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             15 ธนัวาคม 2559 

CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส านักงาน ก.ล.ต. และสถาบันไทยพัฒน์  
มอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ปี 2559 เพิ่มรางวัล AWARD OF SUSTAINABLE 

EXCELLENCE ส าหรับบริษัทที่มีรายงานยอดเยี่ยม 3 ปีตดิต่อกัน 
 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบัน
ไทยพัฒน์ จัดพิธีมอบรางวัลรายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2559  มีองค์กรส่งรายงานเข้ารับการพิจารณา
มากถึง 124 บริษัท  คณะกรรมการพิจารณารางวัลมีมติเอกฉันท์ให้ไทยออยล์ รับรางวัลยอดเยี่ยม ส่วน
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร บางจากปิโตรเลียม และปตท. รับรางวัลดีเยี่ยม  และเชิดชูรางวัล AWARD OF 
SUSTAINABLE EXCELLENCE ให้ปูนซิเมนต์ไทย 
 

นาง อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยในฐานะผู้แทนนายกสมาคมฯ กล่าวถึงการจัดโครงการ
ประกาศรางวัล รายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2559 ว่า จากการที่สมาคมฯ ร่วมกับส านักงาน ก.ล.ต. และสถาบัน
ไทยพัฒน์  จัดการประกวดรายงานความยั่งยืนมาเป็นปีที่ 4 ต้องยอมรับว่า ภาคเอกชนของไทยมีการพัฒนาและยกระดับ
การเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะจากผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ 
(National University of Singapore :NUS) กับ ASEAN CSR Network survey ผลสรุปพบว่าบริษัทจดทะเบียนของ
ไทยได้รับคะแนนรวมสูงสดุ ทั้งในแง่ของจ านวนบริษัทที่ให้ความส าคัญต่อการจัดท ารายงาน และคุณภาพของรายงานตาม
มาตรฐาน GRI โดยรายงานด้านการเปิดเผยข้อมูลองค์กรเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทางธุรกิจในอาเซียน พบว่าบริษัทจด
ทะเบียนในประเทศไทยได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ  1 ตามด้วยสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ขณะที่ 
รายงานด้านความยั่งยืนในอาเซียนได้ผลสรุปว่าบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดั บ 1 เช่นกัน 
ย่อมแสดงถึงพัฒนาการที่ดีของบริษัทไทย  
   
ในปี 2559 มีภาคเอกชนส่งรายงานความยั่งยืนเข้ารับการพิจารณา 124 บริษัท ผลการพิจารณารางวัลมีบริษัทที่ได้รับ
รางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับยอดเยี่ยม (Excellence) จ านวน 1 บริษัท ได้แก่ ไทยออยล์ ระดับดีเยี่ยม (Best) 
จ านวน 3 บริษัท ได้แก่ เจริญโภคภัณฑ์อาหาร บางจากปิโตรเลียม และ ปตท. ระดับดีเด่น (Outstanding) จ านวน 23 
บริษัท รางวัล Recognition จ านวน 10 บริษัท และส าหรับปีนี้ ทางคณะกรรมการพิจารณารางวัล ได้มีมติให้เพิ่มรางวัล
ขึ้นอีก 1 รางวัล ให้แก่บริษัทที่สามารถคงมาตรฐานการรายงานระดับยอดเยี่ยม 3 ปีติดต่อกัน และต่อเนื่องมาในปีที่ 4 ท า
ให้ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนในระดับ AWARD OF SUSTAINABLE EXCELLENCE จ านวน 1 บริษัท คือ ปูนซิเมนต์
ไทย 
 

นายรพี  สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต. สนับสนุนโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนมาโดยตลอด 

และยินดีที่มีบริษัททั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 106 แห่ง ในปี 2558 

เพิ่มข้ึนเป็น 124 แห่ง ในปีนี้ ซึ่ง ก.ล.ต. ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ผสานเรื่อง CSR เข้าไป

ในกลยุทธ์องค์กร และเปิดเผยข้อมูลนี้ในรายงานประจ าปีและในแบบไฟล์ลิ่ง ดังนั้น ความคืบหน้าของโครงการนี้จึงเป็น 
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เครื่องสะท้อนว่า มีบริษัทไทยจ านวนมากข้ึนอย่างต่อเนื่องที่หันมาให้ความส าคัญกับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ค านึงถึง
ผลกระทบจากการท าธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะท าให้ผู้ลงทุนเกิดความเชื่อมั่น และยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานของตลาดทุนไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป 
 

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ  ผู้อ านวยการสถาบันไทยพัฒน์ กล่าวว่า การประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2559 
นี้ เป็นกลไกการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนและบริษัทเอกชน จัดท ารายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ในบริบทที่สร้างให้เกิดความยั่งยืนทั้งกับธุรกิจและสังคมไปพร้อมกัน ตามที่องค์กรผู้จัดท ารายงานได้ตระหนักและให้
ความส าคัญกับเร่ืองความยั่งยืนในมิติที่สามารถผนวกเข้ากับธุรกิจหรือยุทธศาสตร์ขององค์กร เอ้ือให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างธุรกิจและสังคม   
 

ส าหรับภาพรวมในการจัดท ารายงานความยั่งยืนขององค์กรที่เข้าร่วมโครงการในปี 2559 นี้ มีการยกระดับคุณภาพการ
เปิดเผยข้อมูลในการรายงานที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบจากปีก่อน โดยสามารถเปิดเผยการรายงานทีเ่ป็นไปตามกรอบการรายงาน
สากล GRI ฉบับ G4  มากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ พร้อมทั้งมีพัฒนาการที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการ
ด าเนินงานด้านความยั่งยืนในระดับองค์กรกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตลอดจนมีการก าหนดประเด็นการ
ต้านทุจริตเป็นประเด็นที่มีนัยส าคัญต่อการเปิดเผยผลการด าเนินงาน  ซึ่งถือเป็นการตอกย้ าในการขับเคลื่อนเร่ืองความ
ยั่งยืนผ่านกระบวนการเปิดเผยข้อมูลด้วยการจัดท ารายงานเพิ่มขึ้น ตลอดจนเป็นการสร้างความพร้อมของข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) สู่การเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนี DJSI ในระดับสากล 

 
 
 

 
 
 
 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิ  ตดิต่อสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  จิราภรณ์  ยนิชัย  0-2009-9191 ต่อ 3700  มือถือ 081659 9015  
 



  
 

รายชื่อบริษัทที่ได้รบัรางวัลรายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2559 
(Sustainability Report  Award 2016) 

1 
 

 

AWARD OF SUSTAINABLE EXCELLENCE 

1 บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) SCC 
 

รางวัลยอดเยี่ยม 

1 บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน)  TOP  
 

รางวัลดีเยี่ยม  (รำยชื่อบริษัทเรียงตำมตัวอักษร) 

1 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จ ำกัด (มหำชน) CPF 
 

2 บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) BCP 
 

3 บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) PTT 
 

รางวัลดีเด่น (รำยชื่อบริษทัเรียงตำมตัวอักษร) 

1 กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย EXAT 
 

2 บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) THAI  

3 กำรไฟฟ้ำนครหลวง MEA 
 

4 กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย  EGAT   

5 บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน)  AOT  
 

6 บริษัท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) THCOM  
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รางวัลดีเด่น (รำยชื่อบริษัทเรียงตำมตัวอักษร) 

7 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) TU 
 

8 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) KTB 
 

9 ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) BAY 
 

10 ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน)  KBANK 
 

11 ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) SCB  

12 บริษัท น  ำตำลมิตรผล จ ำกัด MITPHOL 
 

13 บริษัท บริกำรเชื อเพลิงกำรบินกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) BAFS 
 

14 บริษัท บำ้นปู จ ำกัด (มหำชน) BANPU 
 

15 บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปโิตรเลียม จ ำกัด (มหำชน)  PTTEP 
 

16 บริษัท ผลติไฟฟำ้ จ ำกัด (มหำชน) EGCO 
 

17 บริษัท ผลิตไฟฟำ้รำชบุรีโฮลดิ ง จ ำกัด (มหำชน) RATCH 
 

18 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) PTTGC 
 

19 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) MINT 
 

20 บริษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จ ำกัด (มหำชน)  IVL 
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รางวัลดีเด่น (รำยชื่อบริษัทเรียงตำมตัวอักษร) 

21 บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) ADVANC 
 

22 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) LPN 
 

23 บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) IRPC 
 

รางวัล Recognition (รำยชื่อบริษัทเรียงตำมตัวอักษร) 

1 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค PEA 
 

2 บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) GPSC 
 

3 บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) QTC 
 

4 บริษัท จัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรน  ำภำคตะวันออก จ ำกัด (มหำชน) EASTW 
 

5 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) TRUE  

6 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ งส์ จ ำกัด (มหำชน) BTS 
 

7 บริษัท พฤกษำ เรียลเอสเตท จ ำกัด (มหำชน)  PS  
 

8 บริษัท ศุภำลัย จ ำกัด (มหำชน) SPALI 
 

9 บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวำนซ์ เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) SAT 
 

10 บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) SC  

 



 


