รายงานการปฏิบัตติ ามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนประจาปี 2561
ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด

ได้ประกาศรับการปฏิบัติตามหลัก

ธรรมาภิบาลการลงทุนเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 และได้กาหนดนโยบายธรรมภิบาลการลงทุน (Investment
Governance Policy: I-Code) เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (Investor’s First) เป็น
หลักปฏิบัติในการบริหารจัดการลงทุนกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน มีกลยุทธ์ การกากับดูแลกิจการที่ดี และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะนามาซึ่งผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนของลูกค้า และ/หรือ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในปี 2561 บริษัทจัดการได้ปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนตามหลักปฏิบัติ 7 ข้อได้ครบ
ถ้วนโดยสรุปใจความสาคัญดังนี้
หลักปฏิบัตทิ ่ ี 1 กาหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน
เพื่อสื่อสารและถ่ายทอดหลักปฏิบัติให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการลงทุน

(Investment

Guideline) ทั้งภายในและภายนอกได้เข้าใจถูกต้องตรงกัน และมั่นใจได้ว่าจะปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้กาหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy) โดย
นโยบายดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 บริษัทได้เปิดเผยให้ผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่ายรับทราบได้ผ่านทาง
https://www.bblam.co.th/application/files/7215/4469/2325/Investment_Governance_Policy.pdf
ทั้งนี้บริษัทยังได้ใช้นโยบายนี้ร่วมกับหลักเกณฑ์อื่นๆ ในกระบวนการลงทุน และติดตามการลงทุน
เช่น การวิเคราะห์หลักทรัพย์ การคัดเลือกหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยมุ่งหวังที่จะปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
หลักปฏิบัตทิ ่ ี 2 การจั ดการความขั ดแย้ งทางผลประโยชน์ อย่ างเพียงพอเพื่อประโยชน์ ท่ ีดีท่ ีสุดของลู กค้ า
(Investors’ First)
ความเชื่อมั่นและไว้วางใจของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสิ่งสาคัญที่สุดสาหรับธุรกิจจัดการกองทุน และ
เพื่อเป็นไปตาม หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี คานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สาคัญ บริษัทจึงได้กาหนดมาตรการในการดาเนินการเกี่ยวกั บความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามประกาศ

ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกอบกับ ความมุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส บริษัทได้เปิดเผย
การทาธุรกรรมที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ลูกค้ารับทราบด้วย ได้แก่ บริษัทได้เปิดเผยการทาธุรกรรม
กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผ่าน https://www.bblam.co.th/about-bualuang-fund/corporate-governance/555
หลักปฏิบัตทิ ่ ี 3 การตัดสินใจและติดตามกิจการที่ลงทุนอย่ างใกล้ ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively Monitor
Investment)
ในการตัดสินใจและติดตามการลงทุนนั้น ทีมจัดการกองทุนได้มีการติดตามกิจการที่ลงทุนอย่าง
ใกล้ชิด ในส่วนที่เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุน ได้มีการเข้าพบผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนอย่าง
สม่าเสมอ (Company Visit, Analyst Meeting) การร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์ (Conference Call) รวมถึง
การกาหนดแนวทางการวิเ คราะห์หลั กทรัพ ย์ที่จ ะเข้าลงทุนและการทบทวนหลักทรัพ ย์อ ย่างสม่ าเสมอ ในส่ว น
หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ ทีมจัดการลงทุนจะทาการตรวจสอบแนวโน้มและคุณภาพเครดิตทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพอย่างสม่าเสมอ ในกรณีที่มีข้อสงสัยใดๆ ในบริษัทผู้ออกตราสาร ทีมจัดการลงทุนจะทาการ Due Diligence
กับผู้ออกตราสารเพื่อประเมินความสามารถในการชาระหนี้ว่ายังสามารถชาระหนี้ได้ตรงตามกาหนดหรือไม่
นอกจากนี้บริษัทยังได้พิจ ารณาถึง ข้อมูลต่างๆ ของกิจการที่ลงทุนทั้ งผลประกอบการของบริษัท
คุณภาพของการรายงานและการเปิดเผยข้อมูล การจัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึง ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การติดตามทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงหากมีเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของกิจการที่ลงทุน
หรือมีข้อกังวล หรือพบว่ากิจ การที่ลงทุนไม่ปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี หรือมีประเด็นเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทก็ได้มีการนามาพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุนในกิจการนั้นๆ
หลักปฏิบัตทิ ่ ี 4 การเพิ่ม ระดั บในการติดตามกิ จ การที่ลงทุน เมื่อเห็นว่ าการติดตามในหลั กปฏิบัติท่ ี 3 ไม่
เพียงพอ
ในรอบปี 2561 บริษัทได้มีการเพิ่มระดับการติดตามกิจการที่ลงทุน (รวมถึงกิจการบางกิจการที่ไม่ได้
ลงทุน แต่อยู่ในระหว่างคัดเลือกหลักทรัพย์) ทั้งในส่วนที่มีประเด็นสงสัยในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี หรือประเด็น
ที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กรณีที่มีประเด็นเรื่องสินค้าคงคลังสูญหาย หรือประเด็นที่ผู้บริหารมีคดี
ความเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในกรณีหลัง นั้น บริษัทได้มีการติดตามความคืบหน้า แม้

ภายหลังผู้บริหารได้แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก แต่บริษัทยังคานึงปัจจัยดังกล่าวมาเป็นส่วนประกอบใน
การพิจารณาขายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกไป
หลักปฏิบัตทิ ่ ี 5 การเปิ ดเผยนโยบายการใช้ สิทธิออกเสียงและผลการใช้ สิทธิออกเสียง
เพื่อความโปร่งใสและยืนยันการมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า และ/หรือ ผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทได้กาหนดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและหลักเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับการใช้
สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุน ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผย
รายงานสรุปการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุนบน website ของบริษัท
https://www.bblam.co.th/about-bualuang-fund/corporate-governance/518
หลักปฏิบัตทิ ่ ี 6 ความร่ วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้ เสียตามความเหมาะสม (Collective Engagement)
เพื่อแสดงถึงความยึดมั่นต่อหลัก ESG ที่ดี บริษัท จึงได้ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมกับสมาคมบริษัท
จั ด การลงทุ น และอุ ต สาหกรรมจั ด การลงทุ น เพื่ อ จั ด ตั้ ง “กองทุ น รวมธรรมภิ บ าลไทย” มาตั้ ง แต่ ปี 2560 จาก
เจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทจึงได้จัดตั้ง “กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย” ซึ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่มีการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทที่ไดรับการรับรองเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่ น (CAC) โดยคาดหวัง ว่ ากองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย จะเป็นแรงจู ง ใจให้ บริษั ทจดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์

ต้องดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสมีธรรมาภิบาลและตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม

หลักปฏิบัตทิ ่ ี 7 การเปิ ดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุ น และการปฏิ บัติตามนโยบายต่ อลู กค้ า อย่ า ง
สม่าเสมอ
นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy: I-Code) ของบริษัทจะถูก
เปิดเผยต่อสาธาณชนบน website ของบริษัท เพื่อนาไปสู่ความโปร่งใส ความเข้าใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติ
หน้าที่ของบริษัท รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพื่อประโยชน์ที่ ดีทีสุดของลูกค้า และ/หรือผู้
ถือหน่วย

