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บทนา

ตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ตระหนักถึง
ความสาคัญที่ควรมีหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: I Code) เพื่อเป็ นหลักปฏิบตั ิ
สาหรับการดูแลการลงทุนของผู้ลงทุนสถาบันตามแนวทางสากล การมีหลักธรรมาภิบาลการลงทุนนี ้จะนามาซึง่
ความน่าเชื่อถือของผู้ลงทุนสถาบันที่รับจัดการเงินลงทุนให้ กบั ทังลู
้ กค้ าในประเทศและต่างประเทศ และเป็ นการ
สร้ างสภาพแวดล้ อมที่เกื ้อหนุนให้ เกิดการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทและกิจการในตลาดทุนไทยด้ วย

และการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบของ

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จากัด (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดการลงทุน ได้ ให้
ความสาคัญในเรื่ องหลักธรรมาภิบาลการลงทุนดังกล่าว จึงได้ ประกาศรับการปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาลการ
ลงทุน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 และเพื่อเป็ นการปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามแนวทางการปฏิบตั ิตามหลักธรร
มาภิบาลการลงทุนของสานักงาน ก.ล.ต. บริ ษัทจึงได้ กาหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment
Governance Policy) นี ้ขึ ้น เพื่อใช้ เป็ นหลักเกณฑ์ในการปฏิบตั งิ านต่อไป

วัตถุประสงค์

นโยบายธรรมาภิ บ าลการลงทุ น ฉบับ นี ก้ าหนดขึ น้ เพื่ อ เป็ นแนวทางในการปฏิ บัติ ง านส าหรั บ
คณะกรรมการผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทในการบริ หารจัดการเงินลงทุนของลูกค้ าและผู้ถือหน่วยลงทุน
ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต โปร่งใสและใช้ ความรู้ความสามารถเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ลกู ค้ าและผู้ถือหน่วย
ลงทุนในระยะยาว
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นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code Policy - I Code Policy)

1. การกาหนดนโยบายหลักธรรมาภิบาลการลงทุน
บริษัทมีการกาหนดนโยบายหลักธรรมาภิบาลการลงทุนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่ให้
ความสาคัญในการสร้ างและถ่ายทอดวัฒนธรรมการลงทุนที่มีธรรมาภิบาลทังในและภายนอกองค์
้
กร
โดยนโยบายดังกล่าวได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษัทมีลกั ษณะดังนี ้
• บริษัทมีการกาหนดโครงสร้ างองค์กรที่มีการแบ่งแยกสายการบังคับบัญชาตามขอบเขตหน้ าที่
ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และมีโครงสร้ างการกากับดูแลและบริหารความเสี่ยงที่เป็ นอิสระ
และ มีระบบการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้นอย่างเหมาะสม มีการระบุ
บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารระดับสูง ตลอดจน
คณะกรรมการที่ได้ รับแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทให้ มีหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายการ
จัดการลงทุน และติดตามประเมินผลการจัดการกองทุน
• บริษัทมีกระบวนการในการปฏิบตั หิ น้ าที่อย่างมีความรับผิดชอบมีการตัดสินใจและติดตาม
การลงทุนที่มีประสิทธิภาพตลอดจนเข้ าไปมีสว่ นร่วมในการติดตามการดาเนินงานของบริษัทที่
ลงทุนให้ ประกอบธุรกิจโดยมีการกากับดูแลกิจการที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้ อม (ESG) รวมถึง การป้องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยอ้ างอิงตามข้ อกาหนดของ
กฎหมายและภาคอุตสาหกรรม
• การควบคุมกากับดูแลมิให้ เกิดการใช้ ข้อมูลที่มีนยั สาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ยงั ไม่
เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
• บริษัทมีการใช้ มาตรการการบริหารความเสี่ยง

และมีการกากับดูแลอย่างเข้ มงวดตาม

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย ใน
การป้องกันมิให้ บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลในใช้ บริษัทเป็ นแหล่งในการฟอกเงิน หรื อเป็ นแหล่งพัก
เงินจากการกระทาผิดตามความผิดมูลฐาน
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2. การป้ องกันและการจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (conflict of interest)
บริษัทมีการกาหนดแนวนโยบายในการป้องกันการกระทาอันมีลกั ษณะที่อาจก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์โดยบริษัทมีการสื่อสารและอบรมให้ พนักงานเข้ าใจและปฏิบตั ติ ามนโยบายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้ พนักงานรับทราบนโยบาย จรรยาบรรณ และหลักปฏิบตั ิ ตังแต่
้ วนั แรกที่
เริ่มปฏิบตั งิ านและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิตา่ งๆ โดยที่บริษัทมี
กระบวนการกากับดูแลและทบทวนนโยบายต่างๆ ให้ เป็ นปัจจุบนั สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลง
กฎหมายและหลักปฏิบตั ิตา่ งๆ ของหน่วยงานกากับดูแลอย่างสม่าเสมอ
บริษัทมีแนวนโยบายการป้องกันและการจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั ต่อไปนี ้
• กาหนดหลักเกณฑ์ในการป้องกันการรับผลประโยชน์จากผู้ให้ บริการ หรื อบุคคลอื่นใด (Soft
Commission)
• กาหนดนโยบายเรื่ องความถี่ในการซื ้อขายหลักทรัพย์

เพื่อไม่ให้ เกิดการซื ้อขายเกินความ

จาเป็ น (Churning)
• กาหนดมาตรการควบคุมดูแลการลงทุนเพื่อเป็ นทรัพย์สินของพนักงาน (Staff Dealing Rule)
• กาหนดมาตรการและหลักปฏิบตั ใิ นการยืมตัวพนักงานโดยการพิจารณาอนุมตั ิต้องมีการ
คานึงถึงการป้องกันการกระทาที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และกาหนดให้
ผู้บริหารระดับสูงในสายงานต้ องมีการอนุมตั เิ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร
• กาหนดมาตรการป้องปรามการใช้ ประโยชน์จากการใช้ ข้อมูลภายในของกองทุน

(insider

trading) โดยมาตราการต่างๆ ได้ แก่ การกาหนดให้ มี Chinese Wall และกาหนดระเบียบการ
ปฏิบตั งิ านให้ มีการจากัดขอบเขตการใช้ ข้อมูลภายในเฉพาะเท่าที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั งิ าน
(Need to Know Basis) และกาหนดบุคคลที่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลภายใน ( Access Person)
เพื่อการติดตามกากับดูแล การติดต่อสื่อสารและการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลภายใน อย่าง
เหมาะสม และป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตามที่กฎหมายกาหนด
• กาหนดนโยบายและหลักปฏิบตั ใิ นการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน โดยการดาเนินการ
ใดๆระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริษัท ต้ องอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม (arm’s length
basis)
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3. การตัดสินใจ และติดตามการลงทุนอย่ างใกล้ ชิดทันเหตุการณ์ (Activity)
บริ ษัทจัดให้ มีกระบวนการในการติดตามการดาเนินงานของบริ ษัทที่ลงทุนอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้ ทราบผลการดาเนินงานของบริษัทที่ลงทุน และสามารถรู้ปัญหาตังแต่
้ เริ่มต้ นและทันเหตุการณ์
บริ ษัทกาหนดกระบวนการการตัดสินใจลงทุน และติดตามการดาเนินงานของบริ ษัทที่ลงทุน
โดยวิเคราะห์ปัจจัยที่สาคัญ เช่น ลักษณะธุรกิจ โครงสร้ างธุรกิจ ผลประกอบการติดตามพัฒนาการที่
เป็ นทังปั
้ จจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่อาจกระทบต่อมูลค่า เป็ นต้ น นอกจากนี ้ บริษัทพิจารณาเรื่ อง
ความยั่ง ยื นของบริ ษัท ที่ ล งทุน ด้ ว ย โดยให้ ครอบคลุม ปั จ จัย ด้ านการกากับดูแลกิ จ การที่ ดี ความ
รับผิดชอบต่อสังคม ด้ านสิ่งแวดล้ อมรวมทังพิ
้ จารณาเรื่ องคุณภาพของรายงานและการเปิ ดเผยข้ อมูล
ต่างๆ ของบริษัทที่ลงทุน
การติดตามบริ ษัทที่ลงทุนจะรวมไปถึง
• การติดตามข้ อมูลข่าวสารและการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัทที่ลงทุน
• สายงานจัดการลงทุนของบริ ษัทมีการประชุมพบปะกับ ผู้บริหาร หรื อนักลงทุนสัมพันธ์ของ
บริษัทที่ลงทุน
• การใช้ สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
กรณีพบว่าบริษัทที่ลงทุนไม่ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี หรื อมีประเด็นที่เกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้ อม หรื อมีสญ
ั ญาณของปัญหาที่อาจส่งผลต่อมูลค่าการ
ลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ บริษัทจะพิจารณาใช้ สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
ดังกล่าวตามความเหมาะสม
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4. การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุนกรณีพบประเด็นที่อาจส่ งผลกระทบต่ อมูลค่ าการ
ลงทุน และประโยชน์ ท่ ดี ีท่ ีสุดของลูกค้ า (Escalating investee companies)
บริษัทมีแนวทางปฏิบตั ทิ ี่ระบุถึงเหตุการณ์และแนวทางที่จาเป็ นในการเข้ าไปดาเนินการกับ
บริษัทที่ลงทุนเพิ่มเติม หลังจากที่บริ ษัทได้ ตดิ ตามและดาเนินการตามหลักปฏิบตั ทิ ี่ 3 แล้ ว เห็นว่าไม่
เพียงพอ เพื่อให้ บริษัทสามารถมีสว่ นร่วมแก้ ไขปัญหาและฟื น้ มูลค่าการลงทุนในบริษัทที่ลงทุนนันได้
้
ตังแต่
้ ในระยะเริ่มต้ น
ในการดาเนินการเพิ่มเติม สายงานจัดการลงทุนจะพิจารณาเพิ่มความเข้ มข้ นของมาตรการที่
ใช้ ตามความจาเป็ น เช่น
• มีหนังสือถึงคณะกรรมการของบริษัทที่ลงทุนเพื่อแจ้ งประเด็น ข้ อสังเกต ข้ อกังวล
• เข้ าพบประธานกรรมการหรื อกรรมการอื่นรวมทังกรรมการอิ
้
สระ
• แสดงจุดยืนของบริษัทผ่านทางการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรื อ ขอเพิ่มวาระในการ
ประชุม
กรณีที่บริ ษัทรับทราบข้ อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ บริษัทจะมี
มาตรการรักษาความลับของข้ อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันการกระทาที่อาจผิดกฎหมายและเป็ นการเอา
เปรี ยบผู้ลงทุนรายอื่น
5. การใช้ สิทธิในการออกเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ลงทุน (proxy vote)
บริษัทพิจารณาใช้ สิทธิออกเสียงในบริษัทที่ลงทุนด้ วยความระมัดระวังรอบคอบจากการ
พิจารณาข้ อมูลอย่างครบถ้ วน บริ ษัทได้ มีนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการใช้ สิทธิออกเสียงในการ
ประชุมกับบริษัทที่ลงทุน โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
• แนวทางในการพิจารณาข้ อมูลในแต่ละวาระการประชุม เพื่อตัดสินใจในการใช้ สิทธิ
ออกเสียงสนับสนุน หรื อ คัดค้ าน หรื องดออกเสียง
• มีการเปิ ดเผยกรณีที่บริ ษัทมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัทที่ลงทุน
• บริษัทได้ เปิ ดเผยแนวทางการใช้ สิทธิ์ออกเสียง
บริษัทที่ลงทุน

และรายงานการใช้ สิทธิออกเสียงใน

เพื่อให้ ลกู ค้ าและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผลการใช้ สิทธิออกเสียงและ

รายละเอียดการใช้ สิทธิออกเสียงผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่กฎหมายกาหนด เช่น ผ่าน
ทางเว็บไซด์ของบริษัท
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6. การร่ วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม(Collective Engagement)
ในการดาเนินการกับบริ ษัทที่ลงทุนที่มีประเด็นที่ควรกังวลและบริษัทนันยั
้ งไม่สามารถแก้ ไข
ปัญหาได้ สาเร็จลุลว่ งหลังจากเพิ่มระดับในการติดตามได้ บริษัทมีนโยบายการร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่น
และผู้มีสว่ นได้ เสีย (collective engagement) โดยจะเปิ ดเผยนโยบาย เพื่อทาให้ บริษัทที่ลงทุนเห็น
ความสาคัญของประเด็นข้ อกังวลของบริ ษัท โดยระบุถึงประเภทของสถานการณ์ที่จะร่วมมือกับผู้ลงทุน
อื่นและความพร้ อมที่จะทางานร่วมกับผู้ลงทุนอื่น ทังที
้ ่เป็ นกลุม่ ทางการและไม่เป็ นทางการ
ในการร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นหรื อผู้มีสว่ นได้ เสีย เพื่อดาเนินการกับบริษัทที่ลงทุน หากเป็ นการ
ร่วมมือถึงขันตกลงร่
้
วมมือกันบริหารกิจการหรื อดาเนินการอื่นใด
ปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

บริษัทจะใช้ ความระมัดระวังและ

7. การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย (Disclosure)
บริ ษั ท มี ร ะบบในการจัด เก็ บ ข้ อ มูล ในการปฏิ บัติ ต ามนโยบายธรรมาภิ บ าลการลงทุ น ที่
เหมาะสม เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของลูกค้ า และมีการทบทวนนโยบายอย่างสม่าเสมอ ให้ สอดคล้ องกับ
แนวทางหลักธรรมาภิบาลการลงทุนของสานักงาน ก.ล.ต. ที่ออกใหม่หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดย
บริ ษัทจะเปิ ดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบตั ิตามนโยบายให้ ลกู ค้ าและผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจาปี หรื อ ทางเว็บไซต์ของบริษัท

