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รำยงำนกำรปฏิบัตติำมนโยบำยธรรมำภบิำลกำรลงทุน 

ประจ ำปี 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบำยธรรมำภบิำลกำรลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กสิกรไทย จ ำกัด  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั (“บริษัทจดัการ“) ในฐานะบริษัทจดัการกองทนุ ซึง่รับผิดชอบใน
การบริหารจดัการเงินกองทนุในนามของลกูค้าและเจ้าของเงินลงทนุ ตระหนกัเป็นอย่างดีถึงหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การดแูลการลงทนุ โดยบริษัทจดัการมีความเช่ือมัน่เป็นอยา่งยิ่งวา่การลงทนุอยา่งมีความรับผิดชอบ โดยค านงึถึงประโยชน์
ตอ่สงัคม สิง่แวดล้อมและการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของกิจการที่ไปลงทนุนอกเหนือจากปัจจยัด้านผลตอบแทนและความ
เสีย่งจากการลงทนุเพียงอยา่งเดียวจะช่วยสนบัสนนุและสง่เสริมให้เกิดผลประโยชน์สงูสดุและความยัง่ยืนในระยะยาว ต่อ
เจ้าของเงินลงทนุรวมถึงตลาดทนุโดยรวม อีกทัง้ยงัเป็นการสร้างความเช่ือมัน่และไว้วางใจให้ให้กบัลกูค้า  

เมื่อวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2560 บริษัทจดัการและนกัลงทนุสถาบนัในประเทศอื่นๆ พร้อมด้วยตวัแทนสมาคมและ
องค์กรจากภาคอตุสาหกรรมตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง ได้ร่วมลงนามในประกาศเจตนารมณ์และความร่วมมือในการสนับสนนุให้
เกิดการปฏิบตัิตามหลกัธรรมาภิบาลการลงทนุส าหรับผู้ลงทนุสถาบนั (Investment Governance Code for Institutional 
Investors: I Code) ซึ่งต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษัทจดัการได้ประกาศรับการปฏิบตัิตามหลกัธรรมาภิบาลการ
ลงทนุ (I Code) เนื่องด้วยการลงทนุอย่างมีความรับผิดชอบถือเป็นความเช่ือหลกัและปรัญญาในการลงทุนของบริษัท
จดัการเสมอมา บริษัทจัดการจึงมุ่งมัน่ที่จะพฒันาและปรับปรุงแนวทางปฏิบตัิให้ดีขึน้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
พร้อมไปกบัการพฒันาของตลาดทนุไทยเพื่อท่ีจะบรรลถุึงเป้าหมายสงูสดุของการลงทนุ 

 
ในปี 2561 บริษัทจัดกำรได้ปฏิบัติตำมนโยบำยธรรมำภิบำลกำรลงทุนตำมหลักปฏิบัติ 7 ข้อได้ครบถ้วน โดย

สรุปใจควำมส ำคัญได้ดังต่อไปนี ้

หลักปฏิบัติที่ 1 กำรก ำหนดนโยบำยธรรมำภบิำลกำรลงทุนที่ชัดเจน 

เพื่อให้มัน่ใจในการปฏิบตัิตามหลกัธรรมาภิบาลการลงทนุอยา่งมีประสิทธิภาพและเข้าใจไปในแนวทางเดียวกนั 
ทางบริษัทจัดการได้จัดท านโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติภายใน ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทในเดือนกรกฎาคม 2561 โดยบริษัทจดัการได้น านโยบายธรรมาภิบาลการลงทนุมาใช้ร่วมกบันโยบาย
ด้านส่ิงแวดล้อม สงัคมและธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance (“ESG”)) ของทางบริษัทจดัการที่มี
การน ามาปฏิบตัิตัง้แตปี่ 2556 มาปรับใช้ในกระบวนการลงทนุ ตัง้แต่การวิเคราะห์ การคดัเลือกหลกัทรัพย์ และการสร้าง
พอร์ตโฟลิโอการลงทุน ในส่วนการวิเคราะห์ ESG ทางบริษัทจัดการได้จัดท าผ่านแบบประเมินภายในจากทีมผู้จัดการ
กองทนุและนกัวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมลูจาก 1) แบบสอบถามเก่ียวกบัประเด็น ESG ที่สง่ให้กบัทางผู้บริหารของบริษัทจด
ทะเบียนแยกตามรายอตุสาหกรรม 2) การเข้าเยี่ยมชมบริษัทและพบผู้บริหาร และ 3) ข้อมลูที่เปิดเผยต่อสาธารณะอื่นๆ 
โดยทางบริษัทจัดการเช่ือว่าการวิเคราะห์การลงทุนที่ได้ครอบคลมุประเด็นทาง ESG เหล่านีจ้ะช่วยให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายด้านการลงทุนอย่างยัง่ยืนได้ ส าหรับนโยบาย ESG ของบริษัทจัดการได้มีการปรับปรุงอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้
มั่นใจว่าได้สะท้อนสภาพที่ เปลี่ยนไปของสภาวะการลงทุน โดยครัง้ล่าสุดมีการทบทวนและผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทในเดือนธนัวาคม 2561 
 

 

https://www.kasikornasset.com/th/about/corporate-governance/pages/i-code.aspx
https://www.kasikornasset.com/th/about/corporate-governance/pages/esg-policy.aspx
https://www.kasikornasset.com/th/about/corporate-governance/pages/esg-policy.aspx


หลักปฏิบัติที่ 2 กำรจัดกำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำงเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้ำ 

บริษัทจัดการมีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายและหลกัการก ากบัดแูล
กิจการที่ดี โดยค านึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของลกูค้าเป็นส าคญั บริษัทจดัการได้ก าหนดให้มี หลกัการก ากบัดูแลกิจการ 
และ นโยบายการป้องกนัการหาผลประโยชน์ในหนา้ทีโ่ดยมิชอบ ซึง่ครอบคลมุเร่ืองความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
บริษัทจัดการและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง เช่นพนกังานหรือบริษัทในเครือ หรือระหว่างลูกค้าของบริษัทจัดการด้วยกันเอง  
รวมถึงนโยบายการปฏิบัติงานภายในต่างๆ อาทิเช่น นโยบายและหลกัเกณฑ์การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือ
หลกัทรพัย์  การเปิดเผยข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียง เป็นต้น โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั ในปีที่ผ่านมา 
ทางบริษัทจัดการได้มีการทบทวนนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงให้มีความชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากขึน้ รวมถึง
สามารถเปรียบเทียบได้กบัประเทศอื่นโดยเฉพาะในภมูิภาคอาเซียนซึง่บริษัทได้มีการขยายการลงทนุโดยตรงเพิ่มขึน้  

 
หลักปฏิบัติที่ 3 กำรตัดสินใจและติดตำมบริษัทที่ลงทุนอย่ำงใกล้ชิดและทันเหตุกำรณ์  

ตรำสำรทุน  

ทีมจดัการกองทนุตราสารทนุของบริษัทจดัการได้มีการเข้าพบกบัผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม ่าเสมอ 
เนื่องจากเช่ือวา่การติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอยา่งมีประสทิธิภาพนัน้ สามารถกระท าได้
โดยการพบปะและแลกเปลีย่นความคิดเห็นกบับริษัทจดทะเบียนอยา่งตอ่เนื่อง 

นอกเหนือจากจดุประสงค์ในการติดตามเพื่อตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบยีน การ engage อย่าง
ต่อเนื่องกับบริษัทที่ลงทุน ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ทีมจัดการกองทนุได้ร่วมแสดงและแลกเปลี่ยนมมุมอง วิสยัทศัน์ กับ
ผู้บริหารและฝ่ายจดัการของบริษัทจดทะเบียน ถึงแนวทางการด าเนินงานและกลยทุธ์ของบริษัทในระยะยาว อยา่งไรก็ตาม
ในการท่ีบริษัทจดทะเบียนจะประสบความส าเร็จอยา่งยัง่ยืนได้ในระยะยาว จะต้องใช้เวลาและปรับเปลี่ยนพฒันากลยทุธ์
ทัง้นีบ้รรษัทภิบาลถือเป็นส่วนส าคญัในการด าเนินกลยุทธ์ไปสู่เป้าหมาย ทางบริษัทจัดการหวงัว่าการด าเนินการตาม
นโยบายธรรมาภิบาลการลงทนุอยา่งเคร่งครัดโดยผู้มีสว่นเก่ียวข้องในอตุสาหกรรมการลงทนุทกุภาคสว่น จะสามารถช่วย
ในการพฒันาตลาดทนุไทยก้าวสูค่วามยัง่ยืนในระยะยาวขึน้ไปได้อีกระดบัหนึง่ 
 
ตำรำงที่ 1 สรุปกำรเข้ำพบบริษัทจดทะเบียนของทมีจัดกำรกองทุนตรำสำรทุนในปี 2561 

 

 

 

ในปี 2561 ทีมจัดการกองทุนตราสารทุนได้มีการประชุมกับผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการของบริษัทจดทะเบียน
ทัง้หมด 1,295 ครัง้ จากจ านวนบริษัททัง้สิน้ 451 บริษัท ตามตารางที่ได้แสดงไว้ข้างต้น ถึงแม้วา่ทางทีมได้มีการเข้าพบกบั
ตวัแทนของบริษัทจดทะเบียนในหลายระดบัและฝ่ายงานเพื่อได้รับข้อมูลตามความเหมาะสม เพื่อช่วยท าการอ้างอิง 

https://www.kasikornasset.com/th/about/corporate-governance/pages/index.aspx
https://www.kasikornasset.com/th/about/corporate-governance/pages/anti-corruption.aspx
https://www.kasikornasset.com/th/about/corporate-governance/pages/proxy.aspx
https://www.kasikornasset.com/th/about/corporate-governance/pages/proxy.aspx


(Cross reference) และตรวจสอบข้อมลูที่เปิดเผยโดยบริษัทจดทะเบียนได้ดีขึน้ ทางบริษัทจดัการให้ความส าคญัและ
ความจ าเป็นในการการเข้าพบกบัผู้บริหารระดบัสงูและกรรมการของบริษัทในการแลกเปลีย่นความคิดเห็นและมมุมอง ยงั
เป็นโอกาสที่สามารถบอกกล่าวผู้บริหารถึงข้อกังวลและข้อแนะน าของผู้ ลงทุน รวมทัง้การท าความเข้าใจทิศทางการ
ก าหนดกลยุทธ์ของบริษัทได้ดีขึน้ โดยทกุครัง้ที่ทางทีมมีเข้าพบกบับริษัทจดทะเบียนจะมีการจดัท าบนัทึกรายงานเพื่อใช้
ประกอบการตดัสนิใจในการลงทนุและเพื่อใช้ในการติดตามบริษัทจดทะเบียนตอ่ไป  

ส าหรับในกรณีที่มีเหตกุารณ์ที่มีผลกระทบตอ่การด าเนินงานของกิจการท่ีลงทนุหรือมีข้อกงัวล ทางบริษัทจดัการ 
จะมีการติดตอ่ขอเข้าพบหรือขอค าชีแ้จงจากกิจการท่ีลงทนุทนัที 

 
ตรำสำรหนี ้ 

ในสว่นของตราสารหนี ้ทีมจดัการลงทนุตราสารหนีจ้ะมีการตรวจสอบข้อมลูของผู้ออกตราสารอย่างสม ่าเสมอ 
โดยนอกจากการลงทนุในประเทศแล้ว ทางบริษัทจดัการยงัได้มีการขยายการลงทนุไปในต่างประเทศอีก 18 ประเทศ ซึ่งมี
จ านวนบริษัทท่ีอยูใ่น Investment Universe อยูถ่ึง 200 บริษัท เพื่อเป็นการกระจายความเสีย่งในการลงทนุในรายประเทศ  
อตุสาหกรรม และระดบับริษัท  ทัง้นีเ้พื่อสร้างความมัน่ใจในสถานะทางการเงินและคณุภาพเครดิตของผู้ออกตราสาร ทัง้นี ้
ทีมจดัการลงทนุจะท าการตรวจสอบแนวโน้มและคณุภาพเครดิตทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพอยา่งสม ่าเสมอ โดยการหา
ข้อมลูนัน้ อาจท าการหาข้อมลูจากแหลง่อื่นเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการประเมินความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกตรา
สาร ในกรณีที่คณุภาพเครดิตของผู้ออกตราสารมีความนา่กงัวล 

ในกรณีที่มีข้อสงสยัใด ๆ ในบริษัทผู้ออกตราสาร ทีมจดัการลงทนุจะท าการ Due Diligence กบับริษัทผู้ออกตรา
สารเพื่อประเมินความสามารถในการช าระหนีว้า่ยงัสามารถช าระได้ตรงตามก าหนดหรือไม ่ตวัอยา่งเช่น ในปี 2561 บริษัท
ผู้ออกตราสารรายหนึง่มีคณุภาพเครดิตที่สงูกวา่ผู้ท าค าเสนอซือ้กิจการซึง่เป็นบริษัทท่ีมีคณุภาพเครดิตต า่กวา่ สง่ผลให้เกิด
ความกงัวลเร่ืองคณุภาพเครดิตของผู้ถกูท าค าเสนอซือ้หลงัจากถกูซือ้กิจการ  ดงันัน้ทีมจดัการลงทนุจึงได้ท าการรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และ ได้เข้าพบกับบริษัททัง้สองเพื่อประเมินถึง 1) ความเป็นไปได้ของการถูกลดอันดบัความ
นา่เช่ือถือ 2) ความเป็นไปได้ในการผิดเง่ือนไขที่บริษัทผู้ออกได้ระบไุว้ (Covenants) และ 3) ความสามารถในการจ่ายช าระ
หนี ้ หากในกรณีใดที่พบวา่ความสามารถในการช าระหนีล้ดลง ทางทีมจดัการลงทนุจะพิจารณาหาแนวทางต่าง ๆ ในการ
แก้ปัญหาเหลา่นัน้ โดยในหลายๆ ครัง้ที่ผา่นมา ทางทีมจดัการกองทนุได้ท างานอยา่งใกล้ชิดกบับริษัทผู้ออกตราสารในการ
หาทางเลือกต่าง ๆ ที่จะช่วยป้องกนัการผิดนดัช าระหนีห้รือลดปัญหาที่อาจท าให้บริษัทได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง  ซึ่ง
สง่ผลทางลบตอ่คณุภาพเครดิตของผู้ออกตราสารได้ 

กรณีที่ Credit Event ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้บริษัทจดัการจะหาทางออกที่เป็นไปได้ทัง้หมด ท าการประเมิน 
และเลอืกทางออกที่ดีที่สดุเพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือผู้ ถือตราสารได้รับผลประโยชน์ที่สงูสดุภายใต้ข้อจ ากดัที่มีอยู่ 
 
กองทุนฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 

ทางฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ลงทุนได้มีการเพิ่มเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า ในกรณีที่เป็น Outsourced Fund 
Manager หรือ Master Fund Manager ว่าต้องมีการก าหนดนโยบายเร่ือง Stewardship Code และแนวทางการ



ปฏิบตัิงานด้าน ESG รวมถึงได้มีการสอบถามไปยงัคูค้่าทกุราย อาทิเช่น Lombard Odier, Amundi, Alliance Bernstein, 
Natixis โดยผลตรวจสอบพบว่าคู่ค้าทุกรายมีนโยบายและแนวทางการปฏิบตัิในเร่ืองดงักล่าวครบถ้วน ยกตวัอย่างเช่น 
Lombard Odier มีการก าหนดนโยบายในเร่ืองดงักลา่วและยงัระบวุา่ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องในประเทศตา่งๆ ท่ี
มีการด าเนินงานอยู ่(ยโุรป สวิสเซอร์แลนด์ ญ่ีปุ่ น สหราชอาณาจกัร) นอกเหนือจากการสอบถามโดยตรงกบัคู่ค้าแล้ว ทาง
ทีมกลยทุธ์ผลติภณัฑ์ลงทนุยงัท าการ Cross Check ค าตอบของคูค้่ากบัแหลง่ข้อมลูที่เปิดเผยต่อสาธารณะอื่นๆ ด้วย เช่น 
เวบไซต์ของคูค้่า เพื่อความมัน่ใจอีกระดบัหนึง่ 

 
ทรัสตขีองทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์  

ในปี 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ได้มีการตรวจสอบและติดตามการ
ด าเนินงานของผู้จัดการกองทรัสต์อย่างต่อเนื่อง ในการปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง และระเบียบต่างๆที่
ก าหนดโดยส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ นอกเหนือจากการท างานร่วมกนั แนะน า ให้ค าปรึกษาในการท างาน
ปกติแล้ว ทรัสตียงัได้มีการประเมินผลการด าเนินงานของผู้จัดการกองทรัสต์เป็นรายปีอีกด้วย หวัข้อของการประเมิน
ประกอบด้วย ระบบการปฏิบตัิงาน ขัน้ตอนการท างาน การจดัโครงสร้างและความพร้อมด้านบคุลากรของบริษัท ระบบ
การเปิดเผยข้อมลู ระบบการรับเร่ืองร้องเรียน การจดัเตรียมกรมธรรม์ประกนัภยัเพื่อคุ้มครองความเสียหาย ระบบในการ
ก ากบัดแูลการบริหารจดัการปฏิบตัิงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ระบบป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ระบบใน
การค านวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิและการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน/การลดทุน การจัดประชุมสามญัประจ าปีและ/หรือ
วิสามญัประจ าปี และการขอมติผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ การมอบหมายงานที่เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจจดัการลงทนุ ระบบ
การจดัท าและจดัเก็บเอกสารและข้อมลู และแผนรองรับการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปอยา่งตอ่เนื่อง 

ตัวอย่ำงของ Engagement กับบริษัทจดทะเบียนที่ทำง บลจ. กสิกรไทยมีกำรลงทุนในประเด็นต่ำงๆ  

                                                                                                        

  ตรำสำรทุน           ตรำสำรหนี ้        Feeder Funds                ทรัสดี                  กำรประชุมผู้ถอืหุ้น 
  

    ด้ำนสิ่งแวดล้อม        ด้ำนสังคม      ด้ำนธรรมำภบิำล      กำรติดตำมควำมเสี่ยง      กำรด ำเนินงำน 

 
ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) (KBANK)   

   

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ในปี 2561 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ได้ขออนมุตัิกรอบการด าเนินการ
ขยายธุรกิจโดยวิธีการเข้าซือ้หรือร่วมทนุในกิจการ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อขยายธุรกิจบริการทางการเงินในรูปแบบ Digital 
Banking ในภมูิภาค AEC+3 โดยเฉพาะกลุม่ประเทศ CLMV ซึ่งการขออนมุตัิเข้าซือ้กิจการหรือร่วมทนุในลกัษณะที่เป็น 



General Mandate นัน้ จ าเป็นที่บริษัทจดัการจะต้องได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยงและภาระ
ผกูพนัอนัอาจจะเกิดขึน้กบัธนาคารในอนาคต รวมถึงผลกระทบที่อาจมีตอ่การด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั ดงันัน้บริษัทจดัการ
จึงได้มีการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัประเด็นดงักลา่วก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ทราบว่า การขออนมุตัิ
เข้าซือ้กิจการหรือร่วมทุนในลกัษณะที่เป็น General Mandate ดงักล่าว เนื่องจากการเข้าซือ้หรือท า JV ในธุรกิจที่
เก่ียวเนื่องกบั Fintech ต่างๆ มกัจะเกิดขึน้โดยมีกรอบเวลาที่ค่อนข้างกระชัน้ชิด เนื่องจากการแข่งขนัที่รุนแรง ซึ่งการให้
อ านาจแก่คณะกรรมการธนาคารในการตดัสนิใจจะทนัตอ่สถานการณ์มากกวา่และไมส่ญูเสยีโอกาสในการลงทนุ อย่างไร
ก็ตามธนาคารมีการจ ากดัวงเงินรวมไว้ เพื่อจ ากดัความเสีย่งในการลงทนุให้อยูใ่นกรอบที่ยอมรับได้ ทาง บริษัทจดัการเห็น
ควรอนมุตัิกรอบการด าเนินการขยายธุรกิจดงัที่ธนาคารเสนอมา ด้วยเหตผุลดงัต่อไปนี ้1) การขยายธุรกิจดงัที่ธนาคารได้
แจ้งความประสงค์ไว้ยงัคงเน้นไปท่ีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจหลกั คือ ธนาคารพาณิชย์ และเป็นการขยายเข้าสู ่
Digital Banking ซึง่เป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยสนบัสนนุการประกอบกิจการของธนาคารในอนาคตให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 2) 
วงเงินรวมที่ขออนมุตัิในครัง้นี ้คิดเป็นสดัสว่นท่ีน้อยและไมม่ีนยัส าคญัตอ่สถานะการเงินของธนาคารโดยรวม และมีความ
เสีย่งอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ และ 3) การขออนมุตัิดงักลา่วมีการก าหนดกรอบวงเงินในการเข้าลงทนุตอ่ครัง้และวงเงินรวม 
เพื่อประโยชน์ในการตดัสนิใจเข้าซือ้หรือร่วมทนุในกิจการให้มีความยืดหยุน่มากขึน้และทนัตอ่สถานการณ์ 
 
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) (GGC)   

 

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน) ได้มีการแจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในเดือนมิถนุายน ปี 2561 เก่ียวกบั
ปัญหาเร่ืองข้อมูลวัตถุดิบคงคลงัในระบบมีจ านวนแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับปริมาณวตัถุดิบคงคลงัที่มีอยู่จริง ณ 
สถานท่ีเก็บรักษาวตัถดุิบที่เก็บไว้กบัคูค้่า บริษัทจดัการได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการลงทนุตามหลกัธรรมาภิบาลการ
ลงทนุ โดยมีการสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมถึงเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ รวมถึงท าหนงัสอือยา่งเป็นทางการถึงประธานกรรมการของ 
GGC และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของพีทีที โกลบอล เคมีคอล (PTTGC) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ แสดงถึงความกงัวลของทาง 
บริษัทจดัการ ตอ่เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้และสอบถามเก่ียวกบัขัน้ตอนการปฏิบตัิในการตรวจนบัปริมาณวตัถดุิบอย่างละเอียด
และกระบวนการตรวจสอบภายในส าหรับการปฏิบตัิงานส าหรับบุคคลที่เก่ียวข้องเพื่อป้องกันมิให้ปัญหาในลกัษณะ
ดงักลา่วเกิดขึน้อีก รวมทัง้การติดตามผู้กระท าผิด และบทลงโทษตอ่การกระท าความผิดและเรียกร้องค่าเสียหาย โดยทาง 
GGC ได้ชีแ้จงวา่สาเหตหุลกัของปัญหามาจากการกระท าอนัมิชอบจากการสมรู้ร่วมคิด ร่วมกนัระหวา่งคูค้่า ผู้บริหาร และ
พนกังานบางรายของ GGC โดยจงใจไม่ปฏิบตัิตามขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน ทัง้นี  ้ GGC ได้มอบหมายให้ผู้ เช่ียวชาญ
ภายนอกที่มีความเป็นอิสระ ทบทวน สอบทาน รวมถึงให้ความเห็นในการปรับปรุงระบบควบคมุภายใน กระบวนการจดัหา
วตัถดุิบของ GGC อีกทางหนึ่งด้วย ในสว่นของการกระท าผิดของพนกังาน GGC คณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงของ 
GGC ได้สง่มอบข้อมูลที่ตรวจพบให้กบัคณะกรรมการสอบสวนทางวินยั ซึ่งพบว่ามีผู้บริหารและพนกังานจ านวนหนึ่งที่
กระท าผิดทางวินยั ดงันัน้ GGC ได้ด าเนินการลงโทษทางวนิยัตอ่ผู้บริหารและพนกังานดงักลา่วเป็นรายบคุคลตามระเบียบ
ข้อบงัคบัว่าด้วยวินยัของ GGC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี ้ GGC ยงัได้เปิดเผยรายละเอียดเหตกุารณ์ดงักลา่วใน
รายงานประจ าปีฉบับล่าสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางบริษัทจัดการรับทราบและพอใจกับการจัดการปัญหาอย่าง
เหมาะสมและจะติดตามความคืบหน้าตอ่ไป 

 



บริษัท ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) (PTTEP)   

      

สบืเนื่องจากในเดือน ก.ค. 2560 บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) ได้มีการแจ้งข่าวทาง
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ว่า กระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้มีการฟ้องร้อง PTTEP Australasiaโดย
เรียกค่าเสียหายจากเหตุการณ์น า้มนัและก๊าซธรรมชาติร่ัวไหลจากแหลง่มอนทารา ในออสเตรเลียเข้าสู่ทะเลติมอร์ ซึ่ง
สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่สิง่แวดล้อม เมื่อปี 2552 เป็นจ านวนเงินประมาณ 2.1 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึง่ทางบริษัท
จดัการได้มีการสอบถามไปยงั PTTEP ถึงปัญหาที่เกิดขึน้และแนวทางด าเนินการในขัน้ตอนถดัไป โดยมีการติดตามอย่าง
ใกล้ชิดและสม ่าเสมอ ทัง้นีท้าง PTTEP ได้ชีแ้จงว่าอ้างอิงจากหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์พบว่าการแพร่กระจายของคราบ
น า้มนัไม่ได้ไปถึงแนวชายฝ่ังของประเทศออสเตรเลียและประเทศอินโดนีเซียและไม่ได้สง่ผลต่อสิ่งแวดล้อมในแถบทะเล
ติมอร์ในระยะยาว นอกจากนีท้าง PTTEP ได้เปิดเผยถึงสาเหตเุหตุการณ์ร่ัวไหลครัง้นีว้่า เกิดจากความล้มเหลวในการ
รักษาระบบป้องกนัหลมุเจาะ การขาดทกัษะของพนกังาน การไม่ปฏิบตัิตามขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน และ การควบคมุดแูล
ของบริษัทท่ีท าได้ไมท่ัว่ถึง ทัง้นีท้าง PTTEP ได้มีกระบวนการป้องกนัและแก้ไขโดยพฒันาระบบเพื่อน าเทคโนโลยีใหม่ๆมา
ช่วยการท างานภายในเพื่อให้รัดกุมมากขึน้ ท าให้การด าเนินงานในอนาคตจะเป็นไปอย่างปลอดภยั ในสว่นของประเด็น
สิ่งแวดล้อม PTTEP ได้ให้ความร่วมมือกับศูนย์รักษาความปลอดภยัทางทะเลของออสเตรเลีย (Australian Maritime 
Safety Authority - AMSA) เพื่อแสดงความรับผิดชอบและตรวจสอบคราบน า้มนัร่ัวไหลจากแหลง่มอนทาราไปถึงแนว
ชายฝ่ังของประเทศออสเตรเลียและประเทศอินโดนีเซีย โดยทาง  PTTEP มีการพ่นสารสลายคราบน า้มนัในปริมาณ
เหมาะสม และน าทุน่ลอยมาช่วยควบคมุการแพร่กระจายของน า้มนัให้อยู่ในวงจ ากดั รวมถึงมีการวางแผนระยะยาวเพื่อ
ท าการศกึษาวิจยัและเฝ้าระวงัผลกระทบตอ่ระบบนิเวศทางทะเล โดยท าการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกระทรวงสิ่งแวดล้อม
และพลงังานของออสเตรเลีย ทัง้นีท้างรัฐบาลอินโดนีเซียได้มีการขอถอนฟ้องในเดือนมีนาคม 2561 โดยให้เหตผุลว่าจะ
แก้ไขค าฟ้อง และศาลมีค าสัง่อนญุาตให้ถอนฟ้องและจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความแล้ว ทัง้นีท้าง บริษัทจดัการได้มี
การสอบถามไปยงั PTTEP ได้ความวา่ มีความเช่ือมัน่ในหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์วา่ไมไ่ด้สง่ผลกระทบตอ่สภาพแวดล้อม
แตอ่ยา่งใด จนกระทัง่ถึงปัจจบุนัทาง PTTEP ยงัไมไ่ด้รับการยื่นฟ้องร้องแต่อย่างใด ทัง้นีห้ากมีความคืบหน้าที่ส าคญั ทาง 
PTTEP จะมีการแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

 
บริษัท เคมีแมน จ ำกดั (มหำชน) (CMAN)  

 

 บริษัท เคมีแมน จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบธุรกิจปนูควิกไลม์ ปนูไฮเดรตไลม์ และผลิตภณัฑ์เคมีต่อเนื่อง 
โดยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในปี 2561 โดย CMAN มีโรงงานผลติปนูไลม์และได้รับประทานบตัรเหมืองแร่หิน
อตุสาหกรรมชนิดหินปูน ตัง้อยู่ที่จังหวดัสระบุรี ทัง้นีก้ารด าเนินงานของธุรกิจอาจเกิดฝุ่ นละอองที่เก่ียวข้องกับการผลิต
ค่อนข้างมาก และส่งผลต่อมลพิษทางอากาศได้ ท าให้เกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ
โรงงานตามมา ก่อนที่จะพิจารณาลงทุนในหุ้น IPO ของ CMAN ทางบริษัทจัดการได้มีการสอบถามกับทางผู้บริหาร 
CMAN ถึงนโยบายในการควบคมุดแูลและรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน  และได้มีการ



เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่จริง (Site visit) พบว่า CMAN มีระบบการจดัการด้านมลพิษที่ดีและสามารถอยู่ร่วมกบัชุมชน
โดยรอบได้อยา่งยัง่ยืน โดยไมพ่บข้อร้องเรียนจากชมุชนผู้อยูอ่าศยัโดยรอบบริเวณแตป่ระการใด ทัง้นี ้CMAN มีการพฒันา
ระบบการจดัการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับมาตรฐาน ISO 14001:2015, Green Industry, Green Mining, 
CSR-DPIM และธรรมาภิบาลทางด้านสิง่แวดล้อมรวมถึงมีมาตรการในการจดัการของเสยีที่เกิดจากการผลติหรือผลผลติที่
ไมไ่ด้คณุภาพ (Non-quality products) หลงัจากที่ทางบริษัทจดัการได้ท าการวิเคราะห์อย่างละเอียดและท าการเยี่ยมชม
สถานท่ี พบวา่มีความพงึพอใจในมาตรฐานการด าเนินงานของ CMAN ที่มีความรับผิดชอบค านงึถึงสิง่แวดล้อมและสงัคม 

 
หลักปฏิบัติที่ 4 กำรเพิ่มระดับในกำรติดตำมบริษัทที่ลงทุน เมื่อเหน็ว่ำกำรติดตำมในหลักปฏิบัตทิี่ 3 ไม่เพียงพอ  

ตามที่ได้ชีแ้จงในหลกัปฏิบตัิที่ 3 ตอ่กรณีของ GGC บริษัทจดัการตระหนกัถึงความรุนแรงของเหตกุารณ์นีต้่อธรร
มาภิบาลและความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการของ GGC ซึ่งนอกเหนือจากการบอกกลา่วถึงข้อกงัวลและซกัถามต่อทาง GGC 
แล้ว บริษัทจัดการยังได้น าส่งจดหมายอย่างเป็นทางการ ถึงประธานคณะกรรมการของ GGC และ ประธาน
กรรมการบริหารของ PTTGC เพื่อเน้นย า้ถึงความร้ายแรงของเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้และหวงัเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็น GGC ใช้
มาตรการในการตรวจสอบอยา่งมีประสทิธิภาพเพื่อป้องกนัการเกิดขึน้ของปัญหาในลกัษณะเดียวกนัในอนาคต 

 
หลักปฏิบัตทิี่ 5 กำรเปิดเผยนโยบำยกำรใช้สิทธิออกเสียงและผลกำรใช้สิทธิออกเสียง  

บริษัทจดัการมีนโยบายภายในเก่ียวกบัการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในฐานะบริษัทจดัการลงทนุ ซึ่ง
แนวทางการออกเสยีงในแตล่ะวาระการประชมุได้ระบไุว้อย่างชดัเจน นอกจากนี ้บริษัทจดัการยงัสมคัรใช้บริการงานวิจยั
ด้านการออกเสียงประชุมผู้ ถือหุ้น (Proxy Research Service) จาก Institutional Shareholder Services Inc. (ISS) เพื่อ
ใช้ในการเปรียบเทียบและอ้างอิงกับแนวทางในการปฏิบตัิของสากล อย่างไรก็ดีทางบริษัทจัดการสงวนสิทธ์ิในการใช้
วิจารณญาณของตนเองในการใช้สทิธิออกเสยีงแทนผู้ ถือหนว่ยและลกูค้า  

ในปีที่ผา่นมา บริษัทจดัการใช้สทิธิออกเสยีงในการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนจ านวน 206 บริษัท โดย
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ของไทย 165 บริษัท (138 บริษัทเป็นการลงทุนของกองทนุประเภท Active 
strategy และ 27 บริษัทเป็นการลงทนุของกองทนุประเภท Passive strategy) และ 41 บริษัทเป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์อื่นในกลุม่ประเทศอาเซียน (ทัง้หมดเป็นการลงทนุของกองทนุประเภท Active strategy) จากวาระการ
ประชมุทัง้หมด 2,155  วาระ มีการใช้สทิธิออกเสยีง “เห็นด้วย” รวม 1,994 วาระ “ไมเ่ห็นด้วย” รวม 52 วาระ และ “งดออก
เสยีง” รวม 109 วาระ โดยมีรายละเอียดดงันี ้



ตำรำงที่ 2 รำยละเอียดกำรใช้สิทธิออกเสียงในกำรประชุมผู้ถือหุ้น

 

แผนภูมิที่ 1 กำรใช้สิทธิออกเสียงจ ำแนกเป็นรำยประเทศ                        แผนภูมิที่ 2 กำรใช้สิทธิออกเสียงจ ำแนกตำมมติ 

    

                         

 

 

 

แผนภูมิที่ 3  กำรใช้สิทธิออกเสียงจ ำแนกตำมมติ                               แผนภูมิที่ 4  กำรใช้สิทธิออกเสียงจ ำแนกตำมมติส ำหรับ 

                 ส ำหรับหุ้นสำมัญ AEC                                                                 หุ้นสำมัญในประเทศ 

               

                                

 

 

 
วาระการประชุมที่บริษัทจัดการใช้สิทธิออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” โดยส่วนใหญ่เป็นเร่ือง 1) การเสนอช่ือ

คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีการขาดการประชุมอย่างมีนยัส าคญัในปีก่อนหน้า และ 2) การลดทอนในสิทธิ
ของผู้ ถือหุ้นจากการเพิ่มทนุ ส าหรับวาระที่ใช้สิทธิออกเสียง “งดออกเสียง” สว่นใหญ่เป็นวาระที่ทางบริษัทจดทะเบียนให้
ข้อมูลที่ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจ อย่างไรก็ตาม ทัง้นีปั้ญหาของการให้ข้อมูลที่ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจใช้สิทธิออก
เสยีง สว่นใหญ่จะเกิดขึน้ในหุ้นในกลุม่ประเทศอาเซียนอื่นๆ มากกวา่หุ้นไทย โดยมีรายละเอียดดงันี ้  

 

 

 



ตำรำงที่ 3 กำรใช้สิทธิออกเสียงคัดค้ำนและงดออกเสียง จ ำแนกตำมประเภทของวำระ 

  

 

 

หลักปฏิบัติที่ 6 ควำมร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตำมควำมเหมำะสม (Collective Engagement)  

โดยสว่นใหญ่บริษัทจดัการเลือกที่จะสื่อสารกบักิจการที่ลงทนุเป็นการสว่นตวั (Private Discussion) เนื่องจาก
บริษัทจดัการมีความเช่ือมัน่ในการรักษาความสมัพนัธ์ที่ดีกบัผู้บริหารในกิจการที่ลงทนุ และเพื่อเป็นการป้องกนัการเข้าใจ
ผิดและผลลพัธ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึน้จากการสื่อสารต่อสาธารณะในวงกว้าง ส าหรับในการด าเนินการกับกิจการที่
ลงทนุท่ีมีข้อกงัวลและไมส่ามารถแก้ไขปัญหาได้หลงัจากเพิ่มระดบัในการติดตาม ทางบริษัทจดัการอาจมีการร่วมมือกบัผู้



ลงทุนอื่น (ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ) หรือผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ(Collective Engagement) หากเห็นสมควร
เพื่อให้กิจการท่ีลงทนุเห็นความส าคญัของประเด็นข้อกงัวลของบริษัทจดัการและน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงในทางที่ดีขึน้ 

บริษัทจดัการได้ให้ความร่วมมือกบันกัลงทนุสถาบนัในประเทศรายอื่นผา่นทางองค์กรที่เก่ียวข้องในอตุสาหกรรม 
เช่น สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ (AIMC) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) รวมถึงองค์กรก ากับดูแล เช่น ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (SEC) และธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทจัดการได้ให้
ค าแนะน าถึงแนวทางการปฏิบตัิและกระบวนการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ ถือหุ้นต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (SET) โดยเป็นความร่วมมือกบับริษัทจดัการลงทุนรายอื่นผ่านทางสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ ( AIMC) นอกจากนี ้
บริษัทจดัการยงัออกเสยีงในสว่นของรางวลัคณะกรรมการแห่งปี หรือ IOD award ซึ่งจดัโดย IOD เป็นครัง้แรกในปี 2561 
เพื่อสง่เสริมคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีผลงานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  ทัง้นีบ้ริษัทจดัการยงัได้
มีส่วนร่วมในการท าประชาพิจารณ์ (Public hearing) และ/หรือให้ข้อเสนอแนะในเร่ืองหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลหรือ
ประกาศจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องอยา่งสม ่าเสมอ 

 
หลักปฏิบัติที่  7 กำรเปิดเผยนโยบำยธรรมำภิบำลกำรลงทุน และกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อลูกค้ำอย่ำง 

สม ่ำเสมอ  

นโยบายธรรมาภิบาลการลงทนุของบริษัทจดัการจะถกูเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการเพื่อ
น าไปสูค่วามโปร่งใส ความเข้าใจและความเช่ือมัน่ในการปฏิบตัิหน้าที่ของบริษัทจดัการ รวมถึงการรายงานผลการปฏิบตัิ
ตามนโยบายดงักลา่วพร้อมรายละเอียด 


