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รายงานการปฏบิตัิตามนโยบายธรรมาภบิาลการลงทนุ ประจาํปี 4 

 

          ตามท ีบลจ.ธนชาต (บลจ.) ไดม้นีโยบายประกาศรบัการปฏบิตัิตามหลกัธรรมาภบิาลการลงทุน (I Code) ในปี  และ

คณะกรรมการการลงทุน (IPC) ไดพ้จิารณากาํหนดแนวทางปฏบิติัต่างๆ ทเีกียวขอ้งไปเมอืวนัท ี  กนัยายน  แลว้นนั ฝ่ายบริหาร

กองทุน ขอรายงานการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภบิาลการลงทุนในปี 2562 ตามหลกัปฏบิติั 6 ประการ ดงัน ี

 1. การจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ย่างเพยีงพอเพอืประโยชนท์ดีทีสีุดของลูกคา้ 

 2. การตดัสนิใจและตดิตามบริษทัทลีงทุนอยา่งใกลชิ้ดและทนัเหตุการณ์ 

 3. การเพมิระดบัในการติดตามบริษทัทลีงทุน เมอืเหน็ว่าการติดตามในหลกัปฏบิตัิท ี2 ไม่เพยีงพอ 

 4. การใชส้ทิธิออกเสยีงในบริษทัทลีงทุน 

 5. การร่วมมอืกบัผูล้งทุนอนืตามความเหมาะสม 

 6. การเปิดเผยนโยบายธรรมาภบิาลการลงทุนและการปฏบิติัตามนโยบายทเีกยีวขอ้ง 

 

.  การจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งเพยีงพอเพือประโยชนที์ดีทีสดุของลูกคา้  

 พนกังานทุกฝ่ายไดร้บัทราบวธีิปฏบิติัตามจรรยาบรรณทางธุรกจิของ บลจ. โดยไดร้บัการอบรมจากการปฐมนิเทศพนกังาน และ

ไดร้บัการทบทวนความรูป้ระจาํปีโดยสาํนกักาํกบัดูแลฯ (complicance unit) ของ บลจ. เพอืใหท้ราบหลกัการและวธีิปฏบิติัเพอืดูแลและ

รกัษาผลประโยชนข์องลูกคา้อย่างเหมาะสม 

 บลจ. มรีะบบงานการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษร ซงึไดร้ะบมุาตรการตลอดจนวธิีปฏบิติัเพอืป้องกนั     

และจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์เีพยีงพอ รวมทงัระเบยีบหรือประกาศอนืๆ ทเีกยีวขอ้งกนั เช่น ระเบยีบการใหแ้ละรบัของขวญั 

ของกาํนลั การเลยีงรบัรองหรือผลประโยชนอ์นื ระเบยีบการแจง้เบาะแส การรอ้งเรียน เกียวกบัการทุจริตและคอรร์ปัชนั หลกัเกณฑแ์ละวธีิ

ปฎบิติัในการซอืขายหลกัทรพัยข์องพนกังาน   

 บลจ. จดัใหม้กีารตรวจสอบ ติดตาม ควบคมุ การปฏบิติัตามมาตรการ ตลอดจนทบทวนความเหมาะสมของมาตรการและให ้

พนกังานปฏบิตัิงานโดยคาํนึงถงึความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์อีาจเกิดขนึ รวมทงัมรีายงานการเปิดเผยขอ้มลูความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

เปิดเผยใหลู้กคา้ทราบ มรีายงานการทาํธุรกรรมกบับุคคลทเีกียวขอ้งโดยมรีายละเอยีดเป็นรายงานรายเดอืนอยู่บนเวบไซตข์องบริษทั 

 

.  การตดัสนิใจและติดตามบริษทัทีลงทุนอยา่งใกลชิ้ดและทนัเหตุการณ ์

 

 บริษทัจดัใหม้กีารติดตามบริษทัทลีงทุนเพอืใหส้ามารถติดตามการลงทุนไดอ้ย่างต่อเนือง ดงัต่อไปนี 

 .  การติดตามขอ้มลูข่าวสารและการเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ทเีกียวขอ้งกบับริษทัทลีงทุนจากเวบไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย, แบบฟอรม์ - , ขา่วสารจาก service provider ต่างๆ เช่น Morning star, Bloomberg, Reuters และงานวจิยัจากบริษทั

หลกัทรพัย ์(Brokers) ทเีป็นคู่คา้กบั บลจ. 

 2.2 การประชมุร่วมกบัคณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบรษิทัจดทะเบยีน, การเขา้เยยีมชมกิจการ (Company visit), การเขา้

ร่วมงานประชมุนกัวเิคราะหแ์ละผูจ้ดัการกองทุน, การทาํ conference call กบัผูบ้ริหารของบริษทัเมอืมเีหตุการณ์พเิศษเกิดขนึ ฯลฯ 

 .  การเขา้ร่วมประชมุประจาํปีและการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ 
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.  สาํหรบักรณีทบีริษทั, กรรมการบริษทั, ฝ่ายบริหารของบริษทัจดทะเบยีน ไมป่ฏบิตัิตามหลกักาํกบัดูแลกิจการทดี ีหรือมี

ประเดน็เกียวกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม สงิแวดลอ้ม จนไดร้บัการกลา่วโทษหรือถูกเปรียบเทยีบปรบัจากหน่วยงานของทางการ ในปี 4 

มปีระเดน็ทนีาํมาพจิารณาในคณะกรรมการการลงทุน (IPC) 2 กรณี ดงัน ี

1. การเพิกถอนใบอนุญาตก่อสรา้งโครงการ Ashton Asoke โดยศาลปกครองกลาง 

• ชาวบา้นในพนืทถีนนสุขมุวทิ ซอย  แยก  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร (กทม.) ยนืฟ้อง ผอ.สาํนกังานเขต

วฒันา, ผอ.สาํนกัการโยธา กทม., ผูว่้าการ กทม., ผูว้่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ

คณะกรรมการผูเ้ชยีวชาญการพจิารณารายงานผลกระทบสงิแวดลอ้มดา้นอาคาร การจดัสรรทดีนิ และบริการ

ชมุชน ภายใตค้ณะกรรมการสงิแวดลอ้มแห่งชาติ เป็นผูถู้กฟ้องท ี -  ต่อ ศาลปกครองกลาง วา่ ร่วมกนัละเลย

ต่อหนา้ทตีามทกีฎหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิติั ดว้ยการอนุญาต บจก.อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยีอโศก ดาํเนินการ

ก่อสรา้งโครงการอาคารชดุทพีกัอาศยัแอชตนั อโศก ซงึเป็นอาคารสูงขนาดใหญ่พเิศษ ขนาดความสูง ชนั รวม

ชนัใตด้นิ ในพนืทขีนาด .  ไร่ ในซอยสุขมุวทิ  แยก  โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

• เมอืวนัท ี  กรกฎาคม  ศาลปกครองกลางมคีาํพพิากษาเพกิถอนใบรบัหนงัสอืแจง้ความประสงคจ์ะก่อสรา้ง 

ดดัแปลง รือถอน หรือเคลอืนยา้ยอาคาร หรือเปลยีนการใชอ้าคาร โดยไมย่นืคาํขอรบัใบอนุญาต ทอีอกใหแ้ก่

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี อโศก จาํกดั โดยใหม้ผีลยอ้นหลงัถงึวนัทอีอกหนงัสอืทุกฉบบัในกรณีดงักลา่ว โดย

ใหเ้หตุผลว่า ทดีนิทใีชเ้ป็นทตีงัของอาคารโครงการแอชตนั อโศก ไม่มดีา้นหนึงดา้นใดของทดีนิยาวไมน่อ้ยกวา่  

เมตร ติดถนนสาธารณะทมีเีขตทางกวา้งไม่นอ้ยกว่า  เมตร ยาวต่อเนอืงกนัโดยตลอดจนไปเชอืมต่อกบัถนน

สาธารณะอนืทมีเีขตทางกวา้งไม่นอ้ยกว่า  เมตร ตามทกีาํหนดไวใ้นขอ้  วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบบัท ี

 (พ.ศ. ) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.  การทผูีอ้าํนวยการสาํนกัการโยธา ปฏบิติั

ราชการแทนผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร อนุญาตใหบ้ริษทั อนนัดาฯ ทาํการก่อสรา้งและดดัแปลงอาคารโครงการ

แอชตนั อโศก ทถีนนสุขมุวทิ  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ จงึเป็นการกระทาํทไีมช่อบดว้ย

กฎหมาย จึงสมควรทศีาลจะพพิากษาใหเ้พกิถอนหนงัสอืรบัแจง้การก่อสรา้งอาคารพพิาททุกฉบบัโดยใหม้ผีล

ยอ้นหลงัไปถงึวนัทอีอกคาํสงัดงักลา่ว เพอืมใิหค้าํสงัดงักล่าวมผีลในระบบกฎหมายต่อไป 

• ทางบริษทั อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ไดม้หีนงัสอืชแีจงต่อสอืมวลชนถงึกรณีดงักลา่วเมอืวนัท ี30 

กรกฎาคม 2564 ว่ามคีวามเหน็ต่างจากคาํพพิากษาในประเดน็ขอ้เทจ็จริงและขอ้กฎหมายทสีาํคญั จึงขอใชส้ทิธิ

อุทธรณ์คาํพพิากษาดงักลา่วตามขนัตอนของกฎหมายต่อไปยงัศาลปกครองสูงสุด และคาํพพิากษาของศาล

ปกครองซงึเป็นศาลชนัตน้ยงัไมม่ผีลบงัคบัจนกว่าจะมคีาํตดัสนิของศาลปกครองสูงสุด จึงยงัไม่ส่งผลกระทบต่อ

การอยู่อาศยัของเจา้ของร่วมแต่อย่างใด กรณีพพิาทดงักลา่ว ผูบ้ริหารโครงการยนืยนัว่าไดด้าํเนินการตามขนัตอน

ตามกฎหมายอยา่งถูกตอ้งทุกประการ ผ่านการพจิารณาเหน็ชอบจากหน่วยงานราชการทีเกียวขอ้งในทุกภาคสว่น

ตามทบีริษทัเคยแจง้ต่อสาธารณชนไปก่อนหนา้นีแลว้ และจะแจง้ความคบืหนา้ใหท้ราบต่อไป 

• คณะกรรมการลงทุน (IPC) พจิารณาแลว้เหน็ว่า บริษทั อนนัดาไม่ไดเ้ป็นผูถู้กฟ้องโดยตรง แต่ผูถู้กฟ้องเป็น

หน่วยงานต่างๆ ของรฐั และยงัไมม่คีาํตดัสนิจากศาลสูงสุด จงึยงัไม่ถอืว่าบริษทัทาํผดิหลกัธรรมาภบิาลประการใด 

แต่ใหร้ะมดัระวงัการลงทุน เพราะหากมคีาํสงัว่าโครงการดงักลา่วผดิ บริษทั อนนัดา อาจมปีญัหาทสี่งผลต่อราคา

หลกัทรพัย ์เช่น ต่องจ่ายค่าเสยีหายหากตอ้งชดเชยลูกคา้ ค่าใชจ้่ายในการทุบตึก ฯลฯ 

2. การใหข่้าวเกยีวกบัการจดัหาวคัซีนโควิด 19 ของนายแพทยบ์ุญ วนาสนิ ผูบ้ริหารของ บมจ.ธนบุรี เฮลทแ์คร ์กรุป๊ 

• 14 ก.ค นพ.บุญ วนาสนิ ไดใ้หส้มัภาษณ์กบัสอืว่า กาํลงัเจรจากบับริษทัไบออนเทคทเียอรมนี เพอืนาํเขา้วคัซนี 

mRNA โดยตรงจากโรงงานในเยอรมนี โดยไมร่ะบุถงึบริษทัตวัแทนจาํหน่าย โดยจะมแีผนจะเซน็สญัญากบั
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กระทรวงกลาโหม เพอืนาํเขา้วคัซีนไฟเซอร ์ภายใน เดอืน สค แต่ พล.ท คงชพี ตนัตระวาณิชย ์โฆษก

กระทรวงกลาโหม ออกมาปฏเิสธ เรืองดงักลา่ว วนัท ี3 สงิหาคม พรอ้มยนืยนัว่า ไม่ไดเ้จรจากบัผูผ้ลติวคัซนีดว้ย 

• 4 ส.ค กลต ไดแ้จง้ให ้ธนบุรี เฮลทแ์คร ์กรุป๊ และ นายบุญ วนาสนิ ชีแจงขอ้มลูเกียวกบัเซ็นสญัญากบั

กระทรวงกลาโหม เพอืนาํเขา้ Pfizer 20 ลา้นโดส รวมถงึการเสยีเงนิมดัจาํ จาํนวน 500-600ลา้นบาท จากการผดิ

เงอืนไขของสญัญา “ก.ล.ต. ระบุในเอกสารทเีผยแพร่บนเวบ็ไซตว์่าเนืองจากขอ้เท็จจริง ดงักลา่วมคีวามขดัแยง้กนั 

ซงีอาจก่อใหเ้กิดความสาํคญัผดิ และ อาจมผีลกระทบต่อสทิธิประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ หรือ ต่อการตดัสนิใจลงทุน 

หรือ ต่อการเปลยีนแปลงในราคาหลกัทรพัย”์ ก.ล.ต จึงให ้บริษทัฯ และ นพ. บุญชแีจงขอ้มูลทเีกียวขอ้งภายใน 7 

วนั นบัตงัแต่วนัท ี4 ส.ค.64 

• วนัท ี5 ส.ค บมจ ธนบุรี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป ไดส่้งหนงัสอืชีแจงตลาดหลกัทรพัยเ์กียวกบัการนาํเขา้วคัซนีโควดิ-19 ว่า 

บริษทัขอยนืยนัเป็นครงัทสีองว่าไม่ไดเ้ป็นผูใ้หข้อ้มลูเกียวกบัการทาํสญัญาหรือจะทาํสญัญากบักระทรวงกลาโหม 

แต่ไดล้งนามความร่วมมอืกบัองคก์รทมีคีวามเกียวขอ้งกบัรฐัเพอืร่วมกนันาํเขา้วคัซนีจริง โดยบริษทัไม่ไดใ้ชเ้งนิสด 

เงนิกู ้หรือทรพัยส์นิของบริษทัในการวางมดัจาํหรือค่าปรบัวคัซนี วคัซนีจาํนวน 20 ลา้นโดสทไีดเ้จรจากบัผูแ้ทน

จาํหน่ายในขณะนียงัไมม่กีารลงนามซอืจากหน่วยงานทมีหีนา้ทตีามระเบยีบของรฐั 

• ฝ่ายตราสารทุน จงึนาํเสนอคณะกรรมการลงทุน (IPC) ใหช้ะลอการลงทุนเพมิในหุน้ THG ไปก่อนจนกว่าจะมี

ความชดัเจน ในเรือง การนาํเขา้วคัซนี mRNA จาก Biontech หรือจนกว่าจะมผีลสรุปการตดัสนิจาก กลต. และ

จะติดตามความคืบหนา้ของประเดน็นี ทางฝ่ายตราสารทุน จะมา update IPC อกีครงัในระยะเวลา3 เดอืน 

• เมอืครบกาํหนด 3 เดอืน หลงัจาก หมอบุญและ บริษทัฯ ไดแ้จง้กบัตลาดหลกัทรพัย ์และ กลต ปรากฎวา่ไมม่ี

บทลงโทษใดจาก กลต. นอกจากน ีหนา้ทกีารจดัหาวคัซนี ภาครฐัไดม้อบหมายใหส้ถาบนัวคัซนีแห่งชาติเป็น

ผูร้บัผดิชอบในการนาํเขา้มา IPC จึงมมีติอนุมตัิให ้นาํ หุน้ THG ออกจาก watchlist เมอืวนัท ี17 พย. 2564  

 

 

  การเพิมระดบัในการติดตามบริษทัทีลงทุน เมือเห็นว่าการติดตามในหลกัปฏิบติัที 2 ไม่เพียงพอ 

ยงัไมม่กีรณีทตีอ้งเพมิความเขม้ขน้ในการติดตามการปฏบิติัตามธรรมาภบิาลการลงทุนของบริษทัจดทะเบยีน 

  

.  การเปิดเผยนโยบายการใชส้ทิธิออกเสียงและผลการใชส้ทิธิออกเสยีง 

บลจ. มกีารกาํหนดแนวปฏบิติัการใชส้ทิธิออกเสยีงในทปีระชมุผูถ้อืหุน้ ซงึกาํหนดเรืองสาํคญัในการใชส้ทิธิออกเสยีงเห็นดว้ย 

คดัคา้นหรืองดออกเสยีง ดงัรายละเอยีดปรากฏบนหนา้เวบไซตข์อง บลจ.ในหวัขอ้การใชส้ทิธิออกเสยีงในนามกองทุน (Proxy Voting)  

ในปี พ.ศ. 2564 บลจ. ไดใ้ชส้ทิธิออกเสยีงกบับริษทัจดทะเบยีนทงัสนิ 118 บริษทั มกีารออกเสยีงคดัคา้น 30 วาระ รายละเอยีด

ปรากฏบนหนา้เวบไซตข์อง บลจ. ในหวัขอ้การใชส้ทิธิออกเสยีงในนามกองทุน (Proxy Voting)  

โดยประเดน็ทอีอกเสยีงไม่เหน็ดว้ย ไดแ้ก่  

- การขออนุมติัเพมิทุนโดยไม่อธิบายวตัถปุระสงคห์รือรายละเอียด 

- การจ่ายโบนสัใหพ้นกังานเป็นหุน้สามญัโดยไม่ระบุระยะเวลาหา้มขาย (ไมม่ ีlock up period) 

- การเสนอขอโบนสัใหก้รรมการสวนทางกบัการเติบโตของกาํไรของบริษทั 

- การเสนอแต่งตงักรรมการทหีมดวาระ แต่เขา้ร่วมประชมุนอ้ยกว่าเกณฑท์ ีบลจ. กาํหนด 

- การแต่งตงักรรมการอิสระทมีธุีรกรรมผูกพนักบับริษทัมลูค่าสูงกว่าทกีาํหนด 
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5.  การร่วมมือกบัผูล้งทุนอนืตามความเหมาะสม (Collective Engagement)  

 หากมกีารเพมิระดบัในการตดิตามในขอ้  คณะกรรมการบริหารการลงทุน (IPC) จะเป็นผูป้ระเมนิความเหมาะสมและแนวทาง ใน

การเขา้ร่วมกบัผูล้งทุนอนืหากจาํเป็น เพอืเพมิพลงัเสยีงของผูล้งทุนและนาํไปสู่การสรา้งผลกระทบการเปลยีนแปลงในบริษทัทลีงทุน ซงึในปี 

2564 ไม่มกีรณีดงักล่าว 

 

.  เปิดเผยนโยบายธรรมาภบิาลการลงทุนและการปฏิบตัิตามนโยบายต่อลูกคา้อย่างสมําเสมอ 

 บลจ. จะจดัใหม้กีารจดัเก็บขอ้มูลรายงานในการปฏบิติัตามนโยบายธรรมาภบิาลการลงทุนไวใ้นระบบบริหารจดัการเอกสารกลาง

ของ บลจ. และจดัทาํรายงานโดยสรปุกิจกรรมทไีดม้กีารดาํเนินการและผลการดาํเนินงานนาํเสนอ IPC เป็นรายปี 

 การเปิดเผยรายงานผลการปฏบิตัิตามนโยบายตาม I Code ใหลู้กคา้ทราบทางเวบ็ไซตข์องบริษทั จดัทาํภายใน   เดอืนหลงัวนั

สนิสดุรอบระยะเวลาบญัชขีองบริษทั และดาํเนนิการจดัเก็บรกัษาขอ้มลูการติดตามการดาํเนนิงานเพมิเติมกบับริษทัทลีงทุนไวอ้ย่างนอ้ย  ปี  

 

 

 

 

 

 


