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วัตถุประสงค ์
 

 

 

บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในในการจัดท ารายงาน ESG 

การพูดคุย และการให้ความส าคัญในเร่ืองความย่ังยืน (ที่มกัจะถูกจดัอยู่ในกลุ่มของเรื่องสิ่งแวดลอ้ม 

สงัคมและการก ากบัดแูล (Environment, Social, Governance หรือ ESG) ก าลงัมีวิวฒันาการอย่างรวดเร็ว 

--  จากการที่กลุ่มนักลงทุนที่ เ ป็นนักเคลื่อนไหวและทางการผู้คุมกฎได้ผลักดัน ไปยังองค์คณะ  

ผูม้ีหนา้ที่ก ากับดูแลและผูบ้ริหารระดับสูงผูซ้ึ่งก าลงัพยายามท าความเขา้ใจและยอมรบัแนวคิดนี ้เพื่อให้

เกิดการเปลี่ยนแปลง   หวัขบวนของความเสี่ยงอนัใหม่นีคื้อ ความกดดนัที่องคก์รจะตอ้งใหส้ญัญากบัสงัคม

เพื่อใหเ้กิดความยั่งยืน และการใหข้อ้มูลเพิ่มเติมเป็นประจ าเก่ียวกับ กลยุทธ์จุดมุ่งหมาย และเกณฑว์ัด  

ที่เก่ียวกบั ESG ที่แม่นย าและมีความเก่ียวขอ้ง  อย่างไรก็ตาม การรายงาน ESG ก็ยงัคงไม่ถึงขัน้สมบูรณ ์

และยงัไม่มีแนวทางที่ชดัเจนมากนกัใหก้บัองคก์รในเรื่องนี ้ ตวัอย่างเช่น ยงัไม่มีมาตรฐานใดเพียงหนึ่งเดียว

ที่ก าหนดว่าควรตอ้งรายงานเรื่องใดบา้ง 

แต่สิ่งที่ชดัเจน คือ การก ากบัดแูลที่เขม้แข็งส าหรบั ESG (เหมือนกบัการก ากบัดแูลที่มีประสิทธิผลโดยรวม) 
ที่จ  าเป็นตอ้งมีคนสามกลุ่มหลักท างานประสานกัน ตามโมเดลสามด่านของ IIA  เหมือนดังเช่นพืน้ที่ 
ความเสี่ยงอ่ืนๆ ผูต้รวจสอบภายในควรถูกจดัวางต าแหน่งใหเ้หมาะสมในการสนบัสนุนองคค์ณะผูม้ีหนา้ที่
ก ากับดูแลและผูบ้ริหารในการใหค้วามเชื่อมั่น ใหข้อ้มูลเชิงลึก และใหค้ าแนะน าอย่างเที่ยงธรรม ในเรื่อง  
ที่เก่ียวกบั ESG  

บทความต่อไปนี ้จะให้ภาพรวมของความเสี่ยงที่ เ ก่ียวกับการรายงาน ESG พร้อมๆ กับบริบทของ 
การเคลื่อนไหวเรื่องความยั่งยืนที่ก าลงัเพิ่มขึน้เรื่อยๆ  นอกจากนี ้ยังจะแสดงใหเ้ห็นเคา้โครงของบทบาท
ของผูต้รวจสอบภายในในการรายงานเรื่อง ESG และผูต้รวจสอบภายในสามารถส่งเสริมวตัถุประสงคข์อง 
ESG และเพิ่มคณุค่าไดอ้ย่างไร 
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บทน า 

 

 

 

การเร่ิมต้นการเดินทางของ ESG 

ความพยายามจัดการกับผลกระทบที่เพ่ิมขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และความพยายาม
จัดการความไม่เท่าเทียมทางสังคมซึ่งเป็นที่รับรู ้กันมาอย่างยาวนาน เป็นสองประเด็นที่มีพลังใน 
การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทั่วโลก  การเคลื่อนไหวเหล่านี ้ไดเ้พิ่มการตระหนักรูว้่า องคก์รทั้งหลาย
สามารถท าใหเ้กิดผลกระทบ มีอิทธิพล และมีปฏิสมัพนัธ ์กบัสงัคม และสิ่งแวดลอ้มอย่างไร 

นอกจากนี ้การเคลื่อนไหวเหล่านีย้ังช่วยกระตุน้องคก์รใหต้ระหนักรูแ้ละจัดการกับความเสี่ยงดา้น ESG  
(ซึ่งก็คือ ความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกบัวิธีการด าเนินงานขององคก์รแลว้ส่งผลกระทบต่อโลกรอบๆ ตวัพวกเขา) 
ไดดี้ขึน้  กลุ่มความเสี่ยงอันกวา้งขวางนีไ้ดแ้ก่ พืน้ที่หรือบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงเสมอๆ และมักจะถูก
ขบัเคลื่อนดว้ยปัจจยัซึ่งยากที่จะวดัไดอ้ย่างเที่ยงธรรม เช่น ความประพฤติทางจริยธรรม วฒันธรรมองคก์ร 
และการยอมรบัเรื่องความยั่งยืนของทั่วทัง้องคก์ร 

อย่างไรก็ตาม ยงัคงมีความจ าเป็นเรง่ด่วนเพิ่มขึน้ที่องคก์รจะตอ้งท าความเขา้ใจและบริหารความเสี่ยงดา้น 
ESG โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อนักลงทุนและหน่วยงานราชการผู้คุมกฎมุ่งเน้นใหอ้งค์กรทั้งหลายจัดท า
รายงานที่มีคณุภาพสงู เก่ียวกบัการด าเนินความพยายามในเรื่องความยั่งยืน  นอกจากนัน้ ความกดดนัยงั
สะทอ้นไปยงัผลงานของผูบ้ริหารมากขึน้ เพราะเริ่มมอีงคก์รหลายองคก์รที่ผูกผลตอบแทนและแรงจงูใจเขา้
กบัการบรรลเุปา้หมายดา้น ESG 

พืน้ที่ความเสี่ยงอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับ ESG นัน้แตกต่างกันไป และสามารถรวมถึงการพึ่งพาขอ้มูลจากบุคคลที่
สามดว้ย การเสียชื่อเสียงที่อาจเกิดขึน้จากการรายงานที่ผิดพลาด และอาจมีความเป็นไปไดว้่า สิ่งที่องคก์ร
ประกาศความมุ่งมั่นว่าจะกระท าเพื่อบรรลุเป้าหมายดา้นความยั่งยืนบางเป้าหมายโดยเฉพาะนั้นอาจ
กลายเป็นขอ้ดอ้ยที่เป็นสาระส าคญัได ้

เนื่องจากการรายงาน ESG นี ้ ก าลังกลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึน้ รายงานจึงควรถูกจัดการด้วย 
ความระมัดระวังเช่นเดียวกับในการรายงานทางการเงิน องคก์รต่างๆ ตอ้งตระหนักว่าการรายงาน ESG 
ตอ้งท าขึน้มาจากระบบการควบคุมภายในที่ไดถู้กสรา้งขึน้อย่างมีกลยุทธ์  และสะทอ้นใหเ้ห็นได้อย่าง
ถกูตอ้ง ถึงความพยายามดา้น ESG ต่างๆ ขององคก์รนัน้เก่ียวขอ้งกนัอย่างไร และเก่ียวขอ้งกบัการเงิน และ
การเพิ่มมลูค่าขององคก์รอย่างไร 
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ตรวจสอบภายในสามารถและควรจะมีบทบาทส าคัญในการเดินทางของ ESG ขององคก์ร ตรวจสอบ
ภายในสามารถเพิ่มคุณค่าในการใหค้ าปรึกษาดว้ยการช่วยระบุและช่วยในการจัดตัง้สภาพแวดลอ้มของ
การควบคมุดา้น ESG ที่ใชง้านจริง  และยงัสามารถเสนอความสนับสนุนดว้ยการใหค้วามเชื่อมั่นที่ส  าคัญ
โดยการสอบทานประสิทธิผลของการประเมินความเสี่ยงด้าน ESG การตอบโต้ และวิธีการควบคุม  
อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ  นอกจากนั้น หน่วยงานตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
มาตรฐานของ IIA ซึ่งเป็นที่ยอมรบักนัทั่วโลก ย่อมจะอยู่ในสถานะที่เหมาะสมในการช่วยใหอ้งคก์รน ากรอบ
โครงสรา้งการควบคมุภายในท่ีเชื่อถือไดม้าใชก้บัการด าเนินความพยายามดา้น ESG 

การขอความมั่นใจที่เที่ยงธรรมต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับ ESG จากหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เป็นอิสระ และมีทรพัยากรที่เหมาะสมควรเป็นส่วนหนึ่งใน  

กลยุทธ์ ESG  ขณะที่เอกสารฉบับนีไ้ดแ้สดงเคา้โครงคร่าวๆ ใหเ้ห็นว่า ท าไมตรวจสอบภายในจึงควรมี

บทบาทที่ส  าคัญต่อความพยายามขององค์กรในการจัดท ารายงานความยั่งยืน และจะท าได้อย่างไร  

รายงานนีย้งัย า้ว่าการรายงานนัน้ประกอบดว้ยเพียงส่วนหนึ่งของกลยุทธ ์ESG ที่มีประสิทธิผล  ตรวจสอบ

ภายในควรใหค้วามชื่อมั่นและค าแนะน าในทุกๆ แง่มมุของการบรหิารความเสี่ยงดา้น ESG 
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ข้อควรพจิารณาทีส่ าคัญ 
การจัดท ากลยทุธ ์ESG 
 
 
การก ากับดูแลทีด่ี การควบคุมเป็นสิ่งส าคัญย่ิง 
ตัวขับเคล่ือนต่างๆ ท่ีท าใหม้ีการจัดท ารายงานความยั่งยืนใหม้ากขึน้ 
(เช่น นกัลงทนุ ทางการผูค้มุกฎ และสงัคม) ไดส้รา้งความกดดนัต่อองคก์ร
ใหม้ีการรายงาน  อย่างไรก็ตาม หากไม่มีกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง 
ESG ท่ีสมเหตุสมผล ท่ีสรา้งจากการเขา้ใจในประเด็นต่างๆ อย่างถ่องแท ้
การจดัท ารายงานความยั่งยืนที่ไม่มีคุณภาพ สามารถกลายเป็นการไม่ท า
ตามกฎระเบียบขอ้บังคับ และไม่เป็นไปตามความคาดหวงัของนกัลงทุน
ได ้เพื่อไม่ใหเ้ป็นการท าผิดขั้นตอน ผูน้  าควรเนน้เรื่องการควบคุมภายใน
และการก ากบัดแูลที่มีประสิทธิผล ต่อเรื่องท่ีเก่ียวกบั ESG 

ในท่ีสดุแลว้ แต่ละองคก์รตอ้งระบุและประเมินผลกระทบสงูสดุจาก ESG 
และก าหนดเป้าหมายในการจดัการผลกระทบเหล่านัน้  เป้าหมายควรท า
ไดจ้รงิและสามารถวดัได ้เพราะยงัมีความเสี่ยงจากการท าไม่ส  าเรจ็ 

การควบคุมภายใน 

การควบคุมภายในเป็นกระบวนการท่ีเป็นผลมาจากองคค์ณะผูม้ีหน้าท่ี
ก ากับดูแล ผูบ้ริหาร และพนกังานอื่นๆ ขององคก์ร ไดร้บัการออกแบบมา
เพื่อใหค้วามเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลเก่ียวกับการบรรลวุัตถุประสงคท่ี์
เก่ียวกับการด าเนินงาน การรายงาน และการปฎิบัติตามกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบั1  เนื่องจากการรายงาน ESG นัน้มีการวดัท่ีหลากหลายและกวา้ง
มาก  องคก์รควรก าหนดนโยบาย กระบวนการ และวิธีการควบคุมภายใน
ท่ีก่อใหเ้กิดใหข้อ้มลูท่ีเชื่อถือไดส้  าหรบัการตัดสินใจ และท าใหเ้ชื่อมั่นได้ 
ถึงคุณภาพของขอ้มลูท่ีก าลงัถูกผลิตออกมาและในรายงาน  คลา้ยๆ กับ 
การจดัท ารายงานทางการเงิน ขอ้มลูท่ีใชใ้นการจดัท ารายงานความยั่งยืน
นัน้ตอ้งอาศยัขอ้มลูที่มาจากการด าเนินงานและการตดัสินใจในแต่ละวนัท่ี
ขับเคลื่อนให้องคก์รไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค ์ กิจกรรมการควบคุมท่ี
เหมาะสมควรไดร้บัการออกแบบและท างานอย่างมีประสิทธิผล (ตัง้แต่
การด าเนินงาน ไปจนถึงการเก็บและวิเคราะหข์อ้มลูในการจดัท ารายงาน)  
การน ากิจกรรมการควบคุมท่ีเพียงพอเหมาะสมไปใชใ้นการปฎิบตัิงานนัน้
เป็นภาระหน้าท่ีของผู้บริหาร ในขณะท่ีตรวจสอบภายในนั้นมีหน้าท่ีให้
ความเชื่อมั่นอย่างอิสระว่ากิจกรรมเหล่านั้นได้รับการออกแบบอย่าง
เหมาะสมและท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิผล 

ESG คืออะไร 
สิ่งแวดล้อม สังคม และการก ากบัดูแล (ESG) 
หมายถึง เกณฑท่ี์ใช่ในการจัดกลุ่มลกัษณะ 
ของการปฏิบัติงานขององคก์รว่าเป็นเร่ือง 
ของความยั่งยืน ความรับผิดชอบในผลแห่ง 
การกระท า หรือ จริยธรรม  ถึงแม้ว่า อาจมี
บางส่วนทับซ้อนกัน หัวข้อท่ีเกี่ยวกับ ESG  
มักจะตกในหน่ึงในสามลักษณะซ่ึงใช้อักษรย่อ
เป็นตัวแทน 

E: “สิ่งแวดล้อม” เป็นการพจิารณาว่าองคก์รน้ัน
ด าเนินงานอย่างไรในฐานะท่ีเป็นผู้ดูแลธรรมชาติ 
ซ่ึงสามารถรวมถึงประเด็นท่ีเกี่ยวกับการปล่อย
ก๊าซคารบ์อน การบริหารจัดการของเสียและขยะ 
การบริหารจัดการน ้า การจัดหาวัตถุดิบ และ
ความไม่ม่ันคงจากการเปลีย่นแปลงทาง
ภูมิอากาศ 

S: “สังคม” เป็นการตรวจอย่างละเอียดว่าองคก์ร
น้ันบริหารความสัมพันธก์ับลูกจ้าง ลกูค้า และ
สังคมอย่างไร ความเสีย่งท่ีตกในกลุ่มนี ้รวมถึง 
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร การบริหาร
จัดการแรงงาน การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  
ความปลอดภัยท่ัวๆ ไป และสขุอนามัยและ 
ความปลอดภัย มีการขับเคลื่อนท่ีเป็นจุดสนใจ
เม่ือไม่นานมานีเ้กี่ยวกับการจัดการ 
ความอยุติธรรมด้านการเหยียดเชือ้ชาติ  
ดังน้ัน หัวข้อใน ESG ท่ีเกีย่วกบัสังคม เช่น  
ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการอยู่
ร่วมกัน ได้กลายเป็นเร่ืองเด่นท่ีคนให้ความสนใจ 

G: “การก ากับดูแล” มีตัวแปรมากมาย เช่น 
จริยธรรมทางธุรกิจ ภาวะผู้น า ค่าตอบแทน
ผู้บริหาร การตรวจสอบ การควบคุมภายใน  
การปกป้องทรัพยส์ินทางปัญญา และสิทธิของ 
ผู้ถือหุ้น การกระจายความเสี่ยง แม้โดย
ธรรมชาติจะเป็นด้านสังคม ก็สามารถอยู่ภายใต้
หัวข้อการก ากับดูแลนีไ้ด้ เป็นต้นว่า 
การด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท 
มีความหลากหลายมากขึน้ 
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การก ากับดูแล 

พรอ้มๆ กบัการมีการควบคุมภายในที่เขม้แข็ง องคก์รควรมีโครงสรา้งการก ากับดูแลที่สามารถน ากลยุทธ์ 
ESG มาปฏิบติัไดอ้ย่างมีประสิทธิผลอยู่แลว้  การมีโครงสรา้งการก ากับดูแลที่ดีนัน้ ไม่ใช่เพียงแค่การดูแล
ความถกูตอ้งเที่ยงตรงของขอ้มลู ESG แต่ควรดแูลว่ากลยทุธ ์ESG โดยรวมนัน้ไดม้ีการน าไปใชป้ฏิบติัทั่วทัง้
องคก์รอย่างไร  การก ากบัดแูลองคก์รหนึ่งๆ จ าตอ้งมีโครงสรา้งและกระบวนการที่เหมาะสมที่ช่วยสง่เสรมิ: 

▪ ความรบัผิดชอบ (Accountability) ขององคค์ณะผูม้ีหน้าที่ก ากับดูแลต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย ส าหรบั 
การก ากบัดแูลองคก์รโดยผ่านทางความมีคณุธรรม ภาวะผูน้  า และความโปรง่ใส 

▪ การกระท า (รวมถึงการจัดการความเสี่ยง) ของผูบ้ริหารในอันที่จะบรรลุวัตถุประสงคข์ององคก์ร 
โดยผ่านทางการตดัสินใจโดยอาศยัความเสี่ยงเป็นพืน้ฐานและการใชท้รพัยากร 

▪ การใหค้วามมั่นใจและค าแนะน าโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ เพื่อใหค้วามกระจ่าง 
ความมั่นใจ และเพื่อส่งเสริมและช่วยในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านทางการสอบถามอย่าง
เขม้งวดและการสื่อสารอย่างชาญฉลาด2 

ความริเริ่มและการรายงาน ESG รวมถึงการสรา้งและการปกป้องคุณค่าขององคก์รโดยรวม ตอ้งมีองค์
คณะผูม้ีหนา้ที่ก ากับดูแล ผูบ้ริหาร และตรวจสอบภายใน ท างานร่วมกัน เพื่อประสานและสอดคลอ้งกัน
และกนั รวมทัง้สอดคลอ้งกบัผลประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดเ้สียตามที่ไดจ้ัดล าดบัส าคญัไวแ้ลว้  การจะท าให้
กิจกรรมเหล่านีส้อดคลอ้งกนัได ้ก็ตอ้งมีการสื่อสาร การประสานงาน และการร่วมแรงร่วมใจกนั ซึ่งจะช่วย
ท าใหม้ั่นใจไดถ้ึงความน่าเชื่อถือ ความสอดคลอ้งกนั และความโปร่งใสของขอ้มลูที่จ  าเป็นในการตัดสินใจ
บนพืน้ฐานของความเสี่ยง 

ภายใตบ้ริบทของการก ากบัดแูล  จ าเป็นอย่างยิ่งที่องคก์รจะตอ้งค านึงถึงบทบาทต่างๆ ในการรายงานและ
การบริหารความเสี่ยง ESG โมเดลสามด่านของ IIA ไดใ้หพ้ืน้ฐานไวว้่า ควรมอบหมายบทบาทไหนใหก้ับ
ใคร  คณะกรรมการชดุใหญ่อาจเป็นผูด้แูลเรื่องความยั่งยืน หรืออาจมอบหมายใหแ้ก่คณะอนุกรรมการย่อย 
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบอาจอยู่ในสถานะที่ดีที่สุดส าหรบัการมอบหมายดังกล่าว เนื่องจากมักจะเป็น  
ผูม้ีประสบการณด์า้นการจดัท ารายงานต่อภายนอกอยู่แลว้ และเขา้ใจในความส าคญัของนโยบาย ขัน้ตอน
การปฎิบัติงาน และการควบคุมภายใน และยังสามารถระบุเกณฑ์วัดที่เก่ียวข้องที่เป็นพืน้ฐานส าหรับ  
การจดัท ารายงานความยั่งยืน รวมถึงดแูลการจดัท ารายงานเหล่านัน้อีกดว้ย  นอกจากนัน้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบยงักระตือรือรน้ที่จะเขา้ใจ และกา้วทนัต่อความเสี่ยงดา้นการปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคับที่เก่ียวกับ 
ESG ดว้ย  ตรวจสอบภายในควรมีบทบาทส าคัญในการใหค้วามเชื่อมั่นที่เที่ยงธรรมและเป็นอิสระจาก
ผูบ้ริหารในเรื่องความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงดา้น ESG การรายงาน และการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง  
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ความทา้ทายและความซบัซอ้นของการรายงาน ESG นัน้เห็นไดช้ดัเจนมาก และความเสี่ยงจากการจดัท า

รายงานที่ไม่มีคุณภาพนั้นก็สามารถมีสูงมาก ทั้งในแง่ของการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและ  

ความเสียหายทางดา้นชื่อเสียง  ดงันัน้ องคค์ณะผูม้ีหนา้ที่ก ากบัดแูลและผูบ้ริหารระดบัสงูจึงควรพิจารณา

อย่างรอบคอบในการเปิดเผยขอ้มลู และวิธีการมอบหมายหนา้ที่การใหค้วามเชื่อมั่นที่เก่ียวขอ้ง 
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บทบาทของตรวจสอบภายในต่อการ
รายงาน ESG 
การเพิม่คุณค่าโดยผ่านทางการให้ความเช่ือมั่นและให้ค าแนะน า 
 

รายงานทีถู่กต้องเทีย่งตรง ความสม ่าเสมอเป็นสิ่งส าคัญ 

การให้ความเชื่อมั่นและค าแนะน าที่เที่ยงธรรมและเป็นอิสระ  เป็นรากฐานของบทบาทและพันธกิจ
ของงานตรวจสอบภายใน ที่ท าใหก้ารเขา้มามีส่วนร่วมของตรวจสอบภายในในการรายงาน ESG นัน้เป็น
สิ่งจ าเป็น  ค าจ ากดัความของการตรวจสอบภายใน ที่อยู่ใน กรอบการปฏิบตังิานวชิาชีพตรวจสอบภายในที่
เป็นสากล (IPPF) ของ IIA ไดอ้ธิบายว่า ตรวจสอบภายในสามารถเพิ่มคุณค่าไดโ้ดย  “... ประเมินและ
ปรบัปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแล อย่างเป็นระบบ
และเป็นระเบียบ” 

เมื่อความเสี่ยงที่เก่ียวกบั ESG เป็นที่ประจกัษม์ากขึน้และแพรห่ลายในการตดัสินใจขององคค์ณะผูม้ีหนา้ที่
ก ากบัดแูลและผูบ้ริหารระดบัสงู กรรมการจึงตอ้งไดร้บัความเชื่อมั่นที่เชื่อถือไดใ้นเรื่องของประสิทธิผลของ
การบริหารความเสี่ยงด้าน ESG  รวมทั้งการรายงาน ESG โดยความเชื่อมั่นนั้นควรมาจากตรวจสอบ
ภายใน 

การให้ความเช่ือมั่น 

การให้ความเชื่อมั่นในเรื่องการรายงาน ESG ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ได้รับเงินทุนเพียงพอ  
มีคณุสมบติัเหมาะสม และมีความเป็นอิสระจะสามารถใหไ้ด ้อย่างนอ้ยควรมีองคป์ระกอบดงันี:้ 

▪ สอบทานเกณฑท์ี่ใช้ในการวัดความเกี่ยวข้อง ความถูกต้องเที่ยงตรง ความเหมาะสมแก่
เวลา และความสม ่าเสมอในการรายงาน เป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่รายงานความยั่งยืนที่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนมีขอ้มูลที่แสดงถึงการด าเนินความพยายามขององคก์รในเรื่อง ESG ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
ตรวจสอบภายในสามารถใหค้วามเชื่อมั่นว่าขอ้มูล (ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) ที่ก าลัง
รายงานนัน้มีความถูกตอ้งเที่ยงตรง เก่ียวขอ้ง สมบูรณ ์และเหมาะสมแก่เวลาหรือไม่  เรื่องเหล่านี ้
ยิ่งส  าคญัมากขึน้เมื่อการก ากบัดแูลจากทางการเขม้ขน้ขึน้ 

▪ สอบทานว่าการจัดท ารายงานสอดคล้องกับการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูลทางการเงินที่
เป็นทางการ ถึงแมว้่าการจดัท ารายงานความยั่งยืนนัน้จะใหข้อ้มลูที่ไม่เก่ียวกบัการเงินแต่ขอ้มลูใด
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ที่ขดัแยง้กับแบบแสดงรายการขอ้มูลทางการเงินที่เป็นทางการจะส่งสญัญานเตือนไปยงัทางการ 
ผูค้มุกฎและนกัลงทนุ 

▪ ท าการสอบทานความมีสาระส าคัญหรือการประเมินความเส่ียงในเร่ืองการรายงาน ESG  
ประเด็นนีอ้าจเป็นปัญหาได ้เพราะบางครัง้ หลายๆ องคก์รอาจมีปัญหาในการท าความเขา้ใจและ
การรายงานว่าอะไรคือ “สาระส าคญั” คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ 
(The International Accounting Standards Board) ไดใ้หค้  าจ ากดัความของความมีสาระส าคัญ
ว่า “การแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริง ซึ่งรวมถงึการละเวน้ไม่แสดง จะถูกถอืว่ามีสาระส าคญัหาก
ว่ามีความเป็นไปไดอ้ย่างมาก (ไม่ว่าขอ้มูลแต่ละขอ้มูลหรือรวมกนั) ว่าจะมีอทิธิพลต่อการตดัสินใจ
ของผูใ้ชง้บการเงินผูท้ีม่ีเหตผุล” ค าจ ากดัความนีเ้ปิดช่องเป็นอย่างมากใหแ้ต่ละองคก์รแปลความ
และตัดสินใจกันเอง  อย่างไรก็ตาม องคก์รตอ้งเขา้ใจอย่างถ่องแทว้่า การด าเนินความพยายาม
ด้านความยั่ งยืนอย่างต่อเนื่อง และพันธะสัญญาที่มี ต่อสาธารณชนในการบรรลุเป้าหมาย 
ดา้นความยั่งยืนก็สามารถกา้วขึน้ไปสูร่ะดบัความมีสาระส าคญัไดอ้ย่างไร 

▪ ผนวก ESG เข้ากับแผนการตรวจสอบ  ในปัจจบุนั งานที่ไดร้บัมอบหมายที่เก่ียวกบั ESG และ
ความยั่งยืนนัน้เป็นเพียงประมาณ 1% ของแผนงานการตรวจสอบตามปกติ (จากขอ้มลูในเอกสาร 
2021 North American Pulse of Internal Audit)  สิ่งนีจ้ะตอ้งเปลี่ยนไป เพราะความเสี่ยงดา้น 
ESG และการบรหิารความเสี่ยงเก่ียวกบั ESG มนียัส าคญัมากขึน้ส าหรบัองคก์รต่างๆ 

การให้ค าแนะน า 

▪ สร้างสภาพแวดล้อมของการควบคุม ESG  หน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความสามารถจะ
คุน้เคยกับการสรา้งสภาพแวดลอ้มของการควบคุมที่มีประสิทธิผล  พวกเขาจะสามารถแนะน า
กรอบโครงสรา้งต่างๆ (เช่น COSO’s Internal Control – Integrated Framework) เพื่อใชบ้ริหาร
และจดัการความเสี่ยงดา้น ESG  นอกจากนี ้ตรวจสอบภายในยงัสามารถใหค้ าแนะน าในการสรา้ง
วิธีการควบคมุภายในท่ีเฉพาะเจาะจงส าหรบัการรายงาน ESG ไดด้ว้ย 

▪ ให้ค าแนะน าเร่ืองเกณฑส์ าหรับการรายงาน  อะไรที่ตอ้งรายงานบา้ง เป็นค าถามหลกัในการ
บริหารความเสี่ยงจากการรายงาน ESG  ผูต้รวจสอบภายในสามารถใหข้อ้มลูเชิงลึกว่า ชนิดของ
ขอ้มลู (เชิงปริมาณ และเชิงคณุภาพ) ที่จะสะทอ้นถึงการด าเนินความพยายามที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่อง
ความยั่งยืนในองคก์รไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

▪ ให้ค าแนะน าในเร่ืองการก ากับดูแล ESG  ผูต้รวจสอบภายในสามารถใหแ้นวทางในการก ากบั
ดแูล ESG เพราะมีความเขา้ใจในความเสี่ยงทั่วทัง้องคก์ร  และสามารถใหม้มุมองที่ไม่เหมือนใคร
ในการช่วยระบบุทบาทและภาระหนา้ที่ต่างๆ รวมทัง้ ใหก้ารฝึกอบรมเรื่องวิธีการควบคมุภายใน 

  



 
9 

 

การเตบิโตของการรายงาน ESG 
ความสนใจทีเ่พิม่สูงขึน้มากในด้านการจดัท ารายงานความยั่งยืน 

 

 

มาตรฐาน กฎระเบียบข้อบังคับ และกรอบโครงสร้าง 

ความสนใจของนักลงทุนและสาธารณชน ในเรื่องที่ว่าทัง้ธุรกิจและรฐับาลจะส่งผลกระทบต่อสงัคมได้
อย่างไรนัน้ไดเ้พิ่มสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญั  และองคก์รต่างๆ ก าลงัตอบสนองผลกระทบนัน้ดว้ยมาตรการที่
ซบัซอ้นมากขึน้  การรายงานผลจะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่ส  าคัญไม่เพียงแต่ของนักลงทุนและผูเ้สีย
ภาษีเท่านัน้ แต่ยงัรวมถึงการตดัสินใจของผูบ้รหิารสงูสดุและองคค์ณะผูม้ีหนา้ที่ก ากบัดแูลดว้ย 

ตามขอ้มูลของเอกสารเรื่อง “The Time Has Come" ซึ่งเป็นการส ารวจโดย KPMG เก่ียวกับการรายงาน
ความยั่งยืนในปี 2020  80% ของบริษัททั่วโลกมีการรายงานเรื่องความยั่งยืน3 หรือเท่ากบั 96% ของ 250 
องคก์รที่ใหญ่ที่สดุในโลก อเมรกิาเหนือมีอตัราการรายงานระดบัภมูิภาคสงูสดุที่ 90% จากขอ้มลูของ G&A4  
และเปอรเ์ซ็นตข์องบริษัทใน S&P 500 ที่มีการรายงานความยั่งยืนไดเ้พิ่มสูงขึน้จาก 20% ในปี 2011 เป็น 
90% ในปี 20205 

ความสนใจในเรื่องความยั่งยืนของทางการผู้คุมกฎระเบียบที่มีสูงขึน้นั้นจะเพ่งเล็งตรงที่ว่า สิ่งที่ก าลัง
รายงานอยู่นั้นได้สะท้อนถึงความพยายามด้านความยั่ งยืนขององค์กรได้อย่างถูกต้องหรือไม่   
ความพยายามเหลา่นีเ้ก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มคณุค่าในระยะยาวอย่างไร และมนัมีอิทธิพลต่อนกัลงทนุอย่างไร 
หลายองคก์รยังคงมีปัญหาในการรายงานว่าควรจะรายงานอะไรบา้งและรายงานอย่างไร นอกจากนั้น  
การที่ไม่มีมาตรฐานเพียงชุดเดียวที่น ามาใชส้รา้งกลยุทธส์  าหรบัการรายงาน ESG ได ้ยิ่งเพิ่มความยุ่งยาก
มากยิ่งขึน้อีก 

ผลส ารวจปี 2020 ของ G&A พบว่า 70% ของบริษัทที่รายงาน ไดพ้ึ่งพากรอบโครงสรา้งและมาตรฐาน
ดังเช่น ที่ออกโดย Global Reporting Initiative (GRI) คณะกรรมการมาตรฐานการบญัชีเพื่อความยั่งยืน 
(the Sustainability Accounting Standards Board หรือ SASB) และคณะท างานเก่ียวกับการเปิดเผย
ข้อมูลทางการเงินที่ เก่ียวข้องกับสภาพอากาศ  (Financial Stability Board’s Task Force on Climate-
related Financial Disclosures หรือ TCFD)6  กรอบโครงสรา้งเหลา่นีส้ะทอ้นอยู่ในแผนการพฒันาโลกเพื่อ
ความยั่งยืนของ UN (United Nation’s Sustainable Development Goals หรือ SDGs) หลายข้อ ซึ่งถูก
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น าไปใชโ้ดยหลายประเทศที่เป็นสมาชิกของ UN ในปี 2015  ความซับซอ้นของประเด็นความยั่งยืนนั้น
สามารถเห็นไดจ้าก 17 เปา้หมายหลกั และ 169 เปา้หมายพืน้ฐานของ SDG 

สิ่งทีท่างการผู้คุมกฎเน้นย า้ 

Carrots & Sticks ฉบบัปี 2020 (สิ่งพิมพท์ี่เป็นเอกสารหลกัของ GRI เก่ียวกบัเรื่องการรายงานความยั่งยืน) 
พบว่า ยุโรปเป็นผูน้  าดา้นการเปิดเผยขอ้มูล ESG  “มีเครื่องมือส าหรบัการรายงาน 245 ชนิด ในขณะที่
ตลาดเอเชีย (มี 174 ชนิด) ก็ก าลงัต่ืนตัวมากขึน้ อเมริกาเหนือมีบทบญัญัติในการรายงานน้อยกว่า (47) 
ดว้ยความจริงที่ว่าส่วนหนึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงจ านวนประเทศที่ต  ่ากว่าในอเมริกาเหนือ”  เมื่อเปรียบเทียบ
รายประเทศพบว่า  ประเทศที่มีบทบญัญัติในการจดัท ารายงานมากกว่า ซึ่งรวมถึงขอ้ก าหนดและทรพัยากร
ในการรายงาน ไดแ้ก่ สหราชอาณาจกัร สเปน สหรฐัอเมรกิา แคนาดา บราซิล โคลมัเบีย และ จีน7 

ความพยายามที่จะบงัคบัใชน้ัน้ก็สงูขึน้ดว้ย เช่น ในเดือนมีนาคม 2021 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยข์องสหรฐัอเมริกา (U.S. Securities and Exchange Commission) ไดจ้ดัตัง้คณะท างาน
ด้านภูมิอากาศและ ESG (Climate and ESG Task Force) ซึ่งมีจ านวนสมาชิก 22 ราย เพื่อส่งเสริม 
การบังคับใช้กฎระเบียบเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่ เ ก่ียวกับภูมิอากาศและ ESG8  ในขณะเดียวกัน 
คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ไดข้อค าแนะน าทางเทคนิคในรายละเอียดการจัดท า
มาตรฐานการรายงานที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเงินของ EU หรือ NFR  ความพยายามครัง้ลา่สดุของ EU ในการ
ส่งเสริมมาตรฐาน NFR (ซึ่งเริ่มใชใ้นปี 2014 และมีการปรบัปรุงในปี 2019) นั้นสะทอ้นใหเ้ห็นถึงพันธะ 
ที่ต่อเนื่องของผูอ้อกนโยบายในยโุรป ในการตระหนกัถึงเปา้หมายรว่มกนัในดา้นความยั่งยืน9 
 

กรอบโครงสร้าง 

การรายงานความยั่งยืนนัน้มีอยู่หลายแนวทาง ซึ่งแต่ละแนวทางก็มีเหตผุล
เฉพาะใหพ้ิจารณา ถึงแมว้่าจะแตกต่างกัน แต่แต่ละแนวทางสามารถช่วย
ส่งเสริมองคป์ระกอบอื่นๆ ได ้มันจึงเป็นเรื่องปกติท่ีองคก์รหลายองคก์ร
มกัจะรายงานเรื่องความยั่งยืนใหส้อดคลอ้งกับกรอบโครงสรา้งท่ีไดก้ล่าว
ไปแลว้มากกว่าหน่ึงกรอบ  

นอกจากนัน้ หลายๆ องคก์รยงัเลือกท่ีจะรายงานเรื่องการปล่อยคารบ์อน  
กลยุทธ์ทางภูมิอากาศ ความริเริ่มในการลด และอื่นๆ อีกมากมาย  
โดยผ่านแบบส ารวจการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของ CDP (Climate 
Change Questionnaire)  CDP คือองคก์รการกศุลท่ีไม่แสวงหาผลก าไรท่ี  
“… ด าเนินการ ระบบการเปิดเผยขอ้มลูระดบัโลกส าหรบันกัลงทนุ องคก์ร 
เมือง รัฐ และภูมิภาค เพื่อจัดการกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของ 
พวกเขาเหล่านัน้” ตามท่ีอา้งใน website ของกลุ่มนี ้ ค าตอบแบบสอบถาม 

กรอบโครงสร้างการจัดท า
รายงานความย่ังยืน 

Global Reporting Initiative (GRI)  
ถูกออกแบบมาเพื่อการเปิดเผยข้อมูล
รอบด้านของ ESG และในประเด็นท่ี
เกีย่วข้องกบัผู้มีส่วนได้เสยี องคก์รจะ
เลือกประเด็นท่ีจะเปิดเผยโดยอาศัย
การวิเคราะหค์วามมีสาระส าคัญท่ีมี
ส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีเพื่อ
ความยั่งยืน (Sustainability Accounting 
Standards Board หรือ SASB) จะเน้น
ในเร่ืองท่ีแคบลงมา โดยเลือกเปิดเผย
เพียงบางประเด็นท่ีเกีย่วกับภาคส่วน
โดยรวมท่ีองคก์รด าเนินงานอยู่ และ
เน้นไปท่ีกลุ่มนักลงทุน SASB ได้
แนะน าประเด็นและการเปิดเผยท่ีเป็น
สาระส าคัญ ส าหรับแต่ละอุตสาหกรรม
รวมท้ังสิน้ 77 อุตสาหกรรม 
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CDP ซึ่งท างานประสานกับ TCFD อย่างใกลช้ิดนัน้ บุคคลทั่วไปสามารถ
เขา้ถึงขอ้มลูได ้(เปิดเป็นสาธารณะ) 

อย่างไรก็ตาม ณ ขณะนีย้ังไม่มีมาตรฐานหน่ึงเดียวท่ีจะช่วยเป็นพืน้ฐาน
เรื่องการรายงานความยั่งยืนใหอ้งคก์ร นกัลงทนุ หรือผูอ้อกกฎใชอ้า้งอิงได ้ 
อย่างไรก็ตาม ยงัมีความหวงัอยู่บา้งว่าอาจจะมีผูส้รา้งมาตรฐานนัน้ขึน้ 

ในปี 2020 องค์กรระดับโลก 5 องค์กรท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านกรอบ
โครงสร้างและมาตรฐานการรายงานความยั่ งยืนแบบบูรณาการ  
ได้ประกาศเจตจ านงท่ีจะสร้างแนวทางท่ีครอบคลุมและครบถ้วนใน 
การรายงานความยั่งยืน  จากการแถลงการณร์่วมของ CDP, GRI, SASB, 
คณะกรรมการมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ (Climate Disclosure Standards Board หรือ  CDSB) และ
สภาการรายงานแบบบู รณาการสากล  (International Integrated 
Reporting Council หรือ IIRC) องค์กรเหล่านี้ได้ปฏิญาณว่าจะท างาน
รว่มกนัเพื่อ: 

▪ สรา้งแนวทางปฎิบตัิส  าหรบัตลาดร่วมเก่ียวกบัว่า จะสามารถน า
กรอบโครงสรา้งและมาตรฐานไปปรบัใชใ้นลกัษณะท่ีส่งเสริมกัน 
และเพิ่มเติมไดอ้ย่างไร และ 

▪ พัฒนาวิสัยทัศน์ร่วม ว่าองคป์ระกอบเหล่านีส้ามารถส่งเสริม
หลักการบัญชี ท่ียอมรับกันโดยทั่ วไป  (GAAP) ได้อย่างไร  
และท าหน้าท่ีเป็นจุดตั้งต้นส าหรับการคืบหน้าไปยังระบบ 
การรายงานขององคก์รท่ีสอดคลอ้งและครอบคลมุมากขึน้10 

คณะท างานเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลทาง
การเงินท่ีเกีย่วข้องกับสภาพภูมิอากาศ 
(Climate-related Financial Disclosures 
หรือ TCFD) น้ันเพิง่ประกาศกรอบ
โครงสร้างเร่ืองการรายงาน และยึดติด
เฉพาะท่ีความเสี่ยงทางการเงินท่ี
เกีย่วกับการเปลีย่นแปลงของ
ภูมิอากาศเพียงอย่างเดยีว การเปิดเผย
น้ันเป็นไปตามความคาดหวังของนัก
ลงทุน ผู้ให้สินเชื่อ บริษัทประกันภัย 
และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
อ่ืนๆ 

กรอบการรายงานแบบบูรณาการ<IR> 
ของสภาการรายงานแบบบูรณาการ
สากล (International Integrated 
Reporting Council หรือ IIRC) 
Integrated Framework สง่เสริมการ
พัฒนาการ 

รายงานแบบบูรณาการระหว่าง กลยุทธ์
ขององคก์ร การก ากับดูแล ผลการ
ด าเนินงาน และโอกาสภายใต้บริบท
ของสิ่งแวดล้อมภายนอก น าไปสู ่
การสร้าง การสงวน หรือการพังทลาย
ของคุณค่า เม่ือเวลาผ่านไปในระยะสั้น 
กลาง และยาว 

 

นอกจากนี ้World Economic Forum ไดตี้พิมพเ์อกสารในปี 2020 เรื่องเกณฑว์ัดทั่วไปและการรายงาน

อย่างสม ่าเสมอส าหรบัการสรา้งคณุค่าอย่างยั่งยืน ไดก้ าหนดเกณฑว์ดัหลกั 21 ขอ้11  อาศยัตามมาตรฐาน

ที่มีอยู่เป็นหลัก ได้มีการตีพิมพ์เกณฑ์ต่างๆ ขึน้โดยหวังว่า จะเร่งให้เกิดการรวมตัวกันของผู้ก าหนด

มาตรฐานในภาคเอกชนชัน้น า และน ามาซึ่งความสม ่าเสมอและสามารถใชเ้ปรียบเทียบไดใ้นการรายงาน

เพื่อเปิดเผยขอ้มลู ESG ไดม้ากขึน้ 
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แรงกดดันจากนักลงทุน 
 
ตัวขับเคลื่อนความสนใจในด้านการจัดท ารายงานความยั่งยืนท่ีมี
นัยส าคัญนั้น มาจากแรงกดดันจากบริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน  
BlackRock ซึ่งเป็นบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุนท่ีใหญ่ท่ีสดุ ได้ให้
น ้าหนักหนุนหลังการลงทุนท่ีรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างมาก 
ตัวอย่างเช่น CEO ของบริษัทนี ้(Larry Fink) ได้ประกาศในปี 2020  
ว่าความยั่งยืนดา้นสิ่งแวดลอ้มจะเป็นเป้าหมายหลกัในการตัดสินใจ
ลงทนุของ BlackRock 

ในเดือนมีนาคม 2021 BlackRock ได้ร่วมลงนาม Net Zero Asset 
Managers Initiative กบัอีก 72 องคก์ร โดยมีขอ้ตกลงใหร้ว่มกนักดดนั
บริษัทท่ีอยู่ใน portfolios ใหบ้รรลเุป้าหมายการปล่อยคารบ์อนใหเ้ป็น
ศนูยภ์ายในปี 2020 หรือเรว็กว่านัน้12 

ตวัอย่างในฤดกูาลของการใชพ้รอ้กซ่ี (proxy) ปี 2021 จาก Center for 
Board Matters บนเวบของ  EY พบว่ า  “นักลงทุนต้อ งการ ให้
คณะกรรมการบริษัทช่วยบริษัทในการปรับกลยุทธ์ส  าหรับอนาคต  
ท่ีเนน้ความส าคัญของผูม้ีส่วนไดเ้สีย และการพิจารณาถึงผลกระทบ
ทางด้านสิ่ งแวดล้อมและสังคมจะเป็นสิ่ งส าคัญในการสร้าง 
ความมั่นคงและสรา้งคณุค่าในระยะยาว” 

“นักลงทุนมองความหลากหลายในแรงงานเป็นองคป์ระกอบหลักใน
การขับเคลื่อนการมีความคิดริเริ่มและผลการด าเนินงาน สิ่งนีส้  าคญั
อย่างมากในสภาพแวดลอ้มท่ีเต็มไปดว้ยพลังและมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอด ซึ่งเห็นได้จาก การหยุดชะงักของโมเดลธุรกิจอย่างต่อเน่ือง  
การเปลี่ยนความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และความเสี่ยงด้าน  
ความยั่งยืนท่ีเพิ่มสงูขึน้อย่างรวดเรว็”13 

รายงานท่ีโพสต์อยู่บน Harvard Law School’s Forum ในเรื่องการ
ก ากับดูแลกิจการ ไดม้ีการส ารวจนกัลงทุนสถาบนั 60 แห่ง ซึ่งมีมลูค่า
สินทรพัยภ์ายใตก้ารบริหารมากกว่า 38 ลา้นลา้นดอลล่าหส์หรฐั พบว่า
นกัลงทนุใหอ้นัดบั “การบรูณาการโอกาสดา้น ESG ท่ีมีสาระส าคญัเขา้
กับกลยุทธ”์ และ “ความหลากหลายของคณะกรรมการบรษิัท ผูบ้ริหาร 
และกลุ่มแรงงาน” เป็นตวัขบัเคลื่อนท่ีสูงสดุใน 3 อนัดบัแรกท่ีจะท าให้
กลยทุธป์ระสบความส าเรจ็ไดภ้ายในหา้ปีขา้งหนา้นี ้(โดยอยู่ในอนัดบัท่ี
สอง และสาม ตามล าดบั) นอกจากนี ้“ความเสี่ยงดา้นการเปลี่ยนแปลง
ของภูมิอากาศและข้อจ ากัดด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ ” เป็นภัย
คุ กคามต่ อความส า เ ร็ จของกลยุทธ์ ท่ี ถู กพูดถึ งมาก ท่ีสุด ใน 
สามอนัดบัแรก ตามรายงานของ EY14 

การน ากรอบโครงสร้างการควบคุม
ภายในแบบบูรณาการของ COSO 
ไปใช้ในการรายงาน ESG 

การค้นหามาตรฐานเร่ืองการรายงาน 
ESG ทีเ่ป็นหน่ึงเดียวไม่จ าเป็นต้องท าให้
องคก์รใช้แนวทางทีเ่ข้มงวดจนเกินไป 
ในการบริหารความเส่ียง ESG  The 
Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission’s 
(COSO’s) Internal Control–Integrated 
Framework (2013) ได้ให้พืน้ฐานส าหรับ
การประเมินระบบการควบคุมภายใน 

กรอบโครงสร้างนีเ้กิดขึน้ในปี 1992  
และมีการปรับปรุงในปี 2013  
กรอบโครงสร้างนีใ้ห้ค าจ ากัดความ 
การควบคุมภายในว่า “กระบวนการหรือ
ข้ันตอนการท างานทีเ่ป็นผลมาจาก
คณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคลากร
อ่ืนๆ ขององคก์ร ถูกออกแบบมาเพื่อ
ก่อให้เกิดความม่ันใจได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่า องคก์รจะสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค”์ 

กรอบโครงสร้างนีย้ังระบุถึงองคป์ระกอบ
ห้าอย่างที่สามารถน าไปใช้กับระบบการ
ควบคุมภายในทีไ่หนก็ได้ อันได้แก่ 
สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมิน
ความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูล
และการส่ือสาร และการเฝ้าติดตามผล 

นอกจากนี ้COSO และ World Business 
Council for Sustainable Development 
(WBCSD) ได้ตีพิมพเ์อกสารเร่ือง 
Applying Enterprise Risk Management 
to Environmental, Social and 
Governance-related Risks ในปี 2018  
ซึ่งเป็นแนวทางทีไ่ด้รับการออกแบบมา
เพื่อช่วยผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ความเส่ียงและความยั่งยืนน าแนวคิด
และกระบวนการในกรอบการบริหาร
ความเส่ียงท่ัวทัง้องคก์ร (ERM) ไปปรับ
ใช้กับความเส่ียงทีเ่ก่ียวข้องกับ ESG 
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ความกดดนัจากนักลงทุนเรื่อง ESG ที่เพิ่มสงูขึน้อย่างรวดเร็วนีเ้กิดขึน้มาภายในเวลาไม่เกินสองปีนับจาก

การประชุม CEO Roundtable ที่ทรงพลังได้ออกประกาศ “ค าแถลงเรื่องวัตถุประสงค์ขององค์กร 

(Statement on the Purpose of a Corporation)” ฉบับปรับปรุง  ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากไปยัง 

เรื่อง ESG15 ค าแถลงฉบบัใหม่นีไ้ดม้ีการลงนามโดย CEO ของธุรกิจ 181 ธุรกิจที่ใหญ่ที่สดุและทรงอิทธิพล

ที่สุดในโลก ซึ่งเปลี่ยนจากวัตถุประสงคท์ี่เนน้เรื่องผูถื้อหุน้เป็นหลกั (องคก์รคงอยู่ ก็เพื่อผูถื้อหุน้เป็นหลกั) 

เปลี่ยนเป็นเพื่อผลประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ (เช่น ลูกคา้ พนกังาน ผูจ้ดัหาสินคา้และบรกิารใหก้บั

ธุรกิจ ชมุชน และผูถื้อหุน้) 
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บทสรุป 

 
 

ESG เป็นเร่ืองทีห่ลีกเลี่ยงไม่ได้ และความเสี่ยงทีเ่ก่ียวข้องก็สูงขึน้ 

ผู้น าภาคธุรกิจและภาครัฐได้ตระหนักถึงความส าคัญของ ESG มากขึน้เร่ือยๆ ว่า เป็นสิ่งที่องคก์ร 
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได ้ความอยู่รอดและอยู่ดีขององคก์รนัน้ไม่เพียงแต่ผูกอยู่กบักลยทุธแ์ละเกณฑว์ดัทาง
การเงิน แต่ผูกอยู่กบัเรื่องที่สะทอ้นถึงมมุมองดา้นสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และการก ากบัดแูลดว้ย แนวทางแบบ
องค์รวมนีเ้ป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ส  าหรับการสรา้งคุณค่าในระยะยาว  ดังนั้น การวางแผนกลยุทธ์  
การบรหิารความเสี่ยง และการใหค้วามเชื่อมั่นที่เก่ียวขอ้ง จะตอ้งรวมถึงองคป์ระกอบทัง้สี่ดา้นนีด้ว้ย 

หนึ่งในมาตรวัดการเจริญเติบโตด้าน ESG คือ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติเรื่องจักรวาลความเสี่ยง  
(risk universe) ที่เก่ียวข้อง  รายงาน OnRisk 2021 ที่ตีพิมพ์โดย IIA ในเดือนกันยายน ปี 2020 พบว่า 
คณะกรรมการบริษัท กลุ่มผูบ้ริหารระดับหัวหนา้สูงสุด และผูต้รวจสอบภายในยังไม่เห็นว่า ความยั่งยืน 
(ESG) เป็นประเด็นที่มีนัยส าคัญ และถ้าพูดให้ลึกลงไปแล้ว ความยั่งยืนนั้นโดยรวมแล้ว ถูกมองว่า  
มีความเก่ียวขอ้งที่นอ้ยที่สดุในรายงานความเสี่ยง 11 ขอ้ที่ไดร้บัการพิจารณาอยู่ในรายงาน 

นี่ก าลงัเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นไดช้ดั 

จากความเคลื่อนไหวดา้นความยุติธรรมทางสงัคมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศท าใหก้าร
จัดล าดับความส าคัญขององคก์รเปลี่ยนไป  นักลงทุนและทางการผูคุ้มกฎไดเ้รียกรอ้งองคก์รทัง้หลายให้
รายงานต่อสาธารณชนในเรื่องกลยุทธท์าง ESG พนัธะสญัญา และการด าเนินการ  จากการรายงาน ESG 
บริษัทที่น าขอ้พิจารณาดา้น ESG ไปบูรณาการกบักลยุทธท์างธุรกิจและวิธีปฏิบติัในการบริหารความเสี่ยง
ไดอ้ย่างมีประสิทธิผล จะสามารถสื่อสารไดว้่า ขอ้พิจารณาเหล่านัน้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจและเก่ียวขอ้งกบั
ผูม้ีสว่นไดเ้สียของตนอย่างไร16 

ความสามารถขององคก์รในการรายงานนีข้ึน้อยู่กับการออกแบบและความมีประสิทธิผลของการควบคมุ

ภายในในดา้นการท าบญัชี การรายงาน และการสื่อสารขอ้มลู  การใชค้วามเขม้งวดที่เป็นระบบเดียวกนัใน

การวดั การยืนยนัความถูกตอ้ง การจดัการ และการรายงานขอ้มลูความยั่งยืนที่มีสาระส าคญัที่โดยปกติใช้

กบัการรายงานทางการเงิน จะน าองคก์รไปสูค่วามเชื่อมั่นขององคก์รและนกัลงทนุ /ผูม้ีส่วนไดเ้สียที่มากขึน้ 

คณุค่าขององคก์ร และความมีประสิทธิผลของตลาดทนุที่เพิ่มขึน้17  
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และเฉกเช่นเดียวกับการจัดท ารายงานทางการเงิน การใหค้วามเชื่อมั่นที่เที่ยงธรรมและเป็นอิ สระโดย

ตรวจสอบภายใน ควรเป็นสว่นส าคญัของค าตอบนัน้ 
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เกี่ยวกับสมาคม 

สมาคมผูต้รวจสอบภายใน (IIA) เป็นหน่วยงานดา้นการตรวจสอบภายในที่ไดร้บัการยอมรบัอย่างกวา้งขวางในการเป็นผูใ้หก้ารสนับสนุน  
ผูใ้หค้วามรู ้และผูก้ าหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบตัิต่างๆ และวุฒิบตัรรบัรองคุณวุฒิต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับวิชาชีพตรวจสอบภายใน สมาคม
ก่อตั้งขึน้ในปีพ.ศ. 2484 ในปัจจุบัน IIA ไดใ้หบ้ริการสมาชิกมากกว่า 200,000 คน จากมากกว่า 170 ประเทศและดินแดน ส านักงานใหญ่ 
ของสมาคมตัง้อยู่ที่เลคแมรี่ (Lake Mary) มลรฐัฟลอริดา สหรฐัอเมริกา ส าหรบัขอ้มลูเพ่ิมเติมโปรดเยี่ยมชม www.globaliia.org 

ข้อความปฏิเสธความรับผดิชอบ 

IIA ตีพิมพ์เอกสารนี ้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ค าตอบที่ชัดเจนที่สุ ด 
ส าหรบัสถานการณเ์ฉพาะแต่ละสถานการณ ์ดงันัน้ จึงมีวตัถุประสงคเ์พียงเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานเท่านัน้ IIA จึงใคร่แนะน าให้
ท่านขอค าปรกึษาจากผูเ้ช่ียวชาญอิสระซึ่งมีความรูเ้กี่ยวขอ้งโดยตรงกบัสถานการณเ์ฉพาะนัน้ๆ IIA จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อการที่ผูใ้ดก็ตามเช่ือ
และอาศยัค าแนะน านีแ้ต่เพียงอย่างเดียว 
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