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1.

ทีม่ า

สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย เป็ นหนึ่งในสมาชิกก่อตัง้ “สภาธุรกิจตลาดทุนไทย” (Federation of Thai Capital Market
Organizations) อันประกอบด้วย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย, สมาคมบริษัทจัดการลงทุน,
สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน, สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย, สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รับหน้าที่เป็ น เลขานุการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
ในปี 2545 สํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีการแต่งตัง้ สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุน
ไทย ให้เป็ น “องค์กรตัวแทนผู้ถือหุ้นรายบุคคล”
ในปี 2547 มีการเริ่มต้น ติดตามการบริหารจัดการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในด้านเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูล และการให้ความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้
ในปี 2549 มีการหารือแนวทาง วิธีการปฏิบตั ิ จนกลายเป็ นแบบประเมินฯ และเป็ นการเริ่มต้น “โครงการ การ
ประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” นับจากนัน้ มา ด้วยการสอบทานแนวปฏิบตั ิ ซึ่งเป็ นไปตาม
เกณฑ์ของการเป็ น “บริษัทมหาชน” และการเป็ น “บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”
สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย จึงเป็ นผูด้ าํ เนินการ “โครงการ การประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญ/วิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ” เพื่อเป็ นองค์ประกอบ 2 ใน 5 ส่วน ของการนําไปเป็ นดัชนีชีว้ ดั ระดับธรรมาภิบาลของตลาดทุนไทย คือ
เกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูล และเกณฑ์การให้ความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ ทัง้ นีส้ มาคมฯ ได้รบั การสนับสนุนจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท.)
อนึ่งพบว่า “โครงการ การประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญ/วิสามัญ ผูถ้ ือหุน้ ” เป็ นเครื่องมือสําคัญในการ
ยกระดับ และพัฒนานักลงทุนรายบุคคล ที่เชื่อมขยายไปยังกิจกรรมที่เกี่ยวโยงกัน ตามอรรถพจน์ของสมาคมฯ คือ
“ให้ความรู้ พิทักษ์สิทธิ พิชิตการลงทุน” สืบเนื่องเรื่อยมาอย่างเป็ นรู ปธรรม
แบบประเมินตาม “โครงการ การประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญ/วิสามัญ ผูถ้ ือหุน้ ” ประกาศใช้มาตัง้ แต่
ปี 2549 โดยมีการปรับปรุง/เพิ่มเติม และประกาศใช้ในปี 2560 ครัน้ เกิดสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2563 พลเมือง
ชาวโลกจึงต้องมีการปรับตัว ใช้ชีวิตแบบ New Normal และมีการใช้การสื่อสารแบบออนไลน์อย่างกว้างขวาง สมาคมฯ
จึงเห็นสมควรว่า ควรมีการปรับปรุงแบบประเมินให้สอดคล้องกับทุกองค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน
ตลอดจนบริบทของระบบนิเวศของตลาดทุนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิน้ เชิง
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2.

วัตถุประสงค์ในการปรับปรุ งหลักเกณฑ์
การปรับปรุงเกณฑ์ การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ/วิสามัญ ผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
ประกาศใช้ในปี 2566 โดยมุ่งหวังให้สอดคล้องกับบริบทใหม่ของโลกยุค New Normal แต่ยงั คงไว้ซ่งึ
ดัชนีชวี ้ ดั ระดับธรรมาภิบาลของตลาดทุนไทย ใน 2 เกณฑ์คือ เกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูล และเกณฑ์
การให้ความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้
วัตถุประสงค์สาํ คัญของการปรับปรุงหลักเกณฑ์มีดงั นี ้
1. เพื่อให้ทน
ั ยุคสมัย และสอดรับกับการประชุม AGM แบบ Physical หรือ Virtual หรือ Hybrid
2. เพื่อให้สอดคล้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับหน่วยงาน/องค์กรอื่นๆ ในตลาดทุน
3. เพื่อช่วยให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นแหล่งระดมทุน เพื่อ
ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสร้างความยั่งยืนคู่กบั ตลาดทุนไทยสืบไป

3.

สรุ ปสาระสําคัญในการปรับปรุ งหลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ/วิสามัญ ผูถ้ ือหุน้ เพื่อประกาศใช้ในปี
2566 มีการปรับปรุงเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
1. PART A แบบประเมินก่อนการจัดประชุม
1.

มีการแยกเกณฑ์การประเมินตามรูปแบบการจัดประชุม แบบ Physical หรือ Virtual หรือ
Hybrid

2.

มีจดั หมวดหมู่ หัวข้อการประเมินใหม่ โดยการตัดหัวข้อซํา้ ซ้อน และรวบรวมหัวข้อที่
ใกล้เคียงกันมาไว้ในกลุม่ เดียวกัน
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2. PART B แบบประเมินในวันประชุม
1.

มีการแยกเกณฑ์การประเมินตามรูปแบบการจัดประชุม แบบ Physical หรือ Virtual หรือ
Hybrid

2.

ตัดเกณฑ์การประเมิน ในหัวข้อ “B1.6 บริษัทได้จดั ให้มีอากรแสตมป์ เพื่ออํานวยความ
สะดวก แก่ผถู้ ือหุน้ ในวันประชุม”

3. PART C แบบประเมินหลังวันประชุม
1.

มีการแยกเกณฑ์การประเมินตามรูปแบบการจัดประชุม แบบ Physical หรือ Virtual หรือ
Hybrid

2.

เพิ่มเกณฑ์การให้สิทธิผถู้ ือหุน้ ในกรณีรอ้ งขอวิดที ศั น์การประชุม

4. PART D โบนัส – ตัดออก

ตารางเปรียบเทียบจํานวนข้อของ AGM Checklist ก่อนปรับปรุ ง และ New AGM Checklist
AGM Checklist - ก่อนปรับปรุ ง
PART

New AGM Checklist

จํานวนข้อ

คะแนน

47

45

28

45

7

10

5

-

87

100

PART A ก่อนการประชุม

เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

PART B วันประชุม
เรื่องการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน

PART C หลังวันประชุม
เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

Part D โบนัส
รวม

PART
PART A ก่อนการประชุม

เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

PART B วันประชุม
เรื่องการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน

PART C หลังวันประชุม
เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

Part D โบนัส
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รวม

จํานวนข้อ

คะแนน

32

45

28

45

8

10

-

-

68

100
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4.

แบบประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ/วิสามัญ ผู้ถือหุ้น เพือ่ ประกาศใช้ในปี 2566 ที่
เสนอปรับปรุ ง มีรายละเอียดดังนี้

แนวปฏิบัติ:
หากบริษัทประสงค์ที่จะอ้างอิงข้อมูลประกอบบางส่วนทีป่ รากฏอยู่ใน One Report โปรดระบุหัวข้อในเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกัน และระบุเลขทีห่ น้าอ้างอิงของข้อมูล
นั้นๆ ไว้ในหนังสือนัดประชุม AGM ด้วย หากไม่ระบุเลขหน้า และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหนังสือนัดประชุม ถือว่าการเปิ ดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุม
AGM ยังไม่ครบถ้วน
หัวข้อประเมิน

A

A1

A1.1

A1.2

A2
A2.1

ข้ อพิจารณา
มี/ใช่

ไม่ม/ี
ไม่ใช่

ข้ อสรุป
ได้
คะแนน

ไม่ได้
คะแนน

% ถ่ วง
นํ้าหนัก
45
4

ก่อนการประชุมผู้ถือหุน้

บริษัทควรเปิ ดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้น มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลผู้ที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมทีจ่ ะดํารงตําแหน่งกรรมการ ก่อนทีบ่ ริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุม
การเสนอเพิ่มวาระ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาได้ว่าจะบรรจุ/ไม่บรรจุ เป็ นวาระในหนังสือนัด
ประชุม
1. บริษัทได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์บริษัท ให้ผถู้ ือหุน้ ทราบถึงสิทธิ และวิธีการเสนอเพิ่มวาระ
2. กําหนดระยะเวลาที่เปิ ดให้เสนอเพิ่มวาระ จนถึงวันสิน้ สุดการเสนอเพิ่มวาระ โดยมีช่วงเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 28 วัน
การเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ต่อคณะกรรมการหรือกรรมการสรรหา
1. บริษัทได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์บริษัท ให้ผถู้ ือหุน้ ทราบถึงสิทธิ และวิธีการเสนอชื่อบุคคล













2. กําหนดระยะเวลาที่เปิ ดให้เสนอชื่อบุคคล จนถึงวันสิน้ สุดการเสนอชื่อบุคคล โดยมีช่วงเวลา

ไม่นอ้ ยกว่า 28 วัน
บริษัทควรเผยแพร่เอกสารการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ เข้าถึง
ข้อมูลได้โดยสะดวก และรวดเร็ว
การเผยแพร่ เอกสารการประชุม ฉบับภาษาไทย ที่ครบถ้วนสมบูรณ์
1.บริษัทได้เผยแพร่ เอกสารการประชุม ฉบับภาษาไทยบนเว็บไซต์ของบริษัท

ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 28 วัน
2. รูปแบบการจัดประชุมครัง้ นี ้ (เลือกข้อที่ใช่เพียง 1 ข้อ)
จัดประชุมรูปแบบ Physical




จัดประชุมรูปแบบ V-AGM (Virtual AGM)
จัดประชุมรูปแบบ Hybrid (Physical และ V-AGM)
2.1 ประชุมรูปแบบ Physical มีการแนบแผนทีข่ องสถานทีจ่ ัดประชุม



2

2



ทําข้อ 2.1



ทําข้อ 2.2



ทําข้อ 2.3



2.3 ประชุมรูปแบบ Hybrid บริษัทได้แนบแผนทีข่ องสถานทีจ่ ัดประชุม
และ คู่มือการใช้งานระบบการประชุม
3. รายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ









4. One Report
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2.2 ประชุมรูปแบบ V-AGM บริษัทได้แนบคู่มือการใช้งานระบบการประชุม
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เอกสารรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน โครงการ การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้

หัวข้อประเมิน
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy Form B)
5.1 บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy Form B)
ในรูปแบบเอกสารให้ผถู้ อื หุน้
5.2 กรณีบริษัทไม่ได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy Form B)
ในรูปแบบเอกสารให้ผถู้ ือหุน้
5.2.1 บริษัทได้แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะบนเว็บไซต์บริษัท ให้ผถู้ ือหุน้
จัดพิมพ์เอกสารเอง
5.2.2 บริษัทได้ระบุช่องทางบนเว็บไซด์ของบริษัท เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ร้องขอ
หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ ก่อนการประชุม 7 วัน
6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทกําหนดให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ที่ครบถ้วน

ข้ อพิจารณา
มี/ใช่

ไม่ม/ี
ไม่ใช่





ทําข้อ 6

ทําข้อ 5.2









6.1.1 ชื่อ





6.1.2 อายุ





6.1.3 ที่อยู่

















ข้ อสรุป
ได้
คะแนน

ไม่ได้
คะแนน





% ถ่ วง
นํ้าหนัก

6.1 ข้อมูลเกี่ยวกับ กรรมการอิสระที่บริษัทกําหนดให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ ระบุ

6.2 ข้อมูลเกี่ยวกับ กรรมการอิสระที่บริษัทกําหนดให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
ระบุ การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียทีแ่ ตกต่าง จากกรรมการคนอื่นๆ
ในทุกวาระทีเ่ สนอในการประชุม AGM ครั้งนี้
7. คําอธิบายว่ามีเอกสารหรือหลักฐานใดบ้างที่ผถู้ ือหุน้ ต้องนํามาแสดงตนในการ
เข้าร่วมประชุม
8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
A2.2

การเผยแพร่ เอกสารการประชุม ฉบับภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัท
1. บริษัทได้เผยแพร่ เอกสารการประชุม ฉบับภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 28 วัน
2. รูปแบบการจัดประชุมครัง้ นีเ้ ป็ นแบบใด (เลือกข้อที่ใช่เพียง 1 ข้อ)
จัดประชุมรูปแบบ Physical
จัดประชุมรูปแบบ V-AGM (Virtual AGM)
จัดประชุมรูปแบบ Hybrid (Physical และ V-AGM)
2.1 ประชุมรูปแบบ Physical มีการแนบแผนทีข่ องสถานทีจ่ ัดประชุม
2.2 ประชุมรูปแบบ V-AGM บริษัทได้แนบคู่มือการใช้งานระบบการประชุม
2.3 ประชุมรูปแบบ Hybrid บริษัทได้แนบแผนทีข่ องสถานทีจ่ ัดประชุม
และ คู่มือการใช้งานระบบการประชุม
3. รายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ
4. One Report
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy Form B)
5.1 บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy Form B) ในรูปแบบเอกสาร
ให้ผถู้ ือหุน้ ใช่หรือไม่
5.2 กรณีบริษัทไม่ได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy Form B) ในรูปแบบเอกสาร
ให้ผถู้ ือหุน้

สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย เลขที่ 93 ชัน้ 6 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทร: 02 009 9494 ต่อ 3737
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ทําข้อ 2.1



ทําข้อ 2.2



ทําข้อ 2.3



















ทําข้อ 6



ทําข้อ 5.2
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เอกสารรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน โครงการ การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้

หัวข้อประเมิน
5.2.1 บริษัทได้แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะบนเว็บไซต์บริษัท ให้ผถู้ ือหุน้
จัดพิมพ์เอกสารเอง
5.2.2 บริษัทได้ระบุช่องทางบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ร้องขอ
หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ ก่อนการประชุม 7 วัน
6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทกําหนดให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ที่ครบถ้วน
6.1 ข้อมูลเกี่ยวกับ กรรมการอิสระที่บริษัทกําหนดให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ ระบุ
6.1.1 ชื่อ
6.1.2 อายุ
6.1.3 ที่อยู่
6.2 ข้อมูลเกี่ยวกับ กรรมการอิสระที่บริษัทกําหนดให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ ระบุ
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียทีแ่ ตกต่าง จากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระ
ทีเ่ สนอในการประชุม AGM ครั้งนี้
7. คําอธิบายว่ามีเอกสารหรือหลักฐานใดบ้างที่ผถู้ ือหุน้ ต้องนํามาแสดงตนในการ
เข้าร่วมประชุม
8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
A2.3

บริษัทได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทได้เผยแพร่ เอกสารการประชุมตาม
ข้อ A 2.1 บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยระบุวันทีเ่ ผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์ไว้ด้วย
วันที่เผยแพร่ วัน...........เดือน.................................ปี .................

A3

บริษัทควรจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน
โดยมีคาํ อธิบายว่า มีเอกสารหรือหลักฐานใดบ้างทีผ่ ถู้ ือหุน้ ต้องนํามาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม
โดยใช้เกณฑ์ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ไม่ใช่การตั้งเกณฑ์ขนึ้ มาเองโดยเฉพาะ ซึ่งมี
ลักษณะกีดกันหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร เช่น ไม่มีการกําหนดให้ตอ้ งใช้บตั ร
ประชาชนตัวจริงของผูม้ อบอํานาจ หรือไม่กาํ หนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียน
ของทางการที่เกี่ยวข้อง

A4
A4.1
A4.1.1

บริษัทควรเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ พียงพอในแต่ละวาระเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
ในการใช้สิทธิออกเสียง
วาระการเลือกตั้งกรรมการ
บริษัทได้เปิ ดเผยข้อมูลของผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ดังต่อไปนี ้ ในหนังสือนัดประชุม
(1) ประวัติ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ และเปิ ดเผยการถือหุน้ ในบริษัท
1. ประวัติ
2. ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้
3. เปิ ดเผยการถือหุน้ ในบริษัท
(2) การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
มีการดํารงตําแหน่งในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน หรือไม่

มี/ใช่

ไม่ม/ี
ไม่ใช่









































ไม่ได้
คะแนน





1



2











1







(3) ระบุ ไม่มีการดํารงตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น









10
5
1





(2) ระบุ ชื่อบริษัทจดทะเบียนนัน้

www.thaiinvestors.com, FaceBook@Tia.Society

ได้
คะแนน

% ถ่ วง
นํ้าหนัก

34

ทําข้อ (3)
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ข้ อสรุป

2

ทําข้อ (1)(2)

(1) ระบุ ตําแหน่ง
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ข้ อพิจารณา
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เอกสารรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน โครงการ การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้

หัวข้อประเมิน
มีการดํารงตําแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน หรือไม่
(1) ระบุ จํานวนกิจการ หรือ ตําแหน่ง และชื่อบริษัทจดทะเบียนนัน้
(2) ระบุ ไม่มีการดํารงตําแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
(3) การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
มีการดํารงตําแหน่งในกิจการอื่น ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือ มีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท หรือไม่
(ก) ระบุ ชื่อและประเภทกิจการ รวมทัง้ ตําแหน่งในกิจการดังกล่าว
(ข) ระบุว่า ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าว
(4) ในการประชุม AGM ครัง้ นี ้ บริษัทมีการเสนอแต่งตัง้ กรรมการรายเดิม ให้ดาํ รงตําแหน่ง
กรรมการอีกวาระ หรือไม่
(ก) ในวาระเสนอแต่งตัง้ กรรมการรายเดิม ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอีกวาระ
บริษัทได้เปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนีใ้ นหนังสือนัดประชุม
(1) ระบุจาํ นวนวาระ หรือจํานวนปี ทกี่ รรมการรายเดิมนัน้ เคยดํารงตําแหน่ง

A 4.1.2

A4.1.3
A4.1.4

(2) ระบุจาํ นวนครัง้ หรือ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย
ในรอบปี ที่ผ่านมา
ในวาระเลือกตัง้ กรรมการ มีการระบุข้อความดังต่อไปนี้
(ก) บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อในครัง้ นีไ้ ด้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกําหนด
และมีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ
บริษัท
(ข) ได้มีการนําชื่อที่ผถู้ ือหุน้ เสนอมาพิจารณาแล้ว กรณีไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อมา ต้องระบุว่า
ไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอ
ในการประชุม AGM ครัง้ นี ้ บริษัทมีกรรมการที่ได้รบั การเสนอชื่อ เพื่อดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ
อิสระหรือไม่
ในวาระแต่งตัง้ กรรมการ เพื่อดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ บริษัทได้เปิ ดเผยข้อมูลของผูไ้ ด้รบั
การเสนอชื่อเป็ นกรรมการอิสระ ดังต่อไปนี ้ ในหนังสือนัดประชุม
(1) บริษัทมีการระบุขอ้ ความว่า "คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อ
ให้เป็ นกรรมการอิสระมีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกําหนดที่
เกี่ยวกับกรรมการอิสระ”
(2) มีการระบุจาํ นวนปี ในการดํารงตําแหน่งที่ผ่านมาของกรรมการอิสระ
(2.1) กรรมการอิสระดํารงตําแหน่ง ไม่เกิน 9 ปี ทําข้อ 2.1.1 / เกิน 9 ปี ทําข้อ 2.1.1-2.1.2
(2.1.1) มีการระบุจาํ นวนปี ในการดํารงตําแหน่งที่ผา่ นมาของกรรมการอิสระ

A4.2

(2.1.2) มีการเปิ ดเผยเหตุผล ความจําเป็ นในกรณีที่ เสนอชื่อกรรมการอิสระที่มีการ
ดํารงตําแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน
วาระพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ในหนังสือนัด
ประชุม
(1) ระบุหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนการเสนอค่าตอบแทน

สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย เลขที่ 93 ชัน้ 6 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทร: 02 009 9494 ต่อ 3737

www.thaiinvestors.com, FaceBook@Tia.Society

ข้ อพิจารณา
มี/ใช่



ไม่ม/ี
ไม่ใช่
ทําข้อ (2)









ได้
คะแนน

ไม่ได้
คะแนน





1





2



ทําข้อ (ก)

ทําข้อ (ข)











% ถ่ วง
นํ้าหนัก



ทําข้อ (1)



ข้ อสรุป



ทําข้อ (ก)

ทําข้อ A4.1.2









1









1





3

















2









1





1

ทําข้อ A4.1.4 ทําข้อ A4.2













ทําข้อ (2.1.1) ทําข้อ (2.1.1-2.1.2)

6






1
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เอกสารรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน โครงการ การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้

หัวข้อประเมิน
(2) การเปิ ดเผยข้อมูลค่าตอบแทน
(ก) องค์ประกอบของค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
2. มีค่าตอบแทนที่เป็ นผลประโยชน์อื่นใดหรือไม่ ทัง้ นี ้ ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กบั
พนักงานทั่วไป มีทาํ ข้อ 2.1 ไม่มีทาํ ข้อ 2.2
2.1 ได้เปิ ดเผยผลประโยชน์อื่นใดในหนังสือนัดประชุม
2.2 ระบุ ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด
(ข) ค่าตอบแทนกรรมการที่จะขออนุมตั ิในครัง้ นี ้ โดยแยกเป็ นค่าตอบแทนของ กรรมการและ
ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ,

ข้ อพิจารณา
มี/ใช่




ไม่ม/ี
ไม่ใช่

ข้ อสรุป

% ถ่ วง
นํ้าหนัก

ได้
คะแนน

ไม่ได้
คะแนน





2





2





1




ทําข้อ (2.1) ทําข้อ (2.2)









คณะกรรมการสรรหา, คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง เป็ นต้น

(ค) ข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในปี ที่ผา่ นมา

A4.3

1.เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน





2.เปรียบเทียบผลประโยชน์อื่นใด เช่น ในกรณีให้สิทธิที่จะซือ้ ESOP
หรือกรณีไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ให้มีการระบุว่า ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด





วาระการแต่งตั้งและการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี บริษัทได้เปิ ดเผยข้อมูล
ต่อไปนี้ ในหนังสือนัดประชุม
(1) เสนอรายชื่อผูส้ อบบัญชีไว้อย่างน้อย 2 คน
(2) ระบุ การมี/ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผูส้ อบบัญชีกบั บริษัท/บริษัทย่อย/
ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
(3) ระบุสาเหตุการเปลี่ยนแปลงสํานักงานสอบบัญชี และระบุจาํ นวนปี ของผูส้ อบบัญชี
มีการเสนอให้เปลี่ยนสํานักงานสอบบัญชี หรือไม่

7










ทําข้อ 1

ทําข้อ 2

1. ระบุ สาเหตุการเสนอให้เปลี่ยนสํานักงานสอบบัญชี





2. ระบุ จํานวนปี ที่ผสู้ อบบัญชีรายนัน้ เป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริษัท





กรณีมีการเสนอให้เปลี่ยน ทําข้อ 1 กรณีไม่มีการเสนอเปลี่ยน ทําข้อ 2

(4) การเปิ ดเผยสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย
1. ระบุว่าบริษัทมีบริษัทย่อยหรือไม่
กรณีมีบริษัทย่อยทําข้อ 2 กรณีไม่มีบริษัทย่อยทําข้อ (5)

2. บริษัทย่อยใช้สาํ นักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทหรือไม่

กรณีใช้สาํ นักงานสอบบัญชีเดียวกัน ทําข้อ 2.1 กรณีไม่ใช้สาํ นักงานสอบบัญชีเดียวกัน ทําข้อ 2.2

2.1 มีขอ้ ความระบุว่า "ใช้สาํ นักงานสอบบัญชีเดียวกัน"
2.2 มีขอ้ ความระบุว่า "คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทํางบการเงินได้ทนั
ตามกําหนดระยะเวลา"
(5) ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
(ก) ระบุ ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีที่จะขออนุมตั ิในครัง้ นี ้
(ข) ระบุ ข้อมูลการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีในปี ที่ผา่ นมา โดยแยกเป็ น
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) และค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในกรณีไม่มีค่าบริการอื่น ให้ระบุไม่มีค่าบริการอื่น
สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย เลขที่ 93 ชัน้ 6 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทร: 02 009 9494 ต่อ 3737
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ทําข้อ 2






1
1





1





1





1





1




ทําข้อ (5)



ทําข้อ 2.1

ทําข้อ 2.2
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เอกสารรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน โครงการ การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้

หัวข้อประเมิน

A4.4

ข้ อสรุป

% ถ่ วง
นํ้าหนัก

มี/ใช่

ไม่ม/ี
ไม่ใช่

ได้
คะแนน

ไม่ได้
คะแนน

(6) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ต่อการเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
และค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
วาระการจ่ายเงินปั นผล บริษัทได้ระบุข้อมูลต่อไปนีใ้ นหนังสือนัดประชุม
(1) นโยบายการจ่ายเงินปั นผล









1









5
2

(2) บริษัทท่านมีการจ่ายเงินปั นผลในปี นี ้ หรือไม่ กรณีจ่ายปันผล ทําข้อ (ก) (ข) (ค) กรณีไม่จ่ายปันผลทําข้อ (3)





กรณีจ่ายเงินปั นผล
(ก) ระบุอตั ราเงินปั นผลทีเ่ สนอจ่ายเทียบกับกําไรสุทธิ









1

(ข) ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผา่ นมา









1

(ค) ระบุว่าอัตราการจ่ายเงินปั นผลเป็ น/ไม่เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
และระบุเหตุผลในกรณี ที่บริษัท มีอตั ราการจ่ายเงินปั นผลไม่เป็ นไปตามนโยบายการจ่าย
เงินปันผล









1









3









ทําข้อ ก-ฉ

ทํา PART B

6







1
2





1





2

กรณีไม่จ่ายเงินปั นผล
(3) ระบุเหตุผลที่บริษัทไม่จ่ายเงินปั นผล
A4.5

ข้ อพิจารณา

มีวาระเพิ่มทุน/ลดทุน/รายการเกี่ยวโยง/รายการได้มา-จําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์/
การขออนุมัติ ESOP หรือไม่
ก มีการทํารายการเพิ่มทุน ใช่หรือไม่
ข มีการทํารายการลดทุน ใช่หรือไม่
ค มีการทํารายการเกี่ยวโยง ใช่หรือไม่
ง มีการทํารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ใช่หรือไม่
จ มีการทํารายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ใช่หรือไม่
ฉ มีการขออนุมัติ ESOP ใช่หรือไม่
4.5.1 การ ระบุ วัตถุประสงค์ และ รายละเอียดของเรื่องที่เสนออย่างเพียงพอ



ทําข้อ ก



ทําข้อ ข



ทําข้อ ค



ทําข้อ ง



ทําข้อ จ



ทําข้อ ฉ

4.5.2 การ ระบุ ความเห็นคณะกรรมการทีแ่ สดงว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม
และมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างไร
4.5.3 การ ระบุ การวิเคราะห์ผลกระทบรายการดังกล่าวว่าส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ของ
ผูถ้ ือหุน้ อย่างไร
4.5.4 กรณีท่ี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) มีความเห็นว่าไม่ควรเข้าทํารายการดังกล่าว
บริษัทมีคาํ อธิบายที่มีเหตุผลเพียงพอ หรือไม่ ในกรณีการขอ ESOP มากกว่าร้อยละ 5
ต้องระบุเหตุผลด้วย

ก. กรณีมีวาระเพิ่มทุน

เพิม่ ทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ ทําข้อ (1.1-1.4) หากเพิ่มทุนแบบ GM ทําข้อ ข

(1.1) ระบุวตั ถุประสงค์ และ รายละเอียดของเรื่องที่เสนออย่างเพียงพอ
(1.2) ระบุความเห็นคณะกรรมการที่แสดงว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม
และมีผลกระทบต่อบริษทั อย่างไร
(1.3) ระบุการวิเคราะห์ผลกระทบรายการดังกล่าวว่าส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
อย่างไร
(1.4) กรณีที่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) และ
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีความเห็นว่าไม่ควรเข้าทํารายการ
ดังกล่าว บริษัทมีคาํ อธิบายที่มีเหตุผลเพียงพอ หรือไม่
สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย เลขที่ 93 ชัน้ 6 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทร: 02 009 9494 ต่อ 3737
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ทําข้อ
(1.1-1.4)

ทําข้อ ข
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เอกสารรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน โครงการ การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
มี/ใช่





การลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุน้ (Par) ทําข้อ (2.1-2.4)
หากเป็ นการลดจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายไม่หมดจากการเพิ่มทุนครัง้ ที่ผ่านมา ทําข้อ ค

ทําข้อ
(2.1-2.4)

ทําข้อ ค



















ข. กรณีมีวาระลดทุน

(2.1) ระบุวตั ถุประสงค์ และ รายละเอียดของเรื่องที่เสนออย่างเพียงพอ
(2.2) ระบุความเห็นคณะกรรมการที่แสดงว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม
และมีผลกระทบต่อบริษทั อย่างไร
(2.3) ระบุการวิเคราะห์ผลกระทบรายการดังกล่าวว่าส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
อย่างไร
(2.4) กรณีที่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) และ
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีความเห็นว่าไม่ควรเข้าทํารายการ
ดังกล่าว บริษัทมีคาํ อธิบายที่มีเหตุผลเพียงพอ หรือไม่
ค. กรณีมีวาระการทํารายการเกี่ยวโยง
มี ทําข้อ (3.1-3.4) ไม่มีทาํ ข้อ ง

(3.1) ระบุวตั ถุประสงค์ และ รายละเอียดของเรื่องที่เสนออย่างเพียงพอ
(3.2) ระบุความเห็นคณะกรรมการที่แสดงว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม
และมีผลกระทบต่อบริษทั อย่างไร
(3.3) ระบุการวิเคราะห์ผลกระทบรายการดังกล่าวว่าส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
อย่างไร
(3.4) กรณีที่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) และ
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีความเห็นว่าไม่ควรเข้าทํารายการ
ดังกล่าว บริษัทมีคาํ อธิบายที่มีเหตุผลเพียงพอ หรือไม่
ง. กรณีมีวาระการทํารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
มี ทําข้อ (4.1-4.4) ไม่มีทาํ ข้อ จ

(4.1) ระบุวตั ถุประสงค์ และ รายละเอียดของเรื่องที่เสนออย่างเพียงพอ
(4.2) ระบุความเห็นคณะกรรมการที่แสดงว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม
และมีผลกระทบต่อบริษทั อย่างไร
(4.3) ระบุการวิเคราะห์ผลกระทบรายการดังกล่าวว่าส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
อย่างไร
(4.4) กรณีที่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) และ
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีความเห็นว่าไม่ควรเข้าทํารายการ
ดังกล่าว บริษัทมีคาํ อธิบายที่มีเหตุผลเพียงพอ หรือไม่
จ. กรณีมีวาระการทํารายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
มี ทําข้อ (5.1-5.4) ไม่มีทาํ ข้อ ฉ

(5.1) ระบุวตั ถุประสงค์ และ รายละเอียดของเรื่องที่เสนออย่างเพียงพอ
(5.2) ระบุความเห็นคณะกรรมการที่แสดงว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม
และมีผลกระทบต่อบริษทั อย่างไร
(5.3) ระบุการวิเคราะห์ผลกระทบรายการดังกล่าวว่าส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
อย่างไร
(5.4) กรณีที่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) และ
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีความเห็นว่าไม่ควรเข้าทํารายการ
ดังกล่าว บริษัทมีคาํ อธิบายที่มีเหตุผลเพียงพอ หรือไม่

สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย เลขที่ 93 ชัน้ 6 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทร: 02 009 9494 ต่อ 3737

ข้ อพิจารณา

หัวข้อประเมิน
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ทําข้อ

(3.1-3.4)

ไม่ม/ี
ไม่ใช่

















ไม่ได้
คะแนน



ทําข้อ จ

















ได้
คะแนน

% ถ่ วง
นํ้าหนัก

ทําข้อ ง



ทําข้อ (4.1-4.4)

ข้ อสรุป



ทําข้อ
(5.1-5.4)

ทําข้อ ฉ
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เอกสารรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน โครงการ การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้

หัวข้อประเมิน
ฉ. กรณีมวี าระขออนุมัติ ESOP

ขออนุมตั ิ ESOP มากกว่าร้อยละ 5 ทําข้อ (6.1-6.4) ไม่เกินร้อยละ 5 ทํา PART B

(6.1) ระบุวตั ถุประสงค์ และ รายละเอียดของเรื่องที่เสนออย่างเพียงพอ
(6.2) ระบุความเห็นคณะกรรมการที่แสดงว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม
และมีผลกระทบต่อบริษทั อย่างไร
(6.3) ระบุการวิเคราะห์ผลกระทบรายการดังกล่าวว่าส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
อย่างไร
(6.4) ระบุเหตุผลในการขออนุมตั ิ ESOP มากกว่าร้อยละ 5 ในครัง้ นี ้
B
B1
B1.1

วันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทควรกําหนดวัน เวลา และสถานทีใ่ นการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคํานึงถึงความสะดวก
ของผู้ถือหุ้นทีจ่ ะเข้าประชุม
บริษัทไม่ได้จดั ประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดทําการทีต่ ิดต่อกันตัง้ แต่ 3 วันขึน้ ไป (วันหยุด

ข้ อพิจารณา
มี/ใช่



ไม่ม/ี
ไม่ใช่

ข้ อสรุป
ได้
คะแนน

ไม่ได้
คะแนน

% ถ่ วง
นํ้าหนัก



ทําข้อ
(6.1-6.4)

ทํา PART B
















45
7









1









1





2.5





2.5

นักขัตฤกษ์, วันหยุดตามประเพณีไทย หมายถึง วันสําคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา, วันสงกรานต์
เป็ นต้น)

B1.2

บริษัทได้เริ่มประชุมในช่วงเวลา 8.30 - 16.00 น.
รูปแบบการจัดประชุมครั้งนี้

(เลือกข้อที่ใช่เพียง 1 ข้อ)

จัดประชุมรูปแบบ Physical
จัดประชุมรูปแบบ V-AGM (Virtual AGM)
จัดประชุมรูปแบบ Hybrid (Physical และ V-AGM)
B1.3

B1.4

กรณีจัดประชุมรู ปแบบ Physical
1.3.1 บริษัทได้ใช้สถานที่จดั ประชุมอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล หรือท้องที่อนั เป็ นที่ตงั้
สํานักงานใหญ่ของบริษัท
1.3.2 สถานที่จดั ประชุม อยู่ในจุดที่สะดวกต่อการเดินทางได้ดว้ ยระบบขนส่งสาธารณะ
โดยเฉพาะรถประจําทาง หรือบริษัท จัดให้มีรถรับ-ส่ง ไป-กลับ สําหรับผูถ้ ือหุน้ ที่จะ
เข้าประชุม
1.3.3 บริษัทได้จดั ให้มีบคุ ลากรหรือเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ตรวจสอบเอกสารผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายที่จะเข้าร่วมประชุม รวมทัง้ การลงทะเบียน โดย
จะต้องไม่เสียเวลานาน เกินกว่า 20 นาที/ราย หรือต่อ 1 ใบมอบฉันทะ
กรณีจัดประชุมรู ปแบบ V-AGM (Virtual AGM)
1.4.1 บริษัทได้มีช่วงเวลาให้ผถู้ ือหุน้ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน
1.4.2 ขัน้ ตอนการลงทะเบียนไม่ย่งุ ยากซับซ้อน
1.4.3 บริษัทไม่ได้รอ้ งขอเอกสารประกอบการลงทะเบียนฉบับจริง
1.4.4 บริษัทไม่ได้รอ้ งขอเอกสารประกอบการลงทะเบียนฉบับจริงที่ตอ้ งเขียนด้วยลายมือ
เท่านัน้
1.4.5 บริษัทได้เปิ ดให้ผถู้ ือหุน้ เข้าห้องประชุมก่อนเวลาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 1 ชั่วโมง
1.4.6 ระบบที่ใช้ในการประชุมรองรับทุกอุปกรณ์ เช่น Smartphone, Computer, Laptop,
Tablet

สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย เลขที่ 93 ชัน้ 6 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทร: 02 009 9494 ต่อ 3737

www.thaiinvestors.com, FaceBook@Tia.Society


ทําข้อ B1.3



ทําข้อ B1.4



ทําข้อ B1.3
และ B1.4
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เอกสารรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน โครงการ การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้

หัวข้อประเมิน
B2
B2.1
B2.2

B3

กรรมการและผู้บริหารบริษัททุกคน ควรเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และร่วมชีแ้ จง/
ตอบข้อซักถาม ต่อทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น
ตัง้ แต่เริ่มการประชุม บริษัทได้มีการแนะนํากรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูส้ อบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม
AGM ในครัง้ นี ้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูส้ อบบัญชี เข้าร่วมประชุมหรือไม่
(1) ประธานกรรมการ

ข้ อพิจารณา
มี/ใช่

ไม่ม/ี
ไม่ใช่

ข้ อสรุป
ได้
คะแนน

ไม่ได้
คะแนน

% ถ่ วง
นํ้าหนัก
11.50









2









2.5

(2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(3) ผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษัท เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) หรือ กรรมการผูจ้ ดั การ (MD)
ของบริษัทหรือชื่อเรียกอื่นที่ทาํ หน้าที่ดา้ นการบริหารของบริษัทในตําแหน่งสูงสุด













2.5
1.5

(4) ผูบ้ ริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัท (CFO)









1.5

(5) ผูส้ อบบัญชีของบริษทั









1.5

บริษัทควรประกาศแจ้งข้อมูลทีส่ าํ คัญให้ผู้ถือหุ้นทราบ ตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม หรือก่อนที่
จะเริ่มวาระนั้นๆ
บริษัทได้ประกาศแจ้งจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทีเ่ ข้าประชุมด้วยตนเองและผูร้ บั มอบฉันทะ ที่มาเข้าประชุม
โดยแยกรายการกันอย่างชัดเจนตัง้ แต่เริ่มต้นการประชุม

6








2

บริษัทได้ประกาศแจ้งวิธีปฏิบตั ิในการนับคะแนน โดยแยกอธิบายวิธีการนับคะแนนของผูท้ ี่มา
ประชุมด้วยตนเอง และของผูร้ บั มอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า ว่าบริษทั ได้นาํ คะแนนเสียงนัน้
มานับรวมกับคะแนนเสียงทัง้ หมดแล้ว
บริษัทได้ประกาศแจ้งวิธีลงคะแนนเสียงอย่างชัดเจนว่าจะใช้วิธีการใด
กรณีจัดประชุมรู ปแบบ V-AGM (Virtual AGM) และ Hybrid ทําข้อ B3.4
กรณีจัดแบบ Physical ทําข้อ B4
กรณีจัดประชุมรู ปแบบ V-AGM (Virtual AGM) ก่อนเริ่มประชุมบริษัทได้แนะนําขัน้ ตอนการใช้
งานระบบการประชุม การปรับเปลี่ยนการมองเห็นหน้าจอระหว่างการประชุม อาทิ การส่งคําถาม
ด้วยข้อความ/เปิ ดกล้อง/เสียง และวิธีการลงคะแนนเสียง เป็ นต้น
บริษัทควรดําเนินการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริษัทและวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสือ
นัดประชุม ซึ่งได้จัดส่งข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว









2









1









1

B4.1

บริษัทได้ดาํ เนินการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริษทั









1

B4.2

บริษัทได้ดาํ เนินการประชุมโดยเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม (ไม่มีการสลับวาระ)









1.5

B4.3

บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม (ไม่มีวาระจร)









1.5

B4.4

บริษัทมีการอธิบายและตอบข้อซักถามในหัวข้อ “คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ:
Management Discussion and Analysis (MD&A)” การอธิบายการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของ งบ
การเงินรวมทัง้ ปั จจัยต่างๆ “ที่กระทบต่อบริษัท ทัง้ ด้านบวกและด้านลบอย่างมีนยั สําคัญ”
ในวาระรายงานผลการดําเนินงาน บริษัทได้รายงานถึงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น และระบุพฒ
ั นาการจากปี ท่ผี า่ นมา
บริษัทควรเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในระหว่างการประชุม









1.5









2

ในแต่ละวาระ บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม/แสดงความคิดเห็นในทีป่ ระชุม และบริษัทได้
ตอบคําถามของผูถ้ ือหุน้ อย่างครบถ้วนในประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องกับวาระนัน้ ก่อนการลงคะแนน
ในแต่ละวาระ
บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้









6
2









2

B3.1
B3.2

B3.3

B3.4

B4

B4.5
B5
B5.1

B5.2
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หัวข้อประเมิน
B5.3

B6
B6.1

การเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถถามคําถามในกรณีจดั ประชุมรูปแบบ V-AGM (Virtual AGM)
และ Hybrid ทําข้อ 5.3.1-5.3.5 กรณีจดั แบบ Physical ทําข้อ B6
5.3.1 บริษัทได้มีช่องทาง การถามคําถามด้วยการส่งคําถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
เพื่อนํามาตอบในวันประชุม
5.3.2 บริษัทได้มีช่องทางส่งคําถามทีเ่ ปิ ดเผย กล่าวคือ ผูถ้ ือหุน้ สามารถเห็น/ได้ยิน คําถาม
ของผูถ้ ือหุน้ คนอื่นๆ ได้
5.3.3 บริษัทได้กาํ หนดระยะเวลาในการส่งคําถาม หรือถามคําถามไม่นอ้ ยกว่า 3 นาที
ในแต่ละวาระ
5.3.4 บริษัทได้มีช่องทาง การส่งคําถามด้วยการพิมพ์ในช่อง Chat
5.3.5 บริษัทได้มีช่องทาง การถามคําถามด้วยการเปิ ดไมค์ถามในทีป่ ระชุม
บริษัทควรจัดให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงอย่างโปร่งใส และให้ใช้สิทธิออกเสียงใน เรื่อง
สําคัญๆ แยกออกจากกันเพื่อให้สามารถใช้สิทธิในแต่ละเรื่องได้อย่างเป็ นอิสระ
บริษัทได้จดั ให้มีบตั รลงคะแนนเสียง สําหรับผูถ้ ือหุน้ ใช้ในการลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สําหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
ในวาระเลือกตัง้ กรรมการ บริษัทได้แยกใบลงคะแนนให้ผถู้ ือหุน้ สามารถใช้สทิ ธิออกเสียงเลือกตัง้
กรรมการเป็ นรายบุคคลได้
การลงคะแนนเสียงในกรณีจัดประชุมรู ปแบบ V-AGM (Virtual AGM) และ Hybrid ทําข้อ

ข้ อพิจารณา
มี/ใช่

ไม่ม/ี
ไม่ใช่





















ข้ อสรุป
ได้
คะแนน

ไม่ได้
คะแนน





% ถ่ วง
นํ้าหนัก
2

4








1









1

บริษัทได้ให้เวลาในการลงคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 1 นาที และมีการแจ้งเตือน หรือนับเวลาถอยหลัง









1









1

B7

ในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถ้ ือหุน้ สามารถเลือกลงคะแนนในช่องลงคะแนนได้เอง ทัง้ เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
บริษัทควรมีความโปร่งใสในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

B7.1

บริษัทได้ตรวจนับคะแนนเสียง และเปิ ดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผูถ้ อื หุน้





3
2





1

B6.2

B6.3
B6.4

B6.3-B6.4 กรณีจัดแบบ Physical ทําข้อ B7

กรณีจัดประชุมรูปแบบ Physical หรือ Hybrid ทําข้อ 7.1.1 กรณีจัดประชุมรูปแบบ V-AGM (Virtual
AGM) ทําข้อ 7.1.2

B7.2
C
C1



ทําข้อ


ทําข้อ 7.1.2

7.1.1 กรณีจดั ประชุมแบบ Physical หรือ Hybrid ระบุ ผลการลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ที่ลงมติ
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย





7.1.2 กรณีจดั ประชุมรูปแบบ V-AGM (Virtual AGM) ระบุ ผลการลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ที่
ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
ไม่มีผถู้ ือหุน้ โต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียง หรือหากมีผถู้ ือหุน้ โต้แย้งแต่บริษัทได้แก้ไขให้
กลับมาเป็ นที่ถกู ต้องตามข้อเท็จจริง
หลังจากเสร็จสิน้ การประชุม บริษัทควรแจ้งมติทปี่ ระชุม และจัดทํารายงานการประชุมทีม่ ี
สาระสําคัญครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อ
ผู้ถือหุ้นภายในเวลาทีเ่ หมาะสม
การแจ้งมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
1.1 แจ้งมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทําการถัดไป
หลังประชุม
1.2 ระบุ ผลของการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ในแต่ละวาระ
1.3 ระบุ ผลของการลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย ในแต่ละวาระ
1.4 ระบุ ผลของการลงคะแนนเสียง งดออกเสียง ในแต่ละวาระ









กรณีจดั ประชุมแบบ Physical หรือ Hybrid ทําข้อ C1.5 กรณี V-AGM (Virtual AGM) ทําข้อ C2

10
















ทําข้อ C1.5

สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย เลขที่ 93 ชัน้ 6 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
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หัวข้อประเมิน
1.5 ระบุ ผลของการลงคะแนนเสียง บัตรเสีย ในแต่ละวาระ
C2

(ข) ผลของมติ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ) และผลของการลงคะแนนเสียง
(1) ระบุ ผลของการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ในแต่ละวาระ

C6










(2) ระบุ ผลของการลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย ในแต่ละวาระ





(3) ระบุ ผลของการลงคะแนนเสียง งดออกเสียง ในแต่ละวาระ







ทําข้อ (4)

ทําข้อ (ค)





(ค) คําถามที่เป็ นประเด็นสําคัญทีผ่ ถู้ ือหุน้ ได้มีการซักถาม และการชีแ้ จงของบริษัทโดยสรุป
ของแต่ละวาระ (กรณีมีคาํ ถาม)
การจัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ





3.1 จัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุม









(4) ระบุ ผลของการลงคะแนนเสียง บัตรเสีย ในแต่ละวาระ

C5

ไม่ม/ี
ไม่ใช่



กรณีจดั ประชุมแบบ Physical หรือ Hybrid ทําข้อ (4) กรณี V-AGM (Virtual AGM) ทําข้อ (ค)

C4

มี/ใช่

ข้ อสรุป

% ถ่ วง
นํ้าหนัก

ได้
คะแนน

ไม่ได้
คะแนน





2





1





1





1





1





2





1

รายงานการประชุมของบริษัทที่จดั ทําขึน้ ได้ระบุขอ้ มูลดังต่อไปนี ้
(ก) รายชื่อกรรมการ/ผูบ้ ริหารที่เข้าร่วมประชุม

C3

ข้ อพิจารณา

3.2 แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าได้จดั ส่งรายงานการประชุมต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แล้ว
การเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
4.1 เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุม





4.2 แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์
ของบริษัทแล้ว
การบันทึกจํานวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม





5.1 บริษัทมีการบันทึกจํานวนกรรมการทัง้ หมดที่มีอยู่ล่าสุด





5.2 จํานวนกรรมการเข้าประชุมมากกว่า 90% (กรรมการน้อยกว่า 10 คน ขาดได้ 1 คน)





บริษัทได้ระบุในรายงานการประชุมว่า บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีทศั น์
และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผถู้ ือหุน้ ที่รอ้ งขอ





5.

เพอ่ื เสริมสร้างความเข้าใจด้วยแนวปฏิบตั ติ ามโครงการ การประเมินคุณภาพการ
จัดประชุมสามัญ/วิสามัญ ผู้ถือหุ้น เพือ่ ประกาศใช้ในปี 2566
สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทยจะจัดกิจกรรม “ติวเข้มให้เต็ม 100” ให้กบั ฝ่ ายจัดการ ที่ดแู ลสายงาน
การจัดประชุมสามัญ/วิสามัญ ผูถ้ ือหุน้ ภายในไตรมาสที่ 4/2565 นี ้ (รอยืนยัน วันเวลา)

สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย เลขที่ 93 ชัน้ 6 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทร: 02 009 9494 ต่อ 3737
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6.

แบบรับฟังความคิดเห็น
เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ/วิสามัญ ผูถ้ ือหุน้ เพื่อประกาศใช้ในปี
2566
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น Online โดยการสแกน QR CODE

หรือ Click Link ด้านล่าง
แบบรับฟั งความคิดเห็น เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ/
วิสามัญ ผู้ถือหุ้น เพือ่ ประกาศใช้ในปี 2566
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 11 สิงหาคม 2565
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอขอบคุณทีต่ อบเอกสารรับฟั งความคิดเห็นมา ณ โอกาสนี้
สอบถามเพิม่ เติมเกีย่ วกับโครงการฯ ได้ที่
นิตยา แก้วเมือง
ผู้ช่วยผู้อาํ นวยการ
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
โทร 02-009-9494 ต่อ 3743 หรือ 3737
มือถือ 097-141-7992
e-mail: tia.nitta32@gmail.com

สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย เลขที่ 93 ชัน้ 6 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
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