
แผนพฒันาความย ัง่ยนื
ส าหรบับรษิทัจดทะเบยีน

(Sustainability Development 
Roadmap)
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ความยั่งยนื
ของสงัคม

ความยั่งยนื
ของกจิการ

ความน่าเชือ่ถอื
ตอ่ผูถ้อืหุน้



Economic
(ผลตอบแทน)

Environ
ment

Social

จาก Corporate Governance 
สู ่CSR เพือ่ความย ัง่ยนืของกจิการ
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   ผลตอบ
  แทน
- กลยทุธ ์

- innovation
- การบรหิาร
ความเสีย่ง

CG

การด าเนนิงานของบรษัิท
จดทะเบยีนน่าเชือ่ถอื 

วตัถปุระสงค์
การด าเนนิงานของบรษัิทจดทะเบยีน
น่าเชือ่ถอื และเป็นไปเพือ่ความยั่งยนื 
ทัง้ของกจิการ และสงัคมโดยรวม

Governance

ESG

Sustainability 
Development

เนน้ความน่าเชือ่ถอืตอ่ผูล้งทนุ

ครอบคลมุ stakeholders ทัง้หมด

แนวคดิ

หมายเหต ุในทางปฏบิตั ิมกีารใชศ้พัท ์CSR (Corporate 
Social Responsibility), ESG หรอื SD (sustainability
development ในความหมายใกลเ้คยีงกนั ในรายงานนีจ้งึอาจใช ้

ทัง้ 3 ค านีท้ดแทนกนัตามความเหมาะสมของบรบิท



สรปุประเด็นทีต่อ้งการพฒันาตามแผนนี้
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CG in 
substance

คณะกรรมการและผูบ้รหิาร
บรษัิทสรา้ง performance 
ทีด่ใีหก้จิการ อยา่งยั่งยนื 
น่าเชือ่ถอื โดยเนน้การ
ปฏบิตัอิยา่งจรงิจัง

CSR in 
process

การด าเนนิธรุกจิปกติ
ประจ าวนัของบรษัิทเป็นไป
ดว้ยความรบัผดิชอบตอ่

สงัคมและสิง่แวดลอ้ม และ
เป็นแรงผลกัดนัให ้

ภาคเอกชนอืน่ด าเนนิการ
ดว้ย

Anti-
corruption 
in practice

เป็นบรษัิทตน้แบบทีม่ี
แผนปฏบิตัอิยา่งจรงิจงัและ

สรา้งวฒันธรรม
การไมค่อรรั์ปชนั
ใหภ้าคธรุกจิไทย

ความยั่งยนื
ของสงัคม

ความยั่งยนืของ
กจิการ

ความน่าเชือ่ถอื
ตอ่ผูถ้อืหุน้



เสน้ทางการพฒันา
(Roadmap)
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วตัถปุระสงค ์วางแผนพฒันาความย ัง่ยนืทีต่อบสนองความตอ้งการ
ของบรษิทัจดทะเบยีน ผูล้งทนุ และตลาดทนุโดยรวม
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Trends

1. เนน้การปฏบิตัแิละบทบาทดา้นกลยทุธ ์นโยบาย บรหิาร
ความเสีย่ง และตรวจสอบถว่งดลุ

2. ตอ้งการ enforcement effectiveness

3. ESG เป็นปัจจัยส าคญัตอ่ความยั่งยนืของกจิการ และ บจ. 
อาจไดรั้บผลกระทบจากคูค่า้ทีใ่หค้วามส าคญัในเรือ่งนี้

4. ประเทศตา่งๆ เพิม่ความเขม้งวด Bribery Enforcement

ปญัหาทีพ่บ

1. ผลประเมนิด ีแตอ่าจจะมปัีญหา Form over substance

2. บจ. กลาง-เล็ก มพีัฒนาการดา้น CG ชา้ บ.ครอบครัวมกั
ถกูหกัคะแนน หากใช ้framework เดยีวกบั บ. ตปท.

3. AGM ยังมจีดุออ่นในสว่นการเปิดเผยขอ้มลูกอ่นประชมุ

4. ผลดา้น enforcement,  ความรับผดิชอบของบอรด์, CSR 
และ anti-corruption ยังไมด่นัีก

กรรมการ/
ผูบ้รหิาร

•  ผูถ้อืหุน้ใหญ่

• Controller

• พนง. ดา้นตา่งๆ

คณะ กก./
บรษิทั

• Audit com

• คณะ กก. ยอ่ย

Gate
keeper

•  เลขานุการบรษัิท

•  ทีป่รกึษาการเงนิ

•  ผูส้อบบัญชี

•  นักขา่ว

กลต.

• การเปิดเผยขอ้มลู

• การท ารายการส าคัญ

• การอนุญาตเสนอขาย
หลักทรัพย์

• การตรวจสอบกระท า
ไมเ่ป็นธรรม

องคก์รที่
เก ีย่วเนือ่ง

•  ตลาดหลักทรัพย์

• IOD

• AIMC/ASCO/TIA

• หน่วยงานบังคับใช ้
กฎหมาย

•  ก.พาณชิย/์ก.คลัง

ผูถ้อืหุน้/
ผูล้งทนุ

•  ผูล้งทนุสถาบัน

•  ผูล้งทนุรายยอ่ย

•  ผูล้งทนุตา่งประเทศ

• Potential investors

•  ประชาชน

ความตอ้งการบรษิทั
• ความน่าเชือ่ถอื+ performance 
ทีด่ ีอยูร่อดไดย้าว

• ยอมรับในลกัษณะเฉพาะของ บ.
• กฎเกณฑก์ารปฏบิตัทิีเ่ขา้ใจงา่ย
• ตน้ทนุต า่ แขง่ขนัได ้

ความตอ้งการผูล้งทนุ
• ความน่าเชือ่ถอื
•ผลตอบแทน
• ความอยูร่อดในวกิฤติ
• มขีอ้มลูเพยีงพอ timely
• การสือ่สารทีด่ี



    เสน้ทางพฒันาความย ัง่ยนื

1. เสรมิสรา้งความรับผดิชอบ
ดา้น CG ของคณะกรรมการ

4. พัฒนาบทบาทและความ
เขม้แขง็ของนักลงทนุ

5. เพิม่ความเขม้แข็งของ 
Gatekeepers

6. พัฒนาการเปิดเผยขอ้มลู
อยา่งตอ่เนือ่ง

7. เพิม่ประสทิธภิาพในการ
บงัคบัใชก้ฎหมาย

8. เสรมิสรา้ง กลต. ใหเ้ป็น
องคก์รแหง่ความยั่งยนื

3. ผลกัดนัใหธ้รุกจิมมีาตรการ
ตอ่ตา้นคอรรั์ปชนั

2. เสรมิสรา้งความรับผดิชอบ
ตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม

ปัจจบุนั

เป้าหมายใน 5 ปี
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Self Disciplines
Market
Disciplines

Regulatory Disciplines



การด าเนนิงาน
ของบรษัิท

แนวปฏบิัต:ิ CSRI ออกคูม่อื แนว
ปฏบิัตติา่งๆ

การอบรม: CSRI และสมาคม บจ. 
จัดอบรม/ coaching  

รางวลั: มขีองหลายหน่วยงาน

CG / SD Gateway

2.  เสรมิสรา้งความรบัผดิชอบ
ตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มของบรษิทั
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Compliance /
Do no harm

Integrated 
business & 
SD strategies

พัฒนาธรุกจิ
ไปสู ่Creating 
Shared Value

วตัถปุระสงค์
พัฒนาความรับผดิชอบตอ่สงัคม
และสิง่แวดลอ้มของบรษัิท
ใน 3 ระดับ ดว้ยกลไก/เครือ่งมอื
ทีม่ใีนตลาดทนุ

จัดท า company profile แสดง
CG / CSR progress indicators 

ให ้บจ. เปิดเผยขอ้มลู CSR ในรายงาน
ประจ าปี และยกระดับตอ่เนือ่ง 
(รายละเอยีดในขอ้ 6.1)

หากพบการไมรั่บผดิของตอ่สังคม
สิง่แวดลอ้ม (อาจฝ่าฝืน กม.)  
- บจ.: ใหเ้ปิดเผยขอ้มลู อธบิาย 
- บ. IPO: ตอ้งแกไ้ขกอ่น

2.1 สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ กระตุน้ใหเ้ห็นความส าคญั



6. พฒันาการเปิดเผยขอ้มลูของ บจ. อยา่งตอ่เนือ่ง
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6.1  ใชก้ารยกระดบัการเปิดเผยขอ้มลูเป็นกลไกกระตุน้ให ้บจ. เพิม่ระดบั CSR

• ก าหนดเป้าหมายการเปิดเผยขอ้มลูของบรษัิท
จดทะเบยีนแบบ step-up

• ศกึษาการพัฒนาตัวชีว้ัดทีแ่สดงวา่ บจ. ได ้
พัฒนา CSR in-process ในเรือ่งทีม่นัียส าคัญ
ตอ่การประกอบธรุกจิแลว้ หรอืไม ่  ประสบ
ความส าเร็จเพยีงใด

• สนับสนุนให ้บจ. จัดท ารายงานประจ าปีทีร่วมขอ้มลู ESG ไวด้ว้ยกนั 

• ศกึษาการจัดท าบัญชกีารบรหิารดา้นสิง่แวดลอ้มตาม International Federation for 
Accountants (IFAC) เพือ่ใหม้ขีอ้มลูทีเ่ปิดเผยและเปรยีบเทยีบเชงิปรมิาณได ้

6.2  พัฒนาการเปิดเผยขอ้มลู non-financial

• ตดิตามและตรวจสอบการเปิดเผยขอ้มลู non-financial ตาม 56-1 ใหม ่CG/CSR/Corruption/MD&A  
และใหข้อ้เสนอแนะแก ่บจ.

• ปรับปรงุการเปิดเผยขอ้มลูในสว่นของ 

• ขอ้มลูการถอืหุน้

• ปัจจัยความเสีย่ง  ใหส้อดคลอ้งกับแนวคดิดา้น SD เพิม่ขึน้ 

• รว่มมอืกบัสมาคมนักวเิคราะหใ์นการพัฒนา ratio ทีส่ าคัญในแตล่ะอตุสาหกรรม/ธรุกจิ

• ปรับปรงุการเปิดเผยขอ้มลูในหนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้ ใหม้ขีอ้มลูเพยีงพอตอ่การตัดสนิใจ และแสดง
การใช ้fiduciary duty ของคณะกรรมการ



2.  เสรมิสรา้งความรบัผดิชอบ
ตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มของบรษิทั (ตอ่)
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2.2  สนับสนุนการพัฒนาธรุกจิอยา่งยั่งยนื (Integrated SD Strategies)

• บรษัิทใหญ่:  CSRI และตลาดหลักทรัพยฯ์ แนะน า สนับสนุน บจ. ไทยท ารายงานตามมาตรฐาน GRI 
และเขา้ DJSI Index  และจัดท าคูม่อืรายอตุสาหกรรม

• บรษัิทขนาดกลาง-เล็ก: จัดท า framework ทีง่า่ยขึน้ เชน่  อสก. สเีขยีว 5 ระดับของ ก.อตุสาหกรรม

• รณรงคใ์ห ้บจ. ท า CSR กบัพนักงานดว้ยการใหค้วามรูแ้ละเพิม่ทักษะทางการเงนิเพือ่ใหส้ามารถ
จัดการการเงนิสว่นบคุคลได ้และรูจั้กลงทนุเพือ่เป้าหมายของชวีติ

• สนับสนุนให ้ตลท. พัฒนา SET SI  ภายในปี 2559 และเขา้ร่วมใน Sustainable Stock Exchanges 
Initiative ซึง่จัดตัง้โดย UN เพือ่เป็นเวทใีหต้ลาดหลักทรัพยท์ีเ่ป็นสมาชกิมาแลกเปลีย่นความเห็น  
พัฒนาการ และความคดิรเิริม่ตา่งๆ

• ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการออกเกณฑใ์ห ้บจ. 
(1) ตอ้งท า Business Review ทีค่ านงึถงึสังคม สิง่แวดลอ้ม (Company Act UK)
(2) ตอ้งขอมตผิูถ้อืหุน้ กรณีทีเ่สนอเรือ่งทีม่ผีลกระทบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม (US)

2.3 สง่เสรมิใหภ้าคธรุกจิสนับสนุนกจิการเพือ่สงัคม

• ศกึษาแนวทางหาแหลง่เงนิทนุ และพัฒนาความสามารถในการจัดการใหก้จิการเพือ่สังคม (Social 
Enterprise) 
แนวคดิ  ปัจจบุันมกีจิการเพือ่สังคมเพิม่ขึน้ ทัง้โดยองคก์รตา่ง ๆ  ชมุชน  บรษัิทเอกชน  แตยั่งมี
จ านวนนอ้ย และมขีอ้จ ากดัการพัฒนาทัง้ในเรือ่งเงนิทนุ  ความสามารถในการจัดการ และการพัฒนา
กจิการตา่ง ๆ  ในอกีดา้นหนึง่ บจ. และผูล้งทนุจ านวนมากมกีารบรจิาคเงนิ  จงึน่าจะศกึษากลไก
รวบรวมเงนิบรจิาคจากภาคธรุกจิมาชว่ยสนับสนุนกจิการเพือ่สังคม โดยอาจท ารว่มกบัองคก์รอืน่ 



3. ผลกัดนัใหธ้รุกจิมมีาตรการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั
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วตัถปุระสงค์

เป็นบรษิทัตน้แบบทีส่รา้ง
วฒันธรรมการไมค่อรร์ปัชนั
ใหภ้าคธุรกจิไทย

3.1 เรง่ให ้บจ. เป็นสมาชกิ CAC มากขึน้ เพือ่กระตุน้ให ้บจ. อืน่  ปฏบิตัติาม

การ
ด าเนนิงาน
ของบรษัิท

โครงการ CAC ของ IOD

การอบรม: IOD และสมาคม บจ. จัด
อบรม

Anti-corruption เป็นค าถามใน
การประเมนิ CGR (เริม่ปี 2556)

CG / SD Gateway จัดท า company profile แสดง
anti-corruption progress indicators 

จดหมายชืน่ชมและกระตุน้ บจ. บล. และ 
บลจ. ใหป้ระกาศเจตนารมณ์และไดรั้บการ
รับรองตาม CAC

ตดิตามการด าเนนิการของ บจ.

ให ้บจ. เปิดเผยขอ้มลู anti-corruption ใน
รายงานประจ าปี และยกระดับตอ่เนือ่ง

เป้าหมาย 

60% บจ. ทัง้หมด
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3.2  ปลกูฝังใหผู้ล้งทนุใหค้วามส าคญักบั บจ. ทีม่มีาตรการตอ่ตา้นคอรรั์ปชนั

• ประสานงานกบัผูล้งทนุสถาบนั เชน่ สมาคม บล. สมาคม บลจ. ใหต้ดิตามและซกัถาม
เกีย่วกบั Anti-corruption ในการประชมุผูถ้อืหุน้ (เริม่ปี 2557) รวมทัง้ออกแนวปฏบิัต ิ
เกีย่วกบัการใชส้ทิธอิอกเสยีง

• รว่มมอืกบัสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทยก าหนดค าถามมาตรฐานใหอ้าสาพทัิกษ์สทิธิซ์กัถาม 
บจ. ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

• ประสานงานกบัสมาคมนักวเิคราะหห์ลักทรัพย ์และสมาคม บล. ใหจั้ดท าบทวเิคราะหโ์ดย
ใหค้วามส าคญักับการมนีโยบายตอ่ตา้นคอรรั์ปชนั

3.3  ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการก าหนดมาตรฐาน due diligence ในการท า IPO 
ของ FA ใหค้รอบคลมุประเด็น /ขา่ว anti-corruption ทีม่นัียส าคญั

• เชน่ หาก FA ท า due diligence แลว้พบวา่มปีระเด็น/ขา่ว ทีอ่าจมผีลกระทบอยา่งมี
นัยส าคญัตอ่บรษัิท ให ้FA ใหค้ าแนะน าในการปรับปรงุหรอืเปิดเผยขอ้มลูเพือ่ใหเ้กดิ 
ความเขา้ใจทีถ่กูตอ้ง

3. ผลกัดนัใหธ้รุกจิมมีาตรการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั (ตอ่)
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เร ิม่ตน้พฒันา SD ไดด้ว้ยการจดัท ารายงาน


