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ฝ่ ายบริหารกองทุน
กุมภาพันธ์ 2563

รายงานการปฏิบตั ติ ามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ประจําปี 2562
ตามที บลจ.ธนชาต (บลจ.) ได้มนี โยบายประกาศรับการปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) ในปี 2561 และ
คณะกรรมการการลงทุน (IPC) ได้พจิ ารณากําหนดแนวทางปฏิบตั ติ ่างๆ ทีเ กียวข้องไปเมือ วันที 12 กันยายน 2561 แล้วนัน9 ฝ่ ายบริหาร
กองทุน ขอรายงานการปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนในปี 2562 ตามหลักปฏิบตั ิ 6 ประการ ดังนี9
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. การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื6อประโยชน์ท6ดี ีท6สี 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 กียวข้องโดยมีรายละเอียดเป็ นรายงานรายเดือนอยู่บนเวบไซต์ของบริษทั
2. การตัดสินใจและติดตามบริษทั ที6ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์
บริษทั จัดให้มกี ารติดตามบริษทั ทีล งทุนเพือ ให้สามารถติดตามการลงทุนได้อย่างต่อเนือง ดังต่อไปนี9
2.1 การติดตามข้อมูลข่าวสารและการเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ทีเ กียวข้องกับบริษทั ทีล งทุนจากเวบไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย, แบบฟอร์ม 56-1, ข่าวสารจาก service provider ต่างๆ เช่น Morning star, Bloomberg, Reuters และงานวิจยั จากบริษทั
หลักทรัพย์ (Brokers) ทีเ ป็ นคู่คา้ 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 การเข้าร่วมประชุมประจําปี และการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้
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2.4 สําหรับกรณีทบี ริษทั , กรรมการบริษทั , ฝ่ ายบริหารของบริษทั จดทะเบียน ไม่ปฏิบตั ติ ามหลักกํากับดูแลกิจการทีด ี หรือมี
ประเด็นเกียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม สิง แวดล้อม จนได้รบั การกล่าวโทษหรือถูกเปรียบเทียบปรับจากหน่วยงานของทางการ
ในปี 2562 มีประเด็นทีน าํ มาพิจารณาในคณะกรรมการการลงทุน (IPC) 2 เหตุการณ์ ได้แก่
1. กรณีสาํ นักงาน กลต. ดําเนินคดีดว้ ยการลงโทษทางแพ่งผูบ้ ริหาร 2 รายของบริษทั จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ – JTS คือนาย
พิชญ์ โพธารามิก และนายเกริกไกร ไตรบัญญัตกิ ลุ กรณีใช้ขอ้ มูลภายในซื9อหุน้ (insider trading) จํานวนค่าปรับ 58.77 ล้านบาท วันที 16
กันยายน 2562 ซึง เป็ นเหตุให้เข้าข่ายเป็ นผูม้ ลี กั ษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั ทีอ อกหลักทรัพย์และ
บริษทั จดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทีป ระชุม IPC มีความเห็นว่า เนืองจากกรณีน9 ีเป็ นความผิดส่วนบุคคลและนายพิชญ์ โพธารามิก ได้แจ้งลาออกจากตําแหน่ ง CEO
และกรรมการของ บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชัน6 แนล - JAS ในวันที 17 กันยายน โดยมีผลทันทีแล้ว ดังนัน9 หุน้ JAS MONO และ JASIF
ยังเป็ นหลักทรัพย์ทลี งทุนได้
โดยในส่วนของบริษทั นัน9 ผูแ้ ทนจากสมาคมบริษทั จัดการลงทุน (AIMC) และกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (GPF) ได้มกี าร
เข้าพบผูบ้ ริหารของ JAS และ JASIF เพือ รับฟังคําชี9แจงและแนวทางป้ องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซาํ9 ในอนาคต เมือ วันที 1 พฤศจิกายน 2562
ทัง9 นี9 ผูบ้ ริหารคาดว่ากรณี น9 ีจะไม่มผี ลกระทบต่อการทําธุ รกิจปกติของบริษทั เนืองจากคณะกรรมการและผูบ้ ริหารทีเหลือทัง9 หมดมีความ
เชียวชาญและประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจนี9และยังคงปฏิบตั หิ น้าทีต ามปกติ
2. กรณีทปี ระชุม ปปช. มีมติช9 มี ลู ความผิดเจ้าหน้าทีร ฐั 4 รายร่วมกันเรียกรับเงิน 20,000,000 บาท จากบริษทั สัญชาติญปี ่ นุ ทีร บั
ว่าจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้ าขนอม จ.นครศรีธรรมราช เพือ แลกกับการอนุ ญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือชัว คราวบริเวณโรงไฟฟ้ า ตลอดจนให้เรือลําเลียง
เข้าเทียบท่าเพือ ขนถ่ายชิ9นส่วนของเครืองกําเนิดไฟฟ้ าโดยไม่ชอบ และชี9มลู ความผิด บริษทั ชิโน-ทัยเอ็นจิเนี ยริ6งแอนด์ คอนสตรัคชัน6 จํากัด
(มหาชน)-STEC รวมถึงผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั อีก 2 ราย ในฐานสนับสนุนเจ้าหน้าทีข องรัฐทัง9 4 ราย ในการกระทําความผิดดังกล่าว
ทีป ระชุม IPC มีความเห็นว่า การชี9มูลโดย ปปช. เป็ นการสืบสวนในชัน9 ต้นยังไม่ถอื เป็ นทีส ุด จึงให้ STEC ยังสามารถลงทุนได้
จนกว่าจะมีการตัดสินโดยศาลชัน9 ต้นว่าการกระทําของบริษทั กรรมการ หรือผูบ้ ริหารเป็ นความผิด ทัง9 นี9 ทีป ระชุมมอบหมายให้ฝ่ายตราสารทุน
ติดตามและรายงานความคืบหน้าให้กบั ทีป ระชุม IPC ทราบทันทีหากมีความคืบหน้า
3 การเพิ6มระดับในการติดตามบริษทั ที6ลงทุน เมื6อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบตั ทิ 6ี 2 ไม่เพียงพอ
ไม่มกี รณีทตี อ้ งเพิม 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. 2562 บลจ.ได้ใช้สทิ ธิออกเสียงกับบริษทั จดทะเบียนทัง9 สิ9น 120 บริษทั มีการออกเสียงคัดค้าน 14 วาระ รายละเอียด
ปรากฏบนหน้าเวบไซต์ของ บลจ. ในหัวข้อการใช้สทิ ธิออกเสียงในนามกองทุน (Proxy Voting)
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โดยประเด็นทีอ อกเสียงไม่เห็นด้วย ได้แก่
- การไม่อนุมตั ใิ ห้บริษทั ซื9อสินทรัพย์ทแี พงกว่าราคาประเมินมากเกินไป
- การแต่งตัง9 กรรมการอิสระทีด าํ รงตําแหน่งต่อเนืองกันเกิน 3 วาระหรือ 9 ปี
- การเสนอให้เลือกกรรมการทีม คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ในช่วงเวลา 2 ปี ทผี ่านมา
- การเสนอให้เลือกประธานเจ้าหน้าทีบ ริหาร และประธานกรรมการบริหาร เป็ นคนเดียวกัน
- กรรมการเข้าร่วมประชุมน้อยกว่าเกณฑ์ที บลจ. กําหนด
5. การร่วมมือกับผูล้ งทุนอืน6 ตามความเหมาะสม (Collective Engagement)
หากมีการเพิม ระดับในการติดตามในข้อ 3 คณะกรรมการบริหารการลงทุน (IPC) จะเป็ นผูป้ ระเมินความเหมาะสมและแนวทาง ใน
การเข้าร่วมกับผูล้ งทุนอืน หากจําเป็ น เพือ เพิม พลังเสียงของผูล้ งทุนและนําไปสู่การสร้างผลกระทบการเปลีย นแปลงในบริษทั ทีล งทุน ซึง ในปี
2562 ยังไม่มกี รณีดงั กล่าว
6. เปิ ดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสมํา6 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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