
รายงานการปฏิบติัตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนประจ าปี 
2561 
 

 

ตามที่บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนทหารไทย จ ากดั “บริษทั” ไดป้ระกาศรับตามหลกัธรรมาภิบาลการลงทุน เมื่อวนัที่ 12 มิถุนายน 2560 และบริษทัไดก้ าหนด

นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy: I Code) เพือ่ใชเ้ป็นหลกัปฏิบติัในการบริหารจดัการการลงทุนของบริษทัใน

การลงทุนในกิจการที่มคีวามรับผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และการก ากบัดูแลกิจการทีดี่ ซ่ึงจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ที่ด่ีที่สุดของลูกคา้ตามหลกัปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 

 

• การจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งเพียงพอเพือ่ประโยชน์ของลูกคา้ 

• การตดัสินใจและติดตามกิจการที่ลงทุนอยา่งใกลชิ้ดและทนัเหตุการณ ์

• การเพิ่มระดบัในการติดตามกิจการที่ลงทุน 

• การเปิดเผยนโยบายการใชสิ้ทธิออกเสียงและผลการใชสิ้ทธิออกเสียง 

• การร่วมมอืกบัผูล้งทุนอื่นและผูม้ส่ีวนไดเ้สียตามความเหมาะสม 

• การเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบติัตามนโยบายต่อลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ 

 
1. การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพ่ือประโยชน์ของลกูค้า 

 

บริษทัก าหนดมาตรการในการจดัการการกระท าอนักอ่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการจดัการกองทุนเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยครอบคลุมการท าธุรกรรมกบั

บุคคลที่เก่ียวขอ้ง การลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของบริษทั การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผูใ้ห้บริการหรือบุคคลอื่นใด การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องพนกังาน รวมทั้งไดม้ี

การส่ือสารมาตรการและแนวทางในการด าเนินการดงักล่าวให้พนกังานและผูท้ี่เก่ียวขอ้งทราบ นอกจากน้ีบริษทัไดจ้ดัการให้มกีารติดตามและควบคมุการปฏิบติัตาม

มาตรการดงักล่าว 

 
2. การตัดสินใจและติดตามกิจการท่ีลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตกุารณ์ 

 

บริษทัมีกระบวนการในการตดัสินใจลงทุนและติดตามการด าเนินงานของบริษทัทีล่งทุน เพื่อให้ทราบถงึการด าเนินงานและปัญหาของบริษทัที่ลงทุนตั้งแต่เร่ิมตน้และทนั

เหตุการณ ์เช่น ก าหนดแนวทางการวิเคราะหห์ลกัทรัพยท์ี่จะเขา้ลงทุนและการทบทวนหลกัทรัพยโ์ดยมีการน าหลกัปฏิบติั ESR (Environmental and 

Social Responsibility) มาใชใ้นการวิเคราะห์การลงทุน การเขา้พบกรรมการและผูบ้ริหาร (Company Visit, Analyst Meeting) การร่วม

ประชุมผ่านส่ืออเิล็คทรอนิคส์ (Conference Call) การเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุ้นประจ าปีหรือการประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้น เป็นต้น 

 
3. การเพ่ิมระดับในการติดตามบริษัทท่ีลงทุน 

 



กรณีทีป่รากฏขอ้มลูเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีหรือความรับผิดชอบต่อสงัคมส่ิงแวดลอ้มบริษทัก าหนดให้มีการเพิ่มระดบัความเขม้ขน้ของติดตามบริษทัทีล่งทุน 

 
4. การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธอิอกเสียง 

 

บริษทัไดก้ าหนดแนวทางการใชสิ้ทธิออกเสียงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นและหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิออกเสียงในทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นเพือ่ใชเ้ป็นหลกัปฏิบติั

ในการใชสิ้ทธิออกเสียงแทนกองทุน นอกจากน้ีบริษทัไดจ้ดัให้มกีารควบคุมดูแลการไปใชสิ้ทธิออกเสียงในบริษทัทีก่องทุนลงทุนโดยเขา้ร่วมการประชุมผูถ้ือหุ้นประจ าปี

และการประชุมวิสามญัผูถ้อืหุ้นซ่ึงบริษทัไดใ้ชค้วามระมดัระวงัในการพิจารณาขอ้มูลเพือ่ตดัสินใจใชสิ้ทธิออกเสียงตามแนวปฏิบติัของ บริษทั ทั้งน้ีบริษทัไดเ้ปิดเผย

รายงานสรุปการใชสิ้ทธิออกเสียงแทนบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 
5. การร่วมมือกับผู้ลงทุนอ่ืนและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม 

 

บริษทัไดก้ าหนดเป็นหลกัปฏิบติัในการใหค้วามร่วมมือกบัผูล้งทุนสถาบนัรายอื่นเพื่อน าไปสู่การสร้างผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในบริษทัทีล่งทุนโดยในปี 2561 ไม่

ปรากฏเหตกุารณท์ี่ตอ้งปฏิบติัตามหลกัปฏิบติัดงักล่าว 

 
6. การเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏบิัติตามนโยบายต่อลกูค้าอย่างสม ่าเสมอ 

 

บริษทัไดเ้ปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) และรายงานผลการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบริษทัเพื่อสร้างความเช่ือมัน่แกลู่กคา้ว่าได้

ติดต่อกบัองคก์รที่มุ่งเนน้การก ากบัดูแลการลงทุนตามหลกัธรรมาภิบาลเพือ่ประโยชน์ทีดี่ที่สุดของลูกคา้ 

รายงานการปฏิบติัตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนประจ าปี 
2562 
 

 

ตามที่บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนทหารไทย จ ากดั “บริษทั” ไดป้ระกาศรับตามหลกัธรรมาภิบาลการลงทุน เมื่อวนัที่ 12 มิถุนายน 2560 และบริษทัไดก้ าหนด

นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy: I Code) เพือ่ใชเ้ป็นหลกัปฏิบติัในการบริหารจดัการการลงทุนของบริษทัใน

การลงทุนในกิจการที่มคีวามรับผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และการก ากบัดูแลกิจการทีดี่ ซ่ึงจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ที่ด่ีที่สุดของลูกคา้ ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษทัได้

ปฏิบติัตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพ่ือประโยชน์ของลกูค้า 

 

บริษทัก าหนดมาตรการในการจดัการการกระท าอนักอ่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการจดัการกองทุนเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยครอบคลุมการท าธุรกรรมกบั

บุคคลที่เก่ียวขอ้ง การลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของบริษทั การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผูใ้ห้บริการหรือบุคคลอื่นใด การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องพนกังาน รวมทั้งไดม้ี

การส่ือสารมาตรการและแนวทางในการด าเนินการดงักล่าวให้พนกังานและผูท้ี่เก่ียวขอ้งทราบ 



2. การตัดสินใจและติดตามกิจการท่ีลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตกุารณ์ 

 

บริษทัมีกระบวนการในการตดัสินใจลงทุนและติดตามการด าเนินงานของบริษทัทีล่งทุน เพื่อให้ทราบถงึการด าเนินงานและปัญหาของบริษทัที่ลงทุนตั้งแต่เร่ิมตน้และทนั

เหตุการณ ์เช่น ก าหนดแนวทางการวิเคราะหห์ลกัทรัพยท์ี่จะเขา้ลงทุนและการทบทวนหลกัทรัพยโ์ดยมีการน าหลกัปฏิบติั ESR (Environmental and 

Social Responsibility) มาใชใ้นการวิเคราะห์การลงทุน การเขา้พบกรรมการและผูบ้ริหาร (Company Visit, Analyst Meeting) การร่วม

ประชุมผ่านส่ืออเิล็คทรอนิคส์ (Conference Call) การเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุ้นประจ าปีหรือการประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้น เป็นตน้ 

3. การเพ่ิมระดับในการติดตามบริษัทท่ีลงทุน 

 

กรณีทีป่รากฏขอ้มลูเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีหรือความรับผิดชอบต่อสงัคมส่ิงแวดลอ้มบริษทัก าหนดให้มีการเพิ่มระดบัความเขม้ขน้ของติดตามบริษทัทีล่งทุน 

4. การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธอิอกเสียง 

 

บริษทัไดก้ าหนดแนวทางการใชสิ้ทธิออกเสียงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นและหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิออกเสียงในทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นเพือ่ใชเ้ป็นหลกัปฏิบติั

ในการใชสิ้ทธิออกเสียงแทนกองทุน นอกจากน้ีบริษทัไดจ้ดัให้มกีารควบคุมดูแลการไปใชสิ้ทธิออกเสียงในบริษทัทีก่องทุนลงทุนโดยเขา้ร่วมการประชุมผูถ้ือหุ้นประจ าปี

และการประชุมวิสามญัผูถ้อืหุ้นซ่ึงบริษทัไดใ้ชค้วามระมดัระวงัในการพิจารณาขอ้มูลเพือ่ตดัสินใจใชสิ้ทธิออกเสียงตามแนวปฏิบติัของ บริษทั ทั้งน้ีบริษทัไดเ้ปิดเผย

รายงานสรุปการใชสิ้ทธิออกเสียงแทนบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

5. การร่วมมือกับผู้ลงทุนอ่ืนและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม 

 

บริษทัไดก้ าหนดเป็นหลกัปฏิบติัในการใหค้วามร่วมมือกบัผูล้งทุนสถาบนัรายอื่นเพื่อน าไปสู่การสร้างผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในบริษทัทีล่งทุนโดย 

6. การเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏบิัติตามนโยบายต่อลกูค้าอย่างสม ่าเสมอ 

 

บริษทัไดเ้ปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) และรายงานผลการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบริษทัเพื่อสร้างความเช่ือมัน่แกลู่กคา้ว่าได้

ติดต่อกบัองคก์รที่มุ่งเนน้การก ากบัดูแลการลงทุนตามหลกัธรรมาภิบาลเพือ่ประโยชน์ทีดี่ที่สุดของลูกคา้ 

นอกจากน้ี บริษทัไดใ้ห้ความร่วมมอืกบัผูล้งทุนสถาบนัรายอื่น ในกิจกรรมทีม่ีส่วนสนบัสนุนนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนของบริษทั ไดแ้ก ่

1. บริษทัได ้เขา้ร่วมพิธีเปิด “โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” และร่วมลงนามปฏิญญา

ความร่วมมอืเพือ่ขบัเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่ความยัง่ยืน พร้อมเชิญชวนทกุภาคส่วนในตลาดทุนประกาศเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีธรรมาภิบาล ดว้ยความ

รับผิดชอบ ค านึงถึงสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยมี ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)ม องคก์รในตลาดทุนอีก 12แห่ง และ ตวัแทน

จากบริษทัและองคก์รในตลาดทุนเขา้ร่วมกวา่ 600 คน ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต เมือ่วนัที ่14 สิงหาคม 2562 

2. บริษทั กบันกัลงทุนสถาบนัขนาดใหญ ่32 ราย ไดร่้วมลงนาม กบั คณะกรรมการกองทุนบ าเหน็จบ านาญ (กบข.) ที่จะระงบัการลงทุน หรือ ไมล่งทุนเพิ่ม ในบริษทัจด

ทะเบียนที่ขาดธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม (ESG) และส่ิงแวดลอ้ม และไดร่้วมกนัประกาศเจตนารมณ์ระงบัลงทุนในบริษทัจดทะเบียนที่มปัีญหาความ

รับผิดชอบต่อสงัคม (ESG) เมื่อวนัที่ 15 สิงหาคม 2562 โดยนกัลงทุนที่ร่วมลงนามในคร้ังน้ี บริหารสินทรัพยร์วมกนั มากกว่า 10.8 ลา้นลา้นบาท นบัไดว้่า

เป็นนกัลงทุนกลุ่มที่มบีทบาทส าคญัในการช่วยสร้างธรรมาภิบาลให้ตลาดทุนอยา่งเป็นรูปธรรม และคาดหวงัว่า มาตรการน้ีจะช่วยยกระดบับริษทัจดทะเบียนขนาดกลาง

และขนาดเล็กให้มีธรรมาภิบาลมาตรฐานเดียวกบับริษทัขนาดใหญ ่



รายงานการปฏิบติัตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนประจ าปี 
2563 
 

 

ตามที่บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนทหารไทย จ ากดั “บริษทั” ไดป้ระกาศรับตามหลกัธรรมาภิบาลการลงทุน เมื่อวนัที่ 12มถิุนายน2560และบริษทัไดก้ าหนด

นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy: I Code) เพือ่ใชเ้ป็นหลกัปฏิบติัในการบริหารจดัการการลงทุนของบริษทัใน

การลงทุนในกิจการที่มคีวามรับผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และการก ากบัดูแลกิจการทีดี่ ซ่ึงจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ที่ด่ีที่สุดของลูกคา้ 

ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษทัไดป้ฏิบติัตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพ่ือประโยชน์ของลกูค้า 

 

บริษทัก าหนดมาตรการในการจดัการการกระท าอนักอ่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการจดัการกองทุนเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยครอบคลุมการท าธุรกรรมกบั

บุคคลที่เก่ียวขอ้ง การลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของบริษทั การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผูใ้ห้บริการหรือบุคคลอื่นใด การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องพนกังาน รวมทั้งไดม้ี

การส่ือสารมาตรการและแนวทางในการด าเนินการดงักล่าวให้พนกังานและผูท้ี่เก่ียวขอ้งทราบ 

2. การตัดสินใจและติดตามกิจการท่ีลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตกุารณ์ 

 

บริษทัมีกระบวนการในการตดัสินใจลงทุนและติดตามการด าเนินงานของบริษทัทีล่งทุนเพื่อใหท้ราบถงึการด าเนินงานและปัญหาของบริษทัทีล่งทุนตั้งแต่เร่ิมตน้และทนั

เหตุการณ์เช่นก าหนดแนวทางการวิเคราะหห์ลกัทรัพยท์ี่จะเขา้ลงทุนและการทบทวนหลกัทรัพยโ์ดยมีการน าหลกัปฏิบติั ESR (Environmental and 

Social Responsibility) มาใชใ้นการวิเคราะห์การลงทุนการเขา้พบกรรมการและผูบ้ริหาร (Company Visit, Analyst Meeting) การร่วม

ประชุมผ่านส่ืออเิล็คทรอนิคส์ (Conference Call) การเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุ้นประจ าปีหรือการประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้นเป็นตน้ 

3. การเพ่ิมระดับในการติดตามบริษัทท่ีลงทุน 

 

กรณีทีป่รากฏขอ้มลูเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีหรือความรับผิดชอบต่อสงัคมส่ิงแวดลอ้มบริษทัก าหนดให้มีการเพิ่มระดบัความเขม้ขน้ของติดตามบริษทัทีล่งทุน 

4. การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธอิอกเสียง 

 

บริษทัไดก้ าหนดแนวทางการใชสิ้ทธิออกเสียงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นและหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิออกเสียงในทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นเพือ่ใชเ้ป็นหลกัปฏิบติั

ในการใชสิ้ทธิออกเสียงแทนกองทุนนอกจากน้ีบริษทัไดจ้ดัให้มกีารควบคุมดูแลการไปใชสิ้ทธิออกเสียงในบริษทัทีก่องทุนลงทุนโดยเขา้ร่วมการประชุมผูถ้ือหุ้นประจ าปี

และการประชุมวิสามญัผูถ้อืหุ้นซ่ึงบริษทัไดใ้ชค้วามระมดัระวงัในการพิจารณาขอ้มูลเพือ่ตดัสินใจใชสิ้ทธิออกเสียงตามแนวปฏิบติัของ บริษทั ทั้งน้ีบริษทัไดเ้ปิดเผย

รายงานสรุปการใชสิ้ทธิออกเสียงแทนบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

5. การร่วมมือกับผู้ลงทุนอ่ืนและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม 

 

บริษทัไดก้ าหนดเป็นหลกัปฏิบติัในการใหค้วามร่วมมือกบัผูล้งทุนสถาบนัรายอื่นเพื่อน าไปสู่การสร้างผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในบริษทัทีล่งทุน 



6. การเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏบิัติตามนโยบายต่อลกูค้าอย่างสม ่าเสมอ 

 

บริษทัไดเ้ปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) และรายงานผลการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบริษทัเพื่อสร้างความเช่ือมัน่แกลู่กคา้ว่าได้

ติดต่อกบัองคก์รที่มุ่งเนน้การก ากบัดูแลการลงทุนตามหลกัธรรมาภิบาลเพือ่ประโยชน์ทีดี่ที่สุดของลูกค้า 

รายงานการปฏิบติัตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนประจ าปี 
2564 
ตามที่บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนทหารไทย จ ากดั “บริษทั” ไดป้ระกาศรับตามหลกัธรรมาภิบาลการลงทุน เมื่อวนัที่ 12 มิถุนายน 2560 และบริษทัไดก้ าหนด

นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy: I Code) เพือ่ใชเ้ป็นหลกัปฏิบติัในการบริหารจดัการการลงทุนของบริษทัใน

การลงทุนในกิจการที่มคีวามรับผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และการก ากบัดูแลกิจการทีดี่ ซ่ึงจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ที่ด่ีที่สุดของลูกคา้ ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษทัได้

ปฏิบติัตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
1. การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพ่ือประโยชน์ของลกูค้า 

 

บริษทัก าหนดมาตรการในการจดัการการกระท าอนักอ่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการจดัการกองทุนเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยครอบคลุมการท าธุรกรรมกบั

บุคคลที่เก่ียวขอ้ง การลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของบริษทั การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผูใ้ห้บริการหรือบุคคลอื่นใด การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องพนกังาน รวมทั้งไดม้ี

การส่ือสารมาตรการและแนวทางในการด าเนินการดงักล่าวให้พนกังานและผูท้ี่เก่ียวขอ้งทราบ 

 
2. การตัดสินใจและติดตามกิจการท่ีลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตกุารณ์ 

 

บริษทัมีกระบวนการในการตดัสินใจลงทุนและติดตามการด าเนินงานของบริษทัทีล่งทุน เพื่อให้ทราบถงึการด าเนินงานและปัญหาของบริษทัที่ลงทุนตั้งแต่เร่ิมตน้และทนั

เหตุการณ ์เช่น ก าหนดแนวทางการวิเคราะหห์ลกัทรัพยท์ี่จะเขา้ลงทุนและการทบทวนหลกัทรัพยโ์ดยมีการน าหลกัปฏิบติั ESR (Environmental and 

Social Responsibility) มาใชใ้นการวิเคราะห์การลงทุน การเขา้พบกรรมการและผูบ้ริหาร (Company Visit, Analyst Meeting) การร่วม

ประชุมผ่านส่ืออเิล็คทรอนิคส์ (Conference Call) การเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุ้นประจ าปีหรือการประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้น เป็นตน้ 

 
3. การเพ่ิมระดับในการติดตามบริษัทท่ีลงทุน 

 

กรณีทีป่รากฏขอ้มลูเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีหรือความรับผิดชอบต่อสงัคมส่ิงแวดลอ้มบริษทัก าหนดให้มีการเพิ่มระดบัความเขม้ขน้ของติดตามบริษทัทีล่งทุน 

 
4. การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธอิอกเสียง 

 

บริษทัไดก้ าหนดแนวทางการใชสิ้ทธิออกเสียงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นและหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิออกเสียงในทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นเพือ่ใชเ้ป็นหลกัปฏิบติั

ในการใชสิ้ทธิออกเสียงแทนกองทุน นอกจากน้ีบริษทัไดจ้ดัให้มกีารควบคุมดูแลการไปใชสิ้ทธิออกเสียงในบริษทัทีก่องทุนลงทุนโดยเขา้ร่วมการประชุมผูถ้ือหุ้นประจ าปี



และการประชุมวิสามญั ผูถ้ือหุ้นซ่ึงบริษทัไดใ้ชค้วามระมดัระวงัในการพิจารณาขอ้มูลเพือ่ตดัสินใจใชสิ้ทธิออกเสียงตามแนวปฏิบติัของ บริษทั ทั้งน้ีบริษทัไดเ้ปิดเผย

รายงานสรุปการใชสิ้ทธิออกเสียงแทนบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 
5. การร่วมมือกับผู้ลงทุนอ่ืนและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม 

 

บริษทัไดก้ าหนดเป็นหลกัปฏิบติัในการใหค้วามร่วมมือกบัผูล้งทุนสถาบนัรายอื่นเพื่อน าไปสู่การสร้างผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในบริษทัทีล่งทุน 

 

6. การเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏบิัติตามนโยบายต่อลกูค้าอย่างสม ่าเสมอ 

 

บริษทัไดเ้ปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) และรายงานผลการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบริษทัเพื่อสร้างความเช่ือมัน่แกลู่กคา้ว่าได้

ติดต่อกบัองคก์รที่มุ่งเนน้การก ากบัดูแลการลงทุนตามหลกัธรรมาภิบาลเพือ่ประโยชน์ทีดี่ที่สุดของลูกคา้ 

 


