หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายให้ บริษัทถือปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีโดยครอบคลุมหลักการดังต่อ
ไปนี ้
1.

สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสีย

2.

คณะกรรมการมีความมุง่ มัน่ ในการสร้ างมูลค่าเพิม่ ให้ บริษัทบริ หารงานด้ วยความรอบคอบ
และคานึงถึงความเสีย่ งอยูเ่ สมอเพื่อผลประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น

3.

การดาเนินงานเป็ นไปด้ วยความโปร่งใส และเปิ ดเผยข้ อมูลครบถ้ วน

4.

การดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงจริ ยธรรมธุรกิจเป็ นสาคัญ

บริ ษัทตระหนักและให้ ความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ กับสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
และพยายามรักษาไว้ ซงึ่ สิทธิของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทโดยผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีสทิ ธิอนั ชอบธรรมสาหรับการดาเนินการดังต่อไ
ปนี ้
1. สิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็น

ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีสทิ ธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกันดังที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อบังคับบริ ษัท โดยผู้ถือหุ้น1
หุ้นมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ 1 เสียง
2. สิทธิในการรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัท

ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีสทิ ธิในการรับทราบถึงผลการดาเนินงานของบริ ษัท
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดาเนินงานประจาปี โดยบริษัทได้ จดั ทาเอกสารประกอบคาอธิบายผลการดาเนินงานประจาปี ที่ค
รอบคลุมเนื ้อหาสาระสาคัญทีเ่ กี่ยวข้ องกับการดาเนินงานที่ผา่ นมาของบริษัทอย่างชัดเจน และครบถ้ วนแล้ ว
3. สิทธิในการพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัท

ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีสทิ ธิในการพิจารณาและอนุมตั งิ บการเงินของบริ ษัท
โดยบริ ษัทได้ จดั ทางบการเงินที่มคี วามถูกต้ องครบถ้ วนเชื่อถือได้
และครอบคลุมสาระสาคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
โดยงบการเงินของบริ ษัทได้ ผา่ นการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่มคี วามเป็ นอิสระ
และมีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
4. สิทธิที่จะได้ รับเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริ ษัท

ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีสทิ ธิในการพิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลของบริ ษัท
โดยบริ ษัทจัดทารายละเอียดการคานวณเงินปั นผลที่ถกู ต้ อง
ชัดเจนและครอบคลุมเนื ้อหาสาระสาคัญต่างๆทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของผู้ถือหุ้น
เช่นนโยบายการจ่ายเงินปั นผลข้ อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลจริ งกับนโยบายที่ประกาศจ่าย
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปันผลกับปี ที่ผา่ นมา
โดยบริ ษัทจะอธิบายถึงเหตุผลและความจาเป็ นหากบริ ษัทไม่สามารถจ่ายเงินปั นผล
ให้ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่บริ ษัทเคยประกาศไว้
โดยเงินปั นผลที่ถกู เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ินนได้
ั ้ ผา่ นการพิจารณากลัน่ กรองอย่างระมัดระวังรอบคอบ
และมีมติเห็นชอบแล้ วจากคณะกรรมการบริ ษัทก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
5. สิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัท

บริ ษัท กาหนดวิธีการให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยมีสทิ ธิเสนอชื่อบุคคลทีม่ ีคณ
ุ สมบัตติ าม หลักเกณฑ์ของบริ ษัท
เพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ า
โดยเสนอผ่านคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนล่วงหน้ า2-3 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
พร้ อมข้ อมูลประกอบการพิจารณาทังด้
้ านคุณสมบัติและการให้ คายินยอมจากผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.dna2002.com โดยในกรณีที่บรรจุเป็ นวาระการประชุม
บริ ษัทจะแจ้ งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็ นวาระที่กาหนดโดยผู้ถือหุ้น
ส่วนในกรณีที่คณะกรรมการบริ ษัทปฏิเสธไม่รับเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเพื่อให้ บรรจุเป็ นวาระ
บริ ษัทจะชี ้แจงเหตุผลให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทราบ
6. สิทธิในการพิจารณาและแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัท เป็ นรายบุคคล

ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีสทิ ธิในการพิจารณาและแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัทเป็ นรายบุคคล
โดยบริ ษัทจัดทารายละเอียด/ประวัติของกรรมการบริ ษัท ที่ถกู เสนอชื่อเพื่อเข้ ารับการแต่งตังอย่
้ างถูกต้ อง
ชัดเจนและครอบคลุมเนื ้อหาสาระสาคัญต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น ชื่อ ประวัติ
จานวนปี ทดี่ ารงตาแหน่งและผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษัท ที่ผา่ นมา (กรณีแต่งตังกรรมการรายเดิ
้
ม)
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้ หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา การถือหุ้นในบริ ษัท
การดารงตาแหน่งในบริ ษัทอื่นทังที
้ ่เกี่ยวข้ องและไม่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท เป็ นต้ น
และกาหนดคานิยามกรรมการอิสระ
ในกรณีที่มีการแต่งตังกรรมการอิ
้
สระโดยกรรมการทีถ่ กู เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั แิ ต่งตังนั
้ นได้
้ ผา่ นการพิจารณากลัน่ กรอง
อย่างระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้ วจากคณะกรรมการบริ ษัท
ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

7. สิทธิในการพิจารณาและอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการบริ ษัท

ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีสทิ ธิในการพิจารณาและอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการบริ ษัท
โดยบริ ษัทจัดทารายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ถกู ต้ อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื ้อหาสาระสาคัญต่างๆ
ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
องค์ประกอบของค่าตอบแทนแยกตามตาแหน่งและ/หรื อหน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ข้ อมูลเปรี ยบเทียบ
ค่าตอบแทนกรรมการในปี ที่ผา่ นมา วิธีการเสนอค่าตอบแทนเป็ นต้ น โดยค่าตอบแทนกรรมการที่ถกู
เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ินนได้
ั ้ ผา่ นการพิจารณากลัน่ กรองอย่างระมัดระวังรอบคอบแล้ วจากคณะกรรมการพิจารณาค่า
ตอบแทน และมีมติเห็นชอบแล้ ว จากคณะกรรมการบริ ษัทก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
8. สิทธิในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและอนุมตั ิคา่ สอบบัญชี

ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีสทิ ธิในการพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และอนุมตั ิคา่ สอบบัญชี
โดยบริ ษัทจัดทารายละเอียดข้ อมูลที่ถกู ต้ องชัดเจนและครอบคลุม เนื ้อหาสาระสาคัญต่างๆ
ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น ชื่อผู้สอบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่สงั กัด
ความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี จานวนปี ที่ผ้ สู อบบัญชีรายนันเป็
้ นผู้สอบบัญชีให้ กบั บริ ษัท
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีซงึ่ แบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างค่าสอบบัญชีและค่าบริ การอื่นๆ(ถ้ ามี)
และจัดให้ มีการเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชีกบั ปี ที่ผา่ นมาเป็ นต้ น
โดยผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่ถกู เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ินนได้
ั ้ ผา่ นการพิจารณากลัน่ กรองอย่างระมัดระวังรอบคอ
บแล้ วจากคณะกรรมการตรวจสอบด้ วยการประเมินผลงานที่ผา่ นมาของผู้สอบบัญชี
และมีมติเห็นชอบแล้ วจากคณะกรรมการบริ ษัทก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
9. สิทธิในการพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่เกี่ยวโยงกัน

เพื่อเป็ นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีสทิ ธิในการพิจารณาและอนุมตั ิการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่มมี ลู ค่าอย่างมีสาระสาคัญของบริ ษัท
โดยการเข้ าทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริ ษัทนันจะค
้ านึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ
และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระทังหมด
้
10. สิทธิพื ้นฐานอื่นๆ ของผู้ถือหุ้นที่เป็ นไปตามกฎระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง

บริ ษัทควรจัดทารายละเอียดการเพิ่มทุนที่ถกู ต้ อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื ้อหาสาระสาคัญต่างๆ
ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่นวัตถุประสงค์และความจาเป็ นในการเพิ่มทุน
วิธีการและเงื่อนไขของการเพิ่มทุนผลกระทบจากการเพิม่ ทุนที่มีตอ่ บริ ษัท ตลอดจนผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น

โดยเรื่ องดังกล่าวได้ ผา่ นการพิจารณากลัน่ กรองอย่างระมัดระวังรอบคอบ
และมีมติเห็นชอบแล้ วจากคณะกรรมการบริ ษัทก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
11. บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถส่งคาถามเป็ นการล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ผ่านทางเวปไซด์ของบริษัท www.dna2002.com

