รายงานการปฏิบตั ิตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code)
ประจําปี 2561
บลจ. ธนชาต

ฝ่ ายบริหารกองทุน
มีนาคม 2562

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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รายงานการปฏิบตั ิตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code)
ประจําปี 2562
บลจ. ธนชาต

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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รายงานการปฏิบตั ิตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code)
ประจําปี 2563
บลจ. ธนชาต

ฝ่ ายบริหารกองทุน
กุมภาพันธ์ 2564

รายงานการปฏิบตั ติ ามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ประจําปี 2563
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. การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื7อประโยชน์ท7ดี ีท7สี 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 ที7ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์
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 2563
ไม่มปี ระเด็นทีน าํ มาพิจารณาในคณะกรรมการการลงทุน (IPC) แต่มคี วามคืบหน้าจากกรณีของปี 2562 คือ บริษทั ซิโน-ไทยฯ ทีถ กู ทีป ระชุม
ปปช. มีมติช9มี ลู ความผิด ดังนี9
“สํานักข่าวอิศรา รายงานว่า เมือ วันที 15 ธ.ค. 2563 ทีป ระชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเสียงข้างมาก 6 ต่อ 3 เสียง เห็นควร
ฟ้ องคดีดงั กล่าวเอง เฉพาะเจ้าหน้าทีร ฐั รวม 5 รายเช่นกัน โดยไม่ฟ้องบริษทั ซิโน-ไทยฯ และเอกชนอีก 3 ราย เนืองจากเสียงข้างมากเห็นว่า
การแจ้งข้อกล่าวหาแก่บริษทั ซิโน-ไทยฯ ดําเนินการแจ้งข้อกล่าวหาผิดมาตรากฎหมายมาตัง9 แต่ชนั9 ไต่สวนข้อเท็จจริง เนืองจากพฤติการณ์
กล่าวหาบริษทั ซิโน-ไทยฯ เข้าข่ายผูใ้ ห้สนิ บนโดยแท้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 144 ขณะที ป.ป.ช. ชี9มลู ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 149 ประกอบมาตรา 86 คือเป็ นการสนับสนุนเจ้าหน้าทีร ฐั รับสินบน
ทัง9 นี9 ภายในทีป ระชุมมีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง โดยฝ่ ายเสียงข้างน้อย 3 ราย ได้แก่ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. น.ส.สุภา ปิ ยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช. และนายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่า แม้พฤติการณ์ของบริษทั
ซิโน-ไทยฯ อาจเข้าข่ายมาตรา 144 ก็ตาม แต่ทผี ่านมาเคยเกิดกรณีเช่นนี9มาแล้วหลายครัง9 และในตอนส่งฟ้ องต่อศาลมีการปรับตัวบท
กฎหมายให้สอดคล้องกับพฤติการณ์ในสํานวน นอกจากนี9หากเรืองถึงชัน9 ศาลแล้ว ศาลจะเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยปรับตัวบทกฎหมายเองได้
อย่างไรก็ดกี รรมการ ป.ป.ช. เสียงข้างมากอีก 6 รายทีเ หลือ ได้แก่ พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง นายวิทยา อาคมพิทกั ษ์ นางสุวณา
สุวรรณจูฑะ พล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์ นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา และนายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข เห็นว่า การปรับตัวบทกฎหมาย
ภายหลังการชี9มลู ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่สามารถทําได้
ส่งผลให้มมี ติว่า เห็นควรสังฟ้
 องเฉพาะเจ้าหน้าทีร ฐั รวม 5 ราย และไม่ฟ้องบริษทั ซิโน-ไทยฯ และเอกชนอีก 3 ราย”
3 การเพิ7มระดับในการติดตามบริษทั ที7ลงทุน เมื7อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบตั ทิ 7ี 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. 2563 บลจ.ได้ใช้สทิ ธิออกเสียงกับบริษทั จดทะเบียนทัง9 สิ9น 73 บริษทั มีการออกเสียงคัดค้าน 18 วาระ รายละเอียด
ปรากฏบนหน้าเวบไซต์ของ บลจ. ในหัวข้อการใช้สทิ ธิออกเสียงในนามกองทุน (Proxy Voting)
โดยประเด็นทีอ อกเสียงไม่เห็นด้วย ได้แก่
- การขออนุมตั ใิ ห้บริษทั รเพิม ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
 (General Mandate) โดยไม่ระบุวตั ถุประสงค์
- การจ่ายโบนัสให้พนักงานเป็ นหุน้ สามัญโดยไม่ระบุระยะเวลาห้ามขาย
- การขออนุมตั ทิ าํ ธุรกรรมทีส ุ่มเสีย งต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การเสนอแต่งตัง9 ประธานคณะกรรมการและ CEO เป็ นบุคคลเดียวกัน
- การเสนอแต่งตัง9 กรรมการทีห มดวาระ แต่เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าเกณฑ์ที บลจ. กําหนด
5. การร่วมมือกับผูล้ งทุนอืน7 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
2563 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
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6. เปิ ดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสมํา7 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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รายงานการปฏิบตั ิตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code)
ประจําปี

4

บลจ. ธนชาต

ฝ่ ายบริหารกองทุน
26 มกราคม

5

รายงานการปฏิบตั ิตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ประจําปี
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ตามที บลจ.ธนชาต (บลจ.) ได้มนี โยบายประกาศรับการปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) ในปี
คณะกรรมการการลงทุน (IPC) ได้พจิ ารณากําหนดแนวทางปฏิบตั ิต่างๆ ทีเกียวข้องไปเมือวันที กันยายน
กองทุน ขอรายงานการปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนในปี 2562 ตามหลักปฏิบตั ิ 6 ประการ ดังนี

และ

แล้วนัน ฝ่ ายบริหาร

1. การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพือประโยชน์ทดีี ทสุี ดของลูกค้า
2. การตัดสินใจและติดตามบริษทั ทีลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์
3. การเพิมระดับในการติดตามบริษทั ทีลงทุน เมือเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบตั ิที 2 ไม่เพียงพอ
4. การใช้สทิ ธิออกเสียงในบริษทั ทีลงทุน
5. การร่วมมือกับผูล้ งทุนอืนตามความเหมาะสม
6. การเปิ ดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบตั ิตามนโยบายทีเกียวข้อง
. การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพือประโยชน์ทีดีทีสุดของลูกค้า
พนักงานทุกฝ่ ายได้รบั ทราบวิธีปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ บลจ. โดยได้รบั การอบรมจากการปฐมนิเทศพนักงาน และ
ได้รบั การทบทวนความรูป้ ระจําปีโดยสํานักกํากับดูแลฯ (complicance unit) ของ บลจ. เพือให้ทราบหลักการและวิธีปฏิบตั ิเพือดูแลและ
รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเหมาะสม
บลจ. มีระบบงานการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึงได้ระบุมาตรการตลอดจนวิธีปฏิบตั ิเพือป้ องกัน
และจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทเพี
ี ยงพอ รวมทังระเบียบหรือประกาศอืนๆ ทีเกียวข้องกัน เช่น ระเบียบการให้และรับของขวัญ
ของกํานัล การเลียงรับรองหรือผลประโยชน์อนื ระเบียบการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน เกียวกับการทุจริตและคอร์รปั ชัน หลักเกณฑ์และวิธี
ปฎิบตั ิในการซือขายหลักทรัพย์ของพนักงาน
บลจ. จัดให้มกี ารตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม การปฏิบตั ิตามมาตรการ ตลอดจนทบทวนความเหมาะสมของมาตรการและให้
พนักงานปฏิบตั ิงานโดยคํานึงถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอาจเกิ
ี ดขึน รวมทังมีรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เปิ ดเผยให้ลูกค้าทราบ มีรายงานการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้องโดยมีรายละเอียดเป็ นรายงานรายเดือนอยู่บนเวบไซต์ของบริษทั
. การตัดสินใจและติดตามบริษทั ทีลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์
บริษทั จัดให้มกี ารติดตามบริษทั ทีลงทุนเพือให้สามารถติดตามการลงทุนได้อย่างต่อเนือง ดังต่อไปนี
. การติดตามข้อมูลข่าวสารและการเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ทีเกียวข้องกับบริษทั ทีลงทุนจากเวบไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย, แบบฟอร์ม - , ข่าวสารจาก service provider ต่างๆ เช่น Morning star, Bloomberg, Reuters และงานวิจยั จากบริษทั
หลักทรัพย์ (Brokers) ทีเป็ นคู่คา้ กับ บลจ.
2.2 การประชุมร่วมกับคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการของบริษทั จดทะเบียน, การเข้าเยียมชมกิจการ (Company visit), การเข้า
ร่วมงานประชุมนักวิเคราะห์และผูจ้ ดั การกองทุน, การทํา conference call กับผูบ้ ริหารของบริษทั เมือมีเหตุการณ์พเิ ศษเกิดขึน ฯลฯ
. การเข้าร่วมประชุมประจําปี และการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้
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. สําหรับกรณีทบริ
ี ษทั , กรรมการบริษทั , ฝ่ ายบริหารของบริษทั จดทะเบียน ไม่ปฏิบตั ิตามหลักกํากับดูแลกิจการทีดี หรือมี
ประเด็นเกียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม สิงแวดล้อม จนได้รบั การกล่าวโทษหรือถูกเปรียบเทียบปรับจากหน่วยงานของทางการ ในปี 4
มีประเด็นทีนํามาพิจารณาในคณะกรรมการการลงทุน (IPC) 2 กรณี ดังนี
1. การเพิกถอนใบอนุ ญาตก่อสร้างโครงการ Ashton Asoke โดยศาลปกครองกลาง
• ชาวบ้านในพืนทีถนนสุขมุ วิท ซอย แยก เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (กทม.) ยืนฟ้ อง ผอ.สํานักงานเขต
วัฒนา, ผอ.สํานักการโยธา กทม., ผูว้ ่าการ กทม., ผูว้ ่าการการรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ
คณะกรรมการผูเ้ ชียวชาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิงแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรทีดิน และบริการ
ชุมชน ภายใต้คณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ เป็ นผูถ้ ูกฟ้ องที - ต่อ ศาลปกครองกลาง ว่า ร่วมกันละเลย
ต่อหน้าทีตามทีกฎหมายกําหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ ด้วยการอนุญาต บจก.อนันดา เอ็มเอฟ เอเชียอโศก ดําเนินการ
ก่อสร้างโครงการอาคารชุดทีพักอาศัยแอชตัน อโศก ซึงเป็ นอาคารสูงขนาดใหญ่พเิ ศษ ขนาดความสูง ชัน รวม
ชันใต้ดนิ ในพืนทีขนาด . ไร่ ในซอยสุขมุ วิท แยก โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
• เมือวันที กรกฎาคม ศาลปกครองกลางมีคาํ พิพากษาเพิกถอนใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง
ดัดแปลง รือถอน หรือเคลือนย้ายอาคาร หรือเปลียนการใช้อาคาร โดยไม่ยนคํ
ื าขอรับใบอนุญาต ทีออกให้แก่
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จํากัด โดยให้มผี ลย้อนหลังถึงวันทีออกหนังสือทุกฉบับในกรณีดงั กล่าว โดย
ให้เหตุผลว่า ทีดินทีใช้เป็ นทีตังของอาคารโครงการแอชตัน อโศก ไม่มดี า้ นหนึงด้านใดของทีดินยาวไม่นอ้ ยกว่า
เมตร ติดถนนสาธารณะทีมีเขตทางกว้างไม่นอ้ ยกว่า เมตร ยาวต่อเนืองกันโดยตลอดจนไปเชือมต่อกับถนน
สาธารณะอืนทีมีเขตทางกว้างไม่นอ้ ยกว่า เมตร ตามทีกําหนดไว้ในข้อ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที
(พ.ศ. ) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.
การทีผูอ้ าํ นวยการสํานักการโยธา ปฏิบตั ิ
ราชการแทนผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร อนุญาตให้บริษทั อนันดาฯ ทําการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารโครงการ
แอชตัน อโศก ทีถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ จึงเป็ นการกระทําทีไม่ชอบด้วย
กฎหมาย จึงสมควรทีศาลจะพิพากษาให้เพิกถอนหนังสือรับแจ้งการก่อสร้างอาคารพิพาททุกฉบับโดยให้มผี ล
ย้อนหลังไปถึงวันทีออกคําสังดังกล่าว เพือมิให้คาํ สังดังกล่าวมีผลในระบบกฎหมายต่อไป
• ทางบริษทั อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ได้มหี นังสือชีแจงต่อสือมวลชนถึงกรณีดงั กล่าวเมือวันที 30
กรกฎาคม 2564 ว่ามีความเห็นต่างจากคําพิพากษาในประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทีสําคัญ จึงขอใช้สทิ ธิ
อุทธรณ์คาํ พิพากษาดังกล่าวตามขันตอนของกฎหมายต่อไปยังศาลปกครองสูงสุด และคําพิพากษาของศาล
ปกครองซึงเป็ นศาลชันต้นยังไม่มผี ลบังคับจนกว่าจะมีคาํ ตัดสินของศาลปกครองสูงสุด จึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อ
การอยู่อาศัยของเจ้าของร่วมแต่อย่างใด กรณีพพิ าทดังกล่าว ผูบ้ ริหารโครงการยืนยันว่าได้ดาํ เนินการตามขันตอน
ตามกฎหมายอย่างถูกต้องทุกประการ ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหน่วยงานราชการทีเกียวข้องในทุกภาคส่วน
ตามทีบริษทั เคยแจ้งต่อสาธารณชนไปก่อนหน้านีแล้ว และจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป
• คณะกรรมการลงทุน (IPC) พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษทั อนันดาไม่ได้เป็ นผูถ้ ูกฟ้ องโดยตรง แต่ผูถ้ ูกฟ้ องเป็ น
หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ และยังไม่มคี าํ ตัดสินจากศาลสูงสุด จึงยังไม่ถอื ว่าบริษทั ทําผิดหลักธรรมาภิบาลประการใด
แต่ให้ระมัดระวังการลงทุน เพราะหากมีคาํ สังว่าโครงการดังกล่าวผิด บริษทั อนันดา อาจมีปญั หาทีส่งผลต่อราคา
หลักทรัพย์ เช่น ต่องจ่ายค่าเสียหายหากต้องชดเชยลูกค้า ค่าใช้จ่ายในการทุบตึก ฯลฯ
2. การให้ข่าวเกียวกับการจัดหาวัคซีนโควิด 19 ของนายแพทย์บุญ วนาสิน ผูบ้ ริหารของ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุป๊
• 14 ก.ค นพ.บุญ วนาสิน ได้ให้สมั ภาษณ์กบั สือว่า กําลังเจรจากับบริษทั ไบออนเทคทีเยอรมนี เพือนําเข้าวัคซีน
mRNA โดยตรงจากโรงงานในเยอรมนี โดยไม่ระบุถงึ บริษทั ตัวแทนจําหน่าย โดยจะมีแผนจะเซ็นสัญญากับ
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กระทรวงกลาโหม เพือนําเข้าวัคซีนไฟเซอร์ ภายใน เดือน สค แต่ พล.ท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก
กระทรวงกลาโหม ออกมาปฏิเสธ เรืองดังกล่าว วันที 3 สิงหาคม พร้อมยืนยันว่า ไม่ได้เจรจากับผูผ้ ลิตวัคซีนด้วย
4 ส.ค กลต ได้แจ้งให้ ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุป๊ และ นายบุญ วนาสิน ชีแจงข้อมูลเกียวกับเซ็นสัญญากับ
กระทรวงกลาโหม เพือนําเข้า Pfizer 20 ล้านโดส รวมถึงการเสียเงินมัดจํา จํานวน 500-600ล้านบาท จากการผิด
เงือนไขของสัญญา “ก.ล.ต. ระบุในเอกสารทีเผยแพร่บนเว็บไซต์ว่าเนืองจากข้อเท็จจริง ดังกล่าวมีความขัดแย้งกัน
ซีงอาจก่อให้เกิดความสําคัญผิด และ อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ หรือ ต่อการตัดสินใจลงทุน
หรือ ต่อการเปลียนแปลงในราคาหลักทรัพย์” ก.ล.ต จึงให้ บริษทั ฯ และ นพ. บุญชีแจงข้อมูลทีเกียวข้องภายใน 7
วัน นับตังแต่วนั ที 4 ส.ค.64
วันที 5 ส.ค บมจ ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ได้ส่งหนังสือชีแจงตลาดหลักทรัพย์เกียวกับการนําเข้าวัคซีนโควิด-19 ว่า
บริษทั ขอยืนยันเป็ นครังทีสองว่าไม่ได้เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกียวกับการทําสัญญาหรือจะทําสัญญากับกระทรวงกลาโหม
แต่ได้ลงนามความร่วมมือกับองค์กรทีมีความเกียวข้องกับรัฐเพือร่วมกันนําเข้าวัคซีนจริง โดยบริษทั ไม่ได้ใช้เงินสด
เงินกู ้ หรือทรัพย์สนิ ของบริษทั ในการวางมัดจําหรือค่าปรับวัคซีน วัคซีนจํานวน 20 ล้านโดสทีได้เจรจากับผูแ้ ทน
จําหน่ายในขณะนียังไม่มกี ารลงนามซือจากหน่วยงานทีมีหน้าทีตามระเบียบของรัฐ
ฝ่ ายตราสารทุน จึงนําเสนอคณะกรรมการลงทุน (IPC) ให้ชะลอการลงทุนเพิมในหุน้ THG ไปก่อนจนกว่าจะมี
ความชัดเจน ในเรือง การนําเข้าวัคซีน mRNA จาก Biontech หรือจนกว่าจะมีผลสรุปการตัดสินจาก กลต. และ
จะติดตามความคืบหน้าของประเด็นนี ทางฝ่ ายตราสารทุน จะมา update IPC อีกครังในระยะเวลา3 เดือน
เมือครบกําหนด 3 เดือน หลังจาก หมอบุญและ บริษทั ฯ ได้แจ้งกับตลาดหลักทรัพย์ และ กลต ปรากฎว่าไม่มี
บทลงโทษใดจาก กลต. นอกจากนี หน้าทีการจัดหาวัคซีน ภาครัฐได้มอบหมายให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบในการนําเข้ามา IPC จึงมีมติอนุมตั ิให้ นํา หุน้ THG ออกจาก watchlist เมือวันที 17 พย. 2564

การเพิมระดับในการติดตามบริษทั ทีลงทุน เมือเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบตั ิที 2 ไม่เพียงพอ
ยังไม่มกี รณีทต้ี องเพิมความเข้มข้นในการติดตามการปฏิบตั ิตามธรรมาภิบาลการลงทุนของบริษทั จดทะเบียน
. การเปิ ดเผยนโยบายการใช้สทิ ธิออกเสียงและผลการใช้สทิ ธิออกเสียง
บลจ. มีการกําหนดแนวปฏิบตั ิการใช้สทิ ธิออกเสียงในทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ซึงกําหนดเรืองสําคัญในการใช้สทิ ธิออกเสียงเห็นด้วย
คัดค้านหรืองดออกเสียง ดังรายละเอียดปรากฏบนหน้าเวบไซต์ของ บลจ.ในหัวข้อการใช้สทิ ธิออกเสียงในนามกองทุน (Proxy Voting)
ในปี พ.ศ. 2564 บลจ. ได้ใช้สทิ ธิออกเสียงกับบริษทั จดทะเบียนทังสิน 118 บริษทั มีการออกเสียงคัดค้าน 30 วาระ รายละเอียด
ปรากฏบนหน้าเวบไซต์ของ บลจ. ในหัวข้อการใช้สทิ ธิออกเสียงในนามกองทุน (Proxy Voting)
โดยประเด็นทีออกเสียงไม่เห็นด้วย ได้แก่
- การขออนุมตั ิเพิมทุนโดยไม่อธิบายวัตถุประสงค์หรือรายละเอียด
- การจ่ายโบนัสให้พนักงานเป็ นหุน้ สามัญโดยไม่ระบุระยะเวลาห้ามขาย (ไม่มี lock up period)
- การเสนอขอโบนัสให้กรรมการสวนทางกับการเติบโตของกําไรของบริษทั
- การเสนอแต่งตังกรรมการทีหมดวาระ แต่เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าเกณฑ์ที บลจ. กําหนด
- การแต่งตังกรรมการอิสระทีมีธุรกรรมผูกพันกับบริษทั มูลค่าสูงกว่าทีกําหนด
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5. การร่วมมือกับผูล้ งทุนอืนตามความเหมาะสม (Collective Engagement)
หากมีการเพิมระดับในการติดตามในข้อ คณะกรรมการบริหารการลงทุน (IPC) จะเป็ นผูป้ ระเมินความเหมาะสมและแนวทาง ใน
การเข้าร่วมกับผูล้ งทุนอืนหากจําเป็ น เพือเพิมพลังเสียงของผูล้ งทุนและนําไปสู่การสร้างผลกระทบการเปลียนแปลงในบริษทั ทีลงทุน ซึงในปี
2564 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
. เปิ ดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสมําเสมอ
บลจ. จะจัดให้มกี ารจัดเก็บข้อมูลรายงานในการปฏิบตั ิตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนไว้ในระบบบริหารจัดการเอกสารกลาง
ของ บลจ. และจัดทํารายงานโดยสรุปกิจกรรมทีได้มกี ารดําเนินการและผลการดําเนินงานนําเสนอ IPC เป็ นรายปี
การเปิ ดเผยรายงานผลการปฏิบตั ิตามนโยบายตาม I Code ให้ลูกค้าทราบทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดทําภายใน เดือนหลังวัน
สินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษทั และดําเนินการจัดเก็บรักษาข้อมูลการติดตามการดําเนินงานเพิมเติมกับบริษทั ทีลงทุนไว้อย่างน้อย ปี
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