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 เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการกองทนุของบรษิัท เป็นไปตามแนวทางบรรษัทภิบาลแห่งชาติ เก่ียวกบั
แนวทางการใชส้ิทธิออกเสียงในฐานะผูถื้อหลกัทรพัยข์องกองทนุ และสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑแ์ละ
เจตนารมณ ์ที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเก่ียวกบัการใชส้ิทธิออกเสียงในที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
โดยบรษิัทในนามกองทนุ และ/หรือตามที่ลกูคา้กองทนุสว่นบคุคลมอบอ านาจ รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลู
เพื่อใหบ้รษิัทถือปฏิบติั 
 บรษิัทจึงเห็นสมควรที่จะก าหนดแนวทางปฏิบตัิในการใชส้ิทธิออกเสียงในที่ประชมุผูถื้อหุน้ โดย
บรษิัทในนามกองทนุที่อยู่ภายใตก้ารจดัการของบรษิัท รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูตามแนวทางดงัต่อไปนี ้ 
 
1. การรบัรองงบฐานะการเงินและ ผลการด าเนินงานประจ าปี ที่อาจสง่ผลกระทบต่อผลประโยชนท์ี่ผูถื้อ

หุน้จะไดร้บัหรือต่อมลูค่าหุน้ (shareholder’s value) 
หลักการในการออกเสียง :  พิจารณาเห็นดว้ยหรือรบัทราบ (For) ก็ต่อเมื่อทางบริษัทจัดการ 
พิจารณางบการเงินและค าอธิบายเพิ่มเติม ในหมายเหตุงบการเงินของผู้ตรวจสอบบัญชี และ
รายงานประจ าปี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(บริษัทจดทะเบียน)  แลว้เห็นว่าไม่มี
สว่นใดแสดงขอ้มูลไม่ถกูตอ้งรวมทัง้ตรวจรายการที่เก่ียวโยงกนัระหว่างบริษัทจดทะเบียน หรือกับผู้
ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารว่ามีความถูกต้องตรงกับที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม และเป็น
ผลประโยชนต์่อบรษิัทจดทะเบียน   อีกทัง้จะเปรียบเทียบฐานะการเงินของบริษัทจดทะเบียน จากปี
ที่ผ่านมาว่ามีความสอดคลอ้งกับกลยทุธก์ารด าเนินงานกับภาวะเศรษฐกิจ หากเม่ือพิจารณาขอ้มลู
ทัง้หมดแลว้มีส่วนใดที่ไม่ตรงตามดงัที่กล่าวมานี ้บริษัทจดัการ ก็จะพิจารณาไม่เห็นดว้ย (Against)  
อีกทัง้หากขอ้มลูไม่เพียงพอในการพิจารณาบรษิัทจดัการ จะท าการงดออกเสียง (Abstain)   

 
2. การเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบรษิัทจดทะเบียน หรือวตัถปุระสงคข์องบรษิัทจดทะเบียน หรือการปรบั

โครงสรา้งบรษิัทจดทะเบียนที่มีความส าคญัต่อการด าเนินงานของบรษิัทจดทะเบียน 
หลักการในการออกเสียง :  พิจารณาเห็นดว้ยหรือรบัทราบ (For) ก็ต่อเมื่อทางบริษัทจัดการ
พิจารณา การปรับโครงสรา้งบริษัทจดทะเบียนที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงานของบริษัทจด
ทะเบียน ควรมีการวิเคราะหแ์ละตดัสินใจลงมติเป็นกรณีๆ ไป บรษัิทจดัการจะเห็นดว้ยเม่ือจะส่งผล
ประโยชนต์่อบริษัทจดทะเบียนในระยะยาว ตลอดจนเง่ือนไขและขอ้เสนอต่างๆ มีความเหมาะสม
เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น หากเมื่อพิจารณาข้อมูลทั้งหมดแล้วมีส่วนใดที่ไม่ตรงตามดังที่กล่าวมานี ้
บริษัทจัดการ ก็จะพิจารณาไม่เห็นด้วย (Against) อีกทั้งหากข้อมูลไม่เพียงพอในการพิจารณา
บรษิัทจดัการจะท าการงดออกเสียง (Abstain) 

 
3. การแต่งตัง้และถอดถอนกรรมการของบรษิัท 

หลักการในการออกเสียง :  พิจารณาเห็นดว้ยหรือรบัทราบ (For) ก็ต่อเมื่อทางบริษัทจัดการ 
พิจารณาถึงโครงสรา้งคณะกรรมการใหม้ีองคป์ระกอบให้มีความเหมาะสม และมีความเป็นอิสระ 
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ไม่เอือ้ใหบ้คุคลใดบคุคลหนึ่งมีอ านาจตดัสินใจเบ็ดเสรจ็  อตัราสว่นกรรมการอิสระในคณะกรรมการ
ไม่ควรนอ้ยกว่า 1 ใน 3  และกรรมการอิสระไม่เป็นผูบ้ริหารหรือไม่ใช่เจา้หนา้ที่ของบริษัทหรือเคย
เป็นเจา้หนา้ที่ของบรษิัทนัน้มาก่อน คณะกรรมการควรเปิดกวา้งใหผู้ถื้อหุน้มีสว่นรว่มในการก าหนด
นโยบายส าคญัของบรษิัทและ ควรมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบกิจการเพื่อความส าเร็จสงูสดุของผูถื้อ
หุน้และบริษัทจดทะเบียน  คณุสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการ คือ เป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถมี
ความเขา้ใจในธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน มีความน่าเชื่อถือ  มีเวลาเพียงพอใหบ้ริษัทจดทะเบียน 
และ มีความเป็นอิสระในการท าหนา้ที่  เช่น  ไม่เป็นกรรมการในหลายบริษัทหรือเป็นกรรมการของ
บริษัทคู่แข่งซึ่งอาจมีผลประโยชน์ขัดกับบริษัทจดทะเบียนหรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่มี
ผลประโยชน์เก่ียวเนื่องแอบแฝง  ท าให้การตัดสินใจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น   
นอกจากนีบ้ริษัทจดัการจะพิจารณาคณุสมบตัิในรายละเอียดของขอ้มลูเบือ้งตน้ของกรรมการ เช่น  
อายุ  ประสบการณ์การท างาน  ประวัติการศึกษา การถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เป็นตน้ ให้
คณุสมบตัิโดยรวมเหมาะสมกบัการประกอบการของธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน หากเป็นกรรมการ
เดิมที่จะแต่งตัง้เขา้มาใหม่ ควรดูผลการปฏิบัติงานของกรรมการเดิมที่ผ่านมาว่าอยู่ในเกณฑท์ี่น่า
พอใจหรือไม่ เช่น ประวัติการเข้าร่วมประชุม  การร่วมเสนอความคิดเห็นที่สรา้งสรรค์และเป็น
ประโยชนต์่อผูถื้อหุน้และส่วนรวม เป็นตน้   เมื่อพิจารณาขอ้มูลทัง้หมดแลว้มีส่วนใดที่ไม่ตรงตาม
ดงัที่กลา่วมานี ้บรษิัทจดัการ ก็จะพิจารณาไม่เห็นดว้ย (Against) อีกทัง้หากขอ้มลูไม่เพียงพอในการ
พิจารณาบรษิัทจดัการจะท าการงดออกเสียง (Abstain)     

 
  บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่เห็นดว้ย (Against)  หากกรรมการมีพฤติกรรมมีส่วนร่วมท าใหม้ีผล  
ดงันี ้

• บรษิัทจดทะเบียนมีผลประกอบการต ่ากว่าเปา้หมายที่ตัง้ไวเ้ม่ือครัง้เริ่มก่อตัง้บรษิัทจดทะเบียน 

• บริษัทจดทะเบียนเกิดปัจจยัเสี่ยงต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่  ใหส้ิทธิที่ไม่เท่าเทียมกัน
ในการออกเสียง บริหารจัดการทรพัยส์ินจนท าใหเ้กิด Dilution effect  ต่อมูลค่าของผูถื้อหุน้  
หา้มไม่ใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ิทธิในการเรียกประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ 

• หากมีหลักฐานแสดงเจตนาการกระท าผิดหรือปกปิดข้อมูลทางการเงิน/ บัญชี   หรือ มี
พฤติกรรมเพิกเฉยกบัมติคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ 

• ถา้พบว่าประธานกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสงูมีผลตอบแทนยอ้นหลงั 2 ปีอยู่ในระดบัชัน้ตน้
ของอุตสาหกรรม (ประมาณ 1 ใน 5 ล  าดบัตน้) ในขณะที่ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนอยู่
ในระดบัทา้ยของอตุสาหกรรม  (ประมาณ  1 ใน 5 ล  าดบัจากทา้ย) 

• จ านวนของคณะกรรมการ การออกเสียงลงมติไม่เห็นดว้ยหากบริษัทจดทะเบียนเพิ่มหรือลด
จ านวนกรรมการ โดยไม่ไดข้อความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ 

• บริษัทจดทะเบียนแต่งตัง้กรรมการอิสระโดยกรรมการเขา้รว่มประชุมนอ้ย โดยปราศจากเหตอุนั
ควร 
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• เคยเป็นลกูจา้งของบริษัทจดทะเบียนในต าแหน่งบริหารภายใน 5 ปี ยอ้นหลงันับจากวันที่เป็น
กรรมการ หรือเก่ียวขอ้งกับบริษัทที่ปรึกษา ที่บริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงใชบ้ริการอยู่   หรือ 
เก่ียวขอ้งกบัลกูคา้รายใหญ่ หรือ ผูใ้หบ้รกิารรายใหญ่ของบรษิัท 

• ไม่เป็นกรรมการบริษัทอื่นๆ มากจนเกินไปจนท าใหก้รรมการไม่สามารถมีเวลาการท างานอย่าง
เหมาะสมใหก้ับบริษัท ทัง้นีจ้ะพิจารณาถึงความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์ของกรรมการ
ดงักลา่วเป็นหลกั รวมทัง้ทางบรษิัทจดัการจะนบัว่าการเป็นกรรมการบรษิัทในเครือเป็นเหมือน
บรษิัทเดียวกนั 

• เคยตอ้งโทษคดีเก่ียวกบัดา้นการเงินการบญัชี การบรหิารหรือ ตอ้งโทษคดีอาญา ทจุรติฉอ้โกง 

• ประกอบกิจการที่เหมือนกบัหรือแข่งขนักับบรษิัทจดทะเบียน (เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมผูถื้อ
หุน้ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้) 

• หากกรรมการ หรือ ผู้ที่เก่ียวข้องกู้ยืมเงินจากบริษัทจดทะเบียน (ยกเวน้เป็นสวัสดิการตาม
ระเบียบหรือเป็นการใหกู้ย้ืม ตาม พ.ร.บ. ว่าดว้ยธนาคารพาณิชย)์ 

  
4. การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการของบริษัทจดทะเบียน การเสนอขายหลักทรัพย์แก่

กรรมการและพนกังานของบรษิัทจดทะเบียน 
 หลักการในการออกเสียง :  พิจารณาเห็นดว้ยหรือรบัทราบ (For) ก็ต่อเมื่อทางบริษัทจัดการ 
พิจารณาแลว้เห็นว่าผลประกอบการและการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปในทางที่ดีตาม
ความรบัผิดชอบและผลงานของกรรมการแต่ละรายและทัง้คณะ ดังนั้นค่าตอบแทนกรรมการเป็น
เป้าหมายเพื่อก่อใหเ้กิดความจูงใจต่อกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ใหผ้ลการด าเนินงานของ
บริษัทจดทะเบียนเป็นไปในทางที่ดีอย่างต่อเนื่อง ท างบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงระดับ 
ค่าตอบแทนกรรมการใหอ้ยู่ในระดับใกล้เคียงกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันจะมากกว่าหรือ
นอ้ยกว่าขึน้อยู่กับผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน นอกจากนี ้บริษัทจัดการจะพิจารณา
อัตราที่เหมาะสม  โดยพิจารณาตามขนาดของบริษัท อัตราการการเติบโตของผลการด าเนินงาน
ของบริษัท สดัส่วนของค่าตอบแทนพิเศษของกรรมการต่อ ผลการด าเนินงาน  เป็นตน้  รวมทัง้จะ
พิจารณาถึงแผนการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น แผนการเสนอขายหุน้ใหก้ลุ่มบุคคลเพียง
บางราย (Stock Option Plans)  แผนการออกหลกัทรพัย/์หรือใหส้ิทธิซือ้หุ ้นแก่กรรมการ/พนักงาน 
(Employee Stock Option Plans - ESOP) แผนการจ่ายโบนัสกรรมการ หรือ แผนการจัดสรรหุน้
ตามสัดส่วนการถือหุน้เดิม (Stock Right Plan) เป็นตน้  ใหอ้ยู่ในระดับสมเหตุสมผล นอกจากนี ้
โดยหลกัการมลูค่าของหุน้ที่ใหน้ัน้ ควรจะสะทอ้นมลูค่าในอนาคตมากกว่ามลูค่าปัจจุบนั หรือราคา
เสนอขายควรใช้ราคาตลาดเปรียบเทียบ เช่น อาจใช้ราคาเฉลี่ยปัจจุบันของราคาตลาดในช่วง
ระยะเวลาที่ไม่สั้นหรือยาวเกินไป เช่น 15-30  วัน  เพื่อที่จะได้อา้งอิงจากราคาปัจจุบันโดยเฉลี่ย   
ส  าหรบัแผนการออกหลกัทรพัย/์หรือใหส้ิทธิซือ้หุน้แก่กรรมการ/พนักงาน (ESOP)  ผลกระทบของ
การลดสัดส่วนการถือครองหุน้ของผู้ถือหุน้เดิม (Dilution effect)  ไม่ควรเกิน 1% ต่อปี  และการ
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จดัสรรการใหส้ิทธิแก่กรรมการและพนกังานในการซือ้หุน้ของบรษิัทจดทะเบียนไม่ควรเกินคนละ 5% 
ยกเว้นหากกรรมการและพนักงานมีความส าคัญต่อการบริหารงานของบริษัทค่อนข้างมากก็
สามารถที่จะจัดสรรการให้สิทธิแก่กรรมการและพนักงานดังกล่าวเกินรอ้ยละ 5 %    หากเมื่อ
พิจารณาขอ้มลูทัง้หมดแลว้มีสว่นใดที่ไม่ตรงตามดงัที่กล่าวมานี ้บริษัทจดัการ ก็จะพิจารณาไม่เห็น
ดว้ย (Against)  อีกทัง้หากขอ้มูลไม่เพียงพอในการพิจารณาบริษัทจัดการจะท าการงดออกเสียง 
(Abstain) 

  
5. การจ ากดัความรบัผิดของกรรมการ และการเพิ่มเงินชดใชค้่าเสียหายใหก้รรมการ 

หลักการในการออกเสียง :  พิจารณาเห็นดว้ยหรือรบัทราบ (For) ก็ต่อเมื่อทางบริษัทจัดการ
พิจารณาเห็นว่ากรณีที่บริษัทเสนอใหเ้พิ่มส่วนชดใชค้่าเสียหายใหก้รรมการ หรือชดใชค้่าใชจ้่ายใน
การด าเนินการทางกฎหมายเฉพาะกรณีที่สามารถพิสจูน์และเชื่อไดว่้ากรรมการไดพ้ึงปฏิบตัิหนา้ที่
ของตนเพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัทอย่างสุดความสามารถในช่วงเวลานั้นๆ แลว้  และออกเสียง
คดัคา้นกรณีที่บริษัทเสนอใหล้ดหรือจ ากัดความรบัผิดของกรรมการหรือเสนอใหก้รรมการไม่ตอ้ง
รบัผิดชอบใดๆ หากมีความเสียหายจากการกระท าผิดพลาดในหนา้ที่ความรบัผิดชอบที่ตนปฏิบัติ
หน้าที่อยู่   อีกทั้งหากข้อมูลไม่เพียงพอในการพิจารณาบริษัทจัดการจะท าการงดออกเสียง 
(Abstain) 

 
6. การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินส าคัญ การซือ้ขายหรือใหเ้ช่ากิจการ การควบหรือรวมกิจการ 

การจา้งบริหาร และการครอบง ากิจการ และการท าธุรกรรมที่เก่ียวโยงกันและก่อใหเ้กิดธุรกรรมที่ มี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างบรษิัทกบัผูถื้อหุน้และผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ 
หลักการในการออกเสียง :  พิจารณาเห็นดว้ยหรือรบัทราบ (For) ก็ต่อเมื่อทางบริษัทจัดการ 
พิจารณา ว่าการท ารายการที่ เก่ียวโยงกันกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์หรือจ าหน่ายของบริษัทจด
ทะเบียน ควรดูว่าเป็นประโยชนก์ับบริษัทจดทะเบียนหรือไม่ และเงื่อนไขของรายการเป็นธรรม
หรือไม่   ราคาและเงื่อนไขควรพิจารณาในรายละเอียดขอ้มลูใหช้ดัเจน  อา้งอิงกบัราคาตลาดหรือ ผู้
ประเมินราคาอิสระ หรือความเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญอิสระ  จากบุคคลภายนอกที่น่าเชื่อถือได ้หรือที่
ปรกึษาทางการเงินประกอบ  อีกทัง้ควรมีมาตราการสอบทานรายการที่ไดร้บัอนุมตัิดว้ย หากมีการ
ขอสตัยาบันส าหรบัรายการระหว่างกันที่ท  าไปแลว้  ถา้เห็นว่าเป็นรายการที่เกิดประโยชนส์่วนตัว
เฉพาะกับผู้ที่เก่ียวข้องท าให้บริษัทจดทะเบียนเสียหาย ควรใหย้กเลิกรายการนั้นและไม่ใหก้าร
รบัรองสตัยาบนัใดๆ  ส  าหรบัการควบหรือการรวมกิจการ กิจการ การจา้งบริหาร และการครอบง า
กิจการ  บริษัทจัดการจะท าการวิเคราะหห์รือใชบ้ทวิเคราะห ์จากบริษัทหลกัทรพัยต์่าง ๆ โดยจะ
พิจารณาถึงรายการดงักล่าว จะส่งผลประโยชนต์่อบริษัทจดทะเบียนตลอดจนเง่ือนไขต่างๆ มีความ
เหมาะสมและเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้โดยรวม ส่วนธุรกรรมที่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ระหว่างบรษิัทกบัผูถื้อหุน้และผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้  บรษิัทจดัการจะพิจารณาถึงผลประโยชนข์อง
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บริษัทจดทะเบียนเป็นหลกั  ซึ่งหากพิจารณาแลว้เห็นว่าธุรกรรมกดังกล่าว เป็นประโยชนต์่อบริษัท
จดทะเบียน ก็จะพิจารณาเห็นด้วยหรือรับทราบ (For) และหากธุรกรรมดังกล่าวไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน ์ต่อบรษิัทจดทะเบียน บรษิัทจดัการจะพิจารณาไม่เห็นดว้ย (Against)   

 
7. การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งเงินทนุของบรษิัทจดทะเบียน เช่น การเพิ่มทนุ การลดทนุ การไม่เสนอขาย

หุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม การปรบัโครงสรา้งหนี ้การออกหุน้กู ้การออกหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ 
และการออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ (Warrant) เป็นตน้  
หลักการในการออกเสียง :  พิจารณาเห็นดว้ยหรือรบัทราบ (For) ก็ต่อเมื่อทางบริษัทจัดการ 
พิจารณา  เหตผุลและความเหมาะสมการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งเงินทุนของบรษิัทต่างๆ  เช่น การ
เพิ่มทุนจะพิจารณาถึงวตัถุประสงคก์ารเพิ่มทุน ประโยชนต์่อบริษัทจดทะเบียนหรือผู้ถือหุน้  ระดับ
ความเสี่ยงยอมรบัได ้ผลกระทบต่อการถือครองหุน้ อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้นอกจากนีบ้รษิัทจดัการ
จะพิจารณาถึงวิธีการจดัสรรหุน้เพิ่มทุนว่า จะจดัสรรหุน้ใหบุ้คคลใดบา้ง  (ผูถื้อหุน้เดิม / ประชาชน
ทั่วไปหรือบุคคลเพียงบางราย หรือนิติบุคคล ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ)  ทัง้นี ้แต่ละวิธีจะมี 
Dilution Effect  ต่อผู้ถือหุ้นต่างกัน และมีผลกระทบต่อการบริหารงานทางธุรกิจของบริษัทจด
ทะเบียน  (เนื่องจากอาจมีตวัแทนของผูถื้อหุน้เพิ่มทุนนัน้เป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งส่งผล
ต่อการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน)   นอกจากนี ้บริษัทจดัการจะดกูารจดัสรรหุน้ที่เหลือจาก
การจองซือ้ของผู้มีสิทธิ ควรก าหนดให้เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ส่วนราคาเสนอขายให้เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต. และระเบียบของตลาดหลกัทรพัย ์ (เช่น การใชวิ้ธีส  ารวจความตอ้งการของ
นกัลงทุน Book building  หรือใชร้าคาเทียบกับราคาตลาดในปัจจุบนั  หากราคาเสนอขายต ่ากว่า
ราคาตลาดมาก  (ต ่ากว่า 20 %)  ซึ่งไม่ขายใหก้ับผูถื้อหุน้เดิม บริษัทจัดการจะพิจารณาค่อนข้าง
ละเอียดเพราะอาจมีผลกระทบต่อราคาหุน้ และผลประโยชนข์องบรษิัทจดทะเบียนที่จะไดร้บั  หาก
มีผลกระทบทางลบต่อราคาหุน้ค่อนขา้งมากและมีผลเสียต่อบริษัทจดทะเบียนมากกว่าประโยชนท์ี่
จะไดร้บั บริษัทจัดการจะท าการออกเสียงคัดคา้น)  ส่วนการลดทุน บริษัทจัดการก็จะใชแ้นวทาง
ตัดสินใจการออกเสียงเดียวกันกับการเพิ่มทุน   ส  าหรบัการออกใบส าคัญ แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ ้น    
บรษิัทจดัการจะพิจารณาว่าการออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้  มีการก าหนดวตัถุประสงคข์อง
การใชเ้งินอย่างชดัเจน  วิธีการจดัสรรมีความสมเหตสุมผลและมีการก าหนดราคาที่เหมาะสม  

การออกหลักทรพัย์แปลงสภาพ   บริษัทจัดการจะพิจารณาถึงการเปิดเผยลักษณะและ
รายละเอียดของหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ ระยะเวลาใชส้ิทธิ  การจดัสรรหุน้ที่เหลือจากการใชส้ิทธิของ
หลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ  ว่ามีผลกระทบต่อราคาหุน้ สดัสว่นการถือหุน้เทียบกบั ผลประโยชนท์ี่บรษิัท
จดทะเบียนจะไดร้บัหากเป็นผลดี บริษัทจัดการก็จะพิจารณา เห็นดว้ย หากไม่เป็นประโยชนต์่อ
บริษัทจดทะเบียนก็จะท าการออกเสียงคัดค้าน  หากเมื่อพิจารณาข้อมูลของการเปลี่ยนแปลง
โครงสรา้งเงินทุนของบริษัทจดทะเบียน  ทัง้หมดแลว้มีส่วนใดที่ไม่ตรงตามดังที่กล่าวมานี ้บริษัท
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จัดการ ก็จะพิจารณาไม่เห็นดว้ย (Against)  อีกทั้งหากข้อมูลไม่เพียงพอในการพิจารณาบริษัท
จดัการจะท าการงดออกเสียง (Abstain)   

 
8. การแต่งตัง้และถอดถอนผูส้อบบญัชีของบรษิัทจดทะเบียน 

 หลักการในการออกเสียง :  พิจารณาเห็นดว้ยหรือรบัทราบ (For) ก็ต่อเมื่อทางบริษัทจัดการ 
พิจารณาชื่อผู้สอบบัญชี และชื่อส  านักงานสอบบัญชี  ถึงความน่าเชื่อถือของส านักงาน หรือ
ตรวจสอบรายชื่อผูส้อบบัญชีจากการขึน้บัญชีเป็นผูต้รวจสอบบัญชีที่ถูกตอ้ง ตามขอ้ก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(ก.ล.ต.) หรือ ตลาดหลักทรพัย์
ก าหนด บริษัทจัดการจะท าการเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี กับปีที่ผ่านมาไม่ควร
แตกต่างกันมากนัก   หากมีค่าธรรมเนียมที่เพิ่มมากขึน้จากเดิมจะตอ้งมีเหตุผลที่ชดัเจนว่าเพิ่มขึน้
เพราะเหตุใด เช่น มีปริมาณงานการตรวจสอบเพิ่มขึน้เป็นต้น  บริษัทจดทะเบียนควรแจ้ง
ความสมัพนัธร์ะหว่างผูส้อบบญัชีกับบรษิัทจดทะเบียนว่ามีความเป็นอิสระจากกนัอย่างแทจ้รงิ เช่น 
ไม่เป็นที่ปรกึษาทางดา้นบัญชีของบริษัทจดทะเบียนหรือเป็นผูต้รวจสอบภายในบริษัทจดทะเบียน 
เป็นตน้   อีกทัง้บริษัทจดทะเบียนไม่ควรใชผู้ส้อบบัญชีรายเดิมติดต่อกันเกินกว่า 5 ปี  ควรเวน้ช่วง
อย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีขึน้ไป ยกเว้นกรณีที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรพัยส์ามารถใช้ส  านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได ้นอกจากนีห้ากมีการเปลี่ยนแปลง
ผูส้อบบญัชี บริษัทจดทะเบียนควรแจง้เหตุผลการเปลี่ยนแปลงผูส้อบบัญชีอย่างชดัเจน  หากเมื่อ
พิจารณาขอ้มลูทัง้หมดแลว้มีสว่นใดที่ไม่ตรงตามดงัที่กล่าวมานี ้บริษัทจดัการ ก็จะพิจารณาไม่เห็น
ดว้ย (Against)  อีกทัง้หากขอ้มูลไม่เพียงพอในการพิจารณาบริษัทจัดการจะท าการงดออกเสียง 
(Abstain)    

  
9. การแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิและขอ้บงัคบัของบรษิัทจดทะเบียน   

หลักการในการออกเสียง :  พิจารณาเห็นดว้ยหรือรบัทราบ (For) ก็ต่อเมื่อทางบริษัทจัดการ 
พิจารณา และเห็นว่า เป็นวาระแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิ/ขอ้บังคับของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้
ถูกตอ้งและสอดคลอ้งกับที่ประชุมผู้ถือหุน้ไดพ้ิจารณาอนุมัติเพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษัทจด
ทะเบียนเป็นไปในทางที่ดีและเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ หากเมื่อพิจารณาการแกไ้ขขอ้บังคับของ
บริษัทจดทะเบียนแล้วมีผลทางลบต่อบริษัทจดทะเบียนและเป็นการเสียประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น 
บริษัทจัดการ ก็จะพิจารณาไม่เห็นดว้ย (Against)  อีกทั้งหากข้อมูลไม่เพียงพอในการพิจารณา
บรษิัทจดัการจะท าการงดออกเสียง (Abstain) 

 
10. การพิจารณาวาระอื่นๆ   

หลักการในการออกเสียง : บรษิัทจดัการจะเห็นสมควรงดออกเสียง เนื่องจากโดยสว่นใหญ่บรษิัท
จดทะเบียนจะไม่ค่อยมีการเสนอต่อที่ประชมุ เก่ียวกบัการตดัสินใจอนุมตัิ และไม่ใหข้อ้มลูในวาระนี ้
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เพราะบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ถือว่าไม่เหมาะสมต่อการประชมุผูถื้อหุน้ อีกทัง้วาระการประชุมผู้
ถือหุน้ ตามกฎหมายก าหนดว่าควรจัดส่งเอกสารใหก้ับผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนการประชุม 
หากเห็นว่ามีวาระส าคญัที่แทรกเขา้มาในวาระอื่นๆ บรษิัทจดัการอาจจะใชด้ลุยพินิจในขณะนัน้ว่ามี
ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้อย่างมีนยัส  าคญัหรือไม่ หากเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ก็จะพิจารณาเห็นดว้ย
หรือรบัทราบ (For) แต่หากมีผลกระทบทางลบต่อผูถื้อหุน้ก็จะท าการคดัคา้น ไม่เห็นดว้ย (Against)    
เช่น วาระแต่งตัง้กรรมการที่ถกูบรรจใุนวาระนี ้เป็นตน้ 

 
ข้ันตอนการใช้สิทธิออกเสียง 
 
ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน การใชส้ิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถื้อหุน้โดยบรษิัทจดัการในนามกองทุน (Proxy 
Vote) 
1. ฝ่ายปฏิบัติการฯ ดึงขอ้มูลตารางการประชุมผูถื้อหุน้จาก www.setsmart.com ทุกตน้สัปดาหเ์พื่อ

ตรวจสอบกบัขอ้มลูหุน้เป็นรายกองทนุจากระบบการลงทนุ และสง่ขอ้มลูใหผู้จ้ดัการกองทนุ 
2. ผูจ้ดัการกองทนุรบัเอกสารการไปประชมุจากฝ่ายปฎิบตัิการ และตรวจสอบเอกสารที่ไดร้บักบัตาราง

การไปประชมุว่าถกูตอ้งหรือไม่ 
3. ในกรณีที่ตรวจสอบตารางการประชุมผู้ถือหุน้และเอกสารการไปประชุมแลว้ยังได้รบัไม่ครบถว้น

ผูจ้ดัการกองทนุจะตามเอกสารกบัฝ่ายปฏิบตัิการฯ 
4. ผูจ้ดัการกองทนุศกึษารายละเอียดของแต่ละวาระ 
5. ผูจ้ดัการกองทนุเป็นผูน้  าเสนอวาระการไปใชส้ิทธิออกเสียงเขา้ที่ประชมุคณะกรรมการการลงทุน ให้

เหตผุลการตดัสินใจในวาระต่างๆ เพื่อขออนุมตัิก่อนประชุม และลงนามมอบอ านาจ ซึ่งที่ประชุมฯ 
จะมอบหมาย ใหผู้จ้ดัการกองทนุ ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทนุ หรือ กรรมการอิสระ เขา้ไปประชมุแทน  

6. ผูจ้ดัการกองทนุ จดัท าเอกสารการไปใชส้ิทธิออกเสียงน าส่งใหแ้ก่บรษิัทต่างๆ 
7. ผูจ้ดัการกองทนุตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการลงทนุรบัทราบหลงักลบัจากการไปใชส้ิทธิออกเสียง 
8. ผูจ้ดัการกองทนุ ตรวจสอบสรุปการไปประชมุพรอ้มเผยแพรข่ึน้เวบไซตบ์รษิัทรายปี ลกูคา้สามารถดู

ไดจ้าก WebSite และเก็บเอกสารการไปใชส้ิทธิไวเ้ป็นหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบอย่างน้อย 5 ปี 
ทัง้นี ้วิธีการเปิดเผยการใชส้ิทธิออกเสียงใหเ้ป็นไปตามที่ตกลงกบัลกูคา้ 

 
แนวทางการใชส้ิทธิออกเสียง (ขัน้ตอนการไดม้ติ/ผูร้บัผิดชอบในการไปใชส้ิทธิออกเสียง) 
ก่อนการด าเนินการใชส้ิทธิออกเสียงในนามกองทุน ใหผู้จ้ดัการกองทุนที่รบัผิดชอบกองทุนที่มีการลงทุน
ในตราสารที่ เก่ียวข้องกับการประชุมการใช้สิทธิออกเสียงนั้น  หรือพนักงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลพรอ้มการวิเคราะห์เหตุผล หรือ ความเห็นที่เก่ียวกับการด าเนินการใช้สิทธิ 
คดัคา้น การงดออกเสียง หรือการด าเนินการอื่นใด ผ่านผูบ้งัคบับญัชาหรือฝ่ายจดัการลงทนุ เพื่อเสนอต่อ
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คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมอบหมายให้ผู้จัดการ
กองทนุหรือพนกังานของบรษิัทเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุหรือใชส้ิทธิออกเสียง  
หลังการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุน ให้บุคคลที่ ได้รับมอบฉันทะจากบริษัทในการ
ด าเนินการใชส้ิทธิออกเสียงดงักล่าว จดัท ารายงานพรอ้มสรุปผลการใชส้ิทธิเสนอต่อคณะกรรมการการ
ลงทุนเพื่อรบัทราบ และส าเนารายงานดังกล่าวใหฝ่้ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานเพื่อใชใ้นการ
ตรวจสอบ 
 
การจัดเก็บเอกสารหลักฐาน 
 
ใหม้ีการจดัเก็บเอกสารหลกัฐานเก่ียวกับการใชส้ิทธิออกเสียงในนามกองทุนเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 ปีนบั
แต่วนัที่ใชส้ิทธิออกเสียง เพื่อใหส้  านกังาน ก.ล.ต. หรือผูล้งทนุสามารถตรวจสอบได ้
ส าหรับการมอบฉันทะในการใช้สิทธิออกเสียง บริษัทจะมอบหมายให้กรรมการอิสระของบริษัทจด
ทะเบียนแต่ละแห่งใชส้ิทธิออกเสียงแทนบริษัท ในกรณีที่จ  าเป็นและสมควรเท่านัน้ โดยจะมอบหมายให้
กรรมการอิสระใชส้ิทธิออกเสียงเป็นลายลกัษณอ์กัษร และผ่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการ IC 
 
การเปิดเผยแนวทางปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียง 
 
บรษิัทก าหนดใหม้ีการเปิดเผยแนวทางปฏิบตัิในการใชส้ิทธิออกเสียงในนามกองทนุและการด าเนินการใช้
สิทธิออกเสียงในนามกองทนุดงักลา่ว โดยขอ้มลูที่เปิดเผยมีสาระส าคญัดงัต่อไปนี ้
1. แนวทางในการใชส้ิทธิออกเสียงซึ่งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท 
2. รายงานสรุปเก่ียวกับการใชส้ิทธิออกเสียงในรอบปีปฏิทิน โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับรายชื่อบรษิัทที่

มีการใชส้ิทธิออกเสียง จ านวนครัง้ที่เชิญประชุม จ านวนครัง้ที่ไดใ้ชส้ิทธิออกเสียง และจ านวนสิทธิ
ในการออกเสียงโดยแบ่งเป็น งดออกเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

3. รายละเอียดของการใชส้ิทธิออกเสียงที่บรษิัทจดัการมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ โดยก าหนดให้
มีสาระส าคัญเก่ียวกับรายชื่อบริษัทที่จดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ วาระ หวัขอ้วาระ สิทธิในการออก
เสียง โดยแบ่งเป็น เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง พรอ้มเหตผุล 

ทัง้นี ้บริษัทจะเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวขา้งตน้เพื่อใหผู้ล้งทุนเขา้ถึงและรบัทราบขอ้มูลดังกล่าวไดส้ะดวก 
โดยการเปิดเผยขอ้มลูทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 
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แนวทางการตรวจสอบการใช้สิทธิออกเสียง 
 
ฝ่ายตรวจสอบและดแูลการปฏิบตัิงานเป็นผูต้รวจสอบการด าเนินการใชส้ิทธิออกเสียงในนามกองทนุ การ
เปิดเผยแนวทางการใชส้ิทธิออกเสียง และรายงานสรุปเก่ียวกบัการใชส้ิทธิออกเสียงใหเ้ป็นไปที่กฎหมาย
ก าหนด โดยท าการตรวจสอบอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และใหร้ายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
บรษิทัทราบ 
 
 


