


 
โครงการประกาศรางวัลรายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2560 

(Sustainability Report Award 2017) 
--------------------------------------------------- 

 
หลักการและเหตผุล 

จากความต้องการของผู้ลงทุนที่มีต่อข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน ไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงข้อมูลทางการเงิน  
ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงผลประกอบการในอดีต ผู้ลงทุนได้ให้ความส าคัญของข้อมูลที่มิใช่ตัวเลขทางการเงินเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ 
ค าว่า ESG ซึ่งย่อมาจาก Environmental, Social, and Governance จึงเกิดขึ้นในแวดวงตลาดทุน เพื่ออธิบายถึงประเด็น
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก ากับดูแล ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุน 

Financial Times ได้บัญญัติความหมายของ ESG ว่าเป็นค าที่ใช้ในตลาดทุนโดยผู้ลงทุนเพื่อใช้ประเมินการ
ด าเนินงานของบริษัท และท าให้ล่วงรู้ถึงผลประกอบการในอนาคตของบริษัท ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกอบการดังกล่าวนี้ 
มาจากบทบาทของบริษัทที่มีต่อเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR) เรื่องความยั่งยืน (Sustainability) หรือที่
มักอ้างอิงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 

การเปิดเผยข้อมูลที่มิใช่ตัวเลขทางการเงินในรูปของรายงาน ซึ่งบริษัททั่วโลกด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ 
รายงานความยั่งยืน หรือ Sustainability Report ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์การด าเนินงาน การก ากับดูแล 
แนวการบริหารจัดการ และผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่สะท้อนทั้งในทางบวกและทางลบ โดยมุ่ง
เป้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ในปี 2559 จากผล Survey on Sustainability Reporting in ASEAN จัดโดย ASEAN CSR NETWORK และ
National University of Singapore : NUS พบว่าบริษัทจดทะเบียนของไทยได้รับคะแนนรวมสูงสุดทั้งในแง่ของจ านวน
บริษัทที่ให้ความส าคัญต่อการจัดท ารายงาน และคุณภาพของรายงานตามมาตรฐาน GRI ขณะที่รายงานด้านความยั่งยืนใน
อาเซียนได้ผลสรุปว่าบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ  1 เช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนา
และยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย 

ในปี 2560 นี้ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้ภาคเอกชน เผยแพร่ข้อมูลด้าน ESG อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ลงทุนในแวดวงตลาดทุนในรูปของรายงานความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดโครงการประกาศรางวัล
รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของตลาดทุนไทยให้เทียบเท่ากับตลาดทุนชั้นน า อันจะน า ไปสู่การยอมรับอย่าง
กว้างขวางทั้งในภูมิภาคและในระดับสากลต่อไป  

 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพื่อประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนให้แก่บริษัทจดทะเบียนไทย และภาคเอกชนทั่วไป 
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2.2 เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนไทยและภาคเอกชนทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ผู้ลงทุนและตลาดทุนไทย 

2.3 เพื่อยกระดับบริษัทจดทะเบียนไทยและภาคเอกชน ให้สามารถพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว 
 
3. ประเภทรางวัล 

3.1 รางวัลรายงานความยั่งยืน AWARD OF SUSTAINABLE EXCELLENCE 
3.2 รางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับยอดเยี่ยม  
3.3 รางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับดีเยี่ยม 
3.4 รางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับดีเด่น (ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน) 
3.5 รางวัลรายงานความยั่งยืน Recognition (ประกาศเกียรติคุณบริษัทที่ให้ความส าคัญเรื่องการเขียนรายงานความ

ยั่งยืน) 
3.6 รางวัลรายงานความยั่งยืน First Sustainability Report (รางวัลส าหรับบริษัทที่มีการจัดท ารายงานความยั่งยืน

เป็นปีแรก) 
 

4. การคัดเลือก  
4.1 บริษัทจดทะเบียนไทย/หนว่ยงานที่สนใจ ยื่นความจ านงขอรับการพิจารณารางวัล แก่สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

พร้อมกับรายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2559 หรือรายงานในชื่ออ่ืน (CSR Report, Integrated Report, Annual 
Report etc.) ซึ่งเปิดเผยข้อมูล ESG หรือผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  ครบทั้งสามด้าน 
จ านวน 7 ฉบับมายังสมาคมฯ 

4.2 คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล จะคัดเลือกบริษัทที่จะให้รางวัล โดยการพิจารณาจากข้อมูลที่เผยแพร่ใน
รายงานความยั่งยืน และข้อมูลที่รายงานความยั่งยืนมีการอ้างอิงไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก โดยไม่ใช้แบบส ารวจ
ข้อมูลหรือแบบสอบถามใดๆ เพิ่มเติม 

4.3 บริษัทที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกบริษัท มีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับดีเด่น โดยไม่จ ากัดจ านวน
รางวัล รางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับดีเยี่ยม 1 รางวัล ระดับยอดเยี่ยม (ประจ าปี) 1 รางวัล รางวัลประกาศ
เกียรติคุณบริษัทที่ให้ความส าคัญเรื่องการเขียนรายงานความยั่งยืน และรางวัลส าหรับบริษัทที่มีการจัดท ารายงาน
ความยั่งยืนเป็นปีแรก ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

5. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัล 
การพิจารณาตัดสินรางวัลรายงานความยั่งยืน จะใช้เกณฑ์ 3 ด้านที่มีน้ าหนักคะแนนต่างกัน และในแต่ละด้าน  

จะประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 
 

5.1 ด้านความสมบูรณ์ (Completeness) ของรายงาน ประกอบด้วย 
• สารัตถภาพ 
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• ความครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย 
• กลยุทธ์ 
• บริบทขององค์กร 

5.2 ด้านความเชื่อถือได้ (Credibility) ของรายงาน ประกอบด้วย 
• กระบวนการจัดการ 
• ความครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย 
• การก ากับดูแล 
• ผลการด าเนินงาน 
• การสอบทาน 

5.3 ด้านการสื่อสารและน าเสนอ (Communication) รายงาน ประกอบด้วย 
• การน าเสนอ 
• ความครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย 
• โครงสร้างรายงาน 

 
6. ระยะเวลายื่นความจ านง  
 4 กันยายน –5 ตุลาคม 2560 
 ประกาศผลรางวัลภายในเดือนธันวาคม 2560 
 
7. ผู้ด าเนินโครงการ  

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดย CSR Club 
และสถาบันไทยพัฒน์  

 
-------------------------------------------------- 



       

  
ใบสมคัรเข้ารับการพจิารณา 

รางวลั รายงานความยัง่ยนื ประจ าปี 2560 
(Sustainability  Report  Award 2017) 

 
ช่ือหน่วยงาน.......................................................................................................................................................................................... 
มีความประสงคเ์ขา้ร่วมรับการพิจารณารางวลั รายงานความยัง่ยนื 
 

โปรดระบุหน่วยงานของท่าน 
 เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์................................................................... 
 เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์mai ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์................................................................................................. 
 เป็นบริษทัจ ากดั                เป็นหน่วยงานท่ีมิใช่บริษทั (โปรดระบ)ุ ........................................................................................ 

 

โปรดระบุวา่หน่วยงานของท่าน 
 จดัท ารายงานและส่งเขา้ประกวดเป็นปีแรก 
 เคยส่งรายงานเขา้รับการพิจารณารางวลั Sustainability Report Award ของสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย เม่ือปี 
  พ.ศ.2556  พ.ศ.2557  พ.ศ.2558  พ.ศ.2559 
 เคยเขา้ร่วมประกวดรางวลั SET Sustainability Awards ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือปี 
  พ.ศ.2558  พ.ศ.2559 
 

** โปรดพิมพ ์และส่งกลบั ทาง e-mail : csrclub@lca.or.th 
 

ผู้ประสานงานหรือตวัแทนทีรั่บผดิชอบ 
1. ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)  
2. ต าแหน่ง   
3. สงักดัหน่วยงาน/ฝ่าย  
4. โทรศพัทท่ี์ท างาน  
5. โทรศพัทมื์อถือ   
6. E-mail address  
7. รายละเอียดรายงานท่ีจดัส่ง  (จ ำนวน 7 เล่ม)  Sustainability Report / SD Report / CSR Report 

 Integrated Report  Annual Report 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................................. 

 

 

ลงช่ือ .................................................... 

 (.............................................................) 

 กรรมการผูจ้ดัการ/หรือผูมี้อ านาจลงนาม 
 

หมายเหตุ : โปรดลงนามโดยกรรมการผูจ้ดัการ /หรือผูมี้อ  านาจลงนาม 

สถานที่จัดส่ง :  หากท่านสะดวกมาส่งรายงานดว้ยตนเอง โปรดส่งท่ีห้อง Mailroom อาคาร C ชั้น 1 ตลาดหลกัทรัพยฯ์ (ขา้งสถานทูตจีน) หรือทางไปรษณีย์
ส่งมาท่ี : สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย ชั้น 6 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400  
ผู้ประสานงานโครงการฯ : คุณอภิญญา  บุญมา โทร. 0 2009 9191 ต่อ 3701/ คุณจิราภรณ์  ยนิชยั  โทร. 0 2009 9191 ต่อ 3700 


