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เน้ือหาการบรรยาย
Global CSR & Sustainability Trends

ธรรมาภิบาล และจริยธรรม

ความสําคัญและประโยชน�ของการสร�างการมีส�วนร�วมกับผู�มีส�วนได�เสีย

การประเมินสาระสาํคญัขององคก์ร

แนวทางสูค่วามยั �งยนื

Q & A

รายงานความยั �งยนื

หลกัการและแนวปฏิบตัดิา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคม

ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม
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CSR

CORPORATE 
GOVERNANCE ?
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พัฒนาการด�านความรับผิดชอบต�อสังคม
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CONCEPT OF SUSTAINABILITY

Business Ethics/Fair Trade/Worker’s Rights

-Energy Efficiency                                   
-Incentives for use of                                    
natural resources

-Environmental Justice
-Natural resources 
stewardship locally 
&globally
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NEW UN SUSTAINABLE DEVELOPMENT
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ความรับผิดชอบต�อสังคม(SOCIAL RESPONSIBILITY)

ความรับผิดชอบขององค�กรต�อผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการ
ตัดสินใจและดําเนินการต�างๆ ต�อสังคมและส่ิงแวดล�อมท่ี
ทําอย�างโปร�งใสและการปฏิบัติอย�างมีจริยธรรม
Responsibility of an organization for the impacts of its 
decisions and activities on society and the environment, 
through transparent and ethical behavior. 

Ref: ISO 26000
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CSR คืออะไร
การระบุผลกระทบต�อสังคม โดยการกล�าวถึงอย�างเหมาะสม 
และมีการส่ือสารผลลัพธ�ให�กับสังคมรับทราบ

Identifying impacts on society, addressing 
them appropriately, and communicating the 
result to society.

Ref : CRT Japan
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C =

S =

R =

คํานิยาม

Company/Organization

Stakeholders

Relation

www.ftpi.or.th12

ปfจจุบัน
อดีต อนาคต

CSR = Beyond compliance

CSRความสอดคล�อง

ผลกระทบต�อสังคม
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แนวคิด & มาตรฐานด�านความรับผิดชอบต�อสังคม

�  ISO 26000

� SA 8000

� UN Global Compact 

� Triple Bottom line

� OECD Guidelines for Multinational Enterprise  

� IIRC Report (Integrated Report)
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แนวคิด & มาตรฐานด�านความรับผิดชอบต�อสังคม

� รายงานความย่ังยืน (GRI Report)

� Creating Shared Value (CSV)

� DJSI

� CERES Roadmap to Sustainability

� Sustainable Development Goals
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IIRC Framework (2013)
GRI Guidelines 
(2000) G2 (2002) G3 (2006)

OECD Guidelines for Multinational 
Enterprise (2000)

OECD Guidelines for Multi-
national Enterprise Revised (2011)

ISO 26000 (2010)

International Consensus

UN Global Compact (2000)

CSR = The Responsibility of enterprise 
for their impacts on Society EU CSR Strategy (2011)
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เกาะกระแส (KEY TRENDS) 

การจัดทํารายงานความยั่งยืนทีเ่ร่ิมมาแรง

บทบาทของผู�บริหารระดับสูงในการสร�างความยัง่ยืนเพิ่มสูงข้ึน

พนักงานคือผู�มีส�วนได�เสียที่สําคัญในการนําองค�กรไปสู�ความยัง่ยืน

กฎหมายใหม�ที่เข�มงวดมากข้ึน  อาทิ การปล�อยกpาซเรือนกระจก

ความตระหนักในด�านทรัพยากรทีมี่จํากัดในการดําเนินธุรกิจ

การจัดลําดับในองค�กรช้ันนํา

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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การเติบโตของ CSR  
� แรงผลักดันจากภายนอกให� CSR เติบโตอย�างต�อเน่ือง

�  มีการติดตาม จัดลําดับ และรายงานผลด�านสังคมมากขึ้น

�  กฎหมาย ธุรกิจ และความเส่ียงด�านชื่อเสียงช�วยให�องค�กรต�อง
เสริมสร�างเปvนแนวปฏิบัติ

�  องค�กรเ ร่ิมบูรณาการด�านความรับผิดชอบต�อสังคม เ พ่ือ
เสริมสร�างขีดความสามารถในการแข�งขันของธุรกิจ
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ปfญหาท่ีพบบ�อยของ CSR
� พบว�าแนวปฏิบัติขององค�กรท่ีได�มีการดําเนินด�านความรับผิดชอบต�อสังคม

�ต้ังรับ
�ไม�มุ�งเน�นด�านใดเปvนพิเศษ
�สนใจแต�เร่ืองการจัดลําดับ
�การประชาสัมพันธ�/ภาพลักษณ�องค�กรเปvนแรงผลักดัน

�  CSR และประเด็นด�านชุมชนมักจะถูกแยกออกจากกลยุทธ�หลักในการดําเนิน
ธุรกิจ

�  มีข�อจํากัดในการวัดผลกระทบด�านสังคม หรือผลกําไร

�  CSR Initiatives ไม�ค�อยย่ังยืน เน่ืองจากมีผลกําไรด�านธุรกิจเพียงน�อยนิด
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CSR กับแนวทางใหม�

Corporate Social 
Responsibility

Corporate 
Sustainability& 
Responsibility

� การบริจาค
� มาจากความเสีย่ง
� สร�างภาพลักษณ�
� เปvนมาตรฐาน
� สร�างกําไร
� มาจากตะวันตก

� เปvนความร�วมมือ
� มาจากรางวัล
� เน�นผลการดําเนินงาน
� บูรณาการ
� มีความหลากหลาย
� เปvนสากล
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CSR แนวทางใหม�

Value Creation

Good Governance

Societal Contribution

Environmental 
Integrity

New 
CSR
New 
CSR
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ธรรมาภิบาล

ธรรมาภิบาลมาจากคําว�า ธรรม และอภิบาล
ธรรม แปลว�า ความดี ความงาม
อภิบาล แปลว�า รักษา
ธรรมาภิบาล แปลว�า 
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ธรรมาภิบาล หมายถึง
 การบริหาร โดยยึดหลักธรรม ความดี ความถูกต�อง 

การบริหารจัดการธุรกิจที่เปvนธรรม โปร�งใสและเสมอภาค โดยผู�ที่มี
อํานาจบริหาร และอํานาจในการตัดสินใจ ในธุรกิจน้ันๆ มีความ
รับผิดชอบต�อหน�าที่ และผลการกระทําของตน ต�อผู�ที่มีส�วนได�ส�วนเสีย
กับบริษัท (Stakeholders) ทุกราย ซ่ึงรวมถึง ผู�ถือหุ�น, เจ�าหน้ี, 
พนักงาน, รัฐ, ลูกค�า ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
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ทําไมองค�กรต�องมีธรรมาภิบาล

ต�องการซ้ือสินค�ากับองค�กรท่ีมีความรับผิดชอบลูกค�า

ต�องการให�ธุรกิจในชุมชน มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต�อสิ่งแวดล�อมสังคม

ต�องการลงทุนในธุรกิจท่ีน�าเช่ือถือ และมีอนาคตนักลงทุน/ผู�ถือหุ�น

ต�องการทํางานกับบริษัทท่ีมีช่ือเสียง มีความ่ันคงและมีคณุธรรมพนักงาน

ต�องการติดต�อธุรกิจกับคู�ค�าท่ีมีความซ่ือสัตย� น�าเช่ือถือ และรับผิดชอบคู�ค�า
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การกํากับดูแลกิจการท่ีดี (CORPORATE GOVERNANCE) 

หลักธรรมาภิบาลประกอบด�วยหลัก 6 ประการ 
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หลักธรรมาภิบาล
1. หลักนิติธรรม (The Rule of Law)

หมายถึง การมีกฎ ระเบียบ ท่ีเปvนธรรมกับทุกฝ}าย มีการบังคับใช�อย�างเสมอภาค และไม�มี
การเลือกปฏิบัติแบบสองมาตรฐาน (Double Standard) มีการดูแลการปฏิบัติให�เปvนไป
ตามกรอบของกฎ ระเบียบ และกรอบเวลาการปฏิบัติ ไม�ให�มีการใช�ไปแสวงหาประโยชน�
โดยมิชอบ มีกรอบการปฏิบัติที่เคารพสิทธิและเสรีภาพ และมีการปรับปรุงกฎระเบียบให�
ทันสมัยสอดคล�องกับสถานการณ�

2. หลักคุณธรรม (Virtue)

หมายถึง การยึดม่ันในความถูกต�อง ดีงาม ในการปฏิบัติหน�าท่ี เพ่ือให�เปvนตัวอย�างท่ีดีแก�
สังคม และส�งเสริมสนบัสนุนให�ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร�อมกัน เพ่ือร�วมสร�างสรรค�ให�
สังคมไทยเปvนสังคมแห�งความซ่ือสัตย� จริงใจ อดทน มีระเบียบวินัย และประกอบอาชีพด�วย
ความสุจริต โดยไม�กระทําหรือไม�สนับสนุนการคอร�รัปชัน พร�อมท้ังร�วมมือกันควบคุมไม�ให�
เกิดการคอร�รัปชันในองค�กร



www.ftpi.or.th27

หลักธรรมาภิบาล
3. หลักความโปร�งใส (Transparency)

หมายถึง การมีความโปร�งใสเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่ีสามารถตรวจสอบได�ในทุกๆ ด�าน 
อาทิ การมีระบบงานท่ีชัดเจน เป~ดเผยได� มีกระบวนการให�สามารถตรวจสอบความถูกต�อง
ชัดเจนได� และมีการเป~ดเผยข�อมูลข�าวสารท่ีเปvนประโยชน�ต�อสาธารณะอย�างตรงไปตรงมา 
ถูกต�อง โปร�งใส สอดคล�องกับเวลาและสถานการณ�

4. หลักการมีส�วนร�วม (Participation)

หมายถึง การกระจายโอกาสให�พนักงานได�มีส�วนร�วมทางการจัดการและการบริหารท่ี
เกี่ยวกับการให�ข�อเสนอแนะและการตัดสินใจในเร่ืองต�างๆ รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากรของ
องค�กร ซ่ึงจะส�งผลกระทบต�อการดําเนินงาน พนักงาน และเจ�าของ โดยการให�ข�อมูล การ
รับฟfงและแสดงความคดิเห็น ให�คําแนะนําปรึกษา ร�วมวางแผน ร�วมปฏิบัติ ตลอดจนการ
ควบคุมจากผู�มีส�วนได�เสีย
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หลักธรรมาภิบาล
5. หลักความรับผิดรับชอบต�อผลการปฏิบัติหน�าท่ี (Accountability)

หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน�าท่ี ความสํานึกในความรับผิดชอบ การใส�ใจ การ
กระตือรือร�นในการแก�ไขปfญหา การเป~ดโอกาส และพร�อมท่ีจะให�ตรวจสอบ 
ประเมินผลท่ีสะท�อนถึงความรับผิดชอบต�อผู�มีส�วนได�เสีย การยอมรับผลท่ีเกิดขึ้น
จากการปฏิบัติหน�าท่ีและจากการดําเนินงาน

6. หลักความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness)

หมายถึง การบริหารจัดการอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใช�ทรัพยากรท่ีมี
อยู�อย�างคุ�มค�า เพ่ือให�เกิดประโยชน�สูงสุดแก�ส�วนรวม สร�างสินค�าและบริการท่ีมี
คุณภาพ สามารถแข�งขันได� และดูแลรักษาสังคม สิ่งแวดล�อมให�สมบูรณ�ย่ังยืน โดย
มีการกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และมีองค�กรหรือบุคคลท่ีเปvนอิสระและเปvน
ท่ียอมรับของสังคมทําหน�าท่ีเปvนผู�ประเมิน 
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แนวปฏิบัติด�านธรรมาภิบาล
1. ใช�เปvนกรอบและมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน โปร�งใส และเปvน
ธรรม

2. ใช�แนวทางในการพัฒนากลยุทธ� การกําหนดวัตถุประสงค�และเป�าหมายท่ี
แสดงถึงความรับผิดชอบต�อสังคม

3. นําไปปฏิบัติแก�ผู�มีส�วนได�เสียในกลุ�มต�างๆ และสาธารณชน เพ่ือสร�างความ
เช่ือม่ันและความน�าเช่ือถือในองค�กร

4. ใช�เปvนเคร่ืองมือในการตรวจสอบการทํางานด�านต�างๆ ขององค�กร

5. ส�งเสริมให�เกิดระบบการทํางานท่ีคํานึงถึงความรับผิดชอบต�อสังคม
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ความหมายของจริยธรรม

“หลักแห�งความประพฤติ” หรือ “แนวทางของการประพฤติ” 

จริยธรรม หมายถึง แนวทางของการประพฤติปฏิบัติตนเป5นคนดี ซ่ึงมี
ลักษณะเป5นข9อบัญญัติให9บุคคลประพฤติปฏิบัติตามอันถือกันว�าเป5นการ
กระทําที่ดี 

จริยธรรม
จริย หมายถึง ความประพฤติหรือกิริยาที่ควรประพฤติ  

ธรรม หมายถึง คุณความดี, หลักคําสอนของศาสนา, 
หลักปฏิบัติ 
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ตัวอย�าง
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CSR จากแนวคิดสู�การปฏิบัติ
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CSR TO SUSTAINABILITY

Increasing trust, 
growing stronger

Moving society and 
business forward

Rethinking the 
future

Sustainable 
Development

Shared ValueResponsible 
Behavior
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แรงผลักดันสู�ความยั่งยืน(KEY DRIVERS OF SUSTAINABILITY)

� อากาศเปล่ียนแปลง 

� การแข�งขันแย�งชิงทรัพยากร 

� โลกาภิวัฒน�ทางเศรษฐกิจ

� การเช่ือมต�อและการส่ือสาร
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ความย่ังยืนดีอย�างไร

การเงิน � ลดค�าใช�จ�าย
� เพ่ิมรายได�
� เปvนหุ�นช้ันนํา

� ความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน
� เกิดนวัตกรรม
� เพ่ิมส�วนแบ�งตลาด
� สร�างช่ือเสียง/โอกาสทางธุรกิจ

�พนักงานพึงพอใจ
�สร�างความผูกพันกับผู�มีส�วนได�เสีย
�ลดความเส่ียง
�สร�างการเรียนรู� และปรับปรุง

� เกิดนวัตกรรมกระบวนการ
� เพ่ิมผลิตภาพ
�ปรับปรุงผลผลิต
�ลดของเสีย

ลูกค�า

การ
ดําเนินงาน

องค�กร
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การดําเนินธุรกิจท่ีย่ังยืน

Stakeholders
ธุรกิจท่ีย่ังยืน

มุมมองธุรกิจ : สร�างผลกําไร

มุมมองผู�มาส�วนได�เสีย : ได�การพัฒนาที่ยั่งยืน และการปกป�องสิทธิ
           

Company
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แนวคิดในการพัฒนาไปสู�ความย่ังยืน

ความน�าเช่ือถือต�อผู�มีส�วนได�เสีย

ความยั่งยืนขององค�กร

ความยั่งยืนของสังคม

CG CSR/CSV
Triple Bottom 

line
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แรงผลักดันสู�ความย่ังยืน
� เป�าหมายสู�ความย่ังยืนคือการลดผลกระทบเชิงลบ และเพ่ิม

ผลกระทบเชิงบวกในการบรรลุความต�องการของผู�มีส�วนได�เสีย
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แรงผลักดันสู�ความย่ังยืน
แรงผลักดัน ที่เปvนผลกระทบสู�ความย่ังยืน

1. พนักงาน

2. ทรัพยากรธรรมชาติ

3. ตลาดทุน

4. ลูกค�า

5. ผู�มีส�วนได�เสียที่มีอทธิพล

6. นโยบายและกฎหมาย

SupplySupply

DemandDemand

Changing 
Rules

Changing 
Rules

6

5

1

2
3

4
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การวางกลยุทธ�สู�ความย่ังยืน

ปfจจัยภายใน

ปfจจัยภายนอก

Stakeholder

วิเคราะห�ความเสี่ยง วิเคราะห�ประเด็นสาระสาํคัญ

การวางแผนกลยุทธ�
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Process 
Perspective

Customer 
Perspective

Financial 
Perspective

Learning & 
Growth 

Perspective

ตัวอย�างแผนท่ีกลยุทธ�ด�านความย่ังยืน

Stakeholders

ISO 26000

สร�างภาพลักษณ�ท่ี
เปvนมิตรกับสังคม
และส่ิงแวดล�อม

การพัฒนาระบบ 

มาตรฐานสากล

การพัฒนาระบบ 
งานท่ีเปvน

มาตรฐานสากล
E -services

ลดการปล�อย
กาซ GHG

ลดการปล�อย
กาซ GHG

บริการท่ี  
เปvนเลิศ
บริการท่ี  
เปvนเลิศ

การพัฒนาธุรกิจ
ใหม�ร�วมกับคู�ค�า

การขยายธุรกิจบริการท้ัง
ในและตปท.

ความพึงพอใจ                 
ของลูกค�า

เพ่ิมรายได�
การบริหารการใช�จ�ายการลงทุน
สินทรัพย�อย�างมีประสิทธิภาพ

การสร�างความ
ผูกพันของบุคลากร

Green Supply 
Chain

สร�างการมีส�วนร�วม                   การสร�างการมีส�วนร�วม                   
กับผู�มีส�วนได�เสีย

การจัดการ
ความรู�

ผลิตภาพของบุคลากร
ความก�าวหน�า

การเรียนรู�และ                         การเรียนรู�และ                         
การพัฒนาบุคลากร
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การถ�ายทอดไปสู�การปฏิบัติ
Share Vision

Shared Mission

Goals

FinancialFinancial
PeoplePeople

OperationOperation
Market / CustomerMarket / Customer

Sh
ar

ed
 C

or
e 

Va
lu

es

Corporate Level

Department Level Core Business Support Business
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Kirin’s Sustainability Roadmap
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STORA ENSO
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กุญแจสู�การเปvนองค�กรท่ีย่ังยืน
� เข�าใจในแนวทางของการไปสู�ความย่ังยืน

� บ�งชี้กลยุทธ� และทางเลือกในการนําไปปฏิบัติ
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ข้ันตอนในการดําเนินการ
1. การสร�างความผูกพันกับผู�มีส�วนได�เสีย (Stakeholder Engagement)

� การระบุประเด็น (Material Aspects)
2. การวิเคราะห�และประเมินสาระสําคัญ (Materiality Assessment)

� การจัดลําดับความสําคัญของสาระสําคัญ
3. การจัดทําแผน

� กําหนดประเด็นสาระสําคัญ (ต้ังเป�าหมาย และติดตามวัดผล)
4. การรายงาน (Reporting)

� การรายงานตามแนวทางการบริหารและผลการดําเนินงาน
5. การทบทวน
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ข้ันตอนในการดําเนินการ
1.การสร�างการมีส�วน
ร�วมกับผู�มีส�วนได�เสีย

2.การวิเคราะห�และ
ประเมินสาระสําคัญ

3.การจัดทําแผน

4.การรายงาน

5.การทบทวน

� การจัดทํา Roadmap 
� กลยุทธ�ด�านความย่ังยืน/Theme 

� แผนการสื่อสารประชาสมัพันธ�
� แผนการสร�างการมีส�วนร�วมกับผู�มีส�วนได�เสีย

� Action Plan & โครงการต�างๆ
� กลยุทธ�ด�านความย่ังยืน 

� ติดตามวัดผลความคืบหน�าโครงการ
� รายงานความย่ังยืน 
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การวัดผล (MEASUREMENT)

�ความถี่ในการจัดกิจกรรม
�จํานวนผู�ร�วมกิจกรรม
�จํานวนโครงการท่ีจัดทํา
�จํานวนคนเข�าแสดงความ
คิดเห็น
� ฯลฯ

�% ความพึงพอใจของ
ผู�เข�าร�วมกิจกรรม
�% โครงการท่ีสําเร็จ
� % ข�อร�องเรียน
� ฯลฯ

�การลดลงของข�อร�องเรียน
�การเพ่ิมของระดับความพึง
พอใจของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
� ผลตอบแทนจากการลงทุน
�ฯลฯ

การวัดระบบหรือกิจกรรม 
(System Measures)

การวัดปfจจัยนําออก
(Output Measures)

การวัดผลลัพธ� 
(Outcome Measures)
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ปfจจัยแห�งความสําเร็จสู�ความย่ังยืน
� จําเปvนต�องมีกลยุทธ�รองรับ

�  ความย่ังยืนน้ันต�องสนับสนุนกลยุทธ�ในการดําเนินธุรกิจ

�  ระวังข�อจํากัดขององค�กร

�  ไปทีละก�าว
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ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย : STAKEHOLDER

คือกลุ�มที่ มีผลกระทบ และ/หรือ ได� รับผลกระทบจากกิจกรรม 
ผลิตภัณฑ�หรือบริการ และผลการดําเนินงานที่เก่ียวเน่ืองขององค�กร 
แต�ไม�ครอบคลุมถึงผู�ที่อาจจะมีความรู�หรือมีมุมมองเก่ียวกับองค�กร

องค�กรอาจจะมีผู�มีส�วนได�ส�วนเสียที่หลากหลาย ตามประเภทหรือระดับ
ของการมีส�วนร�วม และบางค ร้ังอาจเปvนผู�ที่ มีข�อ กังวลและมี
ผลประโยชน�ขัดแย�ง 

(Ref. AA1000 Stakeholder Engagement Standard 2011) 
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การมีส�วนร�วมกับผู�มีส�วนได�เสีย (STAKEHOLDER ENGAGEMENT)

คือ กระบวนการที่องค�กรใช�ในการสร�างการมีส�วนร�วมกับผู�มีส�วนได�เสีย         
ที่เก่ียวข�อง เพ่ือจุดมุ�งหมายในการบรรลุผลลัพธ�ที่ยอมรับได�

Is the process used by the organization to engage relevant 
stakeholders for a purpose to achieve accepted 
outcomes. 

(Ref. AA1000 Stakeholder Engagement Standard 2011) 
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ทําไมต�องสร�างความผูกพันกับผู�มสี�วนได�เสีย

� เพ่ือรับฟfงความคิดเห็น/ความสนใจจากผู�ที่เก่ียวข�อง

� เพ่ือระบุผลกระทบต�อสังคมจากการดําเนินธุรกิจ

� เพ่ือสร�างความไว�วางใจจากผู�มีส�วนได�เสีย

� เพ่ือสร�างสมดุลย�ระหว�างความสนใจทีแ่ตกต�าง
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ประโยชน�ของการสร�างการมีส�วนร�วมกับผู�มีส�วนได�เสีย

� นําไปสู�ความเท�าเทียมและการพัฒนาความยั่งยืน

� ทําให�เข�าใจสภาพแวดล�อมทางธุรกิจขององค�กร รวมถึงพัฒนาการตลาด
และกําหนดโอกาสเชิงกลยุทธ�ใหม�ๆ

� ลดความเส่ียงและสร�างโอกาสให�แก�องค�กร 

� ได�เรียนรู�จากผู�มีส�วนได�เสียเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ�และกระบวนการ
ดําเนินงาน

� สร�างความเช่ือถือระหว�างองค�กรกับผู�มีส�วนได�เสีย

� ให�ข�อมูลความรู�และจูงใจผู�มีส�วนได�เสีย เพ่ือปรับทัศนคติ  เปล่ียนการ
ตัดสินใจและการแสดงออกของผู�มีส�วนได�เสีย

60

ตัวอย�างการบ�งช้ีผู�มีส�วนได�เสีย

� ผู�บริหาร

� พนักงาน

� ลูกจ�าง

� Supplier

� ชุมชน

� ลูกค�า

� ภาครัฐ

� NGOs

� สื่อมวลชน

ภายใน ภายนอก
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ตัวอย�างการสร�างความผูกพันกับผู�มีส�วนได�เสีย

องค�กร

คู�แข�ง

ลูกค�า

รัฐ

NGOs

Supplier
/

Partners

พนักงาน

ชุมชน
ท�องถิ่น

ผู�ถือหุ�น

/นักลงทุน

� สานเสวนา
� ประชุมธุรกิจ

� สํารวจความพึง
พอใจ

� สานเสวนา
� ลpอบบ้ี

� สานเสวนา
� โครงการความ

ร�วมมือ
� สานเสวนา
� แบบสอบถาม

� ประชุม
� แบบสํารวจ

� สานเสวนา
� กิจกรรม

� สํารวจความพึงพอใจ
� Hotline
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ข้ันตอนการสร�างความผูกพันกับผู�มีส�วนได�เสีย

1.Mapping 
stakeholders

2.Develop 
engagement plan

3.Conduct 
stakeholder 
engagement

4.Recording              
the result

ใช�สําหรับรายงาน
ความย่ังยืน
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1. MAPPING STAKEHOLDERS 

1.1 การระบุผู�มีส�วนได�เสียขององค�กร

วิธีการระบุกลุ�มผู�มีส�วนได�เสียตามลักษณะต�างๆ

�  การพ่ึงพาในการดําเนินงาน (Dependency)

� การมีความรับผิดชอบในด�านต�างๆ

�  การกดดันจากประเด็นด�านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล�อม

�  การมีอิทธิพลต�อองค�กร

�  ทัศนคติที่หลากหลาย

63
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ตัวอย�างวิธีการระบุผู�มีส�วนได�เสียขององค�กร

� กลุ�มที่อยู�ภายในองค�กร                                                        

     เช�น พนักงาน ตั้งแต�ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับบริหาร

� กลุ�มที่อยู�สภาพแวดล�อมการดําเนินธุรกิจ                            

      เช�น ลูกค
า ผู�จัดหาสินค�าและบริการ คู�ค
า ฯลฯ

� กลุ�มที่อยู�ภายนอกของสภาพแวดล�อมทัว่ไป                          

      เช�น ชุมชน ภาครัฐ ส่ือมวลชน ฯลฯ
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1.MAPPING STAKEHOLDERS

1.2 การระบุวัตถุประสงค�ของการสร�างการมีส�วนร�วม

ระบุวัตถุประสงค�ของการสร�างการมีส�วนร�วมที่เชื่อมโยงสัมพันธ�กับ
วัตถุประสงค�ทางธุรกิจขององค�กร

ผู�มีส�วนได�เสีย วัตถุประสงค�ของ                            
การสร�างการมีส�วนร�วม

วัตถุประสงค�ทางธุรกิจ

ลูกค�า เพ่ือเรียนรู�และเข�าใจพฤติกรรมของ
ลูกค�า

เพ่ือตอบสนองต�อความคาดหวังของ
ลูกค�าและพัฒนาตลาดใหม�

ชุมชน เพ่ือให�ชุมชนเข�าใจธุรกิจขององค�กรมาก
ข้ึน

เพ่ือให�ได�และรักษาใบอนุญาตในการ
ประกอบกิจการ

65
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1.MAPPING STAKEHOLDERS

1.3 การระบุความคาดหวัง และประเด็นระหว�างองค�กรกับผู�มีส�วนได�เสีย

ผู�มีส�วนได�เสีย ความคาดหวังจากองค�กร ประเด็น
ลูกค�า � สินค�า/บริการท่ีมีคณุภาพ

� ราคายุติธรรม
� Food Safety
� Service Quality

ชุมชน � การจ�างแรงงาน
� ไม�สร�างมลภาวะ

� ไม�สร�างมลภาวะ

66
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ตัวอย�างผู�มีส�วนได�เสียท่ีสําคัญ และความสนใจ

� ผู�ถือหุ�น
� นักลงทุน
� ธนาคาร

� ภาครัฐ
� หน�วยกํากับดูแล
� สถาบันการศึกษา

� คู�ค�า
� ลูกค�า
� พนักงาน
� สมาคมธุรกิจ

� NGOs
� ชุมชนท�องถิ่น
� คู�แข�ง

� การเติบโตท่ีย่ังยืน
� นวัตกรรม
� ความเสี่ยง
� ตัวช้ีวัด ESG 

� การปฏิบัติตามกฎหมาย
� ธรรมมาภิบาล
� สานเสวนา

� ความปลอดภัย                       
ของสินค�า

� งานท่ีดึงดูดใจ
� โอกาสท่ีเท�าเทียม

� ความโปร�งใส
� ความรับผิดชอบ
� การบริหารความเสี่ยง
� การรับฟfงผู�มีส�วนได�เสีย
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การวิเคราะห�และจัดลําดับความสําคัญ
� มีอิทธิพล หรือมีอํานาจในการตัดสินใจ

� มีการปฏิสัมพันธ�อย�างสมํ่าเสมอ

� ขึ้นกับการดําเนินงานและกิจกรรม

� สามารถเปvนตัวแทนในการร�องเรียน

� รับผิดชอบรับผิดชอบตามกฎหมาย

� ต�องการให�รับฟfงนโยบาย และเจตนารมย�
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แนวทางสร�างการมีส�วนร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียตามลําดับความสําคัญ

High

Keep 
informed/ 
Treat fairly

Strategic 
threat or 

opportunity

Low priority

Keep 
satisfied, 

involved and 
informed

Low High
Stakeholder Interest on organization/ 

Organization Impact on stakeholder
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สื่อสารในประเด็นท่ี
กังวล และปฏิบัติ
ตามข�อตกลง 
ข�อบังคับ หรือ 
นโยบาย

ให�มีส�วนร�วมใน
ประเด็นท่ีกังวล และ
ตอบสนองความ
ต�องการ เพ่ือให�เกิด
ความพึงพอใจ

มีกลยุทธ�สร�างความมี
ส�วนร�วม เพ่ือเข�าใจ 
และตอบสนอง
ประเด็นท่ีกังวลและ
คาดหวัง

คอยติดตามและจัด
ช�องทางสื่อสาร เพ่ือ
เข�าถึงข�อมูล
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ระดับของการสร�างความผูกพัน
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กลยุทธ�การสร�างความผูกพัน
� เข�าใจถึงความแตกต�าง ความจําเปvน และความสนใจของผู�มีส�วน

ได�เสีย

� ข�อจํากัดต�างๆ อาทิ เวลา

� พ้ืนเพทางวัฒนธรรม สังคม การศึกษา เปvนต�น

� ระดับความสําคัญ และความเก่ียวข�อง

�  ความเปvนไปได�ในการเข�าถึงข�อมูล
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ตัวอย�างการสร�างความผูกพันกับผู�มีส�วนได�เสีย
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SMRT CORPORATION LTD (SMRT)
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K-WATER
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2. DEVELOP ENGAGEMENT PLAN

การวางแผนการตอบสนอง

� ประเมินแนวทางปfจจุบันขององค�กรในการตอบสนองต�อประเด็นน้ัน 

� พิจารณาระดับของการสร�างการมีส�วนร�วมและวิธีการที่เหมาะสม              
ในการตอบสนองต�อประเด็นน้ัน

75
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STAKEHOLDER ENGAGEMENT : BAXTER

Patient websites, patient 
surveys, industry organizations, 
product donations and grants. 

Business Resource Groups, 
employee surveys, Code of 

Conduct, Ethics and 
Compliance hotline. 

Analyst/investor presentations 
and meetings, quarterly 

earnings announcements and 
news releases, periodic reports 

to the U.S. Securities and 
Exchange Commission, socially 
responsible investment surveys. 

Involvement in community 
organizations, employee 

volunteer efforts, 
collaboration with 

international health and aid 
organizations. 

Lobbying activities, 
representation on advisory 

committees, supplier 
diversity program, supplier 

audits and site visits. 
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3.CONDUCT STAKEHOLDER ENGAGEMENT

� ดําเนินการตามแผนที่ได�จัดทํา

ลําดับ กิจกรรม ผู�รับผิดชอบ ช�วงเวลา

1 กําหนดผู�มีส�วนได�เสีย และการรับฟfง
ความต�องการ ความคาดหวัง

XXX XXX

2 วิเคราะห� และกําหนดช�องทางในการ
สื่อสารและสานสมัพันธ�

XXX XXX

3 จัดทําแผนการสร�างความผูกพัน XXX XXX

4 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผน XXX XXX

5 สรุปและทบทวนผลการดําเนินงาน XXX XXX

แผนการสร�างความผูกพันกับผู�มีส�วนได�เสีย
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4.RECORDING THE RESULT

� จัดเก็บบันทึกความคาดหวงั/ให�ความสําคัญของผู�มีส�วนได�เสีย

� การให�หน�วยงานไม�มีส�วนได�เสียรับรองกระบวนการ (Option)
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สาระสําคัญ (MATERIALITY)

� สะท�อนถึงนัยสําคัญที่ส�งผลกระทบด�านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล�อมขององค�กร

(Reflect the organization’s significant Economic , 
environment and social impacts)

� มีอิทธิพลต�อการประเมินและการตัดสินใจของผู�มีส�วนได�เสีย

(Substantively influence the assessments and decisions of 
stakeholders)
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ควรพิจารณาเพ่ิมเติม

� อะไรคือ Trends ของภาคธุรกิจ

� ประเด็นที่ควรจะกําหนด แต�ยังไม�ได�ระบุไว�

� คาดการณ�ประเด็นสาระสําคัญในอนาคต 5 ป�ข�างหน�า
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1.การระบุประเด็นสาระสําคัญท่ีเก่ียวข�อง

Identify Material 
issues

Relevant issues ประเด็นสาระสําคัญท่ีเก่ียวข�องข้ึนกับ
ผลกระทบต�อองค�กร และหรือผู�มีส�วนได�เสีย

การระบุประเด็นสาระสําคญัอยู�บนพ้ืนฐานท่ีมาจาก
มุมมองของผู�มีส�วนได�เสีย รวมท้ังภาครัฐ องค�กร
ระหว�างประเทศ NGOs และสื่อต�างๆ
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ข�อแนะนํา

� องค�กรควรพิจารณาประเด็นต�างๆ จากท้ังขององค�กร             
และผู�มีส�วนได�เสีย

� คํานึงถึงผลกระทบต�อห�วงโซ�คุณค�า

www.ftpi.or.th84

การระบุประเด็นสาระสําคัญท่ีเก่ียวข�อง
ข�อมูล/มุมมองจากผู�มีส�วนได�เสีย

ผลกระทบต�อห�วงโซ�คุณค�า

R&D Procurement Manufacturing Sales/use Disposal
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K-WATER’S SUPPLY CHAIN AND INTERESTS OF STAKEHOLDER
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2.การจัดลําดับประเด็นสาระความสําคัญ

มุมมองผู�มีส�วนได�เสีย

การยอมรับผลกระทบ

ความคาดหวังในการดําเนินการตอบสนอง

ระดับความสําคัญของประเด็น

ความหลากหลายผู�มีส�วนได�เสีย

ควรพิจารณา
� ผู�มีส�วนได�เสียที่สนใจ/                    

มีผลกระทบ
� ผู�มีส�วนได�เสียที่มีอิทธิพล
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2.การจัดลําดับประเด็นสาระความสําคัญ

มุมมองขององค�กร

ด�านการเงิน/ไม�ใช�การเงิน(ปfจจุบัน/อนาคต)

ผลกระทบต�อนโยบาย/กลยุทธ�ของอค�กร

ผลกระทบต�อขีดความสามารถในการแข�งขัน

ควรประเมิน
� โอกาสที่จะเกิด
� ความรุนแรง
� โอกาส/ความเส่ียง
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2.การจัดลําดับประเด็นสาระความสําคัญ

ประเด็นที่เก่ียวข�อง

ประเด็นสาระสําคัญ� มุมมองผู�มีส�วนได�เสีย
� มุมมองขององค�กร

� สารสนเทศจากผู�มี 
ส�วนได�เสีย ต�างๆ
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2.การจัดลําดับประเด็นสาระความสําคัญ

� การวิเคราะห� 2 มุมมอง

� จัดทํา Matrix

คว
าม

สํา
คญั

ต�อ
ผู�ม

ีส�ว
นไ

ด�เ
สีย

ความสําคญัต�อองค�กร

H

HL
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ตัวอย�างการจัดลําดับประเด็น



www.ftpi.or.th91

SMRT CORPORATION LTD (SMRT)
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3.การทวนสอบประเด็นสาระความสําคัญ

� ควรทําการทวนสอบ และอนุมัติโดยผู�บริหาร
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การจัดทําแผน
� กําหนดประเด็นสาระสําคัญ (ตั้งเป�าหมาย และติดตามวัดผล)

� จัดทํา Action Plan

� มาจากการประเมินสาระสําคัญ

� พิจารณากิจกรรมสอดคล�องตามมาตรฐาน?
No Yes

1. ทํา Gap Analysis
2. กําหนดกลยุทธ�
3. กําหนดเป�าหมาย & KPIs 

1. ทบทวนกิจกรรมในปfจุบัน
2. ปรับปรุงถ�าจําเปvน
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การติดตามวัดผล และสอบกลับ

� ทําการติดตามผลการดําเนินงาน และการเปล่ียนแปลง

� ขอบข�ายการติดตามและสอบกลับโดยหน�วยงานภายนอก อาทิ 
SEDEX, ECOVADIS

� เทคโนโลยี และการสร�างพันธมิตร
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ทําไมต�องทํารายงานความย่ังยืน
OPPORTUNITIES

RISKS

IN
T

E
R

N
A

L
E

X
T

E
R

N
A

L

Attract and 
retain talent

Reduce waste, 
water usage, CO2 Government 

& stock 
exchange 

requirements

Improve 
management

Process
Attract

Investors

Competitive 
advantage

Enhanced 
reputation & 

loyalty

Stakeholder
engagement
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ใครเขียนรายงานบ�าง
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รายงานความย่ังยืนคืออะไร
การเป~ดเผยข�อมูลผลการดําเนินงานขององค�กรในด�านเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล�อม สังคมและธรรมมาภิบาล
� มุ�งเน�นผู�มีส�วนได�เสีย
� การปรับปรุงอย�างต�อเน่ือง

“Disclosure on economic, environmental, social, and 
governance performance”

� Stakeholder focused
� Continuous improvement
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ประโยชน�ของรายงาน

� สานสัมพันธ�ในหน�วยงานต�างๆ ขององค�กร

� สร�างความตระหนักให�กับผู�บริหาร

� ช�วยให�องค�กรเห็นจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง

� ทบทวนวสิัยทัศน� และกลยุทธ�

� ความจงรักภักดีของพนักงาน

� มีข�อมูลเปรียบเทียบ(benchmarking)
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ประโยชน�ของรายงาน

�  ปรับปรุงระบบการจัดการ

� การเข�าถึงเงินทุน

� สร�างความผูกพันกับผู�มีส�วนได�เสีย

� สร�างขีดความสามารถในการแข�งขัน

� แสดงความมุ�งม่ันขององค�กร

� เสริมสร�างภาพลักษณ� และความน�าเชื่อถือ
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วัตถุประสงค�ของ GRI G4

� อํานวยความสะดวกสําหรับผู�เร่ิมจัดทํารายงาน

� ปรับปรุงคํานิยามให�ชัดเจนข้ึน

� เพื่อให�สอดคล�องกับกรอบรายงานอ่ืนๆ

� นําเสนอแนวทางการเสนอสาระสําคัญ

� นําเสนอแนวทางการเช่ือมโยงรายงานความยั่งยนืกับ Integrated Report

� สนับสนุนในการปรับปรุงด�านข�อมูล
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รายงาน GRI G4
� สารจากผู�บริหาร (Statement from organization’s most senior 

decision-maker)

� โครงร�างองค�กร และกลยุทธ�                                              
(Organizational profile and strategy)

� ดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน
(Performance Indicators)

� แนวทางการจัดการ (Management Approach)
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สารบัญ
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ตัวอย�าง : สารจากผู�บริหาร
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โครงร�างองค�กร และกลยุทธ� 
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โครงร�างองค�กร และกลยุทธ� 
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โครงร�างองค�กร และกลยุทธ� 
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แนวทางการจัดการ 
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ประเด็นการพัฒนาอย�างย่ังยืน
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การส่ือสารกับผู�มีส�วนได�เสีย
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ดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน: ส่ิงแวดล�อม 
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ดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน : สังคม
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ดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน : เศรษฐกิจ 
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สรุปผลการดําเนินงาน
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การประกันโดยหน�วยงานภายนอก (EXTERNAL ASSURANCE)



Q&A

kunchuda@ftpi.or.th


