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Executive Summary 

• บรษิทัจดทะเบยีนไทยมคีวามโดดเดน่มากในดา้นความยัง่ยนืและไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล รวมถงึในการจดัท า
ดชันี Dow Jones Sustainability Index (DJSI) โดยในปี 2563 ม ี11 บรษิทัจดทะเบยีนไทยไดร้บัคดัเลอืกใหอ้ยู่ในดชันี
ดา้นความยัง่ยนืระดบัโลก DJSI World และม ี21 บรษิทัจดทะเบยีนไทยอยู่ใน DJSI EM (Emerging Market) ซึง่มาก
ทีส่ดุในกลุ่มประเทศอาเซยีนอย่างต่อเนื่องถงึ 7 ปี และล่าสดุใน Sustainability Yearbook 2021 ทีจ่ดัท าโดย S&P 
Global ม ี11 บรษิทัไทยไดร้บัรางวลัระดบั Gold Class ซึง่เป็นจ านวนมากทีสุ่ดเมือ่เทยีบกบัทุกประเทศ   
 

• แนวคดิดา้นความยัง่ยนืมคีวามส าคญัมากขึน้เรือ่ยๆ ในการตดัสนิใจลงทุน ในปี 2563 มนีกัลงทุนสถาบนัมากกวา่ 3,000 
แห่ง ลงนามสนบัสนุนหลกัการ Principles for Responsible Investment (PRI) โดยองคก์ารสหประชาชาต ิและมมีลูคา่
ทรพัย์สนิภายใตก้ารจดัการรวมมากกว่า 100 ลา้นลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 
 

• การลงทุนทีเ่น้นความยัง่ยนืยงัอาจน ามาซึง่ผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้อกีดว้ย โดยผลการทดลองจดั portfolio ลงทุนในบรษิทั
จดทะเบยีนไทยตามดชันี DJSI EM ในชว่งประมาณ 5 ปีทีผ่่านมาแบบกระจายน ้าหนกัลงทุนเท่าๆ กนัทุกหลกัทรพัย์ 
พบวา่ portfolio ดงักล่าวใหผ้ลตอบแทนรวมสะสม 51% ซึง่มากกวา่ดชันี SET100 TRI ทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบอยู่ 13% 
 

• หลกัทรพัย์ของบรษิทัทีม่คีวามโดดเดน่ดา้นความยัง่ยนืยงัอาจไดร้บัความสนใจจากนกัลงทุนมากขึน้อกีดว้ย โดย
ภายหลงัจากเขา้รว่มดชันี DJSI EM สภาพคล่องหรอืมลูคา่ซื้อขายโดยเฉลีย่ของหลกัทรพัย์ไทยในดชันีดงักล่าวเพิม่ขึน้
อย่างต่อเนื่อง 
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หุ้นไทยโดดเด่นในดชันีด้านความยัง่ยืน   
 

Disclaimer: ขอ้มลูที่ปรากฏในเอกสารฉบบัน้ี จดัท าขึ้นบนพืน้ฐานของขอ้มูลที่มคีวามน่าเชื่อถอืโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามรูแ้ละแนวคดิแก่ผูอ่้าน มใิช่การใหค้ าแนะน าดา้น
การลงทุน ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยมไิดใ้หก้ารรบัรองในความถูกตอ้งของขอ้มูล และไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ที่เกดิขึ้น อนัเน่ืองจากการน าขอ้มูลไม่ว่าสว่นใด
สว่นหน่ึงหรอืทัง้หมดไปใชอ้า้งองิ หรอืเผยแพร่ไม่ว่าในลกัษณะใด นอกจากน้ี ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง แกไ้ข เพิม่เตมิขอ้มลูไม่ว่าสว่น
ใดสว่นหน่ึงหรอืทัง้หมดตามหลกัเกณฑ์ที่เหน็สมควร ความเหน็ที่ปรากฎในรายงานฉบบัน้ี เป็นความคดิเหน็สว่นตวัของผูเ้ขยีน ซึง่ไม่มสีว่นเกี่ยวขอ้งกบัความเหน็ของตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
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ดชันีด้านความยัง่ยืน DJSI และบริษทัจดทะเบียนไทย 
 
  Dow Jones Sustainability Index (DJSI) เป็นดชันีทีถู่กพฒันาขึ้นในปี 2542  
โดย RobecoSAM รว่มกบั S&P Dow Jones ไดร้ว่มกนัก าหนดเกณฑ์การคดัเลอืก
หลกัทรพัย์ของบรษิทัชัน้น าระดบัโลกกว่า 2,500 หลกัทรพัย์ในดชันี S&P Global BMI 
โดยพจิารณาจากมลูคา่ของหลกัทรพัย์หลงัปรบัน ้าหนกัตามสดัส่วนผูถ้อืหลกัทรพัย์ราย
ย่อย (Free-float) และคะแนนจากแบบประเมนิดา้นความยัง่ยนื Corporate 
Sustainability Assessment (CSA) ทีค่รอบคลุมตวัชีว้ดัในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม แลว้คดัเลอืกบรษิทัทีไ่ดค้ะแนนเป็นอนัดบัตน้ ๆ ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
ตามเกณฑก์ารคดัเลอืกของแต่ละดชันีย่อยi เพื่อใหไ้ดห้ลกัทรพัย์ทีม่คีวามโดดเดน่ใน
การประกอบกจิการโดยค านึงถงึประเดน็เรือ่งความยัง่ยนืเป็นส าคญั  
 

จ านวนบรษิทัทีเ่ขา้ร่วมการประเมนิในแต่ละปีเพิม่ขึน้จาก 280 บรษิทั ในปี 2542 
เป็น 1,386 บรษิทั ในปี 2563ii โดยมบีรษิทัทีไ่ดร้บัเลอืกเขา้ดชันี Dow Jones 
Sustainability World Index (DJSI World) จ านวนทัง้สิน้ 321 บรษิทัและมบีรษิทัที่
ไดร้บัเลอืกเขา้ดชันี Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index (DJSI EM) 
จ านวนทัง้สิน้ 100 บรษิทั ในปี 2563 ประกอบกบัแนวคดิดา้นความยัง่ยนืกลายเป็น
แนวคดิทีม่คีวามส าคญัในดา้นการลงทุนมากขึน้เรือ่ยๆ  ท าใหบ้รษิทัจดัการการลงทุน
ชัน้น าหลายแห่งไดจ้ดัตัง้กองทุนดา้นความยัง่ยนืทีเ่ลอืกลงทุนในหลกัทรพัย์ของบรษิทัที่
ด าเนินกจิการอย่างยัง่ยนื โดยอาจอา้งองิกบัแหล่งขอ้มลูต่างๆ รวมทัง้ ดชันี DJSI เพื่อ
เป็นทางเลอืกในการลงทุนอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 

 
จากขอ้มลูของดชันี Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) 

ในปี 2563 มบีรษิทัจดทะเบยีนไทยทีไ่ดร้บัคดัเลอืกเขา้ดชันีจ านวน 11 บรษิทั และจาก
ขอ้มลูของดชันี Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index (DJSI EM) มี
บรษิทัจดทะเบยีนไทยทีไ่ดร้บัคดัเลอืกเขา้ดชันีจ านวน 21 บรษิทั นบัไดว้่าประเทศไทยเป็น
ประเทศทีม่จี านวนบรษิทัจดทะเบยีนในดชันี DJSI EM สงูสดุในอาเซยีนต่อเนื่องเป็นปีที ่7 
 

 
 
 
  
 

  

รูปท่ี 2 ภาพสรุปจ านวนบริษทัจดทะเบียนไทยท่ี
ได้รบัเลือกเข้าดชันี DJSI EM 

รูปท่ี 1 จ านวนบริษทัท่ีเข้าร่วมประเมินเข้าดชันี DJSI 

Source: DJSI/CSA Annual Review 2020”, S&P 

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรพัยไ์ทยท่ีโดดเด่นด้านความยัง่ยืนใน DJSI  

  จากการทดลองสรา้งกลุ่มหลกัทรพัย์ลงทุน (portfolio) 
โดยเลอืกลงทุนในบรษิทัจดทะเบยีนไทยทีอ่ยู่ในดชันี DJSI EM 
และปรบั portfolio ตามการเปลีย่นแปลงสมาชกิของดชันีเป็นรายปี 
(annual rebalancing) เพื่อศกึษาผลตอบแทนรวมสะสมยอ้นหลงั
ประมาณ 5 ปี (4 ม.ค. 2559 จนถงึ 17 ก.พ. 2564) พบวา่ได้
ผลตอบแทนรวมสะสมที ่51% ส าหรบั portfolio ทีใ่ชก้ารถ่วง
น ้าหนกัแบบเท่ากนั (equal weighting) และผลตอบแทนที ่49% 
ส าหรบั portfolio ทีใ่ชก้ารถ่วงน ้าหนกัตามมลูคา่ตลาด (market 
cap weighting) ซึง่สงูกวา่ผลตอบแทนของ SET100 TRI ที ่38%  
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บริษทัไทยกบัรางวลั Sustainability Award 
 

  รางวลั Sustainability Award เป็นรางวลัประจ าปีที ่RobecoSAM รว่มกบั S&P Global คดัเลอืกและมอบใหก้บับรษิทัทีม่ ี
ความโดดเดน่ในการประกอบกจิการโดยค านึงถงึประเดน็เรือ่งความยัง่ยนืเป็นส าคญั โดยเผยแพรผ่า่นเอกสาร Sustainability 
Yearbook (S&P Global) และมหีลกัเกณฑ์การคดัเลอืกบรษิทัจากผลคะแนนทีบ่รษิทัไดร้บัจากแบบประเมนิ Corporate 
Sustainability Assessment (CSA) เชน่เดยีวกบัการคดัเลอืกของดชันี DJSI และมเีงือ่นไขในรายละเอยีดแตกต่างกนัตามระดบั
รางวลั ดงันี้  
 

ระดบั Gold Class – มอบให้กบับรษิทัทีไ่ดค้ะแนนไมน่้อยกวา่ 60 คะแนน  
และไดค้ะแนนเป็นอนัดบัสงูสดุ 1% แรกของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม 

ระดบั Silver Class – มอบใหก้บับรษิทัทีไ่ดค้ะแนนไมน่้อยกวา่ 57 คะแนน  
และไดค้ะแนนเป็นอนัดบัตัง้แต่ 1% ถงึ 5% แรกของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม 

ระดบั Bronze Class – มอบใหก้บับรษิทัทีไ่ดค้ะแนนไมน่้อยกวา่ 54 คะแนน  
และไดค้ะแนนเป็นอนัดบัตัง้แต่ 5% ถงึ 10% แรกของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม 

ระดบั Industry Mover - มอบใหก้บับรษิทัทีไ่ดค้ะแนนเป็นอนัดบัตัง้แต่  
10% ถงึ 15% แรกของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม 

 

 
 

 
 จากขอ้มลูใน Sustainability 
Yearbook 2021 (S&P Global) มบีรษิทั
จดทะเบยีนไทยทีไ่ดร้บัการกล่าวถงึ
จ านวน 29 บรษิทั และไดร้บัรางวลั 
ระดบั Gold Class จ านวน 11 บรษิทั, 
ระดบั Silver Class จ านวน 8 บรษิทั และ
ระดบั Bronze Class จ านวน 4 บรษิทั 
นบัวา่ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่จี านวน
บรษิทัทีไ่ดร้บัรางวลัระดบั Gold Class สงู
ทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัทุกประเทศ 
  

รูปท่ี 3 ภาพสรุปข้อมูลจ านวนบริษทัใน SUSTAINABILITY YEARBOOK 2021 (S&P GLOBAL) 
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การลงทุนอย่างยัง่ยืนโดยค านึงถงึปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อม สงัคม และบรรษทัภิบาล 
 
 การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็ เชน่ การพฒันาเทคโนโลยทีีเ่ขา้มามบีทบาทส าคญัต่อการด าเนินชวีติประจ าวนั 
การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค การเปลีย่นข ัว้อ านาจเศรษฐกจิของโลก รวมถงึความทา้ทายจากการขาดแคลนทรพัยากร
และพลงังาน อาจสง่ผลกระทบทัง้ทางตรงและทางออ้มต่อการประกอบธุรกจิ ดงันัน้แนวคดิดา้นความยัง่ยนื (sustainability) ที่
สง่เสรมิใหธุ้รกจิสามารถรบัมอืกบัผลกระทบจากความเปลีย่นแปลงได ้จงึกลายเป็นหนึ่งในหลกัการส าคญัทีถู่กน ามาใชว้างรากฐาน
ของการพฒันาธุรกจิในปัจจุบนั 
 
  หนึ่งในตวัอย่างอนัเป็นทีป่ระจกัษ์ของการน า
แนวคดิดา้นความยัง่ยนืมาประยุกต์ใชแ้ละเป็นทีรู่จ้กั
กนัอย่างแพรห่ลายในภาคธุรกจิ คอื เป้าหมายการ
พฒันาทีย่ ัง่ยนื (SDGs)iii ทัง้ 17 ขอ้ ทีถู่กพฒันาขึน้บน
พื้นฐานแนวคดิทีเ่ชือ่มโยงกบัเรือ่งสิง่แวดลอ้ม สงัคม 
และบรรษทัภบิาล (Environmental, Social and 
Governance: ESG) เพื่อเป็นแนวทางใหท้ัง้ภาครฐั
และผูป้ระกอบการในภาคธุรกจิในนานาประเทศ น าไป
ประยุกต์ใชใ้นกระบวนการประกอบธุรกจิเพื่อยกระดบั
ความยัง่ยนืในภาพรวม 

 

 นอกจากการสรา้งแรงผลกัดนัในฝัง่ผูป้ระกอบการในภาคธุรกจิและภาครฐั องค์การสหประชาชาตยิงัไดพ้ฒันาหลกัปฏบิตัิ
ส าหรบัการลงทุนอย่างมคีวามรบัผดิชอบ (Principles for Responsible Investment : PRI)iv โดยน าประเดน็ดา้น ESG มา
ประกอบการวเิคราะห์และตดัสนิใจในการลงทุน เพื่อเป็นแนวทางการลงทุนอย่างมคีวามรบัผดิชอบส าหรบันักลงทุน โดยในปี 2563 
มนีกัลงทุนสถาบนัทีล่งนามสนับสนุนหลกัการของ PRI กว่า 3,000 แห่ง คดิเป็นมลูค่าทรพัย์สนิภายใต้การจดัการประมาณ 103.4 
ลา้นลา้นเหรยีญสหรฐัฯ สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความสนใจในดา้นความยัง่ยนืทีเ่พิม่ขึน้ในฝัง่ของนกัลงทุนและแนวโน้มของมลูคา่การ
ลงทุนในหลกัทรพัย์ทีค่ านึงถงึความยัง่ยนืทีอ่าจเพิม่ขึน้ในอนาคต 

 

รูปท่ี 5 มูลค่าทรพัยสิ์นภายใต้การจดัการของนักลงทุนสถาบนัท่ีสนับสนุนหลกัการ PRI 

รูปท่ี 4 เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน (SDGS) 
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ตัง้แต่ปี 2537 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยไดเ้ริม่มุง่เน้น
การพฒันาในดา้นบรรษทัภบิาล (Corporate Governance: CG) ของ
บรษิทัจดทะเบยีน จากนัน้จงึขยายผลใหค้รอบคลุมดา้นต่างๆ กระทัง่ใน
ปัจจุบนั ตลาดหลกัทรพัย์ฯ มเีป้าหมายทีจ่ะพฒันาตลาดทุนใหย้ัง่ยนื 
ดว้ยการเสรมิสรา้งรากฐานทีแ่ขง็แรงทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และ
สิง่แวดลอ้มใหก้บับรษิทัจดทะเบยีน ผ่านกระบวนการผลกัดนัอย่างเป็น
รปูธรรม ทัง้ในรปูแบบการก ากบัดแูลบรษิทัจดทะเบยีน การใหแ้นว
ทางการพฒันา รวมถงึการสรา้งหลกัสตูรอบรมในดา้นการพฒันาธุรกจิ
อย่างยัง่ยนื เพื่อใหบ้รษิทัจดทะเบยีนสามารถยกระดบัการประกอบ
กจิการอย่างยัง่ยนืไดอ้ย่างมคีุณภาพ นอกจากนี้ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
ยงัไดส้นบัสนุนแนวทางการลงทุนอย่างมคีวามรบัผดิชอบและ
ค านึงถงึปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และบรรษทัภบิาล (ESG)  
มาอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้เผยแพรข่อ้มลูดา้น ESG ของบรษิทัจด
ทะเบยีนทีอ่ยู่ในดชันีดา้นความยัง่ยนื เชน่ DJSI และทีจ่ดัท าโดยผู้
วเิคราะห์ขอ้มลู ESG รายอื่น ๆ เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการ
ตดัสนิใจลงทุน อยู่บนเวบ็ไซต์ www.settrade.com  
 

i Dow Jones Sustainability Indices Methodology, S&P Global, https://www.spglobal.com/esg/performance/indices/djsi-index-family 
ii DJSI/CSA Annual Review 2020, S&P Global, https://www.spglobal.com/esg/csa/djsi-csa-annual-review-2020 
iii 17 Sustainable Development Goals (SDGs), United Nations, https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030.html 
iv Principle for Responsible Investment, United Nations, https://www.unpri.org 

                                                             

ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรพัยห์ลงัเข้าดชันี DJSI 

 จากการทดลองสรา้ง portfolio ตามดชันี DJSI EM ขา้งตน้ นอกจากในแง่ผลตอบแทน
แลว้ พบว่าหลกัทรพัยใ์น portfolio มสีภาพคล่องที่สูงอกีดว้ย โดยหากพจิารณามูลค่าการซือ้ขาย
ใน Non-Voting Depository Receipt (NVDR) ซึ่งเป็นตราสารหรอืช่องทางการลงทุนที่ได้รบัความ
นิยมจากนกัลงทุนต่างประเทศ ในช่วง 3 ปีก่อน จนถงึ 3 ปีหลงัเขา้ร่วมดชันี จะพบว่ามูลค่าการซือ้
ขายโดยเฉลี่ยของ 21 หลกัทรพัยไ์ทยที่อยูใ่นดชันี DJSI EM ผา่น NVDR เพิม่ขึน้ประมาณปีละ 
11% (มูลค่าซือ้ขายโดยรวมเพิม่ขึน้ประมาณปีละ 4%) โดยเกอืบทุกหลกัทรพัยใ์น portfolio มี
มูลค่าการซือ้ขายใน NVDR อยูใ่นอนัดบัตน้ ๆ ของกลุ่มอุตสาหกรรม 

 มูลค่าการซือ้ขาย NVDR สุทธใินแต่ละปีของหลกัทรพัยไ์ทยในดชันี DJSI EM โดย
เฉลี่ยมสีถานะเป็นซือ้สุทธอิยา่งต่อเน่ืองทัง้ในปีก่อนและหลงัเขา้ดชันี ท าให้มูลค่าซือ้สุทธสิะสม 
(cumulative net buy) โดยเฉลี่ยของ 21 หลกัทรพัยไ์ทยที่อยูใ่นดชันี DJSI EM เพิม่ขึน้อยา่ง
ต่อเน่ือง โดยมอีตัรการเตบิโตในช่วง 3 ปีก่อนจนถงึ 3 ปีหลงัเขา้ร่วมดชันีประมาณปีละ 32% 
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