นโยบายการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทจัดการในนามกองทุน
(Proxy Voting Guideline)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จากัด

นโยบายการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทจัดการในนามกองทุน
(Proxy Voting Guideline)
1. นโยบายในการใช้สิทธิออกเสียง
ด้วยการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของหลักทรัพย์ที่กองทุนส่วนบุคคลมีการลงทุนอยู่ ถือเป็น
สิทธิของลูกค้ากองทุนส่วนบุคคลรายนั้นๆ ที่จะพิจารณาเข้าร่วมใช้สิทธิออกเสียงไปในทิศทางใดก็ได้ หรืออาจไม่
เข้าร่วมในการใช้สิทธิออกเสียงก็ได้ และบริษัทในฐานะของผู้บริหารจัดการลงทุนก็ให้ความเคารพในสิทธิดังกล่าว
บริษัทจึงมีหน้าที่รับผิดชอบที่สาคัญที่จะต้องแจ้งให้แก่ลูกค้าทราบถึงสิทธิดังกล่าวโดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าได้มี
ระยะเวลาในการพิจารณาเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงได้อย่างเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะมอบหมายให้บริษัทไปใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แทนก็สามารถกระทาได้ โดยบริษัทจะดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระในฐานะผู้กระทาแทน (Fiduciary
Duty) โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสาคัญ และเป็นไปตามแนวทางที่บริษัทกาหนดไว้ในนโยบายนี้
2. ข้อจากัดในการจัดทานโยบาย
นโยบายการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทในนามกองทุนนี้ เป็นเพียงการวางกรอบการ
ใช้สิ ทธิออกเสี ยงในนามกองทุน ปั จจั ยเฉพาะเจาะจงอื่นๆ อาจส่ งผลกระทบให้ การใช้สิ ทธิออกเสี ยงในวาระ
เดียวกัน สาหรับแต่ละบริษัทแตกต่างกันได้ ดังนั้น อาจมีข้อยกเว้นบางประการที่นโยบายการใช้สิทธิออกเสียงฯ นี้
ไม่สามารถครอบคลุมได้
3. การนาส่งเอกสารการใช้สิทธิออกเสียง
บริษัทจะดาเนินการจัดส่งเอกสารสาหรับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (หนังสือเชิญประชุม
พร้อมหนังสือมอบฉันฑะ) ให้แก่ลูกค้าภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารดังกล่าว
4. หน้าที่ความรับผิดชอบและการควบคุมดูแล
คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee) จะแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนเป็นผู้ออกเสียงในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น แต่ในกรณีที่ผู้จัดการกองทุนไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ ผู้จั ดการกองทุนจะแต่งตั้งตัวแทนเพื่อ
ปฎิบัติหน้าที่แทน ซึ่งตัวแทนที่สามารถทาหน้าที่แทนผู้จัดการกองทุนได้แก่ พนักงานในฝ่ายจัดการลงทุน หรือ
พนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านจัดการลงทุน งานกากับและบริหารความเสี่ยง หรือพนักงานอื่นใดที่คณะกรรมการ
ลงทุนมอบหมาย หรือคณะกรรมการอิสระของบริษัทจดทะเบียนที่ไปใช้สิทธิออกเสียง
4.1 ผู้จัดการกองทุนเป็นผู้รับผิดชอบตัดสินใจออกเสียงในมติ/ประเด็นที่เกิดขึ้นเป็นประจาโดยยึด
แนวทางดังต่อไปนี้
“เห็นด้วย” (“for”)
– ผู้จัดการกองทุนควรออกเสียง เห็นด้วย สาหรับวาระการประชุม
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
“ไม่เห็นด้วย” (“against”) – ผู้ จั ดการกองทุ นควรออกเสี ยงไม่ เห็ นด้ วย สาหรั บวาระการ
ประชุมส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5 หน้า

4.2

4.3

4.4

4.5

“งดออกเสียง” (“abstain”) – ผู้จัดการกองทุนควรงดออกเสียงสาหรับวาระการประชุ มที่มี
ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- กาหนดให้ผู้จัดการกองทุนหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ให้ความเห็นในการใช้สิทธิออก
เสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท/กิจการที่กองทุนได้ลงทุน ทั้งนี้ให้พิจารณาถึงการใช้สิทธิ
ออกเสียงนั้นอยู่ภายใต้กรอบนโยบายที่คณะกรรมการลงทุนกาหนดให้ ตลอดจนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ นโยบายของกองทุนที่ถือหลักทรัพย์นั้นอยู่
- ในกรณีที่การใช้สิทธิออกเสียงนั้นไม่สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการลงทุนที่กาหนดไว้
หรื อยั งไม่ได้กาหนด หรื อวาระการประชุมผู้ ถือหุ้ นที่ อาจมีผลกระทบอย่ างมีนัยส าคั ญต่ อ
ผลประโยชน์ของกองทุน เช่น ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และการจ่ายเงินปันผล ที่อาจ
ส่ งผลกระทบต่ อผลประโยชน์ที่ กองทุนจะได้รั บหรื อต่ อมูลค่าหุ้ น (shareholder's value)
กาหนดให้ผู้จัดการกองทุนหรือบุคคลที่ ได้รับมอบหมายต้องเสนอ ข้อดีและข้อเสียในแต่ละ
ทางเลือกให้คณะกรรมการลงทุนพิจารณา
- ในกรณีที่การใช้สิทธินั้นเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กองทุนที่บริษัทบริหาร มีฐานะ
เป็นทั้งผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทที่ลงทุน และบริษัทที่กองทุนลงทุนนั้นมีการขอมติจาก
ผู้ถือหลักทรัพย์ ในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น
กู้ได้ เป็นต้น กาหนดให้ผู้จัดการกองทุนหรือพนักงานที่ได้รับมอบหมาย ต้องเสนอข้อดีและ
ข้อเสียในแต่ละทางเลือกให้คณะกรรมการลงทุนพิจารณา
- ในกรณีที่มอบอานาจให้บุคคลภายนอกไปใช้สิทธิออกเสียง และเป็นวาระอื่นๆ ที่บริษัทยังไม่ได้
ระบุรายละเอียด บริษัทจัดการจะงดออกเสียง เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ
ประเด็นที่ต้องคานึงถึงในการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง
- ผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้นกับกองทุน
- ผลประโยชน์ที่กองทุนจะได้รับในกรณีที่ออกเสียงที่ต้องออกเสียงลงมติในประเด็นที่กองทุนที่
อยู่ภายใต้การจัดการมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน
- การดาเนินงานกรณีที่ต้องการออกเสียงต่างจากข้อเสนอของฝ่ายบริหารของบริษัทที่ออกหุ้น
ในกรณีที่มติที่ต้องออกเสียงมีประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้จัดการกองทุนจะต้องเข้ า
ร่วมประชุมเพื่อออกเสียงด้วยตนเองเท่านั้น โดยจะต้องสามารถใช้สิทธิออกเสียงได้อย่างอิสระ
โดยผู้จัดการกองทุนจะใช้สิทธิออกเสียงโดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนแต่ละกองทุน
เป็นสาคัญ
สาหรับประเด็นที่ต้องพิจารณาเป็นรายกรณี (Case by Case) ได้แก่ ประเด็นที่คณะกรรมการ
ลงทุนหรือผู้จัดการกองทุนเห็นว่ามีความคลุมเครือ หรือเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ไม่ปกติหรื ออาจ
ก่ อให้ เกิ ดความแตกแยก ก าหนดให้ การออกเสี ยงเป็ นไปตามมติ ของคณะกรรมการลงทุ น
(Investment Committee)
ผู้จัดการกองทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงตามหลักเกณฑ์แนวทางการใช้สิทธิอ อกเสียงได้อย่าง
อิสระ ในกรณีประเด็นที่ต้องใช้สิทธิออกเสียงเพื่อกองทุนรวมนั้นมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างบริษัทจัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5 หน้า

5. ประเด็นที่มีนัยสาคัญดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการต้องดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ได้แก่
5.1 วาระการรับรองงบการเงิน ผลการดาเนินงาน และการจ่ายปันผล
บริษัทจะออกเสียง “ไม่รับรอง” ในกรณีดังต่อไปนี้
- กรณีผู้ตรวจสอบบัญชีแสดงความเห็นในลักษณะมีเงื่อนไขในสาระสาคัญต่องบการเงิน
- กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลไม่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร
5.2 วาระการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินสาคัญ การซื้อขายหรือให้เช่ากิจการ การควบหรือรวม
กิจการ การจ้างบริหารและการครอบงากิจการ
บริษัทจะออกเสียง “ไม่อนุมัต”ิ ในกรณีดังต่อไปนี้
- กรณีที่ไม่เปิดเผยถึงรายละเอียดของการได้มาหรือการจาหน่ายทรัพย์สิน การซื้อขายหรือให้
เช่ากิจการ การควบหรือรวมกิจการ การจ้างบริหาร และการครอบงากิจการ เช่น วัตถุประสงค์
ที่มา ราคา เป็นต้น
5.3 วาระการแต่งตั้งกรรมการของบริษัท
บริษัทจะออกเสียง “ไม่อนุมัต”ิ ในกรณีดังต่อไปนี้
- กรณีกาหนดตาแหน่งประธานกรรมการและ CEO เป็นบุคคลเดียวกัน (เว้นแต่บริษัทบางแห่ง
อาจจะเกิดผลกระทบต่อการบริหารการดาเนินงานหากตาแหน่งดังกล่าวแยกออกจากกัน)
- กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระที่ไม่เป็นไปตามแนวทางที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด อาทิเช่น มีส่วน
เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ปรึกษาที่บริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงใช้บริการอยู่ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ลูกค้ารายใหญ่ หรือมีความสัมพันธ์อื่นใดที่เห็นได้ชัดว่าอาจทาให้ขาดความเป็นอิสระ เป็นต้น
- กรณีแต่งตั้งกรรมการที่มีหลักฐานแสดงเจตนากระทาผิด หรือปกปิด ข้อมูลทางการเงิน / บัญชี
5.4 วาระการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนของบริษัท
บริษัทจะออกเสียง “ไม่อนุมัต”ิ ในกรณีดังต่อไปนี้
- กรณีที่เป็นการซื้อหุ้นคืนจนทาให้ Free Float ต่ากว่า 20%
5.5 วาระการแต่งตั้งและถอดถอนผู้สอบบัญชีของบริษัท
บริษัทจะออกเสียง “ไม่อนุมัต”ิ ในกรณีดังต่อไปนี้
- กรณีมีข้อมูลปรากฏถึงความสัมพันธ์นอกเหนือจากการเป็นผู้สอบบัญชี เช่น เป็นที่ปรึกษา
ด้ านการบั ญชี บ ริ ษั ท หรื อเป็ นผู้ ตรวจสอบภายในของบริ ษั ทด้ ว ย หรื อผู้ บริ หารบริ ษั ทมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้สอบบัญชี
- กรณีเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม ซึ่งมีระยะเวลาของการเป็นผู้สอบบัญชีผูกขาดกับบริษัทติดต่อกัน
เกินกว่า 5 ปี ยกเว้น ผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้นเป็นสานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือหน่วยงานอื่น
ที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดีหากจะพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมกลับมาเป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทอีก ควรเว้นช่วงอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี
5.6 วาระการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการของบริษัท
บริษัทจะออกเสียง “ไม่อนุมัต”ิ ในกรณีดังต่อไปนี้
- กรณีที่ให้ประโยชน์กับบุคคลส่วนน้อยหรือบางกลุ่มโดยไม่แสดงเหตุผลอันสมควร
- กรณีไม่เปิดเผยจานวนเงินในการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ
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5.7 วาระการท าธุ รกรรมที่ อาจมี ความขั ดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่ างบริ ษั ทกั บผู้ ถื อหุ้ น และ
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น หรือการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทจะออกเสียง “ไม่อนุมัต”ิ ในกรณีดังต่อไปนี้
- กรณีเป็นรายการที่เกิดประโยชน์ส่วนตัวเฉพาะกับผู้เกี่ยวข้องหรือทาให้บริษัทเสียหาย
5.8 การเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจของบริษัท หรือวัตถุประสงค์ของบริษัท
บริษัทจะออกเสียง “ไม่อนุมัต”ิ ในกรณีดังต่อไปนี้
- กรณีที่ไม่มีการเปิดเผยวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงค์
ของบริษัท
5.9 การแก้ไขข้อบังคับ และ/หรือ หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
บริษัทจะออกเสียง “ไม่อนุมัต”ิ ในกรณีดังต่อไปนี้
- กรณีที่ไม่เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ในการแก้ไข
- กรณีที่ไม่มีการเปิดเผยข้อความที่จะมีการแก้ไขและข้อความที่ประสงค์จะแก้ไขให้ทราบก่อน
5.10 การจากัดความรับผิดของกรรมการ และการเพิ่มเงินชดใช้ค่าเสียหายให้กรรมการบริษัท
บริษัทจะออกเสียง “ไม่อนุมัต”ิ ในกรณีดังต่อไปนี้
- กรณีที่บริษัทเสนอให้ลดหรือจากัดความรับผิดของกรรมการหรือเสนอให้ กรรมการไม่ต้ อง
รับผิดชอบใดๆ หากมีความเสียหายจากการกระทาผิดพลาดในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ตน
ปฏิบัติหน้าที่อยู่
5.11 การออกหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการหรือพนักงาน หรือการให้สิทธิซื้อหุ้นแก่กรรมการหรือหนักงาน
บริษัทจะออกเสียง “ไม่อนุมัต”ิ ในกรณีดังต่อไปนี้
- กรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและ/หรือพนักงานซึ่งเกินกว่าสมควร ที่ไม่เป็น
ประโยชน์ต่อกองทุนในฐานะผู้ถือหุ้น
- กรณีที่แผนการให้ ESOP ไม่เปิดเผยเรื่องการ dilution
- กรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและ/หรือพนักงานซึ่งเกินกว่าสมควร ที่ไม่เป็น
ประโยชน์ต่อกองทุนในฐานะผู้ถือหุ้น
5.12 วาระเรื่องอื่น ๆ
บริษัทจะออกเสียง “ไม่อนุมตั ”ิ หรือ “งดออกเสียง” ในกรณีดังต่อไปนี้
- วาระเรื่องอื่น ๆ ที่มิได้มีการแจ้งเป็นการล่วงหน้า
6. ระบบงานในการตรวจสอบการดาเนินการในการใช้สิทธิออกเสียง ได้แก่
6.1 การรายงานและการจดบันทึกการออกเสียง
ผู้ที่ทาหน้าที่ออกเสียงในที่ประชุมมีหน้าที่จัดทารายงานการใช้สิทธิออกเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ลักษณะการใช้สิทธิออกเสียงโดยกองทุน (เห็นด้วย/ คัดค้าน/ ไม่ออกเสียง) พร้อมอธิบาย
เหตุผล
2) จานวนหุ้นที่บริษัทจัดการใช้ออกเสียงในแต่ละมติ และ
3) ผลการออกเสียง
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6.2 การจัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง ฝ่ายจัดการลงทุน ต้องจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานการไปใช้สิทธิออกเสียงเพื่อกองทุน อย่างน้อยดังนี้
1) หนังสือเชิญประชุม
2) บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท
3) สาเนาหนังสือมอบฉันทะ
4) รายงานผลการออกเสียง
5) รายงานตรวจสอบการใช้สิทธิออกเสียง
6) รายงานสรุปผลการออกเสียงประจาปี
6.3 ระยะเวลาในการจัดเก็บเอกสาร - บริษัทจัดการจะจัดเก็บบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกเสียงทั้งหมดเป็นเวลาไม่ต่ากว่า 5 ปีนับแต่วันที่มีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อกองทุน
การจัดระบบงานในการตรวจสอบการดาเนินการในการใช้สิทธิออกเสียง
สายงานกากับและบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นผู้ทาหน้าที่ตรวจสอบการดาเนินการใช้
สิทธิออกเสียงและการดาเนินการเปิดเผยแนวปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียงให้ปฏิบัติตามแนว
ทางการใช้สิทธิออกเสียงตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
จัดทารายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทจัดการ หรือคณะกรรมการชุดที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเรื่องดังกล่าว
7. การเปิดเผยแนวปฏิบัตใิ นการใช้สิทธิออกเสียง และการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงต่อผู้ลงทุน
7.1 การเปิดเผยแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง
สายงานจัดการลงทุนจะนาแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท ส่งให้ฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยีทาการเปิดเผยแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง บน
เว็บไซต์ (Website) ของบริษัท
7.2 การเปิดเผยการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงต่อผู้ลงทุน
สายงานจัดการลงทุนจะทาสรุปรายงานการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียง แล้วส่งให้สายงาน
บริการลูกค้านาส่งให้แก่ลูกค้าของบริษัทตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญารับจัดการกองทุนส่วน
บุคคล โดยมีสาระสาคัญที่ต้องเปิดเผยให้ลูกค้าทราบดังต่อไปนี้
1) รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง ซึ่งมีสาระสาคัญเกี่ยวกับรายชื่อบริษัทที่มีการใช้สิทธิ
ออกเสียง จานวนหุ้นสามัญ จานวนครั้งที่ได้ใช้สิทธิออกเสียง และลักษณะการใช้สิทธิออกเสียง
สนับสนุนหรือคัดค้าน
2) รายละเอียดของการใช้สิทธิออกเสียงที่สาคัญ เช่น กรณีที่บริษัทจัดการมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทที่ออกหุ้น หรือกรณีที่บริษัทจัดการมีความเห็นแตกต่างจากฝ่ายบริหาร
ของบริษัทที่ออกหุ้น เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องมีสาระสาคัญเกี่ยวกับกับรายชื่อบริษัทที่ออกหุ้นที่จัดให้
มีการประชุมผู้ถือหุ้น ลักษณะการใช้สิทธิออกเสียงสนับสนุนหรือคัดค้านพร้อมทั้งเหตุผล และ
จานวนหุ้นที่บริษัทจัดการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละเรื่องด้วย
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