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ESG ย่อมาจาก Environmental (สิ่งแวดล้อม) Social (สังคม) และ Governance (ธรรมาภบิาล) ในมิติด้าน

สิ่งแวดล้อมจะพิจารณาการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีไดร้ับ
ผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจ ด้านสังคมจะพิจารณาการบริหารทรพัยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ความ
เป็นอยู่ของสงัคมทั้งภายในและนอกบริษัท และด้านหลักธรรมาภิบาล จะพิจารณาดา้นการก ากับดูแลกิจการท่ีดี มี
แนวทางบริหารความเสี่ยงท่ีชดัเจน ต่อตา้นการฑุจริตและคอรร์ปัชั่น โดย ESG เป็นปัจจยัส าคญั 3 ประการท่ีผูล้งทุนใช้
พิจารณาเม่ือท าการประเมินดา้นความยั่งยืนและผลกระทบทางจริยธรรมของการลงทนุในธุรกิจหรือในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง 
ทัง้นี ้Financial Times ไดบ้ัญญัติความหมายของ ESG ว่าเป็นค าท่ีใชใ้นตลาดทุนโดยผูล้งทุนเพ่ือใชป้ระเมินการ
ด าเนินงานของบริษัท และท าใหล้ว่งรูถ้งึผลประกอบการในอนาคตของบริษัท 

CFA Guidance and Case studies for ESG Integration (2018) ไดย้กตวัอย่างประเดน็ดา้น ESG ส าหรบัใชใ้น
การวิเคราะหโ์ดย Equity and Corporate Bond Investors ไวป้ระกอบดว้ยหวัขอ้ตา่งๆ ดงันี ้

 Highlight 

 ESG ย่อมาจาก Environmental (ส่ิงแวดล้อม) Social (สังคม) และ Governance (ธรรมาภบิาล) เป็น 
ปัจจัยส าคัญ 3 ประการที่ผู้ลงทุนใช้พิจารณาเม่ือท าการประเมินด้านความย่ังยืนและผลกระทบทาง
จริยธรรมของการลงทุนในธุรกิจหรือในบริษัทใดบริษัทหน่ึง 

 ประเดน็ ESG เป็นทีรู้่จักอย่างกว้างขวางในแวดวงการเงินการลงทุนจากหลักปฏิบัติการลงทุนที่มีความ
รับผิดชอบ (Principles for Responsible Investment: PRI) และสามารถน าไปเช่ือมโยงกับเป้าหมายการ
พัฒนาทีย่ั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของ UN ซึ่งเป็นภาพใหญ่ขึน้ในระดบัโลกได ้

 หลัก ESG เป็นแนวทางในการท าธุรกิจที่ย่ังยืนที่บริษัทต่างๆ ควรน ามาปรับใช้ปฏิบัติ ขณะที่ผู้ลงทุนก็
ควรใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุน เพราะการลงทุนในบริษัทที่ท าธุรกิจอย่างมีคุณธรรม
ตามหลัก ESG ย่อมสามารถเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนทีด่สีม ่าเสมอในระยะยาว 

 ในปัจจุบันตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลกได้ให้ความส าคัญกับการสนับสนุนการลงทุนที่ย่ังยืน ในส่วนของ
ประเทศไทยเองน้ัน ส านักงาน ก.ล.ต.ได้ด าเนินโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระ
เกียรติฯ ซึ่งสมาคมบริษัทหลักทรัพยไ์ทยได้เข้าร่วมในโครงการดังกล่าวด้วย และจะได้เตรียมจัดกรรม
ตา่งๆใหก้ับสมาชิกภายใตก้รอบโครงการดงักล่าวในอนาคตตอ่ไป 

 

ESG...ปัจจยัส าคญัสู่แนวทางการประกอบธรุกิจตามหลกัความยัง่ยืน 
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ประเด็น ESG เป็นท่ีรูจ้ักอย่างกวา้งขวางในแวดวงการเงินการลงทุนจากหลักปฏิบัติการลงทุนที่มีความ
รับผิดชอบ (Principles for Responsible Investment: PRI) ของ United Nation (UN) ซึง่เริ่มขึน้ในเดือนเมษายน 2549 
โดย PRI เป็นโครงการภาคสมคัรใจ ประกอบดว้ยหลกัการ 6 ขอ้ มีเป้าหมายหลกัเพ่ือมุ่งหวงัช่วยใหน้กัลงทุนผนวกปัจจยั 
ESG เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจทางดา้นการลงทุนและการมีส่วนร่วมของผูถื้อหุน้ ซึ่งจะส่งผลใหผ้ลตอบแทนระยะยาวของผู้
ไดร้บัผลประโยชนส์งูขึน้ โดยปัจจุบนัมีผูล้งนาม (signatories) ในการน าหลกั PRI ไปใชแ้ลว้กว่า 2,300 ราย มีเงินลงทุน
รวมกนักวา่ USD80 Trillion และยงัเติบโตอย่างตอ่เน่ือง ทัง้นี ้6 Principles for Responsible Investment ประกอบดว้ย  

 การน าประเดน็ดา้น ESG มาประกอบการวิเคราะหแ์ละการตดัสินใจลงทนุ 

 การใชส้ิทธิในฐานะผูถื้อหุน้อย่างจริงจงัและน าประเดน็ดา้น ESG เป็นสว่นหนึ่งของการก าหนดนโยบาย
และหลกัปฎิบตัิการใชส้ิทธิในฐานะผูถื้อหุน้ 

 การสนบัสนนุใหบ้ริษัทตา่งๆท่ีเราลงทนุเปิดเผยขอ้มลูดา้น ESG 

 การสง่เสริมประเดน็ดา้น ESG ใหเ้กิดการยอมรบัและการปฏิบตัิในอตุสาหกรรมการลงทนุ 

 การใหค้วามรว่มมือในการน าหลกัปฏิบตัิการลงทนุท่ีมีความรบัผิดชอบมาใชป้ฏิบตัิ 

 การรายงานขอ้มลูข่าวสารความคืบหนา้ในการด าเนินงานตามหลกัปฏิบตัิการลงทนุท่ีมีความรบัผิดชอบ 
ต่อมา ในปี 2558 UN ไดป้ระกาศเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

17 เป้าหมาย1 โดยจะเป็นขอ้ผกูพนัส าหรบัชาติสมาชิกท่ีไดใ้หก้ารรบัรอง 193 ประเทศ (รวมประเทศไทยดว้ย) เป้าหมาย
การพฒันาท่ียั่งยืนดงักลา่ว จะถกูใชเ้ป็นเครื่องก าหนดทิศทางการพฒันาทัง้ของไทยและของโลกนบัจากนี ้จวบจนปี 2573 
ครอบคลมุระยะเวลา 15  ปี  โดยเป้าหมายแตล่ะขอ้ดงัแสดงตามภาพดา้นลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 SDGs คือ เปา้หมายการพฒันาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals)ทัง้หมด 17 เปา้หมายก าหนดตอ่เน่ืองจาก MDGs หรือเปา้หมายการพฒันาแหง่
สหสัวรรษ (Millennium Development Goals) ท่ีสิน้สดุลงเม่ือเดือนสงิหาคม 2558 สามารถแบ่งออกได ้5 กลุม่ ไดแ้ก่ 1) สงัคม (PEOPLE) (เปา้หมายท่ี 1 2 3 4 และ 
5) 2) เศรษฐกิจ (PROSPERITY) (เปา้หมายท่ี 7 8 9 10 และ 11) 3) สิ่งแวดลอ้ม (PLANET) (เปา้หมายที่ 6 12 13 14 และ 15) 4) สนัตภิาพ สถาบนัท่ีเขม้แข็ง และ
ความยตุธิรรม (PEACE) (เปา้หมายท่ี 16) และ 5) หุน้สว่นการพฒันา (PARTNERSHIP) (เปา้หมายท่ี 17) 

 
ที่มา: https://tdri.or.th/2017/07/interviews-sdgs-goal-16/ 
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แมว้า่ ESG จะเป็นประเด็นท่ีริเริ่มในระดบัภาคธุรกิจ แต่สามารถน าไปเช่ือมโยงในภาพท่ีกวา้งขึน้ในระดบัสงัคม
และเศรษฐกิจระดบัมหภาคกบัแต่ละเป้าหมายของ SDGs ไดเ้ช่นกนั ทัง้นี ้บทความ ESG to SDGs: Connected paths 
to Sustainable Future โดย SustainoMetric ระบุถึงความเช่ือมโยงระหว่างประเด็นดา้น ESG กบั SDGs ว่า การ
ตดัสินใจลงทนุตาม ESG มุง่ไปท่ีการสรา้งมลูคา่ในระยะยาวส าหรบัธุรกิจและสงัคม ดงันัน้จึงมีความเช่ือมโยงโดยตรงกบั
แนวคิดของ SDGs ในการสรา้งค่านิยมร่วมกันซึ่งแสดงถึงศกัยภาพของตลาด ความตอ้งการของสงัคมและการด าเนิน
นโยบายเพ่ือแนวทางท่ียั่งยืนและครอบคลุมเพ่ือการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ี ดี โดยจ าแนกตามแต่ละ
เป้าหมาย SDGs ไดด้งันี ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตวัอย่างเช่น เป้าหมายท่ี 6 เรื่องการมีน า้สะอาดและสขุอนามยัท่ีดี ในการท่ีจะบรรลเุป้าหมายขอ้นีไ้ดจ้ะตอ้งมีการ

ดแูลสิ่งแวดลอ้ม(Environmental) และความเป็นอยู่ของคนในสงัคม (Social)ดว้ย ทัง้นี ้ประเดน็สงัคม มีความเช่ือมโยงกบั
เป้าหมาย SDGs มากท่ีสดุถึง 13 เป้าหมาย รองลงมาไดแ้ก่ ประเด็นสิ่งแวดลอ้ม 10 เป้าหมายและประเด็นดา้นธรรมาภิ
บาล 8 เป้าหมาย ขณะท่ีบางเป้าหมาย เช่น 8 (งานท่ีมีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ) และ 12(การผลิตและการ
บริโภคอย่างมีความรบัผิดชอบ) จะประกอบดว้ยประเดน็ ESG ทัง้ 3 ดา้น (Environmental Social Governance)  

 
 
 
หลกั ESG เป็นแนวทางในการท าธุรกิจท่ียั่งยืนท่ีบริษัทต่างๆ ควรน ามาปรบัใชป้ฏิบัติ ขณะท่ีผูล้งทุนก็ควรใช้

พิจารณาประกอบการตดัสินใจก่อนลงทนุ นอกเหนือจากการพิจารณาจากตวัเลขทางการเงินอย่างเดียว เพราะการลงทุน
ในบริษัทท่ีท าธุรกิจอย่างมีคณุธรรมตามหลกั ESG ย่อมสามารถเพ่ิมโอกาสสรา้งผลตอบแทนท่ีดีสม ่าเสมอในระยะยาวได ้

โดยในด้านของบริษัทนัน้ การท่ีบริษัทน าหลกั ESG ปรบัใชเ้ขา้กบัแนวทางด าเนินธุรกิจ นอกจากจะเป็นการ
สรา้งช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้ับบริษัทแลว้ การท่ีมีนโยบายและมีแนวทางในการบริหารจัดการทรพัยากรท่ีดีและ
เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม อาทิเช่น การลดกระดาษ/ลดการใชถุ้งพลาสติก การประหยดัพลงังานน า้-ไฟ ยงัช่วยลดค่าใชจ้่าย

หลกั ESG เป็นแนวทางในการท าธรุกิจท่ียัง่ยืนท่ีบริษทัต่างๆ ควรน ามาปรบัใช้ปฏิบติั ขณะท่ีผูล้งทุนก็
ควรใช้พิจารณาประกอบการตดัสินใจลงทุน นอกเหนือจากการพิจารณาจากตวัเลขทางการเงิน 

ที่มา: https://sustainometric.com/esg-to-sdgs-connected-paths-

to-a-sustainable-future/ 
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ของบริษัทลงบางส่วน รวมไปถึง การท่ีบริษัทมีการบริหารจัดการภายในท่ีมีคุณภาพและโปร่งใส การมีสวัสดิการดูแล
พนกังานและสามารถรกัษาความสมัพนัธอ์นัดีกบัพนกังาน จะท าใหบ้ริษัทสามารถลดความเสี่ยงดา้นการฉอ้โกง ลดอตัรา
การลาออก ลดตน้ทุนการฝึกพนกังานใหม่ ตลอดจนเพ่ิมคณุภาพและผลผลิตของสินคา้ต่อพนกังานได ้สิ่งเหล่านีจ้ะช่วย
เพ่ิมผลก าไรซึ่งจะกระทบต่อมูลค่าของบริษัท และยังมีส่วนช่วยใหอ้งคก์รเติบโตอย่างยั่งยืนอีกดว้ย ทั้งนี ้รูปแบบการ
ด าเนินงานท่ีควรจะเป็น คือ การผนวก ESG เขา้กบักระบวนการทางธุรกิจที่ด  าเนินอยู่เป็นปกติประจ าวนั หรือ Day-to-day 
business operations นอกเหนือการจดัท าเป็นกิจกรรมในลกัษณะ Event หรือเป็นโครงการเพ่ือสงัคมและสิ่งแวดลอ้มท่ี
แยกตา่งหากจากกระบวนการทางธุรกิจ ซึง่เป็นกิจกรรมชั่วครัง้ชั่วคราวและไมไ่ดเ้ป็นไปแบบยั่งยืนอย่างแทจ้ริง 

ขณะท่ีในด้านของผู้ลงทุนนัน้ การลงทุนท่ียั่งยืน (Sustainable Investing) เป็นวิธีการลงทุนท่ีค านึงถึงปัจจัย
ดา้น ESG ในการเลือกพอรต์และการจดัการลงทุน โดยสถาบนัไทยพฒันร์ะบุว่า การใชปั้จจยั ESG ในการวเิคราะห์เพือ่
ตดัสนิใจลงทนุ ร่วมกบัการพจิารณา Risk-Return Profile ในแบบทั่วไป นอกจากจะท าใหผู้ล้งทนุสามารถคาดการณ์ผล
ประกอบการในอนาคตของบริษัทไดด้ยีิ่งขึน้ ซึ่งเป็นประโยชนต์่อผูล้งทนุเอง ในแง่ทีจ่ะช่วยสรา้งผลตอบแทน (Alpha) ที่
เพิ่มขึน้ และช่วยลดความผนัผวนของราคา (Beta) ของหลกัทรพัย์ในพอร์ตการลงทุนแลว้ ยงัท าใหก้ารลงทนุนัน้ ช่วย
เสริมสรา้งผลกระทบเพือ่เปลีย่นแปลงโลก (Real World Impact) ในทางทีด่ีขึน้ดว้ย ทัง้นี ้สถาบนัไทยพฒัน ์ไดจ้ดัท า 
Thaipat ESG Index หรือ ดัชนี อีเอสจี ไทยพัฒน์2 ส  าหรับใชเ้ป็นดัชนีเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุน 
(Benchmark Index) และสามารถใชเ้ป็นดชันีอา้งอิงส าหรบัการลงทนุ (Investable Index) ในผลิตภณัฑท์างการเงินตา่งๆ 
โดยจากการค านวณผลตอบแทนรวมโดยใชข้อ้มลูตัง้แตว่นัฐานของดชันี อีเอสจี ไทยพฒัน ์(30 มิ.ย. 2558) จนถึงวนัท่ี 11 
มิ.ย. 2562 เทียบกบัดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัย ์(SET TRI) ดชันีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) และ
ดชันีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) พบว่า ดชันีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพฒัน ์ใหผ้ลตอบแทนอยู่ท่ี 32.69% 
ขณะท่ี SET TRI ใหผ้ลตอบแทนอยู่ท่ี 26.09% ส่วน SET100 TRI ใหผ้ลตอบแทนอยู่ท่ี 26.48% และ SET50 TRI ให้
ผลตอบแทนอยู่ท่ี 27.18% 

 
  

  

 
  
 กลา่วไดว้า่ ในปัจจบุนัตลาดเงินตลาดทนุทั่วโลกไดใ้หค้วามส าคญักบัการสนบัสนนุการลงทนุท่ียั่งยืน โดยรายงาน 
2018 Global Sustainable Investment Review ซึง่จดัท าโดยพนัธมิตรการลงทนุอย่างยั่งยืนระดบัสากล หรือ The Global 
Sustainable Investment Alliance (GSIA)3ไดร้ะบุว่า การลงทุนในสินทรพัยท่ี์มีความยั่งยืน (Sustainable Investing 
Assets) และค านงึถงึปัจจยั ESG  ณ ตน้ปี 2018 มีมลูคา่รวม USD30.7 trillion ซึง่เพ่ิมขึน้ 34%ในระยะเวลา 2 ปี ขณะท่ี 

                                                           
2 ดชันี อีเอสจี ไทยพฒัน ์หรือ Thaipat ESG Index จะคดัเลือกหลกัทรพัยจ์ากกลุม่หลกัทรพัย ์ESG100 ซึง่เป็นหลกัทรพัยท์ี่มีการด าเนินงานโดดเดน่ดา้น
สิ่งแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) จ านวน 100 หลกัทรพัย ์จากการจดัอนัดบัหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลาด SET และ mai โดยสถาบนัไทยพฒัน ์เพื่อใหเ้ป็นดชันีอา้งอิง (Underlying Index) ส าหรบัการออกผลติภณัฑท์างการเงิน โดยเฉพาะที่มุง่เนน้การ
ลงทนุที่ยั่งยืน (Sustainable Investment) 
3 ภาคีระดบัโลก ที่ประกอบดว้ย หน่วยงานสกลุ SIF (Sustainable Investment Forum) และสมาคมของบรรดาผูล้งทนุสถาบนั องคก์รธุรกิจ และนกั
วิชาชีพ ที่เนน้การลงทนุที่ยั่งยืน มีความรบัผิดชอบ และมุง่ผลกระทบ ในประเทศตา่งๆ ไดแ้ก่ Eurosif (ยโุรป), JSIF (ญ่ีปุ่ น), RIAA (ออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด)์, RIA Canada (แคนาดา), UKSIF (สหราชอาณาจกัร), USSIF (สหรฐัอเมรกิา) และ VBDO (เนเธอรแ์ลนด)์ 

ตลาดเงินตลาดทุนทัว่โลกได้ให้ความส าคญักบัการสนับสนุนการลงทุนท่ียัง่ยืน  ในส่วนของประเทศไทย
เองนัน้ ส านักงาน ก.ล.ต.ได้ด าเนินโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติฯ ซ่ึง
สมาคมบริษทัหลกัทรพัยไ์ทยได้เข้าร่วมในโครงการดงักล่าวด้วย  
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สดัสว่นของการลงทนุในสินทรพัยท่ี์มีความยั่งยืนตอ่สินทรพัยภ์ายใตก้ารบริหารทัง้หมดของสมาชิก GSIA ในประเทศ 
สหรฐัอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลียและญ่ีปุ่ น ลว้นมีสดัสว่นท่ีเพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ือง 
 ในสว่นของประเทศไทยเองนัน้ ทกุภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในตลาดทนุก็ไดใ้หค้วามส าคญักบัประเด็นดงักล่าวนีอ้ย่าง
ตอ่เน่ือง โดยลา่สดุเมื่อวนัท่ี 14 สิงหาคมท่ีผ่านมา ส  านกังาน ก.ล.ต.ไดเ้ปิดโครงการเสริมสรา้งตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิม
พระเกียรติฯ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือเชิญชวนใหท้กุภาคสว่นในตลาดทนุรว่มท าดีเพ่ือแผ่นดิน ดว้ยการประกาศเจตนารมณ์
เป็นองคก์รธรรมาภิบาล ประกอบธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบ ค านึงถึงสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม บูรณาการเขา้ไปอยู่ในการ
ประกอบธุรกิจ (in-process) และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาความยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) ของประชาคมโลก   ทัง้นี ้สมาคมบริษัทหลกัทรพัยไ์ทยไดเ้ขา้ร่วมเป็น 1 ใน 12 องคก์รท่ีประกาศเจตนารมณเ์ขา้
ร่วมโครงการดังกล่าวดว้ย ซึ่งสมาคมฯไดม้ีการวางแผนจัดกรรมต่างๆใหก้ับสมาชิกภายใตก้รอบโครงการดังกล่าวใน
อนาคต ตวัอย่างเช่น การก าหนดแนวทางปฏิบัติงานในการประกอบธุรกิจหลกัทรพัยอ์ย่างยั่งยืน เพ่ือใหบ้ริษัทสมาชิกมี
แนวทางในการประกอบธุรกิจหลักทรัพยอ์ย่างยั่งยืน การส่งเสริมใหเ้กิดความตื่นตัวและใหค้  าแนะน าการลงทุนท่ีให้
ความส าคญัตอ่การพฒันาอย่างยั่งยืน ในฐานะท่ีบริษัทหลกัทรพัยเ์ป็นสถาบนัตวักลางท่ีติดต่อใหค้  าแนะน าการลงทุนกบั
ลกูคา้ จงึมีความจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีบคุลากรขององคก์ร จะตอ้งมีความตระหนกัรูถ้ึงความส าคญัและสามารถใหค้  าแนะน าท่ี
ใหค้วามส าคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น ในส่วนของบุคลากรของบริษัทหลักทรพัย ์สมาคมฯมีแผนการจัดท า
หลกัสตูรเรื่องการลงทุนในบริษัทหรือกองทุนท่ีลงทุนในบริษัทท่ีท า ESG รวมทัง้ การส่งเสริมให ้IC แนะน าการลงทุนใน
บริษัทท่ีท า ESG และหรือกองทุนท่ีลงทุนในบริษัทท่ีท า ESG ดว้ย นอกจากนัน้ สมาคมฯยงัมีแผนการจดัอบรมนกัศกึษา
ระดบัอดุมศกึษา โดยสถาบนัฝึกอบรม ATI เพ่ือปลกูฝังความรูค้วามเขา้ใจดา้น ESG ใหก้บัเยาวชนตัง้แต่ตน้ โดยผ่านการ
บรรยายทัง้ในรูปแบบการบรรยายสดและผ่านทาง e-learning เป็นตน้ Ω 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disclaimer: 
เอกสารนีจั้ดท าขึน้โดยสมาคมบริษัทหลักทรัพยไ์ทยเพือ่เผยแพร่ข้อมูลและเพือ่การศึกษาเท่าน้ัน ซีง่จัดท าขึน้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทีน่่าเชือ่ถอื โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูล ณ วันที่ปรากฏในเอกสารนี้เท่าน้ัน 
จงึอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมื่อข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องมีการเปลีย่นแปลง ท้ังนี ้สมาคมมิได้ยนืยนั ตรวจสอบ หรือรับรองความสมบูรณ ์ความถูกต้องครบถ้วน ทันกาลทันเวลาของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่าง
ใด สมาคมไม่รับผดิต่อบุคคลใดๆจากการเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในการท าละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอื่นใด ที่เกิดจาก การตัดสินใจ หรือการกระท าใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเอกสาร
ดังกล่าว หรือในความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผดิใดๆ รวมถงึการสูญหายของข้อมูลหรือผลประโยชน ์ถงึแม้ว่าสมาคมจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึน้ได้ก็ตาม 


