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กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (THAI CG Funds) มอบเงินสนับสนุนโครงการจัดทาเกมเพือ่ การ
เรียนรู้ การต่ อต้ านคอร์ รัปชันสาหรับเยาวชน จานวนเงินบริจาค 4.5 ล้านบาท
คณะกรรมการสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนได้มอบเงินจากโครงการ THAI CG FUNDS สนับสนุน
โครงการเกมเพื่อการเรี ยนรู ้การต่อต้านคอร์ รัปชัน (Corrupt the Game) สาหรับเยาวชนในโรงเรี ยน ซึ่ งเป็ น
โครงการที่มุ่งเน้นการสื่ อสารปั ญหาและผลกระทบของคอร์ รัปชัน จานวนเงินบริ จาค 4.5 ล้านบาท มุ่งสร้าง
สังคมที่ดีควบคู่ผลตอบแทนการลงทุน
โครงการกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย หรื อ THAI CG Fund นับเป็ นปรากฎการณ์สาคัญของ
อุตสาหกรรมกองทุนรวมไทยที่ มีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งเพื่อยกระดับบทบาทและการทาหน้าที่ ของ
ผูจ้ ดั การกองทุ น สนับ สนุ นการลงทุ นในหลัก ทรั พ ย์จดทะเบี ย นที่ มี ธ รรมภิ บาล ส่ ง เสริ ม การท าธุ รกิ จ ที่
คานึ งถึ งการดูแลสังคม สิ่ งแวดล้อม มีธรรมาภิบาลที่ดี และคานึ งถึ งความยัง่ ยืนในระยะยาว โดยเกิ ดขึ้นมา
จากการรวมตัวกันของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม 11 แห่ งที่ได้ออกจาหน่ ายกองทุนรวมธรรมาภิ
บาลไทยจานวน 12 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2561 รวม 5,791 ล้านบาท โดย
กาหนดเกณฑ์การลงทุนร่ วมกันว่าจะเลื อกลงทุนเฉพาะหุ ้นของบริ ษทั ที่ผ่านการประเมินด้านธรรมาภิบาล
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการไทย (IOD)
ที่มีคะแนนตั้งแต่ 4 ดาวขึ้นไป และต้องเป็ นบริ ษทั ที่ผา่ นการรับรองจาก CAC ว่ามีนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่
ได้มาตรฐานเพื่อป้ องกันการทุจริ ตครบตามเกณฑ์ที่ CAC กาหนด
การลงทุนรู ปแบบนี้ จดั เป็ นหนึ่ งในการลงทุนประเภท ESG Investing (Environment, Social,
Governance) ที่กาลังได้รับความนิ ยมและมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยสู งสุ ดทัว่ โลกในขณะนี้ เนื่ องจากนักลงทุน
เริ่ มเล็งเห็นความสาคัญของปั ญหาที่เกิ ดขึ้นทัว่ โลกไม่วา่ จะเป็ นปั ญหาสังคม สิ่ งแวดล้อม การทาธุ รกิจอย่าง
ขาดความรับผิดชอบ ฯลฯ และเล็งเห็ นว่าการลงทุนผ่านกองทุนรวมที่ให้ความสาคัญกับหลักการ ESG จะ
เป็ นส่ วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้
นอกจากนี้ ความพิเศษของ THAI CG Fund ที่แตกต่าง ESG Investing ในประเทศอื่นๆคือการที่
บลจ. ไทยทุกแห่ งในโครงการนี้ ตกลงร่ วมกันที่จะบริ จาคเงิ น 40% ของค่าธรรมเนี ยมการจัดการกองทุนที่
บริ ษ ทั จัดการได้รับ จากการบริ หารกองทุ น ไปบริ จาคสนับ สนุ นให้ก ับ หน่ วยงานที่ ดาเนิ นกิ จกรรมเพื่ อ

ส่ งเสริ มการต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน่ และกิจกรรมพัฒนาสังคมอีกด้วย จึงนับเป็ นทางเลือกใหม่ให้กบั นัก
ลงทุ นที่ ลงทุ นในกองทุ นรวมดัง กล่ า วได้รับ ทั้ง ผลตอบแทนและมี ส่ วนร่ วมในการสร้ างสรรค์สังคมไป
พร้อมๆกัน
โครงการเกมเพื่อการเรี ยนรู ้การต่อต้านคอร์ รัปชัน (Corrupt the Game) สาหรับเยาวชนในโรงเรี ยน
เป็ นโครงการที่ มุ่งเน้นการสื่ อสารปั ญหาและผลกระทบของคอร์ รัปชัน เกิ ดขึ้นภายใต้ความร่ วมมือระหว่าง
มู ล นิ ธิ เ พื่ อ คนไทยและโอเพ่ น ดรี ม ซึ่ งจะพัฒ นาให้ ร องรั บ การเรี ย นการสอนในห้ อ งเรี ย นด้ว ยเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายในโรงเรี ยนให้มากที่สุด อย่างไรก็ตามโอเพ่นดรี มจะทา
การพัฒนาสาหรับโรงเรี ยนให้รองรับการใช้ในอุปกรณ์ mobile ด้วย เพื่อทาให้โรงเรี ยนที่ไม่มีโครงสร้ าง
พื้นฐานของห้องคอมพิวเตอร์ ยงั มีโอกาสเข้าถึงเกมได้ ซึ่ งการเผยแพร่ เกมจะทาผ่าน 1) การฝึ กอบรมในกลุ่ม
โรงเรี ยนนาร่ อง และ 2) การเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของเกม เพื่อให้โรงเรี ยนอื่นๆ นอกกลุ่มโรงเรี ยนนาร่ อง
สามารถนา toolkit ไปติดตั้งและเริ่ มต้นการเรี ยนการสอนได้ดว้ ยตัวเอง โดยจะคัดเลือกโรงเรี ยนนาร่ อง 100
โรงเรี ยนที่ป รับใช้เครื่ องมือด้วยตัวเองผ่า นอิ นเทอร์ เน็ ตได้เรี ย นรู ้ ผ ลกระทบของการคอร์ รัปชันผ่านเกม
Corrupt โรงเรี ยนละ 200 คน รวม 20,000 คน

