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บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส (Agency for Real Estate Affairs: AREA) ภูมิใจเปนอยางยิ่งที่ได
เปนสวนหนึ่งของ the UN Global Compact ซึ่งเปนรูปการหนึ่งของการแสดงความรับผิดชอบทางสังคมของวิสาหกิจ
(Corporate Social Responsibility: CSR). บทความนี้แสดงใหเห็นวาธุรกิจควรมีสวนรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยนําเสนอถึงรายงานความกาวหนาในป 2551 และกรณีศึกษาการตอตานการโกงกินที่
เสนอตอ the UN Global Compact.

1.

บริษัทของเรา

AREA กอตั้งขึ้นในป 2525 ในฐานะที่ปรึกษาอสังหาริมทรัยพอิสระที่มุงใหบริการการประเมินคาทรัพยสิน
ตามมาตรฐานสากล การวิจัย การสํารวจและศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยโดยไมเปนนายหนาหรือไมทําการพัฒนาที่ดิน
ทั้งนี้เพื่อความเปนกลางทางวิชาชีพโดยเครงครัด
เรามีสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานคร พรอมดวยเพื่อนรวมงาน (พนักงานหรือลูกจาง) 150 คน และมี
สาขาอีก 9 แหงทั่วประเทศ เราภูมิใจที่เปนศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยที่มีฐานขอมูลที่ใหญและทันสมัยที่สุดในประเทศ
ไทย ซึ่งใหบริการทั้งในประเทศไทยและอินโดจีน
AREA เปนที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพยรายเดียวที่ไดรับการรับรอง ISO 9001-2000 ในทุกระบบงานตั้งแตป
2543 เราไดรบั รางวัลจรรยาบรณดีเดนในป 2548 และยังไดรับเกียรติบัตรการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

2.

รายงานความกาวหนาป 2551

ในป 2551 AREA ไดจัดทํารายงานความกาวหนาประจําปเสนอไปยังองคการสหประชาชาติ (2008
Communication of Progress Report (COP) ซึ่งแสดงถึงกิจกรรม CSR ของ AREA โดยตรง และยังเผยรายงาน
ดังกลาวในเว็บไซตของ AREA อีกดวย
หลักขอที่ 1: ธุรกิจควรสนับสนุนและเคารพการปกปองสิทธิ-มนุษยชนที่เปนที่ยอมรับของนานาชาติ
โดย AREA ไดปฏิบัติตาม ปฏิญญาสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) โดยเครงครัด
ตัวอยางเชน
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เพื่อนรวมงานของเรา (ตามมาตรา 1 ของปฏิญญา) “ตระหนักถึงการปฏิบัติตอผูอื่นดวยภราดรภาพ “
AREA เราสงเสริมแนวคิดนี้ผานกิจกรรมตาง ๆ เชน กิกรรมการแสดงความเคารพผูมีวัยวุฒิสูงกวาโดยไมคํานึงถึง
คุณวุฒิหรือสถานะการทํางาน.
ตามมาตรา 2 ของปฏิญญา AREA ไมเคยมีการปฏิบัติใดตอเพื่อนรวมงานและลูกคาที่แสดงถึงการแบงแยก
ทางสีผิว เชื้อชาติ เพศ ภาษา ศาสนา การเมืองและความคิดเห็นที่แตกตาง ชาติหรือวรรณะ และอื่น ๆ ทุกคนไดรับ
การปฏิบัติดวยสิทธิที่เทาเทียมกัน และนับแตป 2550 เพื่อนรวมงานของเราบางทานมาจากชนชาติสวนนอย เชน มง
ปกากะญอ เปนตน
และตามมาตราที่ 18 “ทุกคนมีสิทธิตอเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึกและศาสนา” ณ AREA ของเรานี้ เรา
คัดเลือกเพื่อนรวมงานโดยไมไดแบงแยกศาสนา แมวาเพื่อนรวมงานสวนใหญจะเปนคนไทยพุทธ แตบางคนก็เปนชาว
มุสลิมหรือคริสเตียน
หลักขอที่ 2: ธุรกิจไมพึงขอแวะกับการกระทําที่ขัดหลักสิทธิมนุษยชน ขอนี้ไดรับการประกัน ณ ป
2550 หรือแมตั้งแตกอตั้งเมื่อป 2525 AREA ไมเคยไดรับการดําเนินคดีใด ๆ ที่กระทําการขัดตอหลักการดังกลาวนี้
หลักขอที่ 3: ธุรกิจควรสงเสริมและตระหนักถึงเสรีภาพในการกอตั้งสหภาพแรงงานของพนักงาน
เพื่อนรวมงาน 150 คนของเรานั้น สวนใหญเปนนักวิชาชีพและเปนแรงงานที่มีฝมือในภาคบริการวิจัยและประเมินคา
ทรัพยสิน
AREA ไมมีสหภาพแรงาน ทั้งนี้ไมใชวาเราไมไดสงเสริม แตคงเปนเพราะเราปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานในฐานะ
ลูกจางดีพอสมควร อยางไรก็ตามในแตละเดือน เรามีการประชุมเพื่อนรวมงานแตละฝายเพื่อสรุปงานรวมทั้งสะทอน
ปญหาความเดือดรอนหรือขอเสนอแนะอยูเสมอ เสียงสะทอนและการตอบสนองของเพื่อนรวมงานจะไดรับการติด
ประกาศในวันหลังจากการประชุม นอกจากนี้เรายังมีคณะกรรมการลูกจางที่จัดตั้งตามกฎหมายใหสิทธิพนักงานได
รวมตัวกันดวย
หลักขอที่ 4: ธุรกิจตองรวมขจัดการบังคับการใชแรงงาน AREA ไมเคยดําเนินธุรกิจโดยการบังคับใช
แรงงานและจะไมใหเกิดขึ้นในวิสาหกิจของเราเลย
หลักขอที่ 5: ธุรกิจตองรวมขจัดการใชแรงงานเด็ก เชนเดียวกับขอ 4 AREA ตอตานและไมเคยดําเนิน
ธุรกิจโดยการใชแรงงานเด็ก
หลักขอที่ 6: ธุรกิจตองไมกีดกันการจางงานและอาชีพ AREA ไมเคยดําเนินกิจการที่มีสวนเกี่ยวของกับ
การกีดกันดังกลาวเลย แต AREA กีดกันผูที่มีปญหาดานจริยธรรม เราไมเคยตอนรับคนที่มีความรู ความสามารถแต
ขาดความซื่อสัตย ในชวงการทดลองงาน ประเด็นนี้จะไดรับการตรวจสอบอยางเครงครัด เพราะธุรกิจของเรา
จําเปนตองอาศัยความซื่อสัตยและจรยาบรรณเปนอยางยิ่ง
นอกจากจะไมกีดกันแลว AREA ยังไดดําเนินการเพื่อสงเสริมเพือ่ นรวมงานดังนี้
• AREA ฝากเงินใหเพื่อนรวมงาน 3% เพื่อกระตุนใหรวมงานกับเราในระยะยาว รวมเปนเงินปละ 648,000 บาท
• เงินรางวัลพิเศษกรณีการแตงงาน คลอดบุตร บุพการีเสียชีวิต บวช เปนเงินปละ 60,000 บาท
• ทุนการศึกษาบุตรปละ 150,000 บาท
• การจัดงานวันเกิดเพื่อนรวมงาน ปละ 96,000 บาท
• การไปทัศนาจรในประเทศปละ 250,000 บาท
• การไปทัศนาจรเฉพาะกลุมยอย เชน พนักงานดีเดน ปละ 150,000 บาท
• การอบรมพนักงานปละ 2 ครั้ง ปละ 500,000 บาท
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• การไปสัมมนาตางประเทศ ปละ 400,000 บาท
• รางวัลพนักงานดีเดน ปละ 64,000 บาท
หลักขอที่ 7: ธุรกิจควรสนับสนุนการดําเนินการปองกันปญหาสิ่งแวดลอม ขอนี้ AREA อยูในธุรกิจ
บริการ จึงไมมีสวนเกี่ยวของโดยตรง แตสถานประกอบการของ AREA ก็ไดรับการดูแลและสงเสริมสิ่งแวดลอม เพราะ
เปนที่ตอนรับลูกคาและผูเยี่ยมชมเสมอ
บรรณารักษของ AREA เรามีกิจกรรมกระจายความรูผานประกาศและสื่อภายใน เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมเพื่อ
กระตุนความสนใจชวยกันรักษาสิ่งแวดลอมทั้งที่บานและที่ทํางานเสมอ ๆ
หลักขอที่ 8: ธุรกิจควรแสดงความคิดริเริ่มสรางสรรคใหม ๆ ตอความรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอม ใน
ป 2550 หนังสือที่ AREA พิมพเปนใชกระดาษถนอมสายตาที่ผลิตจากแหลงผลิตที่ปลูกตนไมเอง
หลักขอที่ 9: ธุรกิจควรสงเสริมและเผยแพรเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ที่ AREA เรามี
คอมพิวเตอรนับรอยเครื่อง ฝายซอมบํารุงของเราก็ดูแลอยางสม่ําเสมอ เพื่อไมใหอุปกรณเหลานี้สงผลเสียตอสายตา
ของเพื่อนรวมงานของเรา
เราจัดหาน้ําดื่มสะอาดใหกับเพื่อนรวมงาน ชา กาแฟ โกโก มีใหดื่มโดยไมคิดมูลคาไดตามตองการ โดยใช
เงินเพื่อการนี้ 240,000 บาท ในป 2550
สถานประกอบการของเราสะอาดและถูกสุขลักษณะ เรายังมีสระวายน้ําและเครื่องมือออกกําลังกายสําหรับ
เพื่อนรวมงานใชสอยโดยไมคิดมูลคา เราเชื่อวาถาสภาพแวดลอมดี การผลิตก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสงผลดีตอ
การประกอบการ
หลักขอที่ 10: ธุรกิจควรดําเนินไป โดยปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ รวมทั้ง
การบังคับ ขูดรีด และการติดสินบน ทั้งนี้อาจพิจารณาในกรณีภายในวิสาหกิจ และการใหสินบนอันเปนการ
ทุจริตในวงราชการ ก็เปนสิ่งที่พึงหลีกเลี่ยง การนี้เปนนโยบายหลักของเรา โดยมีรปู ธรรมคือการตรวจสอบคุณภาพ
อยางเครงครัด เพื่อขจัดโอกาสการทุจริตซึ่งเปนเรื่องสําคัญสําหรับนักวิชาชีพ
ธุรกิจของเราไมเคยของแวะกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เราจําเปนตองสรางความนาเชื่อถือจากการ
ปฏิบัติวิชาชีพที่เที่ยงธรรม ดังนั้น AREA เราจึงไมทําธุรกิจนายหนา หรือไมของแวะกับการพัฒนาที่ดินเองเพราะเรา
เปนที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย (ประเมินคาทรัพยสินและสํารวจวิจัยอสังหาริมทรัพย) ที่จําเปนตองเปนกลางโดย
เครงครัด

3.

กรณีศึกษาการตอตานการทุจริต

ในกรณีนี้อาจเปนกรณีหายากในวงการธุรกิจทั่วไป แตในกรณีบริษัทที่ปรึกษาดานการประเมินและการวิจัย
อสังหาริมทรัพย ความโปรงใสและความเปนกลางทางวิชาชีพเปนสิ่งที่จําเปนยิ่ง
3.1 ที่มา
กรณีศึกษานี้เปนการบรรยายถึงการทําการควบคุมคุณภาพ ซึ่งเปนเครื่องมือการตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ การประเมินคาทรัพยสินเปนวิชาชีพที่ออนไหวตอการทุจริต และเพื่อสรางความเชื่อถือตอลูกคา
ผูใชบริการ AREA จึงมีโครงการนี้มาตั้งแตป 2546
ในทุกวันนี้ผูประเมินคาทรัพยสนิ ในวิสาหกิจอื่นก็ยังรับทรัพยจากลูกคาของสถาบันการเงินเพื่อใหประเมิน
มูลคาใหสูงหรือต่ําตามประสงค ในจังหวัดภูมิภาคการติดสินบนเชนนี้ดูคลายเปนสิ่งปกติโดยที่ผูบริหารระดับสูงของ
วิสาหกิจไมใสใจ แตที่ AREA เราถือวานี่เปนกิจกรรมที่ผิดจรรยาบรรณและผิดกฎหมาย

UN Global Compact & AREA by Dr.Sopon Pornchokchai

3

3.2

การดําเนินงาน
การตรวจสอบคุณภาพมุงหวังที่จะตรวจสอบถึงโอกาสการทําผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งมี
องคประกอบการดําเนินงานดังนี้:

3.2.1 การตรวจสอบดวยไปรษณียบัตร
ในการประเมินคาทรัพยสินในสวนของที่อยูอาศัยเพื่อการขอรับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เดือนหนึ่งมีงานนับ
พันรายทั่วประเทศ ลูกคาแตละรายจะไดรับไปรษณียบัตรเพื่อประเมินผลการทํางานของผูประเมินคาทรัพยสนิ ที่ลูกคา
ไดพบ ไปรษณียบัตรเหลานี้จะสงไปยังสํานักประธานกรรมการ ณ สํานักงานใหญ ซึ่งมีแผนกเล็ก ๆ ที่คอยตรวจสอบ
อยางละเอียดทุกรอบครึ่งเดือน
สาระการประเมินผลไดแก
• ความรูและการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ
• ความสามารถ
• การตรงตอเวลา
• ความพึงพอใจของลูกคา และ
• ขอเสนอแนะอื่น
3.2.2 การตรวจสอบทางโทรศัพท
แผนกตรวจสอบ ณ สํานักประธานกรรมการ โทรศัพทหาลูกคาทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคโดยตรง
ประมาณครึ่งหนึ่งของลูกคาไดรับการติดตอทางโทรศัพททุกครึ่งเดือน กรณีที่โทรศัพทสําเร็จเปนราว 20% ผลของ
การตรวจสอบถูกสงไปยังประธานกรรมการทุกรอบครึ่งเดือนเพื่อการตรวจสอบคุณภาพและหาแนวทางการพัฒนา
บริการ อยางไรก็ตามในกรณีเรงดวนจะสามารถสงไปถึงผูบริหารระดับสูงในทันที
สําหรับสาระการตรวจสอบก็เปนในทํานองเดียวกับขอ 3.2.1 แตละเอียดกวา
3.3.3 การตรวจสอบภาคสนาม
ในแผนกการตรวจสอบ มีเพื่อนรวมงานจํานวนหนึ่งเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อตรวจสอบงานของผูประเมินคา
ทรัพยสินและนักวิจัย ผูตรวจสอบจะเดินทางไปสาขาทั่วประเทศเพื่อสุมตรวจงานประเมินประมาณ 10-15% ใน
ภาคสนาม การนี้ดําเนินการในทุกเดือน และในกรณีเรงดวน อาจดําเนินการถี่กวานี้
สาระของการตรวจสอบไดแก:
• ความถูกตองของมูลคาที่ประเมิน
• ความถูกตองของขอมูลในรายงาน
• การมีอยูจริงของแปลงเปรียบเทียบในการศึกษาขอมูล
• ขอเสอนแนะตอผูประเมินในการพัฒนาทักษะ
• ขอเสนอแนะอื่น
3.4

คาใชจายในการดําเนินงาน
ตารางตอไปนี้แสดงใหเห็นวา AREA ใชเงินไปเพื่อการตรวจสอบถึงปละ 1,916,000 บาท หรือราว 60,000
เหรียญสหรัฐอเมริก ในป 2550 และตอมาเปนเงิน 2,012,480 บาท หรือ 63,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาในป
2551 แมวาในสาขาตาง ๆ เราจะมีที่พักสําหรับเพื่อนรวมงาน แตผูตรวจสอบจะไมพักดวย เพื่อปองกันปญหา
ความสัมพันธขวางจนเกิดความสนิทสนม AREA จัดใหผูตรวจสอบพักตามโรงแรมในบริเวณใกลเคียง
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คาใชจายในการทําการตรวจสอบคุณภาพการดําเนินงาน
รายการ
พ.ศ.2550
พ.ศ.2551
การตรวจสอบภาคสนาม
คาจางเพื่อนรวมงาน
720,000
777,600
ที่พัก
60,000
60,000
คาใชจายในการเดินทาง
200,000
200,000
คาดําเนินการ
200,000
200,000
การตรวจสอบทางโทรศัพท
คาจางเพื่อนรวมงาน
324,000
349,920
คาดําเนินการ
150,000
150,000
การตรวจสอบทางไปรษณียบัตร
คาจางเพื่อนรวมงาน
162,000
174,960
คาดําเนินการ
100,000
100,000
รวม
1,916,000
2,012,480
ในวงการนี้แทบไมมีวิสาหกิจใดลงทุนทําการตรวจสอบคุณภาพดวยเงินจํานวนดังกลาวนี้เลย การดําเนินการ
ตามนี้ AREA ใชเงินประมาณ 2.5% ของรายไดรวม ซึ่งเราดําเนินการตามนี้ดวยเชื่อวา “คุณภาพยอมไมอาจหาสิ่งใด
ทดแทน” (There is no substitute for quality) ซึ่งยืมมาจากบริษัทมันฝรั่งแหงหนึ่งในออสเตรเลียชื่อ Arnott’s.
3.5

ผลการตรวจสอบ
ดวยการตรวจสอบที่เขมงวด กรณีการทําผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณจึงแทบไมเกิดขึ้นเลย การนี้เปนการ
ชวยปองกัน AREA ใหรอดพนจากความเสี่ยงดานชื่อเสียง และถือเปนการลงทุนที่คุมคาสําหรับการทําการตรวจสอบ
คุณภาพเชนนี้ ทําให AREA มีคุณภาพและความนาเชื่อถือที่แตกตางไปจากวิสาหกิจอื่น ซึ่งรวมถึงวิสาหกิจที่เปนสาขา
มาจากตางประเทศ
3.6

ขอสังเกตเพิ่มเติม
มาตรการขางตนยังถือเปนเพียงมาตรการปองกัน ในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ยังตองอาศัย
มาตรการสงเสริมดวย ปกติแลวเพื่อนรวมงานของเราไดรับคาตอบแทนสูงกวาวิสาหกิจอื่น เชน
• ผูประเมินชั้นวุฒิ ไดผลตอบแทนปละ 672,646 บาท หรือ 21,000 เหรียญสหรัฐ
• ผูประเมินชั้นสามัญ ไดผลตอบแทนปละ 334,216 หรือ 10,500 เหรียญสหรัฐ
• ผูประเมินขั้นวิสามัญ ไดผลตอบแทนปละ 276,230 หรือ 8,600 เหรียญสหรัฐ
AREA ยังไดมอบรายการสงเสริมกําลังใจในการทํางานที่มีจริยธรรมอื่น ๆ อีก อยางไรก็ตาม การจายคาจาง
ใหเหมาะสม สมศักดิ์ศรี ถือเปนมาตรการสําคัญ

UN Global Compact & AREA by Dr.Sopon Pornchokchai

5

4.

บทสรุป

ดวยมาตรการปองปรามที่มีคุณภาพสูงและการมีมาตรฐานระดับสูงในการดําเนินงาน AREA ในฐานะ
วิสาหกิจที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพยของไทย จึงสามารถแขงขันไดในระดับสากล และยังคงเปนผูนําในวงการที่ปรึกษา
อสังหาริมทรัพยไทย ซึ่งสะทอนความคิดริเริ่มในประเทศและความสามารถในการแขงขันในระดับสากล
ตามขอกําหนดใน UN Global Compact ซึ่งถือเปนภาคปฏิบัติที่สําคัญของ CSR เราดําเนินธุรกิจโดยยึดถือ
ตามกฎหมายโดยเครงครัด เรายังเนนการปฏิบัติตาม Soft Laws หรือขอกําหนดดานมาตรฐานและจรรยาบรรณ
นอกจากนี้เรายังสงเสริมการทําดีเพื่อสังคมอีกดวย
โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานทั้งหมดไดที่ 2008 Communication on Progress (COP) Report และ
Case Story: Anti-Corruption In Property Consultancy ที่
www.area.co.th/English/Corporate/Co_previews.php?strquey=Co_activ30.htm

เกี่ยวกับผูเขียน
ดร.โสภณ พรโชคชัย เปนผูประเมินคาทรัพยสินและนักวิจัยอสังหาริมทรัพยระดับนานาชาติที่ดําเนินการในประเทศไทยและภูมิภาค
อาเซียน เคยเปนผูเชี่ยวชาญในโครงการตาง ๆ ของ ESCAP, UN-Habitat, ILO, FAO และองคการระหวางประเทศอื่น ดร.โสภณ จบ
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาที่ดินที่อยูอาศัยจาก Asian Institute of Technology (AIT) และประกาศนียบัตรการประเมินคาทรัพยสินจาก
LRTI-Lincoln Institute of Land Policy และประกาศนียบัตรการพัฒนาที่อยูอาศัย Katholieke Universeit Leuven (Belgium) ดร.โสภณยัง
เปนผูแทนสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินนานาชาติ (IAAO) ประจําประเทศไทย และที่ปรึกษา Appraisal Foundation ซึ่งเปนสถาบัน
ควบคุมวิชาชีพประเมินคาทรัพยสินแหงสหรัฐอเมริกาซึ่งจัดตั้งโดยสภาคองเกรส

UN Global Compact & AREA by Dr.Sopon Pornchokchai

6

