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กำรปฎิบัติตำมนโยบำยธรรมำภบิำลกำรลงทุนของบริษัทหลักทรัพยจ์ัดกำรกองทุน กสิกรไทย จ ำกัด  

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

การลงทุนอย่างมีความรบัผิดชอบถือเป็นความเช่ือหลกัและปรญัญาในการลงทุนของบริษัทจัดการเสมอมา 
บริษัทจดัการจึงมุ่งมั่นที่จะพฒันาและปรบัปรุงแนวทางปฏิบตัิใหด้ีขึน้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ พรอ้มไปกบัการ
พฒันาของตลาดทนุไทยเพื่อที่จะบรรลถุึงเปา้หมายสงูสดุของการลงทนุ บรษัิทจดัการไดเ้ริม่จดัท านโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม 
สงัคมและธรรมาภิบาลมาตัง้แต่ปี 2556 โดยมีการปรบัใชใ้นกระบวนการลงทุน ตัง้แต่การวิเคราะห ์การคดัเลือก และ
ประเมินมลูคา่หลกัทรพัย ์รวมถึงการสรา้งพอรต์โฟลโิอการลงทนุในทกุประเภทสนิทรพัย ์โดยตลอดหลายปีที่ผา่นมา บริษัท
จดัการ มีความมุง่มั่นท่ีจะพฒันาและปรบัปรุงแนวทางปฏิบตัิตามหลกัการการลงทนุอยา่งมีความรบัผิดชอบใหด้ีขึน้อยา่ง
ตอ่เนื่องและเป็นมาตรฐานสากล 

ในปี 2560 บริษัทจัดการและนักลงทุนสถาบันในประเทศอื่นๆ พรอ้มด้วยตัวแทนสมาคมและองค์กรจาก
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง ไดร้่วมลงนามในประกาศเจตนารมณแ์ละความร่วมมือในการสนับสนุนใหเ้กิดการ
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน ( Investment Governance Code for Institutional 
Investors: I Code) ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2560 บริษัทจัดการไดป้ระกาศรบัการปฏิบตัิตามหลกัธรรมาภิบาลการลงทุน      
(I Code)  

เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความมุง่มั่นในการปฏิบตัิตามหลกัการลงทนุที่มีความรบัผิดชอบอนัเป็นท่ียอมรบัและใชอ้ยา่ง
แพร่หลายในระดับสากล บริษัทจัดการได้เข้าร่วมลงนามรับหลักการลงทุนที่มีความรับผิดชอบ (Principles for 
Responsible Investment (“PRI”))  ซึ่งสอดคลอ้งตามเป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืนขององคก์ารสหประชาชาติ  อีกทัง้ยงั
เป็นการด าเนินธุรกิจที่สอดรบักบัยทุธศาสตรข์องธนาคารกสกิรไทยที่ด  าเนินงานตามหลกัการเป็นธนาคารแหง่ความยั่งยืน 
โดยเป็นธนาคารไทยแหง่แรกที่เขา้รว่มใน “หลกัการธนาคารท่ีรบัผิดชอบ”  

ส าหรบั PRI เป็นหนว่ยงานท่ีอยูภ่ายใตก้ารสนบัสนนุขององคก์ารสหประชาชาติ (United Nations) ก่อตัง้ในปี 
2006 ที่นครนิวยอรค์ สหรฐัอเมรกิา ซึง่ใหห้ลกัปฏิบตัิเรือ่งหลกัการลงทนุท่ีมีความรบัผิดชอบ โดยมีการผนวกประเด็นเรือ่ง 
สิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาล (ESG) เขา้ดว้ยกนั และน าไปใชใ้นกระบวนการตดัสนิใจลงทนุตลอดจนการมีสว่นรว่ม
ของผูถื้อหุน้ (Active Ownership)  ความรว่มมือของทัง้สามฝ่ายจากทัง้ UN Global Compact UNEP Finance Initiatives 
และผูเ้ขา้รว่มโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทนุ จะชว่ยเสรมิสรา้งความมั่งคง ความยั่งยืนในระยะยาวใหก้บัตลาดทนุ สงัคม
และเศรษฐกิจของโลก ปัจจบุนัมสีถาบนัท่ีเขา้รว่มลงนามกวา่ 4,500 รายทั่วโลก ซึง่มีสนิทรพัยภ์ายใตก้ารบรหิารรวมกวา่ 
121 ลา้นลา้นดอลลา่รส์หรฐั ซึง่ผูท้ี่รว่มลงนามตกลงทีจ่ะปฏิบตัิตามหลกัการลงทนุท่ีรบัผิดชอบ ทัง้ 6 ประการ ดงัตอ่ไปนี ้
 
 



หลกัปฏิบตัิที่ 1: พงึน าประเด็นดา้น ESG มาประกอบการวิเคราะหแ์ละการตดัสนิใจลงทนุ 
หลกัปฏิบตัิที่ 2:  พงึใชส้ทิธิในฐานะผูถื้อหุน้อยา่งจรงิจงั และน าประเด็นดา้น ESG เป็นสว่นหนึง่ของการ ก าหนด

นโยบายและหลกัปฏิบตัิการใชส้ทิธิในฐานะผูถื้อหุน้ 
หลกัปฏิบตัิที่ 3:  พงึสนบัสนนุใหบ้รษัิทตา่งๆ ท่ีเขา้ไปลงทนุ เปิดเผยขอ้มลูดา้น ESG 
หลกัปฏิบตัิที่ 4:  พงึสง่เสรมิประเด็นดา้น ESG ใหเ้กิดการยอมรบัและการปฏิบตัิในอตุสาหกรรมการลงทนุ 
หลกัปฏิบตัิที่ 5:  พงึใหค้วามรว่มมือในการน าหลกัปฏิบตัิการลงทนุท่ีรบัผิดชอบมาใชป้ฏิบตัิ 
หลกัปฏิบตัิที่ 6:  พงึรายงานขอ้มลูขา่วสารความคบืหนา้ในการด าเนินงานตามหลกัปฏิบตัิการลงทนุท่ีรบัผิดชอบ 

ในปัจจุบนัเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทส าคญัในการด าเนินธุรกิจ เพื่อช่วยใหก้ารปฏิบตัิงาน การบริการลกูคา้ให้

เกิดความสะดวก รวดเร็ว มีความคล่องตวั เเละเกิดประสิทธิภาพอย่างสงูสดุ ในทางเดียวกันก็ท าใหเ้กิดความเสี่ยงดา้น  

Cyber Security เพิ่มสงูขึน้ดว้ยเช่นกนั บลจ.กสิกรไทยใหค้วามส าคญั กบัความมั่นคงปลอดภยัดา้นทางไซเบอร ์(Cyber 

Security Risk) เป็นอย่างมากเพื่อใหม้ั่นใจไดว้่า ขอ้มูลที่ส  าคญัมีความปลอดภยัใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การรกัษาความลบั 

(Confidentiality ) 2) ความถูกต้องของข้อมูล (Integrity) และ 3) ความพรอ้มใช้งาน (Availability)  นอกจากนีบ้ริษัท

จดัการไดม้ีการเตรยีมความพรอ้มของระบบและความเขา้ใจของบคุลากรส าหรบัการบงัคบัใช ้กฏหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่น

บคุคลในช่วงกลางปี 2565  

ตัง้แต่เริ่มมีการระบาดของ Covid-19 ในช่วงตน้ปี 2563 บริษัทจดัการไดก้ารมีใชน้โยบาย “ท างานที่บา้น” หรือ 

Work from Home เช่นเดียวกบับริษัทต่างๆ ทั่วโลกเพื่อลดการติดเชือ้และรกัษาระยะห่าง ท าให้บริษัทจดัการตอ้งพฒันา

และปรบัปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยง  นโยบาย แผนปฏิบตัิงาน ทัง้ทางดา้นปฏิบตัิการและเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่ง

สม ่าเสมอ เพื่อใหม้ั่นใจไดว้า่บรษัิทเขา้ใจความเสีย่งที่ส  าคญัสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพการด าเนินธุรกิจ และ

ก าหนดการควบคมุภายในที่เหมาะสม สามารถส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริการหลกัใหก้บัลกูคา้และด าเนินธุรกิจไดอ้ย่าง

ต่อเนื่อง  เช่น การพฒันากระบวนการติดตามและควบคมุที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ในกระบวนการ

ท างานแบบ work-from-home อาทิเช่น มีการควบคุมในเรื่องกระบวนการท างานและเก็บรกัษาขอ้มูลใหเ้ป็นไปตาม

กฏเกณฑข์องหนว่ยงานท่ีก ากบัดแูล  

ดา้นการบริหารความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทนุ ในปีที่ผ่านมา บลจ. กสิกรไทยไดท้ าการศึกษาและรวบรวม

เหตกุารณจ์ากสถานการณ ์Liquidity Crisis จาก Covid-19 Pandemic ในปี 2563 ที่สง่ผลกระทบตอ่ความกงัวลของนกั

ลงทุน และส่งผลให้เกิดการไถ่ถอนการลงทุนจ านวนมากในกองทุนประเภทตราสารหนีใ้นอุต สาหกรรมทั้งในและ

ตา่งประเทศ  รวมถึงศกึษาปัจจยัตา่งๆที่เก่ียวขอ้งและสง่ผลกระทบตอ่พฤติกรรมการไถ่ถอนของนกัลงทนุ เพื่อยกระดบัการ

บรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งโดยรวม  ท่ีสามารถระบบท่ีติดตามสภาพการไถ่ถอนของกองทนุในอตุสาหกรรมไดด้ีขึน้ 

และคาดการณป์ริมาณการไถ่ถอนของนักลงทุนจาก indicator ต่างๆ ตลอดจนพฒันาแนวทางการสื่อความใหก้ับนัก

ลงทนุรบัทราบถึงแนวทางและจดุยนืตอ่เหตกุารณข์องบลจ. ไดอ้ยา่งทนัทว่งที เพื่อใหก้องทนุภายใตก้ารบรหิารมีการบรหิาร



จดัการความเสี่ยงดา้นสภาพคลอ่งที่เหมาะสม เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดต่อตลาดและ

อตุสาหกรรมในอนาคต  

เป็นเวลากวา่ 2 ปีนบัตัง้แตม่ีการระบาดของ Covid-19  ซึง่สง่ผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจและชิวิตความเป็นอยู่
ของทกุคนทั่วโลก โดยวิกฤติการณใ์นครัง้นีท้  าใหก้ารลงทุนที่เนน้ความยั่งยืนมีความส าคญัและไดร้บัความสนใจจากนกั
ลงทนุมากขึน้ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทจดัการไดพ้ยายามติดต่อสื่อสารกบับริษัทท่ีลงทนุเพิ่มขึน้ เพื่อเขา้ใจถึงกลยทุธแ์ละ
วิธีการด าเนินธุรกิจ ในช่วงวิกฤติการณ ์โดยค านงึถึงทัง้ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีรวมถึงความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสว่นรวม  

ในปี 2563 การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศไดเ้ป็นประเด็นที่ไดร้บัความสนใจและถกูน ามาหารือเป็นวงกวา้ง 
โดยเฉพาะจากการประชุมระดบัโลก COP-26 ที่มีความพยายามตัง้เป้าหมายการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกเป็นศนูย์
สทุธิหรอื Net Zero ภายในปี 2593 ท าใหท้ัง้ทางรฐับาลไทยและธุรกิจภาคเอกชนมีความตื่นตวัและค านงึถึงการมีสว่นรวม
ในการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกในแผนการด าเนินงานและเปา้หมายของธุรกิจในทัง้ระยะกลางถึงยาว 

ทางบรษัิทจดัการไดย้ดึถือและปฏิบตัิตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทนุอยา่งเครง่ครดัมาตลอด โดยในปี 2564 
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 ามาปฏิบตัิตัง้แต่ปี 2556 มาปรบัใชใ้นกระบวนการลงทนุ ตัง้แตก่ารวิเคราะห ์การคดัเลอืกหลกัทรพัย ์
และการสรา้งพอรต์โฟลิโอการลงทนุ ส าหรบันโยบายธรรมาภิบาลการลงทนุและนโยบาย ESG ทางบริษัทจดัการไดม้ีการ
ปรบัปรุงอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใหม้ั่นใจวา่ไดส้ะทอ้นสภาพท่ีเปลี่ยนไปของสภาวะการลงทนุ โดยครัง้ลา่สดุมีการทบทวนและ
ผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิทในเดือนกมุภาพนัธ ์2565 

ในส่วนการวิเคราะห ์ESG ทางบริษัทจัดการไดจ้ัดท าผ่านแบบประเมินภายในจากทีมผูจ้ัดการกองทุนและ
นกัวิเคราะห ์โดยใชข้อ้มลูจาก 1) การเขา้เยี่ยมชมบรษัิทและพบผูบ้ริหาร 2) ขอ้มลูที่เปิดเผยตอ่สาธารณะอื่นๆ 3) ขอ้มลูที่
ทางบริษัทจัดการไดท้ าการสมคัรรบัขอ้มูลจากทางผูใ้หบ้ริการขอ้มูล (Third-Party Service Providers) โดยทางบริษัท
จดัการเช่ือว่าการวิเคราะหก์ารลงทนุที่ไดค้รอบคลมุประเด็นทาง ESG เหลา่นีจ้ะช่วยใหส้ามารถบรรลเุป้าหมายดา้นการ
ลงทนุอยา่งยั่งยืนได ้ 

ทางบริษัทจัดการไดม้ีการใหค้ะแนนและการจัดอนัดบั ESG ส าหรบัหุน้แต่ละตวัที่อยู่ภายใต ้Stock Universe 
โดยใหน้ า้หนกัของแต่ละปัจจยั (E/S/G) ที่แตกต่างกนัในแต่ละกลุม่อตุสาหกรรม เนื่องจากมีความเช่ือว่าความส าคญัและ
ผลกระทบจากแตล่ะปัจจยัมีไมเ่ทา่กนัในแตล่ะกลุม่อตุสาหกรรม 

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


รูปภำพที ่1: กระบวนกำรท ำ ESG Integration ของ บลจ. กสิกรไทย  

 

 
 

รูปภำพที ่2: กระบวนประเมินด้ำน ESG ของ บลจ. กสิกรไทย 
 

 
 

ตำรำงที ่1: กำรจัดอันดับ ESG rating ของ KAsset Stock Universe ในปี 2564 

 

 
 

 



ในส่วนของสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี ้ในประเทศ ใน ปี 2564 ตลาดตราสารหนี ้เริ่มสนใจออก ESG 

Bonds/Debentures มากขึน้ โดยยอดการออก ESG Bond ในปี 2564 มีมากถึง 1.53 แสนลา้นบาท  ยอดรวมทัง้สิน้ ณ 

สิน้ปี 2564 ของ ESG Bonds/Debentures มีมากถึง 3.34 แสนลา้นบาท ยอดรวมการออกมากสดุในกลุม่ Sustainability 

Bond มากถึง 2.2 แสนลา้นบาท ซึง่สว่นใหญ่เป็นตราสารหนีภ้าครฐั ESGLB35DA 2.12 แสนลา้นบาท  

ESG Bond (Face Value: THB million) Outstanding 

      1. Green Bond                      82,300  

      2. Social Bond                      10,800  

      3. Sustainability Bond                    220,100  

      4. Sustainability-Linked Bond                      21,000  
Total                    334,200  

 

ESG Bond (Face Value: THB million) Outstanding 

      1. Government & MOF Guarantee                       223,900  

      2. Corporate                        110,300  
Total                        334,200  

                KAsset ไดล้งทนุในตราสารหนี ้ESG Bond มาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มลงทนุครัง้แรกในตราสารหนีภ้าครฐั และ 

ไดท้ยอยลงทุนในตราสารหนีภ้าคเอกชนที่เป็น ESG Bonds / Debentures อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ตราสารหนีภ้าครฐั 

ESGLB35DA   ตราสารหนีภ้าคเอกชนของ RATCH และ ตราสารหนีภ้าคเอกชนของ BGRIMM เป็นตน้ 

                อย่างไรก็ตามเนื่องจากตราสาร ESG ที่ออกมาในปัจจุบนัค่อนขา้งมีจ ากัด  KAsset จึงใชน้ าวิธีการพิจารณา

ปัจจยัดา้น ESG เขา้มาใชใ้นการประเมินและคดักรองตราสารหรือบริษัทที่จะลงทนุรวมถึงกระบวนการลงทุน และมีการ

พฒันา Model อย่างตอ่เนื่องเพื่อใหก้ารลงทนุสามารถสะทอ้นภาพความเสี่ยงทางดา้น ESG ของแตล่ะตราสารหรอืบรษัิท

ที่จะลงทนุไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ในอนาคต 

 

 

 

 

 

 



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
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 

 
 
 
 

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


หลักปฏิบัติที่ 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 ่2: สรุปกำรเข้ำพบบริษัทจดทะเบียนของทมีจัดกำรกองทุนตรำสำรทุนในปี 2564 

 

จากสถานการณก์ารระบาดของ Covid-19 ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผา่นมา ท าใหก้ารประชมุกบัผูบ้รหิารบรษัิทจด
ทะเบียนสว่นใหญ่จะตอ้งท าผา่นทาง Virtual Conference แทนการประชมุแบบ Physical Meeting เป็นสว่นใหญ่ โดยในปี 
2564 ทีมจดัการกองทนุตราสารทนุไดม้ีการประชุมกบัผูบ้ริหารหรือฝ่ายจดัการของบริษัทจดทะเบียนทัง้หมด 1,617 ครัง้ 
จากจ านวนบริษัททัง้สิน้ 409 บริษัท ตามตารางที่ไดแ้สดงไวข้า้งตน้ ถึงแมว้่าทางทีมไดม้ีการเขา้พบกบัตวัแทนของบรษัิท
จดทะเบียนในหลายระดบัและฝ่ายงานเพื่อไดร้บัขอ้มูลตามความเหมาะสม เพื่อช่วยท าการอา้งอิง (Cross reference) 
และตรวจสอบขอ้มลูที่เปิดเผยโดยบริษัทจดทะเบียนไดด้ีขึน้ ทางบริษัทจดัการใหค้วามส าคญัและความจ าเป็นในการการ
เขา้พบกบัผูบ้ริหารระดบัสงูและกรรมการของบริษัทในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมมุมอง ยงัเป็นโอกาสที่สามารถ
บอกกลา่วผูบ้รหิารถึงขอ้กงัวลและขอ้แนะน าของผูล้งทนุ รวมทัง้การท าความเขา้ใจทิศทางการก าหนดกลยทุธข์องบรษัิทได้
ดีขึน้ โดยทุกครัง้ที่ทางทีมเขา้พบกับบริษัทจดทะเบียนจะมีการจัดท าบนัทึกรายงานเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจในการ
ลงทนุและเพื่อใชใ้นการติดตามบรษัิทจดทะเบียนตอ่ไป  

ส าหรบัในกรณีที่มีเหตกุารณท์ี่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการที่ลงทนุหรือมีขอ้กงัวล ทางบรษัิทจดัการ 
จะมีการติดตอ่ขอเขา้พบหรอืขอค าชีแ้จงจากกิจการท่ีลงทนุทนัที 



สถานการณก์ารระบาดของ Covid-19 ไดส้ง่ผลกระทบทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจและชิวิตความเป็นอยู่ของทกุคนทั่ว
โลก ทางบริษัทจัดการไดพ้ยายามติดต่อสื่อสารกับบริษัทที่ลงทุนเพิ่มขึน้ เพื่อเขา้ใจถึงกลยุทธ์และวิธีการด าเนินธุรกิจ 
ในช่วงวิกฤติการณ ์โดยค านงึถึงทัง้ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีรวมถึงความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสว่นรวม   

ตวัอย่างของ Engagement กบับรษิัทจดทะเบยีนทีท่าง บลจ. กสกิรไทยมีการลงทนุในประเดน็ต่างๆ อยู่ใน ภาคผนวก  I 

ตรำสำรหนี ้

ในปี 2564 ทางบริษัทจดัการไดร้บัการสอบถามจากลกูคา้สถาบนัซึ่งแสดงความสนใจเก่ียวกบัการน าเอาปัจจยั
ดา้น ESG มารว่มพิจารณาในกระบวนการลงทนุของบรษัิทในสว่นของตราสารหนีเ้พิ่มขึน้คอ่นขา้งมาก เทียบกบัปีก่อนหนา้ 
ในปี 2564 ถึงแมย้งัมีการระบาดของ Covid-19 อย่างต่อเนื่อง ใน Universe ของ บลจ.กสิกรไทยไม่มีบริษัทใดที่ผิดนดั
ช าระหนี ้หรอืมีประเด็นทางดา้น ESG  

กองทุนฟีดเดอรต์่ำงประเทศ (Foreign Feeder Fund) 

ทางฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ลงทุนได้มีการทบทวนเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าประจ าทุกปี ในกรณีที่เป็น 
Outsourced Fund Manager หรือ Master Fund Manager ว่าตอ้งมีการก าหนดนโยบายเรื่อง Stewardship Code และ
แนวทางการปฏิบตัิงานดา้น ESG รวมถึงไดม้ีการสอบถามไปยงัคูค่า้ทกุราย อาทิเช่น Lombard Odier, Amundi, Alliance 
Bernstein, Natixis, JP Morgan, UBS, Baillie Gifford โดยผลตรวจสอบพบว่าคู่คา้ทุกรายมีนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบตัิในเรื่องดงักลา่วครบถว้น ยกตวัอย่างเช่น Lombard Odier มีการก าหนดนโยบายในเรื่องดงักลา่วและยงัระบวุา่ได้
ปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งในประเทศต่างๆ ที่มีการด าเนินงานอยู่ (ยุโรป สวิสเซอรแ์ลนด ์ญ่ีปุ่ น สหราชอาณาจกัร) 
นอกเหนือจากการสอบถามโดยตรงกบัคูค่า้แลว้ ทางทีมกลยทุธผ์ลติภณัฑล์งทนุยงัท าการ Cross Check ค าตอบของคูค่า้
กบัแหลง่ขอ้มลูที่เปิดเผยต่อสาธารณะอื่นๆ ดว้ย เช่น เวบไซตข์องคู่คา้ เพื่อความมั่นใจอีกระดบัหนึ่ง ในปัจจบุนับริษัทมีคู่
คา้เป็นบริษัทจดัการกองทุนจ านวนทัง้หมด 15 ราย และ 38 Master Funds โดยทุกบริษัทจัดการกองทุนที่เป็นคู่คา้เป็น 
PRI Signatory ทัง้หมด. 

ในปี 2562 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. 
สุขภาพและคุณภาพการใชชี้วิต 4. ช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส โดยปัจจุบนักองทุนมีสินทรพัย์สุทธิทุก share class ทัง้สิน้ 
19,358 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 22 เม.ย. 2565) 

เพื่อตอกย า้ความมุ่งมั่นที่เรามีตอ่ความเช่ือเรื่องการลงทนุแบบยั่งยืน รวมทัง้ต่อยอดความส าเร็จของกองทนุ K-
CHANGE ในปี 2563 บลจ. กสิกรไทย ไดอ้อกองทนุ K-CLIMATE ซึ่งถือเป็นกองทนุแรกในประเทศไทยที่มีเป้าหมายการ
ลงทนุเพื่อแกปั้ญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ (Climate change) โดยกองทนุ K-CLIMATE มีนโยบายลงทนุในหุน้
ของบรษัิทท่ีธุรกิจสามารถเติบโต พรอ้มกบัมีสว่นช่วยลดปัญหา Climate Change โดยมองหาโอกาสจากธุรกิจที่มุง่ลดและ



หลีกเลี่ยงการปล่อย CO2 (Mitigation) ธุรกิจที่ช่วยลดและกักเก็บก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์กลุ่มอุตสาหกรรมหนกั  หรือ 
Carbon-intensive sector ที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานรวมทัง้ธุรกิจที่มีการปรบัตวั (Adaptation) เพื่อรองรบั
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเหล่านีล้ว้นเป็นปัจจัยส าคัญหนุนใหธุ้รกิจมีความสามารถในการ
แข่งขนัและยั่งยืนในระยะยาว ปัจจุบนักองทนุ K-CLIMATE มีสินทรพัยส์ทุธิทัง้สิน้ 2,787 ลา้นบาท    ( ณ วนัที่ 21 เม.ย. 
2565) 

ในปัจจุบนัการฟอกเขียวเป็นประเด็นที่ทางหน่วยงานก ากบัดแูลและผูล้งทนุมีความกงัวล ทางบริษัทจดัการไดม้ี
การติดตามและตรวจสอบกระบวนการลงทุนกับผูจ้ัดการกองทุนอย่างสม ่าเสมอว่าเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย
หรอืไมเ่พียงใด 

ทรัสตขีองทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย ์ 

ในปี 2564 ที่ผ่านมา สายงานจัดการธุรกิจอสงัหาริมทรพัยไ์ดม้ีการตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานของ
ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยอ์ยา่งตอ่เนื่อง ในการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และระเบียบ
ตา่งๆที่ก าหนดโดยส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ นอกเหนือจากการท างานรว่มกนั แนะน า ใหค้  าปรกึษาในการ
ท างานปกติแลว้ สายงานยงัไดม้ีการประเมินผลการด าเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นราย
ปีอีกดว้ย หวัขอ้ของการประเมินประกอบดว้ย ระบบการปฏิบตัิงาน ขัน้ตอนการท างาน การจดัโครงสรา้งและความพรอ้ม
ดา้นบคุลากรของบรษัิท ระบบการเปิดเผยขอ้มลู ระบบการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน การจดัเตรยีมกรมธรรมป์ระกนัภยัเพื่อคุม้ครอง
ความเสยีหาย ระบบในการก ากบัดแูลการบรหิารจดัการปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ระบบปอ้งกนัความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์ระบบในการค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิและการจ่ายผลประโยชนต์อบแทน/การลดทุน การจดัประชุม
สามญัประจ าปีและ/หรือวิสามญัประจ าปี และการขอมติผู้ถือหน่วยทรสัต ์การมอบหมายงานที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบ
ธุรกิจจดัการลงทนุ ระบบการจดัท าและจดัเก็บเอกสารและขอ้มลู และแผนรองรบัการด าเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปอยา่งตอ่เนื่อง 

นอกเหนือจากการท างานดา้นปฎิบัติการของกองทรสัตแ์ละกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ลว้ ส่วนงานทรสัตี
ของทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยไ์ดท้ าหนา้ที่รว่มท าการจดัตัง้กองทรสัต ์ซึ่งสว่นงานไดพ้ิจารณาความเป็นไปได้
ในการลงทนุในดา้นต่างๆ เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าทรพัยส์ินที่กองทรสัตจ์ะลงทนุ เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งต่างๆ รวมถึง
กฎหมายท้องที่ของพืน้ที่ที่ทรพัยส์ินตัง้อยู่ อีกทั้งไดพ้ิจารณาศึกษาแนวนโยบายและการบริหารจัดการของผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์วา่สอดคลอ้งและไมข่ดัตอ่กฎหมายตา่งๆดว้ยเช่นกนั 

 

หลักปฏิบัติที่ 4 กำรเพิ่มระดับในกำรติดตำมบริษัททีล่งทุน เม่ือเหน็วำ่กำรติดตำมในหลักปฏิบัตทิี่ 3 ไม่เพียงพอ  

ในกรณีที่มีประเด็นที่น่ากังวลและอาจเกิดผลกระทบในแง่ลบ ทางบริษัทจัดการจะไดม้ีการยกระดับการท า 
Engagement โดยอาจน าเรื่องหารือกบัคณะกรรมการของบริษัทนัน้ๆ อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 ไม่มีกรณีที่มีประเด็นขอ้
กงัวลที่ตอ้งมีการสือ่สารหรอืหารอืกบัคณะกรรมการของบรษัิทที่ลงทนุ โดยการเขา้ท า Engagement กบับรษัิทจดทะเบียน
จะเป็นเพียงการเขา้หารอืกบัระดบัผูบ้รหิารหรอื C-Level  

 
 



หลักปฏิบัติที่ 5 กำรเปิดเผยนโยบำยกำรใช้สิทธิออกเสียงและผลกำรใช้สิทธิออกเสียง 

บริษัทจดัการมีนโยบายภายในเก่ียวกบัการใชส้ิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถื้อหุน้ในฐานะบริษัทจดัการลงทุน 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 155 บรษัิท และ 70 บรษัิทเป็นบรษัิทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์
อื่นในตา่งประเทศ จากวาระการประชมุทัง้หมด 2,359  วาระ มีการใชส้ทิธิออกเสยีง “เห็นดว้ย” รวม 2,110 วาระ “คดัคา้น” 
รวม 86 วาระ และ “งดออกเสยีง” รวม 163 วาระ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ตำรำงที ่3 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 ่4 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 ที่มีการจดัตัง้ขึน้ในนามของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ และรว่มลงนามการใชห้ลกัเกณฑ ์Negative List ของกลุม่
นกัลงทนุสถาบนั กบันกัลงทนุสถาบนัรายอื่นในนามสมาคมจดัการลงทนุ 

ในเดือนสิงหาคมปี 2564 ทางบริษัทจัดการโดยฝ่ายจัดการกองทุนตราสารทุน ในนามของคณะอนุกรรมการ
นโยบาย ESG Policy & Collective Action ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ไดส้่งหนงัสือถึง ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากัด (มหาชน) (“ANAN”) เพื่อแสดงความกังวลในประเด็นดา้น ESG และขอขอ้มูล
เพิ่มเติมจากบริษัท เนื่องจากศาลปกครองกลางมีค าพิพากษา ใหเ้พิกถอนใบอนญุาตก่อสรา้งโครงการ “Ashton Asoke” 
โดยใหม้ีผลยอ้นหลงัถึงวันที่ออกหนงัสือทุกฉบับในกรณีดงักล่าว รวมไปถึงเพิกถอนการที่รฟม.อนุญาตใหใ้ชท้ี่ดินเป็น
ทางเขา้ออกโครงการ โดยมองว่าโครงการนีข้ออนญุาตไม่ถกูตอ้งจากการที่ที่ดินไม่ไดต้ิดกบัถนนใหญ่  (รายละเอียดอยู่ใน 
ภาคผนวก 1 ตวัอย่างการเขา้ท า Engagement ของ บลจ. กสกิรไทยและบรษิัทจดทะเบยีน) 
 
 
หลักปฏิบัติที่ 7 กำรเปิดเผยนโยบำยธรรมำภิบำลกำรลงทุน และกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อลูกค้ำอย่ำง 
สม ่ำเสมอ 

นโยบายธรรมาภิบาลการลงทนุของบริษัทจดัการจะถกูเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซตข์องบริษัทจดัการเพือ่
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            
 
 
บริษัท อิออน ธนสนิทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จ ำกัด (มหำชน) (“AEONTS”) 

บริษัท อนันดำ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) (“ANAN”) 

บริษัท เอพี (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) (“AP”) 

บริษัท แอสเสท เวิรด ์คอรป์ จ ำกัด (มหำชน) (“AWC”) 

ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) (“BAY”) 

บริษัท บ้ำนปู จ ำกดั (มหำชน) (“BANPU”) 

บริษัท บำงจำก คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“BCP”) 

บริษัท กรุงเทพดุสติเวชกำร จ ำกัด(มหำชน) (“BDMS”) 

BDO Unibank (Philippines) (“BDO”)  

บริษัท บีอีซี เวิลด ์จ ำกดั (มหำชน) (“BEC”) 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลำซำ จ ำกัด (มหำชน) (“CENTEL”) 

บริษัท โรงพยำบำลจุฬำรัตน ์จ ำกัด (มหำชน) (“CHG”) 

บริษัท เจริญโภคภณัฑอ์ำหำร จ ำกัด (มหำชน) (“CPF”) 

ทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท (“CPNREIT”) 

บริษัท เฮงลิสซ่ิง แอนด ์แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) (“HENG”) 



ทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพยอ์ิมแพ็คโกรท (“IMPACT-REIT) 

บริษัท เคอร่ี เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“KEX”) 

Keppel REIT (“KREIT”) 

บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) (“MAKRO”) 

บริษัท เมก้ำ ไลฟ์ไซแอน็ซ ์จ ำกัด (มหำชน) (“MEGA”) 

บริษัท ปตท. น ้ำมันและกำรคำ้ปลีก จ ำกัด (มหำชน) (“OR”) 

บริษัท โอสถสภำ จ ำกดั (มหำชน) (“OSP”) 

บริษัท พรีเชียส ชพิป้ิง จ ำกัด (มหำชน) (“PSL”) 

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

บริษัท รำช กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“RATCH”) 

บริษัท สมบูรณ ์แอ๊ดวำนซ ์เทคโนโลย ีจ ำกัด (มหำชน) (“SAT”) 

บริษัท ปนูซิเมนตไ์ทย จ ำกดั(มหำชน) (“SCC”) 

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) (“SCGP”) 

บริษัท ซิโน-ไทย เอน็จีเนียร่ิงแอนดค์อนสตรัคชั่น จ ำกดั(มหำชน) (“STEC”) (Case I) 

บริษัท ซิโน-ไทย เอน็จีเนียร่ิงแอนดค์อนสตรัคชั่น จ ำกดั(มหำชน) (“STEC”) (Case II) 

บริษัท เอสวีไอ จ ำกดั (มหำชน) (“SVI”) 

บริษัท ธนบุรี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“THG”) 

บริษัท ไทยออยล ์จ ำกัด (มหำชน) (“TOP”) 

ทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพยแ์ละสิทธิกำรเช่ำดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท (“WHART”) 

 

 

 

 

 



บริษัท อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จ ำกัด (มหำชน) (“AEONTS”) 

 

Context: 

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ไดส้ง่ผลกระทบในวงกวา้งต่อการด าเนินธุรกิจและการด าเนินชีวิต
ของผูค้นทั่วโลก บริษัทต่างๆ จึงตอ้งมีการทบทวนการด าเนินงาน และมีการปรบัตวัและเปลี่ยนแปลงโดยค านงึถึงผูม้ีสว่น
ไดเ้สียทกุกลุม่ สิ่งที่ยากที่สดุส  าหรบับริษัทหรือสถาบนัการเงินซึ่งอยูใ่นธุรกิจการใหส้ินเช่ือ คือการหาจดุสมดลุระหวา่งการ
ช่วยเหลือผูร้บัสินเช่ือ กบัการที่จะพยายามติดตามสินเช่ือดงักลา่วและด าเนินธุรกิจต่อไป ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าธนาคารแหง่
ประเทศไทยไดอ้อกมาตรการและขอความรว่มมือสถาบนัการเงินในการช่วยเหลือลกูหนี ้และสถาบนัการเงินสว่นใหญ่ก็ได้
ใหค้วามรว่มมือทั่วกนั ดงันัน้ KAsset จึงไดม้องหาการกระท าของบรษัิทท่ีนอกเหนือไปจากค าขอจากหนว่ยงานก ากับดแูล 
ซึง่แสดงใหเ้ห็นถึงความมุง่มั่นและตัง้ใจในการช่วยเหลอืและพฒันาสงัคมอยา่งแทจ้รงิ 

Action: 

KAsset ไดต้ิดต่อและเขา้ร่วมประชุมกับ AEONTS เพื่อสอบถามเก่ียวกับพฒันาการในอุตสาหกรรมการเงิน 
รวมถึงแนวคิดการด าเนินธุรกิจเพื่อสงัคมอยา่งยั่งยืน 

Outcome:  

KAsset ไดเ้รยีนรูว้า่ บรษัิทไดม้ีการสนบัสนนุการด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคมผา่น “มลูนิธิอิออนประเทศไทย” อยา่ง
ต่อเนื่อง โดยในช่วงเวลาของการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมามลูนิธิไดม้ีการบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อสนบัสนนุ
การต่อสูก้บั COVID-19 ใหบ้คุลากรทางการแพทย ์และผูเ้ก่ียวขอ้งผ่านโรงพยาบาลหลายแห่ง และบริษัทยงัไดม้ีการเชิญ
ชวนผูบ้รหิารและพนกังานรว่มแบง่ปันอาหาร น า้ดื่ม และของใชจ้ าเป็นใหผู้ไ้ดร้บัผลกระทบผา่นโครงการ “อิออนปันสขุ” ซึง่
กิจกรรมดงักลา่วนัน้เป็นการกระท านอกเหนือจากมาตรการต่างๆที่ไดม้ีการขอความรว่มมือมาจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย และแสดงถึงความมุง่มั่น ความพรอ้ม และตัง้ใจในการช่วยเหลอืและพฒันาสงัคมของ AEONTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท ์จ ำกัด (มหำชน) (“ANAN”) 

 

Context: 

 กรณีที่ชาวบา้นในพืน้ที่ถนนสขุมุวิท ซอย 19 แยก 2 เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร (กทม.) ยื่นฟ้อง ผอ.ส านกังาน
เขตวฒันา, ผอ.ส านกัการโยธา กทม., ผูว้่าการ กทม., ผูว้่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ
คณะกรรมการผูช้าญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอ้มดา้นอาคาร การจดัสรรที่ดิน และบริการชุมชน ภายใต้
คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ เป็นผูถ้กูฟ้องที่ 1-5 ต่อ ศาลปกครองกลาง ว่า รว่มกนัละเลยต่อหนา้ที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดใหต้อ้งปฏิบตัิ ดว้ยการ อนุญาต บจก.อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชียอโศก ด าเนินการก่อสรา้งโครงการอาคารชุดที่พกั
อาศยั “Ashton Asoke” ซึ่งเป็นอาคารสงูขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดความสงู 51 ชัน้ รวมชัน้ใตด้ิน ในพืน้ที่ขนาด 2.3 ไร่ ใน
ซอยสขุมุวิท 19 แยก2 โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ในที่สดุศาลปกครองกลางมีค าพิพากษา ใหเ้พิกถอนใบอนญุาตก่อสรา้ง
โครงการ “Ashton Asoke” โดยใหม้ีผลยอ้นหลงัถึงวนัท่ีออกหนงัสือทกุฉบบัในกรณีดงักลา่ว รวมไปถึงเพิกถอนการที่รฟม.
อนุญาตใหใ้ชท้ี่ดินเป็นทางเขา้ออกโครงการ โดยมองว่าโครงการนีข้ออนุญาตไม่ถกูตอ้งจากการที่ที่ดินไม่ไดต้ิดกบัถนน
ใหญ่ 

Action:  

KAsset สอบถามไปยงั ANAN เก่ียวกบัประเด็นที่อาจเก่ียวกบัเรื่องธรรมาภิบาล และพรอ้มกบัไดเ้ขา้รว่มประชมุ 
คณะอนุกรรมการนโยบาย ESG Policy & Collective Action เพื่อหารือแนวทางการท า Collection Action ในกรณีของ 
บรษัิท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (“ANAN”) ในประเด็นดา้น ESG 

Outcome: 

ทาง ANAN ไดม้ีการชีแ้จงต่อ KAsset และสาธารณะวา่การขอใชพ้ืน้ที่ รฟม. เพื่อการขยายถนนใหม้ีความกวา้ง
เกิน 12 เมตร ไดม้าอย่างถกูตอ้งตามกฏหมายโดยมีการท าขอ้ตกลงก าหนดอตัราคา่ตอบแทนอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
และยืนยนัว่าโครงการ แอชตนั อโศก พฒันาอย่างถกูตอ้ง โปรง่ใส ผ่านการอนมุตัิจากหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้งหมด
พรอ้มทัง้ใบอนญุาต เนื่องจากในกรณีนีผู้ท้ี่ถกูฟอ้งเป็นหนว่ยงานรฐัไมใ่ช่ ANAN โดยตรง และยงัไมม่ีขอ้มลูหลกัฐานวา่ทาง 
ANAN ไดม้ีการขอใชพ้ืน้ที่และใบอนุญาตไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โดยทางที่ประชุมจึงเห็นใหม้ีการท าหนงัสือถึงประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิารของ ANAN ในนามคณะอนกุรรมการนโยบาย ESG Policy & Collective Action เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่ทาง
คณะอนุกรรมการฯ มีการติดตามในประเด็นดังกล่าวและขอใหบ้ริษัท อัพเดตสถานการณ์ความคืบหนา้รวมถึงแนว
ทางแกไ้ขตอ่ไป เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่บรษัิทยดึมั่นในหลกัธรรมาภิบาล เพื่อเป็นการแบบอยา่งที่ดีตอ่สงัคม 
 

 

 

 



บริษัท เอพี (ไทยแลนด)์ จ ำกัด (มหำชน) (“AP”) 

 

Context: 

ในปัจจุบนัการก ากบัดแูลกิจการไดเ้ขา้มามีบทบาทมากขึน้ โดยเป็นการจดัใหม้ีกระบวนการและโครงสรา้งการ
ควบคมุของกิจการใหม้ีความรบัผิดชอบตามหนา้ที่ดว้ยความโปรง่ใสเพื่อใหเ้กิดความสามารถในการแข่งขนัและน าไปสู่
ความเจรญิเติบโตและเพิ่มมลูคา่ใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาว โดยหากบรษัิทขาดธรรมาภิบาลท่ีดีจะท าใหเ้กิดการเติบโตแบบ
ยั่งยืนไดย้าก ยกตวัอย่างในกรณีของบริษัท Enron ซึ่งใชก้ารตกแต่งบญัชีเพื่อปกปิดหนีส้ินมหาศาลของบริษัทและมีการ
แสดงงบการเงินท่ีดีกวา่ความเป็นจรงิ จนน าไปสูก่ารลม้ละลายในท่ีสดุ  

AP ซึง่ปัจจบุนัเป็นบรษัิทท่ีมีสว่นแบง่การตลาดในอตุสาหกรรมอสงัหารมิทรพัยม์ากที่สดุแหง่หนึง่ในประเทศไทย 
ไดม้ีการน าระบบการก ากบัดแูลกิจการมาใชเ้พื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสระหวา่งองคก์รและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีตา่งๆทัง้ภายใน
และภายนอกองคก์ร โดยมีการประยกุตใ์ช ้data analytics เพื่อใหไ้ดร้ะบบการจดัการท่ีมีประสทิธิภาพ 

Action:  

KAsset ไดต้ิดต่อทางบริษัทฯ เพื่อสอบถามความคืบหนา้ของนโยบายดา้นธรรมาภิบาลของบริษัท โดยทาง AP 
ไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัของการจดัเก็บและวิเคราะหข์อ้มลู และไดท้ าการเช่ือมโยงระบบกบัทกุหนว่ยธุรกิจภายในองคก์ร 
ซึง่จะเห็นไดว้า่บรษัิทฯมีพฒันาการท่ีรวดเรว็กวา่บรษัิทอื่นๆในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั 

Outcome:  

AP ไดท้ าการพฒันาระบบจดัการลกูคา้สมัพนัธ์ (CRM) ขึน้เป็นของตวัเอง มีจดุมุง่หมายใหพ้นกังานของบรษัิทได้
ใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความสมัพนัธก์ับลกูคา้ โดยที่ผ่านมาบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรพัย์หลายรายนัน้มี
ประเด็นเรือ่งการทอดทิง้ลกูคา้หลงัจากโอนกรรมสทิธ์ิโครงการเสรจ็สิน้และมีระบบบรกิารหลงัการขายท่ีแย ่ซึง่การท่ี AP ได้
พฒันาระบบ CRM ขึน้จะเป็นการจุดประกายใหท้ัง้อตุสาหกรรมหนัมาใหค้วามส าคญักบัการบริหารความสมัพนัธล์กูคา้
มากขึน้ นอกจากนี ้AP ยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด์ ประเทศสหรฐัอเมริกา ในการศึกษาเรื่อง Design 
thinking เพื่อช่วยใหเ้กิดการบรหิารจดัการท่ียั่งยืนอีกดว้ย 
 

 

 

 

 

 

 



บริษัท แอสเสท เวิรด ์คอรป์ จ ำกัด (มหำชน) (“AWC”) 

 

Context: 

เนื่องจากสถานการณ ์COVID-19 ในปี 2564 ยงัค่อนขา้งหนกัอย่างต่อเนื่องเกือบตลอดทัง้ปี AWC ซึ่งเป็นธุรกิจ
ด่านหนา้ที่ตอ้งรบันกัทอ่งเที่ยวจากทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ ไดม้ีการเตรียมความพรอ้มต่อสถานการณ์ COVID-19 
โดยฉีดวคัซีนใหก้บัพนกังานในบริษัทถึง 100% และไดร้บัมาตรฐาน SHA+ เพื่อความปลอดภยั เพิ่มความมั่นใจใหล้กูคา้
ทีม่าใชบ้รกิาร นอกจากนี ้AWC ยงัไดด้  าเนินการในการช่วยเหลือสงัคมและชมุชนใหก้า้วขา้มผา่นสถานการณ์ COVID-19 
ไปดว้ยกนั 

Action: 

KAsset ได้ติดต่อทางบริษัทฯ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ถึงการเตรียมความพรอ้มต่อสถานการณ์ 
COVID-19 และการช่วยเหลอืสงัคมและชมุชนใหก้า้วขา้มผา่นสถานการณ ์COVID-19 ไปดว้ยกนั 

Outcome:  

บริษัทฯ แจง้ว่าไดผ้ลตอบรบัอยา่งดีในการสรา้งขวญัก าลงัใจของพนกังานในบริษัทในการปฏิบตัิหนา้ที่  และการ
ช่วยเหลอืบรรเทาสงัคมและชมุชนจากผลที่ไดร้บัจากการระบาดของ COVID-19 

1) เอเชียทีค เดอะ ริเวอรฟ์รอ้นท์ เป็นหน่วยความร่วมมือบริการวัคซีน COVID-19 ตัง้อยู่บริเวณหนา้โกดงั 4 
ขนาดกว่า 1,180 ตร.ม. โดยไดร้บัการสนบัสนนุเจา้หนา้ที่บคุลากรทางการแพทย์ เครื่องมือและอปุกรณ ์จากโรงพยาบาล
บางปะกอก 1 และสามารถรองรบัการฉีดวคัซีนไดก้วา่ 2,000 เข็ม/วนั 

2) โครงการ “AWC รว่มรวมพลงั สง่ถงุก าลงัใจ” รว่มกบักรุงเทพมหานคร และองคก์รชัน้น ากวา่ 103 องคก์ร ใน
การมอบถงุก าลงัใจใหก้บัชมุชนกวา่ 21 แห่ง และผูใ้ชแ้รงงานในแคมป์ก่อสรา้งทั่วกรุงเทพ กว่า 16 แห่ง ที่ไดร้บัผลกระทบ
จาก COVID-19 โดยมีพนกังานจิตอาสาจ านวน 86 คน และมีการจา้งคนว่างงานในชุมชนบางคอแหลม มารว่มบรรจุถงุ
ก าลงัใจ จ านวน 13,500 ถงุ คิดเป็นมลูคา่ผลลพัธท์ี่คืนสูช่มุชนและสงัคมรวมทัง้สิน้ กวา่ 11,117,980 บาท 

3) โครงการ “AWC รว่มรวมพลงั ไทยสูสู้”้ AWC รว่มกบัพนัธมิตรจากองคก์รชัน้น าและเทศบาลต าบลพระอินทรา
ชา จ.  พระนครศรีอยุธยา จัดตัง้ ศูนยพ์กัคอยผูป่้วย COVID-19 กลุ่มสีเขียว   จ านวน 200 เตียง เพื่อรอการส่งต่อไปยงั
โรงพยาบาลสนามหรอืโรงพยาบาล ณ ศนูยก์ลางการคา้สง่ เออีซี เทรดเซ็นเตอร ์ประตนู า้พระอินทร ์

4) AWC รว่มมือกบัโรงพยาบาล เซนทรลั เชียงใหม ่เมมโมเรียล ภายใตโ้ครงการ วคัซีนเพื่อชาวประชา ท าหนว่ย
ฉีดวคัซีนตวัเลอืก “ซิโนฟารม์” ในพืน้ท่ี OP Place Chiang Mai 

5) มูลนิธิแอสเสท เวิรล์ เพื่อการกุศล สนบัสนุนการท างานของศูนยบ์ริการการแพทยฉ์ุกเฉินกรุงเทพมหานคร 
(ศนูยเ์อราวณั) โดยมลูนิธิมอบ IP Phone จ านวนทัง้สิน้ 50 เครื่องเพื่อน าไปใชป้ระสานงานรบัมือกบัสถานการณฉ์ุกเฉิน
ตา่งๆ รวมทัง้ประสานงานหนว่ยแพทยแ์ละโรงพยาบาลน าสง่ผูป่้วยในสถานการณ ์COVID-19 
 

 



ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) (“BAY”) 

 

Context: 

BAY นบัเป็นผูน้  าในกลุม่ธนาคารพาณิชยไ์ทยในการสนบัสนนุและพฒันาผลติภณัฑท์างการเงินที่น าปัจจยัดา้น 
ESG เขา้มาประกอบการพิจารณาในฐานะท่ีเป็นหนึง่ในผูน้  าการจดัจ าหนา่ย “หุน้กูเ้พื่อความยั่งยืน” และ “หุน้กูเ้พื่ออนรุกัษ์
สิง่แวดลอ้ม” ที่ออกโดยองคก์รหลายแหง่ ยกตวัอยา่งเช่น พนัธบตัรฐับาลเพื่อความยั่งยืนของกระทรวงการคลงัโดย
ส านกังานบรหิารหนีส้าธารณะในวงเงิน 30,000 ลา้นบาท ซึง่นบัเป็นความพยายามของประเทศไทยเพื่อใหบ้รรลเุปา้หมาย
การพฒันาที่ยั่งยืนขององคก์รสหประชาชาติทัง้ 17 ดา้น เช่น การขจดัความยากจน สขุภาวะและความเป็นอยูท่ี่ดี การศกึษา
ที่เทา่เทยีม  พลงังานสะอาดทีเ่ขา้ถึงได ้เป็นตน้ นอกจากนีย้งัมีการออกหุน้กูเ้พื่ออนรุกัษ์สิง่แวดลอ้ม โดยบมจ.ปตท. วงเงิน 
2,000 ลา้นบาท  ซึง่ไดร้บัการรบัรองในสาขาอนรุกัษ์ป่าไมเ้ป็นครัง้แรกของโลก โดยองคก์รอิสระระดบัโลกดา้นสิง่แวดลอ้ม 
‘Climate Bonds Initiative’ (CBI) ซึง่ ปตท. จะน าเงินทนุท่ีไดจ้ากการออกหุน้กูด้งักลา่วไปลงทนุในโครงการท่ีเก่ียวกบัการ
ปลกูป่า การอนรุกัษ์สิง่แวดลอ้ม และโครงการสง่เสรมิคณุภาพชีวติที่ดี เพื่อสรา้งประโยชนแ์ก่สงัคมและชมุชนตอ่ไป 

Action: 
KAsset ไดต้ิดตอ่กบัหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธแ์ละ ESG ของ BAY เพื่อรบัทราบขอ้มลูเก่ียวกบันโยบายและ

แผนการด าเนินธุรกิจของธนาคารท่ีเก่ียวเนื่องกบัประเด็น ESG รวมถึงนวตักรรมใหม่ๆ  ทีเ่กิดขึน้ในปีพ.ศ. 2564 นี ้

Outcome:  

จากการเขา้สมัภาษณผ์ูบ้รหิารทราบวา่ในปีพ.ศ. 2564 BAY มีสว่นแบง่ทางการตลาดส าหรบัตราสารทางการเงิน
ที่เก่ียวขอ้งกบั ESG ในสดัสว่นท่ีมากกวา่รอ้ยละ 60 ของตลาดตราสารหนีไ้ทยในฐานะผูน้  าการจดัจ าหนา่ยรายแรกๆ ของ
ประเทศ ทัง้นีน้อกเหนือจากผลติภณัฑห์ุน้กูเ้พื่อความยั่งยื่นและหุน้กูเ้พื่ออนรุกัษ์สิง่แวดลอ้มทีไ่ดอ้อกสูต่ลาดไปแลว้นัน้ 
BAY ไดม้ีการออกผลติภณัฑท์างการเงินรูปแบบใหมเ่ป็นครัง้แรกในประเทศและภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก คือ “หุน้กูเ้พื่อลด
ความเหลือ่มล า้ทางดา้นเพศสภาพท่ีแตกตา่ง” โดยมกีารจดัท ากรอบการปฏิบตัิงานในการออกหุน้กูเ้พื่อเพิ่มพนูศกัยภาพ
ของผูห้ญิง ซึง่มเีปา้หมายทีจ่ะน าเงินท่ีไดจ้ากการขายหุน้กูเ้พื่อเป็นแหลง่เงินทนุใหแ้ก่กิจการ SME ที่มีผูห้ญิงเป็นเจา้ของ
หรอืผูบ้รหิาร 

ส าหรบัปณิธานในระยะยาว BAY ตอ้งการท่ีจะบรรลเุปา้หมายการพฒันาที่ยั่งยืนที่จดัท าขึน้โดยสหประชาชาติ
ภายในระยะเวลา 15 ปี ตัง้แตปี่พ.ศ. 2558 ถึง 2573 

 

 

 

 

 



บริษัท บ้ำนปู จ ำกัด (มหำชน) (“BANPU”) 

 

Context: 

จากทั่วโลกไดม้ีการรณรงคก์ารใชพ้ลงังานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มและใหค้วามส าคญัต่อภาวะโลกรอ้น
และรวมถึงมีการทยอยก าหนดกฏเกณฑแ์ละมาตรการต่างๆ ออกมาบงัคบัใชใ้นอนาคต โดยเฉพาะการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ BANPU ที่ธุรกิจหลกัคือการท าเหมืองถ่านหิน 

Action: 

KAsset ไดต้ิดตอ่ทางบรษัิทฯ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัแนวทางการรบัมือกบัผลกระทบจากการ
ด าเนินธุรกิจตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ และมาตรการก ากบัดแูลจากหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีจะออกมาในอนาคต 

Outcome:  

BANPU แจง้ว่าทางบริษัทฯ ไดใ้หค้วามส าคญักบัประเด็นทางดา้นสิ่งแวดลอ้มและมีการแต่งตัง้คณะกรรมการ
บริหารจดัการความเสี่ยงดา้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Committee) เพื่อด าเนินการตามกล
ยุทธ์ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกที่เนน้มาตรการ 4 ดา้น คือ มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มาตรการ
ดา้นการปรบัตวั การเขา้รว่มในสงัคมคารบ์อนต ่า และการเขา้รว่มเป็นภาคีสมาชิกองคก์รเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศ ซึ่งค่อนขา้งครอบคลมุตัง้แต่มาตรการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกตัง้เป้าหมายระยะยาวในการที่จะลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตัง้แต่ปี 2553 และมีการปรบัเปลี่ยนใหท้นักบัสถานการณอ์ยู่เสมอ โดยล่าสดุมีการประกาศ
เป้าหมายในปี 2561 โดยมีการเพิ่มการก าหนดราคาคารบ์อนภายใน ( Internal carbon pricing)  รวมถึงมีการลงทนุใน
ธุรกิจไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนตัง้แต่ปี 2559  การด าเนินธุรกิจระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาตัง้แต่ปี 
2560 การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน รถยนต์ไฟฟ้า และเมืองอัจฉริยะเพื่อรองรับ Energy 
Transition ในอนาคต ทัง้นีท้างบริษัทมีแผนที่จะปรบัเป้าหมายเก่ียวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกครัง้ในปี 2565 
เก่ียวกบัรายละเอียดเรื่องเป้าหมาย Carbon neutral และคาดว่าจะสามารถเปิดเผยขอ้มลูตาม Task Force on Climate-
related Financial Disclosure (TCFD) ไดใ้นปี 2565 อีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท บำงจำก คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“BCP”) 

 

Context: 

เนื่องจากธุรกิจหลกัของ BCP คือโรงกลั่นน า้มันท าใหป้ระเด็นทางดา้นสิ่งแวดลอ้มเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ตอ้งให้
ความส าคญั โดยที่ผ่านมาทาง BCP ไดร้ิเริ่มโครงการต่างๆ เก่ียวกบัการลดใชพ้ลงังานและโครงการที่เนน้ไปในการลงทนุ
ดา้นพลงังานสะอาดเพิ่มมากขึน้ 

Action: 

KAsset ไดต้ิดต่อทางบริษัทฯ เพื่อสอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัโครงการต่างๆที่ทางบริษัทฯ ไดร้ิเริ่มในการช่วย
ลดการใชพ้ลงังานและโครงการลงทนุใหม่ๆ  ท่ีเนน้ลงทนุไปในพลงังานสะอาดเพิ่มเติมมากขึน้ 

Outcome:  

BCP แจ้งว่าบริษัทฯ มีการท าโครงการหลายอย่างเพื่อส่งเสริมการลดใชพ้ลงังาน เช่น โครงการ  Rocket เพื่อ
พฒันามลูคา่ของผลติภณัฑแ์ละการลดการใชพ้ลงังานส าหรบัการผลติการขนสง่วตัถดุิบและผลติภณัฑ์ และมีการปรบัปรุง
เสถียรภาพของโรงกลั่นเพื่อใหส้ามารถขยายระยะเวลาหยดุซ่อมบ ารุงประจ าปีจากทกุ 2 ปีเพิ่มเป็นทกุ 3 ปี (Turnaround 
maintenance cycle) ผา่นโครงการสง่เสรมิประสทิธิภาพพลงังานและสิง่แวดลอ้ม (3Es) ทัง้นีบ้รษัิทฯ ยงัมีการปรบัรูปแบบ
สถานีบริการแบบใหม่โดยใชก้ระบวนการ 4Rs คือ Renewable, Recycle, Reuse และ Reduce มาใช ้โดยเบิอ้งตน้ไดม้ี
การติดตัง้ Solar roof top เพื่อน าน า้ฝนและน า้ใชแ้ลว้กลบัมารดน า้ตน้ไม ้ในสว่นของโครงการลงทนุใหม่ๆ  ทางบริษัทฯได้
เนน้ลงทุนในพลงังานหมนุเวียนหรือพลงังานสะอาดรูปแบบใหม่ๆผ่านบริษัท  บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) และการขยายการ
ลงทนุในธุรกิจผลิตภณัฑชี์วภาพมลูค่าสงู (High value bio-based) ผ่าน บริษัท บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) เป็นตน้ บริษัทฯ 
ได้จัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและเพาะบ่มธุรกิจ  (Bangchak Initiative and Innovation Center : BiiC) เพื่อสรา้ง Green 
ecosystem ที่จะช่วยผลกัดนันวตักรรมต่างๆ โดยเนน้การวิจยัและพฒันาดา้นพลงังานสีเขียวและด้านชีวภาพ ที่จะมาตอ่
ยอดขยายธุรกิจทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ ตัง้เปา้หมายที่จะมุง่สูก้ารเป็น Carbon Neutral Company 
ในปี 2573 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชกำร จ ำกัด(มหำชน) (“BDMS”) 

 

Context: 

วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2564 BDMS รว่มกบักองทพัอากาศ จดัตัง้ “โรงพยาบาลสนามบีดีเอ็มเอส สนามกีฬา ทอ. (ธู
ปะเตมีย)์” รองรบัผูต้ิดเชือ้ COVID-19 กลุ่มสีเหลือง เพื่อช่วยเหลือประชาชน พรอ้มบรรเทาและตดัวงจรสู่การเจ็บป่วย
รุนแรง  

Action: 

 KAsset ไดต้ิดต่อทางบริษัทฯ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เก่ียวกับโรงพยาบาลสนามบีดีเอ็มเอส สนาม
กีฬา ทอ. (ธูปะเตมีย)์ 

Outcome:  

โรงพยาบาลสนามบีดีเอ็มเอส สนามกีฬา ทอ. (ธูปะเตมีย)์ ไดร้บัการสนบัสนนุอาคารสถานที่จากกองทพัอากาศ 
โดย BDMS ได้เข้าไปปรับปรุงพืน้ที่ วางระบบโรงพยาบาลสนาม อุปกรณ์ทางการแพทย์ พรอ้มจัดทีมบุคลากรทาง
การแพทย ์มีความพรอ้มรองรบัผูป่้วย COVID-19 ไดจ้ านวน 100 เตียง โดยรบัผูป่้วยกลุม่สีเหลือง ซึ่งเป็นผูป่้วยที่มีอาการ
รุนแรงปานกลาง ผ่านทีมแพทยข์องโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยท์หารอากาศ เพื่อช่วยเหลือประชาชนและ
ชุมชนในพืน้ที่ใกลเ้คียง พรอ้มบรรเทาความเดือดร้อนของผูป่้วย COVID-19 ที่เพิ่มมากขึน้ตามสถานการณท์ี่มีการแพร่
ระบาดรุนแรง 

บรษัิทฯ แจง้วา่ไดจ้ดัตัง้และบรหิารโรงพยาบาลบีดีเอ็มเอส สนามกีฬา ทอ. (ธูปะเตมีย)์ ตัง้แตเ่ดือนสงิหาคม และ
ไดท้ าการสง่มอบโดยไมห่กัคา่ใชจ้่ายใหก้บัโรงพยาบาลภมูิพลอดลุยเดช กรมแพทยท์หารอากาศ ในเดือนตลุาคมเพื่อดแูล
ประชาชนตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BDO Unibank (Philippines) (“BDO”) 

 

Context: 

ตามที่ปรากฏเป็นขา่วในวนัท่ี 12 ธันวาคม 2564 ว่ามีกลุม่ลกูคา้ที่มีบญัชีเงินฝากของธนาคาร BDO ไดเ้รียกรอ้ง
ผ่านสื่อสงัคมออนไลน ์ว่าบญัชีของตนโดน hack และมีการโอนเงินจ านวน 25,000-50,000 ฟิลิปปินสเ์ปโซ (ประมาณ 
500-1,000 ดอลล่ารส์หรฐัฯ) ต่อบญัชีไปที่บญัชีของธนาคาร UnionBank ซึ่งเงินที่โอนโดยไม่ไดร้บัอนุญาตดงักล่าวถูก
น าไปซือ้ Cryptocurrency 

ธนาคาร BDO รบัทราบถึงธุรกรรมโอนเงิน Online โดยไม่ไดร้บัอนุญาตดังกล่าวและจะท าการชดเชยความ
เสยีหายใหก้บัลกูคา้ของธนาคาร 

Action: 

KAsset ไดเ้ขา้รว่มรบัฟังการชีแ้จงเก่ียวกบัประเด็นดงักลา่วกบัทางบริษัทฯ เพื่อเรียนรูแ้ละสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม ถึงสาเหตขุองเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ และขัน้ตอนในการด าเนินการเพื่อปอ้งกนัและลดความเสีย่งที่อาจเกิดเหตกุารณ์
ดงักลา่วในอนาคต  

Outcome:  

BDO ชีแ้จงว่าเบือ้งตน้ทางธนาคารไดเ้พิ่มขัน้ตอนความปลอดภัยบางอย่างในระบบการท าธุรกรรมธนาคาร
ออนไลน ์เพื่อป้องกันไม่ให ้hackers เขา้มาในระบบได ้อย่างไรก็ดีสาเหตุหลกัน่าจะมาจากระบบ  Web service ของ
ธนาคารท่ีมีการใชง้านมากวา่ 10 ปีซึ่งอาจมีช่องโหวเ่รือ่งความปลอดภยั ทัง้นีท้างธนาคารมีแผนท่ีจะเปลีย่นระบบธนาคาร
ออนไลนเ์ป็นระบบที่มีความทนัสมยัมากขึน้อยู่แลว้ ซึ่งในปัจจุบนัอยู่ในขัน้ตอนการทดสอบในระยะที่ 2 (Beta test) และ
คาดวา่จะสามารถน ามาใชไ้ดใ้นช่วงตน้ปี 2565  

ในปัจจุบนัทางธนาคารอยูร่ะหว่างด าเนินการชดเชยค่าเสียหายใหก้บัลกูคา้ประมาณ 700 ราย โดยใหล้กูคา้มา
ยื่นเอกสารที่สาขาเพื่อรบัเงินชดเชยดังกล่าว นอกจากนีท้างธนาคารกลางประเทศฟิลิปปินสไ์ดม้ีการสอบสวนเพื่อหา
ผูก้ระท าความผิดส าหรบัธุรกรรมดงักลา่ว  

 

 

 

 

 

 



บริษัท บีอีซี เวิลด ์จ ำกัด (มหำชน) (“BEC”) 

 

Context: 

ปัจจุบนัประชาชนสามารถเขา้ถืงสื่อไดใ้นหลากหลายช่องทางมากขึน้ โดยเฉพาะสื่อ Online และ Social Media 
ซึ่งสามารถเขา้ถึงไดส้ะดวกและรวดเร็วต่างจากในอดีต เนือ้หาในสื่อจึงมีความส าคญัเพิ่มขึน้ตามไปดว้ย เนื่องจากเนือ้หา
บางอย่างอาจมีอิทธิพลต่อการความคิด ทศัคติ หรือ การด าเนินชีวิตของคนที่บริโภคสื่อนัน้ๆ บริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิต
และน าเสนอสือ่ซึง่เป็นตวักลางในการถ่ายทอดเนือ้หาสือ่สูส่งัคมจึงมีความส าคญัที่จะท าใหส้งัคมพฒันาได้ 

Action: 

KAsset ไดต้ิดต่อทางบริษัทฯ เพื่อสอบถามว่าบริษัทมีแนวทางในการผลิตรายการ น าเสนอเนื ้อหา และใช้
ช่องทางสือ่ เพื่อเป็นประโยชนต์อ่สงัคมหรอืไมอ่ยา่งไร  

Outcome:  

BEC ชีแ้จงว่าบริษัทมีนโยบายที่จะช่วยเหลือสงัคมอยา่งตอ่เนื่อง โดยสิ่งที่บริษัทท าไดแ้ก่ 1. เป็นสื่อกลางในการ
ถ่ายทอดความทกุขร์อ้นของประชาชนใหแ้ก่ผูม้ีความสามารถที่จะช่วยเหลือ โดยเนือ้หาดงักลา่วจะสอดแทรกในรายการ
ข่าวแทบทุกรายการ เช่น ในรายการเรื่องเล่าเสาร์- อาทิตย ์2. เป็นสื่อกลางในการระดมทุนเพื่อบริจาคใหป้ระชาชนที่
เดือดรอ้นเมื่อเกิดทกุขภ์ยั เช่น อทุกภยั เช่น ในรายการเรือ่งเลา่เสาร-์อาทิตย ์3. น าเสนอรายการท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงปัญหา
สงัคม ซึง่อาจน าไปสูก่ารถกเถียงเพื่อหาแนวทางแกไ้ข เช่น รายการโหนกระแส 4. มีเปา้หมายในการผลติละครน า้ดีทกุๆ ปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลำซำ จ ำกัด (มหำชน) (“CENTEL”) 

 

Context: 

ตามที่เซ็นทรลั เรสตอรองส ์กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทลกูของ CENTEL ท าธุรกิจดา้นรา้นอาหาร เปิดเผยผ่านประกาศ
อยา่งเป็นทางการของบรษัิท ถึงเหตกุารณท์ี่มีแฮกเกอรไ์ดเ้ขา้โจมตรีะบบสารสนเทศของเซ็นทรลั เรสตอรองส ์กรุป๊ ซึง่สง่ผล
ใหแ้ฮกเกอรม์ีโอกาสเขา้ถึงขอ้มลูโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต (Cyber Attack) 

Action: 

KAsset ไดต้ิดต่อทาง CENTEL เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ถึงสาเหตขุองเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ ผลกระทบ 
และวิธีปอ้งกนัเหตกุารณด์งักลา่วไมใ่หเ้กิดขึน้ซ า้อีก 

Outcome:  

CENTEL ชีแ้จงว่า ขอ้มูลที่ถูกแฮก เป็นขอ้มูลพืน้ฐานทั่วไป เช่น ช่ือ  ที่อยู่ เพศ หมายเลขโทรศพัท ์ส่วนขอ้มูล
ส าคญัทางการเงินของลกูคา้ อย่างขอ้มลูบตัร เครดิต หรือขอ้มลูธุรกรรมทางการเงิน ไม่ไดร้ั่วไหลออกไป นอกจากนีบ้รษัิท
ไดปิ้ดการเขา้ถึงขอ้มลูของแฮกเกอรท์กุช่องทางแลว้ ท าใหค้าดว่าจะไม่กระทบต่อ Operation ของ ธุรกิจรา้นอาหาร และ
บรษัิทไดเ้พิ่มระบบรกัษาความปลอดภยัดา้นขอ้มลูมากขึน้ เพื่อไมใ่หเ้หตกุารณเ์กิดขึน้ซ า้อีก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท โรงพยำบำลจุฬำรัตน ์จ ำกัด (มหำชน) (“CHG”) 

 

Context: 

เครือเจริญโภคภณัฑ,์ บมจ. ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น หรือ WHA และกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารตัน ์หรือ CHG 
ผนึกก าลงัสรา้งโรงพยาบาลสนาม ‘ซีพี-ดบับลิวเอชเอ-จุฬารตัน’์ รองรบักลุม่ผูป่้วย COVID-19 กลุม่ระดบัสีเหลือง-สม้ ใน
พืน้ท่ีคลงัสนิคา้ โครงการดบับลวิเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์(ชลหารพิจิตร กม. 4) จงัหวดัสมทุรปราการ โดยพฒันา
ปรบัปรุงคลงัสนิคา้ขนาดพืน้ท่ี 15,294 ตารางเมตร เป็นโรงพยาบาลสนามมาตรฐานเทียบเทา่โรงพยาบาลหลกั ขนาด 600 
เตียง ถือเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งแรกในประเทศที่มีความพรอ้มดา้นระบบการแพทยเ์ต็มรูปแบบ เพื่อท าการรกัษาและ
ติดตามอาการผูป่้วย COVID-19 

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารตันไ์ดเ้ตรียมพรอ้มดา้นศกัยภาพการแพทยต์่างๆ เพื่อประจ าการที่โรงพยาบาลสนาม 
จัดเตรียมทีมอายรุแพทยไ์ม่ต ่ากว่า 15 คน พยาบาลและทีมสหวิชาชีพประมาณ 40-50 คน พรอ้มทีมสนบัสนนุบคุลากร
ทางการแพทยม์ารว่มดแูลผูป่้วยตลอด 24 ชั่วโมง ภายในโรงพยาบาลสนามมีหอ้งยาและเวชภณัฑ ์หอ้งแลบ็ หอ้งเอกซเรย ์
ตลอดจนมีนกัโภชนาการในการดแูลอาหารผูป่้วยเฉพาะโรค มีระบบไตเทียมโมบายลไ์วร้องรบักรณีผูป่้วยมีภาวะแทรกซอ้น 
อีกทัง้ยงัมีระบบบริหารจัดการเสือ้ผา้ผูป่้วยเสมือนในโรงพยาบาลหลกั เพื่อความสะดวกของผูป่้วย ดงันัน้ โรงพยาบาล
สนามแห่งนีจ้ะเพิ่มโอกาสในการเขา้ถึงการรกัษาที่มีมาตรฐาน สามารถช่วยชีวิตประชาชนไดม้ากขึน้ และช่วยแบ่งเบา
ภาระใหก้บัสาธารณสขุภาครฐัไดเ้ป็นอยา่งมาก 

Action: 

KAsset ไดต้ิดต่อทางบริษัทฯ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เก่ียวกบัโรงพยาบาลสนามซีพี-ดบับลิวเอชเอ-
จฬุารตัน ์

Outcome:  

บริษัทฯ ชีแ้จงว่ามีนโยบายที่จะช่วยเหลือสงัคมอย่างตอ่เนื่อง ในฐานะโรงพยาบาลเอกชน และโดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งช่วงเวลาที่มีการแพรร่ะบาด ของ Covid-19 ในประเทศไทย โดยบริษัทแจง้วา่โรงพยาบาลสนามซีพี-ดบับลวิเอชเอ-จฬุา
รตัน ์จะยงัคงด าเนินการตอ่ไปเพื่อบรรเทาทกุขข์องประชาชน เนื่องจากวา่สถานการณก์ารแพรร่ะบาด Covid-19 ยงัคงไม่
น่าไวว้างใจ โดยศูนยแ์ห่งนีม้ีความพรอ้มทางดา้นเครื่องมือสามารถรองรบัผูป่้วยระดบั  สีเหลือง และสีแดง นอกจากนี ้
บรษัิทฯ ยงัคอยสนบัสนนุนโยบายภาครฐั ในการดแูลประชาชน เช่น การรบัรกัษาผา่น Hospitel, Home isolation และการ
เป็นศนูยฉี์ดวคัซีนใหก้บัประชาชน 

 

 

 

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑอ์ำหำร จ ำกัด (มหำชน) (“CPF”) 

 

Context: 

ตามที่เป็นข่าวลงวนัที่ 30 พฤษภาคม 2564 ว่ามีโรงงานแปรรูปเนือ้ไก่แห่งหนึ่ง จ.สระบุรี มีพนักงานติดเชือ้ 
COVID-19 ซึ่งภายหลงัทาง CPF ไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรพัย ์ถึงกรณีพบผูต้ิดเชือ้ COVID-19 ดงักล่าวในโรงงานแปรรูป
เนือ้ไก่สระบรุ ี 

Action: 

วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 KAsset ไดต้ิดตอ่ทางบรษัิทฯ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ถึงเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ 
ผลกระทบ และขัน้ตอนตอ่ไปเพื่อแกไ้ขสถานการณต์ลอดจนมาตรการปอ้งกนั 

Outcome:  

CPF ชีแ้จงว่าภายหลงัมีการตรวจพบผูต้ิดเชือ้ COVID-19 ดงักลา่วในโรงงานแปรรูปเนือ้ไก่สระบรุี ทาง CPF ได้
ใหค้วามรว่มมือภาครฐัในการตรวจเชิงรุก ซึ่งเนน้ความส าคญัต่อสขุภาพความปลอดภยัของพนกังานและครอบครวัเป็น
อย่างสงู โดยตรวจคดักรองพนกังานทัง้หมดและสง่ผูต้ิดเชือ้เขา้รบัการรกัษาตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสขุอยา่ง
เครง่ครดั ตลอดจนหยดุการด าเนินงานทนัทีเป็นเวลา 5 วนัเพื่อท าความสะอาด Big Cleaning เพื่อก าจดัการปนเป้ือนใน
สิ่งแวดลอ้มของโรงงาน ท าใหก้ระบวนการผลิตมีความปลอดภยัต่อพนกังานและลดการปนเป้ือนในผลิตภณัฑท์กุชิน้จาก
โรงงานแหง่นี ้ซึง่ทาง KAsset ไดร้บัทราบกรณีที่เกิดขึน้และจะคอยติดตามสถานการณด์งักลา่วอยา่งตอ่เนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในสทิธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท (“CPNREIT”) 

 

Context: 

ตามที่ประเทศไทยไดป้ระสบปัญหาการระบาดของ COVID-19 มาตัง้แตปี่ที่แลว้ ซึง่มีผลกระทบอยา่งมากตอ่การ
ใชชี้วิตของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง คนท่ีไปซือ้สนิคา้หรอืเดินเลน่ท่ีชอปป้ิงมอลล  ์

Action: 

KAsset จึงไดต้ิดต่อทางกองทุนเพื่อสอบถามถึงมาตรการที่กองทุนไดท้ าเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อผูเ้ช่าและ
ประชาชนผูม้าจบัจ่ายใชส้อยในหา้ง 

Outcome:  

ในวนัที่ 11 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวนัที่กองทุนจัดประชุมนกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์กองทุนไดชี้แ้จงถึงมาตรการที่
กองทุนไดจ้ัดท าขึน้เพื่อรบัมือกับการระบาดของ COVID-19 โดยกองทุนไดจ้ัดท าแผนแม่บทตน้แบบมาตรการป้องกัน 
COVID-19 ใหธุ้รกิจศนูยก์ารคา้ไทย ประกอบดว้ย 5 หลกัการใหญ่ดา้นความสะอาดและความปลอดภยั ประกอบดว้ย การ
คัดกรองอย่างเขม้งวด การงดความแออัด การติดตามใหม้ั่นใจ ความสะอาดทุกจุดในเชิง รุก และการลดการสัมผัส 
นอกจากนัน้แลว้ ในแง่ของการใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูเ้ช่าพืน้ที่ในศูนยก์ารคา้ กองทุนไดใ้หค้วามช่วยเหลือเรื่องการเพิ่ม
สภาพคลอ่งในการเขา้ถึงสินเช่ือ multi-bank การดแูลค่าเช่าและเงินหมนุเวียนธุรกิจ (ในช่วงตน้ปี 2020 ตอน COVID-19 
ระบาดรอบแรก กองทนุมีการใหส้ว่นลดค่าเช่าสงูถึง 67% และค่อย ๆ ทยอยลดลงตามสถานการณท์ี่คลี่คลายไป ก่อนจะ
เพิ่มการใหส้ว่นลดคา่เช่ากลบัขึน้มาที่ระดบั 40-50% ในช่วงที่เกิดการระบาดหนกัตอนตน้ปี 2021 อีกครัง้ โดยการพิจารณา
ใหค้วามช่วยเหลือจะดเูป็นรายศนูยก์ารคา้ เช่น ศนูยท์ี่อยู่ในโซนที่ถกูสั่งปิด ผูเ้ช่าก็จะได ้waive ค่าเช่าในช่วงนัน้ รวมถึง
พิจารณาใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูเ้ช่าป็นราย ๆ ไป) กลยทุธก์ารดนัยอดขายรา้นคา้ทกุ category และมีแคมเปญการตลาด
ตอ่เนื่องถึงสิน้ปี รวมถึงการรุกแพลตฟอรม์และบรกิารใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เฮงลิสซ่ิง แอนด ์แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) (“HENG”) 

 

Context: 

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ไดส้ง่ผลกระทบในวงกวา้งต่อการด าเนินธุรกิจและการด าเนินชีวิต
ของผูค้นทั่วโลก บรษัิทตา่งๆจึงตอ้งมีการทบทวนการด าเนินงาน และมีการปรบัตวัและเปลีย่นแปลงโดยค านงึถึงผูม้ีสว่นได้
เสียทุกกลุ่ม สิ่งที่ยากที่สดุส าหรบับริษัทหรือสถาบนัการเงินซึ่งอยู่ในธุรกิจการใหส้ินเช่ือ คือการหาจุดสมดลุระหว่างการ
ช่วยเหลือผูร้บัสินเช่ือ กบัการที่จะพยายามติดตามสินเช่ือดงักลา่วและด าเนินธุรกิจต่อไป ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าธนาคารแหง่
ประเทศไทยไดอ้อกมาตรการและขอความรว่มมือสถาบนัการเงินในการช่วยเหลือลกูหนี ้และสถาบนัการเงินสว่นใหญ่ก็ได้
ใหค้วามรว่มมือทั่วกนั ดงันัน้ KAsset จึงไดม้องหาการกระท าของบรษัิทท่ีนอกเหนือไปจากค าขอจากองคก์รกลาง ซึง่แสดง
ใหเ้ห็นถึงความมุง่มั่นและตัง้ใจในการช่วยเหลอืและพฒันาสงัคมอยา่งแทจ้รงิ 

Action: 

KAsset ไดต้ิดต่อและเขา้รว่มประชุมกบับริษัทเพื่อสอบถามเก่ียวกบัพฒันาการในอตุสาหกรรมการเงิน รวมถึง
แนวคิดการด าเนินธุรกิจเพื่อสงัคมอยา่งยั่งยืน 

Outcome:  

KAsset ไดเ้รียนรูว้่า บริษัทไดม้ีการบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อสนับสนุนการต่อสูก้ับ  COVID-19 ใหบุ้คลากร
ทางการแพทย ์และผูเ้ก่ียวขอ้งผา่นโรงพยาบาลหลายแหง่ มาตลอดทัง้ปีโดยมีกิจกรรมเพื่อสงัคมรวมทัง้สนิ 26 กิจกรรมใน
ปี 2564 และนอกเหนือจากกิจกรรมเก่ียวกับการช่วยเหลือสถานการณ์ COVID-19 บริษัทยังมีกิจกรรมอื่น เช่นการ
ช่วยเหลอืชมุชนท่ีไดร้บัผลกระทบจากน า้ทว่ม และการรณรงคก์ารขบัขี่อยา่งปลอดภยัในช่วงสงกรานต ์ซึง่กิจกรรมดงักลา่ว
นัน้เป็นการกระท านอกเหนือจากมาตรการต่างๆที่ไดม้ีการขอความรว่มมือมาจากธนาคารแห่งประเทศไทย  และแสดงถึง
ความมุง่มั่น ความพรอ้ม และตัง้ใจในการช่วยเหลอืและพฒันาสงัคมของบรษัิท 
 

 

 

 

 

 

 

 



ทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพยอ์ิมแพ็คโกรท (“IMPACT-REIT) 

 
Context: 

จากสถานการณ์ COVID-19 ทื่ระบาดรุนแรงในประเทศไทยในปี 2564 ประกอบกับจ านวนเตียงและสถานที่
รกัษาพยาบาลที่ไมเ่พียงพอกบัจ านวนผูป่้วย รวมถึงการแยกผูป่้วยที่แมไ้มเ่จ็บป่วยรุนแรง เพื่อป้องกนัการแพรร่ะบาดของ
เชือ้โรค ในการลดจ านวนของผูต้ิดเชือ้รายใหม่ที่จะเพิ่มขึน้ ท าใหเ้กิดการจดัตัง้โรงพยาบาลสนามในประเทศไทย เพื่อเป็น
สถานที่ที่ให้การดูแลรักษาพยาบาลในกลุ่มผู้ป่วยไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อย ด าเนินการ โดยของหน่วยงานที่
รบัผิดชอบในพืน้ท่ี โรงพยาบาล หรอืมลูนิธิตา่งๆ ในประเทศไทย 

ผูจ้ดัการกองทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยอ์ิมแพ็คโกรท (IMPACT) เป็นทรสัตเ์พื่อการลงทนุ
ในอสงัหารมิทรพัยท่ี์จะเขา้ลงทนุในกรรมสทิธ์ิ ทรพัยส์นิประเภทศนูยแ์สดงสนิคา้และศนูยก์ารประชมุ ท่ีตัง้อยูใ่นโครงการ
อิมแพ็ค เมืองทองธานี ไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัในการช่วยเหลือสงัคม และพิจารณาใหก้ารสนบัสนนุสงัคมโดยใหใ้ชพ้ืน้ท่ี
ในอาคารศนูยแ์สดงสนิคา้ของกองทรสัตจ์ดัตัง้โรงพยาบาลสนาม 

Action: 

KAsset ซึง่เป็นทรสัตีไดใ้หก้ารอนมุตัิการท ารายการดงักลา่ว เนื่องดว้ยเห็นวา่การปลอ่ยใหใ้ชพ้ืน้ท่ีวา่งดงักลา่ว 
เป็นการสนบัสนนุในการชว่ยเหลอืดแูลสงัคมในสว่นรวม 

Outcome:  

รายละเอียดของการปลอ่ยใหใ้ชพ้ืน้ท่ีศนูยแ์สดงสนิคา้เพื่อเป็นโรงพยาบาลสนาม มีดงันี ้

อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร ์(ฮอลล ์1-3) โครงการอิมแพ็ค เมืองทองธานี เลขที่ 95 หมู่ที่ 9 ต าบลบางพดู อ าเภอ
ปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี

 พืน้ท่ีอาคารประมาณ 60,000 ตารางเมตร 
 จดัตัง้เป็นโรงพยาบาลบษุราคมั ด าเนินการโดยส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ  
 ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 เป็นระยะเวลารวม 5 เดือน 

โรงพยาบาลบษุราคมัไดท้ าการรกัษาผูป่้วย 20,436 ราย ดว้ยจ านวนเตียงทัง้หมด 3,700 เตียงและสง่มอบพืน้ท่ี

คืนใหก้บักองทนุเป็นการเรยีบรอ้ยตามก าหนดเวลา 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เคอร่ี เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (“KEX”) 

 

Context: 

ปัจจุบันธุรกิจ E-Commerce เติบโตขึน้อย่างรวดเร็ว ส่งผลใหธุ้รกิจใหบ้ริการจัดส่งพสัดุเติบโตตามไปดว้ย ผู้
ใหบ้รกิารจดัสง่พสัดตุอ้งใชพ้าหนะในการจดัสง่ ซึง่อาจสง่ผลใหเ้กิดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกเพิ่มมากขึน้ นอกจากนี ้วสัดุ
ที่น  ามาใชผ้ลติเป็นกลอ่งบรรจภุณัฑอ์าจก่อใหเ้กิดปรมิาณขยะเป็นจ านวนมาก 

Action: 

KAsset ไดต้ิดตอ่ทาง KEX เพื่อสอบถามวา่บรษัิทมีแนวทางในการบรหิารจดัการผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มที่อาจ
เกิดขึน้จากการใชพ้ลงังาน การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกและปรมิาณขยะที่เพิ่มมากขึน้หรอืไมอ่ยา่งไร 

Outcome:  

KEX ชีแ้จงวา่บรษัิทใหค้วามส าคญักบัการประหยดัพลงังานโดยมีการท าโครงการท่ีช่ือวา่ “Kerry Express Grow 
Green” โดยทดลองน ารถมอเตอรไ์ซคไ์ฟฟ้ามาใชใ้นการขนสง่พสัดแุละจะยงัคงศึกษาวิธีขนสง่ที่ใชพ้าหนะที่ใชไ้ฟฟ้าที่มี
ประสทิธิภาพเพิ่มขึน้ในอนาคต นอกจากนีบ้รษัิทยงัไดร้ว่มมือกบับรษัิท บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) (ซึง่เป็นหนึง่
ในผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัท) ในการริเริ่มการใหบ้ริการที่เรียกว่า “BTS Express Service” ซึ่งใหบ้ริการขนส่งพสัดใุนระยะ 
200 เมตร โดยพนกังานของบริษัทจะใชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS เพื่อเดินทางไปสง่พสัดแุทนการใชพ้าหนะ นอกจากนี ้บริษัท
ยงัมีการบริการจดัการเสน้ทางการจดัส่งใหม้ีประสิทธิภาพเพื่อลดการใชพ้ลงังานอีกดว้ย ในส่วนของกล่องบรรจุภณัฑท์ี่
บรษัิทใช ้บรษัิทใชก้ลอ่งที่น  ามากลบัมาใชไ้ด ้โดยลกูคา้สามารถน ากลอ่งเก่ามารบัสนิคา้ที่จดุรบัสนิคา้ของบรษัิทไดด้ว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Keppel REIT (“KREIT”) 

 

Context: 

เมื่อวนัที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 Keppel Corporation ซึ่งเป็น Sponsor ของ KREIT ไดป้ระกาศเขา้ซือ้กิจการ
บริษัท Singapore Press Holdings (SPH) ยกเวน้ธุรกิจสื่อ คิดเป็นมลูค่า 2.24 พนัลา้นเหรียญสิงคโปร ์ซึ่งประกอบดว้ย 
(1) เงินสด 1.08 พนัลา้นดอลลารส์ิงคโปร ์และ (2) สดัส่วนการลงทุน 26% ในหน่วยของ KREIT มูลค่า 1.16 พนัลา้น
ดอลลารส์ิงคโปร ์จาก 46% ที่ Keppel ถืออยู่ใน KREIT หลงัการท าธุรกรรม Sponsor จะถือ 20% ในหน่วยของ KREIT 
ทัง้หมด ซึ่งต ่ากวา่ปัจจบุนั ที่ระดบั 46% อย่างมีนยัส าคญั ขอ้ตกลงดงักลา่วยงัสง่ผลใหเ้กิดการคาดการณว์่า KREIT จะมี
การควบรวมกิจการกบั SPHREIT ซึง่เป็นกอง Retail REIT ของ SPH ซึง่จะมี Sponsor คนเดียวกนัหลงัจากที่ Keppel เขา้
ซือ้กิจการ SPH ท าใหเ้กิดกองทรสัตข์นาดใหญ่ที่มีทรพัยส์ินผสมกนัระหว่าง Office และ Retail ประกาศดงักลา่วไดส้รา้ง
แรงกดดนัในระยะสัน้ตอ่ KREIT จากการลดสดัสว่นการลงทนุของ Sponsor และโอกาสในการสญูเสยีสถานะ Office REIT 
ของ KREIT 

Action: 
วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 KAsset ไดเ้ขา้รว่มการประชมุที่จดัโดย Keppel เก่ียวกบัการเขา้ซือ้กิจการของ SPH 

Outcome:  
KAsset ไดเ้รียนรูว้่า Keppel Corporation คิดว่าสดัสว่นการลงทนุถือ 46% ในหน่วยของ KREIT อยู่ในระดบัที่

สงูเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกบั REITs อื่น ๆ ในสิงคโปรท์ี่มี Sponsor ถืออยู่ประมาณ 20-30% ดงันัน้ Sponsor จึงอยากลด
สดัส่วนการลงทุนเหลือ 20% ในขณะที่ Sponsor จะสนับสนุนกองทรสัตใ์นการเขา้ซือ้ทรพัยส์ินอื่นเพิ่มเติมในอนาคต 
ส าหรับเรื่องการควบรวมกิจการระหว่าง KREIT และ SPHREIT นั้น ทาง Sponsor จะสนับสนุนการพูดคุยระหว่าง
กองทรสัตท์ัง้ 2 กอง โดยคณะกรรมการและผูบ้ริหารของกองทรสัตท์ัง้  2 กองจะเป็นผูต้ดัสินใจ โดยจะตอ้งรบัฟังความ
คิดเห็นของผูถื้อหนว่ยลงทนุทกุแง่มมุ การตดัสนิใจจะตอ้งพิจารณาถึงผลดี และผลเสยี ระหวา่งการสญูเสยีสถานะ Office 
REIT กบัผลประโยชนจ์ากการเพิ่มขนาดของกองทรสัต ์

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 Cuscaden Peak Pte. Ltd. ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ประกอบด้วย Hotel 
Properties Ltd., CLA Real Estate Holdings Pte. Ltd. และ Mapletree Investments Pte. Ltd. ไดย้ื่นขอ้เสนอที่เหนือกวา่
ขอ้เสนอสดุทา้ยของ Keppel ดงันัน้จึงมีแนวโนม้สงูวา่ Keppel จะไมส่ามารถเขา้ซือ้กิจการ SPH ได ้

ณ วนัที่ 9 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 การซือ้กิจการ SPH ยงัไม่ไดเ้ป็นที่สิน้สดุโดยการตดัสินใจของกรรมการ และผู้
ถือหุน้ SPH โดยตลาดยงัคงเห็นวา่ขอ้เสนอของ Cuscaden Peak Pte. Ltd. ยงัคงเหนือกวา่ขอ้เสนอของ Keppel 

 

 

 



บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) (“MAKRO”) 

 

Context: 

MAKRO ถือเป็นบรษัิทท่ีใหค้วามส าคญักบั Suppliers และมีนโยบายสนบัสนนุและสง่เสรมิธุรกิจของ Suppliers 
โดยเฉพาะส่วนที่เป็นเกษตรกรไทยและบริษัทขนาดกลางเล็ก (SME) เป็นอย่างมากเนื่องจากตอ้งการขายสินค้าที่มี
คณุภาพดีและมีปรมิาณที่เพียงพอกบัการวางขายในสาขาของ MAKRO ที่มีกวา่ 145 สาขาในปัจจบุนั  

Action: 

KAsset ไดต้ิดตอ่กบัทาง MAKRO เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมถึงนโยบายและการด าเนินการตามนโยบาย
ดงักลา่ว  

Outcome:  

MAKRO ชีแ้จงวา่ นโยบายการสนบัสนนุและสง่เสรมิ Suppliers ทอ้งถ่ิน แบง่ไดเ้ป็น 2 ดา้นคือ 
1) ดา้นการบรหิารกิจการท่ีดี (Governance) โดย MAKRO มีการจดัอบรมใหก้บั Suppliers ทอ้งถ่ินอยา่งสม ่าเสมอ
ในเรื่อง Anti-corruption และ Good Governance เพื่อยกระดับกิจการของ Suppliers เองและเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของการอยูใ่น Supplier list ของ MAKRO   
2) ดา้นการตลาดและพฒันาผลติภณัฑ ์โดย MAKRO มีทีมงานท่ีเขา้ไปช่วยดแูล ใหค้  าปรกึษาแนะน าทัง้เรือ่งความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ ์ขนาดของสินคา้และลกัษณะของบรรจุภัณฑท์ี่เป็นที่ตอ้งการของลูกคา้ MAKRO การพฒันา
รสชาติของผลิตภณัฑร์ว่มกนั และเมื่อ Suppliers ปฎิบตัิตามค าแนะน าและมาตรฐานตา่งๆ ของ MAKRO แลว้ ก็จะมีการ 
guarantee การรับซือ้ผลิตภัณฑจ์ากทาง MAKRO และ Suppliers สามารถน าสัญญาดังกล่าวไปขอกู้ยืมเงินกับทาง
ธนาคารพาณิชยเ์พื่อมาขยายกิจการได ้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เมก้ำ ไลฟ์ไซแอ็นซ ์จ ำกัด (มหำชน) (“MEGA”) 

 

Context: 

MEGA ไดม้ีการประกาศช่วงตน้ปี 2564 เก่ียวกบัแผนการประหยดัพลงังาน โดยการลดการสรา้งมลพิษ ใชห้ลอด
ประหยดัไฟ รวมถึงการติดตัง้โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยใ์นโครงการเมกา้สเีขียว (Green Mega) 

Action: 

KAsset ไดต้ิดต่อสอบถามกับทาง IR เพื่อสอบถามความคืบหนา้ของโครงการ รวมถึงลกัษณะขัน้ตอนของ
แผนการ และเปา้หมายที่คาดหวงัจะไดร้บั 

Outcome:  

ในทกุกระบวนการผลิตและด าเนินงาน บริษัทไดใ้ชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการสรา้งมลพิษ โดย
บริษัทไดร้ิเริ่มหลายโครงการภายในสว่นการผลิต เช่น การก่อสรา้งโรงงานบ าบดัน า้เสียใตด้ิน การใชโ้รงต้มและเครือ่งดดู
ความชืน้ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง การลดใช้พลังงานโดยการใช้หลอดไฟ T5 และหลอด LED รวมถึงการใช้
เครื่องปรบัอากาศที่ไม่ใชส้าร CFC เพื่อประหยดัพลงังานและรกัษาสิ่งแวดลอ้ม รวมถึงบริษัทฯ ไดต้ิดตัง้โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยต์ัง้แต่ปี 2562 เพื่อลดการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์รวมถึงติดตัง้แผง Solar Cell ในศนูยก์ระจายสินคา้
ยา่งกุง้ และยงัสรา้งโรงงานในประเทศออสเตรเลยีใหม้ีมาตรฐานเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม โดยมีการใชแ้ผง Solar Cell ผลติ
ไฟฟา้ ซึง่คาดวา่จะสามารถลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซดไ์ดอ้ยา่งมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ปตท. น ้ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด (มหำชน) (“OR”) 

 

Context: 

จากทิศทางการใช้พลงังานสะอาดที่มากขึน้ ประกอบกับเทคโนโลยีของ Solar Cell พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงหลายปีจนมาถึงจดุที่การลงทนุตดิตัง้ Solar Cell มีความคุม้คา่เป็นอยา่งมาก OR ไดม้องเห็นโอกาสการด าเนินธรุกิจ 
ลงทนุติดตัง้ Solar Cell ในพืน้ท่ีลกูคา้ หรอื เรยีกวา่ Private PPA (Private Power Purchase Agreement) โดย OR ด าเนิน
ธุรกิจลกัษณะเป็นผูล้งทนุใหแ้ก่ลกูคา้และจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ลกูคา้แทน โดยลกูคา้จะไดป้ระโยชนจ์ากสว่นลดจากอตัรา
ค่าไฟฟ้าที่จ่ายใหแ้ก่ กฟภ./กฟน. ซึ่งท าใหล้กูคา้สามารถประหยดัคา่พลงังานและไดภ้าพลกัษณด์า้นรกัษ์โลก  ซึง่นอกจาก
การด าเนินงานธุรกิจกับลกูคา้แลว้ OR ยงัไดน้ า Solar Cell มาติดตัง้เป็น Solar Rooftop บนสถานีบริการของ OR และ
อาคารของบรษัิทดว้ย 

Action: 

KAsset ไดต้ิดตอ่ทาง OR เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ถึงความกา้วหนา้การด าเนินการติดตัง้ และลกูคา้ที่
เขา้รว่มโครงการประหยดัคา่พลงังานและไดภ้าพลกัษณด์า้นรกัษ์โลกจากการใช ้Solar Cell 

Outcome:  

บริษัทฯ แจ้งว่าลูกคา้มีการตอบรบัเชิงบวกต่อการน า Solar Cell เขา้ติดตัง้ในพืน้ที่ โดยมีลูกคา้ภาคการผลิต
จ านวนหนึ่งแสดงความจ านงเขา้รว่มโครงการ ซึ่งเป็นการตอกย า้ถึงการใหค้วามส าคญัต่อสภาพแวดลอ้มในเชิงบวกของ 
OR และลกูคา้ ตลอดจนลา่สดุ OR ไดท้ าการติดตัง้ Solar Rooftop จ านวน 9 สถานี และ 3 DC, bakery & dry-mix plants 
และมีแผนเพิ่มการติดตัง้รวมทัง้หมด 39 แห่งในปี 2565 ซึ่งทาง KAsset ไดร้บัทราบถึงความก้าวหนา้การด าเนินการ
โครงการเป็นมิตรตอ่สภาพแวดลอ้มนีแ้ละจะคอยติดตามสถานการณด์งักลา่วอยา่งตอ่เนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท โอสถสภำ จ ำกัด (มหำชน) (“OSP”) 

 

Context: 

โอสถสภาเริ่มด าเนินธุรกิจรา้นขายยาในประเทศไทยตัง้แตปี่พ.ศ. 2434 โดยเริ่มตน้จากการผลิตยาสมนุไพรสตูร
โบราณจากศาสตรก์ารแพทย์แผนจีนโบราณที่เน้นการดูแลสุขภาพแบบองคร์วม  ยาตัวแรกที่ได้รับความนิยมอย่าง
แพรห่ลาย ช่ือ “กฤษณากลั่น” มีสรรพคณุช่วยรกัษาอาการปวดทอ้ง ทอ้งเสีย ต่อมาโอสถสภาไดม้ีการพฒันาผลตัภณัฑ์
ใหม่ออกสูต่ลาดอย่างตอ่เนื่องในกลุม่ธุรกิจสินคา้อปุโภคบริโภค โดยมีแนวคิดเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชนใหด้ี
ขึน้ ปัจจุบนับริษัทยงัคงขยายธุรกิจอยา่งตอ่เนื่องเนน้ไปที่นวตักรรมและเทคโนโลยี  สอดคลอ้งไปกบัวิสยัทศันข์ององคก์าร 
“พลงัเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน” 

Action: 

KAsset ไดเ้ขา้พบผูบ้ริหารของโอสถสภาเพื่อรบัทราบขอ้มลูดา้นกลยทุธท์ี่เก่ียวเนื่องกบัแนวนโยบาย ESG และ
ความยั่งยื่น ซึง่เนน้ไปท่ี 5 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ คณุภาพชีวิต สาธารณสขุ การศกึษา กีฬา และ ความช่วยเหลอืเมื่อเกิดพิบตัิ
ภยั 

Outcome:  

โอสถสภาไดม้ีการจดัท าแผนธุรกิจเพื่อใหต้อบสนองต่อนโยบายด้าน ESG และความยั่งยืนของบริษัท โดยในปี 
2564 ไดม้ีการก าหนดเปา้หมายระยะกลางในดา้นตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลติอยา่งชดัเจน ไดแ้ก่ 

1) หว่งโซอ่ปุทาน – มีการประเมิน ESG กบัผูจ้ดัหาวตัถดุิบ 100% 
2) สขุภาวะของผูบ้รโิภค – พฒันาผลติภณัฑท์ี่ปรบัลดน า้ตาลลงส าหรบัผลติภณัฑเ์ครือ่งดื่มทัง้หมดของบรษัิท 
3) สิง่แวดลอ้ม – ตัง้เปา้หมายลดการบรโิภคน า้ลง 40% พลงังาน 10% และลดการปลอ่ยก๊าซ GHG ลง 15% 

KAsset รบัทราบและจะติดตามพฒันาการจากบรษัิทตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) (“PSL”) 

 

Context:  

PSL ไดม้ีการแจง้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในวนัที่ 15 ตลุาคม 2564 เรื่อง ประเด็นตามรายงานข่าวเก่ียวกบัการจบักมุ
ลกูเรือสญัชาติไทยจ านวน 22 ราย บนเรือชญานี นารี ในประเทศไนจีเรีย โดยสื่อต่างประเทศรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 
ตลุาคม 2564 ไดม้ีการจบักุมลกูเรือสญัชาติไทยจ านวน 22 ราย บนเรือชกัธงสิงคโปร ์ของบริษัท พรีเชียส วิชั่นส ์พีทีอี ลิมิ
เดตซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยในสงิคโปรข์อง PSL กลา่วคือ เรอืชญานี นาร ีขอ้หาลกัลอบขนยาเสพติดในประเทศไนจีเรยี 

Action: 

KAsset ไดต้ิดตอ่ทาง PSL เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ถึงผลกระทบจากเหตกุารณด์งักลา่ว  

Outcome:  

PSL ชีแ้จงเพิ่มเติมถึงผลกระทบจากเหตกุารณด์งักลา่ว การควบคมุภายใน มาตรการปอ้งกนั ดงันี ้ 

ผลกระทบจากเหตกุารณ ์

 ผลกระทบเชิงพาณิชย ์คือ มีผลกระทบต่อความเร็วในการขนถ่ายสินคา้ออกจากเรือ ซึ่งไดล้ดลงครึ่งหนึ่งตาม
ค าสั่งของหนว่ยงานบงัคบัใชก้ฎหมายในทอ้งถ่ินของไนจีเรยี 

 PSL คาดว่าผูเ้ช่าเรือ (ลกูคา้) จะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งกบัการขนถ่ายสินคา้ลา่ชา้ เวน้แต่
จะพิสจูนไ์ดว้า่ลกูเรอืของ PSL คนหนึง่คนใดมีสว่นเก่ียวขอ้งในความพยายามลกัลอบคา้ยาเสพติด 

 คา่ใชจ้่ายทางกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัเหตกุารณน์ีไ้ดร้บัการคุม้ครองโดยประกนั P&I ที ่PSL ไดท้ าไว ้

 คา่ใชจ้่ายอื่น ๆ จะอยูภ่ายใตส้ญัญาเช่าเรอืที่ไดท้  ากบัผูเ้ช่าเรอื 

 PSL ไมค่าดวา่จะมีผลกระทบใด ๆ  ในการท าสญัญาเช่าเรอืในอนาคต PSL เป็นบรษัิทท่ีมีช่ือเสยีงดีเยีย่มในตลาด
การขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศ และ PSL คาดหวงัอยา่งเต็มที่ท่ีจะสามารถรกัษาช่ือเสยีงของ PSL ตอ่ไป 

 ในระยะยาว PSL ไม่คาดว่าเหตกุารณใ์นครัง้นีจ้ะสง่ผลกระทบใด ๆ ต่อเรือชญานี นารี หรือ เรือล าอื่น ๆ ในกอง
เรอืของ PSL 

การควบคมุภายใน 

 PSL ไดด้  าเนินการตรวจสอบประวตัิอาชญากรรมของผูส้มคัรเป็นลกูเรอืรายใหมท่กุรายในประเทศไทย  

 ลกูเรือของ PSL เป็นบุคลากรมืออาชีพที่ไดร้บัใบอนุญาต ซึ่งคุน้เคยกับขึน้ตอนการปฎิบตัิงานและขอ้ก าหนด
มาตรฐานของ PSL เพื่อจดัการกบัความเสีย่งตา่ง ๆ อนัอาจเกิดขึน้ 

 PSL ไดจ้ัดท านโยบายเป็นลายลกัษณ์อักษรซึ่งหา้มมิใหม้ีการครอบครอง การบริโภค การจ าหน่ายหรือการ
ลกัลอบขนยาเสพติดโดยลกูเรอืที่ถกูวา่จา้งบนเรอืของ PSL  



 นโยบายของ PSL ระบวุ่าการลกัลอบขนยาเสพติดในรูปแบบใด ๆ เป็นการกระท าผิดรา้ยแรงและความผิดทาง
อาญาที่มีโทษเป็นการเลิกจา้งและการด าเนินคดี และ/หรือ การจ าคกุโดยเจา้หนา้ที่ของประเทศที่เกิดการกระท า
นัน้ / ตรวจพบการกระท านัน้ 

 PSL มีการตรวจสอบภายในประจ าปีเก่ียวกบัมาตรการป้องกันต่าง ๆ โดยทีมงานผูต้รวจสอบเรือที่มีคณุสมบตัิ
และมีประสบการณซ์ึง่รายงานโดยตรงตอ่กรรมการผูจ้ดัการ 

 PSL ไดต้รวจสอบประวตัิของลกูคา้รายตา่ง ๆ ก่อนที่จะท าธุรกิจกบัลกูคา้เหลา่นัน้เพื่อลดความเสีย่งของคูส่ญัญา
และความเสีย่งตอ่ช่ือเสยีง 

มาตรการปอ้งกนั 

 PSL ไดแ้จง้ใหเ้รือทกุล าในกองเรือของ PSL ทราบถึงเหตกุารณใ์นครัง้นี ้และเตือนลกูเรือใหร้ะมดัระวงัอยา่งยิ่ง
ในการขนถ่านสนิคา้แหง้เทกอง  

 ลกูเรือที่คอยเฝ้าระวงัระหว่างการขนถ่ายสินคา้ขึน้หรือลงเรือ หากพบเห็นสิ่งตอ้งสงสยัใด ๆ ใหร้ายงานไปที่
กปัตนัและ PSL ทนัที การด าเนินการขนถ่ายสนิคา้จะถกูระงบัทนัทีจนกวา่ปัญหาจะไดร้บัการแกไ้ข 

 ในกรณีพบยาเสพติดผิดกฎหมาย จะตอ้งแจง้หนว่ยงานบงัคบัใชก้ฎหมายในทอ้งที่ทราบทนัที 

PSL มุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจที่ชอบดว้ยกฎหมายและขอประณามการกระท าใด ๆ อนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
อย่างรา้ยแรง รวมถึงการลกัลอบคา้ยาเสพติ PSL ขอยืนยนัว่า PSL ไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งในลกัษณะใด ๆ กบัการกระท าผิด
กฎหมายดงักลา่ว และตัง้ใจที่จะรว่มมือกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ  ที่เก่ียวขอ้งตอ่ไปจนกวา่คดีจะสิน้สดุ ในขณะท่ีการสอบสวนยงั
ด าเนินอยู่ PSL ยงัไดป้ระสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้สถานทูตไทยในประเทศไนจีเรียเพื่อใหแ้น่ใจว่ามีการ
รกัษาสทิธิขัน้พืน้ฐานของลกูเรอืของ PSL  

PSL จะแจง้ให ้KAsset ทราบถึงความคืบหนา้ที่ส  าคญัเก่ียวกบัคดีนีต้อ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) (“PTTEP”) 

 

Context: 

PTTEP ไดม้ีการแจง้ขา่วทาง ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในวนัท่ี 19 มี.ค. 2564 วา่ จากกรณีที่กลุม่ผูเ้ลีย้งสาหรา่ยใน

ประเทศอินโดนีเซยีไดย้ื่นฟอ้งบรษัิท PTTEP Australia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (PTTEP AAA) ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของ 

ปตท.สผ. ตอ่ศาลสหพนัธรฐัประเทศออสเตรเลยี ในปี 2559 โดยเป็นการด าเนินคดีแบบกลุม่ (Class Action) เพื่อเรยีกรอ้ง

คา่เสยีหายจากเหตกุารณน์ า้มนัรั่วไหลของแหลง่มอนทาราที่เกิดขึน้เมื่อปี 2552 โดยศาลฯ มคี  าตดัสนิเมื่อวนัท่ี 19 มีนาคม 

และ 25 ตลุาคม 2564 รวมถงึมีค  าสั่งในประเด็นคดี (Final Orders) ในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564  

Action:  

KAsset ไดต้ิดตอ่ทาง PTTEP และสอบถามถงึคดีความทีเ่กิดขึน้ รวมทัง้สาเหตขุองเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ ผลกระทบ

และแนวทางในการปอ้งกนัแกไ้ข  

Outcome:  

PTTEP ไดชี้แ้จงว่าอา้งอิงจากหลกัฐานทางวิทยาศาสตรพ์บว่าการแพรก่ระจายของคราบน า้มันไม่ไดไ้ปถึงแนว

ชายฝ่ังของประเทศออสเตรเลียและประเทศอินโดนีเซียและไม่ไดส้่งผลต่อสิ่งแวดลอ้มในแถบทะเลติมอรใ์นระยะยาว 

นอกจากนีท้าง PTTEP ไดเ้ปิดเผยถึงสาเหตเุหตกุารณร์ั่วไหลครัง้นีว้า่ เกิดจากความลม้เหลวในการรกัษาระบบปอ้งกนัหลมุ

เจาะ การขาดทกัษะของพนกังาน การไม่ปฏิบตัิตามขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน และการควบคมุดแูลของบรษัิทท่ีท าไดไ้มท่ั่วถึง 

ทัง้นีท้าง PTTEP ไดม้ีกระบวนการป้องกันและแกไ้ขโดยพฒันาระบบเพื่อน าเทคโนโลยีใหม่ๆมา ช่วยการท างานภายใน

เพื่อใหร้ดักุมมากขึน้ ท าใหก้ารด าเนินงานในอนาคตจะเป็นไปอยา่งปลอดภยั ในสว่นของประเด็น สิ่งแวดลอ้ม PTTEP ได้

ใหค้วามรว่มมือกบัศนูยร์กัษาความปลอดภยัทางทะเลของออสเตรเลีย (Australian Maritime Safety Authority - AMSA) 

เพื่อแสดงความรบัผิดชอบและตรวจสอบคราบน า้มนัรั่วไหลจากแหลง่มอนทาราไปถึงแนวชายฝ่ังของประเทศออสเตรเลยี

และประเทศอินโดนีเซีย โดยทาง PTTEP มีการพ่นสารสลายคราบน า้มันในปริมาณเหมาะสม และน าทุ่นลอยมาช่วย

ควบคุมการแพร่กระจายของน า้มนัใหอ้ยู่ในวงจ ากดั รวมถึงมีการวางแผนระยะยาวเพื่อท าการศึกษาวิจยัและเฝ้าระวงั

ผลกระทบตอ่ระบบนิเวศทางทะเล ดงันัน้ ดว้ยเหตผุลขา้งตน้และการพิจารณาค าพิพากษาโดยละเอียด PTTEP AAA ไดใ้ช้

สทิธิยื่นขออทุธรณใ์นคดีดงักลา่วตอ่ศาลสหพนัธรฐัประเทศออสเตรเลยีแลว้ ทัง้นีห้ากมีความคืบหนา้ที่ส  าคญั ทาง PTTEP 

จะมีการแจง้ใหท้ราบตอ่ไป 

 

 

 



บริษัท รำช กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“RATCH”) 

 

Context: 

ตามที่ RATCH ไดม้ีการจัดการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่  1/2564 เรื่องพิจารณาขออนุมัติการเขา้ซือ้หุน้
สามญัรอ้ยละ 45.515 ใน PT Paiton Energy และ Minejesa Capital B.V. ซึ่งประกอบกิจการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ก าลงัการ
ผลิต 2,045 เมกะวตัต ์ทัง้นี ้ เนื่องดว้ยปัจจบุนัมีการรณรงคล์ดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก และสง่เสริมการลงทนุในโรงฟา้
พลงังานสะอาด จึงท าใหห้ลายบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟา้หลีกเลี่ยงการลงทนุใหม่ในโรงไฟฟ้าถ่านหิน  การที่ RATCH 
เพิ่มสดัสว่นการลงทนุในโรงไฟฟ้าถ่านหินมากขึน้ จาก 13% เป็น 26% ของก าลงัการผลิตของบริษัท ท าใหน้กัลงทนุสว่น
ใหญ่มีความกงัวลตอ่นโยบายด าเนินงานของบริษัทในการใหค้วามส าคญักบัผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

Action: 

 KAsset ไดต้ิดตอ่ทางบรษัิทฯ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ถึงสาเหตขุองการเขา้ลงทนุในโรงไฟฟา้ถ่านหิน
เพิ่มเติม และนโยบายการลงทนุของบรษัิทท่ีค านงึถึงปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้มอยา่งไร 

Outcome:  

RATCH ชีแ้จงถึงสาเหตกุารเขา้ลงทุนในโครงการดงักล่าวว่า เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ใหอ้ตัราผลตอบแทนดี
และสามารถต่อยอดความสามารถในการท าก าไรของบริษัทได ้ทัง้นี ้บริษัทมองเป็นการลงทุนที่สมเหตุสมผล เนื่องจาก
ก าลงัการผลติสว่นหนึง่ของบรษัิทเริม่ทยอยหมดสญัญาในช่วง 5-7 ปีขา้งหนา้ การลงทนุในโครงการดงักลา่วจะท าใหเ้สริม
การขยายก าลงัการผลติโดยรวมของบรษัิทฯในระยะยาว อยา่งไรก็ตาม บรษัิทมีตัง้เปา้การลงทนุใหม่ๆ ในโครงการโรงไฟฟา้
พลงังานสะอาดเพิ่มขึน้ในอนาคตจากสดัสว่น 15% ในปัจจุบนั เป็น 25% ในปี 2025 คิดเป็นเพิ่มก าลงัการผลิตสว่นของ
พลงังานสะอาด 200-300 MW ตอ่ปี โดยเนน้ลงทนุในประเทศออสเตรเรยี ลาว เวียดนาม และอินโดนีเซีย และทาง KAsset 
รบัทราบและจะติดตามความคืบหนา้ของบรษัิทตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท สมบูรณ ์แอ๊ดวำนซ ์เทคโนโลย ีจ ำกัด (มหำชน) (“SAT”) 

 

Context: 

SAT อยู่ในธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับการผลิตรถยนต ์ซึ่งอาจมีประเด็นความกงัวลเก่ียวกบัดา้นสิ่งแวดลอ้มเรื่องของ
ขบวนการผลติ หรอืการท าลายของเสยีจากโรงงาน เพื่อไมใ่หเ้ป็นปัญหาตกคา้งและท าลายสิง่แวดลอ้มตอ่ไปในอนาคต 

Action: 

KAsset ไดต้ิดต่อทาง IR ของบริษัทฯ เพื่อสอบถามถึงแนวคิดเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มตลอดทัง้ห่วงโซ่
อปุทาน รวมถึงลกัษณะขัน้ตอนของแผนงาน และเปา้หมายที่คาดหวงัจะไดร้บั 

Outcome:  

SAT ไดย้ดึมั่นท่ีจะด าเนินงานตลอดทัง้หว่งโซอ่ปุทาน ไดแ้ก่ การออกแบบ การขนสง่ การผลติ การสง่มอบและใช้
ผลิตภณัฑข์องลกูคา้ ผูบ้ริโภค และการก าจดัของเสีย โดยมุ่งมั่นที่จะใหเ้ป็นมิตรกบัสิ่ งแวดลอ้มตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ และวฏั
จกัรของผลติภณัฑ ์เพื่อมุง่สูส่งัคมคารบ์อนต ่าอยา่งยั่งยืน โดยใชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่มากที่สดุ รวมถึงใหค้วามส าคญักบั
การอนุรกัษ์พลงังาน พฒันากระบวนการผลิตที่สามารถปกป้องสิ่งแวดลอ้ม และป้องกันมลพิษไดอ้ย่างต่อเนื่อง รวมทัง้
สง่เสรมิใหบ้คุลากรมีความรู ้ความตระหนกัดา้นสิง่แวดลอ้มและอนรุกัษ์พลงังาน และความรบัผิดชอบตอ่สงัคม โดยใหถื้อ
เป็นหนา้ที่ของพนกังานทกุคนที่ตอ้งรว่มมือกนัด าเนินการจดัการสิง่แวดลอ้มและอนรุกัษ์พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพและ
ตอ่เนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ปูนซิเมนตไ์ทย จ ำกดั(มหำชน) (“SCC”) 

 

Context: 

SCC ไดม้ีการแจง้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในวนัที่ 29 ตุลาคม 2564  เรื่อง เหตุเปลวไฟในอุโมงคส์ายไฟบางส่วนที่
หน่วยผลิตปูนซีเมนตข์อง บริษัทปูนซิเมนตไ์ทย (แก่งคอย) จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SCC ในกลุ่มธุรกิจซีเมนตแ์ละ
ผลิตภณัฑก์่อสรา้ง โดยเปลวไฟดงักลา่วเกิดขึน้ในช่วงเชา้วนัที่ 29 ตลุาคม 2564 ท่ีหน่วยผลิตปนูซีเมนต ์อ าเภอแก่งคอย 
จงัหวดัสระบรุ ีซึง่ขณะนีส้ามารถควบคมุเหตกุารณไ์ดแ้ลว้  

Action: 

วนัที่ 29 ตุลาคม 2564 KAsset ไดต้ิดต่อทาง SCC เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมถึงผลกระทบต่อชุมชน 
สิง่แวดลอ้มบรเิวณใกลเ้คียง และผลประกอบการของ SCC 

Outcome:  

SCC ชีแ้จงว่า เหตุการณด์งักล่าวเกิดจากฉนวนสายไฟเสื่อมสภาพ อย่างไรก็ตามไม่มีผูไ้ดร้บับาดเจ็บและไม่
ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดลอ้มบริเวณใกลเ้คียง รวมทัง้ไม่กระทบกับการส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ในประเทศ
เนื่องจากมีปริมาณสินคา้เพียงพอสามารถบริหารจดัการได ้อาจสง่ผลกระทบต่อลกูคา้สง่ออกเพียงบางสว่น SCC ชีแ้จง
เพิ่มเติมวา่ บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย (แก่งคอย) จ ากดั ใหค้วามส าคญักบัมาตรการความปลอดภยัอยา่งเขม้งวด และมีการท า 
Routine inspection เป็นประจ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) (“SCGP”) 

 

Context: 

ตามที่ปรากฏขา่วในสื่อหนงัสือพิมพใ์นช่วงวนัที่ 10 เดือนกนัยายน 2564  เก่ียวกบักรณีการเขา้ตรวจสอบสนิคา้
ขาเขา้ ณ ศนูยเ์อกซเรยแ์ละเทคโนโลยีศลุกากร ส านกังานศลุกากรทา่เรอืแหลมฉบงั จงัหวดัชลบรุ ีของบรษัิท สยามคราฟท์
อตุสาหกรรม จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยของ SCGP ส าแดงผิดขอ้เท็จจริง โดยส าแดงเป็นสินคา้เศษกระดาษไม่ไดแ้ยก พิกดั 
4707.90.00 น า้หนกัรวม 294 ตนั ซึ่งผลการตรวจสอบสินคา้ในตูด้งักลา่ว พบของอนัมีลกัษณะเขา้ข่ายเป็นขยะเทศบาล 
พิกัด 3825.10.00 ซึ่งมีความผิดตามมาตรา 202 มาตรา 244 และมาตรา 252 แห่งพระราชบญัญัติศลุกากร พ.ศ. 2560 
พระราชบญัญตัิการสง่ออกไปนอกและการน าเขา้ในราชอาณาจกัรซึง่สินคา้ พ.ศ. 2522 และประกาศกระทรวงพาณิชย ์ซึง่
ก าหนดใหข้ยะเทศบาลเป็นสนิคา้ที่ตอ้งหา้มน าเขา้และหา้มน าผา่นราชอาณาจกัร พ.ศ. 2562  ซึง่ทางกรมควบคมุมลพษิได้
มีการเรยีกบรษัิท สยามคราฟทอ์ตุสาหกรรม จ ากดั เขา้ชีแ้จงในเรือ่งดงักลา่ว 

Action: 

KAsset ไดต้ิดตอ่ทาง SCGP เพื่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมถงึสาเหตขุองเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ตามขา่ว ขัน้ตอน
ในการตรวจสอบแกไ้ขและการบรหิารจดัการในอนาคต   

Outcome:  

SCGP ไดใ้หข้อ้มลูในเบือ้งตน้วา่อยูร่ะหวา่งตรวจสอบรายละเอียดกบั supplier และหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยปกติเศษกระดาษที่น าเขา้จะมี waste ปนเขา้มาบา้งแตจ่ะไมเ่กินคา่ปนเป้ือนท่ีก าหนดเป็นมาตรฐานไว ้ บรษัิทจะมีการ
ตรวจสอบสนิคา้ที่น าเขา้ตัง้แต ่ณ ประเทศตน้ทางจนถึงปลายทาง โดยเป็นการสุม่ตรวจ ซึง่ในสว่นของ waste ที่ปนมา โดย
ปกติ บรษัิทฯจะน าไปใชใ้นการผลติไฟฟา้ทัง้หมด ไมม่ีเหลอืทิง้หรอืฝังกลบตามนโยบาย  zero landfill ของบรษัิทฯ  ในกรณี
ที่เกิดขึน้ตามข่าว เป็นการน าเขา้เศษกระดาษที่ไม่ไดค้ดัแยกที่มีการปนเป้ือนเกินคา่มาตรฐาน ซึ่งถือว่าเป็นกรณีที่ผิดปกติ
มาก  ทัง้นี ้บริษัทอยู่ระหว่างติดตามขอ้มูลในรายละเอียด และจะไดม้ีการก าหนดแนวทางในการด าเนินการเพื่อป้องกัน
ไมใ่หเ้กิดเหตกุารณเ์ช่นนีอ้ีก     

KAsset ไดต้ิดตามความคืบหนา้อีกครัง้ในเดือนธนัวาคม SCGP ไดใ้หข้อ้มลูเพิ่มเติมในกรณีดงักลา่ววา่เป็นการ
น าเขา้สินคา้จากบริษัทคู่คา้ซึ่งเป็นหนึ่งในคู่คา้ในการน าเขา้ waste paper ของบริษัทในประเทศสหรฐัอเมริกาที่เป็น
ประเทศตน้ทางของสินคา้น าเขา้ lot ดงักลา่ว  ซึ่ง supplier รายนีไ้ดเ้คยน าเขา้สินคา้ใหก้บับริษัทมาแลว้ ในกรณีที่เกิดขึน้ 
เป็นการน าเขา้ทัง้หมด 14 ตูส้ินคา้ ซึ่งมีการพบเศษกระดาษปนเป้ือนเกินค่ามาตรฐาน  หลงัจากที่ตรวจพบ บริษัทฯ ได้
ยกเลิกการรบัสินคา้และด าเนินการส่งกลบัสินคา้ทัง้ 14 ตูไ้ปยงัประเทศตน้ทางโดย supplier เป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่าย
ทัง้หมด   นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัไดถ้อดรายช่ือ supplier รายนีอ้อกจากรายช่ือ supplier ผูน้  าเขา้ waste paper ของบรษัิท
ฯ และเพิ่มความเขม้งวดในการตรวจสอบสินคา้ ณ ประเทศตน้ทางเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดเหตกุารณใ์นลกัษณะนีอ้ีก โดย
ก าหนดแนวทางเพิ่มเติมในขัน้ตอนการตรวจสอบสินคา้ที่ประเทศตน้ทางจากเดิมก าหนดใหเ้ป็นการสุม่ตรวจ เปลี่ยนเป็น
การตรวจสอบทัง้ 100% โดย supplier และให ้supplier ออกใบรบัรองการตรวจสอบเพื่อยืนยนัการปฏิบตัิการอีกครัง้หนึง่ 



บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิงแอนดค์อนสตรัคชั่น จ ำกัด(มหำชน) (“STEC”) (Case I) 

 

Context: 

ตามที่ปรากฏข่าวในหนังสือพิมพ์ว่า STEC ยกเลิกการเข้าซือ้กิจการบริษัทย่อยของ STPI ตามที่ได้มีมติ
คณะกรรมการบริษัทใหเ้ขา้ท ารายการ เมื่อวนัที่ 24 กนัยายน 2563 รวมถึงไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชุมวิ สามญัผูถื้อหุน้
เมื่อวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 นัน้  

Action: 

KAsset ไดต้ิดตอ่ STEC เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ถึงสาเหตขุองเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ 

Outcome:  

STEC ชีแ้จงวา่ จากสถานการณโ์รคระบาด Covid-19 ที่ระบาดอยา่งตอ่เนื่องในปี 2564 สง่ผลใหก้ารเปิดประมลู
โครงสรา้งพืน้ฐานของภาครฐั รวมทัง้งานก่อสรา้งของภาคเอกชนมีการลา่ชา้ออกไป ซึง่คาดวา่ยงัไมฟ้ื่นตวัในระยะเวลาอนั
ใกล ้อนัจะสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่การลงทนุในกิจการของ บจก. เอส ที ไอ ที ดงันัน้ เพื่อความมั่นใจ บริษัทฯ จึง
ไดว้่าจา้งที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ซี.เจ. มอรแ์กน จ ากัด ในการร่วมกันจัดท าประมาณการทางการเงินใหม่ ภายใต้
สมมติฐานท่ีเปลีย่นไปอยา่งมีนยัส าคญัจากผลกระทบของโรคระบาด Covid-19 ผลปรากฎวา่ เมื่อพิจารณาจากเงินลงทนุ 
การเขา้ท ารายการจะท าใหผ้ลตอบแทนของผูถื้อหุน้ (Equity IRR) ลดลงเหลือรอ้ยละ 0.16 จากเดิมที่ประเมินไวร้อ้ยละ 
16.53 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัจากที่ไดเ้สนอไวต้่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่  27 
พฤศจิกายน 2563 รวมถึงเป็นผลตอบแทนที่ไมคุ่ม้คา่ตอ่การลงทนุ  

STEC ไดส้อบถามราคาซือ้ขายกิจการ บจก. เอส ที ไอ ที กับ บมจ. เอสทีพี แอนด ์ไอ แลว้ และไดร้บัค าตอบ
ยืนยนัราคาเดิม ทัง้สองฝ่ายจึงไมบ่รรลขุอ้ตกลงรว่มกนั ดงันัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งพิจารณาดว้ยหลกัความ
ระมดัระวงั รวมถึงเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ เห็นว่าการลงทนุซือ้กิจการของ บจก. เอส ที ไอ 
ที ในราคาและเง่ือนไขการช าระเงินเดิมไมคุ่ม้คา่ตอ่การลงทนุ จึงมีมติเป็นเอกฉนัทไ์มเ่ขา้ท ารายการซือ้กิจการ บจก. เอส ที 
ไอ ที จาก บมจ. เอสทีพี แอนด ์ไอ  

KAsset รบัทราบและเห็นดว้ยกบัการตดัสนิใจดงักลา่วที่ค  านงึถึงผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีอื่นอื่นและหลีกเลี่ยงประเด็น
เรือ่งความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 

 

 

 

 



บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิงแอนดค์อนสตรัคชั่น จ ำกัด(มหำชน) (“STEC”) (Case II) 

 

Context: 

ตามที่มีข่าวในวนัที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ว่าคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตเห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
ไดม้ีมติชีม้ลูความผิด STEC และผูบ้ริหารระดบัสงูบางท่าน โดยกลา่วหาวา่ STEC มีสว่นสนบัสนนุในการกระท าความผิด
ของเจา้หนา้ที่ของรฐั  4 ราย ท่ีรว่มกนัเรียกรบัเงินจ านวน 20,000,000 บาท จากบริษัท มิตซูบิชิ ฮิตาชิ พาวเวอร ์ซิสเต็มส ์
จ ากดั ที่รบัว่าจา้งก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นรว่ม จงัหวดันครศรีธรรมราช เพื่อใหเ้รือล าเลียง 3 ล า เขา้เทียบท่า
เพื่อขนถ่ายชิน้สว่นของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าโดยไม่ชอบ เนื่องจากเรือมีขนาดใหญ่เกินกว่าท่าเทียบเรือที่จะรองรบัได ้ทาง 
STEC ไดส้่งจดหมายต่อกรรมการและผูจ้ัดการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อชีแ้จงกรณีถูกกล่าวหาว่ามีส่วน
สนบัสนนุในการกระท าความผิด 

เมื่อวนัที่ 15 ธ.ค. 2563 ที่ผ่านมา ท่ีประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเสียงขา้งมาก 6 ต่อ 3 เสียง ไม่สัง้ฟ้อง 
STEC ในคดีดงักลา่ว เนื่องจากการไตส่วนของ ป.ป.ช. ไมต่รงมาตรกฎหมายมาตัง้แตต่น้ และเห็นควรฟอ้งเฉพาะเจา้หนา้ที่
รฐั 4 รายอยา่งเดียว และ วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 STEC แจง้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการป.ป.ช. ที่มีความเห็นไมฟ่อ้ง
คดีอาญากบั STEC และนายภาคภมูิ ศรชี านิ ตอ่ SET 

Action: 

KAsset ไดม้ีการติดตามขอ้มลูมาตลอด และไดม้ีการติดตอ่ไปยงั STEC เพื่อสอบถามเพิ่มเติม 

Outcome:  

KAsset รบัทราบเรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการป.ป.ช. ที่มีความเห็นไม่ฟ้องคดีอาญากบั STEC และ
นายภาคภูมิ ศรีช านิและรบัทราบว่า STEC มีการทบทวนหลกัธรรมาภิบาลและมาตรการป้องกันปราบปรามการทจุริต
ภายในองคก์รอยา่งเขม้งวด 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เอสวีไอ จ ำกัด (มหำชน) (“SVI”) 

 

Context: 

บมจ. เอสวีไอ ไดช้่วยเหลอืพนกังานของบรษัิท ในช่วงเวลาที่การแพรร่ะบาด Covid-19 รุนแรง โดยไดจ้ดัท าพืน้ที่
ใหพ้นกังานอยูอ่าศยั พรอ้มทัง้จดัหาวคัซีนใหพ้นกังาน  

Action: 

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 บลจ. กสิกรไทย (“บลจ.”) ไดต้ิดต่อทางบริษัทฯ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
เก่ียวกบัโครงการตา่งๆที่บรษัิทไดช้่วยเหลอืและดแูลในช่วงการแพรร่ะบาดของ Covid-19 

Outcome:  

บริษัทฯ แจง้ว่าไดม้ีการช่วยเหลือพนกังานของบริษัท โดยไดม้ีการปรบัพืน้ที่โรงงานแจง้วฒันะ เพื่อเป็นสถานที่
ใหก้บัพนกังานและครอบครวัอาศยั ในช่วงแพรร่ะบาดของ Covid-19 อีกทัง้ยงัมีการจดัหาวคัซีน sinopharm 5,000 โดส 
ใหก้บัพนกังานในช่วงเดือน ตลุาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ธนบุรี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“THG”) 

 

Context: 

บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป หรือ THG ขยายความร่วมมือ กทม. รบัมือ COVID-19 ร่วมสนบัสนุนภาพรฐั เขา้
บรหิารจดัการโรงพยาบาลเฉพาะกิจ ในสงักดั กทม. 2 แหง่ ไดแ้ก่ โรงพยาบาลราชพิพฒัน ์2 และโรงพยาบาลผูส้งูอายบุาง
ขนุเทียน เพื่อรองรบัผูต้ิดเชือ้ COVID-19 ที่มีอาการสีเหลืองและสีแดง พรอ้มสนบัสนนุงบ 75 ลา้นบาท ช่วยการก่อสรา้ง 
จดัหาอปุกรณก์ารแพทยแ์ละทีมแพทย ์พยาบาล แกไ้ขปัญหาขาดแคลนเตียงเพื่อช่วยคนไขเ้ขา้ถึงการรกัษาไดอ้ยา่งรวดเรว็
เพื่อลดอตัราการเสยีชีวิต พรอ้มใชป้ระสบการณด์า้นการรกัษาพยาบาลและดูแลสขุภาพกวา่ 40 ปีเพื่อช่วยเหลอืประชาชน  

Action: 

KAsset ไดต้ิดต่อทางบริษัทฯ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เก่ียวกับโครงการต่างๆที่ช่วยเหลือประชาชน
ในช่วงการแพรร่ะบาดของ Covid-19 

Outcome:  

บริษัทฯ แจ้งว่าไดม้ีการช่วยเหลือประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของ Covid-19 ประกอบดว้ย โรงพยาบาล
สนาม 3 แห่ง ไดแ้ก่ โรงพยาบาลสนามกองทพับก มณฑลทหารบกที่ 11 โรงพยาบาล ราชพิพฒัน ์2 และ โรงพยาบาล
สงูอายุบางบุนเทียน รวมทัง้สิน้ 800 เตียง นอกจากนัน้ยงัเป็น  ใหก้ารสนบัสนุนทางดา้นหน่วยความร่วมมือบริการฉีด
วคัซีน COVID-19 กรุงเทพมหานคร รว่มกบั หอการคา้ไทย และ ไทยพีบีเอส เป็น 1 ใน 25 หนว่ยบรกิารฉีดวคัซีน COVID–
19 ภายนอกโรงพยาบาล เพื่อใหป้ระชาชานชาวไทยปลอดภยัจาก COVID–19 ซึง่โครงการนีเ้ริม่เปิดใหบ้รกิารตัง้แตว่นัท่ี 7 
มิถนุายน ถึง 22 พฤศจิกายน 2564 รวม 89 วนั โดยมียอดผูเ้ขา้รบับรกิารฉีดวคัซีนรวม 71,189 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ไทยออยล ์จ ำกัด (มหำชน) (“TOP”) 

 

Context: 

จากประเด็นเรือ่งการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นเปา้หมายของทัง้ระดบัประเทศ และระดบักลุม่บรษัิทใน
เครือปตท. รวมทัง้ TOP   การใชพ้ลงังานเป็นหนึ่งในปัจจยัส าคญัในการปลดปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทได้
มีแผนในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังานมาอย่างต่อเนื่อง  อย่างไรก็ดี จากการที่บริษัทอยู่ระหวา่งการขยายธุรกิจ 
(CFP Project) ซึ่งจะส่งผลใหป้ริมาณการใช้พลงังานเพิ่มขึน้ตามไปดว้ย   จึงอยากทราบถึงแผนและเป้าหมายในการ
ด าเนินการในเรือ่งการควบคมุ/ลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกที่ตอ้งจดัท าก่อนที่โครงการใหมแ่ลว้เสรจ็และเริม่ operate ได้
ในช่วงตน้ปี 2024  รวมทัง้เปา้หมายการปลอ่ย GHG หลงัจากโครงการเริม่ด  าเนินการแลว้   

Action: 

วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2564 KAsset ไดต้ิดตอ่ทาง TOP เพื่อสอบถามรายละเอียดในประเด็นดงักลา่ว    

Outcome:  

TOP ไดใ้หข้อ้มลูเก่ียวกบัแนวทางในการด าเนินธุรกิจ  โดยยดึหลกัปฏิบตัิดา้น ESG และไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นสมาชิก 
Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI ดชันีดา้นความยั่งยืนระดบัโลกที่ไดร้บัการยอมรบัระดบัสากล ติดต่อกนั 9 
ปี ซึง่ยืนยนัไดเ้ป็นอยา่งดีถึงการบรหิารจดัการท่ีมีมาตรฐานสงู การสรา้งคณุคา่ใหก้บัผูม้ีสว่นไดเ้สยีอยา่งยั่งยืน รวมทัง้การ
ยอมรบัในระดบันานาชาติ    ส าหรบัแนวทางการขบัเคลือ่นดา้น  ESG ประกอบดว้ย “Enhance” การสนบัสนนุเศรษฐกิจสี
เขียว มีการตัง้เป้า Net Zero Carbon Emission ในปี ค.ศ. 2060, “Engage Society” สรา้งการมีส่วนร่วมกบัสงัคม โดย
การใชพ้ลงังานและเคมีภณัฑท์ี่ยั่งยืน เป็นธุรกิจที่สรา้งประโยชนต์อ่สงัคม และ  “Ensure Good Governance” สรา้งความ
มั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการมีบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งกฎหมาย การขยายธุรกิจไป
ต่างประเทศซึ่งตอ้งใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายของแต่ละทอ้งถ่ิน ขณะเดียวกันคือการพยายามสรา้งความสมดุล ความ
เขม้ขน้ในการควบคมุ เพื่อใหธุ้รกิจด าเนินไปอยา่งแข็งแกรง่ยั่งยืน 

โดยกลยทุธด์า้นความยั่งยืนในปี 2565 ในดา้น Environmental เพื่อลดการปลอ่ยคารบ์อน มีดงันี ้  

 “Energy Efficiency” เป็นการประหยัดพลังงานในการผลิตเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกสู่
สิง่แวดลอ้ม  

 “Decarbonization” โดยน าเทคโนโลยีการดกัจบัก๊าซเรอืนกระจกมาใช ้

 “Afforestration” การชดเชยการดดูซบัคารบ์อนดว้ยการปลกูป่า  

 ตัง้เปา้หมายสดัสว่นรายไดผ้ลติภณัฑท์ี่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้มอยา่งนอ้ย 25% 

ทัง้นี ้TOP อยูใ่นระหวา่งการ review เปา้หมายระยะยาว ของ GHG reduction ซึง่จะสามารถเปิดเผยรายละเอยีด
ไดใ้น  SD report ฉบบัใหม ่ซึง่คาดวา่จะเป็นช่วงเดือนมีนาคม ปีหนา้ 

 



ทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพยแ์ละสิทธิกำรเช่ำดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท (“WHART”) 

 
Context: 

จากสถานการณ์ COVID-19 ทื่ระบาดรุนแรงในประเทศไทยในปี 2564 ประกอบกับจ านวนเตียงและสถานที่
รกัษาพยาบาลที่ไมเ่พียงพอกบัจ านวนผูป่้วย รวมถึงการแยกผูป่้วยที่แมไ้มเ่จ็บป่วยรุนแรง เพื่ อป้องกนัการแพรร่ะบาดของ
เชือ้โรคในการลดจ านวนของผูต้ิดเชือ้รายใหม่ที่จะเพิ่มขึน้ ท าใหเ้กิดการจดัตัง้โรงพยาบาลสนามในประเทศไทย เพื่อเป็น
สถานที่ที่ให้การดูแลรักษาพยาบาลในกลุ่มผู้ป่วยไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อย ด าเนินการ โดยของหน่วยงานที่
รบัผิดชอบในพืน้ท่ี โรงพยาบาล หรอืมลูนิธิตา่งๆ ในประเทศไทย 

ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อง WHART ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัในการช่วยเหลือสงัคม และพิจารณาใหก้ารสนบัสนนุ
สงัคมโดยใหใ้ชพ้ืน้ท่ีในอาคารคลงัสนิคา้ของกองทรสัตจ์ดัตัง้โรงพยาบาลสนาม  

Action: 

ทรัสตีได้ให้การอนุมัติการท ารายการดังกล่าว เนื่องด้วยเห็นว่าการปล่อยให้ใช้พืน้ที่ว่างดังกล่าว เป็นการ
สนบัสนนุในการช่วยเหลอืดแูลสงัคมในสว่นรวม 

Outcome:  

รายละเอียดของการปลอ่ยใหใ้ชพ้ืน้ท่ีคลงัสนิคา้เพื่อเป็นโรงพยาบาลสนาม มีดงันี ้

1. โครงการ WHA Mega Logistics Center Chonlaharnpichit KM.4 อาคาร Warehouse C เลขที่ 111/8-9 หมู่ 7 
ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  
 พืน้ท่ีอาคาร 9,880 ตารางเมตร 
 ด าเนินการโดย สาธารณสขุจงัหวดัสมทุรปราการ 
 ตัง้แตว่นัท่ี 30 มิถนุายน 2564 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 เป็นระยะเวลารวม 3 เดือน 

2. โครงการ WHA Mega Logistics Center Chonlaharnpichit KM.4 อาคาร Warehouse F เลขที่ 111 หมู ่7 ต าบล
บางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  
 พืน้ท่ีอาคาร 6,848 ตารางเมตร 
 ด าเนินการโดย สาธารณสขุจงัหวดัสมทุรปราการ 
 ตัง้แตว่นัท่ี 9 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นระยะเวลารวมประมาณ 6 เดือน 

3. โครงการ WHA Mega Logistics Center Chonlaharnpichit KM.4 อาคาร Warehouse A1 เลขที่ 111/1 หมู่ 7 
ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  
 พืน้ท่ีอาคาร 15,294 ตารางเมตร 
 ด าเนินการโดย มลูนิธิเจรญิโภคภณัฑ ์และโรงพยาบาลจฬุารตัน ์
 ตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยายน 2564 ถึงวนัท่ี 31 สงิหาคม 2565 เป็นระยะเวลารวม 1 ปี 

ปัจจุบนัเหลือแค่โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 ที่ยงัเปิดด าเนินการอยู่ โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 และ 2 ไดห้ยดุ
ด าเนินการและท าการคืนพืน้ท่ีใหก้บักองทรสัตเ์ป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ 


