
กลุ่มผูจ้ดัท ำดชันีชัน้น ำ (Index Provider) 

เปรยีบเทยีบขอ้มลูพืน้ฐานของดชัน ี
ผูจ้ดัท ำดชันี S&P Dow Jones MSCI FTSE Russell STOXX 

ช่ือดชันี DJSI MSCI ESG Index FTSE4Good Index STOXX Global ESG Leaders indices 

ปีทีจ่ดัท าดชัน ี ปี 2534 ปี 2533 ปี 2543 ปี 2554 

ผูป้ระเมนิ ESG RobecoSAM  MSCI ESG Research FTSE Russell Sustainalytics  

วธิกีารประเมนิ - RobecoSAM เป็นผูจ้ดัท าการ
ประเมนิ ESG โดยใหบ้รษิทัจด
ทะเบยีนทีผ่่านเกณฑค์ดักรอง
เบือ้งตน้จากมลูค่าตามราคาตลาด 
ทีไ่ดร้บัเชญิใหต้อบแบบประเมนิใน
ลกัษณะ Corporate Sustainability 
Assessment (CSA) และการท า 
Media Stakeholder Analysis 
(MSA) 

- หากบรษิทัจดทะเบยีนทีไ่ดร้บัเชญิ 
ไม่ตอบแบบประเมนิ ทาง 
RobecoSAM จะประเมนิบรษิทั
จากขอ้มลูทีเ่ปิดเผยเป็นการทัว่ไป 

- MSCI ESG Research รวบรวมขอ้มลู
ของบรษิทัทีอ่ยู่ภายใต้ MSCI All 
Country World Index และไม่เป็นบรษิทั
ทีป่ระกอบธุรกจิประเภทเครื่องดืม่
แอลกอฮอล ์การพนนั ยาสบู พลงังงาน
นิวเคลยีร ์และอาวุธ จากแหล่งต่างๆ 
เช่น เอกสารเผยแพร่ของบรษิทั เอกสาร
ของหน่วยงานรฐั งานวจิยัจากสถาบนั 
การศกึษาทัง้ทีม่กีารตพีมิพแ์ละเผยแพร่
ในฐานขอ้มลูออนไลน์ ขา่วจากสือ่
ต่างประเทศและสือ่ทอ้งถิน่ รายงานและ
บทสมัภาษณ์จากกลุ่ม NGO 
- บรษิทัใหค้วามเหน็รายงานสรุปผลจาก
การรวบรวมข้อมูลในเบื้องต้นและ
ส า ม า ร ถ เ พิ่ ม เ ติ ม เ อ ก ส า ร เ พื่ อ

FTSE Russell รวบรวมขอ้มลูผลการ

ด าเนินงานดา้น ESG ของบรษิทัทีอ่ยู่ใน 

FTSE Index และไม่เป็นบรษิทัทีผ่ลติ

สนิคา้ประเภทยาสบู อาวธุหรอื

สว่นประกอบอาวุธ และถ่านหนิ  

จากรายงานประจ าปี เวบ็ไซตข์องบรษิทั 

และขอ้มลูทีม่กีารเผยแพร่อื่นๆ 

Sustainalytics ก าหนด ESG Rating ของ

บรษิทัทีอ่ยู่ภายใต้ STOXX Global 1800 

Index และตดับรษิทัในกลุ่มตอ้งหา้มออก

จากการประเมนิ โดยผ่านกระบวนการวจิยั

และวเิคราะหจ์ากขอ้มลูของบรษิทั รายงาน 

สือ่ และงานศกึษาต่างๆ 

 

 



ประกอบการประเมินได้ในระยะเวลา
ตามที ่MSCI ESG Research ก าหนด   

เกณฑป์ระเมนิ 

ESG 

ตัวชี้ว ัดทัว่ส าหรับใช้ประเมินทุก

อุตสาหกรรม และตวัชีว้ดัเฉพาะกลุ่ม

อุตสาหกรรมส าหรบัใช้ประเมนิในแต่

ละอุตสาหกรรม เช่น 

- ส่ิ งแวดล้ อม :  น โ ย บ า ย ด้ า น
สิ่ง แวดล้อมและระบบบริห า ร
จั ด ก า ร  ก า ร ร า ย ง า น ด้ า น
สิง่แวดล้อม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

- สงัคม: การรายงานผลกระทบทาง
สังคม การพัฒนาแรงงาน แนว
ทางการจูงใจและรักษาบุคคลที่มี
ความสามารถ การเป็นพลเมอืงทีด่ี
ขององค์กรและนโยบายด้านการ
กุ ศ ล  ตั ว ชี้ ว ัด ก า รปฏิบัติ ด้ า น
แรงงาน การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้
เสยี มาตรฐานส าหรบัคู่คา้ 

- เศรษฐกิจ: หลักบรรษัทภิบาล 
จรรยาบรรณทางธุรกจิ การต่อต้าน
การทุจริต การจัดการความเสี่ยง
และภาวะวกิฤต ินวตักรรม 

- การบรหิารจดัการดา้นความเสีย่งดา้น
สิง่แวดลอ้ม สงัคม และบรรษทัภบิาลของ
บรษิทัจดทะเบยีน เพื่อระบคุวามเสีย่งที่
ส าคญัในดา้น ESG ซึง่บรษิทัก าลงัเผชญิ 
- การประเมนิผลกระทบในเชงิลบของ
การด าเนินธุรกจิทีม่ต่ีอสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม โดยพจิารณาจากความ
เกีย่วขอ้งของบรษิทัต่อประเดน็ทีเ่ป็น
วพิากษ์วจิารณ์ หรอืไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานของ UN Global Compact, 
ILO Core Conventions หรอืขอ้บงัคบั
ขององคก์ารระหว่างประเทศอื่นๆ ซึง่
หวัขอ้หลกัในการประเมนิครอบคลุม
ตวัชีว้ดั 5 ประเดน็ คอื สิง่แวดลอ้ม 
ลกูคา้ สทิธมินุษยชนและชมุชน สทิธขิอง
ผูใ้ชแ้รงงานและห่วงโซ่อุปทาน บรรษทัภิ
บาล 
- การพจิารณาประเภทของธุรกจิของ
บรษิทั เช่น ผูผ้ลติ ผูล้งทุน ใหก้าร
สนบัสนุนหรอืไดร้บัรายไดจ้ากธรุกจิ
ประเภทนัน้ๆ ในอุตสาหกรรมทีไ่ม่
เป็นไปตามหลกัศาสนาและศลีธรรม หรอื
มคีวามเกีย่วขอ้งกบัประเทศทีถ่กู

ตวัชีว้ดัทัว่ไป และตวัชีว้ดัเฉพาะตาม

ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น 

- ส่ิงแวดล้อม: การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมอิากาศ การใชน้ ้า ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ การจัดการมลพิษและการใช้

ทรพัยากร 

- สงัคม: ความรบัผิดชอบต่อลูกค้า สทิธิ

มนุษยชนและชุมชน มาตรฐานดา้นแรงงาน 

สขุภาวะและความปลอดภยั  

- บรรษทัภิบำล: การต่อตา้นการทุจรติ 

ความโปร่งใสเกีย่วกบัภาษ ีการบรหิาร

ความเสีย่ง หลกับรรษทัภบิาล 

 

 

ตวัชีว้ดัดา้น ESG เช่น 

- ส่ิงแวดล้อม: นโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม การลดใช้
ทรพัยากรและพลงังาน มาตรการ
ด าเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อการไม่
ปฏบิตัติามมาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้ม 
นโยบายการจดัซือ้สเีขยีว ความยัง่ยนืของ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
- สงัคม: นโยบายการไม่เลอืกปฏบิตั ิการ
ค านึงถงึสทิธมินุษยชน การเพิม่ความ
หลากหลายในดา้นแรงงาน การดแูล 
ฝึกอบรม และสขุภาวะความปลอดภยัของ
พนกังาน  หว่งโซ่อุปทาน  
- บรรษทัภิบำล: นโยบายการต่อตา้น
การคอรร์ปัชัน่และตดิสนิบน ความโปรง่ใส
ทางภาษ ีจรยิธรรมทางธุรกจิ โครงสรา้ง
และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ 
คุณภาพการรายงาน CSR การตดิตาม
ดแูลประเดน็ ESG นโยบายในการจดัการ
ขอ้โตแ้ยง้ 
 



 มาตรการคว ่าบาตรจากนานาชาต ิเป็น
ตน้ 

ตวัอย่างดชันี  DJSI World, DJSI North America, 

DJSI Europe, DJSI Asia Pacific, 

DJSI Emerging Markets, DJSI 

Korea, DJSI Australia, DJSI Chile 

 

MSCI Global Sustainability Indexes, 

MSCI World ESG Index, MSCI 

Emerging ESG Index 

FTSE4Good Global Index, FTSE4Good 

USA Index, FTSE4Good Europe Index, 

FTSE4Good UK Index, FTSE4Good 

Japan Index, FTSE4Good Emerging 

Index, FTSE4Good Emerging Latin 

America Index, FTSE4Good ASEAN 5 

Index, FTSE4Good Australia 30 

STOXX Euro ESG Leader50 Index, 

Euro STOXX Sustainability Index, 

STOXX Asia/Pacific ESG Leader 50 

Index, STOXX North America ESG 

Leader 50 Index 

 


