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บทบาทสมาคมบรษิทัจดทะเบียนไทยในการส่งเสรมิเรือ่ง Sustainability

ร่วมเป็นสมาชิก ASEAN CSR Network เพ่ือส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจเรื่อง CSR / SD
และการตระหนักในเรื่อง Business & Human Rights ในประชาคมธุรกิจอาเซียน

ชมรม CSR Club ภายใต้แนวคิด connect for sharing เพ่ือสร้าง networking และแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดี
และเคร่ืองมือในการปฏิบัติส าหรับการด าเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน

ส่งเสริมให้สมาชิกให้ความส าคัญในเรื่อง ESG และผนวก SDGs เข้าไปไว้ในกลยุทธ์การ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท

ยกระดับการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยการส่งเสริมให้สมาชิกเปิดเผยข้อมูลในเรื่อง
ของ Environment, Social and Governance (ESG)



ตัวอยา่ง กิจกรรมสง่เสรมิ Business & Human Rights ร่วมกับหนว่ยงานภายในและต่างประเทศ

ร่วมกับกระทรวงแรงงานและ ASEAN CSR 
Network จัดศึกษาดูงานด้าน Human Rights
บมจ. ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน 

ASEAN CSR on Labour Forum

TLCA with ACN had also been active in 

providing its expertise. Apart from 

conferences, research, ACN was also an 

active contributor to the ASEAN Guidelines

for CSR on Labour, Vientaine

Regional Business Integrity Conference, 

Culture of Business Integrity- Hway to 

Sustainability and Success, Singapore

ใส่ภาพ ใส่ภาพ



ร่วมกับ Global Compact Network Thailand
จัดสัมมนาให้ความรู้กับสมาชิกในเรื่อง

Joined the Training of Trainer seminar 

on “Advancing responsible labour practices 
in global supply chains” hosted by ILO

ตัวอยา่ง กิจกรรมสง่เสรมิ Business & Human Rights ร่วมกับหนว่ยงานภายในและต่างประเทศ

Partners:



รายงาน

ปี 2561 สมาคมฯ โดย CSR Club มอบให้สถาบันไทยพัฒน์
ประมวลข้อมูลจาก รายงานความยั่งยืนของผู้เข้าร่วมโครงการ
ประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน จัดท าเป็นรายงานสถาน
ภาพความยั่งยืนของกิจการ (State of the Corporate
Sustainability Report) เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับองค์กรที่
เข้าร่วมโครงการ และหน่วยงานที่สนใจทั่วไป ใช้เป็นแนวทาง
การด าเนินงานในเรื่องการพัฒนาความยั่งยืน ให้สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของกิจการและความคาดหวังของ
สังคมควบคู่ไปพร้อมกัน



รายงาน

“At present, human rights 

disclosure among top-listed 

companies in ASEAN falls 

substantially short of the 
benchmark set by the UNGPs.”



Comparative Illustration of the UNGP diagnostic 
disclosure scores, per country and category 

Percentages represented in the graph are rounded to 
facilitate ease of reading.

Country-Level Commitments to Human Rights 

Thailand scored the highest amongst the select five 
countries and appears to be trailblazing on human rights 
disclosure  in ASEAN. 94% of top-listed companies
in Thailand make a commitment to human rights 
(diagnostic Q1).

Source: Human Rights Disclosure in ASEAN2019



Top Ten Companies in Select ASEAN Countries

Source: Human Rights Disclosure in ASEAN2019



Way Forward…

• เสริมสร้างความร่วมมอืของภาคเอกชนกับรัฐบาล เพราะในปัจจบุันบทบาทของการสง่เสรมิในเรื่องของสทิธิ
มนุษยชน ไม่ได้เป็นสิง่ทีต่อ้งด าเนินการโดยนโยบายของภาครัฐ  แต่ตอ้งเกดิจากความร่วมมือของภาคธุรกจิ
ในการขบัเคลือ่นรว่มกนั

• ส่งเสริมเรื่อง Sustainability โดยเนน้เรือ่ง Supply Chain Management ลงไปในทุกด้าน รวมถึงเรื่องของ
สิทธิมนุษยชน อาทิ การดแูลแรงงานและสทิธิตา่งๆ ของแรงงานตา่งด้าว

• การสรา้งเครอืขา่ยของธรุกจิทีม่คีวามรับผดิชอบ TLCA Responsible Business Network (TRBN) โดย
บริษัทจดทะเบียนไทย หน่วยงานในตลาดทนุ และภาคเอกชน
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