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นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน 
 

วัตถุประสงค์ของนโยบายธรรมาภิบาลลงทุน 

นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือรวบรวมกฎเกณฑ์ นโยบาย และแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน
สําหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย คณะจัดการลงทุน ผู้บริหารและพนักงานในองค์กร ให้ยึดถือ
ปฏิบัติ และเพ่ือให้ตระหนักถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารธุรกิจด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และใช้ความรู้
ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการบริหารจัดการลงทุน ตลอดจนมีส่วนผลักดันให้เกิดการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนใน
บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ ท้ังนี้ เพ่ือให้บริษัทสามารถท่ีจะส่งต่อผลตอบแทนระยะยาวให้แก่ลูกค้าของบริษัทได้  

 
อย่างไรก็ตาม การท่ีจะผลักดันเรื่องดังกล่าวให้เกิดข้ึนไดน้ั้น บริษัทจําเป็นท่ีจะต้องมกีารตัดสินใจท่ีดีและมกีารตดิตาม

การดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์อย่างใกล้ชิด ทันต่อเหตุการณ์ และเมื่อเกิดประเด็นข้อสงสัยเก่ียวกับการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี ประเด็นเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือประเด็นอ่ืนใดในบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ บริษัทก็
สามารถท่ีจะเพ่ิมระดับการติดตามและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการมีส่วนร่วมนี้หมายความรวมถึงการ
ให้ความร่วมมือแก่ผู้ลงทุนสถาบันรายอ่ืนในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน และการ ่เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินการดังกล่าวต่อ
ลูกค้าของบริษัท หรือการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ อันเป็นหนึง่ในกลไกท่ีบริษัทจะสามารถแสดงถึงความรับผิดชอบท่ีบริษัท
มีต่อสังคมได้อย่างเต็มท่ีในฐานะท่ีบริษัทประกอบธุรกิจจัดการลงทุน  
 
นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน 

1. โครงสร้างธรรมาภิบาลการลงทุน 

บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบระเบียบ 
โดยกําหนดภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายและแผนการดําเนินงานในระดับองค์กรและหน่วยงานย่อยของบริษัทอย่างชัดเจน 
และมีโครงสร้างการกํากับดูแลท่ีเป็นอิสระและไม่มีประโยชน์ขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องต่อหลัก
ความไว้วางใจและหลักการกํากับดูแลกิจการจัดการท่ีด ี 

 
บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมากไปด้วย
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจจัดการลงทุน ซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการผลักดันให้บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจให้เป็นตาม
พันธกิจท่ีบริษัทกําหนดไว้ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีหน่วยงานท่ีกํากับดูแลการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทกําหนดไว้ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าท่ีรับผิดชอบซึ่งสรุปไดด้ังนี้  

 
คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการกําหนดแผนกลยุทธ์ นโยบาย และเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ
จัดการลงทุนและธุรกิจอ่ืนของบริษัท ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว รวมท้ังกําหนดนโยบายท่ีเก่ียวข้อง เช่น นโยบายด้าน
ธรรมาภิบาล ด้านจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพ ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้านการต่อต้านการทุจริต 
นโยบายและกรอบความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน เป็นต้น ตลอดจนเสริมสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการผลักดันให้
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มีการกํากับดูแลการลงทุนอย่างเหมาะสม และผลักดันให้บุคลากรในองค์กรนํานโยบาย หรือแนวทางท่ีกําหนดไปปฏิบัติ
อย่างจริงจัง โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดให้แก่ลูกค้า ภายใต้หลักความซื่อสัตย์สุจริต และหลักความระมัดระวัง  
 
คณะจัดการลงทุน 

คณะจัดการลงทุนของบริษัทประกอบไปด้วยบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมากไปด้วยประสบการณ์ท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดการลงทุน และมีหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีจะต้องบริหารจัดการลงทุน โดยคํานึงถึงปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนและความเสี่ยงท่ีลูกค้าได้รับ การประเมินผลการบริหารกองทุน การติดตามความเสี่ยงจากการลงทุน การให้
คําแนะนําหรือข้อเสนอแนะอ่ืนใดเพ่ือปรับปรุงการบริหารจัดการลงทุนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ตลอดจนพิจารณาแนว
ทางการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทท่ีออกหลักทรัพยท่ี์กองทุนลงทุนอยู่ ตามแนวทางการใช้สิทธิออก
เสียงเพ่ือกองทุนของบริษัท หรือเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีลูกค้าระบุไว้ในสัญญารับบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล  

 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

มีอํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีกําหนด ระเบียบ 
ข้อบังคับ และนโยบายท่ีได้รับจากคณะกรรมการบริษัท 

 
2. ปรัชญาการลงทุน 

บริษัทในฐานะของบริษัทหลักทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจรับบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล มคีวามมุ่งมั่นและตั้งใจ
ท่ีจะสร้างผลตอบแทนท่ีมั่นคงในระยะยาวให้แก่ผู้ลงทุน โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดท่ีผู้ลงทุนควรได้รับ ภายใต้หลัก
ของความซื่อสัตย์สุจริต (duty of loyalty) และหลักของความระมัดระวัง (duty of care) ซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญในการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท 

 
3. หลักเกณฑ์พ้ืนฐานในการลงทุน 

เพ่ือให้การบริหารจัดการลงทุนเป็นไปตามกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณในการจัดการลงทุน และเป็นไปตาม
ข้อตกลงท่ีบริษัทมีกับลูกค้า โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ บริษัทจึงกําหนดนโยบาย ระเบียบ และแนว
ปฏิบัติพ้ืนฐานไว้ดังนี ้

1) มุ่งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวให้แก่ลูกค้าของบริษัท โดยการรักษาสมดุลการเติบโตของอัตรา
ผลตอบแทน และอัตราความเสี่ยงท่ียอมรับได้ และวางแผนการลงทุนระยะยาวให้สอดคล้องกับนโยบายของ
บริษัทและนโยบายการลงทุนท่ีลูกค้ากําหนด 

2) บริหารการลงทุนด้วยความรู้ความสามารถ ความเอาใจใส่และความระมัดระวังรอบคอบ ด้วยการวางกรอบ
ควบคุมเพ่ือกํากับดูแลและบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย ข้อกําหนดตามสัญญารับ
บริหารจัดการกองทุน และนโยบายการลงทุนท่ีกําหนด โดยมีการวัดผลการดําเนินงาน (benchmark) และ
ควบคุมระดับความเสี่ยงอย่างเหมาะสม  

3) บริการการลงทุนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีคุณธรรม (honesty and integrity) โดยกําหนดมาตรการ
ป้องกันการกระทําอันไม่เป็นธรรม การกระทําท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน 
รวมท้ังกําหนดหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ หลักการเปิดเผยข้อมูลท่ีอาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ
มีส่วนได้เสีย และหลักการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บุคลากรของบริษัทรับทราบและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 
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นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกระบวนการกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการและระบบงานดังกล่าวอ
ย่างสม่ําเสมอ รวมท้ังมีช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส เพ่ือเป็นการเสริมประสิทธิภาพและปรับปรุง
พัฒนาระบบงานของบริษัท 

4) บริหารธุรกิจด้วยความโปร่งใส (transparency) โดยการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปช่ัน ไม่ยอมรับการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ (zero tolerance) 

5) บริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบ (responsible investment) โดยให้ความสําคัญกับปัจจัยความรับผิดชอบ
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (environmental, social and governance) ของบริษัทท่ีออก
หลักทรัพย์ซึ่งกองทุนภายใต้การบรหิารจัดการมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว 

6) ทําหน้าท่ีเป็นเจ้าของกิจการ (shareowner) ติดตามการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์อย่างสม่ําเสมอ 
ท้ังจากรายงานต่างๆ หรือการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อต่างๆ ทุกช่องทาง รวมถึงติดตามปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลกระทบ
ต่อมูลค่า ผลตอบแทนและความเสี่ยงของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ หากพบประเด็นท่ีเห็นว่าควรแก้ไข ปรับปรุง 
หรือต้องการคําช้ีแจงจากบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ ในเรื่องท่ีเก่ียวกับกลยุทธ์ ผลประกอบการ การจัดการความ
เสี่ยง การบริการงานตามหลักธรรมาภิบาล ผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นอ่ืนใดในลักษณะ
เดียวกัน บริษัทจะเพ่ิมเติมระดับการติดตามการดําเนินงาน และการเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขประเด็น
ดังกล่าว เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์จะสามารถเติบโตและสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่        
ผู้ลงทุนได้อย่างยั่งยืน 

7) ร่วมมือกับผู้ลงทุนรายอ่ืน (collective engagement) บริษัทจะให้ความร่วมมือกับผู้ลงทุนสถาบันรายอ่ืนใน
การแก้ไขปัญหาของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ ท้ังนี้ เพ่ือเป็นการยกระดับธรรมาภิบาลการลงทุนของประเทศ และ
อุตสาหกรรมการจัดการลงทุน และเพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ลงทุน 

8) ปฏิบัติตามข้อกําหนดตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่าง
เคร่งครัด เช่น กฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูง ฯลฯ  

 
การป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

บริษัทในฐานะของผู้ประกอบธุรกิจรับจัดการลงทุน มีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงท่ีจะต้องสร้างความเช่ือมั่น และ
ปกป้องภาพลักษณ์อันดีท่ีนักลงทุนมีต่อตลาดทุนไทย โดยคํานึงถึงประโยชน์ท่ีผู้ลงทุนจะได้รับเป็นสําคัญ ด้วยหน้าท่ีรับผิดชอบ
ดังกล่าวประกอบกับความมุ่งมั่นท่ีบริษัทม ีบริษัทจึงจัดให้มีมาตรการหรือระบบงานในการปอ้งกันและจัดการความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนี ้ 

1) มาตรการป้องปรามการใช้ข้อมูลภายในของกองทุน (insider trading) 
2) มาตรการสําหรับการลงทุนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของบริษัท (proprietary trading) 
3) มาตรการสําหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง (staff dealing rule) 
4) มาตรการในการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากลูกค้า ผู้ให้บริการ หรือบุคคลอ่ืน (soft dollar) 
5) มาตรการในการตรวจสอบความถ่ีและปริมาณในการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เพ่ือมิให้มีการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์

เกินความจําเป็น (churning) 
6) มาตรการสําหรับการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง (affiliate transaction) 
นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีกระบวนการกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

และรายงานผลการตรวจสอบท่ีได้ต่อคณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายอย่างสม่ําเสมอ 



  

 

หน้าท่ี 6 จากท้ังหมด 7 หน้า 

 
Denali Prestige Asset Management Limited 

Level 15, Park Ventures Ecoplex, 57 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, Thailand 
Tel: +66 2 119 5659 | Fax: +662 119 5600 | E-mail: contact@denali-asset.com | www.denali-asset.com 

TPID-15-71537 

กระบวนการในการตัดสินใจและติดตามการลงทุน 

 บริษัทจัดให้มีกระบวนการในการติดตามการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์อย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้มั่นใจว่า
บริษัทจะสามารถทราบถึงการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ และรับรู้ถึงปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษัทท่ีออก
หลักทรัพย์ตั้งแตเ่ริ่มต้นและทันต่อเหตุการณ์ โดยกระบวนการติดตามและตัดสินใจมีดังนี ้
 

1) ติดตามข้อมูลข่าวสาร และการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ในทุกช่องทาง 
2) เข้าร่วมประชุมพบปะกรรมการ ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์  
3) เข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ท่ีกองทุนลงทุนอยู่ ใน

ฐานะของผู้รับมอบอํานาจจากลูกค้า ท้ังการประชุมสามัญประจําปี และการประชุมวิสามัญ รวมถึงการประชุม
อ่ืนใดท่ีอาจจะมีข้ึน  
 

การเพ่ิมระดับการติดตามการลงทุน 

 กรณีท่ีบริษัทพบประเด็นท่ีอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุนและประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของลูกค้า (escalating 
investee companies) บริษัทอาจพิจารณาดําเนินการอ่ืนใดกับบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์เพ่ิมเติมจากข้ันตอนปกติ เมื่อประเด็น
ท่ีพบเก่ียวข้องกับหัวข้อดังต่อไปนี้  

1) กลยุทธ์ ผลประกอบการ และการจัดการความเสี่ยงของบริษัท 
2) ความเช่ือมั่นในการบริหารกิจการตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี
3) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

  
สําหรับการดําเนินการเพ่ิมเติม บริษัทจะพิจารณาความเข้มข้นของมาตรการท่ีใช้ตามความจําเป็น เช่น  
1) มีหนังสือถึงคณะกรรมการของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ เพ่ือแจ้งประเด็น ข้อสังเกต ข้อกังวล 
2) ขอเข้าพบประธานกรรมการของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ หรือกรรมการอิสระ หรือกรรมการอ่ืน เพ่ือแจ้งถึง

ประเด็น ข้อสังเกต ข้อกังวล และขอคําช้ีแจงเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว 
3) เข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ 

รวมถึงการประชุมอ่ืนใดท่ีอาจจะมีข้ึน 
4) ดําเนินการโดยบริษัทเองหรือร่วมกับผู้ถือหุ้นรายอ่ืน เพ่ือร้องขอต่อคณะกรรมการบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ให้

จัดการประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาวาระท่ีเก่ียวข้อง 
 

การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียงต่อลูกค้า 

บริษัทมีแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมการจัดการลงทุน 
และเป็นไปตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดี ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยแนวทางดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างเป็นทางการ  

 
อย่างไรก็ตาม ด้วยการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนส่วนบุคคลมีการลงทุนอยู่นั้น     

ถือเป็นสิทธิโดยชอบของลูกค้าแต่ละราย ท่ีจะพิจารณาเข้าร่วมใช้สิทธิออกเสียง หรืออาจพิจารณาไม่เข้าร่วมในการใช้สิทธิออก
เสียงก็ได้ และบริษัทก็ให้ความเคารพในสิทธิดังกล่าว ในเบื้องต้นบริษัทจึงมีหน้าท่ีสําคัญท่ีจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงสิทธิในการ
เข้าร่วมประชุมดังกล่าวโดยเร็ว เพ่ือให้ลูกค้ามีระยะเวลาในการพิจารณาวาระการประชุมอย่างเพียงพอและเหมาะสม ซึ่งหาก
ลูกค้ามีความประสงค์ท่ีจะมอบหมายให้บริษัทไปใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมแทนลูกค้าก็สามารถกระทําได้ โดยปฏิบัติตาม
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ข้อกําหนดท่ีระบุไว้ในสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคลระหว่างลูกค้ากับบริษัท โดยบริษัทจะดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงใน
แต่ละวาระในฐานะของผู้กระทําแทน (fiduciary duty) โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสําคัญ และเป็นไปตามแนว
ทางการใช้สิทธิออกเสยีงท่ีบริษัทกําหนดไว้ 
 
การให้ความร่วมมือแก่บุคคลอื่น เพ่ือให้การปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนมีประสิทธิภาพ 

การร่วมมือกับผู้ลงทุนอ่ืนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ลงทุนสถาบัน เป็นมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการดําเนินการ
กับบริษัทท่ีลงทุนท่ีมีข้อกังวลและยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หลังจากท่ีเพ่ิมระดับในการติดตาม บริษัทจะให้ความร่วมมือกับ 
ผู้ลงทุนสถาบันรายอ่ืนตามความเหมาะสมในแต่ละประเด็นท่ียังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได ้ 
 
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ําเสมอ 

 บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงเปิดเผย
แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลการไปใช้สิทธิออกเสยีง
ในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นตามแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงฯ ให้ลูกค้าของบริษัททราบ ท้ังนี้ ตามเง่ือนไข ช่องทาง และข้อตกลงท่ี
ระบุไว้ในสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคลของลูกค้าแต่ละราย รวมท้ังบริษัทได้จัดใหม้ีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าวอย่างสม่ําเสมอโดยสายงานกํากับและบริหารความเสี่ยง และจัดให้มีการทบทวนนโยบายเป็นประจําทุกป ี
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