แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงทีป่ ระชุมผู้ถอื หุน้ (V.9)
หลักการทั่วไป
1. พิจารณาการออกเสียง เห็นด้วย/รับทราบ เมื่อ
1.1 เป็ นวาระปกติ การบริหารกิจการของบริษัทเป็ นปกติ เช่น การรับรองหรือให้สตั ยาบันการประชุม/ผลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา การจ่ายเงินปั นผลตามข้อบังคับของบริษัท ฯลฯ
1.2 เป็ นวาระพิจารณา ซึง่ มีผลดีและเป็ นประโยชน์กบั ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยและส่วนรวมเป็ นสาคัญ
2 พิจารณาการออกเสียง ไม่เห็นด้วย เมื่อ
2.1 เป็ นวาระปกติ แต่มีความผิดปกติจากการบริหารกิจการ เช่น มีการตัง้ ข้อสังเกตจากผูส้ อบบัญชี ฯลฯ
2.2 เป็ นวาระพิจารณา ซึง่ ไม่เป็ นผลดีและไม่เป็ นประโยชน์กบั ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยและส่วนรวม เช่น การแก้วตั ถุประสงค์
ของบริษัทจนไม่สอดคล้องกับธุรกิจเดิม การขออนุมตั ิการก่อหนีจ้ นบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินสูง ฯลฯ
2.3 เป็ นวาระที่ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยกับสังคมโดยรวม
3 พิจารณาการงดออกเสียง เมื่อ
3.1 เป็ นวาระที่ผบู้ ริหารเสนอพิจารณาในที่ประชุมโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
4 พิจารณาการออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เมื่อ
4.1 เป็ นวาระสาคัญที่มีผลต่อผลการดาเนินงานในอนาคตของบริษัท แต่ไม่ได้รบั ข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ
1 การรับรองงบการเงิน ผลการดาเนินงาน การจ่ายปั นผล
ก. ไม่เห็นชอบในกรณีท่ผี ตู้ รวจสอบบัญชีแสดงความเห็นในลักษณะที่มีเงื่อนไขในสาระสาคัญ หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับงบ
การเงิน หรือมีส่วนใดที่แสดงข้อมูลไม่ถกู ต้อง
ข. ไม่เห็นชอบในกรณีท่มี ีการจ่ายเงินปั นผลไม่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปั นผลของบริษัทโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
2 การแต่งตัง้ และถอดถอนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
ก. ไม่เห็นชอบ หากคณะกรรมการบริหารการลงทุนมีความเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทขาดคุณสมบัติและมีพฤติกรรมไม่
เหมาะสม เช่น มีประวัติตอ้ งโทษ มีการทุจริต ปกปิ ดข้อมูล กีดกันผูถ้ ือหุน้ ใช้สิทธิเรียกประชุมวิสามัญ เพิกเฉยกับเสียงข้าง
มากของผูถ้ ือหุน้ ฯลฯ
ข. ไม่เห็นชอบในกรณีการแต่งตัง้ กรรมการใหม่ โดยไม่ได้รบั ข้อมูลที่จาเป็ นในการพิจารณา เช่น ประสบการณ์ การดารง
ตาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น การถือหุน้ ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ค. ไม่เห็นชอบในกรณีท่กี รรมการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทน้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนครัง้ ที่ประชุมในรอบปี ท่ผี ่าน
มา ยกเว้น ในกรณีท่กี รรมการท่านนัน้ เข้ามาดารงตาแหน่งไม่เต็มรอบปี หรือในกรณีมีการควบรวมบริษัทระหว่างปี บญ
ั ชี
ง. ไม่เห็นชอบในกรณีกาหนดตาแหน่งประธานกรรมการและ CEO เป็ นบุคคลเดียวกัน
จ. ไม่เห็นชอบในกรณีของการแต่งตัง้ กรรมการอิสระที่ไม่เป็ นไปตามแนวทางที่ สนง. กลต. แนะนา เช่น มีสว่ นเกี่ยวข้องกับ
บริษัทที่ปรึกษาที่บริษัทหรือผูบ้ ริหารระดับสูงใช้บริการอยู่ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้ารายใหญ่ หรือมีความสัมพันธ์อ่นื ใด
ที่เห็นได้ชดั ว่าอาจทาให้ขาดความเป็ นอิสระ เป็ นต้น
ฉ. ไม่เห็นชอบในกรณีของการแต่งตัง้ กรรมการอิสระเกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี ติดต่อกัน เว้นแต่ คณะกรรมการสรรหาได้แจ้งว่า
มีกระบวนการเสนอชื่อกรรมการทดแทนตาแหน่งที่วา่ งลง โดยเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
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แต่ไม่มีผเู้ สนอรายชื่อกรรมการอิสระเข้ามา และคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาและกลั่นกรองรายชื่อแล้วเห็นควรให้
กรรมการที่ครบวาระ สามารถกลับเข้ารับตาแหน่งได้ โดยมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนทุกประการตามที่มีกาหนดไว้ในกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือมีการให้ความเห็นชอบของหน่วยงานที่มีอานาจกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึง่ หากไม่มี
การแต่งตัง้ อาจก่อให้เกิดข้อขัดข้องในการบริหารงานให้เป็ นไปด้วยดี
3 การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท
ก. ไม่เห็นชอบในกรณีท่ีมีจ่ายค่าตอบแทนพิเศษโดยไม่เปิ ดเผยจานวนเงิน และไม่มีเหตุผลอันสมควร
ข. ไม่เห็นชอบในกรณีท่ีมีการขอเพิ่มค่าตอบแทนแก่กรรมการและโบนัส ในอัตราที่สงู กว่าอัตราการเติบโตของกาไรใน
ปี นนั้ ยกเว้นมีเหตุผลอันควร
ค. ไม่เห็นชอบในกรณีท่ใี ห้ประโยชน์กบั บุคคลส่วนน้อยหรือบางกลุม่ โดยไม่แสดงเหตุผลอันสมควร
ง. ไม่เห็นชอบในกรณีการจ่ายโบนัสให้กรรมการ ในปี ท่บี ริษัทมีผลประกอบการขาดทุน ยกเว้นมีเหตุผลอันควร
จ. ไม่เห็นชอบการให้ผลตอบแทนพิเศษในโอกาสการเกษี ยณอายุของกรรมการ
ช. การพิจารณาระดับผลตอบแทนของกรรมการ ให้ยดึ หลักการเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่
มีขนาดของธุรกิจและมีความซับซ้อนในการทาธุรกิจใกล้เคียงกัน
4 การแต่งตัง้ / ถอดถอนผู้ตรวจสอบบัญชี และการเห็นชอบค่าสอบบัญชี
ก. ไม่เห็นชอบในกรณีท่ไี ม่เปิ ดเผยค่าสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ข. ไม่เห็นชอบในกรณีท่ีผสู้ อบบัญชีไม่ได้รบั ความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์หรือ สนง.กลต.
ค. ไม่เห็นชอบในกรณีท่คี า่ ธรรมเนียมการสอบบัญชีเพิ่มขึน้ มากกว่าปี ท่ีผ่านมาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ง. ไม่เห็นชอบในกรณีท่เี ป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษัทเกินกว่า 5 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน และหากกลับมาเป็ นผู้
ตรวจสอบบัญชีใหม่ ควรเว้นช่วงการเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทอย่างน้อย 2 รอบปี บญ
ั ชี ยกเว้นผูส้ อบบัญชีรายเดิมนัน้
เป็ นสานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือหน่วยงานอื่นที่มีลกั ษณะเช่นเดียวกัน
5 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน เช่น การเพิม่ ทุน การลดทุน การออก Warrant หรือการออกหุน้ กู้
ก. ไม่เห็นชอบในกรณีท่ไี ม่มีเหตุผลอันสมควรหรือไม่มีวตั ถุประสงค์ท่ชี ดั เจนในการเพิ่มทุน การลดทุน การออก
Warrant หรือการออกหุน้ กู้
ข. ไม่เห็นชอบในกรณีท่เี ป็ นการเพิ่มทุนหรือการออก Warrant โดยไม่ให้สิทธิผถู้ ือหุน้ เดิมหรือการออกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
และส่งผลให้เกิด Dilution เกิน 20% ยกเว้นการเพิ่มทุนนัน้ มีเหตุผลอันสมควร
ค. ไม่เห็นชอบในกรณีท่เี ป็ นการเพิ่มทุนหรือการออก Warrant โดยไม่ให้สิทธิผถู้ ือหุน้ เดิม หรือการออกหุน้ กูแ้ ปลง
สภาพ มีการกาหนดราคาขายหุน้ หรือราคาแปลงสภาพต่ากว่าราคาตลาด (ราคาเฉลี่ยย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน นับ
จากวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท) หรือราคาอื่นที่มีเหตุผลสมควร
ง. ไม่เห็นชอบในกรณีท่วี ิธีการจัดสรรหุน้ ที่เหลือจากการจองซือ้ ของผูม้ ีสิทธิ ไม่เป็ นธรรมต่อผูท้ ่ีสนใจทุกฝ่ าย
จ. ไม่เห็นชอบการในกรณีท่เี ป็ นการเพิ่มทุนที่ทาให้มีการแบ่งชัน้ ของผูถ้ ือหุน้ หรือกระทาการใด ๆ ที่ทาให้เกิดความไม่
เท่าเทียมระหว่างผูถ้ ือหุน้ เช่น ให้สิทธิในการออกเสียงไม่เท่ากัน
ฉ. ไม่เห็นชอบในกรณีท่เี ป็ นการซือ้ หุน้ คืนจนทาให้ Free Float ต่ากว่าที่ตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กาหนด (ปั จจุบนั อยู่ท่ี 20%)
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6 การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงานบริษัท (ESOP)
ก. ไม่เห็นชอบในกรณีท่แี ผนการให้ ESOP ไม่เปิ ดเผยเรื่องการ Dilution
ข. ไม่เห็นชอบในกรณีท่แี ผนการให้ ESOP ทัง้ แผนส่งผลให้เกิด Dilution เกิน 5%
ค. ไม่เห็นชอบในกรณีท่เี ป็ นแผนในลักษณะที่จะให้ ESOP ทุกปี โดยแต่ละปี ให้ ESOP เกิน 1% ของจานวนหุน้ ทัง้ หมด
ของบริษัท
ง. ไม่เห็นชอบในกรณีท่ี ราคาแปลงสภาพของ ESOP ต่ากว่าราคาเฉลี่ยของตลาด (ราคาเฉลี่ยย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7
วัน นับจากวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท) หรือราคาอื่นที่มีเหตุผลสมควร
จ. ไม่เห็นชอบในกรณีท่กี ารขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้สิทธิ เช่น ราคาแปลงสภาพ สัดส่วนการแปลงสภาพ หรือ
ขยายระยะเวลาการแปลงสภาพ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ฉ. ไม่เห็นชอบในกรณีท่มี ีการกาหนดระยะเวลาที่สามารถขายหุน้ / Warrant ที่ได้จาก ESOP ครัง้ แรกได้ น้อยกว่า 1 ปี
ช. ไม่เห็นชอบในกรณีท่เี ป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและ/หรือพนักงานซึง่ เกินกว่าสมควร ที่ไม่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ กองทุนในฐานะผูถ้ ือหุน้
7 การทาธุรกรรมทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้ถอื หุน้ และผู้ทเี่ กี่ยวข้องกับผู้ถือหุน้
หรือการทารายการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
ก. ไม่เห็นชอบในกรณีท่มี ีการทาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผูถ้ ือหุน้ และผูท้ ่ี
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ หรือการทารายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยไม่มีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
ข. ไม่เห็นชอบในกรณีการทาธุรกรรมนัน้ ไม่ใช่ธุรกรรมหรือการดาเนินธุรกิจปกติ หรือไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปกติของ
บริษัท เว้นแต่จะมีเหตุผลและความจาเป็ นชีแ้ จงอย่างชัดเจน
ค. ไม่เห็นชอบในกรณีท่ีรายการนัน้ เกิดประโยชน์ส่วนตัวเฉพาะผูท้ ่เี กี่ยวข้องหรือมีโอกาสทาให้บริษัทเสียหาย
8 การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินสาคัญ การซือ้ ขายหรือให้เช่ากิจการ
ก. ไม่เห็นชอบในกรณีท่ไี ม่เปิ ดเผยถึงรายละเอียดของการได้มาหรือการจาหน่ายทรัพย์สิน การซือ้ ขายหรือให้เช่า
กิจการ เช่น วัตถุประสงค์, ที่มา, ราคา เป็ นต้น
ข. ไม่เห็นชอบในกรณีท่ตี อ้ งใช้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินแต่ไม่มีการเปิ ดเผยความเห็นของที่ปรึกษาทางการ
เงิน
ค. ไม่เห็นชอบในกรณีท่ลี กั ษณะของรายการ เป็ นการทารายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปกติของบริษัท โดยที่ไม่มีการ
ชีแ้ จงเหตุผลและความจาเป็ นอย่างชัดเจน
9 การควบรวมกิจการ การครอบงากิจการ การลงทุนในกิจการอื่น หรือการจ้างบริหาร
ก. ไม่เห็นชอบในกรณีท่ไี ม่เปิ ดเผยวัตถุประสงค์ เหตุผล และรายละเอียดของความจาเป็ นในการควบรวมกิจการ การ
ครอบงากิจการ การลงทุนในกิจการอื่น หรือการจ้างบริหาร
ข. ไม่เห็นชอบในกรณีการควบรวมกิจการ การครอบงากิจการ หรือการลงทุนในกิจการอื่น ที่ไม่มีความเห็นของที่
ปรึกษาทางการเงิน
3

ค. ไม่เห็นชอบในกรณีท่กี ารควบรวมกิจการ การครอบงากิจการ หรือการลงทุนในกิจการอื่น ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปกติ
ของบริษัท โดยที่ไม่มีการชีแ้ จงเหตุผลและความจาเป็ นอย่างชัดเจน
ง. ไม่เห็นชอบในกรณีท่ไี ม่มีการเปิ ดเผยข้อมูลของบุคคล คณะบุคคล หรือนิติบคุ คลที่ได้วา่ จ้างเข้ามาช่วยบริหาร และ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้จากการว่าจ้าง
10 การเปลีย่ นประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงค์ของบริษัท
ก. ไม่เห็นชอบในกรณีท่ไี ม่มีการเปิ ดเผยวัตถุประสงค์และผลดีผลเสียที่ได้ของการเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือ
วัตถุประสงค์ของบริษัท
ข. ไม่เห็นชอบในกรณีท่ีการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ไม่สอดคล้องกับธุรกิจเดิม โดยไม่มีเหตุอนั ควรและไม่เกิดประโยชน์
กับบริษัทและผูถ้ ือหุน้
11 การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ / ข้อบังคับของบริษัท
ก. ไม่เห็นชอบในกรณีท่ไี ม่เปิ ดเผยถึงวัตถุประสงค์ในการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ / ข้อบังคับ
ข. ไม่เห็นชอบในกรณีท่ไี ม่มีการเปิ ดเผยข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ / ข้อบังคับก่อนที่จะมีการแก้ไขและข้อความที่
ประสงค์จะแก้ไขให้ทราบก่อน
12 การจากัดความรับผิดของกรรมการ และการเพิม่ เงินชดใช้ค่าเสียหายให้กรรมการบริษัท
ไม่เห็นชอบในกรณีท่บี ริษัทเสนอให้ลดหรือจากัดความรับผิดของกรรมการหรือเสนอให้กรรมการไม่ตอ้ งรับผิดชอบ
ใดๆ หากมีความเสียหายจากการกระทาผิดพลาดในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ตนปฏิบตั ิหน้าที่อยู่
13 วาระเรื่องอื่น ๆ
ก. ไม่เห็นชอบ ในกรณีท่วี าระเรื่องอื่นๆ ที่มิได้มีการแจ้งเป็ นการล่วงหน้า
ข. ไม่เห็นชอบ ในกรณีท่วี าระเรื่องอื่นๆ ไม่มีขอ้ มูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ
14 กรณีอื่นๆ
กรณีมีวาระการประชุมที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น การใช้สิทธิออกเสียงจะต้องผ่านการพิจารณาผลดีผลเสียโดย
คณะกรรมการบริหารการลงทุน โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ รายย่อย ผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริหารการลงทุนจะนาหลักการ ESG (Environmental, Social, Corporate Governance)
มาร่วมพิจารณาด้วย หากวาระประชุมมีเนือ้ หาที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความเป็ นอยู่ของชุมชน สภาพการ
จ้างงาน ความโปร่งใสในการบริหารงานของบริษัทจดทะเบียนฯ
กรณีมีวาระที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflicts of interest) คณะกรรมการบริหารการลงทุน
(IPC) จะนาเสนอต่อผูบ้ ริหารแผนกความเสี่ยงเพื่อร่วมตัดสินใจ และผูบ้ ริหารแผนกความเสี่ยงอาจขอความเห็นไปยังบริษัท
แม่ได้หากมีความจาเป็ น ทัง้ นี ้ สมาชิก IPC ที่มีความเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์นนั้ ต้องเปิ ดเผยถึงความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ผบู้ ริหารแผนกความเสี่ยงทราบ และขอถอนตัวจากการร่วมลงมติในวาระนัน้ ๆ
อนึ่ง คณะกรรมการบริหารการลงทุนอาจจะใช้สิทธิออกเสียงในแนวทางที่แตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ได้ หากมี
สถานการณ์หรือเหตุการณ์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าการใช้สิทธิออกเสียงในแนวทางอื่นจะเป็ นประโยชน์แก่ผู้
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ถือหุน้ รายย่อยและผูถ้ ือหน่วยของกองทุนมากกว่า ทัง้ นี ้ มติจากการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารการลงทุนถือเป็ น
ที่สดุ

ฝ่ ายบริหารการลงทุน
มิถนุ ายน 2565
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