
     Accounting and Reporting for ESG กำำ�ลัังเป็็น 

ท่ี่�ถูกูำกำลั�่วถูงึในป็จัจบัุันมีห่ลั�ยบัริษัิัที่ท่ี่�อยู่ในตลั�ดหลักัำที่ริพัย์

แลัะบัริิษััที่ท่ี่�กำำ�ลัังจะเข้้�สูู่่ตลั�ดหลัักำที่ริัพย์ ให้คว�มีสู่นใจ 

ดงันั�นเริ�ควริศึึกำษั�คำ�ว�่ ESG คอือะไริ เก่ำ�ยวกัำบัธุุริกำจิอย่�งไริ

	 ในปััจจุบัันการดำเนินธุุรกิจอย่่างย่ั�งย่ืน	หมาย่ถึึง	การที่่�บัริษััที่
ปัระกอบัธุรุกิจโดย่	คำนึงถึงึ	การพัฒันาสังัคม	สัิ�งแวดล้อ้ม	แล้ะการกำกับัดูแล้ 
หรือบัรรษััที่ภิิบัาล้	 (ESG)	ควบัคู่ไปักับัผล้การดำเนินงานด้านการเงิน
ของธุุรกิจ	ซึ่ึ�งได้รับัความนิย่มจากนักล้งทีุ่นที่ั�วโล้ก	เนื�องจากเปั็นแนวคิด 
ที่่�นักล้งทีุ่นใช้้ปัระกอบัการพัิจารณาล้งทีุ่น	 ดังนั�นเราควรรู้ ว่า	 ESG 
เก่�ย่วกับัธุุรกิจอย่่างไร

 สัำหรับัปัระเที่ศไที่ย่	การล้งทุี่นแบับัยั่�งยื่นท่ี่�ว่าน่�	
กำลั้งไดร้บััความนยิ่มแล้ะเปัน็ที่่�รูจ้กัในตล้าดที่นุมากขึ�นเรื�อย่	ๆ 	
บัรษิัทัี่จดที่ะเบัย่่นช้ั�นนำหล้าย่ราย่มก่ารนำขอ้มลู้ที่างดา้น	ESG 
มาเปัิดเผย่ต่อผู้ถึือหุ้น	นักล้งทีุ่น	แล้ะสัาธุารณช้นให้ที่ราบัถึึง 
การดำเนินงานของกิจการในรูปัแบับัของการจัดที่ำราย่งาน
ความย่ั�งยื่น	 (Sustainability	 Reporting)	 ควบัคู่ไปักับั
การราย่งานข้อมูล้ที่างการเงิน	 นอกจากน่� 	 ในสั่วนของ 
ตล้าดหล้กัที่รพััย่แ์หง่ปัระเที่ศไที่ย่เอง	กไ็ด้สันบััสันนุการจดัที่ำ
ราย่ช้ื�อหุ้นย่ั�งย่ืน	 (Thailand	Sustainability	 Investment:	
THSI)	 เพัื�อให้เปั็นที่างเล้ือกสัำหรับันักล้งทีุ่นที่่�ต้องการล้งทีุ่น
ในหุ้นกลุ้่มน่�	รวมไปัถึึงจัดที่ำดัช้น่	SETTHSI	

	 แนวคิดเก่�ย่วกับัการพััฒนาขององค์กรอย่่างย่ั�งย่ืน
หรือ	ESG	บัุคล้ากรที่ั�วที่ั�งองค์กรควรม่สั่วนร่วม	 โดย่เฉพัาะ 
ฝ่่าย่บัริหารจัดการ	 เช้่น	คณะกรรมการบัริษััที่	ต้องเข้าใจ
แนวที่าง	 ESG	 ของบัริษััที่	 โดย่การปัรับัแนวที่าง	 ESG 
เพัิ�มเข้ากับักล้ยุ่ที่ธุ์ของบัริษััที่	 เพัื�อให้สัามารถึปัฏิิบััติหน้าที่่� 
ในการกำกับัดูแล้ได้ด	่รวมถึงึ	CEO	(Chief	Executive	Officer)	, 
CFO	(Chief	Financial	Officer)	,	CRO	(Chief	Risk	Officer), 
CIO	 (Chief	 Investment	Officer)	 แล้ะ	COO	 (Chief 
Operating	Officer)	ควรปัฏิิบััติสัอดคล้้องกับัการดำเนินงาน
เพัื�อการเปัล่้�ย่นแปัล้งรูปัแบับัธุรุกิจให้บัรรลุ้เปัา้หมาย่ของ	ESG		
องค์กรต้องม่บัริหารจัดการความเสั่�ย่งอย่่างให้ปัระสัิที่ธิุภิาพั
โดย่ครอบัคลุ้มความเสั่�ย่งด้าน	 ESG	 เปั็นพัื�นฐานสัำคัญ 
ในการขับัเคล้ื�อนองค์กรไปัสัู่ความสัำเร็จตามเปั้าหมาย่ 
อย่่างย่ั�งย่ืน	จึงจำเปั็นอย่่างย่ิ�งที่่�องค์กรควรให้ความสัำคัญแล้ะ
ปัฏิิบััติ	ให้เกิดปัระสัิที่ธุิภิาพัสัูงสัุด

	 สัำหรับั	ESG	 เปั็นคำย่่อ	 ตัว	E	ย่่อมาจาก	Environment,	 
ตัว	S	ย่่อมาจาก	Social,		แล้ะตัว	G	ย่่อมาจาก	Governance	ซึ่ึ�งหมาย่ถึึง 
การให้ความสัำคัญกับัการดำเนินธุุรกิจ	 ท่ี่�คำนึงถึึงความรับัผิดช้อบั 
3	 ด้านหลั้ก	 คือ	 ด้านสัิ�งแวดล้้อม	 ด้านสัังคม	 ด้านการกำกับัดูแล้หรือ 
บัรรษััที่ภิิบัาล้	เปั็นแนวคิดเก่�ย่วกับัการพััฒนาขององค์กรอย่่างย่ั�งย่ืน

ด้�นสู่ิ�งแวดลั้อมี (Environment)

คือ 	 จะดูหล้ัก เกณฑ์์ที่่� บัริษััที่คำนึ งถึึ งการ เน้น 
ใช้้ที่รัพัย่ากรอย่่ าง ม่ปัระสัิที่ธุิภิาพั	 แล้ะรักษัา 
สัภิาพัแวดล้้อมที่างธุรรมช้าติท่ี่� ได้รับัผล้กระที่บั 
จากการดำเนินธุุรกิจของบัริษััที่	

ด้�นสู่ังคมี (Social)

คือ	การบัริหารที่รัพัย่ากรบัุคคล้	อย่่างเปั็นธุรรมแล้ะ 
เที่่าเท่ี่ย่ม	 จัดให้ม่ความสััมพัันธุ์	 แล้ะสืั�อสัารกับั 
พันักงาน	คู่ค้า	ผู้ม่สั่วนได้สั่วนเสั่ย่	รวมถึึงม่สััมพัันธุ์ที่่�ด่ 
กับัชุ้มช้นรอบัด้าน	

ด้�นกำ�ริกำำ�กำับัดูแลัหริือ

บัริริษััที่ภิิบั�ลั (Governance)

คือ	 การม่นโย่บัาย่	 กำกับัดูแล้กิจการที่่�ด่ต่อต้าน 
การทีุ่จริต	 ดำเนินงานอย่่างโปัร่งใสั	 แล้ะดูแล้ 
ผล้ปัระโย่ช้น์ผู้ม่สั่วนได้สั่วนเสั่ย่

โดย นายวิฑูรย์ วงศ์แหลมสิงห์
ที่่�ปัรึกษัาคณะกรรมการวิช้าช้่พับััญช้่ด้านการบััญช้่ภิาษั่อากร



	 โครงสัร้างการกำกับัดูแล้ควรครอบัคลุ้มตั�งแต่
ระดับัคณะกรรมการบัริษััที่	คณะกรรมการตรวจสัอบั	
คณะกรรมการบัริหารความเส่ั�ย่ง	คณะกรรมการบัริหาร	 
ปัระธุานฝ่่าย่บัริหารความเส่ั�ย่ง	 หน่วย่งานบัริหาร 
ความเสั่�ย่ง	เจา้ของความเสั่�ย่ง	แล้ะหนว่ย่งานที่่�รบััผดิช้อบั 
ด้านความย่ั�งยื่น	 โดย่บุัคคล้เหล่้าน่�ม่บัที่บัาที่สัำคัญ 
ในการกำกับัดูแล้	 ควบัคุม	 แล้ะติดตามการบัริหาร
จัดการความเสั่�ย่งขององค์กรให้เกิดปัระสัิที่ธุิภิาพัสัูงสัุด 
นอกจากน่�	บัริษััที่ควรส่ังเสัริมให้กรรมการบัริษััที่แล้ะ 
ผู้บัริหารระดับัสัูงตระหนักถึึงความเสั่�ย่งด้าน	 ESG	
แล้ะสัร้างวัฒนธุรรมการบัริหารจัดการความเสั่�ย่งท่ี่�ด่ 
ภิาย่ในองค์กร

	 หน่วย่งานด้านความย่ั�งยื่นต้องที่ำงานร่วมกับั 
หน่วย่งานด้านความเสั่�ย่งแล้ะหน่วย่งานด้านกล้ยุ่ที่ธุ์
อย่่างใกล้้ช้ิด	 เพัื�อที่ำความเข้าใจ	ติดตาม	แล้ะสืั�อสัาร 
แนวโน้มที่่�สัำคัญซึ่ึ�งเกิดขึ�นในอนาคตท่ี่�ส่ังผล้กระที่บัต่อ
การดำเนนิธุรุกจิ	(Mega	Trends)	แล้ะปัระเดน็ความเสั่�ย่ง
ด้าน	ESG	ที่่�อาจส่ังผล้ต่อการดำเนินธุุรกิจหรือสั่งผล้ต่อ
กล้ยุ่ที่ธุ์องค์กรที่ั�งในระย่ะสัั�น	ระย่ะกล้าง	แล้ะระย่ะย่าว	
เช้่น	การเปัล่้�ย่นแปัล้งสัภิาพัภูิมิอากาศ	การขาดแคล้น
ที่รัพัย่ากรน�ำ	ความมั�นคงด้านอาหาร	การขย่าย่ตัวของ
สัังคมเมอืง	เปัน็ตน้	โดย่อาจใช้เ้ครื�องมอืตา่ง	ๆ 	เขา้มาช้ว่ย่	 
เช้น่	SWOT	Analysis	หรอืการจดัที่ำแผนที่่�ความเช้ื�อมโย่ง 
ระหว่างผล้กระที่บัการพัึ�งพัา	แล้ะการสัร้างคุณค่าหรือ
ผล้กระที่บั	 (Impact	and	Dependency	Mapping)	
เปัน็ตน้	รวมถึงึกำหนดระดบััความเสั่�ย่งที่่�องคก์รย่อมรบััได้ 
(Risk	Appetite)

	 การระบัคุวามเสั่�ย่ง	ESG	โดย่ใช้เ้ครื�องมอื 
การบัริหารความเสั่�ย่งขององค์กร	 เช้่น 
การตอบัแบับัสัอบัถึาม	 การจัดปัระชุ้ม 
เ ชิ้ งปัฏิิบััติ การ 	 การ สััมภิาษัณ์ เ จ้ าของ 
ความเส่ั�ย่งแล้ะผู้บัริหาร	 เพัื�อที่ำความเข้าใจ 
ความ เ ส่ั� ย่ งที่่� ม่ อยู่่ เ ดิ มแล้ะความ เ ส่ั� ย่ ง 
ที่่�เกดิขึ�นใหม	่(Emerging	Risk)	รวมถึงึกำหนด
ความหมาย่แล้ะขอบัเขตของความเสั่�ย่ง 
ให้ช้ัดเจน

	 เ มื�อบัริษััที่สัามารถึกำหนดปัระเด็น 
ความเส่ั�ย่ง	 ESG	 ได้จากขั�นตอนที่่�	 3	 แล้้ว 
ต่อมาบัริษััที่ต้องที่ำความเข้าใจว่าปัระเด็น
ความเสั่�ย่งนั�น	ๆ 	สัง่ผล้กระที่บัตอ่ความสัามารถึ 
ของบัรษิัทัี่ในการดำเนนิธุรุกจิให้บัรรล้เุป้ัาหมาย่ 
อย่่างไร	ซึ่ึ�งบัริษััที่ควรพัิจารณาเลื้อกเกณฑ์์
จากตารางปัระเมินความเส่ั�ย่ง	Risk	Matrix	
ท่ี่�เหมาะสัมในการปัระเมินความเส่ั�ย่งรวมถึึง
กำหนดตัวแปัรแล้ะสัมมติฐานที่่�เก่�ย่วข้อง	เช้่น	
กรอบัเวล้า	ขอบัเขต	เปั็นต้น	ซึ่ึ�งช้่วย่ให้บัริษััที่
สัามารถึวเิคราะห์ขอ้มูล้แล้ะปัระเมนิความเสั่�ย่ง 
ที่่�เกิดขึ�นนั�นว่าม่ความรุนแรงม่ความเปั็นไปัได้ 
ที่่�จะเกิดแล้ะสั่งผล้กระที่บัต่อธุุรกิจอย่่างไร

	 ความเสั่�ย่งของ	ESG	แบ่ังเปั็น	3	ด้าน	ได้แก่	ด้านสัิ�งแวดล้้อม	 เช้่น	การจัดการน�ำแล้ะของเสั่ย่	การจัดการพัล้ังงาน	ความเสั่�ย่ง 
ในการถึูกดำเนินคด่สัิ�งแวดล้้อม	ผล้กระที่บัจากการเปัล่้�ย่นแปัล้งสัภิาพัภิูมิอากาศต่อการจัดหาวัตถึุดิบั	 เปั็นต้น	ด้านสัังคม	เช้่น	การจัดการ
แรงงาน	ความปัล้อดภัิย่แล้ะสุัขภิาพัของพันักงาน	คุณภิาพัของผลิ้ตภัิณฑ์	์มาตรฐานของคูค้่า	คนในชุ้มช้นไม่เห็นด้วย่กับัการสัร้างโรงงาน	เปัน็ต้น 
ด้านการกำกับัดูแล้หรือบัรรษััที่ภิิบัาล้ธุรรม	เช้่น	ค่าตอบัแที่นผู้บัริหาร	การต่อต้านการให้สัินบัน	การต่อต้านการทีุ่จริต	ความโปัร่งใสัด้านภิาษั่	
การไม่ผ่านกฎระเบั่ย่บั	เปั็นต้น

กำ�ริป็ริะเมีินคว�มีเสู่่�ยงด้�น ESG แบั่งเป็็น 7 ข้ั�นตอน ดังน่�

กำำ�หนดโคริงสู่ริ้�งกำ�ริกำำ�กำับัดูแลั

เข้้�ใจบัริิบัที่แลัะกำลัยุที่ธุ์กำ�ริดำ�เนิน

ธุุริกำิจ ริวมีถูึงกำริะบัวนกำ�ริบัริิห�ริ

คว�มีเสู่่�ยงข้ององค์กำริ

ริะบัุป็ริะเด็นคว�มีเสู่่�ยง

ด้�น ESG

ป็ริะเมีินแลัะจัดลัำ�ดับั

คว�มีสู่ำ�คัญคว�มีเสู่่�ยง

ด้�น ESG ที่่�เกำ่�ยวข้้อง



	 ดำเนินการที่บัที่วนขั�นตอนที่่� 	 1	 –	 5	
อย่่ า งสัม� ำ เสัมอ	 เพัื� อสั ร้ า งความ มั� น ใจ
ว่าการบัริหารจัดการความเส่ั�ย่งขององค์กร
ครอบัคลุ้มปัระเด็นต่าง	ๆ	อย่่างครบัถึ้วน	แล้ะ
ม่ปัระสิัที่ธุิภิาพัสัอดคล้้องกับัการเปัล่้�ย่นแปัล้ง
ของธุุรกิจ	 รวมไปัถึึงเฝ่้าระวังแล้ะติดตาม 
ความก้าวหน้าในการตอบัสันองต่อความเส่ั�ย่ง
จากขั�นตอนที่่�	5

	 สัื�อสัารความเสั่�ย่งดา้น	ESG	แนวที่างการจดัการ	แล้ะผล้การบัรหิารจดัการใหผู้ม้ส่ัว่นไดส้ัว่นเสัย่่ 
ที่ั�งภิาย่ใน	(คณะกรรมการบัริษัทัี่	ผูบ้ัริหาร	แล้ะพันกังาน)	แล้ะภิาย่นอก	(เช้น่	นักล้งที่นุ	ลู้กค้า	NGOs	
แล้ะชุ้มช้น)	รับัที่ราบั	เนื�องจากความเสั่�ย่งถึือเปั็นข้อมูล้สัำคัญสัำหรับัการที่ำกล้ยุ่ที่ธุ์	การปัฏิิบััติงาน 
แล้ะการตัดสิันใจล้งทีุ่น	รวมถึึงเปั็นการสัร้างความตระหนักรู้ให้กับัทีุ่กคนในองค์กร	ตล้อดจนสัร้าง
ความเช้ื�อมั�นในปัระสัิที่ธุิภิาพัของระบับัการบัริหารจัดการความเสั่�ย่งขององค์กร	นอกจากน่�	บัริษััที่
อาจนำเที่คโนโล้ย่่หรือซึ่อฟต์แวร์อื�น	ๆ	ที่่�ใช้้อยู่่ในการปัฏิิบััติงานในช้่วิตปัระจำวัน	เช้่น	ระบับับััญช้่	
ระบับัสัารสันเที่ศเพัื�อการบัูรณาการข้อมูล้แล้ะกระบัวนการที่ำงานภิาย่ในองค์กร	 (Enterprise	
Resource	Planning	หรือ	ERP)	มาเปั็นสั่วนหนึ�งของกระบัวนการระบัุความเสั่�ย่งแล้ะการราย่งาน
ความเสั่�ย่งได้

	 การลงทุุนทุ่�คำนึงถึึง	ESG	หรือการลงทุุนทุ่�พััฒนาขององค์กรอย่่างย่ั�งย่ืน	 เป็็นอ่กหนึ�งกระแสในอนาคต	
และเป็็นโอกาสของธุุรกิจทุ่�มี่พืั�นฐานเรื�องความียั่�งยื่นอย่่่แล้ว	ซึ่ึ�งบริษััทุทุ่�อย่่่ในตลาดหลักทุรัพัย่์	และบริษััทุทุ่�กำลัง
จะเข้าส่่ตลาดหลักทุรัพัย์่ให้ความีสำคัญในเรื�องดังกล่าว	เพัื�อให้นักลงทุุนมัี�นใจว่าบริษััทุก้าวขึ�นมีาเป็็นผู้่้นำด้านน่� 
ขณะทุ่�การดำเนินงานของบริษััทุขนาดกลางและขนาดเล็กไม่ีเคย่ให้ความีสำคัญในดังกล่าว	ต้องเริ�มีคำนึงถึึง 
การลงทุุนแบบ	ESG	ผู้นวกเข้าไป็ในแผู้นของการดำเนินธุุรกิจขององค์กรต่อไป็

อ้างอิง
www.setinvestnow.com
www.setsustainbility.com
www.set.or.th
www.pwc.com
www.cpajournal.com

	 เล้ือกวิธุ่ตอบัสันองต่อความเสั่�ย่งด้าน	ESG	
โดย่พัิจารณาจาก	1)	บัริบัที่ในการดำเนินธุุรกิจ	
2)	 ต้นทุี่นแล้ะปัระโย่ช้น์	3)	ความสัอดคล้้องกับั 
มาตรฐานที่่�เก่�ย่วข้องในอตุสัาหกรรม	ความคาดหวงั 
ของผู้ม่สั่วนได้สั่วนเสั่ย่	รวมถึึงพัันธุกิจ	วิสััย่ที่ัศน์	
แล้ะคา่นยิ่มองคก์ร	4)	พัจิารณาความจำเปัน็แล้ะ 
เรง่ด่วนในการตอบัสันองโดย่อ้างอิงจากตำแหน่ง
ของความเสั่�ย่งบันตารางปัระเมินความเสั่�ย่ง 
(Risk	Matrix)	เช้น่	อยู่ใ่นระดบััสังู	(High)	ปัานกล้าง 
(Medium)	หรอืต�ำ	(Low)	5)	พิัจารณาจากระดับั
ความเสั่�ย่งท่ี่�องค์กรย่อมรับัได้	 (Risk	Appetite)	
แล้ะความรุนแรงของผล้กระที่บัท่ี่�อาจเกิดจาก
ความเสั่�ย่ง	 (Risk	Severity)	ขององค์กร	ที่ั�งน่�	 
บัริษััที่สัามารถึตอบัสันองโดย่การย่อมรับั 
ความเสั่�ย่ง	การหล้่กเล้่�ย่งความเสั่�ย่ง	การเปัล้่�ย่น
ความเส่ั�ย่งใหเ้ปัน็โอกาสั	การล้ดความรุนแรงของ
ความเสั่�ย่ง	แล้ะการแบั่งปัันความเสั่�ย่ง	เปั็นต้น

ที่บัที่วนแลัะป็ริับัป็ริุง

ป็ริะเด็นคว�มีเสู่่�ยง

ด้�น ESG

สู่ื่อสู่�ริแลัะเป็ิดเผยป็ริะเด็นคว�มีเสู่่�ยงด้�น ESG

ตอบัสู่นองต่อป็ริะเด็น

คว�มีเสู่่�ยงด้�น ESG


