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หัวข้อ เดิม ใหม่ 
2. ประเภทกองทุน 
 
 

ประเภทการลงทุนตามลกัษณะพิเศษอื่นๆ 
- กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพท่ีมกีารรับโอนเงินจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
(ที่รับโอนจาก PVD แตไ่มไ่ด้แบง่ Class โดยมีระบบแบง่แยกบญัชี มลูคา่เงิน 
และทะเบียนผู้ ถือหนว่ยออกจาก RMF ปกต)ิ 

ประเภทการลงทุนตามลกัษณะพิเศษอื่นๆ 
- กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพท่ีมกีารรับโอนเงินจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพ (ที่รับโอนจาก PVD แตไ่มไ่ด้แบง่ 
Class โดยมีระบบแบง่แยกบญัชี มลูคา่เงิน และทะเบียนผู้ ถือหนว่ยออกจาก RMF ปกต)ิ 
- กองทนุรวมเพื่อความยัง่ยืน (SRI Fund) 
ความยั่งยนืตามหลักสากล 
- Peace and Justice Strong Institutions (สนัติภาพ ยตุิธรรม และสถาบนัท่ีเข้มแข็ง) 
- อื่นๆ 
การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption) ซึง่เป็นหลกัปฏิบตัิที่ 10 ของ UN Global Compact  
และปฏิบตัิตามหลกัการ G20/ OECD Principles of Corporate Governance 
กลยุทธ์การลงทุน (ตามประกาศ SRI Fund) 
- ESG Integration 

รายละเอียดเพิม่เตมิเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ 
กองทนุมีนโยบายการลงทนุในตราสารแหง่ทนุของบริษัทจดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และหรือตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ หรือ
ตลาดรองอื่นๆของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยเน้นลงทนุในบริษัท
ที่มีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี รวมถึงบริษัทท่ีรับการรับรองเป็นสมาชิกแนว
ร่วมปฎิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ (CAC) ซึง่
การพิจารณาการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอาจพิจารณาจากการจดัอนัดบั CG 
Scoring ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย หรือหนว่ยงานอื่น
ใดที่เก่ียวข้อง โดยเฉลีย่รอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
…. 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ 
กองทนุมีนโยบายการลงทนุในตราสารแหง่ทนุของบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
และหรือตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ หรือตลาดรองอื่นๆของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยเน้น
ลงทนุในบริษัทท่ีมกีารก ากบัดแูลกิจการท่ีดี รวมถึงบริษัทท่ีได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมตอ่ต้าน  
คอร์รัปชนัของภาคเอกชนไทย (CAC) ซึง่การพิจารณาการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอาจพิจารณาจากการจดั
อนัดบั CG Scoring ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหนว่ยงานอื่นใดทีเ่ก่ียวข้อง 
โดยเฉลีย่รอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 …. 
เพิ่ม 
วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยนื 
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หัวข้อ เดิม ใหม่ 
  

กองทนุจะลงทนุในบริษัทท่ีมีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Governance) เพื่อให้สอดคล้องกบัการ
ลงทนุแบบยัง่ยืน (Sustainable Investment) 

 
กรอบการลงทุน 
กองทนุจะลงทนุในบริษัทท่ีมีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Governance) ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก
แนวร่วมตอ่ต้านคอร์รัปชนัของภาคเอกชนไทย (CAC) ซึง่การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอาจพิจารณาจากการจดั
อนัดบั CG Scoring ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหนว่ยงานอื่นใดทีเ่ก่ียวข้อง 

 
กลยุทธ์การลงทุน 
o กลยุทธ์การลงทุน กองทนุเน้นกลยทุธ์การลงทนุท่ีน าปัจจยัด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล 
(ESG) มาพิจารณาในกระบวนการตดัสนิใจลงทนุ (ESG Integration) ซึง่เป็นการน าข้อมลูด้านการเงินและ
ด้านความยัง่ยืนของธุรกิจ  มาใช้ในวิเคราะห์และคดัเลอืกหลกัทรัพย์อยา่งเป็นระบบ เพื่อสร้างผลตอบแทน
ในระยะยาวและสร้างผลกระทบเชิงบวกหรือลดผลกระทบเชิงลบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 
o การคัดเลือกหลกัทรัพย์ หลกัทรัพย์ที่กองทนุลงทนุเป็นหลกัทรัพย์ของบริษัทท่ีมีการก ากบัดแูลกิจการ
ที่ดี (Good Governance) ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมตอ่ต้านคอร์รัปชนัของภาคเอกชนไทย 
(CAC) ซึง่การก ากบัดแูลกิจการที่ดีอาจพจิารณาจากการจดัอนัดบั CG Scoring ของสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหนว่ยงานอื่นใดที่เก่ียวข้อง และเป็นหลกัทรัพย์ที่ผา่นกระบวนการ
วิเคราะห์หลกัทรัพย์ที่ค านงึถึงปัจจยัด้านความยัง่ยืนและด้านการเงิน ด้วยวิธีและกระบวนการภายในของ
บริษัทจดัการ เพื่อใช้ประกอบการตดัสนิใจในการลงทนุ 
o กระบวนการวิเคราะห์หลกัทรัพย์ที่เกี่ยวเน่ืองกับ ESG บริษัทจดัการจะท าการวิเคราะห์หลกัทรัพย์ 
โดยเร่ิมจากการประเมินความเสีย่งด้าน ESG (ESG Risk Assessment) และผนวกปัจจยัด้าน ESG ใน
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หัวข้อ เดิม ใหม่ 
กระบวนการจดัการลงทนุ (ESG integration) ของบริษัทจดัการ  และก าหนดประเด็น ESG ที่ส าคญั ซึง่
อาจจะแตกตา่งกนัในแตล่ะกลุม่อตุสาหกรรม (Critical Issue Identifying) ในขัน้ตอนการวิเคราะห์
หลกัทรัพย์ จากนัน้บริษัทจดัการอาจจะมีการประชมุหารือกบับริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ในประเด็นทีส่งสยั
หรือมีความกงัวล (Engagement with Companies) เพื่อน าข้อมลูดงักลา่วมาประกอบการประเมินมลูคา่
หลกัทรัพย์และตดัสนิใจลงทนุ (Investment Decision Making) โดยกลยทุธ์ ESG Integration 
หมายความรวมถึงการวิเคราะห์และและคาดการณ์งบการเงิน (Company Financial Analysis) เช่น การ
คาดการณ์ยอดขายที่อาจเพิ่มขึน้จากสนิค้าของธุรกิจทีเ่ป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม หรือต้นทนุของบริษัทท่ีอาจ
สงูขึน้จากความเสีย่งด้าน ESG เป็นต้น โดยบริษัทจดัการจะน าข้อมลูจากการคาดการณ์ดงักลา่วมา
ประกอบการประเมินมลูคา่หลกัทรัพย์ในวิธีตา่ง ๆ (Financial Model) เช่น การให้สว่นเพิ่ม (Premium) ใน
การประเมินมลูคา่หุ้นของบริษัทที่มีการบริหารจดัการด้าน ESG ที่ดีกวา่บริษัทอื่นในอตุสาหกรรมเดียวกนั 
เป็นต้น  

 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะท าการวเิคราะห์ ESG ด้วยแบบประเมินภายในท่ีจดัท าโดยทีมผู้จดัการกองทนุและ 
นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ โดยใช้ข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้ประกอบการประเมินด้วย 
(1) ข้อมลูจากการเข้าเยีย่มชมบริษัทและพบปะผู้บริหารของบริษัท 
(2) ข้อมลูอื่นๆ ที่เปิดเผยตอ่สาธารณะ 
(3) ข้อมลูจากผู้ให้บริการข้อมลู  
โดยบริษัทจดัการเช่ือวา่การวเิคราะห์การลงทนุท่ีครอบคลมุประเดน็ด้าน ESG เหลา่นีจ้ะชว่ยให้กองทนุรวม
สามารถบรรลเุป้าหมายด้านการลงทนุอยา่งยัง่ยืนได้  
นอกจากนี ้บริษัทจดัการมีระบบการให้คะแนนและจดัอนัดบั ESG ส าหรับหลกัทรัพย์แตล่ะตวัที่อยูภ่ายใต้
กรอบการลงทนุ โดยจะพิจารณาให้น า้หนกัของแตล่ะปัจจยั (E/S/G) ที่แตกตา่งกนัตามแตล่ะกลุม่
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หัวข้อ เดิม ใหม่ 
อตุสาหกรรม เนื่องจากความส าคญัและผลกระทบของแตล่ะปัจจยัอาจไมเ่ทา่กนัในแตล่ะกลุม่
อตุสาหกรรม 

กระบวนการท า ESG Integration ของบริษัทจัดการ 
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หัวข้อ เดิม ใหม่ 
กระบวนการประเมินด้าน ESG ของบริษัทจดัการ 

 

 
 
 

o การอ้างอิงดัชนีชีว้ัดที่สอดคล้องกับความยั่งยนื ดชันีชีว้ดั (Benchmark) ของกองทนุ คือ ดชันี
ผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET TRI: SET Total Return Index) โดยผู้จดัการ
กองทนุเลอืกใช้ดชันีชีว้ดัดงักลา่ว เนื่องจากกองทนุเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลีย้งชีพ 
(KTHAICGRMF) เกิดจากการท่ีบริษัทจดัการในประเทศไทย 11 แหง่ ร่วมกนัก่อตัง้กองทนุรวมธรรมาภิบาล
ไทย (Thai CG Funds) ซึง่มีการก าหนดหลกัเกณฑ์การลงทนุร่วมกนัเพื่อสง่เสริมให้บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงผู้ลงทนุตระหนกัถึงความส าคญัของการมีธรรมาภิบาลท่ีดี อนัจะเป็นการพฒันา
ตลาดทนุไทยไปสูค่วามยัง่ยืนตอ่ไป อยา่งไรก็ดี ในช่วงที่กองทนุเปิดเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก ยงัไมม่ี
ดชันีชีว้ดัที่เก่ียวกบัความยัง่ยืน ท าให้คณะกรรมการก าหนดหลกัทรัพย์และหลกัเกณฑ์ในการลงทนุของ
กองทนุรวมธรรมาภิบาลไทย (“คณะกรรมการ”) ซึง่ประกอบด้วยตวัแทนจากบริษัทจดัการ 11 แหง่ ได้
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หัวข้อ เดิม ใหม่ 
พิจารณาร่วมกนัและมีมติวา่ SET TRI ถือเป็นดชันีชีว้ดัที่เหมาะสมที่สดุในขณะนัน้ ประกอบกบัมจี านวน
บริษัทจดทะเบียนท่ีครอบคลมุการลงทนุตามกรอบการลงทนุของกองทนุรวมธรรมาภิบาลไทยมากทีส่ดุเมื่อ
เทียบกบัดชันีอื่น อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการจะมกีารทบทวนดชันีชีว้ดัอยา่งสม ่าเสมอหากมีดชันชีีว้ดัที่
เก่ียวกบัความยัง่ยืนที่เหมาะสม 
o ข้อจ ากัดด้านการลงทุน เนื่องจากกองทนุมีกรอบการลงทนุในบริษัทท่ีได้รับการรับรองเป็นสมาชิก
แนวร่วมตอ่ต้านคอร์รัปชนัของภาคเอกชนไทย (CAC) และได้รับการจดัอนัดบั CG Scoring อยูใ่นเกณฑ์ที่
ดีจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหนว่ยงานอื่นใดทีเ่ก่ียวข้อง ท าให้กองทนุอาจ
ไมส่ามารถลงทนุในบริษัทอื่นทีม่ปัีจจยัพืน้ฐานดีหรือมีศกัยภาพในการท าก าไรท่ีดี แตไ่มเ่ข้าหลกัเกณฑ์
ตามทีก่รอบการลงทนุก าหนด 

 
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุนอย่างยั่งยนื 
o ความเสีย่งจากการพึง่พาข้อมลูด้าน ESG จากแหลง่ข้อมลูภายนอก เพื่อใช้ในการวเิคราะห์และ
คดัเลอืกหลกัทรัพย์อาจมีข้อมลูทีไ่มส่มบรูณ์ หรือไมถ่กูต้อง ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะค้นหาข้อมลูเพิ่มเติมจาก
รายงานประจ าปี และรายงานความยัง่ยืนของบริษัท เพื่อให้ข้อมลูที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์มีความถกูต้อง
มากขึน้ 
o ความเสีย่งจากการลงทนุแบบกระจกุตวัในหลกัทรัพย์ทีเ่ก่ียวข้องกบัความยัง่ยืน เนื่องด้วยข้อจ ากดัด้าน
กรอบการลงทนุ ท าให้กองทนุไมส่ามารถลงทนุในบางหลกัทรัพย์ได้ 
o ความเสีย่งจากการลงทนุในหลกัทรัพย์ที่อาจไมเ่ป็นไปตามกรอบการลงทนุด้านความยัง่ยืนทีก่องทนุ
ก าหนด  ตวัอยา่งเช่น การลงทนุในตราสารทางการเงินประเภทตา่งๆ ท่ีผู้ออกหลกัทรัพย์ไมม่ีอ านาจ
ควบคมุ หรือกรณีคูค้่าของผู้ออกหลกัทรัพย์ (ผู้ขายสนิค้า ผู้ รับจ้าง และ/หรือผู้ให้บริการ) มีการปฏิบตัิไม่
เป็นไปตามกรอบการลงทนุด้านความยัง่ยืน   
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o ความเสีย่งจากการไมส่ามารถซือ้หรือขายหลกัทรัพย์บางตวัได้ในราคาหรือช่วงเวลาที่เหมาะสม ด้วย
เง่ือนไขด้านความยัง่ยืนทีก่องทนุก าหนด  
o ความเสีย่งด้าน ESG  

 ความเสีย่งด้านสิง่แวดล้อม เช่น ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ (Climate 
Change) ที่มีผลตอ่การด าเนินธุรกิจ ผลกระทบจากการขาดแคลนน า้ (Water Scarcity) ที่มตีอ่
กระบวนการผลติหรือบริการ การเก็บภาษีภาคอตุสาหกรรมหรือธุรกิจที่ปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(Carbon Tax) ท าให้มีคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้ มลพิษทางอากาศจากการก่อสร้างหรือจากโรงงานตา่งๆทีอ่าจ
สง่ผลตอ่ชมุชนโดยรอบ เป็นต้น 
 ความเสีย่งด้านสงัคม เช่น การเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากร ความปลอดภยัของชมุชนและ
สงัคม การละเมิดสทิธิมนษุยชนในหว่งโซอ่ปุทาน การเปลีย่นแปลงของพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนใน
สงัคม ความเสีย่งในการบริหารทรัพยากรบคุคล เป็นต้น 
 ความเสีย่งด้านธรรมาภิบาล เช่น กรณีที่องค์กรไมเ่ปิดเผยข้อมลูทีม่ีนยัส าคญั ซึง่อาจสง่ผลตอ่ผู้มี
สว่นได้เสยี ความเสีย่งจากการเข้าไปลงทนุในประเทศทีม่ีปัญหาด้านคอร์รัปชัน่ ความบกพร่องใน
มาตรการก ากบัดแูลภายในองค์กร การใช้ข้อมลูภายในท่ีไมเ่หมาะสม เป็นต้น 
 

แนวทางการด าเนินการ และมาตรการควบคุมผลกระทบ กรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุนด้านความยั่งยนื 
o การมีส่วนร่วมของบริษัทจัดการ  บริษัทจดัการมแีนวทางในการเข้าพบปะกบัผู้บริหารของบริษัทจด
ทะเบียนอยา่งสม า่เสมอ เพื่อติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบยีนอยา่งมี
ประสทิธิภาพ ซึง่ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ทีมผู้จดัการกองทนุได้ร่วมแสดงและแลกเปลีย่นมมุมอง วสิยัทศัน์ 
กบั ผู้บริหารและฝ่ายจดัการของบริษัทจดทะเบียน ถึงแนวทางการด าเนินงานและกลยทุธ์ของบริษัทใน
ระยะยาว ทัง้นี ้ในกรณีที่มีประเดน็ท่ีนา่กงัวลและอาจสง่ผลกระทบในเชิงลบตอ่พอร์ตการลงทนุและหรือ
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วตัถปุระสงค์ของกองทนุ บริษัทจดัการจะมีการยกระดบัการติดตามและตรวจสอบโดยอาจพิจารณาหารือ
เร่ืองดงักลา่วกบัคณะกรรมการของบริษัทนัน้ๆ รวมถึงจดัการประชมุหรือสง่จดหมายเพื่อสอบถามถึงความ
ชดัเจนในประเด็นตา่งๆ ท่ีไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุด้านความยัง่ยืน และติดตามประเด็นดงักลา่ว
อยา่งตอ่เนื่องเพื่อให้มีพฒันาการในทางทีด่ีขึน้ เพื่อให้หลกัทรัพย์ของบริษัทดงักลา่วมคีณุสมบตัิที่กองทนุ
สามารถลงทนุได้ตามหลกัความยัง่ยืนตามเดิม โดยทีมผู้จดัการกองทนุจะท าการประเมินผลกระทบจาก
สถานการณ์ตา่ง ๆ ตอ่ประมาณการผลการด าเนินงานของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์และปรับกลยทุธ์การ
ลงทนุให้เหมาะสม ทัง้นี ้หากบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ที่กองทนุลงทนุไมส่ามารถด าเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายด้านความยัง่ยืนได้ในเวลาที่เหมาะสมและไมม่เีหตผุลอนัสมควรในประเด็นที่อาจขดักบันโยบาย
การลงทนุของกองทนุ ทีมผู้จดัการกองทนุจะพจิารณาลดสดัสว่นหรือไถ่ถอนการลงทนุในบริษัทผู้ออก
หลกัทรัพย์ดงักลา่ว ตามความเหมาะสมตอ่ไป 
o การใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุน  บริษัทจดัการมีนโยบายภายในเก่ียวกบัการใช้สทิธิออกเสยีง
ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในฐานะบริษัทจดัการ ซึง่แนวทางการออกเสยีงในแตล่ะวาระการประชมุได้ระบไุว้อยา่ง
ชดัเจน โดยแนวทางการออกเสยีงนีใ้ช้กบักองทนุตราสารทนุของบริษัทจดัการทกุกองทนุ รวมถึงกองทนุ
รวมเพื่อความยัง่ยืน (SRI Fund) ด้วยเช่นกนั  
o ความร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม โดยสว่นใหญ่บริษัทจดัการ
เลอืกที่จะสือ่สารกบับริษัทท่ีลงทนุเป็นการสว่นตวั (Private Discussion) เนื่องจาก บริษัทจดัการมคีวาม
เช่ือมัน่ในการรักษาความสมัพนัธ์ที่ดีกบัผู้บริหารของบริษัทท่ีลงทนุ และเพื่อเป็นการป้องกนัการเข้าใจผิด
และผลลพัธ์ที่ไมค่าดคิดที่อาจเกิดขึน้จากการสือ่สารตอ่สาธารณะในวงกว้าง ส าหรับการด าเนินการกบั
บริษัทท่ีมีข้อกงัวลและไมส่ามารถแก้ไขปัญหาได้หลงัจากเพิ่มระดบัในการติดตาม บริษัทจดัการอาจมีการ
ร่วมมือกบัผู้ลงทนุอื่น (ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ) หรือผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทตามที่เห็นสมควร 
เพื่อให้กิจการท่ีลงทนุเห็นความส าคญัของประเด็นข้อกงัวลของบริษัทจดัการและน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลง
ในทางทีด่ีขึน้ตอ่ไป 
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o มาตรการควบคุมผลกระทบ บริษัทจดัการจะท าการประเมินและทบทวนกระบวนการลงทนุอยา่ง
สม ่าเสมอ เพื่อให้เป็นการลงทนุของกองทนุรวมเป็นไปตามวตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุของกองทนุ
รวมที่ให้ความส าคญักบัความยัง่ยืน 
 
ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ 
… 

 


