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หลกัปฏบิติั 8 : 
สนบัสนุนการมีส่วนร่วมและการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้

บรษิทัฯ ตระหนกั และใหค้วามส�าคญัในเรือ่งของสทิธิข ัน้พ้ืนฐานของผูถื้อหุน้ทกุราย ทัง้ผูถื้อหุน้รายยอ่ย ผูถื้อหุน้รายใหญ ่นกัลงทนุสถาบนั หรอื

ชาวตา่งชาต ิโดยไมก่ระท�าการใดๆ อนัเป็นการละเมิด หรอืลิดรอนสทิธิของผูถื้อหุน้ หรอืจ�ากดัโอกาสในการศกึษาสารสนเทศของบรษิทัฯ อกีทัง้ สง่เสรมิ

ใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ทิธิของตน โดยครอบคลุมสทิธิข ัน้พ้ืนฐานตามกฎหมาย เชน่ สทิธิการซื้อขายหรอืโอนหุน้ / สทิธิในการไดร้บัสว่นแบง่ผลก�าไรหรอืเงินปันผล 

/ สทิธิในการไดร้บัการปฏิบตัทิีเ่ทา่เทยีมกนัในการรบัซื้อหุน้คนื (หากมี) / สทิธิการเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือใชส้ทิธิออกเสยีงในทีป่ระชุมผูถื้อหุน้ เป็นตน้  

ซึ่งบริษทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลที่ส�าคญั และขอ้มูลที่มีผลกระทบต่อผูล้งทุนในแบบ 56-1 One Report ประจ�าปี 2564 และเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าว 

ผา่นระบบการแจง้ขา่วของตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมถึงในกรณีทีมี่ผูถื้อหุน้เขา้ท�ารายการระหวา่งกนั (Shareholder Agreement) บรษิทัฯ จะใชค้วามพยายาม 

อยา่งเต็มทีใ่นการดแูลมิใหข้อ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้นัน้ สง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส�าคญัตอ่บรษิทัฯ หรอืผูถื้อหุน้รายอืน่ โดยมีรายละเอยีดดงัน้ี

การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ท่ี 15/2564

ก่อนการประชมุ
1. บรษิทัฯ จดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นประจ�าทุกปี โดยในปี 2564 บรษิทัฯ จดัข้ึนในวนัจนัทรท์ี ่26 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น.  

ณ ศูนยฝึ์กอบรมและพฒันาบุคลากร ของบรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ�ากดั (มหาชน) เลขที ่20 ซอยรามค�าแหง 60 แยก 6 ถนนรามค�าแหง แขวงหวัหมาก  

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ซึง่การเลอืกใชส้ถานทีด่งักลา่วไดค้�านึงถึงความสะดวกในการเขา้รว่มประชุมของผูถื้อหุน้เป็นส�าคญั มีการแจง้ก�าหนดการ

พรอ้มวาระการประชุมผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ล่วงหนา้ก่อนการประชุมฯ 55 วนั และจดัท�าหนงัสือเชญิประชุมทัง้ฉบบัภาษาไทย 

และภาษาองักฤษ ซึง่ระบุสถานที ่วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทัในแตล่ะวาระ หลกัเกณฑ ์ 

วธิีปฏิบตัิ และเอกสารหลกัฐานในการเขา้รว่มประชุม การมอบฉนัทะ การออกเสียงลงมติของผูถื้อหุน้ในการเขา้รว่มประชุม ขอ้บงัคบับริษทั และเอกสาร

ประกอบวาระการประชุม พรอ้มทัง้เผยแพรบ่นเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนวนัประชุม ในหนา้ “นกัลงทุนสมัพนัธ์” หวัขอ้ “ขอ้มูล 
ส�าหรบัผูถ้อืหุน้” หวัขอ้ยอ่ย “การประชมุผูถ้อืหุน้” เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาในการศึกษาขอ้มูลลว่งหนา้อยา่งเพียงพอ และมอบหมายใหบ้ริษทั  

ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ�ากดั ซึง่เป็นนายทะเบียนหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัสง่หนงัสอืเชญิประชุม และเอกสารแนบทีมี่รายละเอยีด 

เชน่เดยีวกบัทีป่รากฏบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ พรอ้มใบลงทะเบียนทีมี่บารโ์คด้ (barcode) ใหแ้กผู่ถื้อหุน้ลว่งหนา้กอ่นวนัประชุมฯ 31 วนั และลงหนงัสอืพิมพ์

กอ่นวนัประชุมฯ ลว่งหนา้ 26 วนั เป็นเวลาตดิตอ่กนั 3 วนั ตามทีก่ฎหมายก�าหนด

2. เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ทุกกลุ่มไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเพิ่มวาระการประชุมสามญั 

ผูถื้อหุน้ประจ�าปี เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เพ่ือใชส้ิทธิในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล และการเสนอค�าถามล่วงหนา้ 

กอ่นวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2564 (ระหวา่งวนัที ่4 มกราคม - 3 กุมภาพนัธ ์2564) โดยบรษิทัฯ ไดเ้ผยแพรห่ลกัเกณฑด์งักลา่ว และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้

ทราบผา่นระบบ SET Link ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ และแจง้ผลการเสนอใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นระบบ SET Link  

ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หนงัสอืเชญิประชุมผูถื้อหุน้ และทีป่ระชุมสามญัผูถื้อหุน้ ซึง่เม่ือครบก�าหนดเวลา ปรากฏวา่ไมมี่ผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระการประชุมฯ 

เสนอชือ่บุคคลเพ่ือเขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และค�าถามลว่งหนา้เขา้มายงับรษิทัฯ

ทัง้น้ี ในปี 2564 บรษิทัฯ มีสดัสว่นของผูถื้อหุน้รายยอ่ย (free float) รอ้ยละ 51.13 และมีสดัสว่นการถือหุน้ของนกัลงทนุสถาบนัรวมกนันอ้ย

กวา่รอ้ยละ 5

วนัประชมุ
1. บริษทัฯ มีนโยบายในการอ�านวยความสะดวก และสง่เสริมใหผู้ถื้อหุน้ ซึง่รวมถึงนกัลงทุนสถาบนั และผูร้บัมอบฉนัทะใหส้ามารถลงทะเบียน 

เขา้รว่มการประชุมลว่งหนา้ก่อนเวลาประชุม 1.00 ช ัว่โมง เพ่ือทดสอบภาพและเสยีง แมว้า่หลงัจากเปิดการประชุมฯ แลว้ ผูถื้อหุน้ยงัสามารถลงทะเบียน 

เพ่ือเขา้ร่วมการประชุมฯ และใชส้ิทธิออกเสียงในวาระที่ยงัมิไดพิ้จารณาลงมติได ้นอกจากนัน้ บริษทัฯ ยงัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดพ้บปะพูดคุยกนั 

โดยมิไดกี้ดกนั หรอืสรา้งอุปสรรคในการตดิตอ่สือ่สารระหวา่งผูถื้อหุน้ดว้ยกนั
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2. กรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมไดด้ว้ยตนเอง บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ หรือบุคคลใดๆ  

เขา้รว่มประชุมแทนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ ข. ตามที่ไดแ้นบมาพรอ้มกบัหนงัสือเชญิประชุม (แบบหน่ึงแบบใด) พรอ้มแนบหลกัฐาน 

ตามหลกัเกณฑท์ี่ไดจ้ดัส่งใหพ้รอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุม เพ่ือมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทน และมีสิทธิออกเสียง 

ตามจ�านวนหุน้ทีถื่ออยู ่คอื 1 หุน้ ตอ่ 1 เสยีง หุน้ประเภทเดยีวกนั มีสทิธิออกเสยีงทีเ่ทา่เทยีมกนั 

ในกรณีทีบ่รษิทัฯ มีหุน้มากกวา่หน่ึงประเภท บรษิทัฯ จะเปิดเผยถึงสทิธิในการออกเสยีงของหุน้แตล่ะประเภท 

3. ประธานคณะกรรมการทุกคณะ และผูบ้รหิารทีเ่ก่ียวขอ้งของบรษิทัฯ รวมถึงผูส้อบบญัช ีใหค้วามส�าคญัและเขา้รว่มการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจ�าปีเสมอ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสไดแ้สดงความคดิเห็น ซกัถาม และรว่มรบัฟังค�าชี้แจงในประเดน็ตา่งๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมและการด�าเนินงาน 

ของบรษิทัฯ ได ้

4. ประธานกรรมการบรษิทัมอบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัท�าหนา้ทีแ่จง้หลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของบรษิทัทีเ่ก่ียวกบัการประชุม การออกเสยีงลง

คะแนน และวธิีการนบัคะแนนในแตล่ะวาระ รวมถึงแนะน�ากรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้รว่มประชุม

5. ประธานกรรมการบรษิทั ท�าหนา้ทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุมฯ และด�าเนินการประชุมเรยีงตามวาระทีไ่ดร้ะบุไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุมเทา่นัน้ โดยไมมี่ 

การเพ่ิมวาระทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุมแตอ่ยา่งใด เพ่ือไมเ่ป็นการลิดรอนสทิธิของผูถื้อหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มประชุมดว้ยตวัเอง

6. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้นัน้ ผูถื้อหุน้มีสทิธิในการตรวจสอบการด�าเนินกิจการของบรษิทัฯ โดยประธานและกรรมการในทีป่ระชุมฯ จะเปิด

โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถาม แสดงความคดิเห็น และขอ้เสนอแนะในทกุวาระอยา่งเพียงพอ

7. กรรมการทีมี่สว่นไดเ้สยีในวาระใด จะงดเวน้ในการมีสว่นรว่มในการประชุมพิจารณาวาระนัน้ๆ 

8. ในการนบัคะแนนเพ่ือลงมต ิบรษิทัฯ ไดเ้ชญิอาสาสมคัรจากผูถื้อหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมฯ เพ่ือเป็นสกัขีพยาน และท�าหนา้ทีเ่ป็นคนกลางในการตรวจ

สอบความถกูตอ้งของการนบัคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ พรอ้มทัง้เปิดเผยผลการลงคะแนนเสยีงในทกุวาระ ทัง้เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี

9. เลขานุการบรษิทับนัทกึประเดน็ซกัถามและขอ้คดิเห็นทีส่ �าคญัไวใ้นรายงานการประชุม และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้สง่คนืบตัรลงมตใิหก้บัเจา้หนา้ทีข่องบ

รษิทัฯ หลงัจบการประชุมฯ เพ่ือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานตอ่ไป

หลงัประชมุ
1. เปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแตล่ะวาระในการประชุมฯ ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ในวนัท�าการถดัไป ผา่นระบบ 

SET Link ของตลาดหลกัทรพัยฯ์

2. น�าสง่รายงานการประชุมฯ ซึง่มีรายละเอยีดเก่ียวกบัรายชือ่กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุมและกรรมการทีล่าประชุม การชี้แจงขัน้ตอนการลงคะแนน 

และวธิกีารแสดงผลคะแนนใหท้ีป่ระชุมฯ ทราบกอ่นด�าเนินการประชุม รวมทัง้บนัทกึประเดน็ ขอ้ซกัถาม รวมถึงค�าถามค�าตอบตามทีป่ระธานฯ ไดเ้ปิดโอกาส

ใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม และแจง้ผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ พรอ้มทัง้จดัสง่ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายใน 14 วนั  

นบัแตว่นัประชุมฯ การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปีครัง้ที ่15/2564 บรษิทัฯ ไดด้�าเนินการจดัสง่เม่ือวนัที ่10 พฤษภาคม 2564

จากการอ�านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ิทธิในการเขา้รว่มประชุม และสนบัสนุนการใชส้ิทธิออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้โดยยึดหลกัเกณฑ ์

และปฏิบตัิตามแนวทางในคูมื่อ “AGM Checklist” ทีก่�าหนดโดยสมาคมสง่เสริมผูล้งทุนไทย บริษทัฯ ไดร้บัการประเมินคณุภาพในการจดัการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2564 ดว้ยคะแนน 100 คะแนน (ปี 2563 ไดร้บัคะแนน 100 คะแนน)



รายงานการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีประจ�าปี 2564

บรษิทั ไทย เอน็ ด ีที จ�ากดั (มหาชน)  

37

การประชมุวิสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ท่ี 1/2564 (E-EGM) 

ก่อนการประชมุ
 1. บรษิทัฯ จดัใหมี้การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที ่1/2564 โดยวธิีการจดัประชุมผา่นสือ่อเิล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ซึง่บรษิทัฯ ไดจ้ดัข้ึนในวนั

พฤหสับดทีี ่23 ธนัวาคม 2564 เวลา 09.30 น. โดยวธิีการจดัประชุมผา่นสือ่อเิล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ณ ศูนยฝึ์กอบรมและพฒันาบุคลากร ของบรษิทั 

ไทย เอน็ ด ีท ีจ�ากดั (มหาชน) เลขที ่20 ซอยรามค�าแหง 60 แยก 6 ถนนรามค�าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ซึง่ไดค้�านึง

ถึงความสะดวกในการเขา้รว่มประชุมของผูถื้อหุน้เป็นส�าคญั มีการแจง้ก�าหนดการพรอ้มวาระการประชุมผา่นระบบ SET Link ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ลว่ง

หนา้กอ่นการประชุมฯ 37 วนั และจดัท�าหนงัสอืเชญิประชุมทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซึง่ระบุสถานที ่วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม วตัถุประสงค์

และเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทัในแตล่ะวาระ หลกัเกณฑ ์วธิีปฏิบตั ิและเอกสารหลกัฐานในการเขา้รว่มประชุม การมอบฉนัทะ การออกเสยีง

ลงมตขิองผูถื้อหุน้ในการเขา้รว่มประชุม ขอ้บงัคบับรษิทั และเอกสารประกอบวาระการประชุม พรอ้มทัง้เผยแพรบ่นเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ลว่งหนา้ 30 

วนั ก่อนวนัประชุม ในหนา้ “นกัลงทุนสมัพนัธ์” หวัขอ้ “ขอ้มูลส�าหรบัผูถ้อืหุน้” หวัขอ้ยอ่ย “การประชมุผูถ้อืหุน้” เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาใน

การศึกษาขอ้มูลลว่งหนา้อยา่งเพียงพอ และมอบหมายใหบ้รษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ�ากดั ซึง่เป็นนายทะเบียนหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ  

เป็นผูจ้ดัสง่หนงัสือเชญิประชุม และเอกสารแนบทีมี่รายละเอยีดเชน่เดยีวกบัทีป่รากฏบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ พรอ้มใบลงทะเบียนทีมี่บารโ์คด้ (barcode)  

ใหแ้กผู่ถื้อหุน้ลว่งหนา้กอ่นวนัประชุมฯ 14 วนั และลงหนงัสอืพิมพก์อ่นวนัประชุมฯ ลว่งหนา้ 22 วนั เป็นเวลาตดิตอ่กนั 3 วนั ตามทีก่ฎหมายก�าหนด

วนัประชมุ
1. บรษิทัฯ มีนโยบายในการอ�านวยความสะดวก และสง่เสรมิใหผู้ถื้อหุน้ ซึง่รวมถึงนกัลงทุนสถาบนั และผูร้บัมอบฉนัทะใหส้ามารถลงทะเบียนเขา้รว่ม 

การประชุมล่วงหนา้ก่อนเวลาประชุม 1.15 ช ัว่โมง มีระบบการตรวจสอบเอกสารทีไ่ม่ยุง่ยากซบัซอ้น พรอ้มทัง้จดัเตรียมอากรแสตมป์ส�าหรบัหนงัสือมอบฉนัทะ  

รวมถึงมีการลงทะเบียนดว้ยระบบบารโ์คด้ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้น และสามารถตรวจสอบได ้แมว้า่หลงัจากเปิดการประชุมฯ แลว้  

ผูถื้อหุน้ยงัสามารถลงทะเบียนเพื่อเขา้รว่มการประชุมฯ และใชส้ิทธิออกเสียงในวาระที่ยงัมิไดพิ้จารณาลงมติได ้นอกจากนัน้ บริษทัฯ ยงัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ 

ไดพ้บปะพูดคยุกนัโดยมิไดกี้ดกนั หรอืสรา้งอุปสรรคในการตดิตอ่สือ่สารระหวา่งผูถื้อหุน้ดว้ยกนั

2. กรณีทีผู่ถื้อหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชุมไดด้ว้ยตนเอง บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ หรอืบุคคลใดๆ เขา้รว่ม

ประชุมแทนได ้โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรอื ข. ตามทีไ่ดแ้นบมาพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุม (แบบหน่ึงแบบใด) พรอ้มแนบหลกัฐานตามหลกัเกณฑ ์

ที่ไดจ้ดัสง่ใหพ้รอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุม เพื่อมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้รว่มประชุมแทน และมีสิทธิออกเสียงตามจ�านวนหุน้ที่ถืออยู ่ 

คอื 1 หุน้ ตอ่ 1 เสยีง หุน้ประเภทเดยีวกนั มีสทิธิออกเสยีงทีเ่ทา่เทยีมกนั 

ในกรณีทีบ่รษิทัฯ มีหุน้มากกวา่หน่ึงประเภท บรษิทัฯ จะเปิดเผยถึงสทิธิในการออกเสยีงของหุน้แตล่ะประเภท 

3. ประธานคณะกรรมการทุกคณะ และผูบ้ริหารที่เก่ียวขอ้งของบริษทัฯ รวมถึงผูส้อบบญัชี ใหค้วามส�าคญัและเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจ�าปีเสมอ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสไดแ้สดงความคดิเห็น ซกัถาม และร่วมรบัฟังค�าชี้แจงในประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมและการด�าเนินงาน 

ของบรษิทัฯ ได ้

4. ประธานกรรมการบรษิทัมอบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัท�าหนา้ทีแ่จง้หลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของบรษิทัทีเ่ก่ียวกบัการประชุม การออกเสยีงลงคะแนน 

และวธิีการนบัคะแนนในแตล่ะวาระ รวมถึงแนะน�ากรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้รว่มประชุม

5. ประธานกรรมการบริษทั ท�าหนา้ทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุมฯ และด�าเนินการประชุมเรียงตามวาระทีไ่ดร้ะบุไวใ้นหนงัสือเชญิประชุมเทา่นัน้ โดยไม่มี 

การเพ่ิมวาระทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุมแตอ่ยา่งใด เพ่ือไมเ่ป็นการลิดรอนสทิธิของผูถื้อหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มประชุมดว้ยตวัเอง

6. ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้นัน้ ผูถื้อหุน้มีสทิธิในการตรวจสอบการด�าเนินกิจการของบรษิทัฯ โดยประธานและกรรมการในทีป่ระชุมฯ จะเปิดโอกาส

ใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถาม แสดงความคดิเห็น และขอ้เสนอแนะในทกุวาระอยา่งเพียงพอ

7. กรรมการทีมี่สว่นไดเ้สยีในวาระใด จะงดเวน้ในการมีสว่นรว่มในการประชุมพิจารณาวาระนัน้ๆ 

8. เลขานุการบรษิทับนัทกึประเดน็ซกัถามและขอ้คดิเห็นทีส่ �าคญัไวใ้นรายงานการประชุม 

หลงัประชมุ
1. เปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแตล่ะวาระในการประชุมฯ ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ในวนัท�าการถดัไป ผา่นระบบ SET 

Link ของตลาดหลกัทรพัยฯ์

2. น�าส่งรายงานการประชุมฯ ซึ่งมีรายละเอียดเก่ียวกบัรายชื่อกรรมการที่เขา้ร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม การชี้แจงขัน้ตอนการลงคะแนน  

และวธิีการแสดงผลคะแนนใหท้ี่ประชุมฯ ทราบก่อนด�าเนินการประชุม รวมทัง้บนัทึกประเด็น ขอ้ซกัถาม รวมถึงค�าถามค�าตอบตามที่ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาส 

ใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม และแจง้ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ พรอ้มทัง้จดัส่งใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายใน 14 วนั  

นบัแตว่นัประชุมฯ การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที ่1/2564 บรษิทัฯ ไดด้�าเนินการจดัสง่เม่ือวนัที ่6 มกราคม 2565




