รายงานการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน
สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน
(Investment Governance Code: I Code)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ประจำปี 2563

หมายเหตุ


หมายถึง ดำเนินการแล้ว



หมายถึง ยังไม่ได้ดำเนินการ

หลักธรรมาภิบาลการลงทุน สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน
(Investment Governance Code: I Code)
หลักปฏิบัติที่ 1
กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน
หลักปฏิบัติ 1.1
 บริ ษั ท มี น โยบายธรรมาภิ บ าลการลงทุ น ที่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ที่ ใ ห้
ความสำคั ญ ในการสร้ า งและถ่ า ยทอดวั ฒ นธรรมการลงทุ น ที่ มี ธ รรมาภิ บ าลทั้ ง ในระดั บ บริ ษั ท
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการลงทุน และหน่วยงานย่อยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน โดยนโยบาย
ดังกล่าวควรได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีลักษณะดังต่อไปนี้
1.1.1 เหมาะสมกับลั กษณะธุรกิจของผู้ล งทุนสถาบัน เช่น ขนาด โครงสร้าง
และบทบาทในกระบวนการลงทุน (Investment chain)
1.1.2 เป็ น ไปเพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท มี ก ระบวนการในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งมี ค วาม
รับผิดชอบ มีการตัดสินใจ และติดตามการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเข้าไปมีส่วนร่วมดูแล
บริ ษัท ที่ล งทุน ให้ ป ระกอบธุรกิจ โดยมีก ารกำกับดู แลกิจการที่ดี มีความรับผิ ดชอบต่ อสั งคมและ
สิ่งแวดล้อม (ESG)
1.1.3 ระบุบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
หลักปฏิบัติ 1.2
 ในนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้
1.2.1 การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1.2.2 การตัดสินใจ และติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิดทันเหตุการณ์
1.2.3 การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน กรณีที่พบประเด็นที่อาจส่งผล
กระทบต่อมูลค่าการลงทุน และประโยชน์ที่ดีทสี่ ุดของลูกค้า
1.2.4 การไปใช้สิทธิออกเสียงในบริษัทที่ลงทุน
1.2.5 การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม
1.2.6 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย
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หลักปฏิบัติ 1.3
 บริษัทจัดการลงทุนเป็นไปตามกฎหมาย ข้อตกลงกับลูกค้าด้วยความรับผิดชอบมี
จริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า ดังต่อไปนี้
1.3.1 การนำปัจจัยความรับผิดชอบทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ
การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่ลงทุนมาประกอบการพิจารณาลงทุน
1.3.2 การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งของบริษัทและบริษัทที่ลงทุน โดยอ้างอิง
ตามข้อกำหนดของกฎหมายและของภาคอุตสาหกรรม
1.3.3 การจัดการกับการใช้ข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาของ
บริษัทที่ลงทุนที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
1.3.4 การป้องกันพฤติกรรมการลงทุนที่สร้างให้เกิดการกระทำอันไม่เป็นธรรม
ในการซื้อขายหลักทรัพย์
1.3.5 การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย
หลักปฏิบัติ 1.4
 บริษัทได้สื่อสารและเผยแพร่นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการลงทุน (Investment chain) ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้รับทราบ ผ่านทาง
เว็บไซต์ และเลือกผู้ให้บริการที่สามารถให้บริการและมีการปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว
โดยผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการข้างต้น รวมถึงผู้ให้คำปรึกษาและเลือกนโยบายการลงทุนจากลูกค้า
ผู้บริหารจัดการเงินลงทุน ผู้ให้บริการกับการซื้อขายหลักทรัพย์ และผู้ให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุน
หลักปฏิบัติ 1.5
 บริ ษั ท กำกั บ ดู แ ลให้ ผู้ ที่ ได้ รั บ มอบหมายการปฏิ บั ติ ง านจั ด การลงทุ น
(outsource) (ถ้ามี) ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน
ของบริษัท
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หลักปฏิบัติที่ 2
การป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า
หลักปฏิบัติ 2.1
 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้การบริหารจัดการลงทุนเป็นไปตามนโยบายธรร
มาภิบาลการลงทุน อย่างน้อยในประเด็นดังต่อไปนี้
2.1.1 มี โ ครงสร้ า งการบริ ห ารจั ด การ ระบบงาน และการควบคุ ม ที่ ท ำให้
คณะกรรมการและผู้บริหาร สามารถบริหารจัดการลงทุนเพื่อประโยชน์ที่ดีที่ สุดของลูกค้ าและอยู่
เหนือประโยชน์อื่นของผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มธุรกิจ
2.1.2 มีการปลูกฝังให้เป็นวัฒ นธรรมองค์กร ที่เน้นการสร้างคุณค่าการลงทุนที่ดี
ที่สุดต่อลูกค้าตลอดช่วงระยะเวลาการลงทุน เช่น กำหนดในค่านิยมองค์กร
2.1.3 มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ และมี โ ครงสร้ า งค่ า ตอบแทน
มาตรการจู ง ใจ และการประเมิ น ผลงานที่ ส นั บ สนุ น ต่ อ การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามข้ อ 2.1.1
และ 2.1.2
หลักปฏิบัติ 2.2
 บริษัทมีมาตรการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ โดยมี
กระบวนการอย่างน้อย ดังนี้
2.2.1 มี น โยบายในการบริ ห ารและจั ด การความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ เ ป็ น
ลายลักษณ์อักษร โดยระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกระบวนการต่างๆ และ
การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งดั ง กล่ า ว ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท
ในภาพรวม (Risk management framework)
2.2.2 กำหนดระบบงานและมาตรการ ตลอดจนวิ ธีปฏิบัติเพื่อป้องกันและจัดการ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เพียงพอ
2.2.3 มีการสื่อสารและอบรมให้พนักงานเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.2.4 มีมาตรการในการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการและ
ระบบงานที่กำหนดไว้
2.2.5 มีมาตรการรองรับการชี้เบาะแส และการตรวจสอบลงโทษอย่างเพียงพอ
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2.2.6 มีการทบทวนความเหมาะสมของมาตรการและระบบงานเป็นประจำ
หลักปฏิบัติ 2.3
 บริ ษั ท ยั ง ไม่ ไ ด้ สื่ อ สารให้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (service providers)
เปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการนั้น
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หลักปฏิบัติที่ 3
ตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively)
หลักปฏิบัติ 3.1
 บริษัท มีกระบวนการในการติดตามการดำเนินงานของบริษัทที่ล งทุนอย่าง
สม่ำเสมอ เพื่อให้ มั่นใจว่ากระบวนการในการติดตามเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพ และทำให้ บริษัท
สามารถทราบการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุน และรู้ปั ญหาของบริษัทที่ลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นและทัน
เหตุการณ์
หลักปฏิบัติ 3.2
 บริษั ท มี ก ระบวนการตั ดสิ น ใจลงทุ น และการติ ดตามการดำเนิ น งานของ
บริษัทที่ลงทุน อย่างน้อย ดังนี้
3.2.1 ติดตามผลประกอบการของบริษัทที่ลงทุน
3.2.2 ติดตามพัฒนาการที่เป็นทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
มูลค่าและความเสี่ยงของบริษัทที่ลงทุน
3.2.3 ดำเนินการให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการของบริษัทที่ลงทุน (Leadership &
Corporate Governance) สามารถนำไปสู่ผลที่ต้องการ
3.2.4 ดำเนินการให้มั่นใจว่าคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทที่
ลงทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code)
3.2.5 พิจารณาคุณภาพของการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ลงทุน
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หลักปฏิบัติ 3.3
 ในการพิจารณาบริษัทที่ลงทุน บริษัทได้พิจารณาเกี่ยวกับความยั่งยืนของ
บริษัทที่ลงทุนด้วย โดยให้ครอบคลุมปัจจัย เช่น
ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม
 โครงสร้างของ
 ความรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการทั้งในเรื่อง
ลูกค้า/ ผู้บริโภค/ ผู้มี
ขนาด องค์ประกอบ
ส่วนได้เสีย
สัดส่วนของกรรมการ
(stakeholders) และ
อิสระ
ความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์
 โครงสร้างของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
 การปฏิบัติต่อพนักงาน
และลูกจ้างอย่างเป็น
 นโยบายและโครงสร้าง
ธรรม
ค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง
 การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
 จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของ
 ความรับผิดชอบต่อ
กรรมการและผู้บริหาร
คูค่ ้า
 ระบบควบคุมภายในและ
 การแข่งขันอย่างเป็น
การบริหารความเสี่ยง
ธรรม
 การนำนวัตกรรมมาใช้
สร้างโอกาส








ด้านสิ่งแวดล้อม
การป้องกันมลพิษ เช่น
อากาศ น้ำ
การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
เช่น พลังงาน น้ำ
การปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เช่น ระบุความ
เสี่ยงและผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศต่อองค์กร เปิดเผย
ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก และเป้าหมายในการ
ลดก๊าซเรือนกระจก
การจัดการกับขยะ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และการบูรณะที่อยู่
อาศัยตามธรรมชาติ

 การต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชัน
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หลักปฏิบัติ 3.4
 บริษัทมีการติดตามบริษัทที่ลงทุนเพื่อให้สามารถติดตามการลงทุนได้อย่าง
ต่อเนื่องและเพื่อให้สามารถเห็นปัญหาได้ตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งการติดตามดังกล่าวรวมถึง
3.4.1 การติด ตามข้อ มู ล ข่ าวสารและการเปิ ด เผยข้อ มูล ต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
บริษัทที่ลงทุน
3.4.2 การประชุมพบปะกรรมการและฝ่ายจัดการ
3.4.3 ใช้สิทธิออกเสียงและการเข้าร่วมประชุมประจำปีและการประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้น ทั้งนี้ เท่าที่สมเหตุสมผลและเหมาะสมกับนัยสำคัญของการลงทุน
หลักปฏิบัติ 3.5
 ในกรณีที่บริษัทพบว่า บริษัทที่ลงทุนไม่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่
ดี หรือมีประเด็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรือมีสัญญาณของปัญหาที่อาจส่งผล
ต่อมูลค่าการลงทุน บริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบต่อคำอธิบายที่ได้รับ หรือต่อการไม่มีคำอธิบาย
ของบริษัทที่ลงทุน โดยหากบริษัทไม่เห็นด้วยกับคำอธิบายหรือการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหา รวมทั้ง
เหตุผลที่บริษัท ที่ล งทุน ให้ บริษัทจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมของเรื่อง เช่น แจ้งให้
คณะกรรมการของบริษัทที่ลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือขอเข้าพบคณะกรรมการ หรือฝ่าย
จัดการเพื่อสอบถาม เป็นต้น
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หลักปฏิบัติที่ 4
เพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ
(Escalating Investee Companies)
หลักปฏิบัติ 4.1
 บริ ษั ท มี แนวปฏิ บั ติ ที่ ระบุ ถึ งเหตุ ก ารณ์ แ ละแนวทางที่ จ ำเป็ น ในการเข้ าไป
ดำเนินการกับบริษัทที่ลงทุนเพิ่มเติม หลังจากที่ บริษัทได้ติดตามและดำเนินการตามหลัก ปฏิบัติที่ 3
แล้ว เห็นว่าไม่เพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อให้ บริษัทสามารถมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและฟื้นมูลค่าการลงทุนใน
บริษัทที่ลงทุนนั้นได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น
หลักปฏิบัติ 4.2
 เหตุการณ์ที่บริษัทจะพิจารณาเข้าไปดำเนินการกับบริษัทที่ลงทุนเพิ่มเติม รวมถึง
กรณีที่มีประเด็นเกี่ยวกับ
4.2.1 กลยุทธ์ ผลประกอบการ และการจัดการกับความเสี่ยง
4.2.2 ความเชือ่ มั่นในการบริหารกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4.2.3 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
หลักปฏิบัติ 4.3
 เมื่อมีประเด็นเกี่ยวกับบริษัทที่ลงทุน และเป็นข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
บริษัทจะเริ่มจากการเข้าเจรจากับบริษัทที่ลงทุนโดยไม่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ (Confidential basis)
และบริษัทจะเตรียมแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้า เพื่อรองรับกรณีเหตุของความจำเป็นที่จะต้อง
ดำเนินการแก้ไขยังคงอยู่ แต่การเจรจากับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการไม่ประสบความสำเร็จ บริษัท ที่
ลงทุนเพิกเฉยต่อข้อสังเกตหรือไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างเพียงพอ
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หลักปฏิบัติ 4.4
 ในการดำเนินการเพิ่มเติม บริษัทจะพิจารณาเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการที่ใช้
ตามความจำเป็น เช่น
4.4.1 มีหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัท เพื่อแจ้งประเด็น ข้อสังเกต ข้อกังวล
4.4.2 เข้าพบกับประธานกรรมการ หรือกรรมการอื่น รวมทั้งกรรมการอิสระ
4. 4.3 ออกข่าวให้สาธารณะทราบ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
4.4.4 แจ้งจุดยืนของบริษัทไปยังบริษัทที่ลงทุน และเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องดังกล่าว
4.4.5 ขอเพิ่มวาระในการประชุมผู้ถือหุ้ น ซึ่งอาจรวมถึงการเสนอวาระเปลี่ยน
กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง
หลักปฏิบัติ 4.5
 โดยที่ ก ารเข้ า ไปดำเนิ น การเพิ่ ม เติ ม กั บ บริ ษั ท ที่ ล งทุ น อาจทำให้ บ ริ ษั ท
รับทราบข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ บริษัทจะมีมาตรการรักษา
ความลับของข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันการกระทำที่อาจผิดกฏหมาย และเป็นการเอาเปรียบผู้ลงทุน
รายอื่น รวมถึง
4.5.1 มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการกับการล่วงรู้ข้อมูลภายใน
4.5.2 การแสดงเจตนาที่ชัดเจนตั้งแต่เข้าเจรจากับบริษัทที่ลงทุนว่าประสงค์จะ
เป็นบุคคลวงในหรือไม่
- ในกรณีไม่ประสงค์ ต้องไม่ขอเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับและมีผลกระทบ
ต่อราคาซื้อขาย
- ในกรณีประสงค์ ต้องไม่มีการซื้อขายในช่วงที่ข้อมูลไม่เปิดเผย และปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาข้อมูลความลับ
4.5.3 ผลักดันให้ บริษัทที่เข้าพบเปิดเผยข้อมูล สำคัญและการตัดสินดำเนินการของ
บริษัทจากการประชุมร่วมกันต่อสาธารณะในเวลาที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้ นของบริษัทที่
ลงทุน
4.5.4 เก็บรักษาข้อมูลการติดตามการดำเนินงานเพิ่มเติมกับบริษัทที่ล งทุนไว้
อย่ า งเห ม าะสม ต าม ที่ กำห น ดไว้ ใ น น โยบ ายของ บ ริ ษั ท และตาม ที่ กฏ ห ม าย กำห น ด
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หลักปฏิบัติที่ 5
เปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง
หลักปฏิบัติ 5.1
 บริษัทจะพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงในทุกบริษัทที่ลงทุน และจะตัดสินใจด้วยความ
ระมัดระวังรอบคอบจากการพิจารณาข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อตัดสินใจว่าจะใช้สิทธิออกเสียงสนับสนุน
หรือคัดค้าน ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายที่จะสนับสนุนกับทุกข้อเสนอของคณะกรรมการของบริษัทที่ลงทุน
เพื่อเป็นการแสดงถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า
หลักปฏิบัติ 5.2
 ในกรณีที่บริษัทมีมาตรการในการดำเนินการเพิ่มเติมกับบริษัทที่ลงทุนตามหลัก
ปฏิบัติที่ 4 แล้วไม่ประสบความสำเร็จ หรือไม่ได้รับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา บริษัทจะตัดสินใจออก
เสียงคัดค้านหรืองดออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือ หุ้น รวมทั้งระบุถึงเหตุผลในการตัดสินใจออกเสียงคัดค้าน
หรืองดออกเสียงให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร
หลักปฏิบัติ 5.3
 บริ ษั ท มี ก ารกำหนดนโยบายการใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง ที่ ค รอบคลุ ม ในเรื่ อ ง
ดังต่อไปนี้
5.3.1 เรื่องที่สำคัญที่ต้องไปใช้สิทธิออกเสียง (active voting)
5.3.2 เรือ่ งที่จะงดออกเสียง
5.3.3 กระบวนการในการตัดสินใจเพื่อสนับสนุน หรือคัดค้าน หรืองดออกเสียง
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงที่ต่างไปจากนโยบายการใช้สิทธิออก
เสียงทีบ่ ริษัทกำหนด จะมีการบันทึกเหตุผลไว้ด้วย
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หลักปฏิบัติ 5.4
 บริษัทจะเปิดเผยรายงานการใช้สิทธิออกเสียง เพื่อให้ลูกค้าทราบผลของการ
ใช้สิทธิออกเสียงและรายละเอียดของการใช้สิทธิออกเสียงที่สำคัญ เช่น กรณีที่ บริษัทมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัทที่ลงทุน หรือกรณีที่ บริษัทมีความเห็นแตกต่างจากบริษัทที่ลงทุน หรือ
กรณีที่เป็นการทำธุรกรรมกับบริษัทแม่หรือบริษัทในกลุ่มเดียวกัน เป็นต้น
หลักปฏิบัติ 5.5
 บริษัทจะเปิดเผยเกี่ยวกับการมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง
(proxy voting) หรือการใช้บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง (voting advisory services)
โดยระบุเกี่ยวกับรูปแบบการใช้ บริการ ชื่อผู้ให้บริการ และข้อมูล การปฏิบัติตามในกรณีที่ใช้สิทธิออก
เสียงตามคำแนะนำ
หลักปฏิบัติ 5.6
 บริษัทจะเปิดเผยแนวทางการให้ยืมหลักทรัพย์ และเหตุการณ์ที่จะต้องเรียกคืน
หลักทรัพย์ เพื่อนำมาใช้ในการใช้สิทธิออกเสียง

12

หลักปฏิบัติที่ 6
ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม (Collective Engagement)
หลักปฏิบัติ 6.1
 โดยที่การร่วมมือกับผู้ลงทุน อื่นหรือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เป็นมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการดำเนินการกับบริษัทที่มีข้อกังวลและยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาหลังจากเพิ่มระดับใน
การติด ตามได้ บริ ษั ทจะเปิ ดเผยนโยบายการร่วมมือ กับ ผู้ ล งทุน อื่น และผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย (collective
engagement) เพื่อทำให้ บ ริษัทที่ล งทุนเห็นความสำคัญของประเด็นข้อกังวลของบริษัท โดยระบุถึง
ประเภทของสถานการณ์ ที่จะร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับผู้ลงทุนอื่น ทั้งที่
เป็นกลุ่มทางการและไม่เป็นทางการ
หลักปฏิบัติ 6.2
 ในการร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นหรือผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อดำเนินการกับบริษัทที่
ลงทุน หากเป็นการหารือเพื่อการออกเสียงไปในทางเดียวกันในการดำเนินการกับบริษัทที่มีปัญหา
สามารถดำเนินการได้ตามปกติ แต่หากเป็นการร่วมมือถึงขั้นตกลงร่วมมือกันบริหารกิจการ บริษัท
อาจถูกมองว่าเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน (acting in concert/ concert parties) บริษัทต้องใช้ความ
ระมัดระวังและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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หลักปฏิบัติที่ 7
เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
หลักปฏิบัติ 7.1
 บริษัทมีระบบในการจัดเก็บข้อมูลในการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาล การลงทุน
ที่เหมาะสม และมีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อลูกค้าถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และสร้าง
ความน่าเชื่อถือว่าบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า
หลักปฏิบัติ 7.2
 บริษัทจะเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และมาตรการตลอดจนรายงาน
ผลการปฏิบัติตามนโยบายให้ลูกค้าทราบ และควรเปิดเผยกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้
พร้อมเหตุผลด้วย ทั้งนี้ ในการเปิดเผยบริษัทอาจเปิดเผยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ
เช่น รายงานประจำปี หรือ เว็บไซต์ของบริษัท
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