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ลาด ลัก รัพ แ ง ระ  มีบทบาทสาคั ตอการพั นาระบบเ ร กิจไทย 
มาตลอด  ป โดยเปนกลไกและชองทางระดมทนุของผูประกอบการธรุกจิใหสามารถเขาถงแหลงเงินทุน 
อีกทังเปนชองทางการออมและสรางดอกผลจากการลงทุนของประชาชน ตลอดจนเปนแหลงความรู
เรื่องการเงินการลงทุนของผูลงทุน เยาวชน และประชาชนทั่วไป

ณ ส้ินปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมูลค่าหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดรวมกว่า 12.60 ล้านล้านบาท คิดเป็น 4 เท่าของ G  
ซึง่ปรบัตวัลดลง 11% จากปี 2557 เน่ืองจากปัจจยัด้านเศรษฐกจิ 
สิ่งแวดล้อม สังคม และการเมืองทั้งภายในและต่างประเทศ 
อย่างไรก็ตามตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและ
สภาพคล่องทางการเงินของตลาดทุนเพื่อสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกจิในระยะยาว อกีทัง้ช่วยกระตุน้การเติบโตของเศรษฐกจิ 
ด้วยการส่งเสริมการออมและการลงทนุอย่างต่อเนือ่ง

นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตลาดทุน
ด้วยบรรษทัภบิาล ควบคูก่บัการยกระดบัตลาดหลกัทรพัย์ฯ ให้เป็น
ศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทันสมัย มีคุณภาพ โปร่งใส 
และสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ต่างๆ  
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่ในการบรรลเุป้าหมายดงักล่าวต้อง 
อาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อช่วยกัน
ขับเคลื่อนตลาดทุนและเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
เพราะเมื่อเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งมั่นคงแล้ว ย่อมยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

การ ั การ
ปฏิบัติงานโดยไมผิดพลาดตามมาตร านสากล 
เพือ่ใหเกดิประสทิธภิาพ ประสทิธผิล ความยดืหยุน 
และความเชื่อมโยงกับตลาดทุนโลก

ลากรและ ัฒน รร ง กร
สงเสริมใหพนักงานทางานอยางเต็ม ักยภาพ 
และสรางวั นธรรมองคกรทีมุ่งสรางความเปนเลิ
ในการตอบสนองโอกาสทางการเงินแกธุรกิจ 
และผูลงทุน 
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าร าก
ระ านกรรมการ

ลังที่เกิด ากความรวมมือ องทุก าย เปนกล กสาคัญที่ชวยสราง
มิูคุมกนัใหอตุสาหกรรมในตลาดทนุมคีวามมัน่คงยิง่ นึ ล ชวยสงเสรมิ

ใหร บบเ ร กิ เตบิโตอยางตอเนือ่ง มกีารกร ายความมัง่ค่ัง ปสูชุมชน 
ล ทาใหปร ชาชนมีคุ า ชีวิตที่ดีอยางยั่งยืน
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ดร ั ัฒน ูล ั ด
ปร านกรรมการ

ตลาดหลักทรั ย หงปร เท ทย

ปัจจุบันตลาดทุนไทยเผชิญกับภาวะความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงจากเหตุการณ์ส�าคัญทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้
เป็นผลมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว แต่ปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาทางการเมือง ปัญหาแรงงาน 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ก็มผีลต่อความเชือ่มัน่ในการลงทนุซึง่น�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงของดชันตีลาดหลกัทรพัย์ฯ ทีก่ระทบ
ต่อการเตบิโตของตลาดทนุในระยะยาว ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จงึมุง่มัน่สร้างความเชือ่มัน่สูต่ลาดทนุอย่างต่อเนือ่ง เช่น การส่งเสรมิ
บรรษทัภบิาลและการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัจดทะเบยีนอย่างมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนสนบัสนนุการพฒันานวตักรรมทาง
ธรุกจิทีค่�านงึถงึประเดน็ด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม เพือ่ให้ธรุกจิสามารถเตบิโตได้อย่างต่อเนือ่งแม้ต้องเผชญิกบัความ
ท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พร้อมกับพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยให้มั่นคงอย่างยั่งยืน 

กลไกส�าคัญอีกประการหนึ่งของการพัฒนาตลาดทุนให้ยั่งยืน 
คือการส่งเสริมผู้ลงทุนคุณภาพ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ลงทุนบุคคล 
ซ่ึงปัจจบุนัมสีดัส่วนการซือ้ขายหลักทรัพย์คิดเป็น 59% ของมลูค่า 
การซื้อขายรวมทั้งตลาด ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีผลต่อสภาพคล่อง
ของตลาดทุนมากที่สุด ดังนั้นการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้
ด้านการเงนิการลงทนุอย่างต่อเนือ่งจงึเป็นสิง่ส�าคัญ เพราะจะช่วย 
ให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนและสามารถ
วางแผนทางการเงนิการลงทนุได้อย่างเหมาะสม อนัจะน�าไปสู ่
คุณภาพของตลาดทุนในภาพรวม  

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังส่งเสริมแนวคิดการลงทุน
อย่างรับผิดชอบ (responsible investment) โดยให้ผู้ลงทุน
พจิารณาข้อมูลด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และบรรษทัภบิาล (ESG) 
ของบริษัทจดทะเบียนเพื่อน�าไปประกอบการตัดสินใจลงทุน
นอกเหนือจากข้อมูลด้านการเงิน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะสะท้อน
ให้เห็นศักยภาพของธุรกิจในระยะยาวและเพิ่มความเชื่อมั่น
ในการลงทุน
 
ด้านการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาว ตลาด
หลกัทรพัย์ฯ ร่วมกบัผูเ้กีย่วข้องยกระดบัคณุภาพและมาตรฐาน
ของอุตสาหกรรมในตลาดทุนให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
พร้อมช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งที่เป็นกลุ่ม
ที่ด�าเนินธุรกิจอยู่แล้วและกลุ่มที่เพิ่งเร่ิมต้นธุรกิจ (startup) 
ให้เข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงร่วมมือกับ

ภาคสังคมและภาคธุรกิจในตลาดทุนส่งเสริมการลงทุน 
เพื่อสังคม (social impact investment) ผ่านกิจการเพื่อสังคม 
หรือ social enterprise (SE) ให้สามารถขยายกิจการได้อย่าง
มั่นคงและเป็นก�าลังส�าคัญในการสร้างพลังห่วงโซ่คุณค่าของ
ตลาดทุน เศรษฐกิจ และสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

ในโอกาสทีต่ลาดหลกัทรพัย์ฯ ก�าลงัก้าวสูท่ศวรรษที ่ 5 เรายงัคง 
มุง่มัน่พฒันาองค์กรไปสูค่วามยัง่ยนื ภายใต้วสิยัทศัน์ตลาดทนุ
ระยะยาวสูปี่ 2563 “Towards Sustainable Growth” พร้อม
ยกระดับมาตรฐานบรรษัทภิบาลองค์กรให้เป็นท่ียอมรับและ
เป็นต้นแบบของตลาดทนุ รวมถงึพจิารณาความเสีย่งทางธรุกจิ
ให้ครอบคลมุประเดน็ด้าน ESG เพือ่ให้มัน่ใจว่าตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพและสอดรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม อกีทัง้เตรยีมความพร้อม 
ของบคุลากรให้มคีณุภาพอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ร่วมกนัสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมต่างๆ ที่จะช่วยสร้างมูลค่า
เพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและตลาดทุนโดยรวม 

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ มัน่ใจว่าพลงัทีเ่กดิจากความร่วมมอืของบรษิทั 
จดทะเบียน ผู้ลงทุน บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะเป็น
กลไกส�าคัญที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้อุตสาหกรรมในตลาดทุน
มคีวามมัน่คง และช่วยส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกจิเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง 
มกีารกระจายความมัง่คัง่ไปสู่ชมุชน ท�าให้ประชาชนมคีณุภาพชวีติ 
ที่ดีอย่างยั่งยืน
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าร าก
กรรมการ

และ ู ัดการ
ตลาดหลักทรั ย  มีการปรับตัวอยางตอเนื่อง
เ ื่อรัก า ักย า ล ีดความสามาร ในการ

ง ัน องตลาดทุน ทยใหเปนที่ยอมรับในร ดับ
สากลควบคู ปกับการ ั นาหวงโซคุ คา อง
ตลาดทุนใหเติบโตอยางมีคุ า
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ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทยให้เป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล ควบคู่ไปกับการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของตลาดทุนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน หรือ Sustainable evelopment Goals (S Gs) ท่ีองค์การสหประชาชาติประกาศในปี 2558 เพื่อให้
ประชาคมโลกได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะภาคตลาดทุนซึ่งเป็นกลไก
ส�าคัญที่จะช่วยท�าให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม

ท่ีผ่านมาตลาดหลกัทรพัย์ฯ ให้ความส�าคญัต่อการพฒันาคณุภาพ
ของบรษิทัจดทะเบยีนอย่างต่อเนือ่ง โดยการส่งเสรมิบรรษทัภบิาล
สูต่ลาดทนุควบคูไ่ปกบัการสนบัสนนุให้ธรุกจิค�านงึถงึผลกระทบ
สงัคมและสิง่แวดล้อม เพือ่สร้างความเชือ่มัน่ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

ด้านการยกระดับมาตรฐานความยัง่ยนืของบริษทัจดทะเบยีนไทย
สู่สากล ในปี 2558 บริษัทจดทะเบียนไทยมีผลการประเมิน 
SE  G Scorecard 2015 เป็นที ่1 ของอาเซียนต่อเนือ่งกนั

เป็นปีที ่4 และมบีริษทัจดทะเบียนไทยจ�านวน 13 บรษิทัทีไ่ด้รบั
การคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืน ow ones 
Sustainability Indices หรอื SI ซึง่เป็นจ�านวนบรษัิทจดทะเบยีน
ที่ได้รับคัดเลือกมากที่สุดในอาเซียน ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 2 

ส�าหรบัการพฒันาคณุภาพผูล้งทนุ ปัจจบุนัมผีูล้งทนุบคุคลกว่า 
1.2 ล้านราย ซึง่มผีลต่อสภาพคล่องของตลาดทนุเป็นอย่างมาก
เพราะมีสัดส่วนของมูลค่าการซ้ือขายเฉล่ียสูงถึง 59% ของ
มูลค่าการซื้อขายรวม ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางการเงินการลงทุนด้วยการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
ผ่านช่องทางดิจิทัลที่ทันสมัยทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนและ
สามารถเข้าถึงข้อมูลการลงทุนอย่างทั่วถึง

ปี 2558 ถอืเป็นอกีปีทีม่พีฒันาการด้านความยัง่ยนือย่างชดัเจน  
โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับหน่วยงานในตลาดทุนจัดท�า
และเผยแพร่รายช่ือหุ้นยั่งยืน จ�านวน 51 หุ้น เป็นครั้งแรก
ของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการ
ด�าเนินงานด้าน ESG ทีโ่ดดเด่นเป็นทางเลอืกการลงทนุทีน่่าสนใจ 
ของผู้ลงทุน อีกทั้งเป็นการจุดประกายแนวคิดการลงทุนอย่าง
รับผิดชอบ (responsible investment) ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียน
มกีารลงทนุเพือ่สงัคม (social impact investment) ผ่านกจิการ
เพือ่สงัคม หรอื social enterprise (SE) เพือ่ช่วยเหลอืให้ธรุกจิ
ทีส่ร้างผลลพัธ์ทีด่ต่ีอสงัคมและสิง่แวดล้อมสามารถขยายกจิการ
และเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง โดยใช้กลไกตลาดทนุเป็นแรงขบัเคลือ่น 

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ย้ายสู ่
ส�านกังานแห่งใหม่ซึง่เป็นศนูย์กลางตลาดทนุแห่งใหม่ทีท่นัสมยั
และเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม โดยได้รบัการรบัรองตามมาตรฐาน
อาคารเขียวท่ีได้รับการยอมรับในระดับสากล LEE  หรือ 
Leadership in Energy and Environmental esign ระดับ 
Gold อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ แห่งใหม่นี้ให้ความส�าคัญ
ต่อการบริหารจัดการด้านพลังงานและทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นต้นแบบของอาคารส�านกังานอนรุกัษ์
พลงังานของประเทศไทย

ในปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู ่
ความยัง่ยนืเพือ่รองรบัการเตบิโตและเปลีย่นแปลงของตลาดทนุ 
ได้แก่ การพฒันาผลติภณัฑ์การลงทนุทีห่ลากหลาย การยกระดบั 
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสูค่วามเป็น igital Exchange เพือ่
พฒันาบรกิารและระบบงานทีช่่วยเพิม่โอกาสในการเข้าถงึข้อมลู
ของผูเ้กีย่วข้องอย่างไร้พรมแดน รวมท้ังพฒันาบุคลากรให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์องค์กรและหล่อหลอมวัฒนธรรมเพื่อร่วมกัน 
ขับเคลื่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ สู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน 

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าการพฒันาทัง้ในเชงิปรมิาณ
และเชงิคณุภาพทีผ่่านมา จะเป็นปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้ตลาดทนุ 
เตบิโตอย่างมัน่คงและมัง่คัง่ พร้อมสร้างรากฐานของเศรษฐกจิ 
และสังคมไทยให้ยั่งยืนต่อไป

นาง ก รา ั ร
กรรมการ ล ู ัดการ

ตลาดหลักทรั ย หงปร เท ทย
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ั าง า งั น

Trends 

ในป  องคการสหประชาชาติไดประกา เปาหมายการพั นาที่ยั่งยืน หรือ   
  1  สะทอนใหเห็นวาประชาคมโลกมีความพยายามอยางยิ่งยวดในการ

แสวงหาแนวทางการพั นาโลกใหเกิดความสมดุลทังเ ร กิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

“ า ตลาดทุน” ถือว่ามีบทบาทส�าคัญในการผลักดันเพื่อให้
บรรลตุามเป้าหมาย S Gs โดยมกีารก�าหนดทศิทางการพฒันา 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมส�าหรับภาคตลาดทุนในกลุ่ม
พันธมิตรของ  Sustainable Stock Exchange (SSE) 
Initiative เพือ่ให้สอดคล้องกบัแนวทางการบรรลเุป้าหมายของ 
S Gs ประกอบด้วย 5 ประเด็นส�าคญั  

1. การป สัมพัน ์กั ้มสวน ด้เสย  คือ 
กระบวนการสือ่สารกบัผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างต่อเนือ่ง ซึง่เป็น
แนวทางส�าคญัทีน่�าไปสู่ความร่วมมอืเพือ่ขบัเคล่ือนความยัง่ยนื 
สู่ตลาดทุนอย่างเป็นรูปธรรม 

2. การพั นา ลต ั ด้์าน วามยงัยน
 คอื การพฒันาผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนท่ีค�านงึถงึ 

ESG เช่น sustainability indices, green bonds เป็นต้น
3. การกาหนดเก ์ ในการเข้า ดท เ ยนหลกัทรพัย์

  คอื  กระบวนการพจิารณาและ
คดักรองหลกัทรพัย์ทีจ่ะเข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 
ให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG แก่ผู้ลงทุน

4. การสงเสรมการเปดเ ยข้ มลด้าน
 คอื การสนบัสนนุบรษิทัจดทะเบยีนให้มกีาร

เปิดเผยข้อมลูด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภิบาล เพือ่ให้
ผูล้งทนุน�าประเดน็ดงักล่าวไปประกอบการตดัสนิใจลงทนุ  

5. การรวมกั พัน มตรสนั สนุนการพั นาทยังยน
ในร ดั สากล  คือ การ
ร่วมมอืกบัพนัธมติรหรอืเครอืข่ายด้านการพฒันาความยัง่ยนื 
ระดบัสากล เพือ่แลกเปลีย่นความรูแ้ละเผยแพร่แนวปฏิบัติ
ด้าน ESG ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง 

1 www.un.org sustainabledevelopment sustainable-development-goals  
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า กทร  เ น นา น าคอาเ น เ าร  
  เ น รก นอาเ น ร เ ือก 

เ นเ า า าน ร ุ านค า ืนคร รก
อ าคอาเ น 

ในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมือกับ SSE initiative 
จดัการประชมุส�าหรบัผูน้�าระดบัสงูของตลาดทนุในภมูภิาค
อาเซียน “United Nations Sustainable Stock  

” 
เพื่อให้เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูต้ามแนวทางการพฒันา
ตลาดหลักทรัพย์อย่างยัง่ยนื รวมถงึการส่งเสริมและสนับสนนุ 
การพัฒนาบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียนให้มี
การด�าเนนิธรุกจิโดยค�านงึถงึสิง่แวดล้อมและสงัคม ภายใต้
กรอบบรรษทัภบิาล การประชมุดงักล่าวได้รบัความสนใจ
อย่างมากจากผูน้�าตลาดทนุอาเซยีนและนบัเป็นจดุเริม่ต้น
ส�าคัญของการขับเคลื่อนภาคตลาดทุนของภูมิภาค
อาเซียนสู่ความยั่งยืน

ส�าหรับทิศทางการพัฒนาตลาดทุนไทยในปี 2558 ตลาด 
หลกัทรพัย์ฯ ได้ก�าหนดแนวทางการพฒันาให้รองรบัต่อการเตบิโต
และเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิด้วยการสนบัสนนุกลุม่อตุสาหกรรม
ที่มีศักยภาพให้เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อม
ช่วยเหลอืกลุม่ธรุกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมถงึธรุกจิทีเ่พิง่
เริม่ต้น (startup) ให้สามารถเข้าถงึแหล่งเงนิทนุในลกัษณะของ
การร่วมลงทุน (venture capital) เพื่อสร้างโอกาสการเติบโต
ในตลาดทุน 

นอกจากการ “สร้างมล าเพม” ให้แก่ตลาดทุนแล้ว  
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ยงัมุง่ “สร้าง ุ า” ของธรุกจิในตลาดทนุ
ให้ค�านงึถงึประเด็นด้าน ESG เพือ่เพิม่ความเช่ือมัน่ของผูล้งทนุ
และสร้างสมดุลของเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื

อย่างไรกต็าม บทบาทการพฒันาความยัง่ยนืของตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ในฐานะพันธมิตร SSE initiative แห่งแรกในอาเซียน ไม่ได้
จ�ากดัขอบเขตอยูเ่พยีงตลาดทนุไทยเท่านัน้ แต่ยงัขยายเครอืข่าย
ความร่วมมอืไปทัว่ภมูภิาคอาเซยีน โดยการพฒันาและแลกเปลีย่น
ความรู้ด้านการพัฒนาความยั่งยืนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เพิม่โอกาส ลดความเสี่ยง และสร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือระดับสากล
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ตอบโจทยการลงทุนของผูลงทุนอยางมีประสทิธภิาพ 
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ลาด ลัก รัพ แ ง ระ ลาด ลัก รัพ ลาด รา าร น ลาด รา าร นพนั

ูล
ั

ล
ั

รก
าร

จัดตั้ งขึ้ นตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2517 เปิดท�าการซ้ือขาย 
วนัแรกเมือ่วนัที ่30 เมษายน 2518 
ส�าหรับเป็นแหล่งระดมทุนส�าคัญ
เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ 
อีกทั้ งสนับสนุน ให ้ประชาชน 
มส่ีวนร่วมเป็นเจ้าของกจิการ ปัจจบุนั
ด�าเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535

mai เป็นตลาดหลักทรพัย์ทางเลอืก
ของการระดมทุนและลงทุนใน
กิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก 
ที่มีศักยภาพ สามารถสร้างโอกาส
รบัผลตอบแทนจากกิจการเช่นเดยีว 
กบัการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
เปิดท�าการซื้อขายครั้งแรกในวันที่ 
21 มิถุนายน 2542

บรกิารซือ้ขายตราสารหนีป้ระเภท
ต่างๆ แก่ผู้ลงทุน โดยการซื้อขาย
ตราสารหนี้ของ T  เป็นระบบ
การซือ้ขายแบบเรยีลไทม์ น�าเสนอ 
ข้อมลูทีโ่ปร่งใส และมกีระบวนการ 
ส ่ ง ม อ บ แ ล ะ ช� า ร ะ ร า ค า ที่ มี
ประสทิธิภาพ เปิดท�าการครัง้แรก 
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดตั้งบริษัท 
ตลาดอนพัุนธ์ (ประเทศไทย) จ�ากดั 
(มหาชน) เมือ่วนัที ่17 พฤษภาคม 
2547 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
ซื้อขายตราสารอนุพันธ ์ตาม 
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ซึ่งอนุพันธ์
เหล ่านี้มีสินทรัพย ์อ ้างอิงกับ
ตราสารทุน ตราสารหนี้ และดัชนี
ราคาอืน่ๆ เช่น  ทองค�า น�า้มนัดบิ 
สินค้าเกษตร อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ เป็นต้น

 หุ้นสามัญ
 หุ้นบุริมสิทธิ 
 ใบส�าคัญแสดงสิทธิ
 หน่วยลงทุน
 อีทีเอฟ
 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน ์

ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย
 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น

 เพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได้
 ใบแสดงสิทธิอนุพันธ์
 หน่วยทรัสต์ของทรัสต์

   เพื่อการลงทุน

 หุ้นสามัญ
 หุ้นบุริมสิทธิ
 ใบส�าคัญแสดงสิทธิ
 ใบแสดงสิทธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุ

ที่โอนสิทธิได้

 ตราสารหนี้ภาครัฐ
 ตราสารหนี้ภาคเอกชน
 ตราสารหนีข้องสถาบันการเงนิ 

ระหว่างประเทศ

 ฟิวเจอร์ส 
 ออปชั่น 
 ออปชั่นบนสัญญาฟิวเจอร์ส

รการระ า ลัก รัพ
บริการระบบการซือ้ขายหลักทรพัย์ผ่านสถาบนั
ตวักลางและระบบการซ้ือขายบนอินเทอร์เนต็ 
รวมถึงระบบปฏิบัติการหลังการซ้ือขาย 
หลกัทรพัย์ส�าหรบับรษิทัสมาชกิ เพือ่ลดต้นทนุ 
ในการพัฒนาระบบและช่วยเพิ่ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการซื้อขาย

รการ ูล ลัก รัพ
บริการข้อมูลหลักทรัพย์ที่น ่าเชื่อถือและ 
ถูกต้องเพื่อใช้ศึกษาประกอบการลงทุนผ่าน
อุปกรณ์สื่อสารหลากหลายรูปแบบที่เน้น
ความทนัสมยัและง่ายต่อการใช้งาน ซึง่จะท�าให้
ผู้รับบริการประหยัดต้นทุนและเวลาในการ
เกบ็ข้อมลูเอง เช่น ata eed, SET S T 
หรือ I  website ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน 
เป็นต้น 

รการงานนา ะ น
บริการดูแลรักษาข้อมูลหลักทรัพย์ จัดท�า
ทะเบียนผูถ้อืหลกัทรพัย์ และทะเบียนกองทนุ 
ส�ารองเลี้ยงชีพ รวมถึงข้อมูลสิทธิประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นที่เชื่อมโยงกับระบบงานรับฝาก
หลักทรัพย์

ตลาดหลกัทรพัย  ทาหนาทีเ่ปน นูยกลางการซอืขายหลกัทรพัย 
แบบครบวงจร ภายใตกระบวนการกากบัดแูลธรุกจิอยางโปรงใส
และมปีระสทิธภิาพตามมาตร านสากล พรอมพั นาผลติภณัฑ
และบรกิารดานการลงทนุดวยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั เพือ่อานวย
ความสะดวกแกผูเกี่ยวของและรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดทุนอยางตอเนื่อง 

รก งกล
ลาด ลัก รัพ

2518 2542 2546 2547
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การพัฒนางาน ั
พ ลาด น

 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดตั้งสถาบันวิจัย 
เพือ่ตลาดทนุ ( apital arket esearch 
Institute  I) ในปี 2550 เพือ่ส่งเสรมิ
และเผยแพร่งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาตลาดทุน เช่น การเผยแพร่
ดชันชีีน้�าด้านเศรษฐกจิของประเทศไทย 
การสนบัสนนุหน่วยงานวจิยัและสถาบนั 
การศกึษาเพือ่ผลติงานวจิยัทีเ่ป็นประโยชน์ 
ต่อตลาดทุนรวมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูล
งานวจิยัอย่างต่อเนือ่งผ่านการจดัสมัมนา 
และเอกสารเผยแพร่   

การพัฒนา า รู
างการ งนและการลง น

 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดตั้งศูนย์ส่งเสริม
การพัฒนาความรู้ตลาดทุน (Thailand 
Securities Institute  TSI) ตัง้แต่ปี 2543 
เพื่อพัฒนาและยกระดับความรู ้ทาง 
การเงิน การออม และการลงทุนอย่างมี
คณุภาพแก่สงัคมไทย ตัง้แต่ระดบัเยาวชน 
ประชาชนทั่วไป รวมถึงสถาบันตัวกลาง
และผูป้ระกอบวชิาชพีของตลาดทนุไทย
และกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง (Greater 

ekhong Sub-region  G S) ด้วย 
วิธีการน�าเสนอข้อมูลที่สร้างสรรค์และ 
เข้าใจง่าย ผ่านช่องทางการเรียนรู ้ที่
หลากหลายและเข้าถึงง่าย    

การพัฒนา รร ั าล
และ า ัง น

 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งส่งเสริมคุณภาพ
ของตลาดทนุไทยด้วยการพฒันาแนวคดิ 
ด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และบรรษทัภบิาล 
แก ่ผู ้ เกี่ ยวข ้องส� าคัญในตลาดทุน  
ได้แก่ บรษิทัจดทะเบยีน สถาบนัตวักลาง
และผู้ลงทุน เพื่อท�าให้เกิดระบบนิเวศ 
ทางธรุกจิทีย่ัง่ยนืในตลาดทนุไทย (ESG 
ecosystem) และส่งเสริมให้ผู้ลงทุนเห็น
โอกาสการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน 
ในธรุกจิทีค่�านงึถงึสิง่แวดล้อม สงัคม และ
บรรษัทภิบาล โดยจัดตั้งศูนย์พัฒนาการ
ก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 
( G enter) ในปี 2545 และศนูย์พฒันา
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (S  enter)2 

ในปี 2550 โดยเน้นกระบวนการเผยแพร่
ความรูผ่้านการฝึกอบรม สมัมนา การให้
ค�าปรึกษาเชิงลึก เอกสารคู่มือและแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง   

2 สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ( orporate Social esponsibility Institute  S I)

กล งานพัฒนา ลาด น
นอกจากจะเปน ูนยกลางการซือขายหลักทรัพยแลว ตลาดหลักทรัพย  ยังมีบทบาทตอการพั นาคุณภาพของ 
ผูเกี่ยวของในตลาดทุน ไดแก บริ ัทจดทะเบียน สถาบันตัวกลาง และผูลงทุนเพื่อเตรียมพรอมสาหรับการเปลี่ยนแปลง 
ดานเ ร กิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
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า รั ด
ู น ด

ง างการ ารกั ู น ด
การส่ือสารท่ีมปีระสทิธภิาพคือ ปัจจยัส�าคัญของการมี
ส่วนร่วมระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ กับผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ดงันัน้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ จงึพฒันาช่องทางการรับส่ง 
ข้อมูลสู่ผู้มีส่วนได้เสียให้มีความหลากหลายทั่วถึง 
และรวดเรว็ โดยค�านงึถงึความเหมาะสมในการรบัรู้
ข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

กล ู น ด

ผูต้้องการเงนิทนุทีม่าออกหลกัทรพัย์จดทะเบยีน
กับตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผู้มีเงินทุนซื้อหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผู้ส่งค�าสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และดูแลบัญชี
ผลประโยชน์ของผูล้งทนุ เช่น บรษัิทหลกัทรพัย์ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  ธนาคาร
พาณิชย์ เป็นต้น

บุคลากรที่ปฏิบัติงานเพื่อให้ภารกิจของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์

ผูก้�ากบัการด�าเนนิงานของตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
ให ้เป ็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

บุคคล บรษัิท หรอืองค์กรทีอ่ยูใ่นห่วงโซ่ธรุกจิ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งการขายสินค้า 
บรกิาร และการให้ความร่วมมอืในเรือ่งต่างๆ

ชุมชน สมาคมต่างๆ ในตลาดทนุไทย รวมถงึ
ส่ือมวลชน ภาคประชาชนและสังคมในวงกว้าง

รา ะ พร กั
ู น ด

ตลาดหลกัทรพัย  ตระหนกัวาผูมสีวนไดเสยีมบีทบาท
สาคั ตอการขับเคลื่อนองคกร จงมุงมั่นพั นา
กระบวนการมสีวนรวมใหมปีระสทิธภิาพอยางตอเนือ่ง 
โดยคานงถงผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
อยางเทาเทยีมกนั เพือ่สรางความรวมมอืในการพั นา
เ ร กจิ สงัคม และสิง่แวดลอมใหเตบิโตไปพรอมกนั
อยางยั่งยืน 

ูลง น

า ัน ั กลาง

พนักงาน

ูกากั ลาด น

ู าและพัน ร
าง รก

นและ ัง

ร ั ด ะ น

ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์

อินทราเน็ต

แอพพลิเคชั่น

สื่อสารมวลชน

อีเมล

สื่อสิ่งพิมพ์

เว็บไซต์ 

โซเชียลมีเดีย 

เสียงตามสายในองค์กร 

จดหมายทางไปรษณีย์

การประชุมหารือ
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ระ ดน ลกระ
ลาด ลัก รัพ

า าด ัง
ง ู น ด

กระ นการ นร
กั ู น ด

 คุณภาพของหลักทรัพย์
 การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

 การเพิม่สภาพคล่องและปรมิาณการซือ้ขาย
 ความเช่ือมัน่ของผูล้งทนุ

 การพัฒนาเทคโนโลยีและบริการส�าหรับ
 การซื้อขายหลักทรัพย์
 ความโปร่งใสในกระบวนการซื้อขาย

 หลักทรัพย์

 การขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย
 การมส่ีวนร่วมและความผกูพนัต่อองค์กร

 การก�าหนดหลกัเกณฑ์เพือ่ด�าเนนิธรุกจิของ
    ตลาดหลักทรัพย์ฯ
 การก�าหนดหลกัเกณฑ์การซ้ือขายหลักทรพัย์
 การก�าหนดทิศทางและนโยบายพัฒนา

ตลาดทุน

 ความร่วมมือในการพัฒนาองค์กร
    ให้บรรลุเป้าหมาย
 การส ่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมี

คุณภาพและตรงต่อเวลา

 การมีส่วนร่วมก�าหนดทิศทางการด�าเนิน
ธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ

 ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น

 การบรกิารทีส่ะดวกรวดเรว็และมปีระสิทธิภาพ 
 การส่งเสรมิให้เป็นทีรู่จ้กัและยอมรบัจากผูล้งทนุ
 การพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
 เครื่องมือทางการเงินเพื่อสนับสนุน

   การด�าเนินธุรกิจ

 ผลตอบแทนจากการลงทุนที่น่าพอใจ
 ค่าบริการซื้อขายที่เหมาะสมและยุติธรรม
 ผลติภณัฑ์ทีห่ลากหลายน่าสนใจให้เลอืกลงทนุ
 ข้อมูลทีเ่พียงพอต่อการตัดสินใจลงทนุ น่าเช่ือถอื 

และเข้าถึงง่าย

 การบริการที่ช่วยอ�านวยความสะดวกในการ
ซื้อขายหลักทรัพย์

 ผลติภณัฑ์การลงทนุทีห่ลากหลายและมคีณุภาพ
 การมส่ีวนร่วมก�าหนดเกณฑ์และข้อก�าหนดต่างๆ

 ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม
 ความมัน่คงและโอกาสการเตบิโตในหน้าทีก่ารงาน
 การพัฒนาทักษะความสามารถให้สอดคล้อง

กับศักยภาพ
 การสื่อสารจากผู้บริหาร 
 การมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็น

 การด�าเนนิงานของตลาดหลกัทรพัย์ฯ เป็นไปตาม 
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อน
    ตลาดทุนไทย

 กระบวนการจดัซือ้จดัจ้างทีโ่ปร่งใส และยติุธรรม
 การปฏิบัติตามสัญญาซือ้ขายตรงไปตรงมาและ
    เป็นธรรม
 การให้ความรู้ ค�าแนะน�า และการช่วยพัฒนา

ศักยภาพเพื่อความยั่งยืน

 การช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชนและสังคม

 การให้ข้อมลูข่าวสารอย่างโปร่งใสและเพยีงพอ
 การใช้ทรัพยากรและจัดการสิ่งแวดล้อมที่มี

ประสิทธิภาพและเหมาะสม

 การจัดประชุมหารือ
 การอบรมและสัมมนา
 การให้ค�าปรึกษา
 การรบัฟังความคดิเหน็ ( arket onsultation)
 การส�ารวจความพึงพอใจ
 ศนูย์บรกิารข้อมลูทางโทรศพัท์ 66(0) 2009 0000

 การอบรมและสัมมนา
 การโรดโชว์พบผู้ลงทุน
 การจัดประชุม Opportunity ay
 ศนูย์บรกิารข้อมลูทางโทรศพัท์ 66(0) 2009 0000

 การอบรมและสัมมนา
 การจัดประชุมหารือ
 การรบัฟังความคดิเหน็ ( arket onsultation)
 การส�ารวจความพึงพอใจ
 ศนูย์บรกิารข้อมลูทางโทรศพัท์ 66(0) 2009 0000

 การจดักิจกรรมผูบ้รหิารพบพนกังาน Town all
 การส�ารวจความพึงพอใจและการมีส่วนร่วม
 การจดักิจกรรม Sharing ประสบการณ์ระหว่าง

สายงาน
 กระทู้แสดงความคิดเห็นทาง Intranet

 การจดัประชุมหารอืและแลกเปลีย่นความคดิเหน็

 การจัดประชุมหารือ
 การเยี่ยมชมธุรกิจของคู่ค้า
 การเปิดประมูลราคา

 การจดัประชุมหารอืเพือ่แจ้งวาระส�าคญัๆ 
 การจดักิจกรรมและโครงการพฒันาต่างๆ
 การสร้างเครอืข่ายกับภาครฐั ภาคเอกชน 
    และภาคสังคม

ในปี 2558 ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้ปรบัปรงุและพฒันาช่องทางการสือ่สารและเผยแพร่
ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยค�านึงถึงความสะดวกและรูปแบบการสื่อสารที่
สามารถเข้าถงึผูม้ส่ีวนได้เสยีได้อย่างมปีระสทิธภิาพทัง้ระบบออนไลน์และออฟไลน์ 
เช่น การปรับปรุงระบบข้อมูลแบบบูรณาการผ่านระบบ SET S S EE เพื่อ
รวบรวมข้อมูลและบริการผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพียงช่องทางเดียว 
อีกทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น facebook twitter และ 
youtube รวมทั้งจัดท�าแอพพลิเคชั่นออนไลน์ ammer ส�าหรับพนักงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการสื่อสารภายในองค์กร
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การระ ระ ดนส คั

บรบทดานความยั่งยืน

การ ัดล ดั ค ามส คั

ปร เดนสำคัญดานความยั่งยืน

การ น

การ ร ส ค าม ูก ง

ความครบ วน องรายงาน

ัน ี่2 ัน ี่3

ัน ี่ 4

บรบทดานความยั่งยืน

ค า ครอ ค ุ น เ

ความครอบคลุม ูมีสวน ดเสีย

รายงาน

(G4-19)

(G4-18)
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ตลาดหลักทรัพย  เริ่มเปดเผยขอมูลผลการดาเนินงานและทิ ทางการพั นาดานความยั่งยืนครังแรกในป  ผาน 
รา งาน า รั ด ัง  และตอมาในป  ไดพั นาเปน รา งาน า ัง น  โดยรายงานตามกรอบ 

การรายงานสากลของ    หรือ  รุนที่  เปนครังแรก นับแตนันมาตลาดหลักทรัพย  มุงมั่น 
พั นากระบวนการจัดทารายงานใหเปนไปอยางถูกตองและครบถวนตามมาตร านสากล เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียรับทราบ
อยางตอเน่ือง สาหรบัรายงาน บบันตีลาดหลกัทรพัย  เปดเผยขอมลูผลการดาเนนิงานดานความยัง่ยนืระหวางวนัที ่  มกราคม  

 ธันวาคม  ทังในรูปแบบเลมรายงานและเอกสารเผยแพรในเว็บไซต

แน างการรา งาน
ปี 2558 ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จดัท�า “รายงานตลาดหลกัทรพัย์
เพ วามยงัยน” โดยก�าหนดเนือ้หาให้สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์
และตัวชี้วัด ตามกรอบการรายงานสากลของ G I รุ่นท่ี 4  
ในระดับความครบถ้วนตามตัวชี้วัดหลัก ( ore)

กระ นการ ก ูลและ ัน นการรา งาน
การเก็บข้อมูลเพื่อน�ามารายงานมี 2 วิธี ได้แก่ การเก็บข้อมูล
เชงิคณุภาพด้วยการสมัภาษณ์ผูเ้กีย่วข้องและหน่วยงานภายใน
องค์กรท่ีมีภารกิจเก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและ 
ทางอ้อม รวมถึงการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากแหล่งข้อมูล 
ท่ีน่าเชือ่ถือและมหีลกัการค�านวณตามมาตรฐาน จากนัน้น�ามา
เรียบเรียงจัดท�าร่างรายงานแล้วจึงทวนสอบความถูกต้อง
กลับไปยังหน่วยงานผู้ให้สัมภาษณ์และเจ้าของข้อมูลก่อน
การเผยแพร่ โดยมีขั้นตอนการจัดท�ารายงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

งการรา งาน
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ก�าหนดขอบเขตการรายงานให้สอดคล้องกบั
ผลการด�าเนินธุรกิจหลัก โดยค�านึงถึงบริบทด้านความยั่งยืน
ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ (sustainability context) และผลกระทบ
ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder inclusiveness) จากนั้น
ก�าหนดเป็นกรอบการพฒันาตลาดหลกัทรพัย์ฯ เพือ่ความยัง่ยนื 
5 ด้าน ได้แก่ การสร้างคุณค่าตลาดทุน การบริหารองค์กร
อย่างยัง่ยนื การพฒันาและดแูลพนักงาน การพฒันาและดแูลสังคม 
และการจัดการสิ่งแวดล้อม

การ ระ น ระ ดนดาน า ัง น
จากกรอบการพฒันาตลาดหลักทรัพย์เพือ่ความยัง่ยนื ซึง่ครอบคลุม
ถงึบรบิทและเชือ่มโยงกบัผูม้ส่ีวนได้เสยีของตลาดหลกัทรพัย์ฯ  
จงึได้มกีารวเิคราะห์ประเดน็ส�าคญั (materiality analysis) เพือ่ให้
เนือ้หาของรายงานมคีวามกระชบัและชดัเจนมากยิง่ขึน้ โดยผล
ของการวเิคราะห์ประเดน็ความยัง่ยนืจะเป็นสาระส�าคญัของการ
รายงานฉบับนี้ ได้แก่

1. การพฒันาผูเ้กีย่วข้องในตลาดทุนให้ค�านึงถงึส่ิงแวดล้อม 
สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG performance)

2. การก�ากับดูแลองค์กรอย่างยั่งยืน
(sustainable and performance driven management)

3. การเป็นองค์กรที่คนท�างานปรารถนา
(employer of choice)

4. การลงทุนเพื่อสังคม (social impact investment)
5. การสร้างความรู้ทางการเงินและการลงทุน 

( nancial literacy)
6. การด�าเนินนโยบายด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

(green policy)

ก กั
รา งาน ั น

3 www.set.or.th th about annual sd report p1.html
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การลาดั ระ ดนดาน า ัง น
เมือ่ระบปุระเดน็ส�าคญัด้านความยัง่ยนืแล้ว 
จงึท�าการพจิารณาและจดัล�าดบัความส�าคญั
ของประเด็นความยั่ งยืนโดยค�านึงถึง 
ผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียและองค์กร  
ซ่ึงการคัดเลือกประเด็นส�าหรับรายงาน
ฉบับนี้ครอบคลุมประเด็นที่มีล�าดับความ
ส�าคัญในระดับสูงและระดับปานกลาง

การพัฒนา ูล พ การรา งาน
รายงานฉบบัน้ีมกีารก�าหนดทศิทางการรายงานโดยการวเิคราะห์
ประเดน็ส�าคญั เพือ่ให้เกดิความกระชบัและชดัเจนกว่ารายงาน
ฉบบัก่อน รวมทัง้มกีารเช่ือมโยงเน้ือหาการรายงานให้สอดคล้อง
กับธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ มากยิ่งขึ้น 

รายงานฉบบันีจ้ดัท�าเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ในรปูแบบสิง่พมิพ์และสือ่อเิลก็ทรอนกิส์บนเวบ็ไซต์
หากต้องการสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อ
นู พฒันา า รั ด งั
ลาด ลกั รพั แ ง ระ
ล นนรั ดา ก แ งดนแดง ดนแดง
กรง พ ระ
ร พั
ล

การรา งาน ากการ ระ น ระ ดนดาน า ัง น

การสร้างคุณค่าตลาดทุน
บรษัิทจดทะเบียน สถาบันตัวกลาง และผูล้งทนุการพัฒนาผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนให้ค�านึงถึง 

สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

ระ ดนดาน า ัง น า งกั ู น ด
กร การดา นนงาน
ดาน า ัง น

การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน

การพัฒนาและดูแลพนักงาน

การพัฒนาและดูแลสังคม

การจัดการสิ่งแวดล้อม

การก�ากับดูแลองค์กรอย่างยั่งยืน
 

การเป็นองค์กรที่คนท�างานปรารถนา

การลงทุนเพื่อสังคม

การสร้างความรู้ทางการเงินและการลงทุน

การด�าเนินนโยบายด้านทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม

บริษัทจดทะเบียน ผู้ลงทุน สถาบันตัวกลาง 
พนักงาน ผู้ก�ากับตลาดทุน คู่ค้า
และพันธมิตรทางธุรกิจ

พนักงาน

ชุมชน และสังคม

ผู้ลงทุน ชุมชน และสังคม

พนักงาน ชุมชน และสังคม

ระ ดนส คั ดานค าม ัง น
•  การลงทุนเพ�่อสังคม
•  การดำเนินนโยบายดานทรัพยากรและสิงแวดลอม

านกลาง สูง

านกลาง

ระ ดนส คั ดานค าม ัง น
•  การพั นาผูเกี่ยวของในตลาดทุน
   ใหคำนงถงสิงแวดลอม สังคม และ
    บรร ัทภิบาล
•  การกำกับดูแลองคกรอยางยั่งยืน
•  การเปนองคกรที่คนทำงานปรารถนา
•  การสรางความรูทางการเง�น
    และการลงทุน

ลก
ระ

ูมส
น
ด
ส

ลกระ รก ง ลาด ลัก รัพ
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า า า ง ลาด น
แม้ว่าตลาดทุนไทยในปัจจบุนัมกีารขยายตวัขึน้มาก ซึง่เป็นผล
จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเคล่ือนย้ายเงินทุน
ในตลาดทุนโลกอย่างเสรี สะท้อนให้เห็นจากมูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาด ณ สิ้นปี 2558 ที่สูงขึ้นกว่า 40% จากเมื่อ  
10 ปีก่อน แต่ตลาดทุนไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเร่ง
พัฒนาคุณภาพของบริษัทจดทะเบียน ขยายผลิตภัณฑ์และ
บรกิารด้านการลงทนุให้มคีวามหลากหลาย สร้างผูล้งทนุคณุภาพ
อย่างต่อเน่ือง ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับ
มาตรฐานการท�างานให้มีคุณภาพทัดเทียมสากล เพื่อมุ่งสู่
ความเป็น “ตลาดหลักทรพัย์เพ วามยงัยน”

ูการ าง ัง น
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ก�าหนดกลยุทธ์การพัฒนาตลาดทุน
ระยะยาวสู่ปี 2563 “Towards Sustainable Growth” เพื่อ
เดินหน้าพัฒนาตลาดทุนทั้งเชิงกว้าง ซึ่งหมายถึงการเพิ่ม
ความหลากหลายของผลติภณัฑ์และบรกิาร รวมถงึการขยายฐาน
ผูล้งทุนและบรษิทัจดทะเบยีน ส่วนในมติเิชงิลกึ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพตลาดทุนไทยเชิงคุณภาพ เช่น 
การพัฒนาความรู้ทางการเงินและการลงทุนแก่ผู้ลงทุนและ
ประชาชนในวงกว้าง การพฒันาบรษิทัจดทะเบยีนและผูป้ระกอบการ
ให้ด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

า า า
ง ลาด น

กล ั ล น ลาด น ู า ัง น
ระหว่างปี 2558-2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงด�าเนิน
กลยุทธ์การพัฒนาตลาดทุนระยะยาวสู่ปี 2563 โดยมุ่งพัฒนา
คุณภาพบริษัทจดทะเบียนสู่ความยั่งยืนภายใต้หลัก ESG 
และส่งเสริมการขยายฐานบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็กให้เติบโตในตลาดทุน อีกท้ังเพิ่ม
ผลติภณัฑ์ใหม่ทีห่ลากหลายและส่งเสรมิการระดมทนุของธุรกิจ
ต่างประเทศ ควบคูก่บัการสร้างฐานผูล้งทนุสถาบนัในประเทศ 
ให้แขง็แรงและพฒันาผูล้งทนุบคุคลให้มคีณุภาพอย่างต่อเนือ่ง 

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังแสวงหาโอกาสท่ีจะพัฒนา
ตลาดทนุในระดบัภมูภิาค โดยการขยายเครอืข่ายความร่วมมอื
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง (Great ekhong 
Subregion  G S) ให้เข้มแขง็ สร้างการยอมรบัในระดบัสากล 
และรองรบัการเตบิโตของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ( SE  
Economic ommunity  E ) 
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การพัฒนา ง า ัง น ู ลาด น
การด�าเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งผลทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ ดงันัน้ผูเ้กีย่วข้อง
ส�าคัญในห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ของตลาดทุน ได้แก่ 
บริษัทจดทะเบียน สถาบันตัวกลาง และผู้ลงทุน จึงมีบทบาท
ต่อการพฒันาและขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมต่างๆ ให้เตบิโตอย่าง
ยั่งยืน 

ในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเดินหน้าพัฒนาคุณภาพ
บริษัทจดทะเบียนให้ด�าเนินธุรกิจที่ค�านึงถึง ESG เพื่อสร้าง
การยอมรบัและภมูคิุม้กนัของธรุกจิ ตลอดจนส่งเสรมิให้บรษิทั
จดทะเบยีนมส่ีวนร่วมในการพฒันาชมุชนและสงัคมให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ได้ยกระดบัคณุภาพบคุลากรของบรษิทัจดทะเบยีนและสถาบนั
ตัวกลาง เช่น ผู้บริหารด้านการเงิน นักลงทุนสัมพันธ์ ผู้แนะน�า 
การลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน โดยการพัฒนาความรู้และ
ทักษะให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาตลาดทุนในอนาคต 

กร แ นกล ง ลาด ลัก รัพ

1. พัฒนาตลาดหุ้นให้เติบโตด้วยคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย

2. ส่งเสริมสภาพคล่องของตลาดอนุพันธ์ พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน

3. ส่งเสริมเครื่องมือและบริการด้านการลงทุน เพื่อสร้างมาตรฐานของตลาดทุนให้ทัดเทียมสากล 

การพั นา ุ าพ

การพั นา ักย าพ ุ ลากร ล โ รงสร้างข ง ุรก ให้ร งรั กั การเปลยน ปลงใน นา ต

การพัฒนาคุณภาพ
ของบรษิทัจดทะเบยีน 
และสร้างศักยภาพให้
ผู ้ประกอบการและ 
S Es

การ เ พ่ิมและขยาย
ขอบเขตผลิตภณัฑ์และ
บริการด้านการลงทุน

การขยายฐานผู้ลงทุน
สถาบันในประเทศ 
และเพิม่ความสามารถ
ของผู้ลงทุนบุคคล

การขยายฐานลูกค้า
ต่างประเทศและเชือ่มโยง
กบัตลาดทนุต่างประเทศ

การสร้าง วามหลากหลาย

ูการ าง ัง นา า

ั ระ ง

กล รก ันและ
รก า น ระ

กล รก และ
รก าง ระ

กล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังจัดให้มีการประเมินผลการด�าเนินงาน 
ด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียน อีกทั้งมีการเผยแพร่รายชื่อ
หุน้ยัง่ยนื หรอื Thailand Sustainability Investment เป็นครัง้แรก 
และส่งเสริมให้ผู้ลงทุนพิจารณาข้อมูลด้าน ESG เพื่อประกอบ
การตัดสินใจลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพในระยะยาว
  
นอกจากนี ้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยงัมบีทบาทในการยกระดบัคณุภาพ
ตลาดทนุไทยให้เป็นมาตรฐานสากล ด้วยการพฒันาบรรษทัภบิาล 
ของบรษิทัจดทะเบยีนตามเกณฑ์ G SE  scorecard และ
ส่งเสรมิการเข้าร่วมการประเมนิความยัง่ยนืของบรษิทัจดทะเบยีน
ตามตัวชี้วัดของ ow ones Sustainability Indices ( SI) 
นบัว่าปีทีผ่่านมาเป็นก้าวส�าคญัทีต่ลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้พฒันา
ห่วงโซ่คณุค่าของตลาดทุนในเชงิคณุภาพอย่างเป็นรูปธรรมมากขึน้ 
อันเป็นรากฐานที่น�าไปสู่การสร้างวัฒนธรรมแห่งความยั่งยืน
ในตลาดทุนไทยต่อไป



22

กล ก า ัง น ง
ลาด ลัก รัพ

กา แ ง
การพัฒนา ัง น

กวา  ปที่ตลาดหลักทรัพย  พั นาองคกรเพื่อตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสียอยาง
ตอเนื่อง โดยมุงสรางการมีสวนรวมกับทุก ายในการขับเคลื่อนใหตลาดทุน สังคม และประเท ชาติ 
มคีวามมัน่คง มัง่คัง่ และเตบิโตไดอยางยัง่ยนื ตลาดหลกัทรพัย  จงไดกาหนดกรอบการพั นาความยัง่ยนื 
เพือ่เปนทิ ทางในการดาเนนิงานดานความยัง่ยนืของตลาดหลกัทรพัย   ใหมปีระสทิธภิาพและเปนรปูธรรม 

จากการก�าหนดกลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืนของตลาดทุน
ในระยะยาวสู่ปี 2563 Towards Sustainable Growth  
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณาถึงความส�าคัญของการพัฒนา
ศกัยภาพองค์กร โดยค�านงึถงึความต้องการของผูม้ส่ีวนได้เสยี
และบรบิทขององค์กรเป็นส�าคญั อกีทัง้มกีารวเิคราะห์หลกัการ
และมาตรฐานการพัฒนาความยั่งยืนในระดับสากล เช่น ow 
ones Sustainability Indices ( SI), Global eporting  

Initiative (G I) รวมท้ังศึกษากลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืน
ของตลาดหลักทรัพย์ชั้นน�าในต่างประเทศ จากกระบวนการ
ศึกษาดังกล่าวท�าให้ได้กร การพั นา วามยังยนข ง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Sustainable Stock Exchange  
framework) 5 มติ ิได้แก่ การสร้างคณุค่าตลาดทนุ การบรหิาร 
องค์กรอย่างยั่งยืน การพัฒนาและดูแลพนักงาน การพัฒนา
และดูแลสังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ในปี 2558 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�าหนด 
กลยุท ์การพั นา วามยังยนข งตลาดหลักทรัพย์ฯ 
(SET Sustainable Stock Exchange Strategy) ภายใต้กรอบ 
5 มิติดังกล่าว โดยมีสาระส�าคัญคือ การสร้างความเข้มแข็ง
จากภายในสู ่ภายนอกและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ  
โดยเฉพาะการส่ือสารกับพนักงานเพื่อให้เกิดการรับรู้และ 
ร ่วมมือกันขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายของ
กลยุทธ์ 
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Sustainable
Growth
Sustainable
Growth

การพัฒนาและดูแลพนักงานการ ร าร ง กร
าง ัง น

การ ราง า ลาด น

การ ัดการ งแ ดล

การพัฒนาและดูแล ัง

การพั นา ้ทเกยวข้ งในตลาดทุน
ให้ านง ง

การลงทุนเพ สัง ม ล การสร้าง
วามร้สสัง ม

การเป็น ง ์กรท นทางานปราร นา

การดาเนนนโย ายด้านทรัพยากร
ล สง วดล้ ม

การกากั ด ล ง ์กร ยางยังยน

• การพัฒนาความรู้และส่งเสริม
การปฏิบัติด้าน ESG แก่บริษัท 
จดทะเบยีนและสถาบนัตวักลาง

• การส่งเสริมการลงทุนที่ยั่งยืน
กับผู้ลงทุน

• การส่งเสริมการลงทุนเพื่อ
สังคม เช่น สนับสนุนกิจการ
เพื่อสังคม สนับสนุนบริษัท
จดทะเบยีนให้มีส่วนร่วมพฒันา 
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

• การเผยแพร่ความรู้ด้านการเงนิ
และการลงทุนสู่สังคม

• การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
พนักงานให้เป็นคนเก่งและคนดี

• การสร้างสุขภาวะในการท�างาน
เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
น่าอยู่

• การบริหารจัดการอาคารเพื่อความยั่งยืน
• การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการประหยัด

ทรัพยากรและพลังงาน
• การส่งเสริมกระบวนการจัดซื้อที่ยั่งยืน

• การสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้
เสียด้วยมาตรฐานระดับสากล

• การด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
• การส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้มี
 ส่วนได้เสียในห่วงโซ่ธุรกิจ
 สามารถเติบโตไปกับองค์กร
 ได้อย่างยั่งยืน



2424

  การสรางค คา ลาด
น
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ตลาดหลักทรัพย  สรางคุณคาสู 
ตลาดทนุดวยการสงเสรมิความมัง่คัง่
ทางธรุกจิควบคูไปกบัการคานงถงผลกระทบ
ดานสิง่แวดลอมและสงัคม ภายใตหลัก
บรร ัทภิบาลเพื่อสรางสมดุลทาง
เ ร กิจ สงัคม และสิง่แวดลอมอยางยัง่ยนื

า ยั ย ตลาดท
า ัง น ง ระ า
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ลาด นแ ง า งั น

Sustainable 
Capital Market

ป  ตลาดหลักทรัพย  และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ มีการระดมทุนรวมกวา  ลานบาท 
การขยายตวัดงักลาวสงผลตอการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและสิง่แวดลอมทงัทางตรงและทางออม เพราะเมือ่ 
ธุรกิจเติบโตขน ความตองการแรงงานก็มีมากขน ทาใหเกิดการจางงาน สรางรายได กระตุนใหเกิดการ 
ใชจาย เกิดการออมและการลงทุนอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกัน เมื่อธุรกิจขยายตัวและมีการบริโภคมากขน
อยางตอเนื่อง เปนสาเหตุใหทรัพยากรลดลงอยางรวดเร็ว อันจะนาไปสูป หาการขาดแคลนปจจัย 
การผลิต การเปลี่ยนแปลงสภาพอากา และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซ่งเปนความเสี่ยงสาคั ที่สะทอนกลับ
มากระทบตอความยั่งยืนของธุรกิจ ตลาดทุน และประเท ชาติ

ปจจุบัน ตลาดหลักทรัพย  และตลาดหลักทรัพย 
เอ็ม เอ ไอ มีบริ ัทจดทะเบียนจานวน  บริ ัท 
โดยตลาดหลักทรัพย  มุ งสงเสริมคุณภาพของ
บริ ัทจดทะเบียนอยางเทาเทียมกัน เพื่อสรางพลัง 
ขับเคลื่อนใหวงจรเ ร กิจเติบโต ทาใหเกิดการ
จางงานซ่งจะนาไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ในปี 2558 บริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงความส�าคัญของ 
การสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมมากขึ้น 
สะท้อนจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้าน
ความยั่งยืนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 

าบร ั ด ะเบียน มมีค า รอ าดความนาเ ่อ อ 
มมี คร ลาล น า มมคีนมาล น ลาด น อย ม ด 

ดังนัน ตลาดหลักทรัพย  จงตองพั นาบริ ัทจดทะเบียน
ใหมีบรร ัทภิบาลและดาเนินธุรกิจโดยคานงถงผลกระทบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม อีกทังสงเสริมการเปดเผยขอมูล
ผลการดาเนินงานดานสิ่งแวดลอม สังคม และบรร ัทภิบาล 
หรือ  อยางตอเนือ่ง สาหรบัเปนขอมลูใหผูลงทนุมคีวาม
เช่ือมัน่ที่จะตัดสินใจลงทุนในระยะยาว
   
      า รา ารย รั  รดี รี

ผูเชี่ยวชา พิเ ดานบรร ัทภิบาลและ
ความรับผิดชอบตอสังคม

ตลาดหลักทรัพยแหงประเท ไทย

ร ั ด ะ น
นนาแ ง า งั น
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บรรษทัภบิาลเป็นปัจจยัส�าคญัในการสร้างความเชือ่มัน่ของผูล้งทนุ 
ซึง่มผีลต่อการตดัสนิใจลงทนุ ดังนัน้ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยศนูย์
พฒันาการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน หรือ G enter  
จงึมุง่ส่งเสรมิให้บรษิทัจดทะเบยีนทัง้ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตระหนักถึงความส�าคัญของการ
ก�ากบัดแูลกจิการทีดี่และค�านึงถงึผลกระทบทีม่ต่ีอผูม้ส่ีวนได้เสยี 
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างโปร่งใส
และเป็นธรรม อนัจะน�าไปสูก่ลไกทีช่่วยสร้างมลูค่าเพิม่แก่ธรุกจิ
อย่างยั่งยืน  

างการ ั ล น รร ั าล น ลาด น
ปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม
และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ เพือ่ขบัเคลือ่นให้เกดิ
การปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม ( G Substance) โดยเน้นสร้าง
ความเข้าใจของคณะกรรมการเก่ียวกับบทบาทและความรบั
ผิดชอบท่ีมีต่อองค์กรและมีกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อสร ้างความเชื่อมั่นแก่ผู ้มีส ่วนได้เสีย  
ผ่านการสมัมนา G orum ซ่ึงจดัเป็นประจ�าทกุไตรมาส มผีูเ้ข้า
ร่วมสมัมนารวม 839 คน นอกจากนี ้ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ยงัส่งเสรมิ 
“วั น รรม ” โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบยีน
เข้าใหม่โดยเข้าพบคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
จดทะเบียน และการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เก่ียวกับการพัฒนาโครงสร้าง
บรหิารธรุกจิให้มบีรรษทัภบิาล โดยพจิารณาถงึบรบิทของธรุกจิ
เป็นส�าคญั ซึง่มบีริษทัจดทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมรวม 50 บรษิทั

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้รับการยอมรับจากองค์กรเพื่อ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for 
Economic o-operation and evelopment  OE ) ในฐานะ
ผู้น�าด้านบรรษัทภิบาลของอาเซียนท่ีมีพัฒนาการโดดเด่น 
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จงึได้รบัเกยีรตใิห้เป็นเจ้าภาพร่วมกบัส�านกังาน 
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ส�านกังาน 
ก.ล.ต.) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IO ) 
และรัฐบาลญี่ปุ่น จัดประชุม The 2015 sian oundtable 
on orporate Governance เพื่อสร้างความร่วมมือจาก 
หน่วยงานภาครฐัและเอกชนกว่า 150 คนจาก 24 ประเทศทัว่โลก
ในการพฒันาบรรษทัภิบาลในระดบัภูมภิาคเอเชยี และเป็นช่องทาง
สื่อสารและเผยแพร่หลักการ OE  orporate Governance 
rinciple ฉบับปรับปรุงปี 2557 ด้วย

า ลัก ง ลาด น

การ ราง า ลาด น
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การพัฒนา ร ง ั การกากั ดูแลก การ ด
ปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดท�ารายงานผลส�ารวจคณะกรรมการ (Thai irectorship) และผลส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการ 
( oard emuneration Survey  2015) เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัทจดทะเบียนใช้เป็นแนวทางพิจารณาเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง อีกท้ัง
มีการทบทวนคู่มือการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการและ
การจัดการข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเผยแพร่ความรู้ด้านบรรษัทภิบาลผ่านสารสนเทศทั้งในรูปแบบวารสารและ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ วารสารรายไตรมาส S  ocus วารสารรายเดือน isclosure ocus และวารสารรายสองเดือน 
oardroom aga ine

ระ ล งการพัฒนา น ลาด น
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการ
ประเมินผลการรายงานด้านบรรษัทภิบาลทั้งในระดับประเทศ
และระดบัภมูภิาค พร้อมจดัท�าบทวเิคราะห์การด�าเนนิงานและ
ข้อเสนอแนะด้านการพฒันาบรรษทัภบิาลแก่บรษิทัจดทะเบยีน  
เพือ่ยกระดบัมาตรฐานบรรษทัภบิาลของบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
ให้เป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล โดยสนบัสนนุให้สมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IO ) จดัท�าผลประเมนิ orporate 
Governance eport of Thai Listed ompanies หรือ G  
โดยส�ารวจและประเมินรายงานบรรษัทภิบาลของบริษัท 
จดทะเบียนไทยเป็นประจ�าทุกปี ในปี 2558 พบว่าบริษัท 
จดทะเบยีนมคีะแนนการรายงานเฉลีย่รวมเท่ากบั 75% ถอืว่า 
อยูใ่นเกณฑ์ดแีละสงูกว่าปี 2557 ทีม่คีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 72%  

ส�าหรับการประเมิน SE  G Scorecard 2015 ซึ่งเป็น
หลกัเกณฑ์ประเมนิบรรษัทภบิาลทีคั่ดเลือกจากบริษัทจดทะเบยีน
ท่ีมมีลูค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดสงูสดุ 100 อนัดบัแรกของ
ประเทศกลุม่อาเซยีน4 ทีเ่ข้ารบัการประเมนิ ปรากฏว่าประเทศไทย
มคีะแนนประเมนิเฉล่ียเป็นอนัดับที ่1 ตดิต่อกันเป็นปีที ่4 และมี
บรษิทัจดทะเบยีนไทยถงึ 23 บรษัิทตดิอยูใ่นกลุม่บรษัิททีม่คีะแนน
สงูสดุ 50 อนัดบัแรกจากจ�านวน 600 บริษทัทีเ่ข้ารับการประเมนิ
ของประเทศกลุม่อาเซยีน สะท้อนให้เหน็ว่าบริษัทจดทะเบยีนไทย

ร ั ด ะ น ะแนน ระ น ล
ASEAN CG Scorecard 2015 

น ันดั ง ะแนน ล น ระ  
กล า น ด กัน น

4 กลุ่มประเทศอาเซียนที่เข้ารับการประเมิน SE  G Scorecard 2015 ประกอบด้วย ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม 

1st 

มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค ความส�าเรจ็ของการ
ด�าเนินงานด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนนี้  เป็น
แรงผลกัดนัทีท่�าให้บรษิทัจดทะเบยีนตระหนกัถงึความส�าคญัของ
การพฒันาบรรษทัภบิาลอย่างต่อเนือ่งและน�าหลกับรรษทัภบิาล
ไปปฏบิตัอิย่างแพร่หลาย ซึง่จะน�าความเชือ่มัน่มาสูต่ลาดทนุไทย
อย่างยั่งยืน   
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กระ นการ ร นรู ูการ ั ัง น
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ จดัสมัมนา S  orum เป็นประจ�าทกุไตรมาส 
เพือ่เผยแพร่ความรูแ้ละประเดน็ทีน่่าสนใจแก่บรษิทัจดทะเบยีน
และผูส้นใจทัว่ไป เช่น กลยทุธ์ด้านความยัง่ยนื การเปิดเผยข้อมลู
ด้านความยัง่ยนื และการลงทนุเพือ่สงัคม เป็นต้น ซึ่งปี 2558 มี
ผูเ้ข้าร่วมสมัมนารวมกว่า 1,200 คน นอกจากนี ้ตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
ยังพัฒนาและเผยแพร่สื่อความรู้ ได้แก่ หนังสือ คู่มือ และ
บทความเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน เพื่อสนับสนุน
ให้บริษัทจดทะเบียนมีทิศทางการด�าเนินงานด้าน ESG เช่น 
คูม่อืเขม็ทิศธรุกิจเพือ่สงัคม คู่มอืแนวปฏบัิตด้ิานความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมส�าหรับทุกอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย ์ ฯ 
และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หนังสือไขความหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน วารสารรายไตรมาส S  ocus เป็นต้น

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ยงัส่งเสรมิความรูเ้พือ่ให้เกดิการปฏิบัตอิย่างเป็น
รูปธรรม ผ่านการอบรมหลักสตรพน านการ รหาร วาม
รั ด ต สงั มเพ การพั นา ยางยงัยน ซึง่เน้นสร้าง
ความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกับการพฒันาธรุกิจอย่างยัง่ยนื โดยจดัอบรม
หลกัสูตรดงักล่าวจ�านวน 8 รุน่ มผีูเ้ข้าอบรมรวม 621 คน จาก 
334 บรษิทัเพิม่ขึน้เป็นเท่าตวัจากปี 2557 และ ดัหลกัสตร
เสรมสร้างทัก นักป ัต  อีกจ�านวน 7 หลักสูตรใน
รปูแบบเวร์ิคช้อป เพือ่เสรมิสร้างทกัษะแก่ผูบ้รหิารและผูป้ฏิบัตงิาน
ให้สามารถเชือ่มโยงประเดน็ส�าคญัด้านความยัง่ยนืไปสูก่ารตดิตาม
และประเมนิผลการปฏบิตัอิย่างต่อเนือ่ง เช่น การจดัการความเสีย่ง
อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน 
การส่ือสารและมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น โดยม ี

การ ราง ัฒน รร แ ง า ัง น ู ร ั ด ะ น

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยศนูย์พฒันาความรบัผดิชอบต่อสงัคม (S  enter) มกีลยทุธ์การพฒันาความยัง่ยนืแก่บรษิทัจดทะเบยีน  
3 ระดบั ได้แก่

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรเวิร์คช้อปรวม 237 คนจาก 132 บริษัท 
จากการอบรมทัง้ 2 หลกัสตูรตลอดปี 2558 มบีรษิทัจดทะเบยีน
เข้าอบรมถึง 343 บริษัท คิดเป็น 54% ของจ�านวนบริษัท
จดทะเบยีนทัง้หมด เพิม่ขึน้จากปี 2557 ทีม่บีรษิทัจดทะเบยีน
เข้าร่วม 263 บริษัท  

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ด�าเนินโครงการ 
 ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อย่างต่อเนื่องจากปี 2557 
เพือ่สร้างต้นแบบการพฒันาความยัง่ยนืของบรษิทัจดทะเบยีน
ขนาดกลางและขนาดเลก็ ซึง่ได้คดัเลอืกบรษิทัให้เข้าร่วมโครงการ 
5 บริษัทจาก 5 อุตสาหกรรม โดยด�าเนินการให้ค�าปรึกษา
ด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนแก่บริษัทจดทะเบียนเป็น
ระยะเวลา 1 ปี ซึ่งทั้ง 5 บริษัทสามารถน�าหลักการด้าน 
ESG ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การก�าหนด roadmap 
ของการพฒันาธรุกจิอย่างยัง่ยนื การวดัผลและการรายงานผล
การด�าเนนิงานด้าน ESG ตามกรอบการรายงาน G I นอกจากนี้ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยงัจดัท�าและเผยแพร่หนงัสอื “ ก้าวยางส
การเต โต ยางยงัยน” ซึง่ถอดบทเรยีนการด�าเนนิโครงการ
ให้เป็นกรณศีกึษาแก่บรษิทัจดทะเบียนอื่นน�าไปเป็นแนวทาง 
ในการพฒันาการด�าเนนิงานด้านความยั่งยืนต่อไป

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น การอบรมสัมมนา การให้ค�าปรึกษาเชิงลึก 
และการประเมนิความยัง่ยนื เพือ่ให้ผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานของบรษิทัจดทะเบยีนสามารถเชือ่มโยงประเดน็ ESG สูก่ารด�าเนนิ
ธรุกจิได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้บริบทการพัฒนาที่เหมาะสมกับขนาดและประเภทอุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียน 

กร า ร านค า ืน อ  
ร ท ท เ น ท เท าก  

เ ร ค า ร านค า ืน 
เ ือ เก การ อ า เ นร รร

เ ร การเ เ อ การ าเนน าน 
การ านค า ืน า าร  

ระดั  
1

ระดั  
2

ระดั  
3
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%
ะแนน ล ง ร ั ด ะ น
ารั การ ระ นดาน า ัง น
น าน น ร ั

ระ ลการดา นนงาน 
ดาน า ัง น ง ร ั ด ะ น
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ด�าเนินการประเมินความยั่งยืนของบริษัท
จดทะเบียน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจดทะเบียนน�าความรู้ด้าน
ความยัง่ยนืไปปฏบัิตอิย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประสทิธผิลสงูสดุ
แก่ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจัดให้มี
กระบวนการประเมินผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน 3 มิติ 
ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาตาม
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดซ่ึงสะท้อนขนาดและบริบท
ของธรุกจิ ตลอดจนมกีารวเิคราะห์ประเดน็ทีบ่รษิทัควรพฒันา
ปรับปรุงเพิ่มเติม พร้อมน�าเสนอข้อเสนอแนะแก่บริษัท 
จดทะเบียนเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2558 มี
บรษิทัจดทะเบยีนจ�านวน 100 บรษิทัสนใจเข้าร่วมการประเมนิ 
โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 60% นอกจากนี้ ผลการประเมิน
ดังกล่าวยังน�าไปประกอบการพิจารณามอบรางวัลบริษัท 
จดทะเบยีนด้านความยัง่ยนืยอดเยีย่ม หรือ SET Sustainability 
wards5  เพื่อยกย่องบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการด�าเนินงาน

ด้านความยัง่ยนืโดดเด่นเป็นต้นแบบให้แก่บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 
ซึ่งในปี 2558 มีบริษัทจดทะเบียนได้รับรางวัลรวม 9 บริษัท     

60
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ร ง ราง าพ ลาด น
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผลการ
ด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG 
disclosure) ตามแบบ 56-1 ของส�านักคณะกรรมการก�ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ส�านกังาน ก.ล.ต.) และตามกรอบ
การรายงานความยัง่ยนืสากล G I เพือ่เป็นช่องทางในการสือ่สาร
ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนกับ
ผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทั อกีทัง้เป็นการสร้างความเชือ่มัน่ของ
ผูล้งทนุทัง้ในและต่างประเทศต่อศักยภาพของบริษัทจดทะเบยีน 
โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแพร่คู่มือ “ นวทางการ ัดทา
รายงาน หง วามยังยน” ตั้งแต่ปี 2555 ควบคู่ไปกับการ
ฝึกปฏิบัติผ่านหลกัสตูรอบรมการรายงานความยัง่ยนือย่างต่อเน่ือง 
ในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดอบรม 2 หลักสูตร ได้แก่ 
หลักสูตรการจัดท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ( S   
reporting) จ�านวน 8 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 531 คนจากบริษัท
จดทะเบียนจ�านวน 289 บริษัท และหลักสูตรการเปิดเผย
ข้อมลูด้านความยัง่ยนืตามกรอบการรายงานสากล G I จ�านวน 
1 รุน่ มผีูเ้ข้าร่วมอบรม 28 คนจาก 18 บริษัท

การเปิดเผยข้อมลูด้านความยัง่ยนืเป็นเครือ่งมอืส�าคญัทีเ่ชือ่มโยง
ระหว่างบรษิทัจดทะเบยีนและผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทัโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุ่มผู้ลงทุน เพราะเมื่อบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูล 
ด้านความยัง่ยนืมากขึน้ ผูล้งทนุย่อมมข้ีอมลูเชงิคณุภาพทีช่่วย
ประกอบการตดัสนิใจลงทนุได้อย่างมัน่ใจ อนัจะน�าไปสูก่ารสร้าง
คุณภาพของตลาดทุนในระยะยาว
 
ในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส�ารวจการเปิดเผยข้อมูลด้าน
ความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน พบว่าในปี 2557 มีบริษัท
จดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ตามแบบ 56-1 ของ 
ส�านกังาน ก.ล.ต. จ�านวน 585 บรษิทั คดิเป็น 92% ของจ�านวน
บริษัทจดทะเบียนทั้งหมด แบ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จ�านวน 479 บริษัท และบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จ�านวน 106 บริษัท โดยใน
จ�านวนนี้มีบริษัทจดทะเบียนที่รายงานตามกรอบการรายงาน
ความยั่งยืนสากล G I จ�านวน 55 บริษัท  
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ู นรา น ัง น
ระ า

“การพั นา รุก ยางยงัยน” ไม่เพยีงช่วยรกัษาสมดลุทาง
ธรุกจิควบคูไ่ปกบัการดูแลสงัคมและสิง่แวดล้อม แต่ยงัเป็นกลไก
ส�าคญัท่ีลดความเสีย่งในการด�าเนนิธรุกจิ สะท้อนมลูค่ากจิการ
ในระยะยาว และสร้างความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียและ 
การยอมรับจากตลาดทุนโลก 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเล็งเห็นโอกาสของการยกระดับการ
ด�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยนืของบรษิทัจดทะเบยีนไทยสูม่าตรฐานสากล 
โดยส่งเสรมิบรษิทัจดทะเบียนไทยทีม่ศัีกยภาพเข้าสูก่ระบวนการ
ประเมนิของดชันคีวามยัง่ยนื 
หรือ  ผ่านกจิกรรม SI Exclusive Training เพือ่เตรยีม
ความพร้อมและให้ค�าแนะน�าแก่บรษิทัจดทะเบยีนโดยวทิยากร
จาก obecoS  ก่อนเข้าสูก่ระบวนการประเมนิความยัง่ยนื 
ในปี 2558 มีบริษัทจดทะเบียนไทยได้รับเชิญเข้าร่วมประเมิน
จ�านวน 33 บรษิทั ซึง่ปรากฏว่ามบีริษทัจดทะเบียนได้รับคดัเลอืก
ให้เป็นสมาชกิของกลุม่ SI จ�านวน 13 บรษิทั มากกว่าปี 2557 ท่ีมี
บรษิทัจดทะเบยีนได้รับคัดเลือก 10 บริษัท ท�าให้ประเทศไทยมี
จ�านวนบรษิทัจดทะเบยีนได้รบัคดัเลอืกให้เป็นสมาชกิของกลุม่ 

SI มากท่ีสดุในอาเซยีน แสดงให้เหน็ถงึพฒันาการและศกัยภาพ
ของตลาดทุนไทยทีไ่ด้รบัการยอมรบัในตลาดทนุโลกอย่างต่อเนือ่ง  

น ัง น
เปนทางเลือกที่ชวยให ูลงทุนมี อมูล
เ ื่อ ิ าร า ล ตัดสินใ ลงทุนในหุนที่มี
คุ า  ใน เดียวกัน กชวย ั นา ล
สงเสริมการเติบโตทางเ ร กิ  สังคม ล
สิ่ง วดลอม ใหมีความสมดุล ล ยั่งยืน 
ดังนัน หุนยั่งยืน ึง ือเปนกาวที่ยิ่งใหญ
ที่ ุดปร กาย นวคิด การลง น าง
รั ด    
ให รหลายยิ่ง ึนในปร เท ทย อีกทัง
เปนการสรางความเ ม ง องหวงโซคุ คา
ในตลาดทุนใหสามาร รองรับการเติบโต

องเ ร กิ ในร ย ยาว

นอกจากส่งเสรมิบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ เข้าสู่
กระบวนการประเมนิด้านความยัง่ยนืในระดบัสากลแล้ว ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ยังมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานความยั่งยืนของบริษัท
จดทะเบยีนไทยทัง้ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ และตลาดหลกัทรพัย์  
เอ็ม เอ ไอ ให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล โดยร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆ 
ในตลาดทนุไทย ได้แก่ ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ส�านักงาน ก.ล.ต.) สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมบริษัท
หลักทรัพย์ไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
และมูลนิธิเพื่อคนไทย จัดท�าและเผยแพร่รายชื่อหุ้นยังยน
หร 6 ครั้งแรกในปี 
2558 โดยพิจารณาและคัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนที่มีผล
การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลผ่าน
เกณฑ์ของการประเมินความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
หรือเป็นบรษิทัจดทะเบยีนทีไ่ด้รบัคดัเลอืกให้เป็นสมาชกิของกลุม่ 

SI ในปีเดียวกัน ซ่ึงในท่ีสุดมีบริษัทจดทะเบียนท่ีได้รับ 
คดัเลอืกให้อยูใ่นรายชือ่หุน้ยัง่ยนืประจ�าปี 2558 รวม 51 บรษิทั 
จ�าแนกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จ�านวน 
46 บริษัท และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จ�านวน 5 บริษัท 
นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จดัท�าหนงัสอื Sustainable 

evelopment Showcases 2015  ส�าหรบัเผยแพร่กรณศีกึษา 
ทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ใีนการด�าเนนิธรุกจิตามแนวทางการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจ�า
ปี 2558 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางให้บริษัท 
จดทะเบียนอ่ืนน�าไปเป็นต้นแบบของการพัฒนาธุรกิจเพื่อ
ความยั่งยืนต่อไป

น ัง น  
กา า ั แ งการ กระดั า ร าน ลาด น ู ากล
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นอกเหนือจากการพัฒนาคุณภาพด้านการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังตระหนักดีว่าบุคลากรของบริษัท
จดทะเบียนที่มีบทบาทในการเชื่อมต่อธุรกิจกับตลาดทุน อาทิ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานนักลงทุนสัมพันธ์ งานด้านการเงินและ
การลงทุน เป็นอกีหนึง่องค์ประกอบส�าคญัในการสร้างความเข้มแขง็ให้ธรุกจิสามารถเตบิโตอย่างยัง่ยนื ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จงึมุง่
พัฒนาศักยภาพของกลุ่มบุคลากรดังกล่าวให้มีการใช้ทักษะด้านการบริหารจัดการและการวางแผนกลยุทธ์ไปสร้างโอกาส 
ทางการเงินการลงทุนแก่ธุรกิจ อันจะน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและตลาดทุนโดยรวม   

การพัฒนา ู า น า พ
นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor elations  I ) มีบทบาทส�าคัญ
ต่อการสร้างความเชื่อมั่นและเป็นกลไกส�าคัญในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของบริษัทจดทะเบียนสู่ผู้ลงทุน ผู้สนใจลงทุน 
นักวิเคราะห์ บรษิทัหลกัทรพัย์ ผูจ้ดัการกองทนุ และสือ่มวลชน
ต่อบรษิทัจดทะเบยีน เพือ่แสดงให้เหน็ว่าธรุกจิมกีารด�าเนนิงาน
อย่างโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงให้ความส�าคัญต่อเผยแพร่ความรู้ควบคู่
กับการพัฒนาเคร่ืองมือและยกระดับมาตรฐานงานนักลงทุน

สัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  

การพัฒนา า รูงาน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาและยกระดับงานนักลงทุน

สมัพนัธ์ให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดทนุอย่างต่อเนือ่ง โดยก�าหนด
กลยุทธ์การพัฒนาส�าหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานนักลงทุน
สัมพันธ์ผ่านการอบรม 8 หลักสูตรใน 3 ระดับ ได้แก่ 

• ร ดั พน าน เน้นการสร้างความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบั
งานนักลงทุนสัมพันธ์ รวมทั้งเครื่องมือท่ีจ�าเป็น 
ต่อการปฏิบัติงาน  

• ร ดั กลาง เน้นการเผยแพร่แนวปฏบิตัท่ีิดเีพือ่น�าไปสู่
การด�าเนนิงานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

• ร ดั สง เน้นกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ที่น�าไปสู่
การประยกุต์ใช้กบังานนกัลงทนุสมัพนัธ์ และสอดแทรก
ประเด็นด้านความยั่งยืนในเนื้อหาการอบรมด้วย 

 

การพัฒนา และ ง ร ั ด ะ น

ในปี 2558 มบีรษิทัจดทะเบยีนเข้าอบรมจ�านวน 242 บรษิทั 
โดยมีบริษัทจดทะเบียนที่เข้าอบรมเป็นครั้งแรกถึง 76 บริษัท 
นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีกระบวนการส่งเสริมความ 
เข้าใจและสนบัสนนุงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ในเชงินโยบายผ่านการ
สมัมนา EO workshop และ S  Talk รวมทัง้การเข้าพบผูบ้รหิาร
ระดับสูงแบบรายบริษัท เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็ส�าหรบักลุม่ผูบ้รหิารระดบัสงูและสร้างการมส่ีวนร่วม
ก�าหนดทศิทางการพฒันางานนกัลงทนุสมัพนัธ์ให้เหมาะสมกบั
ความต้องการของอุตสาหกรรม ในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ได้พบปะและท�าความเข้าใจกบับรษิทัจดทะเบยีนแล้ว 58 บรษิทั 
จากการตอบรบัและมส่ีวนร่วมในกระบวนการพฒันางาน I  ที่
เกดิขึน้ตลอดปี 2558 สะท้อนให้เหน็ว่าบรษิทัจดทะเบยีนตระหนกั
ถงึโอกาสในการพฒันางานนกัลงทนุสมัพนัธ์มากขึน้อย่างต่อเนือ่ง

นอกจากนี ้ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ยงัได้รเิริม่โครงการ SET s 
I  dvisory rogram ตั้งแต่ปี 2554 โดยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
ด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์เพือ่ให้ค�าปรกึษาเชงิลกึ โดยวเิคราะห์ปัญหา
และร่วมวางแผนกลยทุธ์รวมถงึพฒันาระบบงานด้านนกัลงทนุ
สมัพนัธ์ให้แก่บรษิทัจดทะเบยีนอย่างต่อเนือ่งเป็นระยะเวลา 1 ปี 
เพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษิทัจดทะเบยีนสามารถด�าเนนิงานด้านนกัลงทนุ
สมัพนัธ์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ในปี 2558 มบีรษิทัจดทะเบยีน
เข้าร่วมโครงการจ�านวน 12 บริษทั ท�าให้ยอดรวมบริษทัจดทะเบยีน
ที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2554 - 2558 รวมเป็น 73 บริษัท
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การพัฒนา ร ง และ ง างการพัฒนางาน
การพัฒนาแนวปฏิบัติและคู่มือการด�าเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนางาน 

นกัลงทุนสัมพนัธ์เพือ่ช่วยให้เกดิการน�าแนวปฏบิตัไิปปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธภิาพและเหน็ผลเป็นรปูธรรม ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จงึได้
จัดท�าคู่มือ ก้าวแรกสู่งานนักลงทุนสัมพันธ์  ตั้งแต่ปี 2555 เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินงานส�าหรับนักลงทุนสัมพันธ์มือใหม่ 
ต่อมาในปี 2557 มีการจัดท�า จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์  เพื่อเป็นแนวทางให้นักลงทุนสัมพันธ์มีหลักการปฏิบัติงานท่ี
สอดคล้องกบัหลกับรรษทัภบิาล และปี 2558 ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้จดัท�าเครือ่งมอืเพือ่อ�านวยความสะดวกให้นกัลงทนุสมัพนัธ์ 
มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ได้แก่

•  คอื การรวบรวมข้อมลูส�าหรบัเตรยีม
ความพร้อมในการด�าเนนิงานของนกัลงทนุสมัพนัธ์
เบือ้งต้น แบ่งเป็น 3 ระดับคอื Getting eady for I O 
asic ractices และ dvance ractices 

•  คือ การส�ารวจข้อมูลเพื่อให้ 
นักลงทุนสัมพันธ์มีข้อมูลประกอบการวางแผนและ
ปฏิบัติงาน 

•  คอื การรวบรวมรายชือ่ผูป้ฏบิตังิาน
นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่
นักลงทุนและนักวิเคราะห์ในการติดต่อกับบริษัท
จดทะเบียน นอกจากน้ี จากการจดัท�า I O irectory 
ท�าให้ทราบว่า ปัจจบุนับรษิทัจดทะเบยีนมนีกัลงทนุ
สัมพนัธ์มากถงึ 85% จากจ�านวนบรษิทัจดทะเบยีน
ทั้งหมด 

นอกจากนี ้ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ยงัส่งเสรมิการด�าเนนิงาน
ของนักลงทุนสัมพันธ์ โดยจัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบ 
ผู้ลงทุน หรือ Opportunity ay (Opp ay) เพื่อให้บริษัท 
จดทะเบยีนได้เปิดเผยผลการด�าเนนิงานต่อผูล้งทนุ นกัวเิคราะห์ 
และสือ่มวลชนเป็นรายไตรมาส ซึง่จากผลส�ารวจการด�าเนนิงาน
ด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ประจ�าปี 2558 ของบรษิทัจดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จ�านวน 188 บรษิทั  พบว่าบรษิทัจดทะเบยีน 
72% เข้าร่วมกจิกรรม Opp ay โดยมจี�านวนการเข้าร่วมเฉลีย่ 
2.71 ครั้ง จาก 4 ครั้งต่อปี สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทจดทะเบียน
ให้ความสนใจร่วมกิจกรรม Opp ay เพื่อเป็นช่องทางหนึ่ง
ในการด�าเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์

ระ ลการพัฒนางาน
เมือ่บรษิทัจดทะเบียนได้รับความรู้และมเีคร่ืองมอืส�าหรบัพฒันางานนกัลงทนุสมัพนัธ์แล้ว ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จงึมกีารประเมนิ

ผลการด�าเนินงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบรษิทัจดทะเบยีน เพือ่พฒันาประสทิธผิลและการด�าเนนิงานนกัลงทนุสมัพนัธ์อย่างต่อเนือ่ง 
โดยได้รับความสนใจจากบริษัทจดทะเบียนเป็นจ�านวนมาก สะท้อนจากอัตราการเข้าร่วมรับการพิจารณารางวัลนักลงทุน
สมัพนั ย์ ดเยยม  ที่่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี โดยปี 2558 มีจ�านวนบริษัทจดทะเบียนเข้า
ร่วมถงึ 188 บรษิทั เพิม่ขึน้ 6% จากปี 2557 โดยตลอดระยะ 5 ปีทีผ่่านมา มสีดัส่วนของบรษิทัจดทะเบยีนทีเ่ข้าร่วมมากขึน้ถงึ 58% 
สะท้อนให้เหน็ว่าบริษทัจดทะเบียนมคีวามตืน่ตวัและเหน็โอกาสในการสร้างมลูค่าเพิม่จากงานนกัลงทนุสมัพนัธ์มากขึน้อย่างต่อเนือ่ง
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รางนักการ งน าพ กั ลาด น
ผู้บรหิารระดบัสงูด้านการเงนิและบญัช ี ( hief inancial 

Of cer  O) รวมถึงผู้ปฏิบัติงานสายการเงินและบัญชีของ
บรษิทัจดทะเบียน มบีทบาทส�าคัญต่อการเสริมสร้างเสถยีรภาพ
และความมัน่คงทางการเงนิของธรุกจิ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จงึให้
ความส�าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐาน
การด�าเนินงานของกลุม่บคุลากรดังกล่าว ผ่านกจิกรรมต่างๆ เช่น 
การอบรม Strategic O in apital arkets  เพือ่พฒันาทกัษะ
การบรหิารกลยทุธ์ด้านการเงนิแก่ O ของบรษิทัจดทะเบยีน
ให้พร้อมส�าหรบัการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ
และสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทนุเพือ่สร้างโอกาสทางธรุกจิ
ทีย่ัง่ยนื ผูเ้ข้าอบรมจะได้เรียนรู้บทบาทและความรับผดิชอบของ 

O รวมถึงการพฒันาทมีงานและระบบงานให้มปีระสทิธภิาพ 
ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมี
ความเชีย่วชาญ ตลอดจนผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียน ผูส้อบบญัชี 
และที่ปรึกษาทางการเงินที่มีประสบการณ์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
น�าความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในปี 2558 มี O และผู้เตรียมพร้อมส�าหรับ
การเป็น O ของบรษิทัจดทะเบยีนเข้าร่วมโครงการจ�านวน 50 คน

นอกจากน้ี ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในฐานะหน่วยงานดูแล
คุณวุฒิ erti ed Investment  Securities nalyst ( IS ) 
ซ่ึงเป็นหลักสูตรด้านการวิเคราะห์การลงทุนและการวิเคราะห์
หลักทรัพย์ท่ีได้รับการยอมรับ ได้ด�าเนินโครงการทุนอบรม
และทดสอบคุณวุฒิหลักสูตร IS  ระดับ 1 แก่ผู้ปฏิบัติงาน

สายการเงินและบัญชีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมบุคลากรของบริษัทจดทะเบียนให้สามารถน�าความรู้
ด้านการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยให้การจัดการทางการเงินของบริษัท 
จดทะเบียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในปี 2558 มีบุคลากร
ของบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมโครงการจ�านวน 81 คน 

นอกจากการพฒันาทกัษะวชิาชพีด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์และ
นกัการเงนิของบรษิทัจดทะเบยีนให้มคีณุภาพอย่างต่อเนือ่งแล้ว 
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ยงัได้ร่วมมอืกบัสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
ในการบ่มเพาะและเตรยีมความพร้อมนสิตินกัศกึษาทีม่ศีกัยภาพ 
สู่การเป็นนักลงทุนสัมพันธ์และนักการเงินที่มีคุณภาพให้กับ
ตลาดทนุในอนาคต เพือ่รองรบัความต้องการวชิาชพีดงักล่าวทีม่ี
แนวโน้มสงูขึน้ จงึได้จดัโครงการ 

 ผ่านการอบรมและเวิร์คช้อประยะเวลา 10 วัน 
ซึง่เป็นการจดัต่อเนือ่งเป็นปีที ่2 โดยประเมนิผลสมัฤทธผิูเ้รยีน
จากการน�าเสนอโครงการทีไ่ด้รบัมอบหมาย ซึง่ในปี 2558 มผีูร่้วม
โครงการ 75 คน จากสถาบันอุดมศึกษา 19 แห่งทั่วประเทศ    
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ส�าหรับตลาดหลักทรัพย์ฯ การพัฒนาคุณภาพผู้ลงทุนเป็น
ส่วนหนึง่ของกลยทุธ์การพฒันาธรุกจิ ซึง่เน้นทัง้การขยายฐาน
และการส่งเสรมิคณุภาพผูล้งทนุให้มคีวามรูค้วามเข้าใจ มข้ีอมลู
ทีเ่พยีงพอต่อการตดัสนิใจลงทนุ และมโีอกาสในการเข้าถงึข้อมลู
ด้านการลงทนุอย่างทัว่ถงึและเท่าเทยีม รวมถงึสร้างทศันคตทิีด่ี
และแรงบันดาลใจให้ประชาชนเห็นประโยชน์จากการบริหาร
จัดการเงินออมสู่การลงทุนเพื่อสร้างความมั่งค่ังในระยะยาว 
โดยพิจารณาจากความต้องการและศักยภาพของผู ้ลงทุน
ตั้งแต่การเลือก หุ้นตัวแรก  ผ่านโครงการ 
ซึง่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ร่วมกับบริษทัหลักทรัพย์ 27 แห่ง เผยแพร่
ความรู้และวิธีการลงทุนแบบต่างๆ ภายใต้แนวคิด วางแผน
เลือกหุ้น ลงทุนคุณภาพ  เน้นเนื้อหาความรู้ที่ช่วยให้ผู้ลงทุน
มือใหม่มีทิศทางในการวางแผนและพิจารณาความเสี่ยงเพื่อ
เลือกหุ้นตัวแรกอย่างมั่นใจ ผ่านการสัมมนาและเวิร์คช้อป 
โดยผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์ที่ประสบความส�าเร็จ อีกทั้งมีการ
รวบรวมเอกสารความรู้ เคร่ืองมือ และการสัมมนาย้อนหลัง
ผ่านเว็บไซต์โครงการ our 1st Stock อย่างต่อเนื่องด้วย  

7 www.set.or.th your rststock about.html
8 www.set.or.th education th education.html 

ราง า รู ูการลง น าง าพ

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนา 
ความรู้ตลาดทุน (Thailand Securities Institute  TSI) ยัง 
ส่งเสริมศักยภาพของผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนา
และเผยแพร่ความรู้ด้านการลงทุนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึง
ระดับการวิเคราะห์เพื่อจัดพอร์ตลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผ่านโครงการห้ งเรยนนักลงทุน8  ซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหา 
ท่ีน่าสนใจ เข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์การลงทุน 
ที่หลากหลาย เช่น รอบรู้เรื่องหุ้น ท�าก�าไรด้วยอนุพันธ์ สร้าง
ผลตอบแทนอย่างสม�่าเสมอด้วยตราสารหนี้ สร้างความมั่งคั่ง
ด้วย ET  รวยแบบสูตรส�าเร็จด้วยกองทุน เป็นต้น อีกท้ัง 
มีการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินการลงทุนผ่าน
ช่องทางต่างๆ ท้ังออนไลน์และออฟไลน์อย่างต่อเนื่อง เช่น 
การอบรมสัมมนา คลิปความรู้ บทความ บทเรียนออนไลน์ 
เอกสารเผยแพร่ความรู้ โปรแกรมค�านวณ รวมไปถึงเว็บไซต์ 
โซเชียลมีเดีย รายการโทรทัศน์ สื่อโ ษณา และศูนย์เรียนรู้
การลงทุน (SET Investment enter  SET I ) เพื่อช่วยให ้
ผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูลและความรู้ด้านการลงทุนได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ง ร นนักลง น

น
ลาน View

ลาน น

าน น ู า าน ง าง น ลน
ดแก ั นา น ลน ล ด

าน นกล า า า ง า าร ะ ดแก
รา การ ร ั น งพ พ และ า

3.33 

2.11 

ในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมูลค่าการซื้อขายเฉล่ียต่อวันประมาณ 44,000 ล้านบาท และมีการขยายตัวของผู้ลงทุน 
อย่างต่อเนื่อง โดยมีจ�านวนผู้ลงทุนบุคคลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่า 1 แสนราย ท�าให้ปัจจุบันมีผู้ลงทุนบุคคลกว่า 1.2 ล้านราย 
มีสัดส่วนของมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยสูงถึง 59% ของมูลค่าการซื้อขายรวมในตลาดหลักทรัพย์ (turnover value) ซึ่งมีบทบาท
ส�าคญัต่อสภาพคล่องและเสถยีรภาพของตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จงึมุง่เน้นการเพิม่จ�านวนและพฒันาคณุภาพของผูล้งทนุ 
ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการลงทุนทั้งในด้านผลตอบแทนระยะยาว การบริหารความเสี่ยงในการลงทุน และ
การน�าปัจจยัด้าน ESG มาพจิารณาประกอบการตดัสนิใจลงทนุ อนัจะน�าไปสูก่ารขยายตวัอย่างมเีสถยีรภาพของตลาดทนุไทย

งพัฒนา ูลง น าพ

าน น ู า ร ั นา ง ร นนักลง น
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9 www.set.or.th education th inv classroom roadshow.html 

ร า พร ก น า ู ัง ู ูง า

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งหวังให้คนไทยมีการวางแผนและบริหารการเงินส่วนบุคคลในแต่ละช่วงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพือ่เตรยีมความพร้อมส�าหรบัวยัเกษยีณและสร้างภมูคิุม้กนัให้สงัคมไทยก่อนก้าวสูส่งัคมผูส้งูอาย ุ โดยส่งเสรมิความรูด้้านการเงนิ 
ที่สอดคล้องกับความต้องการพื้นฐานของคนในแต่ละวัย โดยเฉพาะวัยท�างานซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ควรมีทักษะในการจัดสรรรายได้
และเงินออมอย่างมีประสิทธิภาพ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงริเริ่มโ รงการเงนท งต้ งวาง น ป วัต วาม ด พลก วตส
วามมัง ัง เพื่อรณรงค์ให้กลุ่มคนวัยท�างานมีการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบ มีการใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล และสามารถ 

น�าเงินออมไปลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงก่อนวัยเกษียณ โดยเน้นเผยแพร่สาระความรู้ที่น่าสนใจและสอดคล้องกับพฤติกรรม
ของคนแต่ละวยัภายใต้แนวคดิ “หมดหนม ม ลงทนุเพม า วาง นก น ก” ผ่านสือ่ทีผู่ค้นจ�านวนมากสามารถเข้าถงึได้
ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เช่น โซเชียลมีเดีย สื่อบนรถไฟฟ้า รายการโทรทัศน์ และจัดโรดโชว์ในย่านธุรกิจ โดยปี 2558 
มีผู้รับข้อมูลจากสื่อของโครงการกว่า 2.31 ล้านคน 

ูน ร นรูการลง น ก น า ง ด
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ มุง่มัน่สร้างโอกาสในการเข้าถงึความรูด้้านการลงทนุอย่างทัว่ถงึ
และเท่าเทยีม โดยกระจายความรูไ้ปทัว่ประเทศ เพือ่ให้เยาวชนและประชาชนทัว่ไป
มโีอกาสเข้าถงึข้อมลูความรูด้้านการลงทนุทีท่นัสมยั สะดวก และรวดเรว็ยิง่ขึน้ 
โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย 7 แห่งท่ัวประเทศ จัดตั้งศูนย์เรียนรู ้
การลงทนุแบบครบวงจร 9  ภายใต้แนวคดิ 

our Investment enter  ศูนย์เรียนรู้การลงทุนที่ทุกคนเข้าถึงได้  ปี 2558 
มผีูเ้ข้าใช้บรกิารค้นคว้าความรูจ้�านวน 6,561 คน นอกจากนี ้ตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
ยงัได้รวบรวมความรูแ้ละเผยแพร่ข่าวสารกจิกรรมของ SET I  ผ่านเวบ็ไซต์
เพือ่อ�านวยความสะดวกให้ผูส้นใจสามารถเข้าถงึข้อมลูและกจิกรรมได้ตลอดเวลา  

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ เชือ่ว่าการส่งเสรมิความรูด้้านการลงทนุจะช่วยสร้างภมูคิุม้กนั
ให้ผูล้งทนุมพีืน้ฐานความรูท้ีจ่�าเป็นและเพยีงพอต่อการวเิคราะห์ตดัสนิใจลงทนุ
ได้อย่างมีเหตุผล เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง และน�าไปสู่การบริหาร
จัดการเงินลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งแก่ผู้ลงทุนและตลาดทุนอย่างยั่งยืน
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ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมุ่งเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการวางแผน
การเงินเพื่อเกษียณอายุแก่กลุ่ม “มนุ ย์เงนเด น” ผ่าน
โครงการ Employee s hoice  orkplace เพื่อเผยแพร่
ความรูแ้ละประโยชน์ของการเป็นสมาชิกกองทนุส�ารองเลีย้งชพี 
ตลอดจนแนวทางการเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุน
ส�ารองเลีย้งชพีท่ีเหมาะสมกบัตนเอง อกีทัง้ส่งเสรมิการลงทนุ
ผ่านกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LT ) และกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ ( ) เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการสร้าง 
ผลตอบแทนจากเงินออมในระยะยาว 

ปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดกิจกรรมโรดโชว์ส่งเสริมการ
วางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณส�าหรับมนุษย์เงินเดือน
จ�านวน 172,136 คน จากองค์กรต่างๆ รวม 57 แห่ง อีกทั้ง 
มีการจัดท�าเอกสารความรู้ ได้แก่ คู่มือสร้างสุข วัยเกษียณ 
( appy etirement Guide) เอกสารเงินทองต้องวางแผน 
ตอน สร้างสขุวยัเกษียณ...ด้วยกองทนุส�ารองเล้ียงชีพ และคูม่อื 

ปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแพร่รายช่ือหุ้นยั่งยืน ผ่าน
มหกรรมการลงทุน SET in the ity 2015 ภายใต้แนวคิด 
Stock ega Trend โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน
อย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมให้ผู้ลงทุนรวมถึงผู้ที่สนใจลงทุนได้
พิจารณาข้อมูลด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียนไปประกอบ
การตัดสินใจลงทนุ อกีทัง้เป็นการจดุประกายแนวคดิการลงทนุ
อย่างรบัผิดชอบ (responsible investment) ให้แพร่หลายยิง่ขึน้ 
ซ่ึงมผู้ีร่วมรบัฟังการบรรยาย ตอบข้อซกัถาม และร่วมกจิกรรม
เกี่ยวกับหุ้นยั่งยืนกว่า 1,400 คน อีกทั้งมีการเผยแพร่เอกสาร 
บทความ และจัดท�าคลิปวิดีโอแนะน�าหุ้นยั่งยืนผ่านเว็บไซต์10 

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกด้วย

10 www.set.or.th sustainable dev th sr sri tsi p1.html

appy oney ตอน องค์กรสร้างสขุทางการเงนิ เพือ่เผยแพร่
ข้อมลูการวางแผนการเงนิทีส่ร้างสรรค์และมเีนือ้หาทีเ่ข้าใจง่าย 
นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ในการส่งเสริมการลงทุนผ่านกองทุนรวม 
เพื่อวัยเกษียณ ด้วยการพัฒนาช่องทางและระบบซ้ือขาย
กองทุนรวมท่ีทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของ 
ผู้ลงทุน  

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ มุง่สร้างความรูแ้ละทศันคตทิีด่ต่ีอการเตรยีมตวั
เข้าสูว่ยัเกษยีณให้แก่ผูล้งทนุและประชาชนทัว่ไปอย่างต่อเนือ่ง 
โดยประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการผลกัดนั
และส่งเสรมิให้ประชาชนทัว่ไปตระหนกัถงึการออมและการใช้
ประโยชน์จากตลาดทุน เพื่อเตรียมความพร้อมให้สังคมไทย
เข้าสูส่งัคมผูส้งูอายอุย่างมคีณุภาพ ซึง่จะช่วยลดภาระของภาครฐั
จากการขยายตัวของจ�านวนประชากรผู้สูงอายุและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้นในระยะยาว

ง ร การลง น างรั ด
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“ส า นัตวักลาง” คือ ผูใ้ห้ข้อมลูและค�าแนะน�าเกีย่วกบัการลงทนุ ดงันัน้ ภารกจิทีส่�าคญัประการหนึง่ของศนูย์ส่งเสรมิการพฒันา 
ความรู้ตลาดทุน (TSI) คือการพัฒนาและยกระดับความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์ในสถาบันตัวกลางต่างๆ เช่น ผู้แนะน�า
การลงทุน ผู้วางแผนการลงทนุ นกัวเิคราะห์การลงทนุ โดยการส่งเสรมิความรูแ้ละพฒันาศกัยภาพให้บคุลากรของสถาบนัตวักลาง
ปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ช่วยสร้างความเชือ่มัน่ของผูล้งทนุต่อสถาบนัตวักลางและตลาดทนุในระยะยาว

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ มุง่มัน่พฒันาทกัษะและความรู้ของผูป้ระกอบ
วิชาชีพหลักทรัพย์เพื่อให้บริการแก่ผู้ลงทุนอย่างมีมาตรฐาน
และจรรยาบรรณในการปฏบัิตงิาน โดยร่วมมอืกับสมาคมวชิาชพี
ท่ีเกีย่วข้อง เช่น สมาคมบรษิทัหลกัทรพัย์ไทย ( ssociation of 
Thai Securities ompanies  S O) สมาคมบรษัิทจดัการลงทนุ 
( ssociation of Investment anagement ompanies  I ) 
และสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (Investment nalysts 
ssociation  I ) ออกแบบและพฒันาหลกัสตูรความรู้ให้สอดคล้อง 

กับประสบการณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย กลุ่มผูแ้นะน�าการลงทนุ (Investment onsultant) 
และผูป้ระกอบวชิาชพีด้านหลกัทรพัย์ (Investment rofessional)

าน น ู าร ร
พัฒนา ู ระก า พ ลัก รัพ
ง ลาด ลัก รัพ ระ า

ราง ั กลาง า พ

ด า รู ู า น า พ
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ราง ัก าพ ลากร ง ั กลาง แ งแกรง
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านหลักทรัพย์กลุ่มอื่นๆ เช่น นักวิเคราะห์
การลงทนุ (Investment nalyst) เจ้าหน้าทีป่ฏบิตังิานหลกัทรพัย์ 
( ack Of ce ersonnel) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
( uman esources ersonnel) ถือเป็นกลไกส�าคัญในการ
ขบัเคลือ่นและสนบัสนนุให้สถาบนัตวักลางมคีวามเข้มแขง็และ
เตบิโตได้อย่างยัง่ยนื ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จงึร่วมกบัสมาคมวชิาชพี
ทีเ่กีย่วข้อง เช่น Investment nalysts ssociation (I ) และ 

S O Training Institute ( TI) ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงาน
ด้านหลกัทรพัย์ ( OO) และชมรมบรหิารทรพัยากรบคุคลบรษิทั
หลกัทรพัย์ ( ) พฒันาหลกัสตูรอบรมเพือ่เพิม่พนูทกัษะและ
ความสามารถในการปฏบิตังิานของบคุลากรกลุม่นี ้ อกีทัง้เป็นการ
ยกระดับคุณภาพการท�างานและการให้บริการแก่ผู ้ลงทุน
อย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 มีผู้เข้าอบรมรวม 794 คน   

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ยงัรวบรวมกจิกรรมความรูแ้ละข่าวสารทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบวชิาชพีหลกัทรพัย์ เช่น ความรูเ้กีย่วกบั
วชิาชพีด้านหลกัทรพัย์ รายละเอยีดหลกัสตูร การสอบใบอนญุาต
ท่ีเกี่ยวข้อง ผ่านห้องเรียนรู้ผู้ประกอบวิชาชีพออนไลน์  ใน
รูปแบบ Evening class, e-training การสัมมนา และเว็บไซต์11

กระดั า ร าน า พ าง น ง
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ มบีทบาทต่อการจดัการมาตรฐานความรูแ้ละ
ใบอนญุาตของผูป้ระกอบวชิาชพีหลกัทรพัย์ (Licensing Standard 

evelopment) โดยการพฒันาเนือ้หาความรู ้คลงัข้อสอบ และ
บริหารการทดสอบทั้งหลักสูตรผู้แนะน�าการลงทุนและคุณวุฒิ 
erti ed Investment and Securities nalyst rogram หรอื IS  

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งมีการตรวจประเมินคุณภาพ
ของศูนย์ทดสอบ 2 แห่งอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 มีผู้เข้ารับ
การทดสอบหลกัสตูรผูแ้นะน�าการลงทนุรวม 69,541 คน เพิม่ขึน้ 
50% จากปี 2557 สะท้อนให้เห็นว่าวิชาชีพหลักทรัพย์ได้รับ
ความสนใจเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นอย่างมาก  
 
นอกจากนี ้ตลาดหลกัทรพัย์ฯ มุง่พฒันาหลกัสตูรทดสอบ IS  
ซึง่เป็นคณุวฒุทิีใ่ช้ประกอบการขึน้ทะเบยีนเป็นนกัวเิคราะห์และ
ผูจ้ดัการกองทนุ ตัง้แต่ระดบัพืน้ฐาน ระดบัการวเิคราะห์หลกัทรพัย์ 
และระดบัการสงัเคราะห์กลยทุธ์การลงทนุ เพือ่สร้างนกัวเิคราะห์
การลงทนุทีม่ศีกัยภาพด้วยการส่งเสรมิความรูด้้านการวเิคราะห์
และการบริหารการลงทุนเชิงลึกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยม ี
ผู้เข้าสอบรวม 2,464 คน ในปี 2558 

11 www.set.or.th professional knowledge onlineseminar.html

ัด น ู า ลัก ู ร
ูแนะนาการลง น พ น าก

าพ ราง ลาด น าพ
ผูแ้นะน�าการลงทนุ หรือ Investment onsultant (I ) มบีทบาท
อย่างมากต่อการให้ค�าแนะน�าและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การตัดสินใจของผู ้ลงทุน ดังนั้นการยกระดับ I  ให้เป็น 
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักทรัพย์และอนุพันธ์แบบเชิงลึก จึงจ�าเป็น
ต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการที่มีคุณภาพและ
รองรับความหลากหลายของผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีแนวโน้ม
เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง ซึง่น�าไปสูก่ารขยายฐานผูล้งทนุเพือ่สร้าง
การเติบโตที่ยั่งยืนของตลาดทุน โดยเน้นพัฒนา I  ให้เป็น 
ผู้เชีย่วชาญ (specialist) ตามประเภทผลติภณัฑ์การลงทนุและ
สอดคล้องกบัแผนพฒันาวชิาชพี (career roadmap) ของธรุกจิ
หลกัทรพัย์ ผ่านโครงการทนุอบรมต่างๆ เช่น The I  Leader, 
The E uity specialist, The T E  specialist, unior I  

rokers, Evening class for I  เป็นต้น โดยในปี 2558  
มีผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา I  จ�านวน 2,705 คน ซึ่งมากกว่า
ปี 2557 ที่มีผู้เข้าร่วม 1,978 คน
 
นอกจากนี ้ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ยงัได้ขยายบทบาทและความร่วมมอื
ด้านความรูไ้ปสู่ประเทศในกลุม่อนภุมูภิาคลุม่น�า้โขง ได้แก่ ลาว 
กมัพชูา เมยีนมา และเวยีดนาม โดยจดัท�าคู่มอืมาตรฐานความรู้
ส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพผู้แนะน�าการลงทุนด้านตราสารทุน 
(G S E uity Investment onsultants Licensing Standard 
actbook) ผ่านคณะท�างานด้านการพัฒนามาตรฐานความรู้

ผูป้ระกอบวชิาชพีของตลาดทนุอนุภมูภิาคลุ่มน�า้โขง หรอื G S 
rofessional Education orking ommittee (G S E ) 

เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาความรูข้องผูป้ระกอบวชิาชพี
หลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่ม G S อีกด้วย

%50
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2,033
าน นน นัก ก า ดรั น

รงการ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมุ่งเพิ่มโอกาสและเตรียมความพร้อมให้
นิสิตนักศึกษาเข้าสู ่การเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพรุ่นใหม่ของ
ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสถาบันฝึก
อบรมสมาคมบรษิทัหลกัทรพัย์ไทย ( S O Training Institute  
TI) และมหาวทิยาลยัเครอืข่ายทัว่ประเทศ 26 แห่ง สนบัสนนุ

ทุนอบรมและทดสอบหลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะน�าการลงทุน
ทั้งด้านหลักทรัพย์และอนุพันธ์ ผ่านโครงการ ew reed I  

- et เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและช่วยสร้างแรงจูงใจ
ให้บุคลากรที่มีศักยภาพเข้าสู่วิชาชีพหลักทรัพย์ ปี 2558 มี
นิสิตนักศกึษาได้รบัทนุกว่า 1,948 คน โดยมผีูส้อบผ่านจ�านวน 
755 คน คิดเป็น 39% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ท่ีมีสัดส่วน 
ผู้สอบผ่านต่อผู้รับทุนเท่ากับ 28%

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังร่วมกับ I  ส่งเสริมและ
เตรยีมความพร้อมให้นิสตินักศึกษาระดับปริญญาโททีม่ศีกัยภาพ
เข้าสู่วิชาชีพนักวิเคราะห์การลงทุนผ่านโครงการ ew reed 

nalyst - et โดยสนับสนุนทุนอบรมความรู้และทดสอบ
หลกัสตูร IS  ระดับที ่1 ซ่ึงเป็นคุณวฒุทิีจ่�าเป็นต่อการประกอบ
วิชาชีพนักวิเคราะห์การลงทุน ปี 2558 มีผู้ได้รับทุนจ�านวน 
85 คน อีกท้ังมคีณาจารย์ของมหาวทิยาลยัเครอืข่ายทัง้ในกรุงเทพฯ  
และภูมิภาคสนใจร่วมโครงการอีก 20 คน

ราง ล ด ู น าง รก ลัก รัพ



การ
ร าร งคกร าง

ัง

น



ตลาดหลกัทรพัย  มโีครงสรางและกระบวนการ 
กากบัดแูลกจิการทีส่ะทอนใหเหน็ถงประสทิธภิาพ 
ของคณะกรรมการ ผู บริหาร และพนักงาน 
ในการบรหิารและดาเนนิงาน เพือ่เพิม่คณุภาพ 
และขีดความสามารถในการพั นาองคกร 
ใหเตบิโตอยางยัง่ยนื โดยคานงถงการสรางประโยชน
แกผูมีสวนไดเสีย  

์กรทย ห  
ราง น าน ง รร ั าล
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ราก าน ง ง กร

การกากั
ด ล าร ี่ดี

ตลาดหลักทรัพย  กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ   
ใหสอดคลองกับมาตร านการกากับดูแลกิจการสากลขององคกร 
เพือ่ความรวมมอืทางเ ร กจิและการพั นา    

     และหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ัทจดทะเบียน เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติงานของ
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของกลุมตลาดหลักทรัพย  ใหยดถือ
และปฏบิตัติามอยางเครงครดั โดยป  ตลาดหลกัทรพัย  ไดทบทวน
และปรับปรุงเนือหานโยบายการกากับดูแลกิจการ โดยระบุเพิ่มเติมเรื่อง
การใหผูมีสวนไดเสยีสามารถแจงเบาะแสหรอืรองเรยีนมาทีต่ลาดหลกัทรพัย  
เพือ่ใหสอดคลองกบัแนวทางการกากบัดแูลกจิการทีด่ตีามมาตร านสากล
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คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีบทบาทส�าคัญในการให้แนวทางและค�าแนะน�าต่อการก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ 
แผนด�าเนินงาน รวมทั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดทั้งระยะสั้นและระยะยาวขององค์กร อีกทั้งมีหน้าที่ก�ากับดูแลให้การด�าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ง ระก ง ะกรร การ ลาด ลัก รัพ
องค์ประกอบของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย
กรรมการ 11 ท่าน มาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้ง 
จากส� านักงานคณะกรรมการก� ากับหลักท รัพย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ส�านักงาน ก.ล.ต.) จ�านวน 5 ท่าน และ 
ผู้ทรงคณุวุฒทิีไ่ด้รบัเลอืกตัง้จากบรษิทัสมาชกิ จ�านวน 5 ท่าน 
มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี 

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 10 ท่านจะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มาจาก
การสรรหาของคณะอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
เพื่อมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้จัดการอีก 1 ท่าน ซึ่งมี
วาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 4 ปี ทั้งนี้ คุณสมบัติของ
กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัย์ฯ พจิารณาจากความรู้ 
ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงาน โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามพระราชบัญญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ พ.ศ. 2535  
ตามมาตรา 160

า น ระ ากการ ร าร
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ มกีารแบ่งแยกอ�านาจด�าเนนิการ 
หน้าที ่ และความรบัผดิชอบทีเ่ป็นอสิระจากฝ่ายบรหิารอย่างชดัเจน 
โดยก�าหนดว่า “ปร านกรรมการ” ต้องได้รบัเลอืกจากกรรมการ 
ทีม่ไิด้เป็นบคุคลเดียวกับ “ ้ ดัการ” และไม่มคีวามสมัพนัธ์ใดๆ 
กบัฝ่ายจดัการ เพือ่ให้มกีารถ่วงดลุอ�านาจและไม่ให้อ�านาจเบ็ดเสร็จ
ตกอยู่ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง อันจะท�าให้ระบบควบคุมภายใน
ไม่มีประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส และเป็นอุปสรรคต่อการ
ตรวจสอบ

ระ ล งการ ระ ะกรร การ
การประชมุคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ เป็นหน้าทีห่ลกัของ
คณะกรรมการเพื่อใช้อ�านาจร่วมกันในการพิจารณาตัดสินใจ 
และมมีตใิห้ฝ่ายจดัการน�าไปด�าเนนิการเพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์
และเป้าหมายของตลาดหลกัทรพัย์ฯ อกีทัง้เป็นช่องทางสือ่สาร
และแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างคณะกรรมการ ในปี 2558 
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทัง้ 11 ท่านมอีตัราการเข้า
ร่วมประชุมเฉลี่ย 91% จากจ�านวน 18 ครั้ง สะท้อนให้เห็นถึง
การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ะกรร การ ง ง กร

ง ระก ง ะกรร การ าน น
พ า น ระ ากการ ร าร

า ง น ู ร าร น ู ร าร

(1) แต่งตั้งจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
     หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5 4 1 - 5

(2) เลือกตั้งจากบริษัทสมาชิก 5 4 1 - 5

(3) กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 - 1 1 -

ร 11 8 3 1 10

ั รา ล การ าร ระ ง
ะกรร การ ลาด ลัก รัพ

%91

การ ร าร ง กร าง ัง น
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การพฒันาและ ระ น ลการ ั งาน ง ะกรร การ
ในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งส่งเสริมการพัฒนาความรู้
และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 
รวมถงึพฒันาความรูค้วามเข้าใจในประเดน็ทีเ่กีย่วกบับรรษัทภบิาล
และความยั่งยืน เช่น การประชุมสัมมนา nited ations 
Sustainable Stock Exchange  South East sia 2015 และ 
The 2015 sian oundtable on orporate Governance 
เป็นต้น

ส�าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มอบหมายให้คณะ
อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็น
ผู ้พิจารณาและให้ค�าแนะน�ากระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส โดยมีการสรุปผลการประเมินเสนอ
ต่อคณะกรรมการ เพื่อร่วมกันหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏบิตังิานอย่างต่อเนือ่ง โดยก�าหนดรปูแบบการประเมนิผล
เป็น 5 รปูแบบ ได้แก่ การประเมนิทัง้คณะ การประเมนิรายบคุคล 
(ประเมนิตนเอง) การประเมนิรายบคุคล โดยกรรมการท่านอืน่ 
(แบบไขว้) การประเมนิประธานกรรมการ และการประเมนิทกัษะ 
ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ



การ ร าร ง กร าง ัง น
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คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ มอบหมายให้คณะอนกุรรมการบรรษทัภบิาลและความรบัผดิชอบต่อสงัคม คณะอนกุรรมการ
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน คณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะอนกุรรมการตรวจสอบ ท�าหน้าทีพ่จิารณา ทบทวน 
และผลักดันนโยบายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ฯ สู่ความยั่งยืนให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นรายไตรมาส 

การกากั ดูแลงานดาน รร ั าลและ า ัง น

การ าร า า า ัง น ง ลาด ลัก รัพ
คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ได้พจิารณาก�าหนดเป้าหมายและกลยทุธ์การพฒันาความยัง่ยนื
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ SET Sustainable Stock Exchange 
(SET SSE) Goals ให้สอดคล้องกับกรอบการพฒันาความยัง่ยนื 
เพื่อเป็นทิศทางในการปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม 

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ก�าหนดจรรยาบรรณกลุม่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
หรอื ode of onduct ให้เป็นข้อบงัคบัการปฏบิตังิานส�าหรบั
กรรมการ ผู้บรหิาร และพนกังานของตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยมี
การสื่อสารให้รับทราบตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาร่วมงาน และมี
การเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัจรรยาบรรณฯ ผ่านอเีมล Intranet 
และกจิกรรม G ay เพือ่ให้ทกุคนตระหนกัถงึบทบาทหน้าที่
ทีพ่งึปฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะแนวปฏิบัตเิร่ืองการซือ้ขาย
หลกัทรพัย์ของกรรมการและพนักงาน และการต่อต้านคอร์รปัชัน่ 

ในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทบทวนและปรับปรงุแนวปฏบิตัิ
เกีย่วกบัการซ้ือขายหลักทรัพย์ของกรรมการและพนกังาน เรือ่ง 
การได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่หลกัทรพัย์จดทะเบยีนส�าหรับพนักงาน
ของกลุม่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยเพิม่เตมิเกณฑ์เก่ียวกบัหลกัทรพัย์
จดทะเบยีนทีห้่ามลงทนุ ( estricted List) ให้สอดคล้องกบัมาตรการ
ก�ากบักระบวนการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ เพือ่ให้
เกดิความชดัเจน ความโปร่งใส สร้างความเชือ่มัน่แก่ผูม้ส่ีวนได้เสยี
อย่างไรกต็าม หากพนกังานหรือผูม้ส่ีวนได้เสยีพบเหน็การกระท�า
ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องตามจรรยาบรรณฯ สามารถแจ้ง
เบาะแสและร้องเรียนโดยตรงต่อประธานคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบผ่านช่องทางอเีมลและไปรษณย์ี โดยฝ่ายตรวจสอบ
ภายในและฝ่ายก�ากับกิจกรรมองค์กรเป็นผูรั้บผดิชอบด�าเนนิการ
พจิารณาและตรวจสอบข้อเทจ็จรงิอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

รร า รร กล ลาด ลัก รัพ

มกีารตดิตามและรายงานผลต่อคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
อย่างต่อเนือ่ง ซึง่การด�าเนนิงานจะค�านงึถงึความปลอดภยัและ
ถือเป็นความลับภายใต้มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลหรือ
ให้เบาะแส โดยในปี 2558 ไม่พบข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
การละเมิดหรือฝ่าฝนจรรยาบรรณฯ

ในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่ือสารเป้าหมายดังกล่าวให้
พนกังานรบัทราบผ่านกจิกรรมและช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง 
เช่น เวร์ิคช้อปเกีย่วกบักลยทุธ์ด้านความยัง่ยนืส�าหรบัพนกังาน  
กิจกรรม G ay รวมท้ังจัดท�าส่ือความรู้ด้านการพัฒนา
ตลาดหลกัทรพัย์เพือ่ความยัง่ยนื เช่น คลปิวดิโีอ และโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

ง าง ร ง ร น

ChairmanOfTheAuditCommittee@set.or.th

ระ านค ะ นกรรมการ ร ส
า ร ส า น
าคาร ลาด ลัก รัพ แ ง ระ

นนรั ดา ก ดนแดง กรง พ
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ง ดน นา าน รรั ัน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการ 
ต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ทกุรปูแบบ โดยก�าหนดให้นโยบาย
และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ( nti- orruption 
Guideline) เป็นส่วนหนึง่ของจรรยาบรรณกลุม่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
ทีพ่นกังานตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทกุคนต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั 
ซึ่งครอบคลุมประเด็นการต่อต้านสินบนและทุจริตคอร์รัปชั่น 
การให้หรือรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด ความเป็นกลางทาง 
การเมอืง และการบรจิาคเพือ่การกศุลหรอืการให้เงนิสนบัสนนุ 

ในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศมาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีครอบคลุมถึงกรรมการ อนุกรรมการ 
และผูเ้ชีย่วชาญของตลาดหลกัทรพัย์ฯ อกีทัง้ขยายการส่งเสรมิ
แนวปฏบิตักิารต่อต้านคอร์รปัชัน่ไปสูคู่ค้่าทางธรุกจิด้วย โดยระบุ
ไว้ในข้อก�าหนดงานจดัซือ้จดัจ้าง (Term of eference  TO ) 
อย่างชัดเจน 

นอกจากนี ้ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ยงัร่วมหารอืกบัส�านกังาน ก.ล.ต. 
เพือ่หาแนวทางในการน�านโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน่ไปด�าเนนิการ
ในตลาดทนุให้เกดิประสทิธผิลอย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้สนบัสนนุให้
พนักงานร่วมแสดงเจตนารมณ์และรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
คอร์รปัชัน่ในวนัต่อต้านคอร์รปัชัน่แห่งชาตกิบัหน่วยงานภาครฐั
และเอกชนเป็นประจ�าทุกปี

ันแ ง รร ั าลและ า ัง น
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดกิจกรรม G ay เป็น
ประจ�าทุกปี เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเร่ือง 
บรรษทัภบิาลและจรรยาบรรณกลุม่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
ให้พนักงานทุกระดับได้ตระหนักถึงความส�าคัญ
ของการปฏิบัติงานบนความถูกต้อง และสามารถ 
น�าแนวปฏิบัติใน ode of onduct ไปปรับใช ้
ในงานประจ�าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2558 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลและกลยุทธ์
การพฒันาตลาดหลกัทรพัย์เพือ่ความยัง่ยนื ภายใต้ 
แนวคิด “ ” เพื่อส่งเสริมให้
พนักงานมีส ่วนร ่วมในการขับเคลื่อนองค์กร 
ไปสู่เป้าหมาย ควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีพนักงาน
เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน
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การ ร าร า ง ด
ู กัน ง ง กร

ตลาดหลกัทรพัย  ตระหนกัถงการเตรยีมความพรอมเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงทางเ ร กจิ สงัคม และ
สิง่แวดลอม ไมวาจะเปนความผนัผวนทางเ ร กจิ ความกาวหนาทางเทคโนโลย ีภยัพบิตั ิรวมถงก ระเบยีบ
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหองคกรสามารถดาเนินกิจการไดอยางปกติ ตอเนื่อง และมีความยั่งยืน อีกทังเปนการ
บรรเทาความเสยีหายทีอ่าจเกดิขนตอผูมสีวนไดเสยีและทรพัยสนิขององคกร 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการวางระบบการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กร (Enterprise isk anagement  E ) ให้อยู ่ 
ในระดับท่ีเหมาะสม เพียงพอ สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร
และมาตรฐานสากล โดยก�าหนดให้เป็นความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับที่ต้องค�านึงถึงความเสี่ยง 
ในการปฏิบัติงานของตนเองและองค์กร

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบหมายให้คณะอนกุรรมการ 
บริหารความเสี่ยงท�าหน้าที่ก�ากับดูแล ให้ความคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะ รวมทัง้ตดิตามผลการบรหิารความเสีย่งอย่างต่อเน่ือง 
โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงท�าหน้าที่ประสานงาน สนับสนุน
เครือ่งมอืประเมนิความเสีย่ง และให้ค�าแนะน�าเก่ียวกบัการบรหิาร
ความเส่ียงแก่พนักงานในหน่วยงานที่เป็นเจ้าของความเสี่ยง 
(risk owners) เช่น การประเมินความเสี่ยงและการควบคุม
ตนเอง ( isk and ontrol Self- ssessment  S ) 
การติดตามสถานะความเสี่ยงหลักจากตัวชี้วัดความเส่ียง 
(key risk indicators) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
ความเสีย่งขององค์กร โดยมกีารรายงานความคบืหน้าต่อผูบ้รหิาร
และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกเดือน  
และรายงานต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจ�า
ทุกไตรมาส

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ตามกรอบการบรหิารความเสีย่งของ ommittee of Sponsoring 
Organi ations of the Treadway ommission หรือ OSO 
และมาตรฐาน ISO31000 2009 isk anagement rinciple 
and Guidelines โดยแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการความเสี่ยง
ด้านการเงิน และความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
อกีทัง้ก�าหนด isk ppetite และ isk Tolerance ในภาพรวม
ขององค์กรเพื่อใช้เป็นกรอบการพิจารณา cceptance one 
และ ejection one ของความเสีย่งองค์กร ซึง่จะมส่ีวนเชือ่มโยง
กบัการด�าเนนิงานขององค์กร และผลกระทบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี

รง รางการ ร าร า ง กระ นการ ร าร า ง

า งดานกล
ในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมุ ่งพัฒนากระบวนการ
บริหารความเส่ียงให้สอดคล้องและครอบคลุมเป้าหมายและ
กลยุทธ์ขององค์กร เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ เช่น 
การวิเคราะห์และพิจารณาความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์และ
บริการใหม่ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ได้มีแนวทางและมาตรการจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสม 
เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
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า งดาน ั การ
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ เตรยีมความพร้อมด้านทรพัยากรและระบบงาน 
ส�าหรับรองรับภาวะวิกฤตหรือเหตุภัยพิบัติร้ายแรงที่จะส่งผล
กับองค์กร โดยจัดท�าแผนด�าเนินธุรกิจต่อเนื่อง ( usiness 

ontinuity lan  ) ตามมาตรฐานสากล เพื่อบรรเทา
ความรุนแรงจากความเสียหายหรือการสูญเสียของชีวิตและ
ทรัพย์สิน อีกท้ังร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น บริษัท 
จดทะเบียน บริษัทสมาชิก สมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
สมาชิกส�านักหักบัญชี จัดการทดสอบระบบในลักษณะเสมือน
จริงเป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าแผนด�าเนินธุรกิจต่อเนื่อง
สามารถน�าไปปฏิบัติ ได ้อย ่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิด
สถานการณ์จริง

ราง า ัน นระ น ล าร น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหัวใจส�าคัญของระบบ

การซื้อขายหลักทรัพย์และระบบงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
หากเกิดความขัดข้องหรือเสียหายจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
และผูม้ส่ีวนได้เสยีในวงกว้าง ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จงึได้วเิคราะห์ 
ติดตาม และก�าหนดมาตรการจัดการความเส่ียงของระบบ
คอมพวิเตอร์ทีส่�าคญัอย่างเป็นระบบ รวมทัง้มกีารทดสอบแผนกู้
ระบบงานส�าคัญ ( isaster ecovery lan  ) เป็น
ประจ�าทกุปี โดยมหีน่วยงานตรวจสอบคอมพวิเตอร์ (IT udit) 
ท�าหน้าที่สอบทานระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ส�าคัญเพื่อให้
มั่นใจว่าระบบงานดังกล่าวด�าเนินการสอดคล้องกับมาตรฐาน
สากลที่ครอบคลุมถึงการรักษาความลับ ความน่าเชื่อถือ และ
ความพร้อมในการใช้งาน

ดา นน รก าง รง
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ให้ความส�าคญักบัการจดัการความเสีย่ง

ด้านการทุจริต (fraud risk management) โดยมีมาตรการ
จดัการความเสีย่งและการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ เช่น 
การแบ่งแยกหน้าท่ีและการก�าหนดระดับอ�านาจด�าเนินการ 
ที่ชัดเจน เป็นต้น รวมถึงติดตามผลและรายงานสถานะความ
เสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงและ
ส่วนก�ากับกิจกรรมองค์กรมีหน้าท่ีติดตามผลและรายงาน
สถานะการด�าเนินงานต่อผู้บริหารระดับสูง คณะอนุกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง คณะอนกุรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการ
จัดการความเสี่ยงได้ทันสถานการณ์และมีประสิทธิภาพ 

ร ลากร พร พ นา
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความส�าคัญกับการเตรียมพร้อม

บคุลากรทีจ่ะเป็นผูส้บืทอดต�าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู จงึได้จดัท�า
แผนการสืบทอดต�าแหน่ง (succession plan) ของกรรมการ 
และผู ้จัดการ รวมถึงผู ้บริหารระดับสูงอย่างต่อเน่ือง โดย
ก�าหนดคุณสมบัติและกระบวนการพิจารณาสรรหาอย่างเป็น
ระบบและโปร่งใส รวมท้ังมกีารจดัท�าแผนพฒันาความสามารถของ
ผู ้สืบทอดต�าแหน่ง (successor) รายบุคคล เพื่อเตรียม
ความพร้อมขององค์กรในการสร้างผู้บริหารขึ้นทดแทนใน
ต�าแหน่งงานส�าคัญ 

ด้านการพัฒนาคุณภาพตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความ
ส�าคัญกับการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนให้สามารถเติบโตได้
อย่างยั่งยืนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เช่น การส่งเสริม
การระดมทุนผ่านเครื่องมือทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ และ
การพัฒนาบรรษัทภิบาล เป็นต้น นอกจากนี้ ในปี 2558 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังบูรณาการระบบข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ เอม็ เอ ไอ ศูนย์รบัฝาก
หลักทรัพย์ ส�านักหักบัญชี และศูนย์พัฒนาธุรกิจเพ่ือความ
ยัง่ยนื มารวบรวมไว้ทีเ่วบ็ไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพือ่อ�านวย
ความสะดวกให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการผ่าน 
ช่องทางเดยีว อกีทัง้ยงัมุง่พฒันาและเผยแพร่เน้ือหาความรูด้้าน
การเงนิการลงทุนอย่างต่อเนือ่งผ่านโครงการ ห้องเรยีนนกัลงทนุ  
ส�าหรับผู้ลงทุนและผู ้ที่สนใจลงทุนผ่านช่องทางออนไลน ์
ที่เข้าถึงได้โดยง่าย
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า งดานการ งน
บริษัท ส�านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ�ากัด ของกลุ่มตลาด
หลกัทรพัย์ฯ ผูใ้ห้บริการและท�าหน้าทีเ่ป็นคู่สญัญากลาง ( entral 

ounterparty  ) ระหว่างผูซ้ื้อและผูข้ายหลักทรพัย์ โดยรบั
ภาระความเสีย่งจากการเป็นผูร้บัประกนัการช�าระราคาและการ
ปฏบิตัติามภาระผกูพนัทีเ่กดิจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์ จงึก�าหนด
มาตรการเพือ่ควบคมุความเสีย่งกรณทีีบ่รษิทัสมาชกิไม่ปฏบิตัิ
ตามภาระผกูพนั โดยการจดัตัง้กองทนุทดแทนความเสีย่งในระบบ
ช�าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย์ อกีทัง้มกีารปรบัปรงุหลกัเกณฑ์
ตามมาตรฐาน rinciples for inancial arket Infrastructures 
หรอื I และมกีารพฒันาระบบช�าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ 
อย่างต่อเน่ืองตามมาตรฐาน European arket Infrastructure 

egulation หรือ E I  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เกี่ยวข้อง

า งดานการ ั า ก ระ
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ยดึถอืประโยชน์ขององค์กรและผูม้ส่ีวนได้เสยี
ภายใต้ความถกูต้องของกฎหมายและจรยิธรรม โดยก�าหนดไว้
ในจรรยาบรรณกลุม่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ซึง่กรรมการและพนกังาน
ทกุคนต้องปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั โดยเฉพาะข้อปฏบิตัเิกีย่วกบั
การซือ้ขายหลกัทรพัย์ของกรรมการและพนกังาน และการไม่เข้า 
ไปเกีย่วข้องกบักจิกรรมหรอืธรุกรรมอนัจะน�าไปสูค่วามขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ เพือ่ป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์จากการ
ปฏบิตัหิน้าทีม่ชิอบ โดยมฝ่ีายบรหิารความเสีย่งและส่วนก�ากบั
กจิกรรมองค์กรท�าหน้าทีใ่ห้ค�าแนะน�า ตดิตาม และรายงานผล
การด�าเนนิงานให้คณะอนกุรรมการบรรษทัภิบาลและความรบัผดิชอบ
ต่อสังคม รวมถึงคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รับทราบ
อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้มัน่ใจว่าผูเ้กีย่วข้องทกุคนสามารถปฏบิตังิาน
ให้สอดคล้องกบักฎเกณฑ์ในจรรยาบรรณกลุม่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยในปี 2558 ไม่พบการร้องเรยีนหรอื
รายงานว่าคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 
มส่ีวนเกีย่วข้องกบัการละเมดิจรรยาบรรณกลุม่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ  
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Digital Exchange 
กา ู ลาด น รพร แดน
จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ทาใหระบบเทคโนโลยีสารสนเท กลายเปนสวนหน่งของ
ชีวิตประจาวัน ตลาดหลักทรัพย  จงมีการปรับตัวอยางตอเนื่องและไมหยุดนิ่งที่จะพั นาระบบงานและ
บริการที่ชวยใหผูมีสวนไดเสียสามารถเขาถงตลาดทุนไดสะดวกยิ่งขน โดยเนนการพั นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเท ใหเทียบเทามาตร านระดับสากล ภายใตกรอบบรร ัทภิบาลดานเทคโนโลยีสารสนเท  หรือ  

 เพือ่สรางความเชือ่มัน่ดานประสทิธภิาพและความปลอดภยัแกผูมสีวนไดเสยี อกีทงัมุงสูความเปน 
  เพือ่รองรบัการขยายตวัทางเ ร กจิและเชือ่มตอตลาดทนุไทยกบัตลาดทนุอ่ืน  อยาง 

ไรพรมแดน 

กการลง น
แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (IT aster lan) 
ปี 2553-2558 ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ มุง่พฒันาระบบคอมพวิเตอร์
ให้มีเสถียรภาพรองรับการขยายตัวและความหลากหลายของ
การลงทุนภายใต้ระบบงานเดยีว (single platform) โดยเฉพาะ
การพัฒนาระบบซื้อขาย ระบบช�าระราคา และระบบเผยแพร่
ข้อมลูหลกัทรพัย์ให้มปีระสทิธภิาพและมคีวามมัน่คงปลอดภยั
ตามมาตรฐานสากล ISO IE 20000 และ ISO IE 27001 
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทจดทะเบียน บริษัทสมาชิก ผู้ลงทุน 
และผู้พัฒนาระบบ เป็นต้น

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ มุง่พฒันาระบบซือ้ขาย หรอื SET O E T 
และระบบช�าระราคา หรอื SET LE  ส�าหรบัตลาดตราสารทนุ
และตลาดอนุพนัธ์อย่างต่อเนือ่ง เพือ่รองรบัปรมิาณการซือ้ขาย
ที่เพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์และสกุลเงินที่หลากหลาย อีกทั้งสามารถ
เชือ่มต่อกบัตลาดหลกัทรพัย์ทัว่โลกได้อย่างสะดวกและรวดเรว็
มากย่ิงขึน้ รวมถงึพฒันาระบบก�ากบัและตรวจสอบการซือ้ขาย
หลักทรัพย์ หรือ SET T  อย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามและ
ตรวจสอบสภาพการซื้อขายที่ไม่เหมาะสมหรือเข้าข่ายกระท�า
ความผิด 

ในปี 2558 ตลาดหลกัทรพัย์ฯ สามารถพฒันาระบบ SET LE  
ทีค่รอบคลมุถงึตลาดตราสารทนุ โดยการเชือ่มต่อระบบงานของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และส�านักหักบัญชีกับระบบงานของ
บริษัทสมาชิกโดยตรง (straight-through processing) อีกทั้ง
สามารถรองรบัรายการช�าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย์ระหว่าง
บรษิทัสมาชกิและคสัโตเดยีน (pre-settlement matching system) 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดขั้นตอนในการท�างาน  
โดยมีระบบตรวจสอบภาระการส่งมอบแบบเรียลไทม์เพื่อลด
ความเสี่ยงจากการผิดนัดช�าระราคา 

นอกจากนี้ ตลาดอนุพันธ์ยังมีการเปิดระบบซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าทีอ้่างองิสนิค้าเกษตร เพือ่รองรบัการขยายตวัของ
ตลาดอนุพันธ์และผลิตภัณฑ์การลงทุนท่ีหลากหลายมากขึ้น 
จากการด�าเนินงานดังกล่าวท�าให้ตลาดอนุพันธ์ได้รับรางวัล
นวตักรรมด้านเทคโนโลยยีอดเยีย่ม ( est Technology Innovation  
by an Exchange) ปี 2558 จาก utures and Options orld 
( O ) โดยรางวลันีเ้ป็นรางวลัทีม่อบให้แก่ตลาดอนพุนัธ์ทีม่กีาร
พัฒนาด้านเทคโนโลยีท่ีโดดเด่น สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกลไกในการเพิ่มมูลค่าแก่ธุรกิจและผู้มี
ส่วนได้เสีย
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ก ูลการลง น
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ พฒันาระบบเผยแพร่ข้อมลูการซือ้ขาย หรอื SET EE  ให้เกดิประสทิธภิาพอย่างต่อเนือ่ง ผ่านบรกิารระบบ
ข้อมูลออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดอนุพันธ์ หรือ SET arket nalysis and eporting Tool (SET S T) 
เพื่อเป็นช่องทางเข้าถึงข้อมูลประกอบการตัดสินใจและวิเคราะห์การลงทุนซึ่งมีความครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา เช่น ข้อมูล 
การซ้ือขาย ข้อมูลงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น เหมาะส�าหรับผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

พัฒนาน ั กรร พ รก ัง น
นอกจากการพฒันาระบบการซ้ือขายและบริการข้อมลูหลกัทรพัย์
และอนพุนัธ์ให้มปีระสทิธภิาพอย่างต่อเนือ่งแล้ว ตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
ยงัค�านึงถงึการพฒันากระบวนการท�างานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
การด�าเนินธรุกจิและตอบสนองความต้องการของผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ด้วยการพัฒนาระบบการจดทะเบียนหลักทรัพย์ผ่านระบบ
อเิลก็ทรอนิกส์ หรอื igital I O ครอบคลมุหลกัทรพัย์หลากหลาย
ประเภท ซ่ึงจะช่วยให้บรษิทัจดทะเบยีนลดภาระ ลดระยะเวลา 
และความซ�้าซ้อนจากการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นหลักทรัพย์
เข้าจดทะเบยีน โดยมรีะบบตดิตามกระบวนการรบัหลกัทรพัย์
ทีม่ปีระสทิธภิาพและมคีวามปลอดภยัสงู อกีทัง้สามารถตดิตาม
สถานะการยื่นค�าขอผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็วมากขึ้น
 
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ท�าการปรบัปรงุข้อมลูและบรกิารต่างๆ ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านเว็บไซต์และระบบ SET pp ให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลและ
บริการด้านการลงทุนผ่านระบบ SET S S EE ด้วย
บัญชีผู้ใช้เพียงบัญชีเดียว (single sign-on service) เพื่อลด
ความซ�า้ซ้อนในการสร้างบญัชผีูใ้ช้และเพิม่ความสะดวกในการ
ตดิตามข้อมลูและบริการของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น การสมัมนา
และอบรมออนไลน์ การเข้าถงึข้อมลูบรษิทัจดทะเบยีนซ่ึงครอบคลุม 
ถึงทั้ง Opportunity ay และเมนูหุ้น การลงทะเบียนออนไลน์ 
เป็นต้น อีกทั้งมีการเพิ่มช่องทางสื่อสารและเผยแพร่ความรู ้

ผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อตอบสนองพฤติกรรมการบริโภคข้อมูล
ข่าวสารของคนรุ่นใหม่ด้วย  

ส�าหรับการบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์หรือ ata center 
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ยงัคงมุง่ขยายขดีความสามารถโดยการพฒันา 
ประสทิธภิาพในการรบัส่งข้อมลู (market data) ไปยงัผูใ้ช้บรกิาร
ให้รวดเรว็มากขึน้ และส่งเสรมิการใช้เทคโนโลย ี virtuali ation 
และ cloud services เพือ่เพิม่ศกัยภาพของทรพัยากรภายในศนูย์
ให้มปีระสทิธภิาพอย่างต่อเนือ่ง อกีทัง้มกีารพฒันาระบบเครอืข่าย 
ให้มเีสถยีรภาพและมคีวามปลอดภยัตามมาตรฐานสากลเพือ่สร้าง
ความมัน่ใจแก่ผูใ้ช้บรกิารและสร้างโอกาสในการแข่งขนัทางธรุกจิ

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
และระบบงานดิจิทัลภายในองค์กร (SET digital workplace) 
โดยการพัฒนาเครื่องมือและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เทคโนโลยี
ให้ทันสมัยรองรับการใช้งานบนระบบเครือข่ายออนไลน์ เพื่อ
ความสะดวกรวดเรว็และเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของ
บุคลากร อีกทั้งช่วยลดเวลาและทรัพยากรในการท�างานด้วย 
เช่น ระบบการลงทะเบียน  ode, I  hone, One rive 
in Office365, epartment ortal on loud และ SET  
Enterprise pp เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสนับสนุนช่องทางบน
โซเชยีลมเีดยีส�าหรบัพนกังานผ่านแอพพลเิคชัน่บนโทรศพัท์มอืถอื 
เช่น SET ammer เป็นต้น 
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ง ร การ า
ลัก รัพ าง รง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหน้าที่ตรวจสอบและก�ากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อให้เกิดกระบวนการซื้อขายท่ีเป็นธรรม (fair 
trade) และยกระดับความเช่ือมั่นของตลาดทุนผ่านมาตรการก�ากับดูแลท้ังเชิงป้องปราม (preventive) และการตรวจสอบ
การซื้อขาย (preliminary investigation) เช่น การติดตามให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 
การก�ากับดูแลการส่งค�าสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจน�าไปสู่การสร้างราคาหลักทรัพย์ การให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ด้วย 
บัญชี ash alance กรณีที่สภาพการซ้ือขายผิดปกติและไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับ และการตรวจสอบกระบวนการซื้อขาย
ที่ไม่เป็นธรรม เป็นต้น

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ มรีะบบการตดิตามและตรวจสอบการซือ้ขาย
แบบ real-time surveillance (SET T ) ซ่ึงเป็นมาตรฐาน
เดียวกับตลาดหลักทรัพย์ชั้นน�าทั่วโลก เพื่อให้การก�ากับดูแล
การซื้อขายหลักทรัพย์มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานสากล โดยเมือ่พบว่าสภาพการซือ้ขายของหลกัทรพัย์ 
ผิดปกติโดยไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ  
จะด�าเนินการดังนี้  

1. ติดตามบริษัทจดทะเบียนให้ช้ีแจงพัฒนาการส�าคัญ
ที่ยังไม่ได้เปิดเผย และอาจส่งผลให้สภาพการซื้อขายผิดปกติ

2. แจ้งเตือนให้บริษัทสมาชิกมีมาตรการด�าเนินการตาม
ความเหมาะสมเมือ่พบการส่งค�าสัง่ซือ้ขายหลกัทรพัย์ทีผ่ดิปกติ 
เช่น พฤตกิรรมการส่งค�าสัง่ซือ้ขายทีเ่ป็นการชีน้�าราคา เป็นต้น 

3. ด�าเนนิมาตรการป้องกนัความเสีย่งด้านการช�าระราคา 
และความเสีย่งต่อระบบซือ้ขายโดยรวม (มาตรการ Trading alert 
และ Turnover list) ดังนี้

 ให้ลกูค้าซือ้หลกัทรพัย์ด้วยบญัช ี ash alance 
 ให้ลกูค้าซือ้หลกัทรพัย์ด้วยบญัช ี ash alance 

และห้ามน�าหลักทรัพย์นั้นมาเป็นหลักประกัน
ในการก�าหนดวงเงินซื้อขายของลูกค้า

 ให้ลกูค้าซือ้หลกัทรพัย์ด้วยบญัช ี ash alance 
และห้ามน�าหลักทรัพย์นั้นมาเป็นหลักประกัน
ในการก�าหนดวงเงนิซือ้ขายของลกูค้า และห้าม 
การหกักลบราคาค่าซือ้และค่าขายหลกัทรพัย์
กันในวันเดียวกัน ( et settlement)

อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาขยายระยะเวลาการใช้มาตรการแต่ละระดับออกไปได้ตามความเหมาะสม และ
อาจประกาศหยุดพักการซ้ือขายเป็นการช่ัวคราว ( alt) ในกรณีท่ีหลักทรัพย์มีสภาพการซื้อขายท่ีผิดปกติหรือเปลี่ยนแปลง 
ไปอย่างมากโดยไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน

ลัก รัพ า ก
Trading alert list

ระดั การ า รการ
Trading alert list 

า รการ

Cash balance

คร ท 

คร ท 

คร ท 

Net Settlement
า นา กทร นน าเ น 

ก ร กน นการกา น
เ น ือ า อ กคา
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ู า พัน ร ง รก
ตลาดหลกัทรพัย  ตระหนกัดวีาคูคามคีวามสาคั ตอการพั นา
ธุรกิจทังระยะสันและระยะยาว จงเนนการพั นาแบบมีสวนรวม
ตังแตกระบวนการจัดซือจัดหาและการบริหารคูคาอยางเปนระบบ 
มคีวามโปรงใส และใหประโยชนทีเ่ปนธรรมแกทกุ าย เพือ่สรางโอกาส
ใหคูคาเติบโตไปพรอมกันอยางยั่งยืน

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ยงัสนบัสนนุผูป้ระกอบการทกุราย ทกุขนาด รวมทัง้ผูป้ระกอบการ
ท้องถิ่นและกิจการเพื่อสังคมให้มีโอกาสน�าเสนอสินค้าหรือบริการอย่างโปร่งใส
และเท่าเทียมกันทุกราย โดยพิจารณาถึงคุณภาพและความเหมาะสมของราคา
เป็นส�าคญั อกีทัง้ไม่สนบัสนนุหรอืซือ้สนิค้าและบรกิารทีล่ะเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา 
และหลกีเลีย่งการด�าเนนิธรุกจิร่วมกบัคูค้่าทีใ่ช้แรงงานผดิกฎหมาย รวมถงึมกีาร
สือ่สารและแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รปัชัน่ให้คูค้่ารบัทราบและปฏบิตัิ
ตามอย่างเคร่งครัด 

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังส่งเสริมคู่ค้าให้มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
ของธรุกจิ เช่น คณุภาพสนิค้าและบรกิาร ระยะเวลาของการส่งมอบ ควบคูไ่ปกบั
การค�านึงถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยปี 2558 
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ มกีารศกึษาและพฒันาแนวปฏบิตัสิ�าหรบัจดัท�า “ ม รย รรม
ทาง ุรก สาหรั ้า” ให้สอดคล้องกับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และค่านิยมของธุรกิจ ประกอบด้วยประเด็นส�าคัญ คือ 
จรยิธรรมและบรรษทัภบิาล แรงงานและสทิธมินษุยชน และการจดัการสิง่แวดล้อม 
โดยจะน�าแนวปฏิบัติดังกล่าวไปด�าเนินการตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป 
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การดูแลและพัฒนาพน
ักงา

น
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พนักงานของตลาดหลักทรัพย  ไดรับ 
การปลูก งใหตระหนักเสมอวาการมา
ทางานในทกุ  วนั ไมเพยีงแตทาเพือ่ตนเอง 
และเพ่ือองคกรเทานนั แตเปนการทางานเพือ่
สวนรวม เพือ่ประโยชนของประเท ชาตดิวย

พ ัก า   พลั
ลาด ลัก รัพ แ ง ระ

ส มสรพนักงาน ลาด ลัก รัพ แ ง ระ
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เราทุกคน คือ 
ลั  าร ั นา

ราง กา า

พนักงาน  คือ ทรัพยากรที่มีคุณคาอยางยิ่งตอการหยั่งรากความยั่งยืนใหกับองคกร ตลาดหลักทรัพย  
จงมุงบมเพาะพนักงานใหเติบโตไปพรอมกับองคกร ดวยการพั นาความรูและสรางประสบการณภายใต
วั นธรรมองคกรที่เขมแข็ง เพื่อหลอหลอมทุกคนใหเปนพลังนาพาองคกร ตลาดทุน และสังคมไปสูการ
เติบโตอยางยั่งยืน 

ัด นพนักงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้ระเบียบปฏิบัต ิ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2544 ตั้งแต่การ
สรรหาพนักงานทีพ่จิารณาจากคณุสมบตั ิ ความรูค้วามสามารถทีเ่หมาะ
สมกับงาน และมีทัศนคติที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรเป็นส�าคัญ  
โดยจะประกาศรบัสมคัรงานภายในองค์กรก่อน เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน
มีโอกาสสับเปลี่ยนและหมุนเวียนงาน (job rotation) ตามความสนใจ
และความถนดั หากกรณไีม่มพีนกังานทีม่คีณุสมบตัติรงตามต�าแหน่งงาน 
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะรบัสมคัรคดัเลอืกบคุคลภายนอกผ่านช่องทางออนไลน์
ที่เข้าถึงง่าย โดยผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามต�าแหน่งงานจะต้องเข้ารับการ
สอบข้อเขียนและสอบสมัภาษณ์ ส�าหรบัการสรรหาผูบ้รหิารระดบัสงูจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน รวมถงึได้รบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
โดยกระบวนการสรรหาจะเป็นไปอย่างมีระบบและโปร่งใส ค�านึงถึงความ
เสมอภาคทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สถาบันการศึกษา ความพิการหรือ
ทุพพลภาพ และมิได้มีการน�าความสมัพนัธ์ส่วนบคุคลหรอืสทิธพิเิศษใดๆ 
มาเป็นเกณฑ์พจิารณาคดัเลอืก ปัจจบุนัตลาดหลกัทรพัย์ฯ มพีนกังานที่
เป็นผูพ้กิารจ�านวน 4 คน โดยในสิน้ปี 2558 มพีนกังานรวม 718 คน  
ซึง่เป็นพนกังานใหม่คดิเป็นร้อยละ 4%
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าง แ น นง ด

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ มุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาพฤตกิรรมและการเรยีนรู ้
ของพนักงานให้สอดรับกับการเติบโตขององค์กรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสร้างการมีส่วนร่วมอย่าง
ต่อเนื่อง ผ่านวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยมหลัก (core value) 
ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกอบด้วย การให้ความส�าคญักบัลกูค้า  
(client focused) การปฏบิตังิานเชงิรกุ (proactive) การยดึมัน่ 
ในความซ่ือสตัย์โปร่งใส (integrity) และการร่วมท�างานเป็นทมี  
(teamwork) โดยในปี 2558 มกีารจดักจิกรรมเสรมิสร้างให้พนกังาน 

การพัฒนาและดูแลพนักงาน

พนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความหลากหลาย ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งหล่อหลอมทัศนคติการท�างานให้สอดคล้องกับ
วฒันธรรมขององค์กร โดยการสร้างค่านิยมในการท�างานทีมุ่ง่ความส�าเรจ็และความภาคภมูใิจในงานของตนเอง อกีทัง้เน้นการท�างาน 
เป็นทีมและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้เกิดบรรยากาศการท�างานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ 
และการท�างานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรและตอบสนองความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย

ัฒน รร ง กร พาะ า น

นอยกวา  ป 
 คน

 ป 
 คน 

มากกวา  ป 
 คน

ต่ำกวา
ปรญญาตร  คน

ปรญญาตร  คน ปรญญาโท  คน ปรญญาเอก  คน 

นวน นั าน รวม  คน นวน นั าน ย ามอาย

นวน นั าน ย ามค ว  

าย  คน

  คน

31%

69%

7%17% 76%

Client Focused 
ใหความสำคัญกับลูกคา
เขาใจลูกคา สงมอบผลิตภัณฑ
และบร�การที่เหนือความคาดหวัง
และพรอมจะชวยใหลูกคาไดรับ
โอกาสทางการเง�นที่ดีที่สุด

Proactive
ปฏิบัติงานเชิงรุก
มองไปขางหนา กลาคิด กลาทำ พรอมรับ
ความเปลี่ยนแปลง เพ�่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพ�่อผลักดันองคกรสูความสำเร็จ

Integrity
ยึดมั่นในความซื่อสัตย โปรงใส

Teamwork
ทำงานรวมกันเปนทีม

ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย 
โปรงใส อยางมืออาชีพ 
เพ�่อเสร�มสรางความนาเชื่อถือ
ขององคกร 

สื่อสารอยางสรางสรรค สรางพลัง
จากการทำงานเปนทีม ดวยความเขาใจ 
ไวใจและรวมมือรวมใจ เพ�่อความสำเร็จ
รวมกันขององคกร พนักงาน ลูกคา
และผูที่มีสวนเกี่ยวของ

ัฒน รร ง กร า าน ลัก

มคีณุลกัษณะทีจ่�าเป็นต่อการพฒันาองค์กร ได้แก่ การปฏบิตังิาน 
เชงิรุก ความใส่ใจและรับผดิชอบต่องาน และการรับฟังความคดิเหน็ 
ของผูอ้ืน่ โดยผ่านกระบวนการสือ่สารระหว่างผูบ้รหิารกบัพนกังาน  
เพื่อให้พนักงานมีความตระหนักและเข้าใจในคุณลักษณะที่
สอดคล้องกบัวฒันธรรมองค์กร อกีทัง้มกีารค้นหาพนกังานทีม่ ี
คณุลกัษณะของการปฏบิตังิานเชงิรกุทีโ่ดดเด่น เพือ่เป็นต้นแบบ  
(role model) ให้พนักงานคนอื่นๆ น�าไปปฏิบัติตาม     
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ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตระหนกัถงึการสร้างทมีงานทีเ่ข้มแขง็และ 
หล่อหลอมพนักงานให้เป็นทิศทางเดียวกับวัฒนธรรมองค์กร 
จงึได้จดักจิกรรม SET Olympics 2015 เพือ่ส่งเสรมิการท�างาน 
ร่วมกนัเป็นทมี โดยใช้กฬีาเป็นตวัเชือ่มความสมัพนัธ์ภายในองค์กร 
และส่งเสรมิให้พนกังานมสีขุภาพดี ผ่านประเภทกีฬาทีส่ร้างสรรค์  
สนกุสนาน และเหมาะกบัพนกังานทกุเพศทกุวยั เช่น แบดมนิตนั 
ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส วิ่ง และปั่นจักรยาน ซึ่งปี 2558 มีสถิติ
การมส่ีวนร่วมจากพนักงานเกือบทัง้องค์กร รวมระยะทางการวิง่ 
และจักรยาน 100,040 กิโลเมตร12 นอกจากนี้ ในปี 2558 
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ยงัจดักิจกรรม I love SET Trip 2015 จ�านวน 
3 รุน่ มพีนกังานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 90% โดยเน้นให้พนกังาน
ได้รู้จักเพื่อนต่างสายงานเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพภายใน
องค์กรผ่านกิจกรรมสันทนาการที่สร้างสรรค์ อีกทั้งยังได้ท�า
กิจกรรมเพื่อสังคมด้วย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งสร้างบรรยากาศการท�างานที่เปิดกว้าง
และสร้างความใกล้ชิดกันภายในองค์กร โดยเน้นการส่ือสาร 
สองทางระหว่างผูบ้รหิารและพนกังาน ผ่านช่องทางการสือ่สาร
ที่หลากหลายและง่ายต่อการเข้าถึงทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ เพือ่ให้เกดิความร่วมมอืในการพฒันาองค์กร
ไปสู่เป้าหมาย เช่น การประชุม Townhall อินทราเน็ต และ 
โซเชียลมีเดีย การส�ารวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 
เป็นต้น

พัฒนา แ ง

าร าง ดก าง

ฯยพัรทกัลหดาลตนใยาภราสอ่ืสราก

llahnwoT มุชะรปราก Intranet 
Application 
on mobile

การสำรวจ
รกคงออตนัพกูผมาวค

12 บันทึกระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม - 25 กันยายน 2558
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พัฒนา ัก าพ
กั ง กร

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ส่งเสรมิศกัยภาพของพนกังานให้สอดคล้อง 
กบัพนัธกจิขององค์กรและสมรรถนะของพนกังาน เพือ่พฒันา 
ให้พนกังานสามารถเตบิโตไปพร้อมกบัองค์กรอย่างเท่าเทยีมกนั 
อันจะน�าไปสูก่ารเพิม่พลงัให้ธรุกจิเพือ่ตอบสนองความต้องการ 
ของผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างมปีระสทิธภิาพ ผ่านกระบวนการเรยีนรู ้
หลากหลายรูปแบบที่เหมาะกับหน้าที่ความรับผิดชอบของ
พนักงาน เช่น การอบรมสมัมนา การแบ่งปันประสบการณ์ การฝึก 
ปฏบิตัใินงาน การท�างานข้ามสายงาน เป็นต้น โดยการพฒันา 
โปรแกรมการเรียนรู้ของพนักงานจะค�านึงถึงความสอดคล้อง
กับทิศทางธุรกิจ โอกาสการเติบโตในหน้าที่ตามสายวิชาชีพ 
และศักยภาพตามระดับของพนักงานเป็นส�าคัญ 

ปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จดัอบรมภายใน (in-house training) 
ส�าหรบัผูบ้รหิารและพนกังาน โดยมุง่เน้นหลกัสตูรด้านการเป็นผูน้�า 
และการบรหิารจดัการ (leadership and managerial skill) รวมถงึ 
การจัดกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ (sharing) รวมท้ังส้ิน  
54 หลกัสูตร มผีูบ้ริหารและพนกังานเข้าร่วมรวมทัง้สิน้ 2,768 วนั  
(man-days) ส�าหรบัการอบรมภายนอก (external training) มผีูบ้ริหาร 
และพนักงานเข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 1,110 วัน (man-days) า ล ัน ร ง

พนักงาน น

ัน

ระดับ

6 วัน

6 วัน

4 วัน

คาเฉลี่ยวันอบรม (man-days)

ู ู ัดการ น

ู น การ
และร ง ู น การ

พนักงาน

นอกจากนี ้ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ยงัสนบัสนนุทนุการศกึษาระดบั 
ปริญญาโททั้งในประเทศและต่างประเทศให้แก่พนักงานเป็น
ประจ�าทกุปี โดยพจิารณาจากคณุสมบตัขิองพนกังานและสาขา 
ทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิตังิาน เช่น สาขาการเงนิ เศรษฐศาสตร์  
เทคโนโลยสีารสนเทศ กฎหมาย และการบรหิารธรุกจิ ในปี 2558  
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ มอบทุนการศกึษาระดบัปรญิญาโทในต่างประเทศ  
จ�านวน 4 ทุน อีกทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้พนักงานเข้าอบรม
หลักสูตรหรือทดสอบความรู้ด้านหลักทรัพย์ การลงทุน หรือ
ภาษาเพือ่อาชพีเพือ่ประโยชน์ต่อการพฒันาทกัษะและวชิาชพี 
ของพนักงาน
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จากประสบการณในการทางาน ส พ ต  ทาใหผมเชือ่วา 
ถาเราตังใจจริงและมีความพยายามมากพอ จะไมมีอะไร
ทีเ่ราทาไมได ซง่กเ็ปนทิ ทางเดยีวกบัที ่ตลาดหลกัทรพัย  
พยายามหลอหลอมใหพนักงานทุกคนทางานเปนทีม 
คานงถงประโยชนของทกุ  คน มคีวามเชือ่มัน่ในตวัเองและทมี 
เพื่อนาพาองคกรไปสูเปาหมาย ผมมั่นใจวาเราทุกคน 
คอืสวนสาคั ของการพั นาตลาดหลกัทรพัย  ใหเปน
เสาหลักที่แข็งแกรงของตลาดทุนและเ ร กิจไทย
  
 
    ย ล รยะ น

ประธาน
สโมสรพนกังานตลาดหลกัทรพัยแหงประเท ไทย ป 

พ ั แ งการ นร
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ สนบัสนนุให้พนกังานมปีระสบการณ์ท�างาน 
ที่หลากหลาย และสามารถท�างานร่วมกันเป็นทีมในรูปแบบ
การท�างานข้ามสายงาน (cross functional team) เพื่อให้เกิด
สัมพันธภาพท่ีดีภายในองค์กรจากความร่วมมือของพนักงาน
หลากหลายฝ่ายงาน ซ่ึงมบีทบาทหน้าทีแ่ละทกัษะทีแ่ตกต่างกนั 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการวางแผน การแสดง
ความคดิเหน็ การแก้ไขปัญหา และการพฒันาร่วมกัน เพือ่ให้เกดิ
บรรยากาศการเรยีนรู้ทีส่ร้างสรรค์และน�าไปสูก่ารบรรลุเป้าหมาย
ที่องค์กรวางไว้ 

“สโมสรพนกังานตลาดหลกัทรพัย์ฯ” หรอื ส.พ.ต. เป็นช่องทาง 
ส�าคญัท่ีเปิดโอกาสให้พนักงานได้ท�างานร่วมกันเป็นทมีในรปูแบบ 
การท�างานข้ามสายงาน โดยพนักงานที่สนใจจะสมัครเพื่อรับ
คดัเลอืกเป็นคณะกรรมการ ส.พ.ต. ซ่ึงสรรหามาจากการเลอืกตัง้ 
และการแต่งตั้งคราวละ 21 คน มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 1 ปี 
หน้าท่ีของคณะกรรมการ ส.พ.ต. คอืการเป็นตวัแทนพนกังาน 
ในการขบัเคลือ่นกจิกรรมและส่งเสรมิให้เพือ่นพนกังาน รวมถงึ 
ครอบครัวของพนักงานมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง องค์กร และสังคม 

ในปี 2558 คณะกรรมการ ส.พ.ต. ด�าเนินงานภายใต้แนวคิด 
“ให้ทุกวันเป็นวันสุข” โดยมุ่งมั่นที่จะท�าให้พนักงานทุกคน 
มคีวามสขุกบัการใช้ชวีติในทีท่�างาน อกีทัง้ส่งเสรมิความร่วมมอื
ในการท�างานเพือ่ช่วยเพิม่ประสทิธผิลในการปฏบิตังิานต่างๆ 
ให้ส�าเร็จลุล่วง จากแนวคิดดังกล่าวสะท้อนออกมาในรูปแบบ
กิจกรรมส�าคัญในปีที่ผ่านมา เช่น SET Olympics 2015 และ 
I Love SET Trip 2015 ซึง่ได้รบัการตอบรบัเป็นอย่างด ีเหน็ได้จาก
การมส่ีวนร่วมของพนักงานทัง้องค์กร นอกจากน้ี คณะกรรมการ 
ส.พ.ต. ยงัด�าเนนิกจิกรรมเพือ่สงัคมอืน่ๆ เช่น การบรจิาคโลหติ 
การท�าบญุตกับาตรประจ�าเดอืน รวมทัง้จดักจิกรรมในวาระหรอื
โอกาสส�าคัญต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ กิจกรรมปีใหม่ เป็นต้น  

ผูท้ีป่ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นคณะกรรมการ ส.พ.ต. นอกจากจะได้เรยีนรู้
การท�างานร่วมกับผู้อื่นแล้ว ยังมีโอกาสในการท�างานเพื่อหา
ประสบการณ์ที่หลากหลายนอกเหนือจากงานประจ�า รวมทั้ง 
ได้พัฒนาทักษะความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง
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ง กร ู น งพนักงาน ก น
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนแสดงศักยภาพ
ในการปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ และกระตุน้ให้พนกังาน 
รูถึ้งคณุค่าในตนเองและภาคภมูใิจต่อหน้าที ่ อกีทัง้สร้างโอกาส 
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ผ่านกระบวนการประเมินผลการ
ปฏบิตังิานอย่างเป็นระบบ และมกีารพจิารณาจ่ายค่าคอบแทน 
อย่างเป็นธรรมและสอดคล้องกับผลส�าเร็จขององค์กรและผลการ 
ปฏบิตังิานรายบคุคลประจ�าปี โดยมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบกบั
อุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกันและน�ามาปรับปรุงให้อยู่ในระดับ 
ท่ีสามารถแข่งขนักบัตลาดแรงงานได้ รวมทัง้มกีระบวนการสือ่สาร 
แนวทางการประเมินให้พนักงานรับทราบอย่างต่อเนื่อง 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังจัดสรรสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่
พนกังานอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และค�านงึถงึสทิธมินษุยชน 
เช่น การสมทบเงินกองทนุส�ารองเล้ียงชีพให้แก่พนักงานในอตัรา 
ร้อยละ 10 ของเงินเดือน จัดให้มีสวัสดิการเงินกู้ดอกเบี้ยต�่า 
และสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งให้
สิทธิประโยชน์การลาที่มากกว่ากฎหมายก�าหนด เช่น การลา
เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถ การลาปฏิบัติ
ศาสนกิจ เป็นต้น รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ 
เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีในที่ท�างาน เช่น ห้องพยาบาล ห้อง
สันทนาการ ห้องละหมาด ห้องให้นมบุตร ห้องออกก�าลังกาย 
รวมถึงสนามกีฬา เป็นต้น ควบคู่ไปกับการสร้างบรรยากาศ
การท�างานที่เปิดกว้างและใกล้ชิดเสมือนเป็นครอบครัว
เดียวกัน ในปี 2558 พนักงานที่ใช้สิทธิลาคลอดบุตรกลับมา
ท�างานทั้งหมด และมีอัตราการลาออกของพนักงาน 6%

ท้ังนี ้การจดัสรรสวสัดิการทีเ่ป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงนิจะค�านงึถงึ
ความต้องการทางด้านร่างกายและความมั่นคงของพนักงาน
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของพนักงานต่อองค์กรและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพนักงานให้สมดุลกับการท�างาน ซึ่งเป็นการ
รกัษาพนักงานทีเ่ป็นทรพัยากรทีม่คีณุค่าอย่างยิง่ โดยจะจดัตัง้
คณะกรรมการสวัสดิการในปี 2559 เพื่อดูแลสวัสดิการต่างๆ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการและสิทธิของพนักงาน 

ั ราการลา ก
งพนักงาน

%6

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดท�าโครงการ Little Voice 
Great Value ตัง้แต่ปี 2550 เพือ่ส�ารวจและรบัฟังความคดิเหน็
ของพนักงานท่ีมต่ีอสภาพแวดล้อมการท�างาน โดยน�าความคดิเหน็
และข้อเสนอแนะของพนักงานไปวิเคราะห์และรายงานผลต่อ
ผูบ้รหิารระดบัสงู เพือ่หาแนวทางพฒันาและปรบัปรงุงานบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่
พนักงานต่อไป โดยปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับคะแนน
ประเมินความผูกพันต่อองค์กรเฉลี่ย 4.34 จากคะแนนเต็ม 5 
และได้น�าผลส�ารวจไปสื่อสารให้พนักงานรับทราบโดยทั่วกัน
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   การดูแลและพัฒนาสัง
คม
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ตลาดหลกัทรพัย  ใช กัยภาพและกลไก
ของตลาดทนุในการพั นาสงัคมใหเขมแขง็ 
ดวยการสงเสริมความรูดานการเงิน
การลงทุน และมีสวนรวมกับสังคม 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย
ใหมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
น น ง ัง
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ราง ู กัน
างการ งน
า รั า น

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่รู้จกัออมเงินอย่างมี
ประสทิธภิาพ จงึร่วมกับพนักงานจติอาสาของตลาดหลักทรพัย์ฯ 
จัดกิจกรรม “Mini SET Junior Financial Club” ส�าหรับ
นกัเรยีนในโรงเรยีนพืน้ทีใ่กล้เคยีงกบัตลาดหลกัทรพัย์ฯ เป็นประจ�า 
ทกุปี โดยเน้นกจิกรรมทีส่นุกสนานและสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคดิ 
ร้หา ร้เก ร้ใ ้ ร้ขยายด ก ล
    
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ยงัมส่ีวนร่วมพฒันาหลกัสตูรเศรษฐศาสตร์
และการวางแผนการเงินส่วนบุคคลให้กับโรงเรียนต่างๆ เพื่อ
ส่งเสรมิให้เยาวชนได้พฒันาความรู้วชิาเศรษฐศาสตร์และการเงนิ
อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร กระทรวง
ศกึษาธกิาร สมาคมประกนัชวีติไทย มลูนธิสิ�านกังานทรพัย์สนิ
ส่วนพระมหากษตัรย์ิ และโรงเรยีนสตรวีทิยา  ในพระราชปูถมัภ์ฯ 
จดัโครงการแข่งขนั เ ร าสตร์เพ รย ดมงกุ 13  ตัง้แต่
ปี 2552 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนระดับประถม มัธยม และ
อดุมศกึษาท่ีมศีกัยภาพด้านเศรษฐศาสตร์ การเงนิส่วนบุคคล และ
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงได้ทดสอบความรู้และพฒันาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง โดยปี 2558 มเียาวชนเข้าร่วมโครงการกว่า 5,189 คน 
จากโรงเรยีน 1,025 แห่ง และสถาบนัอดุมศกึษา 52 แห่งทัว่ประเทศ 

พาะ นกลา พัฒนา า รู างการ งนการลง น

นอกจากนี ้ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ยงัเปิดโอกาสให้นสิตินกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรีชั้นปี 3 ถึงระดับปริญญาโทที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี 
และสนใจเรือ่งการวางแผนการเงนิและการลงทนุได้มเีวทฝึีกฝน
และพฒันาทกัษะความสามารถให้พร้อมก้าวสูก่ารเป็นนกัการเงนิ
รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการเติบโตของภาคธุรกิจอย่าง
ต่อเนือ่ง ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จงึได้ร่วมกบัพนัธมติรในตลาดทนุ
จัดโครงการ Young Financial Star Competition (YFS)14  
ตั้งแต่ปี 2546 เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่
ตลาดทนุ ซึง่โครงการ S ได้รบัการยอมรบัอย่างกว้างขวาง 
ในแวดวงตลาดทนุและตลาดเงนิว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะบคุลากร
คณุภาพและมคีวามพร้อมในการท�างานมากทีส่ดุ โดยในปี 2558 
มผีูเ้ข้าร่วมโครงการจ�านวน 6,485 คน ท�าให้ปัจจบุนัมเียาวชน
ที่ผ่านโครงการ S แล้วจ�านวน 57,905 คน

ตลาดหลกัทรพัย  บมเพาะความรูพนื านดานการบรหิารเงนิ การออม และการลงทนุใหแกเยาวชนทกุระดบั
ผานชองทางการเรียนรูท่ีทันสมัย โดยเนนสาระความรูทีส่รางสรรคและเหมาะกบัการเรยีนรูของแตละกลุมเปาหมาย

13 www.set.or.th phetecon
14 www.set.or.th yfs
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ูน ร นรูดานการ งน
การลง น ร ง ร

ห้องสมดุมารวยของตลาดหลกัทรพัย์ฯ เป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศ 
ด้านการเงนิและการลงทนุทีท่นัสมยั มทีรพัยากรและสือ่ความรู ้
ทางการเงินและการลงทุนกว่า 20,000 รายการ โดยแบ่งเป็น
เนื้อหาด้านการเงินการลงทุน 80% และเนื้อหาอื่นๆ อีก 20% 
เช่น การพัฒนาตนเอง ภาษา วรรณกรรม เป็นต้น

ห้องสมดุมารวยยงัมลีกัษณะเป็นห้องสมดุมชีวีติ (living library) 
มกีารจดักจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประจ�าทกุเดอืนโดยไม่คดิ 
ค่าใช้จ่าย เช่น Executive Talk aruey และ aruey 
ook eview เพื่อกระตุ้นให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ปัจจบุนัห้องสมดุมารวยเปิดให้บรกิารทีอ่าคารตลาดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทยแห่งใหม่ มีพื้นที่ให้บริการ 842 ตารางเมตร 
เน้นการใช้ระบบเทคโนโลยีมาพัฒนาบริการในรูปแบบห้อง
สมุดดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูล 
ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงบริการของห้องสมุดได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้นผ่านอุปกรณ์ที่ทันสมัยและเว็บไซต์ห้อง
สมุดมารวย15   

การพัฒนาและดูแล ัง

ตลาดหลักทรัพย  เปนแหลงรวบรวมความรูดานการเงินและการลงทุนของประเท ไทย โดยมีการจัดการ
ความรูอยางเปนระบบผานแหลงความรูที่ทันสมัย สามารถเขาถงไดงาย และมีสภาพแวดลอมที่เอือตอการ
เรียนรูสาหรับทุกคนในสังคม 

ง ด าร แ ลง ร นรู

นอกจากนี ้ห้องสมดุมารวยยงัขยายเครอืข่ายห้องสมดุโรงเรยีน  
หรือห้องสมุดเพลิน ให้แก่โรงเรียนคลองเตยวิทยา โดยการ
ให้ค�าปรึกษาด้านการบริหารจัดการและจัดสรรสื่อสารสนเทศ
ให้แก่ห้องสมุด เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่นักเรียน ครู 
และชุมชนใกล้เคียง

SET Digital Library 

บรการอินเตอรเนตความเรวสูง ร บบบรการยืมคืนดวยตัวเอง   
ดวยเทคโนโลยี 

บรการ   บรการ   
านอุปกร ที่ทันสมัย 

15 www.maruay.com
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ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน หรือ I VESTO  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเงินการลงทุนในรูปแบบ 
discovery museum มีการเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับพัฒนาการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดทุนไทยอย่างน่าสนใจ 
พร้อมเปิดประสบการณ์เรียนรู้ด้านการเงินการลงทนุผ่านสือ่ทีห่ลากหลายและสนกุสนานในรปูแบบ เกม มลัตมิเีดยี Simulation และ 

ands-on เพือ่สร้างความเพลดิเพลนิและกระตุน้ให้ผูเ้ข้าชมได้เกดิแรงบนัดาลใจในการวางแผนทางการเงนิและการลงทนุ (Inspire  
to Invest) นอกจากนี้ I VESTO  ยังถูกออกแบบให้เอื้อต่อการเรียนรู้ส�าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม (universal design) เช่น  
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นต้น

แรง ันดาล ู า ัน ง าง ัง น

ง ร
การลง น พ ัง
ตลาดหลกัทรพัย  สงเสริมการลงทนุทีเ่นนสรางผลลพัธทีด่ี
ทางสงัคม หรอื    โดยสนบัสนนุ
ใหบริ ัทจดทะเบียนลงทุนผานกิจการเพื่อสังคม   

 ทงัรูปแบบท่ีเปนตวัเงนิหรือไมเปนตวัเงนิเพือ่เพิม่
โอกาสการเตบิโตใหแกธรุกจิดงักลาว เนือ่งจากสวนให เปน
ธรุกจิขนาดเลก็หรอืธรุกจิทีก่าลงัเริม่ตน  แตหาก
เตบิโตไดอยางยัง่ยนืกจ็ะชวยสรางผลตอบแทนทางเ ร กจิ
และสังคมไดในระยะยาว 
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ปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมือกับส�านักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) บริติช เคานซิล (ประเทศไทย) 
สถาบันเชนส์ฟิวชั่น รวมทั้งเครือข่ายผู้ลงทุนทางสังคมทั้งในและต่างประเทศ จัดกิจกรรมเผยแพร่แนวคิดการลงทุนเพื่อสังคม
ผ่านงานสมัมนา S  orum Social Investment arket  eyond S   hilanthropy  โดยได้รบัเกยีรตจิาก Sir onald ohen  
ผู้บกุเบกิการลงทนุเพือ่สงัคมในสหราชอาณาจกัรจนประสบความส�าเรจ็มาร่วมแลกเปลีย่นมมุมองเกีย่วกบัโอกาสและความท้าทาย
ของการใช้กลไกการลงทุนเพื่อสังคมมาช่วยในการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี ้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยงัร่วมมอืกับกิจการเพือ่สงัคมไนส์คอร์ป จดัหลกัสตูร Social Impact Initiatives โดยการอบรมความรู้
และแบ่งปันประสบการณ์เพือ่กระตุน้ให้บรษิทัจดทะเบยีนน�าแนวคดิการลงทนุเพือ่สงัคมไปต่อยอดนโยบายด้านความรบัผดิชอบ
ต่อสังคม หรือ S  ให้เกิดเป็นรูปธรรม มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมโครงการจ�านวน 21 บริษัท

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ก�าหนดกลยทุธ์ส่งเสรมิการลงทนุเพือ่สงัคม
ส�าหรบับรษิทัจดทะเบียนอย่างเป็นระบบ ได้แก่ การสร้างความรู้
และบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการลงทนุเพือ่สงัคม การกระตุน้ให้เกดิ
การลงทุนเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมการลงทุน
เพือ่สังคมอย่างต่อเนือ่ง โดยค�านงึถงึความเชือ่มโยงและศกัยภาพ
ของธุรกิจหลัก รวมทั้ง สะท้อนให้เห็นประโยชน์ของการลงทุน
เพื่อสังคมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจในรูปแบบ 
win-win strategy มากกว่าการบริจาคให้เปล่า เพื่อสร้างแรง
บนัดาลใจให้บรษิทัจดทะเบยีนสนใจลงทนุเพือ่สงัคมมากยิง่ขึน้ เช่น 
ส่งเสรมิให้กจิการเพือ่สงัคมมาเป็นคู่ค้าของธรุกิจ การแลกเปลีย่น 
นวัตกรรมทางธุรกิจระหว่างกัน เป็นต้น

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ร่วมกบับรษิทั ครเีอทฟีมฟู จ�ากดั ซึง่เป็นกจิการ
เพือ่สงัคมทีม่คีวามเชีย่วชาญในการจดัท�าข้อมลูอย่างสร้างสรรค์ 
ในรปูแบบ Infographics จดัท�าสือ่ความรูด้้านการลงทนุเพือ่สงัคม 
ในรปูแบบบทความเชงิโ ษณา (advertorial) รวมทัง้คลปิวดิโีอ
แนะน�าการลงทนุเพือ่สงัคมและตวัอย่างการลงทนุเพือ่สงัคมของ
บรษิทัจดทะเบยีนต้นแบบ โดยมกีารเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และโซเชียลมีเดีย เพื่อส่งเสริมให้บริษัท 
จดทะเบยีนและผู้สนใจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน
เพื่อสังคมมากยิ่งขึ้น 

นอกจากน้ี ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมกบัผูป้ระกอบกจิการเพือ่สังคม 
จ�านวน 9 ราย จดักจิกรรมตลาดนดักจิการเพือ่สงัคม SET for 
SE arket ในงาน oney Expo 2015 เพื่อเปิดโอกาสให้ 
ผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมได้พบปะแลกเปล่ียนความรู้กับ
ภาคเอกชนและประชาชน อีกท้ัง ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยงัเป็นตวักลาง
เชือ่มโยงหน่วยงานภาคสงัคม บรษิทัจดทะเบยีน และกจิการเพือ่
สงัคมให้มเีวทพีบปะหารอืเพือ่หาแนวทางพฒันาและขยายผล
ของกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

า ร า การลง น พ ัง

รางแรง ันดาล ด กล แ

ร ง และ ง าง ง ร การลง น พ งั
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มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูบุคคลหรือหน่วยงานที่ท�าประโยชน์เพื่อส่วนรวมให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม 
โดยร่วมมือกับองค์กรเพื่อสังคม 7 แห่ง ใน 7 สาขา ได้แก่ สาขาการพัฒนาห้องสมุด โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  
สาขาการพัฒนาการศึกษาโดยมูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย สาขาการพัฒนาสังคมชนบท โดยสมาคมพัฒนา
ประชากรและชุมชน สาขาการส่งเสริมดนตรี โดยมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข สาขาการส่งเสริมกีฬา โดยสมาคมประวัติศาสตร์
ฟุตบอลแห่งประเทศไทย สาขาการพัฒนาสังคมเมือง โดยมูลนิธิวิมุตตยาลัย และสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชนและสังคม โดยมูลนิธิดวงประทีป 

ง ร การ า า ด ัง น
ตลาดหลกัทรพัย  มสีวนรวมพั นาสงัคมเพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติของคนไทยใหมคีณุภาพและมคีวามสขุ
ที่ยั่งยืน โดยจัดตัง ูลน ลาด ลัก รัพ แ ง ระ ขนในป  โดยกาหนดแผนงบประมาณ 
และโครงสรางการจัดการมูลนิธิตลาดหลักทรัพย  อยางเปนระบบภายใตกรอบการดาเนินงาน  ดาน 

การสงเสรม
การทำความดี

าสนา ล
ิลปวั น รรม

กี า ล สังคม 

รางพลัง า ด ู ัง
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จัด “โ รงการ เ ด ้ทา วามดเพ สัง ม” มาตั้งแต่
ปี 2550 เพื่อส่งเสริมต้นแบบของคนดีและสร้างแรงบันดาลใจ
ให้คนไทยมส่ีวนร่วมในการพฒันาสงัคมให้มคุีณภาพ ในปี 2558 
มลูนธิติลาดหลกัทรพัย์ฯ มอบรางวลัเชดิชผููท้�าความดเีพือ่สงัคม
ให้แก่องค์กรและบุคคล จ�านวน 9 ราย16 โดยผู้ที่ได้รับรางวัล
จะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อไปขยายผลความดีและมีส่วนร่วม
ในการดูแลสังคมต่อไป 

นอกจากนี้ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ร่วมกับองค์กรเพื่อ
สังคมท้ัง 7 แห่ง ตดิตามและต่อยอดภารกจิความดขีองผูท้ีเ่คย
ได้รบัรางวลัเพือ่ให้มัน่ใจว่าโครงการต่างๆ จะช่วยสร้างผลลพัธ์ทีด่ ี
สู่สังคมและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยปัจจุบัน 
มกีารด�าเนินงานอยูก่ว่า 20 โครงการ เช่น โครงการเสรมิศกัยภาพ
และพฒันาต�าบลให้เข้มแขง็ (Super Tambon) โครงการสร้างสงัคม
แห่งการออมบนแนวทางสัมมาชีพ และโครงการพัฒนา 
ศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับเครือข่ายเกษตรกรรมสร้างสรรค์ 
จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดใกล้เคียง เป็นต้น

Case study
กร ก า  
โครงการเสร�ม ักยภาพและพั นาตำบลใหเขมแข็ง 
หรอ โครงการ  

รงการ  
เปนการสราง ักยภาพชุมชนและผูนำทองถินระดับตำบล 
โดยมีโรงเรยนเปน ูนยการเรยนรู    

  เพ�่อสรางกระบวนการเรยนรู ภูมิป า 
และความรวมมือที่เปนประโยชนแกชุมชน เชน โครงการรวมมือ
ระหวางกลุมธุรกิจชุมชนผลิตขาวสารตำบลโคกกลาง 
จังหวัดบุรรัมย โครงการบร�หารจัดการนำในชุมชนโดย
พลังงานแสงอาทิตย เปนตน โดยกระบวนการเรยนรูดังกลาว
เปนตนแบบของการพั นาชุมชนเขมแข็งในประเท ไทย
ใหเกิดขนอยางแพรหลาย   

16 www.set.or.th th news csr social recognition project p1.html
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การ าน ารง า นา
มลูนิธติลาดหลกัทรพัย์ฯ สนบัสนนุให้พนกังานมส่ีวนร่วมในการ
ท�านบุ�ารงุพทุธศาสนาผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การท�าบุญตกับาตร
ประจ�าเดอืน พธิทีอดกฐนิประจ�าปี เป็นต้น อกีทัง้ยงัส่งเสรมิให้
พนักงานและครอบครัวเข้าร่วมหลักสูตร ormat จิต elete 
อารมณ์ และกจิกรรมธรรมะในสวน โดยการฝึกปฏบิตัจิติให้สงบ
และสมดุล เช่น การเจริญวิปัสสนา การรับฟังบรรยายธรรม 
เพือ่พฒันาอารมณ์อันจะน�าไปสู่การด�ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

นอกจากนี้ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังสนับสนุนการบูรณะ
ปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน เช่น กฐินสามัคคี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ จังหวัดจันทบุรี 
เพือ่สร้างศนูย์ปฏบิตัธิรรมและโรงทาน รวมทัง้สนบัสนนุปัจจยั
สร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน 
จังหวัดเชียงราย อีกทั้งยังส่งเสริมการเผยแพร่และการสอน
พทุธศาสนา โดยการถวายปัจจยัให้แก่โรงเรียนพระปริยตัธิรรมแก่
ภกิษ ุสามเณร และโรงเรียนพุทธศาสนาส�าหรับประชาชน

ง ร ัก ะและ า า าร างดน ร
มลูนธิติลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกบัวทิยาลัยดริุยางคศลิป มหาวทิยาลัย
มหดิลจดัประกวด SET เยาวชนดนตรแีห่งประเทศไทย  มาตัง้แต่
ปี 2540 เพื่อส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนให้มีโอกาสแสดง
ความสามารถทางดนตรอีย่างสร้างสรรค์ ในรปูแบบการขบัร้อง
ที่ไม่จ�ากัดแนวเพลงทั้งไทยและสากล รวมถึงการแสดงดนตรี
ทีไ่ม่ใช้ไฟฟ้าและเครือ่งดนตรปีระจ�าชาต ิอาท ิจนี อนิเดยี พม่า 
มอญ เขมร และลาว เพื่อสนับสนุนการสืบทอดและเผยแพร่
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม โดยปี 2558 มีเยาวชนเสนอผลงาน
เข้าประกวดกว่า 400 ผลงาน อีกทั้งส่งเสริมโอกาสให้เยาวชน
ทีม่ศีกัยภาพได้มเีวทแีสดงความสามารถด้านดนตรผ่ีานคอนเสร์ิต 
SET usical oment โดยจัดท่ีอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ 
เป็นประจ�าทุกปี

า นาและ ล ัฒน รร

มลูนิธติลาดหลกัทรพัย์ฯ ตระหนกัดว่ีาศาสนาและศลิปวฒันธรรมเป็นอตัลกัษณ์ทีม่คีวามส�าคญัต่อการพฒันาจติใจให้มคีวามคดิและ
ทศันคตทิีด่ซ่ึีงเป็นรากฐานของการพฒันาจรยิธรรมส่วนบคุคล อนัจะน�าไปสูก่ารยกระดบัคณุภาพชวีติของคนในสงัคมต่อไป
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พัฒนาก า พ ัง าพ
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ เล็งเห็นว่าเทเบิลเทนนิสเป็นกีฬา
ที่เหมาะกับกลุ่มคน ทุกเพศ ทุกวัย อีกทั้งช่วยฝึกทักษะการ
เคลือ่นไหวและการวางแผน ซ่ึงมปีระโยชน์ต่อการพฒันาร่างกาย
และสมอง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงร่วมกับสมาคมเทเบิลเทนนิส
แห่งประเทศไทยจดัโครงการ SET Star unior Table Tennis
ตั้งแต่ปี 2556 โดยสรรหาเยาวชนที่มีพรสวรรค์ในกีฬาเทเบิล-
เทนนสิจากทัว่ประเทศ เพือ่น�ามาฝึกฝนและพฒันาสูก่ารแข่งขนั
ระดบัโลก ปัจจบัุนมเียาวชนผ่านการแข่งขนั SET ll Thailand 
Table Tennis hampionship กว่า 3,200 คน ซึ่งในจ�านวน 
นี้มีนักกีฬาเยาวชนที่มีชื่อติดอันดับโลก 76 คน อีกทั้ง มีการ
จดัอบรมผู้ฝึกสอนและผูจ้ดัการแข่งขนัทัว่ประเทศตามหลกัสตูร
ของสหพนัธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาต ิ เพือ่สร้างผูฝึ้กสอนคณุภาพ
ให้แก่วงการเทเบิลเทนนิสไทย

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ
ในการแข่งขนั The 22nd ITT  - sian Table Tennis hampionships 
ซึง่เป็นการแข่งขนัเทเบลิเทนนสิทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุในเอเชยี โดยในปี 
2558 มนีกักฬีาเข้าร่วมกว่า 1,000 คน จาก 36 ประเทศถือเป็นปี
ท่ีมนีกักฬีาเข้าร่วมจากประเทศต่างๆ มากทีส่ดุเป็นประวตักิารณ์

นอกจากการสนับสนุนวงการเทเบิลเทนนิสระดับชาติ มูลนิธิ
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ยงัส่งเสรมิกฬีาเทเบลิเทนนสิให้แพร่หลายใน
ตลาดทุนเพือ่ช่วยกระชบัความสมัพนัธ์ของบคุลากรทีเ่กีย่วข้อง 
โดยเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนัเทเบิลเทนนสิการกุศล SET roker 
Table Tennis hampionship 2015 ชิงถ้วยพระราชทานสมเดจ็
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยรายได้ส่วนหนึง่
มอบให้ชมรมเทเบิลเทนนิส คนพิการไทย เพื่อเป็นทุนส�าหรับ
การฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมนักกีฬาที่จะเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาพาราลิมปิก ฤดูร้อน 2016

ดูแล ัง พ า ัง น
มลูนธิติลาดหลกัทรพัย์ฯ ส่งเสรมิแนวคดิการพฒันาสงัคมทีย่ัง่ยนื
เพือ่พฒันาชมุชนให้เข้มแขง็ โดยร่วมกบัองค์กรทัง้ภาครฐัและ
เอกชนสนับสนุนการจัดตั้ง กองทุนสัมมาชีพ  เพื่อส่งเสริม
ศกัยภาพผูน้�าชมุชนและสนบัสนนุให้คนรุน่ใหม่กลบัมาประกอบ
อาชพีทีบ้่านเกดิ เช่น โครงการ 1 บรษิทั 1 ต�าบลสมัมาชพี โครงการ 
Leadership for hange โครงการ บุคคลสัมมาชีพแห่งปี  
ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนงบประมาณด�าเนินโครงการ
ระหว่างปี 2558-2559 จ�านวน 4 ล้านบาท 

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทยส่งเสริมการเพิ่มทักษะบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถ
น�าไปพฒันาการเรยีนการสอนให้เกดิประสทิธภิาพ ผ่านโครงการ
สร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติตั้งแต่ปี 2556 ในปี 2558 
มลูนธิติลาดหลักทรัพย์ฯ สนบัสนนุงบประมาณจ�านวน 1.5 ล้านบาท 
เพื่อจัดอบรมครูโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในฝันของ
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ�านวน 
50 คนจาก 23 โรงเรียน 

นอกจากนี ้ในปี 2558 เกดิแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่ทีป่ระเทศเนปาล
ท�าให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจ�านวนมาก มูลนิธิตลาด 
หลักทรัพย์ฯ จงึมอบเงนิช่วยเหลอืจ�านวน 1 ล้านบาท เพือ่บรรเทา
ความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยในประเทศเนปาล   

พัฒนาก าและ ัง

มลูนธิติลาดหลกัทรพัย์ฯ ให้ความส�าคญักบัการพฒันากฬีาเพือ่ส่งเสรมิให้คนไทยมสีขุภาพดแีละช่วยปลกูฝังความมนี�า้ใจนกักฬีา 
ของคนในชาติ อีกทั้งน�าไปสู่การสร้างอาชีพ ความภาคภูมิใจ แรงบันดาลใจซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ 
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ยงัมส่ีวนร่วมในการดแูลสงัคม เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติของคนในสงัคมให้เข้มแขง็และสามารถพึง่พาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน
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ตลาดหลักทรัพย  ตระหนักถงการ
ดาเนินธุรกิจที่มีสวนชวยอนุรัก 
สิ่งแวดลอม โดยสนับสนุนการใชเทคโนโลยี
ทีช่วยลดการปลอยกาซเรอืนกระจก ควบคู
ไปกับการสงเสริมใหพนักงานรูจักใช
ทรพัยากรอยางรูคณุคาและมปีระสทิธภิาพ  
เพือ่ใหทกุคนทีอ่ยูภายใต  สเีขียว
แหงนีมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางยั่งยืน

Landmark ส
ของตลาดทุนไทย



76

นแ
า าร ง

ตลาดทุน ทย 

โดยค�านงึถงึการใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่าเพือ่ลดผลกระทบต่อ 
สิง่แวดล้อมและช่วยเพิม่มลูค่าให้ตวัอาคาร อกีทัง้ท�าให้ผูท้ีอ่ยูใ่น
อาคารมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย โดยอาคารส�านักงานแห่งนี้เป็น 
1 ใน 7 ต้นแบบอาคารเขียวของประเทศไทยที่ด�าเนินการตาม
มาตรฐาน LEE

ตลาดหลกัทรพัย  เปน นูยกลางการลงทนุของประเท จงมโีครงสรางพนื านและเทคโนโลยทีีท่นัสมยั ทาให
มีการใชพลังงานและทรัพยากรอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองการลงทุนที่รวดเร็วและทันเวลา ดังนัน อาคาร
สานักงานของตลาดหลักทรัพย  จงออกแบบใหเปนอาคารประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ตามมาตร านอาคารเขียวระดับสากล       

 ตั้งอยู่ในเขตธุรกิจ ( ) ใกล้รถไฟฟ้า รถประจ�าทาง 
ส่งเสริมการใช้รถขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์

      34% 
     ของพื้นที่ประกอบด้วย พื้นที่สีเขียว พื้นที่โล่ง และพื้นที่ 

ส�าหรบัทางสญัจร ซึง่จะช่วยชะลอการไหลของน�า้ฝน และ 
ช่วยลดภาวะเกาะความร้อน

 
 ท่ีจอดรถยนต์ประเภท eco car
 
 
 การควบคุมแสงภายในตวัอาคาร เพือ่ลดการเรอืงแสงไปยงั

ท้องฟ้าในเวลากลางคืน

* ค่าที่ได้จากการน�าตัวแปรที่เกี่ยวข้องมาค�านวณโดยโปรแกรม
  Simulation เพื่อให้ได้ค่าประมาณการในเบื้องต้น

การพัฒนาพน าง ัง น

*
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• เทคโนโลยีกระจก 2 ชั้นเพื่อลดความร้อนจากภายนอก
• การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้า
 ส�าหรับอาคารจอดรถ
• เทคโนโลยเีพือ่ประหยดัพลงังาน เช่น ระบบควบคมุแสงไฟ 

(daylight sensor) ระบบควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับ
อากาศอัตโนมัติ หลอดไฟ LE  เป็นต้น

สัดส่วนของวัสดุก่อสร้างอาคาร
มีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิล

ใช้สารท�าความเย็น
ที่ช่วยลดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

การ นา าง า

การ พลังงาน า าง ระ าพ

การ รัพ ากร าง า

าพ ากา า น า าร

ของน�้าเสียถูกน�าไปบ�าบัด
และน�ากลับมาใช้ส�าหรับ
การชลประทานและหอหล่อเย็น

อัตราการประหยัดน�้าจากการ
อุปโภคเมื่อเทียบจากค่ากลาง

43% *

อัตราการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
เมื่อเทียบจากค่ากลาง

วัสดุท้องถิ่นที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร
ผลิตภายในรัศมี 800 กิโลเมตร 
เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดจากกระบวนการขนส่ง 

ระดับการหมุนเวียนของ
อากาศบริสุทธิภายในอาคาร

30% 

ากก า

98%
*

35%*

60%
*

19% 
*
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ตลาดหลกัทรพัย์ฯ มนีโยบายเปลีย่นอปุกรณ์ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ 
โดยค�านงึถึงความคุม้ค่าและประหยดัพลงังาน เช่น การเปลีย่น 
อปุกรณ์คอมพวิเตอร์แบบตัง้โตะ (desktop) ให้เป็นคอมพวิเตอร์ 
แบบพกพา (laptop) ซ่ึงประหยดัพลังงานมากกว่า 4 เท่า รวมถงึ
ติดตั้งอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีเพื่อประหยัดพลังงาน เช่น 
ระบบควบคมุแสงไฟ (daylight sensor) ระบบควบคมุอณุหภมู ิ
เครือ่งปรบัอากาศอตัโนมตั ิและหลอดไฟฟ้า LE  เป็นต้น อกีทัง้ 
ยังน�าเทคโนโลยี virtuali ation และ cloud services มาเพิ่ม
ศกัยภาพในการจดัการระบบข้อมลูภายในองค์กร ท�าให้สามารถ 
ลดต้นทุนค่าบ�ารุงรักษาอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์และช่วยประหยัด
พลังงานและทรัพยากรในศูนย์คอมพิวเตอร์ด้วย

น ล พ ระ ัดพลังงาน า

น ล
ตลาดหลักทรัพย  มุงสูความเปน   โดยสนับสนุนการใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ  
ประหยดัพลงังานและลดการใชทรพัยากร เพือ่เพิม่ กัยภาพธรุกจิและลดตนทนุการดาเนนิงานในระยะยาว  
อีกทังสงเสริมความรูสาหรับพนักงานเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีที่ถูกตองและเหมาะสมอยางตอเนื่อง

17 บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2558 

นอกจากนี ้ยงัมกีารยงัทดสอบเครือ่งมอืและอปุกรณ์ต่างๆ จาก
ผูเ้ชีย่วชาญภายนอกอย่างต่อเนือ่ง เช่น ระบบปรบัอากาศ ระบบ 
ระบายอากาศ และระบบแสงสว่าง เพือ่ท�าให้มัน่ใจว่าระบบสามารถ
ท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยปี 2558 ตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
ใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 13,315,300 กิโลวัตต์ แบ่งเป็นอาคาร
ส�านกังานเดมิ 10,381,000 กโิลวตัต์ และอาคารส�านกังานใหม่17

2,934,300 กิโลวัตต์ คิดเป็นปริมาณกาซเรือนกระจกเท่ากับ 
7,470 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี (ตนั O

2
e ปี) เพิม่ขึน้ 19% 

จากปี 2557 เนือ่งจากตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 2558 มกีารทดสอบ
ระบบต่างๆ เพือ่เตรยีมพร้อมส�าหรบัการปฏบิตังิานทีส่�านกังาน
แห่งใหม่ โดยเริม่มพีนกังานเข้าปฏบิตังิานตัง้แต่เดอืนตลุาคม 2558 
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ตลาดหลกัทรพัย์ฯ สนบัสนนุให้ใช้รถยนต์ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 
โดยเฉพาะรถยนต์ที่ใช้ในกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น
รถอีโคคาร์ และรถยนต์ระบบไ บรดิ อกีทัง้ส่งเสรมิให้ผูบ้รหิาร
และพนกังานมกีารวางแผนก่อนการเดินทาง เพือ่ลดมลภาวะและ
การปล่อยกาซคาร์บอนไดออกไซด์ ในปี 2558 ตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
ใช้พลงังานเชือ้เพลงิส�าหรบัการเดินทาง รวม 75,577 ลติร คดิเป็น
ปรมิาณกาซเรอืนกระจกเท่ากบั 169 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี 
(ตัน O

2
e ปี) ลดลง 3% จากปี 2557

ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้กระดาษเฉลี่ยปีละ 5 ล้านแผ่น
จากท้ังเครือ่งพมิพ์และเครือ่งถ่ายเอกสาร จงึมกีารจดัการระบบ
เครือ่งพมิพ์ เครือ่งโทรสาร เครือ่งถ่ายเอกสาร และเครือ่งสแกน
แบบบูรณาการผ่านเคร่ืองพิมพ์เดียว (integrated devices) 
โดยผู้ใช้งานต้องน�าบัตรพนักงานไปเข้ารหัสเพื่อสั่งพิมพ์งาน 
ระบบดงักล่าวช่วยลดการใช้กระดาษและหมกึพมิพ์โดยไม่จ�าเป็น 

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ยงัส่งเสรมิให้พนกังานใช้เทคโนโลยเีพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพในการท�างานและลดการใช้ทรัพยากร ภายใต้
แนวคิด digital workplace เช่น การใช้ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
ทดแทนการพิมพ์ด้วยกระดาษ บริการให้ยืมอุปกรณ์แท็บเล็ต
ส�าหรับการประชุม การลงทะเบียนออนไลน์ รวมถึงบริการ
เก็บข้อมูลผ่าน One rive ส�าหรับพนักงานด้วย 

การลด พลังงาน พลง

น ล พ การลด รัพ ากร

นอกจากนี ้ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ยงัได้ขอความร่วมมอืให้พนกังาน
คดัแยกเอกสารส�าคญัเพือ่น�าไปเข้าสูก่ระบวนการรไีซเคลิกระดาษ
ของโครงการ Shared 2 Share ข้อมูลปลอดภัย ร่วมใส่ใจ 
สิง่แวดล้อม โดย บรษิทั อนิโฟเซฟ จ�ากดั ในเครอืเอสซจี ีเปเปอร์ 
ในปี 2558 ตลาดหลกัทรพัย์ฯ น�ากระดาษใช้แล้วเข้าสูก่ระบวนการ
รีไซเคิล 43 ตัน สามารถลดการปล่อยกาซเรือนกระจกได้  
11 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี (ตัน O

2
e ปี)

ัว วย  ลดการใชกร ดา

สงเสรมการใช ลอิเลกทรอนิกส 

บรการใหยืม ทบเลตสำหรับ นักงาน

สราง นที่เกบ อมูลใน 
OneDrive in Office365

ร บบลงท เบียนออน ลน 

บรการอินเตอรเนตความเรวสูง
สำหรับ นักงาน

pdf
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ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความส�าคัญต่อการจัดการน�้าอย่างมี
ประสทิธภิาพ ตัง้แต่การเลอืกใช้วสัดอุปุกรณ์ทีช่่วยประหยดัน�า้ 
เช่น สขุภณัฑ์ กอกน�า้ และฝักบวั ซึง่จะสามารถช่วยลดปรมิาณ
การใช้น�า้ต�า่กว่าค่ากลางลงได้ 43% อกีทัง้มรีะบบกกัเกบ็น�า้ฝน
ที่ช่วยลดอัตราการไหลของน�้าฝนออกจากพื้นที่สีเขียวได้
ประมาณ 25% นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีระบบบ�าบัดน�้าเสีย
ทีจ่ะช่วยลดการปล่อยน�า้เสยีได้ 98% โดยการบ�าบดัให้สามารถ
น�ากลับมาใช้ในหอหล่อเย็นและรดน�้าต้นไม้ ในปี 2558 ตลาด
หลักทรัพย์ฯ มีการใช้น�้า 71,137 ลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็น
อาคารส�านักงานแห่งเดิม 61,194 ลูกบาศก์เมตร และอาคาร
ส�านกังานแห่งใหม่18 9,943 ลกูบาศก์เมตร คดิเป็นปรมิาณกาซ
เรือนกระจกเท่ากบั 1.88 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี (ตนั O

2
e ปี)

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ส่งเสรมิให้พนกังานมส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์
สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น รณรงค์ให้ท้ิง
กระดาษช�าระอย่างถกูวธิ ีรณรงค์ให้ใช้กระดาษสองหน้า ใช้กล่อง
กระดาษชานอ้อยแทนการใช้กล่องโฟม หลกีเลีย่งการใช้ขวดน�า้
พลาสตกิส�าหรบัการประชมุ รณรงค์การใช้จกัรยานและรถขนส่ง
สาธารณะ เป็นต้น อกีทัง้สนับสนุนให้พนักงานมกีารคัดแยกขยะ
อย่างถูกวิธี โดยจัดกิจกรรม “น้ งต้ กร ดา ” เพื่อรณรงค์
ให้พนักงานตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อข้อมูลองค์กร และ
การคัดแยกกระดาษอย่างถูกวิธี

นอกจากน้ี ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ส่งเสรมิการจดัซือ้สเีขยีว (green 
procurement) โดยหลีกเล่ียงการใช้วสัดุทีม่ส่ีวนผสมของสารเคมี
ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพและก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
เช่น สารอนิทรย์ีระเหย (Volatile Organic ompounds  VO s) 
หรือสารฟอร์มาลดีไ ด์ และสนับสนุนการซ้ือสินค้าในกลุ่ม
ฉลากเขยีว โดยเฉพาะวสัดุสิน้เปลอืง เช่น กระดาษ กระดาษช�าระ 
และผลติภณัฑ์ท�าความสะอาด รวมถงึการใช้เทคโนโลยสีะอาด
และประหยัดพลังงาน 

18 บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้น�้าระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558

การ ัดการนา าง ระ าพ
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าราง ร ลการดา นนงาน
ดานการพัฒนา าง ัง น

1 โครงการเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎและโครงการ oung inancial Star ( S)

น 2556 2557 2558

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 
มูลค่าการซื้อขายเฉล่ียต่อวัน  
จ�านวนผู้ลงทุนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียน 
นักลงทุน
จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการวางแผนทางการเงิน 
เพื่อวัยเกษียณ
จ�านวนผู้เข้ารับการทดสอบหลักสูตรผู้แนะน�า
การลงทุน

จ�านวนคณะกรรมการจ�าแนกตามเพศ 

อัตราการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

จ�านวนข้อร้องเรยีนเกีย่วกบัการประพฤตมิชิอบ 

จ�านวนพนักงาน 

สัดส่วนพนักงานจ�าแนกตามเพศ 

อัตราการลาออกของพนักงาน

ค่าเฉลี่ยการอบรมของพนักงานต่อคนต่อปี 

ค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 

ล้านบาท
ล้านบาท

คน

คน 
 

คน

11,674,130
50,329

n a
 

n a
 

n a

14,239,360
45,467
15,005

 
136,797

 
46,344

12,606,233
44,000
27,574

 
172,136

 
69,541

การ ร าร ง กร าง ัง น

ชาย  หญิง
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คน 

ล้านบาท 
ล้านบาท

n a 

n a 
71.9

10,289 

n a 
58.6

11,674 
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ปริมาณการลดใช้กระดาษ 
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ตัน

ตัน

n a
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n a
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n a
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n a



เ ่อความยั่ ยน อ ลาด น ย 
ดด ด ด ย าพ

าร รา ค คา ลาด น

ารบร ารอ ค รอยา ยั่ ยน

าร ั นา ละด ล นั าน

าร ั นา ละด ล ั คม

าร ัด าร วดลอม

อันดับหนึ่งของจ นวนบริษัทจดทะเบียน
ในอาเซียนที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในดัชนี 
ow ones Sustainability Indices ( SI) 

มากที่สุด จ นวน 13 บริษัท

อันดับหนึ่งคะแนนประเมิน 
SE  G Scorecard 2015 

สูงสุดในอาเซียนติดต่อกัน 4 ปี

คะแนนเฉลี่ยของบริษัท
จดทะเบียน 100 บริษัทที่เข้ารับ

การประเมินด้านความยั่งยืน

บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือก
ให้อยู่ในรายชื่อ หุ้นยั่งยืน  
ครั้งแรกของประเทศไทย

ศูนย์เรียนรู้การลงทุนหรือ 
SET I  ท่ีกระจายอยู่ใน
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

ผู้เข้าชมสัมมนาและความรู้
การลงทุนผ่านโครงการ

ห้องเรียนนักลงทุนออนไลน์

ผู้เข้ารับการทดสอบหลักสูตร
ผู้แนะน การลงทุน (เพิ่มขึ้น
50% จากปี 2557)

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การวางแผนทางการเงิน
เพื่อวัยเกษียณ

1st 1st 

60%

อัตราเฉลี่ยการเข้าร่วมประชุม
ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

91%

มุ่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อตอบสนองการลงทุนอย่างครบวงจร

Digital Exchange 

10 3.3 ลาน

69,541172,136

จ นวนกรรมการผู้ชาย
ต่อกรรมการผู้หญิง

9 : 3

จ นวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือฝ่าฝน

จรรณยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ 

0

เป้าหมายสู่การเป็นองค์กร
ที่ทุกคนอยากร่วมงาน

Employer 
of Choice

สัดส่วนของพนักงานใหม่

อัตราการลาออกของพนักงาน

สัดส่วนพนักงานผู้หญิง
ต่อพนักงานผู้ชาย

69 : 31 

คะแนนประเมินความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงาน 
(จาก 5 คะแนน)

4.34 

57,905 น
เยาวชนที่ผ่านโครงการ oung
inancial Star ompetition ( S)

ตั้งแต่ปี 2546

23,948 น
เยาวชนที่ผ่านโครงการแข่งขัน
เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 
ตั้งแต่ปี 2552

3.5 ลาน า
จ นวนเงินสนับสนุนโครงการลงทุน
เพื่อสังคม (social impact investment) 
และกิจการเพื่อสังคม (social enterprises) 

80.7ลาน า
จ นวนเงินที่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ใช้ในกิจกรรมเพื่อพัฒนาและ
ช่วยเหลือสังคม ปี 2558

ปริมาณกระดาษที่เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล

อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ แลนด์มาร์ค
การลงทุนที่ค นึงถึงสิ่งแวดล้อม

Green 
Building 

การใช้เทคโนโลยีทดแทนการพิมพ์อัตราการใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่ลดลง

จ นวนของพนักงาน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

718 4%

6%

43 ัน
3%

ค่าเฉลี่ยวันอบรมของ
พนักงานต่อคนต่อปี

5.4

51

Green 
Technology

82
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GRI G4 Content Index

GRI 
indicators Disclosure Requirements Page or Link Omission(s) and 

Remark(s)

GENERAL STANDARD DISCLOSURES   

STRATEGY AND ANALYSIS

G4-1

G4-2

Statement from the most senior decision-maker of the 
organization about the relevance of sustainability to the 
organization and the organization’s strategy for addressing 
sustainability. 
Provide a description of key impacts, risks, and 
opportunities.

6-9

3,49-51

ORGANIZATIONAL PROFILE

G4-3
G4-4
G4-5
G4-6

G4-7
G4-8
G4-9
G4-10

G4-11

G4-12
G4-13

G4-14

G4-15

G4-16

Report the name of the organization.
Report the primary brands, products, and services.
Report the location of the organization’s headquarters.
Report the number of countries where the organization 
operates, and names of countries where either the organization  
has signi cant operations or that are speci cally relevant 
to the sustainability topics covered in the report.
Report the nature of ownership and legal form.
Report the market served 
Report the scale of the organization.
Report the total number of permanent employees by 
employment type and gender.
Report the percentage of total employees covered by 
collective bargaining agreements
Describe the organization’s supply chain.

eport any signi cant changes during the reporting period 
regarding the organization’s size, structure, ownership, or 
its supply chain, including: Changes in the location
Report whether and how the precautionary approach or 
principle is addressed by the organization.
List externally developed economic, environmental and 
social charters, principles, or other initiatives to which the 
organization subscribes or which it endorses.
List memberships of associations (such as industry 
associations) and national or international advocacy 
organizations.

back cover
14-15

12
12

12
14-15
12-13

59

63

21
9

49-51

22-23

11

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES   

G4-17

G4-18

G4-19

G4-20

G4-21

G4-22

G4-23

List all entities included in the organization’s consolidated 
nancial statements or e uivalent documents.

Explain how the organization has implemented the 
eporting rinciples for e ning eport ontent.

List all the material aspects identi ed in the process for 
de ning report content.
For each material aspects, report the aspect boundary  
within the organization.
For each material aspects, report the aspect boundary 
outside the organization.
Report the effect of any restatements of information 
provided in previous report, and the reasons for such 
restatements.

eport signi cant changes from previous reporting periods in 
the scope and aspect boundaries.

14

18

18

19

19

19

19

External assurance : No

External assurance : No

External assurance : No

External assurance : No

External assurance : No

External assurance : No

External assurance : No
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GRI 
indicators

Disclosure Requirements Page or Link Omission(s) and 
Remark(s)

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

G4-24

G4-25

G4-26

G4-27

Provide a list of stakeholder groups engaged by 
the organization.

eport the basis for identi cation and selection 
of stakeholders with whom to engage.
Report the organization’s approach to stakeholder 
engagement, including frequency of engagement by type 
and by stakeholder group, and an indication of whether any 
of the engagement was undertaken speci cally as part of 
the report preparation process. 
Report key topics and concerns that have been raised 
through stakeholder engagement, and how the organization 
has responded to those key topics and concerns, including 
through its reporting. Report the stakeholder groups that 
raised each of the key topics and concerns.

16

16

17

17

External assurance : No

External assurance : No

External assurance : No

External assurance : No

REPORT PROFILE

G4-28

G4-29

G4-30
G4-31

G4-32

eporting period (such as scal or calendar year)  
for information provided.
Date of most recent previous report 

Reporting cycle (such as annual, biennial).
Provide the contact point for questions regarding  
the report or its contents.
Report the GRI Content Index for the chosen option.

18

http://www.set.or.th/
en/about/annual/

sd_report_p1.html

18
19

18

GOVERNANCE

G4-34

G4-35

G4-36

G4-38

G4-37

G4-39

G4-40

G4-41

Report the governance structure of the organization, including 
committees of the highest governance body. Identify any 
committees responsible for decision-making on economic, 
environmental and social impacts.
Report the process for delegating authority for economic, 
environmental and social topics from the highest governance 
body to senior executives and other employees.
Report whether the organization has appointed an executive-level 
position or positions with responsibility for economic, 
environmental and social topics, and whether post holders 
report directly to the highest governance body.
Report the composition of the highest governance body and 
its committees.
Report process for consultation between stakeholder and the 
highest governance body on economic, environment and 
social topics.
Report whether the Chair of the highest governance body is 
also an executive of cer 
Report the nomination and selection processes for the highest 
governance body and its committees, and the criteria used for 
nominating and selecting highest governance body members.
Report processes for the highest governance body to ensure 
con icts of interest are avoided and managed. eport whether 
con icts of interest are disclosed to stakeholders.

45-47

47

http://www.set.or.th/

en/about/overview/

organization_p2.html

45

48

45

45

51
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GRI 
indicators

Disclosure Requirements Page or Link Omission(s) and 
Remark(s)

GOVERNANCE

G4-42

G4-43

G4-44

G4-45

G4-46

G4-47

G4-49

G4-50

G4-51

G4-53

G4-54

G4-55

Report the highest governance body’s and senior executives’ 
roles in the development, approval, and updating of the 
organization’s purpose, value or mission statements, 
strategies, policies, and goals related to economic, 
environmental and social impacts.
Report the measures taken to develop and enhance the highest 
governance body’s collective knowledge of economic, 
environment and social topics
Report processes for evaluation of the highest governance 
body’s performance with respect to governance of economic, 
environmental and social topics. Report whether such evaluation is 
independent or not, and its frequency. Report whether such 
evaluation is a self-assessment.

eport the highest governance body s role in the identi cation 
and management of economic, environmental and social 
impacts, risks, and opportunities. Include the highest 
governance body’s role in the implementation of due diligence 
processes.
Report the highest governance body’s role in reviewing 
the effectiveness of the organization’s risk management 
processes for economic, environmental and social topics.
Report the frequency of the highest governance body’s 
review of economic, environmental and social impacts, risks, 
and opportunities.
Report the process for communicating critical concerns to 
the highest governance body.
Report the nature and total number of critical concerns that 
were communicated to the highest governance body and the 
mechanism (s) used to address and resolve them
Report the remuneration policies for the highest governance 
body and senior executives.
Report how stakeholders’ view are sought and taken into 
acoount regarding remuneration, including the results of 
votes on remuneration policies and proposals, if applicable 
Report the ratio of the annual total compensation for 
the organization’s highest-paid individual in each country of 
signi cant operations to the median annual total 
compensation for all employees in the same country.
Report the ratio of percentage increase in annual total 
compensation for the organization’s highest-paid individual 
in each country of signi cant operations to the median 
percentage increase in annual total compensation for all 
employees (excluding the highest-paid individual) in the 
same country.

45, 47

46

46

49

49-51

49

45

45-47

Annual Report 
2015 (P. 70)

-

-

-

It is not applicable

The information is 
con dential.

The information is 
con dential.
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GRI 
indicators

Disclosure Requirements Page or Link Omission(s) and 
Remark(s)

ETHICS AND INTEGRITY

G4-56

G4-57

G4-58

Describe the organization’s values, principles, standards and 
norms of behavior such as codes of conduct and codes of ethics. 
Report the internal and external mechanisms for seeking 
advice on ethical and lawful behavior, and matters related to 
organizational integrity, such as helplines or advice lines.
Report the internal and external mechanisms for reporting 
concerns about unethical or unlawful behavior, and matters 
related to organizational integrity, such as escalation through line 
management, whistleblowing mechanisms or hotlines.

47

47

47

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

CATEGORY: ECONOMIC

ASPECT: ECONOMIC PERFORMANCE

G4-EC1 Direct economic value generated and distributed 26

ASPECT: INDIRECT ECONOMIC IMPACTS   

G4-DMA
G4-EC7

G4-EC8

Generic Disclosures on Management Approach.
Development and impact of infrastructure investments and 
services supported.
Signi cant indirect economic impacts, including the extent of 
impacts.

26
52-53

26, 32

ASPECT: PROCUREMENT PRACTICES

G4-DMA

G4-EC9

Generic Disclosures on Management Approach

roportion of spending on local suppliers at signi cant 
locations of operation.

55

n/a

The data will be available 
in 2016
The data will be available 
in 2016

CATEGORY: ENVIRONMENTAL

ASPECT: ENERGY

G4-DMA
G4-EN3
G4-EN6
G4-EN7

Generic Disclosures on Management Approach.
Energy consumption within the organization
Reduction of energy consumption.
Reductions in energy requirements of products and services.

76, 78
78
78
78

ASPECT: WATER

G4-DMA
G4-EN8
G4-EN10

Generic Disclosures on Management Approach
Total water withdrawal by source.
Percentage and total volume of water recycled and reused.

80
80
n/a The data will be available 

in 2016
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GRI 
indicators Disclosure Requirements Page or Link Omission(s) and 

Remark(s)

ASPECT: EMISSIONS

G4-DMA
G4-EN16
G4-EN19

Generic Disclosures on Management Approach
Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 2)
Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions

76-80
n/a
n/a

The data will be available in 2016
The data will be available in 2016

ASPECT: PRODUCTS AND SERVICES

G4-DMA
G4-EN27

Generic Disclosures on Management Approach.
Extent of impact mitigation of environmental impacts 
of products and services.

78-79
78-79

ASPECT: OVERALL

G4-EN31 Total environmental protection expenditures and 
investments by type.

76-80

ASPECT: SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT 

G4-EN32 Percentage of new suppliers that were screened using 
environmental criteria.

n/a The suppliers are screened 
using enviromental criteria, will 
be reported in the next year

CATEGORY: SOCIAL

SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK

ASPECT: EMPLOYMENT

G4-DMA
G4-LA1

G4-LA2

G4-LA3

Generic Disclosures on Management Approach.
Total number and rates of new employee hires and 
employee turnover by age group, gender and region.
ene ts provided to full-time employees that are not provided to 

temporary or part-time employees, by signi cant locations of 
operation.
Return to work and retention rates after parental leave, by gender

58
58,63

63

63

ASPECT: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY   

G4-DMA

G4-LA7

Generic Disclosures on Management Approach.

Workers with high incidence or high risk of diseases related 
to their occupation.

n/a

n/a

The data will be available 
in 2016
The data will be available 
in 2016

ASPECT: TRAINING AND EDUCATION   

G4-DMA
G4-LA9

Generic Disclosures on Management Approach.
Average hours of training per year per employee 
by gender, and by employee category.

61
61

ASPECT: DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY   

G4-DMA
G4-LA12

Generic Disclosures on Management Approach
Composition of governance bodies and breakdown  
of employees per employee category according to gender,  
age group, minority group membership, and other indicators 
of diversity.

58-59
59
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GRI 
indicators Disclosure Requirements Page or Link Omission(s) and 

Remark(s)

ASPECT: EQUAL REMUNERATION FOR WOMEN AND MEN 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach. 63

ASPECT: SUPPLIER ASSESSMENT FOR LABOR PRACTICES

G4-DMA
G4-LA15

Generic Disclosures on Management Approach
Signi cant actual and potential negative impacts for labor 
practices in the supply chain and actions taken.

55
n/a The data will be available  

in 2016

SUB-CATEGORY: HUMAN RIGHTS

ASPECT: NON-DISCRIMINATION 

G4-DMA
G4-HR3

Generic Disclosures on Management Approach.
Total number of incidents of discrimination and corrective 
actions taken.

58
n/a The data will be available  

in 2016

ASPECT: CHILD LABOR

G4-HR5 Operations and suppliers identi ed as having signi cant risk for 
incidents of child labor, and measures taken to contribute to the 
effective abolition of child labor.

n/a The data will be available  
in 2016

ASPECT: SUPPLIER HUMAN RIGHTS ASSESSMENT

G4-DMA
G4-HR10

Generic Disclosures on Management Approach.
Percentage of new suppliers that were screened using human 
rights criteria.

55
n/a The suppliers are screened 

using human rights criteria,  
will be reported in the next year.

SUB-CATEGORY: SOCIETY

ASPECT: LOCAL COMMUNITIES

G4-DMA
G4-SO1

G4-SO2

Generic Disclosures on Management Approach.
Percentage of operations with implemented local community 
engagement, impact assessments, and development programs.
Operations with signi cant actual and potential negative 
impacts on local communities.

66-68,70
66-73

66-73

ASPECT: ANTI-CORRUPTION

G4-DMA
G4-SO4

Generic Disclosures on Management Approach.
Communication and training on anti-corruption policies and 
procedures.

48
48

ASPECT: ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR

G4-DMA
G4-SO7

Generic Disclosures on Management Approach.
Total number of legal actions for anti-competitive behavior, 
anti-trust, and monopoly practices and their outcomes.

55
55

SUB-CATEGORY: PRODUCT RESPONSIBILITY

ASPECT: PRODUCT AND SERVICE LABELING

G4-PR3

G4-PR6

Report whether the following product and service information 
is required by the organization’s procedures for product and 
service information and labeling.
Report how the organization has responded to questions or 
concerns regarding these products.

14-15

17,38
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Linking the SDGs and GRI

SDGs Business Theme GRI Indicators Page(s)

Goal
 5

Achieve gender equality and 
empower 
all women and girls.

Equal remuneration 
for women and men.

G4-EC5, 
G4-LA13

63

Gender equality. G4-LA1, G4-LA9, 
G4-LA11, 
G4-LA12

74-75

Non-discrimination. G4-HR3 58

Parental leave. G4-LA3 63

Women in leadership. G4-38, G4-40, 
G4-LA12

8

Goal 
8

Promote sustained, inclusive and 
sustainable economic growth, full and 
productive employment and decent 
work for all.

Changing the productivity 
of organizations, sectors, 
or the whole economy.

G4-EC8 9

Diversity and equal 
opportunity.

G4-LA12 36-38

Economic performance. G4-EC1 13

Employee training and 
education.

G4-LA9 61

Employment. G4-10, G4-EC6, 
G4-LA1

58

Energy ef ciency G4-EN3, 
G4-EN4, 
G4-EN5, 
G4-EN6, G4-EN7

78

Indirect impact on job 
creation.

G4-EC8 26

Labor practices in the 
supply chain.

G4-LA14 and 
G4-LA15

55

Non-discrimination. G4-HR3 58

Parental leave. G4-LA3 63

esource ef ciency of 
products and services.

G4-EN27 78-79

The following table links the Sustainable Development Goals (SDGs) to the indicators in the GRI G4 
Sustainability Reporting Guidelines and Sector Disclosures.
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SDGs Business Theme GRI Indicators Page(s)

Goal 
10

Reduce inequality within and among 
countries.

Foreign direct investment G4-EC8 21

esponsible nance FS10, FS11, 
former FS1,  
former FS2,  
former FS3,  
former FS4,  
former FS5,  
former FS9,  
former FS15

32

Goal 
12

Ensure sustainable consumption and 
production patterns

Developing sustainability 
indices

G4-PR3 32

Providing ESG reporting 
and training

G4-PR3 31

Goal 
13

Take urgent action to combat climate 
change and its impacts.

Energy ef ciency. G4-EN3, 
G4-EN4, 
G4-EN5, 
G4-EN6, 
G4-EN7

78

Environmental 
investments.

G4-EN31 76-80

GHG emissions. G4-EN15, 
G4-EN16, 
G4-EN17, 
G4-EN18, 
G4-EN19, 
G4-EN27, 
G4-EN30

76-80
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SDGs Business Theme GRI Indicators Page(s)

Goal 
16

Promote peaceful and inclusive 
societies for sustainable development, 
provide access  
to justice for all and build effective, 
accountable and inclusive institutions 
at all levels.

Anti-corruption. G4-SO3, 
G4-SO4, 
G4-SO5, 
G4-SO6

48

Compliance with laws 
and regulations.

G4-EN29, 
G4-SO7, 
G4-SO8,

51

Effective, accountable 
and transparent 
governance.

G4-39, G4-41 44-47

Inclusive decision 
making.

G4-37, G4-38, 
G4-40, G4-45, 
G4-53

45

Non-discrimination. G4-HR3 58

Goal 
17

Strengthen the means of implemen-
tation and revitalize the global 
partnership for sustainable 
development.

Enhancing the dialogue 
by joining SSE.

G4-EC8 11








