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Anti-Corruption and Good Governance
กับผูบ้ ริหารยุคดิจิทลั
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1 พฤศจิกายน 2562
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About IOD
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IOD Vision and Mission
MISSION

VISION

“ IOD is Recognized Internationally
for Promoting Directorship to a
Professional Level Leading to
the Sustainable Growth
of Thai Companies”
“ Boardroom Excellence for
Sustainable Growth”

“ Develop and Support Company
Directors to Implement Good
Corporate Governance”

Established in 1999
as a Not-for-Profit and
Membership Organization

IOD Strategy 2019-2021
ESG
STANDARDSETTER

BOARDROOM
VOICE FOR
CHANGE

THOUGHT
LEADERSHIP

Enhance and strengthen
governance practices for
sustainable growth

Amplify boardroom
voices for sustainable
businesses, capital
market and society

Prepare boardrooms to
address uncertainties
with thought-provoking
issues and trends

“ Enable and engage company
directors to create value for the
company and implement corporate
sustainability practice for the benefit of
capital market and society”
MEMBER SOLUTION
PLATFORM
Be a solution platform that
help members address
their boardroom
challenges and inspire
them to learn from one
another
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CG Now
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The Changing Corporate Governance Landscape
1. CG’s focus shifts from shareholders to stakeholders.

 Max shareholders’ wealth
 Short-term financial focus,
corporate success
= share price

 Sustainable company’s
health
 Long term sustainable
value creation

Corporate governance to build confidence
to shareholders is not enough
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The Changing Corporate Governance Landscape
2.1 Demand for better CG are now broadened: Regulators
Governance Outcome
CG Principles 2012
Building
confidence
1. Respect Shareholder Rights
2. Equitable Treatment
3. Role of Stakeholders
4. Disclosure
5. Board Responsibilities

CG Code 2017
Creating
sustainable
value
1. Competitiveness and
Performance with Long-term
Perspective
2. Ethical and Responsible
Business
3. Good Corporate Citizen
4. Corporate Resilience
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The Changing Corporate Governance Landscape
2.1 Demand for better CG are now broadened: Regulators
Board’s Roles and Responsibilities – CG Code by SEC
N Board Leadership
N Sustainability
N Innovation and Responsible Stakeholders

Source: หลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี สําหรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 ก.ล.ต. – Download ได้ท่ี www.sec.or.th
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The Changing Corporate Governance Landscape
2.2 Demand for better CG are now broadened: Institutional investors

Investment Governance Code
(Stewardship Code)

Institutional Investors
Strengthen Long-Term
Value to Clients through
Engagement with
Investees

Drive for LT value to clients

Creating
sustainable
value
•
•
•
•
•
•
•

Institution
Investors

Active monitoring
Escalating engagement
Voting
Collective action
Investment policy
Handling conflict of interest
Reporting compliance
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The Changing Corporate Governance Landscape
3. CG has now become a competitive force for business.

ผล Corporate Governance Report กับ ปัจ จัย การลงทุน

หลัก เกณฑ์ก ารลงทุน และ
รายชื่อ หลัก ทรัพย์ที่ล งทุน ได้ข องกองทุน รวมธรรมาภิบาลไทย

ทีม่ า: www.cgfundthailand.com
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The Changing Corporate Governance Landscape
กรณี ต วั อย่า ง Unilever
Driving sustainable growth with the Unilever
Sustainable Living Plan (แผนการดํารงชีวิ ต อย่างยังยื
่ น)

เป้ า หมาย
หลัก

ลดผลกระทบต่อ
ส่งเสริ ม ให้ค น
สิ่ งแวดล้อ มจาก
มากกว่า 1 พัน ล้าน
ผลิ ต ภัณ ฑ์ล งครึ่งหนึ่ ง
มีส ขุ ภาพดีข ึน้

ปรับ ปรุงโภชนาการของสิ น ค้า

เสริ ม สร้างชีวิ ต
ความเป็ น อยู่ข อง
ผูค้ นหลายล้าน

ส่งเสริ ม ความเท่า เทีย มของสตรี

วัต ถุดิ บ จากแหล่งผลิ ต ที่ย งยื
ั่ น
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The Changing Corporate Governance Landscape
กรณี ต วั อย่าง IKEA

“ Better life for more people”
สร้างแรงบันดาลใจและทําให้ผคู ้ นมีชีวิตที่ยั ่งยืน

เป้ า หมาย

• การใช้ว สั ดุหมุน เวีย นและวัส ดุร ีไซเคิ ล
• กํา จัด ขยะที่เกิ ด จากการดํา เนิ น งาน
• เปลี่ย นวิ ธ ีก ารออกแบบสิ น ค้า และบริ ก ารที่ช่ว ยยืด อายุก ารใช้งาน

สร้า งโอกาสในการทํางานให้
ผูค้ นทัวโลก
่

ฝ้ า ยและไม้จ ากแหล่งผลิ ต ที่ย งยื
ั่ น

เปลี่ย นสิ น ค้า ทัง้ หมดใน
แผนกโคมไฟและ
หลอดไฟเป็ น LED
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Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR

IOD
โดยได้รบั การสนับสนุ นจาก ตลท.
ประเมินทุกปี
ดําเนิ น การโดย
เพื่อ

เพือ่ ส่งเสริมและยกระดับ CG ของ
บจ. ไทย ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

ประเมินบจ. ไทย ทัง้ ใน SET และ MAI
ประเมิ น ยกเว้น บจ. ทีเ่ ข้าเงือ
่ นไขตามทีก่ าํ หนด
รายละเอียดเพิม่ เติม: www.thai-iod.com

Rights of Shareholders (15%)

Equitable Treatment of
Shareholders (10%)
Disclosure and
Transparency (20%)

เกณฑ์ป ระเมิ น
5 หมวด
241 ข้อ

Role of
Stakeholders
(20%)
Board
Responsibilities (35%)

ประเมิ น จากข้อ มูล ที่ บจ. เปิ ดเผยต่อ สาธารณะ และ
เป็ น ข้อ มูล ที่ผลู้ งทุน ทัวไปสามารถเข้
่
าถึงได้
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ผลการสํา รวจ CGR ปี 2549-2562
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หมายเหตุ : ปี 2550 เป็ นปี ทเ่ี ว้นการสํารวจเนื่องจากมีการปรับเกณฑ์ใหม่
ปี 2552 เป็ นปี ทท่ี าํ การสํารวจเพียง 290 บริษทั เท่านัน้
ปี 2554 และ 2557 มีการเพิม่ หลักเกณฑ์ใหม่ในการสํารวจ

ประเมินด้วยหลักเกณฑ์เดียวกัน
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เปรีย บเทีย บผลการสํา รวจ CGR ปี 2561 กับ 2562
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82%

100

100

94%

92%

38

81
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Overall

100

81%

86%

58

45

ปี 2018

100

ปี 2018

A. Rights of
Shareholders

48
19

92

ปี 2018

B. Equitable
Treatment of
Shareholders

80

ปี 2018

C. Role of
Stakeholders

85

ปี 2018

96

75%
35

72

ปี 2018

D. Disclosure
E. Board
and
Responsibilities
Transparency
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Top 5 Most Improved – Role of Stakeholders
(% Change of Excellent Score = 10%+)

1

การให้ค วามรูแ้ ก่พนัก งานเรือ่ งสิ่ งแวดล้อ ม 21%
2

นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
ความปลอดภัย ของพนัก งาน 14%

3

รายงานการพัฒ นาที่ย งยื
ั่ น
ตามมาตรฐาน GRI 13%
ตัวเลข % ด้านหลัง คือ % Change ของคะแนน Excellent เทียบปี 2561 และ 2562

4

นโยบายและแนวปฏิบตั ิ
เกีย่ วกับการพัฒ นาความรู้
ของพนัก งาน 13%

5

นโยบายและแนวปฏิบตั ิ
เกีย่ วกับเจ้า หนี้ 10%
16

Top 5 Most Improved – Disclosure and Transparency
(% Change of Excellent Score = 10%+)

01

เปิ ดเผยว่ า ได้ ป ฏิ บัติ ต าม หลัก การ กํา กับ ดู แ ล กิ จการที่ ด ี
หรือ ไม่ 43%

03
02

วัต ถุป ระสงค์/เป้ า หมายระยะยาวของบริษทั 15%

ข้อ มูล กรรมการเกีย่ วกับ
การดํารงตําแหน่ งครัง้ แรก
และการแยกบริ ษั ท จด
ทะเบียนและบริษทั ทัวไปที
่ ่
กรรมการดํ า รงตํ า แหน่ ง
04
16%
ข้อมูลการพัฒ นาและฝึ กอบรมของ
กรรมการแต่ล ะคนในปี ที่ผา่ นมา 15%
ตัวเลข % ด้านหลัง คือ % Change ของคะแนน Excellent เทียบปี 2561 และ 2562
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ตัว ชี้ว ดั ผลการดําเนินงาน
ข อ ง บ ริ ษั ท ที่ ไ ม่ ใ ช่
การเงิน 14%
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Top 5 Most Improved – Board Responsibilities
(% Change of Excellent Score = 20%+)
นโยบายค่า ตอบแทนของ CEO ทัง้
ระยะสัน้ และระยะยาว รวมถึงตาม
ผลการปฏิบตั งิ านของ CEO 68%

1
คณะกรรมการได้พจิ ารณา
ทบทวนวิ ส ยั ทัศ น์ แ ละ
ภารกิ จ ของบริ ษทั ทุก ปี 32%

คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
แต่งตัง้ และเสนอเลิ ก จ้า งผูส้ อบ
บัญ ชีภายนอก 23%

2 3 4
คณะกรรมการได้ติ ด ตาม
ดูแ ลให้ม ีก ารนํา กลยุทธ์ไป
ปฏิบ ตั ิ ใ ห้เกิ ด ผล 29%

ตัวเลข % ด้านหลัง คือ % Change ของคะแนน Excellent เทียบปี 2561 และ 2562

5
กรรมการที่ไม่เป็ น
ผูบ้ ริ หารได้จ ดั ให้ม ีก าร
ประชุม ระหว่า งกัน เอง
25%
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CG in the Future
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TOP SIX GLOBAL CG TRENDS
Greater oversight of strategy, risk, succession planning
and compensation
Effective board composition and refreshment
Digital disruption and cybersecurity preparedness
Deeper focus on corporate culture as a strategic asset
Increased focus on stakeholder accountability and
engagement
Greater focus on long-term value creation
Source: Adapted from 1) On the 2019 Board Agenda, KPMG 2) Global and Regional Trends in Corporate
Governance for 2019, Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation
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Toward Boardroom Excellence
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Towards Boardroom Excellence
• Board engagement
• Diverse perspectives
• Board behavior – Care, Curious and
Courageous
Courageous…
Curious…
Care…

like a parent

like a startup

like a child
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Thank you
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