บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน สยาม ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จํ ากัด

รายงานการปฏิบัตติ ามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ประจําปี 2562
ตามทีบ่ ริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน สยาม ไนท์ ฟั นด์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด (“บริ ษัทจัดการ”) ได้ ประกาศเจตนารมณ์
รั บ การปฏิ บัติ ต ามหลัก ธรรมาภิ บ าลการลงทุน (Investment Governance Code : I Code) เมื่ อ วัน ที่ 9 มิ ถุน ายน 2560
และคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณากําหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 นัน้
บริ ษัทจัดการขอรายงานการปฏิบตั ิตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนในปี 2562 ตามหลักปฏิบตั ิทงั ้ 6 ประการ
โดยมีสาระสําคัญดังนี ้

หลักปฏิบัติท่ ี 1 การจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ อย่ างเพียงพอเพื่อประโยชน์ ท่ ดี ีท่ สี ุดของลูกค้ า
บริ ษั ทจัดการให้ ค วามสําคัญ และมุ่งมั่นที่จ ะดํ าเนิน ธุรกิ จด้ วยความโปร่ งใส เป็ น ไปตามกฎหมายและ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของลูกค้ าเป็ นสําคัญ บริ ษัทจัดการได้ กําหนดแนวทางป้องกันและ
จัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ไว้ ในคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้ พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด โดยฝ่ ายตรวจสอบและกํากับฯ ได้ มีการเผยแพร่ประกาศและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้ องพร้ อมทังทบทวน
้
ความรู้ให้ แก่พนักงานเป็ นประจําทุกปี
บริ ษัทจัดการมีระบบในการป้องกันและจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
โดยกําหนดมาตรการ และแนวทางการปฏิบตั ิตนเพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึ ้นในเรื่ องต่างๆ เช่น
หลักการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน การกําหนดหลักทรัพย์ที่เฝ้าระวัง (“watch list”) และหลักทรัพย์ที่ได้ รับการควบคุม
(“restricted list”) หลักการป้องปรามการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลภายใน หลักการรับผลประโยชน์เนื่องจากการประกอบธุรกิจ
หลักการทําธุรกรรมเพื่อลูกค้ าเกินความจําเป็ น (“churning”) หลักการทําธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง หลักการ
ทําธุรกรรมระหว่างกองทุนที่อยูภ่ ายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการเดียวกัน (“cross trade”) หลักการรับข้ อร้ องเรี ยนของลูกค้ า
เป็ นต้ น
บริ ษัทจัดการจัดให้ มีการตรวจสอบ สอบทาน ติดตาม ควบคุมและกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานให้ ป็นไปตาม
มาตรการ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อป้องกันและจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้น ตลอดจนมีการเปิ ดเผย
ข้ อมูลความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ ลกู ค้ าทราบ และรายงานการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องเป็ นประจํ าทุกเดือน
โดยปรากฏบนเวบไซต์ของบริ ษัทจัดการ
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บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน สยาม ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จํ ากัด
หลักปฏิบัติท่ ี 2 การตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่ างใกล้ ชิดและทันเหตุการณ์
บริ ษัทจัดการมีกระบวนการการติดตามและตัดสินใจลงทุนในบริ ษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ทราบถึงการดําเนินงานดังนี ้
1. การติดตามข้ อมูลข่าวสารและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทที่ลงทุนจากเวปไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, แบบฟอร์ ม56-1, ข่าวสารจาก service provider ต่างๆ เช่น Bloomberg
และงานวิจยั จากบริ ษัทหลักทรัพย์ (Brokers) ที่เป็ นคูค่ ้ ากับบริ ษัทจัดการ
2. การเข้ าร่วมประชุมกับบริ ษัทจดทะเบียน เพื่อติดตามการดําเนินงานของบริ ษัทจดทะเบียน
3. การเข้ าร่วมประชุมและสัมมนางานสําคัญต่างๆ สําหรับนักวิเคราะห์และผู้จดั การกองทุน

หลักปฏิบัติท่ ี 3 การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่ าการติดตามในหลักปฏิบัติท่ ี 2 ไม่ เพียงพอ
เนื่ องจากยัง ไม่มีป ระเด็ น หรื อเหตุการณ์ ที่ มีนัยสํา คัญ ใดๆ ที่ต้ อ งนํ ามาพิ จารณาเพิ่ มเติม ประกอบกับ
กระบวนการการตัดสินใจและติดตามบริ ษัทที่ลงทุนตามหลักปฏิบตั ิข้อ 2 ยังมีความเพียงพอ จึงยังไม่มีกรณีที่บริ ษัทจะต้ องเพิ่ม
ความเข้ มข้ นในการติดตามการปฏิบตั ิงานบริ ษัทที่ลงทุนแต่อย่างใด

หลักปฏิบัติท่ ี 4 การใช้ สิทธิออกเสียงในบริษัทที่ลงทุน
บริ ษัทจัดการมีการกําหนดแนวปฏิบตั ิการใช้ สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกําหนดเรื่ องสําคัญในการ
ใช้ สิทธิ ออกเสียงเห็นด้ วย คัดค้ าน หรื องดออกเสียง โดยบริ ษัทจัดการได้ เผยแพร่ แนวปฏิบตั ิดงั กล่าวไว้ บนหน้ าเวบไซต์ของ
บริ ษัทจัดการในหัวข้ อ Proxy Voting
ในปี พ.ศ. 2562 บริ ษัทจัดการได้ ใช้ สิทธิออกเสียงกับบริ ษัทจดทะเบียนทังสิ
้ ้น 25 บริ ษัท มีการใช้ สิทธิออก
เสียงคัดค้ านจํานวน 15 วาระ รายละเอียดปรากฏบนหน้ าเวบไซต์ของบริ ษัทจัดการในหัวข้ อ Proxy Voting
โดยประเด็นที่ไม่เห็นด้ วยจะเป็ นเรื่ องการขออนุมตั ิเพิ่มทุนแบบ general mandate โดยที่มี dilution มาก
เกินไป และการเลือกตังกรรมการ
้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการได้ เปิ ดเผยรายงานการใช้ สิทธิออกเสียงเพื่อให้ ลกู ค้ าทราบบนเวบไซต์ของบริ ษัทจัดการ
แล้ ว
หน้ า 2
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หลักปฎิบัติท่ ี 5 ความร่ วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้ เสียกับบริ ษัทจัดการตามความเหมาะสม (Collective
Engagement)
บริ ษัทจัดการให้ ความสําคัญต่อการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้บริ หารและบุคลากรในกิจการทีล่ งทุนเสมอ
โดยบริ ษัทจัดการได้ มีการสื่อสารสารเป็ นการส่วนบุคคลกับผู้บริ หารในกิจการที่ลงทุน เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดี เพิ่มการ
สือ่ สารในเรื่ องการดําเนินงานเพื่อความเข้ าใจที่ตรงกัน เจรจาปั ญหาที่อาจมีข้อกังวล และสื่อให้ เห็นถึงความตังใจในการแก้
้
ไข
ปั ญหา และแสดงให้ เห็นถึงความร่วมมือกันในการแก้ ปัญหาในกิจการที่ลงทุน
นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการยังได้ ให้ ความร่ วมมือกับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
(AIMC) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) รวมไปถึงองค์ กํากับดูแล เช่น สํานักงานคณะกรรมการกํ ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (BOT) โดยการส่งตัวแทนเข้ าร่วมฟั งสัมมนา องค์การ
เหล่านี ้จัดขึ ้น มีสว่ นร่วมในการทําประชาพิจารณ์ และ/หรื อให้ ข้อเสนอแนะในเรื่ องหลักเกณฑ์การกํากับดูแล หรื อประกาศจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอย่างสมํ่าเสมอ

หลักปฎิบัติท่ ี 6 การเปิ ดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฎิบัติตามนโยบายต่ อลูกค้ าอย่ างสมํ่าเสมอ
เพื่อเป็ นการนําไปสู่ความเชื่ อมัน่ ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ที่โปร่ งใสของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการได้ ทําการ
เปิ ดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนต่อสาธารณชนบนเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการ รวมไปถึงการรายงานผลการปฎิบตั ิตาม
นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนให้ ลกู ค้ าทราบทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการตามหลักการ I Code
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