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นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code : I Code)

หลักปฏิบัติที่ 1 : กาหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนทีช่ ัดเจน
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จากัด (“บล. ไทยพาณิ ชย์”) ได้กาหนดนโยบายธรรมาภิบาล การลงทุน และนโยบาย
ดังกล่าวได้รับการอนุมตั ิและการทบทวนจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยเปิ ดเผยผ่าน
http://www.scbs.com/th/products-services/product-private-portfolio

หลักปฏิบัติที่ 2 : มีการป้ องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างเพียงพอเพือ่ ประโยชน์ ที่ดีที่สุดของลูกค้า
บล. ไทยพาณิ ชย์ มุ่งมัน่ ในการดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่ งใส เป็ นไปตามกฎหมายและหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ โดยบริ ษทั ได้กาหนดให้มีมาตรการป้ องกันและจัดการความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ซ่ ึงเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด เช่น การแบ่งแยกหน่วยงานและบุคลากร การ
บริ หารจัดการและการจากัดการใช้ขอ้ มูลภายใน
หลักปฏิบัติที่ 3: การตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively)
บล.ไทยพาณิ ชย์ มีกระบวนการตัดสิ นใจลงทุนที่ชดั เจนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่สาคัญ รวมถึงการติดตามการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ที่ลงทุนอย่างสม่าเสมอ และทันเหตุการณ์ โดยการตัดสิ นใจต่างๆ พิจารณาถึงความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน พร้อมทั้งมีการเข้าพบกับผูบ้ ริ หารและหรื อกรรมการเพื่อรับทราบถึง
แนวทางและการดาเนินนโยบายของบริ ษทั
ในกรณี ที่พบว่ากิจการที่ลงทุนมีประเด็นที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม สังคมและการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษทั จะนามาประกอบการพิจารณาการลงทุนตามความเหมาะสม โดยบล.ไทยพาณิ ชย์ได้ทาการจัดทาขอบเขตการลงทุน (stock
universe) โดยคานึงถึงคะแนนเกณฑ์บรรษัทภิบาลของบริ ษทั จดทะเบียน (CG Score) ซึ่งจะทาการเข้าลงทุนในบริ ษทั จดทะเบียน
ที่มีคะแนนระดับตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปเท่านั้น หากจะลงทุนบริ ษทั ใดไม่ได้ถูกจัดอันดับ หรื อต่ากว่าสามจะต้องนามาขออนุมตั ิ
พร้อมเหตุผลจากทางคณะกรรมการการลงทุนทุกครั้ง
หลักปฏิบัติที่ 4 : การเพิม่ ระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามใน หลักปฏิบัตทิ ี่ 3 ไม่ เพียงพอ (Escalating
Investee Companies)
ในปี 2562 ทาง บล. ไทยพาณิ ชย์ ได้มีการเพิ่มระดับการติดตามในการลงทุนโดยการประยุกต์ใช้ Negative List ในการ
จากัดการลงทุนในบริ ษทั ที่มีประเด็นที่มีผลกระทบต่อเรื่ อง ESG และมีการนัดเข้าพบผูบ้ ริ หาร (Positive Engagement) เพื่อสร้าง
ความตระหนักถึงความสาคัญของเรื่ องบรรษัทภิบาลและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
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หลักปฏิบัติที่ 5 : การเปิ ดเผยนโยบายการใช้ สิทธิออกเสียงและผลการใช้ สิทธิออกเสียง
บล.ไทยพาณิ ชย์ ในฐานะตัวแทนผูถ้ ือหลักทรัพย์ ได้มีการใช้สิทธิออกเสี ยงในการบริ หารจัดการเพื่อให้เป็ นไปตาม
หลักปฏิบตั ิที่ 3 โดยจัดทารายงานสรุ ปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสี ยง (Proxy Voting) ส่งให้แก่ลูกค้าโดยตรง ในรอบทุกๆ 6เดือน

หลักปฏิบัติที่ 6 : การร่ วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้ เสียตามความเหมาะสม (Collective Engagement)
ในกรณี ที่พบว่ากิจการที่บริ ษทั ได้เข้าไปลงทุนที่มีขอ้ กังวลและยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องได้ บริ ษทั อาจมี
การร่ วมมือกับผูล้ งทุนอื่นหรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยของกิจการ (Collective Engagement) โดยจะพิจารณาอย่างรอบคอบและหรื อ
ดาเนินการตามสมควรเพื่อให้กิจการที่ลงทุนเห็นความสาคัญของประเด็นข้อกังวลของบริ ษทั และนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทาง
ที่ดีข้ นึ

หลักปฏิบัติที่ 7 : การเปิ ดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบตั ิตามนโยบายต่ อลูกค้าอย่างสม่าเสมอ
บริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบตั ิตามนโยบายให้แก่ผลู ้ งทุนและลูกค้าได้
ทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริ ษทั
http://www.scbs.com/th/products-services/product-private-portfolio

4

