แนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนส่ วนบุคคล
เพื่อให้ บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหำชน) “บริษัทฯ” ในฐำนะผู้ได้ รับใบอนุญำตให้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ
บริ หำรกองทุนส่วนบุคคล มีกำรบริ หำรจัดกำรลงทุนตำมหลักควำมไว้ วำงใจ (Fiduciary Duties) หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
(Good Corporate Governance) ตำมหลักธรรมำภิบำล เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้ อตกลงกับลูกค้ ำด้ วยควำมรับผิดชอบ มีจริ ยธรรม
และจรรยำบรรณ และเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของลูกค้ ำ อีกทังท
้ ำให้ ฝ่ำยบริ กำรกองทุนส่วนบุคคลสำมำรถเติบโตได้ อย่ำงยัง่ ยืน
ดังนัน้ บริ ษัทฯจึงกำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรใช้ สทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของทุกบริ ษัทที่กองทุนลงทุน ดังนี ้
1. ในกำรตัดสินใจใช้ สทิ ธิออกเสียง ฝ่ ำยบริ กำรกองทุนส่วนบุคคลจะคำนึงถึงประเด็นต่ำงๆ เช่น
1.1 ผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ ้นกับกองทุน
1.2 ผลประโยชน์ตอ่ กองทุนซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทที่ออกหุ้นนัน้
1.3 ประโยชน์สงู สุดที่กองทุนจะได้ รับ ในกรณีที่ต้องออกเสียงลงมติในประเด็นที่กองทุนที่อยูภ่ ำยใต้ กำรจัดกำรมีควำม
ขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
2. บุคคลที่จะไปใช้ สทิ ธิออกเสียงในกำรประชุมผู้ถือหุ้นในนำมกองทุน
ฝ่ ำยบริ หำรกองทุนส่วนบุคคลจะมอบหมำยให้ ผ้ จู ดั กำรกองทุน หรือบุคคลในหน่วยงำนจัดกำรลงทุนไปใช้ สทิ ธิออกเสียง
ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นในนำมกองทุน ในกรณีที่ ผู้จดั กำรกองทุน หรื อบุคคลในหน่วยงำนจัดกำรลงทุน ไม่สำมำรถเข้ ำร่วมประชุมผู้
ถือหุ้นได้ อำจมอบหมำยให้ บคุ คลอื่น ซึง่ เป็ นผู้ที่มีควำมรู้ ควำมเข้ ำใจในประเด็นที่ต้องใช้ สทิ ธิออกเสียงในกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่
กองทุนได้ ลงทุนไปใช้ สทิ ธิออกเสียงในกำรประชุมผู้ถือหุ้นในนำมกองทุนได้ เช่น กรรมกำรอิสระ หรื อประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
หรื อกรรมกำรตรวจสอบ หรื อผู้ช่วยผู้จดั กำรกองทุน เป็ นต้ น
3. ฝ่ ำยบริ หำรกองทุนส่วนบุคคลอำจพิจำรณำมอบหมำยให้ บคุ คลอื่น เช่น กรรมกำรอิสระ หรื อประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรื อ
กรรมกำรตรวจสอบ หรื อผู้ช่วยผู้จดั กำรกองทุน ในกำรใช้ สทิ ธิออกเสียงแทน โดยฝ่ ำยบริ หำรกองทุนส่วนบุคคลจะแสดงควำม
ประสงค์กำรใช้ สทิ ธิออกเสียงในแต่ละวำระอย่ำงชัดเจน เพื่อให้ ผ้ รู ับมอบหมำยเข้ ำประชุมใช้ สทิ ธิออกเสียงแทนฝ่ ำยบริ หำรกองทุน
ส่วนบุคคล ตำมทีฝ่ ่ ำยบริ หำรกองทุนส่วนบุคคลประสงค์ทกุ ประกำร ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
ก) กรณีที่กองทุนถือหุ้นในบริษัทนันในสั
้ ดส่วนไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของ
้
บริ ษัทนัน้
ข) กรณีที่กองทุนถือหุ้นในบริษัทนันในสั
้ ดส่วนไม่เกินร้ อยละ 1.0 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ค) กรณีทฝี่ ่ ำยบริ หำรกองทุนส่วนบุคคลพิจำรณำแล้ วเห็นว่ำวำระกำรประชุมที่ไปใช้ สทิ ธิออกเสียงไม่สง่ ผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของกองทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ
4. ฝ่ ำยบริ หำรกองทุนส่วนบุคคลจะดำเนินกำรใช้ สทิ ธิออกเสียงในเรื่ องต่ำงๆ ที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อผลประโยชน์
ของกองทุน ตำมแนวทำงกำรออกเสียงในวำระต่ำงๆ ดังนี ้:

4.1 การแต่ งตัง้ /ถอดถอนกรรมการของบริษัท
ฝ่ ำยบริ หำรกองทุนส่วนบุคคลจะพิจำรณำถึงโครงสร้ ำงคณะกรรมกำรที่เหมำะสม มีควำมเป็ นอิสระในกำรทำหน้ ำที่ ไม่เอื ้อให้
บุคคลใดบุคคลหนึง่ มีอำนำจตัดสินใจเบ็ดเสร็ จ และจะพิจำรณำถึงคุณสมบัติตำ่ งๆ ในรำยละเอียดของกรรมกำร เช่น
ประสบกำรณ์ทำงำน ควำมน่ำเชื่อถือ กำรถือหุ้นบริษัท ข้ อพิพำททำงกฎหมำย(ถ้ ำมี)
 โดยทัว่ ไปฝ่ ำยบริ หำรกองทุนส่วนบุคคลจะออกเสียงลงมติเห็นด้ วยกับคณะกรรมกำรทังชุ
้ ดทีม่ ีผลกำรดำเนินงำนเป็ น
ที่นำ่ พอใจ
 ฝ่ ำยบริ หำรกองทุนส่วนบุคคลจะออกเสียงไม่เห็นด้ วยในกำรเลือกตังคณะกรรมกำร
้
ดังนี ้
ก) หำกพบว่ำกรรมกำรชุดเดิมมีกำรบริ หำรงำนผิดพลำดอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ
ข) กรรมกำรที่บริ ษัทเสนอแต่งตัง้ เข้ ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัทไม่ถึง 75% ในรอบปี ที่ผำ่ นมำ โดยไม่มีเหตุผล
อันควร เช่น เจ็บป่ วย หรื อมีภำรกิจเร่งด่วนของครอบครัว เป็ นต้ น
ค) บริ ษัทไม่ให้ ข้อมูลของบุคคลทีบ่ ริ ษัทเสนอแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรแก่ผ้ ถู ือหุ้น
4.2 การรับรองงบการเงิน ผลการดาเนินงาน และการจ่ ายปั นผล
 ฝ่ ำยบริ หำรกองทุนส่วนบุคคลจะพิจำรณำฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน กำรจ่ำยเงินปั นผล ที่อำจส่งผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ที่กองทุนในฐำนะผู้ถือหุ้นจะได้ รับหรื อต่อมูลค่ำหุ้น (shareholder's value) จำกฐำนะกำรเงิน ผลกำร
ดำเนินงำนตำมงบกำรเงินที่ผำ่ นกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ ว
 ฝ่ ำยบริ หำรกองทุนส่วนบุคคลจะไม่รับรอง ฐำนะกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนตำมงบกำรเงิน ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชี
แสดงควำมเห็นว่ำ งบกำรเงินไม่ถกู ต้ อง หรื อให้ ข้อสังเกตว่ำ มีข้อมูลที่ไม่นำ่ เชื่อถือ หรื อถูกจำกัดขอบเขตในกำรสอบ
บัญชี หรื อเป็ นงบกำรเงินที่ผ้ สู อบบัญชีไม่แสดงควำมคิดเห็น
 สำหรับกำรจ่ำยเงินปั นผล ฝ่ ำยบริ หำรกองทุนส่วนบุคคลจะไม่เห็นด้ วยในกรณี ดังนี ้
ก) หำกพบว่ำกำรจ่ำยเงินปั นผลไม่สอดคล้ องกับนโยบำยกำรจ่ำยปั นผลของบริ ษัทโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร
ข) หำกมีกำรแก้ ไขนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลที่อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำหุ้น และ/หรื อหุ้นกู้ที่กองทุนถืออยู่
4.3 การแต่ งตัง้ และถอดถอนผู้สอบบัญชีของบริษัท และกาหนดค่ าตอบแทน
 ฝ่ ำยบริ หำรกองทุนส่วนบุคคลจะพิจำรณำแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีสำหรับกำรตรวจสอบงบกำรเงินของบริ ษัทจำกควำม
น่ำเชื่อถือควำมสำมำรถ และควำมเป็ นอิสระในกำรให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับงบกำรเงิน
 ฝ่ ำยบริ หำรกองทุนส่วนบุคคลจะออกเสียงไม่เห็นด้ วยในกรณี ดังนี ้
ก) หำกผู้สอบบัญชีที่ได้ รับกำรแต่งตังไม่
้ ใช่ผ้ สู อบบัญชีที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. หรื อ ตลำด
หลักทรัพย์
ข) หำกมีข้อสงสัยในควำมน่ำเชื่อถือ หรื อควำมเป็ นอิสระของสำนักงำนสอบบัญชี หรื อผู้สอบบัญชี
ค) หำกไม่เปิ ดเผยค่ำสอบบัญชีอย่ำงชัดเจน

4.4 การจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการ
 ฝ่ ำยบริ หำรกองทุนส่วนบุคคลจะพิจำรณำค่ำตอบแทนตำมควำมเหมำะสมเพือ่ เป็ นแรงจูงใจสำหรับกรรมกำรที่มี
คุณภำพ โดย พิจำรณำค่ำตอบแทน เงินรำงวัล และผลประโยชน์อื่นใด ให้ สอดคล้ องกับหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบและ
ผลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรเป็ นสำคัญ
 ฝ่ ำยบริ หำรกองทุนส่วนบุคคลจะออกเสียงไม่เห็นด้ วยในกรณีที่คำ่ ตอบแทนกรรมกำรที่บริ ษัทเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจำรณำอนุมตั ิไม่สอดคล้ องกับผลประกอบกำรของบริษัท เช่น กำรเพิ่มค่ำตอบแทนหรื อจ่ำยเงินโบนัสให้
กรรมกำรในขณะที่บริ ษัทมีผลขำดทุนจำกกำรดำเนินงำน
4.5 การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ให้ แก่ กรรมการและพนักงาน หรือการใช้ สทิ ธิซอื ้ หุ้นแก่ กรรมการ/พนักงาน
(Employee Stock Option Plans-ESOP)
 ฝ่ ำยบริ หำรกองทุนส่วนบุคคลจะพิจำรณำกำรออกหลักทรัพย์ หรื อกำรให้ สทิ ธิซื ้อหุ้นแก่กรรมกำร/พนักงำน โดย
คำนึงถึงควำมสมดุลระหว่ำงกำรจูงใจกรรมกำร/พนักงำน กับผลกำรดำเนินงำนของบริษัทที่คำดว่ำจะได้ รับ และ
ควำมเหมำะสมซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั สถำนกำรณ์ในขณะนัน้ เช่นในอุตสำหกรรมมีกำรแข่งขันแย่งตัวบุคลำกรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถสูง เป็ นต้ น
 โดยฝ่ ำยบริ หำรกองทุนส่วนบุคคลจะออกเสียงไม่เห็นด้ วยในกรณี ดังนี ้
ก) วัตถุประสงค์ไม่ใช่เพื่อจูงใจให้ สร้ ำงผลตอบแทนในระยะยำวให้ แก่บริ ษัท
ข) หำกแผนกำรให้ ESOP ไม่เปิ ดเผยเรื่ องผลกระทบจำกกำร Dilution
ค) หำกแผนกำรให้ ESOP มีผลกระทบจำกกำร Control Dilution จำกกำรออกหุ้น ESOP เกินกว่ำ 5% ของทุน
จดทะเบียนที่เรี ยกชำระแล้ ว
ง) รำคำใช้ สทิ ธิน้อยกว่ำรำคำตลำดอย่ำงมีนยั สำคัญ
จ) ให้ สทิ ธิแก่บำงรำยหรื อบำงกลุม่ โดยปรำศจำกเหตุผลอันสมควร
4.6 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างเงินทุนของบริษัท
 ฝ่ ำยบริ หำรกองทุนส่วนบุคคลจะพิจำรณำกำรเปลีย่ นแปลงโครงสร้ ำงเงินทุนของบริษัท เช่น กำรเพิม่ ทุน กำรลดทุน
กำรไม่เสนอขำยหุ้นเพิม่ ทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม กำรปรับโครงสร้ ำงหนี ้ กำรออกหุ้นกู้ เป็ นต้ น โดยคำนึงถึงควำม
เหมำะสมกับประโยชน์ที่จะได้ รับ รวมถึงควำมเสีย่ งที่ยอมรับได้ และผลกระทบต่อกำรถือครองหุ้น ณ สถำนกำรณ์
นัน้
 ฝ่ ำยบริ หำรกองทุนส่วนบุคคลจะออกเสียงไม่เห็นด้ วยในกรณี ดังนี ้
ก) หำกเป็ นกำรเพิ่มทุนที่ทำให้ มกี ำรแบ่งชันของผู
้
้ ถือหุ้น หรื อกระทำกำรใด ๆ ทีท่ ำให้ เกิดควำมไม่เท่ำเทียม
ระหว่ำงผู้ถือหุ้น เช่น ให้ สทิ ธิในกำรออกเสียงไม่เท่ำกัน
ข) หำกเป็ นกำรเพิ่มทุนโดยไม่ให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อส่งผลให้ เกิด dilution มำกจนเกินไป โดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร

4.7 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างองค์ กร
 ฝ่ ำยบริ หำรกองทุนส่วนบุคคลจะพิจำรณำกำรเปลีย่ นแปลงโครงสร้ ำงองค์กร เช่น กำรเข้ ำเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในกิจกำร
อื่นหรื อกำรจำหน่ำยจ่ำยโอนทรัพย์สนิ ที่มีควำมสำคัญต่อกำรดำเนินงำนของบริ ษัท กำรปรับเปลีย่ นตำแหน่งสำคัญ
ในบริ ษัทตำมควำมเหมำะสมเป็ นกรณีๆไป ซึง่ โดยปกติฝ่ำยบริ หำรกองทุนส่วนบุคคลจะใช้ สทิ ธิออกเสียงในแนวทำง
เดียวกันกับที่ฝ่ำยบริ หำรจัดกำรของบริ ษัทเสนอมำ
 ฝ่ ำยบริ หำรกองทุนส่วนบุคคลจะออกเสียงไม่เห็นด้ วยในกรณีที่กำรเปลีย่ นโครงสร้ ำงองค์กรจะส่งผลกระทบต่อบริ ษัท
ในระยะยำว หรื อเงื่อนไขและข้ อเสนอต่ำงๆ ไม่มคี วำมเหมำะสมและไม่เป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นปั จจุบนั
4.8 การทาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 ฝ่ ำยบริ หำรกองทุนส่วนบุคคลจะพิจำรณำกำรทำธุรกรรมที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์หรื อกำรทำรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกันระหว่ำงบริ ษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ผู้ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ บุคคลหรื อห้ ำงหุ้นส่วนหรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
ตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์วำ่ ด้ วยเรื่ องข้ อกำหนดในรำยละเอียด
เกี่ยวกับกำรป้องกันและจัดกำรควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ที่ออกโดยอำศัยอำนำจในพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรื อหลักเกณฑ์อื่นใดในลักษณะเดียวกันได้ กำหนดไว้
 ฝ่ ำยบริ หำรกองทุนส่วนบุคคลจะออกเสียงไม่เห็นด้ วยในกรณี ดังนี ้
ก) หำกพบว่ำมีกำรเสนอขำยหลักทรัพย์แก่กรรมกำรและ/หรื อพนักงำนซึง่ เกินกว่ำสมควรที่ไม่เป็ นประโยชน์ตอ่
กองทุนในฐำนะผู้ถือหุ้น
ข) หำกพบว่ำกำรทำธุรกรรมที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัทกับผู้ถือหุ้นและผู้ทเี่ กี่ยวข้ องกับ
ผู้ถือหุ้น หรื อกำรทำรำยกำรทีเ่ กี่ยวโยงกัน ทำไปโดยไม่มีควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
4.9 การได้ มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์ สนิ สาคัญ การซือ้ ขายหรือให้ เช่ ากิจการ การควบหรือรวมกิจการ การจ้ างบริหาร
และการครอบงากิจการ
 ฝ่ ำยบริ หำรกองทุนส่วนบุคคลจะพิจำรณำกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ สำคัญนันมี
้ ควำมเหมำะสม
สอดคล้ องกับกำรดำเนินธุรกิจปกติ และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ตอ่ บริษัทตลอดจนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
ไม่เป็ นประโยชน์
เฉพำะผู้ที่เกี่ยวข้ องหรื อทำให้ บริ ษัทเสียหำย
 ฝ่ ำยบริ หำรกองทุนส่วนบุคคลจะออกเสียงไม่เห็นด้ วยในกรณี ดังนี ้
ก) หำกไม่เปิ ดเผยถึงรำยละเอียดของกำรได้ มำหรื อกำรจำหน่ำยทรัพย์สนิ กำรซื ้อขำยหรื อให้ เช่ำกิจกำร กำร
ควบหรื อรวมกิจกำร กำรจ้ ำงบริ หำร และกำรครอบงำกิจกำร เช่น วัตถุประสงค์ ที่มำ รำคำ เป็ นต้ น
ข) หำกเป็ นกรณีที่ต้องใช้ ควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินแต่ไม่มีกำรเปิ ดเผยควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำร
เงิน หรื อที่ปรึกษำทำงกำรเงินไม่เห็นด้ วยอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ
ค) หำกพบว่ำลักษณะของกำรทำรำยกำรมิใช่กำรดำเนินธุรกิจปกติ และบริ ษัทไม่มีกำรชี ้แจงเหตุผลและควำม
จำเป็ นอย่ำงชัดเจนในกำรเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำว

4.10 การแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท
 ฝ่ ำยบริ หำรกองทุนส่วนบุคคลจะพิจำรณำกำรเปลีย่ นแปลงแก้ ไขข้ อบังคับ โดยฝ่ ำยบริ หำรกองทุนส่วนบุคคลจะใช้ สทิ ธิ
ออกเสียงในแนวทำงเดียวกันกับที่ฝ่ำยบริ หำรจัดกำรของบริ ษัทเสนอมำ ทังนี
้ ้หำกกำรแก้ ไขข้ อบังคับเป็ นกำรกระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหุ้นอย่ำงมีนยั สำคัญ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ฝ่ ำยบริ หำรกองทุนส่วนบุคคลจะพิจำรณำเป็ นกรณีไป
4.11 การเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัท หรือวัตถุประสงค์ ของบริษัท
 ฝ่ ำยบริ หำรกองทุนส่วนบุคคลจะพิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบกรณีกำรเปลีย่ นประเภทธุรกิจของบริษัท หรื อกำรแก้ ไข
วัตถุประสงค์ของบริษัทในกรณีบริ ษัทต้ องแก้ ไขให้ สอดคล้ องกับประกำศ กฎหมำยที่หน่วยงำนกำกับดูแลบริ ษัทนัน้
กำหนด ทังนี
้ ้สำหรับกรณีอื่นๆ ฝ่ ำยบริ หำรกองทุนส่วนบุคคลจะพิจำรณำควำมจำเป็ นของบริ ษัทเป็ นกรณีๆไป
4.12 การออกใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้น หรือการออกหลักทรัพย์ แปลงสภาพ
 ฝ่ ำยบริ หำรกองทุนส่วนบุคคลจะพิจำรณำกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น หรื อกำรออกหลักทรัพย์แปลงสภำพ
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมและ/หรื อผู้ถือหุ้นใหม่ โดยคำนึงถึงผลได้ เสียของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นเดิม
 ฝ่ ำยบริ หำรกองทุนส่วนบุคคลจะออกเสียงไม่เห็นด้ วยในกรณี ดังนี ้
ก) วัตถุประสงค์ไม่ใช่เพื่อสร้ ำงประโยชน์ให้ แก่บริษัท
ข) หำกแผนกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น หรื อกำรออกหลักทรัพย์แปลงสภำพ ไม่เปิ ดเผยเรื่ อง
ผลกระทบจำกกำร Dilution
ค) หำกมีกำรจัดสรรสิทธิซื ้อหุ้น หรื อหลักทรัพย์แปลงสภำพให้ กบั บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดย
สิทธิที่จะซื ้อหุ้น หรื อแปลงสภำพหลักทรัพย์นนมี
ั ้ ผลกระทบจำกกำร Dilution เกินกว่ำ 5% ของทุนจดทะเบียนที่
เรี ยกชำระแล้ ว
ง) หำกมีกำรจัดสรรสิทธิซื ้อหุ้น หรื อหลักทรัพย์แปลงสภำพให้ กบั บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดย
รำคำใช้ สทิ ธิที่จะซื ้อหุ้น หรื อรำคำใช้ สทิ ธิแปลงสภำพหลักทรัพย์มรี ำคำที่ต่ำเกินไป
จ) หำกอัตรำดอกเบี ้ยจ่ำยของหุ้นกู้แปลงสภำพ (Convertible Debenture) สูงเกินไป และ/หรื อมีรำคำใช้ สทิ ธิ
ต่ำเกินไป
ฉ) หำกแผนกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น หรื อกำรออกหลักทรัพย์แปลงสภำพทำให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
เสียเปรี ยบ
ช) ให้ สทิ ธิแก่บำงรำยหรื อบำงกลุม่ โดยปรำศจำกเหตุผลอันสมควร

4.13 วาระการประชุมที่ไม่ ได้ แจ้ งเป็ นการล่ วงหน้ า
 ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หำกมีวำะอืน่ แทรกในกำรประชุมทีต่ ้ องใช้ สทิ ธิออกเสียงโดยไม่ได้ แจ้ งเป็ นกำรล่วงหน้ ำ ตำมที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริ หำรกองทุนส่วนบุคคลมิได้ พิจำรณำก่อน หรื อ ไม่เป็ นไปตำมแนวทำงที่คณะกรรมกำรบริ หำรกองทุน
ส่วนบุคคลกำหนด ฝ่ ำยบริ หำรกองทุนส่วนบุคคลจะงดออกเสียงในวำระดังกล่ำว
4.14 เรื่องอื่นๆ
 ในกรณีที่บริ ษัทเสนอเรื่ องที่ไม่ได้ มีกำรกำหนดในแนวทำงกำรใช้ สทิ ธิออกเสียงไว้ ฝ่ ำยบริ หำรกองทุนส่วนบุคคลจะออก
เสียง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวมและเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็ นสำคัญ
 นอกจำกนี ้ ฝ่ ำยบริ หำรกองทุนส่วนบุคคลสนับสนุนให้ บริ ษัทจดทะเบียนมีนโยบำยที่ชดั เจนในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ทังนี
้ ้ เพื่อควำมยัง่ ยืนในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทและเป็ นกำรสร้ ำงควำมเชื่อมัน่ ให้ กบั ผู้ลงทุน
ทังนี
้ ้หำกกำรใช้ สทิ ธิออกเสียงในเรื่ องใดไม่เป็ นไปตำมแนวทำงที่กำหนดข้ ำงต้ น กำหนดให้ ฝ่ำยบริ หำรกองทุนส่วนบุคคล
นำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ หำรกองทุนส่วนบุคคลพิจำรณำ
5. ฝ่ ำยบริ หำรกองทุนส่วนบุคคลอำจพิจำรณำไม่เข้ ำร่วมประชุมในกรณีที่กองทุนไม่ได้ มกี ำรลงทุนในหุ้นนันแล้
้ ว ณ วันประชุมผู้ถือ
หุ้น หรื อกองทุนที่ฝ่ำยบริ หำรกองทุนส่วนบุคคล มิได้ รับมอบอำนำจในกำรใช้ สทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำกกองทุนภำยใต้
กำรจัดกำร
6. กำรจัดระบบงำนในกำรตรวจสอบกำรดำเนินกำรในกำรใช้ สทิ ธิออกเสียง
ฝ่ ำยบริ หำรกองทุนส่วนบุคคลจะสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินกำรใช้ สทิ ธิออกเสียงอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และรำยงำนผลกำร
ดำเนินกำรใช้ สทิ ธิออกเสียง เสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริ หำรกองทุนส่วนบุคคล
7. กำรจัดเก็บเอกสำรรำยงำนกำรใช้ สทิ ธิออกเสียง
ฝ่ ำยบริ หำรกองทุนส่วนบุคคลจะจัดเก็บเอกสำรหลักฐำนเกี่ยวกับกำรใช้ สทิ ธิออกเสียงเป็ นระยะเวลำอย่ำงน้ อย 5 ปี นับแต่วนั ที่ใช้
สิทธิออกเสียง
8. กำรเปิ ดเผยแนวทำงกำรใช้ สทิ ธิออกเสียง และกำรดำเนินกำรใช้ สทิ ธิออกเสียงต่อผู้ลงทุน
บริ ษัทฯจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกำรใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ลกู ค้ ำ ได้ รับทรำบและเข้ ำถึงข้ อมูลใน
ช่องทำงต่ำงๆ โดยกำรเปิ ดเผย ข้ อมูลจะประกอบด้ วยรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
8.1 นโยบำยกำรใช้ สทิ ธิออกเสียงของบริ ษัทฯ (เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ)
8.2 รำยงำนผลกำรใช้ สทิ ธิออกเสียงประจำปี ในบริษัทที่ลงทุน และรำยละเอียดกำรใช้ สทิ ธิออกเสียงในวำระที่มีนยั สำคัญ
รวมถึงควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัทฯและบริ ษัททีล่ งทุน และธุรกรรมใดๆ ทีเ่ กี่ยวข้ องกับบริ ษัทแม่ของบริษัทฯ หรื อ
บริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจอื่นๆ (รำยงำนประจำปี ต่อลูกค้ ำกองทุนส่วนบุคคล)

ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ อำจเปิ ดเผยรำยงำนผลกำรใช้ สทิ ธิออกเสียงในภำพรวม เช่น ระบุจำนวนบริษัทที่มีกำรจัดประชุม จำนวนที่
เข้ ำร่วมประชุม ผลกำรประชุม สนับสนุน / คัดค้ ำน หรื องดออกเสียง กี่ครัง้ จำนวนเท่ำไหร่ เรื่ องที่คดั ค้ ำน เป็ นต้ น(เปิ ดเผยบน
เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ)
แนวทำงในกำรใช้ สทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นข้ ำงต้ นไม่ครอบคลุมกำรใช้ สทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทต่ำงประเทศ โดยแนวทำงในกำรใช้ สทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมข้ ำงต้ น ได้ รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ กำรกองทุน
ส่วนบุคคล ครัง้ ที่ 9/2562 ณ วันที่ 13 พ.ค. 62 โดยมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 13 พฤษภำคม 2562 เป็ นต้ นไป

