
 
 

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น 

นโยบาย 

การใช้สิทธิออกเสียงของผู้จดัการกองทนุจะต้องกระท าโดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั มีความชดัเจนและ

โปร่งใสและเป็นไปตามหลกัปฏิบตัิของบริษัท รวมทัง้กฎเกณฑ์ ประกาศทีเ่ก่ียวข้องของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หลักปฏิบัต ิ

1. วาระการรับรองงบการเงิน ผลการด าเนินงาน และการจ่ายปันผล บริษัทจะออกเสียง “ไม่รับรอง” ในกรณีดงัต่อไปนี ้

• กรณีผู้ตรวจสอบบญัชีแสดงความเห็นในลกัษณะมีเงื่อนไขในสาระส าคญัต่องบการเงิน หรือ กรณีไม่แสดง

ความเห็น (Disclaimer Opinion) หรือ กรณีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถกูต้อง (Adverse Opinion) 

• กรณีที่มกีารจา่ยเงินปันผลไม่สอดคล้องกบันโยบายการจา่ยปันผลของบริษัทโดยไม่มเีหตผุลอนัสมควร 

2. วาระการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินส าคญั การซือ้ขายหรือให้เชา่กจิการ การควบหรือรวมกจิการ การจ้างบริหารและ

การครอบง ากจิการ บริษัทจะออกเสียง “ไม่อนมุตัิ" ในกรณีดงัต่อไปนี ้

• กรณีที่ไม่เปิดเผยถงึรายละเอียดของการได้มาหรือการจ าหน่ายหรัพย์สิน การซือ้ขายหรือให้เชา่กจิการ การควบหรือ

รวมกจิการ การจ้างบริหาร และการครอบง ากิจการ เช่น วตัถปุระสงค์, ทีม่า, ราคา เป็นต้น 

• ไม่เห็นชอบในกรณีที่ต้องใช้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินแต่ไม่มีการเปิดเผยความเห็นของที่ปรึกษาทางการ 

เงิน หรือที่ปรึกษาทางการเงินไมเ่ห็นด้วย 

3. วาระการแต่งตัง้กรรมการของบริษัท บริษัทจะออกเสียง “ไม่อนมุตัิ" ในกรณีดงัต่อไปนี ้

• กรณีก าหนดต าแหน่งประธานกรรมการและ CEO เป็นบคุคลเดยีวกนั (เว้นแต่บริษัทบางแหง่อาจจะเกดิผลกระทบ

ต่อการบริหารการด าเนินงานหากต าแหน่งดงักล่าวแยกออกจากกนั) 

• ในกรณีทีก่รรมการเข้าประชมุน้อยกวา่ 75% ของเวลาการประชมุโดยปราศจากเหตผุลอนัควร 

• กรณีแตง่ตัง้กรรมการอิสระท่ีไม่เป็นไปตามแนวทางที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด อาทิเช่น มีสว่นเก่ียวข้องกบับริษัทท่ี

ปรึกษาที่บริษัทหรือผู้บริหารระดบัสงูใช้บริการอยู่ หรือมีส่วน เก่ียวข้องกบัลกูค้ารายใหญ่ หรือมีความสมัพนัธ์อื่นใดที่

เห็นได้ชดัว่าอาจท าให้ขาดความเป็นอิสระ เป็นต้น 

• กรณีแตง่ตัง้กรรมการท่ีมีหลกัฐานแสดงเจตนากระท าผิด หรือปกปิด ข้อมลูทางการเงิน /บญัชี 

• คณะกรรมการบริษัทมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละเกิน 3 ปีตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องก าหนด ตามกฎหมายที่

เก่ียวข้องก าหนด แต่สามารถเลือกกลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งได้เมื่อครบวาระ 3 ปี 



 
 

• กรรมการอิสระจะมวีาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบคุคลนัน้สมควร

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ 

• หากคณะกรรมการไมด่ าเนินการลงโทษใดๆในกรณีที่กรรมการบริษัทใช้ข้อมลูภายใน (Insider Trading) ท าการ

ซือ้ขายหลกัทรัพย์เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยกองทนุจะคดัค้านการเสนอชื่อกรรมการตามรายชื่อที่ปรากฏ

ขณะพบความผิดและไม่ด าเนินมาตรการใดๆ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทนัน้ติดต่อกนัเป็นเวลา 3 ปี แต่

หากบริษัทลงโทษกรรมการดงักลา่วพกังาน 6 เดือน – 1ปี กองทนุฯ สามารถให้ความเห็นชอบคณะกรรมการกลบัเข้า

ด ารงต าแหน่งได้ 

• กรณีที่กรรมการท่ีได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการของบริษัท ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอื่น (เฉพาะ

บริษัทมหาชนจ ากดัทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) ในขณะเดยีวกนัเกิน 6 

บริษัท 

4. วาระการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเงินทนุของบริษัท บริษัทจะออกเสียง “ไม่อนมุตัิ" ในกรณีดงัต่อไปนี ้

• กรณีที่เป็นการซือ้หุ้นคืนจนท าให้ Free Float ต ่ากวา่ 20% 

• กรณีที่เพิม่ทนุโดยไม่ให้สิทธิแกผู่้ ถือหุ้นเดิม และส่งผลให้เกิด dilution มากจนเกินไป เกิน 20% ยกเว้นเป็นการ 

Bail out บริษัทโดยองค์กรของรัฐ 

• กรณีที่เป็นการเพิม่ทนุท่ีท าให้สิทธิในการออกเสียงลดลง เช่น ต้องไม่มีการแบ่งชัน้ของผู้ ถือหุ้น เป็นต้น หรือกระท า

การใดๆที่ท าให้ไม่เกิดความไม่เทา่เทียมระหวา่งผู้ ถือหุ้น 

• ไม่เห็นชอบในกรณีทีเ่ป็นการเพิ่มทนุโดยให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) เกิน 1 : 2 (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่) โดยไมม่ี

เหตผุลอนัควร 

• กรณีหุ้นกู้  บริษัทไมช่ีแ้จงความจ าเป็นและวตัถปุระสงค์การใช้เงนิ 

5. วาระการแต่งตัง้และถอดถอนผู้สอบบญัชีของบริษัท และการเห็นชอบค่าสอบบญัชี บริษัทจะออกเสียง “ไม่อนมุตัิ" ในกรณี

ดงัต่อไปนี ้

• กรณีมีข้อมลูปรากฏถงึความสมัพนัธ์นอกเหนือจากการเป็นผู้สอบบญัชี เช่น เป็นท่ีปรึกษาด้านการบญัชีบริษัท หรือ

เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษทัด้วย หรือผู้บริหารบริษัทมคีวามสมัพนัธ์ใกล้ชดิกบัผู้สอบบญัชี 

• กรณีเป็นผู้สอบบญัชีรายเดิม ซึง่มีระยะเวลาของการเป็นผู้สอบบญัชีผกูขาดกบับริษัทติดต่อกนัเกนิกว่า 7 ปี ยกเว้น 

ผู้สอบบญัชีรายเดมินัน้เป็นส านกังานตรวจเงินแผ่นดินหรือ หน่วยงานอื่น ท่ีมีลกัษณะเช่นเดียวกนั อย่างไรกด็ีหากจะ

พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีราย เดิมกลบัมาเป็น ผู้สอบบญัชีของบริษัทอีก ควรเว้นช่วงอย่างน้อย 5 รอบปีบญัช ี



 
 

• กรณีที่ไม่เปิดเผยคา่สอบบญัชี และค่าใช้จา่ยอื่นๆ เช่น Non-Audit Fee เป็นต้น 

6. วาระการจ่ายคา่ตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการของบริษัท บริษทัจะออกเสียง “ไม่อนมุตัิ" ในกรณีดงัต่อไปนี ้

• กรณีที่ให้ประโยชน์กบับคุคลส่วนน้อยหรือบางกลุ่มโดยไมแ่สดงเหตผุลอนัสมควร 

• กรณีไม่เปิดเผยจ านวนเงินในการจ่ายคา่ตอบแทนพิเศษ 

7. วาระการท าธุรกรรมที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกบัผู้ ถือหุ้น และผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้น หรือการท า

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั บริษัทจะออกเสียง “ไม่อนมุตัิ" ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

• กรณีเป็นรายการท่ีเกดิประโยชน์ส่วนตวัเฉพาะกบัผู้ เก่ียวข้องหรือท าให้บริษัทเสียหาย 

• กรณีที่ปรึกษาทางการเงินไม่เหน็ด้วยกบัการท าธุรกรรมที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกบัผู้ ถือ

หุ้นและผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้น หรือการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือในกรณีที่มีความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินแต่

บริษัทไม่เปิดเผลความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงิน 

8. การเปล่ียนแปลงประเภทธุรกจิของบริษัท หรือวตัถปุระสงค์ของบริษัท บริษัทจะออกเสียง “ไม่อนมุตัิ" ในกรณีดงัต่อไปนี ้

• กรณีที่ไม่มกีารเปิดเผยวตัถปุระสงค์ของการเปล่ียนประเภทธุรกจิของบริษัทหรือวตัถปุระสงค์ของบริษัท 

9. การแก้ไขข้อบงัคบั และ/หรือ หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท - บริษัทจะออกเสียง “ไม่อนมุตัิ” ในกรณีดงัต่อไปนี ้

• กรณีที่ไม่เปิดเผยถงึวตัถปุระสงค์ในการแก้ไข 

• กรณีที่หากการแก้ไขข้อบงัคบั และ/หรือ หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทเป็นการลดสิทธิหรือจ ากดัสิทธิของผู้ ถือหุ้น  

10.การจ ากดัความรับผิดของกรรมการ และการเพิ่มเงินชดใช้คา่เสียหายให้กรรมการบริษัท บริษัทจะออกเสียง “ไม่อนมุตัิ” ใน

กรณีดงัต่อไปนี ้

• กรณีที่บริษัทเสนอให้ลดหรือจ ากดัความรับผิดของกรรมการหรือเสนอให้กรรมการไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ หากมี

ความเสียหายจากการกระท าผิดพลาดในหน้าที่ความรับผิดชอบทีต่น ปฏิบตัิหน้าที่อยู่ 

11.การออกหลกัทรัพย์ให้แกก่รรมการหรือพนกังาน หรือการให้สิทธิซือ้หุ้นแก่กรรมการหรือหนกังาน 

• กรณีที่เป็นการเสนอขายหลกัทรัพย์แก่กรรมการและ/หรือพนกังานซึง่เกินกว่าสมควร ที่ไมเ่ป็นประโยชน์ต่อกองทนุ

ในฐานะผู้ ถือหุ้น 

• กรณีที่แผนการให้ ESOP ไม่เปิดเผยเร่ืองการ dilution หรือเกดิ dilution อย่างมีนยัส าคญั และมีการจดัสรร 

ESOP ให้พนกังานบางรายเกินกว่า 5% แต่ไม่อธิบายเหตผุล 



 
 

• กรณีที่ราคา Exercise Price ของ ESOP ไม่ได้อ้างอิงจากราคาตลาด หรือราคา Exercise Price ต า่กว่าราคา

เฉล่ียตลาดเกิน 20% (ในช่วงเวลาที่มีการขออนมุตัแิผน) 

• ไม่เห็นชอบในกรณีที่มเีงื่อนไขที่เปล่ียนแปลงราคา Exercise Price หรือขยายระยะเวลาครบก าหนดของ ESOP 

ภายหลงัจากที่ได้มกีารออก Option ยกเว้นในกรณีเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงตามปกตเิช่น การเพิ่มทนุ ฯลฯ 

12. วาระเร่ืองอื่น ๆ 

บริษัทจะออกเสียง “ไม่อนมุตัิ” หรือ “งดออกเสียง” ในกรณีดงัต่อไปนี ้

• วาระเร่ืองอื่น ๆ ท่ีมิได้มีการแจ้งเป็นการล่วงหน้า 

หากบริษัทพบว่า บริษัทท่ีลงทนุไม่ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลที่ดี หรือมีประเด็นที่เก่ียวข้องกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม 

ส่ิงแวดล้อม หรือมีสญัญาณของปัญหาที่อาจส่งผลต่อมลูค่าการลงทนุ ถ้าหากไม่มีค าอธิบายหรือทางสายงานจดัการลงทนุไม่

เห็นด้วยกบัค าอธิบายของบริษัทที่ลงทนุ บริษัทจะพิจารณาด าเนนิการตามความเหมาะสมของเร่ือง เช่น แจ้งให้คณะกรรมการ

ของบริษัทท่ีลงทนุทราบ หรือ ขอเข้าพบคณะกรรมการ/ผู้บริหาร หรือ เข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้น เพือ่ใช้สิทธิออกเสียงในเร่ือง

ดงักล่าว หรือ ขอเพิ่มวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น  

ทัง้นี ้เมื่อได้มกีารใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทใดแล้ว ก าหนดให้จดัเก็บหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นและหนงัสือมอบอ านาจหรือ

หนงัสือมอบฉนัทะในการเข้าประชมุ และเอกสารอื่นๆที่เก่ียวข้องกบัการใช้สิทธิออกเสียงเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี นบัแต่วนัท่ีมี

การประชมุนัน้ เพื่อเป็นหลกัฐานในการตรวจสอบของส านกังาน ก.ล.ต. 


