
  

 

  

 1 

 

 
 
 
 
 

 
บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน เรนเนสซานซ ์จ ากัด 

 
 

เรื่อง 
 
 
 

นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน  
(Investment Governance Code Policy: I Code Policy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



  

 

  

 2 

 

บทน า 
 

ตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ตระหนกัถึง
ความส าคญัที่ควรมีหลกัธรรมาภิบาลการลงทนุ (Investment Governance Code : I Code) เพื่อเป็นหลกัปฏิบตัิส าหรบั
การดแูลการลงทนุของผูล้งทนุสถาบนัตามแนวทางสากล การมหีลกัธรรมาภิบาลการลงทนุนีจ้ะน ามาซึ่งความน่าเชื่อถือ
ของผูล้งทนุสถาบนัท่ีรบัจดัการเงนิลงทนุใหก้บัทัง้ลกูคา้ในประเทศและต่างประเทศ และเป็นการสรา้งสภาพแวดลอ้มที่
เกือ้หนนุใหเ้กิดการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และการประกอบธุรกจิอย่างรบัผิดชอบของบรษิัทและกิจการในตลาดทนุไทย
ดว้ย 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เรนเนสซานซ ์ จ ากดั (“บรษิทั”) ในฐานะบรษิัทจดัการลงทนุ ไดใ้ห้
ความส าคญัในเรื่องหลกัธรรมาภิบาลการลงทนุดงักลา่ว จึงไดป้ระกาศรบัการปฏิบตัิตามหลกัธรรมาภิบาลการลงทนุ เมื่อ
วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2562 และเพื่อเป็นการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามแนวทางการปฏิบตัิตามหลกัธรรมาภิบาลการลงทนุของ
ส านกังาน ก.ล.ต. บรษิัทจึงไดก้ าหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทนุ (Investment Governance Policy) นีข้ึน้ เพื่อใชเ้ป็น
หลกัเกณฑใ์นการปฏิบตังิานต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

นโยบายธรรมาภิบาลการลงทนุฉบบันีก้  าหนดขึน้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตังิาน ส าหรบัคณะกรรม 
การ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิัทในการบรหิารจดัการเงินลงทนุของลกูคา้ และผูถื้อหน่วยลงทนุดว้ยความซื่อสตัย์
สจุรติ โปรง่ใสและใชค้วามรูค้วามสามารถเพื่อใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแก่ลกูคา้และผูถื้อหน่วยลงทนุในระยะยาว 
 
นโยบายธรรมาภบิาลการลงทนุ (Investment Governance Code Policy - I Code Policy) 
 
1. การก าหนดนโยบายหลกัธรรมาภิบาลการลงทนุ 

บรษิัทมีการก าหนดนโยบายหลกัธรรมาภิบาลการลงทนุเป็นลายลกัษณอ์กัษรท่ีใหค้วามส าคญัในการ
สรา้งและถ่ายทอดวฒันธรรมการลงทนุท่ีมีธรรมาภิบาลทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร โดยนโยบายดงักล่าวไดร้บัอนมุตัิ
จากคณะกรรมการบรษิัทมีลกัษณะดงันี ้

• บรษิัทมีการก าหนดโครงสรา้งองคก์รที่มีการแบ่งแยกสายการบงัคบับญัชาตามขอบเขตหนา้ที่ความ
รบัผิดชอบอย่างชดัเจน และมีโครงสรา้งการก ากบัดแูลและบรหิารความเส่ียงที่เป็นอิสระและมีระบบ 
 
การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้อย่างเหมาะสม มีการระบบุทบาทหนา้ที่และ
ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิารระดบัสงู ตลอดจนคณะกรรมการท่ีไดร้บัแตง่ตัง้
จากคณะกรรมการบรษิัท ใหม้ีหนา้ที่ในการก าหนดนโยบายการจดัการลงทนุ และติดตามประเมินผล
การจดัการกองทนุ 

• บรษิัทมีกระบวนการในการปฏิบตัิหนา้ที่อยา่งมคีวามรบัผิดชอบ มีการตดัสินใจและติดตามการลงทนุ
ที่มีประสิทธิภาพตลอดจนเขา้ไปมีส่วนรว่มในการติดตามการด าเนินงานของบรษิัทท่ีลงทนุใหป้ระกอบ
ธุรกิจโดยมกีารก ากบัดแูลกิจการที่ดี มีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม (ESG) รวมถึงการ
ป้องกนัการทจุรติคอรร์ปัชนั โดยอา้งองิตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและภาคอตุสาหกรรม 
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• การควบคมุก ากับดแูลมใิหเ้กดิการใชข้อ้มลูที่มีนยัส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงของราคาที่ยงัไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณะ 

• บรษิัทมีการใชม้าตรการการบรหิารความเส่ียง และมีการก ากบัดแูลอยา่งเขม้งวดตามกฎหมาย
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย ในการป้องกนัมใิห้
บคุคลหรือกลุ่มบคุคลใดใชบ้รษิัทเป็นแหล่งในการฟอกเงิน หรือเป็นแหล่งพกัเงินจากการกระท าผิด
ตามความผิดมลูฐาน 

 
2. การป้องกนัและการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(conflict of interest) 

บรษิัทมีการก าหนดแนวนโยบายในการป้องกนัการกระท าอนัมีลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์ โดยบรษิัทมีการส่ือสารและอบรมใหพ้นกังานเขา้ใจและปฏิบตัิตามนโยบายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยจดั
ใหพ้นกังานรบัทราบนโยบาย จรรยาบรรณ และหลกัปฏิบตัิ ตัง้แต่วนัแรกที่เริ่มปฏิบตังิานและเมื่อมีการเปล่ียนแปลงใน
นโยบาย หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบตัิต่างๆ โดยที่บรษิัทมีกระบวนการก ากบัดแูลและทบทวนนโยบายตา่งๆ ใหเ้ป็นปัจจบุนั 
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงกฎหมายและหลกัปฏิบตัิตา่งๆ ของหน่วยงานก ากบัดแูลอย่างสม ่าเสมอ 

 
บรษิัทมีแนวนโยบายการป้องกนัและการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชนด์งัต่อไปนี ้

• ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการป้องกนัการรบัผลประโยชนจ์ากผูใ้หบ้รกิาร หรือบคุคลอื่นใด (Soft 
Commission) 

• ก าหนดนโยบายเรื่องความถ่ีในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ เพื่อไม่ใหเ้กิดการซือ้ขายเกินความจ าเป็น 
(Churning) 

• ก าหนดมาตรการควบคมุดแูลการลงทนุเพื่อเป็นทรพัยสิ์นของพนกังาน (Staff Dealing Rule) 

• ก าหนดมาตรการและหลกัปฏิบตัใินการยืมตวัพนกังาน โดยการพิจารณาอนมุตัิตอ้งมกีารค านึงถึงการ
ป้องกนัการกระท าที่อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ และก าหนดใหผู้บ้รหิารระดบัสงูใน
สายงานตอ้งมีการอนมุตัเิป็นลายลกัษณอ์กัษร 

• ก าหนดมาตรการป้องปรามการใชป้ระโยชนจ์ากการใชข้อ้มลูภายในของกองทนุ (insider trading) 
โดยมาตราการตา่งๆ ไดแ้ก่ การก าหนดใหม้ี Chinese Wall และก าหนดระเบียบการปฏิบตัิงานใหม้ี
การจ ากดัขอบเขตการใชข้อ้มลูภายในเฉพาะเท่าที่จ  าเป็นต่อการปฏิบตัิงาน (Need to Know Basis) 
และก าหนดบคุคลท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มลูภายใน ( Access Person) เพื่อการติดตามก ากบัดแูล การ
ติดต่อสื่อสารและการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูภายในอย่างเหมาะสม และป้องกนัความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนต์ามที่กฎหมายก าหนด 

• ก าหนดนโยบายและหลกัปฏิบตัิในการท าธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยการด าเนินการใดๆ 
ระหว่างบรษิัทกบับคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษิัท ตอ้งอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม (arm’s length basis) 

 
3. การตดัสินใจ และตดิตามการลงทนุอย่างใกลช้ิดทนัเหตกุารณ ์(Activity) 

บรษิัทจดัใหม้ีกระบวนการในการติดตามการด าเนินงานของบรษิัทที่ลงทนุอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหท้ราบผล
การด าเนินงานของบรษิัทท่ีลงทนุ และสามารถรูปั้ญหาตัง้แต่เริม่ตน้และทนัเหตกุารณ ์ บรษิัทก าาหนดกระบวนการการ
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ตดัสินใจลงทนุ และติดตามการด าเนินงานของบรษิัทท่ีลงทนุ โดยวิเคราะหปั์จจยัที่ส  าคญั เช่น ลกัษณะธุรกจิ โครงสรา้ง
ธุรกิจ ผลประกอบการติดตามพฒันาการท่ีเป็นทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกที่อาจกระทบต่อมลูค่า เป็นตน้ 
นอกจากนี ้ บรษิัทพิจารณาเรื่องความยั่งยืนของบรษิัทท่ีลงทนุดว้ย โดยใหค้รอบคลมุปัจจยั ดา้นการก ากบัดแูลกจิการท่ีด ี
ความรบัผิดชอบต่อสงัคม ดา้นส่ิงแวดลอ้มรวมทัง้พิจารณาเรื่องคณุภาพของรายงานและการเปิดเผยขอ้มลูตา่งๆ ของ
บรษิัทท่ีลงทนุ 
 
การติดตามบรษิัทท่ีลงทนุจะรวมไปถึง 

• การติดตามขอ้มลูขา่วสารและการเปิดเผยขอ้มลูต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของบรษิัทท่ีลงทนุ 

• ฝ่ายจดัการลงทนุของบรษิัทมีการประชมุพบปะกบัผูบ้รหิาร หรือนกัลงทนุสมัพนัธข์องบรษิัทท่ีลงทนุ 

• การใชสิ้ทธิออกเสียงในการประชมุผูถื้อหุน้  
กรณีพบว่าบรษิัทท่ีลงทนุไม่ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี หรือมีประเด็นที่เก่ียวกบัความ

รบัผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม หรือมีสญัญาณของปัญหาที่อาจส่งผลต่อมลูคา่การลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั บรษิัทจะ
พิจารณาใชสิ้ทธิออกเสียงในการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทดงักล่าวตามความเหมาะสม 

 
4. การเพิม่ระดบัในการติดตามบรษิัทท่ีลงทนุกรณีพบประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อมลูค่าการลงทุน และประโยชนท์ี่ดี
ที่สดุของลกูคา้ (Escalating investee companies) 

บรษิัทมีแนวทางปฏิบตัิที่ระบถุงึเหตกุารณแ์ละแนวทางที่จ  าเป็นในการเขา้ไปด าเนินการกบับรษิัทที่ลงทนุ
เพิ่มเติม หลงัจากที่บรษิัทไดต้ิดตามและด าเนินการตามหลกัปฏิบตัิที่ 3 แลว้ เห็นวา่ไม่เพยีงพอ เพื่อใหบ้รษิัทสามารถม ี

 
 

ส่วนรว่มแกไ้ขปัญหาและฟ้ืนมลูค่าการลงทนุในบรษิัทท่ีลงทนุนัน้ไดต้ัง้แตใ่นระยะเริ่มตน้ในการด าเนินการเพิ่มเติม สาย
งานจดัการลงทนุจะพจิารณาเพิม่ความเขม้ขน้ของมาตรการท่ีใชต้ามความจ าเป็น เช่น 

• มีหนงัสือถึงคณะกรรมการของบรษิัทท่ีลงทนุเพื่อแจง้ประเด็น ขอ้สงัเกต ขอ้กงัวล 

• เขา้พบประธานกรรมการหรือกรรมการอื่นรวมทัง้กรรมการอิสระ 

• แสดงจดุยืนของบรษิัทผ่านทางการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ หรือ ขอเพิ่มวาระในการประชุม 
กรณีที่บรษิัทรบัทราบขอ้มลูที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณะ บรษิัทจะมีมาตรการ

รกัษาความลบัของขอ้มลูดงักล่าวเพื่อป้องกนัการกระท าที่อาจผิดกฎหมายและเป็นการเอาเปรียบผูล้งทนุรายอื่น 
 
5. การใชสิ้ทธิในการออกเสียงการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทท่ีลงทนุ (proxy vote) 

บรษิัทพิจารณาใชสิ้ทธิออกเสียงในบรษิัทท่ีลงทนุดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบจากการพิจารณาขอ้มลู
อย่างครบถว้น บรษิัทไดม้ีนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิออกเสียงในการประชมุกบับรษิัทท่ีลงทนุ โดยมีแนว
ปฏิบตัิดงันี ้

• แนวทางในการพิจารณาขอ้มลูในแต่ละวาระการประชมุ เพื่อตดัสนิใจในการใชสิ้ทธิออกเสียง
สนบัสนนุ หรือคดัคา้น หรืองดออกเสียง 

• มีการเปิดเผยกรณีที่บรษิัทมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทท่ีลงทนุ 
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• บรษิัทไดเ้ปิดเผยแนวทางการใชสิ้ทธ์ิออกเสียง และรายงานการใชสิ้ทธิออกเสียงในบรษิัทท่ีลงทนุ 
เพื่อใหล้กูคา้และผูถื้อหน่วยลงทนุทราบผลการใชสิ้ทธิออกเสียง และรายละเอียดการใชสิ้ทธิออกเสียง
ผ่านช่องทางตา่งๆ ตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ผ่านทางเว็บไซดข์องบรษิัท 

 
6. การรว่มมือกบัผูล้งทนุอื่นตามความเหมาะสม (Collective Engagement) 

ในการด าเนินการกบับรษิัทท่ีลงทนุท่ีมีประเด็นท่ีควรกงัวล และบรษิัทนัน้ยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได้
ส าเรจ็ลลุ่วงหลงัจากเพิม่ระดบัในการติดตามได ้บรษิัทมีนโยบายการรว่มมือกบัผูล้งทนุอื่น และผูม้ส่ีวนไดเ้สีย (collective 
engagement) โดยจะเปิดเผยนโยบาย เพื่อท าใหบ้รษิัทท่ีลงทนุเหน็ความส าคญัของประเด็นขอ้กงัวลของบรษิัท โดยระบุ
ถึงประเภทของสถานการณท์ี่จะรว่มมือกบัผูล้งทนุอื่นและความพรอ้มที่จะท างานรว่มกบัผูล้งทนุอื่น ทัง้ที่เป็นกลุ่มทางการ
และไม่เป็นทางการ  

ในการรว่มมือกบัผูล้งทนุอื่นหรือผูม้ีส่วนไดเ้สีย เพื่อด าเนินการกบับรษิัทท่ีลงทนุ หากเป็นการรว่มมอืถึงขัน้
ตกลงรว่มมือกนับรหิารกิจการหรอืด าเนินการอื่นใด บรษิัทจะใชค้วามระมดัระวงัและปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง 

 
7. การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบันโยบายและการปฏิบตัิตามนโยบาย (Disclosure) 

บรษิัทมีระบบในการจดัเก็บขอ้มลูในการปฏิบตัิตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทนุท่ีเหมาะสม เพื่อ
ประโยชนท์ี่ดีที่สดุของลกูคา้ และมีการทบทวนนโยบายอย่างสม ่าเสมอ ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางหลกัธรรมาภิบาลการ
ลงทนุของส านกังาน ก.ล.ต. ที่ออกใหม่หรือเมื่อมกีารเปล่ียนแปลง โดยบรษิัทจะเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทนุ
และการปฏิบตัิตามนโยบายใหล้กูคา้และผูถื้อหน่วยลงทนุทราบผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจ าปี หรือทาง
เว็บไซตข์องบรษิัท 

 
 

    
     
   

 


