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สงวนลิขสิทธิ์ ©2558 สถาบันไทยพัฒน์
การนำ�เสนอข้อมูลในรายงานการดำ�เนินงานฉบับนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้เป็นข้อมูลเท่านั้น สถาบันไทยพัฒน์จะไม่รับผิดชอบ
ในความเสียหาย ความสูญเสีย ความผิดพลาดจากการใช้ขอ้ มูลทัง้ ทางตรงและทางอ้อมต่อผูใ้ ช้หรือบุคคลใด รวมถึงการเรียกร้องใดๆ
ที่เป็นผลจากการนำ�ข้อมูลนี้ไปใช้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม อนึ่ง ข้อมูลที่จัดทำ�ขึ้น เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันไทยพัฒน์ ห้ามมิให้ทำ�ซ้ำ�
ดัดแปลง แก้ไข หรือเผยแพร่ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปแบบใดก็ตาม โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
สถาบันไทยพัฒน์
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สารจากผู้อำ�นวยการ

สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะองค์กรภาคประชาสังคมทีไ่ ด้ลงนามเข้าเป็นภาคีในข้อตกลงโลกแห่ง
สหประชาชาติ (UN Global Compact) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2555 มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุน
หลักสากล 10 ประการ ว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน (Human Rights) เรื่องแรงงาน (Labour) เรื่อง
สิง่ แวดล้อม (Environment) และเรือ่ งการต้านทุจริต (Anti-Corruption) ผ่านการดำ�เนินงานของสถาบัน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผลักดันผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องให้มีการดำ�เนินงานที่สอดคล้องกับหลักการ
ดังกล่าวตามบทบาทที่อำ�นวย
รายงานการดำ�เนินงานฉบับนี้ เป็นข้อมูลการดำ�เนินงาน และภาคีการดำ�เนินงานของสถาบัน
ในรอบปี พ.ศ.2558 ที่สะท้อนถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำ�งานขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ครอบคลุมมิตเิ ศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในบริบทของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

(พิพัฒน์ ยอดพฤติการ)
ผู้อำ�นวยการ สถาบันไทยพัฒน์
30 ตุลาคม 2558
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รู้จัก สถาบันไทยพัฒน์
ไทยพัฒน์ เกิดขึน้ จากการรวมตัวของกลุม่ บุคคลทีต่ อ้ งการค้นหาวิธกี ารดำ�เนินธุรกิจ
โดยไม่ขึ้นกับเงื่อนไขของการแสวงหากำ�ไรสูงสุดเป็นเป้าหมายหลัก เมื่อวันที่ 9
กันยายน พ.ศ.2542 ได้ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ตามมาตรา 34
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 และรับรองโดย
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เมือ่ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2552
ปัจจุบนั ดำ�เนินงานภายใต้มลู นิธสิ ถาบันไทยพัฒน์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดำ�เนินงานของเครือข่าย ภาคี และการรวมตัวของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน
สถาบันได้รับการรับรองจากองค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting
Initiative: GRI) ให้เป็น GRI Certified Training Partner ครอบคลุมการดำ�เนินงานในประเทศไทย อินโดนีเซีย
มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ โดยก่อนหน้านี้ได้เข้าเป็นผู้มีส่วนได้เสียภาคองค์กร (Organizational Stakeholder) ของ GRI
นอกจากนี้ สถาบันยังได้ขยายบทบาทมาสู่งานบริการให้ความเชื่อมั่นตามมาตรฐาน AA1000AS
(Assurance Standard) และ AA1000APS (Accountability Principles Standard) โดยได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานผู้กำ�หนดมาตรฐานให้เป็นผู้ให้บริการงานให้ความเชื่อมั่นรับอนุญาต (Licensed Assurance
Provider) ในประเทศไทย

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ช่วยจรรโลง
ความปกติสุขของสังคม

พันธกิจ

วิจัย ฝึกอบรม และให้คำ�ปรึกษา
แก่บริษัทห้างร้าน ส่วนราชการ
และองค์กรการกุศลอื่นๆ
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
การทำ�งานและการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข

ค่านิยม

ซื่อตรง (Honest)
ถ่อมตน (Humble)
ครื้นเครง (Humor)
เกื้อกูล (Helpful)
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5 ปี
ไ

ของการตั้งไข่
(พ.ศ.2543-2547)

ทยพัฒน์ ได้มีการดำ�เนินงานในรูปของชมรม ด้วยความริเริ่มแรก คือ การพัฒนาธุรกิจตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง หลังจากนั้นได้เปลี่ยนแปลงสถานภาพมาเป็นสถาบัน เมื่อวันที่ 18
กรกฎาคม 2544 โดยได้เพิม่ ภารกิจในการขับเคลือ่ นเรือ่ งความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ
หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) ขึ้นอีกบทบาทหนึ่ง เพื่อสอดรับกับความเคลื่อนไหว
ของภาคธุรกิจในเรื่อง CSR ที่ก่อตัวขึ้นทั่วโลก
เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2546 ผู้ก่อตั้งสถาบันได้รับเชิญในฐานะตัวแทนจากประเทศไทย
เข้าร่วมประชุม New Asian Leaders’ Retreat ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งจัดโดย World
Economic Forum โดยได้น�ำ เสนอแนวคิดและประสบการณ์เรือ่ งการดำ�เนินธุรกิจตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงในประเทศไทย ให้แก่ตัวแทนที่เข้าร่วมประชุม 54 คนจาก 12 ประเทศ

ถัดจากนัน้ ในปี พ.ศ.2547 กรณีศกึ ษาดังกล่าว ได้ถกู ตีพมิ พ์ในหนังสือ
“Asia’s New Crisis: Renewal through Total Ethical Management”
โดยกองบรรณาธิการของ World Economic Forum เพื่อรวบรวมและ
นำ�เสนอแนวคิดและประสบการณ์ของผู้นำ�ในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และ
ภาคประชาสังคม ในแง่มุมที่เป็นภูมิหลังและข้อปฏิบัติทางจริยธรรม
การกำ�กับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคมในภูมิภาคเอเชีย
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10 ปี

ของการเติบโต
(พ.ศ.2548-2557)

นั

บจากความริเริม่ แรกทีเ่ ป็นการน้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในภาค
ธุรกิจ บุคลากรของสถาบันไทยพัฒน์ได้เข้าร่วมทำ�งานวิจัยในฐานะลูกมือในโครงการวิจัย
การเพิ่มผลผลิตชุมชน การวิจัยการยกระดับอุตสาหกรรมไทยด้วยวิธีปฏิบัติเป็นเลิศและ
การเปรียบเทียบเพื่อการปรับปรุงและการพัฒนา การวิจัยและพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนชุมชน
เพื่อการพึ่งตนเอง จนได้ขยับมาสู่การพัฒนางานวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการ ระหว่างปี พ.ศ.
2547-2555 ได้แก่ การศึกษาและจัดทำ�ฐานข้อมูลกลุ่ม องค์กร พื้นที่ ที่ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงใน
การดำ�เนินชีวติ การวิจยั และพัฒนาเครือ่ งมือและเครือข่ายสนับสนุนการขับเคลือ่ นปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคเมือง การศึกษาวิจยั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะเครือ่ งมือสำ�หรับการวางแผน
ในภาคธุรกิจเอกชน การสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง
ระหว่างประเทศ และการวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
ในปี พ.ศ.2548 สถาบันไทยพัฒน์ได้ขยายผลการวิจัย
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเป็ น ความริ เริ่ ม เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง หรื อ
Sufficiency Economy Initiative ที่มีผลผลิตเป็นแนวทาง
และเครื่องมือการนำ�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์
ใช้ในภาคส่วนต่างๆ ของสังคม อาทิ บัญชีแก้มลิง สำ�หรับใช้
ช่วยบริหารรายจ่ายของบุคคล เครือข่ายสังคมพอประมาณ
(Moderation Society) ใช้สร้างขบวนเคลื่อนไหวในกลุ่ม
บุคคลให้เกิดความตระหนักในการใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
มีเหตุผล และมีภมู คิ มุ้ กัน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็น “ชาวโมโซ” ที่ใช้ชีวิตในแนวทางสายกลาง ไม่สุดโต่ง
ไปทางด้านใดด้านหนึ่งตามกลุ่มที่เรียกว่า “ไฮโซ” หรือ “โลโซ” ด้วยคติพจน์ “เน้นสติ เหนือสตางค์”
แผนที่กลยุทธ์ความพอเพียง (Sufficiency Strategy Map) ที่ใช้เป็นเครื่องมือในองค์กรสำ�หรับ
วางกลยุทธ์ธุรกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดัชนีชี้วัดความพอเพียง (Sufficiency Alignment
Index) สำ�หรับใช้ปรับแนวการดำ�เนินงานขององค์กรให้เข้าสูว่ ถิ เี ศรษฐกิจพอเพียง โดยงานชิน้ หลังนี้
ได้ถกู บรรจุเป็น “แบบจำ�ลองเครือ่ งมือทางธุรกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในรายงานการ
พัฒนาคนของประเทศไทย ปี พ.ศ.2550 ของสำ�นักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
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ในด้านสังคม สถาบันไทยพัฒน์ได้นำ�
เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ
(CSR) ตามแบบฉบั บ หรื อ ด้ ว ยภาษาที่
ประเทศตะวันตกใช้ มาเป็นเครือ่ งมือในการ
ถ่ายทอดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่
ภาคปฏิบัติของธุรกิจ เพราะในมุมมองของ
สถาบันไทยพัฒน์ เรื่อง CSR หรือที่สถาบัน
ไทยพัฒน์ใช้คำ�เรียกว่า “บรรษัทบริบาล”
สามารถใช้ เ ป็ น กลไกในการปรั บ แต่ ง การ
ดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องกับวิถขี องเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างกลมกลืน สถาบันไทยพัฒน์
จึงได้ขยายขอบข่ายงานวิจัยมาสู่การศึกษา
CSR ในกระบวนการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ
ในเชิงคุณลักษณะ และองค์ประกอบของ CSR
ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยและใช้
ฐานภูมิปัญญาตะวันออก พร้อมๆ กับการ
ก่อตั้งเป็นเครือข่ายธุรกิจร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคมไทย หรือ Thai CSR Network
ขึ้นในปี พ.ศ.2548 โดยในระยะแรก (พ.ศ.
2548-2549) ศึกษาร่วมกับองค์กรธุรกิจ 7 แห่ง
และในระยะทีส่ อง (พ.ศ.2549-2551) เพิม่ เป็น
13 แห่ง ภายใต้การสนับสนุนของสำ�นักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์จากงานวิจัยทั้งสองระยะ ก่อให้
เกิดคำ�ว่า “CSR-in-process” ขึ้นเป็นครั้งแรก
โดยมีการใช้ตวั กระบวนการธุรกิจเป็นเครือ่ งมือ
ในการจำ�แนก CSR ออกเป็นการดำ�เนินความ
รับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการธุรกิจ
และการดำ�เนินความรับผิดชอบต่อสังคมในรูป
ของกิจกรรมที่แยกต่างหากจากกระบวนการ
ธุรกิจและมักเกิดขึ้นภายหลัง หรือ “CSRafter-process” ที่ภาคธุรกิจใช้อ้างอิงกันเป็นที่
แพร่หลายในทุกวันนี้
นอกจากนี้ สถาบันยังได้ด�ำ เนินโครงการ
ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า ง
รับผิดชอบในประเทศไทย (Responsible
Business Conduct in Thailand) ให้กบั องค์การ
เพือ่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
(OECD) และคณะกรรมาธิ ก ารเศรษฐกิ จ
และสั ง คมสำ � หรั บ เอเชี ย และแปซิ ฟิ ก แห่ ง
สหประชาชาติ (UN ESCAP) ในปี พ.ศ.2552
เพื่อประมวลสถานภาพด้านการดำ�เนินธุรกิจ
อย่างรับผิดชอบในประเทศไทยและข้อเสนอแนะ
ต่อการส่งเสริมการดำ�เนินงานเรือ่ งดังกล่าวใน
อนาคต โครงการศึกษาและจัดทำ�กรอบการ
รายงาน CSR บูรณาการในรายงานประจำ�ปี
(Integrated CSR Reporting Framework)
สำ�หรับบริษทั จดทะเบียนได้ใช้เป็นแนวทางใน
การจัดทำ�รายงาน CSR ให้เป็นไปตามประกาศ
ของสำ � นั ก งาน ก.ล.ต. โครงการประเมิ น
การดำ�เนินการเพื่อความยั่งยืนของบริษัท
จดทะเบียนไทย ตามแผนพัฒนาความยั่งยืน
สำ�หรับบริษัทจดทะเบียน (พ.ศ.2557-2561)
ให้กบั สำ�นักงาน ก.ล.ต. เพือ่ ให้บริษทั จดทะเบียน
สามารถนำ�ผลการประเมินซึ่งแสดงในรูปของ
CSR / Anti-Corruption Progress Indicators
ไปใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล สำ � หรั บ การวางแผนพั ฒ นา
ปรับปรุงการดำ�เนินงานเพื่อความยั่งยืนของ
บริ ษั ท จดทะเบี ย น และผลั ก ดั น ให้ ธุ ร กิ จ มี
มาตรการต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นต้น
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นับจากปี พ.ศ.2551 บทบาทของสถาบันไทยพัฒน์ ได้ขยายขอบข่ายจากงานวิจัย มาสู่งาน
ฝึกอบรมและงานให้คำ�ปรึกษาผ่านโครงการและความริเริ่มต่างๆ อาทิ โครงการส่งเสริมความรู้
CSR สู่ภูมิภาค หรือ CSR Campus เป็นกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง CSR แก่ผู้ประกอบการ
นักธุรกิจ นักวิชาการ และข้าราชการทีเ่ กีย่ วข้องในภูมภิ าคครอบคลุมทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ โครงการ
CSR Day เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหมู่ผู้บริหารและพนักงานต่อเรื่อง CSR ที่ถูกจัดขึ้นใน
สถานประกอบการ แล้วเป็นจำ�นวนกว่า 450 ครั้ง
รวมจำ�นวนชั่วโมงกว่า 1,400 ชั่วโมง และมีผู้ผ่าน
การเข้าร่วมโครงการแล้วราว 20,000 คน โดย
โครงการดังกล่าวยังคงดำ�เนินต่อเนื่องมาจวบจน
ปัจจุบัน โครงการแนวร่วมการประกอบกิจการ
ตามมาตรฐาน ISO 26000 เป็นกิจกรรมเสริมสร้าง
การรับรู้ในมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการนำ�ไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบ
ให้แก่สถานประกอบการทีส่ มัครเข้าร่วมจำ�นวน 101
ราย โครงการจัดทำ�กรอบนโยบายการส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคมในประเทศไทย ให้แก่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ในฐานะหน่วยงานปฏิบัติในการดำ�เนิน
มาตรการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) ภายใต้แผนงานการจัดตัง้ ประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ของหน่วยราชการที่ดูแลด้านสังคมและวัฒนธรรม (ตามมติ ครม.
12 ต.ค. 53) จนนำ�มาสู่การจัดทำ�ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ
(พ.ศ.2558-2560) ตามกรอบนโยบายดังกล่าว และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่
28 เมษายน พ.ศ.2558

จากการจัดกิจกรรมใน
โครงการ CSR Campus และ
โครงการ CSR Day ที่ผ่านมา
ในบรรดาคนไทยจำ�นวน 1,700 คน
จะมีอย่างน้อย 1 คนที่เคยผ่าน
การเข้าร่วมกิจกรรมกับ
สถาบันไทยพัฒน์

ในด้านสิ่งแวดล้อม สถาบันไทยพัฒน์ได้นำ�แนวคิดที่เรียกว่า Blue Ocean Strategy มาพัฒนา
ต่อยอดเป็นกลยุทธ์นา่ นน้�ำ สีเขียว หรือ Green Ocean Strategy ขึน้ ในปี พ.ศ.2553 จากเดิมทีก่ ลยุทธ์
Blue Ocean ใช้สร้างและจับจองอุปสงค์ในตลาดใหม่ดว้ ยการคิดค้นนวัตกรรมทางคุณค่า (Innovating
Value) เพือ่ ให้ลอยตัวอยูเ่ หนือการแข่งขัน มาสูก่ ารมุง่ เน้นความยัง่ ยืนทางคุณค่า (Sustaining Value)
โดยคำ�นึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมด้วย เพราะลำ�พังการสร้างและยึดอุปสงค์ใหม่ อาจไม่ใช่
คำ�ตอบของธุรกิจในบริบทของความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หากผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนอง
ตลาดใหม่ ก่อให้เกิดมลพิษหรือความเสื่อมโทรมต่อระบบนิเวศ คุกคามต่อความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
Green Ocean Strategy ประกอบด้วยกลยุทธ์ทั้งในระดับองค์กรและในระดับบุคคล โดยใน
ระดับองค์กรใช้การกำ�กับดูแลด้วยธรรมาภิบาลสีเขียว หรือ Green Governance ที่ประกอบด้วย
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร (Resource Efficiency) ภาระรับผิดชอบในกระบวนการ (Process
Accountability) และประสิทธิผลในตัวผลิตภัณฑ์ (Product Effectiveness) ส่วนในระดับบุคคลใช้
การสร้างเสริมพฤติกรรมด้วยอุปนิสัยสีเขียวเจ็ดประการ หรือ 7 Green Habits ที่ประกอบด้วย
Rethink - Reduce - Reuse - Recycle - Recondition - Refuse - Return
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คุณวรณัฐ เพียรธรรม ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ สถาบันไทยพัฒน์ รับรางวัล “ASEAN Golden Green Award 2011”
ด้านการส่งเสริมแนวคิดสีเขียวหรือความยัง่ ยืนทางสิง่ แวดล้อมต่อสาธารณะ จาก Datuk Seri Peter Chin รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพลังงาน เทคโนโลยีสีเขียว และทรัพยากรน้ำ� ประเทศมาเลเซีย
และจากการดำ�เนินงานนี้ ส่งผลให้บุคลากรของสถาบันไทยพัฒน์ ได้รับรางวัล ASEAN
Golden Green Award ด้านการส่งเสริมแนวคิดสีเขียวหรือความยัง่ ยืนทางสิง่ แวดล้อมต่อสาธารณะ
ปี พ.ศ.2554 จากหอการค้ามาเลเซีย-จีน และสถาบันการศึกษาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีของ
อาเซียน
ตลอดการดำ�เนินงานของสถาบันไทยพัฒน์ในห้วงเวลานับตัง้ แต่กอ่ ตัง้ ได้ใช้แนวทาง “การร่วม
มือกัน” ทั้งที่เป็นการริเริ่มโครงการและกิจกรรมให้แก่หน่วยงานอื่นได้เข้ามีส่วนร่วม และการเข้ามี
ส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมของหน่วยงานอื่นที่ดำ�เนินการอยู่แล้ว โดยการสนับสนุนความรู้
เทคโนโลยี และเครื่องมือจากการคิดขึ้นใหม่ ต่อยอดขยายผลความสำ�เร็จในแต่ละโครงการ ให้เกิด
เป็นประโยชน์แก่สังคมได้อย่างเต็มที่
สถาบันไทยพัฒน์ ได้กอ่ ตัง้ บริษทั ร่วมทุนไทยพัฒน์ หรือ Thaipat Venture ขึน้ ในปี พ.ศ.2554
สำ�หรับใช้เป็นอีกหนึง่ กลไกในการทำ�งานตามแนวทางการร่วมมือกันในรูปของการระดมทุน การร่วม
ลงทุน และการจัดตัง้ กองทุน เพือ่ รองรับการขับเคลือ่ นงานตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบัน
ไทยพัฒน์
ในปี พ.ศ.2554 ประเทศไทยต้องประสบกับมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
กินวงกว้างถึง 65 จังหวัด มีตัวเลขความเสียหายเป็นจำ�นวนนับแสนล้านบาท สถาบันไทยพัฒน์
ได้นำ�แนวคิดที่เกิดจากการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม 4 ภาค ปี พ.ศ.2553 ในประเด็นธุรกิจ (CSR)
โดยองค์กรภาคีเครือข่าย 64 แห่ง ร่วมกันตกผลึกเป็นแนวทางที่เรียกว่า “การทำ�งานวิถีกลุ่ม” หรือ
Collective Action มาใช้เป็นข้อเสนอการจัดการภัยพิบัติและการฟื้นฟูบูรณะหลังการเกิดภัยพิบัติ
ทีภ่ าคเอกชนจะเข้าไปมีสว่ นร่วมด้วยการทำ�งานในแบบกลุม่ ความร่วมมือ และอาศัยการแลกเปลีย่ น

10

ข้อมูล องค์ความรู้ กรณีศกึ ษา และบทเรียนการจัดการภัยพิบตั ใิ นอดีตทัง้ ในและต่างประเทศ เพือ่ การ
เรียนรูแ้ ละต่อยอดการทำ�งาน โดยไม่ตอ้ งเริม่ ต้นจากศูนย์ จากความริเริม่ ดังกล่าวได้ถกู แปลงมาเป็น
ข่ายงานทรัพยากรภัยพิบัติไทยสำ�หรับภาคเอกชน หรือ Thai DRN เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและ
ทรัพยากรสนับสนุนการทำ�งานขององค์กรธุรกิจในการรับมือภัยพิบตั ิ ทัง้ การลดความเสีย่ ง การเตรียม
ความพร้อม การเผชิญเหตุ และการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ โดยมีชุดข้อมูลและองค์ความรู้ที่เหมาะสม
ต่อการดำ�เนินความรับผิดชอบต่อสังคมในสถานการณ์ฉุกเฉินและไม่ปกติ รวมทั้งแนวทางกลยุทธ์
การรับมือภัยพิบัติที่มีประสิทธิผล ซึ่งต่างจากกลยุทธ์ CSR ที่ใช้ในสถานการณ์ปกติ
และจากการดำ�เนินงานนี้ สำ�นักงานเลขาธิการว่าด้วยหลักการลงทุนทางสังคม ซึง่ เป็นความริเริม่
ที่สนับสนุนโดยสหประชาชาติ ได้พิจารณาให้สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะองค์กรภาคประชาสังคม
ที่ได้ลงนามเข้าเป็นภาคีในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) เป็นหนึ่งใน 50
องค์กรผู้บุกเบิกการลงทุนทางสังคม (Social Investment Pioneer) ในปี พ.ศ.2555
สถาบันไทยพัฒน์ ได้พฒ
ั นาทีมทีป่ รึกษาซึง่ ผ่านการอบรมและได้รบั การรับรองให้เป็น Certified
Shared Value Consultant จาก Shared Value Initiative สำ�หรับรองรับความต้องการขององค์กรที่
ประสงค์จะนำ�แนวคิด CSV (Creating Shared Value) มาพัฒนาเป็นกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อตอบโจทย์
ทางสังคม โดยในปี พ.ศ.2556 สถาบันได้รับการรับรองให้เป็น Shared Value Initiative Affiliate ใน
ภูมิภาคเอเชีย
ต่อมาในปี พ.ศ.2557 สถาบันได้จัดตั้ง CSV Forum ขึ้น เพื่อเชื่อมโยงการขับเคลื่อนการสร้าง
คุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV) ในประเทศไทย กับ Shared Value Initiative เครือข่าย
เคลื่อนไหวด้าน CSV ระดับโลก ที่เป็นความริเริ่มของ Foundation Strategy Group (FSG) องค์กร
ทีป่ รึกษาไม่แสวงหาผลกำ�ไร ซึง่ ก่อตัง้ โดยไมเคิล อี พอร์เตอร์ และมาร์ค เครเมอร์ ผูท้ เ่ี ป็นต้นตำ�รับ
แนวคิด CSV โดยรูปแบบของ CSV Forum ทำ�หน้าทีเ่ ป็นแหล่งรวมทรัพยากรในรูปขององค์ความรู้
เครื่องมือ ตัวอย่าง และกรณีศึกษาด้านการสร้างคุณค่าร่วมทั้งในระดับที่เป็นกิจกรรมขององค์กร
(Initiative-level) และในระดับองค์กรโดยรวม (Enterprise-level) รวมถึงเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูแ้ ละประสบการณ์ทมี่ ตี อ่ การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรสมาชิก ผลักดันให้เกิดการพัฒนา
กลยุทธ์การดำ�เนินงานตามแนวทางของ CSV ทีส่ ามารถส่งมอบคุณค่าให้แก่สงั คมควบคูก่ บั การสร้าง
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เวที CSV Forum: Shared Value Opportunities in Thailand วันที่ 25
กันยายน 2557 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า
300 คน
คุณค่าให้แก่องค์กร ตลอดจนใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ตัวอย่างการดำ�เนินงานและกรณีศึกษา
ที่ประสบผลสำ�เร็จขององค์กรธุรกิจไทยในเวทีระดับสากล โดย CSV Forum ครั้งแรกที่จัดขึ้นเมื่อ
เดือนกันยายน ปี พ.ศ.2557 ได้รับเกียรติจากมาร์ค เครเมอร์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Shared Value Initiative
ในการกล่าวแนะนำ�และเปิดเวที CSV Forum ผ่านวีดีทัศน์ด้วย
ความริเริ่มที่สำ�คัญอีกเรื่องหนึ่ง คือ การตั้งหน่วยงาน ESG Rating ขึ้น ในปี พ.ศ.2557
เพื่อพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ อิงมาตรฐานโลกด้านการประเมินความยั่งยืน สำ�หรับ
สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลการดำ�เนินงานด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental,
Social and Governance: ESG) ของบริษัทจดทะเบียนให้แก่ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ อันเป็น
ผลสืบเนือ่ งจากการเป็นผูพ้ ฒ
ั นาหลักเกณฑ์การประเมินให้กบั โครงการประกาศรางวัลรายงานความ
ยั่งยืนที่ร่วมกันดำ�เนินงานโดยสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันไทยพัฒน์ รวมทั้งเป็นผู้จัดทำ� CSR / AntiCorruption Progress Indicators ตามแผนพัฒนาความยั่งยืนสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ให้กับ
สำ�นักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนสามารถนำ�ผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลสำ�หรับการ
วางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำ�เนินธุรกิจให้เป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
รวมทัง้ การพัฒนาแนวทางและมาตรการในการสนับสนุนการพัฒนาความยัง่ ยืนของบริษทั จดทะเบียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกรอบหรือมาตรฐานที่เป็นสากล
สถาบันไทยพัฒน์ได้เข้าเป็นองค์กรร่วมดำ�เนินงานในความริเริ่มสากลด้านการประเมินความ
ยั่งยืน หรือ Global Initiative for Sustainability Ratings (GISR) ในปี พ.ศ.2557 เพื่อผลักดัน
มาตรฐานการประเมินความยั่งยืน ร่วมกับองค์กรชั้นนำ�ระดับโลก อาทิ Global Reporting Initiative
(GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB) และผู้ก่อตั้งสถาบันยังได้รับเชิญให้เข้า
ร่วมใน Expert Advisors Council (EAC) ของ GISR ซึ่งทำ�หน้าที่ให้คำ�แนะนำ�ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาตัวชี้วัด บริบทความยั่งยืน และสารัตถภาพให้แก่คณะกรรมาธิการด้านเทคนิคและฝ่าย
เลขานุการของ GISR ต่อการพัฒนามาตรฐานการประเมินความยั่งยืนด้วย
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พ.ศ. 2558

ก้าวสูย่ คุ SDGs

ก

ารทุจริต ได้กลายเป็นปัญหาสำ�คัญระดับชาติ ที่ทุกภาคส่วนในสังคมต่างรับรู้และเรียกร้อง
ให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยข้อมูลขององค์กรเพื่อความ
โปร่งใสนานาชาติ ได้จัดอันดับประเทศไทยอยู่ที่ 85 จากการ
จัดอันดับทั้งหมด 175 ประเทศในดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI)
ปี พ.ศ.2557 ด้วยตัวเลข 38 คะแนนจาก 100 คะแนน (คะแนนต่ำ� มีความ
โปร่งใสน้อย ภาพลักษณ์คอร์รัปชันสูง) ประกอบกับผลสำ�รวจของเวิลด์
อีโคโนมิกฟอรั่ม ในรายงานขีดความสามารถในการแข่งขันสากล ปี พ.ศ.
2557-2558 ระบุวา่ ปัจจัยทีเ่ ป็นปัญหาสูงสุดของการทำ�ธุรกิจในประเทศไทย
คือ ปัญหาการทุจริต โดยมีอัตราสูงถึงร้อยละ 21.4

ปัจจุบัน มีองค์กรธุรกิจ
128 แห่ง เข้าร่วมเป็น
องค์กรสมาชิก
เครือข่าย PACT

สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะของหน่วยงานที่มีบทบาทการขับเคลื่อน CSR ในประเด็นการต้าน
ทุจริต มาตัง้ แต่ชว่ งกลางปี พ.ศ.2553 ได้กอ่ ตัง้ เครือข่ายหุน้ ส่วนต้านทุจริตเพือ่ ประเทศไทย หรือ
เครือข่าย PACT (Partnership Against Corruption for Thailand) ขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2558
เพือ่ ใช้เป็นแพลตฟอร์มการต่อต้านการทุจริตสำ�หรับองค์กรธุรกิจ ทีเ่ น้นรูปธรรมการต่อต้านการทุจริต
ในภาคปฏิบัติ (Action-oriented) และมุ่งสร้างให้เกิดพื้นที่การดำ�เนินงานในระดับอุตสาหกรรม
(Industry-specific) โดยอ้างอิงกับหลักการและแนวปฏิบัติในการต่อต้าน
การทุจริตทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations
Global Compact) และองค์กรเพือ่ ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency
International)
ในด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สถาบันไทยพัฒน์ ได้ร่วมมือกับ
องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) สร้างเครือข่ายธุรกิจที่
เป็นมิตรกับเด็ก (Child-Friendly Business) ในประเทศไทย เป็นประเทศ
แรก หลังจากการจัดทำ�และเผยแพร่คู่มือ “สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทาง

ปัจจุบัน มีวิสาหกิจที่ตอบรับ
เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
การดำ�เนินธุรกิจที่เป็นมิตร
กับเด็ก จำ�นวน 26 แห่ง
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ธุรกิจ” (Children’s Rights and Business Principles - CRBP) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ต้องการยกระดับ
กิจกรรมความช่วยเหลือที่องค์กรธุรกิจดำ�เนินการแก่เด็กและเยาวชน จากแนวคิดบนฐานของการ
ทำ�การกุศล (Charity-based) สู่การทำ�งานโดยใช้แนวคิดฐานสิทธิ (Rights-based)

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
(มาร์เกตแคป) ของกลุ่มหลักทรัพย์
ESG100 รวมประมาณ
9 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64
เมื่อเทียบกับมาร์เกตแคปของ
ทั้งตลาดฯ ที่ 14 ล้านล้านบาท

ในด้านการส่งเสริมการลงทุนทีย่ ง่ั ยืน งานชิน้ แรกของหน่วยงาน
ESG Rating หลังจากที่ได้จัดตั้งขึ้น คือ การประกาศรายชื่อ 100
หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำ�เนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance:
ESG) เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ด้วยการคัดเลือกจาก
567 บริษัทจดทะเบียน เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อตอบโจทย์
การลงทุนที่ยั่งยืน (Sustainable Investments) พร้อมกับการสร้าง
ผลตอบแทนการลงทุนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป

จากรายชื่อกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 นำ�มาสู่ความร่วมมือระหว่างสถาบันไทยพัฒน์กับกลุ่ม
ทิสโก้ โดย บลจ.ทิสโก้ หนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการจัดการการลงทุนกว่า 30 ปี ปัจจุบันมีสินทรัพย์ภายใต้การ
จัดการกว่า 100,000 ล้านบาท จัดตั้งกองทุนเปิด ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม (TISCO ESG Investment
Fund for Society: TISESG-S) สำ�หรับลงทุนระยะยาวใน Universe ที่เป็นกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100
เพือ่ หาดอกผล สำ�หรับนำ�ไปให้ความช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ภายใต้แนวคิดการลงทุนสุนทาน
(Philanthropic Investments) ที่นำ�เสนอโดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเทียบเคียงได้กับแนวคิดการ
ให้ความช่วยเหลือในรูปแบบ Program-Related Investments (PRIs) ที่ริเริ่มโดยมูลนิธิฟอร์ด
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องค์กรธุรกิจชั้นนำ� 6 แห่ง บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์, ไมเนอร์ กรุ๊ป, แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์, น้ำ�ตาลขอนแก่น,
นำ�สินประกันภัย และ ทิสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จับมือเป็นหุ้นส่วน “การลงทุนสุนทาน” หรือ “Philanthropic
Investments” โดยระดมเงินตั้งต้นก้อนแรก 120 ล้านบาท เป็นทุนประเดิมในโครงการลงทุนสุนทาน
และสืบเนื่องจากที่สถาบันไทยพัฒน์ ได้รับการรับรองเป็นองค์กรในกลุ่มภาคผนวกที่ 1 จาก
สมัชชาสหประชาชาติ ให้เข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติวา่ ด้วยการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (UNCSD) หรือ
Rio+20 ณ กรุงรีโอเดจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ในปี พ.ศ.2555 ซึ่งในที่ประชุมครั้งนั้น
ชาติสมาชิกทัง้ 193 ประเทศ ได้ให้ความเห็นชอบในเอกสารผลลัพธ์ทชี่ อื่ ว่า “The Future We Want”
โดยหนึ่งในเรื่องหลักที่มีการให้ความเห็นชอบ คือ การจัดทำ�เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ
Sustainable Development Goals (SDGs) แทนเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ หรือ Millennium
Development Goals (MDGs) ซึ่งถูกใช้ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา และสิ้นสุดลงในปี พ.ศ.2558
สถาบันไทยพัฒน์ ได้จัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable
Development Network Board (SDNB) ขึน้ เพือ่ เป็นกลไกขับเคลือ่ นการทำ�งานส่งเสริม สนับสนุน
และสานเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย ภายใต้วาระสังคม 2020 หรือ Society 2020
เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล

คณะกรรมการเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือเรียกสั้นๆ ว่า “บอร์ดยั่งยืน” ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาคเอกชน ภาคสังคม ภาควิชาการ และสื่อมวลชน ที่ผลักดันงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ คุณศิริชัย สาครรัตนกุล
ดร.วัฒนา โอภานนท์อมตะ ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล ดร.สุนทร คุณชัยมัง คุณสุกิจ อุทินทุ
รศ.ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ และดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ รวม 7 ท่าน โดยมีสถาบันไทยพัฒน์
ทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ
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บทบาทของคณะกรรมการเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เน้นการทำ�หน้าที่เป็นกลไกประสานหน่วยงาน โดยหลีกเลี่ยง
การดำ�เนินงานที่ซ้ำ�ซ้อนกับหน่วยงานที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน
แต่จะทำ�งานในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือเพือ่ ตอบโจทย์
SDGs ในระดับที่สูงขึ้น ภายใต้หลักการ 5Ps ตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ ประชาชน (People) โลก (Planet)
ความมั่งคั่ง (Prosperity) สันติภาพ (Peace) และความเป็น
หุ้นส่วน (Partnership)
ส่วน Society 2020 เป็นวาระที่บอร์ดยั่งยืนริเริ่มขึ้นเพื่อ
สร้างขบวนเคลือ่ นไหวทางสังคมต่อเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ด้วยการทำ�งานในรูปของกลุม่ ความ
ร่วมมือผูม้ สี ว่ นได้เสียหลายฝ่าย (Multi-Stakeholder Group) ทีต่ อ้ งการเห็นภาคประชาชนทำ�หน้าที่
(Perform) ของตนเองอย่างมีประสิทธิผล ภาคธุรกิจเปลี่ยนผ่านหรือแปรรูป (Transform) ไปสู่การ
ยกระดับการประกอบธุรกิจทีท่ �ำ ให้สงั คมได้รบั การดูแลตามเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนไปพร้อมกัน
และภาครัฐมีการปฏิรูป (Reform) หน่วยงานอย่างจริงจังเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและ
ความคาดหวังของสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ตามวิสยั ทัศน์ “People -> Perform, Business ->
Transform, State -> Reform” มุ่งไปสู่ “สังคมที่เราต้องการ” (The Society We Want) ในอีก 15 ปี
ข้างหน้า โดยมีกรอบเวลา 5 ปีในระยะแรก (สิน้ สุดปี ค.ศ.2020) และจะมีการประเมินการดำ�เนินงาน
เพื่อพิจารณาสู่การขับเคลื่อนในกรอบเวลา 10 ปี (สิ้นสุดปี ค.ศ.2030) ในระยะต่อไป
วาระสังคม 2020 หรือ Society 2020 มุง่ หวังทีจ่ ะตอบโจทย์การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน หรือ Sustainable
Development ในระดับสังคมวงกว้าง เน้นการพัฒนาทีส่ มดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 3 มิติที่เอื้อต่อกันและแบ่งแยกมิได้ อันมีขอบข่ายที่กว้างกว่าโจทย์
การพัฒนาความยั่งยืน หรือ Sustainability Development ในระดับองค์กรหรือระดับห่วงโซ่ธุรกิจ

สถาบันไทยพัฒน์ แถลงเปิดตัวการจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDNB (Sustainable
Development Network Board) จากซ้าย : สุกิจ อุทินทุ ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล ดร.สุนทร คุณชัยมัง
รศ.ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ ศิริชัย สาครรัตนกุล (ประธาน) ดร.วัฒนา โอภานนท์อมตะ (รองประธาน)
ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ (กรรมการเลขานุการ)
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ภาคีการดำ�เนินงาน ปี 2558
องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)
การสร้างเครือข่ายธุรกิจทีเ่ ป็นมิตรกับเด็ก (Child-Friendly Business) ในประเทศไทย ตามแนวทาง
ในคู่มือ “สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ” (Children’s Rights and Business Principles - CRBP) เพื่อ
ยกระดับกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนของภาคธุรกิจ จากแนวคิดบนฐานของการ
ทำ�การกุศล (Charity-based) สู่การทำ�งานโดยใช้แนวคิดฐานสิทธิ (Rights-based)

เครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT)
แพลตฟอร์มการต่อต้านการทุจริตสำ�หรับองค์กรธุรกิจ ทีเ่ น้นรูปธรรมการต่อต้านการทุจริตในภาค
ปฏิบัติ (Action-oriented) และมุ่งสร้างให้เกิดพื้นที่การดำ�เนินงานในระดับอุตสาหกรรม (Industry-specific) โดยอ้างอิงกับหลักการและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตที่พัฒนาขึ้นโดยข้อตกลงโลกแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Global Compact) และองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International)

คณะกรรมการเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDNB)
การรวมตัวของผูท้ รงคุณวุฒทิ ผี่ ลักดันงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในประเทศไทยมา
อย่างต่อเนื่อง จากภาคเอกชน ภาคสังคม ภาควิชาการ และสื่อมวลชน โดยมีเจตนารมณ์ที่จะทำ�หน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุน และสานเครือข่ายการทำ�งานด้านการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในประเทศไทย ทำ�งานเชือ่ มโยง
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในระดับสากล ภายใต้วาระสังคม 2020 หรือ Society 2020

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
การประเมินการดำ�เนินการเพื่อความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2558 ตามแผนพัฒนา
ความยั่งยืนสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน (พ.ศ.2557-2561) เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนสามารถนำ�ผลการ
ประเมินซึ่งแสดงในรูปของ Anti-Corruption Progress Indicators ไปใช้เป็นข้อมูลสำ�หรับการวางแผน
พัฒนาปรับปรุงการดำ�เนินงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน และผลักดันให้ธุรกิจมีมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
การพิจารณาและประกาศรางวัลรายงานความยัง่ ยืน ประจำ�ปี 2558 (Sustainability Report Award
2015) เพือ่ ส่งเสริมให้บริษทั จดทะเบียนเผยแพร่ขอ้ มูลด้าน ESG อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ กลุม่ ผูล้ งทุนใน
แวดวงตลาดทุน ในรูปของรายงานความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนและให้กำ�ลังใจแก่บริษัทที่
ดำ�เนินการเรื่องการเปิดเผยข้อมูล และ/หรือบริษัทที่เริ่มมีนโยบายการจัดทำ�รายงานความยั่งยืน

กลุ่มทิสโก้ โดย บลจ.ทิสโก้
การจัดตั้งกองทุนเปิด ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม (TISCO ESG Investment Fund for Society: TISESG-S) สำ�หรับลงทุนใน Universe ทีเ่ ป็นกลุม่ หลักทรัพย์ ESG100 เพือ่ หาดอกผล สำ�หรับนำ�ไปให้ความ
ช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ภายใต้แนวคิดการลงทุนสุนทาน (Philanthropic Investments) ที่ริเริ่มโดย
สถาบันไทยพัฒน์
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