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แนวทางการออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น (Proxy Voting Guidelines) 
โดย กลุ่มนักลงทนุสถาบันไทย 
เผยแพร่เม่ือ วันที่ 26 มีนาคม 2557 
 

วัตถุประสงค์ 
กลุ่มนักลงทุนสถาบันไทยประกอบด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) ส านักงาน

ประกนัสงัคม รวมทัง้สมาคมตา่งๆ ซึง่มีสมาชิกเป็นผู้ลงทนุสถาบนัและมีหน้าท่ีเป็นศนูย์กลางในการก าหนด
แนวปฏิบตัิให้แก่สมาชิกของแต่ละสมาคม ซึ่งได้แก่ สมาคมบริษัทจดัการลงทุน สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์
ไทย สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัย โดยท่ีกลุ่มนักลงทุนสถาบันไทยได้รับความ
สนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในการจดักิจกรรม
ตา่งๆ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหวา่งนกัลงทนุสถาบนัไทย 

กลุ่มนกัลงทนุสถาบนัไทยให้ความส าคญัต่อการเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีรับผิดชอบโดยการเข้าไปมีส่วนร่วม
ก ากับดแูลบริษัทท่ีไปลงทุนในฐานะท่ีเป็นเจ้าของกิจการเพ่ือให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขนัและ
เติบโตได้อย่างยัง่ยืน การแสดงบทบาทดงักล่าวประกอบด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น ก าหนดนโยบายใน
การไปลงทุนในบริษัท ติดตามผลประกอบการของบริษัทเป็นประจ า มีการนัดประชุมเพ่ือหารือกับฝ่าย
จัดการของบริษัท และใช้สิทธิลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น  เป็นต้น ทัง้นี  ้กลุ่มนักลงทุนสถาบันไทย
สนบัสนนุให้บริษัทท่ีไปลงทนุมีการปฏิบตัติามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 25551 
ท่ีเผยแพร่โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

กลุม่นกัลงทนุสถาบนัไทยได้ร่วมมือกนัจดัท าแนวทางการออกเสียงในการประชมุผู้ ถือหุ้นฉบบันีข้ึน้
เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบตัิร่วมกันส าหรับทุกองค์กรท่ีเป็นนักลงทุนสถาบนัในประเทศไทย โดยกลุ่มนักลงทุน
สถาบนัไทยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าแนวทางการออกเสียงในการประชมุผู้ ถือหุ้นของ กบข. ถือได้ว่าเป็นแนว
ปฏิบตัิท่ีดีอยู่แล้ว จึงได้ยึดแนวทางดงักล่าวเป็นหลกั และมีการเพิ่มเติมเนือ้หาในบางเร่ืองเข้าไปเพ่ือให้เกิด
ความชดัเจนในการน าไปปฏิบตัไิด้ดียิ่งขึน้ 

  
หลักการในการออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น 

โดยทั่วไป กลุ่มนกัลงทุนสถาบนัไทยจะลงคะแนนเห็นด้วยกับข้อเสนอของบริษัทท่ีเป็นประโยชน์
สงูสดุตอ่บริษัทในระยะยาว มีความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม และมีความโปร่งใส ในกรณีท่ีพบวา่บริษัท
ไม่ได้ปฏิบตัิตามหลกัการท่ีดีในประเด็นใด กลุ่มนกัลงทนุสถาบนัไทยจะพิจารณาเหตผุลของบริษัท รวมทัง้
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จะใช้ความพยายามในการหารือกบับริษัทเพ่ือขอค าอธิบายเก่ียวกับความจ าเป็นหรือสาเหตท่ีุท าให้บริษัท
ไม่สามารถปฏิบตัติามหลกัการท่ีดีได้ ทัง้นี ้หากพิจารณาเหตผุลของบริษัทแล้ว ก็จะลงคะแนนตามท่ีเห็นว่า
เหมาะสม ซึง่รวมถึงการลงคะแนนไมเ่ห็นด้วยเม่ือบริษัทไมป่ฏิบตัิตามหลกัการท่ีดี 

 
ในการพิจารณาข้อมลูในแตล่ะเร่ืองท่ีบริษัทเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นตดัสินใจลงคะแนนนัน้ กลุ่ม

นกัลงทนุสถาบนัไทยให้ความส าคญักบัเหตผุลหรือความจ าเป็นของข้อเสนอ ประโยชน์ท่ีบริษัทและผู้ ถือหุ้น
โดยรวมจะได้รับในระยะยาว กระบวนการก ากบัดแูลของคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้เง่ือนไขตา่งๆ ของเร่ือง
ท่ีเสนอต่อผู้ ถือหุ้นมีความเหมาะสม เป็นเง่ือนไขปกติทัว่ไปของการท าธุรกิจ และมีความเป็นธรรมกบัผู้ ถือ
หุ้นทุกราย ทัง้ผู้ ถือหุ้นปัจจบุนัและผู้ ถือหุ้นท่ีอาจเพิ่มขึน้ในอนาคต ในกรณีท่ีมีความเห็นจากผู้ เช่ียวชาญท่ี
เป็นอิสระ เช่น ผู้ สอบบัญชี หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน กลุ่มนักลงทุนสถาบันไทยจะพิจารณาความเห็น
ดงักล่าวประกอบการตดัสินใจด้วย เพ่ือให้แนใ่จว่า เร่ืองท่ีบริษัทเสนอให้พิจารณาไม่มีความผิดปกต ิหรือไม่
มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ซึง่ท าให้บริษัทหรือผู้ ถือหุ้นเกิดความเสียหาย 

 
แนวปฏิบัตใินการพจิารณาลงคะแนนในเร่ืองต่างๆ 

รายงานทางการเงิน 

รายงานทางการเงินของบริษัทต้องมีความน่าเช่ือถือ ผ่านการรับรองจากผู้ สอบบัญชี
ภายนอกท่ีเป็นอิสระ ดงันัน้ งบการเงินท่ีบริษัทขอให้ผู้ ถือหุ้นอนุมัติควรได้รับการรับรองแบบไม่มี
เง่ือนไขจากผู้สอบบญัชี ไม่ควรมีกรณีท่ีผู้สอบบญัชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถกูต้อง หรือให้
ข้อสังเกตว่ามีข้อมูลท่ีไม่น่าเช่ือถือหรือถูกจ ากัดขอบเขตในการสอบบญัชี  รวมทัง้ไม่ควรเป็นงบ
การเงินท่ีผู้สอบบญัชีไมแ่สดงความคดิเห็น 

โดยทั่วไป กลุ่มนักลงทุนสถาบันไทยจะลงคะแนนเห็นด้วยกับงบการเงินท่ีผู้ สอบบัญชี
รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข โดยจะซักถามในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นในรายการท่ีเห็นว่าน่าสงสัย เพ่ือให้
บริษัทอธิบายลกัษณะของรายการรวมทัง้เหตผุลของการท ารายการดงักลา่ว 
 
เงินปันผล  

เงินปันผลเป็นส่วนแบ่งก าไรท่ีผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิได้รับในฐานะเจ้าของ ซึ่งควรเป็นไปตาม
นโยบายท่ีบริษัทแจ้งต่อผู้ ถือหุ้นไว้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่จ่ายเงินปันผลตามนโยบาย ควร
อธิบายเหตผุลตอ่ผู้ ถือหุ้นด้วย 

 
กรรมการของบริษัท 
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คณะกรรมการเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้ นในการก ากับดูแลกิจการเพ่ือประโยชน์สูงสุดใน
ระยะยาวของบริษัท คณะกรรมการจงึควรเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ และสามารถปฏิบตัหิน้าท่ีเพ่ือ
ประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

กลุ่มนักลงทุนสถาบันไทยสนับสนุนการลงคะแนนแต่งตัง้กรรมการเป็นรายคน และ
สง่เสริมให้บริษัทท่ีต้องการเพิ่มหรือลดจ านวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัทเสนอเร่ืองดงักล่าว
เข้าสู่การพิจารณาของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ้บริษัทควรก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของ
กรรมการไว้อยา่งชดัเจน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตักิารแตง่ตัง้กรรมการแทนผู้ ท่ีครบวาระ  

กลุ่มนักลงทุนสถาบันไทยจะลงคะแนนเห็นด้วยหากกรรมการท่ีบริษัทเสนอให้ผู้ ถือหุ้ น
แต่งตัง้มีคุณสมบัติเหมาะสม คือ เป็นผู้ ท่ีมีทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถท่ีเป็น
ประโยชน์กับบริษัท เพ่ือให้บริษัทมีคณะกรรมการซึ่งมีองค์ประกอบท่ีหลากหลาย สามารถปฏิบตัิ
หน้าท่ีเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้ นโดยรวมได้เป็นอย่างดี โดยประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จดัการไม่ควรเป็นบคุคลคนเดียวกัน และประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระด้วย
ทัง้นี ้การพิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการอิสระจะอ้างอิงตามท่ี ก.ล.ต. ก าหนดและต้องไม่มีเหตุ
สงสยัเก่ียวกบัความเป็นอิสระท่ีแท้จริงตามคณุสมบตัิดงักล่าว โดยกรรมการอิสระของบริษัทควรมี
ความเป็นอิสระอยา่งแท้จริงจากผู้ ถือหุ้นใหญ่และฝ่ายจดัการ  

นอกจากนี ้บริษัทควรมีกระบวนการท่ีโปร่งใสในการสรรหาผู้ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท
เพ่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้ คณะกรรมการบริษัทควรจดัให้มีคณะกรรมการชดุยอ่ยเพ่ือท า
หน้าท่ีสรรหากรรมการ โดยปราศจากอิทธิพลของผู้ ถือหุ้นท่ีมีอ านาจควบคมุหรือฝ่ายจดัการ 

ในการลงคะแนนแตง่ตัง้กรรมการ กลุ่มนกัลงทนุสถาบนัไทยจะพิจารณาข้อมูลท่ีแสดงให้
เห็นว่า กรรมการสามารถอุทิศเวลาเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการได้อย่างเต็มท่ี  ไม่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเกินกว่า 5 บริษัท และกรรมการ
สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างน้อยร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุม
คณะกรรมการบริษัททัง้หมดท่ีได้จดัให้มีขึน้ในรอบปี 

กรณีการลงคะแนนแตง่ตัง้กรรมการอิสระ กลุ่มนกัลงทนุสถาบนัไทยจะลงคะแนนเห็นด้วย
ในกรณีท่ีจะท าให้บริษัทมีจ านวนกรรมการอิสระท่ีเหมาะสม คือ ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมดของบริษัท ซึ่งจะท าให้การตดัสินใจของคณะกรรมการเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุ
ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวม และในกรณีตอ่ไปนี ้คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

(1) ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จดัการเป็นบคุคลเดียวกนั 
(2) ประธานคณะกรรมการไมเ่ป็นกรรมการอิสระ 
(3) ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จดัการเป็นบคุคลในครอบครัวเดียวกนั 
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(4) ประธานคณะกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือคณะท างาน 
หรือมี หรือได้รับมอบหมายให้มีหน้าท่ีความรับผิดชอบด้านการบริหาร 
ทัง้นี ้ความเป็นอิสระของกรรมการอิสระอาจลดลงหากด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท
เป็นระยะเวลานานจนเกินไป ดงันัน้ กรรมการอิสระจึงไม่ควรเป็นผู้ ท่ีด ารงต าแหน่ง
ตอ่เน่ืองเกิน 3 วาระหรือ 9 ปี นบัจากวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระครัง้แรก 

บริษัทควรเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนีต้่อผู้ ถือหุ้ นเพ่ือประโยชน์ในการตดัสินใจลงคะแนน
แตง่ตัง้กรรมการ 

1. กระบวนการสรรหากรรมการ 
2. คณุสมบตัขิองผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 
3. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ในกรณีท่ีเสนอกรรมการอิสระ 
4. จ านวนครัง้ท่ีกรรมการเข้าประชมุคณะกรรมการในรอบปีท่ีผา่นมา  
5. จ านวนปีท่ีด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท  
6. จ านวนบริษัทท่ีกรรมการไปด ารงต าแหนง่ 

 

คา่ตอบแทนกรรมการ  
คา่ตอบแทนทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงินซึ่งบริษัทจะจ่ายให้แก่กรรมการ ควรมีความ

เหมาะสม สามารถจูงใจให้บุคลากรท่ีมีคุณภาพท างานกับบริษัทในระยะยาว ค่าตอบแทน
กรรมการควรประกอบด้วยค่าตอบแทนคงท่ี เช่น เบีย้ประชมุท่ีเหมาะสม และคา่ตอบแทนท่ีขึน้กับ
ผลประกอบการของบริษัท และหลีกเล่ียงการจ่ายท่ีเกินสมควร โดยบริษัทควรงดจ่ายโบนัส
กรรมการหากบริษัทมีผลขาดทนุ  

กลุม่นกัลงทนุสถาบนัไทยจะลงคะแนนเห็นด้วยหากคา่ตอบแทนกรรมการท่ีบริษัทเสนอให้
พิจารณาอนุมัติสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท ขนาดของบริษัท ความซับซ้อนในการ
ด าเนินธุรกิจและหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทัง้เปรียบเทียบได้ใกล้เคียงกบับริษัทอ่ืน
ในอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั โดยคณะกรรมการของบริษัทควรจดัให้มีคณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนท่ีมีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระและประธานควรเป็นกรรมการอิสระท าหน้าท่ี
พิจารณาหลกัเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงเพ่ือ
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้ อนุมัติค่าตอบแทนของผู้ บริหาร
ระดบัสูง ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะต้องน าเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็น
ผู้อนมุตั ิ
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บริษัทควรเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนีต้่อผู้ ถือหุ้ นเพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจ
ลงคะแนนอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ 

1. หลกัเกณฑ์และกระบวนการในการก าหนดคา่ตอบแทน 
2. รูปแบบและจ านวนเงิน 
3. การจา่ยคา่ตอบแทนในการให้บริการหรือค าปรึกษาอ่ืนแก่กรรมการนอกเหนือจาก

คา่ตอบแทนในฐานะกรรมการ 
 

ผู้สอบบญัชี 
 ผู้สอบบญัชีมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นในการแสดงความเห็นท่ีเป็นอิสระเก่ียวกบัความ
นา่เช่ือถือของรายงานทางการเงินของบริษัท  

กลุ่มนกัลงทุนสถาบนัไทยจะลงคะแนนเห็นด้วยหากบริษัทเสนอให้ผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีท่ีมีความสามารถทางวิชาชีพ มีความน่าเช่ือถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัหิน้าท่ี คือ 
ไม่ได้ให้บริการอ่ืนแก่บริษัทในลักษณะท่ีท าให้การท าหน้าท่ีสอบบัญชีขาดความเป็นอิสระ 
นอกจากนี ้ค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีมีความเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณงานท่ีต้อง
รับผิดชอบและไมมี่ความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัจากคา่ธรรมเนียมของผู้สอบบญัชีโดยทัว่ไป 

บริษัทควรเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนีต้่อผู้ ถือหุ้ นเพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจ
ลงคะแนนแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและอนมุตัิคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
1. หลกัเกณฑ์และกระบวนการในการพิจารณา 
2. จ านวนปีท่ีผู้สอบบญัชีให้บริการแก่บริษัท 
3. ถ้ามีการเปล่ียนแปลงผู้สอบบญัชี ควรระบเุหตผุลของการเปล่ียนแปลงผู้สอบบญัชีด้วย  
4. บริการอ่ืนและจ านวนเงินคา่ตอบแทนท่ีบริษัทจา่ยให้ผู้สอบบญัชี 

กลุ่มนักลงทุนสถาบันไทยจะซักถามเม่ือมีการเปล่ียนแปลงผู้สอบบญัชี โดยเฉพาะเม่ือ
ปรากฏวา่งบการเงินของบริษัทมีข้อสงัเกตท่ีมีนยัส าคญัจากผู้สอบบญัชีรายเดมิ 

 
การเพิ่มหรือลดทนุ 

การเพิ่มหรือลดทนุของบริษัทเป็นสิ่งท่ีมีผลกระทบตอ่สิทธิของผู้ ถือหุ้นในการควบคมุบริษัท 
ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นจึงควรได้รับข้อมลูท่ีเพียงพอตอ่การตดัสินใจว่า การเพิ่มหรือลดทนุจะเป็นประโยชน์
ต่อบริษัทในระยะยาวอย่างไร โดยอย่างน้อยบริษัทควรเปิดเผยวัตถุประสงค์ ความจ าเป็น และ
ประโยชน์ท่ีบริษัทจะได้รับ หากเป็นการเพิ่มทนุเพ่ือรองรับการออกหุ้นใหม่ บริษัทควรให้ข้อมลูแก่ผู้
ถือหุ้นเป็นการเพิ่มเตมิในเร่ืองราคา วิธีการเสนอขาย และวิธีการจดัสรร 
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กรณีท่ีเป็นการให้สิทธิในการซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 
(ESOP) ต้องมีเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม กล่าวคือ ราคาใช้สิทธิควรสูงกว่าราคาตลาด ไม่ให้หลกัทรัพย์
แบบกระจุกตวัแก่รายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษเกินร้อยละ 5 โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร นอกจากนี ้
ผลกระทบอันเน่ืองมาจากจ านวนหุ้ นท่ีเพิ่มขึน้  (Dilution Effect) ไม่สูงจนเกินสมควร รวมทัง้
ระยะเวลาในการให้สิทธิต้องเป็นระยะเวลาท่ีนานเพียงพอกับการจูงใจกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานให้ปฏิบตัหิน้าท่ีเพ่ือประโยชน์ของบริษัท 
 

 การออกหุ้นกู้  
  ผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิตัดสินใจเร่ืองการออกหุ้ นกู้ เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีส่งผลต่อโครงสร้างทาง
การเงินของบริษัทซึง่อาจก่อให้เกิดความเส่ียงท่ีกระทบตอ่สิทธิของผู้ ถือหุ้น  

กลุ่มนักลงทุนสถาบันไทยจะลงคะแนนเห็นด้วยหากบริษัทสามารถแสดงให้เห็นว่าการ
ออกหุ้นกู้ท าให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัทในระยะยาว อยูใ่นวงเงินท่ีเหมาะสม และมีการวิเคราะห์ให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นเห็นอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัความสามารถและความเส่ียงในการช าระหนีข้องบริษัท 
  บริษัทควรเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี เ้พ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจ
ลงคะแนนของผู้ ถือหุ้น 

1. วตัถปุระสงค์และความจ าเป็นของการออกหุ้นกู้   
2. ประโยชน์ท่ีบริษัทจะได้รับ 
3. เง่ือนไขในการออกหุ้นกู้  เชน่ รายละเอียดของการเสนอขายและการจดัสรร เป็นต้น 
4. ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น เชน่ ความเส่ียงทางการเงินเน่ืองจากการออกหุ้นกู้  เป็นต้น 

 

รายการพิเศษ 
ตวัอย่างของรายการพิเศษท่ีบริษัทเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้พิจารณาตดัสินใจ ได้แก่ การ

ควบรวมกิจการ การซือ้ขายกิจการหรือสินทรัพย์ท่ีส าคญั การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ซึ่งเป็น
รายการท่ีมีความส าคญัทางธุรกิจและมีผลกระทบตอ่สิทธิของผู้ ถือหุ้น 

กลุ่มนกัลงทนุสถาบนัไทยจะลงคะแนนเห็นด้วยหากบริษัทสามารถแสดงให้เห็นว่าการท า
รายการเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทในระยะยาว 

บริษัทควรเปิดเผยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนีเ้พ่ือประโยชน์ในการตดัสินใจลงคะแนน 
1. เหตผุลและความจ าเป็น 
2. ประโยชน์ท่ีบริษัทจะได้รับ 
3. ความเห็นของท่ีปรึกษาการเงินอิสระ  
4. เง่ือนไขของรายการ 
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 การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท 
 การแก้ไขข้อบงัคบัเพ่ือให้สอดคล้องกับเร่ืองท่ีได้มีการอนุมตัิโดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นไว้ก่อน
แล้วหรือเป็นการแก้ไขประเด็นท่ีไม่มีนัยส าคญัถือเป็นเร่ืองการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท 
อย่างไรก็ดี การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทในเร่ืองท่ีมีความส าคญัอาจกระทบสิทธิของผู้ ถือหุ้นได้ 
ดังนัน้ บริษัทจึงควรชีแ้จงอย่างชัดเจนถึงวัตถุประสงค์ เหตุผลหรือความจ าเป็นของการแก้ไข
ข้อบงัคบัของบริษัท 

 
ในกรณีท่ีบริษัทเสนอเร่ืองซึ่งไม่มีการก าหนดแนวปฏิบตัิไว้ กลุ่มนกัลงทนุสถาบนัไทยจะลงคะแนน

โดยน าหลกัการในการออกเสียงในการประชมุผู้ ถือหุ้นตามท่ีกลา่วไว้ข้างต้นมาใช้พิจารณาเป็นรายกรณี 

 


