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Driving Sustainability of the Thai Capital Market

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เดือนตุลาคม 2558

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

“เพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจด้วยรายงานความยั่งยืน” กล่�วถึง
ประเด็นก�รเปิดเผยข้อมูลด้�น ESG ของบริษัทจดทะเบียน
ว่�ควรเปิดเผยประเด็นที่สำาคัญกับทั้งตัวธุรกิจและผู้มีส่วน
ได้เสีย โดยมีทั้งข้อมูลที่เป็น “ข่าวดี” หรือผลงานความสำาเร็จ 

จากการบรรลุเป้าหมายด้าน  ESG  พร้อมทั้งรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณี
ที่บริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ รวมถึงควรเปิดเผยข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบต�มช่วงเวล�ที่เหม�ะสม เช่น ข้อมูลผลก�รดำ�เนินง�นเปรียบเทียบ
กันแบบปีต่อปี เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลเห็นแนวโน้มผลก�รดำ�เนินง�นด้�น ESG  
ของบริษัท นอกจ�กนี้ ยังชี้ให้เห็นว่� ESG เป็นปัจจัยในก�รขับเคลื่อน 3 ประเด็น
สำ�คัญในก�รดำ�เนินธุรกิจ คือ ก�รเติบโตของผลประกอบก�รและก�รพัฒน�
นวัตกรรม ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และก�รพัฒน�ผลิตผล 

CG
นำ�เสนอประเด็นน่�สนใจจ�กง�น CG Forum ครั้งที่ 3 เรื่อง 
Risk Oversight: High Priority Roles of the Board  พร้อม
มุมมองจ�กวิทย�กรทั้ง 3 ท่�นเกี่ยวกับปัจจัยความสำาเร็จ 
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรดำาเนินไปได้ 

อย่างสัมฤทธิ์ผล โดยมุมมองของคุณไพฑูรย์ ทวีผล เห็นว่�มี 3 ปัจจัยสำ�คัญ 
คือ การให้ความสำาคัญจากคณะกรรมการ การนำาไปปฏิบัติตามนโยบายและ
แผนที่วางไว้ และการมีทีมงานที่มีความสามารถ ขณะที่ คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล 
เห็นว่�การนำาเรื่องการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
นั้นถือเป็นกุญแจแห่งคว�มสำ�เร็จ และ คุณจรัมพร โชติกเสถียร มองว่�การมี
บุคลากรที่คิดเป็นระบบและมีทักษะการวิเคราะห์ จะช่วยให้ส�ม�รถว�งแผน
ป้องกันคว�มเสี่ยงได้อย่�งครอบคลุมและมีประสิทธิภ�พ

DJSI 

พบกับรายชื่อบริษัทจดทะเบียนไทย 13 บริษัทที่ได้รับคัดเลือก
ให้เป็นสมาชิกของกลุ่มดัชนี Dow Jones Sustainability 
Indices (DJSI) ประจำาปี 2558 ทำ�ให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่มีจำานวนบริษัทจดทะเบียนได้รับคัดเลือกเป็น

สมาชิกของกลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets เพิ่มมากขึ้นสูงที่สุดในตลาด
เกิดใหม่ทั่วโลก นับเป็นคว�มสำ�เร็จของบริษัทจดทะเบียนไทยในก�รก้�วสู่
ม�ตรฐ�นด้�นคว�มยั่งยืนในระดับส�กล และส่งเสริมตล�ดทุนไทยให้ได้รับ 
คว�มสนใจจ�กผู้ลงทุนทั่วโลก โดยในปี 2558 มีบริษัทไทยให้คว�มสนใจเข้�ร่วม 
รับก�รประเมินของ DJSI เป็นจำ�นวนม�กถึง 23 บริษัทจ�ก 34 บริษัทที่ได้รับ
เชิญเข้�ร่วมก�รประเมินทั้งหมด หรือคิดเป็น 68% ซึ่งเพิ่มขึ้นจ�กอัตร�ก�ร
เข้�ร่วมรับก�รประเมินในปีที่ผ่�นม�ที่ 48% สะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวและ
สนใจของบริษัทไทยต่อการเข้าร่วมการประเมินด้านความยั่งยืนในระดับสากล

SOCIAL 
INVESTMENT

ปี 2558 นี้ ตล�ดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีร�งวัลด้�นคว�ม
ยั่งยืนประเภท “Social Enterprise Investment Awards”  
หรือ “ร�งวัลก�รลงทุนในกิจก�รเพื่อสังคม” ขึ้นเป็นครั้งแรก  
เพื่อมอบให้แก่ บริษัทจดทะเบียนที่มีส่วนร่วมในการลด

ผลกระทบเชิงลบ รวมทั้งพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ 
เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกผ่านรูปแบบการลงทุนหรือ/และสนับสนุนกิจการ
เพื่อสังคม

Highlight
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นรีรัตน์ สันธย�ติ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดง�นสัมมน� SD Forum ครั้งที่ 4/2015 ในหัวข้อ “How Does ESG 
Disclosure Add Value to Business?” เมื่อวันที่ 15 กันย�ยน 2558 ณ หอประชุมศ�สตร�จ�รย์สังเวียน อินทรวิชัย 
อ�ค�รตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจ�กวิทย�กรทั้งในและต่�งประเทศร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับ 
ก�รเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนผ่�นก�รจัดทำ�ร�ยง�นแห่งคว�มยั่งยืน (Sustainability reporting) และแนวคิด 
ก�รลงทุนที่ยั่งยืน ซึ่งได้รับคว�มสนใจจ�กผู้บริห�รบริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุนเข้�ร่วมฟังสัมมน�กว่� 220 คน

ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ กล่�วเปิดง�นสัมมน�โดยเน้นย้ำ�ถึงบทบ�ทของตล�ดหลักทรัพย์ฯ ในก�รสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้อง
ในตล�ดทุนเล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญของแนวท�งก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน (Sustainable Development: SD) และส่งเสริมให้ 
ผู้ลงทุนมีคว�มรู้ด้�นก�รลงทุนที่ถูกต้อง รวมถึงก�รจัดระบบบริห�รคว�มเสี่ยง และมีกฎเกณฑ์เพื่อดูแลให้ร�ค�หลักทรัพย์
อยู่บนพื้นฐ�นของคว�มสมเหตุสมผล

“นอกเหนือจ�กผลตอบแทนด้�นคว�มมั่งคั่งในเรื่องก�รเงินแล้ว ผู้ลงทุนยังพิจารณาถึงคุณภาพของบริษัทจดทะเบียน 
โดยเฉพาะในเรื่องบรรษัทภิบาล (Corporate Governance: CG) ซึ่งบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ไทยได้รับก�รประเมิน
โดยรวมมีคะแนนสูงสุดในภูมิภ�คอ�เซียนอย่�งต่อเนื่องจ�กผลก�รประเมิน CG ASEAN Scorecard ที่ผ่�นม�”
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ดร. สถิตย์ กล่�วว่� บรรษัทภิบาลเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญ แต่ยังมี
องค์ประกอบอื่นที่ต้องให้ความสำาคัญเช่นกัน ได้แก่ ด้านสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมเป็น “ESG” หรือ Environmental, Social และ 
Governance โดยตล�ดหลักทรัพย์ฯ ได้นำ�ม�เป็นองค์ประกอบสำ�คัญ
ในก�รสนับสนุนเรื่องคว�มยั่งยืน 

“ในปีที่ผ่�นม� มีบริษัทจดทะเบียนไทยได้รับคัดเลือกอยู่ในดัชนี 
แห่งคว�มยั่งยืนระดับส�กล Dow Jones Sustainability Indices จำ�นวน 
10 บริษัท และปีนี้เพิ่มเป็น 13 บริษัท ซึ่งต�มหลักเกณฑ์จะต้องเป็นบริษัท
ใหญ่เท่�นั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้ส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนไทย
ทุกบริษัท โดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนขนาดกลางและเล็กให้ดำาเนิน
ธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจัดทำารายชื่อ Thailand 
Sustainability Investment ซึ่งจะประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืนในเดือน
ตุลาคมนี้” ดร. สถิตย์ กล่�ว

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยได้รับการประเมินโดยรวม
มีคะแนนสูงสุดในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมิน 

CG ASEAN Scorecard ที่ผ่านมา
“ “

ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ 

Mr. Benjamin McCarron Founder and Managing Director จ�ก Asia 
Research and Engagement และ Specialist Consultant จ�ก Asian 
Corporate Governance Association กล่�วในช่วงป�ฐกถ�พิเศษหัวข้อ 
“Sustainability Reporting Leads to Better-informed Investment 
Decisions” ว่� จ�กก�รศึกษ�ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทชั้นนำ�ระดับ
โลกที่ผ่�นม�พบว่� ก�รดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึง ESG ส�ม�รถเพิ่ม
มูลค่�ให้กับธุรกิจและร�ค�หุ้นของบริษัทได้ 

Mr. Benjamin กล่�วว่� ESG เป็นปัจจัยในก�รขับเคลื่อน 3 ประเด็น
สำ�คัญในก�รดำ�เนินธุรกิจ

Mr. Benjamin McCarron

การเติบโตของผลประกอบการและการพัฒนานวัตกรรม (Turnover growth and innovation)1
จะเห็นได้ว่�ปัจจุบันผู้ผลิตสินค้�ระดับโลกต่�งคิดค้นนวัตกรรมที่คำ�นึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้�งก�รเติบโต
ท�งธุรกิจอย่�งยั่งยืน เช่น ก�รผลิตรถยนต์ไฮบริดของโตโยต้� ส�ม�รถสร้�งยอดข�ยทั่วโลกอย่�งก้�วกระโดดจ�ก 1 ล้�นคัน 
เป็น 6 ล้�นคันภ�ยในระยะเวล�ไม่ถึง 7 ปี แม้ว่�ในช่วงแรกโตโยต้�ต้องใช้เวล�ถึงเกือบ 10 ปีกว่�จะแตะยอดข�ย 1 ล้�นคันแรก  
สะท้อนให้เห็นว่�การคำานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นมากในปัจจุบันมีผลทำาให้ผลประกอบการของ
โตโยต้าเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดด้วยยอดขายรถยนต์ไฮบริด
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ก�รดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้เสียส�ม�รถใช้ 
เป็นกลยุทธ์ในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงในก�รดำ�เนินธุรกิจได้  
ธุรกิจที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคมแวดล้อม  
ย่อมได้รับการสนับสนุนหรือที่เรียกว่าเป็น “ใบอนุญาต
ให้ดำาเนินธุรกิจ” (License to operate) จากสังคม ซึ่งลด
ความเสี่ยงจากการเกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทและชุมชน 

นอกจ�กนี้ การดูแลเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในกระบวนการทำาธุรกิจ ยังช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้ เช่น กรณีน้ำ�มันรั่วของบริษัท BP ซึ่ง
สร้�งคว�มเสียห�ยอย่�งมห�ศ�ลต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและ
ตัวธุรกิจเอง

การดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนของพนักงานเป็นอีกประเด็น
หนึ่งด้าน ESG ที่กำาลังได้รับความสนใจจากธุรกิจทั่วโลก  
เมื่อเดือนมิถุน�ยน 2558 ที่ผ่�นม� Unilever ผู้นำ�ในกลุ่ม 
สินค้�อุปโภคบริโภคระดับโลก ได้จัดทำ�และเผยแพร่ 
Unilever Human Rights Report เพื่อเปิดเผยข้อมูล 
เกี่ยวกับก�รดูแลสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปท�นของ 
Unilever อย่�งโปร่งใส โดยมีก�รติดต�มดูแลประเด็น
ต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งนับว่�เป็นทั้งก�ร
ดูแลพนักง�นและก�รบริห�รคว�มเสี่ยงขององค์กร

ก�รดำ�เนินธุรกิจต�มแนวท�ง ESG ยังช่วยเพิ่มประสิทธิผล
ในก�รใช้ทรัพย�กรและผลิตผลในก�รดำ�เนินธุรกิจ รวมถึง 
มีส่วนในก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ด้วยก�รทำ�ให้พนักง�น 
มีคว�มผูกพันกับองค์กร 

Marks & Spencer ส�ม�รถประหยัดค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รใช้
ทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิผลต�มแผนพัฒน�คว�มยั่งยืน
ของบริษัทที่เรียกว่� “Plan A” เป็นเงินถึง 160 ล้�นปอนด์ 
ในขณะที่ GE ส�ม�รถประหยัดเงินได้ถึง 350 ล้�นดอลล�ร์
จ�กก�รพัฒน�ประสิทธิผลในก�รใช้ทรัพย�กร

สำ�หรับก�รเปิดเผยข้อมูลด้�น ESG ของบริษัทจดทะเบียน 
Mr. Benjamin แนะนำ�ว่�บริษัทควรเปิดเผยประเด็นที่สำาคัญ
กับทั้งตัวธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้มีทั้งข้อมูลที่เป็น 
“ข่าวดี” หรือผลงานความสำาเร็จจากการบรรลุเป้าหมาย 
ด้าน ESG พร้อมทั้งรายงานปัญหาที่เกิดขึ้น ในกรณีที่
บริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ 

บริษัทควรเปิดเผยข้อมูลเชิงเปรียบเทียบต�มช่วงเวล�ที่
เหม�ะสม เช่น ข้อมูลผลก�รดำ�เนินง�นเปรียบเทียบกันแบบ
ปีต่อปี เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลเห็นแนวโน้มผลก�รดำ�เนินง�น 
ด้�น ESG ของบริษัท นอกจ�กนี้ บริษัทควรอธิบายถึง
ที่มาที่ไปของ KPI ที่ตั้งไว้ว่าเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี
ด้วยเหตุใด เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้�ใจถึงหลักก�รและแนวคิด
ของบริษัท

การบริหารความเสี่ยง 
(Risk management)

การพัฒนาผลิตผล 
(Productivity improvement)

2 3
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ในช่วงก�รเสวน� คุณพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธ�น
คณะกรรมก�รบริห�รและกรรมก�รผู้จัดก�ร บมจ. คิวทีซี  
เอนเนอร์ยี่ คุณพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ กรรมก�รบริห�ร 
บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ และคุณพีรพงศ์ 
จิระเสวีจินดา กรรมก�รผู้จัดก�ร กลุ่มจัดก�รกองทุน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนรวม บัวหลวง จำ�กัด  
แลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับคว�มสำ�คัญของก�ร 
เปิดเผยข้อมูล ESG ร่วมกัน

“QTC ให้คว�มสำ�คัญกับก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน 
โดยกำ�หนดเป็นสมก�รคว�มยั่งยืนว่� ‘Quality + 
Responsibility = Sustainability’ มุ่งเน้นก�รพัฒน�คน
และก�รจัดก�รระบบ TQM ที่ได้ม�ตรฐ�น เพื่อพัฒน� 
สินค้�ที่มีคุณภ�พให้สมกับปรัชญ�ในก�รดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทที่ว่� ‘Quality of Details’ หรือ ‘คุณภ�พ
แห่งคว�มประณีต’ 

ก�รเปิดเผยข้อมูลด้�น ESG ของบริษัทได้รับคว�ม 
ร่วมมือจ�กทุกฝ่�ยง�น โดยมีก�รพูดคุยกันอย่�งเปิดใจ  
ทำ�ให้ได้เห็นปัญห�และมีโอก�สปรับปรุงอยู่ตลอดเวล�  
พนักง�นก็จะเห็นเจตน�รมณ์และพัฒน�ก�รของ
บริษัทที่ชัดเจน โดยผู้นำ�บริษัทหรือ ‘เบอร์ 1’ จำาเป็น
ต้องลงไปดู ไปร่วมให้กำาลังใจ และเดินหน้าในการ
ขับเคลื่อน”

“ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ง่�ยต่อก�รเข้�ไป
เริ่มต้นและทำ�ธุรกิจ แต่การมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนถือเป็นการ
สร้างความแตกต่างและความได้เปรียบให้แก่ธุรกิจ
ของ LPN เพร�ะก�รเป็นทั้งธุรกิจที่เก่งและดี จะทำ�ให้
ผู้ลงทุนสนใจเลือกลงทุน ที่สำ�คัญ ยังมีผลโดยตรงต่อ
ก�รสร้�งคว�มไว้ว�งใจจ�กลูกค้�ของเร� 

Triple bottom line เป็นสิ่งสำาคัญ นอกจากธุรกิจ
จะคำานึงถึง Profit แล้วยังต้องคำานึงถึง People และ  
Planet ด้วย โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง ก�รคำ�นึงถึงผลกระทบ
จ�กกระบวนก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทต่อผู้มีส่วน
ได้เสียต่�งๆ ซึ่งบริษัทได้รวบรวมข้อมูลสิ่งที่ LPN 
ได้ทำาได้จริงเป็นรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ 
LPN ซึ่งถือเป็นตำาราในการทำาธุรกิจ แล้วแบ่งปัน
แนวทางในการทำาธุรกิจนี้ไปยังสถาบันการศึกษา 
ทุกแห่ง”

คุณพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานคณะกรรมการ
บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี

คุณพิเชษฐ  ศุภกิจจานุสันต์ิ กรรมการบริหาร 
บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์

คุณพีรพงศ์  จิระเสวีจินดา กรรมการผู้จัดการ  
กลุ่มจัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ 
กองทุนรวม บัวหลวง จำากัด
“ในฐ�นะผู้บริห�รเงินลงทุน บลจ.บัวหลวงไม่ได้ดูแค่เรื่อง
ของตัวเลข อย่�ง ROE หรือ ROIC เท่�นั้น แต่เรามีการ
วิเคราะห์ถึงปัจจัยด้าน ESG ประกอบการพิจารณาลงทุน
ด้วย ซึ่งถึงแม้ว่�เร�จะเพิ่งเริ่มต้นในระยะเวล�ไม่ถึง 2 ปี 
แต่เป็นแนวทางการวิเคราะห์เชิงคุณภาพที่สอดคล้องกับ
เทรนด์การลงทุนของโลก โดยในก�รวิเคร�ะห์แต่ละบริษัท 
เร�มีตัวชี้วัดแต่ละมิติของธุรกิจในแต่ละอุตส�หกรรมที่
แตกต่�งกัน โดยดูครอบคลุม ESG ในทุกมิติ

ผู้ลงทุนในทวีปยุโรปให้คว�มสำ�คัญกับ ESG อย่�งเข้มข้น 
จริงจัง ในขณะที่ผู้ลงทุนอเมริกันก็ให้คว�มสำ�คัญกันม�กขึ้น  
ล่�สุด มีก�รประเมินว่�นอกจ�กมีกองทุนของญี่ปุ่นหล�ย
กองทุนได้ร่วมเป็น signatory ของ UNPRI แล้ว ปัจจุบันมี
เม็ดเงินลงทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ UN PRI  
signatory คิดเป็นมูลค่ารวมกันถึง 59 ล้านล้านเหรียญ 
ล่�สุด ยังมีผลสำ�รวจด้วยว่� ผู้ลงทุนรายย่อยของ
สหรัฐอเมริกามากถึง 71% ให้ความสำาคัญกับเรื่อง ESG 
ในการลงทุน ดังนั้น ผู้จัดก�รกองทุนต่�งๆ จึงต้องคำ�นึงถึง 
ESG ต�มคว�มต้องก�รของเจ้�ของเงินลงทุน”
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การพัฒนาตลาดหลักทรัพย์เพ่ือความย่ังยืน
Sustainable Stock Exchange  

ศุภกร เอกชัยไพบูลย์

ตั้งแต่ปี 2557 ตล�ดหลักทรัพย์ฯ ได้กำ�หนดให้ว�ระคว�มยั่งยืนเป็น 1 ในกลยุทธ์
สำ�คัญในก�รพัฒน�องค์กรและตล�ดทุนไทยระยะย�ว ภ�ยใต้กรอบก�รพัฒน�
คว�มยั่งยืน 5 ด้�นประกอบด้วย 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรของ SSE initiative แห่งแรกในอ�เซียน 
ได้ตระหนักถึงบทบ�ทต่อก�รพัฒน�เศรษฐกิจไทยในฐ�นะตัวกล�งเชื่อมโยงระหว่�งผู้ต้องก�ร
เงินทุนกับผู้มีเงินทุนให้ม�พบกัน และเป็นช่องท�งก�รออมและสร้�งดอกผลจ�กก�รลงทุน 
ของภ�คประช�ชน นอกจ�กนี้ ยังตระหนักถึงภ�วะผันผวนของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  
จึงให้ความสำาคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันกับตลาดทุนไทย เช่น การสร้างความรู้ผู้ลงทุน การพัฒนา
คุณภาพบริษัทจดทะเบียน การพัฒนาสถาบันตัวกลางให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนพร้อมเผชิญ
กับก�รเปลี่ยนแปลงท�งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นรากฐานสำาคัญในการพัฒนา
ตลาดทุนไทยระยะยาว

ประเด็นสำ�คัญดังกล่�วนำ�ม�สู่ก�รสร้�งคว�มร่วมมือระหว่�งตล�ดทุนทั่วโลกเรียกว่� UN Sustainable Stock Exchange (SSE) 
initiative ซึ่งปัจจุบันมีก�รรวมตัวกันของตล�ดหลักทรัพย์ทั่วโลกจำ�นวน 24 แห่ง มีแนวทางการพัฒนาตลาดทุนใน 3 มิติ คือ 
การส่งเสริมการลงทุนที่ยั่งยืน (Responsible investment) การพัฒนาความรู้การลงทุน (Financial literacy) และการสนับสนุน
ให้มีการรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG disclosure) โดยแนวท�งดังกล่�วเป็นตัว
กำ�หนดทิศท�งก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนของตล�ดทุนทั่วโลก

คำ�ถ�มจึงกลับม�สู่ผู้มีบทบ�ทสำ�คัญในตล�ดทุน โดยเฉพ�ะ “ตลาดหลักทรัพย์” ซึ่งเป็นตัวกล�งที่เชื่อมโยงผู้เกี่ยวข้อง
ในตล�ดทุนและเป็นกลไกสำ�คัญในก�รขับเคลื่อนก�รเติบโตของตล�ดทุน จึงต้องมีหน้าที่สร้างคุณค่าตลอดห่วงโซ่ตลาดทุน
(Capital market value chain) ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งด้านผู้ลงทุนและด้านบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องต่างๆ 
ในตลาดทุน เพื่อให้เกิดก�รขับเคลื่อน 3 เส�หลักแห่งคว�มยั่งยืน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบ�ล (Environmental, 
Social and Governance หรือ ESG) ไปพร้อมกัน

เป็นที่ทราบกันดีว่าพลังของตล�ดทุนมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ทั้งในด้�นก�รส่งเสริมให้มีก�รลงทุนเพิ่ม ก�รจ้�งง�น ก�รจับจ่�ยบริโภค 
ก�รออม ซึ่งทำ�ให้เม็ดเงินหมุนเวียนกลับเข้�สู่ตล�ดทุนอีก ดังนั้น กลไก
ดังกล่�วจึงมีอิทธิพลต่อก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตของประช�ชนทั้งประเทศ 
นอกจ�กนี้ ก�รบริโภคและก�รใช้ทรัพย�กรจ�กก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจ
ก็มีอิทธิพลต่อก�รเปลี่ยนแปลงท�งสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะสะท้อนกลับม�
สร้�งคว�มอ่อนไหวในตล�ดทุนเช่นกันด้วย ก�รกระทบต่อกันม�เช่นนี้ทำ�ให้
ตล�ดทุนในโลกปัจจุบันไม่ส�ม�รถพิจ�รณ�แต่เฉพ�ะเรื่องก�รขย�ยตัวท�ง
เศรษฐกิจเท่�นั้น ห�กแต่ยังต้องคำ�นึงสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปพร้อมกับ
ก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจด้วย
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โดยทั้ง 5 กรอบก�รพัฒน�ตล�ดหลักทรัพย์เพื่อคว�มยั่งยืนดังกล่�ว มีเป้�หม�ยสูงสุด คือ การสร้างความเข้มแข็ง
ของตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ก�รเติบโต คว�มยั่งยืน ก�รพัฒน�ที่ไม่สิ้นสุดของตล�ดทุนไทยเป็นคว�มร่วมมือที่ยิ่งใหญ่ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่�ย 
ในตล�ดทุน โดยประโยชน์และผลลัพธ์ต่�งๆ ที่เกิดขึ้นจะไม่ได้สะท้อนกลับม�แค่ในตล�ดทุนเท่�นั้น แต่พลังคว�มยั่งยืน 
ของตล�ดทุนยังครอบคลุมไปถึงทุกระบบของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ซึ่งเป็นร�กฐ�นสำ�คัญ
ที่จะทำ�ให้ประเทศไทย “ยิ่งใหญ่อย่างยั่งยืน” 

การจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment)
พัฒน�กระบวนก�รและจัดก�รธุรกิจที่คำ�นึงถึงวิธีลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก
จ�กก�รใช้ทรัพย�กรและพลังง�น เพื่อพัฒน�สภ�พแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภ�พ
ในก�รทำ�ง�น

การพัฒนาและดูแลพนักงาน (Employee) 
พัฒน�วัฒนธรรมตล�ดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็น องค์กรในฝัน (Employer of 
choice) เพื่อดึงดูดพนักง�นผู้มีศักยภ�พสูง (Talents) ที่เป็นคนเก่งและคนดี 
พร้อมเป็นกำ�ลังสำ�คัญขับเคลื่อนตล�ดทุนและสังคมไทย

การพัฒนาและดูแลสังคม (Social)
นำ�ศักยภ�พขององค์กรสร้�งภูมิคุ้มกันท�งก�รเงินโดยส่งต่อคว�มรู้ท�งก�รเงิน 
ก�รลงทุน และก�รออมตั้งแต่ระดับเย�วชนจนถึงประช�ชนทั่วประเทศ พร้อม
กับพัฒน�เครือข่�ยผู้เกี่ยวข้องในตล�ดทุนให้เกิดก�รลงทุนเพื่อสังคม (Social 
impact investment) เพื่อยกระดับคุณภ�พชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้น

การสร้างคุณค่าตลาดทุน (Market growth) 
พัฒน�บริษัทจดทะเบียน ผู้ลงทุน และสถ�บันตัวกล�งด้วยหลัก ESG เพื่อ
สร้�ง ESG Ecosystem ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนตล�ดทุนไทยด้วยคุณภ�พ
เพื่อสร้�งคว�มมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นที่ยอมรับในตล�ดทุนส�กล 

การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน (Sustainability management) 
ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบ�ล คว�มโปร่งใส มีก�รพัฒน�กระบวนก�ร
ท�งธุรกิจของตล�ดหลักทรัพย์ฯ อย่�งต่อเนื่องเพื่อสร้�งคว�มเชื่อมั่นแก่ผู้มี
ส่วนได้เสีย
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บริษัทจดทะเบียนคุณภาพ
ต้นแบบแห่งความยั่งยืนของตลาดทุนไทย

พัทธ์ธีร� วงศร�วิทย์

ด้วยตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รพัฒน�ตล�ดทุนอย่�งยั่งยืน ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมุ่งมั่นพัฒน�
คุณภ�พบริษัทจดทะเบียน ให้มีก�รดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ภ�ยใต้กรอบบรรษัทภิบ�ล เพื่อเสริมสร้�งก�ร
เติบโตท�งเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับก�รพัฒน�สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่�งสมดุล โดยได้เดินหน้�พัฒน�คว�มรู้คว�มเข้�ใจ
เกี่ยวกับก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนนำ�องค์คว�มรู้ดังกล่�วไปสู่ก�รปฏิบัติจริงในก�รดำ�เนิน
ธุรกิจในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ที่สำ�คัญ ในปี 2558 ตล�ดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มยั่งยืน และพิจ�รณ�มอบร�งวัล 
ด้�นคว�มยั่งยืน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลสำ�เร็จของก�รพัฒน�ธุรกิจอย่�งยั่งยืน ที่ไม่ได้คำ�นึงถึงแต่เพียงผลก�รดำ�เนินง�น
ท�งก�รเงินเท่�นั้น แต่ยังให้คว�มสำ�คัญกับก�รดำ�เนินง�นด้�นสิ่งแวดล้อม สังคม ภ�ยใต้กรอบบรรษัทภิบ�ล (Environmental,  
Social and Governance: ESG) ของธุรกิจอีกด้วย 

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (SET Sustainability Awards)

รางวลัการลงทนุในกจิการเพือ่สงัคม (SET Social Enterprise Investment Awards) 

ยกระดับม�จ�กร�งวัลด้�นก�รร�ยง�นบรรษัทภิบ�ล (Top Corporate Governance Report Awards) และร�งวัล 
ด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคม (Best Corporate Social Responsibility Awards) เพื่อให้ส�ม�รถสะท้อนถึงก�รดำ�เนินง�น 
ต�มแนวท�งก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนให้ครอบคลุมประเด็นสำ�คัญ เช่น ประเด็นก�รประเมินด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 
กระบวนก�รบริห�รคว�มเสี่ยง กระบวนก�รจัดก�รห่วงโซ่อุปท�น และก�รพัฒน�นวัตกรรมท�งธุรกิจและสังคม 

เป็นร�งวัลประเภทใหม่ที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ดำ�เนินกิจก�รของตนเองต�มแนวท�งกิจก�รเพื่อสังคมหรือมีก�ร
ลงทุนหรือสนับสนุนกิจก�รเพื่อสังคมอย่�งโดดเด่น ซึ่งเป็นแบบอย่�งของก�รช่วยเหลือและแก้ไขปัญห�สังคมโดยใช้แนวท�ง
ก�รบริห�รจัดก�รท�งธุรกิจเป็นกลไกขับเคลื่อน

ในวันที่ 16 ตุล�คม 2558 ตล�ดหลักทรัพย์ฯ จึงได้จัดพิธีมอบร�งวัล SET Sustainability Awards 2015 ซึ่งได้รับเกียรติ
จ�ก คุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รคลัง ร่วมแสดงคว�มยินดีและมอบโล่ร�งวัลให้แก่บริษัท
จดทะเบียนที่มีคว�มโดดเด่นในก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน 
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บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัลในวันนี้ ถือเป็นแบบอย่างที่ดี
ของธุรกิจในการส่งเสริมและนำาพาประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืน“ “

ในปี 2558 มีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับร�งวัล SET Sustainability Awards จำ�นวน 9 บริษัท และร�งวัล SET Social  
Enterprise Investment Awards จำ�นวน 4 บริษัท

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล SET Sustainability Awards 2015

กลุ่ม 1 บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท

กลุ่ม 3 บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 10,000-30,000 ล้านบาท

กลุ่ม 4 บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000-10,000 ล้านบาท

กลุ่ม 5 บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

กลุ่ม 2 บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท

PTT

STA

SAT

TOG

QTC

BANPU

PTTGC

TOP

SCC

บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดว�นซ์ เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท บ้�นปู จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด(มห�ชน) 

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล SET Social Enterprise Investment Awards 

BCP

LPN

SCC

SE-ED

บริษัท บ�งจ�กปิโตรเลียม จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด(มห�ชน) 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำ�กัด (มห�ชน) 
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นอกจ�กนี้ ในพิธีมอบร�งวัล SET Sustainability Awards 2015 ยังได้มีก�รประก�ศร�ยชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand 
Sustainability Investment ซึ่งเป็นกลุ่มของหุ้นที่มีผลก�รดำ�เนินง�นด้�น ESG โดดเด่น เพื่อเป็นข้อมูลสำาคัญในการลงทุน
สำาหรับผู้ลงทุนที่มุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพและคาดหวังผลตอบแทนที่ต่อเนื่องในระยะยาว ตลอดจนผู้ที่ต้องการลงทุน
ในหุ้นที่สามารถสร้างผลกระทบในเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ก�รจัดทำ�ร�ยชื่อ Thailand Sustainability Investment ดังกล่�วได้รับคว�มร่วมมือจ�กหล�ยภ�คส่วนในตล�ดทุนไทย 
และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคว�มรู้คว�มเชี่ยวช�ญด้�นตล�ดทุนเป็นที่ยอมรับและมีคว�มมุ่งมั่นที่จะร่วมกันยกระดับคุณภ�พ 
ตล�ดทุนไทย รวมถึงส่งเสริมก�รลงทุนอย่�งยั่งยืนให้เกิดขึ้นในตล�ดทุนไทย โดยร่วมกันกำ�หนดเกณฑ์ก�รประเมินที่ 
เทียบเคียงได้กับม�ตรฐ�นส�กล และมีกระบวนก�รพิจ�รณ�ที่โปร่งใสและเป็นธรรมตลอดกระบวนก�ร

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 

รายชื่อ Thailand Sustainability Investment ประกอบด้วยบริษัทจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 51 บริษัท

บริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการประเมินโดย Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
ADVANC

AOT

PTT

CPN

SCC

BANPU

PTTEP

IRPC

TOP

CPF

PTTGC

MINT

TU

บริษัท แอดว�นซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท ท่�อ�ก�ศย�นไทย จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒน� จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท บ้�นปู จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท ปตท. สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท ไออ�ร์พีซี จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อ�ห�ร จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน) 
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ข้อมูลที่ปร�กฏในเอกส�รฉบับนี้จัดทำ�ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นก�รให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่�นั้น มิใช่ก�รให้คำ�แนะนำ�
ด้�นก�รลงทุนหรือคว�มเห็นด้�นกฎหม�ย ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้ให้ก�รรับรองในคว�มถูกต้องของ 
ข้อมูลหรือในเรื่องของก�รใช้ง�นที่ตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพ�ะอื่นใด รวมทั้งไม่รับผิดชอบต่อคว�มเสียห�ยใดๆ ที่เกิดขึ้น  
อันเนื่องม�จ�กก�รนำ�ข้อมูลไม่ว่�ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดไปใช้หรืออ้�งอิง หรือเผยแพร่ไม่ว่�ในลักษณะใดๆ นอกจ�กนี้ 
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในก�รเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลไม่ว่�ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด 
รวมทั้งเปลี่ยนแปลงร�ยชื่อ Thailand Sustainability Investment ต�มหลักเกณฑ์ที่เห็นสมควร

ท่�นผู้อ่�นส�ม�รถศึกษ�ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Thailand Sustainability Investment ได้ที่
http://www.set.or.th/sustainable_dev/th/sr/sri/tsi_p1.html

HMPRO BWG

SAT

BAFS
AKP

BCP

PG

INTUCH CFRESH

SCG

BECL

PPPIVL

SC

GCAP

SPALI

KBANK PDI

TSTH

DELTA

S&J

EASTW

KKP

STA

PPS

QTC

TF

EGCO

PRANDA

PSL

CHO

RATCH

LPN

THAI

THCOM

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน) บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดว�นซ์ เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท บริก�รเชื้อเพลิงก�รบินกรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน) 
บริษัท อัคคีปร�ก�ร จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท บ�งจ�กปิโตรเลียม จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท ประช�อ�ภรณ์ จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน) บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท ท�งด่วนกรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน) บริษัท อินโดร�ม� เวนเจอร์ส จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท จี แคปปิตอล จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท ศุภ�ลัย จำ�กัด (มห�ชน) 

ธน�ค�รกสิกรไทย จำ�กัด (มห�ชน) บริษัท ผ�แดงอินดัสทรี จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท ท�ท� สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท เดลต้� อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล 
เอนเตอร์ไพรส์ จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท จัดก�รและพัฒน�ทรัพย�กรน้ำ�ภ�คตะวันออก 
จำ�กัด (มห�ชน) 

ธน�ค�รเกียรติน�คิน จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท ผลิตไฟฟ้� จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท แพรนด้� จิวเวลรี่ จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท ช.ทวี ดอลล�เซียน จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท ผลิตไฟฟ้�ร�ชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) 

SSSC

SYNEX

TOG

บริษัท ศูนย์บริก�รเหล็กสย�ม จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 
บริษัท ก�รบินไทย จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการประเมินโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

กลุ่ม 1 บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์
 ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท

กลุ่ม 4 บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์
 ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000-10,000 ล้านบาท

กลุ่ม 3 บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์
 ตามราคาตลาดระหว่าง 10,000-30,000 ล้านบาท

กลุ่ม 2 บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 
 ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท

กลุ่ม 5 บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์
 ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท



ศ.ดร.อัญญ� ชี้ให้เห็นถึงประเด็นปัญห�และอุปสรรคที่พบในก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
จ�กก�รสำ�รวจกรรมก�รบริษัททั้งในสหรัฐอเมริก�และที่อื่น โดยประเด็นหลัก ได้แก่ 
1) คว�มกดดันที่ต้องให้ธุรกิจอยู่รอด ทำ�ให้เรื่องก�รบริห�รคว�มเสี่ยงถูกละเลย เช่น 
ธุรกิจต้องลดต้นทุน  2) คณะกรรมก�รเองข�ดคว�มเข้�ใจเรื่องบริห�รคว�มเสี่ยง  
และ 3) คณะกรรมก�รไม่ส�ม�รถเชื่อมโยงก�รบริห�รคว�มเสี่ยงกับ Value creation ได้  
อย่�งไรก็ต�ม ศ.ดร.อัญญ� ได้เสนอแนะให้นำ�หลักก�รของ COSO ไปใช้กับก�รบริห�ร 
คว�มเสี่ยง ตั้งแต่ก�รเข้�ใจถึงประเภทคว�มเสี่ยงที่ธุรกิจจะต้องเผชิญ ก�รประเมิน
คว�มเสี่ยงเพื่อจัดทำ�แผนกลยุทธ์  ก�รกำ�หนดกระบวนก�รและขั้นตอนก�รปฏิบัติ 
และก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�น 

Risk Oversight: 
High Priority Roles of the Board 

สุกิจ กิตติบุญญ�นนท์

CG
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การดำาเนินธุรกิจในปัจจุบันมีคว�มสลับซับซ้อน
ม�กกว่�ช่วง 100 ปีที่ผ่�นม�เป็นอย่�งม�ก ทั้งนี้ เป็นผล
จ�กก�รเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญทั้งรูปแบบก�รดำ�เนินชีวิต 
ธุรกิจที่เข้�สู่ยุคโลก�ภิวัฒน์ (Globalization) และคว�ม
ก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยีและก�รสื่อส�ร  ซึ่งทั้งหมดนี้เป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อก�รว�งแผนและกลยุทธ์ในก�รดำ�เนิน
ธุรกิจทั้งสิ้น โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเรื่องก�รบริห�รจัดก�ร
คว�มเสี่ยง (Risk oversight) เป็นเรื่องที่มีคว�มสำ�คัญ 
ต่อธุรกิจเป็นอย่�งม�ก เพร�ะส�ม�รถนำ�ม�ซึ่งโอก�ส
ของธุรกิจหรืออ�จเป็นภัยคุกค�มให้หล�ยธุรกิจต้อง 
ล่มสล�ยได้

ด้วยคว�มสำ�คัญของก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงได้จัดง�น CG Forum ครั้งที่ 3  
ประจำ�ปี 2558 เมื่อวันที่ 9 กันย�ยน ที่ผ่�นม� เรื่อง “Risk Oversight: High Priority Roles of the Board” เพื่อสร้�ง 
คว�มเข้�ใจและตระหนักถึงบทบ�ทหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริษัทจดทะเบียนในก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ซึ่งมีคว�มสำ�คัญ
ตั้งแต่ก�รกำ�หนดนโยบ�ยบริห�รคว�มเสี่ยงให้ฝ่�ยจัดก�รนำ�ไปปฏิบัติ ติดต�มดูแลให้คว�มเสี่ยงขององค์กรอยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ มอบหม�ยให้คณะกรรมก�รตรวจสอบช่วยสอบท�นระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่เหม�ะสม และคณะกรรมก�ร
บริห�รคว�มเสี่ยงช่วยประเมินคว�มเพียงพอของก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง โดยก�รสัมมน�ครั้งนี้มีกรรมก�รและผู้บริห�ร
ระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนเข้�ร่วมง�นม�กถึง 280 ท่�น

ก�รสัมมน�เริ่มจ�กก�รบรรย�ยสรุปเรื่องก�รบริห�รคว�มเสี่ยงซึ่งถือเป็นบทบ�ทหน้�ที่หนึ่งของคณะกรรมก�รบริษัท 
ต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รในอันที่จะสร้�งมูลค่� (Value creation) ให้กับกิจก�รได้ ซึ่งตล�ดหลักทรัพย์ฯ ได้รับเกียรติ
จ�ก ศ.ดร.อัญญ� ขันธวิทย์ คณะอนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ม�ถ่�ยทอดคว�มรู้และ
ประสบก�รณ์ให้แก่ผู้เข้�ร่วมสัมมน� 

นอกจ�กนี้ ก�รสัมมน�ครั้งนี้ยังจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์จ�กผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคว�มชำ�น�ญด้�นก�รบริห�รจัดก�ร
คว�มเสี่ยง ได้แก่ คุณไพฑูรย์ ทวีผล ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบและประธ�นนโยบ�ยคว�มเสี่ยง บมจ.เซ็นทรัลพัฒน� 
คุณจรัมพร โชติกเสถียร กรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่ บมจ.ก�รบินไทย และคุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร 
บมจ.เอ็ม บี เค โดยแต่ละท่�นได้แลกเปลี่ยนประสบก�รณ์ มุมมอง และข้อคิดซึ่งเป็นประโยชน์เป็นอย่�งม�ก ซึ่งเวทีนี้ได้รับ
เกียรติจ�กคุณเติม  เตชะศรินทร์ กรรมก�รบริห�ร  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษ�ธุรกิจ จำ�กัด เป็นผู้ดำ�เนินร�ยก�ร

ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์
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คุณไพฑูรย์ ทวีผล เห็นว่�ก�รดูแลบริห�รคว�มเสี่ยงนั้น 
จะต้องดูให้ครบทุกรอบด้�น ซึ่งได้แก่ ด้�นกลยุทธ์ (Strategy)   
ด้�นก�รดำ�เนินง�น (Operational) ด้�นก�รเงิน (Financial)  
ด้�นกฎหม�ยและก�รกำ�กับดูแล (Compliance) และด้�น
พลังง�นและสิ่งแวดล้อม (Energy and environment) ส่วน
ก�รทำ�ง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบและคณะกรรมก�ร
บริห�รคว�มเสี่ยงนั้น คุณไพฑูรย์เห็นว่�ทั้ง 2 คณะควรมี
คว�มเป็นอิสระต่อกัน อีกทั้งองค์ประกอบของทั้ง 2 คณะ 
ก็มีคว�มแตกต่�งกัน โดยคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
ควรมีฝ่�ยบริห�รที่เข้�ใจธุรกิจเป็นองค์ประกอบ รวมถึง
อ�จแบ่งเป็นคณะชุดย่อยเพื่อดูแลคว�มเสี่ยงเฉพ�ะด้�น
ห�กธุรกิจมีคว�มซับซ้อนม�ก นอกจ�กนี้ คุณไพฑูรย์ได้
ยกตัวอย่�งของก�รว�งแผนบริห�รคว�มเสี่ยงล่วงหน้�
ของ บมจ.เซ็นทรัลพัฒน� ในก�รทำ�ประกันภัยครอบคลุม
เหตุก�รณ์ก�รก่อก�รร้�ย ซึ่งถือเป็นก�รตัดสินใจที่ถูกต้อง 
ของคณะกรรมก�รบริษัท ทำ�ให้บริษัทได้ประโยชน์จ�กก�รนี้ 
หลังเกิดเหตุก�รณ์ก่อก�รร้�ยในปี 2553

คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ได้ให้มุมมองของคณะกรรมก�ร 
ตรวจสอบที่มีหน้�ที่สอบท�นคว�มเพียงพอและประสิทธิภ�พ 
ของม�ตรก�รป้องกันคว�มเสี่ยงโดยเชื่อมโยงกับระบบ
ควบคุมภ�ยใน (Internal control) ส่วนคณะกรรมก�ร
บริห�รคว�มเสี่ยงจะเป็นผู้ที่ต้องพิจ�รณ�ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
คว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้ ม�ตรก�รป้องกัน ก�รเตรียมคว�มพร้อม  
และแนวท�งก�รแก้ไขเมื่อเกิดเหตุ รวมถึงประเมินคว�มเสี่ยง 
ที่สัมพันธ์กับธุรกิจต�มสภ�วก�รณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ 
ตลอดเวล� ดังนั้น คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงจึงต้อง
ประกอบด้วยฝ่�ยจัดก�รเป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมด เนื่องจ�ก 
เป็นผู้ที่ใกล้ชิดและเข้�ใจธุรกิจเป็นอย่�งดี นอกจ�กนี้  
คุณสุเวทย์ ยังได้ฝ�กข้อคิดของก�รเลือกสรรบุคคล 
ที่จะม�ทำ�ง�นด้�นคว�มเสี่ยงไม่ว่�จะเป็นระดับกรรมก�ร 
อนุกรรมก�ร แม้กระทั่งฝ่�ยจัดก�รเองก็ต้องมีลักษณะ 
ของก�รเป็นนักคิดที่ชอบแก้ไขปัญห� และไม่มองทุกเรื่อง
สวยหรูโดยปร�ศจ�กคว�มเสี่ยง

ในด้�นของฝ่�ยจัดก�รกับก�รบริห�รคว�มเสี่ยงนั้น คุณจรัมพร  
โชติกเสถียร ได้แลกเปลี่ยนมุมมองในฐ�นะฝ่�ยจัดก�ร 

ผู้ที่พล�ดง�นสัมมน�ในครั้งนี้  ส�ม�รถติดต�มชมง�น CG Forum ครั้งที่ 3 ได้ที่ website ของตล�ดหลักทรัพย์ฯ   
http://www.set.or.th/sustainable_dev/th/cg/seminar_p1.html

สำ�หรับผลสำ�รวจก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทจดทะเบียนไทยต�มโครงก�ร ASEAN CG Scorecard ประจำ�ปี 2557 นั้น 
บริษัทจดทะเบียนไทยได้รับคะแนนเฉลี่ย 84.53 คะแนนและอยู่ในลำ�ดับที่หนึ่งของภูมิภ�คอ�เซียน โดยมีบริษัทไทยติด 
TOP 50 ASEAN จำ�นวน 24 บริษัท และในจำ�นวนนี้ติดอันดับ TOP 5 จำ�นวน 2 บริษัท ซึ่งผลสำ�รวจนี้ถือเป็นเครื่องยืนยัน
ถึงพัฒน�ก�รด้�นก�รปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทจดทะเบียนไทยที่เทียบเท่�ได้กับม�ตรฐ�นส�กลและ
อ�เซียน

CG Center: http://www.set.or.th/sustainable_dev/th/cg/history_p1.html

ที่รับนโยบ�ยคว�มเสี่ยงจ�กคณะกรรมก�รม�ปฏิบัติ โดย  
คุณจรัมพร ได้กล่�วถึง ธุรกิจส�ยก�รบินว่�เป็นธุรกิจที่มี 
คว�มเสี่ยงสูง ทั้งในเรื่องของก�รแข่งขันที่จะต้องปรับเปลี่ยน 
เส้นท�งก�รบินอยู่ตลอดเวล� เหตุก�รณ์ต่�งๆ ที่เป็นภัย
คุกค�ม ไม่ว่�จะเป็น ภัยก่อก�รร้�ย โรคซ�ร์ส เป็นต้น ดังนั้น  
ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงจึงเป็นเรื่องของแต่ละ Business unit  
โดยตรง ไม่ใช่หน้�ที่ของฝ่�ยบริห�รคว�มเสี่ยงเพียง 
ฝ่�ยเดียว ซึ่งในปัจจุบัน ก�รทำ�ง�นภ�ยในองค์กรมีทัศนคติ
ต่อฝ่�ยบริห�รคว�มเสี่ยงเปลี่ยนไปจ�กสมัยก่อน กล่�วคือ 
ฝ่�ยบริห�รคว�มเสี่ยงจะเป็นเสมือนพี่เลี้ยงให้ Business unit  
กำ�หนดทิศท�งก�รบริห�รคว�มเสี่ยงให้ครบถ้วนในปัจจัยเสี่ยง 
สำ�คัญที่มีผลต่อกลยุทธ์ก�รดำ�เนินง�นขององค์กรโดยตรง

ช่วงท้�ยของก�รเสวน� วิทย�กรแต่ละท่�นได้ฝ�กข้อคิดถึง 
ปัจจัยคว�มสำ�เร็จ (Key success factor) เพื่อให้ก�รบริห�ร 
คว�มเสี่ยงขององค์กรดำ�เนินไปได้อย่�งสัมฤทธิ์ผล โดย
คุณไพฑูรย์ ทวีผล กล่�วถึง 3 ปัจจัยสำ�คัญ ได้แก่ 1) ก�รให้ 
คว�มสำ�คัญจ�กคณะกรรมก�ร 2) ก�รนำ�ไปปฏิบัติต�ม
นโยบ�ยและแผนที่ว�งไว้ และ 3) ก�รมีทีมง�นที่มีคว�ม
ส�ม�รถ ขณะที่ คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล เห็นว่�ก�รนำ�เรื่องก�ร
บริห�รคว�มเสี่ยงไปปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรนั้น
ถือเป็นกุญแจแห่งคว�มสำ�เร็จ และคุณจรัมพร โชติกเสถียร 
กล่�วทิ้งท้�ยว่�ก�รมีบุคล�กรที่คิดเป็นระบบและมีทักษะ
ก�รวิเคร�ะห์ จะช่วยให้ส�ม�รถว�งแผนป้องกันคว�มเสี่ยง
ได้อย่�งครอบคลุมและมีประสิทธิภ�พ



คือ จำานวนผู้รับผิดชอบงาน IR โดยหลักก�รแล้วจะขึ้นอยู่
กับขอบเขตง�น IR ของบริษัทจดทะเบียนว่�มีม�กน้อย
เพียงใด เช่น บริษัทขน�ดใหญ่ที่มีปริม�ณง�น IR ม�ก 
มักมีทีมที่ดูแลง�น IR ม�กกว่� 1 คน แต่บริษัทขน�ดเล็ก 
ที่มีปริม�ณง�น IR ไม่ม�กนัก อ�จมีผู้รับผิดชอบเพียง 
คนเดียว ซึ่งผลสำ�รวจบริษัทจดทะเบียนโดยรวมในไทย 
พบว่� จำ�นวนผู้รับผิดชอบง�น IR เฉลี่ยอยู่ที่ 2.87 คน ต่อ
บริษัท ซึ่งใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในภูมิภ�ค
เอเชีย ซึ่งผลสำ�รวจอยู่ที่ประม�ณ 3.1 คน ต่อบริษัท** 

คือ การกำาหนดตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Key Performance Indicator: KPI) ซึ่งเป็น
ส่วนสำ�คัญที่จะช่วยพัฒน�ง�นด้�นนักลงทุนสัมพันธ์ ก�รกำ�หนด KPIs ที่เหม�ะสมจึงเป็นเรื่องที่บริษัทจดทะเบียน
ควรพิจ�รณ�อย่�งถี่ถ้วน โดยผลสำ�รวจพบว่� KPIs ของง�นด้�น IR ที่นิยมใช้ ประกอบด้วย จำ�นวนและประเภท
ของกิจกรรมด้�น IR  จำ�นวนบทวิเคร�ะห์หลักทรัพย์ และผลประเมินจ�กหน่วยง�นต่�งๆ  เป็นที่น่�สังเกตว่�บริษัท
จดทะเบียนมีก�รกำ�หนด KPIs ที่ค่อนข้�งหล�กหล�ยและแตกต่�งกันไป อันเนื่องม�จ�กแต่ละบริษัทมีเป้�หม�ย
ในก�รดำ�เนินง�น IR ที่ไม่เหมือนกันนั่นเอง 

เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนมีจำ�นวนเพิ่มม�กขึ้น ง�นนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation: IR) จึงมี
คว�มสำ�คัญม�กขึ้นต�มไปด้วยในฐ�นะตัวช่วยให้บริษัทได้รับคว�มสนใจจ�กผู้ลงทุนและนักวิเคร�ะห์  ด้วยเหตุนี้ นักลงทุน
สัมพันธ์จึงจำ�เป็นต้องติดต�มพัฒน�ก�รและแนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนโดยทั่วไปดำ�เนินง�นอยู่อย่�งสม่ำ�เสมอ

ตล�ดหลักทรัพย์ฯ เล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญของประเด็นดังกล่�ว จึงได้รวบรวมและประมวลผลก�รสำ�รวจแนวปฏิบัติด้�น IR 
ของบริษัทจดทะเบียน โดยพบประเด็นที่น่�สนใจหล�ยเรื่องที่น่�จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทจดทะเบียนในก�รปรับปรุง 
แผนง�นด้�น IR ต่อไปในอน�คต ประกอบด้วย

คือ แนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ก�รกำ�หนดวันงดรับนัด (Quiet period) ซึ่ง
เป็นก�รจำ�กัดก�รให้ข้อมูลก่อนวันประก�ศงบ โดยบริษัทจดทะเบียนกว่� 27% กำ�หนดงดรับนัด 14 วัน ก่อนวัน
ประก�ศงบ และอีกเรื่องที่สำ�คัญต�มม� คือ ก�รกำ�หนดห้�มซื้อข�ยหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่นักลงทุนสัมพันธ์
ทำ�ง�นอยู่ ซึ่งบริษัทจดทะเบียนกว่� 58% จะกำ�หนดห้�มซื้อข�ยหุ้น 30 วัน ก่อนวันประก�ศงบ 

ภาพรวมงานนักลงทุนสัมพันธ์
ในประเทศไทย ปี 2557

ไพศ�ล เจียรอุทัยธำ�รงค์

IR
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เร่ืองท่ีหน่ึง 

เร่ืองท่ีสาม 

กำาหนด Quiet period (จำานวนวันก่อนประกาศงบ) กำาหนดห้ามซื้อขายหุ้นบริษัท (จำานวนวันก่อนประกาศงบ)

เร่ืองท่ีสอง 

ผู้รับผิดชอบง�น IR
เฉล่ีย 2.87 คน

อื่น ๆ
30%

30 วัน
16%

14 วัน
27%

มี แต่ไม่เปิดเผย
จำานวนวัน

27%

อื่น ๆ
12%

30 วัน
58%

มี แต่ไม่เปิดเผย
จำานวนวัน

30%



คือ ก�รจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นช่องท�ง 
ก�รสื่อส�รถึงผู้ลงทุนและนักวิเคร�ะห์ ผลสำ�รวจพบว่� 
บริษัทจดทะเบียนไทยมีก�รจัดกิจกรรมที่หล�กหล�ย 
ได้แก่
 การจัดประชุมนักวิเคราะห์/ผู้ลงทุน ซึ่งบริษัท

 จดทะเบียนอ�จจัดประชุมนักวิเคร�ะห์ (Analyst  
 meeting) เองเป็นก�รเฉพ�ะหรือเลือกม�เข้�ร่วม 
 ง�น Opportunity Day ที่จัดโดยตล�ดหลักทรัพย์ฯ  
 โดยผลสำ�รวจ พบว่�มีบริษัทจดทะเบียนกว่� 66%  
 จัดประชุมนักวิเคร�ะห์เอง และ 63% ม�เข้�ร่วม 
 ง�น Opportunity Day และมีบริษัทจดทะเบียน 
 จำ�นวน 40% ที่ดำ�เนินทั้งสองกิจกรรม
 การเข้าพบผู้บริหาร (Company visit)  เป็นกิจกรรม

 ที่บริษัทจดทะเบียนส�ม�รถเลือกรับนัดจ�กผู้ลงทุน 
 และนักวิเคร�ะห์ เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ต�มคว�ม 
 เหม�ะสม ผลสำ�รวจพบว่�บริษัทจดทะเบียนโดย 
 รวมรับนัดประม�ณ 42 ครั้ง/ปี ซึ่งถือว่�ยังน้อยกว่� 
 ค่�เฉลี่ยของบริษัทโดยรวมในภูมิภ�คเอเชีย ซึ่งมี 
 ก�รรับนัดถึงกว่� 264 ครั้ง/ปี 
 กิจกรรม Roadshow ถือเป็นกิจกรรมเชิงรุกในก�ร

 ออกไปพบกับผู้ลงทุนโดยตรง ผลสำ�รวจพบว่� 
 มีบริษัทจดทะเบียนกว่� 67% เข้�ร่วมกิจกรรม  
 Roadshow ภ�ยในประเทศ และ 53% ไป  
 Roadshow ในต่�งประเทศ โดยในส่วนของ  
 Roadshow ต่�งประเทศนั้น จุดหม�ยปล�ยท�งที่ 
 บริษัทจดทะเบียนไทยเลือกไปม�กที่สุด คือ   
 ประเทศสิงคโปร์ คิดเป็น 94% รองลงม�คือ  
 ประเทศฮ่องกง คิดเป็น 80% ซึ่งทั้งสองประเทศ 
 เป็นตล�ดหลักที่มีผู้ลงทุนสนใจในหุ้นของบริษัท 
 จดทะเบียนไทย

ทั้งหมดนี้เป็นประเด็นน่�สนใจที่ได้จ�กผลสำ�รวจ ซึ่งยังคงมีร�ยละเอียดในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมที่น่�สนใจ เช่น สัดส่วน 
ก�รประชุมระหว่�งผู้บริห�รกับ IR  และก�รนำ�เสนอ IR Internal Report ต่อผู้บริห�ร เป็นต้น โดยท�งบริษัทจดทะเบียน
ส�ม�รถ Download เอกส�รได้ท�ง http://www.set.or.th/sustainable_dev/th/ir/development_p1.html  

ทั้งนี้ ห�กบริษัทท่�นมีข้อสงสัยหรือมีคว�มประสงค์ที่จะให้ตล�ดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมก�รทำ�ง�นด้�น IR เพิ่มเติม ส�ม�รถ
ติดต่อได้ที่ โทร. 0-2229-2606-7 หรือ  2613

15IR

* ข้อมูลจ�กจ�กแบบสอบถ�มก�รดำ�เนินง�นด้�นนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทจดทะเบียนในร�งวัล Best Investor Relations   
  Awards 2014 จำ�นวน 177 บริษัท
** ข้อมูล Global Investor Relations Practice Report 2014 จ�ก IR Magazine 2014

เร่ืองสุดท้าย

สัดส่วน
เฉพาะ บจ.
ที่ไปตปท.

94%

80%

57%

47%

36%

27%

2.09 ครั้ง

2.04 ครั้ง

1.67 ครั้ง

1.47 ครั้ง

1.84 ครั้ง

2.16 ครั้ง

จำานวน
เฉลี่ย/ปี

Singapore

Hong Kong

Europe

US

Japan

Malaysia



SCCPTTEP 

16 Driving Sustainability of the Thai Capital Market

DJSI

นรีรัตน์ สันธย�ติ

13 บริษัทจดทะเบียนไทยได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก
กลุ่มดัชนี Dow Jones Sustainability Indices 

บริษัทจดทะเบียนไทย 13 บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นสม�ชิกของกลุ่มดัชนี Dow Jones Sustainability Indices 
(DJSI) ประจำ�ปี 2558 ซึ่งถือว่�มีจำ�นวนบริษัทจดทะเบียนไทยได้รับคัดเลือกเพิ่มม�กขึ้นจ�กปีก่อนถึง 3 บริษัท ทำ�ให้
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีจำานวนบริษัทจดทะเบียนได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของกลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets  
เพิ่มมากขึ้นสูงที่สุดในตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก นับเป็นคว�มสำ�เร็จของบริษัทจดทะเบียนไทยในก�รก้�วสู่ม�ตรฐ�นด้�นคว�มยั่งยืน
ในระดับส�กล และส่งเสริมตล�ดทุนไทยให้ได้รับคว�มสนใจจ�กผู้ลงทุนทั่วโลก

คุณบดินทร์ อูน�กูล รองผู้จัดก�ร ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่� จ�กก�รประก�ศผลก�รคัดเลือกสม�ชิก
ของกลุ่มดัชนี DJSI ล่�สุดเมื่อวันที่ 10 กันย�ยนที่ผ่�นม� มีบริษัทจดทะเบียนไทยได้รับคัดเลือกเป็นสม�ชิกของกลุ่มดัชนี 
DJSI รวมทั้งสิ้น 13 บริษัท 

กลุ่มดัชนี DJSI World 4 บริษัท ได้แก่ 

กลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets 13 บริษัท ได้แก่ 

บมจ. ปตท. (PTT) 

บมจ. แอดว�นซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) 

บมจ. เซ็นทรัลพัฒน� (CPN)  

บมจ. ปตท. สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)  

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) 

บมจ. บ้�นปู (BANPU)  

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) 

บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)  

บมจ. ปตท. สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) 

PTT PTTGC
MINT

BANPU
IRPCCPF

ADVANC
AOT

TOP
TU

CPN

บมจ. ท่�อ�ก�ศย�นไทย (AOT)  

บมจ. ไออ�ร์พีซี (IRPC)  

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)  

บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) 

บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อ�ห�ร (CPF) 

บมจ. ปตท. (PTT)  

บมจ. ไทยออยล์ (TOP)

บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) 
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ในจำ�นวน 13 บริษัทดังกล่�ว มีบริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI Emerging Markets เพิ่มขึ้น
จากเมื่อปีที่แล้วถึง 3 บริษัท ได้แก่ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT) และ 
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) นับเป็นคว�มสำ�เร็จที่น่�ภ�คภูมิใจของบริษัทจดทะเบียนไทยในก�รก้�วสู่ม�ตรฐ�น
ด้�นคว�มยั่งยืนในระดับส�กล

นอกจ�กนี้ บมจ. ไทยออยล์ ยังได้รับคะแนนสูงสุดเป็นที่หนึ่งด้านความยั่งยืนในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานของโลก (Energy 
Industry Group Leader) อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สองอีกด้วย

คุณบดินทร์ เปิดเผยว่� “ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาบริษัทจดทะเบียนให้ดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ภายใต้
กรอบบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) เพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลต่อการพัฒนา 
คุณภาพของตลาดทุนไทยสู่การเป็นตลาดหลักทรัพย์เพื่อความยั่งยืนหรือ Sustainable Stock Exchange เพื่อส่งเสริม
เศรษฐกิจและประเทศสู่ก�รเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะย�ว ตล�ดหลักทรัพย์ฯ จึงส่งเสริมให้บริษัท 
จดทะเบียนเล็งเห็นคว�มสำ�คัญของก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน และเตรียมคว�มพร้อมให้บริษัทไทยเข้�รับ
ก�รประเมินด้�นคว�มยั่งยืนของ DJSI อย่�งต่อเนื่อง” 

ในปี 2558 มีบริษัทไทยให้คว�มสนใจเข้�ร่วมรับก�รประเมินของ DJSI เป็นจำ�นวนม�กถึง 23 บริษัท 
จ�ก 34 บริษัทที่ได้รับเชิญเข้�ร่วมก�รประเมินทั้งหมด หรือคิดเป็น 68% ซึ่งเพิ่มขึ้นจ�กอัตร�ก�รเข้�ร่วม 
รับก�รประเมินในปีที่ผ่�นม�ที่ 48% สะท้อนให้เห็นถึงคว�มตื่นตัวและสนใจของบริษัทไทยต่อก�รเข้�ร่วม
ก�รประเมินด้�นคว�มยั่งยืนในระดับส�กล

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมที่จะเดินหน้าสนับสนุนให้บริษัทไทยเข้าร่วมประเมินความยั่งยืน
ของ DJSI อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นทางเลือกการลงทุนคุณภาพให้แก่ผู้ลงทุน รวมถึง
ส่งเสริมให้หลักทรัพย์ไทยได้รับการยอมรับเป็น asset class ที่มีความโดดเด่น
ด้านคุณภาพและน่าสนใจสำาหรับผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ” 
คุณบดินทร์กล่�ว

กลุ่มดัชนี DJSI เป็นดัชนีหลักทรัพย์ของบริษัทชั้นนำ�ระดับโลกที่ผ่�นก�รประเมิน
คว�มยั่งยืน ซึ่งกองทุนต่�งๆ ใช้พิจ�รณ�ประกอบก�รลงทุน ทั้งนี้ DJSI ได้ 
คัดเลือกบริษัทกว่� 3,000 บริษัทในตล�ดทุนทั่วโลกและในกลุ่มตล�ดเกิดใหม่  
โดยพิจ�รณ�จ�กมูลค่�หลักทรัพย์ต�มร�ค�ตล�ดและก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�น 
ด้�นคว�มยั่งยืน เพื่อคัดเลือกให้เหลือเพียงบริษัทที่มีคว�มโดดเด่นในก�รดำ�เนิน
ธุรกิจอย่�งยั่งยืน เพื่อเข้�ไปเป็นสม�ชิกของกลุ่มดัชนี DJSI 

ก�รประก�ศร�ยชื่อสม�ชิกของกลุ่มดัชนี DJSI ครั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กันย�ยน 
2558 เป็นต้นไป ซึ่งจะมีก�รทบทวนและประก�ศร�ยชื่อสม�ชิกของกลุ่มดัชนี 
DJSI ในช่วงเดือนกันย�ยนของทุกปี

คุณบดินทร์ อูนากูล 
รองผู้จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
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คร้ังแรกของรางวัล “Social Enterprise Investment Awards
“บริษัทจดทะเบียนท่ีมีการลงทุนและสนับสนุนกิจการเพ่ือสังคม” (1)

ณัฐศิริ บุญชวน

SOCIAL 
INVESTMENT

ป ี2558 นี ้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได้จัดให้มีร�งวัลด้�นคว�มยั่งยืนประเภท “Social Enterprise Investment Awards” 
หรือ “ร�งวัลก�รลงทุนในกิจก�รเพื่อสังคม” ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อมอบให้แก่ “บริษัทจดทะเบียนที่มีก�รลงทุนและสนับสนุน
กิจก�รเพื่อสังคม”

หล�ยท่�นคงสงสัยและยังไม่เข้�ใจว่�ร�งวัลนี้เป็นอย่�งไรกัน จึงขอนำ�ม�เล่�และขย�ยคว�มให้ทร�บว่� Social Enterprise 
Investment Awards เป็นรางวัลซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบแก่บริษัทจดทะเบียนที่มีส่วนร่วมในการลดผลกระทบเชิงลบ 
รวมทั้งพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกผ่านรูปแบบการลงทุนเพื่อสังคม 
โดยกำาหนดว่าการลงทุนเพื่อสังคมดังกล่าวจะต้องเป็นการลงทุนใน “กิจการเพื่อสังคม” เท่านั้น

ข้อกำ�หนดนี้เป็นเกณฑ์เบื้องต้นเพื่อคัดกรองบริษัทจดทะเบียนสำ�หรับก�รประกวด Social Enterprise Investment Awards 
ครั้งนี้เท่�นั้น ในขณะที่รูปแบบก�รลงทุนเพื่อสังคมโดยทั่วไปก็ยังมี และส�ม�รถทำ�ได้อีกหล�ยแนวท�ง  อีกทั้งผู้รับก�รลงทุน
หรือสนับสนุนก็ส�ม�รถเป็นรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่กิจก�รเพื่อสังคมได้อีกเช่นกัน อ�ทิ บุคคลที่ทำ�ประโยชน์เพื่อสังคม องค์กร
ส�ธ�รณประโยชน์ หรือโครงก�รเฉพ�ะกิจท�งสังคม เป็นต้น

ย้อนกลับม�ที่ก�รลงทุนเพื่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนที่กำ�หนดเป็นเกณฑ์ไว้ ก�รลงทุนที่ว่�นี้จะพิจ�รณ�จ�กรูปแบบ
หล�ยๆ ด้�นและวิธีก�ร ดังนี้
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เป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทจดทะเบียนที่เชื่อว่าว่าการดำาเนินกิจการของตัวบริษัทเองเป็นไปตาม
แนวทางของกิจการเพื่อสังคม ซึ่งหม�ยถึงก�รมีเป้�หม�ยและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่�ธุรกิจหลัก
ที่ทำ�อยู่นั้น ทำ�เพื่อแก้ไขปัญห�สังคมประก�รใดประก�รหนึ่งให้ลดลงหรือให้หมดไป โดยมีก�ร
ติดต�มวัดผลกระทบท�งสังคมที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจหลักดังกล่�วของบริษัท ห�กเข้�ข่�ย
เช่นนี้ บริษัทก็ส�ม�รถส่งกิจก�รตนเองเข้�ร่วมก�รประกวด

เป็นการลงทุนทางตรง นั่นคือ บริษัทจดทะเบียนนำ�เงินไปลงทุนในกิจก�รเพื่อสังคมด้วยก�รเป็น
ผู้ถือหุ้น ซึ่งตล�ดหลักทรัพย์ฯ มีกรอบพิจ�รณ� 3 ลักษณะ ได้แก่
• มีก�รจัดตั้งกิจก�รเพื่อสังคมขึ้นเป็นบริษัทลูกด้วยก�รถือหุ้น 100 %
• มีก�รร่วมลงทุนกับผู้อื่นเพื่อร่วมกันจัดตั้งกิจก�รเพื่อสังคมขึ้น
• มีก�รลงทุนหรือถือหุ้นเพิ่มในกิจก�รเพื่อสังคมที่ดำ�เนินกิจก�รอยู่แล้ว ซึ่งลักษณะนี้มักจะตั้งใจ
 ช่วยสนับสนุนเงินทุนสำ�หรับดำ�เนินง�นหรือก�รขย�ยธุรกิจให้แก่กิจก�รเพื่อสังคมดังกล่�ว

บริษัทจดทะเบียนไม่ประสงค์จะลงทุนด้วยเม็ดเงินในกิจการเพื่อสังคม แต่ ใช้ทรัพยากรอื่นของ
บริษัทไปสนับสนุนการดำาเนินงานของกิจการเพื่อสังคมแทน ซึ่งทำ�ได้หล�ยรูปแบบ ได้แก่
• ก�รถ่�ยทอดคว�มรู้คว�มส�ม�รถที่บริษัทมีทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรงและโดยอ้อม  
 อ�ทิ ก�รทำ�ก�รตล�ด ก�รนำ�เทคโนโลยีม�ใช้บริห�รจัดก�รองค์กร ก�รออกแบบผลิตภัณฑ์  
 ก�รจัดทำ�บัญชีและก�รเงิน ก�รพัฒน�ช่องท�งก�รข�ยสินค้� เป็นต้น โดยรูปแบบดำ�เนินก�ร 
 เป็นได้ตั้งแต่ก�รอบรมให้คว�มรู้ ให้คำ�ปรึกษ� โดยมีพนักง�นบริษัทซึ่งส่วนใหญ่เป็นจิตอ�ส� 
 เป็นพี่เลี้ยง ติดต�มผลและช่วยเหลือจนกิจก�รเพื่อสังคมแข็งแรงและส�ม�รถทำ�เรื่องเหล่�นี้ 
 ได้ด้วยตนเอง
• ก�รสนับสนุนและยกระดับกิจก�รเพื่อสังคมขึ้นเป็นคู่ค้�ของบริษัท อ�ทิ จัดส่งวัตถุดิบ รับจ้�ง 
 ผลิตสินค้� ซึ่งบริษัทต้องทำ�ควบคู่กับก�รช่วยพัฒน�คว�มส�ม�รถคู่ค้�ให้มีม�ตรฐ�นต�มที่ 
 กำ�หนดและมีคว�มยั่งยืนในก�รดำ�เนินธุรกิจด้วย

ประการ
แรก

คือ การที่บริษัทจดทะเบียนใช้บริการองค์กรตัวกลางเพื่อทำาหน้าที่บริหารจัดการ หรือดูแล
ติดต�มคว�มคืบหน้�ก�รลงทุนและก�รสนับสนุนกิจก�รเพื่อสังคม ซึ่งปัจจุบันมีองค์กรลักษณะนี้ 
หล�ยแห่งที่เปิดรับเงินลงทุน  เงินสนับสนุนแบบให้เปล่�และทรัพย�กรรูปแบบต่�งๆ จ�กบุคคล 
หรือหน่วยง�นหล�กหล�ย และทำ�หน้�ที่เป็นตัวแทนนำ�เงินและทรัพย�กรที่ได้รับไปลงทุนใน
กิจก�รเพื่อสังคม โดยองค์กรเช่นนี้จะประก�ศรูปแบบ นโยบ�ย กลยุทธ์และวิธีก�รบริห�รจัดก�รเงิน 
และทรัพย�กรที่ชัดเจนและตรวจสอบได้ให้ทร�บล่วงหน้� 

ประการ
สุดท้าย

ประการ
ที่สอง

ประการ
ที่สาม

ในปี 2558 นี้ มีบริษัทจดทะเบียนที่สมัครใจเข้�รับก�รคัดเลือก “Social Enterprise Investment Awards” และผ่�นเกณฑ์
เบื้องต้นในจำ�นวนหนึ่ง และหล�ยบริษัทได้แสดงให้เห็นแนวท�งโดยก�รลงทุนและสนับสนุนกิจก�รเพื่อสังคมที่น่�สนใจ
ไม่น้อย จนในที่สุดตล�ดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้คัดเลือกให้บริษัทจดทะเบียนจำานวน 4 ราย
เป็นผู้ได้รับรางวัล (เรียงตามตัวอักษรของตัวย่อภาษาอังกฤษ) ได้แก่

1. บริษัท บ�งจ�กปิโตรเลียม จำ�กัด (มห�ชน): BCP
2. บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน): LPN
3. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มห�ชน): SCC
4. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำ�กัด (มห�ชน): SE-ED

SD Focus ขอนำ�เสนอข้อมูลของบริษัทที่ได้รับร�งวัลเรียงต�มตัวอักษร โดยขอแบ่งเป็น 2 ฉบับ เพื่อนำ�เสนอข้อมูล 
ที่น่�สนใจได้อย่�งครบถ้วน



จ�กก�รที่สหกรณ์ก�รเกษตรส่วนใหญ่ในท้องถิ่นต่�งๆ มักมีร�ยได้จ�กพืชผลก�รเกษตรเพียงอย่�งเดียวและต้อง
พึ่งพ�กำ�ลังซื้อจ�กผู้ซื้อภ�ยนอกชุมชนเป็นส่วนใหญ่ บริษัทจึงห�โอก�สสร้�งร�ยได้ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนในรูปของ
ก�รบริห�รจัดก�รธุรกิจผ่�นท�งสหกรณ์และให้เป็นคู่ค้�กับบริษัท  

ในปี 2535 บริษัทได้เริ่มสนับสนุนสหกรณ์ก�รเกษตรในท้องถิ่นต่�งๆ ให้รวมตัวเป็นนิติบุคคลม�ทำ�ธุรกิจสถ�นี
บริก�รน้ำ�มันเป็นคู่ค้�กับบริษัทผ่�นโครงก�ร “ปั๊มชุมชน” โดยบริษัทเกื้อหนุนคว�มรู้ตั้งแต่ช่วยประเมินศักยภ�พ
ท�งก�รตล�ด ทำ�เลที่ตั้งและก�รดำ�เนินง�น ก่อนจะจัดรูปแบบก�รลงทุนที่เหม�ะสมให้ โดยใช้พื้นที่และทรัพย�กร
ของสหกรณ์เองเพื่อลดต้นทุนดำ�เนินก�ร อีกทั้งยังสนับสนุนวิธีก�รบริห�รจัดก�รสมัยใหม่ทั้งก�รตล�ด ระบบบัญชี
และเทคโนโลยีส�รสนเทศ 

ต่อม�บริษัทยังขย�ยคว�มเป็นคู่ค้�ให้สหกรณ์ด้วยก�รซื้อสินค้�เกษตรแปรรูปของชุมชนเพื่อนำ�ม�จัดโปรโมชั่น 
แจกฟรีให้ลูกค้�ที่เติมน้ำ�มัน โดยรับซื้อควบคู่กับก�รพัฒน�คุณภ�พสินค้�ให้ได้ม�ตรฐ�นของไทยหรือส�กล  
ช่วยพัฒน�บรรจุภัณฑ์ ประช�สัมพันธ์และแนะนำ�แหล่งจำ�หน่�ยเพิ่มเติม รวมถึงยังรับซื้อสินค้�เกษตรอื่นม�จัด 
โปรโมชั่นแจกฟรีให้ลูกค้�เพิ่มเติมเมื่อเกิดปัญห�สินค้�เกษตรล้นตล�ด เช่น ไข่ไก่ มะน�ว เป็นต้น

ปัจจุบัน สหกรณ์ก�รเกษตรที่เป็น “ปั๊มชุมชน” มีประม�ณ 620 แห่งทั่วประเทศ ทุกแห่งดำ�เนินธุรกิจต�มหลักก�ร
และอุดมก�รณ์สหกรณ์ที่เชื่อว่�จะแก้ปัญห�เศรษฐกิจและสังคมให้มีคว�มกินดีอยู่ดีและมีสันติสุข ประหยัด  
ช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน “ปั๊มชุมชน” เหล่�นี้ส�ม�รถเป็นประโยชน์แก่สม�ชิกเกษตรกรกว่� 1 ล้�น
ครัวเรือนม�น�นกว่� 25 ปี โดยมีเงินหมุนเวียนในกิจก�รม�กกว่�หมื่นล้�นบ�ท เป็นประโยชน์กับครอบครัวเกษตรกร
ที่เป็นสม�ชิกกว่� 1.2 ล้�นครัวเรือน เกิดก�รจ้�งง�นในชุมชนม�กกว่� 3,000 คน ช่วยเพิ่มรายได้และมีส่วนช่วย
ในการแก้ไขปัญหาจากพืชผลราคาตกต่ำา ช่วยสร้างโอกาส และการกระจายรายได้แก่เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม 
ส่วนของสินค้าชุมชนก็ช่วยเพิ่มรายได้เสริมให้กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร ชาวนา ที่ร่วมโครงการประมาณปีละ 10-12 
ล้านบาท

นอกจากนี้ เกษตรกรยังเรียนรู้ทักษะการค้าขาย สามารถพัฒนาไปสู่กิจการค้าอื่นๆ เช่น ร้านค้า รถขนส่งน้ำามัน 
และอาชีพเสริมต่างๆ เช่น การเกษตรปลอดสารพิษ หัตถกรรม การตัดเย็บเสื้อผ้า ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ให้
การสนบัสนนุกจิการเพือ่สงัคมทีเ่ปน็สหกรณ ์ซึง่มทีัง้การสนบัสนนุใหเ้ปน็คูค่า้ของบรษิทั
และการร่วมลงทุน
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การวัดความสำาเร็จของการดำาเนินงานของ Social Enterprise - ปั๊มสหกรณ์บางจาก

 ชุมชนเป็นเจ้�ของกิจก�รกว่� 600 แห่ง
 แต่ละแห่งมีร�ยได้เพิ่มเฉลี่ยปีละ
 400,000-1,000,000 บ�ท
 ก�รจ้�งง�นในท้องถิ่น 3,000 คน
 เกษตรกรได้ใช้น้ำ�มันคุณภ�พดี

ปันผล

ส่วนแบ่งเฉลี่ยคืน
ตามส่วนธุรกิจ

สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

สงเคราะห์กรณี
เกิดอุบัติเหตุ

ค่ารักษาพยาบาล

การอบรมส่งเสริมอาชีพ/
คุณภาพชีวิต

ทุนการศึกษาบุตร

รับขวัญบุตรสมาชิก:
บัญชีเงินฝาก

ประโยชน์สมาชิก/ผู้ถือหุ้น
-เศรษฐกิจ
-สังคม
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สำ�หรับอีก 2 บริษัทฯ ที่ได้รับร�งวัล Social Enterprises Awards จะมีก�รนำ�เสนอร�ยละเอียด ใน SD Focus ฉบับเดือน
ธันว�คม 2558  สำ�หรับผู้ที่สนใจข้อมูลของทั้ง 4 บริษัท โปรดติดต�มได้ท�ง www.set.or.th สถ�นีโทรทัศน์ Money 
Channel และ นิตยส�ร Money&Wealth ฉบับเดือนพฤศจิก�ยน 2558

บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ ดำ�เนินธุรกิจพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ซึ่งต้องอ�ศัยและเชื่อมโยงกับธุรกิจย่อยอื่นๆ 
รวมถึงคู่ค้�ที่เกี่ยวข้องหล�ยประเภท โดยเฉพ�ะธุรกิจให้บริก�รรักษ�คว�มสะอ�ดพื้นที่ส่วนกล�งให้กับชุมชน 
และอ�ค�รที่พักอ�ศัย และได้เห็นว่�ชุมชนโดยรอบพื้นที่ก่อสร้�งอ�ค�รชุดของบริษัทในชุมชนต่�งๆ มีสตรี 
ด้อยโอก�สที่ไม่มีง�นทำ� มีหนี้นอกระบบ และข�ดโอก�สท�งก�รศึกษ� 

ในปี 2554 บริษัทจึงพัฒน�และยกระดับง�นด้�นนี้ ให้อยู่ในรูปแบบธุรกิจใหม่ที่แยกออกม�ต่�งห�กเป็นบริษัทลูก
ในชื่อ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำากัด  โดยนำ�แนวคิด “ธุรกิจเพื่อสังคม” หรือ “Social 
Enterprise” ม�ต่อยอดแนวท�งก�รดำ�เนินง�นด้�นบริก�รรักษ�คว�มสะอ�ด โดยมีเป้�หม�ยและคว�มมุ่งมั่น
ที่จะช่วยพัฒน�สังคมควบคู่ไปพร้อมกัน โดยเปิดโอก�สให้สตรีด้อยโอก�สในสังคมได้รับก�รอบรมวิช�ชีพบริก�ร
ทำ�คว�มสะอ�ดและจัดสรรง�นบริก�รทำ�คว�มสะอ�ดในชุมชน “ลุมพินี” ทั้งหมด โดยให้สตรีเหล่�นี้มีสถ�นะเป็น
พนักง�นของบริษัทมิใช่แค่ลูกจ้�ง

บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำากัด มุ่งเน้นและส�ม�รถเพิ่มคุณภ�พชีวิตให้กับสตรีด้อยโอก�ส
และครอบครัวให้ส�ม�รถดำ�รงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่�งมีศักดิ์ศรีและมีคว�มสุข มีก�รต่อยอดก�รอบรมวิช�ชีพ
บริก�รทำ�คว�มสะอ�ดที่มีคุณภ�พสูงและขย�ยง�นด้�นบริก�รเพิ่มขึ้นเพื่อสร้�งผลตอบแทนเชิงผลประกอบก�ร 
ไปพร้อมกัน เพื่อให้ส�ม�รถดำ�รงอยู่ได้ด้วยตนเองและส�ม�รถนำ�ผลกำ�ไรคืนให้กับสังคมต�มที่ตั้งใจไว้ 

ที่สำาคัญ คือ บริษัทมีการปฏิบัติต่อพนักงานเหล่านี้เทียบเท่ากับพนักงานของบริษัทแม่และจ่ายค่าแรงสูงกว่าค่าแรง
ขั้นต่ำา 10% ช่วยเหลือให้พนักงานหลุดพ้นจากการเป็นหนี้นอกระบบ มีการให้โอกาสที่เท่าเทียมในการเติบโต 
ในหน้าที่ มีสวัสดิการและโบนัส รวมทั้งการส่งเสริมให้มีโอกาสได้รับการศึกษาทั้งของตัวเองและบุตรหลานด้วย
งบประมาณของบริษัทด้วย

ปัจจุบันบริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำากัด มีพนักง�นกว่� 1,200 คน ส�ม�รถให้บริก�ร
ชุมชนกว่� 100 ชุมชน ผลสำ�เร็จของก�รดำ�เนินง�นของบริษัทยังถูกกำ�หนดให้เป็นดัชนีตัวชี้วัดผลสำ�เร็จของ 
บริษัทแม่ด้วย เพื่อให้มั่นใจว่�บริษัทมีก�รมุ่งไปที่ก�รบริห�รคว�มสุขของพนักง�นควบคู่กัน ซึ่งถือได้ว่�ประสบ
คว�มสำ�เร็จอย่�งสูงจ�กก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจของง�นบริก�รคว�มสะอ�ดของชุมชนและก�รยกระดับคุณภ�พ
ชีวิตและคว�มสุขของพนักง�นเอง

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลในฐานะบริษัท
จดทะเบียนที่ใช้เงินลงทุนจัดตั้งกิจการเพื่อสังคมขึ้นใหม่เป็นบริษัทลูกและถือหุ้น 100 % 
หรือร่วมถือหุ้นบางส่วนกับผู้อื่นเพื่อจัดตั้งกิจการเพื่อสังคม 
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ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดง�นสัมมน�สำ�หรับเลข�นุก�รบริษัท CS Sharing 
2/2558 “เลข�นุก�รมืออ�ชีพ: ผู้ช่วยคนสำ�คัญในก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
ที่ดี” โดยได้รับเกียรติจ�กเลข�นุก�รบริษัท คุณประณต ติร�ศัย ผู้ช่วย
กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ และเลข�นุก�รบริษัท ส�ยง�นเลข�นุก�รบริษัท 
บมจ. ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม คุณบุญศิริ จ�รุศิริ เลข�นุก�รบริษัท  
บมจ. บ้�นปู และคุณธิด�รัตน์ เศรษฐวรวิจิตร ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยอ�วุโส  
ฝ่�ยเลข�นุก�รธน�ค�ร ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� จำ�กัด (มห�ชน) ม�ร่วม
ถ่�ยทอดประสบก�รณ์เกี่ยวกับบทบ�ทหน้�ที่ของเลข�นุก�รบริษัท

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ IOD จัดง�นสัมมน�สำ�หรับเลข�นุก�ร
บริษัทเรื่อง เจ�ะลึกเกณฑ์ประเมิน CG Report เพื่อส่งเสริมคว�มรู้คว�มเข้�ใจ 
เกี่ยวกับเกณฑ์ก�รประเมินก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ซึ่งจะทำ�ให้บริษัท 
จดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลด้�นกำ�กับดูแลกิจก�รได้ครบถ้วน อันเป็นประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนในก�รใช้ข้อมูลดังกล่�ว

เป็นงานสัมมนาสำาหรับเลขานุการบริษัท เพื่อให้เข้�ใจถึงเหตุผลและประโยชน์
ของก�รนำ�หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีไปปฏิบัติให้เหม�ะกับสภ�พแวดล้อม 
และวัฒนธรรมขององค์กร รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลผลแห่งก�รปฏิบัติได้อย่�งถูกต้อง
ครบถ้วนและต่อเนื่อง โดยได้รับเกียรติจ�กคุณยุทธ วรฉัตรธ�ร ผู้เชี่ยวช�ญพิเศษ 
ด้�นบรรษัทภิบ�ลและคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ตล�ดหลักทรัพย์ฯ บรรย�ยให้คว�มรู้ 
หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี คุณธิด�รัตน์ เศรษฐวรวิจิตร ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยอ�วุโส 
ฝ่�ยเลข�นุก�รธน�ค�ร ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� จำ�กัด (มห�ชน) คุณจันทรจิร�  
ก้องท้องสมุทร์ เลข�นุก�รบริษัท และผู้จัดก�รฝ่�ยนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อส�ร
องค์กร บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย และคุณจิตรลด� จริยวิทย�นนท์ เลข�นุก�ร
บริษัทและผู้จัดก�รสำ�นักผู้ลงทุนสัมพันธ์และสื่อส�รองค์กร บมจ. ไลท์ติ้ง แอนด์  
อีควิปเมนท์ ร่วมถ่�ยทอดประสบก�รณ์ถึงแนวท�งก�รนำ�หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
ที่ดีไปปฏิบัติ

CS Sharing 2/2558 “เลขานุการมืออาชีพ : 
ผู้ช่วยคนสำาคัญในการกำากับดูแลกิจการท่ีดี” 
(16 ก.ค.2558 )

เจาะลึกเกณฑ์ประเมิน CG Report 
(22 และ 29 ก.ย. 2558)

CS Sharing 3/2558 : How to improve your 
CG Practices (20 ส.ค.2558) 
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ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดง�น “SD Talk: The Road towards Corporate 
Sustainability” ให้แก่บริษัทจดทะเบียนใหม่ โดยได้รับเกียรติจ�ก ศ.หิรัญ 
รดีศรี ผู้เชี่ยวช�ญพิเศษด้�นบรรษัทภิบ�ลและคว�มรับผิดชอบต่อสังคม 
ตล�ดหลักทรัพย์ฯ และคุณสมประสงค์ บุญยะชัย ประธ�นกรรมก�รบริห�ร 
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ ร่วมบรรย�ยเพื่อเปิดมุมมองเรื่องคว�มสำ�คัญของก�ร
พัฒน�อย่�งยั่งยืนของบริษัททั้งในด้�นธรรม�ภิบ�ลและคว�มรับผิดชอบ 
ต่อสังคม พร้อมเสวน�พิเศษ หัวข้อ “เสริมสร้�งและสะท้อนมูลค่�ผ่�นง�น 
นักลงทุนสัมพันธ์” ร่วมแบ่งปันคว�มรู้และประสบก�รณ์ โดยคุณสมพล  

หลักสูตรอบรมระดับ Intermediate สำ�หรับนักลงทุนสัมพันธ์บริษัท
จดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักลงทุนสัมพันธ์ได้เรียนรู้และเข้�ใจ
ทิศท�งและแนวโน้มแนวปฏิบัติของง�น IR ในระดับส�กล รวมถึงประเด็นต่�งๆ 
ในด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี (CG) ที่ผู้ลงทุนทั้งในและต่�งประเทศ 
กำ�ลังให้คว�มสำ�คัญ โดยได้รับเกียรติจ�ก Mr. Herston Powers Head of 
Southeast Asia, Depositary Receipts & Senior IR Specialist, BNY  
Mellon คุณเทพชล โกศล Partner, Baker & McKenzie Ltd. คุณอ�ทิตย์ 
ศฤงคไพบูลย์ Country Executive, BNY Mellon และคุณนัฐิย� พัวพงศกร  

หลักสูตร IR Professional Training 2015: Basic Finance for IR  
เป็นหลักสูตรอบรมต่อเนื่องในระดับ Basic สำ�หรับนักลงทุนสัมพันธ์บริษัท
จดทะเบียนเพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับงบก�รเงิน อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน 
ที่สำ�คัญ รวมถึงเทคนิคและตัวอย่�งก�รนำ�เสนอข้อมูลท�งก�รเงิน โดยได้รับ
เกียรติจ�ก คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม ผู้ช่วยกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร บริษัท
หลักทรัพย์ เอเชียพลัส จำ�กัด (มห�ชน) โดยมีนักลงทุนสัมพันธ์บริษัท 
จดทะเบียนเข้�ร่วมง�นจำ�นวน 107 ร�ย (98 บริษัท)

SD Talk: The Road towards Corporate 
Sustainability (17 ก.ค. 2558)

IR Professional Training 2015: Global IR 
and Investment Trends (11 ส.ค. 58)

IR Professional Training 2015: Basic Finance for IR 
(23 ก.ค. 58)

ธน�ดำ�รงศักดิ์ ประธ�นกรรมก�รบริห�ร บมจ.ฟอร์จูน พ�ร์ท อินดัสตรี้ และคุณจิร�ภรณ์ รุ่งศรีทอง ประธ�นเจ้�หน้�ที่ก�รลงทุน  
บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ มีผู้บริห�รบริษัทจดทะเบียนเข้�ใหม่ร่วมง�นจำ�นวน 31 ร�ย (17 บริษัท)

ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.แอดว�นซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ร่วมแบ่งปันคว�มรู้และประสบก�รณ์ โดยมีนักลงทุนสัมพันธ์บริษัท
จดทะเบียนเข้�ร่วมง�นจำ�นวน 72 ร�ย (50 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

ก�รบริห�รคว�มรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน
(CSR for Corporate Sustainability)

Sustainability Risk and Materiality Analysis

CSR Evaluation and Knowledge Management

ผู้บริห�รและเจ้�หน้�ที่
ปฏิบัติง�นที่เกี่ยวข้องกับง�น
ด้�น SR บริษัทจดทะเบียน

ผู้บริห�รและเจ้�หน้�ที่
ปฏิบัติง�นด้�น SR 
บริษัทจดทะเบียน

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

26-27 
พ.ย. 2558

4 พ.ย. 2558

5 พ.ย. 2558

Strategic CSR Management 11-12
 พ.ย. 2558

Responsible Supply Chain Management 19-20 
พ.ย. 2558

Sustainability Risk and Materiality Analysis 1 ธ.ค. 2558

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์

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:
Good Practice for Analyst Presentation

26 พ.ย. 2558

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมวันที่

วันที่

ข่าวสาร
การอบรม


