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แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ (V.9) 
 
หลักการทั่วไป 
1. พิจารณาการออกเสียง เห็นดว้ย/รบัทราบ เม่ือ 

1.1 เป็นวาระปกติ การบรหิารกิจการของบรษิัทเป็นปกติ เช่น การรบัรองหรอืใหส้ตัยาบนัการประชมุ/ผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา การจ่ายเงินปันผลตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ฯลฯ 

1.2 เป็นวาระพิจารณา ซึง่มีผลดีและเป็นประโยชนก์บัผูถื้อหุน้รายย่อยและสว่นรวมเป็นส าคญั 
2 พิจารณาการออกเสียง ไม่เห็นดว้ย เม่ือ 

2.1 เป็นวาระปกติ แตมี่ความผิดปกติจากการบรหิารกิจการ เช่น มีการตัง้ขอ้สงัเกตจากผูส้อบบญัชี ฯลฯ 
2.2 เป็นวาระพิจารณา ซึง่ไม่เป็นผลดีและไม่เป็นประโยชนก์บัผูถื้อหุน้รายย่อยและส่วนรวม เช่น การแกว้ตัถปุระสงค์

ของบรษิัทจนไม่สอดคลอ้งกบัธุรกิจเดิม  การขออนมุตัิการก่อหนีจ้นบรษิัทมีความเสี่ยงทางการเงินสงู ฯลฯ 
2.3 เป็นวาระที่ความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้รายย่อยกบัสงัคมโดยรวม  

3 พิจารณาการงดออกเสียง เม่ือ 
3.1 เป็นวาระที่ผูบ้รหิารเสนอพิจารณาในที่ประชมุโดยไม่มีการแจง้ล่วงหนา้ 

4 พิจารณาการออกเสียง ไม่เห็นดว้ย หรอื งดออกเสียง เม่ือ 
4.1 เป็นวาระส าคญัที่มีผลตอ่ผลการด าเนินงานในอนาคตของบรษิัท แตไ่ม่ไดร้บัขอ้มลูเพียงพอตอ่การตดัสินใจ 
 

1 การรับรองงบการเงนิ ผลการด าเนินงาน การจ่ายปันผล 
ก. ไม่เห็นชอบในกรณีที่ผูต้รวจสอบบญัชีแสดงความเห็นในลกัษณะที่มีเง่ือนไขในสาระส าคญั หรอืขอ้สงสยัเก่ียวกบังบ
การเงิน หรอืมีส่วนใดที่แสดงขอ้มลูไม่ถกูตอ้ง 
ข. ไม่เห็นชอบในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลไม่สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายปันผลของบรษิัทโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร 
 
2 การแต่งตัง้และถอดถอนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 
ก. ไม่เห็นชอบ หากคณะกรรมการบรหิารการลงทนุมีความเห็นวา่ คณะกรรมการบรษิัทขาดคณุสมบตัิและมีพฤติกรรมไม่
เหมาะสม เช่น มีประวตัิตอ้งโทษ มีการทจุรติ ปกปิดขอ้มลู กีดกนัผูถื้อหุน้ใชส้ิทธิเรยีกประชมุวิสามญั เพิกเฉยกบัเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ ฯลฯ 
ข. ไม่เห็นชอบในกรณีการแตง่ตัง้กรรมการใหม่ โดยไม่ไดร้บัขอ้มลูที่จ  าเป็นในการพิจารณา เช่น ประสบการณ ์การด ารง
ต าแหน่งกรรมการในบรษิัทอื่น การถือหุน้ในบรษิัทที่เก่ียวขอ้ง ฯลฯ 
ค. ไม่เห็นชอบในกรณีที่กรรมการเขา้ประชมุคณะกรรมการบรษิัทนอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนครัง้ที่ประชมุในรอบปีที่ผ่าน
มา ยกเวน้ ในกรณีที่กรรมการท่านนัน้เขา้มาด ารงต าแหน่งไม่เต็มรอบปี หรอืในกรณีมีการควบรวมบรษิัทระหวา่งปีบญัชี 
ง. ไม่เห็นชอบในกรณีก าหนดต าแหน่งประธานกรรมการและ CEO เป็นบคุคลเดียวกนั  
จ. ไม่เห็นชอบในกรณีของการแตง่ตัง้กรรมการอิสระที่ไม่เป็นไปตามแนวทางที่ สนง. กลต. แนะน า เช่น มีสว่นเก่ียวขอ้งกบั
บรษิัทที่ปรกึษาที่บรษิัทหรอืผูบ้รหิารระดบัสงูใชบ้รกิารอยู่ หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้รายใหญ่ หรือมีความสมัพนัธอ์ื่นใด
ที่เห็นไดช้ดัวา่อาจท าใหข้าดความเป็นอิสระ เป็นตน้ 
ฉ. ไม่เห็นชอบในกรณีของการแตง่ตัง้กรรมการอิสระเกิน 3 วาระ หรอื 9 ปีติดต่อกนั เวน้แต ่คณะกรรมการสรรหาไดแ้จง้วา่
มีกระบวนการเสนอช่ือกรรมการทดแทนต าแหน่งที่วา่งลง โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม 
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แตไ่ม่มีผูเ้สนอรายช่ือกรรมการอิสระเขา้มา  และคณะกรรมการสรรหาไดพ้ิจารณาและกลั่นกรองรายช่ือแลว้เห็นควรให้
กรรมการที่ครบวาระ สามารถกลบัเขา้รบัต าแหน่งได ้โดยมีคณุสมบตัิครบถว้นทกุประการตามที่มีก าหนดไวใ้นกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง หรอืขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ หรือมีการใหค้วามเห็นชอบของหน่วยงานที่มีอ  านาจก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้ง ซึง่หากไม่มี
การแตง่ตัง้อาจก่อใหเ้กิดขอ้ขดัขอ้งในการบรหิารงานใหเ้ป็นไปดว้ยดี 
 
3  การจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการของบริษัท  

ก. ไม่เห็นชอบในกรณีที่มีจ่ายค่าตอบแทนพิเศษโดยไม่เปิดเผยจ านวนเงิน และไม่มีเหตผุลอนัสมควร 
ข. ไม่เห็นชอบในกรณีที่มีการขอเพิ่มคา่ตอบแทนแก่กรรมการและโบนสั ในอตัราที่สงูกวา่อตัราการเติบโตของก าไรใน
ปีนัน้ ยกเวน้มีเหตผุลอนัควร 
ค. ไม่เห็นชอบในกรณีที่ใหป้ระโยชนก์บับคุคลส่วนนอ้ยหรอืบางกลุม่โดยไม่แสดงเหตผุลอนัสมควร 
ง. ไม่เห็นชอบในกรณีการจ่ายโบนสัใหก้รรมการ ในปีที่บรษิัทมีผลประกอบการขาดทนุ ยกเวน้มีเหตผุลอนัควร 
จ. ไม่เห็นชอบการใหผ้ลตอบแทนพิเศษในโอกาสการเกษียณอายขุองกรรมการ 
ช. การพิจารณาระดบัผลตอบแทนของกรรมการ ใหย้ดึหลกัการเทียบเคียงกบับรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ที่
มีขนาดของธุรกิจและมีความซบัซอ้นในการท าธุรกิจใกลเ้คียงกนั 
 

4  การแต่งตัง้ / ถอดถอนผู้ตรวจสอบบัญชี และการเหน็ชอบค่าสอบบัญชี 
ก. ไม่เห็นชอบในกรณีที่ไม่เปิดเผยคา่สอบบญัชี และคา่ใชจ้่ายอื่นๆ  
ข. ไม่เห็นชอบในกรณีที่ผูส้อบบญัชีไม่ไดร้บัความเห็นชอบจากตลาดหลกัทรพัยห์รอื สนง.กลต.  
ค. ไม่เห็นชอบในกรณีที่คา่ธรรมเนียมการสอบบญัชีเพิ่มขึน้มากกวา่ปีที่ผ่านมาโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร 
ง. ไม่เห็นชอบในกรณีที่เป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบรษิัทเกินกวา่ 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั และหากกลบัมาเป็นผู้
ตรวจสอบบญัชีใหม่ ควรเวน้ช่วงการเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทอย่างนอ้ย 2 รอบปีบญัชี ยกเวน้ผูส้อบบญัชีรายเดิมนัน้
เป็นส านกังานตรวจเงินแผ่นดินหรอืหน่วยงานอื่นที่มีลกัษณะเช่นเดียวกนั 
 

5  การเปล่ียนแปลงโครงสร้างเงนิทุน เช่น การเพิม่ทุน การลดทุน การออก Warrant หรือการออกหุน้กู ้
ก. ไม่เห็นชอบในกรณีที่ไม่มีเหตผุลอนัสมควรหรือไม่มีวตัถปุระสงคท์ี่ชดัเจนในการเพิ่มทนุ การลดทนุ การออก 
Warrant หรอืการออกหุน้กู ้
ข. ไม่เห็นชอบในกรณีที่เป็นการเพิ่มทนุหรอืการออก Warrant โดยไม่ใหส้ิทธิผูถื้อหุน้เดิมหรือการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ
และสง่ผลใหเ้กิด Dilution เกิน 20% ยกเวน้การเพิ่มทนุนัน้มีเหตผุลอนัสมควร 
ค. ไม่เห็นชอบในกรณีที่เป็นการเพิ่มทนุหรอืการออก Warrant โดยไม่ใหส้ิทธิผูถื้อหุน้เดิม หรอืการออกหุน้กูแ้ปลง
สภาพ มีการก าหนดราคาขายหุน้หรอืราคาแปลงสภาพต ่ากวา่ราคาตลาด (ราคาเฉลี่ยยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั นบั
จากวนัที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท) หรอืราคาอื่นที่มีเหตผุลสมควร 
ง. ไม่เห็นชอบในกรณีที่วิธีการจดัสรรหุน้ที่เหลือจากการจองซือ้ของผูมี้สิทธิ ไม่เป็นธรรมตอ่ผูท้ี่สนใจทกุฝ่าย 
จ. ไม่เห็นชอบการในกรณีที่เป็นการเพิ่มทนุที่ท  าใหมี้การแบง่ชัน้ของผูถื้อหุน้ หรือกระท าการใด ๆ ที่ท  าใหเ้กิดความไม่
เท่าเทียมระหวา่งผูถื้อหุน้ เช่น ใหส้ิทธิในการออกเสียงไม่เท่ากนั 
ฉ. ไม่เห็นชอบในกรณีที่เป็นการซือ้หุน้คืนจนท าให ้Free Float ต ่ากวา่ที่ตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง
ก าหนด (ปัจจบุนัอยู่ที่ 20%) 
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6  การเสนอขายหลักทรัพยแ์ก่กรรมการและพนักงานบริษัท (ESOP) 

ก. ไม่เห็นชอบในกรณีที่แผนการให ้ESOP ไม่เปิดเผยเรื่องการ Dilution 
ข. ไม่เห็นชอบในกรณีที่แผนการให ้ESOP ทัง้แผนส่งผลใหเ้กิด Dilution เกิน 5%  
ค. ไม่เห็นชอบในกรณีที่เป็นแผนในลกัษณะที่จะให ้ESOP ทกุปี โดยแตล่ะปีให ้ESOP เกิน 1% ของจ านวนหุน้ทัง้หมด
ของบรษิัท 
ง. ไม่เห็นชอบในกรณีที่ ราคาแปลงสภาพของ ESOP ต ่ากวา่ราคาเฉล่ียของตลาด (ราคาเฉล่ียยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ 7 
วนั นบัจากวนัที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท) หรือราคาอื่นที่มีเหตผุลสมควร 
จ. ไม่เห็นชอบในกรณีที่การขอเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการใชส้ิทธิ เช่น ราคาแปลงสภาพ สดัส่วนการแปลงสภาพ หรอื
ขยายระยะเวลาการแปลงสภาพ โดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร 
ฉ. ไม่เห็นชอบในกรณีที่มีการก าหนดระยะเวลาที่สามารถขายหุน้ / Warrant ที่ไดจ้าก ESOP ครัง้แรกได ้นอ้ยกว่า 1 ปี 
ช. ไม่เห็นชอบในกรณีที่เป็นการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ก่กรรมการและ/หรอืพนกังานซึง่เกินกวา่สมควร ที่ไม่เป็น
ประโยชนต์อ่กองทนุในฐานะผูถื้อหุน้ 
 

7  การท าธุรกรรมทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชนร์ะหว่างบริษัทกับผู้ถอืหุน้และผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับผู้ถือหุน้ 
หรือการท ารายการทีเ่กี่ยวขอ้งกัน 
ก. ไม่เห็นชอบในกรณีที่มีการท าธุรกรรมที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหวา่งบรษิัทกบัผูถื้อหุน้และผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ หรือการท ารายการที่เก่ียวขอ้งกนั โดยไม่มีความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงิน 
ข. ไม่เห็นชอบในกรณีการท าธุรกรรมนัน้ ไม่ใช่ธุรกรรมหรอืการด าเนินธุรกิจปกติ หรอืไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจปกติของ
บรษิัท เวน้แตจ่ะมีเหตผุลและความจ าเป็นชีแ้จงอย่างชดัเจน 
ค. ไม่เห็นชอบในกรณีที่รายการนัน้เกิดประโยชนส์่วนตวัเฉพาะผูท้ี่เก่ียวขอ้งหรือมีโอกาสท าใหบ้รษิัทเสียหาย 
 

8  การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพยสิ์นส าคัญ การซือ้ขายหรือใหเ้ช่ากิจการ  
ก. ไม่เห็นชอบในกรณีที่ไม่เปิดเผยถึงรายละเอียดของการไดม้าหรอืการจ าหน่ายทรพัยส์ิน การซือ้ขายหรอืใหเ้ช่า
กิจการ เช่น วตัถปุระสงค,์ ที่มา, ราคา เป็นตน้ 
ข. ไม่เห็นชอบในกรณีที่ตอ้งใชค้วามเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินแตไ่ม่มีการเปิดเผยความเห็นของที่ปรกึษาทางการ
เงิน  
ค. ไม่เห็นชอบในกรณีที่ลกัษณะของรายการ เป็นการท ารายการที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจปกติของบรษิัท โดยที่ไม่มีการ
ชีแ้จงเหตผุลและความจ าเป็นอย่างชดัเจน 
 

9  การควบรวมกิจการ การครอบง ากิจการ การลงทุนในกจิการอ่ืน หรือการจ้างบริหาร 
ก. ไม่เห็นชอบในกรณีที่ไม่เปิดเผยวตัถปุระสงค ์เหตผุล และรายละเอียดของความจ าเป็นในการควบรวมกิจการ การ
ครอบง ากิจการ การลงทนุในกิจการอื่น หรือการจา้งบรหิาร 
ข. ไม่เห็นชอบในกรณีการควบรวมกิจการ การครอบง ากิจการ หรอืการลงทนุในกิจการอื่น ที่ไม่มีความเห็นของที่
ปรกึษาทางการเงิน  
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ค. ไม่เห็นชอบในกรณีที่การควบรวมกิจการ การครอบง ากิจการ หรือการลงทนุในกิจการอื่น ไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจปกติ
ของบรษิัท โดยที่ไม่มีการชีแ้จงเหตผุลและความจ าเป็นอย่างชดัเจน 
ง. ไม่เห็นชอบในกรณีที่ไม่มีการเปิดเผยขอ้มลูของบคุคล คณะบคุคล หรอืนิติบคุคลที่ไดว้า่จา้งเขา้มาช่วยบรหิาร และ
ผลประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดจ้ากการวา่จา้ง 
 

10  การเปล่ียนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงคข์องบริษัท 
ก. ไม่เห็นชอบในกรณีที่ไม่มีการเปิดเผยวตัถปุระสงคแ์ละผลดีผลเสียที่ไดข้องการเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบรษิัทหรอื
วตัถปุระสงคข์องบรษิัท 

ข. ไม่เห็นชอบในกรณีที่การเปลี่ยนวตัถปุระสงคไ์ม่สอดคลอ้งกบัธุรกิจเดิม โดยไม่มีเหตอุนัควรและไม่เกิดประโยชน์
กบับรษิัทและผูถื้อหุน้  
 

11  การแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ / ข้อบังคับของบริษัท 
ก. ไม่เห็นชอบในกรณีที่ไม่เปิดเผยถึงวตัถปุระสงคใ์นการแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ / ขอ้บงัคบั 
ข. ไม่เห็นชอบในกรณีที่ไม่มีการเปิดเผยขอ้ความในหนงัสือบรคิณหส์นธิ / ขอ้บงัคบัก่อนที่จะมีการแกไ้ขและขอ้ความที่
ประสงคจ์ะแกไ้ขใหท้ราบก่อน 
 
12  การจ ากัดความรับผิดของกรรมการ และการเพิม่เงนิชดใช้ค่าเสียหายใหก้รรมการบริษัท 

ไม่เห็นชอบในกรณีที่บรษิัทเสนอใหล้ดหรือจ ากดัความรบัผิดของกรรมการหรอืเสนอใหก้รรมการไม่ตอ้งรบัผิดชอบ
ใดๆ หากมีความเสียหายจากการกระท าผิดพลาดในหนา้ที่ความรบัผิดชอบที่ตนปฏิบตัิหนา้ที่อยู่ 
 

13  วาระเรื่องอ่ืน ๆ 
ก. ไม่เห็นชอบ ในกรณีที่วาระเรื่องอื่นๆ ที่มิไดมี้การแจง้เป็นการล่วงหนา้ 
ข. ไม่เห็นชอบ ในกรณีที่วาระเรื่องอื่นๆ ไม่มีขอ้มลูเพียงพอตอ่การตดัสินใจ  
 

14  กรณีอ่ืนๆ  
กรณีมีวาระการประชมุที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาขา้งตน้ การใชส้ิทธิออกเสียงจะตอ้งผ่านการพิจารณาผลดีผลเสียโดย

คณะกรรมการบรหิารการลงทนุ โดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้รายย่อย ผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส าคญั  
นอกจากนี ้คณะกรรมการบรหิารการลงทนุจะน าหลกัการ ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) 

มารว่มพิจารณาดว้ย หากวาระประชมุมีเนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกบัผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม ความเป็นอยู่ของชมุชน สภาพการ
จา้งงาน ความโปรง่ใสในการบรหิารงานของบรษิัทจดทะเบียนฯ  

กรณีมีวาระที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(conflicts of interest) คณะกรรมการบรหิารการลงทนุ 
(IPC) จะน าเสนอตอ่ผูบ้รหิารแผนกความเสี่ยงเพื่อรว่มตดัสินใจ และผูบ้รหิารแผนกความเสี่ยงอาจขอความเห็นไปยงับรษิัท
แม่ไดห้ากมีความจ าเป็น ทัง้นี ้สมาชิก IPC ที่มีความเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชนน์ัน้ ตอ้งเปิดเผยถึงความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หผู้บ้รหิารแผนกความเสี่ยงทราบ และขอถอนตวัจากการรว่มลงมติในวาระนัน้ๆ 

อนึ่ง คณะกรรมการบรหิารการลงทนุอาจจะใชส้ิทธิออกเสียงในแนวทางที่แตกตา่งไปจากที่ก าหนดไวไ้ด ้หากมี
สถานการณห์รอืเหตกุารณห์รอืขอ้มลูอื่นๆ ที่พิจารณาแลว้เห็นวา่การใชส้ิทธิออกเสียงในแนวทางอื่นจะเป็นประโยชนแ์ก่ผู้
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ถือหุน้รายย่อยและผูถื้อหน่วยของกองทนุมากกว่า ทัง้นี ้มติจากการพิจารณาของคณะกรรมการบรหิารการลงทนุถือเป็น
ที่สดุ 
 
 
ฝ่ายบรหิารการลงทนุ 
มิถนุายน 2565 


