
 

 

สาระส าคญั: ลกัษณะเฉพาะของการสอบทานธุรกจิ 

 

การสอบทานธุรกจิเป็นการป้องกนั 

วตัถุประสงคข์องการสอบทานธรุกจิเป็นเร ือ่งทีม่าเป็นอนัดบัแรกและส าคญัในการหลกีเลีย่งการกอ่หรอืมสี่วนรว่มกอ่ผลกระทบเ

ชงิลบต่อผูค้น สิง่แวดลอ้ม และสงัคม และเพือ่ป้องกนัไม่ใหเ้กดิผลกระทบเชงิลบซึง่มีสว่นเชือ่มโยงโดยตรงกบัการด าเนินงาน 

ผลติภณัฑ ์ หรอืบรกิาร ผ่านความสมัพนัธท์างธรุกจิต่างๆ เมื่อไม่สามารถหลกีเลีย่งการมสี่วนรว่มในผลกระทบเชงิลบ 

การสอบทานธรุกจิควรชว่ยใหก้จิการสามารถบรรเทา ป้องกนัการเกดิซ า้ และฟ้ืนฟูผลกระทบเมื่อมสี่วนเกีย่วขอ้ง  

การสอบทานธุรกจิเกีย่วขอ้งกบักระบวนการและวตัถปุระสงคอ์นัหลากหลาย 

แนวคดิของการสอบทานธรุกจิภายใตแ้นวทาง OECD ส าหรบับรรษทัขา้มชาต ิ (MNE) 

เกีย่วขอ้งกบักลุม่กระบวนการเชือ่มโยงเพือ่การระบุ ป้องกนั และบรรเทาผลกระทบเชงิลบ ตดิตามการด าเนินงานและผลลพัธ ์

และสือ่สารเกีย่วกบัการรบัมือกบัผลกระทบเชงิลบทีเ่กดิขึน้โดยค านึงถงึการด าเนินงานของกจิการ ห่วงโซอุ่ปทานของตน 

และความสมัพนัธท์างธรุกจิอืน่ๆ     

การสอบทานธรุกจิควรมสี่วนส าคญัในการตดัสนิใจและการจดัการกบัความเสีย่งขององคก์ร 

ในแง่นีเ้ราสามารถสรา้งกระบวนการสอบทานธรุกจิ (แมจ้ะกวา้งกว่า) กระบวนการสอบทานธรุกจิแบบเดมิๆ หรอืแบบ 

"รูจ้กัคู่คา้ของตน" (KYC)  การใช ้ RBC 

กบัในนโยบายและระบบการจดัการชว่ยใหก้จิการสามารถป้องกนัผลกระทบเชงิลบต่อปัญหา RBC 

และยงัรองรบัการสอบทานธรุกจิทีม่ปีระสทิธภิาพโดยอธบิายกลยุทธข์องกจิการ สรา้งศกัยภาพของพนักงาน 

สรา้งความมั่นใจว่ามทีรพัยากรทีเ่พยีงพอ และสือ่สารดว้ยความชดัเจนจากฝ่ายบรหิารระดบับน   

การสอบทานธุรกจิสอดคลอ้งกบัความเสีย่ง (ตามความเสีย่ง) 

การสอบทานธรุกจิมีพืน้ฐานอยู่บนความเสีย่ง 

มาตรการทีก่จิการจะด าเนินการสอบทานธรุกจิจะตอ้งสอดคลอ้งกบัความรา้ยแรงและความเป็นไปไดใ้นการเกดิผลกระทบเชงิลบ 

เมื่อความเป็นไปไดแ้ละความรา้ยแรงของผลกระทบเชงิลบมสีูง การสอบทานธรุกจิก็ควรครอบคลมุมากขึน้เชน่กนั 

การสอบทานธรุกจิควรถูกปรบัใหเ้ขา้กบัลกัษณะของผลกระทบเชงิลบเกีย่วกบัปัญหา RBC เชน่ ปัญหาสทิธมินุษยชน 

สิง่แวดลอ้ม และการทุจรติ 

ซึง่น่ีเกีย่วขอ้งกบัการออกแบบวธิกีารระบุความเสีย่งและค านึงถงึความเสีย่งเหล่านีว่้ามีผลต่อกลุม่ต่างๆ อย่างเชน่ 

การใชมุ้มมองทางเพศในการสอบทานธรุกจิ อย่างไรบา้ง   
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การสอบทานธุรกจิอาจเกีย่วขอ้งกบัการจดัล าดบัความส าคญั (ตามความเสีย่ง) 

เมื่อไม่สามารถเอ่ยถงึผลกระทบทีร่ะบุไวท้ ัง้หมดไดใ้นคร ัง้เดยีว 

กจิการควรจดัล าดบัผลกระทบทีจ่ะด าเนินการตามความรา้ยแรงและความเป็นไปไดใ้นการเกดิผลกระทบเชงิลบ 

เมื่อมีการระบุและรบัมือกบัผลกระทบทีส่ าคญัทีสุ่ดแลว้ กจิการควรหนัไปแกไ้ขผลกระทบอืน่ๆ ทีส่ าคญันอ้ยกว่า 

เมื่อกจิการกอ่หรอืมสี่วนรว่มกอ่ผลกระทบเชงิลบในประเด็น RBC 

กจิการควรจะหยุดกจิกรรมทีก่อ่หรอืมสี่วนรว่มกอ่ผลกระทบและใหค้วามรว่มมือหรอืรว่มมือในการฟ้ืนฟู 

กระบวนการของการจดัล าดบัความส าคญัจะเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และในบางกรณีอาจมีผลกระทบเชงิลบใหม่ๆ 

หรอืทีเ่รง่ด่วนเกดิขึน้และถูกจดัล าดบัความส าคญัไวอ้นัดบัตน้ๆ กอ่นทีจ่ะหนัไปจดัการกบัผลกระทบทีส่ าคญันอ้ยกว่า 

ในกรณีของการจดัล าดบัส าคญัของความเสีย่งต่อเร ือ่งสทิธมินุษยชน ความรา้ยแรงของผลกระทบเชงิลบทีอ่าจเกดิขึน้ เชน่ 

ทีซ่ ึง่มีการตอบสนองล่าชา้จะท าใหไ้รท้างแกผ้ลกระทบ เป็นปัจจยัทีโ่ดดเด่นในการตอบสนองการจดัล าดบัความส าคญั  

การสอบทานธุรกจิเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ 

กระบวนการสอบทานธรุกจิน้ันไม่คงที ่ แต่เป็นไปอย่างต่อเน่ือง ตอบสนอง และมีการเปลีย่นแปลง 

ซึง่รวมถงึวงจรผลสะทอ้นกลบัเพือ่ใหก้จิการสามารถเรยีนรูจ้ากสิง่ทีไ่ดผ้ลและสิง่ทีไ่ม่ไดผ้ล 

กจิการควรมีเป้าหมายทีจ่ะปรบัปรุงระบบและกระบวนการของตนอย่างกา้วหนา้เพือ่หลกีเลีย่งและรบัมือผลกระทบเชงิลบต่างๆ 

ผ่านกระบวนการสอบทานธรุกจิ 

กจิการควรจะสามารถตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิขึน้ในรายละเอยีดความเสีย่งไดอ้ย่างเพยีงพอตามกรณีทีเ่ปลีย่นไ

ป (เชน่ การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งกฎระเบยีบของประเทศ ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้อย่างเรง่ด่วนในภาคส่วน 

การพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ หรอืความสมัพนัธใ์หม่ทางธรุกจิ) 

การสอบทานธุรกจิไมบ่่ายเบีย่งความรบัผดิชอบ 

ในความสมัพนัธท์างธรุกจิ กจิการแต่ละรายมีความรบัผดิชอบของตนเองในการระบุและรบัมือผลกระทบเชงิลบต่างๆ 

ขอ้แนะน าในการสอบทานธรุกจิของแนวทาง OECD ส าหรบั MNE 

ไม่ไดม้ีวตัถุประสงคเ์พือ่บ่ายเบีย่งความรบัผดิชอบจากภาครฐับาลไปยงักจิการ 

หรอืจากกจิการซึง่กอ่หรอืมสี่วนรว่มกอ่ผลกระทบเชงิลบไปยงักจิการทีเ่ช ือ่มโยงโดยตรงกบัผลกระทบเชงิลบผ่านความสมัพนัธ ์

ทางธรุกจิของตน แต่จะแนะน าใหก้จิการแต่ละรายรบัมือกบัความรบัผดิชอบของตนโดยค านึงถงึผลกระทบเชงิลบต่างๆ 

ในกรณีทีผ่ลกระทบเชือ่มโยงโดยตรงกบัการด าเนินงาน ผลติภณัฑ ์ หรอืบรกิารของกจิการ 

กจิการควรใชอ้ านาจต่อรองในการเปลีย่นแปลงผลกระทบดว้ยตนเองหรอืดว้ยการท างานรว่มกบัผูอ้ืน่ในขอบเขตทีเ่ป็นไปได ้
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การสอบทานธุรกจิเกีย่วขอ้งกบัมาตรฐานของ RBC ทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

แนวทางของ OECD  ส าหรบั MNE มหีลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานของการด าเนินธรุกจิอย่างมีความรบัผดิชอบ (RBC) 

ทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและมาตรฐานทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

ซึง่ระบุว่าการเคารพกฎหมายในเขตอ านาจของรฐัทีก่จิการด าเนินการและ/หรอืมีภูมลิ าเนาอยู่เป็นขอ้ควรปฏบิตัอินัดบัแรกของ

กจิการ การสอบทานธรุกจิสามารถชว่ยใหก้จิการต่างๆ 

สามารถจบัตาดูขอ้ผูกพนัทางกฎหมายของตนในเร ือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวทางของ OECD ส าหรบั MNE ได ้

ในประเทศทีก่ฎหมายภายในประเทศและกฎระเบยีบต่างๆ ขดัแยง้กบัหลกัการและมาตรฐานของแนวทาง OECD ส าหรบั MNE 

การสอบทานธรุกจิยงัชว่ยใหก้จิการเคารพแนวทาง OECD ส าหรบั MNE 

อย่างเต็มขอบเขตโดยไม่ละเมิดกฎหมายภายในประเทศ 

นอกจากนีก้ฎหมายภายในประเทศในบางกรณียงัอาจตอ้งการใหก้จิการด าเนินการในประเด็น RBC ทีเ่ฉพาะ 

(อย่างกฎหมายเกีย่วกบัปัญหาเฉพาะของ RBC เชน่ การตดิสนิบนต่างประเทศ การคา้ทาสยุคใหม่ 

หรอืแรธ่าตุจากพืน้ทีซ่ ึง่ไดร้บัผลกระทบจากความขดัแยง้และมีความเสีย่งสูง)  

การสอบทานธุรกจิเหมาะกบัรูปการณต์่างๆ ของกจิการ 

ลกัษณะและขอบเขตของการสอบทานธรุกจิอาจไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัต่างๆ เชน่ ขนาดของกจิการ 

บรบิทของการด าเนินงาน รูปแบบธรุกจิ ต าแหน่งในหว่งโซอุ่ปทาน และลกัษณะของผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 

กจิการขนาดใหญซ่ึง่มีขอบเขตการด าเนินงานทีก่วา้งขวางและผลติภณัฑห์รอืบรกิารหลายๆ 

อย่างอาจตอ้งมีระบบทีเ่ป็นแบบแผนและครอบคลุมกว่ากจิการขนาดย่อมทีม่ีชว่งผลติภณัฑห์รอืบรกิารจ ากดัเพือ่ระบุและจดัการ

กบัความเสีย่งไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ  

การสอบทานธุรกจิสามารถปรบัเปลีย่นเพือ่จดัการกบัขอ้จ ากดัในการท างานรว่มกบัความสมัพนัธท์างธุรกจิได ้

กจิการอาจตอ้งเผชญิกบัขอ้จ ากดัในทางปฏบิตัแิละทางกฎหมายในความสามารถทีจ่ะมีอทิธพิลหรอืผลต่อความสมัพนัธท์างธรุ

กจิในการหยุด ป้องกนั หรอืบรรเทาผลกระทบเชงิลบในประเด็น RBC หรอืเยยีวยาผลกระทบเหล่านี ้กจิการโดยเฉพาะ SME 

อาจไม่มีอ านาจทางการตลาดทีม่ีอทิธพิลต่อความสมัพนัธท์างธรุกจิของตนดว้ยตนเอง 

กจิการสามารถเอาชนะความทา้ทายเหล่านีใ้นการมีอทิธพิลต่อความสมัพนัธท์างธรุกจิผ่านการจดัการสญัญา 

ขอ้ก าหนดคุณสมบตัลิ่วงหนา้ การออกเสยีงแบบรวมอ านาจ (voting trust) ใบอนุญาตหรอืสญัญาสมัปทาน 

และยงัผ่านความพยายามรว่มกนัในการรวบรวมอ านาจต่อรองในสมาคมอุตสาหกรรมหรอืโครงการขา้มภาคส่วนอกีดว้ย  
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การสอบทานธุรกจิไดร้บัแจง้โดยขอ้ตกลงกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีเป็นคนหรอืกลุ่มคนทีม่ีผลประโยชนท์ีอ่าจไดร้บัผลกระทบจากกจิกรรมต่างๆ ของกจิการ 

การมีส่วนรว่มของผูม้ีสว่นไดส้่วนเสยีมลีกัษณะการสือ่สารสองทาง 

ซึง่รวมถงึการแบ่งปันขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งทีต่อ้งการอย่างทนัท่วงทแีกผู่ม้สี่วนไดส้่วนเสยีในการแจง้ถงึการตดัสนิใจในรูปแบบทีพ่วก

เขาสามารถเขา้ใจและเขา้ถงึไดเ้พือ่ท าใหม้คีวามหมาย การมีสว่นรว่มเกีย่วขอ้งกบัความเชือ่มั่นทีด่ขีองทุกฝ่าย 

การมีส่วนรว่มทีม่ีความหมายกบัผูม้ีส่วนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งน้ันส าคญัตลอดกระบวนการสอบทานธรุกจิ 

โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อองคก์รอาจกอ่หรอืสนับสนุน หรอืกอ่ใหเ้กดิหรอืมีส่วนท าใหเ้กดิผลกระทบเชงิลบ 

การมีส่วนรว่มกบัผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสยีและผูถ้อืสทิธิท์ีไ่ดร้บัผลกระทบหรอือาจไดร้บัผลกระทบจะมีความส าคญั ตวัอย่างเชน่ 

การขึน้อยู่กบัลกัษณะของผลกระทบเชงิลบทีไ่ดร้บัการรบัมือ 

ซึง่อาจรวมถงึการเขา้รว่มและแบ่งปันผลลพัธข์องการประเมินสถานที ่ การพฒันามาตรการลดความเสีย่ง 

การตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง และการออกแบบกลไกการรอ้งทุกข ์ 

การสอบทานธุรกจิเกีย่วขอ้งกบัการสือ่สารทีเ่ป็นไปอย่างต่อเน่ือง 

การสือ่สารขอ้มูลเร ือ่งกระบวนการสอบทานธรุกจิ ผลลพัธ ์ และการวางแผน 

ลว้นเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการสอบทานธรุกจิเอง ซึง่ชว่ยใหก้จิการสรา้งความเชือ่มั่นในการด าเนินการ การตดัสนิใจ 

และแสดงใหเ้ห็นถงึเจตนาด ี บรษิทัควรค านึงถงึวธิรีะบุและรบัมือกบัผลกระทบเชงิลบตามจรงิหรอืทีอ่าจเกดิขึน้ 

และควรสือ่สารใหส้อดคลอ้งกนั กลุม่เป้าหมาย (เชน่ ผูถ้อืหุน้ นักลงทุน ผูบ้รโิภค ฯลฯ) ควรจะสามารถเขา้ถงึขอ้มูลไดง่้าย 

และควรจะมีขอ้มูลเพยีงพอทีจ่ะแสดงใหเ้ห็นถงึการตอบสนองต่อผลกระทบของกจิการอย่างเหมาะสม 

ควรด าเนินการสือ่สารโดยค านึงถงึการรกัษาความลบัทางการคา้ และการแข่งขนั หรอืเร ือ่งความปลอดภยัอืน่ๆ กลยุทธต่์างๆ 

อาจเป็นประโยชนใ์นการสือ่สารภายในขอบเขตทีเ่ป็นไปไดโ้ดยเคารพเร ือ่งการรกัษาความลบั  


