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 สิ่งแวดล้ 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 ร่วมลงนามในประกาศเจตนารมณ์และความร่วมมือในการสนับสนุนให้
เกิดการปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสาหรับผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code for Institutional
Investors: I Code) ซึ่งต่อมาในเดือนมิถุนายน 2560 บริ ษัทจัดการได้ ประกาศรับการปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาลการ
ลงทุน (I Code) เนื่องด้ วยการลงทุนอย่างมีความรั บผิดชอบถือเป็ นความเชื่อ หลักและปรัญญาในการลงทุนของบริ ษัท
จัดการเสมอมา บริ ษัทจัดการจึงมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาและปรับปรุ งแนวทางปฏิบตั ิให้ ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
พร้ อมไปกับการพัฒนาของตลาดทุนไทยเพื่อที่จะบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดของการลงทุน
ถึงแม้ ว่า บลจ. กสิกรไทยได้ ยึดถือและปฏิบตั ิตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนอย่างเคร่ งครัดมาตลอด ในปี
2562 บริ ษัทจัดการมีความพยายามและมุ่งมัน่ ที่จะปรับปรุ งและพัฒนา การนานโยบายมาปฏิบตั ิใช้ ในการลงทุนให้ เกิด
ประสิทธิผลให้ ได้ มากที่สดุ โดยสรุปใจความสาคัญได้ ดงั ต่อไปนี ้
หลักปฏิบัติท่ ี 1 กำรกำหนดนโยบำยธรรมำภิบำลกำรลงทุนที่ชัดเจน
เพื่อให้ มนั่ ใจในการปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพและเข้ าใจไปในแนวทางเดียวกัน
ทางบริ ษัทจัดการได้ จัดทา นโยบายธรรมาภิ บาลการลงทุน เป็ นครัง้ แรกเพื่อใช้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิภายใน ซึ่งได้ รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริ ษัทในเดือนสิงหาคม 2561 โดยบริ ษัทจัดการได้ นานโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน มาใช้
ร่ วมกับ นโยบายด้านสิ่ งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิ บาล (Environmental Social and Governance (“ESG”)) ของทาง
บริ ษัทจัดการที่มีการนามาปฏิบตั ิตงแต่
ั ้ ปี 2556 มาปรับใช้ ในกระบวนการลงทุน ตังแต่
้ การวิเคราะห์ การคัดเลือกหลักทรัพย์
และการสร้ างพอร์ ตโฟลิโอการลงทุน ในส่วนการวิเคราะห์ ESG ทางบริ ษัทจัดการได้ จดั ทาผ่านแบบประเมินภายในจากทีม
ผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ โดยใช้ ข้อมูลจาก 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับประเด็น ESG ที่ส่งให้ กับทางผู้บริ หารของ
บริ ษั ท จดทะเบี ยนแยกตามรายอุตสาหกรรม 2) การเข้ าเยี่ ยมชมบริ ษัท และพบผู้บริ ห าร และ 3) ข้ อ มูลที่ เ ปิ ดเผยต่อ
สาธารณะอื่นๆ โดยทางบริ ษัทจัดการเชื่อว่าการวิเคราะห์การลงทุนที่ได้ ครอบคลุมประเด็นทาง ESG เหล่านีจ้ ะช่วยให้
สามารถบรรลุเป้าหมายด้ านการลงทุนอย่างยัง่ ยืนได้ สาหรับนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและนโยบาย ESG ทางบริ ษัท
จัดการได้ มีการปรับปรุ งอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ มนั่ ใจว่าได้ สะท้ อนสภาพที่เปลี่ยนไปของสภาวะการลงทุน โดยครัง้ ล่าสุดมี
การทบทวนและผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทในเดือนมกราคม 2563

ในปี 2563 ทางทีมจัดการลงทุนตราสารทุนได้ มีการปรับปรุงวิธีการให้ คะแนนและการจัดอันดับ ESG สาหรับหุ้น
แต่ละตัวที่อยู่ภายใต้ Stock Universe โดยให้ น ้าหนักของแต่ละปั จจัย (E/S/G) ที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
เนื่องจากมีความเชื่อว่าความสาคัญและผลกระทบจากแต่ละปั จจัยมีไม่เท่ากันในแต่ละกลุม่ อุตสาหกรรม
รูปภำพที่1: กระบวนกำรประเมิน ESG โดยใช้ ข้อมูลภำยในที่ได้ จำกกำรรวบรวมของ บลจ. กสิกรไทย

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 นโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าทีโ่ ดยมิ ชอบ ซึ่งครอบคลุมเรื่ องความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่าง
บริ ษัทจัดการและผู้ที่มีส่วนเกี่ ยวข้ อง เช่นพนักงานหรื อบริ ษัทในเครื อ หรื อระหว่างลูกค้ าของบริ ษัทจัดการด้ วยกันเอง
รวมถึงนโยบายการปฏิบัติ งานภายในต่างๆ อาทิเช่น นโยบายและหลัก เกณฑ์ การใช้สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในที ่ป ระชุมผู้ถือ
หลักทรัพย์ การเปิ ดเผยข้อมูลการใช้สิทธิ ออกเสี ยง เป็ นต้ น โดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ ในหลายปี ที่
ผ่านมา ทางบริ ษัทจัดการได้ มีการปรับปรุ งและทบทวนนโยบายการใช้ สิทธิออกเสียงให้ มีความชัดเจน และเฉพาะเจาะจง
มากขึน้ รวมถึง สามารถเปรี ยบเทียบได้ กับประเทศอื่นโดยเฉพาะในภูมิ ภาคอาเซียนซึ่งบริ ษัทได้ มีการขยายการลงทุน
โดยตรงเพิ่ ม ขึน้ นอกจากนี ใ้ นปี 2562 ทางบริ ษั ท จัด การได้ มี การปรั บปรุ ง เกณฑ์ การใช้ สิท ธิ อ อกเสียงเกี่ ยวกับวาระ
คุณสมบัติผ้ ตู รวจสอบบัญชีให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.)
เนื่องจาก บลจ. กสิกรไทย เป็ นบริ ษัทในเครื อของธนาคารกสิกรไทยซึง่ ให้ ความสาคัญอย่างสูงในเรื่ องการต่อต้ านการทุจริต
และคอร์ รัปชัน่ นอกจากกลุม่ ธนาคารกสิกรไทยและบริ ษัทในเครื อได้ เป็ นประกาศเจตนารมณ์และเป็ นสมาชิกขององค์กร
Collective Action Against Corruption (CAC) อนึ่ง ในเดือนมกราคม 2562 บลจ. กสิกรไทยได้ ปฏิบตั ิตาม นโยบาย “ไม่
รับของขวัญ” ซึง่ พนักงานไม่สามารถรับของขวัญที่ได้ มาจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ โดยไม่คานึงถึงมูลค่า

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 รรษัทภิบาลถื อเป็ นส่วนสาคัญในการดาเนินกลยุทธ์ ไปสู่เป้าหมาย ทางบริ ษัทจัดการหวังว่าการดาเนินการตาม
นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนอย่างเคร่ งครัดโดยผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องในอุตสาหกรรมการลงทุนทุกภาคส่วน จะสามารถช่วย
ในการพัฒนาตลาดทุนไทยก้ าวสูค่ วามยัง่ ยืนในระยะยาวขึ ้นไปได้ อีกระดับหนึง่
ตำรำงที่ 1 สรุ ปกำรเข้ ำพบบริษัทจดทะเบียนของทีมจัดกำรกองทุนตรำสำรทุนในปี 2562

ในปี 2562 ทีมจัดการกองทุนตราสารทุน ได้ มีการประชุมกับผู้บริ หารหรื อฝ่ ายจัดการของบริ ษัทจดทะเบียน
ทังหมด
้
1,349 ครัง้ จากจานวนบริ ษัททังสิ
้ ้น 453 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 รวมทัง้ การทาความเข้ าใจทิศทางการ
กาหนดกลยุทธ์ ของบริ ษัทได้ ดีขึ ้น โดยทุกครัง้ ที่ทางทีมเข้ าพบกับบริ ษัท จดทะเบียนจะมีการจัดทาบันทึกรายงานเพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนและเพื่อใช้ ในการติดตามบริ ษัทจดทะเบียนต่อไป
สาหรับในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของกิจการที่ลงทุนหรื อมีข้อกังวล ทางบริ ษัทจัดการ
จะมีการติดต่อขอเข้ าพบหรื อขอคาชี ้แจงจากกิจการที่ลงทุนทันที

ตรำสำรหนี ้
ในส่วนของตราสารหนี ้ ทีมจัดการลงทุนตราสารหนี ้จะมีการตรวจสอบข้ อมูลของผู้ออกตราสารอย่างสม่าเสมอ
โดยนอกจากการลงทุนในประเทศแล้ ว ทางบริ ษัทจัดการยังได้ มีการขยายการลงทุนไปในต่างประเทศอีก 18 ประเทศ เพื่อ
เป็ นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน ในรายประเทศ อุตสาหกรรม และระดับบริ ษัท ทังนี
้ ้เพื่อสร้ างความมัน่ ใจใน
สถานะทางการเงินและคุณภาพเครดิตของผู้ออกตราสาร ทังนี
้ ท้ ีมจัดการลงทุนจะทาการตรวจสอบแนวโน้ มและคุณภาพ
เครดิตทังเชิ
้ งปริ มาณและเชิงคุณภาพอย่างสม่าเสมอ โดยการหาข้ อมูลนัน้ อาจทาการหาข้ อมูลจากแหล่งอื่น เพิ่มเติมเพื่อ
ช่วยในการประเมินความสามารถในการชาระหนี ้ของผู้ออกตราสาร ในกรณีที่คณ
ุ ภาพเครดิตของผู้ออกตราสารมีความน่า
กังวล
ในกรณีที่มีข้อสงสัยใด ๆ ในบริ ษัทผู้ออกตราสาร ทีมจัดการลงทุนจะทาการ Due Diligence กับบริ ษัทผู้ออกตรา
สารเพื่อประเมินความสามารถในการชาระหนีว้ ่ายังสามารถชาระได้ ตรงตามกาหนดหรื อไม่ หากในกรณี ใดที่พบว่า
ความสามารถในการชาระหนี ้ลดลง ทางทีมจัดการลงทุนจะพิจารณาหาแนวทางต่าง ๆ ในการแก้ ปัญหาเหล่านัน้ โดยใน
หลายๆ ครัง้ ที่ผ่านมา ทางทีมจัดการกองทุนได้ ทางานอย่างใกล้ ชิดกับบริ ษัทผู้ออกตราสารในการหาทางเลือกต่าง ๆ ที่จะ
ช่วยป้องกันการผิดนัดชาระหนี ้หรื อลดปั ญหาที่อาจทาให้ บริ ษัทได้ รับผลกระทบอย่างรุ นแรง ซึ่งส่งผลทางลบต่อคุณภาพ
เครดิตของผู้ออกตราสารได้ กรณีที่ Credit Event ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ บริ ษัทจัดการจะหาทางออกที่เป็ นไปได้ ทงหมด
ั้
ทาการประเมิน และเลือกทางออกที่ดีที่สุดเพื่อให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุน หรื อผู้ถือตราสารได้ รับผลประโยชน์ ที่สูงสุดภายใต้
ข้ อจากัดที่มีอยู่
ในปี 2562 ทีมจัดการลงทุนตราสารหนี ้ ได้ เห็นถึงผลกระทบของการนามาตรฐานทางการบัญชีใหม่ที่จะเริ่ ม
นามาใช้ ในปี 2563 โดยสภาวิชาชีพบัญชีได้ ชื ้แจงถึง “มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่ องสัญญาเช่า”ไว้ วา่
มาตรฐานการลงบัญชีสญ
ั ญาเช่าแบบเก่าไม่สามารถสนองความต้ องการของผู้ใช้ งบการเงินได้ เนื่องจากวิธีการบัญชีแบบ
เก่าดังกล่าวไม่สะท้ อนรายการการเช่าในทุกกรณี โดยเฉพาะการที่ไม่ได้ กาหนดให้ ผ้ เู ช่ารับรู้ สินทรัพย์และหนี ้สินที่เกิดขึ ้น
จากสัญญาเช่า อันส่งผลให้ สญ
ั ญาเช่าไม่ถูกรั บรู้ เป็ นสิน ทรั พย์ แ ละหนีส้ ินในงบแสดงฐานะการเงิ น (ทัง้ ที่สิทธิ กา รใช้
สินทรัพย์และ ภาระผูกพันที่เกิดขึ ้นจากสัญญาเช่าเข้ านิยามของสินทรัพย์และหนี ้สิน) เมื่อไม่มีการบันทึกบัญชีทาให้ การ
วัดอัตราส่วน ทางการเงินที่สาคัญไม่สะท้ อนภาพความเสีย่ งของกิจการ การนาวิธีการบัญชีใหม่ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16 (IFRS 16) เรื่ องสัญญาเช่า ซึ่งกาหนดให้ ผ้ เู ช่ารับรู้ สิทธิการใช้ สินทรัพย์เป็ นสินทรัพย์ในงบการเงิน
และ รับรู้หนี ้สินจากภาระผูกพันที่เกิดขึ ้นจากสัญญาเช่าเข้ ามาในงบการเงิน รวมทังยั
้ งเพิ่มการเปิ ดเผยข้ อมูลซึง่ จะสะท้ อน
ภาพความเสีย่ งทางการเงินและเงินทุนของผู้เช่าได้ ดีขึ ้น
เมื่อมีการบันทึกบัญชีตามสัญญาเช่าตามมาตรฐานใหม่ ย่อมทาให้ อตั ราส่วนที่เกี่ยวข้ องโดยเฉพาะในส่วนของ
หนี ส้ ิ น เปลี่ ย นแปลงไป อย่ า งไรก็ ต ามบริ ษั ท ผู้อ อกตราสารหนี ม้ ี แ นวทางที่ แ ตกต่า งกัน ในการปรั บ แก้ ไ ขข้ อ ก าหนด
(Covenants) ที่ตงไว้
ั ้ เดิม ดังนันบริ
้ ษัทจัดการจึงต้ องพิจารณาการขอแก้ ไขข้ อกาหนด (Covenants) ตามเงื่อนไขของผู้ออก
ตราสารแต่ละราย โดยพิจารณาความเสี่ยงของผู้ออกตราสารภายใต้ เงื่อนไขที่ขอปรับเปลี่ยนเป็ นหลักและเปรี ยบเทียบกับ
อัตราการชดเชย (ถ้ ามี) โดยจะทาการวิเคราะห์งบการเงินที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามมาตรฐานบัญชีใหม่ ผลกระทบหากมี
การแก้ ไขข้ อกาหนด (Covenants) ตามที่ผ้ อู อกร้ องขอ ในบางกรณีอาจมีการเจรจาให้ ผ้ อู อกตราสารปรับปรุงเงื่อนไขตามที่
บริ ษัทจัดการเห็นสมควร หรื อ อาจไม่อนุมตั ิหากว่าการขอแก้ ไขข้ อกาหนด (Covenants) ไม่สมเหตุสมผล

แนวทางภายในในการพิจารณามีปรับแก้ ข้อกาหนดสิทธิ์ (Covenants) มี ดังนี ้
1. ประเมินและวิเคราะห์ถึงผลกระทบหากมีการแก้ ไขดังกล่าวว่าสามารถจะยอมรับความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลง
ข้ อกาหนดสิทธิที่จะปรับแก้ ไขใหม่หรื อไม่
2. ถ้ ายอมรับ จะต้ องมีการชดเชยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ ้น (ส่วนใหญ่การปรับแก้ ไขจะทาให้ ผ้ ลู งทุนตราสารหนี ้มีความ
เสีย่ งเพิ่มขึ ้น)อย่างไรหรื อไม่
3. ค่าชดเชยความเสี่ยงดังกล่าวจะพิจารณาเป็ นรายๆ ไป เนื่องจากมีความแตกต่างกันในหลายมิติของผู้ออกตรา
สารหนี ้ เช่น ประเภทธุรกิจ อันดับเครดิต ข้ อกาหนดสิทธิที่จะมีการแก้ ไข
4. คณะทำงำนพิจำรณำกำรลงทุนส่วนตรำสำรหนี จ้ ะทำกำรพิจารณาเบื ้องต้ น และขออนุมตั ิต่อคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการลงทุน และคณะอนุกรรมการบริ หารความเสีย่ งด้ านการลงทุนต่อไป
กองทุนฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
ทางฝ่ ายกลยุท ธ์ ผลิตภัณ ฑ์ ลงทุนได้ มีก ารเพิ่ ม เกณฑ์ ในการคัดเลือกคู่ค้ า ในกรณี ที่ เ ป็ น Outsourced Fund
Manager หรื อ Master Fund Manager ว่ า ต้ องมี ก ารก าหนดนโยบายเรื่ อ ง 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) นอกเหนือจากการสอบถามโดยตรงกับคูค่ ้ าแล้ ว ทาง
ทีมกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ลงทุนยังทาการ Cross Check คาตอบของคูค่ ้ ากับแหล่งข้ อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะอื่นๆ ด้ วย เช่น
เวบไซต์ของคูค่ ้ า เพื่อความมัน่ ใจอีกระดับหนึง่
ทรัสตีของทรัสต์ เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์
ในปี 2562 ที่ผ่านมา ฝ่ ายทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ได้ มีการตรวจสอบและติดตามการ
ดาเนินงานของผู้จัดการกองทรัสต์อย่างต่อเนื่อง ในการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และระเบียบต่างๆที่
กาหนดโดยสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกเหนือจากการทางานร่วมกัน แนะนา ให้ คาปรึกษาในการทางาน
ปกติแล้ ว ทรัสตียงั ได้ มีการประเมินผลการดาเนินงานของผู้จัดการกองทรั สต์เป็ นรายปี อีกด้ วย หัวข้ อของการประเมิน
ประกอบด้ วย ระบบการปฏิบตั ิงาน ขันตอนการท
้
างาน การจัดโครงสร้ างและความพร้ อมด้ านบุคลากรของบริ ษัท ระบบการ
เปิ ดเผยข้ อมูล ระบบการรับเรื่ องร้ องเรี ยน การจัดเตรี ยมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหาย ระบบในการกากับ
ดูแลการบริ หารจัดการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ระบบป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระบบในการ
คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน/การลดทุน การจัดประชุมสามัญประจาปี และ/หรื อวิสามัญ
ประจาปี และการขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ การมอบหมายงานที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน ระบบการจัดทา
และจัดเก็บเอกสารและข้ อมูล และแผนรองรับการดาเนินธุรกิจให้ เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
นอกเหนือจากการทางานด้ านปฎิบตั ิการของกองทรัสต์แล้ ว ทรัสตีได้ ทาหน้ าที่ร่วมทาการจัดตังกองทรั
้
สต์ ซึ่ง
ฝ่ ายทรัสตีได้ พิจารณาความเป็ นไปได้ ในการลงทุนในด้ านต่างๆ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุน เป็ นไป

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องต่างๆ รวมถึงกฎหมายท้ องที่ของพื ้นที่ที่ทรัพย์สินตังอยู
้ ่ อีกทังได้
้ พิจารณาศึ กษาแนวนโยบายและ
การบริ หารจัดการของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ว่าสอดคล้ องและไม่ขดั ต่อกฎหมายต่างๆด้ วยเช่นกัน
ตัวอย่างของ Engagement กับบริ ษัทจดทะเบียนทีท่ าง บลจ. กสิ กรไทยมี การลงทุนในประเด็นต่างๆ อยู่ใน ภาคผนวก

I

หลักปฏิบัติท่ ี 4 กำรเพิ่มระดับในกำรติดตำมบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่ ำกำรติดตำมในหลักปฏิบัตทิ ่ ี 3 ไม่ เพียงพอ
ในกรณี ที่มีประเด็นที่น่ากังวลและอาจเกิ ดผลกระทบในแง่ลบ ทางบริ ษัทจัดการจะได้ มีการยกระดับการทา
Engagement โดยอาจนาเรื่ องขึ ้นไปหารื อกับ คณะกรรมการของบริ ษัท นันๆ
้ ตัวอย่างเช่น ในปี 2562 ทาง บริ ษัทจัดการ
ร่ วมกับผู้ลงทุนสถาบันได้ ทาจดหมายในนามสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน (AIMC) ขอคาชี ้แจงและแนวทางการดาเนินการ
เรื่ องการใช้ ข้อมูลภายในที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนต่อคณะกรรมการบริ ษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล (“JAS”) และ
กลุ่มบริ ษัท และในเวลาต่อมาทางบริ ษัทจัดการ ตัวแทนผู้ลงทุนสถาบันและผู้แทนจาก AIMC ได้ มีการเข้ าพบตัวแทน
คณะกรรมการและผู้บริ หาร JAS และ JASIF เพื่อสอบถามและหารื อถึงผลกระทบจากกรณีผ้ บู ริ หารใช้ ข้อมูลภายในเป็ น
ความผิดการใช้ ข้อมูลภายในหาผลประโยชน์ (Insider Trading) และการทาให้ ราคาหลักทรัพย์มีสภาพผิดไปจากภาวะ
ปกติ (Market Manipulation) และมาตรการป้องกันในอนาคต (รายละเอียดอยู่ใน ภาคผนวก 1 “ตัวอย่างกรณีการทา
Engagement ของ JAS ”)

หลักปฏิบัตทิ ่ ี 5 กำรเปิ ดเผยนโยบำยกำรใช้ สิทธิออกเสียงและผลกำรใช้ สิทธิออกเสียง
บริ ษัทจัดการมีนโยบายภายในเกี่ยวกับการใช้ สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในฐานะบริ ษัทจัดการลงทุน ซึ่ง
แนวทางการออกเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ ระบุไว้ อย่างชัดเจน ซึ่งล่าสุดมีการปรับปรุ งเพิ่มเติมและผ่านการอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษัทในเดือนมกราคม 2563 นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการยังสมัครใช้ บริ การงานวิจยั ด้ านการออกเสียง
ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น (Proxy Research Service) จาก Institutional Shareholder Services Inc. (ISS) เพื่ อ ใช้ ในการ
เปรี ยบเทียบและอ้ างอิงกับแนวทางในการปฏิบตั ิ ของสากล อย่างไรก็ดีทางบริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการใช้ วิจารณญาณ
ของตนเองในการใช้ สทิ ธิออกเสียงแทนผู้ถือหน่วยและลูกค้ า
ในปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทจัดการใช้ สทิ ธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนจานวน 235 บริ ษัท โดย
เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ของไทย 173 บริ ษัท (145 บริ ษัทเป็ นการลงทุนของกองทุนประเภท Active
strategy และ 28 บริ ษัทเป็ นการลงทุนของกองทุนประเภท Passive strategy) และ 62 บริ ษัทเป็ นบริ ษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์อื่นในต่างประเทศ (ทังหมดเป็
้
นการลงทุนของกองทุนประเภท Active strategy) จากวาระการประชุม
ทังหมด
้
2,260 วาระ มีการใช้ สิทธิออกเสียง “เห็นด้ วย” รวม 2,039 วาระ “คัดค้ าน” รวม 113 วาระ และ “งดออกเสียง”
รวม 108 วาระ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ตำรำงที่ 2 รำยละเอียดกำรใช้ สิทธิออกเสียงในกำรประชุมผู้ถือหุ้น

แผนภูมิท่ ี 1 กำรใช้ สิทธิออกเสียงจำแนกเป็ นรำยประเทศ

แผนภูมิท่ ี 3 กำรใช้ สิทธิออกเสียงจำแนกตำมมติ
สำหรับหุ้นสำมัญต่ ำงประเทศ

แผนภูมิท่ ี 2 กำรใช้ สิทธิออกเสียงจำแนกตำมมติ

แผนภูมทิ ่ ี 4 กำรใช้ สิทธิออกเสียงจำแนกตำมมติ
สำหรับหุ้นสำมัญในประเทศ

วาระการประชุ ม ที่ บ ริ ษั ท จัด การใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง “คัด ค้ าน” โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เรื่ อ ง 1) วาระที่ เ กี่ ย วกับ
คณะกรรมการบริ ษัท เช่น กรรมการอิสระมีการดารงตาแหน่งต่อเนื่องกันมากกว่า 9 ปี (73%) การเสนอชื่อคณะกรรมการ
ของบริ ษัทจดทะเบียน ซึ่งมีการขาดการประชุมอย่างมีนยั สาคัญในปี ก่อนหน้ า (21%) และ 2) วาระที่เกี่ยวกับคุณสมบัติผ้ ู
ตรวจสอบบัญชี ซึง่ มีการทาหน้ าที่ติดต่อกันเกินกว่า 5 ปี สาหรับวาระที่ใช้ สทิ ธิออกเสียง “งดออกเสียง” ส่วนใหญ่เป็ นวาระ
ที่ทางบริ ษัทจดทะเบียนให้ ข้อมูลที่ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม ทังนี
้ ้ปั ญหาของการให้ ข้อมูลที่ไม่เพียงพอต่อ
การตัดสินใจใช้ สิทธิออกเสียง ส่วนใหญ่จะเกิดขึ ้นในหุ้นในกลุม่ ประเทศอาเซียนอื่นๆ มากกว่าหุ้นไทย โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้

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 สาหรับในการดาเนินการกับกิ จการที่
ลงทุนที่มีข้อกังวลและไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาได้ หลังจากเพิ่มระดับในการติดตาม ทางบริ ษัทจัดการอาจมีการร่วมมือกับผู้
ลงทุนอื่น (ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ) หรื อผู้มีสว่ นได้ เสียของกิจการ(Collective Engagement) หากเห็นสมควรเพื่อให้
กิจการที่ลงทุนเห็นความสาคัญของประเด็นข้ อกังวลของบริ ษัทจัดการและนาไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงในทางที่ดีขึ ้น
บริ ษัทจัดการได้ ให้ ความร่วมมือกับนักลงทุนสถาบันในประเทศรายอื่นผ่านทางองค์กรที่เกี่ยวข้ องในอุตสาหกรรม
เช่น สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน (AIMC) สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD) รวมถึ ง องค์ ก รกากับ ดูแล เช่ น ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย (SET) สานัก งานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดการยังได้ มีสว่ นร่ วมในการทา
ประชาพิจารณ์ (Public hearing) และ/หรื อให้ ข้อเสนอแนะในเรื่ องหลักเกณฑ์การกากับดูแลหรื อประกาศจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องอย่างสม่าเสมอ. อนึ่งทางบริ ษัทจัดการยังส่งตัวแทนเป็ นหนึ่งในคณะกรรมการ ESG Collective Action ที่มีการ
จัดตังขึ
้ ้นในนามของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
หลั ก ปฏิ บั ติ ท่ ี 7 กำรเปิ ดเผยนโยบำยธรรมำภิบ ำลกำรลงทุ น และกำรปฏิ บั ติ ต ำมนโยบำยต่ อ ลู ก ค้ ำ อย่ ำ ง
สม่ำเสมอ
นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ของบริ ษัทจัดการจะถูกเปิ ดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริ ษัท จัดการเพื่อ
นาไปสูค่ วามโปร่ งใส ความเข้ าใจและความเชื่อมัน่ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ รวมถึงการรายงานผลการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายดังกล่าวพร้ อมรายละเอียด

ภำคผนวก 1
ตัวอย่ ำงกำรเข้ ำทำ Engagement ของ บลจ. กสิกรไทยและบริษัทจดทะเบียน

ตรำสำรทุน

ด้ ำนสิ่งแวดล้ อม

พึงพอใจ

ตรำสำรหนี ้

Feeder Funds

ด้ ำนสังคม

ด้ ำนธรรมำภิบำล

ต้ องติดตำม

น่ ำกังวล

ทรัสตี

กำรติดตำมควำมเสี่ยง

กำรประชุมผู้ถอื หุ้น

กำรดำเนินงำน

1.บมจ. บริ หารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (“BAM”)
2. บมจ. กรุงเทพดุสติ เวชการ (“BDMS”)
3. บมจ. ซีเค พาวเวอร์ (“CKP”)
4. บมจ. ซีพี ออลล์ (“CPALL”)
5. บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (“CPN”)
6. บมจ. โกลบอลกรี นเคมิคอล (“GGC”)
7.IHH Healthcare Berhad (“IHH MK”)
8. บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส (“IVL”)
9. บมจ. จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล (“JAS”) และ กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต จัสมิน (“JASIF”)
10. บมจ. เจดับเบิ ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ (“JWD”)
11. บมจ. น ้าตาลขอนแก่น (“KSL”)
12. บมจ. เมก้ า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ (“MEGA”)
13. บมจ. โอสถสภา (“OSP”)
14. บมจ. แพลน บี มีเดีย (“PLANB”)
15. กลุม่ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
16. บมจ. ศรี สวัสดิ์ คอร์ ปอเรชัน่ (“SAWAD”)
17. บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ งแอนด์คอนสตรัคชัน่ (“STEC”)
18. บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (“TISCO”)
19. ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) (“TMB”)
20. บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (“TU”)

1. บมจ. บริหำรสินทรัพย์ กรุ งเทพพำณิชย์ (“BAM”)

บริบท:
BAM จัดตังขึ
้ ้นในรู ปแบบของบรรษัทบริ หารสินทรัพย์ (Asset Management Corporation: AMC) เมื่อปี 2540
ภายใต้ การดาเนินงานของกองทุนฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เพื่อบริ หารจัดการลูกหนี ้ด้ อยคุณภาพ (NPLs)
ของธนาคารกรุ งเทพพาณิชยการ ภายหลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยมีคาสั่งปิ ดกิจการ และหลังจากนันในล
้ าดับต่อมา
BAM ก็มีการดาเนินธุรกิจด้ วยการเข้ าประมูลซื ้อลูกหนี ้ NPLs จากธนาคารพาณิชย์ต่างๆ มาบริ หารจัดการอีกด้ วย ทังนี
้ ้
เพื่อช่วยให้ ธนาคารพาณิชย์แยกลูกหนี ้ NPLs ออกจากระบบสถาบันการเงินได้ อย่างรวดเร็ ว และสามารถมุง่ เน้ นพันธกิจใน
ด้ านการเป็ นแหล่งจัดหาเงินทุนให้ แก่ภาคธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป ทังนี
้ ้ ในการแยกหนี ้ NPLs
ออกจากระบบธนาคารพาณิชย์เพื่อบริ หารจัดการติดตามลูกหนี ้ NPLs ภายใต้ การดาเนินการของ AMC นัน้ AMC จะเข้ า
ประมูลซื ้อพอร์ ตลูกหนี ้ NPLs ในราคาที่มีสว่ นลดจากมูลค่าหลักประกันของลูกหนี ้ NPLs และได้ รับโอนหลักประกันพร้ อม
ทังสิ
้ ทธิเรี ยกร้ องตามมูลหนี ้เงินต้ นและดอกเบี ้ยคงค้ างของลูกหนี ้ NPLs เหล่านันมาจากสถาบั
้
นการเงินที่ขายลูกหนี ้ NPLs
ซึง่ ในการทาธุรกิจของ AMC นอกจากจะสามารถทากาไรจากมูลค่าหลักประกันที่สงู กว่าราคาซื ้อแล้ ว AMC ยังมีบทบาทใน
การติดตามลูกหนี ้ให้ ชาระเงินต้ นและดอกเบี ้ยตามสิทธิเรี ยกร้ องของเจ้ าหนี ้ที่พงึ มีตามสัญญาเงินกู้ยืมอย่างเต็มที่ด้วย ทังนี
้ ้
เพื่อป้องกันมิให้ เกิดแรงจูงใจในการที่ลกู หนี ้สร้ างหนี ้ในระบบสถาบันการเงินมากเกินความจาเป็ น โดยหวังประโยชน์ที่
อาจจะได้ รับจากการเป็ นหนี ้ NPLs ภายใต้ การจัดการของ AMC
กำรติดตำม:
บริ ษัทจัดการได้ ตงค
ั ้ าถามกับผู้บริ หาร BAM ในระหว่างการประชุมสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจลงทุน ซึ่งพบว่า BAM ตระหนักดีถึงบทบาทในด้ านการติดตามทรัพย์เพื่อชาระหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องตามสัญญา
เงินกู้ที่ผูกพันลูกหนี ้แต่ละรายให้ ได้ มากที่สดุ นอกเหนือจากการทากาไรจากส่วนต่างของราคาในการขายหลักประกัน
เท่านัน้ ซึง่ จะเป็ นการช่วยรักษาความตระหนักในด้ านความรับผิดชอบในการตัดสินใจก่อหนี ้และการชาระหนี ้ของลูกหนี ้ใน
ระบบสถาบันการเงิน
ผลลัพธ์ :
การบริ หารจัดการลูกหนี ้ NPLs ผ่านกลไกลการทางานของ AMCs ช่วยแยกภารกิจในการติดตามลูกหนี ้ NPLs
ออกจากระบบสถาบันการเงินได้ อย่างรวดเร็ ว นับเป็ นกลไกที่มีความจาเป็ นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเกิดวิกฤตต่างๆ ช่วย
ให้ ธนาคารพาณิชย์สามารถกลับมาทาหน้ าที่เป็ นแหล่งเงินทุนสนับสนุนภาคธุรกิจได้ ตามปกติ ซึง่ นอกเหนือจากการดาเนิน
ธุรกิ จเพื่อเป้าหมายในด้ านกาไรแล้ ว AMCs ยังต้ องระมัดระวังไม่สร้ างแรงจูงใจแก่ลกู หนีใ้ นระบบสถาบัน การเงินให้ มี
พฤติกรรมในลักษณะ moral hazard อีกด้ วย

2. บมจ. กรุ งเทพดุสิตเวชกำร (“BDMS”)

บริบท:
ในเดือนมกราคม 2562 ก.ล.ต. ได้ รับข้ อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า
นายแพทย์ปราเสริ ฐ ปราสาททองโอสถ แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ และนางนฤมล ใจหนักแน่น ร่ วมกันซื ้อ
ขายหุ้น BA อย่างต่อเนื่อง และจับคูซ่ ื ้อขายหลักทรัพย์ BA ระหว่างกันเองในลักษณะอาพรางการซื ้อขาย ทาให้ บคุ คลทัว่ ไป
เข้ าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรื อปริ มาณการซื ้อขายหลักทรัพย์ และส่งผลให้ ราคาและปริ มาณการซื ้อขายหุ้น BA ผิดไปจาก
สภาพปกติของตลาด คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) มีมติให้ ก.ล.ต.นามาตรการลงโทษทาง
แพ่งมาใช้ บงั คับกับผู้กระทาความผิดทังสามราย
้
โดยกาหนดให้ ผ้ กู ระทาความผิดชาระเงินค่าปรับทางแพ่ง รวมเป็ นเงิน
ทังสิ
้ ้น 499.45 ล้ านบาท และเข้ าข่ายเป็ นผู้มีลกั ษณะขาดความน่าไว้ วางใจในการเป็ นกรรมการ หรื อผู้บริ หารของบริ ษัทที่
ออกหลักทรัพย์และบริ ษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กำรติดตำม:
บริ ษั ท จัด การได้ ข อเข้ า พบผู้บ ริ ห ารของBDMS เพื่ อ ท าความเข้ า ใจเกี่ ย วกับ กรณี ที่ เ กิ ด ขึน้ และสอบถามถึ ง
ผลกระทบต่อธุรกิจของบริ ษัทภายหลังจากการพ้ นจากตาแหน่งของ นายแพทย์ปราเสริ ฐ ปราสาททองโอสถ และแพทย์
หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ
ผลลัพธ์ :
ผู้กระทาความผิดทังสามรายยอมปฏิ
้
บตั ิตามมาตรการลงโทษทางแพ่งตามที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการ
ลงโทษทางแพ่งกาหนดแต่โดยดี และได้ ชาระค่าปรับทางแพ่งรวม 499.45 ล้ านบาท รวมถึงส่งหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเรื่ องการขอลาออกจากตาแหน่งของผู้บริ หาร 2 ท่าน ประกอบด้ วย 1. นายแพทย์ปราเสริ ฐ ปราสาททอง
โอสถ เป็ นกรรมการ / ประธานคณะผู้บริ หารและกรรมการผู้อานวยการใหญ่ / ประธานกรรมการบริ หาร 2.แพทย์หญิง
ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ เป็ น กรรมการ / กรรมการบริ ห าร / กรรมการบริ ห ารความเสี่ยง / ประธานเจ้ าหน้ าที่
ปฏิบตั ิการ
ภายหลังจากที่ได้ สอบถามข้ อมูล ผู้บริ หารเชื่อว่ากรณีดงั กล่าวจะไม่สง่ ผลกระทบต่อการดาเนินงานและนโยบาย
การทางานของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ และกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังใหม่
้
เป็ นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความ
เข้ าใจในบริ ษัทเป็ นอย่างดี โดยคณะกรรมการบริ ษัทมีมติแต่งตัง้ นางนฤมล น้ อยอ่า ดารงตาแหน่ง กรรมการบริ ษัท แทน
นายแพทย์ปราเสริ ฐ ปราสาททองโอสถ และแต่งตังนายพุ
้
ฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ ดารงตาแหน่ง กรรมการบริ ษัท แทน
แพทย์หญิง ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 23 มกราคม 2562 ซึง่ บริ ษัทจัดการได้ รับทราบกรณีที่เกิดขึ ้น
และจะคอยติดตามสถานการณ์ ดงั กล่าวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีแพทย์หญิ ง ปรมาภรณ์ ได้ ครบกาหนดการห้ ามเป็ น
กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทจดทะเบียน 1 ปี แล้ ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

3. บมจ. ซีเค พำวเวอร์ (“CKP”)

บริบท:
ในเดือนตุลาคม 2562 ผู้เชี่ยวชาญด้ านสิ่งแวดล้ อมแสดงความกังวลต่อระบบนิเวศวิทยาของแม่น ้าโขงที่เสื่อม
โทรมลงจากการโครงการเขื่อนต่างๆที่ถกู สร้ างขึ ้น โดยมี 11 จาก 28 เขื่อนที่สร้ างเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยเขื่อนที่ลา่ สุดคือ
โครงการเขื่อนไซยบุรี โดยเหตุการณ์ดงั กล่าว ผู้เชี่ยวชาญทางสิ่งแวดล้ อมเรี ยกว่า "ภาวะไร้ ตะกอน" โดยมีการกักตะกอน
เหนือเขื่อนจนไม่สามารถไหลตามนา้ มายังท้ ายเขื่อนได้ และทาให้ เกิ ดความผิดปกติที่นาไปสู่ผลกระทบมากมายต่อ
สิง่ มีชีวิตในลาน ้า
กำรติดตำม:
บริ ษัทจัดการได้ ติดต่อไปยังบริ ษัท CKP เพื่อชี ้แจงปั ญหานี ้และสอบถามถึงการทางาน/การจัดการเครื่ องจักรของ
เขื่อนไซยบุรี ในแง่ของการไหลผ่านของตะกอนจากเหนือไปยังท้ ายเขื่อน รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมตังแต่
้ เขื่อน
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ตงแต่
ั ้ เดือนตุลาคม 2562
ผลลัพธ์ :
ผู้บริ หารอธิบายว่าโครงสร้ างของเขื่อนไซยะบุรี มี spillway อยูท่ งสิ
ั ้ ้น 11 ตัว ที่ทาหน้ าที่ระบายน ้าและตะกอนไหล
จากเหนือเขื่อนมายังท้ ายเขื่อน โดย 4 ใน 11 ตัวนี ้ จะทาหน้ าที่ระบายตะกอนโดยเฉพาะ เพื่อไม่กกั ตะกอนไว้ เหนือเขื่อน ใน
ขณะเดียวกัน เขื่อนไซยะบุรีถกู ออกแบบมาให้ รักษาสิ่งแวดล้ อมและธรรมชาติ โดยเฉพาะทางปลาผ่าน (Fish Passage)
โดยใช้ เทคโนโลยีทันสมัยที่สุด บริ ษัท CKP มีความกังวลอย่างมากต่อข้ อกล่าวหาและมั่นใจว่าระบบเขื่อนไซยบุรี ไม่
เกี่ยวข้ องกับปั ญหาดังกล่าว บริ ษัทจัดการ รับทราบและติดตามปั ญหานี ้อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดพบว่าสถานการณ์ดีขึ ้น และ
แม่น ้าโขงมีสสี ้ มอิฐดังที่ควรจะเป็ น

4. บมจ. ซีพี ออลล์ (“CPALL”)

บริบท:
CPALL ได้ ริ เ ริ่ ม โครงการบรรจุภัณ ฑ์ เ พื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม (green packaging) โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ที่ จ ะลด
ผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้ อมให้ เกิดน้ อยที่สดุ และเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายด้ านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตลอดทังวั
้ ฏจักร
สินค้ า หนึ่งในโครงการที่ทางบริ ษัทได้ ดาเนินการ คือ โปรแกรม “ลดวันละถุง คุณทาได้ ” ซึ่งได้ เริ่ มเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน
2561 เพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนให้ คนในสังคมเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ ถุงพลาสติก โดยในปี 2661 ผลการดาเนิน
โครงการ คือ สามารถลดใช้ ถงุ พลาสติกสะสมทังสิ
้ ้น 153.72 ล้ านใบต่อปี และบริ ษัทมีความตังใจที
้ ่จะดาเนินการต่อเนื่อง
ในการเปลีย่ นพฤติกรรมทางสังคม และตังเป้
้ าที่จะลดการใช้ ถงุ พลาสติกในปี 2562 ทังสิ
้ ้น 1,000 ล้ านใบ หรื อ 2,900 ตัน
กำรติดตำม:
บริ ษัทจัดการ ได้ ติดต่อบริ ษัทเพื่อสอบถามกลยุทธ์ และแผนการดาเนินการในรายละเอียดที่บริ ษัทจะนามาใช้ ใน
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมผู้บริ โภค และติดตามผลเป็ นระยะ
ผลลัพธ์ :
บริ ษัทได้ พฒ
ั นาหลายโครงการเพื่อรณรงค์ให้ ผ้ บู ริ โภคเปลีย่ นพฤติกรรมในการใช้ ถงุ พลาสติก ยกตัวอย่างเช่น เมื่อ
ลูกค้ ามีการซื ้อสินค้ าโดยไม่รับถุงพลาสติกและจ่ายเงินผ่านช่องทาง all member card จะได้ รับคะแนนเพิ่มพิเศษ และ เมื่อ
ลูกค้ าซื ้อสินค้ าที่ร้านค้ าที่เข้ าร่ วมโครงการโดยยินดีไม่รับถุงพลาสติก ทางบริ ษัทจะนาเงินไปบริ จาก 0.20 บาทต่อถุงให้ แก่
มูลนิธิตา่ งๆ ซึง่ ผลการดาเนินโครงการต่างๆดังกล่าว ทาให้ บริ ษัทบรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ สาหรับปี 2562 คือ สามารถลดการ
ใช้ ถงุ พลาสติกได้ 998 ล้ านใบ ซึง่ ทางบริ ษัทจัดการ รับทราบพัฒนาการเชิงบวกในครัง้ นี ้

5. บมจ. เซ็นทรัลพัฒนำ (“CPN”)

บริบท:
ข้ อมูลขององค์การอุตนุ ิยมวิทยาโลกชี ้ว่าปี 2562 เป็ นปี ที่ร้อนที่สดุ เป็ นอันดับที่สองหลังจากปี 2559 ภาวะโลกร้ อน
เป็ นวิกฤตที่หลีกเลีย่ งไม่ได้ ของศตวรรษที่ 21 แม้ วา่ หลายคนอาจลังเลที่จะดาเนินการเพราะเป็ นการยากที่จะวัดผลกระทบ
ที่เกิ ดขึน้ จริ งบนโลกของเรา แต่ในความเป็ นจริ งเราทุกคนไม่สามารถปฏิเสธได้ ว่าการกระทาของมนุษยชาติเริ่ มส่งผล
กระทบต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน ฤดูร้อนและฤดูหนาวที่อุณหภูมิสงู ขึ ้นเป็ นตัวอย่างที่ชดั เจนของสิ่งนี ้ ตามข้ อมูลจาก
Climate Central องค์กรด้ านวิทยาศาสตร์ ชี ้ว่าปั จจุบนั มีประชากรราว 150 ล้ านคนอาศัยอยู่ใต้ ระดับที่ต่ากว่าระดับน ้าขึ ้น
High Tide เมืองชายฝั่ งเช่น จาการ์ ตา โฮจิมินห์ซิตี ้ และกรุ งเทพฯกาลังเผชิญกับภัยคุกคามที่เพิ่มมากขึ ้น ในฐานะสมาชิก
ของดัชนีความยัง่ ยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) CPN เป็ นหนึง่ ในผู้นาในการต่อสู้กบั การเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศผ่านการบริ หารทรัพยากรและการจัดการสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ
กำรติดตำม:
บริ ษัทจัดการสื่อสารกับ CPN อย่างต่อเนื่องเพื่อรับทราบความคืบหน้ าและสนับสนุนให้ CPN อยู่ในแนวทางการ
จัดการอย่างยัง่ ยืน ล่าสุด บริ ษัท ยืนยันเป้าหมายที่จะลดการใช้ ไฟฟ้าต่อพื ้นที่เฉพาะ(Specific Electricity Consumption
per unit area) 20% ในปี 2568 เมื่อเทียบกับปี ฐาน 2558
ผลลัพธ์ :
CPN ได้ ดาเนินการหาแนวทางและนโยบายเพื่อให้ ครอบคลุมการดาเนินงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และพลังงาน ตัวอย่างของแนวทางและความคืบหน้ ามีดังนี ้ เช่น ในปี 2562 บริ ษัท ประสบความสาเร็ จในการติดตังระบบ
้
โซล่าเซลล์ 4 แห่งใหม่ รวมเป็ น 8 แห่งที่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิ ตย์ ทังหมดคิ
้
ดเป็ น 9,045 เมกะวัตต์ต่อ
ชัว่ โมง (MwH) เพิ่มขึ ้น 46% จากปี ก่อน นอกจากนี ้การใช้ Specific Electricity Consumption per unit area (SEC) แสดง
ให้ เห็นว่าลดลง 2.8% ในปี 2019 จากปี 2018 อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับฐานปี 2558 ประสิทธิภาพดีขึ ้นแล้ วกว่า 11.4%

6. บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล (“GGC”)

บริบท:
บริ ษัท โกลบอลกรี นเคมิคอล จากัด (มหาชน) ได้ แจ้ งตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเดือนมิถุนายน ปี 2561 เกี่ยวกับ
ปั ญหาเรื่ องข้ อมูลวัตถุดิบคงคลังในระบบมีจานวนแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญกับปริ มาณวัตถุดิบคงคลังที่มีอยู่จริ ง ณ
สถานที่เก็บรักษาวัตถุดิบที่เก็บไว้ กบั คูค่ ้ า
กำรติดตำม:
บริ ษัทจัดการได้ ทาหนังสืออย่างเป็ นทางการถึงประธานกรรมการของ GGC และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของพี
ทีที โกลบอล เคมีคอล (PTTGC) ซึ่งเป็ นบริ ษัทแม่ ใน วันที่ 28 สิงหาคม 2561 แสดงถึงความกังวลของบริ ษัทจัดการ ต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นและสอบถามเกี่ยวกับขันตอนการปฏิ
้
บตั ิในการตรวจนับปริ มาณวัตถุดิบอย่างละเอียดและกระบวนการ
ตรวจสอบภายในสาหรับการปฏิบตั ิงานสาหรั บบุคคลที่เกี่ยวข้ องเพื่อป้องกันมิให้ ปัญหาในลักษณะดังกล่าวเกิดขึน้ อีก
รวมทังการติ
้
ดตามผู้กระทาผิด และบทลงโทษต่อการกระทาความผิดและการเรี ยกร้ องค่าเสียหาย
บริ ษัทจัดการ ได้ ติดตามสอบถามถึงความคืบหน้ าในการปรั บปรุ งระบบควบคุมภายใน กระบวนการจัดหา
วัตถุดิบของ GGC และการเรี ยกร้ องค่าเสียหายต่อเหตุการณ์ดงั กล่าวเพิ่มเติม ในช่วงปี 2562 ที่ผา่ นมา
ผลลัพธ์ :
GGC ได้ ทาหนังสือชี ้แจงตอบข้ อสอบถามของ บริ ษัทจัดการ ถึงวิธีการตรวจนับปริ มาณวัตถุดิบคงคลังของบริษัท
เองและคู่ค้า กระบวนการตรวจสอบภายในอย่างละเอียด รวมถึงการพิจารณาเพิ่มความรัดกุมในการดาเนินงาน ความถี่
การตรวจวัดปริ มาณวัต ถุดิบ เป็ น ประจาทุกไตรมาส ในส่ว นของการกระท าผิ ดของพนักงาน คณะท างานตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริ งของ GGC ได้ สง่ มอบข้ อมูลที่ตรวจพบให้ กบั คณะกรรมการสอบสวนทางวินยั ซึ่งพบว่ามีผ้ บู ริ หารและพนักงาน
จ านวนหนึ่ง ที่ ก ระท าผิ ด ทางวิ นัย ดัง นัน้ GGC ได้ ด าเนิ น การลงโทษทางวิ นัย ต่อ ผู้บ ริ ห ารและพนัก งานดัง กล่า วเป็ น
รายบุคคลตามระเบียบข้ อบังคับว่าด้ วยวินยั ของ GGC เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว นอกจากนี ้ GGC ยังได้ เปิ ดเผยรายละเอียด
เหตุการณ์ดงั กล่าวในรายงานประจาปี 2562 เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 GGC ได้ แจ้ งความคืบหน้ าการดาเนินการเกี่ยวกับเหตุการณ์วตั ถุดิบคงคลังขาดหาย
ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปได้ ดงั นี ้
ความคืบหน้ าทางคดีและการดาเนินการตามกฏหมายสาหรับคดีอาญา บริ ษัทฯ จะประสานงานให้ พนักงาน
สอบสวนสรุ ปสานวนส่งให้ พนักงานอัยการโดยเร็ ว เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาล บริ ษัทฯ จะยื่นคาร้ องขอเข้ าเป็ น
โจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการและยื่นคาร้ องขอให้ จาเลยชดใช้ ค่าเสียหายในส่ วนทางแพ่งให้ แก่บริ ษัทฯ พร้ อมกันด้ วย ซึ่ง
เมื่อศาลพิพากษาในส่วนคดีอาญาว่าจาเลยได้ กระทาความผิดก็จะพิพากษาให้ จาเลยชดใช้ ในส่วนทางแพ่งพร้ อมกันโดย
ไม่ต้องไปฟ้องคดีแพ่งใหม่

ความคืบหน้ าการระงับข้ อพิพาท/การเจรจาความเสียหาย สาหรับคู่ค้าที่ทาสัญญาประนีประนอมยอมความ
บริ ษัทฯ จะติดตามให้ คคู่ ้ าดังกล่าวส่งมอบวัตถุดิบค้ างส่งคืนให้ แก่บริ ษัทฯ ตามแผนการจัดส่งตามสัญญาต่อไป ทังนี
้ ้ หากคู่
ค้ ารายใดปฏิบตั ิผิดสัญญา บริ ษัทฯ จะพิจารณาฟ้องร้ อง และบังคับชาระหนี ้จากหลักประกันต่อไป
ความคืบหน้ าการปรั บปรุ งระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ ได้ ว่าจ้ างผู้เชี่ ยวชาญภายนอก
ดาเนินการทบทวบ สอบทาน และให้ ความเห็นในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ และดานินการเสร็ จสิ ้นเป็ น
ที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
7. IHH Healthcare Berhad (“IHH MK”)

บริบท:
บริ ษัทจัดการพบว่า KPMG PLT (ประเทศอินเดีย ) ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท Fortis ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่ วมของ
IHH ในประเทศอินเดีย ได้ แสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขต่องบการเงินสาหรับงวดการดาเนินงานสิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
โดยผู้สอบบัญชี มีความกังวลต่อการที่ IHH เข้ าทารายการซือ้ กิจการบางส่วนใน Fortis ในวันที่ 13 พฤศจิ กายน 2561
เนื่องจากก่อนหน้ าที่ IHH จะเข้ าทารายการ Fortis มีคดีฟ้องร้ องกับกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่เดิมเรื่ องข้ อสงสัยการละเมิดกฎการ
ควบคุมภายในของบริ ษัทจนอาจนาไปสูก่ ารยักยอกเงินของบริ ษัทไปสูก่ ลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่เดิมผ่านทางรายการระหว่างกัน ซึง่
ทางผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่าเนื่องจากประเด็นดังกล่าวควรได้ รับการตรวจสอบ และ/หรื อ ยังอยูร่ ะหว่างการตรวจสอบของ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง และภายในของบริ ษัท Fortis เอง ซึ่งอาจนาไปสูก่ ารปรับปรุงรายการทางบัญชีของ Fortis ใน
อนาคตได้
กำรติดตำม:
บริ ษัทจัดการได้ ทาการติดต่อกับบริ ษัท IHH รวมทังสอบถามนั
้
กวิเคราะห์ที่ติดตามหุ้น IHH ในช่วงเวลาที่เกิด
เหตุการณ์ดงั กล่าว และพบว่าก่อนตัดสินใจเข้ าทารายการซื ้อกิจการบางส่วนใน Fortis ทาง IHH ได้ ทาว่าจ้ างการทา Due
Diligence จากที่ปรึ กษา 2 ราย และ IHH พอใจกับผลของการทา Due Diligence และราคา valuation ที่เข้ าซื ้อกิจการ
บางส่วนใน Fortis นอกจากนี ้ภายหลังจากการเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน Fortis ทางคณะกรรมการบริ ษัท (BoD) ของ IHH ก็
ได้ ว่าจ้ างผู้สอบบัญชีให้ ทาการบัญชีสืบสวน (Forensic Accounting) เพื่อตรวจสอบการทุจริ ตดังกล่าวและประเมินความ
เสียหายต่องบการเงินของ Fortis
ผลลัพธ์ :
IHH ยืนยันว่ารับทราบความกังวลดังกล่าวก่อนการเข้ าทารายการ และได้ สะท้ อนความกังวลดังกล่าวเข้ าไปใน
ราคา valuation ที่เข้ าซื ้อบางส่วนแล้ ว นอกจากนี ้ IHH ยังคงมีมุมมองเชิงบวกกับการเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาลและ
การแพทย์ ในประเทศอินเดียในระยะยาว และยังคงดาเนินกลยุทธ์ ทางธุรกิ จในประเทศอินเดียผ่านทาง Fortis ต่อไป
นอกเหนือจากนี ้ทางบริ ษัทยังได้ ว่าจ้ างการทา Forensic Accounting เพื่อจะได้ ประเมินความเสียหายจากความกังวล

ดังกล่าวได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม อย่างไรก็ตามทางด้ านนักวิเคราะห์ห้ นุ มองว่า IHH อาจมีความเสี่ยงที่จะต้ องตังด้
้ อยค่า
ของสินทรัพย์สาหรับ good will จากการเข้ าซื ้อกิจการ Fortis สาหรับงบแสดงผลการดาเนินงานปี 2561 ประมาณ 1,500
ล้ าน มาเลเซียริ งกิต

8. บมจ. อินโดรำมำ เวนเจอร์ ส (“IVL”)

บริบท:
เนื่องจากมีขยะพลาสติกที่ตกค้ างอยู่ในมหาสมุทรทัว่ โลกเป็ นจานวนมาก ทาให้ ประเทศหลักต่างๆตระหนักถึง
วิธีการที่จะนาเอาขยะพลากสติกเหล่านี ้กลับมาใช้ ใหม่ โดยเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 รัฐบาลอินเดียได้ ออกกฎหมายเพื่อ
ห้ ามการใช้ พลาสติกที่ใช้ ครัง้ เดียวทิ ้ง เช่น พวกขวดน ้าพลาสติกขนาดเล็ก (200 มล. หรื อเล็กกว่านัน)
้ ในเดือนมกราคม
2563 องค์กรการปฎิรูปของจีนหรื อ NDRC ร่ วมกับกระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้ อมได้ ออกนโยบายใหม่ที่จะค่อยๆลด
การใช้ พลาสติกที่ใช้ ครัง้ เดียวทิ ้งโดยเป็ นแผนระยะยาวระหว่างปี พ.ศ.2563 และ 2568 ทังนี
้ ้ในสิ ้นปี 2563 ร้ านอาหารต่างๆ
ในเมื อ งหลัก ของจี นจะห้ ามใช้ ห ลอดพลาสติก และถุง พลาสติ กและในปี พ .ศ. 2568 จี น คาดว่าจะสามารถลดการใช้
ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ ครัง้ เดียวทิ ้งได้ ประมาณ 30% ทังนี
้ ้ร้ านที่ขายผลิตภัณฑ์พลาสติกใหม่จะถูกยกเว้ นให้ จนถึงปี
พ.ศ. 2568 ทังนี
้ ้จีนยังมีการห้ ามการนาเข้ าขยะพลาสติกและการใช้ ขยะพลาสติกทางการแพทย์มาผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์
พลาสติก เป็ นการแสดงให้ เห็นว่าจีน ได้ ส่งสัญญาณว่าอาจจะห้ ามการผลิต ขาย และใช้ ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ ครัง้
เดียวทิ ้งในประเทศในอนาคต
กำรติดตำม:
บริ ษัทจัดการได้ ติดต่อไปยัง IVL เพื่อสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบต่อความต้ องการใช้ ผลิตภัณฑ์ของทางบริ ษัท
โดยเฉพาะขวด PET จากการที่ทวั่ โลกหันมาตระหนักเรื่ องสิ่งแวดล้ อม รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริ โภค และ
สอบถามถึงกลยุทธ์ในอนาคตของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับแนวโน้ มการใช้ พลาสติกที่เปลีย่ นไปนี ้
ผลลัพธ์ :
บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) ได้ มีการกาหนดกลยุทธ์ โดยเน้ นลงทุนในธุรกิจ Recycle มีแผนที่
จะขยายโรงงานและทาวิจยั เกี่ยวกับการ Recycle พลาสติก นอกจากนี ้ทางบริ ษัทได้ เชื่อมัน่ ว่าผลิตภัณฑ์ PET สามารถ
นามากลับมาใช้ ใหม่ได้ 100% และอาจได้ รับประโยชน์ถ้าอุตสาหกรรมมีการปรับตัวและห้ ามการใช้ พลาสติกที่ใช้ ครัง้ เดียว
ทิ ้ง บริ ษัทจัดการรับทราบและจะติดตามว่าบริ ษัทมีความคืบหน้ าในแผนงานเรื่ องนี ้อย่างไรบ้ าง

9. บมจ. จัสมิน อินเตอร์ เนชั่นแนล (“JAS”) และ
กองทุนรวมโครงสร้ ำงพืน้ ฐำนบรอดแบนด์ อินเทอร์ เน็ต จัสมิน (“JASIF”)

บริบท:
ในวันที่ 16 กันยายน 2562 สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เผยแพร่ ข่าวการใช้ มาตรการ
ลงโทษทางแพ่งกับ นายพิชญ์ โพธารามิก (ดารงตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการของ บมจ. จัสมิน อินเตอร์
เนชั่นแนล ณ ขณะนัน)
้ และ นายเกริ กไกร ไตรบัญญัติกุล กรณีใช้ ข้อมูลภายในซื ้อหุ้น บมจ.จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์
(JTS)
กำรติดตำม:
ในวันที่ 25 กันยายน 2562 บริ ษัทจัดการร่ วมกับผู้ลงทุนสถาบันได้ ทาจดหมายในนามสมาคมบริ ษัทจัดการ
ลงทุน (AIMC) ขอคาชี แ้ จงและแนวทางการดาเนินการเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนต่อ
ผู้บริ หารบริ ษัท JAS และกลุม่ บริ ษัท
ต่อมาในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ตัวแทนผู้ลงทุนสถาบันและผู้แทนจาก AIMC เข้ าพบผู้บริ หาร JAS และ
JASIF เพื่อสอบถามและหารื อถึง ผลกระทบจากกรณี ผ้ ูบ ริ หารใช้ ข้อมูลภายในเป็ นความผิ ด การใช้ ข้ อมูลภายในหา
ผลประโยชน์ (Insider Trading) และการทาให้ ราคาหลักทรัพย์มีสภาพผิดไปจากภาวะปกติ (Market Manipulation) และ
มาตรการป้องกันในอนาคต
ผลลัพธ์ :
ผู้บริ หารที่ถกู กล่าวโทษ ได้ แจ้ งลาออกจากบริ ษัทมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 17 กันยายน 2562 และได้ รับผิดตามมาตรการ
ลงโทษทางแพ่งแล้ ว บริ ษัทได้ ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการป้องกันแก้ ไขในกรณีนี ้ ได้ แก่
1.มาตรการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน ซึ่งมีอยู่แล้ วตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และได้ ทาการปรับปรุ ง
ระเบียบใหม่ทนั ที โดยว่าจ้ างที่ปรึ กษาภายนอกจัดทาแนวนโยบายใหม่ที่สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ป้องกันการใช้ ข้อมูล
ภายในของ ก.ล.ต. โดยมาตรการใหม่จะขยายขอบเขตบังคับใช้ ลงไปถึงผู้บริ หาร พนักงานการเงิน และพนักงานที่เกี่ยวข้ อง
กรณีที่มีการทาธุรกรรมสาคัญ จัดให้ มีการอบรมพนักงานที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องทังหมด
้
และใช้ มาตรการเดียวกันกับกลุม่ บริ ษัท
คือบริ ษัทแม่และบริ ษัทในเครื อ
2. มาตรการเกี่ยวกับการทารายการที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กาหนดให้ กรรมการ
ที่เกี่ยวข้ องจะต้ องไม่เข้ าประชุมและร่ วมลงคะแนนเสียง จากัดวงพนักงานที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการทาธุรกรรมและบังคับใช้
ระเบียบเรื่ องการห้ ามใช้ ข้อมูลภายใน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการและกลุม่ ผู้ลงทุนสถาบันจะมีการติดตามถึงมาตรการเพิ่มเติมที่
บริ ษัทจะมีการจัดทาเพิ่มขึน้ รวมทัง้ แนวทางปฏิบัติของบริ ษัทเพื่อให้ เกิ ดความเชื่ อมัน่ ต่อบริ ษัทถึงหลักปฏิบัติในเรื่ อง
จรรยาบรรณและธรรมาภิบาลที่ดี

10. บมจ. เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ (“JWD”)

บริบท:
ในปี 2561 JWD ได้ ให้ เงินกู้แก่บริ ษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (SBANG Sustainable Energies
Co., Ltd.) และบริ ษัทคอมมูนิตี ้ กรี น เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (Community Green Energy Co., Ltd.) ซึ่งประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารและผู้ถือหุ้นของ JWD เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สืบเนื่องจากประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของ JWD มีความต้ องการที่จะ
ขยายธุรกิจของ JWD ไปสู่ธุรกิจพลังงานทางเลือก แต่ผ้ บู ริ หารท่านอื่นๆ ไม่เห็นด้ วยเนื่องจากไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริ ษัท
ดังนัน้ กลุ่มผู้บริ หารจึงตกลงให้ เงิ นกู้แก่ทงั ้ 2 บริ ษัทดังกล่าว โดยบริ ษัททัง้ 2 แห่งตกลงที่จะจ่ายชาระคืนภายใน 1 ปี
นับตังแต่
้ วนั ให้ ก้ ยู ืม นอกจากนัน้ JWD มีทางเลือกที่จะแปลงสภาพเงินกู้ดงั กล่าวไปเป็ นหุ้นของบริ ษัททัง้ 2 แห่ง
กำรติดตำม:
สืบเนื่องจากการให้ เงิ นกู้ดงั กล่าว บริ ษัทจัดการ ได้ ติดตามความคืบหน้ าของธุรกรรม โดยทาง JWD ได้ ตอบ
กลับมาว่า ระยะเวลาของเงินกู้ได้ สิ ้นสุดไปแล้ ว แต่ทงั ้ 2 บริ ษัทไม่สามารถจ่ายคืนเงินกู้ดงั กล่าวได้ เนื่องจากความล่าช้ าของ
กระแสเงินสดของทัง้ 2 บริ ษัทไม่เป็ นไปตามคาดการณ์ ทังนี
้ ้ ทาง JWD ได้ พิจารณาและเห็นว่า ทาง JWD จะไม่ใช้ สิทธิ์
แปลงสภาพเงินกู้ไปเป็ นส่วนของผู้ถือหุ้น โดยจะยืดระยะเวลาการชาระหนี ้ออกไป
ผลลัพธ์ :
ณ สิ ้นปี 2562 เงินกู้ดงั กล่าวได้ รับการชาระแล้ วเป็ นส่วนใหญ่ โดยเหลือเงินกู้ที่ยงั คงค้ างชาระอีกเพียง 63 ล้ าน
บาท โดยทาง JWD คาดว่าจะได้ รับชาระเงินกู้ทงหมดภายในปี
ั้
2563 นี ้

11. บมจ. นำ้ ตำลขอนแก่ น (“KSL”)

บริบท:
ในช่วงฤดูหนาวปี ผา่ นๆมา ซึง่ ตรงกับช่วงเปิ ดหีบของโรงงานน ้าตาล จะพบว่าค่าฝุ่ นในภาคเหนือ/อีสาน รวมถึงค่า
ฝุ่ นในภาคกลางในปี นี ้ มีคา่ ที่สงู ขึ ้นจนเป็ นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน
กำรติดตำม:
บริ ษัทจัดการ ได้ สอบถามผู้บริ หารของ KSL เพื่อสอบถามใน 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้ วย
1. บริ ษัททราบเรื่ องที่มีการกล่าวอ้ างว่าผลของค่าฝุ่ นที่สงู ขึ ้นมาจากการเผาไร่ อ้อยหรื อไม่ และบริ ษัทคิดว่าข้ ออ้ างนี ้ถูก
หรื อผิดอย่างไร
2. ถ้ าบริ ษัทเห็นว่าการเผาไร่อ้อยทาให้ คา่ ฝุ่ นสูงขึ ้นจริ ง บริ ษัทได้ มีการปฎิบตั ิอย่างไรหรื อไม่เพื่อช่วยลดผลกระทบนี ้ ทังใน
้
ส่วนของโรงงานน ้าตาล โรงงานเอทานอล และโรงงานผลิตไฟฟ้าเอง (การควบคุมการปล่อยน ้าเสีย ฝุ่ น ก๊ าซ และของ
เสียต่าง ๆ รวมถึงการรักษาอุปกรณ์ ในการผลิตให้ อยู่ในสภาพดี เป็ นต้ น) และการช่วยเหลือชาวไร่ เพื่อให้ มีการเผา
ลดลง (อาจเป็ นการสร้ างความเข้ าใจ หรื อการช่วยเหลือด้ านปั จจัยต่าง ๆ เป็ นต้ น)
3. มีการประเมินผลหรื อไม่ ว่ามาตรการที่บริ ษัทกระทาตามข้ อ 2 มีประสิทธิภาพตามที่ต้องการหรื อไม่ อย่างไร
ผลลัพธ์ :
ทาง KSL ได้ ทาหนังสือชี ้แจงข้ อสอบถามของ บริ ษัทจัดการ ดังนี ้
1. การเผาไร่อ้อยและการเผาวัชพืชหรื อพืชเกษตรอื่น ล้ วนเป็ นส่วนหนึ่งที่มีผลทาให้ คา่ ของมลพิษฝุ่ นละอองสูงขึ ้น ซึง่ ทาง
บริ ษัทเองได้ คานึงถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมและส่งเสริ มให้ ชาวไร่ลดการเผาไร่อ้อย โดยการกาหนดนโยบายส่งเสริ ม
การลดการเผาไร่ อ้อยหลายประการ ซึ่งรวมถึงส่งเสริ มผ่านนโยบายการรับซื ้ออ้ อยสด การบริ หารการจัดการและ
ส่งเสริ มการใช้ เครื่ องมือในการตัดอ้ อย
2. บริ ษัทมีการรณรงค์ในเรื่ องของการเผาไร่อ้อย โดยกาหนดนโยบายทางตรงและการส่งเสริ มดังนี ้
- ในกรณีอ้อยสด จะมีการจัดคิวพิเศษการนาส่งอ้ อยเพื่อให้ ชาวไร่ สามารถนาส่งได้ รวดเร็ วและชาระเงินรวดเร็ ว รวมถึง
บริ ษัทมีนโยบายรับซื ้ออ้ อยสดสะอาดด้ วยราคาพิเศษ มีการปฏิบตั ิตามมาตรการของรัฐบาลในการส่งเสริ มการตัดอ้ อย
สด ผ่านระบบการจ่ายเงินชดเชยให้ ชาวไร่ที่ตดั อ้ อยสด
- บริ ษัทได้ สง่ เสริ มให้ ชาวไร่ปรับปรุงวิธีการตัดอ้ อย โดยใช้ เครื่ องริ ดใบอ้ อยและส่งเสริ มการซื ้อรถตัดอ้ อย เพื่อลดการเผา
ไร่ อ้อย โดยทางโรงงานเข้ าร่ วมโครงการกับสถาบันการเงินเพื่อส่งเสริ มให้ เกษตรกรซื ้อกู้เครื่ องตัดอ้ อยและเครื่ องมือ
อานวยความสะดวกอื่น ซึ่งธนาคารเสนอดอกเบี ้ยต่ากว่าโครงการอื่นๆ โดยมีบริ ษัทค ้าประกัน หรื อการให้ ก้ โู ดยตรง
โดยให้ อตั ราดอกเบี ้ยพิเศษ

- กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ รณรงค์ตดั อ้ อยสด และประกาศแจ้ งเตือนถึงมาตรการต่าง ๆ เพื่อการลดมลภาวะสิง่ แวดล้ อม
รวมถึงได้ จดั โครงการเพื่อศึกษาดูงานการปลูกอ้ อยโดยใช้ เครื่ องมือเพื่อลดขันตอนการเตรี
้
ยมดิน การใช้ เครื่ องสางใบ
อ้ อยและการใช้ รถตัดอ้ อยให้ แก่ชาวไร่
- ในส่วนของโรงงานน ้าตาลและโรงงานไฟฟ้า มีการจัดการพลัง งาน การควบคุมการปลดปล่อยสิ่งที่จะกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อมและการจัดการของเสียในอุตสาหกรรม และการนาน ้าและวัสดุกลับมาใช้ ใหม่ให้ ค้ มุ ค่า ควบคุมอัตราการ
ระบายมลพิษและการติดตังระบบดั
้
กฝุ่ น การควบคุมความชื ้นของเชื ้อเพลิง และมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศด้ วย
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย
3. คาดว่าหลังปิ ดหีบในปี ปัจจุบนั อ้ อยไฟไหม้ จะมีการหีบอยู่ที่ 3 ล้ านตัน ในส่วนของปี ก่อน อ้ อยไฟไหม้ จะมีการหีบอยูท่ ี่ 7
ล้ านตัน อย่างไรก็ตาม การแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวต้ องกระทาเป็ นโครงการระยะยาว เนื่องจากนอกเหนือจากนโยบายต่าง ๆ
ของแต่ละโรงงาน ปั ญหาที่เกิดขึ ้นต้ องแก้ ด้วยมาตรการระยะยาวของรัฐบาล และการร่วมมือของโรงงานต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ
เพื่อให้ ชาวไร่ มีความรู้ มีเครื่ องมือและเทคโนโลยีที่ดีขึ ้น เพื่อชดเชยต้ นทุนแรงงานในการตัดอ้ อยที่คอ่ นข้ างสูง เมื่อร่ วมกับ
การบริ หารการจัดการเพื่อลดระยะเวลาในการจัดส่งอ้ อยสดแล้ ว จะสามารถแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพดีขึ ้นใน
ทุกๆ ปี ได้
บริ ษัทจัดการ เห็นว่าปั ญหาเรื่ องฝุ่ นเป็ นเรื่ องระยะยาว และเห็นด้ วยกับบริ ษัทว่าการแก้ ไขจะต้ องอาศัยความ
ร่วมมือทุกภาคส่วน และเป็ นไปอย่างค่อยเป็ นค่อยไปในแต่ละปี จึงเห็นควรมีการติดตามประเด็นนี ้ในปี ตอ่ ๆไป

12. บมจ. เมก้ ำ ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ (“MEGA”)

บริบท:
MEGA ได้ มีการประกาศช่วงต้ นปี 2562 เกี่ยวกับแผนการประหยัดพลังงาน โดยการจัดตังที
้ มประหยัดพลังงาน
เพื่อดาเนินโครงการ และตรวจสอบการใช้ พลังงานต่อการผลิตสินค้ าต่อหน่วย ในโครงการเมก้ า สีเขียว (Green Mega)
กำรติดตำม:
บริ ษัทจัดการติดต่อสอบถามกับนักลงทุนสัมพันธ์ ของ MEGA เพื่อสอบถามความคืบหน้ าของโครงการ รวมถึง
ลักษณะ ขันตอนของแผนการ
้
และเป้าหมายที่คาดหวังจะได้ รับ
ผลลัพธ์ :
บริ ษัทฯ เริ่ มใช้ หลอดไฟ LED (20 วัตต์) เพื่อประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้ อม นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังคงใช้
น ้าเย็นสาหรับระบบปรับอากาศซึง่ เป็ นสาร non CFC อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก รวมถึงเปลีย่ นมาใช้
วัสดุฉนวนกันความร้ อนของท่อจากใยแก้ วมาเป็ นฉนวนโฟมโพลีเอทธีลนี เพื่อช่วยลดการติดตังใหม่
้
และยังช่วยป้องกันการ
แพร่ กระจายของอนุภาคแก้ วขนาดเล็กสูส่ ิ่งแวดล้ อม รวมถึงบริ ษัทฯ ได้ ติดตังโครงการ
้
โครงหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์
420 กิโลวัตต์ในศูนย์กระจายสินค้ าย่างกุ้ง ในประเทศเมียนมาร์ โครงการจะใช้ แผงโซลาร์ เซลล์ จานวน 1,206 แผง เพื่อ

หลีกเลี่ยงการเกิดก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ 260 กิโลกรัม ต่อวัน และประหยัดน ้ามันดีเซลได้ เกือบ 50 ลิตรต่อชัว่ โมง ในปี
2562 บริ ษัทได้ เพิ่มการติดตังแผงโซล่
้
า เซลล์ขนาด 957 kWp บนคลังสินค้ าใหม่ ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดปริ มาณก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ได้ ถึง 1000 ตัน ต่อปี

13. บมจ. โอสถสภำ (“OSP”)

บริบท:
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 สานักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้ า (กขค) ได้ ลงโทษปรับบริ ษัท M-150 ซึ่ง
เป็ นผู้ผลิตเครื่ องดื่มชูกาลัง M-150 และเป็ นบริ ษัทในเครื อของ บริ ษัท โอสถสภา จากัด (มหาชน) เป็ นจานวน 12 ล้ านบาท
ในฐานความผิดจากการกระทาการแทรกแซงการประกอบธุรกิจของผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และ กระทาการอันมิใช่
การแข่ ง ขัน โดยเสรี อ ย่า งเป็ น ธรรม ค าตัด สิ น ดัง กล่า วเกิ ด ขึ น้ ภายหลัง จากที่ มี ก ลุ่ม พ่ อ ค้ า คนกลางเข้ า ร้ องเรี ย นต่อ
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ า ในปี 2555 โดยกล่าวหาว่าบริ ษัทได้ ละเมิดพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้ า
พ.ศ. 2542 โดยกลุม่ พ่อค้ าคนกลางร้ องเรี ยนว่าบริ ษัท M-150 ห้ ามมิให้ ตนขายเครื่ องดื่มชูกาลังยี่ห้ออื่น และ ขูว่ า่ จะไม่ขาย
สินค้ าของ M-150 ให้ หากไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดที่ตกลงไว้ ซึ่งการกระทาดังกล่าวนันขั
้ ดต่อพระราชบัญญัติการแข่งขัน
ทางการค้ า ในมาตรา 25 และ มาตรา 29
กำรติดตำม:
บริ ษัทจัดการได้ ติดต่อไปทางผู้บริ หารของบริ ษัท โอสถสภา ฯ เพื่อสอบถามข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับเหตุการณ์ดงั กล่าว
บริ ษัทฯ ได้ ยืนยันว่าได้ ดาเนินการชาระค่าปรับจานวน 12 ล้ านบาท และคดีดงั กล่าวได้ ถือเป็ นที่สิ ้นสุดแล้ ว ต่อมาบริ ษัทได้
บรรจุเรื่ องการค้ าอย่างเป็ นธรรม ลงในจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัท เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการดาเนินงานของบริ ษัทเป็ นไปอย่าง
ถูกต้ องตามข้ อกาหนดและกฎหมาย
ผลลัพธ์ :
บริ ษัท โอสถสภา ฯ จัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อชี แ้ จงข้ อเท็จจริ ง โดยเปิ ดเผยว่ากรณี ดังกล่าวไม่มีความ
เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินธุรกิจของ OSP ในปั จจุบนั เนื่องจาก บริ ษัท M-150 ได้ หยุดการดาเนินกิจการไปตังแต่
้ ปี 2558
ก่อนที่จะมีการปรับโครงสร้ างองค์กรและเข้ าสู่กระบวนการจดทะเบียนเป็ นบริ ษัทในตลาดหลักทรัพย์ กรณีการฟ้องร้ อง
ดังกล่าวได้ มีการเปิ ดเผยในหนังสือชี ้ชวนเช่นกัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ เน้ นย ้าว่าตลอดทุกขันตอนของการสอบสวน
้
บริ ษัท M150 ได้ ให้ ความร่ วมมือต่อคณะกรรมการเป็ นอย่างดี และเมื่อคดีได้ มีการตัดสินเป็ นที่สิ ้นสุด บริ ษัทฯ ได้ ชาระค่าปรับครบ
ตามจานวน บริ ษัทจัดการรับทราบการชี ้แจงของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้

14. บมจ. แพลน บี มีเดีย (“PLANB”)

บริบท:
ในวันที่ 30 มกราคม 2563 มีข่าวว่าได้ มีการยื่นข้ อฟ้องร้ องต่อ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬา
ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ”) หนึง่ ในข้ อกล่าวหา มีการอ้ างถึง สัญญาที่ บริ ษัท
แพลน บีฯ ทากับ สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ และบริ ษัท พรี เมียร์ ลีกฯ ว่ามีความไม่ชอบธรรมและสร้ างความเสียหายให้ กบั
สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ สัญญาดังกล่าวเกิดขึ ้นในปี 2559 โดย บริ ษัท แพลน บีฯ เป็ นผู้ชนะการประมูลสิทธิการเป็ นตัวแทน
อย่างเป็ นทางการในการบริ หารสิทธิประโยชน์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ และบริ ษัท ไทย พรี เมียร์ ลีกฯ ในระหว่างปี 25602563
กำรติดตำม:
บริ ษัทจัดการได้ ติดต่อไปทางบริ ษัท แพลน บีฯ เพื่อสอบถามข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับเหตุการณ์ดงั กล่าวและได้ รับการ
ยืนยันจากบริ ษัทฯ ว่าสัญญาดังกล่าวทาไปอย่างถูกต้ อง โดยบริ ษัทฯ จะจัดให้ มี Conference Call กับนักวิเคราะห์และนัก
ลงทุน เพื่อชี ้แจงข้ อเท็จจริ งให้ เร็ วที่สดุ
ผลลัพธ์ :
บริ ษัทฯ จัด Conference Call กับนักวิเคราะห์และนักลงทุน ในวันที่ 30 มกราคม 2563 และ ได้ ส่งหนังสือแจ้ ง
ตลาดหลักทรั พย์ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อยืนยันว่าข้ อกล่าวหาดังกล่าวไม่เป็ นความจริ งและชี แ้ จงข้ อเท็จ จริ ง
กล่าวคือ 1) ขันตอนการประมู
้
ลเป็ นไปตามคาชี ้ชวนและบริ ษัทฯ ได้ ยื่นซองประมูลพร้ อมหนังสือค ้าประกันของธนาคาร 2)
บริ ษัทฯ ปฎิบตั ิหน้ าที่บริ หารจัดการสิทธิประโยชน์ให้ กบั สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ และบริ ษัท ไทย พรี เมียร์ ลีกฯ ตามสัญญา
และได้ สร้ างและนาส่งรายได้ เกินกว่าจานวนรายได้ ขนต
ั ้ ่ามาโดยตลอด ไม่มีความเสียหายเกิดขึ ้นกับสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ
และไทยลีกฯ แต่อย่างใด 3) กรณีที่บริ ษัทฯ ถูกกล่าวหาว่าได้ รับค่าชดเชยการบริ หารจัดการสิทธิจากการลงนามสัญญา
ย้ อนหลังผ่านสัญญาของบริ ษัทสยามสปอร์ ต ไม่เป็ นความจริ ง บริ ษัทจัดการรับทราบการชี ้แจงของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้ อนึ่ง
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ศาลได้ มีคาสัง่ ยกฟ้องในคดีนี ้ไปเรี ยนร้ อยแล้ ว

15. กลุ่มกองทรัสต์ เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์

บริบท:
กลุม่ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน
ส่วนใหญ่จะมีคะแนน ESG ที่ต่าทังกลุ
้ ม่ จากการประเมินของ KAsset เนื่องจาก Sponsor ส่วนใหญ่ไม่ได้ มองว่ากองทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์นนซึ
ั ้ ง่ เป็ นหนึ่งในกลุม่ บริ ษัทของ Sponsor และควรมีความคิดริ เริ่ มเป็ นของตัวเอง และมี
ความเป็ นอิสระจาก Sponsor เนื่องจากทาง Sponsor มองว่ากองทรัสต์เป็ น entity ขนาดเล็กในกลุม่ ของ Sponsor และมี
หน้ าที่ช่วยทางด้ านการเงินของกลุม่ ส่งผลให้ กองทรัสต์ตา่ งๆ ไม่ได้ ให้ ความสาคัญเท่าที่ควรกับความคิดริ เริ่ มทางด้ าน ESG
ในแง่การกากับดูแล กองทรัสต์มีสว่ นได้ รับอิทธิพลจาก Sponsor ว่าจะดาเนินธุรกิจไปในทิศทางไหน หลายครัง้
ธุรกรรมขนาดใหญ่มกั จะเป็ นธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกัน เช่นซื ้อทรัพย์สนิ จาก Sponsor ซึง่ ส่วนใหญ่จะมีขนาดค่อนข้ างเล็กเมือ่
เทียบกับทรัพย์สินทังหมดของ
้
Sponsor จึงอาจจะก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้ นอกจากนี ้หากเป็ นกองทุน
รวมอสังหาริ มทรั พย์ (Property Fund) ที่ตงั ้ ขึน้ มาก่อน ไม่จาเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเหมือนกองทรั สต์ เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ (REITs) ดังนันกองทุ
้
นรวมอสังหาริ มทรัพย์ (Property Fund) จึงมักจะเปิ ดเผยข้ อมูลขันต
้ ่าที่จาเป็ นตาม
กฎหมายเท่านัน้
กองทรัสต์มกั จะไม่ได้ ให้ ความสาคัญต่อประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้ อมมากนัก เนื่องจากความคิดริ เริ่ มที่จะ
ส่งเสริ มความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้ อมมักจะทาที่ระดับ Sponsor ที่มีความสามารถในการควบคุม และมี
ทรัพยากรพร้ อมสาหรับทังกลุ
้ ่ม นอกจากนี ้ การที่กอง REITs และ Property Funds ไม่มีการถูกประเมินในส่วนของการ
กากับดูแลกิจการบริ ษัทจดทะเบียน โดยสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) การรับรองของ CAC และรวมถึงไม่ได้ ให้ ความ
ร่ วมมือเท่าที่ควรในการตอบแบบสอบถามภายในของ KAsset เองสาหรับกองทรัสต์ จึงส่งผลให้ กองทรัสต์ไม่ได้ คะแนน
ESG พิเศษเพิ่มเติม ตามเกณฑ์ การประเมินของ KAsset อีกด้ วย จากทังหมดที
้
่กล่าวมาข้ างต้ น จึงส่งผลให้ กลุ่มกองทุน
รวมอสังหาริ มทรัพย์ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานมีคะแนน ESG ต่า
กำรติดตำมและผลลัพท์
ทางบริ ษัทจัดการตระหนักถึงปั ญหาดังกล่าวและพยายามสื่อสารของผู้จดั การกอง REITs และ Property Funds
เพื่อให้ เห็นถึงความสาคัญของประเด็น ESG อย่างไรก็ตามทางผู้จดั การกอง REITs ส่วนใหญ่จะกล่าวว่าทางกอง REITs
ไม่ได้ ละเลยเรื่ อง ESG หากแต่ actions ส่วนใหญ่จะมีการทาในระดับของ Sponsor

16. บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ ปอเรชั่น (“SAWAD”)

บริบท:
ในช่วงประมาณ 10 ปี ที่ผา่ นมา อัตราหนี ้สินภาคครัวเรื อนของประเทศไทยได้ ปรับขึ ้นจากร้ อยละ 53.2 ในปี 2552
มาอยู่ที่ ร้ อยละ 78.7 ณ สิ ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2562 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ได้ แสดงความเห็นว่า การที่คน
ไทยเริ่ มมีภาระหนี ้สินตังแต่
้ อายุยงั น้ อยและยังคงมีภาระหนี ้สินไปจนถึงวัยเกษี ยณนัน้ แสดงถึงปั ญหาการมีภาระหนี ้สินเกิน
ตัว ซึง่ สามารถสร้ างความสัน่ คลอนให้ กบั ระบบเศรษฐกิจได้ ดังนัน้ ธปท. จึงได้ เริ่ มทาการเรี ยกร้ องและขอความร่วมมือจาก
สถาบันการเงิ นว่าในกรณี ที่ เ ป็ นการปล่อยสินเชื อให้ กับ ผู้ก้ ูรายเล็ก มีความจาเป็ นที่สถาบันการเงิ นจะต้ องพิจารณา
ความสามารถของผู้ก้ ูในการชาระหนี ้นอกเหนือจากการพิจารณามูลค่าของสินทรัพย์ที่นามาค ้าประกันเพียงอย่างเดียว
นอกจากนี ้ ธปท. ยังสนับสนุนให้ สถาบันการเงินดาเนินกิจการและสร้ างให้ เป็ นวัฒนธรรมขององค์กรในเรื่ องการให้ สนิ เชื่อ
อย่างรับผิดชอบ (Responsible Lending)
กำรติดตำม:
บริ ษัทจัดการได้ มีการติดต่อไปยัง SAWAD ถึงเรื่ องการให้ สนิ เชื่ออย่างรับผิดชอบ และสอบถามว่าบริ ษัทจะมีการ
ดาเนินการอย่างไรต่อไปในภายภาคหน้ า
ผลลัพธ์ :
ในเรื่ องการพิจารณาความสามารถในการชาระของผู้ก้ นู อกเหนือจากการพิจารณามูลค่าของสินทรัพย์ค ้าประกัน
SAWAD ได้ มีการขอคาแนะนาและสอบถามกับทาง ธปท. อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากลูกค้ าของ SAWAD ส่วนใหญ่ไม่มี
หลักฐานของการมีรายได้ โดยบริ ษัทได้ ให้ คายืนยันว่าพร้ อมที่จะปฏิบตั ิตามคาชี ้แนะและความต้ องการของ ธปท. เพื่อคงไว้
ซึง่ เสถียรภาพทางการเงินของประเทศ และลดปั ญหาหนี ้ในครัวเรื อน
ถึงแม้ ว่า SAWAD จะไม่ได้ เป็ น 1 ใน 15 สถาบันการเงินที่ได้ มีการร่ วมลงนามกาหนดขอบเขตและแนวทางเรื่ อง
การให้ สินเชื่ออย่างรับผิดชอบกับ ธปท. ผู้บริ หารของบริ ษัท ก็ให้ การยืนยันว่า SAWAD ดาเนินการโดยยึดหลักของความ
สมเหตุสมผลเป็ นที่ตงเสมอ
ั้
โดยตัวอย่างที่สาคัญได้ แก่ช่วงกรณีที่มีการประสบอุทกภัย ซึ่ งส่วนใหญ่จะเกิดทุกปี ในช่วงหน้ า
ฝนไม่ใช่เฉพาะในปี 2554 บริ ษัทมิได้ เร่ งตามเก็บเงินจากลูกหนีข้ ณะที่ลกู หนี ้กาลังประสบกับปั ญหา แต่บริ ษัทได้ ให้ ความ
ช่วยเหลือทังในเรื
้ ่ องการปรับโครงสร้ างหนี ้ รวมถึงช่วยเหลือในการซ่อมแซมสินทรัพย์ของลูกหนี ้ที่ได้ รับความเสียหายจาก
น ้าท่วมเพื่อให้ กลับมาใช้ งานได้ อย่างปกติ

17. บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น (“STEC”)

บริบท:
ตามที่มีข่าวในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตเห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ได้ มีมติชี ้มูลความผิดบริ ษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ งแอนด์คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน) (บริ ษัทฯ) และผู้บริ หารระดับสูงบาง
ท่านของบริ ษัทฯ โดยกล่าวหาว่าบริ ษัทฯ ได้ ให้ ความช่วยเหลือสนับสนุนในการกระทาความผิดของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ เพื่อ
แลกกับการอนุญาตให้ เรื อลาเลียงชิ น้ ส่วนอุปกรณ์ก่อสร้ างจากต่างประเทศเข้ าเทียบท่าเรื อชัว่ คราวนัน้ ซึง่ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
ทัง้ 4 ราย ร่ วมกันเรี ยกรับเงินจานวน 20,000,000 บาท จากบริ ษัท มิตซูบิชิ ฮิตาชิ พาวเวอร์ ซิสเต็มส์ จากัด ที่รับว่าจ้ าง
ก่อสร้ างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนร่ วม จังหวัดนครศรี ธรรมราช เพื่อให้ เรื อลาเลียง 3 ลา เข้ าเทียบท่าเพื่อขนถ่ายชิ ้นส่วน
ของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าโดยไม่ชอบ เนื่องจากเรื อมีขนาดใหญ่เกินกว่าท่าเทียบเรื อจะรองรับได้
กำรติดตำม:
บริ ษัทจัดการได้ มีการติดต่อไปยัง STEC ทันที และในวันเดียวกันนัน้ STEC ได้ ส่งจดหมายต่ อกรรมการและ
ผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อชี ้แจงกรณีถกู กล่าวหาว่ามีสว่ นสนับสนุนในการกระทาความผิด
ผลลัพธ์ :
STEC ยืนยันว่าบริ ษัทฯ มีนโยบายดาเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ไม่เคยมีสว่ นเกี่ยวข้ องหรื อสนับสนุนการ
ทุจริ ตคอรัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ และมีมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริ ตภายในองค์กรอย่างเข้ มงวดตามหลักการกากับ
ดูแ ลกิ จ การที่ ดี และบริ ษัท ฯ มั่น ใจว่าสามารถชี แ้ จงแสดงหลักฐานโต้ แย้ งการถูกกล่าวหาได้ การชี ม้ ูลความผิดของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติเป็ นเพียงการสืบสวนความในขันต้
้ นเท่านัน้ ยังไม่ถือเป็ นที่สดุ
บริ ษัทฯ ยังสามารถทาธุรกิจได้ ตามปกติและเข้ าประมูลงานได้ เช่นเดิม บริ ษัทจัดการ รับทราบและติดตามปั ญหานี ้อย่าง
ต่อเนื่อง

18. บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป (“TISCO”)

บริบท:
จากการที่หนี ้ครัวเรื อนต่อจีดีพีของประเทศไทยพุ่งขึ ้นอย่างต่อเนื่องจากระดับ 53.2% ในปี 2009 เป็ น 78.7% ณ
สิ ้นไตรมาส 1/2019 และอยู่ที่ระดับ 1.3 ล้ านล้ านบาท โดยธปท. ได้ แสดงความกังวลต่อปั ญหาการมี หนีส้ ินล้ นพ้ นตัว
เนื่องจากคนไทยมีหนี ้สินตังแต่
้ อายุยงั น้ อยและคาดว่าแม้ เกษี ยณอายุแล้ วก็ตามก็ยงั คงมีภาระหนี ้อยู่ ซึ่งประเด็นดังกล่าว
สร้ างความเสีย่ งด้ านเสถียรภาพต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม กล่าวคือ ครัวเรื อนที่มีหนี ้สินระดับสูงจะมีความตีงเครียด
ทางการเงินและมีผลต่อผลิตภาพทังในระดั
้
บปั จเจกบุคคล ระดับบริ ษัท รวมถึงระดับประเทศ ดังนัน้ ธปท. จึงมีแนวทางให้
สถาบันการเงินพิจารณาความสามารถในการชาระหนีข้ องผู้ก้ ูร่วมกันการพิจารณามูลค่าหลักประกันเพียงอย่างเดียว
นอกจากนี ้ ธปท. ยังสนับสนุนให้ สถาบันการเงิ นตระหนักถึงหลักการ responsible lending และนามาประยุกต์ ใช้ ใน
วัฒนธรรมองค์กรในทุกระดับ
กำรติดตำม:
บริ ษัทจัดการได้ สอบถามถึงการนาหลักการ responsible lending มาใช้ ในการดาเนินธุรกิจของธนาคาร
ผลลัพธ์ :
บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป เป็ น 1 ใน 15 สถาบันการเงินที่ร่วมพัฒนาแนวทาง responsible lending ร่ วมกับ
ธปท. ซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินธุรกิจแบบยัง่ ยืนของธนาคาร ดังนัน้ นโยบาย responsible lending
4 ข้ อจะถูกนามาใช้ ในการดาเนินงานในปี 2020 โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้ เสียทุกภาคส่วน การมีส่วนร่ วม และกระทาโดย
ความโปร่งใสตรวจสอบได้

19. ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน) (“TMB”)

บริบท:
ตังแต่
้ ในช่วงต้ นปี 2019 มีข่าวที่แพร่สะพัดอยูใ่ นสื่อต่างๆ เกี่ยวกับการควบรวมกิจการระหว่างธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน) (“TMB”) และธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) (“TBANK”) ดังตัวอย่างที่ปรากฎอยูใ่ นหนังสือพิมพ์และสื่อ
ออนไลน์ต่างๆ ซึ่งจากข่าวดังกล่าวที่ปรากฎในสื่อส่งผลให้ ราคาหุ้นของ TMB มีการเปลี่ยนแปลงผันผวนอย่างมากโดยที่
ปั จจัยพื ้นฐานต่างๆ มิได้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ ทังนี
้ ้ TMB ยังไม่มีประกาศอย่างเป็ นทางการเกี่ยวกับข่าวที่
เผยแพร่
กำรติดตำม:
ด้ วยเหตุผลดังกล่าว บริ ษัทจัดการได้ ติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ของ TMB เพื่อสอบถามถึงรายละเอียดที่
ชัดเจนเกี่ยวกับข่าวลือการควบรวมกิจการดังที่ปรากฎบนหนังสือพิมพ์และสื่ออื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในเวลานันนั
้ กลงทุน
สัมพันธ์ยงั ไม่มีการเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมให้ แก่นกั ลงทุน บริ ษัทจัดการในฐานะที่เป็ นนักลงทุนสถาบันจึงได้ เน้ นย ้าให้ TMB
ทราบถึงความจาเป็ นที่ควรจะต้ องมีข้อมูลเบื ้องต้ นให้ แก่นกั ลงทุนเกี่ยวกับประเด็นข่าวดังกล่าวที่เกิดขึ ้นในสื่อต่างๆ และ
ควรปรับปรุงกระบวนการในการสือ่ สารระหว่างTMB และนักลงทุนในกรณีที่เกิดข่าวลือในตลาดที่อาจจะมีความสาคัญกับ
การดาเนินกิจการของTMB โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของข้ อตกลงที่ต้องเป็ นความลับที่อยู่ระหว่างการเจรจา เช่น การ
ควบรวมกิจการกับคู่สญ
ั ญา ทางTMB จึงควรจะจัดให้ มีกระบวนการในการป้องกันการรั่วไหลของข้ อมูลก่อนที่จะมีการ
ประกาศอย่างเป็ นทางการต่อสาธารณะ เพื่อให้ เกิดความเชื่อมัน่ ได้ วา่ ไม่มีการหาผลประโยชน์จากข้ อมูลภายใน
ผลลัพธ์ :
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ธนาคารทหารไทยได้ มีประกาศแจ้ งว่า TMB กาลังอยูร่ ะหว่างการเจรจากับคูส่ ญ
ั ญา
ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงคณะกรรมการ TMB ถึงความเป็ นไปได้ ที่จะมีการควบรวมกิจการ แต่ยงั ไม่มีข้อสรุ ปที่ชดั เจน ภายหลัง
จากนัน้ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ธนาคารทหารไทยได้ แจ้ งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการเข้ าทาข้ อตกลง
แบบไม่มีเงื่อนไขผูกพันกับธนาคารธนชาต และคู่สญ
ั ญาอื่นที่เกี่ยวข้ องโดยมีวั ตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการระหว่าง
ธนาคารทหารไทย และธนาคารธนชาต

20. บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป (“TU”)

บริบท:
เมื่ อ วันที่ 14 มี น าคม 2019 บริ ษั ท จอห์ น เวสต์ ฟู้ด ส์ จ ากัด บริ ษั ท ในเครื อ TU ถูก สานักงานอัย การสหราช
อาณาจักรฟ้องแปดข้ อหาเกี่ ยวข้ องกับการทาธุรกิจการประมงที่ผิดกฎหมาย (“IUU”) โดยข้ อกล่าวหาเกี่ยวข้ อกับการ
กระทาความผิดที่เกิดขึ ้นระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2012 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2014 ณ ท่าเรื อ Felixstowe เมือง Suffolk
สหราชอาณาจักร องค์กรการจัดการมหาสมุทรแห่งสหราชอาณาจักร (“MMO”) ได้ ยื่นหลักฐานการกระทาความผิดต่อ
สานักงานอัยการเพื่อให้ ดาเนินการต่อบริ ษัท จอห์น เวสต์ ฟูด้ ส์ จากัด
กำรติดตำม:
บริ ษัทจัดการ ได้ ติดต่อบริ ษัทฯเพื่อสอบถามข้ อเท็จจริ งของกล่าวหาและขันตอนถั
้
ดไปในกระบวนการฟ้องร้ อง อีก
ทังยั
้ งได้ สอบถามถึงผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษัท จอห์น เวสต์ ในขณะที่ผลการตัดสินยังไม่สิ ้นสุด คาตอบที่ได้ รับ
ในเบื ้องต้ นคือบริ ษัทฯเชื่อว่าบริ ษัทในเครื อได้ ปฎิบตั ิตามกฎหมาย อีกทังยั
้ งให้ ความร่วมมืออย่างเต็มที่กบั องค์กรการจัดการ
มหาสมุทรแห่งสหราชอาณาจักรและผู้ตรวจสอบจากองค์กรด้ วยความโปร่งใส
ผลลัพธ์ :
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2019 บริ ษัทฯแจ้ งว่าไม่มีความผิดใดๆในข้ อกล่าวหาว่าทาธุรกิจกับการประมงที่ผิดกฎหมาย
ตามที่องค์กรการจัดการมหาสมุทรแห่งสหราชอาณาจักรได้ กล่าวโทษ บริ ษัทฯให้ ความสาคัญการจัดหาวัตถุดิบอย่างถูก
กฎหมายเป็ นลาดับต้ นๆ และสามารถตรวจสอบย้ อนกลับได้ ทกุ ขันตอน
้
บริ ษัทจัดการรับทราบผลการตัดสินครัง้ นี ้

