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รายงานการปฏบิตัติามนโยบายธรรมาภบิาลการลงทนุ ประจาํปี 2562  

 

          ตามที� บลจ.ธนชาต (บลจ.) ไดม้นีโยบายประกาศรบัการปฏบิตัติามหลกัธรรมาภบิาลการลงทนุ (I Code) ในปี 2561 และ

คณะกรรมการการลงทนุ (IPC) ไดพ้จิารณากาํหนดแนวทางปฏบิตัต่ิางๆ ที�เกี�ยวขอ้งไปเมื�อวนัที� 12 กนัยายน 2561 แลว้นั9น ฝ่ายบรหิาร

กองทนุ ขอรายงานการปฏบิตัติามหลกัธรรมาภบิาลการลงทนุในปี 2562 ตามหลกัปฏบิตั ิ6 ประการ ดงันี9 

 1. การจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ย่างเพยีงพอเพื�อประโยชนท์ี�ดทีี�สุดของลูกคา้ 

 2. การตดัสนิใจและตดิตามบรษิทัที�ลงทนุอย่างใกลช้ดิและทนัเหตกุารณ ์

 3. การเพิ�มระดบัในการตดิตามบรษิทัที�ลงทนุ เมื�อเหน็ว่าการตดิตามในหลกัปฏบิตัทิี� 2 ไม่เพยีงพอ 

 4. การใชส้ทิธอิอกเสยีงในบรษิทัที�ลงทนุ 

 5. การร่วมมอืกบัผูล้งทนุอื�นตามความเหมาะสม 

 6. การเปิดเผยนโยบายธรรมาภบิาลการลงทนุและการปฏบิตัติามนโยบายที�เกี�ยวขอ้ง 

 

1.  การจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งเพยีงพอเพื6อประโยชนท์ี6ดีที6สดุของลูกคา้  

 พนกังานทกุฝ่ายไดร้บัทราบวธิปีฏบิตัติามจรรยาบรรณทางธุรกจิของ บลจ. โดยไดร้บัการอบรมจากการปฐมนิเทศพนกังาน และ
ไดร้บัการทบทวนความรูป้ระจาํปีโดยสาํนกักาํกบัดูแลฯ (complicance unit) ของ บลจ. เพื�อใหท้ราบหลกัการและวธิปีฏบิตัเิพื�อดูแลและ
รกัษาผลประโยชนข์องลูกคา้อย่างเหมาะสม 
 บลจ. มรีะบบงานการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์ป็นลายลกัษณอ์กัษร ซึ�งไดร้ะบมุาตรการตลอดจนวธิปีฏบิตัเิพื�อป้องกนั     
และจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี�เพยีงพอ รวมท ั9งระเบยีบหรอืประกาศอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกนั เช่น ระเบยีบการใหแ้ละรบัของขวญั 
ของกาํนลั การเลี9ยงรบัรองหรอืผลประโยชนอ์ื�น ระเบยีบการแจง้เบาะแส การรอ้งเรยีน เกี�ยวกบัการทจุรติและคอรร์ปัช ั �น หลกัเกณฑแ์ละวธิี
ปฎบิตัใินการซื9อขายหลกัทรพัยข์องพนกังาน   
 บลจ. จดัใหม้กีารตรวจสอบ ตดิตาม ควบคมุ การปฏบิตัติามมาตรการ ตลอดจนทบทวนความเหมาะสมของมาตรการและให ้
พนกังานปฏบิตังิานโดยคาํนึงถงึความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี�อาจเกดิขึ9น รวมท ั9งมรีายงานการเปิดเผยขอ้มลูความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
เปิดเผยใหลู้กคา้ทราบ มรีายงานการทาํธุรกรรมกบับคุคลที�เกี�ยวขอ้งโดยมรีายละเอยีดเป็นรายงานรายเดอืนอยู่บนเวบไซตข์องบรษิทั 

 
2.  การตดัสนิใจและตดิตามบริษทัที6ลงทนุอยา่งใกลชิ้ดและทนัเหตกุารณ์ 
 
 บรษิทัจดัใหม้กีารตดิตามบรษิทัที�ลงทนุเพื�อใหส้ามารถตดิตามการลงทนุไดอ้ย่างต่อเนื�อง ดงัต่อไปนี9 
 2.1 การตดิตามขอ้มลูข่าวสารและการเปิดเผยขอ้มลูต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบับรษิทัที�ลงทนุจากเวบไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย, แบบฟอรม์ 56-1, ข่าวสารจาก service provider ต่างๆ เช่น Morning star, Bloomberg, Reuters และงานวจิยัจากบรษิทั
หลกัทรพัย ์(Brokers) ที�เป็นคู่คา้กบั บลจ. 
 2.2 การประชมุร่วมกบัคณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบรษิทัจดทะเบยีน, การเขา้เยี�ยมชมกจิการ (Company visit), การเขา้
ร่วมงานประชมุนกัวเิคราะหแ์ละผูจ้ดัการกองทนุ, การทาํ conference call กบัผูบ้รหิารของบรษิทัเมื�อมเีหตกุารณพ์เิศษเกดิขึ9น ฯลฯ 
 2.3 การเขา้ร่วมประชมุประจาํปีและการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ 



2 

 

2.4 สาํหรบักรณีที�บรษิทั, กรรมการบรษิทั, ฝ่ายบรหิารของบรษิทัจดทะเบยีน ไม่ปฏบิตัติามหลกักาํกบัดูแลกจิการที�ด ีหรอืมี
ประเดน็เกี�ยวกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิ�งแวดลอ้ม จนไดร้บัการกลา่วโทษหรอืถกูเปรยีบเทยีบปรบัจากหน่วยงานของทางการ  

ในปี 2562 มปีระเดน็ที�นาํมาพจิารณาในคณะกรรมการการลงทนุ (IPC) 2 เหตกุารณ ์ไดแ้ก่ 
 
1. กรณีสาํนกังาน กลต. ดาํเนินคดดีว้ยการลงโทษทางแพ่งผูบ้รหิาร 2 รายของบรษิทั จสัมนิ เทเลคอม ซสิเตม็ส ์– JTS คอืนาย

พชิญ ์โพธารามกิ และนายเกรกิไกร ไตรบญัญตักิลุ กรณีใชข้อ้มลูภายในซื9อหุน้ (insider trading) จาํนวนค่าปรบั 58.77 ลา้นบาท วนัที� 16 
กนัยายน 2562 ซึ�งเป็นเหตใุหเ้ขา้ข่ายเป็นผูม้ลีกัษณะขาดความน่าไวว้างใจในการเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทัที�ออกหลกัทรพัยแ์ละ
บรษิทัจดทะเบยีนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ที�ประชมุ IPC มคีวามเหน็ว่า เนื�องจากกรณีนี9 เป็นความผดิส่วนบคุคลและนายพชิญ ์โพธารามกิ ไดแ้จง้ลาออกจากตาํแหน่ง CEO 

และกรรมการของ บมจ.จสัมิน อนิเตอรเ์นชั 6นแนล - JAS ในวนัที� 17 กนัยายน โดยมผีลทนัทแีลว้ ดงันั9น หุน้ JAS MONO และ JASIF 

ยงัเป็นหลกัทรพัยท์ี�ลงทนุได ้ 

โดยในส่วนของบรษิทันั9น ผูแ้ทนจากสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ (AIMC) และกองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (GPF) ไดม้กีาร

เขา้พบผูบ้รหิารของ JAS และ JASIF เพื�อรบัฟงัคาํชี9แจงและแนวทางป้องกนัไม่ใหเ้กดิเหตกุารณซ์ ํ 9าในอนาคต เมื�อวนัที� 1 พฤศจกิายน 2562 

ท ั9งนี9  ผูบ้ริหารคาดว่ากรณีนี9จะไม่มผีลกระทบต่อการทาํธุรกิจปกตขิองบริษทั เนื�องจากคณะกรรมการและผูบ้ริหารที�เหลอืท ั9งหมดมคีวาม

เชี�ยวชาญและประสบการณย์าวนานในธุรกจินี9และยงัคงปฏบิตัหินา้ที�ตามปกต ิ

 2. กรณีที�ประชมุ ปปช. มมีตชิี9มลูความผดิเจา้หนา้ที�รฐั 4 รายร่วมกนัเรยีกรบัเงนิ 20,000,000 บาท จากบริษทัสญัชาตญิี�ปุ่ นที�รบั

ว่าจา้งก่อสรา้งโรงไฟฟ้าขนอม จ.นครศรธีรรมราช เพื�อแลกกบัการอนุญาตใหใ้ชท่้าเทยีบเรือช ั �วคราวบริเวณโรงไฟฟ้า ตลอดจนใหเ้รือลาํเลยีง

เขา้เทยีบท่าเพื�อขนถ่ายชิ9นส่วนของเครื�องกาํเนิดไฟฟ้าโดยไม่ชอบ และชี9มลูความผดิ บริษทั ชิโน-ทยัเอน็จเินียริ6งแอนด ์คอนสตรคัชั 6น จาํกดั 

(มหาชน)-STEC รวมถงึผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทัอกี 2 ราย ในฐานสนบัสนุนเจา้หนา้ที�ของรฐัท ั9ง 4 ราย ในการกระทาํความผดิดงักลา่ว 

ที�ประชุม IPC มคีวามเหน็ว่า การชี9มูลโดย ปปช. เป็นการสบืสวนในช ั9นตน้ยงัไม่ถอืเป็นที�สุด จงึให ้STEC ยงัสามารถลงทนุได ้

จนกว่าจะมกีารตดัสนิโดยศาลช ั9นตน้ว่าการกระทาํของบรษิทั กรรมการ หรอืผูบ้รหิารเป็นความผดิ ท ั9งนี9 ที�ประชมุมอบหมายใหฝ่้ายตราสารทนุ

ตดิตามและรายงานความคบืหนา้ใหก้บัที�ประชมุ IPC ทราบทนัทหีากมคีวามคบืหนา้ 

 
3  การเพิ6มระดบัในการตดิตามบริษทัที6ลงทนุ เมื6อเหน็วา่การตดิตามในหลกัปฏบิตัทิี6 2 ไม่เพยีงพอ 

ไม่มกีรณีที�ตอ้งเพิ�มความเขม้ขน้ในการตดิตามการปฏบิตัติามธรรมาภบิาลการลงทนุของบรษิทัจดทะเบยีน 
  

4.  การเปิดเผยนโยบายการใชส้ทิธิออกเสยีงและผลการใชส้ทิธิออกเสยีง 
บลจ. มกีารกาํหนดแนวปฏบิตักิารใชส้ทิธอิอกเสยีงในที�ประชมุผูถ้อืหุน้ ซึ�งกาํหนดเรื�องสาํคญัในการใชส้ทิธอิอกเสยีงเหน็ดว้ย 

คดัคา้นหรอืงดออกเสยีง ดงัรายละเอยีดปรากฏบนหนา้เวบไซตข์อง บลจ.ในหวัขอ้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในนามกองทนุ (Proxy Voting)  
ในปี พ.ศ. 2562 บลจ.ไดใ้ชส้ทิธอิอกเสยีงกบับรษิทัจดทะเบยีนท ั9งสิ9น 120 บรษิทั มกีารออกเสยีงคดัคา้น 14 วาระ รายละเอยีด

ปรากฏบนหนา้เวบไซตข์อง บลจ. ในหวัขอ้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในนามกองทนุ (Proxy Voting)  
 
 



3 

 

โดยประเดน็ที�ออกเสยีงไม่เหน็ดว้ย ไดแ้ก่  
- การไม่อนุมตัใิหบ้รษิทัซื9อสนิทรพัยท์ี�แพงกว่าราคาประเมนิมากเกนิไป 
- การแต่งต ั9งกรรมการอสิระที�ดาํรงตาํแหน่งต่อเนื�องกนัเกนิ 3 วาระหรอื 9 ปี  
- การเสนอใหเ้ลอืกกรรมการที�มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัในช่วงเวลา 2 ปีที�ผ่านมา 
- การเสนอใหเ้ลอืกประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร และประธานกรรมการบรหิาร เป็นคนเดยีวกนั 
- กรรมการเขา้ร่วมประชมุนอ้ยกว่าเกณฑท์ี� บลจ. กาํหนด 

 
5.  การร่วมมือกบัผูล้งทนุอื6นตามความเหมาะสม (Collective Engagement)  
 หากมกีารเพิ�มระดบัในการตดิตามในขอ้ 3 คณะกรรมการบรหิารการลงทนุ (IPC) จะเป็นผูป้ระเมนิความเหมาะสมและแนวทาง ใน
การเขา้ร่วมกบัผูล้งทนุอื�นหากจาํเป็น เพื�อเพิ�มพลงัเสยีงของผูล้งทนุและนาํไปสู่การสรา้งผลกระทบการเปลี�ยนแปลงในบรษิทัที�ลงทนุ ซึ�งในปี 

2562 ยงัไม่มกีรณีดงักลา่ว 
 
6.  เปิดเผยนโยบายธรรมาภบิาลการลงทนุและการปฏบิตัติามนโยบายต่อลูกคา้อยา่งสมํ 6าเสมอ 
 บลจ. จะจดัใหม้กีารจดัเก็บขอ้มลูรายงานในการปฏบิตัติามนโยบายธรรมาภบิาลการลงทนุไวใ้นระบบบรหิารจดัการเอกสารกลาง
ของ บลจ. และจดัทาํรายงานโดยสรปุกจิกรรมที�ไดม้กีารดาํเนินการและผลการดาํเนินงานนาํเสนอ IPC เป็นรายปี 
 การเปิดเผยรายงานผลการปฏบิตัติามนโยบายตาม I Code ใหลู้กคา้ทราบทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั จดัทาํภายใน 4  เดอืนหลงัวนั
สิ9นสุดรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทั และดาํเนนิการจดัเก็บรกัษาขอ้มลูการตดิตามการดาํเนินงานเพิ�มเตมิกบับรษิทัที�ลงทนุไวอ้ย่างนอ้ย 5 ปี  
 
 
 
 
 
 


