บลจ. กสิกรไทย จำกัด
รำยงำนกำรปฏิบัตติ ำมนโยบำยธรรมำภิบำลกำรลงทุน
ประจำปี 2561

นโยบำยธรรมำภิบำลกำรลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ จัดกำรกองทุน กสิกรไทย จำกัด
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด (“บริ ษัทจัดการ“) ในฐานะบริ ษัทจัดการกองทุน ซึง่ รับผิดชอบใน
การบริ หารจัดการเงินกองทุนในนามของลูกค้ าและเจ้ าของเงินลงทุน ตระหนักเป็ นอย่างดีถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบใน
การดูแลการลงทุน โดยบริ ษัทจัดการมีความเชื่อมัน่ เป็ นอย่างยิ่งว่าการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ โดยคานึงถึงประโยชน์
ต่อสังคม สิง่ แวดล้ อมและการกากับดูแลกิจการที่ดีของกิจการที่ไปลงทุนนอกเหนือจากปั จจัยด้ านผลตอบแทนและความ
เสีย่ งจากการลงทุนเพียงอย่างเดียวจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริ มให้ เกิดผลประโยชน์สงู สุดและความยัง่ ยืนในระยะยาว ต่อ
เจ้ าของเงินลงทุนรวมถึงตลาดทุนโดยรวม อีกทังยั
้ งเป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ และไว้ วางใจให้ ให้ กบั ลูกค้ า
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 บริ ษัทจัดการและนักลงทุนสถาบันในประเทศอื่นๆ พร้ อมด้ วยตัวแทนสมาคมและ
องค์กรจากภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ ร่วมลงนามในประกาศเจตนารมณ์และความร่ วมมือในการสนับสนุนให้
เกิดการปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสาหรับผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code for Institutional
Investors: I Code) ซึ่งต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2560 บริ ษัทจัดการได้ ประกาศรับการปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาลการ
ลงทุน (I Code) เนื่องด้ วยการลงทุนอย่างมีความรั บผิดชอบถือเป็ นความเชื่อหลักและปรัญญาในการลงทุนของบริ ษัท
จัดการเสมอมา บริ ษัทจัดการจึงมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาและปรับปรุ งแนวทางปฏิบตั ิให้ ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิ ภาพ
พร้ อมไปกับการพัฒนาของตลาดทุนไทยเพื่อที่จะบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดของการลงทุน
ในปี 2561 บริ ษัทจัดกำรได้ ปฏิบัติตำมนโยบำยธรรมำภิบำลกำรลงทุนตำมหลักปฏิบัติ 7 ข้ อ ได้ ครบถ้ วน โดย
สรุ ปใจควำมสำคัญได้ ดังต่ อไปนี ้
หลักปฏิบัติท่ ี 1 กำรกำหนดนโยบำยธรรมำภิบำลกำรลงทุนที่ชัดเจน
เพื่อให้ มนั่ ใจในการปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพและเข้ าใจไปในแนวทางเดียวกัน
ทางบริ ษัทจัดการได้ จัดทานโยบายธรรมาภิ บาลการลงทุน เพื่ อใช้ เป็ นแนวทางปฏิ บัติภายใน ซึ่ง ได้ รับ การอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริ ษัทในเดือนกรกฎาคม 2561 โดยบริ ษัทจัดการได้ นานโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนมาใช้ ร่วมกับนโยบาย
ด้านสิ่ งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิ บาล (Environmental Social and Governance (“ESG”)) ของทางบริ ษัทจัดการที่มี
การนามาปฏิบตั ิตงแต่
ั ้ ปี 2556 มาปรับใช้ ในกระบวนการลงทุน ตังแต่
้ การวิเคราะห์ การคัดเลือกหลักทรัพย์ และการสร้ าง
พอร์ ตโฟลิโอการลงทุน ในส่วนการวิเคราะห์ ESG ทางบริ ษัทจัดการได้ จัดทาผ่านแบบประเมินภายในจากทีมผู้จัดการ
กองทุนและนักวิเคราะห์ โดยใช้ ข้อมูลจาก 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับประเด็น ESG ที่สง่ ให้ กบั ทางผู้บริ หารของบริ ษัทจด
ทะเบียนแยกตามรายอุตสาหกรรม 2) การเข้ าเยี่ยมชมบริ ษัทและพบผู้บริ หาร และ 3) ข้ อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะอื่นๆ
โดยทางบริ ษัทจัดการเชื่ อว่าการวิเคราะห์การลงทุนที่ได้ ครอบคลุมประเด็นทาง ESG เหล่านีจ้ ะช่วยให้ สามารถบรรลุ
เป้าหมายด้ านการลงทุนอย่างยัง่ ยืนได้ สาหรับนโยบาย ESG ของบริ ษัทจัดการได้ มีการปรับปรุ ง อย่างสม่าเสมอเพื่อให้
มั่น ใจว่ า ได้ สะท้ อ นสภาพที่ เ ปลี่ ย นไปของสภาวะการลงทุน โดยครั ง้ ล่า สุด มี ก ารทบทวนและผ่ า นการอนุมัติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษัทในเดือนธันวาคม 2561

หลักปฏิบัติท่ ี 2 กำรจัดกำรควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ อย่ ำงเพียงพอเพื่อประโยชน์ ท่ ดี ีท่ สี ุดของลูกค้ ำ
บริ ษัทจัดการมีความมุ่งมัน่ ในการดาเนินธุรกิจด้ วยความโปร่ งใส เป็ นไปตามกฎหมายและหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี โดยคานึงถึงผลประโยชน์ สงู สุดของลูกค้ าเป็ นสาคัญ บริ ษัทจัดการได้ กาหนดให้ มี หลักการกากับดูแลกิ จการ
และ นโยบายการป้ องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าทีโ่ ดยมิ ชอบ ซึง่ ครอบคลุมเรื่ องความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่าง
บริ ษัทจัดการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง เช่นพนักงานหรื อบริ ษัทในเครื อ หรื อระหว่างลูกค้ าของบริ ษัทจัดการด้ วยกันเอง
รวมถึงนโยบายการปฏิบัติ งานภายในต่างๆ อาทิเช่ น นโยบายและหลัก เกณฑ์ การใช้ สิทธิ ออกเสี ย งในที ่ประชุม ผู้ถื อ
หลักทรัพย์ การเปิ ดเผยข้อมูลการใช้สิทธิ ออกเสียง เป็ นต้ น โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ ในปี ที่ผ่านมา
ทางบริ ษัท จัดการได้ มีการทบทวนนโยบายการใช้ สิทธิ ออกเสียงให้ มีความชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากขึน้ รวมถึง
สามารถเปรี ยบเทียบได้ กบั ประเทศอื่นโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนซึง่ บริ ษัทได้ มีการขยายการลงทุนโดยตรงเพิ่มขึ ้น
หลักปฏิบัติท่ ี 3 กำรตัดสินใจและติดตำมบริษัทที่ลงทุนอย่ ำงใกล้ ชิดและทันเหตุกำรณ์
ตรำสำรทุน
ทีมจัดการกองทุนตราสารทุนของบริ ษัทจัดการได้ มีการเข้ าพบกับผู้บริ หารของบริ ษัทจดทะเบียนอย่างสม่าเสมอ
เนื่องจากเชื่อว่าการติดตามและตรวจสอบการดาเนินงานของบริ ษัทจดทะเบียนอย่างมีประสิทธิภาพนัน้ สามารถกระทาได้
โดยการพบปะและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับบริ ษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง
นอกเหนือจากจุดประสงค์ในการติดตามเพื่อตรวจสอบการดาเนินงานของบริ ษัทจดทะเบียน การ engage อย่าง
ต่อเนื่องกับบริ ษัทที่ลงทุน ถือเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ทีมจัดการกองทุนได้ ร่วมแสดงและแลกเปลี่ยนมุมมอง วิสยั ทัศน์ กับ
ผู้บริ หารและฝ่ ายจัดการของบริ ษัทจดทะเบียน ถึงแนวทางการดาเนินงานและกลยุทธ์ของบริ ษัทในระยะยาว อย่างไรก็ตาม
ในการที่บริ ษัทจดทะเบียนจะประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืนได้ ในระยะยาว จะต้ องใช้ เวลาและปรับเปลี่ยนพัฒนากลยุทธ์
ทังนี
้ บ้ รรษัทภิบาลถือเป็ นส่วนสาคัญในการดาเนินกลยุทธ์ ไปสู่เป้าหมาย ทางบริ ษัทจัดการหวังว่าการดาเนินการตาม
นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนอย่างเคร่งครัดโดยผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องในอุตสาหกรรมการลงทุนทุกภาคส่วน จะสามารถช่วย
ในการพัฒนาตลาดทุนไทยก้ าวสูค่ วามยัง่ ยืนในระยะยาวขึ ้นไปได้ อีกระดับหนึง่
ตำรำงที่ 1 สรุ ปกำรเข้ ำพบบริษัทจดทะเบียนของทีมจัดกำรกองทุนตรำสำรทุนในปี 2561

ในปี 2561 ทีมจัดการกองทุน ตราสารทุน ได้ มีการประชุมกับผู้บริ หารหรื อฝ่ ายจัดการของบริ ษัทจดทะเบียน
ทังหมด
้
1,295 ครัง้ จากจานวนบริ ษัททังสิ
้ ้น 451 บริ ษัท ตามตารางที่ได้ แสดงไว้ ข้างต้ น ถึงแม้ วา่ ทางทีมได้ มีการเข้ าพบกับ
ตัวแทนของบริ ษัทจดทะเบียนในหลายระดับและฝ่ ายงานเพื่อได้ รับข้ อมูล ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยทาการอ้ างอิง

(Cross reference) และตรวจสอบข้ อมูลที่เปิ ดเผยโดยบริ ษัทจดทะเบียนได้ ดีขึ ้น ทางบริ ษัทจัดการให้ ความสาคัญและ
ความจาเป็ นในการการเข้ าพบกับผู้บริ หารระดับสูงและกรรมการของบริ ษัทในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและมุมมอง ยัง
เป็ นโอกาสที่สามารถบอกกล่าวผู้บริ หารถึง ข้ อกังวลและข้ อแนะนาของผู้ลงทุน รวมทังการท
้
าความเข้ าใจทิศทางการ
กาหนดกลยุทธ์ ของบริ ษัทได้ ดีขึ ้น โดยทุกครัง้ ที่ทางทีมมีเข้ าพบกับบริ ษัทจดทะเบียนจะมีการจัดทาบันทึกรายงานเพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนและเพื่อใช้ ในการติดตามบริ ษัทจดทะเบียนต่อไป
สาหรับในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของกิจการที่ลงทุนหรื อมีข้อกังวล ทางบริ ษัทจัดการ
จะมีการติดต่อขอเข้ าพบหรื อขอคาชี ้แจงจากกิจการที่ลงทุนทันที
ตรำสำรหนี ้
ในส่วนของตราสารหนี ้ ทีมจัดการลงทุนตราสารหนี ้จะมีการตรวจสอบข้ อมูลของผู้ออกตราสารอย่างสม่าเสมอ
โดยนอกจากการลงทุนในประเทศแล้ ว ทางบริ ษัทจัดการยังได้ มีการขยายการลงทุนไปในต่างประเทศอีก 18 ประเทศ ซึ่งมี
จานวนบริ ษัทที่อยูใ่ น Investment Universe อยูถ่ ึง 200 บริ ษัท เพื่อเป็ นการกระจายความเสีย่ งในการลงทุนในรายประเทศ
อุตสาหกรรม และระดับบริ ษัท ทังนี
้ ้เพื่อสร้ างความมัน่ ใจในสถานะทางการเงินและคุณภาพเครดิตของผู้ออกตราสาร ทังนี
้ ้
ทีมจัดการลงทุนจะทาการตรวจสอบแนวโน้ มและคุณภาพเครดิตทังเชิ
้ งปริ มาณและเชิงคุณภาพอย่างสม่าเสมอ โดยการหา
ข้ อมูลนัน้ อาจทาการหาข้ อมูลจากแหล่งอื่น เพิ่มเติมเพื่อช่วยในการประเมินความสามารถในการชาระหนี ้ของผู้ออกตรา
สาร ในกรณีที่คณ
ุ ภาพเครดิตของผู้ออกตราสารมีความน่ากังวล
ในกรณีที่มีข้อสงสัยใด ๆ ในบริ ษัทผู้ออกตราสาร ทีมจัดการลงทุนจะทาการ Due Diligence กับบริ ษัทผู้ออกตรา
สารเพื่อประเมินความสามารถในการชาระหนี ้ว่ายังสามารถชาระได้ ตรงตามกาหนดหรื อไม่ ตัวอย่างเช่น ในปี 2561 บริ ษัท
ผู้ออกตราสารรายหนึง่ มีคณ
ุ ภาพเครดิตที่สงู กว่าผู้ทาคาเสนอซื ้อกิจการซึง่ เป็ นบริ ษัทที่มีคณ
ุ ภาพเครดิตตา่ กว่า ส่งผลให้ เกิด
ความกังวลเรื่ องคุณภาพเครดิตของผู้ถกู ทาคาเสนอซื ้อหลังจากถูกซื ้อกิจการ ดังนันที
้ มจัดการลงทุนจึงได้ ทาการรวบรวม
ข้ อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และ ได้ เข้ าพบกับบริ ษัททัง้ สองเพื่อประเมินถึ ง 1) ความเป็ นไปได้ ของการถูกลดอันดับความ
น่าเชื่อถือ 2) ความเป็ นไปได้ ในการผิดเงื่อนไขที่บริ ษัทผู้ออกได้ ระบุไว้ (Covenants) และ 3) ความสามารถในการจ่ายชาระ
หนี ้ หากในกรณีใดที่พบว่าความสามารถในการชาระหนี ้ลดลง ทางทีมจัดการลงทุนจะพิจารณาหาแนวทางต่าง ๆ ในการ
แก้ ปัญหาเหล่านัน้ โดยในหลายๆ ครัง้ ที่ผา่ นมา ทางทีมจัดการกองทุนได้ ทางานอย่างใกล้ ชิดกับบริ ษัทผู้ออกตราสารในการ
หาทางเลือกต่าง ๆ ที่จะช่วยป้องกันการผิดนัดชาระหนี ้หรื อลดปั ญหาที่อาจทาให้ บริ ษัทได้ รับผลกระทบอย่างรุ นแรง ซึ่ง
ส่งผลทางลบต่อคุณภาพเครดิตของผู้ออกตราสารได้
กรณีที่ Credit Event ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ บริ ษัทจัดการจะหาทางออกที่เป็ นไปได้ ทงหมด
ั้
ทาการประเมิน
และเลือกทางออกที่ดีที่สดุ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนหรื อผู้ถือตราสารได้ รับผลประโยชน์ที่สงู สุดภายใต้ ข้อจากัดที่มีอยู่
กองทุนฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
ทางฝ่ ายกลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ ลงทุนได้ มีการเพิ่มเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า ในกรณี ที่เป็ น Outsourced Fund
Manager หรื อ Master Fund Manager ว่าต้ องมีการกาหนดนโยบายเรื่ อง Stewardship Code และแนวทางการ

ปฏิบตั ิงานด้ าน ESG รวมถึงได้ มีการสอบถามไปยังคูค่ ้ าทุกราย อาทิเช่น Lombard Odier, Amundi, Alliance Bernstein,
Natixis โดยผลตรวจสอบพบว่าคู่ค้าทุกรายมีนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิในเรื่ องดังกล่าวครบถ้ วน ยกตัวอย่างเช่น
Lombard Odier มีการกาหนดนโยบายในเรื่ องดังกล่าวและยังระบุวา่ ได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องในประเทศต่างๆ ที่
มีการดาเนินงานอยู่ (ยุโรป สวิสเซอร์ แลนด์ ญี่ปนุ่ สหราชอาณาจักร) นอกเหนือจากการสอบถามโดยตรงกับคู่ค้าแล้ ว ทาง
ทีมกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ลงทุนยังทาการ Cross Check คาตอบของคูค่ ้ ากับแหล่งข้ อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะอื่นๆ ด้ วย เช่น
เวบไซต์ของคูค่ ้ า เพื่อความมัน่ ใจอีกระดับหนึง่
ทรัสตีของทรัสต์ เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์
ในปี 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ ายทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ได้ มีการตรวจสอบและติดตามการ
ดาเนินงานของผู้จัดการกองทรัสต์อย่างต่อเนื่อง ในการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้ อง และระเบียบต่างๆที่
กาหนดโดยสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกเหนือจากการทางานร่วมกัน แนะนา ให้ คาปรึ กษาในการทางาน
ปกติแล้ ว ทรัสตียงั ได้ มีการประเมินผลการดาเนินงานของผู้จัดการกองทรัสต์ เป็ นรายปี อีกด้ วย หัวข้ อของการประเมิน
ประกอบด้ วย ระบบการปฏิบตั ิงาน ขันตอนการท
้
างาน การจัดโครงสร้ างและความพร้ อมด้ านบุคลากรของบริ ษัท ระบบ
การเปิ ดเผยข้ อมูล ระบบการรับเรื่ องร้ องเรี ยน การจัดเตรี ยมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหาย ระบบในการ
กากับดูแลการบริ หารจัดการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ระบบป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระบบใน
การคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน/การลดทุน การจัดประชุมสามัญประจาปี และ/หรื อ
วิสามัญประจาปี และการขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ การมอบหมายงานที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน ระบบ
การจัดทาและจัดเก็บเอกสารและข้ อมูล และแผนรองรับการดาเนินธุรกิจให้ เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่ ำงของ Engagement กับบริษัทจดทะเบียนที่ทำง บลจ. กสิกรไทยมีกำรลงทุนในประเด็นต่ ำงๆ

ตรำสำรทุน

ด้ ำนสิ่งแวดล้ อม

ตรำสำรหนี ้

ด้ ำนสังคม

Feeder Funds

ด้ ำนธรรมำภิบำล

ทรัสดี

กำรติดตำมควำมเสี่ยง

กำรประชุมผู้ถอื หุ้น

กำรดำเนินงำน

ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) (KBANK)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2561 ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ได้ ขออนุมตั ิกรอบการดาเนินการ
ขยายธุรกิจโดยวิธีการเข้ าซื ้อหรื อร่วมทุนในกิจการ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อขยายธุรกิจบริ การทางการเงินในรู ปแบบ Digital
Banking ในภูมิภาค AEC+3 โดยเฉพาะกลุม่ ประเทศ CLMV ซึ่งการขออนุมตั ิเข้ าซื ้อกิจการหรื อร่ วมทุนในลักษณะที่เป็ น

General Mandate นัน้ จาเป็ นที่บริ ษัทจัดการจะต้ องได้ รับข้ อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ สามารถประเมินความเสี่ยงและภาระ
ผูกพันอันอาจจะเกิดขึ ้นกับธนาคารในอนาคต รวมถึงผลกระทบที่อาจมีตอ่ การดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั ดังนันบริ
้ ษัทจัดการ
จึงได้ มีการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็ นดังกล่าวก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทราบว่า การขออนุมตั ิ
เข้ าซื ้อกิ จการหรื อร่ วมทุนในลักษณะที่เป็ น General Mandate ดังกล่าว เนื่องจากการเข้ าซื ้อหรื อทา JV ในธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับ Fintech ต่างๆ มักจะเกิดขึ ้นโดยมีกรอบเวลาที่ค่อนข้ างกระชันชิ
้ ด เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรง ซึ่งการให้
อานาจแก่คณะกรรมการธนาคารในการตัดสินใจจะทันต่อสถานการณ์มากกว่าและไม่สญ
ู เสียโอกาสในการลงทุน อย่างไร
ก็ตามธนาคารมีการจากัดวงเงินรวมไว้ เพื่อจากัดความเสีย่ งในการลงทุนให้ อยูใ่ นกรอบที่ยอมรับได้ ทาง บริ ษัทจัดการเห็น
ควรอนุมตั ิกรอบการดาเนินการขยายธุรกิจดังที่ธนาคารเสนอมา ด้ วยเหตุผลดังต่อไปนี ้ 1) การขยายธุรกิจดังที่ธนาคารได้
แจ้ งความประสงค์ไว้ ยงั คงเน้ นไปที่การเสริ มสร้ างความแข็งแกร่งในธุรกิจหลัก คือ ธนาคารพาณิชย์ และเป็ นการขยายเข้ าสู่
Digital Banking ซึง่ เป็ นเทคโนโลยีที่จะช่วยสนับสนุนการประกอบกิจการของธนาคารในอนาคตให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น 2)
วงเงินรวมที่ขออนุมตั ิในครัง้ นี ้ คิดเป็ นสัดส่วนที่น้อยและไม่มีนยั สาคัญต่อสถานะการเงินของธนาคารโดยรวม และมีความ
เสีย่ งอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ และ 3) การขออนุมตั ิดงั กล่าวมีการกาหนดกรอบวงเงินในการเข้ าลงทุนต่อครัง้ และวงเงินรวม
เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจเข้ าซื ้อหรื อร่วมทุนในกิจการให้ มีความยืดหยุน่ มากขึ ้นและทันต่อสถานการณ์
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหำชน) (GGC)

บริ ษัท โกลบอลกรี นเคมิคอล จากัด (มหาชน) ได้ มีการแจ้ งตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเดือนมิถนุ ายน ปี 2561 เกี่ยวกับ
ปั ญหาเรื่ องข้ อมูลวัตถุดิบคงคลังในระบบมีจานวนแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญกับปริ มาณวัตถุดิบคงคลังที่มีอยู่จริ ง ณ
สถานที่เก็บรักษาวัตถุดิบที่เก็บไว้ กบั คูค่ ้ า บริ ษัทจัดการได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการลงทุนตามหลักธรรมาภิบาลการ
ลงทุน โดยมีการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น รวมถึงทาหนังสืออย่างเป็ นทางการถึงประธานกรรมการของ
GGC และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของพีทีที โกลบอล เคมีคอล (PTTGC) ซึ่งเป็ นบริ ษัทแม่ แสดงถึงความกังวลของทาง
บริ ษัทจัดการ ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นและสอบถามเกี่ยวกับขันตอนการปฏิ
้
บตั ิในการตรวจนับปริ มาณวัตถุดิบอย่างละเอียด
และกระบวนการตรวจสอบภายในสาหรั บการปฏิบตั ิงานสาหรับบุคคลที่เกี่ ยวข้ องเพื่อป้องกันมิให้ ปัญหาในลักษณะ
ดังกล่าวเกิดขึ ้นอีก รวมทังการติ
้
ดตามผู้กระทาผิด และบทลงโทษต่อการกระทาความผิดและเรี ยกร้ องค่าเสียหาย โดยทาง
GGC ได้ ชี ้แจงว่าสาเหตุหลักของปั ญหามาจากการกระทาอันมิชอบจากการสมรู้ร่วมคิด ร่วมกันระหว่างคูค่ ้ า ผู้บริ หาร และ
พนักงานบางรายของ GGC โดยจงใจไม่ปฏิบตั ิตามขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน ทังนี
้ ้ GGC ได้ มอบหมายให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ
ภายนอกที่มีความเป็ นอิสระ ทบทวน สอบทาน รวมถึงให้ ความเห็นในการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน กระบวนการจัดหา
วัตถุดิบของ GGC อีกทางหนึ่งด้ วย ในส่วนของการกระทาผิดของพนักงาน GGC คณะทางานตรวจสอบข้ อเท็จจริ งของ
GGC ได้ สง่ มอบข้ อมูลที่ตรวจพบให้ กบั คณะกรรมการสอบสวนทางวินยั ซึ่งพบว่ ามีผ้ บู ริ หารและพนักงานจานวนหนึ่งที่
กระทาผิดทางวินยั ดังนัน้ GGC ได้ ดาเนินการลงโทษทางวินยั ต่อผู้บริ หารและพนักงานดังกล่าวเป็ นรายบุคคลตามระเบีย บ
ข้ อบังคับว่าด้ วยวินยั ของ GGC เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว นอกจากนี ้ GGC ยังได้ เปิ ดเผยรายละเอียดเหตุการณ์ดงั กล่าวใน
รายงานประจ าปี ฉบับล่าสุดเป็ นที่เ รี ย บร้ อยแล้ ว ซึ่ง ทางบริ ษั ทจัดการรั บ ทราบและพอใจกับการจัด การปั ญหาอย่า ง
เหมาะสมและจะติดตามความคืบหน้ าต่อไป

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิ โตรเลียม จำกัด (มหำชน) (PTTEP)

สืบเนื่องจากในเดือน ก.ค. 2560 บริ ษัท ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) ได้ มีการแจ้ งข่าวทาง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า กระทรวงสิ่งแวดล้ อมและป่ าไม้ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้ มีการฟ้ องร้ อง PTTEP Australasiaโดย
เรี ยกค่าเสียหายจากเหตุการณ์น ้ามันและก๊ าซธรรมชาติรั่วไหลจากแหล่งมอนทารา ในออสเตรเลียเข้ าสู่ทะเลติมอร์ ซึ่ง
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิง่ แวดล้ อม เมื่อปี 2552 เป็ นจานวนเงินประมาณ 2.1 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ซึง่ ทางบริ ษัท
จัดการได้ มีการสอบถามไปยัง PTTEP ถึงปั ญหาที่เกิดขึ ้นและแนวทางดาเนินการในขันตอนถั
้
ดไป โดยมีการติดตามอย่าง
ใกล้ ชิดและสม่าเสมอ ทังนี
้ ้ทาง PTTEP ได้ ชี ้แจงว่าอ้ างอิงจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ พบว่าการแพร่ กระจายของคราบ
น ้ามันไม่ได้ ไปถึงแนวชายฝั่ งของประเทศออสเตรเลียและประเทศอินโดนีเซียและไม่ได้ สง่ ผลต่อสิ่งแวดล้ อมในแถบทะเล
ติมอร์ ในระยะยาว นอกจากนี ้ทาง PTTEP ได้ เปิ ดเผยถึงสาเหตุเหตุการณ์ รั่วไหลครัง้ นี ้ว่า เกิดจากความล้ มเหลวในการ
รักษาระบบป้องกันหลุมเจาะ การขาดทักษะของพนักงาน การไม่ปฏิบตั ิตามขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน และ การควบคุมดูแล
ของบริ ษัทที่ทาได้ ไม่ทวั่ ถึง ทังนี
้ ้ทาง PTTEP ได้ มีกระบวนการป้องกันและแก้ ไขโดยพัฒนาระบบเพื่อนาเทคโนโลยีใหม่ๆมา
ช่วยการทางานภายในเพื่อให้ รัดกุมมากขึ ้น ทาให้ การดาเนินงานในอนาคตจะเป็ นไปอย่างปลอดภัย ในส่วนของประเด็น
สิ่งแวดล้ อม PTTEP ได้ ให้ ความร่ วมมือกับศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลของออสเตรเลีย (Australian Maritime
Safety Authority - AMSA) เพื่อแสดงความรับผิดชอบและตรวจสอบคราบน ้ามันรั่วไหลจากแหล่งมอนทาราไปถึงแนว
ชายฝั่ งของประเทศออสเตรเลียและประเทศอินโดนีเซีย โดยทาง PTTEP มีการพ่นสารสลายคราบน ้ามันในปริ มาณ
เหมาะสม และนาทุน่ ลอยมาช่วยควบคุมการแพร่ กระจายของน ้ามันให้ อยู่ในวงจากัด รวมถึงมีการวางแผนระยะยาวเพื่อ
ทาการศึกษาวิจยั และเฝ้ าระวังผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล โดยทาการเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของกระทรวงสิ่งแวดล้ อม
และพลังงานของออสเตรเลีย ทังนี
้ ้ทางรัฐบาลอินโดนีเซียได้ มีการขอถอนฟ้ องในเดือนมีนาคม 2561 โดยให้ เหตุผลว่าจะ
แก้ ไขคาฟ้ อง และศาลมีคาสัง่ อนุญาตให้ ถอนฟ้ องและจาหน่ายคดีออกจากสารบบความแล้ ว ทังนี
้ ้ทาง บริ ษัทจัดการได้ มี
การสอบถามไปยัง PTTEP ได้ ความว่า มีความเชื่อมัน่ ในหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ วา่ ไม่ได้ สง่ ผลกระทบต่อสภาพแวดล้ อม
แต่อย่างใด จนกระทัง่ ถึงปั จจุบนั ทาง PTTEP ยังไม่ได้ รับการยื่นฟ้ องร้ องแต่อย่างใด ทังนี
้ ้หากมีความคืบหน้ าที่สาคัญ ทาง
PTTEP จะมีการแจ้ งให้ ทราบต่อไป
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหำชน) (CMAN)

บริ ษัท เคมีแมน จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ประกอบธุรกิจปูนควิกไลม์ ปูนไฮเดรตไลม์ และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่อง
โดยเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2561 โดย CMAN มีโรงงานผลิตปูนไลม์และได้ รับประทานบัตรเหมืองแร่ หิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูน ตังอยู
้ ่ที่จังหวัดสระบุรี ทังนี
้ ้การดาเนินงานของธุรกิจอาจเกิดฝุ่ นละอองที่เกี่ยวข้ องกับการผลิต
ค่อนข้ างมาก และส่งผลต่อมลพิษทางอากาศได้ ทาให้ เกิดปั ญหาทางด้ านสิ่งแวดล้ อมและผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ
โรงงานตามมา ก่อนที่จะพิจารณาลงทุนในหุ้น IPO ของ CMAN ทางบริ ษัทจัดการได้ มีการสอบถามกับทางผู้บริ หาร
CMAN ถึงนโยบายในการควบคุมดูแลและรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นต่อสิ่งแวดล้ อมและชุมชน และได้ มีการ

เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่จริ ง (Site visit) พบว่า CMAN มีระบบการจัดการด้ านมลพิษที่ดีและสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน
โดยรอบได้ อย่างยัง่ ยืน โดยไม่พบข้ อร้ องเรี ยนจากชุมชนผู้อยูอ่ าศัยโดยรอบบริ เวณแต่ประการใด ทังนี
้ ้ CMAN มีการพัฒนา
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง โดยได้ รับมาตรฐาน ISO 14001:2015, Green Industry, Green Mining,
CSR-DPIM และธรรมาภิบาลทางด้ านสิง่ แวดล้ อมรวมถึงมีมาตรการในการจัดการของเสียที่เกิดจากการผลิตหรื อผลผลิตที่
ไม่ได้ คณ
ุ ภาพ (Non-quality products) หลังจากที่ทางบริ ษัทจัดการได้ ทาการวิเคราะห์อย่างละเอียดและทาการเยี่ยมชม
สถานที่ พบว่ามีความพึงพอใจในมาตรฐานการดาเนินงานของ CMAN ที่มีความรับผิดชอบคานึงถึงสิง่ แวดล้ อมและสังคม
หลักปฏิบัติท่ ี 4 กำรเพิ่มระดับในกำรติดตำมบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่ ำกำรติดตำมในหลักปฏิบัตทิ ่ ี 3 ไม่ เพียงพอ
ตามที่ได้ ชี ้แจงในหลักปฏิบตั ิที่ 3 ต่อกรณีของ GGC บริ ษัทจัดการตระหนักถึงความรุนแรงของเหตุการณ์นี ้ต่อธรร
มาภิบาลและความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการของ GGC ซึ่งนอกเหนือจากการบอกกล่าวถึง ข้ อกังวลและซักถามต่อทาง GGC
แล้ ว บริ ษั ท จัด การยัง ได้ น าส่ง จดหมายอย่ า งเป็ นทางการ ถึ ง ประธานคณะกรรมการของ GGC และ ประธาน
กรรมการบริ หารของ PTTGC เพื่อเน้ นย ้าถึงความร้ ายแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นและหวังเป็ นอย่างยิ่ งที่จะเห็น GGC ใช้
มาตรการในการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการเกิดขึ ้นของปั ญหาในลักษณะเดียวกันในอนาคต
หลักปฏิบัตทิ ่ ี 5 กำรเปิ ดเผยนโยบำยกำรใช้ สิทธิออกเสียงและผลกำรใช้ สิทธิออกเสียง
บริ ษัทจัดการมีนโยบายภายในเกี่ยวกับการใช้ สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในฐานะบริ ษัทจัดการลงทุน ซึ่ง
แนวทางการออกเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ ระบุไว้ อย่างชัดเจน นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการยังสมัครใช้ บริ การงานวิจยั
ด้ านการออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น (Proxy Research Service) จาก Institutional Shareholder Services Inc. (ISS) เพื่อ
ใช้ ในการเปรี ยบเทียบและอ้ างอิงกับแนวทางในการปฏิบตั ิ ของสากล อย่างไรก็ดี ทางบริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ์ ในการใช้
วิจารณญาณของตนเองในการใช้ สทิ ธิออกเสียงแทนผู้ถือหน่วยและลูกค้ า
ในปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทจัดการใช้ สทิ ธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนจานวน 206 บริ ษัท โดย
เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ของไทย 165 บริ ษัท (138 บริ ษัทเป็ นการลงทุนของกองทุนประเภท Active
strategy และ 27 บริ ษัทเป็ นการลงทุนของกองทุนประเภท Passive strategy) และ 41 บริ ษัทเป็ นบริ ษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์อื่นในกลุม่ ประเทศอาเซียน (ทังหมดเป็
้
นการลงทุนของกองทุนประเภท Active strategy) จากวาระการ
ประชุมทังหมด
้
2,155 วาระ มีการใช้ สทิ ธิออกเสียง “เห็นด้ วย” รวม 1,994 วาระ “ไม่เห็นด้ วย” รวม 52 วาระ และ “งดออก
เสียง” รวม 109 วาระ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ตำรำงที่ 2 รำยละเอียดกำรใช้ สิทธิออกเสียงในกำรประชุมผู้ถือหุ้น

แผนภูมิท่ ี 1 กำรใช้ สิทธิออกเสียงจำแนกเป็ นรำยประเทศ

แผนภูมิท่ ี 3 กำรใช้ สิทธิออกเสียงจำแนกตำมมติ
สำหรับหุ้นสำมัญ AEC

แผนภูมิท่ ี 2 กำรใช้ สิทธิออกเสียงจำแนกตำมมติ

แผนภูมิท่ ี 4 กำรใช้ สิทธิออกเสียงจำแนกตำมมติสำหรับ
หุ้นสำมัญในประเทศ

วาระการประชุมที่ บ ริ ษัท จัดการใช้ สิทธิ ออกเสียง “ไม่เห็น ด้ วย” โดยส่วนใหญ่ เ ป็ นเรื่ อง 1) การเสนอชื่ อ
คณะกรรมการของบริ ษัทจดทะเบียน ซึ่งมีการขาดการประชุมอย่างมีนยั สาคัญในปี ก่อนหน้ า และ 2) การลดทอนในสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นจากการเพิ่มทุน สาหรับวาระที่ใช้ สิทธิออกเสียง “งดออกเสียง” ส่วนใหญ่เป็ นวาระที่ทางบริ ษัทจดทะเบียนให้
ข้ อมูลที่ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม ทังนี
้ ้ปั ญหาของการให้ ข้อมูลที่ไม่เพียงพอต่อ การตัดสินใจใช้ สิทธิ ออก
เสียง ส่วนใหญ่จะเกิดขึ ้นในหุ้นในกลุม่ ประเทศอาเซียนอื่นๆ มากกว่าหุ้นไทย โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ตำรำงที่ 3 กำรใช้ สิทธิออกเสียงคัดค้ ำนและงดออกเสียง จำแนกตำมประเภทของวำระ

หลักปฏิบัติท่ ี 6 ควำมร่ วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้ เสียตำมควำมเหมำะสม (Collective Engagement)
โดยส่วนใหญ่บริ ษัทจัดการเลือกที่จะสื่อสารกับกิจการที่ลงทุนเป็ นการส่วนตัว (Private Discussion) เนื่องจาก
บริ ษัทจัดการมีความเชื่อมัน่ ในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้บริ หารในกิจการที่ลงทุน และเพื่อเป็ นการป้องกันการเข้ าใจ
ผิดและผลลัพธ์ ที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ ้นจากการสื่อสารต่อสาธารณะในวงกว้ าง สาหรับ ในการดาเนินการกับกิ จการที่
ลงทุนที่มีข้อกังวลและไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาได้ หลังจากเพิ่มระดับในการติดตาม ทางบริ ษัทจัดการอาจมีการร่ วมมือกับผู้

ลงทุนอื่น (ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ) หรื อผู้มี ส่วนได้ เสียของกิจการ(Collective Engagement) หากเห็นสมควร
เพื่อให้ กิจการที่ลงทุนเห็นความสาคัญของประเด็นข้ อกังวลของบริ ษัทจัดการและนาไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงในทางที่ดีขึ ้น
บริ ษัทจัดการได้ ให้ ความร่วมมือกับนักลงทุนสถาบันในประเทศรายอื่นผ่านทางองค์กรที่เกี่ยวข้ องในอุตสาหกรรม
เช่น สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน (AIMC) สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD) รวมถึงองค์กรกากับดูแล เช่น ตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย (SET) สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์ (SEC) และธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) โดยในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทจัดการได้ ให้
คาแนะนาถึงแนวทางการปฏิบตั ิและกระบวนการใช้ สิทธิ ออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (SET) โดยเป็ นความร่ วมมือกับบริ ษัทจัดการลงทุนรายอื่นผ่านทางสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน ( AIMC) นอกจากนี ้
บริ ษัทจัดการยังออกเสียงในส่วนของรางวัลคณะกรรมการแห่งปี หรื อ IOD award ซึ่งจัดโดย IOD เป็ นครัง้ แรกในปี 2561
เพื่อส่งเสริ มคณะกรรมการของบริ ษัทจดทะเบียนไทยที่มีผลงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดการยังได้
มีส่วนร่ วมในการทาประชาพิจารณ์ (Public hearing) และ/หรื อให้ ข้อเสนอแนะในเรื่ องหลักเกณฑ์การกากับดูแลหรื อ
ประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอย่างสม่าเสมอ
หลักปฏิบัติ ท่ ี 7 กำรเปิ ดเผยนโยบำยธรรมำภิบำลกำรลงทุ น และกำรปฏิ บัติตำมนโยบำยต่ อลู กค้ ำอย่ ำ ง
สม่ำเสมอ
นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนของบริ ษัทจัดการจะถูกเปิ ดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริ ษัท จัดการเพื่อ
นาไปสูค่ วามโปร่งใส ความเข้ าใจและความเชื่อมัน่ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ รวมถึงการรายงานผลการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายดังกล่าวพร้ อมรายละเอียด

