
 เสวนาชว่งที ่1 

“ทศิทางและแผนพฒันาสูค่วามย ัง่ยนื
ของบรษิทัจดทะเบยีน”
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แผนพฒันาความย ัง่ยนื
ส าหรบับรษิทัจดทะเบยีน

(Sustainability Development 
Roadmap)
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ความยั่งยนื
ของสงัคม

ความยั่งยนื
ของกจิการ

ความน่าเชือ่ถอื
ตอ่ผูถ้อืหุน้

SD Roadmap



Environ

ment

Gover
nance

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

ESG

Sustainability 
Development

เนน้ความน่าเชือ่ถอืตอ่ผูล้งทนุ

ครอบคลมุ stakeholders ทัง้หมด

แนวคดิ



ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมของธุรกจิ: CSR
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1. CSR after 
Process

โครงการ / กจิกรรมเพือ่สงัคม / การบรจิาค

2. CSR in Process*
(เป้าหมายหลกั)

อยูใ่นกระบวนการท างานหลกัของกจิการ

(ค านึงถึงผลกระทบต่อสงัคม/ส่ิงแวดล้อม)

3.CSR as Process กจิการ/ธรุกจิเพือ่สงัคม (Social Enterprise)

ธรุกจิท ัว่ไป

ธรุกจิเพือ่สงัคม



 หลกั CG และ CSR

Corporate Governance

1. การเคารพสทิธผิูถ้อืหุน้

2. การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่ง
เป็นธรรม

3. เคารพบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
(roles of stakeholders)

4. การเปิดเผยขอ้มลูและความ
โปรง่ใส

5. บทบาทความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ

(ตาม OECD Principles)

Corp. Social Responsibility

1. การก ากบัดแูลกจิการทีด่ี

2. การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม 

3. การตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชนั

4. การเคารพสทิธมินุษยชน 

5. การปฏบิตัติอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 

6. ความรับผดิชอบตอ่ผูบ้รโิภค 

7. การดแูลรักษาสิง่แวดลอ้ม 

8. การรว่มพัฒนาชมุชนหรอืสงัคม

9. การมนีวตักรรมและเผยแพรน่วตักรรม

10. การจัดท ารายงานความยั่งยนื

(ตามแนวทางความรับผดิชอบตอ่สงัคม
ของ CSRI ตลาดหลกัทรัพยฯ์)
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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

สรปุประเด็นทีต่อ้งการพฒันาตามแผนนี้



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
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CG in substance

คณะกรรมการและผูบ้รหิารบรษัิทสรา้ง performance ทีด่ใีห ้
กจิการ อยา่งยั่งยนื น่าเชือ่ถอื โดยเนน้การปฏบิตัอิยา่งจรงิจัง
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CG Watch market scores : 2007 to 2012

2007 2010 2012

1. Hong Kong (67) 1. Hong Kong (67) 1. Singapore (69)

2. Singapore (65) 2. Singapore (65) 2. Hong Kong (66) 

3. India (56) 3. Japan (57) 3. Thailand (58)

4. Taiwan (54) 4. Thailand (55) 4. Japan (55)

5. Japan (52) 5. Taiwan (55) 5. Malaysia (55)

6. Korea (49) 6. Malaysia (52) 6. Taiwan (53)

7. Malaysia (49) 7. India (49) 7. India (51)

8. Thailand (47) 8. China (49) 8. Korea (49)

9. China (45) 9. Korea (45) 9. China (45)

10. Philippines (41) 10. Indonesia (40) 10. Philippines (41)

11. Indonesia (37) 11. Philippines (37) 11. Indonesia (37)

ท่ีมา : 1.  ACGA, September 2012

2.  The World Bank – “Report on the Observance of Standards 
and Codes (ROSC) : Corporate Governance 
Country Assessment – Thailand, January 2013
3.  IOD

ผลการประเมนิ CG ROSC โดย World Bank
ไทยสงูกวา่คา่เฉลีย่ในทกุหมวด

คะแนนเฉลีย่ของ Top100 บจ.ไทย สงูสดุใน
การประเมนิ ASEAN CG Scorecard

ผลประเมนิ ตปท. เห็นวา่ไทยเป็นผูน้ าในอาเซยีน แตย่งัควรปรบัปรงุ 
เรือ่งความรบัผดิชอบคณะกรรมการ & บทบาท stakeholders



ที่มา : IOD

บรษิทัขนาดกลาง-เล็กยงัมพีฒันาการชา้กวา่บรษิทัใหญ่
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ผลประเมนิ CGR 2556



ในการประเมนิรายบรษิทั หมวดทีไ่ดค้ะแนนต า่สดุคอื Board 
responsibility & การดแูล Stakeholders  
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CGR 2013
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1.1 พัฒนา CG Framework ตามลกัษณะบรษัิท

• บรษัิทกลาง-เล็ก

• ส ารวจความตอ้งการของบรษัิท vs. ความตอ้งการของผูล้งทนุ

• ออก CG Guidelines ส าหรับ SME

• บรษัิทท่ัวไป:  ทบทวน CG Code ใหส้อดคลอ้งกบั OECD Principle 2014 และหลัก SD (ปี 2016)

1.2 เสรมิสรา้งความอสิระของคณะกรรมการ

• ทบทวนเกณฑเ์รือ่ง จ านวน คณุสมบัต ิหนา้ทีข่องกรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ
• ทบทวนขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการสรรหาและแตง่ตัง้คณะกรรมการ รวมถงึการจัดท า director pools
• เพิม่การสือ่สารกบักรรมการตรวจสอบ: ท าทะเบยีน  จัดสัมมนา เวยีนขา่วสาร จัดมมุ AC ใน web 
ทบทวนคูม่อื AC

• ก าหนดกรณีทีข่อใหเ้ปิดเผยความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการรายบคุคล อยา่งนอ้ย          
เรือ่ง RPT และไดม้าจ าหน่ายไปฯ

1.3  เสรมิสรา้งบทบาทของคณะกรรมการในการดแูผนกลยทุธ ์และการบรหิารความเสีย่ง

• มเีรือ่งนีใ้น CG principle 2012 และ ASEAN CG Scorecard แลว้ และ IOD ไดเ้พิม่ใน CGR แลว้ 
เริม่ประเมนิ 2557

• เพิม่การเปิดเผยขอ้มลูการม ีself assessment  บทบาทบอรด์ในการดแูผนกลยทุธ ์และความเสีย่ง

1. แผนพฒันาเพือ่เสรมิสรา้งบทบาทความรบัผดิชอบ
ดา้น CG ของคณะกรรมการ
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Board 
Practices

แนวปฏบิตั ิ: ตลท. ออก 
CG Principles 2012

IOD อบรมกรรมการ 
เลขานุการ ฯลฯ

คูม่อื  แนวปฏบิตั ิ
checklist ตา่งๆ

CG / SD Gateway

1. แผนพฒันาเพือ่เสรมิสรา้งบทบาทความรบัผดิชอบ
ดา้น CG ของคณะกรรมการ (ตอ่)
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1.4  เสรมิสรา้งกลไกใหค้วามรู ้และผลกัดนัใหบ้รษัิทจดทะเบยีนม ีCG ทีด่ี

• จัดท า CG Gateway เพือ่เป็นแหลง่ความรู ้

• ท า Company profile รวบรวมขอ้มลู / CG indicator ตา่งๆ ของ บจ. ใหห้างา่ย เปรยีบเทยีบได ้

• สนับสนุนการจัดท า ASEAN CG Scorecard เพือ่แสดงผล CG บ.ไทยเทยีบกบั ASEAN

กลไกเพือ่ให ้บจ. ท าตามแนวปฏบิตัทิ ีด่ ี(เพิม่เตมิจากกฎหมาย)

ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูการท าตาม
แนวปฏบิตั ิ(comply or explain)

IOD ประเมนิและเปิดเผย
ผลประเมนิ CGR 3 ดาวขึน้ไป

ประเมนิตาม ASEAN Scorecard
+ เปิดเผย (ปีนีเ้ปิดแค ่domestic)

จัดท า company profile แสดง
CG / CSR indicators ตา่งๆ

ความคาดหวงัตอ่ AC : เนน้การปฏบิตัหินา้ที ่AC อยา่งจรงิจงั เชน่ กรณีทีม่คีวามเห็นแตกตา่งจาก
คณะกรรมการบรษิทัตอ้งบนัทกึความเห็น
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CSR in process

การด าเนนิธรุกจิปกตปิระจ าวนัของบรษัิทเป็นไปดว้ยความ
รับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม และเป็นแรงผลกัดนัให ้

ภาคเอกชนอืน่ด าเนนิการดว้ย



• บจ. ไทยสว่นใหญย่ังเขา้ใจ CSR เป็นการบรจิาคชว่ยเหลอืสงัคมแบบ after 
process ยังไมเ่ขา้ใจ/ตระหนักถงึความจ าเป็นและความเสีย่งดา้น ES และ
วางกลยทุธเ์พือ่ความยั่งยนื
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Q: How relevant is sustainability to your business? 

source: PWC, Pulse check on sustainability, Feb 2013

Extremely 
relevant

Very 
relevant

somewhat 
relevant

not 
relevant

ดา้น ESG/CSR/SD



2.  แผนพฒันาเพือ่เสรมิสรา้งความรบัผดิชอบ
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 โดยเฉพาะ
ผา่นการเปิดเผยขอ้มลู



2.  แผนพฒันาเพือ่เสรมิสรา้งความรบัผดิชอบ
ตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มของบรษิทั (ตอ่)
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การด าเนนิงาน
ของบรษัิท

แนวปฏบิัต:ิ CSRI ออกคูม่อื แนว
ปฏบิัตติา่งๆ

การอบรม: CSRI และสมาคม บจ. 
จัดอบรม/ coaching  

รางวลั: มขีองหลายหน่วยงาน

CG / SD Gateway
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

คาดวา่จะเริม่เปิดเผยได ้กค.-สค. 57



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
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Anti-corruption 
in practice

เป็นบรษัิทตน้แบบทีม่แีผนปฏบิตัอิยา่งจรงิจังและสรา้งวฒันธรรม
การไมค่อรรั์ปชนัใหภ้าคธรุกจิไทย



ดา้น Anti-Corruption
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• ดัชนชีีว้ดัภาพลักษณ์คอรรั์ปชนั (Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2556 โดยองคก์รเพือ่ความ

โปร่งใสนานาชาต ิ(Transparency International: TI) ไทยได ้35/100 คะแนนอยูอ่นัดับที ่102 จาก

ทัง้หมด 176 ประเทศทั่วโลก 

• ภาคเอกชนเกีย่วขอ้งในฐานะผูใ้ห ้จงึมคีวามพยายามรณรงคจ์าก 2 ดา้นหลัก เครอืขา่ยตอ่ตา้นคอรรั์ปชนั 

(ตอ่ตา้นในสังคม) และ แนวรว่มตอ่ตา้นคอรรั์ปชนั (CAC โดย IOD: ป้องกนัตนเองไมใ่หม้สีว่นร่วม)

บรษิทัประกาศเจตนารมณ์แลว้ 277 บ. 
แตไ่ดร้บัการรบัรองจาก CAC  โดย IOD แลว้เพยีง 9 บจ.

 บรษัิทท่ัวไป 
112 บรษัิท บจ. 113 บรษัิท 

(จาก 586 
บรษัิท )

บล./บลจ. 
37 บรษัิท 

(จาก 63 บรษัิท 
)

ธพ. 15 แหง่ 
(จาก 20 ธพ.)

• บจ. สว่นมากยังไมพ่รอ้มจะหยดุจา่ย            

เกรงวา่จะกระทบตอ่ความสะดวก 

ระยะเวลา หรอืความสามารถในการแขง่ขัน

องคก์รเครอืขา่ยตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั  

จัดกจิกรรมรณรงค ์ โครงการหมาเฝ้าบา้น  
ผลักดันใหภ้าครัฐท า integrity pact 
ในสญัญาจัดซือ้จัดจา้งขนาดใหญ ่
(ไมค่อ่ยคบืหนา้) ฯลฯ

• กลต. ออกแนวปฏบิัตใิห ้บจ. เปิดเผย

นโยบาย และการด าเนนิการป้องกนั               

การคอรรั์ปชนั และสนับสนุนผูล้งทนุ

สถาบันซกัถามใน AGM



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)



5. เพิม่ความเขม้แข็งของ Gatekeepers:
ผูส้นบัสนนุการท างานของ AC/ ID
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บรษัิท /
คณะกรรมการ

ผูล้งทนุ
หน่วยงานก ากบัดแูล

ขอ้มลู
การอนุมตัิ
รายการ

ขอ้มลู
การอนุมตัิ
รายการ

5.1 เลขานุการบรษัิท

• ยกระดับความรูข้อง 
เลขานุการบรษัิท (CS) 
โดยหาชอ่งทาง
ก าหนดคณุสมบัต ิCS 
ของ บจ. ตอ้งได ้
ประกาศนยีบัตร

• สนับสนุนการ
ยกระดับชมรม
เลขานุการ ของ
สมาคม บจ. เป็น
สมาคมวชิาชพี  

• สนับสนุนการพัฒนา
หลักสตูรของสมาคมฯ 
หรอืมหาวทิยาลัย   

5.2 Investor 
Relations

• ปัจจบุันยังไมม่กีาร
ก าหนดคณุสมบัต ิ
IR โดยสมาคม บจ. 
จัดอบรม/ โคช้ให ้
สมาชกิ

• เปิดเผยคณุสมบัติ
ของนักลงทนุ
สมัพันธแ์ละ
สนับสนุนการพัฒนา
หลักสตูร/กจิกรรม
ของสมาคมฯ รวมถงึ
แลกเปลีย่นขอ้มลู
และประสบการณ์ 

5.3 ทีป่รกึษาการเงนิ

• เพิม่การอบรมดา้น CG, 
CSR และ anti-
corruption ให ้FA 
เพือ่ใหส้ามารถท าหนา้ที่
ใหค้ าแนะน า บ. IPO ได ้
ดขีึน้

• พัฒนามาตรฐาน due 
diligence ในการท า IPO 
ของ FA ใหค้รอบคลมุ
ประเด็น CG, CSR และ
anti-corruption

5.4 ผูส้อบบัญชี

• สง่เสรมิใหผู้ส้อบ
บัญชมีคีวามเป็น
อสิระอยา่งแทจ้รงิ    
- ออกเกณฑ์
เกีย่วกบั non-audit 
services

Gatekeepers
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ความคาดหวงัตอ่ AC/Board members

CG in 
substance

- เนน้การปฏบิตัหินา้ที่ AC 
อยา่งจรงิจัง เชน่ กรณทีีม่ ี
ความเหน็แตกตา่งจาก
คณะกรรมการบรษัิทตอ้ง
บนัทกึความเห็น

- สอบทาน MD&A

CSR in 
process

- ดแูลใหบ้รษัิทเลอืกเรือ่งที่
ส าคญัตอ่ บจ. และ
stakeholders และก าหนด
เป็นกลยทุธ ์และแผน
ด าเนนิงานทีผ่า่นการ
ประเมนิความเสีย่ง

Anti-
corruption 
in practice

- ประเมนิความเสีย่งและ
ก าหนดเป็นนโยบายของ
บรษัิท

- สอบทานความครบถว้น
ของกระบวนการ

- ไดร้ับการรับรองจาก CAC

ความยั่งยนื
ของสงัคม

ความยั่งยนืของ
กจิการ

ความน่าเชือ่ถอื
ตอ่ผูถ้อืหุน้



 เสวนาชว่งที ่2 

“ความทา้ทายของกรรมการตรวจสอบ
กบักฎเกณฑท์ีเ่ปลีย่นแปลง
สูก่ารพฒันาอยา่งย ัง่ยนื”
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การปรบัปรงุกฎเกณฑท์ีเ่ก ีย่วขอ้งกบั AC

• การปรบัปรงุแบบ 56-1 ทีผ่ลใชบ้งัคบั 1 ม.ค. 2557

– การเปิดเผยภาพรวมการประกอบธรุกจิ

• วสิยัทศัน ์วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย กลยทุธ์

• โครงสรา้งความสมัพันธก์บักลุม่ ผถห. ใหญ่

• ปรับปรงุ MD&A ทีเ่นน้การวเิคราะหเ์ชือ่มโยงกบันโยบาย กลยทุธ์
ของบรษัิท และอธบิายผลกระทบ

– CG

• เพิม่การก ากบัดแูลการด าเนนิงานของ บ.ยอ่ย ในเรือ่งการแตง่ตัง้
กรรมการ  การตดัสนิใจ การรายงาน

• เพิม่ขอ้มลูเลขานุการบรษัิท หวัหนา้ผูต้รวจสอบภายใน และความเห็น 
AC วา่ไดด้คูณุสมบตัใิหเ้หมาะสมแลว้ หรอืไม่

• การปรับปรงุแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคมุภายใน
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• เปิดเผยขอ้มลู CSR (CSR in process) 

แนวปฏบิตั ิ

• CSR ตามหลัก 8 ขอ้

• เรือ่งทีจ่ะด าเนนิการ

– ถา้เพิง่เริม่  อาจเปิดเทา่ทีท่ าอยูแ่ลว้

– ถา้พรอ้ม เลอืกเรือ่งทีส่ าคัญตอ่ บจ. & 

stakeholders และก าหนดเป็นกลยทุธ ์+ 

แผนการด าเนนิงาน โดยมตีัวชัว้ดั และ

รายงานผลตามเลม่มว่ง / GRI

• วธิกีารรายงาน

– เป็นหัวขอ้ใน 56-1

– แยกเลม่ และอา้งองิ

– เป็น integrated report รวมเนือ้หากบั 

annual report

• วธิเีขยีนการด าเนนิการ

– เรยีงตามหลัก แตล่ะขอ้

– เรยีงตามกระบวนการด าเนนิธรุกจิ

ขอ้มลูทีใ่หเ้ปิดเผย

1.  นโยบายภาพรวม

2.  การด าเนนิงาน

2.1  การท ารายงาน (เชน่ อา้งองิ GRI) 

2.2  การด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย

3.  หากการด าเนนิธรุกจิมปัีญหาเกีย่วกบั CSR 
ตอ้งอธบิาย โดยเฉพาะกรณี

3.1  ถกูพจิารณา/อยูร่ะหวา่งตรวจสอบจาก
หน่วยงานรัฐวา่ ฝ่าฝืนกฎหมาย

3.2  มขีา่วตอ่สาธารณชน/ถกูกลา่วหาวา่
สรา้งผลกระทบตอ่สงัคมและ สิง่แวดลอ้มซึง่
กระทบการด าเนนิงานอยา่งมนัียส าคัญ

4. กจิกรรม CSR-after-process ตามทีป่ระสงคจ์ะ
เปิดเผย
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การปรบัปรงุแบบ 56-1 ทีผ่ลใชบ้งัคบั 1 ม.ค. 2557 (ตอ่)



2.  แผนพฒันาเพือ่เสรมิสรา้งความรบัผดิชอบ
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 โดยเฉพาะ
ผา่นการเปิดเผยขอ้มลู



• เพิม่เตมิการป้องกนัการมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัคอรร์ปัชนั :                   
ควรแยกเป็นหวัขอ้ตา่งหากจาก CSR

มนีโยบาย

1. นโยบายการไมม่สีว่นในการเรยีก รับ ใหส้นิบน หรอืมี
สว่นร่วมกับการคอรร์ป้ชัน่

– ถา้ร่วม CAC / เครอืขา่ยตอ่ตา้นคอรรั์ปชัน่ ระบุ
ดว้ยก็ได ้

2.  การด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย

• ประเมนิความเสีย่งของธรุกจิ

• ก าหนดแนวปฏบิัตเิพือ่ควบคมุป้องกนัและตดิตาม
ความเสีย่งจากการคอรรั์ปชนั

• สือ่สารและฝึกอบรมพนักงาน

• ตดิตามประเมนิผลการปฏบิัติ

• ให ้AC/ผูส้อบบัญชสีอบภายนอกสอบทานความ
ครบถว้นเพยีงพอของกระบวนการ

ดแูบบประเมนิ หรอือา้งถงึการเขา้ร่วมโครงการ CAC 
ก็ได ้

ไมม่นีโยบาย /ไมเ่ปิดเผย

• ควรเสนอให ้คกก. รับทราบวา่ คกก. มี
หนา้ที ่ดแูลให ้บ.ปฏบิัตติาม กม.

– “กฎหมาย” รวมถงึกฎหมายเกีย่วกบัการ
หา้มจ่ายสนิบน หรอืสนับสนุนการคอร์
รัปชนั 

– “ดแูลให ้บ. ปฏบิัต”ิ ดแูลใหบ้รษัิทมี
ระบบท านองขอ้ 2. 

• ควรเสนอให ้คกก. ทบทวนความเหมาะสม
ทกุปี
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การปรบัปรงุแบบ 56-1 ทีผ่ลใชบ้งัคบั 1 ม.ค. 2557 (ตอ่)

ความคาดหวงัตอ่ AC :ประเมนิความเสีย่ง
และก าหนดเป็นนโยบายของบรษิทั
- สอบทานความครบถว้นของกระบวนการ
- ไดร้บัการรบัรองจาก CAC



เป้าหมายการด าเนนิการ anti-corruption
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มาตรการเสรมิอืน่ ๆ

• ขอความรว่มมอืนักลงทนุสถาบนัใหใ้ช ้CG-CSR เป็นปัจจัยส าคญั               
ในการพจิารณาลงทนุ และเขา้รว่มประชมุใชส้ทิธอิอกเสยีง                    
รวมทัง้ซกัถามในทีป่ระชมุ AGM

• อบรมอาสาพทิกัษ์สทิธใิหม้คีวามรูค้วามสามารถในการตดิตาม
ซกัถามใน AGM

• จัดท า company profile เพือ่เปิดเผยความคบืหนา้ในการด าเนนิงาน
ดา้น CSR และ anti-corruption ของทกุบรษัิทจดทะเบยีน 

• สอบทานแบบ 56-1 ในลกัษณะ selective มากขึน้  เนน้
กระบวนการทีอ่าจมคีวามเสีย่ง
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ความคาดหวงัตอ่ AC

CG in 
substance

- เนน้การปฏบิตัหินา้ที่ AC 
อยา่งจรงิจัง เชน่ กรณทีีม่ ี
ความเหน็แตกตา่งจาก
คณะกรรมการบรษัิทตอ้ง
บนัทกึความเห็น

- สอบทาน MD&A

CSR in 
process

- ดแูลใหบ้รษัิทเลอืกเรือ่งที่
ส าคญัตอ่ บจ. และ
stakeholders และก าหนด
เป็นกลยทุธ ์และแผน
ด าเนนิงานทีผ่า่นการ
ประเมนิความเสีย่ง

Anti-
corruption 
in practice

- ประเมนิความเสีย่งและ
ก าหนดเป็นนโยบายของ
บรษัิท

- สอบทานความครบถว้น
ของกระบวนการ

- ไดร้ับการรับรองจาก CAC

ความยั่งยนื
ของสงัคม

ความยั่งยนืของ
กจิการ

ความน่าเชือ่ถอื
ตอ่ผูถ้อืหุน้


