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วัตถุประสงค์ หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ได้ตระหนักถึง

ความสําคัญที่ควรมีหลักธรรมาภิบาลการลงทุน ( Investment Governance Code: I Code) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติสําหรับการบริ

หารจัดการลงทุนของผู้ลงทุนสถาบันตามแนวทางสากล ซึ่งผู้ลงทุนสถาบันถือเป็นผู้มีบทบาทสําคัญที่ควรบริหารการลงทุนอย่างมี

ความรับผิดชอบ คือ นอกจากการพิจารณาลงทุนจากปัจจัยด้านผลตอบแทนและความเสี่ยงของกิจการที่ลงทุนแล้ว ยังควร

พิจารณาในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงการกํากับดูแลกิจการที่ดี (“ESG") ด้วย จึงได้มีการออกหลักปฏิบัติ

เพื่อเป็นธรรมาภิบาลของผู้ลงทุนสถาบันในการบริหารจัดการลงทุน ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจะนํามาซึ่งผลตอบแทนที่ดีที่สุดของ 

เจ้าของเงินลงทุน และผู้ลงทุนสถาบันนั้นเองในระยะยาว 

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้บริหารจัดการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล ได้ตระหนักถึงคุณค่า

และความสําคัญดังกล่าว จึงสนับสนุนและประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน โดยนโยบายฉบับนี้ถูกกําหนดขึ้น

เพื่อส่งเสริมให้กระบวนการการลงทุนของบริษัทมีการตัดสินใจและติดตามการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  ด้วยการ

พิจารณาถึงปัจจัยด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจัยดังกล่าวนอกจากจะช่วยสร้าง

สภาพแวดล้อมการลงทุนที่ดีและเป็นประโยชน์แล้ว ยังส่งผลดีทั้งด้านความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวต่อผู้ลงทนุของ

บริษัทอีกด้วย 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ 

- อนุมัตินโยบายและพิจารณาทบทวนนโยบายธรรมาภบิาลการลงทุน 

- กํากับดูแลการลงทุนให้ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ 

2. คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Investment Committee) เพ่ือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล มีหน้าที่ 

- พัฒนา ติดตามการดําเนินงานและประเมินความเหมาะสมในการลงทุนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน  

- พิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือกําหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ เช่น การพิจารณาการเพิ่มระดับ

การติดตามบริษัทที่ลงทุน หรือการให้ความร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่น 

- พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายฉบับนี้เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

3. ฝ่ายบริหารการลงทุนส่วนบุคคล มีหน้าที่ 

- พิจารณาคัดเลือกลงทุนในหลักทรัพย์โดยพิจารณาหลักธรรมาภิบาลการลงทุน 

- บริหารจัดการในการปรับใช้หลักธรรมาภิบาลการลงทุนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุน กลยุทธ์การ

ลงทุน การบริหารความเสี่ยงของกองทุน เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของการลงทุน 

- จัดทํารายงานการปฏิบัติตามนโยบาย จัดเก็บเอกสารหลักฐาน เพื่อรองรับการสอบทานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- สื่อสารและปลูกฝังวัฒนธรรมการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลภายในฝ่ายงาน 

4. สายก ากับกฎเกณฑ์ธุรกิจหลักทรัพย์ มีหน้าที่ 

- ให้คําปรึกษาการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. 

5. ฝ่ายตรวจสอบ มีหน้าที่ 

- ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
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นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code : I Code) 

หลักปฏิบัติที่ 1 : ก าหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนท่ีชัดเจน 

บริษัทกําหนดให้มีนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ( Investment Governance Code : I Code) เป็นลายลักษณ์อักษร

เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในกระบวนการการลงทุน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย

ฉบับนี้ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาทบทวนนโยบายฉบับนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนด หรือกฎเกณฑ์การลงทุน

อย่างมีนัยสําคัญ  

2. ให้บริษัทมีโครงสร้างบริหารจัดการ ระบบงาน และการควบคุมที่ทําให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

พิจารณาการลงทุน สามารถบริหารจัดการลงทุนเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ลงทุน 

3. ให้บริษัทจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีโครงสร้างค่าตอบแทน มาตรการจูงใจ และการประเมินผล

งานที่สนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ 

4. ให้บริษัทปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการสร้างคุณค่าการลงทุนที่ดีที่สุดต่อผู้ลงทุนตลอดช่วงระยะเวลาการลงทุน 

 

หลักปฏิบัติที่ 2 : มีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของลูกค้า 

บริษัทมุ ่งเน้นการลงทุนให้กับผู ้ลงทุน ด้วยความซื ่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังผลประโยชน์ของผู้ลงทุน ใช้ความรู้

ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเต็มที่ รวมทั้งใช้วิจารญาณในการดํารงความเป็นอิสระและความเป็นธรรมในการจัดการ

ลงทุนให้กับผู้ลงทุน อย่างไรก็ดี หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการทําธุรกรรมความขัดแย้งทางผลประโยชน์  บริษัทอาจสามารถทํา

ธุรกรรมลักษณะดังกล่าวได้ ภายใต้มาตรการบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่บริษัทกําหนด และภายใต้กฎหมายและ

ประกาศของหน่วยงานที่กํากับดูแลกําหนด เช่น 

1. นโยบายการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของพนักงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มีระบบควบคุมดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย และ

หลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุน 

2. การซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างกองทุน (Cross Trading Policy) การซื้อขายระหว่างกองทุนสามารถกระทําได้ โดย

ผู้จัดการกองทุนต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนที่เกี่ยวข้องเป็นสําคัญ โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ รวมถึงนโยบายการลงทุน 

กลยุทธ์และข้อจํากัดในการลงทุน ระดับเงินสด หรือกระแสเงินสดเข้าออกจากกองทุน ตลอดจนกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใส    

3. การซื้อขายบ่อยเกินความจําเป็น (Churning Policy) ผู้จัดการกองทุนจะไม่ทําการซื้อขายหลักทรัพย์เกินความจําเป็น 

โดยจะทําการซื้อขายด้วยความระมัดระวัง เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ 

4. การใช้ Soft Dollar หรือ Soft Commission (Soft Dollar Policy) บริษ ัทสามารถรับ Soft Dollar หรือ Soft 

Commission ได้ เพื่อผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นหลัก โดยบริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดการใช้ Soft Dollar ทั้งหมดแก่ลูกค้า

และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทไม่มี

นโยบายในการรับ Soft Dollar หรือ Soft Commission อื่นใด นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในหลักปฏิบัติเท่านั้น 
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5. นโยบายการทําธุรกรรมทุกประเภทกับบุคคลที่เกี ่ยวข้อง (Related Party Policy) ในการทําธุรกรรมกับบุคคลที่

เกี่ยวข้อง ต้องเป็นธุรกรรมที่ดีที่สุดสําหรับผู้ลงทุน หรือเพื่อประโยชน์ต่อผู้ลงทุนในสถานการณ์ขณะนั้น และเป็นธุรกรรมที่

เหมาะสมต่อนโยบายการลงทุน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ควรมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาธุรกรรมนั้น ๆ  

6. นโยบายการพิจารณาคัดเลือกนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker Selection Policy) คู่ค้าหลักทรัพย์ตราสารหนี้ 

(Fixed Income Dealer Selection Policy) และคู่ค้าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

(Broker Selection Policy for Foreign Exchange Traded Fund: ETF) ในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกนายหน้าซื ้อขาย

หลักทรัพย์ และคู่ค้าหลักทรัพย์ตราสารหนี้นั้น ต้องมีมาตรฐาน โปร่งใส และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 

 

หลักปฏิบัติที่ 3 : การตัดสินใจและติดตามบริษัทท่ีลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ ์

การคัดเลือกหลักทรัพย์ของบริษัทจะดําเนินการด้วยความระมัดระวังและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุน 

กลยุทธ์การลงทุน และข้อจํากัดการลงทุนของพอร์ตการลงทุน และไม่ขัดต่อประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. นอกจากนั้น บริษัท

เชื่อว่าการเข้าไปลงทุนกิจการที่มีกลยุทธ์และมีมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environment, Social and 

Governance – ESG) ที่ดี ในการประกอบธุรกิจ ตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code) จะนํามาซึ่ง

ผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนของผู้ลงทุนและบริษัท โดยบริษัทจะคํานึงถึงประเด็นดังกล่าวในการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ รวมถึง

การใช้สิทธิออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น  

บริษัทจะติดตามการดําเนินงานของบริษัทที่ลงทุนอย่างสมํ่าเสมอ โดยพิจารณาทั้งจากคุณภาพของการรายงานและการ

เปิดเผยข้อมูล การประชุมพบปะกรรมการและฝ่ายจัดการ การใช้สิทธิออกเสียง การเข้าร่วมประชุมประจําปี การติดตามข้อมูล

ข่าวสารและการเปิดเผยข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ลงทุน ทั้งนี้ เท่าที่สมเหตุสมผลและเหมาะสมกับนัยสําคัญของการ

ลงทุน เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการของบริษัทที่ลงทุนสามารถนําไปสู่ผลที่ต้องการ 

นอกจากนี้ บริษัทเห็นควรนําแนวคิด ESG และแนวทางปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ มาพิจารณาเป็นปัจจัยในการบริหาร

จัดการลงทุน หรือกํากับดูแล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับการธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล แล้วแต่กรณี 

 

หลักปฏิบัติที ่4 : การเพ่ิมระดับในการติดตามบริษัทท่ีลงทุน เม่ือเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ 

ในเหตุการณ์ที่บริษัทพบว่าบริษัทที่ลงทุนมีประเด็นที่ควรตระหนักถึง เช่น ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท 

ค่าตอบแทนที่ไม่สมเหตุสมผล  ผลการดําเนินงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ ความเชื่อมั่นในการบริหารกิจการตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี กลยุทธ์ ผลประกอบการ และการจัดการกับความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม หรือ

ประเด็นอื่นใดที่บริษัทคาดว่ามีผลกระทบต่อกลยุทธ์การเติบโตในระยะยาวของบริษัทที่ลงทุน 

บริษัทอาจจะดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มการติดตามการแก้ไขปัญหา เช่น จัดทํา

หนังสือถึงคณะกรรมการบริษัท เพื่อแจ้งประเด็นข้อสังเกต ข้อกังวล การเข้าพบกับประธานกรรมการ หรือกรรมการอื่น รวมทั้ง

กรรมการอิสระ การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องดังกล่าว หรือการขอเพิ่มวาระในการประชมุผู้ถอืหุ้น 

ซึ่งอาจรวมถึงการเสนอวาระเปลี่ยนกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกําหนด 

อย่างไรก็ดี ในบางสถานการณ์ หากบริษัทเห็นว่าไม่มีเครื่องมืออื่นใดที่ดีกว่าหรือการใช้วิธีการอื่นใดที่เหมาะสม บริษัท

อาจพิจารณาขายหลักทรัพย์ดังกล่าวออก เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน  
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บริษัทจะไม่แสวงหาข้อมูลอื่นที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือเป็นการเอาเปรียบแก่ผู้ลงทุนอื่น และหากบริษัทได้รับ

ทราบข้อมูลที่เป็นการภายในและอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ บริษัทจะปฏิบัติตามเกณฑ์การใช้ข้อมูลภายในตามที่ บริษัท

กําหนด และ/หรือที่กฎหมายจะกําหนดเพิ่มเติมต่อไป รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามการรักษาข้อมูลความลับด้วย 

การใช้สิทธิออกเสียงของผู้จัดการกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะกระทําโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนส่วนบุคคล

ของลูกค้าเป็นสําคัญ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการลงทุนของฝ่ายบริหารการลงทุนส่วนบุคคล โดยต้องมีความชดัเจน

โปร่งใส และเป็นไปตามหลักปฏิบัติของบริษัท รวมทั้งกฎเกณฑ์ ข้อกําหนด และประกาศที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่มีอํานาจกํากับ

ดูแล เช่น สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น 

 

หลักปฏิบัติที่ 5 : การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใชส้ิทธิออกเสียง 

 การใช้สิทธิออกเสียงของผู้จัดการกองทุน จะต้องกระทําโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสําคัญ  โดยต้องมี

ความชัดเจน โปร่งใส และเป็นไปตามหลักปฏิบัติของบริษัท รวมทั้งกฎเกณฑ์ ข้อกําหนด และประกาศที่เกี่ยวข้องของสํานักงาน 

ก.ล.ต. 

ทั้งนี้ แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ในการ

พิจารณาประเด็นวาระที่จะมีการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม เพื่อตัดสินใจในการใช้สิทธิออกเสียงสนับสนุน คัดค้าน 

งดออกเสียง หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียง  

บริษัทกําหนดให้มีการเปิดเผยการใช้สิทธิออกเสียงให้กับลูกค้าผ่านทางไปรษณีย์หรือวิธีอื่นๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร 

โดยจะมีรายงานการใช้สิทธิออกเสียงให้แก่ลูกค้าได้รับทราบในรายงานประจําเดือนกรกฎาคม (สําหรับการใช้สิทธิออกเสียงในครึ่ง

ปีแรกของปีปฏิทิน) และเดือนมกราคม (สําหรับการใช้สิทธิออกเสียงในครึ่งปีหลังของปีปฏิทินก่อนหน้า) และมีรายละเอียดการ

เปิดเผยรายงานผลการใช้สิทธิออกเสียง เช่น ระบุชื่อบริษัทที่มีการจัดประชุม วันที่มีการจัดประชุม จํานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 

จํานวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม (สนับสนุน/คัดค้าน/งดออกเสียง) วาระที่คัดค้าน เหตุผลที่คัดค้าน เป็นต้น 

ในกรณีของการถือหลักทรัพย์ในปริมาณสัดส่วนที่น้อยหรือตํ่ากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัท

อาจใช้ดุลพินิจลดการติดตามหรือการปรับใช้นโยบายฉบับนี้กับหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อความสอดคล้องต่อทรัพยากรและ

ประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ลงทุนหรือลูกค้า 

 

หลักปฏิบัติที่ 6 : การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม 

บริษัทอาจพิจารณาร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้  โดยก่อนการเข้า

ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นๆ บริษัทจะทําให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ลงทุนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ไม่เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ หรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อกําหนดของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวขอ้ง และบริษัทอาจติดต่อร่วมกับ

ผู้ลงทุนแต่ละราย หรือผ่านองค์กร นิติบุคคล ภาคเอกชน เช่น สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น 

 

หลักปฏิบัติที่ 7 : การเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกคา้อย่างสม ่าเสมอ 

บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบัติตามนโยบายให้แก่ผู้ลงทุนและลูกค้าได้

ทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท 
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นโยบายการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน  

พนักงานทุกคนของ บล. ไทยพาณิชย์ จํากัด (บริษัทฯ) จะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานด้านธุรกิจจัดการลงทุนด้วยความ

เคร่งครัดดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. พนักงานจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับ ระเบียบภายในของ

บริษัท รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

2. ในการดําเนินการจัดการลงทุนของกองทุนประเภทต่างๆ ที่เป็นธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯจะต้องจัดการให้เป็นไปตาม โครงการจัดการที่

ได้รับการอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. และสัญญาที่ตกลงกับลูกค้า 

3. พนักงานจะดูแลมิให้การลงทุนของบริษัทฯ พนักงาน และกองทุนประเภทต่างๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทฯ มีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์อย่างมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างกัน 

4. พนักงานจะดําเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม เพื่อให้การจัดการกองทุนภายใต้การบริหาร เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

กองทุนและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของลูกค้า โดยผลประโยชน์ของลูกค้าต้องมาก่อนผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือผลประโยชน์ส่วนตัวกรรมการ หรือ

พนักงานของบริษัทฯ 

5. พนักงานต้องเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน 

6. พนักงานจะรักษาความลับของลูกค้า และรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า ทั้งนี้ การกระทําดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย 

7. พนักงานต้องปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (Association of Investment Management Companies) 

กําหนด 

 

นโยบายการใช้ Soft Dollar หรอื Soft Commission (Soft Dollar Policy)  

บริษัทไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของบริษัทเองได้ตามข้อห้ามของกฎหมาย และเป็นเรื่องที่ไมพ่ึงกระทําโดยวิชาชีพ 

เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชนเ์พื่อกองทุน หรือบริษัทหรือพนกังานตามเทศกาลที่เป็นประเพณนีิยม ตามนโยบายของบริษัท ดังต่อไปนี ้

1. บริษัทรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น โดยมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท 

2. พนักงานรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

- ตามเทศกาลที่เปน็ประเพณีนยิม 

- รับทรัพย์สินที่มีมูลค่าไมเ่กนิ 3,000 บาท แต่หากมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาทและไม่เกนิ 20,000 บาท ต้องขออนุมัติผู้บริหารเพื่อ

วินิจฉัยความจําเปน็และเหมาะสม 

3. บริษัทอาจรับผลประโยชน์เพื่อกองทุน ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

- ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้น ตอ้งเป็นทรัพย์สนิที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกองทุน และ/หรือเป็น

ของที่ระลึก และ/หรือเป็นของกํานัล ซึง่มอบให้เป็นการทั่วไป ตามประเพณนียิม และ 

- ไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่า บริษัทใช้บริการของบุคคลนัน้ บ่อยครั้งเกินความจําเป็นเพื่อให้กองทุนไดร้ับประโยชนจ์ากบุคคล

ดังกล่าว 

 สําหรับผลประโยชน์ตอบแทนที่กองทนุสามารถรับได้ มรีายละเอยีดดังต่อไปนี้ 

- ข้อมูล รายงานวิเคราะห์ด้านการลงทุนที่จัดทําในรูปแบบของส่ิงพิมพ์และสื่ออเิล็กทรอนิกส์ต่างๆ 

- การสัมมนาต่างๆ การจัดประชุมทางโทรศัพท์หรือสื่ออื่นๆ ทีเ่กีย่วข้องกับการลงทุน 

- การสัมมนาหรือการเข้าเยี่ยมชมธุรกิจในต่างประเทศหรือต่างจังหวัด ซึ่งบริษัทออกค่าใช้จ่ายเดินทางและที่พักเอง 

- การจัดการให้เข้าพบผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน และการเข้าเยีย่มชมธุรกิจ 
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นโยบายการพิจารณาคัดเลือกนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker Selection Policy) 

นโยบาย กระบวนการพิจารณาคัดเลือกนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นั้นต้องมีมาตรฐาน โปร่งใส และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย

ลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจะพิจารณาการจัดสรรคําสั่งซื้อขายทุกๆครึ่งปี ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการลงทุนทุกครั้ง โดยมี

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกดังนี้ 

1. คุณภาพของบทวิเคราะห์ พิจารณาจาก 

- ความน่าเชื่อถือ การนําเสนอความคิดเห็นที่รวดเร็ว และมีประโยชน์ 

- การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชงิมหภาคทั้งในและต่างประเทศ 

- การวิเคราะห์ข้อมูลรายหลักทรัพย ์

- การกําหนดกลยุทธ์การลงทนุที่ถกูต้องกับสถานการณ์ 

2. จํานวนและคุณภาพของงานสัมมนา จัดประชุม และคุณภาพในการนัดพบผู้บริหารบริษัท พิจารณาจาก 

- คุณภาพและปริมาณในการนัดพบผู้บรหิาร เยี่ยมชมกิจการ และ การสมัมนา 

3. สิทธิประโยชน์จากการจัดสรรหุ้น IPO, PO และ PP พิจารณาจาก 

- คุณภาพ และ ปริมาณ หุ้น IPO, PO และ PP ที่ได้รับการจัดสรร 

4. ค่าธรรมเนียมการซื้อหรือขาย พิจารณาจาก 

- อัตราค่าธรรมเนียม 

 

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างกองทุน (Cross Trading Policy) 

การใช้ราคาที่เหมาะสมในการทําธุรกรรมซื้อขายระหว่างกองทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท (cross trade) จะกําหนดให้ใช้ราคาที่

เหมาะสมในลักษณะดงัต่อไปนี้ 

ก. เป็นราคาที่มีแหล่งอ้างอิงที่ได้การยอมรับเป็นการทั่วไป 

ข. เป็นราคาที่ไม่ทราบล่วงหน้า (ex-ante / forward price) 

ค. ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันกับทุกกองทุน และ 

ง. เป็นไปตามหลักความสมํ ่าเสมอ (consistency) โดยบริษัทจะกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในการเลือกราคาอ้างอิงดังกล่าวและจะ

เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการเลือกราคาอ้างอิงดงักล่าว ก็ต่อเมื่อราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่เดิมไม่เป็นราคาที่เหมาะสม 

สําหรับการใช้ราคาที่เหมาะสมในการทําธุรกรรมการได้มาหรือจําหน่ายไปของหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ยกเว้น หุ้นที่ไม่แสดงถึง

การซื้อขายเป็นปกติ เช่น หุ้นที่ขึน้เครื่องหมาย H (Halt) หรือ SP (Suspend) เป็นต้น) บริษัทจะใช้ราคาในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ 

โดยสามารถเลือกใช้ราคา ณ สิ้นวัน หรือ ณ ขณะทําธุรกรรม ได้ดังนี้ 

1. ราคา ณ สิ้นวัน หมายถึง ราคาในตลาดหลักทรัพย์ โดยจะเลือกใช้ (ก) ราคาปิด หรือ (ข) ราคาเฉลี่ยที่คํานวณโดยตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ 

2. ราคา ณ ขณะทําธุรกรรม หมายถึงราคาที่เกิดข้ึนในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างวนั ที่มีการทําธุรกรรม โดยจะเลือกใช้ (ก) ราคาที่มีการซื้อ

ขายจริงล่าสุด หรือ (ข) ราคาเฉลี่ยของราคาที่มีการซื้อขายจริงล่าสุด ที่คํานวณโดยตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ 

ทั้งนี้ หากไม่มีราคาตาม 1. และ 2. ให้ใช้ราคาเฉลี่ยของราคาเสนอซื้อสูงสุดและราคาเสนอขายตํ่าสุด 

กรณีการทําธุรกรรมการลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดแรก บริษัทจะใช้ราคาที่เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทางการค้าที่ใช้กับธุรกรรมนั้น เช่น 

กรณีการซื้อหุ้น IPO ให้ใช้ราคาเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป (ราคา IPO) เป็นต้น 


