
 

 

 

 

 

 

 

รายงานการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน 

ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน 

(Investment Governance Code: I Code) 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด 
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 หมายถึง ด าเนินการแล้ว 
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หลักปฏิบัติที่ 1 

 

หลักปฏิบัติ 1.1 

 บริษัทมีนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ เป็นลายลักษณ์ อักษร ที่ ให้
ความส าคัญในการสร้างและถ่ายทอดวัฒนธรรมการลงทุนที่มีธรรมาภิบาลทั้งในระดับบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการลงทุน และหน่วยงานย่อยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน โดย
นโยบายดังกล่าวควรได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีลักษณะดังต่อไปนี ้

1.1.1 เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของผู้ลงทุนสถาบัน  เช่น ขนาด โครงสร้าง 
และบทบาทในกระบวนการลงทุน (Investment chain) 

1.1.2 เป็นไปเพื่อให้บริษัทมีกระบวนการในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความ
รับผิดชอบ มีการตัดสินใจ และติดตามการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเข้าไปมีส่วนร่วมดูแล
บริษัทที่ลงทุนให้ประกอบธุรกิจโดยมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (ESG) 

1.1.3 ระบุบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง 
 

หลักปฏิบัติ 1.2 

 ในนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ 
1.2.1 การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
1.2.2 การตัดสินใจ และติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิดทันเหตุการณ์ 
1.2.3 การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน กรณีที่พบประเด็นที่อาจ

ส่งผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุน และประโยชน์ที่ดีทีสุ่ดของลูกค้า 
1.2.4 การไปใช้สิทธิออกเสียงในบริษัทท่ีลงทุน  
1.2.5 การร่วมมือกับผู้ลงทุนอ่ืนตามความเหมาะสม 
1.2.6 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย 

ก าหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน 

หลักธรรมาภิบาลการลงทุน ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน  

(Investment Governance Code: I Code) 
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หลักปฏิบัติ 1.3  

 บริษัทจัดการลงทุนเป็นไปตามกฎหมาย ข้อตกลงกับลูกค้าด้วยความ
รับผิดชอบมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า ดังต่อไปนี้ 

1.3.1 การน าปัจจัยความรับผิดชอบทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่ลงทุนมาประกอบการพิจารณาลงทุน 

1.3.2 การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งของบริษัทและบริษัทที่ลงทุน โดย
อ้างอิงตามข้อก าหนดของกฎหมายและของภาคอุตสาหกรรม 

1.3.3 การจัดการกับการใช้ข้อมูลที่มีนัยส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา
ของบริษัทที่ลงทุนที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ 

1.3.4 การป้องกันพฤติกรรมการลงทุนที่สร้างให้เกิดการกระท าอันไม่เป็นธรรม
ในการซื้อขายหลักทรพัย ์

1.3.5 การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย 
 

หลักปฏิบัติ 1.4 

 บริษัทได้สื่อสารและเผยแพร่นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการลงทุน (Investment chain) ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้รับทราบ 
ผ่านทางเว็บไซต์ และเลือกผู้ให้บริการที่สามารถให้บริการและมีการปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบาย
ดังกล่าว โดยผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการข้างต้น รวมถึงผู้ให้ค าปรึกษาและเลือกนโยบายการ
ลงทุนจากลูกค้า ผู้บริหารจัดการเงินลงทุน ผู้ให้บริการกับการซื้อขายหลักทรัพย์ และผู้ให้บริการ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน 

หลักปฏิบัติ 1.5 

 บริษัทก ากับดูแลให้ผู้ที่ ได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานจัดการลงทุน 
(outsource) (ถ้ามี) ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน
ของบริษัท 
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หลักปฏิบัติที่ 2 

 
 

หลักปฏิบัติ 2.1 

 คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้การบริหารจัดการลงทุนเป็นไปตามนโยบาย
ธรรมาภิบาลการลงทุน อย่างน้อยในประเด็นดังต่อไปนี้ 

2.1.1 มีโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน และการควบคุมที่ท าให้
คณะกรรมการและผู้บริหาร สามารถบริหารจัดการลงทุนเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้าและอยู่
เหนือประโยชน์อ่ืนของผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มธุรกิจ 

2.1.2 มีการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่เน้นการสร้างคุณค่าการลงทุนที่ดี
ที่สุดต่อลูกค้าตลอดช่วงระยะเวลาการลงทุน เช่น ก าหนดในค่านิยมองค์กร 

2.1.3 มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีโครงสร้างค่าตอบแทน 
มาตรการจูงใจ และการประเมินผลงานที่สนับสนุนต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 2.1.1  
และ 2.1.2 
 

หลักปฏิบัติ 2.2 

 บริษัทมีมาตรการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ โดย
มีกระบวนการอย่างน้อย ดังนี้ 

2.2.1 มีนโยบายในการบริหารและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็น 
ลายลักษณ์อักษร โดยระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกระบวนการต่างๆ 
และการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ท่ีสอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
ในภาพรวม (Risk management framework) 

2.2.2 ก าหนดระบบงานและมาตรการ ตลอดจนวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันและจัดการ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เพียงพอ 

2.2.3 มีการสื่อสารและอบรมให้พนักงานเข้าใจและสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2.2.4 มีมาตรการในการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ
และระบบงานที่ก าหนดไว้ 

 

การป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ท่ีดีที่สุด
ของลูกค้า 
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2.2.5 มีมาตรการรองรับการชี้ เบาะแส และการตรวจสอบลงโทษอย่าง
เพียงพอ 

2.2.6 มีการทบทวนความเหมาะสมของมาตรการและระบบงานเป็นประจ า 

หลักปฏิบัติ 2.3 
 บริษัทยังไม่ได้สื่อสารให้ผู้ ให้บริการที่ เกี่ยวข้อง (service providers) 

เปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการนั้น 
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หลักปฏิบัติที ่3 

 
 

หลักปฏิบัติ 3.1 

 บริษัทมีกระบวนการในการติดตามการด าเนินงานของบริษัทที่ลงทุนอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการในการติดตามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้บริษัท
สามารถทราบการด าเนินงานของบริษัทที่ลงทุน และรู้ปัญหาของบริษัทที่ลงทุนต้ังแต่เริ่มต้นและทัน
เหตุการณ ์
 

หลักปฏิบัติ 3.2 

 บริษัทมีกระบวนการตัดสินใจลงทุนและการติดตามการด าเนินงานของ
บริษัทที่ลงทุน อย่างน้อย ดังนี้ 

3.2.1 ติดตามผลประกอบการของบริษัทที่ลงทุน 
3.2.2 ติดตามพัฒนาการที่เป็นทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อ

มูลค่าและความเสี่ยงของบริษัทที่ลงทุน 
3.2.3 ด าเนินการให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการของบริษัทที่ลงทุน (Leadership 

&  Corporate Governance) สามารถน าไปสู่ผลที่ต้องการ 
3.2.4 ด าเนินการให้มั่นใจว่าคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

ที่ลงทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code) 
3.2.5 พิจารณาคุณภาพของการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่

ลงทุน 
 

 

 

 

 

 

ตัดสินใจและติดตามบริษัทท่ีลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively) 
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หลักปฏิบัติ 3.3 

 ในการพิจารณาบริษัทที่ลงทุน บริษัทได้พิจารณาเกี่ยวกับความยั่งยืนของ

บริษัทที่ลงทุนด้วย โดยให้ครอบคลุมปัจจัย เช่น 

ด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 
 โครงสร้างของ

คณะกรรมการทั้งในเรื่อง 
ขนาด องค์ประกอบ
สัดส่วนของกรรมการ
อิสระ  

 โครงสร้างของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

 นโยบายและโครงสร้าง
ค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง  

 จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของ
กรรมการและผู้บริหาร  

 ระบบควบคุมภายใน
และการบริหารความ
เสี่ยง  

 ความรับผิดชอบต่อ
ลูกค้า/ ผู้บริโภค/ ผู้มี
ส่วนได้เสีย 
(stakeholders) และ
ความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์  

 การปฏิบัติต่อพนักงาน
และลูกจ้างอย่างเป็น
ธรรม  

 การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  

 ความรับผิดชอบต่อ    
คู่ค้า  

 การแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม  

 การน านวัตกรรมมาใช้
สร้างโอกาส  

 การต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชัน  

 การป้องกันมลพิษ เช่น 
อากาศ น้ า  

 การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
เช่น พลังงาน น้ า  

 การปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เช่น ระบุความ
เสี่ยงและผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศต่อองค์กร 
เปิดเผยข้อมูลการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก และ
เป้าหมายในการลดก๊าซ
เรือนกระจก  

 การจัดการกับขยะ  
 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และการบูรณะที่อยู่
อาศัยตามธรรมชาติ  
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หลักปฏิบัติ 3.4 

 บริษัทมีการติดตามบริษัทที่ลงทุนเพื่อให้สามารถติดตามการลงทุนได้

อย่างต่อเนื่องและเพื่อให้สามารถเห็นปัญหาได้ต้ังแต่เริ่มต้น ซึ่งการติดตามดังกล่าวรวมถึง 

3.4.1 การติดตามข้อมูลข่าวสารและการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
บริษัทที่ลงทุน 

3.4.2 การประชุมพบปะกรรมการและฝ่ายจัดการ 
3.4.3 ใช้สิทธิออกเสียงและการเข้าร่วมประชุมประจ าปี และการประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เท่าที่สมเหตุสมผลและเหมาะสมกับนัยส าคัญของการลงทุน 
 

หลักปฏิบัติ 3.5 

 ในกรณีที่บริษัทพบว่า บริษัทที่ลงทุนไม่ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี หรือมีประเด็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรือมีสัญญาณของปัญหา
ที่อาจส่งผลต่อมูลค่าการลงทุน บริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบต่อค าอธิบายที่ได้รับ หรือต่อการ
ไม่มีค าอธิบายของบริษัทที่ลงทุน โดยหากบริษัทไม่เห็นด้วยกับค าอธิบายหรือการด าเนินการเพื่อ
แก้ปัญหา รวมทั้งเหตุผลที่บริษัทที่ลงทุนให้ บริษัทจะพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมของ
เรื่อง เช่น แจ้งให้คณะกรรมการของบริษัทที่ลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือขอเข้าพบ
คณะกรรมการ หรือฝ่ายจัดการเพื่อสอบถาม เป็นต้น 
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หลักปฏิบัติที่ 4 

 
 

หลักปฏิบัติ 4.1 

 บริษัทมีแนวปฏิบัติที่ระบุถึงเหตุการณ์และแนวทางที่จ าเป็นในการเข้าไป
ด าเนินการกับบริษัทที่ลงทุนเพิ่มเติม หลังจากที่บริษัทได้ติดตามและด าเนินการตามหลักปฏิบัติที่ 3 
แล้ว เห็นว่าไม่เพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและฟื้นมูลค่าการลงทุนใน
บริษัทที่ลงทุนนั้นได้ต้ังแต่ในระยะเริ่มต้น 
 

หลักปฏิบัติ 4.2 

 เหตุการณ์ที่บริษัทจะพิจารณาเข้าไปด าเนินการกับบริษัทที่ลงทุนเพิ่มเติม 
รวมถึงกรณีที่มีประเด็นเกี่ยวกับ 

4.2.1 กลยุทธ์ ผลประกอบการ และการจัดการกับความเสี่ยง 
4.2.2 ความเชื่อมั่นในการบริหารกิจการตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
4.2.3 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

หลักปฏิบัติ 4.3 

 เมื่อมีประเด็นเกี่ยวกับบริษัทที่ลงทุน และเป็นข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ 
บริษัทจะเริ่มจากการเข้าเจรจากับบริษัทที่ลงทุนโดยไม่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ (Confidential basis) 
และบริษัทจะเตรียมแผนการด าเนินงานที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้า เพื่อรองรับกรณีเหตุของความจ าเป็นที่
จะต้องด าเนินการแก้ไขยังคงอยู่ แต่การเจรจากับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการไม่ประสบความส าเร็จ 
บริษัทที่ลงทุนเพิกเฉยต่อข้อสังเกตหรือไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างเพียงพอ 

 

 

 

 
 

เพิ่มระดับในการติดตามบริษัทท่ีลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ 
(Escalating Investee Companies) 
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หลักปฏิบัติ 4.4 

 ในการด าเนินการเพิ่มเติม บริษัทจะพิจารณาเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการที่
ใช้ตามความจ าเป็น เช่น 

4.4.1 มีหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัท เพื่อแจ้งประเด็น ข้อสังเกต ข้อกังวล 
4.4.2 เข้าพบกับประธานกรรมการ หรือกรรมการอ่ืน รวมทั้งกรรมการอิสระ 
4. 4.3 ออกข่าวให้สาธารณะทราบ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 
4.4.4 แจ้งจุดยืนของบริษัทไปยังบริษัทที่ลงทุน และเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น 

เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องดังกล่าว 
4.4.5 ขอเพิ่มวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจรวมถึงการเสนอวาระเปลี่ยน

กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง 
 

หลักปฏิบัติ 4.5 

 โดยที่การเข้าไปด าเนินการเพิ่มเติมกับบริษัทที่ลงทุนอาจท าให้บริษัท
รับทราบข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ บริษัทจะมีมาตรการรักษา
ความลับของข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันการกระท าที่อาจผิดกฏหมาย และเป็นการเอาเปรียบผู้
ลงทุนรายอ่ืน รวมถึง 

4.5.1 มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการกับการล่วงรู้ข้อมูลภายใน 
4.5.2 การแสดงเจตนาที่ชัดเจนตั้งแต่เข้าเจรจากับบริษัทที่ลงทุนว่าประสงค์จะ

เป็นบุคคลวงในหรือไม่ 
- ในกรณี ไม่ประสงค์ ต้องไม่ขอเข้าถึงข้อมูลที่ เป็นความลับและมี

ผลกระทบต่อราคาซื้อขาย 
- ในกรณีประสงค์ ต้องไม่มีการซื้อขายในช่วงที่ข้อมูลไม่เปิดเผย และ

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาข้อมูลความลับ 
4.5.3 ผลักดันให้บริษัทที่เข้าพบเปิดเผยข้อมูลส าคัญและการตัดสินด าเนินการของ

บริษัทจากการประชุมร่วมกันต่อสาธารณะในเวลาที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่
ลงทุน 

4.5.4 เก็บรักษาข้อมูลการติดตามการด าเนินงานเพิ่มเติมกับบริษัทที่ลงทุนไว้
อย่ างเหมาะสม  ตามที่ ก าหนดไว้ในนโยบายของบริษัทและตามที่ กฏหมายก าหนด
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หลักปฏิบัติที่ 5 

 
 

หลักปฏิบัติ 5.1 

 บริษัทจะพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงในทุกบริษัทที่ลงทุน และจะตัดสินใจด้วย
ความระมัดระวังรอบคอบจากการพิจารณาข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อตัดสินใจว่าจะใช้สิทธิออกเสียง
สนับสนุนหรือคัดค้าน ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายที่จะสนับสนุนกับทุกข้อเสนอของคณะกรรมการของ
บริษัทที่ลงทุน เพื่อเป็นการแสดงถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า 
 

หลักปฏิบัติ 5.2 

 ในกรณีที่บริษัทมีมาตรการในการด าเนินการเพิ่มเติมกับบริษัทที่ลงทุนตามหลัก
ปฏิบัติที่ 4 แล้วไม่ประสบความส าเร็จ หรือไม่ได้รับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา บริษัทจะตัดสินใจ
ออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งระบุถึงเหตุผลในการตัดสินใจออกเสียง
คัดค้านหรืองดออกเสียงให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

หลักปฏิบัติ 5.3 

 บริษัทมีการก าหนดนโยบายการใช้สิทธิออกเสียง ที่ครอบคลุมในเรื่อง
ดังต่อไปนี ้

5.3.1 เรื่องที่ส าคัญที่ต้องไปใช้สิทธิออกเสียง (active voting) 
5.3.2 เรื่องที่จะงดออกเสียง 
5.3.3 กระบวนการในการตัดสินใจเพื่อสนับสนุน หรือคัดค้าน หรืองดออก

เสียง 

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงที่ต่างไปจากนโยบายการใช้สิทธิ
ออกเสียงที่บริษัทก าหนด จะมีการบันทึกเหตุผลไว้ด้วย 

 

 

 

เปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง 
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หลักปฏิบัติ 5.4 

 บริษัทจะเปิดเผยรายงานการใช้สิทธิออกเสียง เพื่อให้ลูกค้าทราบผลของ
การใช้สิทธิออกเสียงและรายละเอียดของการใช้สิทธิออกเสียงที่ส าคัญ เช่น กรณีที่บริษัทมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทที่ลงทุน หรือกรณีที่บริษัทมีความเห็นแตกต่างจากบริษัทที่
ลงทุน หรือกรณีที่เป็นการท าธุรกรรมกับบริษัทแม่หรือบริษัทในกลุ่มเดียวกัน เป็นต้น 
 

หลักปฏิบัติ 5.5 

 บริษัทจะเปิดเผยเกี่ยวกับการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนด าเนินการใช้สิทธิออก
เสียง (proxy voting) หรือการใช้บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง (voting advisory 
services) โดยระบุเกี่ยวกับรูปแบบการใช้บริการ ชื่อผู้ให้บริการ และข้อมูลการปฏิบัติตามในกรณีที่
ใช้สิทธิออกเสียงตามค าแนะน า 
 

หลักปฏิบัติ 5.6 

 บริษัทจะเปิดเผยแนวทางการให้ยืมหลักทรัพย์ และเหตุการณ์ที่จะต้องเรียกคืน
หลักทรัพย์ เพื่อน ามาใช้ในการใช้สิทธิออกเสียง 
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หลักปฏิบัติที่ 6 

 
 

หลกัปฏิบัติ 6.1 

 โดยที่การร่วมมือกับผู้ลงทุนอ่ืนหรือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เป็นมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการด าเนินการกับบริษัทที่มีข้อกังวลและยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาหลังจากเพิ่ม
ระดับในการติดตามได้ บริษัทจะเปิดเผยนโยบายการร่วมมือกับผู้ลงทุนอ่ืน และผู้มีส่วนได้ เสีย 
(collective engagement) เพื่อท าให้บริษัทที่ลงทุนเห็นความส าคัญของประเด็นข้อกังวลของบริษัท 
โดยระบุถึงประเภทของสถานการณ์ที่จะร่วมมือกับผู้ลงทุนอ่ืนและความพร้อมที่จะท างานร่วมกับผู้
ลงทุนอ่ืน ทั้งที่เป็นกลุ่มทางการและไม่เป็นทางการ 
 

หลักปฏิบัติ 6.2 

 ในการร่วมมือกับผู้ลงทุนอ่ืนหรือผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อด าเนินการกับบริษัทที่
ลงทุน หากเป็นการหารือเพื่อการออกเสียงไปในทางเดียวกันในการด าเนินการกับบริษัทที่มี
ปัญหา สามารถด าเนินการได้ตามปกติ แต่หากเป็นการร่วมมือถึงขั้นตกลงร่วมมือกันบริหาร
กิจการ บริษัทอาจถูกมองว่าเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน (acting in concert/ concert parties) 
บริษัทต้องใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม (Collective Engagement) 
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หลักปฏิบัติที่ 7  

 
 

หลักปฏิบัติ 7.1 

 บริษัทมีระบบในการจัดเก็บข้อมูลในการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาล การ
ลงทุนที่เหมาะสม และมีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อลูกค้าถูกต้อง ไม่ท าให้ส าคัญผิด 
และสร้างความน่าเชื่อถือว่าบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า 
 

หลักปฏิบัติ 7.2 

 บริษัทจะเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และมาตรการตลอดจน
รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายให้ลูกค้าทราบ และควรเปิดเผยกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าวได้ พร้อมเหตุผลด้วย  ทั้งนี้ ในการเปิดเผยบริษัทอาจเปิดเผยทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจ าปี หรือ เว็บไซต์ของบริษัท 

 

เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ 


