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PwC เผยผลสํารวจความยั่งยืนธุรกิจอาเซียนป’56 แนะ
เอกชนเรงยกระดับการพัฒนาความยั่งยืนองคกร เตรียม
ความพรอมกอนเปดเออีซี 

PwC เผยผลสํารวจค.ย่ังยนืธรุกจิอาเซยีนปี’56 แนะเอกชนเร่ง
ยกระดับการพัฒนาค.ย่ังยนืองคก์ร เตรยีมความพรอ้มกอ่นเปิด
เออซี ี

พดีบับลวิซ ีชีก้ารทําธรุกจิเพือ่การพัฒนาอยา่งย่ังยนื 
(Corporate sustainability) มแีนวโนม้ขยายตวัตอ่เนือ่ง หลงั
ภาคธรุกจิ ตลาดทนุในอาเซยีนตระหนักถงึความสําคญัของการ
พัฒนาธรุกจิอยา่งย่ังยนื รวมทัง้แสดงความรับผดิชอบตอ่สงัคม 
หรอื ซเีอสอาร ์อย่างตอ่เนือ่ง แตก่ารปฏบิตัอิย่างเป็นรูปธรรม 
ไมว่า่จะเป็นการวางแผนเชงิกลยทุธ ์การจัดทํารายงานแหง่
ความย่ังยนื และการปลกูจติสํานกึ ยังคงเป็นประเด็นความทา้
ทายทีต่อ้งมกีารสง่เสรมิผลักดันอยา่งจรงิจังในอกี 3-5 ปี
ขา้งหนา้ 

ตน้ทนุคารบ์อนและพลงังานจะเป็นปัจจัยทีผ่ลักดนัใหเ้กดิการ
ดําเนนิการเพือ่ความย่ังยนืทางธรุกจิในอกี 5 ปีขา้งหนา้ 

ธรุกจิในอาเซยีนกวา่รอ้ยละ 80 ตระหนักถงึความสําคญัของ
ความย่ังยนืธรุกจิ แตข่าดการจัดการเชงิกลยุทธท์ีเ่ป็นรูปธรรม 

PwC (ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์) เผยผลสาํรวจลา่สดุ ชีก้าร
ทําธรุกจิเพือ่การพัฒนาอยา่งย่ังยนื (Sustainability) ใน

อาเซยีนมแีนวโนม้ทีจ่ะขยายตัวเพิม่ขึน้ในระยะขา้งหนา้ หลงัภาคธรุกจิและตลาดทนุในภมูภิาค หันมาใหค้วามสนใจและ
ตระหนักถงึความสําคญัของการพัฒนาธรุกจิอย่างย่ังยนื รวมทัง้แสดงความรับผดิชอบตอ่สงัคม หรอื ซเีอสอาร ์อย่างตอ่เนือ่ง 
แตก่ารปฏบิตัอิย่างเป็นรูปธรรม ไมว่า่จะเป็นการวางแผนเชงิกลยทุธ ์การจัดทํารายงานแหง่ความย่ังยนื และการปลกูจติสาํนกึ 
ยังคงเป็นประเด็นความทา้ทายทีต่อ้งมกีารสง่เสรมิผลักดนัอย่างจรงิจังในอกี 3-5 ปีขา้งหนา้ 

นาย ศริะ อนิทรกําธรชยั ประธานกรรมการบรหิาร PwC ประเทศไทย เปิดเผยถงึบทวเิคราะหล์า่สดุ Going beyond 
philanthropy? —Pulse-check on sustainability วา่กระแสการพัฒนาความย่ังยนืธรุกจิ ไดเ้ขา้มามบีทบาทในการขบัเคลือ่น
การเตบิโตขององคก์รตา่งๆในภมูภิาคอาเซยีนเพิม่มากขึน้ หลงัผลสาํรวจพบวา่ มบีรษัิทในอาเซยีนทีทํ่าการสํารวจถงึรอ้ยละ 
81 ทีม่กีารตระหนักถงึความสาํคญัของความย่ังยนืทางธรุกจิ ซึง่นับเป็นจุดเริม่ตน้ทีด่ขีองบรรดาธรุกจิในภมูภิาค แตอ่ยา่งไรก็ด ี
ยังมบีรษัิทนอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ทีม่กีารวางกลยุทธท์ีช่ดัเจน ควบคูไ่ปกับการกําหนดเป้าหมายทางธรุกจิของตนอยา่งจรงิจัง 
ในขณะทีร่อ้ยละ 5 ไมไ่ดม้กีารวางแผนในเรือ่งนีเ้ลย 

“การทําธรุกจิเพือ่การพัฒนาธรุกจิอยา่งย่ังยนื ตอ้งใหค้วามสาํคญัตัง้แตก่ระบวนการวางแผน การ Engage ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
ทกุภาคสว่น รวมถงึสงัคมดว้ย ซึง่ในทีส่ดุจะสง่ผลดตีอ่ความย่ังยนืขององคก์ร ผมคดิวา่เราตอ้งเขา้ใจกอ่นวา่ คําวา่ 
Sustainability ในทีน่ี ้มันเป็นมากกวา่การทํากจิกรรมทีส่ง่เสรมิความรับผดิชอบทางสงัคมและสิง่แวดลอ้มโดยทั่วไป แตแ่ทท้ี่
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จรงิคอื การทําธรุกจิเพือ่การพัฒนาอยา่งย่ังยนื หมายถงึการมรีะบบควบคมุ ตรวจสอบ การเปิดเผยขอ้มลู และการเชือ่มโยง
ของบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์รในแตล่ะฝ่าย ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี มากําหนดกรอบแนวคดิและวางกลยุทธใ์นเรือ่งพัฒนาธรุกจิ
อยา่งมรีะบบ ครอบคลมุทกุมติ,ิ” นาย ศริะ กลา่ว  
 “ทีผ่า่นมา เราจะเห็นวา่มบีรษัิทจดทะเบยีนและหน่วยงานตา่งๆ ใหค้วามสาํคญัตอ่การดําเนนิธรุกจิอยา่งมคีวามรับผดิชอบตอ่
สงัคมมากขึน้เรือ่ยๆ แตส่ิง่เหลา่นีต้อ้งไดรั้บการผลักดนัอยา่งตอ่เนือ่งถงึจะเห็นผลอยา่งย่ังยนื สาํหรับแนวโนม้ในระยะ 3-5 ปี
ขา้งหนา้ เราคาดวา่ จะยิง่เห็นภาคธรุกจิในภมูภิาคอาเซยีนใหค้วามสําคญัในเรือ่ง Corporate sustainability ตอ่ธรุกจิอยา่ง
เป็นรูปธรรมมากขึน้เรือ่ยๆ,” เขา กลา่ว  

ทัง้นี ้ผลสํารวจฉบับนี ้ถกูจัดทําขึน้ระหวา่งเดอืน สงิหาคม ถงึ กนัยายน 2555 โดยทําการสาํรวจผูบ้รหิารบรษัิทจํานวน 211 
รายในประชาคมอาเซยีน 5 ประเทศทีกํ่าลงัพัฒนา ไดแ้ก ่มาเลเซยี ไทย อนิโดนเีซยี ฟิลลปิปินส ์และ เวยีดนาม ผา่น
แบบสอบถามออนไลน์ โดยมวีัตถปุระสงคท์ีจ่ะทําความเขา้ใจถงึการบรหิารจัดการความย่ังยนืขององคก์รในภมูภิาค และปัจจัย
ทีเ่ป็นตวัผลกัดนั รวมทัง้ประเด็นอืน่ๆ เชน่ ระดบัของการจัดทํารายงานแหง่ความย่ังยนืของบรษัิทในอาเซยีน เหตผุล ความ
เสีย่ง และการเตรยีมความพรอ้มของธรุกจิในแตล่ะประเทศ            

นายศริะ กลา่ววา่ ความย่ังยนืทางธรุกจินัน้ เตบิโตควบคูไ่ปกับการบรหิารความเสีย่ง (Risk management) เปรยีบเสมอืนการ
สรา้งอนาคตทีย่ั่งยนืถาวร (Future resilience) ใหก้บัองคก์ร ซึง่จะเกดิขึน้ได ้ตอ้งไดรั้บการสนับสนุนอยา่งจรงิจังจากผูบ้รหิาร
ระดบัสงู  

“แตส่ิง่ทีผ่ลสาํรวจ PwC พบคอื มบีรษัิทในอาเซยีนเพยีง 3 เปอรเ์ซ็นตท์ีม่กีารวางโครงสรา้งผูนํ้า (Leadership structure) ใน
เรือ่งการพัฒนากจิกรรมความย่ังยนืทางธรุกจิอยา่งมรีะบบ ไม่วา่จะเป็นการกําหนด KPI ทีเ่กีย่วกับขอ้งผลการดําเนนิงานของ
พนักงานในเรือ่งธรุกจิย่ังยนื การใหค้า่ตอบแทน สิง่จงูใจทางการเงนิ หรอืแมแ้ตก่ารจัดตัง้คณะทํางานในระดับผูบ้รหิาร หรอื
กรรมการอาวโุส เขา้มาดแูลงานดา้นความย่ังยนืขององคก์ร นอกจากนัน้ สิง่ทีน่่ากงัวลอกีประการก็คอื จากจํานวนบรษัิททีทํ่า
การสํารวจกวา่ 200 ราย มเีพยีง 1 ในทกุๆ 5 บรษัิททีม่กีารนําเอาประเด็นเรือ่งการพัฒนาธรุกจิย่ังยนืเขา้มาเป็นหนึง่ในวาระ
ประจําของ Board agenda,” นาย ศริะ กลา่ว 

ดา้น นาย ซานดาร่า ราจ Consulting Leader PwC ประเทศมาเลเซยี และ ผูจั้ดทําผลสาํรวจฉบับนี ้กลา่ววา่ ถงึเวลาแลว้ที่
ธรุกจิตา่งๆควรจะตอ้งมกีารเปิดเผย แลกเปลีย่นขอ้มูลของกจิกรรมหรอืสิง่ตา่งๆทีอ่งคก์รไดทํ้าเกีย่วกบัความย่ังยนืธรุกจิ 
(Sustainable initiatives) ลงในรายงานประจําปี (Annual report) หรอื การทํารายงานความย่ังยนื (Standalone 
sustainability report) ในอนัทีจ่ะสรา้ง Public goodwill และความน่าเชือ่ถอืใหเ้กดิในหมูผู่ถ้อืหุน้ รวมทัง้ชือ่เสยีงทีด่ใีหก้ับ
ธรุกจิในระยะยาว  

“จําเป็นอย่างยิง่ที ่ผูบ้รหิารหรอืซอีโีอในอาเซยีนจะตอ้งมกีารสง่เสรมิวฒันธรรมในเรือ่งของความโปร่งใสภายในองคก์ร โดย
ทํางานDirectly ร่วมกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของบรษัิท ไมว่า่จะเป็น ลกูจา้ง พนักงาน ซพัพลายเออร ์หรอื นักลงทนุ โดยร่วมกนั
กําหนดแนวความคดิและกลยทุธใ์นเรือ่งของการพัฒนาความย่ังยนื ผา่นชอ่งทางการสือ่สารตา่งๆทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่ให ้
ไดม้าซึง่ผลตอบรับทีส่ามารถนํามาวเิคราะหไ์ด,้” นาย ราจ กลา่ว  

นอกจากนี ้ผลสํารวจระบวุา่ ทีผ่า่นมามบีรษัิทในอาเซยีนเพยีงรอ้ยละ 12 ทีม่กีารทํางานร่วมกนักับผูถ้อืหุน้ (Stakeholders 
engagement) ไมว่า่จะเป็น ลกูคา้ พนักงาน นักลงทนุ หน่วยงานภาครัฐ และ ชมุชนทอ้งถิน่ของตนในเรือ่งการพัฒนาธรุกจิ
อยา่งย่ังยนื 
 

นายศริะ ยังกลา่วตอ่วา่ การจัดทํารายงานแหง่ความย่ังยนืขององคก์ร (Sustainability reporting) ในภมูภิาคอาเซยีนมี
แนวโนม้ทีจ่ะขยายตัวเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง โดยผลจากการสํารวจพบวา่ บรษัิทในประเทศเพือ่นบา้นอย่าง มาเลเซยี เกอืบรอ้ย
ละ 80 มกีารจัดทํารายงานดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคมในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ สบืเนือ่งมาจากขอ้บงัคบัของตลาด
หลกัทรัพยม์าเลเซยี (Bursa Malaysia: BM) ทีกํ่าหนดใหบ้รษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ตอ้งเปิดเผยกจิกรรมดา้น
ความรับผดิชอบตอ่สงัคมลงในรายงานประจําปี 

อยา่งไรก็ด ีคณุภาพของรายงานความย่ังยนืทีพ่บในภมูภิาคสว่นใหญนั่น้ยังมสี ิง่ทีต่อ้งปรับปรุงในบางประเด็น โดยผลสาํรวจ
พบวา่ มบีรษัิทในอาเซยีนเพยีงรอ้ยละ 26 ทีนํ่าเอาแบบแผนและกรอบการรายงานความย่ังยนืทีไ่ดม้าตรฐานสากล (Global 
reporting framework) มาประยกุตใ์ชก้ับองคก์รของตน และมผีูบ้รหิารแคร่อ้ยละ 18 ทีร่ายงานความย่ังยนืของตนไดรั้บการ
ตรวจรับรองจากภาคทีีส่าม (Third-party Assurance)  

“ในสว่นของบา้นเรา จะเห็นไดว้า่ภาคตลาดทนุ อย่างหน่วยงานภายใตก้ารกํากบัดแูลของตลาดหลกัทรัพย ์ก็ไดม้กีารสง่เสรมิ
ใหบ้รษัิทจดทะเบยีนจัดทํารายงานแหง่ความย่ังยนื ตามกรอบในการจัดทํารายงานสากลของ Global Reporting Initiative 



(GRI) มกีารจัดทําและเผยแพร่คูม่อืการดําเนนิงาน และคอรส์อบรมเพือ่ตอ่ยอดการเรยีนรูต้า่งๆ ซึง่ถอืเป็นเรือ่งทีน่่ายนิดอีย่าง
ยิง่ อนัจะเป็นการสง่เสรมิสนับสนุนใหบ้จ.ไทย มพัีฒนาการดา้น Sustainability และประกอบธรุกจิอยา่งมคีวามรับผดิชอบตอ่
สงัคม ถอืเป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการดําเนนิธรุกจิ และสรา้งแรงจงูใจใหบ้จ.แหง่อืน่ๆ ไดม้กีารพัฒนาศักยภาพขององคก์ร เพือ่
เพิม่คณุคา่ใหอ้งคก์รไดรั้บความสนใจจาก Investor และสาธารณชนมากขึน้ดว้ย,” นาย ศริะ กลา่ว 

“นอกจากนี้ การผลกัดนัใหอ้งคก์รธรุกจิของไทยกา้วไปสูด่ชันีชีว้ดัการเตบิโตอย่างย่ังยนื ทัง้ในดา้นการดําเนนิงานและ
สิง่แวดลอ้มทีจั่ดทําโดยดาวนโ์จนส ์หรอื DJSI (Dow Jones Sustainability Indexes) เพือ่เป็นอตัราอา้งองิกบับรษัิทชัน้นํา
อืน่ๆ ในโลก ทีไ่มเ่พยีงคํานงึถงึผลทางธรุกจิ หากยังมองครอบคลมุไปยังมติทิางสงัคมและสิง่แวดลอ้มดว้ย สิง่เหลา่นีล้ว้นเป็น
จดุเริม่ตน้ทีด่สีาํหรับภาคธรุกจิไทย และจะเป็นรากฐานของการทําธรุกจิทีย่ั่งยนือยา่งแทจ้รงิ สว่นในระดบันานาชาต ิเมือ่เปิด 
AEC ในปลายปี’58 จะชว่ยเสรมิสรา้งจดุแข็งใหเ้ราเป็นอย่างมาก เมือ่เวลานักลงทนุตา่งประเทศจะเขา้มา เขาก็จะรูว้า่บจ.ของ
เรามมีาตรฐานสงูเชน่กนั,” เขา กลา่ว 

ในทา้ยนี ้ผลสาํรวจ PwC ยังพบวา่ ตน้ทนุทางดา้นพลงังานและ ตน้ทนุทีเ่กีย่วขอ้งกบัคารบ์อน (Energy and carbon-related 
costs) จะเป็นปัจจัยทีผ่ลักดนัใหเ้กดิการดําเนนิการเพือ่ความย่ังยนืทางธรุกจิในอกี 5 ปีขา้งหนา้ 

 

  

 


