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SEC supports AIMC’s Three-Year Sustainable Roadmap, strengthening fund managers’ capability to 
drive the Thai capital market towards sustainability 
ก.ล.ต. พร้อมสนับสนุน AIMC ด ำเนินกำรตำมแผนงำนพฒันำกำรลงทุนเพ่ือควำมยัง่ยืนระยะ 3 ปี เสริมสร้ำง
ศักยภำพผู้จัดกำรกองทุนไทยขับเคล่ือนตลำดทุนไทยสู่ควำมยัง่ยืน 
 
The Securities and Exchange Commission (SEC) is supporting the Association of Investment Management 
Companies (AIMC)’s execution of the Three-Year Sustainable Roadmap and Thailand ESG Data 
Framework,* which is one of the key projects for studying and creating a data framework suitable for 
Thailand’s context and consistent with international standards. The framework is also a useful tool for 
investors in making investment decisions.  
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) สนบัสนุนสมำคมบริษทัจดักำรลงทุน 
(AIMC) ด ำเนินกำรตำมแผนงำนกำรลงทุนเพื่อควำมย ัง่ยนืระยะ 3 ปี (AIMC 3-Year Sustainable Roadmap) 
รวมถึงโครงกำร Thailand ESG Data Framework* ซ่ึงเป็นหน่ึงในโครงกำรส ำคญัในกำรศึกษำและจดัท ำ  
data framework ท่ีเหมำะสมกบับริบทของประเทศไทยและสอดคลอ้งกบัมำตรฐำนสำกล รวมทั้งจะเป็น
เคร่ืองมือส ำหรับผูล้งทุนใชป้ระโยชน์ในกำรตดัสินใจลงทุน 
 
The enhancement of fund managers’ duty performance in accordance with I-Code** will be supported by 
Thailand ESG Data Framework – an initiative under the AIMC Three-Year Sustainable Roadmap. The 
Capital Market Development Fund (CMDF) renders financial support to this initiative. Morgan Stanley 
Capital International (MSCI), an international consultant, is commissioned to study and develop a data 
framework that is suitable for the context of Thailand and in line with international standards. The ESG data 
framework will provide investors with information related to listed companies’ Environment, Social and 
Governance (ESG) efforts that supports investors in their investment decision making.   
กำรยกระดบักำรท ำหนำ้ท่ีของผูจ้ดักำรกองทุนตำม I-Code** โดยกำรริเร่ิมใหมี้โครงกำร Thailand ESG Data 
Framework เป็นหน่ึงในแผนงำนยอ่ยของ AIMC 3-Year Sustainable Roadmap โดยไดรั้บกำรสนบัสนุนเงินทุน
จำกกองทุนส่งเสริมและพฒันำตลำดทุน (CMDF) และไดว้ำ่จำ้ง Morgan Stanley Capital International (MSCI) 
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ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษำระดบัสำกลมำท ำกำรศึกษำและพฒันำกรอบกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมย ัง่ยนืท่ีเหมำะสมกบับริบท
ของประเทศไทยและสอดคลอ้งกบัมำตรฐำนสำกล เพื่อสนบัสนุนใหผู้ล้งทุนมีขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัจดทะเบียน 
ท่ีค  ำนึงถึงกำรมีธรรมำภิบำล มีควำมรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม(Environment, Social and Governance 
: ESG) ส ำหรับประกอบกำรตดัสินใจลงทุน   
SEC Secretary-General Ruenvadee Suwanmongkol said: “Building an ecosystem conducive to sustainable 
growth of the capital market is part of the mission of the SEC as the capital market regulator. In doing so, we 
take every relevant element into consideration and institutional investors play an important role in supporting 
the drive towards capital market sustainability in a tangible manner. We are very pleased to support AIMC’s 
Three-Year Sustainable Roadmap and Thailand ESG Data Framework in line with the SEC Strategic Plan in 
the area of sustainable development. For example, improving the quality of ESG data of listed companies via 
56-1 One Report, the listed companies’ disclosure assessment, and the establishment of the Sustainable and 
Responsible Investing Fund (SRI Fund). The regulations governing such fund are expected for completion 
within this year.  
นำงสำวร่ืนวดี สุวรรณมงคล เลขำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
กล่ำววำ่ “ภำรกิจหน่ึงของ ก.ล.ต. ในฐำนะหน่วยงำนก ำกบัดูแลและพฒันำตลำดทุน คือ กำรสร้ำงระบบนิเวศ 
(ecosystem) เพื่อให้ตลำดทุนเติบโตไดอ้ยำ่งย ัง่ยนืโดยค ำนึงถึงทุกองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงบทบำท 
ของผูล้งทุนสถำบนัถือเป็นหน่ึงองคป์ระกอบส ำคญัท่ีช่วยใหเ้กิดกำรขบัเคล่ือนเร่ืองควำมย ัง่ยนืในตลำดทุน 
อยำ่งเป็นรูปธรรมได ้ดงันั้น ก.ล.ต. จึงยนิดีเป็นอยำ่งยิง่ท่ีจะสนบัสนุนแผนงำนพฒันำกำรลงทุนเพื่อควำมย ัง่ยนื 
และโครงกำร Thailand ESG Data Framework ของ AIMC ซ่ึงจะสอดรับกบัแผนยทุธศำสตร์ ก.ล.ต. ในเร่ือง
ควำมย ัง่ยนื เช่น กำรยกระดบักำรเปิดเผยขอ้มูล ESG ของบริษทัจดทะเบียนตำมแบบ 56-1 One Report  
โครงกำรประเมิน ESG ของบริษทัจดทะเบียนไทย และกำรจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อควำมย ัง่ยนื (Sustainable and 
Responsible Investing Fund หรือ SRI Fund) ซ่ึงคำดวำ่หลกัเกณฑก์องทุนรวมดงักล่ำวจะแลว้เสร็จภำยในปีน้ี   
“In addition, the SEC is ready to be the center for cooperation between AIMC and other capital market 
organizations in developing and furthering the efforts of Thailand ESG Data Framework to ensure that it will 
achieve the set objectives and truly benefit the capital market,” added SEC Secretary-General Ruenvadee.  
นอกจำกน้ี ก.ล.ต. พร้อมจะเป็นแกนกลำงควำมร่วมมือระหวำ่ง AIMC และองคก์รต่ำง ๆ ของตลำดทุน 
ในกำรพฒันำและต่อยอดกำรด ำเนินโครงกำร Thailand ESG Data Framework เพื่อให้โครงกำรบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป็นประโยชน์ต่อตลำดทุนอยำ่งแทจ้ริง” 
Mrs. Voravan Tarapoom, AIMC Honorary Chairperson and Head of the ESG Policy and Collective Action 
Working Group, said: “AIMC has launched Thailand ESG Data Framework with an aim to develop a 
sustainable action framework for institutional investors to use in integrating key ESG factors into their clear 
investment decision making while considering the context of Thailand. This includes ESG disclosure 
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requirements in the SEC’s 56-1 One Report, assessments and consistence with international standards in order 
for the fund business to serve the demands of both local and foreign investors. Moreover, Thailand ESG Data 
Framework will be a communication tool that allows listed companies and related parties to understand the 
expectations of institutional investors in the same direction. Our efforts support the mission of the SEC and 
related organizations in driving the Thai capital market towards sustainability.” 
นำงวรวรรณ ธำรำภูมิ ประธำนกรรมกำรกติติมศักดิ์ และประธำนคณะอนุกรรมกำรนโยบำย ESG and 
Collective Action กล่ำววำ่ “AIMC ริเร่ิมโครงกำร Thailand ESG Data Framework ข้ึน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
พฒันำกรอบกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมย ัง่ยนืส ำหรับผูล้งทุนสถำบนัสำมำรถใชใ้นกำรบูรณำกำรปัจจยั ESG ท่ี
ส ำคญัเขำ้ไปในกำรประกอบกำรตดัสินใจลงทุนไดอ้ยำ่งชดัเจน โดยค ำนึงถึงบริบทของประเทศไทย ทั้งเกณฑ์
กำรเปิดเผยขอ้มูล ESG ในแบบ 56-1 One Report ของ ก.ล.ต. และกำรประเมินต่ำง ๆ ตลอดจนควำมเท่ำเทียมกบั
มำตรฐำนสำกล และเพื่อใหธุ้รกิจของกองทุนตอบโจทยผ์ูล้งทุนทั้งในและต่ำงประเทศ อีกทั้งโครงกำร Thailand 
ESG Data Framework จะเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยส่ือสำรใหบ้ริษทัจดทะเบียนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขำ้ใจควำมคำดหวงั
ของผูล้งทุนสถำบนัไปในทิศทำงเดียวกนั  ถือเป็นกำรสนบัสนุนพนัธกิจของ ก.ล.ต. และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งใน
กำรขบัเคล่ือนควำมย ัง่ยนืของตลำดทุนไทย 
 
The AIMC’s Three-Year Sustainable Roadmap aims to support sustainable development of funds and the 
investment management industry. The action plans therein are as follows: (1)  Developing Thailand ESG Data 
Framework to enhance fund managers’ duty performance according to I Code, (2) Enhancing knowledge and 
expertise of professionals in the investment management industry by incorporating ESG factors into 
investment decision making, and (3) Developing ESG/Sustainable Investment products, covering mutual 
funds, real estate investment trusts (REIT), property funds and infrastructure funds, including alternative ESG 
investment for members of provident funds.   
ทั้งน้ี แผนงำนกำรลงทุนเพื่อควำมย ัง่ยนืระยะ 3 ปี ของ AIMC จดัท ำข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อผลกัดนั
พฒันำกำรดำ้นควำมย ัง่ยนืของกองทุนและอุตสำหกรรมจดักำรลงทุน ซ่ึงมีแผนงำนยอ่ยประกอบดว้ย  
(1) โครงกำรพฒันำ Thailand ESG Data Framework เพื่อกำรยกระดบักำรท ำหนำ้ท่ีของผูจ้ดักำรกองทุน 
ตำม I Code  (2) กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเช่ียวชำญใหก้บับุคลำกรของอุตสำหกรรมจดักำรลงทุนในกำร 
น ำปัจจยั ESG ไปประกอบกำรตดัสินใจลงทุน และ (3) กำรพฒันำผลิตภณัฑก์ำรลงทุนเพื่อควำมย ัง่ยนื 
(ESG/Sustainable Investment) ใหค้รอบคลุมทั้งกองทุนรวม ทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย ์(REIT) 
กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย ์(Property Fund) กองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน (Infrastructure Fund) ไปจนถึงกำร
จดัใหมี้ทำงเลือกในกำรลงทุนดำ้น ESG แก่สมำชิกกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ  

_____________________________ 



 
Building Confidence in the Capital Market 

  

* The data framework development initiative to support analysis on ESG factors which investors should 
emphasize and consider before deciding to invest in listed companies.  
*โครงกำรพฒันำ data framework เพื่อช่วยวเิครำะห์ปัจจยัดำ้น ESG ท่ีผูล้งทุนควรใหค้วำมส ำคญัและใชส้ ำหรับ
ประกอบกำรตดัสินใจลงทุนในบริษทัจดทะเบียน 
 
** I Code is an investment governance code for institutional institutions.  
** I Code คือ หลกัธรรมำภิบำลกำรลงทุนส ำหรับผูล้งทุนสถำบนั  


