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บทคัดยอ
ที่ผานมาการเจริญเติบโตของธุรกิจหนึ่งๆ มาจากการพัฒนาองคกรใหมีความ “เกง” อยูในตัว
แตเมื่อเวลาผานไปโลกไดตระหนักแลววา แทจริงแลวการพัฒนาองคกรใหมีความ “ดี” อยูในตัว จะ
กอใหเกิดความยั่งยืนของธุรกิจนั้นๆและ CSR ก็เปนแนวความคิดของธุรกิจเพื่อพัฒนาใหเปนองคกรที่ดี
เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของทั้งธุรกิจเอง รวมถึงสังคม และสิ่งแวดลอม ความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคม
(CSR-Corporate Social Responsibility) หมายถึง การดูแลรักษาไมเฉพาะในสวนที่เปนกิจการ แตยังแผ
ขยายกวางออกไปครอบคลุมในสวนที่เปนผูมีสวนไดเสียทั้งหมดที่อยูโดยรอบกิจการดวยเงื่อนไขของ
คุณธรรม ความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคมใหความสําคัญกับ "คุณภาพ" ของการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจวาสําคัญมากกวากวา "อัตรา" การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งแนวคิดนี้ทําใหเกิดการพัฒนา
ของธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน กอนหนานี้เรามักเห็นกิจกรรม CSR มากมายบางธุรกิจเชน
เหลา บุหรี่ หรือที่เรียกวาธุรกิจบาปเพื่อสรางภาพพจนที่ดีขึ้นของบริษัทในองครวม ในปจจุบันเราจะเห็น
กิจกรรม CSR เพิ่มขึ้นมากมายในแทบทุกธุรกิจรวมถึงธุรกิจยาก็ไดมีการทํากิจกรรม CSR ในหลาย
รูปแบบและไดรับรางวัลจากสถาบันเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมหลายสถาบัน
คําสําคัญ Corporate Social Responsibility, Sustainability, Corporate Citizen, Corporate Governance,
Pharmaceutical business

2 ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนกุมภาพันธ 2552
ความสัมพันธของธุรกิจกับสังคมและความยั่งยืน
แนวคิดและทฤษฎีทางธุรกิจที่ไดรับการปลูกฝงและถายทอดสูองคกรโดยสวนใหญ ลวนมุงเนน
การเจริญเติบโตของบริษัท และการพัฒนาใหเปนองคกรที่เกง ตัวอยางทฤษฎี ไดแก
- Boston Matrix (BCG 1970) สําหรับการกําหนดความสําคัญและการสรางความสําเร็จ
ในผลิตภัณฑ 1
- Five Forces (Porter’s 1980) และ Diamond Model (Porter’s 1990) สําหรับการสราง
ความไดเปรียบในการแขงขัน เปนตน 1
แตปจจุบันเราเริ่มเห็นวาสิ่งแวดลอม สังคม และธุรกิจแทจริงแลวมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด
ธุรกิจเริ่มมีการเห็นความจําเปนของสมดุลระหวางสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงมีการ
บังคับใชกฎหมายตางๆ เชนการใชแรงงานเด็ก, การทําลายสิ่งแวดลอม จึงทําใหธุรกิจตองให
ความสําคัญกับคําวาการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable development) และถือเปนรากฐาน
ของความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคม (CSR) ในเวลาตอมา เพื่อใหเกิดความเขาใจวาทําไม
แนวความคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเกี่ยวของกับรากฐานของการรับผิดชอบของธุรกิจตอ
สังคมเราตองเขาใจในแนวความคิด "การพัฒนาอยางยั่งยืน"
ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธของสังคม
สิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจทีส่ งผลตอแนวคิด
การพัฒนาที่ยั่งยืนจากแนวคิดของ John
Elkington ผูเขียนหนังสือ “Cannibals with
Forks: The Triple Bottom Line of 21st
Century Business” (1997)

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)
ที่มาของการพัฒนาที่ยั่งยืน
เปนเวลานานกวา 2 ศตวรรษแลวที่มนุษยทราบวา โลกนี้เปนระบบปดที่มีทรัพยากร
จํากัดและโลกมีเพียงใบเดียว การพัฒนาอยางยั่งยืนคือการที่สามารถสรางความสัมพันธที่ยั่งยืน
กับสิ่งแวดลอมและโลก เพื่อใหมั่นใจไดวาเผาพันธุมนุษย จะอยูรอดตอไปในอนาคต การพัฒนา
อยางยั่งยืนไมใชเรื่องใหม วัฒนธรรมมากมายในประวัติศาสตรมนุษย รวมทั้งวัฒนธรรมชุมชนใน
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หลายพื้นที่ ไดมองเห็นความจําเปนของการสรางความสมดุลระหวางสิ่งแวดลอม สังคม และ
เศรษฐกิจ เพื่อใหโลกและสังคมสามารถอยูไดอยางมั่นคงยาวนาน 2
จากรายงานของ Ryoichi Yamamoto 3 ไดอธิบายความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงของโลกใน
หนึ่งวินาทีไดอยางนาทึ่ง เพียงแคหนึ่งวินาทีเราพบวา พื้นที่ปาไมลดลง 5,100 ตารางเมตร พื้นที่
เหมาะแกการเพาะปลูกหายไป 2,300 ตารางเมตร, มีการปลดปลอยคารบอนไดออกไซค
ออกมาในชั้นบรรยากาศถึง 390,000 ลูกบาศกเมตร, ประชากรเพิ่มขึ้น 2.4คน (200,000
คนตอวัน) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ลวนสงผลกระทบตอโลก นอกจากนี้กิจกรรมของมนุษยที่
ผานมาโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ไดกอใหเกิดการเพิ่มขึ้น ของกาซเรือนกระจก(Green
House Gases : GHG) ซึ่งมีผลโดยตรงตออุณหภูมิของโลกที่ทําใหเพิ่มขึ้นดวย จนทําให
เกิดปรากฎการณที่เรียกกันวาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกรอน (Global
Warming) นอกจากนี้ Ryoichi Yamamoto ยังไดประมาณการวาในป 2016 อุณหภูมิของโลก
สูงขึ้น 1.5οC จนกระทั่งในป 2070 อุณหภูมิของโลกจะสูงขึ้นถึง 4οC ซึ่งสงผลกระทบมากมาย
ตอสภาวะแวดลอม ภูมิอากาศ และการดํารงชีวิตในอนาคต การที่มีการรณรงคเกี่ยวกับสภาวะ
โลกรอน ทําใหภาคธุรกิจตองแสดงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น เพื่อใหเกิดการพัฒนา
อยางยั่งยืนในอนาคต
นิยามของการพัฒนาที่ยั่งยืน
รากฐานแนวคิด "การพัฒนาอยางยั่งยืน" คือการรณรงคหามใช ดีดีที (DDT-dichlorodiphenyl
trichloroethane) ในป 1972 ซึ่งเริ่มตนมาจากการที่หนังสือเรื่อง "Silent Spring" 4 โดย Rachel
Carson ตีพิมพครั้งแรก ป 1962 ตีแผผลกระทบของยาฆาแมลง DDT ตอสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพ ดวยขอมูลที่หนักแนนนาเชื่อถือ ทําใหนําไปสูการประกาศแบน DDT ดังกลาว สําหรับ
นิยามที่คนนิยมอางอิงมากที่สุดของ"การพัฒนาอยางยั่งยืน" มาจาก "รายงานบรุนดทแลนด
1987" -the Brundtland Report 5 โดยรายงานดังกลาว ระบุวา
“Development that meets the needs of the present without compromising the ability of
future generations to meet their own needs” "การพัฒนาอยางยั่งยืน หมายถึงวิถีการพัฒนา
ที่สามารถตอบสนองความตองการของปจจุบัน โดยไมลิดรอนความสามารถของคนรุนหลัง ใน
การตอบสนองความตองการของพวกเขา"
นิยามการพัฒนาที่ยั่งยืนของ พระธรรมปฎก(ประยุทธิ์ ปยุตโต)
“การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาที่สนองความตองการของปจจุบันโดยไมทําใหประชาชนรุน
ตอไปในอนาคตตองประนีประนอมยอมลดความสามารถของเขาในการที่จะสนองความตองการ
ของเขาเอง” 6
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อาจกล า วได ว า เป า หมายของการพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น ไม ไ ด อ ยู ที่ อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิจ หากอยูที่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชากรโลก ในทางที่ไมเพิ่มระดับการใช
ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินศักยภาพของธรรมชาติ ที่จะผลิตมันใหมนุษยใชอยางไรขีดจํากัด
แนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนรุดหนาไปอยางรวดเร็ว ในป 1992 การประชุมสุดยอดแหงโลก
(Earth Summit) ในกรุงริโอ เดอ จาเนโรในบราซิล นําเคาโครงของรายงานบรุนดทแลนดไป
สรางสนธิสัญญาและแถลงการณเกี่ยวกับประเด็นหลักๆ ดานสิ่งแวดลอม เชน แผนกลยุทธที่
เรียกวา "Agenda 21" 7 เพื่อใชเปนแผนที่สําหรับงานดานสิ่งแวดลอมและการพัฒนาในอนาคต
การพัฒนาอยางยั่งยืนไดถูกใหความสําคัญอยางตอเนื่อง เห็นไดอยางชัดเจนจากรายงานการ
พัฒนามนุษย (Human Development Report) 8 ประจําป ค.ศ.1996 ของเครือขายเพื่อการ
พัฒนาระดับโลก แหงสหประชาชาติ (United Nations Development Programme หรือ ENDP)
ระบุวา "คุณภาพ" ของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสําคัญกวา "อัตรา" การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ
ความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคม (CSR)
ที่มาของความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคม
จากปญหาตางๆที่โลกและประชากรไดรับผลกระทบจากภาคอุตสาหกรรม ทําใหธุรกิจตระหนัก
ถึงสังคมและสิ่งแวดลอมมากขึ้น ทําใหเกิดการเพิ่มขึ้นของการใสใจตอการรับผิดชอบตอสังคม
ของบริษัท ซึ่งเห็นไดจากการรวบรวมขอมูลของนิตยสาร Fortune โดยเก็บขอมูลจากบริษัทชั้น
นํา 500บริษัทพบวาเมื่อป1977
มีจํานวนบริษัทนอยกวา 50%ที่มี CSR แตเมื่อนิตยสาร
Fortune เมื่อปลายทศวรรษ 1990 พบวามีบริษัทมากกวา 90% ที่มีCSR และมีการรายงานเรื่อง
CSR ในรายงานประจําป 9
คํานิยามของ Corporate Social Responsibility (CSR)
- Philip Kotler & Nancy Lee-2005 10
o Corporate Social Responsibility is a commitment to improve community
well-being through discretionary business practices and corporate
resources
o พันธกิจในการปรับปรุงชุมชนใหดีขึ้นดวยบทเรียนทางธุรกิจและการใหในสิ่งที่
องคกรมี
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- BSR (Business of Social responsibility) 11
o Operating a business in a manner that meet or exceeds the ethical,
legal, commercial, and public expectations
o การดําเนินธุ รกิจ โดยตอบสนองความคาดหวังของศีลธรรม กฏหมาย หลัก
การคา และสาธารณะ
- WBCSD (World Business Council for Sustainable Development )12
o Business’ commitment to contribute to sustainable economic
development, working with employee, their families, the local community
and society at large to improve their quality of life
o ความมุงมั่นหรือพันธสัญญาขององคกรธุรกิจในการมีสวนรวมอยางตอเนื่องใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยยึดหลักจริยธรรมในการบริหารองคกร ทั้ง
การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูใชแรงงาน
- European Commission12
o A concept whereby companies integrate social and environmental
concerns in their business operations and in their interaction with their
stakeholders on a voluntary basis."
o แนวคิดที่บริษัทผสานความหวงใยตอสังคมและสิ่งแวดลอมไวในกระบวนการ
ดําเนินธุรกิจ และการมีปฏิสัมพันธกับผูมีสวนไดเสีย ภายใตพื้นฐานของการ
กระทําโดยสมัครใจ
- สถาบันไทยพัฒน ประเทศไทย13
o CSR คือ การดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองคกรที่คํานึงถึงผลกระทบ
ตอสังคม ทั้งในระดับใกล (ผูมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับองคกรเชน ลูกคา, คูคา,
ครอบครัว พนักงาน ชุมชนทองถิ่นที่องคกรตั้ งอยู) และระดับ ไกล (ผูมีสว น
รวมกับองคกรทางออม เชนคูแขงขันทางธุรกิจ ประชาชนโดยทั่วไป) ดวยการ
ใชทรัพยากรที่มีอยูในองคกรหรือทรัพยากรภายนอกองคกร ในอันที่จะทําใหอยู
รวมกันในสังคมไดอยางเปนปกติสุข
ความหมายของCSR 14
Corporate Social Responsibility (CSR) เปนเรื่องความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคม หรือ
เรียกอีกชื่อหนึ่งวา บรรษัทบริบาล ซึ่งถือเปนหลักการที่มุงสรางใหองคกรมี "ภูมิคุมกันที่ดี" ใน
การดําเนินธุรกิจดวยความสํานึกรับผิดชอบตอสังคม ในฐานะพลเมืองบรรษัท (Corporate
Citizen) ความแตกตางของบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) และบรรษัทบริบาล
(Corporate Social Responsibility) ที่จริงแลวทั้ง 2 คําเปนคุณธรรมในการดําเนินธุรกิจ
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หลักการที่มักถูกอางถึงคือ ธรรมาภิบาลในธุรกิจ ซึ่ง บรรษัทภิบาล (Corporate Governance)
หรือการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเปนหลักการเบื้องตนที่มุงสรางใหองคกรมีความ "ดี" อันเปน
รากฐานแหงความยั่งยืนของกิจการ นอกเหนือจากการบริหารกิจการ เพื่อใหองคกรมีความ
"เกง" และนําไปสูการเจริญเติบโตของกิจการ หากพิจารณาตามศัพทที่ประกอบ บรรษัทภิบาล
มาจากคําวา บรรษัท + อภิ (แปลวา เฉพาะ ขางหนา ยิ่ง) + บาล (แปลวา การปกครอง การ
รักษา) หมายถึง การกํากับดูแลกิจการใหเจริญรุดหนาอยางมีประสิทธิภาพ ดวยเงื่อนไขของ
ความถูกตองโปรงใส การมีจริยธรรมที่ดี โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียในกิจการเปนหลัก
บรรษัทบริบาล หมายถึง การดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองคกร ที่คํานึงถึงผลกระทบ
ตอสังคมทั้งในระดับใกลและไกล ดวยการใชทรัพยากรที่มีอยูในองคกรหรือทรัพยากรจาก
ภายนอกองคกร ในอันที่จะทําใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางเปนปกติสุข หากพิจารณาตามศัพท
ที่ประกอบ บรรษัทบริบาล มาจากคําวา บรรษัท + บริ (แปลวา ทั้งหมด ออกไป โดยรอบ) +
บาล หมายถึง การดูแลรักษาไมเฉพาะในสวนที่เปนกิจการ
แตยังแผขยายกวางออกไป
ครอบคลุมในสวนที่เปนผูมีสวนไดเสียทั้งหมด ที่อยูโดยรอบกิจการ ดวยเงื่อนไขของคุณธรรม
และการคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทั้งในและนอกกิจการอยางเทาเทียมกัน อันจะนําไปสูความยั่งยืน
ของกิจการในระยะยาว
การวิวัฒนาการของความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคมในระดับโลกและผลลัพธที่ได 9
1. Social responsibilities of Businessmen: The 50s & 60s. : ในป1953 หนังสือ Social
Responsibility of Businessman ไดออกวางจําหนาย ซึ่งมีการกลาวถึงความสัมพันธ
ระหวางบริษัทกับสังคม โดยไดมีการรวบรวมความคิดเห็นจากหลายๆอุตสาหกรรม
รวมถึงนักสังคมวิทยาเกี่ยวกับเรื่องนี้ เปนการมุงเนนปรัชญาและสังคมในการทําธุรกิจ
จะไมเนนถึงเนนผลที่ไดรับ
2. “Stock holder interest and the corporation’s role in social policy” by Henry Wallic
and John McGowan เปนการมุงเนน Enlightened Self-Interest: The 70s ในป 1970
ซึ่งมีความสัมพันธกันอยางหลวมๆระหวาง การรับผิดชอบตอสังคมกับประสิทธิภาพ
ทางการเงินของบริษัท
3. “A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance,” by Archie
Carroll (1979) “The Evolution of the Corporate Social Performance Model,” by
S. Wartick and P. Cochran (1985) “Corporate Social Performance Revisited,” by
Donna Wood (1991) รูปแบบจะมุงเนนบริษัท สังคมและประสิทธิภาพ ซึ่งมี
ความสั ม พั น ธ กั น ชั ด เจนมากขึ้ น ระหว า ง การรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพ
ทางการเงินของบริษัท
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4. Strategic Management: A Stakeholder Approach, by R. Edward Freeman (1984)
“A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social
Performance,” by Mac Clarkson (1995) “Instrumental Stakeholder Theory: A
Synthesis of Ethics and Economics,” by Thomas M. Jones (1995) “Beyond
Greening: Strategies for a Sustainable World,” by Stuart Hart (1997) รูปแบบจะ
มุงเนนการเขาหาผูถือหุนและการจัดการเชิงกลยุทธ ซึ่งมีความสัมพันธกันชัดเจนมาก
สามารถปฏิ บั ติ ได จริ ง และไดเ ปรี ย บในเรื่ องการแขงขั น การรั บ ผิ ดชอบตอ สั งคมกั บ
ประสิทธิภาพทางการเงินของบริษัท
เหตุการณสําคัญที่ทําใหธุรกิจตระหนักถึงการรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น
a. 1992 Earth Summit in Rio - a coalition of WBCSD-เปนการประชุมครั้งแรกที่
กรุงริโอเดอจาเนโร เปนการจุดกระแสใหประเทศตางๆทั่วโลก ตื่นตัวกับทิศทาง
ใหมของการพั ฒนาที่ยั่งยืนซึ่งหมายความวา บริษั ทตองสนใจในประเด็นปญหา
สังคมอื่นๆดวย ไมใชมุงแตทํากําไรสูงสุดเพียงอยางเดียว 15
b. 1995 Shell's Nigeria - กลาวกันวาน้ํามันไนจีเรียเปนน้ํามันที่มีคุณภาพสูงระดับ
มาตรฐานโลก เพราะมีคาซัลเฟอรต่ําและสามารถสกัดไดน้ํามันมากหลังจากการ
กลั่น ในชวงป 1990 ชาวพื้นเมืองไนจีเรียคือชาวเผา Ogani ไดรวมมือกับนัก
Saro-Wiwa รางพรบ.
เคลื่อนไหวเพื่อสิ่ งแวดลอมชื่อดังชาวไนจีเ รีย Ken
Movement of the Survival of the Ogoni People (MOSOP) ซึ่งเปาหมายที่
ปราศรัยโจมตีอยูที่กลุมบริษัทน้ํามัน Shell ซึ่งถูกโจมตีวาการสํารวจน้ํามันนําความ
สูญเสียแกแผนดิน ทําใหเกิดฝนกรด สิ่งแวดลอมเปนพิษ รวมถึงระบบนิเวศนถูก
ทํ า ลาย การโต แ ย ง ในเรื่ อ งอื่ น ๆ ก็ ยั ง คงดํ า เนิ น มาเรื่ อ ย ๆ ระหว า งกลุ ม นั ก
เคลื่อนไหวกับ Shell จนกระทั่ง วันที่ 10 พ.ย. 1995 Ken Saro-Wiwa ถูกประหาร
ชีวิต ซึ่งการกระทํานี้กอใหเกิดวิกฤตการอันยิ่งใหญในบริษัท Shell คือการคว่ํา
บาตรน้ํามันเชลล และผลิตภัณฑอื่นๆ ไปทั่งโลก เชน World Bank ไดยกเลิกเงินกู
และเงินลงทุน จํานวน 160 ลาน US$ ในโครงการกาซธรรมชาติของ Shell ใน
ไนจีเรีย และ ประเทศแคนาดาปฏิเสธสัญญาการซื้อน้ํามันเบนซินกับ Shell ทั้ง ๆ
ที่มีการเสนอราคาต่ํา หลังจากนั้น Shell ลงทุนมากมายเพื่อแกไขภาพลักษณ
จนกระทั่งป 1998 พบวา Shell ใชเงินมากกวา £20 million เพื่อสรางภาพลักษณที่
นาชื่อถือขึ้นมาใหม 16
c. ป 1999 ในการประชุม World Economic forum ที่ประเทศสวิตเซอรแลนด
นายโคฟ อานัน อดีตเลขาองคการสหประชาชาติ ไดเรียกรองใหองคกรธุรกิจ
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แสดงความเปนพลเมืองดีของโลกในทุกที่และทุกๆ ประเทศทีต่ นอยูโดยเสนอเปน
The UN global compact ซึ่งแบงเปน 3 หมวดหลัก คือ หมวดสิทธิมนุษยชน
มาตรฐานแรงงาน และสิ่งแวดลอม และไดมีการประกาศเรื่องนี้อยางเปนทางการที่
สํานักงานใหญขององคการสหประชาชาติ ที่กรุงนิวยอรกในป 2000
d. ป 2000 กระแสของ CSR เริ่มแรงขึ้น เมื่อ OECD (Organization for Economic
Co-operation and Development) ซึ่งเปนองคกรของประเทศที่ร่ํารวยที่สุดของโลก
ไดออกแนวปฏิบัติสําหรับบริษัทขามชาติ (guidelines for MNE"s - revision 2000)
เพื่ อ สร า งความร ว มมื อ และพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ระดั บ โลก
ไดออกแนวปฏิบัติใหมี CSR สําหรับบริษัทขามชาติ และยังเสนอใหบริษัทขามชาติ
ติดตอคาขายกับคูคาทั่วโลกที่มี CSR เทานั้น 17
e. 2001 the collapse of Enron- ในป 2000 Enron เปนบริษัทอันดับ 7 ของ Fortune
500 โดยมียอดขายปละ 101,000 ลานเหรียญสหรัฐ (เทากับกวาครึ่งหนึ่งของ GDP
ประเทศไทยหรือประมาณเกือบ 4 เทาของงบประมาณไทย) ในเดือนธันวาคมป
2001 Enron ขอพึ่งศาลในการเปนบริษัทลมละลาย ซึ่งเกิดจากการฉอฉลและโกง
บัญชีของสองผูบริหาร- Kenneth Lay และ Jeff Skilling จากเหตุการณนี้ ทําใหเกิด
กระแสการตอตานขึ้นอยางมากมายและทําใหเกิดกฎหมายในการเอาผิดกับ CEO
(Sarbanes-Oxley Law) ในป 2002 กลาวคือ CEO ตองรับผิดชอบดานอาญา ถา
บัญชีของบริษัทผิดพลาด กฎหมายฉบับนี้ทําให CEO ตื่นตัวกับความถูกตองของ
รายงานการเงินและบัญชียิ่งขึ้น วงการปราบปรามนักธุรกิจฉอฉลของสหรัฐอเมริกา
ถือวา Enron คือ เหตุการณ 9/11 ของตลาดการเงิน ทําใหประชาชนตระหนัก
ยิ่งขึ้นในเรื่องธรรมาภิบาลของบริษัทเอกชน18
กิจกรรมของความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคม
ศ.ฟลิป คอตเลอร แหงมหาวิทยาลัยนอรธเวสเทิรน และแนนซี่ ลี อาจารยสมทบแหง
มหาวิทยาลัยวอชิงตัน และมหาวิทยาลัยซีแอตเติล้ ไดจําแนกรูปแบบของความรับผิดชอบ
ของธุรกิจตอสังคมเปน 6 กิจกรรม 10 ไดแก
1. การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม (Cause Promotion) เปนการจัดหา
เงินทุน วัสดุสิ่งของ เพื่อแสดงความหวงใยตอปญหาทางสังคมนั้น องคกรธุรกิจอาจริเริ่มและ
บริหารงานสงเสริมนั้นดวยตนเอง หรือรวมมือกับองคกรหนึ่งองคกรใด
2. การตลาดทีเ่ กี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) เปนการ
อุดหนุนหรือการบริจาครายไดสวนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑเพื่อชวยเหลือหรือรวมแกไข
ประเด็นปญหาทางสังคมจําเพาะหนึ่งๆ ซึ่งมักมีชวงเวลาที่จํากัดแนนอน
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3. การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคม (Corporate Social Marketing) เปนการสนับสนุน
การพัฒนาหรือการทําใหเกิดผลจากการรณรงคเนนที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior
Change) เปนหลัก
4. การบริจาคเพื่อการกุศล (Corporate Philanthropy) เปนการชวยเหลือปญหาทางสังคม
โดยตรง ในรูปของการบริจาคเงินหรือวัตถุสิ่งของ
5. การอาสาชวยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เปนการสนับสนุนหรือจูงใจให
พนักงาน คูคารวมสละเวลาและแรงงานในการทํางานใหแกชุมชนที่องคกรตั้งอยูและเพื่อตอบสนอง
ตอประเด็นปญหาทางสังคมที่องคกรใหความสนใจหรือหวงใย
6. การประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม (Socially Responsible Business
Practices) เปนการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจอยางพินิจพิเคราะหทั้งในเชิงปองกันดวยการหลีก
เลี่ยงการกอใหเกิดปญหาทางสังคม หรือในเชิงรวมกันแกไขดวยการชวยเหลือเยียวยาปญหา
ทางสังคมนั้นๆ
การจําแนกกิจกรรมขางตน หากพิจารณาตามตระกูลของความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคม จะ
พบวากิจกรรม 3 ชนิดแรก เกี่ยวของกับพฤติกรรมทางการพูด หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาเปนการ
สื่อสารการตลาดที่เขาขายการดําเนินกิจกรรมโดยใชทรัพยากรนอกองคกรเปนหลัก (Socialdriven CSR) สวนกิจกรรม 3 ชนิดหลัง เกี่ยวของกับพฤติกรรมทางการกระทํา หรือเปนการ
ดําเนินกิจกรรมขององคกรโดยใชทรัพยากรที่มีอยูภายในองคกรเปนหลัก (Corporate-driven
CSR)
CSR สามารถสรางประโยชนใหกับองคกรธุรกิจไดอยางไรจากมุมมองของ "ฟลิป คอต
เลอร"
(ถอดความโดย ผศ.สุ ท ธิ ศั ก ดิ์ ไกรสรสุ ธ าสิ นี อาจารย จ ากภาควิ ช าการตลาด คณะ
พาณิชยศาสตรการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 19
ประการที่ 1 เชื่อวาจะสามารถเพิ่มยอดขาย และเพิ่มสวนแบงทางการตลาดได บริษัทไหน
ที่ไมมีความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคมไมไดทําใหยอดขายตกเพียงแตบริษัทที่สนใจในเรื่อง
ความรับผิดชอบตอสังคม จะทําใหยอดขายเสมอตัวหรือดีขึ้น ขณะที่คนที่ไมสนใจในเรื่องนี้จะ
เสียประโยชน
ประการที่ 2 เชื่อวาจะชวยในเรื่องการสรางความแข็งแกรงในเรื่องการวางตําแหนงของ
แบรนด ตัวอยางเพื่อทําใหเรื่องนี้ชัดขึ้นคือบริษัทน้ํามันขนาดใหญในอังกฤษอยาง BP ถึงขนาด
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กับมีการปรับเปลี่ยนชื่อยอของบริษัทจาก "British Petrolium" บริษัทน้ํามันแหงอังกฤษมาเปน
"Beyond Petrolium" ซึ่งเปนมากกวาแคบริษัทน้ํามันธรรมดา
ประการที่ 3 เปนการสรางภาพลักษณองคกรใหดีขึ้น โดยประเด็นนี้ยังเปนที่วิพากษวิจารณ
กันมาก แตมีขอสรุปบทหนึ่งที่ชัดเจนวา อยางนอยที่สุดความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคมเพื่อ
สรางภาพลักษณก็ยังดีกวาบริษัทที่ไมไดทํา
ประการที่ 4 ชวยลดตนทุนใหบริษัทจากเหตุผลหลายเรื่อง ไมวาจะเปนความสามารถ ใน
การรักษาพนักงานที่มีความสามารถในองคกร หรือการลดปริมาณสารพิษ จากกระบวนการผลิต
ซึ่งเทากับวาเปนการลดตนทุนในการบําบัด
ประการที่ 5 จะทําใหบริษัทอยูในความสนใจของผูลงทุนในตลาดและนักวิเคราะหมาก
ยิ่งขึ้น ดูจากที่ผานมาดาวนโจนสถึงกับมีดัชนีเปนพิเศษสําหรับบริษัทที่มีความรับผิดชอบของ
ธุรกิจตอสังคม
ในสายตาของ "คอตเลอร" ยังเชื่อวามันเปนความทาทายของบริษัท ในการทํา CSR อยางแรกที่
ควรคํานึงถึงก็คือ การเลือกประเด็นวาจะทําอะไร ตอมา หากคิดวาการหาประเด็นเปนเรื่องที่ยาก
ควรหาประเด็นเปนที่นิยมในขณะนั้น จากนั้นคือการนําเสนอประเด็นและการนํามาปฏิบัติ หัวใจ
สําคัญที่ขาดไมไดคือ "การประเมินผล"ซึ่ง "คอตเลอร" เชื่อวาการประเมินผลนั้นเปนหัวใจสําคัญ
ที่สุดที่จะชวยเหลือสังคมไปสูความยั่งยืนอยางแทจริง
การพัฒนาอยางยั่งยืนและความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคมในประเทศไทย
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในประเทศไทยหน ว ยงานที่ มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น คื อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน 20
2. ความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคม (CSR)
ในประเทศไทย คณะทํางานสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งเเวดลอมของบริษัทจด
ทะเบียน คณะกรรมการการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ไดเปนรับผิดชอบ
จัดทําแนวทางบอกพิกัดการดําเนินงานที่มีเปาหมายดานธุรกิจควบคูความรับผิดชอบตอสังคม
สามารถเเบงไดเปน 4 ขั้น 21 ดังนี้
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ขั้นที่ 1 Mandatory Level : ขอกําหนดตามกฎหมาย (Legislation) หมายถึง การที่ธุรกิจมีหนาที่
ตองปฎิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ เชน กฎหมายคุมครองผูบริโภค กฎ
หมายเเรงงาน การจายภาษี เปนตน
ขั้นที่ 2 Elementary Level : ประโยชนทางเศรษฐกิจ (Economic Profit) หมายถึง การที่ธุรกิจ
คํานึงถึงความสามารถในการอยูรอดและใหผลตอบเเทนแกผูถือหุน ซึ่งในขั้นนี้ธุรกิจควรหมั่น
ตรวจตราวากําไรที่ไดนั้นตองมิใชกําไรซึ่งเกิดจากการเบียดเบียนสังคม
ขั้นที่ 3 Preemptive Level : จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Business Code of Conduct) หมายถึง
การที่ธุรกิจสามารถสรางผลกําไรแกผูถือหุนไดในอัตราที่เหมาะสมและผูประกอบธุรกิจไดใสใจ
เพื่อใหประโยชนตอบเเทนเเกสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะสังคมที่อยูรอบขางที่มีความคาดหวังวา
จะไดรับการดูเเลหรือเอาใจใสจากผูประกอบธุรกิจ
ขั้นที่ 4 Voluntary Level : ความสมัครใจ (Voluntary Action) หมายถึง การดําเนินธุรกิจควบคู
กับการปฏิบตั ติ ามเเนวทาง CSR ดวยความสมัครใจ โดยไมไดถูกเรียกรองจากสังคมแตอยางใด
ซึ่งในขั้นนี้ การประกอบธุรกิจอยูบนพื้นฐานของการมุงประโยชนของสังคมเปนสําคัญและการ
ดําเนินการ CSR ในสวนนีส้ มควรไดรับการยกยองชื่นชมจากสังคมอยางเเทจริง
ทั้งนี้ คณะทํางานสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งเเวดลอมของบริษัทจดทะเบียน
คณะกรรมการการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ไดกําหนดวาธุรกิจตอง
ดําเนินการตามเกณฑในขั้นที่ 1 เปนอยางนอย สวนการดําเนินการในขั้นตอไปใหขึ้นกับความ
พรอมของธุรกิจเเตละเเหงที่เเตกตางกันไป โดยหลักสําคัญของการปฏิบัตติ ามเเนวทาง CSR
ควรอยูบ นหลักพอประมาณที่ธุรกิจตองไมเบียดเบียนตนเอง และขณะเดียวกันก็ตองไมเบียดเบียน
สังคม
สําหรับเเนวปฏิบัติในเรื่อง CSR ตามหลักการของคณะกรรมการการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (กลต.) เเบงไดเปน 8 หัวขอ ดังนี้
1. การกํากับดูเเลกิจการที่ด-ี เปนการจัดใหมีระบบบริหารจัดการอยางรูหนาที่ มีความ
รับผิดชอบในการจัดการอยางเทาเทียม เปนธรรม มีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได ซึ่งจะชวยสรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจตอผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนได
เสีย และผูเกีย่ วของทุกฝาย ซึ่งนําไปสูความเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยาง
ยั่งยืนของธุรกิจ
2. การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม-การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรมยอ
กอใหเกิดความเชื่อมั่นกับผูเกี่ยวของ อันจะสงผลดีตอ กิจการในระยะยาว ทั้งนี้ ธุรกิจ
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

ควรถือปฏิบัตติ ามแนวทางเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยไมเห็น
แกผลประโยชนอื่นที่อาจไดมาจากการดําเนินงานที่ไมถูกตองตามทํานองคลองธรรม
การเคารพสิทธิและการปฎิบัติตอเเรงงานอยางเปนธรรม-ทรัพยากรบุคคล เปน
ปจจัยสําคัญของธุรกิจในการสรางมูลคาเพิ่มและเพิ่มผลผลิต ดังนั้น ธุรกิจควรปรับปรุง
สภาพแวดลอมและเงื่อนไขในการทํางาน ใหพนักงานมีคุณภาพชีวติ ที่ดี และไดมีโอกาส
แสดงศักยภาพ ตลอดจนไดรับโอกาสในการฝกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทํางาน
ความรับผิดชอบตอผูบริโภค-สินคา และ/หรือ บริการของธุรกิจไมควรกอใหเกิดความ
เสี่ยงหรืออันตรายตอผูบริโภค ทั้งนี้ ธุรกิจควรปรับปรุงมาตรฐานของสินคา และ/หรือ
บริการใหมีความเปนสากลและใหทุกคนสามารถเขาถึงได รวมทั้งควรพัฒนาสินคา และ/
หรือบริการเพื่อเปนประโยชนในการชวยแกไขปญหาของสังคมดวย
การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม-ชุมชนและสังคมที่เขมแข็ง และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน
นั้น มีความสําคัญยิ่งในฐานะเปนปจจัยเอื้อตอการดําเนินงานของธุรกิจ ดังนั้น ธุรกิจควร
จัดกิจกรรมทางสังคม และ/หรือ มีสวนรวมในการสงเสริมความเขมแข็งใหแกชุมชนและ
สังคมที่ไดรับผลกระทบจากกระบวนการผลิตสินคา และ/หรือ บริการของธุรกิจโดยการ
แสดงตัวเปนพลเมืองที่ดีของชุมชนนั้น พรอมกับคิดคนวิธีการทีจ่ ะลดและหยุดผลกระทบ
ในทางลบตอชุมชนและสังคม ที่เกิดจากกระบวนการดําเนินงานของธุรกิจในที่สุด
การดูเเลรักษาสิ่งเเวดลอม-การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรโลก บวกกับปจจัยความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กอใหเกิดมลภาวะทั้งทางน้ํา อากาศ ขยะ สารพิษ ฯลฯ
ซึ่งสงผลใหเกิดภาวะโลกรอนตามมาโดยภาวะโลกรอนดังกลาวจะกระทบตอมนุษยและ
ระบบนิเวศตอไป ดังนั้นธุรกิจจึงมีหนาที่ในการปรับปรุงคุณภาพชีวติ มนุษยดวยการจัด
การปญหาสิ่งแวดลอม โดยถือวาการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเปนหนาที่รวมกันของทุกคน
การเผยเเพรนวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม- ในการดําเนิน
ธุรกิจสามารถนําแนวคิด CSR มาประยุกตผสมผสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเขา
กับการวางแผนกลยุทธทางธุรกิจไดอยางกลมกลืน
โดยการพัฒนาความรูที่เกิดจาก
ประสบการณการดําเนินงานดาน CSR และนํามาปรับใช คิดคนใหเกิดนวัตกรรมใน
ธุรกิจที่สามารถสรางประโยชนสูงสุดทั้ง ตอธุรกิจและสังคมไปพรอม ๆ กัน (innovative
business)
การจัดทํารายงานดานสังคมและสิ่งเเวดลอม-ธุรกิจควรใหความสําคัญกับการ
เปดเผยขอมูลที่สะทอนใหเห็นการปฏิบัตติ ามแนวทาง CSR ที่กลาวมาอยางครบถวน
โดยขอมูลที่เปดเผยนี้นอกจากจะเปนประโยชนตอผูมสี วนไดเสีย (stakeholders) ทุก
ฝายแลว ยังชวยในการสอบทานใหธุรกิจทราบไดวา ไดดําเนินการในเรื่อง CSR ตรงกับ
เปาหมายที่วางไว
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วิเคราะหรูปแบบความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคม
สาเหตุที่การทํา CSRในประเทศไทยไมประสบความสําเร็จ
เนื่องจากการดําเนินการดาน CSR ในประเทศไทย สวนใหญจะเปนไปเพื่อวัตถุประสงคตอไปนี้
ขอมูลจากการวิเคราะหของ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ 22
1. เพื่อการประชาสัมพันธองคกร องคกรที่ทํา CSR ดวยเหตุผลนี้ สวนใหญจะเนน
การทํากิจกรรมในรูปแบบของการจัด event ตาง ๆ เชน การแจกของให
ผูประสบภัย การใหทุนการศึกษาแกเด็กยากไร การจัดระดมทุนเพื่อชวยซื้ออุปกรณ
การศึกษาใหเด็กในชนบท เปนตน โดยจะเนนการประชาสัมพันธวา ธุรกิจไดทํา
กิจกรรมเพื่อสังคมผานสื่อตาง ๆ ควบคูไปดวย แตเมื่อกิจกรรมสิ้นสุดถือเปนการ
เสร็จสิ้นภารกิจ ปญหาสังคมไมไดรับการแกไขอยางจริงจังและตอเนือ่ ง
2. เพื่อพัฒนาชือ่ เสียง ภาพลักษณ และตราสินคา(Brand) ขององคกร การ
ดําเนินงาน CSR ดวยแรงจูงใจในลักษณะนี้ มีจุดประสงคคลายกับขอแรก แต
แตกตางกันที่ ประเภทหลังจะเนนการดําเนินกิจกรรมที่ตอเนื่องมากกวา มักเปน
โครงการในระยะยาว เพื่อหวังผลที่จะไดรับในระยะยาว เชน โครงการเนนการให
ทุนการศึกษาและใหบัณฑิตกลับไปทํางานพัฒนาทองถิ่นของตน เปนตน ซึ่งบริษัท
ก็จะไดทั้งการประชาสัมพันธ และการเขาไปชวยเหลือ หรือแกปญหาบางอยางใน
สังคม โครงการในลักษณะนี้ใหประโยชนตอเนื่องมากกวาในลักษณะแรก แตก็ยัง
ไมไดมีกลไกที่รับประกันความตอเนื่องในระยะยาวของกิจกรรม
3. เพื่อลดความเสี่ยงในการทําธุรกิจ มักเปนองคกรที่การดําเนินธุรกิจอาจสงผล
กระทบเชิงลบตอชุมชนและสิ่งแวดลอมคอนขางสูง ลักษณะกิจกรรม CSR มักจะ
ดําเนินการในพื้นที่ที่บริษัทตั้งอยูหรือดําเนินงานอยู เชน การบริจาคเงินใหชุมชน
การจัดทําโครงการพัฒนาชุมชน การพัฒนาอาชีพของชาวบานในชุมชน การฟนฟู
สภาพแวดลอมในชุมชน การจางคนในชุมชนใหทํางานในโครงการที่บริษทั ริเริ่มขึ้น
เปนตน
แนวโนมของการรับผิดชอบของบริษัทตอสังคม (CSR) ของประเทศไทยในป2552 23 โดย
สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสถาบันไทยพัฒน
แนวโนมการทํา CSR ป 2552 องคกรภาคธุรกิจปรับตัวรับวิกฤต ใช “คน” และ “ความคิด
สรางสรรค” เปนทรัพยากรหลัก กิจกรรม CSR จากแนวคิดของ ECO-CONSCIOUS จะขยับมา
สูแนว SOCIAL CONCERN เพื่อปรับประสิทธิภาพคนในองคกร และปรับปรุงกระบวนการงาน
เพื่อปรับรูปแบบผลิตภัณฑใหเปนมิตรกับสังคม รวมถึงรับมือกับกฎหมายใหมเกี่ยวกับสินคาที่
ไมปลอดภัย นอกจากนี้การเกิดระบบมาตรฐาน ISO 26000 24 ที่วาดวยความรับผิดชอบตอ
สังคมขององคกร (SR: Social Responsibility) ซึ่งถือเปนมาตรฐานใหมของISO ดังนั้นในปนี้
ภาพลักษณของCSR ในประเทศไทยจึงจะยิ่งชัดเจนมากขึ้น โดย ISO 26000 เปนแนวความคิด
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ที่กลาวถึงความรับผิดชอบทีไ่ มจํากัดเฉพาะองคกรภาคธุรกิจ แตยงั หมายถึงความรับผิดชอบ
ขององคกรตางๆ ทั้งหนวยงานภาครัฐ หรือภาคประชาสังคม โดยในปทผี่ านมาเริ่มมีการ
เผยแพรมาตรฐานนี้มากขึ้น ซึ่งสามารถสรางความตื่นตัวใหกับองคกรจํานวนมากในประเทศไทย
แมวาในเบื้องตนมาตรฐานที่วาจะเปนเพียงแนวปฏิบตั ิ โดยกลาวถึงหลักพึงปฏิบตั ิ 7 ประการ
ไดแก ผูบริโภค (Consumer Issues), การกํากับดูแลกิจการ (Organization Governance), การ
ปฏิบัตติ อพนักงาน (Labor Practices), สิทธิมนุษยชน (Human Right), สิ่งแวดลอม
(Environment), การปฏิบัติอยางเปนธรรม (Fair Operation Practices) และการพัฒนาสังคม
(Community Involvement/Social Development)
กรณีศึกษาCSR ในธุรกิจยา
ธุรกิจยาเปนธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง เชนในป 2006 มีการจายยามูลคาถึงกวา
600พันลานยูเอสดอลลารในสหรัฐอเมริกา ทั้งๆทีเ่ ปนธุรกิจที่มีความสําคัญตอสังคม แตหากมอง
ในแงของการสื่อสารประชาสัมพันธ บริษทั ยายังคงประชาสัมพันธในเพียงในแงของความปลอดภัย
ของตัวยา ขอสงสัยเกี่ยวกับการทําตลาดของยา ปญหายาราคาสูง และการคุมครองสิทธิบตั รยา
ซึ่งทําใหประชากรถึง 1 ใน 3 ของโลกที่ไมสามารถเขาถึงยาที่จําเปนได แตในความเปนจริงยังมี
ปญหามากมายที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยาเชนการปลดปลอยสารเคมี ของเสีย สารพิษซึ่ง
บริษัทยาควรตองตระหนักเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม ในไมกี่ปมานี้มีบริษทั ยาหลายแหง
ที่เริ่มใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้นรวมถึงการมีสวนรวมในองคกรการกุศล
ตางๆ และรวมลดราคายารวมถึงตออายุการอนุญาตใชยาในประเทศที่กําลังพัฒนา 25
บริษัทยาที่ถูกจัดเปนอันดับหนึ่งในความรับผิดชอบตอสังคมในระดับโลก
1. Astra Zeneca: จัดอันดับโดย The Ethical Investment Association UK:
Astra Zeneca 26
การจัดอันดับของบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการรับผิดชอบตอสังคมสูงสุด 10 อันดับโดย
The Ethical Investment Association UK เปนดังตอไปนี้
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1) AstraZeneca UK
2) Bayer Germany
3) Degussa Germany
4) ICI UK
5) Norsk Hydro Norway
6) BASF Germany
7) Henkel Germany
8) Umicore Belgium
9) Diageo UK
10) BT Group UK

โดยการใชหลักการตอไปนี้ในการประเมิน
•
•

•

•

ความเปน บรรษัทภิบาล (Corporate governance)
ลูกจาง (โอกาสที่เปนธรรม,
สุขภาพและความ
ปลอดภัย, ความมั่นคงของสถานะการจางงาน,
สหภาพแรงงาน, การพัฒนาความรู)
สังคม (การปกป อ งสิ ท ธิม นุ ษ ยชนในประเทศกํ าลั ง
พัฒนา, การจางงานที่ เปนธรรม, ความสั มพันธกับ
ลูกคาและคูคา, กิจกรรมทางสังคม)
สิ่งแวดลอม (พันธสัญญาในดานสิ่งแวดลอมและผลที่
ไดรับ, การใชทรัพยากรหรือพลังงานที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม).

ดําเนินการประเมินผลโดย Ethical Investment Research Service (EIRIS) โดยมีการ
รับผิดชอบการสํารวจโดย Newsweek Japan
2. Novartis จัดอันดับโดย The Dow Jones Sustainability Indexes : Novartis 27
ในรายงานประจําปดัชนีวัดความมั่นคงดาวโจนส ซึ่งรายงานเมื่อ วันที่ 18 กันยายน 2551 ผล
สํารวจนี้จัดทําขึ้นโดย SAM (Sustainable Asset Management) ซึ่งทําการประเมินรายงานดาน
ความยั่งยืนและผลประกอบการของบริษัทชั้นนํากวา 1,100 ในปนี้บริษัทโนวารติส ไดถูกจัด
อันดับใหเปนสุดยอดดานธุรกิจสุขภาพ โดยมีการประเมินจาก 3 ดานคือเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
และสังคม ที่ผานมา โดยผูนําในแตกลุมธุรกิจเปนดังนี้
Adidas (Personal & Household
Goods)
Air France-KLM (Travel &Leisure)
ANZ Banking Group (Banks)
BASF (Chemicals),
BMW (Automobiles)
BT Group (Telecommunications)
ENI (Oil & Gas)
Grupo Iberdrola (Utilities)
Holcim (Construction & Materials)

Investimentos Itau (Financial Services)
Kingfisher (Retail)
Land Securities (Real Estate)
Novartis (Health Care)**
Pearson (Media)
Swiss Re (Insurance),
TNT (Industrial Goods & Services)
Unilever (Food & Beverage)
Xstrata (Basic Resources).
Intel (Technology)
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The Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) ไดทําการวิเคราะหจากสภาพเศรษฐกิจของ
บริษัท, ประสิทธิภาพทางสิ่งแวดลอมและสังคม, การกํากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง,
ภาพลักษณ, มาตรฐานการจัดการ และ ภาคแรงงาน
เปรียบเทียบรูปแบบการทํา CSR ของ Astra Zeneca บริษัทอันดับหนึ่งในดาน
ประสิทธิภาพของCSR 2007 กับNovartis บริษัทอันดับหนึ่งดานผลิตภัณฑสุขภาพ ใน
รายงานประจําปดัชนีวัดความมั่นคงดาวโจนส ป 2008/2009
1. AstraZeneca UK 28 สรุปจาก Corporate responsibility performance (สมรรถนะของ
การรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมของบริ ษั ท ) ย อ นหลั ง 3ป ในเวบไซด ข องกลุ ม บริ ษั ท Astra
Zeneca
ดานเศรษฐกิจโดยรวม 3 ป (2005-2007)($m)

ยอดขายจากป 2005 ถึง 2007 เพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง ในขณะที่คาใชจายในการ
ปฏิบัติงานและคาจางก็เพิ่มขึ้นดวย

ดานสิ่งแวดลอม - Greenhouse gases

กลุ มบริษั ท Astra
Zeneca มี ก าร
ปลดปลอยก็าซคารบอนไดออกออกไซด
ออกสูสภาพแวดลอมลดลง
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ดานสิ่งแวดลอม – Energy

ในช ว งเวลา 3 ป กลุ ม บริ ษั ท Astra
Zeneca มีการใชพลังงานลดลง

ดานสิ่งแวดลอม - CFCs

Total Ozone Depletion Potential
ในช ว งเวลา 3 ป กลุ ม บริ ษั ท Astra
Zeneca มีการปลดปลอยสาร CFC ที่
ทําลายชั้นบรรยากาศลดลง

ดานสิ่งแวดลอม – Water

ในชวงเวลา 2005-2006 การใชน้ําของ
กลุมบริษทั Astra Zenecaเพิ่มขึ้น แต
ในชวงป 2006-2007 ประหยัดการใชน้ํา
ลงอยางมาก
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ดานสิ่งแวดลอม – Waste
ในช ว งเวลา 2005-2006 ปริ ม าณการ
ปลดปลอยของเสียของกลุมบริษัท Astra
Zenecaเพิ่มขึ้น แตในชวงป 2006-2007
ปริ ม าณการปลดปล อ ยของเสี ย ลดลง
อยางมาก

ดานสังคม - Community Support ($m)
ในช ว งเวลา 2005-2006 กลุ ม บริ ษั ท
Astra Zeneca ลดการบริจาคยาลงและ
เพิ่ ม ขึ้ น เล็ ก น อ ยในช ว งป 2006-2007
ในขณะที่ ก ารสนั บ สนุ น ช ว ยเหลื อ ใน
มูลนิธิตางๆ คอยๆเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

ดานกฎระเบียบขอบังคับ - Safety, health and
environment

ในช ว งเวลา 3 ป กลุ ม บริ ษั ท Astra
Zeneca ได รั บ คํ า เตื อ นเกี่ ย วกั บ การ
กระทํ า ผิ ด กฎข อ บั ง คั บ ลดลงมากอย า ง
ตอเนื่อง

2. Novartis สรุปจาก Novartis Corporate citizenship review 2007 (รายงานความ
รับผิดชอบตอสังคมประจําปของบริษัท ป 2007) 29
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โนวารติสใหความสําคัญตอความรับผิดชอบตอสังคมใน 4 หัวขอหลักคือ ผูปวย, คุณธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจ, สังคม และสิ่งแวดลอม
A. ผูปวย เชน ในป 2007 โนวารติสบริจาคเงินกวา 755 ลานเหรียญสหรัฐไปยังองคการ
อนามัยโลกและองคกรอื่นๆทําใหผูปวยมากกวา 33.6 ลานคนเขาถึงยามากขึ้น หรือการ
ที่โนวารติสไดบริจาคยารักษาโรคเรื้อนและวัณโรคใหกับประเทศกําลังพัฒนา รวมถึง
การขายยารักษามาเลเรียในราคาที่ไมมีกําไร การลดราคายารักษาโรคมาเลเรีย 1 ใน 3
ในแอฟริกาเพื่อใหเกิดการเขาถึงยามากขึ้น
B. การดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักจริยธรรม เชนการบริหารจัดการขนสงสินคาและ คูคา
หรือ จัดตั้ง Public affairs office ขึ้นในหลายๆประเทศ เพื่อเจรจาตอรองกับภาครัฐ
เพื่อใหเกิดประโยชนกับผูปวยมากที่สุด รวมถึงการริเริ่มกอตั้งมูลนิธิสัตวขึ้น
C. พนักงานและชุมชนในบริษัท โดยจัดใหมีการสงเสริมดานคุณภาพและความปลอดภัย
มีการจัดทํานโยบายปองกันอุบัติเหตุและการจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
D. สิ่ ง แวดล อ ม เช น ลดการใช พ ลั ง งาน, ลดการปลดปล อ ยกาซคาร บ อนไดออกไซด
นโยบายการใชรถประหยัดพลังงาน
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คําถาม
1. แนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบดวยความสัมพันธจาก
1) สิ่งแวดลอม สังคม มนุษย
2) สิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ
3) ศาสนา สังคม เศรษฐกิจ
4) สิ่งแวดลอม สังคม วัฒนธรรม
5) สิ่งแวดลอม การพัฒนา เศรษฐกิจ
2. นิยามที่วา วิถกี ารพัฒนาที่สามารถตอบสนองความตองการของปจจุบัน โดยไมลิดรอน
ความสามารถของคนรุนหลัง ในการตอบสนองความตองการของพวกเขา คือนิยามเรื่อง
อะไรและที่มาจากแหงใด
1) CSR โดย European Commission
2) CSR โดย สถาบันไทยพัฒน
3) CSR โดย Philip Kotler & Nancy Lee
4) Sustainable Development โดย พระธรรมปฎก(ประยุทธิ์ ปยุตโต)
5) Sustainable Development โดย รายงานบรุนดทแลนด 1987
3. ขอใดคือรากศัพทภาษไทยของ Corporate Social Responsibility (CSR)
1) บรรษัทภิบาล
2) พลเมืองบรรษัท
3) บรรษัทบริบาล
4) บริการชุมชน
5) ธรรมาภิบาล
4. รูปแบบใดคือกิจกรรมCSR แบบ การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคม (Corporate
Social Marketing) ตามการจําแนกของ ศ.ฟลิป คอตเลอร
1) เปนการสนับสนุนการพัฒนาหรือการทําใหเกิดผลจากการรณรงคเนนที่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior Change)
2) การชวยเหลือปญหาทางสังคมโดยตรง ในรูปของการบริจาคเงินหรือวัตถุสิ่งของ
3) การสนับสนุนหรือจูงใจใหพนักงาน คูคารวมสละเวลาและแรงงานในการทํางาน
ใหแกชุมชนทีอ่ งคกรตั้งอยูและเพื่อตอบสนองตอประเด็นปญหาทางสังคมที่
องคกรใหความสนใจหรือหวงใย
4) การจัดหาเงินทุน วัสดุสิ่งของ เพื่อแสดงความหวงใยตอปญหาทางสังคมนั้น
องคกรธุรกิจอาจริเริ่มและบริหารงานสงเสริมนั้นดวยตนเอง หรือรวมมือกับ
องคกรหนึ่งองคกรใด
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5.

6.

7.

8.

9.

5) การดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจอยางพินิจพิเคราะหทั้งในเชิงปองกันดวยการ
หลีกเลี่ยงการกอใหเกิดปญหาทางสังคม หรือในเชิงรวมกันแกไขดวยการ
ชวยเหลือเยียวยาปญหาทางสังคมนั้นๆ
กิจกรรมใดเปน Social-driven CSR
1) การบริจาคเพือ่ การกุศล (Corporate Philanthropy)
2) การอาสาชวยเหลือชุมชน (Community Volunteering)
3) การประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม (Socially Responsible Business
Practices)
4) การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม (Cause Promotion)
ในประเทศไทย หนวยงานใดที่รับผิดชอบ CSR
1) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)
2) คณะกรรมการการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.)
3) หนวยงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)
4) หนวยงานกองทุนใหกูยืมทีผ่ ูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.)
5) กระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขอใดไมใชขอกําหนดตามกฎหมาย (Legislation) ของกิจกรรมCSRในประเทศไทย
1) การจายภาษี
2) การแสดงคําเตือนที่สินคา
3) อาสาสมัครชวยเหลือชุมชน
4) การคุมครองผูบริโภค
5) คุมครองสวัสดิภาพแรงงาน
ISO 26000 ที่วาดวยความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (SR: Social Responsibility)
ในประเทศไทยเริ่มใชเมื่อใด
1) 2548
2) 2549
3) 2550
4) 2551
5) 2552
ขอใดเปนวิธีปฏิบัติเกีย่ วกับความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทยา
1) การเรียกเก็บยาที่มีปญหาคืน
2) การลดราคาและการบริจาคยา
3) สงเสริมปรับปรุงสิ่งแวดลอมในการผลิตยา
4) การจัดโครงการใหความรูเกี่ยวกับยาโดยรวมมือกับมูลนิธติ างๆ
5) ถูกทุกขอ
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10. บริษัทยาใดไดถูกจัดเปนอันดับหนึ่งดานความยั่งยืนและผลประกอบการโดย The Dow
Jones Sustainability Indexes ในธุรกิจดานธุรกิจสุขภาพซึ่งประกาศเมื่อวันที1่ 8
กันยายน 2551
1) Astra Zeneca
2) Pfizer
3) Novartis
4) Organon
5) GSK
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