
(ยกรา่ง) ฉบบั  Public hearing วนัที ่27 พ.ย. - 12 ธ.ค.62

แบบ AGM/EGM Checklist ประจ าปี 2563

ส าหรบัการประเมนิกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์/ กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน /ทรสัตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์

ช่ือกองภาษาไทย / องักฤษ ช่ือยอ่กอง
ช่ือบริษทัจดัการ
ผูป้ระเมิน วนัท่ีประเมิน 
วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี   

ม/ีYES ไม่มี/NO
% ถ่วง

น ำ้หนัก

ม/ีYES ไม่มี/NO 40

กรณี AGM ท า

ขอ้ A1.1

กรณี EGM 

ขา้มไป ท าขอ้

 A2.1
3

3

9

3

3

3

5

3

2

ค ำแนะน ำ : หำกบริษทัประสงค์ที่จะอ้ำงอิงข้อมูลประกอบบำงส่วนที่ปรำกฏอยู่ ในรำยงำนประจ ำปี โปรดระบุเลขที่หน้ำอ้ำงอิงของข้อมูลน้ัน ๆ หรือ ระบุหัวข้อในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกัน ไว้ในหนังสือเชิญ

                       ประชุม AGM / EGM ด้วย  ทั้งนี ้กำรใช้ข้อมูลในรำยงำนประจ ำปีเป็นข้อมูลอ้ำงอิง โดยไม่ระบุเลขหน้ำ หรือ ระบุหัวข้อในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหนังสือเชิญประชุมด้วย ถือว่ำกำร

                        เปิดเผยข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม AGM / EGM ยังไม่ครบถ้วน  

     ค ำนิยำม : 
                        บริษทั หมายถึง บริษทัจดัการ / ผูจ้ดัการกองทรัสต ์(REIT Manager) ท่ีมีอ  านาจในการจดัประชุมผูถื้อหน่วย 
                        กอง หมายถึง กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย ์(Property Fund) /กองทนุรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure Fund) /ทรัสตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย ์(REIT) 
                        ผู้ถือหน่วย หมายถึง ผูถื้อหน่วยลงทนุในกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย ์(Property Fund)/ กองทนุรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure Fund) /ทรัสตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย ์(REIT)

A        ก่อนกำรประชุมผู้ถือหน่วย

A1 บริษทัควรเปิดโอกำส ให้ผู้ถือหน่วย มสิีทธิเสนอเพิม่วำระกำรประชุม ก่อนทีบ่ริษทัจะส่งหนังสือเชิญประชุม

        A1.1   บริษทัไดเ้ผยแพร่ บนเว็บไซต์ของกองหรือบริษทั ให้ผูถื้อหน่วยทราบถึงสิทธิและวิธีกำรเสนอเพิม่วำระ รวมทั้งก าหนดระยะเวลาส้ินสุดการ 
                   เสนอเพ่ิมวาระ  เพ่ือให้บริษทัพิจารณาไดว้่าจะบรรจุ /ไม่บรรจุ เป็นวาระในหนงัสือนดัประชุม    (เฉพาะAGM)

                  หมายเหตุ :  (บันทกึส ำหรับสมำคมฯ เท่ำนั้น)____________________________________________

A2  บริษทัควรเผยแพร่เอกสำรกำรประชุมบนเว็บไซต์ของกองหรือบริษทั เพือ่ให้ผู้ถือหน่วยสำมำรถ  เข้ำถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว

แบบ AGM/EGM Checklist  ประจ ำปี 2562

หนว่ยงานผูด้แูล โครงการ การประเมนิคณุภาพการจดัประชุมสามญั/วสิามญัผูถ้อืหนว่ย : สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย  (TIA) เบอรโ์ทร: 02-247-7486-88, www.thaiinvestors.com

หัวข้อประเมิน

                          หมายเหต ุ:  (บันทกึส าหรับสมาคมฯ เท่านั้น)____________________________________________

A3 บริษทัควรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสำรทีเ่กี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยอย่ำงครบถ้วน

          A3.1 บริษทัไดจ้ดัส่งเอกสารหนงัสือเชิญประชุม พร้อมแนบหนงัสือแบบมอบฉนัทะ แบบ ข และมีขอ้มูลเก่ียวกบับคุคลท่ีบริษทัเสนอให้เป็น
                   ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหน่วย โดยระบกุารมี /ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในทกุวาระท่ีเป็นวาระเพ่ือพิจารณาท่ีเสนอในการประชุม AGM / EGM
                   คร้ังน้ี
                         หมายเหต ุ:  (กรณไีม่มวีาระการลงมตข้ิามไปท าข้อต่อไป)

         A3.2 ค าอธิบายว่า มีเอกสารหรือหลกัฐานใดบา้งท่ีผูถื้อหน่วยตอ้งน ามาแสดงตนในการเขา้ร่วมประชุม โดยใชเ้กณฑต์าม กฎหมายไม่ใช่การ
                  ตั้งเกณฑข้ึ์นมาเองโดยเฉพาะ ซ่ึงมลีักษณะกีดกันหรือสร้ำงภำระให้ ผู้ถือหน่วยเกินสมควร เช่น ไม่มีการก าหนดให้ตอ้งใชบ้ตัรประชาชน
                  ตวัจริงของผูม้อบอ านาจ หรือไม่ก  าหนดในส่ิงท่ีนอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนงัสือเวียนของทางการท่ีเก่ียวขอ้ง

                        หมายเหต ุ:  (บันทกึส าหรับสมาคมฯ เท่านั้น)____________________________________________

         A2.1   บริษทัไดเ้ผยแพร่ เอกสารการประชุมท่ีครบถ้วนสมบูรณ์* บนเว็บไซต์ของกองหรือบริษทั ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม  เป็นเวลา 30 วัน หรือ

                    อย่ำงช้ำทีสุ่ดต้องไม่น้อยกว่ำ 21 วัน  (ฉบับภำษำไทย)  

                    ( วนัทีต่รวจสอบ  วนั...........เดอืน.................................ปี.................)
                            * ค าอธิบาย : ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารการประชุม ม ี6 รายการ ได้แก่ 1.แผนทีข่องสถำนทีจ่ัดประชุม , 2.หนังสือเชิญประชุมทีร่ะบุรำยละเอยีดของแต่ละวำระ ,

                                                   3.รำยงำนประจ ำปี (Annual Report)  (ไม่น้อยกว่ำ 7 วนั) , 4.แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy Form B) , 5.ข้อมูลเกี่ยวกบับุคคล ทีบ่ริษทัเสนอ ให้เป็น

                                                   ผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหน่วย เพือ่ให้ผู้ถือหน่วย ได้ใช้ข้อมูลดังกล่ำว ในกรณทีีป่ระสงค์จะเลอืกบุคคลดังกล่ำวเป็นผู้รับมอบฉันทะ , 6.ค ำอธิบำยว่ำมเีอกสำรหรือ

                                                   หลกัฐำนใดบ้ำงทีผู้่ถือหน่วยต้องน ำมำแสดงตนในกำรเข้ำร่วมประชุม

                        หมายเหต ุ:  (บันทกึส าหรับสมาคมฯ เท่านั้น)____________________________________________

       A2.2   บริษทัไดเ้ผยแพร่  เอกสารการประชุม ตามขอ้ A2.1 ท่ีครบถว้น บนเวบ็ไซตข์องกองหรือบริษทัในรูปแบบท่ีเป็นภำษำอังกฤษ   ล่วงหน้ำก่อน
                  วันประชุมเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 7วัน

                        หมายเหต ุ:  (บันทกึส าหรับสมาคมฯ เท่านั้น)____________________________________________

       A2.3   บริษทัไดแ้จ้งผ่ำนระบบข่ำวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ว่า บริษทัไดเ้ผยแพร่ เอกสารการประชุมตาม  ขอ้ A 2.1 บนเวบ็ไซตข์องกองหรือบริษทัแลว้
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(ยกรา่ง) ฉบบั  Public hearing วนัที ่27 พ.ย. - 12 ธ.ค.62

แบบ AGM/EGM Checklist ประจ าปี 2563

ส าหรบัการประเมนิกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์/ กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน /ทรสัตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์

ม/ีYES ไม่มี/NO
% ถ่วง

น ำ้หนัก

หนว่ยงานผูด้แูล โครงการ การประเมนิคณุภาพการจดัประชุมสามญั/วสิามญัผูถ้อืหนว่ย : สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย  (TIA) เบอรโ์ทร: 02-247-7486-88, www.thaiinvestors.com

หัวข้อประเมิน

23

11

2

2

2

1

2

2

3

3

ใช่ ท ำข้อ A4.3 

 (1) (2) (3) (4)

ไม่ใช่ ข้ำมไปท ำ

PART B
9

3

2

2

2

                 (2) การมี/ ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ ส่วนไดเ้สียระหว่างผูส้อบบญัชีกบับริษทั/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
                       บคุคลดงักล่าว
                              หมายเหต ุ :  (บันทกึส าหรับสมาคมฯ เท่านั้น)____________________________________________

                (3) จ านวนปีท่ีผูส้อบบญัชีรายนั้นเป็นผูส้อบบญัชีให้กอง (กรณีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายเดิม) หรือ สาเหตุการเสนอให้เปล่ียนผูส้อบบญัชี 
                      (กรณีเปล่ียนผูส้อบบญัชี)

                             หมายเหต ุ:  (บันทกึส าหรับสมาคมฯ เท่านั้น)____________________________________________

               (4) ในกรณีท่ีกองมีบริษทัยอ่ยให้ ระบวุ่าผูส้อบบญัชีกองและผูส้อบบญัชีบริษทัยอ่ยนั้น สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกนัหรือไม่ ถา้ไม่  
                      ให้ระบวุ่า บริษทัจะดูแลให้สามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา

                               หมายเหต ุ :  (บันทกึส าหรับสมาคมฯ เท่านั้น)____________________________________________

A4  บริษทัควรเปิดเผยข้อมูลทีเ่พียงพอในแต่ละวำระเพือ่ประกอบกำรตัดสินใจของ ผู้ถือหน่วย  ในกำรใช้สิทธิออกเสียง

A4.1 วำระรับทรำบกำรแต่งตั้งและค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี  บริษทัได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี ้ในหนังสือเชิญประชุม
                (1) เสนอรายช่ือผูส้อบบญัชีไวอ้ยา่งนอ้ย 2 คน บริษทัเดียวกนั

                             หมายเหต ุ:  (บันทกึส าหรับสมาคมฯ เท่านั้น)____________________________________________

A4.3  ในกรณมีวีำระ เช่น กำรเพิม่ทุน/ลดทุน/รำยกำรเกี่ยวโยง /รำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไป

          (กรณลีดทุน : นอกเหนือจำกที่ระบุในโครงกำร หรือ สัญญำก่อตั้งทรัสต์)

               (1)    นโยบายการจ่ายเงินปันผล
                                  หมายเหต ุ :  (บันทกึส าหรับสมาคมฯ เท่านั้น)____________________________________________

              (5) ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี
                 (ก)  ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีท่ีก าหนดในคร้ังน้ี

                                หมายเหต ุ :  (บันทกึส าหรับสมาคมฯ เท่านั้น)____________________________________________

                 (ข) ขอ้มูลการเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีในปีท่ีผา่นมา โดยแยกเป็นค่าสอบบญัชี (Audit Fee) และค่าบริการอ่ืน 
                        (Non-Audit Fee)
                                หมายเหต ุ :  (บันทกึส าหรับสมาคมฯ เท่านั้น)____________________________________________

A4.2 กำรจ่ำยเงนิปันผล (หมำยถึง กำรจ่ำยเงนิปันผลกรณ ีProperty Fund / Infrastructure Fund หรือกำรจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนกรณ ีREIT) 

          บริษทัได้ระบุข้อมูลต่อไปนีใ้นหนังสือนัดประชุม

            (4) กรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) มีความเห็นว่าไม่ควรเขา้ท ารายการดงักล่าว บริษทัมีค  าอธิบายท่ีมี
                  เหตุผลเพียงพอหรือไม่

                         หมายเหต ุ:  (บันทกึส าหรับสมาคมฯ เท่านั้น)____________________________________________

           (1) มีการระบวุตัถุประสงค ์และ รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนออยา่งเพียงพอ 

                      หมายเหต ุ:  (บันทกึส าหรับสมาคมฯ เท่านั้น)____________________________________________

           (2) ระบคุวามเห็นบริษทัท่ีแสดงว่า  รายการดงักล่าวมีความเหมาะสม และมีผลกระทบต่อกองอยา่งไร

                     หมายเหต ุ:  (บันทกึส าหรับสมาคมฯ เท่านั้น)____________________________________________

            (3) ระบกุารวิเคราะห์ผลกระทบรายการดงักล่าวว่าส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยอยา่งไร

                       หมายเหต ุ:  (บันทกึส าหรับสมาคมฯ เท่านั้น)____________________________________________
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(ยกรา่ง) ฉบบั  Public hearing วนัที ่27 พ.ย. - 12 ธ.ค.62

แบบ AGM/EGM Checklist ประจ าปี 2563

ส าหรบัการประเมนิกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์/ กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน /ทรสัตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์

ม/ีYES ไม่มี/NO
% ถ่วง

น ำ้หนัก

หนว่ยงานผูด้แูล โครงการ การประเมนิคณุภาพการจดัประชุมสามญั/วสิามญัผูถ้อืหนว่ย : สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย  (TIA) เบอรโ์ทร: 02-247-7486-88, www.thaiinvestors.com

หัวข้อประเมิน

50

8

1

1

1

1

2

2

4

4

7

3

2

2

B        วนัประชุมผู้ถือหน่วย

B1      บริษทัควรก ำหนดวัน เวลำ และสถำนทีจ่ัดประชุมผู้ถือหน่วย  โดยค ำนึงถึงควำมสะดวกของผู้ถือหน่วยทีจ่ะเข้ำประชุม

        B1.1   บริษทัไม่ไดจ้ดัประชุมในวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์หรือวนัหยดุท าการท่ีติดต่อกนัตั้งแต่ 3 วนัข้ึนไป  (วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์, วนัหยดุตามประเพณีไทย 
                  หมายถึง วนัส าคญัทางศาสนา เช่น วนัมาฆบชูา , วนัวิสาขบชูา , วนัสงกรานต ์เป็นตน้)

                        หมายเหต ุ:  (บันทกึส าหรับสมาคมฯ เท่านั้น)____________________________________________

       B1.5   บริษทัไดจ้ดัให้มีบคุลากรหรือเทคโนโลยอียา่งเพียงพอ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผูถื้อหน่วยแต่ละรายท่ีจะ
                  เขา้ร่วมประชุม รวมทั้งการลงทะเบียน โดยจะตอ้งไม่เสียเวลานาน เกินกว่า 20 นาที /ราย หรือต่อ 1 ใบมอบฉนัทะ (เวน้แต่มีเหตุสุดวิสยั )

                        หมายเหต ุ:  (บันทกึส าหรับสมาคมฯ เท่านั้น)____________________________________________

        B1.6   บริษทัไดจ้ดัให้มีอากรแสตมป์ เพ่ืออ านวยความสะดวก แก่ผูถื้อหน่วย ในวนัประชุม

                         หมายเหต ุ:  (บันทกึส าหรับสมาคมฯ เท่านั้น)____________________________________________

B2      ผู้บริหำร (หมำยถึง ผู้บริหำรบริษทัทีไ่ด้รับมอบหมำยให้บริหำรจัดกำรกอง) ควรเข้ำร่วมกำรประชุมผู้ถือหน่วย และร่วมช้ีแจง/ตอบข้อซักถำม 

           ต่อทีป่ระชุมผู้ถือหน่วย

        B2.1  ตั้งแต่เร่ิมการประชุม บริษทัไดมี้การแนะน า ผูบ้ริหาร (กรณี AGM / EGM) และผูส้อบบญัชี (กรณี AGM) ท่ีเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี

        B1.2   บริษทัไดเ้ร่ิมประชุมในช่วงเวลา 8.30 - 16.00 น.

                        หมายเหต ุ:  (บันทกึส าหรับสมาคมฯ เท่านั้น)____________________________________________

        B1.3   บริษทัไดใ้ชส้ถานท่ีจดัประชุมอยูใ่นเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล หรือทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้ง ส ำนักงำนใหญ่ของบริษทั

                        หมายเหต ุ:  (บันทกึส าหรับสมาคมฯ เท่านั้น)____________________________________________

        B1.4   สถานท่ีจดัประชุม อยูใ่นจุดท่ีสะดวกต่อการเดินทางไดด้ว้ยระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะ รถประจ าทางหรือบริษทัจดัให้มีรถรับ-ส่ง  
                   ไป -กลบัส าหรับผูถื้อหน่วยท่ีจะเขา้ประชุม

                         หมายเหต ุ:  (บันทกึส าหรับสมาคมฯ เท่านั้น)____________________________________________

         B3.3   บริษทัไดป้ระกาศแจง้วิธีลงคะแนนเสียงอยา่งชดัเจนว่าจะใชวิ้ธีการใด (กรณมีกีำรขออนุมตัิ)

                          หมายเหต ุ:  (บันทกึส าหรับสมาคมฯ เท่านั้น)____________________________________________

                      หมายเหต ุ:  (บันทกึส าหรับสมาคมฯ เท่านั้น)____________________________________________

B3      บริษทัควรประกำศแจ้งข้อมูลทีส่ ำคญัให้ผู้ถือหน่วยทรำบ ตั้งแต่เร่ิมต้นกำรประชุม หรือก่อนทีจ่ะเร่ิมวำระนั้นๆ

        B3.1   บริษทัไดป้ระกาศแจง้จ านวน/สดัส่วน ผูถื้อหน่วยท่ีเขา้ประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะ ท่ีมาเขา้ประชุม โดยแยกรายการกนัอยา่งชดัเจน
                   ตั้งแต่เร่ิมตน้การประชุม
                        หมายเหต ุ:  (บันทกึส าหรับสมาคมฯ เท่านั้น)____________________________________________

        B3.2   บริษทัไดป้ระกาศแจง้วิธีปฏิบติัในการนบัคะแนน โดยแยกอธิบายวิธีการนบัคะแนนของผูท่ี้มาประชุมดว้ยตนเองและของผูรั้บมอบฉนัทะ 
                   (กรณมีกีำรขออนุมตัิ)

                         หมายเหต ุ:  (บันทกึส าหรับสมาคมฯ เท่านั้น)____________________________________________
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(ยกรา่ง) ฉบบั  Public hearing วนัที ่27 พ.ย. - 12 ธ.ค.62

แบบ AGM/EGM Checklist ประจ าปี 2563

ส าหรบัการประเมนิกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์/ กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน /ทรสัตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์

ม/ีYES ไม่มี/NO
% ถ่วง

น ำ้หนัก

หนว่ยงานผูด้แูล โครงการ การประเมนิคณุภาพการจดัประชุมสามญั/วสิามญัผูถ้อืหนว่ย : สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย  (TIA) เบอรโ์ทร: 02-247-7486-88, www.thaiinvestors.com

หัวข้อประเมิน

17

2

2

2

(1) การจดัการกองในเร่ืองท่ีส าคญั และ แนวทางการจดัการกองในอนาคต 3

(2)  รายงานผลการด าเนินงาน และ สรุปการจ่ายเงินปันผล/ลดทนุ ในรอบปีบญัชีก่อนหนา้ 3

(3) ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ:Management Discussion and Analysis (MD&A) การอธิบายการเปล่ียนแปลง
ตวัเลขของงบการเงินรวมทั้งปัจจยัต่าง ๆ ท่ีกระทบต่อกองทนุรวมหรือกองทรัสตท์ั้งดา้นบวกและดา้นลบอยา่งมีนยัส าคญั”

2.5

(4) เร่ืองส าคญัจากการสอบบญัชี (Key Audit Matters) 2.5

7

3.5

3.5

มีกำรขออนุมัติ

ท ำข้อ B6.1

ไม่มีกำรขออนุมัติ

ท ำ Part C 3

3

มีกำรขออนุมัติ

ท ำข้อ B7.1-7.2

ไม่มีกำรขออนุมัติ

ท ำ Part C 4

2

2

B4  บริษทัควรด ำเนินกำรประชุมให้เป็นไปตำมเอกสำรทีเ่กี่ยวข้องกับกำรประชุม ทีแ่สดงข้อก ำหนดเกี่ยวกับวำระทีก่ ำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม 

       ซ่ึงได้จัดส่งข้อมูลให้แก่ผู้ถือหน่วยแล้ว

         B4.1   บริษทัไดด้ าเนินการประชุมให้เป็นไปตามหนงัสือเชิญประชุม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหน่วยลงทนุ

                     หมายเหตุ :  (บันทกึส าหรับสมาคมฯ เท่านัน้)____________________________________________

         B4.2   บริษทัไดด้ าเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระท่ีระบไุวใ้นหนงัสือเชิญประชุม (ไม่มีการสลบัวาระ)

        B5.1   ในแต่ละวาระ บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหน่วยซกัถาม/ แสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม  และบริษทัไดต้อบค าถามของผูถื้อหน่วยอยา่งครบถว้น
                   ในประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้น ก่อนการ ลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยไม่มีการเล่ือนไปตอบในวาระอ่ืนๆ

                          หมายเหต ุ:  (บันทกึส าหรับสมาคมฯ เท่านั้น)____________________________________________

         B5.2  บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ ผูถื้อหน่วยสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้

                         หมายเหต ุ:  (บันทกึส าหรับสมาคมฯ เท่านั้น)____________________________________________

B6      บริษทัควรจัดให้ผู้ถือหน่วยได้ลงคะแนนเสียงอย่ำงโปร่งใส และให้ใช้สิทธิออกเสียงใน  เร่ืองส ำคญั ๆ แยกออกจำกกันเพือ่ให้สำมำรถใช้สิทธิใน

           แต่ละเร่ืองได้อย่ำงเป็นอิสระ   (กรณมีกีำรขออนุมตัิ)

        B6.1   บริษทัไดจ้ดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียง ส าหรับผูถื้อหน่วยใชใ้นการลงคะแนนเสียง  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส าหรับผูถื้อหน่วยท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ 
                   งดออกเสียง

                     หมายเหตุ :  (บันทกึส าหรับสมาคมฯ เท่านัน้)____________________________________________

         B4.3   บริษทัไม่มีการเพ่ิมวำระเพือ่พิจำรณำอ่ืน  นอกเหนือจากท่ีระบไุวใ้นหนงัสือเชิญประชุม (ไม่มีวาระจร)

                     หมายเหตุ :  (บันทกึส าหรับสมาคมฯ เท่านัน้)____________________________________________

         B4.4   บริษทัมีการอธิบายและตอบขอ้ซกัถามในหัวขอ้ดงัน้ี

                                     หมายเหตุ :  (บันทกึส าหรับสมาคมฯ เท่านัน้)____________________________________________

B5      บริษทัควรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหน่วยมส่ีวนร่วมในระหว่ำงกำรประชุม

                         หมายเหต ุ:  (บันทกึส าหรับสมาคมฯ เท่านั้น)____________________________________________

B7     บริษทัควรมคีวำมโปร่งใสในกำรตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียง (กรณมีกีำรขออนุมตัิ)

          B7.1  บริษทัไดต้รวจนบัคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในท่ี ประชุมผูถื้อหน่วย โดยระบผุลการลงคะแนนของผูถื้อหน่วย
                    ท่ีลงมติเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง รวมทั้งแจง้จ  านวนบตัรเสีย ดว้ย (ถา้มี)

                            หมายเหต ุ:  (บันทกึส าหรับสมาคมฯ เท่านั้น)____________________________________________

          B7.2  ไม่มีผูถื้อหน่วยโตแ้ยง้ผลการตรวจนบัคะแนนเสียง  หรือหากมีผูถื้อหน่วยโตแ้ยง้แต่บริษทัไดแ้กไ้ขให้กลบัมาเป็นท่ีถูกตอ้งตามขอ้เทจ็จริง

                            หมายเหต ุ:  (บันทกึส าหรับสมาคมฯ เท่านั้น)____________________________________________
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(ยกรา่ง) ฉบบั  Public hearing วนัที ่27 พ.ย. - 12 ธ.ค.62

แบบ AGM/EGM Checklist ประจ าปี 2563

ส าหรบัการประเมนิกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์/ กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน /ทรสัตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์

ม/ีYES ไม่มี/NO
% ถ่วง

น ำ้หนัก

หนว่ยงานผูด้แูล โครงการ การประเมนิคณุภาพการจดัประชุมสามญั/วสิามญัผูถ้อืหนว่ย : สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย  (TIA) เบอรโ์ทร: 02-247-7486-88, www.thaiinvestors.com

หัวข้อประเมิน

10

2

          C1.2  รายงานการประชุมของบริษทัท่ีจดัท าข้ึนไดร้ะบขุอ้มูลดงัต่อไปน้ี

2

1

1

2

2

10

C1    หลังจำกเสร็จส้ินกำรประชุม บริษทัควรแจ้งมติทีป่ระชุม และจัดท ำรำยงำนกำรประชุมทีม่สีำระส ำคญัครบถ้วน เพือ่ให้ผู้ถือหน่วยสำมำรถตรวจสอบได้

          และเผยแพร่รำยงำนดงักล่ำวต่อผู้ถือหน่วยภำยในเวลำทีเ่หมำะสม

          C1.1  บริษทัไดแ้จง้มติท่ีประชุมผูถื้อหน่วยผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในวนัท าการถดัไป โดยมติ ดงักล่าวควรระบุผลของมติ 
                    (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ รับทราบ) และผลของการลงคะแนนเสียง  (เห็นดว้ย/  ไม่เห็นดว้ย/งดออกเสียง และบตัรเสีย)ในแต่ละวาระ

                             หมายเหต ุ:  (บันทกึส าหรับสมาคมฯ เท่านั้น : ในกรณทีี่ไม่มวีาระการลงมต ิให้ยึดรายงานการประชุมเป็นส าคญั)

              (ก) รายช่ือผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม

                           หมายเหต ุ:  (บันทกึส าหรับสมาคมฯ เท่านั้น)____________________________________________

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

        D1    บริษทัไดจ้ดัให้มีการบนัทึกภาพการประชุมในลกัษณะส่ือวิดีทศัน์ และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผูถื้อหน่วยท่ีสนใจ 
                 (เช่นจดัท าเป็นแผน่ VCD หรือเผยแพร่เป็น clip file บน เวบ็ไซตข์องกองหรือบริษทั ฯลฯ)
       D 2   บริษทัไดใ้ชร้ะบบ Barcode หรือ ระบบท่ีช่วยในการลงทะเบียน และ/หรือ นบัคะแนนเสียงเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ ผูถื้อหน่วยท่ี
                 เขา้ร่วมประชุม
       D 3   บริษทัไดจ้ดัให้มี Inspector  (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีไม่ไดท้  าหนา้ท่ีในการตอบขอ้ซกัถามทางดา้นบญัชีในการประชุมสามญั/วิสามญัผูถื้อหน่วย 
                หรือ (ท่ีปรึกษากฎหมาย) เพ่ือท าหนา้ท่ีดูแลให้การประชุมผูถื้อหน่วยเป็นไปอยา่ง โปร่งใสถูกตอ้งตามกฎหมายและเอกสารของโครงการจดัการ
                กองทนุรวมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหน่วยลงทนุ (กรณี Property Fund / Infrastructure Fund) หรือสญัญาก่อตั้งทรัสตใ์นส่วนท่ี
                เก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตแ์ละการลงมติ (กรณี REIT)

       D 4   ในวาระรายงานผลการด าเนินงาน บริษทัไดร้ายงานถึงนโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้นการทจุริตคอรัปชัน่    และระบพุฒันาการจากปีท่ีผา่นมา

                             หมายเหต ุ:  (บันทกึส าหรับสมาคมฯ เท่านั้น : ในกรณทีี่ไม่มวีาระการลงมต ิให้ยึดรายงานการประชุมเป็นส าคญั)

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

                              หมายเหต ุ :  (กรณไีม่มผีู้ถอืหน่วยซักถาม โปรดระบุข้อความว่า"ไม่มี")

      C1.3  บริษทัไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุม

      C1.4   บริษทัไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมบนเวบ็ไซตข์องกองหรือบริษทั ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุม

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