
3) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ รับผิดชอบให้มีการปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยผู้ถือ
หุ ้นส่วนน้อยจะได้รับการคุ้มครองสิทธิจากการกระท�าที่เป็นการเอาเปรียบทั้งทางตรงและทางอ้อมของผู้ถือหุ้นท่ีมีอ�านาจควบคุมเพ่ือให้ 
ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิข้ันพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน

3.1 การเสนอชื่อบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท

ก�าหนดให้มีกระบวนการที่เหมาะสมเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลพร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา 
และการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพ่ือเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อประธานกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนประชุม 
ผู้ถือหุ้นรวมท้ังบริษัทฯ มีกระบวนการท่ีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมั่นใจได้ว่าสามารถเลือกตั้งกรรมการที่เป็นอิสระ เพ่ือดูแลผลประโยชน์ 
แทนตนได้ คือ การพิจารณาสรรหากรรมการบริษัททุกคนจะต้องผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลท่ีได้พิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัต ิ
และความรู้ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการท�าหน้าที่กรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันท่ี 15 กันยายน  
2559 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 โดยได้ประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท  
(www.pruksa.com หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์)

3.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

  3.2.1 การมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทนแบบหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ จะอ�านวยความสะดวกโดยการส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ  
ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้ระบุถึงเอกสาร/หลักฐาน รวมท้ังค�าแนะน�า ขั้นตอนในการมอบ 
ฉันทะ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ  ท้ังน้ี  
ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนแบบหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง โดย 
กรอกเอกสารหนังสือมอบฉันทะตามแนวทางท่ีอธิบายไว้ในรายละเอียด วิธีการมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมกับ 
หนังสือนัดประชุม ซึ่งไม่ได้ก�าหนดเงื่อนไขท่ียุ่งยาก ต่อการมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน นอกจากน้ี ผู้ถือหุ้น 
สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pruksa.com หัวข้อ 
นักลงทุนสัมพันธ์/ประชุมผู้ถือหุ้น

3.2.2 การส่งหนังสือนัดประชุม

ี ่

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุให้การจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้าก่อน การประชุม 
ผู้ถือหุ้น แต่ในทางปฏิบัติ บริษัทฯ มีนโยบายจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ท้ังภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งน้ี การจัดส่ง 
หนังสือนัดประชุมอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความพร้อมในแต่ละปี แต่จะไม่ช้ากว่าระยะเวลาท
กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนด ท้ังน้ี  เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาในการพิจารณาเก่ียวกับวาระการประชุม  
และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดท่ีเพียงพอที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจ ทั้งน้ี แต่ละเร่ืองจะมีการ 
ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งมีความเห็นของ 
คณะกรรมการชุดย่อยที่เก่ียวข้องในวาระนั้นและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าวด้วย 

3.3 รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

ในปี 2560 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้กู้ยืมเงิน  
การค้�าประกันสินเชื่อแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของตนเองแต่อย่างใดนอกจากน้ันบริษัทฯ ก็ไม่มีการให้กู้ยืม หรือค้�าประกัน 
เงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีเป็นไปตามสัญญาร่วมทุนอีกด้วย

3.4 การเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายในการเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายในท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการแจ้ง 
นโยบายดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรถือปฏิบัติ รวมท้ังบริษัทฯ ยังมีมาตรการที่จะสร้างความมั่นใจว่า 
นโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม โดยก�าหนดให้มีการจัดงานวัน CG Day ข้ึน เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหารและ 
พนักงานทุกคนศึกษา เรียนรู้และท�าความเข้าใจจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงนโยบายดังกล่าวข้างต้นด้วยและยึดถือเป็น 
หลักการและแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลา 
ในการปฏิบัติหน้าท่ีและลงนามให้สัตยาบันไว้ทุกคน

  นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

ข้อมูลที่เป็นความลับให้หมายถึงข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลสาธารณะ หรือข้อมูลที่หากเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือตกอยู่ในมือคู่แข่งแล้ว 
ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลท่ีคู่ค้าและลูกค้าให้ไว้แก่บริษัทฯ ทุกประเภท

(1) บริษัทฯ มีการก�าหนดชั้นความลับของข้อมูลและการปฏิบัติเพ่ือรักษาความลับ โดยเอกสารส�าคัญและข้อมูลท่ีเป็นความลับ 
จะต้องได้รับการดูแลด้วยวิธีการเฉพาะท่ีก�าหนดไว้ในแต่ละระดับ แต่ละชนิด หรือประเภทของข้อมูล

(2) บริษัทฯ ต้องรักษาและปกปิดข้อมูลลูกค้าและข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ ต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าต่อพนักงาน 
ของบรษิทัฯ และบคุคลภายนอกทีไ่ม่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบงัคบัโดยกฎหมายให้เปิดเผย โดยเป็นการเปิดเผยเพ่ือวัตถุประสงค์ 
ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการเปิดเผย



(3) ในการว่าจ้างบุคคลท่ีเคยท�างานกับคู่แข่งทางการค้า หรือรัฐบาลมาก่อน บริษัทฯ ต้องค้นหาและศึกษาข้อตกลงการรักษา 
ความลบัท่ีบคุคลนัน้เคยท�าไว้กับคูแ่ข่งทางการค้า หรอืรฐับาลมาก่อนบรษิทัฯ และต้องไม่กระท�าการใดเพ่ือให้บคุคลน้ันกระท�าการ 
อันเป็นการผิดข้อตกลงกับคู่แข่งทางการค้า หรือรัฐบาล อันจะก่อให้เกิดการฟ้องร้องด�าเนินคดีตามมา

3.5 การท�ารายการเก่ียวโยงกัน

ในกรณีทีม่กีารท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันทีเ่ข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมลู หรอืขออนมุตัจิากผูถ้อืหุน้ตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย ก่อนท�ารายการบริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน นโยบาย 
การก�าหนดราคาและมูลค่าของรายการ รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับรายการ 
ดังกล่าวให้ผู ้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและรายการที่เก่ียวโยงกันดังกล่าว 
ต้องกระท�าอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms’ length) โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา 
บริษัทฯ ไม่ได้ท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยฝ่าฝืน และ/หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  รวมท้ังบริษัทฯ ไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจที่มีการท�ารายการ 
เกี่ยวโยงกันในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ คือ เมื่อพิจารณาระดับของการท�ารายการไม่ว่าจะเป็นรายได้ หรือ 
รายจ่ายจะน้อยกว่าร้อยละ 25 โดยไม่มีข้อยกเว้น

3.6 การท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันในปี 2560

ในปี 2560 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีการท�ารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน จ�านวน 3 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บุคคลที่อาจ 
มีความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์

ความสัมพันธ์
กับบริษัทฯ

ลักษณะของรายการและ
ความจ�าเป็น

มูลค่าของ
รายการ 

เก่ียวโยงกัน 
(ล้านบาท)

ราคาและรายละเอียด

รายการท่ี 1.

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์

กรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ เช่า พ้ืนท่ี 
ในอาคารหลักส่ีพลาซ่า 
ชั้น 10 ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิ
ของนายทองมา  
วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพ่ือใช้เป็น
ศูนย์ฝึกอบรมส่วนกลาง

2.9 สัญญาเช่าและบริการพ้ืนท่ี 425.68 
ตารางเมตร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 -  
30 กันยายน 2558 และต่อสัญญาถึง
เดือนพฤศจิกายน 2560 ในอัตรา 
เดือนละ 268,148 บาท

โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าว
เป็นอัตราค่าเช่าและค่าบริการที่ 
ใกล้เคียงกับราคาตลาด และในเงื่อนไข
ท่ีไม่แตกต่างจากที่บริษัทฯ เข้าท�ากับ
บุคคลภายนอก โดยเทียบกับอัตรา 
ค่าเช่าพ้ืนที่และค่าบริการที่บริษัทฯ  
เช่ากับผู้ให้เช่ารายอื่น

รายการท่ี 2.

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์

กรรมการบริษัทฯ บริษัท เกสร ก่อสร้าง 
จ�ากัด ได้ซื้อท่ีดินแปลง
พัฒนาการ 32 เน่ืองจาก
ปัจจุบันท่ีดินแปลงน้ีมี
สภาพเป็นทางเข้า-ออก 
อีกเส้นทางหน่ึงท่ีเป็น
ประโยชน์อย่างมากกับ
ลูกค้าในกลุ่มโครงการ
พัฒนาการ

2.0 ซื้อท่ีดินแปลงพัฒนาการ 32 พ้ืนที่  
0-1-55 ไร่ จ�านวนเงิน 1,998,381.25 
บาท (รวมภาษีและค่าธรรมเนียมโอน)  
ราคาประเมิน 3,797,500 บาท จาก
นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ เน่ืองจาก
ปัจจุบันท่ีดินแปลงดังกล่าวมีสภาพเป็น
ทางเข้า-ออก อีกเส้นทางหนึ่งที่เป็น
ประโยชน์อย่างมากกับลูกค้าในกลุ่ม
โครงการพัฒนาการ

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการท่ี
เก่ียวโยงกัน โดยเป็นรายการเก่ียวกับ
สินทรัพย์และบริการ และขนาดของ
รายการดังกล่าวน้อยกว่า ร้อยละ 0.03 
ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งอยู่
ในอ�านาจอนุมัติจากฝ่ายจัดการ

รายการท่ี 3.

บริษัท ที ซี ที จ�ากัด                           
(ถือหุ้นโดย นายทองมา 
วิจิตรพงศ์พันธุ์)

กรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท 
เช่าพ้ืนที่ในอาคาร 
Pearl Bangkok ซึ่งเป็น
กรรมสิทธ์ิของ บริษัท  
ที ซี ที จ�ากัด เพ่ือเป็น
อาคารส�านักงาน

56.8 สัญญาเช่าพ้ืนที่และบริการ 18,362 
ตารางเมตร ระยะเวลาตามสัญญา  
3 ปี  เริ่มตั้งแต่  พฤศจิกายน 2560 -  
31 ตุลาคม 2563 โดยอัตราค่าเช่าและ 
ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราค่าเช่าและ
ค่าบริการที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด และ
ในเงื่อนไขท่ีไม่แตกต่างจากท่ีบริษัทฯ 
เข้าท�ากับบุคคลภายนอก โดยเทียบกับ
อัตราค่าเช่าพ้ืนที่และค่าบริการที่บริษัทฯ
เช่ากับผู้ให้เช่ารายอื่น




