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ความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

(SDGs) 

โลกของเราต้องเผชิญกับความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมากมาย

ในการต่อสู้กับความท้าทายเหล่านี้ เป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน (SDGs) 
เป็นตัวกําหนดลําดับความสําคัญของโลกและเป็นแรงบันดาลใจ
เพื่อบรรลุเป้าหมายในปี พ.ศ. 2573 ซ่ึงถือได้ว่าเป็นโอกาส
ที่ไม่เคยมีมาก่อนในการขจัดความยากจนและ
ทําให้โลกใบนี้ตัง้อยู่บนเส้นทางที่ยัง่ยืน

รัฐบาลทัว่โลกได้เห็นชอบกับเป้าหมายดังกล่าวแล้ว 
ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ธุรกิจ
จะต้องดําเนินการ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน

SDG Compass จะอธิบายว่า SDGs มีผลต่อ
ธุรกิจของคุณอย่างไรโดยนําเสนอเครื่องมือและ
องค์ความรู้เพื่อให้ความยัง่ยืนเป็นหัวใจสําคัญ
ของกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณ
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ทําไม SDGs จึงเปน็เรื่องสําคัญสําหรับธุรกิจ

ขัน้ตอนที่ 1
ทำความเข้าใจ
SDGs

ขัน้ตอนที่ 2

ความรับผิดชอบพื้นฐานสําหรับธุรกิจ
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การรายงาน
และการสื่อสาร
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ทําไม SDGs จึงเป็นเรื่องสําคัญสําหรับธุรกิจ

บทสรุปผู้บริหาร

เป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน (SDGs) 
เป็นตัวกําหนดลําดับความสําคัญและแรงบันดาลใจในการ
บรรลุเป้าหมายในระดับโลกภายในปี พ.ศ. 2543 และระดม
ความพยายามทัว่โลกเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน SDGs 
เรียกร้องให้มีการดําเนินการทัว่โลกจากภาครัฐบาล 
ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมเพื่อยุติความยากจน
และสร้างชีวิตที่มีศักดิ์ศรีและสร้างโอกาสสําหรับทุกคน
บนโลกใบนี้

การระบุโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

การเพิ่มมูลค่าของความยัง่ยืนขององค์กร

SDGs นัน้แตกต่างจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) 
โดยที่เรียกร้องให้ทุกธุรกิจใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปัญหาความท้าทายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs 
ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลทัง้หมด แต่ความสําเร็จ
ของพวกเขาต้องอาศัยการดําเนินการ
และการทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วน

SDGs นําเสนอโอกาสสําหรับคําตอบของธุรกิจ
และเทคโนโลยีที่คิดค้นโดยธุรกิจเองเพื่อพัฒนา
และดําเนินการเพื่อจัดการกับความท้าทาย
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เนื่องจาก SDGs เปน็วาระของโลกในการพัฒนาสังคมของเรา 
SDGs จะเปิดโอกาสให้บริษัทช้ันนําแสดงให้เห็นว่า
ธุรกิจของพวกเขาช่วยให้เกิดความก้าวหน้า
ในการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างไร โดยการลด
ผลกระทบเชิงลบและเพิ่มผลกระทบในเชิงบวก
ต่อผู้คนและโลกใบนี้

ธุรกิจเป็นหุ้นส่วนที่สําคัญ
ในการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยัง่ยืน บริษัทต่างๆ 
สามารถมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมหลัก
ของพวกเขาและเราขอให้บริษัททุกแห่ง
ประเมินผลกระทบของตนเอง 
ตัง้เป้าหมายที่มีความทะเยอทะยาน 
และสื่อสารอย่างโปร่งใสเกี่ยวกับ
ผลการดําเนินงาน

นายบัน คี มุน, 
เลขาธิการ
สหประชาชาติ

SDGs ครอบคลุมทุกประเด็นอย่างกว้างขวางที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาที่ยั่งยืนซ่ึงมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างๆ 
เช่น ความยากจน สุขภาพ การศึกษา การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม 
SDGs สามารถช่วยในการเช่ือมโยงกลยุทธ์ทางธุรกิจ
กับความสําคัญในระดับโลก บริษัทต่างๆ สามารถใช้ SDGs 
เปน็กรอบการทํางานเพื่อออกแบบ กําหนดทิศทาง 
สื่อสารและรายงานกลยุทธ์ เป้าหมาย และกิจกรรมต่างๆ 
ของตนเอง ซ่ึงทําให้บริษัทสามารถได้รับประโยชน์ต่างๆ เช่น

SDGs มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนเส้นทางการลงทุนภาครัฐ
และภาคเอกชนทั่วโลกไปสู่ความท้าทายที่พวกเขาเปน็ตัวแทน
ในการแก้ไขปัญหา ในการทําเช่นนัน้ SDGs กําหนดตลาด
ที่กําลังเติบโตสําหรับบริษัทต่างๆ ที่สามารถนําเสนอนวัตกรรม
ที่เปน็ทางออกและการเปลี่ยนแปลงในเชิงปฏิรูป

ขณะที่แผนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของบริษัทได้รับการยอมรับอย่างดีแล้ว 
SDGs อาจช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจให้กับบริษัทต่างๆ 
เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
หรือเปลี่ยนไปใช้ทางเลือกอื่นๆ ที่มีความยั่งยืนมากขึ้น
เนื่องจากผลกระทบภายนอก (externalities) 
กําลังส่งผลกระทบต่อภายในมากขึ้นเรื่อยๆ

การสร้างความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้มแข็งขึ้น
และให้ทันกับการพัฒนานโยบาย
SDGs สะท้อนถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทิศทางนโยบาย
ในอนาคตทัง้ในระดับนานาประเทศ ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค 
บริษัทต่างๆ ที่จัดลําดับความสําคัญของตนเองให้สอดคล้องกับ SDGs 
สามารถเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้า พนักงาน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ และบริษัทใดไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ 
อาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านกฎหมายและการเสื่อมเสียช่ือเสียง

การสร้างเสถียรภาพให้กับสังคมและตลาด

การใช้ภาษาเดียวกันและวัตถุประสงค์ร่วมกัน

ธุรกิจไม่สามารถประสบความสําเร็จในสังคมที่ล้มเหลว 
การลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs สนับสนุนเสาหลัก
ของความสําเร็จทางธุรกิจ รวมถึงการดํารงอยู่
ของตลาดตามกฎเกณฑ์ ระบบการเงินที่โปร่งใส 
และสถาบันที่ไม่มีการทุจริตและได้รับการกํากับดูแลที่ดี

SDGs กําหนดกรอบการทํางานและภาษาที่ใช้ร่วมกัน
ซ่ึงจะช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถสื่อสารกันได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพมากขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกี่ยวกับผลกระทบและผลการดําเนินงานของตนเอง 
SDGs จะช่วยให้องค์กรพันธมิตรร่วมกันบรรลุเป้าหมาย
เพื่อตอบสนองความท้าทายทางสังคมที่เร่งด่วนที่สุดในโลก
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01   
ในขัน้ตอนแรก บริษัทจะได้รับความช่วยเหลือ
ในการทําความคุ้นเคยกับ SDGs

02  
โดย SDGs เปน็การดึงดูดโอกาสทางธุรกิจที่สําคัญที่สุด 
และยังสามารถลดความเสี่ยง บริษัทควรกําหนดลําดับความสําคัญ
ของตนเอง ซ่ึงขึ้นอยู่กับการประเมินผลกระทบทัง้เชิงบวกและเชิงลบ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นกับ SDGs 
ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

03 การกําหนดเป้าหมาย 

04 การบูรณาการ  
การบูรณาการความยั่งยืนเข้ากับธุรกิจหลักและการกํากับ
ดูแลกิจการ รวมถึงการปลูกฝังเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในทุกฝ่ายภายในบริษัทซ่ึงถือได้ว่าเปน็หัวใจสําคัญในการ
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน
หรือจัดการความท้าทายอย่างเปน็ระบบ บริษัทต่างๆ 
ควรเพิ่มการมีส่วนร่วมในการเปน็หุ้นส่วนห่วงโซ่คุณค่า
ในภาคธุรกิจของตนหรือกับภาครัฐบาล 
และองค์กรภาคประชาสังคม

05 การรายงานและการติดต่อสื่อสาร   
SDGs ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถรายงานข้อมูล
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการพัฒนาที่ยั่งยืนได้
โดยใช้ตัวช้ีวัดและลําดับความสําคัญที่ใช้ร่วมกัน 
SDG Compass สนับสนุนให้บริษัทต่างๆ 
นํา SDGs ไปใช้เพื่อการสื่อสาร
และการรายงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

SDG Compass คืออะไร

วัตถุประสงค์ของ SDG Compass คือ การแนะแนวทาง
ให้แก่บริษัทต่างๆ ได้ทราบถึงวิธีการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้อง
กับ SDGs และมีมาตรการการจัดการเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs

คู่มือนําเสนอมีทัง้หมดห้าขัน้ตอนที่จะช่วยให้บริษัทต่างๆ 
เพิ่มการสนับสนุนการดําเนินงานให้ได้มากที่สุด
เพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs ซ่ึงบริษัทต่างๆ สามารถปรับใช้
ทัง้ห้าขัน้ตอนในการกําหนดหรือปรับกระบวนการการทํางานของตนเอง 
ซ่ึงขึ้นอยู่กับว่าบริษัทกําลังดําเนินงานด้าน SDGs ไปถึงไหน 
เพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเปน็ผลลัพธ์จากกลยุทธ์หลักของธุรกิจ

5 ขัน้ตอนของ SDG Compass ขึ้นอยู่กับการรับรู้ถึงความรับผิดชอบ
ของบริษัททัง้หมดในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทัง้หมด 
การเคารพมาตรฐานขัน้ตํ่าระดับนานาชาติ 
และการแก้ไขผลกระทบด้านลบต่อสิทธิมนุษยชน
ซ่ึงถือได้ว่าเปน็เรื่องที่สําคัญ

SDG Compass ได้รับการพัฒนาโดยมุ่งเน้นไปที่บริษัทข้ามชาติรายใหญ่ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและองค์กรอื่นๆ ก็ได้รับการส่งเสริม
ให้ใช้ SDG Compass เปน็แรงบันดาลใจและปรับตัวตามความจําเปน็ 
ถึงแม้ว่ามันยังได้รับการออกแบบมาสําหรับการใช้งานในระดับองค์กร 
แต่ก็สามารถนําไปปรับใช้ในระดับผลิตภัณฑ์ ระดับพื้นที่ ระดับแผนก 
หรือระดับภูมิภาคตามที่ต้องการได้อีกด้วย

คู่มือ SDG Compass นี้ได้ถูกแบ่งออกเปน็ส่วนๆ ซ่ึงมีอยู่ทัง้หมด 
5 ขัน้ตอน เพื่อตอบสนองแต่ละขัน้ตอนของทัง้ห้าขัน้ตอนของคู่มือ ได้แก่

ทําความเข้าใจ SDGs

การกําหนดลําดับความสําคัญ

การตัง้เป้าหมายมีความสําคัญต่อความสําเร็จของธุรกิจและช่วย
ส่งเสริมลําดับความสําคัญที่ใช้ร่วมกันและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
ทั่วทัง้องค์กร ความเปน็ผู้นําสามารถแสดงถึงความมุ่งมั่น
ในการพัฒนาที่ยั่งยืน ซ่ึงสามารถทําได้โดยการปรับเป้าหมาย
ของบริษัทให้สอดคล้องกับ SDGs

ขัน้ตอนที่
ทําความเข้าใจ 

ขัน้ตอนที่
กําหนดลําดับ
ความสําคัญ

ขัน้ตอนที่
กําหนด
เป้าหมาย

ขัน้ตอนที่
การบูรณาการ

ขัน้ตอนที่
การรายงานและ
การสื่อสาร
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 SDGs คืออะไร  7

  ทําความเข้าใจ  
แผนธุรกิจ  8

  ความรับผิดชอบพื้นฐาน  
สําหรับธุรกิจ  10

 

ขัน้ตอนที่ 1
ทาํความเขา้ใจ

ขัน้ตอนแรก บริษัทควรทําความคุ้นเคย
กับ SDGs และเข้าใจโอกาส
และความรับผิดชอบที่แสดง
ให้เห็นถึงธุรกิจตนเอง

SDGs เรียกร้องให้บริษัททุกแห่ง
ก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยัง่ยืน
ผ่านการลงทุน การพัฒนา 
การแก้ปัญหาทางธุรกิจ 
และแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจ 
ในการทําเช่นนี้ SDGs 
จะเป็นตัวที่ช่วยส่งเสริม
ให้บริษัทต่างๆ ลดผลกระทบในทางลบ
และสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ในเชิงบวกต่อวาระการพัฒนาที่ยัง่ยืน

ระดับและความเร็วที่บริษัทต่างๆ ทัว่โลก
พัฒนาแบบจําลองทางธุรกิจอย่างยัง่ยืน
และอย่างมีส่วนร่วม จะมีบทบาทอย่างมาก
ในการบรรลุเป้าหมาย SDGs 
ในทางกลับกันบริษัททัง้หมด
ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาความท้าทาย
ที่ SDGs แก้ไข

ในขัน้ตอนนี้ เราจะสํารวจว่า SDGs คืออะไร 
มีที่มาอย่างไร บริษัทต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์
จาก SDGs ได้อย่างไร และบริษัทสามารถ
ต่อยอดจากความรับผิดชอบทางธุรกิจ
ที่มีอยู่ได้อย่างไร โดยครอบคลุม
หัวข้อดังต่อไปนี้
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SDGs ถือกําเนิดมาจากกระบวนการที่มีส่วนร่วมมากที่สุด
ในประวัติศาสตร์ของสหประชาชาติ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึง
ข้อมูลที่สําคัญจากทุกภาคส่วนของสังคมและทุกส่วนของโลก 
จากข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) 
ทําให้ได้ข้อมูลและคําแนะนําจากบริษัทมากกว่า ๑,๕๐๐ แห่ง

 

แม้ว่าเป้าหมายเหล่านี้จะมุ่งเป้าไปที่รัฐบาล แต่ SDGs ได้รับการออกแบบ
มาเพื่อการรวมกําลังขององค์กรต่างๆ และกําหนดลําดับความสําคัญ
และแรงบันดาลใจให้กับความพยายามเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตามกรอบการทํางานร่วมกัน สิ่งสําคัญที่สุดคือ 
SDGs ตระหนักถึงบทบาทสําคัญที่ธุรกิจสามารถทําได้
และต้องทําเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านี้

เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ ทุกสถานที่

เป้าหมายที่ 2   ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและ
ยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ 3 

เป้าหมายที่ 4 

เป้าหมายที่ 5 

เป้าหมายที่ 6 

เป้าหมายที่ 7 

เป้าหมายที่ 8 

เป้าหมายที่ 9 

เป้าหมายที่ 10 

เป้าหมายที่ 11 

เป้าหมายที่ 12 

เป้าหมายที่ 13 

เป้าหมายที่ 14 

เป้าหมายที่ 15 

เป้าหมายที่ 16 

เป้าหมายที่ 17 

สร้างหลักประกันการมีสุขภาพและความเปน็อยู่ที่ดี
ของทุกคนในทุกช่วงอายุ

 

สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาส
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

บรรลุความเสมอภาคทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรี
และเด็กผู้หญิง

 

สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีนํ้าและสุขอนามัย
สําหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่
ในราคาที่สามารถซ้ือหาได้ เช่ือถือได้ และยั่งยืน

 

ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง
ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ 
และการมีงานที่สมควรสําหรับทุกคน

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
ส่งเสริมการปรับตัวให้เปน็อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
และทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม

 

ลดความเหลื่อมลํ้าทัง้ภายในและระหว่างประเทศ

ทําให้เมืองและการตัง้ถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม 
ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และยั่งยืน

 

สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภค
และผลิตที่ยั่งยืน

 

ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

 

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร 
ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 
 

ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบก
อย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การ
กลายสภาพเปน็ทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดิน
และฟ้ืนสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ

 

 
 

ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม 
และสร้างสถาบัน ที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ 
และครอบคลุมในทุกระดับ

 

เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดําเนินงาน
และฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
สําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ทำความเข้าใจ SDGs  

ถูกออกแบบเพื่อการดําเนินงานในระดับโลก: 
ระหว่างปี พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2558 
MDGs เป็นกรอบการพัฒนาที่สําคัญและ
ประสบความสําเร็จในหลายด้าน เช่น 
การลดความยากจน และการพัฒนาด้านสุขภาพ
และการศึกษาในประเทศกําลังพัฒนา
SDGs ต่อยอดมาจาก MDGs โดยเพิ่มความท้าทาย
ที่ต้องจัดการเพื่อขจัดความยากจนและ
ครอบคลุมหัวข้อการเช่ือมโยงอย่างกว้างขวาง
ทัง้ในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายนี้ครอบคลุมทัง้ประเทศกําลังพัฒนา
และประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยรัฐบาลคาดว่า
จะแปลเปน็แผนปฏิบัติการแห่งชาติ นโยบาย 
และโครงการนําร่อง โดยต้องสะท้อนถึงความเปน็จริง
และความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ

แต่ละ SDGs มีเป้าหมายเฉพาะและ
สามารถดําเนินการได้หลากหลายเป้าหมาย
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมดูได้จาก



 

  
ความท้าทายในการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกแสดงให้เห็นถึง
โอกาสทางการตลาดสําหรับบริษัท ที่สามารถพัฒนา
และนําเสนอทางออกที่เปน็นวัตกรรมและ
มีประสิทธิภาพ ได้แก่
 – นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
พลังงานทดแทน การเก็บรักษาพลังงาน 
อาคารสีเขียวและการขนส่งที่ยั่งยืน

 – การทดแทนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการผลิตและการแปรรูปตามแบบดัง้เดิม
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและทางออกด้านเทคโนโลยีอื่นๆ 
ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและของเสีย

 – การตอบสนองความต้องการของตลาดส่วนใหญ่ที่มีขนาดใหญ่
ที่ยังเข้าไม่ถึงผลิตภัณฑ์และบริการ ได้แก่ การดูแลสุขภาพ 
การศึกษา พลังงาน การเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซ่ึงสามารถยกระดับชีวิตความเปน็อยู่ของคนยากจน
จํานวนสี่พันล้านคน

SDGs มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนเส้นทางการลงทุนภาครัฐ
และภาคเอกชนทั่วโลกเพื่อจัดการกับความท้าทายที่ต้องเผชิญ 
ซ่ึงจะช่วยขยายตลาดและเพิ่มความสะดวก
ในการเข้าถึงเงินทุนสําหรับบริษัทต่างๆ ที่สามารถ
นําเสนอเทคโนโลยีและทางออกที่เกี่ยวข้อง
ผ่านรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืนและมีส่วนร่วม

   

แผนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนขององค์กรได้รับการยอมรับอย่างดีอยู่แล้ว 
โดยการพิจารณาการบูรณาการอย่างยั่งยืนเข้าไปในห่วงโซ่คุณค่า 
บริษัทต่างๆ สามารถปกป้องและสร้างมูลค่าให้กับตนเองได้ 
เช่น การเพิ่มยอดขาย การพัฒนาตลาดใหม่ 
การเสริมสร้างแบรนด์ให้แข็งแรง 
การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
การกระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมสําหรับผลิตภัณฑ์ 
และการลดอัตราการลาออกของพนักงาน

ความพยายามทั่วโลกของรัฐบาลประเทศต่างๆ และหน่วยงานอื่นๆ 
ในการบรรลุเป้าหมาย SDGs จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ
ตัวขับเคลื่อนมูลค่าทางการเงินที่มีผลต่อความยั่งยืนขององค์กร ได้แก่
 –

 – คนรุ่นใหม่ให้คุณค่ากับความรับผิดชอบ
และการดําเนินธุรกิจอย่างมีส่วนร่วม 
และผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืนกําลังเปน็ปัจจัยสําคัญ
ใน 'สงครามเพื่อแย่งชิงบุคลากรที่มีความสามารถ' (war of talent) 
ขวัญกําลังใจของพนักงาน การมีส่วนร่วม 
และผลผลิตอาจเพิ่มขึ้นภายในบริษัท
ที่ดําเนินงานอย่างก้าวหน้าด้าน SDGs

 –

ทำความเข้าใจแผนธุรกิจ

ขัน้ตอนที่ 1

SDGs
ทําความเข้าใจ 

การบังคับใช้ภาษีอากร ค่าปรับ และกลไกการกําหนดราคาอื่นๆ 
เพื่อทําให้ผลกระทบภายนอกเชิงลบ (externalities) 
กลายมาเปน็ผลกระทบภายในของธุรกิจ 
ซ่ึงจะเสริมสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจให้บริษัทต่างๆ 
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
หรือเปลี่ยนไปใช้แนวทางอื่นๆ ที่ยั่งยืนมากขึ้น

ผู้บริโภคทั่วโลกที่ตัดสินใจซ้ือสินค้า
ตามผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืน
ของบริษัทกําลังเพิ่มมากขึ้น 
และจากแนวโน้มนี้ SDGs อาจช่วยเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กับบริษัทต่างๆ ได้
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โดยการพัฒนาและการนําเสนอทางออก
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย SDGs บริษัทต่างๆ 
จะค้นหาโอกาสใหม่ๆ ในการเติบโต 
และลดความเสี่ยงลง บริษัทต่างๆ 
สามารถใช้ SDGs เป็นกรอบการดําเนินงาน
ในภาพรวมเพื่อออกแบบ ขับเคลื่อน สื่อสาร 
และรายงานกลยุทธ์ เป้าหมาย และกิจกรรมต่างๆ 
ซ่ึงทําให้บริษัทผลประโยชน์ต่างๆ ดังนี้

ระบุโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

การเพิ่มมูลค่าความยัง่ยืน
ขององค์กร



   การสร้างความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ให้เข้มแข็งขึ้นและให้ทันกับการพัฒนานโยบาย

การใช้ภาษาร่วมกัน
และวัตถุประสงค์ร่วมกัน

SDGs สะท้อนถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และทิศทางนโยบายในอนาคตทัง้ในระดับนานาชาติ 
ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค บริษัทที่จัดลําดับ
ความสําคัญของตนให้สอดคล้องกับ SDG สามารถ
มีส่วนร่วมกับลูกค้า พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 
ได้ดียิ่งขึ้น หากบริษัทใดไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ 
อาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านกฎหมายและการเสื่อมเสียช่ือเสียง

บริษัทที่ช่วยบรรลุเป้าหมาย SDGs 
มีแนวโน้ม ดังนี้
 – เพิ่มความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 – เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านใบอนุญาตในการดําเนินงาน
 – ลดความเสี่ยงทางกฎหมาย การเสื่อมเสียช่ือเสียง 
และความเสี่ยงทางธุรกิจอื่นๆ

 – สร้างความยืดหยุ่นด้านต้นทุนหรือข้อกําหนด
ที่กําหนดโดยกฎหมายในอนาคต

  
ธุรกิจไม่สามารถประสบความสําเร็จในสังคมที่ล้มเหลว 
การลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs จะช่วยสนับสนุน
เสาหลักของความสําเร็จทางธุรกิจ

การดําเนินงานด้าน SDGs ที่ประสบความสําเร็จจะช่วย ดังต่อไปนี้
 – ช่วยแก้ปัญหาความยากจนให้แก่ประชากรหลายพันล้านคนทั่วโลก 
ส่งผลให้ตลาดของผู้บริโภคเติบโตขึ้นทั่วโลก

 – สร้างความแข็งแกร่งทางการศึกษาเพื่อให้พนักงานมีทักษะ
และมีส่วนร่วมมากขึ้น

 – สร้างความก้าวหน้าในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ
และการเสริมสร้างศักยภาพของผู้หญิง 
ก่อให้เกิดการสร้างตลาดใหม่ที่มีขนาด
และกําลังซ้ือเทียบเท่ากับประชากร
จีนและอินเดีย

 – ทําให้มั่นใจได้ว่าเศรษฐกิจโลกกําลังขับเคลื่อนอย่างปลอดภัย
ภายใต้กําลังการผลิตของโลกเพื่อจัดหา
ทรัพยากรที่จําเปน็ เช่น นํ้า ดินที่อุดมสมบูรณ์ 
โลหะ และแร่ธาตุ ซ่ึงจะช่วยสนับสนุน
ทรัพยากรธรรมชาติที่บริษัทต่างๆ 
ต้องพึ่งพาเพื่อการผลิต

 –

    

SDGs กําหนดกรอบการทํางานและภาษาที่ใช้ร่วมกัน
ซ่ึงจะช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถสื่อสารกันได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพมากขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกี่ยวกับผลกระทบและผลการดําเนินงานของตนเอง

ตามมาตรา 67 นัน้ 193 ประเทศสมาชิกสหประชาชาตเิหน็พ้องกนัว่า  
"กิจกรรมของธุรกิจเอกชน การลงทุน และนวัตกรรม
ถือเป็นปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนผลผลิต 
การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วมและการสร้างงาน 
เราตระหนักถึงความหลากหลายของภาคเอกชน
ตัง้แต่บริษัทขนาดเล็ก สหกรณ์ไปจนถึง บริษัทข้ามชาติ 
เราเรียกร้องให้ทุกธุรกิจใช้ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาความท้าทาย
ด้านการพัฒนาที่ยัง่ยืน”

การสร้างเสถียรภาพให้กับสังคมและตลาด

สนับสนุนสถาบันที่มีความรับผิดชอบและได้รับการกํากับดูแลที่ดี 
รวมทัง้ระบบการซ้ือขายและการเงินที่เปิดกว้าง
และตัง้อยู่บนกฎเกณฑ์ ซ่ึงจะช่วยลดต้นทุน
และความเสี่ยงในการทําธุรกิจ

เนื่องจาก SDGs ให้ลําดับความสําคัญและ
วัตถุประสงค์ร่วมกันในทุกมิติของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
SDGs อาจช่วยในการสร้างพันธมิตร
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกับภาครัฐบาล 
องค์กรภาคประชาสังคม และบริษัทต่างๆ

การปฏิรูปโลกของเรา: 
วาระเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน
พ.ศ. 2573
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ตามหลักการด้านสิทธิมนุษยชนของข้อตกลงโลก
แห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) และได้รับ
การยืนยันและอธิบายรายละเอียดในหลักปฏิบัติ
ของสหประชาชาติว่าการดําเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 
การเคารพสิทธิมนุษยชนเห็นได้ชัดเจนจากความพยายาม
ของบริษัทในการสนับสนุนหรือส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
ซ่ึงเปน็ความคาดหวังพื้นฐานสําหรับทุกบริษัทที่ต้องการ
หลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชนและแก้ไขผลกระทบเชิงลบใดๆ 
ก็ตามที่พวกเขามีส่วนร่วมด้วยการทํากิจกรรมของตนเอง
หรือจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ความรับผิดชอบนี้ไม่สามารถ
ชดเชยด้วยความพยายามในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนหรือ
การดําเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตามหลักปฏิบัติของสหประชาชาติฯ บริษัทควรให้ความสําคัญ
กับการแก้ไขผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชนทัง้หมด
ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานและห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท 
ในกรณีที่บริษัทต่างๆ จําเปน็ต้องจัดลําดับความสําคัญ
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หลักปฏิบัติของสหประชาชาติฯ 
ระบุชัดเจนว่าสิ่งแรกและสิ่งสําคัญที่สุดที่ควรจะทํา
ต้องขึ้นอยู่กับความรุนแรงของผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้น นั่นคือ ผลกระทบเหล่านี้
จะรุนแรงขนาดไหน แพร่หลายแค่ไหน 
และความยากในการบรรเทาผลกระทบ

ควรให้ความสําคัญกับผลกระทบเชิงลบหรือความเสี่ยง
ด้านสิทธิมนุษยชนก่อนโดยไม่ต้องคํานึงถึงต้นทุน
หรือผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจ 
อย่างไรก็ตามมีหลักฐานเพิ่มมากขึ้นว่าความเสี่ยงต่อสิทธิมนุษยชน
มักเกิดขึ้นพร้อมกับความเสี่ยงต่อการดําเนินธุรกิจ
และการบรรจบกันนี้มีความรุนแรงมากโดยเฉพาะ
เมื่อเกิดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่รุนแรงที่สุด

กรอบการทํางาน 
หลักเกณฑ์ และ
แนวทางการปฏิบัติที่มีอยู่
ในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมาการเจรจาอยา่งต่อเนื่อง
ระหว่างภาคธุรกจิ ภาครฐั ภาคประชาสงัคม 
และผู้นําทางความคิด ไดกํ้าหนดกรอบการทาํงาน 
หลกัเกณฑ ์และแนวทางปฏบิตั ิในการดาํเนินธุรกจิ
ท่ีมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม

รายการหลกัเกณฑท์ี่ใช้ในระดับสากล
สาํหรบัทุกบรษัิท ไดแ้ก่
- ปฏิญญาไตรภาคีเรื่องหลักการ
  ว่าด้วยสถานประกอบการข้ามชาติ
  และนโยบายสังคม 
- หลักเกณฑ์ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ 
- หลักปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วย
  การดําเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน

หลกัเกณฑเ์หลา่นีเ้ปน็แนวทางท่ีบรษัิทตา่งๆ ต้องให้ความสาํคัญ
กับสทิธเิสรภีาพสากลและรกัษามาตรฐานขัน้ต่ําไว ้
เช่น หลักเกณฑ์สบิประการของขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
เกี่ยวกบัสิทธมินุษยชนและแรงงาน สภาพแวดล้อม
และการต่อตา้นการทจุรติ ไดก้าํหนดความคาดหวงัที่ตํ่าที่สดุ
เพื่อใหบ้รษัิททกุบริษทั มส่ีวนร่วมกับการพฒันาที่ยั่งยนื 
ในทํานองเดยีวกันหลกัปฏิบติัของสหประชาชาติ
ว่าการดาํเนินธุรกิจและสทิธิมนษุยชนยืนยนั
และอธิบายรายละเอยีดเกี่ยวกับความรบัผดิชอบ
ของทุกบริษทัในการเคารพสทิธมินุษยชน

นอกจากนีย้งัมีแนวทางหลายแนวทางที่บรษิทัต่างๆ ควรพิจารณา
เพื่อเปน็พืน้ฐานในการมีสว่นรว่มใน SDGs เช่น มาตรฐานแนวทาง
ความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000 Guidance on 
Social Responsibility) และแนวทางปฏิบติัอื่นๆ ในระดบัภมูภิาค 
เช่น แนวปฏบัิตขิององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนาสําหรับบริษัทข้ามชาต ิ(OECD Guidelines 
for Multinational Enterprises)
รายการหลกัเกณฑ ์มาตรฐานและแนวทางปฏิบติัที่มีอยู่ 
และเครื่องมือตา่งๆ ทางธุรกจิ สามารถดไูดท่ี้ 

ทําความเข้าใจ 

ความรับผิดชอบพื้นฐานสําหรับธุรกิจ

SDG Compass อยู่บนพื้นฐานการรับรู้
ถึงความรับผิดชอบของทุกบริษัท 
โดยไม่คํานึงถึงขนาด ภาคส่วนหรือสถานที่ทํางาน 
– เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องทัง้หมด 
เพื่อรักษามาตรฐานขัน้ตํ่าที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากลและเคารพสิทธิสากล
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ขัน้ตอนที่ 2
กําหนดลําดับ
ความสําคัญ

เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากโอกาส
และความท้าทายที่นําเสนอโดย 
SDGs การกําหนดลําดับความสําคัญ
จะช่วยให้บริษัทมุ่งเน้นไปที่
ความพยายามของตนเอง

ไม่ทัง้หมดของ SDGs 17 ข้อ 
ที่จะเกี่ยวข้องกับบริษัทของคุณ
อย่างเท่าเทียมกัน ขอบเขตที่บริษัท
ของคุณสามารถจะมีส่วนร่วม
ในแต่ละข้อ และความเสี่ยง 
รวมทัง้โอกาสที่เกี่ยวข้อง
จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย

การจัดทําแนวทางยุทธศาสตร์เพื่อ SDGs 
งานแรกของคุณควรเป็นการประเมิน
ผลกระทบในปัจจุบัน ศักยภาพ 
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทัง้เชิงบวก
และเชิงลบที่กิจกรรมทางธุรกิจของคุณ
มีต่อ SDGs ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่า 
วิธีนี้จะช่วยให้คุณทราบว่าจะสามารถ
ขยายผลกระทบเชิงบวกและ
ลดผลกระทบเชิงลบหรือ
หลีกเลี่ยงมันได้อย่างไร

ขัน้ตอนนี้จะแสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถกําหนด
ลําดับความสําคัญได้อย่างไรโดยมุ่งเน้นไปที่
การดําเนินงานอย่างกว้างๆ 3 ประการ ได้แก่

ทําแผนผังห่วงโซ่คุณค่า
เพื่อระบุผลกระทบ

เลือกตัวช้ีวัดและ
เก็บรวบรวมข้อมูล

กําหนดลําดับความสําคัญ



 – ความสามารถหลัก เทคโนโลยี และกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ซ่ึงส่งผลในเชิงบวกในปัจจุบันหรือในอนาคต
ต่อการดําเนินงานด้าน SDGs 
หนึ่งเป้าหมายหรือมากกว่า

 – กิจกรรมของบริษัททัง้ทางตรงและทางอ้อมในห่วงโซ่คุณค่าทัง้หมด
อาจมีผลกระทบเชิงลบในปัจจุบันหรือในอนาคตที่กับ SDG 
หนึ่งเป้าหมายหรือมากกว่า

ในการดําเนินการ: จัดทําแผนผัง SDGs กับห่วงโซ่คุณค่า

วัตถุดิบ
ผู้จัดหา

ผลิตภัณฑ์
และบริการ

โลจิสติกส์
ขาเข้า

การใช้
ผลิตภัณฑ์

สิ้นสุด
อายุการ

ใช้งานของ
ผลิตภัณฑ์

 

บริษัท ระบุว่าเปน็การลดผลกระทบเชิงลบต่อ SDG 
6 ในห่วงโซ่อุปทานด้วยการทํางานร่วมกับ
ซัพพลายเออร์เพื่อลดการใช้นํ้า
ในภูมิภาคที่ขาดแคลนนํ้า 

บริษัทระบุว่าเปน็ความสําคัญเพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อ 
SDG 11 ในด้านโลจิสติกส์ขาเข้าและขาออก
โดยการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน
สําหรับคนขับรถ

บริษัทระบุว่าเปน็ความสําคัญเพื่อลดผลกระทบในทางลบ
ต่อ SDG 12 เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
โดยการปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้สามารถ
ใช้ซ้ําและนํากลับมาใช้ใหม่ได้

บริษัทให้ความสําคัญเพื่อเพิ่มผลกระทบเชิงบวก
ต่อ SDG 8 ในการดําเนินงานโดย
การให้ค่าจ้างที่เพียงพอต่อการดํารงชีวิต
แก่พนักงานทุกคนทั่วโลก

บริษัทให้ความสําคัญเพื่อเพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อ SDG
13 สําหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยการพัฒนา
และนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถ
ลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

SDG 6  
 

SDG 8  
การจ้างงานที่มี
คุณค่าและการ

เติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

SDG 13  
 

SDG 11  SDG 12  
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ขัน้ตอนที่ 2
กําหนดลําดับ
ความสําคัญ 

ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของบริษัทที่มีผลต่อ 
SDGs อาจอยู่นอกเหนือขอบเขต
ที่สามารถควบคุมได้ โดยมีโอกาส
ทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่อาจเกิดขึ้นกับ
ต้นนํ้าหรือปลายนํ้าในห่วงโซ่คุณค่า
ดังนัน้จึงขอแนะนําให้บริษัทพิจารณาห่วงโซ่คุณค่าทัง้หมด
จากอุปทานและโลจิสติกส์ขาเข้าตลอดจนการผลิต
และการดําเนินงาน การกระจายสินค้าและบริการ 
การใช้ จนถึงสิ้นสุดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ 
เพื่อเปน็จุดเริ่มต้นในการประเมินผลกระทบ
และกําหนดลําดับความสําคัญ

บริษัทต่างๆ ควรเริ่มต้นการประเมินผลกระทบ
โดยการทําแผนผังภาพรวมของห่วงโซ่คุณค่าของตน
เพื่อระบุพื้นที่ที่มีความเปน็ไปได้สูงที่จะมีผลกระทบเชิงลบ
หรือเชิงบวกต่อประเด็น SDGs และควรคํานึงถึง
ผลกระทบทัง้ในปัจจุบันและความเปน็ไปได้
ของผลกระทบในอนาคต

การทําแผนผังนี้ไม่ได้นํามาซ่ึงการประเมินรายละเอียด
ของแต่ละ SDG ในแต่ละขัน้ตอนของห่วงโซ่คุณค่า 
แต่เปน็การตรวจสอบในภาพรวมว่าผลกระทบที่ใหญ่ที่สุด
จะเกิดขึ้นได้อย่างไรและที่ไหน ซ่ึงหมายถึงการตรวจสอบ
แต่ละส่วนของห่วงโซ่คุณค่าจะอยู่ภายใต้ขอบเขต
ของการประเมินเพื่อระบุพื้นที่ ได้แก่

 ดูด้านล่างสําหรับตัวอย่างในการดําเนินการ
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การรับมือการ
เปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

การเพิ่มผลกระทบเชิงบวก

ห่วงโซ่คุณค่า

การ
ดําเนินงาน
ของบริษัท

การ
กระจาย

ผลิตภัณฑ์และ
บริการ

ลดผลกระทบเชิงลบให้มากที่สุด

การจัดการนํ้า
และสุขาภิบาล

เมืองและถิ่นฐาน
มนุษย์อย่างยัง่ยืน

แผนการบริโภคและ
การผลิตที่ยัง่ยืน

ทําแผนผังห่วงโซ่คุณค่าเพื่อระบุผลกระทบ



การมสีว่นร่วมของผูม้ส่ีวนได้สว่นเสียทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร
เปน็สว่นสาํคญัในกระบวนการปฏิบติัสามขัน้ตอน 
การให้ความใส่ใจเปน็พเิศษกบัประเดน็ตา่งๆ ความสนใจ 
ความกังวล และความคาดหวงัของพวกเขาจะช่วยให้
การระบุและสร้างความเข้าใจอยา่งเต็มที่เกี่ยวกับผลกระทบ
ของบริษทัที่มีตอ่ SDGs ผูม้สีว่นได้สว่นเสยีสามารถ
ใหข้อ้มูลที่เกี่ยวขอ้งและเปน็แรงบนัดาลใจในการสํารวจ
โอกาสทางธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งกับ SDGs ได้

ขอ้แนะนาํที่บรษิทัจัดลาํดบัความสําคญัของผู้มีสว่นไดส้ว่นเสยี
ซ่ึงอาจไดรั้บผลกระทบจากการตัดสนิใจ
และกจิกรรมของบริษทั การจัดลาํดบัความสําคัญ
ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียที่เหลอื
โดยผลกระทบที่บรษิทัมตีอ่พวกเขา
และอิทธิพลที่อาจเกดิขึน้ที่มต่ีอบรษัิท

มันเปน็เรื่องสําคัญที่ตอ้งใหค้วามพยายามเปน็พิเศษ
ในการทําความเขา้ใจถงึความสนใจและความกังวล
ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียที่ไมมี่โอกาสพูด
ถึงมุมมองของตน (เช่น คนรุน่ตอ่ไปหรอืระบบนิเวศ) 
และใหค้วามสาํคญัในการพิจารณา
กลุม่ดอ้ยโอกาสหรอืกลุม่ชายขอบและ
กลุม่ผูม้สีว่นได้ส่วนเสยีที่อ่อนแอ เช่น 
ผู้หญงิ เดก็ ชนพืน้เมอืง และแรงงานอพยพ

www.sdgcompass.org
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การดําเนินงานสามข้อที่แนะนําในขัน้ตอนนี้
ได้รับการออกแบบมาสําหรับการประเมินผลกระทบ
ในระดับองค์กร แต่อาจจะใช้ได้ในระดับผลิตภัณฑ์ 
ระดับพื้นที่ หรือระดับภูมิภาคตามที่กําหนด 
ไม่ว่าจะเลือกอะไรที่สิ่งสําคัญคือต้องโปร่งใส
เกี่ยวกับขอบเขตที่ได้เลือกและชัดเจนว่า
เหตุใดบางพื้นที่หรือธุรกิจจึงไม่ถูกนํามารวม

ในระหว่างกระบวนการทําแผนผัง ขอแนะนําให้คํานึงถึงบริบท
เช่นความใกล้ชิดของการดําเนินงานและส่วนอื่นๆ 
ของห่วงโซ่คุณค่าต่อพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ
ด้าน SDGs ตํ่า ยกตัวอย่างเช่น หากบริษัทมีการดําเนินงาน
ที่ใช้แรงงานจํานวนมากหรือห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค
มีค่าแรงตํ่าและมีการบังคับใช้สิทธิและมาตรฐานแรงงานที่ไม่ดี 
พื้นที่นี้มีแนวโน้มที่จะถูกระบุว่าเปน็พื้นที่ที่มีผลกระทบสูง 
ในทํานองเดียวกันการดําเนินงานในปัจจุบัน
หรือที่อาจเกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ที่ผลิตภัณฑ์
ของทางบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการ
ของมนุษย์ในพื้นที่เหล่านัน้ได้โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
เช่น ความต้องการด้านการแพทย์หรือการเข้าถึง
พลังงานที่ยั่งยืนอาจบ่งบอกได้ว่าพื้นที่นี้เปน็พื้นที่ที่มีผลกระทบสูง

ในบางกรณีข้อมูลภาคอุตสาหกรรมที่มีจะช่วยระบุพื้นที่
ที่มีผลกระทบสูงและเครื่องมือเพิ่มเติมจะสามารถช่วย
ในกระบวนการนี้ได้ (ดู "เครื่องมือสําหรับการทําแผนผัง
พื้นที่ที่มีผลกระทบสูงในห่วงโซ่คุณค่า)

กระบวนการทําแผนผังรวมถึงการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกเพื่อระบุมุมมองและข้อกังวลที่เกี่ยวข้องกับ
ผลกระทบในปัจจุบันหรือที่เปน็ไปได้ของบริษัทต่อ SDGs 
และควรครอบคลุมถึงการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยตระหนักถึงมุมมองของ
กลุ่มคนที่ด้อยโอกาสและกลุ่มเสี่ยง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่ได้ให้ความเข้าใจอย่างสมบูรณ์
เกี่ยวกับพื้นที่ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทัง้หมด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับผลกระทบทางบวก
ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท ดังนัน้การทําแผนผังของพื้นที่
ที่ได้รับผลกระทบสูงจึงเกี่ยวข้องกับการประเมิน
ความเช่ือมโยงที่เปน็อยู่และอาจจะเกิดขึ้น
ระหว่างกิจกรรมของ บริษัทและอยู่ภายใต้หัวข้อ SDGs

เครื่องมือสําหรับการทําแผนผัง
พื้นที่ที่มีผลกระทบสูง
ในห่วงโซ่คุณค่า
มีเครื่องมือและวิธกีารมากมายท่ีจะช่วยใหบ้รษัิทตา่งๆ สามารถ
สร้างแผนผังพ้ืนที่ที่มีผลกระทบสงู หลาย บริษทัใช้วิธีการ
ประเมนิวัฏจกัรชีวติผลิตภัณฑ ์(Life Cycle Assessment: LCA) 
และแบบจาํลองปัจจัยการผลิตและผลผลติเพิ่มเติมดา้นสิ่งแวดลอ้ม 
(Environmentally-Extended Input-Output: EEIO)

เครื่องมือบางอย่างสามารถใช้กับ SDGs ที่เฉพาะเจาะจงไดย้กตวัอยา่ง
เช่น GHG Protocol Scope 3 Evaluator, the Social 
Hotspots Database, หลักปฏิบัติของประเทศในการ
ดําเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (the Human Rights and 
Business Country Guide), เครื่องมอืการจดัการนํ้าในระดบัโลก 
(WBCSD Global Water Tool) และเครื่องมือวัดความยากจน 
(Poverty Footprint Tool).
เครื่องมอืเหลา่นีแ้ละเครื่องมืออื่นๆ สาํหรบัการประเมินผลกระทบ
สามารถดไูด้ที่:

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



     

การจัดทําแผนผังพื้นที่ที่มีผลกระทบสูงจะช่วยให้บริษัทเข้าใจว่า
ควรมุ่งเน้นไปที่ความพยายามของตนอย่างไร สําหรับแต่ละพื้นที่
ที่อาจมีผลกระทบสูงควรระบุตัวช้ีวัดอย่างน้อยหนึ่งตัวช้ีวัด
ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมของบริษัทกับ
ผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาที่ยัง่ยืนเพื่อให้สามารถ
ติดตามประสิทธิภาพได้ตลอดเวลา

 ดูด้านล่างสําหรับตัวอย่างในการดําเนินการ

ในการเลือกตัวช้ีวัดที่เหมาะสมสําหรับการประเมินผลกระทบ 
บริษัทควรเลือกตัวช้ีวัดที่ผสมผสานกันเปน็อย่างแรก
ซ่ึงมีการสะท้อนผลการปฏิบัติงานและ
ผลกระทบของบริษัทในด้านที่กําหนดไว้
อย่างสมดุลและเพียงพอ รวมถึงการพิจารณา
ตัวช้ีวัดประเภทต่างๆ การแสดงปัจจัยการผลิต 
กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ 
และเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างตัวช้ีวัดตาม 
(เพื่อวัดผลลัพธ์และผลกระทบ) และตัวช้ีวัดนํา 
(ตัวช้ีวัดที่ทํานายผลลัพธ์และผลกระทบ)

การดําเนินการต่อไปคือการระบุและรวบรวมข้อมูล
สําหรับตัวช้ีวัดทางธุรกิจแต่ละข้อที่ถูกเลือก 
การรวบรวมข้อมูลไม่สามารถทําได้ทุกเวลา 
เนื่องจากผลกระทบเกิดขึ้นจากด้านบนขึ้นไปหรือ
ด้านล่างลงมาของห่วงโซ่คุณค่าและความซับซ้อน
ของห่วงโซ่คุณค่า ต้นทุนและความซับซ้อนของการวัด
ต้องเปน็สัดส่วนกับค่าที่การวัดช่วยสร้างขึ้น

การใช้ระบบธุรกิจที่มีอยู่และกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เช่น การดึงข้อมูลที่ต้องการจากระบบซ้ือขายจะมี
ประสิทธิภาพมากกว่าการพัฒนากระบวนการใหม่ๆ 
หากข้อมูลที่ต้องการไม่สามารถใช้ได้ผ่านระบบที่มีอยู่ 
วิธีการทั่วไปที่สามารถนํามาใช้ในการเก็บข้อมูลได้ 
เช่น การใช้ระบบรายงาน (สําหรับการดําเนินงานของบริษัท 
และ/หรือผู้จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ) การศึกษาดูงานภาคสนาม 
แบบสอบถาม กลุ่มที่สนใจ การสัมภาษณ์ และอื่นๆ 
สําหรับการดําเนินการในการเก็บข้อมูลแต่ละครัง้
ขอแนะนําว่าบริษัทควรระบุถึงความเสี่ยง
ในการรายงานผิดพลาดและดําเนินการควบคุม
เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีคุณภาพและสมบูรณ์ 
การตรวจสอบทัง้ภายในและภายนอกจะช่วย
เพิ่มความน่าเช่ือถือของข้อมูล

การดําเนินการ: แบบจําลองตรรกะ

บริษัทนี้สามารถเข้าใจเป้าหมายของ SDG 3.3 
ได้โดยทําตามขัน้ตอนต่อไปนี้

เห็นได้ชัดว่ายิ่งแบบจําลองเชิงตรรกะซับซ้อนเท่าใด 
ก็ยิ่งยากที่จะรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง 
องค์กรจํานวนมากจึงเลือกที่จะวัดปัจจัยการผลิต 
กิจกรรมและผลผลิต และใช้เป็นตัวแทนในการ
ประมาณผลลัพธ์และผลกระทบ

ปัจจัยการผลิต: 
ทรัพยากรอะไรที่ใส่เข้าไปซ่ึงอาจ
ส่งผลกระทบในทางบวกหรือ
ทางลบต่อ SDG? 

กิจกรรม:
กิจกรรมอะไร
ที่ถูกดําเนินการ

ผลผลิต:
เกิดอะไรขึ้นจาก
กิจกรรมเหล่านัน้

ผลกระทบ:
อะไรคือการเปลี่ยนแปลง
อันเป็นผลมาจาก
ผลผลิตเหล่านัน้

ผลลัพธ์:
เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร
ต่อประชากร
เป้าหมาย
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ขัน้ตอนที่ 2
กําหนดลําดับ
ความสําคัญ 

ด้วยเหตุนี้ เว็บไซต์ SDG Compass www.sdgcompass.org 
มีรายการตัวช้ีวัดทางธุรกิจที่จัดทําขึ้นเทียบกับ SDGs ทัง้ 17 เป้าหมายหลัก
และเป้าหมายย่อย รายการตัวช้ีวัดทางธุรกิจประกอบด้วยตัวช้ีวัดทาง
ธุรกิจที่มีอยู่จากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง 
เช่น องค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting 
Initiative: GRI), ของคณะกรรมการว่าด้วยมาตรฐานทางบัญชีความยั่งยืน 
(Sustainability Accounting Standards Board: SASB), องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO), องค์การ
เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for 
Economic Co-operation and Development: OECD) และ 
โครงการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Disclosure Project: 
CDP) เปน็ต้น บริษัทสามารถเลือกตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสําหรับ
แต่ละพื้นที่ที่อาจมีผลกระทบสูงหรือใช้เปน็แรงบันดาลใจ
ในการกําหนดตัวช้ีวัดของตัวเอง

เพื่อให้เข้าใจว่าบริษัทมีผลกระทบต่อ SDGs สิ่งสําคัญคือต้องตระหนักว่า
กิจกรรมทางธุรกิจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม
อย่างไร กระบวนการห้าขัน้ตอนซ่ึงมักเรียกกันว่าโมเดลเชิงตรรกะ
จะติดตามเส้นทางจากปัจจัยการผลิตผ่านกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์
และผลกระทบ การพัฒนาแบบจําลองดังกล่าวร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวมทัง้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจะช่วยให้เกิดประโยชน์ โมเดลเชิงตรรกะ
สามารถใช้เพื่อทําความเข้าใจว่าควรเก็บข้อมูลใด ยกตัวอย่างเช่น 
หากบริษัทของคุณไม่สามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์และ
ผลกระทบได้อาจมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิตแทน

ตัวอย่างจะช่วยแสดงให้เห็นว่าแบบจําลองตรรกะ
ทํางานอย่างไร บริษัทที่ลงทุนในการพัฒนาเม็ดกรองนํ้า 
(water purification tablets) มีศักยภาพในการลด
การเกิดโรคที่เกิดจากนํ้าซ่ึงนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ 3 
ของ SDG เป้าหมายย่อย 3.3: “ภายในปี 2573 หยุดการ
ระบาดของโรคเอดส์ วัณโรค มาลาเรียและโรคเขตร้อน 
และต่อสู้กับเช้ือไวรัสตับอักเสบ โรคที่เกิดจากนํ้า 
และโรคติดต่ออื่นๆ”

คําแนะนําเพิ่มเติมสามารถดูได้ใน WBCSD’S Measuring 
Socio-Economic Impact Guide for Business 
(คู่มือการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
สําหรับธุรกิจของ WBCSD)  

ตัวอย่าง:
การวิจัยและพัฒนา 
การผลิต ค่าการตลาด 
(จ่ายไปเท่าไหร่)

ตัวอย่าง:
เม็ดกรองนํ้า (การอธิบาย
เชิงคุณภาพของการดําเนินงาน
ด้านการตลาดและ
การกระจายสินค้า)

ตัวอย่าง:
จํานวนเม็ดที่ขายได้ 
(จํานวนการขายและ
ข้อมูลประชากรที่เกี่ยวกับ
ผู้บริโภคที่ซ้ือเม็ดกรองนํ้า)

ตัวอย่าง:
ปริมาณนํ้ากรอง
ที่บริโภค (% ของ
นํ้าทัง้หมดที่บริโภค)

ตัวอย่าง:
ลดการเกิดโรค
ที่เกิดจากนํ้า 
(% ลดลงเทียบกับ
ก่อนการขาย)

เลือกตัวช้ีวัดและรวบรวมข้อมูล



เมื่อทาํงานตามสามขัน้ตอนในขัน้ตอนที่ 2 โปรดทราบวา่การประเมิน
ผลกระทบและการกําหนดลาํดบัความสําคัญไมไ่ดเ้ปน็
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์แตต่อ้งใช้ความรู้สึก
ในการตัดสิน ดว้ยเหตน้ีุ จงึแนะนําใหเ้อกสารที่ใช้
ในกระบวนการน้ีตอ้งมีความโปรง่ใส และขอแนะนํา
ใหป้ฏบัิตสิามขัน้ตอนนีซ้ํ้าเปน็ระยะๆเช่น ปีละครัง้ 
เพื่อตดิตามผลกระทบและลาํดบัความสาํคญั
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างตอ่เนื่อง หากบรษิทั
มีระบบในการประเมนิผลกระทบและ
ระบุลําดับความสาํคญัอยู่แลว้ 
บรษิทัจะไดป้ระโยชนจ์ากการใช้ SDGs 
ซ่ึงเปน็กรอบการทาํงานที่ครอบคลมุและ
บูรณาการการปฏิบติัสามขัน้ตอนไวอ้ยู่ในกระบวนการประเมนิ 
ท้ายที่สดุ ลาํดบัความสําคัญที่กําหนดไว้ในขัน้ตอนนี้
มีความสาํคญัเปน็อันดบัแรกตามที่กาํหนดโดย
ความรับผิดชอบพืน้ฐานตามที่ไดอ้ธบิายไวใ้นขัน้ตอนที่ 1

 

ในกรณนีีต้วัช้ีวดัที่เหมาะสมคอื “ยอดรวมและเปอรเ์ซน็ต์
ของการเพกิถอนพืน้ที่ที่มปัีญหาขาดแคลนนํ้า” 
อยา่งไรกต็าม ปรมิาณนํ้าที่บรษิทัใช้ไมไ่ดเ้ปน็ตวัวดั
ผลกระทบตอ่ชุมชนและระบบนเิวศเทา่นัน้ 
ตวัช้ีวดัดา้นคณุภาพน้ํายงัเปน็สิ่งสาํคญั
เพราะแสดงถงึผลกระทบของบรษิทั
ที่มตีอ่ปรมิาณนํ้าที่สามารถใช้ไดส้าํหรบัทกุคน 
ในการกาํหนดตวัช้ีวัดคณุภาพนํ้า บรษิทัสามารถ
ใช้คูม่อืระดบัโลก (เช่น คูม่อืของ WHO) หรอื
เกณฑม์าตรฐานที่กาํหนดโดยอุตสาหกรรม 
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงมาตรฐานคณุภาพนํ้า
ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากล บรษิทัสามารถ
เลอืกตวัช้ีวดั "รอ้ยละของส่ิงอาํนวยความสะดวก
ที่เปน็ไปตามมาตรฐานคณุภาพนํ้าที่เกี่ยวขอ้ง" 
นอกจากนีย้งัอาจเลอืกตวัช้ีวดัอื่นๆ ที่ช่วยประเมนิ
ผลกระทบตอ่สทิธขิองมนุษยท์ี่เกดิจากนํ้า เช่น 
ตวัช้ีวดัที่เกี่ยวขอ้งกบัการมนีํ้าใช้ การเขา้ถงึนํ้า 
หรอืความสามารถในการจา่ยเพื่อใหม้นีํ้าใช้

ตวัช้ีวดัเหล่านีจ้ะช่วยใหบ้รษิทัเหน็ภาพที่สมบูรณม์ากขึน้
เกี่ยวกบัการพึ่งพงิและผลกระทบของโรงงาน
ที่มตีอ่แหล่งนํ้าในทอ้งถิ่น

 

แบบพิธีของทุนทางธรรมชาติ (The Natural Capital Protocol: 
NCP) และแบบพิธขีองทนุทางสังคม (Social Capital Protocol: SCP) 
ท่ีอยูร่ะหวา่งการพัฒนาในช่วงเวลาของการตีพมิพเ์ปน็การเปลี่ยน
การประเมินผลกระทบจากระดบัการเจรจาของผู้มสีว่นไดส่้วนเสยี
ไปยงัการวัดที่ต้องอาศยัเครื่องมอื ในนามของกลุ่มทุนธรรมชาต ิ
(Natural Capital Coalition: NCC) WBCSD และผูเ้ช่ียวชาญจาก
หลากหลายสาขาวชิาเปน็ผูน้าํในการพฒันา แบบพิธขีองทนุ
ทางธรรมชาติ การเรยีกร้องความร่วมมอืเพ่ือพฒันา
แบบพธีิของทนุทางสังคมนําโดย WBCSD และพันธมติร

แบบพธีิของทนุทางธรรมชาตแิละแบบพธิขีองทุนทางสงัคม
มุง่มั่นท่ีจะเปน็กรอบมาตรฐานสาํหรบัธุรกิจในการวัด
และประเมนิผลกระทบต่อทนุทางธรรมชาตแิละสังคมตามลําดบั 
และเมื่อไดถ้กูเผยแพร่แลว้จะสามารถใช้เปน็
แนวทางโดยละเอียดสาํหรบัองค์ประกอบ
ท่ีได้อธบิายไวใ้นขัน้ตอนนี้
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กําหนดลําดับความสําคัญ

ตัวอย่างของ
การเลือกตัวช้ีวัด
พจิารณาบริษทัการผลิตระดับโลกที่ใช้น้ําในกระบวนการผลิต 
บรษิทัมโีรงงานหลายแห่งซ่ึงบางแหง่ตัง้อยู่ใน
พืน้ท่ียากจนและแห้งแล้ง เมื่อบริษัทคาํนึงถงึการ
พึ่งพาและผลกระทบตอ่นํ้า ก่อนอื่นจะตอ้งประเมนิวา่
โรงงานของตนโรงงานใด (หรือผู้จดัหาผลิตภณัฑ์
และบริการหลัก) ตัง้อยูใ่นภูมภิาคที่ขาดแคลนน้ํา 
ซ่ึงสามารถทาํไดโ้ดยใช้เครื่องมอืการทาํแผนที่
ความเสี่ยงด้านน้ํา เช่น เครื่องมือ Global Water Tool 
ของ WBCSD, เครื่องมือแสดงแผนที่ลุ่มนํ้า (WRI's Aquaduct) 
หรือ เครื่องมือวินิจฉัยความเสี่ยงด้านนํ้า 
(WWF-DEG Water Risk Filter)

รายการตวัช้ีวดัออนไลนข์อง SDG Compass ใหข้้อมูล
เกี่ยวกบัตวัช้ีวัดที่ใช้กนัทั่วไปดา้นนํ้าและสุขอนามยั 
รวมถึงคู่มือแนวทางการเปิดเผยข้อมูลด้านนํ้า
ขององค์กรที่จัดทาํข้ึนโดย CEO Water Mandate 
ซ่ึงเนน้ถงึความซับซ้อนและธรรมชาติ
ทางสังคมของแหล่งนํ้า

ตอนนี้บริษัทควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบ
เชิงลบและเชิงบวกในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้น
ต่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน การดําเนินการต่อไปคือ การกําหนด
ลําดับความสําคัญของ SDGs เกณฑ์แบบคร่าวๆ
ดังต่อไปนี้สามารถ ช่วยในกระบวนการนี้ได้

- พจิารณาขนาด ความรุนแรง และความเปน็ไปไดข้องผลกระทบเชิงลบ
ในปัจจุบนัและที่อาจเกดิขึน้ ความสาํคญัของผลกระทบดงักลา่ว
ต่อผูม้สีว่นไดส่้วนเสยีหลักและโอกาสในการเสรมิสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนัผา่นการใช้ทรัพยากร
อยา่งมปีระสทิธิภาพ ข้อพิจารณาเพิ่มเตมิประกอบดว้ย
ความเปน็ไปได้ที่กฎระเบยีบใหม ่มาตรฐาน การที่ตลาดขาดแคลน 
(วัสดหุรือแรงงาน) การหยุดชะงกัของหว่งโซ่อุปทาน ความกดดัน
ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย หรอืการเปลี่ยนแปลงพลวัตของตลาดท่ีผา่นมา 
อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อตน้ทุนหรอืความเสี่ยงของบรษิทัได้

- ประเมินโอกาสสําหรบับรษัิทที่จะเติบโต
หรือไดรั้บประโยชนจ์ากผลกระทบเชิงบวก
ในปัจจุบนัหรอืที่อาจเกดิข้ึนตอ่ SDGs ซ่ึงอาจรวมถึง
โอกาสในการคิดคน้พฒันาผลิตภัณฑแ์ละทางออกใหม่ๆ  
หรือกาํหนดกลุม่ตลาดเป้าหมายใหม่ๆ

แบบพิธีของทุนทางสังคม
และธรรมชาติ
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ขัน้ตอนที่ 3
กําหนด
เป้าหมาย

การกําหนดเป้าหมายสร้างขึ้นโดยตรงจากผลลัพธ์
จากการประเมินผลกระทบและการจัดลําดับ
ความสําคัญในขัน้ตอนที่ 2 และเป็นสิ่งสําคัญ
ในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดี

การกําหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืนที่
เฉพาะเจาะจง วัดได้ และเป็นไปได้ในเวลา
ที่กําหนดกําลังเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น 
เพราะจะช่วยสนับสนุนความสําคัญร่วมกัน 
และขับเคลื่อนประสิทธิภาพทัว่ทัง้องค์กร

จากความสอดคล้องกับ SDGs บริษัทสามารถ
กําหนดเป้าหมายที่มีความหมายมากขึ้น
และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความมุ่งมัน่
ในการพัฒนาที่ยัง่ยืน

ขัน้ตอนนี้เกี่ยวกับการตัง้เป้าหมาย
ซ่ึงประกอบด้วยสี่ขัน้ตอนปฏิบัติ ดังนี้

กําหนดขอบเขตของ
เป้าหมายและเลือก KPIs 

กําหนดบรรทัดฐานและ
เลือกประเภทเป้าหมาย
กําหนดระดับความทะเยอทะยาน

ประกาศความมุ่งมัน่
ต่อ SDGs 



 

การเลือกตัวช้ีวัดผลงานหลัก (KPIs) เปน็ขัน้ตอนสําคัญ
ในการกําหนดเป้าหมายที่สามารถใช้เปน็พื้นฐาน
ในการขับเคลื่อน การติดตาม และการสื่อสารความก้าวหน้า 
บางบริษัทกําหนดเป้าหมายอย่างกว้างๆ หรือคลุมเครือ
ที่ไม่ทําให้สามารถวัดความก้าวหน้าได้ เช่น 
ความทะเยอทะยานที่จะเปน็ "องค์กรที่ไม่ปล่อยคาร์บอน" 
โดยไม่มีการกําหนดขอบเขตเป้าหมายหรือขีดจํากัดเวลาอย่างชัดเจน 
ในกรณีนี้ คําแนะนําคือการเลือก KPI หลายตัวซ่ึง
แต่ละตัวเปน็พื้นฐานสําหรับเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง 
วัดได้ และเปน็ไปได้ในเวลาที่กําหนด

จุดเริ่มต้นที่เหมาะสมสําหรับการเลือก KPI 
คือตัวช้ีวัดที่ใช้ในการประเมินผลกระทบ
ดังที่ได้อธิบายไว้ในขัน้ตอนที่ 2 'เลือกตัวช้ีวัด
ทางธุรกิจและรวบรวมข้อมูล' ในแต่ละลําดับ
ความสําคัญบริษัทสามารถจํากัดการคัดเลือก
ให้เหลือตัวช้ีวัดเพียงไม่กี่ตัวซ่ึงอธิบายถึงผลกระทบ
ที่มีต่อหัวข้อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เปน็ปัญหา

เมื่อใดก็ตามที่เปน็ไปได้ บริษัทควรเลือก KPI 
ที่จัดการผลกระทบหรือผลลัพธ์ของกิจกรรมโดยตรง 
สําหรับบางเป้าหมายอาจเปน็เรื่องยาก
หรือเปน็ไปไม่ได้เนื่องจากขาดข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องและพร้อมใช้งาน ในกรณีเช่นนี้ 
ให้เลือก KPIs ซ่ึงอาจถือเปน็ 'ตัวแทนสําหรับผลกระทบ' 
ยกตัวอย่างเช่น เพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากร 
เช่น ทุน บริษัทอาจจะลงทุนในกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง 
เช่น การฝึกอบรมที่บริษัทตัง้ใจจะทํา

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคือถ้าเปน็ไปได้บริษัทควรเลือกตัวช้ีวัด
ที่ใช้ทั่วไปเปน็ KPI การทําเช่นนี้จะทําให้การรวบรวม
และเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างบริษัททําได้ง่ายขึ้น 
ตามที่ได้อธิบายไว้ในขัน้ตอนที่ 2 เว็บไซต์: 
www.sdgcompass.org แสดงรายการออนไลน์
ของตัวช้ีวัดทางธุรกิจที่ใช้ทั่วไป
สําหรับแต่ละเป้าหมาย SDG

นอกเหนือจาก KPI ที่นํามาใช้ทั่วทัง้องค์กรและถูกสื่อสารไปสู่ภายนอกแล้ว 
อาจจะเปน็ประโยชน์ที่จะระบุตัวช้ีวัดเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้บางส่วน
ของธุรกิจสามารถติดตามความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายได้
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กำหนดขอบเขตเป้าหมายและเลือก KPIs

ขอแนะนําว่าขอบเขตของเป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน
ของบริษัทจะถูกแนะนําโดยลําดับความสําคัญ
เชิงกลยุทธ์ที่ระบุไว้ในขัน้ตอนที่ 2 ซ่ึงจะช่วยให้มัน่ใจ
ได้ว่าเป้าหมายของบริษัทจะรวมถึงโอกาสที่จะให้
การสนับสนุนในเชิงบวกต่อ SDGs รวมถึง 
ลดผลกระทบเชิงลบในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้น 
ในทํานองเดียวกัน จะช่วยให้แน่ใจได้ว่าเป้าหมาย
ไม่เพียงแต่ครอบคลุมการดําเนินงานของบริษัท 
แต่ยังสร้างโอกาสในการปรับปรุงห่วงโซ่คุณค่าทัง้หมด

หลายปีที่ผ่านมา หลายบริษัทได้กําหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ เช่น การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ตลอดจนการใช้นํ้าและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ 
อย่างไรก็ตาม การกําหนดเป้าหมายเกี่ยวข้องกับมิติทางสังคม
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น การขจัดความยากจน
และการต่อต้านการทุจริตยังมีอยู่น้อย เนื่องจากปัญหา
ดังกล่าวอาจเปน็สิ่งที่ท้าทายมากขึ้นในการติดตาม
และวัดผลความสําเร็จ หากไม่คํานึงถึงความท้าทาย
เกี่ยวกับวิธีการเหล่านี้ คําแนะนําสําหรับบริษัท
คือ การกําหนดเป้าหมายที่ครอบคลุมความสําคัญทัง้หมด
ที่ถูกกําหนดไว้ในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมของการพัฒนาที่ยั่งยืน



 – ช่วงเวลาหนึ่ง: ยกตัวอย่างเช่น อาจมีเป้าหมาย
เพื่อเพิ่มจํานวนสตรีในคณะกรรมการบริษัท 40% 
เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2563 เทียบกับระดับพื้นฐาน
ที่กําหนดไว้เมื่อปลายปี 2556;

 – ระยะเวลาหนึ่ง: ยกตัวอย่างเช่น บริษัทสามารถ
กําหนดเป้าหมายเพื่อลดการใช้นํ้าโดยเฉลี่ย
ในช่วงระยะเวลาสามปีนับจากปี ค.ศ. 2018 ถึง 2020 
ได้ 50% เมื่อเทียบกับการใช้นํ้าเฉลี่ย
ในช่วงปี พ.ศ. 2549-2551 ซ่ึงจะช่วยลดผลกระทบ
ที่อาจเกิดจากความแปรปรวนระยะสัน้

วิธีที่บริษัทกําหนดบรรทัดฐานอาจมีผลกระทบ
อย่างเปน็ได้ชัดต่อโอกาสในการบรรลุเป้าหมาย 
จึงขอแนะนําให้มีความโปร่งใสเกี่ยวกับวิธีการ
และเหตุผลในการเลือกบรรทัดฐาน

เพื่อที่จะตรวจสอบความคืบหน้าได้อย่างถูกต้องจําเปน็ที่จะต้องคํานึง
ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อความสมํ่าเสมอและ
ความเกี่ยวข้องของข้อมูลที่ถูกรายงาน เช่น การควบรวมกิจการ 
การเข้าซ้ือกิจการ และการถอนการลงทุน หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว 
บริษัทควรคํานวณบรรทัดฐานใหม่

บริษัทควรตัดสินใจเลือกประเภทของเป้าหมายที่ต้องการ 
โดยทั่วไปเป้าหมายจะแบ่งออกเปน็
หนึ่งในสองประเภท ดังนี้
 – เป้าหมายสัมบูรณ์ (Absolute Goals) ที่คํานึงถึงเฉพาะ KPI เท่านัน้ 
ยกตัวอย่างเช่น ลดจํานวนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
และสุขภาพลง 30% ภายในปี 2563 นับจากปี 2558

 

 – เป้าหมายสัมพัทธ์ (Relative Goals) ซ่ึงใช้ในการเปรียบเทียบ KPI 
กับหน่วยของผลผลิต เช่น ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
ขององค์กรต่อหน่วยของยอดขายของบริษัทลง 25% 
ภายในปี 2561 นับจากปี 2557

 

เป้าหมายสัมบูรณ์บ่งบอกถึงผลกระทบที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นต่อสังคมได้ดีที่สุด แต่ไม่ได้คํานึงถึง
การเติบโตหรือถดถอยของบริษัท เป้าหมายสัมพัทธ์
ในทางตรงกันข้ามจะวัดผลการดําเนินงานของบริษัทต่อหน่วย
ของผลผลิตได้แม่นยํายิ่งขึ้น แต่ผลกระทบที่เป้าหมาย
จะไม่แน่นอน เป้าหมายทัง้สองแบบไม่ทําให้มองเห็น
ภาพที่สมบูรณ์ ดังนัน้ข้อเสนอแนะคือการบอกเล่าเรื่องราว
ของผลกระทบที่บริษัทต้องการจะบรรลุ

การตัดสินใจเกี่ยวกับความทะเยอทะยานจะมีผลกระทบต่อช่ือเสียง 
และผู้นําในอุตสาหกรรมสร้างแรงกดดันต่อบริษัทอื่น
เพื่อก้าวให้ทัน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าบริษัทรายหนึ่ง
มุ่งมั่นที่จะจ่ายค่าจ้างที่เพียงพอต่อการดํารงชีวิต
สําหรับพนักงานทุกคน บริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน
จะต้องปฏิบัติตามหรือถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

ในการนี้ บริษัทช้ันนําเพิ่งเริ่มใช้แนวทาง 'นอก-ใน' 
เพื่อการตัง้เป้าหมายมากขึ้น แนวทางนี้กําลังได้รับแรงฉุด
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจาก
บริษัทมุ่งมั่นที่จะตัง้เป้าหมาย ‘ฐานวิทยาศาสตร์’ 
และกําลังเกิดขึ้นในด้านอื่นๆ ด้วยเช่นกัน

SDGs แสดงถึงความเห็นพ้องทางการเมืองที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
เกี่ยวกับระดับความก้าวหน้าที่ต้องการในระดับโลก
และเปน็โอกาสสําหรับบริษัทที่จะใช้วิธีการเดียวกัน
สําหรับหลากหลายรูปแบบของความท้าทาย
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ซ่ึงหมายถึงการกําหนด
ระดับความทะเยอทะยานให้กับบริษัท
ตามความปรารถนาของ SDG และการกําหนด
ส่วนแบ่งที่เหมาะสมสําหรับบริษัทโดยขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรม 
ที่ตัง้ทางภูมิศาสตร์ และขนาด แม้จะมีความท้าทาย
เกี่ยวกับระเบียบวิธีการที่เกิดขึ้นก็ตาม แนวทาง 'นอก-ใน' 
ที่หลากหลายสําหรับการตัง้เป้าหมาย ที่สอดคล้องกับ SDGs 
อาจช่วยกําหนดความเปน็ผู้นําด้านความยั่งยืน
ขององค์กรได้ในหลายปีข้างหน้า

การตัดสินใจถึงระดับความทะเยอทะยานของบริษัทมีพื้นฐานเช่ือมโยง
กับการกําหนดระยะเวลาสําหรับการบรรลุเป้าหมายมีการถกเถียงกัน
ในการกําหนดระยะเวลาให้พอที่จะตัง้เป้าหมาย ซ่ึงเปน็จุดเปลี่ยนที่สําคัญ
สําหรับอุตสาหกรรมเพื่อสร้างอนาคตที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัด
จากความเปน็จริงในปัจจุบัน การทําให้ระยะเวลายาวนาน
พอที่จะช่วยให้สามารถสื่อสารได้ดีขึ้น – ยกตัวอย่างเช่น 
เป้าหมายของการจัดหาแหล่งพลังงานหมุนเวียน
ให้ได้ 100% ของการใช้พลังงานของบริษัท
ภายในปีพ. ศ. 2573 มีแนวโน้มสร้างแรงบันดาลใจ
และส่งผลกระทบต่อเป้าหมายได้มากกว่าเป้าหมาย 
‘พลังงานทดแทน 75% ภายในปี พ.ศ. 2568’ 
การชดเชยคือระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นความรับผิดชอบ
ในการบรรลุเป้าหมายจะลดลง ดังนัน้หาก 
บริษัทกําหนดเป้าหมายระยะยาวที่สอดคล้องกับระยะเวลา 15 ปี
ของ SDGs บริษัทจําเปน็ต้องกําหนดเป้าหมาย
ระยะสัน้ / ระยะกลางหรือเป้าหมายสําคัญๆ ด้วยเช่นกัน
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ขัน้ตอนที่ 3
กําหนด
เป้าหมาย

กําหนดบรรทัดฐานและ
เลือกประเภทเป้าหมาย
สิ่งสําคัญคือต้องกําหนดบรรทัดฐาน
สําหรับแต่ละเป้าหมาย กระบวนการนี้เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการประเมินผลกระทบที่สรุปไว้ในขัน้ตอนที่ 2
บรรทัดฐานสามารถเช่ือมโยงดังต่อไปนี้

กําหนดระดับของความทะเยอทะยาน

ขอแนะนําให้พิจารณาระดับความทะเยอทะยานของบริษัท
เกี่ยวกับเป้าหมายและการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทัง้ภายในและภายนอกเพื่อเป็นแนวทาง 
เป้าหมายที่ทะเยอทะยานมีแนวโน้มที่จะขับเคลื่อน
ผลกระทบที่ใหญ่กว่าและผลงานที่ดีกว่า
เป้าหมายที่เจียมเนื้อเจียมตัว ด้วยการตัง้ค่าเป้าหมาย
ให้สูงกว่าผลงานที่คาดการณ์ไว้เมื่อเทียบกับบรรทัดพื้นฐาน 
และด้วยการกําหนดเป้าหมายที่ไม่มีใครรู้วิธีการบรรลุเป้าหมาย 
อย่างแน่นอนบริษัทจะกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม
และสร้างแรงจูงใจให้กับความคิดสร้างสรรค์

ตามธรรมเนียม บริษัทตัง้ค่าความทะเยอทะยานของตนเอง
โดยการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในปัจจุบันและในอดีต 
การคาดการณ์แนวโน้มและสถานการณ์และการเปรียบเทียบ
กับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน อย่างไรก็ตามผลกระทบ
โดยรวมของเป้าหมายดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะจัดการความท้าทาย
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมทั่วโลกได้อย่างเต็มที่
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– เปรียบเทียบกับประสิทธิภาพการดําเนินงานและ
เป้าหมายของธุรกิจอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
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ในการดําเนินการ: การปรับใช้แนวทางการตัง้เป้าหมาย

แนวทางใน-นอก แนวทางนอก-ใน
แนวทางที่มุ่งน้นภายในในปัจจุบันเพื่อการตัง้เป้าหมายไม่เพียงพอในการตอบสนอง
ความต้องการของโลก

เมื่อพิจารณาจากสิ่งที่ต้องการจากภายนอกจากมุมมองทัว่โลกและการกําหนดเป้าหมาย
ตามนัน้ ธุรกิจจะช่วยลดช่องว่างระหว่างประสิทธิภาพการดําเนินงานในปัจจุบันและ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานที่ต้องการ
SDGs เป็นตัวแทนของความเห็นพ้องทางการเมืองที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเกี่ยวกับ
ระดับความก้าวหน้าที่ต้องการในระดับโลก

ผลกระทบรวมของเป้าหมาย
ทางธุรกิจในปัจจุบัน

เป้าหมายทางธุรกิจ:

จากข้อมูลในอดีต แนวโน้มใน
ปัจจุบัน และประมาณการในอนาคต
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท 

ช่องว่างของประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน

มีช่องว่างระหว่างประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของธุรกิจ
ในปัจจุบันและประสิทธิภาพ
การดําเนินงานที่ต้องการ

เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของโลก

ความต้องการ
ของโลกและสังคม
เป้าหมายทางธุรกิจ:

– ตัง้อยู่บนพื้นฐานความต้องการ
ภายนอกทัง้ทางสังคมและโลก
– ขึ้นอยู่กับวิทยาศาสตร์

และข้อมูลภายนอก
– เปรียบเทียบกับความต้องการ

ของสังคมที่ธุรกิจสามารถ
ตอบสนองได้

การริเริ่มการตัง้เป้าหมาย
การริเริ่มท่ีเพิ่มขึน้เรื่อยๆ เพื่อสง่เสรมิ
และสนับสนนุแนวทาง ‘นอก-ใน’ 
เพื่อการตัง้เป้าหมายทางธุรกิจ ไดแ้ก่
Science Based Targets Initative จากโครงการเปิดเผย
ขอ้มูลคารบ์อนไดออกไซด ์(Carbon Disclosure Project: CDP) 
สถาบันทรัพยากรโลก (World Resources Institute: WRI) 
องค์การกองทนุสัตวป่์าโลกสากล (World Wide Fund for Nature: 
WWF) และข้อตกลงโลกแหง่สหประชาชาต ิ(UN Global Compact) 
ซ่ึงกําลังพฒันาเครื่องมอืและวิธีการสาํหรบับริษทัตา่งๆ 
ในการกําหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกบัหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
ท่ีว่าอุณหภูมโิลกไม่ควรสงูข้ึนมากกวา่ 2 องศาเซลเซียส

WBCSD’s Action 2020 ซ่ึงกาํหนดวาระเพ่ือใหธุ้รกจิดาํเนินงาน
ในด้านการพัฒนาที่ยั่งยนืไปจนถงึปี พ.ศ. 2563 และต่อๆ ไป 
WBCSD’s Action 2020 กําหนดเป้าหมายทางสงัคม 
'สิ่งท่ีสงัคมจําเปน็ต้องม'ี และประมาณ 9 ดา้นที่สาํคัญ 
ซ่ึงข้ึนอยูกั่บการทบทวนทางวทิยาศาสตร์ที่จดัทาํโดย 
Stockholm Resilience Center

นอกจากนี ้ยงัมีแรงบันดาลใจท่ีสามารถดไูดใ้นฐานขอ้มูลออนไลน์
สาํหรบัเป้าหมายทางธุรกจิและเป้าหมายอื่นๆ ได้แก่

เว็บไซต์ของสหประชาชาตซ่ึิงประกอบด้วยความมุ่งมั่นของ
ภาครัฐต่อเป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยนื
และเป้าหมายยอ่ยท่ีถูกประกาศไว้โดยบริษทั
PivotGoals โดย Winston Eco-Strategies ซ่ึงจะช่วยให้ผูใ้ช้
สามารถเรยีกดเูป้าหมายหลักและเป้าหมายยอ่ย
ท่ีกาํหนดโดย 500 บรษัิททั่วโลก

Future-Fit Benchmarks ที่พัฒนาขึน้โดย 
Natural Step ซ่ึงระบุชุดเป้าหมาย 'สมับูรณ์' ซ่ึงอิง
กับวิทยาศาสตรธ์รรมชาตแิละสงัคม และทกุบรษิทัต้อง
มุง่มั่นในการไปถงึโดยไม่คํานงึ
ถึงผลติภณัฑแ์ละบริการของบริษทั
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ประกาศความมุ่งมัน่ต่อ SDGs

ขัน้ตอนที่ 3
กําหนด
เป้าหมาย

การทําให้สาธารณะรับทราบเป้าหมายทัง้หมด
หรืออาจจะแค่บางส่วนของบริษัทสามารถ
เป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากเป็นการแสดงออกถึงความปรารถนา
ของบริษัทในการพัฒนาที่ยัง่ยืน การทําเช่นนี้
อาจสร้างแรงบันดาลใจและดึงดูดพนักงานและ
คู่ค้าทางธุรกิจให้มีส่วนร่วม และเป็นข้อมูลที่ดี
ในการเจรจากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ประโยชนข์องการประกาศเป้าหมายหลกัและเป้าหมายย่อย
ใหส้าธารณะรับทราบ ควรถูกพิจารณาเทยีบ
กับความเสี่ยงที่อาจเกดิข้ึนจากการวพิากษวิ์จารณ์
หากบริษัทไมส่ามารถบรรลเุป้าหมายไดต้ามเวลาที่กาํหนดไว ้
ได้ในการจดัการความเสี่ยงนีบ้รษิทัจะไดร้บัประโยชน์
จากการส่ือสารอยา่งสม่ําเสมอและโปรง่ใสเกี่ยวกบัความพยายาม 
ความคืบหน้า และความทา้ทายที่ต้องเผชิญ

บรษิทัสามารถประกาศเป้าหมายที่สอดคล้องกับ SDGs 
ในเว็บไซต์สหประชาชาตท่ีิ www.business.un.org 
รวมถึงขอ้กําหนดดา้นความโปรง่ใสในรูปแบบของคํามั่น
ท่ีจะสื่อสารเปน็ประจาํทกุปี โดยใช้ช่องทางรายงานความยั่งยืน
หรือเปน็การรายงานแบบบูรณาการท่ีครอบคลุมด้านเศรษฐกจิ สังคม 
และสิ่งแวดลอ้ม (sustainability or integrated reporting) – 
เกี่ยวกบัความคบืหนา้ในการบรรลุเป้าหมายของบรษิทั
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ขัน้ตอนที่ 4
การบูรณาการ

จากผลลัพธ์ของการตัง้เป้าหมาย บริษัทจะได้ระบุ KPI 
ที่เฉพาะเจาะจงและตัง้เป้าหมายสําหรับ
แต่ละลําดับความสําคัญเชิงกลยุทธ์ของบริษัท 
การบูรณาการความยัง่ยืนเข้ากับธุรกิจหลัก
และการฝังเป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน
ไว้ในหน้าที่เป็นพื้นฐานในการ
บรรลุเป้าหมายเหล่านี้

การบูรณาการความยัง่ยืน
มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง
ทุกด้านของธุรกิจหลัก
ของบริษัท รวมถึงผลิตภัณฑ์
และบริการต่างๆ กลุ่มลูกค้า 
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
การเลือกและการใช้วัตถุดิบ การขนส่ง
และเครือข่ายการจัดจําหน่าย 
และการสิ้นสุดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์

เพื่อติดตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน
หรือแก้ไขการเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นระบบ บริษัทกําลัง
ทํางานร่วมกับคู่ค้าเพื่อขยายผล
กระทบและการเข้าถึงเป้าหมายมากขึ้น

ในขัน้ตอนนี้ เราจะระบุวิธีที่บริษัทสามารถ
บูรณาการ SDGs ผ่านการดําเนินการ
ต่อไปนี้:

ยึดติดกับเป้าหมายความ
ยัง่ยืนภายในธุรกิจ

ปลูกฝังความยัง่ยืน
ในทุกภาคส่วน

มีส่วนร่วมในความร่วมมือ



เพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนถูกยึด
อย่างแน่นหนาภายในองค์กร มีหลักการสองประการ
ที่มีความสําคัญเปน็พิเศษ:

 

 – สร้างความเข้าใจร่วมกันว่าความก้าวหน้าเพื่อไปสู่เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนสามารถสร้างมูลค่าให้กับบริษัท 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารกรณีศึกษาของธุรกิจ
อย่างชัดเจน และวิธีการดําเนินงานเพื่อความก้าวหน้า
ไปยังเป้าหมายอื่นๆ ของธุรกิจ 

 – บูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าไป
ในการพิจารณาประสิทธิภาพการดําเนินงาน
และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทั่วทัง้องค์กร 
ด้วยการมีแรงจูงใจเพิ่มเติมเพื่อสะท้อนถึงบทบาท
เฉพาะหน้าที่หรือบุคคลจะมีส่วนช่วย
ในการบรรลุเป้าหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
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ขัน้ตอนที่ 4
การบูรณาการ

ยึดติดกับเป้าหมายความยัง่ยืนภายในธุรกิจ

ความเป็นผู้นําที่กระตือรือร้นของผู้บริหารและผู้จัดการอาวุโส 
ถือว่าเป็นกุญแจสู่ความสําเร็จของการเปลี่ยนแปลง
องค์กรที่สําคัญ สําหรับการบูรณาการเป้าหมาย
ด้านความยัง่ยืนของธุรกิจซ่ึงอาจทําให้
ทุกส่วนขององค์กรไม่สามารถเข้าใจมูลค่า
ของธุรกิจได้อย่างเต็มที่การนําของ
ผู้บังคับบัญชาจึงเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ยังมีการรับรู้ถึงบทบาทสําคัญที่คณะกรรมการบริษัท
มีต่อการบูรณาการความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์ในระยะยาว 
คณะกรรมการบริษัทสามารถมีบทบาทสําคัญ 
เช่น การบูรณาการเป้าหมายด้านความยั่งยืน
เข้ากับเกณฑ์การสรรหาและค่าตอบแทน
ของผู้บริหารระดับสูง

เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของบริษัทควรเปน็ส่วนหนึ่งที่สําคัญของเป้าหมายด้านการเงิน 
เป้าการดําเนินงานและกลยุทธ์ และเป้าหมายในระดับพื้นที่ 
เช่น การขายและผลผลิต ในท้ายที่สุดความทะเยอทะยาน
ด้านความยั่งยืนจะสะท้อนให้เห็นในวิสัยทัศน์พันธกิจ
และ/หรือเป้าประสงค์ของบริษัท และสิ่งเหล่านี้
จะเปน็พื้นฐานและสิ่งสําคัญที่ทําให้บริษัท
ประสบความสําเร็จด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต

เพื่อเปน็การแสดงตัวอย่างความเปน็ผู้นําในอุตสาหกรรมเฉพาะและ
ช่วยระบุโอกาสที่เปน็รูปธรรมสําหรับ บริษัทในการบรรลุเป้าหมาย 
SDGs ในขณะที่สร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ข้อตกลง
โลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) 
และ เคพีเอ็มจี (KPMG) ได้นํา SDG Industry Matrix 
มาใช้ใน 7 อุตสาหกรรม

ตัวอย่างอุตสาหกรรมเฉพาะ



การวิจัยและพัฒนา การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ระบุวัสดุทดแทนสําหรับสารเคมีที่ถูกระบุว่าเป็นอันตรายทัง้หมด

ในผลิตภัณฑ์ภายในปี 2559
 

 

 

หากเป็นไปได้ระบุและกําจัดสารเคมีอันตรายทัง้หมด
ในผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบที่หาซ้ือได้ภายในปี 2559

 

  

 

 

 

  

* สารเคมีที่เปน็อันตรายตามที่ระบุด้วยข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญทัง้ภายในและภายนอกซ่ึงนอกเหนือจากที่กฎหมายห้ามไว้
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แม้ว่าผู้เช่ียวชาญและทีมงานด้านความยัง่ยืนจะมีบทบาทสําคัญ
ในการบรรลุเป้าหมายด้านความยัง่ยืนของบริษัท การสนับสนุน
และความเป็นเจ้าของฟังก์ชันการทํางานขององค์กร 
เช่น การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาธุรกิจ 
การบริหารอุปทาน การดําเนินงาน 
และทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเป็นกุญแจสําคัญ
ในการปลูกฝังความยัง่ยืนในกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
วัฒนธรรมองค์กร และการดําเนินงาน

มันขึ้นอยู่กับลักษณะของบริษัทและเป้าหมายด้านความยั่งยืน 
หน้าที่บางอย่างอาจจะมีความสําคัญมากกว่าอย่างอื่น 
ยกตัวอย่างเช่น เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดหา
ผลิตภัณฑ์และบริการจะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากขึ้น 
หากเป้าหมายนัน้เปน็ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ในทุกกรณีความรับผิดชอบ
ของแต่ละบุคคลสําหรับความก้าวหน้าในแต่ละเป้าหมายหลัก
และเป้าหมายย่อยจะช่วยผลักดันให้ประสบความสําเร็จ

การปฏิบัติหลายแบบมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
ขององค์กรและการสนับสนุนการรวมธุรกิจจากการ
สร้างความตระหนักและการฝึกอบรมเพื่อใช้ความรู้
และแรงบันดาลใจในการเข้าถึงความสัมพันธ์กับ
ผู้เช่ียวชาญภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการใช้ดําเนินกลยุทธ์ของบริษัท
ในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทหลายแห่งได้จัดตัง้
สภาคณะกรรมการหรือคณะทํางานด้านความยั่งยืน
ที่มาจากหลายส่วน ในบางกรณี โครงสร้างการกํากับดูแล
อาจรวมถึงคณะกรรมการด้านความยั่งยืนในระดับผู้บริหาร 
การทําเช่นนี้ช่วยให้มีเวลาในการอภิปรายเชิงกลยุทธ์
เพื่อจัดลําดับความสําคัญด้านความยั่งยืน
ซ่ึงอาจเปน็ประโยชน์อย่างยิ่ง
ในช่วงเริ่มต้นของการรวมธุรกิจ

การดําเนินการ: การฝังเป้าหมายด้านความยัง่ยืนในองค์กร

วาระการบริหารงานองค์กร 2559

KPI: มีส่วนในการบรรลุเป้าหมายที่ 12 ของการพัฒนาที่ยั่งยืน
การลดปริมาณสารเคมีที่เปน็อันตรายทัง้หมดในผลิตภัณฑ์ภายในปี 2563

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบุและกําจัดสารเคมีอันตรายทัง้หมด
ถ้าเป็นไปได้ควรระบุทางเลือกภายในปี 2559

การปฏิบัติที่ได้รับมอบหมาย

วาระการบริหารฟังก์ช่ัน วาระการบริหารฟังก์ช่ัน

การปฏิบัติที่ได้รับมอบหมาย

เป้าหมายเฉพาะ เป้าหมายเฉพาะ

วิศวกรวิจัย
และพัฒนา

ระบุวัสดุทดแทนสําหรับสารเคมี
อันตรายที่ถูกระบุไว้ทัง้หมด

ในผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบ
ภายใต้ความรับผิดชอบ

ภายในปี 2559

ผู้ซ้ือ
ส่วนประกอบ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีอุปทาน
ทัง้หมดสอดคล้องกับนโยบาย
การจัดซ้ือสารเคมีอันตราย

ภายในปี 2559

ปลูกฝังความยัง่ยืนในทุกภาคส่วน



โดยทั่วไป บริษัทสามารถสร้างความร่วมมือได้อย่างน้อย 3 ประเภท ดังนี้ 

 – สําหรับความร่วมมือของห่วงโซ่คุณค่าภายในบริษัทเอง 
บริษัทสามารถใช้ห่วงโซ่คุณค่าของตน 
ในการรวมทักษะเพิ่มเติม เทคโนโลยี และทรัพยากร 
และนําเสนอทางออกใหม่สู่ตลาด

 – ความคิดริเริ่มของภาคอุตสาหกรรมที่รวมบริษัทช้ันนํา
ในอุตสาหกรรมหลายรายเข้าด้วยกันเพื่อที่จะ
ยกระดับมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติในอุตสาหกรรม
ทัง้หมดและเอาชนะความท้าทายร่วมกัน

 – ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาคส่วน 
ที่รัฐบาล ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคมร่วมมือกัน
เพื่อจัดการกับความท้าทายที่ซับซ้อน

SDGs สามารถช่วยทําให้เกิดพันธมิตรระหว่างบริษัทที่มีเป้าหมาย
และลําดับความสําคัญร่วมกันได้ การสร้างพันธมิตร
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัย
ความมุ่งมั่นในระดับสูงจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
องค์กรพันธมิตรควรมุ่งมั่นที่จะกําหนดเป้าหมายร่วมกัน 
ยกระดับขีดความสามารถหลัก ดําเนินโครงการที่ปราศจาก
การแทรกแซงทางการเมือง พัฒนาโครงสร้างการกํากับดูแลที่ชัดเจน 
สร้างกรอบการทํางานเพื่อติดตามตรวจสอบ มุ่งเน้นผลกระทบ 
คาดการณ์ความต้องการทรัพยากรในอนาคต 
และสร้างกระบวนการจัดการความรู้ สําหรับความร่วมมือใหม่
ขอแนะนําให้เริ่มต้นจากเล็กๆ แต่ต้องออกแบบให้สามารถขยายให้ใหญ่ขึ้นได้
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มีส่วนร่วมในความร่วมมือ

ขัน้ตอนที่ 4
การบูรณาการ

จากการสํารวจในปี 2557 พบว่า 90% ของกลุ่มตัวอย่าง
จาก 38,000 ผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้นําทางความคิด
เห็นพ้องกันว่าการตอบโจทย์ประเด็นด้านความยัง่ยืน
อย่างมีประสิทธิภาพไม่สามารถทําได้ด้วยคนๆ เดียว 
หรือองค์กรเดียว
การเห็นคุณค่าของการทํางานร่วมกัน ได้ถูกนํามาพิจารณา
ในการออกแบบ SDGs โดย SDG 17 จะกําหนดเป้าหมายต่างๆ 
สําหรับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน
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รัฐบาลหลายแห่ง หน่วยงานกํากับดูแลตลาด 
และตลาดหุ้น ได้ริเริ่มนโยบายการรายงานและ
ระเบียบข้อบังคับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา 
โดยมีอย่างน้อย 180 นโยบายระดับชาติ
และความคิดริเริ่มเกี่ยวกับ
การรายงานความยัง่ยืนอยู่ทัว่โลก 
และประมาณสองในสามนี้
มีผลบังคับใช้

ในปัจจุบันบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกส่วนใหญ่
เปิดเผยผลการดําเนินงานและผลกระทบ
ด้านความยัง่ยืนของตน โดย 93% 
จาก 250 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกรายงาน
ประสิทธิภาพด้านความยัง่ยืนของตน 
ซ่ึงสามารถดูได้จากรายงานผลการสํารวจ
ความรับผิดชอบขององค์กรในปี 2556 
ที่จัดทําโดย KPMG . 

ขัน้ตอนนี้จะแสดงการดําเนินการ
ที่จําเป็นในด้านการรายงาน
และการสื่อสาร: 

  การรายงานและการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ  

 
 27

  การสื่อสารเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ของ SDG  
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ขัน้ตอนที่ 5
การรายงานและ
การสื่อสาร

กว่าทศวรรษที่ผ่านมา การปฏิบัติเพื่อเปิดเผยข้อมูล
ความยัง่ยืนขององค์กรได้เพิ่มขึ้นอย่างมากตามที่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการข้อมูล การรายงานและ
สื่อสารเป็นสิ่งสําคัญต่อความก้าวหน้าของบริษัท
ด้าน SDGs อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าใจและ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

SDGs ทําให้การรายงานในระดับนี้มีความ
คาดหวังที่ชัดเจน เป้าหมายของ SDG 12.6 
เรียกร้องให้รัฐบาลต่างๆ ทัว่โลกสนับสนุน 
บริษัทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัท
ขนาดใหญ่และบริษัทข้ามชาติเพื่อนํา
แนวทางปฏิบัติอย่างยัง่ยืนมาใช้และ
บูรณาการข้อมูลความยัง่ยืน
ไว้ในรอบการรายงานผล



การรายงานที่มีประสิทธิภาพสร้างความไว้วางใจและสนับสนุน
การสร้างคุณค่าและเปน็เครื่องมือที่ทรงพลังในการกระตุ้น
การเปลี่ยนแปลงภายในและการตัดสินใจผ่านการจัดการ
ประสิทธิภาพแบบบูรณาการ ไม่น่าแปลกใจ
ที่โครงการ Reporting Matters ของ WBCSD 
ร่วมกับ Radley Yeldar 
แสดงให้เห็นว่าข้อมูลความยั่งยืน
มีความสําคัญมากขึ้นสําหรับการตัดสินใจ
ที่จะลงทุนอย่างถูกต้อง

คุณภาพของการเปิดเผยข้อมูลแตกต่างกันมากระหว่างผู้สื่อข่าวแต่ละคน 
แต่การวิจัยแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงโดยรวม 
การพัฒนามาตรฐานและระเบียบข้อบังคับเปน็หัวใจหลัก
เพื่อขับเคลื่อนแนวทางปฏิบัติด้านการเปิดเผยข้อมูลที่ดีขึ้น 
เนื่องจากความเข้าใจบทบาทของข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน
มีส่วนนําไปสู่ความสําเร็จอย่างต่อเนื่อง 

นอกเหนือจากการรายงานอย่างเปน็ทางการแล้ว บริษัทยังต้อง
ใช้ช่องทางต่างๆ เพื่อสื่อสารกลยุทธ์และผลการดําเนินงาน
ด้านความยั่งยืนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บริษัทขนาดใหญ่
และ SMEs จะได้ประโยชน์จากการรายงานและ
การสื่อสารต่อสาธารณชนถึงผลการดําเนินงาน
ของพวกเขาที่มีต่อ SDGs นอกจากนี้ เว็บไซต์ขององค์กร 
ช่องทางโซเชียลมีเดีย อีเว้นท์ ฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ 
การตลาดและการโฆษณา เปน็วิธีที่มีประสิทธิภาพ
ในการสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยปกติรายงานความยั่งยืนถูกมองว่าเปน็หนทางหนึ่ง
ในการสร้างความไว้วางใจและปรับปรุงช่ือเสียง 
แต่ในปัจจุบันได้กลายเปน็เครื่องมือเชิงกลยุทธ์
ที่ใช้เพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจอย่างยั่งยืน 
กระตุ้นการพัฒนาองค์กร ผลักดันให้เกิดผลงานที่ดีขึ้น 
ทําให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
และดึงดูดการลงทุน 

ในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2559 สหประชาชาติ
จะระบุตัวช้ีวัดที่เปน็สากลเพื่อวัดและ
ติดตามความก้าวหน้าด้าน SDGs

การปฏิวัติข้อมูลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจะได้รับประโยชน์
จากการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ภาคเอกชนสร้างข้อมูล
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ซ่ึงจะต้องมีข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น 
เปรียบเทียบได้มากขึ้น พร้อมใช้งานตามเวลาจริง 
และเปน็ไปตามมาตรฐานที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง 
ด้วยการนําเสนอรายการตัวช้ีวัดทางธุรกิจที่มีอยู่แล้ว
เพื่อเปรียบเทียบกับ SDG เว็บไซต์ SDG Compass 
(www.sdgcompass.org) ช่วยให้บริษัท
สามารถเริ่มต้นการดําเนินงานด้านนี้ได้อย่างรวดเร็ว

ภาคเอกชนจะมีบทบาทสําคัญในการบรรลุการปฏิวัตินี้ 
ไม่เพียงแต่เปน็ผู้ผลิตข้อมูลเท่านัน้ 
แต่ยังเปน็แหล่งเงินทุนและความคิดสร้างสรรค์
ที่จะช่วยในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางออกใหม่ๆ เพื่อรวบรวมวิเคราะห์
และแบ่งปันข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การรายงาน
และการสื่อสาร

ขัน้ตอนที่ 5

การพัฒนาระบบเพื่อบูรณาการการจัดการประเด็น
ด้านการพัฒนาที่ยัง่ยืนเข้ากับการตัดสินใจทางธุรกิจ
ในแต่ละวันเป็นสิ่งจําเป็นในการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่การรายงานที่มีความหมาย
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การที่องค์การสหประชาชาติ รัฐบาล และสถาบันวิจัย 
รวมตัวกันเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวช้ีวัดเหล่านี้
จะทําให้เกิดการปฏิวัติข้อมูลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(ดูได้จาก www.undatarevolution.org) 
ซ่ึงหมายถึงการให้ข้อมูลที่มีคุณภาพสูง
ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้เกิด
การตัดสินใจที่ดีขึ้น

การปฏิวัติข้อมูล



อิทธิพล
ต่อการตัดสินใจ

และการประเมินผล
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

ตัวอย่าง
 การอุปโภคบริโภคนํ้าใน

ห่วงโซ่อุปทาน (ตามที่ระบุโดย
การเปรียบเทียบห่วงโซ่คุณค่า

ของบริษัทต่อเป้าหมาย
ที่ 6 ของการพัฒนา
ที่ยั่งยืน - SDG 6) 

 
 

บริษัทสามารถเลือกใช้รูปแบบการรายงานและ
การติดต่อสื่อสารที่มีอยู่แล้ว หรือจัดทํารายงาน
หรือการสื่อสารต่างหากที่มีความกระชับมากขึ้น

ในขณะที่การรายงานความยั่งยืนได้มีการวิวัฒนาการ
ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา มีหลักการที่สําคัญจํานวนหนึ่งเกิดขึ้น 
ยกตัวอย่างเช่น GRI กําหนดหลักการ 10 ข้อสําหรับการรายงาน
ความยั่งยืน: การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริบทความยั่งยืน 
ความเปน็รูปธรรม ความสมบูรณ์ ความสมดุล สามารถเปรียบเทียบได้ 
ความถูกต้อง ทันเวลา ความชัดเจน และความน่าเช่ือถือ 
สิ่งเหล่านี้ช่วยให้บริษัทจัดทําข้อมูลที่มีคุณภาพสูง
ในประเด็นที่สําคัญและเปน็ประโยชน์สําหรับการรายงาน
ความยั่งยืนตลอดจนการสื่อสารในภาพรวม 
หลักการเหล่านี้มีความสําคัญและสามารถดําเนินการ
ได้ดีขึ้นสืบเนื่องจากการมี SDGs ยกตัวอย่างเช่น 
หลักการของ 'บริบทการพัฒนาอย่างยั่งยืน' 
ซ่ึงจะช้ีนําให้บริษัทนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การดําเนินงานในบริบทที่กว้างขึ้นของความยั่งยืน
และอ้างอิงถึงเงื่อนไขและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่กว้างขึ้น SDGs เปน็กรอบการดําเนินงาน
สําหรับบริษัทต่างๆ เพื่อที่จะเข้าใจบริบท
เรื่องความยั่งยืนของตนเอง

ในการผลักดันให้เกิดการรายงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
บริษัทควรเน้นการรายงานและการสื่อสารเกี่ยวกับประเด็นสําคัญๆ 
ที่เปน็รูปธรรม ซ่ึงสําหรับการรายงานความยั่งยืน
หมายถึงประเด็นที่สะท้อนถึงผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อม และสังคมอย่างมีนัยสําคัญ (ตามที่ได้ระบุไว้
ในขัน้ตอนที่ 2) ทัง้เชิงบวกและเชิงลบ ตลอดจนประเด็น
ที่มีอิทธิพลต่อการประเมินและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างมีนัยสําคัญ ซ่ึงถูกกําหนดโดย GRI G4 
Sustainability Reporting Guidelines, 2013
รายช่ือประเด็นสําคัญๆ ที่เปน็รูปธรรมของบริษัทมีแนวโน้ม
ที่จะรวมถึงลําดับความสําคัญเชิงกลยุทธ์ที่ถูกระบุไว้
ในผลลัพธ์ของขัน้ตอนที่ 2 บริษัทควรรายงาน
ผลการปฏิบัติงานทัง้เชิงบวกและเชิงลบ
ตามลําดับความสําคัญเหล่านี้ เพื่อให้แน่ใจว่า
รายงานจะครอบคลุมถึงวิธีการที่บริษัท
จะบรรลุเป้าหมายความรับผิดชอบพื้นฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับ SDGs วิธีการที่จะแก้ไขผลกระทบเชิงลบ
ต่อ SDGs และวิธีการใช้ประโยชน์จากความสามารถหลัก 
เทคโนโลยี และทางออกเพื่อมีส่วนนําไปสู่
ความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมาย SDGs

นอกจากนี้ รายงานที่มีประสิทธิภาพจะพิจารณาประเด็นปัญหา
ที่มีความสําคัญอย่างมากต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงหมายถึง
การตอบสนองต่อความสนใจที่สมเหตุสมผล ความกังวล และ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ตามที่อธิบายไว้ในขัน้ตอนที่ 2) 
ผ่านการดําเนินการและการตอบสนองต่อเป้าหมายหารพัฒนาที่ยั่งยืน
ของบริษัท แม้ว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนบางตัวอาจจะ
ไม่ได้ถูกระบุว่าเปน็ความสําคัญของบริษัทก็ตาม

ตารางเมทริกซ์เปน็วิธีที่มีประสิทธิภาพในการประเมินผลอย่างเปน็รูปธรรม
ในรายงาน โดยกําหนดความสําคัญ เช่น ขัน้ตอนที่ 2 
ในเรื่องเกี่ยวกับ "ความสําคัญของผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และสังคม" และ "อิทธิพลต่อการประเมินและ
การตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย" การจัดลําดับ
ความสําคัญไม่จําเปน็ต้องมีความสําคัญอย่างมาก
ในทัง้สองมุมมองที่ได้กล่าวไป จึงจะถือว่า
เปน็สิ่งสําคัญสําหรับการรายงาน

บริษัทสามารถใช้ความสามารถและการรับรองจากภายนอก
ที่เปน็กลางเพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือ
และคุณภาพของรายงาน

 ดูด้านล่างสําหรับตัวอย่างในการดําเนินการ
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การรายงานและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

เป็นเรื่องสําคัญที่บริษัทต้องใช้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับสากลสําหรับการรายงานความยัง่ยืน เช่น มาตรฐานที่
ครอบคลุมซ่ึงนําเสนอโดย GRI และ/หรือกลไกการรายงานระดับ
ปัญหา เช่น CDP และอื่นๆ ตัวอย่างกลไกการรายงานระดับ
ปัญหาอื่นๆ ได้แก่ หลักปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยกรอบ
การดําเนินงานในการรายงาน (UNGP Reporting Framework) 
และ กรอบการดําเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐานการเปิดเผย
ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (CDSB Framework) 
ภาพรวมของมาตรฐานและกรอบการดําเนินงานอื่นๆ สามารถดู
ได้จากเว็บไซต์ SDG Compass (www.sdgcompass.org)

การดําเนนิการ: การจดัลาํดบัความสาํคญัในการรายงาน SDG อยา่งเป็นรูปธรรม

ความสําคัญของ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และสังคม



The SDGs ถือได้ว่าเป็นสื่อกลางในการรายงาน 
ซ่ึงกรอบการดําเนินงานร่วมกันเพื่อการพัฒนา
ที่ยัง่ยืนอาจเป็นประโยชน์ในการออกแบบ
วิธีการจัดลําดับความสําคัญของการรายงาน
และประเภทของการเปิดเผยข้อมูล
ประสิทธิภาพการดําเนินงานที่บริษัทได้ทํา
การสื่อสารในหลายช่องทางเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การดําเนินงานด้านการพัฒนาที่ยัง่ยืน
หลายบริษัทได้รายงานและสื่อสารเกี่ยวกับหัวข้อภายใต้ SDGs 
เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการนํ้าอย่างยั่งยืน 
หรือการจ้างงาน และการมีงานทําที่ดี การปรับให้การรายงาน
และการสื่อสารของบริษัทสอดคล้องกับ SDGs 
คือการอภิปรายประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ในบริบทของความคาดหวังที่กําหนดโดย SDGs ร
วมถึงการเปิดเผยข้อมูลด้วยภาษาที่สอดคล้องกับ S
DGs เพื่อให้แน่ใจว่ามีการเจรจาไปในทิศทางเดียวกัน
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สําหรับแต่ละ SDG ที่เกี่ยวข้อง บริษัทสามารถ
เปิดเผยข้อมูล ดังนี้
 – ทําไม SDG จึงถูกระบุว่าเกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องอย่างไร 
(เช่น อธิบายขัน้ตอนการกําหนดลําดับความสําคัญของ SDG 
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

 – ผลกระทบที่สําคัญไม่ว่าจะเปน็ทางบวก
หรือทางลบของ SDG ที่เกี่ยวข้อง 

 – เป้าหมายของ SDG ที่เกี่ยวข้องและความก้าวหน้า
ในการบรรลุเป้าหมาย

 – กลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติเพื่อจัดการผลกระทบ
ที่เกี่ยวข้องกับ SDGs และเพื่อบรรลุ
เป้าหมายด้วยการบูรณาการธุรกิจ 
(เช่น คําอธิบายนโยบาย ระบบ 
และกระบวนการต่างๆ เช่น 
การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของกิจการ)

KPI และตัวช้ีวัดอื่นๆ ที่บริษัทกําหนดในกระบวนการประเมินผลกระทบ
และการกําหนดเป้าหมายตามที่ได้อธิบายในขัน้ตอนที่ 2 และขัน้ตอนที่ 3 
เปน็จุดเริ่มต้นที่สําคัญสําหรับการเลือกตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง
สําหรับการรายงาน สําหรับวัตถุประสงค์ในการรายงานและการสื่อสาร 
ตัวช้ีวัดเหล่านี้สามารถเสริมด้วยตัวช้ีวัดเพิ่มเติมได้ 
ซ่ึงสามารถเลือกทัง้สองแบบโดยใช้รายการตัวช้ีวัด
ทางธุรกิจที่มีอยู่เปรียบเทียบกับ SDGs 
ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้จาก www.sdgcompass.org 

นอกจากนี้ เพื่อให้สามารถรายงานเกี่ยวกับผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มด้อยโอกาส กลุ่มชายขอบ หรือกลุ่มเสี่ยง 
จึงควรใช้ตัวช้ีวัดที่สามารถแยกตามเกณฑ์
ทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น เพศ อายุ 
เช้ือชาติ เผ่าพันธ์ุ ความพิการ 
และลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริษัทที่เลือกที่จะจัดทํารายงาน SDG แบบแยกต่างหาก
สามารถจัดโครงสร้างและจัดระเบียบข้อมูลในรายงานตาม 
SDG ที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงจะนําทางผู้อ่านไปยังข้อมูลเกี่ยวกับ 
SDGs ที่มีความสําคัญ
กับพวกเขามากที่สุด

บริษัทที่บูรณาการข้อมูล SDGs เข้ากับประเภท
ของรายงานหรือการสื่อสารที่มีอยู่สามารถ
ใช้ภาพประกอบ เช่น รูปภาพสําหรับแต่ละ SDG 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเน้นข้อมูล SDG ที่เกี่ยวข้องให้เด่นชัด 
นอกจากนี้ยังสามารถเน้น SDGs ที่เกี่ยวข้อง
ให้เด่นชัดในสารบัญ ยกตัวอย่างเช่น บริษัทที่ใช้มาตรฐาน 
เช่น GRI เพื่อรายงานการมีส่วนร่วมต่อ SDGs สามารถเพิ่ม
คอลัมน์ลงในดัชนีเนื้อหา GRI โดยการเปรียบเทียบ
การเปิดเผยข้อมูลของ GRI ที่เกี่ยวข้อง
กับรายการ SDGs ที่เกี่ยวข้อง

SDGs บูรณาการประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
และทํางานร่วมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ 
ดังนัน้บริษัทต่างๆ จะได้รับประโยชน์จากการยอมรับ
และความเช่ือมโยงระหว่างองค์ประกอบเหล่านี้
ในรายงานและการสื่อสาร ยกตัวอย่างเช่น 
ประเด็นต่างๆ เช่น ความเท่าเทียมทางเพศ สุขภาพ 
หรือการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนและการผลิต
ที่เกี่ยวข้องกับ SDGs เป้าหมายอื่นๆ บริษัทอาจพบว่า
การอธิบายความก้าวหน้าในเรื่องหนึ่งอาจมีส่วน
ช่วยให้เกิดความก้าวหน้าในเรื่องอื่นด้วย 
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การสื่อสารประสิทธิภาพของ SDG

 
การรายงาน
และการสื่อสาร

ขัน้ตอนที่ 5
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SDG Compass ถูกพัฒนาโดย GRI the UN Global 
Compact และ the World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD) 
SDG Compass รวบรวมข้อเสนอแนะ
ที่ได้รับผ่านการปรึกษาหารือเป็นเวลา 3 ครัง้ 
จาก บริษัทต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา 
และองค์กรภาคประชาสังคมทัว่โลก
เกี่ยวกับ GRI 
GRI เปน็องค์กรอิสระระดับนานาชาติซ่ึงเปน็ผู้บุกเบิก
การรายงานความยั่งยืนขององค์กรตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 
ภารกิจของ GRI คือการให้อํานาจแก่ผู้มีอํานาจตัดสินใจ
ทั่วทุกแห่งผ่านมาตรฐานการรายงานความยั่งยืน
และเครือข่ายผู้มีส่วนได้เสียจากหลายฝ่าย
ในการดําเนินการเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจและโลกที่ยั่งยืนมากขึ้น  
www.globalreporting.org 

เกี่ยวกับ UN Global Compact 
UN Global Compact คือการเรียกร้องให้บริษัทต่างๆ ปรับกลยุทธ์
และการดําเนินการให้สอดคล้องกับหลักการสากลด้านสิทธิมนุษยชน 
แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต และดําเนินการต่างๆ 
ที่จะบรรลุเป้าหมายของสหประชาชาติ UN Global Compact 
เปน็ความคิดริเริ่มด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรที่ใหญ่ที่สุดในโลก
โดยมีบริษัทเข้าร่วมกว่า 8,000 บริษัท จาก 160 ประเทศ 
www.unglobalcompact.org 

เกี่ยวกับ WBCSD 
สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (WBCSD) 
มุ่งมั่นที่จะกระตุ้นให้องค์กรธุรกิจทั่วโลก
สร้างอนาคตที่ยั่งยืนสําหรับธุรกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม WBCSD เปน็สภาสําหรับ 
200 บริษัทที่เปน็สมาชิกเพื่อขยายผล
ทางออกของธุรกิจเพื่อเปลี่ยนแปลงจาก
สภาพที่เปน็อยู่ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า 
www.wbcsd.org 

TM

เอกสารฉบับนี้ได้รับการเผยแพร่โดย GRI, UN Global Compact และ WBCSD เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปน็แนวทางทั่วไปสําหรับเรื่องที่น่าสนใจเท่านัน้และไม่ถือเปน็คําแนะนํา
อย่างมืออาชีพ ผู้อ่านไม่ควรปฏิบัติตามข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ได้รับคําแนะนําจากผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ 
(โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลในเอกสารฉบับนี้และภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมาย GRI, UN Global Compact และ WBCSD 
และสมาชิก (ถ้ามี) พนักงานและตัวแทนจะไม่ยอมรับต่อความรับผิดชอบใดๆ หรือหน้าที่ในการดูแลผลกระทบใดๆ ของผู้อ่านหรือบุคคลอื่นที่กระทําหรือละเว้นการกระทํา
โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารเผยแพร่ฉบับนี้หรือสําหรับการตัดสินใจใดๆ ที่อ้างอิงจากเอกสารฉบับนี้

SDG Compass เปน็ผลมาจากความพยายามร่วมกัน
ของเพื่อนร่วมงานท่านจาก GRI, UN Global Compact และ 
WBCSD ได้แก่ :

GRI 
นำโดย: Pietro Bertazzi (Bertazzi@GlobalReporting.org), 
Bastian Buck, Diana Danciu, Laura Espinach,  
Teresa Fogelberg, Anne Kullman, Punjanit Leagnavar, 
and Rashmi van de Loenhorst

UN Global Compact 
นำโดย: Ole Lund Hansen (hansen4@un.org), 

WBCSD 
นำโดย: Mark Didden (Didden@wbcsd.org),  
Anaïs Blasco, Emily Grady, Rodney Irwin, 

หน่วยงานพันธมิตรขอช่ืนชมการสนับสนุนจาก PwC, 
IO Sustainability, the Swedish International 
Development Cooperation Agency (Sida) และ 
the Swiss State Secretariat for Economic 
Affairs (SECO)

กิตติกรรมประกาศ

GRI, UN Global Compact และ WBCSD 
ขอขอบคุณทุกท่าน บริษัทต่างๆ และองค์กรต่างๆ 
ที่มีส่วนร่วมในการจัดทําเอกสารฉบับนี้
ด้วยแรงกายแรงใจในการให้คําแนะนํา
และข้อเสนอแนะระหว่าง
การปรึกษาหารือที่ผ่านมา

ขอขอบคุณ Radley Yeldar 
เป็นพิเศษสําหรับการแก้ไขและออกแบบ

เกี่ยวกับเรา

คําจํากัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ
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  รายการตัวช้ีวัดทางธุรกิจล่าสุดจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ซ่ึงมีการเปรียบเทียบกับ 
SDGs ทัง้ 17 เป้าหมายและเป้าหมายย่อย 

  รายการเครื่องมือทางธุรกิจล่าสุด
เปรียบเทียบกับ SDGs

  ข้อมูลภาพรวมจํานวนสองหน้าสําหรับแต่ละ SDG 
ครอบคลุมบทบาทของธุรกิจ และตัวอย่างของทางออก 
ตัวช้ีวัด และเครื่องมือทางธุรกิจ

www.sdgcompass.org

คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหน

ในเว็บไซต์ของเราคุณสามารถหาข้อมูล
ที่จะช่วยให้บริษัทสามารถปรับกลยุทธ์
ให้สอดคล้องกับ

เว็บไซต์ประกอบด้วย:
คู่มือ SDG Compass ฉบับนี้ (บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
ที่ต้องดาวน์โหลดแยกต่างหาก) ที่อธิบายรายละเอียด
เพิ่มเติมสําหรับการนําไปใช้

แปลโดย:


