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Social Impact กบัตลาดทุน
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1. รู้จกัตลาดทุน
2. ตลาดทุนกบัโอกาสการลงทุน (โดยเฉพาะผู้สงูอาย)ุ
3. บริษทัจดทะเบียนกบักิจกรรมทางสงัคม (ในกรอบ CSR-SD)
4. การเข้าถึงตลาดทุน

ประเดน็บรรยาย
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1. ตลาดทุน - แหล่งระดมทุนของผูป้ระกอบการและช่องทางลงทุนของนักลงทุน
(เทียบกบัสถาบนัการเงิน - แหล่งเงินกู้)

1. รู้จกัตลาดทุน

Financial System = สถาบนัการเงิน+ตลาดทนุ+ประกนัชีวิต
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2. Product ของตลาดทุน
- ตราสารหน้ี (พนัธบตัรรฐับาล  หุ้นกู้เอกชน) หุ้น 
หน่วยลงทุน (กองทุนรวม) ตราสารอนุพนัธ ์(Derivatives)

3. ตลาดหลกัทรพัย์ = ตลาดรอง = Platform ซ้ือขายหุ้น/ SET-MAI
- คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(ก.ล.ต.) = องคก์รก ากบัฯ = อนุญาตให้กระจายหุ้น (IPO)

1. รู้จกัตลาดทุน (ต่อ)
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4. ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ของตลาดหลกัทรพัย์
- บริษทัจดทะเบียน (บจ.) 
- องคก์รตวักลาง

- บริษทัหลกัทรพัย ์= Brokers (บล.)
- บริษทัจดัการกองทุน = Mutual Fund (บลจ.)

- องคก์รสนับสนุน
- สมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย
- สมาคมนักวิเคราะหห์ลกัทรพัย์
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)

1. รู้จกัตลาดทุน (ต่อ)
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5. ตวัอย่างค าบรรยายตลาดทุน 101    
1. รู้จกัตลาดทุน (ต่อ)
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6. ตลาดทุนสร้างความมัง่คัง่และความมัน่คงทางการเงินให้สงัคม
- ผูป้ระกอบการประสบผลส าเรจ็

- ความมัง่คัง่และมัน่คงของผูเ้ก่ียวข้อง 
(ผูถื้อหุ้น พนักงาน เศรษฐกิจของประเทศ)

- การแก้ปัญหาความเหล่ือมล า้ทางสงัคม
- รายได้และสินทรพัย์
- โอกาส (การศึกษา การเข้าถึงสวสัดิการและเศรษฐกิจ 
สิทธิตามกฎหมาย)

- ความมัง่คัง่และมัน่คงของนักลงทนุ

1. รู้จกัตลาดทุน (ต่อ)



8

7. มาตรฐานความรู้ทางการเงิน
2. ตลาดทุนกบัโอกาสการลงทุน
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8. จดุเน้นของตลาดฯ = 4 รู้
2. ตลาดทุนกบัโอกาสการลงทุน (ต่อ)
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9. ผลตอบแทนการลงทุน (1)
- ความเส่ียงและผลตอบแทนการลงทุนไปด้วยกนั
(เส่ียงต า่ตอบแทนต า่ /เส่ียงสงูตอบแทนสงู)

2. ตลาดทุนกบัโอกาสการลงทุน (ต่อ)
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2. ตลาดทุนกบัโอกาสการลงทุน (ต่อ)
9. ผลตอบแทนการลงทนุ (2)



12

10. สงัคมผูส้งูอายแุละการออมเพื่อเกษียณ ( Clip1)
2. ตลาดทุนกบัโอกาสการลงทุน (ต่อ)



13

10. สงัคมผูส้งูอายแุละการออมเพื่อเกษียณ ( Clip 2)
2. ตลาดทุนกบัโอกาสการลงทุน (ต่อ)
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11. การออมหุ้น –DCA (Dollar Cost Average) 
2. ตลาดทุนกบัโอกาสการลงทุน (ต่อ)
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11. การออมหุ้น –DCA (Dollar Cost Average) 
2. ตลาดทุนกบัโอกาสการลงทุน (ต่อ)
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12. ความหมาย CSR
3. บจ. กบักิจกรรมทางสงัคม

• ความรบัผิดชอบต่อสงัคมของธรุกิจ (Corporate Social Responsibility)

• จากความหมายแคบสู่ความหมายกว้าง (เตม็รปูแบบ)

1. CSR after Process
โครงการ / กิจกรรมเพ่ือสงัคม / 

การบริจาค

2. CSR in Process
อยู่ในกระบวนการท างานหลกัของกิจการ
(ค านึงถึงผลกระทบต่อสงัคม/ส่ิงแวดล้อม)

3. CSR as Process
กิจการ/ธรุกิจเพ่ือสงัคม 
(Social Enterprise)
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13. CSR in Process
3. บจ. กบักิจกรรมทางสงัคม (ต่อ)

แนวปฏิบติั (9 หวัข้อ)
1.  การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี

2.  การประกอบธรุกิจด้วยความเป็นธรรม

3. การต่อต้านทจุริตคอรร์ปัชัน่

4. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

5. ความรบัผิดชอบต่อผู้บริโภค

6. การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม

7. การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม

8. นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมจากการด าเนินความรบัผิดชอบต่อสงัคม

9. การจดัท ารายงานด้านสงัคมและส่ิงแวดล้อม
ทีมา: เขม็ทศิธุรกจิเพือ่สงัคม, CSRI
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14. จาก CSR สู่ SD (Sustainable Development)
3. บจ. กบักิจกรรมทางสงัคม (ต่อ)

วิวฒันาการความส าคญัของ SD

การพฒันาท่ียัง่ยืน: ตอบสนองความต้องการของคนยคุปัจจบุนัได้ โดยไมท่ าให้
ความต้องการของคนยคุต่อมาเกิดปัญหา

1992 - Rio Earth Summit ทิศทางการพฒันาท่ียัง่ยืนของโลก
(ค านึงถึงปัญหาสงัคม / ส่ิงแวดล้อม)

ค าศพัท:์ Triple Bottom Line = 3 ประเดน็หลกัท่ีธรุกิจต้องค านึงถึงเพ่ือความยัง่ยืน
= Economic / Social / Environment (เศรษฐกิจ / สงัคม / ส่ิงแวดล้อม)
= 3 P  = Profit/ People/ Planet
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15. ปัจจยัสร้างกระแสยอมรบัความส าคญัของ CSR/SD
3. บจ. กบักิจกรรมทางสงัคม (ต่อ)

• กฎหมาย ข้อบงัคบัของทางการด้านสงัคมและส่ิงแวดล้อมเข้มข้นขึน้

• การตระหนักถึงบทบาทของบคุคล / องคก์รต่อความยัง่ยืนทางโลก

• ธรุกิจสามารถเพ่ิมคณุค่าและป้องกนัความเส่ียงด้วย CSR-SD

• ความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้เสีย

= ผูบ้ริโภค / คู่ค้า-หุ้นส่วนธรุกิจ / ผูถ้ือหุ้น-นักลงทุน / พนักงาน-ผูท่ี้สนใจ
เข้าท างาน / ชมุชน-สงัคม 
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16. CSR ในบริบทสงัคมไทย
3. บจ. กบักิจกรรมทางสงัคม (ต่อ)

• วิถีพทุธ 

(ท าความดี / ไม่เบียดเบียน / เอื้อเฟ้ือ /ทาน )

• ทศพิธราชธรรม คือ หลกัธรรมาภิบาล

(ทาน / ศีล / บริจาค / ซ่ือตรง / อ่อนโยน /เพียร / ไม่โกรธ / 

ไม่เบียดเบียน /อดทน / เท่ียงธรรม)

• เศรษฐกิจพอเพียง = 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
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17.หวัข้อประเมิน Sustainability
3. บจ. กบักิจกรรมทางสงัคม (ต่อ)

• Corporate Governance
• Code of Conduct
• Risk & Crisis  Management
• Supply Chain Management 
• Innovation Management 

Economic Dimension

• Environmental  Management  System 
• Operational Eco –Efficiency 
• Climate  Strategy
• Product Stewardship
• Biodiversity

Environment
Dimension

• Human Capital Development

• Talent Attraction & Retention
• Occupational Health & Safety
• Stakeholder Engagement
• Social Reporting

Social Dimension
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18. บจ. กบักิจกรรมสงัคม (Clip 3)
3. บจ. กบักิจกรรมทางสงัคม (ต่อ)
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19.
4. การเข้าถึงตลาดทุน



INSPIRE

TO

INVEST

WOW
effectNEW

idea
SIMPLIFIED
knowledge

Interactive learning experience 
in 1,260 sq.m. at SET
Practical knowledge
• Financial Planning
• Investment Knowledge
• The History of SET

INVESTMENT + STORY

The First Investment Discovery Museum in Thailand

of visitors are inspired 
to invest98%

of visitors realize the 
importance and basics 
of investment90%

80,000

Visitors

(2016 – 2017)

พิพิธภณัฑเ์รียนรู้การลงทุน

4. การเข้าถึงตลาดทุน (ต่อ)
20. การให้ความรู้และสนับสนุนผูล้งทุนรายย่อย 




