9 ธุรกิจชน
ั ้ นําเปิ ดตัวโครงการริเริ่มใหม หวังเรง
บรรลุเป าหมายลดการปลอยคารบอนสุทธิเป็ นศูนย
ใหเร็วขน
ึ้
โครงการดังกลาวมีเป าหมายเพื่อสรางแบบอยางที่ดี ซึ่งจะเขามากําหนดทิศทางใหธุรกิจอ่ น
ื  ๆ ปฏิบัติตาม
กลุมผูนําบริษท
ั  9 แหงไดประกาศจัดตงั ้ โครงการริเริ่มใหม เพื่อเรงใหเกิดเศรษฐกิจโลกที่มีการปลอยคารบอนสุทธิ
เป็ นศูนย โครงการริเริ่มดังกลาวมีช่ อ
ื วา Transform to Net Zero โดยมีเป าหมายเพื่อพัฒนาและสงมอบงานวิจัย
คําแนะนํา และแผนแมบทที่นําไปปฏิบัติไดจริง เพื่อใหธุรกิจทุกแหงบรรลุเป าหมายการปลอยคารบอนเป็ นศูนยได
สําเร็จ
โครงการริเริ่มใหมนี้นําโดยสมาชิกผูกอตงั ้ อยาง A.P. Moller – Maersk, Danone, Mercedes-Benz AG,
Microsoft Corp., Natura &Co, NIKE, Inc., Starbucks, Unilever และ Wipro รวมถึงกองทุน
Environmental Defense Fund (EDF) โดยไดรับการสนับสนุนจาก BSR ซึ่งจะทําหน าที่เป็ นเลขาธิการใหกับโครง
การนี้
โครงการ Transform to Net Zero จะใหความสําคัญกับการสงเสริมการพลิกโฉมธุรกิจที่จําเป็ นสูการบรรลุเป าหมาย
การปลอยคารบอนสุทธิเป็ นศูนยภายในปี 2050 นอกเหนือไปจากการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงใหกวางข้ น
ึ  โดยมี
จุดโฟกัสอยูที่นโยบาย นวัตกรรม และการเงิน เพื่อมอบผลลัพธที่ใชงานไดจริงแกทุกฝายแมจะมีบริษท
ั รายอ่ น
ื  ๆ เขา
รวมเพิ่มเติม ภายใตการกําหนดเป าหมายที่จะบรรลุผลลัพธการดําเนินงานใหไดภายในปี 2025
โครงการริเริ่มนี้จะดําเนินงานตามหลักการดังตอไปนี้:
1. มุงสรางนวัตกรรมพลิกวงการ: ดําเนินงานตามพันธสัญญาของสมาชิกแตละราย และนําสิ่งนัน
้ ไปปฏิบัติจริง ไมวา
จะในเรื่องกลยุทธองคกร บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ การเงินและการดําเนินงาน การบริหารจัดการความ
เสี่ยง การจัดซ้ อ
ื  นวัตกรรมและการวิจัยและพัฒนา การตลาด และกิจการสาธารณะ
2. นํ าโดยหลักวิทยาศาสตร ขอมูลและกลวิธีจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด: มุงใชแนวทางที่เป็ นมาตรฐานเพื่อบรรลุหลัก
การทางวิทยาศาสตรที่ดีที่สุดซ่ งึ จําเป็ นตอการควบคุมอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิโลกไมใหเกิน 1.5 องศาเซลเซียส พ
รอมยกระดับคุณภาพและความพรอมของการวิจัย ขอมูล และเครื่องมือสําหรับทุกคน และสรางผลตอบแทนสูงสุด
ตอสภาพอากาศจากการลงทุน

3. ใชประโยชนจากโครงการที่ดําเนินอยู: มุงสงเสริมความรวมมืออยางเปิ ดกวางรวมกับโครงการลดการปลอย
คารบอนสุทธิเป็ นศูนยที่มีอยูเดิม (โครงการตามที่เขารวม สนับสนุน เป็ นภาคสวน และในแงระเบียบวิธี) เพื่อใช
ประโยชนจากการดําเนินงานที่มีอยูและยกระดับการพลิกโฉมธุรกิจสูการลดการปลดปลอยคารบอนสุทธิเป็ นศูนย
4. บรรษัทภิบาลและควบคุมดูแลอยางเขมแข็ง: ที่ระดับสูงสุดขององคกร โครงการบรรษัทภิบาลและการควบคุม
ดูแลจะผนึกกําลังสูการบรรลุเป าหมายปลอยคารบอนสุทธิเป็ นศูนย ไมวาจะดวยการพัฒนาผลิตภัณฑที่เป็ น
นวัตกรรม บริการ และโมเดลธุรกิจ
5. มุงลดและกําจัดการปลอยคารบอนทว
ั ่ ทงั ้ องคกร: การปลอยคารบอนสุทธิเป็ นศูนยอาศัยการลดการปลอยคารบอน
ทัว
่ ทงั ้ หวงโซมูลคา ซึ่งรวมถึงผลกระทบจากผลิตภัณฑและบริการ ตลอดจนหวงโซอุปทานทงั ้ หมด การปลอย
คารบอนสุทธิเป็ นศูนยกําหนดใหเราตองลดการปลอยกาซเรือนกระจก (GHG) ตามวิทยาการลาสุด และเพิ่มขีดความ
สามารถของเราในการกําจัด GHG ในอนาคตอันใกล เพื่อกรุยทางใหบริษท
ั ตาง ๆ และทงั ้ โลก รวมบรรลุการปลอย
คารบอนสุทธิเป็ นศูนยภายในปี 2050 เพื่อรักษาเสถียรภาพของสภาพอากาศ โดยจะมีการบูรณาการกระบวนการสง
เสริมสภาพอากาศหลากหลายรูปแบบเพื่อบรรลุเป าหมายนี้
6. การลงทุนเพื่อสรางสรรคนวัตกรรม: มุงมน
ั ่ ตงั ้ ใจลงทุนและเรงการคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อยกระดับสูการ
ปลอยคารบอนสุทธิเป็ นศูนย รวมถึงการจับมือเป็ นพันธมิตรกับภาคสวนอ่ น
ื ๆ
7. รวมกําหนดนโยบาย: ยกระดับนโยบายสาธารณะที่กอใหเกิดความกาวหน าและเรงใหบรรลุเป าหมายการปลอย
คารบอนสุทธิเป็ นศูนยไดเร็วข้ น
ึ  พรอมประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ เชน สมาคมการคา เพื่อบรรลุเป าหมายนี้
8. ความโปรงใสและความรับผิดชอบ: รายงานและเปิ ดเผยขอมูลความคืบหน าในเรื่องการยกระดับสูการปลอย
คารบอนสุทธิเป็ นศูนยตอผูมีสวนไดเสียรายสําคัญ ทัง้ นักลงทุน ลูกคา ผูบริโภค รวมถึงฝายกํากับดูแลหากจําเป็ น พ
รอมแบงปันขอมูลขาวสารเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อยกระดับสูการปลอยคารบอนสุทธิเป็ นศูนยรวมกับผูมีสวนไดเสีย
ทุกคน
9. การเปลี่ยนผานอยางเหมาะสมและยงั ่ ยืน: เรารูวากลุมคนชายขอบและชุมชนผูมีรายไดนอยตองเผชิญผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรุนแรงที่สุด ดังนัน
้  เราจะชวยสรางเงื่อนไขที่จําเป็ นเพื่อแกปัญหาสภาพภูมิ
อากาศอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และยงั ่ ยืนสําหรับประชาชนทุกเพศ เชื้อชาติ และทุกระดับ
ความคิดเห็นจากบริษท
ั ตาง ๆ :
A.P. Moller – Maersk
S?ren Skou ซีอีโอของ A.P. Moller – Maersk กลาววา “A.P. Moller – Maersk มุงมน
ั ่ ตออนาคตของการขนสง
และโลจิสติกสแบบไมปลดปลอยคารบอน และเพื่อทําตามเป าหมายในความตกลงปารีส เมื่อปี 2018 เราไดประกาศ
เป าหมายที่จะลดการปลอยคารบอนไดออกไซดลงเหลือศูนยภายในปี 2050 นับแตนัน
้  เราก็ใชมาตรการที่จริงจัง

หลายอยางเพื่อลดการปลอยคารบอนในอุตสาหกรรม เราตระหนักดีวาเป าหมายโดยรวมของความพยายามไมให
อุณหภูมิโลกเพิ่มเกินกวา 1.5 องศาเซลเซียสนัน
้  จะสําเร็จไดตองอาศัยความรวมมืออยางแข็งขันจากทุกภาคสวน
และธุรกิจ เราจึงมีความยินดีที่ไดรวมมือกับ Microsoft และบริษท
ั ระดับโลกรายอ่ น
ื  ๆ ในโครงการริเริ่ม
“Transform to Net Zero” นี้
BSR
Aron Cramer ประธานและซีอีโอของ BSR กลาววา “ในชวงสิบปีที่ผานมา ธุรกิจมากมายมุงมน
ั ่ ทําตามเป าหมาย
การลดการปลอยคารบอนสุทธิเป็ นศูนย และตอนนี้ก็ถึงเวลาแลวที่เราจะเรงการทํางานที่จําเป็ นเพื่อใหสําเร็จตามเป า
โอกาสของเราที่จะควบคุมอุณหภูมิไมใหเพิ่มสูงเกินกวา 1.5 องศาเซลเซียสนัน
้ กําลังลดลงอยางรวดเร็ว ตอนนี้เราอยู
ในชวงที่ตองเรงลดการปลอยคารบอนในอุตสาหกรรม ถาเราไมอยากเจอสถานการณที่เลวรายที่สุดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นัน
่ คือเหตุผลวาทําไม Transform to Net Zero จึงสําคัญ นี่ไมใชแคเป็ นเพียงแรง
บันดาลใจ แต Transform to Net Zero ยังชวยใหบริษท
ั ตาง ๆ มีแนวทางปฏิบัติที่ชวยใหเปลี่ยนธุรกิจตัวเองเพื่อ
สรางเศรษฐกิจที่ไมมีการปลดปลอยคารบอน”
Danone
Emmanuel Faber ประธานและซีอีโอของ Danone กลาววา “บนโลกใบเดียวของเรา กรอบการทํางานดานสุขภาพ
หนึ่งเดียวที่เรามีอยูก็คือการทําใหสภาพภูมิอากาศเป็ นแกนหลักของการเปลี่ยนแปลงระบบอาหาร การปลดปลอย
คารบอนเป็ นศูนยไมใชแคเป็ นตัวเลือกของ Danone แตเป็ นหนทางที่เราจะคิดคนรูปแบบการเติบโตใหม ๆ ใหเกิด
ขึ้น การปฏิวัตินี้จะไมสามารถสําเร็จไดเลยหากมีแคเราเพียงคนเดียว นัน
่ คือสาเหตุที่ผมเชื่ออยางแทจริงในการรวม
พลังของ Transform to Net Zero เพื่อรวมแบงปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและสรางระบบใหม ในการสรรสราง
โซลูชันที่มีหลักฐานรองรับซ่ งึ จะชวยใหเราขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและรักษาอุณหภูมิโลกไมใหเพิ่มสูงกวา 1.5
องศาเซลเซียสไดเป็ นผลสําเร็จ”
Environmental Defense Fund
Fred Krupp ประธานของ Environmental Defense Fund กลาววา “ชองวางระหวางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศที่เราอยูกับจุดที่เราตองการจะอยูนัน
้ ยังคงหางกันอยูมาก เชนเดียวกับชองวางระหวางธุรกิจที่เพียงแคพูดแต
ไมลงมือทํากับธุรกิจที่ลงมือทําอยางจริงจัง โครงการริเริ่มใหมนี้มีศักยภาพอยางมากที่จะปิดชองวางดังกลาว โดย
เฉพาะอยางยิ่ง ถาธุรกิจอ่ น
ื  ๆ ทําตามแนวทางความรวมมือที่นําโดยตัวอยางและการใชเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่
บริษท
ั มีเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งก็คืออิทธิพลทางการเมือง”
Mercedes-Benz AG
Ola Kaellenius ประธานคณะกรรมการบริหารของ Daimler AG และ Mercedes-Benz AG กลาววา “หากมีบท
เรียนหนึ่งที่เราไดเรียนรูจากการเผชิญหน ากับโควิด-19 นัน
่ คือ เราจะประสบความสําเร็จไดมากเพียงใดหากเรารวม
มือกัน นี่เป็ นวิธีเดียวที่เราจะสามารถเอาชนะในการตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได เราจําเป็ นตองตงั ้ เป า
หมายรวมกันและใชมาตรการตาง ๆ เพื่อใหสําเร็จตามเป า นี่คือเหตุผลที่เราเขารวมกับ ‘Transform to Net Zero’

ภารกิจของเราที่ Mercedes-Benz คือความคลองตัวในการลดการปลอยคารบอนไดออกไซดใหเหลือศูนย เรามี
ความคืบหน าที่ดีตอเป าหมายนี้ และตงั ้ ใจที่จะทําตอไปจนถึงที่สุด
Microsoft
Brad Smith ประธานของ Microsoft กลาววา “ไมมีบริษท
ั ใดที่จะสามารถรับมือกับวิกฤตการณสภาพอากาศได
เพียงลําพัง นี่เป็ นเหตุผลวาทําไมบริษท
ั ชน
ั ้ นําทัง้ หลายจึงตองมารวมมือกันพัฒนาและแบงปันวิธีปฏิบัติ, การคนควา
วิจัย และการเรียนรู เพื่อใหทุกคนสามารถเดินหน าไปพรอม ๆ กัน ไมวาจะเป็ นบริษท
ั ที่เพิ่งเริ่ม หรือแมแตบริษท
ั ที่มี
การดําเนินการอยูแลว โครงการ Transform to Net Zero จะชวยใหเราทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงความมุงมน
ั ่ ใน
การลดการปลอยคารบอนสุทธิลงใหเป็ นศูนยไดกลายเป็ นจริงข้ น
ึ มาในอนาคต”
Natura &Co.
Roberto Marques ประธานกรรมการบริหารและซีอีโอของ Natura &Co. กลาววา “ที่ Natura &Co เรามีความ
เชื่อมน
ั ่ อยางเต็มเปี่ ยมในเรื่องของความรวมมือ เมื่อเร็ว ๆ นี้เราเพิ่งจะเปิ ดตัวพันธสัญญา 2030 Commitment to
Life ออกมา โดยตงั ้ เป าไววาจะลดการปลอยคารบอนใหเป็ นศูนยภายในเวลา 10 ปี  แตเพื่อรับมือกับวิกฤตการณดาน
สภาพอากาศที่โลกกําลังเผชิญทุกวันนี้ มีความจําเป็ นที่พวกเราจะตองรวมมือกันใหมากข้ น
ึ และเร็วยิ่งข้ น
ึ กวาเดิม
โครงการ Transform to Net Zero จึงเกิดข้ น
ึ มาดวยวัตถุประสงคดังกลาว เพื่อใหบริษท
ั ทงั ้ หลายไดมารวมมือกัน
สรางสรรคการเปลี่ยนแปลงที่ดีใหเกิดข้ น
ึ ในจังหวะเวลาที่เหมาะสม เรามีความมุงมน
ั ่ ที่จะสรางอนาคตที่สดใส
มากกวาเดิม ที่ไมใชแคเพียงเป็ นโลกที่เป็ นมิตรตอสิ่งแวดลอมเพื่ออนาคตของคนรุนตอ ๆ ไปเพียงเทานัน
้  หากแตยัง
เป็ นโลกที่มีการฟ้ ื นตัวทางเศรษฐกิจภายใตพันธสัญญาใหมที่ซ่ งึ เป็ นที่ตองการของสังคม”
NIKE, Inc.
Andy Campion ซีโอโอของ NIKE, Inc. กลาววา “ในเวลาที่ตองปกป องพ้ น
ื ที่ที่เราใชอยูอาศัยรวมกัน ซึ่งก็คือโลกใบ
นี้ ไมมีเวลาสําหรับการสูญเสียใด ๆ เราไมสามารถรอคอยการแกปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศไดอีกแลว นี่จึง
เป็ นเหตุผลที่เราตองมารวมตัวกันเพื่อเป็ นผูนําในการแกไขปัญหาดังกลาว หากเราเริ่มทําและรวมมือกันตงั ้ แตตอนนี้
เราจะสามารถผลักดันความกาวหน าอันยิ่งใหญสูอนาคตที่ยงั ่ ยืนมากข้ น
ึ กวาเดิม เราจะไมหยุดยงั ้ ความตงั ้ ใจในการ
สรางโลกที่มีสุขภาพดีเพื่อนักกีฬารุนตอ ๆ ไป”
Starbucks
Kevin Johnson ประธานและซีอีโอของ Starbucks กลาววา “Starbucks ทุมเทใหกับการเป็ นบริษท
ั ที่ไมทําให
ทรัพยากรโลกเป็ นลบดวยการพัฒนาอยางยงั ่ ยืนตลอดประวัติศาสตรที่ยาวนานของเรา การเขารวมโครงการ
Transform to Net Zero นี้จึงสอดคลองกับความปรารถนาในการสรางอนาคตที่ยงั ่ ยืนของเรา การไดรวมมือกับ
บริษท
ั ที่มีความมุงมน
ั ่ เหมือน ๆ กัน เราจะเปิ ดกวางใหกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด พรอมปฏิบัติตามนโยบายเชิงบวก
ของรัฐบาล และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงใหเกิดข้ น
ึ  เราเชื่อมน
ั ่ ในพลังของการเปลี่ยนแปลงอยางแทจริง และพรอม
ใหการสนับสนุนองคกรอ่ น
ื  ๆ ที่ตองการเขารวมในภารกิจสําคัญเพื่ออนาคตของมวลมนุษยชาตินี้”
Unilever

Alan Jope ซีอีโอของ Unilever กลาววา “วิกฤตการณดานสภาพอากาศไมใชแคภัยคุกคามตอสภาพแวดลอม แตยัง
เป็ นอันตรายตอชีวิตและความเป็ นอยูของพวกเราทุกคน นี่จึงเป็ นเรื่องสําคัญที่เราทุกคนจะตองรวมมือกันเพื่อหาทาง
แกไข และโลกของธุรกิจในอนาคตก็ไมสามารถมองขามสิ่งเหลานี้ไปไดอีกแลว หรือจะกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ
นอกจากจะมีความจําเป็ นที่เราตองหันมาใชพลังงานที่ไมปลดปลอยคารบอนแลว การเปลี่ยนแปลงระบบทงั ้ หมดก็
เป็ นเรื่องที่ไมสามารถละเลยไดเชนกัน นี่เป็ นเหตุผลวาทําไมเราจึงไมลังเลที่จะเขาไปรวมมือกับบริษท
ั ชน
ั ้ นําอื่น ๆ ใน
ฐานะสมาชิกผูรวมกอตงั ้ โครงการ Transform to Net Zero ซึ่งเปิ ดโอกาสใหเราไดทํางานรวมกันและเรงการ
เปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธที่จําเป็ นเพื่อบรรลุเป าหมายการลดการปลอยคารบอนสุทธิเป็ นศูนยภายในบริษท
ั ของเราให
ไดภายในปี 2039”
Wipro
Thierry Delaporte ซีอีโอและผูจัดการทว
ั ่ ไปบริษท
ั Wipro Limited กลาววา “เราภูมิใจที่ไดเป็ นหนึ่งในสมาชิกรวม
กอตงั ้ โครงการริเริ่ม Transform to Net Zero ซึ่งสอดคลองกับคานิยมและความมุงมน
ั ่ ในการพัฒนาอยางยงั ่ ยืนของ
เรา การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนับเป็ นความทาทายที่มองเห็นไดอยางชัดเจนในยุคสมัยของเรา และเราก็เชื่อมน
ั่
อยางจริงจังวาธุรกิจตาง ๆ จําเป็ นที่จะตองยกระดับความรวมมือเพื่อรับมือกับความทาทายที่พวกเรากําลังเผชิญอยู
โครงการความรวมมือเชนนี้จะชวยกระตุนและเรงการตอบสนองตอปัญหาดังกลาว พรอมมอบคําแนะนํ าตอการมี
สวนรวมในอนาคตตลอดทงั ้ หวงโซคุณคาผานความรวมมือทางนวัตกรรมและโซลูชันที่จะเขามาสรางการ
เปลี่ยนแปลงตอไป”

