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กระบวนการสามขั้นตอนในการจัดท�ารายงาน ภาคผนวกสารบัญ Setting the scene

ค�ำน�ำ

ความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจคือแรงขับเคลื่อนการปรับปรุงและพัฒนา	
และจะยังเป็นปัจจัยส�าคัญต่อไป	 ในการเดินหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
ตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี	 2573	 (2030	 Agenda	 for	 Sustainable	
Development)	เพราะองค์กรธรุกจิ	ไม่ว่าใหญ่หรอืเลก็	ล้วนมบีทบาทส�าคัญ
ในการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (Sustainable	
Development	Goals	–	SDGs)

ถึงเวลาแล้วที่เราต้องยกระดับการจัดท�ารายงานด้านความยั่งยืน	 เพื่อเสริม
สร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจ	เอกสาร	“แนวทาง
การท�าให้เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืเป็นส่วนหนึง่ของการจดัท�ารายงานของ
องค์กรธุรกิจ”	มีเป้าหมายเพื่อให้องค์กรธุรกิจในประเทศต่างๆ	มีส่วนในการ
แก้ไขปัญหาส�าคัญของโลก	 ด้วยการปรับเปล่ียนแนวทางการจัดท�ารายงาน	
จากทีเ่คยเป็นเพยีงการรวบรวมกจิกรรมและโครงการเพือ่สนบัสนนุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน	ไปสู่การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริง

เน้ือหาในเอกสารฉบับนีส้อดคล้องกบัหลกัการสหประชาชาตว่ิาด้วยธรุกจิกบั
สิทธิมนุษยชน	(The	United	Nations	Guiding	Principles	on	Business	
and	Human	Rights)	หลกัการสากลสบิประการของยเูอน็โกลบอลคอมแพก็	
(UN	Global	Compact)	และกรอบการจดัท�ารายงานขององค์กรความริเริม่
ว่าด้วยการรายงานสากล	 (Global	 Reporting	 Initiative	 -	 GRI)	 เอกสาร 
ฉบับนี้อธิบายกระบวนการคัดเลือกเป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืน	ที่องค์กร
ควรให้ความส�าคัญ	(principled	prioritization)	เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติและ
การจัดท�ารายงานความคืบหน้าในการด�าเนินการ	 แนวทางดังกล่าวช่วยให้
เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืกลายเป็นส่วนหนึง่ของกิจกรรมความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมและการจัดท�ารายงานความยั่งยืนที่องค์กรต่างๆ	 ปฏิบัติอยู่แล้ว	
นอกจากนั้น	 ยังช่วยผสานการบริหารจัดการความเส่ียงและรูปแบบธุรกิจ
ใหม่ๆ	เข้าด้วยกันเพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เอกสารฉบับนี้ถูกจัดท�าขึ้นเพื่อใช้ควบคู่กับเอกสารฉบับอ่ืนๆ	 ที่	 GRI	 ยูเอ็น
โกลบอลคอมแพก็	และองค์กรพนัธมติร	จัดท�าขึน้ก่อนหน้านี	้โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง	Business	Reporting	on	the	SDGs:	An	Analysis	of	the	Goals	and	

Targets,	In	Focus:	Addressing	Investors	Needs	in	Business	Reporting	
on	the	SDGs	และ	The	SDG	Compass	ทั้งนี้	เอกสารฉบับนี้ถูกพัฒนาขึ้น
โดยความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับองค์กรและบริษัทพันธมิตร	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	
Shift	และ	PwC	ซึง่เราขอแสดงความขอบคณุเป็นพิเศษส�าหรบัการสนบัสนนุ
ตลอดระยะเวลาการด�าเนินโครงการ

เรามุ่งหวังที่จะได้ท�างานร่วมกับบริษัทต่างๆ	 ทั่วโลกในการน�าเครื่องมือและ
หลกัปฏบิตัทิีด่ขีองเราไปปรับใช้	ทัง้นี	้เราจะบรรลเุป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื
ได้ด้วยการร่วมมือกัน	และเราต้องท�าให้ส�าเร็จ

Tim Mohin
ผู้อ�านวยการบริหาร	 
องค์กรความริเริ่มว่าด้วย 
การรายงานสากล	(GRI)

Lise Kingo
ซีอีโอและผู้อ�านวยการบริหาร 
ยูเอ็นโกลบอลคอมแพ็ก
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บทน�ำ

เปำ้หมำยกำรพฒันำทีย่ัง่ยนืกบักำรจดัท�ำรำยงำนควำม
ยัง่ยนืโดยองคก์รธรุกจิ

องค์กรธรุกจิไม่สามารถเตบิโตได้ในโลกทีเ่ตม็ไปด้วยความยากจน	ความไม่เท่า
เทียม	ความวุ่นวาย	และสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม	ดังนั้น	องค์กรธุรกิจจึง
เป็นผูมี้ส่วนได้เสยีหลกัในการปฏบิตัติามวาระการพฒันาทีย่ัง่ยนืปี	2573	และ
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง	17	ข้อ	ทั้งนี้	องค์กรธุรกิจสามารถ
มีบทบาทสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้	 ด้วยการปฏิบัติตามหลัก
การและมาตรฐานสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	แรงงาน	สิ่งแวดล้อม	และการ
ต่อต้านคอรัปชั่น

บรษิทัจ�านวนมากมีการด�าเนนิการและการจดัท�ารายงานในประเดน็ต่างๆ	ท่ี
เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอยู่แล้ว	เช่น	การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ	 การบริหารจัดการน�้า	 และสภาพการท�างาน	 เอกสารฉบับนี้จะช่วย
บริษัทต่างๆ	 ในการส�ารวจกิจกรรมที่ด�าเนินการอยู่แล้ว	 และระบุประเด็น
ส�าคัญเพิ่มเติมที่ควรมีการด�าเนินการเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

นอกเหนือจากเพื่อสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	การจัดท�ารายงานการด�าเนิน
ธรุกจิทีม่ปีระสทิธผิลคอืกุญแจส�าคัญในการท�าให้เกิดความโปร่งใสและความ
รบัผดิชอบ	ซึง่น�าไปสูค่วามเชือ่ม่ันและการลงทุนท่ีสอดคล้องกับนโยบายของ
องค์กร	นอกเหนือจากเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอก	โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ผูถื้อหุน้และนกัลงทนุ	การจัดท�ารายงานความยัง่ยนืยงัช่วยกระตุน้ให้
เกิดการหารือแลกเปลี่ยนและการตัดสินใจในทุกระดับภายในองค์กรในการ
ด�าเนินการเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	อย่างไรก็ตาม	การจัด
ท�ารายงานไม่ได้เป็นท้ังจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของกลยุทธ์และการด�าเนิน
การเพื่อความยั่งยืนขององค์กร	แต่เป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุเป้าหมาย	ดังนี้

• การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

• การสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจที่ยั่งยืนในทุกระดับภายในองค์กร

• การก�าหนดกลยุทธ์ขององค์กร

• การก�าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมและการปรับปรุงการท�างานและ 
การสร้างมูลค่า

• การดึงดูดการลงทุน

เหตุผลทีอ่งคก์รธรุกิจควรมบีทบำทสนับสนุนเปำ้หมำย
กำรพฒันำทีย่ัง่ยนื

วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี	 2573	 ซึ่งได้รับการรับรองโดยประเทศสมาชิก
สหประชาชาติทั้ง	 193	 ประเทศเมื่อปี	 2558	 ก�าหนดเป้าหมายให้นานา
ประเทศร่วมมือกันแก้ไขประเด็นที่เป็นปัญหาส�าคัญ	17	ข้อ	โดยภาคเอกชน
มีบทบาทส�าคัญในการค้นหาวิธีการแก้ไขพร้อมทั้งสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่ๆ	ให้เกิดขึ้น

มีประมาณการว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจะก่อโอกาสทางการตลาดซึ่ง 
มมีลูค่าอย่างน้อย	1.2	แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี	25731	เพราะองค์กร
ธุรกิจสามารถสร้างประโยชน์แก่ท้ังตัวเองและส่วนรวมได้	 ด้วยการบริหาร
จัดการความเสี่ยงต่อคนและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการด�าเนินธุรกิจ	 และ
การน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ซึ่งสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน	

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความส�าคัญข้ึนเร่ือยๆ	 ต่อนักลงทุน	 เพราะ 
เป้าหมายดังกล่าว	 เป็นการรวบรวมประเด็นด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ 
สิง่แวดล้อมทีเ่ป็นปัญหาส�าคญัของโลก	จงึเปรียบเหมอืนรายการของประเดน็
ด้านสิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และธรรมาภิบาลที่ส�าคัญและเร่งด่วน	 ที่นักลงทุน
ควรใช้ในการพิจารณาว่าผู้บริหารองค์กรได้ปฏิบัติตามหลักความไว้วางใจ	
(fiduciary	 duty)	 หรือไม่2	 ทั้งนี้	 ประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนในโอกาส
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีหลายประการ	 เช่น	 เป็นหลัก
ประกันของผลตอบแทนที่มั่นคงส�าหรับนักลงทุน	 เป็นการท�าให้ธุรกิจ
สอดคล้องกับค่านิยมของลูกค้า	 และเป็นการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ที่ยั่งยืนที่สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง3

1)		 ดู	Better	Business,	Better	World	of	the	Business	And	Sustainable	Development	Commission	ซึง่เขา้ถงึไดจ้าก	http://report.businesscommission.org/				
2)		 ดู	The	SDG	Investment	Case	เขา้ถงึไดจ้าก	https://www.unpri.org/download?ac=1436
3)		 ดู	In	Focus:	Addressing	Investors	Needs	in	Business	Reporting	on	the	SDGs	เขา้ถงึไดจ้าก	https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/addressing-investor-needs-SDGs-reporting.pdf
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เกีย่วกบัเอกสำรฉบบันี้

เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่กรอบใหม่ในการจัดท�ารายงาน	 แต่เป็นการอธิบาย
กระบวนการสามข้ันตอนในการท�าให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็น 
ส่วนหน่ึงของการด�าเนินธรุกจิและกระบวนการจดัท�ารายงานท่ีองค์กรปฏบิตัิ
อยู่แล้ว

ขั้นตอนที่	 1	 คือกระบวนการพิจารณาผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจและ
การคัดเลือกเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่องค์กรควรให้ความส�าคัญใน 
การด�าเนนิการและการจดัท�ารายงาน	ขัน้ตอนท่ี	2	คือวิธีการก�าหนดเป้าหมาย
และตัวชี้วัดในการด�าเนินการ	และการวิเคราะห์ผลการด�าเนินการ	ขั้นตอนที่	3 
คือวิธีการและแนวทางในการจัดท�ารายงานและการปรับปรุงการด�าเนินการ
เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน	 อย่างไรก็ตาม	 การปฏิบัติตาม
ขั้นตอนเหล่านี้ไม่จ�าเป็นต้องเป็นไปตามล�าดับดังกล่าว	 สามารถปรับเปล่ียน
ได้	เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์	

เอกสารฉบับน้ีถูกจัดท�าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางส�าหรับองค์กรธุรกิจทุกแห่ง	 
ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่	 ประกอบธุรกิจอะไร	 หรือตั้งอยู่ในประเทศใด	 โดยมี 
เป้าหมายเพือ่ให้ผูม้หีน้าท่ีจัดท�ารายงานใช้ประโยชน์	อย่างไรก็ตาม	บคุคลอ่ืนๆ	 
ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจที่ยั่งยืนจะได้ประโยชน์จากเอกสารฉบับนี้
เช่นกัน

เอกสารฉบับน้ีเป็นการต่อยอดเอกสารก่อนหน้าน้ี	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 The	
SDG	Compass	ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างยูเอ็นโกลบอล
คอมแพ็ก	 องค์กรความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล	 (GRI)	 และสภาธุรกิจ
โลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (World	Business	Council	 for	Sustainable	
Development	 –	WBCSD)	 เพ่ือเป็นแหล่งอ้างอิงส�าหรับองค์กรธุรกิจใน 
การท�าความเข้าใจเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน4	 โดยมีการอธิบายวิธีการ 
จัดล�าดับความส�าคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้โดยละเอียด

เอกสารฉบับนี้ถูกจัดท�าขึ้นเพื่อใช้ควบคู่กับ	Business	Reporting	on	 the	
SDGs:	An	Analysis	of	the	Goals	and	Targets5	ซึ่งรวบรวมรายการของ
ตัวชี้วัดในการบรรลุเป้าประสงค์การพัฒนาท่ียั่งยืนทั้งในเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพที่ใช้กันโดยทั่วไป	รวมทั้งมีตัวอย่างการด�าเนินการเพื่อสนับสนุน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้องค์กรต่างๆ	 น�าไปปรับใช้	 และ	 In	 Focus:	
Addressing	Investors	Needs	in	Business	Reporting	on	the	SDGs6  
ซึ่งให้ค�าแนะน�าในการจัดท�ารายงานให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน
ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน	

สรุปขัน้ตอนกำรจดัท�ำรำยงำนในเอกสำรฉบบันี้

ขั้นตอนที่ 1
คัดเลือกเปาประสงค

ที่องคกรควรใหความสำคัญ

ขั้นตอนที่ 3
จัดทำรายงาน ทำใหเปน

สวนหนึ่งของการดำเนินงาน 
และสรางการเปลี่ยนแปลง

1.1
ทำความเขาใจเปาหมาย

และเปาประสงค
การพัฒนาที่ยั่งยืน

1.3
กำหนดขอบเขต

เนื้อหาของรายงาน

1.2
คัดเลือกเปาประสงค

ที่องคกรควร
ใหความสำคัญ

2.1
กำหนดเปาหมาย

ในการบรรลุ
เปาประสงค2.2

กำหนดตัวชี้วัดและ
รูปแบบการรายงาน

2.3
รวบรวมและ

วิเคราะหขอมูล

3.2
ศึกษาความตองการ

ของผูใชรายงาน

3.1
ปรับใชแนวปฏิบัติ

ที่ดีในการจัดทำรายงาน
เปาหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืน

3.3
จัดทำรายงานและ

สรางการเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนที่ 2
ติดตามและวิเคราะหขอมูล

4)	 ดู	SDG	Compass	เขา้ถงึไดจ้าก	http://www.sdgcompass.org/	
5)	 ดู	Business	Reporting	on	the	SDGs:	An	Analysis	of	the	Goals	and	Targets	เขา้ถงึไดจ้าก	https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI_UNGC_Business-Reporting-on-SDGs_Analysis-of- 
 Goals-and-Targets.pdf
6)	 ดู	In	Focus:	Addressing	Investors	Needs	in	Business	Reporting	on	the	SDGs	เขา้ถงึไดจ้าก	https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/addressing-investor-needs-SDGs-reporting.pdf
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กระบวนการสามขั้นตอนในการจัดท�ารายงาน ภาคผนวก
บทน�า

สารบัญ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเอกสำรฉบับนี้กับ  
An Analysis of the Goals and Targets  
และ The SDG Compass Refer to:

An Analysis 
of the Goals  
and Targets
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แนวทำงกำรท�ำให้เป้ำหมำย 
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของ
กำรจัดท�ำรำยงำนขององค์กรธุรกิจ

Developed by

With expert input from

 
 

 

 
 

Technical support from

Supported by
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A PRACTICAL GUID

E

ขั้นตอนที่ 1: ท�ำควำมเข้ำใจเป้ำหมำย 

กำรพัฒนำที่ยั่งยืน

ศกึษาเพิม่เติมใน	The	SDG	Compass

ขั้นตอนที่ 2: จัดล�ำดับควำมส�ำคัญ

ศกึษาเพิม่เติมใน	The	SDG	Compass

ขั้นตอนที่ 3: ก�ำหนดเป้ำหมำย

ศกึษาเพิม่เติมใน	The	SDG	Compass

ขั้นตอนที่ 4: ท�ำให้เป็นส่วนหนึ่งของ 

กำรด�ำเนินธุรกิจ

ศกึษาเพิม่เติมใน	The	SDG	Compass

ขั้นตอนที่ 5: จัดท�ำรำยงำนและ 

สื่อสำรกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ศกึษาเพิม่เติมใน	The	SDG	Compass

Reference
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กระบวนการสามขั้นตอนในการจัดท�ารายงาน ภาคผนวก
บทน�า

สารบัญ

กำรคัดเลือกเป้ำประสงค์กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
ที่องค์กรควรให้ควำมส�ำคัญ

เอกสารฉบับนี้ใช้แนวทางท่ีสอดคล้องกับหลักการสหประชาชาติว่าด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน7	 หลักการสากลสิบประการของยูเอ็นโกลบอลคอม
แพ็ก8	แนวปฏิบัติส�าหรับบรรษัทข้ามชาติของ	OECD	 (OECD	Guidelines	
for	Multinational	Enterprises)9	และแนวทางการประเมินส�าหรับการท�า
ธรุกจิทีมี่ความรบัผดิชอบของ	OECD	(OECD	Due	Diligence	Guidance	for	
Responsible	Business	Conduct)10	เอกสารฉบบันีอ้ธิบายกระบวนการคดั
เลอืกเป้าประสงค์การพฒันาทีย่ัง่ยนืทีอ่งค์กรควรให้ความส�าคญั	(principled	
prioritization)	โดยคัดเลือกจากเป้าประสงค์	 (targets)	การพัฒนาที่ยั่งยืน
ทัง้หมด	169	ข้อ	แนวทางดังกล่าวช่วยท�าให้เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืเป็น
ส่วนหนึง่ของกระบวนการจดัท�ารายงาน	โดยเฉพาะอย่างยิง่	ในส่วนทีต้่องเป็น
ไปตามมาตรฐานการจัดท�ารายงานความยั่งยืนขององค์กรความริเริ่มว่าด้วย
การรายงานสากล	(GRI	Sustainability	Reporting	Standards)

กระบวนการคัดเลือกดังกล่าวประกอบด้วยสองแนวทาง	ได้แก่

• ควำมเสี่ยงต่อคนและสิ่งแวดล้อม (แนวทำงที่หนึ่ง):	 ทุกบริษัทช่วย
สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนได้	 ด้วยการแสดงความรับผิดชอบ
ในการจดัการผลกระทบเชงิลบต่อคนและสิง่แวดล้อมจากการด�าเนินธรุกจิ
และห่วงโซ่การผลิตขององค์กร

• ผลิตภัณฑ์ บริกำร และกำรลงทุนที่สนับสนุนเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ี
ย่ังยืน (แนวทำงที่สอง):	 ทุกบริษัทช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนได้	 ด้วยการใช้ความรู้	 ทักษะ	และขีดความสามารถขององค์กร	 ให้
เป็นประโยชน์แก่คนและสิ่งแวดล้อม

องค์กรต่างๆ	 จะได้ประโยชน์จากกระบวนการคัดเลือกเป้าประสงค์ที่ควรให้
ความส�าคัญ	ดังนี้

• ท�าให้กลยุทธ์	 การด�าเนินการ	 และการจัดสรรทรัพยากรขององค์กร	
สอดคล้องกับเป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนที่องค์กรให้ความส�าคัญ	 ทั้ง
ที่เกี่ยวกับความเสี่ยงต่อคนและสิ่งแวดล้อม	 และผลิตภัณฑ์	 บริการ	 และ
การลงทนุขององค์กรท่ีเป็นประโยชน์	ท้ังนี	้การเปิดเผยข้อมูลในการจดัท�า
รายงานความยัง่ยนืควรสะท้อนให้เหน็ผลกระทบทีแ่ท้จรงิทีอ่งค์กรให้ความ
ส�าคญัและเป็นข้อมลูทีผู่บ้รหิารใช้ในการก�าหนดกลยทุธ์และการพิจารณา
จัดสรรทรัพยากรภายในองค์กร

• ช่วยระบุมาตรการใหม่ๆ	ที่จ�าเป็นต่อการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน	 แม้การรายงานสิ่งที่ด�าเนินการอยู่แล้วที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิง
บวกให้เกิดขึ้นจะมีความส�าคัญ	 แต่ถ้าการรายงานดังกล่าวเป็นเพียงการ
ปรับเปลีย่นรูปแบบการน�าเสนอให้อยูใ่นบริบทของเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน	การด�าเนินการดังกล่าวอาจไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการบรรลุเป้า
หมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง	 การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนต้องอาศัยความพยายามและความริเริ่มใหม่ๆ	 ที่ท้าทายกรอบการ
คดิเดมิๆ	และการเปลีย่นแปลงรปูแบบการด�าเนนิธรุกจิไปสูร่ปูแบบทีย่ัง่ยนื	
ดงันัน้	บริษทัต่างๆ	จงึต้องให้ความส�าคญักบัการปรับเปลีย่นกลยทุธ์เพือ่ให้
ผลิตภัณฑ์และบริการสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	ซึ่งเป็นที่
ประจักษ์แล้วว่า	ช่วยสร้างโอกาสมากมายแก่องค์กร

• ช่วยหลกีเลีย่งการเลอืกปฏิบตัเิฉพาะเป้าประสงค์หรือเป้าหมายง่ายๆ	โดย
ไม่ค�านึงถึงความส�าคัญและความเร่งด่วน	 (cherry-picking)	 และการน�า
เสนอแต่บทบาทด้านบวกโดยละเลยผลกระทบเชงิลบจากการด�าเนนิธุรกิจ
ขององค์กร	(SDG-washing)	แม้ผลก�าไรและการก�าหนดเป้าหมายทีท่�าให้
ส�าเร็จได้ง่ายจะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่เหมาะสม	บริษัทต่างๆ	ควรจะ
พิจารณาคัดเลือกเป้าประสงค์ที่ส�าคัญจากเป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืน
ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับการด�าเนินธุรกิจและห่วงโซ่การผลิตขององค์กร

7)	 เขา้ถงึไดจ้าก	https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
8)	 เขา้ถงึไดจ้าก	https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
9)	 เขา้ถงึไดจ้าก	http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/
10)	 เขา้ถงึไดจ้าก	http://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm

กรอบที่ 1 

กรอบกำรจัดท�ำรำยงำนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Action Platform Reporting on the SDGs)
เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ	 “กรอบการจัดท�ารายงานเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน”	ซึ่งริเริ่มโดยยูเอ็นโกลบอลคอมแพ็กและ	GRI	 เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท�ารายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยองค์กรธรุกจิ	กรอบการด�าเนนิการดงักล่าวสนบัสนนุให้บรษัิททัว่โลก
ร่วมเสนอแนะและแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี	รวมทั้งมีส่วนร่วมในหลักสูตร

ฝึกอบรมออนไลน์	 ปัจจุบัน	 มีองค์กรธุรกิจกว่า	 40	 แห่ง	 ที่มีบทบาท 
แข็งขันในกรอบการด�าเนินการดังกล่าว	 และมีผู้แทนองค์กรจากหลาย
ภาคส่วนทัง้ภาครัฐ	ภาคประชาสงัคม	และหน่วยงานของสหประชาชาต	ิ
รวมประมาณ	35	คน	ร่วมเป็นกรรมการที่ปรึกษา
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กระบวนการสามขั้นตอนในการจัดท�ารายงาน
ภาคผนวกบทน�าสารบัญ

ขัน้ตอนที ่1: คดัเลือก

เปำ้ประสงค์ทีอ่งค์กรควรให้ควำมส�ำคัญ

ขั้นตอนที่ 1.1:  ท�ำควำมเข้ำใจเป้ำหมำยและ 
   เป้ำประสงค์กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

ขั้นตอนที่ 1.2:  คัดเลือกเป้ำประสงค์ที่องค์กรควรให้ควำมส�ำคัญ

ขั้นตอนที่ 1.3:  ก�ำหนดขอบเขตเนื้อหำของรำยงำน



ภาคผนวกบทน�าสารบัญ

ขั้นตอนที่ 1 : คัดเลือกเป้ำประสงค์ที่องค์กรควรให้ควำมส�ำคัญ

กำรคัดเลือกเป้ำประสงค์ที่องค์กรควรให้ควำมส�ำคัญ (principled prioritization) คือกระบวนกำรประเมิน 
ควำมเสี่ยงและผลกระทบเชิงบวกต่อคนและสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจำกกำรด�ำเนินธุรกิจและห่วงโซ่กำรผลิตขององค์กร 
เพื่อระบุเป้ำประสงค์กำรพัฒนำที่ยั่งยืนที่องค์กรควรให้ควำมส�ำคัญ

ขั้นตอนที่ 1.1: ท�ำควำมเข้ำใจเป้ำหมำยและเป้ำประสงค์กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

 อันดับแรก	 ให้ศึกษาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 และเป้าประสงค์	
(targets)	 ของแต่ละเป้าหมาย	พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายและ
เป้าประสงค์เหล่านัน้กบัการด�าเนนิธุรกิจขององค์กร	ประเมินความเส่ียงต่อคน
และสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งโอกาสที่ผลิตภัณฑ์	บริการ	และการลงทุนขององค์กร
จะสร้างผลกระทบเชิงบวกให้เกิดขึ้น	 ทั้งนี้	 นอกจากธุรกิจขององค์กรแล้ว	 ให้
พิจารณาห่วงโซ่การผลิตที่เกี่ยวข้องกับองค์กรด้วย

 ระบุเป้าประสงค์ที่คุณไม่เคยตระหนักมาก่อนว่า	 คุณสามารถสร้างการ
เปลีย่นแปลงให้เกดิขึน้ได้	ด้วยการบรหิารจัดการความเส่ียงท่ีเกิดจากการด�าเนิน
ธุรกิจและห่วงโซ่การผลิตขององค์กร	

	เช่น	 เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนข้อ	 3	 เรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่
ท่ีดี	 มีเป้าประสงค์ในการลดจ�านวนการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุบนถนนทั่วโลกลงให้ได้ครึ่งหนึ่ง	อุบัติเหตุบนถนนอาจเป็นความ
เสีย่งส�าคญัส�าหรบัพนกังานของบรษิทัท่ีมสีภาพการท�างานท่ีไม่ปลอดภยั	
หรือมีเครือข่ายการกระจายสินค้าขนาดใหญ่	 ดังนั้น	 การลดจ�านวนการ
เสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนถนนจึงน่าจะเป็นเป้าประสงค์
ที่บริษัทเหล่านี้ควรให้ความส�าคัญ

	 ระบุเป้าประสงค์ที่คุณไม่เคยตระหนักมาก่อนว่า	คุณสามารถสนับสนุนได้
ด้วยทักษะและขีดความสามารถที่องค์กรมีอยู่แล้ว

	เช่น	เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืนขอ้	9	เรือ่งอุตสาหกรรม	นวตักรรม	และ
โครงสร้างพืน้ฐาน	มเีป้าประสงค์ในการเพิม่การเข้าถงึบรกิารด้านการเงนิ
ของผู้ประกอบการขนาดเล็ก	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ในประเทศก�าลังพัฒนา	
ดังนั้น	เป้าประสงค์ดังกล่าวจึงอาจเป็นโอกาสส�าหรับธนาคารและบริษัท
ด้านเทคโนโลยีที่จะแสดงบทบาทด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ใหม่

	 ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายกับเป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืน
แต่ละข้อ	เพราะการด�าเนนิการของคณุอาจสนบัสนุนเป้าหมายหรอืเป้าประสงค์
ได้มากกว่าหนึ่งข้อพร้อมกัน

 เช่น	บรษิทัด้านพลงังานหมนุเวยีนน่าจะเก่ียวข้องโดยตรงกบัเป้าประสงค์
ข้อ	 7.1	 เรื่องการสร้างหลักประกันการเข้าถึงการบริการด้านพลังงาน
สมัยใหม่ในราคาย่อมเยาและน่าเช่ือถืออย่างถ้วนหน้า	 	 ขณะเดียวกัน	
เป้าประสงค์ดังกล่าวก็เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ข้อ	 13.1	 เร่ืองการเสริม
สร้างขีดความสามารถในการปรับตัวตามสภาพภูมิอากาศ	 และข้อ	 1.4	
เรื่องการสร้างหลักประกันการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน	เป็นต้น

	 เมือ่คณุมคีวามเข้าใจเกีย่วกบัเป้าหมายและเป้าประสงค์การพัฒนาทีย่ัง่ยนื
แล้ว	คณุก็พร้อมทีจ่ะคดัเลอืกเป้าประสงค์ท่ีองค์กรควรให้ความส�าคญัโดยอาศยั
กระบวนการที่ประกอบด้วยสองแนวทาง	 ได้แก่	 การประเมินความเสี่ยงต่อ
คนและสิ่งแวดล้อม	 และการมองหาโอกาสที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกจาก
ผลิตภัณฑ์	บริการ	และการลงทุนขององค์กร

ขั้นตอนที่ 1.1: ท�ำควำมเข้ำใจเป้ำหมำยและเป้ำประสงค์กำรพัฒนำที่ยั่งยืน

ขั้นตอนที่ 1: คัดเลือกเป้ำประสงค์ที่องค์กร 
ควรให้ควำมส�ำคัญ

Iberdrola	ตระหนกัว่าเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืคอืวสิยัทัศน์ทีท่�าให้เราต้องแปลปัญหา
และเป้าหมายในระดับโลกไปสู่แนวทางแก้ไข	เป็นต้นแบบการเติบโตในระยะยาวที่ปฏิบัติ
ได้จริง	 และท�าให้องค์กรธุรกิจต้องมีกลยุทธ์ที่เข้มแข็ง	 การท�าให้เป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจได้ช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหาร 
จัดการความเสี่ยงและต้นทุน	การพัฒนาและการเข้าถึงตลาดใหม่	และการสร้างนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ	 ซ่ึงท�าให้กลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กรของ
เราตอบสนองต่อพนักงาน	 ลูกค้า	 นักลงทุน	 และชุมชนแวดล้อม Agustin Delgado  
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรด้ำนควำมยั่งยืน Iberdrola
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ขั้นตอนที่ 1.2: คัดเลือกเป้ำประสงค์ที่องค์กรควรให้ควำมส�ำคัญ

	 ตามที่อธิบายในบทน�า	 องค์กรต้องคัดเลือกเป้าประสงค์ที่ส�าคัญใน 
การด�าเนินการเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน	 โดยต้อง
ประเมินผลกระทบท่ีเกิดจากการด�าเนินธุรกิจและห่วงโซ่การผลิตของ
องค์กร	กระบวนการดังกล่าวประกอบด้วยสองแนวทาง

 แนวทางทีห่นึง่:	ประเมินความเส่ียงต่อคนและส่ิงแวดล้อมท่ีเกดิจากการ
ด�าเนินธุรกิจขององค์กรว่าเกี่ยวข้องกับเป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนข้อใด

• แนวทางนี้เน้นการระบุผลกระทบเชิงลบต่อคนและส่ิงแวดล้อมที่เกิด
จากการด�าเนินธุรกิจและห่วงโซ่การผลิตขององค์กร	 และการเชื่อมโยง 
ผลกระทบดังกล่าวกับเป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืน	โดยรวมถึงประเด็น
หรือความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่ปรากฏชัดเจนด้วย	(ดูกรอบที่	4)

• เป้าหมายของขัน้ตอนนีคื้อการระบุโอกาสในการจัดการความเสีย่งข้างต้น	
เพื่อให้ผลลัพธ์เชิงบวกเกิดขึ้นมากที่สุดแก่คนและสิ่งแวดล้อม	 ตลอดจน 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

	 แนวทางทีส่อง:	ประเมนิว่าองค์กรจะพัฒนาสนิค้า	บริการ	หรือการลงทนุ	 
เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์การพัฒนาท่ียัง่ยนืข้อใดได้อย่างมปีระสทิธผิลทีสุ่ด

• แนวทางน้ีเน้นการส�ารวจว่า	 องค์กรจะใช้ทักษะและขีดความสามารถที่
มีอยู่แล้วในการพัฒนาผลิตภัณฑ์	 บริการ	 หรือการลงทุนเพ่ือสนับสนุน 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างไร	 แม้บางบริษัทอาจไม่สามารถ 
ด�าเนินการได้ทันที	 แต่การประเมินดังกล่าวจะช่วยให้เห็นแนวความคิดที่
จะท�าให้มันเป็นไปได้ในอนาคต

• เป้าหมายของขัน้ตอนนีค้ือการระบโุอกาสในการพฒันาผลติภณัฑ์	บรกิาร	
หรือการลงทุนที่เป็นประโยชน์	 เพื่อบรรเทาผลกระทบเชิงลบให้น้อย
ที่สุด	และช่วยเสริมสร้างความยั่งยืนในระยะยาวแก่องค์กร

ขั้นตอนที่ 1.2: คัดเลือกเป้ำประสงค์ที่องค์กรควรให้ควำมส�ำคัญ

กรอบที่ 2

กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดท�ำรำยงำนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
หลักการสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนให้ความส�าคัญ
กับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	(stakeholder	engagement)	
ในการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน	
นอกจากนั้น	 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยังเป็นองค์ประกอบ
หลักของแนวทางการประเมินส�าหรับการท�าธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบ
ของ	 OECD	 และเป็นขั้นตอนส�าคัญในการระบุประเด็นส�าคัญและ 
เร่งด่วนตามหลักการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ	GRI

กำรมีส่วนร่วมของผู้ได้รับผลกระทบหรือตัวแทน	 (ซึ่งเข้าใจปัญหา
จากมุมมองของผู้ได้รับผลกระทบ)	 มีความส�าคัญต่อการท�าความเข้าใจ
สภาพของผลกระทบซึง่เกดิจากการด�าเนนิธรุกจิและห่วงโซ่การผลติของ
องค์กร	นอกจากนั้น	ยังมีความส�าคัญต่อการประเมินระดับความรุนแรง
และความเป็นไปได้ทีผ่ลกระทบดังกล่าวจะเกดิขึน้	โดยเป็นส่วนหนึง่ของ
กระบวนการตรวจสอบอย่างรอบด้านภายในองค์กร

ใครคอืผูไ้ด้รบัผลกระทบ?	ผู้มีส่วนเก่ียวข้องเป็นได้ท้ังผู้ได้รบัผลกระทบ
เชิงบวกและผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ	 แต่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีควรได้รับ
ความสนใจคือผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบจากการด�าเนินธุรกิจหรือห่วงโซ่
การผลติขององค์กร	การปฏสิมัพนัธ์กับกลุม่ผูมี้ส่วนเกีย่วข้องดงักล่าวอาจ
เป็นการปฏิสัมพันธ์กับผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง	เช่น	พนักงาน	ลูกจ้าง
ชั่วคราว	 แรงงานในห่วงโซ่การผลิต	 ผู้บริโภคหรือชุมชน	 หรือเป็นการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้แทนที่ชอบธรรมของพวกเขา	 เช่น	 สหภาพแรงงาน	
ผู้น�าชุมชน	หรืออื่นๆ	ทั้งนี้	กระบวนการมีส่วนร่วมดังกล่าวควรให้ความ
ส�าคญัเป็นพเิศษกบัผูไ้ด้รบัผลกระทบทีอ่ยูใ่นกลุม่เปราะบาง	เช่น	แรงงาน 
ข้ามชาติ	ผู้หญิง	เยาวชน	ผู้พิการ	และชนเผ่าพื้นเมือง	

ใครคือตัวแทนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง?	 ตัวแทนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 (proxy	
stakeholders)	คือคนทีม่คีวามรูเ้กีย่วกับผูไ้ด้รบัผลกระทบ	เข้าใจปัญหา
จากมุมมองของพวกเขา	 และสามารถให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็น

ประโยชน์	 กลุ่มคนดังกล่าวอาจได้แก่	 องค์กรเอกชน	 นักวิชาการ	 และ 
ผูเ้ชีย่วชาญอืน่ๆ	ทัง้นี	้ตวัแทนผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องไม่สามารถตดัสนิใจแทน 
ผูไ้ด้รบัผลกระทบได้	แต่การปฏสิมัพนัธ์กบักลุม่คนดงักล่าวกเ็ป็นทางเลอืก
ทีคุ่ม้ค่าในกรณทีีไ่ม่สามารถปฏสิมัพนัธ์กับผูไ้ด้รบัผลกระทบโดยตรงหรอื
ผู้แทนที่ชอบธรรมของพวกเขาได้	 ซึ่งอาจเป็นเพราะผลกระทบดังกล่าว
ไม่ได้เกิดจากการด�าเนินธุรกิจขององค์กรโดยตรง	 เช่น	 ผลกระทบที่ 
เกิดจากผู้ผลิตในห่วงโซ่การผลิต	หรืออาจเป็นเพราะองค์กรมีทรัพยากร
จ�ากัด	(เวลา	งบประมาณ	ภาษา	เป็นต้น)	

กำรมีส่วนร่วมของผู้เช่ียวชำญ	 เป็นประโยชน์แก่องค์กรในหลายด้าน	
ในบรบิทของการจดัท�ารายงานเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	การปรกึษา
หารือกับผู้เชี่ยวชาญเป็นขั้นตอนส�าคัญในการคัดเลือกเป้าประสงค์ที่
ส�าคัญและเร่งด่วน	เพื่อด�าเนินการและจัดท�ารายงาน

ใครคือผู้เชี่ยวชำญ?	 คนเหล่าน้ีคือคนที่เข้าใจธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
ขององค์กร	 และมีความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน	 (เช่น	
ทรัพยากรน�้า	 สิทธิมนุษยชน	การต่อต้านคอรัปชั่น)	 จึงมีความสามารถ
ท่ีจะช่วยทบทวนแผนขององค์กร	 เพ่ือช้ีให้เห็นข้อบกพร่องหรือให้ 
ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกลุ่มนี้	 อาจได้แก	่
องค์กรเอกชน	สหภาพแรงงาน	นักวิชาการ	ผู้แทนบริษัทอื่นๆ	ที่ปรึกษา	
นักกฎหมาย	และนักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน

กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภำยในองค์กร	 จะท�าให้เกิด 
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ	 ในทุกระดับในองค์กร	 ซึ่งเป็น 
องค์ประกอบส�าคัญของกระบวนการจัดท�ารายงานที่มีประสิทธิผล	เช่น	
การจัดต้ังคณะท�างาน	 ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหรือผู้บริหารของหน่วย
งานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร	จะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนและ 
การประสานงานเพ่ือด�าเนินการตามกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิผล

ขั้นตอนที่ 1: คัดเลือกเป้ำประสงค์ที่องค์กร 
ควรให้ควำมส�ำคัญ
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ภาคผนวกบทน�าสารบัญ

	 กระบวนการคัดเลือกเป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ใช่การบอกว่า
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนบางข้อส�าคัญกว่าเป้าหมายข้ออื่นๆ	แต่เป็นการ
ตระหนักว่า	 องค์กรของคุณอาจมีบทบาทสนับสนุนเป้าหมายบางข้อได้เป็น
พิเศษ	จึงควรให้ความส�าคัญกับเป้าหมายดังกล่าวในการก�าหนดกลยุทธ์และ
การจัดท�ารายงาน

	 ทุกองค์กรมีบทบาทสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนได้	 ด้วยการ
จัดการผลกระทบเชิงลบ	 ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและที่อาจเกิดขึ้น	 จากการด�าเนิน
ธรุกจิขององค์กร	และด้วยการพฒันาผลิตภัณฑ์	บรกิาร	หรือการลงทนุทีเ่ป็น
ประโยชน์

	 ขั้นตอนด้านล่างอธิบายกระบวนการคัดเลือกเป้าประสงค์การพัฒนาที่
ยั่งยืนที่องค์กรควรให้ความส�าคัญ	ซึ่งประกอบด้วยสองแนวทาง	 ได้แก่	 การ
ประเมินความเสี่ยงต่อคนและส่ิงแวดล้อม	 และการประเมินโอกาสในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์	บริการ	และการลงทุนที่เป็นประโยชน์

แนวทำงที่หนึ่ง: ประเมินควำมเสี่ยงต่อคนและสิ่งแวดล้อมขององค์กรว่ำ
เกี่ยวข้องกับเป้ำประสงค์กำรพัฒนำที่ยั่งยืนข้อใด

ท�ำควำมเข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลกระทบเชิงลบหรือควำมเส่ียง 
จำกกำรด�ำเนินธุรกิจขององค์กร ทั้งที่เกิดข้ึนแล้วหรือที่อำจจะเกิดขึ้น  
กับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

 อันดับแรก	 จัดท�ารายการของความเสี่ยงต่อคนและสิ่งแวดล้อมทั้งหมด
ที่เกิดจากการด�าเนินธุรกิจและห่วงโซ่การผลิตขององค์กร

 รวบรวมผลกระทบทั้งที่เกิดข้ึนแล้วและที่อาจจะเกิดขึ้น	 โดยให้ศึกษา 
ผลกระทบที่เกิดข้ึนแล้วหรือก�าลังเกิดข้ึนภายในองค์กรหรือในอุตสาหกรรม	
รวมทัง้ผลกระทบเชงิลบทีอ่าจจะเกิดข้ึนในอนาคต	จากธรุกจิ	ตลาด	ฐานลกูค้า	
และห่วงโซ่การผลิตขององค์กร	ในส่วนของความเสี่ยงต่อคน	ให้เน้นประเด็น
ด้านสทิธมินุษยชน	ซึง่รวมถึงสทิธแิรงงาน	เพราะผลกระทบต่อสทิธมินุษยชน
คือผลกระทบที่ส�าคัญที่สุด	ซึ่งลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

 ในข้ันตอนนี้	 ยังไม่ต้องค�านึงถึงความเป็นไปได้หรือความซับซ้อนของ
แต่ละผลกระทบ	 ให้รวบรวมผลกระทบที่อาจไม่ได้เกิดจากองค์กรโดยตรง	
แต่อาจเชื่อมโยงกับการด�าเนินธุรกิจ	ผลิตภัณฑ์	หรือบริการขององค์กรด้วย	 
โดยเฉพาะผลกระทบต่อพนักงาน	 แรงงาน	 และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการ
ด�าเนินธุรกิจและห่วงโซ่การผลิต11 

	 ให้ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องภายในองค์กรมส่ีวนร่วมในการรวบรวมรายการของ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการด�าเนินธุรกิจ	

	 รวบรวมข้อมลูจากผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องภายนอกองค์กร	โดยเฉพาะอย่างยิง่	
ผู้ได้รับผลกระทบ	 รวมทั้งแหล่งข้อมูลภายนอกอื่นๆ	 เช่น	 ข่าวและสื่อสังคม
ออนไลน์

 เรามักไม่สามารถจัดท�ารายการของความเสี่ยงให้ครบถ้วนสมบูรณ์ได้
ในครั้งเดียว	 ดังนั้น	 ให้ใช้กระบวนการข้างต้นในการส�ารวจสิ่งที่ยังไม่รู้และ 
เพิ่มเติมความเสี่ยงใหม่ๆ	ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ

กรอบที่ 3

ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงขั้นตอนข้ำงต้นกับมำตรฐำนกำรจัดท�ำรำยงำนของ GRI (1/2)
ขัน้ตอนข้างต้นเป็นไปตามมาตรฐานการจัดท�ารายงานขององค์กรความ
ริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล	 (GRI)	 	 โดยผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นพ้ืนฐาน
ส�าหรับการก�าหนดขอบเขตเนื้อหาของรายงานตามหลักความส�าคัญ
และเร่งด่วน	 (materiality)	 ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการจัดท�ารายงานของ	
GRI	 	 ดังนั้น	 ข้ันตอนข้างต้นจึงไม่ใช่กระบวนการใหม่	 แต่เป็นแนวทาง
ส�าหรับองค์กรต่างๆ	 ในการท�าให้เป้าประสงค์การพัฒนาท่ียั่งยืนเป็น 
ส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดท�ารายงานตามมาตรฐานของ	 GRI	 ที่มี
อยู่แล้ว

หลักความส�าคัญและเร่งด่วนของ	 GRI	 ก�าหนดให้การจัดท�ารายงาน
ต้องครอบคลุมประเด็นต่างๆ	ที่สะท้อนผลกระทบที่ส�าคัญ	(significant	
impacts)	ขององค์กรทัง้ในทางเศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	หรือที่
มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจและการประเมนิของผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง		ประเดน็
ที่ส�าคัญและเร่งด่วนคือประเด็นที่สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว	 	 โดย
ผลกระทบเชิงลบที่รุนแรงที่สุด	ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและที่อาจจะเกิดขึ้น	จะ
ถกูจดัเป็นผลกระทบท่ีส�าคญัในการประเมนิความส�าคัญและเร่งด่วนตาม
มาตรฐานของ	GRI

ขั้นตอนที่ 1.2: คัดเลือกเป้ำประสงค์ที่องค์กรควรให้ควำมส�ำคัญ

ขั้นตอนที่ 1: คัดเลือกเป้ำประสงค์ที่องค์กร 
ควรให้ควำมส�ำคัญ

11)	 เช่น	ผลกระทบต่อลูกจ้างของผู้ให้บริการในพื้นที่อาคารของบริษัท	(เช่น	พนักงานรักษาความปลอดภัย	พนักงานท�าความสะอาด	พนักงานครัว)	และผลกระทบต่อคนและสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต	ตั้งแต่ต้นน�้า	 
	 (เช่น	วัตถุดิบ	ส่วนประกอบ	บรรจุภัณฑ์)	จนถึงปลายน�้า	(เช่น	การกระจายสินค้า	พนักงานขาย	ผู้บริโภค	การรีไซเคิล)
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ภาคผนวกบทน�าสารบัญ

	 การประเมินความเสีย่งต่อคนและสิง่แวดล้อมทีเ่กดิจากการด�าเนนิธรุกจิ
และห่วงโซ่การผลติขององค์กรเป็นพืน้ฐานส�าหรบัการระบผุลกระทบทีส่�าคญั	
ซ่ึงจะเป็นกรอบในการก�าหนดขอบเขตเนือ้หาของรายงานตามหลกัการจดัท�า
รายงานของ	GRI	ในขั้นตอนต่อไป

จัดล�ำดับควำมส�ำคัญของควำมเสี่ยงต่อคนและสิ่งแวดล้อม

	 เม่ือคุณมีรายการของความเสี่ยงต่อคนและส่ิงแวดล้อมซึ่งเกิดจากการ
ด�าเนนิธรุกิจและห่วงโซ่การผลติขององค์กรแล้ว	ให้จดัล�าดบัความส�าคัญของ
ความเสี่ยงเหล่านั้นโดยพิจารณาจากสองปัจจัย	ได้แก่

ระดับควำมรุนแรง (severity):	 ปัจจัยแรกในการจัดล�าดับความส�าคัญ
คือระดับความรุนแรงของผลกระทบเชิงลบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อคนและ 
สิ่งแวดล้อม	โดยปัจจัยที่ก�าหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ได้แก่

• ความรุนแรงของผลกระทบ

• ขอบเขตของผลกระทบ

• ความยากล�าบากในการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบ

ควำมเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น (likelihood): ปัจจัยที่สองในการจัดล�าดับ
ความส�าคัญคือความเป็นไปได้หรือแนวโน้มที่ผลกระทบจะเกิดขึ้น

	 ให้ความส�าคัญกับผลกระทบท่ีมีระดับความรุนแรงและความเป็นไปได้
สูงที่จะเกิดขึ้น	ทั้งนี้	 ควรให้ความส�าคัญกับผลกระทบที่มีระดับความรุนแรง
ที่สุดแม้จะมีความเป็นไปได้ต�่าที่จะเกิดขึ้นด้วย

		เช่น	 การใช้พลังงานนิวเคลียร์มีโอกาสต�่าที่จะเกิดอุบัติเหตุ	 แต่ถ้า
อบุตัเิหตเุกดิขึน้	กจ็ะส่งผลกระทบในระดบัท่ีรนุแรง	ทัง้นี	้สามารถศกึษา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความรุนแรงและความเป็นไปได้ของผลกระทบ
เชิงลบได้ใน	The	Corporate	Responsibility	to	Respect	Human	
Rights:	An	Interpretative	Guide12	(ค�าถามข้อ	88)	และแนวทางการ
ประเมินส�าหรับการท�าธุรกิจที่มีความรับผิดชอบของ	OECD13 

	 การประเมนิความเสีย่งต่อคนและสิง่แวดล้อมทีเ่กดิจากการด�าเนนิธุรกิจ
และห่วงโซ่การผลติขององค์กรเป็นพืน้ฐานส�าหรบัการระบผุลกระทบทีส่�าคญั	
ซึง่จะเป็นกรอบในการก�าหนดขอบเขตเน้ือหาของรายงานตามหลกัการจดัท�า
รายงานของ	GRI	ในขั้นตอนต่อไป

ควำมเชื่อมโยงกับเป้ำประสงค์กำรพัฒนำที่ยั่งยืน

 เมือ่มรีายการของความเสีย่งต่อคนและสิง่แวดล้อมทีเ่กดิจากการด�าเนนิ
ธรุกจิและห่วงโซ่การผลติขององค์กรแล้ว	คณุกจ็ะสามารถเชือ่มโยงความเสีย่ง
เหล่านั้นกับเป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนได้

 	 ความเสี่ยงบางอย่างอาจมีความเชื่อมโยงกับเป้าประสงค์การพัฒนาที่
ยั่งยืนบางข้อชัดเจนกว่าเป้าประสงค์ข้ออื่น

  เช่น	 ความเสี่ยงต่อการเลือกปฏิบัติต่อสตรีมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับ
เป้าประสงค์ข้อ	5.1	เรือ่งการยตุกิารเลอืกปฏบิตัต่ิอผูห้ญงิและเดก็หญิง
ในทกุพืน้ที	่ขณะทีค่วามเสีย่งอืน่ๆ	อาจมคีวามเชือ่มโยงกบัเป้าประสงค์
ดังกล่าวในทางอ้อม

  เช่น	 เสรีภาพในการรวมกลุ่มเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของสิทธิแรงงาน	 
ดงันัน้	การจ�ากดัสทิธดิงักล่าวจงึมคีวามเชือ่มโยงโดยตรงกบัเป้าประสงค์
ข้อ	 8.5	 เร่ืองการบรรลุการจ้างงานเต็มอัตราอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นงานที่มีคุณค่าส�าหรับผู้ชายและผู้หญิงทุกคน	 รวมถึงเยาวชน
และผู้พิการ	 รวมถึงมีค่าตอบแทนที่เท่าเทียมส�าหรับงานที่มีมูลค่า 
เท่ากัน	 อย่างไรก็ตาม	 ความเสี่ยงบางประเภทอาจมีความเช่ือมโยง 
กับเป้าประสงค์หลายข้อพร้อมกัน

		เช่น	 ความเสี่ยงที่เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความ
เชื่อมโยงโดยตรงกับเป้าประสงค์ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ข้อ	 13	 เร่ืองสภาพภูมิอากาศ	 แต่ก็สามารถเชื่อมโยงกับเป้าประสงค ์
ภายใต้เป้าหมายข้ออื่นๆ	ได้ด้วย	ได้แก่	ข้อ	2	เรื่องการยุติความหิวโหย	
(ด้วยการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน)	ข้อ	3	เรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี	
และข้อ	7	เรื่องพลังงานสะอาดและเข้าถึงได้	เป็นต้น

 	 ในข้ันตอนต่อไป	 ได้แก่	 ขั้นตอนที่	 2.1	 (ก�าหนดเป้าหมายในการบรรลุ
เป้าประสงค์)	และขั้นตอนที่	3.3	(จัดท�ารายงานและสร้างการเปลี่ยนแปลง)	
คุณจะได้มโีอกาสพิจารณาว่ากลยทุธ์ในการจดัการความเสีย่งของคุณจะช่วย
สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้ออื่นๆ	ไปพร้อมกันได้อย่างไร

12)	 เข้าถึงได้จาก	https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_En.pdf
13)	 เข้าถึงได้จาก	http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf

กรอบที่ 4

ประเด็นด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ปรำกฏชัดเจน
หลักการสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนก�าหนดให้ทุก
องค์กร	ไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่	หรืออยู่ในอุตสาหกรรมใด	มีความ
รับผิดชอบต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนในการด�าเนินธุรกิจตลอดทั้ง 
ห่วงโซ่การผลิต	หลักการดังกล่าวระบุว่า	“แม้ผลกระทบจากการด�าเนิน
ธุรกิจต่อสิทธิมนุษยชนควรจะได้รับการแก้ไขทุกข้อ	 แต่องค์กรอาจไม่
สามารถแก้ไขผลกระทบเหล่านั้นได้ทุกข้อพร้อมกัน	 ดังนั้น	 หากไม่มี
กรอบกฎหมายที่ชัดเจนและจ�าเป็นต้องมีการจัดล�าดับความส�าคัญ	 ให้
องค์กรธุรกิจพยายามแก้ไขผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนที่มีระดับรุนแรง
ท่ีสุดก่อน	 โดยตระหนักว่าการตอบสนองที่ช้าเกินไปอาจท�าให้ทุกอย่าง

สายเกินแก้	 ทั้งน้ี	 ระดับความรุนแรงหมายถึงระดับความรุนแรงโดย
เปรยีบเทยีบกบัระดบัความรนุแรงของผลกระทบข้ออืน่ๆ	ทีเ่กดิจากการ
ด�าเนินธุรกิจขององค์กร”

เอกสาร	The	Corporate	Responsibility	to	Respect	Human	Rights:	
An	Interpretative	Guide	ของสหประชาขาติ	เรียกผลกระทบต่อสิทธิ
มนุษยชนที่รุนแรงที่สุดในบริบทข้างต้นว่าเป็นประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน 
ที่ปรากฏชัดเจน	 (salient	 human	 rights	 issues)	 ซึ่งเป็นค�าจ�ากัด
ความทีถ่กูน�าไปใช้แพร่หลายภายใต้กรอบการจดัท�ารายงานของ	UNGP

ขั้นตอนที่ 1.2: คัดเลือกเป้ำประสงค์ที่องค์กรควรให้ควำมส�ำคัญ
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ภาคผนวกบทน�าสารบัญ

ภำพประกอบที่ 1

	เช่น	การทีแ่รงงานในห่วงโซ่การผลติขององค์กรได้รบัค่าจ้างไม่เพียงพอ	
เป็นความเสี่ยงที่เชื่อมโยงโดยตรงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ	1	
เรื่องการยุติความยากจน	 โดยเฉพาะเป้าประสงค์ข้อ	 1.2	 เรื่องการลด
อตัราความยากจนลงอย่างน้อยครึง่หนึง่	และเป้าหมายข้อ	10	เร่ืองการ
ลดความไม่เท่าเทยีม	โดยเฉพาะเป้าประสงค์ข้อ	10.1	เรือ่งการรกัษาการ
เตบิโตอย่างยัง่ยนืของรายได้ของประชากรกลุ่มล่างสุด	ร้อยละ	40	ของ
สงัคมในอตัราทีส่งูกว่าอตัรารายได้เฉล่ียของชาต	ิอย่างไรก็ตาม	กลยทุธ์
ขององค์กรที่จะเพิ่มอัตราค่าจ้างให้เพียงพอต่อการด�ารงชีวิตจะส่งผล 
เชิงบวกต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้ออื่นๆ	ด้วย	 ได้แก่	 เป้าหมาย
ข้อ	 3	 เรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี	 และเป้าหมายข้อ	 4	 เรื่อง 
การศึกษาที่มีคุณภาพ	เป็นต้น

	 ผลลัพธ์ของข้ันตอนนี้คือรำยกำรของเป้ำประสงค์กำรพัฒนำที่ย่ังยืนที่
องค์กรควรให้ควำมส�ำคญัชดุทีห่นึง่	ซึง่เป็นเป้าประสงค์ทีเ่ชือ่มโยงกบัความ
เสีย่งต่อคนและสิง่แวดล้อมท่ีเกิดจากการด�าเนนิธุรกิจและห่วงโซ่การผลิตของ
องค์กร	(ดูภาพประกอบที่	1)

	 รายการของผลกระทบและเป้าประสงค์ดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานส�าหรับ
กระบวนการก�าหนดขอบเขตเน้ือหาของรายงานตามหลักการจัดท�ารายงาน
ของ	GRI	(การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ความยั่งยืน	ความส�าคัญและ
เร่งด่วน	และความสมบูรณ์)	ในขั้นตอนต่อไป

แนวทำงที่สอง: ประเมินว่ำองค์กรจะพัฒนำสินค้ำ บริกำร หรือกำรลงทุน
เพ่ือสนับสนุนเป้ำประสงค์กำรพัฒนำท่ียั่งยืนข้อใดได้อย่ำงมีประสิทธิผล
ที่สุด

ศึกษำควำมเชื่อมโยงระหว่ำงผลกระทบเชิงบวก ที่มีอยู่แล้วและที่อำจจะ
เกิดขึ้น จำกผลิตภัณฑ์ บริกำร และกำรลงทุนขององค์กร กับเป้ำประสงค์
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน

	 ขั้นตอนนี้เน้นการใช้ประโยชน์จากทักษะและขีดความสามารถของ
องค์กรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์	 บริการ	 หรือการลงทุนเพื่อสนับสนุนการ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 คุณอาจรู้อยู่แล้วว่า	 คุณก�าลังใช้ทักษะ
และขีดความสามารถขององค์กรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์	 บริการ	 หรือ 
การลงทนุ	เพือ่สนบัสนนุเป้าประสงค์การพฒันาทีย่ัง่ยนืข้อใด	ดงันัน้	ให้ส�ารวจ
ว่าคุณจะสามารถขยายขอบเขตการด�าเนินการเพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์
เหล่านั้นให้มากขึ้นได้อย่างไร	 หรือคุณจะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์	 บริการ	
หรือการลงทุนใหม่เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ข้ออื่นๆ	ได้อีกหรือไม่	โดยต้อง
เกิดประโยชน์แก่องค์กรด้วย

เพิ่มผลกระทบเชิงบวก

ลดผลกระทบเชิงลบ

ผูผลิต
สวนประกอบ

การขนสง
กระบวนการผลิต
ของบริษัท

การกระจาย
สินคา

การใชงาน
ผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑ
หมดสภาพใชงาน

การลดผลกระทบเชิงลบตอ SDG ขอ 15 
ดวยการลดการเสื่อมโทรมของดิน  

การลดผลกระทบเชิงลบตอ SDG ขอ 3 
ดวยการสงเสริมสภาพการทำงาน
ที่ปลอดภัยในกระบวนการผลิต  

การลดผลกระทบเชิงลบตอ SDG ขอ 6 
ในหวงโซการผลิตดวยการลด
การสิ้นเปลืองน้ำ  

การลดผลกระทบเชิงลบตอ SDG ขอ 12 
ดวยการเพิ่มชองทางใหลูกคา
นำผลิตภัณฑใชแลวไปรีไซเคิล  

การลดผลกระทบเชิงลบตอ SDG ขอ 8 
ในกระบวนการผลิตของบริษัท 
ดวยการจายเงินเดือนพนักงาน
ที่เพียงพอตอการดำรงชีวิต  

วัตถุดิบ
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กระบวนการสามขั้นตอนในการจัดท�ารายงาน
ภาคผนวกบทน�าสารบัญ

	เช่น	 การส�ารวจว่ามีกลุ่มประชากรซึ่งถูกละเลยหรือถูกเลือกปฏิบัติ	 ที่
คณุสามารถตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้หรอืไม่	หรอืหากคณุ
เป็นผู้ให้บริการทางการเงิน	 ให้ส�ารวจว่าคุณสามารถพัฒนานวัตกรรม
ทางการเงิน	 เพื่อช่วยองค์กรธุรกิจต่างๆ	 ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้หรือไม่

	เช่น	คุณอาจปรับปรุงผลิตภัณฑ์	บริการ	หรือการลงทุนที่มีอยู่แล้ว	ให้
ตอบสนองความต้องการของประชากรในกลุ่มยากจนที่สุด	 ให้เข้าถึง 
การศึกษา	 การจ้างงาน	 บริการขั้นพื้นฐาน	 หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ	
การด�าเนินการดังกล่าวจะช่วยลดความไม่เท่าเทียมและขยายความ
ครอบคลุมของโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม	 ซึ่งสอดคล้องกับ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ	10	เรื่องการลดความไม่เท่าเทียม	หรือ
หากคณุก�าลงัพยายามพฒันาผลิตภัณฑ์เพือ่สนบัสนนุการบรหิารจดัการ
ป่าไม้อย่างยั่งยืน	 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ	 15	
เรื่องระบบนิเวศบนบก	 ให้ส�ารวจว่าคุณจะร่วมมือกับชนเผ่าพ้ืนเมือง 
พร้อมทัง้เสริมสร้างขีดความสามารถของพวกเขาในกระบวนการดงักล่าว 
ได้อย่างไร	 หรือคุณจะสามารถใช้พลังงานหมุนเวียนในการแปรรูปไม้
ได้หรือไม่

	 ในการประเมินว่าคุณจะใช้ทักษะและขีดความสามารถในการสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกโดยผ่านผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรได้อย่างไร	 ให้
พิจารณาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้ออื่นๆ	ด้วย	นอกเหนือจากเป้าหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขององค์กรโดยตรง

  เช่น	 บริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอาจใช้เทคโนโลยีของตัวเองใน
การสนบัสนนุเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนืข้อ	4	เรือ่งคุณภาพการศกึษา	
หรอืองค์กรด้านกีฬาอาจแสดงบทบาทสนบัสนนุเป้าหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนข้อ	5	เรื่องความเท่าเทียมทางเพศ	

จัดล�ำดับควำมส�ำคัญของผลกระทบเชิงบวกที่เกิดจำกผลิตภัณฑ์ บริกำร  
และกำรลงทุนขององค์กร

	 เมื่อคุณมีรายการของผลิตภัณฑ์	บริการ	และการลงทุนขององค์กร	ที่ก่อ
ผลกระทบเชิงบวกแล้ว	 ให้คัดกรองและจัดล�าดับความส�าคัญของนวัตกรรม
เหล่านั้นโดยพิจารณาจากสองปัจจัย	ได้แก่

• ระดับของประโยชน์ที่เกิดแก่สังคม

• ระดับของประโยชน์ที่เกิดแก่องค์กร

		 ในการประเมนิระดบัของผลกระทบต่อความยัง่ยนืของผลติภณัฑ์	บรกิาร	
หรือการลงทุน	 บางส่วนอาจใช้ตัวชี้วัดทางการเงิน	 (เช่น	 ต้นทุนที่ลดลงของ
น�้าดื่มส�าหรับประชากรในกลุ่มยากจน	หรือต้นทุนการผลิตพลังงานสะอาด
ที่ลดลง)	ควบคู่กับตัวชี้วัดทางสังคมและสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 จ�านวนประชากร
ในกลุ่มยากจนที่เข้าถึงผลิตภัณฑ์	 หรือสัดส่วนของครอบครัวที่เข้าถึงบริการ
รีไซเคิล	 ทั้งนี้	 แม้ตัวชี้วัดที่แตกต่างกันอาจเปรียบเทียบกันได้ล�าบาก	 แต ่
การประเมินระดับของผลกระทบจะเป็นประโยชน์ต่อการระบุและจัดล�าดับ
ความส�าคญัของผลติภณัฑ์	บริการ	และการลงทนุ	ในกระบวนการจดัท�ารายงาน 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

	 หากองค์กรของคุณก�าลังพัฒนาผลิตภัณฑ์	 บริการ	 หรือการลงทุนใหม่	
เพ่ือสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนื	ให้พิจารณาต้นทนุเชิงเปรียบเทยีบ
และโอกาสทางธุรกิจด้วย

	 ให้พจิารณาความเสีย่งต่อคนหรอืสิง่แวดล้อมทีอ่าจเกดิขึน้จากการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์	 บริการ	 หรือการลงทุนใหม่	 และด�าเนินการป้องกันหรือบรรเทา
ผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้น

	 การประเมินผลกระทบเชิงบวกต่อคนและสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์	
บริการ	 และการลงทุนขององค์กร	 จะช่วยในการระบุผลกระทบที่ส�าคัญ	 
ซึง่จะเป็นพืน้ฐานส�าหรบักระบวนการก�าหนดขอบเขตเนือ้หาของรายงานตาม
หลักการจัดท�ารายงานของ	GRI	ในขั้นตอนต่อไป

เชื่อมโยงกับเป้ำประสงค์กำรพัฒนำที่ยั่งยืน

	 นอกเหนือจากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
โดยตรง	 ให้พิจารณาเป้าหมายและเป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนที่องค์กร
อาจสนับสนุนได้ในทางอ้อมด้วย

	เช่น	 เทคโนโลยีที่ช่วยให้เด็กในพ้ืนที่ห่างไกลเข้าถึงการศึกษาอาจไม่
เพียงช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ	 4	 เร่ืองการศึกษา	
แต่ยังสนับสนุนเป้าประสงค์ข้อ	 8.7	 เรื่องการยุติการใช้แรงงานเด็ก	
และอาจมีส่วนช่วยลดความยากจนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ข้อ	 1	 ด้วย	 เพราะการศึกษาจะช่วยให้เด็กเหล่าน้ันได้รับค่าจ้างสูงขึ้น
เมื่อเติบโตเป็นส่วนหนึ่งของก�าลังแรงงานในอนาคต

ที	่Danon	เราเพิง่จดัท�ารายงานเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืเป็นฉบบัแรกเมือ่ปลายปี	2560	
โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจ�าปีของบริษัท		ในขั้นตอนการเตรียมการ	นอกจากการ
วเิคราะห์ความส�าคญัและเร่งด่วนของเป้าประสงค์การพฒันาทีย่ัง่ยนืและการปรกึษาหารอื
กบัผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องแล้ว	เรายงัใช้ตวัชีว้ดัทีส่ะท้อนให้เหน็ความเชือ่มโยงระหว่างเป้าหมาย	
9	ข้อของ	Danon	ผลลัพธ์การด�าเนินการ	และเป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ส�าคัญและ
เร่งด่วนส�าหรับเรา		การเชื่อมโยงการด�าเนินการของเรากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
ระดบัเป้าประสงค์คอืกญุแจส�าคญัในการแสดงให้เหน็บทบาททีเ่ป็นรปูธรรมขององค์กรใน
การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Emmanuelle Wargon รองประธำนอำวุโส 
ด้ำนกิจกำรองค์กรและควำมยั่งยืนทำงธุรกิจ Danon

ขั้นตอนที่ 1.2: คัดเลือกเป้ำประสงค์ที่องค์กรควรให้ควำมส�ำคัญ
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กระบวนการสามขั้นตอนในการจัดท�ารายงาน
ภาคผนวกบทน�าสารบัญ

	 ผลลัพธ์จากข้ันตอนนี้คือรำยกำรของเป้ำประสงค์กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
ที่องค์กรควรให้ควำมส�ำคัญชุดที่สอง	 ซึ่งเป็นเป้าประสงค์ท่ีเชื่อมโยงกับ 
ผลกระทบเชิงบวกที่เกิดจากผลิตภัณฑ์	บริการ	หรือการลงทุนขององค์กร

	 รายการของผลกระทบและเป้าประสงค์ดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานส�าหรับ
กระบวนการก�าหนดขอบเขตเน้ือหาของรายงานตามหลักการจัดท�ารายงาน
ของ	GRI	(การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ความยั่งยืน	ความส�าคัญและ
เร่งด่วน	และความสมบูรณ์)	ในขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 1.3: ก�ำหนดขอบเขตเนื้อหำของรำยงำน

	 ตอนนี้	คุณมีรายการของเป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนที่องค์กรควรให้
ความส�าคัญจ�านวนสองชุด

• แนวทางท่ีหน่ึง:	 รายการของเป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนจากการ
ประเมินความเสี่ยงต่อคนและสิ่งแวดล้อมจากการด�าเนินธุรกิจของ
องค์กร

• แนวทางที่สอง:	 รายการของเป้าประสงค์การพัฒนาท่ียั่งยืนจากการ
ส�ารวจโอกาสที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์	บริการ	หรือการลงทุนขององค์กร
ที่เป็นประโยชน์

	 รายการของเป้าประสงค์ทั้งสองชุดข้างต้นมักแตกต่างกัน	 แต่อาจมีบาง
รายการที่ทับซ้อนกัน

	เช่น	 ผู้ผลิตน�้าประปาอาจเผชิญความเสี่ยงที่เทศบาล	 ซึ่งเป็นเจ้าของ
ระบบประปา	 จะท�าให้การเข้าถึงน�้าประปามีลักษณะเลือกปฏิบัติต่อ
ประชากรบางกลุ่ม	 แต่ความเส่ียงดังกล่าวก็อาจเป็นโอกาสให้ผู้ผลิต 
น�้าประปาพัฒนาแนวทางใหม่ในการให้บริการน�้าประปาแก่กลุ ่ม
ประชากรที่เข้าไม่ถึงบริการดังกล่าว	 การจัดการท้ังความเสี่ยงและ
โอกาสดงักล่าวเป็นการสนบัสนุนเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืข้อ	6	เร่ือง 
น�้าสะอาดและการสุขาภิบาล	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าประสงค์ข้อ	 6.1	
เรื่องการบรรลุการเข้าถึงน�้าดื่มที่สะอาด	 ปลอดภัย	 และราคาย่อมเยา
อย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียมส�าหรับทุกคน

	อีกตัวอย่างหนึ่งคือการที่บริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา 
ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนจากแรงงานท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบ	 เพื่อ
รายงานให้หน่วยงานราชการ	 หรือบริษัทในห่วงโซ่การผลิตที่รับซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แรงงานดังกล่าวทราบ	 ขณะเดียวกัน	 ก็เป็นการจัดการ
ความเสี่ยงต่อปัญหาสภาพการท�างานภายในห่วงโซ่การผลิตของ 
ตวัเอง	ทัง้ความเส่ียงและช่องทางการร้องเรยีนดงักล่าวเป็นการสนับสนนุ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ	8	เรื่องการมีงานที่มีคุณค่า	โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเป้าประสงค์ข้อ	8.8	เรื่องการปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริม
สภาพแวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัยและมั่นคงส�าหรับผู้ใช้แรงงาน
ทุกคน

	 ในการก�าหนดขอบเขตเนื้อหาของรายงานตามมาตรฐานของ	 GRI	
ให้ปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 เพ่ือส�ารวจว่ายังมีประเด็นอ่ืนๆ	 ที่ 
เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 และมีอิทธิพลต่อการประเมินและ 
การตัดสินใจของพวกเขาอีกหรือไม่	 ข้ันตอนดังกล่าวมีความส�าคัญ	 เพราะ
ถ้าขาดไป	 ก็อาจท�าให้รายการของผลกระทบทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ 
สิ่งแวดล้อม	ที่ควรปรากฏในรายงาน	ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

	 ให้หารือกับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกระบวนการที่คุณใช้ในการคัดเลือก
รายการของเป้าประสงค์ทัง้สองชดุ	และน�าข้อคดิเหน็มาปรับปรุงรายการของ
เป้าประสงค์ทั้งสองชุดให้ดีขึ้น

รายงานเกี่ยวกับประเด็นความยั่งยืนที่ส�าคัญและเร่งด่วน	 เป้าประสงค์	และความคืบหน้า
ในการด�าเนินการของเรา	 จะต้องผ่านการตรวจสอบยืนยันโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายใน
องค์กร	รวมทัง้การทบทวนโดยผูบ้รหิาร	เพือ่เป็นหลกัประกนัของการมส่ีวนร่วมในวงกว้าง
และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงในการจัดท�ารายงาน	Annette Stube ประธำน
ฝ่ำยควำมยั่งยืน A.P. Moller – Maersk

กรอบที่ 5

ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงขั้นตอนข้ำงต้นกับมำตรฐำนกำรจัดท�ำรำยงำนของ GRI (2/2)
หากในการจัดท�ารายงานก่อนหน้านี้	 คุณเคยใช้กระบวนการก�าหนด
ขอบเขตเน้ือหาของรายงาน	 โดยการระบุประเด็นส�าคัญและเร่งด่วน
ตามหลักการจัดท�ารายงานของ	 GRI	 (GRI101:	 Foundation)	 ให้ใช้
ผลลัพธ์จากกระบวนการดังกล่าวเป็นพื้นฐานส�าหรับการประเมินความ
เสี่ยงต่อคนและสิ่งแวดล้อมจากการด�าเนินธุรกิจและห่วงโซ่การผลิต
ขององค์กร	เพือ่ระบุเป้าประสงค์การพฒันาทีย่ัง่ยนืทีอ่งค์กรควรให้ความ
ส�าคัญเป็นล�าดับถัดไป

เป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนืมาพร้อมกับข้อพิจารณาและความคาดหวงั
ใหม่ในการจัดท�ารายงาน	แม้แต่ส�าหรบัผูจ้ดัท�ารายงานทีม่ปีระสบการณ์	
ดังนั้น	 การมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเป็นโอกาสที่จะได้ทบทวน
ประเด็นส�าคัญและเร่งด่วนที่ได้จากการประเมินตามหลักการจัดท�า
รายงานของ	GRI	เพื่อเป็นหลักประกันให้เนื้อหาของรายงานสอดคล้อง
กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี	2573	และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขั้นตอนที่ 1.3: ก�ำหนดขอบเขตเนื้อหำของรำยงำน
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กระบวนการสามขั้นตอนในการจัดท�ารายงาน
ภาคผนวกบทน�าสารบัญ

	 เมื่อมีรายการของเป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนที่องค์กรควรให้ความ
ส�าคัญ	 ท่ีผ่านการทบทวนโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว	 คุณก็พร้อมที่จะเร่ิม
กระบวนการก�าหนดขอบเขตเนือ้หาของรายงาน	โดยการประเมินความส�าคญั
และเร่งด่วนของประเด็นต่างๆ	 ตามมาตรฐานการจัดท�ารายงานของ	 GRI	
รายการของเป้าประสงค์ที่ผ่านการประเมินความส�าคัญและเร่งด่วนควรจะ
สอดคล้องกับความรบัผดิชอบขององค์กรต่อการเคารพสิทธมินษุยชน	รวมทัง้
หลักการและมาตรฐานในการด�าเนนิธรุกจิด้วยความรบัผดิชอบ	เช่น	หลักการ
สากลสบิประการของยูเอน็โกลบอลคอมแพ็ก	และแนวปฏบิติัส�าหรับบรรษทั
ข้ามชาติของ	OECD

	 ตอนนี้	 คุณมีรำยกำรของเป้ำประสงค์กำรพัฒนำที่ยั่งยืนที่ผ่ำนกำร 
คัดเลือกข้ันสุดท้ำย ซึ่งเป็นเป้าประสงค์ที่องค์กรควรให้ความส�าคัญใน 
การด�าเนินการเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและในการจัดท�า
รายงาน	ทั้งที่เป็นประสงค์เพื่อจัดการความเสี่ยงต่อคนและสิ่งแวดล้อม	และ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์	บริการ	หรือการลงทุนที่เป็นประโยชน์

เราเริ่มต้นจากการคัดเลือกเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจ�านวน	14	ใน	17	ข้อ	ที่เกี่ยวข้อง
กับผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบจากการด�าเนินธุรกิจและห่วงโซ่การผลิตขององค์กร	
ที่	Pernod	Ricard	เราเชื่อว่า	เราสามารถเปลี่ยนผลกระทบเชิงลบให้เป็นบวกได้	เราคัดเลือก
เป้าประสงค์ที่องค์กรควรให้ความส�าคัญด้วยการศึกษาตัวช้ีวัดจ�านวน	 834	 ตัวช้ีวัดใน
เอกสาร	The	SDG	Compass	และการสร้างการมส่ีวนร่วมของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องภายใน
องค์กร	ปัจจบุนั	เราพยายามท�าให้มากขึน้	ด้วยการพฒันากลยทุธ์ความยัง่ยนืบนพืน้ฐานของ
เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืและการให้ความส�าคัญกบัเป้าหมายทีเ่รามีบทบาทสนบัสนนุได้
อย่างมีประสิทธิผลที่สุด Noemie Bauer ประธำนฝ่ำยธุรกิจที่ยั่งยืน Pernod-Ricard 

กรอบที่ 6

ประเมินควำมเสี่ยงต่อองค์กร
ในการคัดเลือกเป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนที่องค์กรควรให้ความ
ส�าคัญ	 คุณต้องประเมินความเสี่ยงต่อองค์กรด้วย	 ความเสี่ยงดังกล่าว
มักอยู่ในรายการของเป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผ่านการคัดเลือก
อยู่แล้ว	ความเสี่ยงเหล่านี้อาจได้แก่	ความเสี่ยงเรื่องชื่อเสียง	ความเสี่ยง
ทางการเงิน	 ความเส่ียงทางกฎหมาย	 ความเส่ียงต่อความต่อเนื่องใน 
การด�าเนินธุรกิจ	 หรือความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการสรรหา	 การรักษา	 และ
ผลิตภาพของพนักงาน	 เป็นต้น	 ในทางกลับกัน	 คุณอาจต้องประเมิน
โอกาสที่จะลดความเส่ียงเหล่านี้ด้วย	 โดยการจัดการความเสี่ยงต่อคน 
และสิ่งแวดล้อม	 เพ่ือปกป้องและสร้างมูลค่าแก่องค์กร	 ด้วยการท�าให้ 

องค์กรเป็นนายจ้าง	 พันธมิตรทางธุรกิจ	 ผู้ผลิต	 ลูกค้า	 แบรนด์	 หรือ 
ตัวเลือกในการลงทุน	 เช่น	 บริษัทที่พึ่งพาน�้าเป็นวัตถุดิบการผลิต	 
ควรจะใส่ใจปัญหาการขาดแคลนน�้าในภูมิภาคต่างๆ	 โดยในขั้นตอน
ที่	 1.2.1	 บริษัทดังกล่าวอาจระบุความเสี่ยงดังกล่าวไว้แล้วว่าอาจเป็น 
ความเสี่ยงที่ก่อผลกระทบที่มีนัยส�าคัญ	 นอกจากนั้น	 ความเสี่ยงต่อ
องค์กรอาจเกิดจากการขาดนวัตกรรม	 ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับแนวทาง
ที่สองในการคัดเลือกเป้าประสงค์	โดยการประเมินโอกาสในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นประโยชน์

ขั้นตอนที่ 1.3: ก�ำหนดขอบเขตเนื้อหำของรำยงำน

ขั้นตอนที่ 1: คัดเลือกเป้ำประสงค์ที่องค์กร 
ควรให้ควำมส�ำคัญ
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ขั้นตอนที ่2: ติดตำม

และวเิครำะหข์้อมูล

ขั้นตอนที่ 2.1:  ก�ำหนดเป้ำหมำยในกำรบรรลุเป้ำประสงค์

ขั้นตอนที่ 2.2:  ก�ำหนดตัวชี้วัดและรูปแบบกำรรำยงำน

ขั้นตอนที่ 2.3:  รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล
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ขั้นตอนที่ 2.1: ก�ำหนดเป้ำหมำยในกำรบรรลุเป้ำประสงค์

ขั้นตอนที่ 2: ติดตำมและวิเครำะห์ข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2: ติดตำมและวิเครำะห์ข้อมูล

ขั้นตอนนี้คือกำรก�ำหนดเป้ำหมำยและกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนเป้ำประสงค์กำรพัฒนำท่ียั่งยืนที่ผ่ำนกำรคัดเลือก 
ในขัน้ตอนทีห่นึง่ โดยองค์กรต้องก�ำหนดตวัชีว้ัดส�ำหรบักำรวิเครำะหแ์ละวดัระดบัของผลกระทบของกำรด�ำเนนิกำร
เพื่อบรรลุเป้ำประสงค์ดังกล่ำว

ขั้นตอนที่ 2.1: ก�ำหนดเป้ำหมำยในกำรบรรลุเป้ำประสงค์

	 ก�าหนดเป้าหมายในการบรรลุเป้าประสงค์ที่องค์กรให้ความส�าคัญ	ทั้งนี้	
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและความชัดเจนในการด�าเนินการและการจัดท�า
รายงาน	ให้ปฏิบัติดังนี้

	 ในการจดัการความเส่ียงต่อคนและส่ิงแวดล้อมจากการด�าเนนิธรุกจิของ
องค์กร	ให้ก�าหนดกลยทุธ์และเป้าหมายทีช่ดัเจนทีม่ขีอบเขตกว้างกว่าแค่การ
หลีกเล่ียงความเสี่ยงเหล่านั้น	 โดยให้ครอบคลุมโอกาสที่จะสร้างผลกระทบ
เชิงบวกให้เกิดขึ้นด้วย	การก�าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในลักษณะดังกล่าว
จะสนบัสนนุให้เกดิการเปลีย่นแปลงทีย่ัง่ยนืและเป็นระบบ	และจะช่วยรักษา
โอกาสการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องมีใบอนุญาตจาก
ภาครัฐ

		เช่น	 บริษัทผู้ผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย	 ซึ่งก�าลังพยายามแก้ไขปัญหา
การถูกคุกคามทางเพศและปัญหาสุขภาพของพนักงานหญิงในโรงงาน	
อาจร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นในการฝึกอบรมพนักงานหญิงเกี่ยวกับ
ปัญหาสุขภาพ	และการพัฒนาขีดความสามารถของผู้จัดการโรงงานใน
การจดัการปัญหาการคกุคามทางเพศและการพฒันากลไกการร้องเรยีน
และการสนับสนุนที่ทุกคนเข้าถึงได้	 การด�าเนินการดังกล่าวเป็นการ
สนับสนุนเป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ	 5.1	 และ	 5.2	 เร่ืองการ
เลอืกปฏบิตัแิละความรนุแรงต่อสตร	ีรวมท้ังเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื 
ข้อ	2	ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพของสตรี14

 เช่น	 บริษัทเหมืองแร่ซึ่งมีเป้าหมายที่จะฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่เดิมด้วย
การปลูกป่า	 (เป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ	 15.2)	 อาจริเร่ิมปลูก
พนัธุไ์ม้หายากหรอืเสีย่งทีจ่ะสญูพนัธุ	์เพือ่ให้พืน้ทีด่งักล่าวกลายเป็นเขต
อนุรักษ์ทางธรรมชาติ	 (หยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
ตามเป้าประสงค์การพัฒนาท่ียั่งยืนข้อ	 15.5)	 และร่วมมือกับชุมชน 
ท้องถ่ินในการส่งเสริมโอกาสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ภายในชุมชน	(เป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ	8.9)

	 ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์	บริการ	หรือการลงทุน	เพื่อสนับสนุนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งข้อ	ผลิตภัณฑ์	บริการ	หรือ
การลงทุนดังกล่าวควรจะก่อผลกระทบเชิงลบน้อยที่สุด

		เช่น	ผลติภณัฑ์ทีส่นบัสนนุการเข้าถงึไฟฟ้าส�าหรบักลุม่ประชากรยากจน	
แต่ก่อผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในกระบวนการผลิต	 ถือเป็นการ
ด�าเนินการที่มีคุณค่าจ�ากัดต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

	 การก่อผลกระทบเชิงบวกในด้านหนึ่งอาจไม่สามารถชดเชยผลกระทบ 
เชิงลบที่เกิดตามมาในอีกด้านหนึ่งได้	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ผลกระทบต่อ 
สิทธิมนุษยชน	ซึ่งไม่มีผลกระทบเชิงบวกใดมาชดเชยได้

		เช่น	 การติดตั้งระบบพลังงานหมุนเวียนอาจช่วยลดการพึ่งพิงพลังงาน
จากน�า้มนัและท�าให้ชมุชนด้อยโอกาสได้เข้าถงึพลงังาน	แต่ถ้าการตดิตัง้ 
ระบบดังกล่าวเป็นการบุกรุกพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
ของชนเผ่าพื้นเมือง	 โดยปราศจากความยินยอมของผู้ได้รับผลกระทบ	
ผลกระทบทัง้ในทางบวกและลบดงักล่าวเป็นส่ิงทีช่ดเชยกนัไม่ได้	จ�าเป็น
ต้องมีการบริหารจัดการแยกจากกัน

	 หากเป็นไปได้	ให้ก�าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับกรอบการด�าเนินการ
ด้านสิ่งแวดล้อมและกรอบการด�าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง

	เช่น	ความริเร่ิมเป้าหมายบนพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตร์	(Science	Based	
Targets)	 ซึ่งก�าหนดกรอบและหลักเกณฑ์ให้องค์กรธุรกิจใช้ในการ
ก�าหนดปรมิาณการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของตวัเองเพือ่ป้องกัน
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ15	 นอกจากนั้น	 ยังมี
กรอบและหลักเกณฑ์ในลักษณะเดียวกันส�าหรับการก�าหนดเป้าหมาย
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า16	 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้านอ่ืนๆ	 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาด้วย	 The	 Future-Fit	 Business	
Benchmark	 เป็นอีกกรอบและหลักเกณฑ์หน่ึงที่ก�าหนดเป้าหมายใน
ประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้องค์กรต่างๆ	ใช้เป็นแนวปฏิบัติ

	 ปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก�าหนดเป้าหมาย

14)		ดูตัวอย่างการจัดการผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน	The	Human	Rights	Opportunity	ซึ่งเข้าถึงได้จาก	https://www.shiftproject.org/sdgs/
15)			ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ	Science	Based	Targets	ได้ที่	https://sciencebasedtargets.org/
16)		ดูตัวอย่างการก�าหนดเป้าหมายด้านทรัพยากรน�้าส�าหรับองค์กรธุรกิจได้ที่	https://ceowatermandate.org/files/context-based-targets.pdf

19



กระบวนการสามขั้นตอนในการจัดท�ารายงาน
ภาคผนวกบทน�าสารบัญ

ขั้นตอนที่ 2.2: ก�ำหนดตัวชี้วัดและรูปแบบกำรรำยงำน

	 เม่ือคุณได้ก�าหนดเป้าหมายในการบรรลุเป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืน
แต่ละข้อที่องค์กรให้ความส�าคัญแล้ว	 ให้ก�าหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้วัดความ 
คืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว

	 ให้ใช้ตวัชีว้ดัท้ังในเชงิปรมิาณ	เช่น	สถติ	ิอตัราส่วนต่างๆ	และเชงิคณุภาพ	
ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลเชิงบรรยายเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์และการตอบสนอง
ต่อผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจขององค์กร	ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและที่อาจจะ
เกิดขึ้น17 

	 ให้อ้างอิงเอกสาร	 An	 Analysis	 of	 the	 Goals	 and	 Targets18 

ซึ่งรวบรวมมาตรฐานและแนวทางในกรอบการจัดท�ารายงานต่างๆ	 ในการ
วัดความคืบหน้าของการด�าเนนิการเพือ่บรรลเุป้าประสงค์การพัฒนาท่ียัง่ยนื
แต่ละข้อ	 (แหล่งอ้างอิงอีกแหล่งหนึ่งคือ	 The	 SDG	 Compass19)	 หากไม่
พบมาตรฐานหรือแนวทางการจัดท�ารายงานในประเด็นใดก็ตามในเอกสาร 
ข้างต้น	 ให้อธิบายแนวทางที่องค์กรใช้ในการบริหารจัดการประเด็นดังกล่าว	 
(ด	ูGRI103:	Management	Approach)	หรอือกีทางเลือกหนึง่คอืการพฒันา
แนวทางหรือตัวชี้วัดของตัวเองข้ึนมา	 หรือหาข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงอ่ืน	 
(ดูภาพประกอบที่	2)

17)	 ดูตัวอย่างตัวชี้วัดทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ที่	https://www.unglobalcompact.org/library/5361
18)	 เข้าถึงได้จาก	https://www.unglobalcompact.org/library/5361
19)	 เข้าถึงได้จาก	https://sdgcompass.org/business-indicators/

ภำพประกอบที่ 2

การจัดสรรทรัพยากร กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ

ทรัพยากรที่ตองการเพื่อ
สนับสนุนเปาประสงค
การพัฒนาที่ยั่งยืนคืออะไร?

กิจกรรมที่ตองดำเนินการ
คืออะไร?

ผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก
กิจกรรมดังกลาวคืออะไร?

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในกลุมเปาหมายคืออะไร?

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
จากผลผลิตของกิจกรรม
คืออะไร?

งบประมาณสำหรับ
การวิจัยและพัฒนา 
และการผลิต

การจำหนายเม็ดละลาย
ทำใหน้ำสะอาด 
(ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ)

ยอดขายเม็ดละลายทำให
น้ำสะอาดและการเผยแพร
ขอมูลแกผูบริโภค

สัดสวน (รอยละ) 
การใชเม็ดละลายทำให
น้ำสะอาดในกลุมผูบริโภค

สัดสวน (รอยละ) 
การลดลงของโรคติดตอ
ทางน้ำและอาหาร

ขั้นตอนที่ 2.2: ก�ำหนดตัวชี้วัดและรูปแบบกำรรำยงำน

ตัวอย่ำงของตัวชี้วัดในระดับต่ำง ๆ ของกำรด�ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมกำรเข้ำถึงน�้ำดื่มที่สะอำด

ขั้นตอนที่ 2: ติดตำมและวิเครำะห์ข้อมูล
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ขั้นตอนที่ 2.3: รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล

	 หลังจากคุณได้ก�าหนดตัวชี้วัดส�าหรับการติดตามและรายงานผลการ
ด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนที่องค์กรให้ความส�าคัญ
แล้ว	ขัน้ตอนต่อไปคอืการระบแุหล่งท่ีมาและรวบรวมข้อมูลทัง้ในเชงิปรมิาณ
และเชงิคุณภาพของแต่ละตวัชีว้ดัอย่างสม�า่เสมอ		ทัง้นี	้ข้อมลูเกีย่วกบัผลการ
ด�าเนินการอาจมีอยู่แล้วภายในองค์กร	 	 ดังนั้น	 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องภายในองค์กรจึงเป็นประโยชน์ในขั้นตอนดังกล่าว	

	 ใช้ประโยชน์จากข้อมูลท่ีมีอยู่แล้ว	 โดยเฉพาะข้อมูลเก่ียวกับผลการ 
ด�าเนินการขององค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ส�าหรับแต่ละ
เป้าประสงค์ที่องค์กรให้ความส�าคัญ

	เช่น	 ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ	 15.2	 เรื่องการ
บริหารจัดการป่าไม้ทุกประเภทอย่างยั่งยืน	 อาจหาได้จากแหล่งที่มา
ของวัตถุดิบ	 ซึ่งน่าจะมีการบันทึกไว้อยู่แล้วในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ของบริษัท	 หรือการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบอย่างมี
จริยธรรม	หรือแร่จากแหล่งที่มาที่มีความขัดแย้ง

	 หากไม่มีแหล่งข้อมูลส�าหรับการประเมินผลการด�าเนินการ	 ให้ก�าหนด
ตัวชี้วัดขึ้นมาใหม่	 	 โดยตัวชี้วัดควรมีความเฉพาะเจาะจง	 วัดได้	 ปฏิบัติ
ได้	 เกี่ยวข้อง	 และมีกรอบเวลา	 (SMART-	 Specific,	 Measurable,	
Achieveable,	 Relevant,	 Time-bound)	 	 ทั้งนี้	 ควรมีการมอบหมาย
พนักงานให้เป็นผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดแต่ละตัว	และมีผู้บริหารที่เหมาะสมคอย
ติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ		

	 หากเป็นไปได้	 ให้เปิดเผยข้อมูลทั้งแบบโดยรวมและแบบจ�าแนกตาม
ภูมิภาค	 เพ่ือให้เห็นความหลากหลายของผลกระทบในบริบทท่ีแตกต่างกัน		
นอกจากนัน้	ข้อมลูทีจ่�าแนกตามภูมภิาคจะท�าให้เหน็แนวโน้มของผลกระทบ
ต่อกลุ่มประชากรบางกลุ่ม	หรือในบริบทแวดล้อมบางอย่างด้วย

	เช่น	ในพื้นที่ที่มีประชากรในกลุ่มเปราะบาง	ด้อยโอกาส	หรือถูกเลือก
ปฏิบัติ	 	 ข้อมูลที่จ�าแนกตามภูมิภาคจะช่วยให้เห็นผลกระทบท้ังใน 
เชิงบวกและลบขององค์กร	โดยจ�าแนกตามลักษณะทางเศรษฐกิจและ
สังคมของกลุ่มประชากร	เช่น	เพศ	อายุ	เชื้อชาติ	ความพิการ	สถานะ
การเข้าเมือง	และอื่นๆ

	เช่น	ปัจจุบัน	มีความพยายามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	ที่จะตรวจสอบมาตรฐาน
ด้านแรงงานในกระบวนการผลติวตัถดุบิ	เพ่ือลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิการ
ค้ามนุษย์ในห่วงโซ่การผลิต	 ซึ่งอาจมีขอบเขตครอบคลุมหลายภูมิภาค		
ทั้งนี้	 สามารถศึกษาแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง 
ดังกล่าวได้ในเอกสาร	 A	 Human	 Rights-Based	 Approach	 to	
Data	ของส�านักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชน20	

	 ติดตามความคืบหน้าในการด�าเนินการตามเป้าหมายเป็นระยะ

	 ในการวเิคราะห์ข้อมลู	ให้ประเมนิว่ารปูแบบและตวัชีว้ดัทีใ่ช้ในการจดัท�า
รายงานสะท้อนบทบาทขององค์กรในการสนับสนุนเป้าประสงค์การพัฒนา
ที่ยั่งยืนครบถ้วนแล้วหรือไม่	 	 ผลการประเมินในข้ันตอนน้ีควรเป็นพ้ืนฐาน
ส�าหรับการตดัสนิใจของผูบ้ริหารเก่ียวกบัการจัดสรรทรัพยากร	และปรากฏใน
รายงานเพื่อเผยแพร่แก่คนภายนอก		ให้ปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการ
ข้อมลูตามธรุกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป	เพื่อใหม้ีการวดัผลการด�าเนินการและการ
จัดท�ารายงานที่เหมาะสม	(ดูภาพประกอบที่	3)

20)	 เข้าถึงได้จาก	https://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/GuidanceNoteonApproachtoData.pdf

ภำพประกอบที่ 3

กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเป้ำประสงค์กำรพัฒนำที่ยั่งยืนข้อ 8.5

รำยกำรข้อมูล หน่วยวัด แหล่งข้อมูล
คุณภำพ
ข้อมูล

สิ่งที่ต้องด�ำเนินกำร
เพิ่มเติม

ควำมคำดหวัง 
ต่อคุณภำพข้อมูล

สิ้นสุด/ เริ่มต้น/ 
ปรับปรุง/ ไม่มี
กำรด�ำเนินกำร

จ�ำนวนและสัดส่วนของพนักงำนใหม่
ในห้วงกำรจัดท�ำรำยงำน  
จ�ำแนกตำมอำยุ เพศ และภูมิภำค

คน 

และร้อยละ

มี ปำนกลำง ปรับปรุงควำม
ชัดเจนของข้อมูล

สูง ปรับปรุง

จ�ำนวนพนักงำน จ�ำแนกตำมเพศ คน 

และร้อยละ

มี สูง ติดตำมกระบวนกำร
และวำงแผน 
กำรควบคุม

สูง ไม่มีกำร 
ด�ำเนินกำร

กำรจ่ำยค่ำจ้ำงที่เพียงพอต่อกำร
ด�ำรงชีพ

ดอลลำร์สหรัฐ ไม่มี ไม่มีข้อมูล เริ่มกำรวัดและ
ติดตำม

สูง เริ่มต้น

ขั้นตอนที่ 2.3: รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล

ตวัอย่ำงกำรรวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัเป้ำหมำยกำรพฒันำทีย่ัง่ยนืข้อ 8 เร่ืองกำรมงีำนทีม่คีณุค่ำและกำรเตบิโต
ทำงเศรษฐกิจ รวมทั้งกำรประเมินแหล่งที่มำของข้อมูลและกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินกำร

ขั้นตอนที่ 2: ติดตำมและวิเครำะห์ข้อมูล
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ขั้นตอนที ่3: จัดท�ำรำยงำน ท�ำให้เป็นส่วนหนึ่ง

ของกำรด�ำเนนิงำน และสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนที่ 3.1:  ปรับใช้แนวปฏิบัติที่ดีในกำรจัดท�ำรำยงำน  
   เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

ขั้นตอนที่ 3.2:  ศึกษำควำมต้องกำรของผู้ใช้รำยงำน

ขั้นตอนที่ 3.3:  จัดท�ำรำยงำนและสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง



กระบวนการสามขั้นตอนในการจัดท�ารายงาน
ภาคผนวกบทน�าสารบัญ

ขั้นตอนที่ 3: จัดท�ำรำยงำน ท�ำให้เป็นส่วนหนึ่งของกำรด�ำเนินงำน และสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง 

ขั้นตอนนี้เป็นกำรน�ำผลลัพธ์ที่ได้จำกขั้นตอนที่สองมำจัดท�ำรำยงำนเพื่อส่ือสำรควำมคืบหน้ำและใช้ประกอบ 
กำรตัดสินใจในกำรด�ำเนินกำรขององค์กรเพื่อสนับสนุนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

ขัน้ตอนที่ 3.1: ปรับใชแ้นวปฏบิตัทิีด่ใีนกำรจดัท�ำรำยงำนเปำ้หมำยกำรพฒันำทีย่ัง่ยนื

	 การจัดท�ารายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนควรจะเป็นไปตาม
มาตรฐานการจดัท�ารายงานระหว่างประเทศเท่าทีเ่ป็นไปได้	ให้อ้างองิเอกสาร	
An	Analysis	of	the	Goals	and	Targets	ซึง่รวบรวมแนวทางและมาตรฐาน
การจัดท�ารายงานในกรอบต่างๆ	เอาไว้	

	 การจดัท�ารายงานเพ่ือเสนอผู้บรหิารบริษทัเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
จดัสรรทรพัยากรภายในองค์กรและการท�าให้กลยทุธ์เพือ่สนบัสนนุเป้าหมาย
การพฒันาทีย่ัง่ยนืเป็นส่วนหนึง่ของการด�าเนนิธรุกจิ	ขณะทีก่ารจดัท�ารายงาน
เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกช่วยเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการสนับสนุนและปรับปรุงผลการด�าเนินการ

	 น�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในรายงานต่างๆ	 ที่
องค์กรต้องจัดท�าอยู่แล้ว	 ตามความเหมาะสม	 เพ่ือแสดงให้เห็นแนวทางที่
องค์กรใช้ในการท�าให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์
ทางธุรกิจ	

	 น�าเสนอเป้าประสงค์การพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีองค์กรให้ความส�าคัญและ 
ผลการด�าเนินการในภาพกว้างในบริบทของความยั่งยืน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	
หากองค์กรมีการด�าเนินธุรกิจในหลายพ้ืนที่	 (ศึกษาแนวทางใน	 GRI	 101:	
Foundation	และดข้ัูนตอนที	่2.1	ในการก�าหนดเป้าหมายซึง่ให้ความส�าคญั
กับเรื่องสิ่งแวดล้อม)	การน�าเสนอดังกล่าวอาจต้องแบ่งแยกระหว่างประเด็น 
ทีม่ผีลกระทบในระดบัโลก	เช่น	การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	กบัประเดน็
ที่มีผลกระทบในระดับท้องถ่ินหรือภูมิภาค	 เช่น	 การพัฒนาชุมชน	 ดังนั้น	 
ในการจัดท�ารายงานในประเด็นที่มีผลกระทบระดับท้องถิ่น	 ให้เปรียบเทียบ
ให้เห็นว่า	 องค์กรได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในชุมชนในแต่ละพื้นที่
ที่แตกต่างกันอย่างไร

กรอบที่ 7

หลักกำรจัดท�ำรำยงำนที่มีประสิทธิผล 4 Cs
 กระชับ

รายงานที่กระชับ (concise) 
นำเสนอเฉพาะประเด็นสำคัญ
และขอมูลที่เปนรูปธรรม 
หลีกเลี่ยงขอมูลที่ไมจำเปน

เสมอตนเสมอปลาย

รายงานที่เสมอตนเสมอปลาย
(consistent) ทำใหประเมินและ
เปรียบเทียบผลการดำเนินการ
ในชวงเวลาที่แตกตางกันได 
และชวยใหเกิดความเขาใจ
และการนำขอมูลในรายงาน
ไปใชประโยชน

เปนปจจุบัน

รายงานที่เปนปจจุบัน (current) 
เปรียบเหมือนหนาตางที่ทำใหเห็น
การดำเนินการ ผลกระทบ 
และโอกาสของธุรกิจในอนาคต 
แทนที่จะเปนกระจกมองหลังที่
สะทอนแตสิ่งที่เกิดขึ้นแลวในอดีต

เปรียบเทียบได

รายงานที่เปรียบเทียบได 
(comparable) ทำใหมีการ
เปรียบเทียบผลการดำเนินการ
ระหวางองคกรตางๆ 
และชวยองคกรในการติดตาม
และประเมินผลกระทบ 
และตัดสินใจเพื่อการปรับปรุง

กรอบที่ 8

รำยกำรตรวจสอบ – ประเด็นใดบ้ำงที่ควรปรำกฏในรำยงำน?
	ผลกระทบท่ีส�าคัญจากการด�าเนินธุรกิจขององค์กร	 ไม่ว่าจะเป็น 

ความเสี่ยงต่อคนหรือสิ่งแวดล้อม	 หรือผลิตภัณฑ์	 บริการ	 และ 
การลงทุนที่เป็นประโยชน์

	กระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบข้างต้นเพื่อคัดเลือกเป้าประสงค์ 
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่องค์กรควรให้ความส�าคัญ

	การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อประกอบการ 
คัดเลือกเป้าประสงค์ที่องค์กรควรให้ความส�าคัญ

	กลยุทธ์ขององค์กร	 รวมทั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดในการด�าเนินการ
เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผ่านการคัดเลือก	 ซึ่ง
เป็นได้ทัง้การจดัการความเสีย่งทีเ่กิดจากการด�าเนนิธรุกจิขององค์กร	

และการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นประโยชน์	 ทั้งน้ี	 อาจ
เป็นการอธิบายรายละเอียดของนโยบาย	 ระบบ	 และกระบวนการ
ต่างๆ	ภายในองค์กร	เช่น	การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

	ตวัอย่างของผลกระทบเชงิลบทีเ่กิดจากการด�าเนนิธรุกจิขององค์กร	
และการด�าเนินการเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	 โดยเฉพาะผู้ที่ถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชน

	ตวัช้ีวดัและข้อมลูท่ีแสดงให้เหน็ความคืบหน้าในการด�าเนินการตาม
เป้าหมายในการบรรลเุป้าประสงค์การพฒันาทีย่ัง่ยนืและอปุสรรคที่
เกิดขึ้น

	แผนการขยายผลการด�าเนินการในอนาคต	

ขั้นตอนที่ 3: จัดท�ำรำยงำน ท�ำให้เป็นส่วนหนึ่งของ 
กำรด�ำเนินงำน และสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง 

ขั้นตอนที่ 3.1: ปรับใช้แนวปฏิบัติที่ดีในกำรจัดท�ำรำยงำนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
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	เช่น	แนวทางการดูแลรักษาทรัพยากรน�้าโดยองค์กรธุรกิจเป็นแนวทาง
ที่ช่วยลดความเส่ียงด้านทรัพยากรน�้าได้หลากหลายมิติ	 และช่วย
สนับสนุนความม่ันคงด้านน�้าในระยะยาว	 ด้วยการท�าให้กลยุทธ์ด้าน
น�้าขององค์กรธุรกิจสอดคล้องกับนโยบายด้านน�้าในระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ	 รวมทั้งเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนในระดับโลก21 

	 ในการจัดท�ารายงานเก่ียวกับบทบาทขององค์กรในการสนับสนุน
เป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืน	 ให้พยายามเชื่อมโยงการด�าเนินการของ
องค์กรกับพันธกรณีหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

	เช่น	ความพยายามของคุณเพือ่ชะลอการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ
เป็นการแสดงบทบาทสนับสนุนความตกลงปารีส	(Paris	Agreement)	
และการมีส่วนร่วมท่ีประเทศก�าหนด	 (National	 Determined	
Contribution	-	NDC)22	รวมท้ังเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนืข้อ	13	เรือ่ง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

	 ให้รายงานความคืบหน้าในการด�าเนินการสนับสนุนเป้าประสงค์การ
พัฒนาท่ีย่ังยืนแต่ละข้อตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้อย่างสม�่าเสมอ	 นอกจาก
นั้น	 คุณอาจน�าเนื้อหาในรายงานไปปรับใช้ในการจัดท�ารายงานอื่นตาม 
ที่ระเบียบหรือกฎหมายก�าหนดด้วย	 เช่น	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
บางแห่ง	 ท้ังนี้	 สามารถดูข้อมูลเก่ียวกับนโยบายการจัดท�ารายงานด้าน 

ความยั่งยืนในประเทศต่างๆ	ทั้งภาคสมัครใจและภาคบังคับ	ได้ในฐานข้อมูล
ของเว็บไซต์	Carrots	and	Sticks23 

	 หากมีประเด็นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องคาดหวังให้
ปรากฏในรายงาน	 แต่คุณเลือกที่จะไม่น�าเสนอประเด็นดังกล่าว	 ให้อธิบาย
ว่าท�าไมคุณจึงเห็นว่าประเด็นเหล่าน้ันมีความส�าคัญและเร่งด่วนต�่าส�าหรับ
องค์กรของคุณ

	 ส�าหรบัผลกระทบเชงิลบทีเ่กดิจากการด�าเนนิธรุกจิขององค์กร	ให้อธบิาย
วิธีการแก้ไขที่คุณได้ด�าเนินการหรือมีแผนจะด�าเนินการด้วย

	 ให้มกีารตรวจสอบทัง้จากภายในและภายนอกองค์กรเพือ่เป็นหลกัประกัน 
ความถูกต้อง	 ความน่าเชื่อถือ	 และคุณภาพโดยรวมของรายงาน	 ทั้งนี้	 
การตรวจสอบดังกล่าวอาจสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ด้วย	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	นักลงทุน	

	 นอกเหนอืจากการจดัท�ารายงานทีเ่ป็นทางการ	ให้ใช้ช่องทางอืน่ๆ	ในการ
สือ่สารกลยุทธ์ความยัง่ยนืและผลการด�าเนินการขององค์กรด้วย	เช่น	เวบ็ไซต์	
สือ่สงัคมออนไลน์	คลปิเสยีง	กจิกรรมประชาสมัพันธ์	ฉลากสนิค้าหรือบริการ	
การตลาด	และการโฆษณา

กรอบที่ 9

ข้อแนะน�ำของคณะท�ำงำนดำ้นกำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินที่เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
และกำรจัดท�ำรำยงำนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนข้อ 13 เรื่องกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
เม่ือปี	 2560	 คณะท�างานด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	(Task	Force	on	Climate-Related	
Financial	Disclosures	–	TCFD)	ได้ออกข้อแนะน�าเกี่ยวกับข้อมูลด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ซึ่งองค์กรด้านธุรกิจและการเงินควร
จะเปิดเผยในรายงานประจ�าปีให้นักลงทุน	 สถาบันการเงิน	 และบริษัท
ประกันทราบ	ข้อแนะน�าดังกล่าว	ซึ่งถูกน�าไปปฏิบัติอย่างกว้างขวาง	ให้
ความส�าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลด้านบรรษัทภิบาล	กลยุทธ์	การบริหาร
จัดการความเสี่ยง	 เป้าหมายและตัวช้ีวัด	 พร้อมทั้งให้แนวทางที่เป็น
ประโยชน์ในการจัดท�ารายงานเกีย่วกบัผลกระทบทางการเงิน	ซึง่เกดิจาก
ความเสี่ยงและโอกาสด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	นอกจาก
นั้น	 ข้อแนะน�าดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ต่อการจัดท�ารายงานที่เก่ียว
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ	13	 เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ	และความตกลงปารีสด้วย

เพือ่ให้สอดคล้องกบักระบวนการคัดเลอืกเป้าประสงค์การพฒันาทีย่ัง่ยนื
ทีอ่งค์กรควรให้ความส�าคัญท่ีได้อธิบายในเอกสารฉบับนี	้และมาตรฐาน

การจัดท�ารายงานของ	 GRI	 การจัดท�ารายงานเกี่ยวกับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนข้อ	 13	 ไม่ควรครอบคลุมแค่ผลกระทบทางการเงินของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อองค์กร	 แต่ควรอธิบายผลกระทบ
ขององค์กรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 และความเสี่ยงต่อคน
และสิ่งแวดล้อมด้วย	 เช่น	 ในส่วนของ	 “กลยุทธ์”	 และ	 “การบริหาร
จัดการความเสี่ยง”	 คณะท�างาน	 TCFD	 แนะน�าให้การจัดท�ารายงาน 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ	 13	 มีการวิเคราะห์สถานการณ์
จ�าลอง	 แนวโน้มและความเป็นไปได้ของผลกระทบขององค์กรต่อ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก	 และการด�าเนินการของบริษัทเพื่อบรรเทาผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น	 หากเป็นไปได้	 ควรให้ข้อมูลด้วยว่า	 องค์กรได้ช่วยพัฒนา 
ขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการเตรียมตัวรับผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไร	 และองค์กรได้สนับสนุน 
การพัฒนาขีดความสามารถในการปรับตัวของท้องถิ่นอย่างไร	 (ซ่ึงมี 
ความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ	13)

21)	 ศึกษาเป้าหมายการดูแลรักษาทรัพยากรน�้าโดยองค์กรธุรกิจได้ที่	https://ceowatermandate.org/files/context-based-targets.pdf
22)	 ดู	https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs	
	 และ	https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
23)	 ดู	https://www.carrotsandsticks.net/	

ขั้นตอนที่ 3.1: ปรับใช้แนวปฏิบัติที่ดีในกำรจัดท�ำรำยงำนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

ขั้นตอนที่ 3: จัดท�ำรำยงำน ท�ำให้เป็นส่วนหนึ่งของ 
กำรด�ำเนินงำน และสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง 
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ขัน้ตอนที่ 3.2: ศกึษำควำมตอ้งกำรของผู ้ใชร้ำยงำน

	 รายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนควรเป็นพื้นฐานส�าหรับการหา
ข้อมูลและการตัดสินใจของผู้ถือหุ ้นและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง	 ดังนั้น	 ให้มี
ปฏิสัมพันธ์อย่างสม�่าเสมอกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงกว้างในกระบวนการจัด
ท�ารายงาน	เพื่อทดสอบเบื้องต้นว่าข้อมูลที่คุณจะรายงานมีคุณค่าเพียงใด

 ศึกษำควำมต้องกำรใช้รำยงำนของภำครัฐ:	 รัฐบาลคือผู้น�าในการ
ปฏิบัตินโยบายเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในแต่ละประเทศ	
และเป็นผู้น�าเสนอความคืบหน้า	 (ตามความสมัครใจ)	 ในเวทีหารือทางการ
เมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (United	 Nations	 High-level	
Political	Forum	on	Sustainable	Development	-	HLPF)24	ในการวัด
ความคืบหน้า	รฐับาลต้องจัดท�าระบบการรวบรวมข้อมลู25	โดยหลายประเทศ
เริ่มมองหาวิธีการท�าให้กระบวนการประเมินในระดับประเทศครอบคลุม
บทบาทของภาคเอกชนด้วย	ดังนั้น	การเปิดเผยข้อมูลของภาคธุรกิจจะเป็น
ประโยชน์ต่อการรวบรวมและคุณภาพของข้อมูลในกระบวนการประเมิน 
ดังกล่าว	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 หากข้อมูลที่เปิดเผยเป็นไปตามมาตรฐานที่
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล	ซึ่งจะท�าให้ข้อมูลเปรียบเทียบกันได้	การมีส่วน
ร่วมในการเสวนาระหว่างผู้มีส่วนเก่ียวข้องในระดับประเทศจะช่วยให้เกิด
ความเข้าใจต่อความคาดหวังของรฐับาลเกีย่วกบับทบาทขององค์กรธรุกจิใน 
การจัดท�ารายงานวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ	 รวมท้ังกระบวนการ
ต่างๆ	ของสหประชาชาติ26	ในบริบทดังกล่าว	ให้สอบถามหน่วยงานรัฐบาล
ที่เกี่ยวข้องว่า	 คุณจะท�าให้การจัดท�ารายงานและการเปิดเผยข้อมูลของคุณ
เป็นประโยชน์และสามารถเข้าถึงโดยภาครัฐได้อย่างไร	 (เช่น	 การอัพโหลด
ข้อมูลบนแพลตฟอร์มของภาครัฐ)

 ศึกษำควำมต้องกำรใช้รำยงำนของนักลงทุน:	 นักลงทุนมีความสนใจ
เพิม่ข้ึนเรือ่ยๆ	เกีย่วกบัเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืในการประเมนิความเสีย่ง
และโอกาสทางธุรกจิของบรษิทั	การเข้าใจผลกระทบจากการด�าเนนิธรุกจิของ

บริษัทจะช่วยสนับสนุนการตดัสนิใจของนักลงทุน	ในการลงทุนทีส่อดคล้องกบั
ค่านยิมของลกูค้า	และการน�าเสนอผลิตภณัฑ์ทางการเงนิทีย่ัง่ยนืและแตกต่าง
จากคูแ่ข่ง	รวมทัง้ท�าให้นกัลงทนุเข้าใจผลกระทบของการลงทนุของตวัเองต่อ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน	 ดังน้ัน	 นักลงทุนจึงต้องการทราบว่า	 บริษัทที ่
ตัวเองจะถือหุ้นมีความได้เปรียบอย่างไรในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน	
และได้ท�าให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของ
องค์กรอย่างไร	 ทั้งน้ี	 แม้ผลการด�าเนินการที่ผ่านมาจะเป็นพ้ืนฐานส�าหรับ
การประเมินผลการด�าเนินการในอนาคต	แต่นักลงทุนก็มีความคาดหวังมาก
ขึ้นเรื่อยๆ	 ที่จะได้เห็นข้อมูลในลักษณะที่มองไปข้างหน้า	 และการวางแผน
เพื่อรองรับความเป็นไปได้ต่างๆ	 ในอนาคต	 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
ประเด็นดังกล่าวได้ในเอกสาร	 In	Focus:	Addressing	 Investors	Needs	
in	Business	Reporting	on	the	SDGs27 

 ศึกษำควำมต้องกำรใช้รำยงำนของภำคประชำสังคม:	 องค์กรภาค
ประชาสงัคมตดิตามและคาดหวงัให้องค์กรธรุกิจมคีวามรับผดิชอบและความ
โปร่งใสในการด�าเนนิการเพือ่บรรลเุป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	ดงันัน้	องค์กร
เหล่านี้จึงสามารถช่วยปรับปรุงการด�าเนินการของคุณได้	ด้วยการสนับสนุน
ความเชี่ยวชาญ	 และการเป็นพันธมิตรในการประสานงานกับชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบและการมส่ีวนร่วมในการเสวนากบัผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทีห่ลากหลาย

 ศกึษำควำมต้องกำรใช้รำยงำนของผูบ้ริโภคและภำควชิำกำร: ผูบ้รโิภค
มคีวามต้องการผลติภณัฑ์และบรกิารทีย่ัง่ยนืมากขึน้เรือ่ยๆ	โดยตดัสนิใจเลอืก
บนพ้ืนฐานของการประเมินข้อมูลด้านความยั่งยืนรวมทั้งผลการด�าเนินการ
เพ่ือสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทต่างๆ	 และนักวิชาการ
สามารถใช้ข้อมลูทีเ่ปิดเผยโดยบรษิทัต่างๆ	ในการวเิคราะห์และวจิยัด้านความ
ยั่งยืน

24)	 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ	HLPF	ได้ที่	https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
25)	 ดูรายละเอียดใน	 The	 Sustainable	 Development	 Goals	 Report	 2018	 หน้า	 16-17	 ซ่ึงเข้าถึงได้จาก	 https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport 
	 2018-EN.pdf
26)	 ดูตัวอย่างของประโยชน์ในการมีส่วนร่วมในการเสวนาในระดับประเทศเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืนได้ใน	 Accelerating	 National	 SDG	 Implementation	 หน้า	 22	 ซึ่งเข้าถึงได้จาก	 
	 https://www.unglobalcompact.org/library/5627	
27)	 เข้าถึงได้จาก	https://www.unglobalcompact.org/library/5625

ขั้นตอนที่ 3.2: ศึกษำควำมต้องกำรของผู้ใช้รำยงำน

ขั้นตอนที่ 3: จัดท�ำรำยงำน ท�ำให้เป็นส่วนหนึ่งของ 
กำรด�ำเนินงำน และสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง 
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ขัน้ตอนที่ 3.3: จดัท�ำรำยงำนและสรำ้งกำรเปลีย่นแปลง
 ประเมินว่าคุณได้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ส�าหรับเป้าประสงค์การ
พฒันาทีย่ัง่ยนืแต่ละข้อทีอ่งค์กรให้ความส�าคญัหรอืไม่	และหาวธิกีารปรบัปรงุ
ในประเด็นที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย	 โดยให้น�าเสนอในรายงานด้วย	ทั้งนี้	 การ
ประสานงานภายในองค์กรและการแบ่งความรบัผดิชอบในการจดัท�ารายงาน
มีความส�าคัญต่อกระบวนการดังกล่าว

	เช่น	เป้าหมายส�าหรับการบรรลุเป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวกับ 
ผู้ผลิตในห่วงโซ่การผลิตจะมีโอกาสความส�าเร็จเพิ่มขึ้น	 หากแผนกที่
มีหน้าท่ีบริหารจัดการและติดต่อกับผู้ผลิตในห่วงโซ่การผลิตมีความ
รู้สึกเป็นเจ้าของเป้าหมายดังกล่าว	 ในกรณีใดก็ตาม	 ความรู้สึกมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบของทุกคนคือแรงขับเคล่ือนเป้าหมายต่างๆ	 ให้ประสบ
ความส�าเร็จ

 ทบทวนและประเมินปฏิทินการจัดท�ารายงาน

	เช่น	 การท�าให้กระบวนการจัดท�ารายงานภายในองค์กรสอดคล้องกับ
การจัดท�ารายงานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสู่ภายนอก	 จะช่วยลดภาระใน
การจัดท�ารายงาน	 และท�าให้องค์กรมีบทบาทสนับสนุนเป้าประสงค์
การพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิผล	 หรือคุณอาจทบทวนรายชื่อ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องอย่างครอบคลุมและครบถ้วน

 ใช้การจัดท�ารายงานเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนเป็นพื้นฐานในการ
ตัดสินใจและการท�าให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์
ขององค์กร	 แนวทางดังกล่าวจะกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม	 รวมทั้งผลิตภัณฑ์
และบริการ	ที่ช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	ทั้งนี้	เอกสาร	The	
Blueprint	for	Business	Leadership	on	the	SDGs28,	An	Analysis	of	
the	Goals	and	Targets	และเครื่องมือและเอกสารอื่นๆ	ที่จัดท�าโดยยูเอ็น
โกลบอลคอมแพก็และองค์กรพันธมิตรมีแนวทางและตัวอย่างท่ีเป็นประโยชน์
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

 การสื่อสารภายในองค์กรมีความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าการเผยแพร่
ข้อมูลสู่ภายนอกในการท�าให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของ
กลยทุธ์ขององค์กร	และการส่งเสรมิความรูสึ้กมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของของ

ผู้มีอ�านาจตัดสินใจในองค์กร	 ให้พยายามสื่อสารกลยุทธ์และความคืบหน้า
ในการด�าเนินการกับพนักงานภายในองค์กรเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
ความรเิริม่ของทกุฝ่าย	หากเป็นไปได้	ควรมีการจดัการฝึกอบรมเกีย่วกบัเรือ่ง 
ดังกล่าวด้วย

 มองหาโอกาสความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ	ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	เพื่อส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	 การด�าเนินธุรกิจด้วย
ความรบัผดิชอบ	การก�าหนดเป้าหมายและความรเิริม่รายสาขา	หรอืการร่วม
กันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการเพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน29 

เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืของสหประชาชาติ
คือหัวใจของกลยุทธ์การเติบโตของเรา	 และ
การจัดท�ารายงานผลการด�าเนินการเพื่อ
สนับสนุนเป้าหมายดังกล่าวช่วยท�าให้เรามี
ความโปร่งใสกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	โดยเฉพาะ
อย่างยิง่	นกัลงทนุและผู้ถอืหุน้	รปูแบบการจดั
ท�ารายงานดังกล่าวช่วยกระตุ้นความสนใจใน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	รวมทั้งแรงจูงใจ
และความสร้างสรรค์	 ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร
ของ	Covestro	ซึ่งท�าให้เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนหยั่งรากลึกยิ่งขึ้นในกิจกรรมทั้งหมด 
ของเรา Eric Bischof รองประธำน ฝ่ำยควำม
ยั่งยืนทำงธุรกิจ Covestro

เราคัดเลือกเป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืน	 โดยพิจารณาจากแผนการด�าเนินธุรกิจ	 ความส�าคัญและเร่งด่วน	 และ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 Enel	 ไม่ได้พัฒนากระบวนการวางแผนและการจัดท�ารายงานขึ้นมาใหม่เพื่อ
ตดิตามผลการด�าเนินการเพือ่บรรลเุป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนื	เราเลือกทีจ่ะใช้แนวทางการท�าให้เป้าหมายการพฒันา
ที่ยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินธุรกิจ	แทนที่จะก�าหนดเป็นเป้าหมายและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	และ
ธรรมาภิบาล	แยกต่างหาก	แผนกลยุทธ์	แผนความยั่งยืน	และรายงานของเราสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง	17	ข้อเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินงานในทุกระดับ	และเป็นรูปแบบการด�าเนินธุรกิจที่ยั่งยืนตลอด
ทั้งห่วงโซ่การผลิตของ	 Enel	 แนวทางดังกล่าวท�าให้มันง่ายข้ึนส�าหรับทุกฝ่ายในการท�าความเข้าใจ	 บริหารจัดการ	
ประเมนิข้อมลูและผลการด�าเนนิการ	และปฏบิตัติามความมุง่มัน่ของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารในเป้าหมายการพฒันา
ที่ยั่งยืน	Giulia Genuardi ประธำนฝ่ำยกำรวำงแผนควำมยั่งยืนและกำรบริหำรจัดกำรผลกำรด�ำเนินกำร Enel

28)	 เข้าถึงได้จาก	https://www.unglobalcompact.org/library/5461
29)	 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสาร	Transforming	partnerships	 for	 the	 SDGs	ซึ่งเข้าถึงได้จาก	https://www.unglobalcompact.org/library/5614	Private	 -Sector	Collaboration	 for	 Sustainable	 
	 Development	ซึง่เข้าถงึได้จาก	https://www.bsr.org/reports/BSR_Rockefeller_Private-Sector_Collaboration_for_Sustainable_Development.pdf	และ	Partnerships	for	Sustainable	Development:	 
	 Collective	action	by	business,	governments	and	civil	society	to	achieve	scale	and	transform		markets	ซึ่งเข้าถึงได้จาก	https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/centers/mrcbg/ 
	 programs/cri/files/PforSD(Exec_Summary).pdf

ขั้นตอนที่ 3.3: จัดท�ำรำยงำนและสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง
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ภำคผนวก

รำยกำรของตัวชีว้ดัและกรอบกำรจดัท�ำรำยงำนระหวำ่ง
ประเทศ

แหล่งอ้ำงอิงเกี่ยวกับแนวทำงกำรเปิดเผยข้อมูลโดยองค์กรธุรกิจ
• BIO	Intelligence	Service	Development	of	Guidance	on	Extended	

Producer	Responsibility	

• Business	Call	to	Action	indicators	

• Convention	on	Biological	Diversity	Quick	 guide	 to	 the	Aichi	
Biodiversity	Targets

• CDP	2017	Climate	Change	Information	Request	

• CDP	2017	Forests	Information	Request

• CDP	2017	Water	Information	Request	

• CEO	Water	Mandate’s	Corporate	Water	Disclosure	Guidelines	

• Danish	 Institute	 of	 Human	 Rights	 AAAQ	 Framework	
Generic	Indicator	

• Food	and	Agriculture	Organisation	Aquastat

• Global	Innovation	Index	GII	Framework	

• GRI	Sustainability	Reporting	Standards	

• IUCN	Red	List	

• International	Centre	for	Research	on	Women	Understanding	
and	Measuring	Women’s	Economic	Empowerment	-	Definition,	
Framework	and	Indicators	

• International	Labour	Organisation	Decent	Work	Indicators	

• International	Trade	Union	Confederation	Global	Rights	Index	

• Kepler	Cheuvreux	Inequality	Footprint:	An	investor	guide	Social	
&	Business	Ethics

• Oxfam	Behind	the	Brands	scorecard	indicator	

• UNCTAD	 Enhancing	 the	 role	 of	 reporting	 in	 attaining	 the	
Sustainable	Development	Goals:	Integration	of	environmental,	
social	and	governance	information	into	company	reporting	

• UNSDSN	U.S.	Cities	SDG	Index	

• UN	Global	Compact-Oxfam	Poverty	Footprint	

• UN	Global	Compact	Reporting	Guidance	on	the	10th	Principle	
against	corruption

• WBCSD	WASH	Pledge	and	Guiding	Principles	for	Implementation	

• WHO	Global	Health	Observatory	indicator	

• Women’s	Empowerment	Principles:	Reporting	on	Progress	

• World	Bank	World	Development	Indicators

• Yale	University	Environmental	Performance	Index	

กรอบกำรจัดท�ำรำยงำนที่ส�ำคัญ
• Climate	Disclosure	Standards	Board	Framework	

• GRI	Sustainability	Reporting	Standards	

• SASB	Accounting	Standards	

• Taskforce	 on	 Climate-related	 Financial	 Disclosures	
Final	Recommendations

• The	IIRC	<IR>	Framework

• UN	Guiding	Principles	Reporting	Framework

ผูม้สีว่นในกำรจดัท�ำเอกสำรฉบบันี้
“แนวทางการท�าให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการจัดท�า
รายงานขององค์กรธุรกิจ”	เป็นผลลัพธ์ส�าคัญของความร่วมมือระหว่าง	GRI	
กับยูเอ็นโกลบอลคอมแพ็ก	 โดยได้รับการสนับสนุนที่ส�าคัญจาก	PwC	และ	
Shift	 เอกสารฉบับนี้ได้รับข้อมูลและข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการที่ปรึกษา
ซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วน	 (Multi-stakeholder	
Advisory	 Committee	 –	MAC)	 ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการจัดท�ารายงาน 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (Action	 Platform	 Reporting	 on	 the	
SDGs)	 นอกจากนั้น	 ยังได้รับข้อมูลและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ภาคธุรกิจ	(รวมถึงผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก)	ภาควิชาการ	สถาบัน
ระหว่างประเทศ	ส�านักงานสถิติแห่งชาติของประเทศต่างๆ	รัฐบาล	องค์กร 
ภาคประชาสงัคม	นักลงทนุ	ผูใ้ช้งานข้อมูล	หน่วยงานด้านสถิต	ิและส�านักงาน
ภูมิภาคของ	GRI	และยูเอ็นโกลบอลคอมแพ็กทั่วโลก	อย่างไรก็ตาม	การร่วม
ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นดังกล่าวไม่ได้หมายถึงการให้การรับรองเน้ือหาใน
รายงานฉบับนี้

เกี่ยวกับยูเอ็นโกลบอลคอมแพ็ก
ยูเอ็นโกลบอลคอมแพ็กมีภารกิจในการส่งเสริมให้องค์กรทั่วโลกน�า 
หลักการสากลสิบประการในด้านสิทธิมนุษยชน	แรงงาน	 สิ่งแวดล้อม	 และ
การต่อต้านคอรัปชั่น	 ไปปรับใช้ในการด�าเนินธุรกิจและการก�าหนดกลยุทธ์
ขององค์กร	และการปฏบิติังานเพือ่สนบัสนนุเป้าหมายและภารกจิต่างๆ	ของ
สหประชาชาติภายใต้วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน	 ยูเอ็นโกลบอลคอมแพ็กเป็น
ช่องทางในการประสานงานความร่วมมอืด้านการพัฒนา	การด�าเนินการ	และ 
การแผยแพร่แนวปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม	 
เร่ิมต้นเมือ่ปี	2543	ยเูอ็นโกลบอลคอมแพ็กคอืความริเร่ิมด้านการด�าเนนิธรุกจิ
ทีย่ัง่ยนืทีม่เีครือข่ายกว้างขวางทีส่ดุในโลก	โดยมอีงค์กรธรุกจิกว่า	9,000	แห่ง	
และองค์กรเอกชนกว่า	3,000	แห่งในกว่า	160	ประเทศทั่วโลกเป็นสมาชิก	
รวมท้ังมเีครือข่ายในระดบัประเทศในอีกกว่า	65	ประเทศ	ดรูายละเอียดได้ที่	
www.unglobalcompact.org 

เกี่ยวกับองค์กรควำมริเริ่มว่ำด้วยกำรรำยงำนสำกล 
องค์กรความรเิริม่ว่าด้วยการรายงานสากล	หรอื	GRI	คอืองค์กรอสิระระหว่าง
ประเทศที่ริเร่ิมการจัดท�ารายงานด้านการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมมาต้ังแต่ปี	2540	ภารกจิของ	GRI	คอืการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของผู้มีอ�านาจตัดสินใจในองค์กรต่างๆ	ทั่วโลกในการด�าเนินการเพื่อส่งเสริม
เศรษฐกิจและโลกที่ยั่งยืน	โดยผ่านเครือข่ายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากหลายภาค
ส่วนและมาตรฐานการจัดท�ารายงานด้านความยั่งยืน	GRI	มีเครือข่ายในกว่า	
100	 ประเทศทั่วโลกในการส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจในประเด็นด้าน
ความยั่งยืนที่ส�าคัญ	ดูรายละเอียดได้ที่	www.globalreporting.org 
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เกี่ยวกับ PwC
เป้าหมายของ	 PwC	 คือการเสริมสร้างความไว้เน้ือเชื่อใจในสังคมและการ
แก้ไขปัญหาท่ีส�าคัญ	 	 ทีมงานด้านความยั่งยืนของ	 PwC	 ให้ค�าปรึกษาและ
การสนับสนุนแก่องค์กรธุรกิจและรัฐบาลในการริเริ่ม	 การด�าเนินการ	 และ
การเผยแพร่แนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนที่มีความคุ้มค่าในเชิงธุรกิจและเป็น
ประโยชน์แก่สงัคม		ทมีงานด้านความยัง่ยนืของ	PwC	มส่ีวนร่วมในเครือข่าย
องค์กรธุรกิจที่กว้างขวางใน	157	ประเทศ	โดยมีบุคลากรกว่า	223,000	คนที่
มุง่มัน่ให้บรกิารทีม่คีณุภาพในด้านการให้ค�าปรกึษา	การตรวจสอบ	และภาษี		
ดูรายละเอียดได้ที่	www.pwc.com/sustainability

เกี่ยวกับ Shift
Shift	คือศูนย์ความเชีย่วชาญเกีย่วกบัหลักการสหประชาชาตว่ิาด้วยธรุกจิกบั
สิทธิมนุษยชน	โดยผู้ก่อตั้ง	Shift	เคยเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ปรึกษาหลักของ
ศาสตราจารย์	John	Ruggie	ที่ช่วยพัฒนาหลักการดังกล่าว		ทีมงานระหว่าง
ประเทศของ	Shift	ช่วยสนบัสนนุให้เกดิการหารอืแลกเปลีย่น	การเสริมสร้าง
ขีดความสามารถ	 และการพัฒนาแนวทางใหม่ๆ	 ร่วมกับบริษัท	 หน่วยงาน
รัฐบาล	 องค์กรภาคประชาสังคม	 และสถาบันระหว่างประเทศต่างๆ	 เพื่อ 
ส่งเสรมิโลกทีม่กีารด�าเนนิธรุกจิด้วยความเคารพต่อศักดิศ์รแีละความเป็นอยู่
ขั้นพื้นฐานของมนุษย์		Shift	คือองค์กรไม่แสวงก�าไรที่ขับเคลื่อนโดยภารกิจ	
ดูรายละเอียดได้ที่	www.shiftproject.org	

กิตติกรรมประกำศ
เอกสารฉบับนี้เป็นผลลัพธ์ของการร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ของ	GRI	ยูเอ็นโกลบอลคอมแพ็ก	PwC	และ	Shift	

GRI:	Charlotte	Portier	 (หัวหน้าทีม),	Pietro	Bertazzi,	Bastian	Buck,	
Tim	Mohin,	Sabine	Content	และ	Francesca	Palamidessi

ยูเอ็นโกลบอลคอมแพ็ก:	Bernhard	Frey	(หัวหน้าทีม),	Lila	Karbassi	และ	
Nessa	Whelan

PwC:	Linda	Midgley	(หวัหน้าทมี),	Louise	Scott	และ	Hans	Schoolderman

Shift:	Caroline	Rees

GRI	 และยูเอ็นโกลบอลคอมแพ็กขอขอบคุณบุคคล	 บริษัท	 และองค์กร 
จ�านวนมาก	ที่มีส่วนสนับสนุนการจัดท�าเอกสารฉบับนี้	โดยการให้ข้อคิดเห็น
และค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน์		โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	รัฐบาลสวีเดนซึ่งให้การ
สนบัสนนุงบประมาณ	โดยผ่านส�านกังานความร่วมมอืเพือ่การพฒันาระหว่าง
ประเทศของสวีเดน	(Swedish	International	Development	Agency	-	
Sida)	และ	Kriti	Toshniwal	ส�าหรับถ้อยค�า	และ	Mark	Bakker	ส�าหรับงาน
ออกแบบในเอกสารฉบับนี้

ขอขอบคุณองค์กรและบุคคลต่อไปนี้ ซึ่งได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
ต่อกำรจัดท�ำเอกสำรฉบับนี้

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำกหลำยภำค
ส่วน (Multi-stakeholder Advisory Committee – MAC):

สมาชกิคณะกรรมการทีป่รกึษาภายใต้กรอบการจัดท�ารายงานเป้าหมายเพือ่
การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ร่วมให้ข้อคิดเห็นในกระบวนการยกร่างเอกสารฉบับนี	้	
อย่างไรก็ตาม	 ข้อคิดเห็นดังกล่าวไม่ถือเป็นการให้การรับรองเนื้อหาท้ังหมด
ของเอกสารฉบับนี้

Joris-Johann	Lenssen	(ABIS	–	The	Academy	of	Business	in	Society);	
Carina	Silberg	(Alecta);	Katherine	Smith	(Boston	College	Center	
for	 Corporate	 Citizenship);	 Rutger	 Hoekstra	 (CBS,	 Netherlands	

Statistical	 Office);	 Kate	 Levick	 (CDP);	 Jennie	 Gleed	 (CDP);	
Philipp	 Schönrock	 (Cepei,	 Centro	 de	 Pensamiento	 Estratégico	
Internacional);	 Seema	 Arora	 (Confederation	 of	 Indian	 Industry	
(CII)	 ITC,	 Centre	 of	 Excellence	 for	 Sustainable	 Development);	
Carina	 Lundberg	 Markow	 (Folksam);	 Barbara	 Dunin	 (Global	
Compact	 Network	 Brazil);	 Daniela	 Patiño	 (Global	 Compact	
Network	 Colombia);	 Vali	Marszalek	 (Global	 Compact	 Network	
Croatia);	Morgane

Graffion	 (Global	 Compact	 Network	 France);	 Ayman	 Cherkaoui	
(Global	Compact	Network	Morocco);	Eppy

Boschma	(Global	Compact	Network	Netherlands);	Claire	Melamed	
(Global	Partnership	for	Sustainable	Development	Data);	Felipe	
Castro,	Natalia	Currea	Dereser	(Government	of	Colombia);	Aditi	
Haldar	 (GRI	 India);	 Linda	 Kromjong	 (International	Organisation	
of	 Employers);	 Antonio	 Javierre	 (JAVIERRE,SL);	 Hugo	 von	
Meijenfeldt	(Netherlands	Ministry	of	Foreign	Affairs);	Jos	Reinhoudt	
(Netherlands	National	CSR

Center);	 Lies	 Craeynest	 (Oxfam	 International);	 Nisha	 Agrawal	
(Oxfam	 India);	 Lisa	 Bersales	 (Philippines	 National	 Statistical	
Office);	 Kris	 Douma	 (PRI);	 Mandy	 Kirby	 (PRI);	 Jacob	Messina	
(RobecoSAM);	 Pipat	 Yodprudtikan	 (Thaipat	 Institute);	 Oliver	
Greenfield	(The	Green	Economy	Coalition);	Camilla	de	Ste	Croix	
(The	 International	 Integrated	Reporting	Council	 (IIRC));	 Richard	
Howitt	(The	International	Integrated	Reporting

Council	(IIRC));	Karin	Svensson	(SIDA);	Vishal	Kapadia	(The	WikiRate	
Project);	Roberto	Tarallo	(The	World	Bank	Group);	Katja	Bechtel	
(Transparency	 International);	 Angela	McClellan	 (Transparency	
International);	 Tatiana	 Krylova	 (United	 Nations	 Conference	
on	 Trade	 and	 Development	 (UNCTAD));	 Paula	 Pelaez	 (UN	
Development	Programme	(UNDP));	Elisa	Tonda	(UN	Environment);	
Beatriz	Martins	Carneiro	(UN	Environment);	Filippo	Veglio	(World	
Business	Council	for	Sustainable	Development	(WBCSD).

กลุม่ปฏบิตักิารภาคเอกชน	(Corporate	Action	Group)	(ผูแ้ทนภาคเอกชน
ในกรอบการจัดท�ารายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน):

Lene	Serpa	(A.P.	Moller	–	Maersk);	Bianca	Nijhof	(Arcadis);	Fiona	
Riggall	 (ARM);	 Tanja	 Castor	 (BASF);	Ute	Menke	 (Bayer);	Martha	
Patricia	Herrera	Gonzalez	(Cemex);	Qing	Tian	(China	Development	
Bank);	Esther	An	(City	Developments	Limited);	Panagiotis	Vergis	
(Coca	ColaHellenic);	Eric	Bischof	(Covestro);	Hiroshi	Tomita	(Cre-
en	Inc.);	Karsten	Schroeder	(Daimler);	Laura	Palmeiro	(Danone);	
Silke	Thomas	(Deutsche	Telekom	AG);	John	Edelman	(Edelman);	
Marina	Migliorato	 (Enel);	 Cristina	 Saporetti	 (ENI);	 Claudia	Millo	
(Ferrero	International);	Carina	Lundberg	Markow	(Folksam);	Araki	
Yuko	(Fuji	Xerox);	Francisco	Chavez	Visovo	(Grupo	Bimbo);	Sol	
Beatriz	 Arango	 (Grupo	 Nutresa);	 Rebecca	 Self	 (HSBC);	Monica	
Oviedo	Cespedes	(Iberdrola);	Berta	Alonso	Martínez	(Industria	de	
Diseño	Textil	S.A.);	Luciana	C.	Lobo	C.	Teixeira	(ITAIPU	Binacional);	
Paul	Arsac	(L’Oreal);	Mark	Harper	(John	Swire	&	Sons);	Romain	
Bentz	(Michelin);	Helen	Medina	(Nestle);	Anne	Gadegaard	(Novo	
Nordisk);	Justin	Perrettson	(Novozymes);	Noemie	Bauer	(Pernod	
Ricard);	Francesca

Martucci	(Pirelli	&	C.);	Apinya	Synsatayakul	(PTT	Global	Chemical);	
Betina	Del	Valle	Azugna	 (Sancor	Seguros);	 Isaac	Ruiz	 (Siemens	
Gamesa);	Thomas	Andro	(Solvay);	Giacomo	Cosimo	Befo	(TIM);	
Sandra	Dante	(Total);	James	Niven	(Triodos	Bank);	Gabriele	Wende	
(UPM);	Emanuelle	Stein	(Vale);	Douglas	Sabo	(Visa);	Richard	Ellis	
(Walgreen	Boots)
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ค�ำสงวนสิทธิ์
เอกสารฉบับนี้ได้รับการเผยแพร่โดย	GRI	และยูเอ็นโกลบอลคอมแพ็ก		เพื่อ
เป็นแนวทางทัว่ไปส�าหรบัใช้ในวัตถปุระสงค์ท่ีเก่ียวข้องเท่านัน้		ไม่ถอืเป็นการ
ให้ค�าปรึกษาโดยวิชาชีพ		ไม่ถือว่าเป็นการรับรองหรือให้หลักประกัน	(ไม่ว่า
จะโดยเปิดเผยหรือโดยนัย)	 ความถูกต้องหรือสมบูรณ์ของข้อมูลในเอกสาร
ฉบับนี้	 	 และภายใต้กรอบของกฎหมาย	 GRI	 และยูเอ็นโกลบอลคอมแพ็ก	
ตลอดจนสมาชิก	 (หากเกี่ยวข้อง)	 พนักงาน	 องค์กรพันธมิตร	 และตัวแทน
ของทั้งสององค์กร	ไม่มีภาระหรือหน้าที่รับผิดชอบ	ต่อผลลัพธ์ใดๆ	ของการ
ด�าเนินการหรอืการหลกีเลีย่งการด�าเนนิการ	หรอืการตดัสนิใจใดๆ	บนพืน้ฐาน
ของข้อมูลในเอกสารฉบับนี้	 	 คณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วยผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องอื่นๆ	 มีส่วนให้ข้อ 
คิดเห็นในกระบวนการยกร่างเอกสารฉบับนี้		อย่างไรก็ตาม	ไม่ถือว่าบุคคล
เหล่านี้ให้การรับรองเนื้อหาทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้

ลิขสิทธิ์

ลขิสทิธิข์องเอกสารฉบบันีเ้ป็นของ	Stichting	Global	Reporting	Initiative	
(GRI)	และยเูอน็โกลบอลคอมแพก็	การท�าซ�า้และการเผยแพร่เอกสารฉบบัน้ี
เพื่อเป็นข้อมูลความรู้สามารถกระท�าได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจาก	GRI	หรือ
ยเูอน็โกลบอลคอมแพก็		อย่างไรก็ตาม	การดดัแปลง	การเก็บรกัษา	การแปล	
หรือการส่งต่อในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ	(วิธีการอิเล็กทรอนิกส์	การคัดลอก	
การท�าส�าเนา	การบันทึกข้อมูล	หรืออื่นๆ)	ของเอกสารฉบับนี้	หรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของเอกสารฉบับนี	้เพือ่วตัถปุระสงค์อืน่	ต้องขออนญุาตจาก	GRI	และ
ยูเอ็นโกลบอลคอมแพ็กก่อน	โดยต้องกระท�าเป็นลายลักษณ์อักษร

จัดพิมพ์	สิงหาคม	2561	
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