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แนวทางการลงทุนอย่างรับผิดชอบ
(Responsible Investment Policy Manual)
คานา
กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) จัดตั้งขึ้นโดยมี วัตถุประสงค์หลักในกำรบริหำรเงินออม
เพื่อเป็นหลักประกันกำรจ่ำยบำเหน็จบำนำญและให้ประโยชน์ตอบแทนกำรรับรำชกำรแก่ข้ำรำชกำรเมื่อออก
จำกรำชกำร กบข. จึ ง มี เ ป้ำหมำยกำรลงทุนที่มุ่ ง สร้ำงผลตอบแทนระยะยำวภำยใต้ ระดับควำมเสี่ ย งที่
เหมำะสม (Risk-Adjusted Return) ซึ่ง กบข. เชื่อมั่นว่ำกำรลงทุนอย่ำงรับผิดชอบโดยให้ควำมสำคัญ กับ
ปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance Issues: ESG)
จะท ำให้ กบข. บรรลุ เ ป้ ำ หมำยได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ หน้ ำ ที่ ข อง กบข. ในกำรเป็ น ผู้ บ ริ ห ำรเงิ น ออม
(Fiduciary Duty) ให้กับสมำชิก อีกทั้ง ยังเป็นกำรสนับสนุนให้ภำคธุรกิจให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงมูลค่ำ
ทำงเศรษฐกิจ (Economic Value) ดำเนินธุรกิจอย่ำงมีธรรมำภิบำลไปพร้อมกับกำรดูแลสิ่งแวดล้อม และ
สังคม ซึ่งนำไปสู่กำรเติบโตที่ยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ขอบเขต
แนวทำงกำรลงทุนอย่ำงรับผิดชอบของ กบข. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำน
ด้ำนกำรลงทุนอย่ำงรับผิดชอบโดยให้ควำมสำคัญกับปัจจั ย ESG เพื่อสร้ำงผลตอบแทนที่ยั่งยืน บนพื้นฐำน
ของกำรรักษำควำมสมดุลระหว่ำงควำมปลอดภัยของเงินต้น (Preservation of Capital) และกำรเติบโตของ
ผลตอบแทน (Growth of Return) ภำยใต้ ร ะดั บ ควำมเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ สอดคล้ อ งกั บ หลั ก กำรลงทุ น ที่
คณะกรรมกำรกำหนดไว้ในนโยบำยธรรมำภิบ ำลกำรลงทุน (Investment Governance Policy) ของ กบข.
และหลั กธรรมำภิ บ ำลกำรลงทุน ส ำหรับ ผู้ลงทุน สถำบั น (Investment Governance Code: I Code) ของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
แนวทำงนี้กำหนดขึ้นเพื่อใช้กับกำรลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ในประเทศเป็นหลัก โดย
กบข. เชื่อมั่นว่ำกำรลงทุนตำมแนวทำงกำรลงทุนอย่ำงรับผิดชอบดัง ที่ได้กำหนดรำยละเอียดไว้ในคู่มือจะทำ
ให้ กบข. สำมำรถตัดสินใจเลือกลงทุนในบริษัทที่บริหำรจัดกำรได้ดี และมีศักยภำพที่จะให้ผลตอบแทนอย่ำง
ยั่งยืน โดยเฉพำะบริษัทที่สำมำรถลดควำมเสี่ยงและแสวงหำโอกำสที่ดีจำกปัจจัยหลักด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมำภิบำล เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรควำมเสี่ยง ทำให้สำมำรถลดควำมเสี่ยงทั้งด้ำนกำรเงิน
และชื่อเสียง และเพิ่มโอกำสที่จะสร้ำงผลตอบแทนกำรลงทุนที่ยั่งยืนในระยะยำว และยังเป็นกำรส่งเสริมให้
เกิดกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนแก่ธุรกิจและสังคมโดยรวม
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คาจากัดความ
“กำรลงทุนอย่ำงรับผิดชอบ (Responsible Investment)” หมำยถึง กำรลงทุนทีม่ ุ่งสร้ำงผลตอบแทน
ที่ดีที่สุดต่อเจ้ำของเงินลงทุนโดยตระหนักถึงควำมสำคัญของปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำล
(Environmental, Social, and Governance: ESG) ที่มีตอ่ เสถียรภำพของระบบเศรษฐกิจและสังคม และต่อ
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในระยะยำว นักลงทุนที่บริหำรกำรลงทุนอย่ำงรับผิดชอบจะพิจำรณำทั้งปัจจัย
ทำงกำรเงิน เช่น ผลประกอบกำรและควำมเสี่ยงของบริษัทควบคู่ไปกับกำรพิจำรณำปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิด
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เช่น กำรดำเนินธุรกิจอย่ำงรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมีกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี
ปัจจัย ESG ตำมแนวคิดกำรลงทุนอย่ำงรับผิดชอบของสหประชำชำติ (Principles for Responsible
Investment: PRI) ถือเป็นปัจจัยพื้นฐำนที่เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของตลำดกำรเงินกำรลงทุน ดังนั้น ในกำร
พิจำรณำบริษัทที่ลงทุน ควรพิจำรณำให้ครอบคลุมปัจจัย ดังต่อไปนี้
ความมั่นคงและสถานภาพของตลาดการเงินการลงทุน
(Stability and Health of the Market)
สิ่งแวดล้อม (Environmental)
• นโยบำยสิ่งแวดล้อม (Environmental Policy)
• กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม (Environmental Management) เช่น กำรป้องกันมลพิษ
• กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Climate Change) เช่น ระบุควำมเสี่ยงและผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ กำรลดผลกระทบจำกกำรดำเนินธุรกิจที่มีต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
• กำรลดลงอย่ำงรวดเร็วของทรัพยำกรธรรมชำติ (Resource Depletion)
• ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (Biodiversity)
• กำรจัดกำรน้ำ (Water Supply)
• กำรขนส่ง (Sustainable Transport)
• กำรจัดกำรของเสีย (Waste Management)
• กำรนำนวัตกรรมมำใช้สร้ำงโอกำส
สังคม (Social)
• สิทธิของผู้บริโภค (Consumer Right)
• ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ ผู้บริโภค ผู้มีส่วนได้เสีย และควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
• กำรปฏิบัติต่อพนักงำนและลูกจ้ำงอย่ำงเป็นธรรม ควำมสัมพันธ์กับพนักงำน รวมทั้งสหภำพแรงงำน (Labor
Relations, including Relationships with Unions)
• ควำมสัมพันธ์กับชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย (Community/ Stakeholder Relations)
• กำรนำนวัตกรรมมำใช้สร้ำงโอกำส
• กำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
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ความมั่นคงและสถานภาพของตลาดการเงินการลงทุน
(Stability and Health of the Market)
ด้านธรรมาภิบาล (Governance)
• โครงสร้ำงคณะกรรมกำร (Board Structure) ทั้งเรื่องขนำด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมกำรอิสระ กำรแยกผู้
ดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร (Chairman / CEO Split)
• นโยบำยและโครงสร้ำงค่ำตอบแทนกรรมกำร และผู้บริหำรระดับสูง (Executive Pay)
• สิทธิของผู้ถือหุ้น (Shareowner Rights)
• บัญชี /กำรตรวจสอบ (Accounting / Audit)
• จริยธรรมทำงธุรกิจ (Business Ethics)
• กำรติดสินบนและกำรทุจริตประพฤติมิชอบ (Bribery and Corruption)
• ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflicts of Interest)
• กำรเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่ำงครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลำ ผ่ำนช่องทำงที่เข้ำถึงได้ง่ำย

3

แนวทางการลงทุนอย่างรับผิดชอบของ กบข.
ปัจจุบัน กบข. ดำเนินกำรลงทุนอย่ำงรับผิดชอบโดยใช้ 6 มำตรกำร ได้แก่

1. การใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น (Proxy Voting)
กบข. จะใช้สิทธิออกเสียงในกำรประชุมผู้ถือหุ้นในทุกบริษัทจดทะเบียนที่ กบข. ลงทุนและมีกำรจัด
ประชุมผู้ถือหุ้น
กรอบการใช้สิทธิออกเสียง
1.1 พิจำรณำข้อมูลกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทเผยแพร่
1.2 ออกเสียงตำมแนวทำงที่กำหนดใน “แนวทำงกำรออกเสียงลงคะแนนของ กบข. ในกำรประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัทที่ กบข. ลงทุน (Proxy Voting Guidelines)”
1.3 ติดต่อไปยังบริษัทเมื่อมีข้อสงสัยหรือประเด็นที่ต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งแจ้งเหตุผลกับ
บริษัทในกรณีที่ กบข. จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยกับวำระที่บริษัทเสนอที่ กบข. เห็นว่ำไม่เป็นไปตำมหลักกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี
1.4 รำยงำนผลกำรเข้ำประชุ มผู้ ถือหุ้นต่อคณะกรรมกำร กบข. เพื่อทรำบและเปิดเผยข้อมูลบน
เว็บไซต์ กบข. (www.gpf.or.th) เป็นรำยไตรมำส
ทั้งนี้ ในกรณีที่ กบข. มีกำรทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) และบริษัทที่ออกหุ้น
สำมัญที่ กบข. ให้ยืมมีกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น กบข. จะเรียกคืนหุ้นของบริษัทดังกล่ำวมำเพื่อใช้สิทธิออกเสียง

2. การนาปัจจัย ESG มาใช้ในกระบวนการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุน (ESG Integration)
2.1 กรอบการพิจารณา (Guidelines)
กบข. นำปัจจัย ESG มำใช้ในกำรวิเครำะห์และตัดสินใจลงทุนสำหรับกองทุนที่ กบข. บริหำรเอง
ในส่วนของตราสารทุนและตราสารหนี้ภายในประเทศ ทั้งนี้ปัจจัย ESG จะเป็นข้อมูล (Input) ส่วนหนึ่ง
ในกระบวนวิเครำะห์และตัดสินใจลงทุน
2.2 กระบวนการลงทุนโดยบูรณาการปัจจัย ESG
กระบวนกำรลงทุนโดยบูรณำกำรปัจจัย ESG มุ่งวิเครำะห์ประเด็นควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมำภิบำลของบริษัทที่ลงทุน รวมทั้งโอกำสที่บริษัทจะปรับปรุงแก้ไขควำมเสี่ยงต่ำงๆ ในช่วงระยะเวลำ
ที่ลงทุน
กบข. จะกำหนดกลุ่มบริษัทที่สำมำรถลงทุนได้ (Investable Universe) แล้วทำกำรวิเครำะห์ข้อมูล
พื้นฐำนของบริษัททั้งหมดจำกข้อมูลที่เปิดเผยทั่วไปโดยประเมินประเด็นควำมเสี่ยงหลักและโอกำสที่เกิดจำก
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ปัจจัย ESG ในแต่ละหมวดอุตสำหกรรม กลยุทธ์ที่บริษัทใช้ในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัย
ESG และกลยุทธ์ในกำรนำโอกำสที่เกิดจำกปัจจัย ESG มำใช้พัฒนำธุรกิจ
นอกจำกนี้ กบข. ยังได้กำหนดเกณฑ์ประเมินมำตรฐำน ESG ของ กบข. (ESG Standard Criteria)
ซึ่งเป็นเกณฑ์ประกอบกำรพิจำรณำกลุ่มกิจกำรที่ กบข. สนับสนุนให้ลงทุน (Positive List) และกิจกำรที่ กบข.
ไม่ลงทุน (Negative List) ไว้อย่ำงชัดเจนด้วย
เกณฑ์ประเมินมาตรฐาน ESG ของ กบข. (ESG Standard Criteria)
ประกอบด้วยเกณฑ์ 4 ข้อ ดังนี้
เกณฑ์ที่ 1: เกณฑ์เจตนารมณ์พื้นฐาน (Basic Intention for Responsible Business Practices)
(1) กำหนดและเปิดเผยเจตนำรมณ์ที่จะเป็นผู้ดำเนินธุรกิจอย่ำงรับผิดชอบ มุ่งมั่นส่งเสริมและ
ร่วมสร้ำงกำรเติบโตที่ยั่ง ยืนของเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้ อม
(Environment) ภำยใต้กำรกำกับดูแลที่ดี (Good Governance)
(2) ควรมีมำตรกำรเชิงรุก (Proactive Strategy) เพื่อสนับสนุนให้กิจกำรสำมำรถดำเนินธุ รกิจ
อย่ำงยั่งยืน และป้องกันกำรเกิดปัญหำอันจะเป็นอุปสรรคต่อกำรเป็นผู้ดำเนินธุรกิจ อย่ำง
รับผิดชอบ
(3) กำหนดมำตรกำรรองรับ (Reactive Strategy) กรณีเกิดเหตุกำรณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรเป็น
ผู้ดำเนินธุรกิจอย่ำงรับผิดชอบ มำตรกำรดังกล่ำวอำจประกอบด้วย กำรแจ้งให้ผู้มี ส่วน
เกี่ ย วข้ อ งและมี ส่ ว นได้ เ สี ย (Stakeholders) ได้ ท รำบข้ อ มู ล ที่ เ หมำะสมเพี ย งพอ ทั น
เหตุกำรณ์ กำรแก้ปัญหำทันทีโดยไม่รอช้ำ กำรบรรเทำควำมเสียหำยและเยียวยำผู้เสียหำย
ที่เหมำะสม รวมทั้งมีกระบวนกำรวิเครำะห์ปัญหำเพื่อกำหนดมำตรกำรเชิงรุกป้องกันกำร
เกิดเหตุซ้ำ (Preventive Strategy) เป็นต้น
(4) ได้รับกำรประเมินผลกำรดำเนินกำรด้ำน ESG ในระดับดีจำกผู้ประเมินภำยนอกที่น่ำเชื่อถือ
อำทิ กำรได้รับกำรประเมิ น ให้ เป็ นหุ้ น ยั่ง ยื น (Thailand Sustainability Investment) ของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
เกณฑ์ที่ 2: เกณฑ์การประกอบธุรกิจ (Responsible Business Criteria)
(1) ดำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ
อำทิ พนักงำน ลูกค้ำ คู่ค้ำ และประชำชนทั่วไป อย่ำงเท่ำเทียมโดยไม่แบ่งแยกควำมแตกต่ำง
ทำงด้ำนเชื้อชำติ ศำสนำ สถำนะทำงเพศ สถำนะทำงสังคม และสภำพร่ำงกำย
(2) ไม่ดำเนินธุรกิจที่สร้ำงผลกระทบเชิงลบอย่ำงชัดเจนต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อำทิ
กำรค้ำอำวุธ (Controversial Weapons) กำรพนัน กำรค้ำบริกำรทำงเพศ กำรผลิตหรือ
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เกี่ยวข้องกับธุรกิจลำมกอนำจำร กำรทำร้ำยร่ำงกำยหรือทำรุณมนุษย์ กำรทำรุณสัตว์ เป็นต้น
รวมทั้งกำรมีรำยได้หลักจำกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือยำสูบ
(3) กำหนดมำตรกำรและแนวทำงดำเนินธุรกิจโดยมีกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
อีกทั้งมีมำตรกำรที่เหมำะสมหำกพบว่ำมีกรณีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์เกิดขึ้น
(4) ปฏิบัติต่อนักลงทุนและผู้ถือหุ้นอย่ำงเสมอภำคเป็นธรรม และไม่เอำเปรียบผู้ถือหุ้นรำยย่อย
(5) ใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรประเมินควำมเสี่ยง กำหนดมำตรกำรควบคุมและ
ป้ อ งกั น ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มจำกกำรด ำเนิ นธุ ร กิจ มี น วั ต กรรมหรื อ กิ จ กรรมที่ช่ วย
ส่งเสริมกำรรักษำสิ่งแวดล้อม
เกณฑ์ที่ 3: เกณฑ์ความโปร่งใส (Transparency Criteria)
(1) เปิดเผยข้อมู ล กำรประกอบธุ รกิจที่สอดคล้องกับกำรเป็นผู้ดำเนินธุรกิจ อย่ำงรับผิดชอบ
รวมถึงผลประกอบกำร สภำวะอุตสำหกรรม และแนวโน้มกำรดำเนินธุรกิจในอนำคต ทั้งที่
เป็นกำรสำธำรณะและต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้นอย่ำงพอเพียงในระยะเวลำที่เหมำะสม
(2) เปิดโอกำสให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้เกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสียมีช่ องทำงเข้ำถึง ข้อมู ล และ
เข้ำถึงผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงควำมคิดเห็น สอบถำมข้อสงสัยได้ตำมควำมเหมำะสม
เกณฑ์ที่ 4: เกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)
(1) มีโครงสร้ำง ขนำด และองค์ประกอบคณะกรรมกำรที่เหมำะสม คณะกรรมกำรประกอบไป
ด้วยผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เพียงพอต่อกำรกำกับดูแลกิจกำรให้ดำเนินธุรกิจสอดคล้อง
กับกำรเป็นผู้ดำเนินธุรกิจอย่ำงรับผิดชอบ
(2) มีจำนวนคณะกรรมกำรอิสระที่เหมำะสม สอดคล้องกับหลักกำรมำตรฐำนและเป็นที่ยอมรับ
ของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) หรือสถำบันอื่นที่เป็นที่รู้จักและได้รับ
กำรยอมรับ
(3) คณะกรรมกำรดำเนิน กำรให้มี ก ำรแก้ไ ขอย่ำงทันท่ วงทีและเหมำะสมหำกมี กรณี ค วำม
ขัดแย้งผู้บริหำร หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนำจจัดกำรต้องไม่เป็นผู้ที่หน่วยงำนภำครัฐสอบสวนแล้ว
พบว่ำมีกำรกระทำทำงผลประโยชน์เกิดขึ้น
(4) มีมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบที่รอบคอบรัดกุม สอดคล้องแนวปฏิบัติสำกล
หรื อ มำตรฐำนที่ ไ ด้ รั บ กำรยอมรั บ เช่ น ได้ รั บ กำรรั บ รองโครงกำรแนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข อง
ภำคเอกชนไทยในกำรต่ อ ต้ ำ นกำรทุ จ ริ ต (Thailand’s Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption: CAC)
(5) กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนำจจัดกำรต้องไม่เป็นผู้ที่หน่วยงำนภำครัฐสอบสวน
แล้วพบว่ำมีกำรกระทำผิดกฎหมำยเกี่ยวข้องกับกำรทุจริต ยักยอกทรัพย์ รับสินบน หรืออื่นใด
อันก่อให้เกิดควำมเสียหำยให้แก่กิจกำร
6

กระบวนการลงทุนโดยบูรณาการปัจจัย ESG
ประเมินความเสี่ยงด้าน ESG ตามเกณฑ์
ประเมินมาตรฐาน ESG ของ กบข.
(ESG Risk Assessment)

ไม่มีความเสี่ยงที่
มีนัยสาคัญ

ไม่มีความเสี่ยง ESG
(No ESG Critical Issue)

อาจมีความเสี่ยง ESG
กาหนดประเด็นสาคัญ ESG
(Critical Issue Identifying)

ประเมินมูลค่าหุ้น/ ตัดสินใจลงทุน
(Investment Decision Making)

ศึกษาวิเคราะห์ตามประเภท
อุตสาหกรรม
ประชุมหารือกับบริษัท
(Engagement with Companies)
สรุปประเด็นที่ต้องติดตามความ
คืบหน้า
ประเมินมูลค่าหุ้น/ ตัดสินใจลงทุน
(Investment Decision Making)
กบข. จะจั ด ท ำรำยงำนผลกำรน ำปั จ จั ย ESG มำบู ร ณำกำรในกระบวนกำรตั ด สิ น ใจลงทุ น ให้
คณะอนุกรรมกำรธรรมำภิบำลทรำบเป็นประจำทุกปี
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3. การจัดตั้งกองทุนที่ใช้ ESG Index เป็นตัวเทียบวัด
กบข. จั ด สรรเงิ น กองทุ น ส่ ว นหนึ่ ง จั ด ตั้ ง กองทุ น ที่ ใ ช้ ESG Index เป็ น ตั ว เที ย บวั ด โดยใช้ ชื่ อ ว่ ำ
ESG-Focused Portfolio ที่ใช้ดัชนี Thailand Sustainability Index (THSI) ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เป็นตัวเทียบวัด โดยกลุ่มกิจกำรที่สำมำรถลงทุนได้จะต้องเป็นบริษัทที่มีรำยชื่ออยู่ในดัชนี SET 100 และ
ดัชนี THSI
กบข. พิจ ำรณำลงทุน ตำมกระบวนกำรลงทุนโดยบูรณำกำรปัจจั ย ESG และจั ดกลุ่ม หลักทรัพย์
ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
Tier 1: Positive List
หมำยถึงหลักทรัพย์ของกิจกำรที่มีกำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์ประเมินมำตรฐำน ESG ของ กบข.
อย่ำงครบถ้วนหรือทำได้ดีกว่ำที่เกณฑ์กำหนด และมีแนวโน้มในอนำคตสำหรับกำรดำเนินกำรสอดคล้องหรือ
ดีกว่ำเกณฑ์ประเมินมำตรฐำน ESG ของ กบข. หลักทรัพย์ของกิจกำรใดที่อยู่ในกลุ่มนี้มีแนวโน้มสูงที่ กบข.
จะคัดเลือกเข้ำอยู่ใน ESG-Focused Portfolio
Tier 2
หมำยถึงหลักทรัพย์ของกิจกำรที่ กบข. ประเมินแล้วพบว่ำผ่ำนเกณฑ์ประเมินมำตรฐำน ESG ของ
กบข. ในสำระสำคัญ อำจมีบำงเงื่อนไขที่ไม่สอดคล้อง แต่ไม่เป็นสำระสำคัญ มีแนวโน้มที่ จะพัฒนำหรือ
ปรับปรุงกำรดำเนินกำรที่สนับสนุนกำรเป็นผู้ดำเนินธุ รกิจ อย่ำงรับผิดชอบอย่ำงต่อเนื่อง หลักทรัพ ย์ของ
กิจกำรใดที่อยู่ในกลุ่มนี้มีแนวโน้มต่ำ-ปำนกลำงที่ กบข. จะคัดเลือกเข้ำอยู่ใน ESG-Focused Portfolio
Tier 3: Negative List
หมำยถึงกิจกำรที่ กบข. ประเมินแล้วพบว่ำไม่ผ่ำนเกณฑ์ประเมินมำตรฐำน ESG ของ กบข. ใน
สำระสำคัญ และกิจกำรมีแนวโน้มที่จะดำเนินธุรกิจและประกอบกิจกำรเช่นที่เคยเป็นมำโดยไม่มีแนวโน้มที่
จะเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ปัญหำหรือป้องกันกำรเกิดปัญหำอันเป็นอุปสรรคต่อกำรเป็นผู้ดำเนินธุรกิจ อย่ำง
รั บ ผิ ด ชอบ หลั ก ทรั พ ย์ ข องกิ จ กำรใดที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม นี้ ไ ม่ มี โ อกำสที่ กบข. จะคั ด เลื อ กเข้ ำ อยู่ ใ นกองทุ น
ESG-Focused Portfolio
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4. การเข้าหารือกับบริษัทที่ กบข. ลงทุน (Engagement)
ในฐำนะที่ กบข. เป็นนักลงทุนสถำบันที่มุ่งสร้ำงผลตอบแทนระยะยำวภำยใต้ระดับควำมเสี่ ยงที่
เหมำะสม กบข. เชื่อว่ำกำรเข้ำหำรือกับบริษัท (Engagement) จะทำให้ กบข. มีควำมเข้ำใจและสำมำรถ
ประเมินโอกำสและควำมเสี่ยงของบริษัทได้เหมำะสมยิ่งขึ้น โดย กบข. จะพิจำรณำเข้ำหำรือกับบริษัท ใน
กรณีต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
1) กบข. ต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติมหรือซักถำมข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงรับผิดชอบโดย
ให้ควำมสำคัญกับปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำล (Environmental, Social, and Governance:
ESG) รวมไปถึงโอกำสในกำรดำเนินธุรกิจ กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรป้องกันผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำก
ปัจจัย ESG อีกด้วย
2) บริษัทมีประเด็น ESG ที่ควรแก้ไขปรับปรุงหรือเป็นประเด็นปัญหำ กบข. จะเข้ำหำรือเพื่อติดตำม
กำรแก้ไขปัญหำซึ่งจะต้องเป็นกำรแก้ไขที่ต้นเหตุ และกำรกำหนดมำตรกำรป้องกันกำรเกิด เหตุซ้ำในอนำคต
ในกรณีที่ กบข. พิจำรณำแล้วว่ำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำของบริษัทไม่สำมำรถขจัดต้นเหตุของปัญหำได้
กบข. จะพิจำรณำดำเนินกำรเพิ่มเติมตำมควำมเหมำะสม เช่น กำรร่วมมือกับผู้ลงทุนรำยอื่น (Collective
Engagement) ในกำรแจ้งประเด็นข้อกังวลเกี่ยวกับธรรมำภิบำลให้บริษัทที่ลงทุนทรำบเพื่อดำเนินกำรแก้ไข
ปัญหำและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน เป็นต้น
กบข. เชื่อว่ำกำรเข้ำหำรือกับบริษัทเป็นแนวทำงที่จะส่งผลดีต่อผลประกอบกำรของทั้งบริษัทและ กบข.
และเป็นแนวทำงที่เหมำะสมกว่ำกำรยกเลิกกำรลงทุนในบริษัท เนื่องจำกกำรเข้ำหำรือกับบริษัทจะสำมำรถชี้
ให้บริษัทเห็นควำมสำคัญของกำรนำปัจจัย ESG มำบูรณำกำรในกำรดำเนินกิจกำร และยังเป็นกำรเสริมสร้ำง
ควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงบริษัทกับนักลงทุน และช่วยให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำม หำก
ปรำกฏว่ำกำรเข้ำหำรือกับบริษัทไม่ประสบผลสำเร็จ กบข. อำจพิจำรณำยกเลิกลงทุน (Divestment) ใน
บริษัทนั้นก็ได้
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5. การกาหนดกลยุทธ์การลงทุนของ กบข. เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(ESG Impact Management)
กบข. จะดำเนินกลยุทธ์ต่ำงๆ เพื่อให้กำรลงทุนของ กบข. ส่งผลในทำงบวกต่อระดับคุณภำพชีวิตของ
คนไทย สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ควบคู่ไปกับกำรได้รับผลตอบแทนทำงกำรเงิน
(ESG Impact Management)
กำรดำเนินกลยุทธ์ ESG Impact Management จะรวมไปถึงกำรสื่อสำรข้อมูลกำรดำเนินงำนด้ำน
กำรลงทุนอย่ำงรับผิดชอบของ กบข. ให้บุคคลทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงและเข้ำใจกำรดำเนินงำนของ กบข. ได้
โดยง่ำย และกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ถึงควำมสำคัญของกำรลงทุนอย่ำงรับผิดชอบและกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน เช่น กำรจัดกิจกรรมร่วมกับนักลงทุนสถำบันในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อสร้ำงกระแส ESG ในกำรลงทุนใน
สั ง คมไทย ซึ่ ง จะมี ส่ ว นช่ ว ยในกำรพั ฒ นำธรรมำภิ บ ำลกำรลงทุ น ของตลำดทุ น ไทยให้ ทั ด เที ย มกั บ
มำตรฐำนสำกล และช่ ว ยยกระดั บ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของประเทศให้ มี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ชุ ม ชน
สิ่งแวดล้อมและยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล

6. นโยบายยกเลิกการลงทุน (Divestment Policy)
กบข. เชื่อว่ำกำรเข้ำหำรือกับบริษัทที่มีประเด็นปัญหำด้ำน ESG เป็นแนวทำงที่เหมำะสมกับกำร
ลงทุนเพื่อสร้ำงผลตอบแทนในระยะยำว และหำกไม่มีเหตุที่จำเป็นอย่ำงถึงที่สุด กบข. จะไม่ยกเลิกกำรลงทุน
ในกิจกำร เนื่องจำกกำรยกเลิกกำรลงทุนในกิจกำรจะทำให้ กบข. ไม่มีสิทธิที่จะแสดงบทบำทในฐำนะเจ้ำของ
กิจกำร เช่น กำรเข้ำประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือกำรเข้ำหำรือกับบริษัทเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำหรือปรับปรุง
กำรดำเนินกำรซึ่งอำจส่งผลเสียต่อกำรลงทุนระยะยำวได้
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่บริษัทมีประเด็นด้ำน ESG และไม่มีควำมพยำยำมในกำรปรับปรุงแก้ไขใดๆ
หลังจำกกำรเข้ำหำรือ หรือบริษัทไม่เปิดโอกำสให้เข้ำหำรือ หรือประเด็นร้ำยแรง เช่น มีกำรตบแต่งบัญชี
เป็นต้น กบข. จะพิจำรณำยกเลิกกำรลงทุน

บทสรุป
กบข. เชื่อว่ำกำรลงทุนอย่ำงรับผิดชอบโดยให้ควำมสำคัญกับปัจจัย ESG เป็นสิ่งสำคัญที่จะ
ช่วยให้บรรลุเป้ำหมำยกำรสร้ำงผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและยั่งยืน ตลอดจนเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้แก่
ธุรกิจและสังคมควบคู่กันไปด้วย
................................
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