รายงานการปฏิบัตติ ามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code)
ประจาปี 2562
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ประจาปี 2562
ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด (บริษัท) ได้ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการ
ลงทุน (I Code) ในเดือนมิถุนายน 2560 และคณะกรรมการจัด การลงทุน (Investment Committee : IC) ได้พิจารณากาหนด
แนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการประชุมฯ ครั้งที่ 22/2560 วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 แล้วนั้น
ฝ่ายบริหารกองทุน ขอรายงานการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนในปี 2562 ตามหลักปฏิบัติทั้ง 6 ประการโดย
สรุปได้ดังนี้
1.

การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพือ่ ประโยชน์ทดี่ ีทสี่ ุดของลูกค้า
(Conflict of Interest Management)
พนักงานทุกฝ่ายได้รับทราบวิธีปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท โดยได้รับคู่มือและนโยบายต่างๆ ตั้งแต่
วันที่เข้ามาเริ่มงานวันแรก เพื่อให้ทราบหลักการและวิธีปฏิบัติเพื่อดูแลและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเหมาะสม
บริษัทมีระเบียบการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
พนักงาน การให้และรับของขวัญ การแจ้งเบาะแส การร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่ น และบริษัทได้จัดให้มีการ
ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม การปฏิบัติตามมาตรการ ตลอดจนทบทวนความเหมาะสมของมาตรการ และเนื่องจากบริษัทมีการ
จัดการลงทุนเฉพาะด้านกองทุนส่วนบุคคล ดังนั้น บริษัทจึงได้เปิดเผยข้อมูลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ลูกค้ากองทุน
ส่วนบุคคลทราบเป็นประจาทุกๆ เดือน
2.

การตัดสินใจและติดตามบริษัททีล่ งทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์
(Actively)
บริษทั จัดให้มีการติดตามบริษัททีล่ งทุนเพื่อให้สามารถติดตามการลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้
2.1 การติดตามข้อมูลข่าวสารและการเปิดเผยข้อ มูลต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ ลงทุนจากเวปไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, แบบฟอร์ม 56-1, เวปไซต์ของบริษัท จดทะเบียนที่กองทุนลงทุน, ข่าวสารจาก
Service provider ต่างๆ อาทิเช่น Bloomberg, Aspen และงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ (Brokers) ที่เป็นคู่ค้ากับ
บริษัท
2.2 การประชุมร่วมกับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทจดทะเบียน, การเข้าเยี่ยมชมกิจการ (Company visit),
การเข้าร่วมงามสัมนาที่จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ (Brokers) ที่เป็นคู่ค้ากับ บริษัท, การเข้าร่วมงามสัมนาบริษัทจด
ทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity day) ที่จัดโดยตลาดหลั กทรัพย์แห่งประเทศไทย, การเข้าร่วมงานประชุม
นักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน, การ Conference call กับผู้บริหารของบริษัทเมื่อมีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้น ฯลฯ
2.3 การใช้สิทธิออกเสียงการประชุมประจาปี ตลอดจนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

3.

การเพิม่ ระดับในการติดตามบริษทั ที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบตั ิที่ 2 ไม่เพียงพอ
(Escalating Investee Companies)
สืบเนื่องจากหลักปฏิบัติในข้อ 2 เนื่องจากยังไม่มีประเด็นที่ต้องนามาพิจารณาในคณะกรรมการจัดการลงทุน (IC) จึ ง
ยังไม่ มีกรณี ที่ต้องเพิ่มความเข้ มข้ นในการติดตามการปฏิ บัติตามธรรมาภิบาลการลงทุนของบริ ษัทจดทะเบียน
4.

การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง
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(Proxy Voting)
บริษัท มีการกาหนดแนวปฏิบัติการใช้ สิทธิออกเสียงในที่ ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกาหนดเรื่องสาคัญในการใช้ สิทธิออก
เสียงเห็นด้วย คัดค้านหรืองดออกเสียง ดังรายละเอียดปรากฏบนหน้าเวปไซต์ของ บริษัท ในหัวข้อการใช้สิทธิออกเสียงในนาม
กองทุน (Proxy Voting)
ในปี พ.ศ. 2562 บริ ษัทได้ ใช้ สิทธิ ออกเสี ยงกับบริ ษัทจดทะเบียนทั้ งสิ ้น 41 บริ ษัท มีการออกเสี ยงคัดค้ าน 7 วาระ โดย
ประเด็นที่ ไม่ เห็ นด้ วยส่ วนใหญ่ เป็ นเรื่ อง กรรมการเข้ าร่ วมประชุ มน้ อ ยกว่ าเกณฑ์ ที่ บริ ษัท กาหนด, กรรมการมี ตาแหน่ ง
กรรมการบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทยเกินกว่ าเกณฑ์ ที่บริ ษัทกาหนด ส่ วนประเด็นอื่ นๆ อาทิ เช่ น การ
ไม่ ระบุวัตถุประสงค์ ให้ ชัดเจนในการออกหุ้ นกู้, การแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าธรรมเนี ยมในการสอบบัญชี , การไม่
อนุมตั ิให้ บริ ษัทย่ อยจาหน่ ายที่ ดิน เนื่องจากราคาขายตา่ กว่ าราคาประเมิน
ทั้งนี้ บริษัท ดาเนินธุรกิจบริหารจัดการเฉพาะกองทุนส่วนบุคคล บริษัท ได้เปิดเผยรายงานการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้
ลูกค้าทราบทางไปรษณีย์
5.

การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่น ตามความเหมาะสม
(Collective Engagement)
หลังจากเพิ่มระดับในการติดตามในข้อ 3 คณะกรรมการจัดการลงทุน (IC) จะเป็นผู้ประเมินทั้งความเหมาะสมและ
แนวทางในการเข้าร่วมกับผู้ลงทุนอื่น หากจาเป็น เพื่อเพิม่ พลังเสียงของผู้ลงทุนและนาไปสู่การสร้างผลกระทบการเปลี่ยนแปลง
ในบริษัทที่ลงทุนในกรณีที่มีความจาเป็น ซึ่ งในปี 2562 ยังไม่ มีกรณี ดังกล่ าว
6.

เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่าเสมอ
บริษัทจัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลรายงานในการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนไว้ในฝ่ายบริหารกองทุน และ
จัดทารายงานโดยสรุปกิจกรรมที่ได้มีการดาเนินการและผลการดาเนินงานนาเสนอคณะกรรมการจัดการลงทุน (IC) และเปิดเผย
รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายตาม I Code ให้ลูกค้าทราบทางเวปไซต์ของบริษัท และดาเนินการจัดเก็บรักษาข้อ มูลการ
ติดตามการดาเนินงานเพิ่มเติมกับบริษัทที่ลงทุนไว้อย่างน้อย 5 ปี

- หน้า 3/3 -

