รายงานการปฏิบตั ิตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ปี 2562
บริ ษทั หลักทรั พย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษ ทั จัดการกองทุ นชันนํา ของ
ประเทศ ดําเนินธุ รกิ จโดยให้ความสําคัญต่อการกํากับดูแลกิ จการที ดี โดยยึดมันในความรับผิดชอบต่อสังคม
และอุดมการณ์ซึ งได้ถือปฏิ บตั ิ สืบ เนื องกันมาเป็ นเวลานาน ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ ทีมีการพัฒนาให้
เหมาะสมกับความเปลียนแปลงทางเศรษฐกิ จและสังคม จึงได้ประกาศรับการปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิ บาล
การลงทุน เมือวันที 15 มิถุนายน 2560 ดังนัน เพือให้การดําเนิ นการตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนบังเกิ ด
ผลอย่างเป็ นรู ปธรรม บริ ษทั จึ งได้กาํ หนดนโยบายธรรมาภิ บาลการลงทุน (Investment Governance Policy)
เป็ นหลักปฏิ บตั ิในการลงทุนของบริ ษทั และสอดคล้องกับแนวทางเตรี ยมความพร้อมและการปฏิบตั ิตามหลัก
ธรรมาภิ บ าลการลงทุ น ของสํ า นัก งาน ก.ล.ต. ที ได้น ํา สาระสํา คัญ มาจาก ICGN Global Stewardship
Principles, 2016 ที จั ด ทํา โดย International Corporate Governance Network โดยบริ ษั ท ได้ ป ฏิ บั ติ ตาม
นโยบายธรรมาภิบ าลการลงทุ น ที กํา หนดอย่างเคร่ งครัด และมี การตรวจสอบสอบทานฝ่ ายงานต่ า งๆ ที
เกียวข้องกับการปฏิบตั ิตามแนวนโยบายทีกําหนดขึนอย่างสมําเสมอโดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริ ษทั
สําหรับในปี 2562 นัน ฝ่ ายงานที เกี ยวข้องได้ปฏิ บ ัติตามมาตรการที บริ ษัทกํา หนดเพื อป้ องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อาทิ การจัดทํารายงานการรับประโยชน์ตอบแทนจากคู่คา้ หรื อบุคคลอื นใด
การพิจารณาข้อเท็จจริ งและบัน ทึ กเหตุ ผลในการทํา ธุ รกรรมเพือควบคุ มดูแลการทํา ธุ รกรรมกับบุ คคลที
เกียวข้อง การปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในการควบคุมการซื อขายหลักทรัพย์ถีเกินความเหมาะสม การปฏิ บตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ในการควบคุ มดูแลการลงทุนเพือเป็ นทรัพย์สินของพนักงาน และการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ
ในการควบคุมการใช้ขอ้ มูลภายในของกองทุน
ในกระบวนการการตัดสิ นใจและติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิดทันเหตุการณ์นนั บริ ษทั ได้กาํ หนด
ปัจจัยในการคัดเลือกหลักทรัพย์เพือลงทุนให้กองทุนภายใต้การจัดการโดยรวมการพิจารณาปั จจัยด้านความ
รับผิดชอบต่ อสิ งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแลกิ จการที ดี และกําหนดให้ติ ดตามข้อมูลข่าวสารและ
การเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ทีเกียวข้องกับบริ ษทั ที ลงทุน ยกกรณี ตวั อย่างทีเกิดขึ นในปี 2562 เมือเกิดเหตุการณ์
ของบริ ษทั จดทะเบียนแห่งหนึ งถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชีมูลความผิดโดยกล่าวหาว่าบริ ษทั จดทะเบียน
ดังกล่าวและผูบ้ ริ หารระดับสูงบางท่านให้ความช่ วยเหลื อสนับสนุนในการกระทําความผิดของเจ้าหน้าทีรัฐ
โดยบริ ษัท จดทะเบี ยนแห่ ง นันได้ท ํา หนัง สื อ ชี แจงต่ อตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยโดยปฏิ เ สธข้อ
กล่าวหาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้พิจารณาไม่ให้กองทุนเพิมสัดส่ วนการลงทุน ในหุ น้ ของบริ ษทั จด
ทะเบียนดังกล่าวจนกว่าเหตุการณ์จะมีความชัดเจนจึงจะพิจารณาแนวทางดําเนินการต่อ นอกจากนี บริ ษทั ได้
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เข้าร่ วมหารื อกับสมาชิ กในสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนเพือกําหนดแนวทางดําเนินการเมือเกิ ดเหตุการณ์ต่างๆ
ให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกันด้วย
บริ ษทั กําหนดให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและการเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ทีเกียวข้องกับบริ ษทั ทีกองทุน
ได้ไปลงทุ น ลงทุ น โดยมี ก ารประชุ ม พบปะกรรมการและฝ่ ายจัด การของบริ ษ ัท ที ลงทุ น นอกจากนี
ได้กาํ หนดให้มีการเพิมระดับ ในการติ ด ตามบริ ษ ทั ที ลงทุ นเมื อเกิดเหตุการณ์ทีอาจส่ งผลกระทบต่ อมูลค่ า
การลงทุนหรื อไม่เป็ นไปตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน โดยให้มีการสื อสารถึงคณะกรรมการบริ ษทั ที
ลงทุ น เพื อแจ้ง ประเด็ น ข้อ สัง เกต ข้อ กัง วล หรื อ ติ ด ต่ อ ขอเข้า พบกับ ประธานบริ ษัท ที ลงทุ น หรื อ
กรรมการอืน รวมทังกรรมการอิสระ หรื ออาจขอเพิมวาระการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ทีลงทุน ซึ งรวมถึง
การเสนอวาระเปลียนกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารระดับสูง แล้วแต่กรณี
ส่ วนการไปใช้สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในบริ ษ ัท ที ลงทุ น บริ ษ ัทได้มี การควบคุ ม ดู แ ลให้มี ก ารไปใช้
สิ ทธิ ออกเสี ยงในบริ ษทั ทีกองทุนไปลงทุน โดยเข้าร่ วมการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี และการประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้น โดยในการไปใช้สิทธิ ออกเสี ยงในนามกองทุ นนัน บริ ษทั ได้ใช้ความระมัด ระวังในการพิจารณา
ข้อมูลเพื อตัดสิ น ใจว่าจะใช้สิท ธิ ออกเสี ย งสนับสนุ นเห็ นด้วย หรื อคัดค้านไม่ เห็ นด้ว ย หรื องดออกเสี ย ง
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์การใช้สิ ท ธิ ออกเสี ยงในที ประชุ ม บริ ษ ทั จดทะเบีย นเพือกองทุ น ซึ งได้จดั ทํา
รายงานสรุ ปการใช้สิทธิ ออกเสี ยงแทนกองทุนและเปิ ดเผยผ่านช่องทางเว็บไซต์บริ ษทั

ฝ่ ายกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
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