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การนำาเสนอข้อมูลในรายงานการดำาเนินงานฉบับนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้เป็นข้อมูลเท่านั้น สถาบันไทยพัฒน์จะไม่รับผิดชอบ

ในความเสียหาย ความสูญเสีย ความผิดพลาดจากการใช้ข้อมูลท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อผู้ใช้หรือบุคคลใด รวมถึงการเรียกร้องใดๆ  

ที่เป็นผลจากการนำาข้อมูลน้ีไปใช้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม อน่ึง ข้อมูลที่จัดทำาขึ้น เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันไทยพัฒน์ ห้ามมิให้ทำาซ้ำา 

ดัดแปลง แก้ไข หรือเผยแพร่ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปแบบใดก็ตาม โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก 

สถาบันไทยพัฒน์
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สารจากผู้อำานวยการ

สถาบนัไทยพฒัน ์ในฐานะองคก์รภาคประชาสงัคมทีไ่ดล้งนามเขา้เปน็ภาคใีนข้อตกลงโลกแห่ง

สหประชาชาติ (UN Global Compact) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2555 มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุน

หลักสากล 10 ประการ ว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน (Human Rights) เรื่องแรงงาน (Labour) เรื่อง 

สิง่แวดลอ้ม (Environment) และเรือ่งการตา้นทจุรติ (Anti-Corruption) ผา่นการดำาเนนิงานของสถาบนั

อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผลักดันผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องให้มีการดำาเนินงานที่สอดคล้องกับหลักการ

ดังกล่าวตามบทบาทที่อำานวย

รายงานการดำาเนินงานฉบับนี้ เป็นข้อมูลการดำาเนินงาน และภาคีการดำาเนินงานของสถาบัน

ในรอบปี พ.ศ.2558 ที่สะท้อนถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำางานขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ครอบคลุมมิตเิศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในบริบทของ

การพัฒนาที่ยั่งยืน

 

 (พิพัฒน์ ยอดพฤติการ)

 ผู้อำานวยการ สถาบันไทยพัฒน์

 30 ตุลาคม 2558
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รู้จัก สถาบันไทยพัฒน์

ค่านิยม
 ซื่อตรง (Honest)
 ถ่อมตน (Humble)
 ครื้นเครง (Humor)
 เกื้อกูล (Helpful)

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่ช่วยจรรโลง
ความปกติสุขของสังคม

พันธกิจ
วิจัย ฝึกอบรม และให้คำาปรึกษา 
แก่บริษัทห้างร้าน ส่วนราชการ 

และองค์กรการกุศลอื่นๆ
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ

การทำางานและการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข

ไทยพฒัน ์เกดิขึน้จากการรวมตวัของกลุม่บคุคลทีต่อ้งการคน้หาวธิกีารดำาเนนิธรุกจิ

โดยไม่ขึ้นกับเง่ือนไขของการแสวงหากำาไรสูงสุดเป็นเป้าหมายหลัก เม่ือวันท่ี 9 

กันยายน พ.ศ.2542 ได้ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ตามมาตรา 34 

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 และรับรองโดย 

คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ.2552

ปจัจุบนั ดำาเนนิงานภายใต้มูลนิธิสถาบนัไทยพฒัน์ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่สง่เสรมิและสนบัสนนุการ

ดำาเนินงานของเครือข่าย ภาคี และการรวมตัวของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรในรูปแบบต่างๆ เพื่อ

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน

สถาบันได้รับการรับรองจากองค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting 

Initiative: GRI) ให้เปน็ GRI Certified Training Partner ครอบคลมุการดำาเนนิงานในประเทศไทย อนิโดนเีซยี 

มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ โดยก่อนหน้านี้ได้เข้าเป็นผู้มีส่วนได้เสียภาคองค์กร (Organiza-

tional Stakeholder) ของ GRI

นอกจากนี้ สถาบันยังได้ขยายบทบาทมาสู่งานบริการให้ความเชื่อมั่นตามมาตรฐาน AA1000AS 

(Assurance Standard) และ AA1000APS (Accountability Principles Standard) โดยได้รับการรับรองจาก

หน่วยงานผู้กำาหนดมาตรฐานให้เป็นผู้ให้บริการงานให้ความเช่ือม่ันรับอนุญาต (Licensed Assurance  

Provider) ในประเทศไทย
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ของการตั้งไข่
(พ.ศ.2543-2547)

ไทยพัฒน์ ได้มีการดำาเนินงานในรูปของชมรม ด้วยความริเริ่มแรก คือ การพัฒนาธุรกิจตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง หลังจากนั้นได้เปล่ียนแปลงสถานภาพมาเป็นสถาบัน เม่ือวันที่ 18 

กรกฎาคม 2544 โดยไดเ้พิม่ภารกจิในการขบัเคล่ือนเรือ่งความรบัผดิชอบตอ่สังคมของกจิการ 

หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) ขึ้นอีกบทบาทหนึ่ง เพื่อสอดรับกับความเคลื่อนไหว

ของภาคธุรกิจในเรื่อง CSR ที่ก่อตัวขึ้นทั่วโลก

เม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ.2546 ผู้ก่อตั้งสถาบันได้รับเชิญในฐานะตัวแทนจากประเทศไทย 

เข้าร่วมประชุม New Asian Leaders’ Retreat ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งจัดโดย World  

Economic Forum โดยไดน้ำาเสนอแนวคดิและประสบการณเ์รือ่งการดำาเนนิธรุกจิตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียงในประเทศไทย ให้แก่ตัวแทนที่เข้าร่วมประชุม 54 คนจาก 12 ประเทศ

ถดัจากนัน้ในป ีพ.ศ.2547 กรณศึีกษาดังกล่าว ได้ถกูตพีมิพใ์นหนงัสือ 

“Asia’s New Crisis: Renewal through Total Ethical Management”  

โดยกองบรรณาธิการของ World Economic Forum เพ่ือรวบรวมและ 

นำาเสนอแนวคิดและประสบการณ์ของผู้นำาในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และ 

ภาคประชาสังคม ในแง่มุมท่ีเป็นภูมิหลังและข้อปฏิบัติทางจริยธรรม  

การกำากับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคมในภูมิภาคเอเชีย 

5 ปี
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นับจากความรเิริม่แรกทีเ่ปน็การนอ้มนำาปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุตใ์ชใ้นภาค

ธุรกิจ บุคลากรของสถาบันไทยพัฒน์ได้เข้าร่วมทำางานวิจัยในฐานะลูกมือในโครงการวิจัย

การเพิ่มผลผลิตชุมชน การวิจัยการยกระดับอุตสาหกรรมไทยด้วยวิธีปฏิบัติเป็นเลิศและ

การเปรียบเทียบเพื่อการปรับปรุงและการพัฒนา การวิจัยและพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนชุมชน

เพื่อการพึ่งตนเอง จนได้ขยับมาสู่การพัฒนางานวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 

2547-2555 ได้แก่ การศึกษาและจัดทำาฐานข้อมูลกลุ่ม องค์กร พื้นที่ ที่ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงใน

การดำาเนนิชวีติ การวจิยัและพฒันาเครือ่งมอืและเครอืขา่ยสนบัสนนุการขบัเคลือ่นปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีงในภาคเมือง การศึกษาวจิยัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในฐานะเครือ่งมอืสำาหรบัการวางแผน

ในภาคธุรกิจเอกชน การสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง

ระหว่างประเทศ และการวิจัยเพ่ือการขับเคลื่อนปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ

ในปี พ.ศ.2548 สถาบันไทยพัฒน์ได้ขยายผลการวิจัย

เชิงปฏิบัติการเป็นความริเริ่มเศรษฐกิจพอเพียง หรือ  

Sufficiency Economy Initiative ที่มีผลผลิตเป็นแนวทาง

และเครื่องมือการนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์

ใช้ในภาคส่วนต่างๆ ของสังคม อาทิ บัญชีแก้มลิง สำาหรับใช้

ช่วยบริหารรายจ่ายของบุคคล เครือข่ายสังคมพอประมาณ 

(Moderation Society) ใช้สร้างขบวนเคลื่อนไหวในกลุ่ม

บุคคลให้เกิดความตระหนักในการใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ 

มเีหตุผล และมภีมิูคุ้มกัน ตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

เป็น “ชาวโมโซ” ที่ใช้ชีวิตในแนวทางสายกลาง ไม่สุดโต่ง 

ไปทางด้านใดด้านหนึ่งตามกลุ่มที่เรียกว่า “ไฮโซ” หรือ “โลโซ” ด้วยคติพจน์ “เน้นสติ เหนือสตางค์” 

แผนที่กลยุทธ์ความพอเพียง (Sufficiency Strategy Map) ที่ใช้เป็นเครื่องมือในองค์กรสำาหรับ

วางกลยุทธ์ธุรกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดัชนีช้ีวัดความพอเพียง (Sufficiency Alignment 

Index) สำาหรับใช้ปรับแนวการดำาเนินงานขององค์กรให้เข้าสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยงานช้ินหลังน้ี 

ได้ถกูบรรจุเปน็ “แบบจำาลองเครือ่งมือทางธุรกจิตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง” ในรายงานการ

พัฒนาคนของประเทศไทย ปี พ.ศ.2550 ของสำานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

ของการเติบโต
(พ.ศ.2548-2557)10 ปี
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ในด้านสังคม สถาบันไทยพัฒน์ได้นำา

เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ 

(CSR) ตามแบบฉบับหรือด้วยภาษาท่ี

ประเทศตะวันตกใช้ มาเป็นเคร่ืองมือในการ

ถ่ายทอดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่

ภาคปฏิบัติของธุรกิจ เพราะในมุมมองของ

สถาบันไทยพัฒน์ เรื่อง CSR หรือที่สถาบัน

ไทยพัฒน์ใช้คำาเรียกว่า “บรรษัทบริบาล” 

สามารถใช้เป็นกลไกในการปรับแต่งการ

ดำาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับวิถีของเศรษฐกิจ

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 

และในระยะท่ีสอง (พ.ศ.2549-2551) เพ่ิมเป็น 

13 แห่ง ภายใต้การสนับสนุนของสำานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์จากงานวิจัยท้ังสองระยะ ก่อให้

เกิดคำาว่า “CSR-in-process” ขึ้นเป็นครั้งแรก 

โดยมกีารใชต้วักระบวนการธรุกจิเปน็เครือ่งมอื

ในการจำาแนก CSR ออกเปน็การดำาเนินความ

รับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการธุรกิจ 

และการดำาเนนิความรบัผดิชอบตอ่สังคมในรปู

ของกิจกรรมที่แยกต่างหากจากกระบวนการ

ธุรกิจและมักเกิดขึ้นภายหลัง หรือ “CSR- 

after-process” ที่ภาคธุรกิจใช้อ้างอิงกันเป็นที่

แพร่หลายในทุกวันนี้

นอกจากนี ้สถาบนัยงัไดด้ำาเนนิโครงการ

ศึกษาวิจัยเรื่องการดำาเนินธุรกิจอย่าง 

รับผิดชอบในประเทศไทย (Responsible 

Business Conduct in Thailand) ให้กบัองคก์าร

เพ่ือความรว่มมือทางเศรษฐกจิและการพัฒนา 

(OECD) และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ 

และสังคมสำาหรับเอเชียและแปซิฟิกแห่ง

สหประชาชาติ (UN ESCAP) ในปี พ.ศ.2552 

เพื่อประมวลสถานภาพด้านการดำาเนินธุรกิจ

อย่างรับผิดชอบในประเทศไทยและข้อเสนอแนะ

ตอ่การสง่เสริมการดำาเนนิงานเรือ่งดงักลา่วใน

อนาคต โครงการศกึษาและจดัทำากรอบการ

รายงาน CSR บูรณาการในรายงานประจำาปี 

(Integrated CSR Reporting Framework) 

สำาหรบับรษิทัจดทะเบยีนไดใ้ชเ้ปน็แนวทางใน

การจดัทำารายงาน CSR ใหเ้ป็นไปตามประกาศ

ของสำานักงาน ก.ล.ต. โครงการประเมิน 

การดำาเนินการเพ่ือความยั่งยืนของบริษัท

จดทะเบียนไทย ตามแผนพัฒนาความยั่งยืน

สำาหรับบริษัทจดทะเบียน (พ.ศ.2557-2561) 

ให้กับสำานักงาน ก.ล.ต. เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียน

สามารถนำาผลการประเมินซ่ึงแสดงในรูปของ 

CSR / Anti-Corruption Progress Indicators 

ไปใช้เป็นข้อมูลสำาหรับการวางแผนพัฒนา

ปรับปรุงการดำาเนินงานเพื่อความยั่งยืนของ

บริษัทจดทะเบียน และผลักดันให้ธุรกิจมี

มาตรการต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป็นต้น
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จากการจัดกิจกรรมใน 

โครงการ CSR Campus และ

โครงการ CSR Day ที่ผ่านมา 

ในบรรดาคนไทยจำานวน 1,700 คน 

จะมีอย่างน้อย 1 คนที่เคยผ่าน 

การเข้าร่วมกิจกรรมกับ 

สถาบันไทยพัฒน์

นับจากปี พ.ศ.2551 บทบาทของสถาบันไทยพัฒน์ ได้ขยายขอบข่ายจากงานวิจัย มาสู่งาน

ฝึกอบรมและงานให้คำาปรึกษาผ่านโครงการและความริเริ่มต่างๆ อาทิ โครงการส่งเสริมความรู้ 

CSR สู่ภูมิภาค หรือ CSR Campus เป็นกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง CSR แก่ผู้ประกอบการ  

นกัธรุกจิ นักวิชาการ และขา้ราชการทีเ่กีย่วขอ้งในภมูภิาคครอบคลมุทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ โครงการ 

CSR Day เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหมู่ผู้บริหารและพนักงานต่อเรื่อง CSR ที่ถูกจัดขึ้นใน

สถานประกอบการ แล้วเป็นจำานวนกว่า 450 ครั้ง 

รวมจำานวนชั่วโมงกว่า 1,400 ชั่วโมง และมีผู้ผ่าน

การเข้าร่วมโครงการแล้วราว 20,000 คน โดย

โครงการดังกล่าวยังคงดำาเนินต่อเนื่องมาจวบจน

ปัจจุบัน โครงการแนวร่วมการประกอบกิจการ

ตามมาตรฐาน ISO 26000 เปน็กจิกรรมเสรมิสร้าง

การรับรู้ในมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อ

สังคมและการนำาไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบ  

ให้แก่สถานประกอบการท่ีสมัครเข้าร่วมจำานวน 101 

ราย โครงการจัดทำากรอบนโยบายการส่งเสริม

ความรับผิดชอบต่อสังคมในประเทศไทย ให้แก่

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ ในฐานะหน่วยงานปฏิบัติในการดำาเนิน

มาตรการสง่เสริมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของภาคธรุกจิ (CSR) ภายใต้แผนงานการจัดตัง้ประชาคม

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ของหน่วยราชการท่ีดูแลด้านสังคมและวัฒนธรรม (ตามมติ ครม.  

12 ต.ค. 53) จนนำามาสู่การจัดทำายุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ 

(พ.ศ.2558-2560) ตามกรอบนโยบายดังกล่าว และได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 

28 เมษายน พ.ศ.2558

ในด้านสิ่งแวดล้อม สถาบันไทยพัฒน์ได้นำาแนวคิดที่เรียกว่า Blue Ocean Strategy มาพัฒนา

ต่อยอดเป็นกลยุทธ์น่านน้ำาสีเขียว หรือ Green Ocean Strategy ข้ึนในปี พ.ศ.2553 จากเดิมท่ีกลยุทธ์ 

Blue Ocean ใช้สร้างและจับจองอุปสงค์ในตลาดใหม่ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมทางคุณค่า (Innovating 

Value) เพือ่ใหล้อยตวัอยูเ่หนอืการแขง่ขนั มาสูก่ารมุง่เนน้ความยัง่ยนืทางคณุคา่ (Sustaining Value) 

โดยคำานึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมด้วย เพราะลำาพังการสร้างและยึดอุปสงค์ใหม่ อาจไม่ใช่ 

คำาตอบของธุรกิจในบริบทของความเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม หากผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือสนอง

ตลาดใหม่ ก่อให้เกิดมลพิษหรือความเสื่อมโทรมต่อระบบนิเวศ คุกคามต่อความอุดมสมบูรณ์ของ

ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ

Green Ocean Strategy ประกอบด้วยกลยุทธ์ทั้งในระดับองค์กรและในระดับบุคคล โดยใน

ระดับองค์กรใช้การกำากับดูแลด้วยธรรมาภิบาลสีเขียว หรือ Green Governance ที่ประกอบด้วย 

ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร (Resource Efficiency) ภาระรับผิดชอบในกระบวนการ (Process 

Accountability) และประสิทธิผลในตัวผลิตภัณฑ์ (Product Effectiveness) ส่วนในระดับบุคคลใช ้

การสร้างเสริมพฤติกรรมด้วยอุปนิสัยสีเขียวเจ็ดประการ หรือ 7 Green Habits ที่ประกอบด้วย 

Rethink - Reduce - Reuse - Recycle - Recondition - Refuse - Return
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คุณวรณัฐ	เพียรธรรม	ผู้ช่วยผู้อำานวยการ	สถาบันไทยพัฒน์	รับรางวัล	“ASEAN	Golden	Green	Award	2011”	

ดา้นการสง่เสริมแนวคิดสเีขียวหรือความย่ังยืนทางสิง่แวดล้อมต่อสาธารณะ	จาก	Datuk	Seri	Peter	Chin	รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพลังงาน	เทคโนโลยีสีเขียว	และทรัพยากรน้ำา	ประเทศมาเลเซีย

และจากการดำาเนินงานนี้ ส่งผลให้บุคลากรของสถาบันไทยพัฒน์ ได้รับรางวัล ASEAN  

Golden Green Award ดา้นการสง่เสรมิแนวคดิสเีขยีวหรอืความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้มตอ่สาธารณะ 

ปี พ.ศ.2554 จากหอการค้ามาเลเซีย-จีน และสถาบันการศึกษาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีของ

อาเซียน

ตลอดการดำาเนนิงานของสถาบนัไทยพฒัน์ในห้วงเวลานับตัง้แตก่่อตัง้ ไดใ้ชแ้นวทาง “การรว่ม

มือกัน” ทั้งท่ีเป็นการริเริ่มโครงการและกิจกรรมให้แก่หน่วยงานอ่ืนได้เข้ามีส่วนร่วม และการเข้ามี

ส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมของหน่วยงานอ่ืนท่ีดำาเนินการอยู่แล้ว โดยการสนับสนุนความรู้ 

เทคโนโลยี และเครื่องมือจากการคิดขึ้นใหม่ ต่อยอดขยายผลความสำาเร็จในแต่ละโครงการ ให้เกิด

เป็นประโยชน์แก่สังคมได้อย่างเต็มที่

สถาบนัไทยพฒัน ์ไดก้อ่ตัง้ บรษิทั รว่มทนุไทยพฒัน ์หรอื Thaipat Venture ขึน้ในป ีพ.ศ.2554 

สำาหรับใช้เป็นอีกหน่ึงกลไกในการทำางานตามแนวทางการร่วมมือกันในรูปของการระดมทุน การร่วม

ลงทนุ และการจดัตัง้กองทนุ เพือ่รองรบัการขบัเคล่ือนงานตามพนัธกจิและวตัถปุระสงคข์องสถาบนั

ไทยพัฒน์

ในปี พ.ศ.2554 ประเทศไทยต้องประสบกับมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ มีพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบ 

กินวงกว้างถึง 65 จังหวัด มีตัวเลขความเสียหายเป็นจำานวนนับแสนล้านบาท สถาบันไทยพัฒน์  

ได้นำาแนวคิดที่เกิดจากการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม 4 ภาค ปี พ.ศ.2553 ในประเด็นธุรกิจ (CSR) 

โดยองค์กรภาคีเครือข่าย 64 แห่ง ร่วมกันตกผลึกเป็นแนวทางที่เรียกว่า “การทำางานวิถีกลุ่ม” หรือ 

Collective Action มาใช้เป็นข้อเสนอการจัดการภัยพิบัติและการฟื้นฟูบูรณะหลังการเกิดภัยพิบัติ  

ทีภ่าคเอกชนจะเข้าไปมีสว่นร่วมดว้ยการทำางานในแบบกลุ่มความรว่มมอื และอาศยัการแลกเปลีย่น
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ข้อมูล องค์ความรู้ กรณีศึกษา และบทเรียนการจัดการภัยพิบัติในอดีตท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือการ

เรยีนรูแ้ละต่อยอดการทำางาน โดยไม่ตอ้งเริม่ตน้จากศนูย ์จากความรเิริม่ดงักลา่วได้ถกูแปลงมาเป็น

ข่ายงานทรัพยากรภัยพิบัติไทยสำาหรับภาคเอกชน หรือ Thai DRN เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและ

ทรัพยากรสนับสนุนการทำางานขององค์กรธุรกิจในการรับมือภัยพิบัติ ท้ังการลดความเส่ียง การเตรียม

ความพร้อม การเผชิญเหตุ และการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ โดยมีชุดข้อมูลและองค์ความรู้ที่เหมาะสม

ต่อการดำาเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในสถานการณ์ฉุกเฉินและไม่ปกติ รวมท้ังแนวทางกลยุทธ์

การรับมือภัยพิบัติที่มีประสิทธิผล ซึ่งต่างจากกลยุทธ์ CSR ที่ใช้ในสถานการณ์ปกติ

และจากการดำาเนินงานน้ี สำานักงานเลขาธิการว่าด้วยหลักการลงทุนทางสังคม ซ่ึงเป็นความริเร่ิม

ที่สนับสนุนโดยสหประชาชาติ ได้พิจารณาให้สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะองค์กรภาคประชาสังคม 

ที่ได้ลงนามเข้าเป็นภาคีในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) เป็นหนึ่งใน 50 

องค์กรผู้บุกเบิกการลงทุนทางสังคม (Social Investment Pioneer) ในปี พ.ศ.2555

สถาบนัไทยพฒัน ์ได้พฒันาทมีทีป่รกึษาซึง่ผา่นการอบรมและไดร้บัการรบัรองใหเ้ปน็ Certified 

Shared Value Consultant จาก Shared Value Initiative สำาหรับรองรับความต้องการขององค์กรที่

ประสงค์จะนำาแนวคิด 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

ท่ีปรึกษาไม่แสวงหาผลกำาไร ซ่ึงก่อต้ังโดยไมเคิล อี พอร์เตอร์ และมาร์ค เครเมอร์ ผู้ท่ีเป็นต้นตำารับ

แนวคิด CSV โดยรูปแบบของ CSV Forum ทำาหน้าท่ีเป็นแหล่งรวมทรัพยากรในรูปขององค์ความรู้ 

เครื่องมือ ตัวอย่าง และกรณีศึกษาด้านการสร้างคุณค่าร่วมท้ังในระดับท่ีเป็นกิจกรรมขององค์กร 

(Initiative-level) และในระดับองค์กรโดยรวม (Enterprise-level) รวมถึงเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน

เรยีนรูแ้ละประสบการณ์ทีม่ตีอ่การสรา้งคณุคา่รว่มระหวา่งองคก์รสมาชกิ ผลกัดนัใหเ้กดิการพฒันา

กลยทุธก์ารดำาเนนิงานตามแนวทางของ CSV ทีส่ามารถส่งมอบคณุค่าให้แกสั่งคมควบคูก่บัการสรา้ง
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เวที	CSV	Forum:	Shared	Value	Opportunities	 in	Thailand	วันที่	 25	

กันยายน	2557	ณ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า	

300	คน

คุณค่าให้แก่องค์กร ตลอดจนใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ตัวอย่างการดำาเนินงานและกรณีศึกษา

ที่ประสบผลสำาเร็จขององค์กรธุรกิจไทยในเวทีระดับสากล โดย CSV Forum คร้ังแรกท่ีจัดขึ้นเมื่อ

เดือนกันยายน ปี พ.ศ.2557 ได้รับเกียรติจากมาร์ค เครเมอร์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Shared Value Initiative 

ในการกล่าวแนะนำาและเปิดเวที CSV Forum ผ่านวีดีทัศน์ด้วย

ความริเริ่มท่ีสำาคัญอีกเรื่องหนึ่ง คือ การตั้งหน่วยงาน ESG Rating ขึ้น ในปี พ.ศ.2557  

เพื่อพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ อิงมาตรฐานโลกด้านการประเมินความยั่งยืน สำาหรับ

สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลการดำาเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, 

Social and Governance: ESG) ของบริษัทจดทะเบียนให้แก่ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ อันเป็น

ผลสบืเนือ่งจากการเปน็ผูพ้ฒันาหลกัเกณฑ์การประเมนิใหกั้บโครงการประกาศรางวลัรายงานความ

ยั่งยืนที่ร่วมกันดำาเนินงานโดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ก.ล.ต.) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันไทยพัฒน์ รวมท้ังเป็นผู้จัดทำา CSR / Anti- 

Corruption Progress Indicators ตามแผนพัฒนาความยั่งยืนสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ให้กับ

สำานักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนสามารถนำาผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลสำาหรับการ

วางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำาเนินธุรกิจให้เป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

รวมท้ังการพัฒนาแนวทางและมาตรการในการสนับสนุนการพัฒนาความย่ังยืนของบริษัทจดทะเบียน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกรอบหรือมาตรฐานที่เป็นสากล

สถาบันไทยพัฒน์ได้เข้าเป็นองค์กรร่วมดำาเนินงานในความริเริ่มสากลด้านการประเมินความ

ยั่งยืน หรือ Global Initiative for Sustainability Ratings (GISR) ในปี พ.ศ.2557 เพื่อผลักดัน

มาตรฐานการประเมินความยั่งยืน ร่วมกับองค์กรชั้นนำาระดับโลก อาทิ Global Reporting Initiative 

(GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB) และผู้ก่อตั้งสถาบันยังได้รับเชิญให้เข้า

ร่วมใน Expert Advisors Council (EAC) ของ GISR ซึ่งทำาหน้าที่ให้คำาแนะนำาในเรื่องที่เกี่ยวกับ

การพัฒนาตัวชี้วัด บริบทความยั่งยืน และสารัตถภาพให้แก่คณะกรรมาธิการด้านเทคนิคและฝ่าย

เลขานุการของ GISR ต่อการพัฒนามาตรฐานการประเมินความยั่งยืนด้วย
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ปัจจุบัน มีองค์กรธุรกิจ 

128 แห่ง เข้าร่วมเป็น 

องค์กรสมาชิก 

เครือข่าย PACT

การทุจริต ได้กลายเป็นปัญหาสำาคัญระดับชาติ ที่ทุกภาคส่วนในสังคมต่างรับรู้และเรียกร้อง

ให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยข้อมูลขององค์กรเพื่อความ

โปร่งใสนานาชาติ ได้จัดอันดับประเทศไทยอยู่ท่ี 85 จากการ 

จัดอันดับทั้งหมด 175 ประเทศในดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI)  

ปี พ.ศ.2557 ด้วยตัวเลข 38 คะแนนจาก 100 คะแนน (คะแนนต่ำา มีความ

โปร่งใสน้อย ภาพลักษณ์คอร์รัปชันสูง) ประกอบกับผลสำารวจของเวิลด์ 

อีโคโนมิกฟอรั่ม ในรายงานขีดความสามารถในการแข่งขันสากล ปี พ.ศ.

2557-2558 ระบวุา่ ปจัจยัทีเ่ปน็ปญัหาสงูสดุของการทำาธรุกจิในประเทศไทย 

คือ ปัญหาการทุจริต โดยมีอัตราสูงถึงร้อยละ 21.4

สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะของหน่วยงานที่มีบทบาทการขับเคลื่อน CSR ในประเด็นการต้าน

ทุจรติ มาต้ังแต่ชว่งกลางป ีพ.ศ.2553 ไดก้อ่ตัง้เครอืขา่ยหุน้ส่วนตา้นทจุรติเพือ่ประเทศไทย หรอื

เครือข่าย PACT (Partnership Against Corruption for Thailand) ขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2558 

เพือ่ใชเ้ปน็แพลตฟอรม์การตอ่ตา้นการทจุรติสำาหรบัองคก์รธรุกจิ ท่ีเน้นรูปธรรมการต่อต้านการทุจริต

ในภาคปฏิบัติ (Action-oriented) และมุ่งสร้างให้เกิดพ้ืนที่การดำาเนินงานในระดับอุตสาหกรรม  

(Industry-specific) โดยอ้างอิงกับหลักการและแนวปฏิบัติในการต่อต้าน

การทจุรติท่ีพัฒนาขึน้โดยขอ้ตกลงโลกแหง่สหประชาชาต ิ(United Nations 

Global Compact) และองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 

International)

ในด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สถาบันไทยพัฒน์ ได้ร่วมมือกับ

องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) สร้างเครือข่ายธุรกิจที่

เป็นมิตรกับเด็ก (Child-Friendly Business) ในประเทศไทย เป็นประเทศ

แรก หลังจากการจัดทำาและเผยแพร่คู่มือ “สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทาง

ปัจจุบัน มีวิสาหกิจที่ตอบรับ 

เข้าร่วมโครงการส่งเสริม 

การดำาเนินธุรกิจที่เป็นมิตร 

กับเด็ก จำานวน 26 แห่ง

พ.ศ. 2558
กา้วสูย่คุ SDGs
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ธุรกิจ” (Children’s Rights and Business Principles - CRBP) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการยกระดับ

กิจกรรมความช่วยเหลือท่ีองค์กรธุรกิจดำาเนินการแก่เด็กและเยาวชน จากแนวคิดบนฐานของการ

ทำาการกุศล (Charity-based) สู่การทำางานโดยใช้แนวคิดฐานสิทธิ (Rights-based)

ในด้านการส่งเสริมการลงทุนท่ีย่ังยืน งานช้ินแรกของหน่วยงาน 

ESG Rating หลังจากที่ได้จัดตั้งขึ้น คือ การประกาศรายชื่อ 100 

หลักทรัพย์จดทะเบียนท่ีมีการดำาเนินงานโดดเด่นด้านส่ิงแวดล้อม 

สงัคม และ ธรรมาภบิาล (Environmental, Social and Governance: 

ESG) เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ด้วยการคัดเลือกจาก  

567 บริษัทจดทะเบียน เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อตอบโจทย ์

การลงทุนที่ยั่งยืน (Sustainable Investments) พร้อมกับการสร้าง

ผลตอบแทนการลงทุนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป

จากรายชื่อกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 นำามาสู่ความร่วมมือระหว่างสถาบันไทยพัฒน์กับกลุ่ม

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) สำาหรับลงทุนระยะยาวใน Universe ที่เป็นกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 

เพือ่หาดอกผล สำาหรบันำาไปใหค้วามชว่ยเหลอืสงัคมในดา้นตา่งๆ ภายใตแ้นวคิดการลงทนุสุนทาน 

(Philanthropic Investments) ท่ีนำาเสนอโดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเทียบเคียงได้กับแนวคิดการ 

ให้ความช่วยเหลือในรูปแบบ Program-Related Investments (PRIs) ที่ริเริ่มโดยมูลนิธิฟอร์ด

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 

(มาร์เกตแคป) ของกลุ่มหลักทรัพย์ 

ESG100 รวมประมาณ 

9 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64 

เมื่อเทียบกับมาร์เกตแคปของ 

ทั้งตลาดฯ ที่ 14 ล้านล้านบาท
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และสืบเนื่องจากที่สถาบันไทยพัฒน์ ได้รับการรับรองเป็นองค์กรในกลุ่มภาคผนวกที่ 1 จาก

สมชัชาสหประชาชาต ิใหเ้ขา้รว่มการประชมุสหประชาชาตวิา่ดว้ยการพฒันาทีย่ัง่ยนื (UNCSD) หรอื 

Rio+20 ณ กรุงรีโอเดจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ในปี พ.ศ.2555 ซึ่งในท่ีประชุมครั้งนั้น  

ชาตสิมาชกิทัง้ 193 ประเทศ ไดใ้ห้ความเหน็ชอบในเอกสารผลลพัธท์ีช่ือ่วา่ “The Future We Want” 

โดยหนึ่งในเรื่องหลักที่มีการให้ความเห็นชอบ คือ การจัดทำาเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 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 เพือ่เปน็กลไกขบัเคลือ่นการทำางานสง่เสรมิ สนบัสนนุ 

และสานเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย ภายใตว้าระสังคม 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  

ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ

องค์กรธุรกิจชั้นนำา	6	แห่ง	บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์,	ไมเนอร์	กรุ๊ป,	แอล.พี.เอ็น.	ดีเวลลอปเมนท์,	น้ำาตาลขอนแก่น,	

นำาสินประกันภัย	และ	ทิสโก้	ไฟแนนเชียล	กรุ๊ป	จับมือเป็นหุ้นส่วน	“การลงทุนสุนทาน”	หรือ	“Philanthropic	

Investments”	โดยระดมเงินตั้งต้นก้อนแรก	120	ล้านบาท	เป็นทุนประเดิมในโครงการลงทุนสุนทาน
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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)

บทบาทของคณะกรรมการเครือข่ายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

เน้นการทำาหน้าที่เป็นกลไกประสานหน่วยงาน โดยหลีกเลี่ยง

การดำาเนินงานท่ีซ้ำาซ้อนกับหน่วยงานท่ีมีอยู่แล้วในปัจจุบัน 

แตจ่ะทำางานในลกัษณะเครอืขา่ยความรว่มมอืเพือ่ตอบโจทย ์

SDGs ในระดับที่สูงขึ้น ภายใต้หลักการ 5Ps ตามเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ ประชาชน (People) โลก (Planet) 

ความมั่งค่ัง (Prosperity) สันติภาพ (Peace) และความเป็น 

หุ้นส่วน (Partnership)

ส่วน Society 2020 เป็นวาระที่บอร์ดยั่งยืนริเริ่มขึ้นเพื่อ

สรา้งขบวนเคลือ่นไหวทางสงัคมตอ่เปา้หมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนื ดว้ยการทำางานในรปูของกลุม่ความ

รว่มมอืผูม้สีว่นไดเ้สยีหลายฝา่ย (Multi-Stakeholder Group) ทีต่อ้งการเหน็ภาคประชาชนทำาหนา้ที ่

(Perform) ของตนเองอย่างมีประสิทธิผล ภาคธุรกิจเปลี่ยนผ่านหรือแปรรูป (Transform) ไปสู่การ

ยกระดับการประกอบธุรกจิทีท่ำาใหส้งัคมไดร้บัการดแูลตามเปา้หมายการพฒันาทีย่ัง่ยืนไปพรอ้มกนั 

และภาครัฐมีการปฏิรูป (Reform) หน่วยงานอย่างจริงจังเพ่ือตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงและ

ความคาดหวังของสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ตามวิสัยทัศน์ “People -> Perform, Business -> 

Transform, State -> Reform” มุ่งไปสู่ “สังคมที่เราต้องการ” (The Society We Want) ในอีก 15 ปี

ข้างหน้า โดยมีกรอบเวลา 5 ปีในระยะแรก (ส้ินสุดปี ค.ศ.2020) และจะมีการประเมินการดำาเนินงาน 

เพื่อพิจารณาสู่การขับเคลื่อนในกรอบเวลา 10 ปี (สิ้นสุดปี ค.ศ.2030) ในระยะต่อไป

วาระสังคม 2020 หรือ Society 2020 มุ่งหวังท่ีจะตอบโจทย์การพัฒนาท่ีย่ังยืน หรือ Sustainable 

Development ในระดับสงัคมวงกวา้ง เนน้การพฒันาทีส่มดลุระหวา่งเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม 

ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 3 มิติท่ีเอ้ือต่อกันและแบ่งแยกมิได้ อันมีขอบข่ายท่ีกว้างกว่าโจทย์ 

การพัฒนาความยั่งยืน หรือ Sustainability Development ในระดับองค์กรหรือระดับห่วงโซ่ธุรกิจ
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ภาคกีารดำาเนินงาน ปี 2558
องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ	(UNICEF)

การสรา้งเครอืข่ายธุรกิจทีเ่ป็นมติรกบัเดก็ (Child-Friendly Business) ในประเทศไทย ตามแนวทาง

ในคู่มือ “สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ” (Children’s Rights and Business Principles - CRBP) เพื่อ

ยกระดับกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนของภาคธุรกิจ จากแนวคิดบนฐานของการ

ทำาการกุศล (Charity-based) สู่การทำางานโดยใช้แนวคิดฐานสิทธิ (Rights-based)

เครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย	(PACT)

แพลตฟอร์มการตอ่ตา้นการทจุรติสำาหรบัองคก์รธรุกจิ ทีเ่นน้รปูธรรมการตอ่ตา้นการทจุรติในภาค

ปฏิบัติ (Action-oriented) และมุ่งสร้างให้เกิดพื้นที่การดำาเนินงานในระดับอุตสาหกรรม (Industry-spe-

cific) โดยอ้างอิงกับหลักการและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตท่ีพัฒนาขึ้นโดยข้อตกลงโลกแห่ง

สหประชาชาติ (United Nations Global Compact) และองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transpar-

ency International)

คณะกรรมการเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(SDNB)

การรวมตัวของผูท้รงคณุวุฒิทีผ่ลกัดนังานดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคม (CSR) ในประเทศไทยมา

อย่างต่อเนื่อง จากภาคเอกชน ภาคสังคม ภาควิชาการ และสื่อมวลชน โดยมีเจตนารมณ์ที่จะทำาหน้าที่

ส่งเสรมิ สนบัสนนุ และสานเครอืขา่ยการทำางานดา้นการพฒันาทีย่ัง่ยนืในประเทศไทย ทำางานเชือ่มโยง

กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในระดับสากล ภายใต้วาระสังคม 2020 หรือ Society 2020

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)

การประเมินการดำาเนินการเพื่อความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2558 ตามแผนพัฒนา

ความยั่งยืนสำาหรับบริษัทจดทะเบียน (พ.ศ.2557-2561) เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนสามารถนำาผลการ

ประเมินซึ่งแสดงในรูปของ Anti-Corruption Progress Indicators ไปใช้เป็นข้อมูลสำาหรับการวางแผน

พัฒนาปรับปรุงการดำาเนินงานเพ่ือความย่ังยืนของบริษัทจดทะเบียน และผลักดันให้ธุรกิจมีมาตรการ

ต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

การพจิารณาและประกาศรางวัลรายงานความยัง่ยนื ประจำาป ี2558 (Sustainability Report Award 

2015) เพือ่สง่เสรมิใหบ้รษัิทจดทะเบยีนเผยแพรข่อ้มลูดา้น ESG อนัจะเปน็ประโยชนต์อ่กลุม่ผูล้งทนุใน

แวดวงตลาดทุน ในรูปของรายงานความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนและให้กำาลังใจแก่บริษัทที่

ดำาเนินการเรื่องการเปิดเผยข้อมูล และ/หรือบริษัทที่เริ่มมีนโยบายการจัดทำารายงานความยั่งยืน

กลุ่มทิสโก้	โดย	บลจ.ทิสโก้

การจัดตั้งกองทุนเปิด ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม (TISCO ESG Investment Fund for Society: TIS-

ESG-S) สำาหรบัลงทนุใน Universe ทีเ่ปน็กลุม่หลกัทรพัย ์ESG100 เพือ่หาดอกผล สำาหรบันำาไปให้ความ

ช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ภายใต้แนวคิดการลงทุนสุนทาน (Philanthropic Investments) ที่ริเริ่มโดย

สถาบันไทยพัฒน์
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