รายงานการปฏิบตั ิตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนประจาปี
2561
ตามที่บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย จากัด “บริ ษทั ” ได้ประกาศรับตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 และบริ ษทั ได้กาหนด
นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy: I Code) เพือ่ ใช้เป็ นหลักปฏิบตั ใิ นการบริ หารจัดการการลงทุนของบริ ษทั ใน
การลงทุนในกิจการที่มคี วามรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ซึ่งจะเป็ นไปเพือ่ ประโยชน์ที่ดี่ที่สุดของลูกค้าตามหลักปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้

• การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพือ่ ประโยชน์ของลูกค้า
• การตัดสิ นใจและติดตามกิจการที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์
• การเพิ่มระดับในการติดตามกิจการที่ลงทุน
• การเปิ ดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสี ยงและผลการใช้สิทธิออกเสี ยง
• การร่ วมมือกับผูล้ งทุนอื่นและผูม้ สี ่วนได้เสี ยตามความเหมาะสม
• การเปิ ดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่าเสมอ

1. การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ของลูกค้า
บริ ษทั กาหนดมาตรการในการจัดการการกระทาอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยครอบคลุมการทาธุรกรรมกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง การลงทุนเพื่อเป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผูใ้ ห้บริ การหรื อบุคคลอื่นใด การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน รวมทั้งได้มี
การสื่อสารมาตรการและแนวทางในการดาเนินการดังกล่าวให้พนักงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทราบ นอกจากนี้บริ ษทั ได้จดั การให้มกี ารติดตามและควบคุมการปฏิบตั ิตาม
มาตรการดังกล่าว
2. การตัดสิ นใจและติดตามกิจการที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์
บริ ษทั มีกระบวนการในการตัดสิ นใจลงทุนและติดตามการดาเนินงานของบริ ษทั ทีล่ งทุน เพื่อให้ทราบถึงการดาเนินงานและปัญหาของบริ ษทั ที่ลงทุ นตั้งแต่เริ่ มต้นและทัน
เหตุการณ์ เช่น กาหนดแนวทางการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะเข้าลงทุนและการทบทวนหลักทรัพย์โดยมีการนาหลักปฏิบตั ิ ESR (Environmental and
Social Responsibility) มาใช้ในการวิเคราะห์การลงทุน การเข้าพบกรรมการและผูบ้ ริ หาร (Company Visit, Analyst Meeting) การร่ วม
ประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์ (Conference Call) การเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี หรื อการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น เป็ นต้น
3. การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน

กรณี ทปี่ รากฏข้อมูลเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีหรื อความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่ งแวดล้อมบริ ษทั กาหนดให้มีการเพิ่มระดับความเข้มข้นของติดตามบริ ษทั ทีล่ งทุน
4. การเปิ ดเผยนโยบายการใช้ สิทธิออกเสียงและผลการใช้ สิทธิออกเสี ยง
บริ ษทั ได้กาหนดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้นและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสี ยงในทีป่ ระชุมผู ้ถอื หุ้นเพือ่ ใช้เป็ นหลักปฏิบตั ิ
ในการใช้สิทธิออกเสี ยงแทนกองทุน นอกจากนี้บริ ษทั ได้จดั ให้มกี ารควบคุมดูแลการไปใช้สิทธิออกเสี ยงในบริ ษทั ทีก่ องทุนลงทุนโดยเข้าร่ วมการประชุมผูถ้ ือหุ้นประจาปี
และการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุ้นซึ่งบริ ษทั ได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาข้อมูลเพือ่ ตัดสิ นใจใช้สิทธิออกเสี ยงตามแนวปฏิบตั ิของ บริ ษทั ทั้งนี้บริ ษทั ได้เปิ ดเผย
รายงานสรุ ปการใช้สิทธิออกเสี ยงแทนบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
5. การร่ วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสี ยตามความเหมาะสม
บริ ษทั ได้กาหนดเป็ นหลักปฏิบตั ิในการให้ความร่ วมมือกับผูล้ งทุนสถาบันรายอื่นเพื่อนาไปสู่การสร้างผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในบริ ษทั ทีล่ งทุนโดยในปี 2561 ไม่
ปรากฏเหตุการณ์ที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักปฏิบตั ิดงั กล่าว
6. การเปิ ดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่าเสมอ
บริ ษทั ได้เปิ ดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) และรายงานผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ แก่ลูกค้าว่าได้
ติดต่อกับองค์กรที่มุ่งเน้นการกากับดูแลการลงทุนตามหลักธรรมาภิบาลเพือ่ ประโยชน์ทดี่ ีที่สุดของลูกค้า

รายงานการปฏิบตั ิตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนประจาปี
2562
ตามที่บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย จากัด “บริ ษทั ” ได้ประกาศรับตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 และบริ ษทั ได้กาหนด
นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy: I Code) เพือ่ ใช้เป็ นหลักปฏิบตั ใิ นการบริ หารจัดการการลงทุนของบริ ษทั ใน
การลงทุนในกิจการที่มคี วามรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ซึ่งจะเป็ นไปเพือ่ ประโยชน์ที่ดี่ที่สุดของลูกค้า ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริ ษทั ได้
ปฏิบตั ิตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ของลูกค้า
บริ ษทั กาหนดมาตรการในการจัดการการกระทาอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยครอบคลุมการทาธุรกรรมกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง การลงทุนเพื่อเป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผูใ้ ห้บริ การหรื อบุคคลอื่นใด การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน รวมทั้งได้มี
การสื่อสารมาตรการและแนวทางในการดาเนินการดังกล่าวให้พนักงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทราบ

2. การตัดสิ นใจและติดตามกิจการที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์
บริ ษทั มีกระบวนการในการตัดสิ นใจลงทุนและติดตามการดาเนินงานของบริ ษทั ทีล่ งทุน เพื่อให้ทราบถึงการดาเนินงานและปัญหาของบริ ษทั ที่ลงทุนตั้งแต่เริ่ มต้นและทัน
เหตุการณ์ เช่น กาหนดแนวทางการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะเข้าลงทุนและการทบทวนหลักทรัพย์โดยมีการนาหลักปฏิบตั ิ ESR (Environmental and
Social Responsibility) มาใช้ในการวิเคราะห์การลงทุน การเข้าพบกรรมการและผูบ้ ริ หาร (Company Visit, Analyst Meeting) การร่ วม
ประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์ (Conference Call) การเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี หรื อการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น เป็ นต้น
3. การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน
กรณี ทปี่ รากฏข้อมูลเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีหรื อความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่ งแวดล้อมบริ ษทั กาหนดให้มีการเพิม่ ระดับความเข้มข้นของติดตามบริ ษทั ทีล่ งทุน
4. การเปิ ดเผยนโยบายการใช้ สิทธิออกเสียงและผลการใช้ สิทธิออกเสี ยง
บริ ษทั ได้กาหนดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้นและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสี ยงในทีป่ ระชุมผู ้ถอื หุ้นเพือ่ ใช้เป็ นหลักปฏิบตั ิ
ในการใช้สิทธิออกเสี ยงแทนกองทุน นอกจากนี้บริ ษทั ได้จดั ให้มกี ารควบคุมดูแลการไปใช้สิทธิออกเสี ยงในบริ ษทั ทีก่ องทุนลงทุนโดยเข้าร่ วมการประชุมผูถ้ ือหุ้นประจาปี
และการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุ้นซึ่งบริ ษทั ได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาข้อมูลเพือ่ ตัดสิ นใจใช้สิทธิออกเสี ยงตามแนวปฏิบตั ิของ บริ ษทั ทั้งนี้บริ ษทั ได้เปิ ดเผย
รายงานสรุ ปการใช้สิทธิออกเสี ยงแทนบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
5. การร่ วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสี ยตามความเหมาะสม
บริ ษทั ได้กาหนดเป็ นหลักปฏิบตั ิในการให้ความร่ วมมือกับผูล้ งทุนสถาบันรายอื่นเพื่อนาไปสู่การสร้างผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในบริ ษทั ทีล่ งทุนโดย
6. การเปิ ดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่าเสมอ
บริ ษทั ได้เปิ ดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) และรายงานผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ แก่ลูกค้าว่าได้
ติดต่อกับองค์กรที่มุ่งเน้นการกากับดูแลการลงทุนตามหลักธรรมาภิบาลเพือ่ ประโยชน์ทดี่ ีที่สุดของลูกค้า
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ให้ความร่ วมมือกับผูล้ งทุนสถาบันรายอื่น ในกิจกรรมทีม่ ีส่วนสนับสนุนนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนของบริ ษทั ได้แก่
1. บริ ษทั ได้ เข้าร่ วมพิธีเปิ ด “โครงการเสริ มสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” และร่ วมลงนามปฏิญญา
ความร่ วมมือเพือ่ ขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่ความยัง่ ยืน พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนในตลาดทุนประกาศเจตนารมณ์ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ด้วยความ
รับผิดชอบ คานึงถึงสังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยมี สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ม องค์กรในตลาดทุนอีก 12แห่ง และ ตัวแทน
จากบริ ษทั และองค์กรในตลาดทุนเข้าร่ วมกว่า 600 คน ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิ ต เมือ่ วันที่ 14 สิงหาคม 2562
2. บริ ษทั กับนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ 32 ราย ได้ร่วมลงนาม กับ คณะกรรมการกองทุนบาเหน็จบานาญ (กบข.) ที่จะระงับการลงทุน หรื อ ไม่ลงทุนเพิ่ม ในบริ ษทั จด
ทะเบียนที่ขาดธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (ESG) และสิ่ งแวดล้อม และได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ระงับลงทุนในบริ ษทั จดทะเบียนที่มปี ัญหาความ
รับผิดชอบต่อสังคม (ESG) เมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2562 โดยนักลงทุนที่ร่วมลงนามในครั้งนี้ บริ หารสิ นทรัพย์รวมกัน มากกว่า 10.8 ล้านล้านบาท นับได้ว่า
เป็ นนักลงทุนกลุ่มที่มบี ทบาทสาคัญในการช่วยสร้างธรรมาภิบาลให้ตลาดทุนอย่างเป็ นรู ปธรรม และคาดหวังว่า มาตรการนี้จะช่วยยกระดับบริ ษทั จดทะเบียนขนาดกลาง
และขนาดเล็กให้มีธรรมาภิบาลมาตรฐานเดียวกับบริ ษทั ขนาดใหญ่

รายงานการปฏิบตั ิตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนประจาปี
2563
ตามที่บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย จากัด “บริ ษทั ” ได้ประกาศรับตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน เมื่อวันที่ 12มิถุนายน2560และบริ ษทั ได้กาหนด
นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy: I Code) เพือ่ ใช้เป็ นหลักปฏิบตั ใิ นการบริ หารจัดการการลงทุนของบริ ษทั ใน
การลงทุนในกิจการที่มคี วามรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ซึ่งจะเป็ นไปเพือ่ ประโยชน์ที่ดี่ที่สุดของลูกค้า
ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ของลูกค้า
บริ ษทั กาหนดมาตรการในการจัดการการกระทาอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยครอบคลุมการทาธุรกรรมกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง การลงทุนเพื่อเป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผูใ้ ห้บริ การหรื อบุคคลอื่นใด การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน รวมทั้งได้มี
การสื่อสารมาตรการและแนวทางในการดาเนินการดังกล่าวให้พนักงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทราบ
2. การตัดสิ นใจและติดตามกิจการที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์
บริ ษทั มีกระบวนการในการตัดสิ นใจลงทุนและติดตามการดาเนินงานของบริ ษทั ทีล่ งทุนเพื่อให้ทราบถึงการดาเนินงานและปัญหาของบริ ษทั ทีล่ งทุนตั้งแต่เริ่ มต้นและทัน
เหตุการณ์เช่นกาหนดแนวทางการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะเข้าลงทุนและการทบทวนหลักทรัพย์โดยมีการนาหลักปฏิบตั ิ ESR (Environmental and
Social Responsibility) มาใช้ในการวิเคราะห์การลงทุนการเข้าพบกรรมการและผูบ้ ริ หาร (Company Visit, Analyst Meeting) การร่ วม
ประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์ (Conference Call) การเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี หรื อการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นเป็ นต้น
3. การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน
กรณี ทปี่ รากฏข้อมูลเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีหรื อความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่ งแวดล้อมบริ ษทั กาหนดให้มีการเพิ่มระดับความเข้มข้นของติดตามบริ ษทั ทีล่ งทุน
4. การเปิ ดเผยนโยบายการใช้ สิทธิออกเสียงและผลการใช้ สิทธิออกเสี ยง
บริ ษทั ได้กาหนดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้นและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสี ยงในทีป่ ระชุมผู ้ถอื หุ้นเพือ่ ใช้เป็ นหลักปฏิบตั ิ
ในการใช้สิทธิออกเสี ยงแทนกองทุนนอกจากนี้บริ ษทั ได้จดั ให้มกี ารควบคุมดูแลการไปใช้สิทธิออกเสี ยงในบริ ษทั ทีก่ องทุนลงทุนโดยเข้าร่ วมการประชุมผูถ้ ือหุ้นประจาปี
และการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุ้นซึ่งบริ ษทั ได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาข้อมูลเพือ่ ตัดสิ นใจใช้สิทธิออกเสี ยงตามแนวปฏิบตั ิของ บริ ษทั ทั้งนี้บริ ษทั ได้เปิ ดเผย
รายงานสรุ ปการใช้สิทธิออกเสี ยงแทนบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
5. การร่ วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสี ยตามความเหมาะสม
บริ ษทั ได้กาหนดเป็ นหลักปฏิบตั ิในการให้ความร่ วมมือกับผูล้ งทุนสถาบันรายอื่นเพื่อนาไปสู่การสร้างผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในบริ ษทั ทีล่ งทุน

6. การเปิ ดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่าเสมอ
บริ ษทั ได้เปิ ดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) และรายงานผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ แก่ลูกค้าว่าได้
ติดต่อกับองค์กรที่มุ่งเน้นการกากับดูแลการลงทุนตามหลักธรรมาภิบาลเพือ่ ประโยชน์ทดี่ ีที่สุดของลูกค้า

รายงานการปฏิบตั ิตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนประจาปี
2564
ตามที่บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย จากัด “บริ ษทั ” ได้ประกาศรับตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 และบริ ษทั ได้กาหนด
นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy: I Code) เพือ่ ใช้เป็ นหลักปฏิบตั ใิ นการบริ หารจัดการการลงทุนของบริ ษทั ใน
การลงทุนในกิจการที่มคี วามรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ซึ่งจะเป็ นไปเพือ่ ประโยชน์ที่ดี่ที่สุดของลูกค้า ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริ ษทั ได้
ปฏิบตั ิตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ของลูกค้า
บริ ษทั กาหนดมาตรการในการจัดการการกระทาอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยครอบคลุมการทาธุรกรรมกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง การลงทุนเพื่อเป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผูใ้ ห้บริ การหรื อบุคคลอื่นใด การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน รวมทั้งได้มี
การสื่อสารมาตรการและแนวทางในการดาเนินการดังกล่าวให้พนักงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทราบ
2. การตัดสิ นใจและติดตามกิจการที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์
บริ ษทั มีกระบวนการในการตัดสิ นใจลงทุนและติดตามการดาเนินงานของบริ ษทั ทีล่ งทุน เพื่อให้ทราบถึงการดาเนินงานและปัญหาของบริ ษทั ที่ลงทุนตั้งแต่เริ่ มต้นและทัน
เหตุการณ์ เช่น กาหนดแนวทางการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะเข้าลงทุนและการทบทวนหลักทรัพย์โดยมีการนาหลักปฏิบตั ิ ESR (Environmental and
Social Responsibility) มาใช้ในการวิเคราะห์การลงทุน การเข้าพบกรรมการและผูบ้ ริ หาร (Company Visit, Analyst Meeting) การร่ วม
ประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์ (Conference Call) การเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี หรื อการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น เป็ นต้น
3. การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน
กรณี ทปี่ รากฏข้อมูลเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีหรื อความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่ งแวดล้อมบริ ษทั กาหนดให้มีการเพิ่มระดับความเข้มข้นของติดตามบริ ษทั ทีล่ งทุน
4. การเปิ ดเผยนโยบายการใช้ สิทธิออกเสียงและผลการใช้ สิทธิออกเสี ยง
บริ ษทั ได้กาหนดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้นและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสี ยงในทีป่ ระชุมผู ้ถอื หุ้นเพือ่ ใช้เป็ นหลักปฏิบตั ิ
ในการใช้สิทธิออกเสี ยงแทนกองทุน นอกจากนี้บริ ษทั ได้จดั ให้มกี ารควบคุมดูแลการไปใช้สิทธิออกเสี ยงในบริ ษทั ทีก่ องทุนลงทุนโดยเข้าร่ วมการประชุมผูถ้ ือหุ้นประจาปี

และการประชุมวิสามัญ ผูถ้ ือหุ้นซึ่งบริ ษทั ได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาข้อมูลเพือ่ ตัดสิ นใจใช้สิทธิออกเสี ยงตามแนวปฏิบตั ิของ บริ ษทั ทั้งนี้บริ ษทั ได้เปิ ดเผย
รายงานสรุ ปการใช้สิทธิออกเสี ยงแทนบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
5. การร่ วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสี ยตามความเหมาะสม
บริ ษทั ได้กาหนดเป็ นหลักปฏิบตั ิในการให้ความร่ วมมือกับผูล้ งทุนสถาบันรายอื่นเพื่อนาไปสู่การสร้างผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในบริ ษทั ทีล่ งทุน
6. การเปิ ดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่าเสมอ
บริ ษทั ได้เปิ ดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) และรายงานผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ แก่ลูกค้าว่าได้
ติดต่อกับองค์กรที่มุ่งเน้นการกากับดูแลการลงทุนตามหลักธรรมาภิบาลเพือ่ ประโยชน์ทดี่ ีที่สุดของลูกค้า

