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การส่่งเส่ริมบทบาทของส่ตรีในระดัับคณะกรรมการบริษััท และการพััฒนาองค์ความร้�

ดั�านความเส่มอภาคทางเพัศในตลาดัทุน 

สำำานัักงานัคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์์และตลาดหลักทรัพย์์ หรือ สำำานัักงานั ก.ล.ต. คือหนั่วย์งานัภาครัฐท่�ม่หนั้าท่�สำ่งเสำริม พัฒนัา 

และกำากับดูแลตลาดทุนั ตั�งแต่เรื�องการระดมทุนัเพื�อผูู้้ประกอบธุุรกิจ สำินัค้าและบริการ ไปจนัถึึงการกระทำาอันัไม่เป็นัธุรรมในัตลาดทุนั 

นัับตั�งแต่ช่่วงก่อตั�งในัปี พ.ศ. 2535 สำำานัักงานั ก.ล.ต. มุ่งเนั้นัการทำางานัอย์่างโปร่งใสำ ม่การวางรากฐานัด้านัธุรรมาภิบาลท่�ด่ เพื�อการ

ขัับเคลื�อนัสำู่ความย์ั�งย์ืนัมาอย์่างต่อเนัื�อง ซึ่ึ�งรวมถึึงสำิทธุิมนัุษย์ช่นัและความเสำมอภาคทางเพศ

ในัปี พ.ศ. 2562 สำำานัักงานั ก.ล.ต. ได้รับมอบหมาย์จากคณะรัฐมนัตร่ (ครม.) ตามแผู้นัปฏิิบัติการระดับช่าติว่าด้วย์ธุุรกิจกับสำิทธุิมนัุษย์ช่นั 

ระย์ะท่� 1 (พ.ศ. 2562 – 2565) ในัการสำนัับสำนัุนัและสำร้างความรู้ความเขั้าใจเรื�องธุุรกิจกับสำิทธุิมนัุษย์ช่นั โดย์นัำาหลักการช่่�แนัะขัอง

สำหประช่าช่าติว่าด้วย์ธุุรกิจกับสำิทธุิมนัุษย์ช่นัมาปรับใช่้ โดย์การดำาเนัินัการดังกล่าวเป็นักลไกหนัึ�งท่�ช่่วย์สำ่งเสำริม สำนัับสำนัุนั และผู้ลักดันั

บริษัทจดทะเบ่ย์นั และผูู้้ประกอบธุุรกิจในัตลาดทุนัไทย์ให้คำานัึงถึึงสำิทธุิมนัุษย์ช่นัและความเสำมอภาคทางเพศ โดย์ย์กตัวอย์่างถึึงผู้ลสำำารวจ

ขัองสำำานัักขั่าว The Guardian เปิดเผู้ย์ว่า ธุุรกิจม่โอกาสำจะประสำบความสำำาเร็จมากย์ิ�งขัึ�นั หากองค์กรนัั�นัม่ความหลากหลาย์ขัองบุคลากร 

โดย์เฉพาะในัระดับผูู้้บริหาร1

ด้วย์เหตุนั่� สำำานัักงานั ก.ล.ต. จึงต้องการสำ่งเสำริมให้บริษัทท่�จดทะเบ่ย์นัในัตลาดทุนันัั�นัม่ความหลากหลาย์ในัระดับคณะกรรมการบริษัท 

ตลอดจนัผูู้้บริหาร ไม่ว่าจะเป็นัความหลากหลาย์ทางความคิด สำาขัาอาช่่พ และแนั่นัอนัว่าเรื�องเพศ

โดย์สำิ�งท่�สำำานัักงานั ก.ล.ต. ทำาเพื�อเสำริม

ความเสำมอภาคทางเพศให้เขั้มแขั็งทั�ง

ภาย์ในัและภาย์นัอกองค์กร สำามารถึ

จำาแนักได้ดังนั่�

 1. เพัิ�มบทบาทส่ตรีในระดัับผู้้�นำาองค์กร 

ในัปี 2565 สำำานัักงานั ก.ล.ต. เช่ิญช่วนัให้บริษัททั�งหลาย์ในัตลาดทุนัสำ่่งเสำริมความหลากหลาย์ด้วย์การกำาหนัดเป้าหมาย์ว่า ‘ร้อย์ละ 30 

ขัองบริษัทจดทะเบ่ย์นั ม่กรรมการสำตร่อย์่างนั้อย์ร้อย์ละ 30’ ซึ่ึ�งถึือเป็นัครั�งแรกท่�ม่การกำาหนัดเป้าหมาย์เพื�อความหลากหลาย์อย์่างเป็นั

รูปธุรรมในัตลาดทุนั

อย์่างไรก็ตาม สำำานัักงานั ก.ล.ต. เล็งเห็นัว่า แม้จะกำาหนัดเป้าหมาย์ไว้แล้ว แต่ตัวเลือกขัองสำตร่ท่�ม่ความพร้อมและโอกาสำท่�จะได้รับ

การแต่งตั�งให้เป็นักรรมการขัองบริษัทจดทะเบ่ย์นัอาจม่นั้อย์ ด้วย์เหตุนั่� สำำานัักงานั ก.ล.ต. จึงสำนัับสำนัุนัสำมาคมสำ่งเสำริมสำถึาบันักรรมการ

บริษัทไทย์หรือ IOD จัดทำาโครงการสำ่งเสำริมสำตร่ให้ม่ความพร้อมในัการทำาหนั้าท่�เป็นักรรมการ ปี 2565 เพื�อสำนัับสำนัุนัให้สำตร่กลุ่มดังกล่าว

“ความหลากหลาย์เป็นัสำิ�งท่�งดงาม คำาว่าหลากหลาย์ในัท่�่นั่�หมาย์ถึึง หลากหลาย์

ความคิด ความเห็นั และทุก ๆ อย์่าง” นัางสำาวรื�นัวด่ สำุวรรณมงคล เลขัาธุิการ 

สำำานัักงานั ก.ล.ต. กล่าว และได้เสำริมต่อว่า “ความเสำมอภาคทางเพศเป็นัปัจจัย์หนัึ�ง

ในัการสำร้างความย์ั�งย์ืนัให้ธุุรกิจ ถึ้าไม่ม่ความเสำมอภาค ความย์ั�งย์ืนัก็จะเกิดขัึ�นัไม่ได้ 

เจ้าขัองธุุรกิจควรมองว่าทุกคนั ม่ศักย์ภาพเท่ากันั ซึ่ึ�งจะช่่วย์ต่อย์อดให้ธุุรกิจขัองคุณ

ย์ั�งย์ืนัได้”
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ได้เขั้าอบรมหลักสำูตร ได้รับความรู้ความเขั้าใจเก่�ย์วกับบทบาทและการทำาหนั้าท่�ขัองกรรมการท่�ม่ประสำิทธุิภาพ พร้อมทั�งเสำริมสำร้างทักษะ

ให้สำตร่ เพื�อเตร่ย์มความพร้อมในัการทำาหนั้าท่�เป็นักรรมการ ซึ่ึ�งจะเป็นัการเปิดโอกาสำให้สำตร่ได้รับการพัฒนัาบทบาทและม่โอกาสำเป็นัผูู้้นัำา

มากขัึ�นั

จากการเช่ิญช่วนัให้บริษัทจดทะเบ่ย์นัในัตลาดทุนัเพิ�มสำัดสำ่วนัขัองกรรมการสำตร่

ให้มากขัึ�นั สำำานัักงานั ก.ล.ต. พบว่า ในัปี 2565 ม่อัตราการเติบโต จากเดิมท่�

บริษัทจดทะเบ่ย์นัในัตลาดหลักทรัพย์์ม่กรรมการหญิงเพ่ย์งประมาณร้อย์ละ 10 

ก็ขัย์ับขัึ�นัสำู่ร้อย์ละ 20 นัอกจากนั่� ปี 2565 ย์ังเป็นัปีแรกท่�สำำานัักงานั ก.ล.ต. 

กำาหนัดให้บริษัทจดทะเบ่ย์นัในัตลาดหลักทรัพย์์ราย์งานัขั้อมูลด้านัความย์ั�งย์ืนั

ตามแบบแสำดงราย์การขั้อมูลประจำาปี 56-1 One Report ซึ่ึ�งรวมถึึงขั้อมูลด้านั

สำิทธุิมนัุษย์ช่นัและความเสำมอภาคทางเพศในัองค์กรอ่กด้วย์

 2. ส่ร�างการเข�าถึงแหล่งเงินทุนและความร้�ทางการเงินให�กับส่ตรี 

สำำานัักงานั ก.ล.ต. รณรงค์ให้ผูู้้ประกอบการสำตร่เขั้าถึึงแหล่งเงินัทุนัได้เพราะมองเห็นัว่าม่วิสำาหกิจขันัาดกลางและขันัาดย์่อม (SMEs) 

เกือบครึ�งท่�ม่สำตร่เป็นัผูู้้ประกอบการ แต่อาจได้รับโอกาสำไม่เท่าผูู้้ประกอบการช่าย์ ซึ่ึ�งอาจเป็นัเพราะค่านัิย์มเดิมในัสำังคมท่�ไม่เช่ื�อว่าสำตร่จะ

สำามารถึเป็นัเจ้าขัองธุุรกิจท่�ประสำบความสำำาเร็จ การรณรงค์นั่�ม่หลาย์องค์กรให้ความร่วมมือ อาทิ ธุนัาคารกรุงศร่อย์ุธุย์า จำากัด (มหาช่นั) 

ได้ออกพันัธุบัตร Women Entrepreneurs Bonds เพื�อนัำามาเป็นัแหล่งเงินัทุนัสำำาหรับธุุรกิจ SMEs ท่�ม่ผูู้้ประกอบการเป็นัสำตร่โดย์เฉพาะ

นัอกจากการสำนัับสำนัุนัสำตร่ด้านัการเขั้าถึึงแหล่งเงินัทุนัแล้ว สำำานัักงานั ก.ล.ต. เห็นัว่าสำตร่ย์ังต้องม่องค์ความรู้ท่�เขั้มแขั็งพอสำำาหรับบริหาร

จัดการเงินัด้วย์ จึงร่วมมือกับกรมกิจการสำตร่และสำถึาบันัครอบครัว กระทรวงการพัฒนัาสำังคมและความมั�นัคงขัองมนัุษย์์์ และสำถึาบันัเพื�อ

การย์ุติธุรรมแห่งประเทศไทย์ (องค์การมหาช่นั) หรือ TIJ ดำาเนัินัโครงการให้ความรู้ทางการเงินัแก่สำตร่ อาทิ กลุ่มผูู้้ต้องขัังสำตร่ใกล้พ้นัโทษ 

กลุ่มเปราะบาง และสำตร่ในัชุ่มช่นั เพื�อรณรงค์ผู้ลักดันัพัฒนัาความรู้เพื�อให้สำตร่สำามารถึใช่้ศักย์ภาพท่�ตนัเองม่อย์ู่ได้อย์่างเต็มท่�

 3. ส่ร�างวัฒนธรรมองค์กรที�คำานึงถึงความเส่มอภาคทางเพัศ 

ภาย์ในัสำำานัักงานั ก.ล.ต. เองก็ม่ความใสำ่ใจเรื�องความเสำมอภาค และเป็นัหนั่วย์งานัแรก ๆ ท่�ร่วมประกาศเจตนัารมณ์ “การสำ่งเสำริมความ

เสำมอภาคและขัจัดการเลือกปฏิิบัติโดย์ไม่เป็นัธุรรมระหว่างเพศ” กับกรมกิจการสำตร่และสำถึาบันัครอบครัว กระทรวงการพัฒนัาสำังคม

และความมั�นัคงขัองมนัุษย์์ โดย์สำำานัักงานั ก.ล.ต. ให้ความสำำาคัญกับการดูแลพนัักงานั ทั�งด้านัสำวัสำดิการ ความปลอดภัย์ และม่แนัวปฏิิบัติ

เรื�องความเสำมอภาคทางเพศ และการป้องกันัการคุกคามทางเพศเพื�อเป็นัแนัวทางสำำาหรับใช่้ภาย์ในัองค์กร ตลอดจนัขัั�นัตอนัการประกาศ

สำรรหาบุคลากรท่�ไม่ได้ระบุคุณสำมบัติเรื�องเพศเป็นัปัจจัย์ในัการสำรรหา สำำานัักงานั ก.ล.ต. ย์ังให้ความเคารพในัเรื�องการแต่งกาย์ขัองบุคคล 

ไม่ม่การจำากัดกรอบว่าเพศใดควรแต่งกาย์อย์่างไร เพ่ย์งแต่ต้องแต่งกาย์สำุภาพเท่านัั�นั รวมถึึงการสำื�อสำารกับพนัักงานัเรื�องความเสำมอภาค

ทางเพศอย์่างเร่ย์บง่าย์ แต่จริงจังและต่อเนัื�อง นัอกจากนั่� สำำานัักงานั ก.ล.ต. ได้ร่วมลงนัามในับันัทึกขั้อตกลงความร่วมมือในัการขัับเคลื�อนั

การจัดทำางบประมาณท่�คำานัึงถึึงมิติเพศภาวะ และเขั้าร่วมเป็นัหนัึ�งหนั่วย์งานันัำาร่องนัำาแนัวคิดงบประมาณท่�คำานัึงถึึงมิติเพศภาวะมา

ปรับใช่้

‘เพราะฉะนัั�นั เราก็ต้องช่่วย์สำนัับสำนัุนัและ

ผู้ลักดันัให้สำตร่กลุ่มนั่�ม่โอกาสำเขั้าถึึงได้มาก

ขัึ�นั’ นัางสำาวรื�นัวด่ สำุวรรณมงคล กล่าว
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 4. ส่ร�างเครือข่ายความร่วมมือในตลาดัทุนในการส่่งเส่ริมความเส่มอภาคทางเพัศ 

สำำานัักงานั ก.ล.ต. เป็นัหนัึ�งในัหลาย์ ๆ องค์กรท่�เขั้าร่วมการประชุ่มระดับสำากลท่�สำ่งเสำริมพลังขัองสำตร่ เช่่นั เขั้าร่วมเป็นัคณะทำางานัด้านั

สำารัตถึะในัการจัดประชุ่มเอเปคด้านัสำตร่และเศรษฐกิจ ประจำาปี 2565 (Women and the Economy Forum 2022: WEF2022) 

และการประชุ่มสำุดย์อดผูู้้นัำาสำตร่โลก (Global Summit of Woman 2022) ซึ่ึ�งเป็นัเวท่ท่�สำ่งเสำริมการแลกเปล่�ย์นัเก่�ย์วกับประเด็นั

การเสำริมศักย์ภาพขัองสำตร่ในัตลาดทุนัและภาคเศรษฐกิจ ท่�ประเทศไทย์เป็นัเจ้าภาพจัดการประชุ่มในัปี 25652

ในัอนัาคต สำำานัักงานั ก.ล.ต. ย์ังม่ความตั�งใจท่�จะร่วมมือกับพันัธุมิตรอ่กหลาย์องค์กรเพื�อผู้ลักดันัเรื�องความเสำมอภาคต่อไป เพราะ

สำำานัักงานั ก.ล.ต. เช่ื�อว่า การสำื�อสำารเรื�องสำิทธุิสำตร่กับสำาธุารณช่นัเป็นัเรื�องท่�ควรทำาอย์่างต่อเนัื�อง เพราะย์ิ�งสำร้างความตระหนัักรู้ในัเรื�อง

ความเสำมอภาคทางเพศมากเท่าไหร่ ก็ย์ิ�งม่แนัวโนั้มท่�องค์กรภาคธุุรกิจไม่ว่าจะขันัาดใดก็ตาม จะเห็นัความเป็นัไปได้ท่�จะขัับเคลื�อนัเรื�องนั่�ไป

พร้อมกันัได้มากเท่านัั�นั

ENDNOTES                                                                                                                                                                                                       

1. See https://www.theguardian.com/sustainable-business/gender-diversity-leadership-business-success (accessed on 12 July 2022).

2. See https://globewomen.org/globalsummit/ (accessed on 12 July 2022).

“การพูดคุย์และแลกเปล่�ย์นัความคิดเห็นัเรื�องความเสำมอภาค 

จะช่่วย์จุดประกาย์ให้บริษัทอื�นั ๆ ทั�งในัประเทศไทย์และต่าง

ประเทศได้มองเห็นั รับรู้ แลกเปล่�ย์นั และอย์ากสำร้างนัโย์บาย์

เพื�อความเสำมอภาคภาย์ในัองค์กรขัองตนัเองบ้าง” 

นัางสำาวรื�นัวด่ สำุวรรณมงคล กล่าว

https://www.theguardian.com/sustainable-business/gender-diversity-leadership-business-success
https://globewomen.org/globalsummit/
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หลักการท่� 7 วัดผู้ลและราย์งานัความคืบหนั้าต่อสำาธุารณะ 

เพื�อให้เกิดความเสำมอภาคทางเพศ

หลักการท่� 1
เปิดโอกาสำสำู่การเป็นัผูู้้นัำาระดับสำูงขัององค์กรให้กับ

ทุกเพศอย์่างเท่าเท่ย์มกันั

หลักการท่� 6
รณรงค์และปลูกฝังแนัวคิดเรื�องความเสำมอภาค

ทางเพศในัองค์กร/ชุ่มช่นั

หลักการท่� 2
ปฏิิบัติต่อผูู้้หญิงและผูู้้ช่าย์ในัสำถึานัท่�ทำางานัอย์่าง

เป็นัธุรรม เคารพและสำนัับสำนัุนัสำิทธุิมนัุษย์ช่นั

และการไม่เลือกปฏิิบัติ

หลักการท่� 5
สำนัับสำนัุนัการใช่้แผู้นัพัฒนัาองค์กร 

เครือขั่าย์ห่วงโซึ่่อุปทานัและการตลาดท่�ช่่วย์

เสำริมสำร้างศักย์ภาพสำตร่

หลักการท่� 4
สำ่งเสำริมการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนัา

ศักย์ภาพการทำางานัเพื�อสำ่งเสำริม 

ความเสำมอภาคทางเพศ

หลักการท่� 3
คุ้มครองสำุขัภาพ ความปลอดภัย์และความเป็นัอย์ู่

ท่�ด่ขัองพนัักงานัผูู้้หญิงและผูู้้ช่าย์ทุกคนั

สำนัับสำนัุนัการเงินัโดย์ เพื�อเป็นัการสำนัับสำนัุนัผู้ลิตโดย์

ขั้อจำากัดความรับผู้ิดช่อบ ความคิดเห็นัภาย์ในัเอกสำารเล่มนั่�เป็นัขัองผูู้้เขั่ย์นั และไม่ได้แสำดงถึึงความคิดเห็นัขัองสำหภาพย์ุโรป องค์กรเพื�อการสำ่งเสำริมความเสำมอภาคระหว่างเพศและเสำริมพลังทางสำังคมขัองผูู้้หญิงแห่งสำหประช่าช่าติ หรือองค์กรสำหประช่าช่าติและสำมาช่ิก

http://www.weps.org
mailto:weempowerasia%40unwomen.org?subject=
https://www.linkedin.com/showcase/weprinciples/
https://twitter.com/unwomenasia?s=20&t=oboAa6Hpo1ru7reNlxBy0g

