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 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม “บสย.” เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงิน ภายใต้

การก ากับของกระทรวงการคลัง มีบทบาทเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเงินทุนและโอกาสทางธุรกิจให้แก่ SMEs 

เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน โดยคณะกรรมการ บสย. ได้ยึดถือนโยบายส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตาม

กฎหมายโดยเคร่งครัด และปฏิบัติตาม หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ บสย. และหน่วยงานก ากับที่เกี่ยวข้อง 

ซึ่งจะเสริมสร้างให้ บสย. มีการพัฒนาเติบโตอย่างม่ันคง และสร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจน

สนับสนุนการด าเนินการตามพันธกิจเพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
 

 แนวปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ของ บสย. ก าหนดให้มีการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและ

การสื่อสารกับผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน ดังนี้ 

  ผู้ถือหุ้นมีสิทธิร่วมในความเป็นเจ้าของโดยควบคุม บสย. ผ่านทางการแต่งตั้งคณะกรรมการ บสย. ให้ท าหน้าที่แทน

ตน และมีสิทธิร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของ บสย. คณะกรรมการจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ

ของตนอย่างเท่าเทียมกันทุกประการ และไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น   
 

แนวปฏิบัติ 

1. คณะกรรมการ บสย. และผู้บริหารให้ความส าคัญในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่

เก่ียวข้องได้  

2. มีการดูแลให้ฝ่ายจัดการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมตลอดจนข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็นและ

เพียงพอเพื่อใช้ในการตัดสินใจลงมติแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า และให้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่

เก่ียวข้องบนเว็บไซต์ของ บสย. อย่างน้อย 28 วันก่อนประชุม หรือระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง 

3. ดูแลการจัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้ง วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมตลอดจนข้อมูล

แห่งกิจการและสารสนเทศที่ส าคัญและเพียงพอเพื่อใช้ในการตัดสินใจลงมติแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือช่องทาง

อ่ืนๆ เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนประชุม ตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจะต้องมีการประกาศใน

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น อย่างน้อย 2 ครั้ง ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมทั้งประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ บสย. 

(www.tcg.or.th) ดูแลและอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการ

กระท าใดๆ ที่เป็นการจ ากัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน 

4. ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความเห็น และตั้ง

ค าถามต่อที่ประชุมในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับ บสย. ได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม  
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5. ไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาใน

การศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ   

6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน  

7. ก ากับดูแลให้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันท าการถัดไปด้วยวิธีที่ผู้ถือหุ้นเข้าถึง

ได้อย่างสะดวก 

8. ก ากับดูแลให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีความถูกต้องครบถ้วน ซึ่งต้องมีการบันทึกข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม/ไม่เข้าร่วมการประชุม วิธีการลงคะแนนและ

นับคะแนน มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ ประเด็นค าถามและค าตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อนามสกุลของผู้

ถามและผู้ตอบ พร้อมทั้งเปิดเผยด้วยวิธีที่ผู้ถือหุ้นเข้าถึงได้อย่างสะดวก 

9. คณะกรรมการ บสย. ได้ก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องและก าหนดให้

กรรมการ บสย. ทุกคนที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามมติที่คณะกรรมการ บสย. ก าหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าว 

รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.  6125  

 

 นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สามารถเข้าใจกระบวนการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น บสย. จึงได้

รวบรวมข้อบังคับของ บสย. ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายล่วงหน้าก่อนการประชุม พร้อมเผยแพร่

เอกสารผ่านเว็บไซต์ของ บสย.  (www.tcg.or.th) ส าหรับข้อบังคับ บสย. ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น การ

มอบฉันทะ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนรวมถึงการเลือกกรรมการ มีดังนี้ 
 

การมอบฉันทะ 

 ข้อ 67  หนังสือตั้งผู้รับมอบฉันทะจะต้องน าไปมอบไว้ที่ส านักงานของบรรษัทไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเวลานัด

ประชุม ซึ่งผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะออกเสียง 

 ข้อ 68  หนังสือตั้งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงวันที่ ลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและจะต้องมีรายการดังต่อไปนี้   

(1) จ านวนหุ้นซึ่งผู้รบัมอบฉันทะถืออยู่ 

(2) ชื่อของผู้รับมอบฉันทะ 

(3) ตั้งผู้รับมอบฉันทะส าหรับการประชุมคราวใดหรือตั้งชั่วระยะเวลานานเพียงใด   

 ข้อ 72  นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของบรรษัทจะมอบฉันทะให้ผู้ใดมาเข้าร่วมประชุมหรือจะท าหนังสือแต่งตัง้ตัวแทน

มาเข้าประชุมก็ได้ และในกรณีเช่นว่านี้ผู ้รับมอบฉันทะหรือตัวแทนจะลงคะแนนเสียงด้วยวิธีชูมือก็ได้หรือ จะร้องขอให้

ลงคะแนนลับและจะลงคะแนนเสียงในการลงคะแนนลับนั้นก็ได้  เหมือนหนึ่งว่าเป็นผู้ถือหุ้นของบรรษัท 

http://www.tcg.or.th/
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องค์ประชุม  

ข้อ 59   ในการประชุมใหญ่ใดๆ ต้องมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวมกันแทนหุ้นได้อย่างน้อยหนึ่งในสี่แห่งทุนของ

บรรษัทที่ออกหุ้นแล้ว จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อ 60   ภายในหนึ่งชั่วโมงนับแต่เวลานัดประชุม ถ้ามีผู้มาประชุมไม่ครบจ านวนเป็นองค์ประชุมและการประชุมใหญ่

นั้นได้นัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอก็ให้เลิกประชุมนั้นเสีย ในกรณีอ่ืนๆ ให้เลื่อนประชุมไปในวันอ่ืนตามแต่กรรมการจะก าหนด

ภายในสิบสี่วัน และในการประชุมใหม่เช่นว่านั้นถ้ามีผู้มาประชุมไม่ครบจ านวนเป็นองค์ประชุมก็ให้บรรดาผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

นั้นเป็นองค์ประชุมและอาจประชุมปรึกษากิจการตามที่นัดเรียกประชุมนั้นได้  
 

การด าเนินการประชุม 

 ข้อ 61  ในการประชุมใหญ่ทุกคราวให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานคณะกรรมการหรือ

ประธานคณะกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนล่วงเวลานัดไปแล้ว 15 นาที หลังจากก าหนดเวลาที่นัดประชุมหรือประธาน

คณะกรรมการไม่ยินยอมท าหน้าที่ ก็ให้ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าประชุมเลือกตั้งกรรมการอ่ืนเป็นประธาน และถ้าไม่มีกรรมการมาเข้า

ประชุมหรือบรรดากรรมการที่มาเข้าประชุมไม่รับเป็นประธานก็ให้ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธาน 

แต่ผู้ถือหุ้นผู้นั้นต้องเป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงได้ อนึ่ง ในระหว่างที่ไม่มีผู้นั่งเป็นประธาน ห้ามมิให้ที่ประชุมใหญ่ปรึกษา

กิจการใดๆ เว้นแต่การเลือกตั้งประธาน 

  เมื่อที่ประชุมใหญ่ให้ความยินยอม ประธานจะสั่งให้เลื่อนการประชุมไปเป็นคราวๆ ก็ได้ แต่ที่ประชุมใหญ่ 

นั้นจะปรึกษากิจการอ่ืนใดนอกจากที่ค้างมาแต่วันประชุมเดิมหากได้ไม่  

 

การออกเสียงลงคะแนน 

 ข้อ 62  ในการประชุมใหญ่ใดๆ เมื่อลงคะแนนเสียงโดยวิธีชูมือ ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนที่อยู่ในที่ประชุมโดยตนเองหรือโดย

ผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง  ในการลงคะแนนลับให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่

ตามสมุดทะเบียนหุ้น 

 ข้อ 63  ถ้าหุ้นใดมีผู้ถือร่วมกันหลายคน คนใดคนหนึ่งที่ถือหุ้นนั้นอาจออกเสียงในการประชุมใดๆ ด้วยตนเองหรือ

มอบฉันทะให้ผู้อ่ืนออกเสียงส าหรับหุ้นเช่นว่านั้นได้เหมือนหนึ่งว่าเป็นผู้ถือหุ้นนั้นแต่ผู้เดียว และถ้าหากว่าผู้ถือหุ้นร่วมกัน

ดังกล่าวนี้มากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปได้มาประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนมาประชุมแทนแล้วก็ให้ผู้ที่มีชื่อในสมุดทะเบียน          

ผู้ถือหุ้นก่อนหน้าชื่อผู้ถือหุ้นร่วมคนอ่ืนๆ ซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนมาประชุมแทนนั้น มีสิทธิออกเสียง

ส าหรับหุ้นนั้นได้แต่ผู้เดียว 

 ข้อ 64   ผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมใหญ่ใดๆ ไม่ว่าด้วยตนเองหรือโดยผู้รับฉันทะ เว้นแต่จะได้ช าระเงิน

ค่าหุ้นหรือเงินอ่ืนๆ ทั้งสิ้นที่ตนจะต้องช าระส าหรับหุ้นใด ๆ ในบรรษัทให้เสร็จสิ้นแล้ว 
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 ข้อ 65  ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่ที่ประชุมจะลงมติ จะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นไม่ได้  

 ข้อ 66  การออกเสียงนั้นจะท าด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนท าแทนก็ได้  การตั้งผู้รับมอบฉันทะจะต้องท าเป็น

หนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะหรือผู้ถือผู้แทนผู้มอบฉันทะที่ได้รับมอบอ านาจเป็นหนังสือมาโดยชอบ หรือถ้าผู้มอบ

ฉันทะเป็นบริษัทก็ให้ประทับตราของบริษัทหรือลงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่หรือผู้แทนที่ได้รับมอบอ านาจเพื่อการนั้น  

 ข้อ 69  ในการประชุมใหญ่ใดๆ ข้อมติอันเสนอให้ลงคะแนนนั้นให้ตัดสินด้วยวิธีชูมือ เว้นแต่เมื่อก่อนหรือในเวลาที่

แสดงผลแห่งการชูมือนั้น ประธานหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดซึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าร้อยหุ้น หรือผู้ถือหุ้นกว่าหนึ่งคนถือหุ้น

ร่วมกันไม่น้อยกว่าห้าร้อยหุ้นจะได้ร้องขอให้ลงคะแนนลับ ในการประชุมใหญ่ใดๆ เมื่อประธานแสดงว่ามติอันใดนับคะแนน              

ชูมือแล้วเป็นมติที่ผ่านโดยเอกฉันท์หรือโดยเสียงข้างมากอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีหรือตกไปก็ดีและได้จดไว้ในสมุดรายงานการ

ประชุมของบรรษัทเช่นนั้นแล้ว ให้ถือว่าเป็นหลักฐานเพียงพอที่จะฟังได้ตามนั้น  

 ข้อ 70  ถ้าในที่ประชุมใดมีการร้องขอให้ลงคะแนนลับ ให้จัดการลงคะแนนลับตามวิธีในเวลาและ ณ สถานที่ตามที่

ประธานจะได้สั่งและจะลงคะแนนในทันใดนั้นหรือหลังจากได้หยุดพักหรือเลื่อนการประชุมไปก็ได้และผลแห่งคะแนนลับนั้นให้

ถือว่าเป็นมติของที่ประชุมซึ่งได้มีการร้องขอให้คะแนนลับ 

 ข้อ 71  ห้ามมิให้ร้องขอให้ลงคะแนนลับในการเลือกตั้งประธานของที่ประชุมหรือในปัญหาใดๆ เกี่ยวกับการเลื่อน

ประชุม, การร้องขอให้ลงคะแนนลับนั้นไม่ขัดต่อการที่จะประชุมกันต่อไปเพื่อกระท ากิจการอ่ืนนอกจากเรื่องที่ได้ร้องขอให้

ลงคะแนนลับ ค าร้องขอให้ลงคะแนนลับนั้นจะถอนเสียก็ได้  

 ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ไม่ว่าในการลงคะแนนเสียงโดยวิธีชูมือหรือในการลงคะแนนลับก็ดี ให้ประธาน               

ของที่ประชุมมีสิทธิลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

 ข้อ 73  คะแนนเสียงที่ได้ลงแล้วตามหนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะนั้น ถึงแม้ว่ าผู้มอบฉันทะตายหรือถอนใบมอบ

ฉันทะหรือโอนหุ้นก่อนที่ได้ออกเสียงลงคะแนนก็ตาม ก็ให้ยังคงถือว่าคะแนนเสียงนั้นสมบูรณ์ เว้นแต่จะมีหนังสือบอกกล่าว

เร่ืองการตายหรือเพิกถอนหรือโอนหุ้น ส่งถึงส านักงานของบรรษัทก่อนที่ได้ออกเสียงลงคะแนน 

 ข้อ 74  การคัดค้านว่าคะแนนเสียงใดไม่สมบูรณ์จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะคัดค้านในที่ประชุมที่จะลงคะแนนเสียงนั้น 

หรือเมื่อลงคะแนนเสียงนั้นด้วยวิธีประชุมลับ คะแนนเสียงทุกคะแนนที่ไม่มีค าคัดค้านเช่นว่านั้นให้ถือว่าสมบูรณ์เพื่อประโยชน์

ทั้งปวงแห่งการประชุมหรือการลงคะแนนลับ 

 

การเลือกตั้งกรรมการ 

 ข้อ 40  ในการประชุมใหญ่ซึ่งมีกรรมการผู้ได้ออกจากต าแหน่งตามวิธีการดังกล่าวไว้ในพระราชบัญญัติให้บรรษัทในที่

ประชุมใหญ่นั้นบรรจุต าแหน่งที่ว่างลง รวมทั้งต าแหน่งอ่ืนใดที่ว่างอยู่ในขณะนั้นด้วย โดยการเลือกตั้งกรรมการขึ้นให้ครบ

จ านวนที่ต้องการ กรรมการหนึ่งหรือหลายนายที่จะต้องบรรจุเพิ่มขึ้น ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติก็ให้เลือกตั้งขึ้นใน

การประชุมใหญ่นั้นเช่นกัน  
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  การเลือกตั้งกรรมการดังกล่าว ให้อยู่ภายใต้ข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  

(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

 กรรมการก็ได้  

(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน

เกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมและจัดท าโดย  

ส านักกรรมการและผู้จดัการทั่วไป 


