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7 บจ. ไทยครองแชมป์ ความยังยื
่ น 7 กลุ่มอุตสาหกรรมของโลกในดัชนี DJSI
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยบริ ษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) โดดเด่นด้านความยังยื
่ นในระดับโลก ล่าสุดการประกาศ
รายชื่อบริ ษทั ที่ เป็ นสมาชิ กของดัชนี ความยังยื
่ นดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ประจาปี
2562 บจ. ไทย 20 แห่ง ได้รบั คัดเลือกเป็ นสมาชิ กของดัชนี DJSI โดย ADVANC เป็ นบริ ษทั ที่ ได้รบั การคัดเลือก
เข้าใหม่ในปี นี้ และในจานวนนี้ 7 บจ. ไทยมีคะแนนเป็ นที่ หนึ่ งใน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม และ 11 บจ. อยู่ในกลุ่ม
ดัชนี DJSI World โดยไทยเป็ นประเทศที่ มี บจ. ได้รบั คัดเลือกสูงสุดในอาเซี ยนต่อเนื่ องเป็ นปี ที่ 6 ตอกยา้ การ
ยกระดับการดาเนิ นงานด้านความยังยื
่ นของ บจ. ไทยจนโดดเด่นเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
นายภากร ปี ตธวัชชัย กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิ ดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนาทีย่ งั ยืนอย่างต่อเนื่องและเป็ นรูปธรรม เพื่อพัฒนาตลาดทุนให้เป็ นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนตามวิสยั ทัศน์
“To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” ล่าสุด 20 บจ. ไทยได้รบั การยอมรับในระดับโลกให้เป็ นสมาชิกของ
ดัชนีความยังยื
่ น DJSI ซึง่ เป็ นจานวนสูงสุดในอาเซียนต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 6 โดยในจานวนนี้มี 7 บจ. ได้รบั คะแนนสูงสุดเป็ นที่
หนึ่งของโลกด้านความยังยื
่ นใน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม เพิม่ ขึน้ จากปี ทแ่ี ล้วที่มี 5 บจ. ทีเ่ ป็ นทีห่ นึ่งของโลก ทัง้ นี้ บจ. ที่มี
ความโดดเด่นด้านความยังยื
่ นส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม อุตสาหกรรมซึง่ มีบทบาทสาคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ ไทย และ
เป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมทีส่ ง่ ผลต่อการจ้างงานในประเทศ
7 บจ. ไทยทีไ่ ด้คะแนนเป็ นทีห่ นึ่งด้านความยังยื
่ นรายกลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ 1) BANPU กลุ่มถ่านหินและเชือ้ เพลิง 2)
CPALL กลุ่มค้าปลีกอาหารและอุปโภคบริโภค 3) PTTEP กลุ่มน้ ามันและแก๊สต้นทาง 4) PTTGC กลุ่มเคมีภณ
ั ฑ์ 5) TOP
กลุ่มการกลันและการตลาดน
่
้ามันและแก๊ส 6) TRUE กลุ่มบริการโทรคมนาคม และ 7) TU กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร
20 บจ. ไทยทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเป็ นสมาชิกของดัชนีความยังยื
่ น DJSI ได้แก่ AOT, BANPU, BTS, CPALL, CPF, CPN,
HMPRO, IRPC, IVL, KBANK, MINT, PTT, PTTEP, PTTGC, SCB, SCC, TOP, TRUE และ TU ในจานวนนี้ บจ. ที่
ได้รบั การคัดเลือกเข้าใหม่ในปี น้คี อื ADVANC โดยในจานวนนี้ มี 11 บจ. อยู่ในดัชนีกลุ่ม DJSI World ซึง่ เป็ นบริษทั ชัน้ นา
ระดับโลกทีม่ ศี กั ยภาพมากทีส่ ุดทัง้ ในด้านขนาดและผลการประเมินความยังยื
่ น ได้แก่ ADVANC, AOT, CPALL, CPN,
IVL, KBANK, PTT, PTTEP, PTTGC, SCB และ SCC
“การที่ บจ. ไทยได้รบั คัดเลือกเป็ นสมาชิกของดัชนีความยังยื
่ น DJSI โดยมีจานวนสูงสุดในอาเซียนและเพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นว่าปั จจุบนั ธุรกิจให้ความสาคัญในการดาเนินงานโดยคานึงถึงสิง่ แวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
(Environment, Social, Governance: ESG) ควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการทีด่ ี ทัง้ นี้ การเข้าสู่ดชั นี DJSI จะช่วย
เพิม่ ความน่ าสนใจ และความน่ าเชื่อถือในการลงทุนในสายตาของผู้ลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศซึง่ เป็ นทางเลือกให้แก่ผู้
ลงทุนนาไปสู่การสร้างผลตอบแทนทีด่ ใี ห้แก่ผลู้ งทุนในระยะยาว โดยกองทุนรวมไทยเริม่ มีความสนใจการลงทุนในหุ้นที่
เติบโตยังยื
่ นมากขึน้ ปั จจุบนั มี 23 กองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวมกว่า 30,000 ล้านบาท ทัง้ นี้ การส่งเสริมให้ บจ.
ตระหนักถึง ความสาคัญและดาเนิ นธุร กิจอย่ างยังยื
่ นเป็ นแกนหลัก ในทุก กระบวนการถือ เป็ นภารกิจสาคัญของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ซึง่ ส่งผลดีต่อ บจ. ให้ได้รบั การยอมรับในระดับโลก” นายภากรกล่าว
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ทัง้ นี้ การประกาศรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม DJSI ในครัง้ นี้จะมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 23 กันยายน 2562 โดยมีการทบทวนและ
ประกาศรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม DJSI ในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี
“SET…Make it Work for Everyone”
สือมวลชนสอบถามข้
่
อมูลได้ทฝี ่ ่ ายสือสารองค์
่
กร อรสิริ บุญแต้ม 0 2009 9487 / ณัฐยา เมืองแมน 0 2009 9488 /
กนกวรรณ เข็มมาลัย 0 2009 9478
เอกสารแนบประกอบข่าว SET Release ฉบับที่ 72/2562
บจ. ไทยที่ได้คะแนนเป็ นที่หนึ่ งด้านความยังยื
่ นรายกลุม่ อุตสาหกรรม ประจาปี 2562
1) บมจ. บ้านปู (BANPU)
2) บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)
3) บมจ. ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม (PTTEP)
4) บมจ. พีทที ี โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)
5) บมจ. ไทยออยล์ (TOP)
6) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชัน่ (TRUE)
7) บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU)

กลุ่มถ่านหินและเชือ้ เพลิง
กลุ่มค้าปลีกอาหารและอุปโภคบริโภค
กลุ่มน้ามันและแก๊สต้นทาง
กลุ่มเคมีภณ
ั ฑ์
กลุ่มการกลันและการตลาดน
่
้ามันและแก๊ส
กลุ่มบริการโทรคมนาคม
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร

บจ. ไทยที่ได้รบั คัดเลือกเป็ นสมาชิ ก DJSI ประจาปี 2562 ได้แก่
- กลุ่มดัชนี DJSI World 11 บจ. ได้แก่
1) บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ (ADVANC)
3) บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)
5) บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)
7) บมจ. ปตท. (PTT)
9) บมจ. พีทที ี โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)
11) บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)

2) บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT)
4) บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)
6) บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
8) บมจ. ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม (PTTEP)
10) บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

- กลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets 19 บจ. ได้แก่
1) บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ (ADVANC)
3) บมจ. บ้านปู (BANPU)
5) บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)
7) บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)
9) บมจ. ไออาร์พซี ี (IRPC)
11) บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
13) บมจ. ปตท. (PTT)
15) บมจ. พีทที ี โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)
17) บมจ. ไทยออยล์ (TOP)
19) บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU)

2) บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT)
4) บมจ. บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ (BTS)
6) บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)
8) บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO)
10) บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)
12) บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล
่
(MINT)
14) บมจ. ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม (PTTEP)
16) บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
18) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชัน่ (TRUE)
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ทัง้ นี้ยงั มีบริษทั ไทยอีก 1 แห่งทีม่ ไิ ด้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเข้าดัชนี DJSI
คือ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ ซึง่ มีคะแนนสูงสุดในกลุ่มเครื่องดื่ม
วิธกี ารคัดเลือกสมาชิกดัชนี DJSI ในปี 2562 คัดเลือกจาก 2,526 บริษทั ในตลาดทุนทัวโลก
่
และ 808 บริษทั ในกลุ่มตลาด
เกิดใหม่ ทีม่ ขี นาดใหญ่และผ่านเกณฑ์เบือ้ งต้นในการเข้าลงทุนของผูล้ งทุนสถาบัน โดยประเมินผลการดาเนินงานในมิติ
เศรษฐกิจ บรรษัทภิบาล สิง่ แวดล้อม และสังคม เพื่อคัดเลือกบริษทั ทีม่ คี วามโดดเด่นในการดาเนินธุรกิจอย่างยังยื
่ น เพื่อให้
กองทุนต่างๆ ทัวโลกใช้
่
พจิ ารณาประกอบการลงทุน โดย ณ สิน้ เมษายน 2562 สินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการลงทุน
อย่างยังยื
่ นจากการสารวจขององค์กรทีส่ นับสนุนการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบภายใต้การสนับสนุ นของสหประชาชาติ
(The United Nations-supported Principles for Responsible Investment: UNPRI) มีมูลค่าสูงถึง 86 ล้านล้านเหรียญ
สหรัฐ ซึง่ เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องในทุกปี โดยมูลค่าการลงทุนอย่างยังยื
่ นในปี 2562 เพิม่ ขึน้ 4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อ
เทียบกับปี 2561
รายละเอียดเพิม่ เติม www.sustainability-indices.com และ www.unpri.org
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