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สารจากบริษัท
เรียน

ท่ านผู้ลงทุน

สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้ อม ทังโรคอุ
้
บตั ิใหม่อย่างไข้ หวัด COVID-19 ภัยหนาวในประเทศตะวันตก หรื อภัยแล้ งใน
ประเทศไทย ที่เกิดขึ ้นทัว่ โลกในปี ที่ผ่านมา ส่งผลให้ แนวคิดเกี่ยวกับ “การลงทุนอย่างยัง่ ยืน” ยังคงพัฒนาและเดินหน้ าไปอย่าง
ต่อเนื่อง ทังในระดั
้
บโลก และในประเทศไทย
จากรายงานของ Morningstar พบว่ากองทุนที่ลงทุนภายใต้ แนวคิดเรื่ องความยัง่ ยืนซึง่ ให้ ความสาคัญกับสิ่งแวดล้ อม
(Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรื อ ESG ในปี 2563 ทั่วโลกมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้ การ
จัดการ (AUM) ในกองทุนกลุ่มนี ้ขยับขึ ้นมาทาจุดสูงสุดใหม่ที่ 1.65 ล้ านล้ านดอลลาร์ เติบโต 29% เทียบกับปี ก่อนหน้ า ซึง่ ลาพัง
ไตรมาส 4 ปี 2563 เพียงไตรมาสเดียวทัว่ โลกมีเม็ดเงินไหลเข้ ากองทุนกลุ่มนี ้ถึง 152 พันล้ านดอลลาร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศพัฒนาแล้ วอย่างสหรัฐฯ มีเม็ดเงินใหม่ไหลเข้ าถึง 51 พันล้ านดอลลาร์ ในปี 2563 ซึ่งก้ าวกระโดดจากเม็ดเงินไหลเข้ า
ราว 21 พันล้ านดอลลาร์ ในปี 2562 สะท้ อนให้ เห็นถึงการที่นกั ลงทุนทัว่ โลกให้ ความสาคัญกับเรื่ องดังกล่าวเพิ่มขึ ้น
บลจ. ไทยพาณิชย์ ให้ ความสาคัญกับหลักการด้ านความยัง่ ยืนทัง้ 3 ประการได้ แก่ 1. ด้ านสิ่งแวดล้ อม 2. ด้ านสังคม
และ 3. ด้ านธรรมาภิบาล ทัง้ ในแง่การดาเนินงานและการลงทุน โดยการลงทุนในหุ้นยั่งยืนจะต้ องลงทุนในหุ้นที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเหล่านี ้ ซึ่งต่อเนื่องจากปี ก่อนๆ ที่ บลจ. ไทยพาณิชย์ ในฐานะสมาชิกของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนได้ ร่วมเป็ น
ก าลัง สาคัญ ในการขับ เคลื่ อ นอุตสาหกรรมทัง้ นโยบายที่ เกี่ ยวกับ “การระงับลงทุน ” (Negative List Guideline) ในบริ ษัท
จดทะเบี ย นที่ ไ ม่ ใ ห้ ค วามใส่ ใ จกับ ปั จ จัย ด้ า นความยั่ง ยื น (ESG) รวมถึ ง ข้ อ ตกลงในการ “ร่ ว มกั น ส่ ง เสริ ม ” (Collective
engagement) เพื่อให้ บริ ษัทจดทะเบียนให้ ความสาคัญมากขึ ้นกับปั จจัยดังกล่าว ซึ่งในปี 2563 ทาง บลจ. ไทยพาณิชย์ ก็ได้
เข้ าร่ วมประชุมกับทางสมาคมบริ ษั ทจัดการลงทุนเป็ นประจา และพบประกับผู้บริ หารบริ ษัทจดทะเบียนเพื่อซักถามและ
เสนอแนะในกรณีที่มีประเด็นด้ าน ESG ที่ควรได้ รับความใส่ใจเพิ่มขึ ้น
ทัง้ นี ้ บลจ. ไทยพาณิ ชย์ ยังคงยืนยัน ที่จะส่งเสริ มรู ปแบบการลงทุน อย่างยั่งยืน ด้ วยการนาหลักเกณฑ์ ESG มา
ประกอบการตัดสินใจลงทุนเพื่อสร้ างผลตอบแทนที่ ดีอย่างยัง่ ยืน ซึ่งจะเป็ นสิ่งที่ดีที่สดุ ต่อทังตั
้ วผู้ลงทุน สังคม และประเทศใน
ระยะยาว
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด

นางนันท์มนัส เปี่ ยมทิพย์มนัส
รองกรรมการผู้จดั การ
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารการลงทุน
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หลักปฏิบัตทิ ่ี 1 : กาหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด (“บลจ. ไทยพาณิชย์”) ได้ กาหนดนโยบายธรรมาภิบาล
การลงทุน และนโยบายดังกล่าวได้ รับการอนุมตั ิและการทบทวนจากคณะกรรมการบริษัท โดยเปิ ดเผยผ่าน
https://www.scbam.com/medias/upload/ann/Web-I-Code.pdf
หลักปฏิบัตทิ ่ี 2 : มีการป้ องกันและจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ อย่ างเพียงพอเพื่อประโยชน์ ท่ดี ที ่สี ุดของ
ลูกค้ า
บลจ. ไทยพาณิชย์ ได้ กาหนดการป้องกันและจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ซึง่ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทังนี
้ ้ ได้ เปิ ดเผยการทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ผ่านทาง https://www.scbam.com/th/about/about-conflict/
หลักปฏิบัตทิ ่ี 3 : ตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่ างใกล้ ชดิ และทันเหตุการณ์ (Actively)
ในปี 2563 ที่ผ่านมา บลจ. ไทยพาณิชย์ ได้ มีการตัดสินใจและติดตามการดาเนินงานของบริษทั ที่ลงทุนอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน และข้ อจากัดการลงทุนของพอร์ ตการลงทุน
และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้ อตกลงร่ วมกันของสมาชิกสมาคมบริ ษัทจัดการ
ลงทุน นอกจากนัน้ บริ ษัทยังได้ มีการกาหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน โดยมีการเปิ ดเผยผ่านนโยบายการลงทุนของ
SCBAM ซึ่งได้ มีการนา ปั จจัยด้ าน ESG มาใช้ ตั ้งแต่การพิจารณาเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ ไปจนถึงการพิจารณาใช้ สิทธิออก
เสียงการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีประเด็นหลักดังต่อไปนี ้
ด้ านการลงทุนตราสารทุน บลจ. ไทยพาณิชย์ ได้ มีการปรับปรุงระบบการให้ คะแนน ESG Score ซึ่งใช้ เป็ น
ส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์การลงทุนเบื ้องต้ น (Preliminary Screening) โดยนอกจากจะอ้ างอิงข้ อมูลจากหลายแหล่ง อาทิเช่น
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท (IOD) โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (CAC) สถาบัน
ไทยพัฒน์ (Thaipat Institute) ปั จจัยด้ านความรั บผิ ดชอบต่ อสังคม (Corporate Social Responsibility) หลักธรรมมาภิ บาลในการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ (Corporate Governance) การเปิ ดเผยข้ อมู ล สู่ ส าธารณะ (Information Disclosure) และการค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholder) แล้ วนัน้ ในปี ที่ผ่านมา บลจ. ยังได้ ริเริ่ มจัดทาแบบสอบถาม SCBAM ESG
Questionnaires เพื่อสอบถามข้ อมูลปั จจัยด้ าน ESG เพิ่มเติมไปจากแหล่งข้ อมูลทัว่ ไป โดยส่งไปยัง บริ ษัทที่ บลจ. ลงทุน เพื่อ
ข้ อมูลใหม่ดงั กล่าวมาประกอบการให้ คะแนน ESG เพิ่มเติมด้ วย
ด้ านการลงทุนในตราสารหนี ้ ทางฝ่ ายวิเคราะห์เครดิตได้ นาข้ อมูลเกี่ยวกับปั จจัยด้ าน ESG ดังกล่าวมาใช้
ร่ วมกับข้ อมูลเชิงคุณภาพเช่น ความเห็นของผู้สอบบัญชี คดีฟ้องร้ อง ตลอดจนข้ อมูลเชิงปริ มาณเช่น งบการเงิน เป็ นต้ น เพื่อ
นามาประกอบการวิเคราะห์เพื่อกาหนดกรอบวงเงินในการลงทุนด้ วย
นอกจากนันทาง
้
บลจ. ยังมีการติดตามการดาเนินงานของบริ ษัทที่ลงทุนอย่างสม่าเสมอโดยพิจารณาจาก
ผลประกอบการของบริ ษัท คุณภาพของรายงานและการเปิ ดเผยข้ อมูล การจัดประชุมพบปะกรรมการและฝ่ ายจัดการ การ
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ประชุมผู้ถือหุ้น และข้ อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทที่ลงทุน ตามความเหมาะสมกับนัยสาคัญต่อการลงทุน รวมถึงได้
ทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน ในการใช้ สิทธิออกเสียง “ไม่เห็นด้ วย” กับวาระที่ขดั ต่อเกณฑ์การใช้ สิทธิออกเสียงฯ หรื อ
ขัดต่อหลักบรรษัทภิบาลในหลายโอกาส ซึ่งเป็ นการแสดงถึงความเอาใจใส่และจริ งจังในประเด็นดังกล่าวอย่างเป็ นรูปธรรมใน
ทุกมิติ ทังก่
้ อนและหลังการลงทุน
ทังนี
้ ้ ในปี ที่ผ่านมา พบว่ามีบริ ษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (IOD
Score) ด้ วยคะแนน 3 คะแนนหรื อสูงกว่า จานวน 616 บริ ษัท เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 5 ทัง้ นี ้ จานวนบริ ษัทที่ผ่านการคัดเลือกเข้ าสู่
รายชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ ของกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (CG Fund Universe) จานวน 261 บริษัท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13
หลักปฏิบัตทิ ่ี 4 : เพิ่มระดับในการติดตามบริษทั ที่ลงทุน เมื่อเห็นว่ าการติดตามในหลักปฏิบัติท่ี 3 ไม่ เพียงพอ
(Escalating Investee Companies)
ในปี 2563 ทาง บลจ. ไทยพาณิ ช ย์ ได้ มี ก ารติ ด ตามในการลงทุน โดยมี ม าตรการในหลายระดับ เช่ น
Negative List ในการจากัดการลงทุนในบริ ษัทที่มีประเด็นที่มีผลกระทบต่อเรื่ อง ESG ตลอดจนถึง การนัดเข้ าพบผู้บริ หาร
(Positive Engagement) พร้ อมกั บ บริ ษั ท สมาชิ ก สมาคมบริ ษั ท จัด การลงทุ น (Collective engagement) เพื่ อ สร้ างความ
ตระหนักถึงความสาคัญของเรื่ องบรรษัทภิบาล และก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างเป็ นรูปธรรม โดยมีเหตุการณ์ต่างๆ
อาทิ
•

กรณี ที่ บริ ษัทจดทะเบียนฯ ที่ประกอบธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ทาจากแก้ วแห่งหนึ่ง ได้ มีการแจ้ งมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เรื่ องการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ การเข้ าทารายการกับบริ ษัทที่เกี่ยวโยงกัน การเพิ่มทุน และการ
เรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดของการทารายการ มีส่วนที่อาจไม่เป็ นประโยชน์ต่อ ผู้ถือหุ้น ทาง
บลจ. จึงได้ มีการติดต่อโดยตรงกับทางบริษัทฯ เพื่อขอเข้ าพบผู้บริหาร (Positive Engagement) และเพื่อแลกเปลีย่ น
มุมมองและข้ อกังวลต่อความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าว ส่งผลให้ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทใน
เวลาต่อมา คณะกรรมการฯ ได้ ลงมติ แจ้ งยกเลิกการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และนากลับไปพิจารณาใหม่ใน
รูปแบบที่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น เราจึงนาออกจาก Negative List ในภายหลัง

•

กรณี ที่ บริ ษั ท จดทะเบี ยนฯ ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ เกี่ ย วกับ การคมนาคมท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ง มี ก ารประกาศยกเว้ น
ข้ อกาหนดในสัญญาที่มีนัยสาคัญต่อรายได้ ของบริ ษัทในระยะยาว แม้ จะเป็ นการให้ ความช่วยเหลือต่อ
ผู้ประกอบการในช่วงวิกฤติ COVID-19 แต่ก็ทาให้ เกิดข้ อสงสัยและความกังวลต่อการดาเนินงานในอนาคต
ตลอดจนเกิดความสงสัยต่อการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย ทาง บลจ. จึงทาการติดต่อโดยตรง
กับทางบริ ษัทฯ และร่ วมกับทาง ESG Engagement Committee ของทาง AIMC ขอเข้ าพบแลกเปลี่ยน
มุมมองและฟั งคาชีแ้ จงถึงความสมเหตุสมผลในมาตรการช่วยเหลือดังกล่าว จนได้ รับคาชีแ้ จงว่าการ
ตัดสินใจดังกล่าวตั ้งอยู่บนพื ้นฐานของการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างไร และทาไปอย่างรอบคอบ
เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยทางฝ่ ายวิเคราะห์การลงทุนก็ทาการติดตามพัฒนาการในประเด็นดังกล่าว
อย่างใกล้ ชิด
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หลักปฏิบัตทิ ่ี 5 : เปิ ดเผยนโยบายการใช้ สิทธิออกเสียงและผลการใช้ สิทธิออกเสียง
บลจ. ไทยพาณิชย์ ในฐานะตัวแทนผู้ถือหลักทรัพย์ ได้ มีการใช้ สิทธิออกเสียงในการบริหารจัดการเพื่อให้
เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิที่ 3 ซึง่ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายการใช้ สิทธิออกเสียงและผลการใช้ สิทธิออกเสียงได้
โดยเปิ ดเผยผ่าน https://www.scbam.com/th/about/about-conflict/
หลักปฏิบัตทิ ่ี 6 : ร่ วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้ เสียตามความเหมาะสม(Collective Engagement)
บลจ. ไทยพาณิชย์ ยังคงมุ่งมัน่ ที่จะเดินหน้ าเป็ นกาลังสาคัญ และมีบทบาทเชิงรุก ต่อเนื่องจากในปี ก่อนๆ ที่
ได้ เข้ าร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือด้ านการลงทุนอย่างรับผิดชอบ (ESG Collaborative Engagement) ของนักลงทุน
สถาบันในการลงนามแนวปฏิบตั ิ “การระงับลงทุน” (Negative List Guideline) สาหรับบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่มีก ารประกอบธุรกิจหรื อการบริ หารกิจการโดยไม่คานึงถึงปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม (Environment) สังคม
(Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรื อ ESG ตลอดจนกรณีที่มีการกระทาผิด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 ในประเด็นที่ร้ายแรง โดย บลจ. เข้ าร่ วมกับกองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ (กบข) และนักลงทุนสถาบันรวม 32
แห่ง เพื่อยึดมัน่ การลงทุนอย่างรับผิดชอบซึง่ จะช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดแี ก่การลงทุนในประเทศ และมีส่วนช่วยขับเคลื่อนตลาด
ทุ น ไทยให้ เติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น ทั ง้ นี ้ ผู้ ลงทุ น สามารถค้ น หาข้ อมู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ จ าก https://www.scbam.com/th/newsupdate/fund-news/news19082019
ทังนี
้ ้ นอกจาก บลจ. ไทยพาณิชย์ จะได้ ร่วมกับ สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน และ กบข. ในการขอเข้ าพบผู้บริ หาร
บริ ษัท ตามแนวทาง Collective engagement และ Positive engagement อย่าสม่าเสมอดังตัวอย่างที่กล่าวไปแล้ วนัน้ บลจ. ยังได้ ร่วม
นาเสนอความเห็นและแนวทางที่อาจเป็ นประโยชน์ในที่ประชุมกับสมาคมฯ และกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเช่น ตลาดหลักทรัพย์ ฯ และ
กลต. ในหลากหลาย Forum เพื่อนาไปสู่การพัฒนาแหล่งข้ อมูล ตลอดจนโครงสร้ างพื ้นฐานที่จาเป็ นต่อการวิเคราะห์ปัจจัยด้ าน ESG ใน
อนาคต ทังนี
้ ้ เพื่อที่จะเป็ นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันอุตสาหกรรมจัดการกองทุนและบริษัทจดทะเบียนให้ เห็นความสาคัญของปั จจัย
ที่มีผลต่อการลงทุนอย่างยัง่ ยืน (ESG) นาไปสู่การพัฒนาตลาดทุนไทยอย่างยัง่ ยืนและเป็ นรูปธรรมไปในอนาคต
หลักปฏิบัตทิ ่ี 7 : เปิ ดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติ
บลจ. ไทยพาณิชย์ ได้ จดั ทารายงานการปฏิบตั ิตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน เผยแพร่ปีละ 1 ครัง้
ผ่านทาง https://www.scbam.com/th/governance-investment-policy

6|6

