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คู่มือการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน สาหรับกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
Investment Governance Code for Provident Fund (I Code for PVD)
1. บทนา
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ (“ส ำนั ก งำน ก.ล.ต.”)
ได้จดั ทำหลักธรรมำภิบำลกำรลงทุน สำหรับผูล้ งทุนสถำบันก (Investment Governance Code: “I Code”) ขึ้นเมื่อ
ปี 2560 เนื่องจำกตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรส่ งเสริ มให้ผลู ้ งทุนสถำบันซึ่งเป็ นหนึ่งในกลไกตลำด (market
force) ที่สำคัญ โดยหำกผูล้ งทุนสถำบัน กำหนดแนวทำงกำรลงทุนที่มุ่งสู่ กำรพัฒนำที่ ยงั่ ยืน จะช่วยเสริ มสร้ำง
สภำพแวดล้อ มที่ เ กื้ อ หนุ น ให้ เ กิ ด กำรประกอบธุ ร กิ จ อย่ ำ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้อ ม รวมทั้ง มี
ธรรมำภิบำลของบริ ษทั และกิจกำรในตลำดทุนไทย อีกทั้งเป็ นกำรสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำตลำดทุนที่ยงั่ ยืน
ตำมแผนยุทธศำสตร์ สำนักงำน ก.ล.ต. ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และเป้ ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
ขององค์กำรสหประชำชำติ นอกจำกนี้ ยังมีผลงำนกำรศึกษำจำนวนมำกที่สนับสนุนแนวทำงกำรลงทุนตำมหลัก
ธรรมำภิบำลกำรลงทุน และกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ผูล้ งทุนที่มีควำมรับผิดชอบ (stewardship activitiesข) ของผูล้ งทุน
สถำบัน โดยพิจำรณำปั จจัยควำมยัง่ ยืน หรื อปั จจัยสิ่ งแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำล (Environmental, Social,
and Governance: “ESG”) ประกอบในกระบวนกำรลงทุน
เนื่องจำกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (“กองทุน PVD”) เป็ นหนึ่งในผูล้ งทุนสถำบันที่มีควำมสำคัญต่อ
กำรพัฒนำตลำดทุ นไทย โดยมี ข นำดสิ นทรั พ ย์สุ ทธิ ร วมกว่ำ 1.25 ล้ำนล้ำนบำท ค จึ ง มี บทบำทส ำคัญในกำร
สนับสนุ นกำรขับเคลื่อนตลำดทุนไทยสู่ ควำมยัง่ ยืน ผ่ำนกำรมีนโยบำยที่ช่วยผลักดันบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำร
กองทุนที่กองทุน PVD ว่ำจ้ำงให้ทำหน้ำที่บริ หำรเงินกองทุนอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ และปฏิบตั ิตำมหลัก I Code
อย่ำงเป็ นรู ปธรรม สำนักงำน ก.ล.ต. จึงได้จดั ทำคู่มือกำรปฏิบตั ิตำมหลักธรรมำภิบำลกำรลงทุน สำหรับ กองทุน
ส ำรองเลี้ ย งชี พ (“I Code for PVD”) ฉบับ นี้ ข้ ึ น โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่ อเป็ นแนวทำงให้กองทุน PVD นำหลัก
I Code ไปปรั บ ใช้ ต ำมบริ บ ทของกองทุ น PVD แต่ ล ะแห่ ง ได้โ ดยสะดวกและเหมำะสม โดยได้น ำเนื้ อ หำ
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หลักกำร I Code แบ่งผูล้ งทุนสถำบันออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
- ผูล้ งทุนสถำบันที่ให้บริ กำรจัดกำรเงินลงทุน (asset managers) ได้แก่ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน
- ผูล้ งทุนสถำบันที่เป็ นเจ้ำของสิ นทรัพย์ (asset owner) ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร และกองทุน
ประกันสังคม
- ผูใ้ ห้บริ กำรที่เกี่ยวข้อง (related service providers) เช่น ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูร้ ับฝำกสิ นทรัพย์ (custodian) ที่ปรึ กษำด้ำนกำรลงทุน
เป็ นต้น
stewardship activities คือ กิจกรรมที่เป็ นส่วนหนึ่งของกำรทำหน้ำที่ผู้ลงทุนที่มีควำมรับผิดชอบ เช่น กำรใช้สิทธิ ออกเสี ยงในกำรประชุม
ผูถ้ ือหุ้น (proxy voting) หรื อกำรเข้ำหำรื อ (engagement) กับบริ ษทั ที่ลงทุน เป็ นต้น
ข้อมูล ณ ไตรมำส 4 ปี 2563 (ที่มำ: https://www.thaipvd.com/content/60 )
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กำรเขียนนโยบำยบำงส่ วนมำจำกกองทุนบำเหน็จบำนำญของรั ฐบำลญี่ปุ่น (Government Pension Investment
Fund: “GPIF”) ซึ่ งมีลกั ษณะกำรดำเนิ นกำรใกล้เคียงกับกองทุนสำรองเลี้ยงชี พของไทย รวมทั้งนำตัวอย่ำงกำร
เขี ย นนโยบำยของกองทุ นส ำรองเลี้ ย งชี พ พนัก งำน บริ ษ ทั วิ ท ยุก ำรบิ นแห่ ง ประเทศไทย จำกัด มำประกอบ
เพื่อเสริ มสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรนำหลัก I Code ไปปรับใช้ในกำรดำเนินกำรของกองทุน PVD

2. สาระสาคัญของหลักธรรมาภิบาลการลงทุน
หลัก ธรรมำภิ บ ำลกำรลงทุน (I Code)ฉ จัดทำขึ้ นเพื่ อเป็ นหลัก ปฏิ บ ัติส ำหรั บ ผูล้ งทุนสถำบัน
ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของเจ้ำของเงินลงทุน โดยประกอบด้วยหลักปฏิบตั ิ 7 ข้อ ได้แก่
หลักปฏิบตั ิที่ 1 กำหนดนโยบำยธรรมำภิบำลกำรลงทุนที่ชดั เจน
หลักปฏิบตั ิที่ 2 มีกำรจัดกำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำงเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุด
ของลูกค้ำ
หลักปฏิบตั ิที่ 3 ตัดสิ นใจและติดตำมบริ ษทั ที่ลงทุนอย่ำงใกล้ชิดและทันเหตุกำรณ์
หลักปฏิบตั ิที่ 4 เพิ่ ม ระดั บ ในกำรติ ด ตำมบริ ษั ท ที่ ล งทุ น เมื่ อ เห็ น ว่ ำ กำรติ ด ตำมใ น
หลักปฏิบตั ิที่ 3 ไม่เพียงพอ (escalating investee companies)
หลักปฏิบตั ิที่ 5 เปิ ดเผยนโยบำยกำรใช้สิทธิออกเสี ยงและผลกำรใช้สิทธิออกเสี ยง
หลักปฏิบตั ิที่ 6 ร่ วมมือกับผูล้ งทุนอื่นตำมควำมเหมำะสม (collective engagement)
หลักปฏิบตั ิที่ 7 เปิ ดเผยนโยบำยธรรมำภิบำลกำรลงทุน และกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อ
ลูกค้ำอย่ำงสม่ำเสมอ
กำรปฏิ บ ัติตำม I Code จะเป็ นไปตำมหลักควำมสมัครใจ (voluntary) ของผูล้ งทุนสถำบัน แบบ
comply or explain ซึ่ งหมำยถึ ง ผู ้ ล งทุ น สถำบั น สำมำรถพิ จ ำรณำ ที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ำมหลั ก I Code ได้ ต ำม
ควำมเหมำะสมกับบริ บทขององค์กรของตน เช่น ลักษณะ ขนำด โครงสร้ำง และควำมพร้อมของผูล้ งทุนสถำบัน
โดยสำมำรถอธิ บำยเหตุผลควำมจำเป็ น หรื อมำตรกำรทดแทนในหลักปฏิบตั ิที่พิจำรณำแล้วว่ำไม่เหมำะสมกับ
บริ บทของผูล้ งทุนสถำบันในขณะนั้น หรื อไม่สำมำรถปฏิบตั ิได้ ผูล้ งทุนที่สนใจสำมำรถศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ https://www.sec.or.th/cgthailand
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stewardship code หมำยถึง หลักกำรดูแลกำรลงทุนเพื่อส่ งมอบประโยชน์ที่ดีที่สุ ดในระยะยำวให้กบั ลูกค้ำ สมำชิ ก เจ้ำของสิ นทรั พย์
หรื อผู้ รั บ ผลประโยชน์ ส ำหรั บ ประเทศไทยที่ ไ ม่ คุ้ น ชิ น กั บ ค ำว่ ำ stewardship ดั ง นั้ น ส ำนั ก งำน ก.ล.ต. จึ ง ได้ ป รั บ เป็ น
“หลักธรรมำภิบำลกำรลงทุน” หรื อ I Code แทน เพื่อให้ง่ำยต่อกำรทำควำมเข้ำใจ
จัดทำขึ้นโดย National Association of Pension Funds (NAPF) ซึ่งเป็ นองค์กรไม่แสวงหำกำไรที่สมำชิกส่วนใหญ่เป็ นผูล้ งทุนสถำบันและ
กองทุนบำเหน็จบำนำญของสหรำชอำณำจักร ในปี 2558 ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น Pension and Lifetime Savings Association (PLSA) ปั จจุบนั
มี ส มำชิ กที่ เป็ นกองทุน บ ำเหน็ จบ ำนำญมำกกว่ำ 1,300 แห่ ง ซึ่ งมี ผูอ้ อม (savers) รวมกัน มำกกว่ำ 30 ล้ำนคน โดยมี สิ น ทรั พย์ภำยใต้
กำรบริ หำรจัดกำรรำว 1,300 ล้ำนปอนด์ (ข้อมูล ณ ธันวำคม 2563)
https://www.sec.or.th/TH/Documents/CompanyHandbooksandGuidelines/ICode2560_th.pdf
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I Code ตำมหลักกำร comply or explain ของผูล้ งทุนสถำบัน ผ่ำนช่องทำงที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสำมำรถเข้ำถึงได้สะดวก
เช่น เว็บไซต์ หรื อรำยงำนประจำปี (ถ้ำมี) โดยสำมำรถจัดส่ง link (URL) มำเพื่อให้สำนักงำน ก.ล.ต. เผยแพร่ บน
เว็บไซต์ของสำนักงำนได้อีกทำงหนึ่งด้วย

3. หลักความไว้วางใจ (fiduciary duty)
ผู ้ล งทุ น สถำบัน มี บ ทบำทหน้ ำ ที่ ที่ ไ ด้ รั บ ควำมไว้ว ำงใจจำกลู ก ค้ำ หรื อสมำชิ ก ให้ บ ริ หำร
จัดกำรเงินลงทุน จำเป็ นต้องปฏิบตั ิหน้ำที่เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้ำหรื อสมำชิกตำมหลัก ควำมไว้วำงใจ
(“fiduciary duty”) ช ซึ่งในปัจจุบนั ผูล้ งทุนสถำบันส่วนใหญ่ยอมรับว่ำ กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ในฐำนะดังกล่ำวตำมหลัก
fiduciary duty ควรจะพิจำรณำครอบคลุมถึงปัจจัยควำมยัง่ ยืน หรื อปัจจัยสิ่ งแวดล้อม สังคม และกำรมีธรรมำภิบำล
(Environmental, Social, and Governance: “ESG”) ในกระบวนกำรลงทุนด้วย เนื่องจำกจะช่วยให้ผลู ้ งทุนสำมำรถ
วิ เ ครำะห์ ค วำมเสี่ ย งและโอกำสในกำรลงทุ น ได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น รวมถึ ง เป็ นกำรปฏิ บัติ ห น้ ำ ที่ ข องผู ้ล งทุ น ที่ มี
ควำมรับผิดชอบที่ช่วยสนับสนุนให้บริ ษทั ที่ตนลงทุนมีกำรพัฒนำมำตรฐำนด้ำนควำมยัง่ ยืนตำมหลักสำกล
สำหรับคณะกรรมกำรกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (“คณะกรรมกำรกองทุนฯ”) นั้น พระรำชบัญญัติ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ตำมควำมในมำตรำ 11 กำหนดให้คณะกรรมกำรกองทุนฯ มีหน้ำที่ควบคุมดูแล
กิ จกำรทั่วไปของกองทุ น PVD และให้มี อำนำจแต่ ง ตั้ง ผูจ้ ัดกำรกองทุ นและเป็ นผูแ้ ทนของกิ จกำรที่ เกี่ ย วกับ
บุคคลภำยนอก ซึ่ งเป็ นหน้ำที่สำคัญที่สมำชิ กมอบควำมไว้วำงใจให้เป็ นผูด้ ำเนิ นกำรแทนตน คณะกรรมกำร
กองทุ นฯ จึ ง ควรปฏิ บ ัติตำมหลัก fiduciary duty เพื่ อให้เกิ ดประโยชน์ ที่ ดีที่ สุ ดแก่ ส มำชิ ก ภำยใต้ค วำมเสี่ ย งที่
ยอมรับได้ซ
เนื่ องจำกในปั จจุบนั fiduciary duty มีขอบเขตครอบคลุมถึงประเด็นควำมยัง่ ยืน คณะกรรมกำร
กองทุ นฯ จึ ง ควรพิ จำรณำนำหลัก ธรรมำภิ บำลกำรลงทุนส ำหรั บผูล้ งทุนสถำบัน (I Code) มำปรั บใช้ไ ด้ตำม
หลักกำร comply or explain หรื อตำมบริ บทของแต่ละกองทุน PVD ซึ่งจะช่วยกระตุน้ ให้บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำร
กองทุ น ที่ ก องทุ น PVD ว่ำ จ้ำ งให้เป็ นผูจ้ ัดกำรกองทุน มี ก ำรปฏิ บัติตำมหลัก I Code อย่ำงเป็ นรู ปธรรมโดย
เคร่ งครัด ซึ่ งจะเป็ น market force อีกภำคส่ วนที่สำคัญ ในกำรพัฒนำสภำพแวดล้อม (ecosystem) ของตลำดทุน
ไทยให้เป็ นตลำดทุนที่ยงั่ ยืน

ช

ซ

พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดเกี่ยวกับหลักควำมไว้วำงใจไว้ ดังนี้
- มำตรำ 124/1: ในกำรจัดกำรกองทุนรวม ให้บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรักษำประโยชน์ของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทั้งปวง โดยใช้ควำมรู ้ควำมสำมำรถเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชำชีพ
- มำตรำ 133: ในกำรจัดกำรกองทุ นส่ วนบุคคล ให้บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรด้วยควำมซื่ อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรักษำประโยชน์
ของผูม้ อบหมำยให้จดั กำรกองทุนส่วนบุคคล โดยใช้ควำมรู ้ควำมสำมำรถเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชำชีพ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (thaipvd.com)
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4. แนวทางการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน สาหรับกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
(I Code for PVD)
I Code: หลักปฏิบัติที่ 1 กาหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน
หลักปฏิบัติที่ 1 ระบุให้ผูล้ งทุนสถำบันกำหนดหลักธรรมำภิบำลกำรลงทุนที่ชัดเจน เหมำะสมกับลักษณะธุ รกิ จของ
ผูล้ งทุนสถำบันโดยควรกำหนดให้ครอบคลุมใน 6 เรื่ อง ได้แก่
(1) กำรจัดกำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(2) กำรตัดสิ นใจและติดตำมกำรลงทุนอย่ำงใกล้ชิดและทันเหตุกำรณ์ พิจำรณำปั จจัยทั้งใน
ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม และธรรมำภิบำลประกอบกำรตัดสิ นใจลงทุน
(3) กำรเพิ่มระดับกำรติดตำมบริ ษทั ที่ลงทุนเมื่อพบประเด็นที่อำจกระทบกับประโยชน์ที่ดีที่สุด
ของสมำชิก
(4) กำรไปใช้สิทธิออกเสี ยงในบริ ษทั ที่ลงทุน
(5) กำรร่ วมมือกับผูล้ งทุนอื่นตำมควำมเหมำะสม
(6) กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบำยและกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำย

I Code for PVD
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (“กองทุน PVD”) จัดตั้งขึ้นด้วยควำมสมัครใจของนำยจ้ำงและลูกจ้ำงเพื่อ
เป็ นหลักประกันด้ำนกำรเงินแก่ลูกจ้ำง ในกรณีที่ลูกจ้ำงเกษียณอำยุ ออกจำกงำน เสี ยชีวิต หรื อลำออกจำกกองทุน
กองทุน PVD จึงเป็ นกองทุนที่มีลกั ษณะกำรลงทุนในระยะยำว กำรกำหนดให้มีนโยบำยธรรมำภิบำลกำรลงทุน
(“นโยบำยฯ”) ที่ ชัด เจนจะเป็ นกรอบในกำรบริ ห ำรกำรลงทุ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ส มำชิ ก ตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งกองทุน รวมทั้งยังเป็ นกำรแสดงควำมคำดหวังให้บริ ษทั หลักทรั พย์จดั กำรกองทุน
(“บริ ษทั จัดกำร”) ที่จะเข้ำมำทำหน้ำที่บริ หำรเงินกองทุนทรำบได้อีกด้วย
กำรกำหนดนโยบำยธรรมำภิบำลกำรลงทุน กองทุน PVD สำมำรถอ้ำงอิงกับหลัก I Code ที่
สำนักงำน ก.ล.ต. เผยแพร่ เมื่อปี 2560 ซึ่ งเป็ นฉบับที่มีรำยละเอียดครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยนโยบำยฯ ควร
สะท้อนให้เห็นถึงหลักกำรและแนวทำงกำรลงทุน ของกองทุน PVD และควรได้รับอนุ มตั ิจำกคณะกรรมกำร
กองทุนฯ อย่ำงไรก็ดี เนื่ องจำกกองทุน PVD ได้ว่ำจ้ำงให้บริ ษทั จัดกำรเป็ นผูบ้ ริ หำรเงินกองทุนแทนตน จึงมี
หลักปฏิบตั ิ I Code ในบำงข้อที่กองทุน PVD ไม่ตอ้ งเป็ นผูป้ ฏิบตั ิตำมด้วยตนเอง เช่น หลักปฏิบตั ิที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรตัดสิ นใจและติดตำมบริ ษทั ที่ลงทุนอย่ำงใกล้ชิด และ/หรื อหลักปฏิบตั ิที่ 4 เรื่ องกำรเพิ่มระดับกำรติ ดตำม
บริ ษทั ที่ลงทุน เมื่อเห็นว่ำกำรติดตำมในหลักปฏิบตั ิที่ 3 ไม่เพียงพอ ดังนั้น กำรกำหนดนโยบำยฯ ตำมหลักปฏิบตั ิ
ดังกล่ำว กองทุน PVD จึงสำมำรถที่จะระบุให้บริ ษทั จัดกำรจะต้องเป็ นผูด้ ำเนิ นกำร และแสดงควำมคำดหวังต่อ
บริ ษทั จัดกำรในกำรปฏิบตั ิตำมหลัก I Code ข้อนั้น ๆ ไว้แทน
ทั้งนี้ เมื่ อกำหนดนโยบำยฯ ที่ชัดเจนแล้วก็ควรสื่ อสำรให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทรำบผ่ำนช่องทำง
กำรสื่ อสำรที่เหมำะสม และควรกำหนดมำตรกำรติดตำมเพื่อให้มนั่ ใจว่ำนโยบำยฯ ได้ถูกนำไปปฏิบตั ิจริ ง
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ตัวอย่างการเขียนนโยบายฯ
กองทุนบาเหน็จบานาญของรัฐบาลญี่ปุ่น (Government Pension Investment Fund: “GPIF”)
GPIF ได้กำหนดแนวทำงกำรปฏิ บ ัติตำมหลักธรรมำภิบำลกำรลงทุน ของญี่ปุ่ น (Japan’s Stewardship
Code)ฌ ไว้ใ นนโยบายการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าลการลงทุ น (Policy to Fulfill Stewardship
Responsibilities)ญ โดยได้ระบุบทบำทหน้ำที่ของ GPIF และ/หรื อบริ ษทั จัดกำร (asset manager)ฎ ไว้ในนโยบำย
นี้อย่ำงชัดเจน ตัวอย่ำงเช่น
หลักปฏิบัติที่ 1 กาหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน
• ในฐำนะเจ้ำ ของสิ น ทรั พ ย์ GPIF ได้ก ำหนดนโยบำยกำรปฏิ บ ัติ ห น้ ำ ที่ ต ำมหลัก ธรรมำภิ บ ำล
กำรลงทุน และเผยแพร่ ต่อสำธำรณะ
• GPIF ก ำหนดหลัก ในกำรปฏิ บ ัติ ห น้ ำ ที่ ต ำมหลัก ธรรมำภิ บ ำลกำรลงทุ น ส ำหรั บ บริ ษ ัท จัด กำร
(stewardship principles และ proxy voting principles)ฏ และกำหนดให้บริ ษทั จัดกำรที่มีกำรลงทุนในตรำสำรทุน
ปฏิบตั ิตำมหลักกำรดังกล่ำวในลักษณะ comply or explain
• บริ ษ ท
ั จัดกำรเป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้ำที่ในฐำนะผูล้ งทุนที่มีควำมรับผิดชอบ (stewardship activities)ฐ ซึ่ ง
รวมถึงกำรใช้สิทธิออกเสี ยงในกำรประชุมผูถ้ ือหุ้น GPIF จะติดตำมกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของบริ ษทั จัดกำร ในเรื่ อง
ดังกล่ำวตำมหลักกำรที่ GPIF กำหนด รวมถึงกำรเข้ำหำรื อ (engagement) กับบริ ษทั จัดกำรด้วย

ฌ
ญ
ฎ

ฏ
ฐ

Japan’s Stewardship Code
GPIF: Policy to Fulfill Stewardship Responsibilities
Asset manager หรื อผูบ้ ริ หำรสิ นทรัพย์ คือผูท้ ี่ทำหน้ำที่บริ หำรสิ นทรัพย์ เช่น เงิน หรื อ หุ้น ให้กบั บุคคลอื่น ซึ่งในที่นี่จะใช้คำว่ำบริ ษทั
จัดกำรเพื่อให้สอดคล้องกับบริ บทของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของไทย
GPIF’s stewardship principles และ proxy voting principles
กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ผลู้ งทุนที่มีควำมรับผิดชอบ (stewardship activities) หมำยถึง กำรแสดงบทบำทหน้ำที่ของผูล้ งทุนสถำบันเพื่อสนับสนุน
กำรสร้ ำงมูล ค่ำสู งสุ ดในระยะยำวให้กับ เจ้ำของเงิ น ลงทุน ซึ่ งจะต้อ งพิจำรณำทั้งในประเด็น ด้ำนเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้อ ม
ประกอบด้วย กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ผูล้ งทุนที่มีควำมรับผิดชอบสำมำรถทำได้หลำยวิธี เช่น กำรเข้ำหำรื อ (engagement) กับบริ ษทั ที่ลงทุน
ในประเด็นสำคัญที่อำจกระทบกับมูลค่ำเงินลงทุน หรื อกำรใช้สิทธิออกเสี ยงในกำรประชุมผูถ้ ือหุ้น เป็ นต้น
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ตัวอย่างการเขียนนโยบายฯ
กองทุนสารองเลีย้ งชีพพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่ งประเทศไทย จากัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ วฑ
เพื่อให้สมำชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงำน บริ ษทั วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งจดทะเบียน
แล้ว (กองทุนฯ) มัน่ ใจว่ำกองทุนฯ ดำเนินกำรเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของสมำชิก โดยให้ควำมสำคัญในกำรกำกับ
ดู แลกำรลงทุนตำมหลักธรรมำภิ บำลกำรลงทุน กองทุนฯ จึ งกำหนดนโยบำยฉบับนี้ เพื่อแสดงเจตจำนงของ
กองทุนให้ผเู ้ กี่ยวข้องรับทรำบและถือปฏิบตั ิ
หลักปฏิบัติที่ 1 จัดให้ มีนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
• คณะกรรมกำรกองทุนฯ อนุมตั ินโยบำยธรรมำภิบำลกำรลงทุนที่เป็ นไปตำมหลักธรรมำภิบำลกำรลงทุน
ที่ ออกโดยคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรั พ ย์และตลำดหลัก ทรั พ ย์ตำมที่ ส อดคล้องและเหมำะสมกับ
ควำมรับผิดชอบ (Fiduciary duty) และบทบำทหน้ำที่ของกองทุนฯ โดยจะจัดให้มีกำรทบทวนนโยบำย
อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
• คณะกรรมกำรกองทุนฯ จะปฏิบตั ิหน้ำที่อย่ำงมีควำมรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของสมำชิก
• คณะกรรมกำรกองทุนฯ จะดูแล ติดตำมกำรทำงำนบริ ษทั จัดกำร และผูร้ ับฝำกทรัพย์สินเพื่อให้ มีก ำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
• คณะกรรมกำรกองทุนฯ จะดำเนินกำรติดตำมกำรลงทุนของบริ ษทั จัดกำรอย่ำงใกล้ชิด เพื่อให้กำรกำกับ
ดูแลกำรทำงำนเป็ นไปอย่ำงทันต่อสถำนกำรณ์

นโยบำยธรรมำภิบำลกำรลงทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงำน บริ ษทั วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
https://www.aerothai.co.th/sites/default/files/files/about-csr/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%
B8%B2%E0%B8%A2%20I%20code%20%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99.pdf
ฑ
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I Code: หลักปฏิบัติที่ 2 มีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างเพียงพอ
เพื่อประโยชน์ ที่ดีที่สุดของลูกค้า
หลักปฏิ บั ติที่ 2 ระบุ ให้ผูล้ งทุ นสถำบันดู แลให้กำรบริ หำรจัดกำรลงทุนเป็ นไปตำมนโยบำยธรรมำภิ บำลกำรลงทุน
ซึ่ งอย่ำงน้อยควรดู แลให้มี โครงสร้ ำงกำรบริ หำรจัดกำร ระบบงำนและกำรควบคุ มที่ ท ำให้สำมำรถบริ หำรจัดกำร
เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้ำ และอยู่เหนือประโยชน์อื่นของผูถ้ ือหุ้นหรื อกลุ่มธุ รกิจ โดยควรกำหนดนโยบำยในกำร
บริ หำรจัดกำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ก ำหนดระบบงำน มำตรกำรและวิ ธี ปฏิ บัติ เพื่ อป้ องกัน และจัดกำร
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่เพียงพอ โดยทบทวนควำมเหมำะสมของมำตรกำรเป็ นประจำ

I Code for PVD
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์เป็ นเรื่ องที่ อำจเกิดขึ้นได้ ซึ่ งเมื่อเกิดขึ้นจำเป็ นต้องมีกำรจัดกำร
อย่ำงเหมำะสมฒ สำหรับกองทุน PVD ที่มีกำรลงทุนผ่ำนบริ ษทั จัดกำรควรกำหนดให้บริ ษทั จัดกำรเปิ ดเผยข้อมูลกำร
จัดกำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ซึ่งอำจเกี่ยวข้องกับบริ ษทั แม่ของบริ ษทั จัดกำรหรื อลูกค้ำรำยอื่นณ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำ
บริ ษทั จัดกำรมีกำรดำเนิ นกำรเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้ำ ซึ่ งในที่น้ ี ก็คือสมำชิกกองทุน PVD ทั้งนี้ กองทุน
PVD อำจกำหนดให้บริ ษทั จัดกำรรำยงำนเรื่ องกำรจัดกำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์เป็ นส่ วนเสริ มจำกกำรรำยงำน
ตำมปกติได้

ตัวอย่างการเขียนนโยบายฯ ของ GPIF
หลักปฏิบัติที่ 2 มีนโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ชัดเจนและเผยแพร่ ต่อสาธารณะ
• บริ ษัท จั ด กำรเป็ นผู ้ด ำเนิ น กำรตำมหลั ก ปฏิ บ ั ติ น้ ี เนื่ อ งจำก GPIF ไม่ ไ ด้ เ ป็ นผู ้ด ำเนิ น กำร
ในเรื่ อ งที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นหลัก ปฏิ บ ัติ ที่ 3 (กำรติ ด ตำมบริ ษ ัท ) หลัก ปฏิ บัติ ที่ 4 (กำรเข้ำ หำรื อกับ บริ ษ ัท ) และ
หลัก ปฏิ บ ัติที่ 5 (กำรใช้สิ ท ธิ ออกเสี ย ง) ด้วยตนเอง จึ ง ไม่ มี ป ระเด็ นควำมขัดแย้ง ทำงผลประโยชน์ ที่ เกิ ดขึ้น
จำกกำรท ำหน้ำ ที่ ผู ้ล งทุ น ที่ มี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบ อย่ ำ งไรก็ ต ำม GPIF ได้ก ำหนดกฎเกณฑ์ เ รื่ อ งกำรจัด กำร
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของบริ ษทั จัดกำร (management of conflicts of interest by asset manager) ไว้อยูใ่ น
หลักในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่สำหรับ บริ ษทั จัดกำร (stewardship principles และ proxy voting principles) และจะใช้
กฎเกณฑ์น้ ีประกอบกำรคัดเลือกและประเมินผลกำรดำเนินงำนบริ ษทั จัดกำร

กองทุ น ส ำรองเลี้ ย งชี พ อำจพิ จ ำรณำแนวทำงติ ด ตำมดู แ ลกำรกระท ำที่ อ ำจก่ อ ให้ เ กิ ด ควำมขัด แย้ง ทำงผลประโยชน์ จ ำกประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุ น ที่ ทธ. 49/2562 เรื่ องมำตรฐำนกำรประกอบธุ ร กิ จ โครงสร้ ำ งกำรบริ หำรงำน ระบบงำน และ
กำรให้บริ กำรของผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ (ฉบับที่ 11) ประกอบกับหนังสื อเลขที่ กลต.นจ.
(ว) 24/2562 เรื่ อง นำส่ งสำเนำประกำศและซักซ้อมควำมเข้ำใจ เรื่ อง หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรติดตำมดูแลกำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อ
รองรับ ม. 124/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
ณ
UK stewardship code: guidance for investors
ฒ
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ตัวอย่างการเขียนนโยบายฯ
กองทุนสารองเลีย้ งชีพพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่ งประเทศไทย จากัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ ว
หลักปฏิบัติที่ 2 มีการป้ องกันและการจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ อย่ างเพียงพอเพื่อประโยชน์ ที่ดีที่สุด
ของสมาชิก
• คณะกรรมกำรกองทุนฯ จะพิ จำรณำคัดเลือกบริ ษ ทั จัดกำรที่ปฏิบัติตำมหลักธรรมำภิ บำลกำรลงทุน
และมีกำรจัดกำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่เหมำะสม
• คณะกรรมกำรกองทุ นฯ จะจัดท ำนโยบำยในกำรบริ หำรและจัดกำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ประกอบด้วย กำรทำธุ รกรรมกับหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้อง กำรรับผลประโยชน์ตอบแทนจำกหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งจัดให้มีกำรสื่ อสำร กำรติดตำม และควบคุมอย่ำงเพียงพอ

I Code: หลักปฏิบัติที่ 3 ตัดสิ นใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively)
หลักปฏิบัติที่ 3 ระบุให้ผูล้ งทุนสถำบันควรมีกระบวนกำรติดตำมกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ที่ลงทุนอย่ำงสม่ำเสมอ
เพื่อทรำบกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ที่ ลงทุน และรู ้ ปัญหำของบริ ษทั ที่ ลงทุนตั้งแต่เริ่ มต้นและทันเหตุกำรณ์ โดยควร
ติดตำมอย่ำงน้อยในเรื่ องต่อไปนี้
(1) ผลประกอบกำรของบริ ษทั ที่ลงทุน
(2) พัฒนำกำรที่มีผลกระทบต่อมูลค่ำและควำมเสี่ ยงของบริ ษทั ที่ลงทุน
(3) กำรบริ หำรจัดกำรของบริ ษทั ที่ลงทุนสำมำรถนำไปสู่ผลที่ตอ้ งกำร
(4) กำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Corporate Governance Code)
(5) คุณภำพของรำยงำนและกำรเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ที่ลงทุน
ทั้ง นี้ ในกรณี ที่ พ บว่ำ บริ ษ ทั ที่ ล งทุ นไม่ ป ฏิ บัติตำมหลัก กำรก ำกับดู แลกิ จกำรที่ ดี หรื อมี ประเด็น ESG ที่ ส่ ง
ผลกระทบต่อมูลค่ำกำรลงทุน ผูล้ งทุนสถำบันควรพิจำรณำดำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม
หลักปฏิบตั ิน้ ี มุ่งหมำยให้ผลู ้ งทุนสถำบันติดตำมกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ที่ลงทุนทั้งในด้ำน
กำรเงินและปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อมูลค่ำและควำมเสี่ ยงของบริ ษทั ที่ลงทุน เช่น ปัจจัยควำมยัง่ ยืน หรื อ ปัจจัย
สิ่ งแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำล (Environmental, Social, and Governance: ESG) อย่ำงใกล้ชิดและสม่ำเสมอ
เพื่อให้ทรำบกำรดำเนิ นงำนหรื อปั ญหำที่เกิดขึ้นกับบริ ษทั (ถ้ำมี) อย่ำงทันเหตุกำรณ์
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I Code for PVD
สำหรับกองทุน PVD ได้มอบหมำยหน้ำที่ในกำรบริ หำรเงินกองทุนให้กบั บริ ษทั จัดกำรดำเนิ นกำร
แทน ดังนั้น หน้ำที่ในกำรติดตำมบริ ษทั จึงถูกมอบหมำยให้กบั บริ ษทั จัดกำรเป็ นลำดับไป อย่ำงไรก็ดี กองทุน
PVD ยังคงมีหน้ำที่ในกำรติดตำมกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของบริ ษทั จัดกำรซึ่งควรพิจำรณำกระบวนกำรติดตำมบริ ษทั ที่
ลงทุน และเอกสำรรำยงำนกำรติดตำมบริ ษทั ของบริ ษทั จัดกำรด้วย เพื่อให้มนั่ ใจว่ำบริ ษทั จัดกำรได้ปฏิบตั ิหน้ำที่
อย่ำงเหมำะสม

ตัวอย่างการเขียนนโยบายฯ
กองทุนสารองเลีย้ งชีพพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่ งประเทศไทย จากัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ ว
หลักปฏิบัติที่ 3 มีกระบวนการในการตัดสินใจและติดตามบริษัทจัดการอย่ างใกล้ ชิดและทันเหตุการณ์
• คณะกรรมกำรกองทุ น ฯ จะติ ด ตำม ก ำกั บ ดู แ ล และประเมิ น กำรด ำเนิ น งำนของบริ ษัท จัด กำร
อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้กำรลงทุนของกองทุนฯ เป็ นไปตำมนโยบำยธรรมำภิบำลกำรลงทุน และคำนึงถึงเศรษฐกิจ
สังคม สิ่ งแวดล้อมและกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Environmental Social and Governance, ESG) โดยจะดำเนินกำร
ประเมินผลกำรดำเนินงำนเพื่อวัด ประสิ ทธิภำพของบริ ษทั จัดกำรฯ ทุกปี
• คณะกรรมกำรกองทุ น ฯ ก ำหนดให้ บริ ษ ทั จัดกำรรำยงำนผลกำรด ำเนิ นงำน และรำยงำนกำรลงทุ น
ที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้ทรำบทุกเดือน
• คณะกรรมกำรกองทุ นฯ จะดำเนิ นกำรป้ องกันกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน กำรฟอกเงิ น และกำรสนับสนุ น
ทำงกำรเงินแก่กำรก่ อกำรร้ ำย ทั้งของกองทุนฯ บริ ษทั จัดกำร และผูร้ ับฝำกทรัพย์สิน เพื่อให้กำรบริ หำรจัดกำร
กองทุนฯ เป็ นไปตำมกฎหมำย
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I Code: หลักปฏิบัติที่ 4 เพิม่ ระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 3 ไม่
เพียงพอ (Escalating Investees Companies)
หลั กปฏิ บั ติ ที่ 4 ระบุ ให้ ผู ้ลงทุ นสถำบันควรพิ จำรณำด ำเนิ นกำรกั บบริ ษัทที่ ลงทุ นเพิ่ มเติ ม หลั งจำกที่ เห็ นว่ ำ
กำรด ำเนิ นกำรตำมหลักปฏิ บ ัติ ที่ 3 ไม่ เพี ยงพอ โดยอำจพิ จำรณำเข้ำเจรจำกับบริ ษ ัทที่ ลงทุ นโดยไม่ ต้องเปิ ดเผย
ต่ อสำธำรณะ (confidential basis) และอำจเพิ่ มระดับกำรด ำเนิ นกำรในกรณี ที่ บริ ษ ัทเพิ กเฉยต่ อข้อสั งเกตหรื อไม่ ให้
ควำมร่ วมมือในกำรแก้ไขปั ญหำอย่ำงเพียงพอ โดยสำมำรถเพิ่มระดับควำมเข้มข้นของกำรดำเนิ นกำรตำมควำมเหมำะสม
เช่น ทำหนังสื อถึงคณะกรรมกำรบริ ษทั เข้ำพบกับประธำนกรรมกำร ออกข่ำวให้สำธำรณะทรำบ เป็ นต้น
หลักปฏิบตั ิที่ 4 นี้ มุ่งหมำยให้ผลู ้ งทุนสถำบันเข้ำไปมีส่วนร่ วมในกำรแก้ไขปัญหำที่อำจกระทบ
กับ มู ล ค่ ำ กำรลงทุ นในระยะยำว เช่ น ประเด็นที่ เกี่ ย วข้องกับกลยุทธ์ ผลประกอบกำร กำรจัดกำรควำมเสี่ ย ง
ควำมเชื่ อ มั่น ในกำรบริ ห ำรกิ จ กำรตำมหลัก กำรก ำกับ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี และควำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม
และสังคม เป็ นต้น

I Code for PVD
ส ำหรั บ กองทุ น PVD ได้ม อบหมำยหน้ ำ ที่ ใ นกำรบริ หำรเงิ น กองทุ น ให้ กับ บริ ษ ัทจัด กำร
ดำเนิ นกำรแทน ดังนั้น หน้ำที่ในกำรเพิ่มระดับในกำรติดตำมบริ ษทั ที่ลงทุน เมื่อเห็นว่ำกำรติดตำมในหลักปฏิบตั ิ
ที่ 3 ไม่เพียงพอ (escalating investee companies) จึงถูกมอบหมำยให้กบั บริ ษทั จัดกำรเป็ นลำดับไป

ตัวอย่างการเขียนนโยบายของ GPIF
สาหรับหลักปฏิบัติที่ 3 และหลักปฏิบัติที่ 4
หลั ก ปฏิ บั ติ ที่ 3 ติ ด ตามบริ ษั ท ที่ ล งทุ น (investee companies) เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า บริ ษั ท มี ทิ ศ ทางการเติ บ โต
ที่ยั่งยืน
หลักปฏิบัติที่ 4 เข้ าหารื อกับบริษัทที่ลงทุนอย่ างสร้ างสรรค์ เพื่อร่ วมกันแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึน้
• หลัก ปฏิ บ ัติ ที่ 3 และหลัก ปฏิ บ ัติ ที่ 4 จะด ำเนิ น กำรโดยบริ ษ ท
ั จัดกำร เนื่ องจำก GPIF ลงทุนใน
ตรำสำรทุนผ่ำนบริ ษ ทั จัดกำร และมอบหมำยให้บริ ษ ทั จัดกำรเป็ นผูด้ ำเนิ นกำรแทน ทั้งนี้ GPIF ได้กำหนด
หลัก ในกำรปฏิ บ ัติ ห น้ำ ที่ ส ำหรั บ บริ ษ ัท จัด กำร ที่ ค รอบคลุ ม ถึ ง กำรเข้ำ หำรื อ กับ บริ ษ ัท (engagement) และ
กำรบูรณำกำรปัจจัย ESG ในกระบวนกำรลงทุน
• นอกจำกนี้ ในกำรคัด เลื อ กหรื อ ประเมิ น ผลงำนบริ ษ ท
ั จัดกำร GPIF จะสัมภำษณ์ บริ ษ ทั จัดกำร
(ตำมควำมจำเป็ น) เพื่อพิจำรณำถึงควำมเข้ำใจในบริ ษทั ที่ลงทุนของบริ ษทั จัดกำร และกำรเข้ำหำรื อกับบริ ษทั ที่
ลงทุน ซึ่งจะเป็ นกำรสนับสนุนกำรทำหน้ำที่ผลู ้ งทุนที่มีควำมรับผิดชอบของบริ ษทั จัดกำร
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ตัวอย่างการเขียนนโยบายฯ
กองทุนสารองเลีย้ งชีพพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่ งประเทศไทย จากัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ ว
หลักปฏิบัติที่ 4 มีการเพิม่ ระดับการติดตามบริษัทจัดการ กรณีเห็นว่ าการติดตามในหลักปฏิบัติข้อ 3 ไม่ เพียงพอ
• คณะกรรมกำรกองทุนฯ จะติดตำมกำรลงทุนของบริ ษทั จัดกำรอย่ำงใกล้ชิด หำกกำรติดตำมในหลักปฏิบตั ิ
ข้อ 3 ไม่เพียงพอ โดยจะสอบถำมในกำรประชุมระหว่ ำงคณะกรรมกำรกองทุนฯ และบริ ษทั จัดกำร ที่ จดั ขึ้นเป็ น
ประจำทุกๆ 2 เดือน
• คณะกรรมกำรกองทุนฯ จะกำหนดให้บริ ษทั จัดกำรจัดทำรำยงำนชี้แจง ในกรณี ที่บริ ษทั จัดกำรไม่ปฏิบตั ิ
ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี หรื อมีประเด็นเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม หรื อมีสัญญำณของ
ปัญหำที่อำจส่ งผลต่อมูลค่ำกำรลงทุน โดยคณะกรรมกำรกองทุนฯ จะพิจำรณำรำยงำนชี้แจงอย่ำงรอบคอบต่อไป

I Code: หลักปฏิบัติที่ 5 เปิ ดเผยนโยบายการใช้ สิทธิออกเสี ยงและผลการใช้ สิทธิออกเสี ยง
หลักปฏิบัติที่ 5 ระบุให้ผูล้ งทุนสถำบันควรพิจำรณำใช้สิทธิ ออกเสี ยงในทุกบริ ษทั ที่ลงทุน และควรตัดสิ นใจ
ด้วยควำมระมัดระวังรอบคอบ พิจำรณำข้อมูลอย่ำงครบถ้วน และเนื่องจำกกำรใช้สิทธิออกเสี ยงเป็ นหนึ่งในกำร
แสดงถึงกำรปฏิบตั ิหน้ำที่เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้ำของผูล้ งทุนสถำบัน ดั งนั้นจึงควรกำหนดนโยบำย
กำรใช้สิ ท ธิ ออกเสี ย ง กระบวนกำรในกำรตัดสิ น ใจในกำรออกเสี ย งสนับสนุ น คัดค้ำน หรื องดออกเสี ย ง
อย่ำ งชัดเจน รวมทั้ง เปิ ดเผยรำยงำนกำรใช้สิท ธิ ออกเสี ยง เพื่ อให้ลูก ค้ำทรำบผลกำรใช้สิทธิ ออกเสี ยงและ
รำยละเอียดกำรใช้สิทธิ ออกเสี ยงที่สำคัญ ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีกำรตัดสิ นใจใช้สิทธิ ออกเสี ยงที่ต่ำงไปจำกนโยบำย
กำรใช้สิทธิออกเสี ยงที่กำหนด ควรชี้แจงเหตุผลให้กบั ลูกค้ำทรำบด้วย

I Code for PVD
สำหรับกองทุน PVD ควรกำหนดให้บริ ษทั จัดกำรเป็ นผูใ้ ช้สิทธิ ออกเสี ยง ส่ วนกองทุน PVD
เป็ นผูต้ ิดตำมผลกำรปฏิบตั ิ หน้ำ ที่ข องบริ ษทั จัดกำร โดยต้องให้มีกำรกำหนดนโยบำยกำรใช้สิทธิ ออกเสี ย งที่
ชัดเจน หรื อกำหนดให้บริ ษทั จัดกำรต้องเปิ ดเผยนโยบำยกำรใช้สิทธิ ออกเสี ยงและกระบวนกำรในกำรตัดสิ นใจ
ออกเสี ยงที่ชดั เจน รวมทั้งให้มีกำรรำยงำนผลกำรใช้สิทธิออกเสี ยงที่มีรำยละเอียดเพียงพอ
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ตัวอย่างการเขียนนโยบายของ GPIF
หลั ก ปฏิ บั ติ ที่ 5 ก าหนดนโยบายการใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นที่ ชั ด เจนและเปิ ดเผย
ผลการใช้ สิทธิออกเสียง
• GPIF ลงทุนในตรำสำรทุนผ่ำนบริ ษท
ั จัดกำร และมอบหมำยให้บริ ษทั จัดกำรเป็ นผูด้ ำเนิ นกำรใช้
สิ ทธิ ออกเสี ยงแทน และได้กำหนดหลักในกำรใช้สิทธิออกเสี ยงไว้ในหลักในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่สำหรับ บริ ษทั
จัดกำร (stewardship principles และ proxy voting principles)
นอกจำกนี้ GPIF ก ำหนดให้ บ ริ ษัท จัด กำรจัด ส่ ง และเผยแพร่ น โยบำยหรื อแนวทำงกำรใช้
สิ ทธิออกเสี ยงในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วย
• GPIF ก ำหนดให้ บ ริ ษ ัท จัด กำรเปิ ดเผยผลกำรใช้สิ ท ธิ อ อกเสี ย งของแต่ ล ะบริ ษ ัท ที่ ล งทุ น เป็ น
รำยวำระ และถ้ำ บริ ษทั จัดกำรที่มีกำรลงทุนตรำสำรทุนในประเทศ (domestic equity investment) ไม่เปิ ดเผย
ข้อมูลตำมที่กำหนด GPIF จะสอบถำมและหำรื อกับบริ ษทั จัดกำรเพื่อให้เปิ ดเผยข้อมูลตำมที่กำหนดไว้ และ
กำหนดให้บริ ษทั จัดกำรที่ไม่เปิ ดเผยผลกำรใช้สิทธิออกเสี ยงดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
(1) แถลงว่ำ บริ ษทั จัดกำร ไม่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริ ษทั ที่ลงทุนและกลุ่มบริ ษทั
(corporate groups) และต้องเปิ ดเผยถ้อยแถลงดังกล่ำวด้วย
(2) จัดส่งผลกำรใช้สิทธิออกเสี ยงและเหตุผลประกอบกำรตัดสิ นใจออกเสี ยงเพื่อให้ทรำบว่ำบริ ษทั
จัดกำร ได้ใช้สิทธิออกเสี ยงในทุก ๆ บริ ษทั ที่มีกำรลงทุน
(3) จัดส่งรำยงำนตำม (2) ที่มีขอ้ มูลครบถ้วน ให้กบั GPIF
(4) ท ำให้ ม ั่น ใจว่ ำ กำรเปิ ดเผยข้อ มู ล กำรใช้สิ ท ธิ อ อกเสี ย งแบบสรุ ป รวมผลเฉพำะวำระที่ มี
ค ว ำ ม ส ำ คั ญ (aggregated by major categories of agenda) มี ค ำ อ ธิ บ ำ ย เ ห ตุ ผ ล ก ร ณี ที่
ออกเสี ยงคัดค้ำนด้วย
• GPIF จะจั ด ประชุ ม กั บ บริ ษั ท จั ด กำรทุ ก ปี งบประมำณเพื่ อ ทรำบสถำนกำรณ์ ด ำเนิ น กำร
ตำมหลัก ธรรมำภิ บ ำลกำรลงทุ น ซึ่ งรวมถึ ง กำรใช้สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในกำรประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ้น กำรประเมิ น ผล
ในภำพรวมที่ครอบคลุมกำรเปิ ดเผยผลกำรใช้สิทธิออกเสี ยงตำมแนวทำงที่ GPIF กำหนด
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ตัวอย่างการเขียนนโยบายฯ
กองทุนสารองเลีย้ งชีพพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่ งประเทศไทย จากัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ ว
หลักปฏิบัติที่ 5 จัดให้ มีการเปิ ดเผยนโยบายการใช้ สิทธิออกเสียงและผลการใช้ สิทธิออกเสี ยงต่ อสมาชิก
• คณะกรรมกำรกองทุนฯ กำหนดให้บริ ษทั จัดกำรแจ้งนโยบำยในกำรใช้สิทธิออกเสี ยงในบริ ษทั ที่ลงทุน
รำยงำนกำรใช้สิทธิอออกเสี ยง และกำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นดำเนินกำรใช้สิทธิออกเสี ยง (proxy voting) หรื อ
กำรใช้บริ กำรที่ปรึ กษำเกี่ยวกับกำรใช้สิทธิ ออกเสี ยง รวมทั้ง แนวทำงกำรให้ยืมหลักทรัพย์ และกำรเรี ยกคืน
หลักทรัพย์ ให้คณะกรรมกำรกองทุนฯ รับทรำบ และคณะกรรมกำรกองทุนฯ จะรำยงำนประเด็นสำคัญที่มี
ผลกระทบต่อกองทุนฯ ให้สมำชิกรับทรำบทำง website กองทุนฯ ต่อไป

I Code: หลักปฏิบัติที่ 6 ร่ วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้ เสี ยตามความเหมาะสม
(collective engagement)
หลักปฏิบัติที่ 6 ระบุให้ผลู ้ งทุนสถำบันพิจำรณำถึงกำรร่ วมมือกับผูล้ งทุนสถำบันรำยอื่น หลังจำกที่ดำเนินกำรเพิ่มระดับ
กำรติดตำมบริ ษทั ที่ลงทุนแล้ว หำกบริ ษทั ที่ลงทุนไม่สำมำรถ หรื อไม่มีควำมพยำยำมในกำรดำเนิ นกำรแก้ไขประเด็นที่
เป็ นข้อกังวลหรื อปัญหำ และเนื่องจำกกองทุนแต่ละแห่งมีกำรถือครองตรำสำรทุนของแต่ละบริ ษทั ในสัดส่ วนต่ำ ดังนั้น
กำรร่ วมมือกับผูล้ งทุนอื่นหรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะช่วยทำให้บริ ษทั ที่ลงทุนตระหนักและเห็นควำมสำคัญของประเด็นใน
กำรแก้ไขประเด็นที่เป็ นข้อกังวลและควำมเสี่ ยงทำงด้ำน ESG นั้น ๆ มำกยิง่ ขึ้น

I Code for PVD
สำหรับกองทุน PVD ควรกำหนดให้บริ ษทั จัดกำรเป็ นผูด้ ำเนิ นกำรในเรื่ องนี้ และเปิ ดเผยแนวทำง
ในกำรร่ วมมือกับผูล้ งทุนอื่นซึ่งอำจพิจำรณำเป็ นรำยกรณี (on a case by case basis) ให้ทรำบด้วย
*

หมายเหตุ : หลักธรรมาภิบาลการลงทุนของญี่ปุ่นได้ กาหนดเรื่ องความร่ วมมือกับผู้ลงทุนอื่นไว้ในหลักปฏิบัติที่ 4 แล้ว
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ตัวอย่างการเขียนนโยบายฯ
กองทุนสารองเลีย้ งชีพพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่ งประเทศไทย จากัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ ว
หลัก ปฏิ บั ติ ที่ 6 ร่ ว มมื อ กั บ ผู้ ล งทุ น อื่ น ตามความเหมาะสม เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ต าม I Code เป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
• สนับสนุ นให้บริ ษทั จัดกำรร่ วมมือกับผูล้ งทุนอื่นตำมควำมเหมำะสม เพื่อผลักดันให้บริ ษทั ที่ลงทุน
มีกลยุทธ์ที่เป็ นไปเพื่อควำมยัง่ ยืน มีกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อม
ตำมควำมเหมำะสม
• คณะกรรมกำรกองทุ นฯ จะให้ ค วำมร่ วมมื อกับหน่ วยงำนอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อง เพื่ อให้ก ำรปฏิ บัติ ตำม
I Code เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ

I Code: หลักปฏิบัติที่ 7 เปิ ดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่ อลูกค้า
อย่างสม่าเสมอ
หลั กปฏิ บั ติ ที่ 7 ผู ้ลงทุ นสถำบันควรเปิ ดเผยนโยบำยธรรมำภิ บำลกำรลงทุ น และมำตรกำร ตลอดจนรำยงำน
ผลกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยฯ ให้ลูกค้ำทรำบ โดยควรชี้แจงเหตุผลในกรณี ที่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมนโยบำยฯ หรื อหลักกำร
ในข้อใดให้ลูกค้ำทรำบด้วย ในกำรเปิ ดเผยข้อมูล ควรพิจำรณำเปิ ดเผยข้อมูลทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ผ่ำนช่องทำงที่
เหมำะสม เช่น บนเว็บไซต์ หรื อรำยงำนประจำปี (ถ้ำมี)

I Code for PVD
สำหรับกองทุน PVD สำมำรถเปิ ดเผยและรำยงำนกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยธรรมำภิบำลกำรลงทุน
ผ่ำนรู ปแบบและช่องทำงที่เหมำะสมตำมบริ บทของตนเอง
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ตัวอย่างการเขียนนโยบายของ GPIF
หลัก ปฏิ บั ติ ที่ 6 รายงานการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ผ้ ู ล งทุ น ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ (stewardship activities)ซึ่ ง รวมถึ ง
การปฏิบัติหน้ าที่ในการใช้ สิทธิออกเสี ยงในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ กบั ลูกค้ าและผู้รับผลประโยชน์ เป็ นประจา
GPIF ในฐำนะเจ้ ำ ของสิ น ทรั พ ย์จ ะรำยงำนกำรปฏิ บัติ ห น้ ำ ที่ ผู ้ล งทุ น ที่ มี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบ
เป็ นประจ ำ เนื่ อ งจำกกำรเปิ ดเผยข้ อ มู ล ให้ ผู ้รั บ ผลประโยชน์ ท รำบโดยตรงท ำได้ ย ำก ดั ง นั้ น GPIF
จะเปิ ดเผยข้อมูลในรู ปแบบที่เหมำะสมกับกำรเผยแพร่ ต่อสำธำรณะ
•

GPIF จะเปิ ดเผยข้ อ มู ล ดั ง กล่ ำ วบนเว็ บ ไซต์ โดยข้ อ มู ล ผลกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ผู ้ ล งทุ น
ที่ มี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบและข้อ มู ล สรุ ปกำรใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในกำรประชุ ม ผู ้ถื อ หุ้ น จะเปิ ดเผยในช่ ว ง
เดื อ นเมษำยน - มิ ถุ น ำยน ของแต่ ล ะปี และในรำยงำนประจ ำปี ของ GPIF จะมี ข้อ มู ล แผนงำนต่ ำ ง ๆ
(initiatives) ที่ GPIF ได้ดำเนินกำรเพื่อบรรลุหน้ำที่ตำมหลักธรรมำภิบำลกำรลงทุน และสรุ ปผลกำรใช้สิทธิออก
เสี ยงโดยบริ ษทั จัดกำรในรอบปี งบประมำณนั้น ๆ
•

ทั้งนี้ กองทุน PVD ที่สนใจสำมำรถศึกษำแนวทำงกำรเปิ ดเผยข้อมูลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมหลัก
ธรรมำภิบำลกำรลงทุนของ GPIF เพิ่มเติมได้ที่
https://www.gpif.go.jp/en/investment/Stewardship_Activities_Report_2019-2020.pdf

ตัวอย่างการเขียนนโยบายฯ
กองทุนสารองเลีย้ งชีพพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่ งประเทศไทย จากัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ ว
หลักปฏิบัติที่ 7 เปิ ดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่ อสมาชิกอย่ างสม่าเสมอ
• คณะกรรมกำรกองทุนฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบำยธรรมำภิบำลกำรลงทุน และรำยงำนกำร
ปฏิบตั ิตำมนโยบำยให้สมำชิกทรำบทำงรำยงำนประจำปี และ website กองทุนฯ
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5. ปัจจัยสิ่ งแวดล้ อม สั งคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance: “ESG”)
กับการคัดเลือกบริษัทจัดการ
ในกำรคัด เลื อ กบริ ษ ัท จัด กำร กองทุ น PVD ควรศึ ก ษำข้อ มู ล ของบริ ษ ัท จัด กำรก่ อ นท ำกำร
คัด เลื อ กเพื่ อ ให้ ไ ด้ บ ริ ษ ัท จัด กำรที่ มี ค วำมเป็ นมื อ อำชี พ สำมำรถบริ ห ำรเงิ น กองทุ น ได้ต ำมวัต ถุ ป ระสงค์
โดยในกำรคัดเลื อกบริ ษัท จัดกำรจะต้องคัดเลื อกจำกผู ้ที่ ได้รั บใบอนุ ญำตประกอบธุ รกิ จรั บบริ หำรกองทุ น
จำกสำนักงำน ก.ล.ต. รวมทั้งพิจำรณำให้ครอบคลุมถึงระบบงำนในด้ำนต่ำง ๆ ของบริ ษทั จัดกำร เช่น ระบบจัดกำร
ลงทุน ระบบทะเบียนสมำชิกและกำรรับ - จ่ำยเงิน ระบบควบคุมกำรปฏิบตั ิงำน ระบบกำรรับเรื่ องร้องเรี ยน บริ กำร
อื่น ๆ เป็ นต้น ซึ่งกองทุน PVD อำจใช้ ‘ตัวอย่ำงแบบประเมินกำรคัดเลือกบริ ษทั จัดกำร’ด ที่อยู่ในเว็บไซต์กองทุน
ส ำรองเลี้ ย งชี พ ไทย (www.thaipvd.com) เป็ นแนวทำงประกอบ และเพื่ อให้ม ั่นใจได้ว่ำ บริ ษ ทั จัดกำรที่ ตนใช้
บริ กำร มีกำรดำเนิ นกำรตำมหลักธรรมำภิบำลกำรลงทุน และนำปั จจัย ESG มำใช้ในกำรบริ หำรเงินกองทุน โดย
กองทุน PVD อำจปรับเพิ่มคำถำมเพื่อประเมินกำรดำเนิ นกำรด้ำน ESG ของบริ ษทั จัดกำร และพิจำรณำเลือกใช้
คำถำมจำกตัวอย่ำงคำถำมด้ำนล่ำง

ตัวอย่างคาถาม: เพื่อประเมินการดาเนินการด้ าน ESG ของบริษัทจัดการ ต
I คาถามเพื่อประเมินนโยบาย หรื อวัฒนธรรมการลงทุน เช่น
1. บริ ษ ัท ของท่ ำ นได้ก ำหนดนโยบำยกำรลงทุน ที่ มี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบตำมหลัก ธรรมำภิ บ ำลกำรลงทุน
(นโยบำยฯ) ที่ ค รอบคลุ ม ถึ ง ปั จจัย สิ่ ง แวดล้อม สั ง คม และธรรมำภิ บ ำล (Environmental, Social, and
Governance: ESG) หรื อไม่
2. ท่ำนมีกำรทบทวนนโยบำยฯ ดังกล่ำวเป็ นประจำหรื อไม่
3. ปรัชญำกำรลงทุนของท่ำนคืออะไร ท่ำนมีควำมเห็นว่ำกำรใช้ปัจจัย ESG ประกอบกำรตัดสิ นใจลงทุนจะ
ช่วยเพิ่มมูลค่ำให้กบั กำรลงทุนหรื อไม่ และท่ำนปลูกฝังเรื่ องนี้ในองค์กรของท่ำนอย่ำงไร
4. ท่ำนมีแนวทำงในกำรจัดกำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรื อไม่ อย่ำงไร และท่ำนได้และเผยแพร่
แนวทำงดังกล่ำวต่อสำธำรณะหรื อไม่
II คาถามเกีย่ วกับแนวทางการใช้ ปัจจัย ESG ในกระบวนการลงทุน เช่น
5. ท่ ำ นใช้ แ นวทำงใดในกำรน ำปั จ จั ย ESG มำใช้ ใ นกระบวนกำรลงทุ น โปรดอธิ บ ำยแนวทำง
กำรใช้ปัจจัย ESG ดังกล่ำว
6. ท่ำนได้นำปัจจัย ESG ไปใช้ประกอบกำรวิเครำะห์และตัดสิ นใจลงทุนหรื อไม่
7. ท่ำนมีวิธีกำรทำให้มนั่ ใจได้อย่ำงไรว่ำ ปัจจัย ESG จะถูกนำไปใช้ประกอบกำรตัดสิ นใจลงทุน
ด
ต

ตัวอย่ำงแบบประเมินกำรคัดเลือกบริ ษทั จัดกำรบนเว็บไซต์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพไทย
Asset Owner Manager Selection Guide

- 19 8. ท่ำนใช้ขอ้ มูลจำกแหล่งใดในกำรประเมินกำรดำเนินงำนด้ำน ESG ของบริ ษทั ที่ลงทุน
9. ท่ ำ นมี ท รั พ ยำกร (เช่ น ด้ำ นบุ ค คล หรื อแหล่ ง ข้อ มู ล ) เพี ย งพอส ำหรั บ กำรวิ เ ครำะห์ ปั จ จัย ESG
ในกำรลงทุน หรื อไม่
10. ท่ ำ นมี ก ำรพัฒ นำศัก ยภำพของบุ ค ลำกรเพื่ อ ให้ส ำมำรถปฏิ บัติ ต ำมหลัก ธรรมำภิ บ ำลกำรลงทุ น ได้
อย่ำงเหมำะสม หรื อไม่
11. หำกพบว่ำบริ ษทั ที่ท่ำนลงทุนมีปัญหำด้ำน ESG ท่ำนจะดำเนินกำรอย่ำงไร
III คาถามเพื่อประเมินการทาหน้ าที่ผ้ ลู งทุนที่มีความรับผิดชอบ (stewardship activities) เช่น
12. ท่ ำ นได้ก ำหนดแนวทำงกำรใช้สิ ทธิ ออกเสี ย งในกำรประชุ มผูถ้ ือหุ้นอย่ำงชัดเจน และมี ก ำรเผยแพร่
ต่อสำธำรณะ หรื อไม่
13. ท่ำนมีนโยบำยที่จะใช้สิทธิออกเสี ยงในทุกบริ ษทั ที่ลงทุนให้กบั กองทุน PVD หรื อไม่ อย่ำงไร
14. ท่ำนมีแนวทำงในกำรติดตำมกำรดำเนินงำนด้ำน ESG ของบริ ษทั ที่ลงทุนอย่ำงไร
IV คาถามเกีย่ วกับการรายงาน เช่น
15. ท่ำนได้รำยงำนกำรปฏิบตั ิตำมหลักธรรมำภิบำลกำรลงทุนอย่ำงครบถ้วนหรื อไม่
16. ท่ำนมีวิธีในกำรรำยงำนกำรปฏิบตั ิตำมหลักธรรมำภิบำลกำรลงทุนให้กองทุน PVD ทรำบอย่ำงไร
17. ท่ ำ นมี ก ำรจัด ท ำรำยงำนสรุ ป กำรใช้สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในกำรประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ้น ที่ มี ร ำยละเอี ย ดครบถ้วน
และมีกำรเผยแพร่ หรื อรำยงำนผลกำรใช้สิทธิออกเสี ยงดังกล่ำวให้กองทุน PVD ทรำบหรื อไม่ อย่ำงไร
18. ท่ำนได้จดั ทำรำยงำนกำรเข้ำหำรื อ (engagement) กับบริ ษทั ที่ลงทุนในประเด็น ESG และได้เปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่ำวในรำยงำนกำรปฏิบตั ิตำมหลักธรรมำภิบำลกำรลงทุนโดยเหมำะสมหรื อไม่ อย่ำงไร
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6. ภาคผนวก
6.1 Checklist สาหรับกองทุนสารองเลีย้ งชีพในการปฏิบัติตาม I Code for PVD
หลักปฏิบัติ I Code
หลักปฏิบัติที่ 1 กาหนดนโยบายธรรมาภิบาล
การลงทุนที่ชัดเจน
หลักปฏิบัติที่ 2 มีการป้ องกันและจัดการความ
ขั ดแย้ งทางผลประโยชน์ อย่ างเพี ยงพอ เพื่ อ
ประโยชน์ ที่ดีที่สุดของลูกค้ า

หลักปฏิบัติที่ 3 ตัดสิ นใจและติดตามบริษัทที่
ลงทุนอย่ างใกล้ ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively)
หลักปฏิบัติที่ 4 เพิม่ ระดับในการติดตามบริษัท
ที่ลงทุน เมื่อเห็นว่ าการติดตามในหลักปฏิบัติที่
3 ไม่เพียงพอ (Escalating Investees Companies)
หลักปฏิบัติที่ 5 เปิ ดเผยนโยบายการใช้ สิทธิออก
เสียงและผลการใช้ สิทธิออกเสียง

หลักปฏิบัติที่ 6 ร่ วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มี
ส่ วนได้ เสี ยตามความเหมาะสม (collective
engagement)
หลักปฏิบัติที่ 7 เปิ ดเผยนโยบายธรรมาภิบาล
การลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่ อลูกค้ า
อย่างสม่าเสมอ

I Code for PVD
 กำหนดนโยบำยธรรมำภิบำลกำรลงทุนที่ชดั เจน
 อนุมตั ินโยบำยฯ ดังกล่ำว โดยคณะกรรมกำรกองทุน PVD
 ก ำหนดให้ บ ริ ษั ท จั ด กำรเปิ ดเผยข้ อ มู ล กำรจั ด กำร
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
 พิจำรณำกำหนดให้บริ ษทั จัดกำรรำยงำนเรื่ องกำรจัดกำร
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์เป็ นส่ วนเสริ มจำกกำรรำยงำน
ตำมปกติได้
 มอบหมำยให้กบั บริ ษทั จัดกำรดำเนินกำรตำมหลักปฏิบตั ิน้ ี
 ติ ดตำมกำรปฏิ บัติหน้ำที่ ต ำมหลัก ปฏิ บัติที่ 3 ของบริ ษ ัท
จัดกำร
 มอบหมำยให้กบั บริ ษทั จัดกำรดำเนินกำรตำมหลักปฏิบตั ิน้ ี
 ติ ดตำมกำรปฏิ บัติหน้ำที่ ต ำมหลัก ปฏิ บัติที่ 4 ของบริ ษ ัท
จัดกำร
 มอบหมำยให้กบั บริ ษทั จัดกำรเป็ นผูใ้ ช้สิทธิออกเสี ยง
 ให้ บ ริ ษ ัท จัด กำรเปิ ดเผยนโยบำยกำรใช้สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
กระบวนกำรในกำรตัดสิ นใจออกเสี ยงที่ ชัดเจน และรำยงำน
ผลกำรใช้สิทธิออกเสี ยง
 ติดตำมผลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ดงั กล่ำวของบริ ษทั จัดกำร
 ม อ บ ห ม ำ ย ใ ห้ กั บ บ ริ ษั ท จั ด ก ำ ร ด ำ เ นิ น ก ำ ร ต ำ ม
หลักปฏิบตั ิน้ ี
 ติ ดตำมกำรปฏิ บัติหน้ำที่ ต ำมหลัก ปฏิ บัติที่ 6 ของบริ ษ ัท
จัดกำร
 เ ปิ ด เ ผ ย แ ล ะ ร ำ ย ง ำ น ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ต ำ ม น โ ย บ ำ ย
ธรรมำภิบำลกำรลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผ่ำนรู ปแบบ
และช่องทำงที่เหมำะสมตำมบริ บทของตน
 ติ ดตำมให้บริ ษ ทั จัดกำรเปิ ดเผยแลละรำยงำนกำรปฏิบตั ิ
ตำมนโยบำยธรรมำภิบำลกำรลงทุน

- 21 6.2 ตัวอย่างปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)ถ
•

•

•

สิ่งแวดล้อม
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
เช่น กำรลดผลกระทบจำก
กำรดำเนินธุรกิจที่มีต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
กำรเปิ ดเผยข้อมูลกำรปล่อย
ก๊ำซเรื อนกระจก เป้ำหมำยใน
กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรื อนกระจก
แนวทำงกำรดำเนินธุรกิจเพื่อ
ลดกำรปล่อยก๊ำซเรื อนกระจก
กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
(biodiversity)

•

กำรป้องกันมลพิษ

•

กำรจัดกำรของเสี ย

•

กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงยัง่ ยืน

•

กำรนำนวัตกรรมมำใช้สร้ำงโอกำส

สังคม
• กำรเคำรพสิ ทธิ มนุษยชน
•

•

•

•
•

•

กำรปฏิบตั ิต่อพนักงำนและ
ลูกจ้ำงอย่ำงเป็ นธรรม
ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ/
ผูบ้ ริ โภค/ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และ
ควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

•

ควำมสัมพันธ์กบั ชุมชนและ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย

•

กำรแข่งขันอย่ำงเป็ นธรรม
กำรนำนวัตกรรมมำใช้สร้ำง
โอกำส

•

•

•

•

•

ถ

https://www.sec.or.th/TH/Documents/CompanyHandbooksandGuidelines/ICode2560_th.pdf

ธรรมาภิบาล
โครงสร้ำงคณะกรรมกำร
(ขนำด องค์ประกอบ สัดส่วน
กรรมกำรอิสระ)
โครงสร้ำงคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยง
นโยบำย และโครงสร้ำง
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและ
ผูบ้ ริ หำรระดับสูง
จริ ยธรรม และจรรยำบรรณ
ของกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ระบบควบคุมภำยในและ
กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
กำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตประพฤติ
มิชอบและกำรติดสิ นบน
กำรจัดกำรควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์
กำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
อย่ำงครบถ้วน โปร่ งใส
ทันเวลำ ผ่ำนช่องทำง
ที่เข้ำถึงได้ง่ำย

- 22 6.3 แนวทางการลงทุนอย่ างรับผิดชอบท, ธ
กำรลงทุนอย่ำงรับผิดชอบของผูล้ งทุนสถำบันสำมำรถทำได้หลำยแนวทำง โดยแนวทำงที่นิยมใช้ ได้แก่
1. กำรใช้ปัจจัย ESG ประกอบกำรพิจำรณำตัดสิ นใจลงทุน ซึ่งอำจใช้แนวทำงเหล่ำนี้ประกอบกัน
1.1. กำรบูรณำกำรปัจจัย ESG ในกระบวนกำรลงทุน (integration): พิจำรณำโอกำสและ
ควำมเสี่ ยงจำกปัจจัย ESG ประกอบกำรวิเครำะห์และตัดสิ นใจลงทุนอย่ำงเป็ นระบบ
1.2. กำรคัด กรอง (screening): ใช้เ กณฑ์ห รื อ หลัก กำร เช่ น ค่ ำ นิ ย ม หรื อ จริ ย ธรรม
ที่ผลู ้ งทุนยึดถือมำเป็ นเกณฑ์ในกำรคัดกรองบริ ษทั ที่จะลงทุน
(1) กำรคัดออก (exclusion/negative screening): กำรเลื อกไม่ล งทุนในหลัก ทรั พ ย์
ของบริ ษทั ที่ขดั กับค่ำนิยม หลักศีลธรรม จริ ยธรรม คุณค่ำที่ผลู ้ งทุนยึดถือ เช่น จะไม่ลงทุนในบริ ษทั ที่ผลิต
ยำสูบ อำวุธปื น ทำธุรกิจกำรพนัน หรื อมีกำรละเมิดสิ ทธิแรงงำนหรื อสิ ทธิมนุษยชน เป็ นต้น
(2) กำรเลื อ กสิ่ งที่ ดี ที่ สุ ด (best-in-class/positive screening): กำรเพิ่ ม น้ ำหนั ก
กำรลงทุนให้กับ บริ ษทั ที่มี ผลกำรดำเนิ นกำรหรื อมีพ ฒ
ั นำกำรด้ำน ESG ที่ดีเมื่อเทียบกับบริ ษทั อื่ น ๆ
ในอุตสำหกรรม
1.3. กำรลงทุนแบบธีม (Thematic): ลงทุนเพื่อสนับสนุนให้เกิดผลต่อสิ่ งแวดล้อมหรื อ
สั ง คมที่ เ ฉพำะเจำะจง โดยจะพิ จ ำรณำถึ ง ควำมเสี่ ย งในกำรลงทุ น และผลตอบแทนจำกกำรลงทุ น
ประกอบด้วย ตัวอย่ำงของกำรลงทุนแบบธีม เช่น กำรลงทุนในเทคโนโลยีสะอำด (clean tech) พลังงำน
ทำงเลือก (renewable energy) หรื อสุ ขภำพ (health) เป็ นต้น กำรลงทุนประเภทนี้ จะครอบคลุมถึ งกำร
ลงทุนเพื่อสร้ำงผลกระทบ (impact investing) ด้วย
2. กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ผลู ้ งทุนที่มีควำมรับผิดชอบ (stewardship)
2.1. กำรเข้ำหำรื อกับบริ ษทั ที่ลงทุน (engagement): เข้ำหำรื อกับบริ ษทั ที่ลงทุนเพื่อให้เกิด
กำรปรับปรุ งกำรดำเนินงำนด้ำน ESG ซึ่งอำจดำเนินกำรด้วยตนเอง หรื อดำเนินกำรร่ วมกับผูล้ งทุนอื่น
2.2. กำรใช้สิทธิในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ (proxy voting): เป็ นกำรใช้สิทธิอย่ำงเป็ นทำงกำรของ
ผูล้ งทุนในกำรอนุมตั ิ หรื อไม่อนุมตั ิ ข้อเสนอจำกฝ่ ำยจัดกำรของบริ ษทั ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ผลู ้ งทุนที่มีควำมรับผิดชอบยังสำมำรถทำได้ผ่ำนกำรทำหนังสื อ ส่ งถึง
บริ ษทั เพื่อแจ้งข้อสังเกตหรื อประเด็นที่เป็ นข้อกังวล แจ้งจุดยืนของผูล้ งทุนให้บริ ษทั ทรำบ และกำรเข้ำ
ร่ วมกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อใช้สิทธิออกเสี ยงในเรื่ องดังกล่ำว หรื อออกข่ำวให้สำธำรณะทรำบ เป็ นต้น
ทั้งนี้ ผูล้ งทุนสำมำรถเลือกแนวทำงที่เหมำะสมกับปรัชญำหรื อวัตถุประสงค์กำรลงทุนของ
ตนโดยสำมำรถใช้หลำยแนวทำงผสมผสำนกันได้
ท
ธ
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1. Q: คู่มือนี้ต่ำงจำกหลักธรรมำภิบำลกำรลงทุนสำหรับผูล้ งทุนสถำบันอย่ำงไร
A: คู่มือ I Code for PVD มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้กองทุน PVD สำมำรถนำหลักธรรมำภิบำลกำรลงทุน
ไปปรับใช้ได้ตำมควำมเหมำะสม เนื้ อหำของคู่มือฉบับนี้ จึงมีสำระสำคัญที่ไม่แตกต่ำงกัน แต่เป็ น
ส่วนเสริ มในกำรปฏิบตั ิตำมหลัก I Code ให้กบั กองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพำะ
2. Q: ในกรณี ที่ ก องทุ น PVD มี นโยบำยกำรลงทุนแบบที่ มุ่งให้ไ ด้ผลลัพ ธ์ใ กล้เคีย งกับดัชนี อ้ำงอิ ง
(passive fund) หรื อมี นโยบำยกำรลงทุ นในหลัก ทรั พ ย์ที่ ป ระกอบเป็ นดัชนี (index fund) อำจไม่
สำมำรถปฏิบตั ิตำมหลักธรรมำภิบำลกำรลงทุนครบทุกข้อ มีขอ้ แนะนำสำหรับกรณี เช่นนี้ กองทุน
PVD ควรปฏิบตั ิอย่ำงไร
A: หลัก I Code เป็ นหลัก ปฏิ บัติ ภ ำคสมัค รใจ (voluntary) บนหลัก comply or explain กล่ ำ วคื อ
หำกเห็นว่ำหลักปฏิบตั ิใดไม่เหมำะสมกับบริ บทของตน ก็สำมำรถอธิ บำยเหตุผลควำมจำเป็ น หรื อ
มำตรกำรที่นำมำใช้ทดแทนได้ ดังนั้น ในกรณี ดงั กล่ำว จึงสำมำรถใช้วิธีช้ ี แจงเหตุผลที่ไม่สำมำรถ
ปฏิบตั ิตำมหลัก I Code ในบำงข้อ และกำรดำเนิ นกำรตำมหลักปฏิบตั ิ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแทน เช่น
ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมหลักปฏิบตั ิที่ 3 เรื่ อง กำรตัดสิ นใจและติดตำมบริ ษทั ที่ลงทุนอย่ำงใกล้ชิดและ
ทันเหตุก ำรณ์ เนื่ องจำกมี ก ำรลงทุนแบบ passive/index แต่ไ ด้ดำเนิ นกำรตำมหลัก ปฏิ บัติที่ 4 ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับกำรเพิ่มระดับกำรติดตำมเมื่อพบว่ำบริ ษทั ที่ลงทุนมีประเด็นที่อำจกระทบต่อมูลค่ำของ
เงิน ซึ่งรวมถึงประเด็น ESG เพื่อกระตุน้ ให้บริ ษทั ดำเนินกำรแก้ไขประเด็นที่เป็ นปัญหำ เป็ นต้น
3. Q: กรณี ที่เป็ นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบ pooled fund จะปฏิบตั ิตำม I Code ได้อย่ำงไร
A: คู่มือ I Code for PVD ฉบับนี้ เหมำะสมกับกองทุน PVD ที่มีลกั ษณะเป็ น single fund เนื่ องจำก
สำมำรถคัดเลือกและกำหนดให้บริ ษทั จัดกำรดำเนินกำรตำมหลัก I Code ให้บรรลุผลสำเร็ จอย่ำงเป็ น
รู ปธรรม สำหรับกองทุน PVD ที่เป็ นแบบ pooled fund อำจไม่มีอำนำจต่อรองกับบริ ษทั จัดกำรมำก
เท่ำกับ single fund จึงมีขอ้ จำกัดในกำรกระตุน้ ให้ปฏิบตั ิตำมหลัก I Code อยู่บำ้ ง อย่ำงไรก็ดี หำกมี
พัฒนำกำรเพิ่มเติม สำนักงำน ก.ล.ต. จะพิจำรณำ เพื่อนำมำประกอบกำรปรับปรุ งคู่มือ I Code for
PVD ต่อไป
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