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บทน�ำ
1. วัตถุประสงค์ของหลักธรรมาภิบาลการลงทุน
ในช่วงทศวรรษทีผ่ ่านมา องค์กรต่างๆ ทัว่ โลกได้ให้ความส�ำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเสือ่ มโทรม
ของสังคมและสิง่ แวดล้อมทีม่ ผี ลกระทบอย่างมากต่ออนาคตและความเป็นอยูข่ องประชากรโดยได้มมี าตรการ
หลายส่วนผสมผสานกัน ซึ่งในส่วนของผู้ลงทุนสถาบันถือเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญที่ควรบริหารการลงทุนอย่าง
รับผิดชอบ คือ นอกจากการพิจารณาลงทุนจากปัจจัยด้านผลตอบแทนและความเสี่ยงของกิจการที่ลงทุน
แล้ว ยังควรพิจารณาในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (“ESG”)
ของกิจการดังกล่าวด้วย และหากกิจการนั้นมีประเด็นปัญหาในเรื่องดังกล่าว ผู้ลงทุนสถาบันก็ควรผลักดัน
ให้มีการปรับปรุงแก้ไข ดังนั้นองค์กรระหว่างประเทศและประเทศต่างๆ จึงได้มีการออกหลักปฏิบัติเพื่อ
เป็นธรรมาภิบาลของผู้ลงทุนสถาบันในการบริหารจัดการลงทุน ซึ่งการด�ำเนินการดังกล่าวจะน�ำมาซึ่ง
ผลตอบแทนที่ดีที่สุดของเจ้าของเงินลงทุน และผู้ลงทุนสถาบันนั้นเองในระยะยาวด้วย
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส�ำนักงาน ก.ล.ต.”) ตระหนักถึง
ความส�ำคัญทีค่ วรมีหลักธรรมาภิบาลการลงทุน  (Investment Governance Code : I Code) เพือ่ เป็นหลักปฏิบตั ิ
ส�ำหรับการบริหารจัดการลงทุนของผู้ลงทุนสถาบันตามแนวทางสากลทีก่ ล่าวข้างต้น การมีหลักธรรมาภิบาล
การลงทุนนี้ จะน�ำมาซึ่งความน่าเชื่อถือของผู้ลงทุนสถาบันที่รับจัดการเงินลงทุนให้กับทั้งลูกค้า1 ในประเทศ
และต่างประเทศ และเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ กือ้ หนุนให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และการประกอบ
ธุรกิจอย่างรับผิดชอบของบริษัทและกิจการในตลาดทุนไทยด้วย
		
1ลูกค้า

หมายความรวมถึง ผู้ถือหน่วยลงทุน เจ้าของเงินลงทุน และผู้รบั ประโยชน์
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การออก I Code นี้ ได้ผ่านการพิจารณาและมีความเห็นร่วมกันของทุกภาคส่วน ซึ่งรวมถึงส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ ส�ำนักงาน
ประกันสังคม สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกัน
วินาศภัยไทย สมาคมกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ และบริษทั หลักทรัพย์จดั การลงทุนทุกแห่ง ดังนัน้ คณะกรรมการ
ก.ล.ต. จึงได้ให้ความเห็นชอบการออก “หลักธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code)” นี้ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการ
บริหารจัดการลงทุนของผูล้ งทุนสถาบันในการลงทุนในกิจการทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และ
มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ดี ีที่สุดของเจ้าของเงินลงทุนนั้นต่อไป

2. หลักธรรมาภิบาลการลงทุนนี้ ใช้กับใคร
หลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code) นี้ ได้จัดท�ำขึ้นโดยปรับมาจาก
Stewardship Code ของต่างประเทศ (โดยเฉพาะสหราชอาณาจักรที่เป็นต้นแบบ) เพื่อใช้กับผู้ลงทุนสถาบัน
ที่สมัครใจรับการปฏิบัติตาม I Code ดังนี้
(1) ผูล้ งทุนสถาบันทีใ่ ห้บริการจัดการเงินลงทุน (Asset Managers) ซึง่ อยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของ
ส�ำนักงาน ก.ล.ต. เช่น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ (บลจ.)
เป็นต้น
(2)  ผลู้ งทุนสถาบันทีจ่ ดั การแทนเจ้าของทรัพย์สนิ (Asset Owners) เช่น กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ข้าราชการ กองทุนประกันสังคม บริษัทประกัน เป็นต้น
(3) ผูใ้ ห้บริการทีเ่ กีย่ วข้อง (Related Service Providers) ได้แก่ ผูด้ แู ลผลประโยชน์  ผรู้ บั ฝากทรัพย์สนิ
(custodian) proxy adviser ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (investment consultant) เป็นต้น โดยผู้ลงทุนสถาบัน
ควรดูแลผู้ให้บริการที่ได้รับมอบหมาย (outsource) ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามนโยบาย
ธรรมาภิบาลการลงทุนของผู้ลงทุนสถาบัน
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3. หลักธรรมาภิบาลการลงทุนมีสาระส�ำคัญอะไร
I Code นี้ ประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 7 ข้อ ดังนี้
หลักปฏิบัติที่ 1 ก�ำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชดั เจน
หลักปฏิบัติที่ 2 มีการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุด
ของลูกค้า
หลักปฏิบัติที่ 3 ตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชดิ และทันเหตุการณ์ (Actively)
หลักปฏิบัติที่ 4 เพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 3
ไม่เพียงพอ (Escalating Investee Companies)
หลักปฏิบัติที่ 5 เปิดเผยนโยบายการใช้สทิ ธิออกเสียงและผลการใช้สทิ ธิออกเสียง
หลักปฏิบัติที่ 6 ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม (Collective Engagement)
หลักปฏิบตั ทิ ี่ 7 เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อลูกค้าอย่าง
        สม�่ำเสมอ

4. หลักธรรมาภิบาลการลงทุนนี้น�ำไปใช้อย่างไร
4.1 การประกาศรับการปฏิบัติตาม I Code
ผู้ลงทุนสถาบันแต่ละรายสามารถประกาศรับการปฏิบัติตาม I Code ได้ ตามความสมัครใจ
(voluntary) โดยการประกาศรับ I Code เป็นการแสดงความผูกพันที่จะปฏิบัติตาม I Code และควรได้รับ
การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ในการนี้ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. รับเป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งความจ�ำนงจาก
ผู้ลงทุนสถาบันต่างๆ โดยส�ำนักงาน ก.ล.ต. จะรวบรวมรายชื่อผู้ลงทุนสถาบันที่มีหนังสือแจ้งการประกาศ
รับต่อส�ำนักงานและเผยแพร่บนเว็บไซต์ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสถาบันควรเผยแพร่การ
ประกาศรับ I Code บนเว็บไซต์และในรายงานประจ�ำปี (ถ้ามี) ของผู้ลงทุนสถาบันเองด้วย (เช่น เปิดเผยสาร
ของประธานกรรมการในเรือ่ งดังกล่าว เป็นต้น)

หลักธรรมาภิบาลการลงทุน
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4.2 การปฏิบัติตาม I Code
การประกาศรับการปฏิบตั ติ าม I Code หมายถึง การทีผ่ ลู้ งทุนสถาบันรับจะปฏิบตั ติ ามหลักปฏิบตั ิ
ใน I Code บนหลัก Comply or Explain หากไม่ได้ปฏิบัติตามหลักข้อใด หรือเห็นว่าหลักปฏิบัติใดไม่เหมาะสม
กับบริบทของบริษัท เช่น ขนาดโครงสร้าง ลักษณะธุรกิจ สภาพแวดล้อมและความพร้อมของผู้ลงทุนสถาบัน
หรืออยู่ระหว่างด�ำเนินการ ก็ให้ผู้ลงทุนสถาบันอธิบายเหตุผลความจ�ำเป็น หรือมาตรการที่น�ำมาใช้ทดแทน
ไว้ด้วย
4.3 การเปิดเผยข้อมูล
ผูล้ งทุนสถาบันควรเปิดเผยเกีย่ วกับการประกาศรับการปฏิบตั ติ าม I Code และผลการปฏิบตั ติ าม
I Code บนหลัก Comply or Explain บนเว็บไซต์ของผู้ลงทุนสถาบันและในรายงานประจ�ำปี (ถ้ามี)
โดยในกรณีของบลจ. ขอให้จัดส่ง link (URL) ให้กับส�ำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการรายงานและปรับปรุง
รายงานทุกครั้ง โดยโปรดระบุชื่อและข้อมูลของผู้ติดต่อด้วย เพื่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. จะได้ด�ำเนินการเผย
แพร่บนเว็บไซต์ของส�ำนักงาน เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลในการคัดเลือก บลจ. ต่อไป ส�ำหรับ
ผู้ลงทุนสถาบันอื่นหากประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัตติ าม I Code ก็สามารถจัดส่ง link (URL)
มาให้สำ� นักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยได้เช่นเดียวกัน
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5. การขับเคลื่อนการปฏิบัติตาม I Code
ความส�ำเร็จของการน�ำ  I Code ออกใช้ ต้องอาศัยความพร้อมเพรียงของผู้ลงทุนสถาบันในการรับ
และปฏิบัติตาม I Code ซึ่งความพร้อมเพรียงดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย  
ดังนั้น ในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนสถาบันจึงจะร่วมกัน
จัดตัง้ คณะท�ำงานขึน้ เพือ่ วางนโยบายในการขับเคลือ่ นการปฏิบตั ติ าม I Code พิจารณาคูม่ อื แนวปฏิบตั ิ และ
หลักสูตรอบรมที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ลงทุนสถาบัน รวมทั้งติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติ
ตาม I Code ตลอดจนทบทวน I Code อย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมต่อไป โดยคณะท�ำงาน
ดังกล่าว ประกอบด้วย ผู้แทนจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ ส�ำนักงานประกันสังคม สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมกองทุนส�ำรอง
เลีย้ งชีพ โดยมีเลขาธิการส�ำนักงาน ก.ล.ต. เป็นประธาน ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ท�ำหน้าที่
เลขานุการ
ทัง้ นี้ หากผูล้ งทุนสถาบันมีขอ้ สงสัย หรือประเด็นทีต่ อ้ งการให้ปรับปรุง สามารถติดต่อมาทีส่ �ำนักงาน
ก.ล.ต. ได้ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล  E-mail : cg@sec.or.th

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2033-9986  และ 0-2263-6042

ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อาคารส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หลักธรรมาภิบาลการลงทุน
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หลักธรรมาภิบาลการลงทุน
ส�ำหรับผู้ลงทุนสถาบัน

(Investment Governance Code: I Code)
หลักปฏิบัติที่ 1

ก�ำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน
หลักปฏิบัติ 1.1
ผู้ลงทุนสถาบันควรจัดให้มนี โยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่เป็นลายลักษณ์อกั ษร ที่ให้ความส�ำคัญ
ในการสร้างและถ่ายทอดวัฒนธรรมการลงทุนที่มีธรรมาภิบาลทั้งในระดับบริษัท คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการลงทุน และหน่วยงานย่อยทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุน โดยนโยบายดังกล่าวควรได้รบั อนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท และมีลักษณะดังต่อไปนี้
1.1.1 เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของผูล้ งทุนสถาบัน  เช่น ขนาดโครงสร้าง และบทบาทในกระบวนการ
ลงทุน (Investment chain)
1.1.2 จะต้องเป็นไปเพื่อให้ผู้ลงทุนสถาบันมีกระบวนการในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ
มีการตัดสินใจและติดตามการลงทุนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ตลอดจนเข้าไปมีสว่ นร่วมดูแลบริษทั ทีล่ งทุนให้ประกอบ
ธุรกิจโดยมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ESG)

หลักธรรมาภิบาลการลงทุน
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1.1.3 มีการระบุบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

หลักปฏิบัติ 1.2
ในนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ควรครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้
1.2.1 การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1.2.2 การตัดสินใจและติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชดิ ทันเหตุการณ์
1.2.3 การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน กรณีที่พบประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่า
การลงทุน และประโยชน์ท่ดี ีที่สุดของลูกค้า
1.2.4 การไปใช้สทิ ธิออกเสียงในบริษัทที่ลงทุน
1.2.5 การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม
1.2.6 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัตติ ามนโยบาย

หลักปฏิบัติ 1.3
เพือ่ ให้การบริหารจัดการลงทุนเป็นไปตามกฎหมาย ข้อตกลงกับลูกค้าด้วยความรับผิดชอบมีจริยธรรม
และจรรยาบรรณ เพือ่ ประโยชน์ทดี่ ที สี่ ดุ ของลูกค้า ผูล้ งทุนสถาบันควรก�ำหนดนโยบายและมาตรการทีช่ ดั เจน
ในเรื่องดังต่อไปนี้
1.3.1 การน�ำปัจจัยความรับผิดชอบทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริษัทที่ลงทุนมาประกอบการพิจารณาลงทุน
1.3.2 การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งของผู้ลงทุนสถาบันและบริษัทที่ลงทุนโดยอ้างอิงตามข้อ
ก�ำหนดของกฎหมายและของภาคอุตสาหกรรม
1.3.3 การจัดการกับการใช้ขอ้ มูลทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อการเปลีย่ นแปลงของราคาของบริษทั ทีล่ งทุนทีย่ งั ไม่
เปิดเผยต่อสาธารณะ
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1.3.4 การป้องกันพฤติกรรมการลงทุนทีส่ ร้างให้เกิดการกระท�ำอันไม่เป็นธรรมในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
1.3.5 การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

หลักปฏิบัติ 1.4
ผูล้ งทุนสถาบันควรสือ่ สารและถ่ายทอดวัฒนธรรมการลงทุนทีม่ ธี รรมาภิบาล รวมทัง้ เผยแพร่นโยบาย
ธรรมาภิบาลการลงทุนให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องกับกระบวนการลงทุน (Investment chain) ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
ได้รับทราบ และควรเลือกผู้ให้บริการที่สามารถให้บริการและมีการปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว
โดยผูท้ เี่ กีย่ วข้องในกระบวนการข้างต้น รวมถึงผูใ้ ห้คำ� ปรึกษาและเลือกนโยบายการลงทุนจากลูกค้า ผูบ้ ริหาร
จัดการเงินลงทุน ผู้ให้บริการกับการซื้อขายหลักทรัพย์ และผู้ให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

หลักปฏิบัติ 1.5
ผู้ลงทุนสถาบันควรดูแลให้ผ้ทู ไี่ ด้รบั มอบหมายการปฏิบตั งิ านจัดการลงทุน (outsource) (ถ้ามี) ปฏิบตั ิ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนของผู้ลงทุนสถาบันด้วย

หลักธรรมาภิบาลการลงทุน
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หลักปฏิบัติที่ 2

มีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ
เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า
หลักปฏิบัติ 2.1
คณะกรรมการของผู ้ ล งทุ น สถาบั น ควรดู แ ลให้ ก ารบริ ห ารจั ด การลงทุ น เป็ น ไปตามนโยบาย
ธรรมาภิบาลการลงทุน ซึ่งอย่างน้อยควรดูแลในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วย
2.1.1 มีโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน และการควบคุม ที่ท�ำให้คณะกรรมการและผู้บริหาร
สามารถบริหารจัดการลงทุนเพื่อประโยชน์ท่ดี ีที่สุดของลูกค้า และอยู่เหนือประโยชน์อื่นของผู้ถอื หุ้นหรือกลุ่ม
ธุรกิจ
2.1.2 มีการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ทีเ่ น้นการสร้างคุณค่าการลงทุนทีด่ ที สี่ ดุ ต่อลูกค้าตลอด
ช่วงระยะเวลาการลงทุน เช่น ก�ำหนดในค่านิยมองค์กร
2.1.3 มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีโครงสร้างค่าตอบแทน มาตรการจูงใจ และการ
ประเมินผลงานที่สนับสนุนต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 2.1.1 และ 2.1.2  

หลักปฏิบัติ 2.2
เพื่อให้มั่นใจว่ามีมาตรการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ ผู้ลงทุนสถาบันควรมี
กระบวนการอย่างน้อย ดังนี้
2.2.1 มีนโยบายในการบริหารและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยระบุ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกระบวนการต่างๆ และการบริหารจัดการความเสี่ยง
ดังกล่าว ที่สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในภาพรวม (Risk management framework)
2.2.2 ก�ำหนดระบบงานและมาตรการ ตลอดจนวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันและจัดการความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ท่เี พียงพอ
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2.2.3 มีการสื่อสารและอบรมให้พนักงานเข้าใจและสามารถน�ำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.4 มีมาตรการในการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการและระบบงานที่
ก�ำหนดไว้
2.2.5 มีมาตรการรองรับการชี้เบาะแส และการตรวจสอบลงโทษอย่างเพียงพอ
2.2.6 มีการทบทวนความเหมาะสมของมาตรการและระบบงานเป็นประจ�ำ

หลักปฏิบัติ 2.3
ผู้ลงทุนสถาบันควรสื่อสารให้ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง (service providers) เปิดเผยความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการนั้น และมีมาตรการในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ที่เพียงพอ เพื่อให้ผู้ลงทุนสถาบันมั่นใจว่าจะได้รบั ประโยชน์ท่ดี ีที่สุดจากผู้ให้บริการดังกล่าว

หลักธรรมาภิบาลการลงทุน
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หลักปฏิบัติที่ 3

ตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively)
หลักปฏิบัติ 3.1
ผูล้ งทุนสถาบันควรมีกระบวนการในการติดตามการด�ำเนินงานของบริษทั ทีล่ งทุนอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่
ให้มนั่ ใจว่ากระบวนการในการติดตามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และท�ำให้ผลู้ งทุนสถาบันสามารถทราบการ
ด�ำเนินงานของบริษัทที่ลงทุน และรู้ปัญหาของบริษัทที่ลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นและทันเหตุการณ์

หลักปฏิบัติ 3.2
ในกระบวนการตัดสินใจลงทุนและการติดตามการด�ำเนินงานของบริษทั ทีล่ งทุน ผู้ลงทุนสถาบันควร
ด�ำเนินการอย่างน้อย ดังนี้
3.2.1 ติดตามผลประกอบการของบริษัทที่ลงทุน
3.2.2 ติดตามพัฒนาการทีเ่ ป็นทัง้ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ทีม่ ผี ลกระทบต่อมูลค่าและความ
เสี่ยงของบริษทั ที่ลงทุน
3.2.3 ด�ำเนินการให้มนั่ ใจว่าการบริหารจัดการของบริษทั ทีล่ งทุน (Leadership & Corporate Governance)
สามารถน�ำไปสู่ผลที่ต้องการ
3.2.4 ด�ำเนินการให้มนั่ ใจว่าคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ทีล่ งทุน ได้ปฏิบตั ใิ ห้
เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code)
3.2.5 พิจารณาคุณภาพของการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ลงทุน

14

หลักปฏิบัติ 3.3
ในการพิจารณาบริษทั ทีล่ งทุน ผูล้ งทุนสถาบันควรพิจารณาเกีย่ วกับความยัง่ ยืนของบริษทั ทีล่ งทุนด้วย
โดยให้ครอบคลุมปัจจัย เช่น

ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• โครงสร้างของคณะกรรมการทัง้ ในเรือ่ งขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนของกรรมการอิสระ
• โครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบ
• นโยบายและโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
• จริยธรรม และจรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร
• ระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

ความรับผิดชอบต่อสังคม
• ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผูบ้ ริโภค / ผูม้ สี ว่ นได้เสีย (stakeholders) และความปลอดภัย   
  ของผลิตภัณฑ์
• การปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรม
• การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
• ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า
• การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
• การน�ำนวัตกรรมมาใช้สร้างโอกาส
• การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ด้านสิ่งแวดล้อม
• การป้องกันมลพิษ เช่น อากาศ น�้ำ
• การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน เช่น พลังงาน น�้ำ
• การปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ เช่น ระบุความเสีย่ ง และผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อองค์กร เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก                
  และเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจก
• การจัดการกับขยะ
• การอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการบูรณะที่อยู่อาศัย
  ตามธรรมชาติ
หลักธรรมาภิบาลการลงทุน
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หลักปฏิบัติ 3.4
การติดตามบริษัทที่ลงทุนควรเป็นไปเพื่อให้สามารถติดตามการลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้
สามารถเห็นปัญหาได้ต้งั แต่เริ่มต้น ซึ่งการติดตามดังกล่าวควรรวมถึง
3.4.1 การติดตามข้อมูลข่าวสารและการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ลงทุน
3.4.2 การประชุมพบปะกรรมการและฝ่ายจัดการ
3.4.3 ใช้สิทธิออกเสียง และการเข้าร่วมประชุมประจ�ำปีและการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น
ทั้งนี้ เท่าที่สมเหตุสมผลและเหมาะสมกับนัยส�ำคัญของการลงทุน

หลักปฏิบัติ 3.5
ในกรณีที่ผู้ลงทุนสถาบันพบว่า บริษัทที่ลงทุนไม่ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี หรือมี
ประเด็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรือมีสัญญาณของปัญหาที่อาจส่งผลต่อมูลค่าการ
ลงทุน ผู้ลงทุนสถาบันควรพิจารณาอย่างรอบคอบต่อค�ำอธิบายที่ได้รับ หรือต่อการไม่มคี �ำอธิบายของบริษัท
ที่ลงทุน โดยหากผู้ลงทุนสถาบันไม่เห็นด้วยกับค�ำอธิบายหรือการด�ำเนินการเพื่อแก้ปัญหา รวมทั้งเหตุผลที่
บริษทั ให้ ผูล้ งทุนสถาบันควรพิจารณาด�ำเนินการตามความเหมาะสมของเรือ่ ง เช่น แจ้งให้คณะกรรมการของ
บริษทั ทีล่ งทุนทราบเป็นลายลักษณ์อกั ษร หรือขอเข้าพบคณะกรรมการ หรือฝ่ายจัดการเพือ่ สอบถาม เป็นต้น
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หลักปฏิบัติที่ 4

เพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตาม
ในหลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ (Escalating Investee Companies)
หลักปฏิบัติ 4.1
ผู้ลงทุนสถาบันควรมีแนวปฏิบัติที่ระบุถึงเหตุการณ์และแนวทางที่จ�ำเป็นในการเข้าไปด�ำเนินการกับ
บริษัทที่ลงทุนเพิ่มเติม หลังจากที่ผู้ลงทุนสถาบันได้ตดิ ตามและด�ำเนินการตามหลักปฏิบตั ิที่ 3 แล้ว เห็นว่า
ไม่เพียงพอ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ผลู้ งทุนสถาบันสามารถมีสว่ นร่วมแก้ไขปัญหาและฟืน้ มูลค่าการลงทุนในบริษทั ทีล่ งทุน
นั้นได้ต้งั แต่ในระยะเริ่มต้น

หลักปฏิบัติ 4.2
เหตุการณ์ทผี่ ้ลู งทุนสถาบันควรพิจารณาเข้าไปด�ำเนินการกับบริษทั ทีล่ งทุนเพิม่ เติม ควรรวมถึงกรณี
ที่มีประเด็นเกี่ยวกับ
4.2.1 กลยุทธ์ ผลประกอบการ และการจัดการกับความเสี่ยง
4.2.2 ความเชื่อมั่นในการบริหารกิจการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
4.2.3 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หลักปฏิบัติ 4.3
เมือ่ มีประเด็นเกีย่ วกับบริษทั ทีล่ งทุนและเป็นข้อมูลทีย่ งั ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ผูล้ งทุนสถาบันควรเริม่
จากการเข้าเจรจากับบริษทั ทีล่ งทุนโดยไม่ตอ้ งเปิดเผยต่อสาธารณะ (Confidential basis) และผูล้ งทุนสถาบันควร
เตรียมแผนการด�ำเนินงานทีช่ ดั เจนไว้ล่วงหน้า เพือ่ รองรับกรณีเหตุของความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องด�ำเนินการแก้ไข
ยังคงอยู่ แต่การเจรจากับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการไม่ประสบความส�ำเร็จ บริษัทเพิกเฉยต่อข้อสังเกต
หรือไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างเพียงพอ

หลักธรรมาภิบาลการลงทุน
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หลักปฏิบัติ 4.4
ในการด�ำเนินการเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสถาบันควรพิจารณาเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการที่ใช้ตาม
ความจ�ำเป็น เช่น
4.4.1 มีหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัท เพื่อแจ้งประเด็นข้อสังเกต ข้อกังวล
4.4.2 เข้าพบกับประธานกรรมการ หรือกรรมการอื่น รวมทั้งกรรมการอิสระ
4.4.3 ออกข่าวให้สาธารณะทราบ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
4.4.4 แจ้งจุดยืนของผู้ลงทุนสถาบันไปยังบริษัทที่ลงทุน และเข้าร่วมการประชุมผู้ถอื หุ้น เพื่อใช้สิทธิ
ออกเสียงในเรื่องดังกล่าว
ระดับสูง

4.4.5 ขอเพิ่มวาระในการประชุมผู้ถอื หุ้น ซึ่งอาจรวมถึงการเสนอวาระเปลี่ยนกรรมการ หรือผู้บริหาร

หลักปฏิบัติ 4.5
โดยทีก่ ารเข้าไปด�ำเนินการเพิม่ เติมกับบริษทั ทีล่ งทุนอาจท�ำให้ผ้ลู งทุนสถาบันรับทราบข้อมูลทีอ่ าจมี
ผลกระทบต่อราคาและไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ผู้ลงทุนสถาบันจึงควรมีมาตรการรักษาความลับของข้อมูล
ดังกล่าว เพื่อป้องกันการกระท�ำที่อาจผิดกฏหมาย และเป็นการเอาเปรียบผู้ลงทุนรายอื่น ซึ่งควรรวมถึง
4.5.1 มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการกับการล่วงรู้ข้อมูลภายใน
4.5.2  การแสดงเจตนาทีช่ ดั เจนตัง้ แต่เข้าเจรจากับบริษทั ทีล่ งทุนว่าประสงค์จะเป็นบุคคลวงใน หรือไม่
      - ในกรณีไม่ประสงค์ ก็ต้องไม่ขอเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับและมีผลกระทบต่อราคาซื้อขาย
                - ในกรณีประสงค์ ก็ต้องไม่มกี ารซื้อขายในช่วงที่ข้อมูลไม่เปิดเผย และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับการรักษาข้อมูลความลับ
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4.5.3 ควรผลักดันให้บริษัทที่เข้าพบเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญและการตัดสินด�ำเนินการของบริษัทจาก
การประชุมร่วมกันต่อสาธารณะในเวลาที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้ถอื หุ้นของบริษัทที่ลงทุน
4.5.4 ควรเก็บรักษาข้อมูลการติดตามการด�ำเนินงานเพิ่มเติมกับบริษัทที่ลงทุนไว้อย่างเหมาะสม
ตามที่กำ� หนดไว้ในนโยบายของบริษัทและตามที่กฏหมายก�ำหนด

หลักธรรมาภิบาลการลงทุน
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หลักปฏิบัติที่ 5

เปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง
หลักปฏิบัติ 5.1
ผู้ลงทุนสถาบันควรพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงในทุกบริษัทที่ลงทุน และควรตัดสินใจด้วยความ
ระมัดระวังรอบคอบจากการพิจารณาข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อตัดสินใจว่าจะใช้สทิ ธิออกเสียงสนับสนุนหรือ
คัดค้าน ทั้งนี้ การมีนโยบายที่จะสนับสนุนกับทุกข้อเสนอของคณะกรรมการของบริษัทที่ลงทุนอาจจะไม่
เป็นการแสดงถึงการปฏิบัตหิ น้าที่อย่างครบถ้วนเพื่อประโยชน์ท่ดี ีที่สุดของลูกค้า

หลักปฏิบัติ 5.2
ในกรณีที่ผู้ลงทุนสถาบันได้มีมาตรการในการด�ำเนินการเพิ่มเติมกับบริษัทที่ลงทุนตามหลักปฏิบัติ
ที่ 4 แล้วไม่ประสบความส�ำเร็จ หรือไม่ได้รบั ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา ผู้ลงทุนสถาบันควรตัดสินใจ
ออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้   และควรระบุถงึ เหตุผลในการตัดสินใจออกเสียงคัดค้านหรือ
งดออกเสียงให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร

หลักปฏิบัติ 5.3
ผู้ลงทุนสถาบันควรก�ำหนดนโยบายการใช้สทิ ธิออกเสียง ที่ครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
5.3.1 เรื่องที่ส�ำคัญที่ต้องไปใช้สทิ ธิออกเสียง (active voting)
5.3.2 เรื่องที่จะงดออกเสียง  
5.3.3 จ�ำนวนหุ้นหรือสัดส่วนของการถือครองหุ้นที่จะไม่ใช้สทิ ธิออกเสียง
5.3.4 กระบวนการในการตัดสินใจเพื่อสนับสนุน หรือคัดค้าน หรืองดออกเสียง
ทั้งนี้ ในกรณีท่ผี ู้ลงทุนสถาบันตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงที่ต่างไปจากนโยบายการใช้สทิ ธิออกเสียงที่
ผู้ลงทุนสถาบันก�ำหนด ควรชี้แจงเหตุผลให้กับลูกค้าทราบด้วย

20

หลักปฏิบัติ 5.4
ผู้ลงทุนสถาบันควรเปิดเผยรายงานการใช้สิทธิออกเสียง เพื่อให้ลูกค้าทราบผลของการใช้สิทธิ
ออกเสียงและรายละเอียดของการใช้สิทธิออกเสียงที่สำ� คัญ เช่น กรณีที่ผู้ลงทุนสถาบันมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั บริษัทที่ลงทุน หรือกรณีที่ผู้ลงทุนสถาบันมีความเห็นแตกต่างจากบริษัทที่ลงทุน หรือกรณีที่
เป็นการท�ำธุรกรรมกับบริษัทแม่หรือบริษัทในกลุ่มเดียวกัน เป็นต้น

หลักปฏิบัติ 5.5
ผู ้ ล งทุ น สถาบั น ควรเปิ ด เผยเกี่ ย วกั บ การมอบหมายให้ บุ ค คลอื่ น ด� ำ เนิ น การใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
(proxy voting) หรือการใช้บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง (voting advisory services) โดยระบุ
เกีย่ วกับรูปแบบการใช้บริการ ชือ่ ผูใ้ ห้บริการ และข้อมูลการปฏิบตั ติ ามในกรณีทใี่ ช้สทิ ธิออกเสียงตามค�ำแนะน�ำ 

หลักปฏิบัติ 5.6
ผู้ลงทุนสถาบันควรเปิดเผยแนวทางการให้ยมื หลักทรัพย์ และเหตุการณ์ท่จี ะต้องเรียกคืนหลักทรัพย์
เพื่อน�ำมาใช้ในการใช้สทิ ธิออกเสียง

หลักธรรมาภิบาลการลงทุน
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หลักปฏิบัติที่ 6

ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม
(Collective Engagement)
หลักปฏิบัติ 6.1
โดยทีก่ ารร่วมมือกับผูล้ งทุนอืน่ หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียของผูล้ งทุนสถาบัน เป็นมาตรการทีม่ ปี ระสิทธิภาพใน
การด�ำเนินการกับบริษทั ทีม่ ขี อ้ กังวลและยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาหลังจากเพิม่ ระดับในการติดตามได้  ผลู้ งทุน
สถาบันควรเปิดเผยนโยบายการร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่น และผู้มีส่วนได้เสีย (collective engagement) เพื่อท�ำให้
บริษัทที่ลงทุนเห็นความส�ำคัญของประเด็นข้อกังวลของผู้ลงทุนสถาบัน โดยระบุถึงประเภทของสถานการณ์
ที่จะร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและความพร้อมที่จะท�ำงานร่วมกับผู้ลงทุนอื่น ทั้งที่เป็นกลุ่มทางการและไม่เป็น
ทางการ

หลักปฏิบัติ 6.2
ในการร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นหรือผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อด�ำเนินการกับบริษัทที่ลงทุน  หากเป็นการหารือ
เพือ่ การออกเสียงไปในทางเดียวกันในการด�ำเนินการกับบริษทั ทีม่ ปี ญ
ั หา สามารถด�ำเนินการได้ตามปกติ แต่
หากเป็นการร่วมมือถึงขัน้ ตกลงร่วมมือกันบริหารกิจการ ผูล้ งทุนสถาบันอาจถูกมองว่าเป็นกลุม่ บุคคลเดียวกัน
(acting in concert/ concert parties) ผูล้ งทุนสถาบันจึงต้องใช้ความระมัดระวังและปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
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หลักปฏิบัติที่ 7

เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้า
อย่างสม�่ำเสมอ
หลักปฏิบัติ 7.1
ผู้ลงทุนสถาบันควรมีระบบในการจัดเก็บข้อมูลในการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่
เหมาะสม และมีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อลูกค้าถูกต้อง ไม่ท�ำให้ส�ำคัญผิด และสร้าง
ความน่าเชื่อถือว่าผู้ลงทุนสถาบันได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ที่ดีท่สี ุดของลูกค้า

หลักปฏิบัติ 7.2
ผู้ลงทุนสถาบันควรเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และมาตรการตลอดจนรายงานผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายให้ลูกค้าทราบ และควรเปิดเผยกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้ พร้อม
เหตุผลด้วย ทัง้ นี้ ในการเปิดเผย ผูล้ งทุนสถาบันอาจเปิดเผยทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ
เช่น รายงานประจ�ำปี และควรพิจารณาให้มีการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว
เพื่อให้นำ� เสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เช่น ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท

หลักธรรมาภิบาลการลงทุน
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Introduction
1. Objectives of the Investment Governance Code
During the past decade, global organisations, corporations, and civil society organisations
have strengthened focus on measures to address and resolve social exclusion and environmental
degradation, which significantly impact sustainable development, inclusive growth, and the collective
well-being and prosperity of economies, societies, people and the planet. Institutional Investors play a
key role in this regard. They have important investment management responsibilities to ensure delivery
of sustainable long-term value to their investment owners and beneficiaries. These responsibilities
include consideration of the risk profiles of Investee Companies. Institutional Investors should ensure to
invest in companies that integrate Environment, Social and Governance (ESG) factors in their business
practices. Furthermore, in the event that an Investee Company fails to implement ESG principles,
the Institutional Investor should engage with the Investee Company to improve the company’s ESG
performance. Leading international organisations and countries have promulgated principles for
investment governance. Adoption of investment governance practices by Institutional Investors will
not only promote sustainable growth and development, but also secure the best returns to their Asset
Owners and beneficiaries, and provide durable benefits for Institutional Investors in the long term.

Investment Governance Code
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The Securities and Exchange Commission (SEC) has joined this global trend by adopting the
Investment Governance Code (I Code).  The I Code contains investment governance principles and
guidance reflecting current international standards and best practices for responsible and effective
stewardship over investments by Institutional Investors. Implementation of the I Code by Institutional
Investors will enhance confidence by domestic and global markets clients1 and trust that investment
decisions and management are done in their best interest. Moreover, the I Code promotes and
contributes to a good corporate governance ecosystem, stimulates responsible and sustainable
practices by listed companies, and fosters growth and development of the Thai capital market and
the wider economy.
This I Code was developed following a peer review and consultation with relevant stakeholders,
including the Office of Insurance Commission, Government Pension Fund, Social Security Office,
the Federation of Thai Capital Market Organizations, the Association of Investment Management
Companies, the Thai General Insurance Association, the Thai Life Assurance Association, the Association
of Provident Funds, directors and management of asset management companies, and the SEC
Board approved the launch of this I Code to assist Institutional Investors in adopting best practices
for responsible and sustainable investment in the best interest of their clients.

2. Application of the Investment Governance Code
This I Code derives from the principles set out in the UK Stewardship Code. The I Code is
a voluntary code that applies to Institutional Investors who have become signatories as follows:
(1) Asset Managers : SEC-licensed asset management companies that are responsible for
managing funds on behalf of their clients and asset owners through an investment mandate and
generate returns for them.
(2) Asset Owners : organisations who pool funds of clients in collective investment vehicles.  
Asset owners include Government Pension Funds, Social Securities Funds, insurance companies,
Provident Funds, etc.
1For
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the purpose of this I Code, “clients” include unit holders, Asset Owners, and beneficiaries.

(3) Related Service Providers : include fund supervisors, (sub-) custodians, proxy advisers,
investment consultants and trustees who are agents with responsibility for the maintenance and
safekeeping of the records of the Asset Owners’ and Asset Managers’ assets, or who undertake
functions mandated by Asset Owners and Asset Managers to support their activities.
Asset Owners may directly apply their commitment to this I Code and the Principles set
forth herein to Investee Companies or indirectly through the mandate provided to Asset Managers.
Institutional Investors may outsource some of their stewardship activities to Related Service
Providers but cannot delegate their stewardship responsibilities and must ensure they are carried
out in accordance with their level of commitment to this Code.

3. The Principles of the Investment Governance Code
should:

The I Code consists of seven principles (the “Principles”), stating that Institutional Investors
Principle 1 : Adopt a Clear Written Investment Governance Policy.
Principle 2 : Properly Prevent and Manage Conflicts of Interest and Prioritise Advancing
       the Best Interest of Clients.
Principle 3 : Make Informed Investment Decisions and Engage in Active Ongoing Monitoring
      of Investee Companies.
Principle 4 : Apply Enhanced Monitoring of and Engagement with the Investee Companies
      if Monitoring pursuant to Principle 3 is Considered Insufficient.
Principle 5 : Have a Clear Policy on Exercising Voting Rights and Disclosure of Voting Results.
Principle 6 : Act Collectively with Other Investors and Stakeholders as Appropriate.
Principle 7 : Regularly Disclose the Investment Governance Policy and Compliance with the
      Policy.
Investment Governance Code
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4. Implementation
4.1 Signatories
All Institutional Investors should adopt the voluntary I Code and become signatories by filing
a Letter of Intent signed by the Chairman of its Board of Directors with the Office of the SEC. The
SEC will publicly disclose the list of signatories to the I Code on the SEC’s website. In addition,
Institutional Investors are expected to publicly disclose their Letter of Intent to adopt the I Code,
including on their websites and in their annual reports (if any).
4.2 Compliance  
Institutional Investors who are signatories to the I Code are expected to implement the
Principles set out in the I Code and disclose their level of I Code compliance for each Principle on
a “Comply or Explain” basis. For each Principle not applied by the Institutional Investor whether
because of its business profile (including size, structure, or their role in the investment chain) or
otherwise, the Institutional Investor must disclose reasons and explain non-compliance or its alternative
governance strategy on its website and in its annual report (if any).
4.3 Reporting and Disclosure of Information
Each Institutional Investor who is a signatory to the I Code is expected to disclose its Letter
of Intent in relation to the I Code and regularly report its level of I Code compliance for each of the
Principles (“Comply or Explain” basis) on its company’s website and in its annual reports (if any).
Institutional Investors who are regulated by the SEC, such as Asset Managers, are required
to notify the SEC electronically of their I Code disclosures and any updates thereto with the inclusion
of a URL link to their I Code disclosures (or any updates) on their websites. The notification should
include contact details for the person who is designated by the Institutional Investor to provide further
information. The SEC retains on its website a list of I Code signatories for the benefit of clients in
choosing Asset Managers. Other Institutional Investors who are not regulated by the SEC, and who
follow this I Code, are also encouraged to notify the SEC with the inclusion of a URL link to their
I Code disclosures on their websites.
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5. Moving Forward
The collaboration and collective effort and support by all relevant stakeholders are the key
drivers for successful application of the I Code and integration of the Principles in business operations
by Institutional Investors. To facilitate this, Thai Institutional Investors and their representative
industry organisations have come together and established a Steering Committee with responsibility
for creating an I Code Implementation Policy, developing further guidance and training concepts,
and monitoring and reviewing the effectiveness and relevance of the I Code from time to time. The
Steering Committee consists of key representatives of Institutional Investors, their representative
industry organisations, the SEC and other stakeholders, including representatives of the Office of
Insurance Commission, Government Pension Fund, Social Security Office, the Federation
of Thai Capital Market Organizations, the Association of Investment Management Companies,
the Thai General Insurance Association, the Thai Life Assurance Association, and the Association
of Provident Funds. The SEC’s Secretary-General is the chairman of the Steering Committee and
the SEC’s Corporate Governance Department acts as its secretary.
For queries concerning this I Code please contact:
Corporate Governance Department at cg@sec.or.th
Tel/ Fax: +66 2033 9986 and +66 2263 6042

The Securities and Exchange Commission, Thailand
333/3 Vibhavadi-Rangsit Road, Chomphon,
Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand

Investment Governance Code
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Investment Governance Code
for Institutional Investor
(I Code)
Principle 1:

Institutional Investors Should Adopt a Clear Written
Investment Governance Policy.
Principle 1.1
An Institutional Investor should adopt a clear and written Investment Governance Policy
(also referred to as the “Policy”) that creates and strengthens an investment governance culture
through all levels of the company, from the Board of Directors and its committees (including the
Investment Committee), to management, and staff in relevant business units. The Policy should be
approved by the Board of Directors and:
1.1.1 Be commensurate with the Institutional Investor’s business profile (including size and
structure) and its role in the investment chain.
1.1.2 Require the Institutional Investor to perform its investment duties and stewardship
responsibilities in the best interest of clients, by making sound investment decisions, and effectively
monitoring the investments, business and ESG performance of Investee Companies.
Investment Governance Code
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1.1.3 Define roles and responsibilities of the Board of Directors and relevant committees,
and executive management.

Principle 1.2
The Investment Governance Policy should at least, cover the following topics as appropriate:
1.2.1 Conflict-of-interest management.
1.2.2 Informed decision-making and active ongoing monitoring of Investee Companies.
1.2.3 Enhanced monitoring of and engagement with Investee Companies on identified issues
of concerns that may have a material impact on investments and the best interest of clients.
1.2.4 Disclosure of voting policy and the results of exercising voting rights in Investee
Companies.
1.2.5 Collaboration with other investors as appropriate.
1.2.6 Disclosure of the Investment Governance Policy and information about the level of
compliance with the Policy and the I Code, and how Institutional Investors apply the Principles of
this I Code.

Principle 1.3
The Investment Governance Policy should specify that Institutional Investors must discharge
their duties in compliance with applicable laws, regulations, client agreements, in the best interest
of their clients, and with the application of sound investment governance practices.  The Investment
Governance Policy should require the adoption of clear policies and measures in relation to the
following topics:
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1.3.1 Inclusion of an Investee Company’s ESG performance in the Institutional Investor’s
investment decision criteria.
1.3.2 Anti-corruption measures of both the Institutional Investor and Investee Companies
with reference to legal and industry requirements.
1.3.3 Management and use of non-public information about or related to Investee Companies
and their securities which may have a material effect on the price of an Investee Company’s securities.
1.3.4 Prevention of unfair securities trading practices in violation of applicable laws and
regulations.
1.3.5 Prevention of money laundering and terrorist financing.

Principle 1.4
Institutional Investors should communicate, promote, and publicly disclose the Policy
internally and externally, including to other Institutional Investors within the investment chain.
Institutional Investors should select Related Service Providers who perform their activities consistent
with the said Policy.

Principle 1.5
Where an Institutional Investor outsources its stewardship duties and responsibilities, the
Institutional Investor should monitor the discharge of these duties and responsibilities to ensure that
they are carried out consistent with the Policy.

Investment Governance Code
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Principle 2:

Institutional Investors Should Properly Prevent and Manage Conflicts
of Interest and Prioritise Advancing the Best Interest of Clients.
Principle 2.1
The Board of Directors of an Institutional Investor should monitor and ensure compliance
with the company’s Investment Governance Policy. At a minimum the Board of Directors of an
Institutional Investor should ensure the following circumstances:
2.1.1 Organisation structure with systems and controls that enable the Board of Directors
and the Executives of the Institutional Investor to ensure that investments are managed in the best
interest of clients, that conflicts of interest are prevented, identified, minimized and properly managed,
and that the interests of clients are prioritised over the interests of the Institutional Investor and
its shareholders and business group companies.
2.1.2 An organisation culture which emphasizes and prioritises creating durable investment
returns for clients, including through adopting of a Statement of Corporate Values.  
2.1.3 Employing knowledgeable and capable staff and implementing an employee compensation architecture, motivation scheme, and evaluation process that support the objectives in 2.1.1
and 2.1.2.
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Principle 2.2
To ensure that adequate measures to prevent, identify, minimize and manage conflicts of
interest are in place, Institutional Investors should at least have the following:
2.2.1 Written policies for the prevention, identification, minimization and management of
conflicts of interests.
2.2.2 Procedures to sufficiently prevent, identify, minimize and manage conflicts of interest.
2.2.3 Staff communication and training to ensure understanding and effective application of
conflict of interest procedures.
2.2.4 Compliance control and audit measures for the application of the conflict of interest
policies and procedures.
2.2.5 An effective whistle-blowing policy.  
2.2.6 Regular review of the appropriateness and effectiveness of conflict of interest measures.

Principle 2.3
Institutional Investors should communicate with their Related Service Providers and encourage
them to disclose conflict of interest matters that may arise in connection with their providing the
services.  In addition, the Related Service Providers should be encouraged to set up sufficient
measures to handle such conflicts of interest to the extent that the Institutional Investors and their
clients are best served by the Related Service Providers.  

Investment Governance Code
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Principle 3:

Institutional Investors Should Make Informed Investment Decisions
and Engage in Active Ongoing Monitoring of Investee Companies.
Principle 3.1
Institutional Investors should have in place processes and procedures for active ongoing
monitoring of the performance of Investee Companies to ensure that they become promptly aware
of factors relevant to the value of the Investee Companies.

Principle 3.2

In the process of investment decisions and monitoring of investments, Institutional Investors
should at a minimum do the following:
3.2.1 Monitor the performance of the Investee Companies.
3.2.2 Monitor identified internal and external factors relevant to the value of the Investee
Companies.
3.2.3 Satisfy themselves that the leadership and corporate governance of the Investee
Companies is effective.
3.2.4 Ensure that the Board of Directors (and sub–committees) of the Investee Companies
perform their duties in accordance with the Corporate Governance Code (CG Code), leading to
sustainable growth of the Investee Companies and durable returns on investment.
3.2.5 Consider the quality of the Investee Company’s reporting and information disclosure.
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Principle 3.3
Investment decisions should take into consideration the commitment of Investee Companies
to ESG principles, as follows:

Corporate Governance
• Board of Directors structure including size, composition, and the proportion of  
  independent directors
• Structure of subcommittees, including the Audit Committee
• Compensation architecture for Directors and Executives
• Conduct of directors and Executives
• Internal control and risk management

Social Responsibility
• Responsibility towards clients / consumers / stakeholders  and product safety
• Fair treatment of employees
• Strengthening the community
• Responsibility towards business partners
• Fair competition
• Business opportunities through innovation  
• Anti-fraud & anti-corruption

Environment
• Prevention of environmental pollution
• Sustainable use of resources, including energy and water
• Identification, disclosure and mitigation of risk resulting from global warming, i.e.  
  GHG emissions and targets
• Waste management
• Environmental protection, including biodiversity and restoration of natural habitats
Investment Governance Code
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Principle 3.4
Institutional Investors should actively monitor the performance of Investee Companies
commensurate with the nature of their investments in order to become promptly aware of factors
relevant to the value of the Investee Companies and the investments. Such monitoring should include:
3.4.1 News and research analysis related to the Investee Companies and information
disclosures by Investee Companies.
3.4.2 Effective engagement with the Board of Directors and the Executives of the Investee
Companies, and
3.4.3 Attending and exercising voting rights at the Investee Companies’ Annual General
Meeting and Extraordinary General Meeting,

Principle 3.5
In the event that Investee Companies are found to have failed to comply with the CG Code
or ESG principles, or other risk factors have been identified which may affect the value of the Investee
Companies and the durable return on investments, the Institutional Investors should seek and carefully
consider the explanations of the Investee Companies or the lack thereof and seek resolution by the
Investee Companies of the matters identified. If the Institutional Investors consider the company’s
explanations, reasons, or corrective measures  insufficient, the Institutional Investors should enhance
monitoring and engagement with the Investee Company, such as by formally notifying the Board
of Directors of the concerns identified or engaging with the Chairman of the Board of Directors or
management team.
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Principle 4:

Institutional Investors Should Apply Enhanced Monitoring of and
Engagement with the Investee Companies if Monitoring pursuant
to Principle 3 Is Considered Insufficient.
Principle 4.1
Institutional Investors should have a policy with guidelines that indicate when and how to
apply enhanced monitoring of and engagement with the Investee Companies in the event regular
monitoring measures under Principle 3 are deemed insufficient to resolve risk factors identified.
Early intervention by Institutional Investors should assist in preserving and restoring the value of
investment in the relevant Investee Companies.

Principle 4.2
Events that warrant enhanced monitoring by Institutional Investors include investment value
concerns resulting from:
4.2.1 Corporate strategies, business performance, and risk management.
4.2.2 The Investee Company’s implementation of corporate governance principles.
4.2.3 The Investee Company’s approach to social responsibilities and environmental
governance principles.

Principle 4.3
When the issues of concern or risk factors identified have not yet been publicly disclosed,
Institutional Investors should engage the Investee Companies on a confidential basis. The Institutional
Investors should, however, prepare a clear action plan for the event that the confidential engagement
of the Investee Companies by the Institutional Investors does not result in resolution of the matters
identified.
Investment Governance Code
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Practice 4.4
In the event the confidential engagement of Investee Companies is unsuccessful, Institutional
Investors should progressively escalate their actions in relation to the Investee Companies, as
deemed necessary, including by:
4.4.1 Formally notifying the Board of Directors of the Institutional Investors’ concerns.
4.4.2 Engaging with the Chairman of the Board of Directors or other (independent) directors.
4.4.3 Disclosing information to the public about the matters of concern before the Annual
General Meeting or Extraordinary General Meeting of the Investee Companies takes place.
4.4.4 Notifying the Investee Companies of the Institutional Investors’ voting decision prior
to the Annual General Meeting or Extraordinary General Meeting and subsequently exercising such
voting rights at the relevant meetings.
4.4.5 Requesting that the matters of concern identified be added to the agenda for the Annual
General Meeting or Extraordinary General Meeting of the Investee Companies, include removing or
appointing Directors or Executives.

Principle 4.5
While escalating the level of engagement with Investee Companies, Institutional Investors
may obtain access to non-public information relating to the Investee Companies and their securities
which may have a material effect on the price of the Investee Company’s securities if disclosed.  
Institutional Investors should, therefore, implement measures to protect the confidentiality of such
non-public price-sensitive information and to prevent the use of such information in violation of
applicable laws. The measures should include:
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4.5.1 A robust policy and guidelines for the handling of non-public information relating to
Investee Companies or their securities in accordance with applicable laws and regulations.
4.5.2 “Wall-crossing” policies and procedures applicable in the event Investee Companies
seek to make Institutional Investors insiders in relation to non-public information. These policies and
procedures should require the Institutional Investor who agrees to become an insider of the Investee
Company to provide a specific statement confirming such agreement to the Investee Company.
     - If the Institutional Investor does not wish to become an insider of the Investee
Company, the Institutional Investor must not request access to non-public price-sensitive information.
        - If the Institutional Investor does agree to become an insider of the Investee Company,
the Institutional Investor may not engage in illegal insider trading of the securities of the Investee
Company in violation of applicable laws and regulations. In addition, the Institutional Investor’s policy
and guidelines for the handling of confidential information must be followed.
4.5.3 The Institutional Investors should encourage Investee Companies to ensure timely
disclosure of material information to the public, including details about matters of concern identified
by the Institutional Investors and their resolution if applicable.
4.5.4 Any information obtained by the Institutional Investors in connection with their engagement of the Investee Companies should be kept appropriately in accordance with the Institutional
Investors stated policies and procedures and applicable laws and regulations.

Investment Governance Code

47

Principle 5:

Institutional Investors Should Have a Clear Policy on Exercising Voting
Rights and Disclosure of Voting Results.
Principle 5.1
Institutional Investors should exercise their voting rights in each Investee Company. Voting
decisions should be made after careful consideration of all relevant information.  Institutional Investors
should not adopt a policy to indiscriminately support any and all resolutions proposed by the Board
of Directors of an Investee Company as this would suggest that the Institutional Investors do not
adequately and fully perform their duties in the best interests of their clients.

Principle 5.2
As set out in Principle 4, if the Investee Company does not resolve the issues identified by
the Institutional Investor, the Institutional Investor should exercise its voting rights on matters related
to the issues at the Annual General Meeting or Extraordinary General Meeting and provide in writing
reasons for its vote against any resolution proposed by the Investee Company or its abstention to
the Investee Companies.

Principle 5.3
Institutional Investors should adopt a voting policy for:
5.3.1 Important matters for which the Institutional Investor must exercise its voting right
actively (active voting).
5.3.2 Specific circumstances in which Institutional Investors will abstain from voting.
5.3.3 Amount or percentage of shares for which the Institutional Investor will not exercise
its voting rights.
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5.3.4 Decision-making on identification of “important matters” for active voting (including
when to support or vote against a resolution) and the “specific circumstances” in which to abstain
from voting as set out in the voting policy, and permissible exceptions to the voting policy.
In case that Institutional Investors do not exercise their voting rights in accordance with the
normal voting policy, Institutional Investors should inform their clients with reasons accordingly.

Principle 5.4
Institutional Investors should disclose voting activities, such that clients are informed of
voting results, and important information about the vote, including any conflicts of interests between
Institutional Investors and Investee Companies, any difference of opinion between Institutional
Investors and Investee Companies, and any transaction involving the Institutional Investor’s parent
company or other business group companies.

Principle 5.5
Institutional Investors should disclose the use of proxy voting or voting advisory services. The
disclosure should include scope of proxy or advisory services used, names of the service providers,
and statistics of votes exercised using proxy or advisory services.

Principle 5.6
Institutional Investors should disclose their approach to stock lending and recalling lent stocks
to be used for voting.

Investment Governance Code
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Principle 6:

Institutional Investors Should Act Collectively with Other Investors
and Stakeholders as Appropriate.
Principle 6.1
Collaboration with other investors and stakeholders may be the most effective way to resolve
concerns about business or ESG performance identified by the Institutional Investors that have not
been resolved through the Institutional Investor’s engagement with Investee Companies. Institutional
Investors should adopt a policy and procedures with respect to collective engagement with other
investors and stakeholders to resolve concerns identified at Investee Companies. The policy should
indicate the circumstances in which the Institutional Investors should seek and participate in formal
or informal collective engagement.

Principle 6.2
It is possible for Institutional Investors to take a collaborative approach together with
other investors and stakeholders to matters of concern at an Investee Company by voting in the
same direction on the matters at issue. However, voting collaboration and coordination to control
management of the Investee Company may be viewed as acting in concert in violation of applicable
laws. Institutional Investors need to be cautious and ensure compliance with applicable laws and
regulations.
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Principle 7:

Institutional Investors Should Regularly Disclose the Investment
Governance Policy and Compliance with the Policy
Principle 7.1
Institutional Investors should maintain appropriate record-keeping systems and keep records
of how they discharge their investment duties and stewardship responsibilities pursuant to the
Policy and in accordance with the Principles set out in this I Code. Institutional Investors should
implement mechanisms to ensure that information disclosed to clients and the public is accurate,
complete and not misleading.

Principle 7.2
Institutional Investors should publicly disclose their Investment Governance Policy, and the
level of compliance with the Policy and the Principles set out in the I Code, and any changes thereto,
in Thai and/or English through various channels, including the Institutional Investor’s website and/or
annual report.  
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