
 

นโยบายและแนวทางปฎบิัติในการใช้สิทธิออกเสียงในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น (Proxy Voting) 

บริษทัจดัการไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงในการ
ประชุมผูถื้อหุน้ (Proxy Voting) ส าหรับกองทุนทุกประเภทภายใตก้ารจดัการท่ีมีการลงทุนในตราสารแห่งทุน หรือตรา
สารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผูถื้อหุ้น และเพ่ือให้การบริหารจดัการกองทุนของ
บริษัทจัดการเป็นไปตามแนวทางบรรษัทภิบาลท่ีดี (good governance)  และให้เกิดแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนและ
สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด จึงเห็นสมควรท่ีจะ
ก าหนดแนวทางในการไปใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในนามกองทุนท่ีอยูภ่ายใตก้ารจดัการของบริษทั รวมถึง
การเปิดเผยขอ้มลูตามแนวทางดงัต่อไปน้ี           

1. แนวทางการใช้สิทธิออกเสียง 

 1.1 แนวทางการใชสิ้ทธิออกเสียงใชก้บักองทุนท่ีอยูภ่ายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการ 

1.2 กรณีกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลมอบหมายใหบ้ริษทัจดัการใชสิ้ทธิออกเสียงแทนลูกคา้ บริษทัจดัการ
จะถือปฏิบติัเป็นแนวทางเดียวกนั 

1.3 คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการลงทุนเป็นผูพิ้จารณาตดัสินใจในการไปใชสิ้ทธิออก
เสียงในการประชุมผูถื้อหุ้นของหลกัทรัพย์ท่ีกองทุนได้ลงทุน  โดยค านึงถึงผลดีและผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนกบักองทุน 
ผลประโยชน์ต่อกองทุนซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีออกหุน้นั้นเป็นส าคญั ประโยชน์สูงสุดท่ีกองทุนจะไดรั้บในกรณีท่ี
ตอ้งออกเสียงลงมติในประเด็นท่ีกองทุนท่ีอยู่ภายใตก้ารจดัการมีผลประโยชน์ขดัแยง้กนั เน่ืองจากไดมี้การลงทุนทั้งใน
หุ้นและตราสารหน้ีท่ีออกโดยบริษทัท่ีออกหุ้นนั้น การด าเนินการเพ่ิมเติมในกรณีท่ีจะใชสิ้ทธิออกเสียงแตกต่างจาก
ขอ้เสนอของฝ่ายบริหารของบริษทัท่ีออกหุน้ 

1.4 การแต่งตั้งตวัแทนของบริษทัจดัการท่ีสมควรไดรั้บมอบฉนัทะ   ในการด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงในนาม
กองทุน จะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้และความเขา้ใจในประเดน็ท่ีจะใชสิ้ทธิออกเสียง เช่น 

 ผูจ้ดัการกองทุน / ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน นกัวิเคราะห์ หรือ พนกังานอ่ืนท่ีเห็นวา่เหมาะสม 

 บุคคลภายนอกอ่ืน ๆ ท่ีบริษทัจดัการอาจพิจารณามอบฉันทะให้เป็นผูท้  าหนา้ท่ีในการใชสิ้ทธิออก
เสียงแทนกองทุนได ้เช่น ในกรณีท่ีวาระการประชุมท่ีไปใช้สิทธิออกเสียงไม่ส่งผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญั หรือ กิจการของบริษทัท่ีลงทุนมีการด าเนินธุรกิจตามปกติหรือ ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ลงทุนมีมติเห็นชอบทุกวาระการประชุม เป็นตน้ ทั้งน้ีในกรณีมอบอ านาจใหบุ้คคลภายนอกไปใชสิ้ทธิ
ออกเสียงแทน บริษทัจดัการอาจมอบฉนัทะให ้เช่น ผูดู้แลผลประโยชน ์ตวัแทนของสมาคมนกัลงทุน



 

ไทยหรือหน่วยงานอิสระท่ีคุม้ครองผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น หรือกรรมการอิสระของบริษทัจด
ทะเบียนท่ีจดัประชุมผูถื้อหุ้น เป็นผูด้  าเนินการออกสิทธิใช้เสียงแทนกองทุน ตามท่ีคณะกรรมการ
ลงทุนก าหนด 

1.5 ฝ่ายจดัการลงทุนเป็นผูน้ าเสนอวาระการไปใชสิ้ทธิออกเสียงในแต่ละคร้ัง เขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ลงทุน พร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบการตดัสินใจในวาระต่างๆ โดยจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร และตอ้งเก็บไวเ้ป็น
หลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 5 ปี   และจดัท ารายงานการไปใชสิ้ทธิออกเสียงตามแบบฟอร์มท่ีกฎหมายก าหนด 
พร้อมทั้งแจง้ใหค้ณะกรรมการลงทุนรับทราบทุกคร้ัง หลงักลบัจากการไปใชสิ้ทธิออกเสียง 

1.6 ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายในการไปใชสิ้ทธิออกเสียงตอ้งสามารถด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงในนามกองทุนได้
อยา่งอิสระ โดยเฉพาะในกรณีประเด็นท่ีตอ้งใชสิ้ทธิออกเสียงเพ่ือกองทุนนั้น มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั
จดัการหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งใชสิ้ทธิออกเสียงโดยค านึงถึงผลดีและผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนกบักองทุน ผลประโยชนต่์อ
กองทุนเป็นส าคญั และประโยชนสู์งสุดท่ีกองทุนจะไดรั้บ  

2. แนวทางปฏิบัตใินการพจิารณาตดัสินใจไปใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น 
    บริษทัจดัการก าหนดหลกัปฏิบติัในการใชสิ้ทธิออกเสียง ดงัต่อไปน้ี 

 2.1 บริษทัจดัการควรพิจารณาออกเสียง เห็นด้วย กบัวาระท่ีพิจารณาแลว้เป็นผลดีหรือเป็นประโยชนก์บั
กองทุน รวมทั้งผูถื้อหุน้เดิม ผูถื้อหุน้รายยอ่ยและส่วนรวมเป็นส าคญั รวมถึงวาระปกติในการบริหารกิจการของบริษทั 
(Day to day operation) เพ่ือใหก้ารด าเนินบริหารกิจการของบริษทัเป็นไปดว้ยดี 

2.2 บริษทัจดัการควรพิจารณาออกเสียง ไม่เห็นด้วย กบัวาระท่ีไม่ไดรั้บขอ้มูลเพ่ือประกอบการพิจารณาอยา่ง
เพียงพอ หรือวาระท่ีพิจารณาแลว้ไม่เป็นผลดีหรือไม่ก่อประโยชนใ์ดใหก้บักองทุน หรือไม่เก่ียวขอ้งต่อผูถื้อหุน้รายยอ่ย
หรือส่วนรวม โดยเฉพาะวาระที่มปีระเดน็ด้านการเงนิ การลงทุนของบริษทั 

2.3. บริษทัจดัการควรพิจารณาออกเสียง งดออกเสียง กบัวาระท่ีพิจารณาแลว้เห็นวา่ไม่สามารถท่ีจะใหก้าร
สนบัสนุนดว้ยได ้เช่น วาระท่ีมีความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชนเ์ป็นตน้ 

3. เร่ืองที่บริษทัจะต้องด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ 

3.1 การรับรองงบการเงิน ผลการด าเนินงาน และการจ่ายปันผล 
บริษทัจะออกเสียง “ไม่เห็นดว้ย” 

 กรณีผูต้รวจสอบบญัชีแสดงความเห็นในลกัษณะมีเง่ือนไขในสาระส าคญัต่องบการเงิน 
 กรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลไม่สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายปันผลของบริษทัโดยไม่มีเหตุผล    อนั

สมควร 



 

3.2 การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นส าคญั การซ้ือขายหรือใหเ้ช่ากิจการ การควบหรือรวมกิจการ  
การจา้งบริหารและการครอบง ากิจการ  
            บริษทัจะออกเสียง “ไม่เห็นดว้ย” 

 กรณีท่ีไม่เปิดเผยถึงรายละเอียดของการไดม้าหรือการจ าหน่ายหรัพยสิ์น การซ้ือขายหรือใหเ้ช่า 
กิจการ การควบหรือรวมกิจการ การจา้งบริหาร และการครอบง ากิจการ เช่น วตัถุประสงค,์ ท่ีมา, ราคา 
เป็นตน้ 

3.3 การแต่งตั้งกรรมการของบริษทั 
            บริษทัจะออกเสียง “ไม่เห็นดว้ย” 

 กรณีก าหนดต าแหน่งประธานกรรมการและ CEO  เป็นบุคคลเดียวกนั (เวน้แต่บริษทับางแห่งอาจจะ
เกิดผลกระทบต่อการบริหารการด าเนินงานหากต าแหน่งดงักล่าวแยกออกจากกนั) 

 กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระท่ีไม่เป็นไปตามแนวทางท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด อาทิเช่น มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบับริษทัท่ีปรึกษาท่ีบริษทัหรือผูบ้ริหารระดบัสูงใชบ้ริการอยู่ หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัลกูคา้
รายใหญ่ หรือมีความสมัพนัธ์อ่ืนใดท่ีเห็นไดช้ดัวา่อาจท าใหข้าดความเป็นอิสระ เป็นตน้ 

 กรณีแต่งตั้งกรรมการท่ีมีหลกัฐานแสดงเจตนากระท าผิด หรือปกปิด ขอ้มลูทางการเงิน / บญัชี 

3.4 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างเงินทุนของบริษทั 
            บริษทัจะออกเสียง “ไม่เห็นดว้ย” 

 กรณีท่ีเป็นการซ้ือหุน้คืนจนท าให ้Free Float  ต ่ากวา่ 20 % 

3.5 การแต่งตั้งและถอดถอนผูส้อบบญัชีของบริษทั 
          บริษทัจะออกเสียง “ไม่เห็นดว้ย” 

 กรณีมีขอ้มูลปรากฏถึงความสัมพนัธ์นอกเหนือจากการเป็นผูส้อบบญัชี  เช่น เป็นท่ีปรึกษาดา้นการ
บญัชี บริษทัหรือเป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษทัดว้ยหรือผูบ้ริหารบริษทัมีความสมัพนัธ์ใกลชิ้ดกบั
ผูส้อบบญัชี 

 กรณีเป็นผูส้อบบญัชีรายเดิม  ซ่ึงมีระยะเวลาของการเป็นผูส้อบบญัชีผูกขาดกบับริษทัติดต่อกนัเกิน
กว่า 5 ปี ยกเวน้ผูส้อบบญัชีรายเดิมนั้นเป็นส านกังานตรวจเงินแผ่นดินหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมีลกัษณะ
เช่นเดียวกนั  อย่างไรก็ดีหากจะพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายเดิมกลบัมาเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
อีก ควรเวน้ช่วงอยา่งนอ้ย 2 รอบปีบญัชี 

      3.6 การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษใหแ้ก่กรรมการของบริษทั 
             บริษทัจะออกเสียง “ไม่เห็นดว้ย” 

 กรณีท่ีใหป้ระโยชนก์บับุคคลส่วนนอ้ยหรือบางกลุ่มโดยไม่แสดงเหตุผลอนัสมควร 



 

 กรณีไม่เปิดเผยจ านวนเงินในการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ 

3.7 การท าธุรกรรมท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหวา่งบริษทักบัผูถื้อหุน้และผูเ้ก่ียวขอ้งกบั 
ผูถื้อหุน้  หรือการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

             บริษทัจะออกเสียง “ไม่เห็นดว้ย” 
 กรณีเป็นรายการท่ีเกิดประโยชนส่์วนตวัเฉพาะกบัผูเ้ก่ียวขอ้งหรือท าใหบ้ริษทัเสียหาย 

3.8 การเปล่ียนแปลงประเภทธุรกิจของบริษทั หรือวตัถุประสงคข์องบริษทั 
             บริษทัจะออกเสียง “ไม่เห็นดว้ย” 

 กรณีท่ีไม่มีการเปิดเผยวตัถุประสงคข์องการเปล่ียนประเภทธุรกิจของบริษทัหรือวตัถุประสงคข์อง
บริษทั 

3.9 การแกไ้ขขอ้บงัคบั และ/หรือ หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั 
             บริษทัจะออกเสียง “ไม่เห็นดว้ย” 

 กรณีท่ีไม่เปิดเผยถึงวตัถุประสงคใ์นการแกไ้ข 
 กรณีท่ีไม่มีการเปิดเผยขอ้ความท่ีจะมีการแกไ้ขและขอ้ความท่ีประสงคจ์ะแกไ้ขใหท้ราบก่อน 

3.10 การจ ากดัความรับผิดของกรรมการ และการเพ่ิมเงินชดใชค่้าเสียหายใหก้รรมการบริษทั  
              บริษทัจะออกเสียง “ไม่เห็นดว้ย” 

 กรณีท่ีบริษทัเสนอใหล้ดหรือจ ากดัความรับผิดของกรรมการหรือเสนอใหก้รรมการไม่ตอ้ง 
รับผิดชอบใด ๆ หากมีความเสียหายจากการกระท าผิดพลาดในหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีตนปฏิบติั
หนา้ท่ีอยู ่

3.11 การออกหลกัทรัพยใ์หแ้ก่กรรมการหรือพนกังาน หรือการใหสิ้ทธิซ้ือหุน้แก่กรรมการหรือพนกังาน  
        (Employee stock option plan – ESOP ) 
              บริษทัจะออกเสียง “ไม่เห็นดว้ย” 

 กรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพย์แก่กรรมการและ/หรือพนักงานซ่ึงเกินกว่าสมควรท่ีไม่เป็น 
ประโยชนต่์อกองทุนในฐานะผูถื้อหุน้ 

 กรณีท่ีแผนการให ้ESOP ไม่เปิดเผยเร่ืองการ dilution 
 กรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพย์แก่กรรมการและ/หรือพนักงานซ่ึงเกินกว่าสมควรท่ีไม่เป็น

ประโยชนต่์อกองทุนในฐานะผูถื้อหุน้ 

3.12 วาระเร่ืองอ่ืน ๆ 
              บริษทัจะออกเสียง “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” 



 

 วาระเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีมิไดมี้การแจง้เป็นการล่วงหนา้ 

4.    ขั้นตอนการใช้สิทธิออกเสียง 

4.1. ก่อนด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียง ฝ่ายจดัการลงทุนตอ้งรวบรวมศึกษาขอ้มูลของเร่ืองท่ีตอ้งไปออกเสียง
ตามแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง รวมทั้งขอ้มูลเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัจดัการ หรือบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง เพ่ือน าเสนอขอ้มูลต่อคณะกรรมการลงทุนพิจารณาแนวทางการใชสิ้ทธิออกเสียงและอนุมติัการใชสิ้ทธิออก
เสียง 

4.2. คณะกรรมการลงทุนตดัสินใจใชสิ้ทธิออกเสียง และอนุมติัให้ผูรั้บมอบฉันทะไปใชสิ้ทธิออกเสียงแทน
บริษทั โดยระบุลกัษณะการใชสิ้ทธิออกเสียงใหช้ัดเจนว่าเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หรือมีความเห็นขดัแยง้
กบัฝ่ายบริหารอย่างไร เพ่ือผูท่ี้รับมอบฉันทะไปใชสิ้ทธิออกเสียงด าเนินการไดถู้กตอ้งทั้งน้ีโดยค านึงถึงกรณีมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนด์ว้ย 

4.3. ผูท่ี้ไปใชสิ้ทธิออกเสียงตอ้งออกเสียงตามท่ีคณะกรรมการลงทุนก าหนด 

4.4. ส่วนสนบัสนุนการลงทุน ฝ่ายจดัการลงทุน จดัท ารายงานการใชสิ้ทธิออกเสียงเสนอต่อคณะกรรมการ
ลงทุน เพ่ือสอบทานการปฏิบติัตามนโยบายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  รายงานการใชสิ้ทธิออกเสียง ตอ้งมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

 ช่ือบริษทัท่ีไปใชสิ้ทธิ 
 เร่ืองท่ีใชสิ้ทธิ 
 ลกัษณะการใชสิ้ทธิวา่เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบัการด าเนินการของฝ่ายบริหารของบริษทั 
 เหตุผลการใชสิ้ทธิ 
 จ านวนหุน้ท่ีใชสิ้ทธิออกเสียง 

5.    การตรวจสอบการด าเนินการในการใช้สิทธิออกเสียง 

          บริษทัจดัการก าหนดใหฝ่้ายก ากบัและตรวจสอบเป็นผูต้รวจสอบการด าเนินการในการใชสิ้ทธิออกเสียง และ
การเปิดเผยแนวทางการใชสิ้ทธิออกเสียงใหเ้ป็นไปตามแนวทางท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด เพ่ือใหผู้ล้งทุนหรือลกูคา้เขา้ถึงและรับทราบขอ้มลูดงักล่าวได ้ ดงัน้ี 

5.1 ฝ่ายจดัการลงทุนตอ้งจดัเกบ็เอกสารท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจ และการใชสิ้ทธิออกเสียงวา่ เห็นดว้ย     ไม่
เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง และผลการใชสิ้ทธิและรายงานการใชสิ้ทธิออกเสียงไวเ้ป็นหลกัฐานอย่างนอ้ยเป็นเวลา 5 ปี
นบัแต่วนัท่ีใชสิ้ทธิออกเสียง เพ่ือสามารถตรวจสอบไดภ้ายหลงั 



 

5.2 ฝ่ายก ากบัและตรวจสอบจะท าการตรวจสอบการใชสิ้ทธิออกเสียงอย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง พร้อมทั้งจดัท า
รายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัรับทราบว่าด าเนินการในการใช้
สิทธิออกเสียงเป็นไปตามระเบียบบริษทัและแนวทางท่ีคณะกรรมการลงทุนก าหนดหรือไม่ 

6.   การเปิดเผยข้อมูลแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง ในนามกองทุนต่อผู้ลงทุน 
           บริษทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลแนวทางการใชสิ้ทธิออกเสียง  และการด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงต่อผูล้งทุน
เพ่ือให้ผูล้งทุนเขา้ถึงและรับทราบขอ้มูลดงักล่าวไดโ้ดยสะดวก โดยการปิดประกาศไว ้ณ ท่ีท าการบริษทัจดัการหรือ
เปิดเผยขอ้มลูผา่นทางเวบ็ไซต ์(website) ของบริษทัจดัการ ทั้งน้ีขอ้มลูท่ีเปิดเผยมีดงัต่อไปน้ี 

6.1 แนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียง 

6.2 รายงานสรุปเก่ียวกับการใช้สิทธิออกสียงในรอบปีปฏิทิน ซ่ึงมีสาระส าคัญเก่ียวกับรายช่ือบริษทัท่ีมี    
การใชสิ้ทธิออกเสียง จ านวนคร้ังท่ีมีการใชสิ้ทธิออกเสียงและลกัษณะการใชสิ้ทธิออกเสียงเห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย 

6.3 รายละเอียดของการใชสิ้ทธิออกเสียงท่ีส าคญั เช่น กรณีท่ีบริษทัจดัการมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ระหว่างบริษทัจดัการหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัท่ีออกหุ้นหรือกรณีท่ีบริษทัจดัการมีความเห็นแตกต่างจากฝ่าย
บริหารของบริษทัท่ีออกหุน้ เป็นตน้ ทั้งน้ีบริษทัจดัการก าหนดใหมี้สาระส าคญัเก่ียวกบัรายช่ือบริษทัท่ีออกหุน้ท่ีจดัใหมี้
การประชุมผูถื้อหุ้น ลกัษณะการใชสิ้ทธิออกเสียงเห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ยพร้อมทั้งเหตุผล และจ านวนหุ้นท่ีบริษทั
จดัการใชสิ้ทธิออกเสียงในแต่ละเร่ืองดว้ย 
        ทั้งน้ี  บริษทัจดัการก าหนดวิธีการในการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้โดยการปิดประกาศไว ้ณ ท่ีท าการของ
บริษทัจดัการ นอกจากน้ีบริษทัจดัการจะแจง้วิธีการตรวจดูแนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียงและการด าเนินการใชสิ้ทธิ
ออกเสียงในนามกองทุนใหผู้ล้งทุนและลกูคา้ทราบทุก 6 เดือนหรือปีละ 2 คร้ัง 


