การประเมิ นความยังยื
่ น

เกณฑ์การประเมิ นความยังยื
่ นของบริ ษทั จดทะเบียนประจาปี 2558
1. วัตถุประสงค์และกรอบการพิ จารณา
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาตลาดทุนอย่างยังยื
่ น จึงมุ่งพัฒนาคุณภาพ
บริษทั จดทะเบียน ให้มกี ารกากับดูแลกิจการทีด่ ี คานึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างรอบด้านเพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างสมดุล
ในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมีการดาเนินงานเพื่อพัฒนาด้านความยังยื
่ นของบริษทั จดทะเบียน ดังนี้
1) การจัด ทารายชื่อ Thailand Sustainability Investment เพื่อส่งเสริมบริษทั จดทะเบียนทีม่ กี ารดาเนินธุรกิจอย่าง
ยังยื
่ นให้เป็ นทีส่ นใจของผูล้ งทุน
2) การจัดให้มรี างวัลบริษทั จดทะเบียนด้านความยังยื
่ นยอดเยี่ยม (Sustainability Awards) เพื่อประกาศ
เกียรติคุณและยกย่องบริษทั จดทะเบียนทีด่ าเนินธุรกิจอย่างยังยื
่ นให้เป็ นแบบอย่างสาหรับ บริษทั จดทะเบียนอื่น
และส่งเสริมให้บริษทั จดทะเบียนดาเนินธุรกิจตามแนวทางความยังยื
่ นอย่างแพร่หลาย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัด ให้มกี ารประเมินด้านความยังยื
่ นขึน้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการดาเนินธุรกิจอย่างยังยื
่ นของ
บริษทั จดทะเบียนไทย โดยบริษทั จดทะเบียนทีส่ นใจเข้าร่วมการประเมิน สามารถตอบแบบประเมินความยังยื
่ น เพื่อเป็ น
ข้อมูลแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการจัดทารายชื่อ Thailand Sustainability Investment และการพิจารณาให้รางวัล
Sustainability Awards แก่บริษทั จดทะเบียนต่อไป

2. ขัน้ ตอนการพิ จารณา
2.1 การคัดกรองคุณสมบัติเบือ้ งต้น
คัดเลือกจากบริษทั จดทะเบียนทีม่ คี ุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 ไม่เป็ นบริษทั ทีเ่ ข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์
 ไม่เ ป็ น บริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในปี ล่าสุด และปี ทพ่ี จิ ารณาให้รางวัล ยกเว้นบริษทั จดทะเบียนทีม่ กี ารปรับ
โครงสร้างการถือหุน้ โดยตัง้ บริษทั ซึง่ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้
(Holding Company) และไม่มกี าร
เปลีย่ นแปลงโครงสร้างทางธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญ
 ไม่เป็ นบริษทั ทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ายังมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนในการเป็ นบริษทั จดทะเบียนใน
ปี ล่าสุดและปี ทพ่ี จิ ารณาให้รางวัล สาหรับกรณีการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม (Backdoor
Listing) ทีเ่ ข้าข่ายต้องยื่นคาขอให้พจิ ารณารับหลักทรัพย์ใหม่
 ไม่เป็ นบริษทั ทีอ่ ยู่ระหว่างการขอเพิกถอนหลักทรัพย์โดยสมัครใจ
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 ไม่เป็ นบริษทั ทีม่ กี ารกระจายการถือหุน้ โดยมีจานวนผูถ้ อื หุน้ รายย่อยน้อยกว่า 150 ราย หรือถือหุน้ รวมกัน
ต่ากว่า 15% ของทุนชาระแล้ว
 ไม่เป็ น บริษทั ทีร่ ายงานผูส้ อบบัญชีเป็ นแบบไม่แสดงความเห็น หรือผูส้ อบบัญชีเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง
หรือสานักงาน ก.ล.ต. สังให้
่ แก้ไขงบการเงินในสาระสาคัญ หรือเป็ นบริษทั ทีถ่ ูกหยุดพักการซือ้ ขายหลักทรัพย์
เนื่องจากนาส่งงบการเงินล่าช้ากว่าทีก่ าหนดในปี ล่าสุดและปี ทพ่ี จิ ารณารางวัล
2.2 การคัดเลือกขัน้ ที่ 1 โดยการตอบแบบประเมินความยังยื
่ น
 คัดเลือกจากบริษทั จดทะเบียนทีใ่ ห้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินความยังยื
่ น โดยพิจารณาจาก
นโยบาย วิสยั ทัศน์ และการมีสว่ นร่วมส่งเสริมความยังยื
่ นขององค์กร ตลอดจนข้อมูลการดาเนินงานในมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ในกระบวนการดาเนินธุรกิจหลักของบริษทั จดทะเบียน ซึง่ เกีย่ วข้องกับผูม้ ี
ส่วนได้เสียทัง้ ภายในและภายนอก ในประเด็นดังต่อไปนี้
มิ ติ
เศรษฐกิ จ

สิ่ งแวดล้อม

สังคม

หมวด
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7
หมวดที่ 8
หมวดที่ 9
หมวดที่ 10
หมวดที่ 11
หมวดที่ 12
หมวดที่ 13
หมวดที่ 14
หมวดที่ 15
หมวดที่ 16
หมวดที่ 17
หมวดที่ 18

บรรษัทภิบาล
การบริหารความเสีย่ งและภาวะวิกฤต
จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และการต่อต้านการทุจริต
การบริหารจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
การดาเนินการด้านภาษี
นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม
การเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อม
การจัดการสิง่ แวดล้อม
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
การเปิ ดเผยข้อมูลด้านสังคม
การปฏิบตั ติ ่อแรงงานอย่างเป็ นธรรมและสิทธิมนุษยชน
การพัฒนาศักยภาพแก่พนักงาน
การดูแลพนักงาน
สุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทางาน
การมีสว่ นร่วมกับชุมชน
การมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
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 การจัดทารายชื่อ Thailand Sustainability Investment คัดเลือกจากบริษทั จดทะเบียนทีม่ คุี ณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1) มีคะแนน จากการตอบแบบประเมินความยังยื
่ น อย่างน้อยกึง่ หนึ่งของคะแนนเต็มในแต่ละมิติ
(มิตเิ ศรษฐกิจ มิตสิ งั คม และมิตสิ งิ่ แวดล้อม)
2) ไม่เป็ นบริษทั ทีม่ ขี อ้ ร้องเรียนในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับการกากับดูแลกิจการ หรือดาเนินการอันก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านสังคม สิง่ แวดล้อม ซึง่ ได้รบั การตัดสินความผิดจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว
3) คณะทางานเพื่อการลงทุนอย่างยังยื
่ นพิจารณาประเด็นอื่นประกอบ การคัดเลื อกผูท้ ม่ี คี วามเหมาะสม
ทีส่ ดุ ในการจัดทารายชื่อ Thailand Sustainability Investment
 บริษทั จดทะเบียนทีอ่ ยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment จะได้รบั การคัดเลือกเข้าสูก่ ระบวนการ
พิจารณารางวัล Sustainability Awards ในขัน้ ที่ 2
2.3 การคัดเลือกขัน้ ที่ 2 โดยการสัมภาษณ์ (เฉพาะรางวัล Sustainability Awards)
 คัดเลือกจากบริษทั จดทะเบียนทีผ่ ่านการคัดเลือกขัน้ ที่ 1 โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1) มีผลการประเมินคุณภาพรายงานด้านบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Report หรือ CGR)
ของรอบปี ทพ่ี จิ ารณารางวัล ตัง้ แต่ 70% หรือตัง้ แต่ 3 ดาวขึน้ ไป
2) ไม่เป็ นบริษทั ทีม่ กี ารทารายการเกีย่ วโยงไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ทก่ี าหนด
3) ไม่เป็ น บริษทั ทีเ่ ข้าข่ายฝ่ า ฝืนเรื่องการดารงสถานะการเป็ น บริษทั จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ถึงแม้ว่าจะได้รบั การผ่อนผันจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3
ของจานวนกรรมการทัง้ หมด แต่ไม่น้อยกว่า
3 คน ซึง่ มีคุณสมบัตติ ามทีก่ าหนดในประกาศ
คณะกรรมกา รกากับตลาดทุน และมีคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คนซึง่ มีคุณสมบัตแิ ละ
ขอบเขตการดาเนินงานตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด หากมีคณะกรรมการตรวจสอบน้อยกว่าที่
กาหนด ต้องดาเนินการแต่งตัง้ เพิม่ เติมให้ครบจานวนภายใน 3 เดือน
4) ไม่เป็ นบริษทั ทีถ่ ูกกล่าวโทษหรือเปรียบเทียบ ปรับโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ สานักงาน ก.ล.ต. ใน
รอบปี ล่าสุดและปี ทพ่ี จิ ารณาให้รางวัล
5) ไม่เป็ นบริษทั ทีม่ ขี อ้ ร้องเรียนในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับการกากับดูแลกิจการ หรือดาเนินการอันก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านสังคม สิง่ แวดล้อม ซึง่ ได้รบั การตัดสินความผิดจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว
6) ไม่เป็ นบริษทั ทีม่ พี ฤติกรรมซือ้ ขายผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เรื่อง
การซือ้ ขายโดยไม่เป็ นธรรมโดยกรรมการและผูบ้ ริหาร
 คัดเลือกจากการนาเสนอข้อมูลและตอบข้อซักถามเกีย่ วกับ การดาเนินงานด้านความยังยื
่ น อย่างเป็ นรูปธรรม
ของบริษทั จดทะเบียนต่อคณะทางานพิจารณารางวัลบริษทั จดทะเบียนด้านความยังยื
่ นยอดเยีย่ ม
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2.4 การพิ จารณาตัดสิ นรางวัล (เฉพาะรางวัล Sustainability Awards)
คณะทางานพิจารณารางวัลบริษทั จดทะเบียนด้านความยังยื
่ นยอดเยีย่ มพิจารณาประเด็นอื่นประกอบ การคัดเลือก
ผูท้ ม่ี คี วามเหมาะสมทีส่ ดุ ในการได้รบั รางวัลบริษทั จดทะเบียนด้านความยังยื
่ นยอดเยีย่ ม โดยแบ่งเป็ นประเภทรางวัล ดังนี้
ประเภทรางวัล
รางวัลบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแยกตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
 กลุ่มที่ 1 : บริษทั จดทะเบียนฯ ทีม่ มี ลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า100,000 ล้านบาท
 กลุ่มที่ 2 : บริษทั จดทะเบียนฯ ทีม่ มี ลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง30,000 - 100,000 ล้านบาท
 กลุ่มที่ 3 : บริษทั จดทะเบียนฯ ทีม่ มี ลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง10,000 - 30,000 ล้านบาท
 กลุ่มที่ 4 : บริษทั จดทะเบียนฯ ทีม่ มี ลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง3,000 - 10,000 ล้านบาท
 กลุ่มที่ 5 : บริษทั จดทะเบียนฯ ทีม่ มี ลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน3,000 ล้านบาท
รางวัลสาหรับบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ทัง้ นี้ คาตัดสินของคณะทางานพิจารณารางวัลบริษทั จดทะเบียนด้านความยังยื
่ นยอดเยีย่ มถือเป็ นทีส่ น้ิ สุด
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จานวน
รางวัล
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1
1
1
1

