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Driving Sustainability of the Thai Capital Market

สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านทุกท่าน 

	 ในทุกวันนี้ยังคงกล่าวได้ว่าบริษัทที่ดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำานึงถึงการดูแลเอาใจใส่	
สิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และมีการกำากับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีควบคู่ไปด้วย	 ยังเป็น	
ทางเลือกอันดับต้นๆ	ในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างผลตอบแทน	
ในระยะยาว
	 SD	 Focus	 ฉบับนี้ขอชวนคุณผู้อ่านไปทำาความรู้จักกับอีกปัจจัยสำาคัญของการดำาเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน	 นั่นคือ “ความไว้วางใจ (Trust)”	 ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงและความอยู่รอด	
หากองค์กรสามารถที่จะสร้างและรักษาความไว้วางใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่อองค์กร	ก็มีแนวโน้ม	
ในการสร้างความได้เปรียบในการดำาเนินธุรกิจได้มากขึ้น	พร้อมนี้ขอนำาเสนอรายงานการศึกษา
สถานะของการจัดทำา	 “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”	 ของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่สุด	
100	แห่ง	ในตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศอาเซียน	ซึ่งพบว่าบริษัทจดทะเบียนไทยมีการจัดทำา	
รายงานตามกรอบการรายงานสากลเป็นสัดส่วนมากที่สุด	และได้รับคะแนนรวมและคะแนนในแต่ละ	
ตัวชี้วัดของการประเมิน	ESG	สูงสุด	รวมทั้งขอแสดงความยินดีกับ	“14 บริษัทจดทะเบียนไทย
ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกกลุ่มดัชนี Dow Jones Sustainability Indices 2016”	ซึ่งประเทศไทย
มีบริษัทที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิก	DJSI	สูงสุดใน	ASEAN	นับเป็นความสำาเร็จของบริษัทจดทะเบียน
ไทยในการก้าวสู่มาตรฐานด้านความยั่งยืนในระดับสากล

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอ่านสาระต่างๆ	ใน	SD	Focus	แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า	ส่งท้ายปีเก่า		
ต้อนรับปีใหม่ค่ะ

วรางคณา	ภัทรเสน
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5 วิธีพิทักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ำา
อย่างชาญฉลาด 
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2016 SSE Global Dialogue
“New Global Agenda: Capital 
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based opportunities”

ความไว้วางใจ (Trust)
ปัจจัยสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ
อย่างย่ังยืน

รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน
ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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ทุจริตในองค์กร 
ภัยมืดท่ีป้องกันและควบคุมได้ 

ทำาอย่างไรจะช่วยให้ CEO 
มีส่วนร่วมในงาน IR ได้ดีย่ิงข้ึน
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14 บริษัทจดทะเบียนไทย
ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกกลุ่มดัชนี 
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การเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทาน
และผู้มีส่วนได้เสีย 
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ความไว้วางใจ (Trust)
ปัจจัยสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บทความพิเศษโดย
วสันต์	ชวลิตวรกุล	หุ้นส่วนบริษัท	
บริษัท	PwC	Consulting	(ประเทศไทย)	จำากัด
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ความไว้วางใจถือเป็นประเด็นที่สำาคัญ 
ต่อการดำาเนินธุรกิจ	 และส่งผลต่อการตัดสินใจของ
องค์กรในการกำาหนดทิศทางการดำาเนินงานมากขึ้นเรื่อยๆ	
ทั้งนี้	 จากการสำารวจความคิดเห็นของ	 CEO	 ทั่วโลกของ		
PwC’s	 19th	 Global	 CEO	 Survey	 ในปี	 2016	พบว่า	 CEO	
กว่า	55%	มีความกังวลว่าการขาดความไว้วางใจส่งผลเสีย
ต่อธุรกิจในปัจจุบัน	ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญเมื่อเทียบกับ		
37%	จากผลการสำารวจความคิดเห็นเมื่อ	3	ปีที่แล้ว	ท่ามกลาง	
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการดำาเนินธุรกิจ	
องค์กรต่างๆ	จึงต้องให้ความสำาคัญกับแนวทางการสร้างและ	
รักษาความไว้วางใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อองค์กร	

ทั้งนี้	 องค์กรที่มีระดับความไว้วางใจสูงมักมีแนวโน้มที่จะมี	
ผลการดำาเนินงานที่ดีขึ้น	 เช่น	 รักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่เดิม		
ส่งเสริมให้พนักงานมีความจงรักภักดีต่อองค์กรมากขึ้น	
ดึงดูดลูกค้าและนักลงทุนรายใหม่	 โดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤต	
องค์กรที่มีระดับความไว้วางใจสูงจะสามารถบรรเทาความ
รุนแรงของสถานการณ์และสร้างความได้เปรียบให้แก่องค์กร
เมื่อเทียบกับองค์กรที่มีระดับความไว้วางใจต่ำากว่า

PwC	 &	Mettle	 Consulting	 ได้ร่วมวิจัยเพื่อศึกษาถึงปัจจัย
สำาคัญที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดความไว้วางใจ	 รวมไปถึง
วิธีการในการวัดผล	 และการบริหารจัดการความไว้วางใจ
ขององค์กร	 โดยผลลัพธ์จากการวิจัยพบองค์ประกอบหลัก		
3	ประการ	ได้แก่	ความไว้วางใจในแง่ความสามารถขององค์กร 
(Competence trust)	คือ	ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	 ในลักษณะของปฏิสัมพันธ์ในครั้งเดียว	
โดยมีแรงขับเคลื่อนความไว้วางใจ	เช่น	การที่องค์กรปฏิบัติ
ตามสิ่งที่ตนกล่าวว่าจะทำา ความไว้วางใจในแง่ประสบการณ์ 
(Experience trust)  คือ	ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสีย	 ในลักษณะของปฏิสัมพันธ์ที่มีอย่างต่อเนื่อง	
โดยมีแรงขับเคลื่อนความไว้วางใจ	 เช่น	 การตอบสนอง	
ขององค์กรต่อความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	 และ	
ความไว้วางใจในแง่คุณค่า (Value trust)	คือ	การที่องค์กร
มีการสื่อสารคุณค่าที่มีร่วมกันกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของ
องค์กรอย่างต่อเนื่อง	 โดยมีแรงขับเคลื่อนความไว้วางใจ	
เช่น	 การคำานึงถึงผลกระทบของกิจกรรมต่างๆ	 ขององค์กร
ที่มีต่อสังคม
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โดยการวัดผลและบริหารจัดการความไว้วางใจเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจถึงคุณค่าความไว้วางใจขององค์กร	ทั้งในแง่ความสามารถ		
ประสบการณ์	และคุณค่า	ในทางปฏิบัติ	มีองค์ประกอบการประเมิน	3	อย่าง	ดังนี้

กรณีตัวอย่างเช่น	 บริษัทขายปลีกรายใหญ่แห่งหนึ่งได้นำาข้อมูลความไว้วางใจ	 (Trust	 profile)	 จากการประเมินมาใช้สร้าง	
ความได้เปรียบ	โดยศึกษาว่าอะไรเป็นสาเหตุให้ความจงรักภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อองค์กรลดลง	โดยการวิเคราะห์ความไว้วางใจ	
ดังกล่าว	ทำาให้ผู้บริหารของบริษัททราบว่าสิ่งที่บริษัทควรให้ความสำาคัญคือ	การสร้างและรักษาความไว้วางใจในแง่ประสบการณ์
ของผู้บริโภค	ซึ่งนำาไปสู่การเพิ่มขึ้นของรายได้ในส่วนของอุปกรณ์โทรศัพท์กว่า	89%	และรายได้รวมในไตรมาสนั้นกว่า	3%	
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	

จะเห็นได้ว่าการวัดผลและการบริหารจัดการความไว้วางใจมีความสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง	 ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	รวมถึงความท้าทายในรูปแบบใหม่	องค์กรที่สามารถทำาความเข้าใจ
และบริหารความไว้วางใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อองค์กร	 ย่อมมีความยืดหยุ่นและความได้เปรียบในการดำาเนินธุรกิจ
มากกว่าคู่แข่งรายอื่น	ซึ่งจะนำาไปสู่การเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือในสายตาของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ข้อมูล
ความไว้วางใจ
(Trust profile)

การประเมิน
ความไว้วางใจ 

(Trust diagnostic)

ความได้เปรียบ
ของความไว้วางใจ 

(Trust advantage)

เป็นการประเมินข้อมูลในปัจจุบันของสถานะความไว้วางใจ	
ขององค์กร	 เพื่อที่จะระบุว่าผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดให้
ความไว้วางใจแก่องค์กร	 และให้ความไว้วางใจมากน้อย
เพียงใด	

คือ	 ความไว้วางใจที่สามารถเปลี่ยนให้เป็นสินทรัพย์ขององค์กรได้		
โดยองค์กรสามารถที่จะสร้างคุณค่าจากการบริหารจัดการความไว้วางใจ	
ได้	เช่น	การพัฒนาและปรับปรุงระดับความไว้วางใจขององค์กร	

เป็นการประเมินความไว้วางใจเพื่อที่จะช่วย	
ตัดสินใจว่าองค์กรควรจะวางกลยุทธ์การสร้าง	
ความไว้วางใจอย่างไรให้สอดรับกับวัตถุประสงค์	
ของการดำาเนินธุรกิจ		



รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน
ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
พัทธ์ธีรา	วงศราวิทย์
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1	อ้างอิงจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด	ณ	วันที่	30	มิถุนายน	2558

สำาหรับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มประเทศอาเซียนก็มีพัฒนาการ
ในด้านการเปิดเผยข้อมูลและการจัดทำารายงานการพัฒนาอย่าง	
ยั่งยืนเช่นเดียวกัน	 จากรายงานการศึกษาสถานะการจัดทำา
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่
ที่สุด	 100	 แห่ง1	 ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอินโดนีเซีย	
มาเลเซีย	สิงค์โปร์	และไทย	ซึ่งจัดทำาโดย	ASEAN	CSR	Network		
และ	National	University	of	Singapore	ระบุว่าบริษัทจดทะเบียน	
ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอินโดนีเซีย	มาเลเซีย	และไทย		
มีการจัดทำารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนครบทั้ง	100	บริษัท	
และในจำานวนนี้บริษัทจดทะเบียนไทยมีการจัดทำารายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบการรายงานสากล Global  
Reporting Initiative หรือ GRI จำานวน 38 บริษัท  
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่นๆ 
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ร า ย ง า น ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น 
เป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	
ต่างๆ	 และแสดงถึงการดำาเนินงานอย่างโปร่งใสของ	
บริษัทจดทะเบียน	 ขณะเดียวกันการจัดทำารายงาน	
การพัฒนาอย่างยั่งยืนยังช่วยดึงดูดนักลงทุน	โดยเฉพาะ	
อย่างยิ่งนักลงทุนที่มุ่งเน้นลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ		
(Social	 Responsible	 Investment)	 ซึ่งต้องการ	
รับทราบข้อมูลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	
และบรรษัทภิบาล	 (Environmental,	 Social	 and		
Governance:	 ESG)	 ของบริษัทจดทะเบียนเพิ่มเติม	
นอกจากข้อมูลทางการเงินด้วย	ปัจจุบันบริษัทจดทะเบียน	
ทั่วโลกจึงให้ความสำาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลการ
ดำาเนินงานด้าน	 ESG	 ตลอดจนมีการจัดทำารายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น	
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ในด้านคุณภาพของรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งวัดจากความครบถ้วนของตัวชี้วัด 4 ด้าน ได้แก่ บรรษัทภิบาล เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และสังคม บริษัทจดทะเบียนไทยได้รับคะแนนสูงสุด ทั้งในส่วนของคะแนนรวม (ร้อยละ 56.8) และคะแนนในแต่ละ 
ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่มีคะแนนสูงสุดคือ	ด้านบรรษัทภิบาล	(ร้อยละ	77.5)	และตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ำาสุดคือ	ด้านสิ่งแวดล้อม	
(ร้อยละ	41.4)

Indonesia Malaysia Singapore Thailand
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จากการศึกษารายละเอียดรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน	 3	 หัวข้อหลัก	 ได้แก่	 กลยุทธ์และการวิเคราะห์ความเสี่ยง		
การรายงานประเด็นสาระสำาคัญ	 (Materiality)	 และการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย	พบว่าบริษัทจดทะเบียนไทย	มาเลเซีย	
และอินโดนีเซีย	 ส่วนใหญ่ให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยนโยบายและกลยุทธ์การดำาเนินงานด้านความยั่งยืนผ่านสารจากผู้
บริหารสูงสุดขององค์กร	และมีการเปิดเผยนโยบายและแนวทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	ในรายงาน	อย่างไร
ก็ตาม	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ของทั้ง	4	ประเทศยังไม่ได้มีการดำาเนินการในส่วนของการรายงานประเด็นสาระ
สำาคัญเท่าที่ควร	เช่น	ยังไม่มีการอธิบายกระบวนการได้มาของเนื้อหา	ยังไม่ได้ระบุขอบเขตของข้อมูลที่ใช้รายงานและประเด็น
สาระสำาคัญ	เป็นต้น	สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทจดทะเบียนมีความเข้าใจในประเด็นด้านความยั่งยืน	นอกจากนี้	บริษัทจดทะเบียน
ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถระบุประเด็นความยั่งยืนที่เป็นสาระสำาคัญและยังไม่สามารถเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบ	
ต่อองค์กรหรือเล็งเห็นว่าประเด็นความยั่งยืนจะสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ในแง่มุมใดบ้าง	ซึ่งเป็นหัวข้อที่บริษัทจดทะเบียน
ยังสามารถพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลและการจัดทำารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มีความครบถ้วนยิ่งขึ้นได้

โดยสรุป บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 4 ประเทศ มีการจัดทำารายงานการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนได้ดี แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG และมีความก้าวหน้าในการจัดทำารายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด 

ข้อมูลอ้างอิง: รายงานการศึกษา Sustainability Reporting in ASEAN: State of Progress in Indonesia, Malaysia, 
Singapore and Thailand จัดทำาโดย ASEAN CSR Network และ National University of Singapore เผยแพร่ 
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 

Overall Quality of Disclosure Disclosure Quality by Indicators



การเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทาน
และผู้มีส่วนได้เสีย 
(Supply Chain and Stakeholder 
Engagement)
มัณฑกา	ตั้งนิรันดร
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SD Focus ฉบับที่แล้วกล่าวถึงเรื่อง
กลยทุธด์า้นความยัง่ยนืที่มีส่วนสำาคัญใน
การส่งเสริมการดำาเนินธุรกิจและสร้างความชัดเจน
ให้กับพันธสัญญาด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ทางธุรกิจขององค์กร	 โดยมีจุดมุ่งหมาย	
เพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว		
การดำาเนินการเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนนั้น	
องค์กรควรนำาประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
มาเชื่อมกับประเด็นทางธุรกิจให้เป็นเรื่องเดียวกัน		
และนำาไปสร้างเป็นแผนงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	
(initiatives)	ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน	
ขององค์กร

ในการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น	 ไม่ใช่การพัฒนาเฉพาะองค์กรของเราแต่ต้องพัฒนาตลอดทั้งกระบวนการทางธุรกิจ	 เริ่มต้นจาก
วัตถุดิบไปจนถึงจุดสุดท้ายคือลูกค้า	หรือที่เรียกว่า	ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain)	รวมทั้งการให้ความสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการ	 เพราะผู้มีส่วนได้เสียสามารถสร้างผลกระทบต่อธุรกิจและอาจจะได้รับผลกระทบจาก	
การดำาเนินธุรกิจเช่นกัน	ดังนั้น	กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานแบ่งได้เป็น	 3	 ระดับ	 คือ	 ระดับแรกเป็นการ	
ลดผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้น	 ระดับที่สองเป็นการเพิ่มผลกระทบเชิงบวก	 และระดับที่สามคือ	 การสร้างความร่วมมือกับผู้มี
ส่วนได้เสีย	การพัฒนาทั้ง	3	ระดับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองทิศทางกลยุทธ์และเป้าหมายด้านความยั่งยืนด้วยการส่งมอบ
คุณค่าและมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน	จึงเรียกกระบวนการนี้ว่า	“ห่วงโซ่คุณค่า (value chain)”

ในอดีตประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่ได้ถูกนำามาพิจารณาร่วมกับประเด็นทางธุรกิจจึงสร้างผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ	
เป็นอย่างมาก	ทั้งนี้	 ในปัจจุบันและอนาคตองค์กรควรนำาทั้ง	 3	 ประเด็นมาพิจารณาร่วมกันถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อเปลี่ยน
ผลกระทบเหล่านั้นให้เป็นการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพื่อส่งมอบให้กับผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร

ทำาไมเราต้องเข้าใจห่วงโซ่คุณค่าของเรา
และให้ความสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสียที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่า
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ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นความเสี่ยงสำาคัญที่อาจทำาให้ธุรกิจถูกเพิกถอนใบอนุญาต	(License	to	Operate:	LTO)	ได้		
ทั้งนี้	ระดับของการได้รับอนุญาตให้ดำาเนินธุรกิจแบ่งเป็น	4	ระดับ	คือ	

อย่างไรก็ตาม	License	 to	Operate	มีสิทธิที่จะลดระดับลงได้	ดังนั้นองค์กรควรหมั่นตรวจตราห่วงโซ่คุณค่า	(value	 chain)	
และผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำาเสมอ	

ระดับท่ี 2	Social	License	to	operate	การได้รับอนุญาตจากภาคสังคมในการทำาธุรกิจ	

ระดับท่ี 4	License	to	sustain	องค์กรเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณค่า
	 และสร้างความเจริญเติบโตให้กับสังคมและชุมชุนซึ่งส่งผลให้ธุรกิจ	
	 ได้รับการยอมรับในระยะยาว

ระดับท่ี 3	License	to	grow	การที่องค์กรรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
	 		จากการดำาเนินธุรกิจ	

ระดับท่ี 1	การได้รับอนุญาตตามกฎหมาย/ข้อบังคับต่างๆที่กำาหนดไว้

การที่เราต้องเข้าใจกระบวนการดำาเนินธุรกิจเนื่องจากในแต่ละกระบวนการจะมีประเด็นสำาคัญที่ต้องให้ความสนใจทั้งประเด็น
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	ซึ่งถ้าประเด็นใดก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบก็จะต้องเปลี่ยนผลกระทบเหล่านั้นให้เกิดเป็นคุณค่าเพื่อ
จะได้พัฒนากระบวนการให้เป็น	sustainable	business	model	ต่อไป	ตัวอย่างรูปแบบกระบวนการดำาเนินธุรกิจมีดังนี้

รูปแบบของกระบวนการดำาเนินธุรกิจ

รูปแบบที่ 1 Life Cycle Model 

มีรูปแบบตามวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั้งสิ้นสุด	ซึ่งต้อง
พิจารณาว่า	 ในแต่ละช่วงมีประเด็น
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอะไรบ้าง	
ที่สร้างผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย	

ที่มา:	Sustainability	Report	2015,	Novelis
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ในทางปฏิบัติรูปแบบกระบวนการดำาเนินธุรกิจอาจจะผสมมากกว่า	1	รูปแบบได้	เมื่อทราบแล้วว่าธุรกิจมีรูปแบบเป็นอย่างไร		
ต่อไปควรพิจารณาว่าแต่ละกระบวนการมีผู้มีส่วนได้เสียใดบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้อง	และประเด็นอะไรที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำาคัญ	
และให้ความสนใจ	เพื่อจะได้ตอบสนองได้ตรงตามที่ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นต้องการ	ทั้งนี้	ผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละช่วงมีส่วนสำาคัญ	
ต่อองค์กรไม่เท่ากัน	บางส่วนสำาคัญมีผลต่อ	License	to	Operate	บางส่วนเป็นผู้สนับสนุนการดำาเนินธุรกิจ	ตัวอย่างของผู้มีส่วนได้เสีย	
ในกระบวนการธุรกิจ	เช่น

รูปแบบที่ 2 System Model  

รูปแบบที่ 4 Business Model

กระบวนการนี้ประกอบด้วย	สิ่งนำาเข้า	 (input)	 ที่เป็น
องค์ประกอบสำาหรับใช้ในกระบวนการทางธุรกิจหรือ	
กระบวนการผลิต	เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ	(output)	
ดังนั้น	องค์กรควรพิจารณาว่ามีประเด็นด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอะไรที่เกี่ยวข้องกับ	 input	 และส่งผลต่อ
การดำาเนินธุรกิจ	 ซึ่งองค์กรสามารถใช้มาตรฐานหรือ
แนวทางการบริหารจัดการ	 input	 ต่างๆ	 เพื่อช่วยลด
ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้	ตัวอย่างเช่น	LEAN,	TQM	เป็นต้น

มีรูปแบบตามลักษณะการบริหารจัดการองค์กรที่แตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจ	 เช่น	 หน่วยงานดูแลวัตถุดิบ	หน่วยงานผลิต	
หน่วยงานขายและการตลาด	 เป็นต้น	 โดยแต่ละหน่วยงานจะมีกระบวนการดำาเนินงานที่ต้องคำานึงถึงประเด็นด้านความยั่งยืน
ที่สร้างผลกระทบต่อองค์กร	 โดยนำาไปพิจารณารวมกับประเด็นทางธุรกิจ	 และองค์กรจะต้องจัดการกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจาก
ประเด็นดังกล่าวทั้งด้านบวกและด้านลบ

ที่มา: Annual	Reports	2014,	Astrazeneca

รูปแบบที่ 3 Value Chain Model 

เป็นกระบวนการที่มีการเชื่อมโยงกันและส่งมอบผลลัพธ์จากกระบวนการหนึ่งไปอีกกระบวนการหนึ่ง	 ทั้งนี้	 องค์กรจะต้อง
พิจารณาประเด็นความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในแต่ละกระบวนการเพื่อนำามาสร้างให้เกิดคุณค่าที่ส่งมอบให้กับ	
ผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกระบวนการ

ที่มา: Coca-cola	2014/2015	Sustainability	Report
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หลังจากที่ได้ทราบว่าในแต่ละห่วงโซ่คุณค่ามีผู้มีส่วนได้เสียรายใดเกี่ยวข้องบ้าง	องค์กรควรทำาการวิเคราะห์ประเด็นความยั่งยืน
ที่เกิดจากผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น	ตัวอย่างประเด็นด้านความยั่งยืน	เช่น

	 	 -	ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน	 ได้แก่	 การใช้แรงงานเด็ก	 ความปลอดภัยในการทำางาน	 ชั่วโมงการทำางาน		
	 	 	 สุขภาวะและความปลอดภัย	เป็นต้น
	 	 -	ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม	ได้แก่	วัตถุเป็นพิษและสารเคมี	การใช้วัตถุดิบ	การนำากลับมาใช้งานใหม่	ก๊าซเรือนกระจก		
	 	 	 การใช้พลังงาน	การนำาน้ำากลับมาใช้ใหม่	ปัญหามลพิษทางอากาศ	และความหลากหลายทางชีวภาพ	เป็นต้น
	 	 -	ประเด็นด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น	 ได้แก่	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 การรับของขวัญ	การปกป้องข้อมูลที่เป็น	
	 	 	 ความลับ	การติดสินบน	การบันทึกข้อมูลทางบัญชี	การรายงานการกระทำาผิด	เป็นต้น

นอกจากประเด็นและผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วองค์กรควรให้ความสำาคัญกับสิ่งที่ผู้มีส่วนได้เสียคาดหวัง	 เพื่อจะได้วางแผนการ
ตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย	นอกจากนี้	ในบางครั้งองค์กรจำาเป็นต้องหาผู้ที่สามารถสร้างความไว้วางใจ	
หรือสร้างความน่าเชื่อถือ	(influencer)	กับกลุ่มผู้ส่วนได้เสีย	เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียปฏิบัติตาม	เช่น	เกษตรตำาบล	ผู้ใหญ่บ้าน	
สื่อ	ลูกหลาน	บุคคลที่เป็นเน็ตไอดอล	เป็นต้น

หนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียที่องค์กรต้องให้ความสำาคัญ	คือ	supplier	เนื่องจาก	supplier	เป็นผู้ที่อาจทำาให้เกิดความเสี่ยงต่อองค์กร	
ในขณะเดียวกันยังช่วยสร้างโอกาสในการดำาเนินธุรกิจให้เกิดขึ้นได้	เพราะ	supplier	มีส่วนสำาคัญในการสร้างคุณค่าและมูลค่า
ให้กับลูกค้า	อย่างไรก็ตาม	องค์กรควรจัดลำาดับความสำาคัญของ	supplier	โดยพิจารณาจากปัจจัย	2	ด้าน	ได้แก่	ผลกระทบ	
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	(Impact	on	CSR)	และผลกระทบต่อการผลิต	(Impact	on	Productivity)	ทั้งนี้	องค์กรควรให้
ความสนใจกับ	supplier	ที่ส่งผลกระทบในระดับสูงทั้งสองด้าน(high/high)	เป็นลำาดับแรก	เพราะจะมีผลต่อความยั่งยืนของ
ธุรกิจในอนาคต

กล่าวโดยสรุป	เมื่อองค์กรได้กำาหนดเป้าหมาย/กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน/พันธสัญญาด้านความยั่งยืนที่ชัดเจนแล้ว	การที่จะนำา	
เป้าหมายเหล่านั้นไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร	 จะต้องเริ่มจากการดูพฤติกรรมหรือกระบวนการดำาเนินธุรกิจก่อนว่า	
เป็นอย่างไร	 และเชื่อมโยงประเด็นด้านสังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในกระบวนการว่าส่งผลกระทบ
อย่างไรบ้าง	เพื่อทำาการเปลี่ยนผลกระทบเหล่านั้นเป็นการสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย	และสร้างมูลค่าให้กับองค์กรซึ่งเป็น
เป้าหมายหลักของการดำาเนินธุรกิจ

ข้อมูลอ้างอิง: การอบรมหลักสูตร “การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้เสีย” ปี 2559

พนักงานมีส่วนสำาคัญในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าควรมองลูกค้าเป็น	
strategic	partner	และนอกจากการสร้างความสัมพันธ์กับภายนอกแล้วการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานก็มีความจำาเป็นอย่างยิ่ง

ภาครัฐ	คู่ค้าทั้งใน/นอกประเทศ	ผู้ขนส่ง	ธนาคาร

พนักงาน	แรงงาน	บริษัทที่เป็น	outsource	ภาครัฐ

ผู้ขนส่ง	คนดูแลกระบวนการขนส่งสินค้า	ชุมชน	กรมศุลกากร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สถาปนิก	ผู้รับเหมา	ที่ปรึกษา	ภาครัฐ

ยี่ปั๊ว	ซาปั๊ว	สื่อต่างๆ	พนักงานขาย	คู่แข่ง

ผู้มีส่วนได้เสียกระบวนการ

การเจรจากับลูกค้า

การจัดซื้อ

การผลิต

การขนส่ง/การกระจายสินค้า

การสรรหาบุคลากร

การก่อสร้าง

การตลาด
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5 วิธีพิทักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ำา
อย่างชาญฉลาด 
(Water Stewardship Program)
บทความพิเศษโดย	กองทุนสัตว์ป่าโลกแห่งประเทศไทย	(WWF-Thailand)
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เนื่องจากสถานการณ์ของโลกที่กำาลังเปลี่ยนแปลงไป	การเพิ่มขึ้นของประชากร	ความต้องการด้านอาหาร	
พลังงาน	 และน้ำาที่เพิ่มมากขึ้น	 ทำาให้เกิดความจำาเป็นในการรักษาระบบนิเวศของน้ำาจืดให้อยู่ในสภาวะสมดุล	 การใช้น้ำา	
เพื่อประโยชน์สูงสุดในภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่ง	สามารถส่งผลกระทบที่เลวร้ายต่อภาคส่วนอื่นๆ	ได้	ประกอบกับปัจจุบันผู้นำาทาง
ธุรกิจต่างตระหนักดีว่าผลกำาไรระยะยาวหรือแม้แต่ความสำาเร็จของบริษัท	ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพน้ำาที่เหมาะสม		
การใช้น้ำาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คน	ธุรกิจ	และระบบนิเวศ	อย่างถูกที่ถูกเวลา	มีความสำาคัญยิ่งกว่ายุคสมัยใดที่ผ่านมา		
ด้วยเหตุนี้ทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมมือกันในการแสวงหาแนวทางเพื่อความยั่งยืนสำาหรับปกป้องวัฏจักรของน้ำาในโลกของเรา	
ที่กำาลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	

แม้ว่าภาคธุรกิจจะหันมาสนใจเรื่องน้ำากันมากขึ้น	ถึงกระนั้นก็ตาม	บริษัทต่างๆ	ยังคงมีการตอบสนองที่แตกต่างกันออกไป	อีกทั้ง		
ยังมีอีกหลายบริษัทที่ยังไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่	รวมถึงยังไม่มีแผนการแก้ปัญหาที่ชัดเจนและการจัดการน้ำาอย่างจริงจัง	

สถานการณ์และความสนใจของภาคธุรกิจดังกล่าว	ได้จุดประกายให้กองทุนสัตว์ป่าโลก	(WWF)	ริเริ่มโครงการพิทักษ์และฟื้นฟู
แหล่งน้ำา	หรือ	Water	Stewardship	Program	ขึ้นในปี	พ.ศ.	2551	ทั้งนี้	WWF	ร่วมกับสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาแห่งเยอรมัน	
หรือ	DEG	ได้ร่วมกันคิดค้นเครื่องมือ	WWF	Water	Risk	Filter	Tools	ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับ
แหล่งน้ำาทั่วโลกที่อาจเกิดขึ้น	โดย	WWF	ได้แบ่งประเภทความเสี่ยงของทรัพยากรน้ำา	ดังนี้

นิยามการพิทักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำาสำาหรับภาคธุรกิจตามแนวทางของ	WWF	 คือ	 การมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพในการใช้น้ำา	
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	พร้อมทั้งลดการใช้น้ำาในกระบวนการผลิตให้มากที่สุด	แต่สิ่งที่สำาคัญกว่านั้นคือ	ความมุ่งมั่นต่อการจัดการ	
ทรัพยากรน้ำาที่ใช้ร่วมกันเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างยั่งยืน	ผ่านความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ	ภาครัฐ	องค์กรไม่แสวงผลกำาไร		
และชุมชน

ความเสี่ยง
ของลุ่มน้ำา

ปริมาณน้ำา	(ความขาดแคลน	น้ำาท่วม		
ความแห้งแล้ง)	และคุณภาพน้ำา	(มลพิษ)		
ในลุ่มน้ำา	 และผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

ปัญหาปริมาณและคุณภาพน้ำาซึ่งเกิด
จากการปฏิบัติงานของบริษัทและ	
ห่วงโซ่อุปทานของบริษัท

แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงด้านราคา	
อุปทาน	สิทธิ	มาตรฐาน	และใบอนุญาต	
ดำาเนินการสำาหรับบางบริษัทหรือ	
บางภาคส่วน

เมื่อการกระทำาของบริษัทถูกปฏิบัติ	
ก่อให้เกิดความเข้าใจหรือสื่อสาร	
ออกไปยังผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น	
อย่างผิดๆ	 ส่งผลให้ความเข้าใจ	
เกี่ยวกับบริษัทและแบรนด์เสียหาย

ความเข้มแข็งและการบังคับใช้กฎหมาย	
เกี่ยวกับแหล่งน้ำาและผลลัพธ์จากการ
ออกกฎระเบียบโดยสถาบันสาธารณะ	
ไม่ว่าจะเป็นจากการออกกฎระเบียบ
โดยตรง	การเพิกเฉย	การขัดขวาง	หรือ
ความล้มเหลว

ความรับรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำา	มลพิษ	และ	
พฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อแบรนด์และส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซี้อ	การรับรู้นี้อาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
เมื่อระบบน้ำาในท้องถิ่นและการเข้าถึง
แหล่งน้ำาของชุมชนได้รับผลกระทบ

ประเภท
ความเสี่ยงของน้ำา

ความเสี่ยง
ทางกายภาพ

ความเสี่ยง
ทางกฎหมาย

ความเสี่ยง
ด้านชื่อเสียง

ความเสี่ยง
ในเชิงธุรกิจ
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การดำาเนินการรักษาระบบนิเวศของน้ำาจืดจึงเป็นเสมือนสินทรัพย์ที่หลายบริษัทนึกไม่ถึง	 การเชื่อมโยงธุรกิจไปสู่นอกบริษัท	
ควรเป็นมากกว่าการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	 (CSR)	 หรืองานประชาสัมพันธ์	 การจะเป็นผู้พิทักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำา	
ได้นั้น	 จำาเป็นต้องเปลี่ยนจากความคิดของการดำาเนินงานเพื่อบำารุงสาธารณประโยชน์ในรูปแบบของงานเฉพาะกิจที่จัดขึ้น	
เป็นครั้งคราว	ไปสู่การตระหนักถึงความสำาคัญของน้ำา	

WWF	 ได้กำาหนดนิยามให้กับแนวคิดเรื่องการพิทักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำา	 พร้อมทั้งออกแบบขบวนการเป็นขั้นตอนไว้ทั้งหมด		
5	ขั้นตอน	ดังต่อไปนี้	

ขั้นตอนของ Water Stewardship Program

1 2 3 4 5

การตระหนัก
เกี่ยวกับน้ำา

ความรู้เกี่ยวกับ
ผลกระทบ

การดำาเนินการ
ภายใน

การปฏิบัติ
ร่วมกัน

ธรรมาภิบาล
ที่มีประสิทธิภาพ

การตระหนักรู้เกี่ยวกับน้ำาที่เป็นเรื่องพื้นฐานทั่วไป	(เช่น	น้ำาในเชิงสังคม	สิ่งแวดล้อม	เศรษฐกิจ)	บริบทเกี่ยวกับ	
การบริหารจัดการน้ำา	การทำาหน้าที่ของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับน้ำา	และความเกี่ยวข้องของน้ำาต่อบางภาคส่วน		
ในขั้นตอนนี้	 เราควรสำารวจถึงมุมมองของคนภายนอกที่มีต่อบริษัท	ซึ่งรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในแหล่งน้ำา		
สื่อมวลชน	ผู้บริโภค	และองค์กรไม่แสวงผลกำาไรต่างๆ	มุมมองเหล่านี้จะมีผลต่อระดับความเสี่ยงที่แต่ละ
บริษัทต้องเผชิญ	นอกจากนี้	ภายในองค์กรเองก็ควรตระหนักถึงประเด็นปัญหาต่างๆ	นับตั้งแต่ซีอีโอจนถึง
ผู้จัดการโรงงานและซัพพลายเออร์		

บริษัทจำาเป็นต้องมีความเข้าใจรอบด้านมากขึ้น	 โดยมองเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วองค์กรของตนต้องพึ่งพิงน้ำา
มากน้อยเพียงใด	ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ	ซึ่งอาจรวมไปถึงการวัดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับน้ำาเนื่องจาก
การทำากิจกรรมของบริษัท	และกิจกรรมเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อผู้คนและระบบนิเวศอย่างไร	บริษัทต่างๆ	
จะเริ่มเข้าใจบริบทการใช้น้ำาของตนมากขึ้น	มองเห็นตัวอย่างที่ทัดเทียมกัน	และความเสี่ยงทางด้านวัตถุดิบ	
ความเข้าใจที่ว่านี้ควรครอบคลุมบริบทของลุ่มน้ำา	และการหาพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง	ซึ่งปัญหาปริมาณและ/
หรือคุณภาพน้ำาส่งผลกระทบต่อบริษัท	

การตระหนักเกี่ยวกับน้ำา

ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบ

1

2
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ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกในการวางเค้าโครงการปฏิบัติงาน	กลุ่มเป้าหมาย	เป้าหมาย	แผนงาน	และอื่นๆ		
ขั้นตอนนี้ยังอาจเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะผลักดันให้เกิดการรับรู้ปัญหาเกี่ยวกับน้ำาภายในบริษัท		
การดำาเนินการภายในหมายถึงการมอบหมายงานแก่ลูกจ้าง	ผู้ซื้อ	และซัพพลายเออร์	ซึ่งเป็นได้ทั้งการสร้าง
โอกาสให้แก่บริษัท	การใช้น้ำาอย่างมีประสิทธิภาพ	การวัดผลและรายงาน	ตลอดจนธรรมาภิบาลเกี่ยวกับน้ำา	
ขององค์กร	ล้วนเป็นองค์ประกอบสำาคัญของการดำาเนินการภายใน	

ควรสังเกตว่า 3 ขั้นตอนแรกนี้เป็นขั้นตอนเชิงรูปธรรมที่แตกต่างจากอีกสองขั้นตอนที่จะตามมา	และบริษัท
ต้องเปลี่ยนจากการเป็นผู้บริหารจัดการน้ำามาเป็นผู้พิทักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำา	ซึ่งต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลง	
ภายในอย่างมาก	ทั้งยังเป็นช่วงที่แนวคิดเกี่ยวกับความยั่งยืนทางธุรกิจแบบเดิมถูกท้าทายโดยแหล่งทรัพยากร	
ที่มีอยู่	

ธรรมาภิบาลในการจัดการน้ำา หมายถึง ระบบการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และการบริหาร เพื่อพัฒนา 
และจัดการทรัพยากรน้ำา รวมถึงการส่งมอบบริการน้ำาไปสู่ระดับต่างๆ ในสังคม	ส่วนใหญ่เมื่อเรากล่าวถึง
ธรรมาภิบาล	เรามักนึกถึงคำานี้ในแง่ของรัฐบาล	เช่น	นโยบาย	กฎหมาย	กฎระเบียบ	และการจัดสรรทรัพยากร		
แต่ที่จริงแล้วการสนับสนุนและสร้างอิทธิพลจูงใจสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายระดับ	การปรับปรุงธรรมาภิบาล	
ผ่านการพิทักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำาช่วยให้หน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐมีภาพลักษณ์ที่ดีด้วยการแสดง	
ความรับผิดชอบ	และส่งเสริมให้รัฐบาลและหน่วยงานอื่นๆ	ทำาแบบเดียวกัน

ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงสู่ภายนอกและการแสดงให้เห็นว่าบริษัทตระหนักว่าการทำางานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ	ในระดับต่างๆ	อาจเป็นส่วนสำาคัญในกลยุทธ์ของบริษัท	ผู้มีส่วนได้เสียอาจเป็นใครก็ได้ซึ่ง
เป็นผู้ใช้แหล่งน้ำาในพื้นที่ภูมิศาสตร์นั้นๆ	เช่น	อ่างเก็บน้ำา	ไปจนถึงบริษัทอื่น	ภาคส่วนอื่น	หน่วยงานภาครัฐ		
องค์กรไม่แสวงผลกำาไร	หน่วยงานที่ทำาหน้าที่กำาหนดมาตรฐาน	และอื่นๆ	

การร่วมเป็นหุ้นส่วน (Partnerships) เป็นสิ่งสำาคัญต่อการบรรลุเป้าหมายในการพิทักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำา 
เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน	การร่วมมือกันพิทักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำาควรครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้เสีย	
ที่ได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำา	และการเชื่อมโยงความรู้ความเชี่ยวชาญ	ทรัพยากร	และต้นทุน	
ภายในสถาบันของผู้มีส่วนได้เสียเข้าด้วยกัน	 ธุรกิจซึ่งทำาหน้าที่พิทักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำาจะต้องตระหนัก	
เข้าใจ	และเคารพในความพยายามในการบริหารจัดการน้ำาของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ	

ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้ำา	เกิดจากปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม	(ภูมิอากาศ	สภาพทาง
ธรณีวิทยา	สภาพทางอุทกวิทยา)	ปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจ	(การใช้ที่ดิน	สภาพทางประชากรศาสตร์	
โครงสร้างพื้นฐานในการจัดการน้ำา)	 และปัจจัยด้านการเมืองในระดับต่างๆ	นับตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึง	
ระดับชาติ	 การจะผลักดันให้ความร่วมมือพิทักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำาประสบความสำาเร็จได้นั้น	 จะต้องมี	
การรับรู้และตระหนักถึงความเสี่ยงเรื่องทรัพยากรน้ำาร่วมกัน	 ซึ่งหมายความว่า	 กิจกรรมที่เกิดขึ้นควร	
มุ่งแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้ร่วมมือทุกฝ่าย	ไม่เฉพาะแต่ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจเท่านั้น

การดำาเนินการภายใน

ธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติร่วมกัน

3

5

4
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สำาหรับในประเทศไทย	WWF-ประเทศไทย	ได้พยายามผลักดันให้ภาคธุรกิจที่ดำาเนินกิจการภายในประเทศไทย	ได้ตระหนักถึง	
ความสำาคัญของแนวคิดเรื่องการพิทักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำา	พร้อมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการพิทักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำาอย่างชาญฉลาด		
โดยมีการดำาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม	

WWF	ได้ร่วมมือกับภาคธุรกิจต่างๆ		ตัวอย่างเช่น			บริษัท	โคคา	–	โคลา	(ประเทศไทย)	จำากัด	ในการศึกษาวิจัย	และจัดทำาโครงการฟื้นฟู	
ลุ่มน้ำาชี	ซึ่งมีระยะเวลาในการดำาเนินโครงการตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2550	–	2554	ซึ่งในขณะนั้นพื้นที่ชุ่มน้ำาในลุ่มน้ำาชีกำาลังถูกคุกคาม	
และลดหายไป	อันเนื่องจากปัญหาการเจือปนของสารพิษ	สารเคมีปนเปื้อนจากชุมชนเมือง	และพื้นที่เกษตรกรรม	ซึ่งส่งผลกระทบ	
ต่อความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ	 ความมั่นคงทางอาหารและวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก	 โดยโครงการนี้	
มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาความเป็นอยู่ของท้องถิ่นให้เหมาะสมกับการฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ำา	และการรักษาไว้ซึ่งความหลากหลาย	
ทางชีวภาพในลุ่มน้ำาชี	เพื่อให้เกื้อหนุนต่อวิถีชุมชนในการดำารงชีวิตที่ยั่งยืน	รวมทั้งวัตถุประสงค์ในเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วม	
ของชุมชน	ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น	รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเชิงนโยบาย
ระดับชุมชน	ระดับจังหวัด	และระดับภูมิภาค	ที่มีการจัดการอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

แน่นอนว่าการพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำาไม่ได้มีเพียงเท่านี้	การที่บริษัทและนักลงทุนให้ความสนใจกับทรัพยากรน้ำามากขึ้น	
เป็นแนวโน้มที่ดี	หากความสนใจเหล่านั้นแปรเปลี่ยนเป็นการลงมือปฏิบัติอย่างมีหลักการ	 ก็จะแก้ปัญหาแหล่งน้ำาจืดซึ่งเป็น	
แนวโน้มที่เป็นปัญหาก่อนหน้านี้ได้	 การพิทักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำา	 จึงไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมฉาบฉวย	 หรือเป็นเพียงหน้าที่	
ขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง	แต่คือเรื่องของการร่วมมือกันของทุกฝ่าย	เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากร	ธุรกิจ	และชุมชนต่อไป	
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เมื่อ 6 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา	 คุณเกศรา	มัญชุศรี	กรรมการและผู้จัดการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ได้ร่วมการประชุมครั้งที่	 5	 ของ The United Nations Sustainable Stock Exchanges (SSE) initiative	 องค์กรริเริ่ม
ด้านตลาดหลักทรัพย์ที่ยั่งยืน	ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกรายแรกของ	 ASEAN	 เป็นลำาดับที่	 13	
ของโลกตั้งแต่ปี	2557	ปัจจุบัน	SSE	มีสมาชิกตลาดหลักทรัพย์จากทุกภูมิภาคทั่วโลก	57	ราย

การประชุมดังกล่าวมีชื่อว่า “2016 SSE Global Dialogue”	จัดที่ประเทศสิงค์โปร์ภายใต้ธีม “A New Global Agenda” เป็น
การประชุมท่ามกลางตัวแทนผู้นำาจาก	16	ประเทศของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์	ผู้ลงทุนสถาบัน	ผู้ประกอบการธุรกิจ	หน่วยงาน
กำากับ	และตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ	ภายใต้องค์การสหประชาชาติ

ที่ประชุมประสงค์จะร่วมกันกำาหนดวิถีการร่วมมือในตลาดทุนเพื่อความยั่งยืนโดยเฉพาะบทบาทของธุรกิจในการขยายผล	
เป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืน	(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	ซึ่งองค์การสหประชาชาติประกาศไว้เมื่อปี	2558	
ที่ผ่านมา	 รวมถึงหนทางในการระดมทุนผ่านเครื่องมือทางการเงินของตลาดทุนเพื่อสนับสนุนเป้าหมายเหล่านี้	 โดยที่ประชุม	
เห็นว่าตลาดหลักทรัพย์สามารถมีบทบาทที่สำาคัญและอย่างมากเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวและยั่งยืนให้เติบโตก้าวหน้า	รวมถึง	
การให้ความสำาคัญต่อการสนับสนุน	SDGs	

การประชุมครั้งนี้	SSE	ได้เผยแพร่	2016	Report	on	Progress	รายงานฉบับนี้กล่าวว่า	ธุรกิจได้รับการเรียกร้องว่าต้องเข้ามา
มีบทบาทสำาคัญต่อการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาความยั่งยืนอย่างมาก	และในยุคนี้หากผู้นำาธุรกิจใดไม่ออกมากล่าวว่าองค์กร
ตนเองรับผิดชอบต่อการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนอย่างไร	ก็นับว่าธุรกิจนั้นมีความล้มเหลวแล้ว	นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ		
ยังแสดงว่ามีความยินดีและสามารถให้การสนับสนุนต่อหลายเป้าหมายของ	SDGs	ไม่ว่าจะเป็น	ความเสมอภาคทางเพศ	(SDG	3)		
การใช้แรงงานและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	(SDG	8)	การผลิตและการบริโภคอย่างรับผิดชอบ	(SDG	12)	การตอบสนอง
เรื่องสภาพภูมิอากาศ	(SDG	13)	และความร่วมมือเพื่อผลักดันเป้าหมายทั้งหมด	(SDG	17)

นอกจากนี้	ที่ประชุมยังเห็นร่วมกันว่าการส่งเสริมและขับเคลื่อนรวมถึงขยายผลให้ธุรกิจมีการเปิดเผยข้อมูลและจัดทำารายงาน
ด้านความยั่งยืนก็เป็นอีกบทบาทสำาคัญของตลาดหลักทรัพย์	เพื่อช่วยสร้างความน่าสนใจต่อ	Asset	class	และดึงดูดการลงทุน
ระยะยาวที่เรียกว่า	Responsible	Investment	ซึ่งสิ่งนี้จะสำาเร็จได้หากมีความร่วมมืออย่างแข็งขันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ	
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ	กลุ่มอุตสาหกรรม	ผู้ลงทุน	หน่วยงานกำากับ	เป็นต้น

2016	Report	on	Progress	ยังรายงานว่ามีตลาดหลักทรัพย์จำานวน	23	ราย	แสดงคำามั่นว่าจะจัดทำาคู่มือการเปิดเผยข้อมูลและ
จัดทำารายงานด้านความยั่งยืนภายในปี	2559	เพิ่มเติมจากเดิมที่จัดทำาคู่มือไว้แล้ว	15	ตลาดหลักทรัพย์	และมีตลาดหลักทรัพย์	
12	แห่งที่กำาหนดให้การเปิดเผยข้อมูลและจัดทำารายงานด้านความยั่งยืนเป็นเกณฑ์รับหลักทรัพย์	รวมทั้งมี	11	Green	Bond	
ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิก	 SSE	 อีกทั้ง	 ตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งยังแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนเพื่อ	
ส่งเสริมการพัฒนาความยั่งยืนให้กับบริษัทจดทะเบียน	 ผู้ลงทุน	 ผู้มีส่วนได้เสีย	 เพื่อต่อขยายผลความยั่งยืนไปสู่สังคมและ
คุณภาพชีวิตของผู้คน

STRATEGIC 
SR

2016 SSE 
Global Dialogue
“New Global Agenda: Capital 
market leaders explore market 
based opportunities”

ณัฐศิริ	บุญชวน
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การปอ้งกนัทจุรติในองคก์รนัน้	ไม่เพียงแต่จะช่วย
ลดความเสียหายทั้งในแง่ของตัวเงินและภาพลักษณ์ขององค์กร	
เท่านั้น	 แต่ยังช่วยเกื้อหนุนและสร้างมูลค่าของกิจการให้กับ
ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนด้วย	 บทบาทดังกล่าวนี้ย่อมเกี่ยวข้อง	
กับคณะกรรมการของบริษัท	 เพราะเป็นผู้กำาหนดนโยบาย	
การติดตามดูแล	เพื่อลดโอกาสของการเกิดทุจริตในทุกส่วน	
ขององค์กร	งานเสวนา	CG	Forum	ครั้งที่	3	ประจำาปี	2559	
เมื่อวันที่	 24	 สิงหาคม	 2559	 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ	“ทุจริตในองค์กร ภัยมืด
ที่ป้องกันและควบคุมได้”	 โดยมีกรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมกว่า	350	ท่าน

โดยในช่วงแรกนั้น	เป็นการให้ความรู้เรื่อง	“การบริหารความเสี่ยง
การทุจริต ตามแนวทางของ COSO”	โดยคุณเมธา สุวรรณสาร	
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	 บริษัท	 ศรีอยุธยา	
แคปปิตอล	 จำากัด	 (มหาชน)	 และอุปนายกสมาคม	 ISACA		
(Information	 Security	 Audit	 and	 Control	 Association)	
Bangkok	Chapter	ได้กล่าวถึงสาเหตุของการทุจริต	3	ประการ	

CG

ทุจริตในองค์กร 
ภัยมืดท่ีป้องกันและควบคุมได้ 
สุกิจ	กิตติบุญญานนท์

ที่เกิดขึ้นได้จากการมีระบบงานที่มีจุดอ่อน	มีบุคคลที่ส่อการ	
ทุจริต	และโอกาสที่เอื้อต่อการทุจริต	ตามหลักการบริหารจัดการ	
ที่ดีเพื่อป้องการทุจริต	คณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะต้อง	
สร้างระบบควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงในส่วนของ	Business		
Process	โดยนำาหลักการของ	COSO	–	ERM	และ	COBIT5	(IT	
Governance)	มาประยุกต์ใช้ให้ทำางานร่วมกันแบบบูรณาการ	
	
คุณเมธา	ได้ยกตัวอย่างกรณีของธนาคารโซซิเอเต้	เจเนอราล	
(Societe	Generale)	ที่ถูก	“นายเจอโรม เคอร์วีล” พนักงาน
ของธนาคารใช้เงินของธนาคารลงทุนในดัชนีตลาดหุ้นยุโรป
อย่างต่อเนื่องในปี	2007-2008	โดยอาศัยจุดอ่อนของระบบ
คอมพิวเตอร์ของธนาคารในการทำาการซื้อขาย	ส่งผลให้ทาง
ธนาคารสูญเสียเงิน	4.9	พันล้านยูโร	(7.2	พันล้านดอลลาร์)		
ในการปิดสถานะการลงทุน	 จากกรณีนี้	 แสดงให้เห็นถึง	
จุดอ่อนของกระบวนการบริหารและควบคุมภายในของ
ธนาคารที่ปล่อยให้พนักงานเพียงคนเดียวของธนาคาร	
ทำาการทุจริตเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน	 โดยที่ธนาคาร
ไม่สามารถตรวจพบได้อย่างทันการ
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สำาหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมของงานสัมมนาในครั้งนี้		สามารถเข้ารับชมได้ที่	
website ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 	http://www.set.or.th/sustainable_dev/th/cg/seminar_p1.html	
CG Center		http://www.set.or.th/sustainable_dev/th/cg/history_p1.html

คุณไพฑูรย์ ทวีผล	ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท	เซ็นทรัลพัฒนา	จำากัด	(มหาชน)	
ซึ่งประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศกว่า	 30	 สาขา	 ได้กล่าวถึงการป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตจะต้องมาจาก	
คณะกรรมการบริษัทกำาหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนและมีการติดตามอย่างสม่ำาเสมอ	โดยได้ยกตัวอย่างว่า	คณะกรรมการบริษัท
จะมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าที่สอบทานรายการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต	เพื่อจำากัดความเสี่ยงด้านทุจริตให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	พร้อมทั้งกำาหนดนโยบายเพื่อให้ฝ่ายจัดการนำาไปปฏิบัติกับทุก	Stakeholders	ที่มาใช้บริการศูนย์การค้า		
โดยมีหน่วยงาน	 Internal	 Audit	 และผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นเครื่องมือสำาคัญ	 ซึ่งตาม	 พ.ร.บ.หลักทรัพย์	 พ.ศ.2535		
มาตรา	89/25	กำาหนดให้ผู้สอบบัญชีแจ้งข้อเท็จจริงแก่คณะกรรมการตรวจสอบหากพบพฤติกรรมของกรรมการหรือผู้บริหาร
อันควรสงสัย	ซึ่งกระบวนการนี้ก็สามารถนำาไปสู่การจับทุจริตที่รวดเร็วขึ้น	และลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้

การตรวจสอบความเสี่ยง	(Audit	Risk)	โดยนำา	IT	Audit	มาใช้ให้เกิดประโยชน์นั้นมีหลายองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง	เช่น	คณะกรรมการ	
บริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีความเข้าใจที่ตรงกันในการนำา	IT	มาใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหา	
ในเรื่องของการทุจริต		ผู้ตรวจสอบต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีให้ทัน	เมื่อทำาได้เช่นนี้แล้วก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง		
เช่น	การตรวจสอบระบบ	(System	audit)	เพื่อตรวจจับรายการธุรกรรมที่ผิดปกติ	หากเทคโนโลยีที่นำาใช้มีประสิทธิภาพก็จะทำาให้	
สามารถตรวจสอบธุรกรรมได้หลายล้านธุรกรรมในระยะเวลาอันสั้น	และได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นยำา	เป็นต้น คุณเมธา สุวรรณสาร 
กล่าวเสริม

พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน นายกสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ	และอดีตรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ได้ให้ข้อ
สังเกตในเรื่องของ	IT	risk	ว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและอาจนำาไปสู่การทุจริตได้	เช่น	บริษัทจ้างบุคคลภายนอก	(Outsource)		
มาดำาเนินการในการวางระบบ	IT	หากบุคคลภายนอกนั้นไม่สุจริต	ก็สามารถอาศัยช่องโหว่ของระบบที่ตนรู้เข้ามาทำาการทุจริตได้	
ดังนั้น	การมีระบบสำารองป้องกันไว้จึงเป็นเรื่องที่สำาคัญและไม่ควรมองข้ามที่จะลงทุนในเรื่องนี้		โดยได้ยกตัวอย่างกรณีแฮ็คเกอร์	
เจาะเข้าระบบเซิร์ฟเวอร์ของธนาคารกลางบังคลาเทศ	แล้วส่งคำาร้องไปยัง	Federal	Reserve	Bank	ในนิวยอร์ค	ส่งผลให้ขโมย
เงินไปได้กว่า	$81	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	หรือประมาณ	2,850	ล้านบาท	ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าสาเหตุมาจากการแฮ็คเข้า
ระบบผ่านทางแพลทฟอร์มการเงินชื่อดังอย่าง	 SWIFT	 แล้วทำาการปล่อยมัลแวร์ชนิดพิเศษลงไป	 นอกจากนี้	ทีมสืบสวนของ
ตำารวจบังคลาเทศได้เปิดเผยสาเหตุสำาคัญประการหนึ่ง	คือ	ธนาคารใช้เพียง	Router	มือสองราคา	$10	ในการจัดการกับระบบ
เครือข่ายโดยไม่มี	Firewall	ป้องกันส่งผลให้แฮ็คเกอร์สามารถเข้าถึงระบบของธนาคารได้ทั้งหมด	

ในช่วงท้ายคุณอนุวัฒน์ จงยินดี ผู้อำานวยการสำานักงานตรวจสอบ		บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	จำากัด	(มหาชน)	และประธานชมรม
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	 ผู้ดำาเนินรายการและผู้ร่วมเสวนาได้สรุปปิดท้ายว่า	
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องทราบถึงความเสี่ยงด้าน	 IT	 ที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจหลักของ
ตนเอง	 และเรียนรู้เรื่องของการป้องกันการทุจริตนั้น	 การสร้างความตระหนักในเรื่องนี้ในทุกฝ่ายขององค์กรจะช่วยลดความ
เสี่ยงด้านทุจริตในกระบวนการทำาธุรกิจขององค์กรได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ

ในช่วงที่สองของงาน
เป็นการเสวนาหัวข้อ	 “ทุจริตในองค์กร ภัยมืด
ที่ป้องกันและควบคุมได้”	 มีผู้ร่วมเสวนาทั้งสิ้น	
4	ท่าน	



บริษัทจดทะเบียนไทย 14 บริษัทได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีแห่งความยั่งยืน	
Dow	Jones	Sustainability	Indices	(DJSI)	ประจำาปี	2559	ซึ่งไทยเป็นประเทศที่มีบริษัทได้รับเลือกเป็นสมาชิก	DJSI	สูงสุด
ใน	 ASEAN	นับเป็นความสำาเร็จของบริษัทจดทะเบียนไทยในการก้าวสู่มาตรฐานด้านความยั่งยืนในระดับสากล	 ตามกลยุทธ์
สำาคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ	ในการส่งเสริมคุณภาพบริษัทจดทะเบียนและตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวและ
ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนทั่วโลก

การประกาศผลการคัดเลือกสมาชิกของกลุ่มดัชนี	DJSI	ประจำาปี	2559	ล่าสุดเมื่อวันที่	8	กันยายนที่ผ่านมา	มีบริษัทจดทะเบียน
ไทยได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนี	DJSI	รวมทั้งสิ้น	14	บริษัท

กลุ่มดัชนี DJSI World 
มี	5	บริษัทจดทะเบียน	ได้แก่
1	บมจ.	กสิกรไทย	(KBANK)
2	บมจ.	ปตท.	(PTT)
3	บมจ.	ปตท.	สำารวจและผลิตปิโตรเลียม	(PTTEP)
4	บมจ.	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	(PTTGC)
5	บมจ.	ปูนซิเมนต์ไทย	(SCC)	

14 บริษัทจดทะเบียนไทย
ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกกลุ่มดัชนี 
Dow Jones Sustainability Indices 2016
ณัฐศิริ	บุญชวน

18 DJSI

DJSI

กลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets 
มี	14	บริษัทจดทะเบียน	ได้แก่	
1	บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	(ADVANC)
2	บมจ.	ท่าอากาศยานไทย	(AOT)
3	บมจ.	บ้านปู	(BANPU)
4	บมจ.	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	(CPF)
5	บมจ.	เซ็นทรัลพัฒนา	(CPN)
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กลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets (ต่อ)

6	บมจ.	ไออาร์พีซี	(IRPC)
7	บมจ.	กสิกรไทย	(KBANK)
8	บมจ.	ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	(MINT)
9	บมจ.	ปตท.	(PTT)
10	บมจ.	ปตท.	สำารวจและผลิตปิโตรเลียม	(PTTEP)
11	บมจ.	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	(PTTGC)
12	บมจ.	ปูนซิเมนต์ไทย	(SCC)
13	บมจ.	ไทยออยล์	(TOP)
14	บมจ.	ไทยยูเนี่ยน	กรุ๊ป	(TU)
และอีก	1	บริษัทไทย	คือ	บมจ.	ไทยเบฟเวอเรจ

ในจำานวน 14 บริษัทดังกล่าว มีบริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับ 
คัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI World และ DJSI Emerging Markets  
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1 บริษัท คือ บมจ. กสิกรไทย 
(KBANK) นับเป็นความสำาเร็จที่น่าภาคภูมิใจในการก้าวสู่
มาตรฐานด้านความยั่งยืนในระดับสากล

นอกจากนี้ บมจ. ไทยออยล์ (TOP) ยังได้รับคะแนนสูงสุด
เป็น Energy Industry Group Leader อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่
สาม และยังได้รับคะแนนสูงสุดเป็น Industry Leader ของ 
Oil & Gas Refining & Marketing Industry (ORG) ด้วย

ในขณะที่ บมจ. บ้านปู (BANPU) ได้รับคะแนนสูงสุดเป็น 
Industry Leader ของ Coal & Consumable Fuels Industry  
(COL) และ บมจ. ปตท. สำารวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)  
ได้รับคะแนนสูงสุดเป็น Industry Leader ของ Oil & Gas 
Integrated & Upstream Industry (OGX)

ในปีนี้	มีบริษัทไทยให้ความสนใจเข้าร่วมรับการประเมิน	ESG		
ของ	 DJSI	 มากถึง	 24	 บริษัทจาก	 33	 บริษัทที่ได้รับเชิญ
เข้าร่วมการประเมินทั้งหมด	 หรือคิดเป็น	 73%	 ในขณะที่
ปีที่ผ่านมาอยู่ที่	 68%	 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ	 พร้อมที่จะ
เดินหน้าสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนไทยเข้าร่วมประเมิน
ความยั่งยืนของ	DJSI	อย่างต่อเนื่อง	และเตรียมความพร้อม
ให้บริษัทจดทะเบียนเข้ารับการประเมินด้านความยั่งยืน
ของ	DJSI	ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานที่สนใจผ่านกิจกรรม	DJSI	Coaching	Workshop	
โดยวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ตรง	รวมถึงส่งเสริม
ให้หลักทรัพย์ไทยได้รับการยอมรับเป็น	 asset	 class	 ที่มี	
ความโดดเด่นด้านคุณภาพและน่าสนใจสำาหรับผู้ลงทุน	
ทั้งในและต่างประเทศ	ซึ่งปัจจุบันผู้ลงทุนได้นำาเรื่องการดำาเนิน	
ธุรกิจอย่างยั่งยืนมาเป็นประเด็นสำาคัญในการตัดสินใจลงทุน	
เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว

บริษัทที่ดำาเนินธุรกิจอย่างคำานึงถึง	 ESG	 จะเป็นทางเลือก
อันดับต้นของนักลงทุนโดยเฉพาะกองทุนระดับโลก	เนื่องจาก
ได้รับความน่าเชื่อในเรื่องการดำาเนินงานอย่างโปร่งใส	การมี
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย	 การคำานึงถึงการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ	 การปรับตัวและ	
เตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	ตลอดจน	
มีการนำานวัตกรรมใหม่ๆ	ทางธุรกิจ	 สังคมและสิ่งแวดล้อม
มาพัฒนาเป็นสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของลูกค้าและผู้บริโภค	 จนสามารถแสดงให้ว่าเป็นองค์กร	
ที่มีศักยภาพในการดำาเนินธุรกิจและมีแนวโน้มที่จะเติบโต	
ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

กลุ่มดัชนี	DJSI	 เป็นดัชนีหลักทรัพย์ของบริษัทชั้นนำาระดับ
โลกที่ผ่านการประเมินความยั่งยืน	 ซึ่งกองทุนต่างๆ	 ใช้
พิจารณาประกอบการลงทุน	โดยในปี	2559	DJSI	ได้คัดเลือก	
บริษัทถึง	3,420	บริษัทในตลาดทุนทั่วโลกด้วยการพิจารณา
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและการประเมินผลการ
ดำาเนินงานด้านความยั่งยืน	เพื่อคัดเลือกให้เหลือเพียงบริษัท
ที่มีความโดดเด่นในการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเข้าไปเป็น
สมาชิกในกลุ่มดัชนี	DJSI	ทั้งนี้	การประกาศรายชื่อสมาชิก
ในกลุ่มดัชนี	 DJSI	 ครั้งนี้มีผลต่อการคำานวณค่าดัชนีตั้งแต่
วันที่	 19	 กันยายน	 2559	 เป็นต้นไป	 ซึ่งจะมีการทบทวน
และประกาศรายชื่อสมาชิกในกลุ่มดัชนี	 DJSI	 ในช่วงเดือน
กันยายนของทุกปี

KBANK
PTT

PTTCG

PTTEP
SCC

TOP

ADVANC
AOTBANPU

TU

IRPC
CPF
CPNMINT



การจะตัดสินใจเลือกลงทุนในบริษัทใด	นักลงทุนย่อมต้องการข้อมูลที่มีความชัดเจนและน่าเชื่อถือเพื่อให้สามารถ
เข้าใจและวิเคราะห์บริษัทได้ถูกต้อง	ซึ่งหากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	(CEO)	ของบริษัทสามารถมีส่วนร่วมในการสื่อสารข้อมูล	
นักลงทุนจะมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น	และช่วยผลักดันให้งาน	IR	ของบริษัทสัมฤทธิ์ผลได้ดีขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตาม	ในปัจจุบัน	CEO	ของบริษัทส่วนหนึ่งยังมีส่วนร่วมกับงาน	IR	ไม่มากนัก	สาเหตุหลักอาจมาจาก	CEO	ไม่สามารถ
จัดสรรเวลาหรือเห็นว่าสามารถมอบหมายให้บุคคลอื่นทำาหน้าที่แทนได้	ประเด็นนี้อาจส่งผลให้การทำางานของนักลงทุนสัมพันธ์	
(IRO)	ไม่ประสบความสำาเร็จเท่าที่ควร	ดังนั้น	IRO	จึงควรหาวิธีการช่วยให้	CEO	เข้ามามีส่วนร่วมในงาน	IR	ให้มากยิ่งขึ้น

ทำาอย่างไรจะช่วยให้ CEO 
มีส่วนร่วมในงาน IR ได้ดีย่ิงข้ึน
ไพศาล	เจียรอุทัยธำารงค์

20 IR

IR
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หากมีการวางแผนที่ดีเพียงพอ	 IRO	สามารถมีบทบาทสำาคัญในการสนับสนุนให้	CEO	 เข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นในงาน	 IR	ได้		
ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสำาคัญที่จะทำาให้กลไกการทำางาน	IR	ของบริษัทขับเคลื่อนได้อย่างเต็มที่	และนำาไปสู่การเปิดเผยข้อมูลต่อ
นักลงทุนและนักวิเคราะห์	อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ประเด็นสำาคัญที่จะช่วยได้	คือ	การทำาให้	CEO	ได้เห็นความสำาคัญและมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นจากการทำางาน	IR	ซึ่งก็มีวิธีการดำาเนินการ	
ได้หลายแบบ	เช่น	

การสร้างความรู้สึกที่ดีและทำาให้	CEO	เห็นถึงประโยชน์ในการพบปะนักลงทุน/นักวิเคราะห์	
โดย	 IRO	 ควรหาโอกาสให้	 CEO	 ได้พบปะกับนักวิเคราะห์/นักลงทุนสถาบันที่มุ่งวิเคราะห์
การเจริญเติบโตของบริษัทในระยะยาว	 และมีการตั้งคำาถามในเชิงกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์
ต่อบริษัทซึ่งจะทำาให้	CEO	ได้รับมุมมองที่หลากหลายและนำาไปใช้ต่อยอดได้ในภายหลัง

1

การจัดตารางนัดหมายให้	 CEO	 สะดวกในการเข้าร่วมงานประชุมนักวิเคราะห์/นักลงทุน	
โดยควรวางแผนงานล่วงหน้าและมีการกำาหนดบทบาทของ	CEO	ให้ได้นำาเสนอภาพรวมของ
ธุรกิจ	กลยุทธ์ของบริษัท	รวมถึงการนำาเสนอโครงการใหม่ๆ	และหลังจากจัดงานแล้วควรขอ
ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมงานด้วย

2

การจัดการประชุมระหว่าง	 CEO	 กับ	 IRO	 อย่างสม่ำาเสมอ	 โดย	 IRO	 ควรสรรหาเวลา	
เพื่อนำาเสนอประเด็นต่างๆ	 ที่ได้รับจากนักลงทุน	 เพื่อนำามาพัฒนางานด้าน	 IR	 ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น	โดยจากผลสำารวจที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ	เก็บข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียน
ทั้งสิ้น	188	บริษัท	พบว่า	บริษัทที่ได้ดำาเนินการดังกล่าวมีการจัดประชุมเฉลี่ย	10	ครั้งต่อปี	
อย่างไรก็ตาม	หากบริษัทมีข้อจำากัดด้านเวลา	 อาจพิจารณาจัดประชุมในจำานวนครั้งที่น้อย
กว่านี้	เช่น	ไตรมาสละ	1	ครั้ง	เป็นต้น

การนำาเสนอมุมมองจากตลาดทุนให้แก่คณะกรรมการบริษัท	โดย	IRO	ควรมีการนำาเสนอข้อมูล		
ข้อเสนอแนะ	หรือมุมมองที่ได้รับจากนักลงทุน	ให้คณะกรรมการได้รับทราบอย่างสม่ำาเสมอ	
เช่น	 ไตรมาสละ	 1	 ครั้ง	 โดยจัดทำาในรูปแบบของรายงานกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์		
(IR	Internal	Report)	เพื่อให้ทั้งคณะกรรมการและ	CEO	ได้เห็นประโยชน์และใช้ข้อมูลที่ได้
จากการดำาเนินงานด้าน	 IR	 มาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากลยุทธ์ของบริษัทให้เหมาะสม	
กับบริษัทมากขึ้น	

3

4
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SET Social Impact Platform 
ผสานพลังภาคธุรกิจสู่ภาคสังคม
ฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม

โครงการ SET Social Impact	 เป็นโครงการ
ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ดำาเนินการเพื่อมุ่งสร้างการเชื่อมโยง
ระหว่างภาคธุรกิจและภาคสังคม	 นับเป็นเวทีแรกที่ทำาให้	
ทั้งสองภาคส่วนได้มาพบและร่วมมือกัน	โดยภาคธุรกิจสามารถ	
มีช่องทางในการแบ่งปันทรัพยากรของภาคธุรกิจสู่ภาคสังคม			
ไม่ว่าจะเป็นเงินทุน	หรือทรัพยากรที่ไม่ใช่ตัวเงิน	อันเป็นส่วนหนึ่ง	
ของการลงทุนเพื่อสังคม	(Social	Impact	Investment)	ที่ก่อให้	
เกิดผลลัพธ์ทางสังคม	(Social	Impact)	ไม่ว่าจะเป็นการลด
ผลเชิงลบหรือเพิ่มผลเชิงบวก
	
บทบาทของตลาดหลักทรัพย์ฯ	ในการทำาหน้าที่นี้	เป็นส่วนหนึ่ง	
ของการสร้างความยั่งยืนแก่ภาคธุรกิจและภาคสังคมที่มุ่งมั่น
ในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม	ด้วยการเชื่อมโยง
พลังจากภาคธุรกิจมาสู่ภาคสังคม

กว่า	 40	 ปีที่ผ่านมา	 ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ได้ทำาหน้าที่เป็น	
ศูนย์กลางเชื่อมโยงการระดมทุนของภาคธุรกิจและการบริหาร	
เงินของผู้ลงทุน	ที่มีส่วนสร้างการเติบโตให้แก่เศรษฐกิจไทย
อย่างต่อเนื่อง	

อีกบทบาทของตลาดหลักทรัพย์ฯ	คือการสร้างตลาดทุนที่มี
คุณภาพ	ทั้งการสร้างองค์ความรู้ทางการเงินแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในตลาดทุน	พร้อมทั้งการทำางานคู่ขนานกับบริษัทจดทะเบียน	
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ	และตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	เพื่อพัฒนา	
กระบวนการทางธุรกิจที่มุ่งสร้างความยั่งยืน		โดยมิได้คำานึง
ถึงผลการดำาเนินงานทางการเงินเท่านั้น	แต่ยังให้ความสำาคัญ
กับการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	 สังคมและ
บรรษัทภิบาล	เพื่อมุ่งสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมด้วย

ทั้งนี้	ภาคธุรกิจจำานวนมากที่ดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงสังคม
และสิ่งแวดล้อม	มีทรัพยากรที่ต้องการแบ่งปัน	และต้องการ
นำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสังคมเชิงบวก	
แต่อาจยังมีข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรภาคสังคมและกิจการเพื่อ
สังคมไม่เพียงพอ	ในขณะที่ยังมีภาคสังคม	ซึ่งรวมทั้งองค์กร

การทำาให้ทั้งสองภาคส่วนได้เชื่อมโยงการทำางานร่วมกันเพื่อ
สร้างผลลัพธ์ทางสังคม	จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ	SET	
Social	Impact	โดยโครงการนี้	ประกอบด้วยเว็บไซต์	www.
setsocialimpact.com	และกิจกรรมในหลายรูปแบบ

ภาคสังคมและกิจการเพื่อสังคม	จำานวนไม่น้อยที่พบอุปสรรค
ในการดำาเนินงาน	เนื่องจากขาดปัจจัยสนับสนุน	อาทิ	เงินทุน	
ความเชี่ยวชาญด้านการตลาด	ด้านกฎหมาย	ด้านการบริหาร	
บุคคล	ช่องทางการจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการ	เครือข่าย	
เพื่อการขยายการตลาด	เป็นต้น
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ในขณะเดียวกัน	www.setsocialimpact.com	ที่เมนู	Impact
Creator	ยังเป็นพื้นที่ให้องค์กรภาคสังคมและกิจการเพื่อสังคม		
ได้นำาเสนอข้อมูลการดำาเนินงานที่มุ่งแก้ไขปัญหาสังคม	
พร้อมทั้งสามารถระบุความต้องการด้านทรัพยากรที่จะมา
เสริมการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	

เมื่อภาคธุรกิจต้องการทำางานร่วมกับภาคสังคม	ตลาดหลักทรัพย์ฯ		
จะเป็นตัวกลางติดต่อภาคสังคม	 เพื่อเชื่อมโยงให้เกิดการ	
ทำางานร่วมกัน	ซึ่งถือเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคสังคม	
ที่ยังมีความต้องการการสนับสนุน

ในขณะที่ภาคสังคมหรือกิจการเพื่อสังคมที่ต้องการทรัพยากร		
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 จะพิจารณาว่าสามารถเชื่อมโยงกับการ	
สนับสนุนของภาคธุรกิจใด	และต้องมีการส่งเสริมในด้านใดบ้าง		
เพื่อให้สามารถทำางานกับภาคธุรกิจได้อย่างสอดคล้องกัน

สำาหรับเว็บไซต์	 www.setsocialimpact.com	 เป็นพื้นที่
ออนไลน์ที่นำาเสนอทั้งข้อมูลของภาคธุรกิจและภาคสังคม	
โดยภาคธุรกิจจะมีพื้นที่ในเมนู	 ImpactBiz	 สำาหรับนำาเสนอ
ข้อมูลการดำาเนินธุรกิจที่คำานึงถึงสิ่งแวดล้อม	 สังคมและ	
บรรษัทภิบาล	 (ESG)	 ทั้งที่อยู่ในกระบวนการธุรกิจ	 และ	
นอกกระบวนการธุรกิจ	ที่สำาคัญสามารถนำาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ	
ทรัพยากรที่พร้อมแบ่งปัน	ทั้งที่เป็นเงินทุนและที่ไม่ใช่เงินทุน		
อาทิ	การซื้อสินค้าหรือบริการของกิจการเพื่อสังคม	การสนับสนุน	
สถานที่	 ช่องทางการจัดจำาหน่าย	 หรือสนับสนุนโดยให้	
ความเชี่ยวชาญจากบุคลากรขององค์กรด้านต่างๆ	 เช่น		
ด้านการตลาด	กฎหมาย	บริหารทรัพยากรบุคคล	เป็นต้น

เว็บไซต์	www.setsocialimpact.com	จะเป็นพื้นที่นำาเสนอข้อมูล
ของภาคธุรกิจ	และภาคสังคม	และการแบ่งปันทรัพยากรจาก
ภาคธุรกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรภาคสังคม	สำาหรับ
การจัดกิจกรรมได้แก่	การเสวนา	workshop	การให้คำาปรึกษา	
Matching	เป็นต้น	เพื่อสร้างความพร้อมขององค์กรภาคสังคม	
ให้สามารถทำางานสอดคล้องกับภาคธุรกิจได้

SET	Social	Impact	จึงนับเป็นการเติมเต็มการทำางานซึ่งกัน
และกัน	ที่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางสังคม	ที่จะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งทั้งต่อภาคธุรกิจเอง	ในการสร้างความยั่งยืนแก่ธุรกิจ	
และสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อสังคมควบคู่กัน	และยังเป็นการ
สร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรภาคสังคมและกิจการเพื่อสังคม	
เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างยั่งยืน

SET Social Impact ขอถือโอกาสนี้เชิญชวนบริษัทจดทะเบียน 
และองค์กรต่างๆ ในภาคธุรกิจรวมพลังกันสร้างความยั่งยืน
ให้เกิดขึ้นทั้งต่อตนเองและภาคสังคมไปพร้อมกัน ด้วยการ
เข้ามาใช้ประโยชน์จากเครื่องมือต่างๆที่เตรียมไว้แล้วใน SET  
Social Impact เพียงเริ่มต้นด้วยการสมัครเข้ามาเป็นสมาชิก
ใน ImpactBiz ของ SET Social Impact และประกาศ
เจตนารมณ์ของท่านให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน

SET	 Social	 Impact	 เวทีแห่งการเชื่อมโยงความร่วมมือ	
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและขยายผลลัพธ์ที่ดีทางสังคม
อย่างยั่งยืน
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การสร้างความเข้าใจกับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน - CG

1 ฝ่ายพัฒนาบรรษัทภิบาลจัดงาน Director Sharing 2/2016 
“บริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างไร ให้เกิดประโยชน์ 
สูงสุดต่อบริษัท” (15	ก.ค.	2559)	เพื่อร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยน
ความรู้	และวิธีการบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้เกิดความโปร่งใส	ตรวจสอบได้	และทำาให้บริษัทได้ประโยชน์	
เต็มที่	ตลอดจนแนวทางในการพิจารณาที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ	 ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์	
ดร.กำาชัย	จงจักรพันธ์	ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย	สายงานกฎหมาย		
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และคุณยุทธ	วรฉัตรธาร		
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม		
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์	
โดยมีกรรมการ	และผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมงาน
จำานวน	21	ท่าน	จาก	16	บริษัท

2 ฝ่ายพัฒนาบรรษัทภิบาลจัดงาน CS Sharing 2/2016 
เลขานุการบริษัทมืออาชีพ: เทคนิคการจัดประชุม Board 
อย่างมีประสิทธิภาพ	(16	ส.ค.	2559)	เพื่อร่วมแลกเปลี่ยน
ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดประชุม	 ปัญหา	 และวิธีการ
แก้ไขในการจัดประชุม	Board	ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ที่สำาคัญ
ของเลขานุการบริษัท	ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณวันทนีย์	จารึก	
ผู้จัดการฝ่ายสำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการ	
บริษัท	จาก	บมจ.	ปตท.	และคุณนิธาน	ชัยเนตร	ผู้อำานวยการ	
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและเลขานุการบริษัท	จาก	บมจ.	จี	แคปปิตอล		
ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์	 โดยมีเลขานุการบริษัทของ
บริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมงานจำานวน	41	คน	จาก	34	บริษัท

3 เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดสัมมนา 
CG Forum 3/2016 หัวข้อ “ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและ
ควบคุมได้” (24	ส.ค.	2559)	เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึง
ความสำาคัญของความเสี่ยงจากการทุจริตภายในองค์กร	โดยได้รับเกียรติ	
จาก	คุณเมธา	สุวรรณสาร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
บมจ.	ศรีอยุธยา	แคปปิตอล	พ.ต.อ.	ญาณพล	ยั่งยืน	นายกสมาคม
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ	คุณไพฑูรย์	ทวีผล	ประธาน
กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.	
เซ็นทรัลพัฒนา	คุณอนุวัฒน์	จงยินดี	ผู้อำานวยการสำานักงานตรวจสอบ		
บมจ.	ปูนซิเมนต์ไทย	ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์	 โดยมีบริษัท	
จดทะเบียนกว่า	170	บริษัท	เข้าร่วมรับฟัง

กิจกรรม



Driving Sustainability of the Thai Capital Market 25

ฝ่ายพัฒนาบรรษัทภิบาลพร้อมผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าพบ
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนใหม่	เพื่อแนะนำาและ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

บริษัท	ท่าเรือราชาเฟอร์รี่	จำากัด	(มหาชน)	

บริษัท	มาสเตอร์คูล	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	
(มหาชน)	

บริษัท	สยามราช	จำากัด	(มหาชน)	

บริษัท	แพลน	บี	มีเดีย	จำากัด	(มหาชน)	

บริษัท	ธนพิริยะ	จำากัด	(มหาชน)	

บริษัท	ที.เอ.ซี.	คอนซูเมอร์	จำากัด	(มหาชน)	

บริษัท	ออริจิ้น	พร็อพเพอร์ตี้	จำากัด	(มหาชน)	

RP

KOOL

SR

PLANB

TNP

TACC

ORI

Company Visit

4 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบ 
ภายในแห่งประเทศไทยจัดงานสัมมนาพิเศษ “ผู้ตรวจสอบ
ภายใน: กลไกสำาคัญในการกำากับดูแลและสร้างคุณค่าเพิ่ม
ทางธุรกิจ”	(7	ก.ย.	2559)	เพื่อให้ทราบบทบาทหน้าที่	และ
ความสำาคัญของงานผู้ตรวจสอบภายใน	ซึ่งได้รับเกียรติจาก	
คุณโกศล	แย้มลีมูล	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ยูนีค	แอดไวเซอร์		
จำากัด	คุณอุษณา	ชะนะมา	ผู้อำานวยการ	ฝ่ายตรวจสอบภายใน		
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์		
คุณไชยโรจน์	ภัทรเกียรติพงษ์	อุปนายกฝ่ายบริหาร	สมาคม	
ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย	และคุณภัคชัญญา	ชุติมาวงศ์		
AVP	-	Internal	Audit,	Central	Group	ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์		
โดยมีกรรมการ	ผู้บริหาร	และผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมงาน
จำานวน	85	คน	จาก	59	บริษัท



การสร้างความเข้าใจกับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน - IR

1 งานอบรม Basic Finance for IR เพื่อส่งเสริม
ให้นักลงทุนสัมพันธ์ได้เข้าใจถึงแนวคิดเกี่ยวกับ	
งบการเงินและสามารถวิเคราะห์งบการเงิน
ในเบื้องต้นและสามารถทำางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น	 โดยได้รับเกียรติจาก		
คุณเทิดศักดิ์	 ทวีธีระธรรม	 ผู้ช่วยกรรมการ	
ผู้อำานวยการ	 บมจ.	 หลักทรัพย์	 เอเชียพลัส		
มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์	 เมื่อวันที่		
21	กรกฎาคม	2559	มีนักลงทุนสัมพันธ์บริษัท
จดทะเบียนเข้าร่วมจำานวน	102	ราย	(90	บริษัท)	

2

3

งานอบรม Basic Valuation for IR ช่วยปูพื้นฐาน
ความรู้ความเข้าใจ	 รวมถึงหลักการเกี่ยวกับการ
ประเมินมูลค่าหุ้นสามัญและวิธีการประเมินมูลค่า	
หุ้นสามัญในแบบต่างๆ	ได้รับเกียรติจาก	คุณวีระชาติ		
ชุตินันท์วโรดม	 ผู้อำานวยการฝ่ายวานิชธนกิจ	
บมจ.หลักทรัพย์	เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	(ประเทศไทย)	
มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์	 เมื่อวันที่		
15	 สิงหาคม	 2559	 มีนักลงทุนสัมพันธ์บริษัท	
จดทะเบียนเข้าร่วมจำานวน	103	ราย	(90	บริษัท)	

IR Advisory Refresher Workshop: Managing IR during a crisis	กิจกรรมสำาหรับบริษัทจดทะเบียนที่เคยเข้าร่วม
โครงการให้คำาปรึกษาด้านนักลงทุนสัมพันธ์	(SET’s	IR	Advisory	Program)	เพื่อเรียนรู้และต่อยอดงานนักลงทุน	

สัมพันธ์ในเรื่องการจัดการด้าน	IR	เมื่อเกิด	
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด	โดยได้รับเกียรติ	
จาก	ดร.สฤษดิ์	โชคชัยนิรันดร์	กรรมการ	
บริหาร	 บริษัท	พี	 วาย	 ไอ	 คอนซัลติ้ง		
จำากัด	 ผู้เชี่ยวชาญด้านงาน	 IR	 มาร่วม	
แบ่งปันความรู้และประสบการณ์และทำา	
กิจกรรมกลุ่มกับบริษัทประสบการณ์		
เมื่อวันที่	25	สิงหาคม	2559	มีผู้เข้าร่วม	
กิจกรรมจำานวน	34	ราย	(23	บริษัท)

26 กิจกรรม



การสร้างความเข้าใจกับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน - SR

1

3

งานอบรม หลักสูตรการพัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธ์ 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Corporate Social Initiatives  
for Sustainable Development)	 เพื่อให้ผู้อบรม
ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรม
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์โดย	
มุ่งเน้นการพัฒนากิจกรรมในกระบวนการดำาเนินงาน	
ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
ภายนอก	 โดยอาจารย์อนันตชัย	 ยูรประถม	 สถาบัน
พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	จำานวน	3	รุ่น	ในวันที่	6-7,	
13-14	 และ	 27-28	 กรกฎาคม	 2559	 มีผู้เข้าร่วม	
รับการอบรมจำานวน107	ราย	(	73	บริษัท)	

งานอบรม หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการ
ข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Evaluation 
and Data Management) Analysis)	เพื่อให้ผู้อบรม
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการกำาหนดตัวชี้วัดและ
เป้าหมายของงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อ	
ใช้ประเมินผลการดำาเนินงานที่จะนำาไปสู่การกำาหนด
นโยบายในอนาคต	 พร้อมกำาหนดข้อมูลสารสนเทศ	
เพื่อจัดการความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร	โดยอาจารย์อนันตชัย	ยูรประถม	สถาบันพัฒนา	
ธุรกิจอย่างยั่งยืน	 ในวันที่	 28-29	 กันยายน	 2559		
มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำานวน	51	ราย	(39	บริษัท)	

2 งานอบรม หลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
ประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืน (Sustainability 
Risk and Material Analysis)	เพื่อให้ผู้อบรมเรียน
รู้และฝึกปฏิบัติสำาหรับนำาไปใช้กำาหนดกรอบการ
ดำาเนินงานและวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร	 โดย
อาจารย์อนันตชัย	ยูรประถม	สถาบันพัฒนาธุรกิจ
อย่างยั่งยืน	จำานวน	3	รุ่น	ในวันที่	9-10,	17-18	
และ	23-24	สิงหาคม	2559	มีผู้เข้าร่วมรับการ
อบรมจำานวน	130	ราย	(	94	บริษัท)	
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กิจกรรมด้าน SR ตุลาคม-พฤศจิกายน 2559

กิจกรรมด้าน IR ตุลาคม-ธันวาคม 2559

IR Professional Training 2016: 
Good Practices for Analyst 

Presentation

IR Professional Training 2016: 
Good Practices for IR 

Webpage

IR Magazine Awards & 
Conference – South East Asia 

2016

เพื่อเพิ่มความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องการจัดทำาข้อมูล
นำาเสนอในรูปแบบ	Presentation	แก่นักลงทุนได้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

เพื่อส่งเสริมความรู้ให้นักลงทุนสัมพันธ์ของ	บจ.	มีความเข้าใจ
และเตรียมข้อมูล	รวมถึงรูปแบบ	และ	Platforms	ที่เหมาะสม	
สำาหรับการจัด	IR	Webpage	ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เพื่อส่งเสริมความรู้และติดตามข้อมูลด้าน	IR	ในเรื่องใหม่ๆ	
หรือเรื่องที่กำาลังได้รับความสนใจ	รวมทั้งการแสดง
ความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลด้าน	IR	ในระดับภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทจดทะเบียน

นักลงทุนสัมพันธ์บริษัท
จดทะเบียน (มีค่าใช้จ่าย)
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
http://events.irmagazine
.com/southeastasia/	

19 ต.ค. 2559

4 พ.ย. 2559

1 ธ.ค. 2559

วันที่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป บริษัท
จดทะเบียน และสถาบันการศึกษา 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 
ศูนย์พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม	
โทร.	0-2009-9886	
email:	SRcenter@set.or.th

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้าน SR 

ของบริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน 

28 ต.ค. 2559

27 ต.ค. 2559

รุ่น 1: 4-5 ต.ค. 2559 
รุ่น 2: 11-12 ต.ค. 2559
รุ่น 3: 18-19 ต.ค.2559
รุ่น 4: 26-27 ต.ค.2559

รุ่น 8: 2-3 พ.ย. 2559
รุ่น 9: 9-10 พ.ย. 2559

สร้างการรับรู้และส่งเสริมเรื่อง	Responsible	
investment	และ	Sustainable	investment	
ให้แก่ผู้ลงทุน	รวมถึงเผยแพร่ความก้าวหน้า
และ	trend	ในระดับสากลผ่านประสบการณ์
และมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจาก	Arabesque	
Partners

เพื่อประกาศเกียรติคุณบริษัทจดทะเบียนที่มี
ความโดดเด่นในการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน	

เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการคัดเลือก
ประเด็นสำาคัญสำาหรับการจัดทำารายงานแห่ง
ความยั่งยืน	พร้อมศึกษาแนวทางการจัดทำารายงาน
แห่งความยั่งยืนตามกรอบการรายงานสากล

เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำาแนวคิด
การบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปบูรณาการร่วมกับ
การบริหารจัดการองค์กร

SET SD Forum 2/2016 
“Responsible Investment: 
A Story of Challenges and 
Opportunities” (Keynote 
Speaker: Mr.Georg Kell)

พิธีมอบรางวัล SET 
Sustainability Awards 2016 

กิจกรรมวันที่ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย

ขา่วสารการอบรม

S06: หลักสูตรการจัดทำา
 รายงานความยั่งยืน 
 (Sustainability 
 Reporting)

P01: หลักสูตรการบริหาร
 ความรับผิดชอบต่อ
 สังคมเพื่อการพัฒนา
 อย่างยั่งยืน

ติดต่อเรา
๏ งานพัฒนาด้านบรรษัทภิบาล
ติดต่อ: 
ฝ่ายพัฒนาบรรษัทภิบาล
โทรศัพท์	0-2009-9874-6	
e-mail:	cgcenter@set.or.th

๏ งานพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ติดต่อ: 
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	
โทรศัพท์	0-2009-9882-7
และ	0-2009-9889
e-mail:	SRcenter@set.or.th				

๏ งานพัฒนาด้านนักลงทุนสัมพันธ์
ติดต่อ: 
ฝ่ายพัฒนาบรรษัทภิบาล	
โทรศัพท์	0-2009-9877-9	
e-mail:	irdevelopment@set.or.th	

๏งานด้านการลงทุนเพื่อสังคม
ติดต่อ: 
ฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม
โทรศัพท์	0-2009-9480-1
และ	0-2009-9489
e-mail:	SocialDevelopment
	 Department@set.or.th

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กับการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีบทบาทในการสร้างรากฐานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดทุน สังคม และประเทศชาติ


