ตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่มีการจัดทาดัชนี ความยังยื
่ นเอง
เปรียบเทียบข้อมูลพืน้ ฐานของดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์

ชื่อดัชนี
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ผูป้ ระเมิน ESG

FTSE Russell เป็ นผูจ้ ดั ทาดัชนี
โดยมีเครื่องมือทีเ่ รียกว่า ESG
Rating ใช้สาหรับประเมินข้อมูล
ด้าน ESG ของบริษทั

CGS ซึง่ เป็ นหน่วยงานวิจยั
เกีย่ วกับ CG และ CSR ซึง่
จัดตัง้ โดย Korea Exchange,
Korea Financial Investment
Association, Korea Listed
Company Association และ
KOSDAQ Listed Company
Association ปั จจุบนั ให้บริการ
ด้านการประเมิน ESG ให้
คาปรึกษาด้านการลงทุนอย่าง

Hong Kong Quality
Assurance Agency (HKQAA)
ซึง่ เป็ นหน่วยงานทีไ่ ม่แสวงหา
กาไร จัดตัง้ โดยรัฐบาลเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมและ
การค้า ตลอดจนมีหน้าทีใ่ นการ
ประเมินผลด้านต่างๆ

Sustainalytics เป็ นองค์กรวิจยั อิสระซึง่ เชีย่ วชาญในการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพในด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และบรรษัทภิ
บาล (ESG) ขององค์กรธุรกิจ

มีความรับผิดชอบ และการ
จัดทารายงานความยังยื
่ น
วิธกี ารประเมิน

FTSE Russell รวบรวมข้อมูล
- CGS รวบรวมข้อมูลที่
เผยแพร่ของบริษทั และ
ของบริษทั ทีเ่ ปิ ดเผยเป็ นการ
ข้อมูลในฐานข้อมูลเพื่อ
ทัวไป
่ เช่น เว็บไซต์ รายงาน
นามาใช้ประเมินในเบือ้ งต้น
ประจาปี หรือรายงานความยังยื
่ น
- แจ้งผลประเมินและให้บริษทั
เป็ นต้น
ส่งข้อมูลประกอบการ
ประเมินเพิม่ เติมกลับมายัง
CGS

เกณฑ์ประเมิน ESG

- สิ่ งแวดล้อม: การเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ การใช้น้า ความ
หลากหลายทางชี ว ภาพ การ
จั ด ก า ร ม ล พิ ษ แ ล ะ ก า ร ใ ช้
ทรัพยากร
- สัง คม: ความรับ ผิด ชอบต่ อ
ลูกค้า สิทธิมนุ ษยชนและชุมชน
มาตรฐานด้านแรงงาน สุขภาวะ
และความปลอดภัย

- HKQAA ทาการประเมินโดย
ใช้ขอ้ มูลทีเ่ ปิ ดเผยผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษทั รายงาน
ประจาปี หรือรายงานความ
ยังยื
่ น และข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้อง
ตามสือ่ ต่างๆ
- ส่งข้อมูลทีป่ ระเมินแล้วให้
บริษทั รับทราบ โดยบริษทั
สามารถส่งข้อมูลเพิม่ เติม และ
จัดส่งกลับมาให้ HKQAA ได้
แยกเป็ นคาถามทัวไปและ
่
เฉพาะอุตสาหกรรม ครอบคลุม
ในหัวข้อ
– สิ่ งแวดล้อม

- สิ่ งแวดล้อม: กลยุทธ์ดา้ น
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ห น่ ว ย ง า น
ผู้รบั ผิดชอบ หลักปฏิบตั ิด้าน
ก า ร จั ด ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
ผลลัพธ์ทไ่ี ด้ การสือ่ สารกับผูม้ ี
- สังคม: สิทธิมนุษยชน การ
ส่วนได้เสีย
- สั ง คม : พ นั ก ง า น ก า ร ปฏิบตั ดิ า้ นแรงงาน การ
พัฒนาชุมชน
ประกอบกิจการด้วยความเป็ น
- บรรษัทภิ บาล: การประกอบ
ธรรม ผูบ้ ริโภค ชุมชน
กิจการด้วยความเป็ นธรรม
- บรรษัทภิ บาล: สิทธิของผู้ ผูบ้ ริโภค
ถือหุน้ คณะกรรมการบริษทั

Sustainalytics เป็ นผูพ้ จิ ารณากาหนดESG Rating บริษทั
โดยผ่านกระบวนการ วิจยั และวิเคราะห์จากข้อมูลของบริษทั
รายงาน สือ่ และงานศึกษาต่างๆ

ตัวชีว้ ดั ด้าน ESG เช่น
- สิ่ งแวดล้อม: นโยบายด้านสิง่ แวดล้อม ระบบการจัดการ
สิง่ แวดล้อม
การลดใช้ทรัพยากรและพลังงาน มาตรการดาเนินการเพื่อลด
ผลกระทบต่อการไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อม
นโยบายการจัดซือ้ สีเขียว ความยังยื
่ นของผลิตภัณฑ์และ
บริการ
- สังคม: นโยบายการไม่เลือกปฏิบตั ิ การคานึงถึงสิทธิ
มนุษยชน การเพิม่ ความหลากหลายในด้านแรงงาน การดูแล
ฝึกอบรม และสุขภาวะความปลอดภัยของพนักงาน ห่วงโซ่
อุปทาน

- บรรษัท ภิ บ าล: การต่ อ ต้ า น
การทุจริต ความโปร่งใสเกีย่ วกับ
ภาษี การบริหารความเสีย่ ง หลัก
บรรษัทภิบาล
การคัดเลือกในขัน้
Eligibility screening

การคัดเลือกหุน้
เข้าสูด่ ชั นีในดัชนี

- บรรษัทภิ บาล: นโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชันและติ
่
ด
สินบน ความโปร่งใสทางภาษี จริยธรรมทางธุรกิจ โครงสร้าง
และองค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณภาพการรายงาน
CSR การติดตามดูแลประเด็น ESG นโยบายในการจัดการข้อ
โต้แย้ง
หุน้ ทีม่ มี ลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคา - มีมลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคา - หุน้ ทีม่ มี ลู ค่าหลักทรัพย์ตาม - มี Free-float Ratio มากกว่า 15% (ถ้าเป็ นหุน้ ใหม่ ต้อง
มากกว่า 20%)
ตลาดเฉลีย่ รายวันในช่วง 3
ราคาตลาดโดยเฉลีย่ ในรอบ
ตลาดใน 200 ลาดับแรก และมี
- มี Turnover velocity ขัน้ ต่าที่ 0.04% (ถ้าเป็ นหุน้ ใหม่ ขัน้ ต่า
เดือน อยู่ใน 50% แรกของ
12 เดือนสูงสุด 150 ลาดับ
สภาพคล่อง
ที่ 0.06%)
หลักทรัพย์ทซ่ี อ้ื ขายตามปกติ
แรก
- มี Traded Value เฉลีย่
- มี Turnover velocity ขัน้ ต่าที่ - มีมลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 60 ล้านเหรียญดอลล่าร์
รายวันในช่วง 3 เดือน อยูใ่ น
0.1% อย่างน้อย 10 เดือนจาก สิงคโปร์ (ถ้าเป็ นหุน้ ใหม่ ต้อง 100 ล้านเหรียญดอลล่าร์
สิงคโปร์)
70% แรกของหลักทรัพย์ทซ่ี อ้ื
12 เดือน
ขายตามปกติ
- มี Free-float Ratio
มากกว่า 10%
หุน้ ทีผ่ ่านเกณฑ์การประเมิน
หุน้ ของบริษทั จดทะเบียนที่
หุน้ ของบริษทั จดทะเบียนทีไ่ ด้
หุน้ ของบริษทั จดทะเบียนที่
หุน้ ของบริษทั จดทะเบียนที่
ความยังยื
่ นจานวน 42 หุน้
ผ่าน 50% ในแต่ละมิติ จานวน คะแนนความยังยื
่ นสูงสุด 30
ผ่านเกณฑ์ประเมินและผ่าน
ได้คะแนนความยังยื
่ นอยู่ใน
150 ลาดับแรก
ลาดับแรก
เกณฑ์ของการทารายงาน
50 percentile ของ Asiaความยังยื
่ น ซึง่ มีเท่ากับ 84
Pacific Peer Group และอยู่
หุน้
ใน 25 percentile ของ
Global Peer Group ซึง่ มี
เท่ากับ 24 หุน้
(การเปิ ดเผยข้อมูล ระบบ
ตรวจสอบ การปั นผล

