Checklist: การจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ข้อมูลที่ต้องเปิ ดเผย
1. วันที่คณะกรรมการประชุมเพื่อมีมติ เสนอวาระประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
2. วันที่จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
วัน เวลา สถานทีป่ ระชุม
Record Date หรือ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพื่อสิทธิเข้าประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้

Checked ()

1. วันกำหนดรำยชือ่ ผูถ้ อื หุน้ เพือ่ สิทธิเข้ำประชุมผูถ้ อื หุน้ (Record Date) บริษทั ต้องจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ภำยใน 2 เดือนนับแต่ Record Date
2. วิธปี ิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุน้ เพือ่ สิทธิเข้ำประชุมผูถ้ อื หุ้น บริษทั ต้องจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ภำยใน 21 วันนับแต่วนั ปิดสมุดทะเบียนฯ
(แนะนำให้ใช้ Record Date)

3. ตัวอย่างวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ดังนี้
อนุมตั งิ บการเงินประจาปี
จัดสรรกาไร การจ่าย / งดจ่ายเงินปนั ผลประจาปี
ั ผลต่อหุน้ วันกาหนดสิทธิรบั เงินปนั ผล (โปรดดู Checklist กำรจ่ำยปนั ผล)
□ กรณี มีการจ่ายปั นผล ให้เปิ ดเผยอัตราการจ่ายเงินปน
ั ผลด้วย
□ กรณี งดจ่ายปั นผล ให้เปิ ดเผยข้อมูลว่างดจ่ายปน
เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบวาระ ให้ระบุ ชื่อ ตาแหน่งกรรมการทีอ่ อกตามวาระ และกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่งตัง้
ค่าตอบแทนกรรมการ (โปรดระบุค่ำตอบแทนรำยตำแหน่ง)
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั และค่าสอบบัญชี โดยให้ระบุช่อื ผูส้ อบ ชื่อสานักงาน และค่าสอบบัญชี
วาระเพื่อพิจารณาอนุมตั อิ ่นื ๆ (ถ้ำมี) เช่น
□ เพิม
่ กรรมการ จานวนทีเ่ พิม่ ชื่อ และตาแหน่งของกรรมการดังกล่าว
□ เปลีย
่ นแปลงข้อบังคับหรือวัตถุประสงค์ของบริษทั รายละเอียดทีต่ อ้ งการแก้ไข / เพิม่ เติม เนื้อหาก่อน / หลังแก้ไข
□ เปลีย
่ นแปลงชื่อบริษทั ไทย / อังกฤษ หรือตราประทับ ชื่อย่อหลักทรัพย์ ให้ระบุรายละเอียดก่อน / หลังการเปลีย่ นแปลง
□ การออกหุน
้ กู้ สรุปรายละเอียดหุน้ กู้ เช่น วงเงิน อัตรำดอกเบี้ย อำยุ กำรจัดสรร กำรไถ่ถอน เป็นต้น
วาระอื่น ๆ (เป็นวำระเพือ่ ทรำบ)
Template ที่ต้องเลือกเมื่อเผยแพร่ข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
การตัง้ ชื่อหัวข้อข่าว

Template

- กาหนดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ....และการจ่ายปนั ผล กรณีมวี าระทัวไป
่
หรืองดจ่ายปนั ผล
เลือก
- การจ่ายปนั ผล หรือ งดจ่ายเงินปนั ผล
- กาหนดการประชุมผูถ้ อื หุน้
วาระทีต่ อ้ งระบุในหัวข้อข่าวเพิม่ เติม (หำกมี)
กรณีมวี าระนอกเหนือจากวาระทัวไป
่
เพิ่มทุน / ออกหลักทรัพย์ เช่น warrant / ลดทุนชาระแล้ว / เลือก Template เพิม่ เช่น
แก้ไขข้อบังคับบริษัท / เปลี่ยนชื่อบริษัท ตราประทับ / เพิม่ จานวน - เปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้บริหาร (เฉพำะกรณีกรรมกำรไม่ต่อวำระ หรือเพิม่ จำนวน
กรรมการ / การได้มาหรือจาหน่ายไป / รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน / การ กรรมกำร)
- รายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
เปลีย่ นแปลงพาร์ / โครงการซือ้ หุน้ คืน
- รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
- การเพิม่ ทุนจดทะเบียน
- การลดทุนชาระแล้ว (หำกเป็ นกำรลดทุนจดทะเบียน ไม่ตอ้ งเลือก template นี้)
- ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ (กรณีออก warrant / หุ้นกู้แปลงสภำพ / หลักทรัพย์
อืน่ ๆ)

-โครงการซือ้ หุน้ คืน

การตัง้ ชื่อหัวข้อข่าว

Template

- มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
เลือก
- กรณีทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ไม่อนุ มตั ริ ายการ โปรดระบุหวั ข้อข่าว
ให้ชดั เจน เช่น
“ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ไม่อนุมตั วิ าระที่ ... เรื่อง.......”

มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
กรณีอนุมตั ทิ ุกวาระ
> อนุมตั ติ ามทีค่ ณะกรรมการเสนอ
กรณีมวี าระทีไ่ ม่อนุมตั ิ
> เปลีย่ นแปลงจากทีค่ ณะกรรมการเสนอ พร้อมระบุวาระทีไ่ ม่เป็ นไป
ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอและอธิบายรายละเอียดในช่องหมายเหตุ

อ้างอิง: ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรือ่ ง หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารเกีย่ วกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบตั กิ ารใดๆ ของบริษทั จดทะเบียน พ.ศ.2560

