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 บจก.เอเจนซ่ี ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส (Agency for Real Estate Affairs: AREA) ภูมิใจเปนอยางย่ิงท่ีได

เปนสวนหนึ่งของ the UN Global Compact ซ่ึงเปนรูปการหนึ่งของการแสดงความรับผิดชอบทางสังคมของวิสาหกิจ 

(Corporate Social Responsibility: CSR).  บทความนี้แสดงใหเห็นวาธุรกิจควรมีสวนรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย

เพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  โดยนําเสนอถึงรายงานความกาวหนาในป 2551 และกรณีศึกษาการตอตานการโกงกินท่ี

เสนอตอ the UN Global Compact. 

 

1. บริษัทของเรา 

 AREA กอต้ังขึ้นในป 2525 ในฐานะท่ีปรึกษาอสังหาริมทรัยพอิสระท่ีมุงใหบริการการประเมินคาทรัพยสิน

ตามมาตรฐานสากล การวิจัย การสํารวจและศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยโดยไมเปนนายหนาหรือไมทําการพัฒนาท่ีดิน

ท้ังนี้เพื่อความเปนกลางทางวิชาชีพโดยเครงครัด 

 เรามีสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานคร พรอมดวยเพื่อนรวมงาน (พนักงานหรือลูกจาง) 150 คน และมี

สาขาอีก 9 แหงท่ัวประเทศ  เราภูมิใจท่ีเปนศูนยขอมลูอสังหาริมทรัพยท่ีมีฐานขอมูลท่ีใหญและทันสมัยท่ีสุดในประเทศ

ไทย ซ่ึงใหบริการท้ังในประเทศไทยและอินโดจีน 

 AREA เปนท่ีปรึกษาอสังหาริมทรัพยรายเดียวท่ีไดรับการรับรอง ISO 9001-2000 ในทุกระบบงานต้ังแตป 

2543  เราไดรบัรางวัลจรรยาบรณดีเดนในป 2548 และยังไดรับเกียรติบัตรการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 

2. รายงานความกาวหนาป 2551 

 ในป 2551 AREA ไดจัดทํารายงานความกาวหนาประจําปเสนอไปยังองคการสหประชาชาติ  (2008 

Communication of Progress Report (COP) ซ่ึงแสดงถึงกิจกรรม CSR ของ AREA โดยตรง  และยังเผยรายงาน

ดังกลาวในเว็บไซตของ AREA อีกดวย 

 หลักขอท่ี 1: ธุรกิจควรสนับสนุนและเคารพการปกปองสิทธิ-มนุษยชนท่ีเปนท่ียอมรับของนานาชาติ  

โดย AREA ไดปฏิบัติตาม ปฏิญญาสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) โดยเครงครัด 

ตัวอยางเชน 
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 เพื่อนรวมงานของเรา (ตามมาตรา 1 ของปฏิญญา) “ตระหนักถึงการปฏิบัติตอผูอ่ืนดวยภราดรภาพ “  

AREA เราสงเสริมแนวคิดนี้ผานกิจกรรมตาง ๆ เชน กิกรรมการแสดงความเคารพผูมีวัยวุฒิสูงกวาโดยไมคํานึงถึง

คุณวุฒิหรือสถานะการทํางาน. 

 ตามมาตรา 2 ของปฏิญญา  AREA ไมเคยมีการปฏิบัติใดตอเพื่อนรวมงานและลูกคาท่ีแสดงถึงการแบงแยก

ทางสีผิว เชื้อชาติ เพศ ภาษา ศาสนา การเมืองและความคิดเห็นท่ีแตกตาง ชาติหรือวรรณะ และอ่ืน ๆ  ทุกคนไดรับ

การปฏิบัติดวยสิทธิท่ีเทาเทียมกัน  และนับแตป 2550 เพื่อนรวมงานของเราบางทานมาจากชนชาติสวนนอย เชน มง 

ปกากะญอ เปนตน 

 และตามมาตราท่ี 18 “ทุกคนมีสิทธิตอเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึกและศาสนา”  ณ AREA ของเรานี้ เรา

คัดเลือกเพื่อนรวมงานโดยไมไดแบงแยกศาสนา  แมวาเพื่อนรวมงานสวนใหญจะเปนคนไทยพุทธ แตบางคนก็เปนชาว

มุสลิมหรือคริสเตียน 

 

 หลักขอท่ี 2: ธุรกิจไมพึงขอแวะกับการกระทําท่ีขัดหลักสิทธิมนุษยชน  ขอนี้ไดรับการประกัน  ณ ป 

2550 หรือแมต้ังแตกอต้ังเมื่อป 2525  AREA ไมเคยไดรับการดําเนินคดีใด ๆ ท่ีกระทําการขัดตอหลักการดังกลาวนี้ 

 

 หลักขอท่ี 3: ธุรกิจควรสงเสริมและตระหนักถึงเสรีภาพในการกอต้ังสหภาพแรงงานของพนักงาน  

เพื่อนรวมงาน 150 คนของเรานั้น สวนใหญเปนนักวิชาชีพและเปนแรงงานท่ีมีฝมือในภาคบริการวิจัยและประเมินคา

ทรัพยสิน 

 AREA ไมมีสหภาพแรงาน ท้ังนี้ไมใชวาเราไมไดสงเสริม แตคงเปนเพราะเราปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานในฐานะ

ลูกจางดีพอสมควร  อยางไรก็ตามในแตละเดือน เรามีการประชุมเพื่อนรวมงานแตละฝายเพื่อสรุปงานรวมท้ังสะทอน

ปญหาความเดือดรอนหรือขอเสนอแนะอยูเสมอ  เสียงสะทอนและการตอบสนองของเพื่อนรวมงานจะไดรับการติด

ประกาศในวันหลังจากการประชุม  นอกจากนี้เรายังมีคณะกรรมการลูกจางท่ีจัดต้ังตามกฎหมายใหสิทธิพนักงานได

รวมตัวกันดวย 

 

 หลักขอท่ี 4: ธุรกิจตองรวมขจัดการบังคับการใชแรงงาน  AREA ไมเคยดําเนินธุรกิจโดยการบังคับใช

แรงงานและจะไมใหเกิดขึ้นในวิสาหกิจของเราเลย  

 

 หลักขอท่ี 5: ธุรกิจตองรวมขจัดการใชแรงงานเด็ก  เชนเดียวกับขอ 4  AREA ตอตานและไมเคยดําเนิน

ธุรกิจโดยการใชแรงงานเด็ก 

 

 หลักขอท่ี 6: ธรุกิจตองไมกีดกันการจางงานและอาชีพ  AREA ไมเคยดําเนินกิจการท่ีมีสวนเก่ียวของกับ

การกีดกันดังกลาวเลย  แต AREA กีดกันผูท่ีมีปญหาดานจริยธรรม  เราไมเคยตอนรับคนท่ีมีความรู ความสามารถแต

ขาดความซ่ือสัตย  ในชวงการทดลองงาน ประเด็นนี้จะไดรับการตรวจสอบอยางเครงครัด เพราะธุรกิจของเรา

จําเปนตองอาศัยความซ่ือสัตยและจรยาบรรณเปนอยางย่ิง 

 นอกจากจะไมกีดกันแลว AREA ยังไดดําเนินการเพื่อสงเสริมเพือ่นรวมงานดังนี้ 

• 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 

 

 หลักขอท่ี 7: ธุรกิจควรสนับสนุนการดําเนินการปองกันปญหาสิ่งแวดลอม  ขอนี้ AREA อยูในธุรกิจ

บริการ จึงไมมีสวนเก่ียวของโดยตรง  แตสถานประกอบการของ AREA ก็ไดรับการดูแลและสงเสริมสิ่งแวดลอม เพราะ

เปนท่ีตอนรับลูกคาและผูเย่ียมชมเสมอ 

 บรรณารักษของ AREA เรามีกิจกรรมกระจายความรูผานประกาศและส่ือภายใน เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมเพื่อ

กระตุนความสนใจชวยกันรักษาสิ่งแวดลอมท้ังท่ีบานและท่ีทํางานเสมอ ๆ 

 

 หลักขอท่ี 8: ธุรกิจควรแสดงความคิดริเร่ิมสรางสรรคใหม ๆ ตอความรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอม  ใน

ป 2550 หนังสือท่ี AREA พิมพเปนใชกระดาษถนอมสายตาท่ีผลิตจากแหลงผลิตท่ีปลูกตนไมเอง  

 

 หลักขอท่ี 9: ธุรกิจควรสงเสริมและเผยแพรเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  ท่ี AREA เรามี

คอมพิวเตอรนับรอยเครื่อง  ฝายซอมบํารุงของเราก็ดูแลอยางสม่ําเสมอ เพื่อไมใหอุปกรณเหลานี้สงผลเสียตอสายตา

ของเพื่อนรวมงานของเรา 

 เราจัดหาน้ําด่ืมสะอาดใหกับเพื่อนรวมงาน  ชา กาแฟ โกโก มีใหด่ืมโดยไมคิดมูลคาไดตามตองการ โดยใช

เงินเพื่อการนี้ 240,000 บาท ในป 2550 

 สถานประกอบการของเราสะอาดและถูกสุขลักษณะ  เรายังมีสระวายน้ําและเครื่องมือออกกําลังกายสําหรับ

เพื่อนรวมงานใชสอยโดยไมคิดมูลคา  เราเชื่อวาถาสภาพแวดลอมดี การผลิตก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงสงผลดีตอ

การประกอบการ 

 

 หลักขอท่ี 10: ธุรกิจควรดําเนินไป โดยปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ รวมท้ัง

การบังคับ ขูดรีด และการติดสินบน ท้ังนี้อาจพิจารณาในกรณีภายในวิสาหกิจ และการใหสินบนอันเปนการ

ทุจริตในวงราชการ ก็เปนสิ่งท่ีพึงหลีกเลี่ยง  การนี้เปนนโยบายหลักของเรา โดยมีรปูธรรมคือการตรวจสอบคุณภาพ

อยางเครงครัด เพื่อขจัดโอกาสการทุจริตซ่ึงเปนเรื่องสําคัญสําหรับนักวิชาชีพ 

 ธุรกิจของเราไมเคยของแวะกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เราจําเปนตองสรางความนาเชื่อถือจากการ

ปฏิบัติวิชาชีพท่ีเที่ยงธรรม  ดังนั้น AREA เราจึงไมทําธุรกิจนายหนา หรือไมของแวะกับการพัฒนาท่ีดินเองเพราะเรา

เปนท่ีปรึกษาอสังหาริมทรัพย (ประเมินคาทรัพยสินและสํารวจวิจัยอสังหาริมทรัพย) ท่ีจําเปนตองเปนกลางโดย

เครงครัด 

 

3. กรณีศึกษาการตอตานการทุจริต 

 ในกรณีนี้อาจเปนกรณีหายากในวงการธุรกิจท่ัวไป  แตในกรณีบริษัทที่ปรึกษาดานการประเมินและการวิจัย

อสังหาริมทรัพย ความโปรงใสและความเปนกลางทางวิชาชีพเปนสิ่งที่จําเปนย่ิง 

 

3.1 ท่ีมา 

 กรณีศึกษานี้เปนการบรรยายถึงการทําการควบคุมคุณภาพ ซ่ึงเปนเครื่องมือการตอตานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ  การประเมินคาทรัพยสินเปนวชิาชีพท่ีออนไหวตอการทุจริต และเพื่อสรางความเชื่อถือตอลูกคา

ผูใชบริการ AREA จึงมีโครงการนี้มาต้ังแตป 2546 

 ในทุกวันนี้ผูประเมินคาทรัพยสนิในวิสาหกิจอ่ืนก็ยังรับทรัพยจากลูกคาของสถาบันการเงินเพื่อใหประเมิน

มูลคาใหสูงหรือตํ่าตามประสงค  ในจังหวัดภูมิภาคการติดสินบนเชนนี้ดูคลายเปนสิ่งปกติโดยที่ผูบริหารระดับสูงของ

วิสาหกิจไมใสใจ  แตท่ี AREA เราถือวานี่เปนกิจกรรมท่ีผิดจรรยาบรรณและผิดกฎหมาย 
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3.2 การดําเนินงาน 

 การตรวจสอบคุณภาพมุงหวังท่ีจะตรวจสอบถึงโอกาสการทําผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ซ่ึงมี

องคประกอบการดําเนินงานดังนี้: 

 

3.2.1 การตรวจสอบดวยไปรษณียบัตร 

 ในการประเมินคาทรัพยสินในสวนของที่อยูอาศัยเพื่อการขอรับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เดือนหนึ่งมีงานนับ

พันรายท่ัวประเทศ  ลูกคาแตละรายจะไดรับไปรษณียบัตรเพื่อประเมินผลการทํางานของผูประเมินคาทรัพยสนิท่ีลูกคา

ไดพบ  ไปรษณียบัตรเหลานี้จะสงไปยังสํานักประธานกรรมการ ณ สํานักงานใหญ ซ่ึงมีแผนกเล็ก ๆ ท่ีคอยตรวจสอบ

อยางละเอียดทุกรอบครึ่งเดือน 

 สาระการประเมินผลไดแก 

• ความรูและการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 

• ความสามารถ 

• การตรงตอเวลา 
• ความพึงพอใจของลูกคา และ 
• ขอเสนอแนะอ่ืน 

 

3.2.2 การตรวจสอบทางโทรศัพท 

 แผนกตรวจสอบ ณ สํานักประธานกรรมการ โทรศัพทหาลูกคาท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาคโดยตรง  

ประมาณครึ่งหนึ่งของลูกคาไดรับการติดตอทางโทรศัพททุกครึ่งเดือน  กรณีท่ีโทรศัพทสําเร็จเปนราว 20%  ผลของ

การตรวจสอบถูกสงไปยังประธานกรรมการทุกรอบครึ่งเดือนเพื่อการตรวจสอบคุณภาพและหาแนวทางการพัฒนา

บริการ  อยางไรก็ตามในกรณีเรงดวนจะสามารถสงไปถึงผูบริหารระดับสูงในทันที 

 สําหรับสาระการตรวจสอบก็เปนในทํานองเดียวกับขอ 3.2.1 แตละเอียดกวา 

 

3.3.3 การตรวจสอบภาคสนาม 

 ในแผนกการตรวจสอบ มีเพื่อนรวมงานจํานวนหนึ่งเดินทางไปท่ัวประเทศเพื่อตรวจสอบงานของผูประเมินคา

ทรัพยสินและนักวิจัย  ผูตรวจสอบจะเดินทางไปสาขาท่ัวประเทศเพื่อสุมตรวจงานประเมินประมาณ 10-15% ใน

ภาคสนาม  การนี้ดําเนินการในทุกเดือน และในกรณีเรงดวน อาจดําเนินการถี่กวานี ้

 สาระของการตรวจสอบไดแก: 

• ความถูกตองของมูลคาท่ีประเมิน 

• ความถูกตองของขอมูลในรายงาน 

• การมีอยูจริงของแปลงเปรียบเทียบในการศึกษาขอมูล 

• ขอเสอนแนะตอผูประเมินในการพัฒนาทักษะ 
• ขอเสนอแนะอ่ืน 

 

3.4 คาใชจายในการดําเนนิงาน 

 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 เราจะมีท่ีพักสําหรับเพื่อนรวมงาน  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  ซ่ึงเราดําเนินการตามนี้ดวยเชื่อวา “คุณภาพยอมไมอาจหาสิ่งใด

ทดแทน” (There is no substitute for quality) ซ่ึงยืมมาจากบริษัทมันฝรั่งแหงหนึ่งในออสเตรเลียชื่อ Arnott’s. 

 

3.5 ผลการตรวจสอบ 

 ดวยการตรวจสอบที่เขมงวด กรณีการทําผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณจึงแทบไมเกิดขึ้นเลย  การนี้เปนการ

ชวยปองกัน AREA ใหรอดพนจากความเสี่ยงดานชื่อเสียง  และถือเปนการลงทุนท่ีคุมคาสําหรับการทําการตรวจสอบ

คุณภาพเชนนี้  ทําให AREA มีคุณภาพและความนาเชื่อถือท่ีแตกตางไปจากวิสาหกิจอ่ืน ซ่ึงรวมถึงวิสาหกิจท่ีเปนสาขา

มาจากตางประเทศ 

 

3.6 ขอสังเกตเพิ่มเติม 

 มาตรการขางตนยังถือเปนเพียงมาตรการปองกัน  ในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ยังตองอาศัย

มาตรการสงเสริมดวย  ปกติแลวเพื่อนรวมงานของเราไดรับคาตอบแทนสูงกวาวิสาหกิจอ่ืน เชน 

• ผูประเมินชั้นวฒิุ 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 ยังไดมอบรายการสงเสริมกําลังใจในการทํางานท่ีมีจริยธรรมอ่ืน ๆ อีก  อยางไรก็ตาม การจายคาจาง

ใหเหมาะสม สมศักด์ิศรี ถือเปนมาตรการสําคัญ 
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4. บทสรุป 

 ดวยมาตรการปองปรามท่ีมีคุณภาพสูงและการมีมาตรฐานระดับสูงในการดําเนินงาน  AREA ในฐานะ

วิสาหกิจท่ีปรึกษาอสังหาริมทรัพยของไทย จึงสามารถแขงขันไดในระดับสากล และยังคงเปนผูนําในวงการท่ีปรึกษา

อสังหาริมทรัพยไทย ซ่ึงสะทอนความคิดริเริ่มในประเทศและความสามารถในการแขงขันในระดับสากล 

 ตามขอกําหนดใน UN Global Compact ซ่ึงถือเปนภาคปฏิบัติท่ีสําคัญของ CSR เราดําเนินธุรกิจโดยยึดถือ

ตามกฎหมายโดยเครงครัด  เรายังเนนการปฏิบัติตาม Soft Laws หรือขอกําหนดดานมาตรฐานและจรรยาบรรณ 

นอกจากนี้เรายังสงเสริมการทําดีเพื่อสังคมอีกดวย 

 โปรดดูรายละเอียดเก่ียวกับรายงานท้ังหมดไดท่ี  2008 Communication on Progress (COP) Report  และ 

Case Story: Anti-Corruption In Property Consultancy ท่ี 

www.area.co.th/English/Corporate/Co_previews.php?strquey=Co_activ30.htm 
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