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2. 

บทนํา 

             ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) ตระหนกัถึง 

ความสาํคญัท่ีควรมีหลกัธรรมาภิบาลการลงทนุ (Investment Governance Code: I Code) เพื่อเป็นหลกัปฏิบติั 

สาํหรบัการดแูลการลงทนุของผูล้งทนุสถาบนัตามแนวทางสากล การมีหลกัธรรมาภิบาลการลงทนุนีจ้ะนาํมาซึ่ง

ความน่าเชื่อถือของผูล้งทนุสถาบนัที่รบัจดัการเงินลงทนุใหก้บัทัง้ลกูคา้ในประเทศและต่างประเทศ และเป็นการ 

สรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีเกือ้หนนุใหเ้กิดการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี และการประกอบธุรกิจอย่างรบัผิดชอบของ บริษัท

และกิจการในตลาดทนุไทยดว้ย 

 

             บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จาํกดั (“บรษัิท”) ในฐานะบรษัิทจดัการลงทนุ ไดใ้หค้วามสาํคญั

ในเรื่องหลกัธรรมาภิบาลการลงทนุดงักลา่ว จึงไดป้ระกาศรบัการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลการลงทุน เมื่อวนัที่ 21 

พฤศจิกายน 2560 และเพื่อเป็นการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามแนวทางการปฏิบติัตาม 

หลกัธรรมาภิบาลการลงทนุของสาํนกังาน  ก.ล.ต.บริษัทจึงไดก้าํหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน(Investment 

Governance Policy) นีข้ึน้ เพื่อใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการปฏิบติังานต่อไป 

 

วัตถุประสงค ์

              นโยบายธรรมาภิบาลการลงทนุฉบบันีก้าํหนดขึน้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานสาํหรบัคณะกรรมการ

ผูบ้รหิารและพนกังานของบริษัทในการบรหิารจดัการเงินลงทนุของลกูคา้และผูถื้อหน่วยลงทนุดว้ยความซื่อสตัย์

สจุรติโปรง่ใสและใชค้วามรูค้วามสามารถเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ลกูคา้และผูถื้อหน่วย ลงทนุในระยะยาว 

 

 

 

 

 



3. 

นโยบายธรรมาภบิาลการลงทุน (Investment Governance Code Policy - I Code Policy) 

1 การกาํหนดนโยบายหลักธรรมาภบิาลการลงทุน 

บรษัิทมีการกาํหนดนโยบายหลกัธรรมาภิบาลการลงทนุเป็นลายลกัษณอ์กัษรท่ีให ้ความสาํคญัใน

การสรา้งและถ่ายทอดวฒันธรรมการลงทนุที่มีธรรมาภิบาลทัง้ในและภายนอกองคก์ร โดยนโยบายดงักล่าว

ไดร้บัอนมุติัจากคณะกรรมการบรษัิทมีลกัษณะดงันี ้

• บรษัิทมีการกาํหนดโครงสรา้งองคก์รท่ีมีการแบ่งแยกสายการบงัคบับญัชาตามขอบเขต 

หนา้ท่ีความรบัผิดชอบอย่างชดัเจน และมีโครงสรา้งการกาํกบัด ูแลและบรหิารความเสี่ยงที่เป็นอิสระ และ มี

ระบบการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้อย่างเหมาะสมมีการระบบุทบาทหนา้ท่ีและ

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทผูบ้รหิารระดบัสงูตลอดจนคณะกรรมการที่ไดร้บัแต่งตัง้จาก

คณะกรรมการบริษัทใหม้ีหนา้ที่ในการกาํหนดนโยบายการ จดัการลงทนุ และติดตามประเมินผลการจดัการ

กองทนุ 

• บรษัิทมีกระบวนการในการปฏิบติัหนา้ท่ีอย่างมีความรบัผิดชอบมีการตดัสินใจและติดตาม การลงทนุท่ีมี

ประสิทธิภาพตลอดจนเขา้ไปมีสว่นรว่มในการติดตามการดาํเนินงานของบริษัทที่ ลงทุนใหป้ระกอบธุรกิจ

โดยมีการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและ สิ่งแวดลอ้ม (ESG) รวมถึง การปอ้งกนัการ

ทจุรติคอรร์ปัชั่น โดยอา้งอิงตามขอ้กาํหนดของ กฎหมายและภาคอตุสาหกรรม 

• การควบคมุกาํกบัดแูลมิใหเ้กิดการใชข้อ้มลูท่ีมีนยัสาํคญัต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาท่ียงัไม่ เปิดเผยต่อ

สาธารณะ 

• บรษัิทมีการใชม้าตรการการบรหิารความเสี่ยง และมีการกาํกบัดแูลอย่างเขม้งวดตาม กฎหมายป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงิน และสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย ใน การป้องกนัมิใหบ้คุคลหรือ

กลุม่บคุคลในใชบ้รษัิทเป็นแหลง่ในการฟอกเงิน หรือเป็นแหลง่พกั เงินจากการกระทาํผิดตามความผิดมลู

ฐาน 

 

 

 



4. 

2. การป้องกันและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน ์(conflict of interest) 

บรษัิทมีการกาํหนดแนวนโยบายในการปอ้งกนัการกระทาํอนัมีลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชนโ์ดยบรษัิทมีการสื่อสารและอบรมใหพ้นกังานเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายได ้

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจดัใหพ้นกังานรบัทราบนโยบายจรรยาบรรณและหลกัปฏิบติั ตง้แต่วนัแรกท่ี เริ่ม

ปฏิบติังานและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัต่างๆ โดยท่ีบรษัิทมี 

กระบวนการกาํกบัดแูลและทบทวนนโยบายต่างๆ ใหเ้ป็นปัจจบุนั สอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลง กฎหมาย

และหลกัปฏิบติัต่างๆ ของหน่วยงานกาํกบัดแูลอย่างสมํ่าเสมอ บรษัิทมีแนวนโยบายการป้องกนัและการ

จดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชนด์งัต่อไปนี ้

• กาํหนดหลกัเกณฑใ์นการปอ้งกนัการรบัผลประโยชนจ์ากผูใ้หบ้ริการหรือบคุคลอ่ืนใด (Soft       

Commission) 

• กาํหนดนโยบายเรื่องความถ่ีในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์เพื่อไม่ใหเ้กิดการซือ้ขายเกินความ จาํเป็น 

(Churning) 

•  กาํหนดมาตรการควบคมุดแูลการลงทุนเพื่อเป็นทรพัยส์ินของพนกังาน (Staff Dealing Rule) 

• กาํหนดมาตรการและหลกัปฏิบติัในการยืมตวัพนกังานโดยการพิจารณาอนมุติัตอ้งมีการคาํนึงถึงการ

ปอ้งกนัการกระทาํท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละกาํหนดให ้ผูบ้ริหารระดบัสงูในสายงาน

ตอ้งมีการอนมุติัเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

• กาํหนดมาตรการปอ้งปรามการใชป้ระโยชนจ์ากการใชข้อ้มลูภายในของกองทุน (insider trading) โดย

มาตราการต่างๆ ไดแ้ก่ การกาํหนดใหม้ี Chinese Wall และกาํหนดระเบียบการ ปฏิบติังานใหม้ีการจาํกดั

ขอบเขตการใชข้อ้มลูภายในเฉพาะเท่าที่จาํเป็นต่อการปฏิบติังาน (Need to Know Basis) และกาํหนด

บคุคลท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มลูภายใน ( Access Person) เพื่อการติดตามกาํกบัดแูละการติดต่อสื่อสารและ

การใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูภายในอย่างเหมาะสม และป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์ามท่ีกฎหมาย

กาํหนด 

 

 



5. 

• กาํหนดนโยบายและหลกัปฏิบติัในการทาํธุรกรรมกบับุคคลที่เก่ียวขอ้งกนัโดยการดาํเนินการ ใดๆระหว่าง

บรษัิทกบับุคคลที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิท ตอ้งอยู่ในระดบัที่เหมาะสม (arm’s length basis) 

 

3. การตัดสินใจ และติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิดทันเหตุการณ ์(Activity) 

บรษัิทจดัใหม้ีกระบวนการในการติดตามการดาํเนินงานของบรษัิทที่ลงทนุอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใหท้ราบผล

การดาํเนินงานของบรษัิทที่ลงทนุ และสามารถรูปั้ญหาตัง้แต่เริ่มตน้และทนัเหตกุารณ ์บรษัิทกาํหนดกระบวนการการ

ตดัสินใจลงทุน และติดตามการดาํเนินงานของบรษัิทที่ลงทุน โดยวิเคราะหปั์จจยัท่ีสาํคญั เชน่ ลกัษณะธุรกิจ 

โครงสรา้งธุรกิจ ผลประกอบการติดตามพฒันาการท่ี เป็นทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีอาจกระทบต่อมลูค่า 

เป็นตน้ นอกจากนีบ้รษัิทพิจารณาเรื่อง ความยั่งยืนของบรษัิทที่ลงทนุดว้ย โดยใหค้รอบคลมุปัจจยั ดา้นการกาํกบั

ดแูลกิจการที่ดี ความรบัผิดชอบต่อสงัคม ดา้นสิ่งแวดลอ้มรวมทัง้พิจารณาเรื่องคณุภาพของรายงานและการเปิดเผย

ขอ้มลู ต่างๆ ของบรษัิทท่ีลงทนุ การติดตามบรษัิทท่ีลงทุนจะรวมไปถึง  

• การติดตามขอ้มลูข่าวสารและการเปิดเผยขอ้มลูต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของบริษัทท่ีลงทนุ 

• สายงานจดัการลงทนุของบรษัิทมีการประชมุพบปะกบั ผูบ้รหิาร หรือนกัลงทนุสมัพนัธข์อง บริษัทที่ลงทนุ 

• การใชส้ิทธิออกเสียงในการประชมุผูถื้อหุน้ กรณีพบว่าบรษัิทท่ีลงทนุไม่ปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูละ

กิจการท่ีดี หรือมีประเด็นท่ีเก่ียวกบั ความรบัผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดลอ้ม หรือมีสญัญาณของปัญหาท่ีอาจ

สง่ผลต่อมลูค่าการ ลงทนุอย่างมีนยัสาํคญั บริษัทจะพิจารณาใชส้ิทธิออกเสียงในการประชมุผูถื้อหุน้ของ

บรษัิท ดงักลา่วตามความเหมาะสม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



6. 

 

4. การเพ่ิมระดบัในการติดตามบริษัททีล่งทุนกรณีพบประเด็นทีอ่าจส่งผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุน และ

ประโยชนท์ีด่ีทีสุ่ดของลูกค้า (Escalating investee companies)  

บรษัิทมีแนวทางปฏิบติัที่ระบุถึงเหตกุารณแ์ละแนวทางที่จาเป็นในการเขา้ไปดาเนินการกบับรษัิทที่ลงทนุ

เพิ่มเติม หลงัจากที่บริษัทไดติ้ดตามและดาเนินการตามหลกัปฏิบติัที่ 3 แลว้ เห็นว่าไม่เพียงพอ เพื่อใหบ้ริษัทสามารถ

มีสว่นรว่มแกไ้ขปัญหาและฟ้ืนมลูค่าการลงทนุในบรษัิทท่ีลงทนุนัน้ไดต้ัง้แต่ในระยะเริ่มตน้  

ในการดาํเนินการเพิ่มเติม สายงานจดัการลงทนุจะพิจารณาเพิ่มความเขม้ขน้ของมาตรการท่ีใชต้ามความจาเป็น 

เช่น  

• มีหนงัสือถึงคณะกรรมการของบรษัิทที่ลงทนุเพื่อแจง้ประเด็น ขอ้สงัเกต ขอ้กงัวล  

• เขา้พบประธานกรรมการหรือกรรมการอ่ืนรวมทัง้กรรมการอิสระ  

• แสดงจดุยืนของบรษัิทผ่านทางการเขา้ร่วมประชมุผูถื้อหุน้ หรือ ขอเพิ่มวาระในการประชมุ  

 

กรณีท่ีบริษัทรบัทราบขอ้มลูที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ บรษัิทจะมีมาตรการรกัษา

ความลบัของขอ้มลูดงักลา่วเพื่อปอ้งกนัการกระทาท่ีอาจผิดกฎหมายและเป็นการเอาเปรียบผูล้งทนุรายอ่ืน  

 

 

5. การใช้สิทธิในการออกเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ลงทุน (proxy vote)  

บรษัิทพิจารณาใชส้ิทธิออกเสียงในบรษัิทที่ลงทนุดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบจากการพิจารณาขอ้มลู

อย่างครบถว้น บรษัิทไดม้ีนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการใชส้ิทธิออกเสียงในการประชมุกบับรษัิทที่ลงทุน โดยมี

แนวปฏิบติัดงันี ้ 

• แนวทางในการพิจารณาขอ้มลูในแต่ละวาระการประชุม เพื่อตดัสินใจในการใชส้ิทธิออกเสียงสนบัสนนุ 

หรือ คดัคา้น หรืองดออกเสียง  

• มีการเปิดเผยกรณีท่ีบริษัทมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทท่ีลงทนุ  

• บรษัิทไดเ้ปิดเผยแนวทางการใชส้ิทธิ์ออกเสียง และรายงานการใชส้ิทธิออกเสียงในบรษัิทที่ลงทนุ เพื่อให้

ลกูคา้และผูถื้อหน่วยลงทนุทราบผลการใชส้ิทธิออกเสียงและรายละเอียดการใชส้ิทธิออกเสียงผ่านช่องทาง

ต่างๆ ตามท่ีกฎหมายกาํหนด เช่น ผ่านทางเว็บไซดข์องบรษัิท  

 

 

 



7. 

 

6. การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม(Collective Engagement)  

ในการดาํเนินการกบับริษัทที่ลงทนุที่มีประเด็นที่ควรกงัวลและบรษัิทนัน้ยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดส้าเรจ็

ลลุว่งหลงัจากเพิ่มระดบัในการติดตามได ้บรษัิทมีนโยบายการรว่มมือกบัผูล้งทนุอ่ืน และผูม้ีสว่นไดเ้สีย (collective 

engagement) โดยจะเปิดเผยนโยบาย เพื่อทาํใหบ้รษัิทที่ลงทนุเห็นความสาํคญัของประเด็นขอ้กงัวลของบรษัิท โดย

ระบถึุงประเภทของสถานการณท์ี่จะรว่มมือกบัผูล้งทนุอ่ืนและความพรอ้มที่จะทาํงานร่วมกบัผูล้งทนุอ่ืน ทัง้ที่เป็น

กลุม่ทางการและไม่เป็นทางการ ในการรว่มมือกบัผูล้งทนุอ่ืนหรือผูม้ีสว่นไดเ้สีย เพื่อดาํเนินการกบับริษัทที่ลงทนุ 

หากเป็นการร่วมมือถึงขัน้ตกลงรว่มมือกนับรหิารกิจการหรือดาเนินการอ่ืนใด บรษัิทจะใชค้วามระมดัระวงัและ

ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

 

7. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย (Disclosure)  

บรษัิทมีระบบในการจดัเก็บขอ้มลูในการปฏิบติัตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทนุท่ีเหมาะสม เพื่อ

ประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของลกูคา้ และมีการทบทวนนโยบายอย่างสมํ่าเสมอ ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางหลกัธรรมาภิบาล

การลงทนุของสานกังาน ก.ล.ต. ที่ออกใหม่หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยบรษัิทจะเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาล

การลงทนุและการปฏิบติัตามนโยบายใหล้กูคา้และผูถื้อหน่วยลงทนุทราบผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น รายงาน

ประจาํปี หรือ ทางเว็บไซตข์องบรษัิท 

 

 

 

 

 

 

 


