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บทน า 

ตามที่ส  านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) 

เล็งเห็นถึงความส าคญัที่บริษัทจดัการควรมีหลกัธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: 

I Code) เพื่อเป็นหลกัปฏิบติัส าหรบัการดูแลการลงทุนของผูล้งทุนสถาบนัตามแนวทางสากล การมีหลกั 

ธรรมาภิบาลการลงทนุนีจ้ะน ามาซึ่งความน่าเชื่อถือของผูล้งทนุสถาบนัที่รบัจดัการเงินลงทุนใหก้บัทัง้ลูกคา้

ในประเทศและต่างประเทศ และเป็นการสรา้งสภาพแวดลอ้มที่เกือ้หนุนใหเ้กิดการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

และการประกอบธุรกิจอย่างรบัผิดชอบของบรษิัทและกิจการในตลาดทนุไทยดว้ย 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน เอ็กซส์ปริง จ ากดั (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุน ไดใ้ห้

ความส าคญัในเรื่องหลกัธรรมาภิบาลการลงทุนดงักล่าว จึงไดป้ระกาศรบัการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาล

การลงทุน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 และเพื่อเป็นการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติตาม

หลักธรรมาภิบาลการลงทุนของส านักงาน ก.ล.ต. บริษัทจึงไดก้ าหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน 

(Investment Governance Policy) นีข้ึน้ เพื่อใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการปฏิบติังานต่อไป 

 

วัตถุประสงค ์

นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนฉบับนี ้ก าหนดขึน้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับ

คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทในการบริหารจัดการเงินลงทุนของลูกคา้และผูถื้อหน่วย

ลงทนุดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต โปรง่ใส และใชค้วามรูค้วามสามารถเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ลกูคา้ และ

ผูถื้อหน่วยลงทนุในระยะยาว  
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นโยบายธรรมาภบิาลการลงทนุ (Investment Governance Code Policy - I Code Policy) 

 

1. การก าหนดนโยบายหลักธรรมาภบิาลการลงทุน 

บรษิัทมีการก าหนดนโยบายหลกัธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นลายลกัษณอ์กัษรที่ใหค้วามส าคญั

ในการสรา้งและถ่ายทอดวฒันธรรมการลงทุนที่มีธรรมาภิบาลทัง้ในและภายนอกองคก์ร โดยนโยบาย

ดงักลา่วไดร้บัอนมุติัจากคณะกรรมการบรษิัทมลีกัษณะดงันี ้

• บริษัทมีการก าหนดโครงสรา้งองคก์รที่มีการแบ่งแยกสายการบงัคับบญัชาตามขอบเขตหนา้ที่ความ

รบัผิดชอบอย่างชดัเจน และมีโครงสรา้งการก ากบัดูแลและบริหารความเสี่ยงที่เป็นอิสระ และมีระบบ

การป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้อย่างเหมาะสม  มีการระบุบทบาทหนา้ที่และ

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิารระดบัสงู ตลอดจนคณะกรรมการที่ไดร้บัแต่งตัง้จาก

คณะกรรมการบริษัทใหม้ีหนา้ที่ในการก าหนดนโยบายการจัดการลงทุน และติดตามประเมินผลการ

จดัการกองทนุ 

• บริษัทมีกระบวนการในการปฏิบติัหนา้ที่อย่างมีความรบัผิดชอบมีการตดัสินใจและติดตามการลงทนุที่

มีประสิทธิภาพตลอดจนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการติดตามการด าเนินงานของบริษัทที่ลงทุนใหป้ระกอบ

ธุรกิจโดยมีการก ากับดูแลกิจการที่ดีมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม  (ESG) รวมถึง การ

ปอ้งกนัการทจุรติคอรร์ปัชนั โดยอา้งอิงตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและภาคอตุสาหกรรม 

• บรษิัทมีการควบคมุก ากบัดแูลเพื่อมิใหเ้กิดการใชข้อ้มลูที่มีนยัส าคญัต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ยงั

ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ 

• บริษัทมีการใชม้าตรการการบริหารความเสี่ยงและมีการก ากบัดแูลอย่างเขม้งวดตามกฎหมายป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงิน และสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย ในการปอ้งกนัมิใหบุ้คคลหรือ

กลุ่มบุคคลที่ทางส านักงาน ปปง. ก าหนดไวใ้ชบ้ริษัทเป็นแหล่งในการฟอกเงิน หรือเป็นแหล่งพักเงิน

จากการกระท าผิดตามความผิดมลูฐาน 
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2. การป้องกันและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน ์(Conflict of Interest) 

บริษัทมีการก าหนดแนวนโยบายในการป้องกันการกระท าอนัมีลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยบรษิัทมีการสื่อสารและอบรมใหพ้นกังานเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายได้

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจดัใหพ้นกังานรบัทราบนโยบาย จรรยาบรรณ และหลกัปฏิบติั ตัง้แต่วนัแรกที่

เริ่มปฏิบติังานและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในนโยบาย หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัต่างๆ โดยที่บริษัทมี

กระบวนการก ากับดูแลและทบทวนนโยบายต่างๆ ใหเ้ป็นปัจจุบัน สอดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลง

กฎหมายและหลกัปฏิบติัต่างๆ ของหน่วยงานก ากบัดแูลอย่างสม ่าเสมอ  

บรษิัทมีแนวนโยบายการปอ้งกนัและการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชนด์งัต่อไปนี ้

- ก าหนดหลักเกณฑใ์นการป้องกันการรบัผลประโยชน์จากผูใ้หบ้ริการ หรือบุคคลอ่ืนใด 

(Soft Commission) 

- ก าหนดนโยบายเรื่องความถ่ีในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์เพื่อไม่ใหเ้กิดการซือ้ขายเกินความ

จ าเป็น (Churning) 

- ก าหนดมาตรการควบคุมดูแลการลงทุนเพื่อเป็นทรพัยส์ินของพนักงาน (Staff Dealing 

Rule) 

- ก าหนดมาตรการและหลกัปฏิบติัในการยืมตวัพนกังานโดยการพิจารณาอนุมติัตอ้งมีการ

ค านึงถึงการป้องกันการกระท าที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ

ก าหนดใหผู้บ้รหิารระดบัสงูในสายงานตอ้งมีการอนมุติัเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

- ก าหนดมาตรการป้องปรามการใชป้ระโยชนจ์ากการใชข้อ้มลูภายในของกองทุน (Insider 

trading) โดยมาตราการต่างๆ ไดแ้ก่ การก าหนดใหม้ี Chinese Wall และก าหนดระเบียบ

การปฏิบัติงานให้มีการจ ากัดขอบเขตการใช้ข้อมูลภายในเฉพาะเท่าที่จ  าเป็นต่อการ

ปฏิบัติงาน (Need to Know Basis) และก าหนดบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน  

(Access Person) เพื่อการติดตามก ากับดแูล การติดต่อสื่อสารและการใชป้ระโยชนจ์าก

ขอ้มูลภายใน อย่างเหมาะสม และป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชนต์ามที่กฎหมาย

ก าหนด 

- ก าหนดนโยบายและหลักปฏิบัติในการท าธุรกรรมกับบุคคลที่ เก่ียวข้องกัน  โดยการ

ด าเนินการใดๆ ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เก่ียวขอ้งกับบริษัท ตอ้งอยู่ในระดับที่เหมาะสม 

(At arm’s length basis) 
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3. การตัดสินใจ และติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิดทันเหตุการณ ์(Activity) 

บริษัทจัดใหม้ีกระบวนการในการติดตามการด าเนินงานของบริษัทที่ลงทุนอย่างสม ่าเสมอ 

เพื่อใหท้ราบผลการด าเนินงานของบรษิัทที่ลงทนุ และสามารถรูปั้ญหาตัง้แต่เริ่มตน้และทนัเหตกุารณ ์

บริษัทก าหนดกระบวนการการตัดสินใจลงทุน และติดตามการด าเนินงานของบริษัทที่ลงทุน 

โดยวิเคราะหปั์จจัยที่ส  าคญั เช่น ลกัษณะธุรกิจ โครงสรา้งธุรกิจ ผลประกอบการติดตามพฒันาการที่

เป็นทัง้ปัจจยัภายในและปัจจัยภายนอกที่อาจกระทบต่อมลูค่า เป็นตน้ นอกจากนี ้บริษัทยงัพิจารณา

เรื่องความยั่งยืนของบริษัทที่ลงทุนดว้ย โดยใหค้รอบคลุมปัจจัย ดา้นการก ากับดูแลกิจการที่ดี ความ

รบัผิดชอบต่อสงัคม ดา้นสิ่งแวดลอ้มรวมทัง้พิจารณาเรื่องคณุภาพของรายงานและการเปิดเผยขอ้มูล

ต่างๆ ของบรษิัทที่ลงทนุ 

การติดตามบรษิัทที่ลงทนุจะรวมไปถึง 

• การติดตามขอ้มลูข่าวสารและการเปิดเผยขอ้มลูต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งของบริษัทที่ลงทนุ 

• สายงานจดัการลงทนุของบริษัทมีการประชมุพบปะกบั ผูบ้รหิาร หรือนกัลงทนุสมัพนัธ์

ของบรษิัทที่ลงทนุ 

• การใชส้ิทธิออกเสียงในการประชมุผูถื้อหุน้ 

กรณีพบว่าบริษัทที่ลงทุนไม่ปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี หรือมีประเด็นที่เก่ียวกบั

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดลอ้ม หรือมีสญัญาณของปัญหาที่อาจส่งผลต่อมลูค่าการลงทนุอย่าง

มีนัยส าคัญ บริษัทจะพิจารณาใชส้ิทธิออกเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทดังกล่าวตามความ

เหมาะสม 

 
4. การเพ่ิมระดับในการติดตามบริษัททีล่งทุนกรณีพบประเด็นทีอ่าจส่งผลกระทบต่อมูลค่าการ

ลงทุน และประโยชนท์ีด่ีที่สุดของลูกค้า (Escalating Investee Companies) 

บริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ระบุถึงเหตุการณแ์ละแนวทางที่จ  าเป็นในการเขา้ไปด าเนินการกับ

บริษัทที่ลงทุนเพิ่มเติม หลงัจากที่บริษัทไดติ้ดตามและด าเนินการตามหลกัปฏิบติัที่ 3 แลว้ เห็นว่าไม่

เพียงพอ เพื่อใหบ้ริษัทสามารถมีส่วนร่วมแกไ้ขปัญหาและฟ้ืนมูลค่าการลงทุนในบริษัทที่ลงทุนนัน้ได้

ตัง้แต่ในระยะเริ่มตน้ 

ในการด าเนินการเพิ่มเติม สายงานจดัการลงทุนจะพิจารณาเพิ่มความเขม้ขน้ของมาตรการที่

ใชต้ามความจ าเป็น เช่น 
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• มีหนงัสือถึงคณะกรรมการของบรษิัทที่ลงทนุเพื่อแจง้ประเด็น ขอ้สงัเกต ขอ้กงัวล 

• เขา้พบประธานกรรมการหรือกรรมการอ่ืนรวมทัง้กรรมการอิสระ 

• แสดงจุดยืนของบริษัทผ่านทางการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ หรือ ขอเพิ่มวาระในการ

ประชมุ 

กรณีที่บรษิัทรบัทราบขอ้มลูที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ บรษิัทจะมี

มาตรการรกัษาความลบัของขอ้มลูดังกล่าวเพื่อป้องกันการกระท าที่อาจผิดกฎหมายและเป็นการเอา

เปรียบผูล้งทนุรายอ่ืน 

 

5. การใช้สิทธิในการออกเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททีล่งทุน (Proxy Vote) 

บริษัทพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงในบริษัทที่ลงทุนด้วยความระมัดระวังรอบคอบจากการ

พิจารณาขอ้มลูอย่างครบถว้น บริษัทไดม้ีนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกับการใชส้ิทธิออกเสียงในการ

ประชมุกบับรษิัทที่ลงทนุ โดยมีแนวปฏิบติัดงันี ้

• แนวทางในการพิจารณาขอ้มูลในแต่ละวาระการประชุม เพื่อตัดสินใจในการใชส้ิทธิ

ออกเสียงสนบัสนนุ หรือ คดัคา้น หรืองดออกเสียง 

• มีการเปิดเผยกรณีที่บรษิัทมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทที่ลงทนุ 

• บริษัทไดเ้ปิดเผยแนวทางการใชส้ิทธิออกเสียง และรายงานการใชส้ิทธิออกเสียงใน

บริษัทที่ลงทุน เพื่อใหลู้กคา้และผูถื้อหน่วยลงทุนทราบผลการใชส้ิทธิออกเสียงและ

รายละเอียดการใชส้ิทธิออกเสียงผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ผ่าน

ทางเว็บไซตข์องบรษิัท เป็นตน้ 

 

6. การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม (Collective Engagement) 

ในการด าเนินการกับบริษัทที่ลงทุนที่มีประเด็นที่ควรกังวลและบริษัทนัน้ยังไม่สามารถแก้ไข

ปัญหาไดส้  าเร็จลุล่วงหลงัจากเพิ่มระดับในการติดตามได ้บริษัทมีนโยบายการร่วมมือกับผูล้งทุนอ่ืน 

และผูม้ีส่วนไดเ้สีย (Collective Engagement) โดยจะเปิดเผยนโยบาย เพื่อท าใหบ้ริษัทที่ลงทุนเห็น

ความส าคัญของประเด็นข้อกังวลของบริษัท โดยระบุถึงประเภทของสถานการณ์ที่จะร่วมมือกับ  

ผูล้งทุนอ่ืนและความพรอ้มที่จะท างานร่วมกับผูล้งทุนอ่ืน ทั้งที่เป็นกลุ่มทางการและไม่เป็นทางการ  

 

 



6 

 

ในการรว่มมือกบัผูล้งทุนอ่ืนหรือผูม้ีส่วนไดเ้สีย เพื่อด าเนินการกบับริษัทที่ลงทนุ หากเป็นการร่วมมือถึง

ขั้นตกลงร่วมมือกันบริหารกิจการหรือด าเนินการอ่ืนใด บริษัทจะใชค้วามระมัดระวังและปฏิบัติให้

เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

 

7. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย (Disclosure) 

บริษัทมีระบบในการจัดเก็บข้อมูลในการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่

เหมาะสม เพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สดุของลกูคา้ และมีการทบทวนนโยบายอย่างสม ่าเสมอ ใหส้อดคลอ้งกับ

แนวทางหลกัธรรมาภิบาลการลงทุนของส านกังาน ก.ล.ต. ที่ออกใหม่หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดย

บริษัทจะเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบติัตามนโยบายใหล้กูคา้และผูถื้อหน่วย

ลงทนุทราบผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจ าปี หรือ ทางเว็บไซตข์องบรษิัท เป็นตน้ 


