
คู่มือเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการ

และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเส่ียง
ที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ

สําหรับผู้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุน

Guidelines on Management 
and Disclosure of Climate-related Risk 

by Asset Managers

ภาคสมัครใจ
Voluntary



1

สารบัญ

บทนำ� 2

1. ขอบเขตของคู่มือฯ 4

2. Climate	risk	มีคว�มสำ�คัญกับธุรกิจจัดก�รลงทุนอย�่งไร 5

3. Climate	risk	ประกอบด้วยอะไรบ้�ง 7

4. กรอบคำ�แนะนำ�ของ	TCFD	ในบริบทก�รจัดก�รลงทุน 11

 4.1	 หลักธรรม�ภิบ�ล	(governance) 12

 4.2	 ก�รบริห�รจัดก�รลงทุน	(investment	management) 15

 4.3	 ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง	(risk	management) 20

 4.4	 ก�รปฏิบัติหน้�ที่ผู้ลงทุนที่มีคว�มรับผิดชอบ	(stewardship) 28

 4.5	 ก�รเปิดเผยข้อมูล	(disclosure) 30



2

บทนำา

	 ผลกระทบจ�กก�รเจรญิเตบิโตท�งเศรษฐกจิไดน้ำไปสูป่ญัห�สิง่แวดลอ้มทีท่วีคว�มรนุแรงข้�นอย�่งตอ่เนือ่ง	โดยเฉพ�ะ

ด้�นก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ	 (“climate	 change”)	 ซึ่้่งในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่�นม�	 ได้รับก�รยอมรับม�กข้�นว่�เป็น 

คว�มเสี่ยงที่มีคว�มรุนแรงในด้�นของผลกระทบ	

	 ทั�งนี�	 ร�ยง�นจ�ก	 Global	 Risks	 Report	 ของ	World	 Economic	 Forum	พบว่�	 climate	 change	 เป็น 

คว�มเสีย่งท่ีตดิ	5	อนัดบัแรก	ตอ่เนือ่งม�อย�่งย�วน�นตั�งแตป่	ี2553	ซึ่้ง่สอดรบักบัร�ยง�นของคณะกรรมก�รระหว�่งรฐับ�ล

ว่�ด้วยก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ	(The	Intergovernmental	Panel	on	Climate	Change	:	“IPCC”)	ฉบับที่	6	 

ที่เผยแพร่เมื่อเดือนกุมภ�พันธ์	25651		โดยร�ยง�นดังกล่�ว	ระบุว่�อิทธิพลของมนุษย์ทำให้ชั�นบรรย�ก�ศ	มห�สมุทร	และ

ผนืดนิอุน่ข้�น	นอกจ�กนี�	สภ�วะโลกร้อนทีเ่กดิข้�นไดเ้ปลีย่นแปลงระบบนิเวศ	โดยทีไ่ม่ส�ม�รถยอ้นคนืกลบัได	้ส่งผลใหม้ห�สมทุร

จะยังคงอุ่นข้�น	 ธ�รน�ำแข็งบนภูเข�และขั�วโลกจะละล�ยต่อไปเป็นเวล�หล�ยสิบหรือหล�ยร้อยปีต่อจ�กนี�	 และภ�ยในปี 

พ.ศ.	2583	อุณหภูมเิฉลี่ยโลกจะเพิ่มข้�นถง้	1.5	องศ�เซึ่ลเซึ่ียส	เทียบกับระดับกอ่นยุคอุตส�หกรรมในช่วงคริสต์ศตวรรษที	่18	

อย�่งหลกีเลีย่งไมไ่ด	้เวน้แตจ่ะมกี�รลดปรมิ�ณค�รบ์อนจำนวนมห�ศ�ลเท�่นั�นทีพ่อจะชว่ยหยดุยั�งได	้ซึ่้ง่ในประเดน็นี�	ประเทศ

ภ�คีภ�ยใต้กรอบอนุสัญญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วยก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ	 (United	 Nations	 Framework	 

Convention	 on	 Climate	 Change	 :	 UNFCCC)	 ซึ่้่งรวมถ้งประเทศไทย	 ได้พย�ย�มปรับตัวไปสู่เศรษฐกิจค�ร์บอนต่ำ	 

ภ�ยใต้คว�มตกลงป�รีส	(“Paris	Agreement”)	

	 นอกจ�กนี�	องค์ก�รสหประช�ช�ติ	(United	Nations	:	“UN”)	ได้กำหนดเป้�หม�ยก�รพัฒน�เพื่อขับเคลื่อนโลกสู่

คว�มยั่งยืน	 โดยอ�ศัยกรอบคว�มคิดที่มองก�รพัฒน�เป็นแบบ	 3	 มิติ	 ได้แก่	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อมที่มี 

คว�มเชื่อมโยงกันเรียกว่�	“เป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน	หรือ	(Sustainable	Development	Goals	(“SDGs”)	ครอบคลุม

ว�ระก�รพัฒน�ในระยะ	15	ปี	สิ�นสุดในเดือนสิงห�คม	ค.ศ.	2030	โดยได้กำหนดเป้�หม�ย	SDGs	ไว้	17	เป้�หม�ย	โดยที่ 

เป้�หม�ยที่	 13	 ก�รรับมือก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ	 (“climate	 action”)	 เกี่ยวข้องโดยตรงและถือเป็นเป้�หม�ย

ปล�ยท�งที่สำคัญของก�รดำเนินธุรกิจค�ร์บอนต่ำ

	 รัฐบ�ลไทยได้กำหนดยุทธศ�สตร์ก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�ประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจชีวภ�พ-เศรษฐกิจ

หมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว	(Bio-Circular-Green	Economy	:	BCG	Model)	 เพื่อเชื่อมโยงกับหลักคิดปรัชญ�เศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีสอดคล้องกับเป้�หม�ย	 SDGs	 โดยเป็นแนวท�งหลักในก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�ต่�ง	 ๆ	 ในทุกภ�คส่วน	 ทั�งนี�	 

ภ�คตล�ดทุนซ่้ึ่งทำหน้�ที่จัดสรรเงินทุนให้กับระบบเศรษฐกิจเป็นหน้่งในตัวแปรสำคัญที่ช่วยสร้�งคว�มยั่งยืนให้กับประเทศ

และโลกในระยะย�วได้	สำนกัง�นคณะกรรมก�รกำกับหลักทรพัยแ์ละตล�ดหลักทรพัย	์(“สำนกัง�น	ก.ล.ต.”)	ในฐ�นะผู้กำกับ

ดูแลตล�ดทุนตระหนักถ้งคว�มสำคัญของคว�มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับก�รเปลี่ยนแปลงท�งสภ�พภูมิอ�ก�ศ	(“climate	risk”) 

1 Climate	Change	2022	:	Impacts,	Adaptation	and	Vulnerability.	Contribution	of	Working	Group	II	to	the	Sixth	Assessment	Report	

of	the	Intergovernmental	Panel	on	Climate	Change	ที่ม�	:	IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf
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ซึ่้่งเป็นหน้่งในปัจจัยคว�มเสี่ยงด้�นก�รเงิน	 (“financial	 risk”)	 ที่สำคัญ	 ที่อ�จส่งผลกระทบต่อเสถียรภ�พตล�ดทุน	 

ห�กภ�คธุรกิจไม่ตระหนักถ้งผลกระทบที่อ�จเกิดข้�นกับกิจก�ร	 รวมทั�งปรับตัวเพื่อรองรับกับก�รเปลี่ยนแปลงดังกล่�วได้ 

อย่�งทันก�รณ์

	 ด้วยเหตุนี�	สำนักง�น	ก.ล.ต.	จ้งเป็นหน่วยง�นภ�ครัฐไทยแห่งแรก	ที่ประก�ศก�รเข้�ร่วมเป็นผู้สนับสนุนม�ตรฐ�น

ก�รเปิดเผยข้อมูลท�งก�รเงินที่เกี่ยวข้องกับสภ�พภูมิอ�ก�ศ	 (Task	 Force	 on	 Climate-Related	 Financial	 

Disclosures	 :	 “TCFD”)	 อย่�งเป็นท�งก�ร	 เมื่อวันที่	 30	 ธันว�คม	 พ.ศ.	 2563	 ซึ่้่งถือเป็นก้�วสำคัญที่แสดงให้เห็นว่�	 

ตล�ดทุนไทยมีพัฒน�ก�รที่สอดคล้องกับกระแสโลกที่ให้คว�มสำคัญกับก�รขับเคลื่อนด้�น	climate	risk	เช่น	ก�รยกระดับ

ก�รเปิดเผยข้อมูลด้�นสิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และบรรษัทภิบ�ล	 (Environmental,	 Social	 and	 Governance	 :	 “ESG”)	 

ของบริษัทจดทะเบียน	 (“บจ.”)	 ในก�รเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำปี	 (“แบบ	 56-1	One	 Report”)	

ควบคู่ไปกับก�รมีสว่นร่วมจ�กก�รทีป่ระเทศไทยร่วมเป็นภ�คีภ�ยใต้	Paris	Agreement	ในก�รลดก�รปล่อยก�๊ซึ่เรือนกระจก

ลงร้อยละ	 20	 –	 25	 ภ�ยในปี	 พ.ศ.	 2573	 เป็นต้น	 ซึ่้่งเป็นก�รยกระดับตล�ดทุนไทยในก�รตอบโจทย์แผนยุทธศ�สตร์ช�ติ	 

20	 ปี	 และรวมถ้งก�รทำให้ประเทศไทยส�ม�รถบรรลุเป้�หม�ยคว�มเป็นกล�งท�งค�ร์บอน	 (Carbon	Neutrality)	 ในปี	 

พ.ศ.	 2593	 และเป้�หม�ยก�รปล่อยก๊�ซึ่เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์	 (Net	 Zero)	 ในปี	 พ.ศ.	 2608	 ด้วย	 ต�มที่พลเอก	 

ประยุทธ์	 จันทร์โอช�	 น�ยกรัฐมนตรี	 ได้ประก�ศเจตน�รมณ์ไว้ในก�รประชุมรัฐภ�คีกรอบอนุสัญญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วย 

ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ	สมัยที่	26	(COP26)	ณ	เมืองกล�สโกว์	สหร�ชอ�ณ�จักร

 ทั�งนี�	เพือ่เตมิเตม็ระบบนเิวศใหส้มบรูณม์�กข้�น	หน้ง่ในแผนก�รดำเนินง�นทีส่ำคัญในก�รยกระดับศกัยภ�พตล�ดทุน

เพื่อคว�มย่ังยืน	 ภ�ยใต้แผนยุทธศ�สตร์สำนักง�น	 ก.ล.ต.	 ปี	 พ.ศ.	 2565	 จ้งรวมถ้งก�รออกคู่มือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี 

ในก�รบริห�รจัดก�รและเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกับคว�มเสีย่งทีเ่ก่ียวข้องกับสภ�พภูมอิ�ก�ศสำหรับผูป้ระกอบธุรกิจจัดก�รลงทุน	 

(“คู่มือฯ”)	ต�มกรอบคำแนะนำของ	TCFD	ฉบับนี�	เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดก�รลงทุน	(“ผู้ประกอบธุรกิจฯ”)	เช่น	บริษัท

หลักทรัพย์จัดก�รกองทุน	 บริษัทหลักทรัพย์	 เป็นต้น	 ที่บริห�รจัดก�รกองทุนรวม	 กองทุนส่วนบุคคล	 และกองทุนสำรอง 

เลี�ยงชพี	ในฐ�นะผูร้บัจดัก�รเงนิลงทนุใหก้บัผูล้งทนุ2	มแีนวปฏบิตัทิีด่ใีนก�รผนวก	climate	risk	ในกระบวนก�รจดัก�รลงทนุ	

และเปิดเผยข้อมูลอย่�งถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และโปร่งใส	 ซึ่้่งจะช่วยลดคว�มเสี่ยงด้�นก�รฟอกเขียว	 (“greenwashing”)	 

ตลอดจนตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้ลงทุนที่ต้องก�รข้อมูลด้�น	climate	risk	เพิ่มข้�น	เพื่อใช้ประกอบก�รตัดสินใจลงทุน

ได้อย่�งเหม�ะสม

	 สำนักง�น	 ก.ล.ต.	 หวังว่�คู่มือฯ	 ฉบับนี�	 จะช่วยให้อุตส�หกรรมกองทุนและผู้ประกอบธุรกิจฯ	 เป็นกลไกกระตุ้น 

ก�รเปลี่ยนผ่�นไปสู่ระบบเศรษฐกิจสีเขียว	 เพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนในอน�คต	 รวมทั�งจะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 

ให้คว�มสำคัญและบูรณ�ก�รก�รบริห�รจัดก�ร	 climate	 risk	 ในก�รบริห�รจัดก�รกองทุนอย่�งมีประสิทธิภ�พ	 เพื่อเป็น 

สว่นหน้ง่ในก�รพัฒน�ตล�ดทนุไปสูค่ว�มยัง่ยืน	ตอบโจทยย์ทุธศ�สตรช์�ติ	และสง่เสรมิใหต้ล�ดทนุไทยบรรลเุป�้หม�ย	SDGs	

ด้�น	climate	action	ของ	UN	ต่อไป

2 ผู้ลงทุน	หม�ยคว�มรวมถ้ง	ผู้ถือหน่วยลงทุน	เจ้�ของเงินลงทุน	และผู้รับผลประโยชน์
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3	 ด้วยลักษณะก�รลงทุนของทรัสต์เพ่ือก�รลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์	 (“REITs”)	 กองทุนรวมอสังห�ริมทรัพย์	 (“กอง	 1”)	 และกองทุนรวมโครงสร้�ง 

พื�นฐ�น	(“กอง	Infra”)	เป็นก�รลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์ให้เช่�	หรือกิจก�รโครงสร้�งพื�นฐ�น	ที่มีคว�มคล้�ยกับก�รประกอบธุรกิจของ	บจ.	ซึ่้่งแตกต่�ง

จ�กก�รลงทุนของกองทุนรวมทั่วไป	ดังนั�น	คู่มือฯ	ฉบับนี�จ้งไม่ใช้กับ	REITs	กอง	1	และกอง	 Infra	อย่�งไรก็ดี	ผู้ประกอบธุรกิจฯ	ส�ม�รถพิจ�รณ�นำ 

คู่มือฯ	ฉบับนี�ไปใช้ในก�รจัดก�ร	climate	risk	ที่เกี่ยวข้องกับก�รลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี�ยงชีพได้	โดยคำน้งถ้งคว�มต้องก�ร

และวัตถุประสงค์ก�รลงทุนของผู้ลงทุนหรือคณะกรรมก�รกองทุน	และสัญญ�รับจัดก�รกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนสำรองเลี�ยงชีพ
4	บริษัทในเครือ	หม�ยถ้ง	บริษัทหรือนิติบุคคลอื่นใดที่ถือว่�เป็นส่วนหน้่งของกลุ่มบริษัทโฮลดิ�ง	ต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

1.  ขอบเขตของคู่มือฯ

	 1.1	 สำนักง�น	 ก.ล.ต.	 ตระหนักดีว่�ขน�ด	 ขอบเขต	 และรูปแบบธุรกิจ	 รวมทั�งกลยุทธ์ก�รลงทุนของแต่ละ 

ผูป้ระกอบธรุกจิฯ	มคีว�มแตกต�่งกนั	ดงันั�น	สำนกัง�น	ก.ล.ต.	จง้จดัทำคูม่อืฯ	ฉบบันี�ข้�น	เพ่ือว�งแนวปฏบิติัทีด่ด้ี�นก�รบรหิ�ร

จัดก�ร	 และก�รเปิดเผยข้อมูลด้�น	 climate	 risk	 ที่ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ส�ม�รถนำปรับใช้ให้เหม�ะสมกับโครงสร้�ง 

ขน�ด	คว�มซึ่ับซึ่้อนของก�รดำเนินธุรกิจ	และคว�มมีนัยสำคัญของ	climate	risk	ต่อก�รดำเนินง�นของตนเอง	ต�มหลัก

คว�มสมส่วน	(“proportionate	approach”)	โดยคำน้งถ้งวัตถุประสงค์ก�รลงทุนและกลยุทธ์ก�รลงทุนของกองทุนภ�ยใต้

ก�รบริห�รจัดก�รร่วมด้วย	เพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรมต่อไป3  

	 1.2	 อย่�งไรก็ดี	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 มิควรนำแนวปฏิบัติที่ดีในคู่มือฯ	 ฉบับนี�	 ไปเป็นข้อจำกัดในก�รไม่ปฏิบัติต�ม

กฎหม�ยและกฎเกณฑ์์ที่เกี่ยวข้อง	หรือภ�ระผูกพันท�งกฎหม�ยอื่น	ๆ	รวมทั�งมิควรละเลยก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มหลักคว�มไว้

ว�งใจ	(fiduciary	duties)	ซึ่้ง่ถอืเปน็หลกัก�รพื�นฐ�นสำคญัทีผู่ป้ระกอบธรุกิจฯ	ควรปฏบิติัหน้�ทีอ่ย�่งระมดัระวงัและซึ่ือ่สตัย์

สุจริต	ต�มที่ได้รับคว�มไว้ว�งใจจ�กผู้ลงทุน

	 1.3	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	ที่เป็นบริษัทในเครือของผู้ประกอบธุรกิจฯ	ต่�งประเทศ4	 อ�จรับคำแนะนำหรือนำแนวท�ง

ก�รบริห�รจัดก�รและเปิดเผยข้อมูลด้�น	climate	risk	ของผู้ประกอบธุรกิจฯ	ต่�งประเทศม�ใช้	ห�กพิจ�รณ�แล้วเห็นว่�

โครงสร้�งก�รกำกับดูแล	 กรอบและนโยบ�ยด้�นก�รบริห�รจัดก�รและเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ	 climate	 risk	 ของ 

ผู้ประกอบธุรกิจฯ	ต่�งประเทศเป็นไปต�มหลักก�รที่กำหนดไว้ในคู่มือฯ	ฉบับนี�

	 1.4	 สำนักง�น	 ก.ล.ต.	 ค�ดหวังให้เฉพ�ะผู้ที่มีอำน�จในก�รตัดสินใจลงทุนของกองทุน	 ปฏิบัติต�มแนวปฏิบัติที่ดี 

ในคู่มือฯ	 ฉบับนี�	 ดังนั�น	 กรณีผู้ประกอบธุรกิจฯ	 มอบหม�ยก�รจัดก�รลงทุนให้แก่ผู้รับมอบหม�ยก�รจัดก�รลงทุน	 

(“sub-manager”)	 หรือได้รับคำแนะนำก�รลงทุนจ�กที่ปร้กษ�ก�รลงทุน	 (“advisor”)	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ยังคง 

คว�มรับผิดชอบโดยรวมในก�รบริห�รจัดก�ร	climate	risk	และผู้ประกอบธุรกิจฯ	ควรสื่อส�รคว�มค�ดหวังในก�รจัดก�ร	

climate	risk	แก่	sub-manager	หรือ	advisor	ด้วย	โดยผู้ประกอบธุรกิจฯ	ควรจัดให้มีกระบวนก�รที่เหม�ะสม	และขั�นตอน

ก�รประเมินและติดต�มก�รปฏิบตังิ�นของ	sub-manager	หรอื	advisor	ว่�ได้ปฏิบติัต�มกรอบทีผู่ป้ระกอบธุรกิจฯ	ค�ดหวัง

ไว้หรือไม่	อย่�งไร

	 1.5	 ทั�งนี�	สำนักง�น	ก.ล.ต.	เห็นว่�แนวท�งก�รจัดก�รและเปิดเผยข้อมูลด้�น	climate	risk	ของผู้ประกอบธุรกิจฯ	

ควรมีพัฒน�ก�รที่ควบคู่ไปกับวิวัฒน�ก�รด้�นก�รประเมิน	ติดต�ม	และร�ยง�น	climate	risk	ของส�กล	ดังนั�น	สำนักง�น	

ก.ล.ต.	อ�จปรับปรุงคูมื่อฯ	ฉบบันี�	เมือ่เห็นสมควร	เพือ่ให้แนวปฏิบติัในคูมื่อฯ	ฉบบันี�	สอดคล้องกับแนวท�งก�รบริห�รจัดก�ร	

climate	risk	ที่เป็นที่ยอมรับในระดับส�กล	อน้่ง	ตัวอย่�งก�รจัดก�ร	climate	risk	ในคู่มือฯ	ฉบับนี�	เป็นเพียงก�รอธิบ�ย 

ยกตัวอย่�งประกอบเท่�นั�น	จ้งอ�จไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือละเอียดถ้วนทั่ว
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2.  Climate risk มีความสำาคัญกับธุรกิจจัดการลงทุนอย่างไร

	 2.1	 ก�รขย�ยตัวของชุมชนเมือง	 ก�รพัฒน�เศรษฐกิจ	 และก�รเติบโตของภ�คอุตส�หกรรมทั�งในประเทศและ 

ต�่งประเทศ	สง่ผลกระทบโดยตรงกบัก�รบรหิ�รจดัก�รทรพัย�กรธรรมช�ติและสิง่แวดลอ้ม	และสง่ผลใหพ้ื�นทีชุ่มชนเขตเมอืง

มีก�รปล่อยก๊�ซึ่เรือนกระจก	หรือ	Greenhouse	Gases	(“GHGs”)	สู่ชั�นบรรย�ก�ศในอัตร�ที่สูงต�มคว�มเจริญของเมือง

ไปด้วย	เนื่องจ�กมีก�รเผ�ไหม้ของเชื�อเพลิง	ก�รใช้ไฟฟ้�	ก�รขนส่งใช้พลังง�น	ก�รเกิดขยะมูลฝอย	ก�รจัดก�รของเสีย	และ

ก�รลดลงของพื�นที่สีเขียว

	 2.2	 GHGs	 เป็นก๊�ซึ่ที่มีคุณสมบัติในก�รดูดซึ่ับคล่ืนรังสีคว�มร้อนหรือรังสีอินฟ�เรดได้ดี	 ซึ่้่งส�ม�รถเกิดข้�นเอง 

ต�มธรรมช�ติ	เช่น	ไอน�ำ	เป็นต้น	และเกิดข้�นจ�กกิจกรรมของมนุษย์	ได้แก่	ก๊�ซึ่ค�ร์บอนไดออกไซึ่ด์	(CO2)	ก๊�ซึ่มีเทน	(CH4)	

ก๊�ซึ่ไนตรัสออกไซึ่ด์	 (N2O)	 ก๊�ซึ่ไฮโดรฟลูออโรค�ร์บอน	 (HFCs)	 ก๊�ซึ่เพอร์ฟลูออโรค�ร์บอน	 (PFCs)	 ก๊�ซึ่ซึ่ัลเฟอร์ 

เฮกซึ่ะฟลูออกไรด์	(SF6)	และก๊�ซึ่ไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์	(NF3)	โดยก�รปล่อยก๊�ซึ่เรือนกระจกซึ่้่งมีอยู่หล�ยชนิดรวมกันนี�	 

เรียกว่�	“ก�รปล่อยค�ร์บอน”	

	 2.3	 ทั�งนี�	 กิจกรรมที่ก่อให้เกิด	 GHGs	หม�ยถ้ง	 กิจกรรมทุกกิจกรรมที่มีส่วนก่อให้เกิดก�รปล่อย	GHGs	ทั�งที่เกิด 

ข้�นเองต�มธรรมช�ตแิละทีม่นษุยส์ร�้งข้�น	ซึ่้ง่บ�งกจิกรรมกอ่ใหเ้กดิก�รปลอ่ย	GHGs	โดยตรง	บ�งกจิกรรมกอ่ใหเ้กดิก�รปลอ่ย	

GHGs	 โดยอ้อม	 ดังนั�น	 เพื่อให้ง่�ยต่อก�รว�งแผนก�รจัดก�ร	GHGs	 จ้งมีก�รแบ่งกิจกรรมออกเป็น	 3	 ขอบเขต5	 ดังแสดง 

ในแผนภ�พที่	1	

	 2.4	 ก�รปล่อยค�ร์บอนจำนวนม�กเกินกว่�ที่ธรรมช�ติจะรักษ�สมดุลได้	 ทำให้อุณหภูมิของผิวโลกสูงข้�น	 หรือที่

เรียกว่�	‘ภ�วะโลกร้อน’	ซึ่้่งนำไปสู่	‘ภ�วะโลกรวน’	กล่�วคือ	สภ�พอ�ก�ศมีคว�มผิดปกติ	รุนแรง	และแปรปรวน	ทำให้เกิด

คว�มเสี่ยงต่อกิจกรรมท�งเศรษฐกิจและคว�มเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์	 หรือ	 ‘climate	 risk’	 ยกตัวอย่�งเช่น	 ก�รสูญเสีย 

คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ	ภัยพบิตัทิ�งธรรมช�ตทิีก่ระทบตอ่ระบบหว่งโซึ่อ่ปุท�นและก�รดำรงชีวติ	เปน็ตน้	โดย	climate	

risk	อ�จทำให้ธุรกิจต่�ง	ๆ	ได้รับผลกระทบอย่�งมีนัยสำคัญ	เนื่องจ�กผู้ประกอบธุรกิจฯ	อ�จมีคว�มจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน

รูปแบบก�รดำเนินธุรกิจเพื่อบริห�รจัดก�ร	 climate	 risk	 ได้อย่�งทันท่วงที	 ซึ่้่งจะช่วยลดผลกระทบต่อกระแสเงินสดและ 

คว�มส�ม�รถในก�รทำกำไรของบรษิทัในระยะย�ว	รวมทั�งปอ้งกนัก�รเปล่ียนแปลงร�ค�หลกัทรพัยข์องบรษัิทจ�กคว�มเสีย่ง

ดังกล่�วด้วย

5 ต�มหลักส�กลที่ระบุไว้ใน	ISO	14064-1	และ	GHG	Protocol
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 2.5	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ทำหน้�ที่บริห�รจัดก�รทรัพย์สินของผู้ลงทุน	 มีบทบ�ทสำคัญที่ควรบริห�รก�รลงทุน 

อย่�งรบัผดิชอบ	กล่�วคอื	นอกจ�กก�รพจิ�รณ�ลงทนุจ�กปัจจยัด้�นผลตอบแทนแล้ว	ยังควรพจิ�รณ�ในเร่ืองคว�มรบัผิดชอบ

ตอ่ปัจจัยด้�น	ESG	และคว�มเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกับ	ESG	ของบริษทัผูอ้อกหลักทรัพย์ทีก่องทนุลงทุน	(“investee	companies”)	

ซึ่้่งรวมถ้งก�รศ้กษ�และทำคว�มเข้�ใจว่�สถ�นะก�รเงินของ	investee	companies	จะได้รับผลกระทบจ�ก	climate	risk	

ม�กน้อยเพียงใด	 รวมทั�งติดต�มผลกระทบและวิธีก�รที่	 investee	 companies	 จะส�ม�รถปรับตัวและเติบโตต่อไปได้ 

ภ�ยใต้	climate	risk	ที่เกี่ยวข้อง	(“relevance”	หรือ	“relevant”	ต�มแต่กรณี)	และมีนัยสำคัญ	(“materiality”	หรือ	 

“material”	 ต�มแต่กรณี)	 ซึ่้่งก�รดำเนินก�รดังกล่�วจะช่วยลดผลกระทบที่อ�จเกิดข้�นต่อผลก�รดำเนินก�รของกองทุน	 

และนำม�ซึ่้่งผลตอบแทนที่ดีที่สุดของผู้ลงทุนในระยะย�วด้วย

แผนภาพที่ 1 : ขอบเขตการประเมินรายงานข้อมูล GHGs ขององค์กร
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3.  Climate risk ประกอบด้วยอะไรบ้าง

	 3.1	 สำหรับผู้ประกอบธุรกิจฯ	ในฐ�นะผู้บริห�รจัดก�รลงทุนในน�มของผู้ลงทุน	climate	risk	ที่	relevant	และ	

material	 จะส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินที่ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 บริห�รจัดก�ร	 ม�กกว่�ทรัพย์สินที่อยู่ในงบดุลของตนเอง	 โดย	

climate	risk	ทีอ่�จสง่ผลกระทบตอ่ชือ่เสยีงและผลก�รดำเนนิง�นของกองทนุภ�ยใตก้�รบรหิ�รจดัก�รของผูป้ระกอบธรุกจิฯ	

(ต�มแผนภ�พที่	 2)	 ประกอบด้วย	 (1)	 คว�มเส่ียงท�งก�ยภ�พ	 (“physical	 risk”)	 จ�กผลกระทบโดยตรงที่เกิดจ�ก 

ก�รเปลี่ยนแปลงของสภ�พแวดล้อม	 และ	 (2)	 คว�มเสี่ยงจ�กก�รเปลี่ยนผ่�น	 (“transition	 risk”)	 จ�กผลกระทบของ 

ก�รออกกฎเกณฑ์์ของหนว่ยง�นร�ชก�รเพ่ือแกไ้ขปญัห�ด�้นสภ�พภมูอิ�ก�ศ	หรือก�รเปลีย่นแปลงของปจัจยัอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

แผนภาพที่ 2 : Climate risk และผลกระทบต่อการดำาเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจฯ 
และกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ
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	 3.2	 Physical	 risk	 หม�ยถ้ง	 โอก�สที่จะเกิดคว�มเสียห�ยต่อทรัพย์สินและก�รดำเนินธุรกิจจ�กเหตุก�รณ์หรือ 

ภัยธรรมช�ติท่ีเกิดข้�นฉับพลันเป็นครั�งคร�ว	 (“acute	 physical	 risk”)	 เช่น	 ไฟป่�	 น�ำท่วม	 พ�ยุ	 เป็นต้น	 และจ�ก 

ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศท่ีเกิดข้�นอย่�งช้�	 ๆ	 และมีนัยสำคัญในระยะย�ว	 (“chronic	 physical	 risk”)	 เช่น	 

ก�รเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ	 ระดับน�ำทะเล	 ปริม�ณน�ำฝน	 เป็นต้น	 ทั�งนี�	 คว�มถี่ที่เพิ่มข้�นและคว�มรุนแรงของเหตุก�รณ์

สภ�พภูมิอ�ก�ศเลวร้�ยทั�งแบบ	 acute	 physical	 risk	 และ	 chronic	 physical	 risk	 อ�จทำให้มูลค่�ทรัพย์สินของ	 

investee	 companies	 ลดลง	 หรือส่งผลกระทบท�งอ้อมต่อห่วงโซ่ึ่อุปท�น	 ซึ่้่งส่งผลต่อก�รดำเนินง�นของ	 investee	 

companies	และคว�มส�ม�รถในก�รทำกำไรที่ลดลง

ตัวอย่�งของ	physical	risk

	 คว�มเสี่ยงด้�นทรัพย�กรน�ำจ�กเหตุภัยแล้ง	 ทำให้เกิดก�รข�ดแคลนน�ำในตำแหน่งพื�นที่ตั�งของแหล่ง 

เพ�ะปลูกผลผลิตท�งก�รเกษตรและโรงง�นของ	 investee	 companies	 ส่งผลให้ผลผลิตท�งก�รเกษตรมีคุณภ�พ

ด้อยลง	 และร�ค�ผลผลิตลดลง	 ขณะที่ต้นทุนในก�รดำเนินธุรกิจอ�จเพิ่มข้�น	 ซึ่้่งส่งผลกระทบต่อคว�มส�ม�รถ 

ในก�รทำกำไรของ	investee	companies	ในภ�คส่วนที่ได้รับผลกระทบจ�กเหตุภัยแล้งนี�

	 3.3	 Transition	risk	หม�ยถง้	โอก�สทีจ่ะเกิดคว�มเสียห�ยจ�กกระบวนก�รปรับตัวสูส่ิง่แวดลอ้มเศรษฐกจิทีย่ัง่ยนื	

และก�รเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่�ง	 ๆ	 เช่น	 ก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยส�ธ�รณะ	พัฒน�ก�รท�งเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญห�

ท�งสภ�พภูมิอ�ก�ศที่ส่งผลกระทบต่อแนวท�งก�รดำเนินธุรกิจ	 และก�รเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและนักลงทุน	

เป็นต้น

ตัวอย่�งของ	transition	risk

	 กรณีภ�ครัฐมีก�รออกนโยบ�ยเพื่อก�รเปลี่ยนผ่�นไปสู่เศรษฐกิจค�ร์บอนต่ำ	 (“low-carbon	 economy”)	

โดยอ�จพิจ�รณ�ลงโทษ	investee	companies	ที่สร้�งมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม	เช่น	ก�รเปรียบเทียบปรับ	ก�รพักใช้	

หรอืเพิกถอนใบอนุญ�ตประกอบกิจก�รของ	investee	companies	ทีเ่ก่ียวข้องกับก�รเผ�ไหม้	เปน็ต้น	ก�รออกนโยบ�ย

ดังกล่�วอ�จส่งผลกระทบอย่�งมีนัยสำคัญต่อคว�มส�ม�รถในก�รทำกำไรและก�รประเมินมูลค่�หลักทรัพย์ของ	 

investee	 companies	 ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก�รปล่อยค�ร์บอนจำนวนม�ก	 เนื่องจ�กคว�มส�ม�รถ 

ในก�รแข่งขันของ	 investee	 companies	 อ�จลดลง	 รวมทั�งโมเดลธุรกิจของ	 investee	 companies	 อ�จได้รับ 

ผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของตล�ดและคว�มต้องก�รของผู้บริโภคที่ต้องก�รจัดก�รกับผลกระทบต่อสภ�พ 

ภูมิอ�ก�ศ	ซึ่้่งส่งผลให้เกิดสินทรัพย์ด้อยค่�ในอน�คต	(stranded	assets)	ด้วย
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	 3.4	 ด้วยเหตุนี�	 ห�กกองทุนมีก�รลงทุนใน	 investee	 companies	 ที่มีคว�มเสี่ยงด้�น	 physical	 risk	 หรือ	 

transition	risk	ก็อ�จทำให้เกิดคว�มผันผวน	และส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลตอบแทนของกองทุนในระยะย�วได้

 3.5	 นอกจ�กนี�	คว�มเสี่ยงด้�นชื่อเสียง	(“reputational	risk”)	หม�ยถ้ง	คว�มเสี่ยงที่เกิดจ�กก�รที่ส�ธ�รณชน	

ได้แก่	 ผู้ลงทุน	 ผู้มีส่วนได้เสีย	 และหน่วยง�นกำกับดูแลต่�ง	 ๆ	 (“regulators”)	 รับรู้ถ้งภ�พลักษณ์ในเชิงลบ	 หรือข�ด 

คว�มเชื่อมั่นในผู้ประกอบธุรกิจฯ	ซึ่้่งอ�จเกิดจ�กก�รที่ผู้ประกอบธุรกิจฯ	และผู้จัดก�รกองทุน	ตัดสินใจลงทุนใน	 investee	

companies	ทีม่กี�รดำเนนิธรุกจิทีส่่งผลกระทบเชงิลบต่อสภ�พภมูอิ�ก�ศ	 โดยภ�พลกัษณ์ในเชงิลบดงักล่�วอ�จส่งผลกระทบ

ตอ่ร�ยได้	และคว�มส�ม�รถในก�รทำให้มลูค่�ทรัพย์สนิสุทธิทีผู่ป้ระกอบธุรกิจฯ	บรหิ�รจัดก�รเติบโตยิง่	ๆ 	ข้�นไป	ทั�งในปัจจุบนั

และอน�คต

ข้อแนะนำเพิ่มเติม	

	 Investee	companies	ที่กองทุนลงทุน	โดยเฉพ�ะกลุ่มอุตส�หกรรมที่ปล่อยค�ร์บอนสูง	อ�จต้องเผชิญกับ

ก�รฟ้องร้องดำเนินคดีด้�นสิ่งแวดล้อมและสภ�พอ�ก�ศในระยะย�ว	 อันเน่ืองม�จ�กก�รดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม	 หรือก�รดำเนินก�รที่เกี่ยวกับคว�มยั่งยืนที่ไม่รวดเร็วพอ	 ก�รดำเนินคดีดังกล่�วมีแนวโน้มที่จะส่ง 

ผลกระทบต่อชื่อเสียงของ	 investee	 companies	 และอ�จนำไปสู่ก�รเรียกร้องค่�เสียห�ยจ�กผู้ที่ได้รับผลกระทบ	

ซึ่้่งทั�งสองอย่�งนี�ส�ม�รถส่งผลกระทบต่อร�ค�หลักทรัพย์ของ	 investee	 companies	 และต่อผลตอบแทนของ 

กองทุนท่ีลงทุนใน	 investee	 companies	 ดังกล่�ว	 ด้วยเหตุนี�	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 จ้งควรติดต�มคว�มคืบหน้� 

เกี่ยวกับก�รดำเนินธุรกิจอย่�งยั่งยืนของ	investee	companies	อย่�งใกล้ชิดด้วย
 

 3.6	 Climate	risk	อ�จแตกต่�งกันไปต�มกลุ่มอุตส�หกรรม	พื�นที่ท�งภูมิศ�สตร์	ช่วงเวล�	และปัจจัยอื่น	ๆ	ดังนั�น	

climate	risk	จะ	relevant	และ	material	ต่อพอร์ตก�รลงทุนที่ผู้ประกอบธุรกิจฯ	บริห�รจัดก�รหรือไม่	ข้�นอยู่กับขอบเขต

ก�รลงทุน	วัตถุประสงค์	และกลยุทธ์ก�รลงทุนของกองทุน

คำอธิบ�ยเพิ่มเติม	

	 Climate	risk	อ�จมคีว�มสำคัญกบักลุ่มอตุส�หกรรมทีใ่ช้ทรพัย�กรธรรมช�ติสงู	และปล่อยปรมิ�ณค�รบ์อน

จำนวนม�ก	 และในด้�นภูมิศ�สตร์	 บ�งประเทศหรือบ�งพื�นที่ของประเทศนั�น	 ๆ	 อ�จได้รับผลกระทบจ�กสภ�วะ 

สุดขั�วของลมฟ้�อ�ก�ศ	(“extreme	weather	events”)	ที่เกิดจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งสภ�พภูมิอ�ก�ศม�กกว่�

ประเทศอื่น	ๆ	หรือพื�นที่อื่น	ๆ
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		 ทั�งนี�	climate	risk	โดยเฉพ�ะ	physical	risk	มีแนวโน้มที่จะเกิดข้�นอย่�งช้�	ๆ	ในช่วงระยะเวล�ที่ย�วน�น	ดังนั�น

ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 จ้งควรตระหนักว่�ในระยะสั�น	 ก�รรับรู้คว�มเสี่ยงในอน�คตเก่ียวกับ	 climate	 risk	 อ�จจะถูกประเมิน 

ต่ำไป	และมูลค่�ทรัพย์สินที่ประเมินในปัจจุบันอ�จมีก�รเปลี่ยนแปลงในปีต่อ	ๆ	ไปได้

	 3.7	 นอกจ�กก�รที่ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ควรจัดให้มีแนวนโยบ�ยและกระบวนก�รบริห�รจัดก�ร	 climate	 risk	 ที่ดี

เพือ่นำม�ซ่้ึ่งผลตอบแทนทีดี่ทีสุ่ดของผูล้งทุนในระยะย�วแล้ว	ผูป้ระกอบธุรกิจฯ	และผูจั้ดก�รกองทุนส�ม�รถมีบทบ�ทสำคัญ

ในก�รนำพ�ประเทศเปลี่ยนผ่�นไปสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืนได้	 โดยก�รจัดสรรเงินทุนไปยังกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ

สภ�พภูมิอ�ก�ศ	

ข้อแนะนำเพิ่มเติม	

	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	ควรพิจ�รณ�มีส่วนร่วมลงทุนในกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เพื่อช่วยลดคว�มเสี่ยง

และผลกระทบจ�ก	reputational	risk	นอกจ�กนี�	ผู้ประกอบธุรกิจฯ	ควรพิจ�รณ�ดำเนินก�รร่วมกับผู้ที่มีส่วนได้เสีย

อืน่	ๆ 	(collective	action)	เช่น	หน่วยง�นกำกับดแูล	บรษิทัผูจ้ดัทำอนัดบัคว�มน่�เช่ือถอื	นักวชิ�ก�ร	ภ�คประช�สงัคม	

เปน็ตน้	ในก�รประช�สมัพนัธใ์ห	้investee	companies	เกดิคว�มรู้คว�มเข�้ใจทีต่รงกนัเก่ียวกบัผลกระทบจ�กสภ�พ

ภูมิอ�ก�ศสำหรับทุกกลุ่มอุตส�หกรรมและพื�นท่ีท�งภูมิศ�สตร์	 เพ่ือเป็นส่วนหน่้งของกระบวนก�รบริห�รจัดก�ร	 

climate	risk	ที่ดี
 

	 3.8	 ก�รเปลี่ยนผ่�นอย่�งค่อยเป็นค่อยไปทั�งในส่วนของ	investee	companies	และผู้ประกอบธุรกิจฯ	จะช่วยลด	

physical	 risk	 และ	 transition	 risk	 รวมทั�งลดโอก�สท่ีจะเกิดสถ�นก�รณ์	 “เร�ทำน้อยเกินไป	 หรือส�ยเกินไป”	 ซึ่้่งถ้ง 

ตอนนั�น	 ต้นทุนของก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศอ�จสูงข้�น	 และหน่วยง�นภ�ครัฐอ�จใช้ม�ตรก�รบรรเท�ผลกระทบ 

ในลักษณะที่หวังผลโดยทันที	ซึ่้่งอ�จทำให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็ว	(disruption)	ที่กระทบต่อก�รดำเนินธุรกิจได้

 
ข้อแนะนำเพิ่มเติม	

	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ควรให้คว�มสำคัญกับก�รบริห�รจัดก�รกองทุนให้มีคว�มยืดหยุ่นต่อผลกระทบจ�ก	 

climate	 risk	 โดยเริ่มทำคว�มคุ้นชินด้วยก�รผนวก	 climate	 risk	 ในก�รบริห�รจัดก�รกองทุนและเปิดเผยข้อมูล 

ดงักล่�วเพือ่เรียนรูแ้ละเข้�ใจกระบวนก�รท่ีเกีย่วข้อง	รวมทั�งว�งแผนก�รดำเนินก�รในอน�คต	เพือ่พัฒน�กระบวนก�ร

ดังกล่�วให้ดียิ่งขี�น	 ภ�ยใต้กรอบระยะเวล�ที่ตนเองกำหนดให้เหม�ะสมกับบริบทของตน	 ซึ่้่งจะช่วยให้ผู้ลงทุนเห็นถ้ง

คว�มมุ่งมั่น	 และแผนก�รดำเนินง�นของผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ในก�รบริห�รจัดก�ร	 climate	 risk	 ซึ่้่งเป็นหน้่งใน	 

financial	risk	ที่อ�จส่งผลกระทบต่อผลก�รดำเนินง�นของกองทุนและมูลค่�เงินลงทุนของผู้ลงทุนได้



11

4.  กรอบคำาแนะนำาของ TCFD ในบริบทการจัดการลงทุน

	 TCFD	แนะนำ	4	องค์ประกอบหลักในก�รเปิดเผยข้อมูลท�งก�รเงินที่เกี่ยวข้องกับสภ�พภูมิอ�ก�ศ	ซึ่้่งประกอบด้วย

 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ในฐ�นะผู้บริห�รจัดก�รลงทุนในน�มของผู้ลงทุน	มีบทบ�ทสำคัญในก�รปฏิบัติหน้�ที่ผู้ลงทุนที่มี

คว�มรับผิดชอบ	ด้วยก�รผลักดัน	investee	companies	ให้คำน้งถ้งก�รบริห�รจัดก�ร	climate	risk	ควบคู่กับก�รดำเนิน

ธุรกิจอย่�งมีคว�มรับผิดชอบ	 คู่มือฯ	 ฉบับนี�	 จ้งได้นำ	 4	 องค์ประกอบหลักในก�รเปิดเผยข้อมูลท�งก�รเงินที่เกี่ยวข้องกับ 

สภ�พภมูอิ�ก�ศของ	TCFD	ม�ปรบั	เพือ่ให้เข้�กบับริบทก�รบรหิ�รจดัก�รกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิฯ	โดยทีผู้่ประกอบธรุกจิฯ	

ส�ม�รถนำหลักก�รดังกล่�วไปปรับใช้ในก�รดำเนินธุรกิจ	เพื่อรับมือกับคว�มเสี่ยงและโอก�สที่เกี่ยวข้องกับสภ�พภูมิอ�ก�ศ 

ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	ซึ่้่งประกอบด้วย	

	 (1)		 หลักธรรม�ภิบ�ล	(governance)	

	 (2)		 ก�รบริห�รจัดก�รลงทุน	(investment	management)	

	 (3)		 ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง	(risk	management)

	 (4)		 ก�รปฏิบัติหน้�ที่ผู้ลงทุนที่มีคว�มรับผิดชอบ	(stewardship)	และ	

	 (5)		 ก�รเปิดเผยข้อมูล	(disclosure)	

	 ทั�งนี�	ตัวชี�วัดและเป้�หม�ย	(metrics	and	targets)	ทีใ่ช้ในก�รประเมินและจัดก�รคว�มเสีย่งและโอก�สทีเ่กีย่วข้อง

กับสภ�พภูมิอ�ก�ศได้ถูกนำม�รวมในหัวข้อก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง	 (risk	management)	 โดยสำนักง�น	 ก.ล.ต.	 

ได้เพิ่มเรื่องก�รปฏิบัติหน้�ที่ผู้ลงทุนที่มีคว�มรับผิดชอบ	 (stewardship)	และก�รเปิดเผยข้อมูลต�ม	 (1)	 –	 (5)	 ให้ผู้ลงทุน

ทร�บ	เพื่อให้สอดคล้องกับบทบ�ทและหน้�ที่ของผู้ประกอบธุรกิจฯ

(1)		 หลักธรรม�ภิบ�ล	 (governance)	 โดยองค์กรควรกำกับดูแล 

	 คว�มเสี่ยงและโอก�สที่เกี่ยวข้องกับสภ�พภูมิอ�ก�ศ

(2)		 กลยทุธ	์(strategy)	ก�รว�งกลยทุธแ์ละแผนก�รเงนิขององค์กร	 

	 เมือ่คำนง้ถง้ผลกระทบจ�กคว�มเสีย่งและโอก�สทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

	 สภ�พภูมิอ�ก�ศ

(3)		 ก�รบรหิ�รจดัก�รคว�มเสีย่ง	(risk	management)	กระบวนก�ร 

	 ทีอ่งคก์รใชเ้พือ่ระบ	ุประเมนิ	และจดัก�รคว�มเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง 

	 กับสภ�พภูมิอ�ก�ศ

(4)		 ตัวชี�วัดและเป้�หม�ย	 (metrics	 and	 targets)	 ที่ใช้ใน 

	 ก�รประเมินและจัดก�รคว�มเสี่ยงและโอก�สที่เกี่ยวข้องกับ 

	 สภ�พภูมิอ�ก�ศ
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4.1  หลักธรรมาภิบาล (governance)

 4.1.1		บทบ�ทและหน้�ที่ของคณะกรรมก�ร	(Board	of	Directors	:	“BoD”)	

	 BoD	 ของผู้ประกอบธุรกิจฯ	 มีบทบ�ทสำคัญในก�รกำหนดทิศท�งก�รดำเนินธุรกิจ	 แผนกลยุทธ์	 และก�รนำเสนอ

ผลติภณัฑ์์ของผูป้ระกอบธรุกจิฯ	โดย	BoD	ควรมอบแนวนโยบ�ย	(set	tone	from	the	top)	ให้ผูบ้รหิ�รของผูป้ระกอบธุรกจิฯ	

มีก�รคำน้งถ้งคว�มเส่ียงและโอก�สที่เกิดจ�ก	 climate	 change	 ในระยะสั�น	 กล�ง	 และระยะย�ว	 เพื่อให้สอดคล้องกับ 

เป้�หม�ยภ�ยใต้ข้อตกลงระหว่�งประเทศ	เช่น	Paris	Agreement	เป็นต้น	ตลอดจนแนวนโยบ�ยของภ�ครัฐ	ทั�งนี�	BoD	ควร

ดำเนินก�ร	ดังนี�

	 (1)	 อนมุตักิรอบก�รบรหิ�รจดัก�ร	และแนวนโยบ�ยเก่ียวกบั	climate	risk	เพือ่ประเมนิและบรหิ�รจดัก�ร	climate	

risk	 ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 บริห�รจัดก�ร	 โดยควรคำน้งถ้งบทบ�ทหน้�ที่ของผู้ประกอบธุรกิจฯ	 

ในก�รรบัจดัก�รทรพัยส์นิเพือ่ผลประโยชนข์องผูล้งทนุ	(fiduciary	duties)	และคว�มรบัผดิชอบในก�รปฏบิติัใหเ้ปน็ไปต�ม

กฎเกณฑ์์ที่เกี่ยวข้องด้วย

	 (2)	 กำหนดโครงสร้�งองค์กร	 รวมทั�งมอบหม�ยหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบให้แก่ผู้บริห�รของผู้ประกอบธุรกิจฯ	

อย่�งชัดเจนว่�ผู้บรหิ�รท่�นใดควรเป็นผูติ้ดต�มดแูลก�รบรหิ�รจดัก�ร	climate	 risk	ทีอ่�จส่งผลกระทบต่อผลก�รดำเนนิก�ร

ของกองทุนทีผู่ป้ระกอบธรุกจิฯ	บริห�รจัดก�ร	และมหีน้�ทีร่�ยง�นผลก�รบรหิ�รจดัก�รของผู้ประกอบธุรกิจฯ	ในเรื่องดังกล่�ว

ต่อ	BoD

	 (3)	 ดำเนนิก�รเพื่อให้มั่นใจว�่กรรมก�รของผู้ประกอบธรุกจิฯ	มคีว�มเข้�ใจที่เพยีงพอเกี่ยวกับ	climate	risk	และ

ผู้บริห�รมีคว�มพร้อมและคว�มเชี่ยวช�ญที่เหม�ะสมในก�รบริห�รจัดก�ร	climate	risk	ของกองทุน

	 	 ในก�รนี�	BoD	อ�จกำหนดให้ผู้บริห�รของผู้ประกอบธุรกิจฯ	ประเมินผลกระทบที่แท้จริงและที่อ�จเกิดข้�นจ�ก

คว�มเสีย่งและโอก�สเหล่�นี�	ตอ่แผนก�รดำเนินธุรกิจ	แผนกลยุทธ์	และก�รนำเสนอผลิตภัณฑ์	์รวมทั�งกำหนดให้ผูบ้ริห�รของ

ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ร�ยง�นให้	 BoD	 ทร�บเป็นระยะถ้งคว�มคืบหน้�เก่ียวกับกระบวนก�รบริห�รจัดก�รลงทุนที่คำน้งถ้ง	 

climate	 risk	 เช่น	 ก�รผนวก	 climate	 risk	 ในก�รบริห�รจัดก�รสินทรัพย์ประเภทต่�ง	 ๆ	 (“asset	 classes”)	 ที่ลงทุน	 

กลยุทธ์ก�รลงทุนที่ใช้	 และก�รเปิดเผยข้อมูลดังกล่�วให้ผู้ลงทุนทร�บ	 เป็นต้น	 เพื่อที่	 BoD	จะได้ส�ม�รถติดต�มตรวจสอบ

คว�มคืบหน้�ได้ว่�ผู้ประกอบธุรกิจฯ	มีก�รดำเนินก�รเป็นไปต�มแนวนโยบ�ยที่ได้มอบไว้ให้หรือไม่	อย่�งไร

 4.1.2		บทบ�ทและหน้�ที่ของผู้บริห�รของผู้ประกอบธุรกิจฯ

	 ผู้บริห�รของผู้ประกอบธุรกิจฯ	ควรดำเนินก�ร	ดังนี�

	 (1)	 กำหนดเป้�หม�ยและพัฒน�แผนก�รดำเนินง�นเพื่อก�รบริห�รจัดก�ร	 climate	 risk	 ของกองทุนและหรือ

พอร์ตก�รลงทุนที่สอดคล้องกับกรอบก�รบริห�รจัดก�ร	 และแนวนโยบ�ยที่	 BoD	 ได้มอบไว้	 รวมทั�งพัฒน�เครื่องมือและ 

ตัวชี�วัด	(“metrics”)	ด้�น	climate	risk	เพื่อติดต�มคว�มเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	และคว�มยืดหยุ่นของกองทุนต่อ	climate	risk	

ภ�ยใต้สถ�นก�รณ์ต่�ง	 ๆ	 ทั�งนี�	 กรอบก�รบริห�รจัดก�รควรรวมถ้งวิธีก�รที่ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ผนวก	 climate	 risk	 

ในก�รวิเคร�ะห์ก�รลงทุน	 ก�รจัดก�รลงทุน	 ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	 และก�รปฏิบัติหน้�ที่ผู้ลงทุนที่มีคว�มรับผิดชอบ	 

(stewardship)	สำหรับ	asset	classes	ต่�ง	ๆ	และภ�ยใต้กลยุทธ์ก�รลงทุนต่�ง	ๆ	ด้วย
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	 (2)	 ทบทวนคว�มมปีระสทิธภิ�พของกรอบก�รบรหิ�รจดัก�ร	แนวนโยบ�ย	เคร่ืองมอืและ	metrics	ด�้น	climate	

risk	อย่�งสม่ำเสมอ	โดยควรทำก�รปรับปรุงให้มีคว�มเหม�ะสม	เมื่อคำน้งถ้งก�รเปลี่ยนแปลงของขน�ด	และคว�มซึ่ับซึ่้อน

ของกองทุนภ�ยใต้ก�รบริห�รจัดก�รที่อ�จทำให้คว�มเสี่ยงของพอร์ตก�รลงทุนเปลี่ยนแปลงไปด้วย

	 (3)	 จดัให้มผีูร้บัผดิชอบอย่�งชดัเจนสำหรับก�รบริห�รจดัก�ร	climate	risk	โดยใช้หลักก�ร	3	Lines	of	Defense6   

ดังนี�

	 	 (3.1)	 1st	 line	 :	 ผู้จัดก�รกองทุนและพนักง�นที่เก่ียวข้องกับก�รจัดก�รลงทุนควรคำน้งถ้ง	 climate	 risk	 

ในก�รจัดตั�งและบริห�รจัดก�รกองทุน	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งห�กมีก�รลงทุนในกลุ่มอุตส�หกรรมที่มีคว�มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ	

climate	risk	ในระดับสูง

	 	 (3.2)	 2nd	line	:	ฝ�่ยง�นทีบ่รหิ�รจดัก�รคว�มเส่ียงควรมกี�รควบคมุและตดิต�มผูจ้ดัก�รกองทนุและพนกัง�น

ทีเ่กีย่วขอ้งต�ม	(3.1)	ใหค้ำนง้ถง้	climate	risk	ในก�รบรหิ�รจดัก�รกองทนุและดำเนนิก�รต�มแนวนโยบ�ยด�้นก�รบรหิ�ร

จัดก�ร	climate	risk	ของผู้ประกอบธุรกิจฯ

	 	 (3.3)	 3rd	 line	 :	 หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน	 (“internal	 audit”)	 ควรรับผิดชอบก�รประเมินแนวท�ง 

ก�รควบคุมและบริห�รจัดก�ร	 climate	 risk	 ของผู้ประกอบธุรกิจฯ	 รวมทั�งควรตรวจสอบและประเมินคว�มยืดหยุ่นของ 

ผูป้ระกอบธุรกิจฯ	ในก�รบริห�รจัดก�ร	climate	risk	ของกองทุน	เพือ่เป็นส่วนหน้ง่ของก�รตรวจสอบอย่�งเปน็อิสระ	สนบัสนุน

ให้องค์กรได้ตระหนักรู้	 และปรับกระบวนก�รจัดก�ร	 และก�รดำเนินง�นอย่�งเหม�ะสมต่อไป	 ทั�งนี�	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ควร 

จัดทำขั�นตอนก�รควบคุมและจัดก�ร	 climate	 risk	 ของกองทุนเป็นล�ยลักษณ์อักษร	 เพื่อให้มั่นใจว่�บุคล�กรจะส�ม�รถ

ดำเนินก�รต�มแนวนโยบ�ยและขั�นตอนภ�ยใน	ตลอดจนข้อกำหนดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดก�ร	climate	risk	

ของกองทุนได้อย่�งเหม�ะสม	

	 (4)	 กำหนดให้แต่ละฝ่�ยง�นทีเ่กีย่วข้องของผูป้ระกอบธุรกิจฯ	 ร�ยง�นให้ผูบ้ริห�รทร�บถ้งสถ�นะและคว�มคืบหน้�

ด้�นก�รผนวก	 climate	 risk	 ในก�รบริห�รจัดก�รกองทุน	 รวมทั�งควรจัดให้มีกระบวนก�รยกระดับก�รร�ยง�น 

เม่ือพบเจอคว�มเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่เกิดจ�ก	 climate	 risk	 ที่อ�จกระทบต่อผลก�รดำเนินง�นของกองทุนที่บริห�รจัดก�ร 

เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจฯ	ส�ม�รถบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงนั�นได้อย่�งเหม�ะสมและทันท่วงที		

	 (5)	 จดัให้มทีรพัย�กรบคุคลและทรพัย�กรท�งเทคนคิอย่�งเพยีงพอสำหรบัก�รปฏบิติัหน้�ทีแ่ละก�รจดัก�ร	climate	

risk	ของกองทุน	เช่น	ก�รฝึกอบรมพนักง�น	ก�รว่�จ้�งผู้เชี่ยวช�ญด้�น	climate	risk	และก�รซึ่ื�อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภ�พ

ภูมิอ�ก�ศจ�กผู้ให้บริก�รภ�ยนอก	เป็นต้น

 (6)	 จัดให้ฝ่�ยกำกับดูแลก�รปฏิบัติง�น	 (compliance	 unit)	 กำกับดูแลบุคล�กรของผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ให้มี 

ก�รปฏิบัติง�นที่เป็นไปต�มกฎเกณฑ์์ที่เกี่ยวข้องกับก�รบริห�รจัดก�ร	climate	risk	ของกองทุน

6	 ‘Lines	of	Defense	Model’	 คือ	หลักก�รควบคุมดูแลแบบเป็นลำดับขั�นให้เป็นไปต�มกฎระเบียบขั�นตอนปฏิบัติง�น	 โดย	 3	 Lines	of	Defense	

ประกอบไปด้วยหน่วยง�นที่เป็น	1st	Line,	2nd	Line	และ	3rd	Line	ซึ่้่งกระบวนก�รในแต่ละระดับ	(Line)	จะก่อให้เกิดกระบวนก�รกำกับดูแลที่ดี	ทำให้

ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 ไม่มีคว�มเส่ียง	 อีกทั�งยังเป็นก�รเตรียมคว�มพร้อม	 เพ่ือรองรับรูปแบบก�รทำธุรกิจ 

ที่เปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็ว
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ข้อแนะนำเพิ่มเติม 

	 ผูป้ระกอบธุรกิจฯ	ควรกำหนดบทบ�ทและหน้�ทีใ่นก�รบริห�รจัดก�ร	climate	risk	ของกองทุนโดยบุคล�กร

ใน	3	Lines	of	Defense	อย่�งชัดเจน	โดยส�ม�รถปรับก�รกำกับดูแลกิจก�รให้เหม�ะสมกับโครงสร้�ง	ขน�ด	และ

คว�มซึ่ับซึ่้อนของกองทุนภ�ยใต้ก�รบริห�รจัดก�รต�มหลัก	proportionate	approach	ได้	กล่�วคือ

	 I.	 กรณีผู้ประกอบธุรกิจฯ	 เป็นบริษัทในเครือของผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ต่�งประเทศ	 คว�มรับผิดชอบ 

ในก�รกำกับดูแลด้�นคว�มยั่งยืน	 ซึ่้่งรวมถ้ง	 climate	 risk	 ของกองทุน	 อ�จอยู่ที่	 BoD	 ของบริษัทแม่	 ดังนั�น	 

เพ่ือสนับสนุนก�รปฏิบัติหน้�ที่ของ	 BoD	 ด้�นก�รกำกับดูแล	 climate	 risk	 ของกองทุน	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 อ�จ 

พิจ�รณ�แต่งตั�งและว�งโครงสร้�งก�รกำกับดูแลกิจก�ร	ดังนี�	

	 	 •	 ก�รแต่งตั�ง	 Chief	 Sustainability	Officer	 (“CSO”)	 ผู้เป็นส่วนหน่้งของ	 BoD	 ในระดับกลุ่ม	 

จะช่วยให้	 CSO	 ส�ม�รถให้คำแนะนำ	 BoD	 เกี่ยวกับคว�มยั่งยืนและแนวท�งก�รใช้สิทธิออกเสียงในน�มผู้ถือหุ้น	 

(active	 ownership)	 โดยผูป้ระกอบธรุกจิฯ	 อ�จพิจ�รณ�แต่งตั�ง	 CSO	 เพื่อทำหน้�ที่ในคณะกรรมก�รก�รลงทุน	 

(investment	committee)	ของผู้ประกอบธุรกิจฯ	ด้วย	เพื่อให้ส�ม�รถให้คำแนะนำด้�นคว�มยั่งยืนเพื่อประกอบ

ก�รตัดสินใจลงทุนได้

	 	 •	 ก�รจัดตั�งคณะกรรมก�รด้�นคว�มยั่งยืน	(“sustainability	committee”)	ซึ่้่งมีประธ�นกรรมก�ร

บรหิ�ร	(CEO)	ของกลุม่เปน็ประธ�น	sustainability	committee	เพือ่ดแูลก�รดำเนนิก�รต�มนโยบ�ยและขั�นตอน

ของกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับก�รลงทุนอย่�งยั่งยืน	 รวมถ้งก�รจัดก�ร	 climate	 risk	 ของกองทุน	 โดย	 sustainability	

committee	อ�จประกอบด้วยผู้บริห�รระดับสูงที่เกี่ยวข้องในส�ยง�นต่�ง	ๆ	ของกลุ่ม	 เช่น	ก�รลงทุน	ผลิตภัณฑ์์	

และก�รตล�ด	 เพื่อให้มั่นใจว่�มีก�รผนวกปัจจัยด้�นคว�มยั่งยืน	 และ	 climate	 risk	 ในก�รบริห�รจัดก�รกองทุน 

ทั�งนี�	sustainability	committee	อ�จพิจ�รณ�ประชมุเป็นร�ยปักษ์	เพือ่ตดิต�มก�รดำเนนิก�รต�มนโยบ�ยข้�งต้น

	 II.	 กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ขน�ดเล็ก	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 อ�จพิจ�รณ�ใช้ประโยชน์จ�กโครงสร้�ง 

ก�รกำกับดูแลที่มีอยู่ในก�รกำกับดูแลคว�มเสี่ยงด้�น	climate	risk	ของกองทุน	โดยอ�จพิจ�รณ�ระบุบทบ�ทและ

หน้�ท่ีของหน่วยง�น/บุคล�กรต่�ง	 ๆ	 ไว้อย่�งชัดเจนในคู่มือก�รปฏิบัติง�นของผู้ประกอบธุรกิจฯ	 เพื่อส่งเสริม 

คว�มรับผิดชอบด้�นก�รบริห�รจัดก�ร	climate	risk	ของกองทุน	ยกตัวอย่�งเช่น

  • BoD	 :	 ควรมีหน้�ที่ทบทวนและให้คว�มเห็นชอบกลยุทธ์และแนวท�งก�รบริห�รจัดก�ร	 climate	

risk	 ที่ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ใช้ในก�รจัดก�รบริห�รจัดก�รกองทุน	 ตลอดจนกำหนดหน้�ที่ของบุคล�กรในหน่วยง�น 

ต่�ง	ๆ	เกี่ยวกับก�รบริห�รจัดก�ร	climate	risk	ของกองทุนอย่�งชัดเจน

  • ผู้กำกับดูแลก�รปฏิบัติง�น	 (Head	 of	 compliance)	 :	 ควรมีหน้�ที่ทบทวนประสิทธิผลของ 

ก�รบริห�รจัดก�รลงทุนที่คำน้งถ้ง	 climate	 risk	 รวมทั�งเฝ้�ติดต�มก�รปฏิบัติง�นของบุคล�กรว่�เป็นไปต�มแนว

นโยบ�ยด้�นก�รบริห�รจัดก�ร	 climate	 risk	 ของกองทุนที่ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 กำหนดหรือไม่	 อย่�งไร	 และจัดทำ

ร�ยง�นก�รปฏิบัติง�นของบุคล�กรเพื่อร�ยง�นให้ผู้บริห�รและ	BoD	ทร�บ
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 • บุคล�กรที่ได้รับมอบหม�ยให้มีหน้�ที่รับผิดชอบด้�นก�รบริห�รจัดก�ร	 climate	 risk	 ของกองทุน 

ซึ่้ง่ได้แก่	พนกัง�นจ�กหน่วยง�นต่�ง	ๆ	เช่น	ก�รลงทนุ	ก�รกำกับดแูลก�รปฏบิตังิ�น	และก�รบรหิ�รจดัก�รคว�มเส่ียง	

เป็นต้น	:	ควรมีหน้�ที่ผนวกก�รบริห�รจัดก�ร	climate	risk	ในก�รบริห�รจัดก�รลงทุน	หรือคว�มเสี่ยงของกองทุน

ต�มแนวนโยบ�ยของผู้ประกอบธุรกิจฯ	ในกระบวนก�รดำเนินง�นที่มีอยู่ของตนเอง

 4.1.3		นโยบ�ยก�รจ่�ยค่�ตอบแทน	(remuneration	policy)

	 ผูป้ระกอบธรุกจิฯ	ควรพจิ�รณ�ผนวกตวับ่งชี�ประสทิธภิ�พ	(Key	Performance	Indicators	:	“KPIs”)	ด้�นก�รจดัก�ร	

climate	risk	ของกองทุน	ในกรอบก�รประเมินค่�ตอบแทน	ซึ่้่งปรับให้เข้�กับบทบ�ทและคว�มรับผิดชอบของผู้บริห�รและ

พนกัง�นแต่ละระดับ	เพือ่เป็นก�รจูงใจให้ผูบ้ริห�รและพนักง�นดำเนินก�รต�มกรอบก�รจัดก�ร	climate	risk	ของผูป้ระกอบธุรกิจฯ	

อย่�งเหม�ะสม	และสำเร็จต�มกลยุทธ์และแผนก�รดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจฯ	

	 นอกจ�กนี�	ผูป้ระกอบธุรกิจฯ	ควรพจิ�รณ�เปดิเผยขอ้มูลเกีย่วกบัค�่ตอบแทนของผูบ้รหิ�รระดบัสงูทีไ่ดร้บัผลกระทบ

จ�ก	KPIs	ด้�นก�รบริห�รจัดก�ร	climate	risk	ของกองทุนหรือพอร์ตก�รลงทุนด้วย

ข้อแนะนำเพิ่มเติม 

	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	ควรพิจ�รณ�ตั�งและผนวก	KPIs	ด้�นคว�มยั่งยืน	ซึ่้่งรวมถ้งก�รบริห�รจัดก�ร	climate	

risk	 ของกองทุน	 ในกรอบก�รประเมินค่�ตอบแทนของผู้บริห�รและบุคล�กรของผู้ประกอบธุรกิจฯ	 เพื่อส่งเสริมให้ 

ผู้บริห�รและบุคล�กรมีก�รดำเนินง�นที่สอดคล้องกับแนวนโยบ�ยด้�นก�รบริห�รจัดก�ร	climate	risk	ของกองทุน

ที่ผู้ประกอบธุรกิจฯ	กำหนด

	 ทั�งนี�	KPIs	อ�จรวมถ้งจำนวนครั�งที่ผู้ประกอบธุรกิจฯ	เข้�ไปมีส่วนร่วมกับ	investee	companies	ในรอบ	

1	 ปี	 ในประเด็นด้�นก�รบริห�รจัดก�ร	 climate	 risk	 และคว�มคืบหน้�ในก�รบริห�รจัดก�รพอร์ตก�รลงทุนให้มี 

คว�มยืดหยุ่นต่อ	climate	risk	โดยผู้ประกอบธุรกิจฯ	ควรติดต�มคว�มคืบหน้�ก�รบรรลุ	KPIs	ที่ตั�งไว้อย่�งต่อเนื่อง	

และควรเผยแพร่ผลก�รดำเนินง�นต�ม	KPIs	ผ่�นช่องท�งก�รสื่อส�รภ�ยในของผู้ประกอบธุรกิจฯ	 เพื่อให้ผู้บริห�ร

และพนักง�นส�ม�รถเข้�ถ้ง	และตรวจสอบประสิทธิภ�พก�รดำเนินง�นด้�นก�รบริห�รจัดก�ร	climate	 risk	ของ

พอร์ตก�รลงทุนที่ตนรับผิดชอบได้

4.2  การบริหารจัดการลงทุน (investment management)

	 4.2.1	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	ควรระบุ	climate	risk	ที่	relevant	และ	material	สำหรับแต่ละกลยุทธ์ก�รลงทุนและ

กองทุนท่ีบริห�รจัดก�ร	ซึ่้ง่อ�จส่งผลกระทบต่อผลก�รดำเนินง�นของกองทุนและพอร์ตก�รลงทุนโดยรวมทีผู่ป้ระกอบธุรกิจฯ	

บรหิ�รจดัก�ร	โดยผูป้ระกอบธรุกจิฯ	ควรพิจ�รณ�ผนวก	climate	risk	ในกลยุทธ์และกระบวนก�รลงทนุ	ต�มคว�มเหม�ะสม	

รวมทั�งผนวกขอ้มลูท่ีเกีย่วขอ้งด�้นสภ�พภมูอิ�ก�ศในกระบวนก�รวจิยั	และวเิคร�ะหห์ลกัทรพัย	์นอกเหนอืจ�กก�รพจิ�รณ�

ปัจจัยพื�นฐ�นต่�ง	ๆ	เช่น	กรอบระยะเวล�ก�รลงทุนในหลักทรัพย์	ระดับคว�มเสี่ยงและผลตอบแทนจ�กก�รลงทุน	ทิศท�ง

เศรษฐกิจ	นโยบ�ยของธน�ค�รแห่งประเทศไทยหรือธน�ค�รกล�งของประเทศอื่น	ๆ	แนวโน้มของอุตส�หกรรม	เป็นต้น	
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 4.2.2	 ทั�งนี�	ในก�รประเมิน	climate	risk	ผู้ประกอบธุรกิจฯ	ควรพิจ�รณ�	physical	risk	และ	transition	risk	 

ทั�งในระดับของหลักทรัพย์แต่ละร�ยก�รทีก่องทุนลงทุน	(“fund-level”)	และในระดับบริษทั	(“firm-level”)	โดยอ�จอ้�งอิง

เกณฑ์์ม�ตรฐ�นส�กล	 เช่น	 Global	 Reporting	 Initiative	 (GRI),	 CDP	 (เดิมใช้ชื่อว่�	 Carbon	Disclosure	 Project),	

Sustainable	Accounting	Standards	Board	(“SASB”)	และ	TCFD	เป็นต้น	

	 4.2.3	 กรณีผู้ประกอบธุรกิจฯ	ประเมินแล้วเห็นว่�	climate	 risk	 ไม่	 relevant	ต่อกลยุทธ์ก�รลงทุนบ�งประเภท	

หรือต่อก�รจัดก�รกองทุนบ�งกองทุน7		ผู้ประกอบธุรกิจฯ	ควรเปิดเผยข้อมูลและเหตุผลให้ผู้ลงทุนทร�บ	รวมทั�งเก็บเอกส�ร

หลกัฐ�นในก�รประเมนิทีท่ำให้เหน็ถง้เหตผุลของผู้ประกอบธรุกิจฯ	เพือ่ประโยชน์ในก�รอ้�งองิในอน�คต	ทั�งนี�	ผูป้ระกอบธรุกจิฯ	

ยงัคงต้องปฏบิตัติ�มหลกัเกณฑ์์อืน่	ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	ซึ่้ง่รวมถง้หลกัก�รปฏบิตัหิน้�ทีต่�มหลกัก�รได้รับคว�มไว้ว�งใจ	(fiduciary	

duties)	จ�กผู้ลงทุน	ต�มปกติด้วย

	 4.2.4	 ผูป้ระกอบธรุกจิฯ	ควรมวีธิกี�รหรอืหลกัเกณฑ์ใ์นก�รระบกุลุม่อตุส�หกรรมทีม่	ีclimate	risk	ในระดบัสงูกว�่

กลุ่มอุตส�หกรรมอื่น	ๆ	โดยอ�จพิจ�รณ�จ�กปริม�ณก�รปล่อย	GHGs	ผลกระทบจ�ก	extreme	weather	events	ก�รใช้

พลังง�นใช้แล้วหมดไป	(non-renewable	energy)	หรือพลังง�นสิ�นเปลือง	(conventional	energy)	คว�มเกี่ยวข้องกับ

ก�รตัดไม้ทำล�ยป่�	 (deforestation)	 หรือก�รสร้�งมลภ�วะอื่น	 ๆ	 เป็นต้น	 โดยกรณีกลุ่มอุตส�หกรรมที่มี	 climate	 risk	 

ในระดับสูง	ผู้ประกอบธุรกิจฯ	ควรมีวิธีก�รสร้�งคว�มรู้และคว�มเข้�ใจให้ผู้จัดก�รกองทุนเกี่ยวกับ	climate	risk	ที่เกี่ยวข้อง

กบักลุม่อตุส�หกรรมนั�น	ๆ 	โดยอ�จอ้�งองิขอ้มลูหรอืบทวเิคร�ะหจ์�กแหลง่ขอ้มลูทีเ่ช่ือถือได	้ก�รศก้ษ�ม�ตรฐ�นส�กลทีเ่ป็น

ที่ยอมรับ8	 รวมถ้งก�รศ้กษ�กลยุทธ์ของ	 investee	 companies	 ในก�รบริห�รจัดก�ร	 climate	 risk	 ที่เกี่ยวข้องกับ 

ก�รดำเนินธุรกิจ

	 4.2.5	 ทั�งนี�	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 อ�จระบุประเภทธุรกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 จะทำก�รลงทุน	 หรือระบุข้อจำกัด 

ด�้นก�รลงทุน	ท่ีสอดคล้องกับ	metrics	ทีใ่ช้ในก�รระบุกลุม่อุตส�หกรรมทีมี่คว�มเสีย่งด้�น	climate	risk	รวมทั�งอ�จพิจ�รณ�

สือ่ส�รกบั	investee	companies	ผูล้งทนุ	และผูม้สีว่นไดเ้สยีเก่ียวกบัวธิกี�ร	หลกัเกณฑ์	์หรอื	metrics	ของผูป้ระกอบธรุกจิฯ	

เพือ่ใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทร�บคว�มค�ดหวงัเกีย่วกบัก�รบรหิ�รจดัก�ร	climate	risk	ในกระบวนก�รลงทนุของผูป้ระกอบธรุกจิฯ	

และแนวท�งก�รตัดสินใจลงทุน

7 ยกตัวอย่�งเช่น	กรณีที่กองทุนใช้กลยุทธ์ก�รลงทุนที่เน้นก�รวิเคร�ะห์เชิงปริม�ณ	(quantitative	fund)	ก�รใช้พื�นฐ�นท�งด้�นเศรษฐกิจเป็นหลักก�ร

ในก�รกำหนดก�รลงทุน	(macro	strategy	fund)	ก�รลงทุนในหลักทรัพย์ทั�งหมดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี	(index	tracking	fund)	ก�รเน้นลงทุน

ในอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ	(forex	fund)	หรือก�รวิเคร�ะห์ท�งเทคนิคเพื่อเก็งกำไรในตล�ดสัญญ�ซึ่ื�อข�ยล่วงหน้�	(managed	futures	

fund)	เป็นต้น	ซึ่้่งผู้ประกอบธุรกิจฯ	พิจ�รณ�แล้วอ�จเห็นว่�ไม่มีคว�มจำเป็นต้องผนวก	climate	risk	ในก�รบริห�รจัดก�รลงทุนประเภทดังกล่�ว
8 เช่น	International	Finance	Corporation	(IFC)’s	Environmental	and	Social	Performance	Standards และ The	Equator	Principles	

เป็นต้น

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/Performance-Standards
https://equator-principles.com/
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	 4.2.6	 ในก�รประเมิน	materiality	ของ	climate	risk	สำหรบัแต่ละ	asset	classes	ทีก่องทุนลงทนุ	ผูป้ระกอบธุรกจิฯ	

อ�จดำเนินก�รต�มตัวอย่�ง	ดังต่อไปนี�

	 		 (1)	 ก�รลงทุนในตร�ส�รทุน	ผู้ประกอบธุรกิจฯ	ควรพิจ�รณ�ผลกระทบจ�ก	climate	risk	ที่อ�จส่งผลต่อ

ก�รดำเนินก�รในระยะย�วของ	 investee	 companies	 เพ่ิมเติมจ�กก�รพิจ�รณ�คว�มเสี่ยงในระยะสั�นหรือระยะกล�ง	

เนื่องจ�กตร�ส�รทุนเป็นหลักทรัพย์ที่มีคว�มผันผวน	 โดยระดับคว�มเสี่ยงของ	climate	 risk	อ�จข้�นกับปัจจัยต่�ง	ๆ	 เช่น	

กลุ่มอุตส�หกรรม	ภูมิภ�ค	ประเทศ	หรือสถ�นที่ตั�งของ	investee	companies	ซึ่้่งคว�มเสี่ยงดังกล่�วอ�จส่งผลกระทบต่อ

ก�รเติบโตของ	 investee	companies	 ในระยะย�ว	ห�ก	 investee	companies	 ไม่มีก�รบริห�รจัดก�ร	climate	 risk	 

อย่�งมีประสิทธิภ�พ

ข้อแนะนำเพิ่มเติม	

	 ในก�รคัดเลือก	metrics	เพื่อใช้สำหรับก�รประเมิน	climate	risk	ในกระบวนก�รลงทุน	ผู้ประกอบธุรกิจฯ	

อ�จพิจ�รณ�	metrics	ที่	 relevant	และ	material	ใน	fund-level	หรือ	firm-level	โดยอ้�งอิง	materiality	

map/finder	ซึ่้่งจัดทำโดย	SASB	ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญท�งก�รเงินที่อ�จส่งผลกระทบต่อผลตอบแทน

ท�งก�รเงินหรือก�รดำเนินง�นของ	investee	companies	ในกลุ่มอุตส�หกรรมต่�ง	ๆ		

 นอกจ�กนี�	ปัจจัยอื่น	ๆ	ที่ผู้ประกอบธุรกิจฯ	อ�จพิจ�รณ�ในก�รคัดเลือก	metrics	รวมถ้ง	(i)	คว�มพร้อม

ของข้อมลู	(ii)	คว�มครอบคลมุของข้อมลู	(iii)	คว�มส�ม�รถในก�รวดัค�่ข้อมลู	(measurability)	เพือ่ก�รให้คะแนน	

(scoring)	และจัดอันดับ	(ranking)	investee	companies	ใน	fund-level	หรือ	firm-level	ซึ่้่งอ�จมีจำนวนม�ก

	 ทั�งนี�	 ในก�รจัดสรรน�ำหนักของ	metrics	 ต่�ง	 ๆ	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ควรพิจ�รณ�แนวนโยบ�ยที่ได้ว�งไว้ 

เกีย่วกบัก�รลงทนุในกลุม่อตุส�หกรรมต�่ง	ๆ 	และก�รทีผู่ป้ระกอบธรุกจิฯ	ไดร้ะบกุลุม่อตุส�หกรรมว�่กลุม่ใดเปน็กลุม่

ที่มี	 climate	 risk	 ในระดับสูง	 ควบคู่กันด้วย	 ทั�งนี�	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 อ�จพิจ�รณ�จัดสรรน�ำหนักที่สูงข้�นให้กับ	 

metrics	 ท่ีสอดคล้องกับเป้�หม�ยที่กองทุนหรือผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ว�งไว้	 เช่น	 เป้�หม�ยก�รลดก�รปล่อย	 GHGs	 

ต�มหลักคิดท�งวิทย�ศ�สตร์	(Science-Based	Target)	เป็นต้น
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	 		 	 ทั�งนี�	ในก�รประเมิน	climate	risk	เพื่อใช้ในกระบวนก�รวิเคร�ะห์หลักทรัพย์และกระบวนก�รจัดก�ร

ลงทุน	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 อ�จใช้	metrics	 หรือเป้�หม�ยที่	 investee	 companies	 เปิดเผยไว้ร่วมด้วยก็ได้	 เช่น	 ข้อมูล 

ก�รปล่อย	GHGs	ข้อมูลก�รใช้น�ำ	เป็นต้น

	 		 (2)	 ก�รลงทุนในตร�ส�รหนี�	ผู้ประกอบธุรกิจฯ	ควรพิจ�รณ�ข้อมูลตัวชี�วัดที่สำคัญต่�ง	ๆ	ด้�น	climate	

risk	 จ�กผู้ออกตร�ส�รหนี�	 โดยอ�จพิจ�รณ�ใช้ข้อมูลหรือบทวิจัยที่จัดทำโดยบุคคลที่ส�ม	 เพื่อประเมิน	 climate	 risk	 

ที่เกี่ยวข้องกับคว�มเสี่ยงด้�นเครดิต	 (credit	 risk)	 ของผู้ออกตร�ส�รหนี�เพิ่มเติม	 โดยกรณีที่ตร�ส�รหนี�นั�นมีวัตถุประสงค์ 

เพือ่นำเงนิไปใช้ในโครงก�รทีเ่ฉพ�ะเจ�ะจง	ผูป้ระกอบธุรกจิฯ	อ�จประเมนิ	climate	risk	ทีเ่กีย่วข้องกับโครงก�รนั�นโดยตรงกไ็ด้

นอกจ�กนี�	ผูป้ระกอบธุรกจิฯ	อ�จพจิ�รณ�สิทธกิ�รเรยีกร้องในสินทรพัย์	(“seniority”)	ของตร�ส�รหนี�	เช่น	หุน้กู้ไม่ด้อยสิทธิ	

และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ	 รวมทั�งอ�ยุของตร�ส�รหนี�	 เป็นต้น	 เพื่อประเมินว่�	 climate	 risk	 เป็นประเด็นที่	 relevant	 

และ	material	ต่อพอร์ตก�รลงทุนที่ผู้ประกอบธุรกิจฯ	บริห�รจัดก�รหรือไม่	เนื่องจ�ก	seniority	และอ�ยุของตร�ส�รหนี� 

เป็นปัจจัยท่ีอ�จทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลกระทบท�งก�รเงินในระดับที่แตกต่�งกัน	 ด้วยเหตุนี�	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ควรคำน้งถ้ง	

climate	 risk	 ที่เกี่ยวข้องกับผู้ออกตร�ส�รหนี�ในก�รประเมินร�ค�ตร�ส�รหนี�	 ที่อ�จคิดคำนวณจ�กผลตอบแทนหรืออัตร�

ดอกเบี�ยหน้�ตั�ว	(yield/coupon	level)	

 
คำอธิบ�ยเพิ่มเติม	

	 จ�กคว�มไม่แน่นอนของสภ�พภูมิอ�ก�ศและคว�มเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	 ทรัพย�กร	 กระบวนก�รผลิต	 หรือ

กระบวนก�รอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องของ	 investee	 companies	 อ�จได้รับผลกระทบจ�ก	 climate	 risk	 ซึ่้่งรวมถ้ง	 

extreme	weather	events	ที่อ�จเกิดข้�นฉับพลันเป็นครั�งคร�วด้วย	เช่น	ภัยแล้ง	อุทกภัย	เป็นต้น

	 นอกจ�กนี�	 หน่วยง�นภ�ครัฐมีส่วนสำคัญในก�รแก้ไขปัญห�ดังกล่�วผ่�นก�รเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ 

ทีเ่กีย่วข้อง	ซึ่้ง่ก�รเปล่ียนแปลงกฎระเบยีบเหล่�นี�	อ�จนำม�ซึ่้ง่คว�มเส่ียงและโอก�สทีเ่กีย่วข้องกบัก�รดำเนินธรุกจิได้

	 ยกตัวอย่�งเช่น	 กรณีก�รสนับสนุนให้ประเทศไทยก้�วเข้�สู่สังคมค�ร์บอนต่ำ	 (Low	 Carbon	 Society)	 

ภ�ครัฐได้ส่งเสริมก�รใช้และก�รผลิตรถยนต์ไฟฟ้�ด้วยม�ตรก�รภ�ษีและเงินสนับสนุนก�รใช้รถยนต์ไฟฟ้�	 ดังนั�น	 

ผูป้ระกอบก�รทีผ่ลิตย�นยนต์อ�จต้องเร่งปรับตัวต่อก�รเปลีย่นแปลงกฎระเบียบดังกล่�ว	เนือ่งจ�กอุปสงค์ของรถยนต์

ใช้น�ำมัน	 (เครื่องยนต์สันด�ป)	 อ�จลดลง	 จ�กแนวโน้มคว�มนิยมในก�รใช้รถยนต์ไฟฟ้�ที่เพิ่มข้�นจ�กม�ตรก�ร 

ดังกล่�ว	 ซึ่้่งผู้ประกอบก�รอ�จต้องปรับตัวเพื่อคว้�โอก�สจ�กก�รเปลี่ยนแปลงข้�งต้น	 โดยห�กผู้ประกอบก�ร 

ไมส่�ม�รถปรบัตวัไดท้นั	กอ็�จสง่ผลกระทบตอ่ก�รดำเนนิธรุกจิและผลกำไรของบรษิทัในระยะย�วได	้ดว้ยเหตนีุ�	กรณี

กองทุนมีก�รลงทุนในตร�ส�รทุนของบริษัทผลิตรถยนต์	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 จ้งควรประเมินทั�งโอก�สและคว�มเสี่ยง 

ทีเ่กีย่วข้องกบัสภ�พภมูอิ�ก�ศ	เพือ่มใิห้ผลก�รดำเนนิง�นของกองทนุและพอร์ตก�รลงทนุโดยรวมของผูป้ระกอบธรุกจิฯ	

ได้รับผลกระทบ
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	 		 (3)	 ก�รลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุอืน่	เนือ่งจ�กก�รลงทนุของกองทนุปล�ยท�งเปน็ไปต�มดลุยพนิจิ

ของผู้จัดก�รกองทุนที่บริห�รจัดก�รกองทุนปล�ยท�งนั�น	 ๆ	 ซึ่้่งอยู่นอกเหนืออำน�จควบคุมของผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ดังนั�น 

ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 จ้งอ�จพิจ�รณ�ประเมิน	 climate	 risk	 จ�กหลักธรรม�ภิบ�ล	 (governance)	 ก�รบริห�รจัดก�รลงทุน	

(investment	 management)	 ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง	 (risk	 management)	 ก�รปฏิบัติหน้�ที่ผู้ลงทุนที่มี 

คว�มรับผิดชอบ	(stewardship)	และก�รเปิดเผยข้อมูล	(disclosure)	เกี่ยวกับ	climate	risk	ของกองทุนปล�ยท�ง	และ 

ผู้ประกอบธุรกิจฯ	ที่บริห�รจัดก�รกองทุนดังกล่�ว	

	 4.2.7	 ทั�งนี�	 ในก�รประเมิน	 climate	 risk	 ของหลักทรัพย์แต่ละประเภทที่กองทุนลงทุน	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 อ�จ

พิจ�รณ�ใช้บทวิจัยต�มแต่ละประเภทของหลักทรัพย์ที่จัดทำโดยบุคคลที่ส�ม	 เพิ่มเติมจ�กวิธีก�รวิเคร�ะห์ภ�ยในของ 

ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ด้วยก็ได้	 โดยในก�รใช้ข้อมูลจ�กบุคคลที่ส�ม	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ควรพิจ�รณ�ข้อจำกัดของผู้จัดทำ 

ข้อมูลด้วย	 เช่น	 คว�มเชี่ยวช�ญของผู้จัดทำข้อมูล	 ประเภทหรือร�ยก�รของหลักทรัพย์ที่ครอบคลุม	 เป็นต้น	 นอกจ�กนี�	 

กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจฯ	ใช้ก�รจัดอันดับด้�นคว�มยั่งยืน	(“ESG	ratings”)	ในก�รประเมิน	climate	risk	ของหลักทรัพย์	 

ผู้ประกอบธุรกิจฯ	ควรมีวิธีก�รภ�ยในเพื่อตรวจสอบวิธีก�รจัดทำ	ESG	ratings	เพื่อพิจ�รณ�ว่�ผลก�รประเมินจ�กผู้จัดทำ	

มีคว�มสมเหตุสมผลหรือไม่	อย่�งไร

	 4.2.8	 ทั�งนี�	ผู้ประกอบธุรกิจฯ	ควรคำน้งถ้งสัดส่วนก�รลงทุนรวม	(“aggregate	limit”)	ในกลุ่มอุตส�หกรรมหรือ

ประเภทธุรกิจของผู้ลงทุนในก�รรับบริห�รจัดก�รกองทุนด้วย	 เช่น	 ผู้ลงทุนอ�จมี	 aggregate	 limit	 ในกลุ่มอุตส�หกรรม 

ที่เกี่ยวกับพลังง�นฟอสซึ่ิล	หรือจำกัดปริม�ณก�รปล่อยค�ร์บอนสำหรับพอร์ตก�รลงทุนของผู้ลงทุนเป็นก�รเฉพ�ะ	เป็นต้น

	 4.2.9	 กระบวนก�รประเมิน	 climate	 risk	 ของผู้ประกอบธุรกิจฯ	 อ�จแตกต่�งกันต�มวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ 

ก�รลงทุนของแต่ละกองทุน	

   • กรณีผู้ประกอบธุรกิจฯ	บริห�รจัดก�รลงทุนแบบเชิงรับ	(passive)	ซึ่้่งเน้นสร้�งผลตอบแทนให้ใกล้เคียง

กับดัชนีอ้�งอิง	 (“reference	 benchmark”)	 ให้ม�กที่สุด	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 อ�จมีข้อจำกัดในก�รวิเคร�ะห์หรือคัดเลือก 

หลกัทรพัยน์อกเหนอืจ�กหลกัทรพัยท์ีเ่ปน็องคป์ระกอบของดัชนอี�้งองิดงักล�่ว	โดยทีไ่มส่�ม�รถสือ่ส�รกบับรษิทัผูจั้ดทำดชันี	

(index	 provider)	 เกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้�งอิงได้	 ด้วยเหตุนี�	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 จ้งต้องให้ 

คว�มสำคญักบัก�รปฏบิตัหิน้�ทีผู่ล้งทนุทีม่คีว�มรบัผดิชอบ	 ด้วยก�รวเิคร�ะห์และตดิต�มก�รลงทนุ	 รวมทั�งดูแลให้	 investee	

companies	 มีก�รบริห�รจัดก�ร	 climate	 risk	 หรือม�ตรก�รรองรับผลกระทบจ�ก	 climate	 risk	 อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 

เพื่อให้ทิศท�งก�รบริห�รจัดก�ร	climate	risk	ของ	 investee	companies	และผู้ประกอบธุรกิจฯ	สอดคล้องและเป็นไป 

ในทิศท�งเดียวกัน

   • กรณีผู้ประกอบธุรกิจฯ	 บริห�รจัดก�รลงทุนแบบเชิงรุก	 (active)	 ซึ่้่งมุ่งเน้นสร้�งผลตอบแทนที่สูงกว่�	

reference	 benchmark	 แต่อ�จมีข้อจำกัดบ�งประก�รที่ทำให้ไม่ส�ม�รถลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบของ	

reference	benchmark	ได้	ผู้ประกอบธุรกิจฯ	ควรปฏิบัติหน้�ที่ผู้ลงทุนที่มีคว�มรับผิดชอบในก�รบริห�รจัดก�ร	climate	

risk	เช่นเดียวกัน	โดยมีร�ยละเอียดต�ม	4.4
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	 4.2.10	 ในกระบวนก�รคัดเลือกหลักทรัพย์เพ่ือก�รลงทุน	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ควรว�งแนวท�งเกี่ยวกับก�รบริห�ร

จัดก�ร	 climate	 risk	 ของกองทุนในภ�พรวม	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งกรณีที่	 climate	 risk	 มี	materiality	 ต่อกองทุน	 เช่น	 

ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 อ�จพิจ�รณ�ควบคุมปริม�ณก�รปล่อย	GHGs	 สำหรับกองทุนนั�น	 ๆ	 โดยเปรียบเทียบกับดัชนีชี�วัด	 หรือ

กองทุนที่มีก�รบริห�รจัดก�รในลักษณะเดียวกัน	เป็นต้น9 

	 4.2.11	 อน้่ง	ผู้ประกอบธุรกิจฯ	ควรมีก�รทบทวนวิธีก�รประเมิน	climate	risk	ในกระบวนก�รวิเคร�ะห์หลักทรัพย์	

และก�รบริห�รจัดก�รลงทุนอย่�งสม่ำเสมอ	โดยคำน้งถ้งขน�ดและลักษณะก�รดำเนินธุรกิจของตนเอง	รวมถ้งวัตถุประสงค์

และกลยุทธ์ก�รลงทุนของกองทุนภ�ยใต้ก�รบริห�รจัดก�ร	 นอกจ�กนี�	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 อ�จพิจ�รณ�คว�มเสี่ยงอื่น	 ๆ	 

นอกเหนือจ�ก	climate	risk	ร่วมด้วย	เช่น	คว�มเสีย่งเกีย่วกบัทรพัย�กรธรรมช�ติ	(natural	capital	risk)	คว�มหล�กหล�ย

ท�งชีวภ�พ	(biodiversity	risk)	เป็นต้น

4.3  การบริหารจัดการความเส่ียง (risk management)

 I.		ก�รติดต�มตรวจสอบ	(Ongoing	Monitoring)

	 		 4.3.1	 กรณีผู้ประกอบธุรกิจฯ	ประเมินแล้วเห็นว่�	climate	risk	เป็นประเด็นที่	material	ต่อกองทุนหรือ

พอร์ตก�รลงทุนโดยรวมที่ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 บริห�รจัดก�ร	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ควรจัดให้มีกระบวนก�รติดต�มและประเมิน 

ก�รจัดก�รผลกระทบจ�ก	climate	risk	ที่ได้เกิดข้�นแล้ว	หรืออ�จเกิดข้�นต่อก�รลงทุนในหลักทรัพย์	หรือพอร์ตก�รลงทุนที่ 

ผู้ประกอบธุรกิจฯ	บริห�รจัดก�รอย่�งสม่ำเสมอ	โดยกรณีที่เกิดก�รเปลี่ยนแปลงหรือเหตุก�รณ์ร้�ยแรง	ซึ่้่งอ�จส่งผลกระทบ

ต่อก�รดำเนินก�รและฐ�นะท�งก�รเงินของ	 investee	 companies	 เช่น	 ก�รปรับปรุงกฎเกณฑ์์	 เหตุภัยพิบัติ	 เป็นต้น	 

ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ควรทบทวนระดับคว�มเสี่ยงและผลตอบแทนของ	 investee	 companies	 หรือของพอร์ตก�รลงทุนที่ 

ผู้ประกอบธุรกิจฯ	บริห�รจัดก�ร	เพื่อเป็นข้อมูลประกอบก�รพิจ�รณ�ว่�ควรคงสัดส่วนก�รลงทุนใน	investee	companies	

ดังกล่�ว	หรือควรปรับสัดส่วนก�รลงทุนหรือไม่	และควรจัดให้มีม�ตรก�รรองรับผลกระทบจ�ก	climate	risk	ในก�รบริห�ร

จัดก�รลงทุน	 ทั�งนี�	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ควรหมั่นทบทวนเพื่อพิจ�รณ�คว�มจำเป็นในก�รเพิ่มคว�มเข้มข้นของกระบวนก�ร 

ข้�งต้น	เพื่อให้มั่นใจได้ว่�ผู้ประกอบธุรกิจฯ	จะส�ม�รถบริห�รจัดก�ร	climate	risk	ได้อย่�งเหม�ะสม	และทันท่วงที

9	ทั�งนี�	ผู้ประกอบธุรกิจฯ	ส�ม�รถอ้�งอิงแนวท�งเรื่องก�รตั�งเป้�หม�ยก�รลดก�รปล่อย	GHGs	ต�มหลักคิดท�งวิทย�ศ�สตร์	(Science-Based	Target)	

และ	Net-Zero	Standard	ของ	UN	Global	Compact	หรือ	Principles	for	Responsible	Investment	(“PRI”)	หรือ	CDP	



21

	 II.		ก�รวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์สภ�พภูมิอ�ก�ศ	(Scenario	Analysis)

	 		 4.3.2		 กรณีผู้ประกอบธุรกิจฯ	ประเมินแล้วเห็นว่�	climate	risk	เป็นประเด็นที่	relevant	และ	material	

ต่อพอร์ตก�รลงทุน	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ควรพิจ�รณ�พัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถในก�รวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์สภ�พภูมิอ�ก�ศ	

(“scenario	analysis”)10		เพื่อประเมินผลกระทบของ	climate	risk	ต่อพอร์ตก�รลงทุนที่ผู้ประกอบธุรกิจฯ	บริห�รจัดก�ร	

ซึ่้่งรวมถ้งก�รประเมินคว�มยืดหยุ่น	หรือคว�มส�ม�รถในก�รฟ้�นตัวอย่�งรวดเร็ว	(resilience)	ของพอร์ตก�รลงทุนภ�ยใต้

สถ�นก�รณ์ต่�ง	ๆ	

	 		 4.3.3		 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ควรวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์	 ทั�งในระยะสั�นและระยะย�ว	 โดยกำหนดสมมติฐ�น 

อย่�งรอบคอบระมัดระวัง	 และมีก�รทบทวนสมมติฐ�นอย่�งสม่ำเสมอ	 สำหรับก�รจัดทำ	 scenario	 analysis	 ของพอร์ต 

ก�รลงทุน	และก�รบริห�รจัดก�ร	climate	risk	ทั�งนี�	ผู้ประกอบธุรกิจฯ	ควรพิจ�รณ�ทั�ง	physical	risk	และ	transition	

risk	ภ�ยใต้สถ�นก�รณ์ต่�ง	ๆ	ซึ่้่งอ�จรวมถ้งก�รเพิ่มข้�นของอุณหภูมิโลก	ก�รเปลี่ยนผ่�นไปสู่	low-carbon	economy	ที่

เกิดข้�นอย่�งกะทันหัน	หรือที่ส�ม�รถค�ดก�รณ์ได้		

	 		 4.3.4		 ทั�งนี�	ก�รทำ	scenario	analysis	ส�ม�รถแบ่งออกเป็น	3	รูปแบบ	ดังนี�

	 		 	 	 (1)		Top-down	scenario	analysis	:	เป็นก�รวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์จ�กบนลงล่�ง	โดยใช้ตัวแปร

ทีก่ำหนดเพือ่ห�ผลกระทบของ	climate	risk	ในระดบัต�่ง	ๆ 	อ�ท	ิระดบั	firm-level	ต�มประเภททรพัยส์นิ	กลุม่อตุส�หกรรม	

หรือภูมิศ�สตร์	

	 		 	 	 ทั�งนี�	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 อ�จทำก�รวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ที่สอดคล้องกับพอร์ตก�รลงทุนโดยรวม	 

หรือระดับกลุ่มอุตส�หกรรมที่กองทุนลงทุน	โดยรูปแบบก�รวิเคร�ะห์ที่ใช้กันอย่�งแพร่หล�ย	คือ	ก�รประเมินต้นทุนค�ร์บอน

ที่เพิ่มข้�นต่อมูลค่�พอร์ตก�รลงทุน	(“carbon	value-at-risk”)	หรือก�รประเมินร�ยได้ที่มีคว�มเสี่ยง	(earnings	at	risk)	 

ซึ่้่งแสดงให้เห็นถ้งผลกระทบของต้นทุนค�ร์บอนที่เพิ่มข้�นต่อคว�มส�ม�รถในก�รทำกำไรของ	investee	companies

 

10 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	ส�ม�รถติดต�มพัฒน�ก�รและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับก�รจัดทำ	scenario	analysis	เช่น	TCFD’s	Technical	Supplement	:	The	

Use	of	Scenario	Analysis	in	Disclosure	of	Climate-related	Risks	and	Opportunities	(2017)	และ	NGFS	Climate	Scenarios	for	central	

banks	and	supervisors	(2020)	นอกจ�กนี�	ผูป้ระกอบธรุกจิฯ	อ�จพจิ�รณ�อ้�งอิงสถ�นก�รณก์�รเปลีย่นแปลงภมูอิ�ก�ศของ	IPCC	หรอืองคก์รพลงัง�น

ระหว่�งประเทศ	(International	Energy	Agency	:	IEA)
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	 		 	 	 นอกจ�กนี�	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 อ�จพิจ�รณ�ประเมินปริม�ณก�รปล่อยค�ร์บอนในอน�คตของ 

พอร์ตก�รลงทุนเทียบกับงบประม�ณค�ร์บอน	(“carbon	budget”)11	ภ�ยใต้สถ�นก�รณ์ก�รเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิต่�ง	ๆ	

และส่งมอบผลก�รประเมินให้กบัทีมผูจั้ดก�รลงทุนเพือ่ประโยชน์ในก�รตัดสินใจลงทุน	หรอืเพือ่ใช้ประกอบก�รจัดทำร�ยง�น 

ต่อไป

	 		 	 	 (2)	 	 Bottom-up	 scenario	 analysis	 :	 เป็นก�รพิจ�รณ�ผลกระทบท�งก�รเงินต่อ	 investee	 

companies	ร�ยใดร�ยหน้่ง	

	 		 	 	 	 (2.1)			Physical	risk	

	 		 	 	 	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 อ�จพิจ�รณ�ร�ยได้และผลกำไรของ	 investee	 companies	 ซึ่้่งอ�จ 

มีคว�มเสี่ยงจ�กก�รเพิ่มข้�นของระดับน�ำทะเล	 เนื่องจ�ก	 investee	 companies	 มีสถ�นที่ตั�งหรือมีทรัพย์สินติดช�ยทะเล 

หรือจ�ก	extreme	weather	events	เนื่องจ�ก	investee	companies	อยู่ในกลุ่มอุตส�หกรรมก�รเกษตรเป็นต้น	

	 		 	 	 	 ทั�งนี�	ก�รพัฒน�ขดีคว�มส�ม�รถในก�รวเิคร�ะห์	physical	risk	อ�จต้องใช้ข้อมูลทีห่ล�กหล�ย 

ของทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุน	 (เช่น	 ตำแหน่งท�งภูมิศ�สตร์ของทรัพย์สิน	 ประเภทของทรัพย์สินและผลกระทบต่อร�ยได้	 

เป็นต้น)	 และข้อมูลท�งสภ�พภูมิอ�ก�ศ	 (เช่น	 คว�มถ่ีของเหตุก�รณ์สภ�วะสุดขั�วของลมฟ้�อ�ก�ศและคว�มเป็นไปได้ 

ที่จะเกิดข้�นอีกในอน�คต	ผลกระทบของสภ�พภูมิอ�ก�ศต่อกลุ่มอุตส�หกรรม	เป็นต้น)	เพื่อให้ก�รวิเคร�ะห์มีคุณภ�พ	ดังนั�น	

ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ควรพย�ย�มเข้�ถ้งหรือได้ม�ซึ่้่งข้อมูลที่จำเป็นต่อก�รวิเคร�ะห์	 เพื่อช่วยให้ผลลัพธ์ที่เก่ียวข้องกับ 

สภ�พภูมิอ�ก�ศมีคว�มแม่นยำและมีคว�มน่�เชื่อถือยิ่งข้�น		
  

	 		 	 	 	 ในก�รวิเคร�ะห์	physical	risk	ผู้ประกอบธุรกิจฯ	ควรพิจ�รณ�ผนวกและประเมินผลกระทบ

ของทั�ง	acute	physical	 risk	 (เช่น	คว�มเสี่ยงจ�กน�ำท่วม	พ�ยุเฮอริเคน	และพ�ยุไต้ฝุ่น)	และ	chronic	physical	 risk	 

(เชน่	ก�รเพิม่ข้�นของระดบัน�ำทะเล)	ตอ่มลูค�่ของทรพัยส์นิทีบ่รหิ�รจดัก�ร	หรอืค�่ใชจ้�่ยทีอ่�จเกดิข้�นในก�รปกปอ้งทรพัย์สนิ

จ�กเหตกุ�รณ์ดงักล่�ว	โดยกรณผีูป้ระกอบธรุกจิฯ	มกี�รใช้สมมตฐิ�นทีอ่�จทำให้ก�รวเิคร�ะห์ง่�ยข้�น	ผูป้ระกอบธรุกจิฯ	อ�จเพิม่

คว�มระมดัระวงัในก�รแปลผลลพัธจ์�กก�รวเิคร�ะหดั์งกล�่ว	และอ�จพจิ�รณ�เปดิเผยขอ้จำกดัท่ีเปน็ไปไดข้องก�รวเิคร�ะห์	

และ/หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบโดยประม�ณในสถ�นก�รณ์ที่เลวร้�ยที่สุดด้วย

11 carbon	budget	คอื	ปรมิ�ณก�รปลอ่ยค�รบ์อนทีส่�ม�รถปลอ่ยไดโ้ดยไมท่ำใหอ้ณุหภมูโิลกเพิม่ข้�นถง้	2	องศ�เซึ่ลเซึ่ยีสเหนอืระดบักอ่นยคุอตุส�หกรรม
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    (2.2)   Transition risk 

	 		 	 	 	 	 ผู้้�ประกอบธุุรกิจฯ	 อาจพิิจารณาต้�นทุุนการดำเนินการทุ่�สู้งขึ้้�นขึ้อง	 investee	 companies	 

เช่่น	จากการเปลี่่�ยนไปใช่�เทุคโนโลี่ย่ทุ่�เป็นมิิต้รกับสูิ�งแวดลี่�อมิมิากขึ้้�น	หรือราคาคาร์บอน	(carbon	price)	ทุ่�สู้งขึ้้�น	เป็นต้�น	

โดยผู้้�ประกอบธุุรกิจฯ	 อาจพิิจารณาว่าต้�นทุุนการดำเนินการทุ่�สู้งขึ้้�นจะถู้กช่ดเช่ยบางสู่วนด�วยการขึ้้�นราคาสิูนค�า	 ซึ่้�งอาจมิ่ 

ผู้ลี่กระทุบต่้อความิต้�องการขึ้องผู้้�บริโภคหรือไม่ิ	 ทุั�งน่�	 การจัดทุำ	 scenario	 analysis	 ควรใช่�ขึ้�อมิ้ลี่ทุ่�เป็นการประมิาณการ 

ในอนาคต้ด�วย	 เนื�องจากการใช่�ขึ้�อมิ้ลี่ในอด่ต้เพ่ิยงอย่างเด่ยว	 อาจทุำให�ผู้ลี่กระทุบทุ่�อาจเกิดข้ึ้�นจาก	 climate	 risk	 

ถู้กประเมิินต้�ำไป	โดยผู้้�ประกอบธุุรกิจฯ	ควรคำน้งถู้งความิไมิ่แน่นอนหรือ	climate	risk	ทุ่�อาจเกิดขึ้้�นจากการเปลี่่�ยนแปลี่ง

ขึ้องสูภาพิภ้มิิอากาศในระยะยาวด�วย	

	 		 	 	 	 	 ทุั�งน่�	ผู้้�ประกอบธุรุกิจฯ	อาจพิจิารณาวิเคราะห์	transition	risk	ในระดับ	investee	companies	

ด�วยการออกแบบสูถูานการณ์เพิื�อประเมิินผู้ลี่กระทุบขึ้องการเปลี่่�ยนผู้่านต้่อการด�อยค่าขึ้องหลี่ักทุรัพิย์	 แลี่ะความิเป็นไปได� 

ในการผู้ดินดัช่ำระหน่�ขึ้องผู้้�ออกหลี่กัทุรพัิย์	 เพิื�อนำผู้ลี่การวเิคราะห์ดังกล่ี่าวมิาประกอบการต้ดัสูนิใจลี่งทุนุในหลี่กัทุรพัิย์ต่้าง	 ๆ	

แลี่ะเปน็เครื�องมิอืในการจดัลี่ำดบัความิสูำคญัขึ้องประเดน็ทุ่�ผู้้�ประกอบธุรุกิจฯ	จะเขึ้�าไปมิสู่ว่นรว่มิกบั	investee	companies	

	 		 	 	 	 	 อย่างไรก็ด่	 กรณ่ผู้้�ประกอบธุุรกิจมิ่ทุรัพิยากรทุ่�จำกัด	 ผู้้�ประกอบธุุรกิจฯ	 อาจเลี่ือกทุ่�จะให� 

ความิสูำคัญกับ	 investee	 companies	 ทุ่�มิ่การลี่งทุุนในสูัดสู่วนทุ่�สู้ง	 หรือดำเนินธุุรกิจในกลีุ่่มิอุต้สูาหกรรมิทุ่�มิ่ความิเสู่�ยง 

สู้งก่อน	หลี่ังจากนั�นผู้้�ประกอบธุุรกิจฯ	อาจพิิจารณาเพิิ�มิ	investee	companies	อื�น	ๆ 	ใน	scenario	analysis	เพิื�อให�เขึ้�าใจ

ถู้งผู้ลี่กระทุบขึ้องสูถูานการณ์สูภาพิภ้มิิอากาศต้่าง	ๆ	ในทุุกกลีุ่่มิอุต้สูาหกรรมิแลี่ะต้ามิภ้มิิภาคต้่าง	ๆ	ได�ด่ขึ้้�น

     (3)	 	 Portfolio	 alignment	 :	 เป็นการประเมิินว่าพิอร์ต้การลี่งทุุนมิ่ความิสูอดคลี่�องกับเป้าหมิาย 

ด�านสูภาพิภม้ิอิากาศขึ้องสูากลี่	เช่่น	Paris	Agreement	หรอืไม่ิ	โดยเครื�องมิอืทุ่�ใช่�ในการวิเคราะห์สูถูานการณ์สูภาพิภม้ิอิากาศ

ทุ่�มิก่ารอ�างองิถูง้บ่อยครั�ง	 ได�แก่	Sustainable	Development	Scenarios	ขึ้องทุบวงพิลี่งังานระหว่างประเทุศ	(International	

Energy	Agency	:	“IEA”)		ซึ่้�งใช่�คาดการณ์ปริมิาณการปลี่่อยมิลี่พิิษขึ้องพิอร์ต้การลี่งทุุน	เมิื�อเทุ่ยบกับ	carbon	budget

	 		 	 	 นอกจากน่�	เครื�องมิอือื�นทุ่�ผู้้�ประกอบธุรุกิจฯ	สูามิารถูพิจิารณาใช่�ในการทุำ	scenario	analysis	ได�แก่	

Paris	Agreement	Capital	Transition	Assessment	(PACTA)	ทุ่�พิัฒนาโดย	2	Degrees	Investing	Initiative	โดยเป็น

เครื�องมิือทุ่�เปิดเผู้ยหลี่ักการหรือแหลี่่งทุ่�มิาขึ้องขึ้�อมิ้ลี่ให�บุคคลี่ภายนอกใช่�โดยไมิ่มิ่ค่าใช่�จ่าย	 ซึ่้�งช่่วยให�ผู้้�ใช่�สูามิารถูวัด 

ความิสูอดคลี่�องขึ้องพิอร์ต้การลี่งทุุนกับสูถูานการณ์สูภาพิภ้มิิอากาศต้่าง	ๆ	ทุ่�สูอดคลี่�องกับ	Paris	Agreement

12 Network	for	Greening	the	Financial	System	(2019).	Technical	Supplement:	Macroeconomic	and	financial	stability:	Implications	

of	climate	change.
13 IEA	ทุำการรวบรวมิ	ประเมิิน	แลี่ะเผู้ยแพิร่สูถูิต้ิทุ่�เก่�ยวกับอุปสูงค์แลี่ะอุปทุานด�านพิลี่ังงาน	นอกเหนือจากต้ัวช่่�วัดทุ่�สูำคัญอื�น	ๆ	ทุ่�เก่�ยวขึ้�องกับพิลี่ังงาน	

โดย	IEA	รวบรวมิขึ้�อมิ้ลี่ต้่าง	ๆ	เพิื�อให�เห็นถู้งสูมิดุลี่ขึ้องพิลี่ังงาน	
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∑i (n

current value of investmenti
× investee company’s Scope 1 and Scope 2 GHG emissions)

current portfolio value (USD million)

investee company’s enterprise valuei

ข้อแนะนำเพิ่มเติม	

	 เนื่องจ�กก�รทำ	scenario	analysis	ในบริบทของก�รจัดก�ร	climate	risk	เป็นรูปแบบก�รวิเคร�ะห์ที่ยัง

ไม่ค่อยใช้กันอย่�งแพร่หล�ย	 โดยผู้ประกอบธุรกิจฯ	 อ�จมีข้อจำกัดหรือเผชิญคว�มท้�ท�ยในก�รทำ	 scenario	 

analysis	หรือก�รวิเคร�ะห์ผลก�รประเมิน	ทั�งนี�	ผู้ประกอบธุรกิจฯ	อ�จพิจ�รณ�ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี�	เพื่อจัดก�ร

ปัญห�ที่อ�จเกิดข้�น

	 1)	 คว�มไมแ่นน่อนเกีย่วกบัก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมอิ�ก�ศทีอ่�จเกิดข้�น	–	ผูป้ระกอบธุรกิจฯ	ควรประเมนิ

สถ�นก�รณ์ท่ีหล�กหล�ย	 และพิจ�รณ�ผลลัพธ์ที่ได้จ�กก�รประเมินสถ�นก�รณ์ต่�ง	 ๆ	 ว่�พอร์ตก�รลงทุนจะมี 

คว�มยืดหยุ่นต่อสถ�นก�รณ์ต่�ง	ๆ	ได้ม�กน้อยเพียงใด

 2)	 ข้อจำกัดด้�นทรัพย�กร	 –	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 อ�จเลือกที่จะให้คว�มสำคัญกับกลุ่มอุตส�หกรรม	 

ที่มีคว�มเส่ียงสูงก่อน	 หรือมีผลกระทบต่อพอร์ตก�รลงทุนในระดับสูง	 ก�รนำร่องด้วยวิธีดังกล่�วจะช่วยประเมิน 

กลุม่อตุส�หกรรมเป้�หม�ยว�่มปีญัห�หรอืไม	่อย�่งไร	ควบคูไ่ปกับก�รสร�้งขดีคว�มส�ม�รถของบุคล�กร	เพือ่ขย�ย

ไปสู่ก�รประเมินกลุ่มอุตส�หกรรมอื่น	ๆ	ในภ�ยหลัง

	 3)	 คว�มน่�เชื่อถือของผลก�รประเมินจ�กก�รใช้ตัวแทนค่�	 (proxies)	 ระดับอุตส�หกรรมในก�รจัดทำ	

scenario	analysis		–		ผูป้ระกอบธรุกจิฯ	อ�จพจิ�รณ�ขอข้อมูลทีไ่ม่เปิดเผยต่อส�ธ�รณะจ�ก	investee	companies	

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง	investee	companies	ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์

	 4)	 คว�มไมแ่นน่อนเกีย่วกบัสมมตฐิ�นทีใ่ชใ้นก�รทำ	scenario	analysis	–	ผูป้ระกอบธรุกจิฯ	อ�จพจิ�รณ�

ทำก�รวิเคร�ะห์คว�มอ่อนไหว	 (sensitivity	 analysis)	 เพื่อระบุตัวแปรสำคัญของผลลัพธ์	 และแจ้งให้ผู้มีอำน�จ

ตดัสินใจทร�บ	อย�่งไรก็ด	ีเชน่เดียวกับก�รวิเคร�ะห์รปูแบบอืน่	ๆ 	ผูป้ระกอบธุรกิจฯ	ควรระมัดระวังในก�รระบุตวัแปร

สำคัญ	เพื่อให้มั่นใจว่�คว�มสัมพันธ์ดังกล่�วมีเหตุมีผลท�งเศรษฐกิจ

 ทั�งนี�	 เพื่อเสริมสร้�งคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับข้อจำกัดต่�ง	ๆ	ในก�รทำ	scenario	analysis	ผู้ประกอบธุรกิจฯ	

อ�จพิจ�รณ�ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้มีส่วนได้เสียเมื่อนำเสนอผลก�รวิเคร�ะห์	 เช่น	 คว�มละเอียดและข้อจำกัดของ

ข้อมูล	ขอบเขตและคว�มส�ม�รถของแบบจำลอง	คว�มเสี่ยงที่ต้องก�รจัดก�ร	เป็นต้น	โดยที่ข้อจำกัดของข้อมูลอ�จ

รวมถ้งข้อมูลเกี่ยวกับก�รบรรเท�ผลกระทบของ	physical	risk	และ	transition	risk	โดย	investee	companies	

หรือรัฐบ�ล	 หรือข้อมูลที่เกิดจ�กก�รใช้ค่�เฉล่ียก�รปล่อยมลพิษของกลุ่มอุตส�หกรรม	 หรือก�รประม�ณก�รปล่อย

มลพิษ
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 III.		ก�รคำนวณก�รปล่อย	GHGs	ของพอร์ตก�รลงทุน	(Portfolio	carbon	footprint)

	 		 4.3.5	 กรณีผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ประเมินแล้วเห็นว่�	 climate	 risk	 เป็นประเด็นที่	 relevant	 และ	material	 

ต่อพอร์ตก�รลงทุนที่ผู้ประกอบธุรกิจฯ	บริห�รจัดก�ร	ผู้ประกอบธุรกิจฯ	ควรพิจ�รณ�คำนวณก�รปล่อย	GHGs	ของพอร์ต

ก�รลงทุน	 (“portfolio	 carbon	 footprint”)	 Scope	 114	 และ	 Scope	 215	 	 ที่เก่ียวข้องกับหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน	 

โดยแสดงผลในรูปจำนวนตันของค�ร์บอนไดออกไซึ่ด์เทียบเท่�	 (carbon	 dioxide	 equivalent	 :	 “CO2e”)	 ต่อจำนวน 

เงินลงทุน	1	ล้�นเหรียญดอลล�ร์สหรัฐ	(CO2e/$M)16	ด้วยสูตรก�รคำนวณดังนี�	

∑i (n

current value of investmenti
× investee company’s Scope 1 and Scope 2 GHG emissionsi)

current portfolio value (USD million)

investee company’s enterprise valuei

	 		 4.3.6	 ทั�งนี�	ข้อมูลก�รปล่อย	GHGs	Scope	1	และ	Scope	2	ที่ผู้ประกอบธุรกิจฯ	ใช้ในก�รคำนวณ	อ�จเป็น

ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว	หรือข้อมูลจ�กก�รประม�ณก�รอย่�งสมเหตุสมผลก็ได้	โดยผู้ประกอบธุรกิจฯ	ส�ม�รถอ้�งอิงแนวปฏิบัติที่

เกี่ยวกับวิธีก�รประม�ณก�ร	 และก�รคำนวณก�รปล่อย	 GHGs	 ของหลักทรัพย์ประเภทต่�ง	 ๆ	 ได้จ�กม�ตรฐ�นของ	 

Partnership	for	Carbon	Accounting	Financials	(PCAF	Standard)	

	 		 4.3.7	 อน้่ง	 กรณีผู้ประกอบธุรกิจฯ	 มีข้อจำกัดด้�นข้อมูล	 เช่น	 investee	 companies	 ไม่เปิดเผยข้อมูลเชิง

ปริม�ณ	 (quantitative	 data)	 เป็นต้น	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 อ�จพิจ�รณ�ใช้ข้อมูลเชิงคุณภ�พ	 (qualitative	 data)	 แทน	 

รวมทั�งทำก�รสือ่ส�รหรือก�รเข้�ไปมีสว่นร่วมกับ	investee	companies	เพือ่ให้ได้ขอ้มูลประกอบก�รบริห�รจัดก�ร	climate	

risk	ที่สอดคล้องกับคว�มเสี่ยงหรือโอก�สของ	 investee	companies	ประเภทธุรกิจ	หรือกลุ่มอุตส�หกรรมนั�น	ๆ	โดยใน 

ระยะแรกที่ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 อ�จมีข้อจำกัดด้�นข้อมูลที่เปิดเผยเป็นก�รทั่วไป	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 อ�จพิจ�รณ�มุ่งเน้น 

ก�รจัดทำ	 scenario	 analysis	 และ	 portfolio	 carbon	 footprint	 สำหรับก�รลงทุนใน	 investee	 companies	 ที่มี	 

climate	risk	ในระดับสูง	หรือมีสัดส่วนก�รลงทุนจำนวนม�กในพอร์ตก�รลงทุนที่ผู้ประกอบธุรกิจฯ	บริห�รจัดก�รก่อนได้

14 ก�รปล่อย	GHGs	Scope	1	หม�ยถ้ง	ก�รปล่อย	GHGs	ท�งตรงจ�กก�รดำเนินก�รขององค์กร	(direct	emissions)	เช่น	ก�รเผ�ไหม้เชื�อเพลิงจ�ก 

ก�รใช้ง�นของอุปกรณ์	เครื่องจักร	และย�นพ�หนะ	ก�รใช้ส�รเคมีในกระบวนก�รผลิต	เป็นต้น	
15 ก�รปล่อย	GHGs	Scope	2	หม�ยถ้ง	ก�รปล่อย	GHGs	ท�งอ้อมจ�กหน่วยง�นอื่นเพื่อก�รใช้ง�นขององค์กร	(indirect	emissions)	เช่น	ก�รผลิต

ไฟฟ้�	คว�มร้อน	หรือไอน�ำ	ที่องค์กรซึ่ื�อหรือนำเข้�ม�จ�กภ�ยนอก	เพื่อก�รใช้ง�นภ�ยในองค์กร	เป็นต้น
16	CO2e	คือ	หน่วยก�รวัดโดยเปรียบเทียบค่�	GHGs	ชนิดอื่นนอกเหนือจ�กค�ร์บอนไดออกไซึ่ด์	ด้วยค่�ศักยภ�พในก�รทำให้เกิดภ�วะโลกร้อน	(Global	

Warming	Potential	:	“GWP”)	อ้�งอิงจ�กคู่มือก�รคำนวณของ	IPCC	เพื่อแสดงในรูป	GWP	ของค�ร์บอนไดออกไซึ่ด์หน้่งหน่วย
17 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 อ�จพิจ�รณ�นำก�รปล่อย	 GHGs	 Scope	 3	 ม�รวมในก�รคำนวณ	 portfolio	 carbon	 footprint	 ได้ต�มคว�มสมัครใจ	 

โดยก�รปล่อย	GHGs	Scope	3	หม�ยถ้ง	ก�รปล่อย	GHGs	ท�งอ้อมจ�กกิจกรรมอื่น	ๆ 	นอกเหนือจ�กที่ระบุใน	Scope	1	และ	Scope	2	(other	indirect	

emissions)	 ซึ่้่งเกิดจ�กก�รดำเนินก�รของ	 investee	 companies	 ทั�งนี�	 investee	 companies	 ไม่ส�ม�รถควบคุมกิจกรรมดังกล่�วได้	 เช่น	 

ก�รเผ�ไหม้เชื�อเพลิงจ�กก�รเดินท�งของบุคล�กร	ก�รใช้กระด�ษของบุคล�กร	ก�รขนส่งวัตถุดิบ	เป็นต้น
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	 		 4.3.8		 ผูป้ระกอบธุรกจิฯ	ควรพิจ�รณ�นำผลทีไ่ด้จ�กก�รทำ	scenario	analysis	และ	portfolio	carbon	 

footprint	ม�ใช้ประกอบก�รทบทวนพอร์ตก�รลงทุนทีผู่ป้ระกอบธุรกิจฯ	บรหิ�รจัดก�ร	โดยคำนง้ถ้งวัตถุประสงค์และกลยุทธ์

ก�รลงทนุของแต่ละกองทนุ	รวมทั�งนำขอ้มลูไปใชป้ระกอบก�รทบทวนนโยบ�ยและกระบวนก�รภ�ยในของผูป้ระกอบธรุกจิฯ	

ในก�รบริห�รจัดก�ร	climate	risk	ด้วย

	 		 4.3.9		 ผูป้ระกอบธุรกจิฯ	ควรเกบ็รกัษ�ข้อมลูเกีย่วกบัก�รทำ	scenario	analysis	และ	portfolio	carbon	 

footprint	 ซึ่้่งรวมถ้งตัวเลือกของสถ�นก�รณ์ในก�รจัดทำ	 scenario	 analysis	 เหตุผลประกอบก�รเลือกสมมติฐ�น	 

ก�รประเมินผลก�รทำ	scenario	analysis	และ	portfolio	carbon	footprint	และก�รประเมินคว�มจำเป็นในก�รปรับ

สัดส่วนก�รลงทุนใน	investee	companies	หรือก�รดำเนินก�รเพื่อบริห�รจัดก�ร	climate	risk	รวมทั�งก�รดำเนินก�รที่ 

ผู้ประกอบธุรกิจฯ	ได้ดำเนินก�รไปแล้ว	เพื่อประโยชน์ในก�รอ้�งอิงต่อไป

 IV.		ก�รเสริมสร้�งขีดคว�มส�ม�รถ	(capacity	building)
 

	 		 4.3.10	 Internal	capacity	building	

	 		 	 	 วัฒนธรรมองค์กรที่ให้คว�มสำคัญกับคว�มตระหนักรู้เกี่ยวกับ	climate	risk	และผลกระทบที่มีต่อ

ผู้ประกอบธุรกิจฯ	ถือเป็นปัจจัยสำคัญในก�รนำไปสู่ก�รเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน	ผู้ประกอบธุรกิจฯ	ควรสร้�งคว�มรู้

คว�มเข้�ใจให้แกบ่คุล�กรทุกระดับเกีย่วกับคว�มเสีย่งและโอก�สทีเ่กิดจ�ก	climate	risk	ทีอ่�จกระทบกับผลก�รดำเนินง�น

ของกองทุนตลอดจนแนวท�งต่�ง	ๆ	ที่จะช่วยจัดก�รกับปัญห�เหล่�นี�

	 		 	 	 ด้วยเหตุนี�	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ควรเตรียมคว�มพร้อมของบุคล�กร	 ซึ่้่งรวมถ้งก�รเสริมสร้�งขีด 

คว�มส�ม�รถของบุคล�กรผ่�นก�รจัดอบรมและก�รเสริมสร้�งทักษะที่จำเป็น	เพื่อให้บุคล�กรส�ม�รถติดต�ม	ประเมิน	และ

บรหิ�รจดัก�ร	climate	risk	ของ	investee	companies	ได้อย่�งเหม�ะสม	มีประสทิธภิ�พ	และทนัท่วงท	ีโดยผูป้ระกอบธุรกจิฯ	

ควรทบทวนแผนก�รเตรียมคว�มพร้อมและก�รพัฒน�บุคล�กร	 ให้ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ	 climate	 risk	 โดยไม่

จำกัดเฉพ�ะบุคล�กรที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับก�รบริห�รจัดก�ร	climate	risk	ของกองทุนเท่�นั�น

ข้อแนะนำเพิ่มเติม	

	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 อ�จพิจ�รณ�จัดทำโครงก�รฝึกอบรมที่หล�กหล�ยเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้�นก�รจัดก�ร	 

climate	 risk	 และก�รปฏิบัติหน้�ที่ผู้ลงทุนที่มีคว�มรับผิดชอบ	 (stewardship)	 ให้แก่บุคล�กร	 โดยก�รฝึกอบรม 

อ�จจัดในรูปแบบต่�ง	ๆ	และปรับให้เข้�กับแต่ละส�ยง�นของผู้ประกอบธุรกิจฯ	ยกตัวอย่�งเช่น	

	 -		ก�รใช้วีดีโอเทปในประเด็นต่�ง	ๆ	ที่เกี่ยวกับ	climate	risk

	 -		กิจกรรมแบ่งปันคว�มรู้	(knowledge	sharing)	กับผู้เชี่ยวช�ญ	

	 -		ก�รฝึกอบรมด้�นเทคนิค	(technical	training	sessions)	สำหรับนักวิเคร�ะห์ก�รลงทุน

	 ทั�งนี�	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ควรพิจ�รณ�ใช้เคร่ืองมือที่เก่ียวข้องกับก�รจัดก�ร	 climate	 risk	 ที่พัฒน�โดย 

หน่วยง�นภ�ยในและภ�ยนอกองค์กรอย่�งมีประสิทธิภ�พสูงสุด	 โดยส�ยง�นหลักที่รับผิดชอบด้�น	 ESG	 ควร 

ตรวจสอบเนื�อห�ของก�รฝึกอบรมเป็นประจำ	ซึ่้ง่อ�จพิจ�รณ�ขอคว�มเห็นจ�กผูเ้ชีย่วช�ญในเรือ่งดังกล่�วร่วมด้วย
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	 		 4.3.11	 External	capacity	building

	 		 	 	 ก�รสร้�งคว�มตระหนักรู้และเสริมสร้�งคว�มเข้�ใจเร่ือง	 climate	 risk	 ให้แก่ผู้ลงทุนเป็นปัจจัย

สำคัญท่ีจะช่วยให้เกิดคว�มยัง่ยืนในตล�ดทุนและอุตส�หกรรมกองทุน	ทั�งนี�	ก�รส่งเสริมคว�มรูผู้ล้งทุนเกีย่วกับ	climate	risk	 

รวมถง้ผลกระทบท�งเศรษฐกิจและนยัตอ่ก�รลงทนุ	อ�จชว่ยเพิม่คว�มตอ้งก�รลงทนุในกองทนุทีใ่หค้ว�มสำคญักบั	climate	

risk	และช่วยลดคว�มเสี่ยงด้�น	greenwashing	ได้	ด้วยเหตุนี�	ผู้ประกอบธุรกิจฯ	จ้งควรพิจ�รณ�จัด	capacity	building	

หรือสัมมน�	ผ่�นช่องท�งต่�ง	ๆ	เพื่อให้ผู้ลงทุนมีพื�นฐ�นคว�มรู้ด้�น	ESG	และ	climate	risk	ที่จำเป็นต่อก�รตัดสินใจลงทุน

ข้อแนะนำเพิ่มเติม	

	 นอกจ�กนี�	ผู้ประกอบธุรกิจฯ	อ�จพิจ�รณ�ขอให้ผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รจัดก�ร	climate	risk	ให้คำแนะนำแก่

ทมีจดัก�รลงทนุเกีย่วกบัก�รผนวก	climate	risk	ในกระบวนก�รจดัก�รลงทนุ	และควรหมัน่ตดิต�มก�รเปลีย่นแปลง

ทิศท�งก�รลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ	climate	risk	เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจฯ	ตอบสนองต่อทั�งโอก�สและคว�มเสี่ยงที่เกิด

จ�ก	climate	risk	ได้อย่�งทันท่วงที	และห�กเป็นไปได้	ผู้เชี่ยวช�ญด้�น	ESG	ของผู้ประกอบธุรกิจฯ	ควรพิจ�รณ�

ร่วมมือกับสถ�บันก�รศ้กษ�และองค์กรที่ให้บริก�รข้อมูลข่�วส�รท�งก�รเงิน	 หรือข้อมูลเชิงล้กของตล�ดและ

อุตส�หกรรม	ทำก�รวิจัยเกี่ยวกับก�รบริห�รจัดก�รลงทุนที่คำน้งถ้ง	climate	risk	

	 อน่้ง	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ควรพิจ�รณ�ส่งเสริมบุคล�กรท่ีเกี่ยวข้องให้เข้�รับก�รอบรมหลักสูตรที่ได้รับ 

ก�รออกแบบเพื่อเพิ่มพูนคว�มรู้	คว�มเชี่ยวช�ญ	และทักษะของผู้มีวิช�ชีพด้�นคว�มยั่งยืน	เช่น	CFA’s	Institute	 

Certificate	in	ESG	Investing	และ	Global	Association	of	Risk	Professionals’	Sustainability	&	Climate	

Risk	Certificate	เป็นต้น	เพื่อให้ส�ม�รถนำม�ตรฐ�นที่เรียนรู้ม�ปรับใช้ในก�รบริห�รจัดก�รลงทุนและก�รร�ยง�น

ด้�น	climate	risk

ข้อแนะนำเพิ่มเติม	

	 ผูป้ระกอบธรุกจิฯ	อ�จพจิ�รณ�เสรมิสร้�งคว�มรู้ผูล้งทนุเก่ียวกบั	climate	risk	และผลกระทบต่อก�รลงทุน

ผ่�นช่องท�งต่�ง	ๆ	ยกตัวอย่�งเช่น

	 •		ก�รมีส่วนร่วมกับสื่อมวลชน	ผ่�นร�ยก�รโทรทัศน์	วิทยุ	หรือสื่อออนไลน์	ที่ให้คว�มรู้เกี่ยวกับก�รลงทุน

	 •	 ก�รเผยแพร่บทคว�มของผู้นำท�งคว�มคิด	 (key	 opinion	 leaders)	 ท่ีให้ข้อมูลในภ�พรวมเกี่ยวกับ 

ก�รลงทุนอย่�งยั่งยืน	และคว�มสำคัญของ	climate	risk	ต่อพอร์ตก�รลงทุน

	 •		ก�รร่วมมือกับสถ�บันก�รศ้กษ�ผ่�นกิจกรรมก�รมีส่วนร่วม	เช่น	ก�รแข่งขันก�รจัดก�รพอร์ตก�รลงทุน

ที่คำน้งถ้ง	 climate	 risk	 เพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมให้เย�วชนและบุคคลท่ัวไปมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ	 และตระหนักถ้ง 

คว�มสำคัญของ	climate	risk	ในบริบทก�รลงทุน

	 ทั�งนี�	ผูป้ระกอบธรุกจิฯ	ควรหมัน่ตรวจสอบว�่ข้อมลูทีใ่ช้ประกอบก�รสง่เสรมิคว�มรูเ้ปน็ข้อมลู	ทีเ่ปน็ปจัจบุนั	

รวมทั�งสอดคล้องกับพัฒน�ก�รด้�น	ESG	และคว�มต้องก�รของผู้ลงทุนด้วย
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4.4  การปฏิบัติหน้าที่ผู้ลงทุนที่มีความรับผิดชอบ (stewardship)

	 		 4.4.1		 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ควรปฏิบัติหน้�ที่ผู้ลงทุนที่มีคว�มรับผิดชอบ	 โดยก�รผลักดันให้	 investee	 

companies	มีก�รบริห�รจัดก�ร	climate	risk	ที่ดี	ผ่�นก�รติดต�มและมีส่วนร่วมกับ	investee	companies	ก�รใช้สิทธิ

ออกเสยีง	ก�รรว่มมอืกบัผูล้งทนุอ่ืนต�มคว�มเหม�ะสม	และก�รตดิต�มบรษิทัทีล่งทนุอย�่งใกลช้ดิและทนัเหตกุ�รณ	์(“active	 

ownership”)18	 	 ซึ่้่งรวมถ้งก�รสนับสนุนให้	 investee	 companies	 มีก�รเปล่ียนผ่�นไปสู่ก�รดำเนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน	 

ที่สอดคล้องกับนโยบ�ยหรือม�ตรฐ�นของผู้ประกอบธุรกิจฯ	ด้�นก�รบริห�รจัดก�ร	climate	risk	

	 		 4.4.2		 ผูป้ระกอบธรุกจิฯ	ควรกำหนดแนวท�งหรอืกระบวนก�รทีใ่ชใ้นก�รจดัลำดบัคว�มสำคญัของประเดน็

ปัญห�และ	 investee	 companies	 ที่ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 จะเข้�ไปมีส่วนร่วม	 เพ่ือให้ก�รดำเนินง�นของ	 investee	 

companies	มคีว�มสอดคลอ้งกบัคว�มตอ้งก�รของผูล้งทนุ	รวมถง้วตัถปุระสงคแ์ละกลยทุธก์�รลงทนุของผูป้ระกอบธรุกจิฯ	

โดยผู้ประกอบธุรกิจฯ	 อ�จพิจ�รณ�	 climate	 risk	 ที่	 material	 ต่อพอร์ตก�รลงทุนที่ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 บริห�รจัดก�ร	 

คว�มเร่งด่วนของประเด็นปัญห�	 คว�มมุ่งมั่นและคว�มส�ม�รถของ	 investee	 companies	 ในก�รลดและบริห�รจัดก�ร	

climate	 risk	 รวมถ้งท�งเลือกอื่นของผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ในก�รลดผลกระทบจ�ก	 climate	 risk	 ที่อ�จเกิดข้�นต่อพอร์ต 

ก�รลงทุนที่ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 บริห�รจัดก�ร	 โดยผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ควรเก็บเอกส�รหลักฐ�นที่แสดงเหตุผลว่�เหตุใด	 

ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 จ้งเข้�ไปมีส่วนร่วมกับ	 investee	 companies	 และควรร�ยง�นคว�มคิดริเริ่ม	 (initiatives)	 ต่�ง	 ๆ	 

ที่เกี่ยวข้องกับก�รปฏิบัติหน้�ที่ผู้ลงทุนที่มีคว�มรับผิดชอบ	 นอกจ�กนี�	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ควรพิจ�รณ�นำผลที่ได้จ�ก 

ก�รมสีว่นรว่มดงักล�่วไปใชป้ระกอบก�รบรหิ�รจดัก�รพอรต์ก�รลงทนุของผูป้ระกอบธรุกจิฯ	และกระบวนก�รบรหิ�รจดัก�ร

คว�มเสี่ยง	ต�มข้อ	4.3	และ	4.4	ต�มลำดับ

	 		 4.4.3		 อน้ง่	ผูป้ระกอบธุรกิจฯ	อ�จพิจ�รณ�ระบุประเดน็สำคัญและคณุลักษณะของ	investee	companies	 

ที่ผู้ประกอบธุรกิจฯ	จะเข้�ไปมีส่วนร่วม	ด้วยวิธีก�รดังนี�	

	 	 	 	 (1)	 ก�รวิเคร�ะห์จ�กบนลงล่�ง	(top-down	approach)	กล�่วคือ	ผูป้ระกอบธุรกจิฯ	อ�จกำหนด 

เป้�หม�ยหรือประเด็นด้�น	climate	risk	ที่ผู้ประกอบธุรกิจฯ	มุ่งเน้น		และพิจ�รณ�รูปแบบธุรกิจ	หรือกลุ่มอุตส�หกรรมของ	

investee	companies	เพื่อติดต�มและมีส่วนร่วมกับ	investee	companies	เพื่อผลักดันให้มีก�รดำเนินก�รที่สอดคล้อง

กับเป้�หม�ยหรือประเด็นที่ผู้ประกอบธุรกิจฯ	มุ่งเน้น	

	 	 	 	 (2)	 ก�รวิเคร�ะห์จ�กล่�งข้�นบน	 (bottom-up	 approach)	 กล่�วคือ	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 อ�จ

พจิ�รณ�จ�ก	investee	companies	ทีมี่	climate	risk	ในระดับสงู	หรือม	ีESG	ratings	ต่ำ	หรือมขี�่วในแง่ลบด�้น	climate	

risk 

 

18 นอกเหนือจ�กหลักธรรม�ภิบ�ลก�รลงทุน	 (Investment	 Governance	 Code:	 I	 Code)	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 อ�จพิจ�รณ�อ้�งอิงหลักส�กล 

ด้�นก�รลงทุนอย่�งรับผิดชอบ	และ	active	ownership	เช่น	International	Corporate	Governance	Network	(ICGN)	Stewardship	Principles	

และ	PRI	เป็นต้น
19	ผู้ประกอบธุรกิจฯ	อ�จกำหนดเป้�หม�ยหรือประเด็นด้�น	climate	risk	ที่ผู้ประกอบธุรกิจฯ	มุ่งเน้น	โดยอ้�งอิงกับหลักก�รของ	SDGs	หรือ	PRI	เป็นต้น
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	 		 4.4.4		 ตัวอย่�งก�รติดต�มและมีส่วนร่วมกับ	investee	companies	ของผู้ประกอบธุรกิจฯ	มีดังนี�

	 		 	 (1)	 ก�รยกประเด็นด้�น	climate	risk	กับ	investee	companies	เพื่อเพิ่มคว�มตระหนักรู้ของ	 

investee	companies	เกี่ยวกับคว�มเสี่ยงหรือโอก�สจ�ก	climate	risk20 

	 		 	 (2)	 ก�รผลักดนัและเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของ	investee	companies	เพือ่ใหม้กี�รบรหิ�รจดัก�ร	 

climate	risk	ที่ดี	รวมทั�งมีม�ตรก�รรองรับหรือลดผลกระทบจ�ก	climate	risk	

	 		 	 (3)	 ก�รขอข้อมูล	climate	risk	จ�ก	investee	companies	ทีน่อกเหนอืจ�กข้อมูลทีม่กี�รเปิดเผย

เป็นก�รทั่วไป	

	 		 	 (4)	 ก�รสนับสนุนให้	 investee	 companies	 เปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ	 climate	 risk	 

อย�่งตรงไปตรงม�	ทันเหตกุ�รณ	์รวมทั�งมกี�รกำหนดเป�้หม�ยและ	metrics	ทีชั่ดเจน	เพือ่เพิม่คว�มโปร่งใสของขอ้มลู	และ 

เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจฯ	ส�ม�รถวัดผลก�รดำเนินก�รของ	investee	companies	รวมทั�งนำข้อมูลดังกล่�วไปใช้ประกอบ

ก�รบริห�รจัดก�รลงทุน	และบริห�รจัดก�ร	climate	risk	ได้

	 		 	 (5)	 ก�รตั�งกำหนดก�รสำคญั	(“milestone”)	และกรอบระยะเวล�	(“timeline”)	ในก�รบรหิ�ร

จัดก�ร	 climate	 risk	 ร่วมกับ	 investee	 companies	 เพื่อใช้ในก�รติตต�มผลก�รบริห�รจัดก�ร	 climate	 risk	 ของ	 

investee	companies	ว่�ส�ม�รถบรรลุ	milestone	ต�ม	timeline	ที่กำหนดได้หรือไม่	เช่น	เป้�หม�ยก�รลดก�รปล่อย	

GHGs	(ตัน)	หรือเป้�หม�ยก�รลดก�รใช้น�ำ	(ลิตร)	ภ�ยในปีใด	เป็นต้น

	 		 4.4.5		 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ควรพิจ�รณ�ร่วมมือกับผู้ลงทุนสถ�บันอื่นต�มคว�มเหม�ะสม	 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภ�พในก�รติดต�มและมีส่วนร่วมกับ	 investee	 companies	 รวมถ้งผลักดันให้	 investee	 companies	 

มีก�รดำเนินก�รในด้�นก�รบริห�รจัดก�ร	climate	risk	ในทิศท�งที่สอดคล้องกับผู้ประกอบธุรกิจฯ	และผู้ลงทุนสถ�บันอื่น	

ซึ่้่งกระบวนก�รดังกล่�วนี�จะช่วยเสริมสร้�งคว�มรู้	 ประสบก�รณ์	 และคว�มส�ม�รถของผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ในก�รบริห�ร

จัดก�ร	climate	risk	ด้วย21 

	 		 4.4.6		 ทั�งนี�	ผู้ประกอบธุรกิจฯ	ควรมีกระบวนก�รวัดประสิทธิภ�พก�รติดต�มและมีส่วนร่วมกับ	investee	 

companies	 รวมทั�งควรมีแนวท�งดำเนินก�รในกรณีที่ก�รติดต�มและมีส่วนร่วมกับ	 investee	 companies	 ไม่ประสบ 

ผลสำเร็จเท่�ท่ีควร	 หรือ	 investee	 companies	 ไม่ส�ม�รถบรรลุ	milestone	 ด้�น	 climate	 risk	 ต�ม	 timeline	 

ที่กำหนดได้

20 ผูป้ระกอบธุรกจิฯ	อ�จพิจ�รณ�เพ่ิมคว�มตระหนักรูใ้ห้กบั	investee	companies	เกีย่วกับก�รดำเนินธรุกจิทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อม	โดยอ้�งอิงม�ตรฐ�น

ในก�รระบุกิจกรรมท�งเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	(Green	Taxonomy)	ที่เป็นที่ยอมรับ	เช่น	ASEAN	Taxonomy	for	Sustainable	Finance	

หรือ	Thailand	Taxonomy	เป็นต้น
21 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	ส�ม�รถศ้กษ�ข้อมูลและอ้�งอิง	PRI	Introductory	Guide	to	Collaborative	Engagement	และ	PRI	Collaboration	Platform	

ในเรื่องก�รติดต�มและมีส่วนร่วมกับ	investee	companies	ได้
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4.5  การเปิดเผยข้อมูล (disclosure)

	 		 4.5.1		 ก�รเปิดเผยข้อมูลโดยผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ที่เก่ียวข้องกับก�รบริห�รจัดก�ร	 climate	 risk	 ต�ม	 

4.1	 –	 4.4	 ควรมีคว�มสอดคล้องกัน	 เปรียบเทียบได้	 และน่�เชื่อถือ	 เพ่ือให้ส�ม�รถประเมินผลกระทบของคว�มเสี่ยงและ

โอก�สที่เกี่ยวข้องกับ	climate	risk	ต่อมูลค่�เงินลงทุน	

	 		 	 	 ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	 และก�รใช้กลไกตล�ดในก�รกำกับดูแล	 (market	 discipline)	 รวมทั�ง 

ก�รพจิ�รณ�ว�่มกี�รนำเงนิทนุไปใชอ้ย�่งมปีระสทิธผิล	เพ่ือก�รพฒัน�ส่ิงแวดลอ้มและกจิกรรมทีเ่ก่ียวขอ้งกบัก�รเปลีย่นผ�่น

หรือไม่	ด้วยเหตุนี�	ผู้ประกอบธุรกิจฯ	จ้งควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแนวท�งในก�รบริห�รจัดก�ร	climate	risk	ของกองทุน

ภ�ยใต้ก�รบริห�รจัดก�รที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 กำหนดอย่�งชัดเจน	 เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย	 

ซึ่้่งรวมถ้งผู้ลงทุนในปัจจุบันและอน�คต	

	 		 4.5.2		 ทั�งนี�	ก�รเปิดเผยข้อมูลก�รบริห�รจัดก�ร	climate	risk	ของกองทุนภ�ยใต้ก�รบริห�รจัดก�รควร

สอดคลอ้งกบัม�ตรฐ�นหรอืกรอบก�รร�ยง�นของส�กลทีเ่ปน็ทีย่อมรบั	เชน่	TCFD	ทีจ่ดัทำโดย	Financial	Stability	Boards	

เปน็ตน้	โดยผูป้ระกอบธรุกจิฯ	ควรตดิต�มพฒัน�ก�รด�้นก�รร�ยง�นขอ้มลูทีเ่ก่ียวกบั	climate	risk	ดว้ย	อน้ง่	มลูนธิมิ�ตรฐ�น

ก�รบัญชีระหว่�งประเทศ	 (International	 Financial	 Reporting	 Standards	 :	 IFRS)	 โดยคณะกรรมก�รม�ตรฐ�น 

คว�มยัง่ยนืส�กล	(International	Sustainability	Standards	Board	:	ISSB)	อยูร่ะหว�่งพฒัน�ม�ตรฐ�นด�้นก�รร�ยง�น

ข้อมูลที่เกี่ยวกับคว�มยั่งยืน	ซึ่้่งห�ก	International	Organization	of	Securities	Commissions	(IOSCO)	ให้ก�รยอมรับ	 

จะทำให้	 investee	 companies	 และผู้ประกอบธุรกิจในตล�ดทุนทั่วโลกต้องร�ยง�นข้อมูลต�มม�ตรฐ�นส�กล 

ด้�นก�รร�ยง�นข้อมูลที่เกี่ยวกับคว�มยั่งยืนดังกล่�ว	 ซึ่้่งสอดคล้องกับหลักก�รของ	 TCFD	 ต่อไป	 ดังนั�น	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	

ควรเตรียมคว�มพร้อมโดยเริม่ทำคว�มคุ้นชินด้วยก�รผนวก	 climate	 risk	 ในก�รบริห�รจัดก�รกองทุนและเปิดเผยข้อมูล 

ดังกล่�ว	 ต�มหลักก�รของ	 TCFD	ที่อ้�งอิงในคู่มือฯ	 ฉบับนี�	 เพื่อเรียนรู้และเข้�ใจกระบวนก�รที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั�งว�งแผน 

ก�รดำเนินก�รในอน�คต	เพื่อพัฒน�กระบวนก�รดังกล่�วให้ดียิ่งขี�น	พร้อมรองรับก�รร�ยง�นต�มม�ตรฐ�นส�กลต่อไป

	 		 4.5.3		 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	ควรพิจ�รณ�เปิดเผยข้อมูลต�มกรอบคำแนะนำของ	TCFD	ดังนี�

     (1)			หลักธรรม�ภิบ�ล	(Governance)	

   	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบ�ทหน้�ท่ีและก�รกำกับดูแลของ	 BoD	 

ในก�รบริห�รจัดก�ร	 climate	 risk	 ของกองทุน	 ซึ่้่งรวมถ้งกระบวนก�รและคว�มถี่ที่	 BoD	 จะได้รับแจ้งเกี่ยวกับประเด็น 

ด้�น	 climate	 risk	 ที่อ�จส่งผลกระทบต่อผลก�รดำเนินง�นของกองทุนและพอร์ตก�รลงทุน	 รวมทั�ง	 BoD	 มีก�รทบทวน

แนวท�งก�รบริห�รจัดก�ร	 climate	 risk	 ของกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจฯ	 หรือไม่	 อย่�งไร	 โดยผู้ประกอบธุรกิจฯ	 

อ�จพิจ�รณ�เปิดเผยตัวอย่�งประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับก�รบริห�รจัดก�ร	 climate	 risk	 ของกองทุนที่ได้รับก�รหยิบยกข้�น 

ห�รือร่วมกับ	BoD	หรือประเด็นที่	BoD	มีมติให้ทบทวน	หรือก�รตัดสินใจของ	BoD	ในประเด็นสำคัญในช่วงปีที่ผ่�นม�

22 IOSCO’s	media	release	เมื่อวันที่	31	มีน�คม	2565	ที่ม�	https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS638.pdf

https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS638.pdf
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	 		 	 นอกจ�กนี�	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ควรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบทบ�ทและคว�มรับผิดชอบของ 

ผู้บริห�รในก�รบริห�รจัดก�ร	climate	risk	ของกองทุน	ซึ่้่งรวมถ้งวิธีก�รที่ผู้บริห�รจะติดต�มสถ�นะและคว�มคืบหน้�ของ 

ก�รดำเนินก�รเกี่ยวกับก�รบริห�รจัดก�รลงทุนที่คำน้งถ้ง	 climate	 risk	 ของผู้ประกอบธุรกิจฯ	 และกระบวนก�รที่ทำให้ 

ผู้บริห�รได้รับทร�บอย่�งสม่ำเสมอเกี่ยวกับสถ�นะและคว�มคืบหน้�ข้�งต้น

	 		 	 อน้่ง	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 อ�จพิจ�รณ�เปิดเผยแนวท�งก�รผนวกปัจจัยด้�น	 climate	 risk	 

ในนโยบ�ยก�รจ่�ยค่�ตอบแทนของผู้ประกอบธุรกิจฯ	เพื่อแสดงให้เห็นถ้งคว�มมุ่งมั่นของผู้ประกอบธุรกิจฯ	ต่อวัตถุประสงค์

ในก�รบริห�รจัดก�ร	climate	risk	และก�รขับเคลื่อนคว�มรับผิดชอบเรื่องดังกล่�วให้แก่บุคล�กรของผู้ประกอบธุรกิจฯ

     (2)		Investment	Management

	 		 	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ควรเปิดเผยกระบวนก�รในก�รผนวก	 climate	 risk	 ที่	 relevant	 และ	

material	เข้�เป็นส่วนหน้่งในกระบวนก�รจัดก�รลงทุน	สำหรับแต่ละกลยุทธ์ก�รลงทุนและกองทุนที่บริห�รจัดก�ร	

	 		 	 นอกจ�กนี�	กรณทีีผู่ป้ระกอบธรุกจิฯ	ประเมนิแลว้เหน็ว�่	climate	risk	ไม	่relevant	ตอ่กลยทุธ์ 

ก�รลงทุนบ�งประเภทหรือบ�งกองทุนภ�ยใต้ก�รบริห�รจัดก�ร	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ควรเปิดเผยข้อมูลและเหตุผลให้ผู้ลงทุน

ทร�บ	 โดยผู้ประกอบธุรกิจฯ	 อ�จพิจ�รณ�เปิดเผยข้อมูลดังกล่�วใน	 fund-level	 หรือ	 firm-level	 กล่�วคือ	 ครอบคลุม 

ทุกกองทุนที่ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 บริห�รจัดก�รก็ได้	 โดยควรพิจ�รณ�จ�กวัตถุประสงค์ก�รลงทุนและกลยุทธ์ก�รลงทุนของ 

กองทุนภ�ยใต้ก�รบริห�รจัดก�ร	และคว�มมีนัยสำคัญของ	climate	risk	ต่อก�รดำเนินง�นของผู้ประกอบธุรกิจฯ

ข้อแนะนำเพิ่มเติม	

	 ผูป้ระกอบธุรกิจฯ	อ�จพิจ�รณ�เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี�ให้ผูล้งทุนทร�บ	เพือ่ประโยชน์ในก�รตัดสินใจลงทุน

	 •	 คว�มเสี่ยงและโอก�สที่เกี่ยวข้องกับ	climate	risk	ของกองทุน	โดยระบุระยะเวล�	(ระยะสั�น	ระยะกล�ง	 

และระยะย�ว)	ที่เกี่ยวข้องกับคว�มเสี่ยงและโอก�สนั�น	ๆ	อย่�งชัดเจน

	 •	 	 คว�มเสี่ยงและโอก�สที่เกี่ยวข้องกับ	 climate	 risk	 ของกองทุน	พร้อมคำอธิบ�ยเกี่ยวกับผลกระทบที ่

อ�จเกิดข้�นต่อกลยุทธ์ของผู้ประกอบธุรกิจฯ	รวมทั�งก�รตอบสนองเชิงกลยุทธ์และก�รดำเนินก�ร

	 •	 ก�รจัดทำ	scenario	analysis	ภ�ยใต้สถ�นก�รณ์ต่�ง	ๆ	และก�รประเมิน	carbon	value-at-risk	ที่

แสดงใหเ้หน็ถง้กระบวนก�รคดัเลอืกหลกัทรพัยแ์ละก�รจดัสดัสว่นก�รลงทนุเชงิกลยทุธ	์(strategic	asset	allocation)

	 •	 แผนก�รเปลี่ยนผ่�น	(transition	plan)	ของผู้ประกอบธุรกิจฯ	ในด้�นก�รบริห�รจัดก�รลงทุน	ที่แสดง

ให้เห็นเป้�หม�ยและแผนก�รบริห�รจัดก�รลงทุนที่สนับสนุนก�รเปลี่ยนผ่�นไปสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน	 ซึ่้่งรวมถ้ง 

ก�รดำเนินก�รต่�ง	ๆ	เช่น	เป้�หม�ยก�รลดก�รปล่อยค�ร์บอนของพอร์ตก�รลงทุน	เป็นต้น
  

	 ทั�งนี�	 ผู้มีส่วนได้เสียมักให้คว�มสำคัญกับแผนก�รเปลี่ยนผ่�น	ด้วยแผนดังกล่�วแสดงให้เห็นถ้งคว�มมุ่งมั่น

ต่อก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ	โดยผู้ประกอบธุรกิจฯ	อ�จอ้�งอิงกรอบคำแนะนำของ	TCFD	เกี่ยวกับตัวชี�วัด	

เป้�หม�ย	และแผนก�รเปลี่ยนผ่�น	(TCFD	Guidance	on	Metrics,	Targets	and	Transition	Plans)	ซึ่้่ง	TCFD	

ได้ให้แนวท�งที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับลักษณะของแผนก�รเปล่ียนผ่�นท่ีมีประสิทธิผล	 ข้อควรพิจ�รณ�เกี่ยวกับ

แผนก�รเปลี่ยนผ่�น	และแนวท�งก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแผนก�รเปลี่ยนผ่�น
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	 		 	 	 (3)			ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง	(risk	management)

	 		 	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ควรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกระบวนก�รที่ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ใช้ในก�รระบุ	

บริห�รจัดก�ร	ติดต�ม	และประเมินผลก�รบริห�รจัดก�รลงทุนที่คำน้งถ้ง	 climate	 risk	ซึ่้่งรวมถ้งเครื่องมือและ	metrics	 

ที่ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ใช้	 โดยผู้ประกอบธุรกิจฯ	 อ�จพิจ�รณ�เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับข้อจำกัดในกระบวนก�รบริห�รจัดก�ร	

climate	 risk	 เช่น	 ข้อจำกัดด้�นข้อมูล	 ข้อจำกดัเก่ียวกบัสมมตฐิ�นและก�รประม�ณก�รในก�รจดัทำ	 scenario	 analysis	

เป็นต้น	เพือ่เป็นข้อมลูประกอบก�รตดัสนิใจของผูล้งทุนเพิ่มเติมด้วย

	 		 	 นอกจ�กนี�	ผูป้ระกอบธุรกจิฯ	ควรเปิดเผย	portfolio	carbon	footprint	ทั�ง	Scope	1	และ	

Scope	 2	 ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน	 โดยในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 มีข้อมูลในก�รคำนวณหรือส�ม�รถ 

ประม�ณก�รข้อมูลเพ่ือก�รคำนวณได้อย่�งสมเหตุสมผล	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ควรเปิดเผยวิธีก�รคำนวณ	สมมติฐ�น	 รวมถ้ง 

ข้อจำกัดในก�รคำนวณ	portfolio	carbon	footprint	ด้วย	เช่น	กรณีบ�งหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนไม่มีข้อมูลเพียงพอใน

ก�รคำนวณ	portfolio	carbon	footprint	ผูป้ระกอบธรุกจิฯ	ควรเปิดเผยสดัส่วนก�รลงทนุทีผู่ป้ระกอบธรุกจิฯ	มข้ีอมลูเพยีงพอ

และส�ม�รถนำม�คำนวณ	portfolio	carbon	footprint	ได้	โดยเปรียบเทียบสัดส่วนดังกล่�วกับมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	(Net	

Asset	Value	:	NAV)	ของกองทุน	เป็นต้น

ข้อแนะนำเพิ่มเติม
 
	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 อ�จพิจ�รณ�เปิดเผยร�ยละเอียดเก่ียวกับนโยบ�ยและกระบวนก�รเก่ียวกับก�รบริห�ร

จัดก�ร	climate	risk	เช่น	ข้อจำกัดหรือเงื่อนไขก�รลงทุนในบ�งกลุ่มอุตส�หกรรม	เป็นต้น	ซึ่้่งนโยบ�ยดังกล่�วอ�จ

ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจฯ	ไม่ลงทุน	หรือไถ่ถอนก�รลงทุน	หรือจำกัดวัตถุประสงค์ก�รลงทุนของกองทุนในหลักทรัพย์ที่

อยู่ในบ�งกลุ่มอุตส�หกรรมที่มีคว�มเสี่ยงสูง	 และหรือเข้�ไปมีส่วนร่วมกับ	 investee	 companies	 ที่อยู่ในกลุ่ม

อุตส�หกรรมเหล่�นี�ม�กข้�น	

	 นอกจ�กนี�	ผู้ประกอบธุรกิจฯ	อ�จพิจ�รณ�เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมดังนี�

	 -	 ก�รปรับเปลี่ยนกรอบก�รประเมินคว�มเสี่ยงให้สอดคล้องกับลักษณะและประเภทของทรัพย์สินต่�ง	 ๆ	 

ในพอร์ตก�รลงทุน	เพื่อให้ส�ม�รถประเมินคว�มเสี่ยงได้ดียิ่งข้�น

	 -	 นโยบ�ยก�รมีส่วนร่วม	 กลยุทธ์	 และผลลัพธ์จ�กก�รมีส่วนร่วม	 ซึ่้่งรวมถ้งวิธีที่ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ใช้ 

ในก�รจัดลำดับคว�มสำคัญของก�รมีสว่นร่วม	จำนวน	investee	companies	ทีผู่ป้ระกอบธุรกจิฯ	เข้�ไปมีสว่นร่วม	

ประเด็นในก�รเข้�ไปมีส่วนร่วม	 ตลอดจนผลกระทบโดยรวมของก�รเข้�ไปมีส่วนร่วม	 เช่น	 สถิติและร�ยละเอียด 

เกี่ยวกับก�รใช้สิทธิออกเสียงในน�มของกองทุนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ	ESG	และ	climate	risk	เป็นต้น
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	 		 	 	 (4)		 ก�รปฏิบัติหน้�ที่ผู้ลงทุนที่มีคว�มรับผิดชอบ	(stewardship)

	 		 	 Stewardship	เปน็หน้ง่ในกลไกสำคญัสำหรบัผูป้ระกอบธรุกจิฯ	ในก�รบรหิ�รจดัก�ร	climate	

risk	ของกองทนุ	และก�รใหผ้ลตอบแทนทีด่ใีนระยะย�วสำหรบัผูล้งทนุ	ทั�งนี�	ก�รเข�้ไปมสีว่นรว่มกบั	investee	companies	

อ�จช่วยลดคว�มเสี่ยงด้�น	climate	risk	สำหรับกองทุน	โดยผูป้ระกอบธรุกจิฯ	อ�จพจิ�รณ�เปิดเผยแนวท�งก�รตดิต�มและ

มีส่วนร่วมกับ	 investee	 companies	 และอ�จแสดงตัวอย่�งเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียทร�บถ้งแนวท�งก�รติดต�มและ 

มส่ีวนร่วมกบั	 investee	 companies	 ที่ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ได้ดำเนินก�รไปแล้ว	 ในก�รบริห�รจัดก�ร	 climate	 risk	 ที่	 

material	ต่อพอร์ตก�รลงทุน	เช่น	ก�รสนับสนุนคว�มพย�ย�มของ	investee	companies	ในก�รปรับปรุงแนวนโยบ�ย

และแนวปฏิบัติท่ีดีด้�นคว�มยั่งยืน	 ที่สอดคล้องกับนโยบ�ยหรือม�ตรฐ�นของผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ด้�นก�รบริห�รจัดก�ร	 

climate	risk	และก�รผลักดันให้	investee	companies	มีก�รดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนม�กข้�นเพื่อลดผลกระทบจ�ก	climate	

risk	เป็นต้น	

สรุประดับข้อมูลที่ผู้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนควรเปิดเผย

ข้อมูล
ระดับกองทุน

fund-level

ระดับบริษัท

firm-level	

(ทุกกองทุนภ�ยใต้ก�รบริห�รจัดก�ร)

(1)		หลักธรรม�ภิบ�ล	(governance) /

(2)		ก�รบริห�รจัดก�รลงทุน	

						(Investment	management)

						-	 กระบวนก�รในก�รผนวก	climate	

risk	ที่	relevant	และ	material	สำ�หรับ

แต่ละกลยุทธ์ก�รลงทุนและกองทุนที่

ผู้ประกอบธุรกิจฯ	บริห�รจัดก�ร

/

						-	 คำ�อธิบ�ยกรณีท่ีผู้ประกอบธุรกิจฯ	

พิจ�รณ�ว่�	climate	risk	ไม่	relevant	

ต่อบ�งกลยุทธ์ก�รลงทุน	หรือบ�งกองทุน

ที่บริห�รจัดก�ร

พิจ�รณ�เปิดเผยข้อมูล

fund-level	หรือ	firm-level	

(ต�มดุลยพินิจของผู้ประกอบธุรกิจฯ)
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ข้อมูล
ระดับกองทุน

fund-level

ระดับบริษัท

firm-level	

(ทุกกองทุนภ�ยใต้ก�รบริห�รจัดก�ร)

(3)		ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง	

						(risk	management)

						-		กระบวนก�รของผู้ประกอบธุรกิจฯ	

ในก�รระบุ	บริห�รจัดก�ร	ติดต�ม	และ

ประเมินผลก�รบริห�รจัดก�ร	climate	

risk

/

						-		Portfolio	carbon	footprint	

(Scope	1	และ	Scope	2) /

(4)		ก�รปฏิบัติหน้�ที่ผู้ลงทุน

						ที่มีคว�มรับผิดชอบ	

						(stewardship)
/

	 4.5.4	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	ควรเปิดเผยข้อมูลต�ม	4.5.1	อย่�งเพียงพอด้วยล�ยลักษณ์อักษรผ่�นช่องท�งอิเล็กทรอนิกส์	

เช่น	 เว็บไซึ่ต์ของผู้ประกอบธุรกิจฯ	 เป็นต้น	 โดยผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ส�ม�รถพิจ�รณ�เปิดเผยข้อมูลผ่�นช่องท�งอื่น	 ๆ	 ได้ 

ต�มคว�มเหม�ะสม	ทั�งนี�	ผู้ประกอบธุรกิจฯ	ควรย้ดหลัก	proportionate	approach	ในก�รเปิดเผยข้อมูล	กล่�วคือ	ข้อมูล

ที่ผู้ประกอบธุรกิจฯ	เปิดเผยควรสมส่วนกับก�รที่ผู้ประกอบธุรกิจฯ	นำ�	climate	risk	ม�เป็นส่วนหน้่งในกระบวนก�รจัดก�ร

ลงทุน	และก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

	 4.5.5	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	ควรทบทวนก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับก�รบริห�รจัดก�รลงทุนที่คำ�น้งถ้ง	 climate	 risk		 

อย่�งน้อยปีละ	1	ครั�ง	และพิจ�รณ�ปรับปรุงข้อมูลต�มคว�มเหม�ะสม	เพื่อให้ข้อมูลมีคว�มครบถ้วน	ชัดเจน	และเป็นปัจจุบัน	 

ทั�งนี�	 ห�กข้อมูลมีก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งมีนัยสำ�คัญ	 ผู้ประกอบธุรกิจฯ	 ควรปรับปรุงก�รเปิดเผยข้อมูล	 เพื่อให้ผู้ลงทุนทร�บ

โดยไม่ชักช้�ด้วย
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