
 
หลกัการในการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ในนามลูกคา้กองทุนสว่นบคุคล 

กรณีลกูคา้ไดม้อบหมายใหบ้รษัิทด าเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีงแทน ไวใ้นสญัญารับจัดการกองทนุสว่นบคุคล 

คณะกรรมการบรษัิท มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิารการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล (IC) เป็นผูพ้จิารณาและตัดสนิใจใชส้ทิธอิอกเสยีง 
แทนลูกคา้กองทุนส่วนบุคคล และด าเนนิการมอบหมายใหผู้ท้ี่มีความเหมาะสมไปใชส้ทิธอิอกเสยีงตามที่คณะกรรมการบรหิารการลงทุน
กองทนุสว่นบคุคล (IC) ก าหนด โดยเอกสารทีแ่สดงถงึการตัดสนิใจในวาระตา่งๆ ตอ้งจัดท าเป็นลายลักษณ์อกัษร 

ในการใชส้ทิธอิอกเสยีงใดๆ คณะกรรมการบรหิารการลงทุนกองทุนสว่นบุคคล (IC) จะตอ้งด าเนนิการโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้
กองทุนส่วนบุคคลเป็นส าคัญ ในกรณีทีผ่ลประโยชนข์องลูกคา้กองทุนสว่นบุคคลมคีวามขัดแยง้กัน คณะกรรมการบรหิารการลงทุนกองทุน
สว่นบคุคล (IC) สามารถใชส้ทิธอิอกเสยีงใหแ้กก่องทนุแตล่ะกองทนุได ้อยา่งอสิระ 

คณะกรรมการบรหิารการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล (IC) จะตอ้งลงคะแนนเห็นดว้ยกับขอ้เสนอของบรษัิทที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อลูกคา้
กองทนุสว่นบคุคลในระยะยาว มคีวามเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้โดยรวม และมคีวามโปรง่ใส ในกรณีทีพ่บวา่บรษัิทไม่ไดป้ฏบิัตติามหลักการทีด่ใีน
ประเด็นใด คณะกรรมการบรหิารการลงทุนกองทุนสว่นบุคคล (IC) จะตอ้งพจิารณาเหตผุลของบรษัิท รวมทัง้จะใชค้วามพยายามในการหารอื
กบับรษัิทเพือ่ขอค าอธบิายเกีย่วกบัความจ าเป็นหรอืสาเหตทุีท่ าใหบ้รษัิทไม่สามารถปฏบิัตติามหลักการทีด่ไีด ้ทัง้นี้ หากพจิารณาเหตผุลของ
บรษัิทแลว้ ก็ใหล้งคะแนนตามทีเ่ห็นวา่เหมาะสม ซึง่รวมถงึการลงคะแนนไมเ่ห็นดว้ยเมือ่บรษัิทไมป่ฏบิัตติามหลักการทีด่ ี 

ในการพจิารณาขอ้มูลในแตล่ะเรือ่งทีบ่รษัิทเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตัดสนิใจลงคะแนนนัน้ คณะกรรมการบรหิารการลงทนุกองทนุสว่นบคุคล 
(IC) จะตอ้งใหค้วามส าคัญกับเหตผุลหรอืความจ าเป็นของขอ้เสนอ ประโยชนท์ีลู่กคา้กองทุนสว่นบคุคลและผูถ้อืหุน้โดยรวมจะไดรั้บในระยะ
ยาว กระบวนการก ากบัดแูลของคณะกรรมการบรษัิทเพือ่ใหเ้งือ่นไขตา่งๆ ของเรือ่งทีเ่สนอตอ่ผูถ้อืหุน้มคีวามเหมาะสม เป็นเงือ่นไขปกตทิั่วไป
ของการท าธรุกจิ และมคีวามเป็นธรรมกับผูถ้อืหุน้ทุกราย ทัง้ผูถ้อืหุน้ปัจจุบันและผูถ้ือหุน้ที่อาจเพิม่ขึน้ในอนาคต ในกรณีทีม่ีความเห็นจาก
ผูเ้ชีย่วชาญที่เป็นอสิระ เช่น ผูส้อบบัญช ีหรือที่ปรกึษาทางการเงนิ คณะกรรมการบรหิารการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล (IC) จะพจิารณา
ความเห็นดังกล่าวประกอบการตัดสนิใจดว้ย เพื่อใหแ้น่ใจวา่ เรื่องที่บรษัิทเสนอใหพ้จิารณาไม่มีความผดิปกติ หรือไม่มคีวามขัดแยง้ทาง
ผลประโยชนซ์ ึง่ท าใหผู้ถ้อืหุน้เกดิความเสยีหาย  

กรณีทีล่กูคา้มไิดม้อบหมายใหบ้รษัิทไปใชส้ทิธอิอกเสยีงแทน ไวใ้นสญัญารับจัดการกองทนุสว่นบคุคล 

คณะกรรมการบรหิารการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล (IC) จะแจง้ลูกคา้ทราบถงึการประชุมเพื่อใชส้ทิธอิอกเสยีง รวมทัง้เสนอความเห็น
เกีย่วกบัการใชส้ทิธ ิออกเสยีงใหล้กูคา้ทราบ และยนิดรัีบมอบหมายจากลกูคา้ใหไ้ปใชส้ทิธอิอกเสยีงแทนตามทีล่กูคา้ประสงค ์

อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีค่ณะกรรมการบรหิารการลงทุนกองทุนสว่นบุคคล (IC) ไดด้ าเนนิการแจง้ใหลู้กคา้ทราบถงึการประชมุและไดใ้ห ้
ความเห็นเกีย่วกบัการใชส้ทิธอิอกเสยีงอย่างครบถว้นแลว้ หากลูกคา้ประสงคจ์ะใหค้ณะกรรมการบรหิารการลงทนุกองทุนสว่นบุคคล (IC) 
ด าเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีงแทน แต่ลูกคา้ด าเนนิการล่าชา้และไม่สามารถส่งหนังสอืมอบอ านาจและเอกสารอืน่ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการ
ประชมุผูถ้อืหุน้ใหค้ณะกรรมการบรหิารการลงทุนกองทุนสว่นบุคคล (IC) ไดท้ันกับการประชุมที่จะมีขึน้ ท าใหค้ณะกรรมการบรหิารการ
ลงทุนกองทุนสว่นบุคคล (IC) ไม่สามารถไปท าหนา้ทีอ่อกเสยีงในทีป่ระชมุแทนลูกคา้ได ้ก็จะแจง้ใหลู้กคา้ทราบไวใ้นเอกสารทีส่ง่ไปถงึ
ลกูคา้ในรายงานรายเดอืนดว้ยเชน่กนั 

 
แนวปฏบิตัใินการพจิารณาลงคะแนนในเรือ่งตา่งๆ  

รายงานทางการเงนิ  

รายงานทางการเงนิของบรษัิทตอ้งมคีวามน่าเชือ่ถอื ผ่านการรับรองจากผูส้อบบัญชภีายนอกทีเ่ป็นอสิระ ดังนัน้ งบการเงนิทีบ่รษัิทขอใหผู้ถ้อื
หุน้อนุมัตคิวรไดรั้บการรับรองแบบไม่มเีงือ่นไขจากผูส้อบบัญช ีไม่ควรมีกรณีที่ผูส้อบบัญชแีสดงความเห็นว่างบการเงนิไม่ถูกตอ้ง หรือให ้
ขอ้สังเกตว่ามขีอ้มูลที่ไม่น่าเชือ่ถอืหรือถูกจ ากัดขอบเขตในการสอบบัญช ีรวมทัง้ไม่ควรเป็นงบการเงนิที่ผูส้อบบัญชไีม่แสดงความคดิเห็น  
 
คณะกรรมการบรหิารการลงทุนกองทนุสว่นบุคคล (IC) จะลงคะแนนเห็นดว้ยกับงบการเงนิทีผู่ส้อบบัญชรัีบรองแบบไม่มเีงือ่นไข โดยอาจจะ
ซกัถามในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในรายการทีเ่ห็นวา่น่าสงสยั เพือ่ใหบ้รษัิทอธบิายลักษณะของรายการรวมทัง้เหตผุลของการท ารายการดังกลา่ว  

 
เงนิปนัผล  

เงนิปันผลเป็นสว่นแบง่ก าไรทีผู่ถ้อืหุน้มสีทิธไิดรั้บในฐานะเจา้ของ ซึง่ควรเป็นไปตามนโยบายทีบ่รษัิทแจง้ตอ่ผูถ้อืหุน้ไว ้อยา่งไรก็ตาม หาก
บรษัิทไม่จ่ายเงนิปันผลตามนโยบาย ควรอธบิายเหตุผลต่อผูถ้ือหุน้ดว้ย โดยคณะกรรมการบรหิารการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล (IC) จะ
ลงคะแนนไมเ่ห็นดว้ยในกรณีทีม่กีารจา่ยเงนิปันผลไมส่อดคลอ้งกบันโยบายการจา่ยปันผลของบรษัิทโดยไมม่เีหตผุลอนัสมควร 

 
กรรมการของบรษิทั  

คณะกรรมการเป็นตัวแทนของผูถ้อืหุน้ในการก ากบัดูแลกจิการเพือ่ประโยชนส์งูสดุในระยะยาวของบรษัิท คณะกรรมการจงึควรเป็นอสิระจาก
ฝ่ายจัดการ และสามารถปฏบิัตหินา้ทีเ่พือ่ประโยชนส์งูสดุของบรษัิทและผูถ้อืหุน้โดยรวม 
 
คณะกรรมการบรหิารการลงทุนกองทุนสว่นบุคคล (IC) สนับสนุนการลงคะแนนแต่งตัง้กรรมการเป็นรายคน และสง่เสรมิใหบ้รษัิททีต่อ้งการ
เพิม่หรอืลดจ านวนกรรมการในคณะกรรมการบรษัิทเสนอเรือ่งดังกล่าวเขา้สูก่ารพจิารณาของทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ นอกจากนี้ บรษัิทควรก าหนด
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้เป็นผูอ้นุมัตกิารแตง่ตัง้กรรมการแทนผูท้ีค่รบวาระ 
 
คณะกรรมการบรหิารการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล (IC) จะลงคะแนนเห็นดว้ยหากกรรมการที่บรษัิทเสนอใหผู้ถ้ือหุน้แต่งตัง้มีคุณสมบัติ



เหมาะสม คอื เป็นผูท้ีม่ทีักษะ ประสบการณ์ ความรูค้วามสามารถทีเ่ป็นประโยชนก์บับรษัิท เพือ่ใหบ้รษัิทมคีณะกรรมการซึง่มอีงคป์ระกอบที่
หลากหลาย สามารถปฏบิัตหินา้ที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษัิทและผูถ้ือหุน้โดยรวมไดเ้ป็นอย่างดี โดยประธานกรรมการและกรรมการ
ผูจั้ดการไม่ควรเป็นบุคคลคนเดยีวกัน และประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอสิระดว้ยทัง้นี้ การพจิารณาคุณสมบัตขิองกรรมการอสิระจะ
อา้งองิตามที ่ก.ล.ต. ก าหนดและตอ้งไมม่เีหตุสงสยัเกีย่วกบัความเป็นอสิระทีแ่ทจ้รงิตามคณุสมบัตดิังกลา่ว โดยกรรมการอสิระของบรษัิทควร
มคีวามเป็นอสิระอยา่งแทจ้รงิจากผูถ้อืหุน้ใหญแ่ละฝ่ายจัดการ 
 
นอกจากนี ้บรษัิทควรมกีระบวนการทีโ่ปรง่ใสในการสรรหาผูด้ ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิทเพือ่ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ตง่ตัง้ คณะกรรมการ
บรษัิทควรจัดใหม้คีณะกรรมการชดุย่อยเพือ่ท าหนา้ทีส่รรหากรรมการ โดยปราศจากอทิธพิลของผูถ้ือหุน้ที่มอี านาจควบคุมหรือฝ่ายจัดการ  
 
ในการลงคะแนนแต่งตัง้กรรมการ คณะกรรมการบรหิารการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล (IC) จะพจิารณาขอ้มูลที่แสดงใหเ้ห็นว่า กรรมการ
สามารถอทุศิเวลาเพือ่ปฏบิัตหินา้ทีก่รรมการไดอ้ย่างเต็มที ่ไมด่ ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย
เกนิกว่า 5 บรษัิท และกรรมการสามารถเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการไดอ้ย่างนอ้ยรอ้ยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการบรษัิท
ทัง้หมดทีไ่ดจั้ดใหม้ขี ึน้ในรอบป๊ 
  
 
กรณีการลงคะแนนแต่งตัง้กรรมการอสิระ คณะกรรมการบรหิารการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล (IC) จะลงคะแนนเห็นดว้ยในกรณีทีจ่ะท าให ้
บรษัิทมจี านวนกรรมการอสิระทีเ่หมาะสม คอื ไม่นอ้ยกว่าหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมดของบรษัิท ซึง่จะท าใหก้ารตัดสนิใจของ
คณะกรรมการเป็นไปเพือ่ประโยชนส์งูสดุของบรษัิทและผูถ้อืหุน้โดยรวม และในกรณีตอ่ไปนี้ คณะกรรมการควรประกอบดว้ยกรรมการอสิระไม่
นอ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  

1. ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจั้ดการเป็นบคุคลเดยีวกนั  
2. ประธานคณะกรรมการไมเ่ป็นกรรมการอสิระ  
3. ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจั้ดการเป็นบคุคลในครอบครัวเดยีวกนั  
4. ประธานคณะกรรมการเป็นสมาชกิในคณะกรรมการบรหิาร หรอืคณะท างาน หรอืม ีหรอืไดรั้บมอบหมายใหม้หีนา้ทีค่วามรับผดิชอบ

ดา้นการบรหิาร  

ทัง้นี้ ความเป็นอสิระของกรรมการอสิระอาจลดลงหากด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิทเป็นระยะเวลานานจนเกนิไป ดังนัน้ กรรมการอสิระจงึไม่
ควรเป็นผูท้ีด่ ารงต าแหน่งตอ่เนือ่งเกนิ 3 วาระหรอื 9 ปี นับจากวนัทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระครัง้แรก  
 
บรษัิทควรเปิดเผยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนีต้อ่ผูถ้อืหุน้เพือ่ประโยชนใ์นการตัดสนิใจลงคะแนนแตง่ตัง้กรรมการ 

1. กระบวนการสรรหากรรมการ  
2. คณุสมบัตขิองผูท้ีไ่ดรั้บการเสนอชือ่เป็นกรรมการ  
3. นยิามกรรมการอสิระของบรษัิท ในกรณีทีเ่สนอกรรมการอสิระ  
4. จ านวนครัง้ทีก่รรมการเขา้ประชมุคณะกรรมการในรอบปีทีผ่า่นมา  
5. จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิท  
6. จ านวนบรษัิททีก่รรมการไปด ารงต าแหน่ง  

คา่ตอบแทนกรรมการ 
  
 
ค่าตอบแทนทัง้ที่เป็นตัวเงนิและไม่เป็นตัวเงนิซึง่บรษัิทจะจ่ายใหแ้ก่กรรมการ ควรมคีวามเหมาะสม สามารถจูงใจใหบุ้คลากรที่มคีุณภาพ
ท างานกบับรษัิทในระยะยาว คา่ตอบแทนกรรมการควรประกอบดว้ยคา่ตอบแทนคงที ่เชน่ เบีย้ประชมุทีเ่หมาะสม และค่าตอบแทนทีข่ ึน้กบัผล
ประกอบการของบรษัิท และหลกีเลีย่งการจา่ยทีเ่กนิสมควร โดยบรษัิทควรงดจา่ยโบนัสกรรมการหากบรษัิทมผีลขาดทนุ 
 
คณะกรรมการบรหิารการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล (IC) จะลงคะแนนเห็นดว้ยหากค่าตอบแทนกรรมการที่บรษัิทเสนอใหพ้จิารณาอนุมัติ
สอดคลอ้งกบัผลประกอบการของบรษัิท ขนาดของบรษัิท ความซับซอ้นในการด าเนนิธรุกจิและหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของกรรมการ รวมทัง้
เปรียบเทียบไดใ้กลเ้คียงกับบรษัิทอื่นในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน โดยคณะกรรมการของบรษัิทควรจัดใหม้ีคณะกรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทนทีม่สีมาชกิสว่นใหญ่เป็นกรรมการอสิระและประธานควรเป็นกรรมการอสิระท าหนา้ทีพ่จิารณาหลักเกณฑใ์นการจ่ายและรูปแบบ
ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยใหค้ณะกรรมการเป็นผูอ้นุมัตคิ่าตอบแทนของ
ผูบ้รหิารระดับสงู สว่นคา่ตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะตอ้งน าเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูอ้นุมัต ิ
  
 
บรษัิทควรเปิดเผยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนีต้อ่ผูถ้อืหุน้เพือ่ประโยชนใ์นการตัดสนิใจลงคะแนนอนุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการ  

1. หลักเกณฑแ์ละกระบวนการในการก าหนดคา่ตอบแทน  
2. รปูแบบและจ านวนเงนิ  
3. การจา่ยคา่ตอบแทนในการใหบ้รกิารหรอืค าปรกึษาอืน่แกก่รรมการนอกเหนอืจากคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการ  

ผูส้อบบญัช ี 
 
 
ผูส้อบบัญชีมีความรับผดิชอบต่อผูถ้ือหุน้ในการแสดงความเห็นที่เป็นอสิระเกี่ยวกับความน่าเชือ่ถือของรายงานทางการเงนิของบรษัิท  
 
คณะกรรมการบรหิารการลงทุนกองทนุสว่นบคุคล (IC) จะลงคะแนนเห็นดว้ยหากบรษัิทเสนอใหผู้ถ้อืหุน้แตง่ตัง้ผูส้อบบัญชทีีม่คีวามสามารถ
ทางวชิาชพี มคีวามน่าเชือ่ถอื และมคีวามเป็นอสิระในการปฏบิัตหินา้ที ่คอื ไม่ไดใ้หบ้รกิารอืน่แกบ่รษัิทในลักษณะทีท่ าใหก้ารท าหนา้ทีส่อบ
บัญชขีาดความเป็นอสิระ นอกจากนี้ คา่ตอบแทนผูส้อบบัญชมีคีวามเหมาะสมเมือ่เปรยีบเทยีบกับปรมิาณงานทีต่อ้งรับผดิชอบและไม่มคีวาม
แตกตา่งอยา่งมนัียส าคัญจากคา่ธรรมเนยีมของผูส้อบบัญชโีดยทั่วไป 
  
 



บรษัิทควรเปิดเผยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนีต้อ่ผูถ้อืหุน้เพือ่ประโยชนใ์นการตัดสนิใจลงคะแนนแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชแีละอนุมัตคิา่ตอบแทนของ
ผูส้อบบัญช ี 

1. หลักเกณฑแ์ละกระบวนการในการพจิารณา  
2. จ านวนปีทีผู่ส้อบบัญชใีหบ้รกิารแกบ่รษัิท  
3. ถา้มกีารเปลีย่นแปลงผูส้อบบัญช ีควรระบเุหตผุลของการเปลีย่นแปลงผูส้อบบัญชดีว้ย  
4. บรกิารอืน่และจ านวนเงนิคา่ตอบแทนทีบ่รษัิทจา่ยใหผู้ส้อบบัญช ี 

คณะกรรมการบรหิารการลงทนุกองทนุสว่นบคุคล (IC) จะซักถามเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงผูส้อบบัญช ีโดยเฉพาะเมือ่ปรากฏวา่งบการเงนิของ
บรษัิทมขีอ้สงัเกตทีม่นัียส าคัญจากผูส้อบบัญชรีายเดมิ  

การเพิม่หรอืลดทุน 

การเพิม่หรอืลดทุนของบรษัิทเป็นสิง่ทีม่ผีลกระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการควบคุมบรษัิท ดังนัน้ ผูถ้อืหุน้จงึควรไดรั้บขอ้มูลทีเ่พยีงพอต่อ
การตัดสนิใจวา่ การเพิม่หรอืลดทุนจะเป็นประโยชนต์่อบรษัิทในระยะยาวอยา่งไร โดยอย่างนอ้ยบรษัิทควรเปิดเผยวัตถปุระสงค ์ความจ าเป็น 
และประโยชนท์ีบ่รษัิทจะไดรั้บ หากเป็นการเพิม่ทุนเพือ่รองรับการออกหุน้ใหม่ บรษัิทควรใหข้อ้มูลแกผู่ถ้อืหุน้เป็นการเพิม่เตมิในเรือ่งราคา 
วธิกีารเสนอขาย และวธิกีารจัดสรร 

กรณีทีเ่ป็นการใหส้ทิธใินการซือ้หลักทรัพยข์องบรษัิทแกก่รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน (ESOP) ตอ้งมเีงือ่นไขทีเ่ป็นธรรม กล่าวคอื ราคา
ใชส้ทิธคิวรสงูกวา่ราคาตลาด ไมใ่หห้ลักทรัพยแ์บบกระจกุตัวแกร่ายใดรายหนึง่เป็นพเิศษเกนิรอ้ยละ 5 โดยไมม่เีหตผุลอนัสมควร นอกจากนี้ 
ผลกระทบอนัเนื่องมาจากจ านวนหุน้ทีเ่พิม่ขึน้ (Dilution Effect) ไมส่งูจนเกนิสมควร รวมทัง้ระยะเวลาในการใหส้ทิธติอ้งเป็นระยะเวลาทีน่าน
เพยีงพอกบัการจงูใจกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานใหป้ฏบิัตหินา้ทีเ่พือ่ประโยชนข์องบรษัิท  

การออกหุน้กู ้

 
ผูถ้อืหุน้มสีทิธติัดสนิใจเรือ่งการออกหุน้กูเ้นื่องจากเป็นเรือ่งทีส่ง่ผลตอ่โครงสรา้งทางการเงนิของบรษัิทซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิความเสีย่งทีก่ระทบ
ตอ่สทิธขิองผูถ้อืหุน้  

คณะกรรมการบรหิารการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล (IC) จะลงคะแนนเห็นดว้ยหากบรษัิทสามารถแสดงใหเ้ห็นว่าการออกหุน้กูท้ าใหเ้กดิ
ประโยชนต์่อบรษัิทในระยะยาว อยู่ในวงเงนิทีเ่หมาะสม และมกีารวเิคราะหใ์หท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เห็นอย่างชัดเจนเกีย่วกับความสามารถและ
ความเสีย่งในการช าระหนีข้องบรษัิท 

 บรษัิทควรเปิดเผยขอ้มลูอยา่งนอ้ยในประเด็นตอ่ไปนีเ้พือ่ประโยชนใ์นการตัดสนิใจลงคะแนนของผูถ้อืหุน้  

1. วตัถปุระสงคแ์ละความจ าเป็นของการออกหุน้กู ้ 
2. ประโยชนท์ีบ่รษัิทจะไดรั้บ  
3. เงือ่นไขในการออกหุน้กู ้เชน่ รายละเอยีดของการเสนอขายและการจัดสรร เป็นตน้  
4. ผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้ เชน่ ความเสีย่งทางการเงนิเนือ่งจากการออกหุน้กู ้เป็นตน้  

รายการพเิศษ ธุรกรรมทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รอืการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

ตัวอย่างของรายการพเิศษทีบ่รษัิทเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใหพ้จิารณาตัดสนิใจ ไดแ้ก ่การควบรวมกจิการ การซือ้ขายกจิการหรอื
สนิทรัพยท์ีส่ าคัญ การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ซึง่เป็นรายการทีม่คีวามส าคัญทางธรุกจิและมผีลกระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการบรหิารการลงทนุกองทุนสว่นบุคคล (IC) จะลงคะแนนเห็นดว้ยหากบรษัิทสามารถแสดงใหเ้ห็นวา่การท ารายการเป็นประโยชน์
ตอ่บรษัิทในระยะยาว  

บรษัิทควรเปิดเผยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนีเ้พือ่ประโยชนใ์นการตัดสนิใจลงคะแนน  

1. เหตผุลและความจ าเป็น  
2. ประโยชนท์ีบ่รษัิทจะไดรั้บ  
3. ความเห็นของทีป่รกึษาการเงนิอสิระ  
4. เงือ่นไขของรายการ  

 
การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั การเปลีย่นประเภทธุรกจิของบรษิทั หรอืวตัถปุระสงคข์องบรษิทั 
 
การแกไ้ขขอ้บังคับเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับเรือ่งทีไ่ดม้กีารอนุมัตโิดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไวก้อ่นแลว้หรอืเป็นการแกไ้ขประเด็นทีไ่ม่มนัียส าคัญถอื
เป็นเรือ่งการด าเนนิธรุกจิตามปกตขิองบรษัิท อยา่งไรก็ด ีการแกไ้ขขอ้บังคับของบรษัิทในเรือ่งทีม่คีวามส าคัญอาจกระทบสทิธขิองผูถ้อืหุน้ได ้
ดังนัน้ บรษัิทจงึควรชีแ้จงอยา่งชดัเจนถงึวตัถปุระสงค ์เหตผุลหรอืความจ าเป็นของการแกไ้ขขอ้บังคับของบรษัิท 
 
ในกรณีที่บรษัิทเสนอเรื่องซึง่ไม่มีการก าหนดแนวปฏบิัตไิว ้คณะกรรมการบรหิารการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล (IC) จะลงคะแนนโดยน า
หลักการในการออกเสยีงในการประชมุผูถ้อืหุน้ตามทีก่ลา่วไวข้า้งตน้มาใชพ้จิารณาเป็นรายกรณี 


