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ฉบบัที ่107/2565                            
12 ธนัวาคม 2565 

 

บจ. ไทยครองแชมป์เข้าดชันี DJSI สงูสดุในอาเซียนต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 9 
 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เผยบริษทัจดทะเบียนไทย (บจ.) ยงัคงมีพฒันาการด้านความยัง่ยืนท่ีโดดเด่นในระดบัสากล 
ในปี 2565 น้ี  บจ. ไทย 26 แห่ง ได้ร ับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีความยัง่ยืนดาวโจนส์ (Dow Jones 
Sustainability Indices:  DJSI)  ไ ด้แ ก่  ADVANC, AOT, BANPU, BDMS, BJC, BTS, CPALL, CPF, CPN, CRC, 
DELTA, EGCO, GPSC, HMPRO, IRPC, IVL, KBANK, MINT, PTT, PTTGC, SCB, SCC, SCGP, TOP, TRUE และ 
TU ในจ านวนน้ี มี บจ. ท่ีได้รบัการคดัเลือกเข้าใหม่ 3 บริษทั ได้แก่ CRC, GPSC และ SCGP โดยประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีมี บจ. ได้รบัคดัเลือกสูงสุดในอาเซียนต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 9 สะท้อนถึง บจ. ไทยมุ่งมัน่ให้ความส าคญักบั
การด าเนินธรุกิจอย่างสมดลุทัง้ธรุกิจและสงัคม สรา้งความเช่ือมัน่ในสายตาผูล้งทุนทัง้ในและต่างประเทศ  
  
นายภากร ปีตธวชัชยั กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การขบัเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่
ความยัง่ยนื (Sustainable Capital Market) เป็นภารกจิทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหค้วามส าคญั โดยสง่เสรมิใหผู้ล้งทุนตระหนกั
ถึงความส าคญัของการลงทุนทีย่ ัง่ยนื รวมทัง้สนับสนุนให้ บจ. ด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนื ซึ่งจะสะท้อนมูลค่าทีแ่ท้จรงิของ
กจิการใหเ้ตบิโตอย่างสมดุล โดยทีผ่่านมา บจ. ไทยไดร้บัเชญิใหเ้ขา้ร่วมประเมนิความยัง่ยนืในระดบัสากลทัง้จาก MSCI, 
FTSE และ S&P Global มาอย่างต่อเนื่อง ส าหรบัผลการคดัเลอืกหุน้เขา้สูด่ชันีความยัง่ยนื DJSI ประจ าปี 2565 โดย S&P 
Global พบว่าม ีบจ. ไทยถึง 26 บรษิัท ที่ได้รบัการคดัเลอืกเขา้สู่ดชันี ซึ่งเป็นจ านวนสูงสุดในอาเซยีนต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 
ในขณะที่ดัชนี FTSE4Good Index และ MSCI ESG Universal Index มี บจ. อยู่ในดัชนีฯ จ านวน 40 และ 42 บริษัท
ตามล าดบั ซึง่เป็นจ านวนทีส่งูทีสุ่ดในอาเซยีนเช่นเดยีวกนั สะทอ้นถงึความมุ่งมัน่และการใหค้วามส าคญัของ บจ. ในการ
ด าเนินงานด้านความยัง่ยนื โดยที่ผ่านมาตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้เตรยีมความพรอ้มใหบ้รษิทักา้วไปสู่ดชันีสากลเพื่อสรา้ง
ความน่าสนใจในการลงทุน รวมถงึการเชื่อมโยงขอ้มลู ESG Information ของผูป้ระเมนิผลการด าเนินงานดา้นความยัง่ยนื
ระดบัโลก (Sustainability Rating Agencies) ใหผู้ล้งทุนไทยสามารถตดิตามขอ้มลูไดโ้ดยสะดวก  
 
“การด าเนินธุรกจิโดยค านึงถงึ ESG นอกจากจะเป็นการบรหิารความเสีย่งซึง่ถอืเป็นเกราะป้องกนัธุรกจิใหก้า้วผ่านวกิฤต
ต่างๆ ไดแ้ลว้ ยงัเป็นการเพิม่โอกาสและเสรมิสร้างศกัยภาพทางการแข่งขนั และสรา้งความเชื่อมัน่ต่อผูม้สี่วนได้เสยีทุก
ภาคส่วนอกีดว้ย การที ่บจ. ไทยไดร้บัคดัเลอืกเป็นสมาชกิของดชันีความยัง่ยนื DJSI เพิม่ขึน้ต่อเนื่อง สะทอ้นใหเ้หน็ว่า
ธุรกิจให้ความส าคญัทัง้การสร้างผลประกอบการที่ดีควบคู่ไปกบัการด าเนินงานด้าน ESG ซึ่งการประเมินปีล่าสุด S&P 
Global ได้ยกระดบัมาตรฐานหลายประเดน็ เช่น การด าเนินธุรกจิเพื่อมุ่งสู่การลดก๊าซเรือนกระจกสุทธเิป็นศูนย์ (Net-Zero 
Commitment) การเปิดเผยข้อมูลเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามมาตรฐาน Task Force on Climate-Related 
Financial Disclosures (TCFD) และการด าเนินงานโดยค านึงถึงความปลอดภยัและอาชวีอนามยั เป็นต้น ดงันัน้ บรษิัททีม่ี
การปรบัตวัในกระบวนการด าเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทานใหส้อดรบักบัประเดน็ดงักล่าว นอกจากจะสรา้งผลกระทบเชงิบวก
ให้กบัตวัธุรกจิเองแล้ว ยงัช่วยเพิ่มความน่าสนใจของตลาดทุนไทยและความน่าเชื่อถือในสายตาของผู้ลงทุนทัง้ในและ
ต่างประเทศอกีดว้ย” นายภากรกล่าว 
 
บจ. ไทย 26 แห่งทีไ่ดร้บัคดัเลอืกเป็นสมาชกิของดชันีความยัง่ยนื DJSI ไดแ้ก่ ADVANC, AOT, BANPU, BDMS, BJC, 
BTS, CPALL, CPF, CPN, CRC, DELTA, EGCO, GPSC, HMPRO, IRPC, IVL, KBANK, MINT, PTT, PTTGC, SCB, 
SCC, SCGP, TOP, TRUE, และ TU ในจ านวนนี้ม ีบจ. ที่ได้รบัการคดัเลือกเข้าใหม่ 3 แห่ง ได้แก่ CRC, GPSC และ 
SCGP และ 11 แห่ง อยู่ในดชันีกลุ่ม DJSI World ซึง่เป็นบรษิทัชัน้น าระดบัโลกทีม่ศีกัยภาพทัง้ในดา้นขนาดและผลการ 
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ประเมนิความยัง่ยนื ไดแ้ก่ ADVANC, AOT, CPALL, CPN, DELTA, IVL, KBANK, PTT, PTTGC, SCB และ SCC 
ทัง้นี้ การประกาศรายชื่อสมาชกิในกลุ่ม DJSI ในครัง้นี้จะมผีลตัง้แต่วนัที ่19 ธนัวาคม 2565 เป็นตน้ไป 
 

“SET…Make it Work for Everyone” 
 

สือ่มวลชนสอบถามขอ้มลูไดท้ีฝ่่ายสือ่สารองคก์ร อรสริ ิบุญแตม้ 0 2009 9487 / ณฐัยา เมอืงแมน 0 2009 9488 / 
กนกวรรณ เขม็มาลยั 0 2009 9478 
 

เอกสารแนบประกอบข่าว SET Release ฉบบัท่ี 107/2565 
 
บจ. ไทยท่ีได้รบัคดัเลือกเป็นสมาชิก DJSI ประจ าปี 2565 ได้แก่  

กลุ่มดชันี DJSI World 11 บริษทั ไดแ้ก่  
1) บมจ. แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ (ADVANC)         2) บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT) 
3) บมจ. ซพี ีออลล ์(CPALL)     4) บมจ. เซน็ทรลัพฒันา (CPN) 
5) บมจ. เดลตา้ อเีลคโทรนิคส ์(ประเทศไทย) (DELTA)    6) บมจ. อนิโดรามา เวนเจอรส์ (IVL) 
7) บมจ. ธนาคารกสกิรไทย (KBANK)    8) บมจ. ปตท. (PTT) 
9) บมจ. พทีที ีโกลบอล เคมคิอล (PTTGC)              10) บมจ. เอสซบี ีเอกซ ์(SCB) 
11) บมจ. ปนูซเิมนตไ์ทย (SCC) 

กลุ่มดชันี DJSI Emerging Markets 25 บริษทั ไดแ้ก่  
1) บมจ. แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ (ADVANC)   2) บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT)  
3) บมจ. บา้นป ู(BANPU)      4) บมจ. กรุงเทพดุสติเวชการ (BDMS) 
5) บมจ. เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์(BJC)     6) บมจ. บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์(BTS) 
7) บมจ. ซพี ีออลล ์(CPALL)     8) บมจ. เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร (CPF) 
9) บมจ. เซน็ทรลัพฒันา (CPN)     10) บมจ. เซน็ทรลั รเีทล คอรป์อเรชัน่ (CRC) 
11) บมจ. ผลติไฟฟ้า (EGCO)     12) บมจ. โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่(GPSC) 
13) บมจ. โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร ์(HMPRO)     14) บมจ. ไออารพ์ซี ี(IRPC) 
15) บมจ. อนิโดรามา เวนเจอรส์ (IVL)    16) บมจ. ธนาคารกสกิรไทย (KBANK) 
17) บมจ. ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล (MINT)    18) บมจ. ปตท. (PTT) 
19) บมจ. พทีที ีโกลบอล เคมคิอล (PTTGC)   20) บมจ. เอสซบี ีเอกซ ์(SCB) 
21) บมจ. ปนูซเิมนตไ์ทย (SCC)    22) บมจ. เอสซจี ีแพคเกจจิง้ (SCGP) 
23) บมจ. ไทยออยล ์(TOP)     24) บมจ. ทร ูคอรป์อเรชัน่ (TRUE) 
25) บมจ. ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป (TU) 
 
ทัง้นี้ ยงัมบีรษิทัไทยอกี 1 แหง่ ทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยซึง่ไดร้บัการคดัเลอืกเขา้ดชันี 
DJSI คอื บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ  
 
วธิกีารคดัเลอืกสมาชกิดชันี DJSI ในปี 2565 คดัเลอืกจาก 2,506 บรษิทัในตลาดทุนทัว่โลก และ 790 บรษิทัในกลุ่มตลาด 
เกดิใหม่ ทีม่ขีนาดใหญ่และผ่านเกณฑเ์บือ้งตน้ในการเขา้ลงทุนของผูล้งทุนสถาบนั โดยประเมนิผลการด าเนินงานในมติ ิ
บรรษทัภบิาลและเศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม และสงัคม เพื่อคดัเลอืกบรษิทัทีม่คีวามโดดเด่นในการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนื  
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ https://www.spglobal.com/esg/csa/djsi-csa-annual-review  

https://www.spglobal.com/esg/csa/djsi-csa-annual-review

