หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับประมวล)
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หลักการที่ 3: สิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
คณะกรรมการเคารพในสิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันและไดกําหนดแนวนโยบายไว
ดังนี้
1. สิทธิของผูถือหุน
คณะกรรมการเคารพในสิทธิพื้นฐานของผูถือหุน และดูแลรักษาสิทธิดังกลาวโดยเครงครัด โดยใหผูถือหุนไดรับขาวสาร
ขอมูลอยางเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนใหใชสิทธิในการเขาประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน และ
ไมกระทําการใด ๆ อันเปนการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถือหุน
คณะกรรมการมุงมั่นที่จะสรางความเจริญเติบโตบนศักยภาพหรือขีดความสามารถที่แทจริงของบริษัทเพื่อใหผูถือหุน
ไดรับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการทํางานที่มีประสิทธิภาพและผลประกอบการที่ดีของบริษัท
2. การจัดประชุมผูถือหุน
ในการจัดประชุมผูถือหุนแตละครั้ง คณะกรรมการไดปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผูถือหุนของ ตลท. ดังนี้
-

-

-

-

สนับสนุนใหคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ตลอดจนผูบริหารและฝายงานที่เกี่ยวของ
รวมทั้งผูสอบบัญชี เขารวมประชุมผูถือหุนอยางพรอมเพรียงกัน
จัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมรายละเอียดวาระการประชุมประกอบดวย วัตถุประสงคและเหตุผล ความเห็นของ
คณะกรรมการ และหลักเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนา รวมทั้งนําเสนอขอมูลที่
เกี่ยวของทั้งหมดบนเว็บไซตของบริษัทเปนการลวงหนากอนที่จะจัดสงเอกสาร เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนมีเวลา
ศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนากอนไดรับขอมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทดังกลาวอยางละเอียด และ
ไมมีการนําเสนอเรื่องอื่นที่ผูถือหุนไมเคยไดรับรูมากอน
เปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขาประชุมดวยตนเอง สามารถใชสิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะ รวมทั้งเสนอ
กรรมการอิสระของบริษัทเปนทางเลือกใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหลงคะแนนเสียงแทนในกรณีที่ผูถือหุนไม
สามารถเขารวมประชุมได
เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการไดทีละคน ซึ่งผูถือหุนมีสิทธิที่จะเลือกผูแทนที่เห็น
วามีคุณสมบัติเหมาะสมเขามาทําหนาที่กรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชนของตนเอง ซึ่งจะทําใหเกิดความ
หลากหลายและเปนตัวแทนของผูถือหุนอยางแทจริง
อํานวยความสะดวกในการประชุมใหผูถือหุนโดยเทาเทียมกันทุกราย รวมทั้งใหโอกาสที่เทาเทียมกันในการแสดง
ความคิดเห็น การถามคําถามตอที่ประชุมในแตละวาระตามระเบียบวาระการประชุม และประธานในที่ประชุมไดให
ความสําคัญและตอบขอซักถามในทุกประเด็น โดยมีการบันทึกการประชุมอยางครบถวน

-

เผยแพรรายงานการประชุมผานทาง ตลท. และเว็บไซตของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อใหผูถือหุน
สามารถตรวจสอบได

3. สิทธิของผูถือหุนรายยอยในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูถือหุนวา จะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน คณะกรรมการจึงเปดโอกาสใหผูถือหุนสวน
นอยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผูถือหุนประจําป รวมทั้งเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติเหมาะสมเขา
เปนกรรมการ โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและโปรงใส ดังนี้
คุณสมบัติผถู ือหุน
ผูถือหุนที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เปนผูถือหุนของบริษัท โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได
2. มีสัดสวนการถือหุนขั้นต่ําไมนอยกวา 100,000 หุน
3. ถือหุนบริษัทในสัดสวนที่กําหนดตามขอ 2 ตอเนื่องมาไมนอยกวา 1 ป และตองถือหุนในวันที่เสนอระเบียบวาระ
การประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ
ขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม
ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวน จะตองสงแบบเสนอวาระการประชุมพรอมลงชื่อไวเปนหลักฐาน
คณะกรรมการพรอมเอกสารที่เกี่ยวของภายในเวลาที่กําหนด ดังนี้
1. หลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือ หลักฐานอื่นจาก ตลท.
2. เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถามี)

และสงให

เรื่องที่จะไมบรรจุเปนวาระการประชุม
โดยปกติแลว เรื่องที่จะไมบรรจุเปนวาระการประชุมโดยทั่วไปจะประกอบดวย
o เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎและระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่กํากับดูแล
บริษัท หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
o เรื่องที่เปนอํานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการเวนแตเปนกรณีที่กอใหเกิดความเสียหายอยางมีนัยสําคัญ
ตอผูถือหุนโดยรวม
o เรื่องที่บริษัทไดดําเนินการแลว
o เรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจที่บริษัทจะดําเนินการได
ขั้นตอนการเสนอชื่อกรรมการ
ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวน ตองกรอกขอมูลในแบบเสนอชื่อกรรมการ และสงใหคณะกรรมการพรอมเอกสารที่
เกี่ยวของภายในเวลาที่กําหนด ดังนี้
1. หลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือ หลักฐานอื่นจาก ตลท.
2. หลักฐานการใหความยินยอมของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ พรอมเอกสารประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ
ไดแก การศึกษาและ ประวัติการทํางาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
3. เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถามี)
คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการ
บุคคลที่ไดรับเสนอชื่อเปนกรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้

o มีคุณสมบัติถูกตองและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
o มีความรู ความสามารถ ความเปนอิสระ ปฏิบัติหนาที่กรรมการดวยความระมัดระวังดวยความซื่อสัตย (Duty of
Care and Duty of Loyalty) สามารถทุมเทอุทิศเวลาไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพ
รางกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ สามารถเขาประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ มีการเตรียมตัวเปนการ
ลวงหนากอนการประชุมเปนอยางดี มีสวนรวมที่สรางสรรคในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกลาหาญ
ในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เปนนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทํางาน และจริยธรรมที่ดีงาม
และไดรับการยอมรับจากสังคม
o มีความรูความสามารถที่สําคัญตอธุรกิจของบริษัท ไดแก ธุรกิจบัญชีและการเงิน บริหารธุรกิจ กลยุทธธุรกิจ การ
กํากับดูแลกิจการที่ดี และกฏหมาย
o ไมควรดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทเกิน 4 บริษัทในกรณีที่เปนกรรมการที่เปนผูบริหาร และ 6 บริษัทในกรณีที่
เปนกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
การสงเอกสาร
ผูถือหุนสงแบบรายการและเอกสารที่เกี่ยวของใหฝายเลขานุการบริษัท ตามที่อยู ดังนี้
ฝายเลขานุการบริษัท
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
อาคารเอ็กโก 222 หมูที่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
หรือแจงเรื่องอยางไมเปนทางการที่ Email Address ของคณะกรรมการที่ directors@egco.com กอนสงตนฉบับของ
แบบรายการพรอมเอกสารที่เกี่ยวของใหฝายเลขานุการบริษัท
ขั้นตอนการพิจารณา
ฝายเลขานุการบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบในการสอบทานความครบถวนของขอเสนอของผูถือหุน
คณะกรรมการพิจารณาตอไป ซึ่งขอวินิจฉัยของคณะกรรมการตอขอเสนอของผูถือหุนถือเปนสิ้นสุด

และนําเสนอ

4. นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรารอยละ 40 ของกําไรสุทธิงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได หรือ
ในจํานวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอหากไมมีเหตุจําเปนอื่นใด เชน การขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการตางๆ ใน
อนาคต หรือการจายเงินปนผลที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทอยางมีสาระสําคัญโดยการจายเงินปนผล
ตองไมเกินกวากําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ
5. การติดตอกรรมการ
ผูถือหุนสามารถติดตอกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอยหรือกรรมการบริษัท สามารถติดตอกรรมการไดตามที่
อยูดังนี้
จดหมายอิเลคโทรนิกส
จดหมายธรรมดา

directors@egco.com
คณะกรรมการบริษัท
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
อาคารเอ็กโก 222 หมูที่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

เลขานุการบริษัทเปนผูรับผิดชอบในการรับเอกสารดังกลาวและสงใหคณะกรรมการชุดยอยหรือกรรมการที่เกี่ยวของ
โดยคํารองเกี่ยวกับรายงานทางบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย
จะไดรับการสงตอใหคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเลขานุการบริษัทจะสรุปประเด็นตาง ๆ ทั้งหมดเสนอคณะกรรมการ
บริษัทเปนรายไตรมาส
เอกสารที่มีเนื้อความดังนี้จะไมไดรับการสงตอใหคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย หรือกรรมการพิจารณา
• การสมัครงาน
• แบบสํารวจหรือการขอรับขอมูลเกี่ยวกับบริษัท
• การเสนอขายสินคาหรือบริการ
• การขอเงินบริจาค

