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Driving Sustainability of the Thai Capital Market

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนมิถุนายน 2558

SD Focus นำ�เสนอข้อมูลและข่�วส�รคว�มเคลื่อนไหวด้�นคว�มยั่งยืนของธุรกิจไทย รวมถึงเป็นสื่อกล�งในก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับก�รดำ�เนินธุรกิจต�มหลักบรรษัทภิบ�ลและก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนตล�ดทุนไทยให้เติบโตอย่�งยั่งยืน

แนวคิดการลงทุนที่ยั่งยืน กำ�ลังได้รับคว�มสนใจอย่�งกว้�งขว�ง
จ�กผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่�งประเทศ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จึงจะจัดทำา Thailand Sustainability Investment 

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ตามตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นเครื่องมือในก�รลงทุน
สำ�หรับผู้ลงทุนที่ต้องก�รลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีคุณภ�พ มีก�รดำ�เนินธุรกิจ
โดยคำ�นึงถึงคว�มยั่งยืน และส�ม�รถสร้�งผลกระทบในเชิงบวกต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นก�รสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนที่มีก�รดำ�เนินธุรกิจ
อย่�งยั่งยืนให้เป็นที่สนใจของผู้ลงทุนด้วย

CG คณะกรรมการบริษัทจำาเป็นต้องมีลักษณะของความหลากหลาย  
ทั้งด้านคุณสมบัติ ทักษะ   ประสบการณ์   ความสามารถเฉพาะทาง  
รวมถึงการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ 

นอกจ�กนี้ ปัจจุบันมีก�รรณรงค์ให้มีกรรมการเพศหญิงอย่างน้อย 1 คน
รวมอยู่ในคณะกรรมการด้วย ซึ่งจะทำ�ให้ก�รทำ�ง�นของคณะกรรมก�รมี
คว�มระมัดระวัง รอบคอบ และมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น 

DJSI ผลการศึกษาในหัวข้อ Defining Materiality: What Matters  
to Reporters and Investors ซึ่งเป็นคว�มร่วมมือระหว่�ง 
Global Reporting Initiative และ RobecoSAM นำ�เสนอ

ประเด็นน่�สนใจว่� ในบางครั้งบริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุนมีมุมมองที่
แตกต่างกันในการพิจารณาว่า ประเด็นใดเป็นประเด็นที่มีสารัตถภาพ และอะไร 
คือสิ่งที่ผู้ลงทุนในฐานะผู้ใช้ข้อมูลต้องการจะเห็นจากรายงานแห่งความยั่งยืน 
ของบริษัทจดทะเบียน 

SOCIAL 
INVESTMENT

9 กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยเข้าร่วมแนะนำ�ธุรกิจ
ในโซนกิจก�รเพื่อสังคม: SET for SE ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ตลาดนัดกิจการเพื่อสังคม ในง�น Money Expo 2015 

เป็นครั้งแรก และบทบาทของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการสนับสนุนกิจการ
เพื่อสังคมในประเทศไทย 3 ระยะ คือ ระยะเริ่มต้น เน้นการเผยแพร่แนวคิด
กิจการเพื่อสังคมให้องค์กรต่�งๆ ได้เข้�ใจว่�ก�รทำ�ธุรกิจส�ม�รถทำ�ประโยชน์
ให้กับสังคมได้ ระยะที่ 2 คือ ก�รสนับสนุนให้ผู้ลงทุนเข้าใจว่าสามารถลงทุน
ในกิจการเพื่อสังคมได้ และระยะที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้ลงทุนลงทุนในกิจการ
เพื่อสังคมหรือตั้งกองทุนที่ลงทุนในกิจการเพื่อสังคม ทั้งที่ลงทุนเป็นตัวเงิน
และทักษะคว�มเชี่ยวช�ญ รวมถึงเชื่อมต่อกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อไป

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน
ที่เข้าร่วมใน Sustainable Stock Exchanges (SSE) initiative 

โดยมุ่งมั่นสนับสนุนแนวทางการพัฒนาตลาดทุนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
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หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม
เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน สำาหรับบริษัทจดทะเบียน 

มัณฑก� ตั้งนิรันดร

ในป ี2558 นี ้ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัด
อบรมหลักสูตร “ก�รบริห�รคว�มรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อ 
ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน (CSR for Corporate Sustainability)”  
แก่บริษัทจดทะเบียน จำ�นวน 8 รุ่น จัดอบรมไปแล้ว 6 รุ่น
ในระหว่�งเดือนมีน�คม-พฤษภ�คม 2558 โดยมีอาจารย์
อนันตชัย ยูรประถม ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันพัฒน�ธุรกิจ
อย่�งยั่งยืนเป็นวิทย�กร 

การอบรมหลักสูตรดังกล่าวแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
การทำางานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมระหว่างบริษัท
จดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อก�รนำ�คว�มรู้ คว�มเข้�ใจ และ
ประสบก�รณ์ที่ได้รับไปใช้ในก�รขับเคลื่อนคว�มยั่งยืน
ในองค์กรต่อไป 

เนื้อห�หลักสูตรนี้กล่�วถึงก�รดำ�เนินง�นอย่�งมีคว�ม
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียน โดยบูรณาการ
แนวคิดและหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าไปใน
กระบวนการบริหารจัดการธุรกิจขององค์กร ตั้งแต่ก�ร
กำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่�นิยม กลยุทธ์ ตลอดจนถึง 
ก�รปฏิบัติง�นประจำ�วัน โดยที่องค์กรต้องกำ�หนดโครงสร้�ง 
ก�รบริห�รจัดก�รด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคม (SR  
structure) เพื่อส่งเสริมก�รดำ�เนินง�นอย่�งมีคว�มรับผิดชอบ 
ต่อสังคมทั้งหมด และที่สำ�คัญอย่�งยิ่ง คือ ผู้บริห�รระดับสูง 
ต้องสร้�งคว�มตระหนักและคว�มรู้ คว�มเข้�ใจให้กับพนักง�น 
ทุกระดับได้ทร�บว่� ความรับผิดชอบต่อสังคมมีอยู่ใน
ทุกหน้าที่การงาน   เป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน  
ทุกระดับ เป็นเรื่องของการพิจารณาถึงผลกระทบ ทั้งในด้าน 

สังคมและสิ่งแวดล้อมของการปฏิบัติงานทุกประเภท ควบคู่ 
ไปกับความพยายามในการสร้างผลในเชิงเศรษฐกิจ

ดังนั้น คว�มรับผิดชอบต่อสังคมของแต่ละองค์กรจึงมี
คว�มแตกต่�งกันไปต�มลักษณะเฉพ�ะขององค์กรนั้นๆ  
เช่น ประเภทและขน�ดของธุรกิจ ลักษณะก�รจ้�งง�น  
ที่ตั้งของสถ�นประกอบก�ร เป็นต้น ซึ่งการที่จะทราบว่า
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรควรมีลักษณะเป็น 
อย่างไรนั้น องค์กรสามารถดำาเนินการได้หลายวิธี เช่น  
การเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder engagement)  
ซึ่งหมายถึง บุคคลหรือกลุ่มคนที่สามารถสร้างผลกระทบ 
หรือได้รับผลกระทบจากการดำาเนินธุรกิจขององค์กร 

ก�รเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสียนี้จะทำ�ให้องค์กรทร�บถึง
ประเด็นที่เป็นผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ รวมถึง 
ข้อกังวลที่องค์กรต้องนำ�ม�วิเคร�ะห์ถึงระดับสถ�นก�รณ์
ของประเด็น (Issue maturity) โดยกำ�หนดวิธีแก้ไขและ
โครงก�รด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคม (SR initiatives)  
ที่จะตอบสนองต่อประเด็นนั้นๆ ได้อย่�งเหม�ะสม 

องค์กรส�ม�รถกำ�หนดโครงก�รดังกล่�วขึ้นม�ได้ด้วย 
วัตถุประสงค์ที่หล�กหล�ย ตั้งแต่ก�รสร้�งคว�มเข้�ใจ 
ที่ถูกต้อง ก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ที่ดี ก�รป้องกันข้อกังวล 
ก�รลดผลกระทบเชิงลบหรือก�รส่งเสริมผลกระทบเชิงบวก  
รวมถึงส�ม�รถกำ�หนดเป้�หม�ยได้หล�ยระดับตั้งแต่ 
ก�รได้รับก�รยอมรับให้ดำ�เนินธุรกิจ (License to operate)  
ก�รได้รับคว�มร่วมมือและก�รสนับสนุน (Participation 
and support) ก�รสร้�งคว�มเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจ 
(Economic growth) ไปจนถึงก�รสร้�งคุณค่�ร่วมระหว่�ง 
องค์กรกับสังคม (Shared   value) ซึ่งแต่ละโครงก�รควรกำ�หนด 
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แผนปฏิบัติและวิธีก�รประเมินผลไว้ด้วย นอกจ�กนี้ องค์กร
ควรติดตามดูผลการปฏิบัติเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม  
แก้ไขปรับปรุงการดำาเนินการเพื่อให้ผลการปฏิบัติดีขึ้น 
โดยข้อมูลก�รดำ�เนินก�รที่เกิดขึ้นทั้งหมด ตั้งแต่ก�รค้นห� 
ประเด็น ก�รกำ�หนดกลยุทธ์ ก�รว�งแผนปฏิบัติ ก�รปฏิบัติ  
ก�รประเมินผล และก�รปรับปรุงก�รปฏิบัติ ควรเปิดเผยใน
ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคม หรือร�ยง�นแห่งคว�ม 
ยั่งยืนขององค์กร (CSR report/Sustainability report) 
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ลงทุนรับทร�บต่อไป

การรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมหรือการรายงาน 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากจะเป็นการเปิดเผย 
ความโปร่งใสด้านนโยบายดำาเนินงานแล้ว ยังเปรียบเสมือน 
เครื่องมือพัฒนากระบวนการดำาเนินธุรกิจ (Business 
process development) อีกด้วย และถึงแม้ว่� สำ�นักง�น
คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์  
(ก.ล.ต.) จะมีระเบียบปฏิบัติด้�นก�รเปิดเผยข้อมูลขั้นต่ำ�  
(ร�ยง�น 56-1) กำ�หนดไว้สำ�หรับบริษัทจดทะเบียน  
แต่บริษัทส�ม�รถร�ยง�นม�กกว่�ขอบเขตที่กำ�หนดได้
ต�มรูปแบบที่เห็นว่�เหม�ะสมที่จะทำ�ให้ผู้มีส่วนได้เสีย
และผู้ลงทุนเข้�ใจถึงคว�มเป็นบริษัทหรือลักษณะเฉพ�ะ
ของบริษัท 

รูปแบบก�รร�ยง�นที่เป็นที่นิยมในระดับส�กล คือ รูปแบบ 
ของ Global Reporting Initiative (GRI) ซึ่งปัจจุบันได้
ปรับปรุงเป็น Version 4 แล้ว โดยก�รร�ยง�นต�ม GRI 
จะมุ่งเน้นให้องค์กรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีก�รบริห�ร
จัดก�ร (Management approach) และผลก�รปฏิบัติ  
ด้�นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ต�มตัวชี้วัดที่มี 
ทั้งแบบ General indicators และ Specific indicators

นอกจ�กนี้ เพื่อเป็นก�รแบ่งปันประสบก�รณ์จ�กก�รปฏิบัติ 
ง�นจริง ตล�ดหลักทรัพย์ฯ ได้เชิญ ดร.จงโปรด คชภูมิ 
ผู้จัดก�รอ�วุโสส่วนสิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์ บริษัท  
บ�งจ�กปิโตรเลียม จำ�กัด (มห�ชน) ม�ร่วมถ่�ยทอด 
แนวท�งก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษัทจดทะเบียน ซึ่งได้รับคว�มสนใจเป็นอย่�งม�กจ�ก 
ผู้เข้�รับก�รอบรม

กล่�วได้ว่�ก�รที่ตล�ดหลักทรัพย์ฯ มุ่งสร้�งคว�มรู้  
คว�มเข้�ใจในเรื่องคว�มรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อก�รพัฒน� 
ที่ยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนนั้น เป็นก�รกระตุ้นให้บริษัท 
จดทะเบียนตระหนักถึงคว�มสำ�คัญ เตรียมคว�มพร้อมในก�ร 
ดำ�เนินง�นอย่�งมีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยคว�มรู้ 
คว�มเข้�ใจอันดี อันจะส่งผลต่อก�รพัฒน�ตล�ดทุนไทย
และเศรษฐกิจของประเทศอย่�งยั่งยืนต่อไป

การอบรมหลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2558

รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2

รุ่นที่ 3

รุ่นที่ 4

รุ่นที่ 5

รุ่นที่ 6

รุ่นที่ 7

รุ่นที่ 8

วันที่  5 – 6 มีน�คม 2558

วันที่ 10 – 11 มีน�คม 2558

วันที่ 18 – 19 มีน�คม 2558

วันที่ 24 – 25 มีน�คม 2558

วันที่  7 – 8 พฤษภ�คม 2558

วันที่ 13 – 14 พฤษภ�คม 2558

วันที่  7 - 8 ตุลาคม 2558

วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2558

กลุ่มเกษตรและอุตส�หกรรมอ�ห�ร (Agro & Food Industry) 
และกลุ่มสินค้�อุปโภคบริโภค (Consumer Products)

กลุ่มธุรกิจก�รเงิน (Financials)

กลุ่มสินค้�อุตส�หกรรม (Industrials)

กลุ่มอสังห�ริมทรัพย์และก่อสร้�ง (Property & Construction)

กลุ่มบริก�ร (Services)

กลุ่มทรัพย�กร (Resources) และกลุ่มเทคโนโลยี (Technology)

กำาหนดเปิดรับสมัครเดือนสิงหาคม 2558

กำาหนดเปิดรับสมัครเดือนกันยายน 2558



4 Driving Sustainability of the Thai Capital Market

ศุภกร เอกชัยไพบูลย์

STRATEGIC 
SR

เมือ่วนัที ่18 พฤษภาคม ที่ผ่�นม� ตล�ดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเป็นเจ้�ภ�พจัดง�นประชุมน�น�ช�ติ 
“United Nations Sustainable Stock Exchanges  
Regional Dialogue: South East Asia” ครั้งแรกในเอเชีย 
ซึ่งจัดโดย  United  Nations  Sustainable  Stock  Exchanges  
(SSE) initiative ณ ศูนย์ก�รประชุมแห่งช�ติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ  
เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และห�แนวท�งก�รพัฒน�
ตล�ดหลักทรัพย์เพื่อคว�มยั่งยืนในภูมิภ�คอ�เซียน  
รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนก�รพัฒน�บริษัทจดทะเบียน
ในภูมิภ�คให้ดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อมและ
สังคมภ�ยใต้กรอบบรรษัทภิบ�ล (Environmental, Social, 
and Governance: ESG) 

ก�รประชุมครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในก�รประชุมสำ�คัญที่องค์ก�ร 
สหประช�ช�ติจัดขึ้นในปี 2558 ซึ่งเป็นปีสุดท้�ยของ
ก�รสรุปเป้�หม�ยก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนขององค์ก�ร
สหประช�ช�ติ เพื่อสร้�งเครือข่�ยระหว่�งภ�คเอกชนและ 
ตล�ดทุนต่�งๆ ทั่วโลก ให้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนและผลักดัน 
ให้เกิดก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนในระดับนโยบ�ย มีผู้ลงทุน 
สถ�บัน บริษัทจดทะเบียน ตล�ดหลักทรัพย์ และผู้เกี่ยวข้อง

กับตล�ดทุนในภูมิภ�คอ�เซียน รวมถึงสื่อมวลชน เข้�ร่วม
กว่� 150 คน จ�ก 13 ประเทศ

ก�รประชุมดังกล่�วได้รับเกียรติจ�กคุณสมหมาย ภาษี 
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รคลัง ดร.มูกีชา กิทูยิ เลข�ธิก�ร 
ก�รประชุมสหประช�ช�ติว่�ด้วยก�รค้�และก�รพัฒน� 
(United  Nations  Conference on  Trade  and  Development  
: UNCTAD) และคุณคาเว้ ซาฮีดี ผู้อำ�นวยก�รโครงก�ร
สิ่งแวดล้อมแห่งสหประช�ช�ติประจำ�ภูมิภ�คเอเชีย
และแปซิฟิก ซึ่งทำ�หน้�ที่เป็นผู้แทน United Nations  
Environment  Programme  (UNEP)  ในภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิก 
กล่�วต้อนรับและเปิดก�รประชุม โดยเน้นย้ำาถึงบทบาท
ผู้นำาของตลาดทุนในภูมิภาคอาเซียน เพื่อร่วมกันหา
แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนมาสู่ภูมิภาคอาเซียน
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม นอกจ�กนี้ 
ยังมีก�รแลกเปลี่ยนและนำ�เสนอคว�มคิดเห็นเพื่อห� 
แนวท�งก�รพัฒน�คว�มยั่งยืนของตล�ดทุน ระหว่�งผู้นำ� 
ระดับสูงของตล�ดทุนในภูมิภ�คอ�เซียน ซึ่งมีบทบ�ทต่อ
ก�รสร้�งคว�มยั่งยืนท�งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ในภูมิภ�คนี้ 

การประชุมนานาชาติ United Nations Sustainable Stock 
Exchanges Regional Dialogue South East Asia 2015 
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คุณเกศรา มัญชุศรี
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นตล�ดหลักทรัพย์แห่งแรกในภูมิภ�คอ�เซียนที่เข้�ร่วม 
ใน Sustainable Stock Exchanges (SSE) initiative เมื่อปี 2557 โดยมุ่งมั่นสนับสนุนแนวท�ง 
ก�รพัฒน�ตล�ดทุนเพื่อก�รเติบโตอย่�งยั่งยืน และในโอกาสที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จะก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 5 จึงได้บูรณาการกลไกด้านความยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
ธุรกิจ ตลาดทุน และสังคม ซึ่งที่ผ่�นม�ตล�ดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ผู้ลงทุน
และบริษัทจดทะเบียน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ให้เห็นความสำาคัญของการพัฒนา
ความยั่งยืนด้วยการจัดการความเสี่ยงด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างโอกาสและ
ความเชื่อมั่นมาสู่ธุรกิจ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุนในการตัดสินใจลงทุนด้วย”

สำ�หรับเวทีแลกเปลี่ยนและนำ�เสนอคว�มคิดเห็นในครั้งนี้ ถือเป็นว�ระสำ�คัญที่ทำ�ให้ผู้นำ�ระดับสูงของตล�ดทุนและ 
ผู้เกี่ยวข้องเกิดคว�มตระหนักและตื่นตัวที่จะขับเคลื่อนง�นพัฒน�ด้�นคว�มยั่งยืนให้เป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อบริบทท�งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีส�ระสำ�คัญดังนี้ 

คุณดาโต๊ะ ทาจุดิน อะทาน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย (Bursa Malaysia) 

“ตล�ดหลักทรัพย์ม�เลเซียริเริ่มดำ�เนินง�นด้�นคว�มยั่งยืนม�กว่� 10 ปีแล้ว โดยจัดทำ�กรอบ
ก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมม�ตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์
มาเลเซียสามารถพัฒนามาสู่กระบวนการจัดทำาดัชนีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และบรรษัทภิบาล หรือ FTSE Bursa Malaysia (F4GBM index) เป็นแห่งแรกในภูมิภาค
อาเซียน โดยเริ่มใช้ดัชนีดังกล่�วตั้งแต่เดือนธันว�คม 2557 F4GBM index จะเป็นมาตรฐาน
และเกณฑ์อ้างอิงในการวัดความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริม 
ผู้ลงทุนให้พิจารณาตัดสินใจเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความยั่งยืน นอกเหนือจากข้อมูล
ทางการเงินเพียงอย่างเดียว” 



คุณเจมส์ แซน
ผู้อำานวยการ การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา: 
 (United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD)  

คุณเลอ ไฮ ทรา 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ เวียดนาม 

“ตล�ดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ตระหนักดีว่�ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน คือ ประเด็นสำ�คัญที่ต้อง
ทำ�เพื่อสร้�งคว�มมั่นคงให้ตล�ดทุนเวียดน�ม ซึ่งตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์เองก็พยายาม
เข้าไปมีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาความยั่งยืนแก่บริษัทจดทะเบียนด้วยการส่งเสริมให้
เกิดการปฏิบัติที่ดีและเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะประเด็นด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้
มีการประเมินและติดตามผลการดำาเนินงานดังกล่าวผ่านโครงการประกวดรางวัลรายงาน
ประจำาปี ‘HOSE Annual Report Awards’ อย่างต่อเนื่อง” 

คุณเหงียน วู กวาง ชุง
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลาดหลักทรัพย์ฮานอย เวียดนาม 

“ตลาดหลักทรัพย์ฮานอยเชื่อมั่นว่าแนวทางการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์เพื่อความยั่งยืน
จะเป็นกลไกสำาคัญในการยกระดับตลาดทุนเวียดนามให้เป็นที่ยอมรับในตลาดทุนสากล 
ซึ่งสอดคล้องกับเป้�หม�ยของสำ�นักง�นกำ�กับหลักทรัพย์ ประเทศเวียดน�ม ดังนั้น 
ตลาดหลักทรัพย์ฮานอยจึงพยายามส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี  
รวมถึงการส่งเสริมแผนพัฒนา ‘การเงินสีเขียว (Green finance)’ ของระบบเศรษฐกิจ
เวียดนามในอนาคต”
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นอกจ�กนี้ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานสำาคัญในตลาดทุนยังให้ความสนใจเข้าร่วมเวทีการอภิปรายด้วย ได้แก่ 
คุณรพี สุจริตกุล เลข�ธิก�ร สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ประเทศไทย คุณเหงียน ทาน ลอง 
รองประธ�น สำ�นักง�นกำ�กับหลักทรัพย์ ประเทศเวียดน�ม และคุณโมฮัมหมัด ยักคอป รองประธ�น Khazanah Nasional 
Berhad ประเทศม�เลเซีย ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ลงทุนสถ�บันขน�ดใหญ่ของภูมิภ�คอ�เซียน นับเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึง 
จุดเริ่มต้นที่ดีของก�รสร้�งคว�มร่วมมือให้เกิดคว�มยั่งยืนในระบบเศรษฐกิจของภูมิภ�คอ�เซียน 

“ผลก�รประชุมครั้งนี้ ทำ�ให้องค์ก�รสหประช�ช�ติเห็นศักยภ�พและมั่นใจเป็นอย่�งยิ่งว่� 
ภูมิภาคอาเซียนจะเป็นหนึ่งในผู้นำาของตลาดทุนโลกที่สามารถส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนา 
ความยั่งยืนให้ประสบความสำาเร็จด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพ�ะตล�ดหลักทรัพย์ 
ผู้ลงทุนสถ�บัน และผู้กำ�กับดูแลนโยบ�ยด้�นตล�ดทุน” อย่�งไรก็ต�ม “ความท้าทายในการสร้าง
ความยั่งยืนของตลาดทุน คือ การนำาแนวคิดด้านความยั่งยืนมาบูรณาการสู่กระบวนการลงทุน  
ซึ่งองค์การสหประชาชาติคาดหวังว่าผลการประชุมในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง
วาระการลงทุนอย่างยั่งยืนในตลาดทุนภูมิภาคอาเซียน และองค์ก�รสหประช�ช�ติจะยังคง
เดินหน้�ส่งเสริมให้ตล�ดทุนต่�งๆ ทั่วโลกได้มีเวทีที่จะจุดประก�ยแนวท�งก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน
แบบนี้อย่�งต่อเนื่อง”
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และเพื่อเป็นก�รขย�ยมุมมองด้�นคว�มยั่งยืนของตล�ดทุนให้ชัดเจนม�กขึ้น ในภ�คบ่�ยได้มีก�รจัดประชุมเชิงปฏิบัติก�ร 
สำ�หรับผู้สนใจนำ�หลักก�รคว�มยั่งยืนไปสู่ก�รปฏิบัติอย่�งเป็นรูปธรรม โดยแบ่งเนื้อห�ออกเป็น 2 ประเด็นสำ�คัญ 
ได้แก่

ประกอบด้วย 2 หัวข้อ
1.1 GRI G4 Sustainability Reporting – a Roadmap 
for Investors หัวข้อนี้เน้นก�รใช้ข้อมูลด้�นสิ่งแวดล้อม 
(Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบ�ล 
(Governance) หรือ ESG เชื่อมโยงสู่กระบวนก�รร�ยง�น
ที่เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนได้ใช้พิจ�รณ�ตัดสินใจลงทุน 

ระหว่�งก�รอภิปร�ย วิทย�กรจ�ก GRI และ Bloomberg  
ได้เปิดประเด็นซักถ�มและแสดงคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ก�รเปิดเผยข้อมูลคว�มยั่งยืนระหว่�งผู้เข้�ร่วมประชุม  
ซึ่งพบว่�ประเด็นสำาคัญที่ผู้ลงทุนส่วนมากให้ความสนใจ 
คือ การเปิดเผยข้อมูลด้านการกำากับดูแลกิจการและ
การจัดการค่าตอบแทน รวมถึงประเด็นความเสี่ยง 
ทางธุรกิจ ในขณะเดียวกัน ยังมีมุมมองว่�ผู้กำากับดูแล

การจัดทำารายงานแห่งความยั่งยืน 
(Sustainability report) 

และตลาดหลักทรัพย์ควรส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเข้าใจ 
และเห็นประโยชน์จากการจัดทำารายงานแห่งความยั่งยืน  
ซึ่งเป็นเครื่องมือสำาคัญที่จะดึงดูดผู้ลงทุนให้เกิดความสนใจ 
และมั่นใจในการเลือกลงทุนมากยิ่งขึ้น

1.2 From Climate Disclosure to Investor Action หัวข้อนี้
เน้นประเด็นก�รเปิดเผยข้อมูลด้�นสิ่งแวดล้อมและ 
ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ (Climate change) โดย
เป็นก�รอภิปร�ยของวิทย�กรจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ the Climate Disclosure Standards Board (CDSB), 
UNEP FI, MSCI, Asia Capital Markets Institute และ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มห�ชน) ซึ่งเป็น
บริษัทจดทะเบียนไทยที่เป็นตัวอย่�งที่ดีของก�รเปิดเผย 

ประเด็นสำาคัญที่ผู้ลงทุน
ส่วนมากให้ความสนใจ คือ 

การเปิดเผยข้อมูล
ด้านการกำากับดูแลกิจการ 

การจัดการค่าตอบแทน 
และความเสี่ยงทางธุรกิจ
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2.2 The Land Use / Finance Nexus ส�ระสำ�คัญของ
หัวข้อนี้ คือ ก�รแสดงคว�มสัมพันธ์ของผู้ลงทุนกับก�รใช้
ประโยชน์จ�กที่ดิน  ซึ่งมีผลกระทบตั้งแต่ภ�คเกษตรกรรม 
อุตส�หกรรมเหมือง อุตส�หกรรมปิโตรเลียมและก๊�ซ 
ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ รวมถึงอุตส�หกรรมท่องเที่ยวด้วย 

สำ�หรับก�รลงทุนภ�คเกษตรกรรม ผู้ลงทุนส่วนใหญ่ 
จะพิจ�รณ�แต่ร�ค�ผลผลิตท�งก�รเกษตรเป็นปัจจัย
สำ�คัญในก�รลงทุน แต่มีอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้ราคาพืชผล
เกิดความผันผวน คือ การใช้ประโยชน์จากที่ดิน เช่น 
ผลกระทบของอุตส�หกรรมน้ำ�มันป�ล์มและอุตส�หกรรม 
กระด�ษที่มีผลทำ�ให้พื้นที่ป่�ถูกทำ�ล�ย ซึ่งผลกระทบ 
ดังกล่�วไม่ได้กระทบเฉพ�ะอุตส�หกรรมน้ำ�มันป�ล์ม
เท่�นั้น แต่ยังมีผลต่อห่วงโซ่อุปท�นของธุรกิจที่ต้องพึ่งพ�
พื้นที่ป่�ด้วย ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนจึงต้องส่งเสริม
ให้เกิดการพิจารณาถึงการใช้ที่ดิน ซึ่งเป็นทรัพยากร
สำาคัญของอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วย

ผลจ�กก�รประชุมน�น�ช�ติในครั้งนี้ ทำ�ให้ผู้นำ�ของ
ตล�ดหลักทรัพย์ฮ�นอย ตล�ดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ และ
ตล�ดหลักทรัพย์ม�เลเซีย ได้ประก�ศปฏิญญ�เข้�ร่วม 
ใน SSE initiative เพื่อขับเคลื่อนตล�ดหลักทรัพย์ทั้งส�ม 
สู่คว�มยั่งยืน เป็นผลให้ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 
มีตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำาจำานวนถึง 22 แห่งเข้าร่วมใน  
SSE initiative ซึ่งประกอบด้วยตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาค 
อาเซียน 4 แห่งและตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคอื่นอีก  
18 แห่ง ซึ่งนับเป็นโอก�สอันดีของก�รก้�วเข้�สู่ทศวรรษ
ที่ 5 ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่นอกจ�กจะ 
มุ่งมั่นพัฒน�ตล�ดทุนไทยแล้ว ยังมีส่วนร่วมในก�รประส�น 
พลังขับเคลื่อนตล�ดทุนในภูมิภ�คอ�เซียนอย่�งต่อเนื่อง 
เพื่ออน�คตของเศรษฐกิจไทยและภูมิภ�คอ�เซียนที่มั่งคั่ง
และยั่งยืนต่อไป

ทรัพยากรธรรมชาติ
กับการจัดการความเสี่ยงของผู้ลงทุน

ประกอบด้วย 2 หัวข้อ คือ
2.1 Natural Resource Scarcity หัวข้อนี้เชื่อมโยง
ประเด็นก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมเข้�สู่กลไกของตล�ดทุน 
โดยเน้นย้ำ�คว�มสำ�คัญของก�รใช้ทรัพย�กรที่เกี่ยวข้องกับ
ก�รขับเคลื่อนธุรกิจอยู่ในตล�ดทุน เช่น ก�รลดผลกระทบ
จ�กก�รใช้น้ำ� ก�รรักษ�ระบบนิเวศ และก�รนำ�เทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมเข้�ม�ช่วยในก�รจัดก�รเพื่อลดผลกระทบ 
เกี่ยวกับก�รใช้ทรัพย�กรเพื่อรักษ�สมดุลท�งธรรมช�ติ 
และช่วยลดค่�ใช้จ่�ยให้กับองค์กร หรือแม้กระทั่งบทบ�ท
ของธุรกิจการเงินก็สามารถสนับสนุนและนำาแนวคิดในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาเป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนินธุรกิจได้  
เช่น การออกสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม หรือการออกดัชนี 
ผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental  
Performance Index) ของตลาดหลักทรัพย์ก็เป็นกลไก
หนึ่งที่ช่วยให้ผู้ลงทุนได้พิจารณาประเด็นการจัดการ 
ทรัพยากรประกอบการตัดสินใจลงทุนมากยิ่งขึ้น นอกจ�กนี้ 
ยังชี้ประเด็นด้�นผลกระทบจ�กต้นทุนท�งธุรกิจที่สูงขึ้น 
เนื่องม�จ�กก�รแย่งชิงทรัพย�กรและจำ�นวนทรัพย�กร
ที่น้อยลงทำ�ให้ทุกอย่�งมีมูลค่�สูงขึ้น ดังนั้น ตัวธุรกิจเอง
ก็ต้องแสดงให้ผู้ลงทุนเห็นถึงกระบวนก�รจัดก�รห่วงโซ่
อุปท�นของธุรกิจในอน�คตด้วย

ข้อมูลด้�นสิ่งแวดล้อมและก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ 
ที่ได้รับก�รยอมรับในระดับส�กล ผลก�รอภิปร�ยได้เปิดเผย 
มุมมองของผู้ลงทุนสถ�บันที่นำ�เอ�ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม 
ม�เป็นหนึ่งในเกณฑ์สำ�คัญของก�รจัดพอร์ตก�รลงทุน 
นอกจ�กนี้ ผลก�รอภิปร�ยยังตอกย้ำ�ให้เห็นว่�องค์กร
ที่เปิดเผยข้อมูลด้านการจัดการและผลการดำาเนินงาน 
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างโปร่งใสเป็นองค์กรที่มีการบริหาร
จัดการที่ดีและมีการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจะช่วยสร้�งคว�มมั่นใจแก่ผู้ลงทุนม�กยิ่งขึ้น 



การลงทุนที่ยั่งยืนให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

แนวคดิการลงทนุทีย่ัง่ยนืได้รับคว�มสนใจอย่�งกว้�งขว�ง
จ�กผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่�งประเทศ โดยหัวใจหลักของแนวคิด
ก�รลงทุนที่ยั่งยืน คือ การให้ความสำาคัญและความสนใจลงทุนโดย
ไม่ได้คำานึงถึงแต่เพียงผลตอบแทนทางการเงินเท่านั้น แต่ยังคำานึงถึง
ผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ภายใต้กรอบบรรษัทภิบาล  
(Environmental, Social and Governance: ESG) ของธุรกิจที่ไป
ลงทุนอีกด้วย

ผลก�รดำ�เนินง�นด้�น ESG มีคว�มเชื่อมโยงกับผลก�รดำ�เนินง�น
ท�งก�รเงิน (Financial performance) ของธุรกิจ เพร�ะสะท้อนให้
เห็นถึงคว�มส�ม�รถในก�รประกอบธุรกิจโดยคำ�นึงถึงคว�มเสี่ยง
และโอก�สในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่�งรอบด้�น  
อันจะส่งผลต่อศักยภ�พในก�รแข่งขันและก�รได้รับก�รยอมรับจ�ก
ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับคว�มอยู่รอด
และคว�มส�ม�รถในก�รเติบโตอย่�งยั่งยืนของธุรกิจในระยะย�ว

ดัชนี ESG ที่ลงทุนในธุรกิจที่ให้คว�มสำ�คัญกับเรื่องคว�มยั่งยืนโดยคำ�นึงถึง ESG ให้ผลตอบแทนจ�กก�รลงทุนในระยะย�ว
ที่สูงกว่�ดัชนีทั่วไปที่ไม่ได้นำ�ปัจจัยด้�น ESG ม�ประกอบก�รพิจ�รณ�ลงทุน

9STRATEGIC SR

นรีรัตน์ สันธย�ติ

กระแสการลงทุนท่ีย่ังยืน STRATEGIC 
SR
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แนวโน้มการเติบโตของกองทุน
ที่มีแนวคิดการลงทุนที่ยั่งยืน

จ�กสถิติใน Report on US Sustainable, Responsible and Impact Investing Trends 2014 ซึ่งเผยแพร่โดย US SIF  
Foundation - The Forum for Sustainable and Responsible Investment พบว่� สินทรัพย์ที่บริหารจัดการภายใต้
แนวคิดการลงทุนที่ยั่งยืนในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการขยายตัวมากถึง 76% ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จากมูลค่าสินทรัพย์ 
3.74 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2012 เป็น 6.57 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2014 กล่�วคือ ในก�รลงทุนทุกๆ 6 ดอลล�ร์ 
จะเป็นสินทรัพย์ที่บริห�รจัดก�รต�มแนวคิดก�รลงทุนที่ยั่งยืนมูลค่� 1 ดอลล�ร์

Global Sustainable Investment  
Alliance นำ�เสนอผลก�รศึกษ� 2014  
Global Sustainable Investment  
Review ว่�สินทรัพย์ทั่วโลกที่มีการ
บริหารจัดการภายใต้กองทุนที่มี 
แนวคิดการลงทุนที่ยั่งยืน คิดเป็น 
มูลค่าถึงกว่า 21.36 ล้านล้าน
ดอลลาร์ในปี 2014 นับเป็นการ
เติบโตสูงถึง 61% จากมูลค่า 13.26 
ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2012

ทั้งนี้ สัดส่วนของมูลค่าสินทรัพย์
ตามแนวคิดการลงทุนที่ยั่งยืนต่อ
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดทั่วโลกใน
ปี 2014 คิดเป็นสัดส่วน 30.2% 
เพิ่มมากขึ้นจากสัดส่วน 21.5%  
ในปี 2012

Growth of SRI assets by region 2012-2014

Note: Asset values are expressed in billions.

Total $13,261 $21,358 61%

Asia $40 $53 32%

Europe $8,758 $13,608 55%

United States $3,740 $6,572 76%

Canada $589 $945 60%

Australia/NZ $134 $180 34%

2012 2014 Growth

Global 21.5% 30.2%

Asia 0.6% 0.8%

Europe 49.0% 58.8%

Canada 20.2% 31.3%

United States 11.2% 17.9%

Australia 12.5% 16.6%

2012 2014

Proportion of SRI relative to total managed assets

ในการลงทุนทุกๆ 6 ดอลลาร์คิดเป็นสินทรัพย์ที่บริหารจัดการ
ตามแนวคิดการลงทุนที่ยั่งยืนมูลค่า 1 ดอลลาร์
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เป็นที่ค�ดก�รณ์ว่� แนวโน้มก�รเติบโตของสินทรัพย์ภ�ยใต้ก�รบริห�รจัดก�รต�มแนวคิดก�รลงทุนที่ยั่งยืนจะยังคง 
เพิ่มม�กขึ้นอย่�งต่อเนื่องในอน�คต

สำ�หรับในประเทศไทย แนวคิดก�รลงทุนที่ยั่งยืนกำ�ลังเป็นที่สนใจสำ�หรับทั้งผู้ลงทุนสถ�บันและผู้ลงทุนบุคคล ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยจึงจัดทำารายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อประกาศเป็น Thailand Sustainability Investment ให้ผู้ลงทุนและสาธารณชนทั่วไป 
รับทราบ เพื่อเป็นเครื่องมือในก�รลงทุนสำ�หรับผู้ลงทุนที่ต้องก�รลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีคุณภ�พและมีก�รดำ�เนินธุรกิจ
โดยคำ�นึงถึงคว�มยั่งยืน ตลอดจนผู้ลงทุนที่ต้องก�รลงทุนในหลักทรัพย์ที่ส�ม�รถสร้�งผลกระทบในเชิงบวกต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นก�รสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนที่มีก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืนให้เป็นที่สนใจของผู้ลงทุน

การจัดทำา Thailand Sustainability Investment ดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานต่างๆ 
ในตลาดทุนไทยที่มุ่งมั่นส่งเสริมการลงทุนที่ยั่งยืน อ�ทิ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 
สม�คมบริษัทจัดก�รลงทุน สม�คมบริษัทจดทะเบียนไทย สม�คมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�ร
บริษัทไทย รวมถึงมูลนิธิเพื่อคนไทย

ร�ยชื่อบริษัทจดทะเบียนใน Thailand Sustainability Investment จะประก�ศภ�ยในไตรม�สที่ 4 ของปี 2558 

Thailand Sustainability Investment



การกำากับดูแลกิจการ รากฐานท่ีสำาคัญ
แห่งการดำารงอยู่ของธุรกิจ

สุกิจ กิตติบุญญ�นนท์

CG
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คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหัวจักรสำ�คัญในก�ร
นำ�พ�กิจก�รไปสู่คว�มเจริญรุ่งเรืองหรือทำ�ให้กิจก�รตกต่ำ�  
ดังนั้น การจัดทัพของคณะกรรมการจึงจำาเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องมีลักษณะของความหลากหลาย (Board structure 
and diversity) ทั้งในด้านคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ 
ความสามารถเฉพาะทางที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมถึง
การอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
เสริมสร้างให้บริษัทมีความเข้มแข็ง นอกจ�กนี้ ในปัจจุบัน
ยังมีก�รรณรงค์ให้มีกรรมก�รเพศหญิงอย่�งน้อย 1 คน
รวมอยู่ในองค์คณะของคณะกรรมก�รอีกด้วย 

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม  
คณะกรรมก�รจึงต้องมีลักษณะคว�มเป็นผู้นำ� มีวิสัยทัศน์ 
และที่สำ�คัญอย่�งยิ่ง คือ มีคว�มเป็นอิสระในก�รตัดสินใจ  
ดังนั้น คณะกรรมก�รจึงควรจัดให้มีระบบแบ่งแยก
บทบ�ทหน้�ที่คว�มรับผิดชอบระหว่�งคณะกรรมก�รและ 
ฝ่�ยจัดก�รที่ชัดเจน มีก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รชุดย่อย
เพื่อแบ่งเบ�ภ�ระของคณะกรรมก�ร อันจะทำ�ให้ก�รทำ�ง�น 
ของคณะกรรมก�รมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น รวมทั้งประธ�น
คณะกรรมก�รกับ CEO ควรเป็นคนละคนกันด้วย

ต�มโครงสร้�งที่กล่�วม�นั้น ขอยกตัวอย่�งโครงสร้�ง 
คณะกรรมก�รของบริษัท บริก�รน้ำ�มันเชื้อเพลิงกรุงเทพ 
จำ�กัด (มห�ชน) (BAFS) ปี 2558 ที่แสดงให้เห็นถึง 
คว�มหล�กหล�ยของคณะกรรมก�รได้เป็นอย่�งดี ดังที่
แสดงในภ�พโครงสร้�งคณะกรรมก�รบริษัท

สำ�หรับประเทศไทยและประเทศในอาเซียนก็ให้ความสำาคัญ
ในเรื่องกรรมการที่เป็นผู้หญิงเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีการกำาหนด
เป็นแนวปฏิบัติเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการตามหลัก
บรรษัทภิบาลว่าควรคำานึงถึงการมีกรรมการเพศหญิง 
ในคณะกรรมการ เช่น CG Code ของประเทศไทย 
ประเทศสิงคโปร์ และประเทศม�เลเซีย เป็นต้น นอกจ�กนี้  
เกณฑ์ประเมิน ASEAN CG Scorecard และเกณฑ์ประเมิน 
Corporate Governance Report (CGR) ของสม�คม 
ส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) ก็มีข้อประเมิน 
ในเรื่องกรรมก�รอิสระที่เป็นผู้หญิงเช่นเดียวกับแบบประเมิน 
ของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ในระดับ
ส�กล 

โครงสร้างของคณะกรรมการ ปี 2558 
บมจ. บริการน้ำามันเชื้อเพลิงกรุงเทพ (BAFS) 
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นอกจ�กนี้ บ�งประเทศให้คว�มสำ�คัญในเรื่องดังกล่�วม�ก
ถึงขน�ดกำ�หนดเป็นกฎหม�ยให้บริษัทต้องมีกรรมก�ร
เป็นผู้หญิงต�มจำ�นวนที่กำ�หนด เช่น กฎหม�ยว่�ด้วย 
บริษัทของประเทศนอร์เวย์กำ�หนดให้ทุกบริษัทมห�ชน
ต้องมีสัดส่วนของกรรมก�รผู้หญิง 40% ของคณะกรรมก�ร
ทั้งหมด ดังกรณีของบริษัท Statoil Hydro ซึ่งเป็นบริษัท
ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานน้ำามันและแก๊สของนอร์เวย์  
มีกรรมการผู้หญิงจำานวน 4 คนจากกรรมการทั้งหมด 
10 คน และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนมีกรรมการผู้หญิงถึง 3 ใน 4 เป็นต้น

ในประเทศไทย แม้ว่�จะยังไม่มีกฎหม�ยกำ�หนดเรื่อง
จำ�นวนสัดส่วนกรรมก�รผู้หญิงในแต่ละบริษัท แต่บริษัท 
จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้คว�มสำ�คัญในเรื่อง
ดังกล่�วม�เป็นเวล�น�นแล้ว โดยผลก�รสำ�รวจข้อมูล
กรรมก�รเพศหญิงในปี 2557 พบว่�บริษัทจดทะเบียนไทย 
มีกรรมก�รผู้หญิงร่วมเป็นหนึ่งในองค์คณะกรรมก�ร 
บริษัท คิดเป็นสัดส่วน 80% ของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด  

        CG Center: http://www.set.or.th/th/regulations/cg/cg/history_p1.html
ข้อมูลอ้างอิง: หนังสือ Corporate Governance, 3rd edition โดย Christine A. Mallin 

สถ�บันวิจัยบทบ�ทหญิงช�ยและก�รพัฒน� (Gender Development Research Institute) http://www.gdrif.org/

โดยในจำ�นวนนี้เป็นกรรมก�รอิสระที่เป็นผู้หญิงถึง 45% 
ของจำ�นวนบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด

อย่�งไรก็ดี บทบ�ทของผู้หญิงกับก�รบริห�รในภ�ครัฐนั้น 
ยังมีอยู่น้อยม�ก โดยสถ�บันวิจัยบทบ�ทหญิงช�ยและ
ก�รพัฒน� (Gender Development Research Institute) 
ของประเทศไทยได้มีก�รเก็บสถิติ เพศช�ยและหญิง 
ด้�นก�รบริห�รและก�รเมืองระดับท้องถิ่นและระดับช�ติ
ในปี 2555 พบว่� จำ�นวนเพศหญิงในก�รบริห�รระดับ
ท้องถิ่นมีน้อยกว่� 12% และระดับช�ติที่อยู่ในตำ�แหน่ง 
ที่มีอำ�น�จตัดสินใจได้มีน้อยกว่� 12% 

อย่�งไรก็ต�ม ไม่ว่ากรรมการจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิง 
หน้าที่และความรับผิดชอบต่อบริษัทและต่อผู้ถือหุ้น รวมถึง 
บทกำาหนดโทษต่างๆ ตามที่กฎหมายกำาหนดมีเท่ากัน ไม่ได้
แบ่งว่�จะเป็นช�ยหรือหญิง ดังนั้น คณะกรรมก�รจึงควร 
ทำ�หน้�ที่ของตนให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท 
ที่ตนเองเป็นกรรมก�รอยู่ต�มหลัก Fiduciary duty นั่นเอง



เนื่องด้วยภาวะตลาดและการแข่งขันในปัจจุบัน มีก�รเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวล� 
ดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของผู้ลงทุนและนักวิเคร�ะห์ที่มีก�รเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวล� 
ได้ทันท่วงที นักลงทุนสัมพันธ์จึงมีขอบเขตง�นเพิ่มม�กขึ้นต�มไปด้วย ซึ่งประเด็นที่เริ่มได้รับความสนใจ
มากขึ้นในตลาดทุน คือ แนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน เนื่องจากการดำาเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นแต่ผลกำาไร
สูงสุด โดยปราศจากความรับผิดชอบต่อสังคม เริ่มไม่ได้รับการยอมรับและอาจถึงขั้นถูกต่อต้าน หากธุรกิจนั้น 
มีกระบวนการผลิตที่ส่งผลกระทบทางลบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม 

แนวคิดเรื่องก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนได้มีวิวัฒน�ก�รม�อย่�งต่อเนื่อง จึงมีคำ�จำ�กัดคว�มที่อธิบ�ยเรื่องดังกล่�ว 
หล�ยคำ� เช่น Corporate Social Responsibility (CSR), Creating Shared Value (CSV), Sustainable  
Development (SD), และ Environmental, Social, Governance (ESG) ในบทคว�มนี้ จะขอกล่�วถึง ESG  
ซึ่งเป็นแนวคิดที่ผู้ลงทุนเริ่มรู้จักและใช้ประกอบก�รพิจ�รณ�ลงทุน โดยแนวคิดเรื่อง ESG จะให้คว�มสำ�คัญ 
กับก�รทำ�ธุรกิจโดยคำ�นึงถึงคว�มรับผิดชอบใน 3 ด้�นหลัก คือ ด้�นสิ่งแวดล้อม (Environmental) ด้�นสังคม  
(Social) และด้�นบรรษัทภิบ�ล (Governance) ซึ่งเป็นประเด็นที่จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบก�รและ 
ก�รเติบโตอย่�งยั่งยืนของบริษัท

ESG กับความสำาคัญ
ต่องานนักลงทุนสัมพันธ์

ไพศ�ล เจียรอุทัยธำ�รงค์

IR
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ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บทบ�ทหลักในเรื่อง ESG  
คือ ก�รสื่อส�รและสร้�งคว�มเข้�ใจที่ถูกต้องแก่นักวิเคร�ะห์ 
และผู้ลงทุน ซึ่งแนวท�งเบื้องต้นในก�รดำ�เนินง�นดังกล่�ว  
อ�จเริ่มได้ ดังนี้ 

ในระดับที่ส�ม�รถสื่อส�รต่อผู้ที่สนใจได้ โดยควรทำ� 
คว�มเข้�ใจถึงผลกระทบในด้�นต่�งๆ จ�กก�รดำ�เนินธุรกิจ 
และก�รดูแลของบริษัทในเรื่องดังกล่�วให้ครบถ้วน

โดยอ�จนำ�ไปประกอบไว้ใน Presentation ที่ใช้ประชุม
กับนักวิเคร�ะห์และผู้ลงทุน เพื่อแสดงถึงคว�มพย�ย�ม
ของบริษัทในก�รมุ่งเน้นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน หรือ
อ�จเตรียมข้อมูลไว้สำ�หรับตอบคำ�ถ�มผู้ลงทุนที่สนใจ
เรื่องดังกล่�วก็ได้

นักลงทุนสัมพันธ์ควรนำ�ข้อเสนอแนะหรือคำ�ถ�มเกี่ยวกับ 
ง�นด้�น ESG ที่ได้จ�กนักวิเคร�ะห์และผู้ลงทุนม�ถ่�ยทอด 
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในบริษัทได้รับทร�บ เพื่อนำ�ไปสู่ก�ร 
ปรับปรุงและพัฒน�ง�นด้�น ESG ของบริษัทให้ดีขึ้นต่อไป  
ทั้งในแง่ของกระบวนก�รทำ�ง�นและก�รเปิดเผยข้อมูล 
ในร�ยง�นด้�นคว�มยั่งยืน

และเพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนเข้�ใจและส�ม�รถพิจ�รณ�ลงทุน
ในบริษัทที่มีก�รดำ�เนินง�นด้�น ESG ได้สะดวกขึ้น ในช่วง  
1-2 ปีนี้ ตล�ดหลักทรัพย์ฯ จึงได้มีแผนง�นสำ�คัญ 
ในประเด็นดังกล่�วอยู่ 2 เรื่อง

เรื่องแรก ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียน
ในประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกของดัชนี Dow Jones  
Sustainability Indices (DJSI) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดด้�นคว�มยั่งยืน
ในด้�นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระดับส�กล 

ที่ได้รับก�รยอมรับในวงกว้�ง โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศมาช่วยทำาความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
และวิธีการประเมิน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้มีบริษัท
จดทะเบียนไทยถึง 10 บริษัท ได้รับก�รคัดเลือกเป็นสม�ชิก 
ของ DSJI ในปี 2557 ซึ่งนับเป็นจำ�นวนม�กที่สุดในกลุ่ม
ประเทศอ�เซียน

เรื่องที่สอง ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้ร่วมกันพัฒนาและจัดทำารายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่มี
การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Thailand Sustainability  
Investment) เพื่อเป็นท�งเลือกให้กับผู้ลงทุนที่สนใจ
ในบริษัทที่มีก�รดำ�เนินง�นด้�น ESG โดยปัจจุบัน  
ตล�ดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่�งรวบรวมและวิเคร�ะห์ข้อมูล
ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งภ�ยหลังจ�กคัดเลือกบริษัท 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตล�ดหลักทรัพย์ฯ จะประก�ศร�ยชื่อ
บริษัทจดทะเบียนที่ผ่�นเกณฑ์ Thailand Sustainability 
Investment ให้ผู้ลงทุนได้รับทร�บต่อไป

นักลงทุนสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นตัวกลางในการสื่อสาร
แนวคิดและการดำาเนินงานด้าน ESG ขององค์กร ควรให้ 
ความใส่ใจและติดตามพัฒนาการในเรื่อง ESG อย่างต่อเนื่อง  
เพื่อช่วยให้องค์กรส�ม�รถสื่อส�รข้อมูลได้ตรงประเด็น  
ซึ่งท้�ยที่สุดแล้ว จะช่วยให้ผู้ลงทุนเกิดคว�มเชื่อมั่นว่�
บริษัทจะส�ม�รถเติบโตต่อไปได้อย่�งยั่งยืน

ทำาความเข้าใจแนวคิดและ
การดำาเนินงานด้าน ESG ขององค์กร

นำาข้อเสนอแนะหรือคำาถามเกี่ยวกับ
งานด้าน ESG มาถ่ายทอด 

จัดเตรียมข้อมูลงานด้าน ESG ขององค์กร 
เพื่อสื่อสารกับผู้ลงทุน 

ข้อมูลอ้างอิง: ประเด็นจ�กก�รอบรมหัวข้อ “ESG for IR” เมื่อวันที่ 24 มีน�คม 2558
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DJSI

นรีรัตน์ สันธย�ติ Do Investors and reporters agree on what’s 
material in the Technology Hardware & Equipment 

and Banks & Diverse Financials sectors?

บรษิทัจดทะเบยีนไทยในปัจจุบันให้คว�มสำ�คัญอย่�งม�กกับก�รเปิดเผยข้อมูลผลก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มยั่งยืน ทั้งใน
มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูลในก�รสื่อส�รกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่�งๆ ของบริษัท โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง 
กลุ่มผู้ลงทุนที่มีแนวคิดก�รลงทุนที่ยั่งยืน ซึ่งใช้ข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยเป็นเครื่องมือประกอบก�รพิจ�รณ�ตัดสินใจ 
ลงทุน

หล�ยบริษัทเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบก�รจัดทำ�ร�ยง�นแห่งคว�มยั่งยืน (Sustainability report) ต�มกรอบก�ร
ร�ยง�นส�กล Global Reporting Initiative ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องก�รเปิดเผยข้อมูลในประเด็นที่มีส�รัตถภ�พ (Material issues)  
ซึ่งบริษัทจะต้องพิจ�รณ�คัดกรองว่�ประเด็นใดเป็นประเด็นที่มีคว�มสำ�คัญต่อบริษัทและมีคว�มเกี่ยวข้องหรืออยู่ในคว�มสนใจ 
ของผู้มีส่วนได้เสียอย่�งมีนัยสำ�คัญ

อย่�งไรก็ดี จ�กก�รศึกษ�ในหัวข้อ Defining Materiality: What Matters to Reporters and Investors โดยคว�มร่วมมือ
ระหว่�ง Global Reporting Initiative และ RobecoSAM พบประเด็นที่น่�สนใจว่� ในบางครั้งบริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุน
มีมุมมองที่แตกต่างกันในการพิจารณาว่าประเด็นใดเป็นประเด็นที่มีสารัตถภาพ และอะไรคือสิ่งที่ผู้ลงทุนในฐานะผู้ใช้ข้อมูล 
ต้องการจะเห็นจากรายงานแห่งความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน

 © iStock/woraput

Defining Materiality: 
What Matters to Reporters and Investors
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Executive summary

SD Focus ฉบับนี้จึงนำ� Executive Summary ของก�รศึกษ�ดังกล่�วม�ฝ�กคุณผู้อ่�น ห�กท่�นสนใจอ่�นฉบับเต็ม ส�ม�รถ
ด�วน์โหลดได้ที่ www.globalreporting.org/resourcelibrary/Defining-Materiality-What-Matters-to-Reporters-and-
Investors.pdf

Does materiality mean the same thing to investors as it does to other 
stakeholders?

The question ‘what material topics are identified 
by different stakeholder groups?’ is a critical one, 
both for reporters and report users. To contribute to 
this discussion, GRI launched the results of its first  
research into material topics by sector in May 2013,  
in the publication Sustainability Topics for Sectors. 
The current research publication is an indirect  
continuation of this. It aims to help companies  
understand better how different stakeholders – namely 
investors – approach materiality.

In the research two sectors are analyzed in detail: 
Technology Hardware & Equipment and Banks & 
Diverse Financials. GRI and RobecoSAM worked 
together to research these two sectors, collating 
the views expressed in GRI reports with the investor 
perspective. The aim of the research is to learn more 
about the identification of material topics by sector 
by examining existing GRI sustainability reports and 
RobecoSAM’s materiality framework, and to examine 
the differences – if any – between what reporters and 
investors consider material.

Materiality: the reporters’ perspective
GRI researched sustainability reports published in 
2013 by organizations in the Technology Hardware & 
Equipment and Banks & Diverse Financials sectors.  
The data was sourced from GRI’s Sustainability  
Disclosure Database, which was searched against the 
following criteria: the report was published in 2013; 
the report was based on the GRI Guidelines; the report 
was accessible or downloadable online; and the report 
was available in English. Information collected from 
the reports included basic organizational information,  

report title, version of the GRI Guidelines used,  
Application Level (G3/G3.1) or ‘in accordance’ option,  
and whether the report was externally assured. 

74 reports from the Technology Hardware & Equipment  
sector were identified; after filtering according to 
the predefined research criteria, a final sample of 39 
reports was analyzed. 335 reports from the Banks & 
Diverse Financials sector were identified; after filtering 
according to the predefined research criteria, a final 
sample of 94 reports was analyzed.

Technology Hardware & Equipment sector 
The majority (64%) of reports in the sample included 
a list of material Aspects or other topics. 95% included 
a description of the stakeholder engagement process.  
Almost all the reports (97%) that contained a list of 
material topics also included a description of the process  
used to define material Aspects and other topics.

The sample reports included 391 topics in total. Of 
these topics, 269 fell into the GRI Categories and 
sub-Categories, and 122 were classified as other 
sustainability topics. 28% of the topics fell into 
GRI’s Environmental Category. The GRI sub-Category  
Labor Practices and Decent Work was the second 
most reported Category (19%), and Society was the 
third (9%). The most frequently reported GRI Aspect 
was Emissions, Effluents, and Waste. The Aspects 
Products and Services, and Training and Education  
were also mentioned in most reports. The most  
frequently reported of the topics that did not fall into 
a GRI Category or Aspect was supply chain; the second 
was ethics. Innovation was also mentioned frequently.



DJSI

18 Driving Sustainability of the Thai Capital Market

Banks & Diverse Financials sector
Around half (48%) of the reports included a list of 
material Aspects or other sustainability topics. 98% 
of these included a description of the stakeholder  
engagement process, and the same percentage  
included a description of the process used to define 
material Aspects and other sustainability topics.

In total, 896 topics were identified in the sample 
reports. Of these, 634 topics fell into the GRI  
Categories and sub-Categories, and 262 were  
classified as other sustainability topics. 19% of the 
topics fell into the Labor Practices and Decent Work 
sub-Category. The second most reported sub-Category  
was Society (13%) and the third was Product  
Responsibility (11%). The most frequently reported 
Aspect was Community (Local Communities in G3.1). 
Training and Education, and Product and Service 
Labeling were also mentioned in most reports. The 
Financial Services Sector Supplement-specific Aspect  
Product Portfolio was the fourth most reported Aspect.  
The most frequently reported of the topics that did  
not fall into a GRI Category or Aspect were risk  
management and transparency. Brand, reputation and 
culture, responsible banking, innovation, supply chain, 
and public relations were also mentioned frequently.

Materiality: the investors’ perspective
In order to consider the investor approach to the 
financial materiality of sustainability, RobecoSAM 
provided insights into their materiality analysis of the 
two sectors. This approach followed an evaluation of 
what are considered the most important sustainability  
factors for integrating sustainability into the investment  
process. RobecoSAM’s methodology assured a consistent  
approach to identifying financially material long-term  
intangible factors for the 59 different industries analyzed  
for the Dow Jones Sustainability Index assessment 
(based on the RobecoSAM GICS sectors). 

Material factors were identified by pursing both a top 
down approach, which starts from general long-term 
trends with an impact on industry value drivers, and a 
bottom up approach, which considers common issues 
within an industry that have an impact on long-term 
company value. These two approaches should lead to 
the same result. Once the most important long-term 
intangible factors were identified in the first step, they 

were prioritized in the second step. For each industry, 
the factors were prioritized according to their expected 
magnitude (degree of impact) and the likelihood of 
their impact (probability and timing of impact) on 
growth, profitability, capital efficiency and risk.This 
two-dimensional evaluation resulted in a materiality  
matrix for each industry, which maps the relative 
importance of each material factor against the others, 
and provides a visualization of the most important 
factors for each industry.

Technology Hardware & Equipment sector
13 financially material sustainability issues were identified  
and prioritized. The four most important factors were 
Innovation Management, Supply Chain Management,  
Corporate Governance and Human Capital Management.  
The sector-specific factors identified were Environmental  
Enabling, Privacy Protection and Data Security, and 
Digital Inclusion / Social Enabling.
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Banks & Diverse Financials sector
Eight financially material sustainability issues were 
identified and prioritized. The four most important 
factors were Risk Management, Corporate Governance, 
Human Capital Management, and Business Ethics. 
The sector-specific factors identified were Financial 
Inclusion and Emerging Markets Growth, and ESG 
Investment Integration.

Conclusions
Does materiality mean the same thing to investors 
as it does to other stakeholders? Encouragingly, the 
research reveals an overall high degree of overlap 
between the topics considered material by reporting  
organizations, and those considered material by  
investors.

Overlap of material topics identified by reporters  
and investors is clear in the Technology Hardware & 
Equipment sector. The most material topics were supply  
chain management, innovation, and environmental  
management, including the management of emissions, 
effluents and waste. While corporate governance was 
important to reporters, it did not rank as highly as it did  
for investors. Conversely, while reporters considered 
business ethics to be material, investors ranked it 
at the lower end of their 13 material topics. Sector-
specific material topics were agreed to be innovation, 
digital inclusion, and data security. 

In the Banks & Diverse Financials sector, the overlap 
of material topics was also evident, though perhaps 
less obvious due to differences in terminology. Both 
reporters and investors identified risk management 
and corporate governance among the most material  
topics. Overlaps were also observed with human  
capital management (which reporters called training 
and education), employment, diversity and equal  
opportunity. Sector-specific material topics identified  
were financial inclusion (which for reporters is covered  
by the Aspect Community (Local Communities in G3.1)),  
and ESG investment integration (which for reporters is 
covered by the Financial Services Sector Supplement 
Aspect Product Portfolio).

Interviews conducted with three companies as part of 
the research revealed an alignment with the findings 
in both sectors.

The results of this research by GRI and RobecoSAM 
underscore the key benefits that conducting an  
analysis can bring to the strength of a company’s 
sustainability reporting. Not only does analysis bring 
focus to the areas of greatest relevance, but it can also 
help a company to orient its resources toward the areas 
of its sustainability strategy that will have the greatest 
impact both internally and externally. By undertaking 
a materiality analysis that considers the degree of a 
company’s impact by taking into account both internal 
and external stakeholder views, companies can identify 
those topics on which to report, doing so in a way that 
will also be relevant to their shareholders.



กจิการเพือ่สงัคม (Social Enterprise: SE) 
เป็นกิจการที่มีเป้าหมายหลักเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา 
สังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านกลไกการค้าหรือการให้บริการ 
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการนำานวัตกรรมมาใช้ โดยหวังให้ 
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  
อย่างไรก็ตาม กิจการเพื่อสังคมนั้นยังต้องให้ความสำาคัญกับ 
โครงสร้างผู้ถือหุ้น  รวมถึงโครงสร้างและความโปร่งใสของ 
การบริหารจัดการ เพื่อให้แน่ใจว่าผลประโยชน์ส่วนใหญ่ของ 
กิจการจะไม่ตกอยู่กับผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารเท่านั้น
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SET for SE ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ตลาดนัดกิจการเพ่ือสังคม

พิริย�ภรณ์ อันทอง

SOCIAL 
INVESTMENT

 มีก�รกำ�หนดเป้�หม�ยท�งสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่�งชัดเจน
 ตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ใช่ผลกำ�ไรสูงสุด

 มีรูปแบบก�รดำ�เนินก�รที่มีคว�มยั่งยืนท�งก�รเงิน มีร�ยได้
 จ�กก�รจำ�หน่�ยสินค้�และบริก�ร (ควรม�กกว่�เงินที่ได้จ�ก 
 ก�รบริจ�คหรือระดมทุน)

 เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 ผลกำ�ไรกลับคืนสู่สังคม และเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้
 ดำ�เนินก�รด้วยคว�มโปร่งใส มีก�รเปิดเผยข้อมูลอย่�งเป็น

 ระบบต่อส�ธ�รณชน

ดร.  สถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธุ์  ประธานกรรมการ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่� “แนวคิดกิจก�รเพื่อสังคม หรือ 
SE นั้นมีม�ระยะหนึ่งแล้ว โดยกิจก�รเพื่อสังคมเป็นองค์กรที่มีเป้�หม�ยท�งธุรกิจที่เน้นให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงท�งสังคม 
โดยนำ�หลักก�รท�งธุรกิจม�ใช้ในก�รบริห�รจัดก�ร 

สำ�หรับก�รดำ�เนินก�รของตล�ดหลักทรัพย์ฯ นั้น ขณะนี้ ถือเป็นระยะเริ่มต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเน้นการเผยแพร่แนวคิด
กิจการเพื่อสังคมให้องค์กรต่�งๆ ได้เข้�ใจว่�ก�รทำ�ธุรกิจส�ม�รถทำ�ประโยชน์ให้กับสังคมได้ และสำ�หรับระยะถัดไป ในฐ�นะ
ที่ตล�ดหลักทรัพย์ฯ มีคว�มเชี่ยวช�ญด้�นก�รลงทุนก็จะสนับสนุนให้ผู้ลงทุนเข้าใจว่าสามารถลงทุนในกิจการเพื่อสังคมได้ 
รวมทั้งตล�ดหลักทรัพย์ฯ จะทำ�หน้�ที่เป็นตัวกลางให้กับผู้ลงทุนและกิจการเพื่อสังคมได้มาพบกัน รวมถึงส่งเสริมให้ผู้บริโภค
รู้จักกิจการเพื่อสังคม ทำ�ให้เกิดก�รลงทุน เกิดก�รซื้อข�ย กิจก�รเพื่อสังคมก็มีเงินทุนม�ขย�ยกิจก�รต่อ ถือเป็นก�รสร้�ง
โอก�สให้กิจก�รเพื่อสังคมส�ม�รถเติบโตต่อไปได้

สำ�หรับแนวโน้มในอน�คตของกิจก�รเพื่อสังคมของประเทศไทย น่�จะมีก�รเติบโตได้ม�กยิ่งขึ้นกว่�ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และ
เมื่อธุรกิจเติบโต สังคมก็เติบโต มีสิ่งแวดล้อมที่ดีในระดับหนึ่ง ประชาชนก็จะมีความเข้าใจในกิจการเพื่อสังคมมากขึ้น และ
เมื่อถึงเวล�นั้น ตล�ดหลักทรัพย์ฯ ก็จะเน้นบทบ�ทก�รลงทุน คือ ส่งเสริมให้ผู้ลงทุนลงทุนในกิจการเพื่อสังคมหรือตั้งกองทุน
ที่ลงทุนในกิจการเพื่อสังคม ทั้งที่ลงทุนเป็นตัวเงิน และทักษะความเชี่ยวชาญ รวมถึงเชื่อมต่อกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อไป”

ในง�น Money Expo 2015 ณ อิมแพค เมืองทองธ�นี เมื่อวันที่ 7-10 พฤษภ�คม ที่ผ่�นม� ตล�ดหลักทรัพย์ฯ เปิดพื้นที่ 
โซนกิจก�รเพื่อสังคมเป็นครั้งแรก เพื่อแนะนำ�กิจก�รเพื่อสังคมในประเทศไทย 9 แห่งและเปิดโอก�สให้กิจก�รเพื่อสังคม 
ดังกล่�วได้พบกับภ�คเอกชนและประช�ชนทั่วไปที่สนใจสนับสนุนกิจก�รเพื่อสังคม ทั้งในลักษณะร่วมลงทุนและก�รซื้อสินค้�
หรือบริก�ร โดยค�ดหวังว่�ง�นดังกล่�วจะทำ�ให้เกิดก�รแลกเปลี่ยนแนวคิด แนวท�งในก�รดำ�เนินง�น รวมถึงก่อให้เกิด 
คว�มร่วมมือระหว่�งกันเพื่อต่อยอดและขย�ยผลสู่คว�มยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวท�งก�รสนับสนุนกิจก�รเพื่อสังคม
ของตล�ดหลักทรัพย์ฯ  

คุณสมบัติของกิจการเพื่อสังคม



กิจก�รเพื่อสังคมทั้ง 9 แห่งที่ได้รับก�รคัดเลือกม�ร่วมออกบูธนั้น เป็นเพียง “ตัวอย่�ง” ส่วนหนึ่งของกิจก�รเพื่อสังคมในประเทศไทย  
ซึ่งปัจจุบันกิจก�รเพื่อสังคมในประเทศไทยกำ�ลังทวีคว�มสำ�คัญม�กยิ่งขึ้น ซึ่งถือได้ว่�เป็นหนึ่งแรงขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเติบโตอย่�งยั่งยืนต่อไปในอน�คต
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ฟาร์มสุขไอศกรีม

กาแฟอาข่า อ่ามา  

Fisherfolk 
ร้านคนจับปลา 

Social Health 
Enterprise: SHE 

Socialgiver 

Local Alike 

กิจการ
เพื่อสังคม ๑4๑ 

BikeXenger

Green Growth

 ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ทำ�ง�นร่วมกับชุมชน ใช้ก�รท่องเที่ยววิถีชุมชนและธรรมช�ติเป็นเครื่องมือ 
ในก�รสร้�งโอก�สท�งธุรกิจ เพื่อคุณภ�พชีวิตที่ดีของชุมชน 
 Local Alike ได้จัดทำ�เว็บไซต์ขึ้นเพื่อเป็นตัวกล�งเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวและชุมชน ด้วยเชื่อว่�จะ
ทำ�ให้เกิดก�รเรียนรู้ระหว่�งกัน ทำ�ให้ชุมชนเกิดก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน และนักท่องเที่ยวก็ได้ประสบก�รณ์
แปลกใหม่ด้วย

 เป็นพื้นที่ออนไลน์ที่แปลง Space capacity ม�เป็นทุน โดยทำ�ให้ก�ร “ช็อป” และ “ช่วย” สังคม
กล�ยเป็นเรื่องเดียวกัน  ให้ทุกคนส�ม�รถเลือกซื้อสินค้�และบริก�รชั้นนำ� ในร�ค�พิเศษจ�กทั่วประเทศ 
 ลูกค้�ส�ม�รถเลือกได้ว่�จำ�นวนเงินที่จับจ่�ยไปนั้นจะไปสนับสนุนมูลนิธิหรือองค์กรใด โดยทีมง�น
ของ Socialgiver จะทำ�หน้�ที่พิจ�รณ�คัดเลือกว่�โครงก�รนั้นๆ มีแนวโน้มประสบคว�มสำ�เร็จหรือไม่ 
พร้อมทั้งเข้�ไปให้คำ�ปรึกษ�ในด้�นต่�งๆ เพื่อช่วยให้โครงก�รนั้นๆ ส�ม�รถดำ�เนินไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ

 เป็นกิจก�รเพื่อสังคมที่ช่วยให้แรงง�นไทยไม่ป่วยต�ยด้วยมะเร็งป�กมดลูก ขจัดหินปูน ลดเหงือก
อักเสบ ไม่ต้องใช้ฟันปลอมเมื่อแก่ และบำ�บัด Office syndrome โดยเป็นก�รนวดดัดจัดสรีระ เพื่อสร้�ง
สมดุลของร่�งก�ยต�มหลักก�รท�งก�รแพทย์ และที่สำ�คัญ SHE ได้นำ�วิธีก�รนวดนี้ไปสอนนักโทษหญิง
ในเรือนจำ� เป็นก�รสร้�งอ�ชีพและกำ�ลังใจให้กับนักโทษเหล่�นั้น อันเป็นส่วนหนึ่งของก�รลดปัญห�สังคม
ที่อ�จเกิดขึ้นในอน�คต

 เป็นกิจก�รให้บริก�รรับและส่งเอกส�รในพื้นที่กรุงเทพฯ ด้วยจักรย�น ซึ่งนอกจ�ก BikeXenger  
จะช่วยลดมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังง�นแล้ว ยังเป็นก�รรณรงค์ให้คนทั่วไปเกิดก�รรับรู้ว่� 
ส�ม�รถปั่นจักรย�นไปทำ�ง�นหรือใช้ในชีวิตประจำ�วันได้ อีกทั้งได้ออกกำ�ลังก�ยเพื่อสุขภ�พตัวเองไป
พร้อมๆ กันด้วย

 จำ�หน่�ยสินค้�เกษตรอินทรีย์ เช่น ข้�ว ถั่วเขียว รวมทั้งสินค้�แปรรูปจ�กผลผลิตท�งก�รเกษตร 
เช่น แชมพู ครีม ฯลฯ โดยมีเป้�หม�ยลดก�รใช้ส�รเคมีและขย�ยพื้นที่ก�รทำ�เกษตรอินทรีย์ในสังคม
ชนบท รักษ� ปกป้องฐ�นคว�มมั่นคงท�งอ�ห�ร และก�รแปรรูปสินค้�เกษตรอินทรีย์เพื่อสร้�งมูลค่�เพิ่ม  
เชื่อมโยงพลังผู้บริโภคในสังคมเมือง ให้มีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรร�ยย่อย ให้ได้รับคว�มเป็นธรรมท�งก�รค้�  
สร้�งเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อนำ�ไปสู่สังคมสุขภ�วะ

 จำ�หน่�ยอ�ห�รทะเลสดใหม่ที่ไม่มีส�รปนเปื้อน โดยสินค้�ของ Fisherfolk ทุกชนิดจะได้รับก�รรับรอง
โดยกลุ่มช�วประมงว่�จับโดยเครื่องมือที่ถูกกฎหม�ย ไม่ทำ�ล�ยสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้ส�รเคมี ทำ�ให้ผู้บริโภค
ได้รับอ�ห�รทะเลที่มีคุณภ�พ สะอ�ด ปลอดภัย แล้วยังช่วยสร้�งร�ยได้ให้ชุมชนช�วประมงพื้นบ้�น และ
ส่งเสริมก�รประมงที่ดีต่อท้องทะเล เกิดคว�มยั่งยืนไปพร้อมกัน

 ไอศกรีมโฮมเมด เข้มข้น หว�นน้อยเพื่อสุขภ�พ โดยฟ�ร์มสุขไอศกรีม จะเข้�ไปสอนก�รทำ�ไอศกรีม
ให้เด็กๆ ในสถ�นสงเคร�ะห์ และเมื่อนำ�ไปจำ�หน่�ย ร�ยได้ก็จะให้เป็นค่�จ้�งให้กับเด็กๆ ส่วนร�ยได้ที่เหลือ 
ก็นำ�ไปเป็นค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รจัดก�ร ซึ่งเงินทุกบ�ทที่คนซื้อไอศกรีมจ�กฟ�ร์มสุขฯ คือ ทุกบ�ท 
ที่คนซื้อมอบเพื่อสร้�งรอยยิ้ม สร้�งคว�มสุขให้กับเด็กด้อยโอก�สในบ้�นสงเคร�ะห์

 “ก�แฟอ�ข่� อ่�ม�” เป็นผู้ผลิตและจำ�หน่�ยก�แฟคุณภ�พแบบครบวงจร โดยจะดูแลคุณภ�พ 
ตลอดกระบวนก�รผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ�ถึงปล�ยน้ำ� เริ่มต้นจ�กก�รช่วยเหลือผู้ปลูกก�แฟด้�นก�รพัฒน� 
คุณภ�พท�งรสช�ติและก�รตล�ดที่หมู่บ้�นแม่จันใต้ อ.แม่สรวย จ.เชียงร�ย ปัจจุบันมีพื้นที่ให้คว�มช่วยเหลือ 
เพิ่มเติมที่บ้�นห้วยทร�ย อ.เวียงป่�เป้� และบ้�นดอยง�ม อ.แม่สรวย จ.เชียงร�ย ซึ่งกำ�ไรที่ได้จ�กก�ร
จำ�หน่�ยก�แฟจะนำ�กลับม�พัฒน�หมู่บ้�นช�วเข� ทั้งในเรื่องคว�มเป็นอยู่และก�รศึกษ�

 “หนึ่งก�รซื้อ คือ หนึ่งก�รให้” ทุกคนในสังคมส�ม�รถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของก�รเติมเต็มส่วนที่ข�ด
ห�ยไป ผ่�นของเล่นไม้สร้�งสรรค์ที่ส่งเสริมพัฒน�ก�รเด็กให้คงอยู่กับธรรมช�ติและจินตน�ก�ร 
 เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ๑4๑ หนึ่งชิ้นจะได้ของเล่นสำ�หรับน้องที่ด้อยโอก�สหนึ่งชิ้น เช่น ที่คั่นหนังสือไม้ 
จะมีชิ้นส่วนที่ส�ม�รถถอดออกจ�กผลิตภัณฑ์ โดยนำ�ไปบริจ�คเป็นของเล่นให้กับน้องๆ ที่ด้อยโอก�ส 
ในถิ่นธุรกันด�ร

www.farmsookicecream.com
Facebook: farmsookicecream

www.akhaama.com
Facebook: akhaamacoffee

Facebook: 
khon.jab.pla.fisherfolk

Facebook: 
poonchai.chitanuntavitaya

www.socialgiver.com
Facebook: socialgiver

www.localalike.com  
Facebook: LocalAlike

Facebook: 141SE

www.bikexenger.com
Facebook: bikexenger

Facebook: 
greengrowthshop
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กิจกรรม

กิจกรรม “เตรียมคว�มพร้อมก่อนประกวดร�งวัลด้�นคว�มยั่งยืนประจำ�ปี 2558” 
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภ�คม 2558 เพื่อชี้แจงร�ยละเอียดเกี่ยวกับร�งวัลด้�น 
คว�มยั่งยืน พร้อมทั้งเปิดโอก�สให้ผู้แทนบริษัทจดทะเบียนร่วมซักถ�มข้อสงสัย 
กับทีมง�นตล�ดหลักทรัพย์ฯ โดยคุณบดินทร์ อูนากูล รองผู้จัดก�รตล�ดหลักทรัพย์ฯ 

ฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน จัดอบรม IR Professional 
Training 2015: IR Preparation for Roadshows เพื่อเตรียมคว�มพร้อมสำ�หรับ 
ก�รจัด Roadshows ให้ประสบคว�มสำ�เร็จแก่นักลงทุนสัมพันธ์บริษัทจดทะเบียน 
โดยได้รับเกียรติจ�ก Mr. Harold President, Investor Relations Professionals 

หลักสูตรอบรมต่อเนื่องในระดับ Advanced สำ�หรับนักลงทุนสัมพันธ์บริษัท
จดทะเบียนเพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจและเห็นคว�มสำ�คัญในเรื่องกลยุทธ์องค์กรและ
บทบ�ทของ IR ในก�รสื่อส�รกลยุทธ์และแผนง�น โดยได้รับเกียรติจ�ก คุณกมลวรรณ 
วิปุลากร กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ บมจ. ดิ เอร�วัณ กรุ๊ป คุณนัฐิยา พัวพงศกร 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมการเสวนา เรื่อง Increasing 
sustainability and enabling the SDGs: What role for banking and finance?  
เมื่อวันที่ 20 พฤษภ�คม 2558 คุณบดินทร์ อูนากูล รองผู้จัดก�ร ตล�ดหลักทรัพย์ฯ 
ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องก�รพัฒน�ภ�คธุรกิจและก�รลงทุนสู่คว�มยั่งยืน ในก�ร

เตรียมความพร้อมก่อนประกวดรางวัล
ด้านความย่ังยืนประจำาปี 2558 (6 พ.ค. 2558)

IR Professional Training 2015: 
IR Preparation for Roadshows (15 พ.ค. 2558)

IR Professional Training 2015: 
Business Strategy for IR (27 พ.ค. 2558)

Increasing sustainability and enabling the SDGs: 
What role for banking and finance? (20 พ.ค. 2558)

เป็นผู้เปิดง�นและกล่�วถึงวัตถุประสงค์และที่ม�ของร�งวัลด้�นคว�มยั่งยืน โดยร�งวัลด้�นคว�มยั่งยืนเป็นอีกหนึ่งช่องท�งที่จะช่วย 
ส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนที่มีก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืนได้เป็นที่รู้จักและสนใจของผู้ลงทุน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับคว�มสนใจ 
จ�กบริษัทจดทะเบียน เข้�ร่วมกว่� 93 บริษัท

Association (Singapore) Ms. Angela Campbell-Noë, Senior Partner, Asia, Tulchan Communications LLP Mr. Justin Reynolds, 
Managing Director, Asia Pacific, IPREO และคุณสุุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ประธ�น ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทยร่วมแบ่งปัน
คว�มรู้และประสบก�รณ์ โดยมีนักลงทุนสัมพันธ์บริษัทจดทะเบียนเข้�ร่วมง�นจำ�นวน 81 ร�ย จ�ก 57 บริษัท

ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. แอดว�นซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ร่วมแบ่งปันคว�มรู้และประสบก�รณ์ โดยมีนักลงทุนสัมพันธ์ 
บริษัทจดทะเบียนเข้�ร่วมง�นจำ�นวน 98 ร�ย จ�ก 67 บริษัท

ประชุมระดับภูมิภ�ค Aligning Corporate Sustainability with Sustainable Development Goals (SDGs) ในช่วงก�รเสวน�ในหัวข้อ 
Increasing sustainability and enabling the SDGs: What role for banking and finance? ณ อ�ค�รสหประช�ช�ติ ประเทศไทย
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จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสภ�วิช�ชีพบัญชีใน
พระบรมร�ชูปถัมภ์ และสม�คมผู้ตรวจสอบภ�ยในแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริม 
คว�มเข้�ใจ และก�รตระหนักถึงบทบ�ท หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร 
บริษัทและฝ่�ยจัดก�รในก�รสร้�งระบบก�รควบคุมภ�ยในที่ดี อันนำ�ม�ซึ่งมูลค่�เพิ่ม 

IR Professional Training 2015: Basic IR เป็นหลักสูตรอบรม 2 วัน
ในระดับ Basic IR เพื่อก�รเรียนรู้และเข้�ใจในเรื่องตล�ดทุน บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ในง�น IR บทบ�ทและคว�มสำ�คัญของง�น IR รวมถึงแนวท�งในก�รเปิดเผยข้อมูล
ของบริษัทจดทะเบียน โดยได้รับเกียรติจ�กคุณสุวภา เจริญยิ่ง กรรมก�รผู้จัดก�ร 

กิจกรรมสำาหรับบริษัทจดทะเบียนที่เคยเข้�ร่วมโครงก�รให้คำ�ปรึกษ�ด้�น
นักลงทุนสัมพันธ์ (SET’s IR Advisory Program) เพื่อต่อยอดง�นนักลงทุนสัมพันธ์ให้
ประสบคว�มสำ�เร็จ โดยได้รับเกียรติจ�ก ดร. สฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์ กรรมก�รบริก�ร 
บริษัท พี ว�ย ไอ คอนซัลติ้ง จำ�กัด ผู้เชี่ยวช�ญด้�นง�น IR ม�ร่วมแบ่งปันคว�มรู้

CG Forum 2/2015  “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายใน” (23 มิ.ย. 2558)

IR Professional Training 2015: Basic IR 
(23 และ 29 มิ.ย. 2558)

IR Advisory Refresher Workshop 
“Revisit our IR program” (30 มิ.ย. 2558)

ของกิจก�รและก�รเติบโตอย่�งยั่งยืน ซึ่งได้รับเกียรติจ�ก คุณประสัณห์ เชื้อพานิช น�ยกสภ�วิช�ชีพบัญชี  ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ 
คุณสุรพงศ์ ชูรังสฤษฏิ์  น�ยกสม�คมผู้ตรวจสอบภ�ยในแห่งประเทศไทย รศ. จารุพร ไวยนันท์  ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ บมจ. 
วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย คุณสมประสงค์ บุญยะชัย ประธ�นกรรมก�รบริห�ร บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ คุณพรรณี  วรวุฒิจงสถิต  ประธ�น
คณะกรรมก�รตรวจสอบ บมจ. โมโน เทคโนโลยี ร่วมแบ่งปันคว�มรู้และประสบก�รณ์ โดยมีกรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูงของบริษัท
จดทะเบียนเข้�ร่วมง�น 151 บริษัท 

บริษัทหลักทรัพย์ ธนช�ต จำ�กัด (มห�ชน) คุณกวี ชูกิจเกษม รองกรรมก�รผู้จัดก�ร ฝ่�ยวิเคร�ะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ 
กสิกรไทย จำ�กัด (มห�ชน) และคุณกอบบุญ ศรีชัย รองกรรมก�รผู้จัดก�รอ�วุโส บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อ�ห�ร ร่วมแบ่งปันคว�มรู้
และประสบก�รณ์ โดยมีนักลงทุนสัมพันธ์บริษัทจดทะเบียนเข้�ร่วมง�นจำ�นวน 112 ร�ย จ�ก 100 บริษัท

และประสบก�รณ์และทำ�กิจกรรมกลุ่มกับบริษัท มีผู้เข้�ร่วมกิจกรรมจำ�นวน 40 ร�ย จ�ก 23 บริษัท



ติดต่อเรา
๏ งานพัฒนาด้านบรรษัทภิบาล
ติดต่อ: ฝ่�ยพัฒน�ธรรม�ภิบ�ลเพื่อตล�ดทุน  
โทรศัพท์ 0-2229-2603-4 
e-mail: cgcenter@set.or.th

๏ งานพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ติดต่อ: ศูนย์พัฒน�คว�มรับผิดชอบต่อสังคม 
โทรศัพท์ 0-2229-2608-10  
และ 0-2229-2612     www.csri.or.th
e-mail: SRcenter@set.or.th    

๏ งานพัฒนาด้านนักลงทุนสัมพันธ์
ติดต่อ: ฝ่�ยพัฒน�ธรรม�ภิบ�ลเพื่อตล�ดทุน 
โทรศัพท์ 0-2229-2606-7 
e-mail: irdevelopment@set.or.th 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กับการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีบทบาทในการสร้างรากฐานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดทุน สังคม และประเทศชาติ

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

หมายเหตุ : ร�ยละเอียดก�รจัดกิจกรรมอ�จมีก�รเปลี่ยนแปลงต�มคว�มเหม�ะสม

Effective CSR Communication workshop

Workplace Quality 
and Human Rights workshop

ผู้บริห�รและเจ้�หน้�ที่ปฏิบัติง�น
ด้�น SR บริษัทจดทะเบียน

ผู้บริห�รและเจ้�หน้�ที่ปฏิบัติง�น
ด้�น SR บริษัทจดทะเบียน

ศูนย์พัฒน�คว�มรับผิดชอบ
ต่อสังคม
โทร. 0-2229-2621 
email: SRcenter@set.or.th

29 ก.ย. 2558

30 ก.ย. 2558

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมด้านบรรษัทภิบาล 

CG Report workshop: 
ก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

เลข�นุก�รบริษัท ฝ่�ยพัฒน�ธรรม�ภิบ�ลเพื่อตล�ดทุน
โทร. 0-2229-2603-4
email: cgcenter@set.or.th

20 ส.ค. 2558

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมวันที่

กิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทจดทะเบียน

นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทจดทะเบียน

ฝ่�ยพัฒน�ธรรม�ภิบ�ลเพื่อตล�ดทุน
โทร. 0-2229-2606 
และ 0-2229-2613 
email: irdevelopment@set.or.th

IR Professional Training 2015: 
Global IR Trends and Practices

IR Professional Training 2015: 
Basic Valuation for IR

11 ส.ค. 2558

ก.ย. 2558

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมวันที่

วันที่

ข่าวสาร
การอบรม


