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นโยบำยธรรมำภบิำลกำรลงทุนของบริษัทหลักทรัพยจ์ัดกำรกองทุน กสิกรไทย จ ำกัด  

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั (“บรษัิทจดัการ“) ในฐานะบรษัิทจดัการกองทนุ ซึง่รบัผิดชอบใน
การบริหารจดัการเงินกองทนุในนามของลกูคา้และเจา้ของเงินลงทนุ ตระหนกัเป็นอยา่งดีถึงหนา้ที่และความรบัผิดชอบใน
การดแูลการลงทนุ โดยบรษัิทจดัการมีความเช่ือมั่นเป็นอยา่งยิ่งวา่การลงทนุอยา่งมีความรบัผิดชอบ โดยค านงึถึงประโยชน์
ต่อสงัคม สิ่งแวดลอ้มและการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของกิจการที่ไปลงทนุนอกเหนือจากปัจจยัดา้นผลตอบแทนและความ
เสีย่งจากการลงทนุเพียงอยา่งเดียวจะช่วยสนบัสนนุและสง่เสรมิใหเ้กิดผลประโยชนส์งูสดุและความยั่งยืนในระยะยาว ตอ่
เจา้ของเงินลงทนุรวมถึงตลาดทนุโดยรวม อีกทัง้ยงัเป็นการสรา้งความเช่ือมั่นและไวว้างใจใหใ้หก้บัลกูคา้  

เป็นระยะเวลากว่า 4 ปี จากวนัที่บริษัทจดัการและนกัลงทนุสถาบนัในประเทศอื่นๆ พรอ้มดว้ยตวัแทนสมาคม
และองคก์รจากภาคอตุสาหกรรมตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้ง ไดร้ว่มลงนามในประกาศเจตนารมณแ์ละความรว่มมือในการสนบัสนนุ
ให้เ กิดการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน ( Investment Governance Code for 
Institutional Investors: I Code) ซึ่งในเดือนมิถนุายน 2560 บริษัทจดัการไดป้ระกาศรบัการปฏิบตัิตามหลกัธรรมาภิบาล
การลงทนุ (I Code) เนื่องดว้ยการลงทนุอยา่งมีความรบัผิดชอบถือเป็นความเช่ือหลกัและปรญัญาในการลงทนุของบรษัิท
จัดการเสมอมา บริษัทจัดการจึงมุ่งมั่นที่จะพฒันาและปรบัปรุงแนวทางปฏิบตัิใหด้ีขึน้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
พรอ้มไปกบัการพฒันาของตลาดทนุไทยเพื่อท่ีจะบรรลถุึงเปา้หมายสงูสดุของการลงทนุ 

ในปัจจบุนั เป็นยคุของ Internet of Things (IoT) ซึง่มีการน าเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทส าคญัในการด าเนินธรุกิจ 

เพื่อช่วยใหก้ารปฏิบตัิงาน การบรกิารลกูคา้ใหเ้กิดความสะดวก รวดเรว็ มีความคลอ่งตวั เเละเกิดประสทิธิภาพอยา่งสงูสดุ 

ในทางเดียวกนัก็ท าใหเ้กิดความเสีย่งดา้น  Cyber Security เพิ่มสงูขึน้ดว้ยเช่นกนั บลจ.กสกิรไทยใหค้วามส าคญั กบัความ

มั่นคงปลอดภยัดา้นทางไซเบอร ์(Cyber Security Risk) เป็นอย่างมากเพื่อใหม้ั่นใจไดว้า่ ขอ้มลูที่ส  าคญัมีความปลอดภยั

ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การรกัษาความลบั (Confidentiality ) 2) ความถูกตอ้งของขอ้มูล (Integrity) และ 3) ความพรอ้มใช้

งาน (Availability) โดย บลจ.กสกิรไทยมีระบบบรหิารจดัการความเสีย่งที่เป็นมาตรฐานสากล ดงันี ้

1) มีกรอบการก ากับดูแล ( IT Governance) มีการก าหนดโครงสรา้งองคก์รในการจัดการ (3 Lines of Defense) การ

ก าหนดกรอบและนโยบายความมั่นคงปลอดภยัเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Security Policy) นโยบายการคุม้ครองขอ้มลู

ส่วนบุคล (Personal Data Protection Policy) รวมถึง นโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) เป็น

ตน้ 

2) มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง ไดแ้ก่ การระบแุละการประเมินความเสีย่ง (Risk Identification & Risk Assessment) 

การก าหนดมาตรการเพื่อรองรบัความเสีย่งเชิงปอ้งกนั (Preventive Control) มีระบบเฝา้ระวงัตรวจจบั (Detection) รวมถงึ

ก าหนดแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเมื่อเกิดเหตฉุุกเฉิน รวมถึงแผนกูค้ืนขอ้มูลและระบบงานส าคญั (Response 

and Recovery) รวมถึง การบริหารความเสี่ยงดา้นภัยคุกคามไซเบอรท์ี่เกิดจากหน่วยงานภายนอก (Third Party Risk 

Management) 

 



ปี 2563 เป็นปีที่ยากล าบากทัง้ในผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจและชิวิตความเป็นอยู่ของทกุคนทั่วโลก จากการ
ระบาดของ Covid-19 โดยวิกฤติการณใ์นครัง้นีท้  าใหก้ารลงทนุที่เนน้ความยั่งยืนมีความส าคญัและไดร้บัความสนใจจาก
นกัลงทนุมากขึน้ โดยในปีที่ผา่นมา บลจ. กสกิรไทยไดพ้ยายามติดตอ่สือ่สารกบับรษัิทท่ีลงทนุเพิ่มขึน้ เพื่อเขา้ใจถึงกลยทุธ์
และวิธีการด าเนินธุรกิจ ในช่วงวิกฤติการณ์ โดยค านึงถึงทัง้ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียรวมถึงความรบัผิดชอบต่อสงัคมและ
สว่นรวม 

ทางบรษัิทจดัการไดย้ดึถือและปฏิบตัิตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทนุอยา่งเครง่ครดัมาตลอด โดยในปี 2563 
บริษัทจัดการมีความพยายามและมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนา การน านโยบายมาปฏิบัติใช้ในการลงทุนให้เกิด
ประสทิธิผลใหไ้ดม้ากที่สดุ โดยสรุปใจความส าคญัไดด้งัตอ่ไปนี ้

หลักปฏิบัติที่ 1 กำรก ำหนดนโยบำยธรรมำภบิำลกำรลงทุนที่ชัดเจน 

เพื่อใหม้ั่นใจในการปฏิบตัิตามหลกัธรรมาภิบาลการลงทนุอย่างมีประสิทธิภาพและเขา้ใจไปในแนวทางเดียวกนั 
ทางบริษัทจัดการไดจ้ัดท า นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน เป็นครัง้แรกเพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบตัิภายใน ซึ่งไดร้บัการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในเดือนสิงหาคม 2561 โดยบริษัทจัดการไดน้ านโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนมาใช้
รว่มกบั นโยบายดา้นสิ่งแวดลอ้ม สงัคมและธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance (“ESG”)) ของทาง
บรษัิทจดัการที่มีการน ามาปฏิบตัิตัง้แตปี่ 2556 มาปรบัใชใ้นกระบวนการลงทนุ ตัง้แตก่ารวิเคราะห ์การคดัเลอืกหลกัทรพัย ์
และการสรา้งพอรต์โฟลโิอการลงทนุ ในสว่นการวิเคราะห ์ESG ทางบรษัิทจดัการไดจ้ดัท าผา่นแบบประเมินภายในจากทีม
ผูจ้ัดการกองทนุและนกัวิเคราะห ์โดยใชข้อ้มลูจา ก 1) แบบสอบถามเก่ียวกบัประเด็น ESG ที่ส่งใหก้บัทางผูบ้ริหารของ
บริษัทจดทะเบียนแยกตามรายอุตสาหกรรม 2) การเข้าเยี่ยมชมบริษัทและพบผู้บริหาร และ 3) ข้อมูลที่เปิดเผยต่อ
สาธารณะอื่นๆ 4) ขอ้มูลที่ทางบริษัทจัดการไดท้ าการสมคัรรบัขอ้มูลจากทางผูใ้หบ้ริการขอ้มูล (Third-Party Service 
Providers) โดยทางบรษัิทจดัการเช่ือวา่การวิเคราะหก์ารลงทนุท่ีไดค้รอบคลมุประเด็นทาง ESG เหลา่นีจ้ะช่วยใหส้ามารถ
บรรลเุป้าหมายดา้นการลงทนุอยา่งยั่งยืนได ้ส  าหรบันโยบายธรรมาภิบาลการลงทนุและนโยบาย ESG ทางบริษัทจดัการ
ไดม้ีการปรบัปรุงอย่างสม ่าเสมอเพื่อใหม้ั่นใจว่าไดส้ะทอ้นสภาพที่เปลี่ยนไปของสภาวะการลงทุน โดยครัง้ล่าสดุมีการ
ทบทวนและผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิทในเดือนมีนาคม 2564 

ในปี 2563 ทางทีมจดัการลงทนุตราสารทนุไดม้ีการปรบัปรุงวิธีการใหค้ะแนนและการจดัอนัดบั ESG ส าหรบัหุน้
แต่ละตวัที่อยู่ภายใต ้Stock Universe โดยใหน้ า้หนกัของแต่ละปัจจัย (E/S/G) ที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม 
เนื่องจากมีความเช่ือวา่ความส าคญัและผลกระทบจากแตล่ะปัจจยัมีไมเ่ทา่กนัในแตล่ะกลุม่อตุสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


   รูปภำพที่1: กระบวนกำรประเมิน ESG โดยใช้ข้อมูลภำยในที่ได้จำกกำรรวบรวมของ บลจ. กสิกรไทย 
 

 
 

หลักปฏิบัติที่ 2 กำรจัดกำรควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชนอ์ยำ่งเพียงพอเพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สุดของลูกค้ำ 

บริษัทจัดการมีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายและหลกัการก ากบัดแูล
กิจการที่ดี โดยค านึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของลกูคา้เป็นส าคญั บริษัทจดัการไดก้ าหนดใหม้ี หลกัการก ากบัดูแลกิจการ 
และ นโยบายการป้องกนัการหาผลประโยชนใ์นหนา้ทีโ่ดยมิชอบ ซึ่งครอบคลมุเรื่องความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหวา่ง
บริษัทจัดการและผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้ง เช่นพนักงานหรือบริษัทในเครือ หรือระหว่างลูกคา้ของบริษัทจัดการดว้ยกันเอง  
รวมถึงนโยบายการปฏิบัติงานภายในต่างๆ อาทิเช่น นโยบายและหลักเกณฑ์การใชส้ิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ือ
หลกัทรพัย์  การเปิดเผยขอ้มูลการใชส้ิทธิออกเสียง เป็นตน้ โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั ในหลายปีที่
ผ่านมา ทางบริษัทจดัการไดม้ีการปรบัปรุงและทบทวนนโยบายการใชส้ิทธิออกเสียงใหม้ีความชดัเจน และเฉพาะเจาะจง
มากขึน้ รวมถึงสามารถเปรียบเทียบได้กับประเทศอื่นโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนซึ่งบริษัทไดม้ีการขยายการลงทุน
โดยตรงเพิ่มขึน้ นอกจากทางบรษัิทจดัการไดม้ีการปรบัปรุงเกณฑก์ารใชส้ทิธิออกเสยีงอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
เกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย 

เนื่องจาก บลจ. กสกิรไทย เป็นบรษัิทในเครอืของธนาคารกสกิรไทยซึง่ใหค้วามส าคญัอยา่งสงูในเรือ่งการตอ่ตา้น
การทจุรติและคอรร์ปัชั่น นอกจากกลุม่ธนาคารกสกิรไทยและบรษัิทในเครอืไดเ้ป็นประกาศเจตนารมณแ์ละเป็นสมาชิกของ
องค์กร  Collective Action Against Corruption (CAC)  อนึ่ง ในเดือนมกราคม 2562 บลจ. กสิกรไทยได้ปฏิบัติตาม 
นโยบาย “ไม่รบัของขวญั”  ซึง่พนกังานไมส่ามารถรบัของขวญัที่ไดม้าจากการปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ โดยไมค่  านงึถึงมลูคา่ 

ในปี 2563 หลงัจากที่ พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที่ 6) พ.ศ. 2562 ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม
มาตรา 124/1 ซึง่ก าหนดใหบ้รษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ (“บลจ.”) ที่บรหิารจดัการกองทนุรวมมีหนา้ที่ในการก ากบัดแูล
การจัดการกองทุนรวม ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) จึงไดอ้อกประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทธ.49/2562 เรื่องมาตรฐานการประกอบธุรกิจโครงสรา้งการบริหารงาน ระบบงาน และ

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


การใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจ สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (ฉบบัที่ 11) ซึ่งมีผลบงัคบัใช้
ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อก าหนดให ้บลจ. ตอ้งมีนโยบายที่ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นการจัดการ
กองทุนรวม และตอ้งมีกลไกที่จะติดตามความขัดแยง้ทางผลประโยชนแ์ละไม่เป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยในรูปแบบของ 
independent oversight entity หรือ IOE ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทของ บลจ. กสิกรไทย จึงไดม้ีการแตง่ตัง้คณะท างาน 
IOE ขึน้โดยใหม้ีความเป็นอิสระจากการประกอบธุรกิจจดัการกองทนุรวมและรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อท า
หนา้ที่ติดตามดแูลการจดัการกองทนุรวมตามที่ส  านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด โดยคณะท างาน IOE มีหนา้ที่ในการติดตามดแูล
การจดัการกองทนุรวมในเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้

1) การกระท าที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุ 
2) การกระท าที่อาจมีลกัษณะไมเ่ป็นธรรม 
3) การกระท าที่อาจท าใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุเสยีประโยชนอ์นัพงึไดร้บั 

 
หลักปฏิบัติที ่3 กำรตัดสินใจและติดตำมบริษัทที่ลงทุนอยำ่งใกล้ชิดและทันเหตุกำรณ ์

ตรำสำรทุน  

ทีมจดัการกองทนุตราสารทนุของบริษัทจดัการไดม้ีการเขา้พบกบัผูบ้รหิารของบริษัทจดทะเบียนอยา่งสม ่าเสมอ 
เนื่องจากเช่ือวา่การติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของบรษัิทจดทะเบียนอยา่งมีประสทิธิภาพนัน้ สามารถกระท าได้
โดยการพบปะและแลกเปลีย่นความคิดเห็นกบับรษัิทจดทะเบียนอยา่งตอ่เนื่อง 

นอกเหนือจากจดุประสงคใ์นการติดตามเพื่อตรวจสอบการด าเนินงานของบรษัิทจดทะเบียน การ engage อยา่ง
ต่อเนื่องกับบริษัทที่ลงทุน ถือเป็นการเปิดโอกาสใหท้ีมจดัการกองทนุไดร้่วมแสดงและแลกเปลี่ยนมมุมอง วิสยัทศัน ์กับ
ผูบ้รหิารและฝ่ายจดัการของบรษัิทจดทะเบียน ถึงแนวทางการด าเนินงานและกลยทุธข์องบรษัิทในระยะยาว อยา่งไรก็ตาม
ในการที่บริษัทจดทะเบียนจะประสบความส าเร็จอยา่งยั่งยืนไดใ้นระยะยาว จะตอ้งใชเ้วลาและปรบัเปลี่ยนพฒันากลยทุธ์
ทัง้นีบ้รรษัทภิบาลถือเป็นส่วนส าคญัในการด าเนินกลยุทธ์ไปสู่เป้าหมาย ทางบริษัทจัดการหวงัว่าการด าเนินการตาม
นโยบายธรรมาภิบาลการลงทนุอยา่งเครง่ครดัโดยผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งในอตุสาหกรรมการลงทนุทกุภาคสว่น จะสามารถช่วย
ในการพฒันาตลาดทนุไทยกา้วสูค่วามยั่งยืนในระยะยาวขึน้ไปไดอ้ีกระดบัหนึง่ 

ตำรำงที ่1 สรุปกำรเข้ำพบบริษัทจดทะเบียนของทมีจัดกำรกองทุนตรำสำรทุนในปี 2563 

 

 



การระบาดของ Covid-19 ตัง้แตต่น้ปีท าใหก้ารประชมุกบัผูบ้รหิารบรษัิทจดทะเบียนสว่นใหญ่จะตอ้งท าผา่นทาง 
Virtual Conference แทนการประชมุแบบ Physical Meeting เป็นสว่นใหญ่ โดยในปี 2563 ทีมจดัการกองทนุตราสารทนุ
ไดม้ีการประชุมกบัผูบ้ริหารหรือฝ่ายจดัการของบริษัทจดทะเบียนทัง้หมด 1,541 ครัง้ จากจ านวนบริษัททัง้สิน้ 411 บริษัท 
ตามตารางที่ไดแ้สดงไวข้า้งตน้ ถึงแมว้า่ทางทีมไดม้ีการเขา้พบกบัตวัแทนของบรษัิทจดทะเบียนในหลายระดบัและฝ่ายงาน
เพื่อไดร้บัขอ้มลูตามความเหมาะสม เพื่อช่วยท าการอา้งอิง (Cross reference) และตรวจสอบขอ้มลูที่เปิดเผยโดยบรษัิท
จดทะเบียนไดด้ีขึน้ ทางบริษัทจดัการใหค้วามส าคญัและความจ าเป็นในการการเขา้พบกบัผูบ้ริหารระดบัสงูและกรรมการ
ของบริษัทในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมอง ยังเป็นโอกาสที่สามารถบอกกล่าวผู้บริหารถึงข้อกังวลและ
ขอ้แนะน าของผูล้งทนุ รวมทัง้การท าความเขา้ใจทิศทางการก าหนดกลยทุธข์องบรษัิทไดด้ีขึน้ โดยทกุครัง้ที่ทางทีมเขา้พบ
กับบริษัทจดทะเบียนจะมีการจัดท าบนัทึกรายงานเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจในการลงทุนและเพื่อใชใ้นการติดตาม
บรษัิทจดทะเบียนตอ่ไป  

ส าหรบัในกรณีที่มีเหตกุารณท์ี่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการที่ลงทนุหรือมีขอ้กงัวล ทางบรษัิทจดัการ 
จะมีการติดตอ่ขอเขา้พบหรอืขอค าชีแ้จงจากกิจการท่ีลงทนุทนัที 

ปี 2563 เป็นปีที่ยากล าบากทัง้ในผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจและชิวิตความเป็นอยู่ของทกุคนทั่วโลก จากการ
ระบาดของ Covid-19 โดยในปีที่ผ่านมา บลจ. กสิกรไทยไดพ้ยายามติดต่อสื่อสารกบับริษัทที่ลงทนุเพิ่มขึน้ เพื่อเขา้ใจถึง
กลยทุธแ์ละวิธีการด าเนินธุรกิจ ในช่วงวิกฤติการณ ์โดยค านงึถึงทัง้ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีรวมถึงความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและ
สว่นรวม   

ตวัอย่างของ Engagement กบับรษิัทจดทะเบยีนทีท่าง บลจ. กสกิรไทยมีการลงทนุในประเดน็ต่างๆ อยู่ใน ภาคผนวก  I 

ตรำสำรหนี ้

ในสว่นของตราสารหนีใ้นปี 2563 ที่ผ่านมา การระบาดระลอกแรกของ Covid-19 ตัง้แต่เดือนธันวาคมปี 2562 
จนกระทั่งมีการสั่ง Lock Down ทั่วประเทศ ในเดือนมีนาคม 2563 ได้ส่งผลกระทบในวงกวา้งต่อคุณภาพของหุน้กู้
ภาคเอกชนท่ีบรษัิทไดล้งทนุไว ้(รวมทัง้ผลกระทบตอ่สภาพคลอ่งของกองทนุที่หลายบรษัิทจดัการโดนไถ่ถอนอยา่งหนกั ซึง่
จะขอกล่าวในหลักปฏิบัติที่  6 ความร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม (Collective 
Engagement)) 

 หลงัจากที่มีการประกาศ Lock Down ทีมตราสารหนีข้อง บลจ. กสกิรไทย ไดท้ าการประเมินคณุภาพตราสารหนี ้
ใน Investment Universe โดยการพิจารณาผลกระทบของ Covid-19 ตอ่อตุสาหกรรมและบรษัิทท่ีออกตราสารดงันี ้

1. อุตสาหกรรมที่บลจ. กสิกรไทยเฝ้าระวงัเป็นพิเศษ คือ อุตสาหกรรม  Non-Bank Financial อุตสาหกรรมที่
เก่ียวขอ้งกบัภาคการทอ่งเที่ยว และ อตุสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์

2. ส าหรบับางบริษัทในอตุสาหกรรมที่ไม่ไดร้บัผลกระทบโดยตรงแต่บริษัทมีความแข็งแกรง่ทางการเงินต ่า ทาง
ทีมไดท้ าการพิจารณาถึงความสามารถในการช าระหนีเ้ป็นราย ๆ ไป  

จากการประเมินขา้งตน้ บริษัทที่ทางทีมพิจารณาแลว้พบว่าไดร้บัผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณก์าร
ระบาดของ Covid-19 มีจ านวน 9 บริษัทที่มีแนวโนม้ในการถกูลดระดบั Credit Rating และในจ านวนนีม้ี 2-3 บริษัทอาจ



ถึงขึน้มีโอกาสในการผิดนดัช าระหนี ้ทาง บลจ. กสิกรไทย ไดท้ าการติดต่อขอสมัภาษณผ์ูบ้ริหารบริษัทกลุ่มดงักลา่วถึง
แนวทางในการจดัการสภาพคลอ่ง รวมทัง้มาตรการและแผนส ารองฉกุเฉิน พรอ้มทัง้ใหค้วามเห็น อยา่งไรก็ตามในปี 2563 
ใน Universe ของ บลจ.กสกิรไทยไมม่ีบรษัิทใดที่ผิดนดัช าระหนี ้

กองทุนฟีดเดอรต์่ำงประเทศ (Foreign Feeder Fund) 

ทางฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ลงทุนได้มีการเพิ่มเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า ในกรณีที่เป็น Outsourced Fund 
Manager หรือ  Master Fund Manager ว่าต้องมีการก าหนดนโยบายเรื่อง Stewardship Code และแนวทางการ
ปฏิบตัิงานดา้น ESG รวมถึงไดม้ีการสอบถามไปยงัคูค่า้ทกุราย อาทิเช่น Lombard Odier, Amundi, Alliance Bernstein, 
Natixis, JP Morgan, UBS, Baillie Gifford โดยผลตรวจสอบพบว่าคู่คา้ทกุรายมีนโยบายและแนวทางการปฏิบตัิในเรื่อง
ดงักล่าวครบถว้น ยกตวัอย่างเช่น Lombard Odier มีการก าหนดนโยบายในเรื่องดงักล่าวและยงัระบุว่าไดป้ฏิบตัิตาม
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งในประเทศตา่งๆ ที่มีการด าเนินงานอยู ่(ยโุรป สวิสเซอรแ์ลนด ์ญ่ีปุ่ น สหราชอาณาจกัร) นอกเหนือจาก
การสอบถามโดยตรงกบัคูค่า้แลว้ ทางทีมกลยทุธผ์ลติภณัฑล์งทนุยงัท าการ Cross Check ค าตอบของคูค่า้กบัแหลง่ขอ้มลู
ที่เปิดเผยตอ่สาธารณะอื่นๆ ดว้ย เช่น เวบไซตข์องคูค่า้ เพื่อความมั่นใจอีกระดบัหนึง่ 

ในปี 2019 บลจ. กสิกรไทย ไดเ้สนอขายกองทนุ K-CHANGE ซึ่งเป็นกองทนุที่ลงทนุในต่างประเทศกองแรกใน

ประเทศที่มีนโยบายการลงทนุตรงตามแบบ UN Sustainable Development Goals หรอื UNSDG โดยกองทนุมีเปา้หมาย

ในการการลงทุนที่จะสรา้งผลตอบแทนที่ดีพรอ้มไปกบัสรา้งผลกระทบเชิงบวกเพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงโลกใหม้ีการพฒันา

อยา่งยั่งยืน กองทนุมีนโยบายลงทนุในหุน้ของบรษัิททั่วโลกซึง่เป็นเจา้ของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร (Product & Service) หรอื

มีพฤติกรรมการด าเนินธุรกิจ (Business practice) ที่ส่งผลกระทบเชิงบวก หรือสนบัสนุนใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง ผ่านธี

มการลงทนุทัง้หมด 4 ดา้นหลกัไดแ้ก่ 1. การมีสว่นรว่มกบัสงัคมและการใหก้ารศกึษา 2. ความรบัผิดชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม 3. 

สขุภาพและคณุภาพการใชชี้วิต 4. ช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส โดยปัจจบุนักองทนุมีสินทรพัยส์ทุธิทัง้สิน้ 16,303 ลา้นบาท ถือ

เป็นกองทนุตา่งประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สดุเป็นล าดบัท่ี 6 ของประเทศไทย (ที่มา: บลจ. กสกิรไทย ณ วนัท่ี 21 เม.ย. 2564) 

เพื่อตอกย า้ความมุ่นมั่นที่เรามีต่อความเช่ือเรื่องการลงทนุแบบยั่งยืน รวมทัง้ต่อยอดความส าเร็จของกองทนุ K-

CHANGE ในปี 2020 ที่ผ่านมา บลจ. กสิกรไทย ไดอ้อกองทุน K-CLIMATE ซึ่งถือเป็นกองทุนแรกในประเทศไทยที่มี

เป้าหมายการลงทุนเพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) โดยกองทุน K-CLIMATE มี

นโยบายลงทนุในหุน้ของบริษัทท่ีธุรกิจสามารถเติบโต พรอ้มกบัมีสว่นช่วยลดปัญหา Climate Change โดยมองหาโอกาส

จากธุรกิจที่มุ่งลดและหลีกเลี่ยงการปล่อย CO2 (Mitigation) ธุรกิจที่ช่วยลดและกักเก็บก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์กลุ่ม

อุตสาหกรรมหนกั หรือ Carbon-intensive sector ที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานรวมทัง้ธุรกิจที่มีการปรบัตัว 

(Adaptation) เพื่อรองรบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ซึ่งเหลา่นีล้ว้นเป็นปัจจยัส าคญัหนนุใหธุ้รกิจมี

ความสามารถในการแข่งขนัและยั่งยืนในระยะยาว ปัจจุบนักองทนุ K-CLIMATE มีสินทรพัยส์ทุธิทัง้สิน้ 2,200 ลา้นบาท 

(ที่มา: บลจ. กสกิรไทย ณ วนัท่ี 21 เม.ย. 2564) 

 



ทรัสตขีองทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย ์ 

ในปี 2563 ฝ่ายทรสัตีของทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยไ์ดม้ีการตรวจสอบและติดตามการด าเนินงาน

ของผูจ้ัดการกองทรสัตอ์ย่างต่อเนื่อง ในการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และระเบียบต่างๆที่ก าหนดโดย

ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ นอกเหนือจากการท างานรว่มกนั แนะน า ใหค้  าปรกึษาในการท างานปกติแลว้ 

ทรสัตียงัไดม้ีการประเมินผลการด าเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นรายปีอีกดว้ย หวัขอ้ของการประเมินประกอบดว้ย 

ระบบการปฏิบตัิงาน ขัน้ตอนการท างาน การจดัโครงสรา้งและความพรอ้มดา้นบคุลากรของบรษัิท ระบบการเปิดเผยขอ้มลู 

ระบบการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน การจดัเตรยีมกรมธรรมป์ระกนัภยัเพื่อคุม้ครองความเสยีหาย ระบบในการก ากบัดแูลการบรหิาร

จัดการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์ระบบป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ระบบในการค านวณมลูค่า

ทรพัยส์นิสทุธิและการจ่ายผลประโยชนต์อบแทน/การลดทนุ การจดัประชุมสามญัประจ าปีและ/หรือวิสามญัประจ าปี และ

การขอมติผูถื้อหน่วยทรสัต ์การมอบหมายงานที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจจดัการลงทนุ ระบบการจดัท าและจดัเก็บ

เอกสารและขอ้มลู และแผนรองรบัการด าเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปอยา่งตอ่เนื่อง 

นอกเหนือจากการท างานดา้นปฎิบตัิการของกองทรสัตแ์ลว้ ทรสัตีไดท้  าหนา้ที่ร่วมท าการจัดตัง้กองทรสัต ์ซึ่ง

ฝ่ายทรสัตีไดพ้ิจารณาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนในดา้นต่างๆ เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าทรพัยส์ินที่กองทรสัตจ์ะลงทุน เป็นไป

ตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งตา่งๆ รวมถึงกฎหมายทอ้งที่ของพืน้ที่ที่ทรพัยส์ินตัง้อยู ่อีกทัง้ไดพ้ิจารณาศกึษาแนวนโยบายและ

การบรหิารจดัการของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์วา่สอดคลอ้งและไมข่ดัตอ่กฎหมายตา่งๆดว้ยเช่นกนั 

 

หลักปฏิบัติที่ 4 กำรเพิ่มระดับในกำรติดตำมบริษัททีล่งทุน เม่ือเหน็วำ่กำรติดตำมในหลักปฏิบัตทิี่ 3 ไม่เพียงพอ  

ในกรณีที่มีประเด็นที่น่ากังวลและอาจเกิดผลกระทบในแง่ลบ ทางบริษัทจัดการจะไดม้ีการยกระดับการท า 

Engagement โดยอาจน าเรือ่งหารอืกบัคณะกรรมการของบรษัิทนัน้ๆ ตวัอยา่งเช่น ในปี 2563 ทาง บรษัิทจดัการรว่มกบัผู้

ลงทนุสถาบนัไดท้ าจดหมายในนามสมาคมบรษัิทจดัการลงทนุ (“AIMC”) ขอค าชีแ้จงและแนวทางการด าเนินการเรือ่งการ

เปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสญัญาและเง่ือนไขของผู้เช่าและผูร้บัสมัปทานอย่างมีนยัส าคัญ 

ส าหรบัมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผลกระทบของ Covid-19 ต่อคณะกรรมการบริษัทการทา่อากาศยานไทย (“AOT”)  

และในเวลาต่อมาทางบริษัทจดัการ ตวัแทนผูล้งทนุสถาบนัและผูแ้ทนจาก AIMC ไดม้ีการเขา้พบตวัแทนคณะกรรมการ

และผู้บริหาร AOT  เพื่อสอบถามและหารือถึงเหตุผลในการตัดสินใจ ผลกระทบและมาตรการป้องกันในอนาคต 

(รายละเอียดอยูใ่น ภาคผนวก 1 “ตวัอยา่งกรณีการท า Engagement ของ “AOT”) 

 

หลักปฏิบัติที่ 5 กำรเปิดเผยนโยบำยกำรใช้สิทธิออกเสียงและผลกำรใช้สิทธิออกเสียง 

บริษัทจดัการมีนโยบายภายในเก่ียวกบัการใชส้ิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถื้อหุน้ในฐานะบริษัทจดัการลงทนุ ซึ่ง

แนวทางการออกเสียงในแต่ละวาระการประชุมไดร้ะบไุวอ้ย่างชดัเจน ซึ่งลา่สดุมีการปรบัปรุงเพิ่มเติมและผ่านการอนมุตัิ

จากคณะกรรมการบริษัทในเดือนมกราคม 2563 นอกจากนี ้บริษัทจัดการยงัสมคัรใชบ้ริการงานวิจยัดา้นการออกเสียง



ประชุมผูถื้อหุน้ (Proxy Research Service) จาก Institutional Shareholder Services Inc. (“ISS”) ตัง้แต่ปี 2560 เพื่อใช้

ในการเปรียบเทียบและอา้งอิงกับแนวทางในการปฏิบัติของสากล อย่างไรก็ดีทางบริษัทจัดการสงวนสิทธ์ิในการใช้

วิจารณญาณของตนเองในการใชส้ทิธิออกเสยีงแทนผูถื้อหนว่ยและลกูคา้  

ในปีที่ผา่นมา บรษัิทจดัการใชส้ทิธิออกเสยีงในการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทจดทะเบียนจ านวน 225 บรษัิท โดย

เป็นบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ของไทย 152 บรษัิท และ 73 บรษัิทเป็นบรษัิทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์

อื่นในต่างประเทศ จากวาระการประชุมทั้งหมด 2,233   วาระ มีการใช้สิทธิออกเสียง “เห็นด้วย” รวม 2,017 วาระ 

“คดัคา้น” รวม 104 วาระ และ “งดออกเสยีง” รวม 112 วาระ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ตำรำงที ่2 รำยละเอียดกำรใช้สิทธิออกเสียงในกำรประชุมผู้ถือหุ้น

 

แผนภูมิที ่1 กำรใช้สิทธิออกเสียงจ ำแนกเป็นรำยประเทศ                        แผนภูมิที ่2 กำรใช้สิทธิออกเสียงจ ำแนกตำมมติ 

   

                         

 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่3  กำรใช้สิทธิออกเสียงจ ำแนกตำมมติ                               แผนภูมิที ่4  กำรใช้สิทธิออกเสียงจ ำแนกตำมมติ 

                 ส ำหรับหุน้สำมัญต่ำงประเทศ                                                       ส ำหรับหุน้สำมัญในประเทศ 

               

                                

 

 



วาระการประชุมที่บริษัทจัดการใชส้ิทธิออกเสียง “คดัคา้น” โดยส่วนใหญ่เป็นวาระที่เก่ียวกับ คณะกรรมการ
บริษัท เช่น กรรมการอิสระมีการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องกนัมากกว่า 9 ปี การเสนอช่ือคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน 
ซึง่มีการขาดการประชมุอยา่งมีนยัส าคญัในปีก่อนหนา้ ส าหรบัวาระท่ีใชส้ทิธิออกเสยีง “งดออกเสยีง” สว่นใหญ่เป็นวาระที่
ทางบริษัทจดทะเบียนใหข้อ้มลูที่ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจ อย่างไรก็ตาม ทัง้นีปั้ญหาของการใหข้อ้มลูที่ไม่เพียงพอต่อ
การตดัสินใจใชส้ิทธิออกเสียง สว่นใหญ่จะเกิดขึน้ในหุน้ในกลุม่ประเทศอาเซียนอื่นๆ มากกว่าหุน้ไทย โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

ตำรำงที ่3 กำรใช้สิทธิออกเสียงคัดค้ำนและงดออกเสียง จ ำแนกตำมประเภทของวำระ 

 

 

 

 

 

 

 



หลักปฏิบัติที่ 6 ควำมร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตำมควำมเหมำะสม (Collective Engagement)  

โดยสว่นใหญ่บริษัทจดัการเลือกที่จะสื่อสารกบักิจการที่ลงทุนเป็นการสว่นตวั (Private Discussion) เนื่องจาก
บริษัทจดัการมีความเช่ือมั่นในการรกัษาความสมัพนัธท์ี่ดีกบัผูบ้ริหารในกิจการที่ลงทนุ และเพื่อเป็นการปอ้งกนัการเขา้ใจ
ผิดและผลลพัธ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึน้จากการสื่อสารต่อสาธารณะในวงกวา้ง ส าหรบัในการด าเนินการกับกิจการที่
ลงทนุที่มีขอ้กงัวลและไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาไดห้ลงัจากเพิ่มระดบัในการติดตาม ทางบริษัทจดัการอาจมีการรว่มมือกบัผู้
ลงทุนอื่น (ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ) หรือผูม้ีส่วนไดเ้สียของกิจการ  (Collective Engagement) หากเห็นสมควร
เพื่อใหกิ้จการท่ีลงทนุเห็นความส าคญัของประเด็นขอ้กงัวลของบรษัิทจดัการและน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงในทางที่ดีขึน้ 

บรษัิทจดัการไดใ้หค้วามรว่มมือกบันกัลงทนุสถาบนัในประเทศรายอื่นผา่นทางองคก์รที่เก่ียวขอ้งในอตุสาหกรรม 
เช่น สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (“AIMC”) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (“TLCA”) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (“IOD”) รวมถึงองคก์รก ากับดูแล เช่น ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“SET”) ส  านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“SEC”) และธนาคารแหง่ประเทศไทย (BOT)  ทัง้นีบ้รษัิทจดัการยงัไดม้ีสว่นรว่มใน
การท าประชาพิจารณ์ (Public hearing) และ/หรือใหข้อ้เสนอแนะในเรื่องหลกัเกณฑก์ารก ากับดูแลหรือประกาศจาก
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งอย่างสม ่าเสมอ. อนึ่งทางบริษัทจัดการยังส่งตัวแทนเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ ESG Collective 
Action ที่มีการจดัตัง้ขึน้ในนามของสมาคมบรษัิทจดัการลงทนุ 

ในปี 2563 ทางทีมตราสารทุนร่วมกับผูล้งทุนสถาบันอื่นได้ท าจดหมายในนามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
(“AIMC”) ขอค าชีแ้จงและแนวทางการด าเนินการเรื่องการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสญัญา
และเง่ือนไขของผูเ้ช่าและผูร้บัสมัปทานอยา่งมีนยัส าคญั ส าหรบัมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผลกระทบของ Covid-19 
ต่อคณะกรรมการบริษัทการท่าอากาศยานไทย (“AOT”)  และในเวลาต่อมาทางบริษัทจดัการ ตวัแทนผูล้งทนุสถาบนัและ
ผูแ้ทนจาก AIMC ไดม้ีการเขา้พบตัวแทนคณะกรรมการและผูบ้ริหาร AOT  เพื่อสอบถามและหารือถึงเหตุผลในการ
ตดัสนิใจ ผลกระทบและมาตรการปอ้งกนัในอนาคต (รายละเอียดอยูใ่น ภาคผนวก 1 “ตวัอยา่งกรณีการท า Engagement 
ของ “AOT”) 

ในสว่นของตราสารหนี ้ความกงัวลดา้นความสามารถในการช าระหนี ้(Credit) จากสถานการณร์ะบาด Covid-
19 ไดส้ง่ผลกระทบตอ่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมในวงกวา้งโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการไถ่ถอนหนว่ยลงทนุจากกองทนุรวมที่ผู้
ซือ้หน่วยหรือที่ปรึกษาการลงทุนเห็นว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างมากจนน าไปสู่การช าระบญัชีกองทุนของ บลจ. อื่นที่มิใช่ 
บลจ. กสกิรไทย 

 ในสว่นของ บลจ. กสิกรไทย นัน้ ไดร้บัผลกระทบของคลื่นการไถ่ถอนเช่นเดียวกนั อย่างไรก็ตามทกุกองทนุรวมที่
เป็นกองทนุตราสารหนีส้ามารถด าเนินการใหผ้ถืุอหน่วยไถ่ถอนไดต้ามปกติโดยไม่มีการปิดกองทนุเพื่ อช าระบญัชีกองทนุ
ใด ๆ ที่ บลจ. บรหิารอยูอ่นัเนื่องจากวิกฤตการไถ่ถอนหนว่ยลงทนุจนกองทนุขาดสภาพคลอ่ง 

 กองทุนที่ไดร้บัผลกระทบของ บลจ. กสิกรไทย ส่วนใหญ่เป็นกองทนุระยะยาวโดยมาตรการต่าง ๆ ที่ บลจ. ได้
ด  าเนินการสามารถแบง่ไดเ้ป็น 3 มาตรการคือ 

1. มาตรการปกติ กองทนุของ บลจ.กสิกรไทย นอกเหนือจากผูจ้ดัการกองทนุที่มีแผนการเสรมิสภาพคลอ่ง อาทิ
เช่น การขายตราสารหนีภ้าครฐั และ ตราสารหนีภ้าคเอกชนแลว้ ธนาคารแห่งประเทศไทยไดเ้ขา้มามีสว่นรว่มในการเพิ่ม
สภาพคล่องให้กับกองทุนผ่าน Open Market Operations (การซือ้ตราสารหนีภ้าครัฐจากกองทุนรวมเป็นระยะ ๆ) 



ตามปกติแลว้ บลจ.จะมีหน่วยงานที่เขา้มาสอดสอ่งสภาพคลอ่งที่ไม่ใช่ผูจ้ดัการกองทนุอีกหน่วยงานหนึ่งคือ ฝ่ายบริหาร
ความเสีย่งจะก าหนดสภาพคลอ่งขัน้ต ่าใหก้องทนุรวมโดยเฉพาะกองทนุตราสารหนีท้กุกองเพื่อใหม้ั่นใจวา่จะมสีภาพคลอ่ง
เพียงพอตอ่การไถ่ถอนของผูถื้อหน่วยโดยการศกึษาจากขอ้มลูในอดีตท าใหก้องทนุมีสภาพคลอ่งมากพอที่จะรบัมือการไถ่
ถอนไดใ้นช่วงแรก 

2. มาตรการจดัเตรียมสภาพคลอ่งผ่านธุรกรรม Private Repurchase Agreement กบั บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของ บลจ. กสิกรไทย มาตรการนีเ้ป็นหนึ่งในมาตรการสนบัสนนุสภาพคลอ่งที่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทยและ 
บลจ.กสิกรไทย จัดเตรียมไวเ้พื่อเสริมสรา้งสภาพคล่องใหก้ับกองทุนรวมเหมาะกบัสถานการณก์ารขาดสภาพคล่องใน
ระยะสัน้ อย่างไรก็ตามการด าเนินธุรกรรมนีม้ีตน้ทนุต่อกองทนุเพิ่มเติมจากการกูเ้งินซึ่งหากท าในปริมาณที่มากจะสง่ผล
กระทบในทางลบตอ่กองทนุ 

3. มาตรการในช่วง COVID-19 เป็นมาตรการเสริมของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามประกาศที่ สกง. 23/2563 
เป็นมาตรการที่ช่วยใหธ้นาคารพาณิชยท์ี่ท  าการสนบัสนุนสภาพคล่องใหแ้ก่กองทุนรวมผ่านการซือ้หน่วยลงทุนประเภท
กองทนุรวมตลาดเงินท่ีเป็นกองทนุเปิด (Money Market Fund) และ กองทนุรวมตราสารหนีท้ี่เป็นกองทนุเปิด (Daily Fixed 
Income Fund) สามารถน าหน่วยลงทุนมาเป็นหลกัประกันในการขอสนับสนุนสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์จาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยได ้โดยกองทุนเหล่านัน้จะตอ้งมีคณุสมบตัิตามประกาศ สกง. 23/2563 ในส่วนบมจ.ธนาคาร
กสิกรไทยที่ไดเ้ขา้ท าการช่วยเหลือทางดา้นสภาพคล่องของใหก้ับกองทุนของ บลจ. กสิกรไทยครัง้แรกในเดือนมีนาคม 
2563 และ ท าการขายลดหนว่ยลงทนุหนว่ยสดุทา้ยออกในปี 2563  

ใน 3 มาตรการขา้งตน้ มาตรการที่ 1 ที่ด  าเนินการโดย บลจ.กสิกรไทย และ มาตรการที่ 3 ที่ด  าเนินการโดย
ธนาคารกสิกรไทย เป็น 2 มาตรการหลกัที่ใชใ้นการสนบัสนนุสภาพคลอ่งใหก้บักองทนุรวมตลาดเงินและกองทนุรวมตรา
สารหนีข้อง บลจ. กสกิรไทย  

 
หลักปฏิบัติที่ 7 กำรเปิดเผยนโยบำยธรรมำภิบำลกำรลงทุน และกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อลูกค้ำอย่ำง 
สม ่ำเสมอ 

นโยบายธรรมาภิบาลการลงทนุของบริษัทจดัการจะถกูเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซตข์องบริษัทจดัการเพื่อ
น าไปสูค่วามโปรง่ใส ความเขา้ใจและความเช่ือมั่นในการปฏิบตัิหนา้ที่ของบริษัทจดัการ รวมถึงการรายงานผลการปฏิบตัิ
ตามนโยบายดงักลา่วพรอ้มรายละเอียด 

 

 

 

 

 



                                          ภำคผนวก 1 

ตัวอย่ำงกำรเข้ำท ำ Engagement ของ บลจ. กสิกรไทยและบริษัทจดทะเบียน 

 

                                                                                                        

  ตรำสำรทุน           ตรำสำรหนี้         Feeder Funds                ทรัสตี                  กำรประชุมผู้ถอืหุ้น 
  

    ด้ำนสิ่งแวดล้อม        ด้ำนสังคม      ด้ำนธรรมำภบิำล      กำรติดตำมควำมเสี่ยง      กำรด ำเนินงำน 

 
    พึงพอใจ       ต้องติดตำม           น่ำกังวล            
 
 
1. บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) (AOT) 

2. บริษัท เอพี ไทยแลนด ์จ ำกดั (มหำชน) (AP) 

3. บริษัท บำงกอก เชน ฮอสปิทอล จ ำกัด (มหำชน) (BCH) 

4. บริษัท บีจ ีคอนเทนเนอร ์กล๊ำส (มหำชน) (BGC) 

5. บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ำกัด (มหำชน) (DTAC) 

6. บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) (GGC) 

7. บริษัท กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) (GULF) 

8. ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) (KBANK) 

9. บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (M) 

10. บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกดั (มหำชน) (MAKRO) 

11. บริษัท แม็คกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (MC) 

12. บริษัท เมอืงไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) (MTC) 

13. บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) (PTT) 

14. บริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) (PTTGC) 

15. กองทุนรวมสทิธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพยค์วอลิตี ้เฮ้ำส ์(QHPF) 

16. บริษัท อำรเ์อส จ ำกัด (มหำชน) (RS) 

17. บริษัท ศรีตรังแอโกรอนิดสัทรี จ ำกดั (มหำชน) (STA) 

18. บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท ์จ ำกัด (มหำชน) (TASCO) 

19. บริษัท ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (TU) 

 



1. บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) (AOT) 

บริบท: 

สืบเนื่องจากมาตรการควบคมุการเดินทางเพื่อควบคมุการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด -19) ท าให้
การท่องเที่ยวหยดุชะงักรวมถึงจ านวนผูโ้ดยสารที่มาใชบ้ริการ ณ ท่าอากาศยานของ AOT โดยรวมลดลงอย่างต่อเนื่อง 
สง่ผลต่อผูร้บัสมัปทานและสายการบินที่มีสญัญากว่า 1,000 สญัญาตอ้งเผชิญกบัรายไดท้ี่ลดลงเช่นกนั  AOT จึงไดอ้อก
มาตรการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบของผูร้บัสมัปทานและสายการบินจนถึง เดือนมีนาคม 2565 กลุ่มบริษัท คิง 
เพาเวอรไ์ดย้ื่นหนงัสอืขอใหท้าง AOT พิจารณามาตรการช่วยเหลอืจากเดิมที่อิงตามการเรยีกเก็บคา่ผลประโยชนต์อบแทน
ขัน้ต ่า ในการประชุมคณะกรรมการ AOT  วนัที่ 29 กรกฎาคม 2563 จึงมีมติอนุมตัิใหเ้ลื่อนเวลาการเขา้ปรบัปรุงตกแต่ง
พืน้ที่ออกไปอีก 1 ปี พรอ้มทัง้ขยายระยะเวลาสิน้สดุของการประกอบกิจการ  ออกไปอีก 1 ปี จากวนัที่ 31 มีนาคม 2574 
เป็นวันที่ 31 มีนาคม 2575 และปรบัการเรียกเก็บค่าผลประโยชนต์อบแทนขัน้ต ่าตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2565 โดยใช้
ผลประโยชนต์อบแทนขัน้ต ่าตอ่ผูโ้ดยสาร (Sharing per Head) ตามจ านวนผูโ้ดยสารจรงิในปีนัน้ๆ จนกวา่จะถึงปีที่จ านวน
ผูโ้ดยสารจรงิของ AOT เทา่กบัหรอืสงูกวา่ปรมิาณผูโ้ดยสารท่ีคาดการณไ์วใ้นปี 2564 ตามเอกสารการประมลู 
 
กำรติดตำม: 

บลจ. กสิกรไทย ไดต้ิดต่อไปทางบริษัท เพื่อชีแ้จงปัญหานีท้นัทีในวนัเดียวกบัที่ AOT ไดส้ง่หนงัสือถึง SET เพื่อ
ชีแ้จงประเด็นนี ้ขอ้กังวลของเราคือ 1) ว่ามาตรการที่ประกาศไดร้บัการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงทุกปัจจัยที่เก่ียวขอ้ ง
หรือไม่ 2) ระยะเวลาผ่อนปรนที่ AOT เสนอนานเกินความจ าเป็นหรือไม่ 3) โครงสรา้งสญัญาที่เสนอมีผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัต่อการด าเนินงานของ AOT  ดงันัน้ AOT จึงควรใหร้ายละเอียดเพิ่มเติมถึงหลกัการณใ์นการค านวณและควร
เสนอขออนมุตัิจาก EGM นอกจากนัน้ KAsset ยงัไดร้ว่มมือกบันกัลงทนุสถาบนัอื่น ๆ ผ่าน AIMC เพื่อขอใหม้ีการประชมุ
กบัคณะกรรมการ AOT เพื่อหารอืเก่ียวกบัเรือ่งนี ้

 
ผลลัพธ:์ 

กรรมการผูอ้  านวยการ AOT ชีแ้จงวา่มาตรการช่วยเหลอืผูร้บัสมัปทานและสายการบินที่ไดร้บัผลกระทบจากการ
ระบาดของ COVID-19 ดงักลา่วขา้งตน้ไดร้บัการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ความเป็น
ธรรมและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ ทนัทีที่สถานการณก์ลบัสูส่ภาวะปกติ  AOT ก็พรอ้มที่จะปรบัขอ้ก าหนดตามที่ไดใ้หไ้ว้
ก่อนการระบาด Covid-19  AOT รบัทราบว่าในอนาคต หากมีมาตรการที่มีผลกระทบสงูต่อการด าเนินงาน บริษัทจะให้
รายละเอียดและเหตผุลตอ่สาธารณะเพิ่มเติมใหท้นัเหตกุารณ ์ KAsset รบัทราบและจะท าการติดตามตอ่ไป 

 

 

 

 



2. บริษัท เอพี ไทยแลนด ์จ ำกัด (มหำชน) (AP) 

บริบท: 
 ภาวะโลกรอ้นเป็นวิกฤตที่หลกีเลีย่งไมไ่ดข้องศตวรรษที่ 21 แมว้า่หลายคนอาจลงัเลที่จะด าเนินการเพราะเป็น
การยากที่จะวดัผลกระทบที่เกิดขึน้จรงิบนโลกของเรา แตใ่นความเป็นจรงิเราทกุคนไมส่ามารถปฏิเสธไดว้า่การกระท าของ
มนษุยชาติเริ่มสง่ผลกระทบต่อชีวิตประจ าวนัของเรา ฤดรูอ้นและฤดหูนาวที่อณุหภมูิสงูขึน้เป็นตวัอย่างที่ชดัเจนของสิง่นี ้ 
ตามขอ้มลูจาก Climate Central องคก์รดา้นวิทยาศาสตรชี์ว้า่ปัจจุบนัมีประชากรราว 150 ลา้นคนอาศยัอยู่ใตร้ะดบัท่ีต ่า
กว่าระดบัน า้ขึน้ High Tide เมืองชายฝ่ังเช่น จาการต์า โฮจิมินหซ์ิตี ้และกรุงเทพฯก าลงัเผชิญกบัภยัคกุคามที่เพิ่มมากขึน้ 
ในฐานะผูไ้ดร้บัรางวลั CSR สาขา “การลงทนุทรพัยากร บคุคล” จากงาน Asia Responsible Entrepreneurship Awards 
2019  บรษัิท AP เป็นหนึง่ในผูน้  าในการตอ่สูก้บัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศผา่นการบรหิารทรพัยากรและการจดัการ
สาธารณปูโภคที่มีประสทิธิภาพ 
 
กำรติดตำม:  

เราสื่อสารกบั บริษัท อย่างต่อเนื่องเพื่อรบัทราบความคืบหนา้และสนบัสนนุให้ บริษัท อยู่ในแนวทางการจดัการ
อย่างยั่งยืน ในการพฒันาทางดา้นความรบัผิดชอบทางสงัคม  โดยบริษัทมีการถ่ายทอดองคค์วามรู ้ใหแ้ก่บคุลากรภายใน
และบคุคลภายนอก เพื่อน า ไปพฒันาทกัษะของตนเอง หรอืตอ่ยอดความรูใ้หเ้ป็นประโยชนแ์ก่สงัคม และสิง่แวดลอ้ม  
 
ผลลัพธ:์  

AP  ริเริ่มโครงการ เอพี อะคาเดมี่ (AP Academy) สถาบันเพื่อการเรียนรูค้รบวงจรดา้นอสงัหาริมทรพัยแ์ละ
กิจกรรมอื่น ทัง้ภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านๆ มา โดยมีการถ่ายทอด ประสบการณข์องบริษัท รวมทัง้
แนวคิดและนวตักรรมใหม่ๆ ในการบริหาร การก่อสรา้งอสงัหาริมทรพัยอ์ยา่งมีคณุภาพ ตลอดจนการสรา้งแรงบนัดาล ใจ
ในการออกแบบบริหารพืน้ที่ใชส้อย ไม่เพียงแต่บุคคลภายในองคก์ร เท่านัน้ ยงัมุ่งเนน้สู่บุคคลภายนอกองคก์ร อาทิเช่น 
นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจไดร้บัทราบอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 มีบุคคลเขา้ร่วม หลกัสตูรการ
บริหารงานก่อสรา้ง และสิ่งแวดลอ้ม กว่า 829 คน ทัง้ทาง Workshop และ Online นอกจากนี ้AP  ยงัไดม้ีการจบัมือกบั 
Stanford University เพื่อน าวิธีการท างาน โดยใชห้ลกัการของ Design Thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อการ
บรหิารทรพัยากรอยา่งยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. บริษัท บำงกอก เชน ฮอสปิทอล จ ำกัด (มหำชน) (BCH) 

 

บริบท: 
สปสช. ได้ประกาศยกเลิกสัญญา กับโรงพยาบาลในพืน้ที่กรุงเทพมหานครที่กระท าผิดสัญญาให้บริการ

สาธารณสขุในการเบิกจ่ายเงินกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติหรอืบตัรทอง ในช่วงงบประมาณ ปี 62 (1 ต.ค.61 – 30 
ก.ย.62) มีผลตั่งแต ่1 ตลุาคม 2564 เป็นตน้ไป   ซึ่งรวมถึง รพ.เกษมราษฏร ์รามค าแหง 

 
กำรติดตำม: 

วนัที่ 30 กนัยายน 2563 บลจ. กสิกรไทย ไดต้ิดต่อทางบริษัทฯ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ถึงสาเหตขุอง
เหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ และขัน้ตอนหรอืมาตรการในการตรวจสอบหลงัจากนี ้
 
ผลลัพธ:์  

บรษัิทแจง้วา่การประกาศยกเลกิสญัญาดงักลา่วอยูใ่น โครงการสรา้งเสรมิสขุภาพและปอ้งกนัโรค หรอืการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดที่เกิดจากพนักงานมีการกรอกขอ้มูลเขา้ไปเอง โดยสปสช.ยกเลิกสญัญา
โครงการดงักลา่วกับ รพ.เกษมราษฏร ์รามค าแหง เพียงแคโ่รงพยาบาลเดียว ในขณะที่โรงพยาบาลอื่นในเครือยงัสามารถ
อยูใ่นโครงการและเบิกเงินจาก สปสช. ไดต้ามปกติ อยา่งไรก็ดีปัจจบุนัโรงพยาบาลในเครอืไมไ่ดม้ีการรกัษาผูป่้วยบตัรทอง
นอกเหนือจากโครงการดงักลา่ว ดงันัน้การประกาศยกเลิกสญัญาดงักลา่วจึงสง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบการอยา่งจ ากดั 
นอกจากนัน้บรษัิทยงัไดม้ีมาตรการและใหข้อ้มลูเพิ่มเติมดงันี ้  

1. บรษัิทไดเ้นน้ย า้ผูเ้ก่ียวขอ้งใหม้ีความระมดัระวงัเพื่อไมใ่หเ้กิดขึน้นีอ้ีก 
2. บริษัทไดต้ัง้คณะกรรมการ เพื่อก าหนดบทลงโทษกบัผูท้ี่เก่ียวขอ้ง และท าการตรวจสอบ เพื่อใหไ้ดค้วาม

มั่นใจวา่จะไมเ่กิดปัญหานีก้บัโรงพยาบาลอื่นในเครอื  
3. บรษัิทคาดวา่จะไมม่ีการฟอ้งรอ้งส าหรบัช่วงก่อนปีงบประมาณปี 62 เพิ่มเติมอีก 
4. บรษัิทใหค้วามมั่นใจถึง รายไดจ้ากประกนัสงัคมวา่จะไมเ่กิดความผิดพลาดในลกัษณะเดียวกนั 

บริษัทไดท้ าการคืนรายไดท้ี่เก่ียวของจากความผิดพลาดดงักลา่วประมาณ 1 แสนบาท เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ โดย
ขอ้สรุปคือเรือ่งดงักลา่วไมถ่ึงขัน้ละเมิดกฏหมายและบรษัิทไมจ่ าเป็นจะตอ้งเสยีคา่ปรบัเพิ่มเติมแตอ่ยา่งใด 

 

 

 

 

 

 



4. บริษัท บีจี คอนเทนเนอร ์กล๊ำส (มหำชน) (BGC) 

 
 
บริบท: 

ในเดือนตลุาคม 2563 BGC ประกาศแผนเพิ่มทนุจดทะเบียน โดยมีวตัถปุระสงคท์ี่จะน าเงินที่ไดเ้ขา้ซือ้หุน้ใน 3 
บริษัทจากบริษัทแม่ และผูบ้ริหารของ BGC กลา่วว่า นอกจากการไดพ้ืน้ที่เพื่อใชใ้นการเปิดเตาใหม่ตามที่บริษัทมีความ
ตอ้งการอยู่แลว้ พืน้ที่ของหนึ่งในบริษัทที่จะเขา้ซือ้ดงักลา่วยงัใกลท้่าเรือแหลมฉบงัที่เหมาะในเชิงกลยทุธด์า้น Logistics 
ต่อ BGC เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนัน้ การเขา้ซือ้ 3 บริษัทดงักล่าวจะท าให้ BGC เขา้สู่การเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจบรรจุ
ภณัฑค์รบวงจรตามเป้าหมายในระยะยาวเร็วยิ่งขึน้ โดยการเขา้ซือ้จะมีมูลค่าไม่เกิน 3,978 ลา้นบาท อย่างไรก็ตามนกั
ลงทนุมีความกงัวลจากธุรกรรมที่เสนอ เนื่องจากบรษัิทกบินทรบ์รุ ีกลา๊ส อินดสัทร ีหนึง่ในบรษัิทท่ีทาง BGC จะเขา้ซือ้และ
มีมลูคา่มากกวา่ 60% ของมลูคา่ทัง้หมด ยงัคงประสบปัญหาการขาดทนุมาโดยตลอด ดงันัน้ การเพิ่มทนุในการครัง้นีจ้ึงไม่
เป็นการเพิ่มมลูคา่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายยอ่ย 

 
กำรติดตำม: 

จากการติดตามความคืบหนา้และประเด็นความกงัวลในเรือ่งดงักลา่วกบัทางบรษัิท  ในท่ีสดุทาง BGC ไดย้กเลกิ
แผนการเขา้ซือ้กิจการดงักลา่ว อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารกลา่ววา่ แมว้่าบริษัทจะยกเลิกการเขา้ซือ้กิจการดงักลา่ว แต่บรษัิท
จะยงัมุ่งสู่การเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจบรรจุภณัฑค์รบวงจรต่อไป และกล่าวว่ายงัมีโอกาสในการขยายงานและเขา้ซือ้
กิจการในบริษัทอื่นๆ อีกมาก โดยการเขา้ซือ้บริษัทกบินทรบ์ุรี กล๊าส อินดสัทรีที่เป็นประเด็นนัน้ จะไม่มีการน ากลบัมา
พิจารณาใหมอ่ีก สว่นเตาใหม่ที่บริษัทจะติดตัง้จะใชพ้ืน้ท่ีที่จงัหวดัราชบรุี โดยใชเ้งินลงทนุประมาณ 2,000 ลา้นบาท และ
จะเริม่ก่อเตาใหมใ่นปี 2023 

 
 ผลลัพธ:์ 

บลจ. กสิกรไทยรบัทราบและเห็นดว้ยกบัการยกเลิกแผนการเขา้ซือ้กิจการดงักลา่ว โดยเห็นว่าไมไ่ดเ้ป็นการเพิ่ม
มูลค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายย่อยและอาจท าใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยตอ้งเสียผลประโยชน์ อนึ่งทาง บลจ. กสิกรไทยไดห้ยิบยก
ประเด็นความกงัวลเรือ่งความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์ก่ียวกบัธุรกรรมที่มีสว่นเก่ียวขอ้งกบัผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 



5. บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ำกัด (มหำชน) (DTAC) 

 
 
บริบท: 

เมื่อวนัที่ 16 ธันวาคม 2563 รฐับาลเปิดใหป้ระชาชนลงทะเบียนเขา้รว่มโครงการ คนละครึง่ ระยะที่ 2 เพิ่มอีก  5 
ลา้นสทิธิ ปรากฏวา่มีผูส้นใจลงทะเบียนเป็นจ านวนมาก โดยประชาชนแหล่งทะเบียนจนเต็มจ านวน 5 ลา้นคนภายในเวลา
ไม่ถึง 2 ชั่วโมงหลงัจากเปิดใหล้งทะเบียนตัง้แต่เวลา 06.00 น. ในขณะที่ลกูคา้ DTAC ไม่สามารถลงทะเบียนได ้เนื่องจาก
ระบบลม่ ตัง้แตเ่วลา 04.00 – 08.00 น. ท าใหไ้มไ่ดร้บัรหสั OTP  
 
กำรติดตำม: 

ในวนัที่ 16 ธันวาคม  ลกูคา้ที่ไดร้บัความเสียหายรอ้งเรียนไปทางบริษัท และ ผ่านการกดดนัจากกระแสสงัคม 
KAsset ไดต้ิดตอ่บรษัิทเพื่อถามถึงสาเหตแุละเพื่อทราบวา่บรษัิทจะด าเนินการตอ่ไปอยา่งไรเพื่อเยียวยาผูบ้รโิภค 

  
ผลลัพธ:์ 

บริษัทท าการชดเชยเป็นมลูค่าสงูสดุไม่เกิน 3,500 บาทส าหรบัผูใ้ชบ้ริการของ DTAC ที่ไม่สามารถลงทะเบียน
โครงการคนละครึง่ของรฐับาลได ้โดยมาตรการชดเชยดงักล่าวไดแ้ก่ การเพิ่มโบนสัเติมเงิน การใหน้าทีโทรฟรี และการให้
โควตา้ดาตา้เพิ่ม รวมถึงการใหเ้ป็นสว่นลดส าหรบัการซือ้เครื่องโทรศพัทม์ือถือ แต่ลกูคา้ที่ไดร้บัผลกระทบจะไม่ไดร้บัเงิน
สดคืนหรือชดเชยเป็นเงินสดคืนจาก DTAC แต่อย่างใด ส าหรบัผูท้ี่ไดร้บัขอ้ความจาก DTAC จะตอ้งติดต่อ DTAC เพื่อ
ขอรบัการชดเชยในช่วงวนัท่ี 17-23 ธ.ค KASSET พงึพอใจในความรวดเรว็ในการแกปั้ญหาและชดเชยความเสยีหายใหก้บั
ลกูคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) (GGC) 

 
 
บริบท: 

GCC ได้มีการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 10 มิถุนายน ปี 2563 เรื่อง แจ้งผลค าพิพากษาคดีแพ่ง คดี
หมายเลขด าที่ พ. 4702/2561 ซึ่งเป็นคดีความที่เก่ียวขอ้งที่เกิดจากความเสียหายของวตัถดุิบคงคลงัวา่ บริษัทฯไดร้บัแจง้
จากบริษัทแห่งหนึ่งที่ไดร้บัโอนสิทธิการรบัช าระเงินค่าวตัถดุิบซึ่งบริษัทคูค่า้รายหนึ่งไดท้ าการกูย้ืมเงินจากบริษัทดงักลา่ว 
เพื่อน ามาซือ้วตัถดุิบเพื่อจ าหนา่ยใหก้บับรษัิทฯ บรษัิทดงักลา่วไดย้ื่นฟอ้งคดีแพง่ตอ่ศาลแพง่เพื่อเรยีกรอ้งใหบ้รษัิทคูค่า้ราย
ดงักล่าวและบริษัทฯ เป็นจ าเลยร่วมกนัในขอ้หาผิดสญัญาเงินกูย้ืมและโอนสิทธิเรียกรอ้งโดยเรียกค่าเสียหายใหร้ว่มกนั
ชดใช้ ต่อมา วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ศาลแพ่งได้อ่านค าพิพากษาในคดีดังกล่าว โดยก าหนดให้บริษัทฯต้องชดใช้
ค่าเสียหายมลูค่ารวม 289.46 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้รอ้ยละ 15 ต่อปีใหก้บับริษัทดงักลา่ว พรอ้มทัง้ก าหนดใหบ้ริษัทฯ
และบรษัิทคูค่า้รว่มกนัช าระคา่ทนายความ จ านวน 1 ลา้นบาท 
 
กำรติดตำม: 

บลจ. กสิกรไทย ไดต้ิดต่อไปทางบริษัทฯ เพื่อสอบถามถึงผลค าพิพากษาในคดีความเพิ่มเติมและความคืบหนา้
ของคดีความในขัน้ตอนต่อไป โดยบริษัทฯ จะจัดใหม้ี Conference Call กับนกัวิเคราะหเ์พื่อชีแ้จงผลค าพิพากษาในคดี
ความอยา่งเรว็ที่สดุ 
 
ผลลัพธ:์ 

ในวนัท่ี 11 มิ.ย. 2563 บรษัิทไดม้ีการจดั Conference Call กบันกัวิเคราะห ์เพื่อชีแ้จงผลค าพิพากษาในคดคีวาม
แพ่งดงักล่าว เนื่องจากคดีดงักล่าวยงัไม่เป็นที่ยตุิ  บริษัทจะใชส้ิทธิอุทธรณต์ามกระบวนการทางกฎหมาย โดยที่ปรกึษา
กฎหมายของบรษัิท ไดพ้ิจารณาขอ้เท็จจรงิและหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งแลว้ ยงัคงมีความเช่ือมั่นในขอ้ตอ่สูข้องบรษัิท  ซึง่หาก
มีความคืบหนา้ประการใดทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) (GULF) 

 
 
บริบท: 

จากที่  บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอรจี์ ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) หรือ “GULF” ไดข้ยายการลงทนุก าลงัการผลติ
ไฟฟ้าไปยงัประเทศเพื่อนบา้นหลายประเทศ ซึ่งหนึ่งในนัน้คือ ประเทศเวียดนาม ที่มีการปกครองแบบพรรคคอมมิวนิสต์
เวียดนาม จึงเกิดค าถามเก่ียวกับเรื่องสิ่งแวดลอ้มและชุมชนรอบขา้งโรงไฟฟ้า แมก้ระทัง้กระบวนการอนุมตัิใบอนญุาต
ก่อสรา้งโรงไฟฟา้วา่มีความค านงึถึงสิง่แวดลอ้ม ชมุชน เขม้งวด เหมือนประเทศระบบประชาธิปไตยอยา่งประเทศไทยและ
มี NGO ที่เขม้งวดหรอืไมอ่ยา่งไร 
 
กำรติดตำม: 

วนัที่ 18 พฤศจิกายน 2563 บลจ. กสิกรไทย (“บลจ.”) ไดเ้ขา้พบผูเ้ช่ียวชาญดา้น ESG ของบริษัท GULF เพื่อ 
company visit และสอบถามขอ้สงสยัดงักลา่วถึงนโยบายดา้นพลงังานและแผนพฒันาโรงไฟฟ้าของประเทศเวียดนาม ที่ 
Gulf มีความสนใจเขา้ลงทนุ วา่มีความค านงึถึงสิง่แวดลอ้มและชมุชนอยา่งไร 
 
ผลลัพธ:์ 

บริษัทอธิบายว่าแผน PDP ของประเทศเวียดนาม สนบัสนนุการพฒันาการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานทดแทนมาก
ขึน้ เช่น พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม หรือโรงไฟฟ้า LNG และตัง้ใจลดสดัสว่นโรงไฟฟา้ถ่านหินลง เพราะมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดลอ้มสงูกว่า โดยชีแ้จงเพิ่มเติมว่า แมจ้ะเป็นประเทศปกครองแบบพรรคคอมนิวนิสต ์มีอ านาจเด็ดขาด แต่เป็น
อ านาจบนนโยบายที่ค  านงึถึงสิง่แวดลอ้มของประเทศและสงัคมโดยรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1


8. ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) (KBANK) 

 
 
บริบท: 

สถานการณ์การระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกวา้งต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศไทย 
โดยเฉพาะสภาพคลอ่งของภาคธุรกิจและครวัเรือนของไทย ธนาคารกสิกรไทยจึงไดอ้อกมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ภายใต้
โครงการ “รวมใจไม่ทิง้กนั” เพื่อบรรเทาภาระทางการเงินของลกูคา้ธนาคารที่ไดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้  โดย
วนัที่ 16 เมษายน 2563 ธนาคารกสิกรไทยไดอ้อกโครงการพิเศษเพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กใหส้ามารถจา้งพนกังาน
ระดบัลา่งตอ่ไปและพยงุใหธุ้รกิจสามารถผา่นวิกฤติการณใ์นครัง้นี ้โดยความช่วยเหลอืตา่งๆ มีดงันี ้1) โครงการ “เถา้แก่ใจ
ดี เจา้หนีม้ีใจ” โดยธนาคารปรบัลดอตัราดอกเบีย้ส  าหรบัเงินกูใ้หก้บัผูป้ระกอบการเพื่อใชใ้นการจา่ยเงินเดือนพนกังาน และ 
2) โครงการ “ดอกเบีย้ 0% เพื่อประคองลูกคา้ SME” โดยจะช่วยเหลือธุรกิจ SME ใหส้ามารถรกัษาการจ้างงานของ
พนกังานไว ้โดยใหเ้งินกูท้ี่ไม่มีดอกเบีย้ เป็นระยะเวลา 10 ปี ไม่มีค่าธรรมเนียมและมีช่วงเวลาปลอดการจ่ายคืนเงินตน้
ในช่วงปีแรก  
 
กำรติดตำม: 

บจล.กสกิรไทยไดต้ิดตอ่ไปยงัธนาคารกสกิรไทยเพื่อท าความเขา้ใจกบัโครงการช่วยเหลอืที่ออกมา ซึง่ธนาคารให้
ขอ้มลูวา่จะเสนอมาตรการช่วยเหลอืเหลา่นีใ้หก้บัลกูคา้ที่มีความตอ้งการ โดยก าหนดวงเงินงบประมาณเบือ้งตน้ไวส้  าหรบั
ทัง้ 2 โครงการเป็นจ านวนเงินรวม 1000-1500 ลา้นบาท ซึ่งคาดหมายว่าจะสามารถช่วยรกัษาระดบัการจา้งงานของ
พนกังานไดถ้ึง 56,000 ต าแหนง่ 
 
ผลลัพธ:์ 

ธนาคารกสิกรไทยไดใ้หข้อ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัโครงการช่วยเหลือทัง้ 2 โครงการดงักลา่ว โดยโปรแกรมไดส้ิน้สดุ
ลง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยธนาคารไดม้ีการใหส้นิเช่ือใหมก่บัผูป้ระกอบการ SME ที่ไดร้บัผลกระทบเป็นจ านวนเงิน
รวม 1,100 ลา้นบาท และรกัษาการจา้งงานของพนกังานได้ 47,000 ต าแหน่ง นอกเหนือจากนี ้ธนาคารยงัไดใ้หค้วาม
ช่วยเหลือกับลกูคา้ในช่วงของการระบาดโควิด -19 ผ่านโครงการพกัช าระหนีร้่วมกบั ธปท. ส าหรบัลกูหนีร้ายย่อยและ
ลกูหนีธุ้รกิจโดยมียอดคงคา้งเป็นจ านวนเงินประมาณ 4.28 แสนลา้นบาท ณ สิน้สดุไตรมาสที่ 4 2520 อย่างไรก็ตามยอด
คงคา้งดงักลา่วไดล้ดลงเป็น 3.19 แสนลา้นบาท ณ สิน้ไตรมาสที่ 1 2564 โดยมากกว่า 90% ของลกูคา้ภายใตม้าตรการ
พกัช าระหนีส้ามารถกลบัมาจากไดต้ามเง่ือนไขเงินกูเ้ดิมก่อนสถานการณ ์Covid-19  

 

 

 

 

 



9. บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (M) 

 
 
บริบท: 

ตามที่สถานการณข์องโรคโควิด-19 ที่แพร่ระบาดในไทยตัง้แต่ตน้ปี 2563 ท าใหค้วามเป็นอยู่ของประชาชนมี
ความล าบากมากขึน้ อย่างไรก็ตามภายใตส้ถานการณท์ี่ยากล าบาก ยงัไดเ้ห็นความมีน า้ใจในการช่วยเหลือจากคนไทย
และหน่วยงานองคก์รต่างๆ ซึ่ง M ก็เป็นสว่นหนึง่ในการใหค้วามช่วยเหลือแก่สงัคม โดยไดใ้หก้ารสนบัสนนุวตัถดุิบส าหรบั
ท าอาหารแก่ชมุชน สถานสงเคราะห ์สถานคุม้ครอง และมลูนิธิตา่งๆ รวมทัง้ใหก้ารสนบัสนนุอาหารกลอ่งที่มีคณุภาพและ
สะอาดปลอดภัยจ านวนกว่า 7,400 กล่องต่อวันทุกวัน เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาล สถานพยาบาล และหน่วยงาน
สาธารณสขุ รวมทัง้สิน้ 34 แหง่ ใน 22 จงัหวดัทั่วประเทศ ตัง้แตป่ลายเดือนมีนาคมจนถึง 30 เมษายน 2563   
 
กำรติดตำม: 

บลจ. กสกิรไทย ไดส้อบถามบรษัิท ถึงทีม่าและแนวคิดของโครงการดงักลา่ว 
 
ผลลัพธ:์ 

บริษัท ชีแ้จงว่าภายใตส้ถานการณ์ที่ยากล าบาก บริษัท มีความประสงค์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการใหค้วาม
ช่วยเหลือต่อสงัคม จึงไดจ้ดัตัง้โครงการนีข้ึน้  นอกจากนีย้งัมีโครงการอื่นๆ ที่บริษัทไดใ้หค้วามสนบัสนนุ และ ช่วยเหลือ 
องคก์รทางการแพทยเ์ป็นประจ า เช่น การมอบเงินบรจิาคจากก าไรคา้ขายของรา้นอาหารที่เปิดในโรงพยาบาลปิยมหาราช
การุณยซ์ึง่จดัเป็นประจ าทกุปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) (MAKRO) 

 
 
บริบท: 

แม็คโครมีเป้าหมายในการเดินหนา้ยกระดับสู่ แม็คโคร 4.0 คู่คิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ภายใตแ้นวคิด เคียงขา้ง 
สรา้งสรรค ์มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน บริษัทจึงประกาศหลกัในการด าเนินธุรกิจที่จะตอ้งเติบโตควบคู่กับชุมชน โดยหนึ่งใน
เป้าหมายหลกั คือ การสรา้งความเจริญเติบโตทางธุรกิจใหก้ับลกูคา้ โดยมุ่งศึกษาและพฒันาเทคโนโลยีดิจิทลัใหเ้ป็น
ช่องทางใหมใ่นการด าเนินธุรกิจ เป็นการอ านวยความสะดวกใหล้กูคา้ท าธุรกิจง่ายขึน้ สะดวกขึน้ มีผลก าไรมากขึน้และมี
การเติบโตอย่างยั่งยืนในโลกการแข่งขนัยคุใหม่ บริษัทไดต้ัง้เป้าหมายปี 2563 ที่จะใหม้ีจ านวนผู้ประกอบการเพิ่มสงูขึน้ 
และ โครงการมิตรแทโ้ชหว่ยพลสัในปี 2563 
 
กำรติดตำม: 

KAsset ไดต้ิดต่อบริษัทเพื่อสอบถามกลยทุธแ์ละแผนการด าเนินการในรายละเอียดที่บริษัทจะน ามาใชใ้นการ
สนบัสนนุผูป้ระกอบการ และติดตามผลเป็นระยะ 
 
ผลลัพธ:์ 

บริษัทพฒันาแผนงานในการสง่เสริมสมรรถนะของผูป้ระกอบการโชห่วยและโฮเรกา้ เช่น ใหค้วามรูร้า้นคา้ผ่าน
หลกัสตูร 8 ขัน้ตอนสูค่วามส าเร็จ ไดแ้ก่ การจดัหาท าเลที่ตัง้รา้น การเลือกสินคา้ การตัง้ราคาเพื่อสรา้งผลก าไรสงูสดุ การ
จดัผงัรา้นและจดัเรยีงสนิคา้ การตกแตง่รา้น การส่งเสรมิการขาย การบรหิารคลงัสนิคา้ และการสรา้งความแตกตา่งใหก้บั
รา้นคา้ปลกี โดยในปี 2563 มีรา้นโชหว่ยเขา้รว่มโครงการมิตรแทโ้ชหว่ยเพิ่มขึน้จากปีก่อน โดยพบวา่ภายหลงัที่รา้นโชห่วย
ที่เขา้รว่มโครงการจะมีรายไดท้ี่เพิ่มสงูขึน้ ซึง่ทาง KAsset รบัทราบพฒันาการเชิงบวกในครัง้นี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. บริษัท แม็คกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (MC) 

 
 
บริบท: 

บริษัทด าเนินธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายเครื่องแตง่กายและไลฟ์สไตล ์ซึ่งอาจมีประเด็นความกงัวลเก่ียวกบัดา้น
สิ่งแวดลอ้มบรเิวณโดยรอบโรงงานท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้ของบรษัิทที่จะมีการปลอ่ยของเสียลงแหลง่น า้ ทัง้นีเ้พื่อไมใ่หเ้ป็น
ปัญหาและท าลายสิง่แวดลอ้มตอ่ไปในอนาคต 
 
กำรติดตำม: 

บลจ. กสิกรไทย ไดม้ีการสอบถามประเด็นดา้นสิ่งแวดลอ้มดงักล่าวไปยงั MC ว่ามีแนวทางบริหารจดัการและ
ค านงึถึงสิง่แวดลอ้มอยา่งไร 

 
ผลลัพธ:์ 

บรษัิท ชีแ้จงถึงขัน้ตอนในการจดัการของเสยีตา่งๆ ที่เป็นผลมาจากการผลติ ดงันี ้

1. นโยบายการจดัหาวตัถดุิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม นโยบายการลดของเสียในกระบวนการการผลิต 
นโยบายการลดการใชพ้ลงังานในองคก์ร นโยบายบ าบดัของเสยี และนโยบายการพฒันาเศษวสัดเุหลอืใช ้เป็นตน้ 

2. บริษัทไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการท างานดา้น EHS ที่มุง้เนน้ท างานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมโดยรวม 
และความรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้มซึง่ก าหนดไวใ้นจริยธรรมที่ตอ้งปฏิบตัิต่อสงัคม เพื่อเขา้รว่มในการใหค้  าปรกึษาตัง้แต่
การออกแบบโดยค านงึถึงการรกัษาสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยัเป็นส าคญั 

3. ในสว่นของบริษัทยอ่ย ไดป้ฏิบตัิตามกฎระเบียบ และขัน้ตอนการปฏิบตัิงานอยา่งเครง่ครดั และ มีการ
ด าเนินการเพื่อควบคมุและจดัการผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม โดยมีการดแูลดา้นคณุภาพอากาศและน า้ดงันี ้

3.1 บริษัทมีการตรวจสอบคณุภาพสภาวะแวดลอ้มในพืน้ที่การท างาน เช่น คณุภาพอากาศ ในพืน้ท่ี
ท างาน (ฝุ่ นละอองรวม,ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน) , ความดงัของเสียง, แสงสว่าง , 
และความรอ้นในพืน้ท่ีท างาน โดยผา่นเกณฑม์าตรฐานตามกฎหมายก าหนด 

3.2 บรษัิท ไดม้ีการตรวจวดัคณุภาพน า้ทิง้ออกนอกโรงงาน และพรอ้มตรวจวดัคณุภาพน า้ดื่มบริโภค 
โดยผา่นเกณฑม์าตรฐานตามกฎหมายก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 

 



12. บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) (MTC) 

 
 
บริบท: 

จากผลงานวิจยัที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (“BoT”) รว่มกบับริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จ ากดั 
ไดด้  าเนินการส ารวจศึกษาครวัเรือนทั่วประเทศ ภายใตโ้ครงการส ารวจศึกษาปัญหาหนีส้ินของภาคครวัเรือนไทยและนยั
เชิงนโยบาย หรอื BOT-Nielsen Household Financial Survey ชีช้ดัวา่ ปัญหาหนีค้รวัเรอืนในประเทศนัน้ เกิดจากการขาด
วินยัทางการเงินในครวัเรือนเป็นส าคญั อย่างไรก็ตามแมว้่า BoT จะไดอ้อกมาตรการในการแกปั้ญหาหนีท้ัง้การสง่เสริม
ความรูท้างการเงิน มาตรการดแูลสินเช่ือบตัรเครดิตและสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบั  โครงการคลินิกแกห้นี ้และ
โครงการเดินหน้าขจัดหนีน้อกระบบเป็นศูนย์ แต่หากครัวเรือนยังไม่สามารถสรา้งวินัยทางการเงินได้ นโยบายและ
มาตรการต่างๆ ก็จะไม่สามารถบงัเกิดประสิทธิผลได ้นอกจากนีบ้ริษัทกลุม่สินเช่ือจ าน าทะเบียนถกูเพง่เล็งมากขึน้วา่เป็น
สว่นนงึที่ท าใหเ้กิดปัญหาหนีส้นิภาคครวัเรือ่นเนื่องจากเป็นสนิเช่ือที่มีอตัราดอกเบีย้ที่สงู 

 
กำรติดตำม: 

ทาง บลจ. ไดม้ีการติดต่อไปยงั MTC  ถึงเรื่องความกังวลของ BoT ในเรื่องหนีส้ินภาคครวัเรือน ว่า MTC จะ
สามารถใหค้วามรว่มมือกบั BoT ไดอ้ยา่งไร 

 
ผลลัพธ:์ 

MTC เขา้ใจความกงัวลของ BoT และไดค้  านึงถึงปัญหาดงักลา่วมาตลอดเวลาอยูแ่ลว้ และเนื่องจาก  MTC เป็น
ผูใ้หบ้ริการสินเช่ือรายยอ่ยที่มีจ านวนลกูคา้มากที่สดุ จึงมีความสามารถในการเขา้ถึงประชาชนและลกูคา้จ านวนนบัลา้น
ผา่นทางช่องทางการสือ่สารตา่งๆของ MTC ดงันัน้ MTC ไดจ้ดัท าโปรแกรม “รูร้บัจบัจ่าย” ซึง่เป็นโปรแกรมบญัชีใหผู้ใ้ชง้าน
สามารถบนัทึกรายรบัรายจ่าย โดยอิงจากแนวทางปฏิบตัิของ BoT อนัมีเป้าหมายใหผู้ใ้ชง้านไดเ้ขา้ใจพฤฒิกรรมการใช้
จ่ายของตนเอง สามารถติดตามค่าใช้จ่าย รายรบั และเงินออมได้  และ MTC เปิดใหป้ระชาชนและลูกคา้ของ MTC 
สามารถดาวนโ์หลดโปรแกรมรูร้บัจบัจ่ายไปใชง้านไดโ้ดยไมม่ีคา่ใชจ้่าย ไมม่ีขอ้แม ้หรอืขอ้ผกูพนัใดๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) (PTT) 

 
 
บริบท: 

PTT ไดม้ีการแจง้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในวนัท่ี 22 ตลุาคม 2563 เรือ่ง แจง้อบุตัิเหตกุ๊าซธรรมชาติรั่วไหล อ าเภอบาง
บ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ โดยเมื่อวนัที่ 22 ตลุาคม 2563 เวลาประมาณ 13.00 น. เกิดอบุตัิเหตกุ๊าซธรรมชาติรั่วไหลและ
เกิดเพลงิไหม ้บรเิวณถนนเทพราช – ลาดกระบงั อ าเภอบางบอ่ จงัหวดัสมทุรปราการ โดย ปตท. ด าเนินการตดัแยกระบบ
ท่อสง่ก๊าซธรรมชาติเพื่อควบคมุตามมาตรฐานความปลอดภยั และสามารถระงบัอบุตัิเหตดุงักลา่วเรียบรอ้ยแลว้ ทัง้นีจ้าก
การประเมินความเสียหายเบือ้งตน้ ไม่สง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานของ ปตท. แต่อย่างใด มีเพียงผลกระทบตอ่ผูใ้ชก๊้าซ
ธรรมชาตินอ้ยมาก ซึ่ง ปตท. สามารถบริหารการจดัหาและขนสง่ก๊าซธรรมชาติทดแทนใหแ้ก่ผูใ้ชก๊้าซธรรมชาติในบรเิวณ
ดงักลา่ว รวมทัง้ ปตท. ไดท้ าประกนัภยัคุม้ครองความเสีย่งของทรพัยส์นิหลกัที่ใชใ้นการด าเนินธุรกิจตามมาตรฐานสากล 
 
กำรติดตำม: 

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 บลจ. กสิกรไทย ไดต้ิดต่อทาง PTT เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ถึงสาเหตุของ
เหตุการณท์ี่เกิดขึน้ และขัน้ตอนหรือมาตรการในการตรวจสอบ บ ารุงรกัษา และเฝ้าระวงัแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่ทาง
บรษัิทไดป้ฏิบตัิเป็นประจ า  
 
ผลลัพธ:์  

PTT ชีแ้จงถึงขัน้ตอนหรือมาตรการในการตรวจสอบ บ ารุงรกัษา และเฝ้าระวงัแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่ทาง
บรษัิทฯ ไดป้ฏิบตัิเป็นประจ าและเป็นมาตรฐานสากล ดงันี ้

1. ตระเวนตรวจสอบแนวทอ่ ปตท.โดยพนกังาน ปตท. (Pipeline Patrolling) เป็นประจ าทกุสปัดาห ์ 
2. ตรวจสอบแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า และตรวจสอบจุดเช่ือมต่อทางไฟฟ้า กับโครงสรา้งขา้งเคียง เพื่อ

ตรวจสอบประสิทธิภาพการตดัแยกกระแสไฟฟ้าของระบบปกป้องท่อส่งก๊าซฯ จากความผุกร่อนภายนอก (Cathodic 
Protection: CP) เป็นประจ าทกุเดือน  

3. ตรวจสอบการตดัแยกทางไฟฟา้ที่ใชก้บัระบบการปกปอ้งทอ่จากความผกุรอ่นภายนอก ประจ าทกุปี 
4. ตรวจหาความผิดปกติของวัสดุเคลือบท่อ ดว้ยวิธี DCVG (Direct Current Voltage Gradient) และ

ตรวจสอบความสมบรูณข์องระบบในการปกปอ้งทอ่สง่ก๊าซฯ จากการผกุรอ่นภายนอก (CP) ดว้ยวิธี CIPS (Close Interval 
Potential Survey) เป็นประจ าทกุ 5 ปี 

5. ตรวจสอบโดยกระสวยอจัฉรยิะ หรอื Intelligent Pipeline Inspection Gauge (ILI PIG) โดยสง่ ILI PIG 
เขา้ไปในทอ่ในขณะท่ีมีการสง่ก๊าซฯ เพื่อเก็บขอ้มลูสภาพทอ่ แลว้น ามาวิเคราะหส์ภาพความสมบรูณข์องทอ่ประจ าทกุ 5 ปี 

หลงัจากเกิดอุบตัิเหตุ ทางบริษัท ไดต้ัง้คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณเทิดเกียรติ พรอ้มมูล รองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ บริหารองคก์รและความยั่งยืน เป็นประธานคณะกรรมการ ติดตามสาเหตขุองอบุตัิเหตทุี่เกิดขึน้ ซึ่งปัจจบุนั
อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตกุารรั่วของท่อก๊าซ  นอกจากนีท้างบริษัทฯ ไดท้ีมงาน PTT เพิ่มมาตรการในขอ้ 1 เป็น 2 
เทา่ดว้ยการตรวจเพิ่มเป็นสปัดาหล์ะ 2 ครัง้  



14. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) (PTTGC) 

 
 
บริบท: 

จากการที่ PTTGC อยู่ในอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางพลาสติก ซึงอาจมีประเด็นความกังวล
เก่ียวกบัดา้นสิง่แวดลอ้มเรือ่งของขบวนการยอ่ยสลายหรอืท าลายเพื่อไมใ่หเ้ปน้ปัญหาตกคา้งและท าลายสิง่แวดลอ้มตอ่ไป
ในอนาคต 
 
กำรติดตำม: 

ทาง บลจ. กสิกรไทย ไดม้ีการสอบถามประเด็นดา้นสิ่งแวดลอ้มดงักล่าวไปยงั PTTGC ว่ามีแนวทางบริหาร
จดัการและค านงึถึงสิง่แวดลอ้มอยา่งไร 
 
ผลลัพธ:์ 

บรษัิท ไดต้อบค าถามประเด็นดงักลา่ว โดยกลา่ววา่บรษัิทมีการค านงึถึงปัญหาสิง่แวดลอ้มดงักลา่วทางดา้นขยะ
พลาสติก โดยบริษัทไดม้ีการหารือรว่มกบั กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (ทส.) เครือข่ายเพื่อความยั่งยืน
แห่งประเทศไทย (TRBN) และพนัธมิตรของ PTTGC เพื่อสรา้งโมเดลตน้แบบโครงการ “ส่งพลาสติกกลบับา้น” เพื่อเป็น
โมเดลน ารอ่งของประเทศในการเรียกคืนขยะที่มีประสิทธิภาพ โดยน ารอ่งใหเ้กิด Circular Hotspot บนถนนสขุมุวิท เป็น
แห่งแรกของประเทศไทย สรา้งกลไกใหเ้กิดการคดัแยกพลาสติกอยา่งถกูตอ้ง โดยรว่มกบัพนัธมิตร เพื่อสรา้งจดุบริการรบั
ฝากขยะ (Drop point) เพื่อรบัขยะพลาสติกที่ผูบ้ริโภคแยกแลว้ที่บา้น และน ามาฝากทิง้ที่จุดบริการรบัฝากขยะนี ้จากนัน้ 
จะมีรถขยะมาน าขยะพลาสติกที่รีไซเคิลได ้(พลาสติกยืด และพลาสติกแข็ง) ไปเขา้โรงงานรีไซเคิล ผ่านกระบวนการ
เปลี่ยนเป็นเสน้ใยพลาสติกและเม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ และน าไปแปรรูปในโรงงาน เพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่มใหอ้อกมาเป็น
ผลิตภณัฑร์ีไซเคิล และ อพัไซเคิล เพื่อจ าหน่ายใหก้ับผูบ้ริโภค  ซึ่งประโยชนข์องโครงการนีจ้ะเป็นการการพฒันาธุรกิจรี
ไซเคิลทใหม้ีประสทิธิภาพสงู ซึง่จะสง่ผลกระทบเชิงบวกตอ่สิง่แวดลอ้มยิ่งขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15. กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพยค์วอลิตี ้เฮ้ำส ์(QHPF) 

 

บริบท: 
QHPF เป็นกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท์ี่มีสิทธิการเช่าอาคารส านกังานเกรด A ในพืน้ที่ CBD ที่ไดร้บัผลกระทบ

จาก COVID-19 ทัง้ทางเศรษฐกิจและสงัคม การแพรร่ะบาดของ COVID-19 สง่ผลกระทบต่อผูเ้ช่า พนกังานที่ท  างานใน
ส านักงาน และชุมชนโดยรอบอาคารส านักงาน เราตัง้ค  าถามเก่ียวกับการบริหารจัดการอาคารเหล่านีเ้พื่อรบัมือกับ
ผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 
 
กำรติดตำม: 

เมื่อวนัที่ 24 สิงหาคม 2020 KAsset ไดห้ารือกับบริษัทเก่ียวกับการบริหารจดัการอาคารเหล่านีเ้พื่อจัดการกบั
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดและการด ารงชีวิตของผูเ้ช่า  พนักงานที่ท  างานในส านักงาน และชุมชนโดยรอบอาคาร
ส านกังาน ตอ่ผูบ้รกิาร QHPF 
 
ผลลัพธ:์ 

QHPF ได้อนุญาตให้ผู้เช่ารายย่อยที่ขอผ่อนผันค่าเช่า  ได้ชะลอการช าระเงินค่าเช่า QHPF ได้จัดระเบียบ
การจราจรของพนกังานและผูค้นในอาคารส านกังาน เช่นพืน้ท่ีสว่นกลางของส านกังาน และลฟิตใ์นส านกังาน เพื่อใหแ้นใ่จ
ว่ามี Social Distance ป้องกันการระบาดของ COVID-19 นอกจากนีย้งัเพิ่มการท าความสะอาดเพื่อสขุอนามยัที่ดีของผู้
เช่า พนกังานและชมุชนโดยรอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. บริษัท อำรเ์อส จ ำกัด (มหำชน) (RS) 

 
 
บริบท: 

ในวนัท่ี 7 กรกฏาคม 2563 รายการช่องสอ่งผีที่ออกอากาศในช่อง 8 ไดเ้กิดกระแสวิพากษ์วิจารณใ์นเรือ่งเนือ้หาที่
ไม่เหมาะสมในการออกอากาศ เนื่องจากมีการบิดเบือนประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรม รวมถึงสง่ผลใหเ้กิดความเสื่อมเสยี
ช่ือเสียงของบคุคลอนัเป็นที่เคารพของจงัหวดันครราชสีมา นอกจากนี ้รายการดงักลา่วยงัมีการขอเปิดรบับริจาคทางสื่อ
โดยที่วตัถปุระสงคข์องการรบับริจาคเงินดงักลา่วไม่ชดัเจน ท าให ้กสทช. ไดเ้รียกหน่วยงานและบคุคลที่เก่ียวขอ้งชีแ้จงใน
ประเด็นดงักลา่ว 
 

กำรติดตำม: 

วนัที่ 7 กรกฏาคม 2563 บลจ. กสิกรไทยไดต้ิดต่อทางบริษัทเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ถึงสาเหตขุอง
เหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ และขัน้ตอนตอ่ไปเพื่อการตรวจสอบหลงัจากนี ้
 

ผลลัพธ:์ 

วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2563 ทางบรษัิทไดป้ระกาศระงบัออกอากาศรายการช่องสอ่งผีตัง้แตว่นัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 
เป็นตน้ไป และจะมีการปรบัผงัรายการใหม่ใหม้ีความเหมาะสมมากขึน้ เนื่องจากทางบริษัทไม่ไดน้ิ่งนอนใจกบัประเด็นที่
เกิดขึน้ โดยไดม้ีการพิจารณาอย่างรอบคอบรว่มกบัผูผ้ลิตรายการและยึดหลกัการตามแนวทางของ กสทช. รวมถึงแสดง
ความรบัผิดชอบของผูเ้ป็นเจา้ของสือ่ที่ดีตอ่สงัคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ำกัด (มหำชน) (STA) 

 
บริบท: 

STA เป็นผูจ้ดัหาน า้ยางธรรมชาตเิพื่อการผลติถงุมอืยางทางการแพทย ์ซึง่เป็นท่ีตอ้งการอยา่งมากในสถานการณ์
ระบาดของ Covid-19 ในปัจจบุนั 

  

กำรติดตำม: 

วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2563 บลจ. กสิกรไทยไดต้ิดต่อทางบริษัทเพื่อสอบถามถึงขัน้ตอนในการจัดหาวตัถุดิบ
เพื่อใหไ้ดเ้พียงพอตอ่ความตอ้งการในการผลติถงุมือยาง ควบคูไ่ปกบัการรกัษาคณุภาพของน า้ยางเพื่อประโยชนส์งูสดุของ
ผูบ้รโิภค 
 

ผลลัพธ:์ 

บรษัิท ชีแ้จงถึงขัน้ตอนในการด าเนินงานจดัหาวตัถดุิบ รวมถงึการรบั feedback จากลกูคา้ ดงันี ้

1. ดา้นการสรรหาวตัถดุิบยางพารา เพื่อเป้าเขา้สูโ่รงงานนัน้ บริษัทมีการพฒันาระบบการซือ้ขายวตัถดุิบ
โดยการใช ้Mobile Application ภายใตช่ื้อ STA Friends ศรตีรงั เพื่อนชาวสวน เพื่ออ านวยความสะดวกในการสมคัรเป็น
สมาชิกในการซือ้ขาย และการเสนอค าสั่งขายวตัถดุิบเพื่อการเขา้ถึงอยา่งเทา่เทียมและยตุิธรรมกบัผูข้ายวตัถดุิบทกุราย 

2. บริษัทไดม้ีการพฒันาการใชร้ะบบ QR Code ในการยืนยนัตวัตนในการสง่มอบวตัถดุิบใหก้ับโรงงาน
เพื่ออ านวยความสะดวก รวดเรว็ในการส่งมอบวตัถดุบิ รวมถึงระบบการสอบกลบัไดท้ี่ ชดัเจน และสามารถพฒันาตอ่ยอด
ในกระบวนการถดัไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง ในการสรา้งการมีสว่นรว่ม บริษัทไดอ้อกแบบสอบถามเพื่อส ารวจความพึงพอใจ 
และการเสนอความคิดเห็นหรือขอ้เสนอจากผูข้ายวตัถดุิบ ผ่าน mobile application เพื่อน ามาพฒันาและปรบัปรุงการ
สรา้งความสมัพนัธท์ี่ดี บริษัท ยงัไดม้ีการเพิ่มช่องทางในการติดต่อ สื่อสาร ผ่านระบบ Line@sritrang, FB, Call center 
02-207-4545 เพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้ข้ายวตัถดุิบ สามารถติดต่อกบับริษัทไดส้ะดวกและรวดเร็ว ในสว่นของการ
เปิดราคาซือ้วตัถดุิบยางพาราบริษัทอา้งอิงจากราคาตลาด SICOM ซึ่งเป็นราคากลางการซือ้ขายยางแผ่นรมควนั (RSS) 
และยางแทง่ (TSR) ทั่วโลก 

3. สายงานการขายและการตลาดของบริษัท ไดถื้อปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจว่าดว้ยความสมัพนัธก์บั
ลกูคา้ โดยมุ่งมั่นในการสรา้งความพึงพอใจและความมั่นใจใหก้บัลกูคา้ใหไ้ดร้บัผลิตภณัฑแ์ละบริการที่ดี มีคณุภาพใน
ระดบัราคาที่เหมาะสม เปิดเผยขา่วสารขอ้มลูเก่ียวกบัสนิคา้และบรกิารอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง สง่มอบสนิคา้ ตรงเวลา ให้
การรบัประกันสินคา้และบริการภายใตเ้ง่ือนไขเวลาที่เหมาะสม รวมทัง้  จัดระบบและช่องทางการสื่อสารเพื่อใหล้กูคา้
สามารถรอ้งเรียนเก่ียวกบัสินคา้และบริการ รบัผิดชอบต่อการเก็บรกัษาประวตัิและความลบัของลกูคา้ รวมถึงเชิญชวน
ลกูคา้ปัจจบุนัใหเ้ขา้เยี่ยมชมโรงงานผลติของบรษัิท เพื่อใหล้กูคา้มีความเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินงานและผลติภณัฑข์อง
บริษัทฯ มากขึน้ รวมไปถึงการรบัทราบความคาดหวงัและความตอ้งการของลกูคา้เพื่อน ามาปรบัปรุงต่อไป ซึ่งผลการ
ประเมินความพงึพอใจจากลกูคา้ในสว่นของถงุมือยาง คิดเป็น 83% 

 
 



18. บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท ์จ ำกัด (มหำชน) (TASCO) 

 

 

บริบท: 

TASCO ไดม้ีการแจง้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในวนัที่ 11 กันยายน 2563 เรื่อง ยกเลิกการซือ้น า้มนัดิบจากประเทศ
เวเนซูเอลา ในเดือน ธนัวาคม 2562 โดย บรษัิทไดร้บัการติดตอ่จากสถานทตูสหรฐัอเมรกิา ประจ าประเทศไทย และบรษัิท
ไดต้อบขอ้สอบถามและใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัการซือ้น า้มนัดิบจากประเทศเวเนซูเอลาตอ่สถานทตูสหรฐัอเมริกา ประจ า
ประเทศไทย ในเดือน มกราคม 2563 ตอ่มาในช่วง 3 สปัดาหท์ี่ผา่น บรษัิทไดร้บัการติดตอ่จาก US State Department ซึง่
ไดข้อใหบ้ริษัทหยดุซือ้น า้มนัดิบจากประเทศเวเนซูเอลา ใหม้ีผลตัง้แต่ปลายเดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นตน้ไป และแจง้
เตือนบริษัทอาจถูกคว ่าบาตรจากประเทศสหรฐัอเมริกา ในกรณีที่บริษัทไม่ปฎิบตัิตามขอ้รอ้งขอ โดยบริษัทจะจัดใหม้ี 
Conference Call กับนักวิเคราะห ์และนักลงทุนเพื่อชีแ้จงขอ้เท็จจริงในวันจันทรท์ี่ 14 กันยายน 2563  ต่อมาวันที่ 8 
ตลุาคม 2563 เว็บไซต ์The Washington Post เผยแพรข่่าวมีที่มาจากส านกัข่าว AP (The Associated Press) โดยมีการ
ระบวุา่ บรษัิทไดจ้่ายเงินใหก้บั 3rd Party หรอื Vendors อื่นๆ ของ PDVSA แทนการจ่ายเงินใหก้บับรษัิทน า้มนัแหง่ชาตเิวเน
ซูเอลา (PDVSA) ส าหรับธุรกรรมที่บริษัทซือ้น ้ามันดิบจาก PDVSA ซึ่ง Third Party หรือ Vendors คือบริษัทที่เป็นผู้
ใหบ้รกิารอื่นๆ กบั PDVSA  
 

กำรติดตำม: 

บลจ. กสิกรไทย ไดต้ิดต่อทางบริษัทเพื่อขอนดั conference call เพิ่มเติมภายหลงัจากรบัฟัง Analyst meeting 
ในวนัท่ี 14 กนัยายน และไดส้อบถามถึงความโปรง่ใสในการเปิดเผยขอ้มลูในกรณีนีท้ี่มีนยัส  าคญัตอ่ผลการด าเนินงานของ
บริษัทรวมถึงผลกระทบที่เกิดขึน้จากการหยุดซือ้น า้มนัดิบจากประเทศเวเนซูเอลา และแผนการบริหารความเสี่ยงใน
อนาคต และในวนัที่ 9 ตลุาคม 2563 บลจ. ไดส้อบถามขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัข่าวที่ปรากฎบนเว็บไซต ์The Washington 
Post ในวนัท่ี 8 ตลุาคม 2563 เพื่อใหบ้รษัิท ชีแ้จง้ขอ้มลูเพิ่มเติม 
 

ผลลัพธ:์  

หลงัจาก KAsset ไดม้ีการประชุมกับบริษัท ในวนัพุธที่ 16 กันยายน 2563 และการสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมใน
วนัท่ี 9 ตลุาคม 2563 สรุปล าดบัเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ดงันี ้

1. ตัง้แต่ตน้ปี 2562 สหรฐัฯ ประกาศมาตรการคว ่าบาตร (Sanction) ต่อรฐับาลเวเนซูเอลา โดยไม่ให ้US 
persons ท าการซือ้ขายกบัประเทศเวเนซูเอลา  

2. หลงัจากประกาศคว ่าบาตร บริษัทไดป้รกึษาทนายความ Third Party และไดร้บัการยืนยนัจากทนายความ
ว่าบริษัทฯสามารถท าธุรกรรมกบัสหรฐัฯได ้นอกจากนีบ้ริษัทฯไดม้ีการสอบถามสหรฐัฯเพิ่มเติม เพื่อซือ้ขาย
น า้มนัดิบกับบริษัท PDVSA ซึ่งเป็นบริษัทฯ ผลิตน า้มนัแห่งชาติของเวเนซูเอลา และไดร้บัการตอบรบัให้
สามารถท าธุรกรรมไดเ้นื่องจากไมใ่ช่บรษัิทจากสหรฐัฯ  

3. ตอ่มาในเดือน ธนัวาคม 2562 บรษัิทไดร้บัการติดตอ่จากสถานทตูสหรฐัอเมรกิา ประจ าประเทศไทย และ 



4. ในเดือนมกราคม 2563 บริษัทไดต้อบขอ้สอบถามและใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัการซือ้น า้มนัดิบจากประเทศ
เวเนซูเอลาตอ่สถานทตูสหรฐัอเมรกิา ประจ าประเทศไทย และไมไ่ดร้บัค าสั่งหรอืการแจง้เตือนใดๆ กลบัมา 

5. ช่วงประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2563 บริษัทไดร้บัการติดต่อจาก US State Department ซึ่งไดข้อให้
บรษัิทหยดุซือ้น า้มนัดิบจากประเทศเวเนซูเอลา ใหม้ีผลตัง้แตป่ลายเดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นตน้ไป 

ส าหรบัผลกระทบที่เกิดขึน้จากการหยดุซือ้น า้มนัดิบจากประเทศเวเนซูเอลา เป็นดงันี ้
1. บรษัิทมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งปิดโรงกลั่นของบรษัิทฯ ในเมือง Kemaman ประเทศมาเลเซียเป็นการชั่วคราว

ตัง้แต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 เป็นตน้ไป จนกว่าการคว ่าบาตรของสหรฐัอเมริกาต่อประเทศเวเนซูเอลานัน้ถกู
ยกเลกิ หรอืบรษัิทสามารถจดัหาน า้มนัดิบทดแทนน า้มนัดิบจากประเทศเวเนซูเอลาได ้

2. ผลิตภณัฑย์างมะตอยที่ผลิตไดจ้ากโรงกลั่น นัน้คิดเป็นสดัสว่นครึง่หนึ่งโดยประมาณของผลิตภณัฑย์างมะ
ตอยทัง้หมดของบรษัิทฯ ที่ขายในแตล่ะปี  

3. การปิดโรงกลั่นจะสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ธุรกิจ wholesale trading ซึง่บรษัิทฯ ไดป้ระมาณการยอดขายใน
ปี 2021 อยูท่ี่ 1.2 ลา้นตนั เทียบกบัระดบัปกติเฉลีย่ 5 ปียอ้นหลงัที่บรษัิทฯ ขายได ้2 ลา้นตนัตอ่ปี 

แผนการบรหิารความเสีย่งเบือ้งตน้ท่ีบรษัิทฯ ชีแ้จง มีดงันี ้
1. บริษัทวางแผนที่จะซือ้น า้มนัดิบจากเวเนซูเอลา และเก็บในคลงัน า้มนัดิบที่มีอยู่ใหไ้ดม้ากที่สดุ ตัง้แต่บดันี ้

จนถึงเดือน พฤศจิกายน 2563  
2. บริษัทจะศึกษาและจดัซือ้/จดัหาน า้มนัดิบทางเลือกเพื่อทดแทนน า้มนัดิบเวเนซูเอลา นอกจากนีอ้าจจะน า

น า้มนัดิบทางเลือกมาผสมกบัน า้มนัดิบเวเนซูเอลาเพื่อยืดอายกุารด าเนินการโรงกลั่นที่วางแผนวา่จะปิดใน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2564  

3. บริษัทมั่นใจว่าจะสามารถจดัหาน า้มนัดิบทางเลือกเขา้มากลั่นที่โรงกลั่นได ้ตอนนีอ้ยู่ระหว่างศึกษาขอ้มูล
คาดวา่จะทราบความคืบหนา้ในเดือนตลุาคม 2563 

4. บริษัทจะพยายามเพิ่มยอดขายธุรกิจ retail เพิ่มมากขึน้ เนื่องจากมีก าไรมากกว่าธุรกิจ wholesale โดย
ในช่วงที่โรงกลั่นสามารถด าเนินการได ้จะท าการยา้ยยอดขายในสว่น wholesale ไปเป็น retail มากขึน้ 

5. บรษัิทจะศกึษาและเพิ่มมลูคา่ผลติภณัฑ ์(Add value) มากขึน้ 
6. บริษัทจะขยายธุรกิจไปในธุรกิจผูร้บัเหมาหรือผูช้  านาญเฉพาะที่ เก่ียวกับผิวทาง เพื่อใหบ้ริษัทขายยางมะ

ตอยไดเ้พิ่มขึน้ 

บริษัทไดว้างแผนซือ้น า้มนัดิบจากเวเนซูเอลา และเก็บในคลงัน า้มนัซึ่งจะท าใหโ้รงกลั่นของบริษัทฯ สามารถ
ด าเนินการไดถ้ึงสิน้ไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 นอกจากนีบ้ริษัทก าลงัเจรจาหาแหล่งน า้มนัดิบชนิดอื่นมาทดแทนในการ
น าเขา้โรงกลั่นในอนาคต  

บลจ. กสิกรไทยไดร้บัทราบขอ้ชีแ้จงและตอ่มาในวนัที่ 23 พฤศจิกายนทางบรษัิทไดแ้จง้ตลท. ว่าไดย้ตุิการจดัซือ้
น า้มันดิบจากประเทศเวเนซุเอลา ภายในช่วงระยะเวลา wind down ตามค ารอ้งขอของ US State Department เป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 



19. บริษัท ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (TU) 

 
 
บริบท: 

วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2563 ส านกัขา่ว Reuters ไดร้ายงานวา่ พบการแพรร่ะบาดไวรสัโควิด-19 ในโรงงานแปรรูป
ปลากระป๋องจ านวน 533 รายในเมืองเทมา ประเทศกานา โดยประธานาธิบดีนานา อาคโูฟ-อดัโด ผูน้  ากานา กลา่ววา่การ
แพรร่ะบาดเกิดจากคนงานเพียงคนเดียว ทัง้นี ้เมืองเทมามีโรงงานผลิตปลากระป๋องขนาดใหญ่จ านวน 2 แห่ง โดยโรงงาน 
1 แห่งเป็นของบริษัท ไทยยเูนี่ยน สว่นอีก 1 แห่งเป็นของบรษัิท Cosmo Seafoods Company Ltd. ซึ่งคนงานจ านวนหนึง่
ของโรงงานแหง่นีไ้ดต้ิดเชือ้ไวรสัโควิด-19 เช่นกนั โดย นายอบัราฮมั คมูซนั ประธานสหพนัธแ์รงงานกานา กลา่ววา่ คนงาน
จ านวน 533 รายในโรงงาน Pioneer Food Cannery Limited ของบริษัท ไทยยเูนี่ยน ไดต้ิดเชือ้ไวรสัโควิด-19 และขณะนี ้
โรงงานดงักลา่วไดถ้กูปิดลง 
 
กำรติดตำม: 

บจล.กสิกรไทยไดต้ิดต่อไปยงับริษัท ไทยยเูนี่ยน เพื่อท าความเขา้ใจกบัสถานการณแ์ละขัน้ตอนต่อไป โดยทาง
บริษัท ไทยยเูนี่ยน ใหข้อ้มลูว่ามีพนกังานติดไวรสัโควิด-19 จริงจากผลตรวจวนัท่ี 17 เมษายน 2563 ตามที่ปรากฏในขา่ว 
และปิดโรงงานโดยทนัที พรอ้มท าความสะอาดโรงงาน ตลอดจนมีการกกักนั ติดตามพนกังานที่เขา้ขา่ยมีความเสี่ยง ทัง้นี ้
มาตรการต่างๆ ด าเนินภายใตค้วามรว่มมือกบัเจา้หนา้ที่สาธารณสขุของรฐั และทางบริษัทฯไดด้  าเนินการตรวจอีกทัง้ยงั
ประสานความรว่มมือกบัรฐับาลประเทศกานาและหนว่ยงานสาธารณสขุเมืองเทมาอยา่งใกลชิ้ด 
 
ผลลัพธ:์  

โรงงานปิดเป็นระยะเวลาหลายสปัดาหต์ามค าสั่งรฐับาลกานา ซึง่ผลกระทบจากการปิดโรงงานนอ้ยกวา่ 1% ของ
ก าลงัการผลิตอาหารกระป๋องทั่วโลกของบริษัท ซึ่งบริษัทจะเพิ่มก าลงัการผลิตภายใตห้่วงโซ่การผลิตทั่วโลกเพื่อชดเชย
ก าลงัการผลติที่หายไป อีกทัง้ผลการตรวจไวรสัโควิด-19แสดงจ านวนพนกังานของบรษัิทติดเชือ้นอ้ยกวา่ที่คาดไวก้่อนหนา้ 
ส่งผลใหพ้นกังานจ านวนมากสามารถกลบัมาปฎิบตัิงานไดต้ามปกติ โดยในวนัที่ 18 พฤษภาคม 2563 โรงงานสามารถ
กลบัมาด าเนินการผลิตไดบ้างสว่น และสามารถกลบัมาด าเนินงานไดเ้ต็มที่ ณ สถานการณล์า่สดุ บจล.กสิกรไทย ไดร้บั
ทราบขอ้สรุปในเชิงบวกจากกรณีนี ้
 
 

 

 


