แนวทางการออกเสียงลงคะแนนของ กบข.
ในการประชุมผู<ถือหุ<นของบริษัทที่ กบข. ลงทุน
บทนำ
วัตถุประสงคFในการลงทุนของ กบข. คือ การสร)างผลตอบแทนระยะยาวที่มั่นคงและยั่งยืนให)แก;
สมาชิก กบข. โดยการเลือกลงทุนในหลักทรัพยEของบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบ าล
กบข. เชื่อมั่นว;า การกำกับดูแลกิจการที่ดเี ปLนปMจจัยสำคัญในการสร)างเสริมความสามารถในการแข;งขันของบริษัท
ทำให)บริษัทสามารถเติบโตได)อย;างยั่งยืนและสร)างผลตอบแทนที่ดใี นระยะยาวให)แก;ผู)ถือหุน) ได) กบข. จึงสนับสนุน
ให)บริษัทจดทะเบียนที่ กบข. เลือกลงทุน ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เผยแพร;โดยตลาดหลักทรัพยE
แห;งประเทศไทยอย;างเคร;งครัด
กบข. ยึดมั่นในการเปIนผู<ถือหุ<น ที่รับ ผิดชอบ มีส; วนร;วมในการกำกับ ดูแลกิจ การที่ ดีตามหลัก
บรรษัทภิบาล และการใช)สิทธิออกเสียงในการประชุมผู)ถือหุ)นนับเปLนวิธีการหนึง่ ในการทำหน)าทีด่ ังกล;าว กบข.
จึงจัดทำ “แนวทางการออกเสียงลงคะแนนของ กบข. ในการประชุมผู<ถือหุ<นของบริษัทที่ กบข. ลงทุน” ขึ้น
เพื่อใช)เปLนแนวทางในการพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู)ถือหุ)นของบริษัทที่ กบข. ลงทุน โดยจะใช)
ปฏิบัติกับการประชุมผูถ) ือหุ)นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยEแห;งประเทศไทยเปLนหลัก และจะนำไปปรับ
ใช)ให)เหมาะสมกับการลงทุนในกรณีอื่นๆ ด)วย

หลักการในการออกเสียงลงคะแนน
โดยหลักการแล)ว กบข. จะออกเสียงลงคะแนน เห็นด<วย กับข)อเสนอทีพ่ ิจารณาแล)วว;าเปLนประโยชนE
สูงสุดต;อบริษัทในระยะยาว มีความเปLนธรรมต;อผู)ถือหุ)นโดยรวม และมีความโปร;งใสตรวจสอบได)
ในกรณีที่พบว;าบริษัทไม;ได)ปฏิบัติตามหลักการที่ดีในประเด็นใด กบข. จะพิจารณาเหตุผลของบริษัท
ที่ให)ไว) หากยังไม; ชัดเจนเพี ยงพอ กบข. จะขอคำอธิบ ายเพิ่มเติม แล)วจึงจะพิจ ารณาลงคะแนนตามที่เห็นว;า
เหมาะสมต;อไป โดยยึดถือประโยชนEของบริษัทและผู)ถือหุ)นโดยรวมเปLนสำคัญ
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กบข. ยังให)ความสำคัญกับความเห็นจากผู)เชี่ยวชาญอิสระของบริษัท เช;น ผู)สอบบัญชี หรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน หรือที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อให)แน;ใจว;าเรื่องที่บริษัทเสนอมีความเหมาะสม ไม;มีความผิดปกติ หรือเปLน
เงื่อนไขปกติของการทำธุรกิจโดยทั่วไป มีความเปLนธรรมกับผู)ถือหุ)นทุกราย และไม;มีความขัดแย)งทางผลประโยชนE
ซึ่งทำให)บริษัทหรือผู)ถือหุ)นเกิดความเสียหาย

แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาออกเสียงลงคะแนน
รายงานทางการเงิน
คำอธิบาย
รายงานทางการเงินของบริษัท ที่ กบข. ลงทุน ต) องมีความน;าเชื่อถือ ผ;านการรับ รองจากผู)ส อบบัญ ชี
ภายนอกที่เปLนอิสระ
แนวทางการออกเสียงลงคะแนน
•
•

รับรอง ในกรณีทงี่ บการเงิน ได)รับการรับรองแบบไม;มีเงื่อนไขจากผู)สอบบัญชี
ไมRรับรอง ในกรณีที่ผู)สอบบัญชีแสดงความเห็นว;า งบการเงินไม;ถูกต)อง หรือให)ข)อสังเกตว;า มีข)อมูลที่
ไม; น; าเชื่ อ ถื อ หรือ ถูก จำกัด ขอบเขตในการสอบบั ญ ชี หรือ เปL น งบการเงินที่ ผู) ส อบบั ญ ชีไม; แสดง
ความคิดเห็น

เงินปSนผล
คำอธิบาย
เงินปSนผล คือ ส;วนแบ;งกำไรที่ผู)ถือหุ)นมีสิทธิได)รับในฐานะเจ)าของกิจการ การจ;ายเงินปMนผลควรเปLนไป
ตามนโยบายที่บริษัทแจ)งไว)ต;อผู)ถือหุ)น และมีความเหมาะสมกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในกรณีที่บริษัทไม;
จ;ายเงินปMนผลตามนโยบายที่แจ)งไว) บริษัทควรชี้แจงเหตุผลและความจำเปLนต;อผู)ถือหุ)นเปLนลายลักษณEอักษร เช;น
บริษัทขอสงวนส;วนแบ;งกำไรไว)เพื่อนำเงินไปลงทุนเพื่อขยายกิจการ ซึ่งจะเปLนประโยชนEต;อบริษัทและผู)ถือหุ)นใน
ระยะยาวต;อไป เปLนต)น
แนวทางการออกเสียงลงคะแนน
•

เห็นด<วย หากการจ;ายเงินปMนผลเปLนไปตามนโยบายที่แจ)งไว)ต;อผู)ถือหุ)น
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•

พิจารณาการออกเสียงลงคะแนนเปIนกรณีไป หากการจ;ายเงินปMนผลไม;เปLนไปตามนโยบายที่บริษัท
แจ)งไว)ต;อผู)ถือหุ)น โดยจะคำนึงถึงหลักการประกอบกับเหตุผลของบริษัท

กรรมการของบริษัท
คำอธิบาย
ผู)ถือหุ)นแต;งตั้งให)กรรมการเปLนตัวแทนเพื่อทำหน)าที่ในการสร)างผลประโยชนEระยะยาวให)แก;บริษัทและ
ผู)ถือหุ)นทุกรายโดยเท;าเทียมกัน กรรมการจึงควรปฏิบัติหน)าที่อย;างเต็มความสามารถ และตัดสินใจในกิจกรรม
ตามพันธกิจของบริษัทอย;างรอบคอบ รัดกุม และเปLนอิสระจากอิทธิพลใดๆ
กระบวนการสรรหา
บริษัทควรกำหนดให)มีกระบวนการที่โปร;งใสในการสรรหาผู)ดำรงตำแหน;งกรรมการที่จะนำเสนอรายชื่อให)
ที่ประชุมผู)ถือหุ)น โดยที่กระบวนการดังกล;าวต)องปลอดจากอิท ธิพ ลใดๆ ของผู)ถือหุ)นที่มีเสียงข)างมากหรือฝbาย
จัดการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ควรจั ดให)มีคณะกรรมการชุดย;อย เพื่อทำหน)าที่ในการสรรหาผู)ที่จ ะดำรง
ตำแหน;งกรรมการดังกล;าว
คุณสมบัติ
กรรมการ ควรเปL นบุ คคลที่ มีความรู) ความสามารถ มี ทั ก ษะ ความชำนาญและประสบการณE ที่ เปL น
ประโยชนEกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให)คณะกรรมการบริษัทมีองคEประกอบที่หลากหลาย และกรรมการ
ไม;ควรดำรงตำแหน;งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยEแห;งประเทศไทยเกินกว;า 5 บริษัท เพื่อให)
กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน)าที่ให)กับบริษัทที่ กบข. ลงทุนได)อย;างเต็มที่ นอกจากนั้น ผู)ที่ดำรง
ตำแหน;งประธานกรรมการและกรรมการผู)จัดการ ไม;ควรเปLนบุคคลเดียวกัน เพื่อแยกบทบาทหน)าที่ในการกำกับ
ดูแลกิจการและการบริหารจัดการออกจากกัน และประธานกรรมการบริษัทควรเปLนกรรมการอิสระอีกด)วย
กรรมการอิสระ
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คณะกรรมการควรมีกรรมการอิส ระในจำนวนที่เหมาะสม โดยต)องไม;น)อยกว;าหนึ่งในสามของจำนวน
กรรมการทั้งหมด เพื่อสร)างความมั่นใจในกระบวนการตรวจสอบและถ;วงดุลอำนาจ
แต;ในกรณีต;อไปนี้ คณะกรรมการควรประกอบด)วยกรรมการอิสระมากกว;ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมด
1.
2.

ประธานกรรมการและกรรมการผู)จัดการเปLนบุคคลเดียวกัน
ประธานกรรมการและกรรมการผู)จัดการเปLนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

3.
4.

ประธานกรรมการไม;เปLนกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการเปLนสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือคณะทำงาน หรือได)รับมอบหมายให)มี
หน)าที่ความรับผิดชอบด)านการบริหาร

คุณสมบั ติของกรรมการอิสระ ให)เปLนไปตามหลักเกณฑEและเงื่อนไขที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน และต)องไม;มีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความเปLนอิสระที่แท)จริง นอกจากนั้น กบข. ยังมีความเห็นว;า
กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน;งกรรมการติดต;อกันเปLนระยะเวลานาน อาจเกิดความเคยชินและความเปLนอิสระอาจ
ผ;อนคลายลง บริษัทจึงควรพิจารณาเปลี่ยนตัวบุคคลผู)ดำรงตำแหน;งกรรมการอิสระตามระยะเวลาที่เหมาะสม
เช;น การดำรงตำแหน;งกรรมการอิสระไม;ควรเกิน 3 วาระติดต;อกัน โดยมีวาระคราวละ 3 ปg ทั้งนี้ ให)นับรวมวาระ
ที่ดำรงตำแหน;งกรรมการที่ไม;ใช;ผู)บริหารของบริษัทด)วย
การแต;งตั้งกรรมการ
กบข. สนับสนุนให)ที่ประชุมผู)ถือหุ)นลงคะแนนแต;งตั้งกรรมการเปLนรายคน รวมทั้งให)ที่ประชุมผู)ถือหุ)นเปLน
ผู)อนุมัติกรณีที่บริษัทต)องการเพิ่มหรือลดจำนวนกรรมการ โดยบริษัทควรเปhดเผยข)อมูลดังต;อไปนี้เปLนอย;างน)อย
เพื่อประโยชนEในการตัดสินใจออกเสียงลงคะแนนในการแต;งตั้งกรรมการ
1. กระบวนการสรรหากรรมการ
2.
3.

ชื่อและคุณสมบัติของผู)ที่ได)รับการเสนอชื่อเปLนกรรมการ
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ในกรณีที่เสนอแต;งตั้งกรรมการอิสระ

4.
5.

จำนวนครั้งที่กรรมการเข)าประชุมคณะกรรมการในรอบปgที่ผ;านมา
จำนวนปgที่ดำรงตำแหน;งกรรมการบริษัท

6.

จำนวนบริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน;ง

กบข. สนับสนุนให)บริษัทแจ)งรายชื่อและคุณสมบัติของกรรมการที่บริษัทเสนอให)ผู)ถือหุ)นพิจารณาแต;งตั้ง
เปLนการล;วงหน)า
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แนวทางการออกเสียงลงคะแนน
•

ไมRเห็นด<วย ในกรณีต;อไปนี้
1) กรรมการที่บริษัทเสนอแต;งตั้ง เข)าประชุมคณะกรรมการบริษัทไม;ถึงร)อยละ 75 ของจำนวน
การประชุมที่กรรมการผู)นั้นต)องเข)าประชุมในรอบปgที่ผ;านมาโดยไม;มีเหตุผลอันสมควร เช;น
เจ็บปbวย หรือมีภารกิจเร;งด;วนของครอบครัว เปLนต)น
2) กรรมการที่บริษัท เสนอแต;งตั้งเปLนกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน;งต;อเนื่องเกิน 9 ปg นับจาก
วันที่ได)รับแต;งตั้งให)ดำรงตำแหน;งกรรมการบริษัท
3) บริษัทไม;ให)ข)อมูลของบุคคลที่บริษัทเสนอแต;งตั้งเปLนกรรมการแก;ผู)ถือหุ)น

•

พิจารณาลงคะแนนเปIนรายกรณี หากมีป ระเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ การแต;งตั้ง กรรมการ กบข. จะ
คำนึงถึงหลักการที่ดีประกอบกับเหตุผลของบริษัท เช;น ในกรณีที่มีการเสนอรายชื่อบุคคลให)ผู)ถือหุ)น
พิจารณาแต;งตั้งเพิ่มเติมในที่ประชุมผู)ถือหุ)น ตัวแทนของ กบข. ในที่ประชุมจะพิจารณาลงคะแนนตาม
ความเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงประโยชนEระยะยาวของผู)ถือหุ)นและบริษัท

คRาตอบแทน
คำอธิบาย
ค;าตอบแทนกรรมการ ทั้งที่เปLนตัวเงินและไม;เปLนตัวเงิน ควรมีความสอดคล)องกับผลประกอบการในระยะ
ยาวของบริษัท แต;สามารถจูงใจให)บุคลากรที่มีคุณภาพทำงานกับบริษัท เพื่อให)บริษัทเติบโตและมีผลประกอบการ
ที่ดี และบริษัทควรหลีกเลีย่ งการจ;ายค;าตอบแทนในอัตราที่เกินควร หรือชักจูงให)ทำธุรกรรมเพื่อให)ได)ผลตอบแทน
สูงในระยะสั้นแต;อาจมีความเสี่ยงสูง
การกำหนดค;าตอบแทนกรรมการที่เสนอให)ที่ประชุมผู)ถือหุ)นพิจารณาอนุมัติในแต;ละปg ควรพิจารณาให)
สอดคล)องกับผลประกอบการ ขนาดของบริษัท ความซับซ)อนในการดำเนินธุรกิจและหน)าที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการ รวมทัง้ เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
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คณะกรรมการควรจัดให)มีคณะกรรมการชุดย;อย เพื่อทำหน)าที่พิจารณาหลักเกณฑEและรูปแบบในการจ;าย
ค;าตอบแทนกรรมการ และเสนอความคิดเห็นต;อคณะกรรมการเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต;อไป
บริษัทควรเปhดเผยข)อมูลอย;างน)อยดังต;อไปนี้ต;อผู)ถือหุ)น เพื่อประโยชนEในการตัดสินใจออกเสียงลงคะแนน
ในการอนุมัติค;าตอบแทนกรรมการ
1.
หลักเกณฑEและกระบวนการในการกำหนดค;าตอบแทน
2.
3.

รูปแบบและจำนวนเงิน
การจ;ายค;าตอบแทนในการให)บริการหรือคำปรึกษาอื่นแก;กรรมการนอกเหนือจากค;าตอบแทนใน
ฐานะกรรมการ

แนวทางการออกเสียงลงคะแนน
•

เห็นด<วย หากค;าตอบแทนกรรมการทีบ่ ริษัทเสนอให)ที่ประชุมผูถ) ือหุ)นพิจารณาอนุมตั แิ ละสอดคล)อง
กับผลประกอบการและขนาดของบริษัท เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

•

ไมR เห็ น ด< วย หากค; าตอบแทนกรรมการที่ บ ริษั ท เสนอให) ที่ ป ระชุ ม ผู)ถื อ หุ) น พิ จ ารณาอนุ มั ติไม;
สอดคล)องกับผลประกอบการของบริษัท เช;น การเพิ่มค;าตอบแทนหรือจ;ายเงินโบนัสให)กรรมการใน
ขณะที่บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน เปLนต)น

การแตRงตั้งผู<สอบบัญชีและกำหนดคRาตอบแทน
คำอธิบาย
ผู)ส อบบั ญ ชีมีความรับ ผิดชอบต;อ ผู)ถือ หุ)นในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับ ความน;าเชื่อ ถือ ของรายงาน
ทางการเงินของบริษัท ดังนั้น ผู)สอบบัญชีต)องปฏิบัติหน)าที่ด)วยความเปLนอิสระ สามารถใช)ดุลยพินิจโดยปราศจาก
ความลำเอียง อคติ ความขัดแย)งทางผลประโยชนE และอิทธิพลของบุคคลอื่นที่ทำให)เกิดความสงสัยในความเปLน
กลางหรือความเที่ยงธรรม ค;าตอบแทนจากการให)บริการอื่นของผู)สอบบัญชีไม;ควรสูงเมื่อเทียบกับค;าสอบบัญชี
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และไม;ควรให)บริการอื่นแก;บริษัทในลักษณะที่ทำให)การทำหน)าที่สอบบัญชีขาดความเปLนอิสระ อย;างไรก็ตาม กบข.
จะไม;นับ รวมกรณีที่ เปLน ค;าตอบแทนที่ได)รับ จากการให)บ ริก ารที่ ไม;ได)เ กิดขึ้นเปL นประจำ เช;น ค;าตอบแทนที่
เกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหลักทรัพยEต;อประชาชนในครั้งแรก (Initial Public Offering) เปLนต)น
บริษัทควรเปhดเผยข)อมูลอย;างน)อยดังต;อไปนี้ต;อผู)ถือหุ)น เพื่อประโยชนEในการตัดสินใจออกเสียงลงคะแนน
ในการแต;งตั้งผู)สอบบัญชีและอนุมัติค;าตอบแทนของผู)สอบบัญชี
1.
2.

หลักเกณฑEและกระบวนการในการพิจารณา
จำนวนปgที่ผู)สอบบัญชีลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

3.
4.

ถ)ามีการเปลี่ยนแปลงผู)สอบบัญชี ควรระบุเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงผู)สอบบัญชีด)วย
บริการอื่นและจำนวนเงินค;าตอบแทนที่บริษัทจ;ายให)ผู)สอบบัญชี

แนวทางการออกเสียงลงคะแนน
•

เห็นด<วย หากพิจารณาแล)วว;าผู)สอบบัญชีที่บริษัทเสนอมีความเหมาะสม
ไมRเห็นด<วย ในกรณีผู)ส อบบัญ ชีที่บ ริษัทเสนอเปLนผู)ลงลายมือ ชื่อ ในงบการเงินของบริษัท ติดต;อ กัน

•

เกินกว;า 5 ปg
ในกรณีที่พบว;ามีประเด็นสำคัญ อาทิ งบการเงินของบริษัทมีข)อสังเกตที่มีนัยสำคัญจากผู)สอบบัญชีราย

•

เดิม กบข. อาจสอบถามข)อมูลเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจออกเสียงลงคะแนน

การเพิ่มหรือลดทุน
คำอธิบาย
การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทมีผลกระทบต;อสิทธิของผู)ถือหุ)นในการควบคุมบริษัท ดังนั้น ผู)ถือหุ)นจึงควร
ได)รับข)อมูลที่เพียงพอต;อการตัดสินใจว;า การเพิ่มหรือลดทุนจะเปLนประโยชนEต;อบริษัทในระยะยาวอย;างไร โดย
อย;างน)อยบริษัทควรเปhดเผยวัตถุประสงคE ความจำเปLน และประโยชนEที่บริษัทจะได)รับ หากเปLนการเพิ่มทุนเพื่อ
รองรับการออกหุ)นใหม; บริษัทควรให)ข)อมูลแก;ผู)ถือหุ)นเปLนการเพิ่มเติมในเรื่องราคา วิธีการเสนอขาย และวิธีการ
จัดสรร
แนวทางการออกเสียงลงคะแนน
•

พิจารณาลงคะแนนเปLนรายกรณี

การให<สิทธิในการซื้อหลักทรัพยFของบริษัทแกRกรรมการ ผู<บริหาร และพนักงาน (ESOP)
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คำอธิบาย
กรณีที่เปLนการให)สิทธิในการซื้อหลักทรัพยEของบริษัทแก;กรรมการ ผู)บริหาร และพนักงาน (ESOP) ต)องมี
เงื่อนไขที่เปLนธรรม กล;าวคือ ราคาใช)สิทธิไม;ต่ำกว;าราคาตลาด ไม;ให)สิทธิในการซื้อหลักทรัพยEแบบกระจุกตัวแก;ราย
หนึ่งรายใดเปLนพิเศษเกินร)อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพยEทั้งหมดที่ขออนุมัติโดยไม;มีเหตุผลอันสมควร นอกจากนี้
บริษัทควรพิจารณาว;าผลกระทบอันเนื่องมาจากจำนวนหุ)นที่เพิ่มขึ้น (Dilution Effect) จะไม;สูงจนเกินสมควรจน
กระทบสิทธิของผู)ถือหุ)น และระยะเวลาในการให)สิทธิก็ควรเปLนระยะเวลาที่นานพอสมควรที่จะไม;เปLนการเอา
เปรียบผู)ถือหุ)น แต;ยังจูงใจให)กรรมการ ผู)บริหาร และพนักงานคงปฏิบัติหน)าที่กับบริษัทต;อไปเพื่อประโยชนEของ
บริษัท
แนวทางการออกเสียงลงคะแนน
•

พิจารณาลงคะแนนเปIนรายกรณี

•

ไมRเห็นด<วย ในกรณีดังต;อไปนี้
1) วัตถุประสงคEไม;ใช;เพื่อจูงใจให)สร)างผลตอบแทนในระยะยาวให)แก;บริษัท
2) ราคาใช)สิทธิน)อยกว;าราคาตลาดอย;างมีนัยสำคัญ
3) ให)สิทธิแก;บางรายหรือบางกลุ;มโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
4) ผลกระทบอันเนื่องมาจากจำนวนหุ)นที่เพิ่มขึ้น (Dilution Effect) มากเกินไป

การออกหุ<นกู<
คำอธิบาย
ผู)ถือหุ)นมีสิทธิในการตัดสินใจในเรื่องการออกหุ)นกูข) องบริษัท เพราะการออกหุ)นกู)จะส;งผลต;อโครงสร)าง
ทางการเงินของบริษัท ซึ่งอาจก;อให)เกิดความเสี่ยงที่กระทบสิทธิของผู)ถือหุ)น การออกหุ)นกู)ควรเปLนไปเพื่อให)เกิด
ประโยชนEต;อบริษัทในระยะยาว
บริษัทควรแสดงการวิเคราะหEให)ผู)ถือหุ)นเห็นอย;างชัดเจนเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเงินและความสามารถ
ในการชำระหนีต้ ามเงื่อนไขของหุ)นกูข) องบริษัท และควรเปhดเผยข)อมูลอย;างน)อยในประเด็นต;อไปนี้ เพื่อประโยชนE
ในการตัดสินใจออกเสียงลงคะแนนของผู)ถือหุ)น
1.

วัตถุประสงคEและความจำเปLนของการออกหุ)นกู)

2.
3.

ประโยชนEที่บริษัทจะได)รับ
เงื่อนไขในการออกหุ)นกู) เช;น รายละเอียดของการเสนอขายและการจัดสรร เปLนต)น

4.

ผลกระทบต;อผู)ถือหุ)น เช;น ความเสี่ยงทางการเงินเนื่องจากการออกหุ)นกู) เปLนต)น
ปรับปรุง: สิงหาคม 2557
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แนวทางการออกเสียงลงคะแนน
•

พิจารณาลงคะแนนเปLนรายกรณี

การทำรายการสำคัญ
คำอธิบาย
ตัวอย;างของรายการสำคัญที่บริษัทเสนอที่ประชุมผู)ถือหุ)นให)พิจารณาตัดสินใจ ได)แก; การควบรวมกิจการ
การซื้อขายกิจการ หรือขายสินทรัพยEที่มีนัยสำคัญ การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเปLนรายการที่มีความสำคัญ
ทางธุรกิจ และมีผลกระทบต;อสิทธิของผู)ถือหุ)น
บริษัทจึงควรเปhดเผยข)อมูลอย;างน)อยดังต;อไปนี้ เพื่อประโยชนEในการตัดสินใจออกเสียงลงคะแนนของ
ผู)ถือหุ)น
1.
2.

เหตุผลและความจำเปLน
ประโยชนEที่บริษัทจะได)รับ

3.
4.

ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ
เงื่อนไขของรายการ

แนวทางการออกเสียงลงคะแนน
•

พิจารณาลงคะแนนเปLนรายกรณี

การแก<ไขข<อบังคับบริษัทและหนังสือบริคณหFสนธิ
คำอธิบาย
การแก)ไขข)อบังคับและหนังสือบริคณหEสนธิเพื่อให)สอดคล)องกับเรื่องที่มีการอนุมัติโดยที่ประชุมผู)ถือหุน) ไว)
ก;อนแล)ว หรือเปLนการแก)ไขประเด็นที่ไม;มีนัยสำคัญถือเปLนเรื่องการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท อย;างไรก็ดี
การแก)ไขข)อบังคับบริษัทและหนังสือบริคณหEสนธิในเรื่องที่มีความสำคัญอาจกระทบสิทธิของผู)ถือหุ)นได) ดังนั้น
บริษัทจึงควรชี้แจงอย;างชัดเจนถึงวัตถุประสงคE เหตุผลหรือความจำเปLนของการแก)ไข
แนวทางการออกเสียงลงคะแนน
•

พิจารณาลงคะแนนเปLนรายกรณี
ปรับปรุง: สิงหาคม 2557

9/9

เรื่องอื่นๆ
คำอธิบาย
บริษัท ไม;ควรเพิ่มวาระการประชุม ที่ไม;ได)แจ)งเปLนการล;วงหน)าโดยไม;จำเปLน โดยเฉพาะวาระสำคัญ ที่
ผู)ถือหุ)นต)องใช)เวลาในการศึกษาข)อมูลก;อนการตัดสินใจ
แนวทางการออกเสียงลงคะแนน
•

ไมRเห็นด<วย ในกรณีที่มีการเพิ่มวาระเพื่อการพิจารณาในที่ประชุมผู)ถือหุ)น

อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทเสนอเรื่อง ซึ่งไม;มีการกำหนดแนวปฏิบัติไว) กบข. จะออกเสียงลงคะแนนโดยคำนึงถึง
ผลประโยชนEของผู)ถือหุ)นโดยรวม และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเปLนสำคัญ
นอกจากนี้ กบข. สนับสนุ นให)บริษัทจดทะเบียนมีนโยบายที่ชัดเจนในการต;อต)านการทุจริตคอรEรัปชัน
ทั้งนี้ เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและเปLนการสร)างความเชื่อมั่นให)กับนักลงทุน
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