ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า
วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2564
คอลัมน์หมุนตามทุน : ‘ซีพี’..ก้าวขึ้นผู้นำ‘องค์กรยั่งยืน’เวทีโลก
ความยั ่ ง ยื น โลก หลั ง สหประชาชาติ ป ระกาศ
รายชื ่ อองค์ กรผู ้น ำความยั่ งยื นระดั บโลกจากทุกทวีป
รวม 37 องค์ ก ร โดยในเอเชี ย มีเ พี ย ง 3 ประเทศที่ติด
ระดับผู้นำ คือ ไทย ญี่ปุ่น และจีน ซึ่งเครือเจริญโภค
ภัณฑ์ (ซีพี) เป็นองค์กรไทย 1 ใน 37 องค์กรผู้นำด้าน
ความยั่งยืนโลกด้วย โดย “ซีพี” ติดอันดับผู้นำองค์กรยั่งยืนระดับโลก UNGC ระดับ LEAD ชู
จุดเด่นขับเคลื่อ นนโยบายความยั่ งยืน สู ่ก ารปฏิ บัต ิ และความเป็นผู้น ำการเปลี ่ย นแปลงด้ า น
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัดเปิดเผย
ว่า ในฐานะบริษัทไทยเครือเจริญโภคภัณฑ์มีความภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น Global Compact
Lead จากสหประชาชาติ ตอกย้ำให้เห็น ถึงความมุ่งมั่นในการประกอบธุ รกิจภายใต้ห ลั ก การ
พัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทิศทางและเป้าหมายความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์สู่ปี 2573 ยังมี
ความท้าทายที่เด่นชัดและเป็นปัญหาใหญ่ของโลกคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะปัญหาโลกร้อน ปัญหาเรื่องมลภาวะทั้งในอากาศ ในน้ำและบน
ดิน ถือเป็นวาระใหญ่ของโลกที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ไม่อาจนิ่งนอนใจได้ และในวาระที่เครือเจริญ
โภคภัณฑ์จะก้าวสู่ศตวรรษใหม่ของการดำเนินธุรกิจ จึงได้ตั้งเป้าหมายความยั่งยืนที่สำคัญและ
ยิ่งใหญ่ คือการมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ โดยจะรวมพลังทุก
กลุ่มธุรกิจในเครือฯและใช้นวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่กำหนด
“เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ มี ค วามมุ ่ ง มั ่ น ที ่ จ ะร่ ว มมื อ กั บ UN Global Compact เพื ่ อ ไปสู่
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติหรือ UN Sustainable Development Goals เรา
มุ่งมั่นที่จะทำให้ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของเรา มีความโปร่งใสสูงสุด” ซีอีโอเครือซีพีกล่าว
ปัจจุบันเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ผ่านเส้นทางสู่เป้าหมายความยั่งยืนระยะที่ 1 มาแล้ว และ
กำลังมุ่งสู่เป้าหมายความยั่งยืนระยะต่อไปในปี 2573 การที่องค์กรได้รับการยกย่องให้เป็นสมาชิก
Global Compact LEAD กล่าวได้ว่าเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเครือเจริญโภค
ภัณฑ์ที่มีต่อข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) และหลักการทั้ง
10 ประการ รวมถึงการทำงานเชิงรุกด้านความยั่งยืนและผลักดันวาระสำคัญต่างๆ อาทิ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมควาหลากหลายทางชีวภาพ ดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่
ดี รวมถึงการสร้างงาน
เครือซีพี ถือเป็นองค์กรที่มีการนำหลักสากล 10 ประการของ UN Global Compact มา
บูรณาการในกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยมีการจัดทำยุทธศาสตร์ความยั่งยืน
เป้าหมาย นโยบายและแนวปฏิบัติ ที่ครอบคลุมด้านสิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน การปกป้อง
สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต ภายใต้ค่านิยม 3 ประโยชน์ และกรอบการดำเนินงาน 3

ด้านของเครือฯ อันได้แ ก่ Heart-Living Right, Health-Living Well และ Home-Living Together
และมีกระบวนการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและ
รายงานผลผ่านรายงานความยั่งยืนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ตามมาตรฐาน GRI และเกณฑ์การจัดทำ
รายงานเพื ่ อ สื ่ อ สารความคื บ หน้ า ของ UN Global Compact ในระดั บ สู ง สุ ด (Advanced
Communication on Progress :CoP) เป็นประจำทุกปี โดยนำเอาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสหประชาชาติทั้ง 17 ประการ มาประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์และเป้าหมายความยั่งยืนของ
เครื อ เจริญ โภคภัณ ฑ์ ส ู ่ป ี 2030 โดยมี เ ป้ า หมายที ่ส ำคั ญ ได้ แ ก่ การเป็ น องค์ ก รที ่ มี การปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) (SDG 13) การลดขยะอาหารและของเสียที่ถูกนำไป
ฝังกลบเป็นศูนย์ และบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ทั้งหมดสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ใช้ซ้ำ หรือย่อย
สลายได้(SDG 12) การส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้รับการสนับสนุนโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นจำนวน 50 ล้านคน (SDG 4) เป็นต้น
จุดเด่นอีกประการหนึ่งที่เครือซีพีได้รับการจัดอันดับให้เป็น LEAD คือ การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับทุกภาคส่วน ยกตัวอย่ างเช่น(1) การเข้าร่วมโครงการ
Caring for Climate, Race to Zero และ Business Ambition for 1.5oC เพื่อร่วมแก้ป ัญ หาการ
เปลี ่ ย นแปลงสภาพภู ม ิ อ ากาศ (2) การร่ ว มเป็ น ภาคี ส มาชิ ก ของWorld Business Council for
Sustainable Development (WBCSD) เพื ่ อ ขั บ เคลื ่ อ นการพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น (3) การเป็ น หนึ ่ ง ใน
องค์กรร่วมก่อตั้ง Global Compact Network Thailand (4) การเข้าร่วมโครงการ Decent Work
in Global Supply Chains (5) การร่ ว มปฏิร ู ปการศึก ษาของประเทศผ่ านโครงการสานอนาคต
การศึกษา CONNEXT ED
กระบองเพชร
‘วราวุธ’ถกผ่านออนไลน์ ชูลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กล่าวปาฐกถาพิเศษ “ยุทธศาสตร์ไทยลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก” ผ่านการสัมมนาออนไลน์ GO GREEN เม
กะเทรนด์ เ พื ่ อ โลกสี เ ขี ย ว ว่ า การเปลี ่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทำให้เกิด
ภัยพิบัติธรรมชาติหลากหลายรูปแบบทั่วโลก จากรายงาน
พิเศษว่าด้วยภาวะโลกร้อน 1.5°C ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (International Panel on Climate Change : IPCC) ระบุ หากอุณหภูมิเพิ ่ ม ขึ้ น
เพียง 2 องศาเซลเซียส จะทำให้น้ำท่วมขึ้นอีก 170% ประชาชนทั่วโลกจะได้รับผลกระทบจากน้ำ
ทะเลที่ยกระดับสูงขึ้นใน ค.ศ.2100 ตลอดจนWorld Economic Forum ยังได้จัดให้ปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความล้มเหลวของโลกในการแก้ไขปัญหา เป็นความเสี่ยงใน
ลำดับต้นๆ ของโลกอีกด้วย
นายวราวุธกล่าวต่อว่า ไทยมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิ ดเป็น 1% ของทั้งโลก คิด
เป็ น 354 ล้ า นตั น คาร์ บ อนไดออกไซด์ เ ที ย บเท่ า ในเวที ก ารประชุ ม รั ฐ ภาคี ก รอบอนุ ส ั ญ ญา
สหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ (UNCCC) ที่จัดการ

ประชุม COP26 เพื่อควบคุมการเพิ่มอุณหภูมิของโลกไม่เกิน 2 องศา หรือข้อตกลงปารีส โดยไทย
ร่วมมือดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย จากเดิมตั้งเป้าก่อนปี ค.ศ.2020จะลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลง7-20% ของภาวะปกติ ปรากฏว่าสามารถลดได้ 65 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า คิดเป็น 17% หรือลดลงได้มากกว่าเป้าหมายขั้นต่ำถึงสองเท่ากว่า และเป้าหมายระยะ
ถัดไป คือต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลงให้ได้ 20-25%ภายในปี ค.ศ. 2073
ทั้งนี้ ในที่ประชุม COP26 ที่เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร ประเทศไทยจะประกาศ
เป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกตามแผนที่ไ ด้วางไว้ ซึ่งในเวที COP26 ท้าทายให้ทุกชาติประกาศ
เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ประเทศใหญ่ๆ ได้พัฒนาแล้ว และทยอยประกาศ
เป้าหมาย เป็นแรงกดดันต่อทุกประเทศ ที่ต้องใส่ใจ อาทิ การนำเข้าส่งออกสินค้าผ่านประเทศ
ต่างๆ ต้องมีรายงานกำกับ ด้ วยว่ ากระบวนการผลิต ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นอย่ างไร ซึ่ง
สหภาพยุโ รป (EU) บังคับใช้แล้วสำหรับกลุ่มสินค้าซีเมนต์ ปุ๋ย เหล็ก เหล็กกล้า เป็นต้น โดย
ข้อกำหนดนี้จะถูก นำไปใช้ม ากขึ ้น เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ ำ โดยกระทรวงฯได้ ประสานทุ ก
หน่วยงาน จัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อรองรับการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ ทั้งในสาขาพลังงาน
ขนส่ง อุตสาหกรรมการผลิต การเกษตร และป่าไม้ อีกทั้งต้องขอความร่วมมือร่วมใจจากทุกคน
ในการเรียนรู้ ตื่นตัว และขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อส่งต่อโลกที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์
ให้ลูกหลาน

