แนวปฏิบตั ิตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จากัด

ฝ่ ายบริหารการลงทุน
มิถนุ ายน 2565

แนวปฏิบตั ิตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จากัด
ตามที่ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จากัด (บลจ.อีสท์สปริง) มีนโยบายประกาศรับการปฏิบตั ิตามหลัก
ธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) จึงได้กาหนดให้มเี นวทางปฏิบตั ิเพือ่ ให้ยดึ ถือปฏิบตั ิให้สอดคล้องไปในแนวเดียวกัน ตามหัวข้อเรื่อง
ดังต่อไปนี้
1. การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพือ่ ประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ุดของลูกค้า
2. การตัดสินใจและติดตามบริษทั ทีล่ งทุนอย่างใกล้ชดิ และทันเหตุการณ์
3. การเพิม่ ระดับในการติดตามบริษทั ทีล่ งทุน เมือ่ เห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบตั ิท่ี 2 ไม่เพียงพอ
4. การใช้สทิ ธิออกเสียงในบริษทั ทีล่ งทุน
5. การร่วมมือกับผูล้ งทุนอื่นตามความเหมาะสม
6. การเปิ ดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบตั ิตามนโยบายทีเ่ กี่ยวข้อง
1. การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า
1. พนักงานทุกฝ่ ายรับทราบและปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ บลจ. โดยดูแลและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเหมาะสม
2. ปฎิบตั ิตามระบบงานการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ ได้ระบุมาตรการตลอดจนวิธีปฏิบตั ิเพือ่ ป้ องกัน
และจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทเ่ี พียงพอ รวมทัง้ ระเบียบหรือประกาศอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกัน เช่น ระเบียบการให้และรับ
ของขวัญ ของกานัล การเลี้ยงรับรองหรือผลประโยชน์อ่นื ระเบียบการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รปั ชัน่
หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบตั ิในการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน นโยบายการกากับดูแลทีด่ แี ละคู่มอื จรรยาบรรณ
3. จัดให้มกี ารตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม การปฏิบตั ิตามมาตรการ ตลอดจนทบทวนความเหมาะสมของมาตรการและให้พนักงาน
ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอ่ี าจเกิดขึ้น
4. มีรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์เปิ ดเผยให้ลูกค้าทราบ โดยบริษทั ได้จดั ทารายงานการทาธุรกรรมกับบุคคลที่
เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดเป็ นรายงานรายเดือนอยู่บนเวปไซต์ของบริษทั
2. การตัดสินใจและติดตามบริษทั ที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์
1. บริษทั จัดให้มกี ารติดตามบริษทั ทีล่ งทุนเพือ่ ให้สามารถติดตามการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ดังต่อไปนี้
- การติดตามข้อมูลข่าวสารและการเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับบริษทั ทีล่ งทุนจากเวปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย, แบบฟอร์ม 56-1, ข่าวสารจาก service provider ต่างๆ เช่น Morningstar, Bloomberg, Reuters
- การประชุมพบปะกรรมการและฝ่ ายจัดการ, การเยี่ยมชมบริษทั (Company visit), เข้าร่วมประชุม Opportunity day ซึง่
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์, การประชุมนักวิเคราะห์ ฯลฯ
- การใช้สทิ ธิออกเสียงและการเข้าร่วมประชุมประจาปี และการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้
2. กรณีทพ่ี บว่า บริษทั , กรรมการบริษทั , ฝ่ ายบริหารของบริษทั ทีล่ งทุนไม่ปฏิบตั ิตามหลักกากับดูแลกิจการทีด่ ี หรือมีประเด็นเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม จนได้รบั การกล่าวโทษหรือถูกเปรียบเทียบปรับจากหน่วยงานของทางการ ฝ่ ายบริหารกองทุนจะ
นาประเด็นดังกล่าวเข้าประชุมหารือใน Investment Policy Committee (IPC) เพือ่ พิจารณาอย่างรอบคอบต่อคาอธิบายทีไ่ ด้รบั จาก

บริษทั และพิจารณาแนวทางดาเนินการทีเ่ หมาะสมต่อไป เช่น การสอบถามฝ่ ายบริหารของบริษทั ทัง้ โดยวาจาหรือลายลักษณ์อกั ษร การ
ขอเข้าพบ ฯลฯ โดยจะมีการแจ้งผลการดาเนินการให้ IPC ทราบความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
3. การติตตามบริษทั ทีล่ งทุน ในประเด็นของการกากับดูแลกิจการทีด่ ,ี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม บลจ. จะติดตามจาก
รายงานและการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ทีล่ งทุนจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น
- หัวข้อ 56-1/Annual report โดยจะมี CG CSR ตามกฎหมายหรือมาตรฐานขัน้ ตา่
- Annual report ทีอ่ าจมีแยก ESG/CG หรือรายงานความยัง่ ยืนประจาปี สาหรับบริษทั จดทะเบียนแยกออกมา
- Corporate Governance Report of Thai listed company (CGR) ของ Thai IOD
3 การเพิ่มระดับในการติดตามบริษทั ที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบตั ิที่ 2 ไม่เพียงพอ
หากดาเนินการติดตามในข้อ 2 แล้ว IPC เห็นว่าบริษทั ทีล่ งทุนยังไม่มกี ารจัดการกับปัญหาทีเ่ หมาะสมเพียงพอ จะมีการพิจารณา
ร่วมกันในทีป่ ระชุม IPC เพือ่ เพิม่ ความเข้มข้นของมาตรการทีใ่ ช้ตามความจาเป็ นและเหมาะสมต่อไป เช่น
- ระงับการลงทุนเพิม่ ในบริษทั ดังกล่าวในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
- มีหนังสือถึงคณะกรรมการบริษทั เพือ่ แจ้งประเด็น ข้อสังเกต ข้อกังวล
- เรียกร้องให้มกี ารปรับปรุงการกากับดูแลกิจการ
4. เปิ ดเผยนโยบายการใช้สทิ ธิออกเสียงและผลการใช้สทิ ธิออกเสียง
1. บลจ. มีการกาหนดแนวปฏิบตั ิการใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ กาหนดเรื่องสาคัญในการใช้สทิ ธิออกเสียงเห็นด้วย คัดค้าน
หรืองดออกเสียง
2. บลจ. จะออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียงเพิม่ เติมจากนโยบายการใช้สทิ ธิออกเสียง ในกรณีดงั ต่อไปนี้
- มติของผูบ้ ริหารไม่สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
- กรณีมมี าตรการในการดาเนินการเพิม่ เติมกับบริษทั ทีล่ งทุนตามหลักปฏิบตั ิในข้อ 3 แล้วไม่ประสบความสาเร็จ หรือไม่ได้รบั
ความร่วมมือในการแก้ปญั หา
3. จัดให้มกี ารเปิ ดเผยรายงานการใช้สทิ ธิออกเสียงบนเวบไซต์ของบริษทั เพือ่ ให้ลูกค้าทราบ
5. การร่วมมือกับผูล้ งทุนอืน่ ตามความเหมาะสม (Collective Engagement)
หลังจากเพิม่ ระดับในการติดตามในข้อ 3 คณะกรรมการบริหารการลงทุน (IPC) จะเป็ นผูป้ ระเมินทัง้ ความเหมาะสมและแนวทาง
ในการเข้าร่วมกับผูล้ งทุนอื่นหากจาเป็ น เพือ่ เพิม่ พลังเสียงของผูล้ งทุนและนาไปสู่การสร้างผลกระทบการเปลีย่ นแปลงในบริษทั ทีล่ งทุนในกรณี
ทีม่ คี วามจาเป็ น
6. เปิ ดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสมา่ เสมอ
1. ให้มกี ารจัดเก็บข้อมูลรายงานในการปฏิบตั ิตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนไว้ในระบบบริหารจัดการเอกสารกลางของ บลจ.
2. จัดทารายงานโดยสรุปกิจกรรมทีไ่ ด้มกี ารดาเนินการและผลการดาเนินงานนาเสนอ IPC
3. เปิ ดเผยรายงานผลการปฏิบตั ิตามนโยบายตาม I Code ให้ลูกค้าทราบทางเว็บไซต์ของบริษทั ภายใน 4 เดือนหลังวันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริษทั
4, เก็บรักษาข้อมูลการติดตามการดาเนินงานเพิม่ เติมกับบริษทั ทีล่ งทุนไว้อย่างน้อย 5 ปี

