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นโยบายธรรมาภบิาลการลงทุน (Investment Governance Policy) 
  
บทน า 

 ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านกังาน”) ตระหนกัถึง
ความส าคญัท่ีควรมีหลกัธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: I Code) เพื่อเป็นหลกัปฏิบติั
ส าหรับการดูแลการลงทุนของผูล้งทุนสถาบนัตามแนวทางสากล โดยการมีหลกัธรรมาภิบาลการลงทุนน้ี จะ
น ามาซ่ึงความน่าเช่ือถือของผูล้งทุนสถาบนัท่ีรับจดัการเงินลงทุนให้กบัทั้งลูกคา้ในประเทศและต่างประเทศ 
และเป็นการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเก้ือหนุนให้เกิดการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการประกอบธุรกิจอย่าง
รับผดิชอบของบริษทัและกิจการในตลาดทุนไทยดว้ย 

 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั (“บริษทั”) ในฐานะผูล้งทุนสถาบนัท่ี

รับจดัการเงินลงทุน ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัในเร่ืองหลกัธรรมาภิบาลการลงทุนดงักล่าว จึงไดป้ระกาศ
รับการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลการลงทุน เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2560 และเพื่อเป็นการปฏิบติัให้เป็นไป
ตามแนวทางการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลการลงทุนของส านกังาน บริษทัจึงไดก้ าหนดนโยบายธรรมาภิ
บาลการลงทุน (Investment Governance Policy) น้ีข้ึน เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการปฏิบติังานต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ 

 นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนฉบบัน้ี ก าหนดข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานส าหรับ
คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ในการบริหารจดัการเงินลงทุนของลูกคา้และผูถื้อหน่วย
ลงทุนดว้ยความซ่ือสัตย ์ระมดัระวงั และใชค้วามรู้ความสามารถตามมาตรฐานเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ เพื่อให้
เกิดประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกคา้และผูถื้อหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยมีส่วนร่วมในการผลกัดนัให้เกิดการ
สร้างคุณค่าการด าเนินกิจการอยา่งย ัง่ยนืในบริษทัท่ีลงทุน 

 
บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ  

1. คณะกรรมการบริษทัอนุมติันโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และมอบหมายให้คณะกรรมการ
ก ากบัการลงทุน (Investment Committee : IC Governance) สายการลงทุนและผูบ้ริหารกองทุน 
เป็นผูป้ฏิบติัตามนโยบายน้ี 

2. ก าหนดให้สายการลงทุนโดยผูบ้ริหารกองทุนมีกระบวนการในการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างมีความ
รับผดิชอบ โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้และผูถื้อหน่วยเป็นส าคญัภายใตค้วามเส่ียงท่ียอมรับ
ได ้
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แนวปฏิบัติในการลงทุน 
 เพื่อให้การบริหารจดัการลงทุนเป็นไปตามกฎหมายและขอ้ตกลงกบัลูกคา้ ดว้ยความรับผิดชอบมี

จริยธรรมและจรรยาบรรณและเป็นประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดทั้งกบัลูกคา้และผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจึงไดก้ าหนด
แนวปฏิบติัการลงทุนเบ้ืองตน้ไวด้งัน้ี  

1. บริหารจดัการลงทุนด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ระมัดระวงั และใช้ความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ  

2. น าเอาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ของบริษทัท่ีจะลงทุนมาประกอบการพิจารณาในการเลือกลงทุน 

3. การป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยอา้งอิงตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและภาคอุตสาหกรรม 
4. การจดัการกบัการใชข้อ้มูลท่ีมีนยัส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยท่ี์ลงทุนท่ียงัไม่

เปิดเผยต่อสาธารณะและการป้องกนัพฤติกรรมการลงทุนท่ีก่อให้เกิดการกระท าท่ีไม่เป็นธรรม
ในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

5. การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย   
  

แนวปฏิบัติตามหลกัธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code : I Code) 
บริษทัมีการก าหนดแนวปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลการลงทุน ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
1. การป้องกนัและจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (conflict of interest management)  

บริษทัมีการก าหนดมาตรการในการป้องกนัการกระท าอนัมีลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการจดัการกองทุน ไดแ้ก่ 

1.1 การก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน และการควบคุมท่ีท าให้
คณะกรรมการและผูบ้ริหาร สามารถบริหารจดัการลงทุนเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของ
ลูกคา้และอยูเ่หนือประโยชน์ของผูถื้อหุน้หรือกลุ่มธุรกิจ 

1.2 ก าหนดระบบงานและมาตรการ ตลอดจนวิธีปฏิบติัเพื่อป้องกันและจัดการความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

1.3 มาตรการควบคุมดูแลการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผูใ้หบ้ริการหรือบุคคลอ่ืนใด 
1.4 มาตรการควบคุมดูแลการลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของพนกังาน (staff dealing) 
1.5 มาตรการป้องปรามการใช้ประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของกองทุน (insider 

trading) 
โดยบริษทัมีการส่ือสารและอบรมให้พนักงานเข้าใจและปฏิบติัตามมาตรการต่างๆ ท่ี

ก าหนดไว ้ นอกจากน้ี ยงัจดัให้มีกระบวนการก ากบัดูแลและตรวจสอบการปฏิบติัตามอย่าง
สม ่าเสมอ 
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2. การตดัสินใจและติดตามการลงทุนอยา่งใกลชิ้ดทนัเหตุการณ์ (actively) 
บริษทัจดัให้มีกระบวนการในการติดตามการด าเนินงานของบริษทัท่ีลงทุนอยา่งสม ่าเสมอ 

เพื่อให้มัน่ใจว่าการบริหารจดัการและการด าเนินงานของบริษทัท่ีลงทุนสามารถน าไปสู่ผลท่ี
ตอ้งการและรู้ปัญหาตั้งแต่เร่ิมตน้และทนัเหตุการณ์  

โดยมีการก าหนดปัจจัยท่ีใช้ในการพิจารณาบริษัทท่ีลงทุน เช่น ผลประกอบการ การ
รายงานและการเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้  

กรณีพบว่า บริษทัท่ีลงทุนไม่ปฏิบติัตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี หรือมีประเด็นท่ี
เก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม หรือมีสัญญาณของปัญหาท่ีอาจส่งผลต่อมูลค่า
การลงทุน บริษทัจะมีการพิจารณาในแต่ละประเด็นและด าเนินการกบับริษทัท่ีลงทุนตามความ
เหมาะสม 
 

3. การเพิ่มระดบัในการติดตามบริษทัท่ีลงทุน เม่ือเห็นว่าการติดตามตามแนวปฏิบติัตามขอ้ 2 ไม่
เพียงพอ (escalating investee companies) 

ในกรณีท่ีบริษัทได้ติดตามและด าเนินการตามแนวปฏิบติัข้อ 2 แล้วเห็นว่าไม่เพียงพอ 
บริษทัมีแนวทางท่ีจ าเป็นในการด าเนินการ (engagement) กบับริษทัท่ีลงทุนเพิ่มเติม เพื่อสร้าง
โอกาสในการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาหรือฟ้ืนมูลค่าการลงทุนในบริษทัท่ีลงทุนไดต้ั้งแต่
ในระยะเร่ิมตน้ 

ในการเพิ่มระดับการติดตามนั้ น บริษัทจะพิจารณาด าเนินการเพิ่มความเข้มข้นของ
มาตรการท่ีใชต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 

4. เปิดเผยนโยบายการใชสิ้ทธิออกเสียงและผลการใชสิ้ทธิออกเสียง 
บริษทัไดมี้การก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิออกเสียงในการประชุม

กบับริษทัท่ีลงทุน โดยไดก้ าหนด 
(1) แนวทางในการพิจารณาขอ้มูลในแต่ละวาระการประชุม เพื่อใช้ตดัสินใจในการใช้

สิทธิออกเสียงสนบัสนุน คดัคา้น หรืองดออกเสียง  
(2) กรณีท่ีบริษทัจะไม่ใชสิ้ทธิออกเสียง 
(3) แนวทางการลงมติในกรณีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดเผยรายงานการใชสิ้ทธิออกเสียงในบริษทัท่ีลงทุน เพื่อให้ลูกคา้ทราบผล

การใชสิ้ทธิออกเสียงและรายละเอียดการใชสิ้ทธิออกเสียงทางเวบ็ไซดข์องบริษทั 
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5. การร่วมมือกบัผูล้งทุนอ่ืนตามความเหมาะสม (collective engagement) 
ในการร่วมมือกบัผูล้งทุนอ่ืนหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย บริษทัไดมี้การเขา้ร่วมเป็นสมาชิก

ของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน (AIMC) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างผูล้งทุน ถือเป็นมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินการกบับริษทัท่ีลงทุนท่ีมีขอ้
กงัวลและยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้ 
 

6. การเปิดเผยนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนต่อลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ 
บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบติัตามนโยบาย

ใหลู้กคา้และผูถื้อหน่วยลงทุนทราบผา่นทางเวบ็ไซต ์และรายงานประจ าปีของบริษทั  


