
 
 
 

 
 
 
 
 

นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน   
(((IIInnnvvveeessstttmmmeeennnttt   GGGooovvveeerrrnnnaaannnccceee   PPPooollliiicccyyy   :::   III   CCCooodddeee)))   

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน 
บริษัท วิทยุการบินแห3งประเทศไทย จํากัด 

ซ่ึงจดทะเบียนแล=ว 
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นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน 
(Investment Governance Policy : I Code) 

 
หลักการและเหตุผล 
เพ่ือใหIสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห$งประเทศไทย จํากัด ซึ่งจดทะเบียน

แลIว (กองทุนฯ) ม่ันใจว$ากองทุนฯ ดําเนินการเพ่ือประโยชน,ที่ดีที่สุดของสมาชิก    โดยใหIความสําคัญในการกํากับดูแล
การลงทุนตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน    กองทุนฯ จึงกําหนดนโยบายฉบับน้ี เพ่ือแสดงเจตจํานงของกองทุนใหI
ผูIเก่ียวขIองรับทราบและถือปฏิบัติ 

วัตถุประสงคB 
เพ่ือแสดงเจตนาของกองทุนฯ ในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนท่ีออกโดยคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย,และตลาดหลักทรัพย,   โดยจะนํามาเปYนแนวทางในการปฏิบัติหนIาท่ีอย$างมีความรับผิดชอบ  มีการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดี  มีความรับผิดชอบต$อสังคมและสิ่งแวดลIอม  ตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน  เพ่ือใหIเกิดผลตอบแทน
ท่ีดี และย่ังยืนของสมาชิก  

หลักปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน 
1. จัดใหIมีนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนท่ีชัดเจนเปYนลายลักษณ,อักษร 

• คณะกรรมการกองทุนฯ อนุมัตินโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนท่ีเปYนไปตามหลักธรรมาภิบาล
การลงทุนท่ีออกโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย,และตลาดหลักทรัพย, ตามท่ีสอดคลIอง
และเหมาะสมกับความรับผิดชอบ (Fiduciary duty) และบทบาทหนIาท่ีของกองทุนฯ  โดย
จะจัดใหIมีการทบทวนนโยบายอย$างนIอยป\ละ 1 คร้ัง 

• คณะกรรมการกองทุนฯ จะปฏิบัติหนIาท่ีอย$างมีความรับผิดชอบเพ่ือประโยชน,ท่ีดีท่ีสุดของ
สมาชิก   

• คณะกรรมการกองทุนฯ จะดูแล ติดตามการทํางานบริษัทจัดการ และผูIรับฝากทรัพย,สิน 
เพ่ือใหIมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  และมีความรับผิดชอบต$อสังคมและสิ่งแวดลIอม    

• คณะกรรมการกองทุนฯ จะดําเนินการติดตามการลงทุนของบริษัทจัดการอย$างใกลIชิด เพ่ือใหI
การกํากับดูแลการทํางานเปYนไปอย$างทันต$อสถานการณ,  

2. มีการป̂องกันและการจัดการความขัดแยIงทางผลประโยชน,อย$างเพียงพอเพ่ือประโยชน,ท่ีดีท่ีสุดของ
สมาชิก 
• คณะกรรมการกองทุนฯ จะพิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดการท่ีปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการ

ลงทุน และมีการจัดการความขัดแยIงทางผลประโยชน,ที่เหมาะสม 
• คณะกรรมการกองทุนฯ จะจัดทํานโยบายในการบริหารและจัดการความขัดแยIงทาง

ผลประโยชน, ประกอบดIวย การทําธุรกรรมกับหน$วยงานท่ีเก่ียวขIอง  การรับผลประโยชน,ตอบ
แทนจากหน$วยงานท่ีเก่ียวขIอง  รวมท้ังจัดใหIมีการสื่อสาร การติดตาม และควบคุมอย$าง
เพียงพอ 

3. มีกระบวนการในการตัดสินใจและติดตามบริษัทจัดการอย$างใกลIชิดและทันเหตุการณ, 
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• คณะกรรมการกองทุนฯ จะติดตาม กํากับดูแล และประเมินการดําเนินงานของบริษัทจัดการ
อย$างสมํ่าเสมอ   เพ่ือใหIการลงทุนของกองทุนฯ เปYนไปตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน  
และคํานึงถึงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลIอมและการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Environmental 
Social and Governance, ESG)   โดยจะดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือวัด
ประสิทธิภาพของบริษัทจัดการฯ ทุกป\  

• คณะกรรมการกองทุนฯ กําหนดใหIบริษัทจัดการรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานการ
ลงทุนท่ีอาจก$อใหIเกิดความขัดแยIงทางผลประโยชน,ใหIทราบทุกเดือน 

• คณะกรรมการกองทุนฯ จะดําเนินการป̂องกันการทุจริตคอร,รัปชัน การฟอกเงิน และการ
สนับสนุนทางการเงินแก$การก$อการรIาย  ท้ังของกองทุนฯ บริษัทจัดการ และผูI รับฝาก
ทรัพย,สิน  เพ่ือใหIการบริหารจัดการกองทุนฯ เปYนไปตามกฎหมาย   

4. มีการเพ่ิมระดับการติดตามบริษัทจัดการ  กรณีเห็นว$าการติดตามในหลักปฏิบัติขIอ 3 ไม$เพียงพอ 
• คณะกรรมการกองทุนฯ จะติดตามการลงทุนของบริษัทจัดการอย$างใกลIชิด หากการติดตามใน

หลักปฏิบัติขIอ 3 ไม$เพียงพอ  โดยจะสอบถามในการประชุมระหว$างคณะกรรมการกองทุนฯ 
และบริษัทจัดการ ท่ีจัดข้ึนเปYนประจําทุกๆ 2 เดือน   

• คณะกรรมการกองทุนฯ จะกําหนดใหIบริษัทจัดการจัดทํารายงานช้ีแจง ในกรณีที่บริษัทจัดการ
ไม$ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี หรือมีประเด็นเก่ียวกับความรับผิดชอบต$อสังคม  
สิ่งแวดลIอม หรือมีสัญญาณของปgญหาท่ีอาจส$งผลต$อมูลค$าการลงทุน   โดยคณะกรรมการ
กองทุนฯ จะพิจารณารายงานช้ีแจงอย$างรอบคอบต$อไป 

5. จัดใหIมีการเปhดเผยนโยบายการใชIสิทธิออกเสียงและผลการใชIสิทธิออกเสียงต$อสมาชิก 
• คณะกรรมการกองทุนฯ กําหนดใหIบริษัทจัดการแจIงนโยบายในการใชIสิทธิออกเสียงในบริษัท

ท่ีลงทุน รายงานการใชIสิทธิอออกเสียง  และการมอบหมายใหIบุคคลอ่ืนดําเนินการใชIสิทธิ
ออกเสียง (proxy voting)  หรือการใชIบริการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการใชIสิทธิออกเสียง  รวมท้ัง
แนวทางการใหIยืมหลักทรัพย, และการเรียกคืนหลักทรัพย,  ใหIคณะกรรมการกองทุนฯ 
รับทราบ  และคณะกรรมการกองทุนฯ จะรายงานประเด็นสําคัญท่ีมีผลกระทบต$อกองทุนฯ 
ใหIสมาชิกรับทราบทาง website กองทุนฯ ต$อไป 

6. ร$วมมือกับผูIลงทุนอ่ืนตามความเหมาะสม เพ่ือใหIการปฏิบัติตาม I Code เปYนไปอย$างมีประสิทธิภาพ 
• สนับสนุนใหIบริษัทจัดการร$วมมือกับผูIลงทุนอ่ืนตามความเหมาะสม เพ่ือผลักดันใหIบริษัทท่ี

ลงทุน มีกลยุทธ,ท่ีเปYนไปเพ่ือความย่ังยืน มีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและมีความรับผิดชอบต$อ
สังคมและสิ่งแวดลIอม ตามความเหมาะสม 

• คณะกรรมการกองทุนฯ จะใหIความร$วมมือกับหน$วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขIอง เพ่ือใหIการปฏิบัติ
ตาม I Code เปYนไปอย$างมีประสิทธิภาพ 

7. เปhดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต$อสมาชิกอย$างสมํ่าเสมอ 
• คณะกรรมการกองทุนฯ จะเปhดเผยขIอมูลเก่ียวกับนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และรายงานการ

ปฏิบัติตามนโยบายใหIสมาชิกทราบทางรายงานประจําป\ และ website กองทุนฯ  
 


