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รายงานการปฏิบตั ติ ามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ประจําปี 2561
ตามที บลจ.ธนชาต (บลจ.) ได้มนี โยบายประกาศรับการปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) ในปี 2561 และ
คณะกรรมการการลงทุน (IPC) ได้พจิ ารณากําหนดแนวทางปฏิบตั ติ ่างๆ ทีเ กียวข้องไป เมือ วันที 12 กันยายน 2561แล้วนัน9 ฝ่ ายบริหาร
กองทุน ขอรายงานการปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนในปี 2561 ตามหลักปฏิบตั ทิ งั9 6 ประการโดยสรุปได้ดงั นี9
1. การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพือ ประโยชน์ทดี ที สี ุดของลูกค้า
2. การตัดสินใจและติดตามบริษทั ทีล งทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์
3. การเพิม ระดับในการติดตามบริษทั ทีล งทุน เมือ เห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบตั ทิ ี 2 ไม่เพียงพอ
4. การใช้สทิ ธิออกเสียงในบริษทั ทีล งทุน
5. การร่วมมือกับผูล้ งทุนอืน ตามความเหมาะสม
6. การเปิ ดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบตั ติ ามนโยบายทีเ กียวข้อง
1. การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื5อประโยชน์ท5ดี ีท5สี ดุ ของลูกค้า
พนักงานทุกฝ่ ายได้รบั ทราบวิธปี ฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ บลจ. โดยได้รบั การอบรมจากการปฐมนิเทศพนักงาน และ
ได้รบั การทบทวนความรูป้ ระจําปี โดยสํานักกํากับดูแลฯ (complicance unit) ของ บลจ. เพือ ให้ทราบหลักการและวิธปี ฏิบตั เิ พือ ดูแลและ
รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเหมาะสม
บลจ. มีระบบงานการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง ได้ระบุมาตรการตลอดจนวิธปี ฏิบตั เิ พือ ป้ องกัน
และจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทเี พียงพอ รวมทัง9 ระเบียบหรือประกาศอืน ๆ ทีเ กียวข้องกัน เช่น ระเบียบการให้และรับของขวัญ
ของกํานัล การเลี9ยงรับรองหรือผลประโยชน์อนื ระเบียบการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน เกียวกับการทุจริตและคอร์รปั ชัน หลักเกณฑ์และวิธี
ปฎิบตั ใิ นการซื9อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน
บลจ. จัดให้มกี ารตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม การปฏิบตั ติ ามมาตรการ ตลอดจนทบทวนความเหมาะสมของมาตรการและให้
พนักงานปฏิบตั งิ านโดยคํานึงถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอี าจเกิดขึ9น รวมทัง9 มีรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เปิ ดเผยให้ลูกค้าทราบ มีรายงานการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ เกียวข้องโดยมีรายละเอียดเป็ นรายงานรายเดือนอยู่บนเวปไซต์ของบริษทั
2. การตัดสินใจและติดตามบริษทั ที5ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์
บริษทั จัดให้มกี ารติดตามบริษทั ทีล งทุนเพือ ให้สามารถติดตามการลงทุนได้อย่างต่อเนือง ดังต่อไปนี9
2.1 การติดตามข้อมูลข่าวสารและการเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ทีเ กียวข้องกับบริษทั ทีล งทุนจากเวปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย, แบบฟอร์ม 56-1, ข่าวสารจาก service provider ต่างๆ เช่น Morning star, Bloomberg, Reuters และงานวิจยั จากบริษทั
หลักทรัพย์ (Brokers) ทีเ ป็ นตู่คา้ กับ บลจ.
2.2 การประชุมร่วมกับคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการของบริษทั จดทะเบียน, การเข้าเยีย มชมกิจการ (Company visit), การเข้า
ร่วมงานประชุมนักวิเคราะห์และผูจ้ ดั การกองทุน, การทํา conference call กับผูบ้ ริหารของบริษทั เมือ มีเหตุการณ์พเิ ศษเกิดขึ9น ฯลฯ
2.3 การใช้สทิ ธิออกเสียงและการเข้าร่วมประชุมประจําปี /การประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้
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2.4 สําหรับกรณีทบี ริษทั , กรรมการบริษทั , ฝ่ ายบริหารของบริษทั จดทะเบียน ไม่ปฏิบตั ติ ามหลักกํากับดูแลกิจการทีด ี หรือมี
ประเด็นเกียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม สิง แวดล้อม จนได้รบั การกล่าวโทษหรือถูกเปรียบเทียบปรับจากหน่วยงานของทางการ ตัง9 แต่
คณะกรรมการการลงทุน (IPC) กําหนดแนวทางปฏิบตั เิ กียวกับธรรมมาภิบาลการลงทุน จยถึงวันที 31 ธันวาคม 2561 ยังไม่มปี ระเด็นทีต อ้ ง
นํามาพิจารณาใน คณะกรรมการการลงทุน (IPC) แต่อย่างใด
3 การเพิ5มระดับในการติดตามบริษทั ที5ลงทุน เมื5อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบตั ทิ 5ี 2 ไม่เพียงพอ
สืบเนืองจากหลักปฏิบตั ใิ น ข้อ 2 เนืองจากยังไม่มปี ระเด็นทีต อ้ งนํามาพิจารณาในคณะกรรมการการลงทุน (IPC) จึงยังไม่มกี รณีที 
ต้องเพิม ความเข้มข้นในการติดตามการปฏิบตั ติ ามธรรมาภิบาลการลงทุนของบริษทั จดทะเบียน
4. การเปิ ดเผยนโยบายการใช้สทิ ธิออกเสียงและผลการใช้สทิ ธิออกเสียง
บลจ. มีการกําหนดแนวปฏิบตั กิ ารใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง กําหนดเรืองสําคัญในการใช้สทิ ธิออกเสียงเห็นด้วย
คัดค้านหรืองดออกเสียง ดังรายละเอียดปรากฏบนหน้าเวบไซต์ของ บลจ.ในหัวข้อการใช้สทิ ธิออกเสียงในนามกองทุน (Proxy Voting)
ในปี พ.ศ. 2561 บลจ.ได้ใช้สทิ ธิออกเสียงกับบริษทั จดทะเบียนทัง5 สิ5น 108 บริษทั มีการออกเสียงคัดค้าน 30 วาระ รายละเอียด
ปรากฏบนหน้าเวบไซต์ของ บลจ.ในหัวข้อการใช้สทิ ธิออกเสียงในนามกองทุน (Proxy Voting)
โดยประเด็นทีไ ม่เห็นด้วยส่วนใหญ่เป็ นเรือง กรรมการเข้าร่วมประชุมน้อยกว่าเกณฑ์ที บลจ. กําหนด ส่วนประเด็นอืน ๆ เช่น การ
ขอจ่ายเงินปันผลน้อยกว่าข้อบังคับทีบ ริษทั กําหนดไว้, การไม่ระบุวตั ถุประสงค์ชดั เขนในการขอเพิม ทุน, การขอเพิม ค่าตอบแทนกรรมการโดย
ไม่สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษทั ของบางบริษทั นัน9 เมือ มีการสอบถามมาจากฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษทั จดทะเบียน ทาง บลจ.
ก็ได้อธิบายหลักการและเหตุผลให้ทราบเพือ เป็ นแนวทางปฏิบตั ทิ ถี กู ต้องในอนาคต
ทัง9 นี9 บลจ. ได้เปิ ดเผยรายงานการใช้สทิ ธิออกเสียงเพือ ให้ลูกค้าทราบบนเวบไซต์ของบริษทั
5. การร่วมมือกับผูล้ งทุนอืน5 ตามความเหมาะสม (Collective Engagement)
หลังจากเพิม ระดับในการติดตามในข้อ 3 คณะกรรมการบริหารการลงทุน (IPC) จะเป็ นผูป้ ระเมินทัง9 ความเหมาะสมและแนวทาง
ในการเข้าร่วมกับผูล้ งทุนอืน หากจําเป็ น เพือ เพิม พลังเสียงของผูล้ งทุนและนําไปสู่การสร้างผลกระทบการเปลีย นแปลงในบริษทั ทีล งทุนในกรณี
ทีม คี วามจําเป็ น ซึง ในปี 2561 ยังไม่มกี รณีดงั กล่าว
6. เปิ ดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสมํา5 เสมอ
บลจ. จะจัดให้มกี ารจัดเก็บข้อมูลรายงานในการปฏิบตั ติ ามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนไว้ในระบบบริหารจัดการเอกสารกลาง
ของ บลจ. และจัดทํารายงานโดยสรุปกิจกรรมทีไ ด้มกี ารดําเนินการและผลการดําเนินงานนําเสนอ IPC เป็ นรายปี
การเปิ ดเผยรายงานผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายตาม I Code ให้ลูกค้าทราบทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดทําภายใน 4 เดือนหลังวัน
สิ9นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษทั และดําเนินการจัดเก็บรักษาข้อมูลการติดตามการดําเนินงานเพิม เติมกับบริษทั ทีล งทุนไว้อย่างน้อย 5 ปี
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