
Roundtable Discussion 1/2560

1

Value Creation & Moving from Will to Can

โสมสดุา ตนัจนัทรพ์งศ์
ผูอ้ านวยการ ฝ่ายสง่เสรมิบรรษทัภบิาล

ส านกังาน ก.ล.ต.
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การประกาศรบัการปฏบิตัติาม I Code
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ประกาศความตัง้ใจ
ประกาศรับ

จะประกาศรบัดไีหม เกรงวา่จะท าไมไ่ด้

ประกาศรบัไปแลว้ ตอ้งท าอะไรบา้ง ท าอยา่งไร
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Fiduciary Duty: Best value to clients

CFA Future of Finance

Source: CFA Institute 2017

Objective: To shape a trustworthy, forward-thinking investment profession 
that better serves society
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Investors/
Beneficiaries

Asset 
owners

Asset 
managers

Investee
companies

Proxy service
providers

Investment advisors Custodians

Investment analysts

Best Investment Outcome: Return from Investees
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Long-term firms exhibited stronger fundamentals 

and performance than all others in the last 15 years.
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We borrow it from our children.

We do not just inherit the earth from our ancestors,



What divert us from long-term value creation?

7

Long term Short-term



I Code & ICGN Stewardship Guideline 
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1. นโยบาย
ดแูลการลงทนุ

2. Handling COI 

3. Active monitoring
4. Escalate 

engagement
5. Voting exercise 6. Collective action

7. Disclosure

Internal 
governance 

การดแูลลงทนุ
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• Temasek • Standard life investments

• State street Global Advisors (SSGA)

I. Internal Governance : Foundation of effective stewardship

1 Time horizon for delivering value “Long term perspective”
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2 Independent Oversight/ conflict of interest 

“separate or ring-fence investment activities

for client from the investor’s own

3 Ethic and Conduct

“Board provide should proper tone and

support for meaningful execution of

commercial pressures” 

stewardship duties” 
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Investment Chain:

Investors/
Beneficiaries

Asset owners

Asset 
managers

Investee
companies

• Investment advisors
• Proxy service providers
• Custodian
• Other service providers

ดแูลใหป้ฏบิตัหินา้ทีท่ ีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นไปตามนโยบายของ I-I

4
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• Our Investment Stewardship program helps BlackRock fulfil our fiduciary duty to our clients to protect 
and enhance the economic value of their assets

Investment Stewardship team capabilities

The core components of the program are:

The BIS team of 22 specialists, positioned as an investment function, carries out BlackRock’s stewardship activities on 
behalf of BlackRock’s funds and our segregated clients where they have delegated authority to us. Our stewardship 
program applies to companies in all sectors and geographies, and irrespectively of whether a holding is part of a specialist 
socially responsible investment product or our core index and active investment strategies, and index only or index and 
active. BIS acts as a central clearinghouse of BlackRock’s views across the various portfolios with holdings in individual 
companies and aims to present a clear and consistent message. Our focus is on the board of directors, as the agent of 
shareholders, which should set the company’s strategic aims within a framework of prudent and effective controls which 
enables risk to be assessed and managed.

For Institutional Investor Use Only – Not For Public Distribution (Please Read Important Disclosure)

Setting fee and remuneration structures that provide appropriate alignment  over relevant time horizon.

ICGN

5
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ก าหนดวัตถปุระสงค ์(Long term focus)

ตดิตามการลงทนุ (Actively)

รว่มมอืกบัผูล้งทนุสถาบนัอืน่
• สมาชกิของสมาคม
• ใน/ ตา่งประเทศ

การใชส้ทิธอิอกเสยีง
• COF
• คดัคา้น/ งดออกเสยีง

- ขดักบั CG
- เพิม่ระดบัแลว้ไมไ่ดร้ับ 
ความรว่มมอื       

ปจัจยัส าคญั

1. โมเดลทางธรุกจิ กลยทุธ ์
ผลประกอบการ ความเสีย่ง

2. ESG
3. ภาวะผูน้ าและ CG
4. คณุภาพรายงาน

หากเห็นวา่การตดิตามการลงทนุไมเ่พยีงพอ 
• มหีนังสอืถงึคณะกรรมการบรษัิท เพือ่แจง้ประเด็น ขอ้สงัเกต ขอ้กงัวล 
• เขา้พบกบัประธานกรรมการ หรอืกรรมการอืน่ รวมทัง้กรรมการอสิระ 
• ออกขา่วใหส้าธารณะทราบ กอ่นการประชมุผูถ้อืหุน้ 
• แจง้จดุยนืของผูล้งทนุสถาบนัไปยงับรษัิททีล่งทนุ และเขา้รว่มการประชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ใชส้ทิธอิอกเสยีงในเรือ่งดงักลา่ว 
• ขอเพิม่วาระในการประชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่อาจรวมถงึการเสนอวาระเปลีย่นกรรมการ หรอืผูบ้รหิารระดับสงู 

client คดัเลอืกและตดัสนิใจลงทนุ

เพิม่ระดบัการตดิตาม

ตราสารทนุ ตราสารหนี้

II. การดแูลบรษิทัทีล่งทนุ
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ขอ้มลู ESG ในไทย
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การเปิดเผยขอ้มลู ESG

มักม ีCG CSR ตามกฎหมาย
หรอืมาตรฐานขัน้ต า่

พืน้ฐาน

ใหค้วามส าคญักบั ESG ใน 
topic ส าคญั เนน้ long-term 

non-financial แยกจาก 
short-term financial 
information ซึง่อยูใ่น 

annual report

ESG / SD แยกเลม่

Annual report

เป็นหวัขอ้ใน 56-1/ 
Annual report

จัดท า Sustainability 
Report แยกเลม่

จัดท า Integrated 
Report

ใหค้วามสนใจกบัการสรา้ง 
value ทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว

ESG รวมเป็นสว่นหนึง่ของ
กลยทุธใ์นการประกอบธรุกจิ

Integrated
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• ใชก้บัผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประเภทการจัดการกองทนุรวมหรอืการจัดการกองทนุสว่นบคุคล

ขอ้มลูทีเ่ปิดเผย ระยะเวลาในการเปิดเผยขอ้มลู

(1) การรับหรอืไมร่ับการปฎบิตัติาม I Code 

กรณีไมร่ับ ใหค้ณะกรรมการระบ ุ   
เหตผุลเพิม่เตมิดว้ย

• ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูภายใน 4 เดอืนนับแตว่ันสิน้สดุ
รอบระยะเวลาบญัชี

ตวัอยา่ง    ก.ย. 60 ม.ค. 61
ธ.ค. 60         เม.ย. 61

(2) กรณีรับ ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิ

(2.1) นโยบายธรรมภบิาลการลงทนุ
ของผูป้ระกอบธรุกจิ

(2.2) รายงานการปฏบิตัติาม I Code
(comply or explain)

• ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูภายใน 4 เดอืนนับแตว่ันสิน้สดุรอบ
ระยะเวลาบญัชทีีส่ ิน้สดุตัง้แตว่นัที ่30 ก.ย. 2561

ตวัอยา่ง    ก.ย. 61 ม.ค. 62
ธ.ค. 61 เม.ย. 62

สถานทีเ่ปิดเผยขอ้มลู : เว็บไซตข์องผูป้ระกอบธรุกจิ และรายงานประจ าปีของผูป้ระกอบธรุกจิ (ถา้ม)ี

III. การเปิดเผยขอ้มลูการปฏบิตัติาม I Code
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1. ตวัอยา่งการเปิดเผยขอ้มลูภาพรวม
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2. ตวัอยา่งการเปิดเผย: Conflicts of Interest
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3. ตวัอยา่งการเปิดเผย: การตดิตามบรษิทัทีล่งทนุ
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4. ตวัอยา่งการเปิดเผยขอ้มลู: การเพิม่ระดบัการตดิตาม
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5. ตวัอยา่งการเปิดเผยขอ้มลู: การใชส้ทิธอิอกเสยีง
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6. ตวัอยา่งการเปิดเผยขอ้มลู: การรว่มมอืกบัผูล้งทนุอืน่


