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1. วัตถุประสงค์ของแนวทางฉบับนี ้

  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”)  ตระหนกั
ถงึความส าคญัท่ีควรมีหลกัธรรมาภิบาลการลงทนุ  (Investment Governance Code: I Code) เพ่ือเป็น 
หลกัปฏิบตัิส าหรับการดแูลการลงทนุของผู้ลงทนุสถาบนัตามแนวทางสากล การมีหลกัธรรมาภิบาลการลงทนุนี ้
จะน ามาซึง่ความน่าเช่ือถือของผู้ลงทนุสถาบนัท่ีรับจดัการเงินลงทนุให้กบัทัง้ลกูค้า1 ในประเทศและตา่งประเทศ 
และเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเกือ้หนนุให้เกิดการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และการประกอบธุรกิจอย่าง
รับผิดชอบของบริษัทและกิจการในตลาดทนุไทยด้วย 

เพ่ือให้ผู้ลงทนุสถาบนัสามารถน าหลกัธรรมาภิบาลการลงทนุไปปรับใช้ให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม ส านกังานจงึได้ท า “แนวทางเตรียมความพร้อมและการปฏิบตัิตามหลกัธรรมาภิบาลการลงทนุ  
(I Code Guideline)” นีข้ึน้ โดยได้น าสาระส าคญัมาจาก ICGN Global Stewardship Principles, 2016 
(“ICGN Stewardship”) ท่ีจดัท าโดย International Corporate Governance Network  ซึง่เป็นการรวมกลุม่
ของผู้ลงทนุสถาบนัชัน้น าของโลกที่สมาชิกสว่นใหญ่เป็นผู้ลงทนุสถาบนั และ ICGN Stewardship ดงักลา่ว 
ก็มีเป้าประสงค์และหลกัปฏิบตัิท่ีสอดคล้องกบัหลกัธรรมาภิบาลการลงทนุ หรือ I Code ในหลายประเทศ  
มีการอธิบายในบางเร่ืองท่ีขยายความหรือเพ่ิมเติมจากท่ีได้ใสใ่น I Code  ส านกังาน ก.ล.ต. จงึเห็นวา่ ICGN 
Stewardship ดงักลา่ว น่าจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ลงทนุสถาบนัในการน ามาใช้ประกอบการศกึษาและเตรียม
ความพร้อม แตโ่ดยท่ี ICGN Stewardship มีการแบ่งหวัข้อตา่งกบั I Code ส านกังานจงึได้น ามาเฉพาะเนือ้หา 
แนวปฏิบตัิและแยกอธิบายตามข้อใน I Code 

ในการแปลแนวทางฉบบันี ้ได้มีการปรับถ้อยค าให้ชดัเจนขึน้ คือ ในตา่งประเทศ 
Stewardship Code หมายถงึ หลกัการดแูลการลงทนุในบริษัทท่ีลงทนุ เพ่ือสง่มอบมลูคา่เงินลงทนุท่ีดีท่ีสดุ 
ในระยะยาวให้แกล่กูค้า เจ้าของทรัพย์สนิ หรือผู้ รับประโยชน์ (เช่น ผู้ออมเงินระยะยาว สมาชิกกองทนุบ าเหน็จ
บ านาญ สมาชิกกองทนุส ารองเลีย้งชีพ) ซึง่การที่จะเกิดการดแูลได้เช่นนัน้ จ าเป็นต้องมีการก ากบัดแูลกิจการ 
(governance) ภายในองค์กรของผู้ลงทนุท่ีท าให้มีการดแูลเช่นนัน้จริง สว่นในไทย ไมคุ่้นชินกบัค าวา่ 
stewardship ในการออก I Code จงึใช้ค าวา่ หลกัธรรมาภิบาลการลงทนุ และเพ่ือป้องกนัความสบัสนระหวา่ง
การดแูลการลงทนุกบั governance ภายในองค์กร ในแนวทางฉบบันีจ้งึจะใช้ ค าวา่ “นโยบายดแูลการลงทนุ” 
แทน stewardship policy ในตา่งประเทศ และ “การก ากบัดแูลกิจการ” แทน governance ของผู้ลงทนุ    

2.  แนวทางเตรียมความพร้อมมีสาระส าคัญอะไร 

  โดยท่ี I Code ประกอบด้วยหลกัปฏิบตัิ 7 ข้อ ดงันี ้

                                                           
1  ลกูค้า หมายความรวมถึง ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เจ้าของเงินลงทนุ และผู้ รับประโยชน์ 

บทน า 
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หลกัปฏิบตัิท่ี 1  ก าหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทนุท่ีชดัเจน  
หลกัปฏิบตัิท่ี 2  มีการจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพ่ือประโยชน์

ท่ีดีท่ีสดุของลกูค้า 
หลกัปฏิบตัิท่ี 3  ตดัสินใจและติดตามบริษัทท่ีลงทนุอย่างใกล้ชิดและทนัเหตกุารณ์ 

(Actively) 
หลกัปฏิบตัิท่ี 4  เพ่ิมระดบัในการติดตามบริษัทท่ีลงทนุ เมื่อเหน็วา่การติดตามในหลกั

ปฏิบตัิท่ี 3 ไมเ่พียงพอ (Escalating Investee Companies) 
หลกัปฏิบตัิท่ี 5  เปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง 
หลกัปฏิบตัิท่ี 6  ร่วมมือกบัผู้ลงทนุอื่นตามความเหมาะสม (Collective Engagement) 
หลกัปฏิบตัิท่ี 7  เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทนุ และการปฏิบตัิตามนโยบาย

ตอ่ลกูค้าอย่างสม ่าเสมอ 

ในแนวทางฉบบันี ้จงึเป็นการเพ่ิมเติมเนือ้หาในสว่นของการเตรียมความพร้อมและ 
แนวปฏิบตัิเข้าไปในแตล่ะหลกัปฏิบตัิเพ่ือให้ผู้ลงทนุสถาบนัเหน็แนวทางท่ีชดัเจนมากขึน้ในการมีสว่นผลกัดนั
ให้เกิดการสร้างคณุคา่กิจการอย่างยัง่ยืนในบริษัทท่ีลงทนุ เพ่ือให้ผู้ลงทนุสถาบนัสามารถสง่ตอ่ผลตอบแทนท่ีดี
ในระยะยาวให้แกล่กูค้าของตนเอง การจะผลกัดนัดงักลา่วได้นัน้ ต้องด าเนินการตัง้แตก่ารตดัสินใจและติดตาม
บริษัทท่ีลงทนุอย่างใกล้ชิด ทนัเหตกุารณ์ การเพ่ิมระดบัในการติดตามเมื่อเห็นวา่บริษัทท่ีลงทนุมีประเดน็ 
ข้อสงสยัเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี หรือความรับผิดชอบตอ่สงัคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจน การร่วมมือ 
กบัผู้ลงทนุสถาบนัอื่นเพ่ือให้บริษัทท่ีลงทนุเห็นความส าคญัของประเดน็ท่ีผู้ลงทนุสถาบนักงัวล การด าเนินการ 
ท่ีกลา่วข้างต้นเป็นกิจกรรมเพ่ิมเติมจากท่ีผู้ลงทนุสถาบนัสว่นมากอาจยงัไมไ่ด้เข้าไปด าเนินการกบับริษัทท่ี
ลงทนุ และอาจเป็นเพียงการเลอืกรับผลจากผลตอบแทนการลงทนุเท่านัน้  ดงันัน้ การที่ผู้ลงทนุสถาบนั 
จะสามารถด าเนินการตาม I Code ได้อย่างมีประสิทธิผล ก็ต้องเร่ิมจากการตัง้เป้าหมายในการลงทนุเพ่ือ 
สร้างผลตอบแทนท่ียัง่ยืนในระยะยาวประกอบด้วย ไมใ่ช่เฉพาะผลตอบแทนระยะสัน้ มีการเตรียมความพร้อม 
ในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีภายในองค์กร (Internal governance) ซึง่ถือเป็นรากฐานที่ส าคญัในการสร้าง 
ธรรมาภิบาลในการลงทนุ มีการท านโยบายในการดแูลบริษัทท่ีลงทนุ ตัง้แตก่ารคดัเลือก การตดัสินใจลงทนุ 
และการติดตามดแูลให้บริษัทท่ีไปลงทนุสร้างคณุคา่ให้กิจการอย่างยัง่ยืน และน ามาเปิดเผยข้อมลูตอ่
สาธารณะและการรายงานตอ่ลกูค้า เพ่ือเป็นกลไกให้ผู้ลงทนุสถาบนัแสดงความรับผิดชอบ (accountable) 
อย่างเตม็ท่ีตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างได้ผล  

  ทัง้นี ้หากผู้ลงทนุสถาบนัมีข้อสงสยั หรือประเดน็ท่ีต้องการให้ปรับปรุง สามารถติดตอ่มาได้ท่ี  

   

 

ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภบิาล  email: cg@sec.or.th 
โทรศพัท์/ โทรสาร 0-2033-9986  และ 0-2263-6212 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
อาคารส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
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หลักปฏบิัตทิี่ 1  

 

หลักปฏบิัต ิ1.1 

ผู้ลงทนุสถาบนัควรจดัให้มีนโยบายธรรมาภิบาลการลงทนุท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
ท่ีให้ความส าคญัในการสร้างและถ่ายทอดวฒันธรรมการลงทนุท่ีมีธรรมาภิบาลทัง้ในระดบับริษัท 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการลงทนุ และหน่วยงานย่อยท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุ โดยนโยบาย
ดงักลา่วควรได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท และมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

1.1.1 เหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของผู้ลงทนุสถาบนั  เชน่ ขนาด โครงสร้าง และ
บทบาทในกระบวนการลงทนุ (Investment chain)  

1.1.2 จะต้องเป็นไปเพ่ือให้ผู้ลงทนุสถาบนัมีกระบวนการในการปฏิบตัิหน้าท่ีอย่าง 
มีความรับผิดชอบ มีการตดัสินใจและติดตามการลงทนุท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเข้าไปมีสว่นร่วมดแูล
บริษัทท่ีลงทนุให้ประกอบธรุกิจโดยมีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและ
สิ่งแวดล้อม (ESG)  

1.1.3 มีการระบบุทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู  
 
แนวปฏบิัตเิพิ่มเตมิตาม ICGN Global Stewardship Principles  
 

นโยบายธรรมาภิบาลการลงทนุตาม I Code นี ้ หรือ Stewardship Policy ตาม ICGN 

Global Stewardship Principles หมายถงึ นโยบายดแูลการลงทนุของผู้ลงทนุ (“นโยบายฯ”) ซึง่ครอบคลมุ
ทัง้นโยบายในการดแูลบริษัทท่ีลงทนุ (investees) รวมทัง้โครงสร้างอ านาจ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ  
การติดตามดแูลภายในองค์กรของผู้ลงทนุ การเปิดเผยข้อมลู และการด าเนินการอื่นของผู้ลงทนุท่ีจะเป็น
กลไกให้ผู้ลงทนุดแูลบริษัทท่ีลงทนุได้ตามนโยบายท่ีก าหนดไว้ เพ่ือรักษาประโยชน์ (fiduciary duty) และ
เสริมสร้างมลูคา่การลงทุนให้ลกูค้า   

ทัง้นี ้ผู้ลงทุนควรทบทวนแนวปฏิบตัิในเร่ืองการก ากบัดแูลกิจการภายในองค์กรให้
สอดคล้องกบัหลกัการดแูลการลงทนุตาม I Code หรือนโยบายธรรมภิบาลการลงทนุของบริษัท รวมทัง้
พฒันาความสามารถในการปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของลกูค้า (fiduciary duties) โดยควร
ครอบคลมุประเดน็ดงันีด้้วย  
 

ก าหนดนโยบายธรรมาภบิาลการลงทุนที่ชัดเจน  

หลักธรรมาภบิาลการลงทุน ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน  
(Investment Governance Code: I Code) 
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1.  แนวคดิเกี่ยวกับระยะเวลา (time horizon) ในการสร้างมูลค่าเงนิลงทุน 

  ผู้ลงทนุควรตระหนกัถงึความรับผิดชอบหลกัในการรักษาและสร้างมลูคา่เงินลงทนุตาม
ระยะเวลา (time horizon) ท่ีสอดคล้องกบัประโยชน์ของลกูค้า ซึง่โดยสว่นใหญ่จ าเป็นต้องค านงึถงึ
ประโยชน์ในระยะยาว (long-term perspective) เป็นส าคญั 

2.  การก ากับดูแลที่เป็นอสิระ 

  ผู้ลงทนุควรมีโครงสร้างการก ากบัดแูลท่ีเป็นอิสระและไมม่ีประโยชน์ขดัหรือแย้ง (bias) 
กบัประโยชน์ของลกูค้า  ดงันัน้ จงึอาจต้องแยก หรือมีมาตรการอื่นเพ่ือแยก (ring-fence) กิจกรรมดแูล
การลงทนุเพ่ือลกูค้า ออกจากกิจกรรมหรือแรงกดดนัเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจของผู้ลงทนุเอง 
  โครงสร้างการก ากบัดแูลดงักลา่วควรได้รับการประเมิน ทบทวนโดยผู้ ท่ีเป็นอิสระ  
ตามระยะเวลาท่ีสอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  โดยควรมีการประเมินทบทวนเป็นประจ า
โดยหน่วยงานภายในองค์กร  และมีการประเมินโดยบคุคลภายนอกเป็นครัง้คราว เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่  
การดแูลการลงทนุเพ่ือลกูค้า เป็นไปตามความคาดหวงั ทัง้ในด้านความรับผิดชอบ (accountability)  
และผลสมัฤทธ์ิ (effectiveness)  ทัง้นี ้ควรเปิดเผยวิธีการแตง่ตัง้ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีก ากบัดแูลดงักลา่วด้วย 

3.  จรรยาบรรณของผู้ลงทุน 

   ผู้ลงทนุควรมีแนวปฏิบตัิด้านจรรยาบรรณเป็นแนวทางในการท าหน้าท่ีดแูลการลงทนุ 
และการรักษาประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของลกูค้า โดยคณะกรรมการบริษัทของผู้ลงทนุควรเป็นผู้ รับผิดชอบ
สงูสดุ และเป็นผู้วางสภาพแวดล้อม (tone) ท่ีเอือ้ให้มีการดแูลการลงทนุอย่างเหมาะสม  

4.  ความสามารถและประสบการณ์ 

  ผู้ลงทนุควรมีความสามารถ (capacity) และประสบการณ์ท่ีจะท าให้สามารถดแูล 
และบริหารจดัการลงทนุ (รวมถึง การติดตาม (monitor) การใช้สิทธิออกเสียง และการเข้าถงึ (engage) 
บริษัทท่ีลงทนุ) ได้อย่างมีประสทิธิผลเพ่ือรักษาประโยชน์ของลกูค้าหรือผู้ รับประโยชน์   

  ในการเสริมสร้างความสามารถและประสบการณ์ดงักลา่ว ผู้ลงทนุควรให้เวลาและ 
การอบรมแก่ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลการลงทนุตลอดทัง้กระบวนการ
ลงทนุ (investment chain) โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการประสานงานกบัผู้จดัการกองทนุ เพ่ือประโยชน์ 
ในการท าหน้าท่ีดแูลการลงทนุและการรักษาประโยชน์ของลกูค้า  ทัง้นี ้ผู้ลงทนุอาจมอบหมายให้
ผู้ เช่ียวชาญด้านการก ากบัดแูลกิจการเป็นผู้ให้แนวทางเก่ียวกบันโยบายการก ากบัดแูลและการใช้สิทธิ
ออกเสียงก็ได้ 

หลักปฏบิัต ิ1.2 

ในนโยบายธรรมาภิบาลการลงทนุ ควรครอบคลมุอย่างน้อยในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ 

1.2.1  การจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
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1.2.2  การตดัสนิใจ และติดตามการลงทนุอย่างใกล้ชิดทนัเหตกุารณ์  
1.2.3  การเพ่ิมระดบัในการติดตามบริษัทท่ีลงทนุ กรณีท่ีพบประเดน็ท่ีอาจสง่ผล

กระทบตอ่มลูคา่การลงทนุ และประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของลกูค้า  
1.2.4  การไปใช้สิทธิออกเสียงในบริษัทท่ีลงทนุ  
1.2.5  การร่วมมือกบัผู้ลงทนุอืน่ตามความเหมาะสม  
1.2.6  การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบันโยบายและการปฏิบตัิตามนโยบาย  

 

แนวปฏบิัตเิพิ่มเตมิตาม ICGN Global Stewardship Principles  
 

ผู้ลงทนุควรก าหนดนโยบายดแูลการลงทนุ (“นโยบายฯ”) ท่ีครอบคลมุหลกัปฏิบตัิทกุข้อ
ตาม I Code นี ้โดยควรระบขุอบเขตการลงทนุท่ีอยู่ภายใต้นโยบายฯ ด้วย ซึง่อาจจะครอบคลมุถงึการลงทนุ
อื่นนอกจากตราสารทนุ และตราสารหนีท่ี้จดทะเบียนก็ได้ 

ผู้ลงทนุควรทบทวนนโยบายฯ เป็นระยะ โดยนโยบายท่ีทบทวนแล้วนัน้ ควรได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเป็นกลไกสร้างความรับผิดชอบ และความมัน่ใจในการน าไปปฏิบตัิ   

หลักปฏบิัต ิ1.3  

เพ่ือให้การบริหารจดัการลงทนุเป็นไปตามกฎหมาย ข้อตกลงกบัลกูค้าด้วยความรับผิดชอบ 
มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของลกูค้า ผู้ลงทนุสถาบนัควรก าหนดนโยบายและ
มาตรการท่ีชดัเจนในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ 

1.3.1  การน าปัจจยัความรับผิดชอบทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดล้อมและ 
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทท่ีลงทนุมาประกอบการพิจารณาลงทนุ 

1.3.2  การป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชนั ทัง้ของผู้ลงทนุสถาบนัและบริษัทท่ีลงทนุ  
โดยอ้างอิงตามข้อก าหนดของกฎหมายและของภาคอตุสาหกรรม  

1.3.3  การจดัการกบัการใช้ข้อมลู ท่ีมีนยัส าคญัตอ่การเปลี่ยนแปลงของราคาของ
บริษัทท่ีลงทนุท่ียงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ  

1.3.4  การป้องกนัพฤติกรรมการลงทนุท่ีสร้างให้เกิดการกระท าอนัไมเ่ป็นธรรมในการ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์  

1.3.5 การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการสนบัสนนุทางการเงินแก่ 
การก่อการร้าย 

หลักปฏบิัต ิ1.4 

ผู้ลงทนุสถาบนัควรสื่อสารและถ่ายทอดวฒันธรรมการลงทนุท่ีมีธรรมาภิบาล รวมทัง้
เผยแพร่นโยบายธรรมาภิบาลการลงทนุให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการลงทนุ (Investment chain)  
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ทัง้ภายในและภายนอกองค์กรได้รับทราบ และควรเลือกผู้ให้บริการที่สามารถให้บริการและมีการปฏิบตัิ
สอดคล้องกบันโยบายดงักลา่ว โดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการข้างต้น รวมถงึผู้ ให้ค าปรึกษาและเลือก
นโยบายการลงทนุจากลกูค้า ผู้บริหารจดัการเงินลงทนุ ผู้ให้บริการกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ และ 
ผู้ให้บริการอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุ  

หลักปฏบิัต ิ1.5 

ผู้ลงทนุสถาบนัควรดแูลให้ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายการปฏิบตัิงานจดัการลงทนุ (outsource) 
(ถ้ามี) ปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทนุของผู้ลงทนุสถาบนัด้วย  

แนวปฏบิัตเิพิ่มเตมิตาม ICGN Global Stewardship Principles 
 

กระบวนการลงทุน (Investment chain)  
  ผู้ลงทนุควรรู้ถงึสถานะ บทบาท ความรับผิดชอบของตนในกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกบั 
การลงทนุ และพร้อมท่ีจะเป็นผู้ เรียกร้องให้ผู้ให้บริการอื่นๆ ได้แก่ ผู้ดแูลและเก็บรักษาหลกัทรัพย์หรือผู้ รับ
ฝากทรัพย์สนิ (custodian) และผู้ให้บริการที่เก่ียวข้อง (service providers) ดแูลรักษาหรือสร้างมลูคา่เงิน
ลงทนุให้สอดคล้องกบั I Code หรือนโยบายฯ ของบริษัท 
 

กรณีผู้ลงทุนเป็น Asset owner 
 

1.  การมอบหมายหน้าที่ (Delegation) 
Asset owner ไมส่ามารถมอบหมายความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีในการปฏิบตัิเพ่ือประโยชน์

ท่ีดีท่ีสดุของลกูค้า เจ้าของเงิน หรือผู้ รับประโยชน์ (fiduciary duty) ให้บคุคลอื่นรับผิดชอบแทน ในกรณีท่ี 
Asset owner มิได้ดแูลบริษัทท่ีลงทนุเอง ก็ควรด าเนินการให้มัน่ใจวา่ ผู้จดัการลงทนุจะด าเนินการดงักลา่ว
ให้แทน ไมว่า่จะด้วยการก าหนดหน้าท่ีนัน้ไว้ในสญัญาวา่จ้างลงทนุ หรือวิธีอื่นใด 
 

2.  สัญญาว่าจ้างลงทุน (Investment contract) 
Asset owner ควรระบคุวามคาดหวงัท่ีมีตอ่ผู้จดัการลงทนุในการดแูลการลงทนุตาม 

หลกัปฏิบตัิใน I Code และนโยบายฯ ของ Asset owner ไว้ให้ชดัเจนในหลกัเกณฑ์การคดัเลือก หรือสญัญา
วา่จ้างลงทนุ เพ่ือให้มัน่ใจวา่ ความรับผิดชอบในฐานะ Asset owner จะได้รับการปฏิบตัิอย่างเหมาะสม 
 

3.  การตดิตามดูแล 
Asset owner ควรติดตามการท าหน้าท่ีดแูลการลงทนุของผู้จดัการลงทนุให้สอดคล้องกบั 

นโยบายฯ หลกัปฏิบตั ิและความเช่ือในการลงทนุของ Asset owner ได้สมัฤทธ์ิผล 
ส าหรับ Asset owner ท่ีเน้นกลยทุธ์การลงทนุในลกัษณะ passive หรือ index-linked  

ควรเลือกผู้จดัการลงทนุท่ีมีความสามารถในการดแูลการลงทนุได้จริง โดยค านงึวา่พอร์ตการลงทนุจะมีการ
กระจายการลงทนุจ านวนมาก 
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หลักปฏบิัตทิี่ 2  

 

หลักปฏบิัต ิ2.1 

คณะกรรมการของผู้ลงทนุสถาบนัควรดแูลให้การบริหารจดัการลงทนุเป็นไปตามนโยบาย
ธรรมาภิบาลการลงทนุ ซึง่อย่างน้อยควรดแูลในประเดน็ดงัตอ่ไปนีด้้วย  

2.1.1  มีโครงสร้างการบริหารจดัการ ระบบงาน และการควบคมุท่ีท าให้คณะกรรมการ
และผู้บริหาร สามารถบริหารจดัการลงทนุเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของลกูค้าและอยู่เหนือประโยชน์อื่นของ 
ผู้ ถือหุ้นหรือกลุม่ธุรกิจ  

2.1.2  มีการปลกูฝังให้เป็นวฒันธรรมองค์กร ท่ีเน้นการสร้างคณุคา่การลงทนุท่ีดีท่ีสดุตอ่
ลกูค้าตลอดช่วงระยะเวลาการลงทนุ เชน่ ก าหนดในคา่นิยมองค์กร  

2.1.3  มีบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีโครงสร้างคา่ตอบแทน มาตรการจงูใจ  
และการประเมินผลงานท่ีสนบัสนนุตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์ตามข้อ 2.1.1 และ 2.1.2   

หลักปฏบิัต ิ2.2 

เพ่ือให้มัน่ใจวา่มีมาตรการจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ  
ผู้ลงทนุสถาบนัควรมีกระบวนการอย่างน้อย ดงันี ้ 

2.2.1   มนีโยบายในการบริหารและจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์เป็นลายลกัษณ์
อกัษร โดยระบคุวามเสี่ยงท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในกระบวนการตา่งๆ และการบริหาร
จดัการความเสี่ยงดงักลา่ว ท่ีสอดคล้องกบักรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในภาพรวม (Risk 
management framework)  

2.2.2   ก าหนดระบบงานและมาตรการ ตลอดจนวิธีปฏิบตัิเพ่ือป้องกนัและจดัการ 
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเพียงพอ  

2.2.3   มีการสื่อสารและอบรมให้พนกังานเข้าใจและสามารถน าไปปฏิบตัไิด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

2.2.4   มีมาตรการในการติดตาม ควบคมุ และตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการและ
ระบบงานท่ีก าหนดไว้  

2.2.5   มีมาตรการรองรับการชีเ้บาะแส และการตรวจสอบลงโทษอย่างเพียงพอ   
2.2.6   มีการทบทวนความเหมาะสมของมาตรการและระบบงานเป็นประจ า  

  

มีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุด
ของลูกค้า  
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แนวปฏบิัตเิพิ่มเตมิตาม ICGN Global Stewardship Principles 
 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
 

  ผู้ลงทนุควรมีนโยบายในการบริหารและจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีชดัเจน นโยบาย
ดงักลา่วควรระบวิุธีจดัการหากเกิดกรณีท่ีประโยชน์ของลกูค้า กบัผู้ลงทนุหรือลกูค้าอื่นไมเ่ป็นไปใน 
ทิศเดียวกนั (diverge)  ผู้ลงทนุควรทบทวนการด าเนินการเก่ียวกบัการลงทนุและการรักษาประโยชน์ของ
ลกูค้าอย่างเข้มงวด เพ่ือให้สามารถระบแุละจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีแท้จริงท่ีอาจเกิดขึน้ได้
อย่างเหมาะสม 
 

ตวัอย่างความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
 

  กรณีท่ีผู้ลงทนุ (หรือกลุม่บริษัท) ให้บริการทางการเงินอื่นแก่บริษัทท่ีไปลงทนุด้วย (เช่น ให้กู้ ยืม
เงิน) ผู้ลงทนุควรเปิดเผยความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่ว จดัให้มีมาตรการเพ่ือลดหรือแก้ไขความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์นัน้  มีความสามารถในการติดตามดแูลการปฏิบตัิ (compliance capabilities) 
รวมทัง้สามารถจดัการประเดน็อื่นท่ีอาจกระทบกบัประโยชน์ของลกูค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย เช่น 
การใช้ข้อมลูภายใน การสร้างราคาหลกัทรัพย์ เป็นต้น 

ค่าตอบแทนที่เหมาะสม  
 

  ผู้ลงทนุควรสนบัสนบัสนนุ ผลกัดนั (reinforce) การปฏิบตัหิน้าท่ีอย่างเตม็ท่ีเพ่ือประโยชน์ของ
ลกูค้า และควรก าหนดโครงสร้างคา่ตอบแทน คา่ธรรมเนียมท่ีสอดคล้องกบัระยะเวลาการลงทนุ (time 
horizon) ของลกูค้าอย่างเหมาะสม (เช่น หากการลงทนุของลกูค้ามีลกัษณะเป็นการลงทนุเพ่ือประโยชน์
ระยะยาว ผู้ลงทนุก็ควรก าหนด  benchmark ท่ีใช้วดัผล (performance) การลงทนุท่ีเป็นระยะยาว  
รวมทัง้ก าหนดคา่ตอบแทน หรือคา่ธรรมเนียมท่ีสง่เสริมให้ผู้จดัการลงทนุ ได้รับประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะท่ีสอดคล้องกบัประโยชน์ของลกูค้า เป็นต้น)  และควรเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการวดั 
performance  โครงสร้างคา่ธรรมเนียม หรือคา่ตอบแทนของบคุลากรท่ีได้ก าหนดไว้ลว่งหน้าแล้วนัน้  
ให้ลกูค้าทราบด้วย 

หลักปฏบิัต ิ2.3 

ผู้ลงทนุสถาบนัควรสื่อสารให้ผู้ให้บริการท่ีเก่ียวข้อง (service providers) เปิดเผยความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้จากการให้บริการนัน้ และมีมาตรการในการจดัการความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ท่ีเพียงพอเพ่ือให้ผู้ลงทนุสถาบนัมัน่ใจวา่จะได้รับประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุจากผู้ให้บริการดงักลา่ว  
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หลักปฏบิัตทิี่ 3  

 

หลักปฏบิัต ิ3.1 

  ผู้ลงทนุสถาบนัควรมีกระบวนการในการติดตามการด าเนินงานของบริษัทท่ีลงทนุอย่าง
สม ่าเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจวา่กระบวนการในการติดตามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้ผู้ลงทนุสถาบนั
สามารถทราบการด าเนินงานของบริษัทท่ีลงทนุ และรู้ปัญหาของบริษัทท่ีลงทนุตัง้แตเ่ร่ิมต้นและทนัเหตกุารณ์  

 

 

  

ตัดสินใจและตดิตามบริษัทท่ีลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively)  

แนวปฏบิัตเิพิ่มเตมิตาม ICGN Global Stewardship Principles 

การตดิตามและประเมินบริษัทที่ลงทุน : 

หลักการ : ผู้ลงทนุควรใช้ความเอาใจใส ่(diligence) ในการติดตามบริษัทท่ีถือครองอยู่ในพอร์ตการลงทนุ 
และประเมินบริษัทใหมท่ี่จะลงทนุ 

1. การตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ  

 ผู้ลงทนุควรมีการติดตามดแูลบริษัทท่ีลงทนุเพ่ือประเมินสภาพการณ์ ผลประกอบการ และ
ศกัยภาพระยะยาวของแตล่ะบริษัทอย่างสม ่าเสมอ  การติดตามบริษัทท่ีลงทนุควรเป็นสว่นหนึง่ของ 
engagement program โดยเฉพาะเพ่ือช่วยในการระบสุถานการณ์ท่ีผู้ลงทนุควรเข้าแทรกแซงเพ่ือกระตุ้น 
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบริษัทท่ีลงทนุ  

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

  ผู้ลงทนุควรวิเคราะห์ หรือจดัล าดบัความส าคญัในการเข้า engage กบับริษัทท่ีลงทนุตามระดบั
ความเสี่ยง (risk-based)  โดยปัจจยัท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์ควรรวมถงึปัจจยัด้านสงัคม สิ่งแวดล้อม และ
การก ากบัดแูล ทัง้นี ้การจดัล าดบัท่ีค านงึถงึความเสี่ยงดงักล่าว มีความส าคญัโดยเฉพาะอย่างย่ิงตอ่ Asset 
owner และ Asset manager ท่ีเน้นกลยทุธ์ลงทนุแบบ passive ซึง่มีบริษัทท่ีลงทนุจ านวนมาก  

3. การทบทวนเป็นครัง้คราว 

  ผู้ลงทนุควรทบทวนและวดัประสิทธิภาพของการติดตามดแูลบริษัทท่ีลงทนุเป็นระยะ และ 
รายงานผลให้ลกูค้า หรือผู้ รับประโยชน์ทราบ 
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หลักปฏบิัต ิ3.2 

  ในกระบวนการตดัสนิใจลงทนุและการติดตามการด าเนินงานของบริษัทท่ีลงทนุ  
ผู้ลงทนุสถาบนัควรด าเนินการอย่างน้อย ดงันี ้ 

3.2.1  ติดตามผลประกอบการของบริษัทท่ีลงทนุ  
3.2.2  ติดตามพฒันาการที่เป็นทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีมีผลกระทบตอ่มลูคา่

และความเสี่ยงของบริษัทท่ีลงทนุ  
3.2.3  ด าเนินการให้มัน่ใจวา่การบริหารจดัการของบริษัทท่ีลงทนุ (Leadership &  

Corporate Governance) สามารถน าไปสูผ่ลที่ต้องการ  
3.2.4  ด าเนินการให้มัน่ใจวา่คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยของบริษัทท่ีลงทนุ

ได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Code) 
3.2.5  พิจารณาคณุภาพของการรายงานและการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทท่ีลงทนุ 

แนวปฏบิัตเิพิ่มเตมิตาม ICGN Global Stewardship Principles 

 ผู้ลงทนุควรมีมาตรฐานในการติดตามดแูลการลงทนุท่ีชดัเจน โดยควรครอบคลมุถงึปัจจยั ดงันี ้ 
1. โมเดลทางธุรกิจ กลยทุธ์ ผลประกอบการของบริษัทท่ีลงทนุ พฒันาการที่เป็นทัง้ปัจจยัภายใน

และปัจจยัภายนอก ท่ีอาจกระทบตอ่มลูคา่และความเสี่ยงของบริษัทท่ีลงทนุ  
2. แนวทางในการดแูลปัจจยัด้านสงัคม สิ่งแวดล้อมของบริษัทท่ีลงทนุ ซึง่อาจมีผลตอ่

ความส าเร็จและความยัง่ยืนของบริษัทท่ีลงทนุในระยะยาว 
3. การมีภาวะผู้น าของบริษัทท่ีลงทนุ และการก ากบัดแูลกิจการท่ีได้ผล  
4. คณุภาพของการรายงานและการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทท่ีลงทนุ 

  ผู้ลงทนุควรเข้าใจการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ และคณุภาพการเปิดเผยข้อมลูของ
บริษัทท่ีลงทนุ โดยต้องเข้าใจบริบทเฉพาะของแตล่ะบริษัท กฎหมาย วฒันธรรม โครงสร้างการถือหุ้นของ
บริษัทท่ีลงทนุ เพ่ือใช้ประกอบการประเมินความเหมาะสมของการปฏิบตัิ การเปิดเผยข้อมลูการ comply 
or explain และเตรียมตวัส าหรับการ engage 

หลักปฏบิัต ิ3.3 

 ในการพิจารณาบริษัทท่ีลงทนุ ผู้ลงทนุสถาบนัควรพิจารณาเก่ียวกบัความยัง่ยืนของ

บริษัทท่ีลงทนุด้วย โดยให้ครอบคลมุปัจจยั เชน่  
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ด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี ความรับผิดชอบตอ่สงัคม ด้านสิ่งแวดล้อม 
 โครงสร้างของคณะกรรมการ
ทัง้ในเร่ือง ขนาด 
องค์ประกอบสดัสว่นของ
กรรมการอิสระ  

 โครงสร้างของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

 นโยบายและโครงสร้าง
คา่ตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหารระดบัสงู  

 จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ของกรรมการและผู้บริหาร  

 ระบบควบคมุภายในและการ
บริหารความเสี่ยง  

 ความรับผิดชอบตอ่ลกูค้า/ 
ผู้บริโภค/ ผู้มีสว่นได้เสีย 
(stakeholders) และความ
ปลอดภยัของผลิตภณัฑ์  

 การปฏิบตัิตอ่พนกังานและ
ลกูจ้างอย่างเป็นธรรม  

 การสร้างความเข้มแข็งของ
ชมุชน  

 ความรับผิดชอบตอ่คูค้่า  
 การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม  
 การน านวตักรรมมาใช้
สร้างโอกาส  

 การตอ่ต้านการทจุริตและ
คอร์รัปชนั  

 การป้องกนัมลพิษ เช่น อากาศ น า้  
 การใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ยืน เชน่ 
พลงังาน น า้  

 การปรับตวัตอ่การเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศ เช่น ระบคุวาม
เสี่ยงและผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศตอ่
องค์กร เปิดเผยข้อมลูการปลอ่ย
ก๊าซเรือนกระจก และเป้าหมายใน
การลดก๊าซเรือนกระจก  

 การจดัการกบัขยะ  
 การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม 
ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
การบรูณะท่ีอยู่อาศยัตาม
ธรรมชาติ  

แนวปฏบิัตเิพิ่มเตมิตาม ICGN Global Stewardship Principles 

หลักการ : ผู้ลงทนุควรสง่เสริมการสร้างคณุคา่กิจการในระยะยาว ความส าเร็จท่ียัง่ยืนของบริษัทท่ีลงทนุ 
และควรน าปัจจยัเร่ือง สงัคม สิง่แวดล้อม และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (ESG) ท่ีส าคญั (material) ตอ่
บริษัท รวมเป็นสว่นหนึง่ของการดแูลการลงทนุ   

1. การมุ่งเน้นผลในระยะยาว (Long-term focus) 

  ผู้ลงทนุควรเข้าใจวตัถปุระสงค์และระยะเวลาการลงทนุของลกูค้า และควรสง่เสริมการค านงึถงึ
การสร้างคณุคา่ให้กิจการระยะยาว มากกว่าปัจจยัระยะสัน้  โดยเฉพาะส าหรับกองทนุบ าเหน็จบ านาญ  
การลงทนุระยะยาว  การลงทนุเพ่ือรองรับการเกษียณ 

2. การรับรู้ (awareness) และความเข้าใจ 

  ผู้ลงทนุควรรู้ถงึถงึปัจจยัตา่งๆ ท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่อนาคต (prospect) ระยะยาวของบริษัทท่ี
ลงทนุ ซึง่รวมถงึ business model  กลยทุธ์ และผลกระทบของปัจจยั ESG ท่ีอาจเป็นได้ทัง้โอกาสและ
ความเสี่ยงต่อผลการด าเนินงานในระยะยาว และความยัง่ยืนของกิจการ 

3. ความเสี่ยงเชงิระบบ (systemic risks) 
  ผู้ลงทนุควรตระหนกัถงึความเสี่ยงในภาพกว้าง เช่น สภาพการพฒันาทางเศรษฐกิจ ความมัน่คง 
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และคณุภาพของตลาดการเงิน  และให้ความส าคญักบัการลดความเสี่ยงดงักลา่ว (เช่น การป้องกนัการ
ทจุริตคอรัปชนั  การเคารพสทิธิมนษุยชน) มากกวา่การค านงึถงึผลตอบแทนระยะสัน้ (short-term value)  

4. การใช้ปัจจัย ESG เป็นส่วนของการดูแลการลงทุน 

  ผู้ลงทนุควรพิจารณาวิธีท่ีจะวิเคราะห์ ติดตาม ประเมิน และ integrate โอกาสและความเสี่ยง
ด้าน ESG  เป็นสว่นหนึง่ของการดแูลการลงทนุ  โดยเฉพาะเพ่ือประโยชน์ในการติดตามการลงทนุ  
การใช้สิทธิออกเสียง และเข้าไปมีสว่นร่วมดแูล (engage) บริษัทท่ีลงทนุ 

5. รายงานที่บูรณาการปัจจัย ESG เข้ากับกลยุทธ์ของบริษัท (Integrated reporting) 

  ผู้ลงทนุควรสนบัสนนุการจดัท ารายงานท่ีเช่ือมโยงปัจจยัด้าน ESG และปัจจยัเชิงคณุภาพอื่น 
เข้ากบักลยทุธ์ การด าเนินงาน ตลอดจนการสร้างคณุคา่กิจการในระยะยาวของบริษัทท่ีลงทนุ 
(Integrated report)  และหากการเปิดเผยข้อมลูด้าน ESG ของบริษัทยงัไมเ่พียงพอท่ีจะท าให้นกัลงทนุ
เข้าใจความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกบัความยัง่ยืนของบริษัทได้อย่างเหมาะสม ผู้ลงทนุควรสนบัสนนุให้บริษัท
จดัท ารายงานท่ีแสดงข้อมลูดงักลา่วท่ีชดัเจนขึน้ด้วย  

หลักปฏบิัต ิ3.4 

การติดตามบริษัทท่ีลงทนุควรเป็นไปเพ่ือให้สามารถติดตามการลงทนุได้อย่างตอ่เน่ือง
และเพ่ือให้สามารถเห็นปัญหาได้ตัง้แตเ่ร่ิมต้น ซึง่การติดตามดงักลา่วควรรวมถงึ  

3.4.1   การติดตามข้อมลูข่าวสารและการเปิดเผยข้อมลูตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทท่ีลงทนุ  
  3.4.2   การประชมุพบปะกรรมการและฝ่ายจดัการ  
  3.4.3   ใช้สทิธิออกเสียงและการเข้าร่วมประชมุประจ าปีและการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นี ้เท่าท่ีสมเหตสุมผลและเหมาะสมกบันยัส าคญัของการลงทนุ 

แนวปฏบิัตเิพิ่มเตมิตาม ICGN Global Stewardship Principles 

หลักการ : ผู้ลงทนุควร engage กบับริษัทท่ีลงทนุ เพ่ือรักษาหรือเสริมสร้างมลูคา่เงินลงทนุให้แก่ลกูค้า  

กลยุทธ์ในการ engage 

  ผู้ลงทนุควรวางหลกัการเลือก engage กบับริษัทท่ีลงทนุ โดยค านงึถงึความเสี่ยง และสอดคล้อง
กบักลยทุธ์การลงทนุโดยรวม  ระดบัของการ engage อาจแตกตา่งกนั ขึน้อยู่กบัลกัษณะการลงทนุ หรือ
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทท่ีลงทนุ  และด้วยข้อจ ากดัด้านทรัพยากรท่ีใช้ในการ engage ผู้ลงทนุควรให้
ความส าคญักบัคณุภาพ ข้อมลูหลกัฐานท่ีชดัเจน และการเน้นผลสมัฤทธ์ของการ engage 
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Integrated Approach 

  ผู้ลงทนุทัง้จากทีมท่ีดแูลเร่ือง corporate governance และทีมท่ีบริหารจดัการเงินลงทนุ  
ควรพยายาม engage ไมเ่ฉพาะกบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทท่ีลงทนุ แตร่วมถงึกรรมการด้วย  ในกรณี
บริษัทท่ีลงทนุมีผู้ ถือหุ้นท่ีมีอ านาจควบคมุการด าเนินงานของบริษัท (controlled company)  ผู้ลงทนุอาจ
ต้องพบปะกบัผู้ ถือหุ้นท่ีมีอ านาจควบคมุดงักลา่วด้วย  

Public policy 
  ผู้ลงทนุควร engage กบัองค์กรท่ีก าหนดนโยบาย หรือมีสว่นเก่ียวข้องกบัการลงทนุอย่าง
รับผิดชอบ และการก ากบัดแูลกิจการ  การเป็นสมาชิกสมาคม องค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองดงักลา่ว  
อาจเป็นประโยชน์ตอ่การผลกัดนัให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย 

หลักปฏบิัต ิ3.5  

ในกรณีท่ีผู้ลงทนุสถาบนัพบวา่ บริษัทท่ีลงทนุไมป่ฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
หรือมีประเดน็เก่ียวกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคม สิ่งแวดล้อม หรือมีสญัญาณของปัญหาท่ีอาจสง่ผลตอ่
มลูคา่การลงทนุ ผู้ลงทนุสถาบนัควรพิจารณาอย่างรอบคอบตอ่ค าอธิบายท่ีได้รับ หรือตอ่การไมม่ีค าอธิบาย
ของบริษัทท่ีลงทนุ โดยหากผู้ลงทนุสถาบนัไมเ่ห็นด้วยกบัค าอธิบายหรือการด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหา 
รวมทัง้เหตผุลท่ีบริษัทให้ ผู้ลงทนุสถาบนัควรพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมของเร่ือง เช่น แจ้งให้
คณะกรรมการของบริษัทท่ีลงทนุทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือขอเข้าพบคณะกรรมการ หรือฝ่ายจดัการ
เพ่ือสอบถาม เป็นต้น 
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หลักปฏบิัตทิี่ 4  

 

หลักปฏบิัต ิ4.1 

ผู้ลงทนุสถาบนัควรมีแนวปฏิบตัิท่ีระบถุงึเหตกุารณ์และแนวทางท่ีจ าเป็นในการเข้าไป
ด าเนินการกบับริษัทท่ีลงทนุเพ่ิมเติม หลงัจากท่ีผู้ลงทนุสถาบนัได้ติดตามและด าเนินการตามหลกัปฏิบตัิท่ี 
3 แล้ว เห็นวา่ไมเ่พียงพอ ทัง้นี ้เพ่ือให้ผู้ลงทนุสถาบนัสามารถมีสว่นร่วมแก้ไขปัญหาและฟืน้มลูคา่การ
ลงทนุในบริษัทท่ีลงทนุนัน้ได้ตัง้แตใ่นระยะเร่ิมต้น  

แนวปฏบิัตเิพิ่มเตมิตาม ICGN Global Stewardship Principles 

นโยบายการ engage 

  ผู้ลงทนุควรมีนโยบายการ engage ท่ีชดัเจน ระบถุงึแนวทาง กระบวนการ engage ซึง่ควร
สื่อสารให้บริษัททราบ เป็นสว่นหนึง่ของการสนทนากบับริษัท  นโยบายดงักลา่วควรระบแุนวทางการเพ่ิม
ระดบัการ engage หากประเดน็ท่ีเป็นข้อกงัวลไมไ่ด้รับการแก้ไขไว้ด้วย 

หลักปฏบิัต ิ4.2 

เหตกุารณ์ท่ีผู้ลงทนุสถาบนัควรพิจารณาเข้าไปด าเนินการกบับริษัทท่ีลงทนุเพ่ิมเติม  
ควรรวมถงึกรณีท่ีมีประเดน็เก่ียวกบั  

4.2.1   กลยทุธ์ ผลประกอบการ และการจดัการกบัความเสี่ยง  
4.2.2   ความเช่ือมัน่ในการบริหารกิจการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
4.2.3   ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

หลักปฏบิัต ิ4.3 

เม่ือมีประเดน็เก่ียวกบับริษัทท่ีลงทนุ และเป็นข้อมลูที่ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ                   
ผู้ลงทนุสถาบนัควรเร่ิมจากการเข้าเจรจากบับริษัทท่ีลงทนุโดยไมต้่องเปิดเผยตอ่สาธารณะ (Confidential 
basis) และผู้ลงทนุสถาบนัควรเตรียมแผนการด าเนินงานท่ีชดัเจนไว้ลว่งหน้า เพ่ือรองรับกรณีเหตขุองความ
จ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการแก้ไขยงัคงอยู่ แตก่ารเจรจากบัคณะกรรมการและฝ่ายจดัการไมป่ระสบความส าเร็จ 
บริษัทเพิกเฉยตอ่ข้อสงัเกตหรือไมใ่ห้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างเพียงพอ  

  

เพิ่มระดับในการตดิตามบริษัทท่ีลงทุน เม่ือเหน็ว่าการตดิตามในหลักปฏิบัตทิี่ 3 ไม่เพียงพอ 
(Escalating Investee Companies) 
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หลักปฏบิัต ิ4.4 

ในการด าเนินการเพ่ิมเติม ผู้ลงทนุสถาบนัควรพิจารณาเพ่ิมความเข้มข้นของมาตรการท่ีใช้
ตามความจ าเป็น เช่น  

4.4.1   มหีนงัสือถงึคณะกรรมการบริษัท เพ่ือแจ้งประเดน็ ข้อสงัเกต ข้อกงัวล  
4.4.2   เข้าพบกบัประธานกรรมการ หรือกรรมการอื่น รวมทัง้กรรมการอิสระ  
4. 4.3   ออกข่าวให้สาธารณะทราบ ก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น  
4.4.4   แจ้งจดุยืนของผู้ลงทนุสถาบนัไปยงับริษัทท่ีลงทนุ และเข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้น 

เพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในเร่ืองดงักลา่ว  
4.4.5   ขอเพ่ิมวาระในการประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่อาจรวมถงึการเสนอวาระเปลี่ยนกรรมการ 

หรือผู้บริหารระดบัสงู  

แนวปฏบิัตเิพิ่มเตมิตาม ICGN Global Stewardship Principles 

  ผู้ลงทนุควรระบมุาตรการในการด าเนินการเพ่ิมเติม หากพบวา่การสนทนากบับริษัทท่ีลงทนุ 
ไมป่ระสบผล ซึง่มาตรการดงักลา่วควรรวมถงึ 
 1.  เสนอประเดน็ท่ีกงัวลตอ่ผู้แทนของบริษัท หรือกรรมการท่ีมิใช่ผู้บริหาร (non-executive 
directors)  ไมว่า่จะโดยตรง หรือในการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 2.  เสนอประเดน็ท่ีกงัวลร่วมกบัผู้ลงทนุอื่น 
 3.  แถลงท่าทีตอ่สาธารณะ (make public statement) 
 4.  แจ้งจดุยืน ความตัง้ใจไปยงับริษัทท่ีลงทนุ (submit shareholders’ resolution) 
 5.  กลา่วในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 6.  เสนอช่ือบคุคลท่ีเหมาะสมเพ่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการ ขอเปลี่ยนกรรมการ โดยอาจใช้สทิธิ 
ย่ืนขอให้มีการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาในเร่ืองดงักลา่วด้วย 
 7.  เรียกร้องให้ปรับปรุงการก ากบัดแูลกิจการ และ/หรือใช้สิทธิเรียกร้องการชดใช้คา่เสียหาย 
 8.  ขาย หรือขู่วา่จะขายเงินลงทนุ ซึง่ควรใช้เป็นเคร่ืองมือสดุท้าย 
 ทัง้นี ้วิธีการข้างต้นบางเร่ือง อาจใช้ส าหรับการ engage ปกติด้วย (ไมเ่ฉพาะเม่ือต้องยกระดบั
การด าเนินการ) 

 

หลักปฏบิัต ิ4.5 

โดยท่ีการเข้าไปด าเนินการเพ่ิมเติมกบับริษัทท่ีลงทนุอาจท าให้ผู้ลงทนุสถาบนัรับทราบ
ข้อมลูที่อาจมีผลกระทบตอ่ราคาและไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ ผู้ลงทนุสถาบนัจงึควรมีมาตรการรักษา
ความลบัของข้อมลูดงักลา่วเพ่ือป้องกนัการกระท าท่ีอาจผิดกฏหมาย และเป็นการเอาเปรียบผู้ลงทนุ 
รายอื่น ซึง่ควรรวมถงึ  
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4.5.1   มนีโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการจดัการกบัการลว่งรู้ข้อมลูภายใน  
4.5.2   การแสดงเจตนาท่ีชดัเจนตัง้แตเ่ข้าเจรจากบับริษัทท่ีลงทนุวา่ประสงค์จะเป็น

บคุคลวงใน หรือไม่  
- ในกรณีไมป่ระสงค์ ก็ต้องไมข่อเข้าถงึข้อมลูที่เป็นความลบัและมีผลกระทบตอ่

ราคาซือ้ขาย  
- ในกรณีประสงค์ ก็ต้องไมม่ีการซือ้ขายในช่วงท่ีข้อมลูไมเ่ปิดเผย และปฏิบตัิ

ตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการรักษาข้อมลูความลบั  
4.5.3   ควรผลกัดนัให้บริษัทท่ีเข้าพบเปิดเผยข้อมลูส าคญัและการตดัสินด าเนินการของ

บริษัทจากการประชมุร่วมกนัตอ่สาธารณะในเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีลงทนุ 
4.5.4   ควรเก็บรักษาข้อมลูการติดตามการด าเนินงานเพ่ิมเติมกบับริษัทท่ีลงทนุไว้

อย่างเหมาะสม ตามท่ีก าหนดไว้ในนโยบายของบริษัทและตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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หลักปฏบิัตทิี่ 5  

 

หลักปฏบิัต ิ5.1 

ผู้ลงทนุสถาบนัควรพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงในทกุบริษัทท่ีลงทนุ และควรตดัสนิใจด้วย
ความระมดัระวงัรอบคอบจากการพิจารณาข้อมลูอย่างครบถ้วน เพ่ือตดัสินใจวา่จะใช้สทิธิออกเสียงสนบัสนนุ
หรือคดัค้าน ทัง้นี ้การมีนโยบายท่ีจะสนบัสนนุกบัทกุข้อเสนอของคณะกรรมการของบริษัทท่ีลงทนุอาจจะไม่
เป็นการแสดงถงึการปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างครบถ้วนเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของลกูค้า  

แนวปฏบิัตเิพิ่มเตมิตาม ICGN Global Stewardship Principles 

นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง 

  ผู้ลงทนุควรมีนโยบายการใช้สทิธิออกเสียงท่ีชดัเจน และเปิดเผยตอ่สาธารณะ นโยบายดงักลา่ว
ควรครอบคลมุถงึ แนวทางด าเนินการหากผู้ลงทนุมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการใช้สิทธิออกเสียง  
หากผู้ลงทนุมีจะไมใ่ชส่ิทธิออกเสียงเม่ือมีสภาพการณ์ท่ีก าหนด (เช่น การถือหุ้นต ่ากวา่ระดบัท่ีก าหนด)  
ผู้ลงทนุควรเปิดเผยนโยบายดงักลา่วไว้ด้วย 

การตัดสินใจ 
  ผู้ลงทนุควรออกเสียงคดัค้านหรืองดออกเสียง หากมติของผู้บริหารไมส่อดคล้องกบัหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และควรอธิบายเหตผุลประกอบการตดัสินใจดงักลา่วให้บริษัททราบก่อนการประชมุ
ผู้ ถือหุ้นด้วย 

หลักปฏบิัต ิ5.2 

ในกรณีท่ีผู้ลงทนุสถาบนัได้มีมาตรการในการด าเนินการเพ่ิมเติมกบับริษัทท่ีลงทนุตาม 
หลกัปฏิบตัิท่ี 4 แล้วไมป่ระสบความส าเร็จ หรือไมไ่ด้รับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา ผู้ลงทนุสถาบนั 
ควรตดัสินใจออกเสียงคดัค้านหรืองดออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และควรระบถุงึเหตผุลในการตดัสินใจ 
ออกเสียงคดัค้านหรืองดออกเสียงให้บริษัททราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

หลักปฏบิัต ิ5.3 

ผู้ลงทนุสถาบนัควรก าหนดนโยบายการใช้สิทธิออกเสียง ที่ครอบคลมุในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ 

5.3.1   เร่ืองท่ีส าคญัท่ีต้องไปใช้สิทธิออกเสียง (active voting)  
5.3.2   เร่ืองท่ีจะงดออกเสียง   
5.3.3   จ านวนหุ้นหรือสดัสว่นของการถือครองหุ้นท่ีจะไมใ่ช้สทิธิออกเสียง  

เปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง 
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5.3.4   กระบวนการในการตดัสินใจเพ่ือสนบัสนนุ หรือคดัค้าน หรืองดออกเสียง  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ลงทนุสถาบนัตดัสินใจใช้สิทธิออกเสียงท่ีตา่งไปจากนโยบายการใช้
สิทธิออกเสียงท่ีผู้ลงทนุสถาบนัก าหนด ควรชีแ้จงเหตผุลให้กบัลกูค้าทราบด้วย 

หลักปฏบิัต ิ5.4 

ผู้ลงทนุสถาบนัควรเปิดเผยรายงานการใช้สิทธิออกเสียง เพ่ือให้ลกูค้าทราบผลของการ 
ใช้สิทธิออกเสียงและรายละเอียดของการใช้สิทธิออกเสียงท่ีส าคญั เช่น กรณีท่ีผู้ลงทนุสถาบนัมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทท่ีลงทนุ หรือกรณีท่ีผู้ลงทนุสถาบนัมีความเห็นแตกตา่งจากบริษัทท่ีลงทนุ 
หรือกรณีท่ีเป็นการท าธุรกรรมกบับริษัทแมห่รือบริษัทในกลุม่เดียวกนั เป็นต้น  

แนวปฏบิัตเิพิ่มเตมิตาม ICGN Global Stewardship Principles 

การบันทกึผลการใช้สิทธิออกเสียง 
  ผู้ลงทนุควรเปิดเผยผลการใช้สทิธิออกเสียงเป็นประจ า ทัง้บนเวบ็ไซต์ และรายงานตรงตอ่ลกูค้า  
รายงานดงักลา่วควรระบวุา่ ผู้ลงทนุออกเสียงสนบัสนนุ คดัค้าน หรืองดออกเสียงในแตล่ะวาระ 

การยืนยันการลงคะแนน 
  ผู้ลงทนุควรให้ข้อมลูการใช้สิทธิออกเสียงในรายงานท่ีสง่ตอ่ลกูค้าและหากเป็นไปได้ ควรขอการ
ยืนยนัจากบริษัทท่ีลงทนุวา่ ได้รับคะแนนเสยีงและนบัรวมคะแนนเสียงของผู้ลงทนุแล้ว  
 

หลักปฏบิัต ิ5.5 

ผู้ลงทนุสถาบนัควรเปิดเผยเก่ียวกบัการมอบหมายให้บคุคลอื่นด าเนินการใช้สทิธิออกเสียง  
(proxy voting) หรือการใช้บริการที่ปรึกษาเก่ียวกบัการใช้สิทธิออกเสียง (voting advisory services) 
 โดยระบเุก่ียวกบัรูปแบบการใช้บริการ ช่ือผู้ให้บริการ และข้อมลูการปฏิบตัิตามในกรณีท่ีใช้สิทธิออกเสียง
ตามค าแนะน า  

แนวปฏบิัตเิพิ่มเตมิตาม ICGN Global Stewardship Principles 

การใช้บริการเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง  
  ผู้ลงทนุควรเปิดเผยระดบัการใช้บริการ proxy research หรือ proxy service รวมทัง้ ช่ือผู้
ให้บริการ และระดบัการปฏิบตัติามค าแนะน าท่ีได้รับ  ทัง้นี ้การใช้บริการที่ปรึกษา proxy voting ไมอ่าจ
ทดแทนความรับผิดชอบของผู้ลงทนุ ท่ีต้องด าเนินการให้มัน่ใจวา่ การใช้สิทธิออกเสียงอยู่บนพืน้ฐานการ
มีข้อมลูที่เพียงพอ และด้วยความรับผิดชอบ โดยผู้ลงทนุควรแจ้งผู้ ให้บริการ proxy voting ทราบวา่
ต้องการให้ออกเสียงเช่นไร และติดตามให้การออกเสียงจริงสอดคล้องกบัแนวทางท่ีวางไว้ 
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หลักปฏบิัต ิ5.6 

ผู้ลงทนุสถาบนัควรเปิดเผยแนวทางการให้ยืมหลกัทรัพย์ และเหตกุารณ์ท่ีจะต้อง 
เรียกคืนหลกัทรัพย์ เพ่ือน ามาใช้ในการใช้สิทธิออกเสียง  

แนวปฏบิัตเิพิ่มเตมิตาม ICGN Global Stewardship Principles 

  นอกจากการเปิดเผยแนวทางข้างต้นแล้ว ควรเปิดด้วยวา่การให้ยืมหุ้น มีผลตอ่การใช้สิทธิออก
เสียงอย่างไร  และเพ่ือรักษา integrity ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุไมค่วรยืม หรือให้ยืมหุ้น เพ่ือ
วตัถปุระสงค์ในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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หลักปฏบิัตทิี่ 6  

 

หลักปฏบิัต ิ6.1 

โดยท่ีการร่วมมือกบัผู้ลงทนุอื่นหรือผู้มีสว่นได้เสียของผู้ลงทนุสถาบนั เป็นมาตรการท่ีมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินการกบับริษัทท่ีมีข้อกงัวลและยงัไมส่ามารถแก้ไขปัญหาหลงัจากเพ่ิมระดบัในการ
ติดตามได้  ผู้ลงทนุสถาบนัควรเปิดเผยนโยบายการร่วมมือกบัผู้ลงทนุอื่น และผู้มีสว่นได้เสีย (collective 
engagement) เพ่ือท าให้บริษัทท่ีลงทนุเห็นความส าคญัของประเดน็ข้อกงัวลของผู้ลงทนุสถาบนั โดยระบถุงึ
ประเภทของสถานการณ์ท่ีจะร่วมมือกบัผู้ลงทนุอื่นและความพร้อมท่ีจะท างานร่วมกบัผู้ลงทนุอื่น ทัง้ท่ีเป็น
กลุม่ทางการและไมเ่ป็นทางการ 

หลักปฏบิัต ิ6.2 

ในการร่วมมือกบัผู้ลงทนุอืน่หรือผู้มีสว่นได้เสีย เพ่ือด าเนินการกบับริษัทท่ีลงทนุ   
หากเป็นการหารือเพ่ือการออกเสียงไปในทางเดียวกนัในการด าเนินการกบับริษัทท่ีมีปัญหา สามารถ
ด าเนินการได้ตามปกติ แตห่ากเป็นการร่วมมือถงึขัน้ตกลงร่วมมือกนับริหารกิจการ ผู้ลงทนุสถาบนัอาจ
ถกูมองวา่เป็นกลุม่บคุคลเดียวกนั (acting in concert/ concert parties) ผู้ลงทนุสถาบนัจงึต้องใช้ 
ความระมดัระวงัและปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

แนวปฏบิัตเิพิ่มเตมิตาม ICGN Global Stewardship Principles 

  ผู้ลงทนุควรเปิดรับการร่วมมือกบัผู้ลงทนุรายอื่น (ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ) เพ่ือรวบรวม  
เพ่ิมพลงัเสียงของผู้ลงทนุข้างน้อยให้เตม็ท่ี และน าไปสูก่ารสร้างผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงในบริษัทท่ี
ลงทนุ ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น  ทัง้นี ้ผู้ลงทนุควรเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ลงทนุ (หนว่ยงาน  
กลุม่ทางการในประเทศหรือตา่งประเทศ) เพ่ือสนบัสนนุให้เกิดความร่วมมือระหวา่งผู้ลงทนุ 
  

ร่วมมือกับผู้ลงทุนอ่ืนและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม (Collective Engagement) 
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หลักปฏบิัตทิี่ 7  

 

หลักปฏบิัต ิ7.1 

  ผู้ลงทนุสถาบนัควรมีระบบในการจดัเก็บข้อมลูในการปฏิบตัิตามนโยบายธรรมาภิบาล      
การลงทนุท่ีเหมาะสม และมีกลไกท่ีจะดแูลให้มัน่ใจได้วา่ข้อมลูที่เปิดเผยตอ่ลกูค้าถกูต้อง ไมท่ าให้ส าคญัผิด  
และสร้างความน่าเช่ือถือว่าผู้ลงทนุสถาบนัได้ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของลกูค้า  

หลักปฏบิัต ิ7.2 

  ผู้ลงทนุสถาบนัควรเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทนุ และมาตรการตลอดจนรายงาน
ผลการปฏิบตัิตามนโยบายให้ลกูค้าทราบ และควรเปิดเผยกรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วได้  
พร้อมเหตผุลด้วย  ทัง้นี ้ในการเปิดเผย ผู้ลงทนุสถาบนัอาจเปิดเผยทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
ผ่านช่องทางตา่งๆ เช่น รายงานประจ าปี และควรพิจารณาให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
เผยแพร่ข้อมลูดงักลา่ว เพ่ือให้น าเสนอข้อมลูที่เป็นปัจจบุนั เชน่ ผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ของบริษัท  

แนวปฏบิัตเิพิ่มเตมิตาม ICGN Global Stewardship Principles 

หลักการ : ผู้ลงทนุควรเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทนุ (หรือนโยบายดแูลการลงทนุ) และการ
ด าเนินการ ทัง้ตอ่สาธารณะ และรายงานตอ่ลกูค้า  เพ่ือเป็นกลไกให้ผู้ลงทนุแสดงความรับผิดชอบ 
(accountable) อย่างเตม็ท่ีตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างได้ผล  

1. แสดงความมุ่งม่ันตัง้ใจจริง (Signifying commitment) 

  ผู้ลงทนุควรแสดงให้เห็นถงึความมุง่มัน่ตัง้ใจในการดแูลการลงทนุ ด้วยการประกาศรับ และ
ปฏิบตัิตาม I Code  โดยควรพิจารณาค าแนะน า แนวปฏิบตัิเพ่ิมเติมตาม ICGN Global Stewardship 
Principles ด้วย 

2. เปิดเผยเพื่อน าไปสู่ความเข้าใจ (Meaningful disclosure)  

  ผู้ลงทนุควรเปิดเผยนโยบายดแูลการลงทนุผ่าน website และรายงานผลการปฏิบตัิตาม I Code 
บนหลกั “comply or explain”  โดยหากไมไ่ด้ปฏิบตัิตามหลกัข้อใด หรือเห็นวา่หลกัปฏิบตัิใดไมเ่หมาะสม
กบับริบทของบริษัท ให้อธิบายเหตผุลและความจ าเป็นหรือมาตรการท่ีน ามาใช้ทดแทน เพ่ือน าไปสู ่
ความเข้าใจและความเช่ือมัน่ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ลงทนุ  

3. การทบทวนเป็นระยะ 

  ผู้ลงทนุควรทบทวนการปฏิบตัแิละรายงานการด าเนินการเป็นประจ าทกุปี  

  

เปิดเผยนโยบายธรรมาภบิาลการลงทุน และการปฏิบัตติามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม ่าเสมอ 
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4. การเกบ็รักษาบันทกึ  

  ผู้ลงทนุควรจดัท า และเก็บรักษาบนัทกึการประชมุ การใช้สทิธิออกเสียง  รายงานสรุปการ 
engage กบับริษัทท่ีลงทนุไว้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้มีหลกัฐานการเข้าไปมีสว่นร่วมดแูลบริษัทท่ีไปลงทนุ 
เพ่ือประโยชน์ของลกูค้า 

5. ความรับผิดชอบ 

  ผู้ลงทนุควรเปิดเผยให้ลกูค้าทราบถงึมาตรการก ากบัดแูลกิจการภายในองค์กร ซึง่การเปิดเผย
ดงักลา่วจะช่วยเสริมสร้าง accountability ของผู้ลงทนุในการดแูลการลงทนุเพ่ือลกูค้าด้วย  

6. รายงานที่เสนอต่อลูกค้า 

  ผู้ลงทนุควรจดัท ารายงานผลการปฏิบตัิตามนโยบายฯ เป็นประจ า โดยฉบบัท่ีสง่ให้ลกูค้าอาจมี
รายละเอียดมากกวา่ท่ีปรากฏบน website  รายงานดงักลา่ว ควรมีข้อมลูกิจกรรมการดแูลการลงทนุ และ
ผลการด าเนินงาน  รวมทัง้ ควรระบปุระเดน็ส าคญัท่ีใช้ในการดแูลการลงทนุ และกลยทุธ์เก่ียวกบัการท า 
stakeholders engagement  ด้วย 

7. การให้ความม่ันใจ (Assurance) 

  ผู้ลงทนุควรตระหนกัวา่ การมีบคุคลภายนอกช่วยตรวจสอบ รับรอง (external assurance) การ
ด าเนินการดแูลการลงทนุและการเปิดเผยข้อมลู เป็นสว่นหนึง่ของแนวปฏิบตัิท่ีดี  (กรณีของผูล้งทนุไทยที่
เพ่ิงเร่ิมด ำเนินกำร อำจใชก้ลไกภำยใน (เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบ ฝ่ำยตรวจสอบกิจกำรภำยใน หรือ 
compliance unit) ดูแลกำรปฏิบติัและกำรเปิดเผยขอ้มูลตำม I Code ไปก่อนก็ได)้   
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