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ไพรซวอเตอรฯ เผยเทรนดธุรกิจเพ่ือการพัฒนายั่งยืนบูม 
ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส หรือ PwC เปดเผยผลสํารวจลาสุด 
ช้ีการทําธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainability) ใน
อาเซียนมีแนวโนมที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นในระยะขางหนา  

หลังภาคธุรกิจและตลาดทุนในภูมิภาค หันมาใหความสนใจและ
ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน รวมทั้ง
แสดงความรับผิดชอบตอสังคม หรือ ซีเอสอาร อยางตอเน่ือง 
แตการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ไมวาจะเปนการวางแผนเชิงกล
ยุทธ การจัดทํารายงานแหงความยั่งยืน และการปลูกจิตสํานึก 
ยังคงเปนประเด็นความทาทายที่ตองมีการสงเสริมผลักดันอยาง
จริงจังในอีก 3-5 ปขางหนา 

นาย ศิระ อินทรกําธรชัย ประธานกรรมการบริหาร PwC 
ประเทศไทย เปดเผยถึงบทวิเคราะหลาสุด Going beyond 
philanthropy? —Pulse-check on sustainability วากระแส
การพัฒนาความยั่งยืนธุรกิจ ไดเขามามีบทบาทในการ
ขับเคล่ือนการเติบโตขององคกรตางๆในภูมิภาคอาเซียนเพิ่ม
มากขึ้น หลังผลสํารวจพบวา มีบริษัทในอาเซียนที่ทําการสํารวจ
ถึงรอยละ 81 ที่มีการตระหนักถึงความสําคัญของความยั่งยืน

ทางธุรกิจ ซึ่งนับเปนจุดเริ่มตนที่ดีของบรรดาธุรกิจในภูมิภาค แตอยางไรก็ดี ยังมีบริษัทนอยกวารอยละ 50 ที่มีการวางกลยุทธ
ที่ชัดเจน ควบคูไปกับการกําหนดเปาหมายทางธุรกิจของตนอยางจริงจัง ในขณะที่รอยละ 5 ไมไดมีการวางแผนในเรื่องน้ีเลย 

“การทําธุรกิจเพื่อการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน ตองใหความสําคัญต้ังแตกระบวนการวางแผน การ Engage ผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกภาคสวน รวมถึงสังคมดวย ซึ่งในที่สุดจะสงผลดีตอความยั่งยืนขององคกร ผมคิดวาเราตองเขาใจกอนวา คําวา 
Sustainability ในที่น้ี มันเปนมากกวาการทํากิจกรรมที่สงเสริมความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดลอมโดยทั่วไป แตแทที่
จริงคือ การทําธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน หมายถึงการมีระบบควบคุม ตรวจสอบ การเปดเผยขอมูล และการเช่ือมโยง
ของบุคคลที่เก่ียวของกับองคกรในแตละฝาย ผูมีสวนไดสวนเสีย มากําหนดกรอบแนวคิดและวางกลยุทธในเรื่องพัฒนาธุรกิจ
อยางมีระบบ ครอบคลุมทุกมิติ,” นาย ศิระ กลาว 

“ที่ผานมา เราจะเห็นวามีบริษัทจดทะเบียนและหนวยงานตางๆ ใหความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอ
สังคมมากขึ้นเรื่อยๆ แตสิ่งเหลาน้ีตองไดรับการผลักดันอยางตอเน่ืองถึงจะเห็นผลอยางยั่งยืน สําหรับแนวโนมในระยะ 3-5 ป
ขางหนา เราคาดวา จะยิ่งเห็นภาคธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนใหความสําคัญในเรื่อง Corporate sustainability ตอธุรกิจอยาง
เปนรูปธรรมมากขึ้นเรื่อยๆ,” เขา กลาว  

ทั้งน้ี ผลสํารวจฉบับน้ี ถูกจัดทําขึ้นระหวางเดือน สิงหาคม ถึง กันยายน 2555 โดยทําการสํารวจผูบริหารบริษัทจํานวน 211 
รายในประชาคมอาเซียน 5 ประเทศที่กําลังพัฒนา ไดแก มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย ฟลลิปปนส และ เวียดนาม ผาน
แบบสอบถามออนไลน โดยมีวัตถุประสงคที่จะทําความเขาใจถึงการบริหารจัดการความยั่งยืนขององคกรในภูมิภาค และปจจัย
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ที่เปนตัวผลักดัน รวมทั้งประเด็นอื่นๆ เชน ระดับของการจัดทํารายงานแหงความยั่งยืนของบริษัทในอาเซียน เหตุผล ความ
เสี่ยง และการเตรียมความพรอมของธุรกิจในแตละประเทศ            

นายศิระ กลาววา ความยั่งยืนทางธุรกิจน้ัน เติบโตควบคูไปกับการบริหารความเสี่ยง (Risk management) เปรียบเสมือนการ
สรางอนาคตที่ยั่งยืนถาวร (Future resilience) ใหกับองคกร ซึ่งจะเกิดขึ้นได ตองไดรับการสนับสนุนอยางจริงจังจากผูบริหาร
ระดับสูง  

“แตสิ่งที่ผลสํารวจ PwC พบคือ มีบริษัทในอาเซียนเพียง 3 เปอรเซ็นตที่มีการวางโครงสรางผูนํา (Leadership structure) ใน
เรื่องการพัฒนากิจกรรมความยั่งยืนทางธุรกิจอยางมีระบบ ไมวาจะเปนการกําหนด KPI ที่เก่ียวกับของผลการดําเนินงานของ
พนักงานในเรื่องธุรกิจยั่งยืน การใหคาตอบแทน สิ่งจูงใจทางการเงิน หรือแมแตการจัดต้ังคณะทํางานในระดับผูบริหาร หรือ
กรรมการอาวุโส เขามาดูแลงานดานความยั่งยืนขององคกร นอกจากน้ัน สิ่งที่นากังวลอีกประการก็คือ จากจํานวนบริษัทที่ทํา
การสํารวจกวา 200 ราย มีเพียง 1 ในทุกๆ 5 บริษัทที่มีการนําเอาประเด็นเรื่องการพัฒนาธุรกิจยั่งยืนเขามาเปนหน่ึงในวาระ
ประจําของ Board agenda,” นาย ศิระ กลาว 

ดาน นาย ซานดารา ราจ Consulting Leader PwC ประเทศมาเลเซีย และ ผูจัดทําผลสํารวจฉบับน้ี กลาววา ถึงเวลาแลวที่
ธุรกิจตางๆควรจะตองมีการเปดเผย แลกเปล่ียนขอมูลของกิจกรรมหรือสิ่งตางๆที่องคกรไดทําเก่ียวกับความยั่งยืนธุรกิจ 
(Sustainable initiatives) ลงในรายงานประจําป (Annual report) หรือ การทํารายงานความยั่งยืน (Standalone 
sustainability report) ในอันที่จะสราง Public goodwill และความนาเช่ือถือใหเกิดในหมูผูถือหุน รวมทั้งช่ือเสียงที่ดีใหกับ
ธุรกิจในระยะยาว  

“จําเปนอยางยิ่งที่ ผูบริหารหรือซีอีโอในอาเซียนจะตองมีการสงเสริมวัฒนธรรมในเรื่องของความโปรงใสภายในองคกร โดย
ทํางานDirectly รวมกับผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัท ไมวาจะเปน ลูกจาง พนักงาน ซัพพลายเออร หรือ นักลงทุน โดยรวมกัน
กําหนดแนวความคิดและกลยุทธในเรื่องของการพัฒนาความยั่งยืน ผานชองทางการสื่อสารตางๆที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให
ไดมาซึ่งผลตอบรับที่สามารถนํามาวิเคราะหได,” นาย ราจ กลาว  

นอกจากน้ี ผลสํารวจระบุวา ที่ผานมามีบริษัทในอาเซียนเพียงรอยละ 12 ที่มีการทํางานรวมกันกับผูถือหุน (Stakeholders 
engagement) ไมวาจะเปน ลูกคา พนักงาน นักลงทุน หนวยงานภาครัฐ และ ชุมชนทองถ่ินของตนในเรื่องการพัฒนาธุรกิจ
อยางยั่งยืน 

นายศิระ ยังกลาวตอวา การจัดทํารายงานแหงความยั่งยืนขององคกร (Sustainability reporting) ในภูมิภาคอาเซียนมี
แนวโนมที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง โดยผลจากการสํารวจพบวา บริษัทในประเทศเพื่อนบานอยาง มาเลเซีย เกือบรอย
ละ 80 มีการจัดทํารายงานดานความรับผิดชอบตอสังคมในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง สืบเน่ืองมาจากขอบังคับของตลาด
หลักทรัพยมาเลเซีย (Bursa Malaysia: BM) ที่กําหนดใหบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯตองเปดเผยกิจกรรมดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมลงในรายงานประจําป 

อยางไรก็ดี คุณภาพของรายงานความยั่งยืนที่พบในภูมิภาคสวนใหญน้ันยังมีสิ่งที่ตองปรับปรุงในบางประเด็น โดยผลสํารวจ
พบวา มีบริษัทในอาเซียนเพียงรอยละ 26 ที่นําเอาแบบแผนและกรอบการรายงานความยั่งยืนที่ไดมาตรฐานสากล (Global 
reporting framework) มาประยุกตใชกับองคกรของตน และมีผูบริหารแครอยละ 18 ที่รายงานความยั่งยืนของตนไดรับการ
ตรวจรับรองจากภาคีที่สาม (Third-party Assurance)  

“ในสวนของบานเรา จะเห็นไดวาภาคตลาดทุน อยางหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของตลาดหลักทรัพย ก็ไดมีการสงเสริม
ใหบริษัทจดทะเบียนจัดทํารายงานแหงความยั่งยืน ตามกรอบในการจัดทํารายงานสากลของ Global Reporting Initiative 
(GRI) มีการจัดทําและเผยแพรคูมือการดําเนินงาน และคอรสอบรมเพื่อตอยอดการเรียนรูตางๆ ซึ่งถือเปนเรื่องที่นายินดีอยาง
ยิ่ง อันจะเปนการสงเสริมสนับสนุนใหบจ.ไทย มีพัฒนาการดาน Sustainability และประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอ



สังคม ถือเปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินธุรกิจ และสรางแรงจูงใจใหบจ.แหงอื่นๆ ไดมีการพัฒนาศักยภาพขององคกร เพื่อเพิ่ม
คุณคาใหองคกรไดรับความสนใจจาก Investor และสาธารณชนมากขึ้นดวย,”  

นอกจากน้ี การผลักดันใหองคกรธุรกิจของไทยกาวไปสูดัชนีช้ีวัดการเติบโตอยางยั่งยืน ทั้งในดานการดําเนินงานและ
สิ่งแวดลอมที่จัดทําโดยดาวนโจนส หรือ DJSI (Dow Jones Sustainability Indexes) เพื่อเปนอัตราอางอิงกับบริษัทช้ันนํา
อื่นๆ ในโลก ที่ไมเพียงคํานึงถึงผลทางธุรกิจ หากยังมองครอบคลุมไปยังมิติทางสังคมและสิ่งแวดลอมดวย สิ่งเหลาน้ีลวนเปน
จุดเริ่มตนที่ดีสําหรับภาคธุรกิจไทย และจะเปนรากฐานของการทําธุรกิจที่ยั่งยืนอยางแทจริง สวนในระดับนานาชาติ เม่ือเปด 
AEC ในปลายป’58 จะชวยเสริมสรางจุดแข็งใหเราเปนอยางมาก เม่ือเวลานักลงทุนตางประเทศจะเขามา เขาก็จะรูวาบจ.ของ
เรามีมาตรฐานสูงเชนกัน 

ในทายน้ี ผลสํารวจ PwC ยังพบวา ตนทุนทางดานพลังงานและ ตนทนุที่เก่ียวของกับคารบอน (Energy and carbon-related 
costs) จะเปนปจจัยที่ผลักดันใหเกิดการดําเนินการเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจในอีก 5 ปขางหนา 


