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รายงานการปฏิบัตติามนโยบายธรรมาภบิาลการลงทุน ประจ าปี 2564 
  

 ตามท่ีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั (“บริษทั”) ไดป้ระกาศรับการ
ปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2560 นั้น  บริษทัขอรายงานการ
ปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลการลงทุนในปี 2564 ตามแนวปฏิบติั 6 ขอ้ดงัน้ี 

 
1. การป้องกนัและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interest management)  

บริษทัมีการก าหนดโครงสร้างการบริหารจดัการ ระบบงาน การควบคุม และมาตรการต่างๆ 
ตลอดจนวิธีปฏิบติัเพื่อป้องกนัและจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเพียงพอและเหมาะสม  เช่น 
มาตรการควบคุมดูแลการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู ้ให้บริการหรือบุคคลอ่ืนใด  มาตรการ
ควบคุมดูแลการลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของพนักงาน (staff dealing) และมาตรการป้องปรามการใช้
ประโยชน์จากการใช้ขอ้มูลภายในของกองทุน (insider trading) เป็นตน้  โดยบริษทัมีการส่ือสารและ
อบรมให้พนกังานเขา้ใจและปฏิบติัตามมาตรการต่างๆ ท่ีก าหนดไว ้ นอกจากน้ี ยงัจดัให้มีกระบวนการ
ก ากบัดูแลและตรวจสอบการปฏิบติัตามอยา่งสม ่าเสมอ 

 
2. การตัดสินใจและติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิดทนัเหตุการณ์ (actively) 

บริษทัมีการติดตามบริษทัท่ีลงทุน (Company’s Stock Universe) อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่า
การบริหารจดัการและการด าเนินงานของบริษทัท่ีลงทุนสามารถน าไปสู่ผลท่ีตอ้งการและรู้ปัญหาตั้งแต่
เร่ิมตน้และทนัเหตุการณ์  

ในปี 2564 บริษทัไดมี้การติดตามบริษทัท่ีลงทุนอยา่งใกลชิ้ด ดงัน้ี 
1. บริษทั เอสวไีอ จ ากดั (มหาชน) (“บมจ. SVI”)    

กรณีท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ส านกังาน ก.ล.ต.) ไดมี้
มาตรการลงโทษทางแพ่งกบัผูบ้ริหารของบมจ. SVI และผูเ้ก่ียวขอ้ง กรณีร่วมกนัซ้ือหุ้น SVI 
โดยรู้หรือครอบครองขอ้มูลภายในก่อนท่ีจะมีการเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
โดยในวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2564 บมจ. SVI ไดแ้จง้การลาออกของผูบ้ริหารท่ีโดนลงโทษแลว้ 
 

ถึงแมว้่าผูบ้ริหารท่ีโดนลงโทษจะลาออกจากการเป็นผูบ้ริหารของ บมจ. SVI แล้วก็ตาม 
คณะกรรมการการลงทุนของบริษทัก็ยงัคงให้มีการติดตามการด าเนินการของบมจ. SVI ใน
การหาแนวทางการป้องกนัมิให้เกิดเหตุการณ์ดงักล่าวข้ึนอีก โดยให้ใช้หลกัระมดัระวงัใน
การลงทุนในหุน้ SVI  
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2. บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (“บมจ. อนนัดา”)    
กรณีท่ีศาลปกครองกลาง (ศาลชั้นตน้) มีค าพิพากษาให้ “เพิกถอน” ค าสั่งอนุญาตก่อสร้าง
โครงการแอชตนั อโศก (Ashton Asoke) ท่ีด าเนินการโดยบริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
อโศก จ ากดั ท่ีไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานรัฐใหก่้อสร้างโครงการดงักล่าวได ้เน่ืองจากศาลมี
ความเห็นวา่เป็นการก่อสร้างท่ี “ผิด พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร” โดยให้มีผลยอ้นหลงัไปถึงวนัท่ี
ออกใบอนุญาต  
บมจ. อนนัดา ไดมี้หนงัสือช้ีแจงต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ว่า ถึงแมว้่า บมจ. อนนัดา จะไม่ได้
เป็นผูถู้กฟ้องร้องในคดีดงักล่าวโดยตรง แต่เป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบและไดรั้บความเสียหาย 
อีกทั้งบมจ. อนนัดา ยงัมีความเห็นต่างจากค าพิพากษาในประเด็นขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมาย
ท่ีส าคญั จึงจะขอใช้สิทธิอุทธรณ์ค าพิพากษาดงักล่าวตามขั้นตอนของกฎหมายไปยงัศาล
ปกครองสูงสุด โดยค าพิพากษาของศาลชั้นตน้ยงัไม่มีผลบงัคบัจนกวา่จะมีค าตดัสินของศาล
ปกครองสูงสุด ทั้งน้ี ผูบ้ริหารยืนยนัว่าโครงการดังกล่าวได้ด าเนินการตามขั้นตอนของ
กฎหมายอยา่งถูกตอ้ง โดยมีหน่วยงานของรัฐเป็นผูค้วบคุมและตรวจสอบทุกขั้นตอน 
 

คณะกรรมการลงทุนของบริษทั พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ถึงแมว้่าค าพิพากษาของศาล
ชั้นตน้จะยงัไม่มีผลบงัคบัจนกว่าจะมีค าตดัสินของศาลปกครองสูงสุด อย่างไรก็ตาม การ
ลงทุนในหุ้นของ บมจ. อนันดา ก็ให้ใช้ความระมัดระวงัในการลงทุน เพราะหากศาล
ปกครองสูงสุดมีค าสั่งพิพากษา “ยนื” ตามศาลชั้นตน้ อาจส่งผลกระทบกบัราคาหุน้ได ้
   

3. บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“THG”) 
กรณีส านกังาน ก.ล.ต. แจง้ให้ THG และนายบุญ วนาสิน ในฐานะประธานกรรมการของ 
THG ช้ีแจงขอ้มูลการให้ข่าวผ่านส่ือเม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2564 เก่ียวกบัการเซ็นสัญญากบั
กระทรวงกลาโหมเพื่อน าเขา้วคัซีนไฟเซอร์ ซ่ึงต่อมาโฆษกกระทรวงกลาโหมได้ออกมา
ปฏิเสธข่าวดงักล่าว รวมถึงการเสียเงินมดัจ าจ านวน 500-600 ลา้นบาทจากการผิดเง่ือนไข
ของสัญญา ซ่ึงส านกังาน ก.ล.ต. เห็นวา่ เน่ืองจากขอ้เท็จจริงดงักล่าวมีความขดัแยง้กนั อาจ
ก่อให้เกิดความส าคญัผิดและอาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้นหรือต่อการ
ตดัสินใจลงทุนหรือต่อการเปล่ียนแปลงในราคาหลกัทรัพย ์
วนัท่ี 10 สิงหาคม 2564 THG ได้เปิดเผยข้อมูลท่ีช้ีแจงกับส านักงาน ก.ล.ต. ต่อตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ดงัน้ี 
 THG และนายแพทยบุ์ญ วนาสิน ไม่ไดเ้ป็นผูใ้ห้ขอ้มูลแก่ส านกัข่าว (ส่ือ) ตามท่ีถูกกล่าว

อา้ง 
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 THG ไม่ไดมี้การวางมดัจ าหรือถูกริบมดัจ าท่ีวางไว ้(ไม่วา่จะเป็นในรูปของเงินสดหรือ
ทรัพยสิ์นอ่ืนใด) ตามท่ีเป็นข่าว 

 THG และพันธมิตร ได้พิจารณาชะลอการเข้าท าธุรกรรมกับตัวแทนผูจ้  าหน่ายใน
สหรัฐอเมริกาท่ีติดต่อสั่งซ้ือวคัซีนโควดิ-19 (จ านวน 20-40 ลา้นโดส) ไวก่้อน 

 

คณะกรรมการลงทุนของบริษทั พิจารณาแลว้มีความเห็นว่า ทาง THG ไดด้ าเนินการช้ืแจง
ขอ้มูลต่อส านกังาน ก.ล.ต. เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ แต่ยงัคงให้มีการติดตามขอ้มูลจากส านกังาน 
ก.ล.ต. เพิ่มเติม (ถา้มี) ต่อไป 

 
3. การเพิม่ระดับในการติดตามบริษัททีล่งทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามตามแนวปฏิบัติตามข้อ 2 ไม่เพยีงพอ 

(escalating investee companies) 
เน่ืองจากหลกัปฏิบติัในขอ้2 ยงัไม่มีประเด็นท่ีตอ้งน ามาพิจารณาเพิ่มเติม จึงไม่มีกรณีท่ีตอ้งเพิ่ม

ความเขม้ขน้ของมาตรการท่ีใชใ้นการติดตามบริษทัท่ีลงทุน 
 

4. เปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง 
บริษทัมีการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมกับบริษทัท่ีลงทุนตามนโยบายและแนวทางท่ีได้

ก าหนดไว ้และไดเ้ปิดเผยการใชสิ้ทธิออกเสียงใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั  
 

5. การร่วมมือกบัผู้ลงทุนอืน่ตามความเหมาะสม (collective engagement) 
บริษทัไดส่้งตวัแทนเขา้ร่วมประชุมกบัสมาคม AIMC สม ่าเสมอ  โดยในปี 2564 ไม่พบเหตุการณ์

ส าคญัท่ีบริษทัตอ้งร่วมมือกบัผูล้งทุนอ่ืนหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียเพื่อด าเนินการใดๆ    
 

6. การเปิดเผยนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนต่อลูกค้าอย่างสม ่าเสมอ 
บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบติัตามนโยบายให้

ลูกคา้และผูถื้อหน่วยลงทุนทราบผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั 


