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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

การบููรณาการ
เชิิงธุุรกิิจเพื่่� อทศวรรษ
แห่่งการลงมืือทำำ �
จริิงจั ัง
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ยกระดั ับปณิิธาน
สู่่� การบููรณาการ
เชิิงธุุรกิิ จ

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 10

เตรีียมพร้ ้อมสู่่�
การบููรณาการ

เมื่่�อเราร่่วมมืือกััน บริิษัทต่
ั ่าง ๆ จะสามารถ
ยกระดัับปณิิธานเพื่่อ� ตอบสนองความต้้องการ
ของสัังคมและโลกใบนี้้� ผ่่านการบููรณาการ
แนวคิิดด้้านความยั่่�งยืืนเข้้ากัับบริิษัทั ของตน
อย่่างเต็็มที่่� โดยมีี SDG เป็็นแหล่่งข้้อมููลและ
แรงบัันดาลใจ
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แนะนำำ�การใช้ ้เกณฑ์์
มาตรฐานอ้ ้างอิิ ง
สำำ �หรั ับปณิิธาน
เป้้ าหมายการพััฒนา
ที่่� ยั่่�งยืืน

ศึึกษาข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�
unglobalcompact.org/SDGambition

หน้ ้า 20

สิิ ทธิิมนุุษยชน

2

แรงงาน

สิ่่� งแวดล้้อม

การต่่อต้้านการทุุจริิต

สำำ �รวจคู่�่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 และหลััก
สากล 10 ประการของ UN Global
Compact เข้้ากัับกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจการ
ทำำ�งาน และการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีีย

กำำ�หนดเกณฑ์์มาตรฐานเบื้้�องต้้นสำำ�หรัับ
SDG ซึ่่�งจะช่่วยวางทิิศทางให้้กัับธุุรกิิจใน
การปฏิิบััติิตาม SDG เกณฑ์์มาตรฐาน
เหล่่านี้้�จะช่่วยให้้ปณิิธานของ SDG มีี
ความเป็็นรููปธรรม และท้้าทายให้้
องค์์กรต่่าง ๆ กล้้าที่่�จะกำำ�หนดจุุดหมาย
และเป้้าหมายที่่�สููงขึ้้�นในด้้านที่่�ตนสามารถ
สร้้างผลกระทบเชิิงบวกขนาดใหญ่่ได้้

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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บููรณาการความยั่่�งยืืนเข้ ้ากั ับ
กลยุุทธ์ ์ ระบบ และกระบวนการหลั ัก
เกณฑ์์มาตรฐานปณิิธาน SDG ที่่อยู่่�
� ใน “คู่่�มืือปณิิธาน :
การกำำ�หนดเป้้าหมายสำำ�หรัับทศวรรษแห่่งการลงมืือทำ�จริ
ำ งิ จััง”
(Ambition Guide: Setting Goals for the Decade for
Action) ซึ่่�งเป็็นเอกสารรองของคู่่�มืือเล่่มนี้้� จะช่่วยกำำ�หนด
ระดัับของปณิิธานที่่จำ� ำ�เป็็นเพื่่�อให้้ธุุรกิิจสามารถบรรลุุ SDG
ได้้ภายใน ค.ศ. 2030
การกำำ�หนดจุุดหมายและเป้้าหมายที่่มีี� ความทะเยอทะยาน
และสอดคล้้องกัับเกณฑ์์มาตรฐานคืือขั้้น� ตอนแรกสำำ�หรัับธุุรกิิจ
ในการบรรลุุ SDG เนื่่�องจากในปััจจุุบััน ความรัับผิิดชอบ
การวััดผล และการจััดการที่่�บริิษััททุ่่�มเทให้้กัับความยั่่�งยืืนนั้้�น
ไม่่ได้้อยู่่�ในระดัับเดีียวกัันกัับความทุ่่�มเทที่่�บริิษัทั มอบให้้กัับ
ประเด็็นเชิิงพาณิิชย์์อื่่�น ๆ

“

มีีบริิษัทั เพีียงร้้อยละ 57 ที่่�ทำำ�การวััดผลกระทบเชิิงบวกจากการ
ดำำ�เนิินการของบริิษััทที่่�มีีต่่อ SDG และมีีเพีียงส่่วนน้้อยเท่่านั้้น�
ที่่ส่� ง่ เสริิมแนวปฏิิบัติั นี้้ิ ใ� ห้้กับั ซััพพลายเออร์ (ร้้อยละ 13) วััตถุุดิิบ
(ร้้อยละ 10) หรืือการใช้้ผลิิตภััณฑ์์ (ร้้อยละ 10)
เพื่่อ� ที่่จ� ะสร้้างความก้้าวหน้้าที่่มีี� ความหมายต่่อการบรรลุุ SDG
ภาคธุุรกิิจจะต้้องบููรณาการเกณฑ์์มาตรฐานปณิิธาน SDG และ
เกณฑ์์การทำำ�รายงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเข้้ากัับการทำำ�งานทุุกอย่่างและ
กระบวนการทั้้�งหมดขององค์์กรอย่่างลึึกซึ้้�งยิ่่�งกว่่าเดิิม กล่่าวคืือ
กระบวนการทั้้�งหมดตั้้�งแต่่การออกแบบผลิิตภััณฑ์์ (โดยทั่่�วไปมีี
การวััดผลกระทบจากผลิิตภััณฑ์์อยู่่�แล้้วกว่่าร้้อยละ 80) ไปจนถึึง
การจััดการซััพพลายเออร์์ และการมีีส่่วนร่่วมของลููกค้้า

การบรรลุุ ผลลั ัพธ์์ทางธุุรกิิ จ และการยกระดั ับผลการดำำ �เนิินงาน
เพื่่� อความยั่่�งยืืน เป็็นเป้้ าหมายที่่� ไม่่สามารถแยกออกจากกั ันได้้
และด้้วยการทำำ �ตามปณิิธาน SDG เรากำำ �ลั ังนำำ�นวั ัตกรรมมาเป็็น
ตั ัวขั ับเคลื่่� อนความมุ่่� งมั่่�นสู่่� ความยั่่�งยืืนซึ่่�งจะสร้ ้างมูู ลค่่าที่่� วั ัดผล
ได้้จริิงให้ ้กั ับธุุรกิิ จ สั ังคมและ โลกของเรา
จูู ลีี สวีีท
ประธานกรรมการบริิหาร Accenture

สนั ับสนุุ นให้ ้ผู้้�นำำ�ใช้ ้ SDG เป็็ น
มาตรฐานในการตั ัดสิิ นใจ
ทางธุุรกิิ จ
การปฏิิวััติิอุุตสาหกรรมครั้้�งที่่� 4 (4IR) ช่่วยให้้ผู้้�นำ�ธุ
ำ ุรกิิจ
สามารถทลายปราการทางธุุรกิิจหลายอย่่างที่่�มีีมายาวนาน
และขยายวิิสััยทััศน์์เกี่่�ยวกัับธุุรกิิจ คู่่�ค้้า และผลิิตภััณฑ์์ของตน
นอกจากนี้้�การเข้้ามาของเทคโนโลยีีดิิสรััปชัันยัังก่่อให้้เกิิด
ผลกระทบใหม่่ ๆ เช่่น สภาเศรษฐกิิจโลก ได้้ประเมิินว่่า
เทคโนโลยีีดิิสรััปชัันเมื่่�อร่่วมกัับเทคโนโลยีีอื่่�น ๆ เช่่น 5G
และปััญญาประดิิษฐ์์ (AI) อิินเทอร์์เน็็ตของสรรพสิ่่�ง (IoT)
จะสามารถช่่วยลดการปล่่อยมลพิิษทั่่�วโลกได้้ถึึงร้้อยละ 15⁵
เทคโนโลยีีเหล่่านี้้�ทำำ�ให้้ธุุรกิิจมีีความคล่่องตััวในการตััดสิินใจ
มากขึ้้�น เพราะทำำ�ให้้เกิิดการรวบรวมข้้อมููลที่่�ทำำ�ให้้เราทราบ
ข้้อมููลเชิิงลึึกและผลลััพธ์์ตามเวลาจริิง สามารถระบุุโอกาสใน
การดำำ�เนิินงานและกลยุุทธ์์ เช่่น การวิิจััยพบว่่าปััญญาเสริิม
(Augmented Intelligence) หรืือการใช้้ประโยชน์์จาก
ปััญญาประดิิษฐ์์ผ่่านเครื่่�องมืือและแพลตฟอร์์มขั้้�นสููงจะสร้้าง
มููลค่่าทางธุุรกิิจได้้ถึึง 2.9 ล้้านล้้านดอลลาร์์ และสร้้างเนื้้�องาน
ได้้เทีียบเท่่าผลิิตภาพของแรงงาน 6.2 พัันล้้านชั่่�วโมงทั่่�วโลก
ใน ค.ศ. 2021⁶

“

สิ่่�งสำำ�คััญที่่�จะช่่วยให้้องค์์กรสามารถใช้้ประโยชน์์จากโอกาส
เหล่่านี้้�ในการสร้้างระบบข้้อมููลเชิิงลึึกและการดำำ�เนิินการก็็คืือ
โซลููชัันซอฟต์์แวร์์ระดัับองค์์กร ซึ่่�งจะทำำ�ให้้บริิษััทสามารถ
ประคัับประคองห่่วงโซ่่อุุปทานทั่่�วโลก คาดการณ์์ความล้้มเหลว
ของอุุปกรณ์์ หรืือระบุุความต้้องการใหม่่ ๆ ของลููกค้้า
แพลตฟอร์์มเหล่่านี้้�เป็็นรากฐานของบริิษััทสมััยใหม่่ที่่�ต้อ้ งการ
สร้้างศัักยภาพในการแข่่งขััน นอกจากนี้้�การแสวงหาข้้อมููล
เชิิงลึึกที่่�มีีความสมบููรณ์์มากขึ้้�นก็็ยิ่่�งทำำ�ให้้ซอฟต์์แวร์์ระดัับองค์์กร
และผลกระทบเชิิงบวกของเทคโนโลยีีนี้้�เติิบโตอย่่างรวดเร็็ว
ในช่่วง 25 ปีีที่่�ผ่่านมา เช่่น ระบบ SAP ถููกนำำ�มาใช้้ในธุุรกรรม
ทางธุุรกิิจทั่่�วโลกถึึงร้้อยละ 77 ในปััจจุุบััน⁷
ขณะนี้้�ถึึงเวลาแล้้วที่่�ระบบธุุรกิิจจะร่่วมมืือกัับเทคโนโลยีีในยุุค
การปฏิิวััติิอุุตสาหกรรมครั้้�งที่่� 4 เพื่่�อลงมืือดำำ�เนิินการสู่่�ความ
ยั่่�งยืืน ธุุรกิิจต่่าง ๆ จำำ�เป็็นต้้องทำำ�งานร่่วมกัับพัันธมิิตรด้้าน
เทคโนโลยีีของตนเพื่่�อสร้้างระบบและกระบวนการทำำ�งานที่่�ให้้
ความสำำ�คััญกัับความยั่่�งยืืนและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมใน
ระดัับที่่�ตััวชี้้�วัดท
ั างธุุรกิิจอื่่�น ๆ ได้้รัับ และเร่่งการบรรลุุ SDG

เทคโนโลยีีและซอฟต์์แวร์์มีีบทบาทสำำ �คั ัญในการบรรลุุ SDG
เครื่่�องมืือ ข้ ้อมูู ล และข้ ้อมูู ลเชิิงลึึ กจะช่่วยขั ับเคลื่่� อนการบริิโภค
และการผลิิ ตอย่่างมีีความรั ับผิิดชอบต่่อโลกใบนี้้� และช่่วยให้ ้
เราสร้ ้างการเปลี่่� ยนผ่่านไปสู่่� เศรษฐกิิ จหมุุ นเวีียนแบบ
คาร์์บอนต่ำำ� �ได้้
คริิสเตีียน ไคลน์์
ประธานกรรมการบริิหาร SAP
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การบููรณาการ
เชิิงธุุรกิิ จ
เพื่่� อทศวรรษ
แห่่งการลงมืือทำำ �
จริิงจั ัง
พลิิ กโฉมการจั ัดการความยั่่�งยืืน

การบููรณาการเชิิงธุุรกิิจคือก
ื ารจััดการความยั่่�งยืืนด้้วยวิิธีีที่่�
แตกต่่างออกไป โดยเปลี่่�ยนจากการรวบรวมข้้อมููลแบบง่่าย ๆ
และคงที่่� ไปสู่่�ระบบอััจฉริิยะในการบัันทึึกสถิิติิ ข้้อมููลเชิิงลึึก
และการดำำ�เนิินการที่่ส� ามารถเชื่่อ� มโยง SDG เข้้ากัับการตััดสินิ ใจ
ที่่�สำำ�คััญทางธุุรกิิจ
บ่่อยครั้้�งที่่�ข้อมู
้ ูลด้้านความยั่่�งยืืนไม่่ได้้รัับการติิดตาม หรืืออยู่่�
ในระบบและสเปรดชีีตที่่ก� ระจััดกระจายอยู่่�ทั่่�วองค์์กร
อย่่างไร้้การเชื่่�อมโยง สภาวะเช่่นนี้้�อาจทำำ�ให้้การรายงาน
ผลกระทบต่่อ SDG เป็็นไปแบบ “ย้้อนหลััง” แทนที่่�จะ
เป็็นการกำำ�หนดเป้้าหมายและระบบการวััดผลล่่วงหน้้า
ซึ่่�งสามารถพััฒนาต่่อยอดได้้ผ่่านการจััดการอย่่างต่่อเนื่่�อง
ทั่่�วทั้้�งองค์์กร
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เกณฑ์์มาตรฐานปณิิธาน SDG คืือหลัักพื้้�นฐานที่่ชั� ัดเจนและ
วััดผลได้้ ช่่วยให้้ธุุรกิิจสามารถติิดตามและบริิหารจััดการองค์์กร
ให้้มีีมาตรฐาน เช่่น ความมุ่่�งมั่่�นในการสร้้างผลกระทบเชิิงบวก
ต่่อน้ำำ��สุทุ ธิิอาจต้้องอาศััยข้้อมููลที่่�ละเอีียดมากขึ้้�นเกี่่�ยวกัับ
การจััดการน้ำำ�� ในปััจจุุบันั โดยอาจใช้้แนวทาง เช่่น การตรวจสอบ
ตามเวลาจริิงเพื่่�อติิดตามและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้น้ำำ��
ในขณะที่่�บริิษัทต่
ั ่าง ๆ กำำ�ลัังเปลี่่�ยนผ่่านไปเป็็นองค์์กรที่่�
ขัับเคลื่่�อนด้้วยข้้อมููล ซึ่่�งมีีจุุดเด่่นอยู่่�ที่่�การยกระดัับประสิิทธิิภาพ
การคาดการณ์์ และการเรีียนรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง บริิษััทควรจััดแจง
ให้้ข้อมู
้ ลู ด้้านความยั่่ง� ยืืนมีีพร้้อมและเข้้าถึึงได้้ง่า่ ย การบููรณาการ
เข้้ากัับระบบหลัักจะช่่วยให้้บริิษััทมีีความคล่่องตััวมากขึ้้�นในการ
รัับผิิดชอบและการตััดสิินใจเพื่่�อกำำ�หนดทิิศทางให้้กัับนวััตกรรม
และการลงทุุนเพื่่�อการบรรลุุ SDG

ภาพ ก การจั ัดการความยั่่�งยืืนเพื่่� อทศวรรษแห่่งการลงมืือทำำ �จริิงจั ัง

การดำำ�เนิินการตามเกณฑ์์มาตรฐานปณิิธาน SDG ต้้องอาศััยการบููรณาการความยั่่�งยืืนเข้้ากัับการจััดการธุุรกิิจในระดัับที่่ลึึกซึ้้
� �ง
มากกว่่าเดิิม

จาก

ไปสู่่�

คุุณค่่ าเชิิงธุุรกิิ จ

การรวบรวมข้ ้อมููลแบบ
คงที่่� และจั ัดทำำ �รายงาน
ความยั่่�งยืืนโดยใช้ ้ข้ ้อมููล
ที่่� ล่่ าช้ ้า

การบั ันทึึ กข้ ้อมููลตาม
เวลาจริิงด้ ้วยระบบดิิ จิิทั ัล
แบบ end-to-end ที่่� เน้ ้น
การสร้ ้างข้ ้อมููลเชิิงลึึ ก
เพื่่� อเป็็ นแนวทางในการ
ดำำ �เนิินงาน

ตั ัวอย่่าง:

การติิดตามการชดเชยน้ำำ��
จากค่่าน้ำำ�� รายเดืือนของแต่่ละสถาน
ที่่�และทำำ�รายงานประจำำ�ปีี

ตั ัวอย่่าง:

ลดเวลาในการประมวลผล
และนำำ�ไปสู่่�การเร่่งผลลั ัพธ์์
ทางธุุรกิิจ ไปพร้ ้อม ๆ กั ับ
ช่่วยให้ ้เห็็นภาพการทำำ�งาน
มากขึ้้�นในทุุก ๆ จุุด ผลลัพธ์์
ั
คืื อการเพิ่่� มประสิิ ทธิิภาพ
อย่่างรวดเร็็วแทนที่่�จะเป็็ น
การตอบสนองที่่� เชื่่�องช้ ้า
ต่่อข้ ้อมููลที่่� ไม่่เป็็ นปัั จจุุ บั ัน

ข้ ้อมููลภาพรวมเชิิงสถิิ ติิ
เกี่่� ยวกั ับผลดำำ �เนิินงาน
ด้ ้านความยั่่�งยืืนในระดั ับ
บริิษั ัท ภููมิิภาค หรืือ
สถานที่่�

ข้ ้อมููลละเอีียดและเชิิงลึึ ก
ในระดั ับผลิิ ตภั ัณฑ์์และ
ธุุรกรรม

ตั ัวอย่่าง:

ติิดตามปริิมาณของเสีียที่่�
เกิิดขึ้้น� ในแต่่ละจุุด และนำำ�มารวบรวม
อย่่างคร่่าว ๆ เพื่่�อทำำ�รายงานระดัับ
บริิษัทั

ตั ัวอย่่าง:

การเก็็บข้ ้อมููลแบบแยกส่่วน
โดยมีีข้ ้อมููลและข้ ้อมููล
เชิิงลึึ กที่่� เจาะจงของ
แต่่ละส่่วนและไม่่สามารถ
เข้ ้าถึึ งได้ ้

ชุุดข้ ้อมููลแบบบูู รณาการ
และสอดคล้ ้อง ที่่� ทำำ�ให้ ้
เห็็นภาพรวมทั่่�วทุุ กหน่่วย
ธุุรกิิ จ

ติิดมาตรวััดและเซ็็นเซอร์์
อััจฉริิยะในสถานที่่ต่� า่ ง ๆ เพื่่อติ
� ดิ ตาม
ข้้อมููลน้ำำ��ตามเวลาจริิงและจััดการ
แบบอััตโนมััติิ

ติิดตามการสร้้างของเสีีย
ตลอดสายการผลิิต และขั้้น� ตอน
การผลิิต

ค่่าตอบแทน จำำ�นวน
พนัักงาน และข้้อมููลการคััดเลืือก
พนัักงานที่่�ป้้อนเข้้าสู่่�ระบบทรััพยากร
บุุคคลส่่วนกลาง และมีีการใช้้
เครื่่�องมืือวิิเคราะห์์
ตั ัวอย่่าง:

จำำ�นวนพนัักงาน ความ
ก้้าวหน้้าและค่่าตอบแทนของแต่่ละ
หน่่วยธุุรกิิจ และ/หรืือภููมิิภาค
ตั ัวอย่่าง:

สามารถระบุุ ประเด็็นที่่�
ท้ ้าทายเพื่�่ อผลั ักดั ันให้ ้เกิิด
การรั ับผิิดชอบที่่� มากขึ้้�น
มีีข้ ้อมููลในการตั ัดสิิ นใจ
ด้ ้านการผลิิตและผลิิตภัณฑ์์
ั
และนำำ�ไปสู่่�ความสำำ�เร็็จของ
โครงการพััฒนาเฉพาะ
ด้ ้านด้ ้วยต้ ้นทุุ นที่่� ต่ำ�ำ �

เลิิ กการเก็็บข้ ้อมููลแบบ
แยกส่่วน เพื่่� อนำำ�ไปสู่่� การ
สร้ ้างข้ ้อมููลเชิิงลึึ กที่่�
สามารถนำำ�ไปปฏิิ บั ัติิ ได้ ้
�
แบบทั่่�วทั้้งองค์์
กร และ
เสริิมสร้ ้างการดำำ �เนิิน
งานเชิิงกลยุุ ทธ์แ์ บบ
�
ทั่่�วทั้้งบริิ
ษั ัท
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ยกระดั ับปณิิธาน
สู่่� การบููรณาการ
เชิิงธุุรกิิ จ
เราจะบููรณาการ SDG เข้ ้ากั ับ
การบริิหารธุุรกิิ จได้ ้อย่่างไร

แนวทางที่่�ธุุรกิิจสามารถนำำ�ไปปฏิิบัติั ิเพื่่�อดำำ�เนิินการตามเกณฑ์์
มาตรฐานปณิิธาน SDG นั้้�นมีีอยู่่�แล้้ว ปณิิธาน SDG ได้้รัับการ
ออกแบบให้้มีีลัักษณะเป็็นการสนัับสนุุนเชิิงทิิศทางสำำ�หรัับผู้้�นำำ�
ธุุรกิิจที่่�กำำ�ลัังพิิจารณาว่่าจะนำำ� SDG มาปฏิิบัติั ิผ่่านกลยุุทธ์์และ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของตนอย่่างไร
ภาพ ข ได้้สรุุปแนวทาง 8 ขั้้�นตอนที่่ทุ� ุกบริิษััทสามารถนำำ�ไปใช้้
เพื่่�อดำำ�เนิินการตามปณิิธาน SDG ในการใช้้ขั้้�นตอนเหล่่านี้้�ควร
พิิจารณาไปพร้้อมกัับ “การยกระดัับปณิิธาน” และ “การ
บููรณาการเชิิงธุุรกิิจ”
ขั้้�นตอนที่่� 1 ถึึง 4 คืือหััวใจสำำ�คััญของปณิิธาน SDG นั่่�นคืือ
“การกำำ�หนดเป้้าหมายสำำ�หรัับทศวรรษแห่่งการลงมืือทำ�จริ
ำ งิ จััง”
บริิษััทควรศึึกษาแนวทางนี้้�เพื่่�อให้้ทราบข้้อมููลว่่าจะกำำ�หนด
เป้้าหมายด้้านความยั่่�งยืืนที่่�สููงขึ้้�นและจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญให้้
กัับโอกาสในการสร้้างผลกระทบเชิิงบวกต่่อ SDG อย่่างไร
ขั้้�นตอนที่่� 5 (มาตรวััดผลการดำำ�เนิินงาน) ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นสะพาน
เชื่่�อมระหว่่าง “การยกระดัับปณิิธาน” และ“ การบููรณาการ
เชิิงธุุรกิิจ” ซึ่่�งเป็็นเนื้้�อหาสำำ�คััญของเอกสารนี้้�ในหน้้าถััดไป
เราจะได้้ศึึกษาขั้้�นตอนที่่� 5 ถึึง 8 เกี่่�ยวกัับคำำ�แนะนำำ�เรื่่�องการใช้้
ประโยชน์์จากเทคโนโลยีีและโซลููชัันซอฟต์์แวร์์ระดัับองค์์กร
เพื่่�อเชื่่�อมโยง SDG เข้้ากัับการตััดสิินใจทางธุุรกิิจ

ปณิิธาน SDG
องค์์ประกอบของแนวทาง
แนวทางปณิิธาน SDG ได้้รัับการพััฒนาโดยอาศััย
พัันธะสััญญาหลััก 5 ประการ
▪ การทำำ �ตามปณิิธาน: ขั้้�นตอนที่่�ปฏิิบััติิได้้จริิง
เพื่่�อให้้ผู้้�นำำ�ธุุรกิิจสามารถเชื่่�อมโยงปณิิธาน SDG
เข้้ากัับธุุรกิิจหลัักได้้
▪ ความเป็็นเอกเทศของแพลตฟอร์์ม: ใช้้ได้้
กัับทุุกระบบธุุรกิิจและพัันธมิิตรทางเทคโนโลยีี
ทั้้�งหมด

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

▪ ความยืืดหยุ่่�นของแนวทางดำำ �เนิินงาน:

▪

▪

10

ภาพ ข แนวทางปณิิธาน SDG : ยกระดั ับปณิิธานสู่่� การบูู รณาการเชิิงธุุรกิิ จ

เคารพในความหลากหลายของพื้้�นที่่� อุุตสาหกรรม
และระบบ เพื่่�อให้้สามารถปรัับแต่่งแนวทาง
ในระดัับองค์์กรได้้
สอดคล้้องกั ับมาตรฐานที่่� มีีอยู่่�: KPI
สำำ�หรัับการบริิหารและตััวชี้้�วััดทิิศทางต้้องมาจาก
มาตรฐานการทำำ�รายงานที่่�มีีคุุณภาพสููง เพื่่�อให้้
ข้้อมููลมีีคุุณภาพในการประกอบการตััดสิินใจ และ
ต้้องมีีตััวเลืือกของระเบีียบวิิธีีการที่่�หลากหลาย
สำำ�หรัับแต่่ละบริิษัทั
การมีีส่่วนร่่วมของพัันธมิิตร: กระตุ้้�นให้้มีี
การหารืือกัับผู้้�ให้้บริิการซอฟต์์แวร์์และคู่่�ค้้า เพื่่�อ
สร้้างแผนที่่�นำำ�ทาง (Roadmap) ให้้กัับผลิิตภััณฑ์์

โอกาสในระบบ

โอกาสในระบบ

โอกาสในระบบ

KDD1

KDD2

KDD3

บููรณาการเชิิงธุุรกิิ จ
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1

จั ัดลำำ �ดั ับ
ความสำำ �คั ัญ

2

กำำ �หนด
เป้้ าหมาย

3
4

ระบุุเส้้นทาง
และการ
ลงมืือ
กำำ �หนด
เป้้ าหมายย่่อย

ยกระดั ับปณิิธาน

เป้้ าหมายใหม่่ที่่� สอดคล้้องกั ับเกณฑ์์มาตรฐานของปณิิธาน

เส้้นทาง 1

เส้้นทาง 2

เส้้นทาง 3

การลงมืือ

การลงมืือ

การลงมืือ

เป้้ าหมายย่่อย 1

เป้้ าหมายย่่อย 2

เป้้ าหมายย่่อย 3

� 1 ถึึ ง 4
�
ขั้้นตอนที่่

คืือการวางรากฐานสำำ�คััญให้้กัับธุุรกิิจ
ที่่�กำำ�ลัังทำำ�ให้้ปณิิธานที่่�สููงส่่งให้้กลายเป็็นการลงมืือปฏิิบััติิจริิง
ผ่่านการบููรณาการเชิิงธุุรกิิจ
คุุณจะสามารถวางแนวทางที่่�มีีประสิิทธิิภาพในการบููรณาการ
เชิิงธุุรกิิจได้้ก็็ต่่อเมื่่�อคุุณเริ่่�มต้้นพััฒนากลยุุทธ์ท์ างธุุรกิิจโดยคำำ�นึึง
ถึึงเกณฑ์์มาตรฐานแต่่ละรายการ และทำำ�ตามขั้้�นตอนเหล่่านี้้�ให้้
สำำ�เร็็จ เราแนะนำำ�ให้้บริิษััทต่่าง ๆ ศึึกษาเอกสารเกี่่�ยวกัับ
ปณิิธาน SDG และใช้้ประโยชน์์จากคู่่�มืือปณิิธาน (Ambition
Guide) ในการกำำ�หนดเป้้าหมาย ก่่อนที่่�จะกลัับมาศึึกษาเอกสาร
นี้้�ต่่อในรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับการบููรณาการเป้้าหมายเหล่่านี้้�
เข้้ากัับกระบวนการและระบบหลัักของธุุรกิิจ

� � 1-4 ใน
ศึึ กษาขั้้นที่่
คู่�่มืือปณิิธาน (AMBITION
GUIDE)

มาตรวััดผลการดำำ�เนิินงาน (Performance metrics) เป็็น
สะพานเชื่่�อมที่่�สำำ�คััญระหว่่างการกำำ�หนดเป้้าหมายและการ
บููรณาการเชิิงธุุรกิิจ การกำำ�หนดมาตรวััดหลัักจะช่่วยให้้ธุุรกิิจ
สามารถวััดความก้้าวหน้้าตามเป้้าหมายได้้ เมื่่�อระบุุมาตรวััด
แล้้ว บริิษัทั สามารถเดิินหน้้าเพื่่�อสร้้างกระแสข้้อมููล อัันจะ
นำำ�ไปสู่่�การเห็็นภาพรวมและการจััดการผลกระทบต่่อ SDG
อย่่างต่่อเนื่่�อง

ข้ ้อพิิ จารณาที่่� สำำ�คั ัญ
การหาข้ ้อมูู ลเพื่่� อการตั ัดสิิ นใจ

SDG AMBITION
AMBITION
GUIDE
Setting Goals for
the Decade of Action

แม้้ว่่ามาตรวััดควรได้้รัับการออกแบบมาเพื่่�อรองรัับระบบการ
รายงานสู่่�ภายนอก (และสอดคล้้องกัับระบบการรายงานและ
มาตรฐานของบริิษััทที่่�มีีอยู่่�) แต่่วััตถุุประสงค์์หลัักของมาตรวััด
คืือการช่่วยให้้บริิษัทตั
ั ดสิ
ั นิ ใจได้้ดีีขึ้้น� เมื่่อ� สามารถมองเห็็นผลกระทบ
ทางธุุรกิิจและความคืืบหน้้าตามเป้้าหมายได้้ชัดั เจนขึ้้น� ผู้้�นำำ�ย่่อม
สามารถลงมืือดำ�ำ เนิินการอย่่างมีีข้้อมูลู เชิิงลึึก เพื่่อ� เพิ่่ม� ประสิิทธิิภาพ
ทางธุุรกิิจและความยั่่�งยืืน
▪ อะไรคืือตััวชี้้�วัดสำ
ั �คั
ำ ัญของความก้้าวหน้้าตามเกณฑ์์
มาตรฐานปณิิธาน SDG
▪ ข้้อมููลดิิบใดที่่จำ� ำ�เป็็นต่่อการผลิิตข้้อมููลเชิิงลึึกที่่�สำ�คั
ำ ัญ
เกี่่�ยวกัับผลการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืน และ
การตััดสิินใจที่่ดีีขึ้้
� �น

การทำำ �แผนที่่� การแปลงข้ ้อมูู ล

เพื่่�อที่่�จะเสาะหาข้้อมููลเชิิงลึึกที่่�ละเอีียดยิ่่�งขึ้้�นเกี่่�ยวกัับผลการ
ดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนจากการทำำ�ธุุรกิิจ ซััพพลายเออร์์
ผลิิตภััณฑ์์ และลููกค้้า บริิษััทอาจต้้องลงทุุนในการสร้้างทัักษะ
กระบวนการ หรืือเทคโนโลยีีใหม่่ ๆ และควรพิิจารณาว่่าตััว
ชี้้�วัดั ใดที่่�สามารถติิดตามได้้ด้้วยโซลููชัันที่่�มีีอยู่่�ในปััจจุุบััน และ
ตััวชี้้�วััดใดที่่�ควรให้้ความสำำ�คััญในอนาคตเพื่่�อต่่อยอดผลกระทบ
ด้้านความยั่่�งยืืนและมููลค่่าทางธุุรกิิจเพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมบริิษััท
ต่่าง ๆ ในการพััฒนาทัักษะ ตััวอย่่างมาตรวััดในเอกสารเกณฑ์์
มาตรฐานอ้้างอิิงแบ่่งออกเป็็น 2 ระดัับ ดัังนี้้�:
▪ มาตรวั ัดพื้้�นฐาน ธุุรกิิจทั้้�งหมดควรพยายามวััดและ
ติิดตามมาตรวััดนี้้�ให้้ได้้ในปััจจุุบััน และควรอยู่่�ในสภาพที่่�
พร้้อมใช้้งานทั่่�วทั้้�งองค์์กร
▪ มาตรวั ัดปณิิธาน ผู้้�นำำ�ควรพยายามวััดและติิดตาม
มาตรวััดนี้้�เพื่่�อให้้สามารถเพิ่่�มประสิิทธิิภาพทางธุุรกิิจและ
ผลกระทบต่่อ SDG

ตั ัวอย่่างมาตรวั ัดผลการดำำ �เนิินงาน

In partnership with:
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5 มาตรวั ัดผลการดำำ �เนิินงาน

ระบุุเกณฑ์์มาตรฐานที่่� เกี่่� ยวข้ ้องกั ับประเด็็นสำำ �คั ัญ

▪ พื้้�นฐาน: การใช้ ้น้ำำ �� แบ่่งตามแหล่่งน้ำำ ��
▪ ปณิิธาน: การใช้ ้น้ำำ ��ตามหน่่วยการผลิิ ต

เมื่่�อระบุุมาตรวััดสำ�ำ หรัับเป้้าหมายผลกระทบเชิิงบวกต่่อน้ำำ��สุุทธิิแล้้ว สิ่่�งจำำ�เป็็นต่่อมาที่่�จะช่่วยให้้ธุุรกิิจลดปริิมาณ
การใช้้น้ำ�คื
�ำ อก
ื ารวััดการดึึงน้ำำ�� มาใช้้โดยแบ่่งตามแหล่่งน้ำำ�� สำำ�หรัับข้้อมูลู ในการตััดสินิ ใจเรื่่อ� งการผลิิตหรืือการออกแบบ
ผลิิตภััณฑ์์ จะต้้องใช้้มาตรวััดที่่�ละเอีียดมากขึ้้�น เช่่น การใช้้น้ำำ��ต่่อหน่่วยการผลิิต ซึ่่�งบริิษัทอ
ั าจต้้องลงทุุนใน
เทคโนโลยีี เช่่น IoT และเซ็็นเซอร์์ เพื่่�อให้้ได้้ข้้อมููลเหล่่านี้้�มา

UN GLOBAL COMPACT SDG AMBITION | 13

6 กระบวนการธุุรกิิ จ
หลัังจากกำำ�หนดมาตรวััดผลการดำำ�เนิินงานแล้้ว ขั้้�นต่่อไปคืือ
การนำำ�มาตรวััดไปจัับกัับกระบวนการเพื่่�อให้้สามารถจััดการ
ข้้อมููล และดำำ�เนิินการในจุุดต่่าง ๆ ได้้

ข้ ้อพิิ จารณาที่่� สำำ�คั ัญ
แหล่่งข้ ้อมูู ล

มาตรวััดที่่�ถูกู เลืือกมาใช้้มีีแนวโน้้มว่่าจะต้้องอาศััยข้้อมููลที่่�
รวบรวมจากทุุกส่่วนของธุุรกิิจ สิ่่�งสำำ�คััญคืือการทำำ�ความเข้้าใจ
ว่่าในปััจจุุบัันมีีขั้้�นตอนใดบ้้างในกระบวนการธุุรกิิจที่่�เป็็นแหล่่ง
ของข้้อมูลู ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง และมีีจุุดใดบ้้างที่่ยั� งั มีีช่่องโหว่่ ยกตััวอย่่าง
เช่่น หากเราใช้้เกณฑ์์มาตรฐานการลดการปล่่อยมลพิิษที่่�อิิง
หลัักวิทิ ยาศาสตร์์ และต้้องการปรัับปรุุงการติิดตามการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกทางตรง (Scope 1) ข้้อมููลที่่จำ� ำ�เป็็นอาจต้้อง
ใช้้ตั้้�งแต่่ระบบการผลิิต การขนส่่ง และโลจิิสติิกส์์ การทำำ�ความ
เข้้าใจว่่าข้้อมููลนี้้�ถููกบัันทึึกและจััดเก็็บไว้้ที่่�ใดในแต่่ละขั้้�นตอน
คืือสิ่่�งสำำ�คััญหากบริิษััทต้้องการผลัักดัันการบููรณาการและ
ทำำ�ให้้การรวบรวมข้้อมููลและจััดการเป็็นไปโดยอััตโนมััติิ
▪ ข้้อมููลอยู่่�ที่่�ไหน และต้้องใช้้กระบวนการใดในการรวบรวม
และวิิเคราะห์์
▪ ปััจจุุบัันระบบของคุุณได้้ติิดตามแหล่่งข้้อมููลเหล่่านี้้�หรืือไม่่
และช่่องโหว่่อยู่่�ที่่�ไหน

7 โอกาสในระบบ
การสร้ ้างความรั ับผิิดชอบ

เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าข้้อมููลด้้านความยั่่�งยืืนจะได้้รัับการจััดการและ
ถููกนำำ�ไปใช้้ทั่่�วทั้้�งองค์์กรธุุรกิิจ สิ่่�งสำำ�คััญคืือการกำำ�หนดบทบาท
และความรัับผิิดชอบที่่ส� อดประสานกัันให้้กับั ทุุกหน่่วยที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
รวมไปถึึงการผนวกความรัับผิิดชอบเรื่่�องการจััดการข้้อมููล
ความยั่่�งยืืนเข้้าไว้้ในบทบาท โครงสร้้างการทำำ�งาน และการ
พััฒนาขีีดความสามารถด้้วย
▪ ใครควรเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบการจััดการข้้อมููลความยั่่�งยืืนและ
คุุณจะพััฒนาความสามารถและโครงสร้้างการทำำ�งาน
ที่่�เหมาะสมได้้อย่่างไร
▪ ต้้องมีีการกำำ�กัับดููแลอะไรบ้้างเพื่่�อให้้การจััดการข้้อมููล
มีีความน่่าเชื่่�อถือื

ข้ ้อพิิ จารณาที่่� สำำ�คั ัญ
ประเมิินศั ักยภาพในการตอบโจทย์์
(FUNCTIONALITY) ในปัั จจุุ บั ัน

บริิษััทต้้องเข้้าใจภููมิิทััศน์์ทางเทคโนโลยีีของตนเองในปััจจุุบััน
ทั้้�งระบบการจััดการข้้อมููลที่่�ตนมีีและเครื่่�องมืือที่่�มีีอยู่่�ในตลาด
การประเมิินนี้้�อาจช่่วยให้้เห็็นโอกาสในการใช้้ประโยชน์์จาก
ซอฟต์์แวร์์ที่มีีอยู่่�
่� เช่่น เมื่่�อต้้องการสร้้างความสมดุุลระหว่่าง
เพศของบุุคลากร บริิษัทอ
ั าจต้้องไปดููความสามารถของระบบ
ทรััพยากรบุุคคลเพื่่อดึึ
� งข้้อมูลู เกี่่ย� วกัับการจััดสรรงานที่่ยื� ดื หยุ่่�น
ตามเพศ โดยยัังไม่่ต้้องไปดููที่่�มาตรวััดในทางปฏิิบััติิจริิง ๆ หรืือ
อีีกทางหนึ่่ง� บริิษัทอ
ั าจต้้องมองให้้ไกลกว่่าระบบธุุรกิิจในปััจจุุบันั
แล้้วพิิจารณา Functionality ในตลาดที่่กว้
� ้างขึ้้�น
▪ เครื่่�องมืือใดบ้้างที่่�สนัับสนุุนระบบการเก็็บข้้อมููลและ
การจััดการในปััจจุุบััน
▪ ระบบมีี Functionality อะไรอยู่่�แล้้วบ้้าง และมีีเครื่่�องมืือ
ใดบ้้างที่่�สามารถขัับเคลื่่�อนกระบวนการทางธุุรกิิจนี้้�

การใช้ ้แผนที่่� นำำ�ทาง (ROADMAP) เทคโนโลยีี

สิ่่�งสำำ�คััญคืือต้้องเข้้าใจภููมิิทััศน์์ของเทคโนโลยีีและนวััตกรรม
เกี่่ย� วกัับความยั่่ง� ยืืนที่่กำ� �ลั
ำ งั จะเกิิดขึ้้น� บริิษัทต่
ั า่ ง ๆ อาจบููรณาการ
ข้้อกำำ�หนดด้้านความยั่่�งยืืนเข้้าไปในการวิิเคราะห์์ผลข้้อมููลตาม
แผนที่่�มีีอยู่่� หรืือจััดลำ�ดั
ำ ับความสำำ�คััญของการยกระดัับการ
ทำำ�งานในประเด็็นหลััก เช่่น การติิดตามคาร์์บอนหรืือของเสีีย
การมีีส่่วนร่่วมกัับพัันธมิิตรด้้านเทคโนโลยีีก็็เป็็นอีีกทางหนึ่่�ง
ในการเสริิมความสามารถด้้านนี้้�
▪ แนวทางนวััตกรรมอะไรบ้้างที่่กำ� ำ�ลัังจะเกิิดขึ้้�น และสามารถ
นำำ�มาปรัับปรุุงกระแสข้้อมููลเชิิงปณิิธาน
▪ คุุณสามารถสร้้างอิิทธิิพลเพื่่�อเพิ่่�ม Functionality ใหม่่ ๆ
ให้้กัับ Roadmap ของผลิิตภััณฑ์์ได้้อย่่างไร
การสำำ �รวจเทคโนโลยีีที่่� กำำ �ลั ังเกิิ ดขึ้้�น

ท้้ายที่่�สุดุ ต้้องพิิจารณาโซลููชัันที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ที่อ่� าจนำำ�มาช่่วย
พััฒนาข้้อมููลเชิิงลึึกด้้านความยั่่�งยืืนและผลการดำำ�เนิินงาน
สำำ�หรัับบริิษัทั ในระยะยาว เช่่น ศัักยภาพของคอมพิิวเตอร์์
ควอนตััมในการทำำ�ความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับพฤติิกรรมของโมเลกุุล
จะช่่วยให้้อุุตสาหกรรมการเกษตรออกแบบปุ๋๋�ยแอมโมเนีียใหม่่
(ปััจจุุบัันใช้้ก๊๊าซธรรมชาติิมากถึึงร้้อยละ 5 ทั่่�วโลก)⁸ บริิษััท
ที่่�เป็็นผู้้�นำำ�ในการเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ความยั่่�งยืืนจะร่่วมมืือกัับวงการ
เทคโนโลยีีและวิิทยาศาสตร์์เพื่่�อทำำ�ให้้วิิสััยทััศน์์เหล่่านี้้�
กลายเป็็นจริิงขึ้้�นมา
▪ เทคโนโลยีีที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่อะไรบ้้างที่่�สามารถช่่วยขัับเคลื่่�อน
ผลดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนของคุุณ
▪ คุุณจะช่่วยสร้้างนวััตกรรมเพื่่�อขัับเคลื่่�อนผลกระทบ
ด้้านความยั่่�งยืืนในอนาคตได้้อย่่างไร

ตั ัวอย่่างกระบวนการทางธุุรกิิ จ

ตั ัวอย่่างโอกาสในระบบ

▪ การผลิิ ต: การดำำ �เนิินการและความปลอดภั ัย

ใช้ ้ประโยชน์์จากเทคโนโลยีีการจั ัดการน้ำำ ��อั ัจฉริิยะเพื่่� อให้ ้เห็็นภาพการใช้ ้น้ำำ ��ที่่� ชั ัดเจนขึ้้�น เช่่น สาเหตุุของ
การสูู ญเสีียน้ำำ �� ไปจนถึึ งการคาดการณ์์และการดำำ �เนิินการด้้วยระบบอั ัตโนมั ัติิ

▪ การจั ัดซื้้�อจั ัดจ้้าง และห่่วงโซ่่อุุ ปทาน

กระบวนการทางธุุรกิิจหลายอย่่างมีีแนวโน้้มที่่�จะเกี่่�ยวข้้องกัับเป้้าหมายผลกระทบเชิิงบวกต่่อน้ำำ��สุุทธิิ เช่่น ข้้อมููล
ค่่าชี้้วั� ดก
ั ารใช้้น้ำ��ำ (water footprint) บริิษัทอ
ั าจต้้องการกระบวนการและทัักษะใหม่่ ๆ สำำ�หรัับการทำำ�งานด้้านต่่าง ๆ
เช่่น การดำำ�เนิินการและการจััดซื้้�อจััดจ้้างเพื่่�อการกำำ�กัับดููแลข้้อมููล เพื่่�อให้้สามารถลงมืือปฏิิบัติั ิอย่่างมีีข้้อมููล
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การที่่�จะก้้าวไปให้้ไกลกว่่าการจััดการความยั่่�งยืืนแบบเดิิม ๆ
บริิษััทต้้องมีีระบบการรวบรวมข้้อมููลดิิบ ข้้อมููลเชิิงลึึก และ
การดำำ�เนิินการที่่ช� าญฉลาด “โอกาสในระบบ” คืือปัจจั
ั ยั สำำ�คัญ
ั
ยกตััวอย่่างเช่่น เพื่่อ� ให้้ธุรุ กิิจสามารถวััดผลและจััดการผลกระทบ
ต่่อดิินในห่่วงโซ่่อุุปทานของตนได้้ดีีขึ้้�น โอกาสหนึ่่�งประการที่่�
ปรากฏในระบบก็็คือก
ื ารปรัับปรุุงการสอบย้้อนของซััพพลาย
เออร์์ผ่่านเทคโนโลยีีต่่าง ๆ เช่่น การทำำ�แผนที่่�ภูมิู ิสารสนเทศ
และภาพถ่่ายดาวเทีียม โอกาสดัังกล่่าวเป็็นพื้้�นที่่�ในการแสวง
ข้้อมููลเชิิงลึึกที่่�สมบููรณ์์ยิ่่�งขึ้้�นสำำ�หรัับธุุรกิิจ เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในการ
ประเมิินมาตรการและปรัับปรุุงผลการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่ง� ยืืน

ธุุรกิิจสามารถใช้้ประโยชน์์จากใบแจ้้งหนี้้� ค่่ามิิเตอร์์ และเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั (IOT และเซ็็นเซอร์์) เพื่่�อให้้ได้้มุมุ มองที่่ชั� ดขึ้้
ั น�
เกี่่�ยวกัับปริิมาณการใช้้น้ำำ��ในกระบวนการผลิิต เช่่น การใช้้เซ็็นเซอร์์และ IoT มาตรวจสอบแรงดัันน้ำำ�� ในท่่อของโรงงาน
และติิดตั้้ง� ระบบจััดการปััญหาอััตโนมััติเิ พื่่�อลดการรั่่ว� ไหลของน้ำำ�� โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อสร้้างผลกระทบเชิิงบวกด้้านน้ำำ�สุ
� ทุ ธิิ
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8 การตั ัดสิิ นใจเชิิงการออกแบบธุุรกิิ จ
ที่่� สำำ �คั ัญ (KDD)
การตััดสิินใจเชิิงการออกแบบธุุรกิิจที่่�สำำ�คััญ (Key Design
Decisions หรืือ KDD) คืือการตััดสินิ ใจเรื่่อ� งรููปแบบเทคโนโลยีี
ที่่�บริิษััทจะนำำ�มาใช้้เพื่่�อให้้การบููรณาการ SDG นำำ�ไปสู่่�การ
เปลี่่�ยนแปลงที่่�มากกว่่าเดิิม การตััดสิินใจเหล่่านี้้�มุ่่�งไปที่่�การคว้้า
โอกาสในระบบตามที่่ร� ะบุุไว้้ในขั้้น� ตอนที่่� 7 เพื่่อ� ให้้สามารถนำำ�
เทคโนโลยีีมายกระดัับการจััดการความยั่่�งยืืน บริิษััทไม่่ควรมองว่่า
KDD เป็็นการตััดสิินใจที่่สำ� ำ�คััญเพีียงครั้้�งเดีียว แต่่ให้้มองว่่า KDD
เป็็นแนวทางในการกำำ�หนดทิิศทางการอภิิปรายเกี่่�ยวกัับวิิธีีที่่�
คุุณสามารถทำำ�ได้้จริิงในการพััฒนาระบบเพื่่�อให้้บรรลุุ SDG

ข้ ้อพิิ จารณาที่่� สำำ�คั ัญ
เข้ ้าถึึ งโอกาสในระบบ

โอกาสในระบบและ KDD เป็็นสิ่่�งที่่�เชื่่�อมโยงกััน กล่่าวคืือ หากใน
ตลาดมีีเทคโนโลยีีที่่�สามารถตอบโจทย์์สำำ�คััญในการดำำ�เนิินการ
ตามเป้้าหมายของเรา สิ่่�งที่่�เราต้้องทำำ�ก็็คือออก
ื
แบบระบบธุุรกิิจเพื่่�อ
ให้้สามารถนำำ�เทคโนโลยีีนั้้�น ๆ มาใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ เช่่น หาก
ปััญญาประดิิษฐ์ส์ ามารถนำำ�มาใช้้ตรวจสอบปริิมาณของเสีียจากการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้ ไม่่ว่า่ จะเป็็นเศษอาหารในครััวของร้้านหรืือขยะจาก
พนัักงานในสำำ�นัักงาน สิ่่�งที่่�ธุุรกิิจต้้องทำำ�ก็็คือก
ื ารตััดสิินใจว่่าจะเอา
เทคโนโลยีีนั้้�นมาใช้้อย่่างไร ในที่่�นี้้� KDD ที่่�บริิษัทต้
ั ้องขบคิิดคืือ
จะนำำ�ระบบการติิดตามขยะแบบอััตโนมััติิมาใช้้ได้้อย่่างไร
แต่่สิ่่�งที่่�สำำ�คัญคื
ั ือ การตััดสิินใจนี้้�ไม่่ได้้ง่่ายเหมืือนการซื้้�อเทคโนโลยีี
หรืือการจ่่ายค่่าบริิการ บริิษััทต้้องตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าพวกเขามีี
บุุคลากรและกระบวนการที่่เ� หมาะสมในการใช้้โซลููชันั เหล่่านั้้น� (เช่่น
การนำำ�รายละเอีียดลัักษณะของวััสดุุเหลืือใช้้มาเข้้ารหััสในระบบ)
และต้้องมีีเทคโนโลยีีสนัับสนุุนเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าข้้อมููลที่่�รวบรวมมา
นั้้�นจะได้้รัับการจััดเก็็บและประมวลผลอย่่างมีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อ
สร้้างข้้อมูลู เชิิงลึึกที่่นำ� �ำ ไปปฏิิบัติั ไิ ด้้ นี่่คื� อหั
ื วั ใจของ KDD กล่่าวอีีกอย่่าง
คืือ ต้้องมองให้้ตลอดทั้้�งกระบวนการว่่า คุุณจะออกแบบระบบ และ
นำำ�เทคโนโลยีีและเครื่่�องมืือมาใช้้ขัับเคลื่่�อนการจััดการเพื่่�อความ
ยั่่�งยืืนได้้อย่่างไร

การพััฒนาคู่่�มืือเพื่่� อการบููรณาการ
คู่่�มืือเพื่่�อการบููรณาการนี้้�เกิิดขึ้้�นจากความร่่วมมืือของ
ผู้้�เชี่่�ยวชาญจากองค์์กรพัันธมิิตรทุุกภาคส่่วนที่่�มีีองค์์ความรู้้�
ทั้้�งด้้านกลยุุทธ์์ธุุรกิิจ ด้้านประเด็็นปััญหาที่่�เกี่่�ยวข้้อง และ
ด้้านระบบธุุรกิิจ เนื้้อ� หาได้้รับั การออกแบบให้้มีีทิศิ ทางชััดเจน
แสดงให้้เห็็นความเชื่่�อมโยงระหว่่างเกณฑ์์มาตรฐานปณิิธาน
SDG และระบบธุุรกิิจ มีีการจััดทำ�ำ แผนที่่ซอ
� ฟต์์แวร์์สำำ�หรัับ
องค์์กรและมีีการวิิเคราะห์์ตลาดเพื่่�อระบุุโอกาสในการใช้้
ประโยชน์์จากเทคโนโลยีีขั้้น� สููงและนวััตกรรมในระบบเพื่่อ�
ยกระดัับการบููรณาการเกณฑ์์มาตรฐานปณิิธาน SDG แต่่ละข้้อ

▪ เราจะออกแบบระบบธุุรกิิจเพื่่�อปลดล็็อกขีีดความสามารถใน
การบรรลุุ SDG ได้้อย่่างไร
▪ โซลููชัันเทคโนโลยีีที่่�คุุณมีีอยู่่�นั้้�นตอบโจทย์์เป้้าหมาย
ด้้านความยั่่�งยืืนของคุุณหรืือยััง
การมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่ วนเสีียและ
พัันธมิิตร

การตััดสิินใจว่่าจะนำำ�เทคโนโลยีีอะไรมาใช้้และจะติิดตามข้้อมููล
ความยั่่�งยืืนอย่่างไรเป็็นสิ่่�งที่่�ไม่่สามารถทำำ�ได้้โดยผู้้�นำำ� ทีีม หรืือ
หน่่วยงานใดเพีียงหน่่วยงานเดีียว บริิษััทควรหารืือกัับผู้้�มีส่ี ่วนได้้
ส่่วนเสีียทั่่�วทั้้�งองค์์กรเกี่่�ยวกัับโอกาสในระบบและ KDD และ
ผลัักดัันให้้เกิิดการอภิิปรายเกี่่�ยวกัับการบููรณาการ SDG ในระบบ
และกระบวนการหลัักของธุุรกิิจอย่่างจัับต้้องได้้ อาจให้้พัันธมิิตร
และนวััตกรเข้้าร่่วมการประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการเพื่่�อสนัับสนุุนแนวคิิด
และเริ่่�มต้้นโครงการความร่่วมมืือเพื่่�อผลัักดัันนวััตกรรมในการ
บรรลุุเป้้าหมายของธุุรกิิจ อัันที่่�จริิง KDD ที่่�ดำำ�เนิินการอาจเป็็นได้้
ทั้้�งแผนระยะสั้้�นเพื่่�อเพิ่่�มความสามารถในการตอบโจทย์์ของระบบ
หรืือเพื่่�อเปิิดใช้้งานระบบที่่�มีีอยู่่� หรืืออาจเป็็นแผนระยะยาว
เพื่่�อการเปลี่่�ยนแปลงทางธุุรกิิจที่่�กิินเวลาหลายปีีก็็ได้้

โอกาสสำำ �หรั ับธุุรกิิ จขนาดกลางและ
ขนาดเล็็ ก (SME)

ปณิิธาน SDG ต้้องการให้้บริิษััทต่่าง ๆ ประสานปณิิธานในการ
บรรลุุ SDG เข้้ากัับปณิิธานในการบููรณาการเชิิงธุุรกิิจ คุุณสามารถ
ศึึกษา KDD สำำ�หรัับเกณฑ์์มาตรฐานแต่่ละข้้อจาก ภาพ ง ในเอกสารนี้้�
ซึ่่�งถููกร่่างขึ้้�นเพื่่�อสร้้างแรงบัันดาลใจให้้บริิษััทต่่าง ๆ ก้้าวเข้้าสู่่�
เส้้นทางการเปลี่่�ยนแปลง และออกแบบระบบใหม่่สำ�ำ หรัับการบรรลุุ
SDG
▪ ทัักษะและมุุมมองอะไรที่่�ต้้องมีีเพื่่�อบููรณาการปณิิธาน SDG ให้้
สำำ�เร็็จ
▪ จะบรรลุุเป้้าหมายด้้วยแผนการระยะสั้้�นและระยะยาวได้้
อย่่างไร

การประยุุกต์์ใช้ ้

โอกาส

SME ควรปฏิิบััติิตามแนวทางปณิิธาน SDG ให้้ตลอด
ตั้้�งแต่่การยกระดัับปณิิธานไปจนถึึงการบููรณาการเชิิง
ธุุรกิิจ เป้้าหมายคืือการบููรณาการ SDG เข้้ากัับกระบวนการ
และระบบหลัักของธุุรกิิจ ทั้้�งนี้้� ธุุรกิิจขนาดเล็็กต้้องเผชิิญ
กัับสถานการณ์์ที่่�แตกต่่างจากบริิษัทข้
ั ้ามชาติิขนาดใหญ่่
ทั้้�งในแง่่บวกและแง่่ลบ

มีีโอกาสสำำ�คัญ
ั 2 ประการสำำ�หรัับ SME ในการกำำ�หนด
เป้้าหมายที่่�สอดคล้้องกัับเกณฑ์์มาตรฐานปณิิธาน SDG

ข้ ้อได้้เปรีียบ: SME

อาจจะไม่่สามารถสร้้างผลกระทบ
เชิิงบวกด้้าน ESG (สิ่่ง� แวดล้้อม สัังคม ธรรมาภิิบาล) ได้้มาก
แต่่นั่่�นกลัับทำำ�ให้้องค์์กรสามารถมองเห็็นแนวทางและใช้้
เกณฑ์์มาตรฐานปณิิธาน SDG ได้้ตรงเป้้าหมายมากขึ้้�น
โดยมุ่่�งเน้้นไปยัังพื้้�นที่่�ที่่�ธุุรกิิจสามารถสร้้างผลกระทบ
ได้้มากที่่สุ� ุด
ความท้้าทาย: 2

ใน 3 (ร้้อยละ 63) ของ CEO จาก
ธุุรกิิจขนาดกลางและขนาดเล็็กกล่่าวว่่าการขาดทรััพยากร
ทางการเงิินคืืออุุปสรรคในการดำำ�เนิินกลยุุทธ์์ด้้านความ
ยั่่�งยืืนแบบบููรณาการทั่่�วทั้้�งบริิษััท⁹

ตั ัวอย่่าง KDD ที่่� สำำ �คั ัญ

1. ความได้้เปรีียบในการแข่่งขั ัน

การเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ความยั่่�งยืืนที่่�สอดคล้้องกัับเกณฑ์์มาตรฐาน
ปณิิธาน SDG จะช่่วยให้้ธุุรกิิจ SME สามารถปรัับผลิิตภััณฑ์์
และบริิการของตนให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการของบริิษัทั
ข้้ามชาติิในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน หรืือตลาดที่่ผู้้�� บริิโภคให้้
ความสำำ�คััญกัับความยั่่�งยืืนมากขึ้้�นเรื่่�อย ๆ
2. โอกาสใหม่่ในระบบนิิเวศธุุรกิิ จ

ปณิิธาน SDG ได้้นำำ�เสนอแนวทางการบููรณาการเชิิงธุุรกิิจที่่�มีี
ความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งเพื่่�อช่่วยให้้บริิษัททุ
ั ุกขนาดได้้ก้้าวเข้้ามา
เป็็นหุ้้�นส่่วนที่่�ประสบความสำำ�เร็็จในระบบนิิเวศธุุรกิิจ ทั้้�งนี้้�
เพื่่�อที่่�จะสร้้างกระแสของข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการมองเห็็น
แบบ end-to-end ตามเกณฑ์์มาตรฐานปณิิธาน SDG ธุุรกิิจ
SME ต้้องทำำ�การบููรณาการโซลููชัันซอฟต์์แวร์์ระดัับองค์์กรที่่�
ดำำ�เนิินการโดยพัันธมิิตรธุุรกิิจปลายห่่วงโซ่่คุุณค่่า

เมื่่�อตระหนัักถึึงสิ่่�งเหล่่านี้้�แล้้ว SME ควรพยายามปรัับ
แนวทางและวิิธีีการให้้เข้้ากัับบริิบทของตนเอง โดยยัังต้้อง
เดิินหน้้าทำำ�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับผลกระทบต่่อ SDG ของ
ตนอย่่างละเอีียดที่่�สุดุ เท่่าที่่�จะทำำ�ได้้ เพราะจะช่่วยให้้เห็็น
โอกาสในการพััฒนาที่่สำ� ำ�คัญ
ั

จะนำำ�เทคโนโลยีีการจั ัดการอั ัจฉริิยะมาบููรณาการกั ับระบบการจั ัดการน้ำำ ��ให้ ้มีีประสิิทธิภ
ิ าพที่่�สุุดได้้อย่่างไร
��
�
ธุุรกิิจสามารถทำำ�งานร่่วมกั ับพัันธมิิตรด้ ้านเทคโนโลยีีเพื่่อจั ัดการระบบการไหลของน้ำำ ให้ ้มีีประสิิทธิภ
ิ าพสููงสุุด รวมถึึง
การใช้ ้และการจั ัดการระบบอั ัจฉริิยะ สิ่่� งนี้้�อาจต้ ้องใช้ ้การบููรณาการโซลููชั ันที่่�มีีอยู่่� (เช่่น ผ่่านผู้้�ให้ ้บริิการการจั ัดการ
น้ำำ ��) หรืือเครื่่�องมืือเฉพาะที่่� ออกแบบโดยพัันธมิิตรเพื่่� อให้ ้เกิิ ดผลกระทบต่่อน้ำำ ��ในเชิิงบวก

16

ในอนาคตที่่กำ� ำ�ลัังจะมาถึึง เกณฑ์์มาตรฐานปณิิธาน SDG นี้้�
จะเป็็นเครื่่อ� งมืือในการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�นำ�ธุ
ำ รุ กิิจทั่่ว� โลก
เพื่่�อให้้เข้้าร่่วมโครงการและยกระดัับปณิิธานเพื่่�อพิชิิ ิต SDG
การมีีส่่วนร่่วมของธุุรกิิจจะยิ่่�งช่่วยให้้แนวทางการบููรณาการ
ได้้รัับการใช้้งาน พััฒนา และประยุุกต์์ใช้้กัับบริิบทที่่�เฉพาะ
เจาะจงต่่าง ๆ ของอุุตสาหกรรมและองค์์กรมากขึ้้�น

Photo: UNDP
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เตรีียมการเพื่่� อ
การบููรณาการ

ภาพ ค การประเมิินความพร้ ้อม (วุุ ฒิิภาวะ) ของบุุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยีี

คำำ�ถามและตััวอย่่างที่่�ช่่วยให้้เห็็นภาพรวมขององค์์ประกอบสำำ�คััญในธุุรกิิจเพื่่�อเตรีียมพร้้อมสำำ�หรัับการบููรณาการ

บริิษััทต่่าง ๆ ต้้องตรวจสอบตนเองว่่าในปััจจุุบัันตนมีี
บุุคลากร กระบวนการ และความสามารถทางเทคโนโลยีีใน
ระดัับใด ข้้อมููลนี้้�จะทำำ�ให้้ทราบถึึงระดัับของการเปลี่่�ยนผ่่าน
ทางธุุรกิิจที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายที่่�สอดคล้้องกัับ
เกณฑ์์มาตรฐานปณิิธาน SDG
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ภาพ ค นำำ�เสนอคำำ�ถามบางข้้อที่่�ผู้้�นำำ�ทางธุุรกิิจควรพิิจารณา
และตััวอย่่างขีีดความสามารถขององค์์ประกอบทั้้�ง 3 ด้้าน
รวมถึึงการประเมิินความซัับซ้้อนที่่�อาจเกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้
เกณฑ์์มาตรฐานปณิิธาน SDG แบบเห็็นภาพ
ความพร้้อมขององค์์ประกอบเหล่่านี้้�จะแตกต่่างกัันออกไป
ในธุุรกิิจและอุุตสาหกรรมต่่าง ๆ การตอบคำำ�ถามเหล่่านี้้�จะ
เป็็นแนวทางในการประเมิินความซัับซ้้อนเชิิงคุุณภาพ
สำำ�หรัับเกณฑ์์มาตรฐานปณิิธาน SDG แต่่ละข้้อ และ KDD
ของเกณฑ์์เหล่่านั้้�น เพื่่�อช่่วยให้้เกิิดความเข้้าใจเบื้้�องต้้น
เกี่่�ยวกัับระดัับความซัับซ้้อนที่่แ� ตกต่่างกัันระหว่่างเกณฑ์์
มาตรฐานทั้้ง� หมด รายละเอีียดเหล่่านี้้พ� บได้้ในเอกสารเกณฑ์์
มาตรฐานอ้้างอิิง และในภาพ ง ของคู่่�มืือนี้้� บริิษััทควร
ประเมิินความพร้้อมของตนเองเพื่่�อเป็็นการเตรีียมตััว
สู่่�การบููรณาการ SDG เข้้ากัับระบบธุุรกิิจ

ตั ัวอย่่างแบบความซั ับซ้ ้อนสููง

การเดิินหน้้าสู่่�การบููรณาการ SDG กัับธุุรกิิจต้้องอาศััย
องค์์ประกอบสำำ�คัญ
ั 3 ประการ ได้้แก่่ บุุคลากร กระบวนการ
และเทคโนโลยีี ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งที่่�จะช่่วยให้้บริิษััทสามารถประเมิิน
ความพร้้อมของตนในการจััดการความยั่่ง� ยืืนได้้ องค์์ประกอบ
เหล่่านี้้�จะชี้้�ให้้เห็็นว่่าอะไรคืือสิ่่�งจำำ�เป็็นที่่�บริิษัทต้
ั ้องมีีเพื่่�อที่่�
จะนำำ�เกณฑ์์มาตรฐานปณิิธาน SDG มาใช้้ เช่่น ในการวััด
และลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในห่่วงโซ่่อุุปทาน บริิษััท
จะต้้องมีีส่่วนร่่วมกัับเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายจััดซื้้�อเพื่่�อหาแนวทาง
การจััดซื้้�อที่่�ยั่่�งยืืน หรืือต้้องมีีวิิธีีรวบรวมข้้อมููลการปล่่อย
มลพิิษของซััพพลายเออร์์ และสร้้างแพลตฟอร์์มการแบ่่งปััน
ข้้อมููลที่่�รองรัับการบููรณาการข้้อมููลจากซััพพลายเออร์์ได้้
อย่่างคล่่องตััว

ตั ัวอย่่างแบบความซั ับซ้ ้อนต่ำำ� �

คำำ �ถาม

เข้ ้าใจความพร้ ้อม (วุุ ฒิิภาวะ) ของธุุรกิิ จ
เพื่�่ อการบููรณาการ SDG

บุุคลากร

กระบวนการ

เรามีีบุุคลากรและทั ักษะที่่� จำำ �เป็็น
ต่่อการเก็็ บและจั ัดการข้ ้อมูู ล
หรืือไม่่

ระบบธุุรกิิ จในปัั จจุุ บั ันของเรา
มีีข้ ้อมูู ลที่่� ต้้องการอยู่่�แล้้ว
หรืือไม่่

เทคโนโลยีีที่่� เรามีีช่่วยให้ ้เรา
ติิ ดตามผลจากตั ัวชี้้�วั ัดที่่�
สำำ �คั ัญได้้หรืือไม่่

มีีการกำำ �หนดความรั ับผิิดชอบ
ในการติิ ดตามและรายงาน
หรืือไม่่

มีีกระบวนการเก็็ บและรวม
ข้ ้อมูู ลอยู่่�แล้้วหรืือไม่่ หรืือไม่่
จำำ �เป็็นต้้องสร้ ้างขึ้้�นใหม่่

�
เทคโนโลยีีที่่� ต้้องการนั้้นมีีอยู่่�
ในตลาดในปัั จจุุ บั ันหรืือไม่่

สิ่่� งจูู งใจและโครงสร้ ้างการ
กำำ �กั ับดููแลใดที่่� จะขั ับเคลื่่� อน
การจั ัดการและการใช้ ้ข้ ้อมูู ล

�
กระบวนการเหล่่านั้้นช่่วยให้
้เรา
สามารถใช้ ้ประโยชน์์จาก
ข้ ้อมููลเพื่่� อการดำำ�เนิินการ
เชิิงรุุกและการตั ัดสิิ นใจได้้
หรืือไม่่

ปริิมาณขยะสู่่� หลุุ มฝัั งกลบและ
เตาเผาเป็็นศูู นย์์

ความสมดุุลระหว่่างเพศใน
การบริิหารจั ัดการทุุ กระดั ับ

ผลกระทบเชิิงบวกต่่อน้ำำ ��สุุทธิิ
ในแหล่่งน้ำำ ��ที่่�กำำ�ลั ังประสบปัั ญหา

เป็็นไปได้้ว่่ามีีหน่่วยงานในท้้องถิ่่�น
ที่่�ตรวจปริิมาณของเสีียในโรงงาน
อยู่่�แล้้ว หรืือมีีนโยบายสร้้างแรงจููงใจ
ด้้านค่่าใช้้จ่่ายอยู่่�แล้้วสำำ�หรัับ
บริิษัทั ที่่�มีีการจััดการข้้อมููลและ
ดำำ�เนิินงานด้้วยข้้อมููลเชิิงลึึก

มีีแนวโน้้มว่่าธุุรกิิจจะติิดตาม
มาตรวััดผลหลัักบางอย่่างอยู่่�แล้้ว
เช่่น ความหลากหลายของพนัักงาน
การจ่่ายค่่าตอบแทน และการ
สรรหาบุุคลากร ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของกระบวนการ “ธุุรกิิจตาม
ปกติิ”

มีีเทคโนโลยีีการจััดการน้ำำ��ที่่�
ชาญฉลาดที่่�ได้้รัับการยอมรัับและ
พิิสููจน์์แล้้วโดยองค์์กรธุุรกิิจ
จำำ�นวนมาก พร้้อมด้้วยโซลููชััน
ในตลาดและกรณีีศึึกษามากมาย
ที่่�แสดงให้้เห็็นผลตอบแทนจาก
การลงทุุนด้้านนี้้�

การลดการปล่่อยมลพิิ ษตาม
หลั ักวิิ ทยาศาสตร์์ให้ ้สอดคล้้อง
กั ับแนวทาง 1.5 °C

ดิิ นเสื่่� อมโทรมและการทำำ �ลาย
ป่่าเป็็นศูู นย์์

วั ัสดุุใช้ ้ซ้ำำ ��ได้้ 100% – กู้้�คืื น
รีีไซเคิิ ล นำำ�วั ัสดุุและผลิิ ตภั ัณฑ์์
� หมดมาใช้ ้ซ้ำำ ��ได้้
ทั้้ง

ต้้องการการมีีส่่วนร่่วมจาก
หลายหน่่วยธุุรกิิจที่่�อาจไม่่คุ้้�นกัับ
วิิธีีวััดการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอน
ไดออกไซด์์ที่อยู่่�
่� นอกเหนืือจาก
เกณฑ์์การรายงานทั่่�วไป

ธุุรกิิจจำ�ำ นวนมากประเมิิน
ผลกระทบด้้านดิินอย่่างถููกต้้อง
ได้้ยาก มีีไม่่กี่่�แห่่งในปััจจุุบัันที่่�มีี
กระบวนการที่่�เชี่่�ยวชาญพอที่่จ� ะ
ตรวจสอบกิิจกรรมของซััพพลาย
เออร์์อย่่างจริิง

เทคโนโลยีี

ค่่าใช้ ้จ่่ายในการเปลี่่� ยนผ่่าน
� ัมพัันธ์์กั ับ
ทางเทคโนโลยีีนั้้นสั
มูู ลค่่าทางธุุรกิิ จที่่� จะเกิิ ดขึ้้�น
หรืือไม่่

เทคโนโลยีีที่่�มีีอยู่่�ยัังคงมีีข้้อจำ�กั
ำ ัด
ในการติิดตามปลายทางของวััสดุุ
อาจต้้องมีีการลงทุุนอีีกมากเพื่่�อ
ปรัับปรุุงเทคโนโลยีีที่่�มีีอยู่่�
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บทนำำ�สู่่� เอกสาร
เกณฑ์์มาตรฐาน
อ้้างอิิ งปณิิธาน
SDG

เอกสารเกณฑ์์มาตรฐานอ้้างอิิงคืือแนวทางในการนำำ�ปณิิธาน
SDG มาใช้้จริงิ พร้้อมคำำ�อธิิบายเจาะลึึกเกี่่ย� วกัับเกณฑ์์มาตรฐาน
ปณิิธาน SDG ทั้้�ง 10 ข้้อ

มาตรวั ัดผลการดำำ �เนิินงานแบบ
เห็็นภาพ

รายละเอีียดของเกณฑ์์มาตรฐานที่่อยู่่�
� ในเอกสารอ้้างอิิงนี้้�
นำำ�เสนอตััวอย่่างที่่�เห็็นภาพของแต่่ละขั้้�นตอนในแนวทาง
ปณิิธาน SDG ซึ่่�งสามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้กัับอุุตสาหกรรม
ภููมิิศาสตร์์ และธุุรกิิจที่่�หลากหลาย ตััวอย่่างดัังกล่่าวอาศััย
ข้้อมููลจากผู้้�เชี่่�ยวชาญในหััวข้้อต่่าง ๆ ทั้้�งจาก UN Global
Compact และองค์์กรพัันธมิิตร

มาตรวััดผลทั้้�งในเชิิงพื้้�นฐานและเชิิงปณิิธานที่่�
อยู่่�ในเอกสารเกณฑ์์มาตรฐานอ้้างอิิงนี้้�ไม่่ใช่่
มาตรฐานใหม่่สำำ�หรัับการทำำ�รายงานเกี่่�ยวกัับ
ความยั่่�งยืืนใด ๆ ทั้้�งสิ้้�น องค์์กรธุุรกิิจต่่าง ๆ
ควรกำำ�หนดเกณฑ์์ของตนเองให้้สอดคล้้องกัับ
มาตรฐานการรายงานที่่มีีอยู่่�
�

เอกสารอ้้างอิิงนี้้�ท้้ายที่่�สุุดจะช่่วยให้้บริิษัทั สามารถทำำ� KDD
แล้้วนำำ�ไปบููรณาการกัับแต่่ละประเด็็น ภาพ ง จะให้้ภาพรวม
ของ KDD เหล่่านี้้� ตลอดจนความซัับซ้้อนระดัับสููงที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการบููรณาการเกณฑ์์มาตรฐานแต่่ละข้้อ

ภาพ ง ภาพรวมการประเมิินความพร้ ้อมสำำ �หรั ับการตั ัดสิิ นใจเชิิงการออกแบบธุุรกิิ จที่่� สำำ�คั ัญ (KDD)

ภาพรวมของ KDD และความซัับซ้้อนในการบููรณาการแต่่ละเกณฑ์์มาตรฐานพร้้อมรายละเอีียดเพิ่่�มเติิม
เกณฑ์์มาตรฐาน
ปณิิธาน SDG

ความสมดุุลระหว่่างเพศใน
การบริิหารจััดการทุุกระดัับ

▪ คุุณจะทำำ�อย่่างไรให้้สามารถเห็็นสถานการณ์์แบบองค์์รวมและตามเวลาจริิงเกี่่�ยวกัับความสมดุุลทางเพศและค่่าตอบแทน
สำำ�หรัับพนัักงาน
▪ คุุณจะสร้้างระบบอััตโนมััติิในการประเมิินอคติิในธุุรกิิจได้้อย่่างไร
▪ คุุณจะเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการสรรหาบุุคลากรเพื่่�อดึึงดููดคนที่่�มีีทัักษะหลากหลายมากขึ้้�นได้้อย่่างไร

ผลกระทบเชิิงบวกต่่อ
น้ำำ��สุุทธิิในแหล่่งน้ำำ��ที่่�มีี
ความเครีียด

▪ คุุณจะบููรณาการเทคโนโลยีีการจััดการอััจฉริิยะเข้้ากัับระบบจััดการน้ำำ�� ได้้อย่่างไร
▪ คุุณจะประเมิินซััพพลายเออร์์และส่่งเสริิมแนวทางปฏิิบััติิด้้านน้ำำ��ที่่�ดีีขึ้้�นให้้ซััพพลายเออร์์ได้้อย่่างไร
▪ คุุณจะปรัับปรุุงกระแสข้้อมููลระหว่่างผู้้�ให้้บริิการและระบบหลัักของการจััดการน้ำำ�อย่
� ่างไร
▪ คุุณจะทำำ�อย่่างไรเพื่่�อให้้เข้้าใจภาพรวมของความท้้าทายและโอกาสด้้านน้ำำ��ในท้้องถิ่่�น

พนัักงานทั้้�งหมดในองค์์กร
ได้้ค่่าแรงที่่�เหมาะสมกัับ
ค่่าครองชีีพ

▪ คุุณจะบููรณาการวิิธีีคำำ�นวณค่่าจ้้างให้้เหมาะกัับค่่าครองชีีพเข้้ากัับระบบหลัักของ HR ได้้อย่่างไร และจะอััปเดตอััตราค่่าจ้้าง
ตามข้้อมููลเศรษฐกิิจมหภาคตามเวลาจริิงแบบอััตโนมััติิอย่่างไร
▪ คุุณจะประเมิินนโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนของซััพพลายเออร์์และส่่งเสริิมให้้มีีการปรัับปรุุงให้้ดีีขึ้้�นได้้อย่่างไร

ปริิมาณขยะสู่่�หลุุมฝัังกลบ
และเตาเผาเป็็นศููนย์์

▪ คุุณจะให้้นิิยามหรืือกำำ�หนดลัักษณะให้้กัับสิ่่�งที่่�เป็็นของเสีียอย่่างไรเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การวััดปริิมาณขยะที่่�ละเอีียดขึ้้�น
▪ คุุณจะสร้้างระบบอััตโนมััติิในการรวบรวมข้้อมููลและจััดการเอกสารดิิจิิทััลเกี่่�ยวกัับการรีีไซเคิิลขยะอย่่างไร
▪ คุุณจะนำำ�ของเสีียที่่�เกิิดขึ้้�นในธุุรกิิจกลัับมาใช้้เป็็นวััตถุุดิิบหรืือวััสดุุสำำ�หรัับการซื้้�อขายในระบบเทคโนโลยีีของคุุณอย่่างไร

การปล่่อยสารเคมีีอัันตราย
และมลพิิษเป็็นศููนย์์

▪ คุุณจะบููรณาการการประเมิินระดัับสารเคมีีหรืือมลพิิษเข้้ากัับการออกแบบผลิิตภััณฑ์์และกระบวนการผลิิตอย่่างไร
▪ คุุณจะสร้้างระบบกระแสข้้อมููลอััตโนมััติิจากผู้้�บำำ�บััดของเสีียอย่่างไรเพื่่�อให้้เข้้าใจสถานการณ์์ในปััจจุุบััน
▪ คุุณจะใช้้ประโยชน์์จากเทคโนโลยีีอััจฉริิยะเพื่่�อป้้องกัันการปล่่อยของเสีียโดยอััตโนมััติิได้้อย่่างไร

วััตถุุดิิบยั่่�งยืืน หมุุนเวีียน
รีีไซเคิิล และนำำ�กลัับมาใช้้
ใหม่่ได้้ 100%

▪ คุุณจะส่่งเสริิมการใช้้ปััจจััยการผลิิตที่่�ยั่่�งยืืนในการทำำ�แผนที่่�ย่่านวััสดุุ (Material Mapping) และการออกแบบผลิิตภััณฑ์์
ได้้อย่่างไร
▪ คุุณจะนำำ�เครื่่�องมืือการจััดการวงจรชีีวิิตผลิิตภััณฑ์์ (PLM) มาใช้้กำำ�หนดและปฏิิบััติิตามแนวทางปััจจััยการผลิิตที่่�ยั่่�งยืืนได้้
อย่่างไร
▪ คุุณจะทำำ�อย่่างไรให้้สามารถมองเห็็นการทำำ�งานของซััพพลายเออร์์ เพื่่�อระบุุแนวทางและส่่งเสริิมให้้มีีการใช้้วััสดุุหมุุนเวีียน
หรืือรีีไซเคิิล

ลดการปล่่อยก๊๊าซพิิษด้้วย
หลัักวิทิ ยาสตร์์ให้้สอดคล้้อง
กัับแนวทาง 1.5°C

▪ คุุณจะสร้้างระบบอััตโนมััติิในการรวบรวมข้้อมููลเพื่่�อคำำ�นวณการปล่่อยมลพิิษได้้อย่่างไร
▪ คุุณจะร่่วมมืือกัับซััพพลายเออร์์อย่่างไรเพื่่�อให้้มองเห็็นการทำำ�งานของซััพพลายเออร์์ชััดขึ้้�นและลดการปล่่อยมลพิิษให้้ดีีขึ้้�น
▪ คุุณจะวััดการปล่่อยมลพิิษทางอ้้อมด้้านอื่่�น ๆ (Scope 3) ให้้แม่่นยำำ�ได้้อย่่างไร
▪ คุุณจะคาดการณ์์การปล่่อยมลพิิษอย่่างมีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อให้้สามารถลงทุุนในการกำำ�จััดมลพิิษได้้คุ้้�มค่่าที่่�สุุดอย่่างไร

กู้้�คืืนทรััพยากรได้้ 100%
– วััสดุุและผลิิตภััณฑ์์
ทั้้ง� หมดสามารถกู้้�คืนื รีีไซเคิิล
หรืือนำ�กลั
ำ ับมาใช้้ใหม่่ได้้

▪ คุุณจะให้้ความสำำ�คััญกัับการรีีไซเคิิลในการออกแบบผลิิตภััณฑ์์และบรรจุุภััณฑ์์ และการเลืือกวััสดุุอย่่างไร
▪ คุุณจะบููรณาการนโยบายการกู้้�คืืนทรััพยากรเข้้าไปในสิินค้้าและบริิการที่่�เสนอขายให้้แก่่ลููกค้้าอย่่างไร
▪ คุุณจะรัักษามููลค่่าของวััสดุุที่คุ่� ุณนำ�กลั
ำ ับมาใช้้ใหม่่หรืือรีีไซเคิิลให้้อยู่่�ในระดัับสููงสุุดอย่่างไร

ดิินเสื่่�อมโทรมเป็็นศููนย์์
ไม่่มีีการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่า

▪ คุุณจะใช้้เทคโนโลยีีขั้้�นสููงและชุุดข้้อมููลจากบุุคคลที่่�สามในการทำำ�ความเข้้าใจและติิดตามผลกระทบต่่อดิินอย่่างไร
▪ คุุณจะบููรณาการการพิิจารณาผลกระทบต่่อดิินเข้้ากัับทุุกด้้านของธุุรกิิจอย่่างไร
▪ คุุณจะร่่วมงานกัับซััพพลายเออร์์และบุุคคลที่่�สามเพื่่�อสอบย้้อนผลกระทบต่่อดิินในห่่วงโซ่่อุุปทานของคุุณอย่่างไร
▪ คุุณจะประเมิินโอกาสในการฟื้้�นฟููและใช้้เทคโนโลยีีขั้้�นสููงเพื่่�อติิดตามความคืืบหน้้าอย่่างไร

ไม่่มีีการติิดสิินบน

▪ คุุณจะใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููลความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ (compliance risk) เพื่่�อสร้้างระบบอััตโนมััติิใน
การแจ้้งเตืือนและตรวจสอบความเป็็นไปได้้ของการติิดสิินบนอย่่างไร
▪ คุุณจะสร้้างระบบเรีียนรู้้�แบบอััตโนมััติอย่
ิ า่ งไรเพื่่อจั
� ดอ
ั บรมและให้้ความรู้้�เรื่่อ� งการต่่อต้า้ นการติิดสินิ บนและติิดตามความสำำ�เร็็จ
▪ คุุณจะนำำ�ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการติิดสิินบนที่่�เคยเกิิดขึ้้�นในอดีีตมาใช้้ป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดเหตุุซ้ำำ��ในอนาคตให้้ดีีขึ้้�นอย่่างไร

ปัั จจั ัยหลั ัก

ดููเอกสารเกณฑ์์
มาตรฐานอ้้างอิิ ง
20

ความซั ับซ้ ้อนของ
การบููรณาการ

การตั ัดสิิ นใจเชิิงการออกแบบธุุรกิิ จที่่� สำำ �คั ัญ (KDD)

บุุคลากร
กระบวนการ
เทคโนโลยีี

ความซั ับซ้ ้อน
ต่ำำ� �: อาศััยการเปลี่่�ยนผ่่านเล็็กน้อ
้ ยเพื่่�อให้้ระบบธุุรกิิจสามารถวััดความก้้าวหน้้า

ตามเกณฑ์์มาตรฐาน
ปานกลาง: อาศััยการเปลี่่�ยนผ่่านในระดัับหนึ่่�งเพื่่�อให้้ระบบธุุรกิิจสามารถ
วััดความก้้าวหน้้าตามเกณฑ์์มาตรฐาน
สูู ง: อาศััยการเปลี่่ย
� นผ่่านในระดัับสููงอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั เพื่่อ� ให้้ระบบธุุรกิิจสามารถ
วััดความก้้าวหน้้าตามเกณฑ์์มาตรฐาน

หมายเหตุุ

▪ ความซัับซ้้อนขึ้้�นอยู่่�กัับการบููรณาการมากกว่่าการกระทำำ� หมายความว่่า
การประเมิินต้้องเน้้นไปที่่�วิิธีีการวััดความก้้าวหน้้ามากกว่่าความท้้าทายใน
การขัับเคลื่่�อน
▪ การให้้คะแนนทำำ�ร่่วมกัับที่่�ปรึึกษาผู้้�เชี่่�ยวชาญจาก Accenture และ SAP
▪ รายละเอีียดและคำำ�อธิิบายเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับ KDD สามารถดููได้้ที่่�เกณฑ์์
มาตรฐานซึ่่�งเป็็นแผ่่นเอกสารที่่�สามารถฉีีกออกมาได้้
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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

8 BCG, “A Quantum Advantage in
Fighting Climate Change”, 2020.
Available: https://www.bcg.
com/publications/2020/
quantum-advantage-fightingclimate-change

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

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

9 Ibid.

เกี่่� ยวกั ับ ACCENTURE

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 ทธิิมนุุ ษยชน
1 ธุุรกิิ จควรสนั ับสนุุ นและเคารพการคุ้้�มครองสิิ ทธิิ
มนุุษยชนซึ่่�งเป็็ นหลั ักสากล
�
2 ตรวจสอบให้ ้แน่่ใจว่่าการทำำ �ธุุรกิิ จนั้้นไม่่มีีความ
เกี่่� ยวข้ ้องกั ับการละเมิิดสิิ ทธิิมนุุษยชน
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 ัดการเลืื อกปฏิิ 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 จริิตทุุ กรููปแบบ 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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