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เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี

แนวทางการรายงาน
รายงานฉบับนี้จัดทาเพื่อรายงานผลการดาเนินงานด้านความยั่งยืน

ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียกว่า รายงาน

ความยั่งยืน (Sustainability Report) อ้างอิงข้อมูลการดาเนินงาน

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560 โดยจัดทาใน

รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สาหรับดีวีดี-รอม 

เว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย

การรวบรวมข้อมูล
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแพร่รายงานฉบับนี้แบบรายปี กาหนด

เนื้อหาและเก็บข้อมูลตามกลยุทธ์องค์กร ประเด็นสาคัญด้าน

ความยั่งยืน (Materiality) และแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนสากล 

เช่น Global Reporting Initiative (GRI) และ UN Sustainable 

Development Goals (SDGs) มีแนวทางการรวบรวมข้อมูล 2 วิธี  

1. สัมภาษณ์ฝ่ายงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสาคัญ

ด้านความยั่งยืน 

2. เก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากเอกสารที่มีการรับรองความถูกต้อง 

หรือ ผ่านการตรวจประเมินจากบุคคลภายนอก หรือ ฐานข้อมูล

ที่น่าเชื่อถือ เช่น SETSMART และเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

อย่างไรก็ตาม เนื้อหารายงานจะมีการทบทวนทุกปีเพื่อให้

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและความคาดหวังของ

ผู้มีส่วนได้เสีย

มาตรฐานการรายงาน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแพร่ข้อมูลและรายงานตามมาตรฐาน

สากล GRI Standards ระดับความครบถ้วนของข้อมูลตามตัว

ชี้วัดหลัก (Core)
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การบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน
บรรษัทภิบาล

ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

นวัตกรรมองค์กร

การสร้างคุณค่าตลาดทุน
การพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียน

และผู้ประกอบการ

การส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุน

การพัฒนาคุณภาพผู้ประกอบวิชาชีพ

หลักทรัพย์

การพัฒนาและดูแลพนักงาน
การพัฒนาพนักงานและสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง

การสื่อสารและมีส่วนร่วมของพนักงาน

การดูแลและรักษาพนักงาน 

การพัฒนาและดูแลสังคม
การส่งเสริมความรู้ทางการเงินสาหรับประชาชน

การส่งเสริมความร่วมมิือเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสังคม

การมีส่วนร่วมและพัฒนาสังคม

การจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

ตารางสรุปผลการด�าเนินงาน 
ด้านความยั่งยืน

GRI Content Index
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ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสด์ิ
ประธานกรรมการ

สารประธานกรรมการ

ในช่วง 3-4 ปีท่ีผ่านมาสภาพแวดล้อมของตลาดทุนไทย
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากสภาวะเศรษฐกิจ ปัจจัยทาง
สังคมและสิ่งแวดล้อม พัฒนาการด้านเทคโนโลยี และการ
แข่งขันที่ไร้พรมแดน ซึ่งมีผลต่อการด�าเนินงานของธุรกิจและ 
ตลาดทุนไทยอย่างหลีกเล่ียงไม ่ ได ้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ  
จึงต้องปรับตัวให้พร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนา 
ความสามารถในการแข่งขันให้ตลาดทนุไทยก้าวสูก่ารเป็นผู้น�า 
ในระดับภูมิภาค

ปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงสามารถรักษาเสถียรภาพ
และความน่าสนใจลงทุนของตลาดทุนไทยอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ต่อปัจจัยความเช่ือม่ันของผู้ลงทุน ท�าให้ดัชนีตลาดหุ้นไทย 
SET Markets ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 13.7% จากปีก่อน ขณะที่
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขยายตัวเพิ่มขึ้น 15.6% อีกทั้ง
มีพัฒนาการด้านนวัตกรรมที่สาคัญเพิ่มโอกาสการแข่งขันให้
ตลาดทุนไทยในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น LIVE Platform, 
FundConnext และระบบชาระเงินตลาดทุน เป็นต้น 

นอกจากนี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังตระหนักถึง
ความสาคัญของการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรสามารถ
ก้าวทันการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี จึงส่งเสริมให้เกิด  
Innovation Culture ภายในองค์กรผ่านโครงการประกวด 
“SET Innovation Awards” เพื่อเปิดกว้างให้พนักงานแสดง
ศักยภาพทางความคิดในการริเริ่มสร้างสรรค์และลงมือทา 
จนเกิดเป็นนวัตกรรมที่ช่วยสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและ 
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และตลาดทุนไทยในภาพรวม 

ด้านการกากับดูแลองค์กร คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการดาเนินกิจการอย่างโปร่งใสและ
มีประสิทธิภาพ โดยมีการทบทวนและประกาศ “นโยบายการ
กากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ฉบับปี 2560” ให้สอดคล้องกับการดาเนินงาน
ในปัจจุบัน 

ด้านคุณภาพและความน่าสนใจลงทุนก็มีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
สะท้อนจากจานวนบริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่
ดัชนีความยั่งยืนสากลเพิ่มขึ้นทุกปี เช่น มีบริษัทจดทะเบียนไทย
ได้เป็นสมาชิกใน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 
และ FTSE4Good Emerging Indexes มากที่สุดในภูมิภาค
อาเซียน อีกทั้งยังเป็นตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียเพียงแห่งเดียว
ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 ตลาดหลักทรัพย์ที่มี
บริษัทจดทะเบียนรายงานผลการดาเนินงานด้านความยั่งยืน
อย่างโปร่งใสมากที่สุดในโลก  

ในปีหน้าคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงมุ่งมั่นกากับดูแล
องค์กรด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยง
ที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และบรรษัทภิบาล รวมถึงสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรและ
ตลาดทุนอย่างต่อเนื่องด้วยนวัตกรรมภายใต้กลยุทธ์ “Towards 
Sustainable Growth with Innovation”

ในนามของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ผมขอขอบคุณ
ทุกท่านที่สนับสนุนการดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้
เป็นกลไกในการพัฒนา เชื่อมโยงความร่วมมือ และสานพลัง
ทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพและรากฐานของตลาดทุน 
สังคม และประเทศชาติให้แข็งแกร่งและเติบโตไปพร้อมกัน
อย่างยั่งยืน 
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สารกรรมการและผู้จัดการ

เทคโนโลยีทางการเงนิ หรือ FinTech เปล่ียนรูปแบบการแข่งขัน
ทางธุรกิจไปอย่างสิ้นเชิง ท�าให้เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่น�า
นวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะท่ีผู้ลงทุน 
ใช้โอกาสจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและประเด็นทาง
สังคม เช่น Aging Society รวมถึงแนวคิดการลงทุนที่ค�านึง
ถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล มาก�าหนดเป็น  
Investment Theme มากยิ่งขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ถือเป็นความ
ท้าทายของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการปรับตัวเพื่อรองรับการ
เติบโตของตลาดทุนในอนาคต

ปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา
ธุรกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อรองรับการขยายตัว
ของอุตสาหกรรม เช่น ระบบเครือข่ายระดมทุน LIVE สาหรับ
ผู้ประกอบการ Startups ระบบซื้อขายกองทุน FundConnext 
ระบบช�าระเงินตลาดทุน รวมถึงการปรับลดระยะเวลาการ 
ส่งมอบและชาระราคาหลักทรัพย์จาก 3 วันทาการ (T+3) เหลือ 
2 วันทาการ (T+2) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของตลาดทุนไทย อีกทั้งส่งเสริม Innovation Culture ภายใน
องค์กร ให้พนักงานเรียนรู้และสามารถต่อยอดกระบวนการ
ทางานจากสิ่งเดิมไปสู่สิ่งใหม่ช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างคุณค่าให้
แก่ธุรกิจและสังคม

ขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังส่งเสริมวัฒนธรรมการ
ลงทุนอย่างสม�่าเสมอผ่านโครงการ Investnow และพัฒนา
คุณภาพบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ลงทุนทั้งใน 
และต่างประเทศเชื่อมั่นในศักยภาพของตลาดทุนไทย โดยใน
ปีที่ผ่านมา ถือเป็นปีที่บริษัทจดทะเบียนไทยมีความโดดเด่น
ด้านความย่ังยืนในระดับโลก สะท้อนจากผลการจัดอันดับ 
Measuring Sustainability Disclosure 2017 จัดท�าโดย  
Corporate Knights พบว่าบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาด 
หลักทรัพย์ฯ มีการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนอย่างโปร่งใส
เป็นอันดับ 1 ของเอเชียและอยู ่ในอันดับที่ 10 จาก 55  

นางเกศรา มัญชุศรี
กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ก้าวกระโดดจากอันดับที่ 40 ในปี 
2556 นอกจากนี้ ยังมีบริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับคัดเลือก
เข้าสู่ดัชนีความยั่งยืนสากล เช่น DJSI จานวน 17 บริษัทมากที่สุด
เป็นอันดับ 4 ของเอเชีย และ FTSE4Good Emerging Indexes 
จานวน 35 บริษัทมากที่สุดในอาเซียน สาหรับรายชื่อหุ้นยั่งยืน 
หรือ THSI ก็เพิ่มขึ้นจาก 51 บริษัทในปี 2559 เป็น 65 บริษัท 
โดยคิดเป็น 52% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

ผลการดาเนินงานดังกล่าวตอกย้าศักยภาพของตลาดทุนไทย 
ที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในตลาดทุนโลก อย่างไรก็ตาม 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจและผู้ร่วมตลาด ขยาย
โอกาสการระดมทุนและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 
ควบคู่ไปกับการเพิ่มคุณภาพบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง 

ดิฉันขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่มีส่วนสาคัญในการ
ผลักดันให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ เติบโตอย่างมั่นคงเคียงคู่ระบบ
เศรษฐกิจไทยมาจนถึงทุกวันนี้ ดิฉันมั่นใจว่าบทบาทของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในปัจจุบันไม่ได้ท�าหน้าที่เป็นเพียงศูนย์กลาง
ซื้อขายหุ้นเท่านั้น แต่เราคือศูนย์กลางการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
และเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากตลาดทุนได้อย่างเต็มศักยภาพตามวิสัยทัศน์ “To Make 
the Capital Market ‘Work’ for Everyone”   
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ตลาดทุนเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในองค์รวม 

ไม่ได้ตอบสนองความต้องการเฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เราจึงมุ่งมั่น

สร้างสรรค์ให้ตลาดทุนเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนของสังคม เราเชื่อมั่น 

ว่าการเติบโตอย่างมีคุณภาพของธุรกิจ จะสร้างความแข็งแกร่งให้แก่

ประเทศและผลของมันจะนาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของ

คนในชาติ นี่คือสิ่งที่เรามุ่งหวัง และยึดมั่นในการดาเนินงาน

พันธกิจ

เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ฯ 

พัฒนาตลาดทุน
 เพื่อทุกคน 

มุ่งมั่นพัฒนากลไกการทางานที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อเป็นแหล่งลงทุนและระดมทุนที่ทันสมัยและเข้าถึง 

ได้ทั้งในประเทศ ภูมิภาค และทั่วโลก

สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพและ

ตรงตามความต้องการของลูกค้า และยังรองรับ 

การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตด้วย

บ่มเพาะบุคลากรให้เปี่ยมด้วยศักยภาพ พร้อมปลูกฝัง

การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสในทุกระบวนการ

ทางาน

ปลูกฝังแนวคิดการดาเนินธุรกิจโดยยึดมั่นประโยชน์

ของทุกภาคส่วน เพ่ือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี

ที่สุดพร้อมทาหน้าที่ดูแลสังคม  

มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ที่มีคุณค่าภายในองค์กร ทั้ง

การสร้างความรู้ใหม่ การแบ่งปันแลกเปล่ียน และ

แปลงองค์ความรู้ให้เป็นสินทรัพย์ที่ยั่งยืน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560 

17.93 ล้านล้านบาท 

538 บริษัท738 คน 150 บริษัท

50,114 ล้านบาท 324,217 สัญญา 

จำนวนพนักงำน 
กลุ่มตลำดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย

มูลค่ำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำด

จำนวนบริษัทจดทะเบียน 
ในตลำดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย

จำนวนบริษัทจดทะเบียน 
ในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

มูลค่ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์
เฉลี่ยต่อวัน

ปริมำณกำรซื้อขำยเฉลี่ยต่อวัน 
ในตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 

วิสัยทัศน์
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ธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 มีคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) กากับดูแล โดยมีหน้าที่เป็นศูนย์กลาง

การซื้อขายตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ตราสารอนุพันธ์) และตราสารหนี้เพียงแห่งเดียวของประเทศไทย อีกทั้งเป็นศูนย์กลาง

ชาระราคา ส่งมอบ รับฝากและจัดทาทะเบียนหลักทรัพย์อย่างครบวงจรภายใต้การกากับดูแลที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังเป็นแหล่งความรู้ด้านการเงินการลงทุนของประเทศ และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาคุณภาพตลาดทุน 

เช่น ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) สาหรับ

บริษัทจดทะเบียน เตรียมความพร้อมบริษัทที่มีศักยภาพก่อนการจดทะเบียน ส่งเสริมความรู้เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการ Startups 

และ SMEs ส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์ รวมถึงเผยแพร่งานวิจัยเพื่อตลาดทุน

นุทราสารต

ชำระราคา

บอมง�ส
�ยพัรทกัลห

นุทงล�ูผ กาฝบัร
�ยพัรทกัลห

นยีบเะทยาน
�ยพัรทกัลห

นยีบเะทดจทัษ�รบบัรนาง �ยพัรทกัลหยาขอ�ืซนาง

ดาลตบักำกนาง

นุทราสารต

TSI CG center SR center CMRI

ชำระราคา

บอมง�ส
�ยพัรทกัลห

นยีบเะทยาน
�ยพัรทกัลห

กาฝบัร
�ยพัรทกัลห

�ธนัพุนอราสารต

น�ุหยาขอนสเอข นยีบเะทดจอข

รากบอกะรป�ูผ

Startups 
SMEs

นชาหมทัษ�รบน�ปเพาภสงลปแ

าษก�รป�ีท
น�งเรากงาท

นุทงล�ูผ

.ต.ล.ก นางกันำส

�ยพัรทกัลหนยีบเะทดจ

�ยพัรทกัลหดาลต

งานชำระราคา
�ยพัรทกัลหบอมง�สะลแ

น�ุหยาขตาญุนอ

นา�ผยาขอ�ืซง�ัสำค
ต็นเ�รอตเนิอ

นา�ผยาขอ�ืซง�ัสำค
โบรกเกอร�

�ยพัรทกัลหกาฝบัระลแนยีบเะทยานนาง

�ยพัรทกัลหทัษ�รบบร�ษัทหลักทรัพย�

งานซื้อขายหลักทรัพย�

งานกำกับการซื้อขาย บร�ษัทสมาชิก และบร�ษัทจดทะเบียน

งานชำระราคา
และส�งมอบหลักทรัพย�

คำสั่งซื้อขายผ�าน
โบรกเกอร�

ศูนย�ส�งเสร�มการพัฒนา
ความรู�ตลาดทุน

ศูนย�พัฒนาการกำกับดูแล
กิจการบร�ษัทจดทะเบียน

ศูนย�พัฒนาความรับผิดชอบ
ต�อสังคม

สถาบันว�จััยเพ�่อตลาดทุน

งานนายทะเบียน
และรับฝากหลักทรัพย�

ตราสารหนี้�ธนัพุนอราสารต

นุทราสารต

ชำระราคา

บอมง�ส
�ยพัรทกัลห

นุทงล�ูผ กาฝบัร
�ยพัรทกัลห

นยีบเะทยาน
�ยพัรทกัลห

นยีบเะทดจทัษ�รบบัรนาง �ยพัรทกัลหยาขอ�ืซนาง

ดาลตบักำกนาง

นุทราสารต

TSI CG center SR center CMRI

ชำระราคา

บอมง�ส
�ยพัรทกัลห

นยีบเะทยาน
�ยพัรทกัลห

กาฝบัร
�ยพัรทกัลห

�ธนัพุนอราสารต

น�ุหยาขอนสเอข นยีบเะทดจอข

รากบอกะรป�ูผ

Startups 
SMEs

นชาหมทัษ�รบน�ปเพาภสงลปแ

าษก�รป�ีท
น�งเรากงาท

นุทงล�ูผ

.ต.ล.ก นางกันำส

�ยพัรทกัลหนยีบเะทดจ

�ยพัรทกัลหดาลต

งานชำระราคา
�ยพัรทกัลหบอมง�สะลแ

น�ุหยาขตาญุนอ

นา�ผยาขอ�ืซง�ัสำค
ต็นเ�รอตเนิอ

นา�ผยาขอ�ืซง�ัสำค
โบรกเกอร�

�ยพัรทกัลหกาฝบัระลแนยีบเะทยานนาง

�ยพัรทกัลหทัษ�รบบร�ษัทหลักทรัพย�

งานซื้อขายหลักทรัพย�

งานกำกับการซื้อขาย บร�ษัทสมาชิก และบร�ษัทจดทะเบียน

งานชำระราคา
และส�งมอบหลักทรัพย�

คำสั่งซื้อขายผ�าน
โบรกเกอร�

ศูนย�ส�งเสร�มการพัฒนา
ความรู�ตลาดทุน

ศูนย�พัฒนาการกำกับดูแล
กิจการบร�ษัทจดทะเบียน

ศูนย�พัฒนาความรับผิดชอบ
ต�อสังคม

สถาบันว�จััยเพ�่อตลาดทุน

งานนายทะเบียน
และรับฝากหลักทรัพย�

ตราสารหนี้�ธนัพุนอราสารต
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มูลค่ำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำด 
จำกสิ้นปี 2559

ได้รับคัดเลือกเข้ำสู่ดัชนี Dow Jones 
Sustainability Indices (DJSI) 
สูงสุดในอำเซียน

ตลำดหลักทรัพย์ที่มีบริษัทจดทะเบียน
เปิดเผยข้อมูลด้ำนควำมยั่งยืน 
มีคุณภำพมำกที่สุด และเป็นที่หนึ่ง 
ในเอเชีย โดย Corporate Knights  
และ AVIVA

ในภูมิภำคอำเซียน ปี 2560 
โดย Alpha Southeast Asia 

ได้รับคัดเลือกเข้ำสู่ดัชนี 
FTSE4Good Emerging Indexes 
สูงสุดในอำเซียน

ในกลุ่ม Southeast Asia Emerging 
Markets 2017 จำกนิตยสำร  
CFI.co ประเทศอังกฤษ

ของบริษัทจดทะเบียน จำก  
IR Magazine สูงสุดในอำเซียน

กำรประเมินสำนักงำนสีเขียว  
โดยกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อม

จำก ASEAN Energy 
Awards 2017

ได้รับคัดเลือกเข้ำสู่รำยชื่อหุ้นยั่งยืน 
Thailand Sustainability Investment 
(THSI)

ด้ำนอนุรักษ์พลังงำน Thailand 
Energy Awards 2560 ประเภทอำคำร
สร้ำงสรรค์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน 
อำคำรใหม่ จำกกระทรวงพลังงำน

ดัชนีตลำดหลักทรัพย์ไทย 
(SET Index) จำกสิ้นปี 2559

+15.62% 

อันดับ

บริษัทจดทะเบียน บริษัทจดทะเบียน 

รางวัลดีเด่น 

บริษัท 
จดทะเบียน

รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์

Green Office  
ระดับดีเย่ียม 

Best Sustainable 
Securities Exchange 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
Green Building 

FTSE4GoodDJSI THSI

11

+13.66% 

ของโลก  10

ปี 2560 สู่การเป็นผู้น�าความยั่งยืนในตลาดทุนอาเซียน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เน้นพัฒนาธุรกิจและตลาดทุนให้รองรับการขยายตัวด้านการลงทุนและเศรษฐกิจยุคดิจิทัล เพิ่มโอกาสการแข่งขัน

ของตลาดทุนไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความโดดเด่น

ทั้งด้านการเติบโตของตลาดทุน คุณภาพระบบงานและบริการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคุณภาพของบริษัทจดทะเบียน

17 3 5 65 

Best Central  
Securities 
Depository
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ก้าวต่อไปของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาตลาดทุนให้เข้มแข็งและมีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด Towards  

Sustainable Growth with Innovation ประกอบด้วย 3 ด้าน

(1) สร้างความแข็งแกร่งตลาดทุนไทยด้วยคุณภาพ 
• พัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพและความหลากหลาย

• เพิ่มความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน

• สร้างวินัยการลงทุนสม่าเสมอผ่านบัญชี Dollar-Cost Averaging (DCA)  

ในหุ้นและกองทุนรวม

• เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานด้วยเทคโนโลยี

• ส่งเสริมศักยภาพของสถาบันตัวกลาง (2) ขยายโอกาสทางธุรกิจให้สามารถเติบโตในระยะยาว
• ส่งเสริมการระดมทุนของ Startups และ SMEs

• เชื่อมโยงการระดมทุนและลงทุนในภูมิภาค CLMV

(3) เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของตลาดทุน
• เพิ่มประสิทธิภาพการทางานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

• สร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมภายในองค์กรและตลาดทุน

• รักษาประสิทธิภาพของระบบงานและ 

ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

• เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียงและ 

ระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล

• พัฒนาองค์กรให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Towards 
Sustainable Growth 

with Innovation

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง 

และใช้ประโยชน์จากตลาดทนุได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ควบคู่ไปกบั 

การพัฒนาการด�าเนินงานของธุรกิจให้สามารถปรับตัวจาก

การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกจิ สงัคม และส่ิงแวดล้อม 

ตลอดจนบ่มเพาะวัฒนธรรมบรรษัทภิบาลภายในตลาดทุน  

เพือ่สร้างความย่ังยืนและยกระดบัตลาดทุนไทยให้เป็นท่ียอมรับใน

ระดบัสากล 
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ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาองค์กรและตลาดทุนให้คานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, 

Social and Governance: ESG) เน้นสร้างความตระหนักและยกระดับการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมของผู้มีส่วนได้เสียในตลาดทุน 

ให้เกิดเป็นคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กว่า 20 ปีทีต่ลาดหลักทรัพย์ฯ สร้างรากฐานตลาดทนุไทยด้วยบรรษัทภบิาลสูก่ารพฒันาท่ีย่ังยืน วนัน้ีตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงเดนิหน้าพฒันา

และยกระดบัมาตรฐานการด�าเนินงานด้านความย่ังยืนของตลาดทนุให้มีประสทิธภิาพเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล

มุ่งพัฒนาตลาดทุนสู่ความยั่งยืน

2538

2545
2549

2555 2557

2544

2547

2551

2556
2560

กาหนดให้บริษัทจดทะเบียน

มีคณะกรรมการตรวจสอบ

ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียน

ประเมินรายงานบรรษัทภิบาล

เผยแพร่หลักการบรรษัทภิบาล 

สาหรับบริษัทจดทะเบียนครั้งแรก
• ปรับปรุงหลักการบรรษัทภิบาล 

ให้สอดคล้องกับ OECD

• มอบรางวัลความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

ของบริษัทจดทะเบียน

• จัดทาแนวปฏิบัติ CSR เวอร์ชั่น 2  

และแนวทางการรายงาน CSR

• ประเมิน ASEAN CG Scorecard ครั้งแรก

• ร่วมเป็นพันธมิตรกับ United Nations 

Sustainable Stock Exchanges (SSE) initiative

• จัดทารายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand  

Sustainability Investment (THSI)

เผยแพร่แนวปฏิบัติ CSR

สาหรับบริษัทจดทะเบียน
• จัดทาแนวปฏิบัติเรื่อง ESG ใน

กระบวนการธุรกิจ

• สนับสนุนบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วม

ประเมินดัชนีความยั่งยืนสากล DJSI

• ได้รับการจัดอันดับเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่มี 

บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูล 

ด้านความยั่งยืนติดอันดับ 10 ของโลก

• Best Sustainable Securities Exchange  

ในกลุ่ม Southeast Asia Emerging  

Markets 2017

• มอบรางวัลการรายงานด้านบรรษัทภิบาล

• มอบรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น

จากบรรษัทภิบาลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน



Towards 
Sustainable 

Growth 

�ฒนาอง�กรภายใ�ห�กบรร�ท�บาลและ
ความ�บ�ดชอบ�อ�งคม เ�นเ�มประ�ท�ภาพ

การ�เ�นงาน�วยน�ตกรรม และยกระ�บ
มาตรฐานการ�งานใ�เ�น�

ยอม�บในระ�บสากล

การบร�หารจัดการ
องค�กรอย�างยั่งยืน 

�งเส�ม�ณภาพการ�เ�นงาน�ครอบค�ม
ประเ�น ESG ของบ��ทจดทะเ�ยน 
�ลง�น และสถา�น�วกลาง เ�อส�าง

การเ�บโตทางเศรษฐ�จ �งคม 
และ�งแวด�อม

ในระบบ�เวศตลาด�น

การสร�างคุณค�า
ตลาดทุน 

ปก�องและบรรเทาผลกระทบ�งแวด�อมจาก
การ�เ�น�ร�จ โดย��ง�งการใ�ท�พยากร

และพ�งงานอ�าง�ม�าและ�ประ�ท�ภาพ
�งแ�การ�ด�อ�ด�าง การบ�โภค 

การ�ดการขยะ และการลด
�าซเ�อนกระจก 

การจัดการ
สิ�งแวดล�อม

�มเพาะ�กยภาพพ�กงานตลาดห�กท�พ�ฯ 
ภายใ�บรรยากาศการ�งาน�เ�อ�อการ
เ�ยน�และแ�ง�น เ�นส�าง�ฒนธรรม

��งเส�มความ�ด�เ�มส�างสรร�
เ�อใ�เ�ดน�ตกรรม
ทาง�ร�จและ�งคม

แ�ง�นท�พยากรขององ�กร��งคม เ�นการ
��วน�วม�บ�กภาค�วน เ�อหาแนวทาง
การ�ฒนา�ณภาพ��ตของ�คนใน�งคม

ใ��ความเ�นอ��� �ความ�และ
���ม�นทางการเ�น

เ�อ�ยเก�ยณ 

การพัฒนา
และดูแลพนักงาน

การพัฒนา
และดูแลสังคม 
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แนวทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาองค์กรและตลาดทุนให้คานึงถึงผลกระทบด้าน ESG โดยกาหนดแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนและ

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. ติดตามและวิเคราะห์กระแสโลก
ติดตามพัฒนาการและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ สังคม 

และส่ิงแวดล้อมของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้เกี่ยวข้อง 

ในตลาดทุน เช่น นวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก รวมถึงติดตามแนวปฏิบัติ

และมาตรฐานด้านความย่ังยืนระดับสากล เช่น Global  

Reporting Initiative (GRI), Dow Jones Sustainability 

2. ก�าหนดกรอบการพัฒนาความยั่งยืน
กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นทิศทางการดาเนินงานด้านความยั่งยืนของ “กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ” ตามกลยุทธ์หลัก Towards 

Sustainable Growth ประกอบด้วย 5 เรื่องหลัก

Indices (DJSI), United Nations Sustainable Development 

Goals (SDGs), United Nations Sustainable Stock  

Exchanges (SSE) initiative เพื่อกาหนดและทบทวนกรอบ

การพัฒนาความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
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3. บ่งชี้และวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การสื่อสารและมีส่วนร่วม

 
 
 
 

• บริษัทจดทะเบียนในตลาด 
หลักทรัพย์ฯ (SET) และตลาด 
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 

• ผู้ประกอบการธุรกิจที่มีศักยภาพ 
และอาจจดทะเบียนในตลาด 
หลักทรัพย์ 

• เครื่องมือระดมทุนที่เหมาะสมกับธุรกิจ
• ข้อมูล ข่าวสาร และบริการที่สะดวก 

รวดเร็ว และถูกต้อง
• ความเชื่อมั่นระยะยาวจากผู้ลงทุน
• การเพิ่มศักยภาพของธุรกิจให้สามารถ

แข่งขันได้ในระดับสากล

• ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
• อบรมสัมมนา
• สารวจความพึงพอใจ
• ยกย่องและมอบรางวัล

 

 

 

• ผู้ลงทุนบุคคล
• ผู้ลงทุนสถาบัน
• ผู้ลงทุนต่างประเทศ 

• ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีและสม่าเสมอ
• ผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย
• บริการที่สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง
• กระบวนการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส
• ข้อมูลที่เข้าถึงง่ายและเพียงพอต่อการ

ตัดสินใจลงทุน

• อบรมสัมมนา
• กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบ 

ผู้ลงทุน (Opportunity Day)

 

 

 

• บริษัทหลักทรัพย์
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
• ผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์ เช่น 

ผู้แนะนาการลงทุน นักวิเคราะห์ 
การลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน 
เป็นต้น

• ระบบงานและช่องทางการลงทุนที่ทันสมัย
รองรับความต้องการของผู้ลงทุน

• ข้อมูล ข่าวสาร และบริการที่สะดวก 
รวดเร็ว และถูกต้อง

• ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีศักยภาพสูง 

• ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
• อบรมสัมมนา
• สารวจความพึงพอใจ
• ยกย่องและมอบรางวัล

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

• ความมั่นคงทางอาชีพ
• การพัฒนาตนเองและบรรยากาศ 

การทางานที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
• ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน

• อบรมสัมมนา
• สโมสรพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ
• กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน  

(Town Hall)
• สารวจความผูกพันและการมี 

ส่วนร่วม

• สมาคมและชมรมของตลาดทุน
• สื่อมวลชน
• สถาบันการศึกษา
• มูลนิธิและองค์กรประชาสังคม 
• ประชาชนทั่วไป 

• ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนและประชาชน
• ความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและสังคม
• การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและ

สังคม

• ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
• อบรมสัมมนา
• ห้องสมุดมารวยและพิพิธภัณฑ์ 

INVESTORY
• SET Social Impact Platform

• สานักงานคณะกรรมการกากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(สานักงาน ก.ล.ต.)

• หน่วยงานภาครัฐ  

• การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

• ความร่วมมือในการผลักดันนโยบายรัฐ 
• การจ่ายภาษี

• ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
• เข้าร่วมกิจกรรมกับภาครัฐ 

บริษัทจดทะเบียน
และผู้ประกอบการ

ผู้ลงทุน

สถาบันตัวกลาง

พนักงาน

สังคม

+66(0) 2009 9999   www.set.or.th

set.or.th    @setcallcenter 

setgroupofficial    SET Thailand

ช่องทางสื่อสารวิเคราะห์ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ เช่น การสัมภาษณ์ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน การรับฟังความคิดเห็นของบริษัท 

จดทะเบียน การสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจน 

ข้อแนะนาของคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละ

กลุ่มอย่างเหมาะสม

หน่วยงานกากับ
และภาครัฐ

http://www.set.or.th
https://www.facebook.com/set.or.th/
https://twitter.com/SETCallCenter
https://www.youtube.com/user/setgroupofficial
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4. ระบุประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน  
ประเด็นสาคัญด้านความยั่งยืนพิจารณาจากกลยุทธ์องค์กรและผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยสามารถเชื่อมโยงกรอบ

การพัฒนาความยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก ดังนี้ 

กรอบการพัฒนา 
ความยั่งยืน ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน

ภายใน ภายนอก

พน
ักง

าน

บร
ิษัท

จด
ทะ

เบ
ียน

แล
ะ 

ผู้ป
ระ

กอ
บก

าร

ผู้ล
งท

ุน

สถ
าบ

ันต
ัวก

ลา
ง

ภา
คส

ังค
ม

หน
่วย

งา
นก

�าก
ับแ

ละ
ภา

คร
ัฐ

การบริหารจัดการองค์กร
อย่างยั่งยืน

บรรษัทภิบาล

ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

นวัตกรรมองค์กร

การสร้างคุณค่า 
ตลาดทุน

การพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียน
และผู้ประกอบการ

การส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุน

การพัฒนาคุณภาพผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์

การพัฒนา 
และดูแลพนักงาน

การพัฒนาพนักงานและสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง

การสื่อสารและมีส่วนร่วมของพนักงาน

การดูแลและรักษาพนักงาน

การพัฒนา 
และดูแลสังคม

การส่งเสริมความรู้ทางการเงินสาหรับประชาชน

การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสังคม

การมีส่วนร่วมและพัฒนาสังคม

การจัดการสิ่งแวดล้อม

การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
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มีผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ  
และผู้มีส่วนได้เสีย [มากที่สุด] มีผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ [มาก] มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย [มาก]

1. บรรษัทภิบาล

2. ระบบควบคุมภายในและการบริหาร

ความเสี่ยง

3. นวัตกรรมองค์กร

4. การพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียน

และผู้ประกอบการ

5. การส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุน

6. การพัฒนาคุณภาพผู้ประกอบวิชาชีพ 

หลักทรัพย์

7. การส่งเสริมความรู้ทางการเงินสาหรับ

ประชาชน

8. การพัฒนาพนักงานและสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง

9. การสื่อสารและมีส่วนร่วมของพนักงาน

10. การดูแลและรักษาพนักงาน

11. การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว

12. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

13. การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

14. การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสร้าง

ผลลัพธ์ทางสังคม

15. การมีส่วนร่วมและพัฒนาสังคม

16. การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

5. จัดล�าดับความส�าคัญประเด็นด้านความยั่งยืน 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดลาดับประเด็นสาคัญด้านความยั่งยืน โดยพิจารณาดาเนินการประเด็นที่อยู่ในลาดับที่มีความสาคัญมากถึงมากที่สุด

6. ทบทวนประเด็นส�าคัญเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทบทวนประเด็นส�าคัญด้านความย่ังยืนทุกปีเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เช่ือมโยงกับประเด็น 

ที่ได้รับความสนใจจากผู้มีส่วนได้เสียและสถานการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจในอนาคต สอดคล้องกับเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ หรือ UN Sustainable Development Goals (SDGs)

ผล
กร

ะท
บต่

อผู้
มีส่

วน
ได้

เสี
ย

ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ

มาก

น้อย

มากที่สุด

มาก

16 13

14

15

4

11

5

12

6

7

1

8

2

9

3

10

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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ตลาดหลักทรัพย์ฯ กับ UN Sustainable Development Goals (SDGs)
เป้าหมาย การด�าเนินงาน

สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน ขจัดความยากจน
1.06 ล้านคน เป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ปัจจุบันมีมูลค่ากองทุนกว่า 2.39 ล้านล้านบาท
37,400 บัญชี DCA หุ้นและกองทุนรวม
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ริเริ่มโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสและชุมชน

สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ด้านธุรกิจและการลงทุนอย่างเท่าเทียม
11.8 ล้านวิว จานวนการเข้าถึงข้อมูลความรู้ทางการเงินการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
600,000 คน จานวนผู้เข้าถึงเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ตลาดทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
70,000 คน จานวนเยาวชนที่ได้รับความรู้ทางการเงินการลงทุนผ่านโครงการ Young Financial Star Competition 
(YFS) ระหว่างปี 2546-2560

สนับสนุนความเสมอภาคทางเพศ
36% สัดส่วนกรรมการที่เป็นสตรีของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
19% สัดส่วนกรรมการที่เป็นสตรีของบริษัทจดทะเบียน

ส่งเสริมการจ้างงาน ขยายโอกาสการลงทุน หนุนเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
1.20 ล้านคน อัตราการจ้างงานของบริษัทจดทะเบียน
17.34 ล้านบาท มูลค่าการลงทุนเพื่อพัฒนาพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ 
426,349 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทจดทะเบียนใหม่
1.87 ล้านบาท มูลค่าจากการอุดหนุนสินค้าและบริการของกิจการเพื่อสังคมผ่าน SET Social Impact Day 2017

ขับเคลื่อนตลาดทุนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
LIVE ระบบเครือข่ายเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจให้ Startups และ SMEs
FinNet ตัวกลางชาระเงินสาหรับตลาดทุนที่ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
SET Innovation Awards ส่งเสริมนวัตกรรมภายในองค์กรและตลาดทุน

พัฒนาธุรกิจและการลงทุนด้วย ESG 
52% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดใน SET และ mai ถูกคัดเลือกอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน
11% ของบริษัทจดทะเบียนรายงานผลการดาเนินงานด้าน ESG ตาม GRI

บรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
Green Building อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านรับรองอาคารเขียวระดับสากล LEED ระดับ Gold  
3% เป้าหมายลดใช้พลังงานไฟฟ้าในปี 2561
Digital Exchange สนับสนุน paperless ในกระบวนการทางาน

สร้างบรรษัทภิบาลสู่ตลาดทุน
80% คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนจากการประเมิน Corporate Governance Report (CGR)
28% ของบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

สร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
UN SSE เข้าร่วมเป็นตลาดหลักทรัพย์พันธมิตรของ UN Sustainable Stock Exchanges initiative
SET Social Impact เชื่อมโยงเครือข่ายภาคธุรกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลการดาเนินงานด้านความยั่งยืนในปี 2560 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานทุกมิติ 

จากภายในองค์กรสู่ตลาดทุน สังคม และประเทศชาติ เน้นสนับสนุนให้ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากตลาดทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงทางานร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 



การบริหารจัดการองค์กร 
อย่างยั่งยืน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นกลไกเช่ือมโยงทกุภาคส่วนในสงัคมเพือ่ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ 

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงก�ากับดูแลการด�าเนินงานให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 

สร้างความเช่ือม่ันต่อระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมนวตักรรม

องค์กรและพัฒนาธุรกิจ โดยค�านึงถึงประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม

• บรรษัทภิบาล

• ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

• นวัตกรรมองค์กร 
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บรรษัทภิบาล
การก�ากับดูแลองค์กร
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ปฏิบัติตามนโยบายกากับดูแล 

กิจการให้สอดคล้องกับหลักการสากล The Organisation for 

Economic and Co-operation (OECD) และหลักการกากับ

ดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ในปี 2560 คณะ

กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ควบรวมนโยบายการกากับดูแล

กิจการกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2558 และจรรยาบรรณกลุ่ม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2555 เป็น “นโยบายการกากับดูแลกิจการ

และจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” 

ฉบับปี 2560 เพื่อให้เนื้อหามีความกระชับและง่ายต่อการนาไป 

ปฏิบัติให้สอดคล้องกับการดาเนินงานในปัจจุบัน 

ปี 2560 ถือเป็นอีกหน่ึงปีแห่งความท้าทายของคณะ 

กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการขับเคลื่อนองค์กร

ให้บรรลุเป้าหมายท่ามกลางการเปล่ียนแปลงทาง 

เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว รวมถึงการก�ากับดูแลองค์กร

อย่างโปร่งใสและมีประสทิธภิาพ เพือ่สร้างความเชือ่ม่ัน

และยกระดับมาตรฐานตลาดทุนให้ทัดเทียมตลาดทุน 

ชั้นน�าระดับโลก

นโยบายการกำกับดูแล
กิจการและจรรยาบรรณ
กลุ�มตลาดหลักทรัพย�

แห�งประเทศไทย

คณะอนุกรรมการ

คณ
ะก

รร
มการ

กรรมการและผู�จัดการ 

และผู�บร�หารระดับสูง 

คณ
ะอนุกรรมการ 

พนักงา
น

https://www.set.or.th/th/about/overview/files/SET_CG_Policy_and_Conduct_2017.pdf
https://www.set.or.th/th/about/overview/files/SET_CG_Policy_and_Conduct_2017.pdf


รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256016

บทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

กาหนดให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหน้าที่พิจารณา

นโยบาย กลยุทธ์ และติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรให้

เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ โดยปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต คานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน

โดยกาหนดให้ “ประธานกรรมการ” ต้องเลือกจากบุคคลที่ไม่

เป็น “กรรมการและผู้จัดการ” และต้องไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ 

กับฝ่ายจัดการเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและการดุลอานาจ

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหน้าที่เข้าร่วมประชุม

เพื่อให้ความเห็นและตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน และ

งบประมาณที่ฝ่ายจัดการนาเสนอ โดยมติจากที่ประชุมมีผล

ต่อทิศทางการดาเนินงานของตลาดทุนด้วย ปี 2560 มีการ

จัดประชุมรวม 20 ครั้ง อัตราเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย 94%

ผลการดาเนินงานที่สาคัญ ปี 2560

• ประกาศนโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉบับปี 2560

• อนุมัติกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณองค์กรภายใต้

แนวคิด Towards Sustainable Growth with Innovation

• มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดาเนินการ ดังนี้

o เพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในและการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กรตามมาตรฐาน The Committee of 

Sponsoring Organization of Tradeway Commission 

(COSO)

o ทบทวนระเบียบและแนวปฏิบัติการทางานให้สอดคล้อง

กับนโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉบับปี 2560 

o ส่งเสริมวัฒนธรรมบรรษัทภิบาล (CG Culture) ภายใน

องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

o จัดโครงการ SET Innovation Awards ส่งเสริมการพัฒนา

นวัตกรรมองค์กร

o จัดทาแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ครอบคลุมประเด็น

บรรษัทภิบาลและสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบคณะกรรมการ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ สรรหาจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการ

พัฒนาองค์กรและตลาดทุน องค์ประกอบของคณะกรรมการมีจานวน 11 ท่านตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีรายละเอียดดังนี้

1 ได้รับเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2560

องค์ประกอบคณะกรรมการ
วาระ
ด�ารง

ต�าแหน่ง

ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่ง เพศ

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ปี มากกว่า 2 ปีแต่ไม่เกิน 4 ปี ชาย หญิง

กรรมการ 
ที่ไม่เป็น 
ผู้บริหาร

แต่งตั้งโดยสานักงาน 
ก.ล.ต. (5 ท่าน)

2 ปี  
ไม่เกิน  
2 วาระ

- 1. ดร.ชัยวัฒน์  วิบูลย์สวัสดิ์ 
    (ประธานกรรมการ) 
2. นางโชติกา สวนานนท์
3. นางวรวรรณ ธาราภูมิ
4. ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล
5. ดร.สุภัค ศิวะรักษ์ 7 3

เลือกตั้งจากที่ประชุม
สมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ 
(5 ท่าน)

1. นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ1 
2. นายปริญญ์  พานิชภักดิ์

1. ศาสตราจารย์พิเศษ 
    กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
2. นายชัยภัทร  ศรีวิสารวาจา
3. นายพิเชษฐ  สิทธิอานวย

กรรมการ 
ที่เป็น 
ผู้บริหาร

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ (1 ท่าน)

4 ปี - นางเกศรา มัญชุศรี 
(กรรมการและผู้จัดการ) 

- 1

รวม 11 2 9 7 (64%) 4 (36%)
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การประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการและอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
คณะอนุกรรมการด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ช่วยกลั่นกรอง พิจารณา และ

เสนอความเห็นตามความเชี่ยวชาญอย่างเป็นอิสระภายใต้กฎบัตรของคณะอนุกรรมการประกอบด้วย 4 คณะ ดังนี้

คณะอนุกรรมการ ความรับผิดชอบ ความเป็น
อิสระ

ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ อัตราการเข้าร่วม 
ประชุมเฉลี่ย

คณะอนุกรรมการ 
ตรวจสอบ

กากับดูแลระบบงานควบคุมภายในและ
ติดตามตรวจสอบการดาเนินงานของ 
ฝ่ายจัดการให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

100% นางโชติกา สวนานนท์ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
ดร. สุภัค ศิวะรักษ์

96%

คณะอนุกรรมการ
สรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน

พิจารณาแผนสรรหาและการสืบทอด
ตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง และพิจารณา 
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน

80% นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
นางโชติกา สวนานนท์
นางวรวรรณ ธาราภูมิ
นางเกศรา มัญชุศรี

95%

คณะอนุกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม

พิจารณานโยบายและแนวทางการพัฒนา 
ESG สาหรับตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 
ตลาดทุน

80% นายพิเชษฐ สิทธิอานวย นายปริญญ์ พานิชภักดิ์
ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล
ดร. สุภัค ศิวะรักษ์
นางเกศรา มัญชุศรี

80%

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

กาหนดนโยบายและแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อให้การดาเนินงานของ
องค์กรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ

86% นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายพิเชษฐ สิทธิอานวย
นางวรวรรณ ธาราภูมิ
นางเกศรา มัญชุศรี
นางสาววชิรา อารมย์ดี
นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย
ศ.ดร. อัญญา ขันธวิทย์

92%

การประเมินทั้งคณะ การประเมินตนเองและแบบไขว้

- การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การกากับดูแลและความรับผิดชอบต่อ

สังคม
- การเตรียมบุคลากรและ Succession 

Plan

- การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ
- การประชุมคณะอนุกรรมการ
- ความเป็นอิสระของอนุกรรมการ
- ความพร้อมและการพัฒนาตนเอง

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล 

และความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นผู้พิจารณาและให้ค�าแนะน�ากระบวนการประเมินผล พร้อมกับให้ความเห็นเพ่ิมเติมต่อ 

คณะกรรมการ เพื่อทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพการทางานอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้

สาหรับคณะอนุกรรมการด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 4 ชุดมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและรายงานต่อ 

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยผลประเมินการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในรายงานประจาปี 2560

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ 5 วิธี 
1) การประเมินทั้งคณะ 

2) การประเมินตนเอง 

3) การประเมินโดยกรรมการท่านอื่น (แบบไขว้)  

4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ 

5) การประเมินทักษะ ความรู้ ความสามารถของกรรมการ
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การพัฒนากรรมการ
ประสบการณ์ ทักษะ และความสามารถของกรรมการเป็น

ปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดทุน  

ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงส่งเสริมและต่อยอดความรู้ของ

กรรมการอย่างสม่าเสมอ ตั้งแต่การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

จนถึงส่งเสริมให้กรรมการนาความรู้ไปเผยแพร่สร้าง

ประโยชน์แก่สังคม ปี 2560 เน้นความรู้ด้านนวัตกรรมและ

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีซึ่งส่งผลกระทบต่อองค์กร

และตลาดทุน นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เข้าอบรมสัมมนาและ

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดี

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชันที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของโครงการแนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective  

Action Coalition against Corruption: CAC) กาหนดให้

กรรมการ อนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และ

พนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

ปี 2560 มีการดาเนินการ ดังนี้

• ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการ 

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

• สื่อสารมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแก่คู่ค้าหรือผู้ที่

ต้องการเป็นคู่ค้ากับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับทราบ

และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

• ดาเนินนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) อย่าง

ต่อเนื่องโดยเน้นสื่อสารไปสู่บริษัทจดทะเบียน คู่ค้า และ

บริษัทสมาชิก

• ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมเป็นกรรมการ

องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) (Anti-Corruption 

Organization of Thailand: ACT) เพื่อให้ความเห็นและ

กาหนดแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อมาตรการต่อต้าน

ทุจริตคอร์รัปชันของประเทศ

จรรยาบรรณธุรกิจ
ปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณในการดาเนินกิจการ โดยเพิ่มเติมข้อจรรยาบรรณ ได้แก่ การป้องกัน 

การฟอกเงิน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลความลับ และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร อีกทั้งส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจในประเด็นสาคัญอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

นโยบายจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณากลั่นกรองหลักเกณฑ์

การจ่ายค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการ และ

อนุกรรมการก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมบริษัทสมาชิกของตลาด

หลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้อกาหนดในพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

สาหรับกรรมการและผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงจะได้รับ

ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและมีระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators: KPIs) อย่างชัดเจน 

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ

และผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจาปี 2560 

มาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
1) การต่อต้านสินบนและทุจริตคอร์รัปชัน 

2) การให้หรือรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด 

3) ความเป็นกลางทางการเมือง 

4) การบริจาคเพื่อการกุศลและให้เงินสนับสนุน

https://www.set.or.th/th/about/overview/files/supervision/Anti_Corruption_2015.pdf
https://www.set.or.th/th/about/overview/files/supervision/Anti_Corruption_2015.pdf
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การได้มาหรือจ�าหน่ายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนักงาน
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้ที่

ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับบริษัทจดทะเบียนและข้อมูลหลักทรัพย์  

ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงกาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร 

พนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลการได้มาหรือ

จาหน่ายหลักทรัพย์ของตนเอง บุตร และคู่สมรสอย่างเคร่งครัด 

ในปี 2560 ได้ขยายความคานิยามคู่สมรสให้ครอบคลุมถึง 

ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันต่อ 

ผู้มีส่วนได้เสีย

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมโดย

ไม่เลือกปฏิบัติ คานึงถึงสิทธิมนุษยชน เปิดเผยข้อมูลอย่าง

โปร่งใสและส่งเสริมการทางานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ปี 2560 

มีการดาเนินการ ดังนี้

• สิทธิมนุษยชน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อพนักงาน

และคู่ค้าอย่างเป็นธรรม สนับสนุนการจ้างงานผู้พิการและใช้

แรงงานถูกกฎหมาย ส่งเสริมสุขภาวะและความปลอดภัยของ

พนักงานและคู่ค้า ปีที่ผ่านมาไม่พบกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชน

ต่อพนักงานและคู่ค้า โดยมีการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

o ส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานผู้พิการ เช่น จ้างพนักงาน

ผู้พิการ สนับสนุนโปรแกรมนวดสาหรับพนักงาน โดยผู้พิการ

ทางสายตา

o คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ เป็นวิทยากร

เผยแพร่ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในการประชุมผู้นา 

สตรีโลก (Global Summit of Women) หัวข้อ Leading 

Stock Exchanges บทบาทสตรีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ณ ประเทศญี่ปุ่น และงานสัมมนาส่งเสริมการปฏิบัติตาม

หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของ

สหประชาชาติ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

• การสื่อสารและมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สื่อสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส โดยจัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และส่งเสริม

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนามาเป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาองค์กร ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย การด�าเนินงานส�าคัญ ปี 2560

บริษัทสมาชิก 

บริษัทจดทะเบียน 

สถาบันตัวกลาง

หน่วยงานกากับ

• ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่วมกับบริษัทจดทะเบียนและสานักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการปรับปรุง

หลักเกณฑ์ใหม่เพื่อสร้างความเข้าใจและการปฏิบัติอย่างถูกต้อง

• ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่วมกับบริษัทสมาชิก มีโครงการสาคัญ ดังนี้

- โครงการลดระยะเวลาชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ให้เหลือ 2 วันทาการ (T+2) จาก

ปัจจุบัน 3 วันทาการ (T+3)

- โครงการพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ 2560

- แผนงานรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้แนะนาการลงทุน

- กิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพ CEO Networking กับบริษัทสมาชิก 

• ประชุมคณะทางานเพื่อการลงทุนที่ยั่งยืนเพื่อพิจารณาคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนเข้าสู่รายชื่อหุ้น

ยั่งยืน

สมาคมภายในตลาดทุน ประชุมร่วมกับสมาคมต่างๆ ในตลาดทุน เช่น สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัท 

จดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน เพื่อหารือปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจ 

หลักทรัพย์ รวมถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบงาน

สื่อมวลชน ประชุมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านกิจกรรม SET Talk เป็นประจา 

ทุกเดือน

ผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไป เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลาผ่านเว็บไซต์และ 

โซเชียลมีเดียของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น Facebook, LINE, Twitter และรายการโทรทัศน์ช่อง 

Money Channel



รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256020

การส่งเสริมให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ สื่อสารและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจทั้งภายในองค์กรและคู่ค้าเพื่อให้เกิด

การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

การรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

การกระทาที่ส่อทุจริตคอร์รัปชันของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถแจ้งข้อมูลและเบาะแส 

ผ่านช่องทาง ดังนี้

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนดาเนินการอย่างเป็นธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนถือเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จาเป็นโดยคานึงถึง

ความปลอดภัยภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ปี 2560 คณะอนุกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วไม่พบการกระทาผิดกฎหมาย 

นโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ และการกระทาที่ส่อทุจริตคอร์รัปชันของกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงานอย่างมีนัยสาคัญ

• การส่งเสริมจรรยาบรรณธุรกิจภายในองค์กร

o เผยแพร่นโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ผ่านการประชุมผู้บริหาร อินทราเน็ต และเว็บไซต์ของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

o สื่อสารเรื่องวัฒนธรรมบรรษัทภิบาลภายในองค์กร

o จัดทาบทความเผยแพร่พัฒนาการด้านบรรษัทภิบาล

ผ่านอีเมลและอินทราเน็ตของตลาดหลักทรัพย์ฯ

o จัดประชุมกลุ่มย่อยเผยแพร่ความรู้บรรษัทภิบาลร่วมกับ

หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายจัดซื้อ

• จรรยาบรรณธุรกิจสาหรับคู่ค้า 

(SET Supplier Code of Conduct: SCoC)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมให้คู่ค้าร่วมแสดงเจตนารมณ์ที่

จะดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 

เน้นกลุ่มที่มีรายการธุรกรรมมูลค่าตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป 

และกลุ่มคู่ค้าใหม่

ร้องเรียน กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

แจ้งข้อร้องเรียน รับข้อร้องเรียน ดาเนินการภายใต้นโยบาย 
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

รายงานผล

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
10400
ChairmanofTheAuditCommittee@set.or.th 

- รวบรวมข้อเท็จจริง
- ประมวลผลและกลั่นกรองข้อมูล
- เสนอมาตรการแก้ไข
- ชดเชยหรือบรรเทาความเสียหาย

ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ

รายงานผลการจัดการต่อ 
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  
และ/หรือ คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือ ผู้บริหาร
ระดับสูงสุดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
หรือบริษัทย่อยแล้วแต่กรณี

พนักงาน ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ หรือ
ผู้บริหารที่ดูแลหน่วยงานกากับองค์กร หรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนั้นโดยตรง หรือ
ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจ

จำนวนคู่ค้ำที่ลงนำมรับทรำบ
เจตนำรมณ์ตำม SCoC

80%
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ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างก�ากับดูแลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กากับดูแลและตรวจสอบระบบควบคุมภายในให้

มีประสิทธิภาพและโปร่งใส กาหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ มีหน้าที่สอบทานการดาเนินงานที่สอดคล้อง

กับแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร อีกทั้งติดตามความคืบหน้าและรายงานต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ ปี 2560 

มีการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักว่าระบบควบคุมภายในเป็นกลไกส�าคัญที่ลดความเส่ียงจากการด�าเนินงาน  

จึงกากับดูแลระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring 

Organization of Treadway Commission (COSO)

คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย�ฯ

คณะอนุกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

ฝ�ายตรวจสอบภายใน

กรรมการและผู�จัดการ

ฝ�ายบร�หารความเสี่ยง

สายงาน / กลุ�มงาน / ฝ�ายงาน

• สอบทานและทดสอบระบบงานคอมพิวเตอร์ก่อนเริ่มใช้งาน 

เช่น FundConnext และ LIVE Platform ตามมาตรฐาน

การจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001 และ

มาตรฐานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO 20000

• ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assessment 

Review: QAR) ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติวิชาชีพงาน

ตรวจสอบภายใน (International Professional Practices 

Framework) โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะประเมินตนเองแบบ 

Peer Review ต่อเนื่องทุกปี และประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ

จากภายนอกทุก 5 ปี เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานตรวจสอบ

ภายในมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
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กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล 

COSO Enterprise Risk Management Framework โดยมี 

การประเมิน ระบุ และกาหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ  

สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม ในปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณา

ประเด็นความเสี่ยงที่สาคัญ ดังนี้

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกลยุทธ์

และความสาเร็จขององค์กร อีกทั้งสร้างโอกาสทางธุรกิจจาก

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น ระบบซื้อขายกองทุนรวม 

FundConnext ระบบชาระเงินสาหรับตลาดทุน FinNet และ

ระบบ LIVE Platform สาหรับผู้ประกอบการ Startups เป็นต้น

ความเสี่ยงด้านการเงิน

สานักหักบัญชี (Thailand Clearing House: TCH) ประเมิน

ความเสี่ยงด้านฐานะการเงินของสมาชิก รวมถึงสภาพคล่อง

ของสมาชิกและ TCH เพื่อรองรับภาระผูกพันต่างๆ ที่อาจเกิด

จากการเป็นคู่สัญญากลาง (Central Counterparty: CCP) ทั้งนี้ 

TCH ได้เริ่มดาเนินการตามแนวทางการจัดการกรณีที่มีสมาชิก

ผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีการ Pending Settlement 

เพื่อป้องกันการเกิด Debit Balance ตามที่มาตรฐานสากลกาหนด

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

• ประเมินความเสี่ยงและพิจารณาแนวทางป้องกันภัยคุกคาม

ทางไซเบอร์ตามมาตรฐาน ISO 27001 โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่

ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เช่น Antivirus and Anti Malware, 

Firewall, DDoS Protection Service อีกทั้งมีการเตรียมความ

พร้อมระบบคอมพิวเตอร์ให้รองรับเหตุการณ์ที่มีผลต่อการ

ดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

• กาหนดความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นความ

เสี่ยงหลักขององค์กร ทุกฝ่ายงานต้องประเมินและมีมาตรการ

จัดการทุกปี อีกทั้งก�าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องเพ่ือลด 

ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น การงดรับของขวัญ  

การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

การบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาและกลั่นกรองปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมี 

ผลกระทบต่อองค์กรและตลาดทุน โดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

• ประเมินและระบุความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทางาน

ของพนักงานและผู้ปฏิบัติงานภายในอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ 

โดยให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 

สภาพแวดล้อมในการทางาน (คปอ.) เป็นผู้พิจารณาและ

ดาเนินการตามแผนส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง 

ทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) 

ประกอบด้วย 3 แผนงาน ได้แก่ แผนบริหารจัดการในภาวะ

วิกฤต (Crisis Management Plan) แผนดาเนินธุรกิจต่อเนื่อง 

(Business Continuity Plan) และแผนกอบกู ้ระบบ 

งานสาคัญ (IT Disaster Recovery Plan) โดยมีการทบทวน

และทดสอบแผนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนเป็นประจาทุกปี 

ได้แก่ การเตรียมความพร้อมบุคลากร ระบบคอมพิวเตอร์ และ

สถานที่ปฏิบัติการ 

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging risks)
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งส่งผลต่ออุตสาหกรรมการเงิน ตลาดทุน และ

พฤติกรรมการลงทุน เช่น Blockchain, Financial Technology 

(FinTech) เพื่อปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขัน โดยเตรียมทักษะความรู้ด้านนวัตกรรม

สาหรับบุคลากรของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดทุน รวมทั้ง

ขยายโอกาสไปสู่ธุรกิจใหม่ เช่น พัฒนาระบบ LIVE Platform 

เพื่อส่งเสริมการเติบโตของผู้ประกอบการ Startups 
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นวัตกรรมองค์กร
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เร่งพัฒนาศักยภาพให้รองรับเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมของตลาดทุนที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

โดยมุ่งพัฒนาบุคลากรของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้สามารถพัฒนาเทคนิคการทางานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่นาไปสู่การสร้าง

นวัตกรรมองค์กร ปี 2560 มีการดาเนินงานสาคัญ ดังนี้

ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรม 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดโครงการประกวด SET Innovation 

Awards เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรม (Innovation 

Culture) ภายในองค์กรและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วม

ในการคิดค้นและริเริ่มโครงการนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ

ตนเอง องค์กร และสังคม 

• พนักงานสนใจส่งผลงานเข้าประกวดจานวน 63 โครงการ 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนวัตกรรมด้านบริการและพัฒนา

กระบวนการทางาน โครงการนวัตกรรมใน SET Innovation  

Awards ที่มีความโดดเด่นและได้รับพิจารณาให้ต่อยอด

และกาหนดเป็นแผนงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น  

Robo-Surveillance, e-Proxy Voting และ Professional  

link เป็นต้น

• จากความสาเร็จในปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงกาหนด

ให้ SET Innovation Awards เป็นแผนส่งเสริมวัฒนธรรม

ด้านนวัตกรรมองค์กรทุกปี และจะขยายผลไปสู่หน่วยงาน

ต่างๆ ในตลาดทุนด้วย
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นวัตกรรมกับการพัฒนาธุรกิจ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและแนวโน้มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีจานวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทาให้นวัตกรรมทางการเงินและธุรกิจ เช่น 

FinTech, Blockchain ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นความท้าทายของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการปรับตัวเพื่อใช้เทคโนโลยีในการ

เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยมีการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้

LIVE Platform
• พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการระดมทุน (Funding Portal)  

และซื้อขายหลักทรัพย์ (Electronic Trading Platform) 

เป็นช่องทางให้ธุรกิจ Startups และ SMEs สามารถเข้าถึง

แหล่งทุนและเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจเติบโตได้มั่นคง

• ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่อช่วยทาธุรกรรม 

ให้โปร่งใส รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย 

อย่างไรก็ตาม การลงทุนใน Startups และ SMEs มีความ

เส่ียงสูง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงพัฒนาระบบเพ่ือรองรับ 

ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มตามข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. 

และมีแผนที่จะต่อยอดและพัฒนาระบบงานให้รองรับการ

ขยายตัวของตลาดทุนในอนาคต

FundConnext
• พัฒนาระบบซื้อขายกองทุนรวม FundConnext ซึ่งเป็น 

FinTech ที่ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการลงทุนในกองทุนรวม 

ของประเทศไทย

• เชื่อมโยงระบบงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม  

(บลจ.) และตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (Selling Agent) เพื่อ

ขยายช่องทางจาหน่ายกองทุนและช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเข้า

ถึงกองทุนรวมจากหลากหลาย บลจ. ผ่านบัญชีเดียว

• ปี 2560 มี บลจ.เข้าร่วม 13 ราย ตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน 

9 ราย และยังคงพัฒนาต่อยอดระบบ FundConnext  

ให้รองรับการชาระเงินกองทุนเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่

ผู้ลงทุน
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สร้างเครือข่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อตลาดทุน
นอกจากพัฒนานวัตกรรมองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ยังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคลากรภายในตลาดทุนเพื่อติดตามเทรนด์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น

Settrade Streaming 
• พัฒนาแอปพลิเคชัน Settrade Streaming for Fund สาหรับ

บริษัทหลักทรัพย์เพื่อให้บริการส่งคาสั่งซื้อขายกองทุนรวม

ผ่าน Mobile devices แก่ผู้ลงทุน

• พัฒนาฟังก์ชัน Settrade DCA Order บนโปรแกรม Settrade 

Streaming เพื่อเป็นเครื่องมือสาหรับผู้เริ่มลงทุน โดยมีระบบ

ส่งคาสั่งทยอยซื้อหุ้นอัตโนมัติทั้งรายเดือนและรายสัปดาห์

เพื่อส่งเสริมการออมหุ้นแบบ Dollar-Cost Averaging (DCA) 

พัฒนาประสิทธิภาพระบบช�าระราคา 
• ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับลดระยะเวลาชาระราคาและส่งมอบ 

หลักทรัพย์จาก 3 วันทาการ (T+3) เป็น 2 วันทาการ (T+2) 

เพื่อลดความเสี่ยงจากการส่งมอบหลักทรัพย์ ลดต้นทุน 

การทาธุรกรรมของผู้ลงทุน รองรับการขยายตัวของตลาดทุน 

และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ให้ทัดเทียมกับตลาดหลักทรัพย์ชั้นนาของโลก

• พัฒนาระบบชาระเงินตลาดทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

และประสิทธิภาพกระบวนการชาระเงินของตลาดทุน 

สามารถเชื่อมต่อบริการกับสถาบันตัวกลางและธนาคาร

พาณิชย์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

นอกจากการก�ากับดแูลองค์กรให้มกีารบริหารจดัการอย่างโปร่งใส มกีารจดัการความเสีย่ง 
อย่างมีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังเป็น 
ผู้ส่งเสริมคุณภาพและสร้างคุณค่าสู ่บริษัทจดทะเบียน ผู้ลงทุน และสถาบันตัวกลาง  
เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดทุนในอนาคตอีกด้วย

• จัดงานสัมมนา IT Future for Listed Company รายไตรมาส ภายใต้แนวคิด Cyber Security เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้าน

เทคโนโลยีแก่บริษัทจดทะเบียนให้สามารถนาไปต่อยอดธุรกิจ

• จัดเวทีอภิปรายรายปีเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางพัฒนาด้านเทคโนโลยีร่วมกับบริษัทสมาชิก 

• จัดอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานสาคัญครอบคลุมระบบซื้อขาย ชาระราคา และรับฝากหลักทรัพย์แก่บริษัทสมาชิก



การสร้างคุณค่าตลาดทุน
คุณภาพของบริษัทจดทะเบียน ผู้ลงทุน และสถาบันตัวกลางเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อความ

ม่ันคงของตลาดทุนและระบบเศรษฐกจิของประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จงึส่งเสริมให้ผู้เกีย่วข้อง

เหล่านี ้มีศักยภาพและพร้อมที่จะเติบโตอย่างเข้มแข็ง ควบคู่กับการค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม 

และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) 

• การพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบการ

• การส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุน

• การพัฒนาคุณภาพผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์ 
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การพฒันาคุณภาพบริษทัจดทะเบียนและผูป้ระกอบการ
ส่งเสริมคุณภาพบริษัทจดทะเบียนด้วย ESG
กว่า 20 ปีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เสริมสร้างวัฒนธรรมบรรษัทภิบาล 

(CG Culture) ในตลาดทุนไทย โดยเน้นส่งเสริมบทบาท 

คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนให้

ดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบควบคุมภายในและบริหาร

ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนานวัตกรรมทาง

ธุรกิจและสังคมซึ่งล้วนมีส่วนสาคัญต่อความมั่นคงของกิจการ

ในระยะยาว

ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียนให้

คานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

(Environmental, Social and Governance: ESG) เน้นพัฒนา

กลยุทธ์และการดาเนินธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูล

ด้าน ESG อย่างโปร่งใส ผ่านหลักสูตรอบรม การให ้

คาปรึกษาเชิงลึก เครื่องมือและแนวปฏิบัติ อีกทั้งสนับสนุนให้

บริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมประเมินผลการดาเนินงานด้าน ESG 

เพื่อปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการดาเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กว่า 680 

แห่ง มมูีลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคิดเป็น 120% ของ 

GDP มีจ�านวนผู้ลงทุนบุคคลกว่า 1.5 ล้านคน มีผู้ประกอบ

วิชาชีพด้านการเงินการลงทุนในตลาดทุนกว่า 80,000 คน 

ตลาดทุนมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคน 

ในสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งพัฒนาคุณภาพบริษัท 

จดทะเบยีน ผูล้งทุน และสถาบนัตวักลาง เพือ่รากฐานในการ

พัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการดาเนินงาน ดังนี้

• สร้างความตระหนักด้าน ESG แก่บริษัทจดทะเบียน โดย

จัดหลักสูตรอบรมพื้นฐาน “การบริหารความรับผิดชอบ

ต่อสังคมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน” และหลักสูตร 

เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะผู้ปฏิบัติงานด้าน ESG อีกทั้ง

จัดสัมมนาที่เกี่ยวข้อง เช่น การปฏิบัติตาม CG Code ตาม

แนวทางของสานักงาน ก.ล.ต. การควบคุมภายในตาม

แนวทาง COSO และแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้บริหาร

และพนักงานของบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนา

ด้าน ESG กว่า 3,000 คน 

• จัดโปรแกรมให้คาปรึกษาด้าน ESG แก่บริษัทจดทะเบียนใหม่

จานวน 34 แห่ง และพัฒนา ESG Health Check เพื่อเป็น

เครื่องมือช่วยตรวจสอบและพัฒนางานด้าน ESG สาหรับ

บริษัทจดทะเบียนขนาดกลางและเล็ก ปี 2560 ได้คัดเลือก

บริษัทจดทะเบียนจานวน 15 แห่งเพื่อนาร่องใช้เครื่องมือ

ดังกล่าว ก่อนนาไปพัฒนาและขยายผลสู่บริษัทอื่นๆ ต่อไป
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1 พิจารณาบริษัทจดทะเบียนที่เปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ตามกรอบการรายงาน GRI โดยมีองค์ประกอบดังนี้ ประเด็นสาคัญด้านความยั่งยืน (Materiality) 

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Analysis) และตารางเปิดเผยตัวชี้วัด GRI (GRI Content Index)
2 เลือกบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้มากกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยประเทศไทยมีจานวน 46 บริษัท

• ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสผ่านหลักสูตร

อบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท�ารายงาน ESG ให้

สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทั้งในและต่างประเทศ 

ปี 2560 มีผลการดาเนินงานดังนี้

o สนับสนุนให้สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(Thai Institute of Directors: IOD) ประเมินรายงาน

การกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate 

Governance Report of Thai Listed Company: CGR) 

พร้อมเสนอแนะแนวทางพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน

บรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนทุกปี ในปี 2560 

บริษัทจดทะเบียนมีคะแนนเฉลี่ย CGR 80% สูงสุด

ในรอบ 7 ปี

o บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ตามกรอบ

การรายงานความย่ังยืนสากล Global Reporting  

Initiative (GRI) คิดเป็น 11%1

o ผลการสารวจ Measuring Sustainability Disclosure 

2017 โดย Corporate Knights และ AVIVA จัด

อันดับการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของบริษัท 

จดทะเบียน2 ในตลาดหลักทรัพย์ 55 แห่งทั่วโลก   

โดยพิจารณาจากจานวนและคุณภาพการรายงาน 

พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับ 10 ของโลกและเป็น

อันดับ 1 ของเอเชีย

• ส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนที่มีศักยภาพเข้าสู่การประเมิน

ดัชนีความย่ังยืนระดับสากล เช่น จัดหลักสูตร DJSI  

Exclusive Training ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงการให้คา

ปรึกษาเชิงลึก เพื่อเตรียมความพร้อมบริษัทจดทะเบียน

ก่อนการประเมินเข้าสู่ดัชนี Dow Jones Sustainability 

Indices (DJSI) ในปี 2560 มีบริษัทจดทะเบียนไทยได้

รับเชิญเข้าร่วมประเมิน 36 บริษัท และมีบริษัทที่ได้รับ

เลือกให้เป็นสมาชิกกลุ่ม DJSI จานวน 17 บริษัทมากที่สุด

เป็นอันดับ 4 ของเอเชีย นอกจากน้ี มีจ�านวนบริษัท 

จดทะเบียนไทยถูกคัดเลือกให้อยู่ในดัชนี FTSE4Good 

Emerging Indexes มากที่สุดในอาเซียน 

• ส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนร่วมประเมินผลการดาเนินงาน

ด้าน ESG ทุกปี โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ สรุปผลคะแนน

และให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการดาเนิน

ธุรกิจอย่างยั่งยืน ในปี 2560 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วม

การประเมินจานวน 90 บริษัท มีคะแนนเฉลี่ยรวมด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 66% เท่ากับปีก่อน

คะแนนเฉลี่ย CGR ปี 2560 
ของบริษัทจดทะเบียน  
สูงที่สุดในรอบ 7 ปี 

80%

o สร้างความรู้ความเข้าใจและยกระดับคุณภาพการ

เปิดเผยข้อมูล ESG ในรายงานประจาปีตามเกณฑ์ของ

สานักงาน ก.ล.ต. ปี 2560 มีบริษัทจดทะเบียนเปิดเผย

ข้อมูล ESG อยู่ในรายงานประจาปี คิดเป็น 98%  

ในปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะจัดทาคู่มือแนว

ปฏิบัติการรายงาน ESG สาหรับบริษัทจดทะเบียน เพื่อ

ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG 

อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานสากล อีกทั้ง 

ส่งเสริมให้ผู้ลงทุนนาข้อมูล ESG ไปพิจารณประกอบ

การตัดสินใจลงทุน



29

• บริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ESG ของตลาด

หลักทรัพย์ฯ หรือเป็นสมาชิกของ DJSI ซึ่งผ่านเกณฑ์คัดกรอง

คุณสมบัติที่กาหนดโดยคณะทางานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน 

(Thailand Sustainability Investment: THSI) โดยปี 2560 

มีจานวน 65 บริษัท มากกว่าปีก่อน 14 บริษัท นอกจากนี้

มีบริษัทจดทะเบียน 24 บริษัทที่มีผลการดาเนินงานด้าน 

ESG โดดเด่นและได้รับรางวัล SET Sustainability 

Awards เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่บริษัทจดทะเบียนอื่นต่อไป

• ปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต่อยอดแนวทางการประเมิน

หุ้นยั่งยืนสู่การจัดทาดัชนีความยั่งยืน (Sustainability 

Index) เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน

ผลการดาเนินงานต่าง  ๆสะท้อนถึงพัฒนาการด้าน ESG ที่โดดเด่น

ของตลาดทุนไทยจนได้รับรางวัล The Best Sustainable Stock 

Exchange South East Asia Emerging Market Awards จาก

นิตยสาร CFI.co ประเทศอังกฤษ

พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพส�าหรับบริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์และนักการเงินของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีบทบาทสาคัญต่อการสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กิจการและการพัฒนาตลาดทุน นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังบ่มเพาะนักการเงินรุ่นใหม่เพื่อรองรับความต้องการ

ของอุตสาหกรรมการเงินการลงทุนในอนาคต

พัฒนางานนักลงทุนสัมพันธ์ 
ปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนกว่า 90% มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ

งานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations: IR) ตลาดหลักทรัพย์ฯ  

จึงกาหนดแผนพัฒนาคุณภาพและขยายฐานงานนักลงทุน

สัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

• จัดหลักสูตรอบรมนักลงทุนสัมพันธ์ 3 ระดับ ได้แก่ Basic IR, 

Intermediate IR และ Advanced IR ในปี 2560 มีผู้เข้าอบรม

กว่า 700 คน 

• ให้คาปรึกษาเชิงลึก (IR Advisory) รายบริษัทเพื่อแนะนาเกี่ยวกับ 

การวางระบบและแนวทางการดาเนินงานนักลงทุนสัมพันธ์

ของบริษัทจดทะเบียนใหม่ ปี 2560 มีบริษัทร่วมโครงการ 

10 แห่ง รวมเป็นจานวนบริษัทที่ร่วมโครงการแล้วกว่า 90 

แห่งตั้งแต่ปี 2554 

• ส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมประเมินผลการดาเนินงาน 

IR ทุกปี โดยบริษัทจะได้รับผลคะแนนและข้อเสนอแนะ

เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในปี 

2560 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมประเมินจานวน 175 

บริษัท น้อยลงจากปีก่อนที่มีจานวน 194 บริษัท

• ผลการดาเนินงานและพัฒนาการงาน IR ของบริษัทจด

ทะเบียนไทย มีความโดดเด่นจนเป็นที่ยอมรับจากผู้ลงทุน

สถาบัน ในปี 2560 มีบริษัทจดทะเบียน 8 บริษัทที่ได้รับ

รางวัล IR Magazine Awards รวม 11 รางวัลมากที่สุดใน

อาเซียน

ส่งเสริมศักยภาพนักการเงิน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและนักการเงิน

ของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน

แก่ธุรกิจ ในปี 2560 จัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

• หลักสูตร “Strategic CFO in Capital Markets” ส่งเสริม

ความรู้แก่ผู้บริหารทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนและ

บริษัทที่สนใจเข้าจดทะเบียนในเรื่องกลยุทธ์ทางการเงิน

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

จานวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรม 120 คน นอกจากนี้ สานักงาน 

ก.ล.ต. ได้กาหนดให้หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรปฐมนิเทศ

เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับผู้บริหารทางการเงินของ

บริษัทจดทะเบียนใหม่ด้วย

• หลักสูตร “เตรียมความพร้อม...รองรับการเปลี่ยนแปลง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เกี่ยวกับเคร่ืองมือ 

ทางการเงิน” เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้สาหรับผู้ปฏิบัติงาน

บัญชีและการรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน 

เน้นนาหลักการและแนวคิดไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิผล มีผู้เข้าร่วมอบรม 222 คนจาก 222 บริษัท

• หลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง

โครงการลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการอย่างยั่งยืน” 

ช่วยเพิ่มพูนทักษะความรู้สาหรับผู้รับผิดชอบงานกลยุทธ์

ทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนให้สามารถวิเคราะห์

โอกาสและบริหารความเสี่ยงจากโครงการลงทุน มีผู้เข้าร่วม

อบรม 223 คนจาก 179 บริษัท

https://www.set.or.th/sustainable_dev/th/sr/sri/tsi_p1.html
https://www.set.or.th/sustainable_dev/th/sr/sri/tsi_p1.html
https://www.set.or.th/sustainable_dev/th/ir/development_p1.html
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บ่มเพาะนักการเงินรุ่นใหม่ 
ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและชมรมนักลงทุน

สัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดโครงการ Young Corporate  

Financial Officer (YFO) 2017 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่ออบรม

ความรู้วิชาชีพด้านการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ให้แก่นิสิต

นักศึกษารองรับความต้องการบุคลากรของบริษัทจดทะเบียน 

มีนิสิตนักศึกษาร่วมโครงการ 70 คนจากมหาวิทยาลัย 14 แห่ง

โดยผู้ที่ร่วมโครงการได้รับโอกาสฝึกงานกับบริษัทจดทะเบียน

ชั้นนา 29 แห่งเป็นระยะเวลา 2 เดือน

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังสนับสนุนการดาเนินงาน 

และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนตลาดทุนไทย

ให้เติบโตอย่างยั่งยืนผ่านสมาคมต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ
นอกจากการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนให้มีคุณภาพอย่าง 

ต่อเนื่องแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังตระหนักถึงความสาคัญ

ของผู้ประกอบการที่มีศักยภาพพร้อมที่จะเติบโตอย่างเข้มแข็ง 

โดยเน้นส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากตลาดทุน

เพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

บ่มเพาะผู้ประกอบการ Startups 
• ริเริ่มโครงการ “Innovative Startup @ University” เพื่ออบรม

ให้ความรู้แก่คณาจารย์ในสาขาการพัฒนาผู้ประกอบการ 

โดยเน้นเทคนิคและวิธีการสอนทาธุรกิจ Startups เพื่อ

ถ่ายทอดต่อให้นิสิตนักศึกษาสามารถนาความรู้ไปสร้าง

ธุรกิจของตนเอง ถือเป็นจุดเร่ิมต้นในการเพ่ิมจ�านวน 

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ มี

อาจารย์เข้าร่วมโครงการกว่า 560 คนจากมหาวิทยาลัย

ทั่วประเทศ

• จัดโครงการ “STARTUP Evening Class @ SET” เพื่อ

เผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์และกลยุทธ์การทาธุรกิจแก่

ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป และผู้ลงทุนที่สนใจธุรกิจ 

Startups มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 1,300 คน 

• จัดทาและเผยแพร่สื่อความรู้ที่น่าสนใจและเข้าใจง่ายผ่าน

รายการโทรทัศน์ “ห้องเรียนผู้ประกอบการ: Business 

Grow โตด้วยนวัตกรรม season 2” ผ่านสถานีโทรทัศน์ 

Money Channel อีกทั้งจัดทาคู่มือ “SET Your Startup 

Business Guide: รู้จักธุรกิจสตาร์ทอัพ” เพื่อรวบรวมองค์

ความรู้เกี่ยวกับการทาธุรกิจ Startups

เตรียมความพร้อมก่อนเป็นบริษัทจดทะเบียน
• จัดอบรมหลักสูตร “IPO Roadmap” เพื่อเตรียมความพร้อม

ผู้ประกอบการให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นประโยชน์

จากการใช้กลไกตลาดทุนสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้แก่

กิจการ ปี 2560 มีผู้เข้าอบรม 120 คนจาก 107 บริษัท

• จัดสัมมนาพิเศษหัวข้อ “กฎหมายและภาษีกับการปรับ

โครงสร้างธุรกิจในการนาบริษัทเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์” มีผู้เข้าอบรม 178 คน

https://www.set.or.th/set/professional/html.do?name=newbreed_yfo&innerMenuId=80
https://www.set.or.th/set/professional/html.do?name=newbreed_yfo&innerMenuId=80
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การส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุน
สร้างผู้ลงทุนคุณภาพ
ปัจจุบันมีผู้ลงทุนบุคคลประมาณ 1.5 ล้านคน มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันถึง 48% ของจานวนผู้ลงทุนทุกประเภท ซึ่งถือว่ามี

บทบาทอย่างมากต่อสภาพคล่องของตลาดทุนโดยรวม ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงให้ความสาคัญกับเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการลงทุนให้ครอบคลุมผู้ลงทุนทั่วประเทศผ่านช่องทางที่เข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว เช่น เว็บไซต์ตลาด

หลักทรัพย์ฯ โซเชียลมีเดีย เพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนและผู้สนใจลงทุนสามารถนาความรู้ไปพิจารณาตัดสินใจลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน

จากการลงทุน

โครงการห้องเรียนนักลงทุน
จัดอบรมผู้ลงทุุนตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงหลักสูตรเชิงลึก

กว่า 40 หลักสูตร ประกอบด้วย

• หลักสูตรพื้นฐานสาหรับผู้ลงทุนมือใหม่ โดยผู้ลงทุนได้ 

เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงิน หลักการลงทุนและ

ผลิตภัณฑ์การลงทุนในหุ้น อนุพันธ์ ตราสารหนี้ และ

กองทุนรวมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

• หลักสูตรเชิงลึกเพื่อการต่อยอดความรู้สู่การเป็นผู้ลงทุน 

มือโปร เช่น หลักสูตร Intensive Turn Pro หลักสูตร Turn 

Pro 1-3 เน้นวิธีการวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติโดยใช้เครื่องมือ 

ทางการเงินและการลงทุนที่ทันสมัย สามารถนาไปประยุกต์

ใช้ได้จริง

ในปี 2560 มีผู้ลงทุนทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคเข้าร่วมอบรม

กว่า 14,000 คน

SET Digital Education Platform 
• พัฒนาและปรับปรุงสื่อดิจิทัลเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการ

ลงทุนบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น คลิปความรู้  

บทความ เอกสารเผยแพร่ และเคร่ืองมือทางการเงิน

ออนไลน์ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้ลงทุนปัจจุบัน

• เปิดให้บริการ SET e-Learning อีก 20 หลักสูตรและ

ขยายช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียให้ 

มากขึ้น ในปี 2560 มีผู้เข้าถึงสื่อความรู้ด้านการลงทุน

ออนไลน์มากกว่า 11.80 ล้านวิว

ศูนย์เรียนรู้การลงทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ 
(SET Investment Center: SET IC)
• ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ 

พิษณุโลก ขอนแก่น อุบลราชธานี สงขลา สุราษฎร์ธานี และ

ชลบุรี จัดตั้งศูนย์ให้บริการข้อมูลความรู้ทางการเงินและ

การลงทุนที่ทันสมัยและครบวงจร โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ 

สนับสนุนทรัพยากรและตาราความรู้ให้อย่างต่อเนื่อง 

• จัดกิจกรรมห้องเรียนนักลงทุนสัญจรและสนับสนุน 

สถานที่ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดอบรมสัมมนา ปี 2560  

มีผู้ใช้บริการและร่วมกิจกรรมของ SET IC ทั้ง 7 แห่ง 

กว่า 17,700 คน

จำนวนกำรเข้ำถึงสื่อควำมรู้ 
ด้ำนกำรลงทุนของตลำดหลักทรัพย์ฯ 

11.80ล้านวิว

https://www.set.or.th/set/education/home.do?language=th&country=TH
https://
https://www.set.or.th/set/knowledgeclip.do
https://www.set.or.th/set/publicpaper.do?topicId=50&language=th&country=TH
https://www.set.or.th/set/article.do
https://www.set.or.th/set/education/html.do?name=calculator_tools&showTitle=F
https://elearning.set.or.th
https://www.set.or.th/setic/setic/index.html
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ส่งเสริมการลงทุนอย่างรับผิดชอบ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนผู้ลงทุนสถาบันให้พิจารณา 

ข้อมูลด้าน ESG เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน 

โดยร่วมกับสานักงาน ก.ล.ต. และบริษัทจัดการลงทุน จานวน 

11 แห่งจัดตั้ง “กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย” มีวัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ บลจ.ต่างๆ ลงทุนในธุรกิจที่ได้รับการจัดอันดับ 

CG Rating โดย IOD ระดับ 4 ดาวขึ้นไป และได้รับรองการ

เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) ทั้งนี้ ประโยชน์ของการลงทุนใน

กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย คือ การลดความเสี่ยงจากการ

โกง หรือการรับสินบนของผู้บริหาร หรือการเอารัดเอาเปรียบผู้

ถือหุ้น ปัจจุบันมีกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทยจานวน 8 กอง 

มูลค่ารวมกว่า 2,207 ล้านบาท

สร้างวัฒนธรรมการลงทุนสม�่าเสมอ
ปัจจุบันมีคนวัยทางานจานวนกว่า 40 ล้านคน คิดเป็นเพียง 38% 

ของผู้ที่อยู่ในระบบการออมเพื่อการเกษียณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

จึงส่งเสริมให้คนวัยทางานตื่นตัวกับการออมและลงทุนเพื่อ

สร้างความมั่นคงก่อนวัยเกษียณผ่านโครงการ #investnow 

ออมหมื่น ออมพัน สร้างฝันเงินล้าน ดังนี้

o ร่วมมือกับหน่วยงานในตลาดทุนส่งเสริมความรู้เรื่องการ

ทยอยลงทุนหุ้นและกองทุนรวมแบบสม่าเสมอ (Dollar- 

Cost Averaging: DCA) ช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุน

ผิดจังหวะและเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าซึ่ง

เหมาะกับผู้ที่เตรียมวางแผนเพื่อเกษียณ โดยเน้นไปที่

กลุ่มคนวัยทางานและนักศึกษาทั่วประเทศ 

o เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมและแอปพลิเคชัน

ที่ช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการลงทุนที่ง่าย สะดวก 

รวดเร็ว เช่น FundConnext และ Settrade DCA Order  

บนโปรแกรม Settrade Streaming เป็นต้น อีกทั้งมีบริการ

ให้คาปรึกษาการลงทุนเพื่อให้คนไทยบรรลุเป้าหมาย

ทางการเงินได้เร็วขึ้น จากการดาเนินงานดังกล่าวทาให้มี

ผู้สนใจเปิดบัญชี DCA หุ้นและกองทุนรวมกว่า 37,400 บัญชี

https://www.set.or.th/th/investnow/investnow_home.html
https://www.set.or.th/th/investnow/investnow_home.html
https://www.set.or.th/th/investnow/investnow_home.html
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การพัฒนาคุณภาพผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพแก่ผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมประกันชีวิตไทย และหน่วยงาน 

เกี่ยวข้องจัดท�าแผนพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น ผู้แนะน�าการลงทุน (Investment Consultant: IC) 

ตัวแทนประกันชีวิต ผู้ปฏิบัติงานหลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เป็นต้น

ขยายความรู้สู่ตัวแทนประกันชีวิต
จัดโครงการตัวแทนประกันชีวิตยุคใหม่รู้ลึกเรื่องการลงทุน 

(Next Gen Insurance Agent) เพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานด้าน

การเงินการลงทุนให้แก่ตัวแทนประกันชีวิต ช่วยยกระดับคุณภาพ

การให้คาแนะนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสร้าง

โอกาสผ่านการทดสอบหลักสูตรใบอนุญาตสาหรับผู้แนะนา

การลงทุนด้านหลักทรัพย์ในอนาคต โดยในปีที่ผ่านมาจัดอบรม

หลักสูตร “Financial Mathematics for Non-Finance”  

มีตัวแทนประกันชีวิตร่วมอบรม 871 คนจากบริษัทประกันชีวิต 

21 แห่ง

พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์
ร่วมกับสถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ชมรมผู้ดูแล

การปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ และชมรมบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์ จัดหลักสูตรอบรมพัฒนาทักษะและความ

สามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์

อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่

ฝ่ายบุคคล เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจหลักทรัพย์และ

เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

พัฒนาคุณภาพ IC 
• จัดอบรมผู้แนะนาการลงทุนกว่า 3,500 คนผ่านหลักสูตร

ต่างๆ ดังนี้

o หลักสูตรอบรม “The IC Leader @ บล. และบลจ.” 

เพิ่มพูนทักษะความรู้ของหัวหน้าทีมผู้แนะนาการ

ลงทุนเกี่ยวกับการบริหารงาน บริหารคน และเทคนิค

แนะนาการลงทุนแบบ Dollar-Cost Averaging (DCA)  

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการออมหุ้นและกองทุนรวม

อย่างสม่าเสมอสอดคล้องกับกลยุทธ์ของตลาด 

หลักทรัพย์ฯ

o หลักสูตรอบรมพัฒนาความเป็นมืออาชีพให้แก่ 

ผู้แนะนาการลงทุนจาแนกตามผลิตภัณฑ์ เช่น 

- โครงการ Equity Product Specialist เพื่อพัฒนา

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุนในยุคดิจิทัล

และกลยุทธ์การซื้อขายแบบ Swing Trade อีกทั้ง

สร้างความเข้าใจพฤติกรรมการลงทุนโดยการ

วิเคราะห์ Bid-Offer เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้าง

ผลตอบแทน

- โครงการ The TFEX Specialist เพื่อพัฒนาความ

เป็นมืออาชีพของผู้แนะนาการลงทุนด้านสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้า

- โครงการ Junior Investment Consultant เพื่อ

พัฒนาผู้แนะนาการลงทุนรุ่นใหม่

- โครงการ Evening Class for IC @SET เพื่อต่อยอด

ความรู้และทักษะที่จาเป็นของผู้แนะนาการลงทุน
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พัฒนามาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้ดูแลหลักสูตรความรู้ คลังข้อสอบ และทดสอบผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

ได้แก่ หลักสูตรทดสอบใบอนุญาตผู้แนะนาการลงทุน หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนาการลงทุนและนักวิเคราะห์การลงทุน และ

หลักสูตรทดสอบ Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA) ซึ่งเป็นคุณวุฒิสาหรับขึ้นทะเบียนนักวิเคราะห์

และผู้จัดการกองทุน

มาตรฐานหลักสูตรทดสอบผู้ประกอบวิชาชีพ
• ดูแลการทดสอบหลักสูตรผู้แนะนาการลงทุน ซึ่งมีผู้เข้ารับ

การทดสอบกว่า 80,000 คน ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดาเนิน

การสุ่มตรวจประเมินคุณภาพของศูนย์ทดสอบ 2 แห่ง 

จานวน 8 ครั้ง เพื่อให้การทดสอบดาเนินไปอย่างเรียบร้อย

โปร่งใส

• พัฒนาหลักสูตรทดสอบ Certified Investment and  

Securities Analyst Program (CISA) ทั้ง 3 ระดับ มีผู้เข้ารับ

การทดสอบกว่า 2,600 คน

• เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างใบอนุญาตผู้แนะนาการลงทุนตามหลักเกณฑ์ใหม่

ของสานักงาน ก.ล.ต. และหลักสูตรทดสอบผู้แนะนาการลงทุน

ชุดใหม่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจัดทา Infographics 

ชุด “ไขทุกข้อข้องใจ เกี่ยวกับ IC License ใหม่” สาหรับ

สื่อสารกับกลุ่มผู้แนะนาการลงทุน รวมทั้งจัดประชุมชี้แจง

ต่อตัวแทนของสถาบันการเงินและสมาคมวิชาชีพที่

เกี่ยวข้องเพื่อให้นาไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง

มาตรฐานหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะน�าการลงทุน
• อนุมัติหลักสูตรอบรมต่ออายุใบอนุญาตฯ จานวน 132 

หลักสูตร และมีการสุ่มตรวจประเมินมาตรฐานการดาเนินงาน 

ของสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาต 17 แห่ง รวม 19 ครั้ง

• พัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ “Prof. Link” หรือ “Professional 

Link” เพ่ือช่วยปรับลดข้ันตอนการต่อใบอนุญาตของ 

ผู้แนะนาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

และส�านักงาน ก.ล.ต. เน้นน�าระบบดิจิทัลมาช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทางานและลดอัตราการขาดต่ออายุ 

ใบอนุญาต โดยจะเริ่มใช้แอปพลิเคชันดังกลาวทั้งตลาดทุน

ในปี 2562 

จำนวนผู้เข้ำร่วมทดสอบหลักสูตร 
ผู้ประกอบวิชำชีพหลักทรัพย์  
ในปี 2560

80,000+คน



35

บ่มเพาะผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์รุ่นใหม่สู่ตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและมหาวิทยาลัยเครือข่ายในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมนิสิตนักศึกษา 

ก่อนก้าวเข้าสู่เส้นทางผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์เพื่อรองรับความต้องการบุคลากรของสถาบันตัวกลาง ได้แก่

โครงการแข่งขนั Young Financial Star Competition (YFS)
• ร่วมกับ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) 

บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต บมจ. ปตท. และพันธมิตรใน

ตลาดทุน จัดแข่งขันแสดงศักยภาพนักการเงินรุ่นใหม่ด้าน

การวางแผนลงทุน การเงิน การประกันชีวิต และนักธุรกิจ

หัวใจ CSR เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่เส้นทาง 

ผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุน ต้ังแต่ปี 2546-2560  

มีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 70,000 คน 

• ปี 2560 มีจานวนผู้สมัครกว่า 5,900 คน โดยมีเยาวชน

ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก 274 คนจากมหาวิทยาลัยทั่ว

ประเทศ 35 แห่ง สาหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะ

ได้เรียนรู้กลยุทธ์การวางแผนการเงินและการลงทุนเชิงลึก

จากวิทยากรชั้นนาของประเทศและฝึกการคิดวิเคราะห์

และลงมือวางแผนด้วยตนเอง นอกจากน้ี ยังได้รับทุน

อบรมและทดสอบหลักสูตรใบอนุญาตเพื่อสร้างโอกาส

ทางวิชาชีพในตลาดทุน

• ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมาโครงการ YFS สามารถ

ผลิตบุคลากรคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมการเงินและ

ตลาดทุนแล้วกว่า 2,000 คน

สร้างโอกาสสู่เส้นทางผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์
• โครงการ “New Breed IC @ U-Net” สนับสนุนให้นิสิต

นักศึกษาเข้าอบรมเนื้อหาหลักสูตรทดสอบใบอนุญาต IC 

ผ่านระบบออนไลน์ เช่น e-Book, e-Training, Mock 

Exam และให้ทุนทดสอบหลักสูตรผู้แนะนาการลงทุน โดย

มีนิสิตนักศึกษาผ่านการอบรมออนไลน์จานวน 3,307 คน

และสอบผ่าน 524 คน 

• โครงการ “New Breed Analyst @ U-Net” สนับสนุนให้

นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปและระดับ

ปริญญาโทเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่เส้นทางวิชาชีพ

นักวิเคราะห์การลงทุน โดยสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาเข้า

อบรมออนไลน์ 614 คน อีกทั้งสนับสนุนทุนทดสอบ

หลักสูตร CISA ระดับ 1 โดยมีผู้ได้รับทุน 100 คน โดย

จำนวนเยำวชนที่เข้ำร่วมโครงกำร YFS  
ระหว่ำงปี 2546-2560

70,000 คน

ในจานวนนี้มีผู้สอบผ่าน 15 คน

https://www.set.or.th/yfs/main/home/index.html


การพัฒนาและดูแลพนักงาน
พนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นพลังในการพฒันาองค์กร ตลาดทุน และสงัคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

จึงบ่มเพาะพนักงานให้มีความเป็นมืออาชีพและรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้สภาพแวดล้อมที ่

เอือ้ต่อการเรียนรู้ ควบคู่ไปกบัการส่งเสริม work-life balance เพือ่ให้พนกังานมคุีณภาพชีวติ

ที่ดีและมีความสุขในการท�างาน 

• การพัฒนาพนักงานและสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง

• การสื่อสารและมีส่วนร่วมของพนักงาน

• การดูแลและรักษาพนักงาน
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ความเข้มแข็งของทีมงานเป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนา

องค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงสรรหาและ

รักษาพนักงานที่มีศักยภาพและคุณลักษณะที่สอดคล้องกับ

วัฒนธรรมองค์กร โดยมิได้คานึงถึงความแตกต่างทางเพศ 

อายุ สถาบันการศึกษา และความพิการ พนักงานทุกคนจะได้

รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที ่

หลากหลายซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร ดังนี้

วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร 
วัฒนธรรมและค่านิยมของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ SET DNA 

ประกอบด้วยคุณลักษณะ 5 ข้อ ได้แก่ ความเป็นผู้นา (Leadership) 

การทางานเชิงรุก (Proactive) ความเชี่ยวชาญ (Proficient) 

การประสานความร่วมมือ (Partnership) และการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน (Sustainable) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของ

องค์กรและตลาดทุน ในปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขับเคลื่อน 

SET DNA ผ่านกิจกรรมส�าคัญต่างๆ เช่น โครงการ SET  

Innovation Awards กิจกรรม Zero Foam No Plastic โครงการ 

Invest Now ชาว SET เป็นต้น นอกจากนี้ SET DNA ยังเป็น

ตัวกาหนดทิศทางของแผนพัฒนาพนักงานระยะยาวด้วย 

การพัฒนาพนักงานและ 
สร้างทีมงานที่เข้มแข็ง

ปี 2560 เป็นปีทีม่คีวามท้าทายส�าหรบัตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ในการพัฒนาพนักงานท่ามกลางการเปล่ียนแปลง 

ทางเทคโนโลยีและการเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการ

ขยายตัวของตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งสร้าง

ประสิทธิภาพของระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและ 

ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งโดยค�านึงถึง 

ความหลากหลายของพนักงาน

เพศ

อายุ

ระดับ
พนักงาน

หญิง 
510 คน

31%

38%

58%

70.3%

4%

2.3%

7.3%

20.1%

69%

ชาย
228 คน

น�อยกว�า 30 ป� 
280 คน

30-50 ป� 
428 คน

มากกว�า 50 ป� 
30 คน

พนักงาน 
519 คนผู�บร�หารระดับต�น 

148 คน

ผู�บร�หารระดับกลาง 
54 คน

ผู�บร�หารระดับสูง 
17 คน

จำนวนพนักงำน

คน738



รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256038

การส่งเสริมความรู้ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้โดยคานึงถึงทิศทางของอุตสาหกรรม กลยุทธ์องค์กร และ SET DNA ภายใต้

โมเดลการเรียนรู้ 70-20-10 

มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการทางานและปฏิบัติจริง 

ควบคู่ไปกับสนับสนุนระบบ Coaching & Mentoring ที่มี

ประสิทธิภาพ มีการจัดหลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ

ทักษะที่จาเป็นต่อการบริหารจัดการ ปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

จัดหลักสูตรอบรมพนักงานทั้งภายในและนอกองค์กรจานวน 

286 หลักสูตร ผู้บริหารและพนักงานเข้าอบรมเฉลี่ย 6.9 วัน

ต่อคนต่อปี นอกจากนี้ ยังจัดโปรแกรมการพัฒนาพนักงาน

ด้านอื่นๆ ได้แก่

• หลักสูตรการพัฒนาผู ้บริหารระดับสูง (Executive  

Development Program) เช่น หลักสูตร Strategy and 

Innovation for Business in Asia (SIBA) หลักสูตร 

ผู ้บริหารระดับสูงด ้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) 

หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสาหรับนักบริหารรุ่นใหม่ 

(วพม.) หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) 

หลักสูตร TLCA Executive Development Program 

(EDP) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการ 

ตลาดทุน (วตท.) เป็นต้น

• กิจกรรม sharing ประจาเดือนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่เป็น

ประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจาวัน เช่น การดูแลสุขภาพ 

การออมและลงทุนเพื่อวัยเกษียณ เป็นต้น 

• ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศสาหรับพนักงานทุกปี 

เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น  

การเงิน เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย  

ผู้ประกอบการ และการบริหารความยั่งยืน ในปี 2560  

พนักงานได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจานวน 5 ทุน 

• สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้พนักงานเข้าอบรมหรือทดสอบ

ความรู้ด้านวิชาชีพหลักทรัพย์และภาษาเพื่ออาชีพ

การส่งเสริมความคิดเชิงนวัตกรรม 
การพัฒนาองค์ความรู้เชิงนวัตกรรมจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและ

คุณค่าให้แก่ธุรกิจและสังคม อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงาน

แสดงศักยภาพของตนเอง ในปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

จึงริเริ่มโครงการ SET Innovation Awards ได้รับความสนใจ

จากพนักงานส่งโครงการเข้าประกวด 63 โครงการ ซึ่งล้วนเป็น

โครงการที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์และความพยายามใน

การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทางานจนสามารถ

ต่อยอดเป็นนวัตกรรมองค์กร

เรียนรู้จำกกำรทำงำน 
และปฏิบัติจริง

ระบบ Coaching & 
Mentoring

เข้ำร่วมหลักสูตรอบรม

70 20 10

เฉลี่ยวันอบรมจ�าแนกตามระดับ (ต่อคนต่อปี)

ผู้บริหารระดับสูง  9.9

ผู้บริหารระดับกลาง  5.2

ผู้บริหารระดับต้น  6.0

พนักงาน   7.0
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การสื่อสารและมีส่วนร่วมของพนักงาน
เทคโนโลยีการสื่อสารปัจจุบันกลายเป็นปัจจัยสาคัญในการทางาน ช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารองค์กรได้ง่ายและรวดเร็ว 

ในปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเน้นเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์และใช้วิธีการนาเสนอที่น่าสนใจ เช่น Infographics,  

Clip VDO และ Motion Graphics ขณะเดียวกันก็ให้ความสาคัญกับการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) เพื่อ

ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่นาไปสู่การพัฒนาในด้านต่างๆ 

• ทีมชนะเลิศประเภทนวัตกรรมที่ดาเนินการแล้ว (Innovation 

Track) ได้แก่ โครงการ Digital IPO & Smart Listing 

หรือ ระบบยื่นคาขออนุญาตขายหุ้นและขอเข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบ One Stop Services ช่วยลด

เอกสารขอจดทะเบียนลงกว่า 50% (จากเดิมกว่า 100 

รายการ) ยื่นผ่านระบบออนไลน์ลดภาระการเดินทางไปทั้ง

สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ลดภาระการจัดเก็บ

เอกสารซึ่งต้องเก็บถึง 10 ปี และเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ตรวจเอกสารจาก 5 วันเหลือเพียงครึ่งวัน โดยระยะเวลา 

3 ปีที่ผ่านมาโครงการนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายลง 3.9 ล้านบาท 

และลดปริมาณเอกสารได้เท่ากับต้นไม้ 6,000 ต้น 

• ทีมชนะเลิศประเภทนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นใหม่ (Creator 

Track) ได้แก่ โครงการ e-Proxy Voting ซึ่งริเร่ิมจาก

ปัญหาของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเดินทางไปเข้าร่วมประชุม

สามัญประจาปี (Annual General Meeting: AGM) ตาม

วันเวลาที่บริษัทจดทะเบียนกาหนด เนื่องจากติดภารกิจ

หรือกรณีที่บริษัทจดทะเบียนหลายแห่งจัดประชุมพร้อมกัน 

ทาให้ผู้ถือหุ้นเสียสิทธิในการออกเสียงและรับทราบข้อมูล

ข่าวสาร พนักงานจึงร่วมกันพัฒนาระบบ e-Proxy Voting 

เพื่อลดปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ ยังช่วยบริษัทจดทะเบียน

และผู้รับฝากหลักทรัพย์ (Custodian) ลดขั้นตอนลงนาม

และตรวจเอกสารได้ปีละ 2,000 ชั่วโมง

การสื่อสารออนไลน์
พนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้อีเมลเป็นช่องทางหลักในการ

สื่อสารข้อมูล นอกจากนี้ ยังมีช่องทางแลกเปลี่ยนข่าวสาร

ความรู้บนอินทราเน็ตและโซเชียลมีเดีย “Yammer” รวมถึง 

ส่งเสริมให้ใช้แอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

ในการสื่อสารมากยิ่งขึ้น ได้แก่ SET Enterprise App และ LINE

การสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
ผู้บริหารและพนักงานมีการสื่อสารระหว่างกันอย่างสม่าเสมอ

ผ่านกิจกรรม Town Hall การประชุม Senior Management 

Team (SMT) ประจ�าสัปดาห์ การประชุม Management 

Meeting (MM) ประจ�าเดือน กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

(Sharing) ประจาเดือน รวมถึงการประชุมระดับสายงานและ

ฝ่ายงาน 

สโมสรพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ
สโมสรพนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ส.พ.ต. 

เป็นตัวกลางสาคัญที่เชื่อมโยงข่าวสารและกิจกรรมระหว่างผู้บริหาร

และพนักงาน อีกทั้งเป็นช่องทางให้พนักงานจากหลากหลาย

ฝ่ายงานมาทางานร่วมกันเพื่อพัฒนาตนเอง องค์กร และสังคม

ส่วนรวม เช่น การทาบุญประจาเดือน ออกร้านจาหน่ายสินค้า

โครงการหลวง บริจาคโลหิต ตลาดนัดพนักงาน กีฬาสี ทอดกฐิน

ประจาปี และงานปีใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้ ส.พ.ต. ยังทาหน้าที่เป็น

ตัวแทนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรด้วย  
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การดูแลและรักษาพนักงาน

ประเมินผลการปฏบัิติงานและจ่ายค่าตอบแทน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรและ SET DNA 

พนักงานจะได้รับทราบผลประเมินจากผู้บังคับบัญชาทุกปีเพื่อ

วางแผนพัฒนาและกาหนดความก้าวหน้าในสายอาชีพ  

(Career Path) โดยผลประเมินจะน�าไปพิจารณาจ่ายค่า

ตอบแทนและปรับตาแหน่งงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 

นอกจากนี้ ยังมีการสารวจค่าตอบแทนและสวัสดิการเทียบเคียง

ในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน เพื่อนามาทบทวนและปรับปรุง

การบริหารค่าตอบแทนอย่างต่อเนื่อง

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดสรรสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อย่าง

เหมาะสมและมากกว่าที่กฎหมายก�าหนด เช่น สมทบเงิน

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ 10% (พนักงานสะสมได้สูงสุด 15%) 

บริการกู้ยืมดอกเบี้ยต่าของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน 

ประกันชีวิตและการรักษาพยาบาล อีกทั้งส่งเสริมการดูแล

สุขภาพ work-life balance ของพนักงาน เช่น ห้องออกกาลัง

กาย กิจกรรมกีฬาต่างๆ สิทธิประโยชน์การลาพักผ่อน ลาปฏิบัติ

ธรรม รวมถึงการลาคลอด ในปี 2560 มีพนักงานใช้สิทธิลา

คลอด 10 คนโดยทั้งหมดกลับมาทางานตามกาหนด

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ตามกฎหมาย ระเบียบภาครัฐ และมาตรฐานสากล โดยจัดตั้ง 

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการท�างาน (คปอ.) เพ่ือร่วมพิจารณาแผนงานส่งเสริม

พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายใน

อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ตระหนักและมีความรับผิดชอบ

ด้านความปลอดภัยต่อตนเองและผู้เกี่ยวข้อง ในปี 2560 

มีการดาเนินงาน ดังนี้

• จัดอบรมพนักงาน บุคลากร และผู้รับเหมาให้เกิดความตระหนัก

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน

การทางาน เช่น หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หลักสูตร

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น เป็นต้น

• จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย เช่น ซ้อมอพยพหนีไฟ 

1 ครั้ง การเดินสารวจ Safety Walk 4 ครั้ง เป็นต้น

สัดส่วนค่ำตอบแทนระหว่ำง
พนักงำนชำยและหญิง

1:1.11

นอกจากการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เปิดกว้างแล้ว 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานเสมือน

ครอบครัวเดียวกันเพื่อจูงใจให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรและ

มีกาลังใจในการทางาน อีกทั้งมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ

สวัสดิการเพื่อเป็นตัวแทนพนักงานร่วมกาหนดแนวทางการ

ดูแลพนักงานในด้านต่างๆ ร่วมกับฝ่ายบริหาร
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ปี 2560 ไม่พบกรณีพนักงานได้รับอุบัติเหตุจากการทางาน 

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีโปรแกรมดูแลสุขภาวะที่ดี

ของพนักงานด้านอื่นๆ เช่น 

• บริการด้านสุขภาพ เช่น จัดให้มีแพทย์และพยาบาลประจา

ห้องพยาบาล นวดเพื่อสุขภาพ ให้ความรู้ด้านสุขภาพ เป็นต้น

• ตรวจสุขภาพประจาปี 

• ฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อไวรัสภายในอาคารสานักงาน 4 ครั้ง และ

ฉีดพ่นกาจัดแมลง ยุง ปลวก มดไร เป็นประจาทุกเดือน 

• จัดสถานที่และกิจกรรมออกกาลังกาย เช่น ปิงปอง ฟิตเนส 

ซุมบ้าแดนซ์ โยคะ ฟุตบอล เป็นต้น 

อัตรำกำรลำออกของพนักงำน

จำนวนพนักงำนที่เข้ำร่วมอบรม
ด้ำนควำมปลอดภัยในปี 2560

%

%

6.5 

60

ความผูกพันของพนักงาน
ความผูกพันของพนักงานเป็นปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการเติบโตของ

องค์กรในระยะยาว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงวัดผลโดยสารวจความผูกพัน

ของพนักงานประจาปีผ่านโครงการ Little Voice, Great Value เพื่อนา

ผลการสารวจไปพัฒนาและปรับปรุงงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้

สอดคล้องกับ SET DNA เช่น เพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นา จัดทาแผน

อบรมพนักงานระยะยาว เป็นต้น 

ในปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ว่าจ้าง Aon Hewitt (Thailand) ทาการ

สารวจความผูกพันของพนักงาน ซึ่งผลสารวจของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

มีคะแนนอยู่ในระดับ 74% (Thailand Top Quartile = 72%)



การพัฒนาและดูแลสังคม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งใช้ศักยภาพองค์กรส่งเสริมให้คนไทยมีภูมิคุ้มกันทางการเงินและเตรียม

พร้อมเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายุ นอกจากนี ้ยังสนบัสนุนองค์ความรู้ ทรัพยากร และร่วมมือกบัเครือข่าย

ภาคธรุกจิเพือ่พฒันาและยกระดบัคุณภาพชีวติของทกุคนในสงัคมอย่างเท่าเทียม

• การส่งเสริมความรู้ทางการเงินส�าหรับประชาชน

• การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสังคม 

• การมีส่วนร่วมและพัฒนาสังคม 
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การส่งเสริมความรู้ทางการเงินการลงทุนถือเป็นภารกิจสาคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มุ่งหวังให้คนไทยมีวินัยทางการเงินและ

ตระหนักถึงความสาคัญของการออม โดยการสนับสนุนบุคลากรและทรัพยากรในการกระจายความรู้ไปสู่ประชาชนทุกระดับอย่าง

เท่าเทียม เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปสามารถบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและรู้จักสร้างดอก

ผลจากเงินออมด้วยการลงทุน ซึ่งจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินและยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืน โดยในปี 2560 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้

การส่งเสริมความรู้ทางการเงินส�าหรับประชาชน

พลังของตลาดทุนมีส่วนส�าคัญต่อการพฒันาสงัคม ด้วยบทบาท

ในการเช่ือมโยงภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้เกิด 

ความร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้เติบโตเข้มแข็งและย่ังยืน 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงสานประโยชน์และสร้างโอกาสสู ่สังคม  

โดยใช้ศักยภาพองค์กรในการเผยแพร่ความรู ้ด ้านการเงิน 

และมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีข้ึน สอดคล้อง 

กับเป้าหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ  

(Sustainable Development Goals : SDGs)  

โครงการเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
• ร่วมมือกับมูลนิธิร่มฉัตร กระทรวงศึกษาธิการ สมาคม

ประกันชีวิต โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ

พันธมิตรในตลาดทุน จัดโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์

เพชรยอดมงกุฎ ปีที่ 9 เพื่อให้เยาวชนระดับชั้นประถม

ศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา มีเวทีแสดงทักษะและ

ความรู้พื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การประกันชีวิต 

และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

• โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ปีที่ 9  

มีเยาวชนร่วมแข่งขันรวม 6,045 คน โดยในแต่ละป ี

มีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดการ 

แข่งขันทั้ง 9 ครั้งที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมกว่า 37,000 คน 

สะท้อนให้เห็นว่าโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอด

มงกุฎสามารถกระตุ้นให้เยาวชนไทยเกิดความสนใจและ

ได้รับความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน และการลงทุน

มากขึ้น อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อต่อยอด 

เป็นวิชาชีพในอนาคต

https://www.set.or.th/phetecon/PhetEcon/PhetEcon_Homepage.html
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มารวย: ห้องสมุดดิจิทัลของตลาดทุนไทย
• ห้องสมุดมารวยเป็นหนึ่งในเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ตลาดทุน 

(Capital Market Knowledge Center Network) ที่เหมาะ

สาหรับทุกคน นอกเหนือจากศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET IC) 

7 แห่งในมหาวิทยาลัย และมุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner) 

190 แห่งทั่วประเทศ 

• “มารวย” เป็นห้องสมุดดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บ

และสืบค้นข้อมูลเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ 

เช่น บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบบริการยืมคืน

ทรัพยากรห้องสมุด ด้วยตนเองด้วยเทคโนโลยี Radio  

Frequency Identification (RFID) บริการ Digital  

bookshelf และบริการ Digital content ผ่านอุปกรณ์ 

ที่ทันสมัย 

INVESTORY: พพิธิภณัฑ์เรียนรู้การลงทุนดจิทัิล

 ในปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาระบบการให้

บริการของห้องสมุดมารวย ดังนี้ 

o พัฒนาเคร่ืองมือ Maruey Networking Toolkits 

ประกอบด้วย ระบบบริหารจัดการห้องสมุด ระบบ

ธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) และช่องทาง 

การสื่อสารร่วมกัน (Library Connecting) เพื่อส่ง

เสริมการใช้ทรัพยากรระหว่างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้

ตลาดทุนและยกระดับมาตรฐานการบริการให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีผู้เข้าใช้บริการเครือข่าย

แหล่งเรียนรู้ตลาดทุนกว่า 600,000 คนทั่วประเทศ

o พัฒนาช่องทางบริการผ่านระบบออนไลน์ (Maruey 

Online Service) ได้แก่ บริการอ่านหนังสือออนไลน์ 

บริการสรุปหนังสือที่น่าสนใจ บริการต่ออายุการยืม

คืนทรัพยากร ฯลฯ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง

ความรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปี 2560 มีผู้เข้าใช้

บริการอ่านหนังสือออนไลน์กว่า 35,000 ครั้ง และ

อ่านบทสรุปหนังสือที่น่าสนใจกว่า 400,000 ครั้ง

• จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ “INVESTORY” ตั้งแต่ปี 2559 เพื่อเป็น

แหล่งเรียนรู้การลงทุนแนวใหม่ที่ออกแบบให้เหมาะกับทุกคน 

(universal design) โดยน�าเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับ

พัฒนาการของตลาดทุนไทยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน รวมถึง

ข้อมูลการเงินการลงทุนแบบ discovery museum เน้นใช้

ระบบดิจิทัลมัลติมีเดียที่หลากหลายผสมผสานกับเนื้อหา

ที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย ช่วยให้ผู ้เข้าชมสนุกสนาน

เพลิดเพลินและได้ฝึกปฏิบัติกับนิทรรศการ Interactive เช่น 

เกมโปรแกรมจาลองการซื้อขายหุ้น (stock simulation) 

และเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัย ในปี 2560 

มีผู้เข้าชมมากกว่า 40,000 คน

• จัดพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ “INVESTORY Mobile Exhibition 

on School” เพื่อกระจายความรู้ด้านการออมและการเงิน

ไปสู่เยาวชน โดยน�าเน้ือหา เทคโนโลยี และรูปแบบ

นิทรรศการบางส่วนจาก INVESTORY ไปจัดแสดงตาม

โรงเรียนต่างๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลรวม 15 แห่ง  

มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้จากพิพิธภัณฑ์

เคลื่อนที่กว่า 40,000 คน

จำนวนผู้ที่เข้ำถึงเครือข่ำยแหล่งเรียนรู้ตลำดทุน

คน600,000

http://www.maruey.com/home/index.html
http://investory.set.or.th
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โครงการ Happy Money, Happy Retirement เกษียณสุข เป็นจริงได้
• สนับสนุนนโยบาย “สานพลังประชารัฐ” ในบทบาทของ

หัวหน้าคณะทางานด้านการออมเพื่อการเกษียณอายุ  

มีภารกิจส่งเสริมให้คนไทยตื่นตัวเรื่องการวางแผนการเงิน

และการออมอย่างสม่าเสมอ เตรียมความพร้อมและสร้าง

ความมั่นคงทางการเงินให้แก่ประชาชน เพื่อรองรับการ

ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

• ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนเผยแพร่

ความรู้ทางการเงินเพื่อวางแผนเกษียณสาหรับแรงงานใน

ระบบผ่านองค์กรเครือข่าย 196 แห่งครอบคลุมพนักงาน

กว่า 680,000 คน เน้นการออมผ่านกองทุนสารองเลี้ยงชีพ 

(Provident Fund: PVD) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

(Retirement Mutual Fund: RMF) 

• ขยายความรู้ทางการเงินไปสู่แรงงานนอกระบบ เช่น วิน

มอเตอร์ไซค์ชุมชนพระประแดง อีกทั้งร่วมมือกับกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สร้างแกนนา

เครือข่ายผู้สูงอายุกว่า 450 คน เพื่อส่งเสริมการวางแผน

การเงินอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนสื่อความรู้ให้แก่

โรงเรียนผู้สูงอายุ 878 แห่งทั่วประเทศ

• จัดกิจกรรม SET Inspire “เกษียณสุขเป็นจริงได้” Happy 

Money, Happy Retirement เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ 

คนไทยตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมทางการเงิน

ก่อนวัยเกษียณ โดยถ่ายทอดประสบการณ์จากบุคคล

หลากหลายวัยและอาชีพ มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คน

จำนวนผู้ที่เข้ำถึงควำมรู้ด้ำนกำรวำงแผน 
กำรเงินเพื่อกำรเกษียณผ่ำนโครงกำร  
Happy Money, Happy Retirement

คน680,000

https://www.set.or.th/happymoney/home.html
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การส่งเสริมความร่วมมือเพือ่สร้างผลลัพธ์ทางสงัคม

เผยแพร่ความรู้การลงทุนเพื่อสังคมผ่าน
ระบบออนไลน์

นอกจากการเป็นศูนย์กลางการระดมทุนและซื้อขายหลักทรัพย์ของประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมุ่งสานพลังบริษัทจดทะเบียน 

ผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนและองค์กรภาคสังคม เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสร้างผลลัพธ์ที่ดี

สู่สังคมผ่านโครงการ SET Social Impact โดยใช้ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย และช่องทางออฟไลน์ ได้แก่ 

อบรมสัมมนา เวิร์คช้อป และกิจกรรมเครือข่ายของ SET Social Impact เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ

และสังคม ในปี 2560 มีการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้ 

• จัดท�าเว็บไซต์ SET Social Impact ให้เป็นศูนย์กลาง

รวบรวมข้อมูล ความรู้ และข่าวสารด้านความยั่งยืนของ

องค์กรและสังคม อีกทั้งเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

ประชาสัมพันธ์สินค้าบริการเพื่อสังคม ในปี 2560 มีผู้เข้าชม

เว็บไซต์มากกว่า 157,000 วิว มีบริษัทจดทะเบียนและ

บริษัทเอกชนขนาดใหญ่เป็นสมาชิกเว็บไซต์ 61 บริษัท และ

กิจการเพื่อสังคม และมูลนิธิเป็นสมาชิก 62 แห่ง

• จัดทา Facebook fanpage เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์

ข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร กิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กรภาค

ธุรกิจและภาคสังคม ในปี 2560 มีผู้เข้าชมเฉลี่ยต่อเดือน

มากกว่า 33,000 คน

• สนับสนุนและจาหน่ายสินค้าของกิจการเพื่อสังคม 14 ราย

ผ่านส่ือออนไลน์ภายใต้แนวคิด “เปล่ียนการให้ตาม

เทศกาล เป็นการให้ต่อสู่สังคมไม่มีสิ้นสุด” ปี 2560 มี 

ผู้เข้าถึงช่องทางดังกล่าวกว่า 8.36 ล้านคน และสร้างรายได้ 

จากการขายสินค้าให้แก่กิจกรรมเพื่อสังคมกว่า 325,000 บาท

• จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “SE 101 Workshop 2017” เพื่อ

พัฒนาทักษะผู้ประกอบการเพื่อสังคมให้มีความรู้และ

ประสบการณ์ที่สามารถนาไปต่อยอดและประยุกต์ใช้กับ

กิจการของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นเนื้อหาและ

เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจ เช่น Market 

Research, SE Model Canvas Basic, Law for Social  

Entrepreneurs, ROI and Financial Model for Social 

Enterprise, Social Impact Assessment, Social Return 

on Investment, Business Scaling Strategy และ Risk  

Management เป็นต้น ปีที่ผ่านมามีการจัดอบรม 10 ครั้ง 

มีผู้เข้าร่วมเฉลี่ยครั้งละ 40 คน โดยมีผู้ประกอบการเพื่อ

สังคมรายใหม่เข้าร่วมอบรม 7 ราย 

• จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “SE 201 Workshop 2017” เพื่อ

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการ

ลงทุนเพื่อสังคม (Social Impact Investment) แก่บริษัท 

จดทะเบียน โดยในปี 2560 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วม

อบรมกว่า 30 บริษัท

ส่งเสริมศักยภาพและการเติบโตของกิจการ
เพื่อสังคม (Social Enterprises)

http://www.setsocialimpact.com/site/
https://www.facebook.com/SETsocialimpactofficial/
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• จัดกิจกรรม SET Social impact Day 2017 เพื่อเชื่อมโยง

บริษัทจดทะเบียนและกิจการเพื่อสังคมให้มาพบกัน  

ช่วยสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนวัตกรรมทาง

สังคม ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพื่อสังคม มีผู้ลงทะเบียน 

เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 550 คน เกิดดีลทางธุรกิจกว่า 230 ดีล 

และมีมูลค่าการขายสินค้าภายในงานประมาณ 2 ล้านบาท

• จัดโครงการ “SET Social impact: Matching Deals” 

เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม 

ส่งเสริมให้เกิดดีลทางธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนสังคมและ 

ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนและผู้ด้อยโอกาส เช่น 

o พัฒนาวิถีชุมชนผาปังเพ่ือการท่องเที่ยว จ.ล�าปาง 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับบริษัทจดทะเบียนและ

กิจการเพ่ือสังคม Local Alike และมูลนิธิผาปัง 

สนับสนุนการท่องเที่ยววิถีชุมชนผาปัง จ. ลาปาง โดย

สนับสนุนงบประมาณ 600,000 บาท ส�าหรับจัด

อบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาโปรแกรมท่องเที่ยว

วิถีชุมชนผาปังให้เป็นไปตามมาตรฐานและส่งเสริม

การมีส่วนร่วมกับชาวบ้านในชุมชน ภายหลังจากชุมชน

ผาปังเปิดรับรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 

ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 200,000 บาท

o สนับสนุนโครงการสร้างพื้นที่สาหรับคนพิเศษ

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับบริษัท สยามพิวรรธน์ 

จากัด และธุรกิจเพื่อสังคม BLIX POP สนับสนุนพื้นที่

จัดกิจกรรม “Children, let’s play! - เป็นเด็ก ต้องเล่น” 

ภายใต้แนวคิด “สร้างพ้ืนที่ส�าหรับคนพิเศษ” เพ่ือ

เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆ รวมถึงเด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษ โดย BLIX POP จัดหาของเล่นที่ 

ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย จินตนาการ และการ

เข้าสังคม นอกจากน้ี ยังได้รับการสนับสนุนแพทย์

จากโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ

พัฒนาการและพฤติกรรมของเด็ก

สร้างเครือข่ายการพัฒนาเพื่อสังคม

• จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Impact sharing” เพื่อส่งเสริม

ความรู้และทักษะที่จาเป็นต่อการบริหารธุรกิจสาหรับ 

ผู้ประกอบการเพื่อสังคม ได้แก่ การวิเคราะห์งบการเงิน, 

การบริหารห่วงโซ่อุปทาน, การออกแบบผลิตภัณฑ์, การสร้าง

แบรนด์ ในปี 2560 มีผู้เข้าอบรมเฉลี่ยครั้งละ 30 คน

• ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  

เอ็ม เอ ไอ จัดโครงการ Social Impact Gym by mai  

Executives โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารระดับสูงของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จานวน 

13 ท่าน มาถ่ายทอดประสบการณ์ เพ่ือพัฒนาทักษะ 

การบริหารธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อสังคม 12 แห่ง  

ให้สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและสามารถสร้าง

ผลลัพธ์ทางสังคมได้อย่างยั่งยืน 

• ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัท 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หอการค้าไทย 

สภาอุตสาหกรรม และสมาคมธนาคารไทย จัดงาน

สัมมนา “สานพลังบริษัทจดทะเบียน เพื่อสังคมไทยยั่งยืน” 

เพื่อแสดงบทบาทของบริษัทจดทะเบียนที่มุ่งดาเนินธุรกิจ

ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา

สังคม เช่น การสร้างโอกาสทางการศึกษา การพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส การสร้างงานและ

พัฒนาทักษะแรงงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้

เข้มแข็ง เพื่อลดความเหลื่อมล้าและยกระดับความเป็นอยู่

ที่ดีของประชาชน
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การมส่ีวนร่วมและพฒันาสงัคม
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ กับการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กร
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคน องค์กร ชุมชน และเครือข่ายภาคสังคม ผ่านการดาเนินงานของมูลนิธิ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ ได้แก่ การยกย่อง

การทาความดี กิจกรรมด้านศาสนา ดนตรี ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา ในปี 2560 มีการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้

• สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ พัฒนาห้องสมุด 

“พร้อมปัญญา” ในเรือนจาและทัณฑสถานจานวน 4 แห่ง 

ตามพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึง

แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ ยังร่วมฟื้นฟูห้องสมุด

ในพื้นที่ประสบอุทกภัยอีก 4 แห่ง การดาเนินงานดังกล่าว

สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนที่สามารถเข้าถึงบริการ

ห้องสมุดกว่า 39,000 คน

โครงการ SET เชิดชูผู้ท�าความดีเพื่อสังคม
ร่วมกับองค์กรเครือข่ายเพื่อสังคม 7 แห่งเพื่อคัดเลือกบุคคลหรือหน่วยงานที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม โดยยกย่องและเชิดชูให้

เป็นต้นแบบแก่ผู้อื่นสามารถนาไปต่อยอดขยายผล ในปี 2560 มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัลเพื่อยกย่องคนดีต้นแบบ 9 

ท่านที่อุทิศตนทาความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยดาเนินการตามวัตถุประสงค์ขององค์กรเครือข่ายเพื่อสังคม ดังนี้

• มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย มอบทุนการศึกษา

แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อีกทั้ง

สนับสนุนโครงการเพื่อการศึกษา เช่น ปรับปรุงห้องน้า

โรงเรียนราษฎร์บารุง จ.นครศรีธรรมราช  ส่งเสริมทักษะ

ด้านศิลปะสาหรับนักเรียนโรงเรียนซับมงคลวิทยา จ.ชัยภูมิ 

สนับสนุนการประชุมวิชาการ “ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย 

ด้านตลาดการเงินไทย” คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสนับสนุนโครงการลังกาสุกะ

โมเดล โดย ศ.ภญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ซึ่งเคยได้รับ

รางวัล ศ.สังเวียน ปี 2559
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• สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน พัฒนาศักยภาพและ

ความเข้มแข็งของชุมชนผ่านโครงการ Super Tambon 

เพ่ือส่งเสริมรายได้ พัฒนาชุมชน โดยมีโรงเรียนเป็น

ศูนย์กลางและสนับสนุนให้โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์ 

เป็นต้นแบบ เพื่อขยายผลไปสู่คณะครู นักเรียน ผู้นาชุมชน

ในจังหวัดอื่นๆ สามารถนาองค์ความรู้ไปต่อยอดและพัฒนา

ชุมชนของตนเอง สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนในจังหวัด

บุรีรัมย์ นครราชสีมา และกระบี่มากกว่า 8,000 ครัวเรือน

• มูลนิธิวิมุตตยาลัย จัดทาโครงการธรรมะในเมือง เพื่อเผยแพร่

หลักธรรมสาหรับการดาเนินชีวิตของคนในชุมชนเมือง  

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน 4 ครั้ง มากกว่า 6,000 คน 

นอกจากนี้ ยังดาเนินโครงการห้องสมุดมหาเมธาจารย์ 

(Grand Master Library) จ.เชียงราย เพื่อเป็นศูนย์รวม

หลักคาสอนและหลักคิดของอริยสงฆ์ทั่วโลก 

• มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข มุ่งม่ันที่จะใช้ดนตรีเป็น 

สื่อกลางพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด 

ในปี 2560 ดาเนินโครงการเด็กภูมิดีด้วยดนตรีพื้นบ้าน

โดยจัดตั้งวงดนตรีไทยในโรงเรียนวัดลาดทราย อ.วังน้อย 

จ.พระนครศรีอยุธยา และสนับสนุนให้นักเรียนมีรายได้

พิเศษจากการแสดงดนตรีในชุมชน อีกทั้งต่อยอดทักษะ

การเรียนรู้ทางดนตรีให้แก่เยาวชนในเทศบาลนครยะลา

รวมถึงเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกกว่า 

500 คน

• สมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย จัดต้ัง

พิพิธภัณฑ์คณะฟุตบอลแห่งสยามที่พระราชวังสนามจันทร์ 

จ.นครปฐม เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และรวบรวมข้อมูล

ประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

โดยปี 2560 มีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์มากกว่า 8,000 คน 

• มูลนิธิดวงประทีป จัดโครงการสร้างความเข้มแข็งเพื่อ

ป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

เป็นปีที่ 4 อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนที่วัดสะพาน  

เขตคลองเตย จ.กรุงเทพฯ การดาเนินงานดังกล่าวทาให้

มีผู้ได้รับประโยชน์กว่า 15,000 คน



รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256050

ท�านุบ�ารุงศาสนา
• ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสะพาน เขตคลองเตย 

จ.กรุงเทพฯ เพ่ือสมทบปัจจัยสนับสนุนโครงการปฏิบัติ

ธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่เยาวชนในเขตคลองเตย 

มียอดบริจาคจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ พนักงาน และ

ผู้มีจิตศรัทธารวมกว่า 1.11 ล้านบาท 

• สนับสนุนกิจกรรม “ธรรมะในเมือง” ที่สวนลุมพินี 

จ.กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนเมืองนาหลักธรรม

ไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข โดยมี 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 4 ครั้ง มากกว่า 6,000 คน

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและดนตรี 
• ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ 

SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 เพื่อสร้าง

โอกาสให้เยาวชนมีเวทีแสดงความสามารถทางดนตรี

อย่างสร้างสรรค์ ในปีที่ผ่านมามีเยาวชนส่งผลงานเข้า

ประกวดมากกว่า 400 คน นอกจากนี้โครงการดังกล่าว

เป็นเวทีแจ้งเกิดศิลปินมาแล้วกว่า 40 คน โดยมีผู้ผ่านการ

ประกวดตั้งแต่ปี 2540 กว่า 20,000 คน

• สนับสนุนกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครนักดนตรี Music 

Sharing ที่อุทิศความรู้ความสามารถทางดนตรีและศิลปะ

ผ่านโครงการ “ดนตรีเพื่อการแบ่งปัน” เพื่อพัฒนาเยาวชน

ที่ด้อยโอกาสกว่า 30 ชุมชนทั่วประเทศ อีกทั้งจัดคอนเสิร์ต 

“Spirited Away ดนตรีเพื่อการแบ่งปัน” ให้เป็นเวทีแสดง

ความสามารถของเยาวชนจากโครงการดังกล่าวด้วย

ส่งเสริมกีฬาเทเบิลเทนนิส
สนับสนุนสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยจัด

โครงการ “SET Star Junior Table Tennis” และการแข่งขัน

เทเบิลเทนนิสรายการต่างๆ เช่น การแข่งขัน SET Table Tennis  

Championship เพื่อการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายได้จากการแข่งขัน

นาไปสนับสนุนนักกีฬาเทเบิลเทนนิสผู้พิการ การแข่งขันระดับ

นานาชาติ SET Thailand Junior & Cadet Open การแข่งขัน 

SET All Thailand Table Tennis Championship และการ

แข่งขัน SET Club Table Tennis โดยในแต่ละรายการมีนักกีฬา

ร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า 3,000 คน ในปี 2560 นักกีฬาเทเบิล

เทนนิสไทยที่นาชื่อเสียงและสร้างผลงานให้แก่ประเทศไทย 

ได้แก่ 

• นักกีฬาเทเบิลเทนนิสคู่ผสมไทยสามารถคว้าเหรียญทอง

ครั้งแรกในรอบ 32 ปีจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2017 

• นักกีฬาเยาวชนประเภทอายุไม่เกิน 18 ปี สามารถท�า

คะแนนติดอันดับ 1 ใน 50 ของโลก ได้รับคัดเลือกไป

แข่งขันใน Youth Olympic Games 2018 

• นักกีฬาเทเบิลเทนนิสผู้พิการคว้า 31 เหรียญจากการ

แข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ 2017 โดยเป็นผลงานของ

นักกีฬาที่เป็นพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ จานวน 5 เหรียญ
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สนับสนุนองค์กรและชุมชนลดความเหลื่อมล�้า 
• สนับสนุนมูลนิธิรากแก้วส่งเสริมความรู้และการประยุกต์

ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน โดยร่วมลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัย 

8 แห่ง เพื่อพัฒนาโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  

จ�านวน 17 โครงการทั่วประเทศ มีนักศึกษาเข้าร่วม

โครงการกว่า 4,300 คนและชุมชนได้รับประโยชน์จาก

โครงการกว่า 26,000 คน

• สนับสนุนจิตอาสาอ่านหนังสือเสียงเพื่อส่งมอบมูลนิธิ 

คนตาบอดไทย ภายใต้โครงการ Smile Voice “เสียงสร้างสุข” 

โดยสามารถส่งมอบหนังสือและบทความเสียงจานวน  

273 เรื่อง

จำนวนหุ้นบริจำคผ่ำนโครงกำรปันหุ้นออมบุญ 
ในปี 2560

หุ้น368,647

โครงการปันหุ้นออมบุญ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Thailand Securities Depository: 

TSD) สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม

ผ่านการบริจาคหุ้น (ตั้งแต่ 1 หุ้นขึ้นไป) ให้แก่มูลนิธิสายใจ

ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมูลนิธิฯ รวบรวมหุ้นหรือผล

ประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นปริมาณน้อยๆ ที่ได้รับบริจาคไปท�า

ประโยชน์แก่สังคม นอกจากนี้ โครงการปันหุ้นออมบุญยังช่วย

ลดเวลาและค่าใช้จ่ายจากการจัดทาและส่งเอกสารของผู้ที่ถือ

ครองหุ้นที่น้อยกว่า 100 หุ้น ในปี 2560 มีผู้บริจาค 339 

รายการ รวมจานวนหุ้นบริจาค 368,647 หุ้น

ผู้ถือหุ้นท่ีสนใจบริจาคหุ้นสามารถกรอกแบบค�าขอบริจาคหลัก

ทรพัย์และย่ืนเอกสารได้ท่ี TSD Counter Service ช้ัน 1 อาคาร B 

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัทหลักทรัพย์ทีผู้่

ถอืหุน้ใช้บริการอยู่ หรือ ส่งไปรษณย์ีไปท่ี บริษทั ศนูย์รับฝากหลัก

ทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั ส่วนบริการลูกค้า (ช้ัน1) 93  

ถนนรชัดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400  



การจัดการสิ่งแวดล้อม 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ จึงมีการบริหารจัดการองค์กรโดยค�านึงถึงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ควบคู่กับการสนับสนุนพฤติกรรมที่

เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมของพนกังานภายใต้แนวคิด 4Rs “Rethink Reduce Reuse Recycle”

• การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว

• การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

• การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ  

• การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
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ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการ

ใช้ทรัพยากรและพลังงาน รวมทั้งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในอาคาร 

เพื่อนาไปจัดทาแผนงาน และมาตรการจัดการลดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร

และพลังงานขององค์กร

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายและคณะท�างานด้านการ

อนรัุกษ์พลังงานและสิง่แวดล้อมเพือ่พฒันา ติดตาม และ

รายงานผลด�าเนินการให้ผู้บริหารและคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รบัทราบอย่างต่อเนือ่ง โดยมกีารระบุ

ประเดน็ส�าคัญด้านสิง่แวดล้อมเพือ่ให้การบริหารจดัการ

มีประสิทธิภาพสูงสุดและช่วยลดผลกระทบด้าน 

สิง่แวดล้อม 

การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว
• การจัดซื้อสินค้าและบริการสีเขียว

• การสร้างความตระหนักเรื่องการจัดซื้อ 

จัดจ้างสีเขียว

การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
• การลดปริมาณขยะในอาคาร

• การส่งเสริมให้คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
• การลดก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการท�างาน

• การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
• การใช้ไฟฟ้า

• การบริหารจัดการน�้า

• การใช้เทคโนโลยีลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคือต้นน้าสาคัญของการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงกาหนดแนวทาง

การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวตามมาตรฐานต่างๆ เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

และการพัฒนา (OECD) เป็นต้น โดยกาหนดปัจจัยเพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการสีเขียว ดังนี้ 

ในปี 2560 มีการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว

ดังนี้

• กาหนดให้ซื้อสินค้าที่มีฉลากเขียวและจ้างบริการที่ 

ได้รับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อมจานวน 17 ประเภท 

• จัดท�า “คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว” เพ่ือสร้างความ

ตระหนักภายในองค์กรและเป็นต้นแบบให้ธุรกิจอื่นๆ 

สามารถนาไปปฏิบัติตาม

• พัฒนาฐานข้อมูลสินค้าและบริการสีเขียว 

• เพิ่มเติมเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมในข้อกาหนดการว่าจ้าง 

(Term of Reference: TOR) และสัญญาจ้างงาน เช่น  

การป้องกันฝุ่นและเสียง

การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว

จากการดาเนินงานดังกล่าวทาให้มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างในกลุ่ม

สินค้าและบริการสีเขียวเพ่ิมข้ึนเป็น 51% และในปี 2561  

ตลาดหลักทรัพย์ฯ  กาหนดเป้าหมายการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า

และบริการสีเขียวให้มากกว่า 55%

มูลค่ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ในกลุ่มสินค้ำและบริกำรสีเขียว

%51

1 2 3 4 5

ผลิตภัณฑ�ที่มีปร�มาณ
การสั่งซื้อจำนวนมาก

ราคาสมเหตุสมผล หาซื้อง�าย
มีขายในท�องถิ�น

มีคุณภาพและคุณสมบัติ
ตามต�องการ

พ�จารณา
ป�จจัยด�านสิ�งแวดล�อม 
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การใช้ ไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ ดังน้ัน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงติดตั้งอุปกรณ์และจัดสภาพแวดล้อม 

ในอาคารเพื่อประหยัดพลังงาน เช่น ติดตั้งกระจก 2 ชั้นเพื่อ

ป้องกันความร้อนเข้ามาภายในอาคาร ปรับลดเวลาทางานของ

เครื่องทาความเย็นให้แปรผันตามอุณหภูมิภายนอก ติดตั้ง

ระบบเซนเซอร์ควบคุมการเปิดปิดไฟ และใช้หลอดไฟ LED 

ทั้งอาคาร นอกจากนี้ ได้ติดตั้งแผงโซล่าบนอาคารจอดรถ

สาหรับผลิตไฟฟ้าในอาคารจอดรถ ช่วยลดภาระการซื้อไฟฟ้า

ได้ถึง 65,795 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) หรือ 328,974 บาทต่อปี

การใช้เทคโนโลยีลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งสู่ความเป็น Digital Exchange ไม่เพียงแต่

พัฒนาธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเท่านั้น 

แต่ยังส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ไอทีให้เกิดประโยชน์ต่อการทางาน

และลดใช้พลังงาน

• พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการทางาน (Enterprise Process 

Streamline) เน้นการใช้เทคโนโลยีในการทางาน ลดการ

พิมพ์เอกสารลง 20% 

• พัฒนางานและบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง 

ช่วยลดขั้นตอนและปริมาณเอกสารเพื่ออานวยความสะดวก

แก่ผู้เกี่ยวข้อง เช่น งานทะเบียนหลักทรัพย์ ระบบจัดประชุม

ผู้ถือหุ้น ระบบลงทะเบียนผู้ถือหุ้น 

• สนับสนุนงานธุรการออนไลน์ เช่น จองห้องประชุม ลา เบิกจ่าย

ค่ารักษาพยาบาล และลงทะเบียนอบรมผ่านแอปพลิเคชัน 

SET Enterprise เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และลดปริมาณ

เอกสารในขั้นตอนการอนุมัติ 

• จัดสรรอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เช่น การใช้คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ซึ่งพกพาสะดวกและ

ประหยัดพลังงานกว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 10 เท่า ติดตั้ง

เครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชันซึ่งผู้ใช้งานต้องใช้บัตร

พนักงานเข้ารหัสก่อนพิมพ์ ช่วยลดการใช้กระดาษและ

หมึกพิมพ์จากการสั่งงานที่ไม่จาเป็น อีกทั้งส่งเสริมการใช้ 

Digital Signage และ QR Code ทดแทนการผลิตบอร์ด

นิทรรศการและป้ายประชาสัมพันธ์ 

• ลดการเดินทางที่ไม่จาเป็นโดยการประชุม อบรม สัมมนา

ผ่านระบบออนไลน์ เช่น สัมมนา Opportunity Day สัมมนา

ห้องเรียนนักลงทุน ผู้ชมสามารถเลือกรับชมได้ทุกที่ทุกเวลา

โดยไม่ต้องเดินทางมาที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ 

• สนับสนุนการเดินทางโดยจักรยาน รถขนส่งมวลชน  

รถอีโคคาร์ และจัดสรรรถยนต์ขององค์กรที่มีเทคโนโลยีไฮบริด 

เพ่ือประหยัดเช้ือเพลิง ปี 2560 ใช้น�้ามันเช้ือเพลิงใน

รถยนต์ขององค์กร 6,367 ลิตร ลดลง 8% จากปี 2559

การบริหารจัดการน�้า
ตลาดหลักทรัพย์ฯ คานึงถึงการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตั้งแต่การเลือกและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้า เช่น สุขภัณฑ์ 

ก๊อกน้า ระบบวางท่อประปา รวมถึงใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบประปาและบาบัดน้าเสีย ทาให้สามารถนา

น้ากลับมาใช้ในงานบารุงรักษาอย่างคุ้มค่า ปี 2560 ตลาด 

หลักทรัพย์ฯ ใช้น้าประปา 53,105 ลูกบาศก์เมตร มีน้าทิ้งเข้า

สู่ระบบบาบัด 8,030 ลูกบาศก์เมตร ในจานวนนี้สามารถนา

กลับมาใช้ในงานบารุงรักษาอาคารคิดเป็น 90% ของจานวน

น้าทิ้งทั้งหมด 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกแบบและก่อสร้างอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการรับรองตามมาตรฐานอาคารเขียวระดับสากล 

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) ระดับ Gold อีกทั้งมีแนวทางการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้

พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

เป้ำหมำยลดกำรใช้ไฟฟ้ำ
ภำยในปี 2561

%3
เนื่องจากอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ มีบุคคลทั่วไปเข้ามาใช้บริการ

ทุกวัน อีกทั้งตลอดปีที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดกิจกรรม

สาคัญเพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อน เช่น พิธีเปิดทาการซื้อขายวันแรก 

(First Trading Day) กิจกรรมส่งเสริมการตลาด พิธีมอบรางวัล

บริษัทจดทะเบียน เป็นต้น ทาให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมเท่ากับ 

897,300 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เพียง 

1.02% 
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• จัดวางถังขยะคัดแยก 4 ประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะ

อินทรีย์ ขยะที่รีไซเคิลไม่ได้ และขยะอันตราย

• รณรงค์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีผ่านกิจกรรม Green 

Market

• รณรงค์ “ถังขยะใบน้อย ซอยละถัง” เพื่อลดปริมาณขยะ

และส่งเสริมให้พนักงานคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

• ดาเนินโครงการ Zero Foam No Plastic ต่อเนื่อง ทาให้

ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ ลดปริมาณขยะโฟมลงได้ 85% 

และมุ่งมั่นที่จะลดขยะโฟมให้เป็นศูนย์ภายในปี 2561 โดย

กาหนดนโยบายห้ามนาภาชนะกล่องโฟมเข้ามาภายใน

อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

• รณรงค์การ Reuse ถุงพลาสติกสาหรับร้านค้าในโรงอาหาร

ระบบการจัดการขยะจะเกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงส่งเสริมการจัดการ

ขยะผ่านกิจกรรมรณรงค์และอบรมให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องภายใต้แนวคิด 4Rs “Rethink Reduce Reuse Recycle” เพื่อให้มีการ

คัดแยกขยะอย่างถูกวิธีและตระหนักถึงปัญหาขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น โฟม แก้วและถุงพลาสติกบางประเภท ในปี 2560 

มีการดาเนินงาน ดังนี้

การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

ปริมำณขยะรีไซเคิลและขยะอินทรีย์ 
ซึ่งสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้

%40
แม้ว่าปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีปริมาณขยะจ�านวน 

20,912 กิโลกรัม เพิ่มขึ้น 38% จากปีก่อน เนื่องจากจัดกิจกรรม

ภายในอาคารมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือในการ 

คัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ ทาให้มี

ขยะที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ (ขยะรีไซเคิลและขยะอินทรีย์) 

ถึง 40% ของปริมาณขยะทั้งหมด เพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อน 



57

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) และทวนสอบ

ความถูกต้องของข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกเป็น

ประจาทุกปี 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาแล้วว่าการใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่ง 

กาเนิดก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในกิจกรรมองค์กร จึงกาหนด

เป้าหมายลดการใช้ไฟฟ้าลง 3% ภายในปี 2561 

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมุ่งสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่า  

(Low-carbon Organization) โดยอยู่ระหว่างจัดทาแผนชดเชย

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon offsetting) และพยายาม

ยกระดับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กรตาม

มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการทาธุรกิจเป็น

สาเหตุของภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก  

ซึ่งมีผลสะท้อนกลับมายังธุรกิจและสังคม เช่น ภัยธรรมชาติ 

ปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบและพลังงาน ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 

เป็นต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงให้ความสาคัญกับการบริหาร

จัดการพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการทาธุรกิจ ควบคู่

กับดูแลการใช้ทรัพยากรอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มากที่สุด มีแนวทางดังนี้

• จัดทาและดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานและ 

สิ่งแวดล้อม

• ใช้พลังงานทดแทน เช่น ติดตั้งแผงโซล่าบนอาคารจอดรถ

• ประเมินและรายงานผลการจัดการก๊าซเรือนกระจกตาม

แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์การ

Scope แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก

(หน่วย : ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี)

2559 2560

Scope 1 • รถยนต์ขององค์กร (ดีเซล)
• รถยนต์ขององค์กร (ก๊าซโซลีน) 
• น้ามันดีเซลในระบบเครื่องสูบน้าดับเพลิง
• สารทาความเย็นในระบบปรับอากาศ R-404A

73.56
106.28

8.82
2.13

71.77
97.01
6.51

-

Scope 2 • พลังงานไฟฟ้า 5,162.06 5,223.18

Scope 3 • กระดาษ
• สารทาความเย็นในระบบปรับอากาศ R-22

16.24
19.37

32.45
18.28

รวม 5,388.46 5,449.20

จากความมุ่งมั่นตามนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและ 

สิ่งแวดล้อม ทาให้ปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับการยอมรับ 

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและภูมิภาค ได้แก่

• รางวัลอาคารดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคาร

สร้างสรรค์เพื่ออนุรักษ์พลังงาน อาคารใหม่ (New and 

Existing Building) จาก Thailand Energy Awards 2017 

โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

กระทรวงพลังงาน

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทอาคารเขียวจาก 

ASEAN Energy Awards 2017 โดย ASEAN Centre 

for Energy

• รางวัลระดับทอง (ดีเย่ียม) จากโครงการส�านักสีเขียว 

(Green Office) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ

มหาวิทยาลัยมหิดล 

• ผ่านการรับรองโครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สาหรับ

องค์กร (Carbon Footprint for Organizations) โดยองค์การ

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) 

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
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ประเด็น 
ส�าคัญ ตัวชี้วัด หน่วย

ผลการด�าเนินงาน

2558 2559 2560

รา
ยไ

ด้แ
ละ

ค่า
ใช

้จ่า
ย

รายได้จากการดาเนินงาน ล้านบาท 4,518 5,099 5,006

รายได้อื่นๆ ล้านบาท 697 948 1,325

รายได้รวม ล้านบาท 5,215 6,047 6,331

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน ล้านบาท 1,372 1,466 1,569

ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน ล้านบาท 1,823 1,998 2,249

ค่าใช้จ่ายรวม ล้านบาท 3,335 3,694 3,818

ภาษีเงินได้ ล้านบาท 140 230 504

กา
รบ

ริห
าร

จัด
กา

รอ
ย่า

งย
ั่งย

ืน อัตราการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ % 91 91 94

จานวนข้อร้องเรียนที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย
การกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
พฤติกรรมส่อทุจริตคอร์รัปชัน

กรณี 0 0 0

สัดส่วนคู่ค้าที่ลงนามรับทราบเจตนารมณ์ตาม SET Supplier Code 
of Conduct

% - 52 80

ความพึงพอใจของลูกค้า1 % 96 85 89

กา
รส

ร้า
งค

ุณ
ค่า

ตล
าด

ทุน

จานวนบริษัทจดทะเบียนที่ถูกคัดเลือกอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน บริษัท 51 51 65 

จานวนบริษัทจดทะเบียนที่ถูกคัดเลือกอยู่ใน DJSI บริษัท 13 14 17 

จานวนบริษัทจดทะเบียนที่ถูกคัดเลือกอยู่ใน FTSE4Good บริษัท N/A 30 35 

คะแนนเฉลี่ยการประเมินรายงานการกากับดูแลกิจการ 
บริษัทจดทะเบียน (CGR)

% 75 78 80 

สัดส่วนบริษัทจดทะเบียนที่เปิดเผยข้อมูล ESG ตามกรอบการ
รายงานสากล Global Report Initiative (GRI)

% N/A N/A 11 

จานวนการเข้าถึงสื่อความรู้ออนไลน์ด้านการลงทุน ล้านวิว 3.33 4.96 11.80 

จานวนบัญชีการลงทุนแบบ Dollar-Cost Averaging (DCA) บัญชี - - 37,400 

จานวนผู้เข้ารับการทดสอบหลักสูตรผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์ คน 69,500 66,000 80,000 

จานวนเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ Young Financial Star 
Competition (YFS)

คน 5,792 5,640 5,900 

กา
รพ

ัฒ
นา

แล
ะด

ูแล
พน

ักง
าน สัดส่วนพนักงานชายต่อพนักงานหญิง % 31:69 32:68 31:69

จานวนพนักงานผู้พิการ คน 4 4 4

จานวนเฉลี่ยวันอบรมของผู้บริหารและพนักงาน วัน/คน/ปี 5.4 10 6.9

อัตราพนักงานที่เข้าร่วมอบรมด้านความปลอดภัย % - - 60

อัตราการบาดเจ็บจากการทางานของพนักงาน2 ครั้ง 0 0 0

อัตราการลาออกของพนักงาน % 6 6 6.5

ตารางสรุปผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน
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ประเด็น 
ส�าคัญ ตัวชี้วัด หน่วย

ผลการด�าเนินงาน

2558 2559 2560

กา
รพ

ัฒ
นา

แล
ะด

ูแล
สัง

คม

จานวนผู้ที่เข้าถึงเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ด้านตลาดทุนของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ3 

คน 300,000 250,000 600,000 

จานวนผู้ที่เข้าถึงความรู้ด้านการวางแผนการเงินก่อนวัยเกษียณ คน 172,000 187,000 680,000 

จานวนผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY คน - 35,000 40,000 

จานวนการเข้าถึงความรู้การลงทุนเพื่อสังคมผ่านโครงการ SET 
Social Impact

วิว - - 157,000 

จานวนองค์กรที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ SET Social Impact แห่ง N/A 77 123 

จานวนเงินที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมทบทุนเข้ามูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ล้านบาท 401 401 221

จานวนหุ้นบริจาคผ่านโครงการปันหุ้นออมบุญ หุ้น - -  368,647 

กา
รจ

ัดก
าร

สิ่ง
แว

ดล
้อม

สัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว % - - 51

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า กิโลวัตต์-ชั่วโมง 13,315,300 8,868,000 8,973,000

ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่า กิโลวัตต์-ชั่วโมง - 68,959  65,795 

ปริมาณการใช้น้า ลูกบาศก์เมตร 71,137 83,384 53,105 

ปริมาณน้าทิ้งเข้าสู่ระบบบาบัด ลูกบาศก์เมตร N/A  17,812  8,030 

ปริมาณขยะรีไซเคิล ลูกบาศก์เมตร N/A  2,309  4,843 

ปริมาณขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ กิโลกรัม N/A  8,271  12,476 

ปริมาณขยะอินทรีย์ กิโลกรัม N/A  1,173  3,551 

ปริมาณขยะอันตราย กิโลกรัม N/A  17  42 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง Scope 1 tCO
2
e N/A  191  175 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม Scope 2 tCO
2
e N/A  5,162  5,223 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ Scope 3 tCO
2
e N/A  35  50 

หมายเหตุ
1 ผลสารวจความพึงพอใจ ครอบคลุมถึงบริษัทจดทะเบียน บริษัทสมาชิก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และสานักงาน ก.ล.ต.
2 อัตราการบาดเจ็บของพนักงานคานวณจากจานวนการบาดเจ็บต่อชั่วโมงการทางาน 200,000 ชั่วโมงต่อปี (พนักงาน 100 คน ทางาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จากจานวน    

  50 สัปดาห์ต่อปี)
3 เครือข่ายแหล่งเรียนรู้ด้านตลาดทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย ห้องสมุดมารวย ศูนย์การเรียนรู้การลงทุน (SET IC) มุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner)

  N/A หมายถึง ไม่พบข้อมูลบันทึกไว้
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GRI Content Index
Locations of Disclosure
AR : SET 2017 Annual Report    ; Website : SET website

GRI Standards Disclosure URL / Page Number
SDG Mapping Linked 

to Disclosure

GRI 101: Foundation 2016

GRI 102: General Disclosures 2016

Organizational profile

102-1 Name of the organization The Stock Exchange of Thailand

102-2 Activities, brands, products, and services 5

102-3 Location of headquarters 93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, 

Bangkok 10400, Thailand102-4 Location of operations

102-5 Ownership and legal form 5

102-6 Markets served 5

102-7 Scale of the organization 4

102-8 Information on employees and other workers 37 Goal 8: Decent work and 

economic growth-Employment

102-9 Supply chain 5

102-10 Significant changes to the organization and its supply chain 6, 22

102-11 Precautionary Principle or approach 22

102-12 External initiatives 11

102-13 Membership of associations https://www.set.or.th/en/about/

overview/history_p1.

html#membership

Strategy 
102-14 Statement from senior decision-maker 2-3

102-15 Key impacts, risks, and opportunities 2-3

Ethics and integrity 

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 37

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 20 Goal 16: Peace, justice and 

strong institutions-Ethical and 

lawful behavior

Governance 

102-18 Governance structure 16

102-19 Delegating authority 17

102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and social 

topics 

https://www.set.or.th/en/about/

overview/files/organiza-

tion/2017_org_chart_en.pdf

102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics 27-28 Goal 16: Peace, justice and 

strong institutions-Inclusive 

decision making
102-22 Composition of the highest governance body and its committees 16

102-23 Chair of the highest governance body 16

102-24 Nominating and selecting the highest governance body 16 Goal 16: Peace, justice and 

strong institutions-Inclusive 

decision making

102-25 Conflicts of interest 18-19 Goal 16: Peace, justice and strong 

institutions-Effective, accountable 

and transparent governance

102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy 16

(102-55)

https://www.set.or.th/th/about/annual/2017/index.html
https://www.set.or.th
https://www.set.or.th/en/about/overview/history_p1.html#membership
https://www.set.or.th/en/about/overview/history_p1.html#membership
https://www.set.or.th/en/about/overview/history_p1.html#membership
https://www.set.or.th/en/about/overview/files/organization/2017_org_chart_en.pdf
https://www.set.or.th/en/about/overview/files/organization/2017_org_chart_en.pdf
https://www.set.or.th/en/about/overview/files/organization/2017_org_chart_en.pdf
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Locations of Disclosure
AR : SET 2017 Annual Report    ; Website : SET website

GRI Standards Disclosure URL / Page Number
SDG Mapping Linked 

to Disclosure

Governance 
102-27 Collective knowledge of highest governance body 18 Goal 4: Ensure inclusive  

and equitable quality 

education-Education for 

sustainable development

102-28 Evaluating the highest governance body’s performance 17

102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social impacts 11-12 Goal 16: Peace, justice and 

strong institutions-Inclusive 

decision making

102-30 Effectiveness of risk management processes 22

102-31 Review of economic, environmental, and social topics 16

102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting 2-3

102-33 Communicating critical concerns 20

102-34 Nature and total number of critical concerns 20

102-35 Remuneration policies 18

102-36 Process for determining remuneration 18

102-37 Stakeholders’ involvement in remuneration 18 Goal 16: Peace, justice and 

strong institutions-Inclusive 

decision making

102-38 Annual total compensation ratio 2017 SET Annual Report

102-39 Percentage increase in annual total compensation ratio 2017 SET Annual Report

Stakeholder engagement

102-40 List of stakeholder groups 10

102-41 Collective bargaining agreements 39-40 Goal 8: Decent work and 

economic growth-Freedom of 

association and collective 

bargaining

102-42 Identifying and selecting stakeholders 10

102-43 Approach to stakeholder engagement 10

102-44 Key topics and concerns raised 10

Reporting practice

102-45 Entities included in the consolidated financial statements 5

102-46 Defining report content and topic Boundaries 11

102-47 List of material topics 11

102-48 Restatements of information 9, 11-13, 53

102-49 Changes in reporting 12

102-50 Reporting period 1

102-51 Date of most recent report 2016 SET Sustainability Report

102-52 Reporting cycle 1

102-53 Contact point for questions regarding the report 1

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 1

102-55 GRI content index 60-64

102-56 External assurance No

(102-55)

https://www.set.or.th/th/about/annual/2017/index.html
https://www.set.or.th
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GRI Standards Disclosure URL / Page Number
SDG Mapping Linked 

to Disclosure

Economic Performance

GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary 11

103-2 The management approach and its components 15, 21, 23, 27

103-3 Evaluation of the management approach 58-59

GRI 201: Economic Performance 2016

201-1 Direct economic value generated and distributed 58 Goal 2: End hunger- 
Infrastructure investments
Goals 8: Decent work and 
economic growth-Economic 
performance

201-3 Defined benefit plan obligations and other retirement plans 40

GRI 202: Market Presence 2016

202-1 Ratios of standard entry level wage by gender compared to 
local minimum wage 

40

GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016

203-1 Infrastructure investments and services supported 24

203-2 Significant indirect economic impacts 27 Goal 8: Decent work and 
economic growth-Indirect 
impact on job creation

GRI 205: Anti-corruption 2016

205-1 Operations assessed for risks related to corruption 18 Goal16: Peace, justice  
and strong institutions- 
Anti-corruption

205-2 Communication and training about anti-corruption policies 
and procedures

18

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 20

Environment Performance

GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary 11

103-2 The management approach and its components 53

103-3 Evaluation of the management approach 58-59

GRI 302: Energy 2016

302-1 Energy consumption within the organization 55 Goal 12: Ensure sustainable 
consumption-Energy 
efficiency

302-3 Energy intensity 55

302-4 Reduction of energy consumption 55

302-5 Reductions in energy requirements of products and services 55

GRI 303: Water 2016

303-1 Water withdrawal by source 55

303-3 Water recycled and reused 55

(102-55)

Locations of Disclosure
AR : SET 2017 Annual Report    ; Website : SET website

https://www.set.or.th/th/about/annual/2017/index.html
https://www.set.or.th
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GRI Standards Disclosure URL / Page Number
SDG Mapping Linked 

to Disclosure

Environment Performance

GRI 305: Emissions 2016

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 57 Goals 13: Take urgent 
action to combat climate 
change and its impacts- 
GHG emissions

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 57

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions 57

305-4 GHG emissions intensity 57

305-5 Reduction of GHG emissions 57

GRI 306: Effluents and Waste 2016

306-2 Waste by type and disposal method 56 Goal 12: Ensure sustainable 
consumption-Waste

GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016

308-1 New suppliers that were screened using environmental criteria 54

308-2 Negative environmental impacts in the supply chain and 
actions taken

54

Social Performance

GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary 11

103-2 The management approach and its components 28, 37, 39, 40, 43, 46, 48

103-3 Evaluation of the management approach 58-59

GRI 401: Employment 2016

401-1 New employee hires and employee turnover 41

401-2 Benefits provided to full-time employees that are not provided 
to temporary or part-time employees

40 Goal 8: Decent work and 
economic growth-Earnings, 
wages and benefits

401-3 Parental leave 40 Goal 8: Decent work and 
economic growth-Parental 
leave

GRI 403: Occupational Health and Safety 2016

403-1 Workers representation in formal joint management–worker 
health and safety committees

40 Goal 8: Decent work  
and economic growth- 
Occupational health  
and safety

403-3 Workers with high incidence or high risk of diseases related 
to their occupation

40

403-4 Health and safety topics covered in formal agreements with 
trade unions

40

(102-55)

Locations of Disclosure
AR : SET 2017 Annual Report    ; Website : SET website

https://www.set.or.th/th/about/annual/2017/index.html
https://www.set.or.th
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GRI Standards Disclosure URL / Page Number
SDG Mapping Linked 

to Disclosure

Social Performance

GRI 404: Training and Education 2016

404-1 Average hours of training per year per employee 38 Goal 8: Decent work and 
economic growth-Employee 
training and education

404-2 Programs for upgrading employee skills and transition 
assistance programs

38

404-3 Percentage of employees receiving regular performance and 
career development reviews

40

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016

405-1 Diversity of governance bodies and employees 16, 37 Goal 8: Decent work and 
economic growth-Diversity 
and equal opportunity

405-2 Ratio of basic salary and remuneration of women to men 40

GRI 408: Child Labor 2016

408-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents  
of child labor

19 Goal 8: Decent work and 
economic growth-Abolition 
of child labor

GRI 413: Local Communities 2016

413-1 Operations with local community engagement, impact 
assessments, and development programs

42-51

413-2 Operations with significant actual and potential negative 
impacts on local communities

42-51 Goal 1: End poverty in all 
its forms everywhere- 
Access to land

GRI 414: Supplier Social Assessment 2016

414-1 New suppliers that were screened using social criteria 20

GRI 417: Marketing and Labeling 2016

417-1 Requirements for product and service information and labeling 28 Goal 12: Ensure sustainable 
consumption-Product and 
service information and 
labeling

GRI 418: Customer Privacy 2016

418-1 Substantiated complaints concerning breaches of customer 
privacy and losses of customer data

18 Goal16: Peace, justice and 
strong institutions- 
Protection of privacy

(102-55)

Locations of Disclosure
AR : SET 2017 Annual Report    ; Website : SET website

https://www.set.or.th/th/about/annual/2017/index.html
https://www.set.or.th
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สันปก 0.7 cm จำนวนหน�า 68 หน�ารวมปก

Employees

Society

Sustainability 
Management 

Environmental 
Management 

Market Growth

ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ร�วมรักษ�สิ�งแวดล�อม
ดวยการใชกระดาษกร�นซีร�ย และใชหมึกที่ผลิตจากเมล็ดถั่วเหลือง (Soy Ink)
ในกระบวนการพ�มพซึ่งชวยลดปร�มาณกาซคารบอนไดออกไซดได
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