
บาคารด์ ีเปิดตัวโครงการเพือ่สิง่แวดลอ้ม มุง่สรา้งอนาคตทีย่ั่งยนื 

 
 แฮมลิตนั, เบอรม์วิดา - - 4 ก.พ. 2557 - - พอีารน์วิสไ์วร/์อนิโฟเควสท ์

 
 - บรษัิทเครือ่งดืม่แอลกอฮอลข์องเอกชนทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก 

เปิดตวัโครงการเพือ่สิง่แวดลอ้ม “Good Spirited” มุง่สรา้งความยั่งยนืทัง้ในดา้นการแสวงหาทรัพยากร 

การใชบ้รรจภุัณฑ ์และการด าเนนิงานภายในปีค.ศ.2022 - 
 

  “ความยั่งยนื” คอืสิง่ทีบ่าคารด์ ีลมิเิต็ดปลกูฝังและคาดหวงัใหเ้กดิขึน้ในทกุๆทีท่ีเ่ราด าเนนิธรุกจิ 
และเนือ่งในโอกาสครบรอบ 152 ปีของการกอ่ตัง้บาคารด์ใีนวันนี ้

บรษัิทไดเ้ปิดตวัโครงการเพือ่ความยั่งยนืในชือ่ Good Spirited: Building a Sustainable Future ในกวา่ 
150 ประเทศทั่วโลกทีบ่รษัิทวางจ าหน่ายสนิคา้ และครอบคลมุถงึส านักงานกวา่ 75 สาขา 

ตลอดจนโรงงานผลติและบรรจุขวดอกี 27 แหง่ เขา้ถงึพนักงานทกุคนของบรษัิท  

 
 สามารถชมสือ่มัลตมิเีดยีของขา่วประชาสมัพันธฉ์บบันี้ไดท้ี ่

http://www.multivu.com/mnr/60948-bacardi-limited-good-spirited-sustainability-
green-enviro-csr  

 

“การรักษาทรัพยากรธรรมชาตทิีเ่ราน ามาใชส้รา้งสรรคผ์ลติภัณฑต์า่งๆ 
ในทกุขัน้ตอนของหว่งโซค่ณุคา่นัน้ คอืหัวใจของความรับผดิชอบทีเ่รามตีอ่สงัคม” เอ็ด เชอรล์ยี ์

ประธานและซอีโีอของบาคารด์ ีลมิเิต็ด บรษัิทเครือ่งดืม่แอลกอฮอลข์องเอกชนทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลก 
กลา่ว “เราตัง้มาตรฐานไวส้งูเสมอ และตอนนีเ้ราก าลงัสรา้งรากฐานทีแ่ข็งแกร่งและยั่งยนืขึน้อกีระดบัหนึง่” 

 
นับตัง้แตบ่าคารด์เีริม่ตดิตามผลกระทบของบรษัิททีม่ตีอ่สภาพแวดลอ้มทัว่โลกในปีค.ศ.2006 

บรษัิทไดล้ดการใชพ้ลงังานลงกวา่ 25% และลดการใชน้ ้าลง 54% 

ขณะเดยีวกนับรษัิทไดด้ าเนนิโครงการเพือ่ความยั่งยนืหลายโครงการมาจนทกุวนันี ้ไดแ้ก ่
การใชพ้ลงังานลมในการผลติรัม BACARDI ในเปอรโ์ตรโิก, การน าน ้าทีใ่ชล้า้งถังบม่เหลา้มาใชซ้ ้า, 

การน าถังบม่เหลา้ทีเ่ลกิใชแ้ลว้มาใชป้รับภมูทิศัน,์ 
การเปลีย่นจากเชือ้เพลงิฟอสซลิมาเป็นพลงังานน ้าในการผลติเวอรม์ทุ MARTINI ในอติาล,ี 

การเปลีย่นซากพชืเป็นปุ๋ ยและทีร่องนอนของปศสุตัว,์ 

การสรา้งโรงงานผสมเหลา้และศนูยข์นสง่สนิคา้ทีใ่ชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพในสก็อตแลนดส์ าหรับส
ก็อตชว์สิกี ้DEWAR'S และ WILLIAM LAWSON'S 

และการเปลีย่นโรงงานกระดาษเกา่แกใ่นองักฤษเป็นโรงกลัน่เหลา้จนิ BOMBAY SAPPHIRE 
ซึง่ไดม้าตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยใชพ้ลงังานชวีมวลและไฟฟ้าพลงัน ้าในการผลติ 

 

 “บาคารด์เีชือ่วา่นวตักรรมดา้นสิง่แวดลอ้มระดับโลกอยูใ่นสายเลอืดของบรษัิท” เอรคิ เคราส ์
รองประธานอาวโุส หัวหนา้ฝ่ายสือ่สารและองคก์รสมัพันธ ์

และผูน้ าโครงการความรับผดิชอบตอ่สงัคมของบาคารด์ ีกลา่ว 
“จดุมุง่หมายของเราคอืการชดเชยใหก้บัสิง่แวดลอ้มเทา่กับทีเ่ราเอามาเป็นอย่างนอ้ย 

เราก าลงัสรา้งมาตรฐานทีย่ั่งยนืใหบ้รษัิทอืน่ๆในอตุสาหกรรมเครือ่งดืม่แอลกอฮอลป์ฏบิตัติาม” 
 

 โครงการ Good Spirited: Building a Sustainable Future 

ตอ่ยอดมาจากหลายโครงการในปัจจุบนัซึง่มุง่ลดการใชน้ ้า การใชพ้ลงังาน และการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 
โครงการใหมล่า่สดุนีต้อกย ้าวา่บาคารด์เีป็นผูน้ าดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคมมายาวนานหลายปี 

และเป็นผูก้ าหนดเป้าหมายใหมอ่ยา่งเฉพาะเจาะจงใน 3 ดา้น ไดแ้ก ่
 

 - การแสวงหาทรัพยากรดว้ยความรับผดิชอบ: 

บาคารด์มีุง่มั่นตัง้ใจทีจ่ะแสวงหาวตัถดุบิและบรรจภุัณฑท์ัง้หมดจากแหลง่ทรัพยากรทีม่คีวามยั่งยนื 
โดยใชว้ัสดรุไีซเคลิหรอืวสัดทุีน่ ากลับมาใชใ้หม ่

ขณะเดยีวกนัก็พยายามรักษาหรอืยกระดบัสถานะทางเศรษฐกจิของเกษตรกรและซพัพลายเออร ์
อยา่งในประเทศฟิจ ิซึง่เป็นแหลง่กากน ้าตาลออ้ยคณุภาพสงู 

ทางบาคารด์ไีดส้นับสนุนการท าฟารม์ออ้ยอยา่งย่ังยนืโดยมกีารใชม้าตรการตา่งๆ เพือ่ปกป้องรักษา Great 
Sea Reef ของฟิจ ิทัง้นี ้บาคารด์ตีัง้เป้าวา่ภายในปีค.ศ.2017 ราว 40% 

ของกากน ้าตาลออ้ยทีน่ ามาใชผ้ลติรัม BACARDI ตอ้งมาจากแหลง่ทรัพยากรทีย่ั่งยนืและผา่นการรับรอง 

และตัง้เป้าไวท้ี ่100% ภายในค.ศ.2022 ซึง่บาคารด์เีป็นบรษัิทแรกในอตุสาหกรรมทีใ่หค้ ามั่นเชน่นี ้
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 - บรรจภุัณฑท์ัว่โลก: 

บาคารด์ตีัง้ใจจะใชด้ไีซน์ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มในการสรา้งสรรคบ์รรจภุัณฑแ์ละอปุกรณ์การขายทีม่คีวา
มยั่งยนื ภายในปีค.ศ.2017 บาคารด์ตีัง้เป้าวา่จะลดน ้าหนักของบรรจภุัณฑล์ง 10% และลดลงใหไ้ด ้15% 

ภายในปีค.ศ.2022 นอกจากนี ้บาคารด์ไีดร้่วมมอืกบัพันธมติรหลายราย 
ซึง่รวมถงึซพัพลายเออรผ์ูจั้ดหาแกว้และกระดาษใหก้ับบรษัิท 

เพือ่สรา้งบรรจภุัณฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มมากขึน้ 

 
 - ประสทิธภิาพการด าเนนิงาน: 

บาคารด์ใีหค้วามส าคญักบัการลดใชน้ ้าและลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก โดยตัง้เป้าวา่ภายในปีค.ศ.2017 
จะใชน้ ้าลดลง 55% และลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 50% นอกจากนัน้บรษัิทยังพยายามหานวตักรรมใหม่ๆ  

เพือ่บ าบดัน ้าทีเ่หลอืใชจ้ากการผลติ 
ขณะเดยีวกนัก็พยายามเลกิฝังกลบขยะในโรงงานโดยสิน้เชงิภายในปีค.ศ.2022 เมือ่ไมน่านมานี ้ณ 

โรงกลัน่เหลา้รัมระดับพรเีมยีมทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลกในเปอรโ์ตรโิก 

ทมีงานรือ้ถอนไดท้ าการรไีซเคลิคอนกรตีมากกวา่ 150 
คนัรถบรรทกุโดยไมม่กีารทิง้ซากปรักหักพังลงในหลมุฝังกลบเลย 

โดยคอนกรตีถกูน ากลบัมาใชส้รา้งโรงผสมเหลา้แหง่ใหมห่ลายแหง่ ทัง้นี ้บาคารด์ ีลมิเิต็ด 
เป็นบรษัิทเครือ่งดืม่แอลกอฮอลร์ายใหญเ่พยีงแหง่เดยีวทีผ่า่นการรับรองระดบันานาชาตทิัง้ในดา้นคณุภา

พ สิง่แวดลอ้ม สขุภาพ และความปลอดภัย จาก Occupational Safety & Health Advisory Services 

(OSHAS) และ International Organization for Standardization (ISO) 
ส าหรับโรงงานผลติทกุแหง่ของบรษัิทซึง่ตัง้อยู่ทั่วโลก ความส าเร็จอนัน่าชืน่ชมดงักลา่วท าใหบ้าคารด์ ี

ลมิเิต็ด เป็นหนึง่ในบรษัิททีม่กีารบรหิารจัดการดทีีส่ดุในโลก 
 

 นอกจากนี ้พนักงานเกอืบ 6,000 
คนของบาคารด์ซี ึง่ปฏบิตังิานอยูท่ัว่โลกยังไดม้สีว่นร่วมกับโครงการนี ้

โดยพนักงานสามารถตดิตามความกา้วหนา้ของตนเองในการดแูลรักษาสภาพแวดลอ้มไดท้ัง้จากทีบ่า้นแล

ะทีท่ างาน ตัง้แตก่ารปิดไฟกอ่นออกจากหอ้ง ไปจนถงึการขบัรถทีป่ระหยัดน ้ามันกวา่เดมิ 
 

 “เราเป็นผูน้ าดว้ยการปฏบิตัตินป็นตวัอยา่ง 
ตลอดจนสรา้งความเชือ่มั่นและความไวว้างใจใหก้ับผูบ้รโิภค 

ลกูคา้ของเราสามารถดืม่ด า่กบัเครือ่งดืม่คณุภาพเยีย่มไดอ้ยา่งเต็มที ่

โดยทีม่ั่นใจไดว้า่บาคารด์เีอาใจใสส่ ิง่แวดลอ้ม ซพัพลายเออร ์และพนักงานของเราอยา่งเต็มทีเ่ชน่กนั” 
เอ็ด เชอรล์ยี ์กลา่ว 

 
 ส าหรับบาคารด์ ีความย่ังยนืคอืการท าธรุกจิทีด่ ี

ซึง่เป็นสิง่ทีป่ฏบิตัสิบืทอดกนัมาตัง้แตเ่ริม่กอ่ตัง้บรษัิท โดยดอน ฟาคนุโด บาคารด์ ีมาสโซ 

ผูก้อ่ตัง้บาคารด์ ีไดเ้ปิดโรงกลั่นแหง่แรกเมือ่วันที ่4 กมุภาพันธ ์ค.ศ.1862 ทีซ่านตอิาโก เดอ ควิบา 
การทีรั่ฐบาลสเปนตอ้งการลดปรมิาณกากน ้าตาลสว่นเกนิในควิบาท าใหเ้ขาคดิสรา้งธรุกจิขึน้ดว้ยการใชก้า

กน ้าตาลในการรังสรรครั์ม BACARDI ขึน้มา นอกจากนี ้
การน าถังบม่วสิกีเ้กา่มาใชบ้ม่รัมก็เป็นอกีความคดิหนึง่ของผูก้อ่ตัง้ 

และยังคงปฏบิัตติอ่เนือ่งกนัมาจนทกุวนันี้ 
 

 บาคารด์ ีลมิเิต็ด เฉลมิฉลองเนือ่งในวาระครบรอบการกอ่ตัง้บรษัิท 

ดว้ยการเดนิหนา้ปกป้องรักษาสิง่แวดลอ้มและท าทกุอยา่งดว้ยความย่ังยนื ทัง้นี ้
การยกระดับมาตรฐานความรับผดิชอบของซพัพลายเออร ์การปรับปรุงบรรจภุัณฑ ์

และการด าเนนิงานอย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
จะท าใหผู้บ้รโิภคทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคตไดรั้บสิง่ทีค่าดหวงัและสิง่ทีส่มควรไดรั้บ น่ันคอื 

เครือ่งดืม่แอลกอฮอลช์ัน้ดทีีม่คีวามย่ังยนื 

 
ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับโครงการ Good Spirited: Building a Sustainable Future ไดท้ี ่

www.BacardiLimited.com/good-spirited 
 

 เกีย่วกบั บาคารด์ ีลมิเิต็ด 
บาคารด์ ีลมิเิต็ด เป็นบรษัิทเครือ่งดืม่แอลกอฮอลข์องเอกชนทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลก ผลติ 

และท าการตลาดเครือ่งดืม่แอลกอฮอลแ์ละไวนซ์ึง่เป็นทีรู่จั้กกันดทีัว่โลกมากมาย 

รายชือ่แบรนดข์องบาคารด์ ีลมิเิต็ด ประกอบไปดว้ยแบรนดแ์ละฉลากกวา่ 200 ชือ่ ซึง่รวมถงึ BACARDI 
รัมทีข่ายดทีีส่ดุและควา้รางวลัมาครองมากทีส่ดุในโลก, GREY GOOSE 

วอดกา้ระดบัซเูปอรพ์รเีมยีมชัน้น าของโลก, DEWAR'S สก็อตชว์สิกีผ้สมทีไ่ดรั้บรางวลัมากทีส่ดุในโลก, 



BOMBAY SAPPHIRE จนิพรเีมยีมมลูคา่สงูสดุและเตบิโตเร็วทีส่ดุในโลก, MARTINI 

ผูน้ าไวนเ์วอรม์ทุและสปารค์ลงิไวน์สญัชาตอิติาลยีอดนยิมระดับโลก, CAZADORES 
เตกลีาทีผ่ลติจากอากาเวสนี ้าเงนิ 100% และเป็นเตกลีาเกรดพรเีมยีมยอดนยิมในเม็กซโิกและสหรัฐ 

นอกจากนัน้ยังมแีบรนดช์ัน้น าเกดิใหมอ่กีมากมาย อาท ิWILLIAM LAWSON'S 
สก็อตชว์สิกีร้ะดับโลกทีเ่ตบิโตเร็วทีส่ดุ, ERISTOFF วอดกา้ทีข่ยายตัวเร็วทีส่ดุแบรนดห์นึง่ของโลก และ 

ST. GERMAIN เหลา้ระดับซเูปอรพ์รเีมยีมทีผ่ลติจากเอลเดอรฟ์ลาวเวอร์ 

 
บาคารด์กีอ่ตัง้ขึน้เมือ่ 152 ปีกอ่น ในซานตอิาโก เดอ ควิบา เมือ่วนัที ่4 กมุภาพันธ ์ค.ศ.1862 

ปัจจุบนัธรุกจิครอบครัวแหง่นีม้พีนักงานเกอืบ 6,000 คน ผลติสนิคา้ภายใตแ้บรนดข์องบรษัิทในโรงงาน 
27 แหง่ และวางจ าหน่ายในกวา่ 150 ประเทศ ทัง้นี ้บาคารด์ ีลมิเิต็ด 

นับรวมถงึกลุม่บรษัิทในเครอืบาคารด์ ีรวมทัง้บาคารด์ ีอนิเตอรเ์นชนัแนล ลมิเิต็ด กรุณาดขูอ้มลูเพิม่เตมิที ่
www.BacardiLimited.com 
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BACARDI, THE BAT DEVICE 
และเครือ่งหมายอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑข์องกลุม่บรษัิทบาคารด์ ี

ทีม่กีารกลา่วถงึในขา่วประชาสมัพันธฉ์บับนี ้ถอืเป็นเครือ่งหมายการคา้ของบาคารด์ ีแอนด ์คอมพาน ี

ลมิเิต็ด หรอืบรษัิทอืน่ๆในเครอืบาคารด์ ีลมิเิต็ด 
 

ตดิตอ่: 
Patricia M. Neal/Amy Federman 

โทร. +1.441.294.1110 
อเีมล: afederman@bacardi.com  
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