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หลักการและเหตุผล
เพือให้ ลกู ค้ ามันใจได้ วา่ บริ ษัทมุง่ เน้ นการให้ บริ การเพือประโยชน์ทีดีทีสุดของลูกค้ า โดยบริ ษัทตระหนักและ
ให้ ความสําคัญในการกํากับดูแลการลงทุนตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
จึงกําหนดนโยบายฉบับนี Jสําหรับให้ พนักงานถือปฏิบตั ิ
วัตถุประสงค์
นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนฉบับนี J กําหนดขึ Jนเพือใช้ เป็ นแนวทางในการดูแลการลงทุนตามหลักธรร
มาภิบาลการลงทุน เพือให้ การบริ หารจัดการลงทุนสามารถสร้ างผลตอบแทนทีดีให้ แก่ลกู ค้ าในระยะยาวและเป็ นการร่ วม
ในการผลักดันให้ บริ ษัททีลงทุนมีการกํากับดูแลกิจการทีดีและสร้ างคุณค่าให้ กิจการอย่างยังยืน
หลักการและแนวปฏิบัติ
1. บทบาทหน้ าที8และความรับผิดชอบ
• คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ินโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนทีให้ ความสําคัญในการสร้ างและถ่ายทอดวัฒนธรรม
การลงทุนทีมีธรรมาภิบาล และจัดให้ มีการสือสารให้ พนักงานและผู้ทีเกียวข้ องภายนอกได้ ทราบและตระหนักถึง
วัฒนธรรมดังกล่าว เพือรักษาประโยชน์ (Fiduciary duty) และเสริ มสร้ างมูลค่าการลงทุนให้ ลกู ค้ า รวมถึงจัดให้ มี
การทบทวนนโยบายอย่างน้ อยปี ละ 1 ครังJ
• คณะกรรมการลงทุน มีหน้ าทีควบคุมดูแล และกํากับการปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี Jเพือให้ การบริ หารจัดการ
ลงทุนสามารถสร้ างผลตอบแทนทีดีให้ แก่ลกู ค้ าในระยะยาว
• พนัก งานที เกี ยวข้ อ งกับ สายงานจัดการลงทุน ต้ อ งปฏิบัติ ต ามภาระหน้ าที และขอบเขตของตํ า แหน่ง ที ได้ รั บ
มอบหมาย รวมถึงการปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี J และแนวทางคู่มือการปฏิบตั ิงานทีเกียวข้ องกับการจัดการ
ลงทุน
2. หลักปฏิบัติในการลงทุน
เพือให้ การบริ หารจัดการลงทุนเป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อตกลงกับลูกค้ า ด้ วยความรับผิดชอบ มีจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณ และเพือประโยชน์ทีดีทีสุดของลูกค้ า หน่วยงานทีเกียวข้ องกับการจัดการลงทุนต้ องปฏิบตั ิตาม
นโยบาย / แนวปฏิบตั ิ ต่อไปนี Jอย่างเคร่งครัด
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• การลงทุนตามหลัก ESG (การนําปั จจัยความรับผิดชอบทังในด้
J านเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้ อม และการ
กํากับดูแลกิจการทีดีมาประกอบการพิจารณาลงทุน)
• การป้องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
• การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
• การจัดการกับการใช้ ข้อมูลทีมีนยั สําคัญต่อการเปลียนแปลงของราคาของบริ ษัททีลงทุนทียังไม่เปิ ดเผย
ต่อสาธารณะ
• การป้องกันพฤติกรรมการลงทุนทีอาจก่อให้ เกิดการกระทําอันไม่เป็ นธรรมในการซื Jอขายหลักทรัพย์
3. หลักปฏิบัติธรรมาภิบาลการลงทุน
นอกเหนือจากแนวปฏิบตั ิตามข้ อ 2 แล้ ว เพือสร้ างความเชือมันแก่ผ้ ลู งทุน หน่วยงานทีเกียวข้ องกับการจัดการ
ลงทุนต้ องปฏิบตั ิตามหลักปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี Jเพิมเติมอย่างเคร่งครัด
• การป้องกันและจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Management)
หน่วยงานจัดการลงทุนต้ องปฏิบตั ิตามมาตรการในการป้องกันการกระทําอันอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ในการจัดการกองทุน อันประกอบด้ วย การทําธุ รกรรมกับ บุคคลทีเกี ยวข้ อง (Related Party
Transaction) การลงทุนเพือเป็ นทรัพย์สินของบริ ษัท การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ให้ บริ การหรื อบุคคล
อืนใด การซื Jอขายหลักทรัพย์ของพนักงาน อย่างเคร่ งครัด รวมทังจั
J ดให้ มีการสือสาร การติดตามและควบคุม
อย่างเพียงพอ
• การตัดสินใจและติดตามบริ ษัททีลงทุนอย่างใกล้ ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively)
ในการตัดสินใจลงทุนและติดตามการดําเนินงานของบริ ษัททีลงทุน หน่วยงานจัดการลงทุนต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไป
ตามกระบวนการทีบริ ษัทกําหนด เพือให้ มนใจว่
ั าการติดตามนันJ เป็ นไปอย่างต่อเนืองและมีประสิทธิภาพ ทําให้
บริ ษัททราบถึงการดําเนินงานและรู้ปัญหาของบริ ษัททีลงทุนตังแต่
J เริ มต้ นและทันเหตุการณ์
• การเพิมระดับในการติดตามบริ ษัททีลงทุน กรณีทีพบประเด็นทีอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุน (Escalating
Investee Companies)
กรณี ทีพบประเด็ นข้ อสงสัย เกี ยวกับ การกํ ากับ ดูแ ละกิ จ การที ดี หรื อ ความรั บ ผิด ชอบต่อ สัง คม สิงแวดล้ อ ม
หน่วยงานจัดการลงทุนต้ องปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิในนโยบายการลงทุนตามหลัก ESG (ESG Policy) ในการเพิม
ระดับและความเข้ มข้ นของมาตรการทีใช้ ในการติดตามบริ ษัททีลงทุนตามความจําเป็ นและเหมาะสม เพือสร้ าง
โอกาสในการมีสว่ นร่ วมในการแก้ ไขปั ญหาและฟื นJ ฟูมลู ค่าการลงทุนของบริ ษัททีลงทุนได้ ตงแต่
ั J ในระยะเริ มต้ น
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อย่างไรก็ตามในการเข้ าไปดําเนินการเพิมเติมกับบริ ษัททีลงทุน หน่วยงานจัดการลงทุนต้ องปฏิบตั ิตามแนว
ปฏิบตั ิเกียวกับการจัดการกับการล่วงรู้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัดเพือป้องกันการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลภายใน
• การใช้ สทิ ธิออกเสียง (Proxy Voting)
หน่วยงานจัดการลงทุนต้ องดําเนินการใช้ สทิ ธิออกเสียงด้ วยความระมัดระวังตามแนวทางในการใช้ สทิ ธิออกเสียง
ในทีประชุมผู้ถือหุ้น และหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาเกียวกับการใช้ สิทธิ ออกเสียงในทีประชุมผู้ถือหุ้นอย่าง
เคร่งครัด รวมทังเปิ
J ดเผยเกียวกับการมอบหมายให้ บคุ คลอืนดําเนินการใช้ สทิ ธิออกเสียง (กรณีทีมี) และรายงาน
การใช้ สทิ ธิออกเสียงแก่ลกู ค้ าผ่านช่องทางต่าง ๆ ทีเหมาะสม
• การร่วมมือกับผู้ลงทุนอืนตามความเหมาะสม (Collective Engagement)
หน่วยงานจัดการลงทุนอาจร่วมมือกับผู้ลงทุนสถาบันรายอืนหรื อผู้มีสว่ นได้ เสียด้ วยความระมัดระวังเพือนําไปสู่
การสร้ างผลกระทบการเปลียนแปลงในบริ ษัททีลงทุน ซึงมาตรการดังกล่าวเป็ นมาตรการทีมีประสิทธิ ภาพใน
การดําเนินการกับบริ ษัททีมีข้อกังวลและยังไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาหลังจากเพิมระดับในการติดตามได้
• การเปิ ดเผยนโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน
หน่วยงานจัดการลงทุนต้ องจัดให้ มีการเปิ ดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และรายงานผลการปฏิบตั ิตาม
นโยบายให้ ลกู ค้ าทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น website , รายงานประจําปี ของบริ ษัท (ถ้ ามี)
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