
 

  
 
 
 

 

 

ไทยพัฒน ์เปิดรายชื่อหุ้นกลุ่ม ESG Emerging ป ี64 
พร้อมเผยรายชื่อ 15 หุ้นคงทน (Durable Stocks) ฝ่าโควิด 
 

 

20 พฤษภาคม 2564 - สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศรายช่ือหลักทรัพย์ที่น่าลงทุนกลุ่ม ESG Emerging ปี 2564 พร้อม
เปิดเผยรายช่ือ 15 หลักทรัพย์ที่อยู่ในท าเนียบ ESG100 ต่อเน่ือง 7 ปีติดต่อกัน (2558-64) ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มี
การด าเนินงานโดดเด่นด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพ่ือเป็นทางเลือกส าหรับการลงทุนแบบย่ังยืนที่
ทนทานต่อวิกฤตการณ์โควิด 

สถาบนัไทยพฒัน์ โดยหน่วยงาน ESG Rating ซ่ึงเป็นผูพ้ฒันาขอ้มูลดา้นความยัง่ยนืของธุรกิจในประเทศไทย 
และเป็นผูจ้ดัท าขอ้มูลกลุ่มหลกัทรัพย ์ESG100 นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ไดป้ระกาศรายช่ือหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีน่า
ลงทุนในกลุ่ม ESG Emerging ปี 2564 ด้วยการคดัเลือกจาก 824 บริษทั/กองทุน/ทรัสต์เพื่อการลงทุน ท าการประเมิน
โดยใชข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบั ESG จาก 6 แหล่ง1  จ านวนกวา่ 15,260 จุดขอ้มูล 

ดร.พิพฒัน์ ยอดพฤติการ ประธาน สถาบนัไทยพฒัน์ กล่าวว่า “การพิจารณาคดัเลือกหลกัทรัพยท่ี์น่าลงทุน
กลุ่ม ESG Emerging ในปีน้ี นับเป็นปีท่ีสองของการประเมิน โดยใช้ขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และธรรมาภิบาล 
(ESG) ท่ีปรากฏในการเปิดเผยขอ้มูล การด าเนินงานท่ีสะทอ้นปัจจยัดา้น ESG และความริเร่ิมหรือลกัษณะธุรกิจท่ีเก่ียว
โยงกบัประเด็นดา้น ESG ซ่ึงส่งผลต่อการเติบโตของรายได ้หรือการประหยดัตน้ทุนของกิจการ ในรอบปีการประเมิน” 

โดยผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ท่ีเข้าอยู่ในกลุ่ม ESG Emerging ปี 2564 ประกอบด้วย AF  AIMIRT  AP  
ASIAN  COTTO  ETC  LEO  NRF  PAP  PCSGH  SA  SCGP  SELIC  SENA  SFLEX  SKR  SONIC  SSP  STARK  
STI  TM  WICE  WINMED  ZIGA  รวมทั้งส้ินจ านวน 24 หลกัทรัพย ์

ทั้งน้ี สถาบนัไทยพฒัน์ โดยหน่วยงาน ESG Rating ไดท้ าการคดัเลือก 100 หลกัทรัพยท่ี์มีการด าเนินงานโดด
เด่นดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และธรรมาภิบาล ท่ีเรียกว่ากลุ่มหลกัทรัพย ์ESG100 ประจ าปี 2564 เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลน าเขา้
ในการค านวณดชันี อีเอสจี ไทยพฒัน์ หรือ Thaipat ESG Index ส าหรับใช้เป็นดัชนีเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการ
ลงทุน (Benchmark Index) และใชเ้ป็นดชันีอา้งอิงส าหรับการลงทุนแก่บริษทัจดัการลงทุนท่ีมีการให้บริการผลิตภณัฑ์
การลงทุนในธีม ESG โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ S&P Dow Jones' Custom Indices2 

 
1 ประกอบด้วย ข้อมูลในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคมในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  (แบบ 56-1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ ข้อมูลการประเมินการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียน (ESG Rating) บริษัท อีเอสจี เรตต้ิง จ ำกัด ข้อมูลรางวัล
การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประชำคมกำรเปิดเผยข้อมูลควำมย่ังยืน (SDC) ข้อมูลผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CG Scoring) สมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ข้อมูลโครงการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการ (CSR Progress Indicator และ Anti-corruption Indicator) 
สถำบันไทยพัฒน์ และข้อมูลการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและส่ือ (Media and Stakeholder Analysis: MSA) บริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคช่ัน จ ำกัด 
2 https://www.spglobal.com/spdji/en/custom-index-calculations/thaipat-institute/all  

https://www.spglobal.com/spdji/en/custom-index-calculations/thaipat-institute/all


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรับรายช่ือ 100 หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีการด าเนินงานโดดเด่นดา้น ESG หรือกลุ่มหลกัทรัพย ์ESG100 
ประจ าปี 2564 สถาบนัไทยพฒัน์จะด าเนินการแจง้ไปยงับริษทัท่ีไดรั้บคดัเลือก โดยมิไดเ้ปิดเผยเป็นการทัว่ไป 

อย่างไรก็ดี การลงทุนในช่วงท่ีเกิดสถานการณ์โควิด หรือในสภาวะท่ีตลาดมีความไม่แน่นอนสูง หลกัทรัพย์
ท่ีมีการด าเนินงานโดดเด่นดา้น ESG ได้รับความสนใจจากผูล้งทุนเพิ่มขึ้น เน่ืองจากผลกระทบจากผลตอบแทนการ
ลงทุนท่ีลดลง จะอยูใ่นอตัราท่ีต ่ากวา่การลดลงของผลตอบแทนของตลาดโดยรวม 

โดยเม่ือพิจารณาดชันีผลตอบแทนรวม SET TRI ซ่ึงเป็นดชันีสะทอ้นภาพรวมของตลาดทุนไทย ในช่วงท่ีเกิด
สถานการณ์โควิด-19 อตัราผลตอบแทนตั้งแต่ตน้ปี 63 จนถึงปัจจุบนั (17 พ.ค. 64) อยู่ท่ี 2.97% ขณะท่ีดชันีผลตอบแทน
รวม Thaipat ESG Index TR ซ่ึงเป็นดชันีท่ีประกอบขึ้นจากหลกัทรัพยท่ี์มีความโดดเด่นดา้น ESG ใหอ้ตัราผลตอบแทน
ในช่วงเดียวกนั อยูท่ี่ 10.5% หรือต่างกนัอยู ่7.53% 

ทั้งน้ี รายช่ือหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นท าเนียบ ESG100 ต่อเน่ือง 7 ปีติดต่อกนั (2558-64) มีอยูจ่  านวน 15 หลกัทรัพย ์
ประกอบด้วย  ADVANC  DELTA  HMPRO  INTUCH  KBANK  KKP  LHFG  NSI  SCB  SCC  SNC  SYNEX  
THANI  TISCO  TOG 

ผู ้ลงทุนท่ีสนใจข้อมูลหลักทรัพย์จดทะเบียนในกลุ่ม ESG Emerging และกลุ่ม ESG100 สามารถศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ www.esgrating.com 
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ข้อมูลเพิม่เติม 
คุณวีรญา  ปรียาพันธ์ 
โทรศัพท์: 02-930-5227 โทรสาร: 02-930-5228 
อีเมล: info@thaipat.org 
 




