
2) สิทธิของผู้ ถือหุ้น 
 

 2.1 สิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ถือหุ้น 
 บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส าคัญถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิด ลิดรอนสิทธิ

ของผู้ ถือหุ้น หรือไม่ได้ละเลยต่อการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ค านึงถึงสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือ
หุ้ นได้แก่สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลก าไร เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน การรับซือ้หุ้ นคืนโดยบริษัทฯ สิทธิในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกนั สิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้า
ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามในการประชมุผู้ ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการท่ีต้องการได้อย่างแท้จริง สิทธิใน
การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และสิทธิในการออกเสียงแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี และไม่ได้กีด
กัน หรือสร้างอปุสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถติดต่อส่ือสารระหว่างกนั รวมทัง้หากมีข้อตกลงระหว่างผู้ ถือหุ้น 
(Shareholders Agreement) ที่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้นรายอื่น บริษัทฯ จะเปิดเผยให้ทราบ
โดยทนัที 

 

 2.2 สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
 ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการทกุรูปแบบ ทัง้ที่เป็นตวัเงินและค่าตอบแทน

อื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ค่าตอบแทนประจ า เบีย้ประชุม โบนัส/บ าเหน็จ และสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ เช่น สวัสดิการ
ประกนักลุ่ม ฯลฯ ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเป็นประจ าทกุปี  

 

บริษัทฯ มีนโยบาย วิธีการ และหลักเกณฑ์ที่ชดัเจนในการพิจารณาค่าตอบแทนส าหรับกรรมการก่อนน าเสนอ
เร่ือง ค่าตอบแทนให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณา คือ พิจารณากลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเทียบเคยีง
กับอุตสาหกรรมเดียวกัน แผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผล
ก าไรของบริษัทฯ ซึง่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน PSH และคณะกรรมการบริษัท
ก่อนน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 

 

2.3 การประชุมผู้ถือหุ้น 
2.3.1 นโยบายการก าหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมเพื่ออ านวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผ 

ถือหุ้นทุกกลุ่มซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม 
ในการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ซึ่งจะจดัขึน้ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัปิดบญัชีงบดุลประจ าปี บริษัทฯ 

จะก าหนดวนั เวลาและสถานท่ี ท่ีจะจดัประชมุ ซึง่มีความพร้อมที่จะอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นทกุกลุ่ม ซึง่
รวมถึงผู้ ถือหุ้นที่เป็นนกัลงทุนสถาบนัได้เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีนโยบาย คือ จะไม่จดัประชุมในวนัหยดุ
นกัขตัฤกษ์ วนัหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์ จะเร่ิมประชมุในช่วงเวลา 8.30 – 16.00 นาฬิกา เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุ
คนสามารถส่งใบลงทะเบียน หรือหนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษัทฯ เพื่อรับลงทะเบียนล่วงหน้า จะจดัประชมุในเขตกรุงเทพฯ 
หรือท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชมุได้ง่าย และจะมีการให้
ข้อมลู วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชมุ โดยมีค าชีแ้จงและเหตผุลประกอบในแต่ละวาระ หรือประกอบมติที่ขอตามที่
ระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี หรือวิสามญัผู้ ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชมุ โดยไม่มีการ
จ ากัดโอกาสของผู้ ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ สามารถเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นได้หาก
คณะกรรมการบริษัทเห็นความจ าเป็น หรือสมควร 



  
 ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 14.00-
14.50 น. ณ ห้องประชุมชัน้  4 อาคารเพิ ร์ล แบงก์ค็อก เลขที่  1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท  
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ ถือหุ้นสามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมได้โดยสะดวก เนื่องจากอยู่ในย่านใจกลางเมือง ซึ่งมีการ
คมนาคมสะดวกและใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ รถไฟฟ้าบีทีเอส รวมทัง้ในการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ ถือ
หุ้ น บริษัทฯ ได้จัดส่งแผนที่ของสถานที่ประชุม ซึ่งแสดงรายละเอียดการเดินทางอย่างชัดเจน และบริษัทฯ ยังได้
ประสานงานกับผู้ ถือหุ้นที่เป็นนกัลงทุนสถาบนัเพื่อให้จดัส่งหนงัสือมอบฉันทะมายงับริษัทฯ ล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบความ
ถกูต้องก่อนวนัประชมุ และอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 

 

2.3.2 การบริการติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะ 
บริษัทฯ บริการติดอากรแสตมป์ในหนงัสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่คิดค่าบริการ 

ณ จดุตรวจเอกสารลงทะเบียน เพื่ออ านวยความสะดวก และลดภาระการจดัหาอากรแสตมป์ของผู้ ถือหุ้น 
 

 2.4 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ 
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ แสดงให้เห็นถึงการมีกลไกในการป้องกันการครอบง ากิจการที่จะท าให้ฝ่าย

จดัการ หรือผู้มีอ านาจควบคมุใช้เป็นเกราะป้องกนัตนเอง ในกรณีที่มีการบริหารงานอย่างขาดประสิทธิภาพ หรือไม่โปร่งใส 
เช่น ไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัทฯ ไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิดในกลุ่มของบริษัทฯ  
 

 2.5 การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 
2.5.1 การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน 
ในการเข้าร่วมประชมุ ผู้ ถือหุ้นควรน าเอกสารที่ใช้แสดงตวัเพื่อเข้าร่วมประชมุ อาทิ บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ

หนังสือเดินทาง หรือในกรณีที่รับมอบฉันทะจากบุคคลธรรมดา จะต้องน าหลักฐานของผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย อาทิ 
หนงัสือมอบฉนัทะ และส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือในกรณีที่รับมอบฉนัทะจากนิติบคุคลในฐานะ
เป็นผู้แทน จะต้องน าหลกัฐานของผู้มอบฉนัทะมาแสดงด้วย อาทิ หนงัสือมอบฉนัทะ และหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บคุคล ท่ีมีการรับรองส าเนาที่ถกูต้อง โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุได้ล่วงหน้าก่อนเวลา
ประชมุ 

 

2.5.2 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของประธานกรรมการ และผู้บริหาร  
       สูงสุดของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่การประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น โดยประธาน

กรรมการบริษัทจะท าหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชมุ นอกจากนี ้ผู้บริหารสูงสดุของบริษัทฯ และผู้สอบบญัชีภายนอก หรือ
ตวัแทน จะเข้าร่วมประชมุด้วยเพื่อรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกนั 

 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 
จ านวนครัง้ที่ร่วมประชุม/จ านวนครัง้ที่มีสทิธิเข้าร่วมประชุม 

การประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2562 

1. นายปิยะประยงค์ 1/1 

2. นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต 1/1 

3. นายธีรเดช เกิดส าอางค์ 1/1 



รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 
จ านวนครัง้ที่ร่วมประชุม/จ านวนครัง้ที่มีสทิธิเข้าร่วมประชุม 

การประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2562 

4. นายพรเทพ ศภุธราธาร  1/1 

5. นายอดุมศกัดิ ์แย้มนุ่น 1/1 

6. นายนิมิตร พลูสวสัดิ ์  1/1 

7. นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์ (1) 1/1 
 หมายเหต:ุ  (1) นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์ เข้าร่วมประชมุในฐานะผู้บริหารสงูสดุของสายงานบญัชีและการเงิน 
  

  2.5.3 การก าหนดวาระการประชุม 
ในการประชมุผู้ ถือหุ้น กรณีที่วาระการประชมุวาระใดมีหลายรายการ บริษัทฯ จะก าหนดวาระการประชมุไว้เป็น

เร่ืองๆ อย่างชดัเจน และจดัให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ เช่น วาระเลือกตัง้กรรมการ การก าหนดอ านาจกรรมการ และ
ค่าตอบแทนกรรมการ  

 

บริษัทฯ หลีกเล่ียงการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้าในการประชมุผู้ ถือหุ้น เหตเุพราะการเพิ่มวาระอืน่ๆ 
ที่จะต้องมีการลงมติโดยไม่ได้ก าหนดไว้ในวาระการประชมุเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชมุโดยในปี 
2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ท่ีไม่ได้ระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชมุให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 

 

2.5.4 ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง 
บริษัทฯ จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ หรือ ผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ รับมอบฉันทะ เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนับ

คะแนนเสียงในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีและวิสามญัผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบนัทึกไว้ใน
รายงานการประชมุ  

 

  2.5.5 การแจ้งวิธีปฏิบัติในการนับคะแนน และการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม/แสดงความ 
 คิดเหน็ 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะชีแ้จงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนเร่ิมการ
ประชุมตามวาระ โดยแยกอธิบายวิธีการนบัคะแนนของผู้ที่มาประชมุด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉันทะ โดยให้มีการใช้บตัร
ลงคะแนนเสียง ส าหรับผู้ ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทัง้นี ้ในการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้
บตัรลงคะแนนเสียง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง และระหว่างการประชุมจะ
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น และซกัถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม ซึ่ง
การออกเสียงลงคะแนนบริษัทฯ จะนบั 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่
ประชมุเป็นผู้ชีข้าดอีกเสียงหน่ึงต่างหาก นอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น 

 

 2.5.6 การใช้บัตรลงคะแนนเสียง 
 บริษัทฯ สนนัสนุนให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงทัง้ในวาระหลกัทัว่ไปตามกฎหมาย และวาระที่ส าคญั เช่น การ
ท ารายการเก่ียวโยง การท ารายการได้มา หรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ ฯลฯ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อ
โต้แย้งในภายหลงั 



 
2.5.7 การบันทกึรายงานการประชุม  
บริษัทฯ บนัทึกการแจ้งวิธีการลงคะแนน นบัคะแนน การใช้บตัรลงคะแนน ให้ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนเร่ิมการประชุม 

ตลอดจนรายชื่อ พร้อมต าแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชมุ กรรมการที่ลาประชมุ และค าถาม ค าตอบ ค าชีแ้จง ความ
คิดเห็น มติที่ประชุมในแต่ละวาระ โดยแบ่งเป็นจ านวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และแจ้งจ านวนบตัรเสีย 
(ถ้ามี) ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรในรายงานการประชุมอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและ
สามารถตรวจสอบถึงการมีส่วนร่วมของกรรมการบริษัทในการประชมุผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้ ทัง้นี ้กรณีที่กรรมการบริษัทคนใด
มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเร่ืองใด กรรมการคนนัน้จะต้องไม่อยู่ในที่ประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ยกเว้นการออกเสียงเลือกตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ 
 

2.6 การจ่ายเงนิปันผล 
คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับอนุมตัิจากที่ประชมุผู้

ถือหุ้น ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ ในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัทฯ มีก าไรและไม่มียอดขาดทุน
สะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลนัน้จะแบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั 

 

 ทัง้นี ้ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประจ าปีให้แก่ผู้ ถือหุ้นปีละ 2 ครัง้ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
(โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 มกราคม 2559) ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลงัจากหกัเงินส ารองตามกฎหมาย 
โดยในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะค านึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

 

นอกจากนี ้หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ มีผลก าไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลก็อาจจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเป็นครัง้คราวได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ทัง้นีเ้งินก าไร
ส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น หรือส่วนที่เหลือจากการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้จดัสรรเป็น
เงินส ารองต่างๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควร หรือจดัสรรเป็นทุนส ารองเพื่อเป็นเงินกองทุนของบริษัทฯ 
ต่อไป บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลภายใน  1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นลงมติ หรือภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่
คณะกรรมการบริษัทลงมติ ในกรณีที่บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยบริษัทฯ จะมีหนงัสือแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 
และแจ้งการจ่ายปันผลในหนงัสือพิมพ์ด้วย 
 

2.7 การแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
 ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ  โดย

คณะกรรมการตรวจสอบ PSH เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
น าเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ และก าหนดค่าสอบบญัชี ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายคดัเลือกผู้สอบ
บัญชี โดยการเปิดให้ส านักงานสอบบัญชีชัน้น าที่ให้บริการในระดับสากลได้เสนองานสอบบัญชีให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ PSH ได้พิจารณาคดัเลือก   

 

ทัง้นี ้บริษัทที่เป็นส านกังานสอบบญัชี และผู้สอบบญัชีต้องมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนได้เสีย
ใดๆ กบับริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าว 

 
 


