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เกี่่� ยวกั ับปณิิธาน
เป้้ าหมายการ
พััฒนาที่่� ยั่่�งยืืน

สารบั ัญ

จดหมายจากประธาน
กรรมการบริิหาร

นายอัันโตนิิอูู กุุแตเรช เลขาธิิการสหประชาชาติิ
ได้้แถลงเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (SDG)
เป็็นครั้้�งแรก ในเดืือนมกราคม 2563 ที่่�
เมืืองดาวอส ปณิิธานของเป้้าหมายเหล่่านี้้�คือื
การช่่วยให้้บริิษััทชั้้�นนำำ�ของโลกสามารถ
กำำ�หนดจุุดหมายและเป้้าหมายที่่ยิ่่� �งใหญ่่
ในการสร้้างผลกระทบเชิิงบวกทางธุุรกิิจ
ให้้มากที่่สุ� ุดเพื่่�อบรรลุุ SDG และบููรณาการ
SDG เข้้ากัับระบบและกระบวนการจััดการ
องค์์กร การผสมผสานระหว่่างปณิิธานและ
การบููรณาการดัังกล่่าวในองค์์กรธุุรกิิจคืือ
หลัักคิิดพื้้�นฐานเพื่่�อนำ�ำ ไปสู่่�การเปลี่่�ยนแปลง

หน้ ้า 6

ความคาดหวั ังใหม่่เพื่่� อ
การกำำ �หนดเป้้ าหมาย
หน้ ้า 8

เกณฑ์์มาตรฐาน
ปณิิธาน SDG

เพื่่�อจุุดประกายการเคลื่่�อนไหวระดัับโลก
ปณิิธาน SDG มุ่่�งสร้้างการมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�นำ�ำ
จากกว่่า 1,000 บริิษัทั ในกว่่า 40 ประเทศ
นัับจากนี้้�เป็็นเวลาอีีก 2 ปีี ซึ่่�งจะช่่วยให้้
บริิษัทชั้้
ั น� นำำ�ของโลกสามารถกำำ�หนดเป้้าหมาย
ที่่�สููงขึ้้�นและขัับเคลื่่�อนการบููรณาการ SDG
เข้้ากัับระบบธุุรกิิจหลัักและการทำำ�รายงาน

หน้ ้า 12

ปรั ับการทำำ �งานให้ ้
สอดคล้้องกั ับเกณฑ์์
มาตรฐาน
หน้ ้า 16

เมื่่�อเราร่่วมมืือกััน บริิษัทต่
ั ่าง ๆ จะสามารถ
ยกระดัับปณิิธานเพื่่อ� ตอบสนองความต้้องการ
ของสัังคมและโลกใบนี้้� ผ่่านการบููรณาการ
แนวคิิดด้้านความยั่่�งยืืนเข้้ากัับบริิษัทั ของตน
อย่่างเต็็มที่่� โดยมีี SDG เป็็นแหล่่งข้้อมููลและ
แรงบัันดาลใจ

ลงมืือปฏิิ บั ัติิ
หน้ ้า 24

ศึึกษาข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�
unglobalcompact.org/SDGambition

สิิ ทธิิมนุุษยชน

แรงงาน

สิ่่� งแวดล้้อม

การต่่อต้้านการทุุจริิต

สำำ �รวจคู่่�มืือ
ปณิิธานเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (SDG) มีีจุุดมุ่่�งหมายให้้บริิษัทต่
ั ่าง ๆ สามารถวััดผลและผลัักดัันการบููรณาการ SDG เข้้ากัับ
แนวทางหลัักของการจััดการธุุรกิิจ เอกสารหลัักเกี่่�ยวกัับปณิิธาน SDG มีีดัังต่่อไปนี้้�
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ยกระดั ับผลกระทบเชิิงบวก
ของธุุรกิิ จเพื่่� อทศวรรษแห่่ง
การลงมืือทำำ �จริิงจั ัง

คู่่�มืือปณิิธาน
กำำ �หนดเป้้ าหมายเพื่่� อทศวรรษ
แห่่งการลงมืือทำำ �จริิงจั ัง

คู่่�มืือการบููรณาการ
ออกแบบระบบธุุรกิิ จเพื่่� อ SDG

แนะนำำ�กรอบการดำำ�เนิินงาน SDG ซึ่่�งเป็็น
แนวทางให้้บริิษััทบููรณาการ SDG และ
หลัักสากล 10 ประการของ UN Global
Compact เข้้ากัับกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจการ
ทำำ�งาน และการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีีย

กำำ�หนดเกณฑ์์มาตรฐานเบื้้�องต้้นสำำ�หรัับ
SDG ซึ่่�งจะช่่วยวางทิิศทางให้้กัับธุุรกิิจใน
การปฏิิบัติั ติ าม SDG เกณฑ์์มาตรฐานเหล่่านี้้�
จะช่่วยให้้ปณิิธานของ SDG มีีความเป็็น
รููปธรรม และท้้าทายให้้องค์์กรต่่าง ๆ
กล้้าที่่�จะกำำ�หนดจุุดหมายและเป้้าหมาย
ที่่�สููงขึ้้�นในด้้านที่่�ตนสามารถสร้้างผลกระทบ
เชิิงบวกขนาดใหญ่่ได้้

นำำ�เสนอแนวทางในการบููรณาการ
เกณฑ์์มาตรฐาน 10 ข้้อสำำ�หรัับ SDG
เข้้ากัับกระบวนการและระบบหลัักของ
ธุุรกิิจ เพื่่�อให้้สามารถวััดผลและบริิหารการ
ทำำ�งานเพื่่อ� ความยั่่ง� ยืืนได้้อย่า่ งมีีประสิิทธิิภาพ

ผู้้�นำำ�ธุุรกิิจสามารถใช้้เอกสารนี้้�เป็็นข้้อมููล
เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับแนวคิิดปณิิธาน SDG รวม
ถึึงเป็็นกรอบในการยกระดัับการดำำ�เนิินงาน
ให้้บรรลุุ SDG ผ่่านการยึึดหลัักกลยุุทธ์์และ
ธรรมาภิิบาล การบููรณาการที่่�ลึึกซึ้้�งยิ่่�งขึ้้�น
และการจััดการผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�ดีีขึ้้�น

ผู้้�นำำ�ธุุรกิิจสามารถใช้้เอกสารนี้้�ในการหนุุน
เสริิมกลยุุทธ์์เพื่่�อความยั่่�งยืืนของตน และตั้้�ง
เป้้าหมายให้้สููงพอที่่�จะบรรลุุ SDG ได้้
ภายใน ค.ศ. 2030

ผู้้�นำำ�ธุุรกิิจสามารถใช้้เอกสารนี้้�เพื่่�อระบุุ
พื้้�นที่่�ในระบบธุุรกิิจของตนที่่�เหมาะแก่่การ
บููรณาการ SDG กระตุ้้�นการอภิิปรายกัับ
พัันธมิิตรด้้านเทคโนโลยีี เพื่่�อสร้้างระบบ
ธุุรกิิจที่่�สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็นใน
การสร้้างผลกระทบเชิิงบวก

คู่่�มืือนี้้�เป็็นเอกสารฉบัับที่่� 2 ของ ปณิิธาน
เป้้าหมายการพััฒนาที่่ยั่่� �งยืืน : แนะนำำ�
เกณฑ์์มาตรฐานสำำ�หรัับธุุรกิิจเพื่่�อทศวรรษ
แห่่งการลงมืือทำำ�จริิงจััง

เอกสารเกณฑ์์มาตรฐานอ้้างอิิ ง

เกณฑ์์มาตรฐานอ้้างอิิงจะอยู่่�ที่่�ภาคผนวกของเอกสาร 2 ฉบัับล่่าสุุด ซึ่่�งถืือเป็็น
การแปลงเนื้้�อหาในเอกสาร 3 ฉบัับหลัักให้้กลายเป็็นเกณฑ์์มาตรฐาน 10 ประการ
สำำ�หรัับ SDG ตารางจะนำำ�เสนอรายละเอีียดอย่่างเห็็นภาพเกี่่�ยวกัับขั้้�นตอน
การบููรณาการเกณฑ์์มาตรฐานแต่่ละข้้อเข้้ากัับระบบของธุุรกิิจ และการตััดสิินใจ
ในเรื่่�องสำำ�คััญที่่�จำำ�เป็็นต่่อการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของพัันธมิิตรทางเทคโนโลยีี
ผู้้�นำำ�ธุุรกิิจสามารถใช้้เกณฑ์์มาตรฐานอ้้างอิิงนี้้�เป็็นแนวทางในการวััดผลปณิิธาน
SDG แต่่ละข้้อได้้
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จดหมายจากประธาน
กรรมการบริิหาร
ใน ค.ศ. 2020 โลกได้้เห็็นการเปลี่่ย� นแปลงทางสัังคม สิ่่ง� แวดล้้อม
และเศรษฐกิิจอย่่างไม่่เคยมีีมาก่่อน ทั้้�งการประท้้วงทั่่�วโลกเพื่่�อ
ความยุุติิธรรมทางเชื้้�อชาติิ การถล่่มของชั้้�นน้ำำ��แข็็งอาร์์กติิก
ที่่�สมบููรณ์์ผืืนสุุดท้้าย และวิิกฤตสุุขภาพระดัับโลก ซึ่่�งแตกต่่าง
จากเหตุุการณ์์ใด ๆ ในความทรงจำำ�
ในเกืือบทุุกประเทศ วิิกฤตโควิิด 19 คืือความท้้าทายใหม่่
คาดการณ์์ว่่าผู้้�คนราว 71 ล้้านคนต้้องเผชิิญกัับความยากจน
ขั้้�นรุุนแรงใน ค.ศ. 2020 ซึ่่�งนัับเป็็นครั้้�งแรกตั้้�งแต่่ ค.ศ. 1998
ที่่�ระดัับความยากจนทั่่�วโลกเพิ่่�มสููงขึ้้�น ในหลายแห่่งผู้้�นำำ�ธุุรกิิจ
ต้้องเลืือกระหว่่างชีีวิิตผู้้�คนกัับการทำำ�มาหาเลี้้�ยงชีีพ การระบาด
ใหญ่่เผยให้้เห็็นความเชื่่�อมโยงที่่�ชัดั เจนระหว่่างสาธารณสุุขและ
เศรษฐกิิจ และในโลกที่่ทุ� ุกอย่่างเชื่่�อมโยงถึึงกััน วิิกฤตครั้้�งหนึ่่�ง
ย่่อมส่่งผลให้้วิิกฤตอื่่�น ๆ ทวีีความรุุนแรงไปด้้วยอย่่างเลี่่�ยงไม่่ได้้
เป็็นเวลา 2 ทศวรรษที่่� UN Global Compact สนัับสนุุนให้้
ธุุรกิิจมองไกลกว่่าความสำำ�เร็็จทางการเงิิน แต่่คำำ�นึึงถึึงสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อมด้้วย แนวทางแบบองค์์รวมนี้้�สำำ�คััญมากขึ้้�นกว่่าเดิิม
เมื่่�อโลกเผชิิญกัับวิิกฤตโควิิด 19 การเปลี่่�ยนแปลงทางสภาพภููมิิ
อากาศ และความเป็็นจริิงอัันน่่ากลััวอื่่น� ๆ บริิษัทั และอุุตสาหกรรม
ต่่าง ๆ ต้้องปรัับตััวให้้มีีความยืืดหยุ่่�นและสร้้างผลกระทบ
เชิิงบวกต่่อสัังคม ควบคู่่�ไปกัับผลประกอบการที่่�ดีีกว่่าเดิิม
ซึ่่�งต้้องสอดคล้้องกัับวาระการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน ค.ศ. 2030

“ การฟื้้�นตั ัว

UN Global Compact ได้้เปิิดตััวปณิิธาน SDG ในเดืือน
มกราคม 2020 เพื่่�อเป็็นแนวทางให้้บริิษััทต่่าง ๆ นำำ�เกณฑ์์
มาตรฐานระดัับสููงเพื่่�อความยั่่�งยืืนไปปรัับใช้้ และเร่่งการ
บููรณาการ SDG เข้้ากัับการจััดการธุุรกิิจ ในโครงการริิเริ่่�มนี้้�
การผนวกปณิิธานเข้้ากัับการบููรณาการคืือทฤษฎีีพื้้�นฐานของ
การเปลี่่�ยนแปลง ซึ่่�งกลายเป็็นประเด็็นที่่�เร่่งด่่วนมากขึ้้�น
ในช่่วงหลายเดืือนที่่�ผ่่านมา
ในคู่่�มืือนี้้� เราได้้กำำ�หนดเกณฑ์์มาตรฐานสำำ�หรัับปณิิธาน SDG
ที่่�ภาคธุุรกิิจสามารถนำำ�ไปใช้้เพื่่�อกำำ�หนดจุุดหมายและเป้้าหมาย
ให้้กับั ผลการดำำ�เนิินงานของตนตามเกณฑ์์ด้า้ นสิ่่ง� แวดล้้อม สัังคม
และธรรมาภิิบาล เกณฑ์์มาตรฐานเหล่่านี้้�จะช่่วยให้้บริิษััท
สร้้างผลกระทบเชิิงบวกให้้ได้้มากที่่�สุุด เกณฑ์์ที่่�ยืืดหยุ่่�นนี้้�ใช้้ได้้
กัับทุุกอุุตสาหกรรม บริิษััทสามารถปรัับแปลี่่�ยนให้้เหมาะสม
กัับองค์์กรของตน
ดิิฉัันขอยื่่�นคำำ�ท้้าให้้ผู้้�นำำ�ธุุรกิิจทุกท่
ุ ่านมาร่่วมขบคิิดหาวิิธีี
ในการยกระดัับขีีดความสามารถของอค์์กร เปลี่่�ยนผ่่านจาก
การก้้าวทีีละก้้าวไปสู่่�การพลิิกโฉมเพื่่�อสร้้างการเปลี่่�ยนแปลง
ที่่�เราต้้องการ เพื่่�อโลกที่่�เราต้้องการ

ดิิฉัันขอขอบคุุณทุกท่
ุ ่านสำำ�หรัับความร่่วมมืือในการกำำ�หนด
เกณฑ์์มาตรฐานสำำ�หรัับปณิิธาน SDG และ UN Global Compact
จะทำำ�ทุุกวิิถีีทางเพื่่�อช่่วยให้้บริิษัทต่
ั ่าง ๆ บููรณาการเกณฑ์์
เราได้้เห็็นความก้้าวหน้้าอย่่างมากจากรััฐบาล ภาคธุุรกิิจ ภาค
มาตรฐานเข้้ากัับกลยุุทธ์์และแผนธุุรกิิจของตนได้้ในอนาคต
ประชาสัังคม และสหประชาชาติิ หลัังจากที่่ไ� ด้้นำ�ำ SDG ทั้้ง� 17 ข้้อ เราหวัังว่่าจะได้้ร่่วมงานกัับท่่านและทำำ�ให้้ปณิิธานเหล่่านี้้�เป็็น
และเป้้าหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องอีีก 169 ข้้อมาใช้้ตั้้�งแต่่ ค.ศ. 2015
จริิงสำำ�หรัับทศวรรษแห่่งการทำำ�จริิงของเป้้าหมายการพััฒนา
แต่่แม้้กระทั่่�งก่่อนวิิกฤตโควิิด 19 ก็็ต้้องถืือว่่าเรายัังห่่างไกล
ที่่�ยั่่�งยืืน
จากการบรรลุุเป้้าหมายหลายประการให้้ทัันภายใน ค.ศ. 2030
ภาคเอกชนต้้องมุ่่�งมั่่�นต่่อวาระนี้้�ให้้มากขึ้้�นราวกัับว่่านี่่�คือื เดิิมพััน
ซานดา โอเจีียมโบ
แห่่งอนาคต ซึ่่ง� ก็็เป็็นเช่่นนั้้น� จริิง แนวทางการพััฒนาที่่ค� รอบคลุุม
(SANDA OJIAMBO)
ของ SDG คืือความหวัังของเราเพื่่�อสร้้างใหม่่ให้้ดีีกว่่าเดิิม
ผู้้�อำ�ำ นวยการบริิหารและประธานกรรมการบริิหาร

จากวิิ กฤต
ไวรั ัสโคโรนา
คืื อโอกาสใน
การสร้ ้าง
เศรษฐกิิ จ
และสั ังคม
ที่่� ยั่่�งยืืนและ
ครอบคลุุ ม
�
มากขึ้้น
ซึ่�่งหมายถึึ ง
โลกที่่� มีี
ความยืืดหยุ่่�น
และรุ่่�งเรืือง
กว่่าเดิิ ม
นายอั ันโตนิิอูู กุุแตเรช
เลขาธิิการสหประชาชาติิ

โกลบอล คอมแพ็็กแห่่งสหประชาชาติิ
(UN Global Compact)
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ความคาดหวั ังใหม่่เพื่่� อ
การกำำ �หนดเป้้ าหมาย
กำำ �หนดปณิิธานให้ ้สอดคล้ ้องกั ับความต้ ้องการ
ของสั ังคมและสิ่่� งแวดล้ ้อม

ภาพ ก ความคาดหวั ังใหม่่เพื่่� อการกำำ �หนดเป้้ าหมายสำำ �หรั ับทศวรรษแห่่งการลงมืือทำำ �จริิงจั ัง

การนำำ�เกณฑ์์มาตรฐานปณิิธาน SDG มาใช้้ต้้องมีีการกำำ�หนดเป้้าหมายที่่�ชััดเจน เน้้นผลกระทบเชิิงบวก และมีีความเชื่่�อมโยงระหว่่าง
กัันมากขึ้้�น
จาก

ไปสู่่�

ยกระดั ับเป้้ าหมายโดยคำำ �นึึงถึึง
สิ่่� งที่่�ดููเหมืือนจะเป็็ นไปได้ ้ในปัั จจุุ บั ัน

�
กำำ �หนดเป้้ าหมายที่่� แน่่นอน ตั้้งอยู่่�
บน
�
วิิ ทยาศาสตร์์และเงื่่ อนไขจำำ �เป็็ นของ
แต่่ละบริิษั ัทในการบรรลุุ SDG

ตั ัวอย่่าง

ตั ัวอย่่าง

การกำำ�หนดร้้อยละของการลดก๊๊าซเรืือนกระจกต่่อ
ผลประกอบการทุุก ๆ หนึ่่�งดอลลาร์์

กำำ�หนดร้้อยละของการลดปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจก
สััมบููรณ์์ตามแนวทาง 1.5°C

เน้ ้นผลลั ัพธ์์

เน้ ้นสร้ ้างผลกระทบเพื่่� อขั ับเคลื่่� อน
ผลลั ัพธ์์เชิิงบวกต่่อธุุรกิิ จ สั ังคม
และสิ่่� งแวดล้ ้อม

ตั ัวอย่่าง

ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกำำ�ลัังมองหาบริิษัทั ที่่�มีีความสามารถใน
การแสวงผลกำำ�ไรไปพร้้อม ๆ กัับการเดิินหน้้าสู่่�จุุดมุ่่�งหมาย
ทางสัังคม นัักลงทุุนจำำ�นวนมากขึ้้�นเรื่่�อย ๆ ต้้องการทราบว่่า
บริิษัทมีี
ั แนวทางจััดการความเสี่่ย� งอื่่น� ที่่ไ� ม่่ใช่่ทางการเงิิน และ
มีีการปรัับใช้้กลยุุทธ์์ ESG (สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม ธรรมาภิิบาล)
อย่่างไร และในความเป็็นจริิง การทำำ�ความดีีย่่อมส่่งผลดีีต่่อ
ธุุรกิิจ ก่่อนวิิกฤตโควิิด เราพบว่่าผลดำำ�เนิินการด้้าน ESG
ที่่�สููงมีีความสััมพัันธ์์กัับผลลััพธ์์ทางการเงิินที่่�สููงขึ้้�นเช่่นกััน
และความเชื่่�อมโยงดัังกล่่าวก็็ยิ่่�งชััดเจนขึ้้�นในช่่วงไม่่กี่่�เดืือน
ที่่�ผ่่านมา เนื่่�องจากบริิษัทั ที่่�มีีผลดำำ�เนิินการด้้าน ESG อัันดัับ
ต้้น ๆ ได้้รัับผลตอบแทนสะสมสููงกว่่ากลุ่่�มที่่�มีีผลดำำ�เนิินการ
ESG ต่ำำ�ถึึ
� งร้้อยละ 6.3 ตั้้ง� แต่่เดืือนมกราคม - เมษายน 2020¹
นอกจากนี้้�ผู้้�บริิโภคยัังนิิยมแบรนด์์ที่มีี�่ แนวทางธุุรกิิจสอดคล้้อง
กัับค่่านิิยมของตน และวิิกฤตโควิิด 19 ก็็ทำำ�ให้้ผู้้�คนมีี
แนวความคิิดเช่่นนี้้�เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 68 กล่่าวว่่าการแพร่่
ระบาดของไวรััสโคโรนาทำำ�ให้้เราเห็็นว่่าธุุรกิิจต่่าง ๆ จำำ�เป็็น
ต้้องมีีส่่วนร่่วมมากขึ้้�นในการปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานของตน
ทางด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม²
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บริิษัทจำ
ั ำ�นวนมากขึ้้�นเริ่่�มให้้ความสำำ�คััญกัับความยั่่�งยืืน อย่่างไร
ก็็ตาม การสร้้างการมีีส่่วนร่่วมทางธุุรกิิจเพื่่�อ SDG นั้้�นต้้องการ
ทิิศทางและการกำำ�หนดเป้้าหมายที่่�ชััดเจน จากรายงาน
ความก้้าวหน้้าของ UN Global Compact ค.ศ. 2019
พบว่่ามีีบริิษัทั เพีียงร้้อยละ 35 ที่่�ปรัับกลยุุทธ์์ให้้สอดคล้้องกัับ
SDG และมีีเพีียงร้้อยละ 25 ที่่�มีีเป้้าหมายสอดคล้้องกัับ
ความต้้องการทางสัังคมหรืือสิ่่�งแวดล้้อม³ ผู้้�นำำ�ธุุรกิิจทั่่�วโลก
ต่่างแสดงออกว่่าพวกเขาต้้องการแนวทางที่่ชั� ัดเจนมากขึ้้�นว่่า
องค์์กรธุุรกิิจของตนจะสามารถสร้้างผลกระทบเชิิงบวกให้้กัับ
SDG ได้้มากที่่�สุุดอย่่างไร และการดำำ�เนิินการทางธุุรกิิจใดที่่�จะ
นำำ�ไปสู่่�การเปลี่่�ยนแปลงที่่มีี� ความหมาย และความต้้องการของ
บริิษัทั ในการทราบผลลััพธ์์ที่พึึ่� งประสงค์์ และเป้้าหมายที่่ชั� ดั เจน
(ที่่�ไม่่ใช่่เพีียงเชิิงทิิศทาง) ก็็จะสะท้้อนออกมาผ่่านการกำำ�หนด
เป้้าหมายระดัับองค์์กรในรููปแบบใหม่่นี้้�เอง

ให้้ความสำำ�คััญกัับปริิมาณของของเสีียที่่�เกิิดจาก
กระบวนการผลิิต

ตั ัวอย่่าง

ให้ความสำำ
้
�คั ัญกั ับการสร้ ้างผลกระทบ
ผ่่านการบริิจาคและการดำำ �เนิินงาน
เชิิงตรง

ขยายผลกระทบเชิิงบวกผ่่าน
ผลิิ ตภั ัณฑ์์ ธุุรกิิ จ และบริิการหลั ัก
ไปจนถึึงห่่วงโซ่่คุุณค่่าระดั ับโลก

ตั ัวอย่่าง

เน้้นการกำำ�จัดั ของเสีียในทุุกส่่วนขององค์์กรธุุรกิิจ

ตั ัวอย่่าง

ร้้อยละของผลประกอบการที่่�บริิจาคให้้องค์์กรการกุุศล

ร้้อยละของผลประกอบการที่่ม� าจากผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
ที่่�เน้้นความยั่่�งยืืน

KPI ที่่� ไม่่มีีการเชื่่�อมโยง

ระบบ KPI ที่่� เชื่่�อมโยงกั ัน

ตั ัวอย่่าง

ตั ัวอย่่าง

การกำำ�หนดให้้เป้้าหมายความยั่่�งยืืนเป็็นเป้้าหมายแยก
เดี่่�ยว ไม่่เกี่่�ยวกัับเป้้าหมายทางธุุรกิิจ

เป้้าหมายด้้านความยั่่�งยืืนถููกผนวกทั่่�วทั้้�งองค์์กรธุุรกิิจ
และมีีการติิดตามในระดัับองค์์กร
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การดำำ �เนิินการที่่� สำำ �คั ัญตามแนวทางอย่่าง
มีีหลั ักการเพื่่� อมุ่่�งสู่่� SDG
กุุญแจสำำ�คััญในการบรรลุุ SDG และเกณฑ์์มาตรฐานปณิิธาน SDG (SDG Ambition Benchmarks) คืือการปฏิิบััติิตนและดำำ�เนิินการ
อย่่างมีีหลัักการ การสร้้างธุุรกิิจที่่�มีีความยืืดหยุ่่�นและยั่่�งยืืนในยุุคของการเปลี่่ย� นแปลงแบบก้้าวกระโดดนี้้�ต้้องเป็็นไปอย่่างสอดคล้้องกัับ
หลัักสากล 10 ประการของ UN Global Compact ซึ่่�งพััฒนามาจากคำำ�ประกาศและอนุุสััญญาของสหประชาชาติิ หลัักสากลเหล่่านี้้�
แสดงถึึงคุุณค่่าพื้้�นฐานที่่ธุ� ุรกิิจควรผนวกไว้้

สิิ ทธิิมนุุษยชนและ
แรงงาน
ให้้คำ�มั่่
ำ �นสััญญาเชิิงนโยบายเพื่่�อแสดงถึึงความรัับผิิดชอบ
ในการเคารพสิิทธิิมนุุษยชนและสิิทธิิแรงงาน
ดำำ�เนิินการสอบทานด้้านสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อ
ระบุุ ป้้องกััน บรรเทา ลด และทำำ�รายงานบัันทึึกเกี่่�ยวกัับ
วิิธีีจััดการกัับผลกระทบทางลบที่่มีีต่
� ่อสิิทธิิมนุุษยชน ซึ่่ง�
บริิษัทั เองอาจเป็็นผู้้�ก่อ่ หรืือมีีส่ว่ นทำำ�ให้เกิิดขึ้้�นผ่่านการ
ดำำ�เนิินงานของตน หรืือเป็็นผลโดยตรงจากการดำำ�เนิินงาน
ผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการของบริิษััท ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ
รวมถึึงห่่วงโซ่่อุุปทาน
ประกอบด้้วย
▪ ประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่าง
เป็นประจำ� ทั้งที่เกิดขึ้นจริงและที่อาจเกิดขึ้น
▪ บูรณาการและดำ�เนินการตามผลการประเมิน
▪ ติดตามประสิทธิผลของมาตรการและกระบวนการ
และ
▪ สื่อสารว่าได้จัดการกับผลกระทบอย่างไร
ตรวจสอบประสิิทธิิภาพของกลไกในการแก้้ไขความคัับ
ข้้องใจ รวมไปถึึงการสร้้างหรืือเข้้าร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ใน
กลไกการแก้้ไขความคัับข้้องใจที่่�เกิิดจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
แล้้วส่่งผลลบต่่อบุุคคลและชุุมชน
เคารพสิิทธิิของแรงงานทุุกคนในการจััดตั้้ง� และเข้้าร่่วมใน
สหภาพแรงงานที่่�พวกเขาเลืือก โดยไม่่ต้้องกลััวการข่่มขู่่�
หรืือการโต้้กลัับ โดยให้้เป็็นไปตามกฎหมายของประเทศ
วางนโยบายและขั้้�นตอนที่่�ไม่่เลืือกปฏิิบััติิ โดยคำำ�นึึงถึึง
สหภาพแรงงาน การเป็็นสมาชิิกสหภาพแรงงาน และ
กิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น การสมััครงานและการตััดสิินใจ
เกี่่�ยวกัับความก้้าวหน้้า การเลิิกจ้้าง หรืือการโอนย้้าย
ตำำ�แหน่่ง
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มีีนโยบายและขั้้�นตอนที่่ชั� ัดเจนว่่าจะไม่่ใช้้ ไม่่ยุ่่�งเกี่่�ยว
หรืือแสวงประโยชน์์จากการใช้้แรงงานบัังคัับหรืือแรงงาน
เด็็ก ในกรณีีที่่�บทบััญญััติิของกฎหมายและกฎระเบีียบ
ในกฎหมายระดัับชาติิเกี่่�ยวกัับแรงงานบัังคัับหรืือแรงงาน
เด็็กไม่่เพีียงพอ ให้้ยึึดตามมาตรฐานแรงงานระหว่่าง
ประเทศ
ดำำ�เนิินการเพื่่�อขจััดการเลืือกปฏิิบัติั ิและส่่งเสริิมโอกาสที่่�
เท่่าเทีียมกัันในที่่ทำ� ำ�งาน
▪ วางนโยบายและขั้นตอนของบริษัทในการสรรหา
พนักงาน การมอบหมายตำ�แหน่ง การฝึกอบรม และ
การเลื่อนตำ�แหน่งสำ�หรับพนักงานทุกระดับให้ชัดเจน
ระบุคุณสมบัติ ทักษะ และประสบการณ์ที่จะใช้เป็น
เกณฑ์พื้นฐาน
▪ ทำ�ความเข้าใจและจัดการกับการเลือกปฏิบัติใน
รูปแบบต่าง ๆ และที่ทับซ้อนกันที่มีฐานมาจาก
เพศ เชื้อชาติ สีผิว อายุ ความคิดเห็นทางการเมือง
รากเหง้า หรือพื้นเพทางสังคม ชาติพันธุ์ ศาสนา
รสนิยมทางเพศ เอชไอวี/เอดส์ ความพิการ สถานะ
ของชนพื้นเมือง สถานภาพการสมรส การเป็นสมาชิก
สหภาพแรงงาน และอัตลักษณ์ด้านอื่น ๆ
▪ พึงระลึกไว้เสมอว่าการเลือกปฏิบต
ั มิ กั เกิดขึ้นโดยอ้อม
และจะพบในกรณีที่กฎเกณฑ์หรือการปฏิบัติของ
หน่วยงานดูเหมือนจะเป็นกลาง แต่ในความเป็นจริง
นำ�ไปสู่การกีดกัน การเลือกปฏิบัติทางอ้อมนี้
มักเกิดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ และปรากฏออกมา
ผ่านทัศนคติและการปฏิบัติ ซึ่งหากไม่มีการแก้ไข
ก็สามารถขยายวงกว้างในองค์กรได้
ศึึกษาเพิ่่� มเติิ มได้้ที่�่ :
▪
▪

https://www.unglobalcompact.org/
what-is-gc/our-work/social/human-rights
https://www.unglobalcompact.org/
what-is-gc/our-work/social/labour

ในกลยุุทธ์์และการดำำ�เนิินงานประจำำ�วััน หากไม่่มีีองค์์ประกอบพื้้�นฐานเหล่่านี้้�ที่่�คอยทำำ�หน้้าที่่�เป็็นหลัักให้้กัับแนวทางของเราในการ
บรรลุุ SDG ความก้้าวหน้้าที่่�เราสร้้างขึ้้�นอาจถููกบั่่�นทอนและอาจทำำ�ให้้ผู้้�คนตกอยู่่�ในความเสี่่�ยง
ก่่อนที่่จ� ะเริ่่ม� กำำ�หนดจุุดหมายและเป้้าหมายที่่สู� งู ขึ้้น� บริิษัทจ
ั ะต้้องวางแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้สอดคล้้องกัับหลัักสากล 10 ประการ
โดยลงมืือทำำ�ในสิ่่�งที่่�จำำ�เป็็นทั้้�งด้้านสิิทธิิมนุุษยชน แรงงาน สิ่่�งแวดล้้อม และการต่่อต้้านการทุุจริิต เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าบริิษััทอยู่่�ใน
สถานะที่่�พร้อ้ มสำำ�หรัับการมีีส่่วนร่่วมในเชิิงบวกต่่อวาระการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน ค.ศ. 2030 ผ่่านโครงการริิเริ่่�มต่่าง ๆ เช่่น ปณิิธาน
SDG เป็็นต้้น

สิ่่� งแวดล้้อม

ต่่อต้้านการทุุ จริิต

พััฒนาระบบการจััดการภายในและประเมิินความเสี่่�ยง
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อระบุุและบรรเทา
ผลกระทบ

ประเมิินความเสี่่�ยงด้้านการทุุจริิตเพื่่�อระบุุและลดความ
เสี่่�ยงจากการทุุจริิตและฉ้้อโกง

พััฒนาและดำำ�เนิินนโยบายด้้านสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อบููรณาการ
คุุณค่่าของสิ่่�งแวดล้้อมเข้้ากัับกระบวนการตััดสิินใจ
สร้้างอิิทธิิพลและคาดการณ์์แนวโน้้มของตลาดในอนาคต
และลงทุุนเพื่่�อการฟื้้�นตััวและความยืืดหยุ่่�น โดย
▪ เลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
▪ จัดการทรัพยากรน้ำ�และที่ดิน และ
▪ พัฒนาโซลูชันแบบคาร์บอนต่ำ� และมีความยืดหยุ่น
กำำ�หนดปณิิธานเกี่่ย� วกัับสภาพภููมิอิ ากาศที่่เ� ป็็นวิิทยาศาสตร์์
และดำำ�เนิินการตามนั้้�น สนัับสนุุนการพััฒนาวิิธีีการและ
ทรััพยากรในการวางเป้้าหมายที่่�เป็็นวิิทยาศาสตร์์ในมิิติิ
ของธรรมชาติิ โดยคำำ�นึึงถึึงระบบที่่สั� ัมพัันธ์์กัันของดิิน
ความหลากหลายทางชีีวภาพ น้ำำ�จื
� ืด และมหาสมุุทร
สนัับสนุุนให้้ดำ�ำ เนิินนโยบายที่่ส� อดคล้้องกัับแนวทาง 1.5°C
และรููปแบบเศรษฐกิิจคาร์์บอนเป็็นศููนย์์ และเรีียกร้้องให้้
ผู้้�กำำ�หนดนโยบายสร้้างความมั่่�นใจและความชััดเจนแก่่
ธุุรกิิจในการดำำ�เนิินการตามปณิิธานการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิอิ ากาศ
ศึึกษาเพิ่่� มเติิ มได้้ที่�่ :
▪

https://www.unglobalcompact.org/
what-is-gc/our-work/environment

ปรัับปรุุงโครงการให้้สามารถปฏิิบััติิตามแนวทาง
การต่่อต้้านการทุุจริิต แนวปฏิิบััติิและการบัังคัับใช้้
กฎระเบีียบเพื่่อต่
� อต้
่ า้ นการทุุจริติ เสริิมสร้้างการสอบทาน
ทางธุุรกิิจโดยบุุคคลที่่�สาม และรัักษากลไกการกำำ�กัับดููแล
ให้้แข็็งแกร่่ง
ส่่งเสริิมวััฒนธรรมทางจริิยธรรมและความซื่่�อสััตย์์ที่่�
เข้้มแข็็งเพื่่�อสร้้างความไว้้วางใจให้้กัับผู้้�บริิโภค พนัักงาน
นัักลงทุุน ซััพพลายเออร์์ และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียอื่่�น ๆ
ผ่่านการสื่่�อสารและใช้้นโยบายอย่่างเสมอต้้นเสมอปลาย
ครอบคลุุม และโปร่่งใส
กำำ�หนดหรืือเสริิมสร้้างนโยบายและการปกป้้องผู้้�แจ้้ง
เบาะแสเพื่่�อเพิ่่�มการตรวจตรา และลดโอกาสในการ
กระทำำ�ผิิดกฎหมายและไม่่เหมาะสม รวมถึึงการโจมตีี
ผู้้�แจ้้งเบาะแส
ดููแลให้้การบัันทึึกและการทำำ�บััญชีีต่่าง ๆ มีีความถููกต้้อง
ครบถ้้วน และดููแลให้้ระบบการควบคุุมภายในมีี
ประสิิทธิิผล
พััฒนาและดำำ�เนิินโครงการฝึึกอบรมการต่่อต้้านการ
ทุุจริิตสำำ�หรัับพนัักงานและพัันธมิิตรทางธุุรกิิจทั้้�งหมด
(เช่่น ซััพพลายเออร์์ ตััวแทน กิิจการร่่วมค้้า)
ศึึกษาเพิ่่� มเติิ มได้้ที่�่ :
▪

https://www.unglobalcompact.org/
what-is-gc/our-work/governance/
anti-corruption
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เกณฑ์์มาตรฐาน
ปณิิธาน SDG

จากเป้้ าหมายการพััฒนาที่่� ยั่่�งยืืน (SDG)
สู่่� เกณฑ์์มาตรฐาน

จากการปรึึกษาหารืือกัับผู้้�นำำ�ธุุรกิิจและองค์์กรพัันธมิิตร UN
Global Compact ได้้พััฒนาเกณฑ์์มาตรฐานสำำ�หรัับปณิิธาน
SDG 10 ประการ เพื่่�อกำำ�หนดทิิศให้้กัับภาคธุุรกิิจในการ
ดำำ�เนิินการเพื่่�อ SDG เกณฑ์์มาตรฐานนี้้�มีีพื้้�นฐานมาจาก SDG
17 ข้้อ และหลัักสากล 10 ประการของ UN Global Compact
เกณฑ์์มาตรฐานเหล่่านี้้�เป็็นการแปลง SDG ให้้เป็็นรููปธรรม
สำำ�หรัับธุุรกิิจ และท้้าทายให้้องค์์กรต่่าง ๆ กำำ�หนดจุุดหมาย
และเป้้าหมายที่่�มีีความทะเยอทะยานมากขึ้้�นในด้้านที่่�ตน
สามารถสร้้างผลกระทบเชิิงบวกได้้มากที่่สุ� ุด เช่่น การเกษตร
ใช้้น้ำำ��จืืดเกืือบร้้อยละ 70 ของโลก โดยที่่�ครึ่่�งหนึ่่�งของน้ำำ�� ที่่�
ทั่่�วโลกใช้้นั้้�นมาจากแหล่่งน้ำำ��ที่่�กำำ�ลัังประสบปััญหา ดัังนั้้�น
หากเรายกระดัับปณิิธานให้้สอดคล้้องกัับเกณฑ์์มาตรฐาน
“ผลกระทบเชิิงบวกต่่อน้ำำ��สุุทธิิในแหล่่งน้ำำ�� ที่่�มีีความเครีียด
(อุุปทานไม่่เพีียงพอต่่ออุุปสงค์์)” บริิษัทต่
ั ่าง ๆ จะสามารถ
สร้้างความก้้าวหน้้าอย่่างมีีนััยสำำ�คััญไปสู่่�เป้้าหมายที่่� 6
“น้ำำ��สะอาดและสุุขอนามััย”
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เกณฑ์์มาตรฐานเหล่่านี้้�กำำ�หนดระดัับความทะเยอทะยาน
ทางธุุรกิิจที่่�โลกต้้องการในการบรรลุุ SDG ภายใน ค.ศ. 2030
เกณฑ์์เหล่่านี้้�เป็็นประตููสำำ�หรัับบริิษัทต่
ั ่าง ๆ ในการเปลี่่�ยน
ผ่่านจากการก้้าวทีีละก้้าวไปสู่่�การลงมืือที่่ส� ร้้างการเปลี่่ย� นแปลง
ที่่�มีีนััยสำำ�คัญ
ั การนำำ�เกณฑ์์มาตรฐานที่่กำ� ำ�หนดโดย UN
Global Compact มาใช้้จะช่่วยให้้บริิษััทสามารถมีีเกณฑ์์
มาตรฐานใหม่่ในการปฏิิบัติั ิ แทนที่่จ� ะเป็็นการสร้้างมาตรฐาน
จากการเปรีียบเทีียบกัับคู่่�แข่่งหรืือจากผลดำำ�เนิินการในอดีีต
ของตนเอง ปณิิธาน SDG เป็็นโอกาสในการขยายและ
ตั้้�งเป้้าหมายให้้ไปถึึงระดัับความทะเยอทะยานที่่จำ� ำ�เป็็นในการ
บรรลุุ SDG แทนที่่�จะรู้้�สึึกพึึงพอใจกัับระดัับเป้้าหมายที่่�
ตนมองว่่าไปถึึงได้้ในปััจจุุบััน

เกณฑ์์มาตรฐานนี้้�ท้้าทายให้ ้
บริิษั ัทต่่าง ๆ กำำ �หนดจุุ ดหมายและ
�
� อให้ ้
เป้้ าหมายที่่� สููงขึ้้นเพื่่
สอดคล้้องกั ับความจำำ �เป็็น
ในการบรรลุุ SDG

ฉบั ับเผยแพร่่ในเดืือนกั ันยายน 2563

เกณฑ์์มาตรฐานสำำ �หรั ับ
ปณิิธาน SDG

ผลกระทบต่่อ SDG

ขอบเขต

เพิ่่� มเติิ ม

การดำำ �เนิิน
งาน

ทางตรง

ผลิิ ตภั ัณฑ์์
และบริิการ

ห่่วงโซ่่
คุุ ณค่่ า

ความสมดุุลระหว่่างเพศในการบริิหารจััดการทุุกระดัับ

1, 4, 8, 10, 16

·

ผลกระทบเชิิงบวกต่่อน้ำำ��สุุทธิิในแหล่่งน้ำำ��ที่่�มีีความเครีียด

11, 12, 13,
14, 17

· ·

·

พนัักงานทั้้�งหมดในองค์์กรได้้ค่่าแรงที่่�เหมาะสมกัับ
ค่่าครองชีีพ

1, 2, 3, 4, 5,
10, 13

·

·

ปริิมาณขยะสู่่�หลุุมฝัังกลบและเตาเผาเป็็นศููนย์์

6, 9, 11, 13,
14, 15

·

การปล่่อยสารเคมีีอัันตรายและมลพิิษเป็็นศููนย์์

3, 6, 9, 11,
13, 15, 17

·

วััตถุุดิิบยั่่�งยืืน หมุุนเวีียน รีีไซเคิิล และนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
ได้้ 100%

6, 9, 11, 13,
14, 15, 17

·

·

ลดการปล่่อยก๊๊าซพิิษด้้วยหลัักวิิทยาศาสตร์์ให้้สอดคล้้อง
กัับแนวทาง 1.5°C

3, 9, 12, 14,
15

·

·

·

กู้้�คืืนทรััพยากรได้้ 100% – วััสดุุและผลิิตภััณฑ์์ทั้้�งหมด
สามารถกู้้�คืืน รีีไซเคิิล หรืือนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ได้้

6, 9, 11, 12,
13, 15, 17

·

·

ดิินเสื่่�อมโทรมเป็็นศููนย์์ ไม่่มีีการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่า

3, 6, 9, 12, 13

·

·

·

·

·

·

ไม่่มีีการติิดสิินบน

ทุุกข้้อ

·

หมายเหตุุ

เกณฑ์มาตรฐานเหล่านี้ใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรม และสามารถปรับแต่งเพื่อนำ�ไปใช้ในธุรกิจได้ ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถกำ�หนดเป้าหมายและมาตรวัดในด้านที่สำ�คัญที่สุดใน
บริบทของอุตสาหกรรมของตน
▪ ผลกระทบต่อ SDG หมายถึง SDG ข้อที่เกี่ยวข้องที่จะได้รับผลกระทบเชิงบวกจากการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน การขจัดการติดสินบนมีส่วนช่วยสนับสนุน
ความสำ�เร็จของ SDG ทุกข้อ
▪ ขอบเขต ระบุขอบเขตของการดำ�เนินการและการสร้างผลกระทบเชิงบวกตามคำ�แนะนำ�ในเกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์มาตรฐานบางข้อมีเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงไปที่
ห่วงโซ่อุปทาน อย่างไรก็ดีหากจะนำ�เกณฑ์ไปปรับใช้กับห่วงโซ่คุณค่าด้วยนั้น บริษัทต้องขยายการดำ�เนินการให้ไกลกว่าแค่อาณาบริเวณของบริษัท ซึ่งรวมถึง
การใช้และการทิ้งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคด้วย
▪
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การพััฒนาเกณฑ์์มาตรฐาน

เกณฑ์์มาตรฐานถููกพััฒนามาจากการประเมิินที่่�ประกอบด้้วย
การวิิเคราะห์์จากล่่างขึ้้�นบนเกี่่�ยวกัับเป้้าหมายย่่อยของ SDG
และการวิิเคราะห์์จากบนลงล่่างว่่าด้้วยปััญหาและประเด็็น
ท้้าทายระดัับโลก อัันเป็็นเหตุุผลที่่�ทำำ�ให้้เราต้้องกำำ�หนด SDG
ขึ้้�นมา (เช่่น การเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศ และ
ความเหลื่่อ� มล้ำำ�� ) จากการประเมิินนี้้� บริิษัทต่
ั า่ ง ๆ จะสามารถ
ปรัับขอบเขตและระบุุประเด็็นที่่พ� วกเขาสามารถมีีบทบาทที่่�
สำำ�คััญได้้ และเนื่่�องจากเกณฑ์์มาตรฐานนั้้�นสอดคล้้องกัับ
หลัักสากล 10 ประการ (ดูู “การลงมืือที่่�จำำ�เป็็นตามแนวทาง
ที่่�มีีหลัักการเพื่่�อ SDG” (Essential Actions for a
Principles-based approach to the SDGs) บริิษััทที่่�
นำำ�เกณฑ์์ไปใช้้ก็็จะสามารถสร้้างผลกระทบทางตรงต่่อ
เป้้าหมายย่่อยของ SDG ได้้ด้้วยการยึึดหลัักการเหล่่านี้้�เป็็น
แนวปฏิิบััติิ ซึ่่�งมีีความยืืดหยุ่่�นเพีียงพอและไม่่ถููกจำ�กั
ำ ัด
โดยข้้อกำำ�หนดต่่าง ๆ เหมืือนกัับกฎสำำ�หรัับรััฐบาลระดัับ
ประเทศ
เกณฑ์์

เกณฑ์์มาตรฐานสำำ�หรัับปณิิธาน SDG ถููกพััฒนาเพื่่�อให้้
สอดรัับกัับเกณฑ์์ดัังต่่อไปนี้้� คืือ:
▪ สอดคล้องประเด็นปัญหาที่ต้องการการดำ�เนินงานจาก
ภาคธุรกิจเพื่อให้บรรลุ SDG ภายใน ค.ศ. 2030
▪ เป็นภาพสะท้อนถึงแนวปฏิบัติในการกำ�หนดเป้าหมาย
ที่มีอยู่ และเป็นการนำ�ตัวชี้วัด เกณฑ์มาตรฐาน และ
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดในปัจจุบันมาใช้
▪ มีความยืดหยุ่นในแง่ของเส้นทางการทำ�งาน (pathway)
และหลักการทำ�รายงาน
▪ วางกรอบให้มุ่งเน้นผลกระทบและมีความชัดเจน และ
มีการวัดเชิงปริมาณที่ชัดเจน
▪ ใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรมและพื้นที่ทางภูมิศาสตร์

ดููเอกสาร
เกณฑ์์มาตรฐาน
อ้้างอิิง
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ผลกระทบ
เชิิงบวกจาก
ปณิิธาน SDG
ต่่อ SDG
หากธุุรกิิจต่า่ ง ๆ ทั่่ว� โลกเพิ่่ม� ระดัับ
ความทะเยอทะยานให้้สอดคล้้อง
กัับ SDG โอกาสที่่�เราจะสามารถ
สร้้างผลกระทบเชิิงบวกก็็จะมีีมาก
ตามไปด้้วย การบรรลุุเป้้าหมาย
เหล่่านี้้�ร่่วมกัันเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญยิ่่�งใน
การสร้้างโลกที่่�ดีีกว่่าเดิิม ที่่�ทุุก
ชีีวิิตสามารถเติิบโตงอกงามได้้
การบรรลุุ SDG จะทำำ�ให้้การผลิิต
สิินค้้าและบริิการ และการเคารพ
สิิทธิิมนุุษยชนและศัักดิ์์�ศรีีความ
เป็็นมนุุษย์์ได้้รัับความสำำ�คััญอย่่าง
เท่่าเทีียมกััน และในโลกที่่�เป็็น
เช่่นนี้้� การเติิบโตทางเศรษฐกิิจ
จะเป็็นไปอย่่างยั่่ง� ยืืน โดยมีีรากฐาน
มาจากการที่่�ทุุกคนได้้ประกอบ
อาชีีพที่่�ดีีมีีคุุณค่่า การบรรลุุ
เป้้าหมายเหล่่านี้้�จะสร้้างระดัับ
ใหม่่ของการเชื่่�อมโยงระหว่่างกััน
ทั่่�วโลก
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ปรั ับการทำำ �งาน
ให้ ้สอดคล้้องกั ับ
เกณฑ์์มาตรฐาน
วิิ ธีีกำำ �หนดเป้้ าหมายความยั่่�งยืืน
โดยใช้ ้ปณิิธาน SDG

การวางแผนเชิิงกลยุุทธ์์มีีความสำำ�คััญต่่อการเสริิมสร้้างความ
มุ่่�งมั่่�นที่่�สอดคล้้องกัับเกณฑ์์มาตรฐานสำำ�หรัับปณิิธาน SDG
(SDG Ambition Benchmark) แม้้ว่่าบริิษััทจะไม่่จำำ�เป็็นต้้อง
กำำ�หนดเป้้าหมายให้้สอดคล้้องกัับเกณฑ์์มาตรฐานทุุกข้้อ แต่่ก็็
ต้้องถืือว่่าเกณฑ์์มาตรฐานนั้้�นยัังคงเป็็นแนวทางที่่มีี� ประโยชน์์
ในการกำำ�หนดระดัับปณิิธานในด้้านที่่สำ� �คั
ำ ญสำ
ั �ำ หรัับอุุตสาหกรรม
และตลาดของตน
ภาพ ข สรุุปขั้้�นตอน 8 ขั้้�นที่่ทุ� ุกบริิษัทั สามารถทำำ�ตามได้้เพื่่�อ
ไปให้้ถึึงปณิิธาน SDG และจะยิ่่�งเป็็นประโยชน์์หากสามารถ
พิิจารณาขั้้�นตอนเหล่่านี้้�ใน 2 องค์์ประกอบควบคู่่�กัันไป คืือ
การยกระดัับปณิิธานและการบููรณาการเชิิงธุุรกิิจ

� �1
คู่่�มืือนี้้�จะเจาะลึึกในขั้้นที่่
ถึึง 4 และให้ ้คำำ�แนะนำำ�
เกี่่� ยวกั ับวิิธีีกำำ�หนดเป้้ าหมาย
ให้ ้สอดคล้้องกั ับเกณฑ์์
มาตรฐานปณิิธาน SDG
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ขั้้�นที่่� 5 (มาตรวััดผลการดำำ�เนิินงาน) ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นสะพาน
เชื่่�อมระหว่่าง “การยกระดัับปณิิธาน” และ “การบููรณาการ
เชิิงธุุรกิิจ” ซึ่่�งเป็็นหััวข้้อสำำ�คััญของคู่่�มืือรอง “คู่่�มืือบููรณาการ
ปณิิธานเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน : การออกแบบระบบ
ธุุรกิิจสำำ�หรัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (SDG Ambition
Integration Guide: Designing Business Systems for
the SDGs) บริิษััทต่่าง ๆ ควรศึึกษาคู่่�มืือนี้้�เพื่่�อใช้้ประโยชน์์
จากเทคโนโลยีีและโซลููชั่่�นซอฟต์์แวร์์ระดัับองค์์กร เพื่่�อสร้้าง
ผลกระทบเชิิงบวก การวััดผล และการจััดการเป้้าหมายของตน

ภาพ ข แนวทางปณิิธาน SDG : ยกระดั ับปณิิธานสู่่� การบูู รณาการเชิิงธุุรกิิ จ

ขั้้�นตอนยุุทธศาสตร์์เพื่่�อใช้้งานเกณฑ์์มาตรฐานปณิิธาน SDG

1

จััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของผลกระทบ
สำำ�หรัับ SDG และระบุุเกณฑ์์มาตรฐาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยใช้้กระบวนการจััดลำำ�ดัับ
ความสำำ�คัญอย่
ั า่ งมีีหลัักการ (Principled
Prioritization)

2

ตั้้�งเป้้าหมายที่่�ตรงกัันหรืือสููงกว่่า
ระดัับปณิิธานมาตรฐาน ไม่่ว่่าจะเป็็น
เป้้าหมายใหม่่หรืือปรัับจากเป้้าหมาย
ที่่�มีีอยู่่�

3

ระบุุเส้้นทาง (Pathways) ที่่�สามารถ
นำำ�มาใช้้เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายแต่่ละข้้อ
และกำำ�หนดรููปแบบการดำำ�เนิินงานและ
ความคิิดริิเริ่่�มต่่าง ๆ เพื่่�อสร้้างความ
ก้้าวหน้้า

4

กำำ�หนดเป้้าหมายย่่อยเพื่่�อติิดตาม
ความก้้าวหน้้าและเพื่่�อเป็็นแนวทาง
ในการสื่่�อสารกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

5

กำำ�หนดมาตรวััดผลการดำำ�เนิินงาน
เพื่่อ� ประเมิินความก้้าวหน้้าและผลกระทบ
ซึ่่�งจะเป็็นข้้อมููลสำำ�หรัับการตััดสิินใจ
และการกำำ�หนดกระแสข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็น

6

กำำ�หนดกระบวนการทางธุุรกิิจที่่�
จำำ�เป็็นในการใช้้งานกระแสข้้อมููล
และขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงาน

7

ระบุุโอกาสในระบบเพื่่�อเร่่งการ
บููรณาการและนำำ�ไปสู่่�การสร้้างมููลค่่า
และผลกระทบที่่�ยิ่่�งใหญ่่ขึ้้�น

8

ใช้้โอกาสเหล่่านั้้�นให้้เป็็นประโยชน์์โดย
ทำำ�การตััดสิินใจเชิิงการออกแบบธุุรกิิจ
ที่่สำ� �ำ คััญ (Key Design Decision)
เพื่่�อนำำ�ไปใช้้งานในระบบธุุรกิิจ

ยกระดั ับปณิิธาน
ระบุุเกณฑ์์มาตรฐานที่่� เกี่่� ยวข้ ้องกั ับประเด็็ นสำำ �คั ัญ

เป้้ าหมายใหม่่ที่่� สอดคล้้องกั ับเกณฑ์์มาตรฐานของปณิิธาน

เส้้นทาง 1

เส้้นทาง 2

เส้้นทาง 3

การลงมืือ

การลงมืือ

การลงมืือ

เป้้ าหมายย่่อย 1

เป้้ าหมายย่่อย 2

เป้้ าหมายย่่อย 3

มาตรวั ัด
ผลดำำ �เนิินงาน

มาตรวั ัด
ผลดำำ �เนิินงาน

มาตรวั ัด
ผลดำำ �เนิินงาน

กระบวนการธุุรกิิ จ

กระบวนการธุุรกิิ จ

กระบวนการธุุรกิิ จ

กระบวนการธุุรกิิ จ

โอกาสในระบบ

โอกาสในระบบ

โอกาสในระบบ

KDD1

KDD2

KDD3

บููรณาการเชิิงธุุรกิิ จ
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1 ระบุุประเด็็นสำำ �คั ัญ
อัันดัับแรก บริิษััทต้้องระบุุพื้้�นที่่�ที่กิ่� ิจกรรมทางธุุรกิิจของตน
จะสามารถสร้้างผลกระทบเชิิงบวกได้้มากสุุด และลดผลเสีีย
ต่่อ SDG เมื่่�อระบุุพื้้�นที่่ดั� ังกล่่าวได้้แล้้ว บริิษััทจึึงจะสามารถ
จััดลำำ�ดัับความสำำ�คัญ
ั ของเกณฑ์์มาตรฐานปณิิธาน SDG ได้้
และปรัับระดัับความพยายามในพื้้�นที่่�เหล่่านั้้�น

ข้ ้อพิิ จารณาที่่� สำำ�คั ัญ
จั ัดลำำ �ดั ับความสำำ �คั ัญอย่่างมีีหลั ักการ

บริษัทควรจัดลำ�ดับความสำ�คัญอย่างมีหลักการให้กับการ
ดำ�เนินการของตนโดยพิจารณาจากศักยภาพที่ตนมีในการ
ผลักดัน SDG นี่คือกระบวนการในการระบุและจัดลำ�ดับ
ความสำ�คัญให้กับประเด็นที่บริษัทของคุณสามารถมีส่วนร่วม
ใน SDG ได้ดีที่สุด โดยมีองค์ประกอบที่สำ�คัญ 2 ประการ ได้แก่
1) ลดผลกระทบเชิงลบจากการดำ�เนินงานของบริษัทต่อ SDG
ห่วงโซ่คุณค่า ผู้คน และสิ่งแวดล้อม และ 2) เพิ่มผลกระทบ
เชิงบวกสูงสุดต่อ SDG ผ่านการดำ�เนินงาน การบริการ หรือ
การลงทุน แนวทางนี้จะป้องกันไม่ให้บริษัทเลือกเป้าหมาย
โดยพิจารณาจากความสะดวกหรือเหตุผลเรื่องภาพลักษณ์ต่อ
สาธารณะ และช่วยให้มั่นใจว่าจะเกิดการดำ�เนินการที่มี
ความหมายในด้านที่บริษัทสามารถสร้างผลกระทบสูงสุด
▪ บริษัทจะประสานกลยุทธ์ ความพยายาม และการจัดสรร
ทรัพยากรของบริษัทเพื่อสร้างผลกระทบที่สำ�คัญต่อ SDG
ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างไร
▪ บริษัทจะเร่งสร้างผลกระทบต่อ SDG โดยเปลี่ยนแนวทาง
การดำ�เนินงานหลัก ผลิตภัณฑ์ และบริการอย่างไร

2 กำำ �หนดเป้้ าหมาย
▪ บริษัทสามารถสร้างผลกระทบทางอ้อมในด้านใด
ได้มากที่สุดจากการมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์ ลูกค้า
และแวดวงอุตสาหกรรม
ควรคำำ�นึึงถึึงโปรไฟล์์ของธุุรกิิจของคุุณและชุุมชนที่่�คุณทำ
ุ ำ�ธุุรกิิจ
ในฐานะเป็็นข้้อมูลู ในการวางกลยุุทธ์เ์ พื่่อ� สร้้างผลกระทบเชิิงบวก
เช่่น บริิษััทระดัับโลกสามารถสร้้างผลกระทบที่่�สำำ�คััญได้้ง่่าย ๆ
โดยการขยายนโยบายด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมที่่จริ
� ิงจััง
มากขึ้้�นให้้ครอบคลุุมทุุกภาคส่่วนของการดำำ�เนิินงานและ
พนัักงานทุุกระดัับ
▪ บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากอิทธิพลทางธุรกิจของตน
เพื่อผลักดันความก้าวหน้าทางสังคม ลดผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อม และช่วยเหลือให้ชมุ ชนเกิดการพัฒนาได้อย่างไร
การสร้ ้างมููลค่่าทางธุุรกิิ จ

ในการระดมทรััพยากรทางธุุรกิิจเพื่่�อ SDG สิ่่�งสำำ�คััญคืือ
การกำำ�หนดรููปแบบโครงการริิเริ่่�มที่่�จะก่่อให้้เกิิดความยั่่�งยืืน
และผลประโยชน์์ทางธุุรกิิจ เกณฑ์์มาตรฐานจะช่่วยเปิิดโอกาส
ในการสร้้างความยืืดหยุ่่�น ตอบสนองความคาดหวัังที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย และสร้้างความแตกต่่างเพื่่�อความได้้
เปรีียบในการแข่่งขััน
▪ เกณฑ์มาตรฐานใดที่สามารถเพิ่มผลตอบแทนทางการเงิน
ให้กับธุรกิจของคุณ
▪ เกณฑ์มาตรฐานใดที่สำ�คัญที่สุดต่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ
และความสามารถในการแข่งขัน

ข้ ้อพิิ จารณาที่่� สำำ�คั ัญ
ปรั ับเป้้ าหมายให้ ้สอดคล้้องกั ับเกณฑ์์
มาตรฐาน

เมื่่�อคุุณจััดลำ�ดั
ำ ับความสำำ�คััญให้้กัับประเด็็นที่่�บริิษััทของคุุณ
สามารถสร้้างผลกระทบสููงสุุดได้้แล้้ว ต่่อมาคุุณควรประเมิิน
ความมุ่่�งมั่่�นของคุุณอีีกครั้้�งและปรัับเป้้าหมายของบริิษัทั ให้้
สอดคล้้องกัับเกณฑ์์มาตรฐานปณิิธาน SDG ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น
หากคุุณระบุุว่่าการใช้้ที่ดิ่� ินคืือพื้้�นที่่�ในการสร้้างผลกระทบ
หลัักของคุุณ คุุณควรตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าเป้้าหมายที่่คุ� ุณตั้้�งไว้้
นั้้�นจะนำำ�ไปสู่่�การหยุุดยั้้�งการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่าและการหยุุด
ความเสื่่�อมโทรมของที่่�ดิินได้้จริิง
▪ เป้าหมายที่ปรับปรุงใหม่ของเรามีระดับความทะเยอทะยาน
ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานปณิธาน SDG หรือยัง

การกำำ �หนดกรอบเวลา

ในการกำำ�หนดขอบเขตของเป้้าหมายของคุุณ ให้้พิิจารณาว่่า
ประเด็็นใดที่่�คุณ
ุ สามารถสร้้างผลกระทบสููงสุุดผ่่านการดำำ�เนิิน
งาน ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ และห่่วงโซ่่คุณค่
ุ ่าที่่�กว้้างขึ้้�น
เกณฑ์์มาตรฐานบางข้้อแนะนำำ�ให้้เน้้นไปที่่�การดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ในขณะที่่�เกณฑ์์มาตรฐานอื่่�น ๆ ระบุุว่่าควรขยายไปถึึงห่่วงโซ่่
คุุณค่่าด้้วย
▪ คุณจะลดผลกระทบเชิงลบและเพิ่มผลกระทบเชิงบวก
จากการดำ�เนินงานของคุณได้อย่างไร
▪ คุณจะคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการที่เอื้อต่อผลลัพธ์
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในเชิงบวกได้อย่างไร
▪ คุณจะสร้างอิทธิพลและชักชวนซัพพลายเออร์มาร่วม
คิดค้นแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างไร
การกำำ �หนดกรอบเวลา

อีีกสิ่่�งหนึ่่�งที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการกำำ�หนดเป้้าหมายที่่�
ทะเยอทะยาน คืือการกำำ�หนดเป้้าหมายระหว่่างทางเพื่่อติ
� ดิ ตาม
และรายงานความคืืบหน้้า ในกรณีีส่่วนใหญ่่จุุดหมายและ
เป้้าหมายระหว่่างทางควรสอดคล้้องกัับกรอบเวลาใน
การพิิชิิต SDG คืือ ค.ศ. 2030
▪ เราต้องทำ�อะไรบ้างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ภายใน ค.ศ. 2030
▪ หมุดหมายสำ�คัญอันใดควรจะเป็นเป้าหมายระหว่างทาง
เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะสามารถสร้างความก้าวหน้าได้อย่าง
ต่อเนื่อง

ตั ัวอย่่างประเด็็ นสำำ �คั ัญ

เป้้ าหมายตั ัวอย่่าง

ผู ้ผลิตสิ่งทอระด ับโลกใช ้น้ำ�ปริมาณมากในการดำ�เนินงาน เกณฑ์มาตรฐาน “ผลกระทบ
เชิงบวกต่ อน้ำ�สุ ทธิในแหล่งน้ำ�ที่ มีความเครียด” มีความเกี่ ยวข ้องก ับประเด็ นสำ �ค ัญ
ของบริษ ัทกลุ่มนี ้

้ ั เป้ าหมายว่ าจะ “บรรลุ ผลกระทบเชิงบวกต่ อน้ำ�สุ ทธิจากการดำ �เนินงานและ
บริษ ัทตง
้ ั หมดท่ วั โลกภายใน ค.ศ. 2030”
ผลิ ตภ ัณฑ์ทง

บริิษััทที่่�เป็็นผู้้�ใช้้น้ำำ��รายใหญ่่ และได้้ผนวกหรืือวางแผนที่่�จะผนวกปััญหาเรื่่�องการขาดแคลนน้ำำ��ไว้้ในกลยุุทธ์์
ด้้านความยั่่�งยืืนของตน ควรให้้ความสำำ�คััญกัับเกณฑ์์มาตรฐานนี้้�
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เมื่่�อคุุณมีีความเข้้าใจเป็็นอย่่างดีีเกี่�ย่ วกัับผลกระทบและโอกาส
ในบริิษััทของคุุณในปััจจุุบััน เกณฑ์์มาตรฐานปณิิธาน SDG
จะช่่วยเป็็นจุุดอ้้างอิิงในการยกระดัับความมุ่่�งมั่่�นของคุุณ และ
กำำ�หนดจุุดหมายและเป้้าหมายของคุุณสำำ�หรัับแต่่ละประเด็็น
สำำ�คััญ ไม่่ว่่าบริิษััทของคุุณจะอยู่่�ในช่่วงใดของเส้้นทางสู่่�
ความยั่่�งยืืน เกณฑ์์มาตรฐานจะช่่วยให้้คุณ
ุ ประเมิินและยกระดัับ
ความมุ่่�งมั่่น� สู่่เ� ป้้าหมายในปััจจุุบันั ของคุุณ หรืือกำำ�หนด
เป้้าหมายใหม่่ให้้สอดคล้้องสิ่่�งที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อให้้บรรลุุ SDG

บริิษััทต่่าง ๆ สามารถกำำ�หนดหรืือปรัับปรุุงเป้้าหมายได้้โดยใช้้เกณฑ์์มาตรฐานปณิิธาน SDG ตามที่่�ระบุุไว้้นี้้� หรืือใน
ภาษาอื่่�น ๆ ที่่�สะท้้อนให้้เห็็นระดัับความทะเยอทะยานที่่จำ� ำ�เป็็น เกณฑ์์มาตรฐานให้้คำ�ำ แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับระดัับ
ความทะเยอทะยานที่่จำ� ำ�เป็็นต่่อการมีีส่่วนร่่วมอย่่างมีีความหมายต่่อการผลัักดััน SDG
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3 กำำ �หนดเส้้นทาง (PATHWAYS) และ
การลงมืือปฏิิ บั ัติิ
เส้้นทางหมายถึึงแนวทางในการทำำ�กิิจกรรมภายในบริิษัทั ที่่�
สามารถใช้้เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายใหม่่ที่่�ท้้าทายสำำ�หรัับองค์์กร
ของคุุณ เส้้นทางเปรีียบดััง “เสาหลััก” ของแต่่ละเป้้าหมาย
และสามารถเชื่่�อมโยงถึึงกัันได้้ เช่่น สำำ�หรัับบริิษัทั ที่่�ตั้้�งเป้้าขยะ
เป็็นศููนย์์ เส้้นทางหลััก 2 เส้้นในการบรรลุุเป้้าหมายคืือ
“การลดขยะ” และ “การใช้้ซ้ำำ��และการรีีไซเคิิล”
เส้้นทางจะเป็็นตััวควบคุุมการปฏิิบััติิ ซึ่่�งหมายถึึงกิิจกรรมและ
โครงการริิเริ่่�มที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายที่่�กำำ�หนด เมื่่�อระบุุ
เส้้นทางแล้้ว การลงมืือปฏิิบััติิก็็จะช่่วยให้้เราวางโครงสร้้าง
แนวทางอย่่างเป็็นเหตุุเป็็นผลในการรวบรวมและวััดผลข้้อมููล
การลงมืือปฏิิบััติิต้อ้ งมีีกรอบเวลาโดยพิิจารณาจากขั้้�นตอนที่่�
เป็็นตรรกะและมีีลำำ�ดัับ จากกรณีีตััวอย่่างในย่่อหน้้าข้้างบน
การทำำ�ข้้อมููลเรื่่�อง “การเดิินทางของของเสีีย” จะสนัับสนุุน
เส้้นทาง “การลดของเสีีย” ได้้

ข้ ้อพิิ จารณาที่่� สำำ�คั ัญ
การกำำ �หนดเส้้นทาง

ชุุดของเส้้นทางที่่กำ� ำ�หนดไว้้อย่่างดีีจะช่่วยให้้บริิษัทั สามารถ
ระบุุประเด็็นที่่�ควรให้้ความสำำ�คััญในการบรรลุุเป้้าหมาย

รวมทั้้�งช่่วยให้้ทราบข้้อมููลจำำ�เพาะของเป้้าหมายใหม่่ที่อ่� าจ
นำำ�ไปใช้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียภายใน ปณิิธาน SDG นำำ�เสนอ
เส้้นทางแบบเห็็นภาพให้้กัับเกณฑ์์มาตรฐานปณิิธาน SDG
แต่่ละข้้อเพื่่�อใช้้เป็็นจุุดเริ่่�มต้้น บางอุุตสาหกรรมอาจพบว่่า
จำำ�เป็็นต้้องมีีเส้้นทางเพิ่่�มเติิมเพื่่�อจัดทำ
ั ำ�แผนการที่่�ครอบคลุุม
ในการบรรลุุเป้้าหมายใหม่่
▪ คุณจะจัดกลุ่มกิจกรรมที่ต้องดำ�เนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างไร
▪ เส้นทางใดในเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
และอาจจำ�เป็นต้องมีเส้นทางเพิ่มเติมอะไรบ้าง
การลงมืือปฏิิ บั ัติิ ที่�่ เกี่่� ยวข้ ้อง

การลงมืือปฏิิบััติิตามเส้้นทางต่่าง ๆ ย่่อมแตกต่่างกัันไปใน
แต่่ละอุุตสาหกรรม ในกรณีีของเส้้นทางการลดก๊๊าซเรืือนกระจก
เพื่่�อการบรรลุุเป้้าหมายด้้านวิิทยาศาสตร์์ บริิษััทผู้้�ผลิิตอาจ
ต้้องลงมืือเรื่่�องนวััตกรรมผลิิตภััณฑ์์คาร์์บอนต่ำำ��ด้้วย ในขณะที่่�
บริิษัทั เทคโนโลยีีอาจเพิ่่�มการลงมืือเรื่่�องการกำำ�หนดราคา
คาร์์บอนภายในเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การลดการปล่่อยคาร์์บอน
▪ การปฏิบัติหรือโครงการริเริ่มใดที่จะนำ�พาคุณไปยัง
เส้นทางที่คุณต้องการได้
▪ กิจกรรมทางธุรกิจใดที่อาจถือได้ว่าเป็น “การลงมือ
ปฏิบตั ”ิ ตามแนวทางปณิธาน SDG และต้องมีโครงการ
ริเริ่มอะไรใหม่ ๆ อีกบ้าง

4 ระบุุเป้้ าหมายย่่อย
เมื่่�อมีีเส้้นทางและได้้วางแนวดำำ�เนิินการในช่่วงเริ่่�มต้้นแล้้ว
บริิษัทก็
ั จ็ ะสามารถกำำ�หนดเป้้าหมายย่่อยที่่เ� ฉพาะเจาะจงมากขึ้้�น
ได้้ เป้้าหมายย่่อยจะเน้้นไปที่่�ผลลััพธ์์เชิิงปริิมาณของการ
ดำำ�เนิินการและเส้้นทางที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งจะช่่วยให้้เข้้าใจแต่่ละ
องค์์ประกอบที่่�จะนำำ�ไปสู่่�เป้้าหมายโดยรวม บริิษัทอ
ั าจใช้้
เป้้าหมายย่่อยเป็็นมาตรวััดผลระหว่่างทางสำำ�หรัับเป้้าหมาย
ใหม่่ที่อ่� าจมีีกรอบเวลาอีีกหลายปีีในอนาคต ซึ่่�งช่่วยให้้เกิิด
ความรัับผิิดชอบและตรวจสอบได้้ และโดยทั่่�วไปจะมีีการ
กำำ�หนดค่่าให้้กัับเป้้าหมาย เช่่น เป้้าหมายย่่อยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ความสมดุุลระหว่่างเพศในเกณฑ์์มาตรฐานว่่าด้้วยความเป็็น
ผู้้�นำำ�จะสามารถวััด “ร้้อยละของจำำ�นวนพนัักงานหญิิงที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ในระดัับและหน้้าที่่ต่� ่าง ๆ” ในคาบเวลาที่่�สม่ำำ�� เสมอเพื่่�อช่่วย
ติิดตามความก้้าวหน้้าไปสู่่�เป้้าหมายของคุุณ

ข้ ้อพิิ จารณาที่่� สำำ�คั ัญ
การติิ ดตามความคืื บหน้ ้า

จุุดประสงค์์ของปณิิธาน SDG คืือการกำำ�หนดเป้้าหมายที่่�
ทะเยอทะยานมากขึ้้�นและสามารถติิดตาม วััดผล และรายงาน
ความคืืบหน้้าได้้เพื่่อ� ให้้ผู้้�นำ�ธุ
ำ รุ กิิจสามารถตััดสินิ ใจอย่่างชาญฉลาด
และมีียุุทธศาสตร์์ในประเด็็นเกี่่�ยวกัับความยั่่�งยืืน เช่่นเดีียวกัับ
การตััดสิินใจในเรื่่�องอื่่�น ๆ การทำำ�ความเข้้าใจกัับค่่าของ
เป้้าหมายเหล่่านี้้�และผลกระทบจากการตััดสิินใจของบริิษัทั ที่่�มีี
ต่่อการดำำ�เนิินงานคืือสิ่่�งที่่�สำ�คั
ำ ัญยิ่่�งที่่�จะช่่วยให้้บริิษัทั สามารถ
สร้้างการมีีส่่วนร่่วมที่่มีี� ความหมายต่่อการบรรลุุ SDG เช่่น

บริิษัทั ที่่ตั้้� ง� เป้้าจะใช้้ปัจจั
ั ยั การผลิิตแบบยั่่ง� ยืืน 100% อาจพิิจารณา
ดำำ�เนิินการเปลี่่�ยนแปลงระยะสั้้�น ๆ ในห่่วงโซ่่อุุปทานหรืือ
สิินค้้าวััสดุุที่อ�่ าจช่่วยลดต้้นทุุนได้้ อย่่างไรก็็ตาม การดำำ�เนิินการ
เหล่่านี้้�ก็็อาจนำำ�ไปสู่่�ผลลััพธ์์อื่่�น ๆ ที่่�ไม่่ได้้คาดหมายไว้้เช่่นกััน
เช่่น ปริิมาณของปััจจััยการผลิิตแบบยั่่�งยืืนที่่�บริิษััทต้อ้ งใช้้ใน
กระบวนการผลิิตก็็ลดลง
▪ อะไรคือค่าของเป้าหมายย่อยในการบรรลุเป้าหมาย
ความยั่งยืนของคุณ
▪ เป้าหมายย่อยนี้สามารถวัดผลได้ในปัจจุบันหรือไม่
การระบุุผู้้�มีีส่่ วนได้้ส่่ วนเสีียที่่� สำำ �คั ัญ

สิ่่�งสำำ�คััญคืือผู้้�นำำ�ธุุรกิิจจะต้้องรู้้�สึึกว่่าเป้้าหมายย่่อยนี้้�เป็็น
ความรัับผิิดชอบของตน เช่่น หััวหน้้าฝ่่ายจััดซื้้�อจะต้้องเป็็น
ผู้้�รัับผิิดชอบต่่อการบรรลุุเป้้าหมายย่่อยเรื่่�องการลดคาร์์บอน
ของซััพพลายเออร์์ ในขณะที่่�ประธานเจ้้าหน้้าที่่ฝ่� ่ายปฏิิบััติิการ
อาจรัับผิิดชอบในการบรรลุุเป้้าหมายย่่อยในการลดการปล่่อย
ก๊๊าซคาร์์บอนในการดำำ�เนิินงานและสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก
ผู้้�นำ�ธุ
ำ รุ กิิจที่่มีีอำ
� �ำ นาจในเชิิงปฏิิบัติั คิ วรรัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินการ
และติิดตามความคืืบหน้้าตามเป้้าหมายย่่อยของตน
▪ ใครเป็นผู้ดูแลกระบวนการที่จะสร้างผลกระทบต่อ
เป้าหมายนี้
▪ โครงสร้างการกำ�กับดูแลที่จำ�เป็นสำ�หรับความสำ�เร็จ
คืออะไร

ตั ัวอย่่างเส้้นทางและการลงมืือปฏิิ บั ัติิ

▪ ตั ัวอย่่างเส้้นทาง: ปริิมาณน้ำำ ��
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ตั ัวอย่่างเป้้ าหมายย่่อย

▪ ตั ัวอย่่างการลงมืือปฏิิ บั ัติิ : ปรั ับปรุุงประสิิ ทธิิภาพของการใช้ ้น้ำำ ��ในธุุรกิิ จ

้ ั หมด
ปริมาณการใช ้น้ำ�ทง

เส้้นทางช่่วยให้้เราเข้้าใจว่่าจุุดสนใจหลัักสำำ�หรัับเป้้าหมายผลกระทบเชิิงบวกต่่อน้ำำ��สุทุ ธิิคืือการทำำ�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับ
ปริิมาณน้ำำ�� การปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการใช้้น้ำำ��จะลดปริิมาณน้ำำ��ที่่�บริิษัทั ใช้้ และเพิ่่�มปริิมาณน้ำำ�� ในแหล่่งน้ำำ�� ด้้วย

เป้้าหมายย่่อยช่่วยระบุุผลลััพธ์์เชิิงปริิมาณของเส้้นทางและการปฏิิบััติิที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ เป้้าหมายย่่อยของปริิมาณ
การใช้้น้ำำ��ทั้้�งหมดเป็็นตััวเลขที่่วั� ัดได้้ ซึ่่�งสามารถช่่วยให้้บริิษัทั เข้้าใจว่่าพวกเขาอยู่่� ณ จุุดใดของความก้้าวหน้้า
ไปสู่่�เป้้าหมายเรื่่�องผลกระทบเชิิงบวกต่่อน้ำำ��สุทุ ธิิ
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5

มาตรวั ัดผล
การดำำ �เนิินงาน

6

กระบวนการ
ทางธุุรกิิ จ

7

โอกาสในระบบ

8

การตั ัดสิิ นใจ
เชิิงการออกแบบ
ธุุรกิิ จที่่� สำำ �คั ัญ
(Key Design
Decision – KDDs)

มาตรวั ัด

กระบวนการ
ทางธุุรกิิ จ

มาตรวั ัด

กระบวนการ
ทางธุุรกิิ จ

มาตรวั ัด

กระบวนการ
ทางธุุรกิิ จ

กระบวนการ
ทางธุุรกิิ จ

โอกาสในระบบ

โอกาสในระบบ

โอกาสในระบบ

KDD1

KDD2

KDD3

การบููรณาการธุุรกิิ จ

ด้้วยชุุดเป้้ าหมายใหม่่

ที่่�ตั้้�งอยู่่�บนเกณฑ์์มาตรฐาน
สำำ�หรัับปณิิธาน SDG บริิษััทต่่าง ๆ จะสามารถเริ่่�มต้้นบููรณาการ
เป้้าหมายเหล่่านี้้เ� ข้้ากัับระบบธุุรกิิจหลัักของตนได้้โดยใช้้ประโยชน์์
จากคู่่�มืือการบููรณาการปณิิธาน SDG โปรดศึึกษาคำำ�แนะนำำ�โดย
ละเอีียดเกี่่�ยวกัับขั้้�นตอนที่่� 5-8 ในคู่่�มืือการบููรณาการ เพื่่�อ
แปรเปลี่่�ยนปณิิธานที่่�สููงขึ้้�นให้้เป็็นการปฏิิบัติั ิจริิงผ่่านการ
บููรณาการเชิิงธุุรกิิจ

SDG AMBITION
INTEGRATION
GUIDE
Designing Business
Systems for the SDGs

� � 5-8 ใน
ศึึกษาขั้้นที่่
คู่่�มืือการบููรณาการ
In partnership with:
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ได้้เวลาลงมืือทำำ �

ร่่วมเป็็ นส่่วนหนึ่่�งของปณิิธาน SDG

ได้้เวลาแสดงความเป็็นผู้้�นำำ�

ผนวกไว้้ในการจั ัดการธุุรกิิ จ

ขณะนี้้�คืือเวลาที่่�บริิษัททุ
ั ุกแห่่งต้้องรวมตััวกัันให้้เหนีียวแน่่น
มากกว่่าที่่�เคยเพื่่�อช่่วยกัันสร้้างโลกที่่�ยืืดหยุ่่�นและยั่่�งยืืนกว่่าเดิิม
เราเรีียกร้้องให้้ผู้้�นำำ�ธุุรกิิจเพิ่่�มความทะเยอทะยานในการบรรลุุ
SDG และบููรณาการหลัักสากล 10 ประการ และ SDG ทั้้�ง
17 ข้้ออย่่างเต็็มที่่� เข้้ากัับกลยุุทธ์์ขององค์์กรและการบริิหาร
จััดการประจำำ�วัันผ่่านเกณฑ์์มาตรฐานปณิิธาน SDG
ความพยายามนี้้�จะประสบความสำำ�เร็็จได้้ก็็ต่่อเมื่่�อเรารัับฟััง
ทุุกเสีียงและมุุมมองทุุกด้้านจากทุุกอุตุ สาหกรรมและทุุกมิติิ ิ
ในขณะท�เรากำำ�ลัังฟื้้�นตััวเพื่่�อให้้กลัับมาแข็็งแกร่่งกว่่าเดิิม
พร้้อมด้้วย SDG ที่่�เป็็นแผนที่่�นำำ�ทาง (Roadmap) สิ่่�งที่่�เรา
ต้้องการคืือภาวะผู้้�นำำ�ของบริิษัทั

บริิษัทต่
ั ่าง ๆ จะบรรลุุเกณฑ์์มาตรฐานที่่�มีีความทะเยอทะยาน
สููงนี้้�ได้้ก็็ด้้วยการรวบรวมและการวััดข้้อมููลในระบบธุุรกิิจหลััก
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อส่่งเสริิมการจััดการและยกระดัับ
ประสิิทธิิภาพอย่่างแข็็งขัันจริิงจัังมากขึ้้�น การเปลี่่�ยนผ่่าน
จากระบบการวััดผลกระทบความยั่่�งยืืนแบบแยกเดี่่�ยวไปสู่่�
มุุมมองแบบองค์์รวมของผลการดำำ�เนิินงานทั้้�งในด้้านการเงิิน
สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมต้้องอาศััยการบููรณาการปณิิธานเข้้ากัับ
การตััดสิินใจทางธุุรกิิจไม่่ว่่าจะเรื่่�องใหญ่่หรืือเล็็ก ผ่่านระบบ
การเงิิน การวางแผนห่่วงโซ่่อุุปทาน และการดำำ�เนิินงาน

ร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งของโครงการริิเริ่่�ม

เครืือข่่ายท้้องถิ่่�นของ UN Global Compact จะเป็็นผู้้�นำำ�
การปฏิิบัติั ิในโครงการปณิิธาน SDG และสร้้างการมีีส่่วนร่่วม
ของบริิษััทในระดัับประเทศด้้วยการสนัับสนุุนของ Accenture
และ SAP เครืือข่่ายท้้องถิ่่�นของ UN Global Compact ตั้้�งอยู่่�
ในกว่่า 60 ประเทศทั่่�วโลก ทำำ�หน้้าที่่ขั� ับเคลื่่�อนโครงการริิเริ่่�ม
และหลัักสากล 10 ประการในระดัับประเทศ และช่่วยให้้บริิษัทั
เข้้าใจความหมายของการทำำ�ธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ
ภายในบริิบทของชาติิ วััฒนธรรม และภาษาต่่าง ๆ การดำำ�เนิิน
โครงการเครืือข่่ายท้้องถิ่่�นจะอำำ�นวยความสะดวกในการเรีียนรู้้�
และช่่วยเหลืือในประเด็็นที่่�ท้้าทายและโอกาสที่่�จำำ�เพาะของ
แต่่ละพื้้�นที่่� นอกจากนี้้�ยัังช่่วยให้้ผู้้�เข้้าร่่วมสามารถสร้้าง
ความสััมพัันธ์์ในท้้องถิ่่�นกัับธุุรกิิจอื่่�น ๆ และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
และรัับคำำ�แนะนำำ�เพื่่�อเปลี่่�ยนความมุ่่�งมั่่�นที่่�มีีต่่อปณิิธานไป
สู่่�การปฏิิบััติิ

UN Global Compact ขอเชิิญคุณ
ุ เข้้าร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
การเคลื่่�อนไหวและการพััฒนาเส้้นทางสำำ�หรัับธุุรกิิจในการเป็็น
ผู้้�นำ�สู่่�ก
ำ ารพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืน เราขอเชิิญสมาชิิก UN Global Compact
ทุุกท่่านมาเป็็นส่่วนหนึ่่�งของปณิิธาน SDG และการสััมมนาทาง
เว็็บไซต์์ที่่�กำำ�ลัังจะมีีขึ้้�น รวมถึึงกิิจกรรมโรงเรีียนฝึึกอบรม
(Academy Session) และการจััดกิิจกรรมเครืือข่่ายในท้้องถิ่่�น
ยกระดั ับปณิิธาน

ด้้วยการปรัับกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจให้้สอดคล้้องกัับการสร้้าง
ผลกระทบต่่อ SDG และเกณฑ์์มาตรฐานเพื่่�อปณิิธาน SDG
บริิษััทต่่าง ๆ จะสามารถจััดลำ�ดั
ำ ับความสำำ�คััญของการดำำ�เนิิน
การที่่�จะเร่่งการมีีส่่วนร่่วมในวาระการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน ค.ศ. 2030
และในขณะที่่�บริิษััทจำำ�นวนมากขึ้้�นเรื่่�อย ๆ ได้้หัันมาประสาน
เป้้าหมายด้้านความยั่่�งยืืนเหล่่านี้้�เข้้ากัับเป้้าหมายด้้านกำำ�ไร
เราขอเรีียกร้้องให้้ผู้้�นำำ�ที่่�มีีวิิสััยทััศน์์มาร่่วมกำำ�หนดเป้้าหมาย
ให้้สอดคล้้องกัับเกณฑ์์มาตรฐานที่่ชั� ัดเจน ซึ่่�งในปััจจุุบัันอาจ
ดููเป็็นอุุดมคติิ แต่่สิ่่�งเหล่่านี้้�มีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งต่่อการนำำ�
การเปลี่่�ยนแปลงมาสู่่�เศรษฐกิิจและสัังคม
24

สร้ ้างการมีีส่่วนร่่วมในเครืือข่่ายท้้องถิ่่� น

การร่่วมมืือกั ันจะทำำ �ให้ ้บริิษั ัทต่่าง ๆ ทั่่�วโลกสามารถสร้ ้าง
สั ังคมที่่� เข้ ้มแข็็งและเท่่าเทีียมกั ันมากกว่่าเดิิ ม และช่่วยให้ ้โลก
อุุ ดมสมบูู รณ์์ หากต้ ้องการเรีียนรู้้�เพิ่่� มเติิ มและร่่วมเป็็ นส่่วน
หนึ่่�งของปณิิธาน SDG โปรดไปที่่�

unglobalcompact.org/sdgambition

Photo: UNDP/Jamil Akhtar
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บรรณานุุกรม

กิิ ตติิ กรรมประกาศ

พัันธมิิตรและรายละเอีียดติิ ดต่่อ

1 Accenture Analysis

UN Global Compact ขอขอบคุุณ Accenture ซึ่่�งเป็็น
พัันธมิิตรด้้านเนื้้�อหาของเราสำำ�หรัับการสนัับสนุุนอย่่างเต็็มที่่�
ในการพััฒนาคู่่�มืือเหล่่านี้้� เราขอขอบคุุณ SAP ที่่�สนัับสนุุนเรา
ในฐานะผู้้�มีีอุุปการคุุณที่่�ช่่วยก่่อตั้้�ง SDG Ambition และ
มีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาคู่่�มืือ

หากคุุณสนใจที่่�จะเรีียบรู้้�เพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับ SDG Ambition
กรุุณาติิดต่อ่ :
Caitlin Casey จาก UN Global Compact
casey@unglobalcompact.org
Ole Lund Hansen จาก UN Global Compact
hansen4@unglobalcompact.org
Michael Hughes บริิษััท Accenture
michael.d.hughes@accenture.com
Anita Varshney บริิษััท SAP
anita.varshney@sap.com
สนัับสนุุนคำำ�แปลภาษาไทยโดย สหประชาชาติิ ประเทศไทย
เข้้าชมเว็็บไซต์์ unglobalcompact.org/sdgambition

2 Accenture Research,
“Accenture COVID-19
Consumer Pulse Research—
Wave 7,” August 2020.
Available: https://www.
accenture.com/_acnmedia/
PDF-130/Accenture-RetailResearch-POV-Wave-Seven.
pdf#zoom=40 [Accessed 2020]
3 UN Global Compact and
Accenture Strategy, “2019
CEO Study — The Decade to
Deliver: A Call to Business
Action,” 2019. Available:
https://www.unglobalcompact.
org/library/5715 [Accessed
2020]

เกี่่� ยวกั ับ ACCENTURE

Accenture เป็็นบริิษััทผู้้�ให้้บริิการระดัับมืืออาชีีพชั้้�นนำำ�ของโลก
ที่่�ให้้บริิการและนำำ�เสนอโซลููชัันอัันหลากหลายในด้้านกลยุุทธ์์
การให้้คำำ�ปรึึกษา รวมถึึงเทคโนโลยีีและการดำำ�เนิินงานด้้วย
ระบบดิิจิิทััล ด้้วยประสบการณ์์ที่่�ไม่่มีีใครเทีียบและทัักษะ
เฉพาะทางในอุุตสาหกรรมกว่่า 40 ประเภท ความเชี่่�ยวชาญใน
การทำำ�งานเชิิงธุุรกิิจทั้้�งหมด รวมถึึงเครืือข่่ายการจััดส่่งที่่�ใหญ่่
ที่่�สุุดในโลก Accenture คืือจุุดเชื่่�อมระหว่่างธุุรกิิจและ
เทคโนโลยีีที่่�จะช่่วยให้้ลููกค้้าสามารถเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและสร้้าง
มููลค่่าที่่ยั่่� �งยืืนให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย บริิษััทมีีพนัักงานกว่่า
505,000 คน ให้้บริิการลููกค้้าในกว่่า 120 ประเทศ Accenture
ขัับเคลื่่�อนนวััตกรรมเพื่่�อยกระดัับวิิธีีการทำำ�งานและการใช้้ชีีวิิต
ของคนทั่่�วโลก ดููเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� www.accenture.com
เกี่่� ยวกั ับ SAP

SAP เป็็นผู้้�นำำ�ตลาดซอฟต์์แวร์์แอปพลิิเคชัันสำำ�หรัับองค์์กรเพื่่�อ
ให้้บริิษัททุ
ั ุกขนาดและในทุุกอุุตสาหกรรมดำำ�เนิินการได้้อย่่างดีี
ที่่�สุุด ร้้อยละ 77 ของรายได้้จากการทำำ�ธุุรกรรมทั่่�วโลกเกิิดขึ้้�น
ผ่่านระบบของ SAP นอกจากนี้้� แมชชีีนเลิิร์์นนิิง อิินเทอร์์เน็็ต
ของสรรพสิ่่�ง (IoT) และเทคโนโลยีีการวิิเคราะห์์ขั้้�นสููงของบริิษัทั
ยัังช่่วยเปลี่่�ยนธุุรกิิจของลููกค้้าให้้กลายเป็็นองค์์กรอััจฉริิยะ
ชุุดแอปพลิิเคชัันและบริิการแบบ end-to-end ช่่วยให้้ลููกค้้า
ทำำ�กำำ�ไร ปรัับตััวได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง และสร้้างความแตกต่่าง
ด้้วยเครืือข่่ายลููกค้้ากว่่า 440,000 รายใน 180 ประเทศ
พัันธมิิตรมากกว่่า 21,000 ราย พนัักงานกว่่า 101,150 ตำำ�แหน่่ง
และผู้้�นำำ�ทางความคิิด SAP ช่่วยให้้โลกทำำ�งานได้้ดีีขึ้้�นและ
ยกระดัับชีีวิิตผู้้�คน

การปฏิิ เสธความรั ับผิิด

การเอ่่ยชื่่อ� บริิษัทั และ/หรืือ ตััวอย่่างในเอกสารนี้้�
มีีจุุดประสงค์์เพื่่�อการศึึกษาเท่่านั้้�น และไม่่ถืือว่่า
UN Global Compact ให้้การสนัับสนุุนบริิษััท
ดัังกล่่าว
ลิิ ขสิิ ทธิ์์�© 2563

เนื้้�อหาในสิ่่�งพิิมพ์์นี้้�มีีลิิขสิิทธิ์์� UN Global
Compact สนัับสนุุนการเผยแพร่่เนื้้�อหาเพื่่�อ
การศึึกษา เนื้้�อหาจากสิ่่�งพิิมพ์์นี้้�สามารถนำำ�ไป
ใช้้ได้้อย่่างเสรีีโดยไม่่ต้้องขออนุุญาต โดยมีี
เงื่่�อนไขว่่าต้้องอ้้างอิิงแหล่่งที่่�มาอย่่างชััดเจนให้้
กัับ UN Global Compact และไม่่นำำ�เนื้้�อหาไป
ใช้้เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ทางการค้้า

เกี่่� ยวกั ับ 3M

ที่่� 3M เรานำำ�วิิทยาศาสตร์์เข้้ามาประยุุตก์์ใช้้ในการทำำ�งานเพื่่�อ
ทำำ�ให้้ชีีวิิตประจำำ�วัันของทุุกคนดีีขึ้้�น ด้้วยยอดขาย 32,000 ล้้าน
ดอลลาร์์ พนัักงาน 96,000 คนของเราสามารถเชื่่�อมต่่อกัับ
ลููกค้้าทั่่�วโลก เรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับโซลุุชัันที่่�สร้้างสรรค์์ของ
3M ได้้ที่่� www.3M.com หรืือทางทวิิตเตอร์์ @3M หรืือ
@3MNews
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หลั ัก 10 ประการของ UN GLOBAL COMPACT

สิิ ทธิิมนุุษยชน
1 ธุุรกิิ จควรสนั ับสนุุ นและเคารพการคุ้้�มครองสิิ ทธิิ
มนุุษยชนซึ่่�งเป็็ นหลั ักสากล
�
2 ตรวจสอบให้ ้แน่่ใจว่่าการทำำ �ธุุรกิิ จนั้้นไม่่มีีความ
เกี่่� ยวข้ ้องกั ับการละเมิิดสิิ ทธิิมนุุ ษยชน
แรงงาน
3 ธุุรกิิ จควรธำำ�รงไว้ ้ซึ่่�งเสรีีภาพในการรวมกลุ่่� ม
และเคารพสิิ ทธิิในการเจรจาต่่อรองร่่วมกั ัน
อย่่างจริิงใจ
4 ยุุติิการใช้ ้แรงงานบั ังคั ับและแรงงานที่่� จำำ�ต้ ้อง
ทำำ �งานทุุ กรููปแบบ
5 ยกเลิิ กการใช้ ้แรงงานเด็็ก

เกี่่� ยวกั ับ UN GLOBAL COMPACT

UN Global Compact เป็็นความคิิดริิเริ่่�มพิิเศษของเลขาธิิการ
สหประชาชาติิที่่�เรีียกร้้องให้้บริิษัททุ
ั ุกแห่่งดำำ�เนิินงานและ
วางยุุทธศาสตร์์ให้้สอดคล้้องกัับหลัักสากลในด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
แรงงาน สิ่่�งแวดล้้อม และการต่่อต้้านการทุุจริิต หลัักการของ
UN Global Compact ได้้รับั การเปิิดตัวั ใน ค.ศ. 2000 เพื่่อ� ให้้
การชี้้�แนะและสนัับสนุุนชุุมชนธุุรกิิจทั่่�วโลกในการผลัักดััน
เป้้าหมายและค่่านิิยมของสหประชาชาติิผ่่านแนวปฏิิบััติิที่่�
ส่่งเสริิมความรัับผิิดชอบขององค์์กร ด้้วยบริิษัทั มากกว่่า 10,000
แห่่งและผู้้�ลงนามที่่ไ� ม่่ใช่่ธุรุ กิิจ 3,000 รายจากกว่่า 160 ประเทศ
และเครืือข่่ายท้้องถิ่่�นมากกว่่า 60 แห่่ง UN Global Compact
จึึงกลายเป็็นโครงการริิเริ่่�มด้้านความยั่่�งยืืนในระดัับองค์์กร
ที่่�ใหญ่่ที่่�สุดุ ในโลก
ต้้องการข้้อมููลเพิ่่�มเติิม โปรดติิดตาม @globalcompact
ทางสื่่�อสัังคมออนไลน์์และเยี่่�ยมชมเว็็บไซต์์ของเราที่่�
unglobalcompact.org

6 ขจั ัดการเลืือกปฏิิ บั ัติิ ในการจ้ ้างงานและ
การประกอบอาชีีพ
สิ่่� งแวดล้้อม
7 ธุุรกิิ จควรสนั ับสนุุ นแนวทางเชิิงป้้ องกั ันเกี่่� ยวกั ับ
ปัั ญหาสิ่่� งแวดล้ ้อม
8 ดำำ �เนิินโครงการริิเริ่่�มเพื่่� อส่่งเสริิมความ
รั ับผิิดชอบต่่อสิ่่� งแวดล้ ้อม
9 ส่่งเสริิมการพััฒนาและการเผยแพร่่เทคโนโลยีี
ที่่� เป็็ นมิิตรกั ับสิ่่� งแวดล้ ้อม
การต่่อต้้านการทุุ จริิต
10 ธุุรกิิ จควรต่่อต้ ้านการทุุ จริิตทุุกรููปแบบ รวมถึึง
การรีีดไถ และการให้ ้สิิ นบน

หลัักการ 10 ประการของ UN Global Compact ได้้รัับการพััฒนาขึ้้�นจากปฏิิญญาสากล
ว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชน ปฏิิญญาขององค์์การแรงงานระหว่่างประเทศว่่าด้้วยหลัักการและ
สิิทธิิพื้้�นฐานในการทำำ�งาน ปฏิิญญาริิโอว่่าด้้วยสิ่่�งแวดล้้อมและการพััฒนา และอนุุสััญญา
สหประชาชาติิว่่าด้้วยการต่่อต้้านการทุุจริิต
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