
แบบ AGM Checklist  
ฉบบันีเ้ร ิม่ใชต้ัง้แตปี่ 2560  - ปัจจบุนั

ช่ือบริษทัภาษาไทย / องักฤษ ช่ือยอ่บริษทั 
ผูป้ระเมิน วนัท่ีประเมิน 
วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี   

ม/ีYES ไม่ม/ีNO
% ถ่วง

น ำ้หนัก

ม/ีYES ไม่ม/ีNO 45

4

2

2

3

1

1

* ค ำอธิบำย : ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสำรกำรประชุม ม ี7 รำยกำร ได้แก่ 1.แผนทีข่องสถำนทีจ่ดัประชุม , 2.รำยละเอยีดข้อมูลของแต่ละวำระ ,3.รำยงำนประจ ำปี (Annual Report)  

(ไม่น้อยกว่ำ 7 วนั) , 4.แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy Form B) , 5.ข้อมูลเกีย่วกบักรรมกำรอสิระ ทีบ่ริษทัก ำหนด ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้ใช้ข้อมูล

ดังกล่ำว ในกรณทีีป่ระสงค์จะเลอืกกรรมกำรอสิระเป็นผู้รับมอบฉันทะ , 6.ค ำอธิบำยว่ำมเีอกสำรหรือหลกัฐำนใดบ้ำงทีผู้่ถือหุ้นต้องน ำมำแสดงตนในกำรเข้ำร่วมประชุม ,   7.ข้อบังคบับริษทัใน

ส่วนทีเ่กีย่วข้องกบักำรประชุมผู้ถือหุ้น

หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

หนว่ยงานผูด้แูล โครงการ การประเมนิคณุภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ : สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย  (TIA)                                                                                       

                                           เบอรโ์ทร: 02-247-7486-88, www.thaiinvestors.com

                               

แบบ AGM Checklist  ประจ ำปี 2560 

 หมำยเหต ุ:  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนั้น)____________________________________________

A1.2   บริษทัไดเ้ผยแพร่ บนเวบ็ไซตบ์ริษทั ให้ผูถื้อหุน้ทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอช่ือบุคคล เพ่ือเขา้ด ารง ต  าแหน่งกรรมการต่อ 
คณะกรรมการหรือกรรมการสรรหา

 หมำยเหต ุ:  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนั้น)____________________________________________

A2  บริษทัควรเผยแพร่เอกสำรกำรประชุมบนเวบ็ไซต์ของบริษทั  เพือ่ให้ผู้ถอืหุ้นสำมำรถ  เข้ำถงึข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว

A        ก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น

ค ำแนะน ำ : หากบริษัทประสงค์ท่ีจะอ้างอิงข้อมูลประกอบบางส่วนท่ีปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี โปรดระบุเลขทีห่น้ำอ้ำงอิงของข้อมูลนัน้ ๆ หรือ ระบุหัวข้อใน

เร่ืองทีเ่กีย่วข้องกนั ไว้ในหนังสือนัดประชุม AGM ด้วย  ท้ังนี ้การใช้ข้อมูลในรายงานประจ าปีเป็นข้อมูลอ้างอิง โดยไม่ระบุเลขหน้ำ หรือ ระบหัุวข้อในเร่ืองท่ี
เก่ียวข้องกันไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย ถือว่าการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุม AGM ยงัไม่ครบถ้วน

หัวข้อประเมิน

A1 บริษทัควรเปิดโอกำส ให้ผู้ถอืหุ้น มสิีทธิเสนอเพิม่วำระกำรประชุม และเสนอช่ือผู้ทีม่คุีณสมบัตเิหมำะสมทีจ่ะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ก่อนที่

บริษทัจะส่งหนังสือนัดประชุม

A1.1   บริษทัไดเ้ผยแพร่ บนเวบ็ไซต์บริษทั ให้ผูถื้อหุน้ทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอเพิม่วำระ รวมทั้งก าหนดระยะเวลาส้ินสุดการเสนอ
เพ่ิมวาระ  เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาไดว้า่จะบรรจุ/ไม่บรรจุ เป็นวาระในหนงัสือนดัประชุม

A2.1   บริษทัไดเ้ผยแพร่ เอกสารการประชุมท่ีครบถ้วนสมบูรณ์* บนเวบ็ไซต์ของบริษทั ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม  เป็นเวลา 30 วนั หรือ

อย่ำงช้ำทีสุ่ดต้องไม่น้อยกว่ำ 21 วนั  (ฉบับภำษำไทย)                                                                                                                                

( วนัทีต่รวจสอบ  วนั...........เดอืน.................................ปี.................)

A2.2   บริษทัไดเ้ผยแพร่  เอกสารการประชุมท่ีครบถว้น บนเวบ็ไซตข์องบริษทัในรูปแบบท่ีเป็นภำษำองักฤษ   ล่วงหน้ำก่อน   
วนัประชุมเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 7วนั
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ม/ีYES ไม่ม/ีNO
% ถ่วง

น ำ้หนัก

หนว่ยงานผูด้แูล โครงการ การประเมนิคณุภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ : สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย  (TIA)                                                                                       

                                           เบอรโ์ทร: 02-247-7486-88, www.thaiinvestors.com

หัวข้อประเมิน

1

4

1

2

1

34

A4.1   วำระกำรเลอืกตั้งกรรมกำร 10

3

1

1

                   (ข)  การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : จ านวนกิจการ
                   (ค)  ระบุวา่ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน(หากมีกรณีดงักล่าว)

A3 บริษทัควรจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสำรทีเ่กีย่วข้องให้ผู้ถอืหุ้นอย่ำงครบถ้วน

หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

ค ำอธบิำย : กำรมสีว่นไดเ้สยีพเิศษ หมำยรวมเป็นกำรแจกแจงขอ้มลู  เชน่ นอกเหนือจำกคำ่เบีย้ประชมุทีจั่ดสรรใหก้รรมกำรทกุคนตำม

เกณฑป์กต ิ เป็นตน้

(1)   ช่ือและช่ือสกลุ ประวตัิ ประเภทกรรมกำรทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง และเปิดเผยกำรถือหุ้นในบริษทั

(2)   กรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้งมีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน หรือไม่

          ระบุ  (ก)  การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน : ช่ือและต าแหน่ง ใน บริษทัจดทะเบียนนั้น

A3.2 ค าอธิบายวา่ มีเอกสารหรือหลกัฐานใดบา้งท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งน ามาแสดงตนในการเขา้ร่วมประชุม โดยใชเ้กณฑต์าม กฎหมายและ
ขอ้บงัคบับริษทั ไม่ใช่การตั้งเกณฑข้ึ์นมาเองโดยเฉพาะ ซ่ึงมีลกัษณะกดีกนัหรือสร้ำงภำระให้ ผู้ถือหุ้นเกนิสมควร เช่น ไม่มีการก าหนดให้
ตอ้งใชบ้ตัรประชาชนตวัจริงของผูม้อบอ านาจ หรือไม่  ก  าหนดในส่ิงท่ีนอกเหนือไปจาก เอกสารหรือหนงัสือเวียนของทางการท่ีเก่ียวขอ้ง

A3.1 บริษทัไดจ้ดัส่งเอกสารหนงัสือนดัประชุม พร้อมแนบหนงัสือแบบมอบฉนัทะ แบบ ข และมีขอ้มูลเก่ียวกบั กรรมการอิสระท่ี  บริษทั
ก าหนดให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ โดยอยา่งนอ้ยตอ้งระบุ  อาย ุท่ีอยู ่และ การมี /ไม่มี ส่วนไดเ้สียพิเศษท่ี แตกต่าง จากกรรมการคน
อ่ืนๆ ในทุกวาระท่ีเสนอในการประชุม AGM คร้ังน้ี

A3.3 ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

A4  บริษทัควรเปิดเผยข้อมูลทีเ่พยีงพอในแต่ละวำระเพือ่ประกอบกำรตดัสินใจของ ผู้ถอืหุ้น  ในกำรใช้สิทธิออกเสียง

A4.1.1 บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ ดงัต่อไปน้ี ในหนงัสือนดัประชุม

หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

A2.3   บริษทัไดแ้จ้งผ่ำนระบบข่ำวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ วา่ บริษทัไดเ้ผยแพร่ เอกสารการประชุมตาม  ขอ้ A 2.1 บนเวบ็ไซตข์อง                
   บริษทัแลว้ โดยระบุวนัทีเ่ผยแพร่เอกสำรบนเวบ็ไซต์ไว้ด้วย
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ม/ีYES ไม่ม/ีNO
% ถ่วง

น ำ้หนัก

หนว่ยงานผูด้แูล โครงการ การประเมนิคณุภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ : สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย  (TIA)                                                                                       

                                           เบอรโ์ทร: 02-247-7486-88, www.thaiinvestors.com

หัวข้อประเมิน

1

3

มี ท  าขอ้ 
A4.1.4

ไม่มี ขา้ม
ไปท าขอ้ 

A4.1.5

2

2

ใช่ ท  าขอ้ 
A4.1.6

ไม่ใช่ ขา้ม
ไปท าขอ้ 

A4.2

2

2

 หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

A4.1.5  ในการประชุม AGM คร้ังน้ี บริษทัมีกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ เพ่ือด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระหรือไม่   

A4.1.6  ในวาระแต่งตั้งกรรมการ เพ่ือด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ บริษทัไดเ้ปิดเผย ขอ้มูลของผูไ้ดรั้บการเสนอ ช่ือเป็น กรรมการ
อิสระ ดงัต่อไปน้ี ในหนังสือนัดประชุม
           (1) บริษทัมีการระบุขอ้ความวา่คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้วา่บุคคลท่ีจะเสนอช่ือให้  เป็น กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็น
ไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง

            (2) มีการระบุจ  านวนปี ในการด ารงต าแหน่งท่ีผา่นมาของกรรมการอิสระและ มีการเปิดเผยเหตุผล ,  ความจ าเป็นในกรณีท่ีเสนอช่ือ
บุลคลนั้นเป็นกรรมการอิสระท่ีมีการด ารงต าแหน่งเกินกวา่ 9 ปี   ต่อเน่ืองกนั                                                                                     
 (รวมระยะเวลาท่ีเป็นอยู่+ระยะเวลาท่ีจะด ารงต าแหน่งจนครบวาระน้ี)

หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

             หรือ   (ข)  ระบุวา่ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว

A 4.1.2 มีการระบุวา่ บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ีไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษทัแลว้วา่
มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั รวมทั้งระบุวา่ ไดมี้การน าช่ือท่ีผูถื้อหุน้เสนอมาพิจารณาแลว้  
(กรณีไม่มีผูถื้อหุน้เสนอมา ตอ้งระบุวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอ)

A4.1.3  ในการประชุม AGM คร้ังน้ี บริษทัมีการเสนอแต่งตั้งกรรมกำรรำยเดมิ ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ หรือไม่

A4.1.4 ในวาระเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี ในหนงัสือนดัประชุม
                       (ก)  ระบุจ  านวนวาระ หรือจ านวนปีท่ีกรรมการรายเดิมนั้นเคยด ารงต าแหน่ง

                        (ข)  ระบุจ  านวนคร้ัง/สดัส่วนการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดยอ่ย ในรอบปีท่ีผา่นมา

หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

(3)   กรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้งมีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน  ท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทาง                               
 ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทั หรือไม่

             ระบุ   (ก)  ช่ือและประเภทกจิกำร รวมทั้งต ำแหน่งในกิจการดงักล่าว
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แบบ AGM Checklist  
ฉบบันีเ้ร ิม่ใชต้ัง้แตปี่ 2560  - ปัจจบุนั

ม/ีYES ไม่ม/ีNO
% ถ่วง

น ำ้หนัก

หนว่ยงานผูด้แูล โครงการ การประเมนิคณุภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ : สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย  (TIA)                                                                                       

                                           เบอรโ์ทร: 02-247-7486-88, www.thaiinvestors.com

หัวข้อประเมิน

6

1

2

2

1

7

1

1

1

หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

 หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

               (2)      ค่าตอบแทนของกรรมการ

                   (ก)  องคป์ระกอบของค่าตอบแทน   ท่ีเสนอขออนุมติัทั้งท่ีเป็นตวัเงิน และเป็นผลประโยชน์อ่ืนใด                                                 
               (ทั้งน้ี ไม่ รวมถึงสวสัดิการท่ีให้กบัพนกังานทัว่ไป )

                   (ข)  ค่าตอบแทนกรรมการท่ีจะขออนุมติัในคร้ังน้ี โดยแยกเป็นค่าตอบแทนของ กรรมการและค่าตอบแทนของ
           กรรมการชุดยอ่ยต่างๆ  (เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหา, คณะกรรมการพิจารณา 
 ค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นตน้ )

               (3)   ระบุขอ้มูลเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนในปีท่ีผา่นมา ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและ ผลประโยชน์อ่ืนใด  เช่น ในกรณีให้สิทธิท่ีจะซ้ือ 
ESOP  ให้ระบุดว้ย

A4.3   วำระกำรแต่งตั้งและกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี  บริษทัได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี ้ในหนังสือนัดประชุม

                (1) เสนอรายช่ือผูส้อบบญัชีไวอ้ยา่งนอ้ย 2 คน 

                 (2) การมี/ ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ ส่วนไดเ้สียระหวา่งผูส้อบบญัชีกบับริษทั/ บริษทัยอ่ย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว

 หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

A4.2   วำระพิจำรณำจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร บริษทัได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี ้ในหนังสือนัดประชุม

               (1)    ระบุหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

 หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

 หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

                (3) จ านวนปีท่ีผูส้อบบญัชีรายนั้นเป็นผูส้อบบญัชีให้บริษทั (กรณีเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายเดิม) หรือ สาเหตุการเสนอให้
เปล่ียนผูส้อบบญัชี (กรณีเสนอให้เปล่ียนผูส้อบบญัชี)
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แบบ AGM Checklist  
ฉบบันีเ้ร ิม่ใชต้ัง้แตปี่ 2560  - ปัจจบุนั

ม/ีYES ไม่ม/ีNO
% ถ่วง

น ำ้หนัก

หนว่ยงานผูด้แูล โครงการ การประเมนิคณุภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ : สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย  (TIA)                                                                                       

                                           เบอรโ์ทร: 02-247-7486-88, www.thaiinvestors.com

หัวข้อประเมิน

1

1

1

1

5

2

ใช่ ท  าขอ้ 
A4.4 (2) (ก)

 (ข) (ค)

ไม่ใช่ ขา้มไป
ท าขอ้ A4.4 (3)

1

1

1

3

 หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

 หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

A4.4   วำระกำรจ่ำยเงนิปันผล บริษทัได้ระบุข้อมูลต่อไปนีใ้นหนังสือนัดประชุม

            (3)    ระบุเหตุผลท่ีบริษทัไม่จ่ายเงินปันผล

               (1)    นโยบายการจ่ายเงินปันผล

                      (ข)   ขอ้มูลการเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีในปีท่ีผา่นมา โดยแยก  เป็น ค่าสอบบญัชี                                        
                   (Audit Fee) และค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee)

 หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

             (ค)    ระบุวา่อตัราการจ่ายเงินปันผลเป็น/ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล  และระบุเหตุผลในกรณี ท่ีบริษทัมีอตัราการ
จ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

             (ข)    ขอ้มูลการเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา

             (ก)    ระบุอตัราเงินปันผลท่ีเสนอจ่ายเทียบกบัก าไรสุทธิ

หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

              (2)    บริษทัท่านมีการจ่ายเงินปันผลในปีน้ี หรือไม่

กรณีจ่ำยเงนิปันผล

กรณีไม่จ่ำยเงนิปันผล

           (6) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ต่อการเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี

               (4) ในกรณีท่ีบริษทัมีบริษทัยอ่ยให้ ระบุวา่ผูส้อบบญัชีบริษทัและ    ผูส้อบบญัชีบริษทัยอ่ยนั้น สงักดั ส านกังานสอบบญัชีเดียวกนั
หรือไม่   ถา้ไม่  ให้ระบุวา่คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจดัท า  งบการเงินไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา

              (5) ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี
                     (ก)   ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีท่ีจะขออนุมติัในคร้ังน้ี
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แบบ AGM Checklist  
ฉบบันีเ้ร ิม่ใชต้ัง้แตปี่ 2560  - ปัจจบุนั

ม/ีYES ไม่ม/ีNO
% ถ่วง

น ำ้หนัก

หนว่ยงานผูด้แูล โครงการ การประเมนิคณุภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ : สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย  (TIA)                                                                                       

                                           เบอรโ์ทร: 02-247-7486-88, www.thaiinvestors.com

หัวข้อประเมิน

ใช่ ท ำข้อ 

A4.5.1  (1) 

(2) (3) (4)

ไม่ใช่ ข้ำมไป

ท ำข้อPART B 6

1

2

1

2

45

7

1

1

1

1

 หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

 หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

 หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

 หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

B        วนัประชุมผู้ถือหุ้น

B1      บริษทัควรก ำหนดวนั เวลำ และสถำนทีใ่นกำรจัดประชุมผู้ถอืหุ้น  โดยค ำนึงถงึควำมสะดวกของผู้ถอืหุ้นทีจ่ะเข้ำประชุม

      B1.1   บริษทัไม่ไดจ้ดัประชุมในวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์หรือวนัหยดุท าการท่ีติดต่อกนัตั้งแต่ 3 วนัข้ึนไป  (วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์,           วนัหยดุ
ตามประเพณีไทย  หมายถึง วนัส าคญัทางศาสนา เช่น วนัมาฆบูชา , วนัวิสาขบูชา , วนัสงกรานต ์เป็นตน้)

      B1.2   บริษทัไดเ้ร่ิมประชุมในช่วงเวลา 8.30 - 16.00 น.

      B1.3   บริษทัไดใ้ชส้ถานท่ีจดัประชุมอยูใ่นเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล หรือทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้ง  ส ำนักงำนใหญ่ของบริษทั

     B1.4   สถานท่ีจดัประชุม อยูใ่นจุดท่ีสะดวกต่อการเดินทางไดด้ว้ยระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะ รถประจ าทางหรือบริษทัจดัให้มีรถ
รับ-ส่ง  ไป-กลบั ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีจะเขา้ประชุม

 หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

 หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

           (1) มีการระบุวตัถุประสงค ์และ รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนออยา่งเพียงพอ

            (4) กรณีท่ี  ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) และคณะกรรมการตรวจสอบ(Audit Committee)
มีความเห็นวา่ไม่ควรเขา้ท ารายการดงักล่าว บริษทัมีค  าอธิบายท่ีมีเหตุผลเพียงพอ หรือไม่

            (3) ระบุการวิเคราะห์ผลกระทบรายการดงักล่าววา่ส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้อยา่งไร

           (2) ระบุความเห็นคณะกรรมการท่ีแสดงวา่  รายการดงักล่าวมีความเหมาะสม และมีผลกระทบต่อบริษทั  อยา่งไร

A4.5   ในกรณีมีวำระ เช่น กำรเพิม่ทุน/ลดทุน/รำยกำรเกีย่วโยง 
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แบบ AGM Checklist  
ฉบบันีเ้ร ิม่ใชต้ัง้แตปี่ 2560  - ปัจจบุนั

ม/ีYES ไม่ม/ีNO
% ถ่วง

น ำ้หนัก

หนว่ยงานผูด้แูล โครงการ การประเมนิคณุภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ : สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย  (TIA)                                                                                       

                                           เบอรโ์ทร: 02-247-7486-88, www.thaiinvestors.com

หัวข้อประเมิน

2

1

11.50

2

2

2

1

1.5

                    (1)   ประธานกรรมการ

                    (2)   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

                   (3)     ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน  (เช่น คณะกรรมการสรรหา , คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและ                           
        คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นตน้)   ถา้บริษทัไม่มี คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน บริษทัตอ้งแจง้วา่                                             
"บริษทัไม่มีคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน"

                  (4)   ผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั (เช่น ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO) หรือ  กรรมการผูจ้ดัการ (MD) ของบริษทัหรือช่ือเรียก
อ่ืนท่ีท าหนา้ท่ีดา้นการบริหารของบริษทั  ในต าแหน่งสูงสุด)

หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

 หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

B2      กรรมกำรและผู้บริหำรบริษทัทุกคน ควรเข้ำร่วมกำรประชุมสำมญัผู้ถอืหุ้น และร่วมช้ีแจง /ตอบข้อซักถำม ต่อทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น

        B2.1   ตั้งแต่เร่ิมการประชุม บริษทัไดมี้การแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี ท่ีเขา้ร่วมประชุม AGM  ในคร้ังน้ี

       B2.2  บริษทัมีการแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี ดงัต่อไปน้ี เขา้ร่วมประชุมหรือไม่ 

หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

       B1.6   บริษทัไดจ้ดัให้มีอากรแสตมป์ เพ่ืออ านวยความสะดวก แก่ผูถื้อหุน้ ในวนัประชุม

หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

       B1.5   บริษทัไดจ้ดัให้มีบุคลากรหรือเทคโนโลยอียา่งเพียงพอ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผูถื้อหุน้         
                    แต่ละรายท่ีจะเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งการลงทะเบียน โดยจะตอ้งไม่เสียเวลานาน เกินกวา่ 20 นาที /ราย หรือต่อ 1
                    ใบมอบฉนัทะ
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แบบ AGM Checklist  
ฉบบันีเ้ร ิม่ใชต้ัง้แตปี่ 2560  - ปัจจบุนั

ม/ีYES ไม่ม/ีNO
% ถ่วง

น ำ้หนัก

หนว่ยงานผูด้แูล โครงการ การประเมนิคณุภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ : สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย  (TIA)                                                                                       

                                           เบอรโ์ทร: 02-247-7486-88, www.thaiinvestors.com

หัวข้อประเมิน

1.5

1.5

6

2.5

2.5

1

7.5

1

1.5

1.5

1.5

         B4.2   บริษทัไดด้ าเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระท่ีระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม (ไม่มีการสลบัวาระ)

          B4.1   บริษทัไดด้ าเนินการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทั

 หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

                 (6)     ผูส้อบบญัชีของบริษทั

 หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

 หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

 หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

 หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

 หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

B3      บริษทัควรประกำศแจ้งข้อมูลทีส่ ำคญัให้ผู้ถอืหุ้นทรำบ ตั้งแต่เร่ิมต้นกำรประชุม หรือก่อนทีจ่ะเร่ิมวำระนั้นๆ

             B3.1   บริษทัไดป้ระกาศแจง้จ านวน/สดัส่วน ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะ ท่ีมาเขา้ประชุม โดยแยกรายการ
กนัอยา่งชดัเจนตั้งแต่เร่ิมตน้การประชุม

            B3.2   บริษทัไดป้ระกาศแจง้วิธีปฏิบติัในการนบัคะแนน โดยแยกอธิบายวิธีการนบัคะแนนของผูท่ี้มาประชุมดว้ยตนเอง และของ
ผูรั้บมอบฉนัทะ

            B3.3   บริษทัไดป้ระกาศแจง้วิธีลงคะแนนเสียงอยา่งชดัเจนวา่จะใชวิ้ธีการใด

B4      บริษทัควรด ำเนินกำรประชุมให้เป็นไปตำมข้อบังคบับริษทัและวำระทีก่ ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ซ่ึงได้จัดส่งข้อมูลให้แก่    ผู้ถอืหุ้นแล้ว

                 (5)     ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นการเงินของบริษทั

         B4.4 บริษทัมีการอธิบายและตอบขอ้ซกัถามในหวัขอ้ “ค  าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ:  
                   Management Discussion and Analysis (MD&A)” การอธิบายการเปล่ียนแปลงตวัเลขของ  งบการเงินรวมทั้ง  
                  ปัจจยัต่างๆ “ท่ีกระทบต่อบริษทั ทั้งดา้นบวกและดา้นลบอยา่งมีนยัส าคญั”

 หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

 หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

         B4.3   บริษทัไม่มกีารเพ่ิมวำระเพือ่พิจำรณำอ่ืน  นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม (ไม่มีวาระจร)
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แบบ AGM Checklist  
ฉบบันีเ้ร ิม่ใชต้ัง้แตปี่ 2560  - ปัจจบุนั

ม/ีYES ไม่ม/ีNO
% ถ่วง

น ำ้หนัก

หนว่ยงานผูด้แูล โครงการ การประเมนิคณุภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ : สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย  (TIA)                                                                                       

                                           เบอรโ์ทร: 02-247-7486-88, www.thaiinvestors.com

หัวข้อประเมิน

2

6

3

3

5

2.5

2.5

2

1

1
          B7.2  ไม่มีผูถื้อหุน้โตแ้ยง้ผลการตรวจนบัคะแนนเสียง  หรือหากมีผูถื้อหุน้โตแ้ยง้แต่บริษทัไดแ้กไ้ขให้กลบัมาเป็นท่ีถูกตอ้งตาม
ขอ้เทจ็จริง

 หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

 หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

 หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

         B4.5 ในวำระรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน บริษทัได้รำยงำนถึงนโยบำยเกีย่วกบักำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปช่ัน    และ                          

ระบุพัฒนำกำรจำกปีทีผ่่ำนมำ

B5      บริษทัควรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในระหว่ำงกำรประชุม

        B5.1   ในแต่ละวาระ บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ซกัถาม/ แสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม  และบริษทัไดต้อบค าถามของ                   
        ผูถื้อหุน้อยา่งครบถว้นในประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้น ก่อนการ ลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยไม่มีการเล่ือน                             
ไปตอบในวาระอ่ืนๆ

         B5.2  บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ ผูถื้อหุน้สามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้

B6      บริษทัควรจัดให้ผู้ถอืหุ้นได้ลงคะแนนเสียงอย่ำงโปร่งใส และให้ใช้สิทธิออกเสียงใน  เร่ืองส ำคญั ๆ แยกออกจำกกนัเพือ่ให้สำมำรถใช้สิทธิใน

แต่ละเร่ืองได้อย่ำงเป็นอสิระ

 หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

 หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

          B6.1   บริษทัไดจ้ดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียง ส าหรับผูถื้อหุน้ใชใ้นการลงคะแนนเสียง  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรับ
                     ผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง

หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

 หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

           B6.2   ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษทัไดแ้ยกใบลงคะแนนให้ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิออก เสียงเลือกตั้งกรรมการ
                       เป็นรายบุคคลได้

B7     บริษทัควรมคีวำมโปร่งใสในกำรตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียง

          B7.1  บริษทัไดต้รวจนบัคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในท่ี ประชุมผูถื้อหุน้ โดยระบุ                                   
ผลการลงคะแนนของผูถื้อหุน้ท่ีลงมติเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง รวมทั้งแจง้จ  านวนบตัรเสีย ดว้ย (ถา้มี)
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แบบ AGM Checklist  
ฉบบันีเ้ร ิม่ใชต้ัง้แตปี่ 2560  - ปัจจบุนั

ม/ีYES ไม่ม/ีNO
% ถ่วง

น ำ้หนัก

หนว่ยงานผูด้แูล โครงการ การประเมนิคณุภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ : สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย  (TIA)                                                                                       

                                           เบอรโ์ทร: 02-247-7486-88, www.thaiinvestors.com

หัวข้อประเมิน

10

1

      C1.2  รายงานการประชุมของบริษทัท่ีจดัท าข้ึนไดร้ะบุขอ้มูลดงัต่อไปน้ี

2

1

1

1.5

1.5

2

C1    หลงัจำกเสร็จส้ินกำรประชุม บริษทัควรแจ้งมตทิีป่ระชุม และจัดท ำรำยงำนกำรประชุมทีม่สีำระส ำคญัครบถ้วน เพือ่ให้ผู้ถอืหุ้นสำมำรถ

ตรวจสอบได้ และเผยแพร่รำยงำนดงักล่ำวต่อผู้ถอืหุ้นภำยในเวลำทีเ่หมำะสม

       D 5   ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษทัไดใ้ชวิ้ธีการลงคะแนนเสียงแบบ cumulative voting

       D 4   ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษทัไดแ้จกและเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ทุกรายท่ี เขา้ร่วมประชุม หรือ 
เก็บใบลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ภายหลงัจากเสร็จส้ินการประชุม(ทั้งกรณีท่ีผูถื้อหุน้ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง)

       D 3   บริษทัไดจ้ดัให้มี inspector  (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีไม่ไดท้  าหนา้ท่ีในการตอบขอ้ซกัถามทางดา้นบญัชีในการประชุมสามญั ผูถื้อหุน้ 
หรือ ท่ีปรึกษากฎหมาย) เพ่ือท าหนา้ท่ีดูแลให้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่ง โปร่งใสถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทั

       D 2   บริษทัไดใ้ชร้ะบบ barcode หรือ ระบบท่ีช่วยในการลงทะเบียน และ/หรือ นบัคะแนนเสียงเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่ี
เขา้ร่วมประชุม

        C1.1  บริษทัไดแ้จง้มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในวนัท าการถดัไป โดยมติ ดงักล่าวควรระบุ ผลของ
มติ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ และผลของการลงคะแนน เสียง  (เห็นดว้ย/  ไม่เห็นดว้ย/งดออกเสียง และบตัรเสีย)ในแต่ละวาระ

 หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

 หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

 หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

 หมำยเหตุ :  (บันทึกส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนัน้)____________________________________________

              (ข)   ผลของมติ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ) และผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นดว้ย/ไม่เห็นดว้ย/งดออกเสียง และบตัรเสีย)ในวาระท่ี
ขอรับรอง/อนุมติัจากผูถื้อหุน้

              (ค)  ค าถามท่ีเป็นประเด็นส าคญัท่ีผูถื้อหุน้ไดมี้การซกัถาม และการช้ีแจงของบริษทัโดยสรุป ของแต่ละวาระ (กรณีมีค  าถาม)

              (ก) รายช่ือกรรมการ/ผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม

    C1.3  บริษทัไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุม

    C1.4   บริษทัไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมบนเวบ็ไซตข์องบริษทั ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุม

D        คะแนนพิเศษ (Bonus Points) : บริษทัมีกำรปฏิบัติในหัวข้ออืน่ ๆ ตำมแนวทำง CG ทีด่ี

    C1.5   บริษทัมีการบนัทึกจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีมีอยูล่่าสุด และบนัทึกสดัส่วนของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม >  90% ของกรรมการ
ทั้งหมด

        D1    บริษทัไดจ้ดัให้มีการบนัทึกภาพการประชุมในลกัษณะส่ือวิดีทศัน์ และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผูถื้อหุน้   ท่ีสนใจ (เช่น  จดัท า
เป็นแผน่ VCD หรือเผยแพร่เป็น clip file บน เวบ็ไซตข์องบริษทั ฯลฯ)
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