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มุงสูธุรกิจยั่งยืน

•
•
•
•

ปรับตัวไดในทุกสถานการณ
คำนึงถึงความเสี่ยงใหม
นำนวัตกรรมตอบโจทยอนาคต
เติบโตไปพรอมกับสังคมและสิ�งแวดลอม

฿

พัฒนาตอยอดความยั่งยืน
•
•
•
•

สรางคุณคาใหสินคาและบร�การ
ยกระดับการทำงานเพ�่อผลลัพธที่ดีกวา
เปดเผยขอมูลอยางมีกลยุทธยกระดับความเชื่อมั่นตอธุรกิจ
ปลูกฝง DNA ในพนักงาน

ขับเคลื่อนธุรกิจยั่งยืน

• บร�หารประเด็นสำคัญดานความยั่งยืน
• กำหนดนโยบายและกลยุทธ ใหธุรกิจเติบโตตอเนื่อง
• เชื่อมโยงผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคา

วางรากฐานความยั่งยืน
•
•
•
•

เร�ยนรูการกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละหลักการทำธุรกิจใหอยูรอด
บร�หารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ
กำหนดเปาหมายธุรกิจยั่งยืน
สรางความเขาใจใหทมี งานมุง สูเ ปาหมายรวมกัน
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คำ�นิยม
ด้วยความเชื่อมั่นว่าการเติบโตอย่างมีคุณภาพของธุรกิจจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างความแข็งแกร่ง
ให้แก่ประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชาติ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญ
ของบริษัทจดทะเบียนในฐานะภาคธุรกิจที่เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
การพัฒนาคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนจึงเป็นภารกิจที่สำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงสนับสนุนและยกระดับการดำำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนมาโดยตลอด
โดยมุ่งหวังให้บริษัทจดทะเบียนมีการกำำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน
และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการเติบโตบนเส้นทางธุรกิจได้ในระยะยาว
“คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำำหรับบริษัทจดทะเบียน” (Corporate Sustainability Guide for
Listed Companies) เป็นส่วนหนึ่งของเจตนารมณ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มุ่งยกระดับการดำำเนินงานด้านความ
ยั่งยืนของธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนสามารถนำำคู่มือนี้ไปใช้กำำหนดนโยบาย
กลยุทธ์ แผนการดำำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลผลการดำำเนินงานด้านการกำำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาธุรกิจ
สู่ความยั่งยืน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำำเนินงาน สร้างภูมิคุ้มกันและนำำพาธุรกิจให้
ก้าวข้ามผ่านช่วงวิกฤตและปัจจัยความท้าทายต่างๆ ที่เข้ามามีผลกระทบต่อการทำำธุรกิจ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ภาคธุรกิจและตลาดทุน อันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และขยายผลสู่การสร้างสรรค์
คุณค่าให้กับสังคมและประเทศชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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คำ�นิยม
ปัจจุบันธุรกิจต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายด้าน ทั้งด้านการแข่งขัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
วิกฤตการณ์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อการ
ดำเนินธุรกิจทั้งในเชิงความเสี่ยงและโอกาส ภาคธุรกิจจึงจำเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
และศักยภาพในการแข่งขันอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้สามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืนท่ามกลางสภาพแวดล้อม
5ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ำนทบ

ญบัราส

ธุรกิจทุกวันนี้จึงไม่อาจคำำนึงถึงแต่เพียงการสร้างผลกำำไรหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่จะต้องมีการ
งนึ่หคาภ
กำำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการคำำนึงถึงความรับผิดชอบ
นยืงยั่มาวคสูนาฐการนปเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและ
เดีที่รากจกิลแดูบกัำกราก
ต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
มีภูมิคุ้มกันต่อปัจจัยต่างๆ ที่เข้ามากระทบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจจะมีรากฐานที่แข็งแรงและสามารถเติบโตได้อย่าง
8ต่อเนื่องและยั่งยืน
รากจกิลแดูบกัำกรากบกัวยกี่เรากานฒพ
ั ะลแดคิวนแ 1 ที่ทบ
02 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงได้จัดทำำ “คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำำหรับบริษัทจดทะเบียน”
รากจกิลแดูบกัำกรากบรัหำสนาฐนพ
�้ บบะร 2 ที่ทบ
(Corporate Sustainability Guide for Listed Companies) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
2พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการทำำงานทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่
3
รกคงองออขงการกำำกับดูแลกิจการและการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน
รากจกิลแดูบกัำกรากนอลื่คเบขัราก 3 ที่ทบ
และเป็นเครื่องมือสำำหรับบริษัทจดทะเบียน รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ในการกำำหนดทิศทางและกลยุทธ์การดำำเนินธุรกิจเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของกิจการในระยะยาว
ผมเชื่อมั่นว่าคู่มือฉบับนี้จะช่วยให้บริษัทจดทะเบียนเข้าใจหลักการและแนวทางการดำำเนินงานเพื่อยกระดับ
งอสคาภ
การบริหารจัดการธุรกิจในเชิงรุก โดยบูรณาการทั้งเรื่องการกำำกับดูแลกิจการที่ดีและการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความ
ยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กรและการดำำเนินงานของธุรกิจ
ซึ่งจะทำำให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจ
พร้อมกับ
น
ื
ย
ง
่
ั
ย
ม
า
ว
ค

ู
ส
จ
ิ
ก
ร
ุ
ธ
น
อ
่
ื
ล
ค
เ
บ
ั
ข
ร
า
ก
ะ
ล
แ
ร
า
ก
า
ณ
ร
ู
บ
ราก
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะนำำไปสู่ความสำำเร็จขององค์กรและประโยชน์ต่อสังคมทุกภาคส่วน ก่อให้เกิด
ความสมดุลของการเติบโตทางเศรษฐกิจ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในสังคม ตลอดจนการ
8ดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4
รากจกิงอเพื่อพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของประเทศชาติได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ขมอลดวแงสิ�ะลแ มคงสั ยสีเดไนวสมีผูอตบอชดผิบรัมาวค 4 ที่ทบ
0ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
6
มอในการ
ลดวแ“พัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน”
งสิ�ติมินใจกิรธุงอขบอชดผิบรัมาวค 5 ที่ทบ
87 สุดท้ายนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ
มคงสัติมินใจกิรธุงอขบรดีศรี
อชดผิบผู้มีคุณูปการแก่ตลาดทุน
รัมาวค 6 ที่ทบ
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน อันประกอบด้วย
มาลากุล ณ อยุธยา คุณยุทธ วรฉัตรธารจกิคุณภัทรียา
5คุณปกรณ์
9
รธุงอขนยืงเบญจพลชัย
ยั่มาวคะลแมคุณวีรศักดิ์
รรกตวัน โฆสิตไพศาล
7 ที่ทบ
คุณชลธร ดำำรงศักดิ์ และคุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ที่กรุณาเขียนข้อคิด
0ที่ให้แรงบันดาลใจและเน้นย้ำำถึงความสำำคัญของการกำำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
01
นยืงยั่มาวคสูจกิรธุนอลื่คเบขัรากนวบะรก 8 ที่ทบ
0รวมถึงให้ความเห็นและข้อชี้แนะในการจัดทำำคู่มือฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์อีกด้วย
31
จกิรธุงอขนยืงยั่มาวคนาดลมูอขยผเดปเราก 9 ที่ทบ
ดร. ภากร ปีตธวัชชัย
กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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สารบัญ
สารบัญ

บทนำ�		
บทนำ ่ง
ภาคหนึ
ภาคหนึ
การกำ
�กับ่งดูแลกิจการที่ดีเป็นรากฐานสู่ความยั่งยืน

การกำกั
บดูดแและพั
ลกิจการที
่ดีเปน่ยรากฐานสู
น
บทที
่ 1 แนวคิ
ฒนาการเกี
วกับการกำ�กัคบวามยั
ดูแลกิ่งจยืการ
บทที
่ 2่ 1 ระบบพื
ฐานสำฒ�นาการเกี
หรับการกำ
บดูแลกิบดูจแการ
บทที
แนวคิด้นและพั
่ยวกั�บกัการกำกั
ลกิจการ
บทที่ 3 การขับเคลื่อนการกำ�กับดูแลกิจการขององค์กร
บทที่ 2

ระบบพ�้นฐานสำหรับการกำกับดูแลกิจการ

บทที่ 3

การขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการขององคกร

ภาคสอง
การบูรณาการและการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน
บทที่ 4 ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม
บทที
่ 5 ความรับผิดชอบของธุรกิจในมิติสิ่งแวดล้อม
ภาคสอง
บทที
่ 6 รความรั
บผิดชอบของธุบรเคลื
กิจในมิ
การบู
ณาการและการขั
่อนธุติสรังกิคมจสูความยั่งยืน
บทที่ 7 นวัตกรรมและความยั่งยืนของธุรกิจ
บทที่ 4 ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย สังคม และสิ�งแวดลอมของกิจการ
บทที
่ 8 กระบวนการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน
บทที
ความรั
บผิดชอบของธุ
กิจในมิติส่งิ�งยืแวดล
อม รกิจ
บทที
่ 9่ 5 การเปิ
ดเผยข้
อมูลด้ารนความยั
นของธุ

4
5

8
28 8
46
20
32

66
88
108
128
14048
15860

บทที่ 6

ความรับผิดชอบของธุรกิจในมิติสังคม

78

บทที่ 7

นวัตกรรมและความยั่งยืนของธุรกิจ

95

บทที่ 8

กระบวนการขับเคลื่อนธุรกิจสูความยั่งยืน

100

บทที่ 9

การเปดเผยขอมูลดานความยั่งยืนของธุรกิจ

130
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บทนำ�
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมุ่งส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนยกระดับคุณภาพการดำำเนินงานและพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการทั้งเรื่องการกำำกับดูแลกิจการที่ดีและการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน
ให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กรและการดำำเนินงานของธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย อันจะนำำไปสู่การ
เพิ่มคุณค่าและมูลค่าของกิจการและสร้างการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันให้แก่ธุรกิจและทำำให้มูลค่าของ
5กิจการเพิ่มสูงขึ้นในระยะยาว
ำนทบ
“คู่่มื� อื การพััฒนาธุุรกิิจเพื่่อ� ความยั่ง่� ยืืนสำำ�หรัับบริิษัทั จดทะเบีียน” (Corporate Sustainability
Guide
งนึ่หคาภ
for Listed Companies) แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย

ญบัราส

นยืงยั่มาวคสูนาฐการนปเดีที่รากจกิลแดูบกัำกราก

• ภาคหนึ่่ง� : การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีเป็็นรากฐานสู่่�ความยั่่�งยืืน (บทที่่� 1-3)

8

รากจกิลแดูบกัำโครงสร้าง
กรากบกัและกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กร
วยกี่เรากานฒพ
ั ะลแดคิวนแ 1 ที่ทบ
ให้หลักการ แนวคิด และกระบวนการวางรากฐาน
มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
0ด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2
รากจกิลแดูบกัำกรากบรัหำสนาฐนพ
�้ บบะร 2 ที่ทบ
		
บทที่ 1: แนวคิดและพัฒนาการเกีย่ วกับการก�ำกับดแู ลกิจการ มุ่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและ
พัฒนาการที่สำคัญในตลาดทุนด้านการกำกับดูแลกิจการ
2ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ
3
รกคงองอขรากจกิลแดูบกัำกรากนอลื่คหลักการกำกับดูแลกิจการ
เบขัราก 3 ที่ทบ
ที่สำคัญที่บริษัทจดทะเบียนควรรู้ ตลอดจนแนวทางการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การปฏิบัติ
		
บทที่ 2: ระบบพืน้ ฐานส�ำหรับการก�ำกับดูแลกิจการ อธิบายแนวทางการนำเรื่องการกำกับดูแลกิจการไป
ปฏิบัติ ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่การวางโครงสร้างพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของการควบคุม การ
ตรวจสอบ และการถ่วงดุล ทำให้บริษัทจดทะเบียนเข้าใจโครงสร้างและองค์ประกอบที่สำคัญในการกำกับดูแลกิจการ ตั้งแต่
โครงสร้างของการกำกับดูแลกิจการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
งอสคาภ
ฝ่ายจัดการและพนักงาน ตลอดจนการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติ
นยืงยั่มาวคสูจกิรธุนอลื่คเบขัรากะลแรากาณรบูราก
อันจะนำไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลต่อไป
บทที่่� 3: การขัับเคลื่่�อนการกำำ�กัับดููแลกิิจการขององค์์กร ช่วยให้บริษัทจดทะเบียนเข้าใจการทำำงาน
8ที่เชื่อมโยงกันระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการในการขับเคลื่อนการกำำกับดูแลกิจการ
4
รากจกิงอขมอลดวแงสิ�ะลแ มคงสั ยสีเดไนวสมีผูอตบอชดซึ่งต้องให้ความสำำคัญกับการ
ผิบรัมาวค 4 ที่ทบ
การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ
0กำำกับดูแล
6
มอลดวแงสิ�ติมินใจมีการถ่วงดุลอำำนาจและหน้าที่
กิรธุงอขบอชดผิบรัมาวเพื่อให้มั่นใจได้ว่า
ค 5 ที่ทบ
คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมตามขอบเขตความรับผิดชอบของตน ตลอดจน
8มีการสื่อสารข้อมูลด้านการกำำกับดูแลกิจการแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อสร้างความโปร่งใสและ
7
มคงสัติมินใจกิรธุงอขบอชดผิบรัมาวค 6 ที่ทบ
ความเชื่อมั่นในการดำำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล
59

001

จกิรธุงอขนยืงยั่มาวคะลแมรรกตวัน

7 ที่ทบ

นยืงยั่มาวคสูจกิรธุนอลื่คเบขัรากนวบะรก

8 ที่ทบ

• ภาคสอง: การบููรณาการและการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจสู่่�ความยั่่�งยืืน (บทที่่� 4-9)

ให้หลักการ แนวคิด และกระบวนการบริหารจัดการองค์กรโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

0ตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งในมิติสังคมและสิ่งแวดล้อม
31
จกิรธุงอขนยืงยั่มาวคนาดลมูอขยผเดปเราก 9 ที่ทบ
พร้อมยกตัวอย่างแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจที่จะช่วยยกระดับการ
ดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจในระยะยาว
		
บทที่่� 4: ความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม นำำเสนอแนวคิดเรื่องการพัฒนา
อย่างยั่งยืน หลักการในการดำำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตัวอย่างเหตุการณ์และพัฒนาการที่สำำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ภาพรวมของความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ และประเด็นสำำคัญด้านความยั่งยืนที่
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บริษัทจดทะเบียนควรให้ความสำำคัญ ตลอดจนเกริ่นถึงแนวทางในการนำำหลักการดำำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนไปปรับใช้อย่าง
เป็นรูปธรรม
		
บทที่่� 5: ความรัับผิิดชอบของธุุรกิิจในมิิติสิ่่ิ ง� แวดล้้อม มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างธุรกิจกับสิ่งแวดล้อม ประเด็นสำำคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดำำเนินงานของธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมประเด็น
หลัก 4 เรื่อง คือ การบริหารจัดการพลังงาน การบริหารจัดการน้ำำ การบริหารจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ และการ
บทนำ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
อีกทั้งยังสร้างความตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ และให้ตัวอย่างแนวทาง 5
ภาคหนึ่ง
การบริหารจัดการที่ธุรกิจสามารถนำำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสในเชิงธุรกิจ
ตลอดจนบรรเทา
ผลกระทบเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของธุรกิจ
การกำกั
บดูแลกิจการที่ดีเปนรากฐานสูความยั่งยืน
		
บทที่่� 6: ความรัับผิิดชอบของธุุรกิิจในมิิติสัิ งั คม ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ธุรกิจกับสังคม ประเด็นสำำคัญด้านสังคมที่มีผลต่อการดำำเนินงานของธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมประเด็นหลัก 4 เรื่อง คือ การ
บทที่ 1 แนวคิ
ดและพัฒนาการเกี
่ยวกับการกำกับและการพัฒนาชุมชนและสังคม
ดูแลกิจการ
ปฏิบัติต่อพนักงาน
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
การบริหารจัดการคู่ค้า
อีกทั้งยังสร้างความ 8
ตระหนักถึงปัญหาสังคมต่างๆ
และให้ตัวอย่างแนวทางการบริหารจัดการที่ธุรกิจสามารถนำำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อลดความ
20
บทที่ 2 ระบบพ�้นฐานสำหรั
บการกำกับดูแลกิจการ
เสี่ยงและสร้างโอกาสในเชิงธุรกิจ ตลอดจนบรรเทาผลกระทบเชิงลบด้านสังคมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำำเนินงานของธุรกิจ
บทที่ 3บทที่่� 7การขั
เคลื่อนการกำกัง่� ยืืบนดูของธุุ
แลกิจรการขององค
กร
: นวััตบกรรมและความยั่
กิิจ อธิบายความหมายและประเภทของนวัตกรรม
เน้นย้ำำถึง32
ความสำำคัญของนวัตกรรมที่มีต่อธุรกิจทั้งในด้านการสร้างจุดขาย การรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด การพัฒนา
ประสิทธิภาพในการดำำเนินงาน และการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและการรักษาความสามารถในการแข่งขันท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ยังให้แนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมในระดับองค์กร
โดยระบุบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนสำำคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร
ภาคสอง
บทที่ 8: กระบวนการขับเคลือ่ นธุรกิจสคู่ วามยัง่ ยืน นำเสนอหลักการและกระบวนการในการขับเคลื่อน
ธุรกิจสู่ความยั่งยืน ตั้งแต่การวิเคราะห์บริบท ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย และประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
การบูรณาการและการขับเคลื่อนธุรกิจสูความยั่งยืน
กำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร การกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน การขับเคลื่อนไปสู่
การปฏิบัติ ไปจนถึงการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน พร้อมอธิบายบทบาทของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใน
48
บทที่ 4 ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย สังคม และสิ�งแวดลอมของกิจการ
การขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน
		
การเปิบดเผยข้อมูลด้านความยั
ง่ ยืตนิสของธุ
รกิจอช่วยให้บริษัทจดทะเบียนเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
60
บทที่ 5บทที่ 9:ความรั
ผิดชอบของธุรกิจในมิ
ิ�งแวดล
ม
ประโยชน์ของการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ประเภทและรูปแบบของข้อมูลด้านความยั่งยืน ตลอดจนนำเสนอความ
เชื่อมโยงของการนำำข้อมูลด้านความยั่งยืนไปใช้ในการประเมินและการพัฒนาดัชนีด้านความยั่งยืนเพื่อตอบโจทย์การลงทุน
78
บทที่ 6 ความรับผิดชอบของธุรกิจในมิติสังคม
อย่างยั่งยืน
95
บททีบริษัทจดทะเบียนยังสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดำำเนินงานโดยละเอียดจากตัวอย่างคู่มือและแนวปฏิบัติ
่ 7 นวัตกรรมและความยั่งยืนของธุรกิจ
ที่อ้างอิงไว้ที่ท้ายบท
นอกจากนี้ บทสรุปย่อของเนื้อหาในรูปแบบ
ที่ส่วนต้นของบทจะช่วยให้บริษัทจดทะเบียน
100
บทที่ 8 กระบวนการขั
บเคลื่อนธุรกิจสูความยัinfographics
่งยืน
เห็นภาพรวมและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในแต่ละบทในรูปแบบที่กระชับและเข้าใจง่าย เพื่อสนับสนุนให้บริษัท
จดทะเบียนสามารถนำำคู่มือฉบับนี้ไปใช้พัฒนาการดำำเนินธุรกิจโดยบูรณาการทั้งเรื่องการกำำกับดูแลกิจการที่ดีและ
130
บทที่ 9 การเปดเผยขอมูลดานความยั่งยืนของธุรกิจ
การขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

สารบัญ
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คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน

ศาสตราจารย์พิเศษหิิรัญ รดีีศรีี
ผู้มีคุณูปการแก่ตลาดทุน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเปรียบเสมือนรากฐานและโครงสร้างของอาคาร
องค์กรใดที่มีฐานรากและโครงสร้างที่แข็งแกร่งมั่นคงก็จะขยายเติบโตได้อย่างมั่นใจ
และยัง่ ยืน
เมือ่ มีรปู แบบ โครงสร้าง และกระบวนการบริหารจัดการองค์กรทีส่ ร้างความเชือ่ มัน่
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้ว่า ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป็น
ทีย่ อมรับในสากล ก็จะสร้างความเชือ่ มัน่ และความไว้วางใจในองค์กร น�ำไปสูก่ ารเพิม่
คุณค่าให้แก่องค์กรในทีส่ ดุ โดยเฉพาะบริษทั จดทะเบียนในปัจจุบนั ที่ ไม่สามารถละเลย
ไม่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกต่อไปแล้ว ซึ่งแต่เดิมเห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัว
อยู่ในความรับผิดชอบของภาครัฐ แต่ในปัจจุบันโดยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และเป็นเหตุการณ์ที่บางครั้งคาดไม่ถึง ได้มีผลกระทบต่อความยั่งยืนขององค์กร
ซึง่ เป็นทีป่ ระจักษ์มาแล้วว่า อาจจะรุนแรงท�ำให้สนั่ คลอนหรือต้องหยุดกิจการไปก็ ได้
สิง่ ทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดนีก้ ็ใคร่ทจี่ ะเน้นให้เห็นความส�ำคัญทัง้ ในด้านหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ซึง่ มีผลกระทบไม่เฉพาะองค์กรของท่าน แต่ ได้ขยายผลไปทัว่ ทุกแผ่นดิน
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คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน

สรุปสาระสำ�คัญของบทที่ 1

สรุปสาระสําคัญของบทที่ 1
การกำกับดูแลกิจการ
การจัดโครงสรางในองคกรที่โยงความสัมพันธระหวางผูถือหุน คณะกรรมการ และฝายจัดการ เพ�่อสรางความสามารถในการแขงขัน
และเพ�่มมูลคาใหกับผูถือหุนในระยะยาว โดยคำนึงถึงสังคมและสิ�งแวดลอมที่เกี่ยวของกับธุรกิจ

หลักพ�้นฐานที่สำคัญของการกำกับดูแลกิจการ

Integrity

Fairness

Transparency

Responsibility

Accountability

หลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบร�ษัทจดทะเบียน
หลักการกำกับดูแลกิจการ
ป 2558 โดย G20/OECD

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ป 2555 โดย ตลท.

• การวางโครงสรางการกำกับดูแลกิจการ
• สิทธิของผูถ อื หุน และการปฏิบตั ติ อ
ผูถือหุน รวมถึงบทบาทหนาที่สำคัญ
ในฐานะผูถือหุน
• ผูลงทุนสถาบัน ตลาดหลักทรัพย
และสถาบันตัวกลาง
• บทบาทของผูมีสวนไดเสียในการกำกับ
ดูแลกิจการ
• การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
• ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

• สิทธิของผูถือหุน
• การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
• บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
• การเปดเผยขอมูล
• ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ป 2560 โดย ก.ล.ต.
• บทบาทและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ
• การกำหนดวัตถุประสงคและ
เปาหมายหลักของกิจการ
• การจัดใหมีคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
• การสรรหาพัฒนาผูบร�หารและบุคลากร
• การสงเสร�มนวัตกรรม
• การบร�หารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
• การเปดเผยขอมูล
• การมีสวนรวมและสื่อสารกับผูถือหุน

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการไปปฏิบัติจร�ง
ประโยชนสำหรับบร�ษัทจดทะเบียน

มีการควบคุมภายใน
อยางเปนระบบและเพ�ยงพอ

มีการบร�หารจัดการ
ความเสี่ยงอยางเหมาะสม
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บทที่

1

แนวคิดและพัฒนาการ
เกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการ

การกำ�กับดูแลกิจการมีความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัทมหาชนมีผู้ถือหุ้น
และผู้เกี่ยวข้องเป็นจำ�นวนมาก และมีความสำ�คัญต่อตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจโดยรวม บริษัทจดทะเบียนจึงจำ�เป็นต้องมี
ระบบการกำ�กับดูแลที่ดี ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ อันจะนำ�ไปสู่
การเพิ่มมูลค่าของกิจการและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่ากิจการจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เติบโตอย่างต่อเนื่อง และสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้ใน
ระยะยาว

1
1.1

แนวคิดเรื่องการกำ�กับดูแลกิจการ

ความหมายและความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับ
บริษัทจดทะเบียน

คำว่า “การกำกับดูแลกิจการ” หมายถึง ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่าง
คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น1
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีจึงถือว่ามีความสำ�คัญต่อกิจการทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการที่เป็น
บริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากมีการระดมทุนจากประชาชนมาใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการดำ�เนินธุรกิจ
ทำ�ให้มีผู้ถือหุ้นจำ�นวนมากเป็นเจ้าของร่วมกันและไม่ได้เข้ามาทำ�หน้าที่บริหารกิจการด้วยตนเอง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการให้
เป็นผู้บริหารกิจการแทน เพื่อทำ�หน้าที่กำ�กับดูแล ควบคุม และติดตามผู้ที่ได้รับมอบหมายอำ�นาจและหน้าที่ในการบริหาร ให้ใช้
ทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำ�หนด

1

หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนดคำ�นิยามให้เหมาะสมกับบริบทของบริษัทจดทะเบียนไทย และสอดคล้องกับนิยามขององค์การเพื่อ
ความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) ซึ่งได้ออกหลักการกำ�กับดูแล
กิจการสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนที่เป็นที่ยอมรับแพร่หลายทั่วโลก
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คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน

หลักการพื้นฐานที่สำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการ ประกอบด้วยหลักการสำ�คัญ 5 ประการ
• ความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของตนด้วยสติปัญญา
และความสามารถอย่างเต็มกำลัง มุ่งมั่น
ให้งานสำเร็จและพัฒนางานให้ดีขึ้น

• ความซื่อสัตย์ (Integrity) คือ การ
บริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
น่าเชื่อถือ และยึดมั่นในความถูกต้อง
• ความยุติธรรม (Fairness) คือ การ
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร
อย่างเป็นธรรม

• ภาระรับผิดชอบ (Accountability)
คือ ความรับผิดและรับชอบในผลของ
การกระทำที่เกิดขึ้น อันเนื่องจากการ
กระทำ การสั่งการ การมอบหมาย และ
การตัดสินใจ ตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง โดยสามารถชี้แจงและอธิบาย
การตัดสินใจนั้นได้

• ความโปร่งใส (Transparency) คือ การ
ดำเนินงานที่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
โปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสามารถ
ตรวจสอบได้

หลักการพ�้นฐานที่สําคัญของการกํากับดูแลกิจการ
หลักการพื้นฐานที่สำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการ

u
cco

A

grit

หลักการพ�้นฐาน
การกํากับดูแล
กิจการ

ity

il
onsib

Resp
การปฏิบตั ติ ามบทบาทหนาที่
ทีอ่ ยูใ นความรับผิดชอบ
อยางเต็มความสามารถ

Inte

Transparency

y

s

lity

bi
nta

การบร�หารจัดการ
ดวยความซื่อสัตยสุจร�ต
นาเชื่อถือ และยึดมั่น
ในความถูกตอง

Fairne
s

การรับผิดและรับชอบ
ตอการกระทําที่เกิดข�้น
โดยสามารถชี้แจง
และอธิบายได

การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย
อยางเปนธรรม

การเปดเผยขอมูล
อยางโปรงใสและสามารถ
ตรวจสอบได

รูปที่ 1.1 หลักการพื้นฐานที่สำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการ
รูปที่ 1.1ทีหลั
้นฐานที
ากับดูแลกิจการ
่มา:กการพ�
ตลาดหลั
กทรั่สพําคัย์ญ
แห่ของการกํ
งประเทศไทย
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หากธุรกิจสามารถดำ�เนินการตามหลักการข้างต้นแล้ว ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทในหลายด้าน ทั้งในด้านการ
ควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงในการดำ�เนินธุรกิจ ตลอดจนการตรวจสอบการทำ�งานในด้านต่างๆ ของธุรกิจ บริษัท
ที่มีระบบการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี จึงสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำ�เนินงาน เพิ่มโอกาสและลดความ
เสี่ยงในการดำ�เนินธุรกิจ อันจะนำ�ไปสู่การเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน
และสังคม
ธุรกิจจึงควรทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และนำ�แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับบริบทขององค์กรเพื่อการพัฒนาธุรกิจให้เข้มแข็งและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

1.2

พัฒนาการด้านการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน

ในหลายประเทศทั่วโลกได้กำ�หนดให้การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ธุรกิจพึงต้อง
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทและความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับการดำ�เนินธุรกิจ
สำหรับในตลาดทุนไทย เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานต่างๆ ในภาคตลาดทุน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้มีบทบาทในการส่งเสริมและยกระดับให้ตลาดทุนไทยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่าง
ต่อเนื่องหลายทศวรรษ เช่น การกำหนดมาตรฐานและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน การร่วมกัน
ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติ และยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานด้านการกำกับดูแล
กิจการที่ดี และการพัฒนาธุรกิจให้มีความยั่งยืนโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ การผลักดันให้ธุรกิจ
คำนึงถึงประเด็นความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอย่างครอบคลุมทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ตลอดจนส่งเสริม
ให้ภาคธุรกิจมีการเปิดเผยข้อมูลการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อสะท้อนคุณค่าและมูลค่าที่แท้จริง
ของธุรกิจ อันจะนำไปสู่การส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืนในตลาดทุนไทยต่อไป

63-06-056_008-027 SD Manual 20-7_J-Uncoated-dic2019.indd 13

20/7/2563 BE 10:18

14

คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน

การพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนในตางประเทศและตลาดทุนไทย

2010
2006

In USA, the Dodd-Frank Wall Street
Reform and Consumer Protection Act
of 2010 (the Dodd-Frank Act) was
enacted in response to the financial
crisis in 2008 and 2009
SET's new Principles of Good Corporate
Governance for Thai Listed Companies
had become aligned with the OECD's
Principles of Corporate Governance

1978

2003
1995

NYSE amended its listing standards to
require that audit committees must be
composed entirely of independent
directors

In UK, the Combined Code was revised
and known as the UK Corporate
Governance Code

In UK, the Combined Code,
formerly known as the Cadbury
Code, was published by the
Financial Reporting Council (FRC)

1999

In Thailand, SET required
listed companies to establish
an audit committee

The G20/OECD Principles of
Corporate Governance were published
and endorsed by the OECD Council
and the G20 Leaders Summit

OECD launched the first version
of the Principles of Corporate
Governance

1992

SET launched the first version of
Principles of Good Corporate
Governance for Thai Listed Companies

2002

In USA, the Public Company
Accounting Reform and Investor
Protection Act of 2002 (SarbanesOxley Act) was enacted in
response to a number of major
corporate and accounting scandals,
including Enron and WorldCom
cases

2004

OECD’s Principles of Corporate
Governance were revised as
the version of 2004

2008

NYSE and NASDAQ required
that a majority of the board of
directors of a listed company
be independent

2011

The ASEAN Corporate Governance
Scorecard (ACGS), an assessment
instrument created by the ASEAN Capital
Markets Forum (ACMF), was launched as
one of the initiatives to prepare for the
ASEAN economic integration in 2015

2017

Thailand's SEC launched the
Corporate Governance Code
(CG Code)

2015

ตัวอย่างเหตุการณ์สำ�คัญและพัฒนาการด้านการกำ�กับดูแลกิจการในต่างประเทศและตลาดทุนไทย

The Cadbury Code, the
first Corporate Governance Code
in UK, was launched for voluntary
adoption, using the ‘comply or
explain’ principle

รูปที่ 1.2 ตัวอย่างเหตุ
ารณ์การพั
สำ�คัญฒและพั
ฒนาการด้
านการกำ�กั
ดูแลกิจการในต่
นไทย
รูปทีก่ 1.2
นาการกํ
ากับดูแลกิ
จการที่ดีแบละความยั
่งยืนในตางประเทศและตลาดทุ
างประเทศ
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ตัวอย่างเหตุการณ์สำ�คัญและพัฒนาการด้านการกำ�กับดูแลกิจการในต่างประเทศและตลาดทุนไทย
ปี 1978 ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) กำหนดให้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนต้อง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ

ปี 2002 • สหรัฐอเมริกาออกกฎหมาย Public Company

กำกับดูแลกิจการฉบับแรก ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น
Combined Code ในปี 2003 และเป็น UK Corporate
Governance Code ในปี 2010 ซึ่งปรับปรุงล่าสุดใน
ปี 2018 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2019

Accounting Reform and Investor Protection
Act หรือ Sarbanes-Oxley Act หลังเกิดกรณีขาด
ธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจ
• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนใน
ปี 2006 โดยเทียบเคียงกับหลักการกำกับดูแลกิจการ
ของ OECD

ปี 1995 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้บริษัท

ปี 2008 ตลาดหลักทรัพย์ NYSE และ NASDAQ กำหนดให้

ปี 1992 สหราชอาณาจักรออก Cadbury Code ซึ่งเป็นหลักการ

จดทะเบียนต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบ

ปี 1999 OECD ออกหลักการกำกับดูแลกิจการเป็นฉบับแรก

คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการ
ส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ

ซึ่งได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในปี 2004 และ ปี 2011 The ASEAN Capital Markets Forum ออก ASEAN CG
ปี 2015
Scorecard เพื่อใช้ในการประเมินบริษัทจดทะเบียนใน
กลุ่มประเทศอาเซียน 6 ประเทศ
ปี 2017	สำนักงาน ก.ล.ต. ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับบริษัทจดทะเบียน

(ดูตัวอย่างเหตุการณ์สำ� คัญและพัฒนาการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพิ่มเติมได้ ในบทที่ 4)
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คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน

พัฒนาการด้
านการกำ
แลกิจจการที
การและการพั
ฒนาอย่่งยืางยั
่งยืนในตลาดทุนนไทย
ไทย
การพั
ฒนาการกํ
ากั�บกัดูบแดูลกิ
่ดีและความยั
นของตลาดทุ
ป 2536-2539
วางรากฐานและ
พัฒนาองคความรู

2536

• กําหนดเกณฑ ใหบร�ษัทจดทะเบียน
มีกรรมการอิสระ เพ�่อวางระบบการ
กํากับดูแล ใหมี Check & Balance
และดูแลสิทธิของผูถือหุนอยาง
เทาเทียมกัน

2538

• กําหนดเกณฑ ใหบร�ษัทจดทะเบียน
จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
เพ�่อพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
และการบร�หารความเสี่ยง

2539

• วางรากฐานและพัฒนาองคความรู
ดาน CG แกบร�ษัทจดทะเบียนทุกแหง

ป 2540-2549
สรางโครงสรางพ�น้ ฐาน
และสรางเคร�อขาย
กับทุกภาคสวน

ป 2550-2555
พัฒนาธุรกิจและสังคม
ใหตระหนักเร�อ่ ง
CG และ CSR

2542

2550

• รวมกับสํานักงาน ก.ล.ต.
ธนาคารแหงประเทศไทย และ
World Bank จัดตั้ง IOD

2544

• เร�ม� การประเมิน CG Report
(CGR) สําหรับบร�ษทั จดทะเบียน

2545

• จัดตั้ง CG Center เพ�่อพัฒนา
และสงเสร�ม CG สําหรับ
บร�ษทั จดทะเบียน
• พัฒนา CG Principles
Version 1
• สรางกลไก Shareholder
Activism ผานสมาคมสงเสร�ม
ผูลงทุนไทย

• ตั้งสถาบันธุรกิจเพ�่อสังคม (CSRI)
เพ�อ่ พัฒนาความรับผิดชอบตอสังคม
ของบร�ษทั จดทะเบียน นําไปสูก าร
พัฒนาอยางสมดุลของเศรษฐกิจ
สังคม และสิง� แวดลอม

2551

ป 2556-ปจจ�บัน
บูรณาการ CG และ
CSR เพ�อ่ มุง สู
ตลาดทุนทีย่ งั่ ยืน

2556

• สรางแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการดําเนินธุรกิจ
อยางยั่งยืน สําหรับบร�ษทั จดทะเบียน
ในทุกกลุมอุตสาหกรรม
• สนับสนุนใหบร�ษทั จดทะเบียน
เขารวมการประเมิน DJSI (Dow
Jones Sustainability Indices)

• รวมพัฒนาเข็มทิศธุรกิจเพ�่อ
สังคมเปน CSR Guidelines
Version 1

2557

2553-2554

2558

2555

2559

• ร�เร��มโครงการ CG Advisory
Program และ IR Advisory
Program สําหรับบร�ษทั จดทะเบียน

• รวมพัฒนาแนวทางความรับผิดชอบ
2547
ตอสังคมของกิจการ เปน
• ร�เร��มการมอบรางวัล CG Awards
CSR Guidelines Version 2
และ IR Awards เพ�อ่ ใหเกิดแรงจ�งใจ
และแนวทางการจัดทํารายงาน
และพัฒนาคุณภาพบร�ษทั จดทะเบียน
แหงความยั่งยืน เปน SD Report
Guidelines Version 1
2549
• พัฒนา CG Principles
Version 3
• พัฒนา CG Principles
• พัฒนา IR Handbook
Version 2 ตามกรอบ OECD
• สงเสร�มการประเมิน ASEAN
และสงเสร�มใหเกิดแนวปฏิบัติ
CG Scorecard
ดาน CSR
• ร�เร��มการมอบรางวัล
CSR Awards

• เปนตลาดหลักทรัพยแหงแรก
ในอาเซียนที่เขารวม UN SSE
• จัดทํารายชื่อหุนยั่งยืน (THSI)
• ร�เร��มการมอบรางวัล
Sustainability Awards
• เผยแพร SET Social Impact
Platform

2560

• สํานักงาน ก.ล.ต. เผยแพร CG Code
สําหรับบร�ษทั จดทะเบียน และ
I Code สําหรับผูลงทุนสถาบัน

2561

• เผยแพรดัชนีความยั่งยืน SETTHSI
• พัฒนา ESG Health Check

2562

• พัฒนาแบบประเมินความยั่งยืน
รายกลุมอุตสาหกรรม เพ�่อคัดกรอง
รายชื่อหุนยั่งยืน (THSI)

2563

• สํานักงาน ก.ล.ต. ยกระดับเกณฑการ
เปดเผยขอมูลดานความยั่งยืน ซึ่งจะ
มีผลบังคับใชกับบร�ษทั จดทะเบียน
ทุกแหงในป 2565

รูปที่ 1.3 พัฒนาการด้านการกำ�กับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในตลาดทุนไทย
รูปที่ 1.3 การพัฒนาการกํ
ากับดูแลกิ
จการที
่งยืนของตลาดทุนไทย
ที่มา: ตลาดหลั
กทรั
พย์แ่ดห่ีแงละความยั
ประเทศไทย
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ตัวอย่างเหตุการณ์ส�ำคัญและพัฒนาการด้านการก�ำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในตลาดทุนไทย
ปี 2536-2539: การวางรากฐานและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการ
		 • ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมเรื่องกรรมการอิสระแก่บริษัทจดทะเบียนเพื่อดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย ด้วยการ
กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คน
		 • ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมเรื่องการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานรายการทางการเงิน กลั่นกรอง
ระบบการควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
ปี 2540-2549: การสร้างโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายกับทุกภาคส่วน
		 • ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนการก่อตั้งสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors:
IOD) ในปี 2542 หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ในเอเชีย เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของกรรมการ
และส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล
		 • ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดตั้งศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน หรือ Corporate Governance Center
เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการกำกับดูแลกิจการ และนำหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติอย่างจริงจัง
		 • ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 เพื่อความเป็นสากลและเทียบเคียงได้กับหลักการกำกับดูแลกิจการ
ของ OECD
ปี 2550-2555: การพัฒนาธุรกิจและสังคมให้ตระหนักถึง CG และ CSR
		 • ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดตั้งสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม
หรือ Social Responsibility Center มีบทบาทในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนและ
ผู้มีส่วนได้เสียในตลาดทุนไทย และในปี 2563 เปลี่ยนเป็นฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
		 • ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาและเผยแพร่ CSR Guidelines เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการ
ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ปี 2556-ปัจจุบัน: การบูรณาการ CG และ CSR เพื่อมุ่งสู่ตลาดทุนที่ยั่งยืน
		 • ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
บรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ในกระบวนการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน
		 • ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำและเผยแพร่รายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) ซึ่งเป็น
รายชื่อของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินงานโดยคำนึงถึงการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
		 • ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาและเผยแพร่ดัชนีความยั่งยืน SETTHSI Index โดยคัดเลือกบริษัทในรายชื่อหุ้นยั่งยืน
เข้าสู่ดัชนี SETTHSI เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุน โดยนำปัจจัยด้าน ESG มาใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน
เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว
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คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน

2

หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน

หลักการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง สำ�หรับในคู่มือฉบับนี้ จะ
นำ�เสนอหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนที่ถือว่าได้รับการยอมรับและนำ�ไปปฏิบัติอย่างแพร่หลาย ได้แก่
หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่จัดทำ�โดยองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic
Co-operation and Development: OECD) หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนโดยสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

• หลักการกำ�กับดูแลกิจการ โดย OECD
องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development:
OECD) ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกมาตั้งแต่ปี 2547 และมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาเรื่อยมาจนเป็น “หลักการกำกับดูแลกิจการ ปี 2558” ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงล่าสุด

หลักกการกำ
การกํ�ากักับบดูดูแแลกิ
ลกิจจการ
การของ
G20/OECD
ป 2558
หลั
ปี 2558
โดย G20/OECD
Ensuring the basis for an
effective corporate
governance framework

I

The rights and equitable
treatment of shareholders
and key ownership functions

III

Institutional investors,
stock markets, and other
intermediaries
The role of stakeholders in
corporate governance

V

II
IV

Disclosure and transparency
The responsibilities of
the board

VI

่ 1.4กการกำ�กั
หลักการกําบกับดูดูแแลกิ
ลกิจจการของ
รูปที่ 1.4รูปทีหลั
การ ปีG20/OECD
2558 โดยป 2558
G20/OECD
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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สรุปสาระสำ�คัญของหลักการกำ�กับดูแลกิจการ ปี 2558 โดย G20/OECD
หมวดที่ การวาง
โครงสร้างการ
กำ�กับดูแล
กิจการอย่างมี
ประสิทธิผล

1

กรอบโครงสร้างของการก�ำกับดูแลกิจการควรเสริมสร้างให้ตลาดทุนมีความโปร่งใส เป็นธรรม และ
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักของกฎหมาย (Rule of law) และมีการแบ่งแยกหน้าที่ชัดเจนระหว่าง
หน่วยงานก�ำกับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement)

สิทธิของ
ผู้ถือหุ้นและ
หมวดที่ การปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน
รวมถึงบทบาท
หน้าที่สำ�คัญใน
ฐานะผู้ถือหุ้น

กรอบโครงสร้างของการก�ำกับดูแลกิจการควรมุ่งปกป้อง คุ้มครอง และส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
รวมถึ ง การปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทุ ก รายอย่ า งเท่ า เที ย มกั น ไม่ ว ่ า จะเป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น ส่ ว นน้ อ ยหรื อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ต่างชาติ ผู้ถือหุ้นทุกรายควรได้รับการชดเชยอย่างเหมาะสม หากถูกละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น

หมวดที่ ผู้ลงทุนสถาบัน
ตลาด
หลักทรัพย์
และสถาบัน
ตัวกลางต่างๆ

3

กรอบโครงสร้างของการก�ำกับดูแลกิจการควรก�ำหนดให้ผู้ลงทุนสถาบันเปิดเผยนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการและนโยบายการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ทีเ่ ข้าไปลงทุน และตลาดหลักทรัพย์
ควรจัดให้มีระบบการเผยแพร่ข้อมูลราคาซื้อขายที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมเพื่อส่งเสริมการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี ส�ำหรับสถาบันตัวกลางควรเปิดเผยกระบวนการและหลักคิดในการให้บริการและค�ำปรึกษา
เพื่อแสดงถึงความเป็นกลางในการด�ำเนินงานและน�ำไปสู่การเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้น้อยที่สุด

หมวดที่ บทบาทของ
ผู้มีส่วนได้เสีย
ในการกำ�กับ
ดูแลกิจการ

4

กรอบโครงสร้างของการก�ำกับดูแลกิจการควรให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งที่เป็นไปตาม
ข้อบังคับของกฎหมายหรือโดยการตกลงร่วมกัน หลักการก�ำกับดูแลกิจการควรกระตุ้นให้เกิดความ
ร่วมมือกันระหว่างบริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสียในการสร้างความมัง่ คัง่ สร้างงาน และสร้างความยัง่ ยืนของบริษทั
บนฐานะการเงินที่มั่นคง

5

กรอบโครงสร้างของการก�ำกับดูแลกิจการควรสร้างความมัน่ ใจได้วา่ ข้อมูลข่าวสารทีม่ นี ยั ส�ำคัญของบริษทั
จะมีการเปิดเผยอย่างถูกต้องและทันการณ์ ซึง่ ข้อมูลข่าวสารทีม่ นี ยั ส�ำคัญนัน้ รวมถึงข้อมูลฐานะทางการเงิน
ผลการด�ำเนินงาน การเป็นเจ้าของ และการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท

2

หมวดที่

การเปิดเผย
ข้อมูลและ
ความโปร่งใส

6

หมวดที่ ความ
รับผิดชอบ
ของคณะ
กรรมการ

กรอบโครงสร้างของการก�ำกับดูแลกิจการควรสร้างความมัน่ ใจได้วา่ บริษทั มีการก�ำหนดแนวทางของกลยุทธ์
ในการด�ำเนินงาน ทัง้ ยังมีการวางระบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของ
คณะผู้บริหารโดยคณะกรรมการบริษัท และมีคณะกรรมการบริษัทที่มีความรับผิดรับชอบต่อผลของ
การปฏิบัติหน้าที่ของตน (Accountability) ทั้งต่อบริษัทและต่อผู้ถือหุ้น

รูปที่ 1.5 สรุปสาระสำ�คัญของหลักการกำ�กับดูแลกิจการ ปี 2558 โดย G20/OECD
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนสามารถนำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการของ OECD มาปรับใช้ในการพัฒนาการดำ�เนินงานด้านการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยควรมุ่งเน้นที่หมวดที่ 2 และ 4-6 สำ�หรับหมวดที่ 1 เป็นหลักการสำ�หรับหน่วยงานกำ�กับ
ดูแล และหมวดที่ 3 สำ�หรับผู้ลงทุนสถาบัน ตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันตัวกลางต่างๆ เช่น บริษัทที่เป็นนายหน้าในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ บริษัทที่ได้รับอนุญาตในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เป็นต้น
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คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน

• หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีบทบาทในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2545 ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแพร่ “หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
15 ข้อ” และได้พัฒนาหลักการและส่งเสริมการปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเผยแพร่ “หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2555” ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงล่าสุด
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

าหรั�กับบบร�
ษัทจการที
จดทะเบี
ยบนบริปษ2555
กทรัพกยทรัฯพย์ฯ
หลักสํการกำ
ดูแลกิ
่ดีสำ�หรั
ัทจดทะเบีโดยตลาดหลั
ยน ปี 2555 โดยตลาดหลั
Fairness
Transparency

Responsibilities

Rights of
Shareholders

Accountability

Equitable Treatment
of Shareholders
Role of
Stakeholders
Disclosure and
Transparency
Security

Responsibilities
of the Board

Board
Structure

Committee

รูปที่ 1.6 หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ

รูปที่ 1.6: หลักการกํากับดูแลกิทีจ่มการที
่ดีสําหรักทรั
บบร�พษย์แัทห่จดทะเบี
ยน ป 2555 โดยตลาดหลักทรัพยฯ
า: ตลาดหลั
งประเทศไทย

63-06-056_008-027 SD Manual 20-7_J-Uncoated-dic2019.indd 20

20/7/2563 BE 10:18

21

สรุปสาระสำ�คัญของหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555
โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ

1

หมวดที่

สิทธิของ
ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ท�ำ
หน้าทีแ่ ทนและมีสทิ ธิในการตัดสินใจเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญของบริษทั บริษทั จึงควร
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน

2

การปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้น
ต่างชาติ ควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ถูกละเมิดสิทธิ
ควรมีโอกาสได้รับการชดเชย

3

บทบาทของ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ควรได้ รั บ การดู แ ลจากบริ ษั ท ตามสิ ท ธิ ที่ มี ต ามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
คณะกรรมการควรพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับ
ผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ

4

การเปิดเผย
ข้อมูล

คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทาง
การเงินและข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทาง
ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ

หมวดที่

หมวดที่

หมวดที่

5

หมวดที่ ความ
รับผิดชอบ
ของคณะ
กรรมการ

คณะกรรมการมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท จึง
มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดย
คณะกรรมการควรมีภาวะผู้น�ำ วิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ มีระบบแบ่งแยก
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน ตลอดจนดูแล
ให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทได้ด�ำเนินไปในลักษณะ
ที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

รูปที่ 1.7 สรุปสาระสำ�คัญของหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน

• หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน
โดยสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในปี 2560 สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำ�นักงาน ก.ล.ต.) ได้พัฒนาและเผยแพร่
“หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน” ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ของหลักการนี้อ้างอิงจากหลักการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ที่จัดทำ�โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยปรับลำ�ดับ วิธีการนำ�เสนอที่เน้นบทบาทการทำ�หน้าที่
ของคณะกรรมการในแต่ละกระบวนการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้เพิ่มประเด็นใหม่ๆ เช่น ความชัดเจนของบทบาทคณะกรรมการ
หน้าที่ของคณะกรรมการในการดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำ�ระหนี้ เป็นต้น

หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 โดยสำ�นักงาน ก.ล.ต.

รูปที่ 1.8 หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 โดยสำ�นักงาน ก.ล.ต.
ที่มา: สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รูปที่ 1.8: หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบร�ษัทจดทะเบียน ป 2560 โดยสํานักงาน ก.ล.ต.
ที่มา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สำำนักงาน ก.ล.ต. กำำหนดให้บริษัทจดทะเบียนนำำหลักการฉบับนี้ไปปฏิบัติตามหลัก “Apply or Explain” คือให้
คณะกรรมการนำำไปปรับใช้ (apply) ตามที่เห็นเหมาะสมกับบริบทของบริษัทจดทะเบียนและเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสด้วย
เพื่อประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน มิใช่การปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตาม (comply) ข้อกำำหนดของหน่วยงาน
กำำกับดูแลเท่านั้น
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สรุปสาระสำ�คัญของหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560
โดยสำ�นักงาน ก.ล.ต.

1
2
3
4
5
6
7
8

หลักปฏิบัติ

หลักปฏิบัติ

หลักปฏิบัติ

หลักปฏิบัติ

หลักปฏิบัติ

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำ�องค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการในฐานะผู้นำ� ต้องก�ำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึงการก�ำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย
และนโยบายการด�ำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรส�ำคัญ การดูแลให้บริษัทสามารถแข่งขันได้ มีผลประกอบการที่ดี ด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมอบหมายหน้าที่และความ
รับผิดชอบให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนดูแลให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริหารปฏิบตั หิ น้าที่
ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร  
ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
คณะกรรมการควรก�ำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการเป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยสอดคล้องกับ
การสร้างคุณค่าของทัง้ กิจการ ลูกค้า ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และสังคม และมีกลยุทธ์ระยะปานกลางและ/หรือประจ�ำปีทสี่ อดคล้องกัน
โดยมีการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม
เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
คณะกรรมการควรก�ำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ ในเรือ่ งขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการทีเ่ ป็นอิสระ
การเลือกบุคคลทีเ่ หมาะสมเป็นประธานกรรมการ รวมถึงมีกระบวนการสรรหากรรมการทีโ่ ปร่งใส ตลอดจนเสนอโครงสร้างและ
อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการทีเ่ หมาะสมให้ผถู้ อื หุน้ อนุมตั ิ นอกจากนี้ คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการทุกคนรับผิดชอบ
และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ มีการประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าที่ และการพัฒนาทักษะและความรู้ในการปฏิบตั หิ น้าที่ ตลอดจน
ก�ำหนดกรอบและกลไกในการก�ำกับดูแลนโยบายและการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อยและกิจการอืน่ ทีบ่ ริษทั ไปลงทุนอย่างมีนยั ส�ำคัญ
สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
คณะกรรมการควรสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ
คุณลักษณะที่จ�ำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายและดูแลโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
รวมถึงเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลต่อการด�ำเนินงานของกิจการ

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ  
คณะกรรมการควรสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมทีก่ อ่ ให้เกิดมูลค่าแก่ธรุ กิจควบคู่ ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ตอ่ ลูกค้าหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงดูแลให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ของกิจการ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรและมีการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

หลักปฏิบัติ

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและอิสระ ตลอดจนดูแลเรื่อง
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ การต่อต้านคอร์รัปชัน การรับเรื่องร้องเรียน และการด�ำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

หลักปฏิบัติ

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
คณะกรรมการควรดูแลให้ระบบการจัดท�ำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไป
ตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ และ
พิจารณาจัดท�ำรายงานความยัง่ ยืนตามความเหมาะสม ตลอดจนน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ขอ้ มูล

หลักปฏิบัติ

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น  
แลให้กการกำ�กั
ผู้ถือหุ้นมีบสดู่แวลกิ
นร่จวการที
มในการตั
ดสิบนบริ
ใจในเรื
่องส�ำยคันญปีของบริ
ัทและการด�
นการในวันประชุม
รูปที่ 1.9คณะกรรมการควรดู
สรุปสาระสำ�คัญของหลั
่ดีสำ�หรั
ษัทจดทะเบี
2560ษโดยสำ�นั
กงานำเนิก.ล.ต.
ผู้ถือหุ้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน รวมถึงการเปิดเผย
า: ตลาดหลักทรัพมย์ผูแ้ถห่ืองหุประเทศไทย
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดท�ทีำ่มรายงานการประชุ
้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

รูปที่ 1.9 สรุปสาระสำ�คัญของหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 โดยสำ�นักงาน ก.ล.ต.
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน

3

บริษัทจดทะเบียนกับการนำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสู่การปฏิบัติ

บริษัทจดทะเบียนควรนำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่กล่าวถึงข้างต้นไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจนกลายเป็นวัฒนธรรม
องค์กรที่ดำ�เนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น บริษัทจดทะเบียนจึงควรกำ�หนดให้มี “นโยบายการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี” พร้อมทั้งกำ�หนดแนวปฏิบัติต่างๆ ให้เหมาะสมกับบริบทในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางสำ�หรับกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานในการยึดถือและปฏิบัติตาม ตลอดจนมีระบบการติดตามดูแลและเปิดเผยผลการปฏิบัติให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ได้รับทราบ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำ�เนินงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และสังคม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงได้มุ่งเน้นบทบาทสำ�คัญในการสนับสนุนและยกระดับให้บริษัทจดทะเบียนดำ�เนินธุรกิจ
โดยมีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ตั้งแต่การวางรากฐานระบบการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับการดำ�เนิน
ธุรกิจ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีความรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ไปจนถึงการ
เปิดเผยข้อมูลผลการดำ�เนินงานที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่งสามารถสรุปบทบาทของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการดำ�เนิน
งานด้านการพัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทจดทะเบียนได้ดังนี้

ตลาดหลักทรัพยฯ กับบทบาทการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืนใหแกบร�ษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กับบทบาทการพัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทจดทะเบียน
Standard
APPROVED

Sustainability
Standard
Setting

Corporate
Sustainability
in Practice

Corporate
Sustainability
Performance
Disclosure

Corporate
Sustainability
Assessment
& Recognition

รูปที่ 1.10 ตลาดหลักทรัพย์ฯ กับบทบาทการพัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทจดทะเบียน
ที่มา: ตลาดหลั
ห่งประเทศไทย
รูปที่ 1.10: ตลาดหลักทรัพยฯ กับบทบาทการพั
ฒนาการกํากกัทรั
บดูแพ
ลกิย์จแการที
่ดีและการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืนใหแกบร�ษัทจดทะเบียน
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• การกำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริษัท
จดทะเบียน (Sustainability standard setting) โดยออกหลักการ คู่มือ และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนา
ธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางในการปฏิบัติ ทำให้บริษัทจดทะเบียนเล็งเห็นความสำคัญของการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และมีแนวทางที่ชัดเจนอันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
• การส่งเสริมการปฏิบัติจริงด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Corporate sustainability
in practice) โดยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่บริษัทจดทะเบียน เพื่อเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงาน
ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น หลักสูตรอบรมให้ความรู้
ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
• การเปิดเผยข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Corporate sustainability
performance disclosure) โดยสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนนำผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาธุรกิจ
อย่างยั่งยืนไปเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความ
มุ่งมั่นของธุรกิจ ตลอดจนนำเสนอทิศทางและผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
• การประเมินผลการดำเนินงานและมอบรางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
(Corporate sustainability assessment & recognition) เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน เพื่อช่วยให้บริษัทจดทะเบียนสามารถยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ผ่านการประเมินที่เกี่ยวข้อง เช่น ESG Health Check ซึ่งเป็นเครื่องมือประเมินตนเองเบื้องต้น
สำหรับบริษัทจดทะเบียนในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน Corporate Governance Report (CGR) เป็นการสำรวจรายงานการกำกับ
ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน Thailand Sustainability Investment (THSI) เป็นการประเมินผลการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
เพื่อคัดเลือก “รายชื่อหุ้นยั่งยืน” ตลอดจนการยกย่องและเชิดชูเกียรติบริษัทจดทะเบียนที่มีกระบวนการบริหารจัดการที่โดดเด่นใน
ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการมอบรางวัล SET Awards: Sustainability Excellence เป็นต้น
จะเห็นได้ว่าบริษัทจดทะเบียนได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินธุรกิจโดยมีการวางระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีมาตรฐาน
การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจ
จากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าให้แก่ตัวธุรกิจเองและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
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คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน

ทิง้ ท้าย
การกำกับดูแลกิจการที่ดีถือเป็นรากฐานสำคัญของการดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับการจัดโครงสร้างและระบบการ
บริหารจัดการภายในองค์กรที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน เพื่อสร้างมูลค่า
ในระยะยาวให้แก่ธุรกิจและสร้างคุณค่าหรือประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ ยุติธรรม โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัทในฐานะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น จึงมีบทบาทและภาระหน้าที่สำ�คัญในการกำ�กับดูแลกิจการให้สามารถ
ดำ�เนินงานอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรงตามเป้าหมาย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจ
จากผู้มีส่วนได้เสีย อันจะทำ�ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนำ�พาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะได้กล่าวถึงในรายละเอียด
ในบทถัดไป
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ตัวอย่างคู่มือและแนวปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
• G20/OECD Principles of Corporate Governance โดย Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD) (ปี 2558) ให้หลักการสำคัญในการกำกับดูแลกิจการซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย
ทั่วโลก เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้บริหารองค์กรธุรกิจในประเทศสมาชิก OECD และ
ประเทศอื่นๆ นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ซึ่งจำเป็นต้องมีระบบตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ
• การกำกับดูแลเพื่อสร้างมูลค่ากิจการ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย (ปี 2552) นำเสนอ
ความรู้ในทุกมิติเกี่ยวกับกลไกการสร้างมูลค่าของกิจการ เช่น บทบาทของคณะกรรมการและผู้มีส่วนได้เสีย
วัฒนธรรมองค์กร การบริหารความเสี่ยง การควบคุม ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งมีกรณี
ศึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะช่วยสร้างความเข้าใจในเชิงปฏิบัติเพื่อการ
สร้างมูลค่าของกิจการด้วยการกำกับดูแลที่ดี
• หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ปี 2555) ให้หลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการในเนื้อหา 5 หมวดสำคัญ ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ ซึ่งธุรกิจสามารถศึกษาและนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กรและเปิดเผยข้อมูล
ผลการปฏิบัติด้วย
• หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ปี 2560) ให้หลักปฏิบัติ 8 ประการ ตลอดจนแนวปฏิบัติพร้อมคำอธิบาย สำหรับให้
คณะกรรมการบริษัทนำไปปรับใช้ในแต่ละกระบวนการประกอบธุรกิจ ทำให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว
น่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้คนรอบข้าง เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความ
มุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม
• แบบแสดงข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ CGR Checklist เป็นแบบสอบทานการปฏิบัติตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่จะช่วยพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท อีกทั้งยัง
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยที่ดำเนินการโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยบริษัทจดทะเบียนสามารถดาวน์โหลดแบบประเมินได้ที่ https://
www.thai-iod.com/th/projects-2.asp
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คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน

คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ด้านบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั จดทะเบียนต้องให้ความส�ำคัญอย่างมากในเรือ่ งการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
โดยคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับ ต้องเข้าใจ
และยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการภายใต้บริบทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
เพือ่ ให้การด�ำเนินงานมีคณ
ุ ภาพ มีการเปิดเผยข้อมูลทีโ่ ปร่งใสและสามารถตรวจสอบ
ได้ ซึง่ การปฏิบตั ดิ งั กล่าวจะส่งผลให้เกิดระบบงานทีเ่ ป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษทั และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกฝ่าย
ดังนั้น ในทุกการปฏิบัติต้องยึดมั่นอยู่ภายใต้หลักการพื้นฐานที่ส�ำคัญในเรื่อง
Integrity Fairness Transparency Responsibility และ Accountability อันน�ำไปสู่
การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ ซึ่งเป็นหัวใจของการน�ำพากิจการสู่ความยั่งยืนอย่าง
มัน่ คง
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สำหรับการกำกับดูแลกิจการ
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สรุปปสาระสํ
สาระสำา�คัคัญ
สรุ
ญของบทที
ของบทที่ 2่ 2
ผูมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการขององคกร
ผูถือหุน

คณะกรรมการ

ฝายจัดการ

พนักงาน

เจาของกิจการ
สิทธิหนาทีต่ ามกฎหมาย
แตงตัง้ ตนเองหร�อบุคคลอืน่
เปนกรรมการเพ�อ่
บร�หารกิจการ

ตัวแทนผูถ อื หุน
กำกับดูแลฝายจัดการ
รายงานผลการดำเนินงาน
ตอผูถ อื หุน ผานการประชุม
สามัญผูถ อื หุน ประจำป

ผูแ ทนกิจการ
บร�หารกิจการองคกรเพ�อ่
ประโยชนของบร�ษทั
รายงานผลการดำเนินงาน
ตอคณะกรรมการบร�ษทั

ลูกจางของบร�ษทั
รับผิดชอบตอหนาทีท่ ไ่ี ดรบั
มอบหมายจากฝายจัดการ
ปฏิบตั ติ ามระเบียบ ขอบังคับ
นโยบาย และจรรยาบรรณ
ของบร�ษทั

คณะกรรมการเปนผูนำองคกรในการกำกับดูแล
จ�งตองมีโครงสรางที่เหมาะสมเพ�่อใหการปฏิบัติหนาที่มีประส�ทธิภาพ
คณะกรรมการ
มีกรรมการอยางนอย 5 คน
มีคณ
ุ สมบัตติ ามกฎหมาย
มีความสมดุลระหวางกรรมการที่เปน
ผูบร�หารและกรรมการที่ไมเปนผูบร�หาร
มีสดั สวนกรรมการตามขอตกลงการถือหุน
มีความรูค วามชํานาญทีห่ ลากหลาย

คณะกรรมการชุดยอย
แตงตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบร�หารความเสีย่ ง

คณะกรรมการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่สำคัญเพ��มเติมภายใตกรอบของ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Policy)
กรรมการและผูบร�หาร
บทบาทของคณะกรรมการและฝายจัดการ
การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการ
ปฏิบตั หิ นาทีข่ องกรรมการและผูบ ร�หาร
การกําหนดหลักเกณฑคา ตอบแทนกรรมการ
และผูบ ร�หาร
การซือ้ ขายหลักทรัพยของกรรมการ
และผูบ ร�หาร

การจัดการองคกร
การบร�หารความเสีย่ ง
การควบคุมภายใน
การตอตานการทุจร�ตคอรรปั ชัน
การปองกันความขัดแยงทาง
ผลประโยชนและการใชขอมูลภายใน
การเปดเผยขอมูล
การรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูลสารสนเทศ
การรักษาความลับทางธุรกิจ
และปกปองทรัพยสนิ ทางปญญา
การรับแจงเบาะแสและขอรองเร�ยน
การกํากับดูแลบร�ษทั ยอยและบร�ษทั รวม
แนวปฏิบัติดานความยั่งยืนของธุรกิจ
(เชน นวัตกรรม สิทธิมนุษยชน
สิ�งแวดลอม)

ผูมีสวนไดเส�ย
นโยบายและแนวปฏิบตั ติ อ ผูถ อื หุน
นโยบายและแนวปฏิบตั ติ อ พนักงาน
นโยบายและแนวปฏิบตั ติ อ ลูกคา
นโยบายและแนวปฏิบตั ติ อ คูค า
นโยบายและแนวปฏิบตั ติ อ ชุมชนและสังคม

หลายองคกรนิยมจัดทํา “จรรยาบรรณธุรกิจ” (Code of Conduct) เพ�อ่ ประมวลนโยบายและแนวปฏิบตั ทิ สี่ าํ คัญ
สําหรับสรางความเขาใจและสือ่ สารแกคณะกรรมการ ผูบ ร�หาร พนักงาน และผูม สี ว นไดเสีย
รูปสรุปบทที่ 2
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บทที่

2

ระบบพื้นฐาน
สำ�หรับการกำ�กับดูแลกิจการ

ระบบการกำำกับดูแลกิจการเป็นกลไกและกระบวนการที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ
และพนักงาน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ซึ่งแต่ละฝ่ายควรตระหนักถึงความสำำคัญของบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของตน และปฏิบัติตัวให้ถูกต้องและเหมาะสมตามบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำำคัญของการ
ดำำเนินธุรกิจโดยมีการกำำกับดูแลกิจการที่ดี
ธุรกิจจึงควรมีการวางโครงสร้างพื้นฐานของการกำำกับดูแลกิจการโดยคำำนึงถึงประสิทธิภาพการควบคุม การตรวจสอบ
และการถ่วงดุล ด้วยการจัดให้มีโครงสร้างองค์กร กระบวนการทำำงาน การบริหารจัดการ และการควบคุมดูแล เพื่อให้มั่นใจ
ว่าปัจจัยการผลิตและทรัพยากรขององค์กรถูกนำำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพื่อให้ธุรกิจสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ตามเป้าหมายและสานประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้เป็นไปตามความคาดหวังบนพื้นฐานของความเป็นธรรม
ความถูกต้องตามกฎระเบียบและกติกาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจำำเป็นต้องมีการกำำกับดูแลที่ดีหรือที่เรียกว่า “ธรรมาภิบาล” นั่นเอง
ดังนั้นธุรกิจจึงจำำเป็นต้องกำำหนดให้มีโครงสร้าง ระบบ และกระบวนการในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ทั้งใน
ระดับองค์กร ระดับกรรมการ และระดับฝ่ายจัดการและพนักงาน เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีแนวปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

1

โครงสร้างและองค์ประกอบที่สำ�คัญในการกำ�กับดูแลกิจการ

1.1 โครงสร้างของการก�ำกับดูแลกิจการ
		
การกำกับดูแลกิจการเป็นกลไกที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ โดยผู้ถือหุ้นเป็น
ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการให้เข้ามาทำหน้าที่บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานของกิจการ ซึ่งคณะกรรมการมีหน้าที่
กำกับดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด และสานประโยชน์ระหว่าง
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท พร้อมทั้งป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้บริหารระดับสูง หรือระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกันเอง
นอกจากนี้ ในการดำเนินกิจการยังต้องให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เช่น พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า หน่วยงาน
กำกับดูแล และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น ธุรกิจควรคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการ
คุ้มครอง และมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการสร้างความ
มั่นคงและสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
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โครงสร
างของการกํ
ลกิจการ
จการ
โครงสร้
างของการกำา�กักับบดู
ดูแแลกิ

ผูถือหุน
• เจาของกิจการ
• สิทธิหนาทีต่ ามกฎหมาย
• แตงตัง้ กรรมการเพ�อ่ บร�หาร

คณะกรรมการ

• ผูแ ทนผูถ อื หุน
• กําหนดทิศทางองคกร
• แตงตัง้ ฝายจัดการ
• รับผิดชอบตอผูม สี ว นไดเสีย

ฝายจัดการ

• ผูแ ทนกิจการ
• บร�หารกิจการตามวัตถุประสงค
• รักษาผลประโยชนของบร�ษทั

รูปทีรูป่ 2.1
โครงสร
างของการกํ
ากับดูบแลกิ
จการ
ที่ 2.1
โครงสร้
างของการกำ�กั
ดูแลกิ
จการ
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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1.2

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ
ฝ่ายจัดการ และพนักงาน

จากโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ จะเห็นว่าบุคคลที่มีบทบาทสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจมีกลไกการขับเคลื่อนการกำกับ
ดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วยผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ซึ่งบุคคลเหล่านี้ย่อมต้องมี
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่แตกต่างกันไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท
1) ผู้ถือหุ้น มีสถานะเป็นเจ้าของกิจการที่ตนเป็นเจ้าของ 2) คณะกรรมการ มีสถานะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่มา
เงินลงทุน จึงมีอำนาจในการควบคุมบริษัททั้งในทาง
จากการคัดเลือกและแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตรงด้วยการเสนอตัวเองเข้าไปเป็นกรรมการ และ
คณะกรรมการมีบทบาทในการกำหนดทิศทางและ
ในทางอ้อมด้วยการเลือกและแต่งตั้งคนที่ตนเห็น
กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติ
ว่ามีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสม
งานของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการจึงมีอำนาจหน้าที่
เข้าไปเป็นตัวแทนเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการ
ในการดูแลการดำเนินงานของกิจการให้เป็นไปตาม
ดำเนินงานของกิจการในฐานะกรรมการ เนื่องจาก
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินงาน
ผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และมีความ
ของกิจการในรูปของเงินปันผลและมูลค่าเพิ่มจาก
รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
หุ้นที่ลงทุนตามสัดส่วนของเงินที่ลงทุนไป
3) ฝ่ายจัดการ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่คณะกรรมการ
นอกจากนี้ กฎหมายยังกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้
มอบหมายให้เป็นตัวแทนของกิจการ มีบทบาทและ
มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
หน้าที่ในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตาม
ได้มีโอกาสซักถามและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการ
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และอำนาจหน้าที่ของบริษัท
และฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
รวมถึงทำหน้าที่ตัดสินใจด้วยการออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ 4) พนักงาน มีสถานะเป็นลูกจ้างของบริษัทที่ถูกว่าจ้างให้
บริษัท เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การ
มาทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายจัดการ จึงมี
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การลดทุน
สิทธิได้รับค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม ดังนั้นพนักงาน
หรือเพิ่มทุน การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ
จึงถือเป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน
และหนังสือบริคณห์สนธิ เป็นต้น ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิ
การดำเนินงานเพื่อให้กิจการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
และหน้าที่ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
ในระยะยาว
จะเห็นได้ว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นล้วนมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่แตกต่างกันไป สิ่งสำคัญคือการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความเป็นธรรม โปร่งใส และรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน เพื่อทำให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ตามที่กำหนด
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คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน

1.3

หลักการ ที่มา และองค์ประกอบของคณะกรรมการ

เนื่องจากคณะกรรมการมีบทบาทสำ�คัญในการเป็นผู้นำ�องค์กรในการกำ�กับดูแล คณะกรรมการจึงควรประกอบด้วย
บุคคลที่มีภาวะผู้นำ� วิสัยทัศน์ ความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะให้ทิศทางและนโยบายแก่ฝ่ายจัดการ ตลอดจนมีความเป็น
อิสระในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ประเด็นสำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิผล

• องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างมีประสิทธิผล ควรพิจารณาเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการให้เหมาะสม โดย
มีแนวทางในการพิจารณาดังต่อไปนี้
จำ�นวนกรรมการ บริษัทควรกำ�หนดให้มีจำ�นวนกรรมการอย่างน้อย 5 คนตามที่กฎหมายกำ�หนด2 โดยควรพิจารณา
ให้เหมาะสมตามขนาดของกิจการ ลักษณะและความซับซ้อนของธุรกิจ ทั้งนี้ จากการสำ�รวจข้อมูลกรรมการของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปีล่าสุด ปี 25593 พบว่า บริษัทจดทะเบียนไทยมีจำ�นวนกรรมการเฉลี่ยอยู่ที่ 9 คน
คุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทควรกำหนดให้กรรมการมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายหรือ
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจประเภทนั้นๆ เช่น กรรมการของธนาคารจะต้องมีคุณสมบัติและ
ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงิน บริษัทที่เสนอขาย
หลักทรัพย์ต่อประชาชนต้องมีจำนวนกรรมการอิสระตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด (ดูนิยามกรรมการใน
รูปที่ 2.2) เป็นต้น
ความเป็นอิสระของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทควรมีความสมดุลระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อถ่วงดุลอำ�นาจและเพิ่มความโปร่งใสในการดำ�เนินงาน (ดูนิยามกรรมการในรูปที่ 2.2)

2
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 67
3

https://www.set.or.th/sustainable_dev/th/cg/files/2017/Infographic_Thai_Directorship2016.pdf
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ประเภทของกรรมการ
ประเภทของกรรมการ
นิยามกรรมการ
กรรมการทีเ่ ปนผูบ ร�หาร
Executive Director

กรรมการที่ดํารงตําแหนงในฝายจัดการของบร�ษัท

กรรมการทีไ่ มเปนผูบ ร�หาร
Non-Executive Director (NED)

กรรมการที่ไมเปนผูบร�หารและไมมีสวนเกีย่ วของ
ในการบร�หารงานประจําของบร�ษทั นัน้

กรรมการอิสระ
Independent Director (ID)

กรรมการที่มีความเปนอิสระจากผูถือหุนใหญหร�อ
กลุมของผูถือหุนใหญและผูบร�หารของบร�ษัทนั้น
และตองมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด

่ 2.2ประเภทกรรมการของบร�
ประเภทของกรรมการ
รูรูปปทีที่ 2.2
ษัท
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

		 สัดส่วนกรรมการตามข้อตกลงการถือหุ้น บริษัทควรพิจารณาให้สัดส่วนกรรมการเป็นไปตามข้อตกลงหรือสัญญา
ระหว่างผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม (Shareholder Agreement)
		 ความรู้ ความชำ�นาญ ทักษะ และประสบการณ์ของกรรมการ บริษัทควรกำ�หนดให้คณะกรรมการบริษัทมีความรู้
ความชำ�นาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่หลากหลาย เพื่อให้มีความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จำ�เป็น
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร บริษัทจึงควรจัดทำ�องค์ประกอบความรู้ความชำ�นาญของ
กรรมการ (Board skill matrix) เพื่อกำ�หนดคุณสมบัติที่บริษัทต้องการและเล็งเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
กิจการ เช่น กรรมการที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่บริษัทดำ�เนินกิจการ กรรมการที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น ด้านกฎหมาย บัญชี เทคโนโลยี เป็นต้น จากนั้นคณะกรรมการควรกำ�กับดูแลให้การ
สรรหาและคัดเลือกกรรมการเป็นไปโดยสอดคล้องกับทิศทาง กลยุทธ์ และวัฒนธรรมองค์กร โดยกำ�หนดหลักเกณฑ์
และกระบวนการสรรหากรรมการอย่างโปร่งใส เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญตามที่กำ�หนด
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ง Board
Matrix
ตัตัววอย่อย
างาBoard
SkillSkill
Matrix
ความรูและประสบการณ
ในอุตสาหกรรม

กรรมการ ก.

กรรมการ ข.

กรรมการ ค.

กรรมการ ง.

กรรมการ จ.

กรรมการ ฉ.

กรรมการ ช.

กรรมการ ก.

กรรมการ ข.

กรรมการ ค.

กรรมการ ง.

กรรมการ จ.

กรรมการ ฉ.

กรรมการ ช.

กรรมการ ก.

กรรมการ ข.

กรรมการ ค.

กรรมการ ง.

กรรมการ จ.

กรรมการ ฉ.

กรรมการ ช.

ความรูและประสบการณ
ในอุตสาหกรรม
ความรูในธุรกิจหลัก
ความรูและประสบการณ
เฉพาะทาง
กฎหมาย
การตลาด
การบร�หาร
ทรัพยากรบุคคล
บัญชี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความสามารถ
ในการกํากับดูแล
ความรูในการปฏิบัติ
หนาที่กรรมการ
การวางแผนเชิงกลยุทธ
การบร�หารความเสี่ยง

รูปที่ 2.3 ตัวอย่าง Board Skill Matrix
รูปที่ 2.3 ตัวอยาง Board Skill Matrix
เรียบเรียงโดยตลาดหลั
กทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่มา: Effective Governance, HopgoodGanim Advisory Group
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• ความเป็นอิสระและการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการควรมีความเป็นอิสระ ปราศจากการครอบงำ�หรือการสั่งการจากผู้ถือหุ้น ฝ่ายจัดการ หรือ
บุคคลใดๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ บริษัทควรจัดทำ�กฎบัตรสำ�หรับคณะกรรมการเพื่อกำ�หนดบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการให้ชัดเจน และควรกำ�หนดบทบาทหน้าที่รวมถึงกรอบอำ�นาจดำ�เนินการของฝ่ายจัดการให้ชัดเจน
ด้วยเช่นกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำ�นาจและการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสในการดำ�เนินงาน

• การประชุมคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการถือเป็นภารกิจสำคัญของคณะกรรมการ เพื่อใช้อำนาจของคณะกรรมการร่วมกันตามกฎหมาย
ในการพิจารณาตัดสินใจและมีมติให้บริษัทหรือฝ่ายจัดการไปดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท อีกทั้ง
ยังเป็นช่องทางสำหรับคณะกรรมการในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ
ดังนั้น เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการจึงควรกำหนดให้มีการส่งวาระและข้อมูล
เกี่ยวกับการประชุมให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมถึงนัดหมายการประชุมตลอดทั้งปีไว้ล่วงหน้าเพื่อให้
กรรมการแต่ละท่านสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมให้ได้ทุกครั้ง โดยพิจารณาจำนวนครั้งของการประชุมให้เหมาะสมตาม
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท

• การประเมินผล การพัฒนา และค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการควรประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานของ
คณะกรรมการ ตลอดจนพิจารณาปรับปรุงแก้ไขแนวทางและผลการทำ�งานร่วมกันของคณะกรรมการ โดยควรกำ�หนดหลักเกณฑ์
ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งแบบคณะและ
แบบรายบุคคล ซึ่งอาจใช้วิธีการประเมินตนเอง (Self-evaluation) หรือแบบไขว้ (Cross evaluation) ก็ได้ นอกจากนี้ บริษัทควร
เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำ�ปี และนำ�ผลประเมินที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการ
วิเคราะห์และวางแผนการพัฒนากรรมการต่อไปทั้งในเชิงการพัฒนาความรู้และทักษะความสามารถทำ�หน้าที่ในการกำ�กับดูแล
ค่าตอบแทนกรรมการมีหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นตัวเงิน (เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม โบนัส) และค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน
(เช่น รถประจำ�ตำ�แหน่ง การประกันภัยหรือประกันชีวิต) คณะกรรมการควรกำ�หนดประเภทค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์ในการ
จ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำ�เนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว และสอดคล้องกับความรู้ ประสบการณ์
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่องค์กรคาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน
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คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน

1.4

หลักการ ที่มา และองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย

การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่และความคล่องตัวในการทำหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยประกอบไปด้วยสมาชิกที่เป็นกรรมการ และมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ อย่างไรก็ดี อำนาจในการตัดสินใจยังคงอยู่ที่คณะกรรมการ
โดยทั่วไปคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทจดทะเบียนมักประกอบด้วย
1) คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อยที่จัด
ตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงาน
ทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน ตลอดจนมีระบบการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีมาตรฐาน
รัดกุมเพียงพอ โดยต้องมีองค์ประกอบเป็นกรรมการ
อิสระทั้งหมด คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะ
กรรมการชุดย่อยที่ต้องจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย โดย
คุณสมบัติและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ค่าตอบแทนให้ชัดเจนและโปร่งใส และมีหน้าที่
พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการโดยนำเสนอให้
คณะกรรมการเห็นชอบ ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่พิจารณาค่า
ตอบแทนของผู้บริหาร โดยนำเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตามแนวปฏิบัติที่ดี
ด้านการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทนควรประกอบด้วยประธานและกรรมการ
ส่วนใหญ่ที่เป็นกรรมการอิสระ
4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการชุดย่อย
ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่พิจารณานโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตาม
กำกับดูแล และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและ
ฝ่ายจัดการในการปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบ
ตามกรอบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด

2) คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการชุดย่อยที่จัดตั้ง
ขึ้นเพื่อทำหน้าที่สรรหากรรมการและผู้บริหารระดับ
สูงตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่คณะกรรมการ
เห็นชอบ โดยคณะกรรมการสรรหามีหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรองและเสนอรายชื่อกรรมการให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติ ตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแล 5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการชุด
กิจการ คณะกรรมการสรรหาควรประกอบด้วยประธาน
ย่อยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดนโยบาย
และกรรมการส่วนใหญ่ที่เป็นกรรมการอิสระ
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมถึงติดตาม
กำกับดูแล และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและฝ่าย
3) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการชุด
จัดการในการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง
ย่อยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนของ
ตลอดจนประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอให้
กรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณา
กำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่กำหนดนโยบายเรื่อง
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1.5

การจัดท�ำกฎบัตรส�ำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการควรกำ�หนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อยไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยอาจจัดทำ�ในรูปแบบของกฎบัตรของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อย ซึ่งโครงสร้างของกฎบัตรควรกำ�หนดเรื่องดังต่อไปนี้เป็นขั้นต่ำ�
• โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เช่น องค์ประกอบ คุณสมบัติ การคัดเลือก การแต่งตั้ง วาระ
การดำ�รงตำ�แหน่งและการพ้นจากตำ�แหน่ง การกำ�หนดค่าตอบแทน เป็นต้น
• หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
• กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
• การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
• การประเมินผลและการพัฒนาคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
• การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

2

การพัฒนาระบบพื้นฐานสำ�หรับการกำ�กับดูแลกิจการ

การพัฒนาระบบพื้นฐานสำ�หรับการกำ�กับดูแลกิจการภายในองค์กร หมายถึง การกำ�หนดโครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ
และนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำ�กับดูแลกิจการให้มีความเหมาะสม ชัดเจน เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจ
อย่างมีธรรมาภิบาล อันจะนำ�ไปสู่การสร้างคุณค่าแก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียต่อไป
การกำ�หนดโครงสร้าง นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการกำ�กับดูแลกิจการ ควรกำ�หนดให้เป็นลายลักษณ์อักษรและสื่อสาร
ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับรู้อย่างทั่วถึงเพื่อให้มีแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ ยังควรสื่อสาร
ออกไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่สำ�คัญเพื่อให้เกิดการรับรู้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

2.1

การก�ำหนดโครงสร้างในการก�ำกับดูแลกิจการ

การกำ�หนดโครงสร้างของการกำ�กับดูแลกิจการควรพิจารณารูปแบบให้เหมาะสมกับขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการกำ�กับดูแลอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ในการพัฒนาระบบการกำ�กับดูแลจึงควรพัฒนา
ควบคู่ไปให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางธุรกิจด้วย4 เช่น โครงสร้างของธุรกิจขนาดเล็กอาจกำ�หนดจากเกณฑ์ขั้นต้นและพัฒนา
ระบบการควบคุมให้สอดคล้องไปกับการเติบโตของธุรกิจ สำ�หรับธุรกิจขนาดใหญ่หรือธุรกิจข้ามชาติที่มีบริษัทย่อยหรือบริษัท
ร่วมหลายแห่งอาจพัฒนาให้มีระบบการกำ�กับดูแลกิจการที่ครอบคลุมการดำ�เนินงานที่ซับซ้อนอย่างเหมาะสม

4

http://cgdevelopmentframework.com/wp-content/uploads/2014/12/CGMatrix.pdf
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ระบบพื้นฐานของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

External Auditor

แต่
แตงตั้งโดย
ทีที่ป่ประชุ
ือหุ้น
ระชุมมผู้ถผถห.

Shareholders

Company Secretary

แตงตั้งโดย
แต่
ระชุมมผูผถห.
ทีที่ป่ประชุ
้ถือหุ้น

Board
ตั้งคณะกรรมการชุดยอยที่สำคัญ

Audit
Committee

Nomination and
Remuneration
Committee

รายงาน
Internal Audit
Compliance Function

กำหนด CG Policy /
Board Charter
แบงแยกบทบาทหนาที่
คณะกรรมการและ
ฝายจัดการ
กำกับดูแลและติดตาม
ประเมินผลงาน CEO
ฯลฯ

CG Committee

รายงาน

Risk Function

Operation IV

Operation V

CEO

รายงาน

Risk Committee

รายงาน

Management Teams

Operation I

Operation II

Operation Ill

รูปทีรู่ 2.4
ระบบพื
้นฐานของการกำ�กั
ลกิจจการที
การที
ปที่ 2.4
ระบบพ�
้นฐานของการกํากับบดูดูแแลกิ
่ดี ่ดี
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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การกำ�หนดโครงสร้างในการกำ�กับดูแลกิจการควรพิจารณาเรื่องการกำ�หนดโครงสร้างองค์กร ผู้รับผิดชอบ ขอบเขต ระบบงาน
และกระบวนการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง
สิ่งสำ�คัญในการวางระบบพื้นฐานสำ�หรับการกำ�กับดูแลกิจการ คือ การตรวจสอบและถ่วงดุลอำ�นาจ (Check & Balance)
เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งในด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ ตลอดจนมีประสิทธิภาพในการ
ดำ�เนินงาน ทำ�ให้องค์กรสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยมีกระบวนการกำ�กับดูแลให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำ�เนินงานของกิจการมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสมและช่วยรักษาคุณค่าของกิจการ (Value protection) อันจะนำ�ไปสู่การสร้างโอกาสและต่อยอดคุณค่าให้แก่กิจการได้
อย่างยั่งยืน (Value creation)

2.2

การพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ำกับดูแลกิจการ

ในการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการขององค์กรให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและเห็นผลเป็นรูปธรรม จำเป็นต้อง
มีการกำหนด “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” (CG policy) เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติให้สอดคล้อง
และเป็นทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร CG policy จึงเปรียบเสมือนธรรมนูญขององค์กรที่เป็นลายลักษณ์อักษรและประกาศให้
ทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ได้รับทราบเพื่อนำไปปฏิบัติโดยทั่วกัน
ตัวอย่างนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และการจัดการภายในองค์กร
นโยบายและแนวปฏิบัติสำ�หรับกรรมการและผู้บริหาร
เช่น บทบาทของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ แนวปฏิบัติในการสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการและผู้บริหาร แนวปฏิบัติในการกำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร แนวปฏิบัติ
ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ฯลฯ
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดการองค์กร
เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์และการใช้ข้อมูลภายใน การเปิดเผยข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ การรักษา
ความลับทางธุรกิจและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา การรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน การกำกับดูแลบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
(เช่น นวัตกรรม สิทธิมนุษยชน การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น)
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ตัวอย่างนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญ
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
เช่น นโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่ง
มักครอบคลุมเรื่องการจัดประชุมผู้ถือหุ้น การส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น การป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ฯลฯ
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน
เช่น นโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีในด้านสิทธิมนุษยชน นโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีในการจ้างงานและการจ่าย
ค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม นโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน ฯลฯ
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า
เช่น นโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ซึ่งมักครอบคลุมเรื่องการรักษาความลับของลูกค้า
การขายและการตลาดอย่างเป็นธรรม ฯลฯ
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า
เช่น นโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีในการค้าอย่างเป็นธรรม ฯลฯ
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
เช่น นโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแนวทางความรับผิดชอบ
ต่อชุมชนกรณีได้รับผลกระทบจากการดำ�เนินงานของธุรกิจ ฯลฯ
โดยทั่วไป CG policy นโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ดังที่กล่าวถึงข้างต้นมักจะมีรายละเอียดมาก หลายบริษัทจึงนิยม
จัดทำ “จรรยาบรรณธุรกิจ” (Code of conduct) เพื่อประมวลและรวบรวมนโยบายและแนวปฏิบัติที่สำคัญเพื่อใช้ในการสร้างความ
เข้าใจและการสื่อสารแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร เพื่อนำหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีไปสู่การปฏิบัติจริงแบบทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะส่งเสริมให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและคุณค่าองค์กร (Core values)
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ทิง้ ท้าย
การวางระบบพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการของธุรกิจเป็นสิ่งที่องค์กรต้องให้ความสำคัญอย่างมาก โดยเริ่มตั้งแต่
การวางโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่เป็นกลไกเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ
ไปจนถึงการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานมีแนวทางใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเหมาะสม และเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรด้านการกำกับดูแลกิจการ
อย่างไรก็ดี การนำระบบพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการไปขับเคลื่อนให้เกิดผลสำเร็จจำเป็นต้องมีระบบงานสนับสนุน
ที่สำคัญ ประกอบด้วยการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบและทบทวนการกำกับดูแลกิจการ
ตลอดจนการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสามารถดำเนินงานอย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทำให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการเติบโตได้อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่า
ให้แก่ตัวธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
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ตัวอย่างคู่มือและแนวปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
• คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปี 2547)
เป็นคู่มือสำหรับกรรมการเพื่ออธิบายบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งเสนอแนะ
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ร.บ.หลักทรัพย์
และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• คู่มือกรรมการอิสระ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปี 2555) เป็นคู่มือที่ให้แนวทางเบื้องต้นในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระ ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการใช้ดุลพินิจ การพิจารณา การให้ความเห็น และการ
อนุมัติเรื่องต่างๆ ที่ฝ่ายจัดการนำเสนอมายังคณะกรรมการ
• คู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปี 2553) เป็นคู่มือสำหรับ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการกําหนดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
• แนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่ระบุปี) เป็นคู่มือสำหรับ
บริษัทจดทะเบียนในการเตรียมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับกรรมการใหม่ โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการจัดการ
ในองค์กร นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสมสำหรับกรรมการ
• แนวปฏิบัติเรื่องคณะกรรมการสรรหา โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปี 2557) เป็นคู่มือสำหรับ
บริษัทจดทะเบียนในการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการสรรหา ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ตลอดจนขั้นตอนการ
พิจารณาสรรหากรรมการ และวิธีปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
• แนวปฏิบัติเพิ่มเติมเรื่องคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปี 2551)
เป็นคู่มือสำหรับบริษัทจดทะเบียนในการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ตลอดจนการพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
การประเมินผลกรรมการผู้จัดการ การกำหนดค่าตอบแทนประจำปี และการเสนอขายหุ้นใหม่ให้แก่กรรมการ
และพนักงาน
• แนวปฏิบัติในการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ และตัวอย่างหัวข้อในจรรยาบรรณธุรกิจ โดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ปี 2549) เป็นคู่มือสำหรับบริษัทจดทะเบียนในการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจขององค์กร
โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่ควรกำหนดไว้ในจรรยาบรรณ รวมถึงตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดทำ
จรรยาบรรณธุรกิจ
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ตัวอย่างคู่มือและแนวปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
• ตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปี 2558) ให้แนวทาง
แก่บริษัทจดทะเบียนในการจัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล
รวมถึงการจัดทำแบบประเมินสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย
• คณะกรรมการ เสาหลักบรรษัทภิบาล (ชุดรวมบทความบรรษัทภิบาล เล่ม 1) โดยคุณยุทธ วรฉัตรธาร
(ปี 2558) รวบรวมบทความที่ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ ซึ่งถือเป็นเสาหลักของ
บรรษัทภิบาลที่ดีขององค์กรธุรกิจ พร้อมให้ความหมายของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการ และความหมายของการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของฝ่ายจัดการ
• จริยธรรม: จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล (ชุดรวมบทความบรรษัทภิบาล เล่ม 2) โดยคุณยุทธ วรฉัตรธาร
(ปี 2558) รวบรวมบทความที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีบรรษัทภิบาลที่ดี มุ่งเน้น
การเสริมสร้างให้ทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่พนักงาน ฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการ มีจิตสำนึกในเรื่องจริยธรรม
ในการประกอบธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
• เพิ่มมูลค่า...น่าเชื่อถือ ด้วยหลักบรรษัทภิบาล (ชุดรวมบทความบรรษัทภิบาล เล่ม 3) โดยคุณยุทธ วรฉัตรธาร
(ปี 2559) รวบรวมบทความที่ให้ความรู้และข้อคิดเกี่ยวกับหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแล
กิจการที่ดี โดยครอบคลุมประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับกรรมการและการทำหน้าที่ของกรรมการ สิทธิของผู้ถือหุ้นและ
การส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล
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คุณยุทธ วรฉัตรธาร
ผู้้�เชี่่�ยวชาญพิิเศษ
ด้้านบรรษััทภิิบาลและความยั่่�งยืืน
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีเป็็นบทบาทของคณะกรรมการที่่�ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล
ให้้ฝ่่ายจััดการบริิหารกิิจการให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมาย และทิิศทาง
ที่่�ร่่วมกัันกำำ�หนดไว้้ โดยต้้องปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย กฎระเบีียบต่่างๆ ดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่าง
มีีจริิยธรรมและคำำ�นึงึ ถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย เพื่่อ� สร้้างมููลค่่าเพิ่่ม� และการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
บทบาทหน้้าที่่�หลัักที่่�สำำ�คััญประการหนึ่่�งของคณะกรรมการคืือการพิิจารณา
เห็็นชอบกลยุุทธ์์ธุุรกิิจที่่�มุ่่�งส่่งเสริิมความยั่่�งยืืนที่่�ครอบคลุุมและบููรณาการทั้้�งมิิติิ
สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และการกำำ�กัับดููแล

63-06-056_046-063 SD Manual 20-7_J-Uncoated-dic2019.indd 46

20/7/2563 BE 10:28

47

บทที่

3

การขับเคลื่อนการกำกับ
ดูแลกิจการขององคกร
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คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน

สาระสำ�าคัคัญญของบทที
่3 ่3
สรุสรุปปสาระสํ
ของบทที
องคกรควรนําการบร�หารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบและทบทวน การสื่อสารขอมูล
มาบร�หารอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ และจัดใหมีการถวงดุลอํานาจและหนาที่อยางเหมาะสม
ความเสี่ยงดานกลยุทธ
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ
ความเสี่ยงดานการเง�น
ความเสี่ยงดานสิ�งแวดลอม
สังคม และบรรษัทภิบาล
ความเสี่ยงใหมๆ

การบร�หาร
ความเสี่ยง

การควบคุม
ภายใน

การสื่อสาร
ขอมูล

การตรวจสอบ
และทบทวน

สภาพแวดลอมการควบคุม
การประเมินความเสี่ยง
กิจกรรมการควบคุม
ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
กิจกรรมการติดตามและ
ประเมินผล

ระบบการบร�หารความเสี่ยง
ระบบการควบคุม
ระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี

การสื่อสารตอผูมีสวนไดเสีย
ภายในองคกร
การสื่อสารตอผูมีสวนไดเสีย
ภายนอกองคกร

บทบาทของคณะกรรมการและผูบร�หารในการขับเคลื่อนการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการ
ใหความเห็นชอบกลยุทธขององคกรและแผนงานตามที่ฝายจัดการเสนอ
รวมทั้งบติติดดตามให้
รวมกั
ตามใหมมีกีการดำ
ารดํ�าเนิเนินนการ
การ
กําหนดโครงสรางองคกร อํานาจสั่งการ และสายการรายงาน
กําหนดมาตรการควบคุมเปนลายลักษณอักษร เชน นโยบาย ระเบียบ
และแนวปฏิบัติตางๆ
เสร�มสรางความสําคัญของการบร�หารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
กําหนดใหฝายจัดการนําเสนอผลการประเมินและการบร�หารความเสี่ยง
และรายงานผลการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง
กําหนดใหฝายจัดการสื่อสารใหบุคลากรทุกคนในองคกรเขาใจ
วัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร อีกทั้งสื่อสารไปยังผูมีสวนไดเสีย
ภายนอกองคกรเพ�่อสรางความเชื่อมั่นในการดําเนินงานขององคกร
ใหคําแนะนําตอการดําเนินงานของฝายจัดการ รวมทั้งติดตามดูแล
การดําเนินงานของฝายจัดการ

ผูบร�หาร
เปนผูนําและเปนตนแบบในการปฏิบัติหนาที่อยางซื่อสัตยสุจร�ต ยุติธรรม
โปรงใส และรับผิดชอบ
สนับสนุนใหพนักงานทุกระดับในองคกรเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญ
ของการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมตางๆ
ระบุขอบเขตหนาที่ อํานาจ และสายการรายงานในแตละหนวยปฏิบัติการ
ใหชัดเจน
สงเสร�มใหการดําเนินงานขององคกรมีมาตรการควบคุมตามหลัก
Three Lines of Defense
รายงานผลการบร�หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตอคณะกรรมการ
บร�หารจัดการทรัพยากรขององคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิผล
สื่อสารใหผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและภายนอกองคกรเขาใจวัตถุประสงค
และเปาหมายขององคกร ตลอดจนรับขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียเพ�่อ
นําไปพัฒนาการดําเนินงานขององคกรใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ตอบโจทยความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ

รูปสรุปบทที่ 3
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บทที่

3

การขับเคลื่อนการกำ�กับดูแล
กิจการขององค์กร

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรจำ�เป็นต้องมีการวางโครงสร้างองค์กร การพัฒนาระบบ นโยบาย และแนวปฏิบัติ
ตลอดจนกระบวนการในการขับเคลื่อนการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการประกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ธุรกิจจึงควรจัดให้มี
การทำ�งานที่เชื่อมโยงกันระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ตั้งแต่การกำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ เป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ในการดำ�เนินธุรกิจ การพัฒนาระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ การติดตาม
ประเมินผลและทบทวนการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อมั่นใจได้ว่าการดำ�เนินงานของธุรกิจจะบรรลุ
ผลตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และสามารถสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียได้
ในระยะยาวเพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

1

ภาพรวมของการขับเคลื่อนการกำ�กับดูแลกิจการ

ในการขับเคลื่อนการกำ�กับดูแลกิจการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม องค์กรควรนำ�เรื่องการกำ�กับดูแล การบริหารความเสี่ยง และ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ มาบูรณาการกันในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบและจัดให้มีการถ่วงดุลอำ�นาจและหน้าที่
อย่างเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบของตนในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง การกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการกำ�หนดมาตรการควบคุมที่จำ�เป็น
องค์กรจึงควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และ
จัดให้มีการตรวจสอบและทบทวนการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ตลอดจนสื่อสารข้อมูลที่สร้างความรู้
ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการกำกับดูแลกิจการ
อย่างมีธรรมาภิบาลและสร้างความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียว่าธุรกิจจะสามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืน
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ความสั
มพั่อนนการกำ
ธของการขั
เคลื
่อน
ความสัมพันธ์ของการขั
บเคลื
�กับดูแบลกิ
จการตามหลั
ก COSO
การกํากับดูแลกิจการดวยหลัก COSO

Supporting by Board & CEO (Change Agent)

ie s

c ti

v it

Monitoring Ac
tivit
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Process Improvement
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nic &
a ti o n

Technology Improvement

COSO

ssessment
kA
Ris

s

trol Environment
Con

lA
C o ntro

Check & Balance
Department I

Department II

Department III

Department IV

Department V

Audit & Review
Communication with Stakeholders

Successful CG Culture Implementation
รูปที่ 3.1 ความสัมพันธ์ของการขับเคลื่อนการกำ�กับดูแลกิจการตามหลัก COSO
รูปที่ 3.1 ความสัมพันธของการขับเคลื่อนการกํากับดูแลกิจการดวยหลัก COSO
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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การบริหารความเสี่ยงกับการกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนในองค์กรต้องเข้าใจและให้ความสำ�คัญกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
เพราะทุกคนล้วนมีบทบาทและหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่ตนดูแลรับผิดชอบ จึงอาจกล่าว
ได้ว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการระบุ ประเมิน และบรรเทาความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับได้ เพื่อให้องค์กร
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร การบริหารความเสี่ยงจึงถือเป็นกลไกสำ�คัญ
ของการควบคุมภายในเพื่อให้องค์กรมีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นกระบวนการสำ�คัญที่ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการกำ�หนดกลยุทธ์และวางแผนการ
ดำ�เนินงาน โดยควรครอบคลุมความเสี่ยงที่สำ�คัญ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG risk) และความ
เสี่ยงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมการดำ�เนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป (Emerging risk) เป็นต้น
ตัวอย่างความเสี่ยงด้าน ESG ที่มักถือว่าเป็นความเสี่ยงสำ�คัญในระดับองค์กร
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate risk) ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งในด้านกลยุทธ์
การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการเงิน หลายองค์กรจึงให้ความสำ�คัญกับการบริหารความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ทั้งที่เป็นความเสี่ยงทางกายภาพ
(Physical risk) ตั้งแต่การเลือกที่ตั้งของสถานประกอบการและโรงงานโดยคำ�นึงถึงความเสี่ยงจากการเสียหาย
หรือการด้อยค่าลงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไปจนถึงความเสี่ยงในช่วงเปลี่ยนผ่าน (Transition risk)
สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ�ที่อาจทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านนโยบาย กฎเกณฑ์ และเทคโนโลยี
เป็นผลให้ธุรกิจต้องเร่งปรับตัวเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้น หรือเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงาน
โดยนำ�เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ ซึ่งอาจทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสินทรัพย์และต้นทุน
การดำ�เนินงานในหลายอุตสาหกรรม
ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน (Human rights risk) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการเงิน หลายองค์กรจึงมุ่งเน้นเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธิ
แรงงาน และการไม่เลือกปฏิบัติ สำ�หรับพนักงานและแรงงานของธุรกิจเอง รวมถึงพนักงานและแรงงานของ
คู่ค้าด้วย ซึ่งอาจครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น การจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน สภาพแวดล้อมในการทำ�งานที่
ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ไปจนถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้าและการเคารพสิทธิผู้บริโภค ซึ่งอาจครอบคลุม
ประเด็นต่างๆ เช่น สุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค การตลาดและการขายที่เป็นธรรม และการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า นอกจากนี้ หลายองค์กรยังให้ความสำ�คัญกับการเคารพสิทธิชุมชนในประเด็นต่างๆ
เช่น มาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิต การเข้าถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสุขาภิบาลของชุมชน
การดำ�เนินงานในเรื่องดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องและการไม่เป็นที่ยอมรับของลูกค้า คู่ค้า
และสังคม อันจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจและมูลค่าของกิจการในระยะยาว
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องค์กรจึงต้องมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรเพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าว
ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยระบุปัจจัยความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จัดลำ�ดับความสำ�คัญของ
ปัจจัยความเสี่ยง จัดทำ�แผนการบริหารความเสี่ยง และติดตามดูแลให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจน
มีการทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงและการดำ�เนินงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและสม่ำ�เสมอ

Risk Management Process
กระบวนการบริหารความเสี่ยง

Identification
of Risks

Review and Evaluation
of Risk Plan

Risk Management
Process

Implementation
and Monitoring

Risk
Assessment

Risk
Mitigation Plan

รูปที่ 3.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยง
่ 3.2: Risk Management
Process
ที่มรูา:ปทีตลาดหลั
กทรัพย์แห่งประเทศไทย
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3

การขับเคลื่อนการกำ�กับดูแลกิจการด้วยการควบคุมภายใน

การควบคุมภายในมีบทบาทสำ�คัญในการขับเคลื่อนการกำ�กับดูแลกิจการ องค์กรจึงควรจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่
ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายงานอย่างชัดเจน รวมทั้งจัดทำ�คู่มืออำ�นาจดำ�เนินการ คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำ�นาจ
และมีกลไกการตรวจสอบกันได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติงานในตำ�แหน่งหน้าที่ที่มีความเสี่ยง เช่น ด้านการเงิน
การขายสินค้าและบริการ การจัดซื้อจัดจ้าง การดูแลทรัพย์สินองค์กร และการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าองค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทั้งในด้านการดำ�เนินงาน การรายงานข้อมูล และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพจะทำ�ให้การดำ�เนินงานในแต่ละกิจกรรมของธุรกิจมีการถ่วงดุลและตรวจสอบ
การทำ�งานซึ่งกันและกัน (Check & Balance) ซึ่งช่วยควบคุมและป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
หรือการดำ�เนินงานที่ผิดพลาด และช่วยสนับสนุนให้มีการตรวจสอบเพื่อปรับปรุงการดำ�เนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

3.1

องค์ประกอบที่ส�ำคัญของการควบคุมภายใน

ตามแนวทางของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วกัน การควบคุมภายในประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำ�คัญได้ดังนี้
1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control environment): 3) กิจกรรมการควบคุม (Control activities): การควบคุม
การกำหนดโครงสร้าง ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และ
การปฏิบัติงานทั้งองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายและวิธี
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
การปฏิบัติงานที่กำหนด เพื่อลดความเสี่ยงและทำให้
พนักงานทุกระดับในองค์กร และจัดทำนโยบาย
มั่นใจได้ว่าองค์กรจะสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ตาม
จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
วัตถุประสงค์
ทำงาน รวมถึงคู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือการ 4) ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and
ปฏิบัติงาน ตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศในองค์กร
communication): การสื่อสารข้อมูลสารสนเทศทั้ง
ให้เห็นถึงความสำคัญของการควบคุมภายในและ
ภายในและภายนอกองค์กรอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
โปร่งใส ทันเวลา ผ่านช่องทางที่น่าเชื่อถือและเข้าถึง
2) การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment): การระบุ
ได้ง่ายและเท่าเทียมกัน
ประเมิน และบริหารจัดการปัจจัยความเสี่ยงจากทั้ง 5) กิจกรรมการติดตามและประเมินผล (Monitoring
ภายในและภายนอกองค์กรที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ
activities): การติดตามและประเมินผลเพื่อให้
ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
มั่นใจว่า มีการนำระบบการควบคุมภายในไปปฏิบัติ
อย่างสม่ำเสมอ และปรับปรุงการควบคุมภายในให้
เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่อาจ
เปลี่ยนแปลงไป
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กรอบโครงสร้างการควบคุมภายในเชิงบูรณาการของ COSO

รูปที่ 3.3 กรอบโครงสร้างการควบคุมภายในเชิงบูรณาการของ COSO
ที่มา: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)

การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพจึงเปรียบเสมือนเป็นหลักประกันในการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการ
ดำ�เนินงานขององค์กร ส่งผลให้เกิดการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การดำ�เนินงานอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การบรรเทาผลกระทบและลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่อการดำ�เนินงานของธุรกิจ
และการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างคุ้มค่าจากการติดตามประเมินผลและปรับปรุงระบบการทำ�งานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

3.2

ระดับของการควบคุมภายในขององค์กร

การควบคุมภายในขององค์กรสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ หรือที่เรียกว่า “Three Lines of Defense” ตามแนวทางของ
COSO ดังนี้
ระดับที่ 1 คือ หน่วยงานปฏิบัติงานในการดำเนินธุรกิจขององค์กร มีหน้าที่รับผิดชอบในฐานะเจ้าของงาน
จึงต้องคอยสอดส่องดูแลให้งานที่รับผิดชอบนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิผล ถือเป็นการควบคุม
ภายในแบบการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control self assessment)
ระดับที่ 2 คือ หน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk management) ที่ทำ�หน้าที่รับผิดชอบเรื่องการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร และหน่วยงานกำ�กับดูแลกิจกรรมองค์กรให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
(Compliance) มีหน้าที่ดูแลให้หน่วยงานต่างๆ ในองค์กรปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ระดับที่ 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal audit) ซึ่งอาจเป็นบุคคลหรือหน่วยงานในองค์กร หรือ
มอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเข้ามาทำ�หน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ อีก
ครั้งหนึ่ง เพื่อหาข้อปรับปรุงที่จะนำ�ไปใช้พัฒนาระบบและกระบวนการทำ�งานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
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Three Lines of Defense Model

รูปที่ 3.4 Three Lines of Defense Model
ที่มา: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) และ The Institute of Internal Auditors

โมเดล Three Lines of Defense นี้สะท้อนให้เห็นได้ว่า การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไม่ได้เป็นหน้าที่
เฉพาะของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในองค์กร อย่างไรก็ดี ในฐานะที่
คณะกรรมการและผู้บริหารเป็นผู้กำหนดทิศทางการดำเนินงานขององค์กร คณะกรรมการและผู้บริหารจึงมีบทบาทและหน้าที่
ความรับผิดชอบที่สำคัญในการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป
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4

การตรวจสอบและทบทวนการกำ�กับดูแลกิจการ

เมื่อองค์กรมีระบบการควบคุมภายในแล้ว องค์กรควรจัดให้มีการตรวจสอบ ประเมิน และทบทวนการกำกับดูแลกิจการ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน และปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรให้มีการถ่วงดุล และตรวจสอบการทำงานซึ่งกันและกัน
ซึ่งช่วยควบคุมและป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือการดำเนินงานที่ผิดพลาด อันจะนำไปสู่
การยกระดับให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้น เพิ่มมูลค่าของกิจการ และนำไปสู่
การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

4.1

การตรวจสอบการก�ำกับดูแลกิจการ

การตรวจสอบการกํากับดูแลกิจการเป็นการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบ
การควบคุม และระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยองค์กรควรดำ�เนินการตรวจสอบกิจกรรมการดำ�เนินงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อ
ความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
องค์กรสามารถกำ�หนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทดำ�เนินการเอง หรือว่าจ้างจากภายนอก ให้ทำ�หน้าที่
วิเคราะห์ ประเมิน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อ
ให้มั่นใจได้ว่าทุกคนในองค์กรปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกับนโยบาย แนวปฏิบัติ คู่มืออำ�นาจดำ�เนินการ และคู่มือการปฏิบัติงาน
ที่กำ�หนด และการดำ�เนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ช่วยลดความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่ากิจกรรมต่างๆ ขององค์กรดำ�เนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล เพื่อมุ่งสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
การตรวจสอบภายในจึงเป็นเครื่องมือหรือกลไกสำ�คัญของฝ่ายจัดการในการประเมินความเพียงพอของการดำ�เนินงาน
และระบบการควบคุมภายในขององค์กร อีกทั้งเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับพฤติกรรมมิชอบหรือการทุจริตในองค์กร
ซึ่งช่วยลดโอกาสและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กร หัวใจสำ�คัญของงานตรวจสอบภายในคือผู้บริหารสามารถนำ�ผลจาก
งานตรวจสอบภายในไปใช้ปรับปรุงระบบงานให้สะดวกรัดกุม ลดขั้นตอนที่ซ้ำ�ซ้อน พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการในระยะยาว
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4.2

การทบทวนการก�ำกับดูแลกิจการ

ภายหลังจากที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ทำ�หน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผล และให้ความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ในองค์กร
แล้ว องค์กรควรนำ�ผลของการตรวจสอบดังกล่าวมาพิจารณาทบทวนและปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความครบถ้วนเพียงพอ
มิให้เกิดช่องว่างที่จะทำ�ให้การควบคุมขาดประสิทธิภาพ
การทบทวนนี้มิใช่การมองเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แต่เป็นการมองปัญหาโดยมองย้อนกลับไปในอดีตเพื่อวิเคราะห์
ถึงแนวโน้มและสาเหตุของปัญหา โดยเฉพาะสาเหตุของปัญหาในเชิงโครงสร้างหรือระบบ และปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ�ๆ เพื่อพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขในเชิงองค์ประกอบหรือกระบวนการของระบบ
ในการทบทวนการกำกับดูแลกิจการ องค์กรควรมอบหมายให้ฝ่ายจัดการประมวลผลการปฏิบัติตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติ เช่น จรรยาบรรณองค์กร กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนข้อเสนอแนะจากฝ่ายตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนการกำกับดูแล
กิจการตามกรอบระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
นโยบายและแนวปฏิบัติที่สำ�คัญที่คณะกรรมการควรทบทวนเป็นประจำ�อย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน
มีความครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการดำ�เนินงานของธุรกิจอยู่เสมอ เช่น นโยบายและแนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร การกำ�หนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร การบริหารความเสี่ยง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ
การใช้ข้อมูลภายใน เป็นต้น
การทบทวนการกำ�กับดูแลกิจการช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ทำ�ให้เกิด
การป้องกันการใช้อำ�นาจในทางมิชอบหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร ช่วยป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนจากการดำ�เนินงานที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือพวกพ้อง ซึ่งจะทำ�ให้องค์กร
มีความเสี่ยงหรือเสียผลประโยชน์
นอกจากนี้ การทบทวนการกำ�กับดูแลกิจการยังก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำ�เนินงาน
ของธุรกิจ เช่น ลดขั้นตอนการทำ�งานที่ซ้ำ�ซ้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการทำ�งาน ลดโอกาสและผลกระทบ
จากความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการดำ�เนินงาน สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจในระยะยาว เป็นต้น
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คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน

5

การสื่อสารข้อมูลด้านการกำ�กับดูแลกิจการ

เมื่อองค์กรได้กำหนดระบบพื้นฐานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนำไปสู่การขับเคลื่อนในการปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมแล้ว องค์กรควรสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบนโยบาย ทิศทาง และผลการดำเนินงานด้าน
การกำกับดูแลกิจการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย และสนับสนุนให้การดำเนินงานของธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้ได้

5.1

การสื่อสารข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร

การขับเคลื่อนการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในองค์กรจำ�เป็นต้องมีการสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมความเข้าใจ
เกี่ยวกับความสำ�คัญและแนวทางการนำ�นโยบายและแนวปฏิบัติไปปฏิบัติจริงให้เห็นผลเป็นรูปธรรมทั่วทั้งองค์กร การสื่อสารกับ
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กรไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและนโยบายของผู้บริหารเพื่อให้พนักงานทุกระดับ
มีความเข้าใจที่ตรงกัน แต่ยังช่วยเสริมสร้างความร่วมมือกันในการทำ�งานอย่างโปร่งใส อันจะนำ�ไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลขององค์กร และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นเรื่องการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีอีกด้วย
การสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กรควรดำ�เนินการในหลายทิศทาง
การสื่อสารจากบนลงล่าง
(Downward communication)
โดยทั่วไปมักหมายถึงการสื่อสารจากคณะกรรมการและ
ผู้บริหารไปยังพนักงาน เพื่อสื่อสารนโยบาย เป้าหมาย
วัตถุประสงค์ แผนงาน และทิศทางการดำเนินงานของ
องค์กรสู่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึงการสื่อสารเรื่องการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การจ่ายค่าตอบแทน และการ
ดูแลสวัสดิการต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง
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การสื่อสารจากล่างขึ้นบน
(Upward communication)
โดยทั่วไปมักหมายถึงการสื่อสารจากพนักงานไปยัง
ผู้บริหารและคณะกรรมการ เพื่อสื่อสารการรายงานผล
การปฏิบัติงาน การขอคำปรึกษา การนำเสนอข้อคิดเห็น
ตลอดจนการสื่อสารเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการแจ้งเบาะแสหรือข้อสงสัย
เกี่ยวกับการกระทำผิดของพนักงานหรือผู้บริหาร องค์กร
ควรส่งเสริมให้มีการสื่อสารจากล่างขึ้นบนเพื่อนำข้อมูล
ที่ได้ไปพิจารณาประกอบการกำหนดเป้าหมาย นโยบาย
และทิศทางขององค์กร อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญคือบุคลากรทุกระดับ
ในองค์กรจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรและ
เสริมสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร
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5.2

การสื่อสารข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร

การขับเคลื่อนการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีจำ�เป็นต้องมีการสื่อสารข้อมูลด้านการกำ�กับดูแลกิจการขององค์กรไปสู่ผู้มีส่วน
ได้เสียภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานกำ�กับดูแล ชุมชน และสังคม ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลผลการดำ�เนินงาน
ขององค์กร เพื่อสร้างการรับรู้และการยอมรับในประสิทธิภาพของการบริหารจัดการองค์กร อันจะนำ�ไปสู่ความน่าเชื่อถือและ
การสนับสนุนให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้
ข้้อมููลสำำ�คััญด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ควรสื่่�อสารไปยัังผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายนอก
ข้อมูลพื้นฐานด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
ธุรกิจควรสื่อสารข้อมูลพื้นฐานด้านการกำกับดูแลกิจการ
เช่น ข้อมูลโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการ
กำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนนโยบาย
และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ
เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียว่าธุรกิจมีแนวทาง
การดำเนินงานที่มุ่งเน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ตลอดจนมีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ข้อมูลการรายงานผลการกำ�กับดูแลกิจการ
ธุรกิจควรสื่อสารข้อมูลการรายงานผลการกำกับดูแล
กิจการที่เกิดขึ้นในรอบปีนั้นๆ เช่น การปรับปรุง
โครงสร้างหรือนโยบายที่สำคัญ การกำหนดเป้าหมาย
ทิศทาง และแผนกลยุทธ์องค์กร การสรรหากรรมการ
การปฏิบัติหน้าที่และการประเมินผลของคณะกรรมการ
การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร การควบคุมการ
ดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อสะท้อนให้
ผู้มีส่วนได้เสียเห็นว่าธุรกิจได้ดำเนินงานด้านการกำกับ
ดูแลกิจการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้มีส่วนได้เสีย
ในระยะยาว (รายละเอียดปรากฏในบทที่ 9)

ที่สำคัญคือ องค์กรควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับยังองค์กร
เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจให้สอดคล้องตามความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสียอีกด้วย
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คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน

6

บทบาทของคณะกรรมการและผู้บริหารในการขับเคลื่อนการกำ�กับดูแลกิจการ

การขับเคลื่อนการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีให้ประสบผลสำ�เร็จจนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร จำ�เป็นต้องมีคณะ
กรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการ และแสดงบทบาทความเป็นผู้นำ�และปฏิบัติ
ให้เห็นเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร (Tone at the top) โดยกำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
กลยุทธ์ ทิศทางและแผนงานในการดำ�เนินธุรกิจ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ให้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเน้นย้ำ�ถึง
ความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และสร้างสำ�นึกรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในองค์กรให้ยึดมั่นในค่านิยมหลักของ
องค์กรและปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
สรุปสาระสำ�คัญของบทบาทของคณะกรรมการและผู้บริหารในการขับเคลื่อนการกำ�กับดูแลกิจการด้วยการควบคุม
ภายใน ได้ดังนี้

6.1
		

บทบาทที่ส�ำคัญของคณะกรรมการในการขับเคลื่อนการก�ำกับดูแล
กิจการ

คณะกรรมการหารือร่วมกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการวางระบบและการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการกํากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร โดยมีบทบาทที่สำ�คัญ ดังนี้
• คณะกรรมการให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ขององค์กร • คณะกรรมการกำหนดให้ฝ่ายจัดการนำเสนอผลการ
และแผนงานตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ รวมถึงติดตาม
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรและ
ให้มีการดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานที่กำหนด
รายงานผลการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
เพื่อประเมินและพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• คณะกรรมการกำำหนดโครงสร้างองค์กร อำำนาจสั่งการ
ของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่าง
และสายการรายงาน ขอบเขตหน้าที่และความ
ต่อเนื่อง
รับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกระดับในองค์กร
• คณะกรรมการกำหนดให้ฝ่ายจัดการสื่อสารให้บุคลากร
ทุกคนในองค์กรเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
• คณะกรรมการกำหนดกลไกและมาตรการควบคุมที่
องค์กร ตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงาน
เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น นโยบาย จรรยาบรรณ คู่มือ
ขององค์กร อีกทั้งสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
ระเบียบ และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน
องค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพและความ
สามารถในการดำเนินงานขององค์กร
• คณะกรรมการมีบทบาทในการเสริมสร้างบรรยากาศ
ในองค์กรให้เห็นถึงความสำคัญของการบริหารความ • คณะกรรมการให้คำแนะนำและมุมมองที่เป็นประโยชน์
เสี่ยง การควบคุมภายใน และมาตรฐานการปฏิบัติ
ต่อการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ รวมทั้งติดตาม
งานที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดสำนึกรับผิดชอบและความ
ดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตาม
มีส่วนร่วมในการนำพาองค์กรให้เดินไปในทิศทางและ
วัตถุประสงค์ของกิจการ
เป้าหมายที่ตั้งไว้
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6.2

บทบาทที่ส�ำคัญของผู้บริหารในการขับเคลื่อนการก�ำกับดูแลกิจการ

ฝ่ายจัดการควรขับเคลื่อนการกำ�กับดูแลกิจการโดยนำ�นโยบายและแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการตามที่คณะกรรมการ
กำ�หนดไปปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยมีบทบาทที่สำ�คัญ ดังนี้
• ฝ่ายจัดการมีบทบาทในการเป็นผู้นำและเป็นต้นแบบใน • ฝ่ายจัดการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและ
การปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส
การควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ เพื่อแสดงให้
และรับผิดชอบ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการกำกับ
เห็นถึงการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแล
ดูแลกิจการที่ดี
กิจการที่ดีขององค์กร
• ฝ่ายจัดการสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับในองค์กร • ฝ่ายจัดการมีหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรของ
เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตาม
องค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องกับ
มาตรการควบคุมต่างๆ เช่น นโยบายและแนวปฏิบัติ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
ที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อให้เกิดการปฏิบัติให้
ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
• ฝ่ายจัดการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
• ฝ่ายจัดการควรระบุขอบเขตหน้าที่ ระดับชั้นสายการ
ขององค์กร กลยุทธ์ ทิศทาง และผลการดำเนิน
บังคับบัญชา อำนาจสั่งการและสายการรายงานของ
งาน ตลอดจนรับข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อนำ
การดำเนินงานในแต่ละหน่วยปฏิบัติการให้ชัดเจน
ไปใช้ประกอบการกำหนดกลยุทธ์และพัฒนาการ
ดำเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• ฝ่ายจัดการส่งเสริมให้การดำเนินงานขององค์กรมี
ตอบโจทย์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
มาตรการควบคุมตามหลัก Three Lines of Defense
การกำ�กับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เป็นหัวใจสำ�คัญของการดำ�เนินธุรกิจ องค์กร
จึงควรบูรณาการทั้ง 3 เรื่องให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายทั้งในด้านการดำ�เนินงาน การรายงานข้อมูล และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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ทิง้ ท้าย
กระบวนการขับเคลื่อนการกำำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กรเป็นการสร้างระบบการถ่วงดุลอำำนาจกันระหว่างคณะกรรมการ
ฝ่ายจัดการ และผู้ปฏิบัติงาน และสร้างความมีประสิทธิภาพของการดำำเนินงาน โดยมีกลไกและเครื่องมือต่างๆ เพื่อสนับสนุน
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอและครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการกำำกับดูแลและ
การบริหารความเสี่ยงในการดำำเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา
นอกจากนี้ การสร้างแรงกระตุ้นให้พนักงานทุกระดับมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายและมีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล จำำเป็นต้องมีการสื่อสารโดยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเพื่อให้พนักงานทุกระดับ
ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเข้าใจถึงนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และทิศทางผลการดำำเนินงานด้านการกำำกับ
ดูแลกิจการและความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำำเนินงานและความเชื่อมั่นว่า
ธุรกิจจะสามารถอยู่รอด เติบโต และสร้างคุณค่าได้อย่างยั่งยืนท่ามกลางสภาพแวดล้อมการดำำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
อยู่ตลอดเวลา
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ตัวอย่างคู่มือและแนวปฏิบัติด้านการขับเคลื่อนการก�ำกับดูแลกิจการ
• 2018 Enterprise Risk Management - Applying enterprise risk management to environmental, social
and governance-related risks โดย Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(COSO) และ World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) (ปี 2561) เป็นเครื่องมือ
ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
• 2017 Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance โดย Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) (ปี 2560) ให้กรอบโครงสร้างและเครื่องมือ
ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเพื่อพัฒนาการดำำเนินงานอย่างมีกลยุทธ์ให้บรรลุผลสำำเร็จตามที่ตั้งไว้
• 2013 Internal Control - Integrated Framework โดย Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission (COSO) (ปี 2556) ให้แนวทางและกรอบการดำำเนินงานในการควบคุมภายในของ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของธุรกิจ หรือการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่สำำคัญต่อการดำำเนินงานเรื่องการควบคุม
ภายในขององค์กร
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คุณภัทรียา เบญจพลชัย
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ด้านบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การด�ำเนินธุรกิจที่ ใส่ ใจและให้ความส�ำคัญถึงความยั่งยืนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ตัง้ แต่เริม่ ต้นและตลอดเส้นทางธุรกิจ เป็นสิง่ ส�ำคัญยิง่
ที่จะท�ำให้องค์กรธุรกิจนั้นๆ ประสบความส�ำเร็จอย่างแท้จริง
การก�ำหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจอย่างชัดเจน ท�ำให้
องค์กรสามารถขับเคลือ่ นและพัฒนากระบวนการท�ำงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้อย่าง
ต่อเนือ่ ง ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ผูบ้ ริโภค คูค่ า้ ชุมชน และสังคม  ตลอดจน
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของบุคลากรในองค์กรทุกระดับไปพร้อมกัน รวมทัง้ ตอบสนอง
ความคาดหวังของผู้ลงทุนทั้งด้านผลตอบแทนและความน่าเชื่อถือในระยะยาว
ทัง้ นี้ การสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ความเข้าใจตรงกันภายในองค์กร ตัง้ แต่คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูป้ ฏิบตั งิ าน เป็น
สิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้เกิดพลัง น�ำพาสู่ความส�ำเร็จในการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริง
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บททท่ี

4

คคววาามมรรบับัผผดิดิชชออบบตตออ
ผมูสีวนผไดมูเสีสวยีนสไดงัเคสมยี
และส่ิงสแวงัคดมลแอลมะขสอง่ิงแกวดจิลกอารม
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สรุปสาระสำ�คัญของบทที่ 4

สรุปสาระสำคัญของบทที่ 4

1
2

ธุรกิจควรเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการในการดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืน
แนวคิดเร�่องการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน

Triple Bottom Line

หลักการสากล 10 ประการ
โดย UN Global Compact

Sustainable Development
Goals

หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพ�ยง

หลักการและมาตรฐาน
ดานความยั่งยืนอื่นๆ

ธุรกิจควรนำแนวคิดและหลักการในการดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืนมาปรับใชในการบร�หารจัดการ
หวงโซคุณคา ความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสีย และการดำเนินงานในประเด็นสำคัญดานความยั่งยืน

หวงโซคุณคาของธุรกิจ

กิจกรรมหลัก
ในหวงโซคุณคา

โลจ�สติกสขาเขา
Inbound
Logistics

กลุมผูมีสวนไดเสีย
ที่เกี่ยวของ

พนักงาน

การปฏิบัติการ
Operations

ผูถือหุน
ผูรวมทุน เจาหนี้

การตลาด
และการขาย

โลจ�สติกสขาออก
Outbound
Logistics

ลูกคา

คูคา

การบร�การ
Service

Marketing &
Sales

ภาคประชาสังคม
องคกรอิสระ นักว�ชาการ

หนวยงาน
กำกับดูแล

ชุมชน สังคม

ประเด็นสำคัญดานความยั่งยืน
มิติเศรษฐกิจ

มิติสิ�งแวดลอม

• บรรษัทภิบาล
• การบร�หารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

มิติสังคม

• การบร�หารจัดการพลังงาน
• การบร�หารจัดการน้ำ
• การบร�หารจัดการขยะ ของเสีย และมลพ�ษ
• การบร�หารจัดการกาซเร�อนกระจก

รายละเอียดในบทที่ 3

• นวัตกรรม รายละเอียดในบทที่ 7

• การปฏิบัติตอพนักงาน
• ความรับผิดชอบตอลูกคา
• การบร�หารจัดการคูคา
• การพัฒนาชุมชนและสังคม

รายละเอียดในบทที่ 5

รายละเอียดในบทที่ 6

ธุรกิจควรขับเคลือ่ นการบร�หารจัดการธุรกิจสูค วามยัง่ ยืนอยางเปนรูปธรรมและเปนกระบวนการ
5 กระบวนการในการขับเคลื่อนธุรกิจสูความยั่งยืนในระดับองคกร
1 MATERIALITY

2 POLICY
Make
Commitment

Understand
Context
ศึกษาและทำความเขาใจบร�บทองคกร
• ว�สัยทัศน พันธกิจ วัฒนธรรมองคกร
หวงโซคุณคา กลยุทธของธุรกิจ
• ความเสี่ยงและโอกาสของธุรกิจ
• ทิศทางและแนวโนมของอุตสาหกรรม

Define Stakeholders
ระบุผูมีสวนไดเสีย

• ผูมีสวนไดเสียโดยตรง
• ผูมีสวนไดเสียโดยออม

กำหนดและ
ประกาศนโยบาย
กำหนดและ
ประกาศเปาหมาย

Set up a Team
กำหนดผูรับผิดชอบ
สื่อสารใหทั้งองคกร
ทำงานรวมกัน

ว�เคราะหประเด็นที่ผูมีสวนไดเสีย
และธุรกิจมีผลกระทบตอกัน

• ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ
• ผลกระทบที่ผูมีสวนไดเสียมีตอธุรกิจ
และผลกระทบที่ธุรกิจมีตอผูมีสวนไดเสีย
กำหนดว�ธีการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย
• ชองทางการมีสวนรวม
• ความถี่ในการมีสวนรวม

3 STRATEGY
Develop
Framework
กำหนดกรอบ
การดำเนินงาน
ทั้งในระยะสั้น
กลาง และยาว

Create an
lnitiative
กำหนดแผนปฏิบัติการ
ระยะสั้น กลาง และยาว

4 IMPLEMENTATION
Take into
Action
ดำเนินการ
• Plan
• Do
• Check
• Act

รายละเอียดในบทที่ 8

5 DISCLOSURE
Collect & Verify
รวบรวมและวางระบบจัดเก็บขอมูล
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

Evaluate
ว�เคราะหและประเมินผลการ
ดำเนินงาน โดยเปร�ยบเทียบกับ
เปาหมายตามตัวชี้วัด

Communicate
เปดเผยและสื่อสารผลการดำเนินงาน
ตอผูมีสวนไดเสีย

Review
ทบทวนเพ�่อปรับปรุงการดำเนินงาน

Define Materiality
กำหนดประเด็นสำคัญ
• ประเด็นที่สำคัญตอธุรกิจ
• ประเด็นที่สำคัญตอผูมีสวนไดเสีย
จัดลำดับความสำคัญของประเด็น
• สำคัญมาก นอย
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บทที่

4

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
สังคม และสิ่งแวดล้อม

การมีโครงสร้างและกลไกในการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีถือเป็นรากฐานสำ�คัญที่ทำ�ให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการองค์กร
อย่างมีธรรมาภิบาล โดยมีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดี ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอด
ห่วงโซ่คุณค่า สะท้อนถึงความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
จึงอาจกล่าวได้ว่า นอกเหนือจากการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบข้อบังคับแล้ว ธุรกิจยังต้องมีการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการดำ�เนินงาน
ที่เกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ อีกทั้งมีบทบาทในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียและสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นไปพร้อมๆ กับการ
เติบโตของธุรกิจในระยะยาว กล่าวคือ ธุรกิจจำ�เป็นต้องให้ความสำ�คัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับการคำ�นึงถึงสังคม
และสิ่งแวดล้อมตลอดทุกกระบวนการดำ�เนินธุรกิจเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายแห่งการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

1

แนวคิดเรื่องการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องนับศตวรรษ ตั้งแต่หลัง
การปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจ โครงสร้างทางสังคม และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
อันนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด แต่ในขณะเดียวกันได้ก่อให้เกิดประเด็น
ปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในสังคมโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ จึง
นำไปสู่การพัฒนาแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สำหรับในเวทีนานาชาติ เส้นทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีจุดเริ่มต้นมาจากการก่อตั้งของคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วย
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (World Commission on Environment and Development) หรือคณะกรรมาธิการบรันท์แลนด์ ใน
ปี 2527 อันเป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (United Nations Conference on the
Human Environment: UNCHE) เมื่อปี 2515 ซึ่งนานาประเทศที่เข้าร่วมได้แสดงความตระหนักถึงวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
และประเด็นปัญหาการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยจนเกินขีดจำกัดของทรัพยากรธรรมชาติ
ในปี 2530 คณะกรรมาธิการบรันท์แลนด์จึงได้จัดทำข้อเสนอแนะการพัฒนารูปแบบใหม่ที่มุ่งลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ไว้ในเอกสารรายงานชื่อว่า อนาคตร่วมของเรา (Our Common Future) และเสนอต่อองค์การสหประชาชาติ อันเป็นที่มาของ
แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) โดยได้ให้นิยามไว้ในรายงานฉบับดังกล่าวว่าเป็น “วิถีการพัฒนา
ที่สามารถตอบสนองความต้องการที่จำเป็นของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ลิดรอนความสามารถในการตอบสนองความต้องการที่
จำเป็นของคนรุ่นหลัง” กล่าวคือ การพัฒนาอย่างยั่งยืนมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรโลกโดยยังสามารถ
รักษาระดับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ไม่ให้เกินศักยภาพการผลิตของธรรมชาติ เพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของคนรุ่นต่อๆ ไป
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คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมทั่วโลกได้พยายามส่งเสริมและผลักดันแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีการเคลื่อนไหว การรวมกลุ่ม และการสร้างความร่วมมือกันในภาคส่วนต่างๆ
อย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะในภาคธุรกิจ ซึ่งมักมีบทบาทสำคัญและได้รับความคาดหวังว่าจะเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
สำหรับในตลาดทุนไทย ได้มีพัฒนาการและการขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นและ
ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสียในตลาดทุนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบนิเวศของตลาดทุนไทยให้สนับสนุนการพัฒนา
ตลาดการเงินของประเทศไทยอย่างยั่งยืน เช่น การร่วมกันส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติ
และยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ตลอดจนผลักดันให้มีการคำนึงถึงประเด็นความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอย่างครอบคลุม ทั้งในมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีการเปิดเผยข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจ
อย่างยั่งยืนเพื่อสะท้อนคุณค่าและมูลค่าที่แท้จริงของธุรกิจ อันจะนำไปสู่การส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืนในตลาดทุนไทยต่อไป
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ตัวอย่างเหตุการณ์ส�ำ คัญและพัฒนาการด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ตัวอยางเหตุกในต่
ารณ
สําคัญดานการพันไทย
ฒนาอยางยั่งยืน
างประเทศและตลาดทุ

SET launched the SETTHSI index

2019
2015
2012

1987

2006

1997

2002

2000

UN Conference on Sustainable
Development was held in Johannesburg,
the 10 anniversary of UNCED

1999

2005

Our Common Future (Brundtland
Report), by World Commission on
Environment and Development,
popularized the term “sustainable
development”

PRI launched Six Principles for
Responsible Investment

UN Global Compact was announced
ICGN Global Governance Principles
were launched

1994

2007

Kyoto Protocol became
international law

UN Conference on Sustainable Development, also
known as Rio +20, was held in Rio de Janeiro,
the 20 anniversary of UNCED, to develop UN
Sustainable Development Goals

John Elkington coined the
phrase: “triple bottom line”

1992

2009

Public attention to climate change increased when
Al Gore’s documentary, “An Inconvenient Truth”,
won an Academy Award. Former US Vice President
Al Gore shared the Nobel Peace Prize

Developed nations signed
Kyoto Protocol to commit to
emissions reduction

Nations, including Thailand, signed
in the Paris Agreement at the
COP21, or 2015 Paris Climate
Conference
SET developed Thailand
Sustainability Investment (THSI) to
promote sustainable investing

UN Sustainable Stock Exchanges
(SSE) initiative’s inception

UN Millennium Development
Goals (8 Goals) were introduced
and aimed to be achieved by
2015

Thai institutional investors declared
an ESG Collaborative Engagement
and Negative List Guideline
UN Sustainable Development Goals
(17 Goals) were introduced and
aimed to be achieved by 2030

2014

SET became a Partner Exchange
in the UN SSE initiative

2017

Thai SEC launched Investment
Governance Code for Institutional
Investors (I Code)

2018

Thailand’s National Committee for
Sustainable Development (CSD)’s
first meeting

2020

Thai SEC revised the minimum requirements on
sustainability disclosure, to be effective among
all listed firms in 2022

UN Conference on Environment and
Development (UNCED), or Earth Summit,
was held in Rio de Janeiro

รูปที่ 4.1 ตัวอย่างเหตุรูกปารณ์
สำ�คัตัญ
และพั
ฒนาการด้
นาอย่างยั
ยืนในต่างยั
างประเทศและตลาดทุ
นไทย
ที่ 4.1
วอย
างเหตุ
การณาสนการพั
ําคัญดฒ
านการพั
ฒ่งนาอย
่งยืน
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

63-06-056_064-087 SD Manual 20-7_J-Uncoated-dic2019.indd 71

20/7/2563 BE 13:01

72

คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน

ตัวอย่างเหตุการณ์ส�ำคัญและพัฒนาการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในต่างประเทศและตลาดทุนไทย
ปี 1987 องค์การสหประชาชาติเผยแพร่รายงาน “อนาคต ปี 2000
ร่วมของเรา” (Our Common Future) หรือที่นิยม
เรียกกันว่า “Brundtland Report” ซึ่งให้นิยาม
ของแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development)
ปี 2002
ปี 1992 การประชุม Earth Summit จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่
ริโอ เด จาเนโร ประเทศบราซิล โดยมีการกำหนด
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
สำหรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของประชาคมโลก
ที่เรียกว่า ปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา (Rio Declaration on Environment and
Development) และแผนปฏิบัติการ 21 ซึ่งถือเป็น
แผนแม่บทสำหรับการดำเนินงานด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืนที่นานาชาติร่วมลงนามให้สัตยาบัน
ปี 1994 John Elkington พัฒนาและต่อยอดแนวคิด Triple ปี 2005
Bottom Line ที่ให้ความสำคัญกับมนุษย์ (People)
โลก (Planet) และกำไร (Profit) ในการประเมิน
ความสำเร็จและคุณค่าขององค์กร
ปี 1997 นานาประเทศร่วมลงนามและประกาศสัตยาบันใน
พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ซึ่งมีพันธกรณีใน
การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับ
ประเทศอุตสาหกรรม

องค์การสหประชาชาติประกาศเป้าหมายการ
พัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development
Goals: MDGs) ซึ่งมุ่งจะบรรลุเป้าหมายทั้ง 8
เป้าหมายให้ได้ภายในปี 2015
การประชุม Earth Summit จัดที่กรุงโจฮันเนส
เบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ ในโอกาสครบรอบ 10 ปี
โดยมีการรับรองปฏิญญาโจฮันเนสเบิร์กว่าด้วย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Johannesburg Declaration
on Sustainable Development) และแผนการ
ดำเนินงานโจฮันเนสเบิร์ก (Plan of Implementation
of the World Summit on Sustainable Development)
ซึ่งกำหนดมาตรการในการเร่งรัดการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการ 21 รวมถึงพันธกรณีของข้อตกลง
และอนุสัญญาต่างๆ
การประกาศใช้พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol)
เป็นกฎหมาย โดยมีพันธะผูกพันตามกฎหมายใน
การจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
อุตสาหกรรม และผลักดันให้เกิดตลาดคาร์บอน
ซึ่งใช้กลไกตลาดในการสร้างแรงจูงใจให้ลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสนับสนุน
การค้าคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์

ปี 2006 Principles for Responsible Investment (PRI)
ปี 1999 • กรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ออกหลักการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่ง
แห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) ถือ
ผู้ลงทุนสถาบันหลายแห่งยึดถือและปฏิบัติตาม
กำเนิดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ
พัฒนาการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีความ ปี 2007 ภาพยนตร์สารคดี “An Inconvenient Truth” โดย
รับผิดชอบต่อสังคมบนพื้นฐานของหลักการสากล
Al Gore สร้างความตื่นตัวให้กับสาธารณชนใน
10 ประการ
วงกว้างเกี่ยวกับวิกฤตการณ์และภัยคุกคามอันเป็น
• International Corporate Governance
ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่ง
Network (ICGN) ประกาศหลักการ ICGN Global
การมีบทบาทในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี้ส่งผลให้
Governance Principles สะท้อนบทบาทการกำกับ
Al Gore ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ร่วมกับ
ดูแล ซึ่งไม่จำกัดเพียงความรับผิดชอบของบริษัท
คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการ
แต่ยังครอบคลุมถึงความรับผิดชอบในส่วนของ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental
ผู้ลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน
Panel on Climate Change: IPCC)
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ปี 2009 UN Sustainable Stock Exchanges (SSE)
initiative เริ่มดำเนินการโดยมุ่งสนับสนุนให้ภาค
ตลาดทุนมีบทบาทในการพัฒนากลไกตลาดทุนให้
สนับสนุนการลงทุนอย่างยั่งยืน
ปี 2012 การประชุม Earth Summit เวียนมาจัดที่ริโอ เด
จาเนโร ประเทศบราซิล เนื่องในโอกาสครบรอบ
20 ปี และได้มีการรับรองเอกสาร “อนาคตที่เรา ปี 2017
ต้องการ” (The Future We Want) และมีการจัดทำ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อทดแทนเป้าหมายการ
พัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development
Goals: MDGs) ซึ่งสิ้นสุดลงในปี 2015

• ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแพร่รายชื่อหุ้นยั่งยืน
หรือ Thailand Sustainable Invesment (THSI)
ซึ่งเป็นผลจากการประเมินการดำเนินงานด้าน
การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน
เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจลงทุน
สำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับทุกภาคส่วนในตลาดทุน
ออกประกาศหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับ
ผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code
for Institutional Investors: I Code) เพื่อสนับสนุน
การลงทุนในกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ปี 2014 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นตลาด ปี 2018 • คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนประชุม
ร่วมกันเป็นครั้งแรก
หลักทรัพย์แห่งแรกในภูมิภาคอาเซียนที่เข้าร่วม
• ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาและเผยแพร่ดัชนี
เป็นสมาชิกของ UN SSE
ความยั่งยืน SETTHSI Index เพื่อเป็นดัชนีอ้างอิง
และให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน
ปี 2015 • สหประชาชาติประกาศเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals:
SDGs) ซึ่งมุ่งจะบรรลุเป้าหมายทั้ง 17 เป้าหมาย ปี 2019 ผู้ลงทุนสถาบันในไทยร่วมกันประกาศเจตนารมณ์
ความร่วมมือด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบและ
ให้ได้ภายในปี 2030
ลงนามแนวปฏิบัติ “การระงับลงทุน“ (Negative
• นานาประเทศ รวมถึงประเทศไทย ร่วมลงนาม
List Guideline)
และให้สัตยาบันในความตกลงปารีส (Paris
Agreement) ซึ่งมุ่งควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของ
โลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียสจากระดับ ปี 2020 สำนักงาน ก.ล.ต. ปรับปรุงและยกระดับเกณฑ์การ
เปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้
อุณหภูมิช่วงก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม
กับบริษัทจดทะเบียนทุกแห่งในปี 2022

2

หลักการในการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันมีหลักการในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างค่อนข้างหลากหลาย ตัวอย่างหลักการ
พื้นฐานที่ธุรกิจควรคำนึงถึงและสามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ เช่น Triple Bottom Line หลักการสากล 10 ประการ
โดย UN Global Compact เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
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คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน

• หลักการเกี่ยวกับ Triple Bottom Line

PEOPLE

PLANET

PROFIT

ปที่ 4.2 Triple Bottom Line
รูปที่ รู4.2
Triple Bottom Line
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ค�ำอธิบายหลักการ
Triple Bottom Line เป็นแนวคิดของ John Elkington ที่พัฒนาต่อยอดมาจากแนวคิดเดิมที่ Brundtland Commission ขององค์การสหประชาชาติ
ได้กำหนดไว้เมื่อปี 2530 โดยเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นเรื่องมนุษย์ (People) โลก (Planet) และกำไร (Profit) ในการประเมินความสำเร็จและ
คุณค่าขององค์กร
• มนุษย์ (People) เน้นเรื่องผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจที่มีต่อพนักงาน แรงงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชนและท้องถิ่นที่ธุรกิจไปดำเนินการอยู่
• โลก (Planet) เน้นเรื่องผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
• กำไร (Profit) เน้นเรื่องผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจที่มีต่อการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ
แนวคิดนี้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานขององค์กรโดยมุ่งสร้างผลในด้านสังคม (การเกื้อกูลสังคมรอบข้าง) และด้านสิ่งแวดล้อม (การดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม) รวมถึงการดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส มีบรรษัทภิบาล นอกเหนือจากการให้ความสำคัญในด้านเศรษฐกิจ (การทำให้
องค์กรเติบโตหรือการสร้างผลกำไร) ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการดำเนินงานของธุรกิจ
แนวคิดนี้สะท้อนให้เห็นว่าความสำเร็จขององค์กรไม่อาจวัดได้ด้วยผลการดำเนินงานทางการเงินแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องพิจารณาถึง
ผลกระทบที่องค์กรสร้างขึ้นและส่งผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย
แนวทางน�ำไปปรับใช้ส�ำหรับธุรกิจ
ธุรกิจสามารถใช้แนวคิด Triple Bottom Line เป็นตัวตั้งต้นในการวางกรอบแนวคิดหรือหลักปรัชญาในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
โดยควรพิจารณาถึงการดำเนินงานของธุรกิจทั้ง 3 ด้านให้สมดุลกัน โดยมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมตลอดห่วงโซ่คุณค่า
ของธุรกิจ อีกทั้งยังสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในการเติบโตและขยายขีดความสามารถในการแข่งขัน อันจะนำไปสู่ความ
สำเร็จของการพัฒนาธุรกิจให้เข้มแข็งและเติบโตได้อย่างยั่งยืน
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• หลักการสากล 10 ประการโดย UN Global Compact
PRINCIPLE 10
Businesses should work against corruption in all its forms,
including extortion and bribery

PRINCIPLE 1
Businesses should support and respect the protection
of internationally proclaimed human rights,
within the scope of their influence
PRINCIPLE 2
Businesses should make sure
that they are not complicit in human
rights abuses

PRINCIPLE 9
Businesses should encourage
the development and diffusion
of environmentally friendly
technologies

PRINCIPLE 8
Businesses should
undertake initiatives
to promote greater
environmental responsibility

PRINCIPLE 3
Businesses should uphold
the freedom of association
and the effective recognition
of the right to collective
bargaining

PRINCIPLE 7
Businesses should support
a precautionary approach
to environmental challenges

PRINCIPLE 4
Businesses should uphold
the elimination of all forms
of forced and compulsory labour

PRINCIPLE 6
Businesses should uphold the elimination of discrimination
in respect of employment and occupation

PRINCIPLE 5
Businesses should uphold the abolition of child labour

รูปที่ 4.3 Ten Principles of the UN Global Compact
ที่มา: UN Global Compact
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ค�ำอธิบายหลักการ
กรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ หรือ UN Global Compact (UNGC) เป็นโครงการขององค์การสหประชาชาติที่มี
เป้าหมายส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม UNGC ได้กำหนดหลักการสากลด้านความยั่งยืน 10 ประการ ครอบคลุมประเด็น
หลัก 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่องสิทธิมนุษยชน (Human Rights) แรงงาน (Labour) สิ่งแวดล้อม (Environment) และการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption)
เพื่อให้ภาคธุรกิจใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานโดยวางยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการให้สอดคล้องกับหลักการสากล
หลักการสากล 10 ประการ ประกอบด้วย
• สิทธิมนุษยชน
หลักประการที่ 1: สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากล
(Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights)
หลักประการที่ 2: หมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
(Businesses should make sure that they are not complicit in human rights abuses)
• แรงงาน
หลักประการที่ 3:		 ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานและการรับรองสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองอย่างจริงจัง
		 (Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining)
หลักประการที่ 4:		 ส่งเสริม สนับสนุน และหาแนวทาง เพื่อต่อต้านการใช้แรงงานเกณฑ์ และแรงงานที่ใช้การบังคับในทุกรูปแบบ
		 (Businesses should uphold the elimination of all forms of forced and compulsory labour)
หลักประการที่ 5:		 ส่งเสริม สนับสนุน และหาแนวทาง เพื่อต่อต้านการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง
		 (Businesses should uphold the abolition of child labour)
หลักประการที่ 6:		 ส่งเสริม สนับสนุน และหาแนวทาง เพื่อต่อต้านการเลือกปฏิบัติในเรื่องการจ้างแรงงานและการประกอบอาชีพ
		 (Businesses should uphold the elimination of discrimination in respect of employment and occupation)
• สิ่งแวดล้อม
หลักประการที่ 7:		 สนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดำเนินงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		 (Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges)
หลักประการที่ 8:		 อาสาจัดทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
		 (Businesses should undertake initiatives to promote greater environmental responsibility)
หลักประการที่ 9:		 ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
		 (Businesses should encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies)
• การต่อต้านการทุจริต
หลักประการที่ 10:		ดำเนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริตรวมทั้งการกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ
		(Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery)

แนวทางน�ำไปปรับใช้ส�ำหรับธุรกิจ
ภาคธุรกิจสามารถยึดหลักการสากล 10 ประการเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ เช่น กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทให้ครอบคลุมประเด็น
การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การดูแลสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านทุจริต ซึ่งอาจกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติ
เฉพาะในแต่ละเรื่องหรือรวมเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท
นอกจากนี้ ธุรกิจยังสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ UNGC พร้อมจัดส่งรายงานความก้าวหน้าประจำปี (Communication on Progress) หรือรายงาน
ความยั่งยืนประจำปีให้แก่ UNGC เพื่อเปิดเผยผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน อย่างไรก็ดี การเข้าร่วมเป็นสมาชิกดังกล่าวเป็นไปโดยสมัครใจและ
ไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมายแต่อย่างใด
ภาคธุรกิจยังได้จัดตั้งสมาคมเครือข่าย Global Compact เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนให้ธุรกิจนำหลักการสากล 10 ประการไปปรับใช้ในการประกอบ
ธุรกิจเพื่อสร้างพลังความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกและสังคมโดยรวมอีกด้วย สำหรับในประเทศไทย UN Global Compact Network Thailand ได้เริ่ม
ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งองค์กรธุรกิจสามารถเข้าร่วมกลุ่มเครือข่ายของประเทศไทยนี้ได้ด้วย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงในภาคธุรกิจของประเทศไทย
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• เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals)

รูปที่ 4.4 United Nations Sustainable Development Goals
ที่มา: United Nations

ค�ำอธิบายหลักการ
ท่ามกลางสถานการณ์ความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) ซึ่งสะท้อนประเด็นสำคัญที่ประชาคมโลก ทั้งในภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมบรรลุเป้าหมาย
ภายในปี 2573
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 เป้าหมาย ประกอบด้วย
เป้าหมายที่ 1: ขจัดความยากจน (No Poverty)
เป้าหมายที่ 2: ขจัดความหิวโหย (Zero Hunger)
เป้าหมายที่ 3: การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
(Good Health and Well-being)
เป้าหมายที่ 4: การศึกษาที่เท่าเทียม (Quality Education)
เป้าหมายที่ 5: ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality)
เป้าหมายที่ 6: การจัดการน้ำและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation)
เป้าหมายที่ 7: พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Affordable and Clean Energy)
เป้าหมายที่ 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
(Decent Work and Economic Growth)
เป้าหมายที่ 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
(Industry, Innovation and Infrastructure)

เป้าหมายที่ 10: ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduced Inequalities)
เป้าหมายที่ 11: เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน
(Sustainable Cities and Communities)
เป้าหมายที่ 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
(Responsible Consumption and Production)
เป้าหมายที่ 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action)
เป้าหมายที่ 14: การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล
(Life below Water)
เป้าหมายที่ 15: การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก (Life on Land)
เป้าหมายที่ 16: สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก
(Peace, Justice and Strong Institutions)
เป้าหมายที่ 17: ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Partnerships for the Goals)

แนวทางน�ำไปปรับใช้ส�ำหรับธุรกิจ
เนื่องจากเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ครอบคลุมประเด็นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่ง
สัมพันธ์กับการดำเนินงานของธุรกิจในมิติต่างๆ อย่างไรก็ดี SDGs แต่ละเป้าหมายอาจมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจในระดับที่แตกต่างกัน ตามลักษณะการประกอบ
ธุรกิจและแนวทางการดำเนินงานของธุรกิจ
ธุรกิจสามารถใช้ SDGs เป็นกรอบในการออกแบบและกำหนดทิศทางการดำเนินงานอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจไปพร้อมกับการ
มีส่วนร่วมบรรลุเป้าหมายต่างๆ โดยธุรกิจควรมีกระบวนการปรับใช้ SDGs ดังต่อไปนี้
1) ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ SDGs
2) กำหนดลำดับความสำคัญของ SDGs ซึ่งควรสอดคล้องกับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบจากการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจและการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้เสีย
3) กำหนดขอบเขตของเป้าหมายและตัวชี้วัด (KPIs) และประกาศความมุ่งมั่นต่อ SDGs
4) บูรณาการในการดำเนินธุรกิจ โดยปลูกฝังให้ทั้งองค์กรมุ่งสนับสนุน SDGs และมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายที่กำหนด
5) รายงานและสื่อสารผลการดำเนินงานตาม SDGs อย่างมีประสิทธิภาพ
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คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน

• หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy)

รูปที่ 4.5 Sufficiency Economy Philosophy for SDGs
ที่มา: https://thailand.opendevelopmentmekong.net

ค�ำอธิบายหลักการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งสะท้อนแนวทางการ
พัฒนาบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ตลอดจนใช้ความรู้และ
คุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตและสร้างสัมฤทธิผลแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับบริบทและวัฒนธรรมไทย โดยเน้นความสมดุลในการใช้
ทุนทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม

แนวทางน�ำไปปรับใช้ส�ำหรับธุรกิจ
ธุรกิจสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยคำนึงถึงทางสายกลาง ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียน ไม่เอารัดเอาเปรียบหรือ
ใช้ประโยชน์จากสังคมหรือสิ่งแวดล้อมโดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์ที่ตามมา นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า การมีธรรมาภิบาล การ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และการดำเนินธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล คำนึงถึงผลประโยชน์ต่อส่วนรวม
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน

นอกจากหลักการพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยกตัวอย่างมานี้ ยังมีหลักการ
อื่นๆ รวมถึงมาตรฐานระบบการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ธุรกิจสามารถพิจารณาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมได้ เช่น มาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมและ
มาตรฐานระบบการจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดย International Organization for Standardization (ISO) เป็นต้น
ธุรกิจสามารถนำหลักการในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของธุรกิจ โดยพิจารณาจาก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร ห่วงโซ่คุณค่า กลยุทธ์ ความเสี่ยงและโอกาสของธุรกิจ ตลอดจนทิศทางและแนวโน้มของ
อุตสาหกรรม เพื่อวิเคราะห์ว่าธุรกิจควรให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเด็นใดเป็นสำคัญ และหลักการใดที่จะ
สามารถตอบโจทย์หรือสนับสนุนแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของธุรกิจ จากนั้น
จึงนำหลักการมาบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของบริษัท
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3

ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า
และประเด็นสำ�คัญด้านความยั่งยืน

เมื่อเข้าใจแนวคิดและหลักการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนแล้ว ธุรกิจควรนำแนวคิดและหลักการดังกล่าวมาปรับใช้ในการ
บริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

• ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ธุรกิจควรวิเคราะห์ให้ได้ว่า ธุรกิจมีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ตลอดห่วงโซ่
คุณค่าอย่างไรบ้างในแต่ละกิจกรรมการดำเนินงานของธุรกิจ เพื่อให้สามารถพัฒนาและยกระดับความสามารถในการตอบสนอง
ต่อความต้องการหรือความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเหมาะสม เพื่อความอยู่รอดและเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน
ในขั้นแรกธุรกิจจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ
และผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกิจกรรมการดำเนินงาน ซึ่งจะนำไปสู่การวิเคราะห์และการบริหารจัดการประเด็นสำคัญด้านความ
ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจต่อไป
แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เป็นแนวคิดของ Michael E. Porter ที่อธิบายกิจกรรมหลัก (Primary activities)
ในการดำเนินงานของธุรกิจที่มีส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและสร้างความสามารถในการแข่งขันให้
แก่ธุรกิจ ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมที่มีความต่อเนื่องและสัมพันธ์กันตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ดังนี้

หห่วรูวงโซ
คคุณ
คค่าคุณ(Value
(Value
Chain)
ุ วงโซ
ปงโซ่
ที่ 4.6
หณ
คา (ValueChain)
Chain)
พนักงาน

เจาหนี้
ผูรวมทุน
ผูถือหุน

โลจ�สติกสขาเขา
Inbound
Logistics

Logistics
Inbound
โลจ�สติกสขาเขา
พนักงาน

ผูถือหุน
ผูรวมทุน
เจาหนี้

ลูกคา

คูคา

ชุมชน สังคม

การปฏิบัติการ
Operations

โลจ�สติกสขาออก
Outbound
Logistics

การตลาดและ
การขาย
Marketing &
Sales

Operations
การปฏิบัติการ

Logistics
Outbound
โลจ�สติกสขาออก

Sales
Marketing &
การขาย
การตลาดและ

ลูกคา

คูคา

ชุมชน สังคม

กำกับดูแล
หนวยงาน

นักว�ชาการ
องคกรอิสระ
ภาคประชาสังคม

การบร�การ
Service

Service
การบร�การ
หนวยงาน
กำกับดูแล

ภาคประชาสังคม
องคกรอิสระ
นักว�ชาการ

ปปทีที่ ่ 4.6
งโซ
(ValueChain)
Chain)
4.6
ห่หววงโซ่
ค่คาา(Value
หวรูรูงโซ
คุณ
คาคคุณุณ(Value
Chain)
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน

1) โลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound logistics) ประกอบด้วย
กิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กับคู่ค้าหรือผู้ส่งมอบ
วัตถุดิบหรือสิ่งที่ใช้เป็นทรัพยากรในการผลิตสินค้า
หรือพัฒนาบริการ เช่น การจัดซื้อ การรับ การ
ขนส่งและจัดเก็บวัตถุดิบ รวมถึงการจัดการข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ
2) การปฏิบัติการ (Operations) คือ กิจกรรมที่ก่อ
ให้เกิดคุณค่าโดยแปลงสภาพวัตถุดิบจนกลายเป็น
สินค้าและบริการ เช่น การผลิต การบรรจุหีบห่อ
การตรวจสอบคุณภาพ จนออกมาเป็นสินค้าและ
บริการที่พร้อมจำหน่าย
3) โลจิสติกส์ขาออก (Outbound logistics) คือ
กิจกรรมที่ส่งมอบสินค้าและบริการไปยังลูกค้า เช่น
การขนส่งหรือการส่งมอบสินค้าและบริการสู่ลูกค้า

4) การตลาดและการขาย (Marketing & Sales) คือ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อ
สินค้าและบริการ เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์
การกำหนดราคา และการขาย
5) การบริการ (Service) คือ กิจกรรมที่มุ่งเน้นการ
บริการ ซึ่งมักเป็นช่วงที่ลูกค้าได้ใช้สินค้าและ
บริการนั้นแล้ว โดยทั่วไปมักหมายถึงบริการหลัง
การขาย อย่างไรก็ดี ตามแนวคิดการบริหารจัดการ
เพื่อความยั่งยืน การบริการนี้อาจหมายรวมถึงการ
ส่งเสริมประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าทั้งระหว่าง
และหลังการใช้สินค้าและบริการนั้น อันจะทำให้
ธุรกิจต้องคำนึงถึงการใช้สินค้าและบริการนั้นอย่าง
ครบวงจรตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life
cycle analysis) ด้วย

นอกจากนี้ ตามแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าของ Michael E. Porter ยังมีกิจกรรมสนับสนุน (Support activities) อาทิ การจัดซื้อ
จัดจ้าง การพัฒนาเทคโนโลยี การบริหารทรัพยากรบุคคล และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ขององค์กร เพื่อให้การดำเนินงานของ
ธุรกิจเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าทำให้ธุรกิจมองเห็นโอกาสในการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการ และลดต้นทุนการดำเนินงาน
อันเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้งยังช่วยให้ธุรกิจมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและ
ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ประเด็นสำคัญที่ธุรกิจควรคำนึงถึงในแต่ละกิจกรรมการดำเนินงานเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

• ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) คือ บุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในทางตรงและ/หรือ
ทางอ้อม จากการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ จะเห็นได้ว่าธุรกิจมีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มในแต่ละกิจกรรม
การดำเนินงานที่แตกต่างกันไป
โดยทั่วไปผู้มีส่วนได้เสียของธุรกิจสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
• ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง คือ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นผู้สร้างผลกระทบต่อธุรกิจหรือได้รับผลกระทบจากธุรกิจโดยตรง
• ผู้มีส่วนได้เสียโดยอ้อม คือ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นผู้สร้างผลกระทบต่อธุรกิจหรือได้รับผลกระทบจากธุรกิจโดยอ้อม
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ผูม้ สี ว่ นได้เสีย (Stakeholders)
ผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders)
ผูมีสวนไดเสียโดยออม

ผูมีสวนไดเสียโดยตรง

ชุมชน
และสังคมวงกวาง
หนวยงาน
กำกับดูแล

คูแขง

ผูถือหุน

ธุรกิจ
ชุมชน

พนักงาน

คูคา

ลูกคา

NGOs

ส�่อมวลชน

ที่ 4.7
วนได
(Stakeholders)
รูปทีรูป่ 4.7
ผู้มผูีสม่วีสนได้
เสีเยสีย(Stakeholders)
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ธุรกิจควรวิเคราะห์ให้ได้
ว่าใครเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่มีผลกระทบต่อธุรกิจหรือได้รับผลกระทบจากธุรกิจในทางตรงและในทางอ้อม เพื่อที่จะได้สามารถ
บริหารจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท
การกำหนดว่าผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือผู้มีส่วนได้เสียโดยอ้อมขึ้นอยู่กับผลกระทบ
ที่มีระหว่างกันและบริบทของธุรกิจนั้น โดยส่วนใหญ่พนักงานและลูกค้ามักได้รับการจัดกลุ่มให้เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงเนื่องจาก
มีผลเกี่ยวข้องโดยตรงต่อความอยู่รอดของธุรกิจ ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะเป็นธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมใดก็ตาม ในขณะที่ชุมชนอาจ
เป็นได้ทั้งผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงและผู้มีส่วนได้เสียโดยอ้อม ขึ้นอยู่กับบริบทของความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและชุมชนนั้น เช่น
ในกรณีที่ธุรกิจมีผลกระทบโดยตรงต่อสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนแวดล้อม หรือชุมชนมีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการ
ดำเนินธุรกิจ จากความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าว ถือได้ว่าชุมชนนั้นนับเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงของธุรกิจ แต่ในกรณีที่เป็น
ชุมชนห่างไกลและไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรงใดๆ กับธุรกิจ ทั้งในเชิงแรงงาน วัตถุดิบ การตลาด อาจถือได้ว่าชุมชนนั้นเป็น
ผู้มีส่วนได้เสียโดยอ้อมของธุรกิจ เป็นต้น
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คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน

• ประเด็นส�ำคัญระหว่างธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
เมื่อธุรกิจสามารถวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและความสัมพันธ์ที่มีกับผู้มีส่วนได้เสียแล้ว ธุรกิจควรสามารถระบุประเด็น
ผลกระทบระหว่างธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มให้ได้ว่า อะไรคือผลกระทบของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อธุรกิจ และอะไรคือ
ผลกระทบของธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย จากนั้นจึงจัดลำดับความสำคัญของประเด็นผลกระทบดังกล่าว เพื่อให้สามารถระบุได้ว่า
อะไรคือประเด็นที่ธุรกิจควรพิจารณาให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ และจัดให้มีแนวทางการบริหารจัดการผลกระทบอย่าง
เหมาะสม ซึ่งประเด็นที่มีความสำคัญเหล่านี้เรียกว่า “ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน”

ตัวอย่
างการวิเคราะห์
ญด้านความยั
ตัวอย
างประเด็
นสําปคัระเด็ญนดสำ�าคันความยั
่งยืง่ ยืนน
ตัวอยางกลุม
ผูมีสวนไดเสีย

ความสัมพันธหร�อ
ความเกี่ยวของกับธุรกิจ

ตัวอยางประเด็นผลกระทบ
ที่ผูมีสวนไดเสียมีตอธุรกิจ

ตัวอยางประเด็นผลกระทบ
ที่ธุรกิจมีตอผูมีสวนไดเสีย

พนักงาน

ผูปฏิบัติงานและ
ขับเคลื่อนองคกร

ประสิทธิภาพในการทำงาน

การปฏิบตั อิ ยางเทาเทียมกัน
ความปลอดภัยในการทำงาน

ลูกคา

ผูซื้อสินคาและบร�การ

ยอดขายและกำไร

สินคาและบร�การที่ตอบโจทย
การรักษาสิทธิผูบร�โภค

คูคา

ผูสงมอบวัตถุดิบ

การสงมอบวัตถุดิบ
ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม

การจัดซื้อจัดจาง
ที่เปนธรรม

ชุมชน

ผูอยูอาศัย
รอบสถานประกอบการ

การไดรับการยอมรับและ
สามารถดำเนินธุรกิจได
อยางตอเนื่อง

การจางงาน
ความเปนอยูที่ดีของชุมชน

หนวยงาน
กำกับดูแล

ผูออกกฎระเบียบและ
ติดตามดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่กำหนด

การมีสวนรวมใหความเห็น
ตอการออกกฎระเบียบ

รูปที่ 4.8 ตัวอย่างการวิเคราะห์ประเด็นสำ�คัญด้านความยั่งยืน
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รูปที่ 4.8 ตัวอยางประเด็นสําคัญดานความยั่งยืน
เมื่อธุรกิจสามารถระบุและวิเคราะห์ประเด็นผลกระทบที่สำคัญระหว่างธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียแล้ว ธุรกิจควรกำหนด
แนวทางในการบริหารจัดการประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนดังกล่าว
ธุรกิจโดยทั่วไปมักให้ความสำคัญกับประเด็นด้านเศรษฐกิจเป็นลำดับต้นๆ เช่น ผลประกอบการทางการเงิน (เช่น รายได้
ยอดขาย กำไร เป็นต้น) การบริหารความเสี่ยง และนวัตกรรม เป็นต้น อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
มีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจมากขึ้น ธุรกิจจึงควรกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงาน
ในการจัดการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
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4

ประเด็นสำ�คัญด้านความยั่งยืนของธุรกิจในมิติสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดห่วงโซ่คุณค่า

เมื่อธุรกิจสามารถกำหนดประเด็นสำคัญที่ควรบริหารจัดการทั้งในมิติสิ่งแวดล้อมและสังคมแล้ว ธุรกิจควรกำหนดนโยบาย
กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว รวมถึงดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงผลการดำเนินงาน
ในแต่ละประเด็นอย่างต่อเนื่อง

• ตัวอย่างประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการพลังงาน
แนวทางการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าและน้ำำมันเชื้อเพลิง
สำำหรับธุรกิจ ตั้งแต่กระบวนการจัดหาพลังงาน (เช่น
การใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานทดแทน ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าพลังงานฟอสซิล) และกระบวนการ
ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด (เช่น การประหยัดพลังงาน การลดการสูญเสีย
พลังงาน และการนำำพลังงานกลับมาใช้ใหม่)
การบริหารจัดการน้ำ
แนวทางการบริหารจัดการน้ำำสำำหรับธุรกิจ ตั้งแต่
กระบวนการจัดหาน้ำำ (เช่น การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่ง
ต้นน้ำำ การเข้าถึงแหล่งน้ำำคุณภาพอย่างมีธรรมาภิบาลและ
คำำนึงถึงสิทธิมนุษยชนของชุมชน) กระบวนการใช้น้ำำอย่าง
รู้คุณค่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (เช่น การประหยัด
น้ำำ การลดการสูญเสียน้ำำ การนำำน้ำำกลับมาใช้ซ้ำำ และ
การนำำน้ำำที่ผ่านการบำำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่) ไปจนถึง
กระบวนการบำำบัดน้ำำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
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การบริหารจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ
แนวทางการบริหารจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษสำำหรับ
ธุรกิจ ตั้งแต่กระบวนการลดปริมาณขยะและของเสีย (เช่น
การลดการสร้างขยะ การคัดแยกขยะเพื่อนำำกลับไปใช้ซ้ำำ
หรือรีไซเคิล การปรับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
หรือโมเดลธุรกิจให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน) กระบวนการ
จัดการขยะ ของเสีย และมลพิษอย่างเหมาะสม (เช่น
การกำำจัดกากของเสียอุตสาหกรรม การควบคุมมลพิษ
ที่แหล่งกำำเนิด) ไปจนถึงกระบวนการกระตุ้นการรับรู้และ
หาทางออกเรื่องปัญหาขยะและมลพิษเพื่อสร้างจิตสำำนึก
และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค
การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
แนวทางการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่
กระบวนการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ กระบวนการลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทาง
อ้อม ไปจนถึงกระบวนการชดเชยคาร์บอนและการซื้อขาย
คาร์บอนเครดิต
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• ตัวอย่างประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืนในมิติสังคม
การปฏิบัติต่อพนักงาน
แนวทางการบริหารจัดการเรื่องพนักงานและแรงงาน
โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน
อย่างเป็นธรรม โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ตั้งแต่
กระบวนการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การฝึก
อบรมและพัฒนาศักยภาพ การจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน ไปจนถึงการพัฒนาความผูกพันของพนักงาน
ที่มีต่อองค์กร
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
แนวทางการพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า การ
คำนึงถึงความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อลูกค้า ตั้งแต่
กระบวนการออกแบบสินค้าและบริการ การจัดหาและ
ขนส่งวัตถุดิบ การผลิตสินค้าและบริการ การขนส่ง
สินค้าและส่งมอบบริการ การตลาดและการขาย ไป
จนถึงการใช้สินค้าและบริการของลูกค้าจนสิ้นสุดวงจร
ชีวิตของสินค้าและบริการ
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การบริหารจัดการคู่ค้า
แนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกคู่ค้าที่จะทำธุรกิจด้วยไป
จนถึงการติดตามการดำเนินงานของคู่ค้าให้เป็นไป
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติตามที่ธุรกิจกำหนด การ
พิจารณาจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว และการพัฒนาศักยภาพ
ของคู่ค้าให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน
การพัฒนาชุมชนและสังคม
แนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจาก
การดำเนินงานของธุรกิจที่มีต่อชุมชนและสังคม การ
สร้างสรรค์สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนใน
ชุมชนและสังคมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ตลอดจนการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์
สังคมที่น่าอยู่ร่วมกัน
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ตัวอยางประเด็นสําคัญดานความยั่งยืน
ในหนสำว�งโซ
คาของธุ
รกิวจงโซ่คณุ ค่าของธุรกิจ
ตัวอย่างประเด็
คัญด้คาุณ
นความยั
ง่ ยืนในห่
หวงโซคุณคา
ของธุรกิจ

โลจ�สติกสขาเขา
Inbound
Logistics

ตัวอยาง
ผูมีสวนไดเสีย
ที่เกี่ยวของ

การปฏิบัติการ
Operations

โลจ�สติกสขาออก

พนักงาน

คูคา

GHG

การตลาด
และการขาย

การบร�การ
Service

Marketing &
Sales

ลูกคา

คูคา

ชุมชน

คูแขง

หนวยงานกํากับดูแล

ผูถือหุน

ตัวอยางประเด็นสําคัญดานความยั่งยืน
ในมิติสิ�งแวดลอม

ตัวอยาง
ประเด็นสําคัญ
ดานความยั่งยืน

Outbound
Logistics

ตัวอยางประเด็นสําคัญดานความยั่งยืน
ในมิติสังคม

การบร�หารจัดการพลังงาน

การปฏิบัติตอพนักงาน

การบร�หารจัดการนํ้า

ความรับผิดชอบตอลูกคา

การบร�หารจัดการขยะ ของเสีย และมลพ�ษ

การบร�หารจัดการคูคา

การบร�หารจัดการกาซเร�อนกระจก

การพัฒนาชุมชนและสังคม

รูปที่ 4.9 ตัวอย่างประเด็นสำ�คัญด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

รูปที่ 4.9 ตัวอยางประเด็
าคัญดกาทรั
นความยั
่งยืนในหวงโซคุณคาของธุรกิจ
ที่มนา:สํตลาดหลั
พย์แห่งประเทศไทย

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนที่ยกตัวอย่างข้างต้นนี้ถือเป็นประเด็นพื้นฐานที่ธุรกิจควรต้องให้ความสำคัญ อย่างไรก็ดี
ธุรกิจแต่ละประเภทอาจมีประเด็นสำคัญอื่นๆ เพิ่มเติมตามบริบทและลักษณะการประกอบธุรกิจ เช่น ธุรกิจที่ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอาจกำหนดให้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญ
ด้านความยั่งยืนของบริษัท ส่วนธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินอาจกำหนดให้เรื่องการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัท เป็นต้น
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5

แนวทางการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน

เมื่อธุรกิจเข้าใจและนำหลักการในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมาปรับใช้ โดยคำนึงถึงบทบาทความรับผิดชอบของธุรกิจที่มี
ต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าและมีแนวทางบริหารจัดการประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเหมาะสมแล้ว ธุรกิจ
ควรขับเคลื่อนการบริหารจัดการธุรกิจสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถแบ่งเป็นกระบวนการหลักได้ 5 กระบวนการ ดังนี้
: การวิเคราะห์บริบท ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย และประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อ
	กำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Materiality)
กระบวนการที่ 2 : การกำหนดนโยบายด้านความยั่งยืนขององค์กร (Policy)
กระบวนการที่ 3 : การกำหนดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กร (Strategy)
กระบวนการที่ 4 : การขับเคลื่อนความยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติ (Implementation)
กระบวนการที่ 5 : การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน (Disclosure)
กระบวนการที่ 1

กระบวนการขับเคลือ่ นธุรกิจสูค่ วามยัง่ ยืน

(รายละเอียดปรากฏในบทที่ 8)

5 กระบวนการในการขับเคลื่อนธุรกิจสูความยั่งยืนในระดับองคกร
1 MATERIALITY

2 POLICY
Make
Commitment

Understand
Context
ศึกษาและทำความเขาใจบร�บทองคกร
• ว�สัยทัศน พันธกิจ วัฒนธรรมองคกร
หวงโซคุณคา กลยุทธของธุรกิจ
• ความเสี่ยงและโอกาสของธุรกิจ
• ทิศทางและแนวโนมของอุตสาหกรรม

Define Stakeholders
ระบุผูมีสวนไดเสีย

• ผูมีสวนไดเสียโดยตรง
• ผูมีสวนไดเสียโดยออม

กำหนดและ
ประกาศนโยบาย
กำหนดและ
ประกาศเปาหมาย

Set up a Team
กำหนดผูรับผิดชอบ
สื่อสารใหทั้งองคกร
ทำงานรวมกัน

3 STRATEGY
Develop
Framework
กำหนดกรอบ
การดำเนินงาน
ทั้งในระยะสั้น
กลาง และยาว

Create an
lnitiative

4 IMPLEMENTATION
Take into
Action
ดำเนินการ
• Plan
• Do
• Check
• Act

กำหนดแผนปฏิบัติการ
ระยะสั้น กลาง และยาว

ว�เคราะหประเด็นที่ผูมีสวนไดเสีย
และธุรกิจมีผลกระทบตอกัน

5 DISCLOSURE
Collect & Verify
รวบรวมและวางระบบจัดเก็บขอมูล
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

Evaluate
ว�เคราะหและประเมินผลการ
ดำเนินงาน โดยเปร�ยบเทียบกับ
เปาหมายตามตัวชี้วัด

Communicate
เปดเผยและสื่อสารผลการดำเนินงาน
ตอผูมีสวนไดเสีย

• ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ
• ผลกระทบที่ผูมีสวนไดเสียมีตอธุรกิจ
และผลกระทบที่ธุรกิจมีตอผูมีสวนไดเสีย
กำหนดว�ธีการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย
• ชองทางการมีสวนรวม
• ความถี่ในการมีสวนรวม

Review
ทบทวนเพ�่อปรับปรุงการดำเนินงาน

Define Materiality
กำหนดประเด็นสำคัญ
• ประเด็นที่สำคัญตอธุรกิจ
• ประเด็นที่สำคัญตอผูมีสวนไดเสีย
จัดลำดับความสำคัญของประเด็น
• สำคัญมาก นอย

รูปที่ 4.10 กระบวนการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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87
ทิง้ ท้าย
ธุรกิจควรเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อนำมาปรับใช้ในการบริหารจัดการห่วงโซ่
คุณค่าและความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ตลอดจนสามารถบริหารจัดการประเด็นสำคัญ
ด้านความยั่งยืนเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของสินค้าและบริการ อันจะนำไปสู่การยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
และเติบโตได้อย่างยั่งยืน ธุรกิจควรบริหารจัดการประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนให้สอดคล้องกับบริบทและลักษณะการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัท และขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นกระบวนการโดยบูรณาการเรื่องการ
บริหารจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจโดยปกติ ซึ่งจะกล่าวถึงโดยละเอียดในบทต่อๆ ไป

ตัวอย่างคู่มือและแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน
• Cannibals With Forks: Triple Bottom Line of 21st Century Business โดย John Elkington (ปี 2542)
อธิบายแนวคิด Triple Bottom Line ที่มุ่งเน้นเรื่องมนุษย์ (People) โลก (Planet) และกำไร (Profit) ในการ
ประเมินความสำเร็จและคุณค่าขององค์กร
• Guide to Corporate Sustainability โดย United Nations Global Compact (ปี 2558) กำหนดหลักการ
สากล 10 ประการของ UN Global Compact พร้อมให้ Checklist ครอบคลุมประเด็นหลัก 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง
สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต
• UN Global Compact Management Model โดย United Nations Global Compact และ Deloitte (ปี 2553)
ให้แนวทางและกระบวนการสำคัญ 6 ขั้นตอนในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนและเป็นไปตามหลักการสากล
10 ประการของ UN Global Compact
• SDG Compass คู่มือการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ SDGs โดย Global Reporting Initiative United Nations
Global Compact และ WBCSD แปลโดยองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ปี 2558) ให้แนวทางและ
กระบวนการสำคัญ 5 ขั้นตอนในการปรับกลยุทธ์และกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ SDGs
• การพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตรและคณะ (ปี 2553) ให้แนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตลอดจน
การประเมินองค์กรธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
• มาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ISO26000: 2010 โดย International Organization
for Standardization (ISO) (ปี 2553) ให้กรอบและแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนคำแนะนำเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับองค์กรนำไปปฏิบัติโดยสมัครใจ ครอบคลุม 7 เรื่อง คือ การกำกับดูแลองค์กร
สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ประเด็นด้านผู้บริโภค และ
การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน
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คุณวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล
ผู้้�เชี่่�ยวชาญพิิเศษ
ด้้านบรรษััทภิิบาลและความยั่่�งยืืน
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

การดูแลการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นภารกิจหลักที่สำ� คัญประการหนึ่ง
ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน การจัดท�ำนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมจะเป็นจุดเริ่มต้น
ตามด้้วยการวางเป้้าหมายที่่�ชัดั เจน และนำำ�ไปสู่่�แผนการทำำ�งาน การออกแบบผลิิตภััณฑ์์
การปฏิิบัติั กิ ารที่่�คำำ�นึึงถึึงการดููแลรัักษาสิ่่ง� แวดล้้อมในทุุกๆ กระบวนการทำำ�งานจะทำำ�ให้้
เรามั่่�นใจได้้ว่า่ เราได้้ทำำ�ทุกุ อย่่างที่่�จะอนุุรักั ษ์์โลกนี้้�เพื่่อ� ส่่งมอบให้้ลูกู หลานของเราได้้อย่่าง
เต็็มภาคภููมิิ

63-06-056 088-107 SD Manual 20-7_J-Uncoated-dic2019.indd 88

20/7/2563 BE 10:45

89

บบทที
ทที่

5

คความรั
วามรบับผผิดิดชชอบของธุ
อบของธรุรกกิจิจ
ใในมิ
นมติตสิิสงิ ิ�งแแวดล
วดลออมม
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สรุ
�คัญ
่5 ่5
สรุปปสาระสำ
สาระสํ
าคัของบทที
ญของบทที
ธุุรกิิจควรดำำ
�เนิินธุุรากิิเนิจนอย่่
างมีีความรัั
บผิิดบชอบโดยคำำ
�นึึงถึึงประเด็็นนด้้ดาานสิ
นสิ่่�งแวดล้้
อมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ธุและกำำ
รกิจควรดํ
ธุรกิจอยหาารจัั
งมีคดวามรั
ชอบโดยคํานึงถึงาประเด็
�งแวดล
อมทีงจัั่เกีง่ยวของ
�หนดแนวทางบริิ
การเพื่่ผิ�อดลดผลกระทบด้้
นสิ่่�งแวดล้้อมอย่่
างจริิ
และกําหนดแนวทางบร�หารจัดการเพ�่อลดผลกระทบดานสิ�งแวดลอมอยางจร�งจัง
ตัวอยาง
ประเด็นปญหา
ดานสิ�งแวดลอม

การใชพลังงาน

ปญหาการใช
พลังงานไฟฟาและเชือ้ เพลิง
อยางไมรคู ณ
ุ คา

การใชพลังงานอยางรูคุณคาและบร�หารจัดการพลังงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ปญหาสิ�งแวดลอม
จากการใช
พลังงานฟอสซิล

การพ�จารณาเลือกใชพลังงานสะอาดหร�อพลังงานทดแทน

สิ�งแวดล
กี่ยอวข
ประเด็นประเด็
ด้านสิน่งแวดล้
อมทีอมที
่เกี่ย่เวข้
ง อง

ปญหา
การขาดแคลนน้ำ
ปญหาคุณภาพ
น้ำเสื่อมโทรม

การใชน้ำ

ปญหาการเขาถึง
แหลงน้ำอยางไมทั่วถึง
หร�อไมเทาเทียม
ปญหาขยะมูลฝอย
และขยะพลาสติก

การสรางขยะ
ของเสีย
และมลพ�ษ

GHG

การปลอย
กาซเร�อนกระจก

ตัวอยาง
แนวทางการ
บร�หารจัดการ

การใชน้ำอยางรูคุณคาและบร�หารจัดการน้ำใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การบำบัดน้ำเสียอยางมีประสิทธิภาพ

การอนุรักษและพัฒนาแหลงตนน้ำ

การบร�หารจัดการน้ำอยางมีธรรมาภิบาลและคำนึงถึงสิทธิชุมชน

การลดปร�มาณขยะ
หร�อของเสีย

การปรับรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ บรรจ�ภัณฑ
หร�อโมเดลธุรกิจ

การมีสวนสรางจ�ตสำนึก
และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผูบร�โภค

ปญหาการกำจัด
กากของเสียอุตสาหกรรม
ที่ไมถูกตอง

การกำจัดขยะอันตรายโดยเฉพาะกากของเสียอุตสาหกรรมใหถูกตอง

ปญหามลพ�ษ
จากฝุน ละอองในอากาศ

การควบคุมฝุนละอองที่แหลงกำเนิด

ปญหาภาวะโลกรอน

การลดการปลอยกาซเร�อนกระจก

ปญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การจัดทำคารบอนฟ�ตพร��นท (Carbon footprint)

ปญหาการปลอย
กาซเร�อนกระจก
อยางขาดความรับผิดชอบ

การชดเชยคารบอนและการซื้อขายคารบอนเครดิต
สรุปบทที่ 5
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บทที่

5

ความรับผิดชอบของธุรกิจ
ในมิติสิ่งแวดล้อม

ทุกคนล้วนเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง ทั้งในฐานะผู้สร้างผลกระทบ
และผู้ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะในทางตรงหรือทางอ้อม สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
ที่นับว่ามีปัญหาร้ายแรงเข้าขั้นวิกฤตได้ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนในสังคมเสื่อมถอยลงด้วยปัจจัยสนับสนุนหลายประการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำ�นวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำ�กัด ปัญหาการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในเชิงอุตสาหกรรมอย่างขาดความรับผิดชอบ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วทั้งธุรกิจและสังคมในวงกว้างย่อมได้รับผลกระทบ
จากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือภาคประชาสังคม จึงควรให้ความสำ�คัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและ
มีส่วนร่วมรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังและเร่งด่วน

1

ภาพรวมประเด็นสำ�คัญด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดำ�เนินธุรกิจ

1.1 ธุรกิจกับสิ่งแวดล้อม
		
ธุรกิจมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเสมอ เช่น วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่มักเป็นทรัพยากรที่มาจากธรรมชาติ
การขนส่งวัตถุดิบไปยังโรงงานหรือการขนส่งสินค้าออกจากโรงงานไปสู่คลังสินค้าหรือไปส่งมอบให้ลูกค้าย่อมต้องใช้พลังงานและ
มีส่วนก่อให้เกิดมลพิษไปพร้อมๆ กับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้พลังงาน ที่สำคัญคือในกระบวนการผลิตมักมี
ขั้นตอนที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมัน และน้ำในกระบวนการเปลี่ยนวัตถุดิบให้กลายเป็นสินค้า ตลอดจนมีการปล่อยของเสีย
มลพิษ และก๊าซเรือนกระจกออกมา นอกจากนี้ กิจกรรมการตลาดและการขาย รวมถึงการใช้สินค้าของลูกค้าเองมักสร้าง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้พลังงาน การใช้น้ำ การสร้างขยะ ของเสีย และมลพิษ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งหมดนี้
ล้วนมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยกันทั้งสิ้น
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ตัวอยางการว�เคราะหหวงโซคุณคา
ตัวอย่างการวิและผลกระทบด
ห่วงโซ่คุณค่าาและผลกระทบด้
นสิห�งวแวดล
ตัวเคราะห์
อยางการว�
เคราะห
งโซคอุณมาคนสิา่งแวดล้อม
และผลกระทบดานสิ�งแวดลอม
หวงโซคุณคา
ของธุรกิจ
หวงโซคุณคา
ของธุรกิจ

วอย่าง
ตัวอยตัางผลกระทบ
ดานสิ
�งแวดลอม
ผลกระทบ
กรรมอม
านสิ
่งจแวดล้
ตัในห
วด้จากกิ
อย
างโซ
งผลกระทบ
ว
คุณคอาม
ดาจากกิ
นสิ�งแวดล
จกรรม
จากกิ
จกรรม
ในห่
วงโซ่
คุณค่า
ในหวงโซคุณคา

โลจ�สติกสขาเขา
Inbound
Logistics

โลจ�สติกสขาเขา

Inbound
Logistics
กิจกรรมการขนสง
และจักิดจเก็กรรม
บวัตถุดิบ
มักมีการขนส่
การใชพลังงงาน
กิจกรรมการขนสง
เกิและจั
ดขยะของเสี
ย และมลพ�ษ
และจัดดเก็
เก็บบวัวัตตถุถุดดิบิบ
พรอมกับการปลอย
ารใชพลังงาน
มัมักกมีกมีกากซเร�
ารใช้พลั
งงาน
อนกระจก
เกิดเชืขยะของเสี
ย
และมลพ�
้อเพลิง เกิดขยะ ษ
พรอมกับการปลอย
ของเสี
ย และมลพิษ
กาซเร�อนกระจก

รวมถึง
ก๊าซเรือนกระจก

การปฏิบัติการ
Operations

การปฏิบัติการ
Operations

กิจกรรมการผลิตสินคา
กรรม
และบร�กิกจารมั
กเกี่ยวของ
โดยตรงกั
บสิการใช
การผลิ
ต
นค้า
กิจกรรมการผลิตสินคา
พลั
ง
งาน
การใช
นก้ำ
และบริ
ก
ารมั
และบร�การมักเกี่ยวข
อง
การสรางขยะ
โดยตรงกั
บการใช
เกี่ของเสี
ยวข้ยอและมลพ�
งโดยตรง
ษ
งงาน การใชงงาน
น้ำ
กับพลั
การใช้พลั
รวมถึ
งการปลอย
การสรางขยะ
กาการใช้น�
ซเร�อนกระจก
้ำ
ของเสีย และมลพ�ษ
การสร้
า
งขยะ
ของเสี
รวมถึงการปลอย ย
ษ
กและมลพิ
าซเร�อนกระจก

รวมถึงการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

โลจ�สติกสขาออก
Outbound
Logistics

การบร�การ

การตลาด
และการขาย

การบร�การ

Marketing &
Sales

โลจ�สติกสขาออก

Outbound
Logistics
กิจกรรมการขนสง
หร�กิอสจงกรรม
มอบสินคา
และบร�
การสูลงูกคา
การขนส่
กิจกรรมการขนสง
พลังงาน
หรืมัหร�กอมีส่อกสงารใช
มอบสิ
งมอบสินนคค้าา
เชื้อเพลิง เกิดขยะ ของเสีย
และบร�กการสู
ารสูล่ลูกูกคค้าา
และบริ
และมลพ�ษ รวมถึง
มั
ก
มี
ก
ารใช
พลังงงาน
มักมีกกาซเร�
ารใช้พลั
งาน
อนกระจก
เชื้อเพลิง เกิดขยะ ของเสีย
เชืและมลพ�
้อเพลิงษเกิรวมถึ
ดขยะง
ของเสี
ย และมลพิ
กาซเร�
อนกระจก ษ

การตลาด
และการขาย

Marketing &
Sales
กิจกรรมการตลาด
กิจกรรมผูบร�โภค
และการขายสู
มั
ก
มี
การใชพลังงาน
การตลาดและการขาย
กิจกรรมการตลาด
สร
สู่ผู้บริาโงของเสี
ภค ผมัูบกยร�มีโภค
และการขายสู
และกาซเร�อนกระจก
มัการใช้พลั
กมีการใชพงลังาน
งงาน
สร
า
งของเสี
สร้างของเสียย
และกาซเร�อนกระจก

และก๊าซเรือนกระจก

รวมถึง
ก๊าซเรือนกระจก

Service
Service

กิจกรรมการใชสินคา
กรรมบร�โภค
และบร�กิกจารของผู
มั
ก
มี
ก
ารใช
งาน
การใช้สิ
นพค้าลังและ
กิจกรรมการใชสินคา
การใช
น
ำ
้
การสร
า
งขยะ
บริและบร�
การของผู้บริ
การของผูบร�โภค
โภค
ของเสีย และมลพ�ษ
กกมีการใช้พลั
ารใชพลังงงาน
มักมัมีรวมถึ
งาน
งการปลอย
การใชการใช้น�
น้ำ การสร
ำ้ างขยะ
กาซเร�อนกระจก
ของเสีย และมลพ�ษ
การสร้
างขยะ
รวมถึงการปลอย
ของเสี
ย
และมลพิ
กาซเร�อนกระจก ษ

รวมถึงการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

รูปที่ 5.1: ตัวอยางการว�เคราะหหวงโซคุณคาและผลกระทบดานสิ�งแวดลอม
รูปที่ 5.1: ตัวอยางการว�เคราะหหวงโซคุณคาและผลกระทบดานสิ�งแวดลอม

รูปที่ 5.1 ตัวอย่างการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อวิเคราะห์ตามห่วงโซ่คุณค่า จะเห็นได้ว่าสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธุรกิจอย่างมาก ธุรกิจจึง
ควรตระหนักอยู่เสมอว่าสิ่งแวดล้อมมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อความอยู่รอดของธุรกิจ
เมื่อสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า
ของธุรกิจ ธุรกิจจะสามารถมองเห็นว่าประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนที่เป็นพื้นฐานในมิติสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยเรื่องพลังงาน
น้ำ ขยะ ของเสีย และมลพิษ และก๊าซเรือนกระจก
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ตัวอยางการว�เคราะหหวงโซคุณคา
นคสํุณาคัค่าญและประเด็
ดานสิน�งสำแวดล
ม ่งแวดล้อม
ตัวอย่างการวิและประเด็
เคราะห์ห่วงโซ่
�คัญด้อานสิ
หวงโซคุณคา
ของธุรกิจ

โลจ�สติกสขาเขา
Inbound
Logistics

ตัวอยาง
ผูมีสวนไดเสีย
ที่เกี่ยวของ

คูคา

การปฏิบัติการ
Operations

โลจ�สติกสขาออก
Outbound
Logistics

การตลาด
และการขาย

Service

Marketing &
Sales

คูคา

พนักงาน

การบร�การ

ลูกคา

ชุมชน

คูแขง

หนวยงานกํากับดูแล

ผูถือหุน

การใชพลังงาน

ประเด็น
ดานสิ�งแวดลอม
ที่เกี่ยวของ

การใชนํ้า
การสรางขยะ ของเสีย และมลพ�ษ
GHG

ตัวอยาง
ประเด็นปญหา
ดานสิ�งแวดลอม

การปลอยกาซเร�อนกระจก

ปญหาการใชพลังงานไฟฟา
และเชื้อเพลิงอยางไมรูคุณคา
ปญหาสิ�งแวดลอม
จากการใชพลังงานฟอสซิล

ปญหาขยะมูลฝอยและขยะพลาสติก
ปญหาการกําจัดกากของเสียอุตสาหกรรม
ที่ไมถูกตอง
ปญหามลพ�ษจากฝุนละอองในอากาศ

ปญหาการขาดแคลนนํ้า
ปญหาคุณภาพนํ้าเสื่อมโทรม
ปญหาการเขาถึงแหลงนํ้าอยางไมทั่วถึง
หร�อไมเทาเทียม

ปญหาภาวะโลกรอน
ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ปญหาการปลอยกาซเร�อนกระจก
อยางขาดความรับผิดชอบ

รูปที่ 5.2: ตัวอยางการว�เคราะหหวงโซคุณคาและประเด็นสําคัญดานสิ�งแวดลอม
รูปที่ 5.2 ตัวอย่างการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและประเด็นสำ�คัญด้านสิ่งแวดล้อม
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในบางครั้งธุรกิจอาจละเลยหรือลืมคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมไป ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมอาจไม่ได้สะท้อนราคาหรือ
ต้นทุนออกมาให้เห็นโดยตรงเป็นตัวเลขที่ชัดเจน เช่น ธุรกิจแปรรูปอาหารทะเลอาจคำนวณต้นทุนของปลาที่จับได้เป็นต้นทุน
จากวัตถุดิบ แต่ไม่ได้คำนวณต้นทุนของความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในท้องทะเล เช่น ประโยชน์จากการมีปะการังที่ทำหน้าที่
อนุบาลสัตว์ทะเลขนาดเล็ก ซึ่งส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพในท้องทะเลและความอุดมสมบูรณ์หรือจำนวนปลาที่เป็น
วัตถุดิบของธุรกิจ
อย่างไรก็ดี สิ่งแวดล้อมย่อมสะท้อนให้เห็นต้นทุนหรือราคาที่องค์กรธุรกิจจะต้องจ่ายหรือชดใช้ในระยะยาว เมื่อ
สิ่งแวดล้อมถูกทำลายจนปรากฏเป็นปัญหาขึ้น ปัญหานั้นย่อมส่งผลกระทบต่อตัวธุรกิจเองและผู้มีส่วนได้เสียของธุรกิจ การ
ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องที่ธุรกิจต้องให้ความสำคัญ
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คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน

ในขณะเดียวกัน การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอาจไม่ได้เป็นภาระต้นทุนของธุรกิจเสมอไป แต่อาจช่วยให้ธุรกิจ
สามารถบริหารจัดการต้นทุนการผลิตและพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานของธุรกิจได้ นอกจากนี้ ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถ
บริหารจัดการความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับการยอมรับหรือการต่อต้านจากสังคม
รวมถึงเพิ่มโอกาสในการได้รับแรงสนับสนุนจากลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และสังคม จากการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบอีกด้วย

1.2 สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
		
ปัจจุบันทั่วโลกกำำลังประสบวิกฤตปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในหลายเรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นผลมาจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จำำกัดโดยขาดความรับผิดชอบ จนส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตและการดำำรงชีวิตของ
มนุษย์ ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่างประเด็นปัญหาในมิติสิ่งแวดล้อมที่สำำคัญและจำำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อความอยู่รอดในระยะยาวของธุรกิจ
ปัญหาจากการใช้พลังงานฟอสซิล เช่น น้ำมัน
ถ่านหิน ถ่านไม้ ก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ ซึ่งส่งผล
กระทบเชิงลบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

ปัญหาการกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมที่ไม่
ถูกต้อง ซึ่งมักสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชน
และสังคม

ปัญหาการใช้พลังงานและน้ำอย่างไม่รู้คุณค่า
อันนำไปสู่ความสิ้นเปลืองทรัพยากร

ปัญหามลพิษ เช่น มลพิษทางอากาศ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง
ที่มีอนุภาคขนาดเล็กมากจนสามารถเข้าสู่ระบบ
ทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้
ในระยะยาว

ปัญหาการขาดแคลนน้ำและปัญหาคุณภาพน้ำ
เสื่อมโทรมในหลายพื้นที่ และปัญหาการเข้าถึง
แหล่งน้ำอย่างไม่ทั่วถึงหรือไม่เท่าเทียมกัน ซึ่ง
มักเป็นประเด็นความขัดแย้งระหว่างธุรกิจและ
ชุมชนในท้องถิ่น
ปัญหาขยะมูลฝอยและขยะพลาสติกที่มีปริมาณ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและจำเป็นต้องใช้เวลานาน
ในการย่อยสลายหรือทำลาย

ปัญหาภาวะโลกร้อนและปัญหาการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกอย่างขาดความรับผิดชอบ ซึ่งส่งผล
ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นและนำไปสู่
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในรูปแบบ
ต่างๆ อันส่งผลต่อความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงภัยธรรมชาติ
ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของ
มนุษย์

ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ได้ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อธุรกิจและสังคมในวงกว้าง ทุกคนจึงจำเป็นต้องร่วมมือกัน
จัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจที่ถือว่ามีส่วนสำคัญในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม จึงควรแสดงความรับผิดชอบและมีบทบาทในการแก้ไขและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
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1.3 ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการด�ำเนินธุรกิจ
		
เนื่องจากธุรกิจจำเป็นต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการทำธุรกิจ ธุรกิจจึงควรคำนึงถึงประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศและเกิดเป็นต้นทุนทางสังคมให้น้อยที่สุด
ตัวอย่างประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อมที่เป็นพื้นฐานที่ทุกธุรกิจควรให้ความส�ำคัญ
การบริหารจัดการพลังงาน
การบริหารจัดการน�้ำ
การบริหารจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ
การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

2

การบริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ

2.1 ธุรกิจกับพลังงาน
		
ธุรกิจทุกประเภทจำเป็นต้องอาศัยพลังงานในการประกอบธุรกิจ เมื่อวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ จะเห็นว่าธุรกิจและ
พลังงานมีความเกี่ยวข้องกันอย่างมาก นับตั้งแต่กิจกรรมการขนส่งและจัดเก็บวัตถุดิบ การผลิตสินค้าและบริการ การขนส่งหรือ
ส่งมอบสินค้าและบริการสู่ลูกค้า การตลาดและการขายสู่ผู้บริโภค ไปจนถึงการใช้สินค้าและบริการนั้นของผู้บริโภค ล้วนมีการใช้
พลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการดำเนินธุรกิจด้วยกันทั้งสิ้น
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คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน

ตัวอยางการว�เคราะหหวงโซคุณคา
การพลัหงารจั
งาน
ตัวอย่างการวิและการบร�
เคราะห์ห่วงโซ่หคารจั
ุณค่าด
และการบริ
ดการพลังงาน
หวงโซคุณคา
ของธุรกิจ

ตัวอยาง
ผูมีสวนไดเสีย
ที่เกี่ยวของ

โลจ�สติกสขาเขา
Inbound
Logistics

คูคา

การปฏิบัติการ
Operations

พนักงาน

โลจ�สติกสขาออก
Outbound
Logistics

การตลาด
และการขาย

คูคา

Service

ลูกคา

ชุมชน

คูแขง

หนวยงานกํากับดูแล

ผูถือหุน

ประเด็น
ดานสิ�งแวดลอม
ที่เกี่ยวของ

การบร�การ

Marketing &
Sales

การใชพลังงาน
(ไฟฟาและนํ้ามันเชื้อเพลิง)

ตัวอยาง
ประเด็นปญหา
ดานพลังงาน

ปญหาการใชพลังงานไฟฟา
และเชื้อเพลิงอยางไมรูคุณคา

ปญหาสิ�งแวดลอม
จากการใชพลังงานฟอสซิล

ตัวอยาง
แนวทางการบร�หาร
จัดการพลังงาน

การใชพลังงานอยางรูคุณคา
และบร�หารจัดการพลังงาน
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การพ�จารณาเลือกใช
พลังงานสะอาด หร�อ
พลังงานทดแทน

5.3:ตัตัววอย่
อยาางการวิ
งการว�เเคราะห
คาค่และการบร�
หารจั
ดการพลั
งงานงงาน
รูรูปปทีที่ ่ 5.3
คราะห์หหวงโซ
่วงโซ่คุณ
คุณ
าและการบริ
หารจั
ดการพลั
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.2 ประเภทของพลังงานที่มีผลกระทบส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจ
		
พลังงานหลักที่ธุรกิจโดยทั่วไปจำเป็นต้องใช้ ได้แก่ พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งถือเป็นปัจจัยการผลิตขั้น
พื้นฐานสำหรับทุกธุรกิจ แม้แต่ธุรกิจบริการขนาดเล็ก ก็ยังจำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารสำนักงานและใช้น้ำมันในการขนส่ง
และการเดินทาง สำหรับธุรกิจการผลิตอาจมีการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานอื่นร่วมด้วย เช่น ใช้น้ำมันเตาหรือก๊าซหุงต้มเป็น
เชื้อเพลิงในการผลิตเพิ่มเติมจากการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงในโรงงานและในการขนส่ง จึงอาจกล่าวได้ว่าทุกธุรกิจ
ล้วนจำเป็นต้องพึ่งพาพลังงานและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
นอกจากนี้ การใช้พลังงานนับเป็นต้นทุนการดำเนินงานที่สำคัญ การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนอกจาก
จะช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยควบคุมต้นทุนของธุรกิจอีกด้วย
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2.3 ประเด็นปัญหาส�ำคัญและแนวทางการบริหารจัดการพลังงานส�ำหรับธุรกิจ
		
ประเด็นปัญหาสำคัญที่ธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมควรคำนึงถึงเกี่ยวกับการใช้พลังงาน เช่น ปัญหาการใช้พลังงานไฟฟ้า
และเชื้อเพลิงอย่างไม่รู้คุณค่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานฟอสซิล ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้าง
ผลกระทบเชิงลบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ตัวอย่างประเด็นปัญหา

แนวทางการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน

ปัญหาการใช้พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิง
อย่างไม่รู้คุณค่า อันนำไปสู่ความสิ้นเปลือง
ทรัพยากรและส่งผลกระทบเชิงลบต่อระบบ
นิเวศและสิ่งแวดล้อม

การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและบริหารจัดการพลังงานให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มี
จิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน การปรับกระบวนการผลิตให้ลดการ
ใช้พลังงาน การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดพลังงานและ
ลดการสูญเสียพลังงาน การนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น
การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากจะช่วย
ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยธุรกิจลดต้นทุนการ
ดำเนินงานอีกด้วย

ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงานฟอสซิล
ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อม

การพิจารณาเลือกใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานทดแทน เช่น
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานชีวมวล
เพื่อแทนที่การใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีผลกระทบ
เชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีส่วนทำให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน

3

การบริหารจัดการน�ำ้ เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ

3.1 ธุรกิจกับน�้ำ
		
ธุรกิจส่วนใหญ่มักมีความเกี่ยวข้องกับน้ำในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ แม้แต่ธุรกิจที่ไม่มีกิจกรรมการผลิต
ยังจำเป็นต้องใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคในอาคารสำนักงานและสถานประกอบการ
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คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน

ตัวอยางการว�เคราะหหวงโซคุณคา
ารจั
ดการนํ้าหารจัดการน้ำ�
ตัวอย่างการวิและการบร�
เคราะห์ห่วงโซ่คหุณ
ค่าและการบริ
หวงโซคุณคา
ของธุรกิจ

โลจ�สติกสขาเขา
Inbound
Logistics

ตัวอยาง
ผูมีสวนไดเสีย
ที่เกี่ยวของ

คูคา

ตัวอยาง
แนวทางการบร�หาร
จัดการนํ้า

Operations

พนักงาน

ประเด็น
ดานสิ�งแวดลอม
ที่เกี่ยวของ

ตัวอยาง
ประเด็นปญหา
ดานการใชนํ้า

การปฏิบัติการ

โลจ�สติกสขาออก
Outbound
Logistics

การตลาด
และการขาย

การบร�การ
Service

Marketing &
Sales

คูคา

ลูกคา

ชุมชน

คูแขง

หนวยงานกํากับดูแล

ผูถือหุน

การใชนํ้า
(นํ้าประปาและนํ้าดิบ)

ปญหา
การขาดแคลนนํ้า

ปญหาคุณภาพ
นํ้าเสื่อมโทรม

ปญหาการเขาถึง
แหลงนํ้าอยางไมทั่วถึง
หร�อไมเทาเทียม

การบําบัดนํ้าเสีย
อยางมีประสิทธิภาพ
การใชนํ้าอยางรูคุณคา
และบร�หารจัดการนํ้า
ใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด

การอนุรักษและ
พัฒนาแหลงตนนํ้า

การบร�หารจัดการนํ้า
อยางมีธรรมาภิบาล
และคํานึงถึง
สิทธิชุมชน

รูปรูทีป่ 5.4:
ตัวตัอยวาอย่
งการว�
เคราะห
หวงโซหค่วุณ
หารจัดการนํ
ที่ 5.4
างการวิ
เคราะห์
งโซ่คาคและการบร�
ุณค่าและการบริ
หารจั้าดการน�้ำ

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.2 ประเภทของน�้ำที่มีผลกระทบส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจ
		
ประเภทของน้ำที่ธุรกิจโดยทั่วไปใช้ประกอบด้วยน้ำประปาและน้ำดิบจากแหล่งน้ำต่างๆ ทั้งที่เป็นแหล่งน้ำผิวดิน เช่น
แม่น้ำ ลำธาร อ่างเก็บน้ำ เขื่อน พื้นที่ชุ่มน้ำต่างๆ และแหล่งน้ำใต้ดิน เช่น น้ำบาดาล เป็นต้น
การใช้น้ำำนับเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของธุรกิจ ดังนั้นหากธุรกิจใช้น้ำำอย่างไม่มีประสิทธิภาพ จะทำำให้เกิดต้นทุนสูงขึ้น
รวมทั้งเกิดของเสียจากการใช้น้ำำ ซึ่งหากไม่มีการบริหารจัดการให้เหมาะสม อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจและสังคม
ในวงกว้าง
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3.3 ประเด็นปัญหาส�ำคัญและแนวทางการบริหารจัดการน�้ำส�ำหรับธุรกิจ
		
วิกฤตการณ์น้ำในปัจจุบันสะท้อนประเด็นปัญหาสำคัญ เช่น ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ปัญหาคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม ปัญหา
การเข้าถึงแหล่งน้ำอย่างไม่ทั่วถึงหรือไม่เท่าเทียม เป็นต้น
ตัวอย่างประเด็นปัญหา

แนวทางการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน

ปัญหาการขาดแคลนน้ำำจากการใช้น้ำำอย่างไม่รู้
คุณค่าและความต้องการน้ำำที่เพิ่มขึ้นจากการ
ขยายตัวของภาคธุรกิจและจำำนวนประชากรโลก
ตลอดจนปัญหาภัยธรรมชาติและภาวะโลกร้อน
ที่ทำำให้เกิดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับปริมาณน้ำำ
ในหลายพื้นที่

การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด เช่น การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตสำนึกอนุรักษ์น้ำ
การลดการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ ของการดำเนินธุรกิจ การ
ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ การนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ หรือการนำน้ำที่
ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยลดความ
เสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ำที่มีคุณภาพ แต่ยังช่วยธุรกิจ
ลดค่าใช้จ่ายด้วย

ปัญหาคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม จากการปนเปื้อน
หรือมลพิษในแหล่งน้ำ

การบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการปนเปื้อน
ในแหล่งน้ำ นอกเหนือจากตรวจสอบและป้องกันการปล่อย
น้ำเสียหรือน้ำที่ไม่ได้มาตรฐานออกจากสถานประกอบการ ซึ่ง
เป็นข้อบังคับพื้นฐานทางกฎหมาย
การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งต้นน้ำเพื่อฟื้นความอุดมสมบูรณ์
ของแหล่งน้ำและพัฒนาคุณภาพน้ำที่จะนำไปใช้ในกระบวนการ
ผลิต ซึ่งถือเป็นการลดต้นทุนในกระบวนการผลิตของธุรกิจใน
ทางอ้อม

ปัญหาการเข้าถึงแหล่งน้ำอย่างไม่ทั่วถึงหรือ
ไม่เท่าเทียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนที่ยัง
ประสบปัญหาในการเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด
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4

การบริหารจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ

4.1 ธุรกิจกับขยะ ของเสีย และมลพิษ
		
โดยทั่วไปธุรกิจมีส่วนสร้างขยะ ของเสีย และมลพิษในเกือบทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า เช่น ของเสีย
หรือมลพิษที่เกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนของการได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่งและจัดเก็บวัตถุดิบ การผลิตสินค้าและบริการ การขนส่งสินค้า
สู่ลูกค้า การตลาดและการขายสู่ผู้บริโภค ไปจนถึงการใช้สินค้าและบริการนั้นของผู้บริโภค ธุรกิจจึงต้องให้ความสำคัญกับการบริหาร
จัดการขยะ ของเสีย และมลพิษอย่างจริงจัง เพราะหากไม่จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ อาจส่งผลเสียหายจากการละเมิดกฎหมายหรือ
ไม่ได้รับการยอมรับให้ประกอบธุรกิจจากชุมชนและสังคมที่ได้รับความเดือดร้อนได้

ตัวอยางการว�เคราะหหวงโซคุณคา
และการบร�
ย และมลเสี
ตัวอย่างการวิ
เคราะห์ห่วหงโซ่ารจั
คุณดค่าการขยะ
และการบริของเสี
หารจัดการขยะ
ของเสียย และมลพิษ

หวงโซคุณคา
ของธุรกิจ

ตัวอยาง
ผูมีสวนไดเสีย
ที่เกี่ยวของ

โลจ�สติกสขาเขา
Inbound
Logistics

คูคา

การปฏิบัติการ
Operations

พนักงาน

โลจ�สติกสขาออก
Outbound
Logistics

การตลาด
และการขาย

Service

Marketing &
Sales

คูคา

ลูกคา

ชุมชน

คูแขง

หนวยงานกํากับดูแล

ผูถือหุน

ประเด็น
ดานสิ�งแวดลอม
ที่เกี่ยวของ

การบร�การ

การสรางขยะ ของเสีย และมลพ�ษ

ตัวอยางประเด็น
ปญหาดานขยะ
ของเสีย และมลพ�ษ

ปญหาขยะมูลฝอย
และขยะพลาสติก

ปญหาการกําจัดกากของเสีย
อุตสาหกรรมที่ไมถูกตอง

ปญหามลพ�ษจาก
ฝุนละอองในอากาศ

การกําจัดขยะอันตราย
โดยเฉพาะกากของเสีย
อุตสาหกรรมใหถูกตอง

การควบคุมฝุนละออง
ที่แหลงกําเนิด

การลดปร�มาณขยะหร�อของเสีย

ตัวอยาง
แนวทางการบร�หาร
จัดการขยะ ของเสีย
และมลพ�ษ

การปรับรูปแบบของผลิตภัณฑ
บรรจ�ภัณฑ หร�อโมเดลธุรกิจ
การมีสวนสรางจ�ตสํานึกและ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบร�โภค

่ 5.5ตัตัววอยอย่างการว�
างการวิ
เคราะห์
ค่าและการบริ
ดการขยะ
ย และมลพิ
ษ
รูรูปปทีที่ 5.5:
เคราะห
หวหงโซ่วงโซ่
คุณคคุณ
าและการบร�
หารจัหดารจั
การขยะ
ของเสียของเสี
และมลเสี
ย
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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4.2 ประเภทของขยะ ของเสีย และมลพิษทีม่ ผี ลกระทบส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจ
		
ประเภทของขยะ ของเสีย และมลพิษที่ธุรกิจควรรู้เพื่อให้สามารถบริหารจัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเหมาะสม
ขยะมูลฝอย
สามารถแบ่งตามลักษณะทางกายภาพของขยะหรือของเสียแบ่งได้เป็น 4 ประเภท5
		 (Compostable waste) คือ ขยะที่
• ขยะย่อยสลาย
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุ
เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถนำมาหมักทำปุ๋ยได้
ที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็น
เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เป็นต้น
เคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจทำให้เกิดอันตรายแก่
• ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) คือ ของเสียบรรจุ
บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม เช่น ถ่าน
ภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้
ไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์
ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก
เคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสารกำจัดศัตรูพืช กระป๋อง
กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT กระป๋องเครื่องดื่ม เศษโลหะ
สเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น
อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ เป็นต้น
• ขยะทั่วไป (General waste) คือ ขยะประเภทอื่น
• ขยะอันตราย (Hazardous waste) คือ ขยะที่มี
นอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย
องค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ ซึ่ง
มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสำำหรับการนำำ
ได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ถุงพลาสติกเปื้อนเศษ
วัตถุที่ทำให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ทำให้เกิด
อาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอยล์เปื้อนอาหาร เป็นต้น
มลพิษ
สามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม
• มลพิษทางอากาศ เช่น ปัญหาหมอกควันและฝุ่น
สิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ และสุขอนามัย
ละอองที่เกิดจากหลากหลายปัจจัย เช่น การคมนาคม
ของคนในสังคม
ขนส่งและการจราจร การก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูก • มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน เช่น ปัญหาที่
สร้างต่างๆ การเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร การ
เกิดจากเสียงที่ดังเกินความจำเป็น อาจเกิดจากการ
ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งมลพิษทางอากาศ
คมนาคม เครื่องจักรและโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจน
ไม่เพียงแต่มีผลกระทบในเรื่องทัศนวิสัย แต่ยังส่งผล
ภาคครัวเรือน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพและ
กระทบต่อสุขอนามัยของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงาน
มลพิษที่เกิดจากฝุ่นละอองที่มีอนุภาคขนาดเล็กมากจน • มลพิษจากขยะอันตราย เช่น ปัญหาจากของเสีย
สามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อ
อันตรายที่มักเกิดจากการดำเนินงานของโรงงาน
สุขภาพได้ในระยะยาว
อุตสาหกรรมที่มีโลหะหนักและสร้างความปนเปื้อนให้
• มลพิษทางน้ำำ เช่น ปัญหาคุณภาพน้ำำของแหล่งน้ำำจืด
กับดินและพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ ยังอาจเกิดจาก
และแหล่งน้ำำทะเล น้ำำเสียอุตสาหกรรม น้ำำเสีย
ขยะอุตสาหกรรมที่นำเข้ามาจากต่างประเทศในรูปของ
เกษตรกรรม และน้ำำเสียชุมชน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออะไหล่อุตสาหกรรม

5

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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กรมควบคุมมลพิษได้กำำหนดประเภทของธุรกิจที่ถือว่าเป็นแหล่งกำำเนิดมลพิษที่ถูกประกาศกำำหนดให้ต้องถูกควบคุม
การปล่อยมลพิษตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งธุรกิจควรให้ความสำำคัญและปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด

นปััญหาสำำ�คัญ
ั และแนวทางการบริิหารจััดการขยะ ของเสีีย และมลพิิษ
4.3 ประเด็็
สำำ�หรัับธุุรกิิจ
		

ธุรกิจควรตระหนักถึงประเด็นปัญหาขยะ ของเสีย และมลพิษ ซึ่งนับวันจะส่งผลกระทบในวงกว้างในระดับที่รุนแรงมาก
ขึ้นเรื่อยๆ เช่น ปัญหาขยะมูลฝอยและขยะพลาสติกที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัญหาการกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรม
ที่ไม่ถูกต้อง ปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในอากาศ เป็นต้น
ตัวอย่างประเด็นปัญหา

แนวทางการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน

ปัญหาขยะมูลฝอยและขยะพลาสติกที่มี
ปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและจำเป็น
ต้องใช้เวลานานในการย่อยสลายหรือ
ทำลาย

การลดปริมาณขยะหรือของเสีย เช่น หลีกเลี่ยงการสร้างขยะ นำทรัพยากร
กลับไปใช้ซ้ำ หรือรีไซเคิลขยะ ด้วยการปรับกระบวนการดำเนินงานให้เกิด
ของเสียและต้นทุนทางธรรมชาติให้น้อยที่สุด
นอกจากนี้ ธุรกิจยังควรส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตสำำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบจากการสร้างขยะ ของเสีย และมลพิษ
เช่น รณรงค์ให้พนักงานคิดก่อนใช้เพื่อลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะเพื่อ
นำำกลับไปใช้ซ้ำำหรือรีไซเคิล
การปรับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ หรือโมเดลธุรกิจ เพื่อส่งเสริม
ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular economy) และลดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมุ่งให้ความสำำคัญกับการเลือกใช้วัสดุ การออกแบบผลิตภัณฑ์
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกระบวนการที่เกี่ยวข้องตลอดวงจรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์ เพื่อทำำให้การใช้ทรัพยากรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นำำไปสู่การ
ปราศจากของเสียและมลพิษตลอดทั้งกระบวนการผลิตและการใช้สินค้าและ
บริการ ซึ่งนอกจากจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังยกระดับประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากรของธุรกิจอีกด้วย เช่น นำำวัตถุดิบที่ผ่านการผลิตและการ
บริโภคแล้วกลับมาใช้งานซ้ำำโดยเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่
เปลี่ยนลักษณะของระบบการผลิตจาก Make > Use > Dispose เป็น Make >
Use > Return อย่างไรก็ดี ธุรกิจจำำเป็นต้องลงทุนและปรับกระบวนการผลิต
ให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถนำำวัตถุดิบที่ใช้แล้วกลับมาใช้ในการผลิตใหม่ได้
การมีส่วนสร้างจิตสำำนึกและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคให้
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งผล
กระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด รวมถึงส่งเสริมให้ผู้บริโภค
มีส่วนร่วมคัดแยกและจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างถูกวิธี เพื่อส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง
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103
ตัวอย่างประเด็นปัญหา

แนวทางการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน

ปัญหาการกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรม
ที่ไม่ถูกต้อง เช่น การลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายในพื้นที่
สาธารณะหรือทิ้งรวมกับบ่อฝังกลบขยะ
มูลฝอยทั่วไป

การกำจัดขยะอันตราย โดยเฉพาะกากของเสียอุตสาหกรรมให้ถูกต้อง
สำหรับธุรกิจที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรมซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายโรงงานและกฎหมายวัตถุอันตราย โดยควรวางระบบการกำจัด
กากอุตสาหกรรมทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ และกำจัดกากของเสีย
อุตสาหกรรมอันตรายให้ถูกต้องโดยโรงงานรับกำจัดขยะพิษที่ได้รับ
ใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และหลีกเลี่ยงการก่อมลพิษและการสร้างความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาวะและความปลอดภัยของพนักงานและ
ชุมชนใกล้เคียง ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ
และภาพลักษณ์ขององค์กร

ปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในอากาศ ซึ่ง
ส่งผลกระทบในวงกว้างจนมีผลกระทบ
ต่อสภาพความเป็นอยู่ของคนในสังคม

การควบคุมฝุ่นละอองที่แหล่งกำเนิด เช่น การควบคุมการปล่อยอากาศ
เสีย ฝุ่นละออง และควันไฟออกจากโรงงานอุตสาหกรรม การดูแล
รักษาเครื่องยนต์และปรับปรุงคุณภาพสารเผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเผาไหม้เชื้อเพลิงของเครื่องจักรและยานพาหนะ การ
ป้องกันการสร้างฝุ่นละอองจากการก่อสร้างอาคารและถนนโดยใช้ผ้าใบหรือ
วัสดุคลุมรถให้มิดชิดและทำความสะอาดล้อรถบรรทุก การจำกัดพื้นที่
เขตก่อสร้างให้ชัดเจนพร้อมทั้งมีวัสดุคลุมหรือกั้นบริเวณก่อสร้างให้
เรียบร้อย เป็นต้น
นอกจากนี้ ธุรกิจควรดูแลสุขภาวะและความปลอดภัยให้แก่พนักงานและ
แรงงานให้มั่นใจว่าไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ
โดยอาจติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบำบัดอากาศเสียภายในอาคาร หรือ
ใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นใดเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศ ตลอดจน
กำหนดให้มีการสวมหน้ากากที่มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคฝุ่น
ละอองที่สร้างมลพิษในอากาศ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาวะและความ
ปลอดภัยของพนักงาน
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คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน

5

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ

5.1 ธุรกิจกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
		
ธุรกิจทุกประเภทมีส่วนสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเกือบทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่
คุณค่าของธุรกิจ เช่น ก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการใช้เชื้อเพลิงในการขนส่งวัตถุดิบ การผลิตสินค้าและบริการที่มีการใช้ไฟฟ้า
เชื้อเพลิง หรือสารเคมีต่างๆ การขนส่งสินค้าไปสู่ลูกค้าที่อาจต้องใช้พาหนะหรือการเดินทางด้วยเชื้อเพลิง ไปจนถึงการใช้สินค้า
และบริการนั้นของผู้บริโภคเองที่มักใช้ไฟฟ้าหรือเชื้อเพลิงร่วมด้วย

ตัวอยางการว�เคราะหหวงโซคุณคา
และการบร�
หารจั
การกาซเร�
ตัวอย่างการวิ
เคราะห์ห่วงโซ่
คุณค่ด
าและการบริ
หารจัอดนกระจก
การก๊าซเรือนกระจก

หวงโซคุณคา
ของธุรกิจ

ตัวอยาง
ผูมีสวนไดเสีย
ที่เกี่ยวของ

โลจ�สติกสขาเขา
Inbound
Logistics

คูคา

ประเด็น
ดานสิ�งแวดลอม
ที่เกี่ยวของ

การปฏิบัติการ

โลจ�สติกสขาออก

Operations

Outbound
Logistics

พนักงาน

การตลาด
และการขาย

Service

ลูกคา

คูคา

ชุมชน

คูแขง

หนวยงานกํากับดูแล

ผูถือหุน

GHG

การบร�การ

Marketing &
Sales

การปลอยกาซเร�อนกระจก (ทางตรงและทางออม)

ปญหาภาวะโลกรอน
ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ปญหาการปลอยกาซเร�อนกระจก
อยางขาดความรับผิดชอบ

ตัวอยาง
ประเด็นปญหา
ดานกาซเร�อนกระจก

ตัวอยางแนวทาง
การบร�หารจัดการ
กาซเร�อนกระจก

การลดการปลอย
กาซเร�อนกระจก

การจัดทํา
คารบอนฟ�ตพร��นท
(Carbon footprint)

การชดเชยคารบอน
และการซื้อขาย
คารบอนเครดิต

ที่ 5.6:
วอย
างการว�เคราะห์
เคราะหหห่ววงโซ
หารจั
ดการก
าซเร�าอซเรื
นกระจก
รูปรูทีป่ 5.6
ตัวตัอย่
างการวิ
งโซ่คคุณุณคค่าาและการบร�
และการบริ
หารจั
ดการก๊
อนกระจก
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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5.2 ประเภทของก๊าซเรือนกระจกที่มีความเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
		
ก๊าซเรือนกระจกเป็นกลุ่มก๊าซในชั้นบรรยากาศที่มีคุณสมบัติกักเก็บและดูดซับคลื่นความร้อนหรือรังสีอินฟาเรดได้ดี
จึงช่วยรักษาสมดุลของอุณหภูมิในบรรยากาศของโลกให้คงที่ในช่วงกลางวันและกลางคืน ทำให้โลกมีอุณหภูมิพอเหมาะกับ
การดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิต แต่หากมีปริมาณก๊าซเรือนกระจกสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศมากเกินไป จะทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นและ
เกิดเป็นภาวะเรือนกระจก อันนำไปสู่ปัญหาภาวะโลกร้อนได้
ตัวอย่างก๊าซเรือนกระจกที่นานาชาติให้ความสำคัญและมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) นับเป็นก๊าซเรือน
ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) เป็นก๊าซในธรรมชาติที่มี
กระจกที่ถูกปลดปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโลกมากที่สุด
แหล่งกำเนิดมาจากแบคทีเรียและการย่อยสลายของ
จึงเป็นตัวการที่ทำให้เกิดการสะสมพลังงานความร้อน
ซากพืชซากสัตว์ตามธรรมชาติ อย่างไรก็ดี การเผาเศษ
ในชั้นบรรยากาศ ซึ่งมนุษย์เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้
วัสดุและเชื้อเพลิงต่างๆ และการประกอบอุตสาหกรรม
เกิดการสร้างและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก
เป็นกิจกรรมหลักของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดการปลดปล่อย
กิจกรรมต่างๆ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลและ
ก๊าซไนตรัสออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศโลก
การตัดไม้ทำลายป่า
กลุ่มก๊าซฟลูออริเนต เป็นกลุ่มก๊าซที่ภาคอุตสาหกรรม
ก๊าซมีเทน (CH4) เป็นก๊าซที่เกิดจากการย่อยสลาย
มักใช้เป็นสารทำความเย็น ตัวทำละลาย และสารตั้งต้น
ของซากสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งที่เกิดตามธรรมชาติและที่
ในการผลิต เช่น ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6)
เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะภาคธุรกิจ เช่น
ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFC) ก๊าซเพอร์ฟลูออ
การกำจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบ การเผาไหม้เชื้อเพลิง
โรคาร์บอน (PFC) และก๊าซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์
การทำเกษตรกรรมและฟาร์มปศุสัตว์
(NF3) เป็นต้น

ประเภทของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีผลกระทบส�ำคัญต่อ
5.3 การด�ำเนิ
นธุรกิจ
		

โดยทั่วไปธุรกิจภาคการผลิตมักมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งในทางตรงและทางอ้อม ในขณะที่ธุรกิจภาคบริการ
อาจสร้างผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทางอ้อมเป็นหลัก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดของก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อย
ออกมา
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope of emission) สามารถจัดประเภทได้เป็น 3 กลุ่ม
Scope การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงจากการผลิต
Scope การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมอื่นๆ เช่น การ
ไฟฟ้า ความร้อน หรือไอน้ำ การปล่อยก๊าซเรือน
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทางธุรกิจ
กระจกจากกระบวนการผลิต การรั่วไหลระหว่าง
ระหว่างองค์กรและผู้ผลิตภายนอกองค์กร เช่น การ
กระบวนการ และการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากการขนส่ง
ว่าจ้างผลิตและบริการ (Outsource) การบำบัดของเสีย
ที่เกิดจากยานพาหนะของบริษัท
และซากผลิตภัณฑ์ของบริษัท การขนส่งที่ไม่ได้เกิด
จากยานพาหนะของบริษัท เช่น การขนส่งโดยผู้ผลิต
Scope การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากการซื้อ
วัตถุดิบ การเดินทางของพนักงานด้วยพาหนะที่
พลังงานมาใช้ เช่น พลังงานไฟฟ้า พลังงานไอน้ำ
ไม่ใช่สินทรัพย์ของบริษัท และการปล่อยก๊าซเรือน
พลังงานความร้อน เป็นต้น
กระจกจากสินทรัพย์ที่เช่ามา (Leased asset) หรือ
แฟรนไชส์ (Franchise) เป็นต้น

1

3

2
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ประเด็็นปััญหาสำำ�คััญและแนวทางการบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก
5.4
kkk สำำ�หรัับธุุรกิิจ
		

นับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรม การสะสมของก๊าซเรือนกระจกมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นกว่าในอดีตอย่างมหาศาล
จนส่งผลกระทบต่อทั้งสภาพอากาศ สภาพแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตในวงกว้าง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ภาวะ
โลกร้อน และโรคภัยต่างๆ ที่มาพร้อมกับมลพิษทางอากาศ การขาดแคลนอาหารและน้ำ รวมถึงการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่
นับวันจะทวีความรุนแรงและสร้างความเสียหายเพิ่มมากขึ้น
ประเด็นปัญหาสำคัญที่ธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมควรคำนึงถึงเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก เช่น ปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างขาดความรับผิดชอบ เป็นต้น
ตัวอย่างประเด็นปัญหา

ปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate change) และ
ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างขาด
ความรับผิดชอบ

แนวทางการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการปรับกระบวนการผลิตและ
การดำำเนินงานของธุรกิจให้ลดการใช้พลังงานและสารเคมีที่ก่อให้เกิด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การพิจารณาเลือกใช้พลังงานสะอาดทดแทน
พลังงานฟอสซิล การพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน การหลีกเลี่ยง
การเดินทาง การขนส่ง และกิจกรรมต่างๆ ที่ทำำให้เกิดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก รวมถึงการใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี เพื่อลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกใน Scope 1 Scope 2 และ Scope 3 อย่างจริงจัง สอดคล้อง
กับที่ประชาคมโลกได้กำำหนดเป้าหมายร่วมกันว่า จะรักษาระดับ
อุณหภูมิเฉลี่ยโลกไม่ให้สูงเกิน 2 องศาเซลเซียสจากช่วงก่อนการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม
นอกจากนี้ บริษัทยังควรส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ปลูกฝัง
จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยสร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนให้
พนักงานมีส่วนช่วยลดผลกระทบที่เกี่ยวกับปัญหาภาวะโลกร้อนและ
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon footprint) จากการดำเนินงาน
ของธุรกิจ จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการติดตาม ประเมินผล
และบริหารจัดการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
กิจกรรมการดำเนินงานของธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งธุรกิจอาจจัดให้มี
กระบวนการตรวจสอบและทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอก เพื่อสร้าง
ความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสของการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของธุรกิจ
การชดเชยคาร์บอนและการซื้อขายคาร์บอนเครดิต เพื่อลดผลกระทบ
จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เมื่อธุรกิจได้พยายามหลีกเลี่ยงและลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเต็มที่แล้ว
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ทิง้ ท้าย
ธุรกิจควรบริหารจัดการประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมเรื่องการบริหารจัดการพลังงาน
การบริหารจัดการน้ำ การบริหารจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ และการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยธุรกิจควร
พิจารณาบริบทในการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนา
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานและบริหารต้นทุนในการประกอบธุรกิจในระยะยาว อีกทั้งยังมีส่วนช่วยแก้ไขหรือบรรเทา
ผลกระทบจากสถานการณ์และประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นอีกด้วย
นอกจากนี้ ธุรกิจยังควรให้ความสำคัญกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนในด้านสังคม ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน
และศักยภาพในการแข่งขันและเติบโตของธุรกิจด้วยเช่นกัน โดยจะได้กล่าวถึงโดยละเอียดในบทที่ 6

ตัวอย่างคู่มือและแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
• มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001: 2015 โดย International Organization for
Standardization (ISO) (ปี 2558) ให้กรอบและแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กร
ทุกประเภท โดยพิจารณาประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการ เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร
• มาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO5001: 2018 โดย International Organization for
Standardization (ISO) (ปี 2561) ให้กรอบและแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการพลังงานสำหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า และองค์กรต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานและ
การอนุรักษ์พลังงาน
• มาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ International Water Stewardship Standard โดย Alliance for
Water Stewardship (ปี 2557) นำเสนอวิธีการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนสำหรับองค์กร หน่วยงาน หรือธุรกิจ
ทุกขนาดอย่างเป็นขั้นตอน ครอบคลุมกระบวนการสำคัญ 6 กระบวนการ ตั้งแต่การกำหนดนโยบายและประกาศ
เจตนารมณ์หรือความมุ่งมั่นขององค์กร การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลกระทบ ความเสี่ยง และโอกาส
ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนและนำแผนดังกล่าวไปปฏิบัติจริง การประเมินผลการ
ดำเนินงาน ไปจนถึงการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
• มาตรฐานสากลด้านการรายงานก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กร The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate
Accounting and Reporting Standard โดย World Business Council for Sustainable Development และ
World Resources Institute (ปี 2547) นำเสนอคู่มือและเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยให้องค์กรสามารถปฏิบัติตาม
มาตรฐานการตรวจวัดและรายงานก๊าซเรือนกระจก
• แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) (ปี 2561) นำำเสนอหลักคิดและแนวทางในการประเมินและวัดผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสร้าง
ความชัดเจนและความสอดคล้องในการคำำนวณหาปริมาณ การติดตามตรวจสอบ การรายงานผล และการทวนสอบ
บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

63-06-056 088-107 SD Manual 20-7_J-Uncoated-dic2019.indd 107

20/7/2563 BE 10:45

108

คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน

คุณชลธร ด�ำรงศักดิ์
ผู้้�เชี่่�ยวชาญพิิเศษ
ด้้านบรรษััทภิิบาลและความยั่่�งยืืน
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

ระบบนิิเวศที่่�กลมกลืืนเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�จะทำำ�ให้้ธุุรกิิจและสัังคมอยู่่�ร่่วมกััน
อย่่างยั่่ง� ยืืน  ซึ่่ง� ธุุรกิิจต้้องออกแบบระบบนิิเวศตามลัักษณะของแต่่ละธุุรกิิจโดยคำำ�นึึงถึึง
แต่่ละกลุ่่�มสัังคมที่่เ� กี่่ย� วข้้องคืือ ลููกค้้า พนัักงาน คู่่�ค้า ้ ชุุมชน และสัังคม ซึ่่ง� หมายถึึงธุุรกิิจ
ต้้องจััดทำำ�กระบวนการที่่จ� ะทำำ�ให้้แต่่ละกลุ่่�มสัังคมมีีความพึึงพอใจที่่จ� ะอยู่่�ร่ว่ มกัับธุุรกิิจ
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บทที่

6

ความรับผิผิดดชอบของธุ
ชอบของธุรรกิกิจจ
ในมิ
ในมิตติสิสังังคม
คม
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คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน

สรุปสรุ
สาระสำ�คั
ญของบทที
่6 ่6
ปสาระสํ
าคัญของบทที
ธุุรกิิจธุควรดำำ
�เนิินาธุุเนิรนกิิธุจรอย่่
งมีีาคงมีวามรัั
บผิิบดผิชอบโดยคำำ
�นึึางนึถึึงงถึประเด็็
สัังงคมที่่
รกิจควรดํ
กิจาอย
ความรั
ดชอบโดยคํ
งประเด็นด้
นด้าน
านสั
คมที�เ่ กี่่�กีย่ วข้้
วของ
และกำำและกํ
�หนดแนวทางบริิ
หารจัั
ดกาดการเพ�
รเพื่่�อลดผลกระทบด้้
สัังงคมอย่่
าหนดแนวทางบร�
หารจั
่อลดผลกระทบดานานสั
คมอยาางจริิ
งจร�งงจััจังง

ตัวอยาง
ประเด็นปญหา
ดานสังคม

ประเด็ประเด็
นด้านสั
ององ
นlสังคมที
งคมที่เกี่เ่ยกีวข้
่ยวข

การปฏิบัติตอ
พนักงาน

ความรับผิดชอบ
ตอลูกคา

ปญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน

การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติดานสิทธิมนุษยชน และมีกระบวนการตรวจสอบ
ใหมั่นใจวา มีการปฏิบัติตอพนักงานและแรงงงานอยางเปนธรรม
ไมมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดหวงโซอุปทาน

ปญหาความไมเทาเทียมกัน
และการเลือกปฏิบตั ิ

การเคารพสิทธิมนุษยชนโดยคำนึงถึงความเสมอภาคและความหลากหลาย

ปญหาการสูญเสีย
ความสามารถในการแขงขัน
ของธุรกิจ ที่ไมสามารถ
ปรับตัวใหตอบโจทย
ความตองการของลูกคา
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว

การพัฒนาความพ�งพอใจของลูกคาและสรางความผูกพันในระยะยาว

ปญหาการละเมิดสิทธิ
ของผูบร�โภคและ
การขาดจ�ตสำนึก
ในการผลิตและการบร�โภค
อยางมีความรับผิดชอบ
ปญหาการดำเนินงานของ
คูค า ทีข่ าดความรับผิดชอบ

การบร�หารจัดการ
คูคา

การพัฒนา
ชุมชนและสังคม

ตัวอยาง
แนวทางการ
บร�หารจัดการ

การตลาดและการขายที่เปนธรรม

การบร�หารจัดการหวงโซอุปทานอยางยั่งยืน

ปญหาการขาดศักยภาพ
ในการเติบโตและแขงขันได
ในระยะยาวของคูคา

การปรับรูปแบบของผลิตภัณฑ
บรรจ�ภัณฑ หร�อโมเดลธุรกิจ
เพ�่อตอบโจทยความตองการของลูกคา

การจัดซื้อจัดจางสีเข�ยว

การพัฒนาศักยภาพใหแกคูคาในระยะยาว

การบร�หารจัดการผลกระทบจากการดำเนินงาน
เพ�่อปองกันความขัดแยงกับชุมชน

ปญหาความขัดแยง
ระหวางชุมชนและธุรกิจ
อันเนื่องมาจากผลกระทบ
การดำเนินงานของธุรกิจ
ที่กอใหเกิดความเดือดรอน
แกชุมชนและสังคม

การพัฒนาคุณภาพชีว�ตของคนในชุมชน
ใหสามารถพ�่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
การมีสวนรวมสรางสรรคสังคมที่นาอยูรวมกัน

สรุปบทที่ 6
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บทที่
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ความรับผิดชอบของธุรกิจ
ในมิติสังคม

ทุกภาคส่วนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือภาคประชาสังคม ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับสังคมเสมอ เพราะเรา
ทุกคนล้วนเป็นทั้งผู้สร้างผลกระทบและได้รับผลกระทบจากสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การแสดงความรับผิดชอบและมีส่วนร่วม
ดูแลผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ในสังคมจึงเป็นบทบาทที่ทุกภาคส่วนควรยึดถือปฏิบัติ โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่มีศักยภาพในการสร้าง
ผลกระทบได้ในวงกว้าง มักได้รับความคาดหวังว่าจะมีส่วนสร้างการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพชีวิตของคนในสังคม

1

ภาพรวมประเด็นสำ�คัญด้านสังคมที่มีผลต่อการดำ�เนินธุรกิจ

1.1 ธุรกิจกับสังคม
		
ธุรกิจมีความเกี่ยวข้องกับ “คน” ตลอดทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจ เช่น พนักงานเป็นผู้ขับเคลื่อนทำให้ธุรกิจเดินหน้า
ไปได้ ลูกค้าเป็นผู้ที่ทำให้การมีอยู่ของธุรกิจมีความหมาย คู่ค้าคือคนหรือองค์กรที่ธุรกิจค้าขายด้วย ชุมชนและสังคมคือกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสียที่มีบทบาทสำคัญในการยอมรับให้ธุรกิจสามารถเข้ามาดำเนินงานในท้องถิ่น
เมื่อวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ จะเห็นได้ว่าธุรกิจจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับคนในทุกกิจกรรม ตั้งแต่การคัดเลือกคู่ค้า
ที่จะมาทำธุรกิจด้วยว่าจะต้องไม่มีประเด็นปัญหาที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อตัวธุรกิจ ในกิจกรรมการปฏิบัติการหรือการผลิต
ธุรกิจควรคำนึงถึงการดูแลพนักงานและแรงงานอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงผลกระทบจากการดำเนินงานที่อาจส่งผล
ต่อคนในชุมชนและสังคม สำหรับการขนส่งและกระจายสินค้าไปสู่คลังสินค้าหรือไปสู่ลูกค้า ธุรกิจควรคำนึงถึงความปลอดภัย
ของพนักงานและแรงงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลกระทบในการคมนาคมของชุมชนแวดล้อมอีกด้วย ในกิจกรรมการขายและการ
ตลาด นอกจากจะมุ่งรักษาความพึงพอใจของลูกค้าและพยายามตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแล้ว ธุรกิจยังต้องคำนึงถึงการ
ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคด้วย
นอกจากนี้ ธุรกิจควรตระหนักว่าธุรกิจไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ในสังคมที่ล้มเหลว ธุรกิจจึงควรมีส่วนร่วมดูแล
และพัฒนาสังคม ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวด้วย ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก และอยู่ในอุตสาหกรรม
ใดก็ตาม
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ตัวอยางการว�เคราะหหวงโซคุณคา
และผลกระทบด
นสังคม านสังคม
ตัวอย่างการวิ
เคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าา
และผลกระทบด้
หวงโซคุณคา
ของธุรกิจ

ตัวอย่าง
ตัวอยาง
ผลกระทบ
ผลกระทบ
ด้านสังคม
ดานสังคม
จากกิ
จากกิจจกรรม
กรรม
ในห่
ุณคค่าา
ในหววงโซ่
งโซคคุณ

โลจ�สติกสขาเขา
Inbound
Logistics

กิจกรรม
การคัดเลือกคูคาวา
มีกรณีพ�พาท
ดานสังคมหร�อ
สิ�งแวดลอม
หร�อไม เชน การใช
แรงงานเด็กหร�อ
แรงงานบังคับ
กอนจะซื้อสินคา
หร�อบร�การ

การปฏิบัติการ
Operations

กิจกรรมการผลิต
มักเกี่ยวของโดยตรง
กับพนักงานและ
แรงงานของธุรกิจเอง
และของคูคา
ซึ่งอาจมีการละเมิด
สิทธิมนุษยชน
และสิทธิแรงงาน
การเลือกปฏิบัติ
นอกจากนี้
กระบวนการผลิต
ยังอาจสราง
ผลกระทบ
ตอชุมชนและสังคม

โลจ�สติกสขาออก
Outbound
Logistics

การตลาดและ
การขาย
Marketing &
Sales

การบร�การ
Service

กิจกรรมการขนสง กิจกรรมการตลาด
กิจกรรมการใช
หร�อสงมอบสินคา
และการขาย
สินคาและบร�การของ
และบร�การสูลูกคา
มักเกี่ยวของ
ผูบ ร�โภคที่คำนึงถึง
มักเกี่ยวของกับ
กับการสราง
ผลกระทบ
ความปลอดภัยของ ความพ�งพอใจของ
ดานสังคมและ
พนักงานและแรงงาน ลูกคา การขายและ
สิ�งแวดลอม
ทั้งของตัวธุรกิจเอง การตลาดที่คำนึงถึง มากข�้น อาจเปนผล
และของคูคา
ผลประโยชน
ใหธุรกิจตองปรับตัว
การสรางผลกระทบ ในระยะสั้นจนละเลย โดยเปลี่ยนรูปแบบ
ในการคมนาคม
เร�่องจร�ยธรรมและ
ของผลิตภัณฑ
ของชุมชนแวดลอม เปนธรรมตอลูกคา
บรรจ�ภัณฑ
สถานประกอบการ
หร�อโมเดลธุรกิจ
เพ�่อตอบโจทย
ความตองการ
ของลูกคา

รูปที่ 6.1 ตัวอย่างการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและผลกระทบด้านสังคม
รูปที่ 6.1: ตัวอยางการว�เคราะหหวงโซคุณคาและผลกระทบดานสังคม
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธุรกิจจึงควรให้ความสำคัญกับประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า อย่างไรก็ตาม ธุรกิจ
คงไม่สามารถจัดการกับประเด็นทางสังคมทุกเรื่องได้พร้อมกันเนื่องจากข้อจำกัดทางทรัพยากร ธุรกิจจึงควรมุ่งเน้นไปที่ประเด็น
ทางสังคมที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลัก เช่น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และสังคม ได้รับผลกระทบหรือส่งผลกระทบอย่างมี
นัยสำคัญต่อการดำเนินงานของธุรกิจก่อน เช่น ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนของพนักงานและแรงงานของตัวธุรกิจเองและของคู่ค้า
การตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การบริหารจัดการคู่ค้าหรือห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน การ
บริหารจัดการผลกระทบจากการดำเนินงานไม่ให้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชุมชนแวดล้อม เป็นต้น
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ตัวอยางการว�เคราะหหวงโซคุณคา
และประเด็
สําคคัุณญ
านสังนคม
ตัวอย่างการวิ
เคราะห์หน่วงโซ่
ค่าด
และประเด็
สำ�คัญด้านสังคม
หวงโซคุณคา
ของธุรกิจ

โลจ�สติกสขาเขา
Inbound
Logistics

ตัวอยาง
ผูมีสวนไดเสีย
ที่เกี่ยวของ

คูคา

การปฏิบัติการ
Operations

การตลาดและ
การขาย

โลจ�สติกสขาออก
Outbound
Logistics

พนักงาน

การบร�การ
Service

Marketing &
Sales

ลูกคา

คูคา

ชุมชน

คูแขง

หนวยงานกํากับดูแล

ผูถือหุน

การปฏิบัติตอพนักงาน
ความรับผิดชอบตอลูกคา

ประเด็น
ดานสังคม
ที่เกี่ยวของ

การบร�หารจัดการคูคา
การพัฒนาชุมชนและสังคม

ปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ปญหาความไมเทาเทียมกันและ
การเลือกปฏิบัติ

ตัวอยาง
ประเด็นปญหา
ดานสังคม

ปญหาการสูญเสียความสามารถในการ
แขงขันของธุรกิจที่ไมสามารถปรับตัว
ใหตอบโจทยความตองการของลูกคา
ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ปญหาการละเมิดสิทธิของผูบร�โภค
และการขาดจ�ตสํานึกในการผลิต
และการบร�โภคอยางมีความรับผิดชอบ

ปญหาการดําเนินงานของคูคา
ที่ขาดความรับผิดชอบตอสังคม
จนสงผลกระทบตอตัวธุรกิจดวย
ปญหาการขาดศักยภาพและความสามารถ
ในการเติบโตและแขงขันไดในระยะยาว
ของคูคา
ปญหาความขัดแยงระหวางชุมชนและ
ธุรกิจอันเนื่องมาจากผลกระทบจาก
การดําเนินงานของธุรกิจที่กอใหเกิด
ความเดือดรอนแกชุมชนและสังคม

รูปรูทีป่ที6.2
และประเด็นนสํสำา�คัคัญญดด้านสั
านสังคม
งคม
่ 6.2:ตัวตัอย่
วอยางการวิ
างการว�เคราะห์
เคราะหหห่ววงโซ่
งโซคุณคค่าและประเด็
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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1.2 สถานการณ์ด้านสังคมในปัจจุบัน
		
ปัจจุบันทั่วโลกกำลังประสบปัญหาด้านสังคมในหลายประเด็น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น
และยังคงมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง และนำไปสู่ความต้องการผลิตและบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ปัญหาช่องว่าง
และความเหลื่อมล้ำในสังคมดูจะยิ่งซับซ้อนและมีผลกระทบในวงที่กว้างขึ้น ประเด็นเรื่องการดูแลสิทธิมนุษยชนและความ
เท่าเทียมกันของคนในสังคมจึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่หลายประเทศกำลังเร่งหาทางแก้ไขอย่างจริงจังเพราะส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในสังคม
สำหรับในประเทศไทย ประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้แรงงานเด็กและปัญหาการค้า
มนุษย์ในห่วงโซ่อุปทาน ถือเป็นประเด็นสำคัญที่ได้รับการจับตามองจากสังคมโลก ซึ่งทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่มีการ
ใช้แรงงานและพนักงานในการดำเนินงาน จำเป็นต้องให้ความสำคัญและบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
ตัวอย่างประเด็นปัญหาในมิติสังคมที่สำคัญและจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อความอยู่รอดในระยะยาวของธุรกิจ
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่าง
ปัญหาการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคและการขาด
ยิ่งเรื่องการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงาน
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากคำนึง
บังคับในห่วงโซ่อุปทาน
ถึงผลประโยชน์ในระยะสั้น ทำให้ละเลยการผลิต
และการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ
ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันและการเลือกปฏิบัติ
จากความแตกต่างทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา
ปัญหาการดำเนินงานของคู่ค้าที่ขาดความ
หรือสถานะทางสังคม
รับผิดชอบต่อสังคม และการขาดศักยภาพและ
ความสามารถในการเติบโตและแข่งขันได้ใน
ปัญหาการสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน
ระยะยาวของคู่ค้า จนส่งผลกระทบต่อตัวธุรกิจ
ของธุรกิจที่ไม่สามารถปรับตัวให้ตอบโจทย์
ด้วย
ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วในปัจจุบัน
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนและธุรกิจ อัน
เนื่องมาจากผลกระทบจากการดำเนินงานของ
ธุรกิจที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชุมชนและ
สังคม
อย่างไรก็ดี การแก้ไขปัญหาทางสังคมในบางเรื่องอาจต้องใช้เวลานานกว่าจะเห็นพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ขึ้นอย่างชัดเจน เนื่องจากปัญหาสังคมโดยทั่วไปมักมีความซับซ้อนในเชิงโครงสร้างและมีผลกระทบที่เชื่อมโยงกันเป็นภาพใหญ่
การมีส่วนร่วมดูแลและแก้ไขปัญหาสังคมจึงจำเป็นต้องอาศัยการดำเนินการในระดับนโยบายและการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีกลยุทธ์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมได้อย่างจริงจัง
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1.3 ประเด็นด้านสังคมที่มีผลต่อการด�ำเนินธุรกิจ
		
เนื่องจากธุรกิจจำเป็นต้องพึ่งพาพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และสังคมในการดำเนินงาน ธุรกิจจึงควรให้ความสำคัญกับ
ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว และบริหารจัดการประเด็นเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำธุรกิจ
โดยปกติ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างคุณค่าร่วมอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ที่เกื้อกูลกัน
ระหว่างธุรกิจและสังคม นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้สามารถเติบโตได้ในระยะยาว
ตัวอย่างประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืนในมิติสังคมที่เป็นพื้นฐานที่ทุกธุรกิจควรให้ความส�ำคัญ
การปฏิบัติต่อพนักงาน
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
การบริหารจัดการคู่ค้า
การพัฒนาชุมชนและสังคม

2

การปฏิบัติต่อพนักงาน

2.1 ธุรกิจกับพนักงาน
		
ธุรกิจทุกประเภทจำเป็นต้องอาศัยพนักงานในการขับเคลื่อนธุรกิจ เมื่อวิเคราะห์ผ่านห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ จะเห็นว่าการ
ปฏิบัติต่อพนักงานส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่กิจกรรมการได้มาซึ่งวัตถุดิบโดยพนักงาน
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ไปจนถึงกิจกรรมการตลาดและการขายสู่ผู้บริโภคโดยพนักงานฝ่ายขายและการตลาด จึงอาจกล่าวได้ว่าความ
รับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อพนักงานและแรงงานมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของธุรกิจ
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ตัวอยางการว�เคราะหหวงโซคุณคา
และการปฏิ
ัตค่ิตาอและการปฏิ
พนักงาน
ตัวอย่างการวิ
เคราะห์ห่วงโซ่บ
คุณ
บัติต่อพนักงาน
หวงโซคุณคา
ของธุรกิจ

ตัวอยาง
ผูมีสวนไดเสีย
ที่เกี่ยวของ

โลจ�สติกสขาเขา
Inbound
Logistics

คูคา

การปฏิบัติการ
Operations

พนักงาน

โลจ�สติกสขาออก
Outbound
Logistics

การตลาดและ
การขาย

คูคา

Service

ลูกคา

ชุมชน

คูแขง

หนวยงานกํากับดูแล

ผูถือหุน

ประเด็น
ดานสังคม
ที่เกี่ยวของ

การบร�การ

Marketing &
Sales

การปฏิบัติตอพนักงาน

ตัวอยาง
ประเด็นปญหา
ดานพนักงาน

ปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ปญหาความไมเทาเทียมกัน
และการเลือกปฏิบัติ

ตัวอยาง
แนวทางการบร�หาร
จัดการเกี่ยวกับ
พนักงาน

การกําหนดนโยบายและ
แนวปฏิบัติดานสิทธิมนุษยชน
และมีกระบวนการตรวจสอบ
ใหมั่นใจวามีการปฏิบัติตอ
พนักงานและแรงงานอยาง
เปนธรรม ไมมีการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ตลอด
หวงโซอปุ ทาน

การเคารพสิทธิมนุษยชน
โดยคํานึงถึงความเสมอภาค
และความหลากหลาย

ที่ 6.3:
วอย
างการว�เคราะห์
เคราะหหห่ววงโซ่
งโซคคุณ
ุณคค่าาและการปฏิ
กงาน
รูปรูทีป่ 6.3
ตัวตัอย่
างการวิ
และการปฏิบบัตัติตอิตพนั
่อพนั
กงาน
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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นปัญหาส�ำคัญและแนวทางการบริหารจัดการ
2.2 ด้ประเด็
านการปฏิบัติต่อพนักงานส�ำหรับธุรกิจ
		
ประเด็นปัญหาสำคัญที่ธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมควรคำนึงถึงเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงาน คือ การละเมิด
สิทธิมนุษยชน ซึ่งสิทธิมนุษยชนถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงมี ไม่ว่าจะมีถิ่นกำเนิด สัญชาติ เชื้อชาติเผ่าพันธุ์ เพศ
สีผิว ศาสนา หรือสถานะสังคมใดก็ตาม ทุกคนต่างมีสิทธิที่ควรได้รับการเคารพและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ประเด็นสิทธิมนุษยชน
จึงถือเป็นประเด็นทางสังคมขั้นพื้นฐานที่ธุรกิจทุกแห่งต้องให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติด้วยความเคารพในชีวิตและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ อย่างไรก็ดี ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนยังคงปรากฏให้เห็นในหลากหลายรูปแบบ เช่น ปัญหาการใช้แรงงานเด็ก
และแรงงานบังคับ ปัญหาการเลือกปฏิบัติและความเหลื่อมล้ำด้านสิทธิและโอกาส เป็นต้น
ตัวอย่างประเด็นปัญหา

แนวทางการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน

ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้
แรงงานเด็ก การใช้แรงงานบังคับ

การกำำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจน
มีกระบวนการส่งเสริมการนำำแนวปฏิบัติและมาตรการต่างๆ
ไปปรับใช้จริง รวมถึงควรมีกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจ
ว่าธุรกิจปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงานอย่างเป็นธรรม ไม่มีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่กระบวนการ
จ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำำงาน
และการดูแลเอาใจใส่พนักงาน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น
ของบริษัทที่จะเคารพสิทธิมนุษยชน สนับสนุนโอกาสการเติบโต
ก้าวหน้าทางอาชีพการงาน สร้างสภาพแวดล้อมในการทำำงาน
ที่เหมาะสม อันจะนำำไปสู่การสร้างความพึงพอใจและความ
ผูกพันที่มีต่อองค์กร และพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการทำำงาน

ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันและการเลือกปฏิบัติ
ไม่ว่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติจากความแตกต่าง
ทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา หรือสถานะทาง
สังคม

การเคารพสิทธิมนุษยชนโดยคำนึงถึงความเสมอภาคและความ
หลากหลาย ซึ่งไม่เพียงแต่จะลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบหรือโอกาสในการเกิดข้อพิพาทเรื่องสิทธิมนุษยชน
แต่ยังสามารถพัฒนาความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร
และช่วยดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพให้สนใจมาร่วมงานกับ
องค์กร ซึ่งจะนำไปสู่การลดความเสี่ยงในการขาดแคลนบุคลากร
และลดต้นทุนในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานใหม่เพื่อ
ทดแทนพนักงานที่ลาออก รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทำงาน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับศักยภาพใน
การแข่งขันและการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน
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3

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

3.1 ธุรกิจกับลูกค้า
		
ลูกค้านับเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ทุกธุรกิจให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ เพราะลูกค้ามีอิทธิพลอย่างมากต่อความอยู่รอด
ของธุรกิจ ธุรกิจจึงมักทุ่มเททรัพยากรไปกับการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและพัฒนาความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อตัวธุรกิจ
อันเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในระยะยาว โดยธุรกิจต้องรู้จักปรับตัวให้สามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ
ตัวอยางการว�เคราะหหวงโซคุณคา

และความรั
อลูบกผิดคชอบต่
า อลูกค้า
ตัวอย่างการวิ
เคราะห์ห่วงโซ่บคผิ
ุณด
ค่าชอบต
และความรั

หวงโซคุณคา
ของธุรกิจ

ตัวอยาง
ผูมีสวนไดเสีย
ที่เกี่ยวของ

โลจ�สติกสขาเขา
Inbound
Logistics

คูคา

ประเด็น
ดานสังคม
ที่เกี่ยวของ

การปฏิบัติการ
Operations

โลจ�สติกสขาออก
Outbound
Logistics

พนักงาน

การตลาดและ
การขาย

การบร�การ
Service

Marketing &
Sales

คูคา

ลูกคา

ชุมชน

คูแขง

หนวยงานกํากับดูแล

ผูถือหุน

ความรับผิดชอบตอลูกคา

ตัวอยาง
ประเด็นปญหา
ดานลูกคา

ตัวอยาง
แนวทางการบร�หาร
จัดการเกี่ยวกับ
ลูกคา

ปญหาการสูญเสียความสามารถ
ในการแขงขันของธุรกิจที่ไมสามารถ
ปรับตัวใหตอบโจทยความตองการ
ของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว

ปญหาการละเมิดสิทธิของผูบร�โภค
และการขาดจ�ตสํานึกในการผลิต
และการบร�โภคอยางมีความ
รับผิดชอบ

การพัฒนาความพ�งพอใจของลูกคา
และสรางความผูกพันในระยะยาว

การตลาดและการขาย
ที่เปนธรรม
การปรับรูปแบบของผลิตภัณฑ
บรรจ�ภัณฑหร�อโมเดลธุรกิจ
เพ�่อตอบโจทยความตองการ
ของลูกคา

รูปที่ 6.4 ตัวอย่างการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและความรับผิดชอบต่อลูกค้า
รูปที่ 6.4: ตัวอยทีางการว�
เคราะหหกวทรั
งโซพคย์ุณแคห่างและความรั
บผิดชอบตอลูกคา
่มา: ตลาดหลั
ประเทศไทย
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นปัญหาส�ำคัญและแนวทางการบริหารจัดการ
3.2 ด้ประเด็
านความรับผิดชอบต่อลูกค้าส�ำหรับธุรกิจ
		

ประเด็นปัญหาสำคัญที่ธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมควรคำนึงถึงเกี่ยวกับลูกค้า เช่น การสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน
เพราะไม่สามารถปรับตัวให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค
และการขาดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากคำนึงถึงผลประโยชน์ในระยะสั้น ทำให้ละเลยการผลิตและการบริโภค
อย่างมีความรับผิดชอบ เป็นต้น
ตัวอย่างประเด็นปัญหา

แนวทางการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน

ปัญหาการสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน
ของธุรกิจที่ไม่สามารถปรับตัวให้ตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ในปัจจุบัน

การพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วยการทำำความ
เข้าใจ และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ารวมถึงการ
สร้างความสัมพันธ์และประสบการณ์ที่ดีระหว่างบริษัทและ
ลูกค้าทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการขาย เพื่อสร้างความผูกพันต่อ
ธุรกิจในระยะยาว อันจะนำำมาสู่ยอดขายและรายได้ของธุรกิจ
โดยทั่วไปบริษัทมักประเมินผลความพึงพอใจและประสบการณ์
ที่ลูกค้าได้รับจากสินค้าและบริการ รวมถึงภาพลักษณ์และ
แบรนด์ของธุรกิจในสายตาลูกค้าและผู้บริโภค เพื่อทำความ
เข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า และนำข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงสินค้าและบริการให้เท่าทันกับพฤติกรรม
และความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนประเมิน
ความสามารถในการรักษาฐานลูกค้าและสร้างความผูกพันที่
ลูกค้ามีต่อบริษัทหรือแบรนด์เพื่อขยายส่วนแบ่งทางการตลาด
ต่อไป
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ตัวอย่างประเด็นปัญหา

แนวทางการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน

ปัญหาการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค และการ
ขาดจิตสำนึกในการผลิตและการบริโภคอย่างมี
ความรับผิดชอบ

การตลาดและการขายที่เป็นธรรมโดยมุ่งให้ข้อมูลเพื่อประกอบ
การตัดสินใจแก่ผู้บริโภคอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และ
เป็นธรรม รวมถึงการสื่อสารผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้
สินค้าและบริการเพื่อสะท้อนถึงจรรยาบรรณและความซื่อสัตย์
ของธุรกิจ ตลอดจนมีการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกค้าอย่างปลอดภัยและเคารพสิทธิผู้บริโภค อันจะนำไปสู่
การสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้าและความผูกพันต่อแบรนด์ใน
ระยะยาว
การปรับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ หรือโมเดลธุรกิจ
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มีความรับผิดชอบ
ต่อผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยควรคำนึงถึง
ความรับผิดชอบของธุรกิจตลอดวงจรชีวิต (Life cycle) ของ
ผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การออกแบบสินค้าและบริการ การขนส่ง
และจัดหาวัตถุดิบ การผลิตสินค้าและบริการ การขนส่งหรือ
ส่งมอบสินค้าและบริการ การตลาดและการขาย การใช้สินค้า
และบริการของลูกค้าไปจนสิ้นสุดวงจรชีวิตของสินค้าและ
บริการนั้นๆ ซึ่งไม่เพียงแต่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้า แต่ยังสามารถยกระดับการดำเนินงานอย่างมีความ
รับผิดชอบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจด้วยการบริหาร
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งนอกจากจะเป็นการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินแล้ว ยัง
แสดงถึงความรับผิดชอบต่อต้นทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดขึ้นทั้งในทางตรงและทางอ้อมจากการดำเนินงานของ
ธุรกิจอีกด้วย
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4

การบริหารจัดการคู่ค้า

4.1 ธุรกิจกับคู่ค้า
		
ธุรกิจมีความสัมพันธ์กับคู่ค้าตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและคู่ค้าควรมีลักษณะเป็นพันธมิตร
ที่มุ่งสู่การเติบโตร่วมกัน เนื่องจากการดำเนินงานของคู่ค้าสามารถส่งผลกระทบทั้งในเชิงความเสี่ยงและโอกาสต่อธุรกิจอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ธุรกิจจึงควรมีการบริหารจัดการคู่ค้าอย่างเหมาะสมและพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ

ตัวอยางการว�เคราะหหวงโซคุณคา
และการบร�หารจัดการคูคา
ตัวอย่างการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและการบริหารจัดการคู่ค้า

หวงโซคุณคา
ของธุรกิจ

โลจ�สติกสขาเขา
Inbound
Logistics

ตัวอยาง
ผูมีสวนไดเสีย
ที่เกี่ยวของ

คูคา

การปฏิบัติการ
Operations

โลจ�สติกสขาออก
Outbound
Logistics

พนักงาน

การตลาดและ
การขาย

คูคา

Service

ลูกคา

ชุมชน

คูแขง

หนวยงานกํากับดูแล

ผูถือหุน

ประเด็น
ดานสังคม
ที่เกี่ยวของ

การบร�การ

Marketing &
Sales

การบร�หารจัดการคูคา

ตัวอยาง
ประเด็นปญหา
ดานคูคา

ตัวอยาง
แนวทางการบร�หาร
จัดการเกี่ยวกับ
คูคา

ปญหาการดําเนินงานของคูคา
ที่ขาดความรับผิดชอบ

ปญหาการขาดศักยภาพ
ในการเติบโตและแขงขันได
ในระยะยาวของคูคา

การบร�หารจัดการ
หวงโซอุปทานอยางยั่งยืน

การพัฒนาศักยภาพใหแก
คูคาในระยะยาว

การจัดซื้อจัดจางสีเข�ยว

รูปทีรู่ 6.5
ตัวอย่ตัวาอย
งการวิ
เคราะห์
ห่วหงโซ่
คุณคุณ
ค่าคและการบริ
ปที่ 6.5:
างการว�
เคราะห
วงโซ
าและการบร�หหารจั
ารจัดดการคู
การคู่ค ้า
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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นปัญหาส�ำคัญและแนวทางการบริหารจัดการ
4.2 ประเด็
ด้้านการบริิหารจััดการคู่่�ค้้าสำำ�หรัับธุุรกิิจ
		

ประเด็นปัญหาสำคัญที่ธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมควรคำนึงถึงเกี่ยวกับการบริหารจัดการคู่ค้า เช่น การดำเนินงานของ
คู่ค้าที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมจนส่งผลกระทบต่อตัวธุรกิจด้วย และการขาดศักยภาพและความสามารถในการเติบโตและ
แข่งขันได้ในระยะยาวของคู่ค้า เป็นต้น
ตัวอย่างประเด็นปัญหา

แนวทางการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน

ปัญหาการดำเนินงานของคู่ค้าที่ขาดความ
รับผิดชอบต่อสังคม จนส่งผลกระทบต่อตัว
ธุรกิจด้วย

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน เนื่องจากการ
ดำเนินงานของคู่ค้าส่งผลกระทบต่อตัวธุรกิจด้วย ธุรกิจจึง
จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า โดย
ควรพิจารณาให้มั่นใจว่าคู่ค้ามีแนวทางดำเนินงานที่เหมาะสม
และคำนึงถึงประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น เคารพสิทธิ
มนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานของคู่ค้าเองอย่างเป็นธรรม ซึ่ง
อาจครอบคลุมเรื่องการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และ
การดูแลแรงงานของคู่ค้า ตลอดจนมีการดำเนินงานโดยคำนึง
ถึงผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
บริษัทสามารถกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการบริหาร
จัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือก
คู่ค้าที่จะทำธุรกิจด้วย โดยกำหนดเกณฑ์ในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจนและเป็นธรรม และมีกระบวนการติดตาม
การดำเนินงานของคู่ค้าเพื่อประเมินให้มั่นใจว่าเป็นไปตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติที่ธุรกิจกำหนด เช่น พิจารณาค้าขาย
กับคู่ค้าที่มีการดูแลพนักงานและแรงงานอย่างเหมาะสมโดย
ไม่มีการละเมิดเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วยการใช้แรงงานเด็กหรือ
แรงงานบังคับ
นอกจากนี้ บริษัทอาจพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Green
procurement) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกิจกรรม
ต่างๆ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เช่น การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมในกระบวนการขนส่งสินค้า เป็นต้น
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ตัวอย่างประเด็นปัญหา

แนวทางการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน

ปัญหาการขาดศักยภาพและความสามารถใน
การเติบโตและแข่งขันได้ในระยะยาวของคู่ค้า

การพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าในระยะยาวให้มีความเข้มแข็งและ
สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนไปด้วยกัน โดยเข้าไปช่วยพัฒนา
และยกระดับความสามารถในการดำำเนินธุรกิจของคู่ค้า ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งธุรกิจและคู่ค้า ธุรกิจหลายแห่งจึงนิยม
ดำำเนินโครงการพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่คู่ค้าเพื่อนำำไปสู่การ
ปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ธุรกิจและคู่ค้าอาจขยายขอบเขตความร่วมมือ
ระหว่างกันในการยกระดับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ด้วยการพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อต่อยอดและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน
ร่วมกัน อันจะนำมาซึ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทั้งธุรกิจและ
คู่ค้า ตลอดจนสร้างสรรค์ประโยชน์สู่สังคมในวงกว้างอีกด้วย

5

การพัฒนาชุมชนและสังคม

5.1 ธุรกิจกับชุมชน
		
โดยทั่วไปธุรกิจและชุมชนมีความสัมพันธ์เปรียบเสมือนเพื่อนบ้านกัน ธุรกิจไม่สามารถดำเนินการอยู่ได้หากไม่ได้รับ
การยอมรับจากชุมชนและสังคมแวดล้อม เนื่องจากชุมชนเป็นปัจจัยที่มีผลเอื้อต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจ ธุรกิจ
จึงควรให้ความสำคัญและแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน
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ตัวอยางการว�เคราะหหวงโซคุณคา
และการพัฒนาชุมชนและสังคม

ตัวอย่างการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและการพัฒนาชุมชนและสังคม
หวงโซคุณคา
ของธุรกิจ

ตัวอยาง
ผูมีสวนไดเสีย
ที่เกี่ยวของ

โลจ�สติกสขาเขา
Inbound
Logistics

คูคา

การปฏิบัติการ
Operations

พนักงาน

โลจ�สติกสขาออก
Outbound
Logistics

การตลาดและ
การขาย

คูคา
คูแขง

หนวยงานกํากับดูแล

ผูถือหุน

การพัฒนาชุมชนและสังคม

ตัวอยาง
ประเด็นปญหา
ดานชุมชนและสังคม

ปญหาความขัดแยงระหวางชุมชนและธุรกิจ
อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการดําเนินงานของธุรกิจ
ที่กอใหเกิดความเดือดรอนแกชุมชนและสังคม

การบร�หารจัดการ
ผลกระทบจาก
การดําเนินงาน
เพ�่อปองกัน
ความขัดแยง
กับชุมชน

Service

ลูกคา

ชุมชน

ประเด็น
ดานสังคม
ที่เกี่ยวของ

ตัวอยาง
แนวทางการบร�หาร
จัดการเกี่ยวกับ
ชุมชนและสังคม

การบร�การ

Marketing &
Sales

การพัฒนา
คุณภาพชีว�ต
ของคนในชุมชน
ใหสามารถพ�่งพา
ตนเองไดอยาง
ยั่งยืน

การมีสวนรวม
สรางสรรคสังคม
ที่นาอยูรวมกัน

รูปที่ 6.6 ตัวอย่างการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและการพัฒนาชุมชนและสังคม
รูปที่ 6.6: ตัวทีอย่มาา:งการว�
เคราะหกหทรั
วงโซ
และการพัฒนาชุมชนและสังคม
ตลาดหลั
พย์คุณ
แห่คงาประเทศไทย

นปัญหาส�ำคัญและแนวทางการบริหารจัดการ
5.2 ด้ประเด็
านการพัฒนาชุมชนและสังคมส�ำหรับธุรกิจ
		

ประเด็นปัญหาสำคัญที่ธุรกิจควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับชุมชนและสังคม คือ ผลกระทบจากการดำเนินงานของธุรกิจที่
อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชุมชนและสังคม นอกจากนี้ ธุรกิจยังอาจมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในชุมชนและสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่
ร่วมกัน เพราะเมื่อชุมชนมีความเข้มแข็ง ย่อมส่งผลดีต่อธุรกิจที่เข้าไปดำเนินงานในท้องถิ่นด้วย เป็นต้น
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ตัวอย่างประเด็นปัญหา

แนวทางการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน

ปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนและธุรกิจ
อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการดำเนินงาน
ของธุรกิจที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชุมชน
และสังคม เช่น ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่จนส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ
เข้าถึงทรัพยากรของคนในชุมชน ปัญหาจราจร
บริเวณรอบที่ตั้งสถานประกอบการของธุรกิจ
ปัญหาขยะ ของเสีย และมลพิษจากโรงงานที่
ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของคนในชุมชน
เป็นต้น

การบริหารจัดการผลกระทบจากการดำเนินงานเพื่อป้องกัน
ความขัดแย้งกับชุมชน บริษัทควรบริหารจัดการธุรกิจอย่าง
มีประสิทธิภาพและควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบเชิงลบที่จะไป
รบกวนหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนและสังคม ซึ่งอาจ
นำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างธุรกิจและชุมชน อันเป็นอุปสรรค
ต่อความสำเร็จของธุรกิจในระยะยาว
ธุรกิจจึงควรกำำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่า
ธุรกิจดำำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนเพื่อสร้างความ
สัมพันธ์อันดีในการอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยธุรกิจสามารถมีส่วนสนับสนุนการ
เติบโตของเศรษฐกิจท้องถิ่นในพื้นที่ที่ธุรกิจเข้าไปดำเนินการอยู่
ด้วยการจ้างงานและการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น รวมถึงสนับสนุน
กิจการในชุมชน ซึ่งช่วยพัฒนาทักษะและศักยภาพของคนใน
ชุมชน นับเป็นการสนับสนุนการพัฒนามนุษย์ เศรษฐกิจ และ
สังคมไปพร้อมๆ กัน ซึ่งจะช่วยพัฒนาความพึงพอใจและความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างธุรกิจกับชุมชน
การมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่ร่วมกัน เช่น ธุรกิจอาจ
เข้าไปมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาการขาดแคลน
ทรัพยากร ปัญหาสุขอนามัย ปัญหาจากภัยธรรมชาติ ผ่าน
กิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนใน
รูปแบบต่างๆ โดยธุรกิจสามารถวางแผนและดำเนินงานอย่างมี
กลยุทธ์ด้วยการนำทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น พนักงาน ความรู้ความ
เชี่ยวชาญ งบประมาณ หรือเครือข่ายพันธมิตร เข้าไปช่วย
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งได้โดยยึดหลักให้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง
ในการขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม ซึ่งไม่
เพียงแต่จะสร้างความพึงพอใจและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน แต่ยังช่วยพัฒนาความสัมพันธ์อันดีและความไว้วางใจ
กันระหว่างธุรกิจและชุมชน อันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าให้แก่
ธุรกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
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ทิง้ ท้าย
ในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน ธุรกิจควรบริหารจัดการประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนในด้านสังคมให้ครอบคลุมเรื่อง
การปฏิบัติต่อพนักงาน ความรับผิดชอบต่อลูกค้า การบริหารจัดการคู่ค้า และการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยคำนึง
ถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งโดยตรงและโดยอ้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม ตลอดจนเสริมสร้างโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจได้
ในระยะยาว
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ตัวอย่างคู่มือและแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนในมิติสังคม
• คู่มือ Guiding Principles on Business and Human Rights โดยองค์การสหประชาชาติ และ UN Global
Compact (ปี 2554) ให้หลักการชี้แนะเกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทของรัฐและธุรกิจในเรื่อง
สิทธิมนุษยชน ตลอดจนแนวทางดำเนินการแก้ไขเมื่อมีการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิมนุษยชน
• แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) โดยกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม (ปี 2562) มุ่งเน้นการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติเรื่อง
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยครอบคลุมเรื่องที่สำคัญ เช่น แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน แผนปฏิบัติการด้าน
ชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชน แผนปฏิบัติ
การด้านการลงทุนระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ และการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติและ
การกำกับ ติดตาม และประเมินผล
• มาตรฐานสากลและอนุสัญญาด้านแรงงานระหว่างประเทศ โดย International Labour Organization (ILO)
(ปี 2550) นำำเสนอกรอบและแนวทางในการดำำเนินงานเพื่อส่งเสริมเรื่องสิทธิในการทำำงาน สนับสนุนให้
เกิดโอกาสแห่งการจ้างงานที่มีคุณค่า การคุ้มครองทางสังคมและส่งเสริมให้เกิดการปรึกษาหารือในประเด็น
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
• คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2557 โดยกรมควบคุมมลพิษ (ปี 2557)
อธิบายเกณฑ์ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนรายการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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ดร. ภากร ปีีตธวััชชััย
กรรมการและผู้้�จััดการ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

ใน ในโลกธุรกิจยุคนี้ Innovation เป็นเรือ่ งทีท่ กุ ธุรกิจให้ความส�ำคัญเป็นล�ำดับต้นๆ
เพื่อความอยู่รอดและการรักษาความสามารถในการแข่งขัน เพราะเราไม่สามารถ
คาดการณ์อนาคตจากประสบการณ์ ในอดีตของเราได้อีกต่อไป ทุกธุรกิจจึงจ�ำเป็น
ต้องคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมอย่างไม่หยุดนิง่ กล้าฉีกกรอบความคิดแบบเดิม เพือ่
ยกระดับการท�ำงานให้ตอบโจทย์ความท้าทายใหม่ๆ ที่เข้ามากระทบ และเร่งปรับตัว
ไม่เพียงแต่ให้ “ทัน” แต่ต้องให้ “น�ำ” การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกธุรกิจที่หมุน
เร็วขึน้ ทุกวัน
สิ่งส�ำคัญคือทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ต้องมีทศั นคติทดี่ ี พร้อมทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะ ทัง้ Reskill และ Upskill มุง่ มัน่ ทีจ่ ะ
สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่สนิ ค้าและบริการ เพือ่ ต่อยอดความส�ำเร็จ
ในวันนีเ้ พือ่ ก้าวต่อๆ ไปของธุรกิจในอนาคตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
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สรุปสาระสำ�คัญของบทที่ 7
การพัฒนาและสงเสร�มนวัตกรรมในระดับองคกร

ธุุรกิิจควรให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาและส่่งเสริิมนวััตกรรมในระดัับองค์์กร
เพื่่�อยกระดัับความสามารถในการแข่่งขัันและศัักยภาพในการเติิบโตได้้ในระยะยาว
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นวัตกรรม
และความยั่งยืนของธุรกิจ

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตของผู้คนในสังคม เป็นผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ องค์กรธุรกิจหลายแห่งจึงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาและ
ส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กรเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ อย่างไรก็ดี หลายองค์กรต้องเผชิญกับความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรม
ในระดับองค์กรด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น การขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรม การขาดทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนานวัตกรรม การมีสภาพแวดล้อมในการทำ�งานที่ไม่เอื้อต่อการคิดสร้างสรรค์หรือการริเริ่มนวัตกรรม ปัจจัยท้าทายเหล่านี้
สามารถจัดการแก้ไขได้อย่างเป็นระบบด้วยความร่วมมือกันของทุกคนในองค์กรที่ล้วนมีบทบาทในการสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อ
ขับเคลื่อนธุรกิจให้เดินไปข้างหน้าและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

1

ภาพรวมของนวัตกรรมที่มีผลต่อการดำ�เนินธุรกิจ

1.1 ความหมายและประเภทของนวัตกรรม
		
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้นิยามว่า “นวัตกรรม” หมายถึง “สิ่งใหม่ที่เกิด
จากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม” นวัตกรรมนับเป็นกระบวนการที่เกิดจากการนำ
ความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาผนวกกับความสามารถในการบริหารจัดการ เพื่อสร้างให้เกิดเป็นธุรกิจนวัตกรรมหรือธุรกิจ
ใหม่ อันจะนำไปสู่การลงทุนใหม่ที่ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ6 จึงถือได้ว่านวัตกรรมเป็นการ
ใช้ทักษะและความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อคิดค้นสิ่งใหม่ หรือพัฒนาต่อยอดและปรับปรุง เพื่อนำไปใช้ได้จริงและสามารถสร้างคุณค่า
ในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจ

6

สำำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD) ได้แบ่งนวัตกรรมออกเป็น 4 ประเภท

ประเภทของนวั
กรรม
ประเภทของนวัตต
กรรม

Orga
niz

Pr

ct
odu

nal
atio

r

ti n g

ce

Ma

ke

ss

INNOVATION
Pro

รูปที่ 7.1 ประเภทของนวัตกรรม
รูปที่ 7.1: ประเภทของนวัตกรรม
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product innovation): การพัฒนาสินค้าหรือบริการขึ้นใหม่ หรืออาจเป็น
สินค้าหรือบริการที่มีอยู่เดิมที่ได้รับการปรับปรุงในเชิงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะอย่างมีนัยสำคัญ
เพื่อทำให้สินค้าหรือบริการสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตัวอย่างเช่น การพัฒนาสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า
ที่ไร้คนขับและไม่ใช้พลังงานน้ำำมันซึ่งถือเป็นนวัตกรรมแห่งอนาคตของธุรกิจยานยนต์ การใช้แชตบอตเพื่อให้บริการ
ด้านข้อมูลและตอบคำำถามแก่ลูกค้า 24 ชม. การใช้เทคโนโลยี AI และ Machine learning ในวงการแพทย์เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการวินิจฉัยและรักษาพยาบาล และมีส่วนช่วยกระจายโอกาสในการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ป่วยในพื้นที่
ห่างไกล การพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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• นวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process innovation): การพัฒนากระบวนการใหม่หรือปรับเปลี่ยน
กระบวนการที่มีอยู่เดิมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือการส่งมอบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีวิธีการดำำเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตัวอย่างเช่น การปรับหรือลดทอนกระบวนการที่ไม่จำำเป็นลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการดำำเนินงาน
การใช้หุ่นยนต์ในกระบวนการผลิตและประกอบชิ้นส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการผลิตและยกระดับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำำงานให้แก่พนักงาน การปรับกระบวนการโลจิสติกส์และ
จัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและทำำให้ลูกค้าได้รับสินค้ารวดเร็วยิ่งขึ้น
การปรับกระบวนการผลิตให้ลดการใช้พลังงานและลดการเกิดขยะ ของเสีย หรือมลพิษ ตลอดจนลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากการดำำเนินงาน
• นวัตกรรมทางการตลาด (Marketing innovation): การเปลี่ยนแปลงวิธีการทางการตลาด
รูปแบบใหม่ ซึ่งอาจครอบคลุมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การจัดวางสินค้า
การส่งเสริมการตลาด และการกำำหนดราคาสินค้าหรือบริการ
ตัวอย่างเช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรและลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในรูปแบบ Omnichannel ผ่านช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภคทั้งในระบบออนไลน์
และออฟไลน์เพื่อพัฒนาความพึงพอใจและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า การปรับรูปแบบการขายสินค้าจากการขาย
สินค้าแบบเป็นครั้งมาเป็นการให้บริการด้วยระบบสมาชิก การใช้ Big data เข้ามาช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการวิเคราะห์
พฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อการขายและการตลาดอย่างมีกลยุทธ์
		

• นวัตกรรมองค์กร (Organizational innovation): การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำำเนินงานในระดับ
องค์กร การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรและกระบวนการปฏิบัติงานไปสู่รูปแบบใหม่
ตัวอย่างเช่น การปรับเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจไปเป็นธุรกิจประเภทใหม่ ซึ่งอาจต่อยอดมาจากความรู้ความ
เชี่ยวชาญเดิมไปสู่การพัฒนาธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจร้านหนังสือออนไลน์ที่สามารถบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอาจผันตัวเองกลายเป็นธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่มีรายได้จากการขายสินค้าหลากหลายประเภท การปรับโมเดล
ธุรกิจโดยสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร เช่น การลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ การตั้งบริษัทย่อยเป็นฟินเทคหรือ
สตาร์ทอัพ การร่วมมือกับธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อตอบโจทย์ใหม่ๆ ทางธุรกิจ
จะเห็นได้ว่านวัตกรรมอาจเกิดขึ้นได้ในหลายระดับทั้งที่เป็นของใหม่หรือการพัฒนาของที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้น
โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อนำำนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์หรือสร้างคุณค่าต่อไป
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1.2 ความส�ำคัญของนวัตกรรมที่มีต่อธุรกิจ
		
เป็นที่ยอมรับกันดีว่า นวัตกรรมมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการเติบโต
ได้อย่างยั่งยืนของธุรกิจ การพัฒนานวัตกรรมจึงเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่องค์กรธุรกิจหลายแห่งให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของธุรกิจในการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นวัตกรรมจึงมีความสำคัญต่อธุรกิจในหลายด้าน
การสร้างจุดขายด้วยความแตกต่าง
(Differentiation)
นวัตกรรมช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ให้แก่ธุรกิจด้วยการสร้างความแตกต่าง เช่น ความ
เป็นเอกลักษณ์และมูลค่าของแบรนด์ที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัย ความแตกต่างของสินค้าและ
บริการ ซึ่งธุรกิจอาจบอกเล่าแนวคิดและวิธีสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า
ทั้งในเชิงประโยชน์ใช้สอยและคุณค่าทางจิตใจเพื่อสร้าง
ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากลูกค้า นอกจากนี้
นวัตกรรมที่มีจุดเด่นในการสร้างประโยชน์หรือ
ลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ย่อมได้รับความสนใจจากผู้บริโภคที่ใส่ใจด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

การพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
(Operational efficiency)
นวัตกรรมด้านกระบวนการช่วยให้องค์กรสามารถ
บริหารจัดการต้นทุนและทรัพยากรในการดำเนิน
กิจกรรมต่างๆ ในห่วงโซ่คุณค่า เช่น ในกระบวนการ
จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิตสินค้าและ
ส่งมอบบริการ กระบวนการขนส่งสินค้าไปยังผู้บริโภค
กระบวนการรับซื้อคืนสินค้าที่ใช้แล้ว กระบวนการ
ต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้องค์กรสามารถลดต้นทุนดำำเนิน
งาน ทำำให้มีผลิตผลที่สูงขึ้นจากการบริหารจัดการ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การพัฒนา
ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและวัตถุดิบ การยกระดับ
ความสามารถในการผลิตและลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ด้วยนวัตกรรม

การรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
(Sales & Market share)
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางการตลาด
มักมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ
ตลอดจนแนวทางการขายและการตลาด เพื่อให้ตอบ
โจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากนวัตกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ใช้งาน นวัตกรรมจึงมักมีส่วนช่วย
ยกระดับความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ในขณะเดียวกัน
ธุรกิจก็สามารถสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ประเภท
ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มเพื่อขยายส่วนแบ่ง
ทางการตลาด

ความอยู่รอดและความสามารถในการปรับตัว
ไปตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป (Survival & Resilience)
ธุรกิจควรปฏิรูปองค์กรและขับเคลื่อนองค์กรด้วย
นวัตกรรมเพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์และมีความ
พร้อมในการปรับตัวให้เท่าทันหรือก้าวนำความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อความ
อยู่รอดขององค์กรและความสามารถในการแข่งขันใน
โลกธุรกิจที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว

ในยุคที่สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ธุรกิจควรประเมินบริบทขององค์กรให้ได้ว่า
Megatrends ทิศทางของอุตสาหกรรม และปัจจัยความเสี่ยงใหม่ๆ อะไรบ้างที่อาจเข้ามามีผลกระทบต่อธุรกิจ และธุรกิจควรปรับ
ตัวและสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างไรเพื่อพลิกความท้าทายให้กลายเป็นโอกาส เพื่อความอยู่รอดและการเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ของธุรกิจ ในขณะเดียวกันก็สามารถส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและสร้างประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมไปด้วยพร้อมกัน
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การพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมในระดับองค์กร

2.1 ภาพรวมของการพััฒนาและส่่งเสริิมนวััตกรรม
		
ในการพัฒนานวัตกรรม โดยทั่วไปธุรกิจมักนึกถึงเส้นทางความสำเร็จของกระบวนการพัฒนานวัตกรรมออกสู่ตลาดใน
รูปแบบของ S-Curve ซึ่งสะท้อนภาพการพัฒนานวัตกรรมขึ้นมาแทนที่เทคโนโลยีแบบเดิมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของเทคโนโลยี
ให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด อย่างไรก็ดี เพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานด้านนวัตกรรมได้
ประสบผลสำเร็จในระยะยาว ธุรกิจควรวางรากฐานและปลูกฝังให้นวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร และสนับสนุน
ให้การสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานในชีวิตประจำวันของทุกคนในองค์กรด้วย สิ่งสำคัญคือการปลูกฝัง
ทัศนคติและความคิดว่าการคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของบทบาทหรือหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ทุกคนในองค์กร

การพัฒนานวัตกรรมในระดับองคกร

การพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมในระดับองค์กร

Organ
iz

rt
po

nal
atio

Pr

uct
od

Inno
vat
io

INNOVATION

g Leadership & PEOPLE
n
i
r
Su
ha
p
nS

VALUE

ti n g

ce

Ma

rke

ss

INNOVATION
Pro

CULTURE &
KNOWLEDGE

RESOURCE
RESOURCE

รูปที่ 7.2 การพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมในระดับองค์กร
่ 7.2: การพัฒนานวัตกรรมในระดับองคกร
ที่มรูา:ปทีตลาดหลั
กทรัพย์แห่งประเทศไทย
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คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน

โดยทั่วไปการพัฒนานวัตกรรมในระดับองค์กรให้ประสบผลสำเร็จควรมีองค์ประกอบดังนี้
การสนับสนุนจากคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
(Leadership & Support)

คณะกรรมการ ผู้นำองค์กร และผู้บริหารระดับสูงควรมีบทบาทในการเป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างแรงบันดาลใจ
และสนับสนุนให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงและการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ โดยคณะกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงควรสื่อสารให้ชัดเจนว่าการพัฒนานวัตกรรมเป็นบทบาทหรือหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน มิได้
จำกัดเฉพาะเพียงหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาเท่านั้น แต่ทุกคนในองค์กรล้วนมีส่วนในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ทำงานและผลงานขององค์กรอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง องค์กร และผู้ได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมนั้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการ ผู้นำองค์กร และผู้บริหารระดับสูงอาจกำหนดให้นวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยม กลยุทธ์ เป้าหมายขององค์กร ตลอดจนระบุไว้ในแนวปฏิบัติในการทำงานของฝ่ายจัดการและพนักงาน เพื่อสะท้อนถึง
ความสำคัญของนวัตกรรมที่มีต่อทิศทางการดำเนินงานและความสำเร็จของธุรกิจ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศในการเรียนรู้ให้แก่พนักงานอยู่เสมอ
(Culture & Knowledge)

การเปิดโอกาสหรือพื้นที่ให้พนักงานได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และลองผิดลองถูกเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยกระตุ้นให้
พนักงานคิดนอกกรอบและกล้าที่จะนำเสนอความคิดที่อาจนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมได้
นอกจากนี้ ธุรกิจยังควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ร่วมกัน เพื่อต่อยอดความคิดให้เกิดการพัฒนา
นวัตกรรม องค์กรหลายแห่งจึงนิยมจัดตั้งทีมงานที่ประกอบด้วยกลุ่มคนจากหลากหลายฝ่ายเพื่อใช้ประโยชน์จากทักษะและ
มุมมองที่หลากหลายในการแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า การแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
องค์กรจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาได้ลึกซึ้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนานวัตกรรมให้ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น
เนื่องจากนวัตกรรมเป็นเรื่องของการลงมือปฏิบัติโดยประยุกต์ใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญ การพัฒนานวัตกรรมใน
ระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องมีรากฐานมาจากการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ธุรกิจจึงควรให้ความสำคัญกับ
การจัดการความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของพนักงานและทีมงาน ตลอดจน
ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้อยู่เสมอ
การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม
(Resource management)

ธุรกิจควรจัดสรรทรัพยากรขององค์กร เช่น บุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยี และเวลาให้เหมาะสมเพื่อสนับสนุนให้
เกิดการพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรม โดยธุรกิจอาจจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร พร้อมกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี
นวัตกรรมบางประเภทอาจไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณสูง แต่สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กร ผู้ใช้นวัตกรรม ตลอดจน
สังคมและสิ่งแวดล้อมได้
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การสร้างมูลค่าและคุณค่าจากนวัตกรรม
(Value creation)

การพัฒนานวัตกรรมที่ประสบผลสำเร็จจะต้องสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความแตกต่าง
ของสินค้าหรือบริการให้ไม่เหมือนคู่แข่ง การแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงตามความต้องการ
การพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ เช่น ในกระบวนการผลิต การขนส่ง การตลาดและการขาย
และการบริการ ตลอดจนการสร้างคุณค่าต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียที่จะได้รับประโยชน์จากนวัตกรรม ธุรกิจจึงควรสามารถ
วัดผลและประเมินมูลค่าและ/หรือคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการนำนวัตกรรมไปใช้
การสร้้างการรัับรู้้�และเผยแพร่่นวััตกรรมต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
(Innovation sharing)

ธุรกิจควรสื่อสารนโยบายและผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรรมให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ลูกค้าและคู่ค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อกัน ธุรกิจบางแห่งอาจยกระดับให้นวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์
เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งและได้รับการยอมรับจากลูกค้า
เนื่องจากนวัตกรรมเป็นการคิดค้นสิ่งใหม่หรือพัฒนาต่อยอดสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้น การเผยแพร่และทำให้นวัตกรรมเป็น
ที่รับรู้ในวงกว้างจะช่วยแพร่กระจายองค์ความรู้และนำไปสู่ความร่วมมือในการสร้างสรรค์และพัฒนาต่อยอดเป็นเทคโนโลยีใหม่
หรือนวัตกรรมต่อๆ ไป ธุรกิจหลายแห่งจึงนิยมจดสิทธิบัตรเพื่อสร้างมูลค่าจากนวัตกรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญาก่อนจะ
เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรม อีกทั้งยังอาจร่วมมือกับลูกค้า คู่ค้า หรือแม้แต่คู่แข่ง เพื่อช่วยกันต่อยอดทางความคิดและ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมได้

2.2 บทบาทของกรรมการในการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรม
		
เนื่องจากคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดทิศทางและนโยบายขององค์กร คณะกรรมการจึงมีบทบาทหน้าที่สำคัญประการหนึ่ง
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คือ การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการ
บริษัทควรดำเนินการดังนี้ 7

7

หลักการกำำกับดูแลกิจการที่ดีสำำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 โดยสำำนักงานคณะกรรมการกำำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน

• คณะกรรมการควรให้ความสำคัญและสนับสนุนการ • คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและ
สร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับ
จัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และ
ประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนา
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน
• คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบ
ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม • คณะกรรมการควรจัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและ
และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจได้
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่
ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับ
สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มี
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ของ
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาส
กิจการ
ทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักของกิจการ

2.3 บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรม
		
ผู้นำองค์กรและผู้บริหารถือว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมในระดับองค์กร โดยผู้นำ
องค์กรและผู้บริหารควรดำเนินการดังนี้
• ผู้บริหารควรร่วมกับคณะกรรมการในการกำหนด • ผู้บริหารควรจัดโครงสร้างองค์กรให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบ
นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมขององค์กร
การบริหารจัดการและส่งเสริมงานด้านนวัตกรรมอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนอย่างสม่ำเสมอให้
ครบถ้วนและชัดเจน เช่น คณะทำงานด้านนวัตกรรม
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
ฝ่ายงานหลักที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมของ
ไป
องค์กร
• ผู้บริหารควรร่วมกับคณะกรรมการในการกำหนด • ผู้บริหารควรสื่อสารทิศทางและเป้าหมายขององค์กร
กลยุทธ์องค์กรให้ครอบคลุมเรื่องการส่งเสริมและ
ในการพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนเสริมสร้างทัศนคติ
พัฒนานวัตกรรม
ที่ดีและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
• ผู้บริหารควรกำหนดแผนงานส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมในระยะยาวและประจำปีอย่างชัดเจน • ผู้บริหารควรจัดให้มีการส่งเสริมความรู้และการพัฒนา
พร้อมงบประมาณสนับสนุนที่เหมาะสม โดยนำเสนอ
องค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นให้พนักงานคิด
ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมถึง
นอกกรอบ นำำเสนอความคิดสร้างสรรค์ และกระตือรือร้น
ติดตามผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรมขององค์กร
ที่จะต่อยอดความคิดออกมาเป็นผลงานนวัตกรรม
อย่างสม่ำเสมอ ที่สำคัญคือควรพิจารณาทบทวน
อย่างต่อเนื่อง
แผนงานด้านนวัตกรรมว่าอยู่บนจุดใดของ S-Curve
และประเมินโอกาสที่นวัตกรรมจะประสบผลสำเร็จ • ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลการดำเนินงาน
อย่างสม่ำเสมอ
ด้านนวัตกรรมและร่วมพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม
ร่วมกับพันธมิตรและผู้มีส่วนได้เสียของธุรกิจ
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ทิง้ ท้าย
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนไปส่งผลให้องค์กรธุรกิจต้องปรับตัวและพัฒนานวัตกรรมอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อสร้างความ
สามารถในการแข่งขัน อย่างไรก็ดี ธุรกิจแต่ละแห่งย่อมมีบริบทและลักษณะการประกอบธุรกิจที่แตกต่างกัน ธุรกิจจึงควร
พิจารณาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมให้เหมาะสมกับบริบทและวัฒนธรรมขององค์กร
นอกจากนี้ การพัฒนานวัตกรรมในระดับองค์กรจำ�เป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การกำ�หนด
นโยบายและทิศทางที่ชัดเจน การสนับสนุนจากทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ระดับกรรมการ ผู้นำ�องค์กร ผู้บริหารระดับสูง
ไปจนถึงพนักงานทุกคนที่ควรตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศในการเรียนรู้อยู่เสมอ การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม การสร้าง
คุณค่าจากการนำ�นวัตกรรมไปใช้จนเกิดผล ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อต่อยอด
และขยายผลนวัตกรรมต่อไป ซึ่งจะนำ�ไปสู่การยกระดับการดำ�เนินธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางปัจจัย
และสภาพแวดล้อมในการดำ�เนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ตัวอย่างคู่มือและแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนในด้านนวัตกรรม
• Sustainable Development 2018 โดยองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ปี 2561) นำเสนอนโยบาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย และให้ตัวอย่างแนวปฏิบัติและผลการดำเนินงานด้านการวิจัย
และนวัตกรรมของธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม ประกอบด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน สินค้า
อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ทรัพยากร และเทคโนโลยี
• มาตรฐานการจัดการนวัตกรรม ISO56000: 2020 โดย International Organization for Standardization
(ISO) (ปี 2561) ให้กรอบแนวคิด หลักการ และแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านนวัตกรรมอย่างเป็น
ระบบสำหรับธุรกิจและองค์กรต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการวางระบบและพัฒนาการบริหารจัดการด้าน
นวัตกรรมในระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิผล
• Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation โดย Organisation
for Economic Co-operation and Development (OECD) (ปี 2561) ให้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจน
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการวัด การจัดทำข้อมูล และการใช้ข้อมูลด้านนวัตกรรม ซึ่งองค์กรธุรกิจสามารถ
ศึกษาเพื่อนำไปสู่การยกระดับการดำเนินงานด้านนวัตกรรม
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ดร. กฤษฎา เสกตระกูล
รองผูจ้ ดั การ
หัวหน้าสายงานพัฒนาความยัง่ ยืนตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการด�ำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึงปลายน�้ำ  ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value
Chain) ธุรกิจต้องเผชิญหน้ากับประเด็นความท้าทายต่างๆ ด้านความยั่งยืนทั้งใน
มิติสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเข้ามามีผลกระทบและกลายเป็นปัจจัยความเสี่ยงหรือ
โอกาสของธุรกิจ ดังนั้นธุรกิจจึงต้องบูรณาการเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
การด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม
ในนโยบายและกลยุทธ์องค์กร ตลอดจนมีการขับเคลือ่ นการด�ำเนินธุรกิจสูค่ วามยัง่ ยืน
อย่างเป็นระบบและเห็นผลเป็นรูปธรรม
หัวใจส�ำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนนี้ คือ ทุกคนในองค์กร ตั้งแต่
ระดั บ กรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร และพนั ก งาน ต้ อ งมี ส ่ ว นร่ ว มในการน� ำ พาให้ ธุ ร กิ จ
ก้าวไปข้างหน้าและเติบโตได้อย่างยั่งยืน ท�ำให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจได้ว่า ธุรกิจ
ด�ำเนินงานอยู่บนพื้นฐานของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้อม และสามารถบริหารจัดการประเด็นส�ำคัญด้านความยัง่ ยืน เพือ่ รักษา
ขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาศักยภาพในการเติบโต แม้สภาพแวดล้อม
ในการด�ำเนินธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม
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บทที่

8

กระบวนการขับเคลื่อนธุรกิจ
สูความยั่งยืน
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คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน

สรุปสาระสำ�คัญของบทที่ 8
5 กระบวนการในการขับเคลื่อนธุรกิจสูความยั่งยืนในระดับองคกร
1 MATERIALITY
Understand
Context
ศึกษาและทำความเขาใจบร�บทองคกร
• ว�สัยทัศน พันธกิจ วัฒนธรรมองคกร
หวงโซคุณคา กลยุทธของธุรกิจ
• ความเสี่ยงและโอกาสของธุรกิจ
• ทิศทางและแนวโนมของอุตสาหกรรม

Define Stakeholders
ระบุผมู สี ว นไดเสีย
• ผูมีสวนไดเสียโดยตรง
• ผูมีสวนไดเสียโดยออม
ว�เคราะหประเด็นทีผ่ มู สี ว นไดเสีย
และธุรกิจมีผลกระทบตอกัน
• ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ
• ผลกระทบที่ผูมีสวนไดเสียมีตอธุรกิจ
และผลกระทบที่ธุรกิจมีตอผูมีสวนไดเสีย
กำหนดว�ธกี ารมีสว นรวมกับผูม สี ว นไดเสีย
• ชองทางการมีสวนรวม
• ความถี่ในการมีสวนรวม

2 POLICY
Make
Commitment

4 IMPLEMENTATION

Develop
Framework

Take into
Action

กำหนดกรอบการดำเนินงาน
ทัง้ ในระยะสัน้ กลาง และยาว

กำหนดและ
ประกาศนโยบาย
กำหนดและ
ประกาศเปาหมาย

Set up a Team
กำหนดผูร บั ผิดชอบ
สือ่ สารใหทง้ั องคกร
ทำงานรวมกัน

3 STRATEGY

ดำเนินการ
• Plan
• Do
• Check
• Act

Create an
lnitiative
กำหนดแผนปฏิบตั กิ าร
ระยะสัน้ กลาง และยาว

5 DISCLOSURE
Collect & Verify
รวบรวมและวางระบบจัดเก็บขอมูล
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

Evaluate
ว�เคราะหและประเมินผลการ
ดำเนินงาน โดยเปร�ยบเทียบกับ
เปาหมายตามตัวชีว้ ดั

Communicate
เปดเผยและสือ่ สารผลการดำเนินงาน
ตอผูม สี ว นไดเสีย

Review
ทบทวนเพ�อ่ ปรับปรุงการดำเนินงาน

Define Materiality
กำหนดประเด็นสำคัญ
• ประเด็นที่สำคัญตอธุรกิจ
• ประเด็นที่สำคัญตอผูมีสวนไดเสีย
จัดลำดับความสำคัญของประเด็น
• สำคัญมาก นอย

บทบาทของกรรมการ
MATERIALITY

POLICY & STRATEGY

คณะกรรมการ (รวมกับฝายจัดการ) ควรกำหนด
วัตถุประสงคและเปาหมายหลักขององคกร
และประกาศเปนลายลักษณอักษร พรอมปลูกฝง
คานิยมและวัฒนธรรมองคกรเพ�่อการบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายที่กำหนด

คณะกรรมการควรกำกับดูแลใหนโยบาย กลยุทธ และ
แผนการดำเนินงานดานความยั่งยืนขององคกรสอดคลองกับ
วัตถุประสงคและเปาหมายหลักขององคกร

IMPLEMENTATION
คณะกรรมการควรกำกับดูแล
ใหฝายจัดการจัดสรร
และจัดการทรัพยากร
เพ�่อบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายหลักที่ตั้งไวใน
การเติบโตอยางยั่งยืน

DISCLOSURE
คณะกรรมการควรกำกับดูแลและติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานดานความยั่งยืน
และสื่อสารขอมูลแกผูมีสวนไดเสีย
อยางเหมาะสม

บทบาทของผูบร�หารและพนักงาน

บทบาทของผูบร�หารและพนักงาน

MATERIALITY

POLICY & STRATEGY

ผูบ ร�หารระดับสูงควรมีสว นรวมกับคณะกรรมการ
ในการกำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลัก
ขององคกร โดยควรแสดงบทบาทความเปนผูนำ
และเปนแบบอยางที่ดีในการขับเคลื่อนองคกร
ใหเติบโตอยางยั่งยืน และมีสวนรวมกับพนักงาน
ทุกระดับเพ�่อปลูกฝงวัฒนธรรมขององคกร
ใหสะทอนการดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืน

ผูบร�หารมีบทบาทสำคัญในการวางแผน กำหนด และทบทวนนโยบาย
กลยุทธ และแผนการดำเนินงานดานความยั่งยืนและนำเสนอให
คณะกรรมการพ�จารณาทบทวนและใหความเห็น

IMPLEMENTATION
ผูบร�หารควรจัดสรรและใช
ทรัพยากรและงบประมาณ
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
โดยเปดโอกาสใหพนักงาน
มีสว นรวมแสดงความคิดเห็น
ในการวางแผนการดำเนินงาน
พนักงานทุกคนควรตระหนัก
ถึงบทบาทในการสนับสนุนให
องคกรเติบโตอยางยั่งยืน

DISCLOSURE
ผูบร�หารเปนผูกำหนดกรอบการนำเสนอ
ขอมูลผลการดำเนินงานดานความยั่งยืน
ตอผูมีสวนไดเสีย โดยควรทบทวนขอบเขต
เนื้อหา ประเด็นสำคัญดานความยั่งยืน
และขอมูลดานความยัง่ ยืนทีเ่ ปดเผยใหเหมาะสม
กับสภาพแวดลอมและบร�บทของธุรกิจอยูเ สมอ

สรุปบทที่ 8
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บทที่

8

กระบวนการขับเคลื่อนธุรกิจ
สู่ความยั่งยืน

การดำ�เนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายด้าน อันนำ�มาซึ่งความเสี่ยงและโอกาสที่ทำ�ให้ธุรกิจต้อง
ปรับตัวและพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน การขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนจึงกลาย
เป็น “เรื่องสำ�คัญ” ที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำ�คัญและบูรณาการในการประกอบธุรกิจ
ในการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน ธุรกิจควรมีการดำ�เนินงานใน 2 ส่วนประกอบกัน
ส่วนที่ 1: การกำ�กับดูแลกิจการ
(บทที่ 1-3)

ส่วนที่ 2: การบูรณาการและการขับเคลื่อน
ธุรกิจสู่ความยั่งยืน (บทที่ 4-7)

ธุรกิจควรมีโครงสร้างและกลไกในการกำกับดูแล
กิจการที่ดีอันเป็นรากฐานสู่ความยั่งยืน

ธุรกิจควรเข้าใจแนวคิดและหลักการในการดำเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืน และนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงมีการพัฒนา
และส่งเสริมนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

• โครงสร้างคณะกรรมการ (กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็น
ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่ได้เป็น
ผู้บริหาร) และคณะกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)
• นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
• การบริหารความเสี่ยง (ครอบคลุมความเสี่ยงต่างๆ เช่น
ความเสีีย่ งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ตลอดจน
ความเสี่ยงที่เกิดใหม่)
• ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ (การปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล การจัดทำรายงานทางการเงิน
ที่น่าเชื่อถือ และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง)

• นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
(ครอบคลุมประเด็นการบริหารจัดการด้านพลังงาน น้ำ ขยะ
ของเสีย มลพิษ และก๊าซเรือนกระจก)
• นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการด้านสังคม
(ครอบคลุมประเด็นการปฏิบัติต่อพนักงาน ความรับผิดชอบ
ต่อลูกค้า การบริหารจัดการคู่ค้า การพัฒนาชุมชนและสังคม)
• นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการด้านนวัตกรรม
(ครอบคลุมนวัตกรรมทางธุรกิจ และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม
กับองค์กร)

• การสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณธุรกิจให้เป็นที่รับทราบและนำไปสู่การปฏิบัติ
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คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน

1

หลักการและภาพรวมกระบวนการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน

ธุรกิจสามารถบริหารจัดการและขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนได้ในหลากหลายรูปแบบตามบริบทของธุรกิจ อย่างไรก็ดี
หลักการโดยรวมของแนวคิดการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนคือการที่ธุรกิจให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีระบบ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น
การพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมก็ต่อเมื่อธุรกิจสามารถบูรณาการการกำกับดูแล
กิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจโดยปกติ
การขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน ประกอบด้วยกระบวนการหลัก 5 กระบวนการ
การวิเคราะห์บริบท ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการที่ 1:
เพื่อกำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Materiality)
การกำหนดนโยบายด้านความยั่งยืนขององค์กร (Policy)
กระบวนการที่ 2:
การกำหนดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กร (Strategy)
กระบวนการที่ 3:
กระบวนการที่ 4:
การขับเคลื่อนความยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติ (Implementation)
กระบวนการที่ 5:
การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน (Disclosure)

กระบวนการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน
5 กระบวนการในการขับเคลื่อนธุรกิจสูความยั่งยืนในระดับองคกร
1 MATERIALITY
Understand
Context
ศึกษาและทำความเขาใจบร�บทองคกร
• ว�สัยทัศน พันธกิจ วัฒนธรรมองคกร
หวงโซคุณคา กลยุทธของธุรกิจ
• ความเสี่ยงและโอกาสของธุรกิจ
• ทิศทางและแนวโนมของอุตสาหกรรม

Define Stakeholders
ระบุผมู สี ว นไดเสีย
• ผูมีสวนไดเสียโดยตรง
• ผูมีสวนไดเสียโดยออม
ว�เคราะหประเด็นทีผ่ มู สี ว นไดเสีย
และธุรกิจมีผลกระทบตอกัน
• ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ
• ผลกระทบที่ผูมีสวนไดเสียมีตอธุรกิจ
และผลกระทบที่ธุรกิจมีตอผูมีสวนไดเสีย
กำหนดว�ธกี ารมีสว นรวมกับผูม สี ว นไดเสีย
• ชองทางการมีสวนรวม
• ความถี่ในการมีสวนรวม

2 POLICY
Make
Commitment
กำหนดและ
ประกาศนโยบาย
กำหนดและ
ประกาศเปาหมาย

Set up a Team
กำหนดผูร บั ผิดชอบ
สือ่ สารใหทง้ั องคกร
ทำงานรวมกัน

3 STRATEGY
Develop
Framework
กำหนดกรอบการดำเนินงาน
ทัง้ ในระยะสัน้ กลาง และยาว

Create an
lnitiative

4 IMPLEMENTATION
Take into
Action
ดำเนินการ
• Plan
• Do
• Check
• Act

กำหนดแผนปฏิบตั กิ าร
ระยะสัน้ กลาง และยาว

5 DISCLOSURE
Collect & Verify
รวบรวมและวางระบบจัดเก็บขอมูล
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

Evaluate
ว�เคราะหและประเมินผลการ
ดำเนินงาน โดยเปร�ยบเทียบกับ
เปาหมายตามตัวชีว้ ดั

Communicate
เปดเผยและสือ่ สารผลการดำเนินงาน
ตอผูม สี ว นไดเสีย

Review
ทบทวนเพ�อ่ ปรับปรุงการดำเนินงาน

Define Materiality
กำหนดประเด็นสำคัญ
• ประเด็นที่สำคัญตอธุรกิจ
• ประเด็นที่สำคัญตอผูมีสวนไดเสีย
จัดลำดับความสำคัญของประเด็น
• สำคัญมาก นอย

รูปที่ 8.1 กระบวนการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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2

กระบวนการวิเคราะห์บริบท ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย และประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำ�หนดประเด็นสำ�คัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Materiality)

1) การศึกษาและท�ำความเข้าใจบริบทขององค์กร (Context analysis)

เพื่อให้ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนองค์กรตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ดำเนินธุรกิจโดยปกติ ธุรกิจจำเป็นต้องเข้าใจบริบทหรือ “ตัวตน” ขององค์กรก่อนเป็นลำดับแรก โดยสามารถศึกษาและวิเคราะห์
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร ห่วงโซ่คุณค่า กลยุทธ์ของธุรกิจ ความเสี่ยงและโอกาสของธุรกิจ ตลอดจนทิศทางและ
แนวโน้มของอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยให้องค์กรมองเห็นบริบทขององค์กรได้อย่างชัดเจน เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย
และประเด็นด้านความยั่งยืนที่ธุรกิจควรให้ความสำคัญและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจสามารถ
เติบโตได้อย่างเข้มแข็งในระยะยาว
2) การระบุและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย การวิเคราะห์ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียและธุรกิจมีผลกระทบต่อกัน
พร้อมก�ำหนดวิธีการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder analysis)
นอกเหนือจากวิเคราะห์บริบทขององค์กรแล้ว ธุรกิจควรวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจด้วย โดยสามารถดำเนินการได้ดังนี้
2.1 ระบุผู้มีส่วนได้เสีย
ธุรกิจควรระบุได้ว่าธุรกิจมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดบ้างตลอดห่วงโซ่คุณค่า และสามารถจัดลำดับ
ความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ทั้งผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงและผู้มีส่วนได้เสียโดยอ้อม
2.2 วิเคราะห์ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียและธุรกิจมีผลกระทบต่อกัน
ธุรกิจควรสามารถประเมินประเด็นผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่ผู้มีส่วนได้เสียมีต่อธุรกิจและที่ธุรกิจมีต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เห็นว่าในความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย ใครเป็นผู้สร้างผลกระทบและใคร
เป็นผู้ได้รับผลกระทบ และผลกระทบดังกล่าวเป็นผลกระทบเชิงบวกหรือลบและครอบคลุมประเด็นเรื่องใดบ้าง
ซึ่งธุรกิจควรดำเนินการเพิ่มผลกระทบเชิงบวกและลดผลกระทบเชิงลบ เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน
และพัฒนาศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว
2.3 ก�ำหนดวิธีการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม
เมื่อธุรกิจสามารถระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและประเมินได้ว่าประเด็นใดเป็นประเด็นผลกระทบระหว่างกัน ธุรกิจ
ควรกำหนดวิธีการหรือรูปแบบการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อให้มีแนวทางในการสื่อสารและ
จัดการประเด็นดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอาจมีช่องทางในการเข้าถึงหรือรูปแบบ
การมีส่วนร่วมที่แตกต่างกัน
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คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน

3) การก�ำหนดและจัดล�ำดับประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality analysis)
จากกระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ธุรกิจสามารถมองเห็นประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียสร้างผลกระทบต่อธุรกิจ
และประเด็นที่ธุรกิจสร้างผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ธุรกิจจึงควรนำประเด็นผลกระทบดังกล่าวมากำหนดเป็นประเด็นสำคัญ
ด้านความยั่งยืนและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นดังกล่าว โดยสามารถดำเนินการได้ดังนี้
3.1 ก�ำหนดประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน
ธุรกิจคัดเลือกและกำหนดประเด็นด้านความยั่งยืนจากประเด็นผลกระทบที่ทั้งธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียให้ความ
สำคัญ ซึ่งครอบคลุมผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลต่อความสามารถในการ
ดำเนินงานอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
3.2 จัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืน
ธุรกิจควรประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบจากประเด็นด้านความยั่งยืนที่กำหนดขึ้น เพื่อให้เห็นถึงความ
สำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนในการบริหารจัดการประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนแต่ละประเด็น
ในการประเมินผลกระทบนี้ ธุรกิจควรวิเคราะห์ใน 2 มุมมองร่วมกัน คือ ประเมินว่าประเด็นด้านความยั่งยืน
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อธุรกิจในระดับใด และประเด็นนั้นมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในระดับใด
เมื่อธุรกิจสามารถจัดลำดับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ธุรกิจจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าประเด็นใดเป็นประเด็น
สำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กรเพื่อนำไปสู่การพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการแต่ละประเด็นอย่าง
เหมาะสมต่อไป ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนจึงถือเป็นหัวใจสำคัญที่กำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และแนวทาง
การพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะนำไปสู่การ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน
อย่างไรก็ดี ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนที่ธุรกิจกำหนดไว้อาจเปลี่ยนแปลงไปหรือเปลี่ยนลำดับความสำคัญ
เมื่อบริบทขององค์กรหรือผู้มีส่วนได้เสียเปลี่ยนไป ดังนั้นธุรกิจจึงควรทบทวนและประเมินประเด็นสำคัญด้าน
ความยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
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กระบวนการกำ�หนดนโยบายด้านความยั่งยืนขององค์กร (Policy)

1) การก�ำหนดนโยบายและเป้าหมายในการบริหารจัดการความยั่งยืนในระดับองค์กร (Commitment)

เมื่อได้ศึกษาและวิเคราะห์บริบทและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กรแล้ว ธุรกิจควรกำหนดนโยบายและ
เป้าหมายด้านความยั่งยืนในระดับองค์กรออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ เพื่อแสดงเจตนารมณ์
และความมุ่งมั่นในการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน
โดยส่วนใหญ่การประกาศนโยบายและเป้าหมายในระดับองค์กรมักมาจากระดับคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารสูงสุด
เพื่อสร้างความชัดเจนกับผู้มีส่วนได้เสียว่าองค์กรมีหลักการ กรอบความคิด ทิศทาง และเป้าหมายว่าจะดำเนินธุรกิจไปในทิศทางใด
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานในองค์กร ให้มีแนวคิด
และการดำเนินงานในทิศทางที่สอดคล้องกันกับนโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กร
2) การก�ำหนดผู้รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืนแต่ละประเด็น
เพื่อให้เกิดการท�ำงานที่เชื่อมโยงกัน (Team set up)
เมื่อธุรกิจได้กำหนดนโยบายด้านความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ธุรกิจควรกำหนดผู้รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่
ที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนแต่ละประเด็น อีกทั้งควรสื่อสารให้ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบว่า ใครบ้างที่มีบทบาทรับผิดชอบในประเด็นต่างๆ ด้านความยั่งยืน เพื่อให้เกิดการทำงานที่เชื่อมโยงกัน
อย่างบูรณาการ
เนื่องจากการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งหรือฝ่ายงานใดฝ่ายงานหนึ่ง แต่เป็นเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับทุกคนในองค์กร ดังนั้นหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานของทุกคนล้วนมีความเกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อ
ความยั่งยืนขององค์กร อย่างไรก็ดี เพื่อให้มีความชัดเจนในการทำงานและการติดตามผลงาน ธุรกิจควรกำหนดบทบาทและ
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดำเนินงานและรับผิดชอบหลักในแต่ละประเด็นไว้ให้ชัดเจน
ธุรกิจหลายแห่งนิยมกำหนดตัวบุคคลหรือฝ่ายงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
ตามความเกี่ยวข้องกับหน้าที่งานหลัก เช่น
- ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรมักเกี่ยวข้องกับการกำหนดกลยุทธ์และกรอบแนวทางการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวม
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน
- ฝ่ายบริหารความเสี่ยงมักดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
- ฝ่ายบริหารอาคารหรือผู้จัดการโรงงานมักรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
- ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลมักเป็นผู้รับผิดชอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและแรงงาน
- ฝ่ายจัดซื้อมักเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการบริหารจัดการคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน
ฝ่ายงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการดำเนินงานในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนแต่ละประเด็นอาจทำงานร่วมกัน
แบบข้ามสายงานในรูปแบบของคณะทำงาน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการเชื่อมโยงกัน

63-06-056 140-157 SD Manual 20-7_J-Uncoated-dic2019.indd 147

20/7/2563 BE 11:03

148

คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน

นอกจากนี้ ธุรกิจบางแห่งอาจกำหนดให้มีฝ่ายงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ดูแลภาพรวมของการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความ
ยั่งยืนและเป็นศูนย์กลางในการประสานงานร่วมกับฝ่ายงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างบูรณาการและมุ่งบรรลุ
เป้าหมายด้านความยั่งยืนในระดับองค์กร
อย่างไรก็ดี การกำหนดผู้รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอาจไม่มีรูปแบบ
หรือวิธีดำเนินการที่ตายตัว ขึ้นอยู่กับโครงสร้างและบริบทของแต่ละองค์กร ซึ่งธุรกิจสามารถพิจารณาได้ตามความเหมาะสม

4

กระบวนการกำ�หนดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กร (Strategy)

1) การก�ำหนดกรอบหรือกลยุทธ์ด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainability framework)

เมื่อธุรกิจกำหนดนโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืนในระดับองค์กร พร้อมมีผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อน
การดำเนินงานด้านความยั่งยืนแล้ว ธุรกิจควรกำหนดกรอบการดำเนินงานหรือกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน
ให้สอดคล้องกับนโยบายและนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่กำหนดไว้
โดยทั่วไปการกำหนดกรอบการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนมักเชื่อมโยงกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญ
ของความยั่งยืนของธุรกิจ และเชื่อมโยงกับการพัฒนาธุรกิจในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกัน สิ่งสำคัญคือ
ธุรกิจควรสามารถเชื่อมโยงกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเข้ากับความสามารถในการสร้างความเข้มแข็งทางการเงินด้วย
โดยทั่วไปกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนมักมองไปในอนาคตในระยะกลางหรือระยะยาว จึงไม่เปลี่ยนแปลงทุกปี
ยกเว้นในกรณีที่ธุรกิจมีบริบทหรือลักษณะการบริหารจัดการองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
2) การก�ำหนดแผนงานด้านความยั่งยืน (Sustainability initiative)
ธุรกิจควรกำหนดแผนปฏิบัติการหรือแผนงานด้านความยั่งยืนในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้เห็นว่าธุรกิจ
จะดำเนินงานในเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กรอย่างไร ภายใต้กรอบการพัฒนาด้านความยั่งยืน ซึ่งควร
สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืนในระดับองค์กรที่กำหนด
แนวทางการกำหนดแผนปฏิบัติการด้านความยั่งยืนขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละแผนงาน อย่างไรก็ดี โดยทั่วไปแล้ว
ธุรกิจมักพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน เช่น
- สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาด้านความยั่งยืน และนำไปสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนในระดับองค์กร
- ตอบสนองต่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนที่ได้รับการจัดอันดับความสำคัญในลำดับต้นๆ
- ก่อให้เกิดประโยชน์หรือสร้างความเปลี่ยนแปลงที่สามารถวัดผลให้เห็นเป็นคุณค่าหรือมูลค่าแก่องค์กรได้
ในการกำหนดแผนงานด้านความยั่งยืน ธุรกิจควรกำหนดเงื่อนเวลา แนวทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัดที่ชัดเจน ซึ่ง
สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานได้ทั้งในเชิงผลลัพธ์แบบ output และ outcome เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนการ
ดำเนินงานด้านความยั่งยืนมีกรอบการทำงานที่ชัดเจนและสามารถประเมินคุณค่าหรือมูลค่าที่สร้างให้แก่ธุรกิจได้
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กระบวนการขับเคลื่อนความยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติ (Implementation)

การนำแผนงานด้านความยั่งยืนไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย สามารถทำได้ตามแนวทางที่
ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละองค์กรเห็นสมควร ซึ่งปัจจุบันมีเครื่องมือที่องค์กรสามารถนำมาใช้บริหารจัดการโครงการค่อนข้าง
หลากหลายทั้งในรูปแบบซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน
องค์กรหลายแห่งนิยมใช้ Plan, Do, Check, Act (PDCA) Cycle8 เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนงาน
ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ เนื่องจากการนำแผนงานด้านความยั่งยืนไปปฏิบัติมีกระบวนการดำเนินงานไม่แตกต่างจากการบริหาร
จัดการแผนงานหรือโครงการ ซึ่งจำเป็นต้องมีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ตลอดจนมีการพัฒนาและปรับปรุงผลการดำเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง

PDCA Cycle
PDCA Cycle

รูปรูทีป่ ที8.2
Cycle
่ 8.2:PDCA
PDCA Cycle
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8

พัฒนาขึ้นโดย Walter Shewhart ซึ่งถือเป็นผู้บุกเบิกการใช้สถิติสำหรับวงการอุตสาหกรรม และต่อมา W. Edwards Deming นำ PDCA Cycle นี้ไปเผยแพร่
จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายว่าเป็นเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงกระบวนการเพื่อบริหารคุณภาพ
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PDCA Cycle

แนวทางการดำเนินงานตาม PDCA

รูปที่ 8.2: PDCA Cycle

1) Plan
2) Do
การวางแผนก่อนการดำเนินงาน		 การลงมือปฏิบัติตามแผน
3) Check
4) Act
การตรวจสอบผลการดำเนินงาน		 การปรับปรุงการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพ
ธุรกิจควรเริ่มต้นจากการวางแผนอย่างเหมาะสม จากนั้นจึงดำเนินการตามแผน ซึ่งควรมีการเฝ้าติดตามการดำเนินงาน
รวมถึงมีการตรวจสอบผลการดำเนินงาน
วิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของการดำเนินงาน และสรุปบทเรียนที่ได้หลังจบโครงการ ทำให้ได้เรียนรู้รูปแบบและแนวทางการ
ดำเนินแผนงานที่เหมาะสม เพื่อนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินแผนงานรอบใหม่ ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับ
รูปที่ 8.2: PDCA Cycle
คุณภาพการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
รูปที่ 8.2: PDCA Cycle
เป็นระยะเพื่อให้สามารถปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้

6

รูปที่ 8.2: PDCA Cycle

กระบวนการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน (Disclosure)

รูปที่ 8.2: PDCA Cycle

PDCA Cycle

1) การรวบรวมและวางระบบจัดเก็บข้อมูลด้านความยั่งยืน และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
(Data collection & Verification)
ธุรกิจจำเป็นต้องมีกระบวนการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน เพื่อใช้ในการติดตามและ
พัฒนาผลการดำเนินงาน ตลอดจนนำข้อมูลผลการดำเนินงานไปเปิดเผยและสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้เสีย
เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลถือเป็นกระบวนการที่ธุรกิจควรทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง บริษัทจึงควรมีการวางระบบ
จัดเก็บข้อมูลด้านความยั่งยืน พร้อมกำหนดผู้เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบหรือทำหน้าที่ดูแลข้อมูลแต่ละส่วนอย่างชัดเจน โดยทั่วไป
หน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนมักได้รับมอบหมายให้ติดตามเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืน
เพื่อนำไปเปิดเผยผลการดำเนินงานด้วย
ธุรกิจควรตรวจสอบความถูกต้องของแนวทาง วิธีการวัด และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
ข้อมูลมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเชื่อถือได้ บางองค์กรอาจมีความจำเป็นต้องให้มีการสอบทานข้อมูลหรือรับรองคุณภาพของ
ข้อมูลโดยหน่วยงานจากภายนอกเพิ่มเติมด้วย
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2) การวิเคราะห์และประเมินผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน (Evaluation)
เมื่อมีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนแล้ว ธุรกิจควรวิเคราะห์และประเมินผลการ
ดำเนินงานโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งมักเป็นตัวชี้วัดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สะท้อน
ผลกระทบหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถประเมินได้ว่าผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่
ที่สำคัญคือ ธุรกิจควรสามารถเชื่อมโยงข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเข้ากับทรัพยากร9 ของธุรกิจ เพื่อสะท้อน
ให้เห็นว่าการดำเนินงานด้านความยั่งยืนสามารถเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ เช่น การสร้าง
ยอดขายและกำไรจากการออกผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม การลดต้นทุนจากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า การพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรจนสามารถคิดค้นนวัตกรรมที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของธุรกิจ การดูแลพนักงานทำให้อัตราการลาออก
ลดลง การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการตลาดและการขายที่เป็นธรรม การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนแวดล้อม
ทำให้ธุรกิจได้รับการยอมรับในท้องถิ่น การอนุรักษ์ระบบนิเวศเพื่อสร้างความมั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบ เป็นต้น
3) การเปิดเผยและสื่อสารผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Communication)
ธุรกิจควรเปิดเผยและสื่อสารผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความเข้าใจและการรับรู้
เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างคุณค่าและ/หรือมูลค่าให้แก่ธุรกิจได้
ในการรายงานข้อมูลด้านความยั่งยืนให้มีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ บริษัทควรนำเสนอข้อมูลที่สมดุล ซึ่งสะท้อนให้
เห็นทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวของแผนงาน (ถ้ามี) โดยธุรกิจสามารถรายงานถึงความพยายามในการบริหารจัดการและ
ดำเนินงานตามแผนงาน และยอมรับว่าอะไรคือปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้บริษัทไม่สามารถบรรลุผลได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อให้
ผู้มีส่วนได้เสียเข้าใจและเห็นถึงผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทอย่างโปร่งใสและปราศจากอคติ อันจะนำไปสู่การสร้างความ
เชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือขององค์กรในสายตาของผู้มีส่วนได้เสีย
4) การทบทวนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Review)
ธุรกิจควรนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และประเมินผลไปทบทวนว่าอะไรเป็นจุดเด่นที่บริษัทสามารถดำเนินการได้ดี
หรืออะไรเป็นข้อปรับปรุงที่บริษัทควรพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนวางแผนเพื่อพัฒนาและยกระดับการดำเนินงาน
ด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ธุรกิจควรติดตามทบทวนขอบเขตเนื้อหาของข้อมูลที่เปิดเผย ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน และข้อมูลด้าน
ความยั่งยืนที่เปิดเผยให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบทของธุรกิจอยู่เสมอ เพื่อให้สะท้อนศักยภาพและตัวตนของธุรกิจ
อย่างเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน

9

ทรัพยากรที่องค์กรควรคำนึงถึงควรมีอย่างน้อย 6 ประเภท ได้แก่ การเงิน (Financial capital) การผลิต (Manufactured capital) ภูมิปัญญา (Intellectual
capital) บุคลากร (Human capital) สังคมและความสัมพันธ์ (Social and relationship capital) และธรรมชาติ (Natural capital)
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7

บทบาทของกรรมการในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยมีสถานะความเป็นผู้นำและผู้กำหนดทิศทางและ
เป้าหมายขององค์กร คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้สามารถแข่งขันได้ มีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบ
ในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และสามารถปรับตัวได้
ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จึงถือได้ว่าคณะกรรมการมีบทบาทอย่างมากต่อความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์การ
ดำเนินงานของธุรกิจและการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้ในระยะยาว
ในการดำเนินการดังกล่าว คณะกรรมการมีบทบาทและความรับผิดชอบในการกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการ
ที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง

• การก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
คณะกรรมการควรกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรให้สะท้อนถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจ
ที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าต่อทั้งตัวองค์กรเองและผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ โดยอาจพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น
- องค์กรมีวัตถุประสงค์หรือจัดตั้งมาเพื่ออะไร
- องค์กรมุ่งตอบสนองลูกค้ากลุ่มใดเป็นหลัก
- องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันหรือสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรและลูกค้าในเรื่องใด (Value proposition)
- ปัจจัยที่ทำให้องค์กรสามารถดำรงอยู่และเติบโตได้ในระยะยาวท่ามกลางปัจจัยความเสี่ยงและโอกาสต่างๆ ที่เข้ามา
มีผลกระทบต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียคืออะไร
ในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร คณะกรรมการควรดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ เนื่องจาก
ฝ่ายจัดการมีความเข้าใจในบริบททางธุรกิจและสามารถให้ความเห็นได้ว่าธุรกิจเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดบ้างตลอด
ห่วงโซ่คุณค่า และอะไรเป็นประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร
เมื่อกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรแล้ว คณะกรรมการควรประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และสื่อสารให้รับรู้โดยทั่วกันทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกองค์กร ที่สำคัญคือควรสนับสนุน
ให้มีการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนเข้าใจและมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
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• การก�ำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน
คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้นโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานประจำปีขององค์กรมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยบูรณาการเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเรื่องความรับผิดชอบของธุรกิจที่มี
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งในมิติสิ่งแวดล้อมและสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

• การขับเคลื่อนความยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติ
คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความสำคัญ
ของแผนการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์องค์กรในระยะสั้น กลาง และยาว เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่ตั้งไว้
ในการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยควรซักถามหรือให้ข้อแนะนำแก่ฝ่ายจัดการเพื่อนำไปปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ คณะกรรมการควรสนับสนุนให้มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อ
พัฒนาศักยภาพและสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าและแสดงความรับผิดชอบต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร โดยอาจเป็นนวัตกรรมด้านกระบวนการในระบบการผลิตและการทำงาน นวัตกรรมในการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมทางการตลาด หรือเป็นนวัตกรรมองค์กรจนเกิดเป็นโมเดลหรือรูปแบบธุรกิจใหม่ก็ได้ ซึ่งบริษัท
อาจดำเนินการเองหรือร่วมมือกับคู่ค้าหรือพันธมิตรอื่นก็ได้

• การติดตาม ประเมินผล และสื่อสารผลการด�ำเนินงาน
คณะกรรมการควรกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กรโดยเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่กำหนด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะกรรมการควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการเปิดเผยและสื่อสารข้อมูลผลการดำเนินงานเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยควรกำกับดูแลให้ข้อมูลมีคุณภาพ ตอบโจทย์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย สะท้อน
ผลการดำเนินงานในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน และเผยแพร่ผ่านช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม
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คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน

8

บทบาทของผู้บริหารและพนักงานในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีหน้าที่บริหารจัดการธุรกิจ
ให้สามารถเติบโตและแข่งขันได้ มีผลการดำเนินงานที่ดีทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยแสดงความรับผิดชอบต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
ในการดำเนินการดังกล่าว ผู้บริหารและพนักงานควรมีบทบาทและความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต
ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมถึง

• การร่วมก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานและเติบโตได้อย่างยั่งยืน ที่สำคัญคือ ผู้บริหารควรแสดงบทบาทความเป็นผู้นำและ
เป็นแบบอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน และควรมีส่วนร่วมกับพนักงานทุกระดับเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรม
และค่านิยมขององค์กรให้สะท้อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่วางไว้ ทำให้พนักงานเกิด
แรงบันดาลใจ เห็นความสำคัญ และมีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติจริงในกระบวนการทำงาน เพื่อส่งเสริมให้
เกิดการสร้างคุณค่าต่อตนเอง องค์กร และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ

• การก�ำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน
ผู้บริหารมีบทบาทสำคัญในการวางแผน กำหนด และทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานประจำปี
โดยควรให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความรับผิดชอบที่มีต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า และนำเสนอนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนและให้
ความเห็นเป็นระยะ

• การขับเคลื่อนความยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติ
ผู้บริหารควรจัดสรรและใช้ทรัพยากรและงบประมาณที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีหน้าที่
นำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ และหมั่นติดตามดูแลและรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบ
เป็นระยะๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้พนักงาน
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในกระบวนการวางแผนการดำเนินงานด้วย เพราะพนักงานมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการ
ขับเคลื่อนความยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติ
นอกจากนี้ พนักงานทุกคนควรมีความรู้ความเข้าใจว่า บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนมีส่วนสนับสนุนให้
องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไร และมีส่วนร่วมสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ขององค์กรร่วมกัน
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• การติดตาม ประเมินผล และสื่อสารผลการด�ำเนินงาน
โดยทั่วไปผู้บริหารมักเป็นผู้กำหนดกรอบการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยควร
ทบทวนขอบเขตเนื้อหาของข้อมูลที่เปิดเผย ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน และข้อมูลด้านความยั่งยืนที่เปิดเผยให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและบริบทของธุรกิจอยู่เสมอ
นอกจากนี้ ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วย
เนื่องจากพนักงานเป็นผู้ลงมือปฏิบัติทำให้มีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ตลอดจนมีข้อมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ใช้ในการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน
ทิง้ ท้าย
ธุรกิจควรมีโครงสร้างและกลไกในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า รวมถึงพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานและการสร้างคุณค่าต่อธุรกิจและผู้มีส่วน
ได้เสีย โดยทุกคนในองค์กร ตั้งแต่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานควรมีบทบาทในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน
อย่างเป็นรูปธรรมและบูรณาการเรื่องการบริหารจัดการประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ดำเนินธุรกิจ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการ
ไปพร้อมๆ กับการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้ในระยะยาว
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คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน

ตัวอย่างคู่มือและแนวปฏิบัติด้านการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน
• หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปี 2560) ให้หลักปฏิบัติ 8 ข้อและหลักปฏิบัติย่อยในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
พร้อมแนวปฏิบัติและคำอธิบาย เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางนำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการ
ตามที่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัท
• เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม โดยคณะทำงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท
จดทะเบียน (ปี 2551) ให้คำนิยาม หลักการ และแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับ
ธุรกิจในการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
• ก้าวแรกสู่ CSR การสร้างความแตกต่างที่ยั่งยืน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปี 2553) ให้ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ อันจะนำไปสู่การขยายผลและการดำเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
• ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนของกิจการ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปี 2556) ให้
หลักการและแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อบูรณาการให้เกิดการบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
• แนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปี 2556) ให้แนวปฏิบัติด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
(ประกอบด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค การเงิน สินค้า
อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ทรัพยากร บริการ และเทคโนโลยี) นอกจากนี้ ยังมีแนวปฏิบัติ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเฉพาะ ซึ่งเหมาะ
สำหรับธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อมอีกด้วย แนวปฏิบัติดังกล่าวให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกำหนด
นโยบายและแผนแม่บทการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในระดับองค์กร วิธีการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
วิธีการกำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน วิธีการกำหนดแผนปฏิบัติการด้านความยั่งยืน รวมถึงประเด็น
ท้าทายที่ธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรมควรคำนึงถึงในบริบทที่แตกต่างกัน
• Checklist พิชิตธุรกิจยั่งยืนฉบับ SMEs โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปี 2559) นำเสนอวิธีการ
พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนที่อธิบายกระบวนการขับเคลื่อนความยั่งยืนอย่างง่าย เพื่อให้ธุรกิจขนาดกลาง
และธุรกิจขนาดย่อม รวมถึงธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นพัฒนาเรื่องความยั่งยืน สามารถบูรณาการเรื่องการพัฒนา
ธุรกิจอย่างยั่งยืนเข้าไปในกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นขั้นตอน
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ตัวอย่างคู่มือและแนวปฏิบัติด้านการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน
• AA1000 Stakeholder Engagement Standard โดย AccountAbility (ปี 2558) ให้แนวทางและกระบวนการ
มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียโดยเชื่อมโยงกับกลไกการกำกับดูแลกิจการ กลยุทธ์องค์กร และระบบการ
บริหารจัดการธุรกิจ
• GRI 101: Foundation ของ GRI Standards โดย Global Reporting Initiative (GRI) (ปี 2559) ให้หลักการ
ในการกำหนดเนื้อหาของรายงานความยั่งยืน ซึ่งหนึ่งในหลักการที่ธุรกิจต้องคำนึงถึงคือการพิจารณาและ
คัดเลือกประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ซึ่งต้องเป็นประเด็นที่มีผลกระทบต่อทั้งธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียอย่างมี
นัยสำคัญ เพื่อนำไปเปิดเผยผลการดำเนินงานในรายงานความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานสากลของ GRI
• SASB Materiality Map โดย Sustainability Accounting Standards Board (SASB) (ปี 2561) ให้ตัวอย่าง
ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนสำหรับธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรม โดยเน้นประเด็นที่ีมีผลกระทบต่อผลการ
ดำเนินงานทางการเงินของธุรกิจ ซึ่งผู้ลงทุนมักให้ความสำคัญ
• แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (ปี 2563) ให้หลักการสำคัญและแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการในการกำหนด
กลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อนำพาองค์กรสู่ความยั่งยืน
• แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับประธานกรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ปี 2563) ให้
หลักการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับประธานคณะกรรมการในการขับเคลื่อนการประชุมคณะกรรมการให้มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
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คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน

คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร
ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
และนายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

ในปัจจุบันนักลงทุนมีความตื่นตัวและมีนโยบายด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน
แพร่หลายกันมากขึน้ นักลงทุนสถาบันทัง้ ในไทยและในต่างประเทศได้กำ� หนดหลักการ
หรือเกณฑ์ที่พิจารณาเรื่องผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนหรือ ESG เป็นหนึ่ง
ในปัจจัยในการตัดสินใจเลือกลงทุน ธุรกิจจึงควรต้องให้ความส�ำคัญกับการบริหาร
จัดการและเปิดเผยข้อมูลผลการด�ำเนินงานด้าน ESG อย่างโปร่งใส เพือ่ ให้นกั ลงทุนและ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพในสถาบันตัวกลางสามารถเข้าถึงและใช้ขอ้ มูลประกอบในการตัดสินใจ
ลงทุนและการประเมินมูลค่ากิจการได้
นอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมูล ESG ยังช่วยให้ผพ
ู้ ฒ
ั นาดัชนีและ Raters สามารถ
ประเมินผลการด�ำเนินงานด้าน ESG ของบริษทั ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนยิง่ ขึน้ ซึง่ จะ
สะท้อนศักยภาพในการแข่งขันและความสามารถในการบริหารจัดการความเสีย่ งและ
โอกาสของธุรกิจ อันจะน�ำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย
อื่นๆ อีกด้วย

63-06-056 158-167 SD Manual Report 20-7 i_Uncoated-dic2019.indd 158

20/7/2563 BE 20:36

159

บทที่

9

การเปดเผยขอมูล
ดานความยั่งยืนของธุรกิจ
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คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน

ปสาระสำ�าคัคัญญ
ของบทที
่9 ่ 9
สรุสรุปสาระสํ
ของบทที
การเปดเผยขอมูล
ดานความยั่งยืนของธุรกิจ
หลักการเปดเผยขอมูลดานความยั่งยืน

สําคัญ

ทันการณ

เชื่อถือได

เปร�ยบเทียบได

ประเภทของขอมูลดานความยั่งยืน
ขอมูลการกํากับดูแลกิจการ

ขอมูลการขับเคลื่อนธุรกิจเพ�่อความยั่งยืน
นโยบาย กลยุทธ และเปาหมายการบร�หารจัดการ
ดานความยั่งยืน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

การบร�หารจัดการผลกระทบตอผูมีสวนไดเสีย
ในหวงโซคุณคาของธุรกิจ

โครงสรางการกำกับดูแลกิจการและขอมูลสำคัญ
เกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย
ผูบร�หาร และพนักงาน

การบร�หารจัดการ
ในมิติสิ�งแวดลอม
การบร�หารจัดการพลังงาน
การบร�หารจัดการน้ำ
การบร�หารจัดการขยะ
ของเสีย และมลพ�ษ
การบร�หารจัดการ
กาซเร�อนกระจก

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ
ดานการกำกับดูแลกิจการ

ขอมูลดานความยั่งยืน

การประเมินผลความยั่งยืนของธุรกิจ
THSI
DJSI
SETTHSI Index MSCI ESG Indexes
FTSE4Good
Index Series

รูปแบบการเปดเผยขอมูล
ดานความยั่งยืนของธุรกิจ
รายงานตามเกณฑ
ของหนวยงานกํากับดูแล

รายงานความยั่งยืน

การบร�หารจัดการ
ในมิติสังคม
การปฏิบัติตอพนักงาน
ความรับผิดชอบตอลูกคา
การบร�หารจัดการคูคา
การพัฒนาชุมชนและสังคม

รายงานหร�อแบบแสดง
รายการขอมูลประเภทอื่นๆ

ประโยชนจากการเปดเผยขอมูลดานความยั่งยืนของธุรกิจ
ภายในองคกร

ภายนอกองคกร

ประเมินและพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการทำธุรกิจ
ลดความเสี่ยงและสรางโอกาส
ในการหารายไดหร�อลดคาใชจาย
ในการดำเนินงาน

สรางความเขาใจและสานสัมพันธ
ระหวางธุรกิจและผูมีสวนไดเสีย
สรางความเชื่อมั่นและความนาเชื่อถือ
ในตัวธุรกิจ
ดึงดูดความสนใจในศักยภาพของธุรกิจ

สรุปบทที่ 9
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บทที่

9

การเปิดเผยข้อมูล
ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ

การเปิดเผยข้อมูลเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้บริษัทจดทะเบียนได้ติดตาม ประเมิน และทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
ซึ่งในปัจจุบันการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล
ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนมีบทบาทและความสำคัญเพิ่มมากขึ้น เพราะ
มีความเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานทางการเงินและสามารถสะท้อนความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างโปร่งใสและ
มีประสิทธิภาพ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย มีศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถเติบโตได้ในระยะยาว

1

หลักการและความสำ�คัญของการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ

ในการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ธุรกิจควรคำนึงถึงหลักการ 4 ประการสำคัญในการกำหนด
เนื้อหาและวิธีการรายงานเพื่อทำให้การเปิดเผยข้อมูลมีคุณภาพ
ส�ำคัญ (Material)

ควรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
ให้กระชับ ตรงประเด็น เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลไปใช้
หลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลในปริมาณมากแต่ไม่ตอบโจทย์
ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล
ทันการณ์ (Timely)

เชื่อถือได้ (Reliable)

ควรเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน นำเสนอทั้งในเชิงบวก
และลบโดยปราศจากอคติ ทำให้ผู้ใช้ข้อมูลเกิดความ
เชื่อถือในข้อมูลที่เปิดเผย นำไปสู่ความเชื่อมั่นและความ
ไว้ใจต่อการเปิดเผยข้อมูลขององค์กร
เปรียบเทียบได้ (Comparable)

ควรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและทันเหตุการณ์ โดยมี ควรเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานพร้อมตัวชี้วัดเชิง
รอบการเปิดเผยความคืบหน้าของผลการดำเนินงานอย่าง คุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อให้สามารถมองเห็นทิศทาง
สม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
และพัฒนาการของผลการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนสามารถประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
และเปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือธุรกิจอื่นๆ ได้
การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ในหลายด้าน เช่น
กระบวนการติดตามและรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนช่วยให้บริษัทสามารถประเมินและพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำธุรกิจ รวมถึงลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสในการหารายได้หรือลดค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินงาน
กระบวนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน
กระบวนการเปิดเผยข้อมูล ช่วยให้ธุรกิจได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญ ซึ่งธุรกิจควรบริหารจัดการให้เหมาะสมเพื่อตอบสนองความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสียและรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
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2

การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนแสดงถึงความโปร่งใสและช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ธุรกิจ ด้วยการสะท้อน
บทบาทความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย และนำเสนอผลการดำเนินงานในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโต
อย่างยั่งยืน
การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนสะท้อนศักยภาพของธุรกิจและดึงดูดความสนใจของผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนใน
ธุรกิจที่มีคุณภาพและมีโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาว

ประเภทของข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ

การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อทั้งบริษัทเองและผู้ใช้ข้อมูลของบริษัท
การเปิดเผยข้อมูลที่ดีควรทำให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าใจถึงหลักคิดและแนวทางการประกอบธุรกิจ บริบทในการดำเนินงาน
ผลประกอบการ และผลการดำเนินงานที่สำคัญ โดยสะท้อนความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ข้อมูลด้านความยั่งยืนที่ธุรกิจควรเปิดเผยประกอบด้วยข้อมูลหลัก 2 ส่วน คือ ข้อมูลการกำกับดูแลกิจการและข้อมูล
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ประเภทของขอมูลดานความยั่งยืน
ขอมูลการกํากับดูแลกิจการ

ขอมูลการขับเคลื่อนธุรกิจเพ�่อความยั่งยืน
นโยบาย กลยุทธ และเปาหมายการบร�หารจัดการ
ดานความยั่งยืน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
โครงสรางการกำกับดูแลกิจการและขอมูลสำคัญ
เกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย
ผูบร�หาร และพนักงาน
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ
ดานการกำกับดูแลกิจการ

การบร�หารจัดการผลกระทบตอผูมีสวนไดเสีย
ในหวงโซคุณคาของธุรกิจ
การบร�หารจัดการ
ในมิติสิ�งแวดลอม
การบร�หารจัดการพลังงาน
การบร�หารจัดการน้ำ
การบร�หารจัดการขยะ
ของเสีย และมลพ�ษ
การบร�หารจัดการ
กาซเร�อนกระจก

การบร�หารจัดการ
ในมิติสังคม
การปฏิบัติตอพนักงาน
ความรับผิดชอบตอลูกคา
การบร�หารจัดการคูคา
การพัฒนาชุมชนและสังคม

รูปที่ 9.1 ประเภทของข้อมูลด้านความยั่งยืน
ที่ 9.1: ประเภทของข
ดานความยั่งยืน
ที่มา:รูปตลาดหลั
กทรัพย์แอห่มูงลประเทศไทย
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• ข้อมูลการก�ำกับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ควรสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
• นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ครอบคลุมประเด็นด้านการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ การพัฒนากรรมการ และการประเมิน
ผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ซึ่งอาจ
ครอบคลุมถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และสังคม เป็นต้น
• จรรยาบรรณธุรกิจ เปิดเผยแนวประพฤติปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่สะท้อนให้เห็นถึง
จิตสำนึกความรับผิดชอบและความมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งสะท้อนความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ที่นำไปสู่การสร้างคุณค่าในองค์กร พร้อมอธิบายกระบวนการที่สนับสนุนให้
ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามจรรยาบรรณจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการและข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
และพนักงาน ควรสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างและระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
• โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ควรเปิดเผยภาพรวมของโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรตั้งแต่คณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย ฝ่ายจัดการ ไปจนถึงฝ่ายงานหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นกลไกในการกำกับดูแลกิจการ
เช่น หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานกำกับดูแลองค์กร หน่วยงานบริหารความเสี่ยง ที่สะท้อนให้เห็นถึง
ลำดับขั้น สายการบังคับบัญชา การสนับสนุน การตรวจสอบ ความเป็นอิสระ และการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ เพื่อให้เห็นถึงความโปร่งใส การตรวจสอบและถ่วงดุล ตลอดจนประสิทธิภาพของ
การกำกับดูแลกิจการของบริษัท
• ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ ควรเปิดเผยองค์ประกอบและข้อมูลพื้นฐานของคณะกรรมการ เช่น คุณสมบัติ
ความสามารถ ความเป็นอิสระ และความหลากหลายด้านทักษะความชำนาญ เพศ และอายุ สัดส่วนของกรรมการ
อิสระต่อกรรมการทั้งหมด สัดส่วนของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารต่อกรรมการทั้งหมด รวมถึงบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการ
• ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย ควรเปิดเผยองค์ประกอบและข้อมูลพื้นฐานของคณะกรรมการชุดย่อย
เช่น ขอบเขตอำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ และการมอบหมายงานจากคณะกรรมการ
เพื่อการกำกับดูแลกิจการ
• ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผู้บริหารและพนักงาน ควรเปิดเผยคุณสมบัติและความรู้ความชำนาญของผู้บริหาร ข้อมูล
จำนวนพนักงานทั้งหมดและจำนวนพนักงานตามแต่ละสายงานหลัก ตลอดจนผลตอบแทนรวมของพนักงาน
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเหมาะสมของจำนวนแรงงานที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ การกระจายของแรงงานใน
หน่วยงานที่สำคัญ และการควบคุมต้นทุนด้านพนักงานและแรงงานของธุรกิจ
รายงานผลการด�ำเนินงานส�ำคัญด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
• รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ควร
เปิดเผยข้อมูลการสรรหา การพัฒนา การเข้าร่วมประชุม การจ่ายค่าตอบแทน และการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีบทบาทอย่างไรในการติดตามให้มีการ
ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ การกำหนดนโยบายและ
กลยุทธ์ที่อาจนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร การพัฒนา
ประสิทธิภาพของการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
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• ข้อมูลการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน
• นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน ควรเปิดเผยภาพรวมนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทาง
การดำเนินงาน ตลอดจนเป้าหมายในการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนในระดับองค์กรที่สอดคล้องกับบริบทของ
องค์กร ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย และประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร เพื่อสะท้อน
ถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้ในระยะยาวโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียตลอด
ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
การบริหารจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
• การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ควรเปิดเผยลักษณะห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของ
ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อสะท้อนให้เห็น
ว่าธุรกิจมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
• การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ และการบริหารจัดการ
ประเด็นผลกระทบที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ควรระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตลอด
ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ประเด็นผลกระทบระหว่างธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย วิธีการและช่องทางการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม
• การกำหนดและจัดลำดับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ควรเปิดเผยแนวทางการวิเคราะห์ กำหนด และจัดลำดับ
ความสำคัญของประเด็นผลกระทบระหว่างธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อคัดเลือกประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
ที่ธุรกิจให้ความสำคัญและมีแนวทางการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
การบริหารจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
• นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ควรเปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม โดยสะท้อนให้เห็น
ว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมในประเด็นด้านพลังงาน น้ำ ขยะ ของเสีย มลพิษ
และก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการดำเนินธุรกิจ
• แผนและผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ควรเปิดเผยแผนงาน ผลการดำเนินงาน และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมเปรียบเทียบกับเป้าหมายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ในประเด็นด้านการ
บริหารจัดการพลังงาน การบริหารจัดการน้ำ การบริหารจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ และการบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก รวมถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่บริษัทเห็นว่ามีความสำคัญกับกระบวนการดำเนินธุรกิจ
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม
• นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม ควรเปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม โดยสะท้อนให้เห็นว่าบริษัท
มีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการปฏิบัติต่อพนักงาน ความรับผิดชอบต่อลูกค้า การบริหาร
จัดการคู่ค้า และการพัฒนาชุมชนและสังคม ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการดำเนินธุรกิจ
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• แผนและผลการดำเนินงานด้านสังคม ควรเปิดเผยแผนงาน ผลการดำเนินงาน และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการด้านสังคม พร้อมเปรียบเทียบกับเป้าหมายการจัดการด้านสังคม ในประเด็นด้านการปฏิบัติต่อพนักงาน
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า การบริหารจัดการคู่ค้า และการพัฒนาชุมชนและสังคม รวมถึงประเด็นด้านสังคมอื่นๆ
ที่บริษัทเห็นว่ามีความสำคัญกับกระบวนการดำเนินธุรกิจ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทใน
การบริหารจัดการด้านสังคมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

3

รูปแบบการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ

การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบในหลายระดับ สำหรับบริษัทจดทะเบียน
จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด เช่น เกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทจดทะเบียนสามารถเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนเพิ่มเติมผ่านรายงานความยั่งยืนโดยเฉพาะ ซึ่งอาจ
มีชื่อเรียกที่หลากหลาย เช่น Sustainability report, ESG report, Sustainable Development (SD) report หรือ Corporate
Social Responsibility (CSR) report เป็นต้น
สำหรับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน บริษัทจดทะเบียนควรพิจารณาตามที่เห็นเหมาะสม เช่น อาจพิจารณา
เลือกเปิดเผยให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำของหน่วยงานกำกับดูแล หรืออาจยกระดับการเปิดเผยข้อมูลให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ในระดับสากล ซึ่งสอดคล้องกันกับแนวทางการเปิดเผยข้อมูลตามที่แนะนำในบทนี้ และสามารถศึกษาตัวอย่างคู่มือและแนวปฏิบัติ
ด้านการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนเพิ่มเติมได้ที่ท้ายบท

4

การเปิดเผยข้อมูลกับการประเมินผลความยั่งยืนของธุรกิจ

ธุรกิจทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนกันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ลงทุนสถาบัน
ให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างยั่งยืน โดยตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลประกอบการทางการเงินและผลการดำเนินงาน
ด้านความยั่งยืน จนมูลค่าการลงทุนอย่างยั่งยืนเติบโตอย่างก้าวกระโดด และมีความต้องการจากผู้ลงทุนให้ธุรกิจเปิดเผยข้อมูล
ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างโปร่งใสเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
ตลาดหลักทรัพย์และผู้พัฒนาดัชนีชั้นนำของโลกยังได้จัดทำดัชนีชี้วัดและเครื่องมือการประเมินผลการดำเนินงานด้าน
ความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ลงทุนและสนับสนุนการลงทุนอย่างยั่งยืน
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คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน

ตัวอย่างการประเมินผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนและดัชนีด้านความยั่งยืน
• Thailand Sustainability Investment (THSI) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นรายชื่อหุ้นยั่งยืนที่
ประกอบด้วยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่ผ่านเกณฑ์คัดกรอง
ด้านคุณสมบัติและเกณฑ์ผลคะแนนจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศ
รายชื่อหุ้นยั่งยืนเป็นประจำทุกปี
• SETTHSI โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นดัชนีความยั่งยืนที่ใช้แสดงระดับและความเคลื่อนไหว
ของราคาหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand
Sustainability Investment) และผ่านเกณฑ์คัดกรองด้านมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและสภาพคล่อง
ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อหุ้นที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์ประกอบของดัชนีเป็นประจำทุก 6 เดือน
เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
• ESG Health Check โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นเครื่องมือการประเมินตนเองเบื้องต้นสำหรับ
บริษัทจดทะเบียนขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อช่วยตรวจสอบสถานะและผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน
และนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของธุรกิจ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็น checklist เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการประเมิน เพื่อได้้รับคัดเลือกเป็นรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment)
โดยบริษัทจดทะเบียนสามารถดาวน์โหลดแบบประเมินได้ที่ QR code นี้
• Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) โดย S&P Dow Jones Indices เป็นกลุ่มดัชนีด้านความยั่งยืนใน
ระดับโลกที่คัดเลือกบริษัทจดทะเบียนตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สภาพคล่อง และผลคะแนนจาก
การตอบแบบประเมินความยั่งยืนตามกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่ง DJSI ประกาศรายชื่อหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของ
ดัชนีเป็นประจำทุกปี
• MSCI ESG Indexes โดย MSCI และ FTSE4Good Index Series โดย FTSE Russell เป็นกลุ่มดัชนีด้าน
ความยั่งยืนในระดับโลก ซึ่งคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อมูลผลการดำเนินงานด้าน
ความยั่งยืนจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะและข้อมูลการเผยแพร่อื่นๆ โดยไม่ใช้แบบประเมินความยั่งยืน
ซึ่ง MSCI และ FTSE Russell ประกาศรายชื่อหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีเป็นประจำทุก 6 เดือน
ทิง้ ท้าย
การเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนนับวันจะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ทั้งในเชิงประโยชน์ที่มีต่อธุรกิจ
ในการเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารในการติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และ
ในเชิงประโยชน์ที่มีต่อผู้ใช้ข้อมูล ทั้งที่เป็นผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อใช้ในการประเมินความสามารถในการ
ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นมืออาชีพ อีกทั้งยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการองค์กรด้วย
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
จึงอาจกล่าวได้ว่า การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนมิใช่เป็นเพียงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล
เท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องสำคัญที่ธุรกิจควรมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและสร้างการยอมรับและ
ความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะส่งผลต่อการเสริมสร้างศักยภาพในการเติบโตและการเพิ่มมูลค่าของ
กิจการในระยะยาว
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ตัวอย่างคู่มือและแนวปฏิบัติด้านการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน
• GRI Sustainability Reporting Standards โดย Global Reporting Initiative (GRI) (ปี 2561) เป็นมาตรฐาน
การรายงานความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลใน
2 ระดับ คือ การรายงานข้อมูลทั่วไป (Universal Standards) ตามแนวปฏิบัติ GRI 101 (Foundation)
GRI 102 (General Disclosures) และ GRI 103 (Management Approach) และการรายงานข้อมูลตามประเด็น
สำคัญ (Topic-specific Standards) ตามแนวปฏิบัติ GRI 200 (มิติเศรษฐกิจ) GRI 300 (มิติสิ่งแวดล้อม)
และ GRI 400 (มิติสังคม)
• SASB Sustainability Accounting Standards โดย Sustainability Accounting Standards Board (SASB)
(ปี 2561) ให้แนวทางในการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนสำหรับสื่อสารกับผู้ลงทุน โดยกำหนดหัวข้อ
ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนและตัวชี้วัดที่ธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรมควรเปิดเผย เพื่อสะท้อนให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงของผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนกับผลประกอบการทางการเงินของธุรกิจ
• Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures โดย Task Force on
Climate-related Financial Disclosures (TCFD) (ปี 2560) มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยง
และโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate change) บนพื้นฐานของการกำกับดูแล
(Governance) กลยุทธ์ (Strategy) การบริหารความเสี่ยง (Risk management) และตัวชี้วัดและเป้าหมาย
(Metrics and targets)
• International Integrated Reporting <IR> Framework โดย International Integrated Reporting Council
(IIRC) (ปี 2556) มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลแบบบูรณาการ โดยสะท้อนให้เห็นว่าการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการสร้างคุณค่าทั้งในปัจจุบันและอนาคตของธุรกิจอย่างไรด้วยทุน (Capital)
ที่มีอยู่ ซึ่งครอบคลุมทุน 6 ประเภท ได้แก่ การเงิน (Financial capital) การผลิต (Manufactured capital)
ภูมิปัญญา (Intellectual capital) บุคลากร (Human capital) สังคมและความสัมพันธ์ (Social and
relationship) และธรรมชาติ (Natural capital) เพื่อนำำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดสรรทุนของ
ธุรกิจอย่างเหมาะสม
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มุงสูธุรกิจยั่งยืน

•
•
•
•

ปรับตัวไดในทุกสถานการณ
คำนึงถึงความเสี่ยงใหม
นำนวัตกรรมตอบโจทยอนาคต
เติบโตไปพรอมกับสังคมและสิ�งแวดลอม

฿

พัฒนาตอยอดความยั่งยืน
•
•
•
•

สรางคุณคาใหสินคาและบร�การ
ยกระดับการทำงานเพ�่อผลลัพธที่ดีกวา
เปดเผยขอมูลอยางมีกลยุทธยกระดับความเชื่อมั่นตอธุรกิจ
ปลูกฝง DNA ในพนักงาน

ขับเคลื่อนธุรกิจยั่งยืน

• บร�หารประเด็นสำคัญดานความยั่งยืน
• กำหนดนโยบายและกลยุทธ ใหธุรกิจเติบโตตอเนื่อง
• เชื่อมโยงผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคา

วางรากฐานความยั่งยืน
•
•
•
•

เร�ยนรูการกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละหลักการทำธุรกิจใหอยูรอด
บร�หารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ
กำหนดเปาหมายธุรกิจยั่งยืน
สรางความเขาใจใหทมี งานมุง สูเ ปาหมายรวมกัน
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คูมือการพัฒนาธุรกิจเพ�่อความยั่งยืน
สำหรับบร�ษัทจดทะเบียน

คมูอืการพฒ
ั นาธรุกจิเพ�่อความยั่งยนืสำหรบับร�ษทัจดทะเบยีน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
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