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ผูป้ระเมนิ ESG FTSE Russell เป็นผูจ้ดัท าดชันี

โดยมเีครื่องมอืทีเ่รยีกว่า ESG 

Rating ใชส้ าหรบัประเมนิขอ้มลู

ดา้น ESG ของบรษิทั 

CGS ซึง่เป็นหน่วยงานวจิยั

เกีย่วกบั CG และ CSR ซึง่

จดัตัง้โดย Korea Exchange, 

Korea Financial Investment 

Association, Korea Listed 

Company Association และ 

KOSDAQ Listed Company 

Association ปัจจุบนัใหบ้รกิาร

ดา้นการประเมนิ ESG ให้

ค าปรกึษาดา้นการลงทุนอย่าง

Hong Kong Quality 

Assurance Agency (HKQAA) 

ซึง่เป็นหน่วยงานทีไ่ม่แสวงหา

ก าไร จดัตัง้โดยรฐับาลเพื่อ

สง่เสรมิความสามารถในการ

แขง่ขนัของอตุสาหกรรมและ

การคา้ ตลอดจนมหีน้าทีใ่นการ

ประเมนิผลดา้นต่างๆ  

Sustainalytics เป็นองคก์รวจิยัอสิระซึง่เชีย่วชาญในการ

วเิคราะหป์ระสทิธภิาพในดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และบรรษทัภิ

บาล (ESG) ขององคก์รธุรกจิ  



มคีวามรบัผดิชอบ และการ

จดัท ารายงานความยัง่ยนื 

วธิกีารประเมนิ FTSE Russell รวบรวมขอ้มลู

ของบรษิทัทีเ่ปิดเผยเป็นการ

ทัว่ไป เช่น เวบ็ไซต ์รายงาน

ประจ าปีหรอืรายงานความยัง่ยนื 

เป็นตน้ 

- CGS รวบรวมขอ้มลูที่
เผยแพรข่องบรษิทัและ
ขอ้มลูในฐานขอ้มลูเพื่อ
น ามาใชป้ระเมนิในเบือ้งตน้ 

- แจง้ผลประเมนิและใหบ้รษิทั 
สง่ขอ้มลูประกอบการ
ประเมนิเพิม่เตมิกลบัมายงั 
CGS 

- HKQAA ท าการประเมนิโดย
ใชข้อ้มลูทีเ่ปิดเผยผ่านทาง 
เวบ็ไซตข์องบรษิทั รายงาน
ประจ าปีหรอืรายงานความ
ยัง่ยนื และขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้ง
ตามสือ่ต่างๆ 
- สง่ขอ้มลูทีป่ระเมนิแลว้ให้
บรษิทัรบัทราบ โดยบรษิทั
สามารถสง่ขอ้มลูเพิม่เตมิ และ
จดัส่งกลบัมาให ้HKQAA ได ้

Sustainalytics เป็นผูพ้จิารณาก าหนดESG Rating บรษิทั 

โดยผ่านกระบวนการ วจิยัและวเิคราะหจ์ากขอ้มลูของบรษิทั 

รายงาน สือ่ และงานศกึษาต่างๆ 

 

เกณฑป์ระเมนิ ESG - ส่ิงแวดล้อม: การเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ การใชน้ ้า ความ

หลากหลายทางชีวภาพ การ

จั ด ก า ร ม ล พิ ษ แ ล ะ ก า ร ใ ช้

ทรพัยากร  

- สังคม: ความรับผิดชอบต่อ

ลูกค้า สทิธิมนุษยชนและชุมชน 

มาตรฐานด้านแรงงาน สุขภาวะ

และความปลอดภยั  

- ส่ิงแวดล้อม: กลยุทธ์ดา้น
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ห น่ ว ย ง า น
ผู้รบัผิดชอบ หลกัปฏิบตัิด้าน
ก า ร จั ด ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 
ผลลพัธท์ีไ่ด ้การสือ่สารกบัผูม้ี
สว่นไดเ้สยี  
-  สังคม :  พนั ก ง าน  ก า ร

ประกอบกจิการดว้ยความเป็น

ธรรม ผูบ้รโิภค ชุมชน  

- บรรษทัภิบาล: สทิธขิองผู้

ถอืหุน้ คณะกรรมการบรษิทั 

แยกเป็นค าถามทัว่ไปและ

เฉพาะอุตสาหกรรม ครอบคลุม

ในหวัขอ้ 

– ส่ิงแวดลอ้ม 

- สงัคม: สทิธมินุษยชน การ
ปฏบิตัดิา้นแรงงาน การ
พฒันาชมุชน 

- บรรษทัภิบาล: การประกอบ
กจิการดว้ยความเป็นธรรม 
ผูบ้รโิภค  

ตวัชีว้ดัดา้น ESG เช่น 

- ส่ิงแวดล้อม: นโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม ระบบการจดัการ
สิง่แวดลอ้ม 
การลดใชท้รพัยากรและพลงังาน มาตรการด าเนินการเพื่อลด

ผลกระทบต่อการไมป่ฏบิตัติามมาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้ม 

นโยบายการจดัซือ้สเีขยีว ความยัง่ยนืของผลติภณัฑแ์ละ

บรกิาร 

- สงัคม: นโยบายการไม่เลอืกปฏบิตั ิการค านึงถงึสทิธิ
มนุษยชน การเพิม่ความหลากหลายในดา้นแรงงาน การดแูล 
ฝึกอบรม และสขุภาวะความปลอดภยัของพนกังาน  หว่งโซ่
อุปทาน  



- บรรษัทภิบาล: การต่อต้าน

การทุจรติ ความโปร่งใสเกีย่วกบั

ภาษ ีการบรหิารความเสีย่ง หลกั

บรรษทัภบิาล  

(การเปิดเผยขอ้มลู ระบบ

ตรวจสอบ  การปันผล  

- บรรษทัภิบาล: นโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่และตดิ
สนิบน ความโปร่งใสทางภาษ ีจรยิธรรมทางธุรกจิ โครงสรา้ง
และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ คุณภาพการรายงาน 
CSR การตดิตามดแูลประเดน็ ESG นโยบายในการจดัการขอ้
โตแ้ยง้ 

การคดัเลอืกในขัน้ 

Eligibility screening 

หุน้ทีม่มีลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคา

ตลาดใน 200 ล าดบัแรก และมี

สภาพคล่อง 

- มมีลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคา
ตลาดเฉลีย่รายวนัในช่วง 3 
เดอืน อยู่ใน 50% แรกของ
หลกัทรพัยท์ีซ่ือ้ขายตามปกต ิ 
- ม ีTraded Value เฉลีย่
รายวนัในช่วง 3 เดอืน อยูใ่น 
70% แรกของหลกัทรพัยท์ีซ่ือ้
ขายตามปกต ิ
- ม ีFree-float Ratio 
มากกว่า 10% 

- หุน้ทีม่มีลูค่าหลกัทรพัยต์าม
ราคาตลาดโดยเฉลีย่ในรอบ 
12 เดอืนสงูสดุ 150 ล าดบั
แรก 

- ม ีTurnover velocity ขัน้ต ่าที ่
0.1% อย่างน้อย 10 เดอืนจาก 
12 เดอืน 

- ม ีFree-float Ratio มากกว่า 15% (ถา้เป็นหุน้ใหม่ ตอ้ง
มากกว่า 20%) 

- ม ีTurnover velocity ขัน้ต ่าที ่0.04% (ถา้เป็นหุน้ใหม่ ขัน้ต ่า
ที ่0.06%) 

- มมีลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด 60 ลา้นเหรยีญดอลล่าร์
สงิคโปร ์(ถา้เป็นหุน้ใหม่ ตอ้ง 100 ลา้นเหรยีญดอลล่าร์
สงิคโปร)์ 

การคดัเลอืกหุน้ 

เขา้สูด่ชันีในดชัน ี

หุน้ทีผ่่านเกณฑก์ารประเมนิ

ความยัง่ยนืจ านวน 42 หุน้ 

หุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนที่

ผ่าน 50% ในแต่ละมติ ิจ านวน 

150 ล าดบัแรก 

 

หุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนทีไ่ด้

คะแนนความยัง่ยนืสงูสดุ 30 

ล าดบัแรก 

หุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนที่

ผ่านเกณฑป์ระเมนิและผ่าน

เกณฑข์องการท ารายงาน

ความยัง่ยนื ซึง่มเีท่ากบั 84 

หุน้ 

หุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนที่

ไดค้ะแนนความยัง่ยนือยู่ใน 

50 percentile ของ Asia-

Pacific Peer Group และอยู่

ใน 25 percentile ของ 

Global Peer Group ซึง่มี

เท่ากบั 24 หุน้ 

 
 



 

 
 


