


แนวทางการเปิดเผยข้อมูลตามกรอบค าแนะน าของ TCFD
ด้านหลักธรรมาภิบาล (Governance)

01 
BoD

บทบาทหน้าที่และการก ากับดูแลของ 
BoD ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
และโอกาสจาก climate risk ของ
พอร์ตการลงทุน

02 
Management

บทบาทและความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารในการประเมิน 
และบริหารจัดการ climate risk
ของพอร์ตการลงทุน

หมายเหตุ : 
คณะกรรมการมาตรฐานความยั่งยืนสากล (International Sustainability Standards Board : ISSB) อยู่ระหว่างพัฒนามาตรฐานด้านการรายงานข้อมูลทีเ่กี่ยวกับความยั่งยืน โดยมาตรฐาน
ดังกล่าวมีการพัฒนาจากกรอบค าแนะน าของ TCFD และ Sustainability Accounting Standards Board (SASB) Standards 2/8



Investor Climate Action Plans โดย AIGCC 

เม.ย. 65
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4

Source : Investor Climate Action Plans โดย Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC) expectations-ladder-english-1.pdf (aigcc.net)

• Self-assessment checklist ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจฯ เพื่อตรวจสอบความคืบหน้า
การผนวก climate risk ในกระบวนการบริหารจัดการลงทุน และทราบประเด็นที่ต้องพัฒนา

• ในแต่ละเฟส AIGCC แนะน าให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการตามประเด็นต่าง ๆ เกือบทั้งหมด
ก่อนที่จะขยับไปสู่เฟสถัดไป 

ค าแนะน า :
✓ การผนวก climate risk ควรเริ่มจากหลักธรรมาภบิาลที่แข็งแกร่ง กล่าวคือ ได้รับการสนับสนุนจาก BoD และคณะผู้บริหารขององค์กร 
✓ การที่ BoD และคณะผู้บริหารจะท าหน้าที่ทีด่ีได้ จะต้องได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ กระบวนการท างาน และผลการด าเนินการ

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ climate risk
✓ BoD และคณะผู้บริหารขององค์กร ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาสที่เกิดจาก climate ดังนั้น จึงอาจมีความจ าเป็น

ที่ BoD และคณะผู้บริหารจะต้องได้รับ training รวมทั้งได้รับการประเมินความสามารถในด้านดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอด้วย

ตัวอย่างแนวทางการด าเนินการ
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Governance : Phase 1

1. แนวนโยบาย

1) พัฒนาความเชื่อของบุคลากรเกี่ยวกับ
การลงทุนที่ค านึงถึง climate risk

2) จัดให้มถี้อยแถลงเกี่ยวกับแนวนโยบาย
การลงทุนขององค์กรที่ให้ความส าคัญ
กับการผนวก climate risk ในการ
บริหารจัดการลงทุน

3) มีการอธิบายให้บุคลากรทราบว่า
แนวนโยบายดังกล่าวจะช่วยสร้างมูลค่า
ในระยะยาวให้กับองค์กรและพอร์ต
การลงทุนโดยรวมอย่างไร และสอดคล้อง
กับหลักความไว้วางใจ (fiduciary 
duties) ที่พึงมีต่อผู้ลงทุนอย่างไร

2. ความรับผิดชอบ

การก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบ
ให้แก่บุคลากร

1) ในด้านการก ากับดูแล และการ
ด าเนินการตาม commitment ของ
องค์กรว่าด้วยการผนวก climate 
risk ในการบริหารจัดการลงทุน

2) ในด้านการรายงานความคืบหน้า
เกี่ยวกับการผนวก climate risk 
ในการบริหารจัดการลงทุน

3. การวางแผน 
และการประเมิน

การพัฒนาแผนการด าเนินการเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับสภาพภูมิอากาศ และการผนวก 
climate risk ในการบริหารจัดการ
ลงทุน

4. การรายงาน BoD

-

Source : Investor Climate Action Plans โดย Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC) expectations-ladder-english-1.pdf (aigcc.net)

1

5. การประเมินทักษะ

-
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Governance : Phase 2 

1. แนวนโยบาย

1) บรรจุแผนการผนวก climate 
risk ในการบริหารจัดการลงทุน
ในแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร

2) ขอความเห็นชอบแนวทาง
การบริหารจัดการลงทุนและ
กลยุทธ์การลงทุนที่ค านึงถึง 
climate risk จาก BoD

2. ความรับผิดชอบ

ก าหนดบทบาท ขอบเขตหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของ BoD และ
คณะกรรมการย่อยต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการ climate risk
ของกองทุนและพอร์ตการลงทุน 
ในกฎบัตรคณะกรรมการอย่างชัดเจน

3. การวางแผน 
และการประเมิน 

มีกระบวนการทบทวนกลยุทธ์
การลงทุน และแนวทางการ
ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ และ
หมั่นตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติจริง

• เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม 1 – 2

• เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง / 
มีวิวัฒนาการด้าน climate risk

4. การรายงาน BoD

มีกระบวนการที่ท าให้ม่ันใจว่า BoD
และคณะกรรมการย่อยมีการ
• ทบทวนความเสี่ยงและโอกาสจาก 

climate change อย่างสม่ าเสมอ
• ประเมินความคืบหน้าการผนวก 

climate risk ในการบริหารจัดการ
ลงทุน โดยเทียบกับเป้าหมายที่ 
BoD มอบหมายไว้

5. การประเมินทักษะ

จัดให้มีการฝึกสอน (training) บุคลากรเกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาสจาก climate change และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพอร์ตการลงทุน

Source : Investor Climate Action Plans โดย Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC) expectations-ladder-english-1.pdf (aigcc.net)

2
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Governance : Phase 3

1. แนวนโยบาย

BoD และคณะผู้บริหารระดับสูง
มอบแนวนโยบายและสนับสนุน
แผนงานขององค์กรด้านการผนวก 
climate risk ในกระบวนการบริหาร
จัดการลงทุนอย่างเต็มที่

2. ความรับผิดชอบ

จัดให้มีทรัพยากรและเครื่องมือ
อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนและ
ช่วยให้การผนวก climate risk
ในกระบวนการบริหารจัดการลงทุน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

3. การวางแผน 
และการประเมิน 

มีกระบวนการทบทวนกลยุทธ์การ
ลงทุนและแนวทางการด าเนินการ
อย่างสม่ าเสมอ และหมั่นตรวจสอบ
ว่ามีการปฏิบัติจริง

• เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม 1 – 2

• เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง / 
มีวิวัฒนาการด้าน climate risk

4. การรายงาน BoD

มีการรายงานต่อ BoD และ
คณะผู้บริหารเกี่ยวกับการผนวก 
climate risk ในกระบวนการ
บริหารจัดการลงทุน และสถานะ
ของพอร์ตการลงทุนที่อาจได้รับ
ผลกระทบจาก climate risk
รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการ

Source : Investor Climate Action Plans โดย Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC) expectations-ladder-english-1.pdf (aigcc.net)

3

5. การประเมินทักษะ
ประเมินความรู้และความเชี่ยวชาญของ BoD คณะผู้บริหาร และทีมจัดการลงทุน เกี่ยวกับการผนวก climate risk ในกระบวนการ
บริหารจัดการลงทุน
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Governance : Phase 4

1. แนวนโยบาย

BoD และคณะผู้บริหารระดับสูง
มอบแนวนโยบายและสนับสนุน
แผนงานขององค์กรด้านการผนวก 
climate risk ในกระบวนการบริหาร
จัดการลงทุนอย่างเต็มที่

2. ความรับผิดชอบ

การจัดใหค้่าตอบแทนของผู้บริหาร
และพนักงานมีความสอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมาย
ด้านการผนวก climate risk
ในกระบวนการบริหารจัดการลงทุน

3. การวางแผน 
และการประเมิน

มีกระบวนการทบทวนกลยุทธ์การ
ลงทุนและแนวทางการด าเนินการ
อย่างสม่ าเสมอ และหมั่นตรวจสอบ
ว่ามีการปฏิบัติจริง

• เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม 1 – 2

• เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง / 
มีวิวัฒนาการด้าน climate risk

4. การรายงาน BoD

มีการรายงานต่อ BoD และ
คณะผู้บริหารเกี่ยวกับการผนวก 
climate risk ในกระบวนการ
บริหารจัดการลงทุน และสถานะ
ของพอร์ตการลงทุนที่อาจได้รับ
ผลกระทบจาก climate risk
รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการ

Source : Investor Climate Action Plans โดย Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC) expectations-ladder-english-1.pdf (aigcc.net)

4

5. การประเมินทักษะ
มีกระบวนการที่ท าให้มั่นใจว่า BoD มีความสามารถเพียงพอในการมอบแนวนโยบาย ก ากับดูแล ประเมิน และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสจาก climate change ที่อาจกระทบต่อกองทุนและพอร์ตการลงทุนโดยรวม
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ตัวอย่างวิธีการและช่องทางการเปิดเผยข้อมูล
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ผู้ประกอบธุรกิจอาจพิจารณาเปิดเผยข้อมูล
ด้าน Governance โดยเริ่มจาก Phase 1 >> 4

โดยให้ยึดหลักความสมส่วนกับการที่ผู้ประกอบธุรกิจ
น า climate risk มาเป็นส่วนหนึ่ง
ในกระบวนการบริหารจัดการลงทุน

Phasing & Proportionate approach

1

ช่องทางการเปิดเผยขอ้มูล

ตามความเหมาะสม เช่น 

- หน้าเว็บเกี่ยวกับ climate risk เป็นการเฉพาะ 
- Sustainability Report
- Annual report ของกองทุนรวม
- Annual report ของบริษัท (กรณีเป็น บจ.)

หน้าเว็บของผู้ประกอบธุรกิจ
หรือ Microsites กองทุนรวม
ตามความเหมาะสม

วิธีการเปิดเผยข้อมูล



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายนโยบายผู้ประกอบธุรกิจ

สิรีฒร ศิวิลัย
โทร. 0-2263-6246
Email: sireetho@sec.or.th

วสุ วุฒิสันติ
โทร. 0-2033-9700
Email: wasu@sec.or.th

สลิล เหล่าเกียรติ
โทร. 0-2263-6511
Email: slil@sec.or.th

รังรอง วิจิตรไกรสร
โทร. 0-2263-6050
Email: rangrong@sec.or.th

ฝ่ายส่งเสริมความยั่งยืน 

พัฒนา
ก ากับ
ดูแล

โปร่งใส

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
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