
3) การปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
บริษัทฯ รับผิดชอบให้มีการปฏิบตัิที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยด้วย 

โดยผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยจะได้รับการคุ้มครองสิทธิจากการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบทัง้ทางตรงและทางอ้อมของผู้ ถือหุ้นท่ีมี
อ านาจควบคมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบตัิและปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทียมกนั รวมทัง้บริษัทฯ ยงัให้สิทธิแก่ผู้
ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยบริษัทฯ มีหุ้นประเภทเดียว คือ หุ้นสามญั 

 

3.1 การประชุมผู้ถือหุ้น 
3.1.1 การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนแทนแบบหน่ึงหุ้นต่อหน่ึง
เสียง 

 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ จะอ านวยความสะดวกโดยการส่งหนังสือมอบ
ฉันทะทัง้แบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกับหนงัสือนดัประชุม ซึ่งได้ระบุถึงเอกสาร/หลกัฐาน รวมทัง้ค าแนะน า ขัน้ตอนใน
การมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้ รับมอบ
ฉันทะ  ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่ง
เสียง โดยกรอกเอกสารหนังสือมอบฉันทะตามแนวทางที่อธิบายไว้ในรายละเอียด วิธีการมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งให้
พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ ซึง่จะเห็นว่าบริษทัฯ ไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขที่ยุ่งยากต่อการมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุแทน 
นอกจากนี  ้ผู้ ถือหุ้ นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค . ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
www.pruksa.com หวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์/ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

3.1.2 การส่งหนังสือนัดประชุม 
 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุให้การจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้าก่อน การ
ประชุมผู้ ถือหุ้น แต่ในทางปฏิบตัิ บริษัทฯ มีนโยบายจดัส่งหนงัสือนดัประชมุพร้อมเอกสารประกอบการประชมุ  ให้ผู้ ถือหุ้น 
ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้ น ทัง้นี ้การจัดส่งหนังสือนัดประชุมอาจเปล่ียนแปลงได้ขึน้อยู่กับ
สถานการณ์และความพร้อมในแต่ละปี แต่จะไม่ช้ากว่าระยะเวลาที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนด ทัง้ นี ้ 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีระยะเวลาในการพิจารณาเก่ียวกบัวาระการประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอต่อท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียด
ที่เพียงพอที่จะใช้ประกอบการตดัสินใจ ทัง้นี ้แต่ละเร่ืองจะมีการระบุไว้อย่างชดัเจนว่า เป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้มีการระบุถึงวัตถุประสงค์  และเหตุผลของแต่ละวาระการประชุม และมี
ความเห็นของ คณะกรรมการบริษัทในเร่ืองดงักล่าวด้วย  

 

3.2 รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิ 
ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีรายการระหว่างกนัในลกัษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การ

ให้กู้ยืมเงิน การค า้ประกันสินเชื่อแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของตนเองแต่อย่างใด นอกจากนัน้บริษัทฯ ก็ไม่มีการให้กู้ยืม 
หรือค า้ประกนัเงินกู้ตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ีเป็นไปตามสญัญาร่วมทนุอีกด้วย 

 

3.3 การเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทฯ มีนโยบายในการเก็บรักษาความลบั การเก็บรักษาข้อมลู และการใช้ข้อมลูภายในท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร

และมีการแจ้งนโยบายดงักล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานในองค์กรถือปฏิบตัิ รวมทัง้บริษัทฯ ยงัมีมาตรการท่ีจะ
สร้างความมัน่ใจว่านโยบายดงักล่าวเป็นที่รับทราบและปฏิบตัิตาม โดยก าหนดให้มีการจดังาน CG Day 2562 “ค่านิยม 
ส่งเสริมคุณธรรม น าความยั่งยืน” ขึน้ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนศึกษา 

http://www.pruksa.com/


เรียนรู้ และท าความเข้าใจจรรยาบรรณของบริษัทฯ นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี นโยบายป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน 
และยึดถือเป็นหลักการและแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่าง
เคร่งครัดตลอดระยะเวลาในการปฏิบตัิหน้าที่ และก าหนดให้มีการลงนามรับทราบ และยึดถือปฏิบตัิไว้ทกุคน 

  
นโยบายป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน 
ข้อมลูที่เป็นความลบัให้หมายถึงข้อมลูที่มิใช่ข้อมลูสาธารณะ หรือข้อมลูที่หากเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือตกอยู่

ในมือคู่แข่งแล้วย่อมก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัทฯ รวมทัง้ข้อมลูที่คู่ค้าและลกูค้าให้ไว้แก่บริษัทฯ ทกุประเภท 
(1) บริษัทฯ มีการก าหนดชัน้ความลบัของข้อมลูและการปฏิบตัิเพื่อรักษาความลบั โดยเอกสารส าคญัและข้อมลู

ที่เป็นความลับจะต้องได้รับการดูแลด้วยวิธีการเฉพาะที่ก าหนดไว้ในแต่ละระดบั แต่ละชนิด หรือประเภท
ของข้อมลู 

(2) บริษัทฯ ต้องรักษาและปกปิดข้อมลูลกูค้าและข้อมลูทางการค้าไว้เป็นความลบั ต้องไม่เปิดเผยความลบัของ
ลูกค้าต่อพนักงานของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่ไม่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้
เปิดเผย โดยเป็นการเปิดเผยเพื่อวตัถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมตัิให้มีการ
เปิดเผย 

(3) ในการว่าจ้างบุคคลที่เคยท างานกับคู่แข่งทางการค้า หรือรัฐบาลมาก่อน บริษัทฯ ต้องค้นหาและศึกษา
ข้อตกลงการรักษาความลบัท่ีบคุคลนัน้เคยท าไว้กบัคู่แข่งทางการค้า หรือรัฐบาลมาก่อนบริษัทฯ และต้องไม่
กระท าการใดเพื่อให้บุคคลนัน้กระท าการอันเป็นการผิดข้อตกลงกับคู่แข่งทางการค้า หรือรัฐบาล อันจะ
ก่อให้เกิดการฟ้องร้องด าเนินคดีตามมา 
 

3.4 การท ารายการเกี่ยวโยงกัน 
 ในกรณีที่มีการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัท่ีเข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมลู หรือขออนุมตัิจากผู้ ถือหุ้นตามข้อก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนท ารายการบริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับชื่อและความสมัพนัธ์ของ
บุคคลที่เก่ียวโยงกัน รายละเอียดและเหตุผลของการท ารายการ นโยบายการก าหนดราคาและมลูค่าของรายการ รวมทัง้
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ PSH และคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ ถือหุ้นทราบอย่าง
ชดัเจน และรายการที่ เก่ียวโยงกันดังกล่าวต้องกระท าอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า 
(Fair and at arms’ length) โดยในปี 2562 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้ท ารายการที่เก่ียวโยงกันโดยฝ่าฝืน และ/หรือไม่ปฏิบตัิ
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
รวมทัง้บริษัทฯ ไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจที่มีการท ารายการเก่ียวโยงกันในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ คือ เมื่อพิจารณาระดบัของการท ารายการไม่ว่าจะเป็นรายได้ หรือรายจ่ายจะน้อยกว่าร้อยละ 25 โดยไม่มี
ข้อยกเว้น รวมทัง้ บริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบตัิฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์การซือ้ขายสินทรัพย์แต่อย่างใดด้วย 
 
 3.5 การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันในปี 2562 
 ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน จ านวน 1 รายการ (โปรดดูรายละเอียด
เพิ่มเติมในรายงานประจ าปี 2562 หมวด รายการระหว่างกนั) 
 
 
 


