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เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี
วัตถุประสงค์ของรายงานฉบับนี้
รายงานฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อนาเสนอความคืบหน้าและผลการดาเนินงาน 

ตามแผนงานที่เกี่ยวกับประเด็นสาคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ

การกากับดูแลกิจการ ประจาปี 2563 

ขอบเขตการรายงาน
รายงานฉบับนี้เป็นผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่  

1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 โดยกาหนดขอบเขตเนื้อหา 

การรายงานตามผลการวิเคราะห์ประเด็นสาคัญด้านความยั่งยืน 

(material topics) ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทารายงานจากฝ่ายงาน

และผู้ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตเนื้อหาที่กาหนดและเก็บข้อมูลจาก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 1

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์  +66(0) 2009 9999 ต่อ 9887 

อีเมล SRcenter@set.or.th

12-13

14-19

การบริหารจัดการองค์กรอย่างย่ังยืน

การสร้างคุณค่าตลาดทุน

การพัฒนาและดูแลพนักงาน

การพัฒนาและดูแลสังคม

การจัดการส่ิงแวดล้อม

64-68

เอกสารที่มีการรับรองความถูกต้อง หรือผ่านการตรวจประเมินจาก

บุคคลภายนอก หรือฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น SETSMART และ

เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ  

มีการทบทวนเนื้อหาและขอบเขตการรายงานทุกปี เพื่อให้สอดคล้อง

กับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

แนวทางและรูปแบบการรายงาน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทารายงานความยั่งยืนตามมาตรฐาน GRI 

Standards ระดับความครบถ้วนของข้อมูลตามตัวชี้วัดหลัก (Core) 

และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน UN Sustainable 

Development Goals (SDGs) โดยรายงานฉบับนี้เรียกว่า รายงาน

ความยั่งยืน (Sustainability Report) จัดทาแบบรายปีในรูปแบบ

สื่อสิ่งพิมพ์และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์และ

โซเชียลมีเดียของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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ดร. ภากร  ปีตธวัชชัย
กรรมการและผู้จัดการ

ดร. ชัยวัฒน์  วิบูลย์สวัสด์ิ
ประธานกรรมการ

แม้ว่าการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

จะเป็นปัจจัยที่กดดันตลาดทุนไทยในปี 2563 เป็นอย่างมาก แต่ 

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เตรียมพร้อมรับมือและปรับ

กลยุทธ์ให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะ 

การดูแลความปลอดภัยของบุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้มีเสถียรภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถดาเนินงาน

ได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้น 

การตอบสนองต่อสถานการณ์ COVID-19

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์และให้

บริการแก่ผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุน การระบาดของโรค COVID-19  

ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่าง 

หลีกเลี่ยงไม่ได้ คณะกรรมการได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว 

จึงกาหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างรัดกุมและเตรียม

ระบบซื้อขายให้พร้อมต่อสภาวะวิกฤตตามแผนการดาเนินธุรกิจ 

ต่อเนื่อง (BCP) ขณะเดียวกัน ยังได้กาหนดมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย  

เช่น การปรับปรุงเกณฑ์การหยุดซื้อขายชั่วคราว เพื่อเพิ่มโอกาสให้

ผู้ลงทุนมีเวลาตัดสินใจในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง และการลด 

ค่าธรรมเนียมรายปี เพื่อลดภาระของบริษัทจดทะเบียนระหว่าง 

ที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก 

การปรับตัวของตลาดหลักทรัพย์ฯ สู่ยุคดิจิทัล

แม้ว่าวิกฤต COVID-19 จะส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนอย่างรุนแรง

ในปีที่ผ่านมา แต่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วก็เป็น

ปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด โดยเฉพาะในยุค  

COVID-19 ที่เป็นตัวเร่งให้เทคโนโลยีกลายเป็นสิ่งจาเป็นของการดารงชีวิต  

รวมถึงตลาดทุนในปัจจุบันที่มีรูปแบบการลงทุนเปลี่ยนแปลงไป 

สู่ธุรกรรมดิจิทัลมากขึ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้จัดตั้งบริษัท เซ็ท 

เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จากัด เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม

ในช่วง 47 ปีที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ฯ เผชิญกับภาวะวิกฤต

หลายครั้งจากภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

ไปอย่างรวดเร็ว ทาให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องเรียนรู้เพื่อปรับตัว

ให้ทันต่อสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2563 ทั่วโลกต้อง

เผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่จากวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบ 

เศรษฐกิจและสังคมอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมี

มาตรการเตรียมพร้อม เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของ

โรค COVID-19 อย่างใกล้ชิดภายใต้แผนการดาเนินธุรกิจต่อเนื่อง 

(BCP) เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ความปลอดภัยของพนักงานสาคัญที่สุด 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสาคัญต่อความปลอดภัยของพนักงาน 

และบุคลากร เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานใน 

สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย โดยจัดตั้งจุดตรวจคัดกรอง การทาความสะอาด 

และปรับสภาพแวดล้อมในพื้นที่อาคารตามมาตรการเว้นระยะห่างทาง

สังคม ควบคู่ไปกับการดูแลสุขอนามัยของบุคลากร รวมทั้งสนับสนุน

นโยบายการทางานจากที่บ้านและจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสม เช่น 

การจัดรถรับส่งและจัดส่งคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่จาเป็นต่อ 

การทางานถึงบ้าน นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้พนักงานใช้เทคโนโลยี

ในการทางานและสื่อสารกันมากยิ่งขึ้น โดยมีแนวทางการปฏิบัติตาม

หลักการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีการกากับดูแลอย่างต่อเนื่อง

การนาธุรกิจด้วยทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยี

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงจากวิกฤตโรคระบาดที่เป็นปัจจัยเร่งให้

เทคโนโลยีมีบทบาทต่อการดาเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

จึงพัฒนาพนักงานให้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ เตรียมรับมือกับกระแส 

Disruption จากเทคโนโลยี และจับมือกับพันธมิตรขยายโอกาสทาง

ธุรกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเติบโตของตลาดทุนใน

‘พัฒนาตลาดทุน 
เพื่อนำาพาเศรษฐกิจไทย 
ให้ฟื้นตัวและเดินหน้าต่อไปได้
อย่างม่ันคงในอนาคต’

‘พัฒนาตลาดทุนไทย 
ให้ก้าวต่อไป สู่ความแข็งแกร่ง 
ของประเทศ’

รองรับการเติบโตของตลาดทุนดิจิทัลในอนาคต อย่างไรก็ตาม  

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กากับดูแลให้การดาเนินธุรกิจ 

ดังกล่าวมีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มี

ประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจใหม่นี้สามารถตอบโจทย์และ

สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียได้เช่นเดียวกับธุรกิจอื่นในกลุ่ม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

การขับเคลื่อนตลาดทุนภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี 

โลกเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ที่เกิดขึ้นทุกวันและยากต่อการคาดเดา ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเตรียม

พร้อมรับมือสาหรับความท้าทายในอนาคต โดยมุ่งเน้นพัฒนาคนให้มี 

ทักษะใหม่ๆ รองรับธุรกิจยุคดิจิทัล ตลอดจนเพิ่มศักยภาพของ 

ตลาดทุนไทยด้วยเทคโนโลยีให้สามารถแข่งขันและปรับตัวต่อ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกัน  

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ส่งเสริมหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนในตลาดทุน

มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และธุรกิจในตลาดทุน 

มีระบบการกากับดูแลที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพเพียงพอ และคานึง 

ถึงผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

ในนามของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ผมขอขอบคุณผู้มีส่วน

ได้เสียทุกภาคส่วนที่ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ช่วยกันรักษาศักยภาพ 

ของตลาดทุนไทยท่ามกลางวิกฤตที่ผ่านมา สาหรับในปี 2564  

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังพัฒนาองค์กรภายใต้วิสัยทัศน์ “พัฒนาตลาด

ทุนเพื่อทุกคน” โดยคานึงถึงหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและ 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน ผมเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน

จะช่วยให้ตลาดทุนก้าวข้ามความยากลาบากและนาพาเศรษฐกิจไทย

ให้ฟื้นตัวเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงในอนาคต

อนาคต เช่น การพัฒนาแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลและการพัฒนา

บริการทางการเงินการลงทุนในรูปแบบดิจิทัล 

การตอบรับกระแสการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน

ขณะที่โลกเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงส่งผลกระทบต่อ 

ความอยู่รอดของธุรกิจและความเสี่ยงในภาคการลงทุน ทาให้ตลาดทุน 

ทั่วโลกตื่นตัวกับการนาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกากับ 

ดูแลกิจการที่ดี  (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)  

มาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจลงทุน โดยที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ส่งเสริมการพัฒนา ESG สาหรับบริษัทจดทะเบียนให้มีการนาไป

ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสนับสนุนให้เข้าสู่การประเมินหุ้นยั่งยืน 

(Thailand Sustainability Investment: THSI) อย่างต่อเนื่อง ในปี 

2563 มีบริษัทจดทะเบียนอยู่ใน THSI 124 บริษัท คิดเป็น 69% 

ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัทจด

ทะเบียนไทยยังมีผลงานด้านความยั่งยืนที่โดดเด่นระดับสากล โดย

มี 7 บริษัทจดทะเบียนไทยเป็นที่หนึ่งใน 7 กลุ่มอุตสาหกรรมของ

การประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability 

Indices: DJSI) และมีจานวนบริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับคัดเลือก

ให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืนสากล ได้แก่ DJSI, FTSE4Good และ MSCI 

ESG มากที่สุดในอาเซียน ขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังร่วมกับ

พันธมิตรผู้ให้บริการข้อมูลด้านความยั่งยืนระดับโลก เช่น Arabesque 

และ Vigeo Eiris เผยแพร่ข้อมูล ESG Ratings เพื่อส่งเสริมแนวคิด

การลงทุนที่ยั่งยืนด้วย

สุดท้ายนี้ในฐานะตัวแทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผมหวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ร่วมตลาดสาหรับก้าวต่อไป เพื่อพัฒนา

ตลาดทุนและประเทศไทยให้แข็งแกร่งรองรับความท้าทายในอนาคต

สารจากประธานกรรมการ สารจากกรรมการและผู้จัดการ
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พัฒนาตลาดทุน เพื่อทุกคน 
To Make the Capital Market 
“Work” for Everyone

มุ ่งม่ันพัฒนากลไกการทำางานท่ีเป็นเลิศอย่าง 
ต่อเนือ่ง เพือ่เป็นแหล่งลงทุนและระดมทนุท่ีทันสมัย 
และเข้าถึงได้ ท้ังในประเทศ ภูมิภาค และท่ัวโลก

สร้างสรรค์สินค้าและบริการท่ีมีประสิทธิภาพและ
ตรงตามความต้องการของลูกค้า และยังรองรับ
การเติบโตอย่างย่ังยืนในอนาคตด้วย

บ่มเพาะบุคลากรให้เปี่ยมด้วยศักยภาพ พร้อม
ปลูกฝังการปฏิบัติงานด้วยความโปร ่งใสใน 
ทุกกระบวนการทำางาน

ตลาดทุนเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ในองค์รวม ไม่ได้ตอบสนองความต้องการเฉพาะ 

คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เราจึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้ตลาดทุน 

เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนของสังคม เราเชื่อมั่น 

ว่าการเติบโตอย่างมีคุณภาพของธุรกิจจะสร้าง 

ความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศ และผลของมันจะนาไปสู่ 

การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชาติ นี่คือสิ่งที่เรา

มุ่งหวังและยึดมั่นในการดาเนินงาน

ปลูกฝ ังแนวคิดการดำาเ นินธุรกิจโดยยึดม่ัน
ประโยชน์ของทุกภาคส่วน เพื่อเป็นพันธมิตรทาง
ธุรกิจท่ีดีที่สุดพร้อมทำาหน้าท่ีดูแลสังคม

มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ที่มีคุณค่าภายในองค์กร 
ท้ังการสร้างความรู้ใหม่ การแบ่งปันแลกเปล่ียน 
และแปลงองค์ความรู้ให้เป็นสินทรัพย์ที่ย่ังยืน

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2517 ปัจจุบันดาเนินงานภายใต้ 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็น

นิติบุคคลรูปแบบองค์กรกากับดูแลตนเอง เป็นสถาบันการเงิน 

ที่เป็นแหล่งระดมเงินทุนของธุรกิจและเป็นช่องทางลงทุนเพื่อการ

ออมสาหรับประชาชน

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลางการซื้อขาย ชาระราคา ส่งมอบ 

รับฝาก และบริการด้านการลงทุนอย่างครบวงจรด้วยนวัตกรรม 

และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้การดาเนินธุรกิจที่คานึงถึง 

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกากับดูแลกิจการที่ดี 

เก่ียวกับตลาดหลักทรัพย์ฯ 
 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาตลาดทุน 

ทั้งด้านการเงิน การลงทุน การสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ และ

การส่งเสริมคุณภาพของผู้ออกหลักทรัพย์ รวมถึงเผยแพร่งานวิจัย

ที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนและสังคมในวงกว้าง

 ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ มีสานักงานเพียงแห่งเดียว ตั้งอยู่เลขที่ 

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

10400 ประเทศไทย

ธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย ธุรกิจตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย โดยแบ่งโครงสร้างการประกอบธุรกิจ ดังนี้

ธุรกิจหลักของตลาดหลักทรัพย์ฯ  
 

กลุ่มธุรกิจตามข้อกาหนดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยประกอบด้วยบริษัทย่อย ดังนี้

(1) TFEX: บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) 

(2) TSD: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด 

(3) TCH: บริษัท สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด 

(4) Settrade: บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จากัด 

(5) TNVDR: บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด 

(6) TTF: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 

เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จากัด

ธุรกิจใหม่และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

กลุ่มธุรกิจที่สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุนให้แก่ผู้ร่วมตลาด  

โดยประกอบด้วยบริษัทย่อย ดังนี้

(1) SVH: บริษัท เซ็ท เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จากัด

(2) FinNet: บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จากัด 

(3) LiVE: บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จากัด

(4) DAP: บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จากัด 

(5) DAE: บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จากัด

ตลาดหลักทรัพย�ฯ ถือหุ�น 100%

บร�ษัท เซ็ท เวนเจอร� โฮลดิ�ง จำกัด 
ถือหุ�น 100%

TNVDR

DAP DAE

TTF
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ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นตัวกลางเชื่อมโยงผู้ประกอบกิจการที่มี

ศักยภาพให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนและระดมทุน เพื่อการขยาย

ธุรกิจ ขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางอานวยความสะดวกให้ผู้ลงทุน 

และประชาชนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์หรือผลิตภัณฑ์การเงิน 

ที่หลากหลายเพื่อสร้างดอกผลจากการลงทุน เมื่อทุกภาคส่วนเติบโต

อย่างมั่นคงจะนาไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีต่อระบบเศรษฐกิจ เช่น อัตรา 

การจ้างงานสูงขึ้น กาลังซื้อจากผู้บริโภคมากขึ้น มีเม็ดเงินหมุนเวียน

ในระบบเศรษฐกิจ ทาให้เกิดสภาพคล่อง และการลงทุนในโครงสร้าง

พื้นฐานที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมโดยรวม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งนาเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรม

การลงทุนที่ตอบโจทย์ทุกภาคส่วน ควบคู่กับการพัฒนาระบบ

การกากับดูแลองค์กรและตลาดทุนให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  

โดยตระหนักถึงประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ในทุกกระบวนการดาเนินธุรกิจตั้งแต่การรับจดทะเบียนหลักทรัพย์ 

ไปจนถึงการส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนแก่ประชาชน

ห่วงโซ่คุณค่าของตลาดหลักทรัพย์ฯ

การระดมทุน

ตัวกลางในตลาดทุน

สถาบันตัวกลาง
• บริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์

• บริการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์

• ส่งเสริมความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์

สมาคม/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน
สร้างความร่วมมือในการส่งเสริมระบบนิเวศของตลาดทุน 

ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนและเติบโตไปพร้อมกัน

753 คน 743 บรษิทั

39 บรษิทั 1.48 ล้านคน 3.5 ล้านบญัชี 

16.34 ล้านล้านบาท
จานวนพนักงานของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

จานวนบริษัทจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

จานวนบริษัทสมาชิก จานวนผู้ลงทุนบุคคล จานวนการเปิดบัญชีลงทุน

มูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาด

การลงทุน

สำานักงาน ก.ล.ต.
กากับดูแลและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และ

กฎเกณฑ์เพื่อให้การซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปอย่าง

เรียบร้อย ถูกต้อง และโปร่งใส

ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศ
• บริการข้อมูลด้านการลงทุนและตลาดทุน

• ส่งเสริมนโยบายการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ

การกำากับดูแล

สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการ
• แนะนาและให้คาปรึกษาในการเข้าถึงแหล่งทุน 

• ส่งเสริมความรู้และเครื่องมือเพื่อเข้าถึงแหล่งทุน

บริษัทที่เตรียมเข้าจดทะเบียน
• แนะนาและให้คาปรึกษาก่อนเข้าจดทะเบียน 

• บริการเข้าจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
• แนะนาและให้คาปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจ

• ส่งเสริมความรู้และการใช้เครื่องมือทางการเงิน

เพื่อพัฒนาธุรกิจ

ผู้ลงทุนบุคคลและผู้สนใจลงทุน
ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านการเงิน

และการลงทุน
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สารบัญ
เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี

สารจากประธานกรรมการ
สารจากกรรมการและผู้จัดการ

เกี่ยวกับ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน
การบริหารองค์กรอย่างย่ังยืน การสร้างคุณค่าตลาดทุน



ผู้มีส่วนได้เสียของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในรูปแบบ Sustainable Partners ผ่านช่องทางการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นที่เข้าถึงได้สะดวก

ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะนาข้อมูลและความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มมาวิเคราะห์ความคาดหวังและ 

หาวิธีการตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสม

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ตัวอย่างการตอบสนองความคาดหวัง

บริษัทจดทะเบียน 
และผู้ประกอบการ

 บริษัทจดทะเบียนใน 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) 

และตลาดหลักทรัพย์  

เอ็ม เอ ไอ (mai)

 ธุรกิจที่มีศักยภาพและ

สนใจเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์

• การเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายและสะดวก

• เครื่องมือระดมทุนและพัฒนาคุณภาพ 

ที่เหมาะสมกับธุรกิจ

• การพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ 

และเติบโตอย่างยั่งยืน

• ความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะผู้ลงทุน

• ข้อมูล ข่าวสาร และบริการที่สะดวก รวดเร็ว  

และถูกต้อง

• พัฒนาช่องทางบริการดิจิทัลที่สะดวกและรวดเร็ว 

• บริการความรู้และให้คาปรึกษาสาหรับ 

ผู้ประกอบการที่สนใจระดมทุนผ่านตลาดทุน 

ผ่านช่องทางที่หลากหลาย

• บริการความรู้และให้คาปรึกษาสาหรับบุคลากร 

ของบริษัทจดทะเบียน เช่น งานด้านบัญชีการเงิน 

งานนักลงทุนสัมพันธ์ และด้าน Environmental, 

Social and Governance (ESG)

• สนับสนุนช่องทางการสื่อสารระหว่างบริษัท 

จดทะเบียนและผู้ลงทุนทั้งออฟไลน์และออนไลน์  

เช่น Opportunity Day, Thailand Focus,  

SET in The City และ Money Expo

• สารวจและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

สถาบันตัวกลาง
 บริษัทหลักทรัพย์

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุน

 ผู้ประกอบวิชาชีพหลัก

ทรัพย์ เช่น ผู้แนะนาการ

ลงทุน นักวิเคราะห์การ

ลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน 

เป็นต้น

• ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ  

และช่วยลดต้นทุน

• กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสม 

กับการดาเนินธุรกิจ รวมทั้งลดความซ้าซ้อนของ

กระบวนการและกฎเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ 

• ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลาย

• จานวนผู้ลงทุนคุณภาพที่เพิ่มขึ้น 

• ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีศักยภาพ

• พัฒนาระบบซื้อขาย ชาระเงิน และบริการ 

หลังการซื้อขายที่สะดวกรวดเร็ว

• พัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย 

และตอบโจทย์ 

• พัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์ 

อย่างต่อเนื่อง 

• พัฒนาระบบงานดิจิทัลสนับสนุนการทางาน 

ของตัวกลาง เช่น การต่ออายุใบอนุญาต 

ผู้ประกอบวิชาชีพผ่านแอปพลิเคชัน Prof. Link 

• สารวจและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ผู้ลงทุน
 ผู้ลงทุนบุคคล

 ผู้ลงทุนสถาบัน

 ผู้ลงทุนต่างประเทศ

• ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีและสม่าเสมอ

• ต้นทุนและความเสี่ยงจากการลงทุนต่า

• ทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลายและมีคุณภาพ

• ระบบและกระบวนการซื้อขายหลักทรัพย์ 

ที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

• ข้อมูลความรู้ทางการเงินและการลงทุน 

ที่เข้าถึงง่ายและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน

• พัฒนาช่องทางการลงทุนที่หลากหลาย  

สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

• บริการข้อมูลด้านการลงทุนและตลาดทุน 

ครบวงจรผ่านช่องทางดิจิทัลที่รวดเร็ว 

และเข้าถึงง่าย 

• ส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง

• สนับสนุนช่องทางการสื่อสารระหว่าง 

บริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุนทั้งออฟไลน์ 

และออนไลน์ เช่น Opportunity Day,  

Thailand Focus, SET in The City  

และ Money Expo

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ตัวอย่างการตอบสนองความคาดหวัง

พนักงาน
ผู้บริหารและพนักงานกลุ่ม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

• ความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ

• การสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

• การพัฒนาตนเองและบรรยากาศการทางาน 

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

• ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน

• จัดทาแผนพัฒนาพนักงานทุกระดับให้สอดคล้อง

กับทิศทางการพัฒนาธุรกิจผ่านช่องทางการเรียนรู้ 

ออนไลน์และออฟไลน์

• ส่งเสริมสุขภาวะการทางานและคุณภาพชีวิตที่ดี

ของพนักงาน เช่น Work from Home/Remote 

Working มาตรการ Social Distancing  

และการดูแลความสะอาดของอาคารและสานักงาน 

• สนับสนุนช่องทางสื่อสารและมีส่วนร่วมของ

พนักงานผ่านช่องทางออฟไลน์ เช่น สโมสรพนักงาน 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET’s Employee Club)  

คณะกรรมการสวัสดิการ และช่องทางออนไลน์ 

เช่น Facebook, Line และ Virtual meeting เป็นต้น 

หน่วยงานกำากับดูแล
และภาครัฐ

 สานักงานคณะกรรมการ

กากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ 

(สานักงาน ก.ล.ต.)

 หน่วยงานภาครัฐ  

• การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ 

• ความร่วมมือในการผลักดันนโยบายรัฐ

• ร่วมมือพัฒนาหลักเกณฑ์และกลไก 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกากับดูแลตลาดทุน 

• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมผ่านการประชุม 

และการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กับตลาดทุนและภาคสังคม

 สมาคมที่เกี่ยวข้อง 

กับตลาดทุน

 สื่อมวลชน

 สถาบันการศึกษา

 ประชาชนทั่วไป

 กิจการเพื่อสังคม

 มูลนิธิ กลุ่มหรือเครือข่าย

เพื่อชุมชน

• ความร่วมมือเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนา 

หน่วยงานและธุรกิจในตลาดทุนให้เติบโต 

ไปพร้อมกัน

• การสนับสนุนการเข้าถึงข่าวสารและความ

เคลื่อนไหวขององค์กรและตลาดทุน 

อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง

• การส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการลงทุน

สาหรับเยาวชนและประชาชน

• การส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมให้เติบโต 

อย่างมีคุณภาพ

• การมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม

• จัดกิจกรรม ร่วมประชุม และสนับสนุนงบประมาณ

ดาเนินกิจกรรมของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน

• จัดกิจกรรมแถลงข่าวประจาเดือนแก่สื่อมวลชน 

เพื่อสื่อสารความเคลื่อนไหวขององค์กร 

และตลาดทุน 

• สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ทางการเงินและการลงทุน

ผ่านห้องสมุดมารวยและพิพิธภัณฑ์การลงทุน 

INVESTORY ทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์

• พัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงภาคธุรกิจ สังคม  

และกิจการเพื่อสังคมร่วมสร้างผลลัพธ์ที่ดีแก่สังคม

และสิ่งแวดล้อม 

• สนับสนุนและมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง

ผ่านมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่องทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การประชุม การอบรมสัมมนา การให้คาปรึกษา
การสื่อสารผ่าน
ช่องทางออนไลน์

การสารวจ
ความพึงพอใจ

การรายงาน 
ผลการดาเนินงาน
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สารบัญ
เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี

สารจากประธานกรรมการ
สารจากกรรมการและผู้จัดการ

เกี่ยวกับ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน
การบริหารองค์กรอย่างย่ังยืน การสร้างคุณค่าตลาดทุน



Highlights การพัฒนาความย่ังยืน ปี 2563

การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน

การสร้างคุณค่าตลาดทุน

อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย

ของกรรมการ

จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ 

การทุจริตคอร์รัปชันใน

กระบวนการดาเนินธุรกิจ

กรณีระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้อง 

หรือเหตุโจมตีทางไซเบอร์ 

บริการข้อมูลการประเมินด้าน 

ความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน

เป็นครั้งแรก

นวัตกรรม FundConnext  

สร้างการเติบโตของจานวนธุรกรรม 

เฉลี่ยต่อเดือนอย่างก้าวกระโดด

97%

0

ZERO

ESG Ratings

549%

78%

6.8%

92%

30%

3%

77%

75%

12,323

370%

84%

การพฒันาและดแูลพนกังาน

การจัดการสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาและดูแลสังคม

ระดับความผูกพันของพนักงาน 

ประจาปี 2563 

สัดส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกที่ลดลงจากการดาเนินงาน 

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

สัดส่วนของหลักสูตรอบรม

พนักงานเป็นแบบออนไลน์

สัดส่วนปริมาณขยะที่นาไปเป็นเชื้อเพลิง

สาหรับกระบวนการผลิตปูนซิเมนต์

อัตราการลาออกของพนักงาน

มูลค่าการจัดหา

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จานวนเฉลี่ยของพนักงานที่ปฏิบัติงาน 

จากที่บ้าน (Work from Home)

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จาก 

Climate Care Collaboration Platform

จานวนบริษัทจดทะเบียนไทยถูกคัดเลือก 

อยู่ในดัชนีความยั่งยืน DJSI, FTSE4Good

และ MSCI ESG มากที่สุดในอาเซียน

จานวนบริษัทจดทะเบียน

ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน 

ประจาปี 2563

อัตราการเติบโตของผู้ลงทุนใหม่

อัตราการเติบโตของจานวนผู้เรียน e-Learning 

ผ่านเว็บไซต์ห้องเรียนผู้ประกอบการ

จานวนผู้เข้าเรียนโครงการห้องเรียนนักลงทุน

ผ่านระบบ SET e-Learning

จานวนผู้ใช้บริการห้องสมุดมารวย

และพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน 

INVESTORY

จานวนประชากรวัยทางานที่ได้รับ

ความรู้ผ่านโครงการ Happy Money, 

Happy Retirement 

มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากดีลทางธุรกิจ 

ภายใต้แพลตฟอร์ม SET Social Impact 

ระหว่างปี 2559-2563 

1.12 2.44 116

124 585,206

ล้านคน ล้านคน ล้านบาท

tCO
2
e

12 13รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2563

ภาคผนวก
สรุปผลการดำาเนินงาน GRI Standards Content Indexการจัดการส่ิงแวดล้อมการพัฒนาและดูแลพนักงาน การพัฒนาและดูแลสังคม

สารบัญ
เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี

สารจากประธานกรรมการ
สารจากกรรมการและผู้จัดการ

เกี่ยวกับ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน
การบริหารองค์กรอย่างย่ังยืน การสร้างคุณค่าตลาดทุน



ตลาดหลักทรัพย์ฯ กับการพัฒนาท่ีย่ังยืน

 ปี 2563 ทั่วโลกเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลาบากจากการระบาด

ของโรค COVID-19 ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบกับระบบสาธารณสุขและ

คุณภาพชีวิตของประชากรโลกเท่านั้น แต่ยังทาให้กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจหยุดชะงักจากมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social  

Distancing) ส่งผลให้สภาวะเศรษฐกิจซบเซาและเกิดอัตราการ

ว่างงานที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

และบริการ สถานการณ์ดังกล่าวขยายตัวเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว 

ผู้คนได้รับผลกระทบเป็นจานวนมาก รวมถึงผู้ประกอบการ ธุรกิจ 

และหน่วยงานต่างๆ ในตลาดทุนต่างก็พยายามปรับตัวให้อยู่รอด

ท่ามกลางสถานการณ์ที่เปราะบางนี้

 สถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 บวกกับปัจจัยด้าน

เศรษฐกิจโลก ทาให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index) ในปี 

2563 มีความผันผวน (Volatility) เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับตลาด 

หลักทรัพย์อื่นๆ โดยเฉพาะในเดือนมีนาคม-เมษายน ดัชนีตลาด

หลักทรัพย์ฯ ลดลงต่าสุดที่ 1,024.46 ในวันที่ 23 มีนาคมก่อนจะ

ปรับตัวมาอยู่ในระดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง

 วิกฤต COVID-19 ยังสร้างปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนพฤติกรรม

การดารงชีวิตของมนุษย์ไปอย่างสิ้นเชิง เรียกว่า ความปกติรูป

แบบใหม่ (New Normal) เช่น การสื่อสาร การทาธุรกรรม และ

การทางานที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น ขณะ

เดียวกันก็ต้องหนุนมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของ

โรค COVID-19 อย่างใกล้ชิด 

ภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2563 

 นอกจากนี้ ตลาดทุนต้องเผชิญกับปัจจัยอื่นๆ ที่คาดการณ์ว่าจะ 

มีผลต่อความผันผวนช่วง 2-3 ปีจากนี้ เช่น นโยบายการเงินของ

ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่กระทบกับสภาพคล่องในตลาดโลก 

นโยบายการค้าระหว่างประเทศ ความผันผวนของราคาสินค้า

โภคภัณฑ์ และความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ เป็นต้น

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าใจถึงสถานการณ์ดังกล่าว จึงร่วมมือกับ 

ผู้มีส่วนได้เสีย ในการพัฒนาและรักษาความสามารถในการ

แข่งขันของตลาดทุนไทยให้สอดรับกับปรากฏการณ์ New Normal  

เช่น นโยบายทางานจากที่บ้าน (Work from Home) เพื่อความ

ปลอดภัยของพนักงานและบุคลากร การติดตามความเสี่ยง 

และระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารและเผยแพร่ 

ข้อมูลผ่านช่องทางดิจิทัลอย่างโปร่งใส นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับ

พันธมิตรที่เกี่ยวข้องกาหนดมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน 

สาหรับผู้ประกอบการ เพื่อไม่ให้เกิดการหยุดชะงักของ

ธุรกิจและรักษาเสถียรภาพของตลาดทุนโดยรวม ซึ่งได้รับ 

ความร่วมมือจากพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในตลาดทุน 

เป็นอย่างดี ทาให้ในปี 2563 ตลาดทุนไทยยังคงโดดเด่น 

ในระดับภูมิภาคทั้งด้านการระดมทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

บริการ รวมถึงคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นที่ยอมรับ

ในระดับสากล

กรอบการพัฒนาความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

แม้ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว แต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนองค์กรและตลาดทุน โดยคานึงถึงผลลัพธ์

ที่ดีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development 

Goals: SDGs) ภายใต้กรอบการพัฒนาความยั่งยืน 5 มิติ ได้แก่

กลยุทธ์องค์กรกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ บูรณาการกรอบการพัฒนาความยั่งยืน 5 มิติ

เข้ากับกลยุทธ์องค์กร เพื่อให้มีการนาประเด็นด้านความยั่งยืนไป 

ขับเคลื่อนทั้งองค์กร ผ่านกระบวนการจัดการ ติดตาม ประเมิน และ

รายงานผลจากการดาเนินธุรกิจปกติ เพื่อให้เกิดการสร้างคุณค่าแก่

ตลาดทุน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการดาเนินงาน

ของปี 2563 ได้นาเสนอในรายงานฉบับนี้

สาหรับปี 2564 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงก้าวต่อไป เพื่อตลาดทุน

ไทยสู่ความแข็งแกร่งของประเทศ ภายใต้แนวคิด “Redefine Thai 

Capital Market Resiliency” โดยมีกรอบการพัฒนาความยั่งยืนเป็น

พื้นฐานในการกาหนดทิศทางการดาเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

เพื่อสร้างคุณค่าสู่ตลาดทุน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

 พัฒนาตลาดทุนให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง

 สร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

 พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับธุรกิจ

 พัฒนาระบบงานและศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

กรอบการพัฒนา
ความยั่งยืน

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ดาเนินธุรกิจภายใต้หลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
มุ่งเพิ่มมูลค่าและสร้างคุณค่าทางธุรกิจ
ด้วยนวัตกรรม 

พัฒนาคุณภาพตลาดทุนด้วย 
การยกระดับการดาเนินงานด้าน
ความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน 
สถาบันตัวกลาง และผู้ลงทุน

พัฒนาศักยภาพพนักงาน 
ด้วยวัฒนธรรม SET DNA เน้น 
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา 
ธุรกิจและสังคม

แบ่งปันทรัพยากรขององค์กร 
สู่สังคม โดยร่วมมือกับทุกภาค
ส่วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนในสังคมให้ดีขึ้น

ปกป้องและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากการดาเนินธุรกิจ มุ่งใช้พลังงาน
และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน

การจัดการสิ่งแวดล้อมการพัฒนาและดูแลสังคม

การพัฒนาและดูแลพนักงานการสร้างคุณค่าตลาดทุน
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ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน
การบริหารองค์กรอย่างย่ังยืน การสร้างคุณค่าตลาดทุน



สร้างคุณค่าเพื่อพัฒนาตลาดทุนไทยยั่งยืน 

ความท�าทาย
ของตลาดทุน

ความไม�แน�นอน
และความผันผวน

สร�างโอกาสการเข�าถึง
ตลาดทุนผ�านระบบงานดิจ�ทัล

ปรับตัวและแสวงหาโอกาส
จากธุรกิจใหม�

สานพลังและสร�างความร�วมมือ
กับผู�มีส�วนได�เสียและสังคม

Efficient 
platform

Agile 
portfolio

Sustainable 
partner

การเปลี่ยนแปลง
ของนวัตกรรม

การเปลี่ยนแปลง
ของพฤติกรรม

ผู�ลงทุน

การปรับตัวของ
ผู�ร�วมตลาด

การดำเนินธุรกิจของกลุ�มตลาดหลักทรัพย�ฯ เป�าหมาย คุณค�าที่ส�งมอบให�สังคม

ห�วงโซ�คุณค�าและผู�มีส�วนได�เสียของตลาดหลักทรัพย�ฯ

ระบบบร�หารความเสี่ยงองค�กร

ธุรกิจ สังคม

ระบบการกำกับดูแลกิจการ

การขับเคลื่อนตลาดทุนด�วย “นวัตกรรม”

Financial capital
• การส�างโอกาสใ�บ��ทจดทะเ�ยน
• การขยายฐาน�ลง�นอ�าง�อเ�อง

การบร�หารองค�กรอย�างยั่งยืน
• �เ�น�ร�จอ�างโป�งใสและ�แล��

�วนไ�เ�ยอ�างเ�าเ�ยมและเ�นธรรม
• �บเค�อน�ร�จ�วยน�ตกรรมเ�อ

ประโยช��อเศรษฐ�จ �งคม 
และ�งแวด�อม

การสร�างคุณค�าตลาดทุน
• �งเส�มใ����วนไ�เ�ยตลอด�วงโ��ณ�า

ของตลาด�น �เ�น�ร�จโดย��ง�ง
�งแวด�อม �งคม และการ��บ�แล
�จการ��

การพัฒนาและดูแลพนักงาน
• �ฒนา�กยภาพพ�กงานใ�สอดค�อง

�บการเ�บโตของ�ร�จ
• �แลพ�กงานใ���ณภาพ��ต��

และพ�อมแ�ง�นเ�อ�งคม

การพัฒนาและดูแลสังคม
• ขยายความ��านการเ�นและการลง�น

�ห�บคนไทย
• �ฒนาแพลตฟอ�ม�เ�อมโยงเค�อ�าย

ภาค�ร�จและ�งคมใ�มา�วม�นส�าง
ผล�พ�����งคม

การจัดการสิ�งแวดล�อม
• บ�หาร�ดการอาคารเ�ยวโดยการใ�

พ�งงานและท�พยากรอ�าง�ม�า
และลดผลกระทบ�งแวด�อม

• �งลดการป�อย�าซเ�อนกระจก�งใน
และนอกอง�กร �านเค�อ�ายภาค�ร�จ
และ�งคม

Manufactured capital 
• การส�างความเ�นเ�ศในการ�งาน
• การส�างความ�วม�อ�บ��วมตลาด
• การ�เ�น�ร�จโดย��ง�ง ESG 

ตลอด�วงโ��ณ�า

Intellectual capital
• การส�างโอกาส�วยการ

�ฒนา�ร�จให�
• การขยาย�ร�จ�วยน�ตกรรม

Human capital
• การ�ฒนาคนใ�สอดค�อง

�บ�ศทางการ�เ�น�ร�จ

Social capital
• การสานพ�งและ�ณ�า��งคม

Natural capital
• การใ�ท�พยากรและพ�งงาน

อ�าง�ม�า

(ห�า 20-33)

(ห�า 34-43)

(ห�า 44-49)

(ห�า 50-55)

(ห�า 56-61)
(ห�า 29-31)

(ห�า 21-27)

พัฒนาตลาดทุน
เพ�่อ “ทุกคน”

การพัฒ

นาและดูแลสังคม

กา
รจั

ดก
าร

สิ�ง
แว

ดล
�อม

การสร�างคุณ
ค�าตลาดทุน

การบร�หารองค�กรอย�างย่ังยืน

การพัฒนาและดูแลพนักงา
น

พัฒนาตลาดทุน
ให�เติบโต   

อย�างเข�มแข็ง     

สร�างโอกาสและเพ��ม
     ข�ดความสามารถ
         ของธุรกิจ
           อย�างต�อเนื่อง

      พัฒนาระบบงาน
และศักยภาพของ
บุคลากรอย�าง
ต�อเนื่อง

พัฒนาสังคม
      และสิ�งแวดล�อม
           ไปพร�อม
                กับธุรกิจ

ก�าวต�อไปตลาดทุนไทย 
สู�ความแข็งแกร�งของประเทศ
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ประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

1. การกาหนดประเด็นสาคัญด้านความยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดประเด็นสาคัญด้านความยั่งยืนที่มีความเกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยคานึงถึงสภาพแวดล้อม 

ของตลาดทุน ทิศทางการดาเนินธุรกิจ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งคานึงถึงการสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อเศรษฐกิจ สังคม และ 

สิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายของ SDGs

กรอบการพัฒนา 
ความยั่งยืน

ประเด็นสำาคัญ 
ด้านความยั่งยืน

ผู้มีส่วนได้เสียหลัก
SDGs

ภายใน ภายนอก

การบริหารองค์กร 
อย่างยั่งยืน

การกากับดูแลกิจการที่ดี

ผู้บริหารและพนักงาน

• บริษัทจดทะเบียน
• สถาบันตัวกลาง 
• ผู้ลงทุน
• หน่วยงานกากับดูแลและภาครัฐ

การบริหารความเสี่ยงอย่างยั่งยืน • บริษัทจดทะเบียน
• สถาบันตัวกลาง 
• ผู้ลงทุน

สินค้า บริการ และนวัตกรรม 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

• บริษัทจดทะเบียน
• สถาบันตัวกลาง 
• ผู้ลงทุน

การสร้างคุณค่า
ตลาดทุน

การพัฒนาบริษัทจดทะเบียน 
และผู้ประกอบการ -

• บริษัทจดทะเบียน
• ผู้ประกอบการ

การพัฒนาศักยภาพ 
ของผู้ประกอบวิชาชีพ -

• สถาบันตัวกลาง 

การส่งเสริมความรู้ 
และขยายฐานผู้ลงทุนคุณภาพ -

• ผู้ลงทุน

การสร้างเครือข่ายตลาดทุน 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน -

• หน่วยงานกากับดูแลและภาครัฐ
• สมาคมที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน

การพัฒนา
และดูแลพนักงาน

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม พนักงาน -

การพัฒนาศักยภาพพนักงาน ผู้บริหารและพนักงาน -

การพัฒนา
และดูแลสังคม

การส่งเสริมความรู้ทางการเงินสาหรับ
ประชาชน -

• ผู้สนใจลงทุนและประชาชนทั่วไป
• สถาบันการศึกษา

การพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม 
และกิจกรรมเพื่อสังคม

-

• ผู้ประกอบการเพื่อสังคม
• ภาคสังคม
• สถาบันการศึกษา

การจัดการ 
สิ่งแวดล้อม

การพัฒนาอาคารเขียว  

ผู้บริหารและพนักงาน

-

การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม • บริษัทจดทะเบียน
• คู่ค้า

การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ 
เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

• บริษัทจดทะเบียนและภาคธุรกิจ
• ผู้ประกอบการเพื่อสังคม
• ภาคสังคม

2. การพิจารณาลาดับประเด็นสาคัญด้านความยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดลาดับประเด็นสาคัญด้านความยั่งยืน โดยพิจารณาจากผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานขององค์กร ตามขอบเขตและประเด็นสาคัญด้านความยั่งยืน โดยผลการดาเนินงานจากประเด็น

ดังกล่าวได้นามารายงานในฉบับนี้แล้ว

3. การตรวจสอบความครบถ้วนของประเด็นด้านความยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยฝ่ายงานเจ้าของข้อมูลเป็นผู้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดาเนินงานในแต่ละประเด็นสาคัญด้านความยั่งยืน 

เพื่อเปิดเผยในรายงานฉบับนี้ อีกทั้งมีฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนเป็นผู้ทบทวนประเด็นดังกล่าวให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง 

ตามแผนงานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด โดยสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งในและนอกองค์กร

ผลกระทบต�อเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล�อม

 1    การกำกับดูแลกิจการที่ดี

 2    การบร�หารความเสี่ยงอย�างยั่งยืน

 3    สินค�า บร�การ และนวัตกรรมเพ�่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 4    การพัฒนาบร�ษัทจดทะเบียนและผู�ประกอบการ

 5    การพัฒนาศักยภาพของผู�ประกอบว�ชาชีพ

 6    การส�งเสร�มความรู�และขยายฐานผู�ลงทุนคุณภาพ

 7    การสร�างเคร�อข�ายตลาดทุนเพ�่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 8    การปฏิบัติต�อพนักงานอย�างเป�นธรรม

 9    การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

10   การส�งเสร�มความรู�ทางการเง�นสำหรับประชาชน

11   การพัฒนาธุรกิจเพ�่อสังคมและกิจกรรมเพ�่อสังคม

12   การพัฒนาอาคารเข�ยว  

13   การจัดหาที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม

14   การสร�างเคร�อข�ายและความร�วมมือเพ�่อลดก�าซเร�อนกระจก

การบร�หารองค�กรอย�างยั่งยืน

ผล
กร

ะท
บต

�อผ
ู�มีส

�วน
ได

�เส
ีย

มาก

มาก

การสร�างคุณค�าตลาดทุน การพัฒนาและดูแลพนักงาน การพัฒนาและดูแลสังคม การจัดการสิ�งแวดล�อม
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การบริหารองค์กรอย่างย่ังยืน

ภาพรวมการด�าเนินงานปี 2563

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมถึง
การเปล่ียนแปลงของนโยบายและกฎระเบียบต่างๆ ทำาให้ 
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ (“คณะกรรมการ”) เพิ่ม 
มาตรการเฝ้าระวังความเส่ียงและการกำากับดูแล เพื่อให้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างปกติ  
ขณะเดียวกันก็ไม่หยุดแสวงหาโอกาส เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
การแข่งขันของตลาดทุนไทยด้วยนวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง 
ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุนโดยคำานึงถึง
ประโยชน์และตอบโจทย์ผูมี้ส่วนได้เสีย สังคม และส่ิงแวดล้อม 
มีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ดังนี้

 พัฒนาฟินเทคและแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัล 
อย่างต่อเนื่อง

 ปรับระบบงานรองรับมาตรการ Social Distancing 
เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจดำาเนินงานไปอย่างต่อเนื่อง

 ปรับเกณฑ์ Circuit Breaker และออกมาตรการ  
Market Disruption รับมือภาวะตลาดผันผวนรุนแรง

• เตรียมพร้อม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(PDPA)

นโยบายการกากับดูแล

กิจการและจรรยาบรรณ

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

การกำากับดูแลกิจการท่ีดี
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดย

กาหนดโครงสร้างการกากับดูแลกิจการอย่าง

เหมาะสม ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการและ

จรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่สอดคล้อง

กับแนวปฏิบัติของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของ 

The Organisation for Economic Co-operation 

and Development (OECD) และหลักการกากับดูแล

กิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน 

โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ

3 : 8
จานวนกรรมการหญิง 

ต่อกรรมการชาย

โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 11 ท่าน ที่มีความรู้และประสบการณ์หลากหลาย เช่น 

การเงินและการลงทุน บริหารธุรกิจ กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ และการกากับดูแล โดยมีโครงสร้าง

ตามข้อกาหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

กรรมการและผู้จัดการ

คณะกรรมการจัดการ

คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล 
และความยั่งยืน

คณะอนุกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายกำากับองค์กร

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

วาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบวาระแล้วสามารถ 
กลับมาดารงตาแหน่งได้อีกติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ

วาระดารงตาแหน่งคราวละ 4 ปี

6 คน
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4 คน
เลือกตั้งจากที่ประชุมบริษัทสมาชิก

1 คน
กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ที่แต่งตั้งโดยกรรมการ
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97%

BCP

อัตราการเข้าร่วมประชุม 

เฉลี่ยของกรรมการ

ปี 2563 คณะกรรมการตลาด

หลักทรัพย์ฯ กากับดูแลองค์กร

ให้มีประสิทธิภาพภายใต้แผน

บทบาทและความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการตามข้อกาหนดใน 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่

ระบุว่า “ประธานกรรมการ” ต้องเลือกจากบุคคลที่ 

ไม่ได้เป็น “กรรมการและผู้จัดการ” เพื่อความโปร่งใส 

ในการจัดการองค์กร นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ยังกาหนดจรรยาบรรณสาหรับกรรมการ และ

กฎบัตรของคณะกรรมการ ที่สะท้อนการปฏิบัติ

หน้าที่โดยยึดถือหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เช่น 

• ประธานกรรมการไม่เป็นอนุกรรมการใน

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการ

แต่งตั้ง

• กรรมการต้องไม่มีส่วนร่วมพิจารณาในเรื่อง

ที่ตนเองมีส่วนได้เสียเพื่อไม่ให้เกิดความ 

ขัดแย้งทางผลประโยชน์

• กรรมการต้องรายงานการได้มาหรือ

จาหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียน รวมถึง 

รายการที่มีส่วนได้เสียอื่นๆ

 การประชุมและการปฏิบัติหน้าที่ 

ของคณะกรรมการ

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดให้มีการประชุม

คณะกรรมการเป็นประจาทุกเดือน โดยแจ้ง 

ให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบล่วงหน้า

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถจัดสรรเวลา

เข้าร่วมประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ การ

ประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีจานวนกรรมการเข้า

ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการ

ทั้งหมด กรณีกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสีย 

ในเรื่องที่พิจารณาจะต้องแจ้งให้ทราบ เพื่อบันทึก 

รายงานการประชุมและบุคคลท่านนั้นต้องออก 

จากห้องประชุมและงดการมีส่วนร่วมใดๆ ในการ 

พิจารณาตัดสินใจเรื่องดังกล่าว ในปี 2563  

มีการประชุมคณะกรรมการรวม 13 ครั้ง อัตรา

การเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย 97%1 โดยมีผลการ

ดาเนินงานที่สาคัญ เช่น 

• กาหนดทิศทางกลยุทธ์ระหว่างปี 2564-

2566 ภายใต้แนวคิด ก้าวต่อไปสู่การ 

ปรับตัว เพื่อความอยู่รอดของตลาดทุนไทย  

(Redefine Thai Capital Market Resiliency)  

มีการดาเนินงานที่สาคัญ 3 ด้าน ได้แก่  

1) Efficient platform การเป็นแพลตฟอร์ม

ที่มีประสิทธิภาพเพื่อผู้ร่วมตลาดได้ใช้

ประโยชน์จากนวัตกรรมและต่อยอดธุรกิจ

ให้เติบโตอย่างยั่งยืน 2) Agile portfolio  

การสร้างโอกาสและเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์

บริการที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ 

รวมทั้งขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนของ 

SMEs และ Startups 3) Sustainable partner  

การเป็นพันธมิตรที่เติบโตไปด้วยกันกับ 

ผู้ร่วมตลาดและสังคมอย่างยั่งยืน

• กาหนดแนวทางการกากับดูแลสาหรับ

บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและ

การบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ

เพียงพอกับการประกอบธุรกิจใหม่ๆ และ

รองรับการเติบโตของตลาดหลักทรัพย์ฯ

• ทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการและ

จรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น  

ปรับปรุงบทบาทความรับผิดชอบของ 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและคณะอนุ 

กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ปรับปรุง 

วาระการดารงตาแหน่งของอนุกรรมการของ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เป็นบุคคลภายนอก

ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ทบทวน

มาตรการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลระหว่าง

หน่วยงานและบุคลากร (Chinese Wall) เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลที่เป็น

ความลับอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

ของแต่ละหน่วยงาน

 คณะอนุกรรมการด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี

 คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 

ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งมีความรู้ 

ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์หลากหลาย 

เพื่อสนับสนุนการกากับดูแลองค์กรให้มี 

ระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ จานวน  

5 ชุด ได้แก่ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ  

คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการบริหารความ

เสี่ยง คณะอนุกรรมการด้านบรรษัทภิบาลและ

ความยั่งยืน และคณะอนุกรรมการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 สามารถดูรายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการรายบุคคล ได้ที่รายงานประจาปี 2563

 สาหรับการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการ 

กากับดูแลกิจการที่ดีมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้

ความเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงกลั่นกรอง

นโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องก่อนนาเสนอ

ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย 

มีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเข้าร่วม

ประชุมเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

 ในปี 2563 คณะอนุกรรมการด้านการกากับ

ดูแลกิจการที่ดีได้จัดประชุมเพื่อติดตาม 

และกากับดูแลให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถ 

ดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลาง

สถานการณ์ฉุกเฉินจากการระบาดของโรค  

COVID-19 โดยเฉพาะคณะอนุกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยงและคณะอนุกรรมการเทคโนโลยี

สารสนเทศที่การประชุมมากถึง 14 ครั้ง 

และ 11 ครั้งตามลาดับ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 

ที่มีการประชุมชุดละ 7 ครั้ง เนื่องจาก 

คณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวมีบทบาทสาคัญ 

ในการเฝ้าระวังและติดตามผลการดาเนินธุรกิจ 

อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan)

 นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้จัดตั้ง

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายหรือกฎเกณฑ์

ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะอนุกรรมการกฎหมาย  

คณะอนุกรรมการวินัย คณะอนุกรรมการอุทธรณ์  

และคณะอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนใน 

หลักทรัพย์ เพื่อกากับดูแลให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับได้

อย่างถูกต้อง

 การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

อนุกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

• คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์

การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 

ของกรรมการตามบทบาทหน้าที่และ 

ความรับผิดชอบก่อนนาเสนอคณะกรรมการ  

เพื่อขอมติอนุมัติจากที่ประชุมบริษัท

สมาชิกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์

• คณะกรรมการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ 

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็น 

ผู้พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน

ของกรรมการและผู้จัดการเพื่อนาเสนอต่อ 

คณะกรรมการ ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน  

เช่น ผลประกอบการและการดาเนินนโยบาย

ที่ได้รับจากคณะกรรมการ โดยพิจารณาร่วม

กับปัจจัยภายนอกอื่น เช่น สภาวะทางสังคม

และเศรษฐกิจ 

• กรรมการและอนุกรรมการ (ไม่รวมกรรมการ 

และผู้จัดการ) ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 

และ/หรือค่าเบี้ยประชุม โดยสามารถดู 

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

และอนุกรรมการรายบุคคล รวมถึงค่าตอบแทน

รวมของผู้บริหารระดับสูงได้ในรายงานประจา

ปี 2563

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

 คณะกรรมการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ 

บรรษัทภิบาลและความยั่งยืนเป็นผู้พิจารณาและ

ให้คาแนะนาการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล รวมทั้ง 

จัดทาสรุปข้อมูลผลการประเมินและความ

เห็นเพิ่มเติมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ  

เพื่อนามาพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการ 

ดาเนินงานต่อไป สาหรับการประเมินการปฏิบัติงาน 

ของประธานกรรมการ ประธานอนุกรรมการ 

บรรษัทภิบาลและความยั่งยืนเป็นผู้รายงาน 

ผลการประเมินต่อประธานกรรมการโดยตรง

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการ

(1) การประเมินผลทั้งคณะ 

(2) การประเมินผลรายบุคคล (ประเมินตนเอง) 

(3) การประเมินผลรายบุคคล (แบบไขว้)

(4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน

กรรมการ 

(5) การประเมินทักษะ ความรู้ ความสามารถ

ของกรรมการ

22 23รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2563

ภาคผนวก
สรุปผลการดำาเนินงาน GRI Standards Content Indexการจัดการส่ิงแวดล้อมการพัฒนาและดูแลพนักงาน การพัฒนาและดูแลสังคม

สารบัญ
เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี

สารจากประธานกรรมการ
สารจากกรรมการและผู้จัดการ

เกี่ยวกับ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน
การบริหารองค์กรอย่างย่ังยืน การสร้างคุณค่าตลาดทุน



 สาหรับคณะอนุกรรมการตรวจสอบ คณะ 

อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน  

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 

คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและ 

รายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจาทุกปี  

ในปี 2563 คณะอนุกรรมการทุกชุดดังกล่าวได้

ประเมินตนเองและนาผลการประเมินเสนอต่อที่

ประชุมคณะกรรมการแล้ว

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

และผู้จัดการ

 คณะกรรมการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณา

นโยบายและหลักเกณฑ์การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของกรรมการและผู้จัดการเชื่อมโยง

กับอัตราค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด 

โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานทางธุรกิจ  

การดาเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจาก 

คณะกรรมการ และปัจจัยภายนอกอื่นๆ เช่น 

สภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม

 แผนสืบทอดตาแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

 คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ตอบแทนเป็นผู้ทาหน้าที่กลั่นกรองและให้

ความเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของ

บุคลากรที่จะเป็นผู้สืบทอดตาแหน่งผู้บริหาร

ระดับสูงตามแผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession 

Plan) ซึ่งพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ 

ความสามารถ ทัศนคติและจริยธรรม โดยมี 

การทบทวนและรายงานผลการปฏิบัติตามแผน

ให้คณะกรรมการรับทราบอย่างต่อเนื่อง 

 การพัฒนากรรมการ

 คณะกรรมการได้รับการพัฒนาความรู้อย่าง 

ต่อเนื่องสอดคล้องกับผลการประเมินทักษะ 

ความรู้ ความสามารถของกรรมการ ในปี 2563 

กรรมการได้รับความรู้ที่เกี่ยวกับบทบาทของ 

คณะกรรมการต่อองค์กรและตลาดทุน 

เช่น หลักสูตร IT Governance and Cyber  

Resilience Program (ITG) อีกทั้งสนับสนุน

การอบรมที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแล

กิจการที่ดีและความยั่งยืน เช่น หลักสูตร  

Corporate Governance for Capital Market 

Intermediaries หลักสูตร Ethical Leadership 

หลักสูตร Monitoring the System of Internal  

Control and Risk Management เป็นต้น 

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังจัดทาคู่มือ

กรรมการและปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพื่อ

แนะนาภาพรวมการดาเนินงานของกลุ่ม 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ

เรียนรู้และปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

การปฏิบัติตามนโยบายการกำากับ
ดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุ่ม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ 

บรรษัทภิบาลและความยั่งยืนพิจารณากลั่นกรองและ 

ติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแล

กิจการและจรรยาบรรณของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา ในปี 2563 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมวัฒนธรรมด้าน 

การกากับดูแลกิจการแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงาน โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้ 

 ปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม่เกี่ยวกับ

นโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสาระสาคัญของ

จรรยาบรรณและกฎเกณฑ์สาคัญที่พึงปฏิบัติ 

เช่น ระเบียบที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจาหน่าย

ไปซึ่งหลักทรัพย์ นโยบายการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน นโยบายการป้องกันและจัดการ 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น

 เผยแพร่บทความอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างความ 

เข้าใจเกี่ยวกับสาระสาคัญของหลักการกากับดูแล 

กิจการและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ตลอดจนกฎเกณฑ์ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

 จัดทาหลักสูตร CG Education ผ่านระบบ 

e-Learning เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของ 

ผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติตาม

นโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ

ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 ทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติในจรรยาบรรณ

ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น

จรรยาบรรณกลุ่ม 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตัวอย่างมาตรการและแนวปฏิบัติ ผลการดำาเนินงานปี 2563

การต่อต้านทุจริต 
และการคอร์รัปชัน

• กาหนดมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
และประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการที่สอดคล้อง 
กับแนวปฏิบัติของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ 
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective  
Action Coalition: CAC)

• ประเมินความเสี่ยงและกาหนดแนวทางควบคุมการทุจริต
คอร์รัปชันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งองค์กร

• ดาเนินนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy)  
อย่างต่อเนื่อง โดยสื่อสารให้ผู้บริหาร พนักงาน  
คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติตาม

• เผยแพร่มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
และนโยบายการงดรับของขวัญ (No Gift Policy)  
บนอินทราเน็ตของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

• สื่อสารมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
และนโยบายการงดรับของขวัญ ผ่านช่องทางต่างๆ  
เช่น ที่ประชุมผู้บริหาร ตัวแทนของแต่ละหน่วยงาน 
(Compliance Champion) ปฐมนิเทศพนักงานใหม่  
รวมทั้งจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่หน่วยงานหลัก 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ฝ่ายจัดหา เป็นต้น

• สื่อสารมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและนโยบายการ 
งดรับของขวัญ (No Gift Policy) ให้คู่ค้าหรือผู้ที่ต้องการ 
เป็นคู่ค้าผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น ประกาศ 
ประกวดราคา ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และข้อกาหนดการ 
จัดหา (TOR)

• การจัดทา e-Newsletter เพื่อสร้างการรับรู้และทาให้เกิด
การปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบที่สาคัญ รวมถึง
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

• กาหนดให้พนักงานเข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์ 
พร้อมทดสอบความรู้เรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดี  
ซึ่งครอบคลุมเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
โดยพนักงานทุกคนได้ผ่านการทดสอบหลักสูตร 
ดังกล่าวแล้ว

• ไม่พบข้อร้องเรียนหรือกรณีเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน
ในกระบวนการดาเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ

การได้มาหรือจำาหน่าย 
ไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน

• กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมไปถึงคู่สมรส  
ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยัง 
ไม่บรรลุนิติภาวะต้องรายงานการได้มาหรือจาหน่ายไป
ซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนอย่างโปร่งใส 

• ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ  
รวมไปถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา  
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ หากต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ ต้อง 
ขออนุญาตและรายงานการได้มาหรือจาหน่ายไป 
ซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนอย่างโปร่งใส 

ไม่พบกรณีละเมิดหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การได้มา 
หรือจาหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร  
และพนักงานรวมไปถึงคู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกัน 
ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

การป้องกันและจัดการ 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• ห้ามพนักงานดารงตาแหน่งเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษา
ในบริษัทจดทะเบียน และ/หรือ บริษัทสมาชิก 

• การดารงตาแหน่งในบริษัทอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรณี
กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 

• กรณีพนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องต้องการเป็นคู่ค้ากับ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ พนักงานต้องเปิดเผยความสัมพันธ์
กับผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่มีส่วนร่วม
ในการพิจารณาว่าจ้างสินค้าและบริการดังกล่าว

ไม่พบกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานไปดารงตาแหน่ง 
เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือที่ปรึกษาของ 
บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทสมาชิก

การใช้ข้อมูลภายใน 
และการรักษาข้อมูลความลับ

• นโยบายการจัดชั้นความลับของข้อมูลภายในตามระดับ
ความสาคัญ พร้อมกับสื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจ
และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

• มาตรการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานและ
พนักงาน (Chinese Wall) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก
การรั่วไหลของข้อมูลลับจากการปฏิบัติงานในสานักงาน
หรือการทางานจากที่บ้าน (Work from home) 

• ไม่พบกรณีละเมิดหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล
ภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

• ปรับปรุงเนื้อหาของมาตรการ Chinese Wall ให้มีความ
ชัดเจนและครอบคลุมการดาเนินงานระหว่างกลุ่มบริษัท
ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

100%
สัดส่วนของกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงานที่ได้รับการอบรม

เกี่ยวกับนโยบายการกากับดูแล

กิจการและจรรยาบรรณกลุ่ม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

24 25รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2563

ภาคผนวก
สรุปผลการดำาเนินงาน GRI Standards Content Indexการจัดการส่ิงแวดล้อมการพัฒนาและดูแลพนักงาน การพัฒนาและดูแลสังคม

สารบัญ
เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี

สารจากประธานกรรมการ
สารจากกรรมการและผู้จัดการ

เกี่ยวกับ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน
การบริหารองค์กรอย่างย่ังยืน การสร้างคุณค่าตลาดทุน



นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแพร่คู่มือจรรยา

บรรณธุรกิจสาหรับคู่ค้าของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

(SET’s Supplier Code of Conduct) เพื่อสนับสนุน

ให้คู่ค้าดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อม สังคม และการกากับดูแลกิจการที่ดี  

สาหรับปี 2563 คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

กาหนดให้คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจสาหรับคู่ค้าของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นส่วนหนึ่งของข้อกาหนดใน

เอกสาร Term of reference (TOR) และ Request for  

Proposal (RFP) รวมถึงสัญญาและเอกสารยืนยัน 

การจัดหาทุกฉบับ เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าทุกรายรับทราบ 

ปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณ 2 เรื่อง โดย 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดไว้ในนโยบายการกากับดูแลกิจการ

และจรรยาบรรณของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ดังนี้

และเข้าใจเจตนารมณ์ในการดาเนินธุรกิจร่วมกัน

อย่างยั่งยืน

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีช่องทางสาหรับการแจ้ง

เบาะแสหรือข้อร้องเรียนกรณีพบเห็นเหตุการณ์

ฝ่าฝืนกฎหมาย นโยบายการกากับดูแลกิจการและ

จรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือพฤติกรรม

ส่อทุจริตคอร์รัปชันของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน 

หรือคู่ค้าของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีกระบวนการ

ร้องเรียนและแจ้งข้อมูลเบาะแส ดังนี้

การกำากับดูแลตลาดทุน 
อย่างมีประสิทธิภาพ
ปี 2563 ตลาดทุนเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง 

อย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  

และความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกส่งผล 

ให้ภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ มี 

ความผันผวนสูง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงใช้มาตรการ

ดังต่อไปนี้ เพื่อลดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย  

(สิ้นสุดการบังคับใช้วันที่ 30 กันยายน 2563 ) 

 การปรับเกณฑ์ราคาเสนอขายชอร์ต 

 สาหรับตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ 

เอ็ม เอ ไอ จากเดิมกาหนดให้ผู้ลงทุนขายชอร์ต 

(Short Sell) ในราคาที่สูงกว่าหรือเท่ากับราคา

ซื้อขายครั้งสุดท้าย (Zero Plus Tick) ปรับเป็น

ขาย Short Sell ได้เฉพาะราคาที่สูงกว่าการ 

ซื้อขายครั้งสุดท้ายเท่านั้น (Uptick)

 การปรับเกณฑ์ราคาเสนอซื้อขายสูงสุดและต่า

สุด (Ceiling & Floor) สาหรับหุ้น หน่วยลงทุน 

DR (Depositary Receipt) ETFs Warrants DW  

(Derivative Warrants) และ TSR (Transferable  

Subscription Rights) ที่ซื้อขายในตลาด 

หลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  

จากเกณฑ์ปกติ +/- 30% ปรับเป็น +/- 15% 

รวมถึง Foreign share จากเกณฑ์ปกติ +/- 

60% ปรับเป็น +/- 30%

ผู้ร้องเรียน กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

แจ้งข้อร้องเรียน รับข้อร้องเรียน
ดำาเนินการภายใต้
นโยบายคุ้มครอง 

ผู้แจ้งเบาะแส
รายงานผล

ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
อีเมล whistleblow@set.or.th  

รวบรวมข้อเท็จจริง
กลั่นกรองข้อมูล  
และรายงานต่อ 
คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็น

รายงานผลต่อ 
คณะกรรมการ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ  
หรือ ผู้บริหารระดับสูงสุด 
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
หรือบริษัทย่อย  
(แล้วแต่กรณี) หรือ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
บุคคลพนักงาน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายกากับองค์กร 
หรือผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจ

 ประเด็นเกี่ยวกับบทบาทของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ในการกากับดูแลบริษัทสมาชิกอย่างเท่าเทียม 

จากการตรวจสอบพบว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ดาเนินการกากับดูแลและตรวจสอบบริษัท

สมาชิกทุกรายอย่างเป็นระบบโดยใช้มาตรฐาน

เดียวกัน ทั้งนี้ได้แจ้งผลการตรวจสอบให้ 

ผู้ร้องเรียนทราบแล้ว

 ประเด็นเกี่ยวกับความโปร่งใสในการซื้อ

ขายหุ้นกรณีระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้อง จาก 

ผลการตรวจสอบพบว่า ประเด็นดังกล่าว 

เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้ร้องเรียน 

โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงแก่

ผู้ร้องเรียนแล้ว

 การปรับเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย

สูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit) สาหรับ 

SET50 Index Futures SET50 Index Options 

Sector Index Futures และ Single Stock Futures ที่ 

ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) 

จากเกณฑ์ปกติ +/- 30% ปรับเป็น +/-15%

 การปรับปรุงหลักเกณฑ์กากับบริษัทจดทะเบียน 

โดยผ่อนผันการขึ้นเครื่องหมาย SP / NP 

สาหรับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รวมถึง 

ผ่อนผันการส่งรายงานทางการเงินและลดระยะ

เวลาการเปิดเผยข้อมูล Book Closing / Record 

Date ล่วงหน้าสาหรับหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่หุ้นถึง  

31 ธันวาคม 2563 นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาและเผยแพร่ 

แนวทางการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี

ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว

26 27รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2563

ภาคผนวก
สรุปผลการดำาเนินงาน GRI Standards Content Indexการจัดการส่ิงแวดล้อมการพัฒนาและดูแลพนักงาน การพัฒนาและดูแลสังคม

สารบัญ
เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี

สารจากประธานกรรมการ
สารจากกรรมการและผู้จัดการ

เกี่ยวกับ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน
การบริหารองค์กรอย่างย่ังยืน การสร้างคุณค่าตลาดทุน



นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกากับดูแลและสนับสนุน 

การทาธุรกรรมของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทสมาชิกให้สอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับหลักเกณฑ์ Circuit Breaker จาก 2 ระดับเป็น 3 ระดับ เพื่อให้ผู้ลงทุน 

มีเวลาสาหรับวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารในการตัดสินใจลงทุนมากขึ้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางของ

ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนี้

 การกาหนดหลักเกณฑ์และมาตรการกรณี 

มีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาด 

หลักทรัพย์ฯ (Market Disruption) โดยคณะ

กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถตัดสินใจ 

ดาเนินมาตรการชั่วคราว เพื่อแก้ไขหรือบรรเทา

ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าว

 การส่งเสริมบริษัทเข้าจดทะเบียนอย่าง 

มีคุณภาพ โดยยกเลิกหลักเกณฑ์การรับหุ้นสามัญ 

ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market  

Capitalization) ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม 

เอ ไอ (mai) และเพิ่มหลักเกณฑ์การรับหุ้น

สามัญสาหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ 

สาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure Company)  

ที่จะเข้าจดทะเบียนใน mai เพื่อสนับสนุน

โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดเล็กที่

เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม

และมีมูลค่าโครงการรวมไม่น้อยกว่า 20,000 

ล้านบาท

 การสื่อสารข้อมูลระหว่างบริษัทจดทะเบียน 

กับผู้ลงทุน โดยกาหนดให้บริษัทจดทะเบียนใหม่ 

ต้องจัดประชุมเพื่อนาเสนอและชี้แจงข้อมูล

เกี่ยวกับธุรกิจและผลการดาเนินงานผ่าน

กิจกรรม Opportunity Day อย่างน้อย 1 ครั้ง

ในปีแรกที่เข้าจดทะเบียน เพื่อเป็นช่องทาง

ให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และบุคคลที่ 

เกี่ยวข้องสามารถสื่อสารกับผู้บริหารและเข้าถึง 

ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญของบริษัทจดทะเบียน

 

 การสนับสนุนการทาธุรกรรมของบริษัท 

จดทะเบียนและบริษัทสมาชิก เช่น การปรับปรุง 

หลักเกณฑ์ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีการ 

ปรับโครงสร้างการถือหุ้น การอานวยความสะดวก 

ในธุรกรรมขายชอร์ต โดยกาหนดแนวปฏิบัติ

ให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถปรับปรุงรายการ

ขายชอร์ตที่ยังมิได้มีการซื้อคืน (Outstanding 

Short Positions) เมื่อครบกาหนดเวลา 60 วัน

นับจากวันที่ผู้ลงทุนมีการสั่งขายชอร์ตได้ 

ระดับ

เกณฑ์เดิม เกณฑ์ที่ปรับปรุง

SET Index
ระยะเวลา 

หยุดการซื้อขาย
SET Index

ระยะเวลา 
หยุดการซื้อขาย

ระดับที่ 1 ปรับตัวลง 10% 30 นาที ปรับตัวลง 8% 30 นาที

ระดับที่ 2 ปรับตัวลง 20% 30 นาที ปรับตัวลง 15% 30 นาที

ระดับที่ 3 - - ปรับตัวลง 20% 60 นาที

การบริหารความเสี่ยงอย่างย่ังยืน
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบหมายให้

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้พิจารณา

กลั่นกรองนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ตามแนวทางของ Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission  

(COSO) ครอบคลุมการระบุความเสี่ยง การประเมิน 

ความเสี่ยง การกาหนดแผนจัดการความเสี่ยง  

การติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่คานึงถึง

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกากับ

ดูแลกิจการที่ดี 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดกรอบการบริหาร

ความเสี่ยง 3 ระดับ ได้แก่ ความเสี่ยงในระดับ

กลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงในระดับธุรกิจ 

(Business Risk) และความเสี่ยงระดับกระบวนการ

ปฏิบัติงาน (Process Risk) โดยมีแนวปฏิบัติที่

สาคัญ ดังนี้ 

 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทาหน้าที่ประสานงานและ 

ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทาง 

การบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้อง เช่น การประเมิน 

ความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (Risk and  

Control Self-Assessment: RCSA) ซึ่งเป็น

เครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงด้านการ

ปฏิบัติงาน และการติดตามสถานะของตัวชี้วัด

ความเสี่ยง (Key Risk Indicators) 

 รายงานสถานะความเสี่ยงต่อคณะอนุกรรมการ

บริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพย์ฯ เป็นรายเดือนและรายไตรมาส 

เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับกาหนดหรือตัดสินใจ 

ดาเนินมาตรการตามความเหมาะสม 

 ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการ 

ประเมินและบริหารความเสี่ยงในงานที่ 

รับผิดชอบตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง

ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด

นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงาน 

ที่ขึ้นตรงต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบ  

มีความเป็นอิสระในการเข้าถึงข้อมูลที่จาเป็นต่อ 

การประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และ

ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในตามแนว

ความเสี่ยง (Risk-based Approach) ซึ่งมีการ

ตรวจสอบและทบทวนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจ

ว่ามีการจัดการที่สอดคล้องกับปัจจัยความเสี่ยงที่

เปลี่ยนแปลงไป โดยรายงานผลการตรวจสอบและ

ติดตามความคืบหน้าต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

อย่างสม่าเสมอ

ปัจจัยความเสี่ยงด้านความยั่งยืน
ปี 2563 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการ 

ประเมินและติดตามสถานการณ์ที่มีผลต่อองค์กร 

ตลาดทุน เศรษฐกิจและสังคมอย่างใกล้ชิด เพื่อ

ให้มั่นใจว่าการดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ยังสามารถขับเคลื่อนตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ท่ามกลางความเสี่ยง ผลกระทบ และความไม่แน่นอน 

ที่มีผลต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย โดย

กาหนดปัจจัยความเสี่ยงองค์กรที่สาคัญ ครอบคลุม

ประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกากับดูแล

กิจการที่ดี ดังนี้

 ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปฏิบัติตามแนวทางป้องกัน

และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด โดยมี 

การเฝ้าระวังและกาหนดมาตรการที่สาคัญ เช่น 

การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  

การจากัดจานวนพนักงานในอาคารและการ

ทางานจากที่บ้าน (Work From Home) รวมถึง 

การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการทางานและให้

บริการแก่ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันและ

ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค 

COVID-19 ภายในอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านธุรกรรมของตลาดทุน 

รวมถึงจัดสวัสดิการด้านการดูแลสุขภาพของ

พนักงานอย่างเหมาะสม ในปี 2563 ไม่พบ 

ผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 จากการมาปฏิบัติงาน

หรือใช้บริการในอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ 

Circuit Breaker &
Market Disruption
ช่วยตลาดทุนช่วงการแพร่

ระบาดของโรค COVID-19

ZERO
ไม่พบผู้ติดเชื้อโรค COVID-19  

จากการมาปฏิบัติงานหรือใช้บริการ

ในอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

มาตรการ
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ภาคผนวก
สรุปผลการดำาเนินงาน GRI Standards Content Indexการจัดการส่ิงแวดล้อมการพัฒนาและดูแลพนักงาน การพัฒนาและดูแลสังคม

สารบัญ
เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี

สารจากประธานกรรมการ
สารจากกรรมการและผู้จัดการ

เกี่ยวกับ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน
การบริหารองค์กรอย่างย่ังยืน การสร้างคุณค่าตลาดทุน



 ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยด้าน

เทคโนโลยีและสารสนเทศ

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเพื่อรองรับธุรกิจใหม่ ตลอดจน

ปรับปรุงกระบวนการทางานและระบบบริการ

ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมี

คณะทางานรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคง

ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นที่ปรึกษา  

ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

เพื่อ เตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ซึ่งปี 2563 มีการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้ 

• ประเมินความเสี่ยงและทดสอบแผนการ

รักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความ

พร้อมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้

สามารถทางานได้ทุกที่อย่างต่อเนื่องเมื่อ

เกิดกรณีฉุกเฉิน อีกทั้งสนับสนุนเครื่องมือ

เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังภัยคุกคามทาง

ไซเบอร์ เช่น Antivirus and Antimalware, 

Firewall, DDoS Protection Service 

• ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์รองรับการทา

ธุรกรรมใหม่ก่อนเริ่มใช้งานจริง เช่น ระบบ 

Professional Link ระบบ New Financial 

ERP โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสาคัญ

ต่อการพัฒนาระบบให้มีการควบคุมที่ดี  

มีการทดสอบระบบและการปฏิบัติตาม

เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง

มีการสอบทานระบบก่อนเริ่มใช้งานจริง 

(Pre-implementation Review)

 ปี 2563 ไม่พบกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ 

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ขัดข้องหรือไม่มีเหตุ

กรณีถูกโจมตีทางไซเบอร์

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ

ที่เกี่ยวข้อง

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง 

จากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วน

ได้เสียอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับพระราช

บัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

(Personal Data Protection Act, B.E. 2562 

หรือ PDPA) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2563 โดย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดมาตรการกากับ

ดูแลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่รวมถึงการ 

เก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคลอย่างระมัดระวัง ตลอดจนสื่อสาร

และอบรมความรู้ให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง 

รับทราบเพื่อให้นาไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง 

 ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

 การทุจริตคอร์รัปชันเป็นความเสี่ยงหลักของ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพราะหากเกิดขึ้นจะส่งผล 

กระทบรุนแรงต่อความเชื่อมั่นของตลาดทุน  

ดังนั้น ทุกหน่วยงานในองค์กรต้องประเมิน 

กาหนดแนวทาง และติดตามสถานะความเสี่ยง

จากการทุจริตคอร์รัปชันในการปฏิบัติงาน

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชันมีประสิทธิภาพเพียงพอ  

ในปี 2563 ไม่พบข้อร้องเรียนหรือกรณีเกี่ยวกับ 

การทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการดาเนินธุรกิจ 

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 

Continuity Management: BCM) ของตลาด 

หลักทรัพย์ฯ ครอบคลุมแผนบริหารจัดการภาวะวิกฤต  

(Crisis Management Plan) แผนการดาเนินธุรกิจ 

ต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) และ 

แผนกอบกู้ระบบงานสาคัญ (IT Disaster Recovery  

Plan) โดยมีการทบทวน ซักซ้อม และทดสอบ

การปฏิบัติตามแนวทาง BCM ร่วมกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนเป็นประจาทุกปี เพื่อ 

เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินและ 

ภาวะวิกฤต เช่น ไฟไหม้ โรคระบาด น้าท่วม 

หรือเหตุการณ์ที่ทาให้ไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติใน

อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่าตลาด

หลักทรัพย์ฯ มีบุคลากร ระบบงาน สถานที่และ

ศูนย์ทาการสารองที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

สามารถเปิดทาการซื้อขายหลักทรัพย์ได้อย่าง

ต่อเนื่อง 

ในปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศใช้แผนการ

ดาเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) 

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 

โดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงได้ติดตาม เฝ้าระวัง  

รวมทั้งรายงานสถานการณ์และผลการบริหาร

จัดการความเสี่ยงให้ผู้บริหารระดับสูง คณะอนุกรรม 

การบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพย์ฯ รับทราบอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ 
(Emerging Risks)
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทาให้

พฤติกรรมของคนทั่วโลกเปลี่ยนไปสู่ยุควิถีใหม่ 

(New Normal) ทั้งด้านการผลิต การบริโภค  

การให้บริการ รวมไปถึงการเรียนรู้และรับรู้ข้อมูล

ข่าวสาร ส่งผลให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงก่อนยุค 

COVID-19 อย่างสิ้นเชิง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมี 

การติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์ 

ดังกล่าวให้พร้อมรับมือและสามารถปรับตัวให้

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในปี 2563 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับรูปแบบการดาเนินงาน

ให้สอดคล้องกับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม 

(Social Distancing) โดยนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

มาใช้สาหรับการทางาน และการสื่อสารอย่างเต็ม 

รูปแบบ เพิ่มความสะดวกคล่องตัวและลดความเสี่ยง 

จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังพัฒนา 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้บริการผู้มีส่วนได้เสีย 

แบบครบวงจร (end-to-end service) ควบคู่

กับการสร้างแพลตฟอร์มให้บริการผ่านระบบงาน

ดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานสาหรับอุตสาหกรรม 

เช่น e-Service Platform ที่รวมบริการสาหรับ

บริษัทจดทะเบียนมาอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกัน 

ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่รองรับการรับส่ง

ข้อมูลธุรกรรมครบวงจร และการเชื่อมต่อระบบ

บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Gateway) กับ

องค์กรอื่นๆ ของบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม 

จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังทางานร่วมกับ

ผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนเพื่อต่อยอดนวัตกรรมและ

รูปแบบธุรกิจใหม่ให้ตอบสนองต่อความต้องการ 

ของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อพลิกความเสี่ยงเป็นโอกาสทาง 

ธุรกิจและสังคม เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชัน

โครงการ Care the Wild Reforestation เพื่อ

ระดมทุนปลูกต้นไม้ตามแนวทางธรรมาภิบาล

ป่าไม้ผ่านกลไกตลาดทุนตั้งแต่การเลือกพื้นที่ 

การติดตามผล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 

ผลการดาเนินงานอย่างโปร่งใส

ZERO
ไม่พบกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ 

ขัดข้องหรือเหตุการณ์ถูกโจมตี 

ทางไซเบอร์
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ภาคผนวก
สรุปผลการดำาเนินงาน GRI Standards Content Indexการจัดการส่ิงแวดล้อมการพัฒนาและดูแลพนักงาน การพัฒนาและดูแลสังคม

สารบัญ
เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี

สารจากประธานกรรมการ
สารจากกรรมการและผู้จัดการ

เกี่ยวกับ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน
การบริหารองค์กรอย่างย่ังยืน การสร้างคุณค่าตลาดทุน



สินค้า บริการ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน
สินค้าและบริการเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน

 SETTHSI Index: ดัชนีความยั่งยืนของตลาดทุนไทย

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแพร่ SETTHSI Index ดัชนีราคาหุ้นใน 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) ที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand  

Sustainability Investment: THSI) เพื่อสะท้อนความ 

เคลื่อนไหวราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการ 

ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดัชนี 

SETTHSI เป็นทั้งดัชนีอ้างอิงเพื่อวัดผลการลงทุน (Benchmark 

Index) และดัชนีอ้างอิงเพื่อออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ เช่น 

กองทุนรวมหรืออีทีเอฟที่อ้างอิงรายชื่อหุ้นยั่งยืน 

 การเผยแพร่ดัชนี SETTHSI ช่วยส่งเสริมแนวคิดการลงทุน 

อย่างยั่งยืนให้เติบโตในประเทศไทย โดย ณ สิ้นปี 2563 ตลาด

หลักทรัพย์ฯ มีบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในดัชนี SETTHSI จานวน 

58 บริษัท คิดเป็น 61% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังพบว่าหุ้นที่อยู่ในดัชนี SETTHSI  

ให้อัตราผลตอบแทนรวม (Total Return Index: TRI) ที่สูงกว่า

หุ้นที่อยู่ในดัชนี SET100 ทั้งในลักษณะ Daily และ Holding 

period return2 

 ESG Ratings: การบริการข้อมูลการประเมินด้านความยั่งยืนของ

บริษัทจดทะเบียน

 ปัจจุบันผู้มีส่วนได้เสียในตลาดทุนมีความต้องการข้อมูลด้าน 

ความยั่งยืนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลาดหลักทร้พย์ฯ จึงรวบรวม

ข้อมูลผลการประเมินด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน  

(ESG Ratings) ทั้งในและต่างประเทศ โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่าน 

www.settrade.com เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลสาหรับ

ตัดสินใจที่ครบถ้วนมากขึ้น ได้แก่ ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนใน 

รายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ดัชนี SETTHSI ดัชนีความยั่งยืน  

Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) และผลการสารวจ

รายงานการกากับดูแลกิจการที่ดี (CGR) อีกทั้ง ร่วมมือกับ 

ผู้ให้บริการข้อมูลและประเมินผลการดาเนินงานด้านความยั่งยืน

ของธุรกิจระดับโลก (Sustainability Rating Agencies) เช่น 

Arabesque S-Ray และ Vigeo Eiris เพื่อนาข้อมูล ESG Ratings 

มาเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

 ปี 2563 มีผู้เข้าชมข้อมูล ESG Ratings บน www.settrade.com 

กว่า 134,000 วิว3 นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังสร้างความ

ร่วมมือกับ Sustainability Rating Agencies ระดับโลกรายอื่น

เพิ่มเติม เพื่อนาข้อมูลผลการประเมินด้านความยั่งยืนของบริษัท

จดทะเบียนมาเผยแพร่ให้เพิ่มมากขึ้น

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อทุกคน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาระบบงานและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ

รองรับการลงทุนในสินทรัพย์และธุรกรรมดิจิทัลต่างๆ เช่น ระบบ

ซื้อขาย ระบบชาระเงิน ระบบรับส่งข้อมูล เป็นต้น อีกทั้งเป็นช่องทาง

ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากตลาดทุนได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ ในปี 2563 มีการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้ 

 การให้บริการเชื่อมต่อและสนับสนุนการเข้าถึงธุรกรรม 

ในรูปแบบดิจิทัล (Digital Gateway)

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาระบบ Digital Gateway เพื่อให้บริการ

เชื่อมต่อและสนับสนุนการเข้าถึงธุรกรรมในรูปแบบดิจิทัลที่ช่วย 

ทาให้เกิดความคล่องตัวในการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ 

ลดกระบวนการทางานที่ซ้าซ้อนของตลาดทุนโดยรวม โดยมีบริการ 

ที่สาคัญ เช่น การบริการเชื่อมต่อกับ National Digital ID (NDID) 

หรือ NDID Proxy ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มตรวจสอบตัวตน (eKYC) 

ที่อานวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนยืนยันตัวตนผ่านช่องทางดิจิทัล 

เพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กองทุนรวม ประกันชีวิต และ

บัญชีประเภทอื่นๆ แบบออนไลน์ได้ทุกที่ โดยแพลตฟอร์ม NDID 

Proxy เริ่มให้บริการครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2563 และมี

จานวนธุรกรรม ณ สิ้นปี 2563 กว่า 900 รายการ

 นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาระบบเชื่อมต่อเพื่อ

สนับสนุนการเข้าถึงธุรกรรมดิจิทัลกับหน่วยงานอื่นๆ ที่สามารถ

ช่วยผู้ประกอบการบริหารต้นทุนและเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ได้แก่

• การเชื่อมต่อกับระบบของกรมการปกครองเพื่อตรวจสอบ

สถานะบัตรประชาชน

• การบริการชาระอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับตราสาร

อิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศของกรมสรรพากร โดยสามารถ

ชาระค่าอากรแสตมป์ผ่านแพลตฟอร์มของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ได้ทันที โดยไม่ต้องซื้ออากรแสตมป์กระดาษเก็บไว้ล่วงหน้า 

 โดยทั้ง 2 ระบบเริ่มให้บริการครั้งแรกเดือนกรกฎาคม 2563 และ

มีจานวนธุรกรรม ณ สิ้นปี 2563 กว่า 5,000 รายการ

 FundConnext ระบบซื้อขายกองทุนรวมครบวงจร 

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาระบบ FundConnext สาหรับซื้อขายและ

ชาระราคากองทุนรวมอย่างครบวงจร โดยเป็นระบบกลางสาหรับ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน (บลจ.) และนายหน้าซื้อขาย 

หน่วยลงทุน (Selling Agent) เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้ลงทุน

สามารถเปิดบัญชีเดียวแต่ทาการซื้อขายกองทุนได้หลากหลาย 

2 ระยะเวลาการทดสอบ 21 เดือน (มกราคม 2562-กันยายน 2563)
3 ข้อมูลระหว่าง 29 มิ.ย.-31 ธ.ค.2563

บลจ. ณ สิ้นปี 2563 มีผู้ใช้งานระบบ FundConnext จานวน 56 ราย  

โดยอัตราการเติบโตของจานวนธุรกรรมเฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มขึ้น

อย่างก้าวกระโดดจากปี 2562 ถึง 549% หรือจานวน 12,681 

รายการ มีมูลค่าธุรกรรมเฉลี่ยต่อวันกว่า 1,200 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 

185% โดยสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ (Asset Under 

Management หรือ AUM) ของระบบ FundConnext มีมูลค่ารวม

กว่า 350,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 77% จากปีก่อน

 ระบบชาระเงินสาหรับตลาดทุน (Payment System for Capital Market)

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาบริการระบบชาระเงินสาหรับตลาดทุน  

เพื่อรองรับรายการซื้อขายหลักทรัพย์แบบข้ามธนาคาร มีบริษัท

หลักทรัพย์ 31 บริษัทและธนาคารพาณิชย์ 12 แห่งเข้าร่วม

โครงการ ในปี 2563 มีจานวนธุรกรรมเฉลี่ยต่อวันกว่า 35,000 

รายการ คิดเป็นมูลค่าการทาธุรกรรมเฉลี่ยต่อวันประมาณ  

10,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ประมาณ 20% นอกจากนั้น  

ยังพัฒนาบริการระบบชาระเงินภายในธนาคารเดียวกันทั้งแบบ 

Batch สาหรับรายการซื้อขายกองทุน และแบบ Real-time 

สาหรับรายการอื่นๆ เช่น รายการกองทุน เงินประกันหลักทรัพย์  

และเงินปันผล เป็นต้น นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนา

ต่อยอดระบบบริการให้ครอบคลุมธุรกรรมอื่นๆ มากยิ่งขึ้น เช่น 

บริการชาระเงินผ่านระบบ QR Payment และบริการหักบัญชี 

อัตโนมัติ (Direct Debit Registration) เป็นต้น โดยระบบต่างๆ  

มีการกาหนดมาตรฐานของกระบวนการทางาน เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและการบริหารต้นทุนของอุตสาหกรรมในตลาดทุน 

ให้ดีขึ้น

 ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Platform) 

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียพัฒนาแพลตฟอร์ม

สินทรัพย์ดิจิทัลที่ช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ แก่ตลาดทุนไทย ด้วย

การนาเทคโนโลยี Distributed Ledger Technology (DLT) 

มาสร้างทางเลือกการระดมทุนและการลงทุนรูปแบบใหม่ผ่าน

สินทรัพย์หรือโทเคนดิจิทัลในการอ้างอิงมูลค่าสินทรัพย์ โดย

แพลตฟอร์มนี้ครอบคลุมการเชื่อมต่อกับระบบเสนอขายโทเคน

ดิจิทัลในตลาดแรก การซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 

(Digital Asset Exchange) และการบริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล 

(Digital Asset Wallet)

 โครงสร้างพื้นฐานสาหรับผู้ประกอบการและบริษัทจดทะเบียน 

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกระดับความสามารถด้านการแข่งขัน 

ทางธุรกิจของผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุน ผ่านการพัฒนาและต่อยอด

แพลตฟอร์มสาหรับผู้ประกอบการและบริษัทจดทะเบียนอย่าง 

ต่อเนื่อง ดังนี้

• LiVE Platform เป็นศูนย์กลางส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ 

SMEs และ Startups โดยให้บริการที่ครอบคลุมเรื่องหลักสูตร

ความรู้สาหรับผู้ประกอบการที่เหมาะกับการเติบโตของทุก

ช่วงธุรกิจ การให้คาปรึกษาทางธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญของเครือ

ข่ายภาครัฐและเอกชน และเป็นศูนย์รวมระบบงานที่ช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพและลดต้นทุนของผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม 

เมื่อระบบนิเวศของ SMEs และ Startups เติบโตขึ้น LiVE  

Platform จะเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึง 

แหล่งทุนที่มีประสิทธิภาพด้วย 

 ปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทาและเผยแพร่หลักสูตร

ออนไลน์ที่ครอบคลุมความรู้และทักษะด้านธุรกิจสาหรับ 

ผู้ประกอบการ เช่น การจัดการนวัตกรรม การเงิน การระดมทุน  

การจัดการด้านบัญชี พร้อมคลังความรู้ออนไลน์หลากหลาย

รูปแบบอีกกว่า 270 ชิ้น ผู้สนใจสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้

ผ่าน www.live-platforms.com/education ได้ทุกที่ทุกเวลา

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อีกทั้ง อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานและระบบงานที่จาเป็น เช่น ระบบบัญชี การเงิน ภาษี 

รวมถึงการให้คาปรึกษาทางธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้  

LiVE Platform กาลังเตรียมความพร้อมด้านหลักเกณฑ์ ระบบ

งาน และสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการระดมทุนและ

การซื้อขายหลักทรัพย์ของ SMEs และ Startups ที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคต 

• SETLink เป็นระบบงานภายใต้โครงการ One-Stop Service 

เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสาร แนวปฏิบัติ ประกาศและ 

กิจกรรม รวมถึงบริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน ช่วยลด 

ความซ้าซ้อนและเพิ่มความคล่องตัวของบริษัทจดทะเบียน 

ในด้านการรับหลักทรัพย์ การส่งข้อมูลข่าวสาร การบริการ 

หลังการซื้อขาย และการให้คาปรึกษาที่เกี่ยวข้อง เช่น การระดุมทุน  

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หลังการเข้าจดทะเบียน การพัฒนา

ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน เป็นต้น ในปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ต่อยอดระบบงาน SETLink ผ่านบริการดิจิทัลเต็มรูปแบบ เช่น 

e-Proxy, e-Meeting และ e-Conference

549%
การเติบโตของจานวนธุรกรรมเฉลี่ยต่อเดือน 
ในระบบ FundConnext เมื่อเทียบกับปี 2562

32 33รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2563

ภาคผนวก
สรุปผลการดำาเนินงาน GRI Standards Content Indexการจัดการส่ิงแวดล้อมการพัฒนาและดูแลพนักงาน การพัฒนาและดูแลสังคม

สารบัญ
เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี

สารจากประธานกรรมการ
สารจากกรรมการและผู้จัดการ

เกี่ยวกับ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน
การบริหารองค์กรอย่างย่ังยืน การสร้างคุณค่าตลาดทุน



การสร้างคุณค่าตลาดทุน

ภาพรวมการด�าเนินงานปี 2563

ปี 2563 ทุกภาคส่วนเผชิญกับสถานการณ์แพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การ
เปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลก รวมถึงการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ ซึ่ งทำ า ให ้ เกิดความเ ส่ียง ใหม ่ ท่ีมี 
ผลกระทบต่อธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ  
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียเตรียม
ความพร้อมและปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของ
ธุรกิจและตลาดทุนไทย โดยมีผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญ 
ดังนี้

 บริษัทจดทะเบียนไทยอยู่ในดัชนีความยั่งยืนระดับโลก 
DJSI, FTSE4Good และ MSCI ESG  
มากที่สุดในอาเซียน

 Responsible Investment ส่งเสริมแนวคิด 
การลงทุนอย่างยั่งยืนสู่ตลาดทุน

 ผู้ลงทุนใหม่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 84%  
สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์

 Point to Invest วิถีการลงทุนใหม่  
เปลี่ยนคะแนนสะสมบัตรเครดิตเป็นกองทุนรวม

16.34 ล้านล้านบาท
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ สิ้นปี 2563

www.setsustainability.com

การพัฒนาบริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบการ
ปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีบริษัทจดทะเบียน 

จานวน 743 แห่ง รวมมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา

ตลาด 16.34 ล้านล้านบาท มีมูลค่าหลักทรัพย์จด

ทะเบียนใหม่ (Initial Public Offering: IPO) กว่า 

5.5 แสนล้านบาทและเป็นตลาดที่มีสภาพคล่อง 

สูงสุดในอาเซียน การขยายตัวของตลาดทุนเป็น 

ผลมาจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบ

การธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงส่ง เสริม

ประสิทธิภาพและคุณภาพของบริษัทจดทะเบียน 

รวมถึงธุรกิจที่มีศักยภาพและเตรียมเข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้คานึงถึงการกากับดูแล

กิจการที่ดี โปร่งใส มีความรับผิดชอบ ตลอดจน

ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และ

นวัตกรรมที่สร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

สังคม และสิ่งแวดล้อม

 เผยแพร่คลังความรู้ด้านการพัฒนาธุรกิจอย่าง 

ยั่งยืนกว่า 2,500 ชิ้นผ่านเว็บไซต์ www. 

setsustainability.com และแอปพลิเคชันไลน์แอด  

(LINE: @setsustainability) เพื่อเป็นแหล่ง

รวบรวมข้อมูลความรู้ด้าน ESG สาหรับ บริษัท

จดทะเบียน และผู้สนใจทั่วไป ณ สิ้นปี 2563 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแพร่ข้อมูลความรู้ 

บนแอปพลิเคชั่นไลน์แอดกว่า 240 เรื่อง  

มีสมาชิกติดตามกว่า 1,200 คน และมีผู้เข้าชม

เว็บไซต์กว่า 34,000 วิว

 พัฒนาระบบ Materiality Assessment App ให้

เป็นเครื่องมือสาหรับวิเคราะห์ประเด็นสาคัญ 

ด้านความยั่งยืน (material topics) ของธุรกิจ  

ซึ่งมีประโยชน์ต่อการกาหนดกลยุทธ์และกรอบ 

การพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร โดยเครื่องมือ 

นี้มีกาหนดเผยแพร่ในปี 2564

 ถอดบทเรียนจากการดาเนินงานตามแผน

บริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity 

Plan: BCP) ของบริษัทจดทะเบียนทั้ง 8 กลุ่ม

อุตสาหกรรมระหว่างการแพร่ระบาดของโรค 

COVID-19 และเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อเรียนรู้

ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการรับมือและนาไป

ปรับใช้กับธุรกิจได้อย่างเหมาะสม เช่น 

• จัดทา Infographic ชุด “บทเรียนธุรกิจ 

ฝ่าวิกฤต COVID-19” โดยนาข้อมูล 

การจัดการภาวะวิกฤตจากตัวอย่างบริษัท

จดทะเบียนใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรมมา

วิเคราะห์และเผยแพร่ในรูปแบบที่น่าสนใจ

และเข้าใจง่าย

• จัดทา “Checklist การจัดการธุรกิจใน

ภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัส COVID-19” เพื่อให้ธุรกิจมี

แนวทางในการวางแผนดาเนินธุรกิจได้อย่าง

ต่อเนื่อง   

• จัดทาหนังสือชุด Sustainable Development 

Showcases 2020 เพื่อเป็นกรณีศึกษา

แนวทางการจัดการภาวะวิกฤต COVID-19 

ของธุรกิจ 4 ด้าน ได้แก่ การตอบสนองต่อ 

สถานการณ์ การจัดการภาวะวิกฤต  

การบรรเทาผลกระทบ และการวางแผนฟื้นฟู  

โดยรวบรวมข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียน 

ที่ร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืนประจาปี 

2563 จานวน 149 บริษัท

การส่งเสริมความรู้ด้านการพัฒนา
ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทาง

ออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงพัฒนาเครื่องมือ 

ที่ช่วยให้บริษัทจดทะเบียน สามารถกาหนดทิศทาง

และกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจโดยคานึงถึงผลกระ

ทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกากับดูแลกิจการ

ที่ดี (Environmental, Social and Governance: 

ESG) ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ มีคลังความรู้

ด้านการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนหลากหลาย

ประเภท เช่น หนังสือ บทความ เอกสารประกอบ 

คลิปความรู้ และ e-Learning อีกทั้งมีการจัด

หลักสูตรอบรมด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

มากกว่า 30 หลักสูตร โดยปี 2563 มีการดาเนินงาน 

ที่สาคัญ ดังนี้
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สารจากประธานกรรมการ
สารจากกรรมการและผู้จัดการ

เกี่ยวกับ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน
การบริหารองค์กรอย่างย่ังยืน การสร้างคุณค่าตลาดทุน



 จัดหลักสูตรอบรมด้านการพัฒนาธุรกิจอย่าง

ยั่งยืนสาหรับบริษัทจดทะเบียนทั้งหลักสูตร

ระดับพื้นฐานและหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ

ประเด็นเฉพาะ เช่น Supply Chain Management  

ในปี 2563 มีผู้เข้าร่วมอบรม 772 คน จาก 488 

บริษัท โดยปัจจุบันมีจานวนผู้เข้าร่วมหลักสูตร

อบรมดังกล่าวแล้วกว่า 12,000 คน

 จัดหลักสูตรอบรม mai Exclusive Workshop  

สาหรับบริษัทจดทะเบียนขนาดกลางและขนาดเล็ก  

18 บริษัท เพื่อเรียนรู้แนวทางการพัฒนา

ความยั่งยืนของธุรกิจตั้งแต่กระบวนการกาหนด

นโยบาย กลยุทธ์ การนาไปปฏิบัติในองค์กร

และการติดตามวัดผลความสาเร็จ

 จัดสัมมนาออนไลน์ (webinar) เกี่ยวกับประเด็น

การจัดการความยั่งยืน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ

ปฏิบัติงานของบริษัทจดทะเบียน ในปี 2563  

มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 600 คน จากหัวข้อ

สัมมนาต่างๆ ต่อไปนี้ 

• สัมมนา SD Professional Sharing เพื่อแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการพัฒนา

ความยั่งยืนของธุรกิจในประเด็นต่างๆ 

เช่น การสื่อสารด้านความยั่งยืน การจัดทา 

รายงานความยั่งยืน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 

จากวิทยากรของบริษัทจดทะเบียนเพื่อ

กระตุ้นให้เกิดการนาความรู้ไปขยายผลใน

องค์กร 

• สัมมนา Materiality Sharing by Industry 

Groups เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ

การกาหนดกลยุทธ์และทิศทางการพัฒนา

ความยั่งยืนของธุรกิจให้สอดคล้องกับบริบท 

ของแต่ละอุตสาหกรรม

• สัมมนา MSCI-SET Exclusive Sharing โดย 

MSCI ผู้จัดทาดัชนีหลักทรัพย์ระดับโลก 

(Index provider) เพื่อให้ความรู้แก่บริษัท 

จดทะเบียน ที่สนใจเรียนรู้กระบวนการ

ประเมินความยั่งยืนของดัชนี MSCI ESG 

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาช่องทาง

บริการความรู้และหลักสูตรอบรมด้านการพัฒนา

ธุรกิจอย่างยั่งยืนผ่าน “ESG Development Services  

Platform” บนระบบ SETLink ซึ่งจะช่วยให้ 

บริษัทจดทะเบียนสามารถเข้าถึงบริการและข้อมูล

ข่าวสารด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนได้สะดวก

มากยิ่งขึ้น

การบริการด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน 
สำาหรับบริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่บริษัทจดทะเบียนที่สนใจต่อยอดแนวปฏิบัติด้าน

ความยั่งยืน (ESG in Practice) ไปปฏิบัติในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้

 กลยุทธ์ความยั่งยืนขององค์กร

• โครงการ Exclusive SD Journey บริการ

ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์

ที่ตอบโจทย์ความเสี่ยงและโอกาสของ

ธุรกิจ ผ่านการวิเคราะห์ประเด็นสาคัญด้าน

ความยั่งยืน (Material Topics) บริษัทที่

ร่วมโครงการจะสามารถวิเคราะห์และนา

ประเด็นสาคัญด้านความยั่งยืนไปพัฒนา

กระบวนการภายในองค์กร ในปี 2563 

มีบริษัทจดทะเบียนได้รับคัดเลือกเข้า

โครงการ 10 บริษัท

• โครงการ Process Innovation Coaching 

บริการให้คาปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจ

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม

ในองค์กรตามแนวคิด Lean ซึ่งจะนาไปสู่ 

การเพิ่มมูลค่าธุรกิจและสร้างผลลัพธ์ที่ดี

แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม ในปี 2563 มี 

บริษัทจดทะเบียนต้นแบบได้รับคัดเลือก

เข้าโครงการ 10 บริษัทครอบคลุม 8 กลุ่ม

อุตสาหกรรม 

 การเปิดเผยและรายงานข้อมูลด้านความยั่งยืน

• โครงการส่งเสริมคุณภาพการรายงานความ

ยั่งยืนสาหรับบริษัทจดทะเบียน บริการ 

ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่บริษัท

จดทะเบียนในการเตรียมข้อมูลสาหรับ 

จัดทารายงานความยั่งยืนให้เป็นประโยชน์

ต่อการจัดการธุรกิจและตอบโจทย์ความ

ต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ในปี 2563 มีบริษัท

จดทะเบียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ 11 

บริษัท

 การส่งเสริมมาตรฐานการดาเนินงานด้าน

ความยั่งยืน

• โครงการ CGR one-on-one Coaching 

บริการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ 

บริษัทจดทะเบียนเพื่อเตรียมจัดทารายงาน

ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดย

พบว่าบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

มีผลคะแนนประเมินรายงานการกากับดูแล

กิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate 

Governance Report of Thai Listed Company:  

CGR) เพิ่มขึ้น 103 บริษัทจากจานวน 183 

บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ

• THSI one-on-one Coaching บริการ 

ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่บริษัท 

จดทะเบียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ 

ดาเนินงานของบริษัทและเตรียมความพร้อม 

เข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability  

Investment: THSI)  

• DJSI Beginner Coaching บริการให้คา

ปรึกษาและตอบข้อซักถามเบื้องต้น เกี่ยวกับ 

แบบประเมินของดัชนีความยั่งยืนสากล 

(Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) 

ในปี 2563 มีบริษัทจดทะเบียนได้รับคัด

เลือกเข้าโครงการ 32 บริษัท

• DJSI Exclusive Coaching ร่วมกับ S&P 

Global บริการให้คาปรึกษาและข้อเสนอ

แนะเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนิน

งานของบริษัทและเตรียมความพร้อมก่อน 

การประเมิน DJSI แก่บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับ 

เชิญเข้าร่วมโครงการ 15 บริษัท 

โมเดลการพัฒนาด้านความยั่งยืน สำาหรับบริษัทจดทะเบียน 
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

1
2

3
4

การพัฒนามาตรฐาน
และแนวปฏิบัติ 
ด้านความยั่งยืน

การส่งเสริม 
การเปิดเผยและ
รายงานข้อมูล 
ด้านความยั่งยืน

การส่งเสริมให้ 
บริษัทนำาแนวปฏิบัติ
ด้านความยั่งยืน 
ไปพัฒนาองค์กร

การประเมินผล 
การดำาเนินงาน 
ด้านความยั่งยืนของ
บริษัทจดทะเบียน
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การบริหารองค์กรอย่างย่ังยืน การสร้างคุณค่าตลาดทุน



ดูรายละเอียดหุ้นยั่งยืน 

THSI เพิ่มเติม

ผลการพัฒนาธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน 
ของบริษัทจดทะเบียน

 ผลการประเมินรายงานการกากับดูแลกิจการ

บริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance 

Report of Thai Listed Company: CGR)

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of 

Directors: IOD) เพื่อประเมินรายงานการกากับ

ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate  

Governance Report of Thai Listed Company:  

CGR) พร้อมให้ข้อเสนอแนะและแนวทาง

พัฒนามาตรฐานการกากับดูแลกิจการที่ดีของ 

บริษัทจดทะเบียนเป็นประจาทุกปี ในปี 2563 

พบว่าบริษัทจดทะเบียน มีคะแนนเฉลี่ย CGR 

เท่ากับ 83% นอกจากนี้ จากผลการประเมิน

ระดับ CGR ระหว่าง 1-5 ดาว พบว่าบริษัทจด

ทะเบียนที่ได้รับการประเมินระดับ 3 ดาวขึ้นไป 

มีถึง 625 บริษัท คิดเป็น 90% ของจานวน 

บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 

 การเปิดเผยและรายงานข้อมูลด้านความยั่งยืน

ของบริษัทจดทะเบียน

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูล

ความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน ให้มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับหลักเกณฑ์

ของสานักงาน ก.ล.ต. และความต้องการของ 

ผู้ใช้ข้อมูล อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท 

จดทะเบียนในการนาข้อมูลไปพัฒนาองค์กรให้

มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 บริษัท

จดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน 

ตามมาตรฐาน Global Reporting Initiative 

(GRI Standards) จานวน 127 บริษัท หรือคิด

เป็น 17.74% ของ บริษัทจดทะเบียนที่สารวจ  

716 บริษัท นอกจากนี้ จากผลการจัดอันดับ

ในรายงาน “Measuring Sustainability  

Disclosure 2019” โดย Corporate Knights และ 

AVIVA พบว่า บริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลัก

ทรัพย์ฯ อยู่อันดับ 9 จากตลาดหลักทรัพย์ 49 

แห่งทั่วโลกที่โดดเด่นในด้านการเปิดเผยข้อมูล 

ความยั่งยืน โดยเป็นตลาดหลักทรัพย์เอเชีย

เพียงแห่งเดียวที่ติด 1 ใน 10 อันดับแรกของโลก

 หุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: 

THSI)

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียน  

เข้าร่วมการประเมินผลการดาเนินงานด้าน

การพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการลงทุนของ
บริษัทจดทะเบียน

 กลุ่มผู้บริหารระดับสูงสายงานการเงิน (Chief Financial Officer: 

CFO)

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มพูนความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงาน

ของผู้บริหารระดับสูงสายงานการเงิน (Chief Financial Officer 

หรือ CFO) ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่จะเตรียมเข้าจด

ทะเบียน ผ่านหลักสูตรอบรมด้านบริหารการเงินและการลงทุน 

เช่น การวางแผนงบประมาณ การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน  

การรายงานทางการเงิน การตัดสินใจลงทุน และการจัดหาแหล่งทุน  

ในปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดหลักสูตร CFO’s Orientation 

Course และ CFO’s Refresher course ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบ e-Learning เพื่อให้

ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาวต่างชาติ มีผู้เข้ารับการอบรม

รวม 295 คน

 กลุ่มบุคลากรด้านบัญชีและการเงิน 

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบทุนอบรมหลักสูตรเฉพาะสาหรับ 

ผู้บริหารระดับกลางและบุคลากรด้านการเงินและบัญชีของ 

บริษัทจดทะเบียนผ่านหลักสูตรสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “แนวทาง

การจัดทารายงานทางการเงินของบริษัทที่ได้รับผลกระทบจาก

เหตุการณ์ COVID-19” และ “กลยุทธ์บริหารการเงิน เพื่อพลิกฟื้น 

องค์กรและสร้างการเติบโตในยุค New Normal” เพื่อส่งเสริมความ

รู้ด้านการเงินและบัญชีของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและสามารถ

นาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมท่ามกลางภาวะวิกฤตการ 

ระบาดของโรค COVID-19 มีผู้สนใจรับทุนอบรมจานวน 2,195 คน

การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และ Startups
 คลังความรู้ผู้ประกอบการ

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาสื่อความรู้ผ่านเว็บไซต์ห้องเรียน 

ผู้ประกอบการสาหรับ SMEs สตาร์ทอัพ นิสิต นักศึกษา และ

ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาผลประเมินและ 

ข้อเสนอแนะจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปพัฒนา

องค์กรทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

ในปี 2563 มีบริษัทจดทะเบียนใหม่สมัครร่วม

ประเมินผลการดาเนินงานด้านความยั่งยืน 62 

บริษัท โดยผ่านเกณฑ์ประเมิน 28 บริษัทหรือ

คิดเป็น 45% ทาให้มี บริษัทจดทะเบียนได้รับ

คัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand 

Sustainability Investment: THSI) เพิ่มขึ้นจาก  

98 บริษัทเป็น 124 บริษัท มีมูลค่าหลักทรัพย์

ตามราคาตลาดรวม 11.89 ล้านล้านบาท 

หรือคิดเป็น 69% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตาม

ราคาตลาดทั้งหมด อีกทั้งยังพบว่าอัตรา 

ผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) 

เฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนใน THSI เท่ากับ 

4.01% สูงกว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล

เฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดเอ็ม เอ ไอ  

ที่เท่ากับ 3.23% สะท้อนถึงคุณภาพของ 

หลักทรัพย์ในกลุ่มนี้ นอกจากนี้ รายชื่อหุ้นยั่งยืน 

ยังใช้เป็นเกณฑ์คานวณดัชนี SETTHSI ด้วย

 บริษัทจดทะเบียนไทยในดัชนีความยั่งยืนสากล

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมความพร้อมบริษัท

จดทะเบียนที่มีศักยภาพให้เข้าสู่ดัชนีด้าน

ความยั่งยืนสากลอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้

ตั้งแต่ปี 2557 มีจานวนบริษัทจดทะเบียน

ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนี Dow Jones  

Sustainability Indices (DJSI) เพิ่มขึ้นทุกปี 

ในปี 2563 บริษัทจดทะเบียนได้รับคัดเลือก

เข้าสู่ดัชนี DJSI เพิ่มขึ้นจาก 20 บริษัทในปี  

2562 เป็น 21 บริษัทคิดเป็น 40.26% ของมูลค่า 

หลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด ซึ่งถือว่า 

ไทยมีสมาชิกของ DJSI มากที่สุดในอาเซียน  

โดยมีบริษัทจดทะเบียน 7 บริษัทที่มีคะแนน

ประเมินเป็นอันดับหนึ่งของโลกใน 7 กลุ่ม

อุตสาหกรรม (Industry Leaders) ซึ่งมีจานวน

บริษัทจดทะเบียนมากเป็นอันดับสองรองจาก

ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ มีบริษัท 

จดทะเบียนได้รับคัดเลือกให้อยู่ในดัชนี  

FTSE4Good Emerging Markets Index จานวน 

38 บริษัท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มี 34 บริษัท 

และดัชนี MSCI AC ASEAN ESG Universal 

Index จานวน 41 บริษัท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 

ที่มี 37 บริษัท สะท้อนถึงพัฒนาการและการ

ยอมรับด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนใน

ระดับสากล

124บริษัท

21บริษัท
370%

จานวนบริษัทจดทะเบียน 

ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจาปี 2563  

(69% ของมูลค่าหลักทรัพย์ 

ตามราคาตลาด)

จานวนบริษัทจดทะเบียนใน  

DJSI ประจาปี 2563 (40% ของ

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด)

อัตราการเติบโตของจานวนผู้เข้าเรียน 

e-Learning ผ่านเว็บไซต์ห้องเรียน 

ผู้ประกอบการ จากปี 2562

ผู้สนใจทั่วไป ซึ่งนาเสนอรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น 

e-Learning, Micro learning, Infographic และบทความมากกว่า 

180 ชิ้น โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่อง Sustainable Entrepreneur  

and Innovation, Management, Marketing, Accounting และ  

Entrepreneurial Finance & Fundraising ในปี 2563 มีผู้สนใจ

ศึกษาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ห้องเรียนผู้ประกอบการกว่า 331,552 วิว  

และมีจานวนผู้เข้าเรียน e-Learning 17 หลักสูตร รวม 38,694 คน 

เพิ่มขึ้นถึง 370% จากปี 2562 นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ได้ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรจากภาครัฐ เอกชน และสถาบัน

การศึกษาพัฒนาหลักสูตร e-Learning อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียม

ความพร้อมผู้ประกอบการให้มีความรู้พื้นฐานที่สามารถต่อยอด

และนาไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองได้อย่างเหมาะสม

 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมความรู้ด้านบัญชีแก่ผู้ประกอบการให้เกิด 

ความเข้าใจและสามารถนาข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการตัดสินใจ

เพื่อวางแผนและพัฒนาระบบบัญชีให้มีมาตรฐาน โดยมอบทุน

อบรมหลักสูตร “Accounting Secrets for SMEs Owners” รุ่นที่ 

1 ให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจกว่า 80 คน และจัดสัมมนาออนไลน์

หัวข้อ “ปรับธุรกิจอย่างไรให้เติบโต สอดรับกับ Mega Trends  

และ New Normal” เพื่อขยายความรู้ไปสู่ผู้ประกอบการในวง

กว้าง มีผู้เข้าอบรมกว่า 400 คน 

38 39รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2563

ภาคผนวก
สรุปผลการดำาเนินงาน GRI Standards Content Indexการจัดการส่ิงแวดล้อมการพัฒนาและดูแลพนักงาน การพัฒนาและดูแลสังคม

สารบัญ
เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี

สารจากประธานกรรมการ
สารจากกรรมการและผู้จัดการ

เกี่ยวกับ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน
การบริหารองค์กรอย่างย่ังยืน การสร้างคุณค่าตลาดทุน



การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ
ปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกาหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรของธุรกิจหลักทรัพย์ให้เตรียมพร้อม 

และสามารถปรับตัวในยุคของการแข่งขันและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้

การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรทดสอบ 
ผู้ประกอบวิชาชีพ

 มาตรฐานหลักสูตรทดสอบผู้ประกอบวิชาชีพ

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้ดูแลมาตรฐานความรู้และการทดสอบ

หลักสูตรผู้แนะนาการลงทุนและหลักสูตร Certified Investment 

and Securities Analysis (CISA)1 โดยพัฒนาและทบทวน

คุณภาพของข้อสอบหลักสูตรผู้แนะนาการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวัดผลการเรียนรู้ 

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีการทดสอบความปลอดภัยของข้อสอบ

และดูแลให้ระบบสอบพร้อมใช้งาน โดยสุ่มตรวจประเมิน

มาตรฐานการจัดสอบและอบรมของศูนย์สอบ 2 แห่ง จานวน 

14 ครั้ง ควบคู่ไปกับการกาหนดแนวทางการจัดสอบที่คานึง

ถึงความปลอดภัยของผู้สอบและเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับ

มาตรการรัฐ เช่น งดการจัดทดสอบในช่วงประกาศสถานการณ์

ฉุกเฉิน มาตรการเยียวยาผู้สอบที่ได้รับผลกระทบจากการเลื่อน

หรืองดการจัดทดสอบ เป็นต้น ในปี 2563 มีผู้เข้ารับการทดสอบ

หลักสูตรผู้แนะนาการลงทุน รวม 21,153 คนและหลักสูตร CISA 

ทั้ง 3 ระดับ รวม 975 คน 

การพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ
 การดาเนินงานตามแผนพัฒนาผู้ประกอบ

วิชาชีพ

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาความรู้สาหรับ

ผู้ประกอบวิชาชีพและบุคลากรของสถาบัน

ตัวกลางอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มคุณภาพ

ของบริการแนะนาการลงทุนและ/หรือการ

วิเคราะห์การลงทุนให้ก้าวทันต่อพัฒนาการ

และสภาพแวดล้อมของตลาดทุนในปัจจุบัน 

โดยร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพและภาคธุรกิจ

เพื่อกาหนด Professional Development 

Roadmap และพัฒนาช่องทางเรียนรู้แบบ

ออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งเผยแพร่

หลักสูตร e-Learning บนเว็บไซต์ห้องเรียน 

ผู้ประกอบวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

 นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนา

หลักสูตรอบรมผ่านช่องทางออนไลน์อีก 17 

หลักสูตร ครอบคลุม 3 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ 

ได้แก่ การพัฒนากลุ่มผู้แนะนาการลงทุน 

สู่การเป็น “Smart Investment Consultant”  

การพัฒนากลุ่มนักวิเคราะห์การลงทุนสู่การเป็น  

“Strategic Investment Analyst” การพัฒนา

กลุ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหลักทรัพย์และ 

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลสู่การเป็น “Multi 

Asset Back Office Specialist” ในปี 2563 มี

ผู้ประกอบวิชาชีพและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้

รับความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ รวม 7,655 คน

 มาตรฐานหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อต่ออายุใบอนุญาต 

 (Refresher Course)

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้กาหนดมาตรฐานหลักสูตรทบทวนความรู้ 

เพื่อต่ออายุใบอนุญาต (Refresher Course) สาหรับผู้แนะนาการ

ลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน และนักวิเคราะห์การลงทุน ในปี 2563 

มีสถาบันฝึกอบรมรายใหม่มาขึ้นทะเบียนจานวน 3 ราย และ

อนุมัติหลักสูตรอบรมต่ออายุใบอนุญาตฯ จานวน 250 หลักสูตร 

โดยมีการสุ่มตรวจประเมินมาตรฐานการดาเนินงานของสถาบัน

ฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาต 11 แห่ง รวม 16 ครั้ง อีกทั้งมีการพัฒนา

มาตรฐานและระบบงานด้านต่างๆ ดังนี้

• พัฒนาหลักสูตร e-Learning ร่วมกับสถาบัน Chartered  

Institute for Securities & Investment (CISI) ซึ่งเป็นหน่วยงาน 

ของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน เพื่อรองรับผู้ประกอบวิชาชีพ

ชาวต่างชาติ โดยจะเริ่มอบรมตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 

เป็นต้นไป

• เปิดใช้งานระบบ Professional Link Platform (แอปพลิเคชัน 

Prof. Link) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เพื่ออานวยความสะดวก

ในการอบรมหลักสูตรและการต่ออายุใบอนุญาตของผู้ประกอบ

วิชาชีพ ณ สิ้นปี 2563 มีผู้ดาวน์โหลดแอบพลิเคชัน Prof. Link  

รวม 10,644 คน อีกทั้งมีสถาบันฝึกอบรมเพื่อต่ออายุ 

ใบอนุญาตฯ และหน่วยงานดูแลผู้ถือใบอนุญาตฯ ตอบรับเข้าร่วม 

ใช้งานระบบ 71 แห่ง 

1 คุณวุฒิสาหรับขึ้นทะเบียนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้จัดการกองทุน

 การส่งเสริมความรู้เรื่องการลงทุนอย่างยั่งยืน

ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาและเผยแพร่ความ

รู้ด้านการลงทุนอย่างยั่งยืนให้แก่นักวิเคราะห์

การลงทุน ผู้จัดการกองทุน และผู้แนะนา

การลงทุน เพื่อสนับสนุนให้เกิดผลิตภัณฑ์ 

และบริการด้านการลงทุนอย่างยั่งยืนให้เป็น

ทางเลือกแก่ผู้ลงทุนผ่านหลักสูตรดังต่อไป 

• หลักสูตร "Foundation of ESG Analysis"  

สาหรับนักวิเคราะห์การลงทุน โดยร่วมกับ

สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนจัดกิจกรรม

สัมมนาออนไลน์ มีผู้ได้รับความรู้จาก

หลักสูตรรวม 364 คน 

• หลักสูตร "การลงทุนในหุ้นยั่งยืน" สาหรับ

ผู้แนะนาการลงทุน โดยบรรยายในงาน

สัมมนาออนไลน์ "ESG Day for ICs" ที่จัด

โดย ASCO Training Institute (ATI) มีผู้

แนะนาการลงทุนเข้าร่วมอบรมรวม 359 คน

• หลักสูตร “การลงทุนที่คานึงถึงความยั่งยืน 

และนัยที่มีต่อการวางแผนการเงิน” ซึ่ง

บรรยายในการอบรมหลักสูตรจรรยาบรรณ

และความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ

วิชาชีพวางแผนการเงิน ที่จัดโดยสมาคม

นักวางแผนการเงินไทย รวม 4 รุ่น มี 

นักวางแผนการเงินเข้าร่วมอบรมออนไลน์ 

646 คน

40 41รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2563

ภาคผนวก
สรุปผลการดำาเนินงาน GRI Standards Content Indexการจัดการส่ิงแวดล้อมการพัฒนาและดูแลพนักงาน การพัฒนาและดูแลสังคม

สารบัญ
เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี

สารจากประธานกรรมการ
สารจากกรรมการและผู้จัดการ

เกี่ยวกับ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน
การบริหารองค์กรอย่างย่ังยืน การสร้างคุณค่าตลาดทุน



การส่งเสริมความรู้และขยายฐานผู้ลงทุนคุณภาพ การสร้างเครือข่ายตลาดทุนเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมความรู้ทางการเงินการลงทุนควบคู่ไปกับการขยายฐานผู้ลงทุนคุณภาพ โดยการเผยแพร่ความรู้และบริการ 

ด้านการลงทุนผ่านช่องทางที่หลากหลายและเข้าถึงได้ง่าย ในปี 2563 มีการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้

การส่งเสริมความรู้การลงทุน 
อย่างมืออาชีพ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดาเนินโครงการห้องเรียนนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการลงทุนตั้งแต่ระดับพื้นฐานสาหรับผู้ลงทุน

มือใหม่จนถึงระดับการวิเคราะห์การลงทุนสู่การเป็นผู้ลงทุนมืออาชีพ

ผ่านช่องทางเผยแพร่ความรู้แบบออฟไลน์และออนไลน์ ในปี 2563  

โครงการห้องเรียนนักลงทุนมีคลังความรู้กว่า 2,700 ชิ้นและ 

มีจานวนการเข้าชมสื่อความรู้ดิจิทัลของโครงการผ่านเว็บไซต์ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กว่า 46 ล้านวิว เพิ่มขึ้น 100% จากปี 2562 อีกทั้ง 

มีการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้

 เผยแพร่ความรู้การลงทุนผ่านหลักสูตรอบรมสัมมนาออนไลน์

ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนผ่านเว็บไซต์ห้องเรียน 

นักลงทุน ซึ่งมีผู้ลงทุนและผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับความรู้กว่า 

34,000 คน  

 พัฒนาหลักสูตร "ห้องเรียนนักลงทุนภาคพิเศษ" เพื่อให้ผู้ลงทุน

ได้เรียนรู้และสามารถปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุน 

ในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 

 พัฒนาระบบ SET e-Learning ให้รองรับจานวนผู้ใช้งานที่

มากขึ้นอย่างต่อเนื่องและเชื่อมต่อระบบดังกล่าวกับหน่วยงาน

ภายนอก เช่น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ

กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึง

แหล่งเรียนรู้ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยปี 2563 มีผู้เข้าเรียน

โครงการห้องเรียนนักลงทุนผ่านระบบ SET e-Learning จานวน 

585,206 คน เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดกว่า 6 เท่าจากปี 2562 

การส่งเสริมความรู้การลงทุนอย่างยั่งยืน 
ให้แก่ผู้ลงทุน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน 

อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ลงทุน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการลงทุนอย่างยั่งยืน 

ในตลาดทุนไทย โดยมีเป้าหมายที่จะขยายฐานความรู้และส่งเสริม 

การลงทุนอย่างยั่งยืนทั้งในกลุ่มผู้ลงทุนบุคคลและกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน

อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมอบรม สัมมนา และสื่อความรู้ต่างๆ ทั้ง 

ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ปี 2563 มีการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้

 เผยแพร่ความรู้เรื่องการลงทุนอย่างยั่งยืนแก่ผู้ลงทุนผ่านการ

บรรยายในกิจกรรมอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่อง เช่น สัมมนา

ออนไลน์ "ESG: การลงทุน ยุค New Normal - อีกเรื่องที่นักลงทุน

ควรรู้" จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสัมมนาออนไลน์ 

Sustainability Forum 2020 หัวข้อ "Future Investment:  

Sustainable Finance, Sustainable Business" จัดโดย Thailand 

Management Association

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงองค์กรพัฒนาความร่วมมือทั้งใน 

และต่างประเทศ เพื่อกาหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาความยั่งยืนสาหรับตลาดทุนให้เป็นกลไกสาคัญของระบบเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการ

สร้างผลลัพธ์ที่ดีแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม ในปี 2563 มีการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้

 ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ลงทุนสถาบัน บริษัท

หลักทรัพย์จัดการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน

แนวคิด ทิศทาง และการดาเนินงานด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน 

ในตลาดทุนไทยอย่างต่อเนื่อง

 จัดทาสื่อความรู้ออนไลน์ผ่านวิดีโอคลิปสาหรับผู้ลงทุน "ทิศทาง

และบทบาทของ ESG Data กับโลกการลงทุนวันนี้" รวม 18 คลิป  

โดยเผยแพร่ผ่าน www.settrade.com และ YouTube: SET  

Thailand channel ในปี 2563 มีจานวนการเข้าชมสื่อความรู้รวม 

15,651 วิว (26 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63)

การขยายฐานผู้ลงทุนบุคคล 
อย่างมีคุณภาพ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมการเข้าถึงช่องทางลงทุนและขยายฐาน 

ผู้ลงทุนอย่างมีคุณภาพ ในปี 2563 มีผู้ลงทุนใหม่ 252,085 คน  

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 84% สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทาให้มีจานวน 

ผู้ลงทุนบุคคลทั่วประเทศ ณ สิ้นปี 2563 กว่า 1,480,000 คน โดย 

ในจานวนนี้มี 65% เป็นผู้ลงทุนที่อยู่นอกพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

และ 67% เป็นผู้ลงทุนรุ่นใหม่ที่มีช่วงอายุระหว่าง 20-35 ปี  

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาแพลตฟอร์มสาหรับ 

เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล และช่องทางการลงทุนทั้งรูปแบบออนไลน์

และออฟไลน์ที่ตอบโจทย์ผู้ลงทุนในยุคดิจิทัล อีกทั้งร่วมกับบริษัท

หลักทรัพย์เชื่อมต่อการเปิดบัญชีออนไลน์ (e-Open Account) 

เพื่อให้การลงทุนเริ่มต้นได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ขณะเดียวกัน 

ก็ได้พัฒนาแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัล (digital asset) เพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการลงทุน

ที่มีความหลากหลายมากขึ้น 

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังร่วมกับธนาคารพาณิชย์ บริษัทบัตรเครดิต 

และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รวม 16 ราย สร้างช่องทางการ

ลงทุนใหม่จากการเปลี่ยนคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรเครดิตเป็นกอง

ทุนรวม ช่วยสร้างความมั่งคั่งผ่านการใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่ง อีกทั้งยัง

เป็นโอกาสทางธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในการเข้าถึง 

ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ด้วย

ดูรายละเอียดโครงการ 

Investnow เพิ่มเติม

84%
อัตราการเติบโต 

ของผู้ลงทุนใหม่ที่เพิ่มขึ้น 

จากปี 2562

ความร่วมมือเพื่อพัฒนาทิศทางความยั่งยืน
สำาหรับตลาดทุนไทย

 One Report: การยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน 

ของตลาดทุน

 ตั้งแต่ปี 2562 สานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี

และรายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report) เพื่อยกระดับ 

การเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ของตลาดทุนไทยให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลด้าน ESG ที่มีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ในปี 2563 สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศการใช้แบบ 56-1 One 

Report โดยจะมีผลบังคับใช้ในปี 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้สานักงาน 

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมกันสื่อสารและจัดทาสื่อ

ความรู้ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อม 

ของบริษัทจดทะเบียนให้สามารถเปิดเผยข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด

 Thailand Sustainable Finance Roadmap

 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สานักงาน ก.ล.ต.  สานักงาน 

คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ร่วมจัดตั้งคณะทางานด้านความยั่งยืนในภาคการเงิน (Working  

Group on Sustainable Finance) ในการจัดทาแผน Thailand 

Sustainable Finance Roadmap เพื่อกาหนดกรอบทิศทางการ

ดาเนินงานด้านความยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจและสถาบันการเงิน

ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความยั่งยืน
ของตลาดทุนระหว่างประเทศ

 Ring the Bell for Financial Literacy 2020

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในฐานะสมาชิกของสมาพันธ์ตลาดหลักทรัพย์

โลก (World Federation of Exchanges: WFE) และองค์กร 

คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ 

(International Organization of Securities Commissions:  

IOSCO) จัดกิจกรรม “Ring the Bell for Financial Literacy 

2020” ประกาศเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

พร้อมกับตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกกว่า 30 ประเทศในงานสัปดาห์

ผู้ลงทุนโลก (World Investor Week) เพื่อสร้างความตระหนัก

เกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน โดยสอดคล้องกับภารกิจ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มุ่งให้คนไทยสามารถเข้าถึงและนาความรู้

ทางการเงินการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบนิเวศด้านความยั่งยืนสู่ตลาดทุน

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

กับบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance  

Corporation: IFC) เพื่อพัฒนาทิศทางและต่อยอดการดาเนินงาน

ด้านความยั่งยืนของตลาดทุนไทย ในปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

และ IFC แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพื่อเตรียมเผยแพร่ความรู้ 

ด้านความยั่งยืนแก่บุคลากรในตลาดทุนและผู้ลงทุน
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การพัฒนาและดูแลพนักงาน

ภาพรวมการด�าเนินงานปี 2563

ตลาดหลักทรพัย์ฯ บ่มเพาะค่านิยมขององค์กร “SET DNA” 
แก่พนักงานภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา เพื่อให้พนกังานมศีักยภาพและสามารถปรบัตวั
ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจบัุน นอกจากน้ี ตลาดหลักทรพัย์ฯ 
ยังปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำางานท่ีปลอดภัย ควบคู่
ไปกับการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และส่ือสารอย่างเปิด
กว้างภายในองค์กรผ่านช่องทางการมีส่วนร่วมในรูปแบบ
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับการดำารงชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
ในปี 2563 มีการดำาเนินงานที่สำาคัญดังนี้

 78% ผลสำารวจความผูกพันของพนักงาน  
ประจำาปี 2563 

 3% อัตราการลาออกของพนักงาน
 92% สัดส่วนของการอบรมพนักงานรูปแบบออนไลน์
 สำารวจความต้องการของพนักงานในช่วงการระบาด

ของโรค COVID-19

SET DNA 

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปฏิบัติต่อพนักงานโดยคานึงถึงสิทธิมนุษยชนตั้งแต่

การสรรหาว่าจ้าง การดูแลพนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน

และจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม เพื่อจูงใจให้พนักงานเกิดความ

รู้สึกผูกพันและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต ในปี 2563 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้

พนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สรรหาและพิจารณาคัดเลือกพนักงานจาก

คุณสมบัติ ความสามารถ และทัศนคติของผู้สมัครที่สอดคล้องกับ

ตาแหน่งงานและค่านิยมขององค์กรอย่างเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติ

ในเรื่องเพศ ความพิการ อายุ สถาบันการศึกษา ความเชื่อทางศาสนา 

และความคิดเห็นทางการเมือง ในปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีข้อมูล

เกี่ยวกับพนักงาน ดังนี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนเก่ง

และคนดีตามค่านิยมขององค์กร “SET DNA” ซึ่งประกอบด้วย

คุณลักษณะตามความคาดหวังขององค์กร 5 ด้าน

 Leadership: เป็นผู้นาที่กล้าคิด กล้าทา กล้าตัดสินใจ 

เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิม

 Proactive: ทางานเชิงรุก กระตือรือร้น มีแรงผลักดัน 

พร้อมเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทาย

 Proficient: มีความเป็นมืออาชีพในการทางานให้บรรลุ

เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 Partnership: มุ่งทางานเป็นทีมและสานสัมพันธ์กับผู้อื่น 

เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการขยายความสาเร็จร่วมกัน

 

 Sustainable: ปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปพร้อมกัน

อย่างยั่งยืน 

ระดับพนักงาน ชาย หญิง %

ผู้บริหารระดับสูง 14 10 3

ผู้บริหารระดับกลาง 27 42 9

ผู้บริหารระดับต้น 62 120 24

พนักงาน 141 337 64

รวม 244 509 100

อายุ ชาย หญิง %

มากกว่า 50 ปี 37 107 19

30-50 ปี 173 350 70

น้อยกว่า 30 ปี 34 52 11

รวม 244 509 100

753 คน

42 ปี

15 ปี

จานวนพนักงาน

อายุเฉลี่ยของพนักงาน

อายุงานเฉลี่ยของพนักงาน
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การดูแลพนักงาน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดสรรสวัสดิการให้พนักงาน

มากกว่าที่มาตรฐานกฎหมายกาหนด อีกทั้งดูแล

และปฏิบัติต่อพนักงานโดยคานึงถึงคุณภาพชีวิต

ของพนักงานในด้านต่างๆ เช่น ด้านอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย สิ่งอานวยความสะดวกใน

การทางาน รวมถึงการพัฒนาช่องทางสื่อสาร

และมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ในปี 2563 สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค 

COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและ 

การดารงชีวิตของพนักงานและครอบครัว ตลาด

หลักทรัพย์ฯ ได้จัดทา SET COVID-19 Survey เพื่อ

สารวจความต้องการของพนักงาน ซึ่งมีพนักงาน 

81% ร่วมตอบแบบสารวจ โดยนาผลการสารวจ

มาเป็นข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง 

และพัฒนาการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว มีผลการ

ดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายและแผนงาน

ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพ

แวดล้อมในการทางานของพนักงานและผู้ใช้

อาคารตามที่กฎหมายกาหนด โดยจัดทาคู่มือ

ความปลอดภัยในการทางานและแนวปฏิบัติ

กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินครอบคลุมถึงกรณี

การเกิดโรคระบาด อีกทั้งมีการซ้อมเหตุฉุกเฉิน

และอบรมด้านความปลอดภัย เพื่อให้พนักงาน 

เกิดความตระหนักถึงความสาคัญของ 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สามารถนา

ความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี ในปี 2563 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านเกณฑ์ประเมิน

โครงการ ASEAN Building Fire Safety 

Awards 2020 นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ได้ปรับสภาพแวดล้อมการทางานและรูปแบบ

สวัสดิการของพนักงานให้เหมาะกับความ

ต้องการและสอดคล้องกับสถานการณ์ระบาด

ของโรค COVID-19 เช่น 

• การสนับสนุนให้พนักงานทางานจากที่บ้าน 

(Work from Home) เพื่อลดความเสี่ยง 

ในการเดินทางมาปฏิบัติงานที่อาคาร 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2563 ตลาด 

หลักทรัพย์ฯ มีสัดส่วนของพนักงานที่ปฏิบัติ

งานจากที่บ้านคิดเป็น 75% 

• สนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของ

พนักงานในช่วงสถานการณ์ระบาดของ

โรค COVID-19 เช่น ค่าประกันสุขภาพ  

ค่าโทรศัพท์ ค่าอุปกรณ์สานักงาน

• การพัฒนาระบบคัดกรองสุขภาพบน

แอปพลิเคชัน SET DNA และตั้งจุดคัดกรอง

สุขภาพก่อนเข้าอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

• การจัดหาชุดป้องกัน COVID-19 สาหรับ

พนักงาน ได้แก่ หน้ากากอนามัยและ 

เจลแอลกอฮอล์ พร้อมคู่มือการปฏิบัติงาน

ในอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

• การจัดหาที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตตาม

โครงการเพื่อนคู่คิด by SET & RelationFlip

• การเพิ่มช่องทางบริการของห้องพยาบาล 

และบริการตรวจสุขภาพประจาปี ณ  

โรงพยาบาลที่พนักงานสะดวกแทนการ

ตรวจสุขภาพในอาคาร รวมทั้งสนับสนุน 

ค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

 สิ่งอานวยความสะดวกในการทางาน

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนเครื่องมือและ 

สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการปฏิบัติงาน 

ให้แก่พนักงานที่เดินทางมาปฏิบัติงานใน

อาคารและพนักงานทางานจากที่บ้านอย่าง

เหมาะสม เช่น

• การบริการรถรับส่ง คูปองอาหารกลางวัน และ 

ยกเว้นค่าบริการจอดรถรายเดือนสาหรับ

พนักงานที่มาปฏิบัติงานที่อาคาร

• การสนับสนุนระบบงานและอุปกรณ์การ

ทางานแบบ Remote working โดยมีบริการ

จัดส่งคอมพิวเตอร์ Pocket Wi-Fi รวมถึง

อุปกรณ์สานักงานที่จาเป็นให้ถึงบ้าน รวมถึง 

จัดหลักสูตรอบรมออนไลน์ที่สอดคล้อง 

กับแผนอบรมพนักงานประจาปี 2563 

(Training Master Plan)  

• การจัดสถานที่สาหรับบุตรหลานของ

พนักงาน กรณีมีความจาเป็นต้องมารอ 

ผู้ปกครองที่อาคาร

 ช่องทางการสื่อสารและการมีส่วนร่วม

 ปี 2563 แม้ว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะอยู่ในช่วงของการปฏิบัติตาม 

มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด แต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ก็ได้พัฒนาและปรับปรุงช่องทางสื่อสารแบบออฟไลน์และออนไลน์ 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพูดคุยและสื่อสารข้อมูลข่าวสาร

ระหว่างผู้บริหารและพนักงานแบบ Two-way communication 

ดังนี้

• รายการ “พี่ปุยชวนคุยกัน” ผ่าน Facebook Live 

 เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยน และสื่อสารระหว่างผู้บริหารและ

พนักงานเกี่ยวกับข่าวสารและนโยบายการปฏิบัติงานที่สาคัญ

ขององค์กรผ่านช่องทางออนไลน์ ในปี 2563 รายการดังกล่าว 

เผยแพร่ รวม 33 ครั้ง มีพนักงานเข้าชมเฉลี่ย 27% ของจานวน

พนักงานทั้งหมด

• SET Open Talk และกิจกรรม Tea Time 

 ช่องทางออนไลน์หรือออฟไลน์ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมอง

การทางานและการใช้ชีวิตในองค์กรกับกรรมการและผู้จัดการ

ผ่าน 2 กิจกรรม ดังนี้ 1) SET Open Talk ซึ่งเป็นช่องทาง

ออนไลน์ได้เริ่มเปิดใช้ในเดือนตุลาคม 2563 ณ สิ้นปี 2563 

มีข้อความถึงกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ รวม 

28 ข้อความ 2) กิจกรรม Tea Time ครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 

2563 เพื่อพูดคุยกับกรรมการและผู้จัดการอย่างใกล้ชิด จานวน 

8 ครั้ง

• สโมสรพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดตั้งสโมสรพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ 

(ส.พ.ต.) มีคณะกรรมการ ส.พ.ต. ซึ่งมาจากพนักงานที่ได้รับ

เลือกตั้งหรือแต่งตั้งคราวละ 21 คน มีวาระดารงตาแหน่ง 1 ปี 

ทาหน้าที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานตาม

ค่านิยมขององค์กร SET DNA นอกจากนี้ ส.พ.ต. ยังเป็นช่อง

ทางให้พนักงานเรียนรู้แบบ On-the-job Training เพื่อพัฒนา 

ทักษะจากการทางานนอกเหนือจากงานประจา ช่วยฝึกฝน 

ภาวะผู้นา การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม

 ปีที่ผ่านมา ส.พ.ต. 63 จัดกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพระหว่าง

พนักงานและองค์กรตามแนวทาง Remote Working ภายใต้

แนวคิด Happy Together โดยเน้นใช้เทคโนโลยีเพื่อสื่อสารและ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชัน Happy Fit 

สาหรับโครงการ “Fit from Home” เพื่อสนับสนุนให้พนักงาน

ออกกาลังกายจากที่บ้านโดยการนับก้าว หลังจบโครงการมี

พนักงานร่วมกิจกรรม 428 คน รวม 130 ล้านก้าว นอกจากนี้ 

ส.พ.ต. ได้จัดกิจกรรม SET New Year Party 2021: Anywhere 

with You ผ่านช่องทาง Facebook Live เพื่อให้พนักงานทุกคน

สามารถร่วมกิจกรรมได้จากทุกที่อย่างทั่วถึง

75%
สัดส่วนของพนักงานที่ปฏิบัติงาน

จากที่บ้าน (Work from Home)  

ในปี 2563

#SET #StayStrong

46 47รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2563

ภาคผนวก
สรุปผลการดำาเนินงาน GRI Standards Content Indexการจัดการส่ิงแวดล้อมการพัฒนาและดูแลพนักงาน การพัฒนาและดูแลสังคม

สารบัญ
เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี

สารจากประธานกรรมการ
สารจากกรรมการและผู้จัดการ

เกี่ยวกับ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน
การบริหารองค์กรอย่างย่ังยืน การสร้างคุณค่าตลาดทุน



 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการจ่ายค่าตอบแทน

• ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของ

พนักงาน โดยพิจารณาจากผลความสาเร็จของงานตามตัวชี้วัด 

การประเมิน (Key Performance Indicators: KPIs) ที่

สอดคล้องกับลักษณะงาน (Job Description) ควบคู่ไปกับการ 

ประเมินศักยภาพของพนักงานตามค่านิยมองค์กร SET DNA 

(Competency) ซึ่งกาหนดเป็นหลักเกณฑ์และติดตามผลการ

ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

• การกาหนด KPIs และประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของ

พนักงานจัดทาผ่านระบบ SAP SuccessFactors โดยพนักงาน

สามารถติดตามและเข้าถึงระบบการประเมินผ่านเว็บไซต์หรือ

แอปพลิเคชันได้อย่างสะดวก

• ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาปรับตาแหน่งและจ่ายค่าตอบแทน

อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมสอดคล้องกับผลประเมินการ

ปฏิบัติงานประจาปี ในปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีสัดส่วน

ค่าตอบแทนของพนักงานหญิงต่อพนักงานชายเท่ากับ 0.82:1

 นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ

และคณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เพื่อร่วมกันพิจารณา

สิทธิประโยชน์ต่างๆ ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน สาหรับ

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ พนักงานมีทางเลือกในการสะสมเงินได้

สูงสุด 15% ของเงินเดือน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสมทบให้

อีก 10% ของเงินเดือนพร้อมกับสื่อสารความรู้ความเข้าใจด้าน

การวางแผนลงทุนในกองทุนสารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานอย่าง

ต่อเนื่อง

 ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ Kincentric บริษัทที่ปรึกษาชั้นนา

ด้านการบริหารงานบุคคล สารวจความผูกพันของพนักงาน 

ต่อองค์กร เพื่อนาข้อมูลมาพัฒนาและจัดการทรัพยากรบุคคล

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2563 มีพนักงานทุกคนร่วมตอบ

แบบสารวจ โดยผลสารวจพบว่าคะแนนเฉลี่ยความผูกพันของ

พนักงานต่อองค์กรเท่ากับ 78% เพิ่มขึ้น 4% จากปีล่าสุดที่มีการ

ประเมิน (ปี 2561) นอกจากนี้ คะแนนความผูกพันของพนักงาน

ต่อองค์กรยังสะท้อนถึงปัจจัยที่มีผลต่อการลาออกของพนักงาน 

ณ สิ้นปี 2563 มีอัตราการลาออกเท่ากับ 3% ลดลงจากปี 2562 

ซึ่งมีอัตราการลาออกอยู่ที่ 5%

สาหรับแผนพัฒนาและดูแลพนักงานในปี 2564 ตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ให้ความสาคัญกับคุณภาพของโครงสร้างภายในองค์กร การนาข้อมูล 

มาบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างแรงจูงใจอย่างมีประสิทธิภาพ 

และการพัฒนาทักษะและความสามารถ ที่ยังคงส่งเสริมความรู้ 

ของพนักงานตามทิศทางการพัฒนาขององค์กรและแผนพัฒนา

บุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)  

อย่างต่อเนื่อง โดยคานึงถึงช่องทางการเรียนรู้ที่พนักงานสามารถ 

เข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อีก

ทั้งมีการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง  

เพื่อนาข้อมูลมาต่อยอดแผน IDP และจัดทาแผนอบรมพนักงานประจาปี 

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สัดส่วนการเรียนรู้ โมเดลการเรียนรู้

การเรียนรู้จากการทำางานและประสบการณ์จริง (On-the-job Training) 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดประสบการณ์

จากการลงมือทา และเกิดความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมครอบคลุมทักษะที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ต้องการ (Right skills) 4 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยี การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหา การทางาน

เป็นทีม การบริหารจัดการตัวเอง เช่น Project Assignment สโมสรพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ  

อีกทั้งส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสสับเปลี่ยนและหมุนเวียนงาน (Job rotation) ตามความสมัครใจ 

เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์การทางานที่หลากหลาย โดยปี 2563 มีอัตรา

การหมุนเวียนงานเท่ากับ 2%  

การสอนงาน (Feedback and Coaching)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนแพลตฟอร์มสื่อสารพูดคุยและเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหัวหน้างาน 

และทีม เพื่อพัฒนาทักษะด้านการ Coaching และ Mentoring ในปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เน้น 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารและพนักงานผ่านช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น เช่น ระบบ  

Microsoft Teams และ Facebook เป็นต้น  

การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Individual based) 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรมหลักสูตรภายในและภายนอกองค์กร ทั้งในรูปแบบ

ออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งเน้นพัฒนาต่อยอดความรู้ผ่านหลักสูตร 3 กลุ่มสาระ โดยมีสัดส่วนดังนี้

 การเพิ่มเติมความรู้ใหม่ (Reskill) 55%

 เช่น หลักสูตร Relationship Manager (RM), Digital Competency, Data Analytics,  

Design Thinking และ Entrepreneur Mindset เป็นต้น

 การต่อยอดความรู้เดิม (Upskill) 24%

 เช่น หลักสูตร Leadership หลักสูตรขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับงาน (Fundamental Programs)  

และหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพจากเทคนิคการทางาน (Functional Programs) เป็นต้น

 การส่งเสริมความรู้ที่หลากหลาย (Multi skill) 21%

 เช่น กิจกรรม Sharing ประจาเดือน หลักสูตร Inno-creative หลักสูตร People Management 

หลักสูตร Multi-soft skills เป็นต้น

ปี 2563 มีผู้บริหารและพนักงานเข้ารับการอบรมภายในองค์กรเท่ากับ 89% และภายนอกองค์กร

เท่ากับ 34% โดยมีสัดส่วนการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์มากถึง 92% ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงาน

มีจานวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 54 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ค่าใช้จ่ายสาหรับการพัฒนาพนักงานรวม 34.7 

ล้านบาท 

0.82 : 1
สัดส่วนค่าตอบแทนของพนักงาน

หญิงต่อพนักงานชาย

54 ชั่วโมง

70

20
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จานวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย
ต่อคนต่อปี

 ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource  

Information System: HRIS)

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีระบบ SAP SuccessFactors ซึ่งเป็นเครื่องมือ 

HRIS สาหรับจัดการข้อมูลพนักงาน เช่น การบริหารค่าตอบแทน

และสวัสดิการ การลา การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผล

การปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดการข้อมูลของพนักงานตั้งแต่ระดับ

บุคคล ฝ่ายงาน และภาพรวมทั้งองค์กร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ 

วางแผนอัตรากาลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะเป็น 

เครื่องมือจัดการข้อมูลพนักงานแล้ว ระบบ SAP SuccessFactors 

ยังช่วยให้ผู้บริหารและพนักงานสามารถจัดการข้อมูลของตนเอง 

เช่น การลงทะเบียนอบรม การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล การลา 

การจัดทา KPIs และประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกทุก

ที่ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชัน SET DNA หรือ SAP SuccessFactors 

ในปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาระบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

เช่น ระบบลงทะเบียนและคัดกรองสุขภาพก่อนเข้าอาคาร เป็นต้น 

อีกทั้งได้เตรียมการจัดเก็บ ดูแล และใช้ข้อมูลให้สอดคล้องกับ 

ข้อบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 

2562 (Personal Data Protection Act, B.E. 2019: PDPA)

การพฒันาศกัยภาพพนักงาน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาศักยภาพและทักษะของพนักงาน 

ให้สอดคล้องกับทิศทางการดาเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

ค่านิยมองค์กร SET DNA โดยการจัดการเรียนรู้ตามวิถี New Normal 

ที่ยังคานึงถึงความหลากหลายด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ของพนักงาน

แต่ละกลุ่ม เน้นเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานและพร้อมรับมือกับ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

การพัฒนาศักยภาพและทักษะของพนักงาน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาศักยภาพและทักษะของพนักงานตาม 

โมเดลการเรียนรู้ 70-20-10 โดยเน้นทักษะที่เกิดจากการทางาน 

และประสบการณ์จริง 70% ระบบการสอนงาน 20% และ 10% 

เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านหลักสูตรอบรมที่เน้นการต่อยอด 

ความรู้เดิม (Upskill) เพิ่มเติมความรู้ใหม่ (Reskill) และส่งเสริมความรู้ 

ที่หลากหลาย (Multi skill) ซึ่งมีความจาเป็นต่อการพัฒนาตนเอง

และงานที่ทา ในปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดาเนินงานตามโมเดล

การเรียนรู้ ดังนี้

48 49รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2563

ภาคผนวก
สรุปผลการดำาเนินงาน GRI Standards Content Indexการจัดการส่ิงแวดล้อมการพัฒนาและดูแลพนักงาน การพัฒนาและดูแลสังคม

สารบัญ
เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี

สารจากประธานกรรมการ
สารจากกรรมการและผู้จัดการ

เกี่ยวกับ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน
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การพัฒนาและดูแลสังคม

ภาพรวมการด�าเนินงานปี 2563

ตลาดหลักทรพัย์ฯ เพิม่ช่องทางเผยแพร่ความรูท้างการเงนิ
การลงทุนเป็นแบบออนไลน์มากยิง่ขึน้ สอดรบักับการเรยีนรู้
วถิใีหม่ New Normal และเพิม่โอกาสการเข้าถงึข้อมูลความรู้ 
ของประชาชนอย่างทั่วถึง ขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ยังพัฒนาผูป้ระกอบการธรุกจิเพือ่สังคมอย่างต่อเน่ืองผ่าน 
SET Social Impact Platform โดยการส่งต่อความรู้และ
ประสบการณ์จากผู้เชีย่วชาญและผู้ประกอบการในตลาดทุน  
เพื่อนำาไปพัฒนากิจการเพื่อสังคมให้อยู่รอดและเติบโต 
ในยุค COVID-19 ในปีท่ีผ่านมามีผลการดำาเนินงานด้าน 
สังคมที่สำาคัญ ดังนี้

 INVESTORY เพิ่มบริการ Virtual Tour ที่สามาถ
เรียนรู้เสมือนมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การลงทุน 
ด้วยตนเอง

 SET Social Impact สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ระหว่างปี 2559-2563 กว่า 116 ล้านบาท

 โครงการปันหุ้น ออมบุญ เพิ่มบริการรับบริจาค
เงินปันผล โดยมีหุ้นและเงินปันผลบริจาคสะสม 
รวมกว่า 11 ล้านบาท

1.12ล้านคน
ผู้ใช้บริการห้องสมุดมารวย 

และพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน 

INVESTORY ในปี 2563

การส่งเสริมความรู้ทางการเงินสำาหรับประชาชน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมือกับพันธมิตรในการ 

กระจายความรู้ด้านการเงินและส่งเสริมการออม

ผ่านการลงทุนสู่ประชาชนทุกระดับ โดยคานึงถึง 

เนื้อหาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทาง 

การเรียนรู้แบบออนไลน์และออฟไลน์ ดังนี้

แหล่งเรียนรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐาน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเงิน

สาหรับทุกคน โดยมีห้องสมุดมารวยเป็นคลังความรู้ 

ด้านการเงินการลงทุน และพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ 

การลงทุน INVESTORY ที่เน้นการเรียนรู้แบบ 

discovery museum ผู้เรียนสามารถฝึกทดลอง

ผ่านนิทรรศการมัลติมีเดีย ปัจจุบันแหล่งเรียนรู้ 

ทั้ง 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้ง 

มีบริการผ่านช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์ที่ทันสมัย

ตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของคนยุค

ดิจิทัล

ปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับรูปแบบบริการ 

เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและลดความเสี่ยง 

จากการระบาดของโรค COVID-19 โดยจากัด

รอบการให้บริการและจานวนผู้ใช้บริการ ซึ่ง 

ผู้สนใจเยี่ยมชมจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเข้า

ใช้บริการ รักษาระยะห่างตามมาตรการ Social 

Distancing สวมหน้ากากอนามัย และผ่านการ 

คัดกรองตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้ง 

เพิ่มบริการออนไลน์ตามการเรียนรู้วิถีใหม่ (New 

Normal) เช่น

 เพิ่มทรัพยากรรูปแบบ e-Resource เพื่อให้ 

ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้ผ่านช่อง

ทางออนไลน์ เช่น Audio books, e-Newspapers 

และเพิ่มจานวน e-Book ที่ครอบคลุมเนื้อหา

ความรู้ด้านตลาดทุนและธุรกิจ

 เพิ่มบริการยืมหนังสือ Maruey Book Delivery 

เพื่อส่งหนังสือให้ถึงมือผู้ใช้บริการ ลดความเสี่ยง 

จากการใช้พื้นที่ห้องสมุดร่วมกันและส่งเสริม

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

 เพิ่มบริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน 

INVESTORY รูปแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 

(Virtual Tour) ที่ช่วยให้ผู้เยี่ยมชมสามารถเรียน

รู้เหมือนมาที่พิพิธภัณฑ์ด้วยตนเอง

แม้ว่าสถานการณ์ COVID-19 จะมีผลกระทบกับ

ช่วงเวลาให้บริการปกติ แต่ปี 2563 มีผู้ใช้บริการ

ห้องสมุดมารวยและพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน 

INVESTORY ผ่านช่องทางต่างๆ มากกว่า 1.12 

ล้านคน

การส่งเสริมการวางแผนการเงิน
สำาหรับประชาชน 
กว่า 8 ปีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดาเนินโครงการ 

Happy Money, Happy Retirement เพื่อ 

สร้างวินัยทางการเงินให้ครอบคลุมประชาชน 

ทุกช่วงวัยและเตรียมรองรับสังคมวัยเกษียณ โดย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมือกับพันธมิตรเผยแพร่

ความรู้และเครื่องมือสาหรับวางแผนการเงิน 

อย่างง่ายตามความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย

สอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล เพื่อกระตุ้น

ให้เกิดแรงบันดาลใจและนาไปสู่การปฏิบัติจริง  

ปี 2563 มีการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้

 การส่งเสริมความรู้ทางการเงินสาหรับเยาวชน

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน 

การลงทุนแก่นิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

ทั่วประเทศผ่านโครงการ SET University 

Networking ทั้งรูปแบบการจัดอบรม และ SET 

e-Learning หลักสูตรด้านการวางแผนการเงิน

การลงทุน มีนิสิตและนักศึกษาทั่วประเทศได้รับ

ความรู้ จานวน 5,157 คน
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 การส่งเสริมความรู้ทางการเงินสาหรับวัยทางาน

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแพร่ความรู้ด้านการ

วางแผนเพื่อเตรียมพร้อมก่อนวัยเกษียณ

สาหรับแรงงานในและนอกระบบทั่วประเทศ

โดยเน้นพัฒนาสื่อและเครื่องมือวางแผนการเงิน 

หลากหลายรูปแบบผ่านช่องทางออนไลน์ 

และออฟไลน์ เช่น คลิปความรู้ หลักสูตร คู่มือ  

และโปรแกรมวางแผนเกษียณที่ตรงกับ 

ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้พัฒนา “PVD Space 

by SET” เพื่อเป็นช่องทางเรียนรู้ออนไลน์ที่

ตอบโจทย์เกี่ยวกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพทุกมิติ  

โครงการ Happy Money, Happy Retirement 

สร้างพี่เลี้ยงทางการเงิน (Trainers) ไปแล้ว 

กว่า 5,800 คน สามารถส่งต่อความรู้ด้าน

การบริหารเงินแก่พนักงานในองค์กรต่างๆ  

SET Social Impact
กว่า 8 ปีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม 

SET Social Impact ให้เป็นแหล่งความรู้และสร้าง

เครือข่ายการพัฒนาสังคมผ่านช่องทางออนไลน์ 

เช่น เว็บไซต์ และ Facebook โดยให้ประชาชน

สามารถเข้าถึงความรู้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ

เพื่อสังคมและเรียนรู้กรณีศึกษาด้านการพัฒนา 

สังคมอย่างยั่งยืนของธุรกิจ เพื่อกระตุ้นให้เกิด 

แรงบันดาลใจและนาไปสู่การสร้างผลลัพธ์ทาง 

สังคมอย่างเป็นรูปธรรม 

SET Social Impact ยังเป็นตัวกลางเชื่อมโยง 

ผู้ประกอบการธุรกิจที่มีทรัพยากรและประสบการณ์

ให้มาร่วมกับผู้ประกอบการทางสังคมเพื่อให้เกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการพัฒนาที่สร้าง

การเปลี่ยนแปลง และการขยายผลลัพธ์ที่ดีทาง

สังคมเป็นทวีคูณผ่านกิจการเพื่อสังคม (Social 

Enterprise) ตั้งแต่ปี 2559 แพลตฟอร์ม SET Social  

Impact ช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไปแล้ว 

กว่า 116 ล้านบาท และมีกิจการเพื่อสังคมที่ได้รับ

ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของ SET 

Social Impact แล้ว 94 ราย โดยในปี 2563 มีการ

ดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้

การพัฒนาเพ่ือสังคมท่ีย่ังยืน

 การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสังคม 

(Ability Building)

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ  ส่ ง เ สริมศักยภาพ 

ผู้ประกอบการเพื่อสังคมผ่าน 3 หลักสูตร 

ได้แก่ 1) หลักสูตรอบรม SE101@University 

สาหรับโครงข่ายสถาบันอุดมศึกษา 2) หลักสูตร  

SE102 เพื่อติวเข้มทักษะผู้ประกอบการสู่ 

ความสาเร็จ และ 3) โครงการ Impact Gym  

เน้นการเรียนรู้แบบ Coaching & Mentoring 

จากผู้บริหารระดับสูงในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม  

เอ ไอ และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ซึ่งเป็น

ประโยชน์สาหรับผู้ประกอบการเพื่อสังคม 

ในการนาไปต่อยอดและปฏิบัติจริง 

 ปี 2563 SET Social Impact ขยายความร่วมมือ 

ไปสู่มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

และสถาบันอาศรมศิลป์ โดยจัดหลักสูตรอบรม  

SE101@University เพื่อเผยแพร่ความรู้เบื้องต้น 

เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมสาหรับนิสิต  

นักศึกษา ผู้ประกอบการ และประชาชนที่สนใจ 

เป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม อีกทั้งร่วมกับ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร SE102 สาหรับ

ผู้ประกอบการเพื่อสังคมให้สามารถนาความรู้ 

ไปต่อยอดและพัฒนาธุรกิจอย่างมีคุณภาพ

116 ล้านบาท

2.44 ล้านคน

มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก 

ดีลทางธุรกิจภายใต้แพลตฟอร์ม

SET Social Impact ระหว่างปี

2559 - 2563

จานวนประชากรวัยทางานที่ 

ได้รับความรู้ด้านการวางแผน

การเงินเพื่อวัยเกษียณผ่าน

โครงการ Happy Money, Happy 

Retirement 

ทั่วประเทศกว่า 2.44 ล้านคน โดยมีผู้เข้าชมและ

รับความรู้ผ่านเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียของ

โครงการ Happy Money, Happy Retirement 

แล้วกว่า 7 ล้านวิว

 Happy Money Application 

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนา “Happy Money 

Application’’ เพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมวินัย

ทางการเงินสาหรับทุกคน ผู้ใช้งานสามารถจด

บันทึกรายได้ค่าใช้จ่ายและทางบการเงินส่วน

บุคคลอย่างเป็นระบบ อีกทั้งมีโปรแกรมช่วย

วางแผนและวิเคราะห์สุขภาพการเงิน ซึ่งนาไป

สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเงินส่วน

บุคคล เพื่อให้มีเงินออมและสามารถบรรลุเป้า

หมายทางการเงิน ปี 2563 มียอดผู้ดาวน์โหลด

แอปพลิเคชัน รวม 108,031 คน
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ภาคผนวก
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สารบัญ
เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี
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สารจากกรรมการและผู้จัดการ
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กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน
การบริหารองค์กรอย่างย่ังยืน การสร้างคุณค่าตลาดทุน



 สาหรับโครงการ SET Social Impact Gym 

2020 ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรอาสาที่มา

ร่วมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิค 

การประกอบธุรกิจให้ประสบความสาเร็จแก่ 

ผู้ประกอบการเพื่อสังคม ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง 

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ จานวน 34 ท่าน

 การสร้างความร่วมมือระหว่างภาคสังคมและ

ภาคธุรกิจ (Workability) 

 แพลตฟอร์ม SET Social Impact เป็นตัวกลาง

แลกเปลี่ยนความรู้ นาเสนอข้อมูล และแสวงหา

ความร่วมมือ เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมร่วมกัน 

ผ่านกระบวนการร่วมออกแบบ (co-creation) 

การเสวนาระดมความคิดเห็น และประชุม

อภิปรายเพื่อหาทางออกร่วมกัน 

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เน้นผสานความร่วมมือ 

จากผู้ประกอบธุรกิจและกระตุ้นให้เกิดการ 

สร้างนวัตกรรมจากผู้ประกอบการเพื่อสังคม 

ผ่านความร่วมมือหรือดีลทางธุรกิจหลากหลาย

รูปแบบ ได้แก่ การจ้างงาน การสนับสนุนตลาด

และช่องทางการขาย การให้คาปรึกษาด้าน

ธุรกิจ รวมถึงการสนับสนุนเงินทุนแก่กิจการเพื่อ

สังคม เพื่อนาไปต่อยอดธุรกิจและพัฒนาสังคม

ในประเด็นต่างๆ เช่น การศึกษา เกษตรกรรม 

การพัฒนาชุมชม การช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อย

โอกาส และการจัดการสิ่งแวดล้อม ในปี 2563 

SET Social Impact ทาให้เกิดดีลทางธุรกิจ

กว่า 80 ครั้ง

กิจกรรมเพื่อสังคม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม 3 ด้าน 

ได้แก่ การส่งเสริมเยาวชนที่มีความสามารถด้าน

ดนตรีและกีฬา การบรรเทางานสาธารณภัยและ

เหตุภัยพิบัติ และการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ

ผู้ยากไร้ ในปี 2563 มีการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้

1. ส่งเสริมเยาวชนที่มีความสามารถด้านดนตรี

และกีฬา

 โครงการ SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนวิทยาลัย

ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ

ประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ 23 เพื่อเฟ้นหาเยาวชนที่มีทักษะ 

ทางดนตรีและส่งเสริมศักยภาพทางดนตรี 

สู่เวทีระดับประเทศและสากล อีกทั้งเป็นช่อง

ทางส่งเสริมการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

ของเยาวชน ในปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ได้ประชาสัมพันธ์และสื่อสารโครงการผ่านสื่อ

ดิจิทัลและเครือข่ายทางดนตรีเพื่อดึงดูดเยาวชน

ให้สมัครส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ โดยมี

จานวนผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจานวน 

659 ชิ้น เพิ่มขึ้น 17% จากปี 2562 

 โครงการ SET Table Tennis for Everyone

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนสมาคมกีฬาเทเบิล

เทนนิสแห่งประเทศไทย จัดโครงการ SET Star 

Junior Table Tennis ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพื่อ

พัฒนาศักยภาพของนักกีฬาเยาวชนเทเบิล

เทนนิส โดยมุ่งพัฒนาทักษะและความสามารถ

ของนักกีฬาผ่านการจัดการแข่งขันในรายการ

ต่างๆ ปี 2563 มีการจัดแข่งขันที่สาคัญ ได้แก่ 

รายการ SET All Thailand Table Tennis 

Championship 2020 Circuit 1 รายการ SET 

เพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วย 

พระราชทานประจาปี 2563 และรายการ  

SET Table Tennis Championship 2020  

@THAMMASAT

 นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังสนับสนุน

นักกีฬาเพื่อร่วมแข่งขันในรายการโอลิมปิค

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ก่อนสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรค COVID-19 รวมทั้งจัดอบรม 

เพิ่มศักยภาพผู้ตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส ตลอด

ระยะเวลา 7 ปี ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การ

สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โครงการนี้ช่วยสร้าง

โอกาสให้นักกีฬารุ่นใหม่และยกระดับศักยภาพ 

นักกีฬาเยาวชนไทยสู่การแข่งขันระดับ

นานาชาติ โดยมีนักกีฬาและประชาชนทั่วไป 

เข้าร่วมโครงการกว่า 28,000 คน

2. บรรเทางานสาธารณภัยและเหตุภัยพิบัติ

 จ า ก ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร แ พ ร่ ร ะ บ า ด ข อ ง 

โรค COVID-19 ทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2563  

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ริเริ่มโครงการ SET ร่วมใจ

สู้ภัย COVID-19 เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ได้รับ 

ผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าว ดังนี้

 บุคลากรทางการแพทย์

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบตู้พ่นฆ่าเชื้อโรค 

COVID-19 (CoviClear) ที่คิดค้นและพัฒนา 

โดยทีมวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหิดล พร้อมน้ายาพ่นฆ่าเชื้อที่ผ่านการรับรอง

จากองค์การอาหารและยา ให้แก่โรงพยาบาล

รัฐ 5 แห่งใน 5 จังหวัดที่มีการระบาดรุนแรง

ของโรค COVID-19 ได้แก่ โรงพยาบาล 

พระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี โรงพยาบาลวชิระ

ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลสมุทรปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางละมุง 

จังหวัดชลบุรี และโรงพยาบาลปัตตานี จังหวัด

ปัตตานี

 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบข้าวสารรวม 22.5 ตัน 

เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของโรค COVID-19 ให้แก่วัด 45 แห่ง 

ที่มีการจัดตั้งโรงทานตามพระราชดาริสมเด็จ 

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งแจกจ่าย 

อาหารให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ 

ในชุมชน 2 มื้อต่อวัน มีผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ

ประมาณ 22,500-45,000 คน

3. การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ยากไร้

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมสมทบทุนโครงการ 

“สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือ เพื่อมื้อน้อง’’ 

ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

(กสศ.) เพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านโภชนาการแก่

เด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

ระบาดของโรค COVID-19 พร้อมเชิญชวน

พนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ องค์กรภาค

ตลาดทุน และประชาชนที่สนใจร่วมสมทบทุน  

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการลดความเหลื่อมล้า 

ในสังคม โดยโครงการได้จัดสรรเงินบริจาค

ให้กับกลุ่มนักเรียนยากจนพิเศษที่มีภาวะ 

ทุพโภชนาการและเด็กเล็กระดับชั้นอนุบาล 1-3 

ทั่วประเทศก่อน

โครงการปันหุ้น ออมบุญ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Thailand Securities 

Depository: TSD) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดาเนิน

โครงการปันหุ้น ออมบุญ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ

รวบรวมหุ้นและเงินปันผลนาไปบริจาคให้แก่มูลนิธิ

สายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ซึ่งโครงการ 

ดังกล่าวยังช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดทา 

และส่งเอกสารการถือครองหุ้นที่จานวนน้อยกว่า  

100 หุ้น ในปี 2563 มีจานวนผู้บริจาคหุ้น 

และเงินปันผลสะสม 449 ราย รวม 550 รายการ 

คิดเป็นมูลค่ากว่า 11 ล้านบาท

28,000 คน

11ล้านบาท

จานวนนักกีฬาและประชาชน 
ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
SET Table Tennis for Everyone

มูลค่าหุ้นและเงินปันผล 

บริจาคสะสมจากโครงการ 

ปันหุ้น ออมบุญ
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สารจากประธานกรรมการ
สารจากกรรมการและผู้จัดการ

เกี่ยวกับ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ
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การจัดการสิ่งแวดล้อม 6.80%

8.48.6
7.8

25622561 2563

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
(หน่วย : ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)

สัดส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกจากการดาเนินงาน

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ลดลง 

จากปี 2562

การจัดการสิ่งแวดล้อมของตลาดหลักทรัพย์ฯ

การพัฒนาอาคารเขียว

ภาพรวมการด�าเนินงานปี 2563

สถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ทำาให้ภาพรวม
การใช้ทรพัยากรและพลังงานของตลาดหลักทรพัย์ฯ ลดลง
ตามประกาศภาวะฉุกเฉนิ และนโยบายการทำางานจากทีบ้่าน  
(Work from Home) นอกจากน้ี ตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ได้เพิ่มระดับความเข้มงวดของมาตรการด้านสุขภาวะ 
เพ่ือให้ม่ันใจว่าผู้ใช้อาคารจะได้รับความปลอดภัยสูงสุด 
สอดคล้องกับข้อบังคับด้านสาธารณสุขของภาครัฐ ขณะ
เดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงบริหารจัดการพลังงาน 
และทรัพยากรอย่างต ่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การดำาเนินงานและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน 
Leadership in Energy and Environmental Design 
(LEED) โดยปี 2563 มีผลการดำาเนินงานที่โดดเด่น ดังนี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการ 

สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานสากล  

อีกทั้งรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ 

เพื่อให้เกิดการกากับดูแลและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

โดยมีแนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ ดังนี้

1. ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการอาคาร เพื่อการใช้พลังงาน 

และทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

2. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจน

จัดทารายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางการประเมิน

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization)  

เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับวางแผนควบคุมและลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกอย่างต่อเนื่อง

อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลางการ

บริการด้านหลักทรัพย์และการลงทุน มีพื้นที่

ใช้สอยประมาณ 64,000 ตารางเมตร แบ่งเป็น

พื้นที่สานักงานและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ เช่น  

ห้องสมุดมารวย พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน  

INVESTORY แต่ละวันมีการใช้ไฟฟ้า น้าประปา และ

วัสดุสิ้นเปลือง โดยเฉพาะการใช้ไฟฟ้าจากเครื่อง

ปรับอากาศ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และไฟส่องสว่าง 

ในพื้นที่สานักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมีแผนการ

บารุงรักษาและดูแลอาคารให้มีการใช้ทรัพยากร

อย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม

แนวคิด Green Building โดยกาหนดเป้าหมายปี 

2563 เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากการดาเนินธุรกิจลง 3% มีผลการดาเนินงาน

ที่สาคัญ ดังนี้

การจัดการพลังงาน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสาคัญกับการออกแบบ

อาคาร โดยดูแลและบารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าที่

คานึงถึงการประหยัดพลังงานและนาเทคโนโลยีที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาลดการใช้ไฟฟ้าและน้ามัน

เชื้อเพลิง ปี 2563 มีการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้

 ปรับลดการทางานของอุปกรณ์ไฟฟ้า

 ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (แผงโซลาร์) 

โดยมีการจ่ายพลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 69,829 

กิโลวัตต์ชั่วโมง สามารถลดการซื้อไฟฟ้าลง 1% 

 รางวัลอาคารเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งาน "fitwel 
Award" ระดับสูงสุด 3 ดาว เป็นแห่งแรกในเอเชีย 
และเป็นแห่งแรกนอกทวีปอเมริกา 

 ผ่านเกณฑ์สำานักงานสีเขียว Green Office  
ประจำาปี 2563

 พัฒนาแพลตฟอร์มความร่วมมือการจัดการ 
ส่ิงแวดล้อม (Climate Care Collaboration Platform)

 ผ่านเกณฑ์ประเมินโครงการ ASEAN Building Fire 
Safety Awards 2020

3. ส่งเสริมกระบวนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4. สร้างความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรเพื่อลดผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อม

ปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านเกณฑ์ประเมินโครงการสานักงาน

สีเขียว (Green Office) ประจาปี 2563 และได้รับรางวัลอาคาร 

เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งาน "fitwel Award" ระดับสูงสุด 3 ดาว  

เป็นแห่งแรกในเอเชีย สะท้อนถึงการดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ที่ให้ความสาคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงสุขภาวะและ 

ความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร โดยปีที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ ฯ ยัง 

ผ่านเกณฑ์ประเมินโครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 

2020 ด้วย

 นาเทคโนโลยีมาช่วยลดการใช้น้ามันเชื้อเพลิง 

โดยเพิ่มจานวนรถยนต์ไฮบริดขึ้น 25% จากปี 

2561 เป็น 65% จากจานวนรถยนต์ขององค์กร

ทั้งหมด และติดตั้งจุดบริการอัดประจุไฟฟ้า  

(EV Charger) สาหรับรถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอิน

ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ จานวน  

3 ช่องจอด

ปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้พลังงานไฟฟ้ารวม  

7,819,829 กิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งเป็นผลรวม 

ของการซื้อไฟฟ้า 7,750,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง

และผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 69,829 

กิโลวัตต์ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม มาตรการอนุรักษ์

พลังงานภายใต้การประกาศภาวะฉุกเฉิน ทาให้การ

ซื้อไฟฟ้าลดลง 6.74% จากปีก่อน ช่วยประหยัด 

ค่าไฟฟ้าได้เท่ากับ 2,470,119 บาท ในขณะที่ปริมาณ

การใช้น้ามันเชื้อเพลิงรวมเท่ากับ 80,434 ลิตร 

ลดลง 2.14% จากปี 2562 ตามจานวนการเดินทาง 

เพื่อปฏิบัติงานที่ลดลงเช่นกัน

56 57รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2563

ภาคผนวก
สรุปผลการดำาเนินงาน GRI Standards Content Indexการจัดการส่ิงแวดล้อมการพัฒนาและดูแลพนักงาน การพัฒนาและดูแลสังคม

สารบัญ
เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี

สารจากประธานกรรมการ
สารจากกรรมการและผู้จัดการ

เกี่ยวกับ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน
การบริหารองค์กรอย่างย่ังยืน การสร้างคุณค่าตลาดทุน



การจัดการนำ้า
ตลาดหลักทรัพย์ฯ วางแผนการใช้น้าอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตั้งแต่การเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้า  

เช่น ระบบประปา สุขภัณฑ์ ก๊อกน้า อีกทั้งให้ความ

สาคัญกับการปรับปรุงและบารุงรักษาระบบบาบัด

น้าเสียด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้น้าเสีย 

ที่ผ่านการบาบัดแล้วสามารถนากลับมาใช้ในงาน

สาธารณูปโภคของอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น

 ปรับปรุงระบบกรองน้าทิ้ง (น้าเสียที่ผ่านการ

บาบัดแล้ว) โดยน้าที่ผ่านการกรองแล้วจะมี

คุณภาพสูงเทียบเท่ามาตรฐานน้าที่ผ่านการ 

กรองด้วยเครื่อง Reverse Osmosis (RO) สามารถ 

นากลับมาใช้ใหม่ (Reuse) ได้มากยิ่งขึ้น

 ปรับปรุงระบบบาบัดน้าเสียและระบบปรับ

สภาพน้า RO เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

ปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้น้าประปารวม 

42,256 ลูกบาศก์เมตร ลดลง 17.14% จากปี 2562 

ซึ่งเป็นผลมาจากจานวนผู้ใช้อาคารและกิจกรรมที่

ลดลงจากสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19

การจัดการขยะและของเสีย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีระบบการจัดการขยะและ 

ของเสียที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงรณรงค์ให้พนักงาน

ตระหนักถึงปัญหาขยะและมีส่วนร่วมในการลด 

การทิ้งและคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีด้วยแนวคิด 

“ขยะล่องหน” ภายใต้โครงการ Care the Whale 

เพื่อนาไปสู่เป้าหมาย Zero Waste to Landfill ในปี 

2563 มีการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้

 ร่วมมือกับเอสซีจีอย่างต่อเนื่องเพื่อนาขยะ 

ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตปูนซิเมนต์ 

เพื่อลดปัญหาจากการฝังกลบขยะ 

 เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติกเป็นขวดแก้ว

 แปรรูปขยะอินทรีย์เป็นปุ๋ยอินทรีย์

 ส่งเสริม ปลูกจิตสานึก และปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของพนักงานและผู้ใช้อาคาร เพื่อสร้าง 

ความร่วมมือในการลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม 

ด้วยเป้าหมายการทิ้งขยะฝังกลบให้เป็นศูนย์ 

(Zero Waste to Landfill)

ปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีปริมาณขยะรวม 

86,120 กิโลกรัม โดยในจานวนนี้ได้นาส่งขยะไปใช้

ประโยชน์ในการเป็นเชื้อเพลิงสาหรับกระบวนการ

ผลิตปูนซิเมนต์ จานวน 25,650 กิโลกรัม คิดเป็น 

29.78% ของปริมาณขยะรวม นอกจากนี้ ตลาด

หลักทรัพย์ฯ ยังมุ่งลดปริมาณขยะรวม โดยส่งเสริม

ให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและต่อยอดการ

ดาเนินโครงการ Care the Whale อย่างต่อเนื่อง

การจัดการก๊าซเรือนกระจก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกให้เท่ากับศูนย์ (carbon neutral) โดย

ในปี 2563 มีการจัดการก๊าซเรือนกระจกที่สาคัญ 

ดังนี้

 ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 

(scope 1) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทางอ้อม (scope 2) โดยควบคุมปริมาณการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมให้ไม่เกิน 5,398 ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (เทียบกับ 

ปีฐาน 2560)

 ดาเนินงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน โดยเฉพาะ

การใช้ไฟฟ้า (scope 2) ที่เป็นแหล่งกาเนิด 

ก๊าซเรือนกระจกถึง 95% ของปริมาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดขององค์กร 

 เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ 

ตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand  

Voluntary Emission Reduction Program: T-VER)  

โดยระหว่างปี 2561-2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ได้รับรองว่าสามารถลดปริมาณการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกสะสมจากการผลิตไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์และการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า

แบบ LED รวม 2,777 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทารายงานการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก ตามแนวทางการประเมินคาร์บอน 

ฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for  

Organization) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซ 

เรือนกระจก (อบก.) ซึ่งครอบคลุมการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกในทางตรงและทางอ้อม (Scope 

1 และ 2) โดยมีหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ทวนสอบ

และ อบก. เป็นผู้รับรองความถูกต้องของข้อมูล ในปี 

2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีปริมาณการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก รวม 4,056 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่าต่อปี ลดลง 298 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

ต่อปี คิดเป็น 6.80% จากปี 2562

~30%
สัดส่วนปริมาณขยะรวมที่นาไป 

เป็นเชื้อเพลิงสาหรับกระบวน 

การผลิตปูนซิเมนต์

การจัดหาท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

50,996
49,068

66%
57%

42,256

77%

25622561

25622561

2563

2563

สัดส่วนมูลค่าการจัดหาที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดแนวปฏิบัติการจัดหาที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย

สิ่งแวดล้อม โดยจัดทาคู่มือการจัดหาสีเขียว (Green 

Procurement Guidelines) เพื่อเป็นแนวทางในการ

จัดหาของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2563 ตลาด

หลักทรัพย์ฯ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าการจัดหา

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเท่ากับ 70% โดยมีการ

ดาเนินงาน ดังนี้

 เพิ่มจานวนคู่ค้าและรายการสินค้า / บริการ

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงฐาน

ข้อมูลสินค้าและบริการสีเขียวเพื่อเป็นทาง

เลือกในการจัดหาของพนักงาน

 ทบทวนแนวปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ในข้อกาหนดการว่าจ้าง (TOR) ของกลุ่มสินค้า

และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้

คู่ค้าตระหนักและคานึงถึงการเลือกใช้วัสดุ

และการให้บริการที่คานึงถึงผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม เช่น การงดใช้วัสดุตกแต่งที่ทา

จากโฟมและพลาสติก การเลือกใช้วัสดุจาก

ธรรมชาติ หรือใช้วัสดุรีไซเคิล การกาหนดให้

วัสดุที่ใช้ให้สามารถต่อยอดโดยการนาไปใช้ซ้า  

(Reuse) หรือสร้างประโยชน์ต่อสังคมหลังการ

ให้บริการ

 สื่อสารแนวทางการจัดหาที่เป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อมให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่าง

ต่อเนื่อง

ปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมูลค่าการจัดหาที่เป็น 

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมเท่ากับ 77% (เป้าหมาย 

ที่กาหนดคือ 70%) โดยเพิ่มขึ้น 10.85% จากปี 

2562 และมีรายชื่อคู่ค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

รวม 129 ราย เพิ่มขึ้น 4 รายจากปี 2562 ทั้งนี้ ตลาด

หลักทรัพย์ฯ จะเพิ่มมูลค่าการจัดหากลุ่มสินค้า 

และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น

อย่างต่อเนื่อง

ปริมาณการใช้น้าประปา
(หน่วย : ลูกบาศก์เมตร)
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ภาคผนวก
สรุปผลการดำาเนินงาน GRI Standards Content Indexการจัดการส่ิงแวดล้อมการพัฒนาและดูแลพนักงาน การพัฒนาและดูแลสังคม

สารบัญ
เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี

สารจากประธานกรรมการ
สารจากกรรมการและผู้จัดการ

เกี่ยวกับ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน
การบริหารองค์กรอย่างย่ังยืน การสร้างคุณค่าตลาดทุน



การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ 
เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับบริษัทจดทะเบียน 

ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคสังคม เพื่อส่งเสริม

การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก

กระบวนการดาเนินธุรกิจและกิจกรรมในชีวิต 

ประจาวันผ่านแพลตฟอร์มความร่วมมือด้านการ

จัดการสิ่งแวดล้อม (Climate Care Collaboration 

Platform) ประกอบด้วย 3 ภารกิจสาคัญ ได้แก่

 โครงการ Care the Bear "Change the Climate 

Change"

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้บริษัท 

จดทะเบียนและองค์กรที่สนใจมีส่วนร่วม 

ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ

จัดงานประชุมหรือกิจกรรมผ่านหลักการ  

6 cares โดยนาผลการดาเนินงานมาคานวณ

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก เพื่อนาไปวิเคราะห์ 

ประเมิน และบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น ปี 2563 โครงการ Care the Bear  

มีพันธมิตรในโครงการรวม 76 องค์กร ร่วมกัน

ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 8,009.98 ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 

ที่มีอายุ 10 ปี จานวน 889,997 ต้น

12,323
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

ที่ลดได้จากแพลตฟอร์มความ

ร่วมมือด้านการจัดการ 

สิ่งแวดล้อม

 โครงการ Care the Whale "ขยะล่องหน"

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ และภาคธุรกิจย่านถนน

รัชดาภิเษก ร่วมกับภาครัฐและภาคสังคม  

ส่งเสริมการจัดการขยะและของเสียแบบ 

บูรณาการบนถนนรัชดาภิเษก ผ่านหลักการ

ดาเนินงาน 3 M ได้แก่ 1) Module: การร่วมกัน 

วางแผน พัฒนานโยบาย รวมทั้งแลกเปลี่ยน

องค์ความรู้ การดาเนินงาน และประเมินผล

การบริหารจัดการการคัดแยกขยะร่วมกัน  

2) Monitor: การติดตามเพื่อลดปริมาณก๊าซ 

เรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม โดยนาผลประเมิน 

ไปวิเคราะห์และปรับปรุงการดาเนินงานอย่าง

ต่อเนื่อง 3) Multiply: การร่วมกันรณรงค์และ

สื่อสารเพื่อให้เกิดความร่วมมือ การขยายองค์

ความรู้ และสร้างผลลัพธ์การบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2563 

โครงการ Care the Whale มีพันธมิตรใน

โครงการรวม 23 องค์กร และมี 14 องค์กร

ธุรกิจบนถนนรัชดาภิเษกที่ดาเนินการผ่าน

หลักการ 3M ร่วมกันลดปริมาณก๊าซเรือน

กระจกได้ 4,268.50 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ที่มีอายุ 10 ปี จานวน 

474,277 ต้น

 โครงการ Care the Wild "ปลูกป้อง"

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาแพลตฟอร์ม 

ระดมทุนเพื่อการเพิ่มพื้นที่ป่าตั้งแต่การปลูกใหม่  

การปลูกเสริม การดูแลต้นไม้ และมีเป้าหมาย

ว่าต้นไม้ที่ปลูกต้องรอดและเติบโต 100% 

โครงการดังกล่าวได้ร่วมมือกับเครือข่าย  

“ทีมปลูกป้อง” จากองค์กรภาครัฐและเอกชน 

โดยผู้ร่วมโครงการสามารถเลือกพื้นที่ป่าที่

ต้องการปลูกและสมทบทุน เพื่อปลูกและ

ดูแลต้นไม้ผ่านแอปพลิเคชัน Care the Wild 

นอกจากนี้ ผู้ที่สมทบทุนยังสามารถติดตาม

สถานะและตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ 

ผลการดาเนินงานทุก 6 เดือน เช่น สถานที่ปลูก  

วันเดือนปีที่ปลูก โดยผู้สมทบทุนจะได้รับ

ข้อมูลดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชัน Care the Wild  

เช่นกัน ในปี 2563 โครงการ Care the Wild  

มีพันธมิตรในโครงการรวม 15 องค์กร 

ครอบคลุมพื้นที่ปลูกป่าใน 6 พื้นที่จานวน  

138 ไร่ และปลูกต้นไม้ไปแล้ว 5,000 ต้น ได้แก่ 

พื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขาหัวคน จังหวัดราชบุรี 

จานวน 10 ไร่ โดย บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

เป็นผู้สนับสนุนทุน และพื้นที่ป่าดอยอินทรีย์  

จังหวัดเชียงราย จานวน 15 ไร่ โดยตลาด 

หลักทรัพย์ฯ เป็นผู้สนับสนุน ผลการดาเนินงาน

ดังกล่าว สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ได้ 45 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

โดยทั้ง 3 โครงการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ 

พันธมิตรจากภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคสังคม 

รวม 114 องค์กร ช่วยกันลดปริมาณก๊าซ 

เรือนกระจกได้ 12,323.48 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 10 ปี จานวน 

1,369,274 ต้น
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ภาคผนวก
สรุปผลการดำาเนินงาน GRI Standards Content Indexการจัดการส่ิงแวดล้อมการพัฒนาและดูแลพนักงาน การพัฒนาและดูแลสังคม

สารบัญ
เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี

สารจากประธานกรรมการ
สารจากกรรมการและผู้จัดการ

เกี่ยวกับ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน
การบริหารองค์กรอย่างย่ังยืน การสร้างคุณค่าตลาดทุน



สรปุผลการดำาเนินงานด้านความย่ังยืนของตลาดหลกัทรัพย์ฯ
ประเด็นสำาคัญ ตัวชี้วัด

ผลการดำาเนินงาน

หน่วย 2561 2562 2563

ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

ภาพรวมการดาเนิน
งานทางการเงิน

รายได้จากการดาเนินงาน ล้านบาท  5,722  5,890  6,548 

รายได้อื่น1 ล้านบาท  270  448  163 

รายได้(ขาดทุน)จากเงินลงทุน ล้านบาท  586  948  (364) 

ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน ล้านบาท  3,978  4,217  4,289 

เงินสมทบกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ล้านบาท   -  5,700  362 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ล้านบาท  479  214  378 

อัตราส่วนทางการเงิน 
ที่สาคัญ

การเติบโตของรายได้รวม %  3.90  10.76  (12.89) 

การเติบโตของรายได้จากการดาเนินงาน %  14.34  2.94  11.17 

อัตราค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการดาเนินงาน %  69.48  71.60  65.50 

อัตรากาไรสุทธิ2 %  29.72  (35.67)  21.33 

การบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน

การกากับดูแลกิจการ
ที่ดี

อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ยของคณะกรรมการ % 91 88 97

จานวนของข้อร้องเรียนหรือกรณีเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการดาเนินธุรกิจ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

กรณี 0 0 0

จานวนของข้อร้องเรียนหรือกรณีที่เกิดจากการละเมิดหลักเกณฑ์การได้มา 
หรือจาหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

กรณี 0 0 0

จานวนของข้อร้องเรียนหรือกรณีเกี่ยวกับการละเมิดใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงาน 

กรณี 0 0 0

การบริหารความเสี่ยง
อย่างยั่งยืน

จานวนของกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ขัดข้องหรือ 
เหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์

กรณี 0 0 0

จานวนของผู้ติดเชื้อ COVID-19 จากการมาปฏิบัติงานหรือใช้บริการ 
ในอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

กรณี  -  - 0

สินค้า บริการ และ
นวัตกรรม 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จานวนของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืน SETTHSI บริษัท 45 53 58

สัดส่วนของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหุ้นที่อยู่ในดัชนี SETTHSI %  53.43  55.70  61.00 

การสร้างคุณค่าตลาดทุน

การพัฒนา 
บริษัทจดทะเบียน 
และผู้ประกอบการ

จานวนของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน บริษัท  79  98  124 

สัดส่วนของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหุ้นที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน %  59.80  65.00  69.00 

จานวนของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกคัดเลือกอยู่ในดัชนีความยั่งยืน  
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)

บริษัท  19  20  21 

สัดส่วนของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหุ้นที่อยู่ในดัชนีความยั่งยืน DJSI %  42.80  43.00  40.26 

คะแนนเฉลี่ยการประเมินรายงานการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) %  81  82  83 

สัดส่วนของบริษัทจดทะเบียนที่รายงานความยั่งยืนตามมาตรฐานของ GRI Standards %  13  14  17 

จานวนของผู้เข้าถึงข้อมูลและความรู้ผ่านเว็บไซต์ห้องเรียนผู้ประกอบการ วิว   -   - 331,552.00 

การพัฒนาศักยภาพ 
ของผู้ประกอบวิชาชีพ

จานวนผู้เข้ารับการทดสอบหลักสูตรผู้ประกอบวิชาชีพ คน  48,650  38,442  22,128 

จานวนผู้ดาวน์โหลดเพื่อใช้งานระบบ Professional Link Platform  
(แอปพลิเคชัน Prof. Link) 

คน   -   -  10,644 

จานวนของผู้เข้าร่วมโครงการ Young Financial Star Competition (YFS)3 คน  6,600  5,700 n/a

การส่งเสริมความรู้
และขยายฐานผู้ลงทุน
คุณภาพ

จานวนของผู้เข้าถึงข้อมูลและความรู้ผ่านเว็บไซต์ห้องเรียนผู้ลงทุน ล้านวิว  17  23  46 

สัดส่วนของผู้ลงทุนบุคคลที่อยู่นอกพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
จากจานวนผู้ลงทุนบุคคลทั่วประเทศ

%   -   -  65 

การพัฒนาและดูแลพนักงาน % % %

การบริหารทรัพยากร
บุคคล

พนักงานชาย คน / % 231 31 237 32 244 32

พนักงานหญิง คน / % 513 69 508 68 509 68

จานวนพนักงานรวม คน / % 744 100 745 100 753 100

ประเด็นสำาคัญ ตัวชี้วัด
ผลการดำาเนินงาน

หน่วย 2561 2562 2563

การบริหารทรัพยากร
บุคคล

สัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานจาแนกตามเพศ หญิง : ชาย 0.82 : 1 0.81 : 1 0.82 : 1

จานวนกรณีหรือเหตุการณ์บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการทางานของพนักงาน กรณี 0 0 0

ค่าเฉลี่ยความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร % 74 n/a 78

อัตราการลาออกของพนักงาน % 4.6 5.0 3.0

การพัฒนาศักยภาพ
พนักงาน

ค่าใช้จ่ายจากการพัฒนาพนักงาน ล้านบาท 33.10 35.40 34.70

จานวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของผู้บริหารและพนักงาน ชั่วโมง/คน/ปี 57 64 54

การพัฒนาและดูแลสังคม

การส่งเสริมความรู้
ทางการเงินสาหรับ
ประชาชน

จานวนผู้ที่เข้าถึงเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ด้านตลาดทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ4 คน 900,000 1,046,800 1,123,333 

จานวนผู้ที่ได้รับความรู้ด้านการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ 
ผ่านโครงการ Happy Money, Happy Retirement

คน 830,000 2,160,000 2,445,731 

การพัฒนา 
เพื่อสังคมที่ยั่งยืน

มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากดีลทางธุรกิจภายใต้แพลตฟอร์ม SET Social Impact ล้านบาท 44.46 52.11 20.00 

จานวนของกิจการเพื่อสังคมที่ได้รับประโยชน์จากแพลตฟอร์ม SET Social Impact ราย - - 94 

จานวนของหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นพันธมิตรของแพลตฟอร์ม SET Social Impact แห่ง 138 156 250 

จานวนของการเข้าชมเว็บไซต์ SET Social Impact วิว 228,000 120,160 192,798 

จานวนหุ้นบริจาคสะสมผ่านโครงการปันหุ้นออมบุญ หุ้น 1,012,976 2,001,622 2,517,773 

การจัดการสิ่งแวดล้อม

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 1 ตัน
คาร์บอนได
ออกไซด์

เทียบเท่าต่อปี

175 205 174 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 2 5,013 4,837 3,882 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมขอบเขตที่ 1 และ 2 5,188 5,042 4,056 

ปริมาณการซื้อไฟฟ้า
กิโลวัตต์-

ชั่วโมง

8,613,000 8,310,000 7,750,000

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ 66,867  74,092 69,829 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม 8,679,867  8,384,092 7,819,829 

ปริมาณการใช้น้ามันดีเซล

ลิตร

28,263 24,350 22,757

ปริมาณการใช้น้ามันเบนซิน 43,357 57,840 57,677 

ปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงรวม 71,620 82,190 80,434 

ปริมาณการใช้น้าประปา

ลูกบาศก์เมตร

49,068 50,996 42,256 

ปริมาณน้าทิ้ง 14,583 15,299 12,677 

ปริมาณน้าทิ้งที่นากลับมาใช้ใหม่5 2,996 2,250 n/a

ปริมาณขยะทั่วไป

ตัน

98.53 82.74 24.16 

ปริมาณขยะรีไซเคิล 24.02 38.16 33.62 

ปริมาณขยะอินทรีย์ 22.58 35.58 28.08 

ปริมาณขยะอันตราย 0.25 0.48 0.26 

ปริมาณขยะรวม 145.38 156.96 86.12 

ปริมาณขยะที่นาไปเป็นเชื้อเพลิงสาหรับกระบวนการผลิตปูนซิเมนต์ - 39.73 25.65 

การจัดหาที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม

สัดส่วนของมูลค่าการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม % 57.00 66.00 77.00

การสร้างเครือข่าย 
และความร่วมมือ 
เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกจากแพลตฟอร์มความร่วมมือด้านการจัดการ 
สิ่งแวดล้อม (Climate Care Collaboration Platform)

ตัน
คาร์บอนได
ออกไซด์

เทียบเท่าต่อปี

- - 12,323

หมายเหตุ
1 รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากการเผยแพร่ความรู้การลงทุน รายได้จากการจัดกิจกรรมทางการตลาด รายได้ค่าธรรมเนียมบริหารและจัดการกองทุน เป็นต้น
2 อัตรากาไรสุทธิ คานวณจาก รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย-สุทธิ ต่อรายได้รวม
3 ปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ งดจัดโครงการ Young Financial Star Competition (YFS) เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19
4 แหล่งเรียนรู้ด้านตลาดทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ ห้องสมุดมารวยและพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY 
5 ปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับปรุงระบบบาบัดน้าเสียให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
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GRI Content Index
GRI Standards Disclosure

Page 
Number

 URL / Memo
SDG Mapping Linked 

to Disclosure

GRI 101: Foundation 2016

GRI 102: General Disclosures 2016

Organizational profile    

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

102-2 Activities, brands, products, and services 7

102-3 Location of headquarters 7

102-4 Location of operations 7

102-5 Ownership and legal form 7

102-6 Markets served 7

102-7 Scale of the organization 9

102-8 Information on employees and other workers 45 Goal 8: Decent work and economic 
growth - Employment

102-9 Supply chain 8-9

102-10 Significant changes to the organization and its supply chain 8-9

102-11 Precautionary Principle or approach 29-31

102-12 External initiatives 18

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 4-5

102-15 Key impacts, risks, and opportunities 14

Ethics and integrity

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 45

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 26 Goal 16: Peace, Justice and Strong 
institutions - Ethical and lawful behavior

Governance

102-18 Governance structure 21

102-19 Delegating authority 22-23

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

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

p1.html

102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics 10-11 Goal 16: Peace, Justice and Strong 
institutions - Inclusive decision making

102-22 Composition of the highest governance body and its committees 21 Goal 16: Peace, Justice and Strong 
institutions - Inclusive decision making

102-23 Chair of the highest governance body https://www.set.or.th/en/
about/overview/board_p1.

html

102-24 Nominating and selecting the highest governance body 21 Goal 16: Peace, Justice and Strong 
institutions - Inclusive decision making

102-25 Conflicts of interest 25 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

22

102-27 Collective knowledge of highest governance body 24

102-28 Evaluating the highest governance body’s performance 23

102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social 
impacts

16-17 Goal 16: Peace, Justice and strong 
institutions - Inclusive decision making

102-30 Effectiveness of risk management processes 29

102-31 Review of economic, environmental, and social topics 18

GRI Standards Disclosure
Page 

Number
 URL / Memo

SDG Mapping Linked 
to Disclosure

Governance

102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting 4

102-33 Communicating critical concerns 26

102-34 Nature and total number of critical concerns 26

102-35 Remuneration policies 23

102-36 Process for determining remuneration 23

102-37 Stakeholders’ involvement in remuneration 23 Goal 16: Peace, Justice and strong 
institutions - Inclusive decision making

102-38 Annual total compensation ratio 2020 SET Annual Report, p.61

Stakeholder engagement
102-40 List of stakeholder groups 10-11

102-41 Collective bargaining agreements 48 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 10-11

102-44 Key topics and concerns raised 10-11

Reporting practice

102-45 Entities included in the consolidated financial statements 12-13

102-46 Defining report content and topic Boundaries 18

102-47 List of material topics 18

102-48 Restatements of information 19

102-49 Changes in reporting 18

102-50 Reporting period 2

102-51 Date of most recent report 2

102-52 Reporting cycle 2

102-53 Contact point for questions regarding the report 3

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 2

102-55 GRI content index 64-67

102-56 External assurance No

GRI 200: Economic Topics

GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 18

103-2 The management approach and its components 16

103-3 Evaluation of the management approach 17

GRI 201: Economic Performance 2016

201-1 Direct economic value generated and distributed 9 Goal 8: Decent work and economic 
growth - Economic performance

201-2 Financial implications and other risks and opportunities due to 
climate change

60-61

201-3 Defined benefit plan obligations and other retirement plans 48

GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016

203-1 Infrastructure investments and services supported 32-33 Goal 9: Build resilient infrastructure, 
promote inclusive and sustainable 
industrialization and foster innovation 
- Infrastucture investment

203-2 Significant indirect economic impacts 17 Goal 8: Decent work and Economic 
growth - Indirect impact on job creation
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ขอบเขตการรายงาน
 1 

มกราคม– 31 นวาคม 2563 

 

(material topics)  

น

ณ

10-11

10-11

14-16
Number of listed 
companies 
in the Dow Jones 
Sustainability 
Indices (DJSI), 
the highest 
in ASEAN  

การบร�หารจัดการองคกรอยางยั่งยืน

การสรางคุณคาตลาดทนุ

 ห น

 ห SETSMART และ

 ต

ง

แนวทางและรูปแบบการรายงาน
GRI 

Standards ร  (Core) 

UN Sustainable 

Development Goals (SDGs) โ รายงาน

 (Sustainability Report)

ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
ร�วมรักษ�สิ�งแวดล�อม ด�วยการใช�กระดาษ Econic paper

และใช�หมึกที่ผลิตจากเมล็ดถั่วเหลือง (Soy Ink)
ช�วยลดการปล�อยก�าซ CO

2
 147.9 กิโลคาร�บอน

0.73 KgCO
2
eq/เล�ม

GRI Standards Disclosure
Page 

Number
 URL / Memo

SDG Mapping Linked 
to Disclosure

GRI 205: Anti-corruption 2016

205-1 Operations assessed for risks related to corruption 30 Goal 16: Peace, justice and strong 
institutions - Anti-corruption

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

25 Goal 16: Peace, justice and strong 
institutions - Anti-corruption

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 25 Goal 16: Peace, justice and strong 
institutions - Anti-corruption

GRI 300: Environment Topics

GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 18

103-2 The management approach and its components 57

103-3 Evaluation of the management approach 17

GRI 302: Energy 2016

302-1 Energy consumption within the organization 57 Goal 12: Ensure sustainable 
consumption - Energy efficiency

302-4 Reduction of energy consumption 57 Goal 12: Ensure sustainable 
consumption - Energy efficiency

302-5 Reductions in energy requirements of products and services 57 Goal 12: Ensure sustainable 
consumption - Energy efficiency

GRI 305: Emissions 2016

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 58 Goal 13: Take urgent action to combat 
climate and its impacts - GHG emissions

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 58 Goal 13: Take urgent action to combat 
climate and its impacts - GHG emissions

305-5 Reduction of GHG emissions 58 Goal 13: Take urgent action to combat 
climate and its impacts - GHG emissions

GRI 306: Effluents and Waste 2016

306-2 Waste by type and disposal method 58 Goal 3: Good health and well being - Waste 
Goal 12: Ensure sustainable 
consumption - Waste

GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016
308-2 Negative environmental impacts in the supply chain and actions taken 59

GRI 400: Social Topics

GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 18

103-2 The management approach and its components 45,51

103-3 Evaluation of the management approach 17

GRI 401: Employment 2016
401-1 New employee hires and employee turnover 48

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

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

GRI 404: Training and Education 2016

404-1 Average hours of training per year per employee 48 Goal 8: Decent work and economic 
growth - Employee training and education

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

49 Goal 8: Decent work and economic 
growth - Employee training and education

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016

405-1 Diversity of governance bodies and employees 21, 45 Goal 8: Decent work and economic 
growth - Diversity and equal opportunity 

405-2 Ratio of basic salary and remuneration of women to men 48 Goal 8: Decent work and economic 
growth - Diversity and equal opportunity 

GRI Standards Disclosure
Page 

Number
 URL / Memo

SDG Mapping Linked 
to Disclosure

GRI 417: Marketing and Labeling 2016

417-1 Requirements for product and service information and labeling 32 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

25 Goal 16: Peace, Justice and Strong 
institutions - Protection of privacy

GRI Sector Disclosures: Financial Services
Product and Service Labeling 

FS10 Percentage and number of companies held in the institution's 
portfolio with which the reporting organization has integrated on 
environmental or social issues

38 Goal 10: Reduce inequality within and 
among countries - Responsible finance

FS11 Percentage of assets subject to positive and negative environmental 
or social screening 

38 Goal 10: Reduce inequality within and 
among countries - Responsible finance

Local Communities
FS14 Initiatives to improve access to financial services for disadvantaged 

people 
42 Goal 10: Reduce inequality within and 

among countries - Access to financial 
services
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