


กรอบค ำแนะน ำของ TCFD ในบริบทกำรจัดกำรลงทุน
Governance

Strategy

Risk
Management

Metrics
and Targets

1) หลักธรรมำภิบำล (governance) โดยองค์กรควรก ำกับดูแล
ควำมเสี่ยงและโอกำสที่เกี่ยวข้องกับสภำพภูมิอำกำศ

2) กลยุทธ์ (strategy) กำรวำงกลยุทธ์และแผนกำรเงินขององคก์ร 
เมื่อค ำนึงถึงผลกระทบจำกควำมเสี่ยงและโอกำสที่เกี่ยวข้องกับ
สภำพภูมิอำกำศ

3) กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (risk management) กระบวนกำร
ที่องค์กรใช้เพื่อระบุ ประเมิน และจัดกำรควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
สภำพภูมิอำกำศ

4) ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย (metrics and targets) ที่ใช้ในกำรประเมิน
และจัดกำรควำมเสี่ยงและโอกำสที่เกี่ยวข้องกับสภำพภูมอิำกำศ

หลักธรรมภิบำล (governance)1

กำรบริหำรจัดกำรลงทุน (investment 
management)2

กำรเปิดเผยข้อมูล (disclosure)5

กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (risk 
management)3

กำรปฏิบัติหน้ำที่ผู้ลงทุนที่มีควำมรับผิดชอบ 
(stewardship)4

= strategy

+metrics and targets
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แนวทำงกำรเปิดเผยข้อมูลตำมกรอบค ำแนะน ำของ TCFD
ด้ำนกลยุทธ์ (Investment Management Strategy)

Guideline on disclosure

• Asset managers should describe how 
climate-related risks and opportunities are 
factored into relevant products or 
investment strategies

• Asset managers should also describe how 
each product or investment strategy might 
be affected by the transition to a low-
carbon economy

Climate initiatives support
• TCFD provide a framework for disclosure 

• IGCC, AIGCC, PAII,  Net Zero Asset Manager Initiatives, 
Climate Action 100+ support investors on defining 
concrete climate strategies and actions

• PCAF focuses on standardizing the measurement and 
reporting of emissions associated with investments

• SBTi guides target setting through its Financial Sector 
Science-Based Targets Guidance. 
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Investor Climate Action Plans 
โดย Asia Investor Group on Climate Change 

(AIGCC) 
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Investment Strategy

กำรก ำหนดแนวนโยบำย
ด้ำนกำรผนวก climate risk
ในเรื่องดังต่อไปนี:้ 

• กำรวิเครำะห์กำรลงทุน

• กำรตัดสินใจลงทุน

• กำรคัดเลือกและแต่งตั้ง
ผู้จัดกำรกองทุน

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

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4

กำรเพิ่มน้ ำหนักกำรลงทุน 
ตำมควำมเหมำะสม ในกิจกำร
ที่เกี่ยวข้องกับพลังงำนสะอำด
และกิจกำรที่ช่วยลดปริมำณ
กำรปล่อยคำร์บอน 

• กำรก ำหนดแนวนโยบำยกำรลงทุนในเชื้อเพลิง
ฟอสซิล และกิจกรรมที่มีผลกระทบสูง เช่น กิจกำร
ที่มีกำรตัดไม้ท ำลำยป่ำ และสร้ำงกำรสูญเสีย
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เป็นต้น ซึ่งควร:
o มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย net zero 
o มีจุดมุ่งหมำยที่ชัดเจนในกำรทยอยลดสัดส่วน

กำรลงทุนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิง
ฟอสซิล เช่น ผ่ำนกำรมีส่วนร่วมกับบริษัท
ผู้ออกหลักทรัพย์หรือกำรทยอยไถ่ถอน
กำรลงทุน ตำมท่ีเห็นสมควร เป็นต้น

• กำรพัฒนำและเริ่มใช้กลยุทธ์กำรลงทุนที่มุ่งเน้น
กำรลดคำร์บอนส ำหรับพอร์ตกำรลงทุน หรือ
ทรัพย์สินประเภทต่ำง ๆ

กำรก ำหนดกลยุทธ์กำรลงทุน
ในภำคอุตสำหกรรมที่ปล่อย
คำร์บอนปริมำณมำก
เช่น กำรพิจำรณำไถ่ถอน
กำรลงทุนบำงส่วนหรือท้ังหมด
ในธุรกิจพลังงำนที่ใช้ถ่ำนหิน
เป็นต้น 
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Source : Translating to Action Net Zero Investment in Asia (4th ed), Dec 2022  โดย AIGCC : AIGCC-Translating-to-action_Net-Zero-Investment-in-Asia_final.pdf
(Survey sample of 17 investors in Asia (asset owners and Asset managers) with a total of over USD 7.9 trillion in global AUM)

Starting point : 
the road to 
Net Zero

Most of Asian investors have climate-related exclusions or 
divestment as part of their strategies
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81% apply climate exclusions 
or divestments toward thermal 
coal

Source : Translating to Action Net Zero Investment in Asia (4th ed), Dec 2022  โดย AIGCC : AIGCC-Translating-to-action_Net-Zero-Investment-in-Asia_final.pdf
*UNFCC คือ กรอบอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ได้ขอให้นักลงทุนให้ค ำมั่นที่จะก ำหนดนโยบำยที่จะลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของพอร์ตกำรลงทุนเพ่ือไม่ให้อุณหภูมิโลกเกิน 1.5 องศำเซลเซียส

UNFCC Race to Net Zero (RTZ)*
In advocating for these 
transition plans, investors 
should recognise the need for 
a just transition in countries or 
regions where there is significant 
economic dependence on 
thermal coal power or mining.

Climate exclusions are applied to companies that derive 
material revenues from thermal coal
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Source : Investor Climate Action Plans โดย Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC) expectations-ladder-english-1.pdf (aigcc.net)

ส่วนหนึ่งของพอร์ตกำรลงทุน
มีกำรลงทุนในหลักทรัพย์
ของกิจกำรที่ด ำเนินธุรกิจ
สอดคล้องกับเป้ำหมำย
กำรจ ำกัดอุณหภูมิไว้ให้
ไม่เกิน 2 องศำเซลเซียส

ส่วนหนึ่งของพอร์ตกำรลงทุน
มีกำรลงทุนในหลักทรัพย์
ของกิจกำรที่ด ำเนินธุรกิจ
สอดคล้องกับเป้ำหมำย
กำรจ ำกัดอุณหภูมิไว้ให้
ไม่เกิน 1.5 องศำเซลเซียส

มีกำรผนวกประเด็นกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
ในกลยุทธ์กำรจัดกำรทรัพย์สิน
และลงทุนในหลักทรัพย์ของ
กิจกำรที่ด ำเนินธุรกิจสอดคล้อง
กับเป้ำหมำยกำรจ ำกัดอุณหภูมิ
ไว้ให้ไม่เกิน 1.5 องศำเซลเซียส

มีกำรลงทุน โดยอำจตั้งเป้ำหมำย
ในกำรเพิ่มสัดส่วนกำรลงทุนมำกขึ้น
ทุกปี ในหลักทรัพย์ของกิจกำร
ที่ด ำเนินธุรกิจสอดคล้องกับ
เป้ำหมำยกำรจ ำกัดอุณหภูมิ
ไว้ให้ไม่เกิน 1.5 องศำเซลเซียส 
และในทุกประเภทสินทรัพย์

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4

Asset allocation
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Active investment 
• หลักทรัพย์เดิมท่ีถืออยู่ : ให้น้ ำหนักกำรลงทุนเน้นไปยังกิจกำรท่ีมีควำมก้ำวหน้ำ

ด้ำนกำรลดกำรปล่อยคำร์บอน และลดน้ ำหนักกำรลงทุนในกิจกำรที่ยังไม่มี
กำรด ำเนินกำรใด ๆ ภำยใต้กลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน

• กำรลงทุนในหลักทรัพย์ใหม่ : กำรใช้ screening criteria เพื่อคัดสรร
หลักทรัพย์ที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยและมีแนวโน้มในกำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่
กำรลดคำร์บอนในกระบวนกำรวิเครำะห์หลักทรัพย์

Climate Solutions
Climate Solutions คือ กำรลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจกำรที่ช่วยให้
เกิดกำรจ ำกัดอุณหภูมิฯ ไว้ให้ไม่เกิน 1.5 องศำฯ ซึ่งสำมำรถแบ่งเป็น 
• ‘Low-carbon’ climate solution – กำรลงทุนกิจกำรที่มีกำร

ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกเกือบเป็นศูนย์อยู่แล้วซึ่งมีส่วนร่วมอย่ำงมำก
ในกำรบรรลุเป้ำหมำย Net Zero เช่น บริษัทให้เช่ำรถยนต์ EV

• ‘Transitional’ climate solution – กำรลงทุนในกิจกำรที่มี
ส่วนร่วมในกำรลดกำรปล่อยคำร์บอน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่ำงมำก
ต่อกำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่ Net Zero แม้ว่ำกิจกำรดังกล่ำวจะยังคง
ปล่อยคำร์บอนก็ตำม เช่น บริษัทปูนซีเมนต์ที่ปล่อยคำร์บอนต่ ำกว่ำ
เป้ำหมำยที่ก ำหนด บริษัทให้เช่ำรถยนต์ hybrid ซึ่งยังคงมีกำรใช้
เชื้อเพลิงอยู่บ้ำง

• ‘Enabling’ climate solution – กำรลงทุนในกิจกำรที่ช่วยลด
กำรปล่อยมลพิษในวงกว้ำง เช่น บริษัทผลิตอุปกรณ์ประหยัด
พลังงำนส ำหรับอำคำร บริษัทท่ีให้บริกำรหรือผลิตจุดชำร์จรถยนต์
ไฟฟ้ำ ซึ่งช่วยให้เกิดกำรขนส่งทำงถนนแบบคำร์บอนต่ ำ 

Passive investment 
• กำรใช้ดัชนี (index) ที่ให้น้ ำหนักกำรลงทุน (positive weighting) 

สอดคล้องกับเป้ำหมำยและ climate solutions ที่ผู้จัดกำรลงทุนเลือก
• กำรลงทุนใน Green bonds ที่แนวทำงวัตถุประสงค์กำรใช้เงินท่ีได้จำก

กำรระดมทุน คือ เพื่อช่วยลดปัญหำด้ำนสภำพภูมิอำกำศ โดยกำรลงทุน
ในตรำสำรหนี้ดังกล่ำวอำจเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มกำรลงทุน
ตำม climate solutions

Asset allocation : align portfolios & target
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ผู้ประกอบธุรกิจอำจพิจำรณำเปิดเผยข้อมูล
ด้ำน Investment Management  

โดยเริ่มจำก Phase 1 >> 4
โดยให้ยึดหลักควำมสมส่วนกับกำรที่ผู้ประกอบธุรกิจ

น ำ climate risk มำเป็นส่วนหนึ่ง
ในกระบวนกำรบริหำรจัดกำรลงทุน

Phasing & Proportionate approach

1

ช่องทำงกำรเปิดเผยขอ้มูล

ตำมควำมเหมำะสม เช่น 

- หน้ำเว็บเกี่ยวกับ climate risk เป็นกำรเฉพำะ 
- Sustainability Report
- รำยงำน I CODE 
- Annual report ของกองทุนรวม
- Annual report ของบริษัท (กรณีเป็น บจ.)

หน้ำเว็บของผู้ประกอบธุรกิจ
หรือ Microsites กองทุนรวม
ตำมควำมเหมำะสม

วิธีกำรเปิดเผยข้อมูล

ตัวอย่ำงวิธีกำรและช่องทำงกำรเปิดเผยข้อมูล
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กำรก ำหนดแนวนโยบำยด้ำนกำรผนวก 
climate change ในเรื่องดังต่อไปนี้: 

• กำรวิเครำะห์กำรลงทุน
• กำรตัดสินใจลงทุน
• กำรคัดเลือกและแต่งตั้งผู้จัดกำร

กองทุน

ส่วนหนึ่งของพอร์ตกำรลงทุน
มีกำรลงทุนในหลักทรัพย์ของ
กิจกำรที่ด ำเนินธุรกิจสอดคล้อง
กับเป้ำหมำยกำรจ ำกัดอุณหภูมิ 
ไว้ให้ไม่เกิน 2 องศำเซลเซียส

Investment ManagementGovernance

1. นโยบำยกำรลงทุน 2. กำรจัดกำรทรัพย์สิน

ตัวอย่ำงกำรเปิดเผย Phase 1 : Governance & Investment Management
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แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์

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) AIGCC’s Translating to Action AIGCC-Translating-to-action_Net-Zero-
Investment-in-Asia_final.pdf and PAII’s Net Zero Investment Framework PAII-Net-Zero-Investment-Framework_Implementation-Guide.pdf (parisalignedinvestment.org)

AIGCC’s Investor Climate Action Plans AIGCC’s Translating to Action
PAII’s Net Zero 

Investment Framework
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Source : AIGCC’s Translating to Action AIGCC-Translating-to-action_Net-Zero-Investment-in-Asia_final.pdf 13/18
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Source : AIGCC’s Translating to Action AIGCC-Translating-to-action_Net-Zero-Investment-in-Asia_final.pdf 14/18
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ภำคผนวกตัวอย่ำงแนวปฏิบัติที่ดีในกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ

สภำพภูมิอำกำศโดยผู้ประกอบธุรกจิ
จัดกำรลงทุนต่ำงประเทศ

คู่มือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในกำรบริหำร
จัดกำรและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับควำม 
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภำพภูมิอำกำศ  
ส ำหรับผู้ประกอบธุรกิจจัดกำรลงทุน

คู่มือและภำคผนวก
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https://www.sec.or.th/TH/Documents/CompanyHandbooksandGuidelines/Appendix_Climate_Risk_Management_Guidelines.pdf
https://www.sec.or.th/TH/Documents/CompanyHandbooksandGuidelines/Appendix_Climate_Risk_Management_Guidelines.pdf
https://www.sec.or.th/TH/Documents/CompanyHandbooksandGuidelines/Appendix_Climate_Risk_Management_Guidelines.pdf
https://www.sec.or.th/TH/Documents/CompanyHandbooksandGuidelines/Appendix_Climate_Risk_Management_Guidelines.pdf
https://www.sec.or.th/TH/Documents/CompanyHandbooksandGuidelines/Climate_Risk_Management_Guidelines.pdf
https://www.sec.or.th/TH/Documents/CompanyHandbooksandGuidelines/Climate_Risk_Management_Guidelines.pdf
https://www.sec.or.th/TH/Documents/CompanyHandbooksandGuidelines/Climate_Risk_Management_Guidelines.pdf
https://www.sec.or.th/TH/Documents/CompanyHandbooksandGuidelines/Climate_Risk_Management_Guidelines.pdf


SEC Resources : 
Climate-related risk management for Asset Managers
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คู่มือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในกำรบริหำร
จัดกำรและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับควำม

เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภำพภูมิอำกำศ
ส ำหรับผู้ประกอบธุรกิจจัดกำรลงทุน

ภำคผนวกตัวอย่ำงแนวปฏิบัติที่ดี
ในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับสภำพภูมิอำกำศ

โดยผู้ประกอบธุรกิจจัดกำรลงทุนต่ำงประเทศ

Source : https://www.sec.or.th/TH/Pages/MarketData/ClimateRiskManagement.aspx

www.sec.or.th
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https://www.sec.or.th/TH/Documents/CompanyHandbooksandGuidelines/Climate_Risk_Management_Guidelines.pdf
https://www.sec.or.th/TH/Documents/CompanyHandbooksandGuidelines/Climate_Risk_Management_Guidelines.pdf
https://www.sec.or.th/TH/Documents/CompanyHandbooksandGuidelines/Climate_Risk_Management_Guidelines.pdf
https://www.sec.or.th/TH/Documents/CompanyHandbooksandGuidelines/Climate_Risk_Management_Guidelines.pdf
https://www.sec.or.th/TH/Documents/CompanyHandbooksandGuidelines/Appendix_Climate_Risk_Management_Guidelines.pdf
https://www.sec.or.th/TH/Documents/CompanyHandbooksandGuidelines/Appendix_Climate_Risk_Management_Guidelines.pdf
https://www.sec.or.th/TH/Pages/MarketData/ClimateRiskManagement.aspx
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คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีจำก ก.ล.ต. 
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สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ำยนโยบำยผู้ประกอบธุรกิจ

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

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

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

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

ฝ่ำยส่งเสริมควำมยั่งยืน 

พัฒนำ
ก ำกับ
ดูแล

โปร่งใส

ฝ่ำยสื่อสำรองค์กร
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