หมวดที่ 1 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholder)
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญและเคารพสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่กระทา
การใดๆ อันเป็ นการละเมิดสิ ทธิ หรื อการริ ดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ รวมทั้งได้อานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ น้ ในการใช้
สิ ทธิ ต่างๆ และได้กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิที่ผถู ้ ือหุ น้ ควรได้รับ ดังนี้
1.
บริษัทฯ จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่ านทราบถึงความคืบหน้ าการดาเนินงานของกิจการอย่ างสม่าเสมอ โดยการ
แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบโดยตรงหรื อผ่ านทางตลาดหลักทรัพย์ ฯ
2.
การจัดประชุ มผู้ถือหุ้น
กาหนดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นประจาทุกปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ้ นรอบปี บัญชีของบริ ษทั ฯ
และหากมี ความจาเป็ นเร่ ง ด่ วนที่ จะต้องพิ จารณาวาระพิเศษที่ อาจเป็ นเรื่ องที่ ก ระทบ หรื อเกี่ ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งจาเป็ นต้องได้รับการอนุ มตั ิจากผูถ้ ือหุ ้น คณะกรรมการบริ ษทั สามารถเรี ยก
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้เป็ นกรณี ไป
 การส่ งหนังสื อเชิญประชุมล่วงหน้า
เผยแพร่ ขอ้ มูลหนังสื อเชิ ญประชุ ม ระเบียบวาระการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
หนังสื อมอบฉันทะทุ ก แบบ ประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และ แบบ ค (สาหรั บผูถ้ ื อหุ ้นต่ างประเทศที่
แต่งตั้งคัสโตเดี ย นในประเทศไทยเท่า นั้น ) ตามที่ กระทรวงพาณิ ชย์กาหนดรวมทั้ง ข้อมู ลประกอบการ
พิจารณาระเบี ยบวาระผ่า นทางเว็บไซต์ข องบริ ษทั ฯ ล่ วงหน้าก่ อนวันประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นอย่างน้อย 30 วัน
ก่อนที่จะจัดส่ งเอกสารเชิญประชุมให้แก่ผถู ้ ือหุ น้
จัดทาหนังสื อเชิ ญประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี โดยระบุสถานที่ วัน เวลาประชุ มให้ชัดเจน พร้ อมทั้ง
รายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ข้อมูลสาคัญและจาเป็ นประกอบการพิจารณาความเห็นคณะกรรมการ
รายงานการประชุมครั้งที่ผา่ นมา รายงานประจาปี หนังสื อมอบฉันทะ และระบุวธิ ี การมอบฉันทะให้ชดั เจน
และเอกสารประกอบการประชุ มอื่นๆ โดยจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุ มผูถ้ ื อ
หุ ้น เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้รับข้อมู ลข่า วสารเพื่อการตัดสิ นใจในการลงมติ อย่างเพียงพอ ถู กต้อง ครบถ้วน
โปร่ งใส พร้อมทั้งประกาศลงในหนังสื อพิมพ์เป็ นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุ มอย่างน้อย 3 วัน เพื่อ
เป็ นการบอกกล่าวการ
เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการล่วงหน้าสาหรับให้ผถู ้ ือหุ ้นเตรี ยมตัวมาร่ วมประชุม ในกรณี ที่มีการเพิ่ม
วาระการประชุ มจะมีการแจ้งให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบในกรณี จาเป็ นรี บด่ วน เพื่อรักษาสิ ทธิ หรื อประโยชน์ ของ
บริ ษทั ฯ และจะส่ งหนังสื อนัดประชุ มไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุ ม รวมทั้งจะเผยแพร่ ขอ้ มูลประกอบ
วาระการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ ก่อนจัดส่ งเอกสาร
 การอานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ น้
บริ ษทั ฯ อานวยความสะดวกให้ผูถ้ ื อหุ ้นในวันประชุ มอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดเจ้าหน้าที่ตอ้ นรับและให้
ข้อมูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อ เข้าร่ วมประชุ มอย่างเพียงพอ โดยบริ ษทั ฯ จะเปิ ดให้ผถู ้ ือหุ น้
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สามารถรับการลงทะเบียนก่อนเวลาประชุ ม 1 ชัว่ โมง และได้นาระบบบาร์ โค้ด (Bar Code) มาใช้ในการ
ลงทะเบียนเพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการลงทะเบียน นอกจากนี้ ได้จดั ให้มีสถานที่จดั การประชุมที่มี
ขนาดเพียงพอรองรับจานวนผูถ้ ือหุ ้นที่อยูใ่ นกรุ งเทพมหานครหรื อจังหวัดใกล้เคียง และมีแผนรองรับกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิ น ณ วันประชุมเพื่อเพิ่มความเชื่อมัน่ และรักษาความปลอดภัยให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ทุกราย
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
เผยแพร่ ขอ้ มูลหนังสื อเชิ ญประชุ ม ระเบียบวาระการประชุ ม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ หนังสื อ
มอบฉันทะทุกแบบ ประกอบด้วย แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค (สาหรับผูถ้ ื อหุ ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัส
โตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น) ตามที่กระทรวงพาณิ ชย์กาหนด หลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่าง
ชัดเจน รวมทั้งข้อมูลพร้อมระบุเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระผ่านทาง
เว็บไซด์ล่วงหน้าก่อนกรประชุม 30 วันก่อนที่จะจัดส่ งเอกสารดังกล่าวให้ผถู ้ ือหุ น้
จัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี โดยระบุวนั เวลา และสถานที่จดั ประชุมชัดเจนพร้อมทั้ง
รายละเอียดระเบียบวาระการประชุ ม วัตถุประสงค์และเหตุผลความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการ
ประชุ มครั้งที่ผ่านมา รายงานประจาปี หนังสื อมอบฉันทะ พร้อมระบุวิธีการมอบฉันทะอย่างชัดเจน และ
เอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ โดยบริ ษทั ฯ ทาการจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นล่วงหน้า 7 วันเพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นได้รับ
ข้อมูลข่าวสารซึ่ งนามาใช้ตดั สิ นใจในการลงมติที่เพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส และมีโอกาสศึกษา
วาระการประชุ มล่วงหน้า พร้ อมทั้งประกาศลงหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่ อนวันประชุ มอย่างน้อย 3
วัน เพื่อเป็ นการบอกกล่าวการเรี ยกประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการล่วงหน้า เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นเตรี ยมตัวมาร่ วม
ประชุม
ในกรณี ที่เพิ่มวาระการประชุมจะมีการแจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบ โดยจะปฏิบตั ิในกรณี จาเป็ นเร่ งด่วน เพื่อรักษา
สิ ทธิ หรื อประโยชน์ของ บริ ษทั ฯ เท่านั้น และจะส่ งหนังสื อนัดประชุ มไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุ ม
รวมทั้งเผยแพร่ ขอ้ มูลประกอบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ก่อนจัดส่ งเอกสาร
การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นในวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
อานวยความสะดวกให้ผูถ้ ื อหุ ้นในวันประชุ ม อย่างเท่าเทียมกันทั้งผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่และผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อย
โดยเฉพาะ นัก ลงทุ น สถาบัน และมี ก ารจัดเจ้าหน้าที่ ต้อนรั บและให้ข้อมู ล ในการตรวจเอกสาร และ
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมประชุ มอย่างเพียงพอ โดยบริ ษทั ฯ จะเปิ ดให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถลงทะเบียนก่อนเวลา
ประชุม 1 ชัว่ โมง และแม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้วก็ยงั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นที่ประสงค์จะเข้าร่ วมประชุม
สามารถลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมได้โดยไม่เสี ยสิ ทธิ
จัดให้มี ส ถานที่ จดั การประชุ ม ที่ สะดวกต่ อการเดิ นทางมาเข้า ร่ วมประชุ ม และมี ข นาดเพี ย งพอรองรั บ
จานวนผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครหรื อจังหวัดใกล้เคียง และมีแผนรองรับกรณี เกิ ดเหตุฉุกเฉิ น ณ
วันประชุม เพื่อเพิม่ ความมัน่ ใจและรักษาความปลอดภัยให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ทุกราย

 นาระบบบาร์โค้ด (Bar Code) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเพื่อความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ ว
 บริ ษทั ฯ ไม่กระทาการใดๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นการจากัดสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ มของผูถ้ ื อหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นทุก
คนย่อมมีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ตลอดระยะเวลาการประชุม
 ก่อนเริ่ มการประชุ มทุกครั้งประธานที่ประชุ มจะเป็ นผูช้ ้ ี แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุ มทั้งหมด
อาทิ การเปิ ดประชุ ม และการออกเสี ยงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ื อหุ ้นที่จะต้องลง
มติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริ ษทั
 บริ ษทั ฯ จะระบุการมีส่วนได้ส่วนเสี ยของกรรมการไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุ มฯ และในการประชุมสามัญผู ้
ถื อหุ ้น หากกรรมการท่านใดมี ส่วนได้ส่วนเสี ยหรื อมี ส่วนเกี่ ยวข้องในการพิจารณาวาระใด ประธานที่
ประชุ มจะแจ้งให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสี ยนั้นจะไม่
เข้าร่ วมประชุมในวาระนั้นๆ
 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นอาสาทาหน้าที่เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสี ยง รวมทั้งเปิ ดโอกาส
ให้ผถู ้ ือหุ น้ สอบถามเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสี ยง
 สนับสนุนให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมสามารถใช้สิทธิ ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถามแสดง
ความคิดเห็ น ให้ขอ้ เสนอแนะ และออกเสี ยงร่ วมกันตัดสิ นใจในเรื่ องที่สาคัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อ
บริ ษทั ในที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น เช่ น การแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่ อบุ คคลเพื่อเป็ น
กรรมการอิสระ การอนุมตั ิ ผสู ้ อบบัญชี การจัดสรรเงินปั นผล การลดทุนหรื อเพิ่มทุน การกาหนด หรื อการ
แก้ไขข้อบังคับบริ คณห์สนธิ และการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้น
 จัดให้มีแบบประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการจัดประชุ ม
ให้มีประสิ ทธิ ภาพที่ดีข้ ึน โปร่ งใส และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ น้
3.3 การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นหลังวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยมติที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นพร้ อมผลการลงคะแนนเสี ยงในวันทาการถัดไปจากวัน
ประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้น โดยแจ้ง เป็ นจดหมายข่ า วไปยัง ตลาดหลักทรั พ ย์ฯ ผ่า นระบบ Electronic Listed
Company Information Disclosure (ELCID) ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (ตลท.) และเปิ ดเผยไว้
ในเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ
 บริ ษทั ฯ ได้จดั รายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน
14 วันหลังวันประชุ มตามข้อกาหนดของ ตลท. และผยแพร่ บนั ทึกรายละเอียดการประชุ มฯ อย่างครบถ้วน
เหมาะสม ประกอบด้วย บันทึกรายงานการประชุ มฯ การออกเสี ยงและข้อซักถามของผูถ้ ือหุ นแต่ละวาระ
อย่างละเอียดบนเว็บไซด์ของบริ ษทั (www.atp30.com)
 นาข้อเสนอแนะและความคิดเห็น ที่ได้รับจากผูถ้ ือหุ ้นในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุน้
มาพิจารณา และหาแนวทางการปรับปรุ งเพื่อพัฒนาการจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นต่อไป

แนวทางการปฏิบัติเกีย่ วกับการรายงานความขัดแย้งของผลประโยชน์
บริ ษทั ฯ ได้ระบุการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุมฯ และในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ หาก
กรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื อมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุ มจะแจ้งให้ผเู ้ ข้าร่ วม
ประชุ มทราบก่อนการพิจารณาวาระโดยกรรมการท่านที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยนั้นจะไม่ร่วมประชุ ม และงดออกเสี ยงใน
วาระนั้นๆ

