
บมจ.ไทยคม ผู�นำธุรกิจดาวเทียมไทย ร�วมเดินหน�าสร�างการเติบโตอย�างย่ังยืน ล�าสุด ได�รับคัดเลือก
จากตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ให�เป�น “หุ�นย่ังยืน”  โดยอยู�ในรายช่ือ Thailand Sustainability 
Investment 2015 ซึ่งเป�นหนึ่งใน 51 บริษัทจดทะเบียน ที่สามารถผ�านเกณฑ�การประเมินด�าน
ความยั่งยืน ตามแนวทาง Global Reporting Initiatives (GRIs)
 
ในป� 2558 นี้ ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย จัดทำ Thailand Sustainability Investment 
ขึ้น เป�นครั้งแรก เพื่อส�งเสริมให�บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจโดยให�ความสำคัญกับการพัฒนา
ด�านสิ่งแวดล�อม สังคม และบรรษัทภิบาลอย�างต�อเนื่อง อีกทั้งยังเป�นการสร�างเสริมศักยภาพ
ให�บริษัทจดทะเบียนของไทยก�าวไปสู�การเติบโตอย�างย่ังยืนในระดับสากล การประกาศรายช่ือ “หุ�นย่ังยืน” 
ดังกล�าวเป�นประโยชน�สำหรับผู�ลงทุนทั้งในและต�างประเทศ เพื่อใช�เป�นข�อมูลประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนในหุ�นของบริษัทที่มีแนวทางการดำเนินงานอย�างยั่งยืนและให�ความสำคัญกับผู�มีส�วนได�เสีย
อย�างรอบด�าน นอกจากนี้ ยังมั่นใจได�ว�าเป�นหุ�นที่มีคุณภาพและคาดหวังผลตอบแทนที่ต�อเนื่องใน
ระยะยาว

สำหรับการจัดทำรายช่ือ 51 บริษัท ใน Thailand Sustainability Investment น้ี ตลาดหลักทรัพย�ฯ 
ได�คัดเลือกบริษัทจดทะเบียน โดยพิจารณาข�อมูลการดำเนินงานในทั้ง 3 ด�านของ ESG ได�แก� 
ส่ิงแวดล�อม, สังคม และบรรษัทภิบาล ซ่ึงเป�นรากฐานสำคัญในการเสริมสร�างธุรกิจให�มีความเข�มแข็ง
และเติบโตอย�างต�อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งสอดคล�องกับมาตรฐานในระดับสากลที่ใช�ในการคัดเลือกหุ�น 
ที่เป�นองค�ประกอบของดัชนีด�านความยั่งยืน
 
ก�อนหน�าน้ี บมจ.ไทยคม ได�การรับรอง ESG100 Certificate ให�เป�นหนึ่งใน 100 บริษัทจดทะเบียน
ที่ผ�านการคัดเลือกโดยสถาบันไทยพัฒน� ว�ามีความโดดเด�นในการดำเนินธุรกิจอย�างยั่งยืน ทั้ง
ด�านสิ่งแวดล�อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : 
ESG 100) โดยคัดเลือกจาก 567 บริษัทจดทะเบียนด�วย

ไทยคม ได�เป�น “หุ�นยั่งยืน” ใน 
Thailand Sustainability 
Investment 2015 

Thaicom named in Thailand 
Sustainability Investment 2015,
strives for sustainable growth 
of international scale
Thaicom PLC, Thailand’s leading satellite operator, is playing a role in the effort to build 
sustainable growth. Recently, Thaicom was selected by the Stock Exchange of Thailand(SET) 
for Thailand Sustainability Investment 2015, a list containing 51 Thai listed companies 
that meet the sustainability guidelines set by the Global Reporting Initiative (GRI).
 
This year, 2015, marks the first time SET has organized Thailand Sustainability Investment, 
encouraging listed companies to continually emphasize environmental, social, and 
governance development in corporate practice.  The project aims to expand Thai listed 
companies’ capacity to generate sustainable growth on an international scale. Additionally, 
the Thailand Sustainability Investment list serves as a useful decision-making resource 
for both domestic and foreign investors by identifying companies that conduct business 
sustainably in consideration of all stakeholders, allowing investors to be confident in 
the quality of their investment and the potential for long-term returns.
 
In developing the 51-company list, SET selected listed companies based on environmental, 
social, and governance (ESG) performance. These three factors are essential in forming 
the foundation for strong sustainable growth and are used internationally by stock 
exchanges to assess sustainability.  
 
Previously, Thaicom also received the ESG100 Certificate from Thaipat Institute for 
outstanding ESG performance, ranking among the top 100 out of 567 listed companies.

มุ�งเดินหน�าสร�างการเติบโตอย�างย่ังยืน
ในระดับสากล


