กลุ่มผูจ้ ดั ทำดัชนี ชนั ้ นำ (Index Provider)
เปรียบเทียบข้อมูลพืน้ ฐานของดัชนี
ผูจ้ ดั ทำดัชนี
S&P Dow Jones
ชื่อดัชนี
ปี ทจ่ี ดั ทาดัชนี

DJSI
ปี 2534

MSCI

FTSE Russell

STOXX

MSCI ESG Index

FTSE4Good Index

STOXX Global ESG Leaders indices

ปี 2533

ปี 2543

ปี 2554

ผูป้ ระเมิน ESG RobecoSAM

MSCI ESG Research

FTSE Russell

Sustainalytics

วิธกี ารประเมิน

- MSCI ESG Research รวบรวมข้อมูล
ของบริษทั ทีอ่ ยู่ภายใต้ MSCI All
Country World Index และไม่เป็ นบริษทั
ทีป่ ระกอบธุรกิจประเภทเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์ การพนัน ยาสูบ พลังงงาน
นิวเคลียร์ และอาวุธ จากแหล่งต่างๆ
เช่น เอกสารเผยแพร่ของบริษทั เอกสาร
ของหน่วยงานรัฐ งานวิจยั จากสถาบัน
การศึกษาทัง้ ทีม่ กี ารตีพมิ พ์และเผยแพร่
ในฐานข้อมูลออนไลน์ ข่าวจากสือ่
ต่างประเทศและสือ่ ท้องถิน่ รายงานและ
บทสัมภาษณ์จากกลุ่ม NGO
- บริษทั ให้ความเห็นรายงานสรุปผลจาก
การรวบรวมข้ อ มู ล ในเบื้ อ งต้ น แ ละ
ส า ม า ร ถ เ พิ่ ม เ ติ ม เ อ ก ส า ร เ พื่ อ

FTSE Russell รวบรวมข้อมูลผลการ
ดาเนินงานด้าน ESG ของบริษทั ทีอ่ ยู่ใน
FTSE Index และไม่เป็ นบริษทั ทีผ่ ลิต
สินค้าประเภทยาสูบ อาวุธหรือ
ส่วนประกอบอาวุธ และถ่านหิน

Sustainalytics กาหนด ESG Rating ของ
บริษทั ทีอ่ ยู่ภายใต้ STOXX Global 1800
Index และตัดบริษทั ในกลุ่มต้องห้ามออก
จากการประเมิน โดยผ่านกระบวนการวิจยั
และวิเคราะห์จากข้อมูลของบริษทั รายงาน
สือ่ และงานศึกษาต่างๆ

- RobecoSAM เป็ นผูจ้ ดั ทาการ
ประเมิน ESG โดยให้บริษทั จด
ทะเบียนทีผ่ ่านเกณฑ์คดั กรอง
เบือ้ งต้นจากมูลค่าตามราคาตลาด
ทีไ่ ด้รบั เชิญให้ตอบแบบประเมินใน
ลักษณะ Corporate Sustainability
Assessment (CSA) และการทา
Media Stakeholder Analysis
(MSA)
- หากบริษทั จดทะเบียนทีไ่ ด้รบั เชิญ
ไม่ตอบแบบประเมิน ทาง
RobecoSAM จะประเมินบริษทั
จากข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยเป็ นการทัวไป
่

จากรายงานประจาปี เว็บไซต์ของบริษทั
และข้อมูลทีม่ กี ารเผยแพร่อ่นื ๆ

เกณฑ์ประเมิน
ESG

ตั ว ชี้ ว ั ด ทั ว่ ส าหรั บ ใช้ ป ระเมิ น ทุ ก
อุตสาหกรรม และตัวชีว้ ดั เฉพาะกลุ่ม
อุตสาหกรรมสาหรับใช้ประเมินในแต่
ละอุตสาหกรรม เช่น
- สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม : น โ ย บ า ย ด้ า น
สิ่ ง แวดล้ อ มและระบบบ ริ ห า ร
จั ด ก า ร ก า ร ร า ย ง า น ด้ า น
สิง่ แวดล้อม ความหลากหลายทาง
ชีว ภาพ การใช้ท รัพ ยากรอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
- สังคม: การรายงานผลกระทบทาง
สัง คม การพัฒ นาแรงงาน แนว
ทางการจูง ใจและรัก ษาบุ ค คลที่มี
ความสามารถ การเป็ นพลเมืองทีด่ ี
ขององค์ก รและนโยบายด้า นการ
กุ ศ ล ตั ว ชี้ ว ั ด ก า ร ป ฏิ บ ั ติ ด้ า น
แรงงาน การเชื่อ มโยงผู้มีส่ว นได้
เสีย มาตรฐานสาหรับคู่คา้
- เศรษฐกิ จ: หลั ก บรรษั ท ภิ บ าล
จรรยาบรรณทางธุรกิจ การต่อต้าน
การทุ จ ริต การจัด การความเสี่ย ง
และภาวะวิกฤติ นวัตกรรม

ประกอบการประเมิน ได้ ใ นระยะเวลา
ตามที่ MSCI ESG Research กาหนด
- การบริหารจัดการด้านความเสีย่ งด้าน
สิง่ แวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลของ
บริษทั จดทะเบียน เพื่อระบุความเสีย่ งที่
สาคัญในด้าน ESG ซึง่ บริษทั กาลังเผชิญ
- การประเมินผลกระทบในเชิงลบของ
การดาเนินธุรกิจทีม่ ตี ่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม โดยพิจารณาจากความ
เกีย่ วข้องของบริษทั ต่อประเด็นทีเ่ ป็ น
วิพากษ์วจิ ารณ์ หรือไม่เป็ นไปตาม
มาตรฐานของ UN Global Compact,
ILO Core Conventions หรือข้อบังคับ
ขององค์การระหว่างประเทศอื่นๆ ซึง่
หัวข้อหลักในการประเมินครอบคลุม
ตัวชีว้ ดั 5 ประเด็น คือ สิง่ แวดล้อม
ลูกค้า สิทธิมนุษยชนและชุมชน สิทธิของ
ผูใ้ ช้แรงงานและห่วงโซ่อุปทาน บรรษัทภิ
บาล
- การพิจารณาประเภทของธุรกิจของ
บริษทั เช่น ผูผ้ ลิต ผูล้ งทุน ให้การ
สนับสนุนหรือได้รบั รายได้จากธุรกิจ
ประเภทนัน้ ๆ ในอุตสาหกรรมทีไ่ ม่
เป็ นไปตามหลักศาสนาและศีลธรรม หรือ
มีความเกีย่ วข้องกับประเทศทีถ่ กู

ตัวชีว้ ดั ทัวไป
่ และตัวชีว้ ดั เฉพาะตาม
ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น
- สิ่ ง แวดล้ อ ม: การเปลี่ย นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ การใช้น้า ความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพ การจั ด การมลพิ ษ และการใช้
ทรัพยากร
- สังคม: ความรับผิดชอบต่ อลูกค้า สิทธิ
มนุษยชนและชุมชน มาตรฐานด้านแรงงาน
สุขภาวะและความปลอดภัย
- บรรษัทภิ บำล: การต่อต้านการทุจริต
ความโปร่งใสเกีย่ วกับภาษี การบริหาร
ความเสีย่ ง หลักบรรษัทภิบาล

ตัวชีว้ ดั ด้าน ESG เช่น
- สิ่ งแวดล้อม: นโยบายด้านสิง่ แวดล้อม
ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม การลดใช้
ทรัพยากรและพลังงาน มาตรการ
ดาเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อการไม่
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อม
นโยบายการจัดซือ้ สีเขียว ความยังยื
่ นของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ
- สังคม: นโยบายการไม่เลือกปฏิบตั ิ การ
คานึงถึงสิทธิมนุ ษยชน การเพิม่ ความ
หลากหลายในด้านแรงงาน การดูแล
ฝึกอบรม และสุขภาวะความปลอดภัยของ
พนักงาน ห่วงโซ่อุปทาน
- บรรษัทภิ บำล: นโยบายการต่อต้าน
การคอร์รปั ชันและติ
่
ดสินบน ความโปร่งใส
ทางภาษี จริยธรรมทางธุรกิจ โครงสร้าง
และองค์ประกอบของคณะกรรมการ
คุณภาพการรายงาน CSR การติดตาม
ดูแลประเด็น ESG นโยบายในการจัดการ
ข้อโต้แย้ง

ตัวอย่างดัชนี

DJSI World, DJSI North America,
DJSI Europe, DJSI Asia Pacific,
DJSI Emerging Markets, DJSI
Korea, DJSI Australia, DJSI Chile

มาตรการคว่าบาตรจากนานาชาติ เป็ น
ต้น
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

