ONE GLOBAL
COMPACT
เร่งและขยายผลกระทบเชิงบวก
ระดับโลกร่วมกัน

ONE GLOBAL COMPACT
ตั้งแต่ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศไปจนถึงความเหลื่อมล�้ำ เห็นได้ชัด
ว่าโลกไม่ได้ด�ำเนินไปบนวิถีทางอย่างที่ควรจะเป็น หากการแก้ไขปัญหาสภาพอากาศ
ยังไม่เกิดขึ้นในทันทีทันใด อย่างรวดเร็ว และเป็นวงกว้าง การวิจัยระบุว่าเราจะไม่
สามารถบรรลุเป้าหมายในการควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มเกิน 1.5 องศาเซลเซียสได้
ในอีกด้านหนึง่ เมือ่ โรคระบาดปะทุขนึ้ ความเหลือ่ มล�ำ้ ทางเพศและเศรษฐกิจก็กว้างขึน้
เช่นกัน ยังไม่รวมถึงความจริงที่ว่า เด็กราว 1 ใน 10 คนก�ำลังถูกบังคับใช้แรงงานเด็ก
ในแต่ละวัน ประชากร 7,500 คนต้องเสียชีวิตจากสภาพการท�ำงานที่ไม่ปลอดภัยและ
ไม่ดตี อ่ สุขภาพ และความเหลือ่ มล�ำ้ และการเหยียดเชือ้ ชาติทลี่ กุ ลามไปทัว่ โลก ทัง้ หมดนี้
ตอกย�ำ้ ว่าเราต้องกล้าทีจ่ ะลงมือท�ำ และภาคธุรกิจมีบทบาททีส่ ำ� คัญยิง่ ยวดในภารกิจนี้
แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อองค์กรธุรกิจ
ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้า พนักงาน และนักลงทุนก�ำลังกดดันให้บริษัทต้อง
ลงมือท�ำ โรคระบาดครั้งใหญ่ยิ่งย�้ำชัดถึงความจ�ำเป็นในการเปลี่ยนผ่านไปสู่รูปแบบ
ธุรกิจทีย่ งั่ ยืนมากขึน้ บริษทั ต่าง ๆ ถูกคาดหวังให้มบี ทบาทส�ำคัญในการสร้างโลกทีย่ งั่ ยืน
และเท่าเทียมกว่าเดิม ค�ำถามคือ “จะเริ่มต้นอย่างไร?”
การวมตัวทางธุรกิจเพื่อโลกที่ดีกว่า
UN Global Compact คือแนวคิดริเริ่มของเลขาธิการสหประชาชาติ ที่เรียกร้อง
ให้บริษัททุกแห่งทั่วโลกด�ำเนินงานและกลยุทธ์ของตนให้สอดคล้องกับหลักสากล
10 ประการ ในด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต

ด้วยบริษัทกว่า 14,000 แห่ง และองค์กรที่ไม่ใช่ธุรกิจกว่า 3,800 แห่ง ในกว่า
160 ประเทศ และเครือข่ายท้องถิ่น 69 แห่ง UN Global Compact คือ
โครงการริเริ่มเพื่อความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก — ผ่าน
แผนงาน One Global Compact จะช่วยสร้างผลกระทบในประเด็นที่ส�ำคัญ

บริษัทกว่า
14,000 แห่ง

องค์กร
ที่ไม่ใช่ธุรกิจกว่า
3,800 แห่ง

ตั้งอยู่ใน
160 ประเทศ

เครือข่ายท้องถิ่น
69 แห่ง

ปณิธานของเรา
ปณิธานของเราคือการเร่งและขยายผลกระทบเชิงบวกของธุรกิจทั่วโลกโดยยึดตาม
หลักสากล 10 ประการและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และมุ่งสร้างธุรกิจที่มี
ความรับผิดชอบและระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง UN Global Compact
จะช่วยให้บริษัทที่เข้าร่วมสามารถสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนผ่านการสร้างผลกระทบเชิงบวก
ที่วัดผลได้เพื่อรับมือกับความท้าทายที่เร่งด่วนที่สุดของโลก

เราช่วยให้บริษัท
สร้างผลกระทบ
เชิงบวกเพื่อบรรลุ
เป้าหมายที่ชัดเจน
โดยที่ผลลัพธ์ทางธุรกิจ
น�ำไปสู่ผลกระทบ
เชิงบวกที่ยิ่งใหญ่มากกว่า

ขยายขอบเขต
การด�ำเนินงาน
ผ่านเครือข่ายท้องถิ่น
69 แห่ง และเครือข่าย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระดับโลก

สร้างความคืบหน้า
ที่วัดผลได้
และเปิดเผยผ่านกรอบ
การรายงานที่เชื่อถือได้

สิทธิมนุษยชน | แรงงาน | สิ่งแวดล้อม | การต่อต้านการทุจริต
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หลักสากล 10 ประการและเป้าหมายระดับโลก 17 ข้อ
หลักสากล 10 ประการและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ
หลักสากล 10 ประการของ UN Global Compact เป็นกรอบด้านจริยธรรมและ
การด�ำเนินงานเพื่อบรรลุความอย่างยั่งยืนในระดับองค์กร หลักสากลเหล่านี้ได้รับ
การพัฒนามาจากปฏิญญาและอนุสัญญาต่าง ๆ ของสหประชาชาติ และสะท้อนคุณค่า
พื้นฐานที่ธุรกิจควรผนวกไว้ในกลยุทธ์และการด�ำเนินงานในทุก ๆ วัน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ (SDGs) มีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป แต่ก็
ยังคงเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจอย่างลึกซึ้ง เป้าหมายระดับโลกเหล่านี้คือหัวใจของวาระ
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน 2030 และยังสือ่ ถึงวิสยั ทัศน์และความทะเยอทะยานทีก่ ล้าหาญและ
ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติ เป้าหมายเหล่านี้เป็นเป้าหมายและปณิธานระยะยาวที่
รัฐบาล ภาคธุรกิจ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอืน่ ๆ ต้องบรรลุเพือ่ ทีจ่ ะสร้างโลกทีเ่ ราต้องการ
หลักสากล 10 ประการและ SDGs จะมอบคุณค่าและวิสัยทัศน์ให้องค์กรธุรกิจ และ
ช่วยให้บริษัทสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายต่อผู้คนและโลกใบนี้
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สิทธิมนุษยชน

แรงงาน

สิ่งแวดล้อม

การต่อต้านการทุจริต

สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT)
บริษทั ต่าง ๆ ก�ำลังเผชิญกับความท้าทายทีไ่ ม่เคยมีมาก่อนในการด�ำเนินงาน
อย่างมีความรับผิดชอบ และแต่ละบริษัทก็มีโอกาสที่แตกต่างกันในการ
สร้างผลกระทบเชิงบวก บริษทั ทีม่ กี จิ การและห่วงโซ่อปุ ทานในระดับโลก
จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเข้าใจพืน้ ทีธ่ รุ กิจของตนทีน่ อกเหนือไปจากส�ำนักงานใหญ่
และค�ำนึงถึงความยั่งยืนผ่านมุมมองของพื้นที่นั้น ๆ
สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact
Network Thailand - GCNT) เปิดตัวไปในเดือนธันวาคม 2018 โดย
สมาชิกผู้ก่อตั้ง 15 บริษัท และก่อตั้งขึ้นเนื่องจากบริษัทต่าง ๆ ต้องการ
การสนับสนุนและความร่วมมือแบบ Peer-to-peer เพือ่ ให้การด�ำเนินธุรกิจ
เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านความรับผิดชอบขององค์กร เราช่วยเหลือ
บริษัทสมาชิกทุกขนาดในทุกภาคส่วนในการก้าวข้ามผ่านความซับซ้อน
ตลอดเส้นทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในระดับประเทศ GCNT ส่งเสริม UN Global Compact และหลักสากล
10 ประการ เราช่วยให้บริษัทต่าง ๆ เข้าใจว่าการด�ำเนินธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบนัน้ ควรเป็นอย่างไรในบริบทของประเทศ วัฒนธรรม และ
ภาษาที่แตกต่างกัน และอ�ำนวยความสะดวกในการเข้าถึง การเรียนรู้
การหารือนโยบาย การด�ำเนินงานร่วมกัน และความเป็นหุ้นส่วน เราช่วยให้
บริษัทต่าง ๆ สร้างการเชื่อมต่อในระดับประเทศกับธุรกิจและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอื่น ๆ จากสหประชาชาติ รัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน และ
สถาบันการศึกษา และได้รับค�ำแนะน�ำในการเปลี่ยนจากค�ำสัญญาให้
กลายเป็นการลงมือท�ำจริงเพื่อความยั่งยืน
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GCNT ได้ที่
www.globalcompact-th.com
@GlobalCompactNetworkThailand
@GCNT_TH
@global-compact-network-thailand
@GlobalCompactNetworkThailand
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งานของเรา
แก้ปัญหาที่ท้าทายและเร่งด่วนที่สุดในโลก
เจ็ดประเด็นส�ำคัญที่ผลลัพธ์ทางธุรกิจสามารถสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ได้
1. การต่อต้านการทุจริต
ความเสียหายต่อปีจากการติดสินบน ซึ่งเป็นเพียงการทุจริตรูปแบบหนึ่งเท่านั้น อยู่ที่ประมาณ 1.5
ถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์ หรือประมาณร้อยละ 2 ของ GDP โลก การทุจริตเป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทัว่ โลก และฉุดรัง้ ความส�ำเร็จของ SDGs บริษทั ต้องพัฒนาและด�ำเนิน
นโยบายเชิงรุก และด�ำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรและห่วงโซ่
อุปทานของตน และต้องร่วมลงมือ (Collective Action) กับองค์กรธุรกิจ รัฐบาล ภาคประชาสังคม
และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะมีการแข่งขันที่เท่าเทียมกัน
2. การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
อุณหภูมิโลกมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นกว่า 3 องศาเซลเซียสในศตวรรษนี้ ณ วันนี้ อุณหภูมิโลกสูงขึ้น
1.2 องศา และเราก็ได้เห็นว่าสภาพอากาศในทุกทวีปนัน้ มีความรุนแรงและผันผวนอย่างไม่เคยปรากฏ
มาก่อน เรามีเวลาจนถึงปี 2030 ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงครึง่ หนึง่ จากปี 2010
และให้เหลือศูนย์ภายในปี 2050 ภาคธุรกิจมีบทบาทส�ำคัญในการเร่งสร้างเศรษฐกิจทีป่ ลอดคาร์บอน
และมีความยืดหยุ่น และเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์นี้ เราขอเรียกร้องให้ผู้น�ำธุรกิจเข้าร่วมในเป้าหมาย
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 และค�ำนึงถึงผลกระทบทางสังคม
และความเหลื่อมล�้ำที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
3. สิทธิมนุษยชน
การที่องค์กรธุรกิจเคารพในสิทธิมนุษยชนคือหัวใจส�ำคัญส�ำหรับภารกิจของ UN Global Compact
และหลักสากล 10 ประการ สิทธิมนุษยชนยังมีความส�ำคัญต่อการบรรลุวาระ 2030 เนื่องจากกว่า
ร้อยละ 90 ของเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนนัน้ เชือ่ มโยงกับสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานด้านแรงงาน
น่าเสียดายที่มีบริษัทน้อยกว่าร้อยละ 20 ที่เข้าร่วมในการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนกับ
UN Global Compact องค์กรธุรกิจจะต้องยกระดับจากค�ำสัญญาไปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริง ผ่านกระบวนการ
ในการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) อย่างต่อเนื่องและ
ก�ำหนดเป้าหมายทีเ่ ป็นรูปธรรมเพือ่ จัดการประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนทีม่ คี วามเสีย่ งสูงในองค์กรของตน
รวมถึงทัง้ ในระดับประเทศ ระดับภูมภิ าค และทัว่ โลก สิทธิมนุษยชนไม่ควรถูกมองว่าเป็นงานการกุศล
หรือแนวคิดที่ถูกเพิ่มเข้ามาภายหลัง แต่ต้องเป็นรากฐานของธุรกิจที่ยั่งยืน
4. แรงงานและงานที่มีคุณค่า
ภาวะขาดแคลนงานที่มีคุณค่ายังคงเป็นปัญหาที่แพร่หลายอย่างน่าตกใจ มีการประเมินว่าเด็ก 160
ล้านคน หรือ 1 ใน 10 ทั่วโลกเป็นแรงงานเด็ก และในแต่ละวัน แรงงาน 7,500 คนเสียชีวิตจากสภาพ
การท�ำงานที่ไม่ปลอดภัยและเป็นอันตราย และกว่า 630 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งคิดเป็นเกือบ 1 ใน 5 หรือ
ร้อยละ 19 ของลูกจ้างทัง้ หมด มีรายได้ไม่เพียงพอทีจ่ ะเลีย้ งดูตนเองและครอบครัวให้พน้ จากความยากจน
ขั้นรุนแรงหรือขั้นปานกลาง การละเมิดสิทธิแรงงานในห่วงโซ่คุณค่าระดับโลกมักเกิดขึ้นกับแรงงาน
ระดับล่าง ในขณะเดียวกันร้อยละ 74 ของประเทศทัว่ โลกไม่รบั รองสิทธิของแรงงานในการจัดตัง้ และ
เข้าร่วมสหภาพแรงงาน เพือ่ ทีจ่ ะสร้างงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าและยกระดับมาตรฐานการครองชีพของพนักงาน
ทุกคน บริษัทต่าง ๆ จะต้องใช้แนวปฏิบัติที่ยั่งยืนในสถานที่ท�ำงาน มีความรับผิดชอบ และเปิดกว้าง
บริษัทที่มีห่วงโซ่อุปทานต้องใช้ข้อได้เปรียบที่ตนมีในการสร้างงานที่มีคุณค่า
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5. ความเท่าเทียมทางเพศ
ผลกระทบจากโควิด 19 ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงและเด็กหญิงมากเป็นพิเศษท�ำให้ความเหลื่อมล�้ำทางเพศ
กว้างขึ้นในแต่ละรุ่นอายุที่ผ่านไป และด้วยอัตราเร่งในปัจจุบัน คาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ 268 ปี
ในการปิดช่องว่างทางเพศและเศรษฐกิจ ธุรกิจก�ำลังเริม่ ฟืน้ ตัว แต่ความคืบหน้าด้านนีย้ งั คงล่าช้าและ
ไร้ทิศทาง องค์กรธุรกิจจะต้องด�ำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่วัดได้
เพือ่ ขับเคลือ่ นความเท่าเทียมทางเพศให้ครอบคลุมทัง้ ในสถานทีท่ ำ� งาน ตลาดการจ้างงาน และสังคม
ไปพร้อม ๆ กับการส่งเสริมแนวทางแบบองค์รวมและอิงสิทธิซงึ่ มีระบุไว้ในหลักการเสริมสร้างศักยภาพ
และพลังของผู้หญิง (Women’s Empowerment Principles)
6. การบูรณาการ SDGs
แม้กระทั่งก่อนเกิดโรคระบาดใหญ่ โลกก็ไม่ได้อยู่บนเส้นทางที่จะสามารถบรรลุ SDGs ได้ภายในปี
2030 และในเวลาเพียงไม่นาน การระบาดใหญ่ของโควิด 19 ก็ได้จุดระเบิดให้กับวิกฤตที่ไม่เคย
เกิดขึ้นมาก่อน ท�ำให้ความคืบหน้าของ SDGs ต้องเผชิญกับอุปสรรคเพิ่มขึ้น และส่งผลกระทบต่อ
ประชากรทีเ่ ปราะบางทีส่ ดุ ในโลก และแม้วา่ ขณะนีร้ ะดับการรับรู้ SDGs ทัว่ โลกจะสูงทีส่ ดุ เท่าทีเ่ คยมีมา
แต่มีบริษัทเพียงไม่กี่แห่งที่ระบุว่าได้วางเรื่องความยั่งยืนและ SDGs เป็นศูนย์กลางของกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจ หากเราต้องการเปลี่ยนแปลงวิถีของโลก องค์กรธุรกิจทุกแห่งต้องมีปณิธานที่จะพัฒนากลยุทธ์
และเป้าหมายทางธุรกิจเพื่อขับเคลื่อน SDGs ผ่านการด�ำเนินธุรกิจหลักของตน
7. ธรรมาภิบาลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลล่าสุดจาก Edelman Trust Barometer พบว่าธุรกิจต่าง ๆ ก�ำลังเผชิญแรงกดดันที่เพิ่มขึ้น
ในการขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลงทางสังคม โดยร้อยละ 86 ของผูต้ อบแบบสอบถามคาดหวังว่า CEO
ขององค์กรธุรกิจจะ “พูดถึงประเด็นทางสังคม” ธรรมาภิบาลเพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นกรอบการ
ท�ำงานส�ำหรับธุรกิจต่าง ๆ ในการตอบรับกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านการท�ำงาน
ทีก่ ว้างขึน้ ในส่วนของธรรมาภิบาลหรือ “G” ใน ESG (แนวทางด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล)
การท�ำเช่นนีจ้ ะช่วยให้ธรุ กิจมีแรงบันดาลใจในการแสดงความรับผิดชอบ การเปิดกว้าง ความสมบูรณ์
ถูกต้อง และความโปร่งใสที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสถาบันภาครัฐและเอกชน
การท�ำงานในเจ็ดด้านนี้ เราจะส่งเสริมบริษัทที่เข้าร่วม UN Global Compact ให้สร้างผลกระทบเชิงบวก
ด้วยการ:
▪▪ เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมลงมือ (Collective Action) ในการต่อต้านการทุจริตและดำ�เนินโครงการ
ตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการทุจริต (anti-corruption compliance programmes)
▪▪ กำ�หนดเป้าหมายทีส่ อดคล้องกับภารกิจ 1.5 องศา และ/หรือ ภารกิจการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์
(Net Zero) ที่ผ่านการรับรองจากโครงการ Science Based Targets Initiative (SBTi)
▪▪ มีกระบวนการในการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence)
อย่างต่อเนื่อง
▪▪ ประยุกต์หลักการด้านแรงงานของ UN Global Compact เข้ากับทุกแง่มุมของการดำ�เนินธุรกิจเพื่อ
จัดหาและส่งเสริมงานที่มีคุณค่าสำ�หรับพนักงานทุกคนในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท
▪▪ กำ�หนดเป้าหมาย และนโยบายและโครงการที่สอดคล้องกัน เพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงได้มีบทบาท
ในฐานะผู้นำ�และมีสิทธิมีเสียงมากขึ้น
▪▪ พัฒนากลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจที่ทะเยอทะยานมากขึ้นเพื่อก้าวไปสู่ SDGs
▪▪ ใช้แนวทางด้านธรรมาภิบาล (G ใน ESG) ที่กว้างขึ้น ผ่านการยกระดับความรับผิดชอบ ความเปิดกว้าง
ความสมบูรณ์ถูกต้อง และความโปร่งใสทั้งภายในและภายนอกองค์กร

งานของเรา
แนวร่วม
พันธมิตรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขยายการด�ำเนินงานสู่ปณิธาน
อาณัติด้านน�้ำส�ำหรับผู้บริหาร (CEO Water Mandate)
CEO Water Mandate ช่วยยกระดับการจัดการน�้ำผ่านแพลตฟอร์มส�ำหรับผู้น�ำธุรกิจ
และผูท้ ตี่ อ้ งการเรียนรู้ บริษทั กว่า 200 แห่งทีส่ นับสนุนแพลตฟอร์มนีไ้ ด้ระบุความเสีย่ ง
ด้านน�ำ้ ทีส่ ำ� คัญต่อธุรกิจของตนและท�ำการลดความเสีย่ งดังกล่าว คว้าโอกาสทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการจัดการน�ำ้ และมีสว่ นร่วมในการสร้างความมัน่ คงทางน�ำ้ และเป้าหมายการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืน โครงการ The Water Resilience Coalition เป็นหนึง่ ในโครงการริเริม่ ทีส่ ำ� คัญ
ของแพลตฟอร์มนี้และมีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้ภาวะขาดแคลนน�้ำในระดับโลก
กลายเป็นวาระส�ำคัญอันดับต้น ๆ ขององค์กรธุรกิจ และเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำจืด
ของโลกผ่านการเป็นผูน้ ำ� ของ CEO การด�ำเนินการทีร่ ว่ มขับเคลือ่ นโดยภาคอุตสาหกรรม
เพื่อแก้ปัญหาลุ่มน�้ำที่แล้งน�้ำ และการบรรลุปณิธานที่วัดผลได้จริงเชิงปริมาณ
ceowatermandate.org/resilience/

คณะท�ำงาน CFO เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (CFO Taskforce for the
SDGs)
เป้าหมายของ CFO Taskforce for the SDGs คือการสร้างความหมายใหม่ให้กับ
บทบาทของประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) ในฐานะผู้ออกแบบแนวทาง
การสร้างมูลค่าทีย่ งั่ ยืนในระยะยาว ผ่านการสร้างความตระหนักรูถ้ งึ ผลกระทบเชิงบวก
ที่ฝ่ายการเงินขององค์กรสามารถสร้างได้ในตลาดการเงิน เศรษฐกิจโลกและสังคม
โดยรวม คณะท�ำงานนี้ยังมุ่งหวังที่จะสร้างตลาดการเงินและการลงทุนด้าน SDG ของ
องค์กรทีม่ คี วามหลากหลายและโปร่งใสเพียงพอส�ำหรับการผันเงินนับล้านล้านดอลลาร์
สูภ่ าคเอกชนเพือ่ ผลักดันเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนอย่างมีประสิทธิภาพ คณะท�ำงาน
ได้จดั ท�ำแพลตฟอร์มส�ำหรับ CFO ขององค์กรต่าง ๆ ให้มาร่วมแบ่งปันและพัฒนาแนวคิด
และให้ค�ำแนะน�ำเพื่อปลดล็อกแหล่งทุนภาคเอกชน และสร้างตลาดส�ำหรับการลงทุน
SDG กระแสหลัก คณะท�ำงานประกอบด้วยสมาชิก 60 คน และตั้งเป้าที่จะมีจ�ำนวน
สมาชิกถึง 1,000 คนภายในปี 2023
cfotaskforce.org/

แนวร่วมเพื่อการพิทักษ์มหาสมุทร (Ocean Stewardship Coalition)
แนวร่วมเพือ่ การพิทกั ษ์มหาสมุทรร่วมประชุมกับรัฐบาล ภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน
สถาบันการศึกษา และพันธมิตรของสหประชาชาติ และจัดเวทีหารือที่ส�ำคัญเพื่อสร้าง
ความร่วมมือข้ามภาคส่วนในการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานและระบุแนวทางทีอ่ ตุ สาหกรรม
เกี่ยวกับมหาสมุทรจะสามารถปฏิบัติได้เพื่อให้เป็นไปตามความตกลงปารีสและ SDGs
ทั้ง 17 ข้อ แนวร่วมนี้ยังส่งเสริมแนวทางด�ำเนินธุรกิจทางทะเลที่ยั่งยืนโดยยึดหลักการ
มหาสมุทรที่ยั่งยืน (Sustainable Ocean Principles) ขยายการมีส่วนร่วมในตลาด
เกิดใหม่และรัฐก�ำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก (SIDs) แนวร่วมนี้เป็นโครงการริเริ่ม
ของ UN Global Compact ที่มุ่งเป็นกระบอกเสียงให้ชุมชนธุรกิจในการเข้าสู่
กระบวนการของสหประชาติซึ่งรวมถึง การประชุมมหาสมุทรแห่งสหประชาชาติ
(UN Ocean Conference) และการประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UN Climate Change Conference - COP)
unglobalcompact.org/take-action/ocean

โครงการเป้าหมายที่อิงวิทยาศาสตร์ (Science Based Targets initiative)
โครงการเป้าหมายทีอ่ งิ วิทยาศาสตร์ (SBTi) มุง่ ขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานด้านสภาพอากาศ
ในภาคเอกชน โดยช่วยให้บริษทั ต่าง ๆ สามารถก�ำหนดเป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์
ในการลดการปล่อยมลพิษ โครงการ SBTi เป็นความร่วมมือระหว่าง องค์กร Carbon
Disclosure Project (CDP), UN Global Compact, สถาบัน World Resources
Institute (WRI) และกองทุน World Wide Fund for Nature (WWF)
sciencebasedtargets.org/about-us
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การเข้าร่วม
ท�ำไมต้องเข้าร่วม UN Global Compact และคุณจะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง
UN Global Compact และ Global Compact Network Thailand จะช่วยให้คุณค้นพบทางลัดฝ่าความซับซ้อนต่าง ๆ ผ่านการเชื่อมต่อ เรียนรู้ เป็นผู้น�ำ และสื่อสาร ไม่ว่าองค์กร
ของคุณจะมีขนาดใด อยู่ในภาคส่วนหรือภูมิภาคไหน ทุกบริษัทสามารถมีส่วนร่วมได้ และไม่ว่าคุณจะอยู่ ณ จุดใดบนเส้นทางแห่งความยั่งยืน คุณจะได้พบกับแหล่งข้อมูลที่จ�ำเป็น
เพื่อช่วยให้คุณขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว
เชื่อมต่อ

เรียนรู้

เป็นผู้น�ำ

สื่อสาร

เชื่ อ มต่ อ กั บ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญและองค์ ก รต่ า ง ๆ ใน เพิม่ ความรูแ้ ละทักษะในการสร้างความคืบหน้าและ แสดงความเป็นผู้น�ำและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น สร้ า งความไว้ ว างใจและความน่ า เชื่ อ ถื อ ผ่ า น
อุตสาหกรรม และสหประชาชาติทงั้ ในระดับโลกและ ผลกระทบเชิงบวก
โน้มน้าวและเป็นกระบอกเสียงให้เกิดการเปลีย่ นแปลง การสื่ อ สารความคื บ หน้ า ที่ วั ด ผลได้ สู ่ เ ป้ า หมาย
ระดับประเทศ
และสร้างผลกระทบที่ส�ำคัญ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
▪▪ คู่มือแนะนำ�และเครื่องมือ : เข้าถึงทรัพยากร
▪▪ กิจกรรมและการประชุม : เข้าร่วมงานและ
ที่คุณต้องการที่ห้องสมุด (Library) ของ UN ▪▪ Think Labs : ช่วยส่งเสริมการเป็นผู้นำ�ทาง ▪▪ รายงานความคืบหน้า (Communication on
การประชุมระดับโลก ระดับภูมิภาคและระดับ
Global Compact เพื่อก้าวต่อไปบนเส้นทาง
ความคิ ด ของ UN Global Compact ใน
Progress - CoP) เป็นการเปิดเผยข้อมูลประจำ�ปี
ประเทศ :
สู่ ค วามยั่ ง ยื น คุ ณ จะได้ พ บกั บ คู่ มื อ แนะนำ�
ประเด็นสำ�คัญด้านความยัง่ ยืนและการยกระดับ
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับความคืบหน้าใน
• UN Global Compact Leaders Summit
ชุดเครือ่ งมือ และแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ เราสามารถ
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง Think Labs จะ
การดำ�เนินการตามหลักสากล 10 ประการของ
• Uniting Business LIVE
ช่วยให้คณ
ุ ลงมือ ทุม่ เท ประเมิน ระบุ ดำ�เนินการ
ช่วยออกแบบความคิดของเรา รวบรวมแนวทาง
UN Global Compact ในด้านสิทธิมนุษยชน
• GCNT Forum
วัดผล และสื่อสารกลยุทธ์ความยั่งยืนของคุณ
ปฏิบัติที่ดีที่สุด และพัฒนาความรู้ คู่มือแนะนำ�
แรงงาน สิง่ แวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต
• Target Gender Equality LIVE
และเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการ
และในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
▪▪ การฝึกอบรม : เข้าร่วม UN Global Academy
• ASEAN Annual Forum
ปัญหาในวาระเร่งด่วน
ในระดั บ ที่ก ว้ า งขึ้น CoP ฉบั บ ใหม่ จ ะทำ�ให้
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถของคุณ
บริษทั ต่าง ๆ มีสว่ นช่วยสร้างความยัง่ ยืนได้ดขี น้ึ
ด้ ว ยการเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ การดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ ทั้ ง ▪▪ การสนับสนุนเชิงนโยบาย : ยกระดับปณิธาน
และแบ่งปันความคืบหน้าในการขับเคลือ่ นหลัก
ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง ไม่ว่าบริษัทของคุณจะมี
ในการกำ�หนดนโยบายและในอุตสาหกรรมทุก
สากล 10 ประการ เพิม่ ความรับผิดชอบ และ
บทบาทใด หรืออยู่ ณ จุดใดบนเส้นทางของ
ภาคส่วนเพือ่ ดำ�เนินการในวาระทีเ่ ป็นเป้าหมาย
สร้างคลังข้อมูลระดับโลกด้านความยั่งยืนของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน คุณก็สามารถเข้าถึงการฝึก
ขององค์กร กิจกรรมการสนับสนุนเชิงนโยบาย
บริษทั ทีเ่ ปรียบเทียบได้และเปิดเผยต่อสาธารณะ
อบรม master class หลักสูตร e-learning และ
ของเราช่วยเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ซึ่งองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกจะต้องส่ง CoP
influencer series
กำ�หนดนโยบายอย่างเหมาะสม
ฉบับใหม่ผา่ นเว็บไซต์ Global Compact
▪▪ กลุ่มการเรียน Peer Learning : ร่วมเป็น ▪▪ แคมเปญ Call to Action : มาร่วมกับเรา
▪▪ ใช้ประโยชน์จากฟังก์ชน
ั Participant Profile
ส่วนหนึ่งของชุมชนการเรียนรู้ของเราที่จะเปิด
ในการเรียกร้องให้ภาคธุรกิจสนับสนุนนโยบาย
เพื่อเผยแพร่ CoP ของบริษัทและความมุ่งมั่น
โอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมได้เชือ่ มต่อ แบ่งปัน และเรียนรู้
อย่างเปิดเผยต่อสาธารณะหรือเข้าร่วมแคมเปญ
สู่ความยั่งยืน
ซึ่ ง กั น และกั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทั้ ง ในระดั บ โลก
ที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและ
ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
ระดับประเทศ
▪▪ ได้รับรางวัลจากผลงานที่คุณทำ� ผ่าน
Recognition Programmes
▪▪ Accelerators : โปรแกรม Accelerators ▪▪ โอกาสในการแสดงความเป็นผู้นำ�ที่เด็ดเดี่ยว
จะดำ�เนินการโดยเครือข่ายท้องถิน่ ของ Global
ผ่านแพลตฟอร์มระดับประเทศและระดับโลก ▪▪ เผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของคุณผ่าน
Compact ซึง่ ได้รบั การออกแบบมาเพือ่ ช่วยให้
เว็บไซต์และนิตยสารของ GCNT
กลุม่ บริษทั ดำ�เนินการตามเป้าหมายเฉพาะด้าน
ในช่วงเวลาที่กำ�หนดในระดับประเทศได้

6

เหตุผลทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
การวิเคราะห์ meta-analysis จากการศึกษาเชิงวิชาการ 200 เรื่อง โดยบริษัท Arabesque และมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด

การด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่ดี ส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายด้านเงินทุนลดลง

50%

ประสิทธิภาพการด�ำเนินธุรกิจดีขึ้น

ราคาหุ้นดีขึ้น

88%

80%

อัตราตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) 7 %

ในช่วงโควิด 19 บริษัทที่มีคะแนน ESG สูงกว่า จะมีผลประกอบการธุรกิจที่ดีกว่าบริษัทคู่แข่ง 50% (Bloomberg)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่าง ๆ ให้ความส�ำคัญกับผลการด�ำเนินงานด้าน ESG ของบริษัทมากขึ้น

99%
ของ CEO จากบริษัทที่มีรายได้ต่อปี
มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
เชื่อว่าความยั่งยืนคือตัวแปรส�ำคัญ
ต่อความส�ำเร็จของธุรกิจในอนาคต

ผู้บริโภค

83%

ของผู้บริโภคคิดว่าบริษัทต่าง ๆ
ควรก�ำหนดแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
ส�ำหรับ ESG อย่างจริงจัง

พนักงาน

25%

ของบริษัทที่ได้รับ
การจัดอันดับว่าเป็นที่นิยมที่สุด
ส�ำหรับคนรุ่นใหม่
มีผลงานด้าน ESG ที่ดีกว่า

นักลงทุน

88%

ของนักลงทุนเชื่อว่าบริษัท
ที่ให้ความส�ำคัญกับ ESG
จะมีโอกาสที่ดีกว่าในการ
สร้างผลตอบแทนระยะยาว
เมื่อเทียบกับบริษัทที่ไม่ให้
ความส�ำคัญด้านนี้

ที่มา : PwC Consumer Intelligence Series วันที่ 2 มิถุนายน 2021 | การส�ำรวจ EY 2020 Climate and Institutional Investors Survey |
การศึกษาโดย Marsh & McClennan ESG as a Workplace Strategy ปี 2020
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มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ส�ำคัญ
และร่วมมือกันเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและเท่าเทียมส�ำหรับทุกคน
3 ขั้นตอนเพื่อเข้าร่วมกับเรา

ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 3

คู่มือการสมัคร

จดหมายแสดงความมุ่งมั่น
(Letter of Commitment)
(จากผู้บริหารสูงสุด
และการสนับสนุนจาก
คณะกรรมการบริษัท)

ใบสมัครออนไลน์

ศึกษา

เตรียม

กรอก

สแกนตรงนี้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเราได้ที่ : info@globalcompact-th.com, โทร 02-051-9404
สมาชิกจะต้องช�ำระค่าสมาชิกรายปี (Annual Contribution) โดยพิจารณาจากรายได้ต่อปีขององค์กร
การเข้าเป็นสมาชิกอาจมีค่าธรรมเนียมนอกเหนือจากอัตราค่าสมาชิกรายปี
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หลักสากล 10 ประการของ UN GLOBAL COMPACT

สิทธิมนุษยชน

แรงงาน

สิ่งแวดล้อม

การต่อต้านการทุจริต

1.

3.

7.

10.

ธุรกิจควรสนับสนุนและ
เคารพการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ซึ่งเป็นหลักสากล

ธุรกิจควรธ�ำรงไว้ซึ่งเสรีภาพ
ในการรวมกลุ่ม และเคารพสิทธิในการ
เจรจาต่อรองร่วมกันอย่างจริงใจ

ธุรกิจควรสนับสนุนแนวทางเชิงป้องกัน
เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจควรต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
รวมถึงการรีดไถ และการให้สินบน

2.

4.

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
การท�ำธุรกิจนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน

ยุติการใช้แรงงานบังคับและ
แรงงานที่ใช้การบังคับทุกรูปแบบ

ด�ำเนินโครงการริเริ่มเพื่อส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

5.

ยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง

8.

9.

ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6.

ขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน
และการประกอบอาชีพ

United Nations
Global Compact

เกี่ยวกับ UN Global Compact
UN Global Compact เป็นความคิดริเริ่มของเลขาธิการสหประชาชาติที่เรียกร้องให้บริษัททุกแห่งด�ำเนินงานและวางยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับหลักสากล 10 ประการ
ในด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต ความมุ่งหมายของเราคือการเร่งและขยายผลกระทบเชิงบวกของธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลก
โดยยึดหลักสากล 10 ประการและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการร่วมมือของบริษัทที่มีความรับผิดชอบและระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้วยบริษัทมากกว่า 14,000 แห่ง และองค์กรที่ไม่ใช่ธุรกิจกว่า 3,800 แห่ง จาก 160 ประเทศ และเครือข่ายท้องถิ่น 69 แห่ง UN Global Compact
คือโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืนในระดับองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในโลก One Global Compact คือข้อตกลงระดับโลกหนึ่งเดียวที่จะสร้างผลกระทบในประเด็นที่ส�ำคัญ
หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดตาม @globalcompact ทางสื่อสังคมออนไลน์และเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ unglobalcompact.org

