
PwC (ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส) เผยผลส ารวจล่าสุด ชี้การท าธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) ในอาเซียน

มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นในระยะข้างหน้า หลังภาคธุรกิจและตลาดทุนในภูมิภาค หันมาให้ความสนใจและตระหนักถึง

ความส าคัญของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมทั้งแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ ซีเอสอาร์ อย่างต่อเนื่อง แต่การปฏิบัติ

อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืน และการปลูกจิตส านึก ยังคงเป็น

ประเด็นความท้าทายที่ต้องมีการส่งเสริมผลักดันอย่างจริงจังในอีก 3-5 ปีข้างหน้า 

 

นาย ศิระ อินทรก าธรชัย ประธานกรรมการบริหาร PwC ประเทศไทย เปิดเผยถึงบทวิเคราะห์ล่าสุด Going beyond 

philanthropy? —Pulse-check on sustainability ว่ากระแสการพัฒนาความยั่งยืนธุรกิจ ได้เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อน

การเติบโตขององค์กรต่างๆในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มมากขึ้น หลังผลส ารวจพบว่า มีบริษัทในอาเซียนที่ท าการส ารวจถึงร้อยละ 

81 ที่มีการตระหนักถึงความส าคัญของความยั่งยืนทางธุรกิจ ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของบรรดาธุรกิจในภูมิภาค แต่อย่างไรก็ดี 

ยังมีบริษัทน้อยกว่าร้อยละ 50 ที่มีการวางกลยุทธ์ที่ชัดเจน ควบคู่ไปกับการก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจของตนอย่างจริงจัง 

ในขณะที่ร้อยละ 5 ไม่ได้มีการวางแผนในเรื่องนี้เลย 

 

“การท าธุรกิจเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ต้องให้ความส าคัญตั้งแต่กระบวนการวางแผน การ Engage ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกภาคส่วน รวมถึงสังคมด้วย ซึ่งในที่สุดจะส่งผลดีต่อความยั่งยืนขององค์กร ผมคิดว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่า ค าว่า 

Sustainability ในที่นี้ มันเป็นมากกว่าการท ากิจกรรมที่ส่งเสริมความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป แต่แท้ที่

จริงคือ การท าธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หมายถึงการมีระบบควบคุม ตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูล และการเชื่อมโยงของ

บุคคลที่เก่ียวข้องกับองค์กรในแต่ละฝ่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาก าหนดกรอบแนวคิดและวางกลยุทธ์ในเรื่องพัฒนาธุรกิจอย่างมี

ระบบ ครอบคลุมทุกมิติ,” นาย ศิระ กล่าว 

 

“ที่ผ่านมา เราจะเห็นว่ามีบริษัทจดทะเบียนและหน่วยงานต่างๆ ให้ความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

สังคมมากขึ้นเรื่อยๆ แต่สิ่งเหล่านี้ต้องได้รับการผลักดันอย่างต่อเนื่องถึงจะเห็นผลอย่างยั่งยืน ส าหรับแนวโน้มในระยะ 3-5 ปี

ข้างหน้า เราคาดว่า จะยิ่งเห็นภาคธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนให้ความส าคัญในเรื่อง Corporate sustainability ต่อธุรกิจอย่าง

เป็นรูปธรรมมากขึ้นเรื่อยๆ,” เขา กล่าว 

 

ทั้งนี้ ผลส ารวจฉบับนี้ ถูกจัดท าขึ้นระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง กันยายน 2555 โดยท าการส ารวจผู้บริหารบริษัทจ านวน 211 

รายในประชาคมอาเซียน 5 ประเทศที่ก าลังพัฒนา ได้แก่ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย ฟิลลิปปินส์ และ เวียดนาม ผ่าน

แบบสอบถามออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะท าความเข้าใจถึงการบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กรในภูมิภาค และปัจจัย

ที่เป็นตัวผลักดัน รวมทั้งประเด็นอื่นๆ เช่น ระดับของการจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนของบริษัทในอาเซียน เหตุผล ความเสี่ยง 

และการเตรียมความพร้อมของธุรกิจในแต่ละประเทศ (ต่อ) 
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PwC เผยผลส ารวจค.ยั่งยืนธุรกิจอาเซียนปี’56 แนะเอกชนเร่งยกระดับการพัฒนาค.

ยั่งยืนองค์กร เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเออีซี 

พีดับบลิวซี ชี้การท าธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Corporate sustainability) มี

แนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง หลังภาคธุรกิจ ตลาดทุนในอาเซียนตระหนักถึงความส าคัญ

ของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมทั้งแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ ซีเอสอาร์ 

อย่างต่อเนื่อง แต่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืน และการปลูกจิตส านึก ยังคงเป็นประเด็นความท้า

ทายที่ต้องมีการส่งเสริมผลักดันอย่างจริงจังในอีก 3-5 ปีข้างหน้า 

 

ต้นทุนคาร์บอนและพลังงานจะเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดการด าเนินการเพื่อความ

ยั่งยืนทางธุรกิจในอีก 5 ปีข้างหน้า 

 

ธุรกิจในอาเซียนกว่าร้อยละ 80 ตระหนักถึงความส าคัญของความยั่งยืนธุรกิจ แต่ขาด

การจัดการเชิงกลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรม 

 
กรงุเทพฯ--4 เม.ย--PwC ประเทศไทย 
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(ต่อ) นายศิระ กล่าวว่า ความยั่งยืนทางธุรกิจนั้น เติบโตควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยง (Risk management) 

เปรียบเสมือนการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนถาวร (Future resilience) ให้กับองค์กร ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ ต้องได้รับการสนับสนุน

อย่างจริงจังจากผู้บริหารระดับสูง 

 

“แต่สิ่งที่ผลส ารวจ PwC พบคือ มีบริษัทในอาเซียนเพียง 3 เปอร์เซ็นต์ที่มีการวางโครงสร้างผู้น า (Leadership structure) 

ในเรื่องการพัฒนากิจกรรมความยั่งยืนทางธุรกิจอย่างมีระบบ ไม่ว่าจะเป็นการก าหนด KPI ที่เก่ียวกับข้องผลการด าเนินงาน

ของพนักงานในเรื่องธุรกิจยั่งยืน การให้ค่าตอบแทน สิ่งจูงใจทางการเงิน หรือแม้แต่การจัดตั้งคณะท างานในระดับผู้บริหาร 

หรือกรรมการอาวุโส เข้ามาดูแลงานด้านความยั่งยืนขององค์กร นอกจากนั้น สิ่งที่น่ากังวลอีกประการก็คือ จากจ านวน

บริษัทที่ท าการส ารวจกว่า 200 ราย มีเพียง 1 ในทุกๆ 5 บริษัทที่มีการน าเอาประเด็นเรื่องการพัฒนาธุรกิจยั่งยืนเข้ามาเป็น

หนึ่งในวาระประจ าของ Board agenda,” นาย ศิระ กล่าว 

 

ด้าน นาย ซานดาร่า ราจ Consulting Leader PwC ประเทศมาเลเซีย และ ผู้จัดท าผลส ารวจฉบับนี้ กล่าวว่า ถึงเวลาแล้วที่

ธุรกิจต่างๆควรจะต้องมีการเปิดเผย แลกเปลี่ยนข้อมูลของกิจกรรมหรือสิ่งต่างๆที่องค์กรได้ท าเก่ียวกับความยั่งยืนธุรกิจ  

(Sustainable initiatives) ลงในรายงานประจ าปี (Annual report) หรือ การท ารายงานความยั่งยืน (Standalone 

sustainability report) ในอันที่จะสร้าง Public goodwill และความน่าเชื่อถือให้เกิดในหมู่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งชื่อเสียงที่ดีให้กับ

ธุรกิจในระยะยาว 

 

“จ าเป็นอย่างยิ่งที่ ผู้บริหารหรือซีอีโอในอาเซียนจะต้องมีการส่งเสริมวัฒนธรรมในเรื่องของความโปร่งใสภายในองค์กร โดย

ท างานDirectly ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ไม่ว่าจะเป็น ลูกจ้าง พนักงาน ซัพพลายเออร์ หรือ นักลงทุน โดย

ร่วมกันก าหนดแนวความคิดและกลยุทธ์ในเรื่องของการพัฒนาความยั่งยืน ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบรับที่สามารถน ามาวิเคราะห์ได้,” นาย ราจ กล่าว 

 

นอกจากนี้ ผลส ารวจระบุว่า ที่ผ่านมามีบริษัทในอาเซียนเพียงร้อยละ 12 ที่มีการท างานร่วมกันกับผู้ถือหุ้น (Stakeholders 

engagement) ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า พนักงาน นักลงทุน หน่วยงานภาครัฐ และ ชุมชนท้องถ่ินของตนในเรื่องการพัฒนาธุรกิจ

อย่างยั่งยืน 

 

นายศิระ ยังกล่าวต่อว่า การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนขององค์กร (Sustainability reporting) ในภูมิภาคอาเซียนมี

แนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผลจากการส ารวจพบว่า บริษัทในประเทศเพื่อนบ้านอย่าง มาเลเซีย เกือบ

ร้อยละ 80 มีการจัดท ารายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง สืบเนื่องมาจากข้อบังคับของตลาด

หลักทรัพย์มาเลเซีย (Bursa Malaysia: BM) ที่ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯต้องเปิดเผยกิจกรรมด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคมลงในรายงานประจ าปี 

 

อย่างไรก็ดี คุณภาพของรายงานความยั่งยืนที่พบในภูมิภาคส่วนใหญ่นั้นยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงในบางประเด็น โดยผลส ารวจ

พบว่า มีบริษัทในอาเซียนเพียงร้อยละ 26 ที่น าเอาแบบแผนและกรอบการรายงานความยั่งยืนที่ได้มาตรฐานสากล (Global 

reporting framework) มาประยุกต์ใช้กับองค์กรของตน และมีผู้บริหารแค่ร้อยละ 18 ที่รายงานความยั่งยืนของตนได้รับ

การตรวจรับรองจากภาคีที่สาม (Third-party Assurance) 

 

“ในส่วนของบ้านเรา จะเห็นได้ว่าภาคตลาดทุน อย่างหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของตลาดหลักทรัพย์ ก็ได้มีการ

ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืน ตามกรอบในการจัดท ารายงานสากลของ Global Reporting 

Initiative (GRI) มีการจัดท าและเผยแพร่คู่มือการด าเนินงาน และคอร์สอบรมเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่

น่ายินดีอย่างยิ่ง อันจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บจ.ไทย มีพัฒนาการด้าน Sustainability และประกอบธุรกิจอย่างมีความ

รับผิดชอบต่อสังคม ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินธุรกิจ และสร้างแรงจูงใจให้บจ.แห่งอื่นๆ ได้มีการพัฒนาศักยภาพ

ขององค์กร เพื่อเพิ่มคุณค่าให้องค์กรได้รับความสนใจจาก Investor และสาธารณชนมากขึ้นด้วย,” นาย ศิระ กล่าว (หน้า

ถัดไป) 

 

 



ที่มา  newswit.com – ข่าวประชาสัมพนัธท์ั่วไป 

PwC เผยผลส ารวจความยัง่ยนืธรุกจิอาเซยีนป’ี56 แนะเอกชนเรง่ยกระดบัการพฒันาความยัง่ยนืองคก์ร 

เตรยีมความพรอ้มกอ่นเปดิเออซี ี

 
 
 
 

วันพฤหัสบดทีี ่4 เมษายน 2556  

(ต่อ) “นอกจากนี้ การผลักดันให้องค์กรธุรกิจของไทยก้าวไปสู่ดัชนีชี้วัดการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านการด าเนินงาน

และสิ่งแวดล้อมที่จัดท าโดยดาวน์โจนส์ หรือ DJSI (Dow Jones Sustainability Indexes) เพื่อเป็นอัตราอ้างอิงกับบริษัท

ชั้นน าอื่นๆ ในโลก ที่ไม่เพียงค านึงถึงผลทางธุรกิจ หากยังมองครอบคลุมไปยังมิติทางสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย สิ่งเหล่านี้

ล้วนเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีส าหรับภาคธุรกิจไทย และจะเป็นรากฐานของการท าธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง ส่วนในระดับนานาชาติ 

เม่ือเปิด AEC ในปลายปี’58 จะช่วยเสริมสร้างจุดแข็งให้เราเป็นอย่างมาก เม่ือเวลานักลงทุนต่างประเทศจะเข้ามา เขาก็จะรู้

ว่าบจ.ของเรามีมาตรฐานสูงเช่นกัน,” เขา กล่าว 

 

ในท้ายนี้ ผลส ารวจ PwC ยังพบว่า ต้นทุนทางด้านพลังงานและ ต้นทุนที่เก่ียวข้องกับคาร์บอน (Energy and carbon-

related costs) จะเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดการด าเนินการเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจในอีก 5 ปีข้างหน้า. 

 

 


