รายงานการกากับดูแลกิจการประจาปี 2560
คณะกรรมการตระหนักถึงความสาคัญในการทาหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก (Fiduciary
Duty) จึงกาหนดนโยบายให้การดาเนินงานของ กบข. เป็นไปตามมาตรฐานการกากับดูแลกิจการที่ดี หลัก
จริยธรรม จรรยาบรรณ มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การกากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ
และการควบคุมภายในเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ รอบคอบ ระมัดระวังและปราศจากความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในขณะเดียวกันคณะกรรมการยังมุ่งเน้นการทาหน้าที่นักลงทุนสถาบันของ กบข. ให้
เป็นไปอย่างรับผิดชอบเพื่อให้ได้ผลตอบแทนการลงทุนที่มั่นคง พร้อม ๆ ไปกับการยกระดับการดาเนิน ธุรกิจ
ของประเทศให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

คณะกรรมการกับการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการโดยตาแหน่ง และกรรมการผู้แทนสมาชิกที่พร้อมดูแลการบริหาร
กองทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิก และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุน
เพื่ อ ช่ ว ยเสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งานของคณะกรรมการ นอกจากนี้ ค ณะกรรมการได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะอนุ ก รรมการเพิ่ ม เติ ม จากคณะอนุ ก รรมการจั ด การลงทุ น และคณะอนุ ก รรมการสมาชิ ก สั ม พั น ธ์ ที่
พระราชบั ญ ญั ติ กบข. ก าหนดไว้ ได้ แ ก่ คณะอนุ ก รรมการธรรมาภิ บ าล คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบ
คณะอนุกรรมการกฎหมาย คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการประเมินผลงานและ
พิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้ช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสาคัญและต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดย
คณะกรรมการได้กาหนดกฎบัตรของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะเพื่อให้ทราบบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ
และกระบวนการทางานของแต่ล ะคณะอย่างชัดเจน พร้อมทั้งกาหนดให้ รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อ
คณะกรรมการเป็นประจาอย่างน้อยปีละครั้ง
ในปี 2560 มีผลการดาเนินงานสาคัญในด้านการกากับดูแลกิจการ สรุปได้ดงั นี้
1) อนุมัติงบประมาณและแผนยุทธศาสตร์ ประจาปี 2561 ซึ่งจัดทาขึ้นตามกรอบของแผน
ยุทธศาสตร์ปี 2558-2561 เพื่อให้ กบข. สามารถดาเนินงานได้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
2) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานบริหารเงินลงทุนให้เป็นไปตามแผนจัดสรรการลงทุน
ระยะยาว (Strategic Asset Allocation) และเป้าหมายสัดส่วนการลงทุน (Target SAA) ภายใต้กรอบนโยบาย
การลงทุนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3) เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและกากับดูแลให้ กบข. มีระบบการบริหารองค์กรแบบบูรณาการด้านธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Integrated Governance,
Risk Management and Compliance: iGRC) โดยได้ทบทวนตัวชี้วัดความเสี่ยงระดับองค์กร และจัดทา
Portfolio View of Risk เพื่อให้ทราบความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร รวมทั้งได้จัดทาผังความสัมพันธ์ของความ
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เสี่ยงหลัก (Risk Correlation Map) เพื่อให้ทราบความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลกระทบของแต่ละปัจจัย
เสี่ยงระหว่างภารกิจต่างๆ ภายในองค์กรและใช้ในการติดตาม เฝ้าระวังความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการ
บรรลุเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ได้ประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกากับดูแลให้มีการประเมินประสิทธิภาพการบริหารความ
เสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย พร้อมกันนั้น ได้
จัดทาหลักสูตร e-Learning ให้กับพนักงานและผู้บริหารทุกคนเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก
ถึงความสาคัญของกระบวนการทางานที่มีประสิทธิภาพระหว่างฝ่ายงานที่ช่วยลดความเสี่ยง และทาให้การ
ปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎ ระเบียบ
4) ก ากั บ ดู แ ลให้ กบข. จั ด การลงทุ น อย่ า งรั บ ผิ ด ชอบตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลการลงทุ น
(Investment Governance Code: I Code) โดยให้ความสาคัญกับปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และการกากับ
ดูแลกิจ การตามหลั กธรรมาภิบ าล (Environmental, Social and Governance : ESG) ซึ่งนอกจากจะให้
ผลตอบแทนที่ดี แ ละลดความเสี่ ย งจากการลงทุน แล้ ว ยังส่ งผลให้ ธุร กิจ พัฒ นาอย่ า งมั่ น คงและยั่ งยื น ด้ ว ย
รายละเอียดเพิ่มเติมได้รวบรวมไว้ในหัวข้อการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน
5) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้พนักงานไปปฏิบัติงานในหน่วยงานภายนอก เพื่อให้หลักเกณฑ์มี
ความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้นในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6) พัฒนาทักษะ ความรู้ ความชานาญในการทาหน้าที่คณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง กรรมการ
ใหม่ได้เข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อรับทราบข้อมูลที่จาเป็นเกี่ยวกับการทาหน้าที่ กรรมการในการกาหนดนโยบาย
การบริหารงานกองทุนเงินออมเพื่อวัยเกษียณอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้เข้าร่วมสัมมนา
ต่างๆ เกี่ยวกับการลงทุน และการบริหารจัดการกองทุนบานาญทั่วโลก เช่น การสัมมนาเนื่องในโอกาสครบรอบ
20 ปี ของ กบข. “Pension & Investment : Lesson Learnt and Challenges Ahead” และการสั ม มนา
Pension Policies : What works? What doesn’t? ซึ่ง กบข. ร่วมกับสานักงานเศรษฐกิจการคลังจัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 19 กันยายน 2560 เป็นต้น
7) ประเมิน ผลการปฏิ บัติ หน้ า ที่ ข องคณะกรรมการและคณะอนุ กรรมการ เพื่อ นาผลการ
ประเมินมาประกอบการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานและกาหนดแนวทางพัฒนาความรู้ความชานาญของ
คณะกรรมการ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการดาเนินงานของกองทุน ผลประเมินการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทุกคณะในปี 2560 อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่ปรากฏว่ามีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการฝ่าฝืนหลักจริยธรรม จรรยาบรรณแต่อย่างใด
8) ยึดมั่นในหลักการบริหารงานด้วยความโปร่งใส คณะกรรมการกาหนดให้ กบข. เปิดเผย
ข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุนแก่สมาชิกอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กาหนด
โดยได้จัดทารายงานข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของกองทุนทางเว็บไซต์ของ กบข. (www.gpf.or.th)
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เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าดูได้ตลอดเวลา ได้แก่ งบการเงินรายไตรมาส สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละ
ประเภท ผลตอบแทนจากการลงทุน ผลการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ กบข.
ลงทุน ฯลฯ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและอนุกรรมการ เช่น ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ การดารง
ตาแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น จานวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม และค่าตอบแทนของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ
นอกจากนั้น กบข. ได้จัดการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจาปีตามกรอบที่กฎหมายกาหนด
เพื่อรายงานผลการดาเนินงานของ กบข. ในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลสาคัญที่เปิดเผยในที่ประชุมใหญ่ผู้แทน
สมาชิกประจาปี ได้แก่ งบการเงินพร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งในวันประชุม ประธานกรรมการ ประธานอนุกรรมการจัดการลงทุน ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ พร้อมด้วยกรรมการได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อรายงานผล
การดาเนินงานและตอบข้อซักถามของที่ประชุม

การปฏิบัติต่อสมาชิก กบข. อย่างเท่าเทียมกัน
กบข. ให้ความสาคัญกับสมาชิกทุกรายโดยให้ได้รับสิทธิพื้นฐานและสิทธิในการรับบริการ
หรือสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมอื่นที่ กบข. จัดให้อย่างเท่าเทียมกัน และในปี 2560 กบข. ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การให้ บ ริ ก ารแก่ ส มาชิ ก ในด้ า นต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ การจั ด ท าใบแจ้ ง ยอดเงิ น สมาชิ ก ประจ าปี ใ นรู ปแบบของ
E-Statement จัดส่งให้สมาชิกทางอีเมล เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดต้นทุนและลดปริมาณกระดาษได้อย่าง
มาก และเพิ่มการให้บริการข้อมูลแก่สมาชิกผ่านช่องทางความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) กรมการปกครอง และศูนย์กลางข้อมูลและบริการภาครัฐสาหรับประชาชน
เพื่อให้สมาชิกสามารถดูข้อมูลเงินออมของตนเองได้ตลอดเวลา
สาหรับการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจาปี กบข. ได้จัดส่งข้อมูลต่างๆ เป็นการล่วงหน้า
ให้แก่สมาชิกที่ได้รับการเลือกเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อที่จะได้มีเวลาศึกษาข้อมูล และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลการดาเนินงานของกองทุน

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
กบข. ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกราย ไม่ว่าจะเป็นสมาชิก พนักงาน คู่ค้า ฯลฯ ให้ได้รับการปฏิบัติ
ตามสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมายและข้อตกลงตามสัญญาอย่างเคร่งครัด ในปี 2560 กบข. ได้ทาการศึกษาวิจัย
เพื่อหาค่า ระดั บ ความผู ก พัน ของสมาชิ กต่ อ กบข. และปัจจัยที่ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พั น เพื่ อน ามาปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพในการสื่อสารให้เข้าถึงสมาชิก และส่งเสริมการออมต่อและการออมเพิ่ม เพื่อการเกษียณที่มั่นคง
ของสมาชิก ซึ่งปรากฏผลการวิจัยว่า ดัชนีความผูกพันของสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 6.4% เป็น 81.7%
กบข. จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทาที่
เข้าข่ายผิดกฎหมาย การทุจริต การทาผิดจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่มีข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือระบบ
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ควบคุมภายในที่ไม่รัดกุมเพียงพอ โดยคณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบข้อเท็จจริงไว้อย่าง
รัดกุม ทั้งยังมีมาตรการในการรักษาความลับเกี่ยวกับผู้แจ้งเบาะแสและเรื่องที่แจ้งเบาะแส และมอบหมายให้
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบเป็น ผู้รับเรื่อง ตลอดจนดาเนินการตรวจสอบและรายงานผลให้คณะกรรมการ
ทราบ

การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code)
ในเดือนพฤษภาคม 2560 คณะกรรมการได้อนุมัติให้ กบข. ประกาศรับการปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบาลการลงทุน ของผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code for Institutional Investors:
I Code) ที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จัดทาขึ้นเนื่องจากสอดคล้องกับหลักการบริหาร
เงินลงทุนอย่างรับผิดชอบที่ กบข. ยึดมั่นตลอดมาและยังเป็นการพัฒนาธรรมาภิบาลการลงทุนของตลาดทุน
ไทยให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลอีกด้วย โดยมีรายละเอียดของการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนใน
ปี 2560 ตามหลักปฏิบัติทั้ง 7 ประการ สรุปได้ดังนี้
หลักปฏิบัติที่ 1 กาหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน
คณะกรรมการได้ ทบทวนนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 เพื่อ
เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกและผู้มีส่วนได้เสีย ว่า คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานของ กบข. ทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ ด้วยความเป็นมืออาชีพ ซื่อสัตย์ สุจริต
และยึดถือประโยชน์ของสมาชิกกองทุนเป็นสาคัญ มีโครงสร้างและกระบวนการปฏิบัติงานลงทุนตามหลั ก
ธรรมาภิบาลซึ่งมีการแบ่งแยกอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อม
กลไกการตรวจสอบ ถ่วงดุล และกากับดูแลให้การปฏิบัติงานของกองทุนเป็นไปตามกรอบของกฎ ระเบียบและ
นโยบายที่เกี่ยวข้อง มีการตัดสินใจและติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิดทันเหตุการณ์ และพร้อมที่จะเพิ่มระดับใน
การติดตามบริษัทที่ลงทุนและการร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่น (Collective Engagement) หากพบประเด็นที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุนและประโยชน์ที่ดีที่สุดของสมาชิก
พร้อมกันนั้น กบข. ยังสนับสนุนให้ผู้จัดการกองทุนภายนอกที่ กบข. มอบหมายให้บริหารเงิน
ส่วนหนึ่งของ กบข. ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนของผู้ลงทุน
สถาบันด้วย และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาแนวทางด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบร่วมกัน
ของนักลงทุนสถาบันในประเทศไทย กบข. จึงได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การดาเนินงานในด้านการลงทุนอย่าง
รับผิดชอบของ กบข. ตามโอกาสที่เหมาะสม รายละเอียดของนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนได้เผยแพร่ไว้ทาง
เว็บไซต์ กบข. (www.gpf.or.th)
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หลักปฏิบัติที่ 2 มีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุด
ของสมาชิก
กบข. บริหารกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพื่อให้การดาเนินงานของกองทุนมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดี
ที่สุดของสมาชิก ดังนั้น กบข. จึงกาหนดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการบริหารกิจการกองทุนเพื่อใช้
เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา พนักงานและลูกจ้าง โดยกาหนดให้พนักงาน
และลูกจ้างทุกคนลงนามรับทราบและยืนยันการปฏิบัติตามจรรยาบรรณโดยเคร่งครัดเป็นประจาทุกปี และ
กรรมการ อนุกรรมการ และที่ปรึกษาทาการประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณเป็นประจาทุก
ปีด้วย
เพื่อป้องกันการนาข้อมูลภายในของกองทุนไปใช้ประโยชน์ของตนเอง กบข. ได้ออกกฎ ระเบียบ
และมาตรการต่าง ๆ ซึ่งจะมีการทบทวนเป็นระยะๆ ให้เป็นปัจจุบันและทันเหตุการณ์ เช่น ระเบียบว่าด้วยการ
ทาธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของผู้ปฏิบัติงานและบุคคลในครอบครัว การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อ
ประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ นโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีกลไกการกากับดูแล
และการตรวจสอบให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบและนโยบายอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งมีการประเมิน
ความเสี่ยงด้านการลงทุนเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความเสี่ยงระดับองค์กรเพื่อ เฝ้าระวังความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อการบรรลุเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ขององค์กรด้วย
กบข. กาหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและการบริหารความเสี่ยงต่อ
คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการตรวจสอบเป็น
ประจาเพื่อช่วยกลั่นกรองและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดได้ อีกทั้งได้จัดให้มีช่องทางการ
ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสหากพบการกระทาผิด โดยให้แจ้งโดยตรงต่อประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
หลักปฏิบัติที่ 3 ตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively)
กบข. กาหนดหลั กการลงทุน ที่มุ่งเป้าหมายระยะยาวและบริห ารการลงทุนอย่างรับผิ ดชอบ
(Responsible Investment) โดยวิเคราะห์บริษัทที่ กบข. ลงทุนทั้งในด้านผลประกอบการ และความยั่งยืน
ของบริษัทซึ่งครอบคลุมปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental,
Social, and Governance: ESG) เนื่องจาก กบข. เชื่อว่าบริษัทที่ให้ความสาคัญกับ ESG จะดาเนินธุรกิจด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เอาใจใส่สิ่งแวดล้อม ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย จะสามารถสร้างความเจริญเติบโตที่
ยั่งยืนให้แก่ตัวบริษัทเอง ผู้ถือหุ้น และสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศและสังคมโดยรวมได้ นอกจากนี้ กบข. ยัง
ติ ด ตามก ากั บ ดู แ ลบริ ษั ท ที่ ล งทุ น อย่ า งใกล้ ชิ ด ในฐานะเจ้ า ของกิ จ การ (Shareowner) โดยจะติ ด ตามผล
ประกอบการของบริษัท ความเสี่ยงและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่า รวมทั้งการดาเนินงานเพื่อความยั่งยืนของ
บริ ษัทผ่ านช่องทางต่างๆ เช่น การเปิ ดเผยข้อมูล ของบริษัท ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง การประชุมนักวิเคราะห์
(Analyst Meeting) และการเข้าพบกับผู้บริหาร (Company Visit) เพื่อความมั่นใจในคุณภาพของหลักทรัพย์
ที่ กบข. ลงทุน
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หัวข้อหลักด้าน ESG ที่ กบข. ใช้ในการวิเคราะห์บริษัทที่ลงทุนในปัจจุบัน เช่น
1) นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (นโยบาย ESG)
2) ปัจจัยสิ่งแวดล้อม : นโยบายสิ่งแวดล้อม การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เช่น การปล่อยคาร์บอน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ปัญหาน้า ความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) การใช้ที่ดิน แหล่งวัตถุดิบ การจัดการกับขยะ การปล่อยสารพิษ การ
จั ด การขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โอกาสจากการใช้ เ ทคโนโลยี ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม (Clean/Environmental
Technology)
3) ปั จ จั ย สั งคม: ทุน มนุ ษย์/ การบริห ารงานทรั พยากรบุ คคล เช่น การบริห ารแรงงาน
สุขภาพและความปลอดภัย มาตรฐานแรงงานของห่วงโซ่อุปทาน ความปลอดภัยและคุณภาพของสิ นค้ า
ความปลอดภัยด้านสารเคมี การรักษาความลับของข้อมูล โอกาสการเข้าถึงการติดต่อสื่อสาร และโอกาสการ
เข้าถึงแหล่งการเงิน
4) ปัจจัยธรรมาภิบาล : ธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ เช่น การทุจริตคอร์รัปชันและ
ความไม่มีเสถียรภาพ
หลักปฏิบัติที่ 4 เพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ
(Escalating Investee Companies)
กบข. จะเข้าประชุมหารือกับผู้บริหารของบริษัทที่ กบข. ลงทุน (Engagement) เพื่อติดตาม
การดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล (ESG) และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเป็นประจาทุกปี ซึ่งได้ดาเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 แล้ว
ในกรณีที่ กบข. มีข้อกังวลเกี่ยวกับประเด็นอื่นนอกเหนือจากการติดตามผลการดาเนินงาน
ด้าน ESG ตามปกติ กบข. จะติดต่อขอเข้าพบผู้บริหารของบริษัทในประเด็นนั้นๆ เป็นการเฉพาะ อย่างไร
ก็ตาม หากบริษัทเพิกเฉยหรือไม่ให้ความร่วมมือ กบข. อาจพิจารณาดาเนินการอื่นเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
เช่น การมีหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทเพื่อแจ้งจุดยืนของ กบข. ในประเด็นดังกล่าว การเผยแพร่ความเห็น
ต่อสาธารณชน หรือการร่วมมือกับนักลงทุนสถาบันรายอื่น (Collective Engagement) ในการดาเนินการ
เรียกร้องให้มีการแก้ไข เช่น การร่วมกันประกาศท่าทีของกลุ่มนักลงทุนสถาบัน หรือการร่วมกันกาหนดแนว
ทางการออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในประเด็นที่มีปัญหา เป็นต้น ทั้งนีถ้ ือเป็นการเพิ่มในระดับใน
การติดตามบริษัทที่ลงทุนและกระตุ้นเตือนให้บริษัทแก้ไขปรับปรุงประเด็นปัญหาดังกล่าว
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หลักปฏิบัติที่ 5 เปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง
ในปี 2560 กบข. ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัทในประเทศจานวน 40 บริษัท ซึง่ เป็นการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทั้งหมด
วาระที่ กบข. ออกเสียงลงคะแนนเห็น ด้วย ได้แก่ การขอทาธุรกรรมที่เกี่ยวกับการบริหาร
กิจการโดยทั่วไปเพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทเป็นไปด้วยความราบรื่น รายงานทางการเงินที่ได้รับการรับรอง
โดยผู้สอบบัญชี ภายนอกที่เป็ นอิส ระ ฯลฯ ซึ่งวาระเหล่านี้ บริษัทได้จัดส่ งข้อมูลและรายละเอียดให้ผู้ ถือ หุ้ น
พิจ ารณาอย่ างครบถ้วนทาให้ส ามารถพิจ ารณาได้ว่าธุรกรรมนั้นจะเป็นผลดีห รือเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น
โดยรวม
วาระที่ กบข. ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็น ด้วย ได้แก่ ธุรกรรมที่ไม่สอดคล้องกับหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องการแต่งตั้ง กรรมการ เช่น กรรมการอิสระมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม
กรรมการเข้าประชุมไม่ถึงร้อยละ 75 ของการประชุมในปีที่ผ่านมา การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไม่ เหมาะสม
เป็นต้น
เรื่องที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย
จานวน
1. กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเข้ารับตาแหน่ง โดยมีวาระต่อเนื่องเกิน
20 คน
16 บริษัท
กว่า 3 วาระ (9 ปี)
2. กรรมการที่บริษัทเสนอชื่อเข้ารับตาแหน่ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
6 คน
4 บริษัท
บริษัทไม่ถึงร้อยละ 75 ของการประชุมในปีที่ผ่านมา
3. กรรมการที่บริษัทเสนอชื่อเข้ารับตาแหน่ง มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการใช้
2 คน
1 บริษัท
ข้อมูลภายในของผู้บริหาร โดย กบข. เห็นว่าเป็นการใช้ข้อมูลภายในเพื่อ
ประโยชน์ตน
4. การจ่ายค่าตอบแทน / เงินบาเหน็จให้แก่กรรมการ – บริษัทไม่มี
1 บริษัท
รายละเอียดการจัดสรรโบนัสให้กรรมการเป็นรายบุคคล และ กบข. เห็น
ว่ายังไม่เหมาะสมที่จะจัดสรรโบนัสให้กรรมการผู้ที่เคยกระทาความผิด
สาหรับการลงทุนต่างประเทศ กบข. มอบฉันทะให้ผู้จัดการกองทุนภายนอกใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนแทนตามแนวทางการออกเสียงลงคะแนนที่ กบข. กาหนดซึ่งเป็นไปตามหลักการของ Institutional
Shareholder Services Inc. (ISS) โดยได้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของ 229 บริษัทใน
36 ประเทศ รวม 266 ครั้ง ดังรายละเอียดตามตารางด้านล่าง วาระที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยส่วนใหญ่เป็น
ข้อเสนอของบริษัทที่ไม่เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี การแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสม
และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่ไม่สมเหตุสมผล
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ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
หมู่เกาะเคย์แมน
อินเดีย
ฝรั่งเศส
สหราชอาณาจักร
บราซิล
สวิตเซอร์แลนด์
เม็กซิโก
เกาหลีใต้
เยอรมนี
จีน
อินโดนีเซีย

จานวน
บริษัท
74
13
12
11
11
10
8
8
8
7
6
6

ประเทศ
แอฟริกาใต้
ไต้หวัน
ไทย
เนเธอร์แลนด์
ชิลี
ฮ่องกง
ฟิลิปปินส์
เดนมาร์ก
ไอร์แลนด์
ญี่ปุ่น
มาเลเซีย
รัสเซีย

จานวน
บริษัท
6
5
5
4
3
3
3
2
2
2
2
2

ประเทศ
สเปน
สวีเดน
ตุรกี
เจอร์ซีย์
ออสเตรเลีย
ออสเตรีย
เบอร์มิวดา
แคนาดา
กือราเซา
สาธารณรัฐเช็ก
อิสราเอล
เปรู

จานวน
บริษัท
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

หลักปฏิบัติที่ 6 ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม (Collective Engagement)
กบข. ให้ความสาคัญกับการเข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ของ
บริษัทที่ลงทุนเนื่องจากเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการแสดงความคิดเห็นและกากับดูแลบริษัทให้ดาเนินธุรกิจอย่าง
เหมาะสม โดย กบข. ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของทุกบริษัทที่ลงทุนและออกเสียงลงคะแนนตามแนว
ทางการออกเสียงลงคะแนน (Proxy Voting Guidelines) ที่ กบข. กาหนดขึ้นตามหลักการกากับดูแลกิจการที่
ดี หากมีกรณีที่สงสัยหรือต้องการข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม กบข. จะสอบถามกลับไปยังบริษัทเพื่อ
ขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมด้วย
กบข. ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งผู้แทนให้ดาเนินการใช้สิทธิออกเสียง และแนวทาง
การออกเสี ย งลงคะแนนเป็ น หลั กปฏิบั ติแก่ผู้ จัดการกองทุนทั้งภายในและภายนอก และได้ออกประกาศ
เกี่ยวกับการทาธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ โดยล่าสุดเมื่อเดือนมกราคม 2561 ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการทา
ธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ในต่างประเทศ รายละเอียดเผยแพร่ไว้ทางเว็บไซต์ของ กบข. (www.gpf.or.th)
หลั ก ปฏิ บั ติ ที่ 7 เปิ ด เผยนโยบายธรรมาภิบ าลการลงทุ น และการปฏิบั ติ ตามนโยบายต่ อ สมาชิ ก อย่า ง
สม่าเสมอ
กบข. ได้เผยแพร่นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และจะรายงานผลการปฏิบัตติ ามนโยบายที่
ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลให้สมาชิกทราบเป็นประจาทางเว็บไซต์ www.gpf.or.th
และในรายงานประจาปีของ กบข.
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