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รำยงำนกำรปฏิบัตติำมนโยบำยธรรมำภบิำลกำรลงทุน 

ประจ ำปี 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบำยธรรมำภบิำลกำรลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กสิกรไทย จ ำกัด  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั (“บริษัทจดัการ“) ในฐานะบริษัทจดัการกองทนุ ซึง่รับผิดชอบใน
การบริหารจดัการเงินกองทนุในนามของลกูค้าและเจ้าของเงินลงทนุ ตระหนกัเป็นอยา่งดีถึงหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การดแูลการลงทนุ โดยบริษัทจดัการมีความเช่ือมัน่เป็นอยา่งยิ่งวา่การลงทนุอยา่งมีความรับผิดชอบ โดยค านงึถึงประโยชน์
ต่อสงัคม สิ่งแวดล้อมและการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของกิจการที่ไปลงทนุนอกเหนือจากปัจจยัด้านผลตอบแทนและความ
เสีย่งจากการลงทนุเพียงอยา่งเดียวจะช่วยสนบัสนนุและสง่เสริมให้เกิดผลประโยชน์สงูสดุและความยัง่ยืนในระยะยาว ตอ่
เจ้าของเงินลงทนุรวมถึงตลาดทนุโดยรวม อีกทัง้ยงัเป็นการสร้างความเช่ือมัน่และไว้วางใจให้ให้กบัลกูค้า  

เมื่อวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษัทจดัการและนกัลงทนุสถาบนัในประเทศอื่นๆ พร้อมด้วยตวัแทนสมาคมและ
องค์กรจากภาคอตุสาหกรรมตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง ได้ร่วมลงนามในประกาศเจตนารมณ์และความร่วมมือในการสนบัสนนุให้
เกิดการปฏิบตัิตามหลกัธรรมาภิบาลการลงทนุส าหรับผู้ลงทนุสถาบนั (Investment Governance Code for Institutional 
Investors: I Code) ซึ่งต่อมาในเดือนมิถุนายน 2560 บริษัทจัดการได้ประกาศรับการปฏิบตัิตามหลกัธรรมาภิบาลการ
ลงทุน (I Code) เนื่องด้วยการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบถือเป็นความเช่ือหลกัและปรัญญาในการลงทุนของบริษัท
จัดการเสมอมา บริษัทจัดการจึงมุ่งมัน่ที่จะพฒันาและปรับปรุงแนวทางปฏิบตัิให้ดีขึน้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
พร้อมไปกบัการพฒันาของตลาดทนุไทยเพื่อท่ีจะบรรลถุึงเปา้หมายสงูสดุของการลงทนุ 

ถึงแม้ว่า บลจ. กสิกรไทยได้ยึดถือและปฏิบตัิตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทนุอย่างเคร่งครัดมาตลอด ในปี 
2562 บริษัทจัดการมีความพยายามและมุ่งมัน่ที่จะปรับปรุงและพฒันา การน านโยบายมาปฏิบตัิใช้ในการลงทนุให้เกิด
ประสทิธิผลให้ได้มากที่สดุ โดยสรุปใจความส าคญัได้ดงัตอ่ไปนี ้

 
หลักปฏิบัติที่ 1 กำรก ำหนดนโยบำยธรรมำภบิำลกำรลงทุนที่ชัดเจน 

เพื่อให้มัน่ใจในการปฏิบตัิตามหลกัธรรมาภิบาลการลงทนุอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจไปในแนวทางเดียวกนั 
ทางบริษัทจัดการได้จัดท า นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน เป็นครัง้แรกเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิภายใน ซึ่งได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในเดือนสิงหาคม 2561 โดยบริษัทจัดการได้น านโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนมาใช้
ร่วมกบั นโยบายด้านส่ิงแวดล้อม สงัคมและธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance (“ESG”)) ของทาง
บริษัทจดัการที่มีการน ามาปฏิบตัิตัง้แตปี่ 2556 มาปรับใช้ในกระบวนการลงทนุ ตัง้แตก่ารวิเคราะห์ การคดัเลอืกหลกัทรัพย์ 
และการสร้างพอร์ตโฟลโิอการลงทนุ ในสว่นการวิเคราะห์ ESG ทางบริษัทจดัการได้จดัท าผา่นแบบประเมินภายในจากทีม
ผู้จัดการกองทุนและนกัวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมลูจาก 1) แบบสอบถามเก่ียวกับประเด็น ESG ที่ส่งให้กับทางผู้ บริหารของ
บริษัทจดทะเบียนแยกตามรายอุตสาหกรรม 2) การเข้าเยี่ยมชมบริษัทและพบผู้ บริหาร และ 3) ข้อมูลที่เปิดเผยต่อ
สาธารณะอื่นๆ โดยทางบริษัทจัดการเช่ือว่าการวิเคราะห์การลงทุนที่ได้ครอบคลมุประเด็นทาง ESG เหล่านีจ้ะช่วยให้
สามารถบรรลเุปา้หมายด้านการลงทนุอยา่งยัง่ยืนได้ ส าหรับนโยบายธรรมาภิบาลการลงทนุและนโยบาย ESG ทางบริษัท
จดัการได้มีการปรับปรุงอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้มัน่ใจวา่ได้สะท้อนสภาพที่เปลี่ยนไปของสภาวะการลงทนุ โดยครัง้ลา่สดุมี
การทบทวนและผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทในเดือนมกราคม 2563 

 

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


ในปี 2563 ทางทีมจดัการลงทนุตราสารทนุได้มีการปรับปรุงวิธีการให้คะแนนและการจดัอนัดบั ESG ส าหรับหุ้น
แต่ละตวัที่อยู่ภายใต้ Stock Universe โดยให้น า้หนกัของแต่ละปัจจัย (E/S/G) ที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม 
เนื่องจากมีความเช่ือวา่ความส าคญัและผลกระทบจากแตล่ะปัจจยัมีไมเ่ทา่กนัในแตล่ะกลุม่อตุสาหกรรม 

 
           รูปภำพที่1: กระบวนกำรประเมิน ESG โดยใช้ข้อมูลภำยในที่ได้จำกกำรรวบรวมของ บลจ. กสิกรไทย 

 

 
 

หลักปฏิบัติที่ 2 กำรจัดกำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำงเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้ำ 

บริษัทจัดการมีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายและหลกัการก ากบัดแูล
กิจการที่ดี โดยค านึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของลกูค้าเป็นส าคญั บริษัทจดัการได้ก าหนดให้มี หลกัการก ากบัดูแลกิจการ 
และ นโยบายการป้องกนัการหาผลประโยชน์ในหนา้ทีโ่ดยมิชอบ ซึ่งครอบคลมุเร่ืองความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่ง
บริษัทจัดการและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง เช่นพนักงานหรือบริษัทในเครือ หรือระหว่างลูกค้าของบริษัทจัดการด้วยกันเอง  
รวมถึงนโยบายการปฏิบัติงานภายในต่างๆ อาทิเช่น นโยบายและหลักเกณฑ์การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือ
หลกัทรัพย์  การเปิดเผยข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียง เป็นต้น โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั ในหลายปีที่
ผ่านมา ทางบริษัทจดัการได้มีการปรับปรุงและทบทวนนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงให้มีความชดัเจน และเฉพาะเจาะจง
มากขึน้ รวมถึงสามารถเปรียบเทียบได้กับประเทศอื่นโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนซึ่งบริษัทได้มีการขยายการลงทุน
โดยตรงเพิ่มขึน้ นอกจากนีใ้นปี 2562 ทางบริษัทจัดการได้มีการปรับปรุงเกณฑ์การใช้สิทธิออกเสียงเก่ียวกับวาระ
คุณสมบตัิผู้ตรวจสอบบญัชีให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) 

เนื่องจาก บลจ. กสกิรไทย เป็นบริษัทในเครือของธนาคารกสกิรไทยซึง่ให้ความส าคญัอยา่งสงูในเร่ืองการตอ่ต้านการทจุริต
และคอร์รัปชัน่ นอกจากกลุม่ธนาคารกสิกรไทยและบริษัทในเครือได้เป็นประกาศเจตนารมณ์และเป็นสมาชิกขององค์กร  
Collective Action Against Corruption (CAC)  อนึ่ง ในเดือนมกราคม 2562 บลจ. กสิกรไทยได้ปฏิบตัิตาม นโยบาย “ไม่
รบัของขวญั”  ซึง่พนกังานไมส่ามารถรับของขวญัที่ได้มาจากการปฏิบตัิหน้าที่ได้  โดยไมค่ านงึถึงมลูคา่ 

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
https://www.kasikornasset.com/th/mutual-fund/download-documents/Pages/Proxy-Voting.aspx
https://www.kasikornbank.com/TH/IR/CorporateGovernance/principles-core-values/Pages/Gifts-and-Benefits.aspx
https://www.kasikornbank.com/TH/IR/CorporateGovernance/principles-core-values/Pages/Gifts-and-Benefits.aspx


หลักปฏิบัติที่ 3 กำรตัดสินใจและติดตำมบริษัทที่ลงทุนอย่ำงใกล้ชิดและทันเหตุกำรณ์ 

ตรำสำรทุน  

ทีมจดัการกองทนุตราสารทนุของบริษัทจดัการได้มีการเข้าพบกบัผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนอยา่งสม ่าเสมอ 
เนื่องจากเช่ือวา่การติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอยา่งมีประสทิธิภาพนัน้ สามารถกระท าได้
โดยการพบปะและแลกเปลีย่นความคิดเห็นกบับริษัทจดทะเบียนอยา่งตอ่เนื่อง 

นอกเหนือจากจดุประสงค์ในการติดตามเพื่อตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน การ engage อยา่ง
ต่อเนื่องกับบริษัทที่ลงทุน ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ทีมจดัการกองทนุได้ร่วมแสดงและแลกเปลี่ยนมมุมอง วิสยัทศัน์ กับ
ผู้บริหารและฝ่ายจดัการของบริษัทจดทะเบียน ถึงแนวทางการด าเนินงานและกลยทุธ์ของบริษัทในระยะยาว อยา่งไรก็ตาม
ในการที่บริษัทจดทะเบียนจะประสบความส าเร็จอยา่งยัง่ยืนได้ในระยะยาว จะต้องใช้เวลาและปรับเปลี่ยนพฒันากลยทุธ์
ทัง้นีบ้รรษัทภิบาลถือเป็นส่วนส าคญัในการด าเนินกลยุทธ์ไปสู่เป้าหมาย ทางบริษัทจัดการหวงัว่าการด าเนินการตาม
นโยบายธรรมาภิบาลการลงทนุอยา่งเคร่งครัดโดยผู้มีสว่นเก่ียวข้องในอตุสาหกรรมการลงทนุทกุภาคสว่น จะสามารถช่วย
ในการพฒันาตลาดทนุไทยก้าวสูค่วามยัง่ยืนในระยะยาวขึน้ไปได้อีกระดบัหนึง่ 
 
ตำรำงที่ 1 สรุปกำรเข้ำพบบริษัทจดทะเบียนของทมีจัดกำรกองทุนตรำสำรทุนในปี 2562 

 

 

 

 

ในปี 2562 ทีมจัดการกองทุนตราสารทุนได้มีการประชุมกับผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการของบริษัทจดทะเบียน
ทัง้หมด 1,349 ครัง้ จากจ านวนบริษัททัง้สิน้ 453 บริษัท ตามตารางที่ได้แสดงไว้ข้างต้น ถึงแม้วา่ทางทีมได้มีการเข้าพบกบั
ตัวแทนของบริษัทจดทะเบียนในหลายระดบัและฝ่ายงานเพื่อได้รับข้อมูลตามความเหมาะสม เพื่อช่วยท าการอ้างอิง 
(Cross reference) และตรวจสอบข้อมูลที่เปิดเผยโดยบริษัทจดทะเบียนได้ดีขึน้ ทางบริษัทจัดการให้ความส าคญัและ
ความจ าเป็นในการการเข้าพบกบัผู้บริหารระดบัสงูและกรรมการของบริษัทในการแลกเปลีย่นความคิดเห็นและมมุมอง ยงั
เป็นโอกาสที่สามารถบอกกล่าวผู้บริหารถึงข้อกังวลและข้อแนะน าของผู้ ลงทุน รวมทัง้การท าความเข้าใจทิศทางการ
ก าหนดกลยุทธ์ของบริษัทได้ดีขึน้ โดยทุกครัง้ที่ทางทีมเข้าพบกบับริษัทจดทะเบียนจะมีการจัดท าบนัทึกรายงานเพื่อใช้
ประกอบการตดัสนิใจในการลงทนุและเพื่อใช้ในการติดตามบริษัทจดทะเบียนตอ่ไป  

ส าหรับในกรณีที่มีเหตกุารณ์ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการที่ลงทนุหรือมีข้อกงัวล ทางบริษัทจดัการ 
จะมีการติดตอ่ขอเข้าพบหรือขอค าชีแ้จงจากกิจการท่ีลงทนุทนัที 

 

 



ตรำสำรหนี ้ 

ในสว่นของตราสารหนี ้ทีมจดัการลงทนุตราสารหนีจ้ะมีการตรวจสอบข้อมลูของผู้ออกตราสารอย่างสม ่าเสมอ 
โดยนอกจากการลงทนุในประเทศแล้ว ทางบริษัทจดัการยงัได้มีการขยายการลงทนุไปในตา่งประเทศอีก 18 ประเทศ เพื่อ
เป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในรายประเทศ  อุตสาหกรรม และระดบับริษัท  ทัง้นีเ้พื่อสร้างความมัน่ใจใน
สถานะทางการเงินและคณุภาพเครดิตของผู้ออกตราสาร ทัง้นีท้ีมจดัการลงทนุจะท าการตรวจสอบแนวโน้มและคณุภาพ
เครดิตทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพอย่างสม ่าเสมอ โดยการหาข้อมลูนัน้ อาจท าการหาข้อมลูจากแหลง่อื่นเพิ่มเติมเพื่อ
ช่วยในการประเมินความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร ในกรณีที่คณุภาพเครดิตของผู้ออกตราสารมีความนา่
กงัวล 

ในกรณีที่มีข้อสงสยัใด ๆ ในบริษัทผู้ออกตราสาร ทีมจดัการลงทนุจะท าการ Due Diligence กบับริษัทผู้ออกตรา
สารเพื่อประเมินความสามารถในการช าระหนีว้่ายังสามารถช าระได้ตรงตามก าหนดหรือไม่ หากในกรณีใดที่พบว่า
ความสามารถในการช าระหนีล้ดลง ทางทีมจดัการลงทนุจะพิจารณาหาแนวทางต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาเหลา่นัน้ โดยใน
หลายๆ ครัง้ที่ผ่านมา ทางทีมจดัการกองทนุได้ท างานอย่างใกล้ชิดกบับริษัทผู้ออกตราสารในการหาทางเลือกตา่ง ๆ ที่จะ
ช่วยป้องกนัการผิดนดัช าระหนีห้รือลดปัญหาที่อาจท าให้บริษัทได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ซึ่งสง่ผลทางลบต่อคณุภาพ
เครดิตของผู้ออกตราสารได้ กรณีที่ Credit Event ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้บริษัทจดัการจะหาทางออกที่เป็นไปได้ทัง้หมด 
ท าการประเมิน และเลือกทางออกที่ดีที่สุดเพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ ถือตราสารได้รับผลประโยชน์ที่สูงสุดภายใต้
ข้อจ ากดัที่มีอยู ่

ในปี 2562 ทีมจัดการลงทุนตราสารหนี  ้ได้เห็นถึงผลกระทบของการน ามาตรฐานทางการบัญชีใหม่ที่จะเร่ิม
น ามาใช้ในปี 2563 โดยสภาวิชาชีพบญัชีได้ชืแ้จงถึง “มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 เร่ืองสญัญาเช่า”ไว้วา่ 
มาตรฐานการลงบญัชีสญัญาเช่าแบบเก่าไมส่ามารถสนองความต้องการของผู้ ใช้งบการเงินได้ เนื่องจากวิธีการบญัชีแบบ
เก่าดงักลา่วไม่สะท้อนรายการการเช่าในทกุกรณี โดยเฉพาะการที่ไม่ได้ก าหนดให้ผู้ เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนีส้ินที่เกิดขึน้
จากสญัญาเช่า อันส่งผลให้สญัญาเช่าไม่ถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์และหนีส้ินในงบแสดงฐานะการเงิน (ทัง้ที่สิทธิกา รใช้
สินทรัพย์และ ภาระผกูพนัที่เกิดขึน้จากสญัญาเช่าเข้านิยามของสินทรัพย์และหนีส้ิน)  เมื่อไม่มีการบนัทึกบญัชีท าให้การ
วดัอตัราสว่น ทางการเงินท่ีส าคญัไมส่ะท้อนภาพความเสีย่งของกิจการ การน าวิธีการบญัชีใหมต่ามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัที่ 16 (IFRS 16) เร่ืองสญัญาเช่า ซึ่งก าหนดให้ผู้ เช่ารับรู้สิทธิการใช้สินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ในงบการเงิน
และ รับรู้หนีส้นิจากภาระผกูพนัท่ีเกิดขึน้จากสญัญาเช่าเข้ามาในงบการเงิน  รวมทัง้ยงัเพิ่มการเปิดเผยข้อมลูซึง่จะสะท้อน
ภาพความเสีย่งทางการเงินและเงินทนุของผู้ เช่าได้ดีขึน้ 

เมื่อมีการบนัทึกบญัชีตามสญัญาเช่าตามมาตรฐานใหม่ ย่อมท าให้อตัราสว่นที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะในสว่นของ
หนีส้ินเปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ ออกตราสารหนีม้ีแนวทางที่แตกต่างกันในการปรับแก้ไขข้อก าหนด 
(Covenants) ที่ตัง้ไว้เดิม ดงันัน้บริษัทจดัการจึงต้องพิจารณาการขอแก้ไขข้อก าหนด (Covenants) ตามเง่ือนไขของผู้ออก
ตราสารแต่ละราย โดยพิจารณาความเสี่ยงของผู้ออกตราสารภายใต้เง่ือนไขที่ขอปรับเปลี่ยนเป็นหลกัและเปรียบเทียบกบั
อตัราการชดเชย (ถ้ามี) โดยจะท าการวิเคราะห์งบการเงินที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามมาตรฐานบญัชีใหม่ ผลกระทบหากมี
การแก้ไขข้อก าหนด (Covenants) ตามที่ผู้ออกร้องขอ  ในบางกรณีอาจมีการเจรจาให้ผู้ออกตราสารปรับปรุงเง่ือนไขตามที่ 
บริษัทจดัการเห็นสมควร หรือ อาจไมอ่นมุตัิหากวา่การขอแก้ไขข้อก าหนด (Covenants) ไมส่มเหตสุมผล 



แนวทางภายในในการพิจารณามีปรับแก้ข้อก าหนดสทิธ์ิ (Covenants)  มี ดงันี ้
1. ประเมินและวิเคราะห์ถึงผลกระทบหากมีการแก้ไขดงักลา่ววา่สามารถจะยอมรับความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลง

ข้อก าหนดสทิธิที่จะปรับแก้ไขใหมห่รือไม ่ 
2. ถ้ายอมรับ  จะต้องมีการชดเชยความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ (สว่นใหญ่การปรับแก้ไขจะท าให้ผู้ลงทนุตราสารหนีม้ีความ

เสีย่งเพิ่มขึน้)อยา่งไรหรือไม่ 
3. ค่าชดเชยความเสี่ยงดงักลา่วจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป  เนื่องจากมีความแตกต่างกนัในหลายมิติของผู้ออกตรา

สารหนี ้เช่น ประเภทธุรกิจ อนัดบัเครดิต ข้อก าหนดสทิธิที่จะมีการแก้ไข 
4. คณะท ำงำนพิจำรณำกำรลงทนุสว่นตรำสำรหนีจ้ะท ำกำรพิจารณาเบือ้งต้น และขออนมุตัิต่อคณะอนกุรรมการ

พิจารณาการลงทนุ และคณะอนกุรรมการบริหารความเสีย่งด้านการลงทนุตอ่ไป 
 
กองทุนฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 

ทางฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ลงทุนได้มีการเพิ่มเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า ในกรณีที่เป็น Outsourced Fund 
Manager หรือ  Master Fund Manager ว่าต้องมีการก าหนดนโยบายเ ร่ือง Stewardship Code และแนวทางการ
ปฏิบตัิงานด้าน ESG รวมถึงได้มีการสอบถามไปยงัคูค้่าทกุราย อาทิเช่น Lombard Odier, Amundi, Alliance Bernstein, 
Natixis โดยผลตรวจสอบพบว่าคู่ค้าทุกรายมีนโยบายและแนวทางการปฏิบตัิในเร่ืองดงักล่าวครบถ้วน ยกตวัอย่างเช่น 
Lombard Odier มีการก าหนดนโยบายในเร่ืองดงักลา่วและยงัระบวุา่ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องในประเทศตา่งๆ ที่
มีการด าเนินงานอยู ่(ยโุรป สวิสเซอร์แลนด์ ญ่ีปุ่ น สหราชอาณาจกัร) นอกเหนือจากการสอบถามโดยตรงกบัคูค้่าแล้ว ทาง
ทีมกลยทุธ์ผลติภณัฑ์ลงทนุยงัท าการ Cross Check ค าตอบของคูค้่ากบัแหลง่ข้อมลูที่เปิดเผยต่อสาธารณะอื่นๆ ด้วย เช่น 
เวบไซต์ของคูค้่า เพื่อความมัน่ใจอีกระดบัหนึง่ 

 
ทรัสตขีองทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์  

ในปี 2562 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 ระบบการ
เปิดเผยข้อมลู ระบบการรับเร่ืองร้องเรียน การจดัเตรียมกรมธรรม์ประกนัภยัเพื่อคุ้มครองความเสยีหาย ระบบในการก ากบั
ดแูลการบริหารจดัการปฏิบตัิงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ระบบป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ระบบในการ
ค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน/การลดทนุ การจดัประชมุสามญัประจ าปีและ/หรือวิสามญั
ประจ าปี และการขอมติผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ การมอบหมายงานท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจจดัการลงทนุ ระบบการจดัท า
และจดัเก็บเอกสารและข้อมลู และแผนรองรับการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปอยา่งตอ่เนื่อง 

นอกเหนือจากการท างานด้านปฎิบตัิการของกองทรัสต์แล้ว ทรัสตีได้ท าหน้าที่ร่วมท าการจัดตัง้กองทรัสต์ ซึ่ง
ฝ่ายทรัสตีได้พิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุนในด้านต่างๆ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุน เป็นไป



ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องตา่งๆ รวมถึงกฎหมายท้องที่ของพืน้ที่ที่ทรัพย์สินตัง้อยู ่อีกทัง้ได้พิจารณาศึกษาแนวนโยบายและ
การบริหารจดัการของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ วา่สอดคล้องและไมข่ดัตอ่กฎหมายตา่งๆด้วยเช่นกนั 

ตวัอย่างของ Engagement กบับริษัทจดทะเบียนทีท่าง บลจ. กสิกรไทยมีการลงทนุในประเด็นต่างๆ อยู่ใน ภาคผนวก  I 

 
หลักปฏิบัติที่ 4 กำรเพิ่มระดับในกำรติดตำมบริษัทที่ลงทุน เมื่อเหน็ว่ำกำรติดตำมในหลักปฏิบัตทิี่ 3 ไม่เพียงพอ  

ในกรณีที่มีประเด็นที่น่ากังวลและอาจเกิดผลกระทบในแง่ลบ ทางบริษัทจัดการจะได้มีการยกระดับการท า 
Engagement โดยอาจน าเร่ืองขึน้ไปหารือกบัคณะกรรมการของบริษัทนัน้ๆ ตวัอย่างเช่น ในปี 2562 ทาง บริษัทจัดการ
ร่วมกบัผู้ลงทนุสถาบนัได้ท าจดหมายในนามสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ (AIMC) ขอค าชีแ้จงและแนวทางการด าเนินการ
เร่ืองการใช้ข้อมลูภายในท่ียงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณชนต่อคณะกรรมการบริษัท จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล (“JAS”) และ
กลุ่มบริษัท และในเวลาต่อมาทางบริษัทจัดการ ตัวแทนผู้ ลงทุนสถาบันและผู้ แทนจาก AIMC ได้มีการเข้าพบตวัแทน
คณะกรรมการและผู้บริหาร JAS และ JASIF   เพื่อสอบถามและหารือถึงผลกระทบจากกรณีผู้บริหารใช้ข้อมลูภายในเป็น
ความผิดการใช้ข้อมูลภายในหาผลประโยชน์ (Insider Trading) และการท าให้ราคาหลกัทรัพย์มีสภาพผิดไปจากภาวะ
ปกติ (Market Manipulation) และมาตรการป้องกันในอนาคต (รายละเอียดอยู่ใน ภาคผนวก 1 “ตวัอย่างกรณีการท า 
Engagement ของ JAS ”) 
 
 
หลักปฏิบัตทิี่ 5 กำรเปิดเผยนโยบำยกำรใช้สิทธิออกเสียงและผลกำรใช้สิทธิออกเสียง  

บริษัทจดัการมีนโยบายภายในเก่ียวกบัการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในฐานะบริษัทจดัการลงทนุ ซึ่ง
แนวทางการออกเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ระบไุว้อย่างชดัเจน ซึ่งลา่สดุมีการปรับปรุงเพิ่มเติมและผ่านการอนมุตัิ
จากคณะกรรมการบริษัทในเดือนมกราคม 2563 นอกจากนี ้บริษัทจัดการยงัสมคัรใช้บริการงานวิจยัด้านการออกเสียง
ประชุมผู้ ถื อหุ้ น  (Proxy Research Service)  จาก  Institutional Shareholder Services Inc.  ( ISS)  เพื่ อ ใ ช้ ในการ
เปรียบเทียบและอ้างอิงกบัแนวทางในการปฏิบตัิของสากล อย่างไรก็ดีทางบริษัทจดัการสงวนสิทธ์ิในการใช้วิจารณญาณ
ของตนเองในการใช้สทิธิออกเสยีงแทนผู้ ถือหนว่ยและลกูค้า  

ในปีที่ผา่นมา บริษัทจดัการใช้สทิธิออกเสยีงในการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนจ านวน 235 บริษัท โดย

เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ของไทย 173 บริษัท (145 บริษัทเป็นการลงทุนของกองทุนประเภท Active 

strategy และ 28 บริษัทเป็นการลงทนุของกองทนุประเภท Passive strategy) และ 62 บริษัทเป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์อื่นในต่างประเทศ (ทัง้หมดเป็นการลงทุนของกองทุนประเภท Active strategy) จากวาระการประชุม

ทัง้หมด 2,260   วาระ มีการใช้สิทธิออกเสียง “เห็นด้วย” รวม 2,039 วาระ “คดัค้าน” รวม 113 วาระ และ “งดออกเสียง” 

รวม 108 วาระ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
 



ตำรำงที่ 2 รำยละเอียดกำรใช้สิทธิออกเสียงในกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

 

แผนภูมิที่ 1 กำรใช้สิทธิออกเสียงจ ำแนกเป็นรำยประเทศ                        แผนภูมิที่ 2 กำรใช้สิทธิออกเสียงจ ำแนกตำมมติ 

    

                         

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 3  กำรใช้สิทธิออกเสียงจ ำแนกตำมมติ                               แผนภูมิที่ 4  กำรใช้สิทธิออกเสียงจ ำแนกตำมมติ 

                 ส ำหรับหุ้นสำมัญต่ำงประเทศ                                                       ส ำหรับหุ้นสำมัญในประเทศ 

               

                                

 

 

 
วาระการประชุมที่บริษัทจัดการใช้สิทธิออกเสียง “คัดค้าน” โดยส่วนใหญ่เป็นเร่ือง 1) วาระที่เ ก่ียวกับ 

คณะกรรมการบริษัท เช่น กรรมการอิสระมีการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องกนัมากกว่า 9 ปี (73%) การเสนอช่ือคณะกรรมการ
ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีการขาดการประชมุอยา่งมีนยัส าคญัในปีก่อนหน้า (21%)  และ 2) วาระที่เก่ียวกบัคณุสมบตัิผู้
ตรวจสอบบญัชี ซึง่มีการท าหน้าที่ติดตอ่กนัเกินกวา่ 5 ปี  ส าหรับวาระท่ีใช้สทิธิออกเสยีง “งดออกเสยีง” สว่นใหญ่เป็นวาระ
ที่ทางบริษัทจดทะเบียนให้ข้อมลูที่ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจ อย่างไรก็ตาม ทัง้นีปั้ญหาของการให้ข้อมลูที่ไมเ่พียงพอตอ่
การตดัสินใจใช้สิทธิออกเสียง สว่นใหญ่จะเกิดขึน้ในหุ้นในกลุม่ประเทศอาเซียนอื่นๆ มากกว่าหุ้นไทย โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้  



ตำรำงที่ 3 กำรใช้สิทธิออกเสียงคัดค้ำนและงดออกเสียง จ ำแนกตำมประเภทของวำระ 

 

 

 

 

 

 



หลักปฏิบัติที่ 6 ควำมร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตำมควำมเหมำะสม (Collective Engagement)  

โดยสว่นใหญ่บริษัทจดัการเลือกที่จะสื่อสารกบักิจการที่ลงทุนเป็นการสว่นตวั (Private Discussion) เนื่องจาก
บริษัทจดัการมีความเช่ือมัน่ในการรักษาความสมัพนัธ์ที่ดีกบัผู้บริหารในกิจการที่ลงทนุ และเพื่อเป็นการปอ้งกนัการเข้าใจ
ผิดและผลลพัธ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึน้จากการสื่อสารต่อสาธารณะในวงกว้าง ส าหรับในการด าเนินการกับกิจการที่
ลงทนุที่มีข้อกงัวลและไมส่ามารถแก้ไขปัญหาได้หลงัจากเพิ่มระดบัในการติดตาม ทางบริษัทจดัการอาจมีการร่วมมือกบัผู้
ลงทนุอื่น (ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ) หรือผู้มีสว่นได้เสยีของกิจการ(Collective Engagement) หากเห็นสมควรเพื่อให้
กิจการท่ีลงทนุเห็นความส าคญัของประเด็นข้อกงัวลของบริษัทจดัการและน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงในทางที่ดีขึน้ 

บริษัทจดัการได้ให้ความร่วมมือกบันกัลงทนุสถาบนัในประเทศรายอื่นผา่นทางองค์กรที่เก่ียวข้องในอตุสาหกรรม 
เช่น สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ (AIMC) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) รวมถึงองค์กรก ากับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (SEC) และธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)  ทัง้นีบ้ริษัทจดัการยงัได้มีสว่นร่วมในการท า
ประชาพิจารณ์ (Public hearing) และ/หรือให้ข้อเสนอแนะในเร่ืองหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลหรือประกาศจากหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้องอย่างสม ่าเสมอ. อนึ่งทางบริษัทจดัการยงัสง่ตวัแทนเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ ESG Collective Action ที่มีการ
จดัตัง้ขึน้ในนามของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

 
หลักปฏิบัติที่  7 กำรเปิดเผยนโยบำยธรรมำภิบำลกำรลงทุน และกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อลูกค้ำอย่ำง 

สม ่ำเสมอ  

นโยบายธรรมาภิบาลการลงทนุของบริษัทจดัการจะถกูเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการเพื่อ
น าไปสูค่วามโปร่งใส ความเข้าใจและความเช่ือมัน่ในการปฏิบตัิหน้าที่ของบริษัทจดัการ รวมถึงการรายงานผลการปฏิบตัิ
ตามนโยบายดงักลา่วพร้อมรายละเอียด 

 

 

 

 

 

 

 



ภำคผนวก 1 

ตัวอย่ำงกำรเข้ำท ำ Engagement ของ บลจ. กสิกรไทยและบริษัทจดทะเบียน 

 

                                                                                                        

  ตรำสำรทุน           ตรำสำรหนี ้        Feeder Funds                ทรัสตี                  กำรประชุมผู้ถอืหุ้น 
  

    ด้ำนสิ่งแวดล้อม        ด้ำนสังคม      ด้ำนธรรมำภบิำล      กำรติดตำมควำมเสี่ยง      กำรด ำเนินงำน 

 
    พึงพอใจ       ต้องติดตำม           น่ำกังวล            

 

1.บมจ. บริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (“BAM”) 
2. บมจ. กรุงเทพดสุติเวชการ (“BDMS”) 
3. บมจ. ซีเค พาวเวอร์ (“CKP”) 
4. บมจ. ซีพี ออลล์ (“CPALL”) 
5. บมจ. เซ็นทรัลพฒันา (“CPN”) 
6. บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล (“GGC”) 
7.IHH Healthcare Berhad (“IHH MK”) 
8. บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส (“IVL”) 
9. บมจ. จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล (“JAS”) และ กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จสัมิน (“JASIF”) 
10. บมจ. เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ (“JWD”) 
11. บมจ. น า้ตาลขอนแก่น (“KSL”) 
12. บมจ. เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ (“MEGA”) 
13. บมจ. โอสถสภา (“OSP”) 
14. บมจ. แพลน บี มีเดีย (“PLANB”) 
15. กลุม่กองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
16. บมจ. ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่ (“SAWAD”) 
17. บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชัน่ (“STEC”) 
18. บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (“TISCO”) 
19. ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) (“TMB”)  
20. บมจ. ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป (“TU”) 
 



1. บมจ. บริหำรสินทรัพย์ กรุงเทพพำณิชย์ (“BAM”) 

 

 บริบท: 

BAM จัดตัง้ขึน้ในรูปแบบของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ (Asset Management Corporation: AMC) เมื่อปี 2540 
ภายใต้การด าเนินงานของกองทนุฟืน้ฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน เพื่อบริหารจัดการลกูหนีด้้อยคุณภาพ (NPLs) 
ของธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ ภายหลงัจากธนาคารแหง่ประเทศไทยมีค าสั่งปิดกิจการ และหลงัจากนัน้ในล าดบัตอ่มา 
BAM ก็มีการด าเนินธุรกิจด้วยการเข้าประมลูซือ้ลกูหนี ้NPLs จากธนาคารพาณิชย์ต่างๆ มาบริหารจดัการอีกด้วย ทัง้นี ้
เพื่อช่วยให้ธนาคารพาณิชย์แยกลกูหนี ้NPLs ออกจากระบบสถาบนัการเงินได้อยา่งรวดเร็ว และสามารถมุง่เน้นพนัธกิจใน
ด้านการเป็นแหลง่จดัหาเงินทนุให้แก่ภาคธุรกิจเพื่อขบัเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศตอ่ไป ทัง้นี ้ในการแยกหนี ้NPLs 
ออกจากระบบธนาคารพาณิชย์เพื่อบริหารจดัการติดตามลกูหนี ้NPLs ภายใต้การด าเนินการของ AMC นัน้ AMC จะเข้า
ประมลูซือ้พอร์ตลกูหนี ้NPLs ในราคาที่มีสว่นลดจากมลูคา่หลกัประกนัของลกูหนี ้NPLs และได้รับโอนหลกัประกนัพร้อม
ทัง้สทิธิเรียกร้องตามมลูหนีเ้งินต้นและดอกเบีย้คงค้างของลกูหนี ้NPLs เหลา่นัน้มาจากสถาบนัการเงินที่ขายลกูหนี ้NPLs 
ซึง่ในการท าธุรกิจของ AMC นอกจากจะสามารถท าก าไรจากมลูคา่หลกัประกนัท่ีสงูกวา่ราคาซือ้แล้ว AMC ยงัมีบทบาทใน
การติดตามลกูหนีใ้ห้ช าระเงินต้นและดอกเบีย้ตามสทิธิเรียกร้องของเจ้าหนีท้ี่พงึมีตามสญัญาเงินกู้ยืมอยา่งเต็มที่ด้วย ทัง้นี ้
เพื่อป้องกันมิให้เกิดแรงจูงใจในการที่ลกูหนีส้ร้างหนีใ้นระบบสถาบนัการเงินมากเกินความจ าเป็น โดยหวงัประโยชน์ที่
อาจจะได้รับจากการเป็นหนี ้NPLs ภายใต้การจดัการของ AMC 

กำรติดตำม: 

บริษัทจัดการได้ตัง้ค าถามกบัผู้บริหาร BAM ในระหว่างการประชุมสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
ตดัสินใจลงทนุ ซึ่งพบว่า BAM ตระหนกัดีถึงบทบาทในด้านการติดตามทรัพย์เพื่อช าระหนีต้ามสิทธิเรียกร้องตามสญัญา
เงินกู้ที่ผูกพนัลกูหนีแ้ต่ละรายให้ได้มากที่สดุ นอกเหนือจากการท าก าไรจากส่วนต่างของราคาในการขายหลกัประกัน
เทา่นัน้ ซึง่จะเป็นการช่วยรักษาความตระหนกัในด้านความรับผิดชอบในการตดัสินใจก่อหนีแ้ละการช าระหนีข้องลกูหนีใ้น
ระบบสถาบนัการเงิน  

ผลลัพธ์: 

การบริหารจดัการลกูหนี ้NPLs ผ่านกลไกลการท างานของ AMCs ช่วยแยกภารกิจในการติดตามลกูหนี ้NPLs 
ออกจากระบบสถาบนัการเงินได้อยา่งรวดเร็ว นบัเป็นกลไกที่มีความจ าเป็นโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในช่วงเกิดวิกฤตตา่งๆ ช่วย
ให้ธนาคารพาณิชย์สามารถกลบัมาท าหน้าที่เป็นแหลง่เงินทนุสนบัสนนุภาคธุรกิจได้ตามปกติ ซึง่นอกเหนือจากการด าเนิน
ธุรกิจเพื่อเป้าหมายในด้านก าไรแล้ว AMCs ยังต้องระมดัระวงัไม่สร้างแรงจูงใจแก่ลกูหนีใ้นระบบสถาบันการเงินให้มี
พฤติกรรมในลกัษณะ moral hazard อีกด้วย 

 

 



2. บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชกำร (“BDMS”) 

 

บริบท: 
 

ในเดือนมกราคม 2562 ก.ล.ต. ได้รับข้อมลูจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และตรวจสอบเพิ่มเติมพบวา่ 
นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ และนางนฤมล ใจหนกัแน่น ร่วมกนัซือ้
ขายหุ้น BA อยา่งตอ่เนื่อง และจบัคูซ่ือ้ขายหลกัทรัพย์ BA ระหวา่งกนัเองในลกัษณะอ าพรางการซือ้ขาย ท าให้บคุคลทัว่ไป
เข้าใจผิดเก่ียวกับราคาหรือปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์ และส่งผลให้ราคาและปริมาณการซือ้ขายหุ้น BA ผิดไปจาก
สภาพปกติของตลาด คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพง่ (ค.ม.พ.) มีมติให้ ก.ล.ต.น ามาตรการลงโทษทาง
แพ่งมาใช้บงัคบักับผู้กระท าความผิดทัง้สามราย โดยก าหนดให้ผู้กระท าความผิดช าระเงินค่าปรับทางแพ่ง รวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้ 499.45 ล้านบาท และเข้าข่ายเป็นผู้มีลกัษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทท่ี
ออกหลกัทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
กำรติดตำม:  
 

บริษัทจัดการได้ขอเข้าพบผู้ บริหารของBDMS เพื่อท าความเข้าใจเก่ียวกับกรณีที่เกิดขึน้และสอบถามถึง
ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทภายหลงัจากการพ้นจากต าแหน่งของ  นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และแพทย์
หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ 
 
ผลลัพธ์: 
 

ผู้กระท าความผิดทัง้สามรายยอมปฏิบตัิตามมาตรการลงโทษทางแพ่งตามที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการ
ลงโทษทางแพง่ก าหนดแตโ่ดยดี และได้ช าระคา่ปรับทางแพ่งรวม 499.45 ล้านบาท  รวมถึงสง่หนงัสือถึงตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยเร่ืองการขอลาออกจากต าแหน่งของผู้บริหาร 2 ท่าน ประกอบด้วย 1. นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททอง
โอสถ เป็นกรรมการ / ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ / ประธานกรรมการบริหาร   2.แพทย์หญิง
ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ เป็นกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบตัิการ  

ภายหลงัจากที่ได้สอบถามข้อมลู ผู้บริหารเช่ือวา่กรณีดงักลา่วจะไม่สง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานและนโยบาย
การท างานของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั และกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ใหม่ เป็นบคุคลที่มีความรู้ความสามารถและความ
เข้าใจในบริษัทเป็นอย่างดี โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตัง้ นางนฤมล น้อยอ ่า ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท แทน
นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และแต่งตัง้นายพฒุิพงศ์ ปราสาททองโอสถ ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท แทน 
แพทย์หญิง ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 23 มกราคม 2562 ซึง่บริษัทจดัการได้รับทราบกรณีที่เกิดขึน้
และจะคอยติดตามสถานการณ์ดงักล่าวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีแพทย์หญิง ปรมาภรณ์ ได้ครบก าหนดการห้ามเป็น
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน 1 ปีแล้ว เมื่อวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2563 



3. บมจ. ซีเค พำวเวอร์ (“CKP”) 

 

บริบท: 
 

ในเดือนตุลาคม 2562 ผู้ เช่ียวชาญด้านสิ่งแวดล้อมแสดงความกงัวลต่อระบบนิเวศวิทยาของแม่น า้โขงที่เสื่อม
โทรมลงจากการโครงการเขื่อนต่างๆที่ถกูสร้างขึน้ โดยมี 11 จาก 28 เขื่อนที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเขื่อนที่ลา่สดุคือ 
โครงการเขื่อนไซยบรีุ โดยเหตกุารณ์ดงักลา่ว ผู้ เช่ียวชาญทางสิ่งแวดล้อมเรียกว่า "ภาวะไร้ตะกอน" โดยมีการกกัตะกอน
เหนือเขื่อนจนไม่สามารถไหลตามน า้มายังท้ายเขื่อนได้  และท าให้เกิดความผิดปกติที่น าไปสู่ผลกระทบมากมายต่อ
สิง่มีชีวิตในล าน า้ 
 
กำรติดตำม: 
 

บริษัทจดัการได้ติดตอ่ไปยงับริษัท CKP เพื่อชีแ้จงปัญหานีแ้ละสอบถามถึงการท างาน/การจดัการเคร่ืองจกัรของ
เขื่อนไซยบุรี ในแง่ของการไหลผ่านของตะกอนจากเหนือไปยงัท้ายเขื่อน รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตัง้แต่เขื่อน
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2562 
 
ผลลัพธ์: 
 

ผู้บริหารอธิบายวา่โครงสร้างของเขื่อนไซยะบรีุ มี spillway อยูท่ัง้สิน้ 11 ตวั ที่ท าหน้าที่ระบายน า้และตะกอนไหล
จากเหนือเขื่อนมายงัท้ายเขื่อน โดย 4 ใน 11 ตวันี ้จะท าหน้าที่ระบายตะกอนโดยเฉพาะ เพื่อไมก่กัตะกอนไว้เหนือเขื่อน ใน
ขณะเดียวกนั เขื่อนไซยะบรีุถกูออกแบบมาให้รักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ โดยเฉพาะทางปลาผ่าน (Fish Passage) 
โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่สุด บริษัท CKP มีความกังวลอย่างมากต่อข้อกล่าวหาและมั่นใจว่าระบบเขื่อนไซยบุรีไม่
เก่ียวข้องกบัปัญหาดงักลา่ว บริษัทจดัการ รับทราบและติดตามปัญหานีอ้ย่างตอ่เนื่อง ลา่สดุพบว่าสถานการณ์ดีขึน้ และ
แมน่ า้โขงมีสส้ีมอิฐดงัที่ควรจะเป็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. บมจ. ซีพี ออลล์ (“CPALL”) 
 
 

บริบท: 

CPALL ได้ริเ ร่ิมโครงการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (green packaging) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะลด
ผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดน้อยที่สดุ และเพื่อให้บรรลเุป้าหมายด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืนตลอดทัง้วฏัจกัร
สินค้า หนึ่งในโครงการที่ทางบริษัทได้ด าเนินการ คือ โปรแกรม “ลดวนัละถงุ คณุท าได้” ซึ่งได้เร่ิมเมื่อวนัที่ 7 พฤศจิกายน 
2561 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสงัคมเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ถุงพลาสติก  โดยในปี 2661 ผลการด าเนิน
โครงการ คือ สามารถลดใช้ถงุพลาสติกสะสมทัง้สิน้ 153.72 ล้านใบต่อปี และบริษัทมีความตัง้ใจที่จะด าเนินการต่อเนื่อง
ในการเปลีย่นพฤติกรรมทางสงัคม และตัง้เปา้ที่จะลดการใช้ถงุพลาสติกในปี 2562 ทัง้สิน้ 1,000 ล้านใบ หรือ 2,900 ตนั 

กำรติดตำม: 

บริษัทจดัการ ได้ติดต่อบริษัทเพื่อสอบถามกลยทุธ์และแผนการด าเนินการในรายละเอียดที่บริษัทจะน ามาใช้ใน
การปรับเปลีย่นพฤติกรรมผู้บริโภค และติดตามผลเป็นระยะ 

ผลลัพธ์: 

บริษัทได้พฒันาหลายโครงการเพื่อรณรงค์ให้ผู้บริโภคเปลีย่นพฤติกรรมในการใช้ถงุพลาสติก ยกตวัอยา่งเช่น เมื่อ
ลกูค้ามีการซือ้สนิค้าโดยไมรั่บถงุพลาสติกและจ่ายเงินผา่นช่องทาง all member card จะได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ และ เมื่อ
ลกูค้าซือ้สินค้าที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการโดยยินดีไม่รับถงุพลาสติก ทางบริษัทจะน าเงินไปบริจาก 0.20 บาทต่อถงุให้แก่
มลูนิธิตา่งๆ ซึง่ผลการด าเนินโครงการตา่งๆดงักลา่ว ท าให้บริษัทบรรลเุปา้หมายที่ตัง้ไว้ส าหรับปี 2562 คือ สามารถลดการ
ใช้ถงุพลาสติกได้ 998 ล้านใบ ซึง่ทางบริษัทจดัการ รับทราบพฒันาการเชิงบวกในครัง้นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. บมจ. เซ็นทรัลพัฒนำ (“CPN”) 

 

บริบท: 

ข้อมลูขององค์การอตุนุิยมวิทยาโลกชีว้า่ปี 2562 เป็นปีที่ร้อนท่ีสดุเป็นอนัดบัท่ีสองหลงัจากปี 2559 ภาวะโลกร้อน
เป็นวิกฤตที่หลกีเลีย่งไม่ได้ของศตวรรษที่ 21 แม้วา่หลายคนอาจลงัเลที่จะด าเนินการเพราะเป็นการยากที่จะวดัผลกระทบ
ที่เกิดขึน้จริงบนโลกของเรา แต่ในความเป็นจริงเราทุกคนไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการกระท าของมนุษยชาติเร่ิมส่งผล
กระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนั ฤดูร้อนและฤดหูนาวที่อุณหภูมิสงูขึน้เป็นตวัอย่างที่ชดัเจนของสิ่งนี ้ตามข้อมลูจาก 
Climate Central องค์กรด้านวิทยาศาสตร์ชีว้า่ปัจจบุนัมีประชากรราว 150 ล้านคนอาศยัอยู่ใต้ระดบัที่ต ่ากว่าระดบัน า้ขึน้ 
High Tide เมืองชายฝ่ังเช่น จาการ์ตา โฮจิมินห์ซิตี ้และกรุงเทพฯก าลงัเผชิญกบัภยัคกุคามที่เพิ่มมากขึน้ ในฐานะสมาชิก
ของดชันีความยัง่ยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) CPN เป็นหนึง่ในผู้น าในการตอ่สู้กบัการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูิอากาศผา่นการบริหารทรัพยากรและการจดัการสาธารณปูโภคที่มีประสทิธิภาพ 

กำรติดตำม:  

บริษัทจดัการสื่อสารกบั CPN อย่างตอ่เนื่องเพื่อรับทราบความคืบหน้าและสนบัสนนุให้ CPN อยู่ในแนวทางการ
จดัการอย่างยัง่ยืน ลา่สดุ บริษัท ยืนยนัเป้าหมายที่จะลดการใช้ไฟฟ้าต่อพืน้ที่เฉพาะ(Specific Electricity Consumption 
per unit area) 20% ในปี 2568 เมื่อเทียบกบัปีฐาน 2558 

ผลลัพธ์: 

CPN ได้ด าเนินการหาแนวทางและนโยบายเพื่อให้ครอบคลมุการด าเนินงานและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และพลงังาน ตวัอย่างของแนวทางและความคืบหน้ามีดังนี ้เช่น ในปี 2562 บริษัท ประสบความส าเร็จในการติดตัง้ระบบ
โซล่าเซลล์ 4 แห่งใหม่ รวมเป็น 8 แห่งที่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ทัง้หมดคิดเป็น 9,045 เมกะวตัต์ต่อ
ชัว่โมง (MwH) เพิ่มขึน้ 46% จากปีก่อน นอกจากนีก้ารใช้ Specific Electricity Consumption per unit area (SEC) แสดง
ให้เห็นวา่ลดลง 2.8% ในปี 2019 จากปี 2018 อยา่งไรก็ตามเมื่อเทียบกบัฐานปี 2558 ประสทิธิภาพดีขึน้แล้วกวา่ 11.4% 

 
 
 

 

 

 

 



6. บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล (“GGC”) 

 

บริบท: 

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ได้แจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในเดือนมิถุนายน ปี 2561 เก่ียวกับ
ปัญหาเร่ืองข้อมูลวัตถุดิบคงคลงัในระบบมีจ านวนแตกต่างอย่างมีนัยส าคญักับปริมาณวัตถุดิบคงคลงัที่มีอยู่จริง  ณ 
สถานท่ีเก็บรักษาวตัถดุิบที่เก็บไว้กบัคูค้่า 

กำรติดตำม: 

บริษัทจดัการได้ท าหนงัสืออยา่งเป็นทางการถึงประธานกรรมการของ GGC และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของพี
ทีที โกลบอล เคมีคอล (PTTGC) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ใน วนัที่ 28 สิงหาคม 2561 แสดงถึงความกงัวลของบริษัทจดัการ ต่อ
เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้และสอบถามเก่ียวกบัขัน้ตอนการปฏิบตัิในการตรวจนบัปริมาณวตัถดุิบอยา่งละเอียดและกระบวนการ
ตรวจสอบภายในส าหรับการปฏิบตัิงานส าหรับบุคคลที่เก่ียวข้องเพื่อป้องกันมิให้ปัญหาในลกัษณะดงักล่าวเกิดขึน้อีก  
รวมทัง้การติดตามผู้กระท าผิด และบทลงโทษตอ่การกระท าความผิดและการเรียกร้องคา่เสยีหาย 

บริษัทจัดการ ได้ติดตามสอบถามถึงความคืบหน้าในการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน กระบวนการจัดหา
วตัถดุิบของ GGC และการเรียกร้องคา่เสยีหายตอ่เหตกุารณ์ดงักลา่วเพิ่มเติม ในช่วงปี 2562 ที่ผา่นมา 

ผลลัพธ์: 

GGC ได้ท าหนงัสอืชีแ้จงตอบข้อสอบถามของ บริษัทจดัการ  ถึงวิธีการตรวจนบัปริมาณวตัถดุิบคงคลงัของบริษัท
เองและคู่ค้า กระบวนการตรวจสอบภายในอย่างละเอียด รวมถึงการพิจารณาเพิ่มความรัดกุมในการด าเนินงาน ความถ่ี
การตรวจวัดปริมาณวัตถุดิบเป็นประจ าทุกไตรมาส ในส่วนของการกระท าผิดของพนักงาน คณะท างานตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงของ GGC ได้สง่มอบข้อมลูที่ตรวจพบให้กบัคณะกรรมการสอบสวนทางวินยั ซึ่งพบว่ามีผู้บริหารและพนกังาน
จ านวนหนึ่งที่กระท าผิดทางวินัย ดังนัน้ GGC ได้ด าเนินการลงโทษทางวินัยต่อผู้ บริหารและพนักงานดังกล่าวเป็น
รายบุคคลตามระเบียบข้อบงัคบัว่าด้วยวินยัของ GGC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี ้GGC ยงัได้เปิดเผยรายละเอียด
เหตกุารณ์ดงักลา่วในรายงานประจ าปี 2562 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

ในวนัที่ 27 ธนัวาคม 2562 GGC ได้แจ้งความคืบหน้าการด าเนินการเก่ียวกบัเหตกุารณ์วตัถดุิบคงคลงัขาดหาย
ผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย สรุปได้ดงันี ้

ความคืบหน้าทางคดีและการด าเนินการตามกฏหมายส าหรับคดีอาญา บริษัทฯ จะประสานงานให้พนกังาน
สอบสวนสรุปส านวนส่งให้พนกังานอยัการโดยเร็ว เมื่อพนกังานอยัการยื่นฟ้องต่อศาล บริษัทฯ จะยื่นค าร้องขอเข้าเป็น
โจทก์ร่วมกบัพนกังานอยัการและยื่นค าร้องขอให้จ าเลยชดใช้ค่าเสียหายในส่วนทางแพ่งให้แก่บริษัทฯ พร้อมกนัด้วย ซึ่ง
เมื่อศาลพิพากษาในสว่นคดีอาญาวา่จ าเลยได้กระท าความผิดก็จะพิพากษาให้จ าเลยชดใช้ในสว่นทางแพ่งพร้อมกนัโดย
ไมต้่องไปฟอ้งคดีแพง่ใหม่ 



ความคืบหน้าการระงับข้อพิพาท/การเจรจาความเสียหาย ส าหรับคู่ค้าที่ท าสญัญาประนีประนอมยอมความ 
บริษัทฯ จะติดตามให้คูค้่าดงักลา่วสง่มอบวตัถดุิบค้างสง่คืนให้แก่บริษัทฯ ตามแผนการจดัสง่ตามสญัญาตอ่ไป ทัง้นี ้หากคู่
ค้ารายใดปฏิบตัิผิดสญัญา บริษัทฯ จะพิจารณาฟอ้งร้อง และบงัคบัช าระหนีจ้ากหลกัประกนัตอ่ไป  

ความคืบหน้าการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญภายนอก
ด าเนินการทบทวบ สอบทาน และให้ความเห็นในการปรับปรุงระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ และด านินการเสร็จสิน้เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว 

7. IHH Healthcare Berhad (“IHH MK”) 

 

บริบท: 

บริษัทจัดการพบว่า KPMG PLT (ประเทศอินเดีย) ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท Fortis ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ 
IHH ในประเทศอินเดีย ได้แสดงความเห็นแบบมีเง่ือนไขต่องบการเงินส าหรับงวดการด าเนินงานสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2561 
โดยผู้ สอบบัญชีมีความกังวลต่อการที่  IHH เข้าท ารายการซือ้กิจการบางส่วนใน Fortis ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 
เนื่องจากก่อนหน้าที่ IHH จะเข้าท ารายการ Fortis มีคดีฟ้องร้องกบักลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่เดิมเร่ืองข้อสงสยัการละเมิดกฎการ
ควบคมุภายในของบริษัทจนอาจน าไปสูก่ารยกัยอกเงินของบริษัทไปสูก่ลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่เดิมผา่นทางรายการระหวา่งกนั ซึง่
ทางผู้สอบบญัชีมีความเห็นวา่เนื่องจากประเดน็ดงักลา่วควรได้รับการตรวจสอบ และ/หรือ ยงัอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบของ
หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง และภายในของบริษัท Fortis เอง ซึ่งอาจน าไปสูก่ารปรับปรุงรายการทางบญัชีของ Fortis ใน
อนาคตได้  

กำรติดตำม: 

บริษัทจัดการได้ท าการติดต่อกับบริษัท IHH รวมทัง้สอบถามนกัวิเคราะห์ที่ติดตามหุ้น IHH ในช่วงเวลาที่เกิด
เหตกุารณ์ดงักลา่ว และพบว่าก่อนตดัสินใจเข้าท ารายการซือ้กิจการบางสว่นใน Fortis ทาง IHH ได้ท าว่าจ้างการท า Due 
Diligence จากที่ปรึกษา 2 ราย และ IHH พอใจกับผลของการท า Due Diligence และราคา valuation ที่เข้าซือ้กิจการ
บางสว่นใน Fortis นอกจากนีภ้ายหลงัจากการเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน Fortis ทางคณะกรรมการบริษัท (BoD) ของ IHH ก็
ได้ว่าจ้างผู้สอบบญัชีให้ท าการบญัชีสืบสวน (Forensic Accounting) เพื่อตรวจสอบการทจุริตดงักลา่วและประเมินความ
เสยีหายตอ่งบการเงินของ Fortis 

ผลลัพธ์: 

IHH ยืนยนัว่ารับทราบความกงัวลดงักลา่วก่อนการเข้าท ารายการ และได้สะท้อนความกงัวลดงักลา่วเข้าไปใน
ราคา valuation ที่เข้าซือ้บางส่วนแล้ว นอกจากนี ้IHH ยงัคงมีมุมมองเชิงบวกกับการเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาลและ
การแพทย์ในประเทศอินเดียในระยะยาว และยังคงด าเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจในประเทศอินเดียผ่านทาง Fortis ต่อไป 
นอกเหนือจากนีท้างบริษัทยงัได้ว่าจ้างการท า Forensic Accounting เพื่อจะได้ประเมินความเสียหายจากความกังวล



ดงักลา่วได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม อย่างไรก็ตามทางด้านนกัวิเคราะห์หุ้นมองว่า IHH อาจมีความเสี่ยงที่จะต้องตัง้ด้อยคา่
ของสินทรัพย์ส าหรับ good will จากการเข้าซือ้กิจการ Fortis ส าหรับงบแสดงผลการด าเนินงานปี 2561 ประมาณ 1,500 
ล้าน มาเลเซียริงกิต 
 

8. บมจ. อินโดรำมำ เวนเจอร์ส (“IVL”) 

 

บริบท: 

เนื่องจากมีขยะพลาสติกที่ตกค้างอยู่ในมหาสมทุรทัว่โลกเป็นจ านวนมาก ท าให้ประเทศหลกัต่างๆตระหนกัถึง
วิธีการที่จะน าเอาขยะพลากสติกเหลา่นีก้ลบัมาใช้ใหม่ โดยเมื่อวนัที่ 2 ตลุาคม 2562 รัฐบาลอินเดียได้ออกกฎหมายเพื่อ
ห้ามการใช้พลาสติกที่ใช้ครัง้เดียวทิง้ เช่น พวกขวดน า้พลาสติกขนาดเล็ก (200 มล. หรือเล็กกว่านัน้) ในเดือนมกราคม 
2563 องค์กรการปฎิรูปของจีนหรือ NDRC ร่วมกบักระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมได้ออกนโยบายใหม่ที่จะค่อยๆลด
การใช้พลาสติกที่ใช้ครัง้เดียวทิง้โดยเป็นแผนระยะยาวระหวา่งปี พ.ศ.2563 และ 2568 ทัง้นีใ้นสิน้ปี 2563 ร้านอาหารตา่งๆ
ในเมืองหลักของจีนจะห้ามใช้หลอดพลาสติกและถุงพลาสติกและในปีพ.ศ.  2568 จีนคาดว่าจะสามารถลดการใช้
ผลิตภณัฑ์พลาสติกแบบใช้ครัง้เดียวทิง้ได้ประมาณ 30% ทัง้นีร้้านที่ขายผลิตภณัฑ์พลาสติกใหม่จะถกูยกเว้นให้จนถึงปี 
พ.ศ. 2568 ทัง้นีจี้นยงัมีการห้ามการน าเข้าขยะพลาสติกและการใช้ขยะพลาสติกทางการแพทย์มาผลิตเป็นผลิตภณัฑ์
พลาสติก เป็นการแสดงให้เห็นว่าจีนได้ส่งสญัญาณว่าอาจจะห้ามการผลิต ขาย และใช้ผลิตภณัฑ์พลาสติกแบบใช้ครัง้
เดียวทิง้ในประเทศในอนาคต 

กำรติดตำม: 

บริษัทจดัการได้ติดต่อไปยงั IVL เพื่อสอบถามเก่ียวกบัผลกระทบต่อความต้องการใช้ผลิตภณัฑ์ของทางบริษัท
โดยเฉพาะขวด PET จากการท่ีทัว่โลกหนัมาตระหนกัเร่ืองสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค และ
สอบถามถึงกลยทุธ์ในอนาคตของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัแนวโน้มการใช้พลาสติกที่เปลีย่นไปนี ้

ผลลัพธ์:  

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) ได้มีการก าหนดกลยทุธ์โดยเน้นลงทนุในธุรกิจ Recycle มีแผนที่
จะขยายโรงงานและท าวิจยัเก่ียวกับการ Recycle พลาสติก นอกจากนีท้างบริษัทได้เช่ือมัน่ว่าผลิตภณัฑ์ PET สามารถ
น ามากลบัมาใช้ใหมไ่ด้ 100% และอาจได้รับประโยชน์ถ้าอตุสาหกรรมมีการปรับตวัและห้ามการใช้พลาสติกที่ใช้ครัง้เดียว
ทิง้ บริษัทจดัการรับทราบและจะติดตามวา่บริษัทมีความคืบหน้าในแผนงานเร่ืองนีอ้ยา่งไรบ้าง 

 

 

 



9. บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (“JAS”) และ 

กองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (“JASIF”) 

 

บริบท: 

ในวนัที่ 16 กันยายน 2562  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) เผยแพร่ข่าวการใช้มาตรการ
ลงโทษทางแพง่กบั นายพิชญ์ โพธารามิก (ด ารงต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการของ บมจ. จสัมิน อินเตอร์
เนชั่นแนล ณ ขณะนัน้) และ นายเกริกไกร ไตรบญัญัติกุล กรณีใช้ข้อมูลภายในซือ้หุ้น บมจ.จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ 
(JTS)  

กำรติดตำม: 

ในวนัที่ 25 กันยายน 2562  บริษัทจัดการร่วมกับผู้ลงทุนสถาบันได้ท าจดหมายในนามสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน (AIMC) ขอค าชีแ้จงและแนวทางการด าเนินการเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนต่อ
ผู้บริหารบริษัท JAS และกลุม่บริษัท 

ต่อมาในวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2562   ตวัแทนผู้ลงทุนสถาบนัและผู้ แทนจาก AIMC เข้าพบผู้บริหาร JAS และ 
JASIF   เพื่อสอบถามและหารือถึงผลกระทบจากกรณีผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเป็นความผิดการใช้ข้อมูลภายในหา
ผลประโยชน์ (Insider Trading) และการท าให้ราคาหลกัทรัพย์มีสภาพผิดไปจากภาวะปกติ (Market Manipulation) และ
มาตรการปอ้งกนัในอนาคต    

ผลลัพธ์: 

ผู้บริหารที่ถกูกลา่วโทษ ได้แจ้งลาออกจากบริษัทมีผลตัง้แตว่นัที่ 17 กนัยายน 2562 และได้รับผิดตามมาตรการ
ลงโทษทางแพง่แล้ว  บริษัทได้ให้ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัมาตรการปอ้งกนัแก้ไขในกรณีนี ้ได้แก่ 

1.มาตรการป้องกันการใช้ข้อมลูภายใน ซึ่งมีอยู่แล้วตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีและได้ท าการปรับปรุง
ระเบียบใหม่ทนัที โดยว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกจัดท าแนวนโยบายใหม่ที่สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ป้องกันการใช้ข้อมลู
ภายในของ ก.ล.ต. โดยมาตรการใหมจ่ะขยายขอบเขตบงัคบัใช้ลงไปถึงผู้บริหาร พนกังานการเงิน และพนกังานท่ีเก่ียวข้อง
กรณีที่มีการท าธุรกรรมส าคญั จดัให้มีการอบรมพนกังานท่ีมีสว่นเก่ียวข้องทัง้หมด และใช้มาตรการเดียวกนักบักลุม่บริษัท
คือบริษัทแมแ่ละบริษัทในเครือ 

2. มาตรการเก่ียวกบัการท ารายการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ก าหนดให้กรรมการ
ที่เก่ียวข้องจะต้องไม่เข้าประชมุและร่วมลงคะแนนเสียง จ ากดัวงพนกังานที่มีสว่นเก่ียวข้องในการท าธุรกรรมและบงัคบัใช้
ระเบียบเร่ืองการห้ามใช้ข้อมลูภายใน ทัง้นี ้บริษัทจดัการและกลุม่ผู้ลงทนุสถาบนัจะมีการติดตามถึงมาตรการเพิ่มเติมที่
บริษัทจะมีการจัดท าเพิ่มขึน้รวมทัง้แนวทางปฏิบัติของบริษัทเพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ต่อบริษัทถึงหลกัปฏิบัติในเร่ือง
จรรยาบรรณและธรรมาภิบาลท่ีดี 

 



10. บมจ. เจดับเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ (“JWD”) 

 

บริบท: 

ในปี 2561 JWD ได้ให้เงินกู้ แก่บริษัท ศแบง ซสัเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (SBANG Sustainable Energies 
Co., Ltd.) และบริษัทคอมมูนิตี  ้กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (Community Green Energy Co., Ltd.) ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและผู้ ถือหุ้นของ JWD เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ สืบเนื่องจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ JWD มีความต้องการท่ีจะ
ขยายธุรกิจของ JWD ไปสู่ธุรกิจพลงังานทางเลือก แต่ผู้บริหารท่านอื่นๆ ไม่เห็นด้วยเนื่องจากไม่ใช่ธุรกิจหลกัของบริษัท 
ดังนัน้ กลุ่มผู้บริหารจึงตกลงให้เงินกู้ แก่ทัง้  2 บริษัทดังกล่าว โดยบริษัททัง้ 2 แห่งตกลงที่จะจ่ายช าระคืนภายใน 1 ปี
นบัตัง้แตว่นัให้กู้ยืม นอกจากนัน้ JWD มีทางเลอืกที่จะแปลงสภาพเงินกู้ดงักลา่วไปเป็นหุ้นของบริษัททัง้ 2 แหง่ 

กำรติดตำม: 

สืบเนื่องจากการให้เงินกู้ ดงักล่าว บริษัทจัดการ ได้ติดตามความคืบหน้าของธุรกรรม โดยทาง JWD ได้ตอบ
กลบัมาวา่ ระยะเวลาของเงินกู้ ได้สิน้สดุไปแล้ว แตท่ัง้ 2 บริษัทไมส่ามารถจ่ายคืนเงินกู้ดงักลา่วได้ เนื่องจากความลา่ช้าของ
กระแสเงินสดของทัง้ 2 บริษัทไม่เป็นไปตามคาดการณ์ ทัง้นี ้ทาง JWD ได้พิจารณาและเห็นว่า ทาง JWD จะไม่ใช้สิทธ์ิ
แปลงสภาพเงินกู้ ไปเป็นสว่นของผู้ ถือหุ้น โดยจะยืดระยะเวลาการช าระหนีอ้อกไป 

ผลลัพธ์:   

ณ สิน้ปี 2562 เงินกู้ดงักลา่วได้รับการช าระแล้วเป็นสว่นใหญ่ โดยเหลือเงินกู้ที่ยงัคงค้างช าระอีกเพียง 63 ล้าน
บาท โดยทาง JWD คาดวา่จะได้รับช าระเงินกู้ทัง้หมดภายในปี 2563 นี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. บมจ. น ำ้ตำลขอนแก่น (“KSL”) 

 

บริบท: 

ในช่วงฤดหูนาวปีผา่นๆมา ซึง่ตรงกบัช่วงเปิดหีบของโรงงานน า้ตาล จะพบวา่คา่ฝุ่ นในภาคเหนือ/อีสาน รวมถึงคา่

ฝุ่ นในภาคกลางในปีนี ้มีคา่ที่สงูขึน้จนเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของประชาชน  

กำรติดตำม: 

บริษัทจดัการ ได้สอบถามผู้บริหารของ KSL เพื่อสอบถามใน 3 ประเด็นหลกั ประกอบด้วย 

1. บริษัททราบเร่ืองที่มีการกลา่วอ้างว่าผลของค่าฝุ่ นที่สงูขึน้มาจากการเผาไร่อ้อยหรือไม่  และบริษัทคิดว่าข้ออ้างนีถู้ก
หรือผิดอยา่งไร  

2. ถ้าบริษัทเห็นวา่การเผาไร่อ้อยท าให้คา่ฝุ่ นสงูขึน้จริง บริษัทได้มีการปฎิบตัิอยา่งไรหรือไมเ่พื่อช่วยลดผลกระทบนี ้ทัง้ใน
สว่นของโรงงานน า้ตาล โรงงานเอทานอล และโรงงานผลิตไฟฟ้าเอง (การควบคมุการปลอ่ยน า้เสีย ฝุ่ น ก๊าซ และของ
เสียต่าง ๆ รวมถึงการรักษาอปุกรณ์ในการผลิตให้อยู่ในสภาพดี เป็นต้น) และการช่วยเหลือชาวไร่เพื่อให้มีการเผา
ลดลง (อาจเป็นการสร้างความเข้าใจ หรือการช่วยเหลอืด้านปัจจยัตา่ง ๆ เป็นต้น)  

3. มีการประเมินผลหรือไม ่วา่มาตรการท่ีบริษัทกระท าตามข้อ 2 มีประสทิธิภาพตามที่ต้องการหรือไม่ อยา่งไร 
 

ผลลัพธ์:  

ทาง KSL ได้ท าหนงัสอืชีแ้จงข้อสอบถามของ บริษัทจดัการ ดงันี ้

1. การเผาไร่อ้อยและการเผาวชัพืชหรือพืชเกษตรอื่น ล้วนเป็นสว่นหนึ่งที่มีผลท าให้คา่ของมลพิษฝุ่ นละอองสงูขึน้ ซึง่ทาง
บริษัทเองได้ค านงึถึงผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมและสง่เสริมให้ชาวไร่ลดการเผาไร่อ้อย โดยการก าหนดนโยบายสง่เสริม
การลดการเผาไร่อ้อยหลายประการ ซึ่งรวมถึงส่งเสริมผ่านนโยบายการรับซือ้อ้อยสด การบริหารการจัดการและ
สง่เสริมการใช้เคร่ืองมือในการตดัอ้อย  

2. บริษัทมีการรณรงค์ในเร่ืองของการเผาไร่อ้อย โดยก าหนดนโยบายทางตรงและการสง่เสริมดงันี ้ 

-  ในกรณีอ้อยสด จะมีการจดัคิวพิเศษการน าสง่อ้อยเพื่อให้ชาวไร่สามารถน าสง่ได้รวดเร็วและช าระเงินรวดเร็ว รวมถึง
บริษัทมีนโยบายรับซือ้อ้อยสดสะอาดด้วยราคาพิเศษ มีการปฏิบตัิตามมาตรการของรัฐบาลในการสง่เสริมการตดัอ้อย
สด ผา่นระบบการจ่ายเงินชดเชยให้ชาวไร่ที่ตดัอ้อยสด  

- บริษัทได้สง่เสริมให้ชาวไร่ปรับปรุงวิธีการตดัอ้อย โดยใช้เคร่ืองริดใบอ้อยและสง่เสริมการซือ้รถตดัอ้อย เพื่อลดการเผา
ไร่อ้อย โดยทางโรงงานเข้าร่วมโครงการกบัสถาบันการเงินเพื่อสง่เสริมให้เกษตรกรซือ้กู้ เคร่ืองตดัอ้อยและเคร่ืองมือ
อ านวยความสะดวกอื่น ซึ่งธนาคารเสนอดอกเบีย้ต ่ากว่าโครงการอื่นๆ โดยมีบริษัทค า้ประกนั หรือการให้กู้ โดยตรง
โดยให้อตัราดอกเบีย้พิเศษ  



- กิจกรรมมวลชนสมัพนัธ์รณรงค์ตดัอ้อยสด และประกาศแจ้งเตือนถึงมาตรการตา่ง ๆ เพื่อการลดมลภาวะสิง่แวดล้อม 
รวมถึงได้จดัโครงการเพื่อศกึษาดงูานการปลกูอ้อยโดยใช้เคร่ืองมือเพื่อลดขัน้ตอนการเตรียมดิน  การใช้เคร่ืองสางใบ
อ้อยและการใช้รถตดัอ้อยให้แก่ชาวไร่  

- ในส่วนของโรงงานน า้ตาลและโรงงานไฟฟ้า มีการจัดการพลงังาน การควบคุมการปลดปล่อยสิ่งที่จะกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและการจดัการของเสียในอตุสาหกรรม และการน าน า้และวสัดกุลบัมาใช้ใหมใ่ห้คุ้มคา่ ควบคมุอตัราการ
ระบายมลพิษและการติดตัง้ระบบดกัฝุ่ น การควบคมุความชืน้ของเชือ้เพลิง และมีการตรวจวดัคณุภาพอากาศด้วย
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทนัสมยั  

3. คาดวา่หลงัปิดหีบในปีปัจจบุนั อ้อยไฟไหม้จะมีการหีบอยู่ที่ 3 ล้านตนั ในสว่นของปีก่อน อ้อยไฟไหม้จะมีการหีบอยูท่ี่ 7 
ล้านตนั อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาดงักลา่วต้องกระท าเป็นโครงการระยะยาว เนื่องจากนอกเหนือจากนโยบายตา่ง ๆ 
ของแตล่ะโรงงาน ปัญหาที่เกิดขึน้ต้องแก้ด้วยมาตรการระยะยาวของรัฐบาล และการร่วมมือของโรงงานตา่ง ๆ ทัว่ประเทศ 
เพื่อให้ชาวไร่มีความรู้ มีเคร่ืองมือและเทคโนโลยีที่ดีขึน้ เพื่อชดเชยต้นทนุแรงงานในการตดัอ้อยที่คอ่นข้างสงู เมื่อร่วมกบั
การบริหารการจดัการเพื่อลดระยะเวลาในการจดัสง่อ้อยสดแล้ว จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพดีขึน้ใน
ทกุๆ ปีได้ 

บริษัทจัดการ เห็นว่าปัญหาเร่ืองฝุ่ นเป็นเร่ืองระยะยาว และเห็นด้วยกับบริษัทว่าการแก้ไขจะต้องอาศยัความ
ร่วมมือทกุภาคสว่น และเป็นไปอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไปในแตล่ะปี จึงเห็นควรมีการติดตามประเด็นนีใ้นปีตอ่ๆไป 

 

12. บมจ. เมก้ำ ไลฟ์ไซแอ็นซ์ (“MEGA”) 

 

บริบท: 

MEGA ได้มีการประกาศช่วงต้นปี 2562 เก่ียวกบัแผนการประหยดัพลงังาน โดยการจดัตัง้ทีมประหยดัพลงังาน 
เพื่อด าเนินโครงการ และตรวจสอบการใช้พลงังานตอ่การผลติสนิค้าตอ่หนว่ย ในโครงการเมก้า สเีขียว (Green Mega) 

กำรติดตำม: 

บริษัทจัดการติดต่อสอบถามกับนกัลงทุนสมัพนัธ์ของ MEGA เพื่อสอบถามความคืบหน้าของโครงการ รวมถึง
ลกัษณะ ขัน้ตอนของแผนการ และเปา้หมายที่คาดหวงัจะได้รับ 

ผลลัพธ์:  

บริษัทฯ เร่ิมใช้หลอดไฟ LED (20 วตัต์) เพื่อประหยดัพลงังานและรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัคงใช้
น า้เย็นส าหรับระบบปรับอากาศซึง่เป็นสาร non CFC อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงเปลีย่นมาใช้
วสัดฉุนวนกนัความร้อนของทอ่จากใยแก้วมาเป็นฉนวนโฟมโพลเีอทธีลนี เพื่อช่วยลดการติดตัง้ใหม ่และยงัช่วยปอ้งกนัการ
แพร่กระจายของอนุภาคแก้วขนาดเล็กสูส่ิ่งแวดล้อม รวมถึงบริษัทฯ ได้ติดตัง้โครงการ โครงหลงัคาพลงังานแสงอาทิตย์ 
420 กิโลวตัต์ในศนูย์กระจายสินค้าย่างกุ้ ง ในประเทศเมียนมาร์ โครงการจะใช้แผงโซลาร์เซลล์ จ านวน 1,206 แผง เพื่อ



หลีกเลี่ยงการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 260 กิโลกรัมต่อวนั และประหยดัน า้มนัดีเซลได้เกือบ 50 ลิตรต่อชัว่โมง ในปี 
2562 บริษัทได้เพิ่มการติดตัง้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 957 kWp บนคลงัสินค้าใหม่ ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 1000 ตนั ตอ่ปี 

 

13. บมจ. โอสถสภำ (“OSP”) 

 

บริบท: 

เมื่อวนัที่ 1 สิงหาคม 2562 ส านกังานคณะกรรมการแข่งขนัทางการค้า (กขค) ได้ลงโทษปรับบริษัท M-150 ซึ่ง
เป็นผู้ผลติเคร่ืองดื่มชกู าลงั M-150 และเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) เป็นจ านวน 12 ล้านบาท 
ในฐานความผิดจากการกระท าการแทรกแซงการประกอบธุรกิจของผู้อื่นโดยไมม่ีเหตผุลอนัสมควร และ กระท าการอนัมิใช่
การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม ค าตัดสินดังกล่าวเกิดขึน้ภายหลังจากที่มีกลุ่มพ่อค้าคนกลางเข้าร้องเรียนต่อ
คณะกรรมการการแข่งขนัทางการค้า ในปี 2555 โดยกล่าวหาว่าบริษัทได้ละเมิดพระราชบญัญัติการแข่งขนัทางการค้า 
พ.ศ. 2542 โดยกลุม่พอ่ค้าคนกลางร้องเรียนวา่บริษัท M-150 ห้ามมิให้ตนขายเคร่ืองดื่มชกู าลงัยี่ห้ออื่น และ ขูว่า่จะไมข่าย
สินค้าของ M-150 ให้หากไม่ปฏิบตัิตามข้อก าหนดที่ตกลงไว้ ซึ่งการกระท าดงักลา่วนัน้ขดัต่อพระราชบญัญัติการแข่งขนั
ทางการค้า ในมาตรา 25 และ มาตรา 29 

กำรติดตำม: 

บริษัทจดัการได้ติดตอ่ไปทางผู้บริหารของบริษัท โอสถสภา ฯ เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเก่ียวกบัเหตกุารณ์ดงักลา่ว 
บริษัทฯ ได้ยืนยนัว่าได้ด าเนินการช าระค่าปรับจ านวน 12 ล้านบาท และคดีดงักลา่วได้ถือเป็นที่สิน้สดุแล้ว ต่อมาบริษัทได้
บรรจุเร่ืองการค้าอยา่งเป็นธรรม ลงในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มัน่ใจว่าการด าเนินงานของบริษัทเป็นไปอยา่ง
ถกูต้องตามข้อก าหนดและกฎหมาย 

ผลลัพธ์: 

บริษัท โอสถสภา ฯ จัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อชีแ้จงข้อเท็จจริง โดยเปิดเผยว่ากรณีดังกล่าวไม่มีความ
เก่ียวเนื่องกบัการด าเนินธุรกิจของ OSP ในปัจจุบนั เนื่องจาก บริษัท M-150 ได้หยุดการด าเนินกิจการไปตัง้แต่ปี 2558 
ก่อนที่จะมีการปรับโครงสร้างองค์กรและเข้าสู่กระบวนการจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์  กรณีการฟ้องร้อง
ดงักลา่วได้มีการเปิดเผยในหนงัสือชีช้วนเช่นกนั ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เน้นย า้ว่าตลอดทกุขัน้ตอนของการสอบสวน บริษัท M-
150 ได้ให้ความร่วมมือต่อคณะกรรมการเป็นอย่างดี และเมื่อคดีได้มีการตดัสินเป็นที่สิน้สดุ บริษัทฯ ได้ช าระค่าปรับครบ
ตามจ านวน บริษัทจดัการรับทราบการชีแ้จงของบริษัทฯ ในครัง้นี ้ 

 

 



14. บมจ. แพลน บี มีเดีย (“PLANB”) 

 

บริบท: 

ในวนัที่ 30 มกราคม 2563 มีข่าวว่าได้มีการยื่นข้อฟ้องร้องต่อ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพนัธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬา
ฟตุบอลแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (“สมาคมกีฬาฟตุบอลฯ”) หนึง่ในข้อกลา่วหา มีการอ้างถึง สญัญาที่ บริษัท 
แพลน บีฯ ท ากับ สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ และบริษัท พรีเมียร์ ลีกฯ ว่ามีความไม่ชอบธรรมและสร้างความเสียหายให้กบั
สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ สญัญาดงักลา่วเกิดขึน้ในปี 2559 โดย บริษัท แพลน บีฯ เป็นผู้ชนะการประมลูสิทธิการเป็นตวัแทน
อยา่งเป็นทางการในการบริหารสทิธิประโยชน์ของสมาคมกีฬาฟตุบอลฯ และบริษัท ไทย พรีเมียร์ ลกีฯ ในระหวา่งปี 2560-
2563 

กำรติดตำม: 

บริษัทจดัการได้ติดตอ่ไปทางบริษัท แพลน บีฯ เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเก่ียวกบัเหตกุารณ์ดงักลา่วและได้รับการ
ยืนยนัจากบริษัทฯ วา่สญัญาดงักลา่วท าไปอยา่งถกูต้อง โดยบริษัทฯ จะจดัให้มี Conference Call กบันกัวิเคราะห์และนกั
ลงทนุ เพื่อชีแ้จงข้อเท็จจริงให้เร็วที่สดุ 

ผลลัพธ์: 

บริษัทฯ จัด Conference Call กับนกัวิเคราะห์และนกัลงทุน ในวนัที่ 30 มกราคม 2563 และ ได้ส่งหนงัสือแจ้ง
ตลาดหลกัทรัพย์ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อยืนยันว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่เป็นความจริงและชีแ้จงข้อเท็จจริง 
กลา่วคือ 1) ขัน้ตอนการประมลูเป็นไปตามค าชีช้วนและบริษัทฯ ได้ยื่นซองประมลูพร้อมหนงัสือค า้ประกนัของธนาคาร 2) 
บริษัทฯ ปฎิบตัิหน้าที่บริหารจดัการสิทธิประโยชน์ให้กบัสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ และบริษัท ไทย พรีเมียร์ ลีกฯ ตามสญัญา
และได้สร้างและน าสง่รายได้เกินกวา่จ านวนรายได้ขัน้ต ่ามาโดยตลอด ไม่มีความเสียหายเกิดขึน้กบัสมาคมกีฬาฟตุบอลฯ 
และไทยลีกฯ แต่อย่างใด 3) กรณีที่บริษัทฯ ถูกกล่าวหาว่าได้รับค่าชดเชยการบริหารจดัการสิทธิจากการลงนามสญัญา
ย้อนหลงัผ่านสญัญาของบริษัทสยามสปอร์ต ไม่เป็นความจริง บริษัทจดัการรับทราบการชีแ้จงของบริษัทฯ ในครัง้นี ้ อนึ่ง
ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 ศาลได้มีค าสัง่ยกฟอ้งในคดีนีไ้ปเรียนร้อยแล้ว 

 

 

 

 

 

 



15. กลุ่มกองทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ 

 

บริบท:  

กลุม่กองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 
สว่นใหญ่จะมีคะแนน ESG ที่ต ่าทัง้กลุม่จากการประเมินของ KAsset เนื่องจาก Sponsor สว่นใหญ่ไมไ่ด้มองวา่กองทรัสต์
เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์นัน้ซึง่เป็นหนึ่งในกลุม่บริษัทของ Sponsor และควรมีความคิดริเร่ิมเป็นของตวัเอง และมี
ความเป็นอิสระจาก Sponsor เนื่องจากทาง Sponsor มองว่ากองทรัสต์เป็น entity ขนาดเล็กในกลุม่ของ Sponsor และมี
หน้าที่ช่วยทางด้านการเงินของกลุม่ สง่ผลให้กองทรัสต์ตา่งๆ ไมไ่ด้ให้ความส าคญัเทา่ที่ควรกบัความคิดริเร่ิมทางด้าน ESG 

ในแง่การก ากบัดแูล กองทรัสต์มีสว่นได้รับอิทธิพลจาก Sponsor ว่าจะด าเนินธุรกิจไปในทิศทางไหน หลายครัง้
ธุรกรรมขนาดใหญ่มกัจะเป็นธุรกรรมที่เก่ียวข้องกนั เช่นซือ้ทรัพย์สนิจาก Sponsor  ซึง่สว่นใหญ่จะมีขนาดคอ่นข้างเลก็เมือ่
เทียบกบัทรัพย์สินทัง้หมดของ Sponsor จึงอาจจะก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้ นอกจากนีห้ากเป็นกองทนุ
รวมอสงัหาริมทรัพย์ (Property Fund) ที่ตัง้ขึน้มาก่อน ไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเหมือนกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ (REITs) ดงันัน้กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ (Property Fund) จึงมกัจะเปิดเผยข้อมลูขัน้ต ่าที่จ าเป็นตาม
กฎหมายเทา่นัน้ 

กองทรัสต์มกัจะไม่ได้ให้ความส าคญัต่อประเด็นทางสงัคมและสิ่งแวดล้อมมากนกั เนื่องจากความคิดริเร่ิมที่จะ
ส่งเสริมความรับผิดชอบทางสงัคมและสิ่งแวดล้อมมักจะท าที่ระดบั Sponsor ที่มีความสามารถในการควบคุม และมี
ทรัพยากรพร้อมส าหรับทัง้กลุ่ม นอกจากนี ้การที่กอง REITs และ Property Funds ไม่มีการถูกประเมินในส่วนของการ
ก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียน โดยสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) การรับรองของ CAC และรวมถึงไมไ่ด้ให้ความ
ร่วมมือเท่าที่ควรในการตอบแบบสอบถามภายในของ KAsset เองส าหรับกองทรัสต์ จึงส่งผลให้กองทรัสต์ไม่ได้คะแนน 
ESG พิเศษเพิ่มเติม ตามเกณฑ์การประเมินของ KAsset อีกด้วย จากทัง้หมดที่กล่าวมาข้างต้น จึงส่งผลให้กลุ่มกองทนุ
รวมอสงัหาริมทรัพย์ กองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานมีคะแนน ESG ต ่า 

กำรติดตำมและผลลัพท์ 

ทางบริษัทจดัการตระหนกัถึงปัญหาดงักลา่วและพยายามสื่อสารของผู้จดัการกอง REITs และ Property Funds 
เพื่อให้เห็นถึงความส าคญัของประเด็น ESG อย่างไรก็ตามทางผู้จดัการกอง REITs สว่นใหญ่จะกลา่วว่าทางกอง REITs 
ไมไ่ด้ละเลยเร่ือง ESG หากแต ่actions สว่นใหญ่จะมีการท าในระดบัของ Sponsor  

 

 

 

 



16. บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (“SAWAD”) 

 

บริบท: 

ในช่วงประมาณ 10 ปีที่ผา่นมา อตัราหนีส้นิภาคครัวเรือนของประเทศไทยได้ปรับขึน้จากร้อยละ 53.2 ในปี 2552 
มาอยู่ที่ ร้อยละ 78.7 ณ สิน้ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ได้แสดงความเห็นว่า การที่คน
ไทยเร่ิมมีภาระหนีส้นิตัง้แตอ่ายยุงัน้อยและยงัคงมีภาระหนีส้นิไปจนถึงวยัเกษียณนัน้ แสดงถึงปัญหาการมีภาระหนีส้นิเกิน
ตวั ซึง่สามารถสร้างความสัน่คลอนให้กบัระบบเศรษฐกิจได้ ดงันัน้ ธปท. จึงได้เร่ิมท าการเรียกร้องและขอความร่วมมือจาก
สถาบันการเงินว่าในกรณีที่เป็นการปล่อยสินเชือให้กับผู้ กู้ รายเล็ก มีความจ าเป็นที่สถาบันการเงินจะต้องพิจารณา
ความสามารถของผู้กู้ ในการช าระหนีน้อกเหนือจากการพิจารณามูลค่าของสินทรัพย์ที่น ามาค า้ประกนัเพียงอย่างเดียว 
นอกจากนี ้ธปท. ยงัสนบัสนนุให้สถาบนัการเงินด าเนินกิจการและสร้างให้เป็นวฒันธรรมขององค์กรในเร่ืองการให้สนิเช่ือ
อยา่งรับผิดชอบ (Responsible Lending)  

กำรติดตำม: 

บริษัทจดัการได้มีการติดตอ่ไปยงั SAWAD ถึงเร่ืองการให้สนิเช่ืออยา่งรับผิดชอบ และสอบถามวา่บริษัทจะมีการ
ด าเนินการอยา่งไรตอ่ไปในภายภาคหน้า 

ผลลัพธ์: 

ในเร่ืองการพิจารณาความสามารถในการช าระของผู้กู้นอกเหนือจากการพิจารณามลูคา่ของสินทรัพย์ค า้ประกนั 
SAWAD ได้มีการขอค าแนะน าและสอบถามกับทาง ธปท. อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากลูกค้าของ SAWAD ส่วนใหญ่ไม่มี
หลกัฐานของการมีรายได้ โดยบริษัทได้ให้ค ายืนยนัวา่พร้อมที่จะปฏิบตัิตามค าชีแ้นะและความต้องการของ ธปท. เพื่อคงไว้
ซึง่เสถียรภาพทางการเงินของประเทศ และลดปัญหาหนีใ้นครัวเรือน  

ถึงแม้ว่า SAWAD จะไม่ได้เป็น 1 ใน 15 สถาบนัการเงินที่ได้มีการร่วมลงนามก าหนดขอบเขตและแนวทางเร่ือง
การให้สินเช่ืออย่างรับผิดชอบกบั ธปท. ผู้บริหารของบริษัทก็ให้การยืนยนัว่า SAWAD ด าเนินการโดยยึดหลกัของความ
สมเหตสุมผลเป็นท่ีตัง้เสมอ โดยตวัอยา่งที่ส าคญัได้แก่ช่วงกรณีที่มีการประสบอทุกภยั ซึ่งสว่นใหญ่จะเกิดทกุปีในช่วงหน้า
ฝนไม่ใช่เฉพาะในปี 2554 บริษัทมิได้เร่งตามเก็บเงินจากลกูหนีข้ณะที่ลกูหนีก้ าลงัประสบกบัปัญหา แต่บริษัทได้ให้ความ
ช่วยเหลือทัง้ในเร่ืองการปรับโครงสร้างหนี ้รวมถึงช่วยเหลือในการซอ่มแซมสินทรัพย์ของลกูหนีท้ี่ได้รับความเสียหายจาก
น า้ทว่มเพื่อให้กลบัมาใช้งานได้อยา่งปกติ 

 

 

 

 



17. บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น (“STEC”) 

 

บริบท: 

ตามที่มีข่าวในวนัที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ว่าคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตเห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
ได้มีมติชีม้ลูความผิดบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) และผู้บริหารระดบัสงูบาง
ท่านของบริษัทฯ โดยกลา่วหาว่าบริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือสนบัสนนุในการกระท าความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อ
แลกกบัการอนญุาตให้เรือล าเลยีงชิน้สว่นอปุกรณ์ก่อสร้างจากตา่งประเทศเข้าเทียบทา่เรือชัว่คราวนัน้ ซึง่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทัง้ 4 ราย ร่วมกันเรียกรับเงินจ านวน 20,000,000 บาท จากบริษัท มิตซูบิชิ ฮิตาชิ พาวเวอร์ ซิสเต็มส์ จ ากัด ที่รับว่าจ้าง
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม จงัหวดันครศรีธรรมราช เพื่อให้เรือล าเลียง 3 ล า เข้าเทียบท่าเพื่อขนถ่ายชิน้สว่น
ของเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้โดยไมช่อบ เนื่องจากเรือมีขนาดใหญ่เกินกวา่ทา่เทียบเรือจะรองรับได้ 

กำรติดตำม: 

บริษัทจัดการได้มีการติดต่อไปยัง STEC ทันที และในวันเดียวกันนัน้ STEC ได้ส่งจดหมายต่อกรรมการและ
ผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อชีแ้จงกรณีถกูกลา่วหาวา่มีสว่นสนบัสนนุในการกระท าความผิด  

ผลลัพธ์:  

STEC ยืนยนัว่าบริษัทฯ มีนโยบายด าเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาล ไม่เคยมีสว่นเก่ียวข้องหรือสนบัสนุนการ
ทจุริตคอรัปชัน่ในทกุรูปแบบ และมีมาตรการป้องกนัปราบปรามการทจุริตภายในองค์กรอยา่งเข้มงวดตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการที่ดี  และบริษัทฯ มั่นใจว่าสามารถชีแ้จงแสดงหลักฐานโต้แย้งการถูกกล่าวหาได้ การชีมู้ลความผิดของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นเพียงการสืบสวนความในขัน้ต้นเท่านัน้ ยงัไม่ถือเป็นที่สดุ 
บริษัทฯ ยงัสามารถท าธุรกิจได้ตามปกติและเข้าประมลูงานได้เช่นเดิม บริษัทจดัการ รับทราบและติดตามปัญหานีอ้ย่าง
ตอ่เนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (“TISCO”) 

 

บริบท: 

จากการที่หนีค้รัวเรือนตอ่จีดีพีของประเทศไทยพุ่งขึน้อย่างตอ่เนื่องจากระดบั 53.2% ในปี 2009 เป็น 78.7% ณ 
สิน้ไตรมาส 1/2019 และอยู่ที่ระดบั 1.3 ล้านล้านบาท โดยธปท. ได้แสดงความกังวลต่อปัญหาการมี หนีส้ินล้นพ้นตวั 
เนื่องจากคนไทยมีหนีส้ินตัง้แตอ่ายยุงัน้อยและคาดวา่แม้เกษียณอายแุล้วก็ตามก็ยงัคงมีภาระหนีอ้ยู่ ซึ่งประเด็นดงักลา่ว
สร้างความเสีย่งด้านเสถียรภาพตอ่เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม กลา่วคือ ครัวเรือนท่ีมีหนีส้นิระดบัสงูจะมีความตีงเครียด
ทางการเงินและมีผลต่อผลิตภาพทัง้ในระดบัปัจเจกบคุคล ระดบับริษัท รวมถึงระดบัประเทศ ดงันัน้ ธปท. จึงมีแนวทางให้
สถาบันการเงินพิจารณาความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ กู้ ร่วมกันการพิจารณามูลค่าหลกัประกันเพียงอย่างเดียว 
นอกจากนี ้ธปท. ยังสนับสนุนให้สถาบันการเงินตระหนักถึงหลกัการ  responsible lending และน ามาประยุกต์ใช้ใน
วฒันธรรมองค์กรในทกุระดบั 

กำรติดตำม: 

บริษัทจดัการได้สอบถามถึงการน าหลกัการ responsible lending มาใช้ในการด าเนินธุรกิจของธนาคาร 

ผลลัพธ์: 

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป เป็น 1 ใน 15 สถาบนัการเงินที่ร่วมพฒันาแนวทาง responsible lending ร่วมกบั 

ธปท. ซึ่งแนวทางดงักลา่วเป็นสว่นหนึ่งของการด าเนินธุรกิจแบบยัง่ยืนของธนาคาร ดงันัน้ นโยบาย  responsible lending 

4 ข้อจะถูกน ามาใช้ในการด าเนินงานในปี 2020 โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน การมีส่วนร่วม และกระท าโดย

ความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) (“TMB”)  

 

บริบท:  

ตัง้แต่ในช่วงต้นปี 2019 มีข่าวที่แพร่สะพดัอยูใ่นสื่อต่างๆ เก่ียวกบัการควบรวมกิจการระหวา่งธนาคารทหารไทย 
จ ากดั (มหาชน) (“TMB”) และธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) (“TBANK”) ดงัตวัอยา่งที่ปรากฎอยูใ่นหนงัสอืพิมพ์และสื่อ
ออนไลน์ต่างๆ ซึ่งจากข่าวดงักลา่วที่ปรากฎในสื่อสง่ผลให้ราคาหุ้นของ TMB มีการเปลี่ยนแปลงผนัผวนอย่างมากโดยที่
ปัจจยัพืน้ฐานต่างๆ มิได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญั ทัง้นี ้TMB ยงัไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการเก่ียวกบัข่าวที่
เผยแพร่ 

กำรติดตำม:  

ด้วยเหตผุลดงักลา่ว บริษัทจดัการได้ติดต่อหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ของ TMB เพื่อสอบถามถึงรายละเอียดที่
ชัดเจนเก่ียวกับข่าวลือการควบรวมกิจการดงัที่ปรากฎบนหนงัสือพิมพ์และสื่ออื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในเวลานัน้ นกัลงทุน
สมัพนัธ์ยงัไมม่ีการเปิดเผยข้อมลูเพิ่มเติมให้แก่นกัลงทนุ บริษัทจดัการในฐานะท่ีเป็นนกัลงทนุสถาบนัจึงได้เน้นย า้ให้ TMB 
ทราบถึงความจ าเป็นที่ควรจะต้องมีข้อมลูเบือ้งต้นให้แก่นกัลงทนุเก่ียวกับประเด็นข่าวดงักลา่วที่เกิดขึน้ในสื่อต่างๆ และ
ควรปรับปรุงกระบวนการในการสือ่สารระหวา่งTMB และนกัลงทนุในกรณีที่เกิดขา่วลือในตลาดที่อาจจะมีความส าคญักบั
การด าเนินกิจการของTMB  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของข้อตกลงที่ต้องเป็นความลบัที่อยู่ระหว่างการเจรจา เช่น การ
ควบรวมกิจการกับคู่สญัญา ทางTMB จึงควรจะจดัให้มีกระบวนการในการป้องกนัการร่ัวไหลของข้อมลูก่อนที่จะมีการ
ประกาศอยา่งเป็นทางการตอ่สาธารณะ เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ได้วา่ ไมม่ีการหาผลประโยชน์จากข้อมลูภายใน 

ผลลัพธ์:  

ในวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2562 ธนาคารทหารไทยได้มีประกาศแจ้งวา่ TMB ก าลงัอยูร่ะหวา่งการเจรจากบัคูส่ญัญา
ที่เก่ียวข้อง รวมถึงคณะกรรมการ TMB ถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการควบรวมกิจการ แต่ยงัไม่มีข้อสรุปที่ชดัเจน ภายหลงั
จากนัน้ ในวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ธนาคารทหารไทยได้แจ้งตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในการเข้าท าข้อตกลง
แบบไม่มีเง่ือนไขผกูพนักบัธนาคารธนชาต และคู่สญัญาอื่นที่เก่ียวข้องโดยมีวัตถปุระสงค์ในการควบรวมกิจการระหว่าง
ธนาคารทหารไทย และธนาคารธนชาต  

 

 

 

 

 



20. บมจ. ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป (“TU”) 

 

บริบท: 

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2019 บริษัท จอห์น เวสต์ ฟู้ดส์ จ ากัด บริษัทในเครือ TU ถูกส านักงานอัยการสหราช
อาณาจักรฟ้องแปดข้อหาเก่ียวข้องกับการท าธุรกิจการประมงที่ผิดกฎหมาย (“IUU”) โดยข้อกล่าวหาเก่ียวข้อกับการ
กระท าความผิดที่เกิดขึน้ระหวา่งวนัที่ 1 มีนาคม 2012 ถึง วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2014 ณ ท่าเรือ Felixstowe เมือง Suffolk 
สหราชอาณาจักร องค์กรการจัดการมหาสมุทรแห่งสหราชอาณาจักร (“MMO”) ได้ยื่นหลกัฐานการกระท าความผิดต่อ
ส านกังานอยัการเพื่อให้ด าเนินการตอ่บริษัท จอห์น เวสต์ ฟูด้ส์ จ ากดั 

กำรติดตำม: 

บริษัทจดัการ ได้ติดตอ่บริษัทฯเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงของกลา่วหาและขัน้ตอนถดัไปในกระบวนการฟอ้งร้อง อีก
ทัง้ยงัได้สอบถามถึงผลกระทบตอ่การด าเนินงานของบริษัท จอห์น เวสต์ ในขณะท่ีผลการตดัสนิยงัไมส่ิน้สดุ ค าตอบที่ได้รับ
ในเบือ้งต้นคือบริษัทฯเช่ือวา่บริษัทในเครือได้ปฎิบตัิตามกฎหมาย อีกทัง้ยงัให้ความร่วมมอือยา่งเตม็ที่กบัองค์กรการจดัการ
มหาสมทุรแหง่สหราชอาณาจกัรและผู้ตรวจสอบจากองค์กรด้วยความโปร่งใส 

ผลลัพธ์: 

เมื่อวนัท่ี 30 ตลุาคม 2019 บริษัทฯแจ้งวา่ไมม่ีความผิดใดๆในข้อกลา่วหาวา่ท าธุรกิจกบัการประมงที่ผิดกฎหมาย
ตามที่องค์กรการจดัการมหาสมทุรแห่งสหราชอาณาจกัรได้กลา่วโทษ บริษัทฯให้ความส าคญัการจดัหาวตัถดุิบอย่างถกู
กฎหมายเป็นล าดบัต้นๆ และสามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้ทกุขัน้ตอน บริษัทจดัการรับทราบผลการตดัสนิครัง้นี ้

 

 

 

 


