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วัตถุประสงค์ หลักกำรและเหตุผล
เนื่องด้วย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ได้ตระหนักถึงความสาคัญ ที่
ควรมีหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: I Code) เพื่อเป็ นหลักปฏิบตั ิสาหรับการบริ หารจัดการลงทุน
ของผูล้ งทุนสถาบันตามแนวทางสากล ซึ่งผูล้ งทุนสถาบันถือเป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญที่ควรบริ หารการลงทุนอย่างรับผิดชอบ คือ
นอกจากการพิจารณาลงทุนจากปัจจัยด้านผลตอบแทนและความเสี่ยงของกิจการที่ลงทุนแล้ว ยังควรพิจารณาในเรื่ องความ
รับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาลด้วย จึงได้มีการออกหลักปฏิบตั ิเพื่อเป็ นธรรมาภิบาลของผูล้ งทุนสถาบันใน
การบริ หารจัดการลงทุน ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวจะนามาซึ่งผลตอบแทนที่ดีที่สุดของ เจ้าของเงินลงทุน และผูล้ งทุนสถาบัน
นั้นเองในระยะยาว
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จากัด (“บริ ษทั ”) ในฐานะผูบ้ ริ หารจัดการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล ได้ตระหนักถึง
คุณค่าและความสาคัญดังกล่าว จึงสนับสนุนและประกาศรับการปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน นโยบายฉบับนี้ถูก
กาหนดขึ้นเพื่อส่งเสริ มให้กระบวนการการลงทุนของบริ ษทั มีการตัดสิ นใจและติดตามการลงทุนอย่างมีประสิ ทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น โดยพิจารณาถึงปัจจัยด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ด้านสังคม และด้านสิ่ งแวดล้อม ซึ่งปัจจัยดังกล่าวนอกจากจะช่วยสร้าง
สภาพแวดล้อมการลงทุนที่ดีและเป็ นประโยชน์แล้ว ยังส่งผลดีท้งั ด้านความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวต่อผูล้ งทุนของ
บริ ษทั
บทบำทหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ
1. คณะกรรมกำรบริษัท มีหน้าที่
1) อนุมตั ินโยบายและพิจารณาทบทวนนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน
2) กากับดูแลการลงทุนให้ปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี้
2. คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน (Investment Committee) เพื่อกำรจัดกำรกองทุนส่ วนบุคคล มีหน้าที่
1) พัฒนา ติดตามการดาเนินงานและประเมินความเหมาะสมในการลงทุนให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
การลงทุน
2) พิจารณาให้ความเห็นชอบ หรื อกาหนดแนวทางปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายฉบับนี้ เช่น การพิจารณา
การเพิ่มระดับการติดตามบริ ษทั ที่ลงทุน หรื อการให้ความร่ วมมือกับผูล้ งทุนอื่น
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3) พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายฉบับนี้เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
3. ฝ่ ำยบริหำรกำรลงทุนส่ วนบุคคล
1) พิจารณาคัดเลือกลงทุนในหลักทรัพย์โดยพิจารณาหลักธรรมาภิบาลการลงทุน
2) บริ หารจัดการในการใช้หลักธรรมาภิบาลการลงทุนให้เหมาะสมกับการปรับใช้หลักธรรมาภิบาลการ
ลงทุนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน การบริ หารความเสี่ ยงของ
กองทุน เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของการลงทุน
3) จัดทารายงานการปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี้ และจัดเก็บเอกสารหลักฐาน และรองรับการสอบทานจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) สื่ อสารและปลูกฝังวัฒนธรรมการปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาลภายในฝ่ ายงาน
4. สำยกำกับกฎเกณฑ์ธุรกิจหลักทรัพย์ มีหน้าที่
1) ให้คาปรึ กษาการปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนให้เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
5. หน่ วยงำนตรวจสอบ มีหน้าที่
1) ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
นโยบำยธรรมำภิบำลกำรลงทุน (Investment Governance Code : I Code)
หลักปฏิบัติที่ 1 : กำหนดนโยบำยธรรมำภิบำลกำรลงทุนทีช่ ัดเจน
บริ ษทั กาหนดให้มีนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code : I Code) เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อ
ใช้เป็ นหลักปฏิบตั ิในกระบวนการการลงทุน ดังนี้
1. คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนรับผิดชอบดูแลการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
นโยบายฉบับนี้ โดยคณะกรรมการบริ ษทั อาจพิจารณาทบทวนนโยบายฉบับนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนด หรื อกฎเกณฑ์
การลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
2. ให้บริ ษทั มีโครงสร้างบริ หารจัดการ ระบบงาน และการควบคุมที่ ทาให้คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการ
พิจารณาการลงทุน สามารถบริ หารจัดการลงทุนเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดสุ ดของผูล้ งทุน
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3. ให้บริ ษทั จัดให้มีบคุ ลากรที่มีความรู ้ความสามารถ และมีโครงสร้างค่าตอบแทน มาตรการจูงใจ และการประเมินผล
งานที่สนับสนุนการปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี้
4. ให้บริ ษทั ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการสร้างคุณค่าการลงทุนที่ดีที่ สุดต่อผูล้ งทุนตลอดช่วงเวลาระยะเวลาการ
ลงทุน
หลักปฏิบัติที่ 2 : มีกำรป้องกันและจัดกำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ อย่ำงเพียงพอเพื่อประโยชน์ ที่ดีที่สุดของลูกค้ำ
บริ ษทั มุ่งเน้นการลงทุนให้กบั ผูล้ งทุน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวังผลประโยชน์ของผูล้ งทุน ใช้ความรู ้
ความสามารถเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพอย่างเต็มที่ รวมทั้งใช้วิจารณญาณในการดารงความเป็ นอิสระและความเป็ นธรรมในการ
จัดการลงทุนให้กบั ผูล้ งทุน อย่างไรก็ดี หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการทาธุรกรรมความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริ ษทั อาจ
สามารถทาธุรกรรมลักษณะดังกล่าวได้ ภายใต้มาตรการบริ หารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่บริ ษทั กาหนด และภายใต้
กฎหมายและประกาศของหน่วยงานที่กากับดูแลกาหนด เช่น
1. นโยบายการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของพนักงาน
อย่างมีประสิ ทธิภาพ และเพื่อให้มีระบบควบคุมดูแลให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบาย
และหลักปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุ ดแก่ผลู ้ งทุน
2. การซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างกองทุน (Cross Trading Policy) การซื้อขายระหว่างกองทุนสามารถกระทาได้ โดย
ผูจ้ ดั การกองทุนต้องคานึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนที่เกี่ยวข้องเป็ นสาคัญ โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ รวมถึงนโยบายการลงทุน
กลยุทธ์และข้อจากัดในการลงทุน ระดับเงินสด หรื อกระแสเงินสดเข้าออกจากกองทุน ตลอดจนกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมและโปร่ งใส
3. การซื้อขายบ่อยเกินความจาเป็ น (Churning Policy) ผูจ้ ดั การกองทุนจะไม่ทาการซื้อขายหลักทรัพย์เกินความจาเป็ น
โดยจะทาการซื้อขายด้วยความระมัดระวัง เพื่อประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
4. การใช้ Soft Dollar หรื อ Soft Commission (Soft Dollar Policy) บริ ษทั สามารถรับ Soft Dollar หรื อ Soft
Commission ได้ เพื่อผลประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นหลัก โดยบริ ษทั จะเปิ ดเผยรายละเอียดการใช้ Soft Dollar ทั้งหมดแก่ลูกค้าและ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้เป็ นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริ ษทั ไม่มีนโยบายในการรับ Soft Dollar
หรื อ Soft Commission อืน่ ใด นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในหลักปฏิบตั ิเท่านั้น
5. นโยบายการทาธุรกรรมทุกประเภทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Related Party Policy) ในการทาธุรกรรมกับบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ต้องเป็ นธุรกรรมที่ดีที่สุดสาหรับผูล้ งทุน หรื อเพื่อประโยชน์ต่อผูล้ งทุนในสถานการณ์ขณะนั้น และเป็ นธุรกรรมที่
เหมาะสมต่อนโยบายการลงทุน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ควรมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาธุรกรรมนั้น ๆ
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6. นโยบายการพิจารณาคัดเลือกนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker Selection Policy) คู่คา้ หลักทรัพย์ตราสารหนี้
(Fixed Income Dealer Selection Policy) และคู่คา้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Broker Selection Policy for Foreign Exchange Traded Fund: ETF)
กระบวนการพิจารณาคัดเลือกนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และ คู่คา้ หลักทรัพย์ตราสารหนี้น้ นั ต้องมีมาตรฐาน โปร่ งใส
และคานึงถึงผลประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
หลักปฏิบัติที่ 3: กำรตัดสินใจและติดตำมบริษัทที่ลงทุนอย่ำงใกล้ชิดและทันเหตุกำรณ์ (Actively)
การคัดเลือกหลักทรัพย์ดาเนินการด้วยความระมัดระวัง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การ
ลงทุน และข้อจากัดการลงทุนของพอร์ตการลงทุน และไม่ขดั ต่อประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นอกจากนั้น
บริ ษทั เชื่อว่าการเข้าไปลงทุนกิจการที่มีกลยุทธ์/มาตรฐานด้านสิ่ งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environment, Social and
Governance : ESG) ที่ดี ในการประกอบธุรกิจตามหลักธรรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code) จะนามาซึ่ง
ผลตอบแทนที่ดีและยัง่ ยืนของผูล้ งทุน/บริ ษทั โดยบริ ษทั จะคานึงถึงประเด็นดังกล่าวในการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ รวมถึงการ
ใช้สิทธิออกเสี ยงประชุมผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั จะติดตามการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ลงทุนอย่างสม่าเสมอ โดยพิจารณาทั้งจากคุณภาพของการรายงานและการ
เปิ ดเผยข้อมูล การประชุมพบปะกรรมการและฝ่ ายจัดการ การใช้สิทธิออกเสี ยง การเข้าร่ วมประชุมประจาปี การติดตามข้อมูล
ข่าวสารและการเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ที่ลงทุน ทั้งนี้ เท่าที่สมเหตุสมผลและเหมาะสมกับนัยสาคัญของการ
ลงทุน เพื่อให้มน่ั ใจว่าการบริ หารจัดการของบริ ษทั ที่ลงทุนสามารถนาไปสู่ผลที่ตอ้ งการ
นอกจากนี้ บริ ษทั เห็นควรนาแนวคิด ESG และแนวทางปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี้มาพิจารณาเป็ นปัจจัยคัดเลือก
บริ หารจัดการลงทุน หรื อกากับดูแล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับการจัดการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล แล้วแต่กรณี
หลักปฏิบัติที่ 4 : กำรเพิม่ ระดับในกำรติดตำมบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่ำกำรติดตำมใน หลักปฏิบัตทิ ี่ 3 ไม่ เพียงพอ (Escalating
Investee Companies)
ในเหตุการณ์ที่ บริ ษทั พบว่า บริ ษทั ที่ลงทุนมีประเด็นที่ควรตระหนักถึง เช่น ความเป็ นอิสระของคณะกรรมการบริ ษทั
ค่าตอบแทนที่ไม่สมเหตุสมผล ผลการดาเนินงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ ความเชื่อมัน่ ในการบริ หารกิจการตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี กลยุทธ์ ผลประกอบการ และการจัดการกับความเสี่ ยง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม หรื อ
ประเด็นอื่นใดที่บริ ษทั คาดว่ามีผลกระทบต่อกลยุทธ์การเติบโตในระยะยาวของบริ ษทั ที่ลงทุน
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บริ ษทั อาจจะดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่างที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มการติดตามการแก้ไขปัญหา เช่น มี
หนังสื อถึงคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อแจ้งประเด็นข้อสังเกต ข้อกังวล การเข้าพบกับประธานกรรมการ หรื อกรรมการอื่น รวมทั้ง
กรรมการอิสระ การเข้าร่ วมการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อใช้สิทธิออกเสี ยงในเรื่ องดังกล่าว หรื อการขอเพิ่มวาระในการประชุมผูถ้ ือ
หุ้น ซึ่งอาจรวมถึงการเสนอวาระเปลี่ยนกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารระดับสู ง หรื อวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม ตามที่กฎหมายกาหนด
อย่างไรก็ดี ในบางสถานการณ์ หากบริ ษทั เห็นว่า ไม่มีเครื่ องมืออื่นใดที่ดีกว่า หรื อการใช้วิธีการอื่นใดที่เหมาะสม
บริ ษทั อาจพิจารณาขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวออก เพือ่ ประโยชน์ของผูล้ งทุน
บริ ษทั จะไม่แสวงหาข้อมูลอื่นที่ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน หรื อเป็ นการเอาเปรี ยบแก่ผลู ้ งทุนอื่น และหากบริ ษทั ได้รับ
ทราบข้อมูลที่เป็ นการภายในและอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
บริ ษทั จะปฏิบตั ิตามเกณฑ์การใช้ขอ้ มูลภายในตามที่
บริ ษทั กาหนด และ/หรื อที่กฎหมายจะกาหนดเพิ่มเติมต่อไป รวมทั้งการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามการรักษาข้อมูลความลับด้วย
การใช้สิทธิออกเสี ยงของผูจ้ ดั การกองทุนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
จะกระทาโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนส่วน
บุคคลของลูกค้าเป็ นสาคัญ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการลงทุนของฝ่ ายบริ หารการลงทุนส่วนบุคคล โดยต้องมีความ
ชัดเจนโปร่ งใส และเป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิของบริ ษทั รวมทั้งกฎเกณฑ์ ข้อกาหนด และประกาศที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่มี
อานาจกากับดูแล เช่น คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) สานักงาน ก.ล.ต. เป็ นต้น
หลักปฏิบัติที่ 5 : กำรเปิ ดเผยนโยบำยกำรใช้ สิทธิออกเสียงและผลกำรใช้ สิทธิออกเสียง
การใช้สิทธิออกเสี ยงของผูจ้ ดั การกองทุน จะต้องกระทาโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้นเป็ นสาคัญ โดยต้องมี
ความชัดเจน โปร่ งใส และเป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิของบริ ษทั รวมทั้งกฎเกณฑ์ ข้อกาหนด และประกาศที่เกี่ยวข้องของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั้งนี้ แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ใน
การพิจารณาประเด็นวาระที่จะมีการใช้สิทธิออกเสี ยงในแต่ละวาระการประชุม เพื่อตัดสิ นใจในการใช้สิทธิออกเสี ยงสนับสนุน
คัดค้าน งดออกเสี ยง หรื อไม่ใช้สิทธิออกเสี ยง
บริ ษทั กาหนดให้มีการเปิ ดเผยแนวทางการใช้สิทธิออกเสี ยงผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั หรื อวิธีอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
และรายงานการใช้สิทธิออกเสี ยงให้แก่ลูกค้าได้รับทราบในรายงานประจาเดือนกรกฎาคม (สาหรับการใช้สิทธิออกเสี ยงในครึ่ ง
ปี แรกของปี ปฏิทิน) และเดือนมกราคม (สาหรับการใช้สิทธิออกเสี ยงในครึ่ งปี หลังของปี ปฏิทินก่อนหน้า) โดยมีรายละเอียดการ
เปิ ดเผยรายงานผลการใช้สิทธิออกเสี ยง เช่น ระบุชื่อบริ ษทั ที่มีการจัดประชุม วันที่มีการจัดประชุม จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุม
จานวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม (สนับสนุน/คัดค้าน/งดออกเสี ยง) วาระที่คดั ค้าน เหตุผลที่คดั ค้าน เป็ นต้น
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ในกรณี ของการถือหลักทรัพย์ในปริ มาณสัดส่วนที่นอ้ ยหรื อต่ากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน
บริ ษทั อาจใช้ดุลพินิจลดการติดตามหรื อการปรับใช้นโยบายฉบับนี้กบั หลักทรัพย์ดงั กล่าว เพื่อความสอดคล้องต่อทรัพยากรและ
ประโยชน์ที่ดีที่สุดของผูล้ งทุนหรื อลูกค้า
หลักปฏิบัติที่ 6 : กำรร่ วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้ เสียตำมควำมเหมำะสม(Collective Engagement)
บริ ษทั อาจพิจารณาร่ วมมือกับผูล้ งทุนอื่นๆ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี้ โดยก่อนการ
เข้าร่ วมมือกับผูล้ งทุนอืน่ ๆ บริ ษทั จะทาให้มน่ั ใจว่าผลประโยชน์ร่วมกันของผูล้ งทุนเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หรื อข้อกาหนดของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และบริ ษทั อาจ
ติดต่อร่ วมกับผูล้ งทุนแต่ละราย หรื อผ่านองค์กร นิติบคุ คล ภาคเอกชน เช่น สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน สมาคมกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ เป็ นต้น
หลักปฏิบัติที่ 7 : กำรเปิ ดเผยนโยบำยธรรมำภิบำลกำรลงทุน และกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่ อลูกค้ำอย่ำงสม่ำเสมอ
บริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบตั ิตามนโยบายให้แก่ผลู ้ งทุนและลูกค้าได้
ทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริ ษทั
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