หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
1.

ข้ อมูลของกิจการอย่างเพียงพอการเข้ าร่วมประชุมเพื่อใช้ สทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังหรื
้ อถอดถ
อนกรรมการ การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและเรื่ องทีม่ ีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล
การกาหนดหรื อแก้ ไข ข้ อบังคับและหนังสือบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน และการอนุมตั ิรายการพิเศษ
เป็ นต้ น บริ ษัท ดีเอ็นเอ 2002 จากัด (มหาชน) 31

2.

ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีสทิ ธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกัน ดังที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อบังคับบริ ษัท
โดยผู้ถือหุ้น 1 หุ้นมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ 1 เสียง

3.

บริ ษัทเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริ ษัทให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นโดยสม่าเสมอ
โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทังเว็
้ บไซต์ของบริษัท

4.

บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสทิ ธิในการเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณารับเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท
เพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี เป็ นการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 1
เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกาหนด

5.

บริ ษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อมทังเอกสารข้
้
อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ
รวมทังมี
้ ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทในทุกวาระ โดยส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7
วัน เว้ นแต่กรณีที่ข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้ อมทังเอกสารข้
้
อมูลประกอบการประชุมทางเว็บไซต์ของบริ ษัทล่วงหน้ าก่อนวั
นประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 เดือน
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีเวลาศึกษาข้ อมูลได้ อย่างละเอียดและสามารถตัดสินใจได้ อย่างเหมาะสม
โดยมีข้อมูลเหมือนกับข้ อมูลที่บริษัทจะส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในรูปแบบเอกสาร

6.

บริ ษัทแจ้ งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ ในหนังสือเชิญประชุม
และแจ้ งขันตอนการออกเสี
้
ยงลงมติให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังในการประชุ
้
มผู้ถือหุ้น
ให้ มีการกาหนดเป็ นลาดับขันตอน
้
อย่างชัดเจน มีการนาเสนอซักถาม ออกเสียงลงคะแนน
และสรุปมติที่ประชุมอย่างชัดเจน
รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้ าก่อนวันประชุมบริษัทได้ อานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมได้ ลว่ งหน้ าก่อนเวลาประชุมอย่างน้ อย 1
ชัว่ โมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้ วเสร็ จ

7.

บริ ษัทไม่ริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิ ดเผยตามข้ อกาหนดต่างๆ
และการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสาคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกระทันหัน
ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูลสาคัญ โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า
ไม่จากัดสิทธิในการเข้ าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็ นต้ น

8.

บริ ษัทได้ อานวยความสะดวก
และสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น
การประชุมดาเนินตามลาดับขันตอนที
้
่แจ้ งไว้ ในหนังสือเชิญประชุม
ในการเลือกตังกรรมการผู
้
้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการได้
้
เป็ นรายบุคคล
มีการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นโดยกรรมการที่เกี่ยวข้ องตอบข้ อซักถามอย่างเพียงพอ

9.

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้ วยตนเอง
บริ ษัทได้ อานวยความสะดวกโดยการจัดส่งแบบฟอร์ มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ซึง่ เป็ นรูปแบบที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้
โดยผู้ถือหุ้นของบริ ษัทสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ได้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัท
และเสนอรายชื่อกรรมการอิสระของบริ ษัทอย่างน้ อย 1 คน ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้ เข้ าร่วมประชุม

10.

บริ ษัทจัดให้ มีการบันทึกรายงานการประชุมทีช่ ดั เจนถูกต้ องครบถ้ วน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
ซึง่ บริ ษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท
ภายหลังจากที่สง่ รายงานการประชุมให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว

