คู่มือแนวทางการออกเสียงที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(Proxy Voting Guidelines)
บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ภัทร จํากัด

ปรับปรุง 1 ตุลาคม 2555
คณะกรรมการอนุมตั ิ ตุลาคม 2555

แนวทางการใช้ สทิ ธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
1) หลักการและเหตุผล
การใช้ สทิ ธิที่ถกู ต้ องของการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นเครื่ องมือสําคัญนอกจากจะเป็ นการช่วยสร้ างการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Governance) ให้ กบั บริ ษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์โดยตรงแล้ ว ยังเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการ
ปกป้องรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยในระยะยาวอีกด้ วย การสร้ างกฎเกณฑ์หนึ่งกฎเกณฑ์ใดขึ ้นมาอาจไม่มีความ
เหมาะสมกับทุกบริ ษัทและทุกสถานการณ์ และนัน่ อาจเป็ นความเสี่ยงอีกประเภทหนึ่งหากเราสร้ างกฎเกณฑ์ขึ ้นมาเพียง
กฎเกณฑ์เดียวเพื่อใช้ เป็ นแนวทางการใช้ สทิ ธิประชุมผู้ถือหุ้น
อย่างไรก็ตาม แนวทางการเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี ้ไม่ได้ ม่งุ หมายทําให้ บริ ษัทที่มีอยู่กลายเป็ นบริ ษัทที่มีการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีขึ ้นมาในช่วงระยะเวลาสันๆ
้ การนําแนวทางนี ้มาร่ วมพิจารณาปรับใช้ กบั เหตุการณ์ในขณะนันๆน่
้ าจะเป็ น
หนทางที่เพิ่มคุณค่า (Value added) สูงสุดให้ กบั ทุกฝ่ ายอย่างแท้ จริง
2) หลักพืน้ ฐาน 4 ประการ
(1) หน้ าที่สําคัญของบริ ษัทจดทะเบียน คือการระดมทุนจากประชาชนทัว่ ไป(ผู้ถือหน่วย) มาเพื่อดําเนินกิจการของบริ ษัท
ให้ มีความเจริ ญเติบโตก้ าวหน้ า คณะกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทควรตระหนักว่าตนเองมีหน้ าที่รับผิดชอบต่อเม็ดเงิน
ที่ได้ ระดมทุนมานัน้
(2) คณะกรรมการและผู้บริ หาร จะต้ องจัดโครงสร้ างบริ ษัทให้ มีความเหมาะสมมีระบบการตรวจสอบ/การสอบทาน และ
การสร้ างสมดุลระหว่างกันในองค์กร (Checks and Balances) เพื่อเสริ มสร้ างความมัน่ ใจให้ การดําเนินกิจการและการ
บริ หารเป็ นไปด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยในระยะยาว
(3) สิทธิในการลงคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นสิทธิประโยชน์อนั สําคัญยิ่งของผู้ถือหน่วย
(4) การพิจารณาออกเสียงลงมติในประเด็นสําคัญ จะต้ องกระทําโดยปราศจากอคติหรื อความคิดเห็นที่โอนเอียงใดๆ
3) การมอบอํานาจผู้ไปใช้ สทิ ธิออกเสียง
กรรมการผู้จัดการอาจมอบหมายให้ ผู้จัดการกองทุน ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน พนักงานในฝ่ ายจัดการกองทุน กรรมการ
ตรวจสอบบริ ษัทหรื อกรรมการอิสระของบริ ษัทนัน้ เป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นและใช้ สิทธิออกเสียงในนามกองทุน ตาม
ความเห็นที่ได้ จากมติ IC โดยบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจะต้ องไม่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทจดทะเบียน ซึง่ ไม่
มีลกั ษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี ้
(1) บุคคลใด ๆ ที่มิใช่ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้ องถิ่น กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน และสํานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ ซึง่ ถือหุ้นในลักษณะใดลักษณะหนึง่ ดังต่อไปนี ้
 บุคคลดังกล่าวที่ถือหุ้นของบริ ษัทจัดการเกินร้ อยละห้ าของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทจัดการ
้
คคลตาม
 บุคคลดังกล่าวที่ถือหุ้นของบุคคลตาม (1) เกินร้ อยละสามสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบุ
(1)
 บุคคลดังกล่าวที่บคุ คลตาม (1) ถือหุ้นเกินร้ อยละสามสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบุ
้
คคลดังกล่าว
้ ่
(2) บุคคลที่บริษัทจัดการถือหุ้นของบุคคลนันอยู

(3) บุคคลที่กรรมการ ผู้จดั การ หรื อบุคคลที่มีอํานาจในการจัดการของบริ ษัทจัดการถือหุ้นเกินร้ อยละสามสิบของจํานวน
หุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบุ
้
คคลนัน้ ทังนี
้ ้ บุคคลที่มีอํานาจในการจัดการ ได้ แก่ กรรมการบริ หาร รองผู้จัดการ
ผู้ช่ ว ยผู้จัด การ ผู้อํ า นวยการฝ่ าย และรวมถึ ง ผู้ดํ า รงตํ า แหน่ ง เที ย บเท่ า ที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น โดยบุค คลดัง กล่า วเป็ น
ผู้รับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับการให้ บริ การด้ านหลักทรัพย์ การปฏิบตั ิการด้ านหลักทรัพย์ การวิจยั ด้ านหลักทรัพย์หรื อ
ตลาดทุน หรื อสายงานอื่ นในทํานองเดี ยวกัน ทัง้ นี ้ ไม่ว่าสายงานนัน้ จะปฏิบัติงานเพื่อให้ บริ การแก่บุคคลอื่นหรื อเพื่อ
ประโยชน์ของบริ ษัทจัดการเอง
้
คคลนัน้
(4) บุคคลที่ผ้ จู ดั การกองทุนถือหุ้นเกินร้ อยละสามสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบุ
(5) บุคคลที่เป็ นที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการหรื อกองทุน
(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินร้ อยละสิบของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
กองทุนรวมนัน้
หรื ออาจมอบฉันทะตามแบบ ข โดยระบุการออกเสียง ในแต่ละวาระที่มีการประชุม ตามเกณฑ์การออกเสียงในข้ อ 3
4) หลักปฏิบัตขิ องการประชุมผู้ถือหุ้น
 บลจ.เกียรตินาคิน จะเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯที่ บลจ.เกียรตินาคิน ลงทุน
 บลจ.เกียรตินาคิน จะพิจารณาออกเสียง “เห็นด้ วย” กับวาระที่พิจารณาแล้ วเป็ นผลดีหรื อเป็ นประโยชน์กบั ผู้ถือหน่วย
เป็ นสําคัญ รวมถึงวาระปกติในการบริหารกิจการของบริษัท (Day to day Operation) ก็จะพิจารณาอนุมตั ิ เพื่อให้ การ
ดําเนินบริหารกิจการของบริ ษัทเป็ นไปด้ วยดี
 บลจ.เกียรตินาคิน จะพิจารณาออกเสียง “ไม่เห็นด้ วย” กับวาระที่พิจารณาแล้ วไม่เป็ นผลดีหรื อไม่ก่อประโยชน์ใดๆต่อ
ผู้ถือหน่วย
 บลจ.เกียรตินาคิน จะพิจารณา “งดออกเสียง” (Abstain) กับวาระที่พิจารณาแล้ วเห็น ว่าไม่สามารถที่จะให้ การ
สนับสนุนได้ โดย บลจ.เกียรตินาคิน จะถือผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็ นหลักสําคัญในการพิจารณา
5) บริษัทจัดการมีแนวทางในการออกเสียงในประเด็นสําคัญต่ างๆดังนี ้
(1) การรับรองงบการเงิน ผลการดําเนินงาน และการจ่ายปั นผล
บริ ษัทจัดการจะออกเสียง “ไม่เห็นด้ วย”
- กรณีผ้ ตู รวจสอบบัญชีแสดงความเห็นในลักษณะมีเงื่อนไขในสาระสําคัญต่องบการเงิน
- กรณีที่มีการจ่ายเงินปั นผลไม่สอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายปั นผลของบริ ษัทโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(2) การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ สําคัญ การซื ้อขายหรื อให้ เช่ากิจการ การควบหรื อรวมกิจการ การจ้ างบริ หาร
และการครอบงํากิจการ
บริษัทจัดการจะออกเสียง “ไม่เห็นด้ วย”
- กรณีที่ไม่เปิ ดเผยถึงรายละเอียดของการได้ มาหรื อการจําหน่ายทรัพย์สนิ การซื ้อขายหรื อ ให้ เช่ากิจการ การควบ
หรื อรวมกิจการ การจ้ างบริหาร และการครอบงํากิจการ เช่น วัตถุประสงค์, ที่มา, ราคา เป็ นต้ น
(3) การแต่งตังกรรมการของบริ
้
ษัท
บริษัทจัดการจะออกเสียง “ไม่เห็นด้ วย”
- กรณีกําหนดตําแหน่งประธานกรรมการและ CEO เป็ นบุคคลเดียวกัน เว้ นแต่บริ ษัทบางแห่งอาจจะเกิด
ผลกระทบต่อการบริหารการดําเนินงานหากตําแหน่งดังกล่าวแยกออกจากกัน

-

กรณีแต่งตังกรรมการอิ
้
สระที่ไม่เป็ นไปตามแนวทางที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด อาทิเช่น มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับ
บริษัทที่ปรึกษาที่บริ ษัทหรื อผู้บริ หารระดับสูงใช้ บริการอยู่ หรื อมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับลูกค้ ารายใหญ่ หรื อมี
ความสัมพันธ์อื่นใดที่เห็นได้ ชดั ว่าอาจทําให้ ขาดความเป็ นอิสระ เป็ นต้ น
- กรณีแต่งตังกรรมการที
้
่มีหลักฐานแสดงเจตนากระทําผิด หรื อปกปิ ด ข้ อมูลทางการเงิน/บัญชี
(4) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างเงินทุนของบริ ษัท
บริษัทจัดการจะออกเสียง “ไม่เห็นด้ วย"
- กรณีที่เป็ นการซื ้อหุ้นคืนจนทําให้ Free Float ตํ่ากว่า 20%
(5) การแต่งตังและถอดถอนผู
้
้ สอบบัญชีของบริษัท
บริษัทจัดการจะออกเสียง “ไม่เห็นด้ วย”
- กรณีมีข้อมูลปรากฏถึงความสัมพันธ์นอกเหนือจากการเป็ นผู้สอบบัญชี เช่น เป็ นที่ปรึกษา ด้ านการบัญชีบริษัท
หรื อเป็ นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทด้ วย หรื อผู้บริหารบริ ษัทมีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับผู้สอบบัญชี
- กรณีเป็ นผู้สอบบัญชีรายเดิม ซึง่ มีระยะเวลาของการเป็ นผู้สอบบัญชีผกู ขาดกับบริ ษัทติดต่อกันเกินกว่า [5 ปี ]
ยกเว้ นผู้สอบบัญชีรายเดิมนันเป็
้ นสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรื อหน่วยงานอื่น ที่มีลกั ษณะเช่นเดียวกัน อย่างไร
้ ้ สอบบัญชีรายเดิมกลับมาเป็ น ผู้สอบบัญชีของบริษัทอีก [ควรเว้ นช่วงอย่างน้ อย 2
ก็ดีหากจะพิจารณาแต่งตังผู
รอบปี บัญชี]
(6) การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้ แก่กรรมการของบริ ษัท
บริษัทจัดการจะออกเสียง “ไม่เห็นด้ วย”
- กรณีที่ให้ ประโยชน์กบั บุคคลส่วนน้ อยหรื อบางกลุม่ โดยไม่แสดงเหตุผลอันสมควร
- กรณีไม่เปิ ดเผยจํานวนเงินในการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ
(7) การทําธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้น หรื อการทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทจัดการจะออกเสียง “ไม่เห็นด้ วย”
- กรณีเป็ นรายการที่เกิดประโยชน์สว่ นตัวเฉพาะกับผู้เกี่ยวข้ องหรื อทําให้ บริ ษัทเสียหาย
(8) การเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจของบริษัท หรื อวัตถุประสงค์ของบริ ษัท
บริษัทจัดการจะออกเสียง “ไม่เห็นด้ วย”
- กรณีที่ไม่มีการเปิ ดเผยวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริ ษัทหรื อวัตถุประสงค์ของบริ ษัท
(9) การแก้ ไขข้ อบังคับ และ/หรื อ หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
บริษัทจัดการจะออกเสียง “ไม่เห็นด้ วย”
- กรณีที่ไม่เปิ ดเผยถึงวัตถุประสงค์ในการแก้ ไข
- กรณีที่ไม่มีการเปิ ดเผยข้ อความที่จะมีการแก้ ไขและข้ อความที่ประสงค์จะแก้ ไขให้ ทราบก่อน
(10) การจํากัดความรับผิดของกรรมการ และการเพิ่มเงินชดใช้ คา่ เสียหายให้ กรรมการบริษัท
บริษัทจัดการจะออกเสียง “ไม่เห็นด้ วย”
- กรณีที่บริษัทเสนอให้ ลดหรื อจํากัดความรับผิดของกรรมการหรื อเสนอให้ กรรมการไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ หากมี
ความเสียหายจากการกระทําผิดพลาดในหน้ าที่ความรับผิดชอบที่ตนปฏิบตั ิหน้ าที่อยู่

(11) การออกหลักทรัพย์ให้ แก่กรรมการหรื อพนักงาน หรื อการให้ สทิ ธิซื ้อหุ้นแก่กรรมการหรื อพนักงาน (Employee Stock
Option Plans – ESOP)
บริษัทจัดการจะออกเสียง “ไม่เห็นด้ วย”
- กรณีที่เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและ/หรื อพนักงานซึง่ เกินกว่าสมควร ที่ไม่เป็ นประโยชน์ตอ่
กองทุนในฐานะผู้ถือหุ้น
- กรณีที่แผนการให้ ESOP ไม่เปิ ดเผยเรื่ องการ dilution
- กรณีที่เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและ/หรื อพนักงานซึง่ เกินกว่าสมควร ที่ไม่เป็ นประโยชน์ตอ่
กองทุนในฐานะผู้ถือหุ้น
(12) วาระเรื่ องอื่น ๆ
บริษัทจัดการจะออกเสียง “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง”
- วาระเรื่ องอื่นๆ ที่มิได้ มีการแจ้ งเป็ นการล่วงหน้ า
สําหรับวาระการประชุมอื่นซึง่ มิได้ กล่าวถึงในแนวทางฉบับนี ้ ให้ อยูใ่ นดุลพินิจของแต่ละบริ ษัทจัดการ
อนึง่ คณะกรรมการจัดการลงทุนอาจจะใช้ สทิ ธิออกเสียงในแนวทางที่แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ ได้ หากมีสถานการณ์หรื อ
เหตุการณ์หรื อข้ อมูลอื่น ๆ ที่พิจารณาแล้ วเห็นว่าการใช้ สทิ ธิออกเสียงในแนวทางอื่นจะเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหุ้นและ
กองทุนมากกว่า หรื อใช้ สทิ ธิงดออกเสียงหากไม่มีข้อมูลที่เพียงพอในการพิจารณา
6) การรายงานและตรวจสอบ
1) ผู้จดั การกองทุนที่ได้ รับมอบหมายจะต้ องจัดทํารายงานสรุปการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการใช้ สทิ ธิออกเสียงเป็ น
รายปี ระบุวนั ที่มีการประชุม วาระ การเข้ าร่วมประชุม และการใช้ สทิ ธิออกเสียงในวาระ ต่างๆ ส่งให้ แก่ฝ่ายกํากับการ
ลงทุน และฝ่ ายจัดการกองทุนต้ องเก็บรักษาเอกสารหลักฐานการเข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 5 ปี
2) ฝ่ ายกํากับการลงทุนทําการตรวจสอบการใช้ สทิ ธิออกเสียงให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดข้ างต้ นเป็ นประจํา อย่างน้ อย
ทุกปี
7) การเปิ ดเผยแนวปฏิบัตใิ นการใช้ สทิ ธิออกเสียง และการดําเนินการใช้ สทิ ธิออกเสียงต่ อผู้ลงทุน
เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนเข้ าถึงและรับทราบข้ อมูลดังกล่าวได้ โดยสะดวก เช่น การเปิ ดเผยข้ อมูลทางเว็บไซต์ (Web site) เป็ นต้ น โดย
ข้ อมูลที่เปิ ดเผย มีสาระอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) แนวทางในการใช้ สทิ ธิออกเสียง
(ข) รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้ สทิ ธิออกเสียงในรอบปี ปฏิทิน ซึง่ มีสาระสําคัญเกี่ยวกับรายชื่อบริ ษัทที่มีการใช้ สทิ ธิออก
เสียง จํานวนครัง้ ที่ได้ ใช้ สทิ ธิออกเสียง และลักษณะการใช้ สทิ ธิออกเสียงสนับสนุนหรื อคัดค้ าน
(ค) รายละเอียดของการใช้ สทิ ธิออกเสียงที่สําคัญ เช่น กรณีที่บริษัทจัดการมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัทที่
ออกหุ้น หรื อกรณีที่บริษัทจัดการมีความเห็นแตกต่างจากฝ่ ายบริ หารของบริษัท ที่ออกหุ้น เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ควรมี
สาระสําคัญเกี่ยวกับรายชื่อบริษัทที่ออกหุ้นที่จดั ให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น และลักษณะการใช้ สทิ ธิออกเสียงสนับสนุน
หรื อคัดค้ านพร้ อมทังเหตุ
้ ผล

