
หลกัปฏิบติั 8 
สนบัสนนุการมีสว่นรว่ม
และการส่ือสารกบัผ ูถื้อห ุน้ 

บรษิทัฯ ตระหนกั และใหค้วามส�าคญัในเรือ่งของสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ทกุราย ทัง้ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ นกัลงทนุสถาบนั 

หรอืชาวต่างชาต ิโดยไมก่ระท�าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิ หรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ หรอืจ�ากดัโอกาสในการศกึษาสารสนเทศของบรษิทัฯ  

อกีทัง้ สง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธขิองตน โดยครอบคลุมสทิธขิ ัน้พืน้ฐานตามกฎหมาย เชน่ สทิธกิารซือ้ขายหรอืโอนหุน้ / สทิธใินการไดร้บัสว่น

แบง่ผลก�าไรหรอืเงนิปนัผล / สทิธใินการไดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ทา่เทยีมกนัในการรบัซือ้หุน้คนื (หากม)ี / สทิธกิารเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ใชส้ทิธ ิ

ออกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ ซึง่บรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้มลูทีส่�าคญั และขอ้มลูทีม่ผีลกระทบต่อผูล้งทนุในแบบ 56-1 One Report ประจ�ำ

ปี 2563 และเผยแพรข่อ้มลูดงักล่าวผา่นระบบการแจง้ขา่วของตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมถงึในกรณีทีม่ผีูถ้อืหุน้เขา้ท�ารายการระหวา่งกนั (Share-

holder Agreement) บรษิทัฯ จะใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ทีใ่นการดแูลมใิหข้อ้ตกลงระหวา่งผูถ้อืหุน้นัน้ สง่ผลกระทบอยา่งมนียัส�าคญัต่อบรษิทัฯ  

หรอืผูถ้อืหุน้รายอืน่ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี

ก่อนกำรประชมุ

 1. บรษิทัฯ จดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เป็นประจ�าทุกปี โดยในปี 2563 บรษิทัฯ จดัขึน้ในวนัจนัทรท์ี ่27 กรกฎาคม 2563 เวลา 

09.30 น. ณ หอ้งครสิตลัแกรนดบ์อลรมู 1&2 ชัน้ 2 อาคาร E ซดีซี ีครสิตลั ดไีซน์ เซน็เตอร ์(เลยีบทางดว่น เอกมยั-รามอนิทรา) เลขที ่1420/1 

ถนนประดษิฐ์มนูธรรม แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ซึ่งการเลอืกใชส้ถานทีด่งักล่าวไดค้�านึงถงึความสะดวกในการ 

เขา้ร่วมประชุมของผูถ้อืหุ้นเป็นส�าคญั มกีารแจ้งก�าหนดการพร้อมวาระการประชุมผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ล่วงหน้า 

ก่อนการประชุมฯ 62 วนั และจดัท�าหนงัสอืเชญิประชุมทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซึง่ระบุสถานที ่วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชุม 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัในแต่ละวาระ หลกัเกณฑ ์วธิปีฏบิตั ิและเอกสารหลกัฐานในการเขา้ร่วมประชุม  

การมอบฉันทะ การออกเสยีงลงมตขิองผูถ้อืหุน้ในการเขา้ร่วมประชุม ขอ้บงัคบับรษิทั และเอกสารประกอบวาระการประชุม พรอ้มทัง้เผย

แพรบ่นเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัประชุม ในหน้า “นักลงทุนสมัพนัธ”์ หวัขอ้ “ข้อมลูส�ำหรบัผูถื้อหุ้น” หวัขอ้ยอ่ย  

“กำรประชุมผู้ถือหุ้น” เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้เีวลาในการศกึษาขอ้มูลล่วงหน้าอย่างเพยีงพอ และมอบหมายใหบ้รษิทั ศูนยร์บัฝาก 

หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ�ากดั ซึง่เป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัสง่หนงัสอืเชญิประชุม และเอกสารแนบทีม่รีายละเอยีด

เช่นเดยีวกบัทีป่รากฏบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ พรอ้มใบลงทะเบยีนทีม่บีารโ์คด้ (barcode) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมฯ 23 วนั และ 

ลงหนงัสอืพมิพก์่อนวนัประชมุฯ ลว่งหน้า 26 วนั เป็นเวลาตดิต่อกนั 3 วนั ตามทีก่ฎหมายก�าหนด

2. เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทุกกลุ่มไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเพิม่วาระการประชุม 

สามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เพือ่ใชส้ทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล และการเสนอค�าถาม 

ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2563 (ระหว่างวนัที ่4 มกราคม - 3 กุมภาพนัธ์ 2563) โดยบรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่หลกัเกณฑ ์

ดงักลา่ว และแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผา่นระบบ SET Link ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ และแจง้ผลการเสนอให้

ผูถ้อืหุน้ทราบผา่นระบบ SET Link ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ และทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ซึง่เมือ่ครบก�าหนดเวลา ปรากฏ

วา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอวาระการประชมุฯ เสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และค�าถามลว่งหน้าเขา้มายงับรษิทัฯ

ทัง้น้ี ในปี 2563 บรษิทัฯ มสีดัสว่นของผูถ้อืหุน้รายย่อย (free float) รอ้ยละ 51.41 และมสีดัสว่นการถอืหุน้ของนกัลงทุนสถาบนั 

รวมกนัน้อยกวา่รอ้ยละ 5



วนัประชมุ

1. บรษิทัฯ มนีโยบายในการอ�านวยความสะดวก และส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ ซึง่รวมถงึนักลงทุนสถาบนั และผูร้บัมอบฉันทะใหส้ามารถ 

ลงทะเบยีนเขา้รว่มการประชมุลว่งหน้าก่อนเวลาประชมุ 1.15 ชัว่โมง มรีะบบการตรวจสอบเอกสารทีไ่มยุ่ง่ยากซบัซอ้น พรอ้มทัง้จดัเตรยีมอากร

แสตมป์ส�าหรบัหนังสอืมอบฉนัทะ รวมถงึมกีารลงทะเบยีนดว้ยระบบบารโ์คด้ เพื่อความสะดวก รวดเรว็ ขอ้มลูถูกตอ้ง ครบถว้น และสามารถ 

ตรวจสอบได ้แมว้า่หลงัจากเปิดการประชมุฯ แลว้ ผูถ้อืหุน้ยงัสามารถลงทะเบยีนเพือ่เขา้รว่มการประชมุฯ และใชส้ทิธอิอกเสยีงในวาระทีย่งัมไิด้

พจิารณาลงมตไิด ้นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ยงัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดพ้บปะพดูคยุกนัโดยมไิดก้ดีกนั หรอืสรา้งอุปสรรคในการตดิต่อสือ่สารระหวา่ง

ผูถ้อืหุน้ดว้ยกนั

2. กรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ หรอืบุคคล

ใดๆ เขา้รว่มประชมุแทนได ้โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรอื ข. ตามทีไ่ดแ้นบมาพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุ (แบบหน่ึงแบบใด) พรอ้มแนบ

หลกัฐานตามหลกัเกณฑท์ีไ่ดจ้ดัสง่ใหพ้รอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุม เพือ่มอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอสิระหรอืบุคคลใดๆ เขา้รว่มประชุมแทน และ 

มสีทิธอิอกเสยีงตามจ�านวนหุน้ทีถ่อือยู ่คอื 1 หุน้ ต่อ 1 เสยีง หุน้ประเภทเดยีวกนั มสีทิธอิอกเสยีงทีเ่ทา่เทยีมกนั 

ในกรณทีีบ่รษิทัฯ มหีุน้มากกวา่หน่ึงประเภท บรษิทัฯ จะเปิดเผยถงึสทิธใินการออกเสยีงของหุน้แต่ละประเภท 

3. ประธานคณะกรรมการทกุคณะ และผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัฯ รวมถงึผูส้อบบญัช ีใหค้วามส�าคญัและเขา้รว่มการประชมุสามญั 

ผูถ้อืหุน้ประจ�าปีเสมอ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้มโีอกาสไดแ้สดงความคดิเหน็ ซกัถาม และรว่มรบัฟงัค�าชีแ้จงในประเดน็ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระการประชมุ

และการด�าเนินงานของบรษิทัฯ ได้

4. ประธานกรรมการบรษิัทมอบหมายให้เลขานุการบรษิัทท�าหน้าที่แจ้งหลกัเกณฑ์และขอ้บงัคบัของบรษิัทที่เกี่ยวกบัการประชุม  

การออกเสยีงลงคะแนน และวธิกีารนบัคะแนนในแต่ละวาระ รวมถงึแนะน�ากรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้รว่มประชมุ

5. ประธานกรรมการบรษิทั ท�าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุมฯ และด�าเนินการประชุมเรยีงตามวาระทีไ่ดร้ะบุไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุม 

เทา่นัน้ โดยไมม่กีารเพิม่วาระทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุแต่อยา่งใด เพือ่ไมเ่ป็นการลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มประชมุ

ดว้ยตวัเอง

6. ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้นัน้ ผูถ้อืหุน้มสีทิธใินการตรวจสอบการด�าเนินกจิการของบรษิทัฯ โดยประธานและกรรมการในทีป่ระชมุฯ 

จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดส้อบถาม แสดงความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะในทกุวาระอยา่งเพยีงพอ

7. กรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีในวาระใด จะงดเวน้ในการมสีว่นรว่มในการประชมุพจิารณาวาระนัน้ๆ 

8. ในการนบัคะแนนเพือ่ลงมต ิบรษิทัฯ ไดเ้ชญิอาสาสมคัรจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุฯ เพือ่เป็นสกัขพียาน และท�าหน้าทีเ่ป็นคนกลาง

ในการตรวจสอบความถกูตอ้งของการนบัคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ พรอ้มทัง้เปิดเผยผลการลงคะแนนเสยีงในทุกวาระ ทัง้เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย 

งดออกเสยีง และบตัรเสยี

9. เลขานุการบรษิทับนัทกึประเด็นซกัถามและขอ้คดิเหน็ที่ส�าคญัไว้ในรายงานการประชุม และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคนืบตัรลงมตใิห ้

กบัเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ หลงัจบการประชมุฯ เพือ่เกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป



กำรประชมุสำมญัผูถื้อหุ้นประจ�ำปี 2563

หลงัประชมุ

1. เปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถงึผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมฯ ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ในวนัท�าการถดัไป  

ผา่นระบบ SET Link ของตลาดหลกัทรพัยฯ์

2. น�าส่งรายงานการประชุมฯ ซึง่มรีายละเอยีดเกีย่วกบัรายชื่อกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุมและกรรมการทีล่าประชุม การชีแ้จงขัน้ตอน

การลงคะแนน และวธิกีารแสดงผลคะแนนใหท้ีป่ระชุมฯ ทราบก่อนด�าเนินการประชุม รวมทัง้บนัทกึประเดน็ ขอ้ซกัถาม รวมถงึค�าถามค�าตอบ 

ตามทีป่ระธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถาม และแจง้ผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ พรอ้มทัง้จดัสง่ใหแ้กต่ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

และกระทรวงพาณชิยภ์ายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชมุฯ การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปีครัง้ที ่14/2563 บรษิทัฯ ไดด้�าเนินการจดัสง่เมือ่วนัที ่

10 สงิหาคม 2563

จากการอ�านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินการเขา้รว่มประชมุ และสนบัสนุนการใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนของผูถ้อืหุน้โดยยดึหลกั

เกณฑแ์ละปฏบิตัติามแนวทางในคูม่อื “AGM Checklist” ทีก่�าหนดโดยสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย บรษิทัฯ ไดร้บัการประเมนิคณุภาพในการจดัการ

ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2563 ดว้ยคะแนน 100 คะแนน (ปี 2562 ไดร้บัคะแนน 100 คะแนน)


