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1. ที่มา 

เอสซีจีให้ควำมส ำคญักบักำรปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ตำมอดุมกำรณ์ไนกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีคณุธรรมและถือมัน่
ในควำมรับผิดชอบต่อสงัคม  ด้วยสภำวะทำงสงัคม สิ่งแวดล้อม และกำรด ำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกบัควำม
คำดหวงัของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อกำรด ำเนินงำนและควำมรับผิดชอบของเอสซีจี กำรปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้เสียจึงเป็นเร่ือง
ส ำคญัและจ ำเป็นตอ่กำรสร้ำงคณุคำ่ในกำรด ำเนินงำนร่วมกบัทกุฝ่ำย   

 

2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผล สำมำรถสร้ำงคุณค่ำร่วม
ระหวำ่งผู้มีสว่นได้เสยีและเอสซีจีในระยะยำว ตำมนโยบำยและแนวปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี เอสซีจีจึงได้พฒันำคูม่อืกำรสร้ำง
ควำมมีสว่นร่วมกบัผู้มีสว่นได้เสีย โดยอ้ำงอิงจำก AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) 2015 ซึ่งเป็น
กรอบและแนวปฏิบตัิในกำรสร้ำงกำรมีสว่นร่วมกบัผู้มีสว่นได้เสียซึง่เป็นท่ียอมรับในระดบัสำกล เพื่อให้ผู้ปฏิบตัิงำนทกุคนได้
น ำไปประยกุต์ใช้ในกำรปฏิบตัิงำนจริงเพื่อสร้ำงกำรมีสว่นร่วมกบัผู้มีสว่นได้เสยีที่มีคณุภำพตอ่ไป 

 

3. ขอบเขตการด าเนินการ   

คู่มือกำรสร้ำงควำมมีสว่นร่วมกบัผู้มีสว่นได้เสียฉบบันี ้(คู่มือ) เป็นแนวทำงส ำหรับกำรด ำเนินงำนของเอสซีจีและบริษัทยอ่ย 
(บริษัท) ในกำรระบผุู้มีสว่นได้เสยี กำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัของผู้มีสว่นได้เสยี และกำรสร้ำงกำรมีสว่นร่วมกบักลุม่ผู้มีสว่นได้
เสยีทัง้ภำยในบริษัทและภำยนอกบริษัท 

 
4. หลักการ  

เอสซีจีมคีวำมมุง่มัน่ในกำรพฒันำควำมสมัพนัธ์กบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ภำยใต้หลกักำร ดงันี ้: 
Focused: มีเปำ้หมำยกำรสร้ำงกำรมีสว่นร่วมที่ชดัเจน 
Timely:  ด ำเนินกำรในเวลำที่เหมำะสม เพื่อให้แน่ใจว่ำมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียจะถูกน ำไปพิจำรณำ และ/หรือ 

ประกอบกำรตดัสนิใจทำงธุรกิจที่อำจสง่ผลกระทบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีนัน้ๆ  
Inclusive:  ครอบคลมุ มีมมุมองจำกผู้มีสว่นได้เสยีที่หลำกหลำย โดยอำจรวมถึงกลุม่คนที่เปรำะบำง เช่น ผู้ปกปอ้งสทิธิ

มนษุยชน ผู้หญิง คนหนุม่สำว ชนกลุม่น้อย และชมุชนพืน้เมือง  
Respectful:  มีสว่นร่วมบนหลกัของกำรเคำรพ รับฟัง แลกเปลีย่นควำมคิดเห็น และใช้วิธีกำรทีผู่้ เข้ำร่วมทกุคนสำมำรถเข้ำ

ร่วมได้ โดยต้องพิจำรณำปัจจยัตำ่งๆ ประกอบ อำทิ บริบท สถำนที ่รูปแบบ และภำษำ 
Transparent: โปร่งใส มีกำรบนัทึกกำรด ำเนินกำร รวมถึงผลลพัธ์จำกกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม และแจ้งให้ผู้ เข้ำร่วมทรำบ 

กรณีหำกต้องเปิดเผยตอ่สำธำรณะควรพิจำรณำประเด็นด้ำนควำมเสีย่ง และควำมลบัทำงธุรกิจประกอบด้วย 
 
5. ความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบ  

กิจกรรมในกำรสร้ำงกำรมีสว่นกบัผู้มีสว่นได้เสยีเป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของหนว่ยงำนท่ีดแูลผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่นัน้ๆ  
 

 



แนวปฏิบตัิส ำหรับบริษัท SD-05-01-R0

คูม่ือกำรสร้ำงควำมมีสว่นร่วมกบัผู้มีสว่นได้เสยี 
           (Guidance for Stakeholder Engagement)

0
1 กรกฎำคม 2563

 

 
หน้ำ 4 

 
ฉบบัแก้ไขครัง้ที่ 0 

6. กระบวนการในการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 

กระบวนกำรสร้ำงกำรมีสว่นกบัผู้มีสว่นได้เสยีมีล ำดบัขัน้ตอน ดงันี ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ ประเดน็ และผู้มีส่วนได้เสีย  

- ก ำหนดวตัถปุระสงค์ของกำรสร้ำงมีสว่นร่วม อำทิ เพื่อชีแ้จงข้อมลูกำรด ำเนินงำน เพื่อรับฟังควำมคดิเห็น/ข้อร้องเรียน 
และหำแนวทำงแก้ไขร่วมกนั หรือเพื่อรับฟังควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เพื่อน ำมำพฒันำกำรด ำเนนิงำน 

- ก ำหนดประเด็น/ หวัข้อในกำรสร้ำงกำรมีสว่นร่วม 

- ก ำหนดหนว่ยงำน และ/หรือ ผู้มีสว่นได้เสยีที่จะเข้ำร่วมในกิจกรรมกำรมีสว่นร่วม 
 

6.2 จัดท าแผนผังผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Mapping) 
กำรจัดท ำแผนผังผู้มีส่วนได้เสียเป็นขัน้ตอนส ำคญัในกำรท ำควำมเข้ำใจผู้มีส่วนได้เสียทัง้หมด (ไม่ว่ำในระดบัโลก 
ระดบัประเทศ หรือระดบัท้องถ่ิน) ว่ำใครคือผู้มีสว่นได้เสียที่ส ำคญั มำจำกไหน และมีควำมสมัพนัธ์อย่ำงไรต่อบริษัท  
หนว่ยงำนท่ีเป็นเจ้ำภำพจดักิจกรรมกำรมีสว่นร่วมต้องก ำหนดวิธีกำรในกำรระบผุู้มีสว่นได้เสยี จดัท ำฐำนข้อมลูผู้มีสว่น
ได้เสยี และแผนผงัผู้มีสว่นได้เสยี เพื่อประกอบกำรพิจำรณำและจดัท ำแผนในกำรสร้ำงกำรมีสว่นร่วม  
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ทัง้นี ้ควรทบทวนและปรับปรุงแก้ไขฐำนข้อมลู และแผนผงัผู้มีส่วนได้เสียเป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่ำเหมำะสมกบักำร
ด ำเนินงำนของบริษัทในช่วงเวลำนัน้ๆ  ทัง้นี ้กำรเก็บข้อมลูส่วนบคุคลให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมลูสว่น
บคุคลของเอสซีจี (SCG Privacy Policy) รวมถึงแนวทำงอื่นๆ ที่เอสซีจีก ำหนดขึน้ส ำหรับกำรคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล
ให้สอดคล้องกบักฎหมำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำรพฒันำแผนผงัผู้มีสว่นได้เสยีแบง่ออกเป็น 4 ขัน้ ดงันี ้ 

 
 

 

6.2.1 ระบุผู้มีส่วนได้เสีย   
แจกแจงรำยช่ือผู้มีสว่นได้เสียทัง้หมดโดยยงัไมต้่องตดัใครออก พยำยำมรวบรวมรำยช่ือทกุคนที่เก่ียวข้องทัง้ใน
ปัจจบุนัและที่อำจเก่ียวข้องในอนำคต ควรระบเุป็นตวับคุคล ไมใ่ช่แค่บริษัท รวมถึงระบปุระเด็นที่ผู้มีสว่นได้เสีย
แตล่ะกลุม่หรือแตล่ะคนให้ควำมส ำคญั    

 

6.2.2 วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญ 

ก ำหนดเกณฑ์ เพื่อใช้ส ำหรับวิเครำะห์และจดัล ำดบัควำมส ำคญัของผู้มีสว่นได้เสยี อำทิ 
อิทธิพล:  อิทธิพลของผู้มีสว่นได้เสยีตอ่บริษัท หรือตอ่โครงกำร หรือตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่อื่น (บริษัทอื่น 

NGOs ลกูค้ำ หรือนกัลงทนุ) 
ความเชี่ยวชาญ: ควำมเช่ียวชำญของผู้มีสว่นได้เสยีในเร่ืองนัน้ๆ อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท หรือจะชว่ยให้

กำรด ำเนินงำนของบริษัทในเร่ืองนัน้ๆ เป็นรูปเป็นร่ำงในอนำคต อำทิ ควำมเช่ียวชำญด้ำน
เศรษฐกิจหมนุเวียน กำรดแูลลกูค้ำ กำรสร้ำงคณุคำ่ร่วมกบัสงัคมและชมุชน 
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ทิศทาง:   แนวโน้มหรือทิศทำงของผู้มีสว่นได้เสยีที่มตีอ่บริษัท/ กิจกรรมกำรมีสว่นร่วมของบริษัท วำ่จะ
สง่ผลในเชิงสร้ำงสรรค์ หรือสร้ำงควำมขดัแย้ง หรือควำมเตม็ใจในกำรมีสว่นร่วม 

ความเปราะบาง:  ผู้มีสว่นได้เสยีได้รับผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัท หรือโครงกำรของบริษัทมำก
น้อยแคไ่หน เป็นกลุม่ที่มคีวำมเปรำะบำงหรือไม ่อำทิ เด็ก ชนกลุม่น้อย หรือเป็นบคุคลที่
เก่ียวข้องกบัผลกระทบด้ำนสทิธิมนษุยชน  

ศักยภาพ:  ผู้มีสว่นได้เสยีมีศกัยภำพในกำรมีสว่นร่วมตำมที่บริษัทคำดหวงัในระดบัใด ตรงตำมควำมมุง่หวงั
ของบริษัท 

ความไว้ใจ:  ระดบัควำมไว้วำงใจระหวำ่งบริษัทและผู้มีสว่นได้เสยี ซึง่จะสง่ผลตอ่กำรสนทนำทีม่ีประสทิธิผล  

ตวัอย่าง : กำรวิเครำะห์และจดัล ำดบัควำมส ำคญั 
ผู้มีส่วน
ได้เสีย 

อิทธิพล ความเชียวชาญ แนวโน้ม ความ
เปราะบาง 

ศักยภาพ ความไว้ใจ 

ก สงู สงู สงู สงู ต ่ำ ต ่ำ 
ข ปำนกลำง ปำนกลำง สงู ปำนกลำง ปำนกลำง ต ่ำ 
ค ต ่ำ ต ่ำ ปำนกลำง ต ่ำ ปำนกลำง ปำนกลำง 
ง ต ่ำ ปำนกลำง ต ่ำ ปำนกลำง ปำนกลำง สงู 
จ สงู ปำนกลำง ต ่ำ สงู สงู ต ่ำ 

 หมำยเหต:ุ  อิทธิพล หมำยถึง เป็นผู้ มีบทบำทส ำคญัในเร่ืองนัน้ 
  ควำมเชี่ยวชำญ หมำยถึง ควำมรู้ของผู้ มีสว่นได้เสียในเร่ืองนัน้ๆ มีคณุคำ่ตอ่บริษัท 
  แนวโน้ม หมำยถึง ผู้ มีสว่นได้เสียมีควำมผกูพนักบับริษัท 
  ควำมเปรำะบำง หมำยถึง โครงกำรของบริษัทสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ผู้ มีสว่นได้เสีย 
  ควำมไว้ใจ หมำยถึง ระดบัควำมไว้ใจที่ผู้ มีสว่นได้เสียมีตอ่เอสซีจี 
 

6.2.3 จัดท าผังผู้มีส่วนได้เสีย  

แผนผงัของผู้มีสว่นได้เสียจะช่วยในกำรวิเครำะห์ว่ำ ผู้มีสว่นได้เสียกลุม่ไหนมีควำมส ำคญั และสำมำรถน ำไป
ออกแบบแนวทำงสร้ำงกำรมีสว่นร่วมที่มีประสทิธิผล ตวัอยำ่งเช่น  
- จดัท ำผงัผู้มีสว่นได้เสยีจำก อิทธิพลของผู้มีสว่นได้เสยี กบั ควำมเต็มใจในกำรมีสว่นร่วม 
- จดัท ำผงัผู้มีสว่นได้เสยีจำก กลุม่ของผู้มีสว่นได้เสยี กบั อิทธิพลของผู้มีสว่นได้เสยี 
- จดัท ำผงัผู้มีสว่นได้เสยีจำก ศกัยภำพในกำรมีสว่นร่วมและควำมรู้ในเร่ืองนัน้ๆ กบั ควำมคำดหวงัของบริษัท 

 ตวัอย่าง : กำรจดัท ำผงัผู้มีสว่นได้เสยี 
 

 

 

 

 

 

 



แนวปฏิบตัิส ำหรับบริษัท SD-05-01-R0

คูม่ือกำรสร้ำงควำมมีสว่นร่วมกบัผู้มีสว่นได้เสยี 
           (Guidance for Stakeholder Engagement)

0
1 กรกฎำคม 2563

 

 
หน้ำ 7 

 
ฉบบัแก้ไขครัง้ที่ 0 

6.2.4 ก าหนดแนวทางและรูปแบบในการสร้างการมีส่วนร่วม  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบในกิจกรรมกำรสร้ำงกำรมีสว่นร่วมต้องก ำหนดระดบัและวิธีกำรที่เหมำะสมส ำหรับกำร
สร้ำงกำรมีสว่นร่วมกบัผู้มีสว่นได้เสยี ให้สอดคล้องตำมวตัถปุระสงค์ที่ก ำหนดไว้   
 
รูปแบบกำรด ำเนินกำรควรเลือกให้ตรงกบัควำมต้องกำร ควำมรู้ควำมสำมำรถ และควำมคำดหวงัของผู้มีสว่น
ได้เสยีที่เก่ียวข้อง  

แนวทำงกำรสร้ำงกำรมีสว่นร่วม ตำม AA1000 Stakeholder Engagement Standard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. การเตรียมการ 

7.1  จัดเตรียมทรัพยากร 

 หนว่ยงำนท่ีรับผิดชอบในกิจกรรมกำรสร้ำงกำรมีสว่นร่วมต้องระบทุรัพยำกรที่จ ำเป็นเพื่อท ำให้กระบวนกำรมีสว่นร่วม
สมัฤทธ์ิผล อำทิ เงินทนุ กำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของบคุคลำกร  เทคโนโลยีตำ่งๆ และกระบวนกำรในเชิญผู้มี
สว่นได้เสยี  

 

7.2 เสริมสร้างศักยภาพเพื่อด าเนินการมีส่วนร่วมให้ประสบผล 

กระบวนกำรมีสว่นร่วมอำจเก่ียวข้องกบัคนท่ีมีระดบัควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์ทีต่ำ่งกนั ดงันัน้ สิง่ส ำคญัคือกำร
ประเมินควำมสำมำรถและศกัยภำพของผู้มีสว่นได้เสยี เพื่อท ำควำมเข้ำใจจดุแข็ง จดุออ่น ควำมรู้ควำมสำมำรถ รวมถงึ
ข้อจ ำกดัตำ่งๆ ซึง่สง่ผลตอ่ควำมส ำเร็จของกำรมีสว่นร่วมอยำ่งมนียัส ำคญั ดงันัน้ หนว่ยงำนท่ีรับผิดชอบในกิจกรรมกำร
มีสว่นร่วมจะต้องประสำนงำนกบัผู้มีสว่นได้สว่นเสีย ในกำรให้ข้อมลู และเสริมสร้ำงศกัยภำพที่จ ำเป็น เพื่อให้กิจกรรม
กำรมีสว่นร่วมประสบผลส ำเร็จตำมวตัถปุระสงค์ที่ก ำหนดไว้   

 
นอกจำกนี ้ควรเสริมสร้ำงทกัษะที่จ ำเป็นตอ่กำรมีสว่นร่วมให้แก่ผู้บริหำรและพนกังำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้สำมำรถ
จดักำรและด ำเนินกิจกรรมกำรมีสว่นร่วมได้อยำ่งมีประสทิธิภำพและประสทิธิผล  
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7.3 ระบุความเส่ียงจากการมีส่วนร่วมและเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือ  

หนว่ยงำนท่ีรับผิดชอบในกิจกรรมกำรมีสว่นร่วมจะต้องระบ ุประเมิน และจดักำรกบัควำมเสีย่งที่อำจเกิดขึน้ และวำงแผน
รับมือ เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดผลลพัธ์ในเชิงลบท่ีอำจเกิดขึน้จำกกิจกรรมกำรมีสว่นร่วม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. การด าเนินการ  

8.1 เชิญและให้ข้อมูลเบือ้งต้นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 

หนว่ยงำนที่รับผิดชอบในกิจกรรมกำรมีสว่นร่วม ต้องมัน่ใจวำ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุคนได้รับเชิญให้เข้ำร่วมเป็นกำรลว่งหน้ำ 
กำรสือ่สำรมีควำมเหมำะสมกบัผู้มีสว่นได้เสยีแต่ละรำย เพื่อให้ทกุคนท่ีเข้ำร่วมได้เตรียมควำมพร้อม นอกจำกนัน้ ควรให้
ข้อมลูพืน้ฐำนที่เป็นประโยชน์ เช่น เปำ้หมำย รูปแบบ กำรมีสว่นร่วมที่คำดหวงั เพื่อให้กำรเข้ำร่วมเกิดประสทิธิผลมำกที่สดุ  

 
8.2 มีส่วนร่วม  
 ในตอนต้นของกำรมีสว่นร่วม หนว่ยงำนท่ีรับผิดชอบในกิจกรรมกำรมีสว่นร่วม ควรก ำหนดข้อปฏิบตัิ (Ground Rule) และ

ขัน้ตอนในกำรมีสว่นร่วมของผู้ เข้ำร่วม ข้อปฏิบตัจิะต้องได้รับกำรเห็นชอบจำกผู้ เข้ำร่วมทัง้หมด อำทิ  
 เคำรพสทิธิของแตล่ะฝ่ำยในกำร “สง่ผำ่น” หำกผู้มีสว่นได้เสยีไมพ่ร้อมหรือเต็มใจทีจ่ะพดู  
 อนญุำตให้ผู้อื่นแสดงควำมคิดเหน็ได้อยำ่งสมบรูณ์  
 กระจำยโอกำสในกำรมีสว่นร่วมอยำ่งเทำ่เทียมกนั  
 เคำรพกำรรักษำควำมลบัหรือกำรไมเ่ปิดเผยช่ือ ตำมที่ได้ตกลงกนัไว้ 
 มุง่เน้นไปท่ีหวัข้อของกำรมีสว่นร่วม  

 
8.3 จัดท าบันทกึการมีส่วนร่วม  

ควรจดัท ำบนัทกึประเด็นกำรมีสว่นร่วมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยสิง่ที่ควรบนัทกึได้แก่   
 วตัถปุระสงค์และเปำ้หมำยของกำรมีสว่นร่วม  
 วิธีกำรท่ีใช้ 
 รำยช่ือผู้ เข้ำร่วม 
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 สรุปควำมกงัวล ควำมคำดหวงั และกำรรับรู้ของผู้มีสว่นได้เสยี 
 สรุปกำรสนทนำ / อภิปรำย มีสว่นร่วม 
 ผลลพัธ์ที่ได้ (กำรตดัสนิใจ กำรด ำเนินกำร ข้อเสนอ และค ำแนะน ำ) 

 

บนัทกึกำรมีสว่นร่วมนีค้วรสือ่สำรและสง่ให้แก่ผู้ เข้ำร่วมทัง้หมด 
 

9. การตดิตามและวัดผล  
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบในกิจกรรมกำรมีสว่นร่วมต้องติดตำมประเด็น ข้อมลูเชิงลกึ หรือข้อตกลงใดๆ  ที่เกิดขึน้จำกกำรมีสว่น
ร่วม เพื่อติดตำมผล และ/ หรือจดัท ำแผนงำน รวมทัง้ควรก ำหนดตวัชีว้ดัที่เก่ียวข้องกบักำรสร้ำงควำมมีสว่นร่วมกบัผู้มีสว่นได้เสีย 
เพื่อประเมินควำมส ำเร็จ ควำมก้ำวหน้ำ หรือ ระบแุนวทำงส ำหรับกำรปรับปรุง อนัเป็นกำรแสดงให้เห็นถึงมลูคำ่เพิ่มที่ได้จำก
กำรมีสว่นร่วมกบัผู้มีสว่นได้เสยี  
 

10. กลไกการร้องเรียน  
กลไกกำรร้องทุกข์จ ำเป็นต่อกำรรับรู้และตรวจสอบควำมพึงพอใจ ควำมคิดเห็น และข้อกังวลของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หนว่ยงำนที่รับผิดชอบกลุม่ผู้มีสว่นได้เสยีควรจดัให้มีช่องทำงเฉพำะที่ผู้มีสว่นได้เสยีสำมำรถเข้ำถึงได้ เพื่อให้สำมำรถรำยงำน
ปัญหำ และข้อร้องเรียน รวมถึง ควรก ำหนดตวัชีว้ดั และกระบวนกำรจดักำรกบักลไกกำรร้องทกุข์ดงักลำ่วเพื่อกำรด ำเนินงำน
ที่มีประสทิธิภำพ 

 ช่องทำงกำรติดตอ่ของผู้มีสว่นได้เสยี: 
ที่อยู ่  
เบอร์โทร  
อีเมล  
อื่นๆ อำทิ LINE  
ช่องทำงเฉพำะอื่นๆ    
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