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สารจากประธานคณะผู้บริหาร	เครือเจริญโภคภัณฑ์

“คน เป็นรากฐาน
ของการด�าเนนิธุรกิจ”

“ผมขอเชิญชวนผู้นำ� และเพื่อนพนักง�นทุกท่�น 
ของทุกบริษัทในเครือฯ ร่วมขับเคลื่อนให้เกิด 
ก�รเค�รพสิทธิมนุษยชนในภ�คธุรกิจอย่�งแท้จริง 
เพื่อสร้�งร�กฐ�นที่มั่นคงสำ�หรับก�รพัฒน�
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่�งยั่งยืน”

	 บริษัท	เครือเจริญโภคภัณฑ์	จ�ำกัด	และกลุ่มบริษัทในเครือเจริญ
โภคภัณฑ์	ยึดมั่นในกำรท�ำธุรกิจท่ีเคำรพสิทธิมนุษยชน	 ท้ังในธุรกิจ 
ของเครือฯ	 และตลอดห่วงโซ่อุปทำน	 สอดคล้องกับหลักปรัชญำ 
สำมประโยชน์ของเครือฯ	 กล่ำวคือ	 กำรพิจำรณำถึงประโยชน์แก่ 
ประเทศชำติและประชำชน	ก่อนท่ีจะพจิำรณำผลตอบแทนทำงธรุกิจแก่
บริษัทเป็นล�ำดับสุดท้ำยในทุกประเทศท่ีเครือฯ	 เข้ำไปด�ำเนินกิจกำร	 
ภำยใต้กรอบกำรสร้ำงสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชำติและประชำชนนี	้
เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นส่งเสริมสิทธิในด้ำนต่ำง	ๆ	อำทิ	กำรเข้ำถึง 
สินค้ำ	 รวมท้ังบริกำรท่ีมีคุณภำพและปลอดภัยในรำคำยุติธรรม	 
กำรได้รบัขอ้มลูท่ีถกูต้อง	รวมถึงสทิธใินกำรประกอบอำชีพ	ควำมก้ำวหนำ้
ในหน้ำท่ีกำรงำน	สถำนท่ีท�ำงำนท่ีปลอดภัยและส่งเสริมกำรเคำรพ 
ซึ่งกันและกัน	มีควำมเสมอภำค	ปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติ	อีกท้ังยังเก็บ
รักษำข้อมลูของลูกค้ำและคู่ค้ำอย่ำงปลอดภัย	เปน็ต้น
 
	 ขณะเดียวกัน	องค์กรขนำดใหญ่	เช่น	บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์
ซ่ึงมพีนกังำนท่ัวโลกรวมกันกว่ำ	450,000	คน	กระจำยอยูใ่น	22	ประเทศ
และเขตเศรษฐกิจท่ัวโลก	 ยังมีหน้ำท่ีส�ำคัญอีกประกำรหนึ่ง	 คือ	 
กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในประเด็นสิทธิมนุษยชนแก่บุคลำกร
ภำยในองค์กรทกุระดับ	โดยเฉพำะผูน้�ำและผูบ้รหิำรระดับสูงท่ีมบีทบำท
ในกำรก�ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรด�ำเนินธุรกิจของแต่ละองค์กร	 
ขณะเดียวกัน	 เครือฯ	 ก็พร้อมจะแบ่งปันองค์ควำมรู้ ดังกล่ำวแก่ 
บุคคลท่ัวไปด้วย	 ในปีท่ีผ่ำนมำ	 เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้สนับสนุน 
กำรจัดท�ำคู่มือสิทธมินุษยชนส�ำหรับผู้บริหำร	(CEO	Guide	to	Human	
Rights)	เป็นภำษำไทย	ร่วมกับสภำธุรกิจโลกเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	
หรือ	World	Business	Council	 for	 Sustainable	Development	 
(WBCSD)	และได้ร่วมแบ่งปันประสบกำรณ์กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำร
ประเด็นสิทธิมนุษยชนในเวทีต่ำง	ๆ	 ท้ังในระดับประเทศ	และระดับ 
สำกล	 	พร้อมท้ังร่วมจัดต้ังศูนย์อบรมและพัฒนำหลักสูตรธุรกิจและ 
สิทธิมนุษยชนของสมำคมเครือข่ำยโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย	
(Global	Compact	Network	Thailand	–	GCNT)	ซึ่งผมเป็นนำยก 
สมำคมฯ	

	 ในด้ำนกำรก�ำหนดนโยบำย	เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ต้ังเป้ำหมำย 
ด้ำนสทิธมินษุยชนเปน็หนึ่งใน	15	หวัขอ้ของยุทธศำสตรเ์พื่อกำรพฒันำ
ท่ียั่งยืนของเครือฯ	ภำยในป	ีค.ศ.	2030	ขณะเดียวกัน	เครือฯ	ได้ทบทวน
และปรับท้ังนโยบำยและแนวปฏิบั ติอยู่ เสมอให้สอดคล้องกับ 
สถำนกำรณแ์ละบรบิททำงธรุกิจปจัจุบนั	เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกำรด�ำเนนิธรุกิจ
ของเครือฯ	 ค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชนของผู้ทรงสิทธิในทุกภำคส่วน 
อย่ำงแท้จริง	และพยำยำมอย่ำงสุดควำมสำมำรถท่ีจะป้องกันไม่ให ้
เกิดกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในหน่วยงำนหรือธุรกิจใดของเครือฯ	 
และในปีท่ีผ่ำนมำ	บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้จัดต้ังกระบวนกำร 
รับเ ร่ืองร้องเรียนและกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแสครบทุกบริษัท 
เ พ่ือเสริมสร้ำงกลไกกำรรับเรื่ องรำวร้องทุกข์และกำรเยียวยำ 
ใหเ้ข้มแข็งยิ่งขึ้น	

	 รำยงำนสิทธิมนุษยชนฉบับนี้ นับ เป็นฉบับปฐมฤกษ์ของ 
เครือเจริญโภคภัณฑ์	ซ่ึงเครือฯ	หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำกำรรำยงำนข้อมูลท่ี
เก่ียวข้องกับกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนนี้	จะเป็นช่องทำงหนึ่ง 
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับเครือฯ	ได้มีโอกำสได้รับรู้รับทรำบ	 
น�ำไปสู่กำรแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นและเสนอข้อชี้แนะแก่เครือฯ	 
เพ่ือประโยชนใ์นกำรยกระดับกำรด�ำเนนิธรุกิจควบคู่กับกำรส่งเสรมิและ
เคำรพสิทธิมนุษยชนของเครือเจริญโภคภัณฑ์	และพันธมิตรทำงธุรกิจ
ตลอดห่วงโซ่อุปทำน	 อันจะส่งผลต่อกำรเติบโตอย่ำงย่ังยืนของ 
ประเทศชำติสืบไป

ศุภชัย เจียรวนนท์

ประธานคณะผู้บริหาร
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำากัด

สารจากประธานคณะผู้บริหาร
เครือเจริญโภคภัณฑ์

MESSAGE
FROM CEO
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เก่ียวกับรายงานฉบับนี้

	 ในช่วงวิกฤตกำรณ์กำรระบำดของ	 COVID-19	 ภำคธุรกิจต้อง 
ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรดูแล	 “คน”	 รวมท้ังพิจำรณำผลกระทบจำก 
กำรด�ำเนินธุรกิจท่ีอำจส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทำน 
มำกยิ่ งขึ้น	 เพรำะผลกระทบเหล่ำนั้นอำจมีผลต่อควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันอย่ำงหลีกเล่ียงไม่ได้	อำทิ	ควำมปลอดภัยของพนักงำนและ
ลูกจ้ำงในห่วงโซ่อุปทำนท่ีมีผลโดยตรงต่อควำมสำมำรถในกำรผลิต	ลูกค้ำ
และผู้บริโภคท่ีต้องปรับเปล่ียนรูปแบบกำรบริโภคและกำรเข้ำถึงสินค้ำ
และบริกำร	 ชุมชนและสังคมท่ีคำดหวังให้ภำคธุรกิจมีส่วนร่วมฟื้ นฟู 
เศรษฐกิจและสังคม	 โดยเฉพำะกำรดูแลกลุ่มเปรำะบำงและกลุ่มผู้ม ี
รำยได้น้อย	โดยประเด็นเหล่ำนี้และแนวทำงท่ีใช้	“คน”	เป็นศูนย์กลำง 
ในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงย่ังยืน	 เป็นข้อพิจำรณำส�ำคัญส�ำหรับบริษัท 
ท่ีมุ่งมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน

		 เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักถึงบทบำทของเครือฯ	ท่ีมีต่อประเทศ
และสังคม	 นอกเหนือจำกประเด็นข้ำงต้นแล้ว	 ยังยึดหลักปรัชญำ 
สำมประโยชนค์วบคู่กับกำรพัฒนำคน	ซึ่งเปน็เรื่องท่ีเครอืฯ	ใหค้วำมส�ำคัญ
สูงสุด	เครือฯ	มุ่งมั่นส่งเสริมกำรเคำรพหลักสิทธิมนุษยชนและกำรพัฒนำ
ทรพัยำกรบุคคลไปพรอ้มกัน	ไมว่่ำจะเปน็ของผูม้ส่ีวนได้เสยีท้ังภำยในและ
ภำยนอกของบริษัท	 โดยประเด็นเหล่ำนี้สะท้อนอยู่ในยุทธศำสตร์ 
ด้ำนควำมย่ังยืนของเครอืฯ	ส�ำหรบัป	ีค.ศ.	2030	ท่ีบงัคับใชอ้ย่ำงครอบคลุม
ในทุกประเทศและเขตเศรษฐกิจท่ีเครือฯ	เข้ำไปลงทุน

	 ด้วยเหตุผลเหล่ำนี้	เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจควบคู่
กับกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนตำมกรอบกติกำระหว่ำงประเทศและ 
กรอบกฎหมำยในแต่ละประเทศท่ีเครือฯ	 ลงทุน	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง	 
ตำมหลักกำรชี้แนะสหประชำชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	หรือ	 
UN	Guiding	Principles	on	Business	and	Human	Rights	(UNGPs)	 
ซึ่งก�ำหนดควำมรับผิดชอบของภำคเอกชนในกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
ของผู้ มี ส่ วนไ ด้ เสี ยและผู้ ทรงสิทธิ 	 ท่ีอำจไ ด้รับผลกระทบจำก 
กำรด�ำเนินธุรกิจ	อันได้แก่	กิจกรรมทำงธุรกิจท่ีบริษัทสำมำรถควบคุม 
ได้โดยตรง	กิจกรรมทำงธุรกิจในห่วงโซ่อุปทำน	หรือในธุรกิจใด	ๆ	ก็ตำม 
ท่ีมีควำมเชื่ อมโยงกับธุรกิจของเครือฯ	 นอกจำกนี้	 เครือฯ	 ยังยึดมั่น 
ในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบตำมหลักสำกล	10	ประกำร
ของสัญญำโลกแห่งสหประชำชำติว่ำด้วยกำรท�ำธุรกิจอย่ำงย่ังยืน	 

(UN	Global	Compact	-	UNGC)	ตำมท่ีปรำกฏในกำรเปิดเผยข้อมูล
ควำมคืบหน้ำกำรด�ำเนินงำนตำมรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของ	UNGC	
(Communication	on	Progress	 -	COP)	และรำยงำนควำมยั่งยืน 
ของเครือฯ	เป็นประจ�ำทุกปี	ขณะเดียวกัน	รำยงำนสิทธมินุษยชนฉบับนี้
จะน�ำข้อมูลภำยใต้สองเสำหลักของ	UNGC	 ว่ำด้วยกำรเคำรพสิทธ ิ
มนุษยชนและกำรเคำรพสิทธขิองแรงงำนจำกรำยงำนเหล่ำนั้นมำกล่ำว
โดยละเอียดอีกทำงหนึ่งด้วย

	 รำยงำนสิทธิมนุษยชน	เครือเจริญโภคภัณฑ์	2563	นี้เป็นฉบับแรก
ของเครือฯ	 เกิดจำกควำมต้ังใจท่ีจะรำยงำนควำมคืบหน้ำว่ำด้วย 
กำรเคำรพหลักสิทธิมนุษยชนในกำรด�ำเนินธุรกิจโดยเฉพำะ	ขอบเขต
ของเนื้ อหำในรำยงำนฉบับนี้ครอบคลุมเฉพำะธุรกิจของเครือฯ	 
ในประเทศไทยเท่ำนั้น	และจะขยำยไปยังประเทศอ่ืนในฉบับต่อไป	 
ส่วนกำรเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตำมมำตรฐำนของ	 UN	 Guiding	 
Principles	Reporting	Framework	(UNGPRF)	โดยอำจจัดได้ว่ำเป็น
รำยงำนสิทธิมนุษยชนฉบับแรกของไทยท่ีอ้ำงอิงมำตรฐำนกำรรำยงำน
ของ	UNGPRF	อย่ำงครอบคลุม

	 เครือฯ	ตระหนักดีว่ำ	กำรด�ำเนินงำนเพื่อเคำรพสิทธิมนุษยชน 
ท้ังในกิจกรรมทำงธุรกิจและในหว่งโซค่ณุค่ำของธรุกิจในบรบิทของบรษัิท
ข้ำมชำติอย่ำงเครือเจริญโภคภัณฑ์	 มีควำมซับซ้อนและท้ำทำย 
เป็นอย่ ำ งยิ่ ง 	 เครือฯ 	 จึ ง ให้ควำมส� ำ คัญกับกำรพัฒนำระบบ 
กำรบริหำรจัดกำรภำยในให้มีประสิทธภิำพสูงสุดเพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำน
สิทธิมนุษยชน	โดยเฉพำะกระบวนกำรตรวจสอบด้ำนสิทธิมนุษยชน
อย่ำงรอบด้ำน	(Human	Rights	Due	Diligence)	รวมถึงกำรสร้ำง 
ควำมร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย	ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนธุรกิจกับสิทธมินุษยชน	
และองค์กรภำยนอกเพ่ือร่วมกันขับเคล่ือนมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำน 
ด้ำนธุรกิจในบริบทของสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงำนภำยในเครือฯ	
อย่ำงเข้มแข็งต่อไป

	 ผมหวังว่ำข้อมูลในรำยงำนฉบับนี้	จะเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ของเครือฯ	เห็นควำมมุ่งมั่นและควำมพยำยำมของเครือฯ	อย่ำงเต็มท่ี	
ตลอดจนควำมท้ำทำยท่ีอำจเกิดข้ึนในกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
ควบคู่ไปกับกำรประกอบธุรกิจ	 กล่ำวคือ	 กำรพิจำรณำผลกระทบ 

ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงรอบด้ำน	ประกอบกำรตัดสินใจในเชิงธุรกิจ	 
หรือกล่ำวอีกนัยหนึ่ง	คือมี	“คน	หรือ	มนุษย์”	เป็นปัจจัยประกอบกำร
พิจำรณำ	 ท่ีส�ำคัญในกำรก�ำหนดยุทธศำสตร์และกิจกรรมทำงธุรกิจ 
ท่ีเก่ียวข้อง

	 เครือฯ	ยังมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนำกำรด�ำเนินธุรกิจท่ีเคำรพสิทธมินุษยชน
ต่อไป	 ท้ังในเชิงระบบ	 ได้แก่	 กำรสร้ำงกระบวนกำรตรวจสอบ 
ด้ำนสิทธิมนุษยชนอย่ำงรอบด้ำน	กำรประเมินและติดตำมควำมเส่ียง
ด้ำนสิทธมินุษยชนอย่ำงมีประสิทธภิำพ	และในเชิงขอบเขตกำรรำยงำน	
กล่ำวคือ	 ขยำยขอบเขตกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิทธ ิ
มนุษยชนให้ครอบคลุมทุกประเทศท่ีเครือฯ	ไปลงทุนอีกด้วย	ซึ่งผม 
จะน�ำผลกำรด�ำเนินงำนเหล่ำนี้มำเปิดเผยในรำยงำนฉบับต่อไป

นพปฎล เดชอุดม

ประธานคณะผู้บริหารด้านความยัง่ยืนองค์กร
เครือเจริญโภคภัณฑ์

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ABOUT THIS 
REPORT

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องในทุกกลุ่มธุรกิจ 
ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียของเครือฯ ทั้งหมด 
ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการเคารพสิทธิมนุษยชน 
ในการดำาเนินธุรกิจให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
ทั้งภายในเครือเจริญโภคภัณฑ์ในประเทศไทย  
และในทุกประเทศที่เครือฯ มีกิจการอยู่ เพื่อให ้
การดำาเนินธุรกิจใด ๆ ก็ตามพิจารณาประเด็นหรือ
ผลกระทบที่เกี่ยวกับ “คน” เป็นปัจจัยประกอบการ
ตัดสินใจที่สำาคัญอย่างแท้จริง
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เก่ียวกับ
เครือเจริญโภคภัณฑ์

กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 
และอาหาร

กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบ 
อาหารสัตว์

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร

กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง

กลุ่มธุรกิจเมล็ดพันธุ์	ปุ๋ ย 
และผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

กลุ่มธุรกิจยาและเวชภัณฑ์

กลุ่มธุรกิจยานยนต์

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์

กลุ่มธุรกิจการตลาด 
และการจัดจ�าหน่าย

กลุ่มธุรกิจการค้า 
ระหว่างประเทศ

กลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 
และดิจิทัล

กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม

กลุ่มธุรกิจการเงิน 
และการธนาคาร

กลุ่มธุรกิจพัฒนา 
อสังหาริมทรัพย์

8 สายธุรกิจหลัก
ครอบคลุม
14 กลุ่มธุรกิจ

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7
14

	 บริษัท	เครือเจริญโภคภัณฑ์	จ�ำกัด	เป็นบริษัทแม่ของเครือเจริญโภคภัณฑ์		ด�ำเนินกิจกรรมในลักษณะ	Holding	Company	ซ่ึงถือหุ้นในบริษัท 
ภำยในเครือฯ	 ท้ัง	22	ประเทศและเขตเศรษฐกิจท่ัวโลก	รวมถึงประเทศไทย	เครือเจริญโภคภัณฑ์มีกำรด�ำเนินธุรกิจท่ีหลำกหลำย	 	แบ่งได้เป็น	 
8	สำยธุรกิจ	ครอบคลุม	14	กลุ่มธุรกิจ	ต้ังแต่ธุรกิจเกษตรอุตสำหกรรมและอำหำร	ธุรกิจค้ำปลีก	ธุรกิจสื่อสำรและโทรคมนำคม	ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 
และดิจิทัล	ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์	ธุรกิจยำนยนต์และอุตสำหกรรม	ธุรกิจยำและเวชภัณฑ์	ไปจนถึงธุรกิจกำรเงินและกำรธนำคำร

เก่ียวกับเครือเจริญโภคภัณฑ์



	 สหประชำชำติได้จัดท�ำหลักกำรชี้แนะว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
(UN	Guiding	Principles	on	Business	and	Human	Rights	หรอื	UNGPs)	
ส�ำหรับภำคธุรกิจใช้เปน็แนวทำงในกำรเคำรพสิทธมินษุยชน	โดยหลักกำร
นี้เน้นเสำหลัก	3	ประกำรคือ	1	กำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	(Protect)	ซ่ึง
รัฐมีหน้ำท่ีในกำรคุ้มครองไม่ให้เกิดกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวข้อง
กับกำรด�ำเนินธุรกิจ	2	กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน	 (Respect)	มุ่งเน้น 
ควำมรับผิดชอบในกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนของภำคธุรกิจ	 และ	 
3	กำรเยียวยำ	 (Remedy)	กำรแก้ไข	ฟื้ นฟู	ชดเชยเมื่อเกิดผลกระทบ 
หรือมีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนจำกกำรประกอบธุรกิจท้ังภำครัฐและ 
ภำคธุรกิจต้องมีกลไกในกำรเยียวยำท่ีมีประสิทธิผล

	 ประเทศไทยมีพันธะผูกพันในกำรปฏิบัติตำมปฏิญญำสำกลว่ำด้วย
สิทธิมนุษยชน	และสนธิสัญญำระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนท่ี
ประเทศไทยเปน็ภำคี	ตำมรฐัธรรมนญูแหง่รำชอำณำจักรไทยฉบบัปจัจุบนั	
(พ.ศ.	2560)	ได้ระบุถึงกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนไว้อย่ำงชัดเจน	อำทิ	 
ในมำตรำ	4	 ท่ีระบุว่ำ	 “ศักด์ิศรีควำมเป็นมนุษย์	 สิทธิ	 เสรีภำพ	และ 
ควำมเสมอภำคของบุคคลย่อมได้รับควำมคุ้มครอง”	ทำงด้ำนธุรกิจและ
สิทธมินุษยชน	รัฐบำลไทยได้จัดท�ำ	แผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน	(National	Action	Plan	on	Business	and	Human	

Rights	หรือ	NAP)	ซ่ึงจัดท�ำโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ	กระทรวง
ยุติธรรม	เมื่อวันท่ี	16	พฤษภำคม	2559	แผนปฏิบัติกำรนี้เป็นเครื่องมือ 
ท่ีสอดคล้องกับหลักกำร	UNGPs	เพื่อเป็นกลไกกำรก�ำกับดูแลธุรกิจต่ำง	ๆ	
ท่ีจะไม่ท�ำให้เกิดกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือมีผลกระทบในเชิง 
สิทธิมนุษยชนน้อยท่ีสุด	

	 ภำคธุรกิจยังเป็นส่วนหนึ่งท่ีมีบทบำทส�ำคัญในกำรแก้ไขปัญหำ 
ควำมเหล่ือมล�ำ	ซึง่เปน็ปจัจัยหลักท่ีสง่ผลกระทบต่อกำรลดทอนเสถียรภำพ
ของสังคม	 กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนคือรำกฐำนของกำรพัฒนำ 
อย่ำงยั่งยืน	 ดังนั้นภำคธุรกิจจึงควรก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจ 
ให้สอดคล้องกับหลักกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่ำงครอบคลุมตำม
กฎหมำยของประเทศและหลักกำรสำกล	ก�ำหนดกลยุทธ์ในกำรจัดกำร
ควำมเสีย่งท่ีอำจเกิดจำกกำรละเมดิสทิธมินษุยชน	สรำ้งกลไกกำรคุ้มครอง
และเยียวยำเมื่อเกิดเหตุ	เปิดโอกำสในบุคลำกรในองค์กร	ชุมชน	และ 
ผู้มีส่วนได้เสียท้ังหมดเข้ำใจและมีส่วนร่วมในกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน	
เครือเจรญิโภคภัณฑ์	ค�ำนงึถึงหลักสิทธมินษุยชนอยำ่งจรงิจัง	โดยได้ก�ำหนด
ให้หลักสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร	และน�ำหลักนี้
เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำนในเครือฯ	ตลอดจนท้ัง
ห่วงโซ่อุปทำน	 เพื่ อยกระดับกำรด�ำเนินชีวิตของทุกคนในสังคมให้ 
มีควำมเท่ำเทียมท้ังในด้ำนศักด์ิศรีและโอกำส	 ท้ังท่ีควำมเป็นอยู่ท่ีดี 
และควำมสำมำรถในกำรรับมือต่อปัจจัยเสี่ยงในเรื่องเก่ียวกับ	“คน”	 
ตลอดห่วงโซ่อุปทำนเป็นกลไลท่ีน�ำไปสู่ควำมอยู่รอดของธุรกิจท่ีแท้จริง

สิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน หมายถึง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่มีมาแต่กำาเนิดและความเสมอภาค

ที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีผิว ภาษา
เผ่าพันธุ์ หรือสถานะอื่นใด 
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ธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์

สิทธิมนุษยชน

ธุรกิจการเงินและการธนาคาร

Chia Tai Enterprises
International Limited.

CP Motor Myanmar Co.,Ltd

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)

C.P. Pokphand Co., Ltd.

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

Zheng Xin Bank Company Limited.

C.P. Lotus Corporation

Bellisio Foods Inc.

บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จ�ากัด

Sino Biopharmaceutical Limited

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท อี.ซี.ไอ. กรุ๊ป จ�ากัด

True Money Vietnam Joint stock Company 
True Money (Cambodia) Limited
True Money Myanmar Co,. Ltd.
True Money Philippines Inc.
Pt Witami Tunai Mandiri 
(True Money Indonesia) 

Chia Tai Land Co., Ltd.
Shanghai Kinghill Limited
Chia Tai Di Jing (Shanghai)
Investment Management Limited

C.P. Cambodia Co., Ltd. 
C.P. Laos Co., Ltd.
C.P. Vietnam Corporation
Charoen Pokphand Foods (Malaysia) Sdn. Bhd.
Charoen Pokphand Foods Philippines Corp.
C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S. 
Charoen Pokphand Foods (Overseas) Llc.
CPF (India) Private Ltd.CP Food (UK) Ltd.
CPF Poland S.A.
C.P. Bangladesh Co., Ltd
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รายงานสิทธิมนุษยชน เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2563 Part 1 :	ความมุ่งมั่นด้านสิทธิมนุษยชนของเครือเจริญโภคภัณฑ์

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักดี ว่ำสิทธิมนุษยชนคือแก่นแท้ 
ของควำมยั่งยืนส�ำหรับธุรกิจ	 ชุมชน	 และโลก	 เครือฯ	 เข้ำใจดีว่ำ 
กำรมีส่วนร่วมในกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนเป็นรำกฐำนท่ีส�ำคัญในกำร 
ขับเคล่ือนธุรกิจอย่ำงยั่งยืน		คุณศุภชัย	เจียรวนนท์	ประธำนคณะผู้บริหำร 
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์	 ประกำศนโยบำยท่ีชัดเจนส�ำหรับเครือฯ	 
ในกำรขับเคล่ือนกำรด�ำเนินงำนและขั้นตอนท่ีเป็นรูปธรรม	เพื่อให้มั่นใจ
ว่ำธุรกิจของเครือฯ	 ขับเคล่ือนกำรเปล่ียนแปลงและพัฒนำชีวิตของ 
ผู้คน	พร้อมยกระดับกำรปฏิบัติงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน		ควำมพยำยำมใน
กำรปลกูฝงัสทิธมินษุยชนในวัฒนธรรมองค์กร	ก�ำหนดควำมคำดหวังส�ำหรบั
คู่ค้ำและพันธมิตรทำงธุรกิจท้ังหมด	และขับเคล่ือนกำรมีส่วนร่วมและ
ควำมร่วมมือกับบริษัทอ่ืนอย่ำงมีประสิทธิภำพ		ประธำนคณะผู้บริหำร 
มบีทบำทส�ำคัญในกำรท�ำใหม้ั่นใจว่ำบริษัทในเครือฯ	และกำรด�ำเนนิธุรกิจ
ของเครือฯ	สอดคล้องกับหลักกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนอย่ำงแท้จริง

	 เมื่อปี	2560	เครือฯ	ประกำศควำมมุ่งมั่นในกำรเคำรพและส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทำน	โดยได้ประกำศใช้นโยบำยและแนว
ปฏิบัติด้ำนสิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบัติด้ำนแรงงำน	ซึ่งมีผลบังคับใช ้
อย่ำงเคร่งครัดกับท้ัง	14	กลุ่มธุรกิจ	ใน	22	ประเทศและเขตเศรษฐกิจ	
เครือฯ	ยังได้พัฒนำกระบวนกำรตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่ำงรอบด้ำน	
(Human	 Rights	 Due	 Diligence)	 เพื่ อตรวจสอบ	 ระบุควำมเสี่ยง	 
ป้องกัน	บรรเทำ	และจัดกำรผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนอันเนื่องมำจำก 
กำรด�ำเนินธุรกิจ	 หรือกำรผลิตและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์และบริกำร 
ของเครือฯ

กระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

แสดงความมุ่งมั่น

ปลูกฝังในองค์กร บูรณาการ
ด�าเนินงาน

ส่ือสาร
ผลการด�าเนินงาน

เยียวยา และการรับ
ข้อร้องเรียน

ประเมินผลกระทบ ติดตามเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิผล

สร้างการมีส่วนร่วม
กับผู้มีส่วนได้เสีย

1 5 73

2 6 84

ความมุ่งมั่นด้านสิทธิมนุษยชนของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์
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ความมุ่งมั่นของนโยบาย การปลูกฝังในองค์กร การประเมินผลกระทบ

การบูรณาการและการด�าเนินการ

การมส่ีวนรว่มของผูม้ส่ีวนไดเ้สีย

การติดตามผลการปฏิบัติงาน

การเยียวยาและ
กลไกการรับเรื่องร้องเรียน

การส่ือสารผลการปฏิบัติงาน

เครือฯ	ได้ถ่ำยทอดควำมมุ่งมั่นในกำรส่งเสริม
และเคำรพสิทธมินษุยชนเปน็นโยบำยอยำ่งเปน็
รูปธรรม	เช่น	จรรยำบรรณธุรกิจของเครือฯ	
นโยบำยและแนวปฏิบติัด้ำนสทิธมินษุยชนและ
กำรปฏิบัติด้ำนแรงงำน	และนโยบำยและแนว
ปฎิบัติในกำรจ้ำงแรงงำนข้ำมชำติ	นอกจำกนี	้
เครอืฯ	ก�ำลังพัฒนำนโยบำยเฉพำะ	เช่น	นโยบำย 
ควำมหลำกหลำย	 ควำมเสมอภำคและ 
กำรอยู่ร่วมกัน		และนโยบำยป้องกันกำรเลือก
ปฏิบัติ	กำรล่วงละเมิดและกำรคุกคำม

ควำมมุ่งมั่นของเครือฯ	คือกำรปลูกฝังหลักกำร 
สิทธิมนุษยชนในกลุ่ม ธุร กิจ 	 14	 ก ลุ่มใน	 
22	ประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ	เพื่อให้มั่นใจ
ว่ำพนักงำนท้ัง	 450,000	 คนในทุกระดับ 
ต�ำแหน่งเข้ำใจควำมรับผิดชอบ	ในกำรเคำรพ
สิทธิมนุษยชน	 เพื่ อขับเคล่ือนกำรส่งเสริม 
สิทธิมนุษยชนท่ัวท้ังองค์กร	 สร้ำงค่ำนิยม 
ในกำรด�ำเนินธุรกิจ	และสร้ำงวัฒนธรรมของ
องค์กรท่ีเคำรพสิทธิมนุษยชนอย่ำงแท้จริง

บริษัทภำยในเครือฯ	มีหน้ำท่ีในกำรตรวจสอบ
และประเมินผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชน 
ท่ีอำจเกิดจำกกำรด�ำเนินธุรกิจของเครือฯ	ซึ่ง
รวมถึงกำรพิจำรณำและก�ำหนดแนวทำงใน 
กำรจัดกำรกับผลกระทบด้ำนลบท่ีอำจะเกิดขึ้น
กับผู้มีส่วนได้เสียท้ังหมดในห่วงโซ่คุณค่ำ	เช่น	
คู่ค้ำ	ผู้รับจ้ำง	ผู้ร่วมทุน	และลูกค้ำ

เครือฯ	 ได้พัฒนำและปรับปรุงแผนงำนและ 
ตัวช้ีวัด	เพื่อก�ำหนดทิศทำงในกำรด�ำเนินธุรกิจ
ให้สอดคล้องกับหลักกำรและนโยบำยใน 
กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนของเครือฯ	โดยจะมี
กำรติดตำม	วัดผล	และปรบัปรุง	กำรด�ำเนนิงำน
เป็นประจ�ำทุกปี 	 เ พ่ือลดควำมเ ส่ียงด้ำน 
สิทธิมนุษยชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียต่ำง	ๆ	
เช่น	 รัฐบำล	องค์กรระหว่ำงประเทศ	บริษัท
เอกชน 	 ภำคประชำสั งคม 	 และ ชุมชน 
ท้องถ่ิน	เพื่อแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น	บทเรียน	
และขบัเคล่ือนควำมก้ำวหนำ้ในกำรสง่เสรมิสิทธิ
มนุษยชนของภำคธุรกิจในระดับประเทศและ
ระดับโลก

พัฒนำตัวชี้วัดด้ำนสิทธิมนุษยชน	(KPI)	และ
ติดตำมควำมคืบหน้ำด้ำนสิทธิมนุษยชนใน 
ทุกกลุ่มธุรกิจ	 เพ่ือระบุสิ่งท่ีได้รับกำรแก้ไข 
และสิ่งท่ีต้องปรับปรุงเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย 
ตำมยุทธศำสตร์ควำมยั่งยืนภำยในปี	 2573	 
ของเครือฯ	

พัฒนำกลไกและเปิดช่องทำงรับเรื่องร้องเรียน
ใหผู้ม้สี่วนได้เสียท้ังภำยในและภำยนอกองค์กร	
สำมำรถ ร้องทุก ข์ 	 และก� ำหนดแนวทำง 
ในกำรเยียวยำ ท่ีมีประสิทธิภำพเมื่ อ เ กิด 
ผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชน

ส่ือสำรผลกำรด�ำเนินงำนในกำรส่งเสริม 
สิทธิมนุษยชน	 และรำยงำนควำมคืบหน้ำ 
ในกำรป้องกันและจัดกำรกับควำมเ ส่ียง 
ด้ำนสิทธิมนุษยชน	สู่สำธำรณะผ่ำนรำยงำน
ควำมยั่ ง ยื นและรำยงำนสิทธิมนุษยชน 
เป็นประจ�ำทุกป	ี

1

4

7

5 6

32

8

ค�ามั่นสัญญาต่อสาธารณะ และความมุ่งมั่นที่เกี่ยวกับการเคารพสิทธิมนุษยชนในกิจกรรม 
และความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์มีควำมมุ่งมั่นในกำรเคำรพหลักสิทธิมนุษยชน
ของผู้มีส่วนได้เสียและผู้ทรงสิทธิทุกกลุ่มท่ีอำจได้รับผลกระทบจำก 
กำรด�ำเนินธุรกิจ	หรือกำรด�ำเนินควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ	โดยก�ำหนด	
“นโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนสิทธมินุษยชนและกำรปฏิบัติด้ำนแรงงำน”	
ซึ่งมีผลบังคับใช้ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจภำยในเครือฯ	และมีกำรสื่อสำร
รำยละเอียดผ่ำน	จรรยำบรรณธุรกิจ	 (Code	of	Conduct)	ซึ่งบังคับ 
ใช้กับผู้มีส่วนได้เสียภำยใน	และจรรยำบรรณส�ำหรับคู่ค้ำธุรกิจ	(Supplier	
Code	of	Conduct)	ซึ่งบังคับใชักับคู่ค้ำธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์	 
รวมถึงนโยบำยท่ีเก่ียวข้อง	เพื่อก�ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรประเด็นท่ี
เก่ียวข้องกับกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน	อันได้แก่	นโยบำยและแนวปฏิบัติ
กำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน	โดยเครือฯ	 เปิดเผยนโยบำยฯ	และ 
จรรยำบรรณ	บนเว็บไซต์ของเครือฯ	เพื่อส่ือสำรควำมคำดหวังดังกล่ำว 
ให้ผู้มีส่วนได้เสียของเครือฯ	รับทรำบในวงกว้ำง

นโยบายและการก�ากับดูแลด้านสิทธิมนุษยชน
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์

นโยบายและแนวปฏิบัติ
ด้านสิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติด้านแรงงาน	

นโยบายและแนวปฎิบัติการ
บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

นโยบายและแนวปฏิบัติ
ด้านความปลอดภัย	
อาชีวอนามัย	และสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน

นโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส

แนวปฎิบัติที่ดี
ด้านความหลากหลาย
และการอยู่ร่วมกัน

นโยบายและแนวปฎิบัติ
เรื่องการบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ

นโยบายและแนวปฎิบัติใน
การจ้างแรงงานข้ามชาติ

Part 1 :	ความมุ่งมั่นด้านสิทธิมนุษยชนของเครือเจริญโภคภัณฑ์
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จรรยาบรรณธุรกิจ	ของเครื่อเจริญโภคภัณฑ์
ก� าหนดแนวทางส� าหรับพนักงานทุกคน	 
ในทุกธุรกิจทั่วโลกของเครือฯ	เพ่ือด�าเนินธุรกิจ 
อย่างมีความรับผิดชอบ	และเคารพสิทธิของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย	และด�าเนินการตามค่านิยมหลัก 
ของความซือ่สัตยแ์ละความสุจรติ	จรรยาบรรณ 
ธุรกิจเป็นมาตรฐานแนวคิดและแนวปฏิบัติที่ดี 
เพ่ือใหก้รรมการ	ผูบ้ริหาร	และพนักงานทกุระดบั	
พรอ้มป้องกนัแนวปฏบิตัเิชงิลบ	ตลอดจนปฏบิตัิ
ตามกฎระเบียบและนโยบายของเครือฯ

เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งม่ันท่ีจะเคารพและส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน	ในขณะท่ีมุ่งม่ันท่ีจะขยายขอบเขต
การด�าเนินงาน	พร้อมทั้งตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าเครือฯ	เคารพสิทธิของกรรมการ	ผู้บริหาร	
พนกังาน	ลกูค้า	หนว่ยงาน	และทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง
ในห่วงโซ่อุปทาน	ตามปฏิญญาสากลว่าด้วย 
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ	 (UDHR),	 
หลกัการทัง้	10	ขอ้สัญญาโลกแห่งสหประชาชาติ
ว่าด้วยการท�าธุรกิจอย่างยั่งยืน	(UN	Global	 
Compact), 	 หลักการชี้แนะสหประชาชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	 (UNGPs)		
ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ในการท�างานขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ	 (ILO)	 และกฎหมายแรงงานของ 
แต่ละประเทศที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ด�าเนินการ	 
นโยบายนี้ ก� าหนดแนวปฏิบัติที่ ชัด เจนใน 
การป้องกนัการละเมดิสิทธมินษุยชนทกุรปูแบบ	
การปกป้องพนกังานทกุคนจากการเลอืกปฏิบตั ิ
และการล่วงละเมิดทุกประเภท	ส่งเสริมโอกาสที่

เทา่เทยีมกนัส�าหรบัพนกังานทกุคนในการกา้วหนา้
ในหน้าท่ีการงาน	และจัดท�ากลไกการรับเรื่อง 
ร้องเรียน	และการเยียวยาที่เหมาะสม

เครือเจริญโภคภัณฑ์เล็งเห็นถึงความส�าคัญ 
ของการจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยว
กับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	 บุคคลทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรสามารถแสดง
ข้อกังวล	ข้อเสนอแนะ	และข้อร้องเรียนเกี่ยว
กับผลกระทบที่ เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจเกิด
ขึ้นเน่ืองจากกิจกรรมทางธุรกิจของเครือฯ	 
รวมถึง	 กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการละเมิด
กฎหมายท้องถ่ินและจรรยาบรรณทางธุรกิจ	
รวมทั้งพฤติกรรมที่อาจถือเป็นกิจกรรมฉ้อฉล
โดยพนักงาน	 นโยบายน้ียังเป็นเคร่ืองมือใน 
การตรวจสอบการด�าเนินธุรกิจ	และเป็นแหล่ง
ข้อมูลที่จะใช้ในการปรับปรุงความปลอดภัยและ
ประสิทธิผลของการด�าเนินธุรกิจ

เครอืเจรญิโภคภณัฑบ์รหิารจดัการและควบคมุ
ขอ้มลูอย่างเป็นระบบและเพ่ิมการปกป้องขอ้มูล 
ทั้งหมดอย่างต่อเน่ือง	เพ่ือลดความเส่ียงและ
การสูญหายของขอ้มลูท่ีเป็นความลบั	นโยบายนี้

ก�าหนดบทบาทและความรับผดิชอบของพนกังาน
ทุกคนในการป้องกันการใช้ข้อมูลในทางที่ผิด

เครือ เจริญโภคภัณฑ์ ให้ความส� าคัญกับ 
กระบวนการผลิตต้ังแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า 
ควบคู่ไปกับการส่งเสริมแนวปฏิบั ติที่ ดี ใน
การด�าเนินธุรกิจภายใต้กรอบการด�าเนินงาน 
ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ		
โดยก�าหนดแนวทางและก�ากับดูแลการด�าเนิน 
ธุรกิจของพนักงานและคู่ค้าธุรกิจ	เพ่ือให้มั่นใจ
ว่าการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานมีความ 
รับผิดชอบอย่างยั่งยืน

นโยบายและความมุ่งมั่นด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายและความมุ่งมั่นด้านสิทธิมนุษยชน

	 นโยบำยและแนวปฏิบั ติ ด้ำนสิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบั ติ 
ด้ำนแรงงำน	 ประกำศใช้ เมื่ อปี 	 2561	 เพื่ อประกำศควำมมุ่ งมั่น 
ของเครือฯ	 ในกำรเคำรพหลักสิทธิมนุษยชนตำมมำตรฐำนสำกล 
รวมถึงก�ำหนดแนวปฏิบัติเพื่อเป็นมำตรฐำนให้กับบริษัทในเครือฯ	และ
ก�ำหนดโครงสร้ำงในกำรก�ำกับดูแลประเด็นสิทธิมนุษยชน	โดยก�ำหนด
ควำมคำดหวังท่ีชัดเจนให้กับพนักงำน	หุ้นส่วนทำงธุรกิจ	คู่ค้ำธุรกิจ	และ
ผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน	ๆ	ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับกำรด�ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจ 
ของเครือฯ

	 กระบวนกำรร่ำงนโยบำยสทิธมินษุยชนของเครอืฯ	ค�ำนงึถึงควำมเสีย่ง	
และผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนเก่ียวข้องอย่ำงรอบด้ำน	 
ซ่ึงในกระบวนกำรออกนโยบำยดังกล่ำว	มีกำรวิเครำะห์จำกควำมคิดเห็น

	 เมื่อปี	2564	เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ทบทวนนโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนสิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบัติด้ำนแรงงำน		เพื่อปรับปรุงเนื้อหำให ้
ตรงกับบริบทควำมท้ำทำยด้ำนสิทธิมนุษยชนกับธุรกิจในปัจจุบัน	 รวมถึงน�ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย	 ท่ีได้รับระหว่ำง 
กำรหำรือเพ่ือก�ำหนดประเด็นส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืนของเครือฯ	มำปรับปรุงนโยบำยดังกล่ำวด้วย
 

เครือฯ	มุ่งมั่นจะปฏิบัติตามกรอบกฎหมายระหว่าง
ประเทศต่อไปนี้	เพ่ือเป็นแนวทางในการด�าเนินการ
ด้านสิทธิมนุษยชนของเครือฯ:	

1.	 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	(UDHR)
2.	หลักการท้ัง	10	ข้อของสัญญาโลกแห่งสหประชาชาต ิ
	 ว่าด้วยการท�าธุรกิจอย่างยั่งยืน
3.	หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 
	 แห่งสหประชาชาติ	(UNGPs)
4.	ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพ้ืนฐานใน 
	 การท�างานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ	 
	 (ILO)
5.	อนุสัญญาพ้ืนฐานขององค์การแรงงานระหว่าง 
	 ประเทศ

นอกจากการเคารพสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศตาม 
ที่ก�าหนดไว้ในอนุสัญญาระหว่างประเทศแล้ว	ยังมีการเน้น
ประเด็นต่อไปนี้ในนโยบายสิทธิมนุษยชนของเครือฯ

1.	 สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
2.	 สิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม
3.	สิทธิด้านแรงงาน:	ไม่ใช้แรงงานบังคับ,	ไม่เลือกปฏิบัติ,	 
	 สิทธิในการชุมนุมโดยสงบ,	เลิกจ้างแรงงานเด็ก

ของผู้มีส่วนได้เสียในระดับเครือฯ	 ท่ีมีต่อกำรด�ำเนินงำนในภำพรวม 
ด้ำนกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำอย่ำงยั่ งยืน	 ซึ่ งในหลำยประเด็นม ี
ควำมเก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียและผู้ทรงสิทธ ิ
ในวงกว้ำง	ร่ำงนโยบำยดังกล่ำว	ได้ผ่ำนกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็น
และทบทวนจำกบริษัทภำยในเครือฯ	 และน�ำเข้ำ สู่กำรพิจำรณำ 
โดยคณะกรรมกำรขับเคล่ือนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	 ควำมเส่ียงและ 
กำรตรวจสอบ	เพ่ือรบัอนมุติัจำกคณะกรรมกำรบรหิำร	ซึง่เปน็คณะกรรมกำร
ท่ีมีอ�ำนำจสูงสุดในกำรประกำศใช้นโยบำยดังกล่ำว

	 เนื้อหำโดยรวมของนโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนสิทธิมนุษยชน	และ
กำรปฏิบัติด้ำนแรงงำนของเครือเจริญโภคภัณฑ์	มีดังนี	้

ความรับผิดชอบของเครือฯ สิทธิและกลุ่มเปราะบาง

Part 1 :	ความมุ่งมั่นด้านสิทธิมนุษยชนของเครือเจริญโภคภัณฑ์



รายงานสิทธิมนุษยชน เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2563

1918

เครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งมั่นที่จะ คุ้มครอง
ส วั ส ดิ ภ า พ ข อ งพ นั ก ง า น ใ น ทุ ก ร ะ ดั บ
เครือฯ	ตั้งเป้าหมายที่จะเป็น	 “องค์กรปลอด
อุบัติ เหตุ 	 (Zero	 Accident)” 	 ในสถานที่  

ท�างานโดยการส่งเสริมและสนับสนุนหลัก
ปฏิบัติในสถานท่ีท�างานที่ปลอดภัยและถูก
สุขลกัษณะ	รวมถงึปกป้องและป้องกนัพนกังาน	 
ผูม้ส่ีวนไดเ้สีย	และคูค่า้ทางธรุกจิในหว่งโซอ่ปุทาน 
จากความเส่ียงที่เกิดขึ้นจริงและที่อาจเกิดขึ้น		 
ขั้ นตอนด้ านความปลอดภัยของ เครื อฯ	 
สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่น
ตลอดจนมาตรฐานสากล

เครือเจริญโภคภัณฑ์ห้ามการแสวงประโยชน์	
การละเมิดสิทธิ 	 และการบังคับใช้แรงงาน 
ทุกรูปแบบ	ซึ่งครอบคลุมถึง	แรงงานข้ามชาติ	
ลูกจ้างชั่วคราว	 และลูกจ้างสัญญาระยะส้ัน	
นโยบายน้ีท�าให้แน่ใจว่าการสรรหาและจ้างงาน
แรงงานข้ามชาติทั้งหมดของบริษัทในเครือฯ	
สอดคล้องกบักฎหมายแรงงานในแตล่ะประเทศ 
และมาตรฐานสากล	โดยเน้นถึงหลกัการจา้งงาน 
อย่างมีจริยธรรม	 ซึ่งก�าหนดว่าบริษัทภาย
ในเครือฯ	 จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม 
การสรรหาแรงงานข้ามชาติอันเป็นค่าใช้จ่าย 
ที่เกิดขึ้นกับบริษัทจัดหางานในประเทศต้นทาง	
และค่าใช้จ่ายในการจ้างงานตามกฎหมายของ
แต่ละประเทศที่มีการว่าจ้าง	อีกทั้งยังก�าหนด
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ เ ป็นธรรมและ 
เท่าเทียม	และเปิดช่องทางการร้องทุกข์	และ
เยียวยาที่แรงงานข้ามชาติทุกคนสามารถ 
เข้าถึงได้

เครือเจริญโภคภณัฑ์เลง็เหน็คุณคา่และยอมรับ 
ในความหลากหลายของพนักงาน	และส่งเสริม 
วัฒนธรรมและภมูหิลงัที่แตกตา่งใหเ้ป็นจดุแขง็	
เพ่ือให้มั่นใจว่า	พนักงานทุกคนได้รับการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมกันในการก้าวหน้าและเติบโต 
ในอาชีพการงาน	พร้อมสร้างความพึงพอใจ 
ในการท�างานให้กับพนักงานทุกคน

โครงสร้างการก�ากับดูแล 
และการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน
	 เครือเจริญโภคภัณฑ์มีโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรเพื่อด�ำเนินงำน 
ด้ำนควำมยัง่ยนื	ซึง่กำรสง่เสรมิสิทธมินษุยชนและสทิธแิรงงำน	เปน็ประเด็น
ส�ำคัญด้ำนควำมย่ังยืน	(Material	Issue)	ของเครือฯ	มำอย่ำงยำวนำน	 
และเป็นหนึ่งในเป้ำหมำยหลัก	15	ข้อ	ของยุทธศำสตร์ควำมยั่งยืนของ
เครือฯ	ท่ีจะบรรลุภำยในปี	2573	เครือฯ	จึงให้ควำมส�ำคัญกับกำรบริหำร
จัดกำร	ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน	และกำรตัดสินใจเพ่ือก�ำหนดทิศทำง	 
ตัวชี้ วัด	 และรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนเพื่ อเคำรพสิทธิมนุษยชน 
ในระดับเครือฯ	อยู่ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของคณะกรรมกำรบริหำรงำน
ด้ำนควำมยั่งยืนฯ	เสมอมำ

	 ในปี	 2564	 เครือฯ	 ได้ปรับโครงสร้ำงกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิทธ ิ
มนุษยชนให้มีควำมคล่อง ตัวมำกขึ้ น 	 และเพื่ อด� ำ เนินงำนตำม 
ควำมคำดหวังของนโยบำยฯ	 และมำตรฐำนระหว่ำงประเทศ 
ไ ด้ จัด ต้ั งคณะท� ำงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน	 มีผู้ บริหำรของแต่ละ 
หน่วยงำนของบริษัทในเครือฯ	เป็นสมำชิกคณะท�ำงำน	มีหน้ำท่ีประสำน
กำรด�ำเนินงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน	 รวมถึงก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำน 
เพื่อบรรลุเป้ำหมำย	ตำมตัวชี้วัดด้ำนสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงำน 
ของเครือฯ	 ซึ่งคณะท�ำงำนดังกล่ำว	 มีหน้ำท่ีรำยงำนควำมคืบหน้ำ 
กำรด�ำเนินงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนต่อคณะกรรมกำรด้ำนบุคคล	(People	
Steering	 Committee	 -	 PSC)	 	 และคณะกรรมกำรบริหำรงำน 
ด้ำนควำมยั่ ง ยืนฯ	 ในประเด็นท่ีเ ก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย อ่ืนๆ		 
โดยเฉพำะประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนกำรตรวจสอบรอบด้ำน 
ของบริษัทในเครือฯ	และประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับกำรเคำรพและคุ้มครอง
สิทธิแรงงำน

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นว่ำ	 กำรจัดโครงกำรสร้ำงกำรบริหำร 
จัดกำรและกำรก�ำกับดูแลท่ีกล่ำวมำนี้ 	 จะเสริมประสิทธิภำพใน 
ก ำ ร ด� ำ เ นิ น ง ำ น เพื่ อ เ ค ำ รพ สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ชน ใน เ ชิ ง รุ ก ม ำ กขึ้ น	 
นอกเหนือไปจำก	 กำรตอบสนองต่อข้อร้องเรียน	 หรือควำมท้ำทำย 
ท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำงกำรด�ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจ	และในห่วงโซ่อุปทำน
เพียงเท่ำนั้น

เครือฯ ประเมินประเด็นสำ�คัญ 
ด้�นคว�มยั่งยืนของเครือฯ  
(Material Issues) ซึ่งประเด็น 
ด้�นสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงง�น 
ยังคงเป็นประเด็นสำ�คัญลำ�ดับต้น  
ที่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภ�ยในและภ�ยนอก
ของเครือฯ ให้คว�มสำ�คัญ  
ในกระบวนก�รนี้มีก�รห�รือระหว่�ง 
ผู้บริห�รระดับสูงของเครือฯ  
ในประเด็นต่�ง ๆ ทั้งในด้�นก�รพัฒน�
ระบบก�รประเมินผลกระทบและ 
คว�มเสี่ยง ซึ่งแต่ละอุตส�หกรรม
มีคว�มท้�ท�ยไม่เหมือนกัน ประเด็น
เฉพ�ะที่เป็นทั้งคว�มเสี่ยงและโอก�ส 
อันได้แก่ ก�รส่งเสริมสิทธิของกลุ่ม
เปร�ะบ�งทุกกลุ่ม ก�รส่งเสริมสิทธิ
แรงง�น ก�รป้องกันผลกระทบ
ต่อสิทธิมนุษยชนในชุมชน
อันเนื่องม�จ�กปัจจัย
ด้�นสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

เป้าหมายสูงสุดและต�่าสุดและ
ดัชนีชี้วัดผลงานเป็นภาพกราฟกิ 
(ไม่มีข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับดัชนี
ชี้วัดผลงานที่ระบุ)

	 เครือฯ	ก�ำหนดให้หน่วยธุรกิจ	50	หน่วย
ด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดดังกล่ำว	และรำยงำน
ผลกำรด�ำเนนิงำนเปน็ระยะ	เพื่อกำรก�ำกับดูแล
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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จรรยาบรรณทางธุรกิจ และความคาดหวังต่อพนักงาน

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติเพ่ือกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรมและโปร่งใส	ซึ่งครอบคลุมข้อก�ำหนดท่ีเก่ียวข้องกับกำรเคำรพ 
สิทธิมนุษยชนไว้อย่ำงชัดเจนในจรรยำบรรณธุรกิจ	โดยบังคับใช้กับผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนในเครือฯ	และหลักกำรส�ำคัญดังนี	้

การปฏิบัติต่อบุคลากร 

ระบุแนวทำง	และข้อก�ำหนดในกำรปฏิบัติต่อเพื่อน
พนักงำนในเครือฯ	ตำมหลักควำมเท่ำเทียม	ส่งเสริม
ควำมหลำกหลำยและกำรอยู่ร่วมกัน	รวมถึงป้องกัน
สิทธิพ้ืนฐำน	อำทิ	ควำมเป็นส่วนตัว	ข้อมูลส่วนบุคคล	
และกำรส่งเสริมควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย 
ในสถำนประกอบกำร	 (อ้ำงอิง	 หมวดบุคลำกร	 
จรรยำบรรณธุรกิจของเครอืเจรญิโภคภัณฑ์	หวัขอ้	3.1	
กำรส่งเสริมให้เกิดกำรปฏิบัติต่อกันด้วยควำมเคำรพ
และเป็นธรรม	3.2	 กำรส่งเสริมโอกำสท่ีเท่ำเทียม	 
ควำมหลำกหลำยของบุคลำกร	และกำรอยู่ร่วมกัน	 
3.3	กำรปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล	3.4	กำรจัดกำร 
ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมยัในสถำนประกอบกำร)	

การปฏิบัติต่อคู่ค้าธุรกิจ 

ก�ำหนดให้พนักงำนและผู้บริหำรมีควำมรับผิดชอบใน
กำรตรวจสอบคู่ค้ำและผู้ท่ีเก่ียวข้องในห่วงโซ่คุณค่ำ
ของกำรด�ำเนนิธรุกิจของบรษัิทในเครอืฯ	ใหเ้ปน็ไปตำม
มำตรฐำนจริยธรรมและข้อก�ำหนดเรื่ องคุณภำพ 
ของเครือฯ	 (อ้ำงอิง	 ข้อ	 จรรยำบรรณธุรกิจของ 
เครือเจริญโภคภัณฑ์	ข้อ	2.3	กำรจัดซื้อจัดหำอย่ำงมี
จริยธรรม)	โดยอ้ำงอิงแนวปฏิบัติซึ่งระบุในนโยบำย
และแนวปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน	 
และจรรยำบรรณส�ำหรับคู่ ค้ำธุรกิจ	 ซึ่ งก�ำหนด 
ควำมคำดหวัง	และก�ำกับควำมสัมพันธ์กับคู่ค้ำธุรกิจ
ของบริษัทในเครือฯ

การปลูกฝังสิทธิมนุษยชนในองค์กร

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรปลูกฝังกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนในองค์กร	โดยเฉพำะกำรใช้มุมมองด้ำนสิทธิมนุษยชน 
ในกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้ทรงสิทธิ	 จำกกำรด�ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจและกำรด�ำเนินควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจของ 
ทุกหน่วยงำนในเครือฯ	 กลไกในกำรปลูกฝังด้ำนสิทธิมนุษยชนของเครือฯ	 โดยมี	 2	 แนวทำงหลัก	 ได้แก่	 กำรฝึกอบรม	 และกำรส่ือสำร 
ผ่ำนจรรยำบรรณทำงธุรกิจ

	 กำรปลูกฝังและสร้ำงควำมตระหนักรู้ภำยในองค์กรเก่ียวกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	และแนวปฏิบัติด้ำนแรงงำน	เพื่อให้พนักงำนและผู้บริหำร	 
ค�ำนึงถึงผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชนท่ีอำจเกิดขึ้นจำกควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ	กำรด�ำเนินธุรกิจ	และกำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน	มีแนวทำง 
ในกำรปลูกฝัง	ดังนี้

การปลูกฝังสิทธิมนุษยชนในองค์กร

การปลูกฝังสิทธิมนุษยชน ในองค์กรส�าหรับพนักงาน

การฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชนส�าหรับพนักงาน และผู้บริหาร

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์จัดกำรฝึกอบรมเพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
เก่ียวกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติด้ำนแรงงำน	โดยมุ่งเน้น
กำรสื่อสำรนโยบำยและแนวปฏิบัติของเครือฯ	แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนสิทธิมนุษยชน	 อันมุ่งเน้นกำรตรวจสอบสิทธิมนุษยชนรอบด้ำน	 
และกำรส่ือสำรหลักกำรท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชนและควำมคำดหวัง
ของพนักงำนและผู้บริหำร	

	 เมื่อปี	2563	เครือฯ	ได้บรรจุหลักสูตรสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติ
ด้ำนแรงงำน	ไว้เปน็หวัขอ้หนึ่งในกำรฝกึอบรมระดับผูบ้รหิำร	และพนกังำน
ทกุระดับ	โดยกำรฝกึอบรมมุง่เนน้กำรสรำ้งควำมรู	้ควำมเขำ้ใจของผูบ้รหิำร
ในกำรด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชน	รวมถึงบทบำทท่ีส�ำคัญ 
ของผู้บริหำรในกำรผลักดันควำมตระหนักรู้ เ ก่ียวกับนโยบำยและ 
หลักกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนของเครือฯ	รวมถึง	กระบวนกำรตรวจสอบ
สิทธิมนุษยชนรอบด้ำนในองค์กร	ซึ่งท่ีผ่ำนมำได้มีกำรจัดกำรอบรมและ
สร้ำงควำมตระหนักรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชนแก่พนักงำนกว่ำ	90,197	คน	
ครอบคลุม	14	กลุ่มธุรกิจ

	 ส่วนกำรฝึกอบรมระดับผู้ปฏิบัติงำน	ได้มุ่งเน้นกำรท�ำควำมเข้ำใจ
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิทธมินุษยชนของเครือฯ	และขั้นตอนกำร
ประเมนิควำมเส่ียงด้ำนสิทธมินษุยชน	เพ่ือใหส้ำมำรถด�ำเนนิกระบวนกำร
ตรวจสอบสิทธมินษุยชนรอบด้ำนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ	ซ่ึงมผีูป้ฏิบติังำน
ในระดับผู้ จัดกำรขึ้นไปเข้ำร่วมกำรฝึกอบรม	 397	 คน	 ครอบคลุม	 
14	กลุ่มธุรกิจ

	 เครือฯ	 เล็งเห็นว่ำกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ เ ก่ียวกับธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชนส�ำหรับพนักงำนทุกระดับมีควำมส�ำคัญยิ่ง	ขณะนี้เครือฯ	 
อยูใ่นระหว่ำงกำรจัดท�ำ	E-Training	ส�ำหรบัพนกังำนแรกเขำ้	และพนกังำน
ปัจจุบันทุกระดับ	 โดยบรรจุเนื้ อหำเก่ียวกับหลักกำรธุรกิจกับสิทธ ิ
มนุษยชน	 ควำมมุ่งมั่น	 และกระบวนกำรตรวจสอบสิทธิมนุษยชน 
รอบด้ำนของเครือฯ	เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักรู้ด้ำนกำรพัฒนำท่ียั่งยืน 
ของเครือฯ	ท่ีก�ำหนดให้เป็นกำรฝึกอบรมท่ีจ�ำเป็น	ส�ำหรับพนักงำนทุกคน	 
โดยมีแผนจะเริ่มด�ำเนินกำรภำยในปี	2565

การสร้างความตระหนักรู้ภายในองค์กร
แบ่งออกเป็น	3	หัวข้อ	ได้แก่

การฝึกอบรม	
(2	ระดับ	-	ผู้บริหาร	
และพนักงาน)

1. การฝึกอบรมผ่าน	COC	
และการส่ือสารผ่าน
จรรยาบรรณทางธุรกิจ	

2. การฝึกอบรมผ่าน	
E-Training	

3.
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จรรยาบรรณทางธุรกิจ และความคาดหวังต่อคู่ค้าธุรกิจ

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์ระบุควำมคำดหวังและข้อก�ำหนดด้ำนจริยธรรม
ของคู่ค้ำธุรกิจ	ไว้ในจรรยำบรรณส�ำหรับคู่ค้ำธุรกิจ	ซึ่งอ้ำงอิงหลักกำรของ	
UN	Global	Compact	โดยครอบคลุมข้อก�ำหนดท่ีเก่ียวข้องกับกำรเคำรพ
สิทธิแรงงำน	กำรคุ้มครองกลุ่มเปรำะบำง	กำรป้องกันผลกระทบด้ำน 
สิ่งแวดล้อม	 กำรส่งเสริมควำมเท่ำเทียม	 กำรจัดซื้ อจัดจ้ำงอย่ำงม ี
ควำมรับผิดชอบในห่วงโซ่อุปทำน	และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต	โดยก�ำหนด
ให้คู่ ค้ำธุรกิจรับทรำบแนวปฏิบั ติตำมจรรยำบรรณฯ	 รวมถึงระบุ 
ควำมคำดหวังต่อคู่ค้ำและบริษัทในเครือฯ	ให้น�ำจรรยำบรรณส�ำหรับคู่ค้ำ
ธุรกิจไปปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ	โดยกำรสื่อสำร	และจัดฝึกอบรม 
เพื่อเพิม่ศกัยภำพในกำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณฯ	ได้อยำ่งมปีระสทิธภิำพ

	 จรรยำบรรณส�ำหรับคู่ค้ำธุรกิจ	 ได้ก�ำหนดบทลงโทษส�ำหรับคู่ค้ำ 
ท่ีไม่สำมำรถท�ำตำมควำมคำดหวัง	หรือละเมิดข้อก�ำหนดด้ำนจริยธรรม	
โดยมีบทลงโทษสูงสุดเป็นกำรยกเลิกสัญญำและกำรขึ้นบัญชีด�ำ	 
นอกจำกนี้	 เครือฯ	ได้ก�ำหนดช่องทำงกำรร้องเรียนกรณีพบกำรละเมิด
จรรยำบรรณทำงธุรกิจ	และก�ำหนดให้มีกำรคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูล	ตำม
นโยบำยและแนวปฏิบัติเก่ียวกับกำรแจ้งเบำะแส	ซึ่งครอบคลุมถึงกำร
คุ้มครองกลุ่มคู่ค้ำธุรกิจด้วย	

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์	 มีห่วงโซ่คุณค่ำขนำดใหญ่และครอบคลุม 
หลำกหลำยอุตสำหกรรม	เครือฯ	จึงเล็งเห็นว่ำกำรด�ำเนินงำนเพื่อส่งเสริม
และปลูกฝังกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนในกลุ่มคู่ ค้ำธุรกิจของเครือฯ	 
จะสำมำรถป้องกันควำมเสี่ยงในกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในวงกว้ำง	 
และส่งผลกระทบด้ำนบวกต่อผู้มีส่วนได้เสียในหลำกหลำยภำคส่วน 
และหลำกหลำยระดับ	

การปลูกฝังสิทธิมนุษยชน ในกลุ่มคู่ค้าธุรกิจ

	 เครือฯ	 จึงเน้นกำรปลูกฝังควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรเคำรพสิทธ ิ
มนุษยชน	ควบคู่ไปกับกำรสื่อสำรและสร้ำงควำมตระหนักรู้เก่ียวกับ 
เป้ำหมำยและแผนงำนด้ำนควำมยั่งยืนของเครือฯ	และจัดท�ำกระบวนกำร
ประเมินควำมเส่ียงด้ำนส่ิงแวดล้อม	สังคม	และกำรก�ำกับดูแล	 (ESG	 
Risk	 Assessment)	 ท่ีครอบคลุมควำมเสี่ยงด้ำนสิทธิมนุษยชนใน 
ห่วงโซ่อุปทำน	โดยก�ำหนดควำมคำดหวังให้บริษัทในเครือฯ	ขับเคล่ือน 
กระบวนกำรเหล่ำนี้ในห่วงโซ่อุปทำนของบริษัท	



กระบวนการประเมินผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชน

การระบุประเด็น
สิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญ

การรวบรวม
ความคิดเห็นของ
ผู้มีส่วนได้เสีย
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	 หนึ่งในขั้นตอนท่ีส�ำคัญท่ีสุดส�ำหรับธุรกิจในกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนคือกำรประเมินว่ำกิจกรรมและควำมสัมพันธ์ของธุรกิจอำจส่ง 
ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนอย่ำงไร		กำรประเมินผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชน	(HRIA)	เป็นกระบวนกำรในกำรระบุ	ประเมิน	และจัดกำรควำมเส่ียง 
ด้ำนสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึนจริงและท่ีอำจเกิดขึ้นเนื่องจำกกำรด�ำเนินธุรกิจ	วัตถุประสงค์พื้นฐำนของกำรประเมินผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชน	คือ 
เพื่อประเมินว่ำ	กำรส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริกำรจะส่งผลกระทบในทำงลบต่อกำรด�ำรงชีวิตของผู้ปฏิบัติงำน	ชุมชน	ลูกค้ำ	และผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงไร	
ผลของกำรประเมินจะช่วยก�ำหนดควำมรับผิดชอบของบริษัทในกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน	และช่วยให้สำมำรถด�ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม 
เพื่อจัดกำรกับผลกระทบท่ีระบุได้

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์ประเมินผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชน	(HRIA)	ทุก	3	ปี	ในทุกสำยธุรกิจตำมกรอบกำรรำยงำนหลักกำรชี้แนะว่ำด้วยธุรกิจ 
และสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ	เครือฯ	ระบุควำมเสี่ยงใน	14	สำยธุรกิจในประเทศไทยต้ังแต่ปี	2558	กำรประเมินผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชน
แบ่งเป็นหลำยระยะและข้ันตอน	เพื่อให้แน่ใจว่ำได้ประเมินอย่ำงครอบคลุม	โดยขั้นตอนกำรประเมินควำมเสี่ยงของเครือฯ	ประกอบด้วย

การวิเคราะห์บริบท

ในระดับประเทศ	(เช่น	 
กรอบกฎหมาย	สถานการณ์ 
ด้านสิทธิมนุษยชน)	และระดับ
อุตสาหกรรม	(เช่น	ประเภทของ 
สิทธิมนุษยชน	ที่มีความเส่ียงสูงต่อ
การละเมิดในอุตสาหกรรมเดียวกัน)

1. ทะเบียนข้อมูลความเส่ียง
และการระบุความเส่ียง
การจัดท�าทะเบียนข้อมูลความเส่ียง 
ด้านสิทธิมนุษยชนท่ีระบุได้จากการ 
วิเคราะห์บริบท	การรวบรวมความเห็น 
ของผู้มีส่วนได้เสีย	และค�าช้ีแนะ 
ของส่ือ	และการระบุความเส่ียงท่ีเป็นไปได้
ท้ังหมดส�าหรับการประเมิน	โดยอาจเพ่ิม 
ความเส่ียงใหม่จากการมีส่วนร่วมของ
เจ้าหน้าท่ีงานส่วนหน้า	ซ่ึงจะสามารถ
ช่วยระบุความเส่ียงเฉพาะในระดับ
ปฏิบัติการตามบริบทเฉพาะได้

2. การให้คะแนนความเส่ียง

แนวทางในการให้คะแนนความเส่ียง	 
คือเพ่ือให้แน่ใจว่า	เครือฯ	ได้พิจารณา
ความเส่ียงรอบด้านที่ส่งผลกระทบต่อ
กิจกรรมทางธุรกิจ	โดยในกระบวนการ	
เครือฯ	ต้องเข้าใจห่วงโซ่อุปทานของ
สายธุรกิจพร้อมให้คะแนนความเส่ียง
ตามระดับความรุนแรง	(ประกอบด้วย 
ขอบเขต	ความสามารถในการแก้ไข) 
โอกาสที่จะเกิดความเส่ียงดังกล่าว	 
และให้ความส�าคัญกับควารุนแรง
ของความเส่ียงอีกด้วย

3.

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์ประเมินผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชน 
อย่ำงสม�ำเสมอในทุก	3	ปี	เพ่ือระบุ	จัดล�ำดับควำมส�ำคัญ	และก�ำหนด
แนวทำงเชิงกลยุทธ์	เพ่ือปรับปรุงและป้องกันประเด็นด้ำนสิทธิมนุษยชน
ท่ีส�ำคัญ	กระบวนกำรระบุประเด็นสิทธิมนุษยชนท่ีส�ำคัญท่ีสุดของเครือฯ	
ประกอบด้วย	 กำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของประเด็น	 กำรรวบรวม 
ควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียท่ีได้รับผลกระทบ	และกำรยืนยันประเด็น
เหล่ำนั้นกับผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน	ๆ	เมื่อปี	2563	เครือฯ	ประเมินกลุ่มธุรกิจ
ท้ังหมดในประเทศไทย	โดยสำมำรถระบุท่ีมีควำมเสี่ยงและผลกระทบ 
ด้ำนสิทธิมนุษยชนสูงได้	6	ประเด็นตำมล�ำดับ

	 กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย	มีควำมส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ
ภำยใต้ควำมรับผิดชอบในกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน	 ในทำงปฏิบัติ	 
ผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชนเก่ียวข้องโดยตรงกับกำรมีส่วนร่วมของ 
ผู้มี ส่วนได้เสีย	 	 กำรท่ีบริษัทได้รับควำมร่วมมือจำกผู้มีส่วนได้เสีย 
ในเชิงรุกนั้น	ถือเป็นเคร่ืองมืออันทรงพลังท่ีสุดในกำรจัดกำร	ป้องกัน	และ
บรรเทำควำมเส่ียงด้ำนสิทธิมนุษยชน

ALL
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การบังคับใช้แรงงาน

แรงงานเด็ก

การเลอืกปฏบิตัิ

แรงงาน
ข้ามชาติ

ความปลอดภยั
และอาชวีอนามัย

 

ความเสี�ยงตํ�า ความเสี�ยงปานกลาง ความเสี�ยงสูง ความเสี�ยงสูงมาก

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์	สร้ำงปฏิสัมพันธ์และส่ือสำรอย่ำงต่อเนื่องกับผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่ำง	ๆ	รวมถึงพนักงำน	ชุมชนท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง
จำกกำรด�ำเนินงำนของเครือฯ	ซึ่งรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนท่ีห่ำงไกลแต่ยังอำจได้รับผลกระทบในห่วงโซ่อุปทำนและลูกค้ำของเครือฯ	 ท้ังนี	้ 
เพื่อท�ำควำมเข้ำใจและตอบสนองต่อข้อกังวลต่ำงๆ	เครือฯ	 จึงได้รวบรวมควำมคิดเห็นและค�ำชี้แนะจำกผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนกำรประเมิน 
ควำมส�ำคัญ	 ด้วยแบบสอบถำม	 ท่ีมุ่งเน้นไปท่ีผลกระทบของกำรด�ำเนินธุรกิจ	 บริกำร	 และผลิตภัณฑ์ต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม	 
เครือฯ	รวบรวมประเด็นท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับผู้มีส่วนได้เสีย	และพัฒนำควำมเป็นอยู่ท่ีดีผ่ำนมุมมองท่ีมุ่งเน้นให้	“คน”	เป็นศูนย์กลำง	ซึ่งกำรม ี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียภำยนอกเป็นสิ่งส�ำคุญเพื่อให้แน่ใจว่ำเครือฯ	 ได้รับทรำบมุมมองของผู้มีส่วนได้เสีย	 เพื่ อน�ำมำปรับใช้กับนโยบำย 
และแนวปฏิบัติท่ีครอบคลุมอย่ำงเหมำะสม

Part 2 :	การระบุประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญขององค์กร

ทุกกลุ่ม
ธุรกิจ

ในประเทศไทย ที่ได้รับ
การประเมินความเส่ียง

ด้านสิทธิมนุษยชน



ประเด็นที่ส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยส�าคัญต่อสิทธิมนุษยชน
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	 ควำมพยำยำมของเครือฯ	 ในกำรประเมิน	ระบุ	และจัดกำรกับควำมเสี่ยงด้ำนสิทธิมนุษยชน	ไม่ได้มุ่งเน้นไปท่ีประเด็นท่ีส�ำคัญท่ีสุดเท่ำนั้น	 
แต่เครือฯ	ยังตระหนักด้วยว่ำควำมเสี่ยงอ่ืนๆ	จ�ำเป็นต้องได้รับควำมสนใจอย่ำงเท่ำเทียมกัน	ถึงแม้ว่ำปัญหำนั้นๆ	ไม่ได้จัดอยู่ในอันดับต้นๆ	เครือฯ	ก็ยัง
ให้ควำมส�ำคัญและจัดกำรกับปัญหำเหล่ำนั้น	เมื่อปี	2563	กำรประเมินของเครือฯ	ระบุประเด็นท่ีอำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อสิทธิมนุษยชน	 
ซ่ึงรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:	

สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ	
(โควิด-19)	ท�ำให้โลกเข้ำสู่วิกฤตกำรณ์อย่ำงไม่เคย
ปรำกฏมำก่อน	 	 ทุกคนในสังคมต้องอยู่ภำยใต้
ภำวะฉุกเฉินและมีส่วนร่วมในกำรก้ำวผ่ำนช่วงเวลำ 
ท่ีไม่แน่นอนนี้	 	 กำรแพร่ระบำดเป็นควำมท้ำทำย 
ท่ีส�ำคัญต่อชีวิต	 กำรด�ำรงชีวิต	 และสิทธิของผู้คน	 
เครือเจริญโภคภัณฑ์	ในฐำนะภำคธุรกิจ	ต้องเผชิญกับ
ควำมท้ำทำยจำกกำรแพร่ระบำดเช่นเดียวกัน	เรำได้
พยำยำมท่ีจะก้ำวให้ทันกับกำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็ว 
ของสถำนกำรณ์ฉุกเฉินนี้	และมุ่งเน้นไปท่ีกำรปกป้อง
พนักงำนของเครือฯ	ผู้ท่ีอยู่ในห่วงโซ่คุณค่ำของเครือฯ	 
ชุมชนท่ีเครือฯ	ด�ำเนินธุรกิจด้วย	และควำมต่อเนื่อง
ของกิจกรรมทำงธุรกิจของเครือฯ	

บรษัิท	ทรู	คอรป์อเรช่ัน	จ�ำกัด	(มหำชน)	(ทรู	คอรป์อเรช่ัน)	
ซึ่งด�ำเนินธุรกิจโทรคมนำคมของเครือเจริญโภคภัณฑ์	 
ได้เพ่ิมควำมจุแบนด์วิดธ์ในประเทศและต่ำงประเทศ 
ให้สูงขึ้นกว่ำเดิมสำมเท่ำ	เพื่อให้บริกำรท่ีมีคุณภำพท่ีดีขึ้น
แก่ลูกค้ำบนแพลตฟอร์มดิจิทัลส�ำหรับกำรเรียนผ่ำน 
ระบบอิเล็คทรอนิกส์	กำรท�ำงำนทำงไกล	และบริกำรช�ำระ
เงินทำงอิเล็กทรอนิกส์		ท่ีสนับสนุนมำตรกำรเว้นระยะหำ่ง
ทำงสังคม	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	เปิดให้สำธำรณชนสำมำรถ 
เ ข้ำ ถึงแพลตฟอร์มโซลู ช่ันครบวงจรบนคลำวด์ 	 -	 
“ทรู	เวอร์ชวล	เวิลด์	(True	Virtual	World)”-	โดยไม่ม ี
ค่ำใช้จ่ำย	 โดยแพลตฟอร์มดังกล่ำวได้รับกำรพัฒนำ 
ในเวลำน้อยกว่ำหนึ่งเดือนในช่วงสถำนกำรณ์โรคโควิด-19	
เพ่ือรองรับกำรท�ำงำนจำกท่ีบ้ำน	 และกำรเรียนผ่ำน 
ระบบอิเล็คทรอนิกส์ของนักศึกษำ	 ทรู	 คอร์ปอเรช่ัน	 
ร่วมกับ	ซีพีเอฟ	ในกำรมอบซิมโทรศัพท์มือถือโดยไม่คิด
ค่ำใช้ จ่ ำยให้แ ก่ผู้ป่ วยสงสัยติดเชื้ อ ไวรัส โค วิด-19	 
ท่ีลงทะเบียนรับกำรสนับสนุนอำหำรจำกซีพีเอฟโดยไม่มี
ค่ำใช้จ่ำย	 	นอกจำกนี้	 คุณศุภชัย	 เจียรวนนท์	ประธำน 
คณะผู้บริหำร	ของบริษัท	 เครือเจริญโภคภัณฑ์	จ�ำกัด	 

ในฐำนะประธำนสภำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งประเทศไทย	(DCT)	ได้ประกำศว่ำ	ทรู	คอร์ปอเรชั่น 
จะท�ำงำนร่วมกับสมำชิกสภำรำยอ่ืน	ๆ	 ในกำรเปิดตัว
แพลตฟอร์มดิจิทัลและแอพพลิเคชันเพื่ อช่วยแหล่ง 
บริจำคเวชภัณฑ์	ตลอดจนติดตำม	ตรวจตรำ	และควบคุม
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ	(โควิด-19)	

สถานการณ์โควิด-19 การใช้นวัตกรรมเพ่ือปรับตัว 
เข้ากับสถานการณ์แพร่ระบาด

เมื่ อเดือนเมษำยน	 2563	 คุณศุภชัย	 เจียรวนนท์	
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร	 ของบริษัท	 เครือเจริญ
โภคภัณฑ์	จ�ำกัด	ประกำศควำมมุ่งมั่นต่อพนักงำน 
ทุกคนในเครือฯ	ท่ีจะไม่เลิกจ้ำงพนักงำนในทุกกลุ่ม
ธุ ร กิ จ ท่ั ว โลก 	 อัน เป็นผลมำจำกสถำนกำรณ์ 
โรคโควิด-19		นอกจำกนี้	เครือฯ	สนับสนุนค่ำรักษำ
พยำบำลส�ำหรับพนักงำนท่ีติดเชื้ อ 	 ให้ เ งินกู้ยืม 
เพื่อกำรศึกษำแก่บุตรหลำน	และจัดหำอำหำรให้แก่
พนักงำนท่ีต้องถูกกักตัวท่ีไ ด้รับผลกระทบจำก 
กำรแพร่ระบำดในประเทศไทย	 ขณะท่ีเกิดภำวะ 
กำรตกงำนจ�ำนวนมำก	 เนื่ องจำกกำรแพร่ระบำด	 
เครือฯ	ยังได้ประกำศแผนกำรสร้ำงงำนใหม่	รวมถึง
กำรจ้ำงพนักงำนใหม่	จ�ำนวน	20,000	คน	ส�ำหรับ 
ให้บริกำรส่งอำหำรท่ัวประเทศไทย	

นับต้ังแต่สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ	(โควิด-19)		เครอืฯ	ได้ลงทนุกว่ำ	3	ล้ำนดอลลำร์
สหรัฐ	(100	ล้ำนบำท)	เพื่อเปิดโรงงำนผลิตหน้ำกำก
อนำมัยทำงกำรแพทย์	 ในกรุงเทพฯ	ประเทศไทย	 
ซึ่งมีก�ำลังกำรผลิตสูงถึง	100,000	ชิ้นต่อวัน	เครือฯ	 
ได้บริจำคหน้ำกำกอนำมัยเหล่ำนี้ ให้แก่บุคลำกร 
ทำงกำรแพทย์ในโรงพยำบำลท่ัวประเทศ	โดยไม่คิด
ค่ำใช้จ่ำย		เมื่อวิกฤตโควิด-19	สิ้นสุดลง	กรรมสิทธิ ์
ในโรงงำนจะถูกโอนไปยังโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์	 
ซ่ึงเป็นโรงพยำบำลรัฐในกรุงเทพฯ

บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อำหำร	จ�ำกัด	(มหำชน)	หรือ	 
ซีพีเอฟ	 ได้จัดส่งอำหำรโดยไม่มี ค่ำใช้ จ่ำยให้แก่ 
โรงพยำบำล	88	แห่งท่ัวประเทศไทย		เพื่อรับมือกับ
อุปสงค์ด้ำนอำหำรท่ีเพ่ิมข้ึนท่ัวประเทศ	ซีพีเอฟได้ 
เพิ่มก�ำลังกำรผลิตอำหำรท่ีจ�ำเป็นบำงประเภท	เช่น	 
ไข่	 และด�ำเนินกำรให้แน่ใจว่ำมีอุปทำนเพียงพอ 
โดยไม่ขึ้นรำคำอำหำร

สนับสนุนพนักงาน 
และห่วงโซ่คุณค่า

การสนับสนุนชุมชน
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การเลือกปฏิบัติ

การจัดการความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน
	 ตำมกรอบกำรรำยงำนหลักกำรชี้แนะว่ำด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ	เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ระบุประเด็นด้ำนสิทธิมนุษยชน 
ในกิจกรรมของบริษัทหรือควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ	ท่ีเสี่ยงต่อกำรเกิดผลกระทบด้ำนลบในระดับรุนแรงท่ีสุด

	 กำรเลือกปฏิบัติในท่ีท�ำงำนสำมำรถเกิดขึ้นได้ในรูปแบบต่ำง	 ๆ	 
รวมถึง	กำรปฏิบัติท่ีแตกต่ำง	กำรกีดกัน	กำรจ�ำกัด	หรือควำมพึงพอใจ 
ท่ี ไม่ เ ท่ำกัน	 ต่อคนหรือกลุ่มคนท่ีเหมือนกันหรือมีควำมแตกต่ำง 
ทำงเช้ือชำติ	 เพศ	 อำยุ	 ศำสนำ	 รสนิยมทำงเพศ	 ควำมทุพพลภำพ	 
หรือควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง	 ตำมรำยงำนขององค์กำรแรงงำน 
ระหว่ำงประเทศ	 กำรเลือกปฏิบัติในท่ีท�ำงำนส่งผลกระทบต่อผู้คน 
หลำยร้อยล้ำนคนท่ัวโลก		กำรเลือกปฏิบัติไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อ
ร่ำงกำยเท่ำนั้น	 แต่ยังส่งผลกระทบทำงอำรมณ์ของพนักงำนด้วย	 
กำรเลือกปฏิบัติมีผลกระทบต่อโอกำสในชีวิตของผู้คนอย่ำงมำก	ส�ำหรับ
พนักงำน	 กำรเลือกปฏิบัติอำจส่งผลให้สูญเสียโอกำสในกำรท�ำงำน 
หรือกำรเล่ือนต�ำแหน่ง	และน�ำไปสู่วงจรควำมยำกจนอย่ำงไม่สำมำรถ 
หลีกเล่ียงได้	ส�ำหรับนำยจ้ำง	กำรเลือกปฏิบัติท�ำให้เกิดควำมไม่พอใจ 
ในหน้ำท่ีกำรงำน	 เพิ่มอัตรำกำรลำออก	 กำรปิดก้ันอำรมณ์เชิงบวก	 
ซ่ึงท�ำให้พนักงำนไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

	 ในกำรประเมินสิทธิมนุษยชนประจ�ำปี	 2563	 กำรเลือกปฏิบัติ 
ถือเป็นประเด็นส�ำคัญท่ีได้รับรำยงำนมำกท่ีสุด	 ท่ีส่งผลกระทบต่อ 
พนักงำนใน	14	กลุ่มธุรกิจในประเทศไทย	กำรประเมินครอบคลุมประเด็น
เรื่ องเพศ	อำยุ	และเช้ือชำติ	ควำมหลำกหลำย	และกำรเลือกปฏิบัติ 
ต่อกลุม่ใดกลุม่หนึ่ง	เครอืฯ	ได้สอบสวนประเด็นเหล่ำนี	้ด�ำเนนิกำรทำงวินยั	
และแก้ไขในประเด็นท่ีมีกำรเรียกร้องและมีหลักฐำนพิสูจน์ยืนยัน	 
ในช่วงหลำยปีท่ีผ่ำนมำ	เครือฯ	ได้ด�ำเนินกำรต่ำง	ๆ	เพื่อจัดกำรกับปัญหำ
กำรเลือกปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจของเครือฯ	ตลอดจนห่วงโซ่อุปทำน	
หนึ่งในกำรด�ำเนนิกำรแก้ไขคือกำรเสรมิสรำ้งศกัยภำพของสตร	ีกำรพฒันำ
ทักษะส�ำหรับพนักงำนทุกคน	และกำรพัฒนำผู้น�ำรุ่นเยำว์

สนบัสนนุ
เป้าหมาย

การพัฒนาทีย่ัง่ยนื
ผู้ได้รับผลกระทบ จ�านวนกลุ่มธุรกิจ

ที่มีการด�าเนินการ
การด�าเนินงาน ผลลัพธ์

•	 พนกังำน •	 ประเทศไทย	
	 (14	กลุ่มธุรกิจ)
•	 ประเทศเวียดนำม	
	 (1	CPF)

•	 จรรยำบรรณธุรกิจ	
•	 โครงกำรส่งเสริมผู้น�ำรุ่นใหม่
•	 กำรจ้ำงงำนคนพิกำร

•	 อบรม	และทดสอบควำมรู้	
	 พนกังำนรวม	216,512	คน
•	 จ้ำงงำนคนพกิำร	รวม	2,202	คน
	 ในประเทศไทย	 1,805	 คน	 
	 และในต่ำงประเทศ	397	คน

	 เครือฯ	มุง่มั่นท่ีจะขจัดปญัหำกำรเลือกปฏิบัติทุกประเภทและส่งเสริม
ควำมหลำกหลำย	เพ่ือสร้ำงบรรทัดฐำนวัฒนธรรมท่ีเสริมสร้ำงศักยภำพ
ของผู้คนในธุรกิจ	และตลอดห่วงโซ่คุณค่ำของเครือฯ		ตลอดจนมีส่วน
สนับสนุนให้สังคมมีควำมเป็นธรรมมำกข้ึน		เครือฯ	สะท้อนควำมมุ่งมั่นนี้
ผำ่นนโยบำยและแนวปฏิบติัด้ำนสทิธมินษุยชนและกำรปฏิบติัด้ำนแรงงำน	
และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง	 แนวปฏิบัติท่ีดีด้ำนควำมหลำกหลำยและ 
กำรอยู่ร่วมกันของบุคลำกร	ตำมปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน 

แหง่สหประชำชำติ	(UNDHR)		และองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ	(ILO)	
เพ่ือตระหนักถึงศักด์ิศรีและคุณค่ำพ้ืนฐำนของอัตลักษณ์	 วัฒนธรรม	 
และภมูหิลังท่ีแตกต่ำงกันของพนกังำน	รวมถึงกำรสร้ำงควำมมั่นใจภำยใน
องค์กรว่ำสำมำรถขจัดอุปสรรคต่ำงๆ	ในกำรจ�ำกัดโอกำส	เพื่อสนับสนุน
ให้พนักงำนบรรลุเป้ำหมำยในกำรท�ำงำนด้วยศักยภำพสูงสุด
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การเคารพความหลากหลายเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันที่ดี

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นสร้ำงสถำนท่ีท�ำงำน 
ท่ีปฏิบัติต่อบุคลำกรด้วยควำมเท่ำเทียม	ขจัดอุปสรรค 
ขององค์กรท่ีอำจจ�ำกัดควำมสำมำรถของพนักงำน 
เพื่อใหพ้นกังำนบรรลเุปำ้หมำยในกำรท�ำงำนด้วยศกัยภำพ
สูงสุด	พร้อมท้ังสนบัสนนุกำรมสี่วนร่วมของกลุม่บุคลำกร
ท่ีถูกมองข้ำม	 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้	 โดยเครือฯ	
ตระหนักดีว่ำต้องขับเคล่ือนกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงเป็น
ระบบผ่ำนนโยบำย	แนวปฏิบัติ	และสร้ำงพฤติกรรมไปสู่
วัฒนธรรมท่ีสง่เสรมิควำมรูส้กึผกูพันต่อองค์กร	และควำม
ปลอดภัย	โดยใช้หลักเชิงจิตวิทยำส�ำหรบัพนกังำนในบรษัิท
ท่ีปฏิบติังำนท้ังหมด	เมื่อป	ี2563	ผูแ้ทนเครอืฯ	ได้เข้ำรว่ม
หลักสตูร	“กำรพฒันำทักษะวิทยำกรภำยในองค์กร	(Train	
the	 Trainer)”	 ซ่ึงเป็นหลักสูตรฝึกอบรมระดับชำติ 
ท่ีจัดโดยองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ	 (ILO)	สภำ
องค์กำรนำยจ้ำงแห่งประเทศไทย	และสมำคมผู้ผลิตไก่
เพื่อส่งออกไทย	ภำยใต้โครงกำรฝึกอบรมนวัตกรรมท่ีได้
รับทุนจำกสหภำพยุโรป	เพื่อให้มั่นใจว่ำแนวปฏิบัติด้ำน
แรงงำน	เปน็ไปตำมมำตรฐำนสำกล	สร้ำงงำนท่ีเหมำะสม	
และส่งเสริมควำมเป็นอยู่ท่ีดีของพนักงำนทุกคนตลอด
ห่วงโซ่อุปทำน	 	จำกหลักสูตรนี้	 เครือฯ	 ได้ฝึกอบรม 
ผู้ น� ำ ระ ดับสู งภำย ใน เครื อฯ 	 ซึ่ ง เป็ นผู้ น� ำ ใน 
กำรก�ำหนดทิศทำงและขบัเคล่ือนกำรเปล่ียนแปลง
ดังกล่ำว	รวมถึงผู้จัดกำรและพนักงำนทุกคน
เพื่อขจัดอุปสรรคท่ีเผชิญโดยกลุ่มบุคลำกร 

เครือฯ มีการจัดจ้าง 
คนพิการ

2,000
คน

	 ในประเทศไทย	เครือฯ	จ้ำงคนพิกำรเกือบ	2,000	คน	
พรอ้มจัดเตรยีมสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกท่ีออกแบบมำอยำ่ง
เหมำะสม	เพ่ือสร้ำงสถำนท่ีท�ำงำนท่ีปลอดภัยและมั่นใจ
ว่ำคนพิกำรทุกคนสำมำรถเข้ำถึงและได้รับควำมสะดวก	
โดยบริษัท	 เจริญโภคภัณฑ์อำหำร	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 
เพียงบริษัทเดียวมีกำรว่ำจ้ำงคนพิกำรท้ังหมด	786	คน	
โดยใหท้�ำงำนในชุมชนบำ้นเกิดของตนเอง	ชว่ยใหค้นพกิำร
สำมำรถเข้ำถึงโอกำสในกำรท�ำงำนได้อย่ำงเท่ำเทียม	
สำมำรถหำเล้ียงชีพ	สร้ำงปฏิสัมพันธ์กับสังคม	และรับรู้
ซึ่ งคุณค่ำของตนเอง	 จำกกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำว 
ท�ำให้ซีพีเอฟ	และบริษัทในเครือฯ	ได้รับรำงวัลองค์กร
สนับสนุนคนพิกำรดีเด่นประจ�ำปี	2563	จำกกระทรวง
กำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์	 	 โดยทำง
เครือฯ	 ได้ต้ังเป้ำท่ีจะส่งเสริมให้คนพิกำรเป็นสมำชิก 
ท่ีทรงคุณค่ำของบริษัทและสังคม	 รวมถึงสำมำรถ 
แสดงศักยภำพท่ีดีท่ีสุดของตนเอง	เครือฯ	ด�ำเนินธุรกิจ
ด้วยควำมมุ่งมั่นท่ีจะสร้ำงคุณค่ำในควำมหลำกหลำย 
ของพนักงำน	และเปล่ียนควำมแตกต่ำงให้เป็นจุดแข็ง	

	 ในปี	 2563	 ซีพีเอฟ	 ได้รับกำรจัดอันดับให้เป็น 
ผู้ ว่ำจ้ำงท่ีดี ท่ีสุดในประเทศไทย	 จำกกำรจัดอันดับ 
ผู้ว่ำจ้ำงท่ีดีท่ีสุดในโลกของฟอร์เบสท์	 ซีพีเอฟมุ่งมั่น 
ท่ีจะเป็น	“บ้ำนแห่งควำมสุขของพนักงำน”	 ด้วยกำร 
ส่งเสริมทักษะควำมเป็นผู้น�ำและกำรพัฒนำอำชีพ 
อย่ำงต่อเนื่อง	ตลอดจนกำรสร้ำงสรรค์สถำนท่ีท�ำงำน 
ท่ีปลอดภัยและส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงเป็นสุข 
ของพนักงำนทุกคน

ท่ีถูกมองข้ำม	ท้ังในเรื่องท่ีเครือฯ	ทรำบ	 
	 	และอำจไม่เคยนึกถึงมำก่อน	เพ่ือให ้
					เกิดวัฒนธรรมองค์กรแบบมีส่วนร่วม	

ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ควำมส�ำคัญกับกำรส่งเสริมควำมเท่ำเทียม
ระหว่ำงเพศ	โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพของสตรีในธุรกิจ	 
“สตรี”	เป็นส่วนส�ำคัญในกำรจัดท�ำแผนงำนและกำรเติบโตขององค์กร	 
เพื่อแสดงถึงควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ	และเปน็ตัวอยำ่งท่ีดีของกำรสรำ้ง
ธรุกิจท่ีมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม	ดังนัน้	นโยบำยและแนวทำงของเครอืฯ	
จึงเน้นย�ำถึงควำมมุ่งมั่นในกำรเคำรพสิทธิสตรี	และขยำยไปสู่กำรพัฒนำ
ทักษะ	สร้ำงโอกำสควำมก้ำวหนำ้ในอำชีพกำรงำน	และกำรเล่ือนต�ำแหนง่
โดยพจิำรณำจำกผลกำรปฏิบติังำน	ท้ังในกำรด�ำเนนิธรุกิจและหว่งโซคุ่ณค่ำ	
ปลูกฝังหลักกำรด้ำนควำมหลำกหลำยภำยในองค์กร	นโยบำยกำรสรรหำ
บุคลำกร	 มี จุดมุ่งหมำยเพื่ อสรรหำพนักงำนท่ีมีควำมหลำกหลำย 
โดยกำรประเมนิผูส้มคัรจำกประสบกำรณ์	ทักษะ	และคณุสมบติั	เพ่ือปอ้งกัน
กำรเลือกปฏิบัติในกระบวนกำรสรรหำ	เมื่อปี	2563	ในกำรด�ำเนินงำน 
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้มีกำรว่ำจ้ำงพนักงำนใหม่จ�ำนวน	91,014	คน	
ซึง่เปน็สตร	ีรอ้ยละ	50.4		ใหส้ตรเีขำ้ถึงกำรฝกึอบรมเพื่อเสรมิสรำ้งศกัยภำพ
และโอกำสควำมก้ำวหน้ำในอำชีพอย่ำงเท่ำเทียมกัน	โดยมีกลยุทธ์คือ	 
กำรผลักดันเพื่อลดควำมเหล่ือมล�ำทำงเศรษฐกิจและสังคม	และให้โอกำส
สตรีได้รับโอกำสเท่ำเทียมกับผู้ชำย	ซ่ึงในปี	2563	พนักงำนในต�ำแหน่ง 
ผูบ้ริหำรเปน็สตรีถึง	ร้อยละ	49.46

	 บริษัท	เอก-ชัย	ดีสทริบิวช่ัน	ซิสเทม	จ�ำกัด	หรือ	โลตัสส์	ได้ลงนำม 
ในหลักกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของสตรี	(Women’s	Empowerment	
Principles)	 ซ่ึงได้รับกำรพัฒนำผ่ำนควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กำร 
เพื่ อสตรีแห่งสหประชำชำติ	 (UN	 Women)	 ในกรอบควำมร่วมมือ 
กำรพัฒนำเพ่ือควำมยั่งยืนแห่งสหประชำชำติ		หลักกำรนี้สอดคล้องกับ
ควำมมุ่งมั่นในกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของสตรีในท่ีท�ำงำน	ตลำดทุน	 
และชุมชน	ซ่ึงจ�ำเป็นต่อกำรสร้ำงเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็งและบรรลุเปำ้หมำย 
ท่ีตกลงกันในระดับสำกล	เพื่อยกระดับคณุภำพชวิีตของสตร	ีผูช้ำย	ครอบครวั	
และชุมชนใหดี้ขึ้น

	 นอกจำกสตรีแล้ว	เครือฯ	ยังสนบัสนนุกำรจ้ำงงำนและกำรปฏิบัติงำน
ของบุคคลท่ีมีควำมหลำกหลำยทำงเพศหรือเพศสภำพ	 (LGBTQ+)	 
โดยไม่มีกำรเลือกปฏิบัติ	บริษัทในเครือฯ	ยังได้จัดพ้ืนท่ีท่ีหลำกหลำยและ
เหมำะสมเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่พนักงำนทุกกลุ่ม	 	 เช่น	 จัดท�ำ 
ห้องน�ำเสมอภำค	โดยมีกำรน�ำร่องท่ี	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	ส�ำนักงำนใหญ	่ 
และห้องประกอบศำสนกิจ	 (ห้องละหมำด)	 ท่ีทรู	 ดิจิทัล	พำร์ค	เพื่อให้ 
พนกังำนทุกกลุ่มรู้สึกปลอดภัยและได้รับควำมสะดวกในท่ีท�ำงำน

Part 2 :	การระบุประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญขององค์กร



รายงานสิทธิมนุษยชน เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2563

3332

ประเทศจีน 
92,378 คนยุโรปและอเมริกา

6,839 คน

เอเซียใต้และ
เอเซียตะวันตก
9,958 คน

เอเซียตะวันออกเฉียงใต้
37,446 คน

ประเทศไทย 
214,949 คน

63%

61%

7%

40%

93%

60%

37%

58%

39%

42%

พนักงานชาย พนักงานชาย

พนักงานชายพนักงานชาย

พนักงานหญิง พนักงานหญิง

พนักงานหญิงพนักงานหญิง

จ�านวนพนักงานจ�าแนกตามเพศและขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ 
ของปี 2563

ความหลากหลายของพนักงาน 2563

การจ้างงานใหม่ 2563 การลาออก 2563 

การส่งเสริมขีดความสามารถ 
ของพนักงานหญิง 2563

936
264

73,201
77,757

28,563
29,529

29,944
35,866

18,295
11,344

13,700
9,118

1,280
838

1,728
1,732

160,446
165,801

3,057
1,427

95,833
91,961

15,257
15,547

20,438
20,686

อายนุ้อยกว่า 30 ปี 

อายุ 30-50 ปี

อายมุากกว่า 50 ปี

ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับกลาง

ผู้บริหาร

เจ้าหน้าที่

อายนุ้อยกว่า 30 ปี 

อาย ุ30-50 ปี

อายมุากกว่า 50 ปี

อายนุ้อยกวา่ 30 ปี 

อายุ 30-50 ปี

อายมุากกวา่ 50 ปี

25.17%
อัตราการจ้างงานใหม่

30.53%
อัตราการลาออก

36.90%

38.27%

22.00%

พนักงานชาย พนักงานหญิง

สัดส่วนพนักงานหญิงในระดับ 
ผู้บริหารทั้งหมด

สัดส่วนผู้บริหารหญิงในระดับ  
ผู้บริหารระดับกลาง

สัดส่วนผู้บริหารหญิงในระดับ 
 ผู้บริหารระดับสูง

ข้อมูลและการด�าเนินงานที่ส�าคัญด้านการดูแลบุคลากร ความเป็นธรรมทางรายได้และค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน 

	 เครือฯ	เข้ำใจดีว่ำค่ำจ้ำงท่ีเป็นธรรมต่อกำรด�ำรงชีพ	(Living	Wage)
เป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรสนับสนุนครอบครัวของพนักงำน	บริษัทภำยใน
เครือฯ	 จึงก�ำหนดค่ำตอบแทนท่ีเพียงพอต่อกำรด�ำรงชีวิต	ซึ่งถือเป็น 
ส่วนหนึ่งในกำรขับเคล่่ือนและพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม	เครือฯ	ด�ำเนิน
ธรุกิจโดยใหค้วำมเคำรพต่อสิทธแิรงงำน	และปฏิบติัตำมมำตรฐำนแรงงำน
ท้องถ่ินและระดับสำกล	ในกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล	“คน”	ถือเป็น
กุญแจส�ำคัญในกำรขับเคล่ือนธุรกิจให้ประสบควำมส�ำเร็จ	ดังนั้น	เครือฯ	
จึงใส่ใจและด�ำเนินงำนภำยใต้ควำมมุ่งมั่นว่ำพนักงำนได้รับค่ำจ้ำง 
ท่ีเพียงพอต่อกำรด�ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ	

	 ธุรกิจของเครือฯ	อย่ำงบริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ำกัด	(มหำชน)	ด�ำเนินกำร
วิเครำะหค่์ำจ้ำงเปน็ประจ�ำทกุป	ีโดยเขำ้รว่มในโครงกำรส�ำรวจค่ำจ้ำงและ

5. แรงงานบังคับ
	 จำกข้อมูลล่ำสุดขององค์กำรแรงงำนระหว่ำประเทศ	(ILO)	ปี	2560	
รำยงำนว่ำ	เกือบ	25	ล้ำนคนท่ัวโลก	ตกเปน็เหยื่อของกำรบังคับใช้แรงงำน
ทุกรูปแบบรวมถึงแรงงำนบังคับในภำคเอกชน	เนื่องจำกควำมยำกจน	 
แรงงำนจ�ำนวนมำกพบว่ำตนเองถูกหลอกให้ท�ำงำนท่ีขัดต่อเจตจ�ำนงของ
ตนเองและถูกคุกคำมด้วยกำรลงโทษ	แรงงำนบังคับมีหลำกหลำยรูปแบบ	
รวมถึงแรงงำนขัดหนี้	 กำรค้ำมนุษย์	และกำรบังคับขู่เข็ญ	 โดยท่ีสตรี 
และเด็กเยำวชนมีควำมเสี่ยงเป็นพิเศษท่ีจะตกเป็นเหยื่อของนำยจ้ำง 
ท่ีละเมิดสิทธิของลูกจ้ำง		

	 เครือฯ	ตระหนักได้ว่ำมีควำมเส่ียงในกำรบังคับใช้แรงงำนท่ีอำจ 
เกิดขึ้นได้ในห่วงโซ่อุปทำนท่ัวโลก	รวมถึงคู่ค้ำของเครือฯ	โดยเฉพำะ 

•	 	พนกังำน	
•	 ผูร้ับเหมำ	
•	 คู่ค้ำ	
•	 เกษตรกร	
•	 แรงงำน

•	 ประเทศไทย	
	 (14	กลุ่มธุรกิจ)
•	 ประเทศเวียดนำม	
	 (1	CPF)

•	 ด�ำเนนิกำรร่วมกับ	NGOs	ใน 
	 กำรศกึษำและแก้ไขเร่ืองดังกล่ำว
•	 สุ่มตรวจประเมนิหนว่ยงำนจัดหำ		
	 งำนในประเทศพมำ่

•	 ไมม่กีำรบังคับใช้แรงงำนจำก	
	 กำรตรวจประเมนิคู่ค้ำธุรกิจ
•	 ไมม่ขี้อร้องเรียนเรื่องกำร	
	 บังคับใช้แรงงำน	

สวัสดิกำรกับบริษัทท่ีปรึกษำชั้นน�ำระดับโลก	อย่ำงคอร์นเฟอร์รี่	เฮย์กรุ๊ป	
เพื่อให้มั่นใจว่ำพนักงำนได้รับสวัสดิกำรและค่ำตอบแทนท่ีเป็นธรรมและ
เพียงพอ

	 เครือฯ	 มีกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรท่ีเป็นธรรม	 
เพื่อประโยชนข์องพนกังำนและสังคมโดยรวม	เพื่อลดควำมเหล่ือมล�ำทำง
เศรษฐกิจและสังคม	เครือฯ	เข้ำใจดีว่ำกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนท่ีเพียงพอ
ต่อกำรด�ำรงชีวิต	มีส่วนในกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตท่ีดี	สร้ำงครอบครัว 
ท่ีเขม็แขง็	และขบัเคล่ือนเศรษฐกิจในวงกว้ำง	ซึ่งรวมถึง	กำรใหค่้ำตอบแทน
และสวัสดิกำรท่ีเท่ำเทียมกัน	กำรจ่ำยค่ำจ้ำงล่วงเวลำเต็มจ�ำนวน	กำรแสดง
ข้อมูล	และรูปแบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอส�ำหรับ
กำรด�ำรงชีพ

อย่ำงยิ่งในคู่ค้ำล�ำดับท่ี	2	(หรือคู่ค้ำทำงอ้อม)	ด้วยเหตุผลนี้	จึงระบุได้ว่ำ
แรงงำนบังคับเป็นปัญหำส�ำคัญ	ซึ่งเครือฯ	มีกำรก�ำนดนโยบำยและ 
แนวปฎิบัติท่ีเข้มงวดเพ่ือป้องกันไม่ให้มีกำรใช้แรงงำนบังคับทุกรูปแบบ		
รวมถึงจรรยำบรรณและนโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนสิทธิมนุษยชน 
และกำรปฏิบติัด้ำนแรงงำน	นโยบำยเหล่ำนีส้ะท้อนควำมมุง่มัน่และก�ำหนด
ขั้นตอนในกำรด�ำเนินกำรเพื่อป้องกัน	ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ำจะไม่ให้
เกิดแรงงำนบังคับ	แรงงำนทำส	กำรแสวงประโยชน์	และกำรค้ำมนุษย์ 
ในธุรกิจและตลอดห่วงโซ่อุปทำน	 นโยบำยเหล่ำนี้ได้รับกำรรับรอง 
โดยประธำนคณะผู้บริหำร	และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมของเครือฯ	ผ่ำน
กำรฝึกอบรม	กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร	และโครงสร้ำงควำมรับผิดชอบ
ในกำรปฏิบัติตำมค�ำมั่นสัญญำเหล่ำนี	้

Part 2 :	การระบุประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญขององค์กร

สนบัสนนุ
เป้าหมาย

การพัฒนาทีย่ั่งยืน
ผู้ได้รับผลกระทบ

จ�านวนกลุ่มธุรกิจ
ที่มีการด�าเนินการ

การด�าเนินงาน ผลลัพธ์



รายงานสิทธิมนุษยชน เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2563

3534

แรงงานข้ามชาติ

	 ในกำรด�ำเนนิงำน	เครือฯ	ค�ำนงึถึงควำมเสีย่งของกำรใชแ้รงงำนบงัคับ
ท่ีอำจก่อให้เกิดกำรละเมิดสิทธิของแรงงำนข้ำมชำติ

	 เครือฯ	ก�ำหนดนโยบำยตำมมำตรฐำนสำกล	ได้แก่	ปฏิญญำสำกล 
ว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน	หลักกำรชี้แนะสหประชำชำติว่ำด้วยธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชน	 หลักกำรสำกลภำยใต้สัญญำโลกแห่งสหประชำชำติ 
ว่ำด้วยกำรท�ำธุรกิจอย่ำงยั่งยืน	(UN	Global	Compact)	และปฏิญญำของ
องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศว่ำด้วยหลักกำรและสิทธิขั้นพื้นฐำน 
ในกำรท�ำงำน	เมื่อวันท่ี	1	พฤศจิกำยน	2563	เครือฯ	ได้ประกำศนโยบำย
และแนวทำงกำรจัดหำแรงงำนข้ำมชำติท่ีปรับปรุงใหม่ 	 เพื่ อเพิ่ม 
ควำมเคำรพต่อสิทธิของแรงงำนข้ำมชำติในกระบวนกำรสรรหำบุคลำกร
ในประเทศ	และกำรเดินทำงกลับประเทศบ้ำนเกิดอย่ำงปลอดภัย	

	 กำรป้องกันไม่ให้เกิดกำรแสวงหำผลประโยชน์	กำรใช้แรงงำนบังคับ
และกำรลักลอบน�ำเข้ำแรงงำนข้ำมชำติ	 ได้ด�ำเนินกำรตำมหลักกำร	 
Employer	Pays	Principle	(EPP)	ซ่ึงก�ำหนดชัดเจนว่ำแรงงำนไม่ควรเป็น
ผู้รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมในกำรสรรหำงำน	นโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ
ระบุไว้อย่ำงชัดเจนว่ำแรงงำนข้ำมชำติทุกคนท่ีจัดจ้ำงโดยกลุ่มธุรกิจ 
ภำยในเครือฯ	ไม่จ�ำเป็นต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรจัดหำงำน	หรือ 
ค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวข้องตำมมำตรฐำนแนวปฏิบัติขององค์กำรแรงงำนระหว่ำง
ประเทศ	โดยบังคับใช้กับผูจั้ดหำแรงงำน	ซึ่งก�ำหนดใหม้กีำรจัดแนวปฏิบัติ
ในกำรสรรหำแรงงำนข้ำมชำติอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ	และมีกลไลกำร
ป้องกันไม่ให้เกิดกำรใช้แรงงำนบังคับทุกรูปแบบ	เครือฯ	ยังมีกระบวนกำร
ท่ีชัดเจนในกำรสรรหำและคัดเลือกบริษัทจัดหำแรงงำนท่ีมีแนวปฏิบัติ 
ตำมหลักเกณฑ์และนโยบำยของเครือฯ	อย่ำงชัดเจน

	 ในประเทศไทย	เครอืเจรญิโภคภัณฑ์ท�ำงำนรว่มกับองค์กรผูเ้ชีย่วชำญ
ภำยนอก	เช่น	มูลนิธิเครือข่ำยส่งเสริมคุณภำพชีวิตแรงงำน	เพ่ือให้มั่นใจ
ว่ำแรงงำนข้ำมชำติภำยในเครือฯ	เข้ำใจสิทธิแรงงำนของตนและได้รับ 
กำรปฏิบติัอยำ่งยุติธรรมในแง่ของค่ำจ้ำง	ค่ำรกัษำพยำบำล	ควำมปลอดภัย
ในกำรท�ำงำน	 และสวัสดิกำรท่ีควรได้รับตำมกฎหมำยแรงงำน	 
ในปี	 2562	บริษัท	 เจริญโภคภัณฑ์อำหำร	จ�ำกัด	 (มหำชน)	 ได้ก่อต้ัง	 
“ศูนย์รับฟังเสียงพนักงำน	(Labour	Voices	Hotline)”		ผ่ำนควำมร่วมมือ
กับมลูนธิฯิ	ซึ่งช่วยใหพ้นกังำนทุกคน	โดยเฉพำะแรงงำนข้ำมชำติ	สำมำรถ
แสดงควำมคิดเห็น	ข้อกังวล	และข้อเสนอแนะ	หรือขอควำมช่วยเหลือ 
จำกองค์กรภำยนอกได้		ผำ่นควำมรว่มมอืนี	้	บรษัิท	เจรญิโภคภัณฑ์อำหำร	
จ�ำกัด	(มหำชน)	และมลูนธิฯิ	ยงัจัดใหม้กีำรฝกึอบรมอยำ่งสม�ำเสมอส�ำหรบั
แรงงำนข้ำมชำติเพื่อให้แน่ใจว่ำพวกเขำเข้ำใจนโยบำยของเครือฯ	กำรเข้ำ
ถึงสิทธิของตน	กลไกกำรร้องเรียนและกำรเยียวยำท่ีม	ี

	 ควำมมุง่มั่นในกำรขจัดกำรจ้ำงงำนท่ีผดิกฎหมำย	กำรแสวงประโยชน	์
กำรละเมิดสิทธิ	หรือกำรถูกบังคับของแรงงำนข้ำมชำติในทุกรูปแบบ	 
ได้ถกูส่ือสำรไปยงัทุกบรษัิทในเครอืฯ	เพื่อใหเ้ขำ้ใจควำมต้ังใจและนโยบำย
ของเครือฯ	

•	 ผูร้ับเหมำ
•	 แรงงำน	

•	 ประเทศไทย	
	 (14	กลุ่มธุรกิจ)

•	 ทบทวนและประกำศใช้นโยบำย	
	 และแนวปฏิบัติในกำรจ้ำงงำน	
	 แรงงำนข้ำมชำติและแนวปฏิบัติ	
	 เก่ียวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำง	
	 แรงงำนข้ำมชำติ
•	 กำรส่งเสรมิและคุ้มครองคณุภำพ 
	 ชีวิตแรงงำนข้ำมชำติ

•	 ไม่มีกำรใช้แรงงำนข้ำมชำติ 
	 ท่ีผดิกฎหมำย	จำกกำรตรวจ	
	 ประเมนิคู่ค้ำธุรกิจ
•	 ไมม่ขีอ้รอ้งเรยีนเรื่องแรงงำน 
	 ข้ำมชำติ

	 ควำมยำกล�ำบำกทำงเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อครอบครัวหลำยล้ำน
ครอบครัวท่ัวโลก	เพ่ือกำรด�ำรงชีพบำงครอบครัวต้องแลกกับกำรท่ีเด็ก 
ถูกบังคับให้ท�ำงำนท่ีเป็นอันตรำยซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภำพและ 
พัฒนำกำรของเด็ก	จำกข้อมูลขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ	และ
องค์กำรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชำชำติ	ปี	2561	เด็ก	1	ใน	10	คนท่ัวโลก
ถูกบังคับให้เป็นแรงงำนเด็ก	โดยมีเด็กรำว	160	ล้ำนคนท่ีตกเป็นเหยื่อ 
ของกำรใช้แรงงำนเด็กอย่ำงผิดกฎหมำย	ในช่วงต้นปี	2563

	 จำกกำรประเมินผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชนในกลุ่มธุรกิจ	14	กลุ่ม
ในประเทศไทย	 แรงงำนเด็กถือเป็นประเด็นด้ำนสิทธิมนุษยชนท่ีม ี
ควำมเสี่ยงสูง		เครือฯ	ได้ประเมินในธุรกิจและตลอดห่วงโซ่อุปทำน	และ
พบควำมเสี่ยงท่ีอำจจะเกิดกำรใช้แรงงำนเด็กในผู้รับเหมำ	คู่ค้ำ	เกษตรกร	
และคนงำน	โดยสว่นใหญ่	แรงงำนเด็กเกิดขึ้นเมื่อครอบครวัประสบปญัหำ
ทำงกำรเงินหรือควำมไม่แน่นอนทำงเศรษฐกิจ	รวมถึง	ควำมยำกจน	 
กำรตกงำนของผู้มีรำยได้หลัก	กำรขำดกำรศึกษำ	หรือกำรหยุดชะงัก 
จำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรค

	 จำกกำรตรวจสอบอย่ำงถ่ีถ้วนไม่พบกำรใช้แรงงำนเด็กท้ังในธุรกิจ
ของเครอืฯ		และตลอดหว่งโซอุ่ปทำน	อย่ำงไรก็ดี	เครอืฯ	ได้ก�ำหนดไว้ชดัเจน
ในนโยบำยแล ะจรรยำบรรณทำงธุรกิจ	 เพ่ือสะท้อนควำมมุ่งมั่นใน 
กำรลดควำมเส่ียงและปอ้งกันไมใ่หม้กีำรใชแ้รงงำนเด็กในกำรด�ำเนนิธรุกิจ
ของบริ ษัทใ นเครือฯและตลอดห่วงโซ่ อุปทำน	 โดยก�ำหนดให้ม ี
กำรตรวจสอบอำยุของพนักงำนอย่ำงเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่ำ	พนักงำน
มีอำยุตำมเกณฑ์ขั้นต�ำในกำรท�ำงำนตำมกฎหมำยของแต่ละประเทศ	 

แรงงานเด็ก

บริษัทภำยในเครือฯ	จึงต้องมีกำรติดตำมและตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่อง 
เพื่ อให้แน่ใจว่ำ	 บริษัทในเครือฯ	 คู่ ค้ำ	 และผู้มีส่วนได้เสียรำยอ่ืนใน 
หว่งโซ่อุปทำนปฏิบติัตำมนโยบำย	และด�ำเนนิกำรอยำ่งจริงจังในกำรยับยัง้
กำรใช้แรงงำนเด็ก	

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์	มีควำมพยำยำมในกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ 
ของผู้ปกครอง	โดยร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย	เพื่อป้องกันควำมรุนแรงและ
กำรแสวงประโยชน์ในเยำวชน	ตลอดจนสนับสนุนกำรพัฒนำเยำวชนและ
กำรศกึษำผำ่นนวัตกรรม	บริษัท	ซพีี	ออลล์	จ�ำกัด	(มหำชน)	รว่มกับองค์กำร
ยูนิเซฟ	 ได้ด�ำเนินโครงกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและสร้ำงแนวคิด 
ผู้ประกอบกำรแก่กลุ่มเยำวชน	เช่น	ควำมคิดสร้ำงสรรค์	นวัตกรรม	และ
กำรคิดเชิงวิพำกษ์	เพื่อสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในเส้นทำงอำชีพ

•	 ผูร้ับเหมำ
•	 คู่ค้ำ	
•	 เกษตรกร	
•	 แรงงำน

•	 ประเทศไทย	
	 (14	กลุ่มธุรกิจ)
•	 ประเทศเวียดนำม	
	 (1	CPF)

•	 ก ำ รอบรม ให้ ค ว ำม รู้ แ ล ะ 
	 สนับสนุนคู่ ค้ำในเรื่ องควำม 
	 ยั่ งยืนและส่งเสริมนโยบำย 
	 กำรไมใ่ช้แรงงำนเด็ก	

•	 ไมพ่บว่ำมกีำรใชแ้รงงำนเด็ก 
	 จำกกำรตรวจประเมินคู่ค้ำ 
	 ธรุกิจ
•	 ไมม่ขี้อร้องเรียนเรื่อง	
	 แรงงำนเด็ก

Part 2 :	การระบุประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญขององค์กร

สนบัสนนุ
เป้าหมาย

การพัฒนาทีย่ัง่ยนื
ผู้ได้รับผลกระทบ

จ�านวนกลุ่มธุรกิจ
ที่มีการด�าเนินการ

การด�าเนินงาน ผลลัพธ์
สนบัสนนุ
เป้าหมาย

การพัฒนาทีย่ั่งยืน
ผู้ได้รับผลกระทบ

จ�านวนกลุ่มธุรกิจ
ที่มีการด�าเนินการ

การด�าเนินงาน ผลลัพธ์



รายงานสิทธิมนุษยชน เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2563

3736

เสรีภาพในการสมาคม

	 เสรีภำพในกำรสมำคมและกำรร่วมเจรจำต่อรองเป็นสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้ นฐำนท่ีมีรำกฐำนมำจำกปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน	 
และปฏิญญำขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศว่ำด้วยหลักกำรและ
สิทธิขั้นพื้ นฐำนในกำรท�ำงำนปี	 2541	 ซึ่งอ้ำงถึงสิทธิของพนักงำน 
และนำยจ้ำงในกำรจัดต้ังหรือเข้ำร่วมกับองค์กรท่ีได้รับกำรรับรอง 
ตำมกฎหมำย	เพื่อแสดงควำมต้องกำรและควำมคิดเหน็อยำ่งมปีระสทิธภิำพ
ระหว่ำงพนักงำนและนำยจ้ำง	ท้ังยังส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกฝ่ำย 
ในกำรบรรลุข้อตกลงในประเด็นท่ีมีผลกระทบต่อกำรท�ำงำน	 และ 
กำรคุ้มครองสิทธิในกำรรวมตัวกันอย่ำงสันติ	ซึ่งเป็นกำรยกระดับผลกำร
ด�ำเนินธุรกิจ	จัดกำรกับควำมท้ำทำย	และสร้ำงควำมสัมพันธท่ี์ดีในองค์กร

	 กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19	 ได้ส่งผลให้เกิดกำรหยุดชะงัก 
อย่ำงกว้ำงขวำงในตลำดแรงงำนท่ัวโลก	 	ชั่วโมงท�ำงำนลดลงอย่ำงท่ี 
ไม่เคยมีมำก่อน	 และควำมยำกจนท่ีเพิ่มสูงขึ้น	 ดังนั้น	 นโยบำยและ 
แนวปฏิบั ติ ด้ำนสิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบั ติ ด้ ำนแรงงำนของ 
เครือเจริญโภคภัณฑ์เน้นย�ำถึงกำรเคำรพสิทธิในกำรสมำคมและรวมตัว

เจรจำอย่ำงสันติ	รวมถึงกำรมีส่วนร่วมในกำรร่วมเจรจำต่อรอง	พนักงำน
ทกุคนมสีทิธท่ีิจะเข้ำรว่มหรอืไมเ่ข้ำรว่มสหภำพแรงงำนโดยไมต่กเปน็เหย่ือ
หรือเผชิญกับภัยคุกคำมจำกกำรข่มขู่	 	กำรด�ำเนินนโยบำยเสรีภำพใน 
กำรสมำคมอำจเป็นเรื่องยำก	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเทศท่ีอำจจ�ำกัด
สิทธิในกำรสมำคม		อย่ำงไรก็ตำม	ในพื้นท่ีท่ีไม่ให้เสรีภำพในกำรเข้ำร่วม
สหภำพกำรร่วมเจรจำต่อรอง	 	 เครือฯ	 จ�ำเป็นต้องปฏิบัติตำมกรอบ 
กฎหมำยของแต่ละประเทศท่ีเข้ำไปลงทนุอย่ำงจรงิจัง	ขณะเดียวกัน	เครอืฯ
พยำยำมจัดช่องทำงรับเรื่องร้องเรียน	ควำมคิดเห็นและข้อกังวลของ
พนักงำน	ในกรณีดังกล่ำว	เครือฯ	ตระหนักดีว่ำจ�ำเป็นต้องตรวจสอบ 
ให้แน่ใจว่ำพนักงำนภำยในองค์กร	รับทรำบถึงสิทธิของตนเองเก่ียวกับ
เสรีภำพในกำรสมำคมและเครือฯ	ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมอย่ำงท่ัวถึง 
และเท่ำเทียม

	 เมื่ อปี 	 2564	 องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศรำยงำนว่ำม ี
ผู้ เสียชีวิตกว่ำ	 2.78	 ล้ำนคนจำกอุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำนหรือโรค 
ท่ีเก่ียวข้องกับกำรท�ำงำน		ซ่ึงก่อให้เกิดภำระทำงเศรษฐกิจ	และแนวทำง
ปฏิบัติด้ำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยส�ำหรับธุรกิจระดับประเทศ	
และโลก	องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศรำยงำนว่ำท่ัวโลกสูญเสีย 
ร้อยละ	 3.94	 เนื่ องจำกค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวข้องกับวันท�ำงำนท่ีสูญเสีย	 
กำรหยุดชะงักในกำรผลิต	 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรรักษำพยำบำลส�ำหรับ 
กำรบำดเจ็บและโรคจำกกำรท�ำงำน	ค่ำชดเชย	และกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ	
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ท่ี ไม่ ดี 	 ไม่ เพียงแต่ เพิ่ม ต้นทุน 
กำรด� ำ เนินงำนให้แก่ธุร กิจ	 แต่ยั งส่ งผลกระทบต่อชื่ อ เสียงและ 
ขวัญก�ำลังใจของพนักงำนด้วย

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นตรวจสอบเพื่ อให้แน่ใจว่ำพนักงำน 
มีสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนท่ีปลอดภัยและถูกสุขอนำมัย		อำชีวอนำมัย
และควำมปลอดภัยเป็นประเด็นสิทธิมนุษยชนท่ีส�ำคัญท่ีได้รับรำยงำน 
ในกำรด�ำเนินงำนของเรำในประเทศไทย	

	 	 ในฐำนะนำยจ้ำงบริษัทในเครือฯ	 จ�ำเป็นต้องจัดสถำนท่ีท�ำงำน 
ให้มีควำมปลอดภัยและถูกสุขอนำมัยส�ำหรับพนักงำน		เครือฯ	พยำยำม
อย่ำงเต็มท่ีในกำรปรับปรุงควำมปลอดภัย		โดยต้ังเป้ำท่ีจะเป็น	“องค์กร
ปลอดอุบติัเหต”ุ	เพื่อใหบ้รรลเุปำ้หมำยนี	้จึงเกิดกำรด�ำเนนิงำนตำมระบบ
กำรจัดกำรอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัย	โดยมคีวำมมุง่มัน่ด้ำนสขุภำพ
และควำมปลอดภัย	น�ำโดยผู้บริหำรระดับสูงจำกกลุ่มธุรกิจท้ัง	14	กลุ่ม 

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ในเครือฯ	ซ่ึงเป็นสมำชิกในคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย	เพ่ือขับเคล่ือน
ระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัย		โดยใช้วิธีกำรตรวจสอบควำมปลอดภัย
เพื่อให้เป็นไปตำมกลไกกำรป้องกันควำมเส่ียง	3	ระดับ	(Three	Lines	of	
Defense)	แนวป้องกันระดับท่ี	1	คือกำรตรวจสอบสถำนท่ีปฏิบัติงำน 
ด้วยตนเอง	 โดยแผนกภำยในของเครือฯ	 แนวป้องกันระดับท่ี	 2	 คือ 
กำรตรวจสอบสำยธุรกิจเพ่ือติดตำมกำรปฏิบัติงำนของแผนกต่ำง	ๆ	 
และแนวป้องกันระดับสุดท้ำยคือกำรด�ำเนินกำรตรวจสอบองค์กร 
โดยส�ำนกังำนก�ำกับกำรปฏิบติักำรตำมกฎระเบยีบของเครือฯ	เมื่อป	ี2563	
กำรตรวจสอบครอบคลุมสถำนท่ีปฏิบัติงำน	429	แห่ง	โดยมีผู้บริหำร	 
853	คนเข้ำร่วมในกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยใน	35	หน่วยธุรกิจ	 
และขยำยกำรตรวจสอบให้ครอบคลุมพื้ นท่ีธุรกิจท่ีกว้ำงขึ้น	 เช่น	 
ร้ำนซีพี	 เฟรชมำร์ท	 ร้ำนแฟรนไชส์ห้ำดำว	 และหน่วยกำรเกษตร	 
เพ่ือให้แน่ใจว่ำผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดท�ำงำนในสภำพแวดล้อม
ท่ีปลอดภัยและมีสุขภำพท่ีดี

สนบัสนนุ
เป้าหมาย

การพัฒนาทีย่ั่งยืน
ผู้ได้รับผลกระทบ

จ�านวนกลุ่มธุรกิจ
ที่มีการด�าเนินการ การด�าเนินงาน ผลลัพธ์

•	 พนกังำน	
•	 ผูร้ับเหมำ	
•	 คู่ค้ำ	
•	 เกษตรกร	
•	 แรงงำน

•	 ประเทศ	ไทย	
	 (14	กลุ่มธุรกิจ)	
•	 ประเทศจีน	
	 (ทุกกลุ่มธุรกิจ)
•	 ประเทศในกลุ่มอำเซียน 
		 (ทุกกลุ่มธุรกิจ)	
•	 ประเทศอ่ืน	ๆ 	
	 (ทุกกลุ่มธุรกิจ)

•	 ตรวจประเมนิด้ำนควำมปลอดภัย 
•	 มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนอย่ำง	
	 ปลอดภัยในงำนท่ีมคีวำมเสี่ยงสูง		
	 เช่น	พื้นท่ีอับอำกำศ	กำรท�ำงำน	
	 ในท่ีสูง	เปน็ต้น
•	 กำรจัดกำรควำมปลอดภัย 
	 ยำนยนต์

•	 ลดควำมเสี่ยง	จำกอันตรำย	
	 ในพื้นท่ีปฏิบัติงำน
•	 ลดอัตรำกำรเสียชีวิต		
	 กำรบำดเจ็บและกำรเจ็บปว่ย	
	 จำกกำรท�ำงำน
•	 ลดอัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุ	
	 จำกกำรขนส่งและโลจิสติกส์

Part 2 :	การระบุประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญขององค์กร
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ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
แผนการด�าเนินงานที่ส�าคัญ
ปี 2564

	 กิจกรรมทำงธุรกิจสำมำรถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้หลำยวิธี	ไม่ว่ำจะเป็นกำร
ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ	กำรก่อให้เกิดมลภำวะหรือกำรเกิดของเสียจำกกำรด�ำเนินธุรกิจ		
จึงเป็นเร่ืองท่ีส�ำคัญท่ีบริษัทต่ำง	ๆ	ต้องพิจำรณำกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมในธุรกิจ 
ของตนให้เหมำะสม	 เนื่องด้วยปัญหำสิ่งแวดล้อมท่ีทวีควำมรุนแรงมำกขึ้น	ส่งผลให้ 
ภำคธรุกิจต้องมุง่มัน่ในกำรด�ำเนนิกำรจัดกำรเพื่อบรรเทำภำวะโลกร้อนและกำรเปล่ียนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ	กำรเปล่ียนแปลงสภำพแวดล้อมไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดสภำพอำกำศ 
ท่ีผันผวนเท่ำนั้น	แต่ยังส่งผลต่อควำมไม่แน่นอนทำงเศรษฐกิจและควำมเป็นอยู่ท่ีดี 
ของมนุษย์อีกด้วย	 จึงจัดได้ว่ำ	 กำรด�ำรงชีวิตอยู่ในสภำวะสิ่งแวดล้อมท่ีดีเป็นสิทธ ิ
มนุษยชนขั้นพื้นฐำน	และกำรสร้ำงผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม	ท่ีบั่นทอนควำมเป็น
อยู่ทีดีของคนและชุมชน	ถือว่ำเป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ด้วยเช่นกัน

	 เครอืเจรญิโภคภัณฑ์ได้วำงกรอบส�ำหรบักำรจัดกำรกำรเปล่ียนแปลงสภำพภมูอิำกำศ	
ท่ัวท้ังห่วงโซ่อุปทำน	และจัดต้ังนโยบำย	วำงกลยุทธ์ส�ำหรับกำรป้องกันและบรรเทำ 
ปัญหำท่ีอำจเกิดขึ้น	พร้อมก�ำหนดเป้ำหมำย	เพื่อติดตำมกำรด�ำเนินงำน	ในกำรบรรลุ
ประสิทธิภำพในกำรใช้พลังงำน	กำรใช้พลังงำนหมุนเวียน	กำรจัดกำรของเสียและ 
กำรลดกำรใช้พลำสติก

จัดท�าแผนงานโครงการลดก๊าซเรือน
กระจก	มุ่งสู่เป้าหมายการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	สุทธิเป็นศูนย์	 
ภายใน	ปี	2573

เปิดเผยข้อมูลด้านการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ขององค์กรผ่าน	CDP	โดยสมัครใจ

ก�าหนดเป้าหมายการลดการปล่อย
มลพิษผ่าน	Science	Based	Targets	
Initiative	(SBTi)

เผยแพร่รายงานการบริหารความ
เส่ียงต่อสภาพภูมิอากาศเครือเจริญ
โภคภัณฑ์	เป็นฉบับแรก

การลงทุนด้านส่ิงแวดล้อม

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์เล็งเห็นถึงปัญหำสิ่งแวดล้อมระดับโลกท่ีทวีควำมรุนแรงมำกขึ้น	ดังนั้น	เครือฯ	จึงมุ่งมั่นท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งของกำรแก้ปัญหำ	
ด้วยกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน	ต้ังเป้ำหมำยแทนท่ีพลังงำนไฟฟ้ำและเช้ือเพลิงฟอสซิลด้วยพลังงำนหมุนเวียน	อย่ำงก๊ำซชีวภำพ	 
และชีวมวลในธุรกิจ	โดยในปีท่ีผ่ำนมำ	เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ลงทุนในด้ำนส่ิงแวดล้อมเป็นมูลค่ำกว่ำ	1,464	ล้ำนบำท	เพ่ือสร้ำงกิจกรรมทำงธุรกิจ 
ให้มีควำมยั่งยืนมำกขึ้น	รวมท้ังมุ่งหวังท�ำงำนเพื่อสร้ำงชุมชนท่ีมีสุขภำพดี

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมมือกับท้ังบริษัท	รัฐบำล	และภำคประชำสังคมระดับโลก	เพื่อเร่งด�ำเนินกำรให้บรรลุเปำ้หมำยของอนุสัญญำสหประชำชำติ
ว่ำด้วยกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ	 	 เครือฯ	 ได้ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถ่ินตระหนักถึงควำมจ�ำเป็นในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม	 โดยกำรปรับ 
พฤติกรรมในชีวิตประจ�ำวัน	 	 บริษัท	 เจริญโภคภัณฑ์อำหำร	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 และ	 ทรูคอฟฟี่ 	 เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีไม่ก่อให้เกิดมลภำวะ 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	โดยใช้บรรจุภัณฑ์พลำสติก	PET	ใส	ท่ีเป็นพลำสติกชีวภำพ	ลูกค้ำท่ีมำใช้บริกำรจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรสนับสนุน 
กำรอนุรักษ์โลก

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน

ค่าใช้จ่ายการด�าเนินการ

ผลประหยัดจากโครงการ

การใช้พลังงานลดลง

ลัานบาท

ลัานบาท

ลัานบาท

กิกะจูล

1,150

114

413

450,795

2,511

310

854

663,622

1,086

204

486

448,312

1,464 

220 

590 

551,189

รายการ หน่วย 2560 2561 2562 2563

•		ชุมชนท้องถ่ิน •	 ประเทศไทย	
	 (14	กลุ่มธุรกิจ)
•	 ประเทศเวียดนำม	
	 (1	CPF)

•	 ก�ำกับดูแลระบบกำรจัดกำร
	 สิ่งแวดล้อม
•	 ส่งเสริมโครงกำร
	 ด้ำนสิ่งแวดล้อม	ได้แก่
	 กำรจัดกำรแหล่งน�ำชุมชน

•	 มำกกว่ำ	5,000	ครัวเรือน
	 ท่ีเข้ำถึงแหล่งน�ำ
•	 ไม่พบข้อร้องเรียนด้ำน
	 สิ่งแวดล้อม

Part 2 :	การระบุประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญขององค์กร

สนบัสนนุ
เป้าหมาย

การพัฒนาทีย่ัง่ยนื
ผู้ได้รับผลกระทบ

จ�านวนกลุ่มธุรกิจ
ที่มีการด�าเนินการ

การด�าเนินงาน ผลลัพธ์



GRIEVANCE MECHANISM 
AND WHISTLEBLOWER 
PROTECTION

กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

PART 3

Part 3 :	กระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

	 กระบวนกำรรับเรื่องร้องเรียน	ถือเป็นองค์ประกอบท่ีส�ำคัญของโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรประเด็นด้ำนสิทธมินุษยชนของภำคธุรกิจ	เป็นกระบวน
กำรท่ีช่วยให้บริษัทรับรู้ถึงเหตุกำรณ์และข้อห่วงกังวลเก่ียวกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนภำยในกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัทเอง	หรือในห่วงโซ่คุณค่ำ	 
เพื่อน�ำไปสู่กระบวนกำรแก้ไขและเยียวยำต่อไป	นอกจำกนี้	กระบวนกำรรับเรื่องร้องเรียนท่ีมีประสิทธภิำพ	ยังช่วยให้บริษัทสำมำรถตรวจพบควำมเสี่ยง
และเหตุซ่ึงอำจน�ำไปสู่กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนได้	ก่อนท่ีเหตุกำรณ์นั้นๆ	จะสร้ำงผลกระทบอย่ำงรุนแรงหรือขยำยขอบเขต	ดังนั้น	ถึงแม้ว่ำธุรกิจนั้นๆ	 
จะไม่สร้ำงผลกระทบเชิงลบต่อสิทธิมนุษยชนเลยก็ตำม	กระบวนกำรรับเรื่องร้องเรียนก็ยังเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ	โดยจะช่วยยกระดับควำมสำมำรถ 
ของระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรตรวจสอบรอบด้ำนในประเด็นสิทธิมนุษยชน	(Human	Rights	Due	Diligence)

กระบวนการรับเร่ืองร้องเรียน 
และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการแจ้งเบาะแส

การปกป้องผู้ร้องเรียน

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ประกำศใช้นโยบำยและแนวปฏิบัติเก่ียวกับ
กำรแจ้งเบำะแสในเมื่ อปี	 2561	 ซึ่งมีกรอบแนวทำงในกำรปกป้อง 
ผู้ร้องเรียนแจ้งเบำะแส	เครือฯ	ก�ำหนดให้มีกำรปกป้องผู้แจ้งเบำะแส	 
ไม่ ให้ ไ ด้ รับกำรก ล่ันแกล้ง 	 รวม ท้ัง ไม่ เปิด เผยข้อมูล ไปสู่ บุคคล 
ท่ีไม่เก่ียวข้อง	ส�ำหรับผู้แจ้งเบำะแสท่ีเป็นบุคลำกรของเครือฯ	จะได้ 
รับควำมคุ้มครองป้องกัน	เพื่อไม่ให้เกิดกำรกล่ันแกล้ง	เช่น	กำรให้ออก 

จำกงำน	กำรพักงำน	กำรย้ำยต�ำแหน่งงำน	หรือกำรลงโทษทำงวินัยต่ำงๆ	
หำกกำรแจ้งเบำะแสนั้น	กระท�ำโดยสุจริต	ส่วนผู้แจ้งเบำะแสท่ีเป็นบุคคล
ภำยนอก	 เครือฯ	 ก็ให้ควำมคุ้มครองป้องกันจำกกำรกล่ันแกล้ง	 
และรักษำควำมลับของผู้แจ้งเช่นเดียวกัน	 โดยไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ	 
ท่ีเก่ียวข้องกับกำรสืบสวนกรณีร้องเรียนไปสู่บุคคลท่ีไม่เก่ียวข้อง	ยกเว้น
ในกรณีท่ีต้องเปิดเผยตำมข้อบังคับทำงกฎหมำย

แนวทางการบริหารจัดการ

	 กลไกกำรรับเรื่องร้องเรียนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับกำรพัฒนำตำมหลักกำรท่ี	31	ของหลักกำรชี้แนะสหประชำชำติว่ำด้วยธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชน	(UNGPs)	ซ่ึงระบุว่ำกลไกกำรรับเรื่องร้องเรียนควรมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

รองรับสิทธิ์ เป็นแหล่งเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง

ถูกกฎหมาย คาดการณ์ได้ เท่าเทียมกัน โปร่งใสสามารถ
เข้าถึงได้
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	 ตำมหลักกำรเหล่ำนี้	ทำงเครือฯ	ได้จัดเตรียม	6	ช่องทำงหลักในกำรยื่นเร่ืองร้องเรียน	

24 ชั่วโมง

ในเวลา
ท�าการ

WEBSITE
cpgroupglobal.com

โทรศัพท์
02 0111 777

เวลาท�าการ	08.30	-	17.30
จันทร์	-	ศุกร์
ยกเว้นวันหยุด

Corporate	Compliance	Office
1	อาคารซี.พี.	ทาวเวอร์	2	ชั้น	17

ถนนรัชดาภิเษก	เขตดินแดง	กทม. 
ประเทศไทย	10400

E-MAIL
cpg@cp.co.th

ทางจดหมาย

CORPORATE APP
CPG	CONNECT

ที่ส�านักงาน

	 เมื่ อส่งเร่ืองเข้ำฐำนข้อมูลเรื่ องร้องเรียนแล้ว	 ไม่ว่ำจะผ่ำนช่องทำงไหน	 เรื่ องร้องเรียนดังกล่ำวจะถูกสอบสวนและติดตำมควำมคืบหน้ำ	 
ขึ้นอยู่กับลักษณะของเร่ืองร้องเรียน	ทีมสอบสวนประกอบด้วย	สมำชิกจำกแผนกตรวจสอบภำยใน	แผนกกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ	แผนกทรัพยำกร
บุคคล	และแผนกธรรมำภิบำล	ฯลฯ		ผลกำรตรวจสอบจะถูกรำยงำนไปยังคณะกรรมกำรขับเคล่ือนกำรก�ำกับกำรปฎิบัติตำมกฎเกณฑ์

•		เว็บไซด์
•		CPG	Connect		  
	 ลงทะเบียนอัตโนมัติ

•		อีเมล์
•		ทางไปรษณีย์
•	 โทรศัพท์
•	 ติดต่อด้วย
	 ตนเอง

•		การสืบสวน
•	 การติดตาม/การตรวจสอบ
•	 การวิเคราะห์
•		รายงาน	
•	 แบ่งปันข้อมูล
	 ให้แก่	KM

•	 การวิเคราะห์
•	 รายงาน

	 เมื่อปี	2563	เครือฯ	ได้จัดสัมมนำเร่ืองกำรพัฒนำระบบแจ้งเบำะแสและเรื่องร้องเรียนเพ่ือสร้ำงควำมตระหนักและส่งเสริมกำรด�ำเนินกำร 
ในกลุ่มธุรกิจในประเทศไทยและประเทศจีน	กำรสัมมนำนี้มีส่วนช่วยในกำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรแจ้งเบำะแสและเรื่องร้องเรียนท่ัวท้ังองค์กร 
ให้มีทิศทำงเดียวกัน	และจะขยำยกำรอบรมไปยังประเทศอ่ืนท่ีเครือฯ	ด�ำเนินกิจกำร

	 นอกจำกนี้	ในช่วงสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคโควิด-19	ซึ่งห้ำมไม่ให้ด�ำเนินกำรกิจกรรมกำรประชุมหรือเดินทำงไปต่ำงประเทศ		เครือฯ	 
จึงได้จัดต้ังทีมงำนตัวแทนของประเทศไทยและจีน	 เพื่อด�ำเนินกำรสอบสวนเรื่องร้องเรียนทำงออนไลน์	 เพื่อให้ท้ังสองฝ่ำยได้เรียนรู้เก่ียวกับ 
กำรด�ำเนินงำนระหว่ำงกัน

รายงานสิทธิมนุษยชน เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2563
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ผู้ร้องเรียง

ส�านักงาน
เรื่องร้องเรียน HR

ฐานข้อมูล
เรื่องร้องเรียน

คณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ก�ากับการปฎิบัติตามกฎเกณฑ์

การเก็บรวบรวมข้อมูล
แก้ไขเรื่องร้องเรียน

บันทึกข้อมูลในทะเบียนประวัติ

ระบบเครือข่าย
•	 ฝ่ายตรวขสอบภายใน
•		 ฝ่ายก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน
•		 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	
•	 ฝ่ายก�ากับดูแลกิจการ	

การสืบสวน

79
57

81

18

ด�าเนินการตรวจสอบโดย

เรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่าง 
การตรวจสอบ

89%

111  
เรื่อง

แนวโน้มของจ�านวนข้อร้องเรียน

ประเภทของข้อร้องเรียนที ่
มีมากที่สุด

ประเทศที่ได้รับ 
ข้อร้องเรียนมากที่สุด

จ�านวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด

หมายเหตุ: จำานวนข้อร้องเรียนทัง้หมด
ตัง้แต่ปี 2560 - 2563 

ช่องทางออนไลน์ที่ถูกใช ้
ในการร้องเรียนมากที่สุด

ผู้มีส่วนได้เสียที่มีข้อกังวลมากที่สุดของเราคือ

เรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 5 อันดับแรก  
(ไม่รวมเรือ่งสินค้าและบริการ)

สินค้าและบริการ ประเทศไทย

ร้อยละของเรื่องร้องเรียน 
ที่ได้รับการตรวจสอบ 

แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

1 
เรื่อง

215  
เรื่อง

235  
เรื่อง

52 
เจ้าหน้าที่จากสำานักกำากับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

182 
ตัวแทนกลุ่มธุรกิจ

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์      26
ส่ิงแวดลอ้ม 24
แรงงาน 24
การไม่ไดร้บัความเปน็ธรรม        21
สอบถามขอ้มูล 9

ลกูค้า          122
พนักงาน         45
ชุมชนและสังคม        44
คู่ค้าธรุกจิ          24

74%

สินค้า  45 เรื่อง
บริการ 66 เรื่อง

อีเมล์         18%
เว็บไซต์         71%

2561 2562 25632560

ภาพรวมของการรับเรื่องร้องเรียน

หมวดหมู่ของกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบที่พบสูงสุด การรายงานโดยไม่ระบุชื่อผู้รายงาน

การพิสูจน์ยืนยันการร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้อง

กรณีไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบ

ไม่ระบุชื่อ
ผู้รายงาน
16.46%

เท็จ
31.82%

กรณีอื่น
44.3%

ลูกค้า

ชุมชนและสังคม

พนักงาน

คู่ค้าทางธุรกิจ

31

22

20

6
ระบุชื่อ

ผู้รายงาน
83.54%

จริง
68.18%

กรณีที่ไม่ปฏิบัติ
ตามกฏระเบียบ

55.7%

การคุกคามโดยใช้กระบวนการ
ทางกฏหมาย/ข้อบังคับ

การต่อต้านการผูกขาด
/การค้าที�เป�นธรรม

การปฏิบัติที�ไม่เป�นธรรม

การปฏิบัติ
ด้านแรงงาน

การติดสินบน
และการทุจริต

สิทธิมนุษยชนข้อมูลที�เป�นความลับ

การล่วงละเมิดผลประโยชน์ทับซ้อน

สิ�งแวดล้อม
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การสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม

	 แนวปฏิบัติในกำรสรรหำแรงงำนข้ำมชำติอย่ำง	 “มีจริยธรรม”	 
“เป็นธรรม”	หรือ	“มีควำมรับผิดชอบ”	 ได้กลำยเป็นประเด็นส�ำคัญ 
ส�ำหรับประชำคมระหว่ำงประเทศ	รวมถึงเครือเจริญโภคภัณฑ์	ในช่วง
หลำยปีท่ีผ่ำนมำ	ควำมเสี่ยงอันเกิดจำกกำรสรรหำแรงงำนข้ำมชำติ 
ท่ีผิดจริยธรรมอำจส่งผลให้เกิดกำรใช้แรงงำนบังคับในหมู่แรงงำน 
ท่ีว่ำจ้ำงโดยบริษัท	หรือแรงงำนท่ีท�ำงำนในห่วงโซ่อุปทำนของบริษัท	 
ตำมตัวชี้วัดจ�ำนวน	11	ข้อ	ขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ	(ILO)

	 แรงงำนบังคับส่งผลให้เกิดควำมทุกข์ทรมำนท่ีไม่สำมำรถยอมรับได้	
เป็นกำรละเมิดสิทธิของแรงงำน	อำจส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท 
ได้เช่นเดียวกัน	ผู้ท่ีตกเป็นเหยื่อของกำรสรรหำแรงงำนท่ีไร้จริยธรรม 
อำจพบว่ำตนเองเป็นหนี้	เนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยท่ีสูงเกินจริงอย่ำงไม่ถูกต้อง
และมักถูกลงโทษโดยมิชอบด้วยกฎหมำยในระหว่ำงปฏิบัติหน้ำท่ี 
ของพวกเขำ	 แรงงำนเหล่ำนี้ไม่สำมำรถหลบหนีสถำนกำรณ์กำรถูก 
เอำเปรียบในท่ีท�ำงำน		นอกจำกนี้ยังมีประเด็นธรรมำภิบำลส�ำหรับบริษัท
และกำรทุจริตท่ีเกิดจำกสรรหำแรงงำนท่ีไร้จริยธรรม	

	 เมื่อปี	2562	องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ	ได้เผยแพร่หลักกำร
เป็นเอกสำร	โดยเอกสำรนี้รวบรวมหลักกำรท่ัวไปขององค์กำรแรงงำน
ระหว่ำงประเทศ	และแนวทำงกำรปฏิบัติส�ำหรับกำรสรรหำแรงงำนอย่ำง
เป็นธรรม	 	 และกำรก�ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรสรรหำแรงงำนและ 
ค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวข้อง	 แนวคิดขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ 
ในเรื่องกำรสรรหำแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม	ได้รับกำรเสริมด้วยหลักกำร 
และมำตรฐำนอ่ืน	ๆ	รวมถึง	ระบบคุณธรรมในกำรจัดหำงำนระหว่ำง 
ประเทศขององค์กำรระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรโยกย้ำยถ่ินฐำน	หลักกำร
สรรหำพนักงำนท่ีรับผิดชอบของเคลียร์วิว	 (Clearview)	และแนวคิด	 
ออนเดอะเลเวล	(On	The	Level)	ของ	เดอะ	แฟร์	ไฮเยอริ่ง	อินิชิเอทีฟ	
(The	 Fair	 Hiring	 Initiative)	 สำระส�ำคัญของกำรสรรหำแรงงำน 
ท่ีมีจริยธรรม	เป็นธรรม	และมีควำมรับผิดชอบ	คือ	แรงงำนไม่ต้องจ่ำย 
ค่ำธรรมเนียมในกำรสรรหำงำนซึ่งควรเป็นควำมรับผิดชอบของนำยจ้ำง	
แรงงำนต้องได้รับข้อมูลอย่ำงละเอียด	 ด้วยควำมสมัครใจ	และไม่อยู่ 
ภำยใต้กำรบีบบังคับ	หรือเป็นแรงงำนบังคับ	ขณะเดียวกัน	นำยจ้ำง 
ต้องเคำรพในหลักกำรเก่ียวกับกำรจ้ำงงำนท่ีส�ำคัญ	เช่น	ข้อมูลส่วนตัว	 
กำรปกป้องข้อมูล	และธรรมำภิบำลท่ีดี

4544

รายงานสิทธิมนุษยชน เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2563



	 ต้ังแต่ต้นปี	 2562	 เครือฯ	 ได้จัดต้ังคณะท�ำงำนด้ำนกำรสรรหำ 
แรงงำนข้ำมชำติอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ		ซ่ึงประกอบด้วยบุคลำกรอำวุโส
จำกเครอืฯ	ตลอดจนบรษัิทในเครอืฯ	ท่ีใช้แรงงำนขำ้มชำติเปน็ผูข้บัเคล่ือน
กำรด�ำเนินงำน	 คณะท�ำงำนได้รับค�ำแนะน�ำจำ กนำยแอนด้ี	 ฮอลล์	 
(Andy	Hall)	ผู้เชี่ยวชำญด้ำนสิทธขิองแรงงำนข้ำมชำติ	และเป็นท่ีปรึกษำ
ใหแ้ก่เครอืฯ	ในประเด็นกำรจัดกำรแรงงำนขำ้มชำติและกำรสรรหำแรงงำน
อย่ำงมีจริยธรรม	คณะท�ำงำนนี้ได้พัฒนำแนวปฏิบัติด้ำนสิทธิมนุษยชน
และแรงงำนท่ีมีอยู่ของเครือฯ	 และในเดือนพฤศ จิกำยน	2563	 ได้ม ี
กำรก�ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติกำรสรรหำแรงงำนข้ำมชำติของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์		ประกำศดังกล่ำวได้ก�ำหนดข้ันตอนค่ำธรรมเนียม
และค่ำใช้จ่ำยของกำรสรรหำแรงงำนข้ำมชำติของเครือฯ

	 กำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนอย่ำงมีจริยธรรมได้รับกำรพัฒนำภำยใต้
นโยบำย	แนวทำงปฏิบัติและข้ันตอนกำรท�ำงำนควบคู่ไปกับคณะท�ำงำน	
เพื่ อให้เครือฯ	 ปรับใช้และปรับปรุงแนวปฏิบัติก ำรสรรหำแรงงำน 
ข้ำมชำติให้มีควำมเป็นธรรม	และเนื่องด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด 
ของโรคโควิด-19		ส่งผลให้กำรด�ำเนินงำนตำมก�ำหนดกำรของเครือฯ	 
เกิดควำมล่ำช้ำกิจกรรมกำรสรรหำแรงงำนข้ำมชำติจ�ำเป็นต้องเล่ือน 
ต้ังแต่ต้นปี	2563

	 กำรสรรหำแรงงำน	เมื่อเดือนตุลำคม	2564	เครือฯ	ได้ออกประกำศ 
เพื่อสรรหำบริษัทจัดหำแรงงำนข้ำมชำติอย่ำงเปิดเผย	โดยเชิญหน่วยงำน
จัดหำแรงงำนจำกประเทศกัมพูชำ	และสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ
เข้ำร่วมกระบวนกำรสรรหำอย่ำงโปร่งใสและเป็นธรรม		กระบวนกำรนี้
ช่วยให้บริษัทจัดหำแรงงำนท่ีมีใบอนุญำต	มีสิทธิให้บริกำรจัดหำแรงงำน
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	 เครือฯ	มีกำรพัฒนำระบบกำรตรวจสอบเพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิแรงงำนข้ำมชำติ	เพ่ือขจัดปัญหำกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ	
อำทิ	กำรหลอกลวง	กำรยึดเอกสำรประจ�ำตัว	กำรข่มขู่	ซึ่งบริษัทในเครือฯ	
มหีนำ้ท่ีประเมนิและตรวจสอบบรษัิทจัดหำแรงงำนเปน็ประจ�ำ	หำกบรษัิท
จัดหำแรงงำนใดไมส่ำมำรถปฏิบัติตำมนโยบำยของเครอืฯ	หรอืละเมดิสิทธิ
ของแรงงำนข้ำมชำติ	จะถูกลงโทษโดยกำรยกเลิกสัญญำจ้ำงหรือกำรขึ้น
บัญชีด�ำ	 เมื่อปี	2560	บริษัท	 เจริญโภคภัณฑ์อำหำร	จ�ำกัด	 (มหำชน)	 
ได้ร่วมมือกับมูลนิธิเครือข่ำยส่งเสริมคุณภำพชีวิตแรงงำน	(LPN)	จัดต้ัง
ศนูย์รับฟงัเสยีงพนกังำน	Labor	Voices	by	LPN	เพื่อเปดิโอกำสใหแ้รงงำน
ขำ้มชำติสำมำรถแสดงควำมคิดเหน็	หรอืร้องเรยีนกับหนว่ยงำนท่ีเปน็อิสระ
จำกบริษัทท่ีเป็นนำยจ้ำง	โดยเรื่องท่ีรำยงำนผ่ำนศูนย์	Labor	Voices	 

กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนผ่านศุนย์รับฟังเสียงพนักงาน (Labor Voices by LPN)

กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
บริษัทร่วมกับ	LPN	สืบสวนเพ่ือแก้ปัญหา
และเยียวยา	เป็นกรณีเร่งด่วน

พนักงานแนะน�า/
ร้องเรียน

LPN	บันทึกสาย
ที่โทรเข้าทั้งหมด
และแยกประเภท
ของแต่ละกรณี

LPN	รายงานผล
การด�าเนินงานต่อ
บริษัททุก	2	สัปดาห์

กรณีการละเมิดกฏหมายแรงงาน
บริษัทร่วมกัน	LPN	สืบสวน	เพ่ือแก้ปัญหา
และเยียวยา	ภายใน	2	สัปดาห์

กรณีที่ไม่สอดคล้อง
กับด้านสิทธิมนุษยชน	
บริษัทจะด�าเนินการ
แก้ไขใน	4	สัปดาห์

บริษัทรายงานกรณี
ที่เกิดขึ้นโดยไม่ระบุ
ชื่อผู้ที่มาร้องเรียน
พร้อมทั้งการแก้ไข
การป้องกัน	และ
การเยียวยา	(ถ้ามี)	
ให้พนักงานทราบ
โดยการส่ือสารผ่าน
ทางกระดานข่าว

ข้ำมชำติอย่ำงมีจริยธรรมและเป็นมืออำชีพแก่บริ ษัทในเครือฯ	 
ในประเทศไทย	โดยสอดคล้องกับนโยบำย	แนวทำง	และข้ันตอนปฏิบัติ
เก่ียวกับแรงงำนข้ำมชำติของเครือฯ

	 เมื่อเดือนพฤศจิกำยน	2564	เครือฯ	ได้ร่วมมือกับองค์กำรแรงงำน
ระหว่ำงประเทศ	 (ILO)	 เพื่อจัดกำรอบรมเก่ียวกับกำรสรรหำแรงงำน 
ข้ำมชำติอย่ำงมีจริยธรรม	 ให้แก่บริษัทจัดหำแรงงำนจำกสำธำรณรัฐ 
แห่งสหภำพเมียนมำ	และกัมพูชำกว่ำ	50	บริษัท	ตำมกระบวนสรรหำท่ี
เป็นธรรมและเปิดเผย	(Open	Tender	Process)	เพื่อยกระดับกำรสรรหำ
และคัดเลือกบริ ษัทจัดหำแรงงำนท่ีให้บริกำรกับบริ ษัทในเครือฯ	 
ซึ่งเป้ำหมำยหลักคือเพื่อให้มั่นใจว่ำกระบวนกำรสรรหำแรงงำนข้ำมชำติ
ของบริษัทในเครือฯ	จะไม่เกิดกำรใช้แรงงำนข้ำมชำติอย่ำงผิดกฎหมำย

	 กระบวนกำรสรรหำจะใช้แบบสอบถำมเพื่อประเมินตนเอง	(SAQ)	
และแบบแผนปฏิบัติกำรตรวจสอบ/แก้ไขท่ีพัฒนำโดยคณะท�ำงำน 
เพื่อส่งเสริมกำรจ้ำงงำนอย่ำงมจีริยธรรมของเครือฯ	ในกำรคัดเลือกบริษัท
จัดหำแรงงำนท่ีมคีวำมสำมำรถ	เปน็มอือำชพี	เพื่อใหบ้ริกำรสรรหำแรงงำน
แก่บริษัทในเครือฯ	อย่ำงยุติธรรมและโปร่งใส		กระบวนกำรนี้จะปลูกฝัง
หลักกำรของกำรตรวจสอบอย่ำงรอบด้ำนในข้ันตอนกำรตัดสินใจ 
และกระบวนกำรคัดเลือก	และเพ่ือให้แน่ใจว่ำบริษัทท่ีได้รับกำรคัดเลือก	 
เป็นคู่ค้ำในกิจกรรมทำงธุรกิจสำมำรถยึดมั่นในนโยบำย	แนวทำง	และ
ระเบยีบปฏิบติัของเครอืฯ	เก่ียวกับแรงงำนขำ้มชำติ	และลดควำมเสีย่งของ
แรงงำนบังคับท่ีอำจเป็นผลมำจำกกำรสรรหำแรงงำนท่ีไร้จริยธรรม

จะถูกเก็บเป็นควำมลับและไม่สร้ำงผลกระทบใดๆ	ต่อผู้แจ้งข้อคิดเห็น	 
ซึ่งจะสรุปรวบรวมข้อคิดเห็นเพื่อให้บริษัทในเครือฯ	เข้ำใจควำมต้องกำร
ของแรงงำนทุกคน	และน�ำไปปรับปรุงกำรปฏิบัติต่อแรงงำนให้ดียิ่งข้ึน	
นอกจำกนีย้งัได้จัดกำรอบรมใหค้วำมรูด้้ำนสทิธมินษุยชน	กฎหมำยแรงงำน	
อำชีวอนำมัย	และธรรมำภิบำลแก่แรงงำนข้ำมชำติ	(Worker	Training)	
เป็นประจ�ำทุกปี	เพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้และยกระดับคุณภำพชีวิตท่ีดี
ของพนักงำนทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ	 เนื่ องจำกกำรแพร่ระบำด 
ไวรัสโควิด-19	กำรอบรมเมื่อปี	 2563	 ได้น�ำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วงใน 
กำรเชื่อมต่อบริษัทกับแรงงำนข้ำมชำติ	โดยปรับรูปกำรให้ควำมรู้เรื่อง 
สิทธิแรงงำนเป็นรูปแบบกำรประชุมทำงไกลผ่ำนระบบออนไลน	์	
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

FTSE4Good
บรษัิท	ทรู	คอร์ปอเรชัน่	จ�ำกัด	(มหำชน)	บรษัิท	ซพีี	ออลล์	จ�ำกัด	(มหำชน)	
และบริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อำหำร	จ�ำกัด	(มหำชน)	ได้รับกำรคัดเลือก 
ให้เป็นสมำชิกของดัชนี	FTSE4Good	Emerging	Index	ซ่ึงสะท้อนถึง 
ควำมมุง่มัน่ของกลุม่บรษัิทในเครือเจรญิโภคภัณฑ์ในกำรด�ำเนนิงำนอยำ่ง 
มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม	และกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 
อย่ำงต่อเนื่อง

Ethisphere 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทท่ีมีจริยธรรมมำก 
ท่ีสุดในโลกเป็นปีแรก	จัดอันดับโดยสถำบัน	Ethisphere	ของสหรัฐฯ	 
ซึ่งกำรจัดอันดับของ	Ethisphere	ประเมินควำมมีจริยธรรมของบริษัท 
จำกคะแนน	EQ	 (Ethics	Quotient)	อันประกอบด้วยปัจจัย	5	 ด้ำน	
ได้แก่	โปรแกรมด้ำนจริยธรรมและกำรบังคับใช้ควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม	(CSR)	วัฒนธรรมด้ำนจริยธรรม	บรรษัทภิบำลและควำมเป็นผู้น�ำ	
นวัตกรรม	และชื่อเสียง

Dow Jones Sustainability Indices
บริษัท	ทรู	คอรป์อเรชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)	บริษัท	ซพีี	ออลล์	จ�ำกัด	(มหำชน)	
และบรษัิท	เจรญิโภคภัณฑ์อำหำร	จ�ำกัด	(มหำชน)	ได้รบักำรจัดอันดับและ
รับรองให้เป็นสมำชิก	 Dow	 Jones	 Sustainability	 Indices	 ในกลุ่ม
อุตสำหกรรม	Telecommunication	Service,	กลุ่มอุตสำหกรรม	Food	&	
Staples	Retailing	และกลุ่มอุตสำหกรรม	Food	Products	ตำมล�ำดับ

องค์กรสมาพันธ์เกณฑ์มาตรฐานโลก พ.ศ. 2564  
(World Benchmarking Alliance 2021)
เครือเจริญโภคภัณฑ์อยู่ใน	10	 อันดับแรกของกลุ่มบริษัทช้ันน�ำในอุตสำหกรรม 
อำหำรทะเลท่ัวโลก	(Seafood	Stewardship	Index)	ในฐำนะหนึ่งในผู้ด�ำเนินงำน 
ด้ำนควำมรบัผดิชอบต่อสังคมและสนบัสนนุผลผลิตของชำวประมงและชุมชนท้องถ่ิน		
นอกจำกนี้	เครือฯ	ยังติดอันดับบริษัทท่ีมีเกณฑ์มำตรฐำนด้ำนอำหำรและกำรเกษตร 
ท่ีแสดงให้เห็นถึงกำรสนับสนุนและกำรพัฒนำศักยภำพของเกษตรกรให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของควำมครอบคลุมทำงสังคม
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Sustainable Business Award Thailand 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ชนะเลิศ	Overall	Winners	คว้ำ	11	รำงวัลควำม
ยั่งยืน	ระดับภูมิภำค	จำกเวที	Sustainable	Business	Award	Thailand	
จัดขึ้นโดย	Global	Initiatives	ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกด้ำนควำมย่ังยืน
จำกจ�ำนวนรำงวัลท่ีเครือฯ	ได้รับส่งผลให้เครือฯ	ขึ้นเป็นผู้น�ำด้ำนควำม
ยั่งยืนระดับชำติ

Climate Disclosure Project
บริษัท	 ทรู	 คอร์ปอเรช่ัน	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 บริษัท	 ซีพี	 ออลล์	 จ�ำกัด	
(มหำชน)	 ได้รับกำรจัดอันดับให้อยู่ในระดับผู้น�ำด้ำนกำรเปล่ียนแปลง
สภำพภมูอิำกำศ	(ระดับ	A-)	โดย	CDP

Human Resources Awards
บริษัท	สยำมแม็คโคร	จ�ำกัด	(มหำชน)	ได้รับรำงวัล	‘Best	Companies 
to	Work	for	in	Asia	2020’	จำก	HR	Asia	Awards	2020	และบริษัท 
ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	 (มหำชน)	ได้รับรำงวัลนำยจ้ำงดีเด่นประจ�ำ 
ประเทศไทย	‘Top	Employer	Thailand	2020’	ต่อเนื่อง	2	ปีซ้อน	จำก
เวที	‘Top	Employers	APAC	2020’	จำกกำรคัดเลือกของสถำบัน	Top	 
Employers	Institute

รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน 
ของประเทศไทย (Human Rights Award 
Thailand)
บรษัิท	เจรญิโภคภัณฑ์อำหำร	จ�ำกัด	(มหำชน)	และ	บรษัิท	ซพีีแรม	จ�ำกัด	
กลุ่มธุรกิจกำรตลำดและกำรจัดจ�ำหน่ำย	(CPALL)	ได้รับรำงวัลองค์กร
ต้นแบบด้ำนสิทธิมนุษยชนปี	 2564	 จำกกระทรวงยุติธรรมของ 
ประเทศไทย	 ส�ำหรับกำรเป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรด�ำเนินกำรตำม 
แนวปฏิบัติด้ำนสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทำน
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1.  ปลดหนี้สร้างสุข สายธุรกิจสุกร

2. ฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้สูงวัย 
 ชุมชนเวียงยอง

3. สร้าง สาน สุข วิถีชุมชน 
 บ้านซับรวงไทร

4. ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน 
 สูก่ารท่องเท่ียว

5. ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน 
 จ.สมุทรสาคร

บริษัท เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จำากดั (มหาชน)

บริษัท เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จำากดั (มหาชน)

บริษัท เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จำากดั (มหาชน)

บริษัท เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จำากดั (มหาชน)

บริษัท เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จำากดั (มหาชน)

6. CPR เพื่อชุมชน

7. ซีพีเอฟ อ่ิมสุขปลูกอนาคต 
 โรงเรียนบ้านวังใหญ่

บริษัท เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จำากดั (มหาชน)

บริษัท เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จำากดั (มหาชน)

9. ซีพีเอฟ อ่ิมสุขปลูกอนาคต 
 โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว

10. การจัดท�าแผนป้องกันและ 
 ระงับอัคคีภัยให้กับชุมชน

บรษัิท เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จำากดั (มหาชน)

บรษัิท ซีพี ออลล ์จำากดั (มหาชน)

8. ซีพีเอฟ อ่ิมสุขปลูกอนาคต 
 โรงเรียนบ้านใหมส่�าโรง

บรษัิท เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จำากดั (มหาชน)

11. ลดการใช้พลาสติก 
 แบบครั้งเดียวท้ิง

12. CP ALL Art Story by Autistic 
 Thai

13. เอ้ือกัน ปันโอกาส 

14. เตรียมความพร้อม สร้างอาชีพ 
 ให้กับนักศึกษาฝึกงาน

บรษัิท ซีพี ออลล ์จำากดั (มหาชน)

บรษัิท ซีพี ออลล ์จำากดั (มหาชน)

บรษัิท ซีพี ออลล ์จำากดั (มหาชน)

บรษัิท ซีพี ออลล ์จำากดั (มหาชน)

19. 7-11 เคียงข้างเกษตรกรไทย

20. บม่เพาะคนดี มีทักษะ สูส่ังคม

บรษัิท ซีพี ออลล ์จำากดั (มหาชน)

บรษัิท ซีพี ออลล ์จำากดั (มหาชน)

15. เรียนฟรี มีรายได้ ศูนย์การเรียน 
 ปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม

16. ศูนย์กระจายพันธุ์ไม้หายาก 
 ของชุมชน

17. บม่เพาะต้นกล้าเยาวชน 
 สร้างคน สร้างชาติ 

18. การพัฒนาธุรกิจการจ�าหนา่ย 
 ปลากัด ชุมชนบ้านอ้อมพยศ

บรษัิท ซีพี ออลล ์จำากดั (มหาชน)

บรษัิท ซีพี ออลล ์จำากดั (มหาชน)

บรษัิท ซีพี ออลล ์จำากดั (มหาชน)

CP ALL Public Co., Ltd.

21. ธุรกิจเพื่อสังคมโดยคนพิการ

บรษัิท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จำากดั (มหาชน)

ความร่วมมือและโครงการด้านสิทธิมนุษยชน
29. MaxWin Cares For All 

30. ก�าจัดขยะให้หายไป

บริษัท เพอรเ์ฟค คอมพาเนยีน กรุ๊ป จำากัด

บริษัท ซี.พี. แลนด ์จำากัด (มหาชน)

31. ธรรมชาติปลอดภัยแมแ่จ่ม: 
 แมป่าน-สันเก๋ียง โมเดล

32. สง่เสริมการอนุรักษ์และ 
 อาชีพประมงปลาตะกรับ

33. Restoration of Marine Habitats 
 for Local Fishing Communities 
 with Artificial Coral

34. สร้างป่าสร้างรายได้บ้านสบขุน่ 
 (สบขุน่โมเดล)

35. กาแฟ... เปล่ียนชีวิต
 ผู้พิทักษ์ลุ่มน�าวัง จ.ล�าปาง

บริษัท เจริญโภคภัณฑโ์ปรดิว๊ส์ จำากัด

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ ์จำากัด

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ ์จำากัด

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ ์จำากัด

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ ์จำากัด

36. ปุ๋ยอินทรีย์ พลิกวิถีชีวิตเกษตรกร 
 จ.พะเยา

37. ซั้งหมุนเวียนนวัตกรรมชุมชน 
 อนุรักษ์กินได้ อนุรักษ์มีรายได้

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ ์จำากัด

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ ์จำากัด

28. พัฒนาเกษตรกรชาวเขา
 เพื่อชีวิตท่ีดีกว่า

บริษัท สยามแมค็โคร จำากัด (มหาชน)

22. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
 ในสถานรองรับ

23. สื่อพกพาเพื่อการรู้หนังสือ 
 ส�าหรับเยาวชนปอเนาะ ภาคใต้

24. การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อ 
 กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ชุมชน

25. ธนาคารชุมชน 
 เพื่อบุคคลออทิสติก

26. Universal Design QR-Code

27. ล�าไยปันสุข คืนสุขสูชุ่มชน 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จำากัด (มหาชน)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จำากัด (มหาชน)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จำากัด (มหาชน)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จำากัด (มหาชน)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จำากัด (มหาชน)

บริษัท สยามแมค็โคร จำากัด (มหาชน)

38. แพลตฟอร์มฝึกอบรม 
 สิทธิมนุษยชนออนไลน์ 
 ส�าหรับแรงงานข้ามชาติ

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ ์จำากัด

39. โครงการอาหารดีพี่ให้น้อง

บริษัท เอก-ชัย ดสีทริบิวชัน่ ซิสเทม จำากดั

40. โครงการกินได้ไมท้ิ่งกัน 

บริษัท เอก-ชัย ดสีทริบิวชัน่ ซิสเทม จำากดั

41. โครงการบริจาคกล่องและลัง 
 กระดาษ เพื่อรีไซเคิลเป็นเตียง 
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ก้าวต่อไปของเครือฯ

PART 6

ก้าวต่อไปของเครือฯ
	 สิทธิมนุษยชนเป็นรำกฐำนท่ีส�ำคัญของธุรกิจและสังคมท่ียั่งยืน	 ดังนั้น	ภำคธุรกิจจึงต้องค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำนอย่ำงจริงจัง	 
เพื่อช่วยยกระดับควำมน่ำเชื่อถือในด้ำนกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน	 เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นท่ีจะเปิดเผยกำรด�ำเนินงำน	ควำมพยำยำม	และ 
ควำมท้ำทำยต่อสำธำรณะ	ร่วมแบ่งปันข้อมูลควำมก้ำวหน้ำของกำรด�ำเนินงำนด้วยควำมมุ่งมั่นในกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง	ว่ำควำมท้ำทำยท่ีเหลืออยู่
นั้นมีควำมส�ำคัญ	และหวังว่ำธุรกิจอ่ืน	ๆ	จะได้รับประโยชน์จำกบทเรียนท่ีเครือฯ	ได้เรียนรู้

	 วิสัยทัศน์ของเครือฯ	คือกำรก�ำหนดแนวทำงกำรปรับปรุงและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นขั้นตอนเริ่มต้นท่ีส�ำคัญ	เพื่อช่วยกันสร้ำงโลก 
ท่ียั่งยืน	โดยเครือฯ	จะขับเคล่ือนและสร้ำงเสริมประเด็นดังต่อไปนี้ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น	และจะรำยงำนในรอบต่อไป	

มุ่งปรับปรุงกระบวนการภายใน
และเพ่ิมขีดความสามารถ

วิวัฒนาการสู่ภูมิทัศน์ 
ทางภูมิศาสตร์การเมือง 
และกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เริ่มปลูกฝังกำรเคำรพสิทธิ
มนุษยชนในทุกกลุ่มธุรกิจผ่ำนกำรสื่ อสำรเก่ียวกับ 
จรรณยำบรรณธุรกิจ	 นโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำน 
สิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบั ติ ด้ำนแรงงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ		ตลอดจนนโยบำยอ่ืน	ๆ	รวมถึงนโยบำย
และแนวปฏิบติักำรบริหำรจัดกำรหว่งโซ่อุปทำน	นโยบำย
และแนวปฏิบัติด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและ
สภำพแวดล้อมในกำรท� ำงำนและแนวปฏิบั ติ ท่ี ดี 
ด้ำนควำมหลำกหลำยและกำรอยู่ร่วมกัน

	 เครือฯ	 ได้จัดให้มีกำรฝึกอบรมส�ำหรับพนักงำน 
ในทุกระดับท่ัวท้ังองค์กร	เพื่อใหพ้นกังำนมคีวำมรู้	ควำม
เข้ำใจในกำรปฏิบัติตำมกระบวนกำรด้ำนสิทธิมนุษยชน	
และด้วยควำมมุ่งมั่นในกำรส่งเสริมด้ำนสิทธิมนุษยชน	
ร่วมกับคู่ค้ำในห่วงโซ่อุปทำน	 เครือฯ	 จึงพัฒนำคู่มือ 
เพื่อถ่ำยทอดพันธสัญญำ	อย่ำงเป็นรูปธรรมเพื่อใช้ใน
กำรส่ือสำรส�ำหรับทุกคน

	 ธุรกิจของเครือฯ	 เชื่ อมโยงกับกำรเปล่ียนแปลง 
อย่ำงรวดเร็วของสภำพทำงภูมิศำสตร์	กำรเมืองและ
กฎหมำยในประเทศ	 ผู้คนอำจได้รับผลกระทบจำก
กิจกรรมทำงธุรกิจในรูปแบบท่ีหลำกหลำย	จำกควำม
เปล่ียนแปลงต่ำงๆ	นี้	 ท�ำให้เครือฯ	 ต้องติดตำมและ 
ปรับปรุงเครื่องมอืและกลไกภำยใน	เพื่อจัดกำรควำมเสีย่ง
ด้ำนสิทธิมนุษยชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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การระบุและแก้ไขประเด็น
ที่ส�าคัญ

ขับเคลื่อนการเปล่ียนแปลง
ผ่านความร่วมมือ

การพัฒนาตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
เพ่ือการรายงานที่มี
ประสิทธิภาพ

	 เครือฯ	ได้ประเมินเพื่อระบุประเด็นส�ำคัญด้ำนสิทธิ
มนุษยชนท่ีมีควำมเส่ียงและผลกระทบท่ีรุนแรง	ท่ีอำจ
เกิดข้ึนจำกกิจกรรมและควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ	กำรจัด
อันดับควำมเส่ียงค�ำนึงถึงผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึน 
กับมนุษย์	ควำมเสี่ยงท่ีอำจกระทบสิทธมินุษยชนถือเป็น
สิ่งท่ีส�ำคัญอันดับหนึ่ง	 ก่อนท่ีจะค�ำถึงถึงผลกระทบ 
ทำงธรุกิจ	เครอืฯ	จึงจัดสรรทรพัยำกรเพื่อลดและบริหำร
จัดกำรควำมเสีย่งด้ำนสทิธมินษุยชน	และใหค้วำมส�ำคัญ 
กับทุกประเด็นควำมเส่ียง	 อีกท้ังยังมุ่งส่ือสำรข้อมูล	 
ควำมท้ำทำย	และแนวปฏิบัติของเครือฯ	สู่ภำยในและ 
ต่อสำธำรณะ

	 ต้ังแต่ปี	2561	 เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นบริษัทท่ี
ด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชนอย่ำงรอบด้ำน
มำกท่ีสุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย	เครือฯ	เป็นหนึ่งใน
สมำชิกผู้ก่อต้ังสมำคมเครือข่ำยโกลบอลคอมแพ็กแห่ง
ประเทศไทย	(Global	Compact	Network	Thailand	-	
GCNT)	และคณุศภุชยั	เจียรวนนท์	ประธำนคณะผูบ้ริหำร	
เครอืฯ	ยงัด�ำรงต�ำแหนง่นำยกสมำคม	เครอืฯ	จึงเปน็หนึ่ง
ในผู้ริเริ่มกำรขับเคล่ือนเร่ืองกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
ในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นระบบ	ผ่ำนควำมร่วมมือ 
กับบริษัทอ่ืน	ๆ	ภำครัฐบำล	ภำคประชำสังคม	และ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย	เพื่อสร้ำงกำรเปล่ียนแปลงแบบ 
วงกว้ำงและเป็นระบบ

	 โดยท่ัวไปกำรวัดผลกระทบทำงสังคมนั้น	มีควำม 
ซับซ้อนมำกกว่ำกำรวัดผลด้ำนสิ่งแวดล้อม	กำรวัดผล
และรำยงำนควำมคืบหน้ำอย่ำงเป็นระบบจึงเป็น 
ควำมท้ำทำยประกำรส�ำคัญในกำรด�ำเนนิธรุกิจควบคู่กับ
กำรเคำรพสิทธมินุษยชน	อย่ำงไรก็ดี	กำรก�ำหนดตัวชี้วัด
ด้ำนสังคมจะช่วยให้ธุรกิจสำมำรถก�ำหนดเป้ำหมำย 
ท่ีใกล้เคียงควำมเป็นจริงมำกข้ึน	และสำมำรถเข้ำใจ 
ผลกระทบโดยรวมได้ดียิ่งขึ้น	เครือฯ	จึงเชื่อว่ำภำคธุรกิจ 
ควรร่วมมือกันในกำรพัฒนำตัวชี้ วัดด้ำนสังคมท่ีได้ 
มำตรฐำน	เพื่อสร้ำงบรรทัดฐำนในกำรขับเคล่ือนธุรกิจ 
ท่ีเคำรพต่อหลักสิทธิมนุษยชนและเพ่ือกำรรำยงำน 
ผลกำรด�ำเนินงำนท่ีมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น	

กรอบรายงานของหลักการ
ช้ีแนะว่าด้วยธุรกิจและ
สิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ (UNGPs) 
the UN Guiding Principles 
Reporting Framework
สามารถดูเพิ่มเติมได้ท่ี
www.ungpreporting.org

ความมุ่งมั่นในการก�าหนดนโยบาย

การปลูกฝังการเคารพสิทธิมนุษยชน 

การประเมินผลกระทบ

การบูรณาการและการด�าเนินการ

การติดตามผลการปฏิบัติงาน

การส่ือสารผลการปฏิบัติงาน

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

การเยียวยาและกลไกการรับเรื่องร้องเรียน

BOD		 Board	of	Directors		 	 	 -	คณะกรรมกำรบริษัท

CoC		 Code	of	Conduct		 	 	 -	จรรยำบรรณธุรกิจ	

EPP		 Employer	Pays	Principle	 	 -	หลักกำรนำยจ้ำงเป็นผู้จ่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรสรรหำแรงงำน

ESG		 Environmental,	Social,	and	Governance		 -	กรอบกำรด�ำเนินธุรกิจท่ีค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม	สังคม	และธรรมำภิบำล

HRDD	 Human	Rights	Due	Diligence		 	 -	กำรตรวจสอบสิทธิมนุษยชนรอบด้ำน

HRIA	 Human	Rights	Impact	Assessment		 -	กำรประเมินผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชน	

HRRA	 Human	Rights	Risk	Assessment		 	 -	กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนสิทธิมนุษยชน	

ILO	 	 International	Labour	Organization		 -	องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ	

IRIS	 	 International	Recruitment	Integrity	System	 -	ระบบสรรหำแรงงำนแบบบูรณำกำรสำกล

LPN		 Labour	Protection	Network	 	 -	มูลนิธิเครือข่ำยส่งเสริมคุณภำพชีวิตแรงงำน

PSC		 People	Steering	Committee	 	 -	คณะกรรมกำรด้ำนบุคคล

SAQ		 Self-Assessment	Questionnaire	 	 -	แบบสอบถำมกำรประเมินบริษัทจัดหำแรงงำน

UDHR	 Universal	Declaration	of	Human	Rights		 -	ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน

UNGC	 United	Nations	Global	Compact			 	 -	สัญญำโลกแห่งสหประชำชำติว่ำด้วยกำรท�ำธุรกิจอย่ำงยั่งยืน	(UN	Global	Compact)

UNGPs	 United	Nations	Guiding	Principles			 -	หลักกำรช้ีแนะสหประชำชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
	 	 on	Business	and	Human	Rights	

UNGPRF	 United	Nations	Guiding	Principles			 -	กรอบกำรรำยงำนตำมหลักกำรช้ีแนะสหประชำชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
	 	 Reporting	Framework

UN	WEP	 United	Nations	Women’s	Empowerment		 -	หลักกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของสตรี	ขององค์กำรเพื่อสตรีแห่งสหประชำชำติ	
	 	 Principles
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