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นโยบายปฏิบัตเิกี�ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที�ประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทจัดการในนาม
กองทุน 
 

บทนํา 

UOBAMTH เป็นบริษัทหลกัทรัพย์ที�ได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัการกองทนุรวม
และกองทนุสว่นบคุคล ซึ�งสามารถลงทนุได้ทั 2งในและตา่งประเทศ ทั 2งนี 2ในการลงทนุในหลกัทรัพย์บางประเภทนั 2น 
UOBAMTH มีสทิธิออกเสยีงในนามกองทนุ และUOBAMTHจะดําเนินการใช้สทิธิออกเสยีงโดยรักษาผลประโยชน์
สงูสดุให้แกก่องทนุ นโยบายปฏิบตัิเกี�ยวกบัการใช้สทิธิออกเสยีงในที�ประชมุผู้ ถือหุ้นโดยบริษัทจดัการในนาม
กองทนุนี 2 เป็นเพียงการกําหนดกรอบนโยบาย  วิธีปฏิบตัิ ตลอดจนแนวทางการดาํเนินการที�เกี�ยวข้องกบัการใช้
สทิธิออกเสยีงในที�ประชมุผู้ ถือหุ้นโดยบริษัทจดัการในนามกองทนุเทา่นั 2น มิได้ครอบคลมุถึงการใช้สทิธิออกเสยีง
ตามความประสงค์ของลกูค้า (beneficiaries) 
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นโยบายการใช้สิทธิออกเสียงในที�ประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทจัดการในนามกองทุน 
 

นโยบาย 

การใช้สทิธิออกเสยีงในที�ประชมุผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระ จะกระทําโดยคาํนงึถงึประโยชน์สงูสดุของลกูค้าโดยยดึ
หลกัหน้าที�ในฐานะผู้กระทําแทน (Fiduciary Duty) ซึ�งการพิจารณาใช้สทิธิในแตล่ะวาระนั 2น จะเป็นไปตามวิธี
ปฎิบตัิในการใช้สทิธิออกเสยีงในที�ประชมุผู้ ถือหุ้นโดยบริษัทจดัการในนามกองทนุ และการใช้สทิธิออกเสยีงจะ
ดําเนินการตามแนวทางการใช้สทิธิออกเสยีงของ UOBAMTH อยา่งไรก็ดี นโยบายการใช้สทิธิออกเสยีงในที�
ประชมุผู้ ถือหุ้นโดยบริษัทจดัการในนามกองทนุนี 2 เป็นเพียงการวางกรอบการใช้สทิธิออกเสยีงในนามกองทนุ
ภายใต้การจดัการของ UOBAMTH ให้เป็นไปในแนวทางเดยีวกนัเทา่นั 2น ปัจจยัเฉพาะเจาะจงอื�นๆ อาจสง่ผล
กระทบให้การใช้สทิธิออกเสยีงในวาระเดียวกนั  สาํหรับแตล่ะบริษัทแตกตา่งกนัได้ ดงันั 2นอาจมข้ีอยกเว้นบาง
ประการที�นโยบายการใช้สทิธิออกเสยีงฯ นี 2 ไมส่ามารถครอบคลมุได้ 

 

หน้าที�ความรับผิดชอบและการควบคุมดูแล 

คณะกรรมการบริษัท UOBAMTH (“Board”) เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่นโยบายการใช้สทิธิออกเสยีงฉบบันี 2  โดย
คณะกรรมการบริษัท UOBAMTHได้มอบหมายให้ “คณะกรรมการการใช้สทิธิออกเสยีงในนามกองทนุ” (Proxy 
Committee) มีอํานาจในการทบทวนและควบคมุดแูลการใช้สทิธิออกเสยีงฯ ฉบบันี 2 ซึ�ง Proxy committee จะ
ประกอบด้วยสมาชิกทั 2งหมดในคณะกรรมการการลงทนุของ UOBAMTH (Investment Committee) โดยได้รับการ
แตง่ตั 2งจากคณะกรรมการบริษัท UOBAMTH และการเปลี�ยนแปลงใดใดในตวัสมาชิกของ Proxy Committee 

จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท UOBAMTH  
 

หน้าที�ของคณะกรรมการการใช้สทิธิออกเสยีงในนามกองทนุ มีดงันี 2 
• ทบทวนนโยบายการใช้สทิธิออกเสยีงในนามกองทนุฯ เพื�อให้สอดคล้องกบักฎระเบียบที�เกี�ยวข้องตา่งๆ 

• ควบคมุดแูลการปฏิบตัิตามนโยบายการใช้สทิธิออกเสยีงในนามกองทนุฯ 
• พิจารณาวาระที�มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั UOBAMTH หรือ บคุคลที�เกี�ยวข้อง ในการใช้สทิธิออก

เสยีงในนามกองทนุ 
• พิจารณาตดัสนิการออกเสยีงในวาระใดใด ที�นอกเหนือจากที�ระบไุว้ในแนวทางการใช้สทิธิออกเสยีงฯ 
 
มติของ Proxy Committee ให้ใช้หลกัเสยีงข้างมากโดยทั�วไป (เกินกึ�งหนึ�ง) 
“ผู้ประสานงานการใช้สทิธิออกเสยีงในนามกองทนุ” (Proxy Co-ordinator) คือ พนกังานของ UOBAMTH ซึ�ง
ได้รับการแตง่ตั 2งโดยคณะกรรมการการใช้สทิธิออกเสยีงฯ (ณ ปัจจบุนั คือ ผู้จดัการกองทนุ) เพื�อดําเนินการใช้
สทิธิออกเสยีงตามวิธีการและแนวทางการใช้สทิธิออกเสยีงฯ  
 
หน้าที�ของ Proxy Co-ordinator มีดงันี 2 

• ดําเนินการตามนโยบายการใช้สทิธิออกเสยีง โดยให้เป็นไปตามวธีิการและแนวทางการใช้สทิธิออกเสยีงฯ 

• เตรียมการตามขั 2นตอนของการใช้สทิธิออกเสยีงในนามกองทนุ สาํหรับหลกัทรัพย์ที�กองทนุภายใต้การ
จดัการของ UOBAMTH ลงทนุ 
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• ตรวจสอบกระบวนการใช้สทิธิออกเสยีง 

• จดัเก็บเอกสารที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินการใช้สทิธิออกเสยีง 

• รายงานการใช้สทิธิออกเสยีงแก่ Proxy Committee เป็นรายไตรมาส และเมื�อมเีหตสุมควร 
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วิธีปฏิบัติในการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียง 
1.หลักการทั�วไปในการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุนของ UOBAMTH มีดังนี 4 

� สิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้ รวมถึงสิทธิออกเสียง UOBAMTH จดัการสิทธิเหล่านี(ตามหลกัแห่งความ
เท่าเทียม และมาตรฐานทางวชิาชีพ ดว้ยความรอบคอบ 

� UOBAMTH จะใชสิ้ทธิออกเสียงในที1ประชุมผูถื้อหุน้ในนามของ 
� กองทุนรวม 
� กองทุนสาํรองเลี(ยงชีพที1บริหารจดัการโดย  UOBAMTH และไดรั้บมอบอาํนาจในการสิทธิลง

มติแทนผูถื้อหุน้ หรือในกรณีที1ไม่ไดรั้บสิทธิดงักล่าว UOBAMTH จะใหค้าํแนะนาํที1
เหมาะสม 

� กองทุนส่วนบุคคลที1บริหารจดัการโดย UOBAMTH และไดรั้บมอบอาํนาจในการสิทธิลงมติ
แทนผูถื้อหุน้ ในกรณีที1 UOBAMTH ไม่ไดรั้บมอบอาํนาจในการสิทธิลงมติแทนกองทุนส่วน
บุคคลนั(น UOBAMTH อาจจะใหค้าํแนะนาํที1เหมาะสม ทั(งนี( ขึ(นอยูก่บัแต่ละสถานการณ์ 

� การใช้สทิธิออกเสยีงในที�ประชมุผู้ ถือหุ้นโดยบริษัทจดัการในนามกองทนุ Proxy Co-ordinator อาจ
มอบฉนัทะในการประชมุผู้ ถือหุ้นให้ผู้ อื�นไปใช้สทิธิออกเสยีงแทนกองทนุได้ โดยระบมุตกิารใช้สทิธิออก

เสยีงในแตล่ะวาระไว้อยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร และในกรณีที�มีวาระอื�นๆ ที�ไมไ่ด้มีการระบไุว้

ในหนงัสอืเชิญประชมุลว่งหน้า จะระบคุวามเห็นเป็น “งดออกเสยีง” 
� UOBAMTH จะใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษต่อขอ้เสนอที1อาจมีผลกระทบต่อการจาํกดัหรือควบคุมสิทธิ

ของผูถื้อหุน้ 
� UOBAMTH มีนโยบายสนบัสนุนใหบ้ริษทัมีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได-้เสียทุกระดบั และมีส่วนรับ

ผิด-รับชอบต่อผลการตดัสินใจของบริษทัต่อสิ1งแวดลอ้ม สงัคมและสิทธิมนุษยชน 
 
UOBAMTH จะใชสิ้ทธิตามที1กาํหนด และหลีกเลี1ยงมิใหเ้ป็นการใชสิ้ทธิที1ก่อประโยชน์แก่เจา้ของทรัพยสิ์นมาก
จนเกินควร หรือเป็นการฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบัในประเทศไทย 
 
UOBAMTH จะออกเสียงคดัคา้นในวาระหรือสถานการณ์ที1อาจส่งผลกระทบต่อบริษทั ตวัอยา่ง เช่น 

� ในกรณีที1กรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารจงใจปกปิดขอ้มูลทางการเงิน 
� ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทันั(นแตกต่างจากค่าเฉลี1ยของอุตสาหกรรมอยา่งมีนยัสาํคญัโดยไม่มี

เหตุอนัควร 
� ผลการดาํเนินงานของบริษทัลดลงจากค่าเฉลี1ยของอุตสาหกรรม และบริษทัไม่มีคาํอธิบายที1มีเหตุผล 

 
UOBAMTH จะงดออกเสียงในกรณีที1ไดรั้บขอ้มูลในการพิจารณาไม่เพียงพอในการพิจารณาลงมติออกเสียง 
 
 
 
2. การไม่ใช้สิทธิออกเสียง 
UOBAMTH อาจไมใ่ช้สทิธิออกเสยีงในบางกรณี เช่น 
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(ก)  ในกรณีที�งานธุรการหรือกระบวนการในการใช้สทิธิออกเสยีงอื�นๆ ก่อให้เกิดคา่ใช้จ่ายที�มากกวา่
ผลประโยชน์ที�คาดวา่จะได้รับ 

(ข)  หลกัทรัพย์ที�จะใช้สทิธิออกเสยีงเป็นสว่นหนึ�งของการกู้ยืมของหลกัทรัพย์ และUOBAMTH ไมส่ามารถ
ใช้สทิธิออกเสยีงในหลกัทรัพย์ที�อยูร่ะหวา่งการกู้ยมืนั 2นได้ 

(ค) UOBAMTH  ได้รับหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นใกล้กบัวนัประชมุผู้ ถือหุ้น และUOBAMTH มีเวลาไม่
เพียงพอในการพิจารณาวาระตา่งๆ ได้อยา่งเหมาะสม และ/หรือไมส่ามารถกระทําการใช้สทิธิออกเสยีง
ได้ทนั 
 

3. วิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียง 
ก) Proxy Co-ordinator จะรวบรวมหนงัสอืเชิญประชมุ และเอกสารประกอบการประชมุจากผู้ดแูลผลประโยชน์ 
หรือจากบริษัทโดยตรง 
ข) Proxy Co-ordinator จะพิจารณาการใช้สทิธิออกเสยีงให้สอดคล้องกบัแนวทางการใช้สทิธิออกเสยีง และ  
ดําเนินการกรอกใบมอบฉนัทะเพื�อใช้สทิธิออกเสยีงตามแนวทางฯ ดงักลา่ว  
ค) ในกรณีที�เป็นความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือการใช้สทิธิออกเสยีงเบี�ยงเบนไปจากแนวทางการใช้สทิธิออก
เสยีง Proxy Co-ordinator จะนําเสนอวาระดงักลา่วตอ่ Proxy Committee เพื�อพิจารณาในการลงมติออกเสยีง
ในนามกองทนุ 
 
4. การควบคุมดูแลขั 4นตอนการใช้สิทธิออกเสียง 
ฝ่ายตรวจการ (Compliance Unit) มีหน้าที�ในการควบคมุดแูลการใช้สทิธิออกเสยีงในที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อให้
เป็นไปตามขั 2นตอนการใช้สทิธิออกเสยีงของบริษัทจดัการ และรายงานผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการบริษัท 
UOBAMTH 
 
5. การเก็บรักษาข้อมูล 
UOBAMTH โดยฝ่ายการลงทนุ จะเก็บรักษา หรือให้ตวัแทนเก็บรักษา บนัทกึแสดงการใช้สทิธิออกเสยีงไว้อยา่ง
น้อย 5 ปี หลงัจากวนัออกเสยีง โดย Proxy Co-ordinator จะกระทําการใดๆ เพื�อให้แนใ่จวา่ บนัทกึและเอกสารที�
เกี�ยวข้องกบัการใช้สทิธิออกเสยีง ใบมอบฉนัทะการใช้สทิธิออกเสยีงในนามกองทนุ จะถกูเก็บไว้อยา่งน้อย 5 ปี 
หลงัจากวนัออกเสยีง 
 
6. การเปิดเผยข้อมูล 
UOBAMTH มีหน้าที�ต้องเปิดเผยแนวปฏิบตัิในการใช้สทิธิในการออกเสยีงและรายละเอียดการดาํเนินการใช้สทิธิ
ออกเสยีงตอ่ผู้ลงทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยการปิดประกาศ “วิธีปฏิบตัิในการใช้สทิธิออกเสยีงในที�ประชมุผู้ ถือ
หุ้นในนามกองทนุ” ไว้ ณ ที�ทําการของบริษัทจดัการ และบน web site ของ UOBAMTH ที�www.uobam.co.th 
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แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง (Voting Guidelines) 
 
นโยบายทั�วไปในการใช้สทิธิออกเสยีงนี 2จะเป็นแนวทางอยา่งกว้าง ๆ ในขณะที�การพิจารณาเพื�อลงมติออกเสยีง
จะขึ 2นอยูก่บัข้อมลู เนื 2อหา และสถานการณ์ที�เกี�ยวข้อง 
 
ในกรณีที�เหมาะสม แนวทางโดยทั�วไปจะกําหนดปัจจยัตา่ง ๆ ที�ควรจะพิจารณาในการตดัสนิใจลงมติออกเสยีง 
ซึ�งการลงมติออกเสยีงนั 2นสามารถแตกตา่งไปจากแนวทางที�กําหนดได้ โดยขึ 2นอยูก่บัการอนมุตัิของ Proxy 
Committee 
 
ปัจจยัหนึ�งที�สาํคญัที� UOBAMTH ใช้ในการพิจารณาตดัสนิใจลงทนุคือ คณุภาพของผู้บริหารและความเข้าใจใน
ธุรกิจนั 2น ๆ อยา่งลกึซึ 2งของผู้บริหาร นอกจากนี 2 UOBAMTH ยงัเชื�อวา่ผู้บริหารของบริษัทอยูใ่นฐานะที�จะ
ตดัสนิใจได้วา่สิ�งใดจะดีที�สดุสาํหรับบริษัท ดงันั 2น UOBAMTH จะนําความเห็นของคณะกรรมการบริษัทใน
ประเด็นวาระตา่ง ๆ มาพิจารณาในการลงมติออกเสยีง โดยหลกัทั�วไป UOBAMTH จะลงมติสอดคล้องกบั
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกรณีที�มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งผู้บริหารกบัผู้ ถือหุ้น 
หรือมีปัจจยัใด ๆ ที�สง่ผลตอ่การให้ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
 

1. การรับรองงบการเงินประจาํปี 
ประเด็นที1ตอ้งพิจารณา: 

• พิจารณางบการเงิน หมายเหตปุระกอบงบการเงินและคาํอธิบายเพิ1มเติมในรายงานประจาํปี 
รวมทั(งความเห็นหรือขอ้สงัเกตของผูต้รวจสอบบญัชี 

• พิจารณารายการที1เกี1ยวโยงกนั ระหวา่งบริษทัหรือกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ และผูบ้ริหาร โดย
พิจารณาดูถึงความเป็นธรรมและประโยชน์ต่อบริษทัหรือผูถื้อหุน้โดยรวม 

  แนวทางการออกเสียง 

• บริษทัจะออกเสียงเห็นดว้ยในกรณีที1ผูต้รวจสอบบญัชีมีความเห็นโดยไม่มีเงื1อนไข หรือไม่มี
ขอ้สงัเกตุที1เป็นสาระสาํคญัในงบการเงินของบริษทั 

• บริษทัอาจจะออกเสียงคดัคา้นในกรณีที1ผูต้รวจสอบบญัชีมีความเห็นโดยมีเงื1อนไขหรือมี
ขอ้สงัเกตที1เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัจดทะเบียน หรือในกรณีที1มีรายการเกี1ยว
โยงกนัระหวา่งบริษทัหรือกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ และผูบ้ริหาร โดยไม่มีความเหมาะสมหรือผูถื้อ
หุน้โดยรวมไม่ไดรั้บผลประโยชน์ 

 
2. การควบรวม การปรับโครงสร้างบริษทั หรือการซื(อกิจการ และการวา่จา้งงานบริหารจากภายนอก 

(Management Outsourcing) 
ประเด็นที1ตอ้งพิจารณา: 

• พิจารณาดูรายละเอียดและวเิคราะห์ผลกระทบของการควบรวม การปรับโครงสร้างบริษทั 
หรือการซื(อกิจการ หรือการวา่จา้งงานบริหารจากภายนอก  
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• พิจารณาวตัถุประสงคใ์นการควบรวมหรือการซื(อกิจการ และการวา่จา้งงานบริหารจาก
ภายนอก วา่เป็นประโยชน์ต่อบริษทัจดทะเบียนหรือไม่ 

  แนวทางการออกเสียง 

• บริษทัอาจออกเสียงเห็นดว้ยในกรณีที1บริษทัมีการระบุวถัตปุระสงคใ์นการควบรวมหรือการ
ซื(อกิจการ และการวา่จา้งงานบริหารจากภายนอกอยา่งชดัเจนและเหมาะสม รวมทั(งรายการ
ดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้โดยรวมในระยะยาว 

• บริษทัอาจออกเสียงคดัคา้นในกรณีที1ที1ปรึกษาทางการเงินไม่เห็นดว้ยกบัการทาํธุรกรรม
ดงักล่าว หรือการทาํธุรกรรมดงักล่าวไม่มีประโยชน์ต่อบริษทัจดทะเบียน 

 
3. การแต่งตั(งและถอดถอนกรรมการบริษทั 

ประเด็นที1ตอ้งพิจารณา: 

• พิจารณาคุณสมบติัในรายละเอียดของขอ้มูลเบื(องตน้ของกรรมการ (เท่าที1ขอ้มูลมีให)้ 

• พิจารณาวธีิและหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการใหม่ 

• หากเป็นกรรมการเดิม จะพิจารณาเพิ1มเติมในเรื1องของผลการปฏิบติังานที1ผา่นมา เช่น ประวติั
การเขา้ร่วมประชุม การเสนอความคิดเห็น (เท่าที1ขอ้มูลมีให)้  

• พิจารณาการถอดถอนกรรมการบริษทัวา่เป็นไปตามวาระหรือไม่ 
  แนวทางการออกเสียง 

• บริษทัจะออกเสียงเห็นดว้ย หากพิจารณาขอ้มูลเบื(องตน้ของกรรมการแลว้พบวา่กรรมการใหม่
มีคุณสมบติัที1เหมาะสม หรือการถอดถอนกรรมการนั(นเป็นไปตามวาระ 

• บริษทัจะออกเสียงคดัคา้น ในกรณีที1บริษทัทราบวา่กรรมการที1ถูกเสนอชื1อมานั(น มีคุณสมบติั
ไม่เหมาะสม หรือการถอดถอนกรรมการบริษทันั(น ไม่เป็นไปตามวาระและไม่มีเหตุผลอนั
ควร 

 
4. การออกหุน้เพิ1มทุน วธีิการจดัสรร และราคาเสนอขาย  

ประเด็นที1ตอ้งพิจารณา: 

• พิจารณาวตัถุประสงคข์องการออกหุน้เพิ1มทุน หลกัเกณฑแ์ละวธีิการจดัสรรวา่เป็นธรรมต่อผู ้
ถือหุน้โดยรวมหรือไม่  

• พิจารณาผลกระทบต่อการถือครองหุน้ (Dilution Effect) 

• พิจารณาความเสี1ยงโดยรวมของบริษทัจดทะเบียนในการการออกหุน้เพิ1มทุน  
แนวทางการออกเสียง 

• บริษทัจะออกเสียงเห็นดว้ย ในกรณีที1พิจารณาแลว้ เห็นวา่วตัถุประสงคใ์นการออกหุน้เพิ1มทุน
และหลกัเกณฑใ์นการจดัสรรหุน้นั(นเป็นประโยชน์และเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยโดยรวม 
รวมถึงพิจารณาถึงความเสี1ยงโดยรวมของการออกหุน้เพิ1มทุนของบริษทันั(น อยูใ่นระดบัที1
ยอมรับได ้
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• บริษทัจะออกเสียงคดัคา้น ในกรณีที1บริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่ การออกหุน้เพิ1มทุนนั(นเอื(อ
ประโยชน์ใหก้บับุคคลบางกลุ่มหรือผูบ้ริหาร และวธีิการจดัสรรนั(นไม่เป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วย
โดยรวม หรือการออกเพิ1มทุนนั(นไม่ไดใ้หสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้เดิม 

 
5. ค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทัจดทะเบียน  

ประเด็นที1ตอ้งพิจารณา: 

• พิจารณาวา่ค่าตอบแทนควรมีความเหมาะสมกบัหนา้ที1และความรับผิดชอบและผลการ
ดาํเนินงานของคณะกรรมการ 

• พิจารณาระดบัค่าตอบแทนกรรมการควรจะเป็นไปในระดบัเดียวกนักบัค่าตอบแทนของ
กรรมการของบริษทัจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกนั โดยอาจจะพิจารณาในลกัษณะของ
ค่าตอบแทนรวมทั(งคณะกรรมการ 

• พิจารณาแผนการจ่ายค่าตอบแทนที1ไม่ใช่ตวัเงิน เช่น Stock Option Plan, Employee Stock 
Option Plans (ESOP) แผนการจ่ายโบนสักรรมการ 

แนวทางการออกเสียง 

• บริษทัจะออกเสียงเห็นดว้ย ในกรณีที1ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัจดทะเบียนอยูใ่นระดบั
ใกลเ้คียงกบับริษทัอื1นในอุตสาหกรรมเดียวกนั และมีความเหมาะสมกบัหนา้ที1ความ
รับผิดชอบของกรรมการบริษทัจดทะเบียน (เท่าที1ขอ้มูลมีให)้ 

• บริษทัจะออกเสียงคดัคา้นในกรณีที1พิจารณาแลว้เห็นวา่ ค่าตอบแทนรวมถึงผลตอบแทนในรูป
ที1ไม่ใช่ตวัเงินนั(นสูงเกินไป และไม่มีความสมเหตุสมผลในการจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าว 
หรือไม่มีการเปิดเผยจาํนวนเงินคา่ตอบแทนกรรมการ 

 
6.  การแต่งตั(งผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชี 

ประเด็นที1ตอ้งพิจารณา: 

• พิจารณาความน่าเชื1อถือของรายชื1อผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชี  

• พิจารณาค่าสอบบญัชีในกรณีที1มีการเปลี1ยนแปลงจากปีที1แลว้อยา่งมีนยัสาํคญัวา่มีเหตุอนัควร
หรือไม่ 

• หากมีการเปลี1ยนแปลงผูส้อบบญัชี ควรจะตอ้งพิจารณาสาเหตุของการเปลี1ยนแปลงใหช้ดัเจน 
แนวทางการออกเสียง 

• บริษทัจะออกเสียงเห็นดว้ย ในกรณีพิจารณาความน่าเชื1อถือ และไดต้รวจสอบรายชื1อผูส้อบ
บญัชี รวมทั(งพิจารณาค่าสอบบญัชีแลว้ ไม่พบวา่มีเหตุอนัน่าสงสยัประการใด 

 
7.  การออกหลกัทรัพยใ์หแ้ก่กรรมการหรือพนกังาน หรือการใหสิ้ทธิซื(อหุน้แก่กรรมการหรือพนกังาน 

(Employee Stock Option Plans – ESOP) 
ประเด็นที1ตอ้งพิจารณา: 

• พิจารณาวธีิการจดัสรรการรออกหลกัทรัพยใ์หพ้นกังาน วา่ตอ้งการจดัสรรใหเ้ฉพาะบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดเป็นพิเศษหรือไม่ 
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• พิจารณาประโยชน์ที1บริษทัจะไดรั้บในการออก ESOP และพิจารณาถึงผลกระทบของการลด
สดัส่วนการถือครองหุน้ของผูถื้อหุน้เดิม (Dilution Effect) ดว้ย 

• ในการพิจารณาราคาเสนอขายวา่เหมาะสมหรือไม่ จะใชร้าคาตลาดปัจจุบนัเฉลี1ยยอ้นหลงัใน
การเปรียบเทียบ  

แนวทางการออกเสียง 

• บริษทัจะออกเสียงเห็นดว้ย ในกรณีพิจารณาประเด็นขา้งตน้แลว้ เห็นวา่การจดัสรรนั(นไม่ได้
เอื(อประโยชนใ์หก้บับุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใด 

• บริษทัจะออกเสียงคดัคา้น ในกรณีที1พิจารณาแลว้พบวา่การจดัสรรนั(นเอื(อประโยชน์ใหบ้าง
บุคคล หรือบางกลุ่มบุคคล 

 

8.  การออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที1จะซื(อหุน้ (Warrant) หรือการออกหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ 
ประเด็นที1ตอ้งพิจารณา: 

• พิจารณาวตัถุประสงคใ์นการจดัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที1จะซื(อหุน้/หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ 
และระบุการนาํเงินที1ไดม้าจากการออกหลกัทรัพยไ์ปใชอ้ยา่งชดัเจน และเป็นประโยชน์ต่อ
บริษทัจดทะเบียน 

• พิจารณาความเหมาะสมของวธีิการจดัสรร รวมถึงการกาํหนดราคาที1เหมาะสม 
แนวทางการออกเสียง 

• บริษทัจะออกเสียงเห็นดว้ย ในกรณีที1บริษทัจดทะเบียนกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการนาํเงินไป
ใชอ้ยา่งชดัเจน รวมถึงวธีิการในการจดัสรรนั(นมีความเหมาะสมเพียงพอ 

• บริษทัจะออกเสียงคดัคา้น ในกรณีที1บริษทัจดทะเบียนไม่ไดร้ะบุวตัถุประสงคใ์นการนาํเงินไป
ใชอ้ยา่งชดัเจน หรือมีวธีิการจดัสรรที1ไม่เป็นธรรม 

 

9.  การทาํรายการที1เกี1ยงโยงกนั หรือการไดม้าหรือจาํหน่ายสินทรัพยที์1สาํคญัของบริษทั 
ประเด็นที1ตอ้งพิจารณา: 

• พิจารณาความเห็นของที1ปรึกษาทางการเงินที1เป็นอิสระ วา่รายการดงักล่าวมีความ
สมเหตุสมผลหรือมีความเหมาะสมในการทาํรายการหรือไม่ 

• พิจารณาถึงผลประโยชนที์1ไดรั้บจากการทาํรายการ ควรจะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 

• หากรายการดงักล่าว ไม่ไดเ้กี1ยวกบัการดาํเนินธุรกิจตามปกติ บริษทัจะตอ้งมีเหตุผลและความ
จะเป็นชี(แจงอยา่งชดัเจนแก่ผูถื้อหุน้ 

• พิจารณาถึงความสมัพนัธ์ที1เกี1ยวขอ้งกนัในการทาํรายการดงักล่าว วา่เกี1ยวขอ้งกบักรรมการ
หรือผูบ้ริหารหรือไม่ 

แนวทางการออกเสียง 

• บริษทัจะออกเสียงเห็นดว้ย ในกรณีที1พิจารณาแลว้ เห็นวา่รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล 
และเป็นประโยชนต่์อบริษทัจดทะเบียน และลกัษณะของรายการเป็นการดาํเนินธุรกิจตามปกติ 
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• บริษทัจะออกเสียงคดัคา้น ในกรณีที1พิจารณาแลว้ เห็นวา่มีความเกี1ยวขอ้งในการทาํรายการกบั
กรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียน และมีการเอื(อประโยชน์ใหก้ลุ่มบุคคลดงักล่าว 
หรือพิจารณาแลว้การทาํรายการดงักล่าวไม่เป็นผลดีต่อบริษทัจดทะเบียน 

 

10.  การแกไ้ขขอ้บงัคบั/หนงัสือบริคณห์สนธิบริษทัจดทะเบียน 
ประเด็นที1ตอ้งพิจารณา: 

• พิจารณาวา่เป็นวาระในการแกไ้ขหนงัสือบริคณธ์สนธิ / ขอ้บงัคบัของบริษทัจดทะเบียน 
เพื1อใหถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกบัที1ประชุมผูถื้อหุน้ไดพิ้จารณาอนุมติัในการดาํเนินงานของ
บริษทัจดทะเบียนใหเ้ป็นไปในทางที1ดีและเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ 

แนวทางการออกเสียง 

• บริษทัจะออกเสียงเห็นดว้ย กบัการแกไ้ขกฎขอ้บงัคบั หนงัสือบริคณห์สนธิ / เอกสารสาํคญั
ต่างๆ ของบริษทั เพื1อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี1ยนแปลงของกฎหมาย ขอ้บงัคบั มาตรฐาน
อุตสาหกรรมและหลกับรรษทัภิบาลที1ดี หรือเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 

• บริษทัจะออกเสียงคดัคา้น ในกรณีที1พิจารณาแลว้ เห็นวา่การแกไ้ขดงักล่าว อาจส่งผลกระทบ
ทางลบในการดาํเนินธุรกิจหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 

 

11.  วาระอื1นๆ 
ประเด็นที1ตอ้งพิจารณา: 

• บริษทัจะออกเสียงเห็นดว้ยในวาระที1เป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้โดยรวม ซึ1งบริษทัจะทาํการ
พิจารณาเป็นรายกรณี 

• บริษทัจะงดออกเสียงในกรณีที1วาระอื1นๆไม่ไดมี้การระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมล่วงหนา้ 
 
แนวทางในการลงมติในกรณีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

สาํหรับการใชสิ้ทธิออกเสียงในกรณีที1มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั หรือบุคคลที1เกี1ยวขอ้งตาม
ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์1เกี1ยวขอ้ง UOBAMTH จะใชสิ้ทธิออก
เสียงโดยยดึถือประโยชนข์องกองทุนเป็นหลกั และปฏิบติัตามนโยบายและแนวทางการใชสิ้ทธิอยา่งเคร่งครัด 

 

    
 
 


