
 

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 

นโยบาย 

การใชสิ้ทธิออกเสียงของผูจ้ดัการกองทนุจะตอ้งกระท าโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องกองทนุและผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส าคญั มี

ความชดัเจนและโปรง่ใสและเป็นไปตามหลกัปฏิบตัิของบรษิัท รวมทัง้กฎเกณฑ ์ ประกาศที่เก่ียวขอ้งของส านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

หลักปฏิบัติ 

1. วาระการรบัรองงบการเงิน ผลการด าเนินงาน และการจ่ายปันผล บรษิัทจะออกเสียง “ไม่รบัรอง” ในกรณีดงัต่อไปนี ้

• กรณีผูต้รวจสอบบญัชแีสดงความเห็นในลกัษณะมเีงื่อนไขในสาระส าคญัต่องบการเงิน หรือ กรณีไม่แสดง

ความเห็น (Disclaimer Opinion) หรือ กรณีแสดงความเห็นวา่งบการเงินไม่ถกูตอ้ง (Adverse Opinion) 

• กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลไม่สอดคลอ้งกบันโยบายการจา่ยปันผลของบรษิัทโดยไม่มเีหตผุลอนัสมควร 

2. วาระการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยสิ์นส าคญั การซือ้ขายหรือใหเ้ชา่กจิการ การควบหรือรวมกิจการ การจา้งบรหิาร

และการครอบง ากจิการ บรษิัท  จะออกเสียง “ไม่อนมุตัิ" ในกรณีดงัต่อไปนี ้

• กรณีที่ไม่เปิดเผยถึงรายละเอยีดของการไดม้าหรือการจ าหน่ายหรพัยสิ์น การซือ้ขายหรือใหเ้ช่ากจิการ การควบ

หรือรวมกิจการ การจา้งบรหิาร และการครอบง ากจิการ เช่น วตัถปุระสงค,์ ที่มา, ราคา เป็นตน้ 

• ไม่เห็นชอบในกรณีที่ตอ้งใชค้วามเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินแต่ไม่มีการเปิดเผยความเห็นของที่ปรกึษา

ทางการเงิน หรือที่ปรกึษาทางการเงินไม่เห็นดว้ย 

3. วาระการแตง่ตัง้กรรมการของบรษิัท บรษิัทจะออกเสียง “ไม่อนมุตัิ" ในกรณีดงัต่อไปนี ้

• กรณีก าหนดต าแหน่งประธานกรรมการและ CEO เป็นบคุคลเดียวกนั (เวน้แต่บรษิัทบางแห่งอาจจะเกิด

ผลกระทบต่อการบรหิารการด าเนินงานหากต าแหน่งดงักล่าวแยกออกจากกนั) 

• ในกรณีที่กรรมการเขา้ประชมุนอ้ยกว่า 75% ของเวลาการประชมุโดยปราศจากเหตผุลอนัควร 

• กรณีแต่งตัง้กรรมการอิสระท่ีไม่เป็นไปตามแนวทางที่ส  านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด อาทิเช่น มีสว่นเก่ียวขอ้งกบั

บรษิัทท่ีปรกึษาที่บรษิัทหรือผูบ้รหิารระดบัสงูใชบ้รกิารอยู่ หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัลกูคา้รายใหญ่ หรือมี

ความสมัพนัธอ์ื่นใดที่เห็นไดช้ดัวา่อาจท าใหข้าดความเป็นอิสระ เป็นตน้ 

• กรณีแต่งตัง้กรรมการท่ีถกูตัง้ขอ้สงสยัเรื่องความโปรง่ใสในการประกอบธุรกิจ 

• กรรมการอิสระท่ีมวีาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี เวน้แตค่ณะกรรมการบรษิัทจะเห็นว่าบคุคลนัน้สมควร

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบรษิัทฯ ต่อไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ 

• กรรมการบรษิัทท่ีมีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามที่กฎหมายก าหนด* 



 

โดยกองทนุจะคดัคา้นการเสนอชื่อกรรมการตามรายชื่อที่ปรากฏขณะพบความผิดและไม่ด าเนินมาตรการใดๆ กลบั

เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทนัน้ติดต่อกนัเป็นเวลา 3 ปี แต่หากบรษิัทลงโทษกรรมการดงักล่าวพกังาน 6 เดือน 

– 1ปี กองทนุฯ สามารถใหค้วามเห็นชอบคณะกรรมการกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งได ้  

*ประกาศที่ กจ.8/2553 เรื่อง การก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัท 

• กรณีที่กรรมการท่ีไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการของบรษิัท ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทจดทะเบียน

อื่น ในขณะเดยีวกนัเกิน 6 บรษิัท 

4. วาระการเปล่ียนแปลงโครงสรา้งเงินทนุของบรษิัท บรษิัทจะออกเสียง “ไม่อนมุตัิ" ในกรณีดงัต่อไปนี ้

• กรณีที่เป็นการซือ้หุน้คืนจนท าให ้Free Float ต ่ากวา่ 20% 

• กรณีที่เพิ่มทนุโดยไมใ่หสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้เดิม และส่งผลใหเ้กดิ dilution มากจนเกินไป เกิน 20% ยกเวน้เป็นการ 

Bail out บรษิัทโดยองคก์รของรฐั 

• กรณีที่เป็นการเพิ่มทนุท่ีท าใหสิ้ทธิในการออกเสียงลดลง เช่น ตอ้งไม่มีการแบ่งชัน้ของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ หรือกระท า

การใดๆที่ท  าใหไ้ม่เกิดความไม่เทา่เทียมระหวา่งผูถื้อหุน้ 

• ไม่เห็นชอบในกรณีที่เป็นการเพิ่มทนุโดยใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เดมิ (Right Issue) เกิน 1 : 2 (หุน้เดิม : หุน้ใหม่) โดยไม่มี

เหตผุลอนัควร 

• กรณีหุน้กู ้บรษิัทไม่ชีแ้จงความจ าเป็นและวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งิน 

5. วาระการแตง่ตัง้และถอดถอนผูส้อบบญัชีของบรษิัท และการเห็นชอบค่าสอบบญัชี บรษิัทจะออกเสียง “ไม่อนมุตัิ" ในกรณี

ดงัต่อไปนี ้

• กรณีมีขอ้มลูปรากฏถึงความสมัพนัธน์อกเหนือจากการเป็นผูส้อบบญัชี เช่น เป็นท่ีปรกึษาดา้นการบญัชีบรษิัท 

หรือเป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษิัทดว้ย หรือผูบ้รหิารบรษิัทมีความสมัพนัธใ์กลช้ิดกบัผูส้อบบญัชี 

• กรณีเป็นผูส้อบบญัชีรายเดิม ซึง่มีระยะเวลาของการเป็นผูส้อบบญัชีผกูขาดกบับรษิัทติดต่อกนัเกนิกว่า 7 ปี 

ยกเวน้ ผูส้อบบญัชีรายเดิมนัน้เป็นส านกังานตรวจเงินแผ่นดินหรือ หน่วยงานอื่น ที่มีลกัษณะเช่นเดยีวกนั อย่างไร

ก็ดีหากจะพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีราย เดิมกลบัมาเป็น ผูส้อบบญัชีของบรษิัทอกี ควรเวน้ช่วงอย่างนอ้ย 5 

รอบปีบญัชี 

• กรณีที่ไม่เปิดเผยค่าสอบบญัชี และค่าใชจ้า่ยอื่นๆ เช่น Non-Audit Fee เป็นตน้ 

6. วาระการจา่ยคา่ตอบแทนพเิศษใหแ้ก่กรรมการของบรษิัท บรษิัทจะออกเสียง “ไม่อนมุตัิ" ในกรณีดงัต่อไปนี ้

• กรณีที่ใหป้ระโยชนก์บับคุคลส่วนนอ้ยหรือบางกลุม่โดยไม่แสดงเหตผุลอนัสมควร 

• กรณีไม่เปิดเผยจ านวนเงินในการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ 

7. วาระการท าธุรกรรมที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหวา่งบรษิัทกบัผูถื้อหุน้ และผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ หรือการท า

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั บรษิัทจะออกเสียง “ไม่อนมุตัิ" ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้



 

• กรณีเป็นรายการท่ีเกิดประโยชนส่์วนตวัเฉพาะกบัผูเ้ก่ียวขอ้งหรือท าใหบ้รษิัทเสียหาย 

• กรณีที่ปรกึษาทางการเงินไมเ่ห็นดว้ยกบัการท าธุรกรรมที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหวา่งบรษิัทกับผู้

ถือหุน้และผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ หรือการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือในกรณีที่มีความเห็นที่ปรกึษาทางการ

เงินแต่บรษิัทไม่เปิดเผลความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงิน 

8. การเปล่ียนแปลงประเภทธุรกิจของบรษิัท หรือวตัถปุระสงคข์องบรษิัท บรษิัทจะออกเสียง “ไม่อนมุตัิ" ในกรณีดงัต่อไปนี ้

• กรณีที่ไม่มีการเปิดเผยวตัถปุระสงคข์องการเปล่ียนประเภทธุรกิจของบรษิัทหรือวตัถปุระสงคข์องบรษิัท 

9. การแกไ้ขขอ้บงัคบั และ/หรือ หนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท - บรษิัทจะออกเสียง “ไมอ่นมุตัิ” ในกรณีดงัต่อไปนี ้

• กรณีที่ไม่เปิดเผยถึงวตัถปุระสงคใ์นการแกไ้ข 

• กรณีที่หากการแกไ้ขขอ้บงัคบั และ/หรือ หนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทเป็นการลดสิทธิหรือจ ากดัสิทธิของผูถื้อ

หุน้  

10. การจ ากดัความรบัผิดของกรรมการ และการเพิม่เงินชดใชค้า่เสียหายใหก้รรมการบรษิัท บรษิัทจะออกเสียง “ไม่อนมุตัิ” ใน

กรณีดงัต่อไปนี ้

• กรณีที่บรษิัทเสนอใหล้ดหรือจ ากดัความรบัผิดของกรรมการหรือเสนอใหก้รรมการไม่ตอ้งรบัผิดชอบใด ๆ หากมี

ความเสียหายจากการกระท าผิดพลาดในหนา้ที่ความรบัผิดชอบที่ตน ปฏิบตัิหนา้ที่อยู่ 

11. การออกหลกัทรพัยใ์หแ้กก่รรมการหรือพนกังาน หรือการใหสิ้ทธิซือ้หุน้แก่กรรมการหรือหนกังาน 

• กรณีที่เป็นการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ก่กรรมการและ/หรือพนกังานซึ่งเกินกวา่สมควร ที่ไม่เป็นประโยชนต์่อ

กองทนุในฐานะผูถื้อหุน้ 

• กรณีที่แผนการให ้ESOP ไม่เปิดเผยเรื่องการ dilution หรือเกิด dilution อยา่งมีนยัส าคญั และมีการจดัสรร ESOP 

ใหพ้นกังานบางรายเกินกวา่ 5% แต่ไม่อธิบายเหตผุล 

• กรณีที่ราคา Exercise Price ของ ESOP ไม่ไดอ้า้งอิงจากราคาตลาด หรือราคา Exercise Price ต ่ากวา่ราคา

เฉล่ียตลาดเกิน 20% (ในช่วงเวลาที่มีการขออนมุตัแิผน) 

• ไม่เห็นชอบในกรณีที่มีเงื่อนไขที่เปล่ียนแปลงราคา Exercise Price หรือขยายระยะเวลาครบก าหนดของ ESOP 

ภายหลงัจากที่ไดม้กีารออก Option ยกเวน้ในกรณีเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงตามปกติเช่น การเพิ่มทนุ ฯลฯ 

12. วาระเรื่องอื่น ๆ 

บรษิัทอาจใชสิ้ทธิออกเสียง “ไม่อนมุตัิ” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระการประชมุที่มิไดแ้จง้ล่วงหนา้ ไวใ้นหนงัสือนดัประชมุผูถื้อ
หุน้ หรือแจง้ในระยะเวลากะทนัหนั ตามแต่บรษิัทเห็นสมควร 


