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คำนำ
ผู8ลงทุนทุกคนมีความต8องการและความพึงพอใจที่สามารถอธิบายได8ด8วยระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได8
ผลตอบแทนที่คาดหวัง ระยะเวลาการลงทุน และความต8องการด8านสภาพคล>อง นอกจากนี้ มีผู8ลงทุนจำนวน
ไม>น8อยที่มีความต8องการและความพึงพอใจเกี่ยวกับประเด็นด8านสิ่งแวดล8อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
ซึ่งแรงจูงใจของผู8ลงทุนเกี่ยวกับประเด็นด8าน ESG มีความหลากหลายเปeนอย>างมาก โดยที่พบบ>อยได8แก>
แรงจูงใจซึ่งมาจากความต8องการ ดังนี้
•
•
•
•

ใช8หลักจริยธรรม ค>านิยม หรือความเชื่อทางศาสนาเปeนป„จจัยหนึ่งในการตัดสินใจลงทุน
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงเกี่ยวกับ ESG ทีอ่ าจส>งผลกระทบในทางลบต>อมูลค>าการลงทุน
ลดผลกระทบในทางลบของการลงทุนที่มตี >อสิ่งแวดล8อมและผู8อื่น และ
มีส>วนร>วมไม>มากก็น8อยในการทำให8เกิดผลดีด8านสิ่งแวดล8อมหรือสังคมทีเ่ ฉพาะเจาะจงและมีนัยสำคัญ

เพื่อตอบสนองต>อความสนใจของผู8ลงทุนในประเด็นด8าน ESG อุตสาหกรรมการจัดการการลงทุนจึงได8พัฒนา
วิธีการต>าง ๆ ที่ทำให8ผลิตภัณฑIการลงทุนจัดเปeนผลิตภัณฑIที่คำนึงถึงประเด็นด8าน ESG เมื่อพิจารณาจาก
วั ต ถุ ป ระสงคI กระบวนการลงทุ น หรื อกิ จกรรมการกำกั บดู แลการลงทุ น (stewardship activities) ของ
ผลิตภัณฑIการลงทุน ทั้งนี้ผลิตภัณฑIการลงทุนหนึ่งผลิตภัณฑIอาจใช8วิธีการทาง ESG มากกว>าหนึ่งอย>าง และ
วิธีการทาง ESG ต>าง ๆ อาจมีการใช8และมีความเกี่ยวข8องกับประเด็นด8าน ESG ที่แตกต>างกันไป ด8วยเหตุนี้
ผลิตภัณฑIการลงทุนที่คำนึงถึงประเด็นด8าน ESG ที่มีอยู>ในตลาดจึงมีความหลากหลายอย>างมาก และเปeนการยาก
อย>างยิ่งที่จะจัดกลุ>มผลิตภัณฑIเหล>านีโ้ ดยมีหลักเกณฑIการจัดประเภทที่ชัดเจน
นอกจากนี้ คำศัพทIที่ใช8อธิบายวิธีการทาง ESG ของผลิตภัณฑIการลงทุนยังไม>มีมาตรฐาน จึงไม>ใช>เรื่องแปลกที่
คำหนึ่งคำอาจใช8อธิบายวิธีการทาง ESG ที่แตกต>างกัน หรือใช8เรียกผลิตภัณฑIการลงทุนต>างประเภทกัน หรือ
ในทางกลับกัน วิธีการทาง ESG หรือผลิตภัณฑIการลงทุนประเภทเดียวกันอาจมีชื่อเรียกหลายชื่อก็เปeนได8
ป„จจัยต>าง ๆ ข8างต8นนี้ได8ส>งผลให8เกิดการ “การฟอกเขียว” (Greenwashing) มากขึ้น ซึ่งหมายถึงกรณีที่
เอกสารเปoดเผยข8อมูลหรือสื่อวัสดุโฆษณา ให8ข8อมูลไม>ว>าโดยจงใจหรือไม>จงใจ ที่ทำให8ผู8ลงทุนเกิดความเข8าใจ
ผิดเกี่ยวกับวิธีการทาง ESG หรือองคIประกอบด8าน ESG ของผลิตภัณฑIการลงทุนหนึ่ง ๆ หรือระดับของ
ผลกระทบที่ผลิตภัณฑIการลงทุนหนึ่ง ๆ มีต>อประเด็นด8าน ESG ซึ่งเมื่อมีการฟอกเขียวมากขึ้นเรื่อย ๆ ผู8ลงทุน
อาจหมดความเชื่อมั่นต>ออุตสาหกรรมการจัดการการลงทุนได8ในที่สุด
vi

ป„ญหาเรื่องการจัดประเภทผลิตภัณฑIการลงทุนที่มีความซ้ำซ8อนกัน การใช8คำศัพทIที่ไม>มีมาตรฐาน และการ
ฟอกเขียว ไม>อาจแก8ไขได8ด8วยวิธีการอย>างใดอย>างหนึ่ง การแก8ป„ญหาเหล>านี้ในทุกตลาดทุนทั่วโลก สำหรับ
ผลิตภัณฑIการลงทุนทุกประเภท จำเปeนต8องมีวิธีการแก8ป„ญหาหลายวิธีที่ทำงานส>งเสริมกัน การออกกฎเกณฑI
ยังคงเปeนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ อย>างไรก็ดี โครงการด8านการส>งเสริมความรู8 เช>น CFA Institute
Certificate in ESG Investing และมาตรฐานของอุตสาหกรรมอื่น ๆ อาทิ มาตรฐานสากลในการเปoดเผย
ข8อมูลด8าน ESG ของผลิตภัณฑIการลงทุน ก็มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้เช>นกัน
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บทนำ
CFA Institute เปeนหน>วยงานไม>แสวงหาผลกำไรสำหรับผู8ประกอบวิชาชีพด8านการลงทุน ซึ่งมีพันธกิจในการ
ยกระดับวิชาชีพในสายงานการลงทุนในทั่วโลกโดยการส>งเสริมให8ผู8ประกอบวิชาชีพมีจริยธรรม ความรู8 และ
ความเปeนเลิศในทางวิชาชีพตามมาตรฐานระดับสูงสุด อันจะเปeนประโยชนIต>อสังคมในที่สุด
มาตรฐานสากลในการเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ของผลิตภัณฑIการลงทุน (“มาตรฐานนี้”) เปeนมาตรฐาน
จริยธรรมซึ่งพัฒนาขึ้นจากหลักการเรื่องการเปoดเผยข8อมูลอย>างเพียงพอและครบถ8วน โดยจัดทำขึ้นเพื่อ
เผยแพร>ข8อมูลเกี่ยวกับการคำนึงถึงประเด็นด8านสิ่งแวดล8อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ของผลิตภัณฑI
การลงทุนเมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงคI กระบวนการลงทุน หรือกิจกรรมการกำกับดูแลการลงทุนของ
ผลิตภัณฑIการลงทุน
มาตรฐานนี้ใช8คำว>า “ESG” เพื่อแยกความแตกต>างระหว>างข8อมูล ประเด็น และวิธีการที่มีความเกี่ยวข8องใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งกับสิ่งแวดล8อม สังคม และบรรษัทภิบาล กับข8อมูล ประเด็น และวิธีการที่ไม>มีความ
เกี่ยวข8องกับเรื่องดังกล>าว มาตรฐานนี้ไม>ได8ใช8คำว>า “ESG” เพื่อแยกแยะประเภทของผลิตภัณฑIการลงทุน อีก
ทั้งไม>ได8มีวัตถุประสงคIในการกำหนดหลักเกณฑIหรือแนวทางในการพิจารณาว>าผลิตภัณฑIใดเปeนหรือไม>เปeน
“ผลิตภัณฑIการลงทุนแบบ ESG”
มาตรฐานนี้ใช8คำว>า “วิธีการทาง ESG” เพื่อเรียกวิธีการอย>างใดอย>างหนึ่งในบรรดาวิธีการต>าง ๆ ที่ทำให8
ผลิตภัณฑIการลงทุนหนึ่ง ๆ จัดเปeนผลิตภัณฑIที่คำนึงถึงประเด็นด8าน ESG เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงคI
กระบวนการลงทุน หรือกิจกรรมการกำกับดูแลการลงทุนของผลิตภัณฑIการลงทุนนั้น คำว>า “วิธีการทาง
ESG” มี ค วามหมายรวมถึ ง แต> ไ ม> จ ำกั ด เพี ย ง วิ ธ ี ก ารที่ ม ั ก เรี ย กกั น ว> า การนำป„ จ จั ย ด8 า น ESG มาใช8 ใ น
กระบวนการลงทุน (ESG integration) การคัดกรองออก (Exclusion) การคัดกรองการลงทุน (Screening)
การคัดกรองบริษัทที่ดีที่สุดในกลุ>ม (Best-in-class) การลงทุนตามแนวโน8มกระแสหลัก (Thematic) การ
ลงทุ น ตามธี ม ความยั ่ ง ยื น (Sustainability themed investing) การลงทุ น เพื ่ อ สร8 า งผลกระทบเชิ ง บวก
(Impact investing) และการกำกับดูแลการลงทุน (Stewardship) เปeนต8น
มาตรฐานนี้ใช8คำว>า “คำแถลงเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG” เพื่อเรียกเอกสารที่เปoดเผยข8อมูลทั้งหมดที่กำหนดให8
ต8องเปoดเผยสำหรับผลิตภัณฑIการลงทุนอย>างใดอย>างหนึ่ง เปeนอย>างน8อย
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วัตถุประสงค,และขอบเขต
มาตรฐานสากลในการเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ของผลิตภัณฑIการลงทุนจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงคIเพื่อเอื้อให8
มีการเปoดเผยข8อมูลอย>างเพียงพอและครบถ8วนเกี่ยวกับการคำนึงถึงประเด็นด8าน ESG ของผลิตภัณฑIการ
ลงทุนเมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงคI กระบวนการลงทุน หรือกิจกรรมการกำกับดูแลการลงทุนของผลิตภัณฑI
การลงทุน ทั้งนี้ เมื่อวิธีการทาง ESG ของผลิตภัณฑIการลงทุนมีการเปoดเผยข8อมูลอย>างเพียงพอและครบถ8วน
ผู8ลงทุน ผู8แนะนำการลงทุน ที่ปรึกษาการลงทุน และตัวแทนจำหน>าย จะมีความเข8าใจและสามารถประเมิน
และเปรียบเทียบผลิตภัณฑIการลงทุนได8ดียิ่งขึ้น และลดโอกาสในการเกิดการฟอกเขียว
มาตรฐานสากลในการเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ของผลิตภัณฑIการลงทุน มีขอบเขตเนื้อหาที่มุ>งเน8นในเรื่องการ
เปoดเผยข8อมูลเกี่ยวกับวิธีการทาง ESG ที่ใช8ในผลิตภัณฑIการลงทุนหนึ่ง ๆ โดยไม>ครอบคลุมถึงเรื่องดังต>อไปนี้
• รายงาน ESG ของบริษัท
• การเปoดเผยข8อมูล ESG ในระดับบริษัท (เว8นแต>ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจกรรมการกำกับดูแลการลงทุน)
• การตั้งชื่อ การให8คำนิยาม หรือการจัดอันดับผลิตภัณฑIการลงทุน หรือ
• เนื้อหาของรายงานผลิตภัณฑIการลงทุนที่จัดทำขึ้นเปeนประจำตามกรอบระยะเวลาต>าง ๆ
มาตรฐานดังกล>าวมีความเปeน “สากล” เนื่องจากเปeนมาตรฐานที่จัดทำขึ้นเพื่อใช8กับ
• เครื่องมือการลงทุนทุกประเภท ซึ่งรวมถึงแต>ไม>จำกัดเพียง กองทุน กองทุนรวมอีทีเอฟ กองทุนส>วนบุคคล
ห8างหุ8นส>วนจำกัด และผลิตภัณฑIการลงทุนทีอ่ ิงกับประกันภัย
• สินทรัพยIทุกชนิด ซึ่งรวมถึงแต>ไม>จำกัดเพียง หุ8นสามัญ ตราสารหนี้ หุ8นสามัญนอกตลาดหลักทรัพยI ตรา
สารหนีท้ เี่ สนอขายให8ผู8ลงทุนในวงจำกัด กิจการโครงสร8างพื้นฐาน และอสังหาริมทรัพยI
• วิธีการทาง ESG ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต>ไม>จำกัดเพียง การนำป„จจัยด8าน ESG มาใช8ในกระบวนการลงทุน
(ESG integration) การคัดกรองออก (Exclusion) การคัดกรองการลงทุน (Screening) การคัดกรอง
บริษัทที่ดีที่สุดในกลุ>ม (Best-in-class) การลงทุนตามธีมใดธีมหนึ่ง (Thematic) การลงทุนตามธีมความ
ยั่งยืน (Sustainability themed investing) การลงทุนเพื่อสร8างผลกระทบเชิงบวก (Impact investing)
และการกำกับดูแลการลงทุน (Stewardship)
• กลยุทธIการลงทุนทั้งเชิงรุกและเชิงรับ และ
• ตลาดทุกตลาด

ix

การปฏิบัติตามและการรับรองโดยหน>วยงานอิสระ
การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ของผลิตภัณฑIการลงทุนเปeนไปโดยสมัครใจ
ผู8จัดการลงทุนอาจเลือกที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานนี้สำหรับผลิตภัณฑIการลงทุนบางผลิตภัณฑI แต>ทั้งนี้
ผู8จัดการลงทุนต8องดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเปeนทั้งปวงเพื่อให8มั่นใจได8ว>าตนปฏิบัติตามข8อกำหนดของ
มาตรฐานนี้ที่ใช8บังคับอย>างครบถ8วน จึงจะสามารถกล>าวอ8างได8ว>าคำแถลงเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG เปeนไปตาม
มาตรฐานนี้ การใช8มาตรการควบคุมภายในอย>างเพียงพอจะทำให8เกิดความมั่นใจได8ว>าข8อมูลที่เปoดเผยและข8อ
กล>าวอ8างว>ามีการปฏิบัติตามมาตรฐานนี้มีความน>าเชื่อถือ
ผู8จัดการลงทุนอาจจัดให8บุคคลภายนอกซึ่งมีความเปeนอิสระจากผู8จัดการลงทุน ให8การรับรองคำแถลงเปoดเผย
ข8อมูลด8าน ESG ของตนได8 ทั้งนี้ สำหรับข8อกำหนดและข8อแนะนำทั้งหมด (ที่นอกเหนือจากข8อ 1.B.1) สำหรับ
ทั้งผู8จัดการลงทุนและบริษัทที่ให8การรับรอง จะปรากฏอยู>ในเอกสารเรื่องกระบวนการรับรองที่แยกต>างหาก
จากมาตรฐานสากลในการเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ของผลิตภัณฑIการลงทุนนี้

x

แนวปฏิบัติในการเป8ดเผยข=อมูลด=าน ESG สำหรับผลิตภัณฑHการลงทุน
มาตรฐานสากลในการเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ของผลิตภัณฑIการลงทุนจัดทำขึ้นโดยอาศัยหลักการเรื่องการ
เปoดเผยข8อมูลอย>างเปeนธรรมและครบถ8วน การนำหลักการเหล>านี้มาใช8ในการเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG
หมายความว>าผู8ลงทุนจะได8รับข8อมูลที่มีลักษณะดังต>อไปนี้
•

•

•

•

•

ครบถ8วนสมบูรณI
การเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG มีการเปoดเผยข8อมูลที่ผู8ลงทุนจำเปeนต8องทราบเพื่อที่จะเข8าใจวิธีการทาง ESG
ของผลิตภัณฑIการลงทุนนั้นอย>างครบถ8วน โดยไม>มกี ารละข8อมูลใด ๆ ทีม่ ีความสำคัญ
น>าเชื่อถือ
การเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ให8ข8อมูลเกี่ยวกับวิธีการทาง ESG ของผลิตภัณฑIการลงทุนอย>างเปeนกลาง
โดยไม>มีข8อมูลใดที่เปeนเท็จหรือทำให8เกิดความเข8าใจผิด
มีความสอดคล8องกัน
การเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ให8ข8อมูลที่สอดคล8องและเสริมกันกับการเปoดเผยข8อมูลที่จัดทำขึ้นตามที่
หน>วยงานกำกับดูแลกำหนด และสื่อการตลาด
ชัดเจน
การเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ให8ข8อมูลที่เฉพาะเจาะจงและชัดเจนอย>างเพียงพอที่จะทำให8ผู8ลงทุนเข8าใจ
วิธีการทาง ESG ของผลิตภัณฑIการลงทุนนั้น
เข8าถึงได8
ผู8ลงทุนสามารถเข8าถึงการเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ได8โดยง>าย
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1. แนวปฏิบัตขิ ั้นพื้นฐาน
A. แนวปฏิบัตพิ ื้นฐาน — ขFอบังคับ
1.A.1 ผู8จัดการลงทุนต8องปฏิบัติตามกฎหมายและข8อบังคับใด ๆ ที่ใช8กับการจัดทำและการเผยแพร>คำ
แถลงเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG
1.A.2 ผู8จัดการลงทุนต8องปฏิบัติตามข8อกำหนดทั้งปวงของมาตรฐานสากลในการเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG
ของผลิตภัณฑIการลงทุน ซึ่งรวมถึงแนวการตีความ ที่บังคับใช8กับผู8จัดการลงทุนและผลิตภัณฑIการ
ลงทุนนั้น ๆ จึงจะสามารถกล>าวอ8างได8ว>าการจัดทำและการเผยแพร>คำแถลงเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG
สำหรับผลิตภัณฑIการลงทุนนั้นเปeนไปตามมาตรฐานสากลในการเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ของ
ผลิตภัณฑIการลงทุน
1.A.3 ห8ามผู8จัดการลงทุนให8การรับรองหรือกล>าวว>าคำแถลงเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG หนึ่ง ๆ “สอดคล8อง
กับมาตรฐานสากลในการเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ของผลิตภัณฑIการลงทุน เว8นแต>ในเรื่อง. . .” หรือ
กล>าวข8อความอื่นใดอันเปeนการสื่อว>ามีการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG
ของผลิตภัณฑIการลงทุนแต>เพียงบางส>วน
1.A.4 ผู8จัดการลงทุนต8องจัดทำให8คำแถลงเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ไม>มีลักษณะดังต>อไปนี้
a. ให8ข8อมูลอันเปeนเท็จหรือทำให8เกิดความเข8าใจผิด
b. ละข8อมูลสำคัญเกี่ยวกับวิธีการทาง ESG ของผลิตภัณฑIการลงทุนนั้น หรือ
c. ขัดแย8งกับข8อมูลที่เปoดเผยในเอกสารเปoดเผยข8อมูลที่จัดทำขึ้นตามทีห่ น>วยงานกำกับดูแลกำหนด
1.A.5 คำแถลงเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ต8องมีข8อมูลที่ครอบคลุมระยะเวลาอย>างน8อยหนึ่งป– หรือตั้งแต>เริ่ม
มีผลิตภัณฑIการลงทุนนั้นหากผลิตภัณฑIการลงทุนดังกล>าวมีอายุน8อยกว>าหนึ่งป–
1.A.6 ผู8จัดการลงทุนต8องจัดทำนโยบายและขั้นตอนต>อไปนีไ้ ว8เปeนลายลักษณIอักษร
a. นโยบายและขั้นตอนในการปฏิบัติตามและคงให8มีการปฏิบัติตามข8อกำหนดของมาตรฐานสากล
ในการเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ของผลิตภัณฑIการลงทุน และข8อแนะนำที่ผู8จัดการลงทุนเลือกใช8
และ
b. นโยบายและขั้นตอนในการเฝzาติดตามและทราบเมื่อมาตรฐานสากลในการเปoดเผยข8อมูลด8าน
ESG ของผลิตภัณฑIการลงทุนและแนวการตีความมีการเปลี่ยนแปลงและแก8ไขเพิ่มเติม
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1.A.7 ผู8จัดการลงทุนต8องเก็บรักษาและคงให8มีไว8ซึ่งเอกสารและบันทึกที่จำเปeนเพื่อสนับสนุนข8อมูลที่ระบุ
ไว8ในคำแถลงเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG
1.A.8 ผู8จัดการลงทุนต8องแจ8ง CFA Institute เมื่อมีการใช8มาตรฐานสากลในการเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG
ของผลิตภัณฑIการลงทุนโดยการยื่นแบบฟอรIมแจ8งการปฏิบัติตามมาตรฐาน ESG ซึ่งต8องยื่นเมื่อ
a. ผู8จัดการลงทุนจัดทำคำแถลงเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG สำหรับผลิตภัณฑIการลงทุนหนึ่ง ๆ แล8ว
เสร็จเปeนครั้งแรก และ
b. หลังจากนั้นเปeนรายป– ในระหว>างวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน
1.A.9 กรณีผู8จัดการลงทุนเลือกที่จะใช8มาตรฐานสากลในการเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ของผลิตภัณฑIการ
ลงทุนสำหรับผลิตภัณฑIการลงทุนหนึ่ง ผู8จัดการลงทุนต8องจัดให8มีคำแถลงเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG
เฉพาะผลิตภัณฑIการลงทุนนั้น ให8ผู8ลงทุนทราบด8วย
1.A.10 ผู8จัดการลงทุนต8องปรับปรุงข8อมูลในคำแถลงเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ในกรณีดังต>อไปนี้
a. มีการเปลี่ยนแปลงข8อกำหนดหรือแนวการตีความของมาตรฐานสากลในการเปoดเผยข8อมูลด8าน
ESG ของผลิตภัณฑIการลงทุนในส>วนที่เกี่ยวข8อง
b. ผู8จัดการลงทุนทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งมีผลต>อข8อมูลในคำแถลงเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG
หรือ
c. หลั งจากได8 เผยแพร> คำแถลงเปo ดเผยข8 อมู ลด8 าน ESG ต> อผู 8 ลงทุ นแล8 ว พบว> าเอกสารนั ้ นมี
ข8อผิดพลาดในสาระสำคัญ

B. แนวปฏิบัตพิ ื้นฐาน — ขFอแนะนำ
1.B.1

1

ผู8จัดการลงทุนควรจัดให8มีการรับรองคำแถลงเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG โดยหน>วยงานอิสระ1

ดูข$อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามและการรับรองโดยหน=วยงานอิสระได$ที่บทนำ
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2. การเป8ดเผยข=อมูลด=าน ESG สำหรับผลิตภัณฑHการลงทุน
A. การเปIดเผยขFอมูลดFาน ESG สำหรับผลิตภัณฑ,การลงทุน — ขFอบังคับ
ทั่วไป
2.A.1 กรณีผู8จัดการลงทุนเลือกใช8มาตรฐานสากลในการเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ของผลิตภัณฑIการลงทุน
สำหรับผลิตภัณฑIการลงทุนหนึ่งผู8จัดการลงทุนต8องจัดให8มีคำแถลงเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG เฉพาะ
ผลิตภัณฑIการลงทุนนั้น ให8ผู8ลงทุนทราบด8วย โดยระบุข8อมูลดังต>อไปนี้
a. ชื่อผลิตภัณฑIการลงทุน
b. ชื่อผู8จัดการลงทุน
c. ข8อมูลที่มาตรฐานสากลในการเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ของผลิตภัณฑIการลงทุนกำหนดให8ต8อง
เปoดเผย เว8นแต>เปeนข8อมูลที่กฎหมายหรือข8อบังคับห8ามมิให8เปoดเผย
d. ระยะเวลาทีข่ 8อมูลในคำแถลงเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG นั้นครอบคลุม
e. การเปลี่ยนแปลงที่ได8ทำไปในช>วงระยะเวลาที่ข8อมูลในคำแถลงเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG นั้น
ครอบคลุม เกี่ยวกับข8อมูลที่มาตรฐานสากลในการเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ของผลิตภัณฑIการ
ลงทุนกำหนดให8ต8องเปoดเผย พร8อมทั้งวันที่ที่การเปลี่ยนแปลงนั้นเริ่มมีผลใช8บังคับ
f. การเปลี่ยนแปลงในคำแถลงเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ที่ได8ทำในช>วงป–ก>อน เพื่อแก8ไขข8อผิดพลาด
ในสาระสำคัญ และ
g. ข8อความดังนี้
“คำแถลงเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ฉบับนี้ สำหรับ [ระบุระยะเวลาที่คำแถลงเปoดเผย
ข8อมูลด8าน ESG นั้นครอบคลุม] เปeนไปตามข8อบังคับด8านการเปoดเผยข8อมูล ตาม
มาตรฐานสากลในการเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ของผลิตภัณฑIการลงทุน อีกทั้ง [ระบุชื่อ
ผู8จัดการลงทุน] ได8ปฏิบัติตามข8อบังคับของมาตรฐานสากลในการเปoดเผยข8อมูลด8าน
ESG ของผลิตภัณฑIการลงทุนในเรื่องการจัดทำและการเผยแพร>คำแถลงเปoดเผยข8อมูล
ด8าน ESG
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2.A.2

2.A.3
2.A.4

2.A.5

มาตรฐานสากลในการเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ของผลิตภัณฑIการลงทุน จัดทำขึ้นและ
อยู>ภายใต8การดูแลโดย CFA Institute อนึ่ง CFA Institute ไม>ได8ให8การรับรองหรือ
ส>งเสริมหน>วยงานผู8จัดทำเอกสารนี้ และไม>รับรองความถูกต8องหรือคุณภาพของเนื้อหา
ในเอกสารนี้”
หากมีกฎหมายหรือข8อบังคับใดห8ามมิให8ผู8จัดการลงทุนเปoดเผยข8อมูลที่มาตรฐานสากลในการ
เปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ของผลิตภัณฑIการลงทุนกำหนดให8ต8องเปoดเผย ผู8จัดการลงทุนต8องระบุคำ
บรรยายข8อมูลนั้น และอธิบายว>าเหตุใดจึงไม>สามารถเปoดเผยข8อมูลนั้นในคำแถลงเปoดเผยข8อมูลด8าน
ESG ได8
ผู8จัดการลงทุนต8องระบุคำบรรยายโดยสังเขปของวิธีการทาง ESG ต>าง ๆ ที่ใช8โดยผลิตภัณฑIการ
ลงทุนนั้น
หากกระบวนการลงทุน กิจกรรมการกำกับดูแลการลงทุน หรือวัตถุประสงคIของผลิตภัณฑIการลงทุน
คำนึงถึงประเด็นด8าน ESG ใด ๆ โดยเฉพาะเจาะจง ผู8จัดการลงทุนต8องระบุคำบรรยายโดยสังเขป
ของประเด็นด8าน ESG นั้น ๆ ด8วย
ผู8จัดการลงทุนต8องระบุชื่อและการรับรองของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข8องกับเรื่อง ESG ที่ผลิตภัณฑI
การลงทุนนั้นปฏิบัติตาม

แหล+งข.อมูลและประเภทข.อมูล ESG
2.A.6 หากมีการใช8ข8อมูล ESG ในกระบวนการลงทุนหรือกิจกรรมการกำกับดูแลการลงทุนของผลิตภัณฑI
การลงทุน ผู8จัดการลงทุนต8องระบุข8อมูลดังต>อไปนี้
a. องคIประกอบของกระบวนการลงทุนหรือกิจกรรมการกำกับดูแลการลงทุนส>วนที่มีการใช8ข8อมูล
ESG และอธิบายว>าข8อมูล ESG นั้นมีการใช8อย>างไร
b. ประเภทของข8อมูล ESG ที่ใช8 และแหล>งที่มาของข8อมูล ESG นั้น และ
c. ความเสี่ยงและข8อจำกัดของข8อมูล ESG และวิธีจัดการความเสี่ยงและข8อจำกัดนั้น

การพิจารณาข.อมูล ESG ที่มีความสำคัญทางการเงินอย+างเปFนระบบในการตัดสินใจลงทุน
2.A.7 หากมีการพิจารณาข8อมูล ESG ที่มีความสำคัญทางการเงินอย>างเปeนระบบในการตัดสินใจลงทุน
ผู8จัดการลงทุนต8องเปoดเผยข8อมูลดังต>อไปนี้
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a. โดยปกติมีการพิจารณาอย>างไรว>าข8อมูลใดเปeนข8อมูล ESG ที่มีความสำคัญในทางการเงิน
b. โดยปกติมีการใช8ข8อมูล ESG ที่มีความสำคัญในทางการเงินในการตัดสินใจลงทุนอย>างไร ให8
อธิบายโดยแยกประเภทของการลงทุน หากจำเปeน และ
c. ข8อยกเว8นที่จะไม>พิจารณาข8อมูล ESG ที่มีความสำคัญทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน (ถ8ามี)

การใช. ESG เปFนกรอบการลงทุน
2.A.8 หากผลิตภัณฑIการลงทุนใช8ดัชนี ESG หนึ่ง ๆ เปeนกรอบการลงทุน ผู8จัดการลงทุนต8องระบุข8อมูล
ดังต>อไปนี้
a. ลักษณะทางด8าน ESG ที่สำคัญของดัชนีนั้น หรือในกรณีที่ชื่อของดัชนีดังกล>าวเปeนชื่อที่เปeนที่
รู8จักดี ให8ระบุชื่อของดัชนีนั้น และ
b. วิธีที่ผู8ลงทุนสามารถหาข8อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดทำดัชนีดังกล>าว

การคัดกรอง
2.A.9 หากผลิตภัณฑIการลงทุนมีหลักเกณฑIทาง ESG ที่เปeนระบบสำหรับการพิจารณาไม>ลงทุนในการ
ลงทุนบางประเภท หรือมีหลักเกณฑIที่การลงทุนหนึ่ง ๆ ต8องเปeนไปตามเงื่อนไข จึงจะสามารถได8รับ
การพิ จ ารณาให8 ร วมอยู > ใ นพอรI ต การลงทุ น ได8 ผู 8 จ ั ด การลงทุ น ต8 อ งระบุ ข 8 อ มู ล ต> อ ไปนี้ สำหรั บ
หลักเกณฑIทาง ESG แต>ละข8อที่ใช8
a. ลักษณะของการลงทุนที่ทำการประเมิน
b. เกณฑIที่กำหนดหรือเงื่อนไขในการประเมินลักษณะของการลงทุนนั้น
c. หากการลงทุนหนึ่ง ๆ เปeนไปตามเกณฑIที่กำหนดหรือเงื่อนไขนั้นแล8ว การลงทุนนั้นจะได8รับการ
พิจารณาว>าไม>สามารถลงทุนได8 หรือสามารถรวมอยู>ในพอรIตการลงทุนได8 ใช>หรือไม> และ
d. กฎหมาย ข8อบังคับ หรือมาตรฐาน แนวทาง หรือกรอบความคิดที่จัดทำโดยบุคคลภายนอก ที่
ใช8ในการจัดทำหรือประเมินหลักเกณฑIทาง ESG ดังกล>าว (ถ8ามี)
2.A.10 หากผลิตภัณฑIการลงทุนมีหลักเกณฑIทาง ESG ที่เปeนระบบสำหรับการพิจารณาไม>ลงทุนในการ
ลงทุนบางประเภท หรือมีหลักเกณฑIทาง ESG ที่การลงทุนหนึ่ง ๆ ต8องเปeนไปตามเงื่อนไขจึงจะ
สามารถได8รับการพิจารณาให8รวมอยู>ในพอรIตการลงทุนได8 ผู8จัดการลงทุนต8องระบุข8อมูลต>อไปนี้
a. มีการใช8หลักเกณฑIทาง ESG นั้นในขั้นตอนใดของการลงทุน และ
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b. ข8อยกเว8นของการใช8หลักเกณฑIทาง ESG นั้น ถ8ามี

ลักษณะทาง ESG ของพอรNตการลงทุน
2.A.11 หากผลิตภัณฑIการลงทุนมีการกำหนดไว8ว>าพอรIตการลงทุนต8องมีลักษณะทาง ESG อย>างไร จึงจะ
เปeนไปตามเปzาหมาย ผู8จัดการลงทุนต8องระบุข8อมูลต>อไปนี้ สำหรับแต>ละเปzาหมายที่กำหนด
a. ลักษณะทาง ESG ของพอรIตการลงทุนที่ทำการประเมิน
b. วิธีการประเมินลักษณะทาง ESG ของพอรIตการลงทุน
c. ค>าเปzาหมายหรือช>วงของค>าเปzาหมายที่กำหนดไว8 สำหรับลักษณะทาง ESG ของพอรIตการ
ลงทุน
d. ลักษณะทาง ESG ของพอรIตการลงทุนนั้นคาดว>าจะบรรลุเปzาหมายได8อย>างไร
e. ความเสี่ยงที่อาจเปeนอุปสรรคอย>างมีนัยสำคัญต>อการบรรลุเปzาหมายของลักษณะทาง ESG ของ
พอรIตการลงทุนหากมีความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น และ
f. กฎหมาย ข8อบังคับ หรือมาตรฐาน แนวทาง หรือกรอบความคิดที่จัดทำโดยบุคคลภายนอก ที่
ใช8ในการประเมินลักษณะทาง ESG ของพอรIตการลงทุน หรือการตั้งเปzาหมาย (ถ8ามี)
2.A.12 หากผลิตภัณฑIการลงทุนใช8ดัชนี ESG เปeนตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบลักษณะทาง ESG ของพอรIตการ
ลงทุน ผู8จัดการลงทุนต8องระบุข8อมูลต>อไปนี้
a. ลักษณะทาง ESG ของพอรIตการลงทุนที่ใช8ในการเปรียบเทียบกับดัชนี ESG
b. ลักษณะทางด8าน ESG ที่สำคัญของดัชนี ESG นั้น หรือในกรณีที่ชื่อของดัชนีดังกล>าวเปeนชื่อที่
เปeนที่รู8จักดี ให8ระบุชื่อของดัชนีนั้น
c. วิธีที่ผู8ลงทุนสามารถหาข8อมูลเกี่ยวกับคำจำกัดความและวิธีการคำนวณลักษณะทาง ESG ของ
ดัชนี ESG ดังกล>าว
2.A.13 หากผลิตภัณฑIการลงทุนมีเปzาหมายสำหรับลักษณะทาง ESG ของพอรIตการลงทุน ผู8จัดการลงทุน
ต8องระบุว>าจะมีการรายงานความคืบหน8าหรือการบรรลุเปzาหมายนั้นต>อนักลงทุนอย>างไร
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เปOาหมายการจัดสรรพอรNตการลงทุน
2.A.14 หากผลิตภัณฑIการลงทุนมีเปzาหมายการลงทุนที่จะจัดสรรพอรIตการลงทุนลงในสินทรัพยIที่มีลักษณะ
ทาง ESG อย>างเฉพาะเจาะจง ผู8จัดการลงทุนต8องระบุข8อมูลต>อไปนี้สำหรับแต>ละเปzาหมายการ
จัดสรรลงทุน
a. ลักษณะเฉพาะทาง ESG ของการลงทุน ที่มีการตั้งเปzาหมายในการจัดสรรการลงทุน และ
b. มูลค>าเปzาหมายหรือช>วงของมูลค>าเปzาหมายของการจัดสรรการลงทุน
2.A.15 หากผลิตภัณฑIการลงทุนมีเปzาหมายการจัดสรรพอรIตการลงทุนลงในสินทรัพยIที่มีลักษณะทาง ESG
อย> างเฉพาะเจาะจง ผู 8 จั ดการลงทุ นต8 องระบุ ว> าจะมี การรายงานความคื บหน8 าหรื อการบรรลุ
เปzาหมายนั้นต>อนักลงทุนอย>างไร

กิจกรรมการกำกับดูแลการลงทุน
2.A.16 ผู8จัดการลงทุนต8องระบุว>าผู8ลงทุนสามารถขอรับข8อมูลที่ครบถ8วนและเปeนป„จจุบันของนโยบาย
ทั้งหมดเกี่ยวกับกิจกรรมการกำกับดูแลการลงทุนของผลิตภัณฑIการลงทุนได8อย>างไร
2.A.17 หากโดยทั่วไปผลิตภัณฑIการลงทุนจะมีการคำนึงถึงประเด็นด8าน ESG เมื่อดำเนินกิจกรรมการกำกับ
ดูแลการลงทุน ผู8จัดการลงทุนต8องระบุข8อมูลต>อไปนี้
a. ประเภทของกิจกรรมการกำกับดูแลการลงทุนที่มักมีการดำเนินการ สำหรับผลิตภัณฑIการ
ลงทุน โดยแยกประเภทของการลงทุน หากจำเปeน
b. ประเด็นด8าน ESG ซึ่งโดยทั่วไปมีการคำนึงถึงเมื่อดำเนินกิจกรรมการกำกับดูแลการลงทุน
c. กิจกรรมการกำกับดูแลการลงทุนนั้นและประเด็นด8าน ESG เกี่ยวข8องกับวัตถุประสงคIและ
กระบวนการลงทุนของผลิตภัณฑIการลงทุนอย>างไร และ
d. ขั้นตอนและระบบซึ่งสนับสนุนกิจกรรมการกำกับดูแลการลงทุนที่ดำเนินการสำหรับผลิตภัณฑI
การลงทุน
2.A.18 ผู8จัดการลงทุนต8องระบุว>ามีการรายงานกิจกรรมการกำกับดูแลการลงทุนของผลิตภัณฑIการลงทุน
ต>อนักลงทุนอย>างไร
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วัตถุประสงคNเกี่ยวกับผลกระทบต+อสิ่งแวดล.อมและสังคม
2.A.19 หากการลงทุนกระทำไปโดยมีเจตนาที่จะทำให8เกิดผลแง>ดีในด8านสังคมและสิ่งแวดล8อมอย>างมี
นัยสำคัญนอกเหนือไปจากผลตอบแทนทางการเงิน ผู8จัดการลงทุนต8องระบุข8อมูลต>อไปนี้
a. วัตถุประสงคIเกี่ยวกับผลกระทบดังกล>าวโดยระบุเกณฑIที่สามารถวัดได8หรือสังเกตได8
b. ผู8มีส>วนได8เสียซึ่งจะได8ประโยชนIจากการบรรลุวัตถุประสงคIเกี่ยวกับผลกระทบดังกล>าว
c. ระยะเวลาที่คาดว>าจะบรรลุวัตถุประสงคIเกี่ยวกับผลกระทบดังกล>าว
d. วัตถุประสงคIเกี่ยวกับผลกระทบดังกล>าวมีความเกี่ยวข8องกับวัตถุประสงคIอื่นของผลิตภัณฑIการ
ลงทุนอย>างไร และการดำเนินการให8บรรลุวัตถุประสงคIเกี่ยวกับผลกระทบดังกล>าวอาจต8องแลก
กับผลลัพธIของวัตถุประสงคIการลงทุนอื่นอย>างไรบ8าง
e. การบรรลุ ว ั ต ถุ ป ระสงคI เ กี ่ ย วกั บ ผลกระทบดั ง กล> า วจะเปe น ประโยชนI ต > อ เปz า หมายของ
บุคคลภายนอกในด8านการพัฒนาอย>างยั่งยืนอย>างไร หากมีการระบุไว8ว>ามีความตั้งใจให8เปeน
เช>นนั้น
f. สัดส>วนของพอรIตการลงทุนที่กำหนดไว8ว>าจะมุ>งสร8างผลกระทบด8านสังคมและสิ่งแวดล8อม
g. คาดว>าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคIเกี่ยวกับผลกระทบดังกล>าว ได8อย>างไร
h. ความเสี่ยงที่อาจเปeนอุปสรรคต>อการบรรลุวัตถุประสงคIเกี่ยวกับผลกระทบดังกล>าว (ถ8ามี)
i. มีการวัด ตรวจสอบ และประเมินความคืบหน8าหรือการบรรลุวัตถุประสงคIเกี่ยวกับผลกระทบ
ดังกล>าวอย>างไร
j. มีการรายงานความคืบหน8าของการบรรลุวัตถุประสงคIเกี่ยวกับผลกระทบดังกล>าวต>อผู8ลงทุน
อย>างไร และ
k. ขั้นตอนการประเมิน แก8ไข ติดตาม และจัดการผลกระทบแง>ลบต>อสังคมและสิ่งแวดล8อมที่อาจ
เกิดขึ้นจากการดำเนินการให8บรรลุวัตถุประสงคIเกี่ยวกับผลกระทบดังกล>าว

B. การเปIดเผยขFอมูลดFาน ESG สำหรับผลิตภัณฑ,การลงทุน — ขFอแนะนำ
[ไม>ม]ี
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3. คำศัพทHด=าน ESG
คำศัพทIเกี่ยวกับ ESG มักเปeนอุปสรรคที่ทำให8ผู8ลงทุนไม>เข8าใจวิธีการทาง ESG ที่ใช8ในผลิตภัณฑIการลงทุน
บางครั้ง ผู8จัดการลงทุนใช8คำศัพทIเฉพาะทางซึ่งเปeนที่เข8าใจเฉพาะในแวดวงการจัดการการลงทุน แต>ไม>ใช>คำที่
ผู8ลงทุนทั่วไปคุ8นเคย และบางครั้งผู8จัดการลงทุนมีการใช8คำที่เปeนที่เข8าใจว>ามีความหมายอย>างหนึ่ง แต>มี
ความหมายพิเศษเมื่อใช8ในบริบทของการลงทุนที่เกี่ยวข8องกับ ESG
เพื่อหลีกเลี่ยงไม>ให8เกิดความเข8าใจผิด วิธีที่อาจดีที่สุดที่ผู8จัดการลงทุนสามารถกระทำได8คือการอธิบายวิธีการ
ทาง ESG ของผลิตภัณฑIการลงทุนด8วยภาษาทั่วไปที่เข8าใจง>ายเมื่อสามารถทำได8 อย>างไรก็ดี บางครั้งคำศัพทI
เฉพาะทางอาจเข8าใจได8ง>ายกว>าการใช8วลียาว ๆ หากมีการใช8คำศัพทIเฉพาะทางซึ่งมีความหมายที่ผู8อ>านอาจไม>
เข8าใจ วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด คือ การอธิบายความหมายของคำศัพทIนั้นเมื่อมีการใช8คำศัพทIนั้นเปeนครั้งแรกใน
เอกสาร
เพื่อช>วยให8เอกสารเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ที่จัดเตรียมโดยผู8จัดการลงทุนเปeนเอกสารที่ผู8ลงทุนสามารถเข8าใจ
ได8อย>างชัดเจน เอกสารส>วนนี้ได8รวบรวมข8อมูลอ8างอิงสำหรับคำศัพทIและคำอธิบายศัพทIที่มักก>อให8เกิดความ
เข8าใจผิด เนื้อหาส>วนที่ถัดจากข8อมูลอ8างอิงดังกล>าวจะเปeนข8อแนะนำสำหรับการจัดเตรียมคำแถลงเปoดเผย
ข8อมูลด8าน ESG โดยผู8จัดการลงทุนสามารถเลือกที่จะปฏิบัติตามข8อแนะนำเหล>านี้เมื่อจัดเตรียมคำแถลง
เปoดเผยข8อมูลที่จัดทำขึ้นตามที่หน>วยงานกำกับดูแลกำหนดและสื่อสำหรับทำการตลาด หากไม>เปeนการขัดต>อ
กฎหมายหรือข8อบังคับ
แม8หัวข8อนี้จะจัดทำขึ้นโดยพิจารณาวิธีการทาง ESG ต>าง ๆ แต>เนื้อหาในหัวข8อนี้ไม>ได8รวบรวมวิธีการทาง ESG
ไว8อย>างครบถ8วน นอกจากนี้ วิธีการทาง ESG เหล>านี้สามารถใช8ร>วมกันได8 กล>าวคือ ผลิตภัณฑIการลงทุนหนึ่ง
อาจใช8วิธีการทาง ESG มากกว>าหนึ่งวิธีก็ได8

A. คำศัพท,ดFาน ESG — ขFอบังคับ
[ไม>ม]ี
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B. คำศัพท,ดFาน ESG — ขFอแนะนำ
การนำปRจจัยด.าน ESG มาใช.ในกระบวนการลงทุน (ESG Integration)
ข"อมูลอ"างอิง
“การนำป@จจัยดEาน ESG มาใชEในกระบวนการลงทุน: การคำนึงถึงป„จจัยด8าน ESG เมื่อทำการ
วิเคราะหIทางการเงินและการตัดสินใจลงทุน ซึ่งอาจทำได8หลายวิธี โดยปรับให8สอดคล8องกับรูปแบบ
การลงทุนและวิธีการของผู8จัดการลงทุน”
—CFA Institute, “Certificate in ESG Investing: Official Training Manual”
(“คู>มือการฝŸกอบรมเพื่อให8ได8รับการรับรองสำหรับการลงทุนใน ESG ที่จัดทำโดย CFA Institute”)
ฉบับที่ 3 ป– 2021
“การนำป@จจัยดEาน ESG มาใชEในกระบวนการลงทุน: ขั้นตอนการนำป„จจัย ESG มาใช8ในการ
วิเคราะหIและการตัดสินใจ เพื่อให8สามารถจัดการความเสี่ยงได8ดีขึ้นและได8ผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้น
ขั ้ น ตอนนี ้ ม ั ก ใช8 ร > ว มกั บ การคั ด กรองการลงทุ น (Screening) และการลงทุ น ตามธี ม ใดธี ม หนึ่ ง
(Thematic investing)”
—PRI, “Reporting Framework Glossary”
(“อภิธานศัพทIเกี่ยวกับแนวทางการรายงาน” โดย PRI) ป– 2021
“การนำป@จจัยดEาน ESG มาใชEในกระบวนการลงทุน: การคำนึงถึงป„จจัยด8านสิ่งแวดล8อม สังคม
และบรรษัทภิบาลอย>างเปeนระบบและโดยชัดแจ8ง โดยผู8จัดการลงทุน เมื่อทำการวิเคราะหIทาง
การเงิน”
—Global Sustainable Investment Alliance (GSIA),
“Global Sustainable Investment Review 2020”
(“รายงานการลงทุนอย>างยั่งยืนในทั่วโลกประจำป– 2020” โดย Global Sustainable Investment
Alliance (GSIA)) ป– 2020
3.B.1 ผู8จัดการลงทุนควรใช8คำว>า “การนำป„จจัยด8าน ESG มาใช8ในกระบวนการลงทุน” ในลักษณะที่
สอดคล8องกับความหมายที่อ8างอิงข8างต8นนี้
3.B.2 ผู8จัดการลงทุนควรให8คำจำกัดความของคำว>า “การนำป„จจัยด8าน ESG มาใช8ในกระบวนการลงทุน”
เมื่อกล>าวถึงคำดังกล>าวเปeนครั้งแรกในคำแถลงเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG
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การคัดกรองการลงทุน (Screening)
ข"อมูลอ"างอิง
การคัดกรองการลงทุน—ทั่วไป
“การคัดกรองการลงทุน: การใช8ตัวกรองเพื่อพิจารณารายการหลักทรัพยIที่อาจลงทุน บริษัทผู8ออก
หลักทรัพยI การลงทุน หรืออุตสาหกรรม เพื่อเลือกที่จะลงทุนหรือไม>ลงทุน โดยพิจารณาจากความพึง
พอใจของผู8ลงทุน เช>น หลักจริยธรรมและค>านิยม และ/หรือตัวชี้วัดการลงทุน เช>น การประเมินความ
เสี่ยง การคัดกรองการลงทุนมีทั้งการคัดกรองการลงทุนที่กระทำเพื่อปฏิบัติตามนโยบายของผู8จัดการ
ลงทุนและการคัดกรองการลงทุนตามคำสั่งของลูกค8า”
—PRI, “Reporting Framework Glossary”
(“อภิธานศัพทIเกี่ยวกับแนวทางการรายงาน” โดย PRI) ป– 2021
การคัดกรองการลงทุน/การคัดกรองออก—การคัดกรองป4จจัยเชิงลบ การคัดกรองป4จจัยด;าน
จริยธรรม การคัดกรองป4จจัยด;านความเชื่อ
“การลงทุนที่อิงตามหลักจริยธรรมและความเชื่อ: การลงทุนที่อิงตามหลักจริยธรรม (หรือค>านิยม)
และความเชื่อ เปeนชื่อที่ใช8เรียกการลงทุนที่สอดคล8องกับหลักการบางประการ มักใช8วิธีการคัดกรอง
ออกจากกรอบการลงทุน เพื่อหลีกเลี่ยงการลงทุนในบริษัทที่มีผลิตภัณฑIและบริการที่ผู8ลงทุนเห็นว>า
ไม>เหมาะสม หรืออาจไม>เหมาะสมตามศาสนา ปฏิญญาสากล จารีตประเพณี หรือข8อตกลงด8วยความ
สมัครใจ”
—CFA Institute, “Certificate in ESG Investing: Official Training Manual”
(“คู>มือการฝŸกอบรมเพื่อให8ได8รับการรับรองสำหรับการลงทุนใน ESG ที่จัดทำโดย CFA Institute”)
ฉบับที่ 3 ป– 2021
“การคัดกรองป@จจัยเชิงลบ/การคัดกรองออก/การคัดกรองออกโดยใชEป@จจัยเชิงลบ: การคัดกรอง
บางกลุ>มธุรกิจ บริษัท หรือโครงการออกจากกรอบการลงทุน เนื่องจากมีการดำเนินการด8าน ESG ต่ำ
เมื่อเทียบกับคู>แข>งอื่นในอุตสาหกรรมหรือเมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑIด8าน ESG (เช>น การหลีกเลี่ยง
ผลิตภัณฑI บริการ หรือแนวปฏิบัติทางธุรกิจบางประการ)”
—PRI, “Reporting Framework Glossary”
(“อภิธานศัพทIเกี่ยวกับแนวทางการรายงาน” โดย PRI) ป– 2021
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“การคัดกรองป@จจัยเชิงลบ/การคัดกรองออก: การคัดกรองบางกลุ>มธุรกิจ บริษัท ประเทศ หรือผู8
ออกหลักทรัพยIออกจากกองทุนหรือพอรIตการลงทุนเนื่องจากมีกิจกรรมที่พิจารณาแล8วเห็นว>าไม>ควร
ลงทุน ทั้งนี้ หลักเกณฑIการคัดกรองออกจากกรอบการลงทุน (ซึ่งพิจารณาจากบรรทัดฐานและ
ค>านิยม) อาจพิจารณาจากประเภทของสินค8าหรือผลิตภัณฑI (เช>น อาวุธ ยาสูบ) แนวปฏิบัติของ
บริษัท (เช>น การ ทำการทดสอบผลิตภัณฑIกับสัตวIทดลอง การละเมิดสิทธิมนุษยชน การทุจริต เปeน
ต8น) หรือเรื่องทีม่ ีความขัดแย8ง”
—GSIA, “Global Sustainable Investment Review 2020”
(“รายงานการลงทุนอย>างยั่งยืนในทั่วโลกประจำป– 2020” โดย GSIA) ป– 2020
การคัดกรองการลงทุนโดยพิจารณาจากบรรทัดฐาน
“การคัดกรองโดยพิจารณาจากบรรทัดฐาน: การคัดกรองการลงทุนโดยพิจารณามาตรฐานขั้นต่ำ
ของแนวปฏิบัติทางธุรกิจโดยเทียบกับบรรทัดฐานสากล ตัวอย>างกรอบความคิดที่ใช8อย>างกว8างขวาง
สำหรับการพิจารณามาตรฐานขั้นต่ำของแนวปฏิบัติทางธุรกิจ เช>น สนธิสัญญาของสหประชาชาติ
มาตรการลงโทษของคณะมนตรีความมั่นคงแห>งสหประชาชาติ ข8อตกลงโลกแห>งสหประชาชาติ
ปฏิญญาสากลว>าด8วยสิทธิมนุษยชน และแนวปฏิบัติขององคIการเพื่อความร>วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา (OECD)”
—PRI, “Reporting Framework Glossary”
(“อภิธานศัพทIเกี่ยวกับแนวทางการรายงาน” โดย PRI) ป– 2021
“การคัดกรองโดยพิจารณาจากบรรทัดฐาน: การคัดกรองการลงทุนโดยพิจารณามาตรฐานขั้นต่ำ
ของกิจการหรือแนวปฏิบัติของผู8ออกหลักทรัพยIโดยเทียบกับบรรทัดฐานสากล เช>น บรรทัดฐานที่
กำหนดโดยสหประชาชาติ องคIการแรงงานระหว>างประเทศ องคIการเพื่อความร>วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา และองคIกรนอกภาครัฐ (NGO) (เช>น องคIกรเพื่อความโปร>งใสนานาชาติ เปeนต8น)”
—GSIA, “Global Sustainable Investment Review 2020”
(“รายงานการลงทุนอย>างยั่งยืนในทั่วโลกประจำป– 2020” โดย GSIA) ป– 2020
การคัดกรองการลงทุน—การคัดกรองป4จจัยเชิงบวก การคัดกรองบริษัททีด่ ีที่สุดในกลุGม
“การคัดกรองบริษัทที่ดีที่สุดในกลุfม: การคัดกรองบริษัทที่ดีที่สุดในกลุ>มเปeนการเลือกลงทุนเฉพาะ
ในบริษัทที่อยู>เหนือเกณฑIมาตรฐานที่กำหนดโดยใช8ป„จจัยด8าน ESG สำหรับแต>ละกลุ>มธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรม”
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—CFA Institute, “Certificate in ESG Investing: Official Training Manual”
(“คู>มือการฝŸกอบรมเพื่อให8ได8รับการรับรองสำหรับการลงทุนใน ESG ที่จัดทำโดย CFA Institute”)
ฉบับที่ 3 ป– 2021
“การคัดกรองป@จจัยเชิงบวก/การคัดกรองบริษัทที่ดีที่สุดในกลุfม: การเลือกลงทุนในกลุ>มธุรกิจ
บริษัท หรือโครงการที่มีผลการดำเนินการด8าน ESG เชิงบวก เมื่อเทียบกับคู>แข>งในอุตสาหกรรม
เดียวกัน”
—PRI, “Reporting Framework Glossary”
(“อภิธานศัพทIเกี่ยวกับแนวทางการรายงาน” โดย PRI) ป– 2021
“การคัดกรองบริษัทที่ดีที่สุดในกลุfม/การคัดกรองป@จจัยเชิงบวก: การลงทุนในกลุ>มธุรกิจ บริษัท
หรือโครงการที่มีผลการดำเนินการด8าน ESG เชิงบวก เมื่อเทียบกับคู>แข>งในอุตสาหกรรมเดียวกัน
และได8รับการให8คะแนนสูงกว>าเกณฑIขั้นต่ำ”
—GSIA, “Global Sustainable Investment Review 2020”
(“รายงานการลงทุนอย>างยั่งยืนในทั่วโลกประจำป– 2020” โดย GSIA) ป– 2020
3.B.3 ผู8จัดการลงทุนควรให8คำจำกัดความของคำว>า “การคัดกรองการลงทุน” (รวมถึงคำอื่นที่ใช8เรียก
ประเภทของการคัดกรองการลงทุนเฉพาะนั้น) เมื่อกล>าวถึงคำดังกล>าวเปeนครั้งแรกในคำแถลง
เปoดเผยข8อมูลด8าน ESG

การลงทุนตามธีมใดธีมหนึ่ง และการลงทุนตามธีมความยั่งยืน (Thematic and Sustainability
Themed Investing)
ข"อมูลอ"างอิง
“การลงทุนตามธีมใดธีมหนึ่ง : การลงทุนตามธีมใดธีมหนึ่ง เปeนการเลือกบริษัทที่เกี่ยวข8องกับความ
ยั่งยืน เช>น เทคโนโลยีสะอาด การเกษตรแบบยั่งยืน การดูแลสุขภาพ หรือการบรรเทาภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เปeนต8น”
—CFA Institute, “Certificate in ESG Investing: Official Training Manual”
(“คู>มือการฝŸกอบรมเพื่อให8ได8รับการรับรองสำหรับการลงทุนใน ESG ที่จัดทำโดย CFA Institute”)
ฉบับที่ 3 ป– 2021
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“การลงทุนตามธีมใดธีมหนึ่ง : การกำหนดและจัดสรรเงินลงทุนไปที่ธีมใดธีมหนึ่ง หรือสินทรัพยIที่
เกี่ยวข8องกับผลทางด8านสิ่งแวดล8อมหรือสังคมบางประการ เช>น พลังงานสะอาด การใช8พลังงานอย>าง
มีประสิทธิภาพ หรือการเกษตรแบบยั่งยืน เปeนต8น”
—PRI, “Reporting Framework Glossary”
(“อภิธานศัพทIเกี่ยวกับแนวทางการรายงาน” โดย PRI) ป– 2021
“การลงทุนตามธีมความยั่งยืน/การลงทุนตามธีมใดธีมหนึ่ง : การลงทุนโดยพิจารณาแนวโน8มหรือ
สินทรัพยIที่มีส>วนร>วมในการก>อให8เกิดความยั่งยืน ทั้งด8านสิ่งแวดล8อมและสังคม (เช>น การเกษตรแบบ
ยั่งยืน อาคารที่เปeนมิตรต>อสิ่งแวดล8อม พอรIตการลงทุนที่เน8นการลดการปล>อยคารIบอน ความเท>า
เทียมทางเพศ ความหลากหลาย เปeนต8น)”
—GSIA, “Global Sustainable Investment Review 2020”
(“รายงานการลงทุนอย>างยั่งยืนในทั่วโลกประจำป– 2020” โดย GSIA) ป– 2020
“การลงทุนอยfางยั่งยืน (Sustainable investment) : การลงทุนอย>างยั่งยืน เปeนการเลือกลงทุน
ในสินทรัพยIที่มีส>วนร>วมทางใดทางหนึ่งที่นำไปสู>เศรษฐกิจยั่งยืน ได8แก> สินทรัพยIที่มุ>งเน8นให8ลดการ
สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรสังคม ทั้งนี้ คำนี้เปeนคำกว8าง ที่อาจใช8เพื่อเรียกการคำนึงถึง
ประเด็นด8าน ESG ทั่วไป และอาจรวมถึงการคัดกรองบริษัทที่ดีที่สุดในกลุ>ม อีกทั้งอาจรวมถึงการนำ
ป„จจัยด8าน ESG มาใช8ในกระบวนการลงทุน โดยพิจารณาว>าประเด็นด8าน ESG มีผลกระทบต>อความ
เสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพยIอย>างไร”
—CFA Institute, “Certificate in ESG Investing: Official Training Manual”
(“คู>มือการฝŸกอบรมเพื่อให8ได8รับการรับรองสำหรับการลงทุนใน ESG ที่จัดทำโดย CFA Institute”)
ฉบับที่ 3 ป– 2021
3.B.4

ผู8จัดการลงทุนควรให8คำจำกัดความของคำว>า “การลงทุนตามธีมใดธีมหนึ่ง” และ “การลงทุน
ตามธีมความยั่งยืน” เมื่อกล>าวถึงคำดังกล>าวเปeนครั้งแรกในคำแถลงเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG

การลงทุนเพื่อสร.างผลกระทบเชิงบวก (Impact Investing)
ข"อมูลอ"างอิง
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“การลงทุนเพื่อสรEางผลกระทบเชิงบวก: การลงทุนเพื่อสร8างผลกระทบเชิงบวกใช8เรียกการลงทุนที่
มีเจตนาให8เกิดผลในแง>ดีต>อสังคมและสิ่งแวดล8อมอย>างมีนัยสำคัญ ควบคู>ไปกับผลตอบแทนทางการ
เงิน (ซึ่งทำให8ต>างจากการกุศล)”
—CFA Institute, “Certificate in ESG Investing: Official Training Manual”
(“คู>มือการฝŸกอบรมเพื่อให8ได8รับการรับรองสำหรับการลงทุนใน ESG ที่จัดทำโดย CFA Institute”)
ฉบับที่ 3 ป– 2021
“การลงทุนเพื่อสรEางผลกระทบเชิงบวก: การลงทุนเพื่อสร8างผลกระทบเชิงบวกเปeนการลงทุนที่มี
เจตนาให8เกิดผลในแง>ดีต>อสังคมและสิ่งแวดล8อมอย>างมีนัยสำคัญ ควบคู>ไปกับผลตอบแทนทางการ
เงิน”
—Global Impact Investing Network
“What You Need to Know about Impact Investing”
(“ข8อมูลที่ท>านควรทราบเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อสร8างผลกระทบเชิงบวก” โดย Global Impact
Investing Network) ป– 2021
“การลงทุนเพื่อสรEางผลกระทบเชิงบวก: การลงทุนเพื่อให8เกิดผลกระทบเชิงบวกในด8านสังคมและ
สิ่งแวดล8อม ซึ่งมีการวัดผลและการรายงานผลกระทบดังกล>าว โดยแสดงให8เห็นถึงเจตนาของผู8ลงทุน
และสินทรัพยIอ8างอิง/บริษัททีล่ งทุน และแสดงให8เห็นถึงการมีส>วนร>วมของผู8ลงทุน”
—GSIA, “Global Sustainable Investment Review 2020”
(“รายงานการลงทุนอย>างยั่งยืนในทั่วโลกประจำป– 2020” โดย GSIA) ป– 2020
“การลงทุนในชุมชน (Community investing): หมายถึงการลงทุนเพื่อบุคคลหรือชุมชนที่โดย
ปกติแล8วเปeนกลุ>มผู8ด8อยโอกาส และการให8เงินกู8แก>ธุรกิจที่มีวัตถุประสงคIเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล8อม
อย>างชัดเจน ทั้งนี้ ในบางกรณี การลงทุนในชุมชนเปeนการลงทุนเพื่อให8เกิดผลกระทบเชิงบวก แต>การ
ลงทุนในชุมชนมีความหมายกว8างกว>าและรวมถึงรูปแบบการลงทุนอื่น ๆ ตลอดจนการให8เงินกู8แก>
กลุ>มเปzาหมาย”
—GSIA, “Global Sustainable Investment Review 2020”
(“รายงานการลงทุนอย>างยั่งยืนในทั่วโลกประจำป– 2020” โดย GSIA) ป– 2020
3.B.5 ผู8จัดการลงทุนควรใช8คำว>า “การลงทุนเพื่อให8เกิดผลกระทบเชิงบวก” (และคำอื่น ๆ ในทำนอง
เดียวกัน) ในลักษณะที่สอดคล8องกับความหมายที่อ8างอิงข8างต8นนี้
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3.B.6

3.B.7

ผู8จัดการลงทุนควรให8คำจำกัดความของคำว>า “ผลกระทบ” (และคำอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน) และ
“การลงทุนเพื่อให8เกิดผลกระทบเชิงบวก” (และคำอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน) เมื่อกล>าวถึงคำ
ดังกล>าวเปeนครั้งแรกในคำแถลงเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG
ผู8จัดการลงทุนไม>ควรบรรยายผลิตภัณฑIการลงทุนว>ามีผลกระทบเชิงบวกในด8านสิ่งแวดล8อมหรือ
สังคมหากผลิตภัณฑIการลงทุนนั้นไม>มีสัดส>วน “การลงทุนเพื่อให8เกิดผลกระทบเชิงบวก” ตาม
ความหมายที่อ8างอิงข8างต8นนี้อย>างมีนัยสำคัญเปeนอย>างน8อย
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อภิธานศัพทH
คำจำกัดความที่ให8ไว8ในอภิธานศัพทIนี้ใช8กับมาตรฐานสากลในการเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ของผลิตภัณฑIการ
ลงทุนเท>านั้น
ดEานสิ่งแวดลEอม

ที่เกี่ยวข8องกับคุณภาพและการทำงานของระบบสิ่งแวดล8อมตามธรรมชาติและระบบ
ธรรมชาติ

ESG

คำย>อของ “[ประเด็น] ด8านสิ่งแวดล8อม สังคม บรรษัทภิบาล หรือประเด็นดังกล>าวบาง
ประเด็นรวมกัน”

วิธีการทาง ESG

วิธีการอย>างใดอย>างหนึ่งในบรรดาวิธีการต>าง ๆ ที่ทำให8ผลิตภัณฑIการลงทุนหนึ่ง ๆ
จั ด เปe น ผลิ ต ภั ณ ฑI ท ี ่ ค ำนึ ง ถึ ง ประเด็ น ด8 า น ESG เมื ่ อ พิ จ ารณาจากวั ต ถุ ป ระสงคI
กระบวนการลงทุน หรือกิจกรรมการกำกับดูแลการลงทุนของผลิตภัณฑIการลงทุน คำ
ดังกล>าวมีความหมายรวมถึงแต>ไม>จำกัดเพียงวิธีการที่มักเรียกกันว>าการนำป„จจัยด8าน
ESG มาใช8ในกระบวนการลงทุน (ESG integration) การคัดกรองออก (Exclusion) การ
คัดกรองการลงทุน (Screening) การคัดกรองบริษัทที่ดีที่สุดในกลุ>ม (Best-in-class) การ
ลงทุ นตามธี ม ใดธี ม หนึ ่ ง (Thematic) การลงทุ นตามธี มความยั ่ ง ยื น (Sustainability
themed investing) การลงทุนเพื่อสร8างผลกระทบเชิงบวก (Impact investing) และ
การกำกับดูแลการลงทุน (Stewardship) เปeนต8น

คำแถลงเปvดเผย
ขEอมูลดEาน ESG

เอกสารที่ประกอบด8วยข8อมูลทั้งปวงที่มาตรฐานสากลในการเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ของ
ผลิตภัณฑIการลงทุนกำหนดให8ต8องเปoดเผยสำหรับผลิตภัณฑIการลงทุนหนึ่ง ๆ

ดัชนี ESG

ดัชนีที่มีวิธีการจัดทำดัชนีที่คำนึงถึงประเด็นด8าน ESG

แบบฟอรzมแจEงการ แบบฟอรIมที่ผู8จัดการลงทุนต8องยื่นต>อ CFA Institute เพื่อแจ8งให8 CFA Institute ทราบ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน ว>าผู8จัดการลงทุนได8มีการใช8มาตรฐานสากลในการเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ของผลิตภัณฑI
ESG
การลงทุน
บรรษัทภิบาล

ที่เกี่ยวข8องกับนโยบายและขั้นตอนที่ใช8ในการกำกับดูแล ควบคุม และตรวจสอบบริษัท
และนิติบุคคลประเภทอื่นที่ลงทุน
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แนวการตีความ

สื่อที่จัดทำโดย CFA Institute และหน>วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับมาตรฐานสากลในการ
เปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ของผลิตภัณฑIการลงทุน เพื่อแนะแนวการตีความหรืออธิบาย
มาตรฐานสากลในการเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ของผลิตภัณฑIการลงทุน ซึ่งรวมถึงแต>ไม>
จำกัดเพียงคำแนะนำ คู>มือการตีความ และคำถามที่พบบ>อย

ผูEจัดการลงทุน

หน>วยงานที่เปeนผู8จัดการผลิตภัณฑIการลงทุน

ผลิตภัณฑzการลงทุน

เครื่องมือที่บริหารจัดการโดยผู8จัดการลงทุนและใช8เงินทุนของผู8ลงทุนในการซื้อ ขาย และ
ถือการลงทุนเพื่อประโยชนIของผู8ลงทุน ซึ่งรวมถึงแต>ไม>จำกัดเพียงสิ่งต>อไปนี้
• บริษัทจัดการลงทุน บริษัท ทรัสตI หรือเครื่องมือประเภทอื่นที่ทำให8ผู8ลงทุนสามารถ
ลงทุนและลงทุนร>วมกับผู8อื่น (“กองทุน”) เช>น กองทุนรวมเปoดและกองทุนปoด
กองทรั ส ตI กองทุ น รวมอี ท ี เ อฟ (ETF) Undertakings for the Collective
Investment in Transferable Securities (กองทุนประเภท UCITS) และ Société
d’investissement à Capital Variable (กองทุนประเภท SICAV) ตลอดจนกองทุน
เฮดจIฟ„นดI กองทุนอสังหาริมทรัพยI กองทรัสตIเพื่อประกอบกิจการเงินร>วมลงทุน
และกองทุนบำเหน็จบำนาญ
• สัญญาระหว>างผู8ลงทุนกับผู8จัดการลงทุน เช>น ผลิตภัณฑIการลงทุนที่อิงกับประกันภัย
บางประเภท กองทุนบำเหน็จบำนาญ เปeนต8น
• ห8างหุ8นส>วนจำกัด โดยที่ผู8ลงทุนเปeนหุ8นส>วนจำกัดความรับผิดและผู8จัดการลงทุนเปeน
หุ8นส>วนไม>จำกัดความรับผิด เช>น กองทุนเฮดจIฟ„นดI กองทุนอสังหาริมทรัพยI และ
กองทรัสตIเพื่อประกอบกิจการเงินร>วมลงทุน บางประเภท
• กองทุนส>วนบุคคล
ผลิตภัณฑIการลงทุนที่ผู8จัดการลงทุนมอบหมายให8บุคคลอื่นเปeนผู8บริหารจัดการไม>ว>า
ทั้งหมดหรือบางส>วน จะยังคงถือเปeนผลิตภัณฑIการลงทุนของผู8จัดการลงทุนรายนั้น หาก
ผู8จัดการลงทุนมีดุลพินิจในการเลือกผู8บริหารจัดการ
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หมายเหตุ คำวGาผลิตภัณฑNการลงทุนไมGรวมถึงผลิตภัณฑNทางการเงินบางประเภท เชGน
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก (เชGน บัญชีเดินสะพัดและบัญชีออมทรัพยN) บัญชีสำหรับการลงทุน
ที่เปWดกับบริษัทนายหน;า และประกันภัยความรับผิด
ผูEลงทุน

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่กำลังลงทุน หรือแสดงความสนใจในการลงทุนและมี
คุณสมบัติที่จะลงทุนในผลิตภัณฑIการลงทุน
หมายเหตุ คำวGาผู;ลงทุนมีความหมายรวมถึงผู;ลงทุนรายบุคคล ลูกค;าของการบริการ
บริหารความมั่งคั่ง และผู;ลงทุนสถาบัน ทั้งนี้ ที่ปรึกษาด;านการลงทุนและบุคคลภายนอก
อื่น ๆ ก็ถือเป]นผู;ลงทุนเชGนกัน หากกระทำการแทนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เป]น
ผู;ลงทุน

ตEอง

ข8 อ กำหนด ภาระหน8 า ที่ หรื อ การกระทำที่ บ ั ง คั บ ว> า ต8 อ งทำหรื อ ต8 อ งปฏิ บ ั ต ิ ต าม (ดู
“บังคับ/ข8อบังคับ”)

ตEองไมf

ภาระหน8าที่ หรือการกระทำที่ต8องห8าม หรือห8ามกระทำ

หรือ

หมายเหตุ แม;ไมGมีการกำหนดคำจำกัดความของคำวGา “หรือ” แตGการใช;คำวGา “หรือ” ให;
มี ความหมายที ่ อาจรวมทุ กกรณี โดยหมายถึ ง “ก หรื อ ข หรื อทั ้ ง ก และ ข” และ
“ก หรือ ข หรือ ค หรือสิ่งข;างต;นคูGใดคูGหนึ่งหรือทั้งหมด” สGวนคำวGา “... หรือ... อยGางใด
อยGางหนึ่ง” มีความหมายแบบเป]นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งเทGานั้น โดยหมายถึง “ก หรือ
ข แตGไมGใชGทั้ง ก และ ข”

แนะนำ/ขEอแนะนำ

ข8 อ กำหนด ภาระหน8 า ที่ หรื อ การกระทำที่ แ นะนำว> า ควรทำหรื อ ควรปฏิ บ ั ต ิ ต าม
โดยข8อแนะนำ หมายถึง แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด แต>ไม>ใช>ข8อบังคับ (ดู “ควร”)

บังคับ/ขEอบังคับ

ข8อกำหนด ภาระหน8าที่ หรือการกระทำทีต่ 8องทำหรือต8องปฏิบัติตาม (ดู “ต8อง”)

ควร

ข8อกำหนด ภาระหน8าที่ หรือการกระทำที่แนะนำให8ทำหรือปฏิบัติตาม และถือเปeนแนว
ปฏิบัติที่ดีที่สุด แต>ไม>ได8บังคับว>าต8องทำ

ไมfควร

ภาระหน8าที่ หรือการกระทำที่แนะนำให8ไม>ทำหรือปฏิบัติตาม และการไม>ทำนั้นถือเปeน
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
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ดEานสังคม

ที่เกี่ยวข8องกับสิทธิ ความเปeนอยู>ที่ดี และประโยชนIของประชาชน ชุมชน และสังคม

กิจกรรมการกำกับ
ดูแลการลงทุน

การดำเนินการอย>างใดอย>างหนึ่งหรือหลายอย>างรวมกันโดยผู8จัดการลงทุนในนามของ
ผู8ลงทุนเพื่อปกปzองและเพิ่มมูลค>าของการลงทุนที่ถือโดยผลิตภัณฑIการลงทุน และเพื่อให8
บรรลุวัตถุประสงคIของผลิตภัณฑIการลงทุน กิจกรรมการกำกับดูแลการลงทุนอาจรวมถึง
แต>ไม>จำกัดเพียงการมีส>วนร>วมกับผู8ออกหลักทรัพยI (สำหรับสินทรัพยIทุกประเภท และ
ไม>ว>าเปeนบริษัทที่ลงทุนอยู>ในป„จจุบันหรืออาจลงทุน) การใช8สิทธิออกเสียงในที่ประชุม
ผู8ถือหุ8น การยื่นมติ/ขอมติผู8ถือหุ8น การกำหนดบทบาทของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย>อยของบริษัทที่ลงทุน การเจรจาและติดตามกิจกรรมการกำกับดูแล
การลงทุนโดยซัพพลายเออรIที่เกี่ยวข8องกับการลงทุน การทำงานร>วมกับหน>วยงาน
ผู 8 ก ำหนดนโยบาย การทำงานร> ว มกั บ ผู 8 ก ำหนดมาตรฐาน การมี ส > ว นร> ว มในการทำ
ประโยชนI ต > อ สั ง คม (เช> น ทำการวิ จ ั ย ) และการสื ่ อ สารกั บ สาธารณชน (เช> น สื ่ อ )
เพื่อส>งเสริมให8บรรลุเปzาหมายของกิจกรรมการกำกับดูแลการลงทุน และการดำเนินคดี
ความเมื่อจำเปeน
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ภาคผนวก A: การพิจารณาดำเนินการตามข=อกำหนด
เนื้อหาส>วนนี้จะยกตัวอย>างของข8อกำหนดเกี่ยวกับการเปoดเผยข8อมูลที่ใช8เมื่อผลิตภัณฑIการลงทุนใช8วิธีการทาง
ESG บางประการ ในลักษณะอย>างใดอย>างหนึ่ง ทั้งนี้ ตัวอย>างเหล>านี้เปeนเพียงแนวทางเท>านั้น ผู8จัดการลงทุน
ยังคงความรับผิดชอบเสมอในการพิจารณาตัดสินว>าจะใช8ข8อกำหนดใดที่เกี่ยวข8อง เมื่อจัดทำคำแถลงเปoดเผย
ข8อมูลด8าน ESG สำหรับผลิตภัณฑIการลงทุนหนึ่ง ๆ
ทั้งนี้ ไม>ควรสรุปว>า
•
•
•

ตัวอย>างหนึ่ง ๆ เปeนการกล>าวถึงผลิตภัณฑIการลงทุนอย>างใดอย>างหนึ่งโดยเฉพาะ
ตัวอย>างทั้งหมดนี้ได8กล>าวถึงวิธีการทาง ESG อย>างครบถ8วน หรือ
ตัวอย>างต>อไปนี้แสดงถึงวิธีการทาง ESG ที่ไม>สามารถใช8ร>วมกันได8

ตัวอย>างต>อไปนี้จัดทำขึ้นในลักษณะที่สามารถเข8าใจได8โดยง>าย โดยใช8วิธีการทาง ESG เพียงวิธีเดียวในแต>ละ
ตัวอย>าง แต>ในทางปฏิบัติ ผลิตภัณฑIการลงทุนจำนวนมากมีการใช8วิธีการทาง ESG หลายวิธีร>วมกัน โดยใน
กรณีดังกล>าว ตัวอย>างดังต>อไปนี้ยังคงสามารถใช8เปeนแนวทางได8เช>นกัน ตัวอย>างเช>น หากผลิตภัณฑIการลงทุน
หนึ่งใช8วิธีการทาง ESG ตามตัวอย>างที่ 1 ควบคู>ไปกับวิธีการทาง ESG ตามตัวอย>างที่ 3 ข8อกำหนดที่ใช8กับ
ผลิตภัณฑIการลงทุนนั้น ได8แก> ข8อกำหนดตามที่กล>าวไว8ในตัวอย>างที่ 1 และตัวอย>างที่ 3

ตัวอย>างที่ 1 ผลิตภัณฑ,การลงทุนมีการใชF “การนำปZจจัยดFาน ESG มาใชFในกระบวนการ
ลงทุน” เป]นวิธีการทาง ESG เพียงวิธเี ดียว
หมายเหตุ ตัวอยGางนี้เป]นเพียงการยกตัวอยGาง รายการตGอไปนี้มิใชGรายการข;อกำหนดขั้นต่ำที่ผลิตภัณฑNการ
ลงทุนจำเป]นต;องมี เพื่อให;ได;รับการจัดประเภทหรือสามารถใช;คำวGา “การนำป4จจัยด;าน ESG มาใช;ใน
กระบวนการลงทุน” ในการบรรยายผลิตภัณฑNได; นอกจากนี้ ไมGควรสรุปวGาทุกผลิตภัณฑNการลงทุนที่ได;รับการ
บรรยายวGามีหรือจัดวGามี “การนำป4จจัยด;าน ESG มาใช;ในกระบวนการลงทุน” จะมีลักษณะดังกลGาว
เงื่อนไขที่กำหนดสำหรับตัวอย>างนี้มีดังนี้
•

ในการตัดสินใจลงทุน ผู8จัดการลงทุนมีการพิจารณาข8อมูล ESG ที่มีความสำคัญในทางการเงินอย>างเปeน
ระบบ โดยข8อมูลด8าน ESG เปeนหนึ่งในข8อมูลทางการเงินที่มีความสำคัญ และผู8จัดการลงทุนใช8ดุลยพินิจ
ในการตัดสินใจว>าควรให8ความสำคัญกับข8อมูลด8าน ESG ในการตัดสินใจลงทุนใด ๆ มากน8อยเพียงใด
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•

•

ผู8จัดการลงทุนใช8ความเปeนผู8ถือหุ8น หรือผู8ถือหลักทรัพยI ในการกำหนดให8บริษัทที่ลงทุนและผู8ออกตรา
สารเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ที่ผู8จัดการลงทุนเห็นว>ามีความสำคัญในทางการเงิน
ไม>มีการใช8วิธีการทาง ESG อื่น ๆ

กรณีข8างต8น ให8ใช8ข8อกำหนดดังต>อไปนี้ ข8อ 1.A.1 ถึง 1.A.10 ; ข8อ 1.B.1 ; ข8อ 2.A.1 ถึง 2.A.3 , ข8อ 2.A.6,
ข8อ 2.A.7, ข8อ 2.A.16, ข8อ 2.A.18 ; ข8อ 3.B.1, ข8อ 3.B.2
ทั้งนี้ อาจมีการใช8ข8อกำหนดอื่นเพิ่มเติม หากผลิตภัณฑIการลงทุนแตกต>างไปจากที่บรรยายข8างต8น อย>างไรก็ดี
ผู8จัดการลงทุนยังคงมีความรับผิดชอบเสมอในการพิจารณาตัดสินว>าจะใช8ข8อกำหนดใดบ8างที่เกี่ยวข8อง เมื่อ
จัดทำคำแถลงเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG สำหรับผลิตภัณฑIการลงทุนใด ๆ

ตัวอย>างที่ 2 ผลิตภัณฑ,การลงทุนมีการบริหารจัดการเชิงรับตามดัชนี ซึ่งมีวิธีการจัดทำโดยใชF
“การคัดกรองดFวยปZจจัยความเชื่อ” และไม>มีการใชFวิธีการทาง ESG อื่น ๆ
หมายเหตุ ตัวอยGางนี้เป]นเพียงการยกตัวอยGาง รายการตGอไปนี้ไมGใชGรายการข;อกำหนดขั้นต่ำที่ผลิตภัณฑNการ
ลงทุนจำเป]นต;องมี เพื่อให;ได;รับการจัดประเภทหรือสามารถใช;คำวGา “การคัดกรองด;วยป4จจัยความเชื่อ” ใน
การบรรยายผลิตภัณฑNได; นอกจากนี้ ไมGควรสรุปวGาทุกผลิตภัณฑNการลงทุนที่ได;รับการบรรยายวGามีหรือจัดวGามี
การใช; “การคัดกรองด;วยป4จจัยความเชื่อ” จะมีลักษณะดังกลGาว
เงื่อนไขที่กำหนดสำหรับตัวอย>างนี้มีดังนี้
•

•

ผลิตภัณฑIการลงทุนใช8ดัชนี ESG เปeนกรอบการลงทุน ซึ่งมีการคัดกรองการลงทุนที่ขัดต>อหลักการความ
เชื่อบางประการออกอย>างเปeนระบบ
ไม>มีการใช8วิธีการทาง ESG อื่น ๆ

กรณีข8างต8น ให8ใช8ข8อกำหนดดังต>อไปนี้ ข8อ 1.A.1 ถึง 1.A.10 ; ข8อ 1.B.1 ; ข8อ 2.A.1 ถึง 2.A.4 ; ข8อ 2.A.8 ,
ข8อ 2.A.16, ข8อ 2.A.18 ; ข8อ 3.B.3
ทั้งนี้ อาจมีการใช8ข8อกำหนดอื่นเพิ่มเติม หากผลิตภัณฑIการลงทุนแตกต>างไปจากที่บรรยายข8างต8น อย>างไรก็ดี
ผู8จัดการลงทุนยังคงมีความรับผิดชอบเสมอในการพิจารณาตัดสินว>าจะใช8ข8อกำหนดใดบ8างที่เกี่ยวข8อง เมื่อ
จัดทำคำแถลงเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG สำหรับผลิตภัณฑIการลงทุนใด ๆ
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ตัวอย>างที่ 3 ผลิตภัณฑ,การลงทุนมีการใชF “การคัดกรองโดยพิจารณาจากบรรทัดฐาน” เป]น
วิธีการทาง ESG เพียงวิธีเดียว
หมายเหตุ ตัวอยGางนี้เป]นเพียงการยกตัวอยGาง รายการตGอไปนี้ไมGใชGรายการข;อกำหนดขั้นต่ำที่ผลิตภัณฑNการ
ลงทุนจำเป]นต;องมี เพื่อให;ได;รับการจัดประเภทหรือสามารถใช;คำวGา “การคัดกรองโดยพิจารณาจากบรรทัด
ฐาน” ในการบรรยายผลิตภัณฑNได; นอกจากนี้ ไมGควรสรุปวGาทุกผลิตภัณฑNการลงทุนที่ได;รับการบรรยายวGามี
หรือจัดวGามีการใช; “การคัดกรองโดยพิจารณาจากบรรทัดฐาน” จะมีลักษณะดังกลGาว
เงื่อนไขที่กำหนดสำหรับตัวอย>างนี้มีดังนี้
•

•

•

•

•

ผลิตภัณฑIการลงทุนมีนโยบายไม>ลงทุนในหลักทรัพยIของบริษัทที่ไม>ปฏิบัติตามหลักการของข8อตกลงโลก
แห>งสหประชาชาติ (UNGC)
ผู8จัดการลงทุนจ8างบุคคลภายนอกให8ทำการวิจัยเชิงลึก เพื่อจัดทำรายชื่อบริษัทที่ไม>ปฏิบัติตามหลักการ
ของ UNGC และส>งมอบรายชื่อดังกล>าวให8ผู8จัดการลงทุนเปeนประจำ
บริษัทที่มีชื่ออยู>ในรายชื่อที่จัดทำโดยบุคคลภายนอกดังกล>าว ถูกทำเครื่องหมายไว8ในระบบซื้อขายของ
ผู8จัดการลงทุน เพื่อปzองกันมิให8ผใู8 ช8งานระบบดังกล>าวซื้อหลักทรัพยIของบริษัทเหล>านี้ได8
บริษัทที่มีชื่ออยู>ในรายชื่อที่จัดทำโดยบุคคลภายนอกดังกล>าวถูกทำเครื่องหมายไว8ในระบบจัดการพอรIต
การลงทุนของผู8จัดการลงทุน หากผลิตภัณฑIการลงทุนมีการถือหลักทรัพยIของบริษัทใด ๆ ดังกล>าว ทีม
จัดการพอรIตการลงทุนจะได8รับการแจ8งเตือน ซึ่งตามนโยบาย หลักทรัพยIเหล>านี้จะต8องขายภายใน 60
วัน
ไม>มีการใช8วิธีการทาง ESG อื่น ๆ

กรณีข8างต8นนี้ ให8ใช8ข8อกำหนดดังต>อไปนี้ ข8อ 1.A.1 ถึง 1.A.10 ; ข8อ 1.B.1 ; ข8อ 2.A.1 ถึง 2.A.4 ; ข8อ 2.A.6 ,
ข8อ 2.A.9 , ข8อ 2.A.10 , ข8อ 2.A.16 , ข8อ 2.A.18 ; ข8อ 3.B.3
ทั้งนี้ อาจมีการใช8ข8อกำหนดอื่นเพิ่มเติมหากผลิตภัณฑIการลงทุนแตกต>างไปจากที่บรรยายข8างต8น อย>างไรก็ดี
ผู8จัดการลงทุนยังคงมีความรับผิดชอบเสมอในการพิจารณาตัดสินว>าจะใช8ข8อกำหนดใดบ8างที่เกี่ยวข8อง เมื่อ
จัดทำคำแถลงเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG สำหรับผลิตภัณฑIการลงทุนใด ๆ
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ตัวอย>างที่ 4 ผลิตภัณฑ,การลงทุนเนFนการลงทุนที่ “ยั่งยืน” และไม>มีการใชFวิธีการทาง ESG
อื่น ๆ
หมายเหตุ ตัวอยGางนี้เป]นเพียงการยกตัวอยGาง รายการตGอไปนี้ไมGใชGรายการข;อกำหนดขั้นต่ำที่ผลิตภัณฑNการ
ลงทุนจำเป]นต;องมี เพื่อให;ได;รับการจัดประเภทหรือสามารถใช;คำวGา “ยั่งยืน” ในการบรรยายผลิตภัณฑNได;
นอกจากนี้ ไมGควรสรุปวGาทุกผลิตภัณฑNการลงทุนที่ได;รับการบรรยายหรือจัดวGาเป]นไปตามแนวโน;ม “ยั่งยืน”
จะมีลักษณะดังกลGาว
เงื่อนไขที่กำหนดสำหรับตัวอย>างนี้มีดังนี้
•

•

•

•

•

ผลิตภัณฑIการลงทุนมีนโยบายซึ่งกำหนดให8การลงทุนที่ยั่งยืน หมายถึง การลงทุนในหลักทรัพยIของบริษัท
ที่มีการดำเนินการตาม EU Taxonomy อย>างน8อยร8อยละ 50 ของรายได8ของบริษัทดังกล>าว โดยคำนวณ
ตามวิธีที่ระบุไว8ในรายงานฉบับสมบูรณIของคณะผู8เชี่ยวชาญทางเทคนิคด8านการเงินที่ยั่งยืน ฉบับเดือน
มี น าคม 2020 (Final Report of the Technical Expert Group on Sustainable Finance, March
2020)
ผู8จัดการลงทุนจ8างผู8จัดหาข8อมูลด8าน ESG ที่เปeนบุคคลภายนอก ให8จัดทำข8อมูลการปฏิบัติตามหลักเกณฑI
EU Taxonomy ของบริษัทที่อยู>ในกรอบการลงทุนของผลิตภัณฑIการลงทุน
ผลิตภัณฑIการลงทุนมีเปzาหมายที่จะจัดสรรเงินทุนร8อยละ 70 ของมูลค>าทรัพยIสินสุทธิ เพื่อการลงทุนที่
ยั่งยืน
แม8ผลิตภัณฑIการลงทุนมีเจตนาจะลงทุนในกิจกรรมที่เกี่ยวข8องกับเศรษฐกิจที่ยั่งยืน แต>ไม>มีวัตถุประสงคI
ที่จะสร8างผลกระทบที่เฉพาะเจาะจงในด8านสิ่งแวดล8อมหรือสังคม
ไม>มีการใช8วิธีการทาง ESG อื่น ๆ

กรณีข8างต8น ให8ใช8ข8อกำหนดดังต>อไปนี้ ข8อ 1.A.1 ถึง 1.A.10 ; ข8อ 1.B.1; ข8อ 2.A.1 ถึง 2.A.4 ; ข8อ 2.A.6, ข8อ
2.A.14, ข8อ 2.A.15, ข8อ 2.A.16, ข8อ 2.A.18 ; ข8อ 3.B.4
ทั้งนี้ อาจมีการใช8ข8อกำหนดอื่นเพิ่มเติมหากผลิตภัณฑIการลงทุนแตกต>างไปจากที่บรรยายข8างต8น อย>างไรก็ดี
ผู8จัดการลงทุนยังคงมีความรับผิดชอบเสมอในการพิจารณาตัดสินว>าจะใช8ข8อกำหนดใดบ8างที่เกี่ยวข8อง เมื่อ
จัดทำคำแถลงเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG สำหรับผลิตภัณฑIการลงทุนใด ๆ
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ตัวอย>างที่ 5 ผลิตภัณฑ,การลงทุนมีการใชF “การมีส>วนร>วม (engagement)” เป]นวิธีการทาง
ESG เพียงวิธีเดียว
หมายเหตุ ตัวอยGางนี้เป]นเพียงการยกตัวอยGาง รายการตGอไปนี้ไมGใชGรายการข;อกำหนดขั้นต่ำที่ผลิตภัณฑNการ
ลงทุนจำเป]นต;องมี เพื่อให;ได;รับการจัดประเภทหรือสามารถใช;คำวGา “การมีสGวนรGวม” ในการบรรยาย
ผลิตภัณฑNได; นอกจากนี้ ไมGควรสรุปวGาทุกผลิตภัณฑNการลงทุนที่ได;รับการบรรยายวGามีหรือจัดวGามี “การมีสGวน
รGวม” จะมีลักษณะดังกลGาว
เงื่อนไขที่กำหนดสำหรับตัวอย>างนี้มีดังนี้
•

•

•

ผลิตภัณฑIการลงทุนมีการบริหารจัดการเชิงรับตามดัชนีที่สะท8อนให8เห็นความเคลื่อนไหวของหุ8นทั้งตลาด
(Broad market equity index)
ผู8จัดการลงทุนใช8การมีส>วนร>วม ในการทำให8คณะผู8บริหารของบริษัทพัฒนานโยบาย แนวปฏิบัติ และ
พฤติกรรมของบริษัทที่เกี่ยวกับประเด็นด8าน ESG
ไม>มีการใช8วิธีการทาง ESG อื่น ๆ

กรณีข8างต8น ให8ใช8ข8อกำหนดดังต>อไปนี้ ข8อ 1.A.1 ถึง 1.A.10 ; ข8อ 1.B.1 ; ข8อ 2.A.1 ถึง 2.A.4 ; ข8อ 2.A.16
ถึง 2.A.18
ทั้งนี้ อาจมีการใช8ข8อกำหนดอื่นเพิ่มเติมหากผลิตภัณฑIการลงทุนแตกต>างไปจากที่บรรยายข8างต8น อย>างไรก็ดี
ผู8จัดการลงทุนยังคงมีความรับผิดชอบเสมอในการพิจารณาตัดสินว>าจะใช8ข8อกำหนดใดบ8างที่เกี่ยวข8อง เมื่อ
จัดทำคำแถลงเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG สำหรับผลิตภัณฑIการลงทุนใด ๆ
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ภาคผนวก B: ตัวอยXางคำแถลงเป8ดเผยข=อมูลด=าน ESG
ตัวอย>างของคำแถลงเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ด8านล>างนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงให8เห็นว>าผลิตภัณฑIการลงทุนซึ่งใช8
วิธีการทาง ESG ที่แตกต>างกันสามารถปฏิบัติตามข8อกำหนดของมาตรฐานนี้ได8อย>างไร ตัวอย>างด8านล>างนี้
ไม>ได8มีวัตถุประสงคIเพื่อกำหนดถ8อยคำมาตรฐานสำหรับใช8ในคำแถลงเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ทั้งนี้ ผู8จัดการ
ลงทุนยังคงมีความรับผิดชอบในข8อมูลทีแ่ สดงในคำแถลงเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ของตน
ทั้งนี้ ไม>ควรสรุปว>า
•
•
•

ตัวอย>างหนึ่ง ๆ เปeนตัวแทนของผลิตภัณฑIการลงทุนเฉพาะนั้น
เนื้อหาส>วนใด ๆ ของตัวอย>างเปeนการปฏิบัติตามข8อกำหนดเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑIการลงทุนนั้น ๆ หรือ
การเปoดเผยข8อมูลที่แตกต>างไปจากตัวอย>างต>อไปนี้ ไม>เปeนไปตามข8อกำหนดเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑIการ
ลงทุนนั้น ๆ

ตัวอย>างที่ 1
กลยุทธzการลงทุนในตราสารทุน XYZ
คำแถลงเปvดเผยขEอมูลดEาน ESG
คำแถลงเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับระยะเวลาตั้งแต>วันที่ 1 มกราคม 2019 ถึง 31
ธันวาคม 2021 เปeนไปตามข8อบังคับด8านการเปoดเผยข8อมูล ตามมาตรฐานสากลในการเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG
ของผลิ ต ภั ณ ฑI ก ารลงทุ น อี ก ทั ้ ง บริ ษ ั ท หลั ก ทรั พ ยI จ ั ด การกองทุ น XYZ ได8 ป ฏิ บ ั ต ิ ต ามข8 อ บั ง คั บ ของ
มาตรฐานสากลในการเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ของผลิตภัณฑIการลงทุนในเรื่องการจัดทำและเผยแพร>คำแถลง
เปoดเผยข8อมูลด8าน ESG
มาตรฐานสากลในการเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ของผลิตภัณฑIการลงทุน จัดทำขึ้นและอยู>ภายใต8การดูแลโดย
CFA Institute อนึ่ง CFA Institute ไม>ได8ให8การรับรองหรือส>งเสริมหน>วยงานผู8จัดทำเอกสารนี้ และไม>รับรอง
ความถูกต8องหรือคุณภาพของเนื้อหาในเอกสารนี้
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เนื้อหาโดยสรุป
กลยุทธIการลงทุนในตราสารทุน XYZ (“กลยุทธI XYZ”) มีการนำป„จจัยด8าน ESG มาใช8ในกระบวนการลงทุน
ซึ่งหมายถึงการคำนึงถึงข8อมูลด8านสิ่งแวดล8อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) อย>างเปeนระบบและโดยชัด
แจ8ง ในการดำเนินการให8บรรลุเปzาหมายการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว ข8อมูล ESG ที่มีความสำคัญทาง
การเงินเปeนข8อมูลส>วนหนึ่งที่นำมาพิจารณา เพื่อทำการวิเคราะหIความเสี่ยงและประเมินมูลค>าของหลักทรัพยI
อย>างรอบด8าน บริษัทหลักทรัพยIจัดการกองทุน XYZ (“XYZ”) ทำการวิเคราะหIและนำป„จจัยด8าน ESG มาใช8
กับตราสารทุนทั้งหมด แต>ไม>พิจารณาข8อมูลดังกล>าวสำหรับการลงทุนของกลยุทธI XYZ ในตราสารหนี้ระยะ
สั้น
กลยุทธI XYZ หลีกเลี่ยงประเภทของการลงทุนที่อาจมีผลในทางลบเกี่ยวกับประเด็นด8าน ESG ในบางประการ
นอกจากนี้ กลยุทธI XYZ ไม>ลงทุนในบริษัทที่มีรายได8จากการทำเหมืองถ>านหินและการผลิตกระแสไฟฟzาจาก
ถ>านหิน เนื่องจาก XYZ เชื่อว>าอุตสาหกรรมถ>านหินมีความเสี่ยงทางด8านเศรษฐกิจอย>างมีนัยสำคัญ เนื่องจาก
โลกกำลังเปลี่ยนผ>านไปยังยุคเศรษฐกิจคารIบอนต่ำ2
XYZ พิจารณาประเด็นด8าน ESG ที่มีความเกี่ยวข8องในทางการเงินกับบริษัทหนึ่ง ๆ เมื่อใช8สิทธิออกเสียงในที่
ประชุมผู8ถือหุ8นและมีส>วนร>วมในการบริหารจัดการของบริษัท

แหล+งข.อมูลและประเภทข.อมูล ESG
กลยุทธI XYZ ใช8ข8อมูล ESG เพื่อประเมินเกณฑIการคัดออก วิเคราะหIการลงทุน และกำหนดหลักเกณฑI
สำหรับการใช8สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู8ถือหุ8นและการมีส>วนร>วม ข8อมูล ESG ส>วนใหญ>ได8รับจากผู8ให8บริการ
ข8อมูล ESG ที่เปeนบุคคลภายนอกจำนวน 2 ราย และข8อมูลอีกส>วนหนึ่งจะใช8เมื่อจำเปeน จากการวิเคราะหIโดย
XYZ เองจากรายงานของบริษัทและเอกสารที่บริษัทยื่นต>อหน>วยงานกำกับดูแล รวมถึงแหล>งข8อมูลอื่น ๆ เช>น
หน>วยงานที่เกี่ยวข8องในอุตสาหกรรมและองคIกรไม>แสวงหาผลกำไร ทั้งนี้ XYZ ได8ตรวจสอบวิเคราะหIขั้นตอน
การเก็บรวบรวมข8อมูลและการกำกับดูแลข8อมูลของผู8ให8บริการข8อมูล ESG ที่ตนใช8บริการแล8ว นอกจากนี้

กลยุทธE XYZ ได$แก$ไขเพิ่มเติมนโยบายการลงทุนเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2020 โดยจะไม=ลงทุนในบริษัทที่มีรายได$จากการทำเหมืองแร=ถ=านหิน
และการผลิตกระแสไฟฟRาจากถ=านหิน
2
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เนื่องจากคุณภาพของข8อมูลด8าน ESG อาจมีมาตรฐานไม>เท>าเทียมกัน ในแต>ละไตรมาส XYZ จึงได8นำข8อมูล
จากแหล>งข8อมูลภายนอกบางส>วนมาตรวจสอบความถูกต8อง โดยเทียบกับข8อมูลที่เปoดเผยโดยบริษัทเอง ข8อมูล
จากแหล>งข8อมูลอื่นที่มีความเกี่ยวข8องกับข8อมูลนั้นโดยตรง และข8อมูลจากผู8ให8บริการข8อมูล ESG รายต>าง ๆ
โดยนักวิทยาศาสตรIข8อมูลของ XYZ ได8กำหนดขีดจำกัดของค>าความแปรปรวนที่สามารถยอมรับได8สำหรับ
ข8อมูลแต>ละประเภท ทั้งนี้ เมื่อพบข8อมูลด8าน ESG ที่มีค>าความแปรปรวนสูงเกินกว>าที่กำหนด นักวิเคราะหI
ข8อมูลความยั่งยืนของ XYZ จะทำการประเมินเพื่อตัดสินว>าจะใช8แหล>งข8อมูลใด บางบริษัทอาจไม>มขี 8อมูล ESG
ที่มีความสำคัญในทางการเงินหรืออาจไม>เปeนไปตามมาตรฐานของคุณภาพข8อมูลของ XYZ โดยกรณีเช>นนี้
การลงทุนในบริษัทนั้นจะไม>เกินไปกว>าร8อยละ 1 ของมูลค>าตลาดของพอรIตการลงทุน และการลงทุนในบริษัท
ที่มีลักษณะดังกล>าวรวมกัน จะไม>เกินไปกว>าร8อยละ 10 ของมูลค>าตลาดของพอรIตการลงทุน

วิธกี ารคัดกรองสำหรับประเด็นด.าน ESG
XYZ ใช8วิธีการคัดกรองออกสำหรับการลงทุนของกลยุทธI XYZ ในตราสารทุน แต>ไม>ใช8วิธีดังกล>าวสำหรับการ
ลงทุนของกลยุทธI XYZ ในตราสารหนี้ระยะสั้น ทั้งนี้ การคัดกรองออกจากกรอบการลงทุน จะพิจารณาจาก
รหัสอุตสาหกรรมหรือระดับรายได8ที่กำหนดไว8อย>างใดอย>างหนึ่ง โดยในแต>ละเดือน XYZ ได8กำหนดให8ผู8ให8
บริการข8อมูล ESG รายหนึ่งของตนจัดทำรายการหลักทรัพยIที่ห8ามลงทุน โดยพิจารณาจากหลักเกณฑIการคัด
ออกที่กำหนดไว8 อนึ่ง หลักเกณฑIการคัดออกนี้ใช8ตั้งแต>ในขั้นตอนการคัดกรองเพื่อคัดเลือกหลักทรัพยI โดย
หลักทรัพยIที่เปeนไปตามเกณฑIดังต>อไปนี้จะถูกคัดออกจากกรอบการลงทุน และหากพบในภายหลังว>า
หลักทรัพยIที่กำลังถืออยู>เปeนไปตามเกณฑIการคัดออกของ XYZ หลักทรัพยIนั้นจะต8องขายออกจากพอรIตการ
ลงทุน ภายใน 60 วัน
ยาสูบ
•

•

บริษัทที่มีรหัสประเภทอุตสาหกรรมมาตรฐาน (SIC) อยู>ในกลุ>มประเภทหลักที่ 21 ซึ่งได8แก>กลุ>มกิจการที่
ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตบุหรี่ ซิการI ยาสูบชนิดมีควัน และยาสูบสำหรับเคี้ยว ยานัตถุI ยาสูบที่
ใช8ใบยาสูบเก>ามาใช8ซ้ำ บุหรี่ที่ไม>ได8ประกอบด8วยใบยาสูบ หรือเกี่ยวกับการแยกก8านและอบใบยาสูบ หรือ
บริษัทที่มีรายได8จากการขายหรือจำหน>ายบุหรี่ ซิการI ยาสูบชนิดไม>มีควันและยาสูบสำหรับเคี้ยว ยานัตถุI
และบุหรี่ที่ไม>ได8ประกอบด8วยใบยาสูบ มากกว>าร8อยละ 5 ของรายได8ต>อป– ในงบการเงินป–ล>าสุด
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แอลกอฮอล1
•

•

บริษัทที่มีรหัสประเภทอุตสาหกรรมมาตรฐาน (SIC) อยู>ในประเภทที่ 2082 (เครื่องดื่มมอลตI) 2084 (ไวนI
บรั่นดี และสุราที่ทำจากการหมักน้ำผลไม8) หรือ 2085 (สุรากลั่นและสุราผสม) หรือ
บริษัทที่มีรายได8จากการขายหรือจำหน>ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลIมากกว>าร8อยละ 5 ของรายได8ต>อป– ในงบ
การเงินป–ล>าสุด

สื่อลามกอนาจาร
•

บริษัทที่ผลิตหรือจำหน>ายสื่อลามกอนาจาร เปeนกิจการต8องห8ามโดยเด็ดขาด โดยไม>ต8องคำนึงว>ารายได8
ส>วนนี้คิดเปeนสัดส>วนเท>าใด

การพนัน
•

บริษัทที่มีรายได8จากการจัดการพนันมากกว>าร8อยละ 5 ของรายได8ต>อป– ในงบการเงินป–ล>าสุด

อาวุธต"องห"าม
•

บริษัทที่ผลิต จำหน>าย หรือครอบครองอาวุธต8องห8ามและอุปกรณI ซึ่งอาวุธต8องห8ามนั้นรวมถึงระเบิดพวง
ทุ>นระเบิดสังหารบุคคล และอาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี และอาวุธนิวเคลียรI เปeนต8น และส>วนประกอบหลัก
ของอาวุธต8องห8าม นอกจากนี้ กลยุทธI XYZ ปฏิบัติตามระเบียบฉบับที่ 123-4567 ซึ่งกำหนดห8ามลงทุน
ในบริษัทที่เกี่ยวข8องกับระเบิดพวงและทุ>นระเบิดสังหารบุคคล

ถ?านหิน
•

บริษัทที่มีรายได8จากการทำเหมืองถ>านหินหรือการผลิตกระแสไฟฟzาจากถ>านหิน เปeนกิจการต8องห8ามโดย
เด็ดขาด โดยไม>ต8องคำนึงว>ารายได8ส>วนนี้คิดเปeนสัดส>วนเท>าใด

การนำข.อมูลด.าน ESG มาใช.ในการวิเคราะหNและประเมินมูลค+าทางการเงิน
การระบุว?าประเด็นด"าน ESG ประเด็นใดที่มีความสำคัญ
ในกระบวนการลงทุนของ XYZ เราได8พิจารณาป„จจัยด8าน ESG ที่สำคัญ ควบคู>ไปกับป„จจัยทางการเงินแบบ
ดั้งเดิมเพื่อให8เห็นภาพอย>างรอบด8านของมูลค>าหลักทรัพยIในระยะยาวและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทีม
นักวิทยาศาสตรIข8อมูลของเราได8รวบรวมงานวิจัยและข8อมูลทางการเงินและ ESG จากแหล>งข8อมูลต>าง ๆ ซึ่ง
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รวมถึงรายงานที่จัดทำโดยบริษัทผู8ออกหลักทรัพยIเองและเอกสารที่ยื่นต>อหน>วยงานกำกับดูแล หน>วยงานที่
เกี่ยวข8องในอุตสาหกรรมงานวิจัยด8านการลงทุนของบุคคลภายนอก ข8อมูลตลาด และผู8ให8บริการข8อมูลด8าน
ESG จากนั้น ทีมนักวิทยาศาสตรIข8อมูลของเราได8ประเมินข8อมูล ESG ทั้งหมดที่ใช8ในกระบวนการลงทุน โดย
ข8อมูลที่ไม>สามารถยืนยันความถูกต8องได8หรือไม>สามารถประเมินได8อย>างเหมาะสม จะถือเปeนข8อมูลที่ไม>เปeนไป
ตามมาตรฐานคุณภาพของข8อมูลของเรา และเราไม>ได8นำข8อมูลนั้นมาใช8ในขั้นตอนการวิเคราะหIการลงทุน
ทีมนักวิเคราะหIของเราซึ่งมีความเชี่ยวชาญในแต>ละอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบในการประเมินป„จจัยด8าน
ESG ที่สำคัญในแต>ละอุตสาหกรรมที่อยู>ในความรับผิดชอบของตน โดยเริ่มจากการพิจารณามาตรฐานของ
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีเพื่อความยั่งยืน (SASB) ซึ่งมาตรฐานดังกล>าวใช8เพื่อกำหนดตัวชี้วัดด8าน
ESG ที่มีความเปeนไปได8มากที่สุดที่จะมีผลทางด8านการเงินอย>างมีนัยสำคัญต>อการดำเนินการของบริษัทเมื่อ
พิจารณาจากอุตสาหกรรมที่บริษัทนั้นประกอบกิจการอยู> สำหรับประเด็นด8านสิ่งแวดล8อม สังคม และทุน
มนุษยIที่เกี่ยวข8อง ได8มีการพิจารณาเปeนรายอุตสาหกรรม และทีมนักวิเคราะหIของเราซึ่งมีความเชี่ยวชาญใน
แต>ละอุตสาหกรรมได8พิจารณาตัวชี้วัดตามมาตรฐาน SASB ที่เกี่ยวข8องกับอุตสาหกรรมเปeนรายบริษัท ทั้งนี้
การวิเคราะหIนี้จะใช8ประกอบกับการวิเคราะหIลักษณะเฉพาะของแต>ละบริษัท ซึ่งรวมถึงที่ตั้งในทางภูมิศาสตรI
ของบริษัท ซึ่งอาจก>อให8เกิดความเสี่ยงด8าน ESG ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับบางภูมิภาค เช>น ความเสี่ยงด8าน
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เปeนต8น
แม8การพิจารณาป„จจัยด8านสิ่งแวดล8อมและสังคมอาจมีระดับความสำคัญที่แตกต>างกันไปอย>างมากสำหรับ
อุตสาหกรรมที่ต>างกัน แต>ป„จจัยด8านบรรษัทภิบาลนั้นค>อนข8างใกล8เคียงกัน โดยป„จจัยด8านบรรษัทภิบาลที่
สำคัญสำหรับแต>ละบริษัทประกอบด8วยโครงสร8างคณะกรรมการ ความเปeนอิสระ และโครงสร8างองคIกร
ความสามารถและประสบการณIของกรรมการบริษัทและสมาชิกในคณะกรรมการบริษัท ค>าตอบแทนของ
ผู8บริหาร และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของผู8ถือหุ8น
ประการสุดท8าย นักวิเคราะหIของเราได8ประเมินความสำคั ญของข8 อมู ล ESG จากระยะเวลาการลงทุ น
โดยประมาณสำหรับแต>ละหลักทรัพยI หากคาดการณIว>าป„จจัยด8าน ESG จะมีผลกระทบในทางลบอย>างมี
นัยสำคัญในระยะสั้นต>อมูลค>าของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เราจะยังคงซื้อหรือถือหลักทรัพยIของบริษัทนั้นไว8 หาก
ระยะเวลาการลงทุนที่นักวิเคราะหIกำหนดยาวนานเกินกว>าผลกระทบระยะสั้นที่คาดการณIไว8 ในทางกลับกัน
ป„จจัยด8าน ESG ที่คาดว>าจะเปeนประโยชนIอย>างมีนัยสำคัญต>อบริษัทใดบริษัทหนึ่งในระยะยาวจะไม>ได8รับการ
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พิจารณาในการประเมินมูลค>าของหลักทรัพยIนั้น หากระยะเวลาการลงทุนที่นักวิเคราะหIกำหนดสำหรับ
หลักทรัพยIนั้นเปeนเพียงระยะสั้น
การนำข"อมูลด"าน ESG ที่มีความสำคัญมาใช"
ทีมนักวิเคราะหIของ XYZ ที่มีความเชี่ยวชาญในแต>ละอุตสาหกรรมได8พิจารณาข8อมูล ESG ในเชิงปริมาณและ
คุณภาพที่ถือว>ามีความสำคัญต>อผลการดำเนินงานในทางการเงินในอนาคตของหลักทรัพยIควบคู>ไปกับข8อมูล
อื่นที่มีความสำคัญ เมื่อทำการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ>านมาของบริษัท โดยจะทำการประมาณการ
รายรับและรายได8 ค>าใช8จ>ายในการดำเนินกิจการและค>าใช8จ>ายอื่น ค>าใช8จ>ายในการลงทุน และสินทรัพยIและ
ความรับผิด และเปรียบเทียบบริษัทนั้นกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ ทีมนักวิเคราะหIของ
เราจะประเมินว>าบริษัทใดบริษัทหนึ่ง มีความเข8าใจและจัดการความเสี่ยงด8าน ESG ที่พบได8ดีมากน8อยเพียงไร
ทั้งนี้ XYZ ได8พัฒนาโมเดลด8วยสมการถดถอยเพื่อประเมินผลกระทบจากป„จจัยด8านบรรษัทภิบาทของบริษัท
ใดบริษัทหนึ่ง ต>อผลการดำเนินการงานในอนาคต ซึ่งทีมนักวิเคราะหIของเราอาจใช8ข8อมูลที่ได8จากโมเดล
ดังกล>าว เพื่อปรับเพิ่มหรือลดประมาณการผลตอบแทนชดเชยความเสี่ยงของบริษัทนั้น ๆ

การคำนึงถึงประเด็นด.าน ESG ในการใช.สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู.ถือหุ.นและการเข.าไปมีส+วนร+วม
ในบริษัท
XYZ ใช8สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู8ถือหุ8นและการเข8าไปมีส>วนร>วมในบริษัททั้งหมดที่เราถือหุ8นอยู> เพื่อให8เกิด
ประโยชนIสูงสุดต>อลูกค8าของเรา โดยมีวัตถุประสงคIเพื่อเพิ่มมูลค>าทางเศรษฐกิจของหลักทรัพยIที่เราถืออยู>ใน
พอรIตการลงทุน
การใช8สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู8ถือหุ8นทั้งหมดจะถูกบันทึกและจัดเก็บข8อมูลไว8ในระบบของ XYZ อนึ่ง หาก
คณะกรรมการการใช8สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู8ถือหุ8นไม>เห็นด8วยกับคณะผู8บริหารในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
ทีมงานของ XYZ ผู8รับผิดชอบการมีส>วนร>วมในการเข8าไปมีส>วนร>วมในบริษัท จะทำการหารือกับคณะผู8บริหาร
เกี่ยวกับป„ญหาและความกังวลผ>านทางอีเมล อีกทั้งดำเนินมาตรการเชิงปzองกันเพื่อสนับสนุนให8บริษัทปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในด8านบรรษัทภิบาล เนื่องจากการดำเนินการด8านบรรษัทภิบาลที่ไม>มีประสิทธิภาพจะ
ส>งผลกระทบต>อผลการดำเนินการของบริษัท ทั้งนี้ หลังจากที่ได8เริ่มเข8าไปมีส>วนร>วมในบริษัทแล8ว เราจะเปoด
แฟzมในระบบสำหรับการใช8สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู8ถือหุ8นและการเข8าไปมีส>วนร>วมในบริษัท โดยระบุ
ข8อมูล ชื่อบริษัท เรื่องที่พบ ผลที่คาดหวัง และจัดเก็บสำเนาหนังสือที่ใช8ในการติดต>อสื่อสารถึงกันในเบื้องต8น
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รวมทั้งมีการตั้งการแจ8งเตือนอัตโนมัติตามระยะเวลาติดตามผลที่แนะนำ ทั้งนี้ ทีมงานดังกล>าวจะติดตามและ
ทบทวนกิจกรรมการมีส>วนร>วมที่ได8กระทำไปรวมถึงความคืบหน8าอยู>เสมอ นอกจากนี้ การดำเนินกิจกรรมเพื่อ
การมีส>วนร>วมอย>างต>อเนื่องจะเปeนไปตามนโยบายด8านการมีส>วนร>วมของ XYZ โดยหนังสือติดต>อสื่อสารและ
รายงานการประชุมทั้งปวงกับคณะผู8บริหารของบริษัทจะจัดเก็บไว8ในฐานข8อมูลแบบรวมศูนยIของ XYZ โดย
ทีมงานผู8รับผิดชอบการการเข8าไปมีส>วนร>วมในบริษัทจะแจ8งข8อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงต>อผู8จัดการพอรIตการ
ลงทุนเปeนรายไตรมาสและจัดประชุมกับผู8จัดการพอรIตการลงทุนตามความจำเปeน
ผู8ลงทุนสามารถขอข8อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการเข8าไปมีส>วนร>วมในบริษัทและการใช8สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู8
ถือหุ8นของกลยุทธI XYZ และขอรับสำเนานโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับการใช8สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู8ถือ
หุ8นและการเข8าไปมีส>วนร>วมในบริษัทโดยกลยุทธI XYZ
ได8ที่อีเมล clientsupport@xyzassetmanagement.com หรื อผ> านทางไปรษณี ยI ตามรายละเอียดดังนี้
บริษัทหลักทรัพยIจัดการกองทุน XYZ ส>งถึงฝ´ายดูแลการปฏิบัติการ เลขที่ 1234 อัลฟา ซัมมิต เลน, สวีท
1111, นิวยอรIก, นิวยอรIก 10005

ตัวอย>างที่ 2
กองทุนรวม ABC เพื่อการเติบโตและการสรEางรายไดE
คำแถลงเปvดเผยขEอมูลดEาน ESG
คำแถลงเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับระยะเวลาตั้งแต>วันที่ 1 ตุลาคม 2019 ถึง 31 มีนาคม
2021 เปeนไปตามข8อบังคับด8านการเปoดเผยข8อมูล ตามมาตรฐานสากลในการเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ของ
ผลิตภัณฑIการลงทุน อีกทั้ง บริษัทหลักทรัพยIจัดการกองทุน ABC ได8ปฏิบัติตามข8อบังคับของมาตรฐานสากล
ในการเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ของผลิตภัณฑIการลงทุนในเรื่องการจัดทำและเผยแพร>คำแถลงเปoดเผยข8อมูล
ด8าน ESG
มาตรฐานสากลในการเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ของผลิตภัณฑIการลงทุน จัดทำขึ้นและอยู>ภายใต8การดูแลโดย
CFA Institute อนึ่ง CFA Institute ไม>ได8ให8การรับรองหรือส>งเสริมหน>วยงานผู8จัดทำเอกสารนี้ และไม>รับรอง
ความถูกต8องหรือคุณภาพของเนื้อหาในเอกสารนี้
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เนื้อหาโดยสรุป
กองทุนรวม ABC เพื่อการเติบโตและการสร8างรายได8 (“กองทุนฯ”) ให8ความสำคัญกับประเด็นความยั่งยืน
บริ ษั ทหลั กทรั พยI จั ดการกองทุ น ABC ให8 คำจำกั ดความของความยั ่ งยื นไว8 ว> า “การใช8 และการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย>างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ เพื่อให8คนรุ>นหลังยังคงมีทรัพยากรธรรมชาติใช8ได8ตาม
ความต8องการ” ประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญที่สุดเปeนลำดับต8น ๆ ได8แก> การเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลและ
ผลกระทบทางลบต>ออุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศของโลก บริษัทหลักทรัพยIจัดการกองทุน ABC เชื่อว>า
บริษัทที่ใช8เชื้อเพลิงฟอสซิลอย>างมีประสิทธิภาพ ดำเนินโครงการที่ส>งเสริมการใช8พลังงานอย>างมีประสิทธิภาพ
หรือเปลี่ยนไปใช8แหล>งพลังงานหมุนเวียน ไม>เพียงแต>จะเปeนการประกันความยั่งยืนของบริษัทเองแล8ว ยังเปeน
การช>วยผลักดันระบบเศรษฐกิจยั่งยืนอีกด8วย
ในการพิจารณาประเด็นเหล>านี้ กองทุนฯ จะดำเนินการให8บรรลุวัตถุประสงคIของการลงทุนโดยการจัดพอรIต
การลงทุนในตราสารทุนในอุตสาหกรรมต>าง ๆ และในตราสารหนี้ โดยมีรายละเอียดของพอรIตการลงทุนดังนี้
•

•

มีผลคะแนนความเข8มข8นของคารIบอนแบบเฉลี่ยถ>วงน้ำหนัก (WACI) ที่ต่ำกว>าตัวชี้วัดกองทุนฯ ไม>น8อย
กว>าร8อยละ 50 และ
มีการลงทุนไม>น8อยกว>าร8อยละ 25 ของมูลค>าตลาด ในตราสารหนี้ที่เปeน “ตราสารหนี้สีเขียว” และตรา
สารหนีท้ ไี่ ด8รับการรับรองว>ามุ>งเน8นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพยIจัดการกองทุน ABC มีการพิจารณาป„จจัยในเรื่องการบริหารจัดการด8านการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข8อง เมื่อใช8สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู8ถือหุ8น
และการเข8าไปมีส>วนร>วมในบริษัทที่ลงทุน

คำศัพทNหลักที่เกี่ยวกับเรื่อง ESG
•

ความเข;มข;นของคารNบอน (carbon intensity) เปeนการวัดว>าบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ใช8ทรัพยากรคารIบอน
ในการสร8างรายได8อย>างมีประสิทธิภาพเพียงไร ซึ่งทำให8สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของคารIบอน
ในบริษทั ที่มีขนาดแตกต>างกันได8 ความเข8มข8นของคารIบอนคำนวณโดยการนำปริมาณการปล>อยกµาซเรือน
กระจกขอบเขตที ่ 1 (scope 1 emission) และการปล> อ ยกµ า ซเรื อ นกระจกขอบเขตที ่ 2 (scope 2
emission) ของบริษัทหนึ่ง ๆ ในรูปของค>าคารIบอนไดออกไซดIเทียบเท>า (CO2e) มาบวกกัน โดยเทียบกับ
รายได8 1 ล8านดอลลารIสหรัฐ
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•

•

•

•

•

คารNบอนไดออกไซดNเทียบเทGา (carbon dioxide equivalent) หรือ CO2e เปeนหน>วยวัดเพื่อเปรียบเทียบ
การปล>อยกµาซเรือนกระจกต>าง ๆ ซึ่งมีศักยภาพในการทำให8เกิดภาวะโลกร8อน โดยการแปลงปริมาณของ
กµาซอื่น ๆ เปeนปริมาณที่เทียบเท>ากันของคารIบอนไดออกไซดIที่มีศักยภาพในการทำให8เกิดภาวะโลกร8อน
ได8เท>ากัน (ที่มาของข8อมูล: Eurostat ตามรายงานขององคIกรว>าด8วยสิ่งแวดล8อมแห>งสหภาพยุโรป)
การปลGอยกxาซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 เปeนการปล>อยกµาซเรือนกระจกทางตรงจากแหล>งที่มาซึ่งเปeนของ
บริษัทหรือควบคุมโดยบริษัท
การปลGอยกxาซเรือนกระจกขอบเขตที่ 2 เปeนการปล>อยกµาซเรือนกระจกทางอ8อมจากการใช8ไฟฟzา ความ
ร8อน ไอน้ำ และความเย็นที่ได8มาจากการซื้อโดยบริษัท
ตราสารหนี้สีเขียว (Labeled green bonds) ได8แก>ตราสารหนี้ที่กันรายได8ไว8ส>วนหนึ่งเพื่อใช8ในโครงการ
ด8านสภาพภูมิอากาศหรือสิ่งแวดล8อม โดยผู8ออกตราสารหนี้เปeนผู8กำหนดชื่อตราสารหนี้นั้นว>าเปeนตราสาร
หนี้ “สีเขียว” (ที่มาของข8อมูล: องคIกร Climate Bonds Initiative)
ตราสารหนี้ที่ได;รับการรับรองวGามุGงเน;นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Certified Climate
Bonds) ได8แก>ตราสารหนี้และเงินกู8ซึ่งได8รับการรับรองว>าเปeนไปตามมาตรฐานของตราสารหนี้ที่มุ>งเน8น
เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเปeนมาตรฐานที่อ8างอิงข8อมูลทางวิทยาศาสตรIเพื่อระบุว>า
โครงการและสินทรัพยIใดสอดคล8องกับเปzาหมายของข8อตกลงปารีสในการผลักดันเศรษฐกิจที่ลดการ
ปล>อยคารIบอน (ที่มาของข8อมูล: องคIกร Climate Bonds Initiative)

ข.อมูล ESG หลักที่ใช.โดยกองทุนฯ
บริษัทหลักทรัพยIจัดการกองทุน ABC ได8รับข8อมูลเกี่ยวกับความเข8มข8นของคารIบอนของบริษัทที่อยู>ในกรอบ
การลงทุนของกองทุนฯ จากผู8ให8บริการข8อมูล ESG มีการใช8ข8อมูลการปล>อยกµาซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1
และขอบเขตที่ 2 และรายได8ของบริษัทหนึ่ง ๆ ในการคำนวณค>าความเข8มข8นของคารIบอน อย>างไรก็ดี ไม>ใช>
ทุกบริษัทที่มีการรายงานข8อมูลการปล>อยกµาซเรือนกระจก สำหรับบริษัทที่ไม>มีการรายงานข8อมูลการปล>อย
กµาซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 และขอบเขตที่ 2 ผู8ให8บริการข8อมูล ESG ของกองทุนฯ จะประเมินปริมาณการ
ปล>อยกµาซเรือนกระจกที่ไม>ได8มีการรายงานโดยใช8โมเดลที่พัฒนาขึ้นโดยผู8ให8บริการข8อมูล อนึ่ง การประเมิน
ปริมาณการปล>อยกµาซเรือนกระจกของบริษัทหนึ่งนั้น ไม>ใช>วิธีที่สามารถใช8ได8ร>วมกันเปeนการทั่วไป ดังนั้น ข8อ
มูลค>าความเข8มข8นของคารIบอนของแต>ละบริษัทที่ได8จากผู8ให8บริการข8อมูลต>างรายกันจึงอาจแตกต>างกันมาก
บริษัทหลักทรัพยIจัดการกองทุน ABC ได8เลือกผู8ให8บริการข8อมูลที่ได8รับข8อมูลการปล>อยกµาซเรือนกระจกจาก
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แหล>งข8อมูลหลายแหล>ง (ซึ่งรวมถึงรายงานที่จัดทำโดยบริษัทนั้นเอง ข8อมูลจากบุคคลภายนอก และการ
ประเมินด8วยวิธีที่พัฒนาขึ้นโดยผู8ให8บริการข8อมูล) ซึ่งโดยทั่วไปมีการประเมินข8อมูลการปล>อยกµาซเรือนกระจก
ขอบเขตที่ 1 และขอบเขตที่ 2 ได8อย>างสัมพันธIกับผู8ให8บริการข8อมูลรายอืน่

องคNประกอบด.าน ESG ในระดับพอรNตการลงทุนและเปOาหมายการกระจายการลงทุน
เปOาหมายด"านความเข"มข"นของคาร1บอน
ค>าเฉลี่ยถ>วงน้ำหนักของความเข8มข8นของคารIบอนของกองทุนฯ คิดจากผลรวมของค>าความเข8มข8นของ
คารIบอนของสินทรัพยIที่กองทุนฯ ลงทุน ซึ่งคิดเปeนร8อยละโดยถ>วงน้ำหนักจากแต>ละสินทรัพยIที่กองทุนฯ
ลงทุน เปzาหมายของค>าเฉลี่ยถ>วงน้ำหนักของความเข8มข8นของคารIบอนจะคำนวณใหม>ทุกไตรมาส เพื่อให8
สอดคล8องกับการเปลี่ยนแปลงของค>าเฉลี่ยถ>วงน้ำหนักของความเข8มข8นของคารIบอนของดัชนีชี้วัด เพื่อให8
บรรลุเปzาหมายการลงทุนของกองทุนฯ และเปzาหมายค>าเฉลี่ยถ>วงน้ำหนักของความเข8มข8นของคารIบอน ด8วย
เหตุนี้ กองทุนฯ จึงได8ลงทุนในบริษัทที่มีมูลค>าที่น>าลงทุนและมีความเข8มข8นของคารIบอนต่ำเมื่อเทียบกับ
บริษทั อืน่ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทัง้ นี้ บางครัง้ กองทุนอาจไม>สามารถบรรลุเปzาหมายค>าเฉลี่ยถ>วงน้ำหนักของ
ความเข8มข8นของคารIบอนได8 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงองคIประกอบของดัชนีที่ใช8ในการคำนวณค>าความ
เข8มข8นของคารIบอน อนึ่ง ข8อมูลค>าเฉลี่ยถ>วงน้ำหนักของความเข8มข8นของคารIบอนและเปzาหมายค>าเฉลี่ยถ>วง
น้ำหนักของความเข8มข8นของคารIบอนของกองทุนฯ มีการรายงานให8ผู8ลงทุนทราบเปeนรายไตรมาสในรายงาน
กองทุน ซึ่งเผยแพร>ไว8ทเี่ ว็บไซตIของกองทุนฯ
เปOาหมายการกระจายการลงทุนในตราสารสีเขียวและตราสารที่มุ?งเน"นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ
กองทุนฯ จะลงทุนในตราสารหนี้สีเขียวและตราสารหนี้ที่ได8รับการรับรองว>ามุ>งเน8นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ ไม>น8อยกว>าร8อยละ 25 ของมูลค>าตลาด ทั้งนี้ สัดส>วนการลงทุนในตราสารหนี้สีเขียวและตรา
สารหนี้ที่ได8รับการรับรองว>ามุ>งเน8นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ จะมีการรายงานให8ผู8ลงทุน
ทราบเปeนรายไตรมาสในรายงานกองทุน ซึ่งเผยแพร>ไว8ทเี่ ว็บไซตIของกองทุนฯ
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การใช.สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู.ถือหุ.นและการเข.าไปมีส+วนร+วมในบริษัท
การใช8สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู8ถือหุ8นของกองทุนฯ เปeนไปตามแนวทางที่จัดทำขึ้นในเรื่องการใช8สิทธิออก
เสียงในที่ประชุมผู8ถือหุ8นของกองทุนฯ โดยกองทุนฯ จะใช8สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู8ถือหุ8นของหลักทรัพยI
ทั ้ ง หมดที ่ ก องทุ น ฯ ลงทุ น ทั ้ ง นี ้ ประเด็ น ด8 า นการเปลี ่ ย นแปลงของสภาพภู ม ิ อ ากาศและการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติจะนำมาประกอบการพิจารณาเมื่อกองทุนฯ ใช8สิทธิออกเสียงในวาระทั่วไป เช>น การ
แต>งตั้งกรรมการ เนื่องจากบริษัทหลักทรัพยIจัดการกองทุน ABC เชื่อว>าการจัดการด8านสิ่งแวดล8อมอย>าง
รอบคอบสามารถส>งผลกระทบเชิงบวกต>อผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทนั้นได8 อีกทั้งยังช>วยลดการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ บันทึกการใช8สิทธิออกเสียงหรือการงดใช8สิทธิออกเสียงทั้งหมดโดย
กองทุนฯ จะเก็บไว8อยู>ในระบบจัดการการกำกับดูแลการลงทุนของเรา
การเข8าไปมีส>วนร>วมในบริษัทจะใช8กับบริษัทที่ออกตราสารทุนและตราสารหนี้ที่กองทุนฯ ลงทุน ทั้งนี้ การเข8า
ไปมีส>วนร>วมในบริษัทมีวัตถุประสงคIเพื่อส>งเสริมความพยายามในการลดการปล>อยกµาซคารIบอนและปรับปรุง
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของบริษัท โดยอาจอยู>ในรูปแบบการเข8าร>วมประชุมทั้งแบบต>อหน8าและผ>าน
ระบบออนไลนI การติดต>อสื่อสารเปeนหนังสือ และอีเมล เจ8าหน8าที่ของกองทุนฯ ผู8ดูแลเรื่องการเข8าไปมีส>วน
ร>วมในบริษัทจะระบุบริษัทและเรื่องที่จะเข8าไปมีส>วนร>วม เมื่อกองทุนฯ ได8เริ่มกิจกรรมการเข8าไปมีส>วนร>วมใน
บริษัท เราจะเก็บข8อมูลการติดต>อสื่อสารทางหนังสือและบันทึกการประชุมทั้งหมด ซึ่งรวมถึงผลที่คาดหวัง
จากการเข8าไปมีส>วนร>วมในบริษัท ไว8ในระบบจัดการการกำกับดูแลการลงทุน ทั้งนี้ การเข8าไปมีส>วนร>วมใน
บริษัทอาจเปeนการพบปะกับคณะกรรมการบริษัท คณะผู8บริหาร หรือนักลงทุนสัมพันธI และอาจกระทำโดย
อิสระหรือโดยร>วมกับผู8ลงทุนรายอื่นผ>านผู8ให8บริการของกองทุนฯ ในการใช8สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู8ถือหุ8น
และการเข8าไปมีส>วนร>วมในบริษัทก็ได8 ในแต>ละไตรมาส ผู8ดูแลเรื่องการเข8าไปมีส>วนร>วมในบริษัทจะพิจารณา
ความคืบหน8าในการบรรลุผลที่คาดหวังจากการเข8าไปมีส>วนร>วมในบริษัท และกำหนดการดำเนินการในขั้น
ถัดไปตามแนวนโยบายที่กำหนด
แนวทางในการใช8สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู8ถือหุ8นและนโยบายเรื่องการมีส>วนร>วมในการบริหารจัดการมี
รายละเอียดปรากฏอยู>บนเว็บไซตIของกองทุนฯ นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพยIจัดการกองทุน ABC เผยแพร>
รายงานประจำป–เรื่องการใช8สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู8ถือหุ8นและการเข8าไปมีส>วนร>วมในบริษัทบนเว็บไซตI
ของกองทุนฯ ซึ่งมีข8อมูลรวมถึงประเด็นที่กองทุนฯ ให8ความสำคัญในการเข8าไปมีส>วนร>วมในบริษัท ความ
คืบหน8าของกิจกรรมที่เข8าไปมีส>วนร>วมในป„จจุบัน และการใช8สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู8ถือหุ8นในป–ที่ผ>านมา
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ตัวอย>างที่ 3
กองทุนรวม BCD แบบลงทุนโดยตรง
คำแถลงเปvดเผยขEอมูลดEาน ESG
คำแถลงเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต>วันที่ 1 พฤศจิกายน 2020 ถึง
31 ตุลาคม 2021 เปeนไปตามข8อบังคับด8านการเปoดเผยข8อมูล ตามมาตรฐานสากลในการเปoดเผยข8อมูลด8าน
ESG ของผลิ ต ภั ณ ฑI ก ารลงทุ น นอกจากนี ้ บริ ษ ั ท BCD Investing จำกั ด ได8 ป ฏิ บ ั ต ิ ต ามข8 อ บั ง คั บ ของ
มาตรฐานสากลในการเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ของผลิตภัณฑIการลงทุน ที่เกี่ยวข8องกับการจัดทำและเผยแพร>
คำแถลงเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG
มาตรฐานสากลในการเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ของผลิตภัณฑIการลงทุนจัดทำขึ้นและอยู>ภายใต8การดูแลโดย
CFA Institute อนึ่ง CFA Institute ไม>ได8ให8การรับรองหรือส>งเสริมหน>วยงานผู8จัดทำเอกสารนี้ และไม>รับรอง
ความถูกต8องหรือคุณภาพของเนื้อหาในเอกสารนี้

เนื้อหาโดยสรุป
กองทุนรวม BCD แบบลงทุนโดยตรง (“กองทุนฯ”) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคIเพื่อช>วยปzองกันการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล>งที่อยู>อาศัยและระบบนิเวศที่สำคัญในทวีปอเมริกาใต8 ทั้งนี้ กองทุนมีกล
ยุทธIการลงทุนที่เน8นสร8างผลกระทบเชิงบวก3 โดยมีเปzาหมายที่จะมีส>วนช>วยบรรลุเปzาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสหประชาชาติ ข8อที่ 15 ซึ่งได8แก>การปกป~อง ฟ€•นฟู และสนับสนุนการใช;ระบบนิเวศบนบกอยGางยั่งยืน
จัดการป‚าไม;ที่ยั่งยืน ตGอสู;การกลายสภาพเป]นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ€•นสภาพกลับมา
ใหมG และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้ ทวีปอเมริกาใต8มีระบบนิเวศที่มีความหลากหลาย
มากที่สุดแห>งหนึ่งของโลก แต>ขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงต>อการสูญพันธุIมากที่สุดเช>นกัน แหล>งที่อยู>อาศัยนี้

“การลงทุนเพื่อสร/างผลกระทบเชิงบวก (Impact investment) การลงทุนเพื่อสร$างผลกระทบเชิงบวกเปUนการลงทุนที่มีเจตนาให$
เกิดผลในแง=ดีด$านสังคมและสิ่งแวดล$อมอย=างมีนัยสำคัญ ควบคู=ไปกับผลตอบแทนทางการเงิน”
– Global Impact Investing Network “What You Need to Know about Impact Investing” ปr 2021
(https://thegiin.org/impact-investing/need-to-know/%23s2)
3
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ส>งเสริมความมั่นคงและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เปeนแหล>งอาหารและรายได8ที่ยั่งยืนให8แก>ผู8อยู>อาศัยใน
แหล>งที่อยู>อาศัยนี้ และต8องต>อสู8กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ อนึ่ง การสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพเกิดขึ้นเนื่องด8วยเหตุผลหลากหลายประการ ซึ่งรวมถึงการตัดไม8ทำลายป´าอย>างกว8างขวางและการ
ใช8ที่ดินในลักษณะทำลายป´า กองทุนฯ นี้เปeนเครื่องมือให8แก>ผู8ลงทุนในการแก8ไขป„ญหาสิ่งแวดล8อมเหล>านี้ โดย
ที่ได8ผลตอบแทนจากการลงทุนนี้ด8วย
กองทุนรวม BCD แบบลงทุนโดยตรง ประสงคIจะลงทุน จำนวน 125 ล8านปอนดIจากเงินทุน โดยการเข8าถือ
หุ8นและตราสารหนี้ของบริษัทที่มีวิธีปzองกันและฟ¶·นฟูระบบนิเวศและแหล>งที่อยู>อาศัยที่มีความเปราะบางผ>าน
ทางการจัดการป´าและที่ดินอย>างยั่งยืน กองทุนฯ จะไม>ลงทุนในบริษัทที่ไม>เปeนไปตามนโยบายการลงทุนอย>าง
รับผิดชอบที่ผู8จัดการลงทุนกำหนด ทั้งนี้ นอกเหนือจากการให8แหล>งเงินทุน บริษัท BCD Investing จำกัด
(“BCD”) พยายามมีส>วนร>วมในการกำหนดหรือมีอิทธิพลต>อการตัดสินใจในเรื่องการจัดทำนโยบายบริษัทที่
เกี่ยวกับการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และนโยบายการลงทุนอย>างรับผิดชอบของกองทุนฯ ผ>าน
โครงสร8างการกำกับดูแลที่เหมาะสม
กองทุนฯ เปeนผู8ร>วมลงนามในหลักการดำเนินงานเพื่อการจัดการที่สร8างผลกระทบเชิงบวก

วัตถุประสงคN
กองทุนฯ พยายามจะสร8างอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) และบรรลุตามตัวชี้วัดความสำเร็จของกองทุน (KPI)
ที่เกี่ยวกับวัตถุประสงคIของกองทุนฯ ในด8านสิ่งแวดล8อม ภายในอายุของกองทุนฯ ซึ่งคาดไว8ว>าจะมีอายุ 10 ป–
ทั้งนี้ กองทุนฯ คาดหวังจะสร8างประโยชนIทั้งต>อผู8อยู>อาศัยในแหล>งที่อยู>ซึ่งพึ่งพารายได8จากความสมบูรณIของ
ระบบนิเวศ และต>อสัตวIป´าและพืชป´าซึ่งอาศัยระบบนิเวศเพื่อความอยู>รอด ส>วนในระดับที่กว8างกว>านั้น การ
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพและป´าของอเมริกาใต8มีความสำคัญต>อสังคมส>วนรวม ซึ่งรวมถึงแต>ไม>จำกัด
เพียงการลดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจากการปzองกันการปล>อยกµาซเรือนกระจก การลดป„ญหา
การขาดความมั่นคงทางอาหารด8วยการทำการเกษตรอย>างยั่งยืน และการรักษาแหล>งทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณIซึ่งเปeนแหล>งยาที่สำคัญ
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กองทุนฯ ใช8ตัวชี้วัด IRIS4 ตามรายละเอียดด8านล>างเพื่อตั้งเปzาหมายการดำเนินการเพื่อสร8างผลกระทบเชิง
บวกจากการลงทุนและวัดผลกระทบต>อความหลากหลายทางชีวภาพ เราเชื่อว>าการจัดการป´าและที่ดินอย>าง
ยั่งยืนเปeนป„จจัยสำคัญที่สร8างมูลค>าให8แก>การลงทุนของกองทุนฯ และการบรรลุตามเปzาหมายการดำเนินการ
เพื่อผลกระทบเชิงบวกที่ระบุด8านล>างนี้ จะช>วยให8กองทุนฯ สามารถบรรลุเปzาหมาย IRR ได8 ทั้งนี้ ความ
คืบหน8าของเปzาหมายเหล>านี้จะวัดและประเมินเปeนรายป– หากบริษัทหรือโครงการที่ได8รับการลงทุนไม>มีความ
คืบหน8าอย>างมีนัยสำคัญตามที่กำหนดไว8ก>อนการเข8าลงทุนโดยตัวชี้วัดรายป– ทีมงานที่ดูแลเรื่องความยั่งยืนจะ
ปรึกษากับคณะผู8บริหารเพื่อจัดทำแผนแก8ไขสถานการณIดังกล>าว
KPI

ตัวชี้วัด IRR

เปˆาหมายการดำเนินการเพื่อสรEางผลกระทบเชิงบวก

1

แผนการจัดการป´า—0I2622

พื้นที่ป´า 200,000 เฮคเตอรI ได8รับการจัดการอย>างยั่งยืน

2

แผนการควบคุมที่ดินโดยตรงเพื่อจัดการ
อย>างยั่งยืน —0I6912

ที่ดิน 300,000 เฮคเตอรI ได8รับการจัดการอย>างยั่งยืน

กระบวนการลงทุน
กองทุนฯ มุ>งหมายจะลงทุนในบริษัทที่มีวิธีการจัดการป´าอย>างยั่งยืน การผลิตสินค8าทางการเกษตร และการ
ทำการเกษตรขนาดเล็ก เนื่องจากกองทุนฯ เปeนผู8ให8แหล>งเงินทุนแก>บริษัทเหล>านี้ ซึ่งอาจไม>สามารถหาเงินทุน
จากแหล>งอื่นได8 กองทุนฯ จึงมีส>วนในการปzองกันการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในทวีปอเมริกาใต8
ก>อนทำการลงทุน BCD ได8ทำการประเมินบริษัทหรือผู8ออกหลักทรัพยIที่กองทุนฯ อาจลงทุนก>อนว>ามีความ
เปeนไปได8ว>าจะบรรลุ KPI ที่เกี่ยวกับการปzองกันการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพตามที่กำหนดไว8ได8
หรือไม> หลังจากนั้นจึงประเมินความสามารถของบริษัทหรือผู8ออกหลักทรัพยIดังกล>าวในการช>วยให8กองทุนฯ
สามารถบรรลุเปzาหมาย IRR ได8ภายในอายุของกองทุน เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงคIด8านผลกระทบในเชิงบวก
ของกองทุนฯ ในบางครั้งอาจจำเปeนต8องจัดลำดับโดยให8ความสำคัญแก>การลงทุนที่มีศักยภาพที่จะสร8าง
ผลกระทบในเชิงบวกมากกว>าคำนึงถึงผลการดำเนินการของกองทุนฯ ในทางการเงิน กองทุนฯ จะพยายาม

4

ศึกษาข$อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวชี้วัด IRIS ได$ที่ https://iris.thegiin.org/
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สร8างสมดุลระหว>างเปzาหมายทั้งสองด8านดังกล>าวเพื่อให8บรรลุเปzาหมาย IRR ได8ตามช>วงเปzาหมายที่กำหนดไว8
การลงทุนทั้งหมดที่กองทุนฯ สามารถลงทุนได8จะได8รับการประเมินตามนโยบายการลงทุนอย>างรับผิดชอบ
ของกองทุนฯ (ดูหัวข8อ “นโยบายการลงทุนอย>างรับผิดชอบ”) และจะไม>มีการลงทุนในบริษัทใด ๆ ที่ไม>เปeน
ตามนโยบายนี้

ความเสี่ยงที่จะไม+สามารถบรรลุเปOาหมายด.านการสร.างผลกระทบเชิงบวกของกองทุนฯ
มีป„จจัยหลายประการที่อาจทำให8กองทุนฯ ไม>สามารถบรรลุเปzาหมายด8านการสร8างผลกระทบเชิงบวกได8 โดย
มีความเสี่ยงว>าวิธีจัดการป´าอย>างยั่งยืนหรือเทคโนโลยีที่ใช8โดยบริษัทที่กองทุนฯ ลงทุนจะไม>สามารถใช8ได8อย>าง
มีประสิทธิภาพ กองทุนฯ อาจลงทุนในธุรกิจเกิดใหม> ซึ่งมีความเสี่ยงว>าที่เงินทุนของธุรกิจดังกล>าวอาจหมดไป
ก>อนที่จะสามารถดำเนินการให8บรรลุเปzาหมายได8 มีความเสี่ยงว>าภัยธรรมชาติอาจส>งผลกระทบต>อการผลิต
ของบริษัทที่กองทุนฯ ลงทุนบางบริษัท มีความเสี่ยงว>าการแทรกแซงทางการเมืองอาจทำให8บรรลุเปzาหมาย
ด8านการสร8างผลกระทบเชิงบวกได8ช8าลง และมีความเสี่ยงว>ากองทุนฯ อาจไม>สามารถระบุบริษัทและโครงการ
ได8ในจำนวนทีม่ ากพอที่จะทำให8สามารถบรรลุเปzาหมายด8านการสร8างผลกระทบเชิงบวกได8

นโยบายการลงทุนอย+างรับผิดชอบ
ก>อนการลงทุนในบริษัทหรือโครงการใดโครงการหนึ่ง BCD จะทำการตรวจสอบวิเคราะหIกิจการเพื่อให8มั่นใจ
ได8ว>าการลงทุนนั้นจะเปeนไปตามนโยบายการลงทุนอย>างรับผิดชอบ เพื่อหลีกเลี่ยงที่จะไม>ลงทุนในบริษัทหรือ
โครงการ ซึ่งมีลักษณะดังนี้
•
•

•

ขัดกับหลักการของข8อตกลงโลกแห>งสหประชาชาติ
ละเมิดสิทธิในความเปeนเจ8าของหรือสิทธิในการอ8างสิทธิของชนเผ>าพื้นเมืองตามที่ระบุไว8ในประกาศแห>ง
สหประชาชาติว>าด8วยสิทธิของชนเผ>าพื้นเมือง
ละเมิดแนวการจัดการด8านการเกษตรและป´าไม8อย>างยั่งยืน ตามที่ระบุไว8ในข8อตกลงผู8ถือหุ8นและเงื่อนไข
สัญญาเงินกู8

ในการทบทวนการลงทุนของพอรIตการลงทุนรายไตรมาสจะรวมถึงการตรวจสอบการยึดมั่นปฏิบัติตาม
นโยบายการลงทุนอย>างรับผิดชอบด8วย เราทำการประชุมกับบริษัทและโครงการที่กองทุนฯ ลงทุนและไปยัง
สถานที่ของบริษัทและโครงการดังกล>าวเพื่อประเมินและติดตามระดับและคุณภาพของผลกระทบที่เกิดขึ้น
และการปฏิบัติตามนโยบายการลงทุนอย>างรับผิดชอบ หากในระหว>างขั้นตอนการติดตามและตรวจสอบ เรา
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พบว>ามีขอ8 กังวลเกี่ยวกับผลกระทบในเชิงลบตามที่ระบุไว8ในนโยบายการลงทุนอย>างรับผิดชอบของเรา ทีมงาน
ที่ดูแลเรื่องความยั่งยืนของเราจะทำงานร>วมกับคณะผู8บริหารเพื่อหาวิธีแก8ไขและดำเนินการแก8ไขป„ญหา
ดังกล>าว หากความพยายามดังกล>าวไม>ประสบผลสำเร็จ เราจะประเมินความเปeนไปได8ในการขายหุ8นของ
บริษัทนั้นหรือเงินกู8ในตลาดรอง โดยคำนึงถึงมูลค>าของการลงทุนที่คาดหมายและสภาพของตลาดรอง

การรายงาน
ข8อมูลทางการเงินในระดับกองทุนฯ และในระดับบริษัทที่กองทุนรวมลงทุนจะมีการรายงานเปeนรายไตรมาส
และความคืบหน8าของ KPI ในระดับกองทุนฯ และในระดับบริษัทที่กองทุนรวมลงทุนจะมีการรายงานเปeนราย
ป– ผู8ลงทุนสามารถเข8าถึงรายงานทั้งหมดของกองทุนฯ ได8ที่ศูนยIรวมข8อมูลสำหรับลูกค8าซึ่งสามารถเข8าถึงได8
เมื่อเข8าสู>ระบบบนเว็บไซตIของเรา นับจากวันทีส่ ิ้นสุดไตรมาสไปแล8ว 90 วัน

การกำกับดูแลการลงทุน
ในฐานะที่เปeนผู8ให8แหล>งเงินทุน BCD ได8กำหนดวัตถุประสงคIที่จะสร8างผลกระทบในเชิงบวกและส>งเสริมการ
ปฏิบัติตามนโยบายการลงทุนอย>างรับผิดชอบของกองทุนฯ โดยบริษัทผู8ได8รับการลงทุนผ>านทางโครงสร8างการ
กำกับดูแลที่เหมาะสม ในกรณีที่มีการถือหุ8นในจำนวนที่ทำให8มีอำนาจควบคุม BCD จะเข8าดำรงตำแหน>งในที่
นั่งเสียงข8างมากในคณะกรรมการกำกับดูแลเพื่อกำหนดนโยบายบริษัทให8สอดคล8องกับเปzาหมายเหล>านี้ ใน
กรณีการลงทุนที่มีเสียงข8างน8อย BCD จะพยายามเข8าดำรงตำแหน>งหนึ่งที่นั่งในคณะกรรมการของแต>ละ
บริษัทเพื่อเข8าไปมีอิทธิพลต>อการกำหนดเปzาหมายนโยบายและการดำเนินการตามนโยบายการลงทุนอย>าง
รับผิดชอบตามที่ระบุไว8ในข8อตกลงผู8ถือหุ8น ในกรณีการกู8เงินโดยตรง สัญญาซื้อหุ8นกู8จะระบุเงื่อนไขซึ่งกำหนด
วัตถุประสงคIเกี่ยวกับผลกระทบเชิงบวกและกระทำการที่กำหนดให8ต8องกระทำหรือเปeนการต8องห8าม ตาม
นโยบายการลงทุนอย>างรับผิดชอบของกองทุนฯ ทั้งนี้ สำหรับผู8ลงทุนรายป„จจุบัน สามารถเข8าถึงนโยบายการ
กำกับดูแลและรายงานประจำป–ของกองทุนฯ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมการกำกับดูแลการลงทุน ได8ที่
ศูนยIรวมข8อมูลสำหรับลูกค8าซึ่งสามารถเข8าถึงได8เมื่อเข8าสู>ระบบ สำหรับผู8สนใจลงทุน อาจขอสำเนานโยบาย
การลงทุนอย>างรับผิดชอบของกองทุนฯ ได8โดยอีเมลมาที่ BCDInvesting@BCDInvestingLtd.com
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ตัวอย>างที่ 4
กองทุนรวมตราสารทุน QRS
คำแถลงเปvดเผยขEอมูลดEาน ESG
คำแถลงเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต>วันที่ 1 กรกฎาคม 2020 ถึง 30
มิถุนายน 2021 เปeนไปตามข8อบังคับด8านการเปoดเผยข8อมูล ตามมาตรฐานสากลในการเปoดเผยข8อมูลด8าน
ESG ของผลิตภัณฑIการลงทุน อีกทั้ง บริษัทหลักทรัพยIจัดการกองทุน QRS ได8ปฏิบัติตามข8อบังคับของ
มาตรฐานสากลในการเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ของผลิตภัณฑIการลงทุน ในเรื่องการจัดทำและเผยแพร>คำ
แถลงเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG
มาตรฐานสากลในการเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ของผลิตภัณฑIการลงทุน จัดทำขึ้นและอยู>ภายใต8การดูแลโดย
CFA Institute อนึ่ง CFA Institute ไม>ได8ให8การรับรองหรือส>งเสริมหน>วยงานผู8จัดทำเอกสารนี้ และไม>รับรอง
ความถูกต8องหรือคุณภาพของเนื้อหาในเอกสารนี้

วัตถุประสงคNของกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน QRS (“กองทุนฯ”) มีวัตถุประสงคIที่จะ (1) ให8อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตรา
สารทุนในระยะยาว และ (2) เข8าไปมีส>วนร>วมในเชิงรุกในบริษัทที่อยู>ในพอรIตการลงทุน เพื่อส>งเสริมให8บริษัท
เหล>านั้นลดการปล>อยกµาซเรือนกระจกให8สอดคล8องกับเปzาหมายในการควบคุมอุณหภูมิไม>ให8เพิ่มเกิน 1.5
องศาเซลเซียส ภายในป– 2030 ตามเปzาหมายของความตกลงปารีส ด8วยความพยายามให8การลงทุนสร8าง
ผลกระทบเชิงบวก5 ผ>านการลดการปล>อยกµาซเรือนกระจกของบริษัทที่อยู>ในพอรIตการลงทุนอย>างจริงจัง กอง
ทุนฯ มุ>งหมายที่จะมีส>วนช>วยให8บรรลุเปzาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ข8อ 13 อันได8แก> การ
ปฏิบัติการอยGางเรGงดGวนเพื่อตGอสู;กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

การลงทุนเพื่อสร/างผลกระทบเชิงบวก: การลงทุนเพื่อสร$างผลกระทบเชิงบวกใช$เรียกการลงทุนที่มีเจตนาให$เกิดผลแง=ดีในด$านสังคมและ
สิ่งแวดล$อมอย=างมีนัยสำคัญ ควบคู=ไปกับผลตอบแทนทางการเงิน (ซึ่งทำให$ต=างจากการกุศล)”
—CFA Institute, “Certificate in ESG Investing: Official Training Manual” ฉบับที่ 3 ปr 2021
5
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เนื้อหาโดยสรุป
ภาวะโลกร8อนมีผลกระทบต>อสิ่งมีชีวิตบนโลก ทั้งมนุษยI สิ่งมีชีวิตบนบก และสิ่งมีชีวิตในน้ำ เพื่อให8บรรลุ
เปzาหมายของความตกลงปารีส การปล>อยกµาซเรือนกระจกทั่วโลกจะต8องลดลงเหลือร8อยละ 50 จากป– 2005
ภายในป– 2030 และลดลงเปeนศูนยIภายในป– 2050 กองทุนฯ มุ>งหมายที่จะมีส>วนช>วยในการลดภาวะโลกร8อน
โดยการลงทุนในบริษัทที่ลดการปล>อยกµาซเรือนกระจก เพื่อให8สอดคล8องกับเปzาหมายที่กำหนดโดยความตก
ลงปารีส และเข8าไปมีส>วนร>วมในเชิงรุกเพื่อให8การปล>อยกµาซเรือนกระจกของบริษัทสอดคล8องกับเปzาหมาย
การจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่ 1.5 องศาเซลเซียส โดยจะกำหนดเปzาหมายการลดการปล>อยกµาซเรือน
กระจกและการเข8าไปมีส>วนร>วมในแต>ละบริษัทที่กองทุนฯ ลงทุนไว8ตั้งแต>ก>อนเข8าลงทุน

แหล+งข.อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศและข.อจำกัด
สำหรับบริษัทที่อยู>ในกรอบการลงทุนของกองทุนฯ และข8อมูลความเข8มข8นของคารIบอนของแต>ละบริษัท เรา
ใช8ข8อมูลเกี่ยวกับการปล>อยกµาซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 (ทางตรง) และขอบเขตที่ 2 (ทางอ8อม)6 ที่ได8จากผู8
ให8บริการข8อมูลที่เปeนบุคคลภายนอกและองคIกรไม>แสวงหาผลกำไร ทั้งที่เปeนข8อมูลที่บริษัทรายงานเองหรือได8
จากการประเมินของผู8ให8บริการ ทั้งนี้ ความเข8มข8นของคารIบอนคำนวณโดยการนำปริมาณการปล>อยกµาซ
เรือนกระจกขอบเขตที่ 1 และขอบเขตที่ 27 ของบริษัทนั้น ๆ ตามที่รายงานหรือประเมินในรูปของค>า
คารIบอนไดออกไซดIเทียบเท>า8 (CO2e) มาบวกกัน โดยเทียบกับรายได8 1 ล8านดอลลารIสหรัฐ (CO2e ในหน>วย
เมตริกตันต>อยอดขาย 1 ล8านดอลลารI) อนึ่ง ความเข8มข8นของคารIบอนใช8วัดความมีประสิทธิภาพในการใช8
พลังงานของบริษัทหนึ่ง ๆ
เนื่องจากข8อมูลการปล>อยกµาซเรือนกระจกของบริษัทไม>ใช>ข8อมูลที่มีมาตรฐาน (และอาจมีการประมาณการ
ผิดพลาด หากไม>ใช>ข8อมูลที่ได8จากบริษัทนั้นเองโดยตรง) ชุดข8อมูลที่เราใช8จึงอาจไม>ได8แสดงถึงปริมาณการ

การปล=อยกŽาซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 เปUนการปล=อยกŽาซเรือนกระจกจากแหล=งที่มาซึ่งเปUนของบริษัทหรือควบคุมโดยบริษัท การปล=อย
กŽาซเรือนกระจกขอบเขตที่ 2 เปUนการปล=อยกŽาซเรือนกระจกทางอ$อมจากการใช$พลังงานที่ได$มาจากการซื้อโดยบริษัท
7 แหล=งที่มาหลักของกŽาซเรือนกระจกได$แก= คารEบอนไดออกไซดE (CO ) มีเธน (CH ) และไนตรัสออกไซดE (N O)
2
4
2
8 คารEบอนไดออกไซดEเทียบเท=าหรือ CO e เปUนการวัดการปล=อยกŽาซคารEบอนไดออกไซดEเปUนเมตริกตันซึ่งมีศักยภาพในการทำให$เกิดภาวะ
2
โลกร$อน ได$เท=ากับกŽาซเรือนกระจกอื่นในปริมาณหนึ่งเมตริกตัน
6
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ปล>อยกµาซเรือนกระจกของบริษัทที่ถูกต8อง นอกจากนี้ เรากำหนดเปzาหมายการปล>อยกµาซเรือนกระจกของ
บริษัท จากสมมุติฐานและการประมาณการ ซึ่งย>อมมีความเสี่ยงอยู>ในตัว

กลยุทธNเพือ่ การสร.างผลกระทบเชิงบวก
การเลือกหลักทรัพยIของกองทุนฯ เริ่มจากการจัดอันดับบริษัทที่อยู>ในกรอบการลงทุนของกองทุนฯ สำหรับแต>
ละอุตสาหกรรม ตามค>าความเข8มข8นของคารIบอน และวิเคราะหIความเปeนไปได8ในการใช8วิธีการเข8าไปมีส>วน
ร>วมเพื่อส>งเสริมให8มีการลดการปล>อยกµาซเรือนกระจกอย>างจริงจัง มีการคัดกรองโดยการวิเคราะหIทาง
การเงินเพื่อระบุหลักทรัพยIที่มีศักยภาพที่จะบรรลุวัตถุประสงคIของกองทุนฯ ทั้งวัตถุประสงคIทางการเงินและ
วัตถุประสงคIด8านการสร8างผลกระทบเชิงบวก โดยทั่วไป กองทุนฯ จะจำกัดการถือหลักทรัพยIไว8ระหว>าง 30
ถึง 50 บริษัท เพื่อให8สามารถมีส>วนร>วมในเชิงรุกในแต>ละบริษัทได8อย>างต>อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
นักวิเคราะหIความยั่งยืนของกองทุนฯ ใช8ข8อมูลทั้งจากผู8ให8บริการข8อมูลที่เปeนบุคคลภายนอก องคIกรไม>
แสวงหาผลกำไร และข8อมูลจากการค8นคว8าข8อมูลของ QRS เพื่อกำหนดเปzาหมายการปล>อยกµาซเรือนกระจก
ที่อยู>บนความเปeนจริงและอ8างอิงข8อมูลทางวิทยาศาสตรI สำหรับแต>ละบริษัทที่กองทุนฯ ลงทุน ทั้งนี้ อาจมีการ
กำหนดเปzาหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับบริษัทใดหนึ่ง ซึ่งอาจรวมถึงแต>ไม>จำกัดเพียงเปzาหมาย
ดังต>อไปนี้
•
•
•
•

เริ่มทำการรายงานการปล>อยกµาซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 และขอบเขตที่ 2
บรรลุเปzาหมายการลดการปล>อยกµาซเรือนกระจก
มีค>าความเข8มข8นของคารIบอนตามเปzาหมายที่กำหนดไว8
มีการกำหนดค>าตอบแทนของผู8บริหาร ให8สัมพันธIกับการบรรลุเปzาหมายการลดการปล>อยกµาซเรือน
กระจก

กองทุนฯ อาจขายหลักทรัพยI หากพิจารณาแล8วเห็นว>าบริษัทนั้นไม>มีแนวโน8มที่จะสามารถบรรลุเปzาหมายการ
ลดการปล>อยกµาซเรือนกระจกได8 หรือเห็นว>าบริษัทนั้นไม>สามารถช>วยให8กองทุนฯ บรรลุวัตถุประสงคIทาง
การเงินได8อีกต>อไป บางครั้งอาจจำเปeนต8องลงทุนในหลักทรัพยIที่จะช>วยให8กองทุนฯ บรรลุวัตถุประสงคIทาง
การเงินได8 แต>อาจไม>สอดคล8องกับวัตถุประสงคIด8านการสร8างผลกระทบเชิงบวกของกองทุนฯ โดยหลักทรัพยI
เหล>านี้จะจำกัดไว8ไม>เกินร8อยละ 20 ของมูลค>าตลาดของกองทุนฯ
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ทีมงานที่ดูแลเรื่องความยั่งยืนของกองทุนฯ ได8ติดตามผลกระทบจากบริษัทที่กองทุนฯ ลงทุน ในด8านความ
หลากหลายทางชีวภาพ น้ำ ของเสีย และสิทธิมนุษยชน เพื่อให8มั่นใจได8ว>าการบรรลุเปzาหมายการลดการ
ปล>อยกµาซเรือนกระจกจะไม>ส>งผลกระทบในทางลบต>อประเด็นหลักอื่น ๆ ในด8าน ESG ทั้งนี้ มีความเปeนไปได8
ว>าบริษัทหนึ่งที่กองทุนฯ ลงทุน ต>อมาอาจก>อให8เกิดผลกระทบหรือเหตุการณIที่มีผลเชิงลบในด8านสังคมหรือ
สิ่งแวดล8อม ในกรณีเช>นนั้น ทีมงานที่ดูแลเรื่องความยั่งยืนของกองทุนฯ จะทำงานร>วมกับผู8จัดการพอรIตการ
ลงทุนของกองทุนฯ เพื่อตัดสินใจว>าจะขายหลักทรัพยIนั้นหรือเข8าไปมีส>วนร>วมในบริษัทนั้นเพื่อพยายามลด
ผลกระทบเชิงลบเหล>านั้น
อย>างไรก็ดี มีความเสี่ยงว>าความพยายามในการเข8าไปมีส>วนร>วมในบริษัทใดบริษัทหนึ่งอาจไม>เปeนไปตาม
เปzาหมายที่กำหนดไว8 บริษัทนั้นอาจเลือกที่จะไม>ดำเนินการตอบสนองต>อการเข8าไปมีส>วนร>วมของกองทุนฯ
หรือบริษัทนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเปลี่ยนแปลงผู8บริหารอันมีผลต>อความสามารถ
หรือความเต็มใจที่จะลดการปล>อยกµาซเรือนกระจก นอกจากนี้ มีความเสี่ยงว>าการกำหนดเปzาหมายการปล>อย
กµาซเรือนกระจกของเราอาจมีข8อผิดพลาดและเปzาหมายการปล>อยกµาซเรือนกระจกของบริษัทหนึ่งหรือหลาย
บริษัทอาจเปeนเปzาหมายทีเ่ ปeนไปไม>ได8

การกำกับดูแลการลงทุน
สำหรับทุกบริษัทที่กองทุนฯ ลงทุน จะมีการใช8สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู8ถือหุ8นและพยายามเข8าไปมีส>วนร>วม
ในบริ ษ ั ท นั ้ น การใช8 ส ิ ท ธิ อ อกเสี ย งในที ่ ป ระชุ ม ผู 8 ถ ื อ หุ 8 น อาจเปe น ไปเพื ่ อ วั ต ถุ ป ระสงคI ท างการเงิ น หรื อ
วัตถุประสงคIในการสร8างผลกระทบเชิงบวกของกองทุนฯ สำหรับการใช8สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู8ถือหุ8นเพื่อ
วัตถุประสงคIในการสร8างผลกระทบเชิงบวก จะมีการให8ความสำคัญกับประเด็นด8านสิ่งแวดล8อมและสังคมบาง
ประการ ซึ่งรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับความพยายามในการลดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความ
โปร>งใสในการรายงานตัวชี้วัดทางสิ่งแวดล8อมและสังคม และการกำหนดค>าตอบแทนแก>ผู8บริหารโดยสัมพันธI
กับตัวชี้วัดด8าน ESG
การเข8าไปมีส>วนร>วมในบริษัททำในรูปแบบของการติดต>อสื่อสารเปeนลายลักษณIอักษร การทำงานร>วมกัน และ
การประชุมกับผู8แทนจากคณะกรรมการบริษัทและคณะผู8บริหารของบริษัท นักลงทุนสัมพันธI หรือทีมงานที่
ดูแลเรื่องความยั่งยืน ด8วยการทำงานร>วมกับคณะกรรมการบริษัทและคณะผู8บริหารเพื่อให8บรรลุเปzาหมายการ

46

ลดการปล>อยกµาซเรือนกระจก กองทุนฯ มุ>งหมายให8เกิดผลกระทบในเชิงบวกที่เกิดขึ้นจริงและมีนัยสำคัญ ซึ่ง
มีส>วนช>วยให8สามารถบรรลุเปzาหมายของความตกลงปารีส
รายละเอียดเกี่ยวกับเปzาหมายของการเข8าไปมีส>วนร>วมในบริษัทและการลดการปล>อยกµาซเรือนกระจกของแต>
ละบริษัทที่กองทุนฯ ลงทุนจะเก็บไว8ในระบบกำกับดูแลการมีส>วนร>วม และมีการติดตามกิจกรรมการมีส>วน
ร>วมดังกล>าวตลอดระยะเวลาที่กองทุนฯ ลงทุนในบริษัทนั้น โดยทั่วไปมักคาดว>าการบรรลุเปzาหมายของการ
เข8าไปมีส>วนร>วมและการลดการปล>อยกµาซเรือนกระจกต8องใช8เวลาหลายป– ความคืบหน8าของการบรรลุ
เปzาหมายการลดการปล>อยกµาซเรือนกระจกอาจวัดโดยมีการกำหนดเปzาหมายย>อย หรือโดยการวัดค>าการ
ปล>อยกµาซเรือนกระจกโดยเทียบกับระดับที่ตั้งเปzาหมายไว8 ข8อมูลเกี่ยวกับระดับการปล>อยกµาซเรือนกระจก
และความเข8มข8นของคารIบอนของทุกบริษัทที่กองทุนฯ ลงทุนปรากฏอยู>ในรายงานรายไตรมาสบนเว็บไซตI
ของกองทุนฯ
ทีมกำกับดูแลของ QRS จะประชุมกันทุกไตรมาสเพื่อทบทวนความคืบหน8าของบริษัทและการดำเนินการ
ตอบสนองต>อกิจกรรมการมีส>วนร>วม สำหรับบางบริษัท การเข8าไปมีส>วนร>วมอาจเริ่มจากเจตนาที่จะบรรลุ
เปzาหมายระยะสั้น เช>น การเริ่มทำการรายงานการปล>อยกµาซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 และขอบเขตที่ 2 หรือ
การให8ความรู8แก>คณะผู8บริหารเกี่ยวกับวิธีดำเนินการเพื่อลดการปล>อยกµาซเรือนกระจกเพื่อให8สามารถลดการ
ปล>อยกµาซเรือนกระจกตามเปzาหมายที่ใหญ>ขึ้นได8 สำหรับบางบริษัท การลดการปล>อยกµาซเรือนกระจกให8ได8
อย>างมีนัยสำคัญอาจเปeนตัวชี้วัดการสร8างผลกระทบเชิงบวกเพียงประการเดียว หากทีมกำกับดูแลเห็นว>า
บริษัทหนึ่งมีความคืบหน8าในการบรรลุเปzาหมายไม>เพียงพอ อาจต8องมีการเพิ่มความเข8มข8นของกิจกรรมการมี
ส>วนร>วม ตามนโยบายการมีส>วนร>วมของกองทุนฯ
ผู8ลงทุนสามารถดูนโยบายและแนวทางการใช8สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู8ถือหุ8น นโยบายการมีส>วนร>วม และ
รายงานประจำป–เกี่ยวกับการเข8าไปมีส>วนร>วมเพื่อสร8างผลกระทบเชิงบวกได8ที่เว็บไซตIของกองทุนฯ รายงาน
ประจำป–เกี่ยวกับการเข8าไปมีส>วนร>วมเพื่อสร8างผลกระทบเชิงบวกมีข8อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่กองทุนฯ ได8เข8าไปมี
ส>วนร>วมในช>วงป–ปฏิทินก>อนหน8า วิธีการที่เข8าไปมีส>วนร>วม ประเด็นที่เข8าไปมีส>วนร>วม และความคืบหน8าใน
การบรรลุ เ ปz า หมายการปล> อ ยกµ า ซเรื อ นกระจกและเปz า หมายของการเข8 า ไปมี ส > ว นร> ว ม กิ จ กรรมที ่ จ ะ
ดำเนินการเพื่อเข8าไปมีส>วนร>วมในภายหน8า และปริมาณการปล>อยกµาซเรือนกระจกในระดับกองทุนฯ ที่ลดลง
ต>อ 100 ล8านดอลลารIสหรัฐ ผู8ลงทุนสามารถขอข8อมูลเกี่ยวกับการใช8สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู8ถือหุ8นได8โดย
อีเมลมาที่ proxyvoting@QRSAssetManagement.com
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ภาคผนวก C: การพั ฒ นามาตรฐานสากลในการเป8 ด เผยข= อ มู ล ด= า น ESG ของ
ผลิตภัณฑHการลงทุน
CFA Institute เริ่มประเมินความต8องการในการจัดให8มีมาตรฐานด8าน ESG เมื่อป– 2019 จากการตรวจสอบ
เบื้องต8น พบว>ามีความต8องการให8มีการจัดทำมาตรฐานสำหรับการเปoดเผยข8อมูลผลิตภัณฑIการลงทุนและการ
จัดประเภทของวิธีการด8าน ESG
ต>อมาเมื่อเดือนมกราคม 2020 CFA Institute ได8จัดตั้งคณะทำงานอาสาสมัครด8าน ESG เพื่อตรวจสอบ
มาตรฐานสากลแบบสมัครใจ โดยเปoดรับสมัครผู8ที่มีประสบการณIด8าน ESG และอุตสาหกรรมการลงทุนใน
ระดับที่กำหนด อาสาสมัครไม>จำเปeนต8องได8รับคุณวุฒิ CFA หรือเปeนสมาชิกของ CFA Institute แต> CFA
Institute ได8คัดเลือกสมาชิกให8คณะทำงานดังกล>าวประกอบด8วยผู8เชี่ยวชาญด8าน ESG จากทั่วโลกและจาก
องคIกรที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงเจ8าของสินทรัพยI ผู8จัดการลงทุน ที่ปรึกษา ผู8ให8บริการ และองคIกรไม>แสวงหา
ผลกำไร การทำงานของคณะทำงานด8าน ESG ดังกล>าวนำไปสู>การเผยแพร>เอกสารประกอบการขอความ
คิดเห็นสำหรับการจัดทำมาตรฐานสากลในการเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ของผลิตภัณฑIการลงทุน9เมื่อเดือน
สิงหาคม 2020 เอกสารดังกล>าวขอรับฟ„งความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดที่เสนอโดยคณะทำงานด8าน ESG วาระ
ของคณะทำงานด8าน ESG ดังกล>าว ซึ่งกำหนดไว8ที่หนึ่งป–ได8สิ้นสุดลงในเดือนมกราคม 2021
ในเดือนพฤศจิกายน 2020 CFA Institute ได8จัดตั้งกลุ>มอาสาสมัครอีกสองกลุ>ม ได8แก> คณะกรรมการทาง
เทคนิคเกี่ยวกับ ESG และคณะอนุกรรมการตรวจสอบด8าน ESG คณะบุคคลทั้งสองนี้มีความรับผิดชอบในการ
กำหนดทิศทางการจัดทำมาตรฐานดังกล>าว โดยคณะกรรมการทางเทคนิคเกี่ยวกับ ESG รับผิดชอบในการ
กำหนดทิศทางของการพัฒนาเนื้อหาของมาตรฐาน กล>าวคือ ข8อบังคับและข8อแนะนำ ส>วนคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบด8าน ESG มีความรับผิดชอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาขั้นตอนการรับรองของมาตรฐาน
เช> น เดี ย วกั บ คณะทำงานด8 า น ESG คณะกรรมการ/คณะอนุ ก รรมการดั ง กล> า วเปo ด รั บ สมั ค รแก> ผู8 ท ี ่ มี

เอกสารประกอบการขอความคิดเห็นสำหรับการจัดทำมาตรฐานสากลในการเป”ดเผยข$อมูลด$าน ESG ของผลิตภัณฑEการลงทุนโดย CFA
Institute เปUนเอกสารที่แสดงถึงภาพรวมความคิดเห็นของ CFA Institute และคณะทำงานด$าน ESG แม$เอกสารดังกล=าวจะแสดงถึงความ
คิดเห็นที่เกิดจากการเห็นพ$องกันของกลุ=มบุคคลดังกล=าว แต=ไม=ได$หมายความว=าแต=ละบุคคลในคณะทำงานหรือผู$ว=าจ$างของแต=ละบุคคล
ดังกล=าวจะมีความเห็นตรงกันในทุกรายละเอียดของเอกสารดังกล=าว
9
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ประสบการณIด8าน ESG และอุตสาหกรรมการลงทุนในระดับที่กำหนด และมีการคัดเลือกสมาชิกเพื่อให8
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการดังกล>าวประกอบด8วยกลุ>มผู8เชี่ยวชาญที่มีมุมมองหลากหลาย การทำงาน
ของคณะกรรมการทางเทคนิคเกี่ยวกับ ESG ได8นำไปสู>การเผยแพร>เอกสารประกอบการขอความคิดเห็น
เกี ่ ยวกั บร> างมาตรฐานสากลในการเปo ดเผยข8 อมู ลด8 าน ESG ของผลิ ตภั ณฑI การลงทุ นที ่ จั ดทำโดย CFA
Institute10 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2021 ร>างเอกสารดังกล>าวมีการขอรับฟ„งความคิดเห็นเกี่ยวกับร>างมาตรฐาน
ดังกล>าว การทำงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบด8าน ESG นำไปสู>การเผยแพร>เอกสารประกอบการขอ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับร>างขั้นตอนการรับรองของมาตรฐานสากลในการเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ของผลิตภัณฑI
การลงทุนที่จัดทำโดย CFA Institute11 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2021 ซึ่งเปeนเอกสารที่ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร>างขั้นตอนการรับรองดังกล>าว

เอกสารประกอบการขอความคิดเห็นเกี่ยวกับร=างมาตรฐานสากลในการเป”ดเผยข$อมูลด$าน ESG ของผลิตภัณฑEการลงทุนที่จัดทำโดย CFA
Institute เปUนเอกสารที่แสดงถึงภาพรวมความคิดเห็นของ CFA Institute และคณะกรรมการทางเทคนิคเกี่ยวกับ ESG แม$เอกสารดังกล=าว
จะแสดงถึงความคิดเห็นที่เกิดจากการเห็นพ$องกันของกลุ=มบุคคลดังกล=าว แต=ไม=ได$หมายความว=าแต=ละบุคคลในคณะกรรมการหรือผู$ว=าจ$าง
ของแต=ละบุคคลดังกล=าวจะมีความเห็นตรงกันในทุกรายละเอียดของเอกสารดังกล=าว
11 เอกสารประกอบการขอความคิดเห็นเกี่ยวกับร=างขั้นตอนการรับรองของมาตรฐานสากลในการเป”ดเผยข$อมูลด$าน ESG ของผลิตภัณฑEการ
ลงทุนที่จัดทำโดย CFA Institute เปUนเอกสารที่แสดงถึงภาพรวมความคิดเห็นของ CFA Institute และอนุคณะกรรมการตรวจสอบด$าน
ESG แม$เอกสารดังกล=าวจะแสดงถึงความคิดเห็นที่เกิดจากการเห็นพ$องกันของกลุ=มบุคคลดังกล=าว แต=ไม=ได$หมายความว=าแต=ละบุคคลใน
คณะกรรมการหรือผู$ว=าจ$างของแต=ละบุคคลดังกล=าวจะมีความเห็นตรงกันในทุกรายละเอียดของเอกสารดังกล=าว
10
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ภาคผนวก D: ความสัมพันธHกับกฎเกณฑH ข=อบังคับ และมาตรฐานอื่น ๆ
ในระหว>างการจัดทำมาตรฐานนี้ ทีมงานของ CFA Institute ได8ตรวจสอบกฎเกณฑI หลักการ ประมวล
มาตรฐาน แนวทาง รายงาน เอกสารปกขาว วิ ธี การ การแบ> งประเภท ฉลาก เครื ่ องมื อประเมิ น และ
แบบสอบถามรวมกันราว 125 ฉบับ โดยกฎเกณฑI แนวปฏิบัติ ประมวล และมาตรฐานต>อไปนี้มีความ
เกี่ยวข8องกับมาตรฐานนี้มากที่สุด ซึ่งมาตรฐานนี้ได8พัฒนาขึ้นเพื่อใช8เสริมกันกับเอกสารดังกล>าวเท>าที่สามารถ
ทำได8ตามวัตถุประสงคIและขอบเขตของมาตรฐานนี้

กฎเกณฑNของสหภาพยุโรปในเรื่องการเปtดเผยข.อมูลผลิตภัณฑNทางการเงินเพื่อความยั่งยืน (SFDR)
ทั้งมาตรฐานนี้และ SFDR ต>างมีเปzาหมายที่จะส>งเสริมให8การเปoดเผยข8อมูลของผลิตภัณฑIการลงทุนมีความ
โปร>งใส เนื่องจาก SFDR เปeนส>วนหนึ่งของแผนการดำเนินการของสหภาพยุโรปเพื่อการเจริญเติบโตทาง
การเงินอย>างยั่งยืน SFDR จึงมีเปzาหมายเพิ่มเติมในการส>งเสริมให8มีการลงทุนอย>างยั่งยืน รวมทั้งจัดให8การ
คำนึงถึงเรื่องความยั่งยืนในการจัดการความเสี่ยงเปeนแนวปฏิบัติที่แพร>หลาย และส>งเสริมให8กิจกรรมทางการ
เงินและเศรษฐกิจมุ>งเน8นไปที่ผลระยะยาว ซึ่งมาตรฐานนี้ไม>มเี ปzาหมายเพิ่มเติมเหล>านี้
เนื่องจาก SFDR มุ8งเน8นที่เรื่องความยั่งยืน จึงมีข8อกำหนดมากกว>ามาตรฐานนี้ในเรื่องเกี่ยวกับการเปoดเผย
ข8อมูลที่เกี่ยวกับความยั่งยืน เนื่องจากมาตรฐานนี้ประสงคIให8สามารถใช8ได8กับผลิตภัณฑIการลงทุนทุกประเภท
ที่มีการใช8วิธีการทาง ESG อย>างใดอย>างหนึ่งหรือหลายอย>าง มาตรฐานนี้จึงสามารถใช8กับผลิตภัณฑIการลงทุน
ที่อาจไม>ได8รับการประชาสัมพันธIว>าเปeนผลิตภัณฑIเพื่อ “ความยั่งยืน” ตัวอย>างเช>น ผลิตภัณฑIการลงทุนที่
คำนึงถึงความเชื่อเปeนหลักและผลิตภัณฑIการลงทุนเพื่อการสร8างผลกระทบเชิงบวกบางประเภท
ในเรื่องขอบเขตของการเปoดเผย SFDR และมาตรฐานนี้มีความแตกต>างกันที่สำคัญสามประการ ประการแรก
SFDR กำหนดให8ต8องมีการเปoดเผยข8อมูลทั้งในระดับบริษัทและในระดับผลิตภัณฑI ในขณะที่มาตรฐานนี้
กำหนดให8ต8องเปoดเผยเฉพาะในระดับผลิตภัณฑI ประการที่สอง SFDR มีข8อกำหนดการเปoดเผยเกี่ยวกับวิธีการ
ทาง ESG ของผลิตภัณฑIการลงทุนและระยะเวลาการรายงาน ในขณะที่มาตรฐานนี้มีข8อกำหนดเฉพาะในเรื่อง
วิธีการทาง ESG ของผลิตภัณฑIการลงทุน ประการที่สาม SFDR มีข8อกำหนดเรื่องการเปoดเผยที่แยกจากกัน
ระหว>างการเปoดเผยข8อมูลในเอกสารที่ยื่นต>อหน>วยงานกำกับดูแลกับการเปoดเผยข8อมูลบนเว็บไซตI ในขณะที่
มาตรฐานนี้กำหนดให8เปoดเผยข8อมูลเพียงชุดเดียว ซึ่งสามารถเผยแพร>ต>อผู8ลงทุนได8หลายทาง
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ประมวลและมาตรฐานการเปtดเผยข.อมูลผลิตภัณฑNทางการเงินฉบับอื่น
แนวปฏิบัติที่อาศัยความสมัครใจของผู8ปฏิบัติซึ่งมุ>งเน8นเรื่องความโปร>งใสและการเปรียบเทียบผลิตภัณฑIการ
ลงทุนบางประเภทมีอยู>สามฉบับ12ด8วยกัน ได8แก> European SRI Transparency Code (ใช8กับกองทุนใน
ยุโรปสำหรับผู8ลงทุนรายย>อยทั่วไป) Operating Principles for Impact Management (สำหรับกลยุทธIการ
สร8างผลกระทบเชิงบวก) และ INREV Sustainability Reporting Guidelines (สำหรับกลยุทธIการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยIที่ไม>ได8จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยI) แนวปฏิบัติสามฉบับนี้กล>าวถึงการเปoดเผยข8อมูลที่
สำคัญในเรื่องต>าง ๆ ซึ่งมีหลายเรื่องที่มาตรฐานนี้ได8กล>าวถึงไว8เช>นกัน อย>างไรก็ดี แนวปฏิบัติสามฉบับนี้แม8จะ
ใช8ร>วมกันก็ยังไม>ครอบคลุมผลิตภัณฑIการลงทุนทุกประเภทและในทุกภูมิภาค มาตรฐานสากลในการเปoดเผย
ข8อมูลด8าน ESG ของผลิตภัณฑIการลงทุนแก8ป„ญหาทั้งในเรื่องการแยกส>วนกัน (ได8แก> มาตรฐานหลายฉบับ
กล>าวถึงผลิตภัณฑIการลงทุนเพียงบางประเภทในโลก) และช>องว>าง (ได8แก> ตลาดและประเภทของผลิตภัณฑI
การลงทุนที่ยังไม>มีมาตรฐานกำกับ) ที่มีอยู>ในเรื่องการเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ในป„จจุบัน

หลักวิชาชีพและมาตรฐานของ CFA Institute
มาตรฐานนี้สอดคล8องกับหลักจรรยาบรรณวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพของ CFA Institute
สมาชิกทุกรายของ CFA Institute (ซึ่งรวมถึงผู8ที่ได8รับคุณวุฒิ CFA และผู8ที่ได8รับประกาศนียบัตร CIPM) และ
ผู8อยู>ระหว>างการสอบเพื่อให8ได8รับคุณวุฒิ CFA หรือประกาศนียบัตร CIPM ต8องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพของ CFA Institute โดยหลักจรรยาบรรณวิชาชีพและมาตรฐานการ
ปฏิบัตวิ ิชาชีพของ CFA Institute ได8กำหนดให8สมาชิกและผู8อยู>ระหว>างการสอบต8องปฏิบัตดิ ังต>อไปนี้เปeนต8น
•

•

12

เปoดเผยให8ลูกค8าและบุคคลที่อาจเปeนลูกค8าทราบถึงวิธีพื้นฐานและหลักการทั่วไปของกระบวนการลงทุนที่
ตนใช8ในการวิเคราะหIการลงทุน คัดเลือกหลักทรัพยI และลงทุนสำหรับพอรIตการลงทุน และเปoดเผยให8
ทราบทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจส>งผลกระทบอย>างมีนัยสำคัญต>อขั้นตอนดังกล>าว (V.B.1)
เปoดเผยให8ลูกค8าและบุคคลที่อาจเปeนลูกค8าทราบถึงข8อจำกัดและความเสี่ยงที่สำคัญในกระบวนการลงทุน
(V.B.2)
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•

•

ใช8ดุลพินิจอย>างมีเหตุมีผลในการกำหนดป„จจัยที่สำคัญต>อการวิเคราะหIการลงทุน ข8อแนะนำ หรือการ
กระทำของตน และสื่อสารป„จจัยนั้นให8ลูกค8าและบุคคลที่อาจเปeนลูกค8าทราบ (V.B.3)
ในการนำเสนอการวิเคราะหIและข8อแนะนำการลงทุน แยกให8เห็นชัดเจนว>าข8อมูลใดเปeนข8อเท็จจริงและ
ข8อมูลใดเปeนความคิดเห็น (V.B.4)

แม8มาตรฐานสากลในการเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ของผลิตภัณฑIการลงทุนจะสอดคล8องกับหลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพของ CFA Institute แต>นั่นไม>ได8หมายความว>าสมาชิกของ CFA
Institute ผู8ที่ได8รับคุณวุฒิ CFA ผู8ที่ได8รับประกาศนียบัตร CIPM และผู8อยู>ระหว>างการสอบเพื่อให8ได8รับคุณวุฒิ
CFA หรือประกาศนียบัตร CIPM ทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ของ
ผลิตภัณฑIการลงทุน (และอันที่จริงแล8ว บุคคลธรรมดาไม>สามารถกล>าวอ8างได8ว>าคำแถลงเปoดเผยข8อมูล
เกี่ยวกับ ESG ฉบับหนึ่ง ๆ เปeนไปตามมาตรฐานสากลในการเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ของผลิตภัณฑIการลงทุน
มีเพียงองคIกรที่จัดการการลงทุนเท>านั้นที่สามารถกล>าวอ8างได8ว>าคำแถลงเปoดเผยข8อมูลเกี่ยวกับ ESG ฉบับ
หนึ่ง ๆ เปeนไปตามมาตรฐานสากลในการเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ของผลิตภัณฑIการลงทุน) สมาชิกของ CFA
Institute ผู8ที่ได8รับคุณวุฒิ CFA ผู8ที่ได8รับประกาศนียบัตร CIPM และผู8อยู>ระหว>างการสอบเพื่อให8ได8รับคุณวุฒิ
CFA หรือประกาศนียบัตร CIPM จะไม>มีความรับผิดหรือได8รับโทษจาก CFA Institute หากองคIกรที่ตน
ทำงานอยู>หรือเปeนเจ8าของไม>ได8จัดเตรียมหรือจัดให8มีคำแถลงเปoดเผยข8อมูลเกี่ยวกับ ESG ที่เปeนไปตาม
มาตรฐานสากลในการเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ของผลิตภัณฑIการลงทุน
นอกจากนี้ มาตรฐานนี้สอดคล8องกับหลักจรรยาบรรณธุรกิจของผู8จัดการสินทรัพยI (Asset Manager Code)
ที่จัดทำโดย CFA Institute ซึ่งเปeนประมวลหลักการซึ่งกล>าวถึงความรับผิดชอบทางจริยธรรมและวิชาชีพของ
บริษัทต>อลูกค8า ซึ่งให8บริษัทเลือกปฏิบัติตามโดยสมัครใจ โดยประมวลสำหรับผู8จัดการสินทรัพยIที่จัดทำโดย
CFA Institute ได8กำหนดให8ผจู8 ัดการลงทุนปฏิบัติดังต>อไปนี้เปeนต8น
•

•

•
•

ดำเนินการให8มั่นใจได8ว>าข8อมูลที่เปoดเผยเปeนความจริง ถูกต8อง ครบถ8วน และเข8าใจง>าย และนำเสนอใน
รูปแบบทีส่ ามารถสื่อสารข8อมูลได8อย>างมีประสิทธิภาพ (F.1)
เปoดเผยกระบวนการลงทุน ซึ่งรวมถึงข8อมูลระยะเวลาที่ห8ามผู8ถือหุ8นรายใหญ>ขายหุ8น กลยุทธI ป„จจัยเสี่ยง
และการใช8ตราสารอนุพันธIและการเลเวอเรจ (F.4.c)
เปoดเผยวิธีประเมินมูลค>าที่ใช8ในการตัดสินใจลงทุนและกำหนดมูลค>าของหลักทรัพยIที่ถือโดยลูกค8า (F.4.g)
เปoดเผยนโยบายการใช8สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู8ถือหุ8น (F.4.h)
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แม8มาตรฐานสากลในการเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ของผลิตภัณฑIการลงทุนจะสอดคล8องกับหลักจรรยาบรรณ
ธุรกิจของผู8จัดการสินทรัพยIที่จัดทำโดย CFA Institute แต>นั่นไม>ได8หมายความว>าผู8จัดการสินทรัพยIซึ่งกล>าว
อ8างว>าตนปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจของผู8จัดการสินทรัพยIที่จัดทำโดย CFA Institute จะปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลในการเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ของผลิตภัณฑIการลงทุน หรือในทางกลับกัน อย>างไรก็ดี
มาตรฐานสากลในการเปoดเผยข8อมูลด8าน ESG ของผลิตภัณฑIการลงทุนได8กำหนดแนวทางโดยละเอียดว>าจะ
สามารถปฏิบัติตามข8อกำหนดของหลักจรรยาบรรณธุรกิจของผู8จัดการสินทรัพยIที่จัดทำโดย CFA Institute
ได8อย>างไร เมื่อผลิตภัณฑIการลงทุนใช8วิธีการทาง ESG อย>างใดอย>างหนึ่งหรือหลายอย>าง
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