นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
อนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

ตารางควบคุมการปรับปรุ งนโยบาย
ครัง้ ที่

เลขที่ /วันที่

1

คาสั่งที่ 9/2564

สถานะการเปลี่ยนแปลง

1. ปรับปรุ งหลักปฏิบัติท่ี 5 วรรคสอง โดยตัดหลักเกณฑ์นีอ้ อก “ในกรณี
ของการถือหลักทรัพ ย์ในปริมาณสัดส่วนที่น้อยหรือต่ากว่าร้อยละ 0.5
8 พฤศจิกายน 2564
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทขอสงวนสิทธิ ไม่ใช้สิทธิออก
เสียง หรืออาจใช้ดุลพินิจลดการติดตามหรือการปรับใช้นโยบายฉบั บนี ้
กับหลักทรัพย์ดงั กล่าว เพื่อความสอดคล้องต่อทรัพยากรและประโยชน์ท่ี
ดี ท่ี สุด ของผู้ล งทุ น หรื อ ลูก ค้า ทั้ง นี ้ ตามที่ ค ณะกรรมการการลงทุ น
กาหนด”

นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน

สารบัญ หน้า 1

คาสั่ง บลจ. ที่ 9/2564

สารบัญ
หน้า
1

หลักการและเหตุผล

1

2

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

1

3

หลักธรรมาภิบาลการลงทุน

3

หลักปฏิบตั ิที่ 1 : กาหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนทีช่ ัดเจน

3

หลักปฏิบัติที่ 2 : มีการป้ องกันและจัดการความขัดแย้งทางผล ประโยชน์อย่างเพียงพอ
เพื่อประโยชน์ทดี่ ีทสี่ ุดของลูกค้า

4

หลักปฏิบัติที่ 3 : ตัดสินใจและติดตามบริษัททีล่ งทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์
(Actively)

4

หลักปฏิบัติที่ 4 : เพิ่มระดับในการติดตามบริษัททีล่ งทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลัก
ปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ (Escalating Investee Companies)

4

หลักปฏิบัติที่ 5 : เปิ ดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง

5

หลักปฏิบัติที่ 6 : ร่วมมือกับผูล้ งทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม(Collective
Engagement)

6

หลักปฏิบัติที่ 7 : เปิ ดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อลูกค้าอย่างสม่าเสมอ

6

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
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หน้า 1

นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน
(Investment Governance Code Policy – I Code Policy)
1.

วัตถุประสงค์ หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วย ส านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ ได้ให้ความส าคัญ แก่ ผู้ลงทุน
สถาบันในการตระหนักถึงบทบาทการบริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบ เพื่อ การแก้ไขปั ญหาความเสื่อมโทรม
ของสังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีกระทบอย่างมาต่อความเป็ นอยู่ของประชากร โดยนอกจากจะพิจารณาลงทุน
จากปั จจัยด้านผลตอบแทนและความเสี่ยงของกิจการที่ลงทุนแล้ว ควรพิจารณาความเรื่องความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและการกากับดูแลกิจการที่ดีของกิจการดังกล่าว
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด(“บริษัท”) ได้สนับสนุนและประกาศแสดงเจตนารมณ์เข้า
ร่วมปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน ของผูล้ งทุนสถาบัน นโยบายฉบับนี ้ จึงกาหนดขึน้ เพื่อส่งเสริมให้
กระบวนการการลงทุนของบริษัท มี การตัดสินใจและติดตามการลงทุนอย่างมีป ระสิทธิภ าพเพิ่ม ขึน้ โดย
พิจารณาถึงปั จจัยการกากับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่ลงทุน ซึ่ง
ปัจจัยดังกล่าว นอกจากจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนที่ดีและเป็ นประโยชน์แล้ว ยังคงส่งผลดีทงั้ ด้าน
ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวต่อผูล้ งทุนของบริษัท

2.

บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
2.1

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่
2.1.1 อนุมตั ินโยบายและพิจารณาทบทวนนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน
2.1.2 กากับดูแลการลงทุนให้ปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี ้

2.2

คณะกรรมการการลงทุน มีหน้าที่
2.2.1 พัฒนา ติดตามการดาเนินงานและประเมินความเหมาะสมในการลงทุนให้เป็ นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลการลงทุน
2.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือกาหนดแนวทางปฏิบัติใ ห้เป็ นไปตามนโยบายฉบับนี ้ เช่น
การพิจารณาการเพิ่มระดับการติดตามบริษัทที่ลงทุน หรือการให้ความร่วมมือกับผูล้ งทุนอื่น
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
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หน้า 2

2.2.3 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายฉบับนีเ้ พื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2.3

สายการลงทุน มีหน้าที่
2.3.1 พิจารณาคัดเลือกลงทุนในหลักทรัพย์โดยพิจารณาหลักธรรมาภิบาลการลงทุน
2.3.2 บริ ห ารจั ด การในการใช้ห ลัก ธรรมาภิ บ าลการลงทุ น ให้เหมาะสม กั บ การปรับ ใช้ห ลั ก
ธรรมาภิบาลการลงทุนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน
การบริหารความเสี่ยงของกองทุน เพื่อประโยชน์ท่ีดที ่สี ดุ ของการลงทุน
2.3.3 จัด ทารายงานการปฏิ บัติ ต ามนโยบายฉบับ นี ้ และจัด เก็บ เอกสารหลัก ฐาน และรองรับ
การสอบทานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.3.4 สื่อสารและปลูกฝังวัฒนธรรมการปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาลภายในสายงาน

2.4

กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ ฐาน มีหน้าที่
2.4.1 พิจารณาคัดเลือกกองทรัสต์เพื่อการรับเป็ นทรัสตี หรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือบริหารจัดการ
กองทุ น รวมอสัง หาริม ทรัพ ย์ หรือ กองทุน รวมโครงสร้างพื ้น ฐาน โดยพิ จ ารณาจากหลัก
ธรรมาภิบาลการลงทุน และความสอดคล้องตามลักษณะธุรกิจ นโยบายการจัดการกองทุน
ลักษณะอสังหาริมทรัพย์ หรือโครงสร้างพืน้ ฐาน
2.4.2 พัฒนา บริหารจัดการ จัดทาแนวปฏิบตั ิและปรับปรุงการปรับใช้หลักธรรมาภิบาลการลงทุน
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน การบริหารความเสี่ยง
ของกองทุน เพื่อประโยชน์ท่ดี ีท่สี ดุ ของการลงทุน
2.4.3 สื่อสารและปลูกฝังวัฒนธรรมการปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาลภายในกลุม่ งาน

2.5

ฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุน มีหน้าที่
2.5.1 นาหลักธรรมาภิบาลการลงทุนมาปรับใช้ในหลักเกณฑ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
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สายกากับกฎเกณฑ์ธุรกิจหลักทรัพย์ มีหน้าที่
2.6.1 ให้ ค าปรึ ก ษาการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าลการลงทุ น ให้ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ ข อง
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2.7

ตรวจสอบ มีหน้าที่
2.7.1 ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี ้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

3.

หลักธรรมาภิบาลการลงทุน สาหรับผู้ลงทุนสถาบัน
หลักปฏิบัติที่ 1 :

กาหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนทีช่ ัดเจน

1.1

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการการลงทุนรับผิดชอบดูแลการปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามนโยบายฉบับนี ้ และให้ทบทวนนโยบายฉบับนี ้ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ หรือเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อกาหนด หรือกฎเกณฑ์การลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ

1.2

ให้บริษัทมีโครงสร้างบริหารจัดการ ระบบงาน และการควบคุมที่ทาให้คณะกรรมการและ
ผูบ้ ริหารสามารถบริหารจัดการลงทุนเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่สี ดุ ของลูกค้า

1.3

ให้บริษัทจัดให้มีบคุ ลากรที่มีความรูค้ วามสามารถ และมีโครงสร้างค่าตอบแทน มาตรการจูง
ใจ และการประเมินผลงานที่สนับสนุนการปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี ้

1.4

ให้บริษัทปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการสร้างคุณค่าการลงทุนที่ดีท่สี ดุ ต่อผูล้ งทุนตลอดช่วง
ระยะเวลาการลงทุน

หลักปฏิบัติที่ 2 :

มีการป้ องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อ
ประโยชน์ทดี่ ีทสี่ ุดของลูกค้า

บริษัทมุ่งเน้นการลงทุนให้กับกองทุนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังผลประโยชน์ของกองทุน ใช้ความรู ้
ความสามารถเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพ อย่างเต็มที่ รวมทั้งใช้วิจารณญาณในการดารงความเป็ นอิสระและ
ความเป็ นธรรมในการจัดการลงทุนให้กบั กองทุน อย่างไรก็ดี หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการทาธุรกรรม
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทอาจสามารถทาธุรกรรมลักษณะดังกล่าวได้ ภายใต้มาตรการบริหาร
จัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่บี ริษัทกาหนด และภายใต้กฎหมายและประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ
กาหนด เช่น การซือ้ ขายหลักทรัพย์ระหว่างกองทุน การทาธุรกรรมทุกประเภทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือการ
พิจารณาคัดเลือกนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ เป็ นต้น
หลักปฏิบัติที่ 3:

ตัดสินใจและติดตามบริษัททีล่ งทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์
(Actively)

การคัดเลือกหลักทรัพ ย์ควรคัดเลือกด้วยความระมัดระวัง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุน
กลยุท ธ์การลงทุน และข้อจ ากัดการลงทุนของพอร์ตการลงทุน และไม่ ขั ดต่ อหลักเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. นอกจากนัน้ บริษัทเชื่อว่าการเข้าไปลงทุนกิจการ ที่มีกลยุทธ์/มาตรฐานด้านเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance – ESG) ที่ดีในการประกอบ
ธุรกิจ ตามหลักธรรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code) จะนามาซึ่งผลตอบแทนที่ดีและ
ยั่งยืนของเจ้าของเงินลงทุน/ลูกค้า/บริษัท โดยบริษัทจัดการจะคานึงถึงประเด็นดังกล่าวในการเลือกลงทุนใน
หลักทรัพย์ รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงประชุมผูถ้ ือหุน้ ทัง้ นี ้ บริษัทอาจพิจารณาไม่ปรับใช้นโยบายฉบับนีก้ บั
การลงทุน ซึ่งขึน้ อยู่กบั กลยุทธ์การลงทุน ประเภทหรือลักษณะกองทุนรวม การบริหารความเสี่ยง เพื่อความ
สอดคล้องต่อรูปแบบการลงทุน ทรัพยากรและประโยชน์ท่ดี ีท่สี ดุ ของผูล้ งทุนหรือลูกค้า
บริษัทจะติดตามการดาเนินงานของบริษัทที่ลงทุนอย่างสม่า เสมอ โดยพิ จารณาทั้งจากคุณ ภาพของการ
รายงานและการเปิ ดเผยข้อมูล การประชุมพบปะกรรมการและฝ่ ายจัดการ การใช้สิทธิออกเสียง การติดตาม
ข้อ มูล ข่ าวสารและการเปิ ด เผยข้อ มูล ต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ บริษั ท ที่ ล งทุ น ทั้ง นี ้ เท่ าที่ ส มเหตุส มผลและ
เหมาะสมกับนัยสาคัญของการลงทุน
นอกจากนี ้ บริษัทเห็นควรนาแนวคิด ESG และแนวทางปฏิ บัติตามนโยบายฉบับนี ้มาพิจารณาเป็ นปั จจัย
คัดเลือก บริหารจัดการลงทุน หรือกากับดูแล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับธุรกิจจัดการลงทุนในกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ /โครงสร้างพืน้ ฐาน
หรือธุรกิจการเป็ นทรัสตี ทัง้ นี ้ ตามที่เหมาะสมกับกลยุทธ์ ลักษณะธุรกิจของการลงทุน
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นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน

หลักปฏิบัติที่ 4 :

คาสั่ง บลจ. ที่ 9/2564

หน้า 5

เพิ่มระดับในการติดตามบริษัททีล่ งทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลัก
ปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ (Escalating Investee Companies)

ในเหตุการณ์ท่ีบริษัทพบว่า บริษัทที่ลงทุนมีประเด็นที่ควรตระหนักถึงในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี การ
จัด การกับ ความเสี่ ย ง ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมและสิ่ ง แวดล้อ ม หรือ ประเด็ น อื่ น ใดที่ บ ริษั ท คาดว่ า มี
ผลกระทบต่อกลยุทธ์การเติบโตในระยะยาวของบริษัทที่ลงทุน
บริษัทอาจพิจารณาเลือกดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างที่เหมาะสม เช่น
• มีหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัท เพื่อแจ้งประเด็นข้อสังเกต ข้อกังวล
• การเข้าพบกับประธานกรรมการ หรือกรรมการอื่น รวมทัง้ กรรมการอิสระ
• การเข้าร่ว มการประชุม ผูถ
้ ือหุน้ เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องดังกล่าว หรือการขอเพิ่มวาระในการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งอาจรวมถึงการเสนอวาระเปลี่ยนกรรมการ หรือผูบ้ ริหารระดับสูง หรือ
• วิธีการอื่นใดที่เหมาะสม ตามที่กฎหมายกาหนด
อย่างไรก็ดี หากบริษัท เห็นว่า ไม่ มี เครื่องมืออื่นใดที่ดีกว่า หรือ ไม่ พ บวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม บริษัทอาจ
พิจารณาขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวออกเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือลูกค้า
บริษัทจะไม่แสวงหาข้อมูลอื่นที่ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน หรือเป็ นการเอาเปรียบแก่ผูล้ งอื่น และหากบริษัท
ได้รบั ทราบข้อมูลที่เป็ นการภายในและอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ บริษัทจะปฏิบตั ิตามเกณฑ์การใช้
ข้อมูลภายในตามที่บริษัทกาหนด และ/หรือที่กฎหมายจะกาหนดเพิ่มเติมต่อไป รวมทัง้ การปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามการรักษาข้อมูลความลับด้วย
หลักปฏิบัติที่ 5 :

เปิ ดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง

การใช้สิทธิออกเสียงของผูจ้ ัดการกองทุนจะต้อ งกระทาโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ มี
ความชัดเจนและโปร่งใสและเป็ นไปตามหลักปฎิบัติของบริษัท รวมทั้งกฎเกณฑ์ ประกาศที่เกี่ยวข้องของ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี ้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวนโยบายการใช้สิทธิออก
เสียงของบริษัทได้ผ่านช่องทางที่บริษัทกาหนด
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นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน

หลักปฏิบัติท่ี 6 :

คาสั่ง บลจ. ที่ 9/2564

หน้า 6

ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม(Collective
Engagement)

บริษัทอาจพิจารณาร่วมมือ หรือให้ความร่วมมือกับผูล้ งทุนอื่นๆ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการปฏิบตั ิตาม
นโยบายฉบับนี ้ โดยก่อนการเข้าร่วมมือกับผูล้ งทุ นอื่นๆ บริษัทจะทาให้ม่ ันใจว่าผลประโยชน์ร่วมกันของผู้
ลงทุนเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ
หรือข้อกาหนดของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ ยวข้อง และบริษัท อาจติดต่อร่วมกับผู้ลงทุนแต่ละราย หรือผ่าน
องค์กร นิติบคุ คล ภาคเอกชน เช่น สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมกองทุนสารองเลีย้ งชีพ เป็ นต้น
หลักปฏิบัติที่ 7 :

เปิ ดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อ
ลูกค้าอย่างสม่าเสมอ

บริษัทจะจัดให้มีระบบการติดตามและเก็บข้อมูลการปฏิ บตั ิตามนโยบายฉบับนี ้ รวมทัง้ เปิ ดเผยให้แ ก่ผลู้ งทุน
หรือลูกค้าได้ทราบโดยยึดหลัก Fair Disclosure และเป็ นข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่มี ลักษณะที่ทาให้เกิดความ
เข้าใจผิด หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง ผ่านช่องทางที่บริษัทกาหนดอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
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