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บทนํา

การดําเนินงานอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทจดทะเบียน
เปนสิ่งที่สําคัญยิ่งตอการบริหารจัดการองคกรและตอการพัฒนาประเทศในยุค
ปจจุบนั การทีบ่ ริษทั จดทะเบียนจะพัฒนาองคกรของตนเองใหเติบโตอยางยัง่ ยืน
ไดนั้น จําเปนตองมีเปาหมายเชิงสังคมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอยางยั่งยืนดวย
เชน การรักษาสิง่ แวดลอม การสรางความเสมอภาค และความเปนธรรมทางสังคม
การพัฒนาเศรษฐกิจที่สงเสริมการกระจายรายได การสงเสริม และการยกระดับ
คุณภาพชีวติ ของประชากรในสังคม การสรางความสัมพันธทดี่ กี บั กลุม ผูม สี ว นได
เสียขององคกร อันประกอบดวย ผูลงทุน ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคาตางๆ
ตลอดจนชุมชนที่อยูแวดลอมที่ตั้งขององคกร เปนตน โดยประเด็นตางๆ ที่กลาว
มานี้เปนเรื่องสําคัญ และจําเปนอยางยิ่งที่บริษัทจดทะเบียนตองคํานึงถึงในการ
ดําเนินธุรกิจใหประสบผลสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันที่ผลสําเร็จของ
การดําเนินธุรกิจไมไดวัดจากผลประกอบการเพียงอยางเดียว หากแตวัดจาก
การตอบสนองตอความคาดหวังของสังคมดวย ซึง่ จะมีสว นสําคัญตอความอยูร อด
และการเติบโตอยางยั่งยืนขององคกรในอนาคต
ในการพัฒนาองคกรใหเติบโตอยางมั่นคง และมีสวนรวมในการพัฒนา
สังคมและประเทศใหยงั่ ยืนนัน้ บริษทั จดทะเบียนตองมีความรับผิดชอบตอสังคม
อยางตอเนื่อง และกําหนดใหความรับผิดชอบตอสังคมเปนสวนหนึ่งของกลยุทธ
แผนงาน และกระบวนการดําเนินงานที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับบริษัทจดทะเบียน
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และชวยเพิม่ ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจขององคกรใหกา วไปสูก ารเจริญเติบโต
อยางเขมแข็ง ที่สําคัญ ผูบริหารองคกรตองสรางสมดุลระหวางการดําเนินธุรกิจ
และความรับผิดชอบตอสังคมควบคูกันไป
สําหรับในประเทศไทยนั้น พบวาบริษัทจดทะเบียนสวนใหญมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมในขอบเขต
ที่จํากัด และยังไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยอุปสรรคของบริษัทจดทะเบียน
ตางๆ ในการดําเนินงานอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมคือ การขาดองคความรู
เกีย่ วกับความรับผิดชอบตอสังคม นอกจากนี้ หลายบริษทั มีรปู แบบการดําเนินงาน
อยางมีความรับผิดชอบตอสังคมที่มุงเนนไปในการทํากิจกรรมเพื่อการให การ
สนับสนุน และการพัฒนาชุมชน หรือสังคมภายนอกองคกร และมักดําเนินการ
ไมตอเนื่อง ไมมีการติดตามผลของกิจกรรม หรือมีการติดตามผลในระดับของ
ผลลัพธทเี่ กิดจากกิจกรรมเทานัน้ เชน จํานวนผูเ ขารวมกิจกรรม จํานวนเงินหรือ
สิ่งของที่นําไปบริจาค จํานวนตนไมที่ปลูก เปนตน ซึ่งไมไดแสดงใหเห็นถึงการ
สรางคุณคาที่แทจริงที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว และไมสามารถนําไปสูการพัฒนา
อยางยั่งยืนที่แทจริง
ดังนั้น เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหบริษัทจดทะเบียนที่ตระหนักถึง
ความสําคัญ และตองการจะเริม่ ตนการดําเนินงานอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม
มีความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการดําเนินงานอยางมีความรับผิดชอบ
ต อ สั ง คม พร อ มทั้ ง มี รู ป แบบการดํ า เนิ น งานที่ เ ป น แบบอย า งในการเริ่ ม ต น
สําหรับการนําไปพัฒนาตอยอดได ศูนยพฒ
ั นาความรับผิดชอบตอสังคม (Social
Responsibility Center: SR Center) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จึงได
รวมกับสถาบันพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน (Sustainable Business Development
Institute: SBDi) จัดโครงการฝกอบรมใหความรูแ กบคุ ลากรของบริษทั จดทะเบียน
ในแตละกลุมอุตสาหกรรม และไดรวบรวมแนวคิดที่สําคัญของการดําเนินงาน
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อยางมีความรับผิดชอบตอสังคมตามลักษณะเฉพาะของแตละกลุมอุตสาหกรรม
มาจัดทําหนังสือเลมนี้ขึ้นเพื่อแนะนําแนวปฏิบัติดานความรับผิดชอบตอสังคม
ใหแกบริษทั จดทะเบียนทุกกลุม อุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai)
แนวปฏิบัติเลมนี้มีการประมวลเนื้อหาสําคัญเกี่ยวกับความสําคัญของ
การดํ า เนิ น งานอย า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม ประเด็ น ท า ทายที่ บ ริ ษั ท
จดทะเบียนในกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสรางตองใหความสําคัญ
ตอการดําเนินงานอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม และแนวปฏิบัติดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของบริษัทจดทะเบียนในกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย
และกอสราง ประกอบดวย การกําหนดพันธสัญญาและการนําองคกร การกําหนด
นโยบายและแผนแมบทการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม การเชือ่ มโยง
ผูมีสวนไดเสีย การคัดเลือกประเด็นความรับผิดชอบตอสังคม การพัฒนาแผน
ปฏิบตั กิ ารดานความรับผิดชอบตอสังคม การปฏิบตั ติ ามแผนความรับผิดชอบตอ
สังคม การวัดผล การวิเคราะหและการประเมินผลการดําเนินงาน และการจัดทํา
รายงานด า นความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม ตลอดจนมาตรฐานและกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วของกับลักษณะเฉพาะของกลุม อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง
เพือ่ ใหบริษทั จดทะเบียนในกลุม อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสรางสามารถ
นําไปใชประโยชนในการดําเนินงานอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
ไดอยางเหมาะสมตอไป
ศูนยพัฒนาความรับผิดชอบตอสังคม
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
มกราคม 2559
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บทที่ 1
การดําเนินงานอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง
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1. ความสําคัญของการดําเนินงานอยางมี
ความรับผิดชอบตอสังคม
1.1 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางตองมีการดําเนินงาน
อยางมีความรับผิดชอบตอสังคม
การแขงขันและการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางนับวา
มีความสําคัญ และสงผลกระทบทัง้ เชิงบวกและเชิงลบตอผูบ ริโภค เศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดลอม ซึง่ หากกลาวถึงการดําเนินงานอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง อันประกอบดวย ธุรกิจวัสดุกอสราง และ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยแลวพบวาธุรกิจแทบจะไมตองดําเนินการใดๆ
ที่แสดงความรับผิดชอบตอสังคมมากไปกวาการดําเนินธุรกิจปกติอยางมีความ
รับผิดชอบ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สังคมและสุขภาพของชุมชน
ในพื้นที่ดาํ เนินธุรกิจหรือใกลเคียง มีความโปรงใส เปนธรรม รับผิดชอบตอลูกคา
คูคา ลูกหนี้ เจาหนี้ ผูรับเหมา ชุมชน เจาของที่ดิน เปนตน ก็นาจะเพียงพอแลว
อยางไรก็ตาม ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางโดยเฉพาะธุรกิจทีต่ อ ง
ใชทรัพยากรธรรมชาติเปนวัตถุดบิ ในการผลิตวัสดุกอ สราง หรือใชชมุ ชนเปนทีต่ งั้
โรงงานผลิตวัสดุกอสราง เฟอรนิเจอร หรืออุปกรณตางๆ ควรดําเนินการดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมเพิ่มเติม นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจปกติอยางมี
ความรับผิดชอบและมีคุณธรรม เพื่อเปนการปองกัน แกไขปญหา ลดผลกระทบ
หรือสรางการมีสว นรวมกับผูม สี ว นไดเสียตางๆ ซึง่ เปนความรับผิดชอบเบือ้ งตน
ที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางสามารถสรางความเชื่อมั่น เชื่อถือ และ
ทัศนคติที่ดีตอธุรกิจได
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1.2 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางไดประโยชนจากการ
ดําเนินงานอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม
ผูประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางอาจมองวาธุรกิจไมได
สงผลกระทบตอสิง่ แวดลอม เศรษฐกิจ และสังคมมากนัก เพราะเปนธุรกิจเกีย่ วกับ
การซือ้ ขายทีด่ นิ ทีอ่ ยูอ าศัย อาคารพาณิชย ฯลฯ ซึง่ ขอตกลงอยูท คี่ วามพอใจของ
ผูบริโภคในการยอมรับเงื่อนไขของผูประกอบธุรกิจ หรือเปนความพึงพอใจ
ของทั้งสองฝาย แตในความเปนจริงแลว ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคมมิใชนอย และไมไดเปนเพียง
การตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพยเพียงอยางเดียวเทานั้น แตยังมีอีกหลาย
กระบวนการกวาจะทําใหอสังหาริมทรัพยดังกลาวสําเร็จเปนรูปรางจนผูบริโภค
หรื อ ลู ก ค า สามารถเข า อยู  อ าศั ย หรื อ ใช เ พื่ อ การพาณิ ช ย ไ ด ซึ่ ง หากธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพยและกอสรางดําเนินงานอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมเปนสวน
เสริมจากการดําเนินธุรกิจหลักแลว ยอมกอใหเกิดประโยชนตอธุรกิจ ดังนี้
1) ปองกันความขัดแยงกับชุมชนใกลเคียง หรือใกลชิดกับทรัพยากร
ธรรมชาติที่นํามาเปนวัตถุดิบในการผลิตวัสดุกอสราง
2) ปองกันและลดผลกระทบ รวมถึงเปนการแกไข และฟน ฟูผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติ
3) สรางความเชื่อมั่นในธุรกิจ และแบรนดของสินคาวาไดดําเนินงาน
อยางมีความรับผิดชอบตอสังคม อนุมานไดวา สินคาทีว่ างจําหนายยอมมีคณ
ุ ภาพ
เพราะธุรกิจมีความรับผิดชอบ
4) สรางภาพลักษณที่ดีตอธุรกิจวาในการดําเนินงานอยางมีความ
รับผิดชอบตอสังคมในบางประเด็น หรือในบางเรือ่ งไมไดเกีย่ วของกับธุรกิจโดยตรง
หรือธุรกิจไมไดสง ผลกระทบใดๆ แตตอ งการดําเนินการดังกลาว เพือ่ ใหสงั คมเกิด
ความสุข ความสามัคคี ความสะอาด และเกิดความยัง่ ยืนดานสิง่ แวดลอม เปนตน
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5) สรางทัศนคติที่ดีตอผูมีสวนไดเสียวาไดเขามามีสวนรวมในการ
ทํางาน เปนลูกคา คูคา ผูถือหุน ฯลฯ กับธุรกิจที่ดีมีความรับผิดชอบตอสังคม

2. ประเด็นทาทายที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
และก อ สร า งต อ งให ค วามสํ า คั ญ ในการ
ดําเนินงานอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม
2.1 ลักษณะเฉพาะของธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางมีลักษณะเฉพาะที่ตองพิจารณา
สําหรับการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม ดังนี้
1) กลุมวัสดุกอสราง รวมถึงผูผลิตและตัวแทนจําหนายวัสดุกอสราง
วัสดุตกแตง และสุขภัณฑตางๆ ตองพิจารณาถึงตนทางการไดมาของวัตถุดิบ
ไปจนกระทัง่ มีผลผลิตออกมา งานเสร็จ สงถึงมือผูบ ริโภค รวมทัง้ การรับรอง และ
การสรางความเชื่อถือในสินคาตอผูใชและลูกคา
2) กลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประกอบดวยผูประกอบธุรกิจ ดังนี้
• ผูใหบริการกอสรางอาคาร ที่อยูอาศัย และสิ่งปลูกสรางอื่นๆ
• ผูพ ฒ
ั นา ผูบ ริหาร ผูจ ดั การ หรือใหบริการทีเ่ กีย่ วของกับอสังหาริมทรัพย
• ตัวแทนหรือนายหนาในการจําหนาย และใหเชาอสังหาริมทรัพย
• กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
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ผูประกอบธุรกิจตางๆ เหลานี้จําเปนตองคํานึงถึงบริบทของพื้นที่โดย
รอบกอนตัดสินใจดําเนินธุรกิจ ทัง้ ในเรือ่ งชุมชน แหลงสาธารณูปโภค ความปลอดภัย
การสัญจร การขนสง การยึดถือ และการดําเนินการตามระเบียบ ขอบังคับ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับอสังหาริมทรัพยอยางเครงครัด การกอสรางอาคารโดยเลือกใช
วัสดุดี มีคณ
ุ ภาพเหมาะสมกับราคา ไปจนถึงการติดตอซือ้ ขายอสังหาริมทรัพยนนั้
ดวยความโปรงใส เปนตน

2.2 เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และบรรษัทภิบาล
ประเด็นดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และบรรษัทภิบาล นับเปน
หัวขอแรกของการวิเคราะหประเด็นความรับผิดชอบตอสังคมทีธ่ รุ กิจอสังหาริมทรัพย
และกอสรางตองดําเนินการ โดยเฉพาะประเด็นดานเศรษฐกิจนั้นถือเปนพื้นฐาน
แรกที่ธุรกิจทุกประเภทตองคํานึงถึง เพราะการที่ธุรกิจจะดํารงอยูไดตองมี
ผลประกอบการที่ดี สรางผลตอบแทนที่นาพอใจใหกับผูถือหุน ผูบริหาร และ
พนักงาน และสรางผลกระทบเชิงบวกใหกบั ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ซึ่งในสวนของประเด็นเศรษฐกิจนี้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางอาจมี
ประเด็นยอยที่เปนความเสี่ยง หรือโอกาสเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางในทองถิ่น
การลงทุนในสาธารณูปโภคพื้นฐานในพื้นที่ตั้งของสถานประกอบการ
สําหรับประเด็นบรรษัทภิบาล หรือการกํากับดูแลกิจการที่ดีนั้น มุงเนน
เกีย่ วกับการบริหารจัดการธุรกิจทีต่ อ งกํากับดวยหลักปฏิบตั สิ าํ คัญคือ การปฏิบตั ิ
ที่สอดคลองกับกฎหมาย การมีความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได และการ
สรางความโปรงใส การกําหนดหลักปฏิบตั ทิ เี่ ปนบรรษัทภิบาล หรือการกํากับดูแล
กิจการทีด่ ขี องธุรกิจ เปนหนทางสําคัญของการตรวจสอบ และควบคุมการดําเนิน
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ธุรกิจที่สงผลถึงเจาของกิจการ หรือผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของธุรกิจโดยตรง
ซึง่ ในประเด็นบรรษัทภิบาลนี้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางอาจมีความเสีย่ ง
เกี่ยวกับการกระทําที่ผิดกฎหมาย หรือสนับสนุนใหคูคากระทําผิดกฎหมาย
การนําเสนอขอมูลที่บิดเบือนแกผูมีสวนไดเสีย หรือการปฏิบัติงานแบบที่ไมมี
ระบบการตรวจสอบ เปนตน
ในสวนของประเด็นทางสังคม ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางอาจมี
ประเด็นที่นากังวลเกี่ยวกับความเทาเทียมกันระหวางพนักงานชายและหญิง
เกีย่ วกับคาตอบแทน สวัสดิการ การสงเสริมใหดาํ รงตําแหนงผูบ ริหาร การตอตาน
ทุจริตคอรรัปชั่น การละเมิดขอมูลสวนตัว หรือการสูญหายของขอมูลลูกคา
เปนตน
ในขณะที่ประเด็นทางสิ่งแวดลอม ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง
อาจมีความเสี่ยงโดยตรงในเรื่องการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากการผลิต
การใชแหลงนํ้ารวมกับชุมชน และการใชพลังงานเปนจํานวนมาก
ดังนั้น กอนที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางจะพิจารณาประเด็น
ความทาทาย หรือความเสี่ยงใดๆ ขององคกรนั้น สามารถเริ่มตนดวยแนวคิด
4 เรื่องดังกลาวขางตนเปนพื้นฐาน โดยแตละเรื่องสามารถพิจารณาลงไปเปน
ประเด็นปลีกยอยไดอีกตามลักษณะเฉพาะและองคประกอบของธุรกิจแตละ
ประเภท
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2.3 ประเด็นทาทายในการดําเนินงานอยางมีความรับผิดชอบ
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางเปนธุรกิจที่มีการแขงขันสูงมากหาก
เทียบกับธุรกิจประเภทอื่น โดยจะเห็นไดจากการกอสรางที่อยูอาศัย อาคาร
พาณิชย การซื้อขายพันธบัตร หุนกู ฯลฯ มีความคึกคักเปนอยางมากทั้งใน
กรุงเทพมหานครและตางจังหวัดทัว่ ประเทศ โดยประเด็นทาทายในการดําเนินงาน
อยางมีความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง ประกอบดวย
1) สิง่ แวดลอม ไดแก แหลงผลิตวัตถุดบิ หรือวัสดุกอ สราง เชน โรงโมหนิ
โรงงานผลิตปูนซิเมนต โรงเลือ่ ย โรงไม โรงงานผลิตวัสดุอปุ กรณการกอสราง เปนตน
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม
2) การกํากับดูแลกิจการทีด่ ี เชน การซือ้ ขายทีด่ นิ ในราคาทีไ่ มเปนธรรม
ไมมีความโปรงใส เปนตน
3) ลูกคาและการตลาด ไดแก ธุรกิจกอสรางทีพ่ กั อาศัย อาคารบานเรือน
สํานักงาน รานคา ฯลฯ ดวยวัสดุอุปกรณที่ไมมีคุณภาพ กอสรางไมไดมาตรฐาน
จัดสรรที่ดินดวยราคาที่ไมเปนธรรม และโฆษณาประชาสัมพันธเกินจริง เปนตน
4) การดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรม ไดแก การพัฒนาอสังหาริมทรัพย
ประเภทที่อยูอาศัย และอาคารพาณิชยอยางไมเปนธรรม ตั้งแตการจัดหาที่ดิน
การพัฒนาปรับปรุง จัดสรร ซื้อขายหรือใหเชา ดวยขั้นตอนที่ไมถูกตองโปรงใส
สงเสริมหรือสนับสนุนใหขาราชการ หรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของทุจริต
คอรรัปชั่น เพื่อใหขั้นตอนการขออนุญาต การตรวจสอบรวดเร็วขึ้น เปนตน
นอกจากนี้ ยังรวมถึงการลงทุน ในรูปแบบการซื้อหุนกู พันธบัตร ที่ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยและกอสรางนําออกจําหนายอยางไมโปรงใสดวย
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อยางไรก็ตาม เมื่อขยายประเด็นทาทายในการดําเนินงานอยางมีความ
รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง พบวามีอีกหลาย
ประเด็นที่นาสนใจและมักถูกมองขามเพราะคิดวาไมสําคัญในการดําเนินธุรกิจ
แตปจ จุบนั สังคมใหความสนใจกับประเด็นตางๆ ในการดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย
และกอสรางมากขึน้ จึงเลีย่ งไมไดทธี่ รุ กิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางตองใหความ
สนใจ หรือรับรูประเด็นดังกลาวเพื่อปองกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นดังที่กลาว
มาแลว เชน
1) การผลิตวัสดุกอ สรางทีส่ ง ผลกระทบตอสิง่ แวดลอม เชน การระเบิด
ซือ้ หรือจําหนายหินทีม่ าจากพืน้ ทีอ่ นุรกั ษอทุ ยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุส ตั วปา
เขตหามลาสัตวปา เขตสงวนชีวมณฑล หรือซือ้ ดินทีข่ ดุ จากพืน้ ทีอ่ นุรกั ษปา สงวน
แหงชาติ เปนตน
2) ไมที่นํามาจําหนายเพื่อกอสรางอาคารบานเรือน เฟอรนิเจอร ฯลฯ
มาจากพื้นที่ปาอนุรักษ ปาฝนเขตรอน โดยผูผลิตวัสดุกอสรางสนับสนุนใหมีการ
บุกรุก ตัดโคนอยางผิดกฎหมาย จายเงินหรือใหสนิ บนกับเจาหนาที่ หรือหนวยงาน
ที่รับผิดชอบ สงผลใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น การทําลายระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งแหลงที่อยูอาศัย แหลงหากิน และแหลงหลบภัย
ของสัตวปาอีกดวย
3) การซือ้ ขาย จําหนาย หรือสนับสนุนใหซอื้ ขาย หรือจําหนายวัตถุดบิ
หรือเฟอรนิเจอรที่ใชวัตถุดิบจากแหลงที่สงผลกระทบ หรือกอใหเกิดการละเมิด
สิทธิมนุษยชน เชน ขับไล รังแก ชนกลุมนอย ชนพื้นเมือง เปนตน
4) การซือ้ ขาย จําหนาย หรือสนับสนุนใหซอื้ ขาย หรือจําหนายวัตถุดบิ
หรือเฟอรนิเจอร ที่ใชแรงงานผิดกฎหมาย แรงงานทาส แรงงานเด็ก เปนตน
5) การกอสรางอสังหาริมทรัพย โดยใชแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย
หรือแรงงานเด็ก เปนตน
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6) การกอสรางโรงงานผลิตวัสดุกอสราง เฟอรนิเจอร ฯลฯ ในพื้นที่
ชุมชนหรือใกลชุมชน สงผลกระทบเชิงลบตอชุมชน สุขภาพของประชากร
ในชุมชน กอมลพิษทางอากาศ นํ้า เสียง เปนตน
7) ซือ้ ขายทีด่ นิ ดวยราคาสูงกวาความเปนจริง หรือเปนทีด่ นิ ทีไ่ รคณ
ุ ภาพ
คุณภาพตํ่า หรือไมมีศักยภาพในดําเนินการตามวัตถุประสงคของผูซื้อ
8) ขายอสังหาริมทรัพยดวยราคาที่ไมเปนธรรม ลูกคาไดรับประโยชน
นอยกวาทีธ่ รุ กิจโฆษณาไวกอ นดําเนินการ เชน ระบุวา หมูบ า นจะมีพนื้ ทีส่ ว นกลาง
หรือสระวายนํ้า คอนโดมิเนียมจะมีเฟอรนิเจอรแถมให แตเมื่อลูกคาซื้อแลว
หมูบ า นกลับนําพืน้ ทีด่ งั กลาวใหเชาเปนทีจ่ อดรถ หรือเจาของธุรกิจคอนโดมิเนียม
อางวาแถมเฉพาะหองราคา 4 ลานบาทขึน้ ไป แตหอ งดังกลาวราคาไมถงึ ซึง่ นับเปน
การโฆษณาที่คลุมเครือ สรางความเขาใจผิดใหกับผูซื้อ เปนตน
9) กอสรางโดยใชวัสดุคุณภาพตํ่า ทําใหบานพักอาศัย หรืออาคาร
พาณิชย เสื่อมสภาพเร็วกวาที่ควรจะเปน ทําใหเกิดการเสื่อมราคาตามไปดวย
10) กอสรางโดยใชบริษัทกอสราง หรือชางไมไดมาตรฐาน และไมมี
ความรับผิดชอบ ซึ่งเมื่อเกิดความผิดพลาด เชน ผลงานไรคุณภาพ คุณภาพตํ่า
หรือการละทิ้งงาน ฯลฯ ลูกคาจะมองวาธุรกิจไมรับผิดชอบ และเมื่อลูกคามี
การสื่อสารกับภายนอกจะยิ่งสรางความเสียหายใหกับธุรกิจมากยิ่งขึ้น เปนตน
11) ปจจัยภายนอกของธุรกิจที่สงผลกระทบตอธุรกิจอสังหาริมทรัพย
และกอสราง ทัง้ เรือ่ งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม สถานการณการเมือง ภัยพิบตั ิ ฯลฯ
ซึ่งหากธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางดําเนินงานอยางมีความรับผิดชอบตอ
สังคมอยางสมํา่ เสมอ ยอมทําใหเกิดความรวมมือในการแกไขปญหาหรือปองกัน
ปญหาดังกลาวไดงายขึ้น
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บทที่ 2
แนวปฏิบัติดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง
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ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางเปนธุรกิจที่เกี่ยวของโดยตรงกับ
อาคารสิง่ ปลูกสราง หรือโครงสรางพืน้ ฐานในกระบวนการของธุรกิจอุตสาหกรรม
กลุม อื่นๆ แทบทุกกลุม จนกลาวไดวาธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางนั้นมี
บทบาทในการขับเคลือ่ นการดําเนินกิจการของธุรกิจอุตสาหกรรมกลุม อืน่ ๆ อยาง
มีนัยสําคัญ รวมทั้งมีสวนสนับสนุนตอการเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมในกลุม
อื่นๆ อยางเปนรูปธรรมดวย และหากพิจารณาบริบททางเศรษฐกิจของประเทศ
ทั้งภาครัฐและเอกชน พบวาสภาพความเขมแข็งของธุรกิจอสังหาริมทรัพยและ
กอสรางสามารถสะทอนความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศไดอยางชัดเจน
ที่สุดประการหนึ่ง เชน ในชวงที่เศรษฐกิจประเทศไทยขยายตัวอยูในภาวะขาขึ้น
ในอัตราสูง ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางเปนธุรกิจทีไ่ ดรบั อานิสงสจากภาวะ
ดังกลาวสูงที่สุดกลุมหนึ่ง
และจากการที่ลักษณะการดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง
สวนใหญมขี นาดใหญ ใชงบประมาณดําเนินการสูงกวาธุรกิจอืน่ ๆ และมีผลกําไรสูง
มักกอใหเกิดผลกระทบตอสังคม หรือสิ่งแวดลอมสูงตามไปดวยเชนกัน ดังนั้น
ในการกําหนดแผนกลยุทธการดําเนินธุรกิจจึงจําเปนตองกําหนดแผนพัฒนาความ
รับผิดชอบตอสังคมไปพรอมๆ กันดวย เพือ่ ยกระดับคุณคา และพัฒนากระบวนการ
ดําเนินธุรกิจใหเกิดผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมนอยที่สุด อันจะนําไปสู
ความไดเปรียบที่ชัดเจนของธุรกิจ และเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาองคกร
อยางยั่งยืน
ดังนั้น ในการนําแนวคิดดานการดําเนินงานอยางมีความรับผิดชอบตอ
สังคมมาปฏิบตั นิ นั้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางตองศึกษาลักษณะทีส่ าํ คัญ
และบริบทของธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองคกรเสียกอน เชน
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• บริบทภายใน ไดแก ลักษณะของผูถ อื หุน โครงสรางการบริหารจัดการ
โครงสรางบุคลากร สถานที่ตั้งกิจการ ผูมีสวนไดเสีย หวงโซอุปทาน
ของธุรกิจ เปนตน
• บริบทภายนอก ไดแก แนวคิดดานการดําเนินงานอยางมีความรับผิดชอบ
ตอสังคมทั้งในระดับสากล และระดับทองถิ่นในปจจุบัน มาตรฐาน
และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของทั้งในระดับสากล และระดับทองถิ่น
การปฏิ บั ติ ด  า นความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมของบริ ษั ท ที่ ป ระสบ
ความสําเร็จในธุรกิจประเภทเดียวกัน เปนตน
เพือ่ นําขอมูลเหลานีไ้ ปกําหนดเนือ้ หาตางๆ ของการดําเนินงาน อันไดแก
พันธสัญญา เปาหมายของการสรางการเปลีย่ นแปลง การวางแผนงานระดับตางๆ
ไปจนถึงการประเมินผลการปฏิบัติเพื่อนําขอมูลมาปรับปรุง และพัฒนาแผนการ
ดําเนินงานตอไป
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ขั้นตอนสําคัญของแนวปฏิบัติดานความรับผิดชอบตอสังคม
ในกระบวนการดําเนินธุรกิจหลัก
การดําเนินการ
ปจจัยนําเขา (Input)

กระบวนการสนับสนุน

ศึกษาบริบทของธุรกิจ
โครงสรางบริหารจัดการ

กระบวนการ (Process)

กําหนดพันธสัญญา
และการนําองคกร

ระบบการบริหารจัดการ
เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติ

กําหนดนโยบาย

ระบบการสื่อสาร ถายทอดภายในองคกร

จัดทําแผนแมบท
เชื่อมโยงผูมีสวนไดเสีย
คัดเลือกประเด็น
ความรับผิดชอบตอสังคม
พัฒนาแผนปฏิบัติการ
ดานความรับผิดชอบตอสังคม

บงชี้ผูมีสวนไดเสียและ
ประเด็นระหวางกัน
จัดลําดับความสําคัญ
ของผูมีสวนไดเสีย
และประเด็น
กําหนดวัตถุประสงค
การเชื่อมโยง

ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
ดานความรับผิดชอบตอสังคม
วัดวิเคราะหและประเมิน
ผลการดําเนินงาน
ปจจัยนําออก (Output) รายงานดานความรับผิดชอบตอสังคม
(CSR/SR Report)

วางแผน
การเชื่อมโยง
ดําเนิน
การเชื่อมโยง
ประเมินผล
การเชื่อมโยง
รายงาน
การเชื่อมโยง
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1. การกําหนดพันธสัญญาและการนําองคกร
2. การกําหนดนโยบายและจัดทําแผนแมบทการดําเนินงานดานความ
รับผิดชอบตอสังคม
3. การเชื่อมโยงผูมีสวนไดเสีย
4. การคัดเลือกประเด็นความรับผิดชอบตอสังคม
5. การพัฒนาแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคม
6. การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคม
7. การวัดผล การวิเคราะหและการประเมินผลการดําเนินงาน
8. การจัดทํารายงานดานความรับผิดชอบตอสังคม
โดยแตละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้

1. การกําหนดพันธสัญญาและการนําองคกร
1.1 การกําหนดพันธสัญญา
ผูน าํ องคกรตองกําหนดพันธสัญญาดานความรับผิดชอบตอสังคม ซึง่ จะ
รวมอยูใ นพันธสัญญาเชิงธุรกิจขององคกร หรือเปนพันธสัญญาเฉพาะดานความ
รับผิดชอบทางสังคมก็ได ทัง้ นี้ เพือ่ เปนการแสดงความมุง มัน่ ในเรือ่ งความรับผิดชอบ
ตอสังคมขององคกรวาตองการจะเปนอยางไรในอนาคต เปนการแสดงทิศทาง
ที่มีจุดหมายชัดเจนจากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน อุปสรรค และโอกาส
ดานความรับผิดชอบตอสังคม ผสมผสานกับความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อ
นําไปกําหนดพันธกิจ นโยบาย และแผนงานดานความรับผิดชอบทางสังคม
ในลําดับตอๆ ไปขององคกร โดยเปาหมายสําคัญของพันธสัญญาคือ การสราง
แรงบันดาลใจ
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• เงือ่ นไขสําคัญตอความสําเร็จในการสรางแรงบันดาลใจผานการกําหนด
พันธสัญญา
1) การสงผานพันธสัญญาขององคกรจากผูนําองคกรและผูบริหาร
ระดับสูงไปสูพนักงานทุกระดับทั่วทั้งองคกร
2) การสรางความชัดเจนถึงการเชื่อมโยงของคานิยมหลักขององคกร
กับคานิยมดานความรับผิดชอบตอสังคม ซึง่ ไดรบั การยอมรับวาจะสามารถนําไปสู
การปฏิบัติที่มีคุณคา
3) การเชื่อมโยงกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุม เพื่อนําความคิดเห็นหรือ
ประเด็นที่ไดรับความสนใจ และหวงใยจากผูมีสวนไดเสียเขาไปสูกระบวนการ
สรางวิสัยทัศน และการกําหนดกลยุทธธุรกิจขององคกร
การกําหนดพันธสัญญาดังกลาวมีประโยชนอยางยิง่ ตอการสรางความมุง มัน่
ใหพนักงานในองคกร ทําใหพนักงานทุกคนตระหนักวาแตละคนมีความสําคัญตอ
การมุงไปสูจุดหมาย สรางความรูสึกผูกพัน มุงมั่นปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ
ทาทาย เกิดความหมายในการทํางาน
ทั้งนี้ การกําหนดพันธสัญญามักจะครอบคลุมถึงการกําหนดวิสัยทัศน
พันธกิจ เปาหมาย และคานิยมดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร ซึง่ ไมได
เปนการกําหนดความมุง มัน่ เพือ่ ทําใหองคกรมีเปาหมายสูงกวาการขายสินคาเพือ่
ทํากําไรใหกับผูถือหุนเพียงอยางเดียว หากแตมีการคํานึงถึงสมมติฐานที่เปน
บริบทดานความยั่งยืนของธุรกิจในแตละกลุมอุตสาหกรรมรวมอยูดวย เชน
สถานการณทางประชากรศาสตร ไดแก จํานวนประชากร สภาพสังคม ฯลฯ
ความทาทายทางสังคมที่มีตอธุรกิจนั้นๆ ซึ่งไดแก ปญหาทางสังคมที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจ เปนตน
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• พันธสัญญาของธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางควรกําหนดอยูบน
สมมติฐานความทาทายทางสังคมที่สําคัญ
จากรายงานความยั่งยืนของ Dow Jones Sustainability Index (DJSI)
ประจําป 2013 แสดงใหเห็นวาธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางเปนกลุมธุรกิจ
ที่ตื่นตัว และใหความสําคัญตอการพัฒนาอยางยั่งยืนสูงที่สุดกลุมหนึ่ง โดยมี
จํานวนบริษัทในกลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางเขารวมการประเมินดาน
การพัฒนาความยัง่ ยืนจาก DJSI สูงเปนอันดับ 2 รองจากกลุม ธุรกิจการเงิน ทัง้ ยัง
มีอัตราการเขารวมสูงขึ้นอยางตอเนื่องดวย ถือเปนภาพสะทอนเชิงบวกที่เห็น
ไดอยางชัดเจนวากลุม ธุรกิจทีถ่ กู มองวาสรางผลกระทบตอสังคมและสิง่ แวดลอม
สูงที่สุดกลุมหนึ่งนั้นตระหนัก และใหความสําคัญตอผลกระทบที่เกิดจากการ
ดําเนินธุรกิจของตนอยางจริงจังมากขึน้ ภาพสะทอนทีเ่ กิดขึน้ ในระดับสากลดังกลาว
ยอมสงผลใหบริษัทที่ดําเนินธุรกิจลักษณะเดียวกันในประเทศไทยเริ่มพิจารณา
ธุรกิจของตนมากขึ้น เพราะถึงแมวาธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางจะสราง
ผลกําไรจากการดําเนินงานสูง แตหากสังคมและสิง่ แวดลอมไดรบั ผลกระทบอยาง
รุนแรงจากการดําเนินธุรกิจแลว ธุรกิจยอมไมอาจเติบโตอยางยั่งยืนในสังคมได
ดังนั้น เปาหมายและวิสัยทัศนที่เปนพันธสัญญาของธุรกิจอสังหาริมทรัพยและ
กอสรางจึงควรกําหนดอยูบนสมมติฐานความทาทายทางสังคมที่สําคัญดังนี้
1) การดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรม รวมไปถึงนโยบายการผูกขาด
ทางการคาของธุรกิจ ตลอดจนการทุจริตคอรรัปชั่นดวย ทั้งนี้ จากลักษณะการ
ดําเนินธุรกิจที่มีงบประมาณดําเนินการสูงกวาธุรกิจในลักษณะอื่นๆ และมีความ
หลากหลาย ยอมตองเกี่ยวพันกับองคกร หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่หลากหลายตามไปดวย การดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรมจึงเปนสิ่งที่ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยและกอสรางตองคํานึงถึงและใหความสําคัญสูงทีส่ ดุ ประเด็นหนึง่
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2) ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางเปน
ธุรกิจขนาดใหญสง ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมในแงการใชทรัพยากร เชน นํา้ นํา้ มัน
ไฟฟา สูงมาก จึงจําเปนตองใชทรัพยากรดังกลาวใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดดวย
3) แรงงานและสิทธิมนุษยชน แมวา ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง
ในป จ จุ บั น จะใช น วั ต กรรม หรื อ เทคโนโลยี ม าสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น กิ จ การ
มากเพียงใดก็ตาม แตแรงงานมนุษยยังคงเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ
ใหเติบโตอยางมีประสิทธิภาพ
• พันธสัญญาของธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางควรแสดงใหเห็น
สิ่งสําคัญ ดังนี้
1) ภาพการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจและสังคมทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตจาก
การดําเนินงานอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม
2) การเชือ่ มโยงวิสยั ทัศนกบั คานิยมหลักขององคกรทีไ่ ดรบั การยอมรับ
วาเปนสิ่งที่นําไปสูการปฏิบัติที่สําคัญในธุรกิจ
3) การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียของธุรกิจ และคุณคาที่จะไดรับรวมกัน
• หลักสําคัญในการกําหนดพันธสัญญาดานความรับผิดชอบตอสังคม
1) สรางการมีสวนรวมกับคณะกรรมการ ผูนํา ผูบริหารระดับสูงและ
พนักงานขององคกร เพื่อรวมกันมองหาเปาหมาย และบทบาทขององคกร
เพื่อการเปลี่ยนแปลง และสรางผลกระทบในเชิงบวกใหกับสังคม
2) สรางการเชื่อมโยงกับคุณคาหลักขององคกรที่นําไปสูการปฏิบัติ
ที่สรางคุณคาเชิงบวก และไดรับการยอมรับในระดับสากล

26

3) สรางการเชือ่ มโยงกับผูม สี ว นไดเสีย เพือ่ ใหองคกรไดรบั ความคิดเห็น
และประเด็นที่เปนความสนใจ ความหวงใยจากผูมีสวนไดเสีย นําไปสูการสราง
พันธสัญญาที่มุงดําเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดเสีย
ไดอยางสมดุล
หลักการขางตนดังกลาวเปนการสนับสนุนธุรกิจอสังหาริมทรัพยและ
กอสรางใหพัฒนาวิสัยทัศนและเปาหมาย เพื่อตอบคําถามสําคัญไดวาธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยและกอสรางควรสรางการเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นไดอยางไร และ
การเปลี่ยนแปลงนั้นทําใหบริบทดานความยั่งยืนในมิติตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดลอมของทัง้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง และสังคมโดยรวมดีขนึ้
ไดหรือไม อยางไร ดังนั้น วิสัยทัศนจึงเปนตัวกําหนดทิศทางองคกร และเปน
สิ่งสําคัญที่นําไปสูการกําหนดกลยุทธเพื่อสรางการปฏิบัติที่ชวยใหองคกรบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไวในอนาคต
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ตัวอยางพันธสัญญาดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง
เครือ เอส ซี จี
กําหนดอุดมการณในการดําเนินธุรกิจขององคกรที่แสดงใหเห็นถึงการ
ตระหนักในความสําคัญของความรับผิดชอบตอสังคม และการพัฒนาอยางยัง่ ยืน
ขององคกร ดังนี้
• ตั้งมั่นในความเปนธรรม : เอส ซี จี มีความรับผิดชอบที่จะใหผูมีสวน
ไดเสียทุกฝายไดรับความเปนธรรม
• มุง มัน่ ในความเปนเลิศ : เอส ซี จี มุง กระทําสิง่ ทีถ่ กู ตองดวยความตัง้ ใจ
ใหเกิดผลในทางที่เปนเลิศเสมอ
• เชื่อมั่นในคุณคาของคน : เอส ซี จี ถือวาพนักงานเปนทรัพยากร
อันมีคาที่สุด
• ถือมั่นในความรับผิดชอบตอสังคม : เอส ซี จี ปฏิบัติตนเปนพลเมือง
ที่ดีในทุกชุมชนและทุกประเทศที่เขาไปดําเนินธุรกิจ
ที่มา : http://www.scg.co.th
บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)
กําหนดวิสยั ทัศนขององคกรไววา “มุง มัน่ สูก ารจัดจําหนายยางมะตอยใหได
2 ลานตัน ภายในป 2558 และมีสวนรวมในความสําเร็จของลูกคา คูคา พนักงาน
และผูถือหุน ควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคมในระดับสูงสุดตลอดเวลา”
ที่มา : http://www.tipco.co.th
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บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน)
ยึดมัน่ ในปรัชญาดําเนินงานวา “เราไมเพียงสรางบานเทานัน้ แตเราสราง
สังคม” และไดกําหนดยุทธศาสตรการสรางความยั่งยืนกอนป 2030 ไวภายใต
แนวคิดที่วา “ประสบความสําเร็จใหมากขึ้น ดวยการใชใหนอยลง”
ที่มา : http://www.sammakorn.co.th

1.2 การนําองคกร
ผูนําองคกรมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการกําหนดทิศทางการพัฒนา
องคกร เพื่อนําไปสูเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งนอกจากการกําหนด
ทิศทางผานพันธสัญญาดังกลาวแลว ยังตองแสดงบทบาทในการนําองคกร
อีกดวย เพื่อเปนการกระตุน และสรางขวัญกําลังใจใหกับพนักงานในองคกร
โดยบทบาทในการนําองคกรควรครอบคลุมถึงเรื่องดังตอไปนี้
1) กําหนดใหองคกรมีโครงสรางการบริหารจัดการความรับผิดชอบ
ตอสังคมที่ชัดเจน โดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการสงเสริม และเชื่อมโยง
แนวปฏิบตั ดิ า นความรับผิดชอบตอสังคมใหเกิดขึน้ ทัว่ ทัง้ องคกร รวมถึงเชือ่ มโยง
ไปยังผูม สี ว นไดเสียทีส่ าํ คัญทัง้ หมดขององคกรในรูปแบบตางๆ เชน คณะกรรมการ
กลุม ดําเนินงาน หรือผูแ ทน CSR ของหนวยงานเพือ่ ทําหนาทีข่ บั เคลือ่ นนโยบาย
2) ออกแบบระบบการกํากับดูแลการปฏิบัติ ไดแก
• ระบบการบริหารจัดการ
• ระบบการติดตามงานและการประเมินผล
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• ระบบสนับสนุนที่ทําใหองคกรสามารถขับเคลื่อนทุกสวนให
ดําเนินงานตามแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมทีอ่ งคกรไดให
พันธสัญญาไว เชน ระบบการประเมินผลผูป ฏิบตั งิ าน ระบบการ
ใหรางวัลและการลงโทษ ระบบการสรางการมีสวนรวมของ
พนักงานในองคกร เปนตน
3) สื่อสารและถายทอดวิสัยทัศน คานิยม เปาหมาย ทิศทางและ
คุณคาของความรับผิดชอบตอสังคมใหกับพนักงาน ลูกคา ผูบริโภค และ
ผูม สี ว นไดเสียสําคัญขององคกรเพือ่ โนมนาว และชักจูงใหเห็นถึงความสําคัญของ
การมีความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
4) มีสว นรวมกับหนวยงานและพนักงานในการมีความรับผิดชอบ
ตอสังคมตั้งแตการคิด การตัดสินใจ การรวมกิจกรรม จนถึงการประเมินความ
สําเร็จ

2. การกําหนดนโยบายและแผนแมบทการดําเนินงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคม
2.1 การกําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม
การกําหนดนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมเปนการแสดงหลักการ
กรอบความคิด และแนวทางการดําเนินงานที่บอกใหทราบถึงทิศทางในการ
เปลี่ยนแปลงองคกรไปสูองคกรที่มีความรับผิดชอบตอสังคม เปนการแสดง
การตัดสินใจ หรือความตัง้ ใจของผูน าํ องคกร หรือผูบ ริหารระดับสูง เพือ่ ใหพนักงาน
และผูมีสวนไดเสียเกิดความตระหนัก โดยเฉพาะสําหรับพนักงานแลว เพื่อเปน
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แนวทางในการสรางการบริหารจัดการดานความรับผิดชอบตอสังคมในองคกร
ตอไป นอกจากนี้ การกําหนด และประกาศนโยบายยังเปนจุดเริ่มตนของการ
ขับเคลื่อนความรับผิดชอบตอสังคมอยางเปนรูปธรรมอีกดวย
ตัวอยางนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง
บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน)
กําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมโดยสรุป ดังนี้
(1) ประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม และรับผิดชอบตอสังคม
(2) มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนที่ประกอบธุรกิจ และสังคมโดยรวม
ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม
(3) เคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมเลือกปฏิบัติ
(4) สงเสริมใหพนักงานทุกระดับของบริษัท มีจิตอาสา และปลูกฝง
จิตสํานึกใหมีความรับผิดชอบตอสังคมอยางจริงจังและตอเนื่องเพื่อประโยชน
สวนรวมโดยไมหวังสิ่งตอบแทน
(5) สงเสริมใหเกิดกิจกรรมทีส่ รางประโยชนทยี่ งั่ ยืนแกชมุ ชนและสังคม
ที่มา : http://www.dbp.co.th
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บริษัท อมตะ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
กําหนดนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคม ในประเด็นมุงเนนตอ
สิ่งแวดลอม เผยแพรผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ ดังนี้
(1) The company is aware of and places significant concerns
towards building good relationship with the surrounding communities through
continuous emphasis on preserving the environment, community health
quality and the economic situation.
(2) Amata is determined to cooperate and support local
communities to make them self sustainable.
(3) Amata is determined to build organizational attitude and culture
to encourage employees and all stakeholders such as customers, suppliers,
government parties and communities to create and maintain good
relationships to uphold mutual respects and trust.
ที่มา : http://www.amata.com
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2.2 การกําหนดแผนแมบทการดําเนินงานดานความรับผิดชอบ
ตอสังคม
การดําเนินงานอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมมีเปาหมายในการสราง
คุณคาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การนําแนวคิดนี้ไปปฏิบัติจึงตองมีความ
ตอเนือ่ ง สรางความสัมพันธเชิงเหตุและผลระหวางกิจกรรมกับคุณคาทางเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอมที่ไดจากการดําเนินงานอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม
การกําหนดแผนแมบทการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมจึงเปน
การมองกระบวนการพัฒนาเชิงระบบ เพื่อใหความรับผิดชอบตอสังคมถูก
บูรณาการเขาไปสูก ระบวนการประกอบธุรกิจในทุกขัน้ ตอน กลายเปนการปฏิบตั ิ
ประจํ า วั น และพั ฒ นาเป น ระบบการดํ า เนิ น งานที่ ยึ ด อยู  กั บ เป า หมาย และ
พันธสัญญาที่องคกรกําหนดไว
แผนแมบทการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมเปนแผนระยะ
ยาวทีใ่ ชเปนตนแบบหลักในการวางแผนปฏิบตั ทิ แี่ สดงทิศทางการดําเนินงานทีม่ ี
ลักษณะเปนนามธรรม จึงควรครอบคลุมในประเด็นตางๆ ประกอบดวย
• แนวคิดและความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
• เปาหมายสูงสุดดานความรับผิดชอบตอสังคม
• กรอบการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งแสดงถึง
ประเด็นทางสังคม และสิ่งแวดลอมที่มุงเนนเฉพาะธุรกิจขององคกร
• แนวปฏิบัติดานความรับผิดชอบตอสังคมที่แสดงถึงแนวทางการ
ดําเนินการของประเด็นทางสังคม และสิ่งแวดลอมตางๆ ที่ระบุไวใน
กรอบการดําเนินงาน
• ทิศทางและกลยุทธดานความรับผิดชอบตอสังคม
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3. การเชื่อมโยงผูมีสวนไดเสีย
ในการดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางนัน้ นอกจากลูกคาหรือ
ผูบริโภคแลว ธุรกิจยังตองเชื่อมโยงกับธุรกิจประเภทอื่นๆ เปนจํานวนมาก อาทิ
เชน ธุรกิจกลุมพลังงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมไปถึงธุรกิจ
กลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน เปนตน รวมถึงหนวยงานกํากับดูแลภาครัฐ และ
ทีส่ าํ คัญ คือ ชุมชน สังคม NGO และอาจรวมไปถึงองคกรระหวางประเทศ ทัง้ หมด
ลวนเปนผูมีสวนไดเสียสําคัญตอปจจัยความสําเร็จที่ยั่งยืนระหวางกัน
ดังนัน้ การเชือ่ มโยงผูม สี ว นไดเสียจึงเปนแนวปฏิบตั สิ าํ คัญทีท่ าํ ใหธรุ กิจ
อสังหาริมทรัพยและกอสรางมองเห็น และเขาใจถึงลักษณะของผูมีสวนไดเสีย
แตละกลุม ตระหนักถึงความสัมพันธในประเด็นที่เกี่ยวของ ซึ่งมากกวามิติของ
การเปนผูว า จางและผูร บั จาง หรือผูผ ลิตและลูกคา แตยงั รวมถึงมิตใิ นเชิงผลกระทบ
และการพึง่ พากัน และนําไปสูก ระบวนการเชือ่ มโยง เพือ่ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไดอยางมั่นคง
ขั้ น ตอนสํ า คั ญ ของกระบวนการเชื่ อ มโยงผู  มี ส  ว นได เ สี ย ของธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพยและกอสราง มีดังนี้

3.1 การบงชีผ้ มู สี ว นไดเสียและประเด็นความรับผิดชอบตอสังคม
เปนขั้นตอนที่ทําใหธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางมองเห็นผูมีสวน
ไดเสียที่เชื่อมโยงกับธุรกิจในประเด็นความรับผิดชอบตอสังคมตางๆ ทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมในกระบวนการประกอบธุรกิจ ดังนี้
1) การกําหนดกรอบกระบวนการประกอบธุรกิจ โดยการใชหว งโซ
อุปทาน หรือหวงโซคุณคา เพื่อใชเปนแนวทางในการบงชี้ผูมีสวนไดเสีย และ
ประเด็นความรับผิดชอบที่เชื่อมโยงระหวางกัน
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2) การบงชีผ้ มู สี ว นไดเสียและประเด็นความรับผิดชอบตอสังคม
เพือ่ ศึกษา สํารวจผูม สี ว นไดเสีย และประเด็นทีเ่ ชือ่ มโยงกันตามกรอบกระบวนการ
ประกอบธุ ร กิ จ ที่ กํ า หนดไว รวมทั้ ง พิ จ ารณาผลกระทบที่ มี ร ะหว า งกั น จาก
กระบวนการประกอบธุรกิจ ซึง่ จะทําใหธรุ กิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางมองเห็น
ผูม สี ว นไดเสียในแตละจุดของกระบวนการ และประเด็นความรับผิดชอบตอสังคม
ในมิติตางๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่เชื่อมโยงธุรกิจกับผูมีสวน
ไดเสียเขาดวยกัน เชน คณะผูวิจัยจาก Research Institute for Managing
Sustainability (RIMAS) ศึกษาผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรม
กอสราง และไดระบุผูมีสวนไดเสียหลัก 4 กลุม ไดแก ผูพัฒนาอสังหาริมทรัพย
ผูรับเหมา ผูลงทุนและนักเก็งกําไร และเจาของที่ดิน ซึ่งนอกจากจะมีบทบาท
สําคัญในการสรางความเปลี่ยนแปลงดานงบประมาณในการดําเนินธุรกิจแลว
ยั ง มี บ ทบาทในการนํ า ไปสู  ผ ลกระทบทางสั ง คม และสิ่ ง แวดล อ มทั้ ง สิ้ น
นอกจากนี้แลว ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางยังสามารถใชวิธีการตางๆ
ในการบ ง ชี้ ผู  มี ส  ว นได เ สี ย และประเด็ น ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม เช น
การสัมภาษณ การสานเสวนา การจัดประชุมกลุมยอย การลงสํารวจพื้นที่ ฯลฯ
โดยตัวอยางขั้นตอนการดําเนินงาน เชน
• ดําเนินการศึกษาเพื่อระบุ และกําหนดประเด็นความรับผิดชอบตอ
สังคมตามหวงโซอุปทานเพิ่มเติม ซึ่งในแตละบริษัทอาจระบุกลุม
ผูม สี ว นไดเสียอืน่ ๆ อาทิ ผูจ ดั หาปจจัยการผลิต พนักงานหรือคนงาน
ชุมชนรอบโครงการ ตัวแทนจัดจําหนาย ผูขนสงวัตถุดิบ ลูกคา
ในประเทศและตางประเทศ เปนตน
• ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณเก็บขอมูล และจัดประชุมกลุมยอยเพื่อบงชี้
ประเด็นผลกระทบทั้งทางลบและทางบวกที่เปนขอหวงใย ขอกังวล
ความคาดหวังรวมกัน
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• จัดทําขอมูล และรายละเอียดของผูมีสวนไดเสียแตละกลุม ลักษณะ
ทางประชากรศาสตร ฐานะเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ
คานิยม และทัศนคติที่มีตอธุรกิจ
ซึ่งการศึกษาอาจพบวาผูมีสวนไดเสียที่เปนผูจัดหาปจจัยการผลิต อาจ
ตองการใหธรุ กิจเพิม่ ความรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรม ประชาชน
ทีอ่ าศัยในชุมชนโดยรอบโครงการคาดหวังใหธรุ กิจพัฒนาชุมชนในดานตางๆ เชน
สาธารณูปโภคพื้นฐาน ลูกคาอาจมีความตองการใหมๆ เชน ตองการใหธุรกิจให
ความสําคัญกับประเด็นทางสิ่งแวดลอมเพิ่มเติม เปนตน

3.2 การวิเคราะหและลําดับความสําคัญของผูมีสวนไดเสียและ
ประเด็นความรับผิดชอบตอสังคม
เปนขัน้ ตอนหลักสําคัญทีท่ าํ ใหธรุ กิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางเห็นถึง
ความจําเปนเรงดวนของแตละประเด็นที่ตองดําเนินการตอบสนอง ไดแก
1) ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของผู  มี ส  ว นได เ สี ย โดยกํ า หนดเงื่ อ นไข
ขอบงชีต้ า งๆ ทีเ่ หมาะสมกับธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง เชน อิทธิพล และ
ความสนใจของผูม สี ว นไดเสียทีม่ ตี อ ธุรกิจ หรือผลประโยชน และการพึง่ พาระหวางกัน
ความรับผิดชอบทีธ่ รุ กิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางตองมีตอ ผูม สี ว นไดเสียตาม
กฎหมาย เปนตน เพื่อนําไปสูการลําดับผูมีสวนไดเสียที่มีความสําคัญตอองคกร
2) ลําดับความสําคัญของประเด็นทีม่ ตี อ ผูม สี ว นไดเสียและธุรกิจ
วาแตละประเด็นที่ไดบงชี้จากขั้นตอนการประกอบธุรกิจนั้นมีระดับความสําคัญ
มากนอยเพียงใด โดยองคกรตองกําหนดเงื่อนไขในการบงชี้ระดับความสําคัญ
เชน พิจารณาจากผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ชวงเวลาของการเกิดผลกระทบในระยะสัน้
และระยะยาว ผลกระทบทีม่ ตี อ เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดลอม เปนตน โดยพนักงาน
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หรือลูกจางที่ปฏิบัติงานใหแกบริษัทถือเปนผูมีสวนไดเสียสําคัญหลักในการ
ขับเคลือ่ นธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางใหเติบโตอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
สรางผลกระทบตอตัวธุรกิจสูงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ ประเด็น
มุงเนนเกี่ยวกับพนักงาน หรือลูกจางของธุรกิจในกลุมนี้ ยังประกอบดวย สิทธิ
แรงงาน สิทธิมนุษยชน สวัสดิการและการคุมครองแรงงาน การพัฒนาทักษะ
ความรู ความสามารถของแรงงาน สุขภาวะในการทํางาน ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย เปนตน
3) จั บ คู  ร ะหว า งประเด็ น และผู  มี ส  ว นได เ สี ย กั บ กระบวนการ
ประกอบธุรกิจ เพื่อจัดลําดับความสําคัญ เชน การหาประเด็นที่มีผลกระทบตอ
ผูม สี ว นไดเสียทีส่ าํ คัญ ประเด็นทีส่ รางผลกระทบตอการประกอบธุรกิจไดในระยะสัน้
ซึ่งถือวาเปนประเด็นที่ตองใหความสําคัญกับการตอบสนองเปนลําดับตนๆ เพื่อ
ปองกันความเสียหาย หรือเพื่อสรางคุณคาใหกับธุรกิจ

3.3 การวิเคราะห ทบทวน และการกําหนดวัตถุประสงคของ
การเชื่อมโยงผูมีสวนไดเสีย
เปนขั้นตอนที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางจะนําประเด็นที่ไดรับ
การระบุวา มีความสําคัญสูงตอผูม สี ว นไดเสียและตอการประกอบธุรกิจมาพิจารณา
ทบทวนวาการตอบสนองทีก่ าํ ลังดําเนินการอยูน นั้ จัดอยูใ นประเภทใด ดังตอไปนี้
1) การตอบสนองเชิงตั้งรับ หมายถึง การพิจารณาการตอบสนอง
ตอขอเรียกรอง หรือขอรองเรียนเปนครั้งๆ โดยยังไมมีกระบวนการแกปญหา
อยางเปนระบบ
2) การตอบสนองแบบมีกระบวนการ หมายถึง การดําเนินการ
ตอบสนองอยางเปนกระบวนการ นับตั้งแตไดรับการเรียกรอง ดําเนินการ
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ตอบสนอง ติดตาม และประเมินผล แตยังไมไดนําเขาสูระบบการบริหารจัดการ
ขององคกร
3) การตอบสนองเชิงกลยุทธ หมายถึง การพัฒนาเปนระบบที่มี
หนวยงานรับผิดชอบในการศึกษา พัฒนาแนวทางการตอบสนองอยางเปน
กระบวนการ มีการวัดผล และประเมินการตอบสนองเพื่อนําไปสูการพัฒนาเปน
กลยุทธขององคกร เพื่อใหฝายตางๆ ดําเนินการรวมกัน
โดยธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางควรวิเคราะหถึงความพอเพียง
ของผลลัพธและคุณคาที่ไดจากการดําเนินการเชื่อมโยงที่ผานมา เพื่อทบทวน
วัตถุประสงคของการเชือ่ มโยง และพัฒนาแนวทางการตอบสนองตอประเด็นใหม
ใหเหมาะสม และพอเพียงในการสรางคุณคาใหแกผูมีสวนไดเสียทั้งหมดอยาง
สมดุล
ทัง้ นี้ วัตถุประสงคของการเชือ่ มโยงควรกําหนดใหสอดคลองและสงเสริม
ตอวัตถุประสงคทางธุรกิจขององคกร เชน
• วัตถุประสงคทางธุรกิจ เพื่อกอสรางโครงการ... ในพื้นที่... ใหเสร็จ
ภายใน 3 ป
• วัตถุประสงคการเชื่อมโยง เพื่อใหไดมาซึ่งการยอมรับของชุมชนตอ
โครงการใหมของบริษัท

3.4 การวางแผนและการดําเนินการเชื่อมโยงผูมีสวนไดเสียเพื่อ
ตอบสนองตอวัตถุประสงคของการเชื่อมโยงผูมีสวนไดเสีย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางสามารถดําเนินงานในขั้นตอนนี้
ไดหลายรูปแบบขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการเชื่อมโยงที่กําหนดไว เชน
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• การสานเสวนา เพือ่ สรางการมีสว นรวมในการพัฒนาทีด่ นิ ในโครงการ
ของบริษัทใหเปนไปตามความตองการของชุมชนและบริษัท
• การประชุมรวมกับผูม สี ว นไดเสีย ในกรณีทธี่ รุ กิจอสังหาริมทรัพยและ
กอสรางตองการหาแนวทางในการดําเนินการ
• การแถลงนโยบายเพื่อใหผูมีสวนไดเสียทราบถึงพันธสัญญาและ
แนวทางปฏิบตั ทิ มี่ คี วามรับผิดชอบของธุรกิจ เชน บริษทั ผูป ระกอบการ
ดานนิคมอุตสาหกรรมรวมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
จัดตั้งศูนยเฝาระวัง และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ควบคุมคุณภาพสิง่ แวดลอมในพืน้ ทีน่ คิ มอุตสาหกรรม และสรางความ
เชื่อมั่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมของบริษัท และการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยตอชุมชนขางเคียง ทั้งยังเปนการ
สงเสริมแนวทางการบริหารจัดการสิง่ แวดลอมของนิคมอุตสาหกรรม
ดวยหลักบรรษัทภิบาลสิ่งแวดลอม เปนตน

3.5 การติดตามวัดผลและการประเมินผลการเชื่อมโยง
ขั้นตอนนี้เปนการพิจารณาวาสิ่งที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง
ไดดําเนินการไปนั้นเพียงพอตอความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย และสามารถ
ตอบสนองเปาหมายทางกลยุทธของธุรกิจไดหรือไม

3.6 การรายงานการเชื่อมโยงผูมีสวนไดเสีย
เปนขั้นตอนของการพัฒนาการดําเนินงานอยางมีความรับผิดชอบตอ
สังคมและกลยุทธขององคกร โดยองคกรสามารถจัดประชุมเพือ่ นําเสนอแนวทาง
และผลการเชื่อมโยงผูมีสวนไดเสียใหกับผูบริหารระดับสูงของทุกฝายงาน เพื่อ
เตรียมจัดทําแผน แนวทางและกลยุทธของธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง
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ในระดับตางๆ ที่ตอบสนองตอความตองการ และนําไปสูการสนับสนุนอันดีจาก
ผูมีสวนไดเสีย

4. การคัดเลือกประเด็นความรับผิดชอบตอสังคม
ประเด็นที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางมุงเนนในการดําเนินงาน
อยางมีความรับผิดชอบตอสังคม เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความมุงเนนในการ
แสดงออก ซึ่งมาจากการศึกษาถึงลักษณะของธุรกิจ บริบทแวดลอมทางสังคม
กรอบแนวทางมาตรฐานสากล ซึง่ เปนการผสมผสานใหธรุ กิจอสังหาริมทรัพยและ
กอสรางสามารถตอบสนองตอเปาหมาย กลยุทธการประกอบธุรกิจ ความสนใจ
และความหวงใยของผูมีสวนไดเสียทั้งในระดับทองถิ่น และระดับสากล

4.1 ขอควรพิจารณาในการกําหนดประเด็นความรับผิดชอบตอ
สังคม
1) ผลกระทบทางการเงินในระยะสั้นของธุรกิจอสังหาริมทรัพยและ
กอสราง
2) ขอกังวล ขอหวงใย และความสนใจของผูมีสวนไดเสียตอประเด็นที่
เกี่ยวของกับธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางในพื้นที่ที่ดําเนินธุรกิจ และจาก
กระบวนการเชื่อมโยงผูมีสวนไดเสีย เชน การสํารวจ สัมภาษณ การประชุมกลุม
การใหคําปรึกษาจากผูมีสวนไดเสีย เปนตน
3) หลักมาตรฐาน และกฎระเบียบในระดับสากลของธุรกิจอสังหาริมทรัพย
และกอสราง
4) บรรทัดฐานในการปฏิบัติของธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง
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โดยธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางสามารถนําประเด็นทั้งหมดนี้
มาพิจารณา เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางเปาหมายของการประกอบธุรกิจที่
กําหนดไว และเพือ่ สรางสมดุลระหวางความตองการทางธุรกิจและสังคม ซึง่ ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยและกอสรางสามารถนําแนวทาง และเครือ่ งมือการบริหารจัดการ
หรือหลักการดานความรับผิดชอบตอสังคมเขามาใชในการเลือกได เชน แนวทาง
การกําหนดประเด็นกลยุทธของธุรกิจ ซึง่ สามารถพิจารณาประเด็นไดใน 3 ระดับ
ดวยกัน คือ
1) ประเด็นพื้นฐานโดยทั่วไป คือ การพิจารณาลักษณะของประเด็น
ความรับผิดชอบที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางทุกประเภทตองปฏิบัติ เชน
ประเด็นมุง เนนตามมาตรฐาน ISO 26000 แนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของ
กิจการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน
2) ประเด็นที่เปนความมุงเนนของธุรกิจ คือ การพิจารณาประเด็น
มุงเนนของธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางทุกประเภท โดยพิจารณาจาก
ผลกระทบ และคุณคาที่เกิดขึ้นจากหวงโซคุณคา หรือหวงโซอุปทาน ซึ่งมีความ
แตกตางกันในแตละประเภทของธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง เชน การใช
ทรัพยากรอยางคุม คา การใชแรงงานเด็ก และการพัฒนา CSR ในหวงโซอปุ ทาน
เปนตน
3) ประเด็นที่เปนลักษณะเฉพาะและเปนความเดนชัด คือ การ
พิจารณาประเด็นที่ทําใหธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางสามารถสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขัน นอกเหนือจากประเด็นที่เปนพื้นฐานของการมีความ
รับผิดชอบตอสังคมทั่วไป เชน การพัฒนาเทคโนโลยีดานการควบคุม และกําจัด
มลพิษภายในนิคมอุตสาหกรรมใหสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมนอยที่สุด
เปนตน
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5. การพัฒนาแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคม
แผนปฏิบตั กิ ารดานความรับผิดชอบตอสังคมอาจเปนไดทงั้ แผนระยะสัน้
และแผนระยะกลาง และมีลักษณะเปนรูปธรรมมากกวาแผนระยะยาวอยาง
แผนแมบท โดยมีการกําหนดเงื่อนเวลา และแนวทางการดําเนินงานที่สามารถ
วัดผลได การดําเนินแผนระยะสั้นและระยะกลางนี้จะเปนทิศทางสูการบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไวในแผนแมบท
แผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคมคือ แผนการปฏิบัติงาน/
โครงการของหนวยงานที่เปนเจาภาพดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
หรือของคณะทํางานดานความรับผิดชอบตอสังคม และของหนวยงานอื่นๆ
ในองคกร เชน ฝายจัดซือ้ ฝายทรัพยากรบุคคล ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน
ซึ่งหมายความรวมถึง การปฏิบตั ิงาน/โครงการที่เกี่ยวของกับการปรับปรุง หรือ
พัฒนากระบวนการทํางาน เพื่อตอบสนองเปาหมายทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม
สิง่ แวดลอม และการปฏิบตั งิ าน/โครงการเพือ่ พัฒนาสังคม และสิง่ แวดลอมภายนอก
แผนปฏิบัติการจะมุงเนนการดําเนินงานที่เกิดขึ้นภายใตกลยุทธความ
รับผิดชอบตอสังคมตางๆ ตามกรอบแนวทางที่กําหนดไว เชน บริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพยจัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธอันดีในครอบครัวของผูอาศัย
ในพื้นที่ของบริษัท โดยการจัดกิจกรรมแขงกีฬา หรือจัดกิจกรรมการกุศลอื่นๆ
การจัดสรางสวนสาธารณะในพื้นที่สวนกลางของชุมชน เปนตน
ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการแตละแผนตองระบุวิธีการประเมินผลความสําเร็จ
ของแผนไวดวย โดยมีองคประกอบหลัก ไดแก ตัวชี้วัด เปาหมาย และระยะเวลา
การประเมิน โดยเปาหมายของการเปนองคกรทีย่ งั่ ยืนเปนเสมือนกับพันธสัญญา
และเปนสิ่งที่ใชระบุวิธีปฏิบัติอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมที่ดีใหกับองคกร
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โดยการกําหนดเปาหมายตองสรางสมดุลกับมิติทางสังคมและสิ่งแวดลอมดวย
เชน หากการเรงสรางยอดขายมีสวนทําใหเกิดการใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ไมมีประสิทธิภาพแลว ก็ไมอาจสรางความยั่งยืนใหกับองคกรในระยะยาวได
เปนตน

5.1 หลั ก การสํ า คั ญ ในการกํ า หนดแผนปฏิ บัติก ารด า นความ
รับผิดชอบตอสังคม
• ตองเปนสิ่งที่สราง หรือนําไปสูเปาหมายของความสําเร็จ ตองเปน
มากกวาการสรางกําไรใหกับผูถือหุนเพียงอยางเดียว กลาวคือ
ตองมีเปาหมายทางสังคมและสิ่งแวดลอมดวย
• ตองทําใหมองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เปนรูปธรรมจากการปฏิบัติ
• สรางความเปลี่ยนแปลงที่สามารถวัดคุณคาได
• ตอบสนองตอประเด็นของผูมีสวนไดเสียที่สําคัญ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางเปนธุรกิจขนาดใหญเกี่ยวของกับ
ผูมีสวนไดเสียเปนจํานวนมาก ทั้งในระดับทองถิ่นและสากล แผนปฏิบัติการ
ดานความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางจึงควร
เชือ่ มโยงเปาหมายใหเขากับคุณคาทีจ่ ะเกิดขึน้ ทัง้ ในวงกวาง และลงลึกถึงผูบ ริโภค
โดยมุ  ง ไปสู  เ ป า หมายที่ เ ป น พั น ธสั ญ ญาทางสั ง คมที่ กํ า หนดไว นํ า ไปสู 
การเปลีย่ นแปลงที่เปนรูปธรรม และสามารถวัดคุณคาจากการเปลี่ยนแปลงนั้น
ไดอยางชัดเจน รวมถึงตอบสนองตอผูมีสวนไดเสียสําคัญ
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5.2 ลักษณะของการพัฒนาแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบ
ตอสังคม
1) เนนการลดผลกระทบ โดยปรับปรุงกระบวนการประกอบธุรกิจ
ใหมีผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสังคม และสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด ขั้นตํ่าของการ
ดําเนินการคือ ตองเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐาน
สากลทีเ่ ปนพืน้ ฐานดานความรับผิดชอบตอสังคมโดยทัว่ ไปของธุรกิจอสังหาริมทรัพย
และกอสราง
2) พัฒนาระบบที่ทําใหเกิดการปองกัน การรักษาระบบที่ดีอยาง
ตอเนือ่ ง มีการเชือ่ มโยงกับผูม สี ว นไดเสีย เพือ่ ใหทราบขอรองเรียน ความคิดเห็น
และประเด็นความหวงใยที่เปนผลกระทบจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง
3) สรางความสามารถในการปฏิบตั ิ เนนการยกระดับความรับผิดชอบ
ตอสังคมใหเกิดนวัตกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในกระบวนการ
ประกอบธุรกิจ เชน การประหยัดพลังงาน การนํากลับมาใชใหม การลดวัตถุดิบ
เปนตน ซึง่ ชวยใหธรุ กิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางลดตนทุน ประหยัดคาใชจา ย
เพิ่มรายไดไปพรอมกับการลดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึงทําให
เกิดกระบวนการปฏิบตั ทิ างธุรกิจทีด่ ขี นึ้ การเชือ่ มโยงกับผูม สี ว นไดเสียจะนําความ
ตองการของผูม สี ว นไดเสียภายนอกมาสูก ารสรางการมีสว นรวมกับพนักงาน เพือ่
ใหเกิดการพัฒนาภายในองคกร รวมถึงการนําแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม
ไปเชือ่ มโยงกับแนวคิด และเครือ่ งมือการบริหารจัดการ เชน การจัดการคุณภาพ
การบริหารจัดการความรู เปนตน
4) สรางความแตกตางในแบรนด มุงเนนความรับผิดชอบในการ
ตอบสนองตอความตองการทางสังคมดวยการปรับปรุง พัฒนาสินคา และบริการ
ใหมๆ เพือ่ ใหเกิดการเขาถึงสินคา และบริการทีจ่ าํ เปนตอการดํารงชีวติ หรือทําให
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มีคุณภาพชีวิตที่ดี ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางตองมีความเขาใจบริบท
สังคม และเขาใจลูกคา ผูบ ริโภค ใหความสําคัญตอการสงเสริมความคิดสรางสรรค
และการสรางนวัตกรรมในสินคาและบริการ เชือ่ มโยงผูม สี ว นไดเสีย เพือ่ ใหทราบ
ถึงความจําเปน ความตองการ และการใชชีวิต เพื่อสรางการตอบสนองที่ดีของ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางตอไป
5) สรางความไดเปรียบทางการแขงขัน เกิดการพัฒนาระบบที่
สามารถเรียนรู และตอบสนองตอการเปลีย่ นแปลง และความออนไหวของบริบท
แวดลอม เพื่อใหธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางสามารถยึดอยูกับเปาหมาย
และพันธสัญญาที่ไดกําหนดไวถึงการเปนองคกรที่มีวัตถุประสงคในการดํารงอยู
มากกวาการสรางกําไรสูงสุดเพียงอยางเดียว เชื่อมโยงผูมีสวนไดเสียเพื่อสราง
ความโปรงใสในการดําเนินงาน ทําใหเกิดความรวมมือ และสนับสนุนธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยและกอสรางจากทุกภาคสวน
นอกจากนี้ การพัฒนาแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคม
ควรพัฒนาระบบสนับสนุนอื่นๆ รวมดวย เพื่อรักษาความตอเนื่องในการปฏิบัติ
ตามแผน ไดแก
• การสรางความตระหนัก และความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแผนใหแก
พนักงานผูปฏิบัติ
• การสือ่ สารดานความรับผิดชอบตอสังคมแกผมู สี ว นไดเสียกลุม ตางๆ
• ระบบการใหรางวัลหรือการลงโทษภายในองคกร
• ระบบขอเสนอแนะการปรับปรุงการปฏิบตั งิ านเพือ่ ลดผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอม
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6. การปฏิบตั ติ ามแผนปฏิบตั กิ ารดานความรับผิดชอบตอสังคม
การนําแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคมไปปฏิบัตินั้นเปน
หนาที่ของหนวยงานตางๆ ที่มีบทบาทความรับผิดชอบตามแผนนั้นๆ เชน
• การเชื่อมโยงกับพนักงาน เพื่อระบุประเด็นยอยเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตอพนักงาน และสิทธิมนุษยชน เปนหนาทีป่ ฏิบตั ขิ องฝายทรัพยากร
บุคคล
• การกําหนดระเบียบวิธจี ดั ซือ้ จัดจางทีม่ งุ เนนความโปรงใสเปนหนาที่
ของฝายจัดซื้อ
• การกําหนดระเบียบปฏิบตั ดิ า นการใหขอ มูลสินคาและบริการ ผานทาง
สื่อและเว็บไซตของบริษัท เปนหนาที่ของฝายการตลาด
• การปรับปรุงระบบบําบัดของเสียจากการดําเนินธุรกิจ เปนหนาทีข่ อง
ฝายการจัดการ
• การจัดตัง้ กองทุนพัฒนาชุมชนในพืน้ ทีร่ อบบริษทั เปนหนาทีข่ องฝาย
สื่อสารองคกร
การดําเนินงานอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมตางๆ อาจเปนการ
ดําเนินงานทีม่ งุ เนนการลดผลกระทบ มุง เนนการพัฒนาผลการปฏิบตั ิ หรือมุง เนน
การสรางความสัมพันธที่ดี อาจเปนการดําเนินงานที่ดําเนินการครั้งเดียว หรือ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง อาจเปนการดําเนินงานโดยตัวองคกรเอง หรือรวมกับ
พันธมิตร เชน บริษทั อืน่ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หนวยงานภาครัฐทองถิน่ เปนตน
ทั้งนี้ ปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จในการนําแผนปฏิบัติการดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมไปปฏิบัติจะเกี่ยวของกับการมีสวนรวมของพนักงาน
เนื่องจากพนักงานเปนกลุมที่เชื่อมตอระหวางผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ทั้งหมดของ
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องคกร องคกรจึงตองสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการปฏิบัติตามแผนและ
ผนวกความรับผิดชอบตอสังคมเขาไปสูการปฏิบัติงานประจําของพนักงาน
ซึ่งองคกรตองมีระบบการพัฒนาทักษะที่จําเปนของพนักงานเขามาสนับสนุน
เพือ่ ใหพนักงานสามารถปฏิบตั ติ ามแผนทีไ่ ดรบั มอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการจัดหาทรัพยากรที่จําเปนตอการปฏิบัติตามแผน เชน งบประมาณ
อุปกรณ เครื่องอํานวยความสะดวก สถานที่ ขอมูลการวิจัยและพัฒนา เปนตน
ทั้งนี้ ผูมอบหมายงานตองทําความเขาใจกับผูปฏิบัติงานถึงวิธีการ
ติดตามงาน ระยะเวลาในการติดตามงาน ชองทางการใหขอมูลยอนกลับของ
ผูปฏิบัติงาน ในกรณีที่ตองการแสดงความคืบหนา หรือปญหาในการปฏิบัติตาม
แผนงานดวย

7. การวัดผล การวิเคราะห และการประเมินผลการดําเนินงาน
การวัดผล การวิเคราะห และการประเมินผลการปฏิบัติงานดานความ
รับผิดชอบตอสังคมมีเปาหมายสําคัญคือ เพื่อใหเกิดการเรียนรู ปรับปรุง และ
พัฒนากระบวนการความรับผิดชอบตอสังคม ซึง่ การวัดผลทีด่ คี วรวัดทัง้ กระบวนการ
คือ ปจจัยนําเขา กระบวนการ และกิจกรรม ผลลัพธจากการดําเนินงาน ผลที่
ตามมาในระยะยาว และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตอสังคม ซึ่งปจจัยทั้งหมดนี้
มีความเชื่อมโยงกัน และมีความสัมพันธกับเปาหมายที่กําหนดไวตามกลยุทธ
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง
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7.1 บทบาทสําคัญของระบบการวัดผลและการประเมินผลทีม่ ตี อ
การดําเนินงานอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม
1) เปนการเชือ่ มโยงความเปนเหตุเปนผลของกลยุทธดา นความรับผิดชอบ
ตอสังคมกับเปาหมายความยัง่ ยืนทีต่ อ งการใหเกิดขึน้ กระบวนการวัดผลจะทําให
พนักงานขององคกรบรรลุขอ ตกลงรวมกันถึงประเด็นสําคัญทีต่ อ งมุง เนน เห็นถึง
คุณคาที่เพิ่มขึ้นจากงานประจํา และความสําเร็จที่พนักงานขององคกรไดทุมเท
ใหกับพันธสัญญาที่กําหนดไว
ทัง้ นี้ การพัฒนาระบบการวัดผล และการประเมินผลทําใหเกิดความชัดเจน
ถึงการเชื่อมโยงกลยุทธกับความยั่งยืน ซึ่งกอใหเกิดประโยชนกับองคกร ดังนี้
• เกิดการถกเถียงถึงขอสมมติฐาน และชวยใหเกิดขอตกลงรวมกัน
ในองคกรวากลยุทธและแผนปฏิบตั ดิ า นความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกรจะไดรบั การวัดผล และการประเมินผลอยางชัดเจนวาสามารถ
สรางคุณคาความยั่งยืนใหกับองคกรไดหรือไม
• สงเสริมการสือ่ สารในสวนของกลยุทธ และการปฏิบตั ใิ หเกิดขึน้ ทัว่ ทัง้
องคกร ทําใหพนักงานเกิดความชัดเจนถึงความคาดหวัง และเหตุผล
ของธุรกิจทีต่ อ งการสรางคุณคาเพิม่ ใหกบั องคกร เชน พนักงานทุกคน
ชัดเจนถึงเหตุผลวาเหตุใดการปฏิบัติแบบหนึ่งจึงสรางคุณคาเพิ่ม
ใหเกิดขึน้ กับองคกร ในขณะทีก่ ารปฏิบตั อิ กี รูปแบบหนึง่ กลับไมสามารถ
สรางคุณคาใหเกิดขึ้นกับองคกรได
• สามารถติดตามผลการปฏิรปู องคกรจากกลยุทธและแผนปฏิบตั ิ ทัง้ นี้
การดําเนินงานดานการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนสวนใหญจะเปนแผนระยะยาว
ระบบการวัดผล และการประเมินผลจะชี้ใหเห็นวา องคกรกําลังเดิน
ไปในทิศทางทีถ่ กู ตองตามเปาหมายทีก่ าํ หนดไวและกลยุทธทกี่ าํ หนด
ไวนั้นไดผลดีจริงหรือไม
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2) เปนการติดตามความกาวหนาของแผนการดําเนินงานตามกลยุทธ
ในการสรางระบบการวัดผล ซึ่งตองคํานึงถึงความสอดคลองกับพันธสัญญาและ
วัตถุประสงคขององคกร รวมถึงการบูรณาการการปฏิบตั ดิ า นสังคมและสิง่ แวดลอม
เขาสูระบบการวัดผล เพื่อใหมั่นใจวาพันธสัญญาดานความยั่งยืนที่ผูนําองคกร
ประกาศไวจะไดรับการปฏิบัติอยางเหมาะสม
3) เปนสิ่งที่เอื้อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในองคกร
อันจะนําไปสูการพัฒนาความสามารถในการดําเนินงานอยางมีความรับผิดชอบ
ตอสังคมที่ดีขึ้น
ระบบการวัดผลทีด่ จี ะสะทอนความสามารถของกลยุทธ และแผนงานดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง ซึง่ ตองพิจารณา
ทัง้ กระบวนการทีเ่ ชือ่ มโยงกัน นับตัง้ แตปจ จัยทีเ่ ปนตัวขับเคลือ่ นความสําเร็จและ
สิ่งที่สะทอนการปฏิบัติวาไดผลตามวัตถุประสงคของกลยุทธที่กําหนดไว และ
นําไปสูผลตอเนื่องที่เปนปจจัยสําคัญของความสําเร็จในระยะยาวของธุรกิจ
โดยรูปแบบการวัดผลและการประเมินผลจะมีความสัมพันธตอ เนือ่ งกัน
ทั้งกระบวนการ ซึ่งรวมถึงการพัฒนา และสนับสนุนใหประเด็นตางๆ สามารถ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การพัฒนาศักยภาพพนักงาน การสงเสริม
ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรมองคกร การเรียนรูแ ละการจัดการความรู ระบบ
ขอมูลสารสนเทศ เปนตน
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7.2 หลักการเกี่ยวกับการวัดผล
1) ตั ว ชี้ วั ด การปฏิ บั ติ ค วรเชื่ อ มโยงกั บ กรอบการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
อยางชัดเจน
2) ผลกระทบที่ สั ม พั น ธ กั บ กลยุ ท ธ และแผนงานด า นสั ง คมและ
สิง่ แวดลอมควรแปลงไปสูต วั ชีว้ ดั ผลการดําเนินงานของธุรกิจในเชิงปริมาณ หรือ
ทางการเงินได
3) ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธควรถูกประเมินในมิติที่
หลากหลาย เชน กลยุทธ กระบวนการ การนําองคกร และองคกรประกอบอื่นๆ
รวมถึงการรายงานในเชิงตัวเลข
4) การประเมินผลควรเชื่อมโยง และแปลงไปสูมิติทางการเงิน ทั้งนี้
เพราะการประเมิ น ผลกระทบจะเป น การสรุ ป ไปสู  ผ ลที่ ต ามมาในระยะยาว
ที่เปนความสามารถดานความยั่งยืน และทางการเงินของธุรกิจ

7.3 กรอบการวัดผลและการประเมินผลการปฏิบัติดานความ
รับผิดชอบตอสังคม
1) การวัดปจจัยนําเขาดานความยัง่ ยืน การประเมินผลตองกําหนด
ตั ว ชี้ วั ด ป จ จั ย นํ า เข า ที่ ทํ า ให เ กิ ด ผลด า นความยั่ ง ยื น เช น จํ า นวนพนั ก งาน
ที่เขารวมโปรแกรมการพัฒนา จํานวนงานที่ตองใชในการฝกอบรม ถือเปน
ตัวอยางของการวัดผลทีท่ าํ ใหองคกร และผูน าํ สามารถประเมินทรัพยากรทีใ่ ชได
ในการปฏิบัติงานดานการพัฒนา ทั้งนี้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง
ตองตระหนักวาผลกระทบจากพันธกิจ เปาหมาย กลยุทธ โครงสรางและระบบ
ลวนแลวแตมีผลกระทบตอความสามารถดานความยั่งยืนขององคกรทั้งสิ้น
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2) การวัดกระบวนการ เปนการพัฒนาตัวชีว้ ดั ทีแ่ สดงใหเห็นถึงความ
สามารถในการติดตาม และประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ทุกการปฏิบัติ
งานตองไดรับการแปลงไปสูการวัดผลที่เชื่อมโยงไปยังความสามารถของการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งกลยุทธดานความยั่งยืนตองถูกแปลงออกมาเปนเปาหมายของ
ความสําเร็จทีว่ ดั ได รวมถึงปจจัยอืน่ ๆ ทีส่ ามารถประเมินผลกระทบเกีย่ วกับความ
สามารถในกระบวนการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจได เชน
จํานวนซัพพลายเออรทผี่ า นการรับรอง รอยละของอุปกรณเครือ่ งจักรทีไ่ ดรบั การ
รับรองตามมาตรฐาน ISO 14001 รวมถึงปจจัยอื่นๆ ที่ทําใหประเมินผลกระทบ
ของกิจกรรมในกระบวนการที่มีตอความสามารถดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของธุรกิจ เชน นโยบายดานการใชแรงงานเด็ก พันธสัญญาดานความยั่งยืนของ
ผูนําองคกร จํานวนชั่วโมงในการอบรมดานความยั่งยืนของพนักงาน และ
การประเมินพนักงานที่เปนผูจัดการระดับสูงดานความยั่งยืน เปนตน
3) การวั ด ความสามารถการปฏิ บั ติ ด  า นความยั่ ง ยื น ทุ ก การ
ดําเนินงานดานความยั่งยืนตองเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดที่แสดงถึงการปฏิบัติดาน
ความยั่งยืนที่เฉพาะเจาะจง โดยผลการปฏิบัติอาจเปนทั้งผลที่ไดในทันทีและ
ผลที่ตามมา ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางอาจกําหนดเปาหมายสุดทาย
ซึ่งเปนผลที่ทําใหเกิดคุณคากับสังคมและสิ่งแวดลอม โดยไมไดเชื่อมโยงไปยัง
ผลกําไรของธุรกิจ หรือในอีกทางเลือกหนึ่ง ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง
อาจพัฒนากลยุทธความยัง่ ยืนทีเ่ ชือ่ มโยงการพัฒนาสังคมและสิง่ แวดลอมเขากับ
การพัฒนาผลกําไรขององคกร ในกรณีนี้ ความสามารถดานความยั่งยืนก็จะเปน
ผลลัพธมากกวาที่จะเปนเปาหมายสุดทายของการปฏิบัติ
4) การวัดการตอบสนองของผูมีสวนไดเสีย การตอบสนองของ
ผูมีสวนไดเสียเปนสิ่งสําคัญในกระบวนการพัฒนาความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง เพราะมีผลกระทบตอรายไดระยะสัน้ คาใชจา ย
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ความสามารถดานความยั่งยืนในระยะยาวและในระดับตางๆ ของธุรกิจ ดังนั้น
การตอบสนองที่เปนความรวมมือ และการสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียสําคัญ
ทุกกลุมจึงเปนสิ่งสําคัญที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางตองติดตามวัดผล
อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ รวมถึงผลการตอบสนองของผูมีสวนไดเสียดังกลาว
ตองเชือ่ มโยงกับกลยุทธ และกิจกรรมดานความยัง่ ยืนของธุรกิจอยางชัดเจนดวย

7.4 ขั้นตอนการวัดผลและการประเมินผล
1) วัดผลและประเมินผลที่เกิดขึ้นตามตัวชี้วัดที่กําหนด และ
เปรียบเทียบกับเปาหมายทีว่ างไวตามระยะเวลาทีก่ าํ หนดไวในแผนการดําเนินงาน
2) วัดผลและประเมินผลตามกรอบการวัดขางตน ไดแก วัดปจจัย
นําเขา วัดกระบวนการ และวัดผลลัพธที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ในการกําหนดการวัดผล
และประเมินผล ควรกําหนดถึงผลทีต่ ามมาจากผลลัพธ และสรางการเปลีย่ นแปลง
ทางสังคมดวย เชน จํานวนพนักงานที่เขารวมกิจกรรมสรางผลตอเนื่องไปยัง
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม และสงผลไปยังความสําเร็จในการเปลีย่ นแปลงสังคม
ตามทีต่ อ งการ ลักษณะนีจ้ งึ จะเรียกวาเปนการสรางคุณคาใหกบั สังคมอยางแทจริง
3) วิเคราะหผลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ใช ปจจัย
ที่เปนอุปสรรค ปจจัยที่สงเสริม เพื่อสรางการเรียนรูเกี่ยวกับความผิดพลาด
ในกรณีทผี่ ลออกมาตํา่ กวาเปาหมาย หรือเพือ่ สรางการเรียนรูเ กีย่ วกับความสําเร็จ
ในกรณีที่ผลออกมาสูงกวาเปาหมาย
4) จัดเก็บผลการวิเคราะหใหเปนระบบ หมวดหมู พรอมสําหรับ
การนําไปศึกษา สือ่ สาร และปรับปรุงพัฒนาแผนปฏิบตั กิ ารดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมในปถัดไป
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8. การจัดทํารายงานดานความรับผิดชอบตอสังคม
วัตถุประสงคสาํ คัญของการจัดทํารายงานดานความรับผิดชอบตอสังคม
คือ การแสดงใหเห็นถึงสถานะความรับผิดชอบตอสังคมตามที่องคกรกําหนดไว
ในกลยุทธ รวมถึงเปนเครื่องมือในการสื่อสารใหผูมีสวนไดเสียไดเขาใจ รับรู และ
สามารถประเมินธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางในแงมุมที่สําคัญได
นอกจากนี้ การจั ด ทํ า รายงานยั ง เป น การยื น ยั น ถึ ง การปฏิ บั ติ ต าม
พันธสัญญาดานความรับผิดชอบตอสังคมที่องคกรกําหนดไว โดยผูมีสวนไดเสีย
ในปจจุบันขององคกรยอมตองการทราบถึงความสามารถขององคกรที่เพิ่มขึ้น
นอกเหนือจากความสามารถทางดานการเงิน ในขณะเดียวกันผูมีสวนไดเสีย
แตละกลุมอาจตองการขอมูลที่แตกตางกันตามลักษณะความสัมพันธกับธุรกิจ
เชน การดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
สูงมาก ดังนั้น นอกเหนือจากขอมูลดานความตองการของผูบริโภคที่มีตอธุรกิจ
แลว รายงานควรตองระบุถึงการลดผลกระทบดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศในการดําเนินกิจการดวยเชนกัน ซึง่ การจัดทํารายงานจะชวยใหลกู คา
สามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวไดเปนอยางดี

8.1 ประเด็ น ที่ ค วรนํ า เสนอในรายงานด า นความรั บ ผิ ด ชอบ
ตอสังคม
• ความชัดเจนในพันธสัญญาดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
ทั้งวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและคานิยม
• กลยุทธที่ทําใหองคกรสามารถบรรลุถึงเปาหมายตามพันธสัญญา
ที่ไดใหไว
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• ความชัดเจนของเปาหมายทีเ่ ชือ่ มโยงไปยังพันธสัญญาทางธุรกิจและ
ความกาวหนาของการปฏิบัติในแตละชวงเวลา
• ความรับผิดชอบที่ถูกบูรณาการเขาไปสูการปฏิบัติขององคกรตลอด
กระบวนการประกอบธุรกิจ และครอบคลุมในทุกผลกระทบสําคัญ
ที่เกิดขึ้น
• ความสามารถจากการปฏิบตั ทิ สี่ รางคุณคา และตอบสนองตอประเด็น
ความตองการ ความหวงใย และความสนใจของผูม สี ว นไดเสียสําคัญ
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง
• ความเชื่อถือไดโดยมีแนวทาง วิธีการ การวัด การตรวจสอบ การ
ประเมินที่เปนมาตรฐาน การปฏิบัติที่สอดคลองกับมาตรฐานและ
แนวทางสากลที่เหมาะสมกับธุรกิจ รวมทั้งการรับรอง และสามารถ
ตรวจสอบไดจาก Third party
• เนือ้ หาควรนําเสนอขอมูลตางๆ อยางเหมาะสม และทําใหผอู า นเขาใจ
งาย เชน การใชกราฟตางๆ หรือภาพประกอบเนื้อหา
การรายงานดานความรับผิดชอบตอสังคมภายใตหลักการความโปรงใส
และความสามารถในการตรวจสอบไดนนั้ ตองรายงานใหเห็นถึงความสําเร็จ และ
ความลมเหลวของโครงการจากวัตถุประสงคที่กําหนดไว ซึ่งการนําเสนอขอมูล
เหลานีท้ าํ ใหผมู สี ว นไดเสียรับทราบ และเขาใจถึงความพยายามในการปฏิบตั ิ และ
ยอมรับในผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ อันเกิดขึ้นเนื่องจากปจจัยสําคัญ
ตามที่ไดรายงานไว ทําใหธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางยังไมสามารถ
บรรลุ ผ ลได แต ก็ มี ค วามพยายามในการพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ ง นอกจากนี้
กระบวนการจัดทํารายงานยังเปนเครื่องมือสําคัญในการเชื่อมโยงสวนตางๆ
ขององคกร ใหผูอานเขาใจ และเห็นถึงความรับผิดชอบตอสังคมที่องคกร
ไดกําหนด ถายทอด ปฏิบัติ วัดผล และปรับปรุง ทั้งนี้ เพราะการรายงาน
ตองนําเสนอขอมูลที่ครอบคลุมทุกสวนของการดําเนินงาน
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การจัดทํารายงานมีกระบวนการปฏิบัติ เพื่อสรางการมีสวนรวมกับ
พนักงานในสวนตางๆ ตามขั้นตอน ดังนี้
1) กําหนดทีมงานรับผิดชอบในการจัดทํารายงาน
2) ศึกษาทําความเขาใจแนวทางการจัดทํารายงานตามมาตรฐานสากล
ที่สําคัญ และเชื่อมโยงกับมาตรฐานความรับผิดชอบที่ธุรกิจปฏิบัติอยู เชน
Global Reporting Initiative (GRI) เปนตน
3) กําหนดเปาหมายของการรายงาน เพื่อนําไประบุขอบเขตเนื้อหา
ของรายงาน แหลงขอมูลที่จําเปน รูปแบบ และสื่อในการจัดทํารายงาน
4) พัฒนาเครือ่ งมือจัดเก็บขอมูล ใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน และ
ครอบคลุมเนื้อหาของการรายงานที่กําหนดไว
5) อบรมให ค วามรู  ความเข า ใจกั บ หน ว ยงาน และหน ว ยธุ ร กิ จ
ทีเ่ กีย่ วของกับการรายงาน เพือ่ ใหเขาใจถึงวัตถุประสงค เปาหมาย ขอบเขตเนือ้ หา
และลักษณะของขอมูลที่ตองการที่เกี่ยวของกับแตละหนวยงาน และหนวยธุรกิจ
6) เก็บรวบรวมและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
7) จัดทํารายงานตามสื่อที่ไดกําหนดไว
8) เผยแพรรายงานและรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสีย
ในปจจุบัน กรอบการรายงานที่เปนที่ยอมรับกันคือ Global Reporting
Initiative: GRI ซึ่งองคกรธุรกิจไดนํามาใชเปนแนวทางจัดทํารายงานดานความ
รับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนมากทีส่ ดุ โดยกรอบแนวทางของ GRI
มีเนื้อหาครอบคลุมใน 3 มิติของการพัฒนาที่ยั่งยืนคือ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่ แวดลอม รวมถึงกระบวนการ และตัวชีว้ ดั ในแตละประเด็น นอกจากนี้ ยังมีสว น
มุง เนนเฉพาะสําหรับธุรกิจประเภทตางๆ เพือ่ ใหเห็นถึงประเด็นเฉพาะของธุรกิจ
ที่ควรเปดเผย ซึ่งเชื่อมโยงไปยังธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางดวยเชนกัน
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I. มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับลักษณะเฉพาะของ
กลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง
มาตรฐานและแนวปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข อ งที่ ส ามารถนํ า ไปเป น แนวทาง
การปฏิบตั ดิ า นความรับผิดชอบตอสังคมสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง
ไดแก

ก) มาตรฐานดานความรับผิดชอบตอสังคม ISO 26000
เปนมาตรฐานสากลที่นําเสนอแนวปฏิบัติในการ
พั ฒ นาความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมให เ กิ ด ขึ้ น กั บ
องคกร ที่สามารถใชกับองคกรทุกประเภท ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน ทัง้ ในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว
และประเทศที่ กํ า ลั ง พั ฒ นา และในเศรษฐกิ จ
รูปแบบตางๆ มาตรฐานนีป้ ระกอบไปดวยแนวปฏิบตั แิ บบสมัครใจไมใชขอ บังคับ
และไมไดใชสําหรับเปนมาตรฐานเพื่อการรับรองเหมือนกับ ISO 9001 (ระบบ
บริหารคุณภาพ) หรือ ISO 14001 (สิ่งแวดลอม) ประเด็นมุงเนนของมาตรฐาน
(core subjects) มี 7 หมวด ไดแก การกํากับดูแลกิจการที่ดี สิทธิมนุษยชน
การปฏิบัติตอแรงงาน การดูแลสิ่งแวดลอม การดําเนินงานอยางเปนธรรม
การใสใจตอผูบริโภค และการมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชน
ผูสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://www.iso.org
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ข) หลักปฏิบัติขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ
United Nations Global Compact (UNGC)
UNGC เปนแนวทางการดําเนินงาน
เชิงกลยุทธเพือ่ ปรับสภาพยุทธศาสตร
และการดําเนินงานขององคกรใหมี
ความสอดคลองกับหลักการ 10 ประการ
ภายใต 4 หมวดหมูหลักคือ สิทธิมนุษยชน (human rights) แรงงาน (labor)
สิ่งแวดลอม (environment) และ การตอตานคอรรัปชั่น (anti-corruption)
โดยองคการสหประชาชาติและองคกรพันธมิตรผูสนับสนุนมีความเห็นรวมวา
องคกรธุรกิจเปนตัวขับเคลื่อนพื้นฐานที่สําคัญในระบบโลกาภิวัตน สามารถ
ยกระดับมาตรฐานของตลาด ลูกคา ระบบการเงิน ระบบเทคโนโลยี ตลอดจน
สายโซอุปทานทั้งระบบใหตอบสนองอยางมีประสิทธิภาพตอระบบเศรษฐกิจ
และสังคมได
UNGC เปนมาตรฐานทีไ่ ดรบั การยอมรับจากองคกรทุกกลุม ทัว่ โลก และ
ยังความสอดคลองกับมาตรฐานสากลดานการพัฒนาอยางยั่งยืนดวย
ผูสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://www.unglobal
compact.org
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ค) กรอบการรายงานดานความยั่งยืนตามแนวทาง
Global Reporting Initiative (GRI)
Global Reporting Initiative หรือ GRI เปน
องคกรที่พัฒนากรอบและแนวทางการจัดทํา
รายงานความยัง่ ยืนทีไ่ ดรบั การยอมรับในระดับ
สากล ซึ่ ง สามารถประยุ ก ต ใ ช ไ ด กั บ องค ก ร
ลักษณะตางๆ ในธุรกิจที่หลากหลาย โดยสงเสริมใหมีการเปดเผยขอมูลที่มี
ความสําคัญ (materiality) ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social)
และสิ่งแวดลอม (Environmental) ดวยตัวชี้วัดตางๆ ที่สะทอนการดําเนินงาน
ดานการพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อสงเสริมใหองคกรไดพัฒนากระบวนการจัดการ
ภายใน เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน รวมถึงเปดเผยขอมูล
การดําเนินงานขององคกรเพื่อใหผูมีสวนไดเสียสามารถพิจารณาเปรียบเทียบ
การดําเนินงานขององคกรตางๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันภายใตมาตรฐาน
ที่เปนสากล
ป จ จุ บั น องค ก รธุ ร กิ จ ทั่ ว โลกจั ด ทํ า รายงานความยั่ ง ยื น ตามกรอบ
การรายงานของ GRI กันมากขึ้น ผูสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
www.globalreporting.org

ง) เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม
เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคมเปนคูมือชวยบอกพิกัดการดําเนินงาน
ทีม่ เี ปาหมายดานธุรกิจควบคูค วามรับผิดชอบตอสังคม จัดทําโดย
คณะทํ า งานส ง เสริ ม ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมของบริ ษั ท
จดทะเบียน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) มีแนวปฏิบัติเรื่องความรับผิดชอบ
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ตอสังคม 8 หัวขอ ไดแก การกํากับดูแลกิจการที่ดี การประกอบธุรกิจดวยความ
เปนธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
ความรับผิดชอบตอผูบริโภค การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม การดูแลรักษา
สิง่ แวดลอม นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบ
ตอสังคมและการจัดทํารายงานดานสังคมและสิ่งแวดลอม
ผูส นใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมไดที่ www.set.or.th/srcenter

จ) แนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ
เปนแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการในแบบฉบับ
ของไทยที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทจดทะเบียนและองคกร
ธุรกิจทั่วไปมีแนววิธีการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคมของ
กิจการ ที่คํานึงถึงทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดย
แบงออกเปน 9 เรื่องหลัก ไดแก การกํากับดูแลกิจการที่ดี
การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม การตอตานการทุจริต
การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบตั ติ อ แรงงานอยางเปนธรรม ความรับผิดชอบ
ตอผูบริโภค การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม การจัดการสิ่งแวดลอม นวัตกรรม
และการเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม และการ
จัดทํารายงานแหงความยั่งยืน พรอมทั้งผนวกเนื้อหาเพิ่มเติมดานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประเด็นสําคัญของหลักการสากลดานความรับผิดชอบตอ
สังคมตางๆ ไดแก ISO 26000 UNGC GRI รวมถึงหลักการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2555 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
เข็ ม ทิ ศ ธุ ร กิ จ เพื่ อ สั ง คมของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ดวย
ผูส นใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมไดที่ www.set.or.th/srcenter
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II. กลุมอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai)
กลุมอุตสาหกรรมใน SET และ mai
หมวดธุรกิจใน SET*
1. เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
1. ธุรกิจการเกษตร
2. อาหารและเครื่องดื่ม
2. สินคาอุปโภคบริโภค
1. แฟชั่น
2. ของใชในครัวเรือนและสํานักงาน
3. ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ
3. ธุรกิจการเงิน
1. ธนาคาร
2. เงินทุนและหลักทรัพย
3. ประกันภัยและประกันชีวิต
4. สินคาอุตสาหกรรม
1. ยานยนต
2. วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
3. กระดาษและวัสดุการพิมพ
4. ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
5. บรรจุภัณฑ
6. เหล็ก
5. อสังหาริมทรัพยและกอสราง
1. วัสดุกอสราง
2. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
3. พัฒนาอสังหาริมทรัพย
6. ทรัพยากร
1. พลังงานและสาธารณูปโภค
2. เหมืองแร
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กลุมอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพยและกอสราง

กลุมอุตสาหกรรมใน SET และ mai
หมวดธุรกิจใน SET*
7. บริการ
1. พาณิชย
2. การแพทย
3. สื่อและสิ่งพิมพ
4. บริการเฉพาะกิจ
5. การทองเที่ยวและสันทนาการ
6. ขนสงและโลจิสติกส
8. เทคโนโลยี
1. ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
* ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) ไมมีการจัดหมวดธุรกิจ
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