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นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ปี 2562 
(Investment Governance Policy) 

1. บทน า 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ส ำนักงำน) ก่อตั้งขึ้น 

เมื่อวันที ่16 พฤษภำคม 2535 ภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีบทบำท 
หน้ำทีใ่นกำรก ำกับดูแลและพัฒนำตลำดทุนของประเทศไทย  ในกำรด ำเนินงำน ส ำนักงำนต้องบริหำรจัดกำร 
งบประมำณรำยจ่ำยเอง เนื่องจำกส ำนักงำนไม่ได้ใช้งบประมำณแผ่นดิน โดยกฎหมำยหลักทรัพย์ฯ ก ำหนดให้
ส ำนักงำนมีรำยได้จำกค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแล และโดยที่
รำยได้ของส ำนักงำนมีควำมผันผวนตำมสภำพกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ ส ำนักงำนจึงมีควำมจ ำเป็นต้องมีเงิน
ส ำรองที่เพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่ำจะสำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงต่อเนื่องแม้ว่ำจะอยู่ในภำวะที่ตลำดตกต่ ำ 
หลำยปีติดต่อกัน 

ในกำรบริหำรเงินส ำรอง ส ำนักงำนมีกำรจัดสรรเงินเป็น 2 ส่วน  ส่วนแรกส ำนักงำนบริหำร
เงินเองเพื่อใช้เป็นสภำพคล่องรองรับค่ำใช้จ่ำยในระยะ 4 เดือนข้ำงหน้ำ โดยลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงิน
ระยะสั้น ส่วนทีส่องส ำนักงำนจ้ำงบริษัทจัดกำรกองทุนบริหำรในรูปแบบของกองทุนส่วนบุคคล โดยลงทุน
ในตรำสำรทำงกำรเงินและหลักทรัพย์ที่มีสภำพคล่องสูง เพื่อควำมยั่งยืนทำงกำรเงินในระยะยำว โดยให้
ควำมส ำคัญกับควำมปลอดภัยของเงินทุน กำรมีผลตอบแทนที่ดีกว่ำอัตรำเงินเฟ้อ กำรจัดสัดส่วนเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่เหมำะสมและกำรกระจำยกำรลงทุนไปในหลักทรัพย์ที่หลำกหลำย ในกำรว่ำจ้ำงบริษัทจัดกำร 
ที่ได้รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจจัดกำรกองทุนส่วนบุคคลให้ท ำหน้ำที่ตัดสินใจลงทุนแทน ส ำนักงำนไม่ได้
มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรคัดเลือกหลักทรัพย์ใด ๆ 

2. วัตถุประสงค์ของนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน 
นโยบำยธรรมำภิบำลกำรลงทุนฉบับนี้จัดท ำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในกำรบริหำรกำรลงทุน

ส ำหรับกองทุนส่วนบุคคลของส ำนักงำน โดยมีกระบวนกำรควบคุมกำรตัดสินใจลงทุนและกำรก ำกับดูแล
กองทุนส่วนบุคคล มีกำรก ำหนดโครงสร้ำงธรรมำภิบำลกำรลงทุน นโยบำยกำรลงทุน กระบวนกำรลงทุน 
และกำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรลงทุน ตั้งแต่ระดับนโยบำยจนถึงระดับ
ปฏิบัติกำร รวมทั้งบุคคลภำยนอกที่ได้รับมอบหมำยจำกส ำนักงำนให้ท ำหน้ำที่ตัดสินใจลงทุนและดูแล 
เก็บรักษำหลักทรัพย์ที่ลงทุน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรเงินลงทุน
อย่ำงรอบคอบและระมัดระวัง 
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3. ปรัชญาการลงทุนของส านักงาน 
ส ำนักงำนเชื่อว่ำกำรลงทุนระยะยำวโดยมีแผนกำรจัดสัดส่วนเงินลงทุนระยะยำว (Strategic 

Asset Allocation)  ในหลักทรัพย์ที่หลำกหลำยจะช่วยควบคุมระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และ
ได้รับผลตอบแทนตำมที่คำดหวัง และกำรกระจำยกำรลงทุนไปในต่ำงประเทศจะช่วยเพิ่มโอกำสสร้ำง
ผลตอบแทนและลดควำมเสี่ยงของส ำนักงำน เน่ืองจำกรำยได้หลักของส ำนักงำนขึ้นอยู่กับภำวะตลำดทุนใน 
ประเทศซึ่งมีควำมผันผวนสูง โดยส ำนักงำนให้ควำมส ำคัญกับกำรลงทุนในกิจกำรที่ค ำนึงถึงกำรจัดกำรด้ำน
สิ่งแวดล้อม สังคม และกำรก ำกับดูแลกิจกำร (ESG)  รวมทั้ง กำรติดตำมกำรลงทุนที่ดีจะเป็นส่วนส ำคัญที่จะ
ช่วยให้กำรลงทุนประสบผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ 

4. เป้าหมายการลงทุน 
ส ำนักงำนมุ่งเป้ำหมำยกำรลงทุนในระยะยำวเพื่อคุ้มครองเงินต้น (capital preservation) และ 

กำรเติบโตของอัตรำผลตอบแทนที่สำมำรถชดเชยกับค่ำใช้จ่ำยหลักของส ำนักงำนได้โดยก ำหนด ดังนี้ 
4.1 ผลตอบแทน ที่คำดหวัง (Expected return) สูงกว่ำเงินเฟ้อ (สัดส่วนของ price inflation 

ร้อยละ 30 และ wage inflation ร้อยละ 70)  
4.2 ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk tolerance) โดยใช้ค่ำ value at risk ก ำหนดระดับควำมเสี่ยง

ในระดับที่มีโอกำสน้อยกว่ำร้อยละ 5 ที่จะขำดทุนเกินร้อยละ 9 ต่อปี  
4.3 ช่วงระยะเวลำกำรลงทุน (time horizon) 5 ปี 

5. การจัดสัดส่วนเงินลงทุน 
เพือ่ให้บรรลุเป้ำหมำยกำรลงทุน ส ำนักงำนได้จ้ำงที่ปรึกษำจัดท ำแผนกำรจัดสัดส่วน 

เงินลงทุนในระยะยำว (Strategic Asset Allocation : SAA) โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี ซึ่ง SAA ในปัจจุบัน
ก ำหนดไว้ ดังนี้ 

                                                                                                                                  หน่วย : ร้อยละ 

 

กลุ่มหลักทรัพย์  น้ ำหนัก (%) 
Tolerance Range for Rebalancing (+/-) 

Lower Limit  Upper Limit  
  พันธบัตรรัฐบำล 35 -10 ไม่มี 
  ตรำสำรหนี้ 35 -10 +5 
  ตรำสำรทุน 18 -10 +5 
  หุ้นต่ำงประเทศ (โดยไม่ป้องกันควำมเสี่ยง) 10 -10 +5 
  อสังหำริมทรัพย์ต่ำงประเทศ (โดยไม่ป้องกันควำมเสี่ยง)   2 - 2 +2 

รวม 100   
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ทั้งนี้  ส ำนักงำนจะทบทวนแผนกำรจัดสัดส่วนเงินลงทุนในระยะยำวทุก 5 ปี โดยที่ส ำนักงำน
มอบหมำยใหผู้้จัดกำรกองทุนบริหำรเงินลงทุนโดยสำมำรถใช้ดุลพินิจในกำรปรับเปลี่ยนน้ ำหนักกำรลงทุนได ้ 
ภำยใตก้รอบที่ก ำหนดไว้ข้ำงต้น 

6. การติดตามการลงทุน 
ส ำนักงำนก ำหนดตัวเทียบวัดกำรลงทุน เพื่อใช้ในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของผู้จัดกำร

กองทุนให้เป็นไปตำมมำตรฐำน โดยก ำหนดให้สอดคล้องกับหลักทรัพย์ที่ลงทุน สะท้อน risk profile ของ 
หลักทรัพย์แต่ละกลุ่มที่ลงทุนและสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรลงทุนโดยก ำหนดตัวชี้วัดไว้ในสัญญำจ้ำง  
บริษัทจัดกำร ซึ่งในปัจจุบันไดก้ ำหนดไว้ ดังนี้ 

กลุ่มหลักทรัพย์ ตัวเทียบวัด 
พันธบัตรรัฐบำล Thai BMA Government Bond Total Return Index* 
ตรำสำรหนี้ Thai BMA Corporate Bond (A-up) Total Return Index* 
ตรำสำรทุน SET 100 Total Return Index 
หุ้นต่ำงประเทศ (โดยไม่ป้องกันควำมเสี่ยง) MSCI All Countries World Total Return Index 
อสังหำริมทรัพย์ต่ำงประเทศ (โดยไม่ป้องกันควำมเสี่ยง) FTSE/EPRA NAREIT Global Real Estate Index 

* ใช้ตัวที่เป็น mark - to – market 

7. โครงสร้างการก ากับดูแลการลงทุน 
ในกำรก ำกับดูแลมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลักของแต่ละฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง 

ในกำรจัดกำรลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล ได้แก่ คณะกรรมกำร ก.ล.ต. คณะกรรมกำรตรวจสอบ เลขำธิกำร 
คณะท ำงำนเพื่อกำรลงทุน ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบในกำรก ำกับดูแลกำรบริหำรเงินลงทุน และผู้ให้บริกำร
ภำยนอกที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรเงินลงทุนของส ำนักงำน ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน (บลจ.) 
และผู้รับฝำกหลักทรัพย์ (Custodian) โดยมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ (segregation of duty) และมีกำรสอบทำน 
(check and balance) เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและมีควำมรอบคอบรัดกุม โดยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ
ผู้เกี่ยวข้อง ตำมโครงสร้ำงกำรก ำกับดูแลของเงินลงทุน (Fund Governance Framework) ของส ำนักงำนมีดังนี้ 

7.1 คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
มีหน้ำที่รับผิดชอบดูแลกำรบริหำรเงินลงทุนของส ำนักงำนในภำพรวม โดย 
- ก ำหนดกรอบกำรก ำกับดูแลด้ำนกำรบริหำรและกำรลงทุน (Fund Governance 

Framework) ของกองทุนส่วนบุคคล 
- อนุมัติเป้ำหมำยกำรลงทุนที่เหมำะสมกับส ำนักงำน และแผนกำรจัดสรรเงินลงทุนใน

ระยะยำว (Strategic Asset Allocation: SAA)  
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- ทบทวนและอนุมัตินโยบำยกำรลงทุนใหม่ หำกเกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบ
ต่อกำรบริหำรกองทุนส่วนบุคคล  

- ติดตำมผลกำรลงทุนทุก 6 เดือน 

7.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรสอบทำนและติดตำมกำรบริหำรเงินลงทุนของส ำนักงำน  

รวมทั้งให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรก ำหนดนโยบำยกำรลงทุน และกำรติดตำมผลกำรบริหำรกองทุนส่วนบุคคล 
ทุก 3 เดือน เพื่อเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

7.3 เลขำธิกำร 
มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรจัดท ำแผนกำรจัดสรรเงินลงทุนระยำว รวมถึงสอบทำนประเด็น

ที่เกี่ยวกับกำรลงทุน และกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกองทุนส่วนบุคคล โดย  
- คัดเลือกผู้ให้บริกำรด้ำนกำรลงทุน เช่น ผู้จัดกำรกองทุน ที่ปรึกษำด้ำนกำรลงทุน และ

ผู้รับฝำกทรัพย์สิน 
- ก ำหนดกรอบกำรปรับน้ ำหนักสินทรัพย์ที่ผู้จัดกำรกองทุนสำมำรถใช้ดุลพินิจเบี่ยงเบน

ไปจำก SAA ให้เหมำะสมกับภำวะตลำด (rebalancing ranges)  
- อนุมัติแผนกำรลงทุน (investment mandate) ที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกำรบริหำร 

กำรลงทุน (Investment Management Agreement : IMA) ส ำหรับผู้จัดกำรกองทุนแต่ละรำย 
- ทบทวนนโยบำยกำรลงทุนทุก 5 ปี หรือทบทวนเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ

ต่อเป้ำหมำยผลตอบแทนและควำมเสี่ยงของส ำนักงำน พร้อมทั้งข้อเสนอแนวทำงด ำเนินกำรที่เหมำะสม 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

- ติดตำมเหตุกำรณ์ที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อกำรบริหำรและกำรลงทุนของ
กองทุนส่วนบุคคล พร้อมทั้งข้อเสนอแนวทำงด ำเนินกำรเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

7.4  คณะท ำงำนเพื่อกำรลงทุน 

หน้ำที่รับผิดชอบในกำรให้ค ำแนะน ำและข้อเสนอแนะแก่ส ำนักงำนในกำรบริหำร 
เงินลงทุนในประเด็นต่อไปนี้ 

-  กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรลงทุนที่เหมำะสมกับส ำนักงำน  
-  แผนกำรจัดสรรเงินลงทุนระยะยำว (SAA)  
-  ขอบเขตกำรปรับน้ ำหนักกำรลงทุนที่เบี่ยงเบนไปจำก SAA (rebalancing ranges)   
-  กำรเลือกประเภททรัพย์สินที่เหมำะสมกับกำรลงทุน 
-  กำรคัดเลือกและกำรติดตำมดูแลผู้ให้บริกำรด้ำนกำรลงทุน  

ทั้งนี้  ให้เลขำธิกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนเพื่อกำรลงทุนโดยพิจำรณำจำกผู้ที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถที่เป็นประโยชน์แก่กำรบริหำรกองทุนส่วนบุคคลตำมที่เห็นสมควร 
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7.5 ฝ่ำยกำรเงินและบริหำรทั่วไป 
มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรจัดท ำนโยบำยกำรลงทุน กำรติดตำมดูแลกำรบริหำรกองทุน 

ส่วนบุคคลที่บริหำรโดยผู้จัดกำรกองทุนให้เป็นไปตำมกรอบนโยบำยกำรลงทุนที่ได้รับอนุมัติจำก 

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดย 

- ทบทวนเป้ำหมำยกำรลงทุนที่เหมำะสมกับส ำนักงำน แผนกำรจัดสรรเงินลงทุน 
ระยะยำว (SAA) ขอบเขตกำรปรับน้ ำหนักกำรลงทุนที่เบี่ยงเบนไปจำก SAA (rebalancing ranges)   
กำรเลือกประเภทหลักทรัพย์ที่เหมำะสมกับกำรลงทุนและรูปแบบกำรบริหำรเงิน โดยค ำแนะน ำของ 
คณะท ำงำนเพื่อกำรลงทุน หรือค ำแนะน ำที่เหมำะสมจำกที่ปรึกษำกำรลงทุน และผู้เชี่ยวชำญอ่ืน ๆ  
ตำมควำมจ ำเป็น 

- ประเมินผลกำรบริหำรกองทุนส่วนบุคคลของผู้จัดกำรกองทุนทุกรำยอย่ำงสม่ ำเสมอ 
และเสนอแนวทำงด ำเนินกำรหำกผู้จัดกำรกองทุนไม่ด ำเนินกำรตำมข้อตกลงที่ก ำหนดไว้ในสัญญำ 

- รำยงำนต่อเลขำธิกำรหำกมีสถำนกำรณ์ที่อำจมีผลกระทบที่รุนแรงกับกำรบริหำร
กองทุนส่วนบุคคล พร้อมทั้งเสนอแนวทำงด ำเนินกำรที่เหมำะสม 

7.6 บริษัทจัดกำร (External Investment Managers) 
มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรกองทุนให้เป็นไปตำมสัญญำกำรบริหำร

กองทุนส่วนบุคคล โดยที่สำมำรถใช้ดุลยพินิจในกำรตัดสินใจซื้อ ขำย หรือคงไว้ซึ่งตรำสำรได้ตำมควำม
เหมำะสม รวมทั้ง 

-  ให้ค ำแนะน ำที่เหมำะสมแก่ฝ่ำยกำรเงินและบริหำรทั่วไปเพื่อทบทวนนโยบำยและ 
แนวทำงกำรลงทุน หำกพบว่ำนโยบำยและแนวทำงกำรลงทุนที่ส ำนักงำนก ำหนดไม่เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ 

-  จัดท ำรำยงำนต่ำง ๆ ตำมที่ส ำนักงำนต้องกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรกองทุนส่วนบุคคล 
ทั้งแบบเป็นประจ ำ และแบบเป็นคร้ังครำว (ad-hoc) เช่น ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน กลยุทธ์กำรลงทุน
ของผู้จัดกำรกองทุน และข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่ลงทุน   

-  รำยงำนต่อฝ่ำยกำรเงินและบริหำรทั่วไป หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงส ำคัญในองค์กรของ
ผู้จัดกำรกองทุนที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ  กำรเปลี่ยนแปลงบุคลำกรด้ำนกำรบริหำรเงินลงทุน  
กำรเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์กำรลงทุนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่มีผลต่อผลกำรบริหำรเงินลงทุนในอนำคต
ของกองทุนส่วนบุคคลของส ำนักงำน 

7.7 ผู้รับฝำกทรัพย์สิน (custodian) 
มีหน้ำที่รับผิดชอบเก็บรักษำทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่ 

เกี่ยวข้อง เช่น กำรช ำระรำคำ และส่งมอบหลักทรัพย์ (trade settlement) กำรรับเงินปันผล กำรดูแลด้ำนภำษี  
และหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกส ำนักงำน เช่น 
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- กำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล 
- กำรยืนยันควำมถูกต้องรำยงำนกำรประเมินมูลค่ำกำรลงทุนที่ผู้จัดกำรกองทุนจัดส่งให้

ผู้รับฝำกทรัพย์สินกับรำยงำนที่ผู้รับฝำกทรัพย์สินจัดท ำเอง 
- กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกองทุนส่วนบุคคลของส ำนักงำน 
- กำรสอบทำนและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้จัดกำรกองทุนว่ำมีกำรบริหำร

เงินกองทุนส่วนบุคคลภำยใต้นโยบำยและข้อจ ำกัดกำรลงทุนตำมสัญญำจัดจ้ำงผู้จัดกำรกองทุน 
- ควำมรับผิดชอบอื่นตำมข้อตกลงในสัญญำที่ส ำนักงำนท ำไว้กับผู้รับฝำกทรัพย์สิน 

8. การบริหารความเสี่ยง 
ส ำนักงำนก ำหนดกรอบในกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรลงทุนไว้ดังนี้ 
8.1. ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด (market risk) ก ำหนดระดับควำมเสี่ยงด้ำนตลำดจำกค่ำ value at 

risk โดยก ำหนดระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ (VARα0.05 = -9%) ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ใช้ในกำรจัดท ำ Strategic 
asset allocation นอกเหนือจำกปัจจัยด้ำนผลตอบแทนและระยะเวลำกำรลงทุน  

8.2. ควำมเสี่ยงของหลักทรัพย์ที่ส ำนักงำนยอมให้ลงทุนได้ เช่น  
8.2.1  ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง มีกำรก ำหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีกำรซื้อขำย

ในตลำดหลักทรัพย์  
8.2.2  ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต มีกำรระดับอันดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหนี้ที่ลงทุน

ได้ที่ระดับ A- ขึ้นไป  
8.2.3  ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน มีกำรก ำหนดเพดำนสัดส่วนกำรลงทุนใน

ต่ำงประเทศ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่ำเงินลงทุน 
8.2.4  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรกระจุกตัวของกำรลงทุน มีกำรก ำหนดข้อจ ำกัดกำรลงทุน 

เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรจุกตัว เช่น กำรก ำหนด product limit, company limit เป็นต้น ควำมเสี่ยงจำกกำรที่
ผลตอบแทนไม่เป็นไปตำมที่คำดหวัง มีกำรก ำหนด tolerance range for rebalancing ในแต่ละ asset class  
ส ำหรับผู้จัดกำรกองทุนในกำรบริหำรเงินกองทุนส่วนบุคคล 

9. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก ากับดูแลกิจการ (ESG) 
ส ำนักงำนเชื่อว่ำกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และกำรก ำกับดูแลกิจกำร (ESG) เป็น

ปัจจัยช่วยส ำคัญทีใ่ห้บริษัทจดทะเบียนเติบโตอย่ำงยั่งยืน รวมทั้ง กำรลงทุนในกิจกำรที่มี ESG ที่ดีจะช่วย
สร้ำงผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นใหก้องทุนส่วนบุคคลในระยะยำว 

ส ำนักงำนได้ประกำศเจตนำรมณ์ในกำรปฏิบัติตำม Investment Governance Code for 
Institutional Investors หรือ I Code และโดยที่กำรลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลเป็นกำรลงทุนโดยผู้จัดกำร 
กองทุน ส ำนักงำนจึงคำดหวังว่ำผู้จัดกำรกองทุนที่บริหำรกองทุนส่วนบุคคลของส ำนักงำนจะปฏิบัติตำม 
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I Code นีด้้วย นอกจำกนี้ผู้จัดกำรกองทุนต้องพิจำรณำอย่ำงรอบคอบในกำรใช้สิทธิเพื่อให้ประโยชน์ที่ดีที่สุด
ต่อส ำนักงำนและกองทุนส่วนบุคคลของส ำนักงำน 

10. การเปิดเผยข้อมูล 
ส ำนักงำนก ำหนดให้บริษัทจัดกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนส่วนบุคคล 

ตำมรอบระยะเวลำที่ก ำหนด เพื่อให้ทรำบควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินกิจกำรกองทุนอย่ำงต่อเนื่อง เช่น 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยเดือน รำยไตรมำส และรำยปี 

11.  การบังคับใช้ 
นโยบำยธรรมำภิบำลกำรลงทุน ปี 2562 ฉบับนี้ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

ในกำรประชุมคร้ังที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2562 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันที่ 
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. อนุมัติ 
 
 

..............................................................  


