ผนวก จ
องคประกอบของ CSR ที่ยอมรับในปจจุบัน
แมวิวัฒนาการของ CSR นั้นจะเปนเรื่องที่คอนขางซับซอนและไมมีมาตรฐานตายตัว
อยางไรก็ตามในการประยุกต CSR เขากับธุรกิจอยางเปนรูปธรรมในทุกขนาดไมวาจะเปนธุรกิจ
ขนาดเล็ก กลาง ใหญ หรือระหวางประเทศนั้น ก็ไดมีการรวบรวมลักษณะรูปธรรมในการ
ดําเนินการดาน CSR ไว โดยเฉพาะจาก European commission on CSR ซึ่งกลาววา CSR นั้นมี
อยูสองมิติหลักๆ ก็คือมิติภายในอันเปนการดูแลกิจกรรมตางๆทีธ่ ุรกิจนั้นดําเนินการอยูและจัดการ
ไดโดยตรงเชนการจัดการแรงงาน กระบวนการผลิต หรือการจัดการดานสิง่ แวดลอม
และมิติ
ภายนอกซึ่งเกีย่ วของกับกิจกรรมทางธุรกิจที่บริษัทอาจจะควบคุมไมไดโดยตรงเชนการดูแลลูกคา
การรับผิดชอบตอ supplier และการสนับสนุนกิจกรรมดานการพัฒนาสังคมเปนตน ดังนี้
มิติภายใน
1. การจัดการทรัพยากรมนุษยอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม
องคกรตางๆ ปจจุบันมีความทาทายทีจะตองดึงพนักงานที่มีความสามารถ ดังนัน้ ธุรกิจฯ
จึงควรสงเสริมการจัดการทรัพยากรมนุษยอยางมีความรับผิดชอบ เชน ดานการเรียนรูตลอดชีวิต
Life-long learning การใหขอมูลที่โปรงใสกับพนักงานในทุกๆ ดาน การใหความสมดุลระหวาง
งาน ชีวิตครอบครัว และการพักผอน การปฏิบัติอยางเทาเทียมทัง้ ดาน การคัดเลือกเขาทํางาน
รายไดและความกาวหนาทางการงานโดยเฉพาะกับผูห ญิงและผูพ ิการ การดูแลเอาใจใสพนักงาน
โดยเฉพาะที่ไดรับบาดเจ็บ และ/หรือ เกิดปญหาสุขภาพจากการงาน นอกจากนัน้ ในดานการเรียนรู
ตลอดชีวิต ธุรกิจควรที่จะใหความสําคัญกับการฝกอบรมในระดับตางๆ หรือแมแตการมีนโยบาย
สงเสริมการเรียนรูที่สรางสรรค เชน การสนับสนุน ชวงตอระหวาง โรงเรียนมาสูพ นักงานสําหรับคน
รุนใหม โดยการใหการฝกอบรมพิเศษสําหรับคนกลุมนี้ นอกจากนัน้ ที่สําคัญที่สุดคือการสราง
สภาพแวดลอมการเรียนรูใหมๆ ใหเกิดขึน้ ในทีท่ ํางานใหได
2. สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
ถึงแมวา จะมีกฎหมายควบคุมดูแลดาน สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน แต
กระแสการกระจายงานไปสู Supplier ทําใหบริษัทควบคุมไมทั่วถึง จึงเปนประเด็นที่นา สนใจที่ควร
จะชวยกันดูแล หรือตั้งเปนนโยบายขององคกรฯ เชน เลือกรวมทําธุรกิจ หรือเลือกใช Supplier ที่
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มีคุณธรรม จรรยาบรรณ ตอพนักงาน เพื่อเปนการควบคุมดูและอีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเปนการบีบ
ให บริษัทอืน่ ๆ ที่ตองการจะทําธุรกิจกับเราตองพัฒนาตนเองตามไปดวย เพราะมิเชนนั้น หาก
เกิดผลรายจากการที่ใช Supplier ที่ไมใสใจสุขภาพ และความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง
เมื่อเกิดกรณี ขึ้นมา ภาพลักษณที่ไมดีก็จะกลับขึ้นมาถึง บริษัทแมบริษทั ผูวา จางดวย
ในตางประเทศ ไดมีการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของอุปกรณในการดําเนินงาน
ทั้งในออฟฟศ และโรงงาน ตั้งแตเครื่องเขียนไปจนถึงเครื่องจักร เพื่อลด และปองกันอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นกับพนักงานใหไดมากที่สุด ซึ่งประเทศไทยนาจะนํามาประยุกตใช
3. การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
การบริหารองคกร ทีม่ ีนโยบายทีจ่ ะรับผิดชอบพนักงานในกรณีที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ
สังคม หรือการเมือง หรือแมแตการปรับโครงสรางภายในขององคกรเอง โดยเฉพาะการควบรวม
กิจการตางๆซึง่ มักจะนํามาสูการเลิกจางพนักงานจํานวนมาก ซึง่ ไมสงผลดีตอองคกรเอง นอกเสีย
จากจะสุดวิสยั จริงๆ เพราะทําใหความเชื่อถือ ไววางใจ และความรูสึกเปนอันหนึง่ อันเดียวกับ
องคกร ฯ ตองเสียไป ทั้งนีใ้ นชวงที่เกิดวิกฤตในองคกรฯ นัน้ ๆ การปรึกษาหารือ และสรางความ
รวมมือกันในกลุมผูที่เกี่ยวของกับบริษทั ไมวาจะเปนนักลงทุน ผูบริหาร พนักงาน หรือแมแตลูกคา
ยอมนํามาซึ่งการแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืนมากกวา
4. การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในองคกร
การลดการใชทรัพยากรและการปลอยสารพิษ/ของเสีย
ซึ่งเปนการลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ยอมเปนผลดีตอองคกรนั้นๆ เอง ในอันที่จะจัดการการผลิตสินคา/บริการ ใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และยังเปนการลดตนทุนดานพลังงาน และการจัดการของเสียตางๆ อีกดวย
ซึ่งนําไปสูผลกําไรที่สูงขึ้น ความสามารถในการแขงขันในตลาดที่เพิ่มขึ้น และที่สําคัญ เปนการ
สรางภาพลักษณใหกับบริษัท ถือวาไดประโยชนตอทุกฝาย (Win-Win)
5. บรรษัทภิบาลและความโปรงใสในการดําเนินกิจการ
ปจจุบัน ความเชื่อมั่น ที่มีตอบริษัทฯ เปนสิง่ ที่สาํ คัญที่สุด โดยเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย ดังนั้นความโปรงใส และขั้นตอนการตัดสินใจตางๆ ของบริษทั ที่มีความชัดเจน
ตรวจสอบได จึงมีความสําคัญอยางยิง่ ยวดทั้งตอ ความมั่นคงของบริษัท ในมุมมองของนักลงทุน
และความมัน่ คงในสังคม ทั้งนี้เปนเพราะวาการบริหารจัดการที่มีความโปรงใส ทางบัญชี และ
กระบวนการตัดสินใจในทุกระดับนั้นยอมนําไปสู ขอมูลที่มีความชัดเจน ซึง่ สามารถเขาถึงไดโดย
นักลงทุนและผูที่เกีย่ วของ ซึ่งทําใหเกิดระบบการลงทุนในสังคมโดยรวมทีม่ ีประสิทธิภาพ ความ
ผิดปกติทางการเงิน หรือกระบวนการตัดสินใจตางๆ ยอมจะสามารถถูกพบและจัดการไดโดย
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องคกรที่เกี่ยวของ และลดโอกาสของความสูญเสียทัง้ ในดานการเงินและทรัพยากรตางๆ ที่ตองเสีย
ไปกับการคอรัปชั่นอีกดวย ซึง่ นําไปสูสังคมที่มีความยัง่ ยืนและแข็งแรงทางเศรษฐกิจในที่สุด
มิติภายนอก
1. การจัดการกับ Supplier และหุนสวนทางธุรกิจ (Partners) ที่รับผิดชอบตอสังคม
กลาวคือการเลือก Supplier และหุนสวนทางธุรกิจ (Partners) ควรคํานึงถึงบทบาท
การรับผิดชอบตอสังคมขององคกรนั้นๆ เพื่อเปนการขยายความรับผิดชอบตอสังคม จากองคกร
ของตนไปสูองคกรอื่นๆ ที่เกีย่ วของ และปองกันปญหาทีอ่ าจจะตามจากความซับซอนของระบบ
ธุรกิจสมัยใหม ที่ยากตอการควบคุมใหคลอบคลุมไปทั้ง Supply Chain ซึ่งอาจจะมีนโยบายหรือ
กิจกรรมที่สง เสริมประเด็นเหลานี้ อาทิ สงเสริมผูประกอบการใหมๆ ที่จะเขามาเปน Supplier ดวย
การสงที่ปรึกษาไปชวยพัฒนาระบบการทํางานใหมีความรับผิดชอบตอสังคม เปนตน
2. การดูแลผูบริโภค
ผูบริโภคหรือผูซื้อสินคา / บริการขององคกร เปนแหลงทีม่ าของรายได ดังนัน้ จึงตองมี
ระบบการดูแลผูบริโภคในทุกๆ กระบวนการของสินคา/บริการ ตั้งแตการผลิต การขาย ไปจนถึงการ
ทิ้ง ใหปลอดภัย มีประสิทธิภาพทั้งในเชิงคุณภาพและราคา และมีจริยธรรม นอกจากนั้นยัง
สามารถแสดงความรับผิดชอบตอผูบริโภคดวยการ เลือกผลิต/จําหนาย สินคา/บริการเฉพาะดาน
ใหเหมาะสมกับกลุมผูบริโภค หรือแมแตการออกแบบผลิตภัณฑใหสามารถใชไดกับทุกกลุม ที่
รวมถึงผูพ ิการดวย (Design for All) เชนเครื่องใชไฟฟาทีม่ ีอักษรเบลล และ/หรือ สัง่ การดวยเสียง
สําหรับคนปกติและคนตาบอดใชได
3. ความรับผิดชอบตอชุมชนใกลเคียง (Local Communities)
บริษัทฯ ตางๆ ตามปกติจะใหประโยชนตอชุมชนอยูแลว เชน จางแรงงานชุมชน ซึ่ง
นําสูรายไดสูชุมชน และรายได ภาษีของพื้นที่ ซึง่ นําไปสูทุนสาธารณที่สามารถนํามาสราง
ประโยชนแกชมุ ชนไดอีก นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังตองพึง่ ชุมชนรอบขาง ในรูปแบบของ แรงงาน
และอื่นๆ ดังนั้นบริษทั ฯ จึงควรมีสวนชวยเหลือทัง้ ดานสุขภาพ และสิ่งแวดลอมชุมชน (และ
ใกลเคียง) ผานการบริจาค หรือกิจกรรมสาธารณประโยชนใดๆ ที่จะชวยพัฒนาชุมชน และนําไปสู
ความแข็งแรงของชุมชนนัน้ ๆ ซึ่งผลตอบแทนที่บริษัทจะไดรับ คือภาพลักษณที่ดี นําไปสูความ
รวมมือและพรอมจะชวยเหลือบริษัทฯ
4. ความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม
บริษัทตางๆ ที่อยูในเมืองหรือ บ.ใหญ อาจไมไดเกี่ยวของโดยตรงกับพื้นที่ในบริเวณ
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นั้นๆ มากนัก หรือ เปนบริษัทที่มีสาขามากมายทั่วประเทศ ดังนัน้ บริษัทเหลานี้จึงควรแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมในวงกวาง โดยการบริจาค ทํากิจกรรม หรือสนับสนุนในรูปแบบตางๆ เพื่อ
แกไข และพัฒนาสังคม ในประเด็นที่ บริษัทเกีย่ วของ สนใจ ซึง่ ถือเปนการแสดงบทบาทผูนาํ ทาง
ธุรกิจ ตอการสรางความเปลี่ยนแปลงตอสังคมอยางชัดเจนและควรเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะวัดผลได จึง
จําเปนทีจะตองมีการวางแผน และการหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งจะนํามาสูภาพลักษณที่
ดี Corporate Citizenship ซึ่งเปนรากฐานสําคัญในการสรางความไววางใจและคุณคาของบริษทั
ในมุมมองของผูบริโภคและหนวยงานที่เกีย่ วของ
5. การรับผิดชอบตอโลก
ในมิติตางๆ เชน สิง่ แวดลอม สิทธิมนุษยชน และประเด็นสําคัญอื่นๆ ในระดับ
ภูมิภาค และ/หรือ ระดับโลก ตามความเหมาะสม และศักยภาพขององคกร บริษทั สามารถรวมมือ
กับ องคกรตางๆ ไมวา จะเปน รัฐบาล NGO สถาบันการศึกษา องคกรธุรกิจอื่นๆ เพือ่ รวมมือกัน
ประโยชนการทํา CSR สําหรับภาคธุรกิจ
บริษัทที่ปรึกษาชั้นนําของโลก Arther D Little ไดทําการศึกษาพบวา การทํา CSR มี
ผลดีตอธุรกิจถึง 8 ประการ คือ
• การบริหารความนาเชื่อถือ
การบริหารความนาเชื่อถือเปนปจจัยสําคัญของความสําเร็จในธุรกิจ จากการสํารวจการ
ทํา CSR ในหลายประเทศพบวา CSR เปนสินทรัพยทจี่ ับตองไมได (Intangible Asset)ที่สําคัญ
ที่สุดอันหนึง่ ในชวงเวลาเพียง 10 ป จากทศวรรษ 80-90 พบวามูลคาของ Intangible Asset เปน
ตัวขับเคลื่อนมูลคาของบริษัท จาก 17% ในทศวรรษ 80 เพิ่มขึน้ เปน 71% ในทศวรรษ 90 ซึ่ง
ความนาเชื่อถือของบริษัทถูกกําหนดดวยความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียในบริษัท
(Stakeholder) และยังมีการศึกษาอีกมากมายทั้งในกลุม บริษัทที่ปรึกษากันเอง และมหาวิทยาลัย
ฮารวารด ใชเวลากวา 41 ป คนพบวา มีความเชื่อมโยงที่แข็งแรงมากระหวางความนาเชื่อถือและ
ความสามารถในการประกอบการของบริษทั (Financial Performance) ซึ่งพบวาบริษัทที่สามารถ
จัดการความสัมพันธและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียอยางเปนองครวมไดนนั้ จะสงผลตอ
ยอดขายมากขึ้นถึง 4 เทา และการเจริญเติบโตของการจางงานมากขึ้นถึง 8 เทาเมื่อเทียบกับ
บริษัททีม่ ุงตอบสนองความตองการของผูถ ือหุน แตเพียงอยางเดียว
ในนิตยสาร Fortune พบวาความนาเชื่อถือของบริษัทชวยเพิม่ ระยะเวลาทีบ่ ริษัทจะ
สามารถสรางผลตอบแทนทางการเงินที่สูงกวาคาเฉลี่ยในอุตสาหกรรมนั้นๆ ไดอยางตอเนื่อง
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หลายบริษัท โดยเฉพาะเสื้อผาชื่อดังในสหรัฐอเมริการที่ถกู ประทวงเรื่องการกดคาแรง
และใชแรงงานเด็กจากโรงงานผลิตในประเทศกําลังพัฒนา CEO ของบริษัทฯ จึงทําการ Rebrand และพัฒนากิจกรรมที่เนนดาน CSR อยางตอเนือ่ งเพื่อแกไขปญหาภาพลักษณ
• ประโยชนในการจัดการความเสี่ยง
ความซับซอนของเศรษฐกิจสมัยใหมนําไปสูความเสีย่ งใหมๆ ที่ยากจะคาดเดา ดังนัน้
การจัดการดานสังคมและสิง่ แวดลอมและธรรมมาภิบาล จึงมีความสําคัญมาก ในการปองกัน
ปญหาอันอาจเกิดจากความเสี่ยงที่ควบคุมไดยาก ในสหรัฐอเมริการ ไดทําการสํารวจบริษัทใหญๆ
กวา 300 บริษัทที่ประกอบการดานอุตสาหกรรม พบวา บริษัทที่ไดลงทุนดานการจัดการ
สิ่งแวดลอม สามารถลดความเสี่ยง โดยเฉพาะอยางยิง่ ความเสีย่ งที่เกิดจากการคาดการณของนัก
ลงทุน ทําใหมูลคาในตลาดหุนของบริษทั นัน้ ๆ เพิ่มขึน้ ถึง 5% และมีการสึกษาอื่นๆ ที่แสดงวา
บริษัททีท่ ํา CSR มักไดกําไรสูงกวา บริษทั ที่ไมไดทํา
• ประโยชนดา นการคัดเลือกและสรางแรงจูงใจในการทํางานและรักษาพนักงานดีๆ
ใหอยูกับบริษทั
จากการวิจัยในป 1997 ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวา 42% ของผูตอบแบบสอบถาม
จะพิจารณาประเด็นดานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ในการเลือกสมัครเขาทํางาน และ
พนักงานในบริษัทก็ใหความสนใจดานการรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท และใชเปนตัวตัดสินใจใน
การเลือกที่จะทําหรือเปลี่ยนไปทํากับบริษทั อื่นที่มีความรับผิดชอบตอสังคมมากกวา
ตัวอยางที่เห็นไดชัดตัวอยางหนึง่ เกิดขึ้นบริษัทคาน้ํามันรายใหญแหงหนึ่งของโลกที่เสีย
ชื่อเสียงจากการจัดการดานสิ่งแวดลอมที่ไมดี หลังจากเกิดวิกฤต ปรากฎวาหลังจากนัน้ บริษัทไม
สามารถดึงดูดใหผูจบการศึกษาใหมๆ ทีม่ คี วามสามารถเขามาทํางานกับบริษัทได เนื่องจากความ
ผิดพลาดในการจัดการดานสิ่งแวดลอมของบริษัทเอง
• ประโยชนดา นความสัมพันธของนักลงทุนและการเขาถึงเงินทุน
แตเดิมนักลงทุนจะถูกมองวาไมมีศีลธรรม ไมสนใจสิง่ แวดลอมและสังคม แตจากการ
วิจัยพบวาไมจริงเสียทัง้ หมด จากงานเขียน “Built to Last” ของ James C. Collins. & Jerry J.
Porras. พบวาเมื่อเทียบ 18 บริษทั ที่ประสบความสําเร็จอยางสูงในระยะ 50 ปที่ผานมา พบวาสิ่งที่
เปนปจจัยหลักในการแยกความแตกตางระหวางกลุมทีป่ ระสบความสําเร็จสูง
และตอเนื่อง
ยาวนานกับบริษัทที่ประสบความสําเร็จบางเปนบางครั้งบางครา
คือการที่บริษทั เหลานี้มี
เปาหมายที่ไกลกวาการมุง แสวงหากําไรอยางเปนรูปธรรม หรือมีนโยบายที่ชัดเจนดานการแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งสามารถนํามาเปรียบเทียบในเชิงมูลคาได คือเงินมูลคา 1 ดอลลาร
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สหรัฐ ในป 1926 ในบริษัททีท่ ํากิจกรรมเพือ่ สังคม นํามาสูผลตอบแทนมหาศาลถึง 6,356 ดอลลาร
สหรัฐในป 1990 ในขณะทีบ่ ริษัททีม่ ุงเนนกําไรเปนหลัก จะมีสถิติความสําเร็จแบบขึ้นๆ ลงๆ และ
ไมประสบผลสําเร็จในเชิงรายไดสูงเทากับบริษัทกลุมแรก คือ 1 ดอลลารสหรัฐ ในป 1926 นํามาสู
ผลตอบแทน 955 ดอลลารสหรัฐในป 1990
นอกจากนีก้ ารที่ตลาดหลักทรัพยเขามาสรางมาตรฐาน หรือนวัตกรรมทางการเงิน SRI:
Socially Responsible Investment ทําใหนกั ลงทุนทั่วไปตื่นตัวและเห็นประโยชนของการลงทุนที่
รับผิดชอบตอสังคม ทั้งประโยชนทางสังคมที่จะเกิดขึ้นและประโยชนทางการเงิน เมือ่ เทียบกับกลุม
อื่นๆ อยางกรณี Dow Jones Group Sustainability Index (DJGSI) หรือแมแต FTSE4good เปน
การรวม ดัชนีการลงทุนของบริษัททีม่ ีมุงเนนเรื่องการพัฒนาอยางยัง่ ยืนอยางเปนรูปธรรมทั้งใน
อังกฤษและสหรัฐอเมริกา พบวากลุม บริษทั ใน DJGSI มีผลประกอบการสูงกวาบริษทั อื่นๆ ถึง
36.1% ซึง่ ถามองแคกลุมบริษัทดานพลังงานที่อยูในกลุม ดัชนี DJGSI เปรียบเทียบกับกลุม
พลังงานที่ไมไดอยูในกลุม กลุมที่อยูฯ มีผลประกอบการสูงกวา 45.3% ดังนัน้ SRI จึงมีการเติบโต
อยางรวดเร็ว และเปนที่สนใจในหมูน ักลงทุน ที่เล็งเห็นความสําคัญของการรับผิดชอบตอสังคมใน
บริษัทอื่นๆ
• การเรียนรูและนวัตกรรม
บริษัททีม่ ีความรับผิดชอบตอสังคมสามารถใชเปาหมายดังกลาวสงเสริมความคิด
สรางสรรคและนวัตกรรมไปในแนวยั่งยืนได เชนกลุมบริษัทดานเคมี รวมมือกับกลุมบริษัทดาน
เกษตรอุตสาหกรรม ในการพัฒนาไฟเบอรที่เกิดจากการใชพลังงานที่นาํ มาRenewable หรือทํา
ใหม/ใชใหมได นําไปสูการพัมนา โพลีเมอรใหมๆ ที่เกิดจากอุตสาหกรรมเกษตร ไปจนถึงการผลิต
เสนใย และเฟอรนิเจอรตางๆ ซึ่งผลิตภัณฑดังกลาวสามารถลดการใชพลังงานฟอสซิล และลดการ
ปลอยสารคารบอนไดออกไซดสูสิ่งแวดลอมไดถึง 20-50% เมื่อเทียบกับวิธกี ารผลิตแบบเดิมๆ
นอกจากนัน้ ยังสามารถลดตนทุนการผลิตสินคาประเภทดังกลาวใหต่ําลงมาก ในขณะที่คุณภาพ
สินคาเพิ่มขึ้น นําไปสูความสามารถในการแขงขันและผลกําไรที่เพิ่มขึ้นดวย
• ความสามารถทางการแขงขันและจุดยืนในตลาด (Market Positioning)
ในประเทศอังกฤษ 92% ของผูบริโภค เชื่อวาบริษทั ควรมีมาตรฐานแรงงานสําหรับซัพ
พลายเอรดวย และ 14% เชื่อวาความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทนําไปสูการตัดสินใจซื้อสินคา
ซึ่งแนวคิดเชนนี้กําลังแผขยายไปทั่วโลก ในการวิจัยดานทัศนคติของผูบ ริโภคตอการรับผิดชอบตอ
สังคม ไดทาํ การวิจัยกลุมคนกวา 25,000 คนใน 26 ประเทศ พบวาผูบ ริโภคสวนใหญพัฒนาความ
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คาดหวังและความประทับใจตอบริษัทตางๆ โดยมาจากปจจัยดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
บริษัท มากกวาการสรางตราสินคา หรือความสําเร็จทางการเงินของบริษัทนัน้ ๆ
• ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน (Operational Efficiency)
คือการมุงเนนดานความรับผิดชอบตอสังคมที่จะนําไปสูความสําเร็จดานการเงิน ดวย
การลดการใชวัตถุดิบ ลดการเกิดของเสียในกระบวนการผลิต ซึ่งจะนําไปสูการลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมดวย
• การยอมรับของสังคมตอการดําเนินงานของบริษัท (License to Operate)
ความคาดหวังหรือทัศนคติของผูมีสวนไดสวนเสีย ตอการแสดงความรับผิดชอบตอ
สังคมของบริษัท มีผลอยางมากตอการยอมรับใหบริษัทดําเนินธุรกิจในสังคมได ในขณะที่บริษทั
ที่ดําเนินกิจการโดยไมใสใจสังคมและสิ่งแวดลอม มักจะพบปญหา ความขัดแยงอยูเสมอๆ จาก
ประชาชน และกลุมตอตานตางๆ อยางไรก็ตามพบวา เมื่อบริษัทยอมรับฟงเสียงจากประชาชน อัน
นําไปสูการเจรจาและปรับปรุงนโยบายของบริษัท บริษทั นั้นๆ จะไดรับโอกาสจากประชาชนเสมอ
ในขณะเดียวกับบริษัทที่ดาํ เนินกิจการโดยใสใจสังคมและสิ่งแวดลอมเสมอมา แตตองประสบภาวะ
วิกฤตรายแรง บริษัทยังคงไดรับโอกาสแกตวั จากประชาชนเชนกัน

