การพัฒESG/Sustainability
นาอย่างยังยื
่ นของตลาดทุ
Index น
15 กุมภาพั
ธ์ 25562556
มี นาคม
1.2) MSCI World ESG Index
กระแสการพัฒนาอย่างยังยื
่ น ในตลาดทุน กาลังเป็ นที่
สนใจของตลาดทุนและผูล้ งทุนทัวโลก
่
บทความฉบับทีแ่ ล้ว* ได้
กล่าวถึงการนาแนวทางการพัฒนาอย่างยังยื
่ นมาใช้ในตลาดทุน
ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ การให้ความรูแ้ ละสร้างมาตรฐาน ESG
ให้กบั บริษทั จดทะเบียน การจัดทา ESG Index และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับความต้องการของผูล้ งทุน บทความนี้จะ
อธิบายรายละเอียดและวิธกี ารจัดทา ESG Index หรือทีบ่ าง
ประเทศเรียกว่า Sustainability Index โดยจะยกตัวอย่างการ
จัดทาดัชนีช้วี ดั การพัฒนาอย่างยังยื
่ นของต่างประเทศ ได้แ ก่
Dow Jones Sustainability World Index ซึง่ เป็ นดัชนีชว้ี ดั
ความยัง่ ยืน ในการพัฒ นาที่ถู ก จัด ท าขึ้น เป็ น ตัว แรก MSCI
World ESG Index ซึง่ เป็ นดัชนีทถ่ี ูกนามาใช้อย่างแพร่หลาย
และ ESG Index ของมาเลเซีย เพือ่ นามาใช้เป็ นกรณีศกึ ษาของ
ไทยต่อไป
1) รายละเอียดการจัดทา ESG/Sustainability Index
1.1) Dow Jones Sustainability World Index
Dow Jones Sustainability World Index: (DJSI
World) จัดทาขึน้ ในปี 1999 โดยความร่วมมือระหว่าง Dow
Jones Index กับ Sustainable Asset Management (SAM)
และใช้วธิ กี ารคานวณแบบถ่วงน้าหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาด (Market Capitalization Weight) โดยมีกลุ่ม
ตัว อย่ า งครอบคลุ ม ร้อ ยละ 10 ของบริษัท ที่ใ หญ่ ท่ีสุ ด ใน 77
ประเทศ ซึง่ มีจานวนทัง้ หมด 2,500 บริษทั ทีไ่ ด้รบั คะแนนด้าน
ความยังยื
่ นสูงสุด ซึง่ SAM ประเมินบริษทั โดยใช้แบบสอบถาม
ประกอบกับการพิจารณาจากรายงานต่างๆของบริษทั ทีเ่ ผยแพร่
สู่สาธารณชน นอกจากนัน้ บริษทั จดทะเบียนไทย 2 บริษทั i คือ
Siam Cement Group และ PTT ได้ถกู นาไปถ่วงน้าหนักเพื่อใช้
คานวณ DJSI World Index คิดเป็ นร้อยละ 0.15

สาหรับ MSCI World ESG Index จัดทาขึน้ ในปี 2007
ใช้วธิ กี ารคานวณแบบถ่วงน้าหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาดเช่นเดียวกับ DJSI โดยกลุ่มตัวอย่างทีน่ ามาคานวณจะเลือก
บริษทั ทีจ่ ดั อยู่ในกลุ่ม Best-in-Class หรือ บริษทั ทีม่ ขี นาดใหญ่
และขนาดกลางในประเทศพัฒ นาแล้ว 24 ประเทศโดยเลือ ก
เฉพาะบริษทั ทีไ่ ด้รบั คะแนนด้านสิง่ แวดล้อม สังคมและบรรษัทภิ
บาล (ESG Rating) สูงเมื่อเทียบกับบริษทั อื่นในอุตสาหกรรม
เดียวกันประเมินโดย MSCI ESG Research เข้ามาใช้คานวณ
ดัช นี ส่ว นวิธีการให้คะแนน จะพิจ ารณาจากหนัง สือชี้ช วน
เอกสาร และรายงานต่างๆของบริษทั ทีเ่ ผยแพร่สสู่ งั คม
1.3) Malaysia’s ESG Index

มาเลเซียกาหนดกรอบแนวคิด CSR ในปี 2006 และ
สนับสนุ นบริษทั จดทะเบียน ให้เปิ ดเผยข้อมูลและกิจกรรมด้าน
CSR ในรายงานประจาปี ซึ่งในระยะต่อมาการเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวถือเป็ นข้อบังคับทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ าม หลังจากนัน้ ในปี 2007
จึงได้จดั ให้มกี ารให้รางวัล CSR Awards เพื่อกระตุน้ ให้บริษทั จด
ทะเบียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ต่อมาในปี 2009
Minority Shareholders Watchdog Group (MSWG) ได้จดั ทา
Corporate Governance Index เพือ่ ใช้วดั ระดับบรรษัทภิบาลของ
บริษทั จดทะเบียนในมาเลเซีย โดยรายชื่อของบริษทั ทีไ่ ด้คะแนน
สูงสุด 100 บริษทั แรก จะได้รบั การเปิ ดเผยสูส่ าธารณชน และในปี
2010 ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซียจัดให้ม ี Bursa Malaysia’s
Business Sustainability Programme (BSP) ซึง่ เป็ นโครงการที่
ส่งเสริมให้บริษทั จดทะเบียนนาหลักการพัฒนาอย่างยังยื
่ นไปใช้
และจัด ให้ม ีศูน ย์ความรู้เ พื่อ แนะน าแนวทางการพัฒ นากิจ การ
อย่ า งยัง่ ยืน ให้ก ับ บริษัท จดทะเบีย น และในปี เ ดีย วกัน ตลาด
หลักทรัพย์มาเลเซียเสนอให้มกี ารจัดทา ESG Index เพื่อดึงดูด
การลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะกองทุนประเภท Socially
Responsible Investment Funds ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการ
จัดทาดัชนี และคาดว่าจะสามารถนามาใช้ได้ภายในปี 2013

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต. )

“ก.ล.ต. ดูแลระบบตลาดทุนเพื่อให้คณ
ุ มันใจ”
่

ตารางที่ 1: เปรียบเทียบ DJSI World และ MSCI World ESG Index
DJSI World
MSCI World ESG
กลุ่มตัวอย่าง

ข้อยกเว้น

วิ ธีให้คะแนน
เกณฑ์การ
พิ จารณาให้
คะแนน

ร้อยละ 10 ของบริษทั ทีใ่ หญ่ บริษทั ในกลุ่ม Best-in-Class
ทีส่ ุด 2,500 บริษทั ใน 77
ใน 24 ประเทศทีไ่ ด้รบั ESG
ประเทศ ทีไ่ ด้รบั คะแนนด้าน
Rating สูง
ความยังยื
่ นสูงสุด
ธุรกิจแอลกอฮอล์ ยาสูบ
การพนัน ระเบิด นิวเคลียร์
อาวุธ Adult Entertainment
แบบสอบถาม และ
รายงานบริษทั
รายงานบริษทั
พิจารณาจาก 3 ด้าน คือ
พิจารณาจาก 3 ด้าน คือ
- ด้านเศรษฐกิจ (เช่น
- ความยังยื
่ นด้านสิง่ แวดล้อม:
บรรษัทภิบาลของบริษทั
E (เช่น การจัดการทรัพยากร
จรรยาบรรณทางธุรกิจ)
การปล่อยของเสีย)
- ด้านสังคม (เช่น การ
- ความยังยื
่ นด้านสังคม: S
พัฒนาทุนมนุษย์ การ
(เช่น สิทธิมนุษยชน ความ
ปฏิบตั ติ ่อแรงงาน)
ปลอดภัยของแรงงาน)

- ด้านสิง่ แวดล้อม (เช่น
- ความยังยื
่ นด้านบรรษัท
รายงานด้านสิง่ แวดล้อม
ภิบาล: G (เช่น รายงานการ
ของบริษทั การประเมิน จัดการด้านความยังยื
่ น ความ
ผลด้านสิง่ แวดล้อม)
โปร่งใสของคณะกรรมการ)
ทีม่ า: http://www.sustainability-index.com/ และ http://www.msci.com/

2) ความสัมพันธ์ระหว่ าง ESG/Sustainability Index และ
Total Stock Market Index
หากพิจ ารณาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง ESG/Sustainability

Index กับ Total Stock Market Index ในประเทศต่างๆ ของทัง้
Dow Jones และ MSCI ดังแสดงในรูปภาพที่ 1 จะพบว่า ตลอดทัง้
ปี 2012 ทีผ่ ่านมา ESG/Sustainability Index และ Total Stock
Market Index มีก ารเคลื่อ นไหวไปในทิศ ทางเดีย วกัน และ
ใกล้เคีย งกัน ดังแสดงด้วยค่าสหสัม พันธ์ (Correlation: R2) ที่สูง
กว่ า 0.9 ในทุ ก ตลาดที่ศึก ษา ในส่ ว นของผลตอบแทน หาก
เปรียบเทียบ ESG/Sustainability Index กับ Total Stock Market
Index ในวันสุดท้ายของปี 2012 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี
ก่อนหน้า พบว่าผลตอบแทนของทัง้ สองดัชนีในแต่ละกลุ่มมีค่าไม่
แตกต่ า งกัน มาก ในบางกลุ่ ม ESG/Sustainability Index มีค่า
มากกว่า Total Stock Market Index (เช่น ยุโรป แคนาดา และ
เอเชียแปซิฟิก) ขณะทีบ่ างกลุ่ม ESG/Sustainability Index มีค่า
น้อยกว่า Total Stock Market Index (เช่น ญีป่ นุ่ สหรัฐฯ และโลก)
i

รูปภาพที่ 1: เปรียบเทียบความสัมพันธ์และผลตอบแทนระหว่าง
ESG/Sustainability Index กับ Total Stock Market Index ในปี 2012

ทีม่ า: Bloomberg

3) การจัดทาดัชนี ชี้วดั การพัฒนาอย่างยังยื
่ นของไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีแนวคิดทีจ่ ะจัดทา
ดัชนี SET SI (SET Sustainability Index) โดยการจัดทาดัชนี
ดังกล่ าว ในเบื้องต้น จะต้องอาศัยข้อมูล การด าเนิน งานด้า น
CSR ในแบบ 56-1 และ รายงานประจาปี ของบริษทั จดทะเบียน
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อน ซึง่ การประกาศให้บริษทั จดทะเบียน
จัด ท าและเปิ ด เผยข้อ มู ล และรายงานดัง กล่ า ว ก าลัง อยู่ ใ น
ระหว่า งการเตรีย มการของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
นอกจากนัน้ ก่อนทีจ่ ะจัดทาดัชนี SET SI ขึน้ ตลาดหลักทรัพย์
จะต้องพิจารณาถึงกลุ่มตัวอย่าง ประเภทอุตสาหกรรม วิธกี าร
ให้คะแนน รวมถึงเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนทีเ่ หมาะสม
ดังเช่นการจัดทา DJSI World และ MSCI World ESG Index
เพื่อให้ดชั นี SET SI เป็ นบรรทัดฐานทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการ
ประเมินผลการลงทุน และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูล้ งทุนทีส่ นใจลงทุนในธุรกิจทีน่ าหลักการพัฒนาอย่างยังยื
่ นมา
ปรับใช้ในการดาเนินกิจการได้จริง
 

*บทความฉบับทีแ่ ล้วเรือ่ ง “ตลาดทุนกับการพัฒนาอย่างยังยื
่ น”

Dow Jones ได้เผยแพร่รายชือ่ บริษทั จดทะเบียนไทยทีอ่ ยู่ระหว่างพิจารณานาไปใส่เพิม่ ในดัชนีดงั นี้ Advanced Info Service, Bangkok Bank, Bank of
Ayudhya, Banpu, Charoen Pokphand Foods, CP ALL, Kasikornbank, PTT Exploration & Production, PTT Global Chemical, PTT, Siam Cement,
Siam Commercial Bank (ทีม่ า: http://www.sustainability-index.com)
)

