คำกล่ำวต้ อนรับ
สัมมนำ Capital Market Research Forum ครัง้ ที่ 5/2562
หัวข้อ “ระเบิ ดจำกข้ำงใน หลักกำรพัฒนำอย่ำงยังยื
่ น เริ่ มจำกในองค์กร”
วันพุธที่ 2 ตุลำคม 2562 เวลำ เวลำ 13.00 – 16.00 น.
หอประชุม ศุกรีย์ แก้วเจริ ญ ชัน้ 3 อำคำร B ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

________________________________
เรียน ม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกุล
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร มูลนิธแิ ม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
ท่านวิทยากร ท่านผูบ้ ริหาร แขกผูม้ เี กียรติ และสือ่ มวลชนทุกท่าน
 ผมรูส้ กึ เป็ นเกียรติมากทีไ่ ด้มโี อกาสมาต้อนรับทุกท่านเข้าสูง่ านสัมมนา Capital Market Research
Forum ครัง้ ที่ 5/2562 ซึ่งครัง้ นี้เราจัดในหัวข้อ “ระเบิดจากข้างใน หลักการพัฒนาอย่างยังยื
่ น เริม่
จากในองค์กร” เพือ่ เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนน้อมนาเอาแนวพระราชดาริ “ระเบิดจากข้างใน” ของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปฏิบตั ใิ น
ชีวติ ประจาวันอย่างเป็ นรูปธรรม และการน้อมนาแนวพระราชดาริมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร
เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
 เพือ่ การพัฒนาธุรกิจและสังคม และร่วมส่งเสริมบริษทั จดทะเบียน ให้ดาเนินธุรกิจด้วยหลักธรร
มาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม (ESG) ร่วมส่งผลให้บริษทั จดทะเบียนไทยมี
ความโดดเด่นในการพัฒนาอย่างยังยื
่ นในระดับเวทีโลก โดย 20 บริษทั จดทะเบียนไทย ได้รบั การ
คัดเลือกในเป็ นองค์ประกอบในการคานวณดัชนีความยังยื
่ นดาวโจนส์ หรือ DJSI (The Dow
Jones Sustainability Indices) และ 7 บริษทั จดทะเบียนไทยมีคะแนนความยังยื
่ นสูงสุดใน 7 กลุม่
อุตสาหกรรมของดัชนีดงั กล่าว

…/นอกจากนี้
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 นอกจากนี้ ในด้านการดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ เอง เราได้กาหนดกรอบการพัฒนาความ
ยังยื
่ นของตลาดหลักทรัพย์ไว้ 5 ด้าน ได้แก่ การสร้างคุณค่าตลาดทุน การบริหารองค์กรอย่าง
ยังยื
่ น การพัฒนาและดูแลพนักงาน การพัฒนาและดูแลสังคม และการจัดการสิง่ แวดล้อม
 โดยในปั จจุบนั ปั ญหาสิง่ แวดล้อมนับเป็ นปั ญหาใหญ่ของสังคมโลกและสังคมไทย ผมขอยก
ประเด็นปั ญหาขยะในระดับโลกทีเ่ กิดจากปั ญหาปริมาณขยะและการกาจัดขยะทีไ่ ม่ถูกต้องทาให้
ขยะเหล่านัน้ เข้าสูร่ ะบบนิเวศน์ทางทะเล และไปรวมตัวเป็ นแพขยะขนาดใหญ่ในมหาสมุทร
แปซิฟิก ซึง่ เรียกกันว่า Great Pacific Garbage Patch ซึง่ ข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยโดยนักวิจยั ของ The
Ocean Cleanup ซึ่งเป็ นองค์กรไม่แสวงกาไรทีพ่ ฒ
ั นาเทคโนโลยีเพือ่ กาจัดขยะพลาสติกในทะเล
ได้พบว่า แพขยะแปซิฟิกกินพืน้ ที่ 1.6 ล้านตารางกิโลเมตร หรือมีขนาดใหญ่กว่า 3 เท่าของ
พืน้ ทีป่ ระเทศไทย
 สาหรับประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ รายงานว่า ในปี 2561 ประเทศไทยผลิตขยะมากถึง 27.8
ล้านตัน โดยมีขยะพลาสติกประมาณ 2 ล้านตัน ซึง่ มีการนากลับมาใช้ประโยชน์เพียง 0.5 ล้านตัน
เท่านัน้ อีก 1.5 ล้านตัน ทีย่ งั กาจัดอย่างไม่ถูกวิธแี ละเหลืออยูใ่ นสิง่ แวดล้อม ซึง่ ทาให้องค์กร
อนุ รกั ษ์ทอ้ งทะเล (Ocean Conservancy) ได้เปิ ดเผยในรายงานล่าสุดว่า ประเทศไทยมีอตั ราการ
ทิง้ ขยะพลาสติกลงทะเลสูงสุดเป็ นอันดับ 6 ของโลก
 ปั ญหาต่อมาทีเ่ กิดขึน้ ก็คอื ว่า พลาสติกเหล่านี้เมื่อย่อยสลายก็จะตกค้างอยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีเ่ รา
อาศัยอยู่ และส่งผลกระทบต่อสิง่ มีชวี ติ รอบๆ ตัวของเรา เร็วๆ นี้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารอุทยานแห่งชาติ
ทางทะเล จ.ตรัง เผยผลวิจยั พบไมโครพลาสติกในปลาทูเฉลีย่ 78 ชิน้ ต่อตัว ซึง่ มาจากถุงพลาสติก
ใต้ทะเลทีย่ อ่ ยและแตกตัวเป็ นไมโครพลาสติก และสัตว์ทะเลก็กนิ ไปเป็ นอาหาร และเมื่อเรา
รับประทานอาหารก็เลีย่ งไม่ได้ทส่ี งิ่ เหล่านี้จะกลับมาอยูใ่ นตัวของเรา
 เราจะช่วยกันแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร ซึง่ ทางแก้ปัญหาเหล่านี้ คือ ช่วยกันเลิกใช้ และลดใช้พลาสติก
ผสมผสานกับการหมุนเวียนกลับมาใช้ให้มากทีส่ ุด ถึงเวลาแล้วทีเ่ ราจะมีชว่ ยกันปรับเปลีย่ น
แนวคิด พฤติกรรม ทีจ่ ะช่วยในการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมเราอย่างจริงจังและจริงใจ
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 ในวันนี้ เวที Capital Market Research Forum ได้รบั เกียรติอย่างยิง่ จาก
o

หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร มูลนิธแิ ม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
ทีจ่ ะมากล่าวปาฐกถา และ

o

คุณปฏิภาณ สุคนธมาน
ผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

o

ดร. ธนพงศ์ ดวงมณี
วิศวกรอาวุโสด้านสิง่ แวดล้อม มูลนิธแิ ม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

o

Mr. Richard Jones
รองประธานอาวุโสและหัวหน้าฝ่ ายสื่อสารองค์กร ความยังยื
่ น และทรัพยากรบุคคล
บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน)

ทีจ่ ะมาร่วมแลกเปลีย่ นแนวคิดในเวทีน้ี
 ผมขอขอบคุณวิทยากรและท่านผูม้ เี กียรติทุกท่านทีม่ าร่วมงานครัง้ นี้ ผมหวังว่าเวทีน้ีจะช่วย
แลกเปลีย่ นมุมมองและจุดประกายความคิดในการใช้ทรัพยากรอย่างรูค้ ุณค่า เพือ่ การพัฒนาอย่าง
ยังยื
่ นต่อไปครับ
 ขอบคุณครับ
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