บริษัทหลักทรัพย์ กรุ งศรี จํากัด (มหาชน)
รายงานการปฏิบัตติ ามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code : I Code) ประจําปี
ลําดับ
หลักปฏิบตั ิ
1 การกําหนดนโยบายธรรมาภิบาลการ
ลงทุนและมาตรการการกํากับดูแลการ
ลงทุนทีช$ ดั เจนเป็ น ลายลักษณ์อกั ษร

ใช่


2

การป้ อ งกัน และจัด การความขัด แย้ง
ทางผลประโยชน์ อ ย่า งเพียงพอ เพื$อ
ประโยชน์ทด$ี ที ส$ี ดุ ของลูกค้า



3

การตัดสินใจลงทุนและติดตามบริษทั ที$
ลงทุนอย่างใกล้ชดิ และทันเหตุการณ์



ไม่ใช่

2562

สาระสําคัญ
บริษทั มีการกําหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร โดยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนครัง, ล่าสุด
ผ่านการทบทวนและได้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
เมื$อ วัน ที$ 31 กรกฎาคม 2562 เพื$อ ให้บ ริษัท ใช้เ ป็ น หลัก
ปฏิบตั ิในการทําหน้าที$บริหารจัดการลงทุนอย่างมีธรรมาภิ
บาลด้วยความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ทด$ี ที ส$ี ดุ ของลูกค้า
บริษัท มีก ารกํ า หนดนโยบายและแนวปฏิบ ัติป้ อ งกัน และ
จัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และกําหนดให้พนักงานทุกคนถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด โดย
บริษัทได้ส$อื สารและอบรมพนักงานทุกคนเป็ นประจําทุกปี
เพื$อสร้างจิตสํานึกและจริยธรรมของพนักงานทุกคนให้เห็น
ความสําคัญของการการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ท ั ง, นี, นโยบายและแนวปฏิ บ ั ติ ด ั ง กล่ า ว
ครอบคลุ ม ถึ ง มาตรการป้ องกัน การล่ ว งรู้ ข้อ มู ล ภายใน
ระหว่างหน่ วยงานและบุคคลากรการซือ, ขายหลักทรัพย์ของ
พนักงานและบุคคลทีเ$ กี$ยวข้องการลงทุนเพื$อเป็ นทรัพย์สนิ
ของบริษัทจัดการ การทําธุรกรรมกับบุคคลที$เกี$ยวข้องของ
กองทุนและบริษัทจัดการ และการให้หรือรับรองของขวัญ
และการเลีย, งรับรอง
บริษทั ให้ความสําคัญในปจั จัยเรื$อง การกํากับดูแลกิจการทีด$ ี
และความรับผิดชอบต่ อสังคมและสิง$ แวดล้อมมาเป็ นส่วน
หนึ$งในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื$อการพิจารณาตัดสินใจลงทุน
และบริษัทยังได้จดั ให้มกี ารกระบวนการในการติดตามการ
ดํ า เนิ น งานและผลประกอบการของบริษัท ที$ล งทุ น อย่ า ง
ใกล้ช ิด และสมํ$า เสมอ เพื$อ ให้ม นั $ ใจว่ า กลยุ ท ธ์ก ารบริห าร
จัดการของบริษัทที$ลงทุนสามารถนํ าไปสู่ผลที$ต้องการและ
ได้ ป ฏิ บ ั ติ ใ ห้ เ ป็ นไปตามหลั ก การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งมี
บรรษัทภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง$ แวดล้อม

ลําดับ
หลักปฏิบตั ิ
4
การเพิ$ ม ระดับ การติ ด ตามบริษั ท ที$
ลงทุน เมื$อเห็นว่าการติดตามในหลัก
ปฏิบตั ทิ $ี 3 ไม่เพียงพอ

ใช่


5

การเปิ ดเผยนโยบายการใช้สทิ ธิอ อก
เสีย งและผลการใช้ส ิทธิอ อกเสียงใน
บริษทั ทีล$ งทุน



6

การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื$นและผูม้ สี ่วน
ได้เสียตามความเหมาะสม



7

การเปิ ดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการ
ลงทุน และการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อ
ลูกค้าอย่างสมํ$าเสมอ



ไม่ใช่

สาระสําคัญ
กรณีทบ$ี ริษทั ฯได้ตดิ ตามและดําเนินการตามแนวปฏิบตั ทิ $ี 3
แล้วเห็นว่าไม่เพียงพอ บริษทั ฯจะจัดให้มแี นวทางทีจ$ ําเป็ น
ในการดําเนินการ กับบริษัทที$ลงทุนเพิม$ เติม โดยการเพิม$
ระดับการติดตามนัน, บริษัทฯจะพิจารณาดําเนินการเพิม$
ความเข้ น ข้ น ของมาตรการที$ใ ช้ ต ามความจํ า เป็ น และ
เหมาะสม
บริษทั ได้ใช้สทิ ธิออกเสียง ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกบริษัท
ที$กองทุนลงทุนอย่างสมํ$าเสมอและมีการเปิ ดเผยนโยบาย
การใช้ส ิท ธิอ อกเสีย งและข้อ มูล เกี$ย วกับ การใช้ส ิท ธิออก
เสียงลงคะแนนในทีป$ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ลกู ค้า ได้รบั ทราบและ
เข้า ถึง ข้อ มูล ในช่ อ งทางต่ า งๆ เช่ น รายงานประจํา ปี ต่ อ
ลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล เป็ นต้น
บริษทั อาจให้ความร่วมมือกับผูล้ งทุนรายอื$นและผูม้ สี ่วนได้
เสียในการดําเนินการกับบริษทั ทีล$ งทุนเพื$อแก้ไขข้อกังวลที$
ยังไม่สามารถแก้ไขปญั หาหลังจากเพิม$ ระดับในการติดตาม
เกีย$ วกับธุรกิจ หรือผลการดําเนินงานทีย$ งั ไม่ได้รบั การแก้ไข
บริ ษั ท มี ก ารเปิ ด เผยนโยบายธรรมาภิ บ าลการลงทุ น
ตลอดจนรายงานการปฏิบตั ติ ามนโยบายธรรมาภิบาลการ
ลงทุนแก่ลกู ค้าทราบผ่านทางเว็บไซต์ และ รายงานประจําปี
ของบริษทั

