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รางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กร

ธุรกิจที่สนใจทั่วไปตระหนักและให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานซึ่งครอบคลุมทั้งการด าเนินงานด้าน

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม (ESG) ซึ่งนอกเหนือไปจากข้อมูลทางการเงินในรูปแบบของการจัดท ารายงานความยั่งยืน หรือ

รูปแบบอื่นๆ ซึ่งแสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจอันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนเสียส่วนเสียของธุรกิจ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ า 

ทุกปี โดยความร่วมมือของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ชมรม CSR Club  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์  มีวัตถุประสงค์ 

- เพื่อประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนให้แก่บริษัทจดทะเบียนไทย และภาคเอกชนท่ัวไป 

- เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนไทยและภาคเอกชนทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG อันจะก่อให้เกิดประโยชน์

แก่ผู้ลงทุนและตลาดทุนไทย 

- เพื่อยกระดับบริษัทจดทะเบียนไทยและภาคเอกชน ให้สามารถพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว 
 

รางวัลรายงานความยั่งยืน ในปี 2561 ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมพิจารณารางวัล โดยรางวัล

รายงานความยั่งยืน แบ่งรางวัลออกเป็น 9 ประเภทรางวัล ได้แก่ 

 รางวัล AWARD OF SUSTAINABLE EXCELLENCE 

 รางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับยอดเยี่ยม  

 รางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับดีเยี่ยม 

 รางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับดีเด่น  

 รางวัลรายงานความยั่งยืน Recognition  

 รางวัลรายงานความยั่งยืน First time Sustainability Report 

 รางวัลรายงานความยั่งยืน Most Improved 

 รางวัลรายงานความยั่งยืน Best SDGs Reporting   

 รางวัลรายงานความยั่งยืน Best Report Design  

 

 

 

รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2561 
Sustainability Report Award 2018 

เกี่ยวกับรางวัลรายงานความยั่งยืน 
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รางวัลรายงานความยั่งยืน เปิดรับรายงานทุกประเภทที่มีการเปิดเผยข้อมูล ESG หรือผลการด าเนินงานด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ครบทั้งสามด้าน ดังนี้   

1. รายงานความยั่งยืน ปี 2560 
2. รายงานประจ าปี  
3. Integrated Report / CSR Report 
4. รายงานในรูปแบบอื่น 

**องค์กรเลือกส่งรายงานในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง จ านวน 7 เล่มมายังสมาคมฯ  

 

 

การพิจารณารางวัลรายงานความยั่งยืน  จะใช้เกณฑ์ 3 ด้านที่มีน้ าหนักคะแนนต่างกัน และในแต่ละด้าน  
จะประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี ้

1. ด้านความสมบูรณ์ (Completeness) ของรายงาน ประกอบด้วย 
• สารัตถภาพ 
• ความครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย 
• กลยุทธ์ 
• บริบทขององค์กร 

2. ด้านความเช่ือถือได้ (Credibility) ของรายงาน ประกอบด้วย 
• กระบวนการจัดการ 
• ความครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย 
• การก ากับดูแล 
• ผลการด าเนินงาน 
• การสอบทาน 

3. ด้านการสื่อสารและน าเสนอ (Communication) รายงาน ประกอบด้วย 
• การน าเสนอ 
• ความครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย 
• โครงสร้างรายงาน 

 
 เพื่อให้องค์กรสามารถอ้างอิงข้อมูลที่ปรากฏในรายงานได้ตรงกับเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ องค์กร
สามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้ในแบบฟอร์ม SR content index form 

 

 

 

 

ประเภทรายงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณารางวัล 



 

     สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย | 3 

 

 

 

 
 

 บริษัทจดทะเบียนไทย/หน่วยงานที่สนใจ ยื่นแบบแสดงความจ านงขอรับการพิจารณารางวัลแก่สมาคมบริษัทจด

ทะเบียนไทย พร้อมกับรายงาน จ านวน 7 ฉบับมายังสมาคมฯ และสามารถระบุข้อมูลตามรายละเอียดในแบบฟอร์ม 

SR content index form 

 คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล จะคัดเลือกบริษัทที่จะให้รางวัล โดยการพิจารณาจากข้อมูลที่เผยแพร่ใน

รายงานความยั่งยืน และข้อมูลที่รายงานความยั่งยืนมีการอ้างอิงไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก โดย ไม่ใช้แบบส ารวจ

ข้อมูลหรือแบบสอบถามใดๆ เพิ่มเติม 

 ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

 

เปิดรับสมัคร  ต้ังแต่วันที่ 20 สิงหาคม – 20 กันยายน 2561  ส่งแบบฟอร์มการสมัครมายังอีเมล csrclub@lca.or.th 

ประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน  พฤศจิกายน 2561 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  

CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

อภิญญา  บุญมา โทร. 02 009 9191 ต่อ 3701 

จิราภรณ์  ยินชัย โทร. 02 009 9191 ต่อ 3700 

 

 

รายละเอียดการสมัครและการคัดเลือก 

ระยะเวลา 

mailto:csrclub@lca.or.th


       

  

 

ส่วนที่ 1 :  ข้อมูลทั่วไป 

 

ชื่อหน่วยงาน  

ชื่อย่อ   

 
หน่วยงานของท่าน                                                             ประเภทรายงานที่ส่งพิจารณา (เลือก 1 ประเภท) 
  จัดท ำรำยงำนและส่งเข้ำรับกำรพิจำรณำ  Sustainability Report / CSR Report 
      รำงวัลรำยงำนควำมยั่งยืนเปน็ปีแรก   Integrated Report 
  เคยส่งรำยงำนเข้ำพิจำรณำรำงวัล  Annual Report 
      รำยงำนควำมยั่งยืนแล้ว ในปี ………………………………..  อื่นๆ โปรดระบุ .............................................. 
                                                  

**หน่วยงำนสำมำรถเพิม่เตมิข้อมลูเพื่ออ้ำงอิงได้ในแบบฟอร์ม SR content index form เอกสำรแนบ 1 
 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลผู้ประสานงาน 
 

1. ช่ือ-นำมสกลุ   
 

2. ต ำแหน่ง   
 

3. สังกัดหน่วยงำน/ฝ่ำย  
 

4. โทรศัพท์ท่ีท ำงำน  
 

5.  โทรศัพท์มือถือ  

 6.  E-mail address  
 

 

 

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

 (.............................................................) 
 กรรมกำรผู้จดักำร/หรือผู้มีอ ำนำจลงนำม 
 
 

หมายเหตุ :      โปรดจดัส่งรำยงำน จ ำนวน 7 เล่ม มำที่ CSR Club สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 2 ช่องทำง ดังนี้ 
        1.  ส่งรำยงำนด้วยตนเอง ส่งได้ที่ห้อง Mailroom อำคำร C ช้ัน 1 ตลำดหลักทรัพย์ฯ (ข้ำงสถำนทูตจีน)   
                   2.  ส่งทำงไปรษณีย์ ส่งที ่สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย ช้ัน 6 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขท่ี 93            
                        ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง   เขตดินแดง กทม. 10400  
 
ผู้ประสานงานโครงการฯ อภิญญำ  บุญมำ โทร. 0 2009 9191 ต่อ 3701/ จิรำภรณ์  ยินชัย  โทร. 0 2009 9191 ต่อ 3700 

ใบสมัครรับการพิจารณา รางวัล รายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2561 



 

แบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมินรายงานความยั่งยนื ในโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยนื (“Sustainability Report Award”) 

บริษัท ................................................................................................................................................... 
 รายงาน
ความยั่งยืน 

 CSR 
Report  

 รายงาน
ประจ าปี 

กรุณาระบเุคร่ืองหมาย  ✓ หน้าหวัข้อท่ีได้ด าเนินการ และ เลือกรายงานเลม่ใดเลม่หนึง่ที่ส่งเข้าประกวด เลขหน้าอ้างองิ (ในรายงานท่ีระบ ุ✓ ข้างต้น) 

ความสมบูรณ์ (Completeness) ของรายงาน 

  สารัตถภาพ (Materiality)    

 การระบ ุประเด็นและผลกระทบหลกัทาง เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ท่ีมีต่อธุรกิจ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม    

 การอธิบายถึงกระบวนการและเหตผุลในการคดัเลือกประเด็น พร้อมตารางแสดงการระบสุารัตถภาพหรือประเด็นสาระส าคญั    

  ความครอบคลุมผู้ มีส่วนได้เสีย 

 การระบวุา่รายงาน จดัท าขึน้ส าหรับผู้ ใช้รายงาน กลุม่ใดบ้าง    

 การระบผุู้มีสว่นได้เสียองค์กร (Stakeholders) และจดัล าดบัความส าคญัของกลุม่ พร้อมอธิบายเหตผุลประกอบในการจดัล าดบั    

 การอธิบายถึงกระบวนการและรายละเอียดของการบง่ชีแ้ละการปรึกษาหารือกบัผู้มีสว่นได้เสีย     

 กลยุทธ์ 

 รายละเอียดและความชดัเจนของนโยบายด้านความยัง่ยืน (เศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดล้อม) และความมุง่มัน่ของผู้บริหารในการขบัเคลื่อนให้บรรล ุ
          เปา้หมายด้านความยัง่ยืน  

  

 การให้รายละเอียดแนวบริหารจดัการเพ่ือให้ผลิตภณัฑ์หรือบริการสอดคล้องกบัความยัง่ยืน ในห้วข้อ การออกแบบ, การประเมินวฎัจกัรชีวิต 
          ผลิตภณัฑ์, นโยบายการก าจดัของเสีย และผลกระทบทางเศรษฐกิจทางสงัคมของผลติภณัฑ์ 

 
  

 การระบถุึงวตัถปุระสงค์และเปา้หมายของการด าเนินงานครอบคลมุทัง้ 3 ระยะ (ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว)    

 การเปิดเผยข้อมลูแนวบริหารจดัการ ผลการด าเนินงาน และวิธีวดัผลตามมาตรฐาน GRI หรือตามเกณฑ์อ่ืนๆ เช่น ตลท. หรือ ก.ล.ต.    

 การระบถุึงช่วงเวลาของการรายงาน และขอบเขตของรายงาน    

 การแสดงถึงการผนวกเร่ืองความยัง่ยืนเข้าไว้ในยทุธศาสตร์ขององค์กร    

 การแสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบักลยทุธ์และประเด็นด้านความยัง่ยืนทัง้ 3 มิติ (เศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดล้อม)    

 การแสดงให้เห็นถึงการมีกลยทุธ์ด้านนโยบายสาธารณะเชิงรุก (หรือ เชิงรับ) พร้อมทัง้รายละเอียดกิจกรรม รวมถึงความเห็นท่ีได้รับการเปิดเผย     

  บริบทขององค์กร 

 การเปิดเผยบริบทของกิจการ ครอบคลมุในเร่ือง ผลิตภณัฑ์/บริการ, ผลประกอบการ, สถานท่ีตัง้ และข้อมลูการจ้างงาน    

 การแสดงให้เห็นการค านึงถึงประเด็นความยัง่ยืน ทัง้ระดบัสากลและระดบัประเทศ พร้อมทัง้จดัท าแนวบริหารจดัการอยา่งเป็นรูปธรรม    

 การรายงานผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินกิจกรรมขององค์กรท่ีมีต่อสงัคม, สิ่งแวดล้อม ทัง้ CSR-in-process และ CSR-after-process    

 

ความเช่ือถือได้ (Credibility) ของรายงาน 

   กระบวนการจดัการ    

 การเปิดเผยข้อมลูการบริหารผนวกเข้ากบักระบวนการทางธุรกิจ    

 การระบถุึงการจดัท ารายงานท่ีเป็นไปตามแนวทาง  หรืออ้างอิงมาตรฐานซึง่เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล หรือในระดบัประเทศ    

 การให้ข้อมลูบคุคลและรายละเอียดติดต่อของผู้ รับผิดชอบในการรายงาน    

   ความครอบคลุมผู้ มีส่วนได้เสีย 

 การเปิดเผยถึงผลกระทบและการด าเนินงานขององค์กร ในเร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจของผู้มีสว่นได้เสียและกระบวนการในการคดักรองความเห็น    

 การแสดงให้เห็นถึงการน าเสียงสะท้อนจากผู้มีสว่นได้เสีย มาปรับปรุงนโยบาย กลยทุธ์ และการด าเนินงาน    

   การก ากับดแูล 

 การแสดงให้เห็นถึงการน าเร่ืองความยัง่ยืนผนวกเข้าไว้ในการก ากบัดแูลของคณะกรรมการบริษัท    

 การเปิดเผยถึงมาตรการจงูใจท่ีเช่ือมโยงกบัผลการปฏิบติังานและการบรรลเุปา้หมายเร่ืองความยัง่ยืน    

 การระบถุึงความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงเร่ืองความยัง่ยืน รวมถึงการเปิดเผลข้อมลูความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้จริง    

 การเปิดเผยถึงค ามัน่และการด าเนินงานเร่ืองความยัง่ยืนท่ีต่อเน่ืองมาระยะหนึ่ง     

   ผลการด าเนินงาน 

 การรายงานผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ในทกุประเด็นท่ีมีสาระส าคญั    

 การจดัท าบญัชีส าหรับผลกระทบภายนอกท่ีมีต่อสงัคม/สิ่งแวดล้อม/ความยัง่ยืน    

 การระบถุึงสถานะ รายละเอียดของข้อพิพาท และการด าเนินงานขององค์กรต่อเร่ืองดงักลา่ว หรือ การปฎิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย    

 การน าเสนอหวัเร่ืองท่ีเป็นความส าเร็จในประเด็นความยัง่ยืนในรอบระยะเวลาปัจจบุนั    

  การสอบทาน 

 การเปิดเผยข้อมลูการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบและการพิจารณาจากผู้มีสว่นได้เสีย    

 การให้ความเช่ือมัน่โดยหน่วยงานภายนอก (External Assurance)    

 

การส่ือสารและการน าเสนอ (Communication) รายงาน 

 การสื่อสารและกลไกในการรับข้อคิดเห็นและผลตอบรับจากผู้ ใช้รายงาน เช่น แบบสอบถามแนบในเลม่ หรือ ในเว็บไซต์    

 การระบถุึงแนวทางการด าเนินงานด้าน เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมท่ีชดัเจน และระบถุึงความเสี่ยงและโอกาสท่ีส าคญัท่ีสง่ผลกระทบต่อ 
          องค์กรในปัจจบุนั  

  

 มีสารบญั (Content), ดชันีสารบญั (Content Index) ท่ีอ้างอิงเลขหน้าชดัเจน รวมถึงการเช่ือมโยง (Link) ไปยงัรายงานหรือเว็บไซต์ อ่ืนๆ    

 มี คิวอาร์ โค้ด, เฟซบุ๊ก, ทวิตเตอร์, เว็บไซต์, หรือช่องทางการเข้าถึงด้วยสื่ออ่ืนๆ ท่ีหลากหลาย    

 

* กรณีอ้างอิงรายงานความยัง่ยืนซึง่จดัท าแยกเลม่และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท โปรดระบ ุURL ของรายงานฉบบัดงักลา่ว เพ่ือการดาวน์โหลดท่ีน่ี http://.................................................................................. 


