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ช่ือบริษทัภาษาไทย / องักฤษ ช่ือยอ่บริษทั 
ผูป้ระเมิน วนัท่ีประเมิน 
วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี   

หัวข้อประเมิน
% ถ่วง

น ำ้หนัก

มี ไม่มี ได้คะแนน ไม่ได้คะแนน

A ก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น 45

A1 บริษทัควรเปิดโอกำส ให้ผู้ถือหุ้น มสิีทธิเสนอเพิม่วำระกำรประชุม และเสนอช่ือผู้ทีม่คุีณสมบัติเหมำะสมทีจ่ะด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรก่อนทีบ่ริษทัจะส่งหนังสือนัดประชุม

4

A1.1 บริษทัไดเ้ผยแพร่ บนเวบ็ไซตบ์ริษทั ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอเพิม่วำระ รวมทั้งก าหนดระยะเวลาส้ินสุดการ
เสนอเพ่ิมวาระ  เพ่ือใหค้ณะกรรมการพิจารณาไดว้่าจะบรรจุ /ไม่บรรจุ เป็นวาระในหนงัสือนดัประชุม

2

A1.2 บริษทัไดเ้ผยแพร่ บนเวบ็ไซตบ์ริษทั ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอช่ือบุคคล เพ่ือเขา้ด ารง ต  าแหน่งกรรมการต่อ
คณะกรรมการหรือกรรมการสรรหา

2

A2 บริษทัควรเผยแพร่เอกสำรกำรประชุมบนเว็บไซต์ของบริษทั  เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถ  เข้ำถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 3

A2.1 บริษทัไดเ้ผยแพร่ เอกสารการประชุมท่ีครบถ้วนสมบูรณ์* บนเว็บไซต์ของบริษทั ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม  เป็นเวลา 30 วัน 

หรือ อย่ำงช้ำทีสุ่ดต้องไม่น้อยกว่ำ 21 วัน  (ฉบับภำษำไทย)

1

* ค ำอธิบำย : ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสำรกำรประชุม มี 7 รำยกำร ไดแ้ก่ 1.แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชุม , 2.รายละเอียดขอ้มูลของแต่ละวาระ ,  3.รายงาน
ประจ าปี (Annual Report)  (ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั) , 4.แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (Proxy Form B) , 5.ขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการอิสระ ท่ีบริษทัก าหนดใหเ้ป็น ผูรั้บมอบ 
ฉนัทะจากผูถื้อหุ้น เพ่ือใหผู้ถื้อหุ้น ไดใ้ชข้อ้มูลดงักล่าว ในกรณีท่ีประสงคจ์ะเลือกกรรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ , 6.ค าอธิบายว่ามีเอกสารหรือหลกัฐานใดบา้งท่ีผู ้
ถือหุ้น ตอ้งน ามาแสดงตนในการเขา้ร่วมประชุม ,   7.ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุ้น

เผยแพร่ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม  เป็นเวลา 30 วนั หรือ อยา่งชา้ท่ีสุดตอ้งไม่น้อยกว่ำ 21 วัน

1.แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชุม

2.รายละเอียดขอ้มูลของแต่ละวาระ

3.รายงานประจ าปี (Annual Report)  (ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั)

4.แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (Proxy Form B)

5.ขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการอิสระ ท่ีบริษทัก าหนด ใหเ้ป็น ผูรั้บมอบ ฉนัทะจากผูถื้อหุน้ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ ไดใ้ชข้อ้มูล
ดงักล่าว ในกรณีท่ีประสงคจ์ะเลือกกรรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ

 6.ค าอธิบายว่ามีเอกสารหรือหลกัฐานใดบา้งท่ีผูถื้อหุน้ ตอ้งน ามาแสดงตนในการเขา้ร่วมประชุม

7.ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้

A2.2 บริษทัไดเ้ผยแพร่ เอกสารการประชุมท่ีครบถว้น บนเว็บไซต์ของบริษทัในรูปแบบท่ีเป็นภำษำอังกฤษ ล่วงหน้ำก่อน วันประชุม
เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน

1

เผยแพร่ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม  เป็นเวลา 30 วนั หรือ อยา่งชา้ท่ีสุดตอ้งไม่น้อยกว่ำ 7 วัน

1.แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชุม

2.รายละเอียดขอ้มูลของแต่ละวาระ

3.รายงานประจ าปี (Annual Report)  (ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั)

4.แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (Proxy Form B)

5.ขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการอิสระ ท่ีบริษทัก าหนด ใหเ้ป็น ผูรั้บมอบ ฉนัทะจากผูถื้อหุน้ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ ไดใ้ชข้อ้มูล
ดงักล่าว ในกรณีท่ีประสงคจ์ะเลือกกรรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ

 6.ค าอธิบายว่ามีเอกสารหรือหลกัฐานใดบา้งท่ีผูถื้อหุน้ ตอ้งน ามาแสดงตนในการเขา้ร่วมประชุม

7.ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้

A2.3 บริษทัไดแ้จ้งผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษทัไดเ้ผยแพร่ เอกสารการประชุมตาม  ขอ้ A 2.1 บนเวบ็ไซตข์อง 
บริษทัแลว้ โดยระบุวันทีเ่ผยแพร่เอกสำรบนเว็บไซต์ไว้ด้วย

1

( วนัท่ีเผยแพร่  วนั...........เดือน.................................ปี.................)

ข้อพจิำรณำ ข้อสรุปหากบรษัิทประสงคท์ีจ่ะอา้งองิขอ้มลูประกอบบางสว่นทีป่รากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี โปรดระบเุลขทีห่นา้อา้งองิ

ของขอ้มลูน ัน้ ๆ หรอื ระบหุวัขอ้ในเร ือ่งทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั ไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม AGM ดว้ย  ทัง้นี ้การใชข้อ้มลู

ในรายงานประจ าปีเป็นขอ้มลูอา้งองิ โดยไมร่ะบเุลขหนา้ หรอื ระบหุัวขอ้ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกนัไวใ้นหนังสอืนัด

ประชมุดว้ย ถอืวา่การเปิดเผยขอ้มลูในหนังสอืนัดประชมุ AGM ยังไมค่รบถว้น

ค ำแนะน ำ
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ปรับปรงุเนือ้หา เมือ่วันที ่6 มกราคม 2563

ปรับปรงุรปูแบบการเรยีงอกัษร เมือ่วันที ่18 มกราคม 2564

หัวข้อประเมิน
% ถ่วง

น ำ้หนัก

มี ไม่มี ได้คะแนน ไม่ได้คะแนน

ข้อพจิำรณำ ข้อสรุปหากบรษัิทประสงคท์ีจ่ะอา้งองิขอ้มลูประกอบบางสว่นทีป่รากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี โปรดระบเุลขทีห่นา้อา้งองิ

ของขอ้มลูน ัน้ ๆ หรอื ระบหุวัขอ้ในเร ือ่งทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั ไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม AGM ดว้ย  ทัง้นี ้การใชข้อ้มลู

ในรายงานประจ าปีเป็นขอ้มลูอา้งองิ โดยไมร่ะบเุลขหนา้ หรอื ระบหุัวขอ้ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกนัไวใ้นหนังสอืนัด

ประชมุดว้ย ถอืวา่การเปิดเผยขอ้มลูในหนังสอืนัดประชมุ AGM ยังไมค่รบถว้น

ค ำแนะน ำ

A3 บริษทัควรจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสำรทีเ่กี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นอย่ำงครบถ้วน 4
A3.1 บริษทัไดจ้ดัส่งเอกสารหนงัสือนดัประชุม พร้อมแนบหนงัสือแบบมอบฉนัทะ แบบ ข และมีขอ้มูลเก่ียวกบั กรรมการอิสระท่ี

บริษทัก าหนดใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ โดยอยา่งนอ้ยตอ้งระบ ุ อาย ุท่ีอยู ่และ การมี/ไม่มี ส่วนไดเ้สียพิเศษท่ี 
แตกต่าง จากกรรมการคนอ่ืนๆ ในทกุวาระท่ีเสนอในการประชุม AGM คร้ังน้ี

1

หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข

ขอ้มูลเก่ียวกบั กรรมการอิสระท่ีบริษทัก าหนดใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ระบ ุ อำยุ

ขอ้มูลเก่ียวกบั กรรมการอิสระท่ีบริษทัก าหนดใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ระบ ุ ทีอ่ยู่

ขอ้มูลเก่ียวกบั กรรมการอิสระท่ีบริษทัก าหนดใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ระบ ุ กำรม/ีไม่ม ีส่วนได้เสียพิเศษที ่แตกต่ำง

 จำกกรรมกำรคนอ่ืนๆ ในทุกวำระทีเ่สนอในกำรประชุม AGM คร้ังนี้
ค าอธิบาย : การมีส่วนไดเ้สียพิเศษ เป็นการเปิดเผยขอ้มูล เฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระคนท่ีจะรับมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นเท่านั้น ว่ามีส่วนไดเ้สียพิเศษใดๆ กบัวาระ
การประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังนั้นหรือไม่ อาทิ มีส่วนไดเ้สียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการ เพราะเป็นผูท่ี้จะตอ้งถูกเลือกตั้งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกคร้ังหน่ึง หรือ เป็นผู ้
มีส่วนไดเ้สียพิเศษในวาระขออนุมติัซ้ือทรัพยสิ์นเน่ืองจากผูท่ี้จะขายทรัพยสิ์นใหก้บับริษทัเป็นญาติของภรรยา เป็นตน้ ทั้งน้ีเพ่ือใหผู้ถื้อหุ้นไดรั้บรู้ขอ้มูลมากเพียง
พอท่ีจะตดัสินใจไดว้่าจะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระผูน้ั้นน าคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นไปลงคะแนนในวาระนั้นๆหรือไม่

A3.2 ค าอธิบายว่า มีเอกสารหรือหลกัฐานใดบา้งท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งน ามาแสดงตนในการเขา้ร่วมประชุม โดยใชเ้กณฑต์าม กฎหมายและ
ขอ้บงัคบับริษทั ไม่ใช่การตั้งเกณฑข้ึ์นมาเองโดยเฉพาะ ซ่ึงมลีักษณะกีดกันหรือสร้ำงภำระให้ ผู้ถือหุ้นเกินสมควร เช่น ไม่มี
การก าหนดใหต้อ้งใชบ้ตัรประชาชนตวัจริงของผูม้อบอ านาจ หรือไม่  ก  าหนดในส่ิงท่ีนอกเหนือไปจาก เอกสารหรือ
หนงัสือเวียนของทางการท่ีเก่ียวขอ้ง

2

A3.3 ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 1
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แบบ AGM Checklist
ฉบับนีเ้ร ิม่ใชต้ัง้แตปี่ 2560  - ปัจจบุนั

ปรับปรงุเนือ้หา เมือ่วันที ่6 มกราคม 2563

ปรับปรงุรปูแบบการเรยีงอกัษร เมือ่วันที ่18 มกราคม 2564

หัวข้อประเมิน
% ถ่วง

น ำ้หนัก

มี ไม่มี ได้คะแนน ไม่ได้คะแนน

ข้อพจิำรณำ ข้อสรุปหากบรษัิทประสงคท์ีจ่ะอา้งองิขอ้มลูประกอบบางสว่นทีป่รากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี โปรดระบเุลขทีห่นา้อา้งองิ

ของขอ้มลูน ัน้ ๆ หรอื ระบหุวัขอ้ในเร ือ่งทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั ไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม AGM ดว้ย  ทัง้นี ้การใชข้อ้มลู

ในรายงานประจ าปีเป็นขอ้มลูอา้งองิ โดยไมร่ะบเุลขหนา้ หรอื ระบหุัวขอ้ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกนัไวใ้นหนังสอืนัด

ประชมุดว้ย ถอืวา่การเปิดเผยขอ้มลูในหนังสอืนัดประชมุ AGM ยังไมค่รบถว้น

ค ำแนะน ำ

A4 บริษทัควรเปิดเผยข้อมูลทีเ่พียงพอในแต่ละวำระเพ่ือประกอบกำรตัดสินใจของ ผู้ถือหุ้น  ในกำรใช้สิทธิออกเสียง 34
A4.1 วำระกำรเลือกตั้งกรรมกำร 10

A4.1.1 บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ ดงัต่อไปน้ี ในหนงัสือนดัประชุม 3

(1)   ช่ือและช่ือสกุล ประวัติ ประเภทกรรมกำรทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง และเปิดเผยกำรถือหุ้นในบริษทั 1

            1. ช่ือและช่ือสกุล

2. ประวติั

3. ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง

4. เปิดเผยการถือหุน้ในบริษทั

           (2) กรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้งมีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน หรือไม่ 1

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

 (ข)  การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : จ านวนกิจการ

 (ค)  ระบวุ่าไม่มกีำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน(หากมีกรณีดงักล่าว)

มีการด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน หรือไม่
ท าขอ้ (ก)

(1)(2)

ท าขอ้ (ก)(3)

(1) ระบ ุต  าแหน่ง

(2) ระบ ุช่ือบริษทัจดทะเบียนนั้น

(3) ไม่มีการด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน และระบุ "ไม่มีการด ารงต าแหน่ง"

มีการด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน หรือไม่
ท าขอ้ (ข)(1) ท าขอ้ (ข)(2)

                     (1) ระบ ุจ  านวนกิจการ หรือ ต  าแหน่ง และช่ือบริษทัจดทะเบียนนั้น

(2) ไม่มีการด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน และระบ ุ"ไม่มีการด ารงต าแหน่ง"

(3) กรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้งมีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน  ท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทั หรือไม่

1

ระบ ุ  (ก)  ช่ือและประเภทกิจกำร รวมทั้งต ำแหน่งในกิจการดงักล่าว
หรือ   (ข)  ระบวุ่าไม่มกีำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว

มีการด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน ท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขนัทาง
ธุรกิจกบับริษทั

ท าขอ้ (ก) ท าขอ้ (ข)

                     (ก)  ระบ ุช่ือและประเภทกิจการ รวมทั้งต  าแหน่งในกิจการดงักล่าว

(ข)  ระบวุ่าไม่มกีำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรดงักล่ำว

A 4.1.2 มีการระบวุ่า บคุคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ีไดผ่้ำนกระบวนกำรกลั่นกรอง หรือการพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ ระมดัระวัง

ของคณะกรรมกำรบริษทัแล้ว หรือ อธิบายขั้นตอนท่ีแสดงใหเ้ห็นว่า คณะกรรมการบริษทั ไดมี้การกลัน่กรองหรือพิจารณา
ดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้่าบคุคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบ
 ธุรกิจของบริษทั โดยระบวุ่าอยูท่ี่หนา้ใดของ หนงัสือนดัประชุม หรือ รายงานประจ าปี รวมทั้งระบวุ่า ไดมี้การน าช่ือท่ีผูถื้อหุน้
 เสนอมาพิจารณาแลว้ (กรณีไม่มีผูถื้อหุน้เสนอมา ตอ้งระบวุ่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอ)

3

๏ บคุคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ีไดผ่้ำนกระบวนกำรกลั่นกรอง หรือกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ ระมดัระวัง
ของคณะกรรมกำรบริษทัแล้ว หรือ อธิบายขั้นตอนท่ีแสดงใหเ้ห็นว่า คณะกรรมการบริษทั ไดมี้การกลัน่กรองหรือ
พิจารณาดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้่าบคุคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ีมีคุณสมบติัท่ี
เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั โดยระบวุ่าอยูท่ี่หนา้ใดของ หนงัสือนดัประชุม หรือ รายงานประจ าปี

๏ รวมทั้งระบวุ่า  ไดมี้การน าช่ือท่ีผูถื้อหุน้ เสนอมาพิจารณาแลว้ (กรณีไม่มีผูถื้อหุน้เสนอมา ตอ้งระบวุ่าไม่มีผูถื้อหุน้
เสนอ)

Page 3 of 9



แบบ AGM Checklist
ฉบับนีเ้ร ิม่ใชต้ัง้แตปี่ 2560  - ปัจจบุนั

ปรับปรงุเนือ้หา เมือ่วันที ่6 มกราคม 2563

ปรับปรงุรปูแบบการเรยีงอกัษร เมือ่วันที ่18 มกราคม 2564

หัวข้อประเมิน
% ถ่วง

น ำ้หนัก

มี ไม่มี ได้คะแนน ไม่ได้คะแนน

ข้อพจิำรณำ ข้อสรุปหากบรษัิทประสงคท์ีจ่ะอา้งองิขอ้มลูประกอบบางสว่นทีป่รากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี โปรดระบเุลขทีห่นา้อา้งองิ

ของขอ้มลูน ัน้ ๆ หรอื ระบหุวัขอ้ในเร ือ่งทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั ไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม AGM ดว้ย  ทัง้นี ้การใชข้อ้มลู

ในรายงานประจ าปีเป็นขอ้มลูอา้งองิ โดยไมร่ะบเุลขหนา้ หรอื ระบหุัวขอ้ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกนัไวใ้นหนังสอืนัด

ประชมุดว้ย ถอืวา่การเปิดเผยขอ้มลูในหนังสอืนัดประชมุ AGM ยังไมค่รบถว้น

ค ำแนะน ำ

A4.1.3 ในการประชุม AGM คร้ังน้ี บริษทัมีการเสนอแต่งตั้งกรรมกำรรำยเดมิ ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ หรือไม่
ท าขอ้ A4.1.4 ท าขอ้ A4.1.5

A4.1.4 ในวาระเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ีในหนงัสือนดั
ประชุม

                (ก)  ระบจุ  านวนวาระ หรือจ านวนปีท่ีกรรมการรายเดิมนั้นเคยด ารงต าแหน่ง 1

                (ข)  ระบจุ  านวนคร้ัง/สดัส่วนการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดยอ่ย ในรอบปีท่ีผา่นมา 1

A4.1.5 ในการประชุม AGM คร้ังน้ี บริษทัมีกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ เพ่ือด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระหรือไม่ 2

ท าขอ้ A4.1.6 ท าขอ้ A4.2

A4.1.6 ในวาระแต่งตั้งกรรมการ เพ่ือด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ บริษทัไดเ้ปิดเผย ขอ้มูลของผูไ้ดรั้บการเสนอ ช่ือเป็นกรรมการ
อิสระ ดงัต่อไปน้ี ในหนงัสือนดัประชุม

             (1) บริษทัมีการระบขุอ้ความว่าคณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้ว่าบคุคลท่ีจะเสนอช่ือให ้ เป็น กรรมการอิสระจะสามารถให้
ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง

1

             (2) มีการระบจุ  านวนปี ในการด ารงต าแหน่งท่ีผา่นมาของกรรมการอิสระและ มีการเปิดเผยเหตุผล , ความจ าเป็นในกรณีท่ี 
เสนอช่ือบลุคลนั้นเป็นกรรมการอิสระท่ีมีการด ารงต าแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต่อเน่ืองกนั (รวมระยะเวลาท่ีเป็นอยู่+ระยะเวลาท่ีจะ
ด ารงต าแหน่งจนครบวาระน้ี)

1

(2.1) กรรมการอิสระด ารงต าแหน่งไม่เกิน 9 ปี
ท าขอ้ (2.1.1) ท าขอ้ (2.2)

(2.1.1) มีการระบจุ  านวนปี ในการด ารงต าแหน่งท่ีผา่นมาของกรรมการอิสระ

(2.2) กรรมการอิสระด ารงต าแหน่งเกิน 9 ปี

(2.2.1) มีการระบจุ  านวนปี ในการด ารงต าแหน่งท่ีผา่นมาของกรรมการอิสระ โดยรวมระยะเวลาท่ีเป็นอยู่+
ระยะเวลาท่ีจะด ารงต าแหน่งจนครบวาระน้ี

(2.2.2) มีการเปิดเผยเหตุผล, ความจ าเป็นในกรณีท่ี เสนอช่ือกรรมการอิสระท่ีมีการด ารงต าแหน่งเกินกว่า 9 ปี
 ต่อเน่ืองกนั

A4.2  วำระพิจำรณำจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร บริษทัได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี ้ในหนังสือนัดประชุม 6

            (1) ระบหุลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน 1

            (2)  ค่าตอบแทนของกรรมการ

(ก) องคป์ระกอบของค่าตอบแทน ท่ีเสนอขออนุมติัทั้งท่ีเป็นตวัเงิน และเป็นผลประโยชน์อ่ืนใด (ทั้งน้ี ไม่ รวมถึง
สวสัดิการท่ีใหก้บัพนกังานทัว่ไป)

2

๏  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน

๏  ค่าตอบแทนท่ีเป็นผลประโยชน์อ่ืนใด (ทั้งน้ี ไม่ รวมถึงสวสัดิการท่ีใหก้บัพนกังานทัว่ไป )

(ข)  ค่าตอบแทนกรรมการท่ีจะขออนุมติัในคร้ังน้ี โดยแยกเป็นค่าตอบแทนของ กรรมการและค่าตอบแทนของกรรมการ
ชุดยอ่ยต่างๆ  (เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหา, คณะกรรมการพิจารณา  ค่าตอบแทน และ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นตน้)

2

(3)    ระบขุอ้มูลเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนในปีท่ีผา่นมา ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและ ผลประโยชน์อ่ืนใด เช่น ในกรณีใหสิ้ทธิ ท่ีจะซ้ือ
 ESOP ใหร้ะบดุว้ย

1

๏  เปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน

๏  เปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนท่ีเป็นผลประโยชน์อ่ืนใด  เช่น ในกรณีใหสิ้ทธิท่ีจะซ้ือ ESOP  ใหร้ะบดุว้ย
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แบบ AGM Checklist
ฉบับนีเ้ร ิม่ใชต้ัง้แตปี่ 2560  - ปัจจบุนั

ปรับปรงุเนือ้หา เมือ่วันที ่6 มกราคม 2563

ปรับปรงุรปูแบบการเรยีงอกัษร เมือ่วันที ่18 มกราคม 2564

หัวข้อประเมิน
% ถ่วง

น ำ้หนัก

มี ไม่มี ได้คะแนน ไม่ได้คะแนน

ข้อพจิำรณำ ข้อสรุปหากบรษัิทประสงคท์ีจ่ะอา้งองิขอ้มลูประกอบบางสว่นทีป่รากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี โปรดระบเุลขทีห่นา้อา้งองิ

ของขอ้มลูน ัน้ ๆ หรอื ระบหุวัขอ้ในเร ือ่งทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั ไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม AGM ดว้ย  ทัง้นี ้การใชข้อ้มลู

ในรายงานประจ าปีเป็นขอ้มลูอา้งองิ โดยไมร่ะบเุลขหนา้ หรอื ระบหุัวขอ้ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกนัไวใ้นหนังสอืนัด

ประชมุดว้ย ถอืวา่การเปิดเผยขอ้มลูในหนังสอืนัดประชมุ AGM ยังไมค่รบถว้น

ค ำแนะน ำ

A4.3 วำระกำรแต่งตั้งและกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี  บริษทัได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี ้ในหนังสือนัดประชุม 7

           (1) เสนอรายช่ือผูส้อบบญัชีไวอ้ยา่งนอ้ย 2 คน 1

            (2) การมี/ ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ ส่วนไดเ้สียระหว่างผูส้อบบญัชีกบับริษทั/ บริษทัยอ่ย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือ
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว

1

            (3) จ านวนปีท่ีผูส้อบบญัชีรายนั้นเป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษทั (กรณีเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายเดิม) หรือ สาเหตุการเสนอให้
เปล่ียนผูส้อบบญัชี (กรณีเสนอใหเ้ปล่ียนผูส้อบบญัชี)

1

มีการ เสนอใหเ้ปล่ียนผูส้อบบญัชีหรือไม่

ท าขอ้ (1) ท าขอ้ (2.2)

1. สาเหตุการเสนอใหเ้ปล่ียนผูส้อบบญัชี (กรณีเสนอใหเ้ปล่ียนผูส้อบบญัชี)

2. จ านวนปีท่ีผูส้อบบญัชีรายนั้นเป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษทั (กรณีเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายเดิม)

(4) ในกรณีท่ีบริษทัมีบริษทัยอ่ยให ้ระบวุ่าผูส้อบบญัชีบริษทั และ ผูส้อบบญัชีบริษทัยอ่ยนั้น สงักดั ส านกังานสอบบญัชี
เดียวกนั หรือไม่   ถา้ไม่  ใหร้ะบวุ่าคณะกรรมการจะดูแลใหส้ามารถจดัท า  งบการเงินไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา

1

            บริษทัมีบริษทัยอ่ยหรือไม่

ท าขอ้ (ก) ท าขอ้ (5)

(ก) บริษทัยอ่ยใชผู้ส้อบบญัชีเดียวกนักบับริษทัหรือไม่
ท าขอ้ (5) ท าขอ้ (ข)

(ข) มีขอ้ความระบวุ่า "คณะกรรมการจะดูแลใหส้ามารถจดัท า  งบการเงินไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา"

            (5) ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี

                  (ก) ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีท่ีจะขออนุมติัในคร้ังน้ี 1

                    (ข) ขอ้มูลการเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีในปีท่ีผา่นมา โดยแยก  เป็น ค่าสอบบญัชี(Audit Fee) และ 
ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee)

1

๏  ค่าสอบบญัชี (Audit Fee)

๏  ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee)

             (6) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ต่อการเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 1

A4.4 วำระกำรจ่ำยเงนิปันผล บริษทัได้ระบุข้อมูลต่อไปนีใ้นหนังสือนัดประชุม 5

(1)  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 2

            (2)  บริษทัทา่นมีการจ่ายเงินปันผลในปีน้ี หรือไม่

 ท  าขอ้ A4.4 
(2) (ก) (ข) 

ท าขอ้ A4.4 (3)

กรณจ่ีำยเงนิปันผล

                    (ก) ระบอุตัราเงินปันผลท่ีเสนอจ่ายเทยีบกับก าไรสุทธิ 1

                    (ข)  ขอ้มูลการเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา 1

                     
          

(ค) ระบวุ่าอตัราการจ่ายเงินปันผลเป็น/ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล  และระบเุหตุผลในกรณี ท่ีบริษทั มีอตัรา การ
จ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

1

กรณไีม่จ่ำยเงนิปันผล

              (3) ระบเุหตุผลท่ีบริษทัไม่จ่ายเงินปันผล 3
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แบบ AGM Checklist
ฉบับนีเ้ร ิม่ใชต้ัง้แตปี่ 2560  - ปัจจบุนั

ปรับปรงุเนือ้หา เมือ่วันที ่6 มกราคม 2563

ปรับปรงุรปูแบบการเรยีงอกัษร เมือ่วันที ่18 มกราคม 2564

หัวข้อประเมิน
% ถ่วง

น ำ้หนัก

มี ไม่มี ได้คะแนน ไม่ได้คะแนน

ข้อพจิำรณำ ข้อสรุปหากบรษัิทประสงคท์ีจ่ะอา้งองิขอ้มลูประกอบบางสว่นทีป่รากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี โปรดระบเุลขทีห่นา้อา้งองิ

ของขอ้มลูน ัน้ ๆ หรอื ระบหุวัขอ้ในเร ือ่งทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั ไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม AGM ดว้ย  ทัง้นี ้การใชข้อ้มลู

ในรายงานประจ าปีเป็นขอ้มลูอา้งองิ โดยไมร่ะบเุลขหนา้ หรอื ระบหุัวขอ้ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกนัไวใ้นหนังสอืนัด

ประชมุดว้ย ถอืวา่การเปิดเผยขอ้มลูในหนังสอืนัดประชมุ AGM ยังไมค่รบถว้น

ค ำแนะน ำ

A4.5 มวีำระ เช่น กำรเพิม่ทุน/ลดทุน/รำยกำรเกี่ยวโยง 6

มีการท ารายการ เพิม่ทุน
 ท  าขอ้  (ก) ท าขอ้ ลดทุน

(ก) เพิม่ทุนแบบก ำหนดวัตถุประสงค์ ตอบ ใช่ หากเพ่ิมทนุแบบ GM ตอบ ไม่ใช่
 ท  าขอ้ A4.5 
 (1) (2) (3) 

(4)

ท าขอ้ ลดทุน

            (1) มีการระบวุตัถุประสงค ์และ รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนออยา่งเพียงพอ 1

            (2) ระบคุวามเห็นคณะกรรมการท่ีแสดงว่า  รายการดงักล่าวมีความเหมาะสม และมีผลกระทบต่อบริษทั  อยา่งไร 2

            (3) ระบกุารวิเคราะห์ผลกระทบรายการดงักล่าวว่าส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้อยา่งไร 1

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

2

มีการท ารายการ ลดทุน
 ท  าขอ้  (ก) ท าขอ้ ลดทุน

(ก) กำรลดมูลค่ำทีต่รำไว้ต่อหุ้น (Par) ตอบ ใช่ หากเป็นการลดจ ำนวนหุ้นทีจ่ ำหน่ำยไม่หมดจำกกำรเพิม่ทุนคร้ังทีผ่่ำน
มำ ตอบ ไม่ใช่

 ท  าขอ้  (1) 
(2) (3) (4)

ท าขอ้ รายการ
เก่ียวโยง

(1) มีการระบวุตัถุประสงค ์และ รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนออยา่งเพียงพอ

(2) ระบคุวามเห็นคณะกรรมการท่ีแสดงว่า  รายการดงักล่าวมีความเหมาะสม และมีผลกระทบต่อบริษทั  อยา่งไร

(3) ระบกุารวิเคราะห์ผลกระทบรายการดงักล่าวว่าส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้อยา่งไร

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

มกีำรท ำรำยกำร เกี่ยวโยง
 ท  าขอ้  (1) 
(2) (3) (4)

ท า Part B

(1) มีการระบวุตัถุประสงค ์และ รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนออยา่งเพียงพอ

(2) ระบคุวามเห็นคณะกรรมการท่ีแสดงว่า  รายการดงักล่าวมีความเหมาะสม และมีผลกระทบต่อบริษทั  อยา่งไร

(3) ระบกุารวิเคราะห์ผลกระทบรายการดงักล่าวว่าส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้อยา่งไร

(4) กรณีท่ี  ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) และคณะกรรมการตรวจสอบ(Audit Committee) มี
ความเห็นว่าไม่ควรเขา้ท ารายการดงักล่าว บริษทัมีค  าอธิบายท่ีมีเหตุผลเพียงพอ หรือไม่
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แบบ AGM Checklist
ฉบับนีเ้ร ิม่ใชต้ัง้แตปี่ 2560  - ปัจจบุนั

ปรับปรงุเนือ้หา เมือ่วันที ่6 มกราคม 2563

ปรับปรงุรปูแบบการเรยีงอกัษร เมือ่วันที ่18 มกราคม 2564

หัวข้อประเมิน
% ถ่วง

น ำ้หนัก

มี ไม่มี ได้คะแนน ไม่ได้คะแนน

ข้อพจิำรณำ ข้อสรุปหากบรษัิทประสงคท์ีจ่ะอา้งองิขอ้มลูประกอบบางสว่นทีป่รากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี โปรดระบเุลขทีห่นา้อา้งองิ

ของขอ้มลูน ัน้ ๆ หรอื ระบหุวัขอ้ในเร ือ่งทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั ไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม AGM ดว้ย  ทัง้นี ้การใชข้อ้มลู

ในรายงานประจ าปีเป็นขอ้มลูอา้งองิ โดยไมร่ะบเุลขหนา้ หรอื ระบหุัวขอ้ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกนัไวใ้นหนังสอืนัด

ประชมุดว้ย ถอืวา่การเปิดเผยขอ้มลูในหนังสอืนัดประชมุ AGM ยังไมค่รบถว้น

ค ำแนะน ำ

B        วันประชุมผู้ถือหุ้น 45
B1  บริษทัควรก ำหนดวัน เวลำ และสถำนทีใ่นกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น  โดยค ำนึงถึงควำมสะดวกของผู้ถือหุ้นทีจ่ะเข้ำประชุม 7

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

1

หมายเหต ุ:  (บันทึกส าหรับสมาคมฯ เท่าน้ัน)__________________________________________

B1.2 บริษทัไดเ้ร่ิมประชุมในช่วงเวลา 8.30 - 16.00 น. 1

หมายเหต ุ:  (บันทึกส าหรับสมาคมฯ เท่าน้ัน)__________________________________________

B1.3 บริษทัไดใ้ชส้ถานท่ีจดัประชุมอยูใ่นเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล หรือทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้ง ส านกังานใหญ่ของบริษทั 1

หมายเหต ุ:  (บันทึกส าหรับสมาคมฯ เท่าน้ัน)__________________________________________

 B1.4 สถานท่ีจดัประชุม อยูใ่นจุดท่ีสะดวกต่อการเดินทางไดด้ว้ยระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะ รถประจ าทางหรือบริษทั
 จดัให้มีรถรับ-ส่ง  ไป-กลบั ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีจะเขา้ประชุม

1

หมายเหต ุ:  (บันทึกส าหรับสมาคมฯ เท่าน้ัน)__________________________________________

 B1.5 บริษทัไดจ้ดัให้มีบุคลากรหรือเทคโนโลยอียา่งเพียงพอ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผูถื้อหุน้แต่
ละรายท่ีจะเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งการลงทะเบียน โดยจะตอ้งไม่เสียเวลานาน เกินกว่า 20 นาที /ราย หรือต่อ 1 ใบมอบ
ฉนัทะ

2

หมายเหต ุ:  (บันทึกส าหรับสมาคมฯ เท่าน้ัน)__________________________________________

B1.6 บริษทัไดจ้ดัให้มีอากรแสตมป์ เพ่ืออ านวยความสะดวก แก่ผูถื้อหุน้ ในวนัประชุม 1

หมายเหต ุ:  (บันทึกส าหรับสมาคมฯ เท่าน้ัน)__________________________________________

B2 กรรมกำรและผู้บริหำรบริษทัทุกคน ควรเข้ำร่วมกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น และร่วมช้ีแจง/ตอบข้อซักถำม ต่อทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 11.50

B2.1 ตั้งแต่เร่ิมการประชุม บริษทัไดมี้การแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี ท่ีเขา้ร่วมประชุม AGM  ในคร้ังน้ี 2

หมายเหต ุ:  (บันทึกส าหรับสมาคมฯ เท่าน้ัน)__________________________________________

 B2.2 บริษทัมีการแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี ดงัต่อไปน้ี เขา้ร่วมประชุมหรือไม่
                      (1) ประธานกรรมการ 2

หมายเหต ุ:  (บันทึกส าหรับสมาคมฯ เท่าน้ัน)__________________________________________

                      (2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 2

หมายเหต ุ:  (บันทึกส าหรับสมาคมฯ เท่าน้ัน)__________________________________________

                      (3) ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน  (เช่น คณะกรรมการสรรหา , คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นตน้)   ถา้บริษทัไม่มี คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน บริษทัตอ้งแจง้ว่า "บริษทัไม่มี
คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน"

1

หมายเหต ุ:  (บันทึกส าหรับสมาคมฯ เท่าน้ัน)__________________________________________

                      (4) ผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั (เช่น ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO) หรือ  กรรมการผูจ้ดัการ (MD) ของบริษทัหรือช่ือ
เรียกอ่ืนท่ีท าหนา้ท่ีดา้นการบริหารของบริษทัในต าแหน่งสูงสุด)

1.5

หมายเหต ุ:  (บันทึกส าหรับสมาคมฯ เท่าน้ัน)__________________________________________

                      (5) ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นการเงินของบริษทั 1.5

หมายเหต ุ:  (บันทึกส าหรับสมาคมฯ เท่าน้ัน)__________________________________________

                      (6) ผูส้อบบญัชีของบริษทั 1.5

หมายเหต ุ:  (บันทึกส าหรับสมาคมฯ เท่าน้ัน)__________________________________________
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แบบ AGM Checklist
ฉบับนีเ้ร ิม่ใชต้ัง้แตปี่ 2560  - ปัจจบุนั

ปรับปรงุเนือ้หา เมือ่วันที ่6 มกราคม 2563

ปรับปรงุรปูแบบการเรยีงอกัษร เมือ่วันที ่18 มกราคม 2564

หัวข้อประเมิน
% ถ่วง

น ำ้หนัก

มี ไม่มี ได้คะแนน ไม่ได้คะแนน

ข้อพจิำรณำ ข้อสรุปหากบรษัิทประสงคท์ีจ่ะอา้งองิขอ้มลูประกอบบางสว่นทีป่รากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี โปรดระบเุลขทีห่นา้อา้งองิ

ของขอ้มลูน ัน้ ๆ หรอื ระบหุวัขอ้ในเร ือ่งทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั ไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม AGM ดว้ย  ทัง้นี ้การใชข้อ้มลู

ในรายงานประจ าปีเป็นขอ้มลูอา้งองิ โดยไมร่ะบเุลขหนา้ หรอื ระบหุัวขอ้ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกนัไวใ้นหนังสอืนัด

ประชมุดว้ย ถอืวา่การเปิดเผยขอ้มลูในหนังสอืนัดประชมุ AGM ยังไมค่รบถว้น

ค ำแนะน ำ

B3  บริษทัควรประกำศแจ้งข้อมูลทีส่ ำคญัให้ผู้ถือหุ้นทรำบ ตั้งแต่เร่ิมต้นกำรประชุม หรือก่อนทีจ่ะเร่ิมวำระน้ันๆ 6

B3.1 บริษทัไดป้ระกาศแจง้จ านวน/สดัส่วน ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะ ท่ีมาเขา้ประชุม โดยแยก 
รายการกนัอยา่งชดัเจนตั้งแต่เร่ิมตน้การประชุม

2.5

หมายเหต ุ:  (บันทึกส าหรับสมาคมฯ เท่าน้ัน)__________________________________________

B3.2 บริษทัไดป้ระกาศแจง้วิธีปฏิบติัในการนบัคะแนน โดยแยกอธิบายวิธีการนบัคะแนนของผูท่ี้มาประชุมดว้ยตนเอง และ
ของผูรั้บมอบฉนัทะ

2.5

หมายเหต ุ:  (บันทึกส าหรับสมาคมฯ เท่าน้ัน)__________________________________________

B3.3 บริษทัไดป้ระกาศแจง้วิธีลงคะแนนเสียงอยา่งชดัเจนว่าจะใชวิ้ธีการใด 1

หมายเหต ุ:  (บันทึกส าหรับสมาคมฯ เท่าน้ัน)__________________________________________

B4  บริษทัควรด ำเนินกำรประชุมให้เป็นไปตำมข้อบังคบับริษทัและวำระทีก่ ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ซ่ึงได้จัดส่งข้อมูลให้แก่

   ผู้ถือหุ้นแล้ว

7.5

 B4.1 บริษทัไดด้ าเนินการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทั 1

หมายเหต ุ:  (บันทึกส าหรับสมาคมฯ เท่าน้ัน)__________________________________________

B4.2 บริษทัไดด้ าเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระท่ีระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม (ไม่มีการสลบัวาระ) 1.5

หมายเหต ุ:  (บันทึกส าหรับสมาคมฯ เท่าน้ัน)__________________________________________

B4.3 บริษทัไม่มีการเพ่ิมวาระเพ่ือพิจารณาอ่ืน  นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม (ไม่มีวาระจร) 1.5

หมายเหต ุ:  (บันทึกส าหรับสมาคมฯ เท่าน้ัน)__________________________________________

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

1.5

หมายเหต ุ:  (บันทึกส าหรับสมาคมฯ เท่าน้ัน)__________________________________________

B4.5 ในวาระรายงานผลการด าเนินงาน บริษทัไดร้ายงานถึงนโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ และระบุ
พฒันาการจากปีท่ีผ่านมา

2

หมายเหต ุ:  (บันทึกส าหรับสมาคมฯ เท่าน้ัน)__________________________________________

B5 บริษทัควรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในระหว่ำงกำรประชุม 6

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

3

B5.2 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ ผูถื้อหุน้สามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ 3

B6 บริษทัควรจัดให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงอย่ำงโปร่งใส และให้ใช้สิทธิออกเสียงใน  เร่ืองส ำคญั ๆ แยกออกจำกกันเพ่ือให้

สำมำรถใช้สิทธิในแต่ละเร่ืองได้อย่ำงเป็นอิสระ

5

B6.1 บริษทัไดจ้ดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียง ส าหรับผูถื้อหุน้ใชใ้นการลงคะแนนเสียง  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่
เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง

2.5

 B6.2 ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษทัไดแ้ยกใบลงคะแนนให้ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิออก เสียงเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคลได้

2.5

B7 บริษทัควรมคีวำมโปร่งใสในกำรตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียง 2

 B7.1 บริษทัไดต้รวจนบัคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในท่ี ประชุมผูถื้อหุน้ โดยระบุ ผลการ
ลงคะแนน ของผูถื้อหุน้ท่ีลงมติเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง รวมทั้งแจง้จ  านวนบตัรเสีย ดว้ย (ถา้มี)

1

B7.2 ไม่มีผูถื้อหุน้โตแ้ยง้ผลการตรวจนบัคะแนนเสียง  หรือหากมีผูถื้อหุน้โตแ้ยง้แต่บริษทัไดแ้กไ้ขให้กลบัมาเป็นท่ีถูกตอ้ง
ตามขอ้เทจ็จริง

1
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แบบ AGM Checklist
ฉบับนีเ้ร ิม่ใชต้ัง้แตปี่ 2560  - ปัจจบุนั

ปรับปรงุเนือ้หา เมือ่วันที ่6 มกราคม 2563

ปรับปรงุรปูแบบการเรยีงอกัษร เมือ่วันที ่18 มกราคม 2564

หัวข้อประเมิน
% ถ่วง

น ำ้หนัก

มี ไม่มี ได้คะแนน ไม่ได้คะแนน

ข้อพจิำรณำ ข้อสรุปหากบรษัิทประสงคท์ีจ่ะอา้งองิขอ้มลูประกอบบางสว่นทีป่รากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี โปรดระบเุลขทีห่นา้อา้งองิ

ของขอ้มลูน ัน้ ๆ หรอื ระบหุวัขอ้ในเร ือ่งทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั ไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม AGM ดว้ย  ทัง้นี ้การใชข้อ้มลู

ในรายงานประจ าปีเป็นขอ้มลูอา้งองิ โดยไมร่ะบเุลขหนา้ หรอื ระบหุัวขอ้ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกนัไวใ้นหนังสอืนัด

ประชมุดว้ย ถอืวา่การเปิดเผยขอ้มลูในหนังสอืนัดประชมุ AGM ยังไมค่รบถว้น

ค ำแนะน ำ

C1 หลังจำกเสร็จส้ินกำรประชุม บริษทัควรแจ้งมติทีป่ระชุม และจัดท ำรำยงำนกำรประชุมทีม่สีำระส ำคญัครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ถือ

หุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ และเผยแพร่รำยงำนดงักล่ำวต่อผู้ถือหุ้นภำยในเวลำทีเ่หมำะสม

10

 C1.1 บริษทัไดแ้จง้มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในวนัท าการถดัไป โดยมติ ดงักล่าวควรระบ ุผล
ของมติ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ และผลของกำรลงคะแนน เสียง (เห็นดว้ย/ ไม่เห็นดว้ย/งดออกเสียง และบตัรเสีย)) ในแต่ละ
วาระ

1

แจง้ภายในวนัท าการถดัไปหลงัประชุม

ระบ ุผลของการลงคะแนนเสียง  เห็นด้วย ในแต่ละวาระ

ระบ ุผลของการลงคะแนนเสียง  ไม่เห็นด้วย ในแต่ละวาระ

ระบ ุผลของการลงคะแนนเสียง งดออกเสียง ในแต่ละวาระ

ระบ ุผลของการลงคะแนนเสียง  บัตรเสีย ในแต่ละวาระ

C1.2 รายงานการประชุมของบริษทัท่ีจดัท าข้ึนไดร้ะบขุอ้มูลดงัต่อไปน้ี

                       (ก) รายช่ือกรรมการ/ผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม 2

                       (ข) ผลของมติ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ) และผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นดว้ย/ไม่เห็นดว้ย/งดออกเสียง และบตัรเสีย)ใน
วาระท่ีขอรับรอง/อนุมติัจากผูถื้อหุน้

1

ระบ ุผลของการลงคะแนนเสียง  เห็นด้วย ในแต่ละวาระ

ระบ ุผลของการลงคะแนนเสียง  ไม่เห็นด้วย ในแต่ละวาระ

ระบ ุผลของการลงคะแนนเสียง งดออกเสียง ในแต่ละวาระ

ระบ ุผลของการลงคะแนนเสียง  บัตรเสีย ในแต่ละวาระ

(ค)  ค าถามท่ีเป็นประเด็นส าคญัท่ีผูถื้อหุน้ไดมี้การซกัถาม และการช้ีแจงของบริษทัโดยสรุป ของแต่ละวาระ (กรณีมีค  าถาม) 1

C1.3 บริษทัไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุม 1.5

C1.4 บริษทัไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมบนเวบ็ไซตข์องบริษทั ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุม 1.5

C1.5 บริษทัมีการบนัทึกจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีมีอยูล่่าสุด และบนัทึกสดัส่วนของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม >= 90% ของ
กรรมการทั้งหมด

2

บริษทัมีการบนัทึกจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีมีอยูล่่าสุด

บนัทึกสดัส่วนของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม

กรรมการเขา้ประชุมมากกว่า 90% ( กรรมการนอ้ยกว่า 15 คน ขาดได ้1 คน)

D  คะแนนพเิศษ (Bonus Points) : บริษทัมีกำรปฏิบัติในหัวข้ออ่ืน ๆ ตำมแนวทำง CG ทีด่ี

D1 บริษทัไดจ้ดัใหมี้การบนัทึกภาพการประชุมในลกัษณะส่ือวิดีทศัน์ และพร้อมใหบ้ริการเผยแพร่แก่ผูถื้อหุน้ ท่ีสนใจ  (เช่น  จดัท า
เป็นแผน่ VCD หรือเผยแพร่เป็น clip file บน เวบ็ไซตข์องบริษทั ฯลฯ)

     D2 บริษทัไดใ้ชร้ะบบ barcode หรือ ระบบท่ีช่วยในการลงทะเบียน และ/หรือ นบัคะแนนเสียงเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ 
ท่ีเขา้ร่วมประชุม

 D3 บริษทัไดจ้ดัใหมี้ inspector (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีไม่ไดท้  าหนา้ท่ีในการตอบขอ้ซกัถามทางดา้นบญัชีในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้หรือท่ีปรึกษากฎหมาย) เพ่ือท าหนา้ท่ีดูแลใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่ง โปร่งใสถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบั
บริษทั D4 ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษทัไดแ้จกและเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ทกุรายท่ี เขา้ร่วมประชุม หรือเก็บใบ
ลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ภายหลงัจากเสร็จส้ินการประชุม(ทั้งกรณีท่ีผูถื้อหุน้ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง)

D5 ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษทัไดใ้ชวิ้ธีการลงคะแนนเสียงแบบ cumulative voting
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