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คู่มอืแนวทำงกำรออกเสยีงทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (Proxy Voting Guidelines) บล.ฟนินัเซยี ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) 

 

บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน)  ก ำหนดแนวทำงกำรใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนำมกองทุนส่วน
บุคคล รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ เพื่อผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส ำคัญ โดยหำกมีกรณีที่เกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ บริษัทจะพิจำรณำโดยถือเอำผลประโยชน์ของผู้ลงทุน เป็นหลัก อีกทั้งเป็นกำรสนับสนุนบรรษัทภิบำลที่ดี และให้
สอดคล้องตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนดบริษัทจึงก ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติ ดังนี้ 

 

ขัน้ตอนกำรพจิำรณำใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนำมกองทนุสว่นบคุคล 

ผู้จัดกำรกองทุนที่ได้รับมอบหมำย จัดท ำรำยงำนสรุปกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ที่ระบุวันที่มีกำรประชุม วำระต่ำงๆ และ
ควำมเห็นในกำรออกเสียงในแต่ละวำระ เสนอเพื่อขอมติจำกคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนส่วนบุคคล โดยคณะกรรมกำรบริหำร
กองทุนส่วนบุคคลของบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำและตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง โดยหำกมีวำระกำรประชุมใดที่ต้องท ำกำรศึกษำ
วิเครำะห์ถึงผลกระทบ ที่มีต่อกองทุนอย่ำงมีนัยส ำคัญ บริษัทจะมีกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมกำร  

 

หลกัเกณฑแ์นวทำงในกำรใชส้ทิธอิอกเสยีงในฐำนะตวัแทนผูถ้อืหุน้ 

บริษัทจะพิจำรณำออกเสียง เห็นด้วยหรือรับทรำบ (For)  ในกรณีที่บริษัทให้ข้อมูลครบถ้วนและ/หรือ พิจำรณำแล้วว่ำเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน และเป็นกำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทและอุตสำหกรรม  อย่ำงไรก็ตำมหำกบริษัทมีข้อมูลประกอบกำร
พิจำรณำใช้สิทธิออกเสียงในวำระใดๆไม่เพียงพอ บริษัทก็สำมำรถลงมติงดออกเสียงในวำระกำรประชุมดังกล่ำว หรือแสดง
ควำมเห็น ไม่เห็นด้วย ในวำระที่พิจำรณำแล้วว่ำไม่ก่อประโยชน์ หรือสร้ำงควำมเสียหำยให้ผู้ถือหุ้นโดยประเด็นท่ีมีนัยส ำคัญดังนี้ 

1. กำรรับรองงบกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี และกำรจ่ำยปนัผล  

แนวกำรในกำรออกเสียง :  บริษัทจะพิจำรณำไม่เห็นด้วย (Against) ก็ต่อเมื่อทำงผู้ตรวจสอบบัญชีแสดงควำมเห็นในลักษณะมี
เงื่อนไขในสำระส ำคัญต่องบกำรเงิน กำรจ่ำยปันผลที่ไม่สอดคล้องกับนโยบำยกำรจ่ำยปันผลของบริษัท หรือมีเหตุผลอันไม่
สมควร  หำกข้อมูลไม่เพียงพอในกำรพิจำรณำบริษัท จะท ำกำรงดออกเสียง (Abstain)   
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2. กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินส ำคัญ กำรซื้อขำยหรือให้เช่ำกิจกำร กำรควบรวมกิจกำร กำรจ้ำงบริหำร และกำร
ครอบง ำกิจกำร   

แนวกำรในกำรออกเสียง :  บริษัทจะพิจำรณำไม่เห็นด้วย (Against) หำกไม่มีกำรเปิดเผยถึงรำยละเอียดกำรได้มำหรือกำร
จ ำหน่ำยทรัพย์สิน กำรซื้อขำยหรือให้เช่ำกิจกำร กำรควบรวมกิจกำร กำรจ้ำงบริหำร และกำรครอบง ำกิจกำรหรือพิจำรณำ
แล้วว่ำจะท ำให้ผู้ถือหุ้นเสียประโยชน์อันควร อีกทั้งหำกข้อมูลไม่เพียงพอในกำรพิจำรณำบริษัทจะท ำกำรงดออกเสียง (Abstain) 

3. กำรแต่งต้ังกรรมกำรของบริษัท 

แนวกำรในกำรออกเสียง :  บริษัทจะพิจำรณำไม่เห็นด้วย (Against) หำกบริษัทแต่งต้ังกรรมกำรของบริษัทที่พิจำรณำแล้วว่ำไม่มี
คุณสมบัติที่เหมำะสมในกำรปฎิบัติหน้ำที่ หรือมีประวัติเสียหำยทำงด้ำนธรรมำภิบำล ไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้ถือหุ้น หรือกำรแต่งตั้ง
กรรมกำรอิสระที่พิจำรณำแล้วว่ำจะขำดควำมเป็นอิสระในกำรประกอบหน้ำที่ หำกข้อมูลไมเ่พียงพอในกำรพิจำรณำบริษัทจะท ำ
กำรงดออกเสียง (Abstain)     

 

4. กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงเงินทุนของบริษัท 

แนวกำรในกำรออกเสียง :   บริษัทจะพิจำรณำไม่เห็นด้วย (Against) หำกพิจำรณำแล้วว่ำจะท ำให้เกิดผลเสียหำยต่อผู้ถือหุ้น 
เช่น กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน โดยไม่มีเหตุผลอันควร กำรเสนอเพิ่มทุนแบบเฉพำะเจำะจง Private Placement ที่รำคำต ่ำกว่ำ
รำคำหุ้นในปัจจุบัน กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ และกำรออกหุ้นกู้โดยไม่มีเหตุผลรองรับหรือไม่เป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัท หำกข้อมูลไม่เพียงพอในกำรพิจำรณำบริษัทจะท ำกำรงดออกเสียง (Abstain)     

 

5. กำรจ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมกำรของบริษัท กำรเสนอขำยหลักทรัพย์แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัท 

แนวกำรในกำรออกเสียง :  บริษัทจะพิจำรณำไม่เห็นด้วย (Against) เมื่อกำรจ่ำยค่ำตอบแทนต่ำงๆ เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลส่วน
น้อย และเพิ่มในจ ำนวนที่สูงจนเกินไปจำกปีที่ผ่ำนมำ หรือไม่มีข้อพิสูจน์ ได้ว่ำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษ หรือกำ รเสนอขำย
หลักทรัพย์แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัทนั้นเป็นสิ่งที่เป็นกำรจูงใจในกำรปฎิบัติหน้ำที่เพื่อให้ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทดี
ขึ ้นในอนำคต รวมถึงกำรออก ESOP ที่ท ำให้เกิด dilution หรือมีรำคำใช้สิทธิที ่ต ่ำจนเกินไป หำกข้อมูลไม่เพียงพอในกำร
พิจำรณำบริษัทจะท ำกำรงดออกเสียง (Abstain)     
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6. กำรท ำธุรกรรมท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบรษิัทกับผู้ถือหุ้น และผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น หรือกำรท ำ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน  

แนวกำรในกำรออกเสียง :  บริษัทจะพิจำรณำไม่เห็นด้วย (Against) เมื่อพิจำรณำแล้วว่ำบริษัทท ำธุรกรรมท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ หรอืรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเอื้อประโยชน์ส่วนตัวเฉพำะกับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือท ำให้บริษัทเสียหำย หำกข้อมูลไม่
เพียงพอในกำรพิจำรณำบริษัทจะท ำกำรงดออกเสียง (Abstain)     

 

7. กำรเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัท หรือวัตถุประสงค์ของบริษัท 

แนวกำรในกำรออกเสียง :  บริษัทจะพิจำรณำไม่เห็นด้วย (Against) ในกรณีที่บริษัทไม่เปิดเผยถึงที่มำที่ไป และวัตถุประสงค์ของ
กำรเปลี่ยนประเภทธุรกิจหรือวัตถุประสงค์ของบริษัท หรือมีเหตุผลที่ไม่น่ำเชื่อถือที่ท ำให้ทรำบได้ว่ำ กำรเปลี่ยนประเภทธุรกิจ
หรือวัตถุประสงค์ครั้งนี ้ เป็นประโยชน์ผู้ถือหุ้น และจะท ำให้ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตดีขึ้น หำกข้อมูลไม่เพียงพอในกำร
พิจำรณำบริษัทจะท ำกำรงดออกเสียง (Abstain)     

 

8. กำรแก้ไขข้อบังคับของบริษัท และ/หรือ หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 

แนวกำรในกำรออกเสียง :  บริษัทจะพิจำรณำไม่เห็นด้วย (Against) ในกรณีท่ีบริษัทไม่เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของกำรแก้ไข หรือ
กำรแก้ไขดังกล่ำวเป็นกำรลดสิทธิหรือจ ำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หำกข้อมูลไม่เพียงพอในกำรพิจำรณำบริษัทจะท ำกำรงดออก
เสียง (Abstain)     

 

9. กำรแต่งต้ังและถอดถอนผู้สอบบัญชีของบริษัท 

แนวกำรในกำรออกเสียง :  บริษัทจะพิจำรณำไม่เห็นด้วย (Against) ในกรณีที่มีกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีลักษณะผูกขำดกำร
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทติดต่อกันเป็นระยะเวลำนำน และคิดค่ำสอบบัญชีในอัตรำสูงเกินมำตรฐำนของอุตสำหกรรม หรือมี
ควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้บริหำร ซึ่งท ำให้เกิดข้อสงสัยในควำมถูกต้อง ควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน หรือผู้สอบบัญชีนั้นมี
ประวัติทุจริต หรือต้องโทษในกำรปฎิบัติหน้ำที่ หำกข้อมูลไม่เพียงพอในกำรพิจำรณำบริษัทจะท ำกำรงดออกเสียง (Abstain)     

10. วำระเรื่องอ่ืนๆ 

แนวกำรในกำรออกเสียง :  บริษัทจะท ำกำรงดออกเสียง (Abstain)   ในกรณีที่ วำระนั้นไม่ได้เป็นกำรแจ้งล่วงหน้ำ เนื่องจำกไมม่ี
ข้อมูลในกำรพิจำรณำและไม่ได้รับมติเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนส่วนบุคคล  

 



                                                             บรษิทัหลกัทรพัยฟ์นินัเซยี ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) 
 

4 

กรณกีำรไมใ่ชส้ทิธอิอกเสยีงประชมุผูถ้อืหุน้  

บริษัทจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่กองทุนไม่ได้ลงทุนในหุ้นของบริษัทนั้นแล้ว ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
กองทุนที่บริษัทมิได้รับมอบอ ำนำจในกำรใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำกกองทุนด้วย หรือกำรมอบอ ำนำจใช้สิทธิ
ดังกล่ำวมีค่ำใช้จ่ำยที่สูงเกินไปที่ต้องเรียกเก็บจำกผู้ลงทุนเพิ่มเติม อำทิเช่น กำรออกเสียงในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นในต่ำงประเทศ 
เป็นต้น 

โดยหำกลูกค้ำมิได้ประสงค์มอบอ ำนำจให้บริษัท หรือมีควำมประสงค์ในกำรใช้สิทธิออกเสียงด้วยตนเอง ให้ลูกค้ำแจ้งควำม
ประสงค์กับเจ้ำหน้ำที่ดูแลลูกค้ำ บริษัทจะท ำกำรแยกรำยชื่อและส่งเอกสำรกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้รับจำกผู้ดูแลผลประโยชน์ไปยัง
ที่อยู่ของลูกค้ำโดยตรงหรือผ่ำนทำงผู้ดูแลลูกค้ำ ก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะแนบค ำแนะน ำ แนวทำงกำรออกเสียงตำม 
ควำมเห็นผู้จัดกำรกองทุนในวำระต่ำงๆตำมที่ขอมติจำกคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนส่วนบุคคล แนบไปด้วย 

  

กำรมอบหมำยใหบ้คุคลไปใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

บริษัทจะมอบอ ำนำจให้พนักงำนของบริษัท หรือในกรณีที่บริษัทเห็นว่ำไม่มีวำระที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่ำงมี
นัยส ำคัญ บริษัทอำจมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทจดทะเบียนที่มีกำรลงทุนอยู่นั้น ท ำกำรออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ทีเ่ป็นไปตำมมติของคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนส่วนบุคคลของบริษัท และบุคคลดังกล่ำวนี้ ไม่มีอ ำนำจในกำรเปลี่ยนแปลงกำร
ออกเสียงลงคะแนนให้ต่ำงไปจำกกำรออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนส่วนบุคคล  

 

กำรเปดิเผยแนวทำงปฏบิตัใินกำรใชส้ทิธอิอกเสยีง และกำรด ำเนนิกำรใชส้ทิธอิอกเสยีง ในนำมกองทนุ 

เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้ำถึงและรับทรำบข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้สิทธิออกเสียงของบริษัท บริษัทจึงก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลแนวทำง
ในกำรใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ รำยงำนกำรใช้สิทธิออกเสียงกำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่ อผู้ลงทุนตำมที่
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนด โดยท ำกำรเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวกับกำรใช้สิทธิ
ออกเสียงในกำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปีนับแต่วันที่ได้ใช้สิทธิออกเสียง เพื่อให้ส ำนักงำน ก.ล.ต. 
หรือผู้ลงทุนสำมำรถตรวจสอบได้ 

 


