บริษัทหลักทรัพย์ กรุ งศรี จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรปฏิบัตติ ำมหลักธรรมำภิบำลกำรลงทุน (Investment Governance Code : I Code) ประจำปี
ลำดับ
หลักปฏิบตั ิ
1 กำรกำหนดนโยบำยธรรมำภิบำลกำร
ลงทุนและมำตรกำรกำรกำกับดูแลกำร
ลงทุนทีช่ ดั เจนเป็ น ลำยลักษณ์อกั ษร

2564

ใช่ ไม่ใช่
สำระสำคัญ

บริษทั มีกำรกำหนดนโยบำยธรรมำภิบำลกำรลงทุนเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษร โดยนโยบำยธรรมำภิบำลกำรลงทุนครัง้ ล่ำสุด
ผ่ำนกำรทบทวนและได้รบั อนุ มตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษัท
เมื่อวันที่ 16 มีนำคม 2564 เพื่อให้บริษทั ใช้เป็ นหลักปฏิบตั ิ
ในกำรทำหน้ำทีบ่ ริหำรจัดกำรลงทุนอย่ำงมีธรรมำภิบำลด้วย
ควำมรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ุดของลูกค้ำ

2

กำรป้ อ งกัน และจัด กำรควำมขัด แย้ง
ทำงผลประโยชน์ อ ย่ำ งเพียงพอ เพื่อ
ประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ุดของลูกค้ำ



3

กำรตัดสินใจลงทุนและติดตำมบริษทั ที่
ลงทุนอย่ำงใกล้ชดิ และทันเหตุกำรณ์



บริษัท มีก ำรก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบ ัติป้ อ งกัน และ
จัดกำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
และกำหนดให้พนักงำนทุกคนถือปฏิบตั อิ ย่ำงเคร่งครัด โดย
บริษัทได้ส่อื สำรและอบรมพนักงำนทุกคนเป็ นประจ ำทุกปี
เพื่อสร้ำงจิตสำนึกและจริยธรรมของพนักงำนทุกคนให้เห็น
ควำมสำคัญของกำรกำรป้ องกันและจัดกำรควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ ท ั ง้ นี้ นโยบำยและแนวปฏิ บ ั ติ ด ั ง กล่ ำ ว
ครอบคลุ ม ถึ ง มำตรกำรป้ องกั น กำรล่ ว งรู้ ข้อ มู ล ภำยใน
ระหว่ำงหน่ วยงำนและบุคคลำกรกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของ
พนักงำนและบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกำรลงทุนเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ
ของบริษัทจัดกำร กำรทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของ
กองทุนและบริษัทจัดกำร และกำรให้หรือรับรองของขวัญ
และกำรเลีย้ งรับรอง
บริษทั ให้ควำมสำคัญในปั จจัยเรื่อง กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
และควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมำเป็ นส่วน
หนึ่งในกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลเพื่อกำรพิจำรณำตัดสินใจลงทุน
และบริษัทยังได้จดั ให้มกี ำรกระบวนกำรในกำรติดตำมกำร
ด ำเนิ น งำนและผลประกอบกำรของบริษัท ที่ล งทุ น อย่ ำ ง
ใกล้ชิด และสม่ ำ เสมอ เพื่อ ให้ม ั ่นใจว่ ำ กลยุ ท ธ์ก ำรบริห ำร
จัดกำรของบริษัทที่ลงทุนสำมำรถนำไปสู่ผลที่ต้องกำรและ
ได้ ป ฏิ บ ั ติ ใ ห้ เ ป็ นไปตำมหลั ก กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ ำ งมี
บรรษัทภิบำลด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม

ลำดับ
หลักปฏิบตั ิ
4
กำรเพิ่ ม ระดับ กำรติ ด ตำมบริษั ท ที่
ลงทุน เมื่อเห็นว่ำกำรติดตำมในหลัก
ปฏิบตั ทิ ่ี 3 ไม่เพียงพอ

ใช่ ไม่ใช่
สำระสำคัญ

กรณีทบ่ี ริษทั ฯได้ตดิ ตำมและดำเนินกำรตำมแนวปฏิบตั ทิ ่ี 3
แล้วเห็นว่ำไม่เพียงพอ บริษทั ฯจะจัดให้มแี นวทำงทีจ่ ำเป็ น
ในกำรดำเนินกำร กับบริษัทที่ลงทุนเพิม่ เติม โดยกำรเพิม่
ระดับกำรติดตำมนัน้ บริษัทฯจะพิจำรณำดำเนินกำรเพิม่
ควำมเข้ น ข้ น ของมำตรกำรที่ใ ช้ ต ำมควำมจ ำเป็ นและ
เหมำะสม

5

กำรเปิ ดเผยนโยบำยกำรใช้สทิ ธิอ อก
เสีย งและผลกำรใช้สิทธิอ อกเสียงใน
บริษทั ทีล่ งทุน



6

กำรร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผูม้ สี ่วน
ได้เสียตำมควำมเหมำะสม



7

กำรเปิ ดเผยนโยบำยธรรมำภิบำลกำร
ลงทุน และกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยต่อ
ลูกค้ำอย่ำงสม่ำเสมอ



บริษทั ได้ใช้สทิ ธิออกเสียง ในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกบริษัท
ที่กองทุนลงทุนอย่ำงสม่ำเสมอและมีกำรเปิ ดเผยนโยบำย
กำรใช้สิท ธิอ อกเสีย งและข้อ มูลเกี่ย วกับ กำรใช้สิท ธิออก
เสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ลูกค้ำ ได้รบั ทรำบและ
เข้ำ ถึง ข้อ มูลในช่ อ งทำงต่ ำ งๆ เช่ น รำยงำนประจ ำปี ต่ อ
ลูกค้ำกองทุนส่วนบุคคล เป็ นต้น
บริษทั อำจให้ควำมร่วมมือกับผูล้ งทุนรำยอื่นและผูม้ สี ่วนได้
เสียในกำรดำเนินกำรกับบริษทั ทีล่ งทุนเพื่อแก้ไขข้อกังวลที่
ยังไม่สำมำรถแก้ไขปั ญหำหลังจำกเพิม่ ระดับในกำรติดตำม
เกีย่ วกับธุรกิจ หรือผลกำรดำเนินงำนทีย่ งั ไม่ได้รบั กำรแก้ไข
บริ ษั ท มี ก ำรเปิ ดเผยนโยบำยธรรมำภิ บ ำลกำรลงทุ น
ตลอดจนรำยงำนกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยธรรมำภิบำลกำร
ลงทุนแก่ลูกค้ำทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ และ รำยงำนประจำปี
ของบริษัท ภำยใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้นสุดรอบระยะเวลำ
บัญชีของแต่ละปี และจะทำกำรทบทวนนโยบำยทุกปี หรือ
มีกำรเปลีย่ นแปลงทีม่ นี ัยสำคัญ

ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: I Code)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุ งศรี จำกัด (มหำชน) ในฐำนะผู้บริหำรจัดกำรลงทุน ตระหนักถึงหน้ำที่ท่ีตอ้ งบริหำรจัด
กำรเงินลงทุนเพื่อประโยชน์ท่ดี ีท่สี ดุ ของลูกค้ำ และด้วยหน้ำที่ดงั กล่ำว บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหำชน) เชื่อว่ำกำร
ที่กิจกำรที่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหำชน) เข้ำไปลงทุนมีกลยุทธ์ กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีควำมรั บผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม จะนำมำซึ่งผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนของลูกค้ำ
ด้วยกำรลงนำมท้ำยหนังสือนีบ้ ริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหำชน) ขอประกำศควำมมุ่งมั่นที่จะปฏิบตั ิตำม
หลักธรรมภิบำลกำรลงทุนที่ออกโดย คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมที่สอดคล้องและเหมำะสม
กับควำมรับผิดชอบ (fiduciary duty) และบทบำทหน้ำที่ของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหำชน) ดังต่อไปนี ้
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

จัดให้มีนโนบำยธรรมภิบำลกำรลงทุนที่ชดั เจนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
มีกำรป้องกันและจัดกำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำงเพียงพอเพื่อประโยชน์ท่ดี ีท่ีสดุ ของลูกค้ำ
มีกระบวนกำรหรือดูแลบริษัทจัดกำรในกำรตัดสินใจและติดตำมบริษัทที่ลงทุนอย่ำงใกล้ชิดและทันเหตุกำรณ์
(Actively) โดยมีประเด็นเรื่องกลยุทธ์ กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
บริษัทที่ไปลงทุน เป็ นส่วนหนึ่งของกำรตัดสินใจและติดตำมด้วย
มีกำรเพิ่มระดับกำรติดตำมบริษัทที่ลงทุน กรณีเห็นว่ำกำรติดตำมในหลังปฏิบตั ิขอ้ 3 ไม่เพียงพอ
จัดให้มีกำรเปิ ดเผยนโยบำยกำรใช้สิทธิออกเสียงและผลกำรใช้สิทธิออกเสียงต่อลูกค้ำ
ร่วมมือกับผูล้ งทุนอื่นตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้กำรปฏิบตั ิตำม I Code เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เปิ ดเผยนโยบำยธรรมภิบำลกำรลงทุน และกำรปฏิบตั ิตำมหลักธรรมำภิบำลกำรลงทุนในเว็บไซต์และในรำยงำน
ประจำปี (ถ้ำมี) ตำมแนวปฏิบตั ิท่เี กี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ.......................................
( นำย พงษ์อนันต์ ธณัติไตร )
ประธำนกรรมกำร
วันที่
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กุมภำพันธ์
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SIGNATORY DECLARATION
TO THE INVESTMENT GOVERNANCE CODE (I Code)
Krungsri Securities Company Limited realizes our responsibilities to act in the best long
term interest of our clients. In this fiduciary role, we believe that investment in companies that
incorporate environmental, social responsibilities and governance factors into their business
strategies and practices will lead to sustainable long term value creation to our clients.
By signing this letter, Krungsri Securities Company Limited declares our adoption of the
following Principles set out in the I Code issued by the Securities and Exchange Commission of
Thailand, and our commitment to implementation consistent with our role and fiduciary
responsibilities:
Principle 1:

Adopt a clear written Investment Governance Policy.

Principle 2:

Properly prevent and manage conflicts of interest and priorities advancing
the best interest of clients.

Principle 3:

Make informed investment decision and engage in active ongoing
monitoring of investee companies.

Principle 4:

Apply enhanced monitoring of and engagement with the investee
companies if monitoring pursuant to Principle 3 is considered insufficient.

Principle 5:

Have a clear policy on exercising voting rights and disclosure of voting
results.

Principle 6:

Act collectively with other investors and stakeholders as appropriate.

Principle 7:

Regularly disclose the Investment Governance Policy and compliance with
the policy.

Signed………………………………………………………
( Mr. Phonganant Thanattrai )
Chairman
Date 22 February 2022

