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รายงานผลการปฏิบัตติามหลกัธรรมาภบิาลการลงทุน 

 

ตามที่บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) ได้ประกาศเจตนารมย์รับการ

ปฏิบตัิตามหลกัธรรมาภิบาลการลงทนุ (Investment Governance Code : I Code) เมื่อวนัที่ 10 มีนาคม 2560 นัน้ บริษัท

จดัการขอแจ้งถึงการปฏิบตัิตามหลกัธรรมาภิบาลการลงทนุ ดงันี ้
 

หลักปฏิบัตทิี่ 1 ก าหนดนโยบายธรรมาภบิาลการลงทุนที่ชดัเจน 

 บริษัทจัดการมีการก าหนดนโยบายบริษัทที่  1/2562 เ ร่ือง นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment 

Governance Policy : I Code) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้มีผลตัง้แต่วันที่ 6 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ทัง้นี ้นโยบาย

ดงักลา่วผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
   

หลักปฏิบัตทิี่ 2  มีการจัดการความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลกูค้า 

 บริษัทจดัการมีการจดัโครงสร้างการบริหารจดัการ โดยยดึหลกัในการแบง่หน้าที่ ความรับผิดชอบของแตล่ะหนว่ยงาน

อย่างชัดเจน แต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระ เป็นระบบ สอดคล้องต่อหลกัความไว้วางใจและหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

ค านึงถึงการควบคมุความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ของการทจุริต ฉ้อฉล ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้บริ ษัทจดัการสามารถ

จดัการลงทนุให้ผู้ลงทนุด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต ระมดัระวงั ค านงึถึงผลประโยชน์ของลกูค้าก่อนประโยชน์ของบริษัทจดัการเอง 

และเพื่อป้องกนัการร่ัวไหลของข้อมลู หรือการกระท าที่ผิดกฎหมาย  รวมถึงมีการก าหนดนโยบาย ระเบียบ และหลกัปฏิบตัิ เพื่อ

ป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  โดยมอบหมายให้ฝ่ายก ากบัดแูลและตรวจสอบการปฏิบตัิงานเป็นผู้ตรวจ

สอบตามมาตรการอยา่งสม ่าเสมอ และรายงานผลตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ซึง่ครอบคลมุในเร่ือง

ดงันี ้

- การป้องกนัการใช้ประโยชน์จากข้อมลูภายใน 

- การป้องกนัพฤติกรรมการลงทนุท่ีสร้างให้เกิดการกระท าอนัไมเ่ป็นธรรมในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

- การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังาน 

 

หลักปฏิบัตทิี่ 3  ตดัสนิใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทนัเหตุการณ์ (Actively)  

บริษัทจดัการได้มกีารตดัสนิใจและติดตามบริษัทท่ีลงทนุอย่างใกล้ชิดและทนัเหตกุารณ์ โดยในปี 2561 พบประเด็น

ของบริษัทท่ีลงทนุรายหนึง่ได้รับมาตรการลงโทษทางแพง่จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

กบักรรมการและผู้บริหาร ซึง่หลงัจากที่บริษัทจดัการได้รับข้อมลูจงึได้ระวงัการลงทนุในบริษัทดงักลา่วโดยไมม่ีการลงทนุเพิ่ม

และมีแผนทยอยลดสดัสว่นตามสถานการณ์ตลาด รวมถงึได้มีการติดตามถงึการด าเนินการของบริษัทจดทะเบียนรายนัน้อยา่ง

ใกล้ชิด ซึง่เมื่อบริษัทจดทะเบียนรายนัน้ได้ด าเนินการแสดงถึงธรรมาภิบาลท่ีดีบริษัทจดัการจงึน าเสนอขออนมุตัิจาก

คณะกรรมการลงทนุให้สามารถลงทนุตอ่ได้ 
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อนึ่งในปี 2562 บริษัทจดัการได้ก าหนดหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามหลกัปฏิบตัิที่ 3 โดยใช้ส าหรับเป็นสว่น

หนึง่ของการคดัเลอืกหลกัทรัพย์ที่เป็นตราสารทนุไทย เนื่องจากมีช่องทางและข้อมลูพร้อมที่จะด าเนินการ โดยมีกระบวนการใน

การติดตามการด าเนินงานของบริษัทท่ีจะเข้าลงทนุหรือลงทนุอยู ่ดงันี ้
 

1. จัดท า  checklists เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมด้าน Environment & Social รวมถึงครอบคลุม Corporate 

Governance ในบางสว่น กรณีที่พบวา่หุ้นท่ีจะลงทนุมีการด าเนินงานท่ีไมเ่ป็นไปตาม checklists อาจพิจารณา

ไม่ลงทนุหากเห็นว่าจะสง่ผลกระทบที่มีความเสียหายต่อสว่นรวมหรืออาจมีผลกระทบตอ่ผลตอบแทนบริษัทใน

ระยะยาว ส าหรับหุ้นที่ลงทนุอยูม่ีการด าเนินงานท่ีไมเ่ป็นไปตาม checklists จะด าเนินการในหลกัเกณฑ์ปฏิบตัิ

ที่ 4 และ 5 ตอ่ไป 

2. ฝ่ายจดัการลงทนุท าการบนัทกึและเก็บหลกัฐานการด าเนินการข้างต้น 

3. เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เพิ่มเติม บริษัทจดัการจะขอความร่วมมือจาก strategic partner เพื่อศึกษาถึง

ประสบการณ์และแนวทางการปฏิบตัิที่เหมาะสมตอ่ไป 

 

หลักปฏิบัตทิี่ 4  เพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเหน็ว่าการตดิตามในหลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ 
(Escalating Investee Companies) 

ในปี 2561 ไมพ่บเหตกุารณ์ที่บริษัทจดัการต้องเพิ่มระดบัในการติดตามบริษัทที่ลงทนุ แตอ่ยา่งไรก็ดี บริษัทจดัการได้

ก าหนดมาตรการในกรณีที่มีเหตกุารณ์เข้าขา่ยตามหลกัปฏิบตัิที่ 3 และการด าเนินการของบริษัทที่ลงทนุยงัไม่เพียงพอ บริษัท

จดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ในการเข้าพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ (company visit) บริษัทจดัการจะยกประเด็นที่เห็นวา่บริษัทที่ลงทนุ

มีกรณีที่ไมเ่ป็นไปตามหลกัปฏิบตัิที ่3 รวมถึงยงัไมม่ีการด าเนินการแก้ไขหรือไม่มีความคืบหน้าในการด าเนินการ

เพื่อให้ผู้ บริหารของบริษัทรายนัน้ชีแ้จงให้ชัดเจนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบให้บริษัทจัดการตัดสินใจในการ

ด าเนินการตอ่ไป ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทนุจะน าผลกลบัมารายงานตอ่คณะกรรมการลงทนุ เพื่อพิจารณาด าเนินการ

ตอ่ไป 

2. ในการใช้สิทธิออกเสียงประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้จดัการกองทนุจะยกประเด็นที่เห็นวา่บริษัทมีกรณีที่ไมเ่ป็นไปตามหลกั

ปฏิบตัิที่ 3 รวมถึงยงัไม่มีการด าเนินการแก้ไขหรือไม่มีความคืบหน้าในการด าเนินการต่อคณะกรรมการลงทุน 

เพื่อขอมติจากที่ประชุม ไปเป็นประเด็นให้ผู้บริหารของบริษัทรายนัน้ชีแ้จงให้ชดัเจน ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทนุจะน า

ผลการประชมุกลบัมารายงานตอ่คณะกรรมการลงทนุ เพื่อพิจารณาด าเนินการตอ่ไป 
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หลักปฏิบัตทิี่ 5  เปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง 

 บริษัทจัดการมีการก าหนดนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงเป็นลายลักษณ์อักษร โดยค านึงถึงผลดี ผลเสีย และ

ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึน้กับกองทุนเป็นส าคญั และมีการทบทวนนโยบายเป็นประจ าทุกปี รวมถึงมีการจัดท ารายงานสรุป

เก่ียวกบัการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทนุในการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นรายปี ทัง้นี ้บริษัทจดัการได้เปิดเผยนโยบายและผลการใช้

สทิธิออกเสยีงบนเว็บไซต์บริษัทจดัการ ซึง่ผู้ลงทนุสามารถเข้าไปดไูด้ที่ https://www.lhfund.co.th/Investment 

 

หลักปฏิบัตทิี่ 6  ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม (Collective Engagement) 

 ในปี 2561 ไมพ่บเหตกุารณ์ที่บริษัทจดัการต้องร่วมมือกบัผู้ลงทนุอื่นในการหารือร่วมกนัในการด าเนินการกบับริษัทท่ี

ลงทนุ แตอ่ยา่งไรก็ดี หากพบวา่บริษัทที่ลงทนุยงัไมม่ีการด าเนินการแก้ไขหรือไมม่ีความคืบหน้าในการด าเนินการในกรณีที่ไม่

เป็นไปตามหลกัปฏิบตัิที ่3 หลงัจากที่ด าเนินการตามหลกัปฏิบตัิที ่4 แล้ว บริษัทจดัการอาจจะด าเนินการตามข้อใดข้อหนึง่ 

ดงันี ้

1. พิจารณาขายหุ้นนัน้ออกไปหากเห็นวา่การถือหุ้นดงักลา่วจะก่อให้ผลกระทบตอ่ผลตอบแทนบริษัทในระยะยาว 

หรือ 

2. ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นช่องทางที่จะร่วมมือกบัสมาคมจดัการลงทนุด าเนินการโดยวิธีอื่นใดได้ บริษัทจดัการ

จะด าเนินการทนัที (แตย่งัคงถือหุ้นดงักลา่วอยู ่จนกวา่จะมีข้อสรุปร่วมกนัในสมาคมจดัการลงทนุ) 

 
หลักปฏิบัตทิี่ 7  เปิดเผยนโยบายธรรมาภบิาลการลงทุน และการปฏิบัตติามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม ่าเสมอ 

 บริษัทจดัการมกีารเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทนุ และการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ลกูค้าบนเว็บไซต์บริษัท

จดัการ ซึง่ผู้ลงทนุสามารถเข้าไปดไูด้ที่ https://www.lhfund.co.th/Investment 
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