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การศึกษาเปรียบเทยีบเกณฑ์การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืน 

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบเกณฑ์การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบเกณฑ์การจัดท ารายงานแห่ง

ความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน วิธีการศึกษาท าโดยการ  

เก็บข้อมูลเกณฑ์การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืน เฉพาะประเทศท่ีมีเกณฑ์การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนท่ีเผยแพร่

ต่อสาธารณะชน 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม มาเลเซีย และสิงคโปร์ เปรียบเทียบกับเกณฑ์การจัดท ารายงาน 

แห่งความยั่งยืนสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ฉบับ G3.1 การศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 มาตรฐานการ

เปิดเผยข้อมูลท่ัวไป และส่วนท่ี 2 เกณฑ์วิธีตัวชี้วัด โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของตาราง เพื่อค านวณ

อัตราส่วนร้อยละและสรุปผลเชงิพรรณนา 

จากการศกึษาเปรียบเทียบเกณฑ์การจัดท ารายงานแห่งความย่ังยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ

ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปขององค์กร ด้านกลยุทธ์และ 

การวิเคราะห์ พบว่า ท้ัง 4 ประเทศมปีระเด็นเกณฑ์การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนตามกรอบของ GRI ครบทุกประเทศ 

ด้านข้อมูลเชิงองค์กร พบว่า ประเทศไทยและเวียดนามมีเกณฑ์การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนตามกรอบของ GRI  

มากท่ีสุด รองมา คือ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ด้านตัวแปรเสริมการรายงาน และด้านธรรมาภิบาล พันธกรณีและ

การมีส่วนร่วม พบว่า ประเทศไทยและเวียดนามมีเกณฑ์การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนตามกรอบของ GRI มากท่ีสุด 

รองมา คือ ประเทศมาเลเซีย อันดับสุดท้าย คือ ประเทศสิงคโปร์ ส่วนท่ี 2 เกณฑ์วิธีตัวชี้วัด ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ท้ัง 4 

ประเทศ มีเกณฑ์การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนตามกรอบของ GRI ครบทุกประเทศ ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า  

ประเทศไทยและเวียดนามมีเกณฑ์การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนตามกรอบของ GRI มากท่ีสุด รองมา คือ  

ประเทศมาเลเซีย อันดับสุดท้าย คือ ประเทศสิงคโปร์ ด้านการปฏบัิตงิานตอ่แรงงานและงานท่ีมีคุณค่า พบวา่ ประเทศไทย

และเวียดนามมีเกณฑ์การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนตามกรอบของ GRI มากท่ีสุด รองมา คือ ประเทศมาเลเซีย  

อันดับสุดท้าย คือ ประเทศสิงคโปร์ ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านสังคม พบว่า มีเพียงประเทศไทยและเวยีดนาม ท่ีมเีกณฑ์การ

จัดท ารายงานแห่งความย่ังยนืตามกรอบของ GRI มากที่สุด ส่วนประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ จากการศกึษาเปรียบเทียบ 

พบว่า ไม่มเีกณฑ์การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนตามกรอบของ GRI ถึงแม้ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์จะมีเกณฑ์การ

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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จัดท ารายงานแหง่ความยัง่ยนืแตกต่างจากเกณฑ์การจัดท ารายงานแหง่ความย่ังยนืตามกรอบของ GRI แตเ่กณฑ์การจัดท า

รายงานแห่งความย่ังยืนของท้ัง 2 ประเทศก็อธิบายแนวทางการจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนในภาพกว้างไว้เพื่อให้บริษัท

ในตลาดหลักทรัพย์ปฏบัิตติาม 

ABSTRACT 

 This study compared the criteria in preparing the sustainability report of listed companies of countries in 

ASEAN community.  It gathered the information of the criteria in preparing the sustainability report especially for 

countries that have the criteria in preparing the sustainability report that has dispersed for the public for 4 countries: 

Thai, Vietnam, Malaysia and Singapore by comparing with the Global Reporting Initiative: GRI G3.1. The study has 

been separated into 2 parts that are, the 1st part, the standard of the disclosure of the general information and the 

2nd part, the criteria method of the indicator by using the method of the analysis of the information in the form of the 

table in order to calculate the ratio, the percentage and the descriptive conclusion.  

 The study result shown as follow: the 1st part, the general information of the organization in the strategy 

and the analysis. It found that 4 countries have the criteria in preparing the sustainability report according to the 

frame of GRI.  For the organization profile, it found that Thailand and Vietnam have the criteria in preparing the 

sustainability report according to the frame of GRI most.  The second is Malaysia and Singapore.  For report 

parameters and governance, commitments, and engagement, it found that Thailand and Vietnam have the criteria in 

preparing the sustainability report according to the criteria of GRI most follow by Malaysia and Singapore, 

respectively. The 2nd part is the criteria method of the indicator in the economy. It found that for 4 countries have the 

criteria in preparing the sustainability report according to the frame of GRI.   For the environment, it found that 

Thailand and Vietnam have the criteria in preparing the sustainability report according to GRI most follow by 

Malaysia and Singapore respectively. For the human right, the society, it found that only Thailand and Vietnam that 

have the criteria in preparing the sustainability report according to the frame of GRI most.  For Malaysia and 

Singapore, eventhough there is no criteria in preparing the sustainability report according to the frame of GRI. They 

have their own criteria and guideline which has been explained the guideline in the wide picture for their listed 

companies. 
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1. บทน า 
การรวมตัวของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนในระยะท่ีผ่านมา ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมและสังคมมหาศาล ดังนั้นการด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งท่ีส าคัญ  

จึงเกิดแนวคิดการจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืน ซึ่งเปิดเผยข้อมูลผลการด าเนินงานของธุรกิจด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดลอ้ม (สถาบันไทยพัฒน์, 2555: ออนไลน์) เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผู้มสี่วนได้เสียของธุรกิจ  

กระแสการจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน มีมากถึงร้อยละ 81 ท่ีตระหนัก

ถึงความส าคัญของการจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนทางธุรกิจ (ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส, 2556: ออนไลน)์ การจัดท า

รายงานแห่งความยั่งยืนอาศัยแนวคิดขององค์กรแห่งความริเร่ิมว่าด้วยการรายงานสากล เพื่อเป็นแนวทางให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันท่ัวโลก (สถาบันไทยพัฒน์, 2555: ออนไลน์) โดยมีสถาบันไทยพัฒน์ ท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาให้ 6 ประเทศใน

กลุ่มประชาคมอาเซียน ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ส่วนอีก 4 ประเทศ ได้แก่  

เมยีนมาร์ กัมพูชา ลาว และบรูไนยังไมผ่่านเงื่อนไขการเป็นสมาชกิ 

แม้จะมีกรอบการจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนเดียวกันไปใช้ แต่เกณฑ์การจัดท ารายงานความยั่งยืนของแต่ละ

ประเทศก็ยังมีความแตกต่างกัน เนื่องจากแต่ละประเทศไม่ได้น ามาใช้ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษา

เปรียบเทียบเกณฑ์การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่ม

ประชาคมอาเซียน เฉพาะประเทศท่ีมเีกณฑ์การจัดท ารายงานแห่งความย่ังยนืท่ีเผยแพร่ตอ่สาธารณะชน 4 ประเทศ ได้แก่ 

ไทย มาเลเซีย เวียดนาม และสิงคโปร์ โดยจะศึกษาเพื่อให้ทราบถึงความเหมือนและความแตกต่างของเกณฑ์การจัดท า

รายงานแห่งความยั่งยืน ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร อันจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานก ากับดูแลเกี่ยวกับ

กลไกให้ธุรกิจเปิดเผยขอ้มูลในรายงานแหง่ความยั่งยืนให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น 

2. แนวคดิ ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาเร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบเกณฑ์การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน มีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องสรุปได้ดังนี้ 

         2.1 แนวคิดการจัดท ารายงานแห่งความย่ังยนื (สถาบันไทยพัฒน์, 2555: ออนไลน์) 

รายงานแห่งความยั่งยืน เป็นเอกสารท่ีเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

จัดท าขึ้นเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ปัจจุบันมีหลายองค์กรก าหนดแนวทางในการจัดท า

รายงานแห่งความยั่งยืนมีอยู่มาก แต่กรอบการรายงานเพื่อความย่ังยืนท่ีใช้อย่างแพร่หลายในระดับสากล คือ แนวทางใน

การจัดท ารายงานแหง่ความยั่งยืนขององค์กรแห่งความริเร่ิมวา่ด้วยการรายงานสากล  

2.2 แนวทางการจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนในระดับสากลของ Global Reporting Initiative (GRI) 

(สถาบันธุรกิจเพื่อสังคมและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2555) 

องค์การแห่งความริเร่ิมว่าด้วยการรายงานสากล มีส านักงานอยู่ท่ีเมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์  

ได้มีแนวคิดบุกเบิกการจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนและถูกน าไปใช้กันอย่างแพร่หลายท่ัวโลก ได้มีการปรับปรุงต่อเนื่อง
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เป็นฉบับ G3.1 จนพัฒนามาสู่ฉบับล่าสุดท่ีใชใ้นปัจจุบัน คือ ฉบับ G4 เมื่อปี พ.ศ.2556 แต่แนวทางของ G4 ยังไม่แพร่หลาย

ในกลุ่มประชาคมอาเซียนมากนัก ส่วนใหญ่ยังคงใช ้G3.1 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ 

ส่วนที่ 1 หลักการ ประกอบด้วย 3 เร่ือง ดังนี ้ การนยิามเนื้อหา คุณภาพ และกรอบการรายงาน 

ส่วนที่ 2 มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ ข้อมูลเร่ืองกลยุทธ์และการ

วเิคราะห ์ข้อมูลเชงิองคก์ร ตัวแปรเสริมการรายงาน ธรรมาภบิาล พันธกรณ ีและการมีสว่นร่วม  

ส่วนที่ 3 เกณฑ์วิธีตัวชี้วัด โดยกรอบ GRI รุ่น G3.1 มีจ านวนช้ีวัด 84 ตัวชีว้ัด ประกอบด้วย  

3.1 ข้อมูลดา้นเศรษฐกิจ ได้แก่ การหมุนเวยีนของต้นทุนและผลกระทบทางเศรษฐกิจหลักขององค์กร 

3.2 ข้อมูลดา้นสิ่งแวดลอ้ม ในสว่นน้ีเกี่ยวข้องกับผลกระทบขององค์กรท่ีมีต่อระบบทางธรรมชาติ  

3.3 ข้อมูลด้านสังคม ประกอบด้วย 4 ด้านดังนี้ ข้อมูลด้านการปฏิบัติงานต่อแรงงานและงานท่ีมีคุณค่า ข้อมูล

ด้านสิทธิมนุษยชน ข้อมูลดา้นสังคม ข้อมูลดา้นความรับผิดชอบตอ่ผลิตภัณฑ์ 

2.3 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

      ปัทมภรณ์  เกาะลอย (2556) ได้ศึกษาการจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจว่าบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดท า

รายงานแห่งความยั่งยืนตามแนวทางการจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนสากลหรือไม่ ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลใน

ส่วนข้อมูลท่ัวไปขององค์กร ที่จัดท ามากท่ีสุดมีดังนี้ 1) ด้านกลยุทธ์และการวเิคราะห์ ได้แก่ การจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับสาร

จากผู้น าระดับอาวุโส 2) ด้านข้อมูลเชิงองค์กร ได้แก่ การจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับกฎบัตร ส าหรับส่วนตัวชี้วัดการด าเนินงาน 

พบวา่ ข้อมูลท่ีจัดท ามากท่ีสุดมดีังนี้ 1) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยตรงท่ีได้สร้าง

ขึ้นและแจกจ่าย 2) ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานริเร่ิมการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ

สินค้าและบริการ และ 3) ด้านสังคม 3.1) การปฏิบัติตอ่แรงงานและงานท่ีมีคุณค่า ได้แก่ การจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการให้

การศึกษา การฝึกอบรม การให้ค าปรึกษา การป้องกันและแผนงานป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคร้ายแรง 3.2)  

สิทธิมนุษยชน ได้แก่ การจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานซึ่งอาจถูกละเมิด 3.3) ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 

การจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับแผนงาน เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานและบรรทัดฐานโดยความสมัครใจท่ีเกี่ยวกับการ

สื่อสารทางการตลาด และการเป็นผู้สนับสนุน 

María del Mar Alonso-Almeida, Josep Llach and Frederic Marimon (2013) ได้ศึกษาการเผยแพร่

รายงานแห่งความยั่งยืนของ GRI (Global Reporting Initiative) ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542 - 2554 ท้ังในระดับภูมิภาคและระดับ

อุตสาหกรรมท่ัวโลก โดยใชแ้บบจ าลองเส้นโค้งโลจิต เพื่อวเิคราะห์ว่า กระบวนการเผยแพร่รายงานความยั่งยืนดังกล่าวน้ัน 

ว่ามีการพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่อย่างไร โดยผลการวิจัยพบว่า ภาคพลังงานได้น ารายงานของ GRI  

มาใช้เพื่อให้เกิดความย่ังยนืมากขึน้ ในทางกลับกันภาคการเงินสามารถเรียกความนา่เชื่อถือ รวมท้ังการจัดท ารายงานแห่ง

ความยั่งยืนของ GRI สามารถช่วยในการสร้างภาพลักษณใ์หมท่ี่ดขีึน้ 
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3. วิธีการด าเนินการวจิัย 

3.1 ประชากรที่ใช้ในการศกึษา 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ เกณฑ์การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เฉพาะประเทศท่ีมีเกณฑ์การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนท่ีเผยแพร่ต่อ

สาธารณะชน 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย เวยีดนาม และสิงคโปร์  

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การจัดท ารายงานแห่งความย่ังยืนตามกรอบขององค์กรแห่งความริเริ่มว่าด้วยการ

รายงานสากล จากเว็บไซต์ของสถาบันไทยพัฒน์ (www.thaicsr.com) และจัดเก็บรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับเกณฑ์การจัดท า

รายงานแห่งความยั่งยืนของท้ัง 4 ประเทศ จากเว็บไซตข์องตลาดหลักทรัพย์ท้ัง 4 แห่ง โดยใช้วธีิการวเิคราะห์ข้อมูลให้อยู่

ในรูปแบบของตาราง เพ่ือค านวณอัตราส่วนร้อยละและสรุปผลเชงิพรรณนา  

4. ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปขององค์กร (Strategy and Profile) สามารถสรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบได้ดังนี้  

1. ด้านกลยุทธ์และการวิเคราะห์ พบวา่ ประเด็นท่ีมีเกณฑ์การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนตามกรอบของ GRI 

มากท่ีสุด คือ สารจากผู้น าระดับอาวุโสขององค์กร และค าอธิบายเกี่ยวกับผลกระทบ ความเสี่ยงและโอกาส โดยคิดเป็น

ร้อยละ 100 แสดงให้เห็นว่ามเีกณฑ์การจัดท ารายงานแหง่ความยั่งยืนในดา้นดังกล่าวครบท้ัง 4 ประเทศ 

2. ด้านข้อมูลเชิงองค์กร พบว่า ประเทศไทยและเวียดนามมีเกณฑ์การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนตามกรอบ

ของ GRI ในด้านดังกล่าวมากท่ีสุด รองมา คือ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ประเด็นท่ีมากท่ีสุด คือ ชื่อองค์กรและ 

ตราผลิตภัณฑ์ สินค้า และ/หรือบริการหลัก โครงสร้างการปฏิบัติงานขององค์กร บริษัทสาขา และสถานท่ีตั้งส านักงาน

ใหญ่ โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนประเด็นท่ีน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50 ได้แก่ จ านวนประเทศ ท่ีซึ่งองค์กรปฏิบัติงานอยู่ 

ลักษณะของการเป็นเจ้าของ ตลาดท่ีมีการจัดสง่สินค้า การเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยส าคัญช่วงการรายงาน 

3. ด้านตัวแปรเสริมการรายงาน พบว่า ประเทศไทยและเวียดนามมีเกณฑ์การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนตาม

กรอบของ GRI ในด้านดังกล่าวมากท่ีสุด รองมา คือ ประเทศมาเลเซีย อันดับสุดท้าย คือ ประเทศสิงคโปร์ ประเด็นท่ีมาก

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 75 ได้แก่ ช่วงเวลา รอบการรายงาน ผู้ติดต่อส าหรับค าถามเกี่ยวกับรายงาน ตารางระบุจุด  

ส่วนประเด็นท่ีน้อยท่ีสุด ได้แก่ วันท่ีของการรายงานคร้ังลา่สุด กระบวนการก าหนดเนื้อหา กรอบของรายงาน แจ้งข้อจ ากัด

ใดๆ ของขอบเขต และกรอบของรายงาน หลักการท่ีใช้ในการรายงาน เทคนิคการวัดผลข้อมูลและพื้นฐานในการค านวณ 

ค าอธิบายเกี่ยวกับผลกระทบของข้อมูลซ้ า การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญจากการรายงานฉบับก่อนหน้านี้ และแนวทางปฏิบัติ

ในปัจจุบันในการรับรอง 

4. ด้านธรรมาภิบาล พันธกรณีและการมีส่วนร่วม พบว่า ประเทศไทยและเวียดนามมีเกณฑ์การจัดท ารายงาน

แห่งความยั่งยืนตามกรอบของ GRI มากท่ีสุด รองมา คือ ประเทศมาเลเซีย อันดับสุดท้าย คือ ประเทศสิงคโปร์ ประเด็นท่ี

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่ โครงสร้างการก ากับดูแลองค์กร ส่วนประเด็นท่ีน้อยท่ีสุด ได้แก่ แจ้งว่าประธานของ

คณะการก ากับดูแลองค์กรสูงสุดเป็นผู้บริหารหรือไม่ ส าหรับองคก์รท่ีมีโครงสร้างคณะกรรมการแบบเดี่ยว ความเชื่อมโยง
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ระหว่างการให้ค่าตอบแทนแก่สมาชิก กระบวนการท่ีใช้กับคณะการก ากับดูแลองค์กรสูงสุด กระบวนการท่ีใช้ก าหนด

องค์ประกอบ คุณสมบัติและความช านาญ ค าแถลงขององค์กรเกี่ยวกับภารกิจหรือค่านิยม จรรยาบรรณ ขั้นตอนท่ี  

คณะการก ากับดูแลองค์กรสูงสุดใช้ควบคุมดูแล กระบวนการประเมินผลการด าเนินงานของคณะการก ากับดูแลองค์กร 

ค าอธิบายถึงการน าแนวทาง หรือหลักการเพื่อการป้องกัน กฎบัตร หลักการ หรือความริเร่ิมอื่นๆ สมาชิกภาพในสมาคม

ระดับสากลพื้นฐาน วิธีการระบุตัวตน และการคัดเลือกผู้มีส่วนได้เสีย ตัวอย่างรายช่ือกลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย แนวทางในการมี

ส่วนร่วมของผู้มีสว่นได้เสีย ประเด็นและความกังวล 

ส่วนที่ 2 การเปิดเผยแนวการบริหารจัดการและตัวชี้วัดการด าเนินงาน (Management Approach and 

Performance Indicators) สามารถสรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบได้ดังนี้  

1. ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ท้ัง 4 ประเทศ มีเกณฑ์การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนตามกรอบของ GRI ได้แก่ 

ประเทศไทย เวยีดนาม มาเลเซีย และสิงคโปร์ คิดเป็นร้อยละ 100  

2. ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ประเทศไทยและเวียดนามมีเกณฑ์การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนตามกรอบของ 

GRI ในด้านสิ่งแวดล้อมมากท่ีสุด รองมา คือ ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ตามล าดับ ประเด็นท่ีมีเกณฑ์การ

จัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 เช่น วัสดุท่ีใชแ้บ่งตามน้ าหนักหรือขนาด  ร้อยละของวัสดุท่ีใช ้

ซึ่งสามารถรีไซเคิลได้ท่ีจัดเป็นปัจจัยน าเข้า ร้อยละของสินค้าท่ีขายและบรรจุภัณฑ์  ส่วนประเด็นท่ีมีเกณฑ์การจัดท า

รายงานแห่งความยั่งยืนน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50 ตัวอย่างเช่น กลยุทธ์ข้อปฏิบัติในปัจจุบันและแผนการในอนาคต 

จ านวนของสายพันธ์ุในบัญชีแดง และบัญชีการอนุรักษ์ แผนงานน าร่องเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ยอดรวมการ

ปล่อยสารเคมีท่ีท าลายช้ันโอโซน 

       3. ด้านสังคม สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

          3.1 ด้านการปฏบัิติตอ่แรงงานและงานท่ีมคีุณค่า พบว่า ประเทศไทยและเวียดนามมีเกณฑ์การจัดท ารายงาน

แห่งความยั่งยืนตามกรอบของ GRI ในด้านดังกล่าวมากที่สุด รองมา คือ ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ตามล าดับ 

ประเด็นท่ีมีเกณฑ์การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่ ก าลังแรงงานรวม ตามประเภท

การจ้างงาน ร้อยละของก าลังแรงงานรวม ร้อยละของพนักงานท่ีได้รับการตรวจสอบพัฒนาการด้านอาชีพ ส่วนประเด็น

เกณฑ์การจัดท ารายงานแห่งความย่ังยนื คิดเป็นร้อยละ 50 ตัวอยา่งเชน่ ร้อยละของพนักงานท่ีอยู่ภายใต้ขอ้ตกลงเกี่ยวกับ

การร่วมเจรจาต่อรอง ระยะเวลาการแจ้งล่วงหน้า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงด้านการด าเนินงานท่ีส าคัญ จ านวนชั่วโมงโดย

เฉลี่ยของการฝึกอบรม องค์ประกอบของโครงสร้างการบริหาร อัตราส่วนของเงินเดอืนพื้นฐาน  

    3.2 ด้านสิทธิมนุษยชน พบว่า ประเด็นท่ีมีจ านวนของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนท่ีมีเกณฑ์การจัดท า

รายงานแห่งความยั่งยืนมากท่ีสุด 2 ประเด็น คือ จ านวนท้ังหมดของกรณีมีการเลือกปฏิบัติและมาตรแก้ไข และการ

ด าเนินงานและตัวแทนจ าหน่ายท่ีส าคัญ ท่ีถูกระบุว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่างมากต่อกรณีใช้แรงงานเด็ก และมาตรการท่ีใช ้

เพื่อก่อให้เกิดการขจัดแรงงานเด็กที่มปีระสิทธิผล 

    3.3 ด้านสังคม พบว่า มีเพียงประเทศไทยและเวียดนาม ท่ีมีเกณฑ์การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนตาม

กรอบของ GRI ในด้านดังกล่าวมากท่ีสุด มีประเด็นเกณฑ์การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนเท่ากันทุกประเด็นคือร้อยละ 
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50 ส่วนประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ จากการศึกษาเปรยีบเทียบ พบวา่ ไมม่เีกณฑ์การจัดท ารายงานแหง่ความยั่งยืนตาม

กรอบของ GRI  

    3.4 ด้านความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ พบว่า มีเพียงประเทศไทยและเวยีดนาม ที่มีเกณฑ์การจัดท ารายงาน

แห่งความยั่งยืนตามกรอบของ GRI ในด้านดังกล่าว ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 เท่ากันทุกประเด็น ส่วนประเทศมาเลเซียและ

สิงคโปร์ พบวา่ ไมม่เีกณฑ์การจัดท ารายงานแหง่ความยั่งยืนตามกรอบของ GRI 

5. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา  

จากการศกึษาเปรียบเทียบเกณฑ์การจัดท ารายงานแห่งความย่ังยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ

ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เฉพาะประเทศท่ีมีเกณฑ์การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณะชน  

4 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย เวยีดนาม และสิงคโปร์ เปรียบเทียบกับเกณฑ์การจัดท ารายงานแหง่ความย่ังยนืตามกรอบ

ของ GRI ฉบับ G3.1 มขี้อค้นพบดังนี้  

 1. เกณฑ์การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนของประเทศไทยและเวียดนามเป็นเกณฑ์ท่ีอ้างอิงตามเกณฑ์การจัดท า

รายงานแห่งความยั่งยืนตามกรอบของ GRI ครบถ้วน ส่วนอกี 2 ประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ มเีกณฑ์การ

จัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนบางส่วนไมค่รบถ้วน โดยเฉพาะเกณฑ์ตัวช้ีวัดดา้นสังคม ถึงแม้ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์

จะมีเกณฑ์การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนแตกต่างจากเกณฑ์การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนตามกรอบของ GRI  

แต่เกณฑ์การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนของท้ัง 2 ประเทศก็อธิบายแนวทางการจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนในภาพ

กว้างเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปฏบัิตติาม  

2. เกณฑ์การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่ม

ประชาคมอาเซียน การเปิดเผยแนวการบริหารจัดการและตัวชี้วัดการด าเนินงานจัดอันดับเกณฑ์ท่ีมีการจัดท ามากท่ีสุด 

ดังนี้ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดลอ้ม และด้านสังคมตามล าดับ 

 ผลการศึกษาเร่ืองการจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่ม

ประชาคมอาเซียนมขี้อเสนอแนะดังนี ้ 

1) จากการสรุปผลการศึกษาส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปขององค์กร ด้านขอ้มูลเชงิองคก์ร ประเทศมาเลเซียและสงิคโปร์ 

ควรเพิ่มประเด็นจ านวนประเทศท่ีซึ่งองคก์รปฏบัิติงานอยู่ ลักษณะของการเป็นเจ้าของ และรูปแบบทางกฎหมาย ตลาดท่ีมี

การจัดส่งสินค้า และการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยส าคัญระหว่างช่วงการรายงาน ด้านตัวแปรเสริมการรายงาน ประเทศ

มาเลเซียและสิงคโปร์มีเกณฑ์การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนในด้านดังกล่าวน้อยท่ีสุด ดังนั้นควรเพิ่มประเด็นวันท่ีของ

การรานงานคร้ังล่าสุด กระบวนการก าหนดเนื้อหารายงาน กรอบของรายงาน แจ้งข้อจ ากัดใดๆ ของขอบเขต และกรอบ

ของรายงาน หลักการท่ีใชใ้นการรายงานเกี่ยวกับกิจการย่อย เทคนิคการวัดผลข้อมูลและพื้นฐานในการค านวณ ค าอธิบาย

เกี่ยวกับผลกระทบของการรายงานข้อมูลซ้ า การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญจากการรายงานฉบับก่อนหน้านี้ นโยบายและ

แนวทางปฏิบัติในปัจจุบันในการจัดหาการรับรอง ด้านธรรมาภิบาล พันธกิจ และการมีส่วนร่วม ประเทศมาเลเซียและ
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สิงคโปร์มีเกณฑ์การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนในด้านดังกล่าวน้อยท่ีสุด ดังนั้นควรเพิ่มประเด็นเกณฑ์การจัดท า

รายงานแหง่ความยั่งยืนให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น 

2) จากการสรุปผลการศึกษาส่วนท่ี  2 การเปิดเผยแนวการบริหารจัดการและตัวชี้วัดการด าเนินงาน  

ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์มีประเด็นการจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนน้อย ดังนั้นควรน าเสนอข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ

ตัวช้ีวัดดา้นสิ่งแวดลอ้มและสังคมให้มากขึ้น เพื่อเป็นประโยชนต์อ่ผู้มสี่วนได้เสียทุกฝ่าย 
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