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Sizing up Thailand’s Sustainability Movement
Saturday 20th January 2018 at 17:00-18:00
Book Launches@Museum Siam (Library)

English session
We live in an age when pressure to reduce the
environmental and social impacts of capitalism on
our planet is mounting – and the concepts of the
sustainability movement are being hailed as the best
panacea. What are these concepts exactly? Why,
really, is the business world so in thrall to them?
What do they look like when put into practice? And
what can we, as consumers and stakeholders in the
global capitalist machine, learn from them? To learn
the answers to these and other timely questions,
join two of the authors behind the original new
title Thailand’s Sustainable Business Guide, an
honest and informative 344-page survey of how the
principles of sustainability can be – and are being –
applied to Thai and international businesses. They
will also discuss whether corporate sustainability
is here to stay, or merely the emperor’s shiny new
clothes.

20-21 JAN 2018
MUSEUM SIAM, CHAKRABONGSE VILLAS, RAJINI SCHOOL
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Advance registration is highly recommended,
Please contact

registration@bangkokedge.com
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HOW TO FUTURE PROOF
YOUR BUSINESS IN THE NAME
OF A BETTER WORLD

Bhimsupa Kulthanan
and Peta Bassett
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THAILAND’S
SUSTAINABLE
BUSINESS
GUIDE

เรากำ�ลังอยูใ่ นยุคทีม่ แี รงกดดันให้ลดผลกระทบทาง
สังคมและสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดจากระบบทุนนิยมทีย่ งั คง
เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ และแนวคิดของการเคลือ่ นไหวด้าน
ความยัง่ ยืนก็ถกู นำ�มาเป็นทางออกของทุกๆ ทาง
แนวคิดเหล่านีค้ อื อะไร เหตุใดวงการธุรกิจทัว่ โลกจึงให้
ความสนใจกับแนวคิดนีเ้ ป็นอย่างมาก เมือ่ แนวคิดนี้
ถูกนำ�มาปรับใช้แล้วได้ผลลัพธ์ทม่ี หี น้าตาเป็นอย่างไร
เราในฐานะผูบ้ ริโภคและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียจากระบบ
ทุนนิยมนี้ จะเรียนรูอ้ ะไรจากมันได้บา้ ง มาค้นหาคำ�
ตอบของคำ�ถามเหล่านีจ้ ากผูเ้ ขียนหนังสือ Thailand’s
Sustainable Business Guide หนังสือทีส่ �ำ รวจหลัก
การของความยัง่ ยืนและการนำ�มาปรับใช้ในวงการ
ธุรกิจของไทยและทัว่ โลก Bhimsupa Kulthanan
(บรรณาธิการและผูแ้ ต่ง) และ Peta Bassett (ผูเ้ ขียนทีม่ ี
ความเชีย่ วชาญด้านอุตสาหกรรมอาหาร) จะมาพูดคุย
กันถึงการนำ�แนวคิดเรือ่ งความยัง่ ยืนมาใช้ในองค์กรว่า
จะเป็นสิง่ ทีค่ งอยูถ่ าวรหรือเป็นเพียงแค่ฉากหน้ากันแน่
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