
นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy) 

กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 
1. บทน ำ 

กองทุนส ำรองลยังชีพ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์จดัตั้งข้ึนตำมควำมตกลง

ร่วมกนัระหวำ่งส ำนกังำนและพนกังำน โดยยืน่ขอจดทะเบียนขอ้บงัคบักองทุนต่อนำยทะเบียน ตำมพระรำชบญัญติั

กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงมีบทบญัญติัใหก้องทุนตอ้งมีคณะกรรมกำรกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ เพื่อควบคุม 

ดูแลและก ำกบักิจกำรทัว่ไปของกองทุน และเป็นผูแ้ทนของกองทุนในกำรบริหำรจดักำรกองทุน รวมถึงกำรดูแล

ผลประโยชนข์องสมำชิกกองทุน 

ทั้งน้ี ในนโยบำยธรรมำภิบำลกำรลงทุนฉบบัน้ี  

“กองทุน” หมำยควำมวำ่ กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ 

“คณะกรรมกำรกองทุน” หมำยควำมวำ่ คณะกรรมกำรกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

“กรรมกำร” หมำยควำมวำ่ กรรมกำรในคณะกรรมกำรกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ 

“นำยจำ้ง” หมำยควำมวำ่ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

“ลูกจำ้ง” หมำยควำมวำ่ พนกังำนของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ 

“สมำชิก” หมำยควำมวำ่  สมำชิกกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ 

ตลำดหลกัทรัพย ์ 

“บริษทัจดักำร” หมำยควำมวำ่ บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท 

กำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคล เช่น บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน 

“ผูใ้หบ้ริกำร” หมำยควำมวำ่ ผูใ้หบ้ริกำรอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรจดักำรกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ไดแ้ก่  

ผูรั้บฝำกทรัพยสิ์น นำยทะเบียนกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ผูส้อบบญัชี 

 

2. วตัถุประสงคข์องกองทุน 

เพ่ือเป็นสวสัดิกำรและเป็นกำรส่งเสริมใหส้มำชิกมีกำรออมเงิน อนัเป็นกำรสร้ำงหลกัประกนัใหก้บั

สมำชิกและครอบครัวภำยหลงัจำกกำรออกจำกงำน เกษียณอำย ุทุพพลภำพ หรือถึงแก่ควำมตำย 

 

3. องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรกองทุน 

องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรกองทุนประกอบดว้ย 

- กรรมกำรกองทุนฝ่ำยนำยจำ้ง คือ สมำชิกกองทุนท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกนำยจำ้ง 

- กรรมกำรกองทุนฝ่ำยลูกจำ้ง คือ สมำชิกกองทุนท่ีไดรั้บกำรเลือกตั้งจำกลูกจำ้ง 
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คณะกรรมกำรกองทุน ประกอบดว้ย ตวัแทนจำกฝ่ำยนำยจำ้งและลูกจำ้งในสดัส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั  

โดยคณะกรรมกำรเป็นผูมี้ควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ และมีประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชนต์่อกำรบริหำรจดักำร

กองทุน เช่น 

(1) ดำ้นกำรลงทุน เพ่ือใหเ้ขำ้ใจและสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรกองทุน และ

ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน 

(2) ดำ้นบญัชี เพ่ือใหเ้ขำ้ใจและสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัรำยงำนทำงกำรเงินของกองทุน 

(3) ดำ้นกฎหมำย เพ่ือใหค้วำมคิดเห็นหรือแนวปฏิบติัในขอ้กฎหมำยต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

 

4. คณะกรรมกำรกองทุนมีหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ ดงัน้ี 

(1) ควบคุมดูแลกิจกำรทัว่ไปของกองทุน 

(2) คดัเลือกและแตง่ตั้งบริษทัจดักำร รวมทั้งผูใ้หบ้ริกำรรำยอ่ืน ๆ 

(3) ก ำหนดกรอบกำรลงทุนและนโยบำยกำรลงทุน 

(4) ติดตำมกำรด ำเนินงำนของกองทุน 

(5) ประสำนงำนกบับริษทัจดักำรในกำรเผยแพร่ควำมรู้ใหส้มำชิก 

(6) เป็นศูนยก์ลำงขอ้มูลขอ้บงัคบักองทุน และตอบขอ้ซกัถำมใหแ้ก่สมำชิก 

(7) เป็นตวัแทนของสมำชิกในกำรก ำกบัดูแลและติดตำมกำรบริหำรจดักำรเงินกองทุนเพ่ือรักษำประโยชน์ 

ของสมำชิก 

 

5. ปรัชญำกำรลงทุน (Investment Philosophy) 

(1) กำรลงทุนของกองทุนเป็นกำรลงทุนระยะยำว (Long Term Investment) 

(2) กำรลงทุนมีควำมยดืหยุน่ (Flexibility) สำมำรถปรับเปล่ียนไดต้ำมควำมเหมำะสมต่อสถำนกำรณ์ 

ท่ีเปล่ียนไป 

(3) กำรกระจำยกำรลงทุน (Diversification) เพื่อลดควำมเส่ียงจำกกำรลงทุน 

(4) ลงทุนโดยค ำนึงถึงปัจจยัดำ้นส่ิงแวดลอ้ม (Environment) ดำ้นสงัคม (Social) และดำ้นธรรมำภิบำล 

(Governance)  

 

6. แนวทำงกำรลงทุนภำยใตห้ลกัธรรมำภิบำล 

(1) ปฏิบติัหนำ้ท่ีโดยสุจริต (in good faith) เพื่อประโยชนท่ี์ดีท่ีสุด (best interest) ของสมำชิก 

(2) ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมรอบคอบและระมดัระวงัอยำ่งสมเหตุสมผล (prudence and reasonable care)  

(3) ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมรู้ควำมสำมำรถ ทกัษะ และมีควำมเอำใจใส่ต่อกำรด ำเนินงำนของกองทุน 

(skill competence and diligence) 

(4) เป็นผูมี้ควำมอิสระและมีควำมเท่ียงธรรมปรำศจำกควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ไม่ท ำธุรกรรมกบั

กองทุนโดยตนเองเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไม่รับของขวญัหรือของก ำนลัท่ีมีผลกระทบต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำม

ซ่ือสตัยสุ์จริต 
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(5) ควบคุมดูแลใหก้ำรจดักำรลงทุนเป็นไปตำมท่ีกฎหมำย และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งก ำหนด รวมทั้ง 

ท่ีระบุในสญัญำกำรจดักำรกองทุน และขอ้บงัคบักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 

(6) ปฏิบติัต่อสมำชิกทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนั 

(7) ควบคุมดูแลกำรบริหำรจดักำรกองทุนใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคแ์ละนโยบำยกำรลงทุน 

(8) สอบทำนประสิทธิภำพและประสิทธิผลของผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนอยำ่งสม ่ำเสมอ รวมทั้ง

ประเมินผลกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของบริษทัจดักำรและผูใ้หบ้ริกำรอ่ืน ๆ  

(9) รักษำควำมลบัของขอ้มูลกองทุน และสมำชิก  

(10)  มีกำรส่ือสำรกบัสมำชิกดว้ยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง โปร่งใส ภำยในเวลำท่ีเหมำะสม  

ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต (in good faith) เพ่ือประโยชน์ทีด่ีทีสุ่ดของสมาชิกและผู้รับประโยชน์ 

โดยท่ีวตัถุประสงคท่ี์ส ำคญัของกองทุนส ำรองเล้ียงชีพคือ เป็นเงินออมท่ีเป็นหลกัประกนัใหส้มำชิก 

เม่ือเกษียณอำย ุหรือออกจำกงำน หรือถึงแก่ควำมตำย กรรมกำรจึงมีหนำ้ท่ีหลกัในกำรควบคุมดูแลใหก้องทุน 

มีกำรเติบโตเพื่อสร้ำงผลประโยชน์ท่ีเหมำะสมใหแ้ก่สมำชิก ดงัน้ี 

(1) จดัใหมี้นโยบำยกำรลงทุนท่ีสอดคลอ้งกบัควำมหลำกหลำยของสมำชิกในเร่ือง อำย ุผลตอบแทน 

ท่ีตอ้งกำร และระดบัควำมเส่ียงท่ียอมรับได ้(employee’s choice) 

(2) ใหค้วำมส ำคญักบัผลประโยชนข์องสมำชิกเหนือกวำ่ประโยชน์ของนำยจำ้งแมว้ำ่กรรมกำร 

จะมีฐำนะเป็นพนกังำนและไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกนำยจำ้งก็ตำม 

(3) ติดตำมและพิจำรณำกำรลงทุนของกองทุน โดยมิใหท้รัพยสิ์นของกองทุนถูกน ำไปใชใ้นทำง 

ท่ีไม่เหมำะสม เช่น เพื่อประโยชน์ของนำยจำ้ง เป็นตน้ 

(4) ควบคุมดูแลใหก้องทุนมีสภำพคล่องเพียงพอ มีตน้ทุนและค่ำธรรมเนียม/ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร

กองทุนท่ีเหมำะสม  

ปฏิบัติหน้าทีด้่วยความรอบคอบและระมัดระวงัอย่างสมเหตุสมผล  
(prudence and reasonable care) 

กรรมกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมรอบคอบและระมดัระวงัอยำ่งสมเหตุสมผล โดยใหค้วำมส ำคญักบั

ผลประโยชนข์องสมำชิก ดงัน้ี 

(1) ปฏิบติัหนำ้ท่ีโดยสุจริตปรำศจำกกำรกระท ำท่ีไม่เหมำะสม 

(2) กำรจดักำรลงทุนเป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนและหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

(3) มีทกัษะและควำมรู้ควำมสำมำรถอยำ่งเพียงพอท่ีจะดูแลใหก้องทุนมีผลตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกบั

ระดบัควำมเส่ียง โดยใหมี้กำรกระจำยควำมเส่ียงอยำ่งเหมำะสม 

(4) ควบคุมดูแลใหบ้ริษทัจดักำรและผูใ้หบ้ริกำรอ่ืน ๆ บริหำรจดักำรกองทุนดว้ยควำมรู้ควำมสำมำรถ 

ทกัษะ และควำมเอำใจใส่อยำ่งเพียงพอ รวมทั้งมีมำตรกำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และมีควำมตั้งใจ

ท่ีจะด ำเนินกำรเพื่อประโยชนท่ี์ดีท่ีสุดของกองทุน 
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ในกำรตดัสินใจเร่ืองใด ๆ ของกรรมกำรอำจใหมี้ผูเ้ช่ียวชำญเพื่อใหค้วำมเห็นหรือค ำแนะน ำประกอบ 

กำรตดัสินใจ โดยกำรแต่งตั้งพนกังำนในส ำนกังำนท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นอนุกรรมกำร  หรือวำ่จำ้ง

บุคคลภำยนอกก็ได ้

ปฏิบัติหน้าทีด้่วยความรู้ความสามารถ ทกัษะ มีความเอาใจใส่ต่อการด าเนินงานของกองทุน  
(skill competence and diligence) 

กรรมกำรควรมีควำมรู้ควำมสำมำรถและทกัษะ เพื่อใหส้ำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ีไดรั้บควำมไวว้ำงใจ 

ก่อนท่ีจะด ำเนินกำรใด ๆ ในนำมของกองทุน กรรมกำรควรตรวจสอบและวเิครำะห์ดว้ยควำมระมดัระวงัรอบคอบ 

เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่กำรด ำเนินกำรนั้น ๆ เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของกองทุน โดยกรรมกำรควรมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจ 

ในเร่ือง ดงัน้ี 

(1) พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

(2) พระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 

(3) ประกำศท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดักำรลงทุนของกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 

(4) รำยงำนทำงกำรเงินของกองทุน ท่ีมำของทรัพยสิ์นและหน้ีสิน 

(5) กลยทุธ์กำรลงทุนของกองทุน ณ ขณะใดขณะหน่ึง 

(6) กำรวเิครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน ปัจจยัดำ้นควำมเส่ียง อตัรำผลตอบแทน ตวัช้ีวดั 

(7) โครงสร้ำงและลกัษณะของตรำสำรท่ีกองทุนลงทุน สภำพคล่อง และ ควำมเส่ียงดำ้นต่ำง ๆ 

 

กรรมกำรไม่ควรด ำเนินกำรหรือละเวน้กำรด ำเนินกำรในเร่ืองท่ีตนขำดควำมรู้ควำมเขำ้ใจ โดยควรเขำ้รับ

กำรอบรมควำมรู้ท่ีจ ำเป็นเก่ียวกบักองทุนและกำรลงทุนอยำ่งสม ่ำเสมอ ทั้งน้ี กรรมกำรและนำยจำ้งตอ้งดูแลให้

กรรมกำรใหม่ท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งไดรั้บกำรอบรมและไดรั้บควำมรู้ท่ีเหมำะสม เพ่ือประโยชน์ต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี 

ในกรณีท่ีกรรมกำรตอ้งใหค้วำมยนิยอมต่อบริษทัจดักำรในกำรลงทุนในตรำสำรซบัซอ้นบำงประเภท 

เช่น  ตรำสำรอนุพนัธ์ เป็นตน้  กรรมกำรตอ้งมีควำมเขำ้ใจท่ีมำของกำร structured  ตรำสำร มีกำรวเิครำะห์เชิงลึก

มำกกวำ่ตรำสำรพ้ืนฐำนประเภท ตรำสำรทุน ตรำสำรหน้ี หรือกองทุนรวม หำกกรรมกำรเห็นวำ่ตนขำดควำมรู้ 

ควำมช ำนำญ สำมำรถขอรับค ำแนะน ำจำกผูเ้ขี่ยวชำญประกอบกำรตดัสินใจ  

กรรมการควรมีความเป็นอสิระ มีความเทีย่งธรรม โดยหลีกเลีย่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ไม่ท าธุรกรรมกบักองทุนโดยตนเองเป็นผู้มีส่วนได้เสีย  

และปฏิเสธการรับของขวญัที่อาจท าให้ 
มีผลกระทบต่อความซ่ือสัตย์สุจริต 

กรรมกำรควรหลีกเล่ียงควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใด ๆ ระหวำ่งตนเองกบักองทุน และเน่ืองจำก

ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์มีไดห้ลำกหลำยรูปแบบ กรรมกำรจึงควรตระหนกัอยูเ่สมอวำ่ผลประโยชน์ของ

กองทุนเป็นเร่ืองส ำคญัเหนืออ่ืนใด ดงัน้ี 
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(1) หลีกเล่ียงกำรด ำเนินกำรท่ีไม่เหมำะสม กรรมกำรไม่ควรเอำหนำ้ท่ีหรือควำมรับผิดชอบอ่ืนใด 

ท่ีนอกเหนือจำกกำรเป็นกรรมกำรมำมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจ โดยตอ้งด ำเนินกำรเพ่ือสมำชิกเป็นล ำดบัแรก 

(2) ปฏิเสธกำรสนบัสนุนจำกบริษทัจดักำรและผุใ้หบ้ริกำรอ่ืน ๆ ในเชิงผลประโยชน์ ไม่วำ่เพ่ือตนเอง

หรือเพื่อผูอ่ื้น 

(3) ไม่ยนิยอมใหค้วำมเช่ือทำงกำรเมืองใด ๆ  มีอิทธิพลเหนือกำรตดัสินใจเพื่อกองทุน 

(4) ไม่ด ำเนินกำรใด ๆ ท่ีท ำใหผ้ลประโยชน์ส่วนตนของกรรมกำรขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของกองทุน 

 ในกรณีท่ีกรรมกำรมีสถำนะเป็นสมำชิกของกองทุนและเป็นผูรั้บผลประโยชนด์ว้ย กรรมกำรตอ้งใชค้วำมระมดัระวงั 

เพ่ือหลีกเล่ียงกำรหำประโยชน์ส่วนตนดว้ยค่ำใชจ่้ำยของกองทุน 

(5) ไม่ใชอ้ภิสิทธ์ิหรืออิทธิพลจำกหนำ้ท่ีเพ่ือแสวงหำประโยชน์ส่วนตน 

(6) หลีกเล่ียงควำมสมัพนัธ์ในลกัษณะกำรวำ่จำ้งหรือกำรท ำสญัญำ หรือกำรมีประโยชน์ใด ๆ กบั

บริษทัจดักำรหรือผูใ้หบ้ริกำรอ่ืน 

(7) งดรับของขวญั บริกำร สิทธิพิเศษ งำนสนัทนำกำร หรือส่ิงตอบแทนท่ีมีมูลค่ำจำกบริษทัจดักำร

หรือผูใ้หบ้ริกำรอ่ืน ท่ีอำจกระทบต่อควำมเป็นอิสระ ควำมเท่ียงธรรม และควำมซ่ือสตัยสุ์จริต ทั้งกรณีท่ีรับเอง

หรือรับผำ่นบุคคลอ่ืน  

 

ในกรณีท่ีไม่อำจหลีกเล่ียงได ้กรรมกำรควรมีควำมตระหนกัและใชม้ำตรกำรท่ีเหมำะสมเพ่ือจดักำร

ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  ดงัน้ี 

- เปิดเผยควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ท่ีมีหรืออำจมี 

- งดกำรใชสิ้ทธิออกเสียงและไม่เขำ้ร่วมตดัสินใจหำกมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์

 

ทั้งน้ี กรรมกำรตอ้งปฏิบติัตำมจรรยำบรรณพนกังำนและขอ้พึงปฏิบติัเก่ียวกบักำรให ้รับ หรือเรียกรับ

ทรัพยสิ์นจำกบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของส ำนกังำน 

ควบคุมดูแลให้การจัดการลงทุนเป็นไปตามทีก่ฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกีย่วข้องก าหนด  
รวมทั้ง ที่ระบุในสัญญาการจัดการกองทุน และข้อบังคับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

กรรมกำรตอ้งควบคุมดูแลใหก้ำรจดักำรลงทุนเป็นไปตำมท่ีพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบักำรจดักำรลงทุนของกองทุน

ส ำรองเล้ียงชีพ ดงัน้ี 

(1) สอบถำมบริษทัจดักำรและผูใ้หบ้ริกำรเก่ียวกบันโยบำยและแนวปฏิบติัในกำรก ำกบัดูแลกำรปฏิบติั

ตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนด (compliance policy and procedure) เพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจวำ่กองทุนมีกำรจดักำรลงทุน

เป็นไปตำมประเภทหลกัทรัพยแ์ละอตัรำส่วนกำรลงทุนตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนด 
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(2) รำยงำนพฤติกรรมท่ีสงสยัวำ่ผิดกฎหมำย ผิดจริยธรรม หรือควำมผดิปกติในกำรจดักำรลงทุน 

ใหส้ ำนกังำนคณะกรรมกำรหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท์รำบ รวมถึง Compliance Officer ของบริษทัจดักำร

หรือผูใ้หบ้ริกำร 

ปฏิบัติกบัสมาชิกทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั 

เพื่อเสริมสร้ำงและรักษำไวซ่ึ้งควำมไวว้ำงใจท่ีกรรมกำรไดรั้บมอบหมำย กรรมกำรควรปฏิบติัต่อ

สมำชิกทุกรำยและรักษำประโยชน์ของสมำชิกทุกประเภทอยำ่งเท่ำเทียมกนั โดยไม่เลือกปฏิบติักบัสมำชิก

ประเภทใดประเภทหน่ึงเป็นพิเศษ ไม่วำ่จะเป็นสมำชิกปัจจุบนัท่ีส่งเงินเขำ้กองทุน หรือสมำชิกท่ีเกษียณอำย/ุ

สมำชิกท่ีลำออกจำกงำนแต่ยงัคงเงินไวใ้นกองทุน  

ควบคุมดูแลการบริหารจัดการลงทุนให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และนโยบายการลงทุน 

คณะกรรมกำรกองทุนควรจดัใหมี้นโยบำยกำรลงทุนท่ีครบถว้นเป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยระบุถึง

เป้ำหมำยและนโยบำยกำรลงทุน เพ่ือใหก้ำรตดัสินใจเป็นไปตำมท่ีก ำหนด 

(1) นโยบำยกำรลงทุนท่ีก ำหนดควรค ำนึงถึงควำมเส่ียงท่ียอมรับได ้เป้ำหมำยของผลตอบแทน  

สภำพคล่อง ภำระหน้ีสิน และขอ้กฎหมำย ระเบียบกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  

(2) สอบทำนและปรับปรุงนโยบำยกำรลงทุนอยำ่งนอ้ยปีละคร้ัง เพ่ือใหเ้ป็นปัจจุบนั 

(3) วำงกรอบเชิงนโยบำยในกำรกระจำยควำมเส่ียงของทุกกองทุนยอ่ยใหเ้หมำะสม  เพื่อใหไ้ด้

ผลตอบแทนท่ีเหมำะสมตำมนโยบำยกำรลงทุนของแต่ละกองทุนยอ่ย  

(4) ติดตำมกำรลงทุนใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคแ์ละนโยบำยกำรลงทุน และก ำหนดแนวทำง 

ในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนอยำ่งสม ่ำเสมอ  

การใช้สิทธิออกเสียงในฐานะผู้ถือหลกัทรัพย์ 

คณะกรรมกำรกองทุนใหค้วำมส ำคญักบักำรใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผูถื้อหุน้ของ

บริษทัท่ีกองทุนลงทุน เพ่ือใหก้องทุนในฐำนะเจำ้ของบริษทัมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจเร่ืองส ำคญัตำ่ง ๆ  

โดยคณะกรรมกำรกองทุนจะมอบหมำยใหบ้ริษทัจดักำรไปใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้แทนกองทุน  

ซ่ึงบริษทัจดักำรตอ้งแสดงใหเ้ห็นวำ่มีกำรก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรใชสิ้ทธิออกเสียง (Voting Policy) 

 เป็นลำยลกัษณ์อกัษร  

คณะกรรมกำรกองทุนควรติดตำมขอ้มูลกำรใชสิ้ทธิออกเสียงของบริษทัจดักำรบนเวบ็ไซดข์องบริษทั

จดักำร ไดแ้ก่ แนวทำงกำรใชสิ้ทธิออกเสียง รำยงำนกำรใชสิ้ทธิออกเสียง ซ่ึงมีสำระส ำคญัเก่ียวกบั รำยช่ือบริษทั 

ท่ีมีกำรใชสิ้ทธิออกเสียง จ ำนวนคร้ังท่ีใชสิ้ทธิออกเสียง และลกัษณะกำรใชสิ้ทธิออกเสียง สนบัสนุน หรือคดัคำ้น 

รวมทั้งรำยละเอียดกำรใชสิ้ทธิออกเสียงกรณีท่ีบริษทัจดักำรมีควำมเห็นแตกต่ำงจำกฝ่ำยบริหำรของบริษทัท่ีออก

หุน้  
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คณะกรรมกำรกองทุนจะติดตำมกำรด ำเนินงำนของบริษทัท่ีกองทุนลงทุนอยำ่งสม ่ำเสมอ รวมทั้ง 

กำรติดตำมปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่ำและควำมเส่ียงท่ีกอทุนลงทุน ทั้งน้ี หำกพบประเดน็ท่ีบริษทัควร

แกไ้ขปรับปรุงหรือตอ้งกำรค ำช้ีแจงเพ่ิมเติม เช่น กลยทุธ์กำรด ำเนินงำน ผลประกอบกำร กำรจดักำรควำมเส่ียง 

กำรบริหำรงำนตำมหลกัธรรมำภิบำล  กำรด ำเนินงำนท่ีมีผลกระทบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม กำรน ำขอ้มูล 

ภำยในบริษทัท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของกรรมกำร ผูบ้ริหำรของบริษทั ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

หรือผูอ่ื้น เป็นตน้ คณะกรรมกำรควรแจง้ขอ้สงัเกตผำ่นบริษทัจดักำรและติดตำมกำรด ำเนินกำรของบริษทัจดักำร

อยำ่งใกล้ชิด หำกบริษทัไม่มีกำรด ำเนินกำรใด ๆ หรือยงัไม่เห็นผลควำมคืบหนำ้ในกำรด ำเนินกำร คณะกรรมกำร

กองทุนมีสิทธิท่ีจะขอใหผู้บ้ริหำรของบริษทัช้ีแจงขอ้เท็จจริง และ/หรือด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมท่ีสมควรและ 

เป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ และในกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นตอ้งยกระดบัธรรมำภิบำลของบริษทัท่ีกองทุนลงทุน 

คณะกรรมกำรจะร่วมมือกบัผูล้งทุนสถำบนัรำยอ่ืน (Collective Engagement) ในกำรแจง้ประเดน็ขอ้สงัเกต 

ใหบ้ริษทัทรำบ เพ่ือใหมี้มำตรกำรแกไ้ขปัญหำและสร้ำงควำมเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูล้งทุน 

สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลการด าเนินงานของกองทุนอย่างสม ่าเสมอ  
รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติหน้าทีข่องบริษัทจัดการและผู้ให้บริการอ่ืน ๆ 

กรรมกำรควรมีควำมรู้และควำมเขำ้ใจในกำรในกำรสอบทำน (review) และสอบยนั (verify)  

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัจดักำร  

(1) จดัใหมี้หลกัเกณฑใ์นกำรคดัเลือก กำรต่อสญัญำ และกำรเลิกจำ้งบริษทัจดักำร โดยควรเป็นหลกัเกณฑ ์

ท่ีสมเหตุสมผลท่ีไดพ้ิจำรณำถึง 1) มีกำรประกำศรับ Investment Governance Code 2) ผลกำรด ำเนินงำน 3) กำรด ำรง

ฐำนะกำรเงินไดต้ำมหลกัเกณฑท่ี์ส ำนกังำน ก.ล.ต. ก ำหนด 4) กรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูจ้ดักำรกองทุน ไม่มีลกัษณะ

ตอ้งหำ้ม   5) มีระบบงำนรองรับเก่ียวกบักำรจดักำรลงทุน กำรบริหำรควำมเส่ียง และมีกลไกในกำรติดตำมและ 

ควบคุมกำรลงทุนใหเ้ป็นตำมประเภทหลกัทรัพยแ์ละอตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีก ำหนดในสญัญำ และ 6) มีวธีิปฏิบติั 

ในกำรลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

(2) สอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยเปรียบเทียบกบัตวัช้ีวดัผลตอบแทนจำก

กำรลงทุนท่ีสอดคลอ้งกบัแต่ละนโยบำยกำรลงทุน เช่น นโยบำยกำรลงทุนในหุน้ไทย ใชต้วัช้ีวดั SET TRI หรือ 

SET 100 TRI เป็นตน้ 

รักษาความลบัของข้อมูลกองทุนและสมาชิก 

กรรมกำรมีหนำ้ท่ีดูแลขอ้มูลควำมลบัทั้งหมดของกองทุนท่ีไดรั้บในฐำนะกรรมกำรกองทุน และจดัใหมี้

มำตรกำรท่ีเหมำะสมในกำรเก็บรักษำขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบั ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้มูลสมำชิก ผูรั้บประโยชน์ รวมถึง

ขอ้มูลท่ีส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน โดยควรจดัใหมี้นโยบำยกำรรักษำควำมลบัของขอ้มูล 

ส่วนบุคคลในเร่ือง กำรรวบรวม กำรใช ้กำรจดักเก็บ และกำรป้องกนั  
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มีการส่ือสารกบัสมาชิก ผู้รับประโยชน์ และหน่วยงานก ากับดูแล  
ด้วยข้อมูลทีถู่กต้อง โปร่งใส ภายในเวลาทีเ่หมาะสม 

(1) กรรมกำรตอ้งเปิดเผยขอ้มูล เช่น ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน  สถำนะกำรลงทุนของแต่ละกองทุน 

เป็นตน้ ใหส้มำชิกดว้ยขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเพียงพอภำยในเวลำท่ีเหมำะสม เพื่อใหส้มำชิกมีขอ้มูลประกอบกำรตดัสินใจ 

ในกำรเลือกนโยบำยกำรลงทุน และกำรจดัสรรเงินลงทุน  โดยก ำหนดตำรำงเวลำประจ ำ 

(2) ในกรณีท่ีเป็นกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัและตอ้งขอมติจำกสมำชิก เช่น กำรเพ่ิม/ลดประเภทหลกัทรัพย ์

กำรเพ่ิม/ลดอตัรำส่วนกำรลงทุน ควรมีขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบเก่ียวกบั ค่ำธรรมเนียม ค่ำใชจ่้ำย และควำมเส่ียง 

ประกอบดว้ย และควรส่ือสำรขอ้มูลดงักล่ำวล่วงหนำ้เพ่ือใหผู้ไ้ดรั้บผลกระทบมีโอกำสแสดงควำมคิดเห็น  


