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“เราตระหนักดีว่าการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
เป็นประเด็นทีม่ีความสำาคัญมากขึน้เรือ่ยๆ 
และจำาเป็นทีจ่ะต้องปลูกฝังไว้ในวัฒนธรรมองค์กร 
เพ่ือให้มัน่ใจว่าพนักงานทุกระดับในธุรกิจของเรา
ตระหนักถึงความเสีย่งจากการปฏิบัติบกพร่อง
ในเรือ่งสิทธิมนุษยชน และพนักงานต้องสามารถดำาเนินการ
เพ่ือบรรเทาผลกระทบใดๆ อันอาจเกิดขึน้จากการปฏิบัติ
บกพร่องดังกล่าวภายในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ”

	 นอกจากนี	้ความพยายามของเครอืเจรญิโภคภัณฑ์ท่ีจะด�าเนนิกิจการ
ควบคู่ไปกับการคุ้มครองสิทธมินษุยชน	ไมจ่�ากัด	อยู่แค่ภายในกลุ่มธุรกิจ
ของเราเท่านั้น	เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักเป็นอย่างดีว่าการพัฒนา
สิทธิมนุษยชนต้องอาศัย	ความร่วมมือกันกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	 
ดังนั้น	เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงสนับสนุนให้มีการสร้างสถาบันธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชน	 (Business	 and	Human	 Rights	 Academy:	 BHR	 
Academy)	ซ่ึงเปน็หนึ่งในสมาชกิของสมาคมเครอืขา่ยโกลบอลคอมแพก็
แห่งประเทศไทย	 (Global	Compact	Network	Thailand:	GCNT)	 
ร่วมกับสมาชิกและองค์กรท่ีเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจอ่ืนๆ	ท่ีจะช่วยพัฒนา
และสร้างเสริมศกัยภาพของภาคเอกชนด้วยการผนกึก�าลังและถ่ายทอด
ความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องสิทธิมนุษยชน	อันเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะต้อง
ด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน	
โดยในการแบ่งปันองค์ความรู้ผ่านเวทีต่างๆ	นั้น	เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
หวังว่า	 จะสามารถวางรากฐานอันแข็งแกร่งให้กับภาคธุรกิจท่ีต้อง 
ด�าเนนิงานบนหลักการของความเคารพในสิทธมินษุยชน

	 เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19	ในท่ัวทุก 
มุมโลกยังไม่จางหายไป	เครือเจริญโภคภัณฑ์เดินหน้าอย่างไม่ย่อหย่อน 
ท่ีจะผลิตและบรจิาคหนา้กากอนามยัท่ีได้มาตรฐานทางการแพทยส์�าหรบั
บุคลากรด้านสาธารณสุข	จัดสร้างโรงพยาบาลสนาม	และสร้างโอกาส 
ในการจ้างงานเพื่อช่วยฟ้ืนฟูชุมชนและธุรกิจในท้องถิ่นในช่วงเวลาท่ีเรา
ทุกคนต้องเผชิญหน้ากับสภาวะการณ์ท่ียากล�าบากเช่นนี้	อย่างไรก็ตาม	
แมใ้นยามวิกฤต	เรายังมองเหน็โอกาสอีกมากท่ีจะพัฒนาไปด้วยกัน

	 ผมขอยกตัวอย่างเรื่องอัตราการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อโควิด-19	 
ท่ีมีความสัมพันธ์กับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้เสียชีวิต 
อย่างมีนัยส�าคัญ	สถิติแสดงให้เห็นว่า	ในบางกรณีสถานะทางเศรษฐกิจ
และสงัคมเปน็ปจัจัยท่ีส�าคัญกว่าปจัจัยอ่ืนๆ	ท่ีสง่ผลต่ออัตราการเสยีชวิีต
ของผู้ติดเช้ือ	 เราจึงพอสรุปได้ว่า	ความเหล่ือมล�าซ่ึงยังคงฝังรากลึก 
ในสังคมไทย	 จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเมื่ อเกิดสถานการณ ์
อันไม่คาดฝันเช่นทุกวันนี้ 	 และนี่ เป็นสาเหตุส�าคัญท่ีผลักดันให ้
เครอืเจริญโภคภัณฑ์	เขา้รว่มเปน็ส่วนหนึง่ของคณะกรรมาธกิารธรุกิจเพื่อ
ขจัดปัญหาความเหล่ือมล�า	 (Business	 Commission	 to	 Tackle	 
Inequality:	 BCTI)	 ท�าการศึกษาพัฒนาแนวทางเพื่ อบรรเทาและ 
ขจัดปัญหาความเหล่ือมล�า	 ภายใต้โครงการของสภาธุรกิจโลกเพื่อ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน		(World	Business	Council	for	Sustainable	 
Development:	WBCSD)	ในการเขา้เปน็สมาชกิขององค์กรดังกล่าว	ท�าให้

	 นบัต้ังแต่ก้าวแรกของของเครอืเจรญิโภคภัณฑ์ท่ีก่อเกิด
จากธุรกิจร้านค้าเมล็ดพันธุพื์ชผักเล็กๆ	กว่าร้อยปีท่ีผ่านมา	
เครอืเจรญิโภคภัณฑ์ไมเ่คยละความต้ังใจท่ีจะประกอบธรุกิจ
อยา่งมจีรรยาบรรณ	ยดึมัน่ในความซื่อสตัย	์และความยุติธรรม	
รวมถึงการเคารพในสทิธมินษุยชน	อันเปน็แนวทางหลักของ
การประกอบธุรกิจ	ปท่ีีผา่นมา	เครอืเจริญโภคภัณฑ์เปน็กลุม่
ธุรกิจแรกในประเทศไทยท่ีจัดท�ารายงานสิทธิมนุษยชนขึ้น	
เพ่ือน�าเสนอให้เห็นถึงเป้าหมายและความมุ่งมั่นของเครือ
เจรญิโภคภัณฑ์ท่ีจะยกระดับมาตรฐานในการด�าเนนิธรุกิจให้
เป็นไปตามหลัก	“3	ประโยชน์”	ซึ่งได้แก่การค�านึงถึงผล
ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนในท้องท่ีท่ีบริษัท
เข้าไปด�าเนนิกิจการ	ก่อนผลประโยชนท์างธุรกิจต่อบริษัท

	 ปีท่ีผ่านมาเป็นปีท่ีท่ัวทุกมุมโลกประสบกับปัญหา 
ความยากล�าบาก	ไมว่่าจะเกิดจากความขดัแยง้ทางการเมอืง
ท่ีน�าไปสู่สงครามและการสู้รบ	 และผลกระทบจากการ 
ระบาดของโรคโควิด-19	 แต่เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังคง 
ไม่ละความพยายามท่ีจะปกป้องสิทธิมนุษยชนในทุกมิติ 
ของการประกอบธุรกิจ	 เครือเจริญโภคภัณฑ์จับมือกับ 
บรรดาผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจเพ่ือริเริ่มโครงการส่งเสริม 
สิทธิมนุษยชนท่ีก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง	 รวมถึง 
การปรั บสภาพแวด ล้อม ในการท� า ง าน 	 เ พ่ื อข จัด 
การเลือกปฏิบัติ	 มุ่งเน้นการเสริมสร้างความปลอดภัย 
ในท่ีท�างาน	 เพื่ อประโยชน์ของพนักงานของเราทุกคน	 
โดยไม่ลืมท่ีจะก�าหนดมาตรฐานท่ีชัดเจนในการคุ้มครอง 
ความเป็นส่วนตัวและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
ของพนกังานและลูกค้าทุกราย

	 วันนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์มีพนักงานท่ัวโลกรวมกัน
มากกว่า	450,000	คน	ซึ่งกระจายอยู่ใน	21	ประเทศและ 
เขตเศรษฐกิจท่ัวโลก	ในขณะท่ีเครือเจริญโภคภัณฑ์ยังคง
เติบโตอย่างต่อเนื่อง	 เราตระหนักดีว่าการคุ้มครองและ 
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นท่ีมีความส�าคัญมากขึ้น
เรื่อยๆ	และจ�าเป็นท่ีจะต้องปลูกฝังไว้ในวัฒนธรรมองค์กร	
เพ่ือให้มั่นใจว่าพนักงานทุกระดับในธุรกิจของเราตระหนัก
ถึงความเส่ียงจากการปฏิบัติบกพร่องในเรื่องสิทธมินุษยชน	
และพนกังานต้องสามารถด�าเนนิการเพื่อบรรเทาผลกระทบ
ใดๆ	อันอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติบกพร่องดังกล่าวภายใน
หว่งโซ่อุปทานของธุรกิจ

ศุภชัย เจียรวนนท์

ประธานคณะผู้บริหาร
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำากัด

สารจากประธานคณะผู้บริหาร
เครือเจริญโภคภัณฑ์

MESSAGE
FROM CEO

เครือเจริญโภคภัณฑ์สามารถระบุประเด็นความยั่งยืนด้านสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม	รวมถึงประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน	ท่ีต้องได้รับการแก้ไข 
อย่างเร่งด่วน	รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ	ท่ีมีประสิทธิภาพ	 
ท้ังนี้ 	 เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความต้ังใจอย่างแน่วแน่ท่ีจะประสาน 
ความร่วมมือกับคณะกรรมาธิการดังกล่าว	 เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจ 
เกิดผลลัพธเ์ปน็การขจัดความเหล่ือมล�าท่ัวโลก

รายงานสทิธมินษุยชนประจ�าปนีี	้เปน็ฉบบัท่ีสองของเครือเจรญิโภคภัณฑ์	
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องท่ีจะเพิ่มศักยภาพและ 
พัฒนาขีดความสามารถของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการบริหารจัดการ
ประเด็นเก่ียวกับสิทธมินษุยชน	ในการด�าเนนิธุรกิจและหว่งโซค่ณุค่าของ 
เครอืเจรญิโภคภัณฑ์	รวมถึงความพยายามอยา่งยิง่ยวดท่ีจะท�างานกับคู่ค้า
และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน	เพื่อผลักดันให้เกิดความเปล่ียนแปลงในระดับ 
ท้องถ่ินไปจนถึงระดับนานาชาติ	เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	รายงานฉบับนี้
จะสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเครือเจริญโภคภัณฑ์ท่ีจะรักษาไว้ 
ซ่ึงประโยชน์สาธารณะ	และเปิดโอกาสให้มีการหารือและแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์	 เพื่ อขับเคล่ือนเครือเจริญโภคภัณฑ์ 
และธุรกิจท้ังหมดในเครือให้เดินหน้าไปในทิศทางของการเจริญเติบโต
แห่งอนาคต	 ควบคู่ ไปกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ในการด�าเนินธุรกิจทุกมิติกับหุ้นส่วนท้ังหลาย	เพื่อให้เกิดการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนและสวัสดิภาพของผูม้สี่วนได้เสียในหว่งโซ่คุณค่าของเรา

“เพ่ือขับเคลือ่นเครือเจริญโภคภัณฑ์และธุรกิจทัง้หมด 
ในเครือ ให้เดินหน้าไปในทิศทางของการเจริญเติบโต
แห่งอนาคต ควบคู่ไปกับการส่งเสริม และคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน ในการดำาเนินธุรกิจทุกมิติกับหุ้นส่วน
ทัง้หลาย เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ยืนและ
สวัสดิภาพของผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของเรา”
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คณะทำ�ง�นสิทธิมนุษยชน 

เครือเจริญโภคภัณฑ์

	 ปีนี้เราขอเน้นย�าถึงความพยายามท่ีจะประสานความร่วมมือกับ 
ผู้มีส่วนได้เสีย	เพราะเราตระหนักถึงสถานการณ์ท่ัวโลกท่ีส่งผลกระทบ
อย่างยิ่งยวดต่อชุมชนท้องถ่ิน	ผู้คน	และองค์กรต่างๆ	ท่ีเราต้องท�างาน
ด้วย	 หรือเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่คุณค่าของเรา	 ในการรวบรวม 
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องท้ังหลายไว้ในกระบวนการเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน 
ของเรา	 เราให้ค�ามั่นว่า	ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเก่ียวข้องดังกล่าว 
จะถูกรับฟังและน�ามาพิจารณาในกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ	 
นอกจากนี้	 เราตระหนักอยู่เสมอว่า	 การเปล่ียนแปลงอย่างแท้จริง 
จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่าย	
นี่เป็นเหตุผลว่าท�าไมเครือเจริญโภคภัณฑ์ถึงได้ริเร่ิมโครงการต่างๆ	กับ 
ผูม้สีว่นได้เสยีท้ังในระดับท้องถ่ินและระดับนานาชาติ	เพราะความร่วมมอื 
ดังกล่าว	จะช่วยขยายผลความพยายามของเราในการคุ้มครองและ 
ส่งเสริมสิทธมินษุยชนใหม้ขีอบเขตท่ีกว้างไกลออกไป

	 ตัวอย่างของการขยายความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในท้องถ่ิน 
โดยการด�าเนินกิจกรรมกับองค์กรท่ีเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจภายใต้สมาคม
เครอืขา่ยโกลบอลคอมแพก็แหง่ประเทศไทย	(Global	Compact	Network	
Thailand:	GCNT)	 ได้แก่	การก่อต้ังสถาบันธุรกิจและสิทธิมนุษยชน	 
(Business	and	Human	Rights	Academy:	BHR	Academny)	ซ่ึงสถาบนั
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บเก่ียว	กล่ันกรอง	และแบ่งปันความรู ้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนท้ังในระดับ 
ท้องถ่ิน	และในระดับสากล	 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับท้ังบริษัท 
ในเครือเจริญโภคภัณฑ์	องค์กรอ่ืนๆ	ท่ีเป็นสมาชิกในเครือข่ายโกลบอล 
คอมแพ็ก	องค์กรธุรกิจท่ัวไปในประเทศไทย	และหนว่ยงานอ่ืนๆ	ท่ีสนใจ
ในประเด็นธุรกิจและสิทธิมนุษยชน	เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	เราจะเป็น 
ฟันเฟืองหนึ่งท่ีช่วยขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงให้เกิดขึ้นท้ังในระดับ 
ท้องถ่ินและระดับโลก

	 ในช่วงของการเผยแพร่รายงานสิทธิมนุษยชนคราวท่ีผ่านมา	 
เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มธุรกิจท่ัวโลก	ต้องเผชิญกับสภาวะวิกฤต 
อันเนื่องมาจากผลกระทบของโรคโควิด-19	หลายประการ	วิกฤตโควิด-19	
เป็นเสมือนคล่ืนมรสุมท่ีแผ่ขยายความรุนแรงไปท่ัวโลกและก่อให้เกิด
อุปสรรคทุกหัวระแหง	ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน
ของผู้คน	 ไปจนถึงอุปสรรคต่อการเติบโตของเศรษฐกิจท่ัวโลก	 
เครอืเจรญิโภคภัณฑ์ยงัคงด�าเนนิมาตรการต่างๆ	เพื่อใหม้ัน่ใจว่าพนกังาน
ของเรายังคงมีสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี	โดยเครือฯ	ยังคงจ้างงาน
อย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาท่ีเกิดการระบาดของโรค	 และริเริ่ม 
หลากหลายโครงการท่ีเปน็ประโยชนใ์นสภาวะวิกฤต	โดยหนึ่งในนัน้ได้แก่
การผลิตและการบริจาคหน้ากากอนามัยให้แก่โรงพยาบาลและบุคลากร
ในระบบสาธารณสุขท่ัวประเทศไทย	อันเป็นไปตามหลักสามประโยชน ์
ท่ีเครือเจริญโภคภัณฑ์ด�าเนินกิจการเพื่อสนับสนุนชุมชนและประเทศ 
ต่างๆ	 ท่ีเรามีกิจการอยู่	 เพื่อบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดจากการระบาด 
ของโรค	 โดยเราเชื่ อว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้หากเรา 
เดินหนา้ไปด้วยกัน

	 เมื่ อเศรษฐกิจเริ่มฟ้ืนตัวจากการระบาดของโรคเข้าสู่สภาวะ	 
New	Normal	 เครือเจริญโภคภัณฑ์ก็ยังคงเผชิญหน้ากับวิกฤตอ่ืนๆ	 
หลายประการ	ต้ังแต่สภาพภมูอิากาศท่ีเปล่ียนแปลงไป	เรง่อุณหภมูเิฉล่ีย
ของโลกใหส้งูยิง่ขึ้น	ก่อใหเ้กิดภัยธรรมชาตินบัต้ังแต่ไฟปา่	ภัยแล้ง	รวมถึง
อุทกภัยในภูมิภาคต่างๆ	 ภัยธรรมชาติดังกล่าวเป็นเคร่ืองเตือนใจว่า 
ความสมดลุของระบบธรรมชาติมคีวามเปราะบาง	และมนษุยจ์�าเปน็ต้อง
ด�าเนินการอย่างเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน	ในขณะเดียวกัน	 
ความขัดแย้งภายในประเทศและระหว่างประเทศก็บั่นทอนเสถียรภาพ
ของสงัคมท่ัวโลก	สง่ผลใหป้ระชากรหลายล้านคนต้องอพยพจากถิ่นท่ีอยู่
เดิมเพื่อไปเส่ียงโชคกับความไมแ่นน่อนในถ่ินท่ีอยู่ใหม	่ในระหว่างท่ีระบบ
ห่วงโซ่อุปทานของสินค้าโภคภัณฑ์และพืชผลทางการเกษตรเกิดปัญหา	
ประชากรท่ัวโลกต้องเผชิญหน้ากับความเสี่ยง	โดยประชากรบางกลุ่ม 
ไมอ่าจเข้าถึงแหล่งอาหารได้	และประชากรบางกลุม่ก็เข้าสูส่ภาวะยากจน

	 เหนือสิ่งอ่ืนใด	 เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังต้องการท่ีจะน�าเสนอให้ 
เหน็ถึงประเด็นท่ีส�าคัญใหม่ๆ 	เก่ียวกับความปลอดภัยในการใช้เครื่องมอื
ดิจิตัลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	 เนื่องจากประเด็นดังกล่าว 
เก่ียวพันกับการด�าเนินชีวิตของพวกเราทุกคน	เราต้องอาศัยเทคโนโลยี
ในการด�ารงชีวิต	 ใช้เครื่องมือดิจิตัลท่ีหลากหลาย	พึ่งพาการจัดเก็บ 
และประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลด้วยระบบดิจิตัลท่ีเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว	
น�าไปสู่ความเสี่ยงต่อภัยดิจิตัลท่ีซับซ้อนยิ่งขึ้น	 ดังนั้น	 เราจึงต้องเร่ง 
ด�าเนินการเพื่อท�าให้มั่นใจว่าการใช้เทคโนโลยีของพนักงานและลูกค้า 
ของเรามีความปลอดภัยและเคารพสิทธิส่วนบุคคล	 ในปีท่ีผ่านมา	 
เครอืเจรญิโภคภัณฑ์ได้ก�าหนดมาตรการปอ้งกันการคกุคามในโลกไซเบอร์	
ไม่ ว่าจะเป็นการรักษาความปลอดภัยทางดิจิตัลและการรักษา 
ความปลอดภัยทางกายภาพ	รวมถึงการก�าหนดโครงสรา้งการบรหิารงาน
และนโยบายต่างๆ	 นอกจากนี้ 	 เรายังบริหารจัดการความเสี่ยง 
ท่ีอาจเกิดขึ้น	 โดยเปล่ียนให้เป็นโอกาสในการก่อต้ัง	 Center	 of	 
Cybersecurity	Excellence	ของเครือเจริญโภคภัณฑ์	เป็นศูนย์กลาง 
การด�าเนินการด้านความปลอดภัยทางดิจิตัล	 เพื่อจัดการความเสี่ยง 
ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน	 และพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด	 
(Best	Practice)	ใหกั้บบริษัทในเครือและหุน้ส่วนทางธุรกิจของเรา

	 สุดท้ายนี	้คณะท�างานสิทธมินษุยชน	เครอืเจรญิโภคภัณฑ์	ขอขอบคณุ	
พนักงานทุกคน	หุ้นส่วนและคู่ค้า	 และผู้มีส่วนได้เสียของเราทุกคน	 
ความร่วมมือของทุกท่านมีคุณค่า	ช่วยสนับสนุนความพยายามของเรา 
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายในห่วงโซ่คุณค่าของ 
เครอืเจรญิโภคภัณฑ์	เราจะมุง่มัน่ทุ่มเทใหกั้บการคุ้มครองสทิธขิองบุคคล
และชุมชนท่ีเราเข้าไปด�าเนินธุรกิจด้วย	เพื่อการพัฒนาธุรกิจให้เติบโต
อย่างยัง่ยืนและมัน่คง	ยงัประโยชนใ์หแ้ก่สังคม	ชุมชน	และผูม้สีว่นได้เสยี
ทุกกลุ่มต่อไป

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ABOUT 
THIS REPORT

โดยเปน็ผลมาจากการเพิม่ขึน้ของราคาน�ามนัและพลังงาน	ท�าใหเ้กิดวงจร
ท่ีผูค้นต้องอพยพออกจากถ่ินฐานเดิมของตนมากขึ้น	ธรุกิจต่างๆ	ก็เผชญิ
กับความยากล�าบากในการรักษาห่วงโซ่อุปทาน	ท�าให้ไม่สามารถขนส่ง
หรือจัดส่งสินค้าและบริการท่ีจ�าเป็นไปยังชุมชนท่ีมีความต้องการได้	 
อีกท้ังราคาสินค้าท่ีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วยังบีบบังคับให้บริษัทบางราย 
ต้องลดต้นทุน	เป็นผลให้บางบริษัทต้องยกเลิกโครงการเก่ียวกับสิทธ ิ
มนษุยชนท่ีท�าอยู่เนื่องจากประสบผลขาดทุนหรือล้มละลาย

	 ภายใต้พายุแหง่ความยากล�าบากทางเศรษฐกิจนี	้เครอืเจรญิโภคภัณฑ์
ตระหนักว่าเรายังต้องเดินหน้าแก้ไขปัญหาต่างๆ	 ด้วยความมุ่งมั่น	 
โดยยึดมั่นในหลักการของเราเอง	และมุ่งด�าเนินธุรกิจให้เป็นไปตาม 
มาตรฐานสากล	นอกจากนี้	ในขณะท่ีเราด�าเนินการในหลากหลายมิติ 
ตลอดปีท่ีผ่านมา	 เมื่อใดท่ีเรามองไปข้างหน้าถึงอนาคตของโลกใบนี้	 
เรายังคงตระหนกัเสมอว่า	เราสามารถท�าประโยชนไ์ด้มากกว่าท่ีเปน็อยู่

	 รายงานสิทธิมนุษยชนฉบับนี้	เป็นผลงานท่ีสืบเนื่องมาจากชิ้นงาน 
ในป	ี2564	ซึง่รายงานฉบบันีไ้ด้เนน้ใหเ้หน็ถึงความส�าเรจ็และความท้าทาย
ในการท�าใหธ้รุกิจของเราโปรง่ใสในเรื่องเก่ียวกับสทิธมินษุยชน	นอกจากนี้	 
รายงานยังได้อธิบายถึงโครงสร้างการด�าเนินงานเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน	
ผลการประเมนิความเส่ียงเก่ียวกับสิทธมินษุยชน	การแก้ไขประเด็นปญัหา
สิทธมินษุยชนท่ีส�าคัญ	และท้ายท่ีสุด	ทิศทางท่ีจะขับเคล่ือนธรุกิจของเรา
ในปต่ีอไป	รายงานของปนีีจ้ะขยายความใหเ้หน็ถึงเนื้อหาใน	2	มติิด้วยกัน	
ได้แก่	ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสีย	และความปลอดภัยในการใช ้
เครื่องมอืดิจิตัลและการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
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กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 
และอาหาร

กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบ 
อาหารสัตว์

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร

กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง

กลุ่มธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ ย 
และผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

กลุ่มธุรกิจยาและเวชภัณฑ์

กลุ่มธุรกิจยานยนต์

8 สายธุรกิจหลัก
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กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์

กลุ่มธุรกิจการตลาด 
และการจัดจำาหน่าย

กลุ่มธุรกิจการค้า 
ระหว่างประเทศ

กลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 
และดิจิทัล

กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม

กลุ่มธุรกิจการเงิน 
และการธนาคาร

กลุ่มธุรกิจพัฒนา 
อสังหาริมทรัพย์

เครือเจริญโภคภัณฑ์
มีการดำาเนินธุรกิจที่หลากหลาย  
ตั้งแต่ธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรม
และอาหาร ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจส่ือสาร
และโทรคมนาคม ธุรกิจอีคอมเมิร์ช
และดิจิทัล ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม
ธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ ไปจนถึง
ธุรกิจการเงินและการธนาคาร
ซึ่งเครือฯ ได้บูรณาการ
ประโยชน์ด้านต่างๆ จาก
แต่ละกลุ่มธุรกิจเข้าด้วยกัน
เพ่ือขยายผลประโยชน์
และส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืน
ให้แก่ประเทศ ประชาชน
และบริษัทสืบไป
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ภ�พรวมธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์

ธุรกิจหลัก

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์มบีริษัท	เครือเจริญโภคภัณฑ์	จ�ากัดเปน็
บรษัิทแม	่ซึ่งด�าเนนิกิจกรรมในลักษณะบริษัท	Holding	Company		
ถือหุ้นบริษัทในเครือฯ	ท้ังในและต่างประเทศ	มีการด�าเนินธุรกิจ 
ท่ีหลากหลายท้ังอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ

บริษัท	
เครือเจริญโภคภัณฑ์	
จ�ากัด	(มหาชน)1

บริษัท	
ซีพี	ออลล์

จ�ากัด	(มหาชน)1

บริษัท	ฟรีวิลล์	
โซลูชั่นส์	จ�ากัด

บริษัท	
ทรูคอร์ปอเรชั่น
จ�ากัด	(มหาชน)1

Zheng	Xin	Bank	
Company	Limited.

Sino
Biopharmaceutical	

Limited

C.P.	Pokphand
Co.,	Ltd.

C.P.	Lotus
Corporation

บริษัท	
เครือเจริญโภคภัณฑ์	
โปรด๊ิวส	จ�ากัด

Apsara	Rice	
(Cambodia)
Co.,	Ltd.

บริษัท	
เจริญโภคภัณฑ์
การเกษตร
จ�ากัด

Norfolk	Foods
(Private)	Limited

บริษัท	
กรุงเทพโปรด๊ิวส	
จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	
สยาม	แมค๊โคร
จ�ากัด	(มหาชน)1

บริษัท	แอสเซนด์	กรุ๊ป	
จ�ากัด

Charoen	Pokphand	
Enterprises	

(Taiwan)	Co.,	Ltd.

Lotus’s	Stores
(Malaysia)	Sdn.	

Bhd.

บริษัท	เจียไต๋	จ�ากัด Bellisio	Foods	Inc.

บริษัท	
เจริญโภคภัณฑ์
วิศวกรรม
จ�ากัด

บริษัท	
ซี.พี.	อินเตอร์เทรด	

จ�ากัด

บริษัท	เอก	-	ชัย
ดิสทริบิวชั่น	ซิสเทม

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)	

Myanmar	C.P.	
Livestock	Co.,	Ltd.

บริษัท	เพอร์เฟค
คอมพาเนยีน	กรุ๊ป	

จ�ากัด

Tops	Foods	NV

สายธุรกิจหลัก กลุ่มธุรกิจ ประเทศและ
เขตเศรษฐกิจ

21148

ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร

ธุรกิจค้าปลีก

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ต่างประเทศ

ต่างประเทศ

ต่างประเทศ

ต่างประเทศ ต่างประเทศ

ต่างประเทศ

ธุรกิจอีคอมเมิรซ์และดิจิทัล

ธุรกิจ
โทรคมนาคม

ธุรกิจการเงิน
และการธนาคาร

ธุรกิจยาและ
เวชภัณฑ์

ธุรกิจอื่น ๆ 

ธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

• 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
• Charoen	Pokphand	Pakistan	(Pvt.)	Ltd.
• Chia	Tai	Feedmill	Pte.	Ltd.

บริษัท	ซี.พี.	แลนด์	
จ�ากัด	(มหาชน)

ประเทศไทย

บริษัท	อี.ซี.ไอ.	กรุ๊ป	
จ�ากัด

บริษัท	ซีพีพีซี	จ�ากัด	
(มหาชน)

Chia	Tai	Enterprises
International	
Limited.

CP	Motor
Myanmar	Co.,Ltd

ประเทศไทย ต่างประเทศ

บริษัท	เอเชีย	เอรา	
วัน	จ�ากัด	2

บริษัท	อัสเตอร์วิม
จ�ากัด	2

บริษัท	ซีพี	เมดิคัล
เซ็นเตอร์	จ�ากัด	2

ประเทศไทย

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

หมายเหตุ

1. บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2. ข้อมูลไมร่วมอยูใ่นรายงานความยั่งยืน
    เครือเจริญโภคภัณฑ์

• บริษัทท่ีมีธุรกิจหลักอยูใ่นต่างประเทศ
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การบริหารงานตามหลัก
สิทธิมนุษยชนของเครือเจริญโภคภัณฑ์
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ความมุ่งมัน่ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
การบริหารงานตามหลักสิทธิมนุษยชน
ในเครือเจริญโภคภัณฑ์

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักถึงความส�าคัญของการคุ้มครองและ
สนับสนุนสิทธมินุษยชน	ควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจอย่างย่ังยืนและ
สง่เสรมิความเท่าเทียม	ท้ังในประเทศท่ีเครอืเจรญิโภคภัณฑ์มธีรุกิจอยูแ่ละ
ในชุมชนอ่ืนๆ	ท่ัวโลก	ในขณะท่ีโลกของเรายงัคงต้องเผชญิกับสภาวะวิกฤต
ท่ีเป็นปญัหาท้ังเก่าและใหม	่เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังคงยึดมั่นในหลักการ
ท่ีจะปกป้องสิทธมินุษยชนอย่างไม่ลดละ	เครือเจริญโภคภัณฑ์เล็งเห็นว่า	
ในเวลาท่ีทกุคนต้องเผชญิกับความเสีย่งในการด�ารงชวิีตและการถกูละเมดิ
สิทธขิองตนมากยิง่ข้ึน	ธรุกิจท้ังหลายจึงต้องมบีทบาทในเชงิรุกท่ีจะท�าให้
มัน่ใจว่า	ไมม่บุีคคลใดหรอืชุมชนใดในหว่งโซคุ่ณค่าของธรุกิจ	ท่ีต้องเผชญิ
กับความเสี่ยงดังกล่าวจากการประกอบธุรกิจของตน

	 ในปี	2565	เครือเจริญโภคภัณฑ์	ได้ท�าการทบทวนและปรับปรุง
นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับสิทธิมนุษย์และการปฏิบัติด้านแรงงาน	
เพื่อเนน้ย�าใหเ้หน็ถึงความมุง่มั่นท่ีจะเคารพและสนบัสนนุสิทธมินษุยชน
ในหว่งโซ่อุปทานของเราด้วยการปฏิบติัใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานสากล	และ
ทิศทางท่ีประธานคณะผู้บริหารและกรรมการบริหารของเครือเจริญ
โภคภัณฑ์ก�าหนด	เครือเจริญโภคภัณฑ์จะยังคงเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง 
ท่ีจะสนับสนุนและขับเคล่ือนการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในการ
ประกอบกิจการของเครอืฯ	เอง	รวมถึงหว่งโซค่ณุค่าของเครอืเจรญิโภคภัณฑ์	
เพราะเราเช่ือว่า	การเคารพและการสง่เสรมิสทิธมินษุยชนควรถกูก�าหนด
เปน็มาตรฐานอุตสาหกรรมในทุกด้านของการประกอบธุรกิจ

	 เพ่ือเป็นการก�าหนดทิศทางให้หน่วยธุรกิจต่างๆ	ของเครือเจริญ
โภคภัณฑ์ด�าเนนิกิจการตามวิสัยทัศนข์องบรษัิท	ควบคู่ไปกับการสง่เสรมิ
สิทธมินุษยชน	เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงได้สร้างระบบและการบริหารงาน
ท่ีมีความมั่นคงแน่วแน่ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	องค์กรสมาพันธ์
เกณฑ์มาตรฐานโลก	 (World	Benchmarking	Alliance)	ก�าหนดให	้ 
“ความมุ่งมั่นในการปฎิบัติตามนโยบายและการบริหารงาน”	 และ	 
“ความโปร่งใส”	เป็นตัวชี้วัด	2	ใน	6	ประการ	ท่ีใช้ในการประเมินผล 
การบริหารจัดการประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทใดๆ	ซึ่งตัวชี้วัด 
ดังกล่าวเป็นเกณฑ์การประเมินผลท่ีส�าคัญในระบบบริหารจัดการ 
ด้านสิทธมินษุยชน	ท้ังนี	้การบริหารงาน	(governance)	ประกอบไปด้วย
กฎระเบยีบ	แนวปฏิบติั	และกระบวนการท่ีธรุกิจบงัคับใชใ้นการก�ากับดแูล
ใหเ้ปน็ไปตามกฎระเบยีบขององค์กร	การบรหิารงานท่ีมปีระสทิธภิาพจะ
ท�าใหเ้กิดความมัน่ใจได้ว่า	กระบวนการต่างๆ	ด�าเนนิไปด้วยความยุติธรรม
และเสมอภาค	และการด�าเนินธุรกิจอยู่ภายในกรอบของกฏหมายและ
ระเบียบภายในของบริษัท	การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพครอบคลุม 
ไปถึงกระบวนการตรวจสอบประเด็นพิพาทและการแก้ไขเยียวยาบุคคล
ท่ีได้รับผลกระทบเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบของทุกกิจการ	 
นอกจากนี้	การด�าเนินการใดๆ	ยังต้องมีความโปร่งใส	โดยต้องมีการ 
เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการบริหารงานและผลของการบริหารงานนั้น 
ให้ผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องทราบ	ความโปร่งใสจะช่วยสร้างความมั่นใจ
ว่าบุคลากรมีความรับผิดชอบในการกระท�าของตน	และการด�าเนินการ
ต่างๆ	เป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยปราศจากอคติ	ภารกิจต่างๆ	ดังกล่าว
เป็นฟันเฟืองส�าคัญท่ีจะช่วยเก้ือหนุนการบริหารจัดการประเด็น 
ด้านสิทธิมนุษยชน	ด้วยเหตุผลดังกล่าว	ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 
จึงเป็นรากฐานในการประกอบกิจการของเครือเจริญโภคภัณฑ์ท่ีจะ 
ช่วยใหบ้รรลุความมุง่หมายในการส่งเสริมและสนบัสนนุสิทธมินษุยชน

	 หน่วยปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลและมาตรการส�าคัญท่ีเครือเจริญ
โภคภัณฑ์สร้างข้ึนและบังคับใช้เพื่อการก�ากับดูแล	ตรวจสอบ	และแก้ไข
ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนภายในห่วงโซ่คุณค่าของเครือเจริญโภคภัณฑ์	
ได้แก่

ส่วนที่ 1 : การบริหารตามหลักสิทธิมนุษยชนของเครือเจริญโภคภัณฑ์

ก�รบริห�รง�นต�มหลักสิทธิมนุษยชน
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์
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	 คณะท�างานด้านสิทธิมนุษยชนของเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็น 
หน่วยปฏิบัติ ท่ี รับผิดชอบในการบริหารจัดการประเด็นเก่ียวกับ 
สทิธมินษุยชนท่ีเกิดขึ้นจากการด�าเนินกิจการของเครือเจริญโภคภัณฑ์	 
คณะท�างานดังกล่าวประกอบด้วยหน่วยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน	ลูกค้าสัมพันธ์	การปฎิบัติตามกฏหมาย	ทรัพยากรบุคคล	 
การจัดซื้อจัดจ้าง	ส�านักงานหุ้นส่วนทางธุรกิจท่ัวโลก	และแผนกอ่ืนๆ	 
ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการสิทธิมนุษยชน	นอกจากนี้	ยังมีตัวแทน
จากหน่วยธุรกิจต่างๆ	 ท่ีอยู่ภายในเครือเจริญโภคภัณฑ์ผลัดเปล่ียน 
หมุนเ วียนกันเข้ามาปฏิบัติหน้า ท่ีในคณะท�างาน	 เพื่ อให้ข้อมูล 
และความเห็นเก่ียวกับแผนปฎิบัติงาน	โครงการ	และมาตรการต่างๆ	 
ท่ีเก่ียวข้องกับสิทธมินษุยชน

	 คณะท�างานด้านสิทธมินษุยชนมหีนา้ท่ีรับผดิชอบในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในระดับผู้บริหาร	คณะท�างานจะท�าการ
ประเมินสถานะของผลกระทบจากประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในระดับ
บริษัท	และประเมินประสิทธิภาพของโครงการ	มาตรการ	และนโยบาย
ต่างๆ	 ท่ีมีอยู่	 โดยใช้ข้อมูลการประเมินท่ีได้ไปทบทวนนโยบายและ 
แนวปฏิบัติเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนของเครือเจริญโภคภัณฑ์	 เพ่ือหา 
ช่องว่างและระบุปัญหาต่างๆ	 นอกจากนี้	 สมาชิกของคณะท�างาน 
ยังมีความรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบรอบด้านถึงประเด็น 
ด้านสิทธิมนุษยชน	(Human	Rights	Due	Diligence:	HRDD)	ในธุรกิจ 
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์	 ซึ่ งสามารถแบ่งออกได้เป็นหน้าท่ีหลัก	 
8	ประการ	ดังนี้

คณะทำางานด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายที่แสดงถึงความมุ่งมัน่

การบูรณาการ
และการลงมือปฏิบัติจริง

การปลูกฝัง

การติดตามผลการดำาเนินงาน

การประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

การประเมินผลกระทบ

การส่ือสารผลการปฏิบัติงาน

การไกล่เกลี่ยและกลไก
ในการเยียวยาความเสียหาย

สำานักบริหารความยัง่ยืน ธรรมาภิบาล และส่ือสารองค์กร (SD)

สำานักความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความยัง่ยืนและส่ือสารองค์กร  

(GPO)

สำานักทรัพยากรบุคคล (HR)

สำานักกำากับการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ (CCO)

สำานักส่ือสารองค์กร (PR)

สำานักจัดซื้อ (PRO)

ด้านธรรมาภิบาล สำานักบริหารความยัง่ยืน 

ธรรมาภิบาลและส่ือสารองค์กร (CG)

กลุ่มธุรกิจทัง้หมด

กระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
(Human Rights Due Diligence: HRDD)

1

2

3

4

5

6

7

8

ส่วนที่ 1 : การบริหารตามหลักสิทธิมนุษยชนของเครือเจริญโภคภัณฑ์

คณะท�างานด้านสิทธิมนุษยชนด�าเนินงานภายใต้

การก�ากับดูแลของคณะกรรมการด้านบุคคล	 

(People	Steering	Committee)	และคณะกรรมการ

บริหาร	 (Executive	 Committee)	 ของเครือ 

เจริญโภคภัณฑ์	ซึง่คณะกรรมการท้ัง	2	คณะดังกล่าว	

จะติดตามและก�าหนดทิศทางการด�าเนนิงานใหแ้ก่

คณะท�างานด้านสิทธิมนุษยชน	เมื่อคณะท�างาน

ด้านสทิธมินษุยชนด�าเนนิงานใหเ้ปน็ไปตามทิศทาง

ท่ีคณะกรรมการดังกล่าวก�าหนดแล้ว	จะต้องรายงาน

ความคืบหน้าให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะ	 

หากต้องมกีารเปล่ียนแปลงท่ีส�าคัญใดๆ	คณะท�างาน

ด้านสิทธมินุษยชนจะต้องเสนอต่อคณะกรรมการ

ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้อนุมัติก่อนท�าการเปล่ียนแปลง

ดังกล่าว	กระบวนการนี้	สะท้อนให้เห็นถึงการม ี

ส่วนรว่มในการปฎิบติัตามทิศทางและความมุง่หมาย

ของเครือเจริญโภคภัณฑ์

คณะกรรมการด้านบุคคล 

ผู้ประสานงาน: SD, GPO และ HR

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากกลุ่มธุรกิจ

	 คณะท�างานด้านการจ้างงานอยา่งมจีรยิธรรม	เปน็กลุ่มงานท่ีท�างาน
เชื่อมโยงกับธุรกิจต่างๆ	ภายในเครือเจริญโภคภัณฑ์เพื่อก�าหนดแนวทาง 
ในการสรรหาว่าจ้างงานแรงงานข้ามชาติ	คณะท�างานดังกล่าวรบัผดิชอบ
ในการขับเคล่ือนและติดตามความคืบหน้าในการบังคับใช้นโยบายและ
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจ้างงานแรงงานข้ามชาติ	ซึ่งนโยบายดังกล่าว 
ก�าหนดกระบวนการในการจ้างงาน	มตัีวอย่างดังนี้

	 คณะท�างานด้านการจ้างงานอย่างมีจริยธรรมได้จัดประชุมในปี 
ท่ีผ่านมาเพื่อหารือเก่ียวกับอุปสรรคและการพัฒนากระบวนการแก้ไข
ปญัหา	โดยใชป้ระสบการณ์ท่ีได้จากการปฏิบติังานภายในบรษัิทและขอ้มลู
จากท่ีปรึกษาภายนอกผู้มีความเชี่ยวชาญในประเด็นดังกล่าว	ตัวอย่าง 
ของกระบวนการแก้ไขปัญหา	 รวมถึง	 การจัดต้ังระบบตรวจสอบ	 
การจัดท�าคู่มือในการปฎิบัติตามกฏหมาย	 และหลักสูตรฝึกอบรม 
ส�าหรับผู้ตรวจสอบ	 คณะท�างานด้านการจ้างงานอย่างมีจริยธรรม 
รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหาร	 (Executive	 Committee)	 
และคณะกรรมการด้านบุคคล	 (People	 Steering	 Committee)	 
เครือเจริญโภคภัณฑ์	ซ่ึงคณะกรรมการท้ัง	2	คณะดังกล่าว	จะติดตาม 
ตรวจสอบความคืบหน้าในการปฏิบัติตามนโยบายการจ้างงานแรงงาน
ข้ามชาติของเครือเจริญโภคภัณฑ์

	 หน้าท่ีส�าคัญอีกประการหนึ่งของคณะท�างานด้านการจ้างงานอย่าง
มจีรยิธรรม	ได้แก่	การก�าหนดกลุม่ตัวแทนจัดหางานท่ีเครอืเจรญิโภคภัณฑ์
จะใช้บริการ	 โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์มีกระบวนการท่ีเปิดเผยใน 
การรับสมัครตัวแทนจัดหางาน	 และการท่ีเครือเจริญโภคภัณฑ์ 
มีกระบวนการตรวจสอบตัวแทนดังกล่าว	ท�าให้เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
ได้ตัวแทนจัดหางานท่ีเต็มใจให้ความร่วมมือ	 โดยค�านึงถึงหลักการ 
เดียวกันกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ท่ีจะมอบงานท่ีดีและเหมาะสมให้แก่ 
แรงงานข้ามชาติ	

คณะทำางานด้านการจ้างงานอย่างมีจริยธรรม 
(Ethical Recruitment Working Group)

กระบวนการจัดจ้างตัวแทน
จัดหางานอย่างเปิดเผยโปร่งใส

การตรวจสอบและการเสริมสร้างศักยภาพ
ของตัวแทนจัดหางาน

หลักการ “นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน และการจ้างงาน” 
(Employer Pays Principle) 
ที่ก�าหนดให้นายจ้างออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการจ้างงานแทนลูกจ้าง

สำานักกำากับการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ 
(CC0)

ดา้นธรรมาภบิาล สำานกับรหิารความยัง่ยนื 
ธรรมาภบิาล และส่ือสารองคก์ร (CG)

สำานักทรัพยากรบุคคล (HR)

สำานักบริหารความยัง่ยืน ธรรมาภิบาล 
และส่ือสารองค์กร (SD)

สำานักความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านความยัง่ยืนและส่ือสารองค์กร 
(GPO)
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	 เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความพร้อมท่ีจะสนับสนุนและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่คุณค่า	โดยยึดมั่นท่ีจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
และแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด	(Best	Practices)	ในระดับท้องถ่ินและสากล	 
เครือ เจ ริญโภคภัณฑ์ไ ด้ก� าหนดนโยบายและแนวปฏิบั ติ ต่างๆ	 
ในการประกอบธุรกิจท่ีหลากหลาย	 เพื่อท่ีจะท�าให้การด�าเนินธุรกิจ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและกฎระเบียบในแต่ละท้องถ่ิน	

	 นโยบายท้ังหมดจะได้รับการทบทวนเป็นประจ�าทุกปี	และจะได้รับ
การแก้ไขเพิ่มเติมภายใต้การก�ากับดูแลและการแนะน�าของคณะท�างาน
ด้านสิทธิมนุษยชน	 การด� าเนินการดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้มี 
การประเมินผลและทบทวนนโยบายต่างๆ	โดยอ้างอิงจากผลสัมฤทธิ ์
และความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและกฎระเบียบต่างๆ	 ท่ีม ี
การเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ

นโยบายต่างๆ

	 นอกจากนี้	 เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักว่า	การตรวจสอบเป็นกระบวนการท่ีจ�าเป็นและเป็นความพยายามร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ	มิใช ่
การจ้องจับผิด	และเครือเจริญโภคภัณฑ์ทุ่มเทท่ีจะด�าเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ	ท่ีมีความมุ่งมั่น 
ในการปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติด้วยความเป็นธรรมเช่นเดียวกับเครือเจริญโภคภัณฑ์	และในภาพรวม	คณะท�างานด้านการจ้างงานอย่างมีจริยธรรม	 
ยังมคีวามรับผดิชอบท่ีจะด�าเนนิการตามความมุง่หมายดังกล่าว	ภายในหว่งโซ่อุปทานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ด้วย

	 ตัวอย่างของการด�าเนินการดังกล่าวข้างต้น	 ได้แก่	นโยบายและ 
แนวปฏิบติัเก่ียวกับสิทธมินษุยชนและการปฏิบติัต่อแรงงาน	และนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการจ้างงานแรงงานข้ามชาติท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม 
ในปี	 2565	ซึ่งในการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว	 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้น�าเสนอนโยบายแยกย่อยท่ีเ ก่ียวข้องกับ 
การป้องกันการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด	และความหลากหลาย	
ความเสมอภาค	และการอยู่ร่วมกัน	เพ่ือให้บรรจุรวมอยู่ในนโยบายหลัก	
นโยบายธรรมาภิบาล	นโยบายด้านสังคม	และนโยบายด้านส่ิงแวดล้อม
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ท้ังหมดท่ีได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม	โดยบรรจุ 
ข้อพิจารณาเก่ียวกับประเด็นด้านสิทธมินษุยชนเข้าไว้ด้วยกัน	ได้แก่

นโยบายธรรมาภิบาล

นโยบายด้านส่ิงแวดล้อม

นโยบายด้านสังคม

การแจ้ง
เบาะแส				

ความ
ยั่งยืน

การจัดการ
คุณภาพอากาศ

การบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ

การปรับตัวต่อ
การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชัน				

การดูแลรักษา
ทรัพยากรน�า

สิ่งแวดล้อม

การป้องกัน
การฟอกเงิน

การลดการ
สูญเสียอาหาร
และขยะอาหาร	

ความรับผิดชอบ
ต่อผลิตภัณฑ์

การคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล

การจัดการ
ของเสีย

การจัดการสารเคมี
และวัตถุอันตราย

สิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติ
ด้านแรงงาน			

การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน
อย่างรับผิดชอบ

ความปลอดภัยอาชีวอนามัย	
และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน

ป้องกัน
การเลือกปฏิบัติ	
และการล่วงละเมิด								

การจ้างแรงงาน
ข้ามชาติ

ความหลากหลาย
ความเสมอภาคและการอยู่ร่วมกัน



รายงานสิทธิมนุษยชน เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2564 1918

การระบุประเด็นปัญหาที่สำาคัญ

	 ขัน้ตอนแรกซึง่เปน็ข้ันตอนท่ีส�าคัญในการก�าหนดประเด็นความเส่ียง
เก่ียวกับสิทธมินษุยชน	ได้แก่	การระบุใหไ้ด้ว่าการด�าเนนิกิจการ	การเปน็
หุ้นส่วนทางธุรกิจ	และสิทธต่ิางๆ	ของผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของ
ธุรกิจ	ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบอย่างไร	การประเมินผล 
กระทบต่อสิทธมินษุยชน	(Human	Rights	Impact	Assessment:	HRIA)	
เปน็กระบวนการท่ีธุรกิจจะน�าไปใช้ระบุตัวผูท้รงสิทธ	ิเช่น	ลูกจ้าง	ชุมชน	
และผูบ้รโิภค	ท่ีอยู่ภายในหว่งโซ่คุณค่า	ซ่ึงได้รบัผลกระทบจากการด�าเนนิ
กิจการ	การสรรหาวัตถุดิบ	กระบวนการผลิต	ไปจนถึงการจัดส่งสินค้า 
และการให้บริการ	การประเมินผลดังกล่าว	จะช่วยให้บริษัทเข้าใจถึง 
ผลกระทบของการด�าเนนิกิจการต่างๆ	ของบรษัิท	และสามารถหาหนทาง
แก้ไขเยียวยา	และกระบวนการไกล่เกล่ียได้อย่างเหมาะสมในท่ีสุด

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์จัดใหม้กีารประเมนิความเสีย่งด้านสทิธมินษุยชน	
(Human	Rights	Risk	Assessment:	HRRA)	ในทุกกลุ่มธุรกิจ	โดยท�า 
การประเมินอย่างสม�าเสมอในทุกๆ	สามปี	เพื่อให้มั่นใจว่า	การประเมิน
ผลเป็นปัจจุบันและสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนใน 
หว่งโซค่ณุค่าของบริษัทได้อยา่งถกูต้องและแมน่ย�าท่ีสดุ	ซึง่ในกระบวนการ
ดังกล่าว	จะมีการประเมินความเสี่ยงและการจัดล�าดับความส�าคัญของ
ความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ	โดยพิจารณาจากความนา่จะเปน็และโอกาส
ท่ีความเสีย่งดังกล่าวจะก่อใหเ้กิดผลกระทบ	โดยการรวบรวมความคิดเหน็
และการปรึกษาหารือกับผูม้สี่วนได้เสียและผูท้รงสิทธิ

	 จากการประเมนิความเส่ียงด้านสิทธมินษุยชนของเครือเจรญิโภคภัณฑ์
ในปี	 2564	 พบว่า	 มีประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนเกิดข้ึน	 
13	ประเด็น	และในประเด็นความเส่ียงท้ังหมดเหล่านี้	มี	5	ประเด็น 
ท่ีมีความส�าคัญและเก่ียวข้องกับธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ 
ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อหว่งโซ่คุณค่า	

13

12

10

7

11

8

4

3

2

9

6

5

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

สิทธิของชุมชน

สิทธิของพนักงาน

แรงงานเด็ก

การเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด

แรงงานข้ามชาติ

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

* ประเด็นที่เกิดขึ้นใหม่

เสรีภาพในการสมาคม

การเข้าถึงแหล่งนำ้าและสุขาภิบาล

แรงงานบังคับ

สิทธิในที่ดิน

แร่ธาตุแห่งความขัดแย้ง*

กลุ่มเปราะบาง

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล*

ความเส่ียงตำา่ ความเส่ียงปานกลาง ความเส่ียงสูง

โอกาสเกิดความเส่ียง
ด้านสิทธิมนุษยชน

ระดับผลกระทบของความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน

	 ประเด็นส�าคัญ	5	ประเด็นดังกล่าว	ได้แก่	อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในท่ีท�างาน	การเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด	แรงงานข้ามชาติ	 
แรงงานเด็ก	และการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล	ท้ังนี	้เนื้อหาเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล	จะได้น�าเสนอในบทท่ี	4	อย่างละเอียด	

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักดีว่า	พนักงานและลูกจ้างท่ีท�างานในสถานประกอบการท่ีหลากหลายของเรา 
อาจประสบกับความเสีย่งด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภัยในท่ีท�างาน	ไมว่่าจะเปน็พนกังานและลูกจ้างท่ีท�างานใน
กิจการของเราโดยตรง	 และท่ีเป็นพนักงานและลูกจ้างของตัวแทนจ�าหน่าย	 ผู้ขายสินค้าและบริการให้กับ 
เครือเจริญโภคภัณฑ์	และหุ้นส่วนทางธุรกิจต่างๆ	ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ท่ีอยู่ในห่วงโซ่คุณค่า	จากสถิติขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ	การเสียชีวิตท่ีเก่ียวข้องกับการท�างานมีจ�านวนท้ังสิ้น	2.78	ล้านกรณี	ซึ่งสภาพการท�างาน 
ท่ีไม่ปลอดภัยและไร้มาตรฐานด้านสุขอนามัยเป็นปัจจัยท่ีน�าไปสู่การเสียชีวิต	 การเจ็บป่วย	 และความสูญเสีย 
ทางเศรษฐกิจ	และต้นทุนของการท่ีกิจการต้องจ่ายค่าชดเชยและค่ารักษาพยาบาล	การฝึกอบรมและการให้กลับเข้า
ท�างาน	วันท่ีไม่อาจปฏิบัติงานได้	และการหยุดชะงักของกระบวนการผลิตจากสาเหตุดังกล่าว	คิดเป็นอัตราส่วนถึง 
ร้อยละ	3.94	ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	(GDP)	ต่อปี

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์เชื่อมั่นในตัวพนกังานและลูกจ้างท่ีอยู่ในหว่งโซ่คุณค่า	ว่ามบีทบาทส�าคัญในการส่งมอบสินค้า
และบริการท่ีดีท่ีสุดให้แก่ลูกค้า	นอกจากนี้	พนักงานและลูกจ้างยังเป็นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใหญ่ท่ีสุดในห่วงโซ่คุณค่า 
ของบริษัท	 อุบัติเหตุหรือความเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนจากการท�างานอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตัวบุคลากร 
และสถานะทางการเงิน	เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงให้ความส�าคัญอย่างท่ีสุดกับเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ในท่ีท�างานของพนกังานและลูกจ้างของเรา	

	 เพื่อใหบ้รรลจุุดมุง่หมายดังกล่าว	เครือเจรญิโภคภัณฑ์จัดใหม้กีารบรหิารจัดการด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภัย
ในท่ีท�างานในธรุกิจต่างๆ	ของเครอืเจรญิโภคภัณฑ์	รวมถึงกิจการของหุน้ส่วนและผูร้บัจ้างท�างานใหกั้บเครอืเจรญิโภคภัณฑ์	
โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	เช่น	ISO	45001	โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์จะเวียนแจ้งให้ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย
ทราบถึงนโยบายเก่ียวกับความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในท่ีท�างาน	โดยพยายามสื่อสารในวงกว้าง
เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้และผลักดันให้มีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม�าเสมอ	นอกจากนี้	ยังจัดให้มีการฝึกอบรม
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ	และให้ข้อมูลส�าคัญเพ่ือป้องกันการปฏิบัติฝ่าฝืนนโยบายดังกล่าว	 เช่น	 ในปี	2564	 
โลตัสจัดให้มีการฝึกอบรมจ�านวน	288,914	ชั่วโมง	 ให้แก่ผู้รับจ้างท�างานให้กับโลตัสจ�านวน	18,621	ราย	และ 
ผูเ้ช่าพื้นท่ีหา้งสรรพสินค้าโลตัสจ�านวน	34,095	รายท่ัวประเทศไทย	เครือเจริญโภคภัณฑ์ต้ังใจและมแีผนงานท่ีชัดเจน
ในการจัดท�าแนวปฏิบัติทางเทคนคิเพิ่มเติม	ดังนี้

อ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัยในที่ทำ�ง�น

สนบัสนนุ
เป้าหมาย

การพัฒนาทีย่ั่งยืน

ระบบการขออนุญาต
การปฏิบัติงานที่มีอันตราย

ความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟา้

ความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานบนที่สูง

การจัดการ
การเปลี่ยนแปลง

ความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่

อับอากาศ

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

ที่เป็นอันตราย

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ที่ความร้อนหรือมีประกายไฟ

ส่วนที่ 2 : การก�าหนดประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญ

ก�รมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย



รายงานสิทธิมนุษยชน เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2564 2120

	 นอกจากนี้	เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังทุ่มเทท่ีจะก้าวไปสู่การเป็น	“องค์กรปลอดอุบัติเหตุ”	โดยการรักษาความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
และภัยอันตรายร้ายแรงต่อพนักงานและลูกจ้าง	ผู้รับจ้าง	และผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง	และเพื่อให้บรรลุความมุ่งหมายดังกล่าว	เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
และบริษัทลูกได้ร่วมมอืกันท่ีจะลดจ�านวนอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นในธุรกิจการต่างๆ	ของเรา	โดยด�าเนนิการตามยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้

	 ระบบการขนส่งและโลจิสติกส์เป็นส่วนส�าคัญและเป็นเสาหลัก 
ของการด�าเนนิธรุกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์	ไมว่่าจะเปน็การขนสง่วัตถดิุบ
ไปยังโรงงาน	หรือการขนส่งสินค้าผลิตเสร็จไปยังผู้ค้าปลีก	 เมื่อสังคม 
สมัยใหม่ต้องพึ่งพาการจัดส่งสินค้านับต้ังแต่เสื้ อผ้าไปจนถึงอาหาร	 
การขนส่งท่ีรวดเร็ว	ปลอดภัย	และถกูสุขลักษณะอนามยั	จึงกลายเปน็เรื่อง
ส�าคัญ	 ถึงแม้ว่าบริษัทจะด�าเนินกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ	 
ท่ีเก่ียวข้องและมีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด	ก็ยังพบการเกิดอุบัติเหต ุ
อยู่เสมอ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุจากการปิดก้ัน	 การกระทบ 
กระแทก	หรือการเข้าชนกับวัตถุต่างๆ	ในพื้นท่ีการท�างาน	ซึ่งในอนาคต	 
เครือเจริญโภคภัณฑ์จะขยายการใช้งานอุปกรณ์	GPS	และระบบกล้องท่ี
สามารถตรวจจับภายในยานพาหนะเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขับขี่ยานพาหนะ 
ของบริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	และบริษัทจะจัดให้มี 
การฝึกอบรมเพ่ือปลูกฝังจิตส�านึกเก่ียวกับความปลอดภัยในการใช้ 
ยวดยานพาหนะในการขนส่งและการปฏิบัติงานด้านต่างๆ

	 การระบาดของโรคโควิด-19	ท�าให้เกิดอุปสรรคต่อการด�ารงชีวิต	 
การดูแลรักษาสุขภาพ	 และความปลอดภัยของพนักงานในทุกภาค
อุตสาหกรรม	 เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงได้มีนโยบายท่ีจะช่วยบรรเทา 
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับพนกังานและลูกจ้างของเราทกุคน	โดยยังคงจ้างงาน
อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาของการระบาด	นอกจากนี้	เครือเจริญโภคภัณฑ์
ยังประกอบกิจการโดยรักษามาตรฐานความสะอาดในโรงงานและสถานท่ี
ท�างานเปน็ส�าคัญ	เพื่อใหม้ั่นใจว่า	พนกังานและลูกจ้างสามารถปฏิบัติงาน
ได้ด้วยความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนามยั	เช่น	บรษัิท	เจรญิโภคภัณฑ์

อาหาร	จ�ากัด	(มหาชน)	(CPF)	ได้พัฒนาและบังคับใช้มาตรการป้องกัน	 
6	 ประการ	 ท่ีจะป้องกันตัวเองจากไวรัสโควิด-19	 และจัดหาวัคซีน 
ส�าหรับพนักงานเพื่อลดภาระให้กับระบบสาธารณสุขของประเทศ	ท้ังนี	้
พนักงานและลูกจ้างของ	 CPF	 ทุกรายท่ีติดเช้ือโควิด-19	 ได้เข้ารับ 
การรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที	และสามารถกักตัวอยู่ท่ีโรงพยาบาล 
หรือฮอสพิเทล

กําหนดมาตรการป�องกันโรคและให้คําแนะนํา
การจัดการผู้ติดเชื�อและผู้สัมผัสเสี�ยงสูง
รวมถึงทําหน้าที�สอบสวนโรคที�สอดคล้อง
กับกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรค

มาตรการป�องกัน1.
จัดหาเวชภัณฑ์ป�องกันให้ทันต่อสถานการณ์ 
ไม่ว่าจะเป�นหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์
หรือชุดตรวจ ATK เป�นต้น

2. มาตรการจัดซื�อ

ดูแลเรื�องการสื�อสารข้อปฏิบัติ
ภายในบริษัท ติดตามข่าวสาร
ที�เกี�ยวข้องกับบริษัท และสร้าง
ความเข้าใจให้ถูกต้อง
แก่พนักงานและบุคคลภายนอก

3. มาตรการสื�อสาร

กํากับดูแลวิชาการด้านโรคและการแพร่ระบาด
และตรวจหาเชื�อโรคเชิงรุกด้วยวิธี RT-PCR

4. มาตรการสาธารณสุข

ดูแลสวัสดิการให้กับพนักงาน
ผู้ติดเชื�อ ผู้มีความเสี�ยงสูง 
และบริหารจัดการ
โรงพยาบาลสนาม

6. มาตรการเยียวยา

ประสานงานหน่วยงานภาครัฐเพื�อธุรกิจดําเนินการ
ได้อย่างต่อเนื�อง เช่น การขนส่งสินค้า การเดินทาง
ข้ามจังหวัด

5. มาตรการประสานงานภาครัฐ

มาตรการ
ป�องกันการระบาด

6

กลยุทธ์การลด
การเกิดอุบัติเหตุของเครือฯ

การประกาศความมุ่งมั�น
โดยผู้บริหารระดับสูง
ของแต่ละหน่วยธุรกิจ

การพัฒนาระบบและ
มาตรฐานการดําเนินงาน

ด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื�อง

การติดตามผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื�อง
และการจัดทํามาตรการเพื�อลดความเสี�ยง

การสร้างความตระหนักรู้
ให้แก่พนักงานทุกระดับ

การสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัย
อย่างต่อเนื�อง

การสร้างโปรแกรม
การยกย่อง ชมเชย
และการมอบรางวัล

การกําหนดตัวชี�วัด
ด้านความปลอดภัยให้กับ

ผู้บริหารและพนังาน

ส่วนที่ 2 : การก�าหนดประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญ



รายงานสิทธิมนุษยชน เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2564 2322

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์เช่ือว่า	ความหลากหลายของบุคลากรเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีจะส่งเสริมให้องค์กรมีความเข้มแข็ง	 
โดยเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านนวัตกรรม	ความคิดสร้างสรรค์	และการอยู่ร่วมกัน	เนื่องจากความเห็น	
แนวคิด	และความเชื่อท่ีหลากหลายเป็นรากฐานของการสร้างสรรค์งานและผลสัมฤทธิ์	ท�าให้เกิดความยืดหยุ่น 
ภายในองค์กรและความสามารถในการปรับเปล่ียนแนวคิดในกระบวนการท�างาน	เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงมีมาตรการ 
ต่อต้านการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิดในท่ีท�างานในทุกกรณี	 ท้ังนี้	มีผลการวิจัยท่ีแสดงให้เห็นว่า	บรรยากาศ 
ในการท�างานท่ีปลอดภัยท่ีจะสรา้งความรูสึ้กปลอดภัยทางจิตวิทยา	เกิดข้ึนได้จากวัฒนธรรมองค์กรท่ีหล่อลอมใหท้กุคน
มีส่วนร่วมและการประสานความร่วมมือกัน	วัฒนธรรมองค์กรดังกล่าวจะก่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ	 
และความยืดหยุ่นในการท�างาน	ในทางตรงกันข้าม	การเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิดจะท�าลายความรู้สึกปลอดภัย 
ของคนในท่ีท�างานโดยการบ่มเพาะความไม่เชื่อใจและความวิตกกังวล	 ก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีไม่เป็นมิตรอันจะ 
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการท�างาน	นอกจากนี้	ประเด็นเรื่องการล่วงละเมิด	ไม่ว่าจะเป็นการคุกคามทางเพศ
หรอืการกระท�าอยา่งอ่ืน	เปน็ประเด็นส�าคัญท่ีมกัอยูใ่นความสนใจของผูบ้รโิภค	และมผีลต่อการตัดสนิใจในการเลือกซื้อ
สินค้าและบริการของบริษัท	ท้ังนี้	ประเด็นเรื่องการล่วงละเมิดตัวบุคคลอาจท�าให้ผู้บริโภคต่อต้านสินค้าและบริการ 
ท่ีผลิตโดยบริษัท	ส่งผลกระทบในทางลบต่อช่ือเสียงและภาพลักษณ์ตามท่ีได้มีตัวอย่างให้เห็นมาแล้ว	การเพิกเฉย 
ไม่ด�าเนินการใดๆ	ท่ีเหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว	อาจเป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นว่า	บริษัทได้ยอมรับพฤติกรรม 
อันไมเ่หมาะสมดังกล่าวแล้ว

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ริเริ่มโครงการต่างๆ	ท่ีสนับสนุนความหลากหลาย	ความเสมอภาค	และการอยู่ร่วมกัน	 
(Diversity,	 Equity	 and	 Inclusion	หรือ	 DE&I)	 ไม่ว่าจะโครงการท่ีเครือเจริญโภคภัณฑ์ด�าเนินการเอง	หรือ 
โดยความร่วมมอืกับหุน้ส่วนทางธุรกิจ

ก�รเลือกปฏิบัติและก�รล่วงละเมิด

สนบัสนนุ
เป้าหมาย

การพัฒนาทีย่ัง่ยนื

เรือ่งร้องเรียนเกีย่วกบั
การเลือกปฏิบติัและการลว่งละเมดิ ปี 2564

กรณี
ร้องเรียน

ยืนยันว่า
มีความ

เกี่ยวข้อง

ยืนยันว่า
ไม่มีความ
เกี่ยวข้อง

ตักเตือน
ด้วยวาจา

ตักเตือน
ด้วย

ลายลักษณ์
อักษร

พักงาน เลิกจ้าง

การเลอืกปฏบัิติ

การลว่งละเมดิ
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1
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1

-

มาตรการในการจดัการ

	 ในปี	2564	 เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ท�าการทบทวนและประกาศ 
นโยบายการต่อต้านการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด	 ซ่ึงนโยบาย 
ดังกล่าวได้ระบุประเภทของพฤติกรรมท่ีถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ 
และการล่วงละเมิดตัวบุคคล	อีกท้ังยังได้ก�าหนดมาตรการให้มีช่องทาง 
ในการแจ้ง เบาะแส	 และด� า เนินการลงโทษผู้ กระท� าความผิด	 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ต้ังใจท่ีจะให้นโยบายดังกล่าวเป็นส่วนส�าคัญ 
ของการประกอบธุรกิจ	 โดยการมุ่งขจัดพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ 
ดังเชน่การเลือกปฏิบติัและการล่วงละเมดิใหห้มดไปจากการประกอบธรุกิจ
ในเครือเจริญโภคภัณฑ์	และสร้างความมั่นใจได้ว่าทุกคนจะสามารถ 
ร่วมงานกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ด้วยความรู้สึกท่ีปลอดภัย	ปราศจาก 
ความรู้ สึกเกรงกลัวท่ีจะได้รับการปฏิบั ติอย่างไม่ เป็นธรรมหรือ 
มคีวามเสี่ยงท่ีจะถูกล่วงละเมดิหรือภัยคุกคาม

	 โครงการหนึ่งท่ีสนับสนุนการอยู่ ร่วมกันและการตระหนักถึง 
ความหลากหลายของบุคลากร	 ได้แก่	 โครงการฝึกอบรมในหัวข้อ 
“ธุรกิจกับสทิธขิองกลุม่ผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ:	เหตใุดจึงต้องตระหนกั
ถึงความส�าคัญ”	ท่ีมผีูบ้รหิารกว่า	122	คน	จากธรุกิจต่างๆ	กว่า	30	บรษัิท
ในเครือเข้าร่วมโครงการ	 เพื่ อท�าการศึกษาเก่ียวกับความส�าคัญ 
ในการคุ้มครองและสนับสนุนสิทธขิองกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ
ในสถานท่ีท�างาน	ท้ังนี	้กระทรวงยุติธรรม	โครงการพฒันาแหง่สหประชาชาติ	
(UNDP)	 และบริษัทชั้นน�าต่างๆ	 ท้ังของไทยและต่างประเทศ	 เช่น	 
DTAC	 ยูนิลีเวอร์	 และแสนสิริ	 ได้อนุเคราะห์วิทยากรมาให้ความรู้ 
และสนทนาโต๊ะกลมและตอบค�าถามจากผู้ฟัง	โดยกิจกรรมประกอบไป
ด้วยการสนทนาและการวิเคราะหป์ระเด็นเก่ียวกับกฎระเบียบท่ีบังคับใช้
อยู่ในปัจจุบัน	และแนวปฏิบัติท่ีเป็น	Best	Practice	ท่ีใช้ในการคุ้มครอง
สิทธิของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ	รวมถึงวิธีป้องกันการละเมิด
สิทธิของบุคคลดังกล่าวในสถานท่ีท�างาน	โดยมีการอธิบายเพ่ือให้เห็น 
ภาพว่าการเปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคลท่ีมีความแตกต่างเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการท�างานและการสร้างบรรยากาศแบบเปิดรับ	 จะช่วยพัฒนา 
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทได้	และการเรียนรู ้
จากการถ่ายทอดประสบการณ์ของบุคคลต่างๆ	ในหลายภาคส่วน	เช่น	
ภาครัฐ	องค์กรระหว่างประเทศ	และภาคเอกชน	เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
มั่นใจว่าจะสามารถท�าการคุ้มครองและสนับสนุนสิทธิของกลุ่มผู้มี 
ความหลากหลายทางเพศได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	ท้ังนี	้เครอืเจรญิโภคภัณฑ์
ใหก้ารคุ้มครองและสนบัสนนุสทิธขิองบุคคลท่ีมคีวามหลากหลายทางเพศ
ท่ีเปน็พนกังานและลูกค้าของเราอย่างดีท่ีสุด

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังได้เข้าร่วมการเสวนาโต๊ะกลมของโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ	(UNDP)	ในหัวข้อเรื่อง	“การมีส่วนร่วมของ
บุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศในการด�าเนินธุรกิจในประเทศไทย”	 
ซึ่งในโอกาสดังกล่าว	เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
เก่ียวกับการเปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ 
ได้มสีว่นรว่มในการท�างาน	กับหนว่ยงานของรฐัท่ีเก่ียวขอ้ง	เชน่	กระทรวง
ยุติธรรม	ผูน้�าทางธุรกิจ	และหนว่ยงานท่ีมใิช่หนว่ยงานของรัฐท่ีมภีารกิจ
เก่ียวข้องกับกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ	 จึงเป็นโอกาส 
อันดีในการรับฟังผู้มีส่วนได้เสียจากหลากหลายส่วนของห่วงโซ่คุณค่า	 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 เสียงจากกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศใน 
ภาคแรงงาน	ซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ท�าความเข้าใจประเด็นปัญหา 
และความต้องการ	ข้อวิตกกังวลของกลุ่มบุคคลดังกล่าว	และเล็งเห็นถึง
หนทางในอนาคตท่ีจะจัดสรรและพัฒนาพื้นท่ีการท�างานให้กลุ่มบุคคล 
ดังกล่าวได้ท�างานโดยไมรู่้สึกแปลกแยก

	 จากการพูดคุยและโอกาสการเรียนรู้ท่ีส�าคัญดังกล่าว	เครือเจริญ
โภคภัณฑ์ได้พัฒนาแนวปฏิบัติเก่ียวกับความหลากหลาย	ความเสมอภาค	
และการอยู่ร่วมกัน	 ซ่ึงบริษัทได้ท�าการเผยแพร่แนวปฏิบัติดังกล่าว 
ไปยังหน่วยธุรกิจอ่ืนๆ	ภายในเครือฯ	โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทุกแง่มุม	
ต้ังแต่การเสาะหาบุคลากรผู้มีความสามารถจากกลุ่มคนท่ีมีพื้นฐาน 
แตกต่างกันให้เข้ามาร่วมงานกับเรา	และเปิดโอกาสให้บุคลากรจาก 
กลุม่ต่างๆ	ได้ท�างานอย่างเสมอภาค	เพื่อเปน็การปลกูฝงัวัฒนธรรมองค์กร
ท่ีเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจการของเครือฯ	ผ่านการสื่อสาร	 
การฝกึอบรม	และการจัดใหม้โีครงการเสรมิสรา้งความรูค้วามเข้าใจส�าหรับ
พนักงานใหม่โดยเน้นย�าในเรื่องความหลากหลาย	ความเสมอภาค	และ
การอยู่ร่วมกัน	โดยในการปลูกฝังแนวคิดและแนวปฏิบัติเหล่านี้	จะช่วย
ให้เกิดการสมัครงานและการคัดเลือกตัวบุคลากรท่ีมีความเสมอภาค	 
และกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมจากกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลาย	 
มีความคิดสร้างสรรค์รอบด้าน	 อันจะช่วยให้ เ กิดการขับเคล่ือน 
การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ 	แก่เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้อย่างดีเยี่ยม
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	 นอกจากนี	้เครือเจริญโภคภัณฑ์ยงัได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับความหลากหลาย	ความเสมอภาค	และการอยูร่ว่มกัน	ท่ีสอดคล้อง
กับมาตรฐานและหลักการสากล	 รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียงมาตรฐาน 
และหลักจริยธรรมในการประกอบธุรกิจท่ีต่อต้านการเลือกปฏิบัติต่อ 
กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ	 (LGBTI)	 ข้อตกลงความร่วมมือ 
เพื่อเสริมสร้างพลังสตรี	(Women’s	Empowerment	Principles)	และ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ	(Convention	on	the	Rights	of	
Persons	with	Disabilities)	ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและค่านิยม 
ท่ีสนับสนุนความหลากหลาย	 ความเสมอภาค	 และการอยู่ร่วมกัน	 
อันเป็นคุณธรรมประจ�าใจในการท�าธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์	 
และยังช่วยผลักดันความพยายามของเราท่ีจะสนับสนุนและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนในทุกส่วนของห่วงโซ่คุณค่า	ให้มีขอบเขตท่ีขยายกว้าง 
ออกไป

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์เข้าใจถึงความส�าคัญในการให้ โอกาส 
กลุ่มคนเหล่านี้	 ซึ่งถือเป็นกลุ่มคนท่ีได้รับโอกาสน้อยกว่าด้วยปัจจัย 
ทางโครงสร้างและระบบสังคม	เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้พัฒนาหลักสูตร 
การฝึกอบรมผู้น�าหลายหลักสูตรเพื่อเสาะหาบุคลากรผู้มีความสามารถ 
ให้เข้ามาร่วมงานกับเครือฯ	 โดยการคัดเลือกบุคลากรดังกล่าวต้ังอยู่ 
บนพ้ืนฐานของความเสมอภาค	เช่น	โครงการพัฒนาผู้น�าแห่งอนาคต 
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์	(Future	Leaders	Development	Program	หรอื	
FLP)	และโครงการผูน้�าท่ีมศีกัยภาพของเครือเจรญิโภคภัณฑ์	(Potential	 
Leaders	Program	หรือ	PLP)	ท่ีมีวัตถุประสงค์ในการฟูมฟักผู้มีความรู้
ความสามารถท่ีจะเติบโตเป็นผู้บริหารในรุ่นต่อๆ	ไป	โดยโครงการ	FLP	
และ	PLP	มีผู้เข้าร่วมท้ังสิ้นจ�านวน	1,364	และ	870	ราย	เป็นเพศหญิง
ร้อยละ	60	และร้อยละ	54	ตามล�าดับ	ซ่ึงสุภาพสตรีผู้เข้าร่วมโครงการ 
เปน็ก�าลังส�าคัญท่ีจะผลักดันใหเ้กิดความเสมอภาคทางเพศในกลุม่ผูบ้ริหาร
ยุคใหมข่องเครือเจริญโภคภัณฑ์ต่อไป

	 ธุรกิจต่างๆ	ภายในเครือเจริญโภคภัณฑ์	ก็ช่วยประชาสัมพันธ์การปฏิบัติต่อสุภาพสตรีอย่างเท่าเทียม	และการเปิดโอกาสให้สุภาพสตร ี
มีส่วนร่วมในการท�างาน	ตัวอย่าง	บริษัท	สยามแม็คโคร	จ�ากัด	ประกอบไปด้วยพนักงานเพศหญิงในสัดส่วนท่ีสูงกว่าพนักงานเพศชาย	 
ความพยายามเหล่านี้	 น�าไปสู่ความส�าเร็จในการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาอยู่ในสถานท่ีท�างาน	 โดยในปัจจุบัน	พนักงานเพศหญิง 
มสีดัสว่นเกินกว่ารอ้ยละ	50	ของจ�านวนพนกังานท้ังหมดในทกุระดับ	และในป	ี2564	ผูบ้รหิารระดับกลางและผูบ้ริหารอาวุโส	ประกอบไปด้วย
ผู้บริหารสุภาพสตรีถึงร้อยละ	55	และร้อยละ	58	ตามล�าดับ	ท้ังนี้	ในการส่งเสริมให้สุภาพสตรีมีอ�านาจและหน้าท่ีในการท�างานอย่างแท้จริง	
เป็นโอกาสส�าคัญท่ีจะท�าให้บริษัท	สยามแม็คโคร	จ�ากัด	พัฒนาไปได้อย่างเต็มขั้น	 ท้ังนี้	บริษัท	สยามแม็คโคร	จ�ากัด	ให้การสนับสนุน 
ความเท่าเทียมทางเพศและสุภาพสตรีอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มธุรกิจ	ในฐานะผู้ร่วมลงนามในหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี	(Women’s	
Empowerment	Principles)	ด้วย

	 CPF	ขับเคล่ือนนโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิดในทุกส่วนของ 
การปฏิบัติงาน	 ตัวอย่าง	CPF	มีคณะกรรมการสวัสดิการท่ีประกอบไปด้วยสมาชิกจาก 
หลากหลายกลุ่ม	รวมถึงกลุ่มเปราะบาง	กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ	เชื้อชาติ	ศาสนา	
และสภาพร่างกายท่ีมีความพิการ	 เพื่ อเปิดโอกาสให้บุคคลดังกล่าวได้เสนอความเห็น 
และประเด็นปญัหา	ปจัจุบัน	กิจการของ	CPF	ในประเทศไทย	ประกอบไปด้วยคณะกรรมการ	
193	คณะ	โดยมีสมาชิก	1,351	คน	พนักงานคนไทย	1,148	คน	และชาวต่างชาติ	203	คน	 
ในจ�านวนนี้	730	คนเป็นผู้หญิง	และ	621	คนเป็นผู้ชาย	(สัดส่วน	54:46)	CPF	ยังได้ต้ัง 
ปณิธานไว้ว่า	 ภายในปี	 2030	 จะสามารถให้ค่าตอบแทนท่ีเท่าเทียมท้ังในเรื่องจ�านวน 
และอัตราค่าจ้างส�าหรับพนักงานหญิงและชาย	 ซ่ึงในปัจจุบัน	พนักงานหญิงและชาย 
ในประเทศไทยได้รับค่าตอบแทนในอัตราส่วน	1:1.17

WOMEN’S EMPOWERMENT 
PRINCIPLES

วัฒนธรรม ความเท่าเทียม และการไม่เลือกปฏิบัติ
คือพื้นฐานการทำางานของชาวแม็คโคร

นางเสาวลักษณ์  ถิฐาพันธ์
ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่ง
แม็คโคร 

โครงการพัฒนาผูน้�า
แหง่อนาคตของ

เครอืเจญิโภคภณัฑ์

โครงการผูน้�า
ทีม่ศัีกยภาพของ

เครอืเจรญิโภคภณัฑ์

มเีพศหญงิเขา้รว่ม มเีพศหญงิเขา้รว่ม

ราย (รอ้ยละ 60) ราย (รอ้ยละ 54)

1,364 870

60% 54%

พนักงาน CPF ในประเทศไทย

54%
ทั้งหมด
1,351 คน

เพศหญิง
730 คน

เพศชาย
621 คน

46%

48%

58%

57%

55%

52%

42%

43%

45%

ป� 2561

เจ้าหน้าที�

ผู้บริหาร

ผู้บริหารระดับกลาง

ผู้บริหารระดับสูง

58%

57%

55%

42%

58% 42%

43%

45%

ป� 2562 ป� 2563

64%

58%

56%

55%

36%

42%

44%

45%

ผู้หญิง ผู้ชาย

ป� 2564

59%

55%

41%

45%

55% 45%

58% 42%
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แรงง�นข้�มช�ติและก�รบังคับใช้แรงง�น

สนบัสนนุ
เป้าหมาย

การพัฒนาทีย่ัง่ยนื

	 ผูบ้ริโภคและผูก้�าหนดนโยบายใหค้วามสนใจประเด็นเรื่องสิทธมินษุยชนมากขึ้นตามล�าดับ	โดยมแีรงกดดันมาจาก
ภาคเอกชนท่ีต้องการปอ้งกันการละเมดิสิทธมินษุยชนและมุง่ท่ีจะบรรเทาผลกระทบต่อชุมชนและตัวบุคคลจากประเด็น
ปญัหาดังกล่าว	ท้ังนี้	ท่ัวโลกมกีารตรากฎหมายเพื่อรองรับและคุ้มครองสิทธมินษุยชนหลายฉบับ	เช่น	พระราชบัญญัติ
ห้ามใช้แรงงานทาสสมัยใหม่ของสหราชอาณาจักร	พ.ศ.	2558	(UK	Modern	Slavery	Act	of	2015)	พระราชบัญญัติ 
ห้ามใช้แรงงานทาสสมัยใหม่ของประเทศออสเตรเลีย	พ.ศ.	2561	(Australian	Modern	Slavery	Act	of	2018)	และ 
พระราชบญัญติัการสอบทานธรุกิจของสหภาพยุโรป	(European	Union	Due	Diligence	Act)	เปน็ต้น	กฎหมายดังกล่าว
บัญญัติหลักเกณฑ์ให้บริษัทท่ีด�าเนินธุรกิจในประเทศและบริษัทท่ีส่งออกสินค้าไปยังประเทศท่ีเก่ียวข้องจัดท�าและ 
เผยแพร่รายงานประจ�าปี	เพื่อแสดงให้เห็นถึงการด�าเนินกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดหรือเก่ียวข้องกับการบังคับใช้แรงงาน	
กฎหมายดังกล่าวมีการบังคับใช้ในเชิงรุก	เช่น	ในสหรัฐอเมริกาได้มีมาตรการต่อต้านอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย ์
จากประเทศจีน	และน�ามันปาล์มจากประเทศมาเลเซีย	 ด้วยเหตุผลท่ีว่า	 อุตสาหกรรมดังกล่าวมีการใช้แรงงาน 
ด้วยการบีบบังคับอย่างไม่เป็นธรรม	นอกจากนี้	การระบาดของโรคโควิด-19	ความขัดแย้งทางการเมืองท้ังในและ 
นอกประเทศ	และวิกฤติทางเศรษฐกิจท่ีก่อใหเ้กิดความเสีย่งต่อประชากรโลกมากยิง่ขึ้น	ผูม้ส่ีวนได้เสีย	อันได้แก่	ผูบ้รโิภค	
นักลงทุน	และหน่วยงานของรัฐ	คาดหวังจากภาคธุรกิจให้เข้าไปมีบทบาทในเชิงรุกในการส่งเสริมการเคารพสิทธ ิ
และการปกปอ้งสิทธมินษุยชนในหว่งโซคุ่ณค่า	ของการประกอบธรุกิจอีกด้วย	ในปจัจุบนั	ธรุกิจของเครอืเจรญิโภคภัณฑ์
ในประเทศไทยจ้างงานแรงงานข้ามชาติเกินกว่า	12,000	คน	โดยแรงงานส่วนมากมาจากประเทศเพ่ือนบ้าน	เช่น	 
ประเทศพมา่	และประเทศกัมพูชา	แรงงานข้ามชาติดังกล่าวท�างานอยู่ในเกือบทุกหนว่ยธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์	
เช่น	 CPF	 CPRAM	 PCG	 และ	 CPI	 ด้วยเครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีต้องคุ้มครองสิทธิ 
ของพนักงานและลูกจ้างของเครือฯ	 จึงได้ประกาศนโยบายในการจ้างงานตามหลักจริยธรรมซึ่งทุกหน่วยธุรกิจ 
ภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ต้องปฏิบัติตาม

	 นโยบายการจ้างงานตามหลักจริยธรรมของเครือเจริญโภคภัณฑ์	 อิงกับหลักการดักกาเพ่ือการย้ายถ่ิน 
อย่างมีศักด์ิศรี	(Dhaka	Principles	for	Migration	with	Dignity)	ของสหประชาชาติ	ซึ่งก�าหนดหลักการ	12	ประการ	 
รวมถึง	หลักการส�าคัญ	2	ประการ	ท่ีก�าหนดให้มีการคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติในระหว่างท่ีผู้ว่าจ้างด�าเนิน
กระบวนการจัดหาแรงงาน	โดยใหม้กีารคุ้มครองสิทธนิบัต้ังแต่การจัดหางาน	ไปจนกระท่ังสิ้นสุดสัญญาจ้าง

	 โครงการจ้างงานตามหลักจริยธรรมของเครือเจริญโภคภัณฑ์	 เริ่มต้นในปี	 2562	 โดยมี	 CPF	และ	CPRAM	 
เป็นบริษัทน�าร่อง	และในปี	2563	 เครือเจริญโภคภัณฑ์ประกาศนโยบายท่ีบังคับใช้กับกระบวนการจ้างงานของ 
ทุกบริษัทภายในเครือฯ	ซึ่งกระบวนการดังกล่าว	ได้แก่	การด�าเนนิการดังต่อไปนี้

นโยบายที่บังคับใช้กับกระบวนการจ้างงานของทุกบริษัทภายในเครือฯ การดำาเนินการดังต่อไปนี้

มีการประกาศ
เป็นการทั่วไป
เพ่ือคัดเลือก 
และว่าจ้าง
ตัวแทน
จัดหางาน

มีการตรวจสอบตัวแทนจัดหางานและผู้รับจ้าง
ทำางานให้กับบริษัท เพ่ือให้มั่นใจว่า ตัวแทน 
จัดหางานและผู้รับจ้างทำางานให้กับบริษัท 
ปฏิบัติตามนโยบายของเครือเจริญโภคภัณฑ์
ด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน
อย่างเป็นธรรม

จัดให้มีช่องทางที่แรงงานข้ามชาติจะสามารถ 
ยื่นคำาร้องเรียนในภาษาแม่ของตนเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และกำาหนด 
ให้มีหนทางแก้ไขเยียวยาความเสียหาย 
โดยไม่ต้องเกรงกลัวต่อการลงโทษใดๆ

1.

4. 5.

ใช้หลักการ “นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน และการจ้างงาน”  
โดยบริษัท ในเครือต้องรับผิดชอบ 
ในการออกค่าธรรมเนียมการจัดหางาน  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การจ้างงานแรงงานข้ามชาติ

2. แรงงานข้ามชาติ 
ต้องได้รับ 
สิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการเช่นเดียว 
กับแรงงานไทยที่ทำา
หน้าที่งานเดียวกัน

3.

	 หลักการส�าคัญประการหนึ่ง	ได้แก่	หลักการนายจ้างเปน็ผูร้บัผดิชอบ
ค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน	 และการจ้างงาน	 ซ่ึงก�าหนดห้ามไม่ให ้
คิดค่าใช้จ่ายใดๆ	จากแรงงานข้ามชาติ	 โดยบริษัทท่ีจ้างงานต้องเป็น 
ผูร้บัผดิชอบออกค่าใชจ่้ายท้ังหมดท่ีเกิดขึน้จากการจ้างงานแรงงานข้ามชาติ 
ดังกล่าว	ผู้ประกอบการสากลท่ีบังคับใช้หลักการดังกล่าว	ได้แก่	Ikea,	
Hewlett	Packard,	Unilever,	Walmart,	Tesco,	M&S,	Mars	และรวมถึง
เครือเจริญโภคภัณฑ์ด้วย	ในปัจจุบันหลักการดังกล่าวมีความส�าคัญมาก	
เพราะเกิดสถานการณ์ท่ีแรงงานข้ามชาติมักถูกตัวแทนจัดหางานข่มขู ่
ให้จ่ายเงินจ�านวนมากเพื่อแลกกับต�าแหน่งงาน	และแรงงานบางส่วน 
ก็ถูกลักลอบเข้าประเทศมาโดยผิดกฎหมาย	เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่น 
ท่ีจะท�าให้การประกอบธุรกิจของเราไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการปฏิบัติ 
ท่ีผิดหลักจริยธรรมดังกล่าว	 ผู้แทนจัดหางานท่ีเข้ามาสมัครงานกับ 
เราจะได้รับข้อมูลเก่ียวกับนโยบายของเครือเจริญโภคภัณฑ์	และจะต้อง
ผ่านการตรวจสอบว่ามีการด�าเนินกิจการเป็นไปตามหลักจริยธรรม 
หรือไม่	 หากเครือฯ	พบว่า	 ตัวแทนจัดหางานปฏิบัติฝ่าฝืนนโยบาย 
และหลักการดังกล่าว	เครอืฯ	จะด�าเนนิการแก้ไขและก�ากับดแูลใหตั้วแทน
จัดหางานปรบัปรุงการด�าเนนิงานใหเ้ปน็ไปตามกฎระเบยีบและจรยิธรรม

	 กระบวนการร้องเรียนและการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย	 
เปน็กระบวนการส�าคัญท่ีจะท�าใหม้ั่นใจว่า	ลูกจ้างท่ีเปน็แรงงานข้ามชาติ
หรือแรงงานภายในประเทศ	ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมและเป็นไป
ตามกฎระเบยีบต่างๆ	เครือเจรญิโภคภัณฑ์ได้ประกาศและบงัคับใช้นโยบาย
และแนวปฏิบติัท่ีสนบัสนนุใหม้กีารแจ้งเบาะแสและการรอ้งเรยีน	ตัวอยา่ง	
โลตัสจัดให้มีช่องทางการร้องทุกข์สายตรงโปร่งใส	เพ่ือเป็นช่องทางการ
รอ้งทุกข	์และการแจ้งเบาะแสเก่ียวกับการกระท�าท่ีไมเ่หมาะสมทางโทรศพัท์

สายด่วน	4	ภาษา	อันได้	ภาษาไทย	ภาษาพมา่	กัมพชูา	และ	ภาษาอังกฤษ
โดยไมม่ค่ีาใชจ่้าย	วิธกีารแจ้งเบาะแสทางโทรศพัท์มคีวามโปรง่ใส	รวดเรว็	
และผูแ้จ้งเบาะแสจะไมถู่กเปดิเผยตัวตน	และในป	ี2564	วิธกีารดังกล่าว
ประสบความส�าเร็จในการตรวจสอบและจัดการกับประเด็นปัญหา 
เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานตามท่ีมีการร้องเรียน 
ทุกรายการจนเสร็จส้ินสมบูรณ์	เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความมั่นใจได้ว่า	 
ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองไม่ให้มีการถูกลงโทษ
หรือถูกกล่ันแกล้ง	 นอกจากนี้	 นโยบายเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนของ 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ฯ	 ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด	 ก�าหนดว่า	 
เครอืเจรญิโภคภัณฑ์จะไมด่�าเนนิการทางกฎหมายในกรณท่ีีมกีารรอ้งเรยีน
หรือแจ้งมูลเหตุเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือแรงงานผ่าน 
ช่องทางสาธารณะ	 (SLAPP)	 เพื่ อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้คุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนและแรงงานท่ีเก่ียวข้อง	 ได้แจ้งถึงเหตุละเมิดสิทธิโดย 
ไม่ต้องเกรงกลัวต่ออิทธพิลใดๆ	นอกจากนี้	CPF	ก็เป็นอีกกลุ่มธุรกิจหนึ่ง
ท่ีได้ด�าเนินโครงการ	 “สายด่วนแรงงานโดย	 LPN”	 อย่างต่อเนื่ อง	 
โดยร่วมมือกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานในการจัดให ้
มบีรกิารตอบปญัหาทางโทรศพัท์แบบสายด่วน	ซ่ึงเปดิโอกาสใหพ้นกังาน
สามารถแจ้งเบาะแสหรือย่ืนเร่ืองร้องเรียนกับหน่วยงานภายนอก 
ท่ีเปน็กลางดังเชน่มลูนธิ	ิท�าใหพ้นกังานสามารถแจ้งเบาะแสหรอืรอ้งเรยีน
เก่ียวกับการกระท�าละเมิดโดยไม่ต้องเกรงกลัวต่อการถูกลงโทษหรือ 
กล่ันแกล้ง	มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเป็นองค์กร 
ท่ีไม่หวังผลก�าไร	มีภารกิจหลักในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของ 
แรงงานข้ามชาติ	ดังนั้น	ลูกจ้างและพนักงานท่ีต้องการร้องเรียนปัญหา
ด้านแรงงานมั่นใจได้ว่า	มูลนิธิจะรับฟังปัญหาและด�าเนินการแก้ไข 
อย่างมปีระสิทธภิาพ

ส่วนที่ 2 : การก�าหนดประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญ
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แรงง�นเด็ก

สนบัสนนุ
เป้าหมาย

การพัฒนาทีย่ัง่ยนื

	 ในยุคโลกาภิวัตน	์แรงงานเด็กถือเปน็กลุ่มเปราะบางและเปน็กลุ่มท่ีประสบปญัหาสิทธมินษุยชนมากท่ีสุดกลุ่มหนึ่ง	
จากประมาณการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศในปี	2563	มีเด็กจ�านวน	160	ล้านคน	หรือคิดเป็น	1	ใน	10	 
ของจ�านวนประชากรเด็กท่ัวโลก	ถูกบีบบังคับให้ขายแรงงาน	และเด็กจ�านวน	79	ล้านคนจากแรงงานเด็กดังกล่าว	 
ถูกบังคับให้ท�างานอันตราย	องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ก�าหนดนิยามค�าว่า	“แรงงานเด็ก”	ไว้ว่า	เป็นการใช้
แรงงานจากเด็กท่ีมีอายุต�ากว่าอายุขั้นต�าส�าหรับประเภทงานนั้นๆ	ซึ่งการปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะดังกล่าว	อาจอยู ่
ในรูปของการใช้แรงงานทาส	และการบังคับให้เด็กต้องท�างานอันตราย	ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพ	ความปลอดภัย	และ 
ศีลธรรมอันดี	ท้ังนี้	 เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยังยืน	(SDGs)	ข้อ	8	ท่ีว่าด้วยเรื่องงานท่ีมีคุณค่าและการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ	และข้อ	16	ท่ีว่าด้วยเรื่องความสงบสุขยุติธรรมและสถาบันเข้มแข็ง	มีเป้าประสงค์ในการยุติการใช ้
แรงงานเด็กและการทารุณกรรมเด็กทุกรูปแบบ	 นอกจากนี้	 หลักการท่ี	 5	 ของกรอบความร่วมมือการพัฒนา 
เพื่อความยั่งยืนแหง่สหประชาชาติ	(UN	Global	Compact	หรือ	UNGC)	ยังได้ก�าหนดใหอ้งค์กรธุรกิจต่างๆ	ขจัดการใช้
แรงงานเด็ก

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนกัถึงความเสีย่งท่ีอาจจะมเีด็กเขา้มาท�างานในหว่งโซอุ่ปทานของเรา	เครอืเจรญิโภคภัณฑ์
จึงด�าเนนิการตามขั้นตอนท่ีเหมาะสมเพ่ือไมใ่หเ้กิดการใชแ้รงงานเด็กในการด�าเนนิธรุกิจ	โดยหลักจรยิธรรมส�าหรบัคู่ค้า
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ท่ีบังคับใช้อยู่ในปจัจุบัน	ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า	คู่ค้าต้องไมจ้่างงานบุคคลใดท่ีมอีายุต�ากว่าอายุ
ขั้นต�าท่ีกฎหมายก�าหนด	นอกจากนี้	คู่ค้าจะต้องไม่จ้างงานบุคคลใดท่ีมีอายุต�ากว่า	18	ปี	ให้ท�างานท่ีเป็นงานอันตราย 
ต่อสุขภาพ	ความปลอดภัย	และศลีธรรมอันดี	โดยคู่ค้าจะอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลและติดตามว่าได้ปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัดหรือไม่	และนอกเหนือจากหลักจริยธรรมส�าหรับคู่ค้าแล้ว	เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังมีนโยบาย 
และแนวปฏิบัติแบบเดียวกันท่ีบังคับใช้กับการจ้างแรงงานข้ามชาติโดยตัวแทนจัดหางานของเครือเจริญโภคภัณฑ์	 
ซ่ึงนโยบายดังกล่าว	ก�าหนดให้มีการตรวจสอบตัวแทนจัดหางานทุกราย	เพื่อให้มั่นใจว่า	ตัวแทนจัดหางานมีระบบ 
การตรวจสอบประวัติและอายุของแรงงานใหม้คีุณสมบัติเปน็ไปตามนโยบายเก่ียวกับแรงงานเด็กอ่ืนๆ

	 นอกจากการป้องกันการใช้แรงงานเด็กโดย 
มิชอบแล้ว	เครือเจริญโภคภัณฑ์ทุ่มเททรัพยากรให้กับ
การสร้างงานท่ีมคีณุค่าส�าหรับแรงงานท่ีมอีายุตามเกณฑ์
ท่ีกฎหมายก�าหนด	 เช่น	 โลตัสประสบความส�าเร็จ 
ในการจ้างงานเยาวชนท่ีเปน็นกัเรียนนกัศกึษา	ใหไ้ด้เข้า
มาร่วมงานกับบริษัท	โดยได้รับความร่วมมือจากรัฐบาล
ไทย	เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ท�างานท่ีปลอดภัย
และมคีณุค่า	ในการนี	้โลตัสได้ใหป้ระสบการณก์ารท�างาน	
ความรู้ 	 และค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่เยาวชน 
จ�านวนมาก	ซึ่งจะท�าให้เยาวชนเหล่านี้	มีทักษะและ 
ความสามารถท่ีจะน�าไปใชใ้นการประกอบอาชีพในอนาคต
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ภาพรวม ดีมาก

ดี

พอใช้

แย่

แย่มาก

คู่แข่งทางการค้า

รัฐบาล

30% 79%49%

ผู้ถือหุ้น & นักลงทุน 29% 84%55%

ชุมชน & สังคม 32% 80%48%

หุ้นส่วนทางธุรกิจ

90%56%34%

83%50%33%

เจ้าหนี�

32% 50% 82%

76%42%34%

ลูกจ้าง & ครอบครัว

ลูกค้า & ผู้บริโภค 29% 50% 79%

เกษตรกร 72%45%27%

สื�อมวลชน 71%40%31%

องค์กรที�ไม่แสวงหา
ผลกําไร

62%50%12% 71%58%13%

42% 90%48%

ผลการปฏิบัติงาน
ด้านความยั�งยืน 79%

29% 84%55% 36% 91%55%

32% 91%59%86%58%28%

การสื�อสารขององค์กร 79%

79%52%27%

89%52%37%93%56%37%

83%53%30%

37% 90%53%83%53%30%

86%56%30%

55%31% 86%45%30% 75%

82%52%30% 83%48%35%

50% 80%30%

55% 79%24% 49% 82%33%

92%68%24%

58%48%10%

32% 50% 82%

50% 72%22% 65% 88%23%

ภาพลักษณ์โดยรวม 86%

ผู้มีส่วนได้เสีย
11 กลุ่ม 

เกษตรกรคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหนี� ลูกค้าและผู้บริโภค

ลูกจ้างและสมาชิก
ในครอบครัว

หุ้นส่วนทางธุรกิจสื�อมวลชน

ชุมชนและสังคม

รัฐบาลผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน

องค์กรที�ไม่แสวงหา
ผลกําไร (NGOs)

การเตรียมความพร้อม

แผน

การบังคับใช้
การดําเนินการ การทบทวน แ
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2. การเตรียมความพร้อม1. แผน

• เคลื�อนย้ายทรัพยากร
• เสริมสร้างขีดความสามารถในการมีส่วนร่วม
• ระบุและเตรียมรับมือกับความเสี�ยง
 ในการมีส่วนร่วม

3. การบังคับใช้

• เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียให้มีส่วนร่วม
• สรุปให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบถึง
 การมีส่วนร่วมที�ประสบความสําเร็จ
• เข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
• บันทึกผลและพัฒนาแผนปฏิบัติการ

4. การดําเนินการ การทบทวน และการปรับปรุง

• ติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วม 
 (2564 – แบบสํารวจการมีส่วนร่วม)
• เรียนรู้และปรับปรุง
• พัฒนาและติดตามผลของแผนปฏิบัติการ
• รายงานต่อสาธารณะเกี�ยวกับการมีส่วนร่วม

•  ระบุและจัดลําดับความสําคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
•  กําหนดวิธีการมีส่วนร่วม
•  กําหนดและสื�อสารให้ทราบถึงขอบเขต
    ของการเป�ดเผยข้อมูล
•  ร่างแผนการมีส่วนร่วม

ความเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย

การประสานความร่วมมือกับพันธมิตร
เพ่ือสนับสนุนสิทธิมนุษยชน

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความมุ่งมั่นท่ีจะคุ้มครองและสนับสนุน 
สิทธิมนุษยชน	 จึงได้น�าหลักการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียมา 
เป็นแนวคิดหลักในการประกอบธุรกิจ	การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
ท่ีสัมฤทธิ์ผลจะท�าให้เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้แลกเปล่ียนมุมมองและ 
ความเห็นท่ีมีประโยชน์ซ่ึงสามารถน�าไปปรับใช้ได้กับโครงการและ 
ความรเิริม่ต่างๆ	ของธรุกิจ	ชว่ยขับเคล่ือนใหเ้ครอืเจรญิโภคภัณฑ์เดินหนา้
ไปในทิศทางท่ีดีขึ้นและสามารถขยายขอบเขตการด�าเนินการต่างๆ	 
ให้เป็นไปตามความมุ่งหมาย	โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์จะเข้าด�าเนินการ
ท้ังในหว่งโซค่ณุค่าของเครอืฯ	เอง	และเขา้ไปมสีว่นรว่มกับชุมชน	ประเทศ	
และอุตสาหกรรมท่ีเครอืฯ	ท�าธรุกิจอยูด้่วย	ท่ีผา่นมา	เครอืเจรญิโภคภัณฑ์
ตระหนกัดีว่าความส�าเรจ็ทางธรุกิจต้องสอดคล้องกับประโยชนต่์อชุมชน
และสงัคม	เราจึงได้รว่มงานกับหนว่ยงานหลากหลายท้ังในและนอกประเทศ	
ไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจหรือองค์กรท่ีไม่แสวงหาก�าไร	หน่วยงานของรัฐ
หรือหน่วยงานท่ีไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ	 ชุมชนและตัวบุคคล	 โดยม ี
เพื่อก�าหนดจุดมุง่หมายรว่มกันในการปกปอ้งและสนบัสนนุสิทธมินษุยชน	
ดังนั้น	การรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของเราจึงเป็น 
จุดเริ่มต้นท่ีส�าคัญ

	 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเป็นขั้นตอนส�าคัญท่ีจะสร้าง 
ความมั่นใจว่าสิทธิมนุษยชนได้รับการคุ้มครอง	การมีส่วนร่วมเกิดขึ้นได้
จากการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้สื่อสารความประสงค์ของตน	 
และการให้ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียท่ีอยู่ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ	
ไมว่่าจะเปน็แรงงานในภาคการผลิตวัตถุดิบหรือผูบ้ริโภค	การเปดิโอกาส
แห่งการมีส่วนร่วมอาจท�าได้ในหลากหลายรูปแบบ	 เช่น	การเสวนา 
โต๊ะกลม	การพัฒนาและก�าหนดช่องทางให้บุคคลสามารถเข้าถึงกลไก 
การเยยีวยาความเสยีหาย	การพดูคยุหรอืปรกึษาหารอืกับนกัปกปอ้งสทิธิ
และตัวแทนอ่ืนๆ	และการเชื่อมโยงกับหน่วยงาน	และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	
กระบวนการดังกล่าวจะช่วยให้เกิดเวทีท่ีผู้ทรงสิทธิสามารถแสดง 
ความคิดเห็น	และท�าให้เกิดความมั่นใจได้ว่าสิทธิของบุคคลเหล่านั้นได้ 
ถูกน�าไปประกอบการพิจารณาทุกครั้งท่ีมีการตัดสินใจทางธุรกิจ 
และการประเมนิความเสี่ยง

	 นโยบาย	โครงการ	และมาตรการต่างๆ	จะมผีลบังคับเมื่อผูม้สี่วนได้
เสียท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นแล้วเท่านั้น	
โครงการสนับสนุนและคุ้มครองสิทธิต่างๆ	เช่น	กิจกรรมส่งเสริมสิทธ ิ
ของผูม้คีวามหลากหลายทางเพศการสรา้งสงัคมท่ีเปดิกว้าง	จะไมส่ามารถ
ประสบความส�าเร็จได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มคนเหล่านั้น	 
และการด�าเนินการใดๆ	 โดยไม่เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ 
ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง	อาจก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี	การเพิกเฉยต่อ 
ความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างรุนแรง 
กับธรุกิจและผูม้สีว่นได้เสยี	เพราะชุมชนและตัวบุคคลอาจถูกละเมดิสิทธ	ิ
ในขณะท่ีธุรกิจอาจถูกบั่นทอนภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น	เพื่อเป็น 
การหลีกเล่ียงสถานการณ์ดังกล่าว	ธุรกิจจึงควรต้องก�าหนดให้มีช่องทาง 
การสื่อสารท่ีชัดเจนและเชื่อถือได้กับผูม้สี่วนได้เสียต่างๆ

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนกัว่า	ผูม้สี่วนได้เสียอาจจะเปน็พันธมติร
ส�าคัญท่ีช่วยขยายขอบเขตการขับเคล่ือนประเด็นสิทธิมนุษยชนได้ 
เป็นอย่างดี	ในการเดินหน้าประสานความร่วมมือกับพันธมิตรเหล่านี้ 
เป็นหนึ่งเดียว	จะท�าให้เราไปถึงจุดมุ่งหมายได้เร็วกว่าการด�าเนินการ 
เพียงล�าพัง	 เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงได้เลือกด�าเนินโครงการบางส่วน 
โดยประสานความรว่มมอืกับผูม้ส่ีวนได้เสียท้ังในและนอกประเทศ	ซึ่งเรา

เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนส�าคัญในการสร้างแนวคิดเก่ียวกับการให้
ความเคารพสิทธมินษุยชนตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมนั้นๆ

ส่วนที่ 3 : การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ก�รมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย



รายงานสิทธิมนุษยชน เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2564 3332

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 
– Business Commission to Tackle Inequality (BCTI)

	 องค์กรพันธมิตรของเครือเจริญโภคภัณฑ์ท่ีด�าเนินการสนับสนุน 
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเข้มแข็ง	 ได้แก่	 สภาธุรกิจโลกเพื่อ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน	หรือ	World	Business	Council	for	Sustainable	
Development	(WBCSD)	ซึ่งเป็นองค์กรท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของ 
บริษัทขนาดใหญ่กว่า	200	แห่งท่ัวโลก	มีวัตถุประสงค์ในการสร้างพื้นท่ี
ปรึกษาหารือ	การเรียนรู้	และการประสานงานระหว่างกัน	เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ	ขับเคล่ือนให้
ภาคธุรกิจร่วมลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือสุทธิเป็นศูนย์	
และสร้างสังคมท่ีเสมอภาคส�าหรับทุกคนในอนาคต	WBCSD	คาดหวังว่า
ความร่วมมือระหว่างสมาชิกท่ีเป็นองค์กรธุรกิจชั้นน�าของโลก	จะก่อให้
เกิดการเปล่ียนแปลงในระบบเศรษฐกิจถึง	6	มติิ	ได้แก่	(1)	ระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน	(2)	เมืองและการคมนาคม	(3)	พลังงาน	(4)	อาหาร	ท่ีดิน	 
และน�า	(5)	ประชากร	และ	(6)	การประเมินต้นทุนรอบด้าน	ซึ่งหมาย 
รวมถึงต้นทุนทางสังคมและธรรมชาติ

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์ไม่เพียงแต่จะเป็นสมาชิกของ	WBCSD	เท่านั้น	
แต่ยงัเปน็สว่นหนึง่ของความริเริม่ต่างๆ	ในระดับมหภาคของ	WBCSD		ด้วย	 
หนึ่งในความริเร่ิมนั้น	ได้แก่	การมีส่วนร่วมในคณะกรรมาธิการธุรกิจ 
เพื่อขจัดปญัหาความเหล่ือมล�า	หรอื	Business	Commission	for	Tackling	
Inequality	(BCTI)	โดยมีประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร	
เครือเจริญโภคภัณฑ์	 เป็นกรรมาธิการใน	BCTI	 เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
ได้ด�าเนนิงานรว่มกับ	BCTI	ในการจัดท�ารายงานน�ารอ่ง	(Flagship	Report)	
ท่ีอธิบายให้เห็นว่าถึงเหตุผลว่า	เพราะเหตุใดธุรกิจจึงควรแก้ไขปัญหา 
ความไมเ่ท่าเทียม	และควรมกีารด�าเนนิการอย่างไร	เครือเจริญโภคภัณฑ์
มีผู้แทนในคณะท�างานหลายคณะ	 ท่ีศึกษาประเด็นปัญหาเก่ียวกับ 
สิทธมินษุยชน	งานแหง่อนาคต	การไมเ่ลือกปฏิบัติ	ความเสมอภาค	และ
การอยู่ร่วมกัน	รวมถึงการขยายการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการท่ีจ�าเปน็
สู่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส	ในเวทีหารือหัวข้อต่างๆ	นี้	เครือฯ	ได้รับประโยชน ์
จากการร่วมแลกเปล่ียนความคิดกับองค์กรต่างๆ	ท้ังหน่วยงานท่ีไม่ใช่
หน่วยงานของรัฐ	เช่น	วายเอ็มซีเอ	องค์การแรงงานระหว่างประเทศ	 
สมาพันธ์สหภาพแรงงานสากล	บริษัทช้ันน�าต่างๆ	เช่น	เนสท์เล่	และ 
ยูนลีิเวอร	์และบรษัิทท่ีปรกึษาในระดับนานาชาติ	เช่น	McKinsey	และ	Shift	

	 ผลของการด�าเนนิการดังกล่าว	ปรากฏอยู่ในรายงานน�ารอ่งของ	BCTI	
ซึ่งมีเนื้อหาเก่ียวกับการผลักดันให้เกิดการปฏิบัติจริงและคู่มือส�าหรับ 
บริษัทต่างๆ	ท่ีประสงค์จะน�าแนวคิดท่ีจะท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงไป
ปรับใช้	รายงานดังกล่าวจะใช้ข้อมูลท่ีได้จากมุมมองของคณะท�างาน 
แต่ละคณะ	รวบรวมความรู้ความเชี่ยวชาญของผูน้�าทางธุรกิจ	ค�าแนะน�า
เชงิวิชาการจากท่ีปรึกษา	และประสบการณ์จากการลงมอืปฏิบติังานของ
นักรณรงค์ภาคประชาสังคมและองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร	ซึ่งเมื่อผนึก
ก�าลังเข้าด้วยกันแล้ว	จะสามารถน�าไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีแท้จริงได้	

เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำ�ของไทย
ที่ร่วมขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชน
สำ�หรับทุกคน เร�ได้ร่วมกันสนับสนุน
และเป็นกระบอกเสียงให้องค์กรธุรกิจทั่วโลก
ที่ต้องก�รนำ�ประเด็นสิทธิมนุษยชนเข้�ม�
เป็นเส�สำ�คัญของก�รพัฒน� ต�มเป้�หม�ย
ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน (SDGs) และส่งเสริม
คว�มเจริญร่วมกัน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ถือเป็นหัวเรือหลัก
ในการสนับสนุนภาคเอกชนให้ดำาเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
และเป้าหมายสหประชาชาติ โดยมุ่งเน้น
การสร้างภาคีความร่วมมือและการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อผลักดันเป้าหมาย 
สหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(UN Sustainable Development Goals)
สู่สังคมในวงกว้าง 

น�งส�ว ธันยพร กริชติท�ย�วุธ 
ผู้อำานวยการสมาคมเครือข่ายโกลบอล
คอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT)

เจมส์ กอม
ผู้อำานวยการโครงการ Equity Action 
และคณะกรรมการบริหาร WBCSD

สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย 
– สถาบันธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

	 เครือข่ายระหว่างประเทศและเครือข่ายในท้องถ่ินมีความส�าคัญ 
ไม่แพ้กัน	 การท�างานระหว่างประเทศเปิดโอกาสให้ธุรกิจได้เข้าถึง 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากหลากหลายแหล่ง	และก่อให้เกิด
ความรว่มมอืจากหนว่ยธรุกิจท่ัวโลก	ในขณะเดียวกัน	ผลสัมฤทธิจ์ะไมเ่กิด
ขึ้นหากไมม่คีวามรว่มมอืในระดับภมูภิาคและท้องถ่ิน	โดยเฉพาะอยา่งยิง่	
ความร่วมมือในเชิงรุกระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย	ภาคธุรกิจ	 
และภาคประชาสังคม	จะหลอมรวมให้เกิดการริเริ่มและโครงการต่างๆ	 
ท่ีเปน็รูปธรรม	ซึ่งจะช่วยผลักดันใหเ้กิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

	 เครือเจรญิโภคภัณฑ์เปน็กลุม่ธรุกิจขา้มชาติท่ีสง่มอบสนิค้าและบรกิาร
สูต่ลาดนานาประเทศ	ซึ่งในแต่ท้องท่ีมกีฎระเบยีบและขอ้กังวลท่ีแตกต่าง
กันไป	 การเรียนรู้จากกิจการข้ามชาติและองค์กรระหว่างประเทศ 
ช่วยให้เครือเจริญโภคภัณฑ์กลายเป็นบริษัทช้ันน�าของประเทศไทย 
ท่ีมีศักยภาพในการสนับสนุนและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 โดยการ 
น�ากระบวนการตรวจสอบรอบด้านในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน	 
(Human	Rights	Due	Diligence	หรอื	HRDD)	ไปตรวจสอบกระบวนการ
ท�างานและการบริหารจัดการความเสี่ยงของเครือเจริญโภคภัณฑ์	 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังตระหนักเป็นอย่างดีด้วยว่า	คู่ค้าและพันธมิตร 
ทางธุรกิจของเราอาจประสบปญัหาและอุปสรรคจากความยุง่ยากซบัซอ้น
ของกระบวนการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธมินษุยชนรวมถึงการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานสากลต่างๆ	 หากเครือเจริญโภคภัณฑ์ด�าเนินการ 
ด้านสิทธิมนุษยชนโดยไม่ค�านึงถึงความสอดคล้องกับคู่ค้าและพันธมิตร	
ย่อมไม่สามารถรับมือกับความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงเข้าร่วมเป็นสมาชิกท่ีมีบทบาทในเชิงรุกของ
สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย	(Global	Compact	
Network	Thailand	หรือ	GCNT)	ท่ีช่วยสนบัสนนุการก่อต้ังสถาบันธุรกิจ
กับสิทธมินษุยชน	(Business	and	Human	Rights	Academy	หรือ	BHR	
Academy)	โดยรว่มมอืกับธรุกิจและองค์กรต่างๆ	ท้ังในและนอกประเทศ	
สถาบนัฯ	มวัีตถุประสงค์ในการฝกึอบรมธรุกิจท่ีมคีวามสนใจในกระบวนการ
ตรวจสอบรอบด้านในประเด็นด้านสทิธมินษุยชน	ท�าใหธุ้รกิจเหน็ภาพว่า
เพราะเหตุใดประเด็นด้านสิทธมินษุยชนจึงมคีวามส�าคัญ	และเสนอแนะ
หนทางท่ีจะน�ากระบวนการตรวจสอบรอบด้านในประเด็นสทิธมินษุยชน
ไปปรับใช้ในกิจการของแต่ละองค์กร	โดยพิจารณาถึงความจ�าเป็นและ

บริบทของท้องถ่ิน	การเข้าร่วมหลักสูตรของสถาบันฯ		นอกจากจะช่วย
เพิ่มพูนองค์ความรู้ท่ีจ�าเป็นเก่ียวกับกระบวนการตรวจสอบรอบด้านใน
ประเด็นด้านสทิธมินษุยชนแล้ว	ผูเ้ขา้รว่มหลักสูตรจะได้รบัฟังประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญท่ีสมาชิกของสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก 
แหง่ประเทศไทยได้สัง่สมมาเปน็ระยะเวลานาน	เปดิโอกาสใหม้กีารเรยีนรู้ 
เชิงปฏิบัติ	 และการแลกเปล่ียนความรู้แบบ	 peer-to-peer	 ซึ่งเป็น 
กระบวนการส�าคัญท่ีจะถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับแนวปฏิบัติสากล 
และกฎระเบียบภายในประเทศท่ีจ�าเป็นต้องทราบในการตรวจสอบ 
รอบด้านในประเด็นด้านสิทธมินษุยชน

ส่วนที่ 3 : การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย



รายงานสิทธิมนุษยชน เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2564 3534

	 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ	(UNDP)	เป็นหน่วยงานหลัก 
ของสหประชาชาติท่ีด�าเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาระหว่างประเทศ	 
เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมุ่งหน้าขจัดการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม 
ในท่ัวทุกมุมโลก	เครือเจริญโภคภัณฑ์มีวิสัยทัศน์ท่ีสอดคล้องกับ	UNDP	
อย่างชัดเจน	โดยยึดมั่นในหลัก	“สามประโยชน์”	และประกอบธุรกิจ 
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเท่าเทียมในทุกประเทศและชุมชนท่ีเรา 
มีธุรกิจอยู่	 เราเชื่อว่าการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรธุรกิจ 
ภายในเครือเจริญโภคภัณฑ์	จะน�าไปสู่การเพิ่มพูนประโยชน์สาธารณะ 
ใหแ้ก่สังคมท่ีเราอยู่ได้อย่างยั่งยืน

	 ในปีท่ีผ่านมา	 เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ด�าเนินงานอย่างใกล้ชิด 
กับ	 UNDP	 ในประเด็นเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มผู้มีความ 
หลากหลายทางเพศ	การสนบัสนนุความหลากหลาย	ความเสมอภาค	และ
การอยู่ร่วมกันในสถานท่ีท�างาน

	 ในหลักสูตรฝกึอบรมเก่ียวกับธุรกิจและสิทธขิองกลุ่มผูม้คีวามหลาก
หลายทางเพศใหกั้บบุคลากรของเครือเจริญโภคภัณฑ์	เราได้เชิญ	UNDP	
ซึ่งเป็นหุ้นส่วนท่ีส�าคัญและผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมโครงการ	เพ่ือปลูกฝัง
การมีส่วนร่วมและการอยู่ร่วมกันของบุคลากรในกิจการของเรา	 
UNDP	 เป็นหน่วยงานท่ีมีมุมมองและประสบการณ์ยาวนานใน 
การด�าเนินการเก่ียวกับประเด็นดังกล่าว	 เราเชื่ อว่าการสนับสนุน 
ของ	 UNDP	 จะเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคล่ือนโครงการเก่ียวกับ 
ความหลากหลาย	ความเสมอภาค	และการอยู่ร่วมกันภายในกลุ่มธุรกิจ
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี	นอกจากนี้	ภารกิจต่างๆ	ของ	 
UNDP	 จะช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่พนักงานของเราเก่ียวกับ 
มาตรฐานสากลและแนวปฏิบั ติ ท่ี ดี ท่ีสุดของธุรกิจและสิทธิของ 
กลุ่มผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ

	 UNDP	 ยังมีบทบาทส�าคัญท่ีท�าให้เกิดความเชื่ อมโยงระหว่าง 
เครือเจริญโภคภัณฑ์กับผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ	ผ่านกิจกรรมต่างๆ	 เช่น	 
การเสวนาโต๊ะกลมในประเด็นท่ีเก่ียวกับกลุม่ผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ	
และความหลากหลาย	 ความเสมอภาค	 และการอยู่ร่วมกัน	 เครือ 
เจริญโภคภัณฑ์ยินดีท่ีได้มีโอกาสเสวนาและรับฟังความคิดเห็นของ 
กลุ่มบุคคลต่างๆ	ท่ีเป็นผู้เล่นในตลาดของประเทศไทย	องค์กรระหว่าง
ประเทศท่ีเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ	หน่วยงาน
ของรัฐ	 และหน่วยงานอ่ืนๆ	 อีกมากมาย	 ในการด�าเนินงานดังกล่าว	 
เครือเจริญโภคภัณฑ์สามารถแบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับความคืบหน้าและ
ท�าการปรึกษาหารือเก่ียวกับความท้าทายและอุปสรรคต่างๆ	ท่ีเกิดข้ึน
ภายในธุรกิจของเรา	กิจกรรมเสวนาโต๊ะกลมยังช่วยก�าหนดความชัดเจน 
ของบทบาทและความรับผิดชอบต่างๆ	 ในการด�าเนินการเก่ียวกับ 
สิทธิมนุษยชน	 ให้น�าไปสู่การประสานความร่วมมือในอีกระดับ 
ท่ีมปีระสิทธภิาพและก่อใหเ้กิดผลสัมฤทธิใ์นวงกว้าง

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) 
– การเสวนาโต๊ะกลมเกี่ยวกับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTI)

การขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชน
จำาเป็นต้องผลักดันร่วมกันจากทุกภาคส่วน 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ถือเป็นหนึ่งในองค์กร
ต้นเเบบที่มุ่งมั่นนำาหลักสิทธิมนุษยชน
มาบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบ
ธุรกิจอย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่คุณค่า

น�งส�วนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ 
ผู้อำานวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

กระทรวงยุติธรรม

	 กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักของรัฐบาลไทยท่ีมีภารกิจ 
และหน้าท่ีในการธ�ารงไว้ซ่ึงความศักด์ิสิทธิ์ในการบังคับใช้บทบัญญัติ 
แห่งกฎหมาย	 อันเป็นส่วนส�าคัญในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ของประชาชนและบุคคลท่ีไม่ได้มีถ่ินท่ีอยู่แต่ท�างานในประเทศไทย	 
เครือเจริญโภคภัณฑ์เชื่อว่า	การมสี่วนร่วมและการประสานความร่วมมอื
กับกระทรวงยุติธรรมจะก่อให้เกิดโครงการท่ีเป็นประโยชน์และช่วยให ้
เราบรรลุมุ่งหมายเดียวกันในการปกป้องและสนับสนุนสิทธมินุษยชนใน
ประเทศ

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ร่วมมือและท�างานกับกระทรวงยุติธรรม 
ในหลายโครงการ	 รวมถึงการจัดต้ังสถาบันธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้กับกลุ่มธุรกิจในท้องถ่ินท่ีต้องด�าเนิน
กระบวนการตรวจสอบรอบด้านในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน	 
โดยกระทรวงยุติธรรมใหก้ารสนบัสนนุและแบง่ปนัความรู้ความเชีย่วชาญ
ทางด้านกฏหมายให้แก่โครงการจัดต้ังสถาบันนี้	 กระทรวงยุติธรรม 
สามารถให้ค�าอธิบายเก่ียวกับความส�าคัญของการตรวจสอบประเด็น 
ด้านสิทธิมนุษยชน	 ไม่ ว่าจะเป็นในด้านจริยธรรมและกฎหมาย	 
นอกจากนี้	สถาบันฯ	ยังเปิดให้มีเวทีท่ีกระทรวงยุติธรรมสามารถรับฟัง
ความคิดเห็นและแนวคิดต่างๆ	จากภาคเอกชน	ท�าให้เกิดการเรียนรู ้
ร่วมกันของทุกฝ่าย	และกระทรวงยุติธรรมยังให้ข้อมูลและบริบทของ 
การตรวจสอบรอบด้านในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน	ท่ีสอดประสาน 
กับโครงสร้างกฎหมายและวัฒนธรรมการปกครองของประเทศไทย	 
ซึ่งเป็นส่ิงท่ีมีค่ายิ่งส�าหรับภาคธุรกิจท่ีจะน�าไปปรับใช้ในกระบวนการ 
ตรวจสอบรอบด้านในประเด็นด้านสิทธมินุษยชนในการประกอบกิจการ
ของบริษัทเอง

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังได้น�าความเชี่ยวชาญของกระทรวงยุติธรรม
ในส่วนท่ีเก่ียวกับกฎหมายสิทธมินษุยชนไปบรรจุไว้ในหลักสูตรฝกึอบรม
เรื่องธุรกิจและสิทธขิองกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ	โดยกระทรวง
ยุติธรรมได้ใหค้วามอนเุคราะหวิ์ทยากรผูเ้ช่ียวชาญท่ีมาใหค้วามรูเ้ก่ียวกับ
กฎหมายท่ีบังคับใช้อยูใ่นปจัจุบนั	ว่าด้วยเร่ืองการต่อต้านการเลือกปฏิบติั
และการล่วงละเมิดสิทธิของกลุ่มคนผู้มีความหลากหลายทางเพศและ 
กลุ่มบุคคลอ่ืนๆ	และได้ชว่ยอธบิายถึงพฤติกรรมต่างๆ	ท่ีไมเ่หมาะสมในท่ี
ท�างาน	ซึ่งไมค่วรเปดิโอกาสใหม้กีารกระท�าเช่นนั้นได้	กระทรวงยุติธรรม
ยังได้เข้าร่วมการเสวนาหารือเก่ียวกับกรอบนโยบายและการปรับใช ้
ขอ้เสนอแนะต่างๆ	ท�าใหบุ้คลากรของเราเกิดการเรยีนรูอ้ยา่งมนียัส�าคัญ

ส่วนที่ 3 : การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
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ความปลอดภัย
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิตัล

และข้อมูลส่วนบุคคล

รายงานสิทธิมนุษยชน เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2564 3736

	 พนักงานเป็นผู้มีส่วนได้เสียท่ีส�าคัญ	 เนื่องจากเป็นบุคคลท่ีอาจ 
ได้รับผลกระทบด้านสิทธมินุษยชนของตนเอง	และเป็นผู้มีหน้าท่ีบริหาร
จัดการประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนด้วย	 เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ 
ตระหนกัถึงบทบาทท่ีส�าคัญของพนกังานอันเปน็รากฐานของการผลักดัน
เรื่องสิทธมินษุยชน	จึงได้เข้าไปมส่ีวนในโครงการต่างๆ	เพื่อท�าใหพ้นกังาน	
รวมถึงแรงงานข้ามชาติท่ีท�างานให้กับกิจการของเรา	รู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของกิจการและสร้างบรรยากาศความปลอดภัยในสถานท่ีท�างาน

	 การประกาศนโยบายป้องกันการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด	
นโยบายความหลากหลาย	ความเสมอภาค	และการอยูร่่วมกัน	และนโยบาย
การจ้างงานแรงงานข้ามชาติ	เปน็รากฐานส�าคัญของเครอืเจรญิโภคภัณฑ์
ท่ีจะสนบัสนนุความพยายามในการคุม้ครองสิทธมินษุยชนใหกั้บพนกังาน
และลกูจ้างของเรา	โดยสว่นหนึง่ของความพยายามของเครอืเจรญิโภคภัณฑ์		
ได้แก่	การปลูกฝังความเคารพในสิทธิมนุษยชนในวัฒนธรรมองค์กร	 
การจัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมและทรัพยากรท่ีจ�าเป็นในการเรียนรู	้ 
รวมไปถึงการรบัฟังความคิดเหน็ของพนกังานและลูกจ้างเพื่อน�าไปปรับปรุง
การด�าเนินกิจการให้เกิดความสมดุลตามความต้องการของกลุ่มบุคคล
ต่างๆ	 เช่น	 การจัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรม	 เรื่ องธุรกิจและสิทธิของ 
กลุ่มผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ	ได้ช่วยใหเ้กิดความตระหนกัรู้เก่ียวกับ
ความส�าคัญของการเคารพสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ	 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	การปฏิบัติต่อลูกจ้างหรือผู้สมัครงานอย่างเท่าเทียม
ในเครือเจริญโภคภัณฑ์

	 แรงงานข้ามชาติถือเป็นกลุ่มท่ีมีความส�าคัญ	เพราะโดยมากแล้ว 
กลุ่มคนเหล่านีต้้องเผชญิกับความเสีย่งด้านสทิธมินษุยชนมากเปน็พเิศษ		
เนื่องด้วยสถานะและบริบททางเศรษฐกิจและสังคมและโอกาสท่ีจ�ากัด	 
ดังจะเห็นได้จากกรณีท่ีมีการจ้างงานอย่างไม่เป็นธรรม	มีการบีบบังคับ 
ใหแ้รงงานข้ามชาติท�าสญัญาท่ีเปน็ไปในทางท่ีเสยีเปรยีบ	หรอืการบงัคับ
ใช้แรงงานเพ่ือแลกกับการใช้หนี้	นโยบายการจ้างงานแรงงานข้ามชาติ
ของเครอืเจรญิโภคภัณฑ์	ใช้หลักการ	“นายจ้างเปน็ผูรั้บผดิชอบค่าใช้จ่าย
ในการจัดหางาน	และการจ้างงาน”	ซึ่งมีวัตถุประสงค์เป็นการป้องกัน
พฤติกรรมการจัดหางานท่ีไม่ เป็นธรรมในห่วงโซ่คุณค่าของเรา	 
โดยหลักการดังกล่าวยึดโยงกับหลักการดักกา	 เพื่อการย้ายถ่ินอย่าง 
มีศักด์ิศรี	 (Dhaka	 Principles	 for	Migration	with	Dignity)	 ของ
สหประชาชาติ	 ดังนั้น	 เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
ในการออกค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการจ้างแรงงานข้ามชาติ

เครือเจริญโภคภัณฑ์

ตลอดหนึ่งศตวรรษของเครือเจริญโภคภัณฑ์
ที่ดำ�เนินธุรกิจใน 21 ประเทศและเขตเศรษฐกิจ
ทั่วโลก ทรัพย�กรบุคคล ที่ถือเป็นร�กฐ�น
และหัวใจสำ�คัญในก�รขับเคลื่อนธุรกิจ 
และหลักสิทธิมนุษยชนคือแก่นแท ้
ในก�รทำ�ธุรกิจอย่�งยั่งยืน เครือฯ จึงเค�รพ
คว�มหล�ยหล�ยและสร้�งสภ�พแวดล้อม
ก�รอยู่ร่วมกันที่ดีอย่�งเป็นรูปธรรม
เพื่อนำ�ไปสู่ผลก�รดำ�เนินง�นที่มี 
ประสิทธิภ�พสูงสุด 

น�งส�วพิมลรัตน์ รีพัฒน�วิจิตรกุล 
ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์



รายงานสิทธิมนุษยชน เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2564 3938

คว�มปลอดภัยในก�รใช้เทคโนโลยีดิจิตัล
และข้อมูลส่วนบุคคล

ส่วนที่ 4 : ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลและข้อมูลส่วนบุคคล

	 เมื่อผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19	 เข้าสู่ยุค	New	Normal	การใช้ชีวิต 
และการท�างานของเราต้องอาศัยเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิตัลใหม่ๆ	
จ�านวนมาก	 เช่น	 การประชุมวิดีโอทางไกล	 (Video	 Conference)	 
การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล	และแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลสออนไลน์ 
ท่ีให้บริการซ้ือขายสินค้าออนไลน์และให้บริการทางการเงินในรูปแบบ 
ดิจิตัล	เป็นต้น	เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักถึงความเป็นไปได้ท่ีจะเกิด
การเปล่ียนแปลงในโลกดิจิตัลครั้งใหญ่	 จึงได้ท�าการพัฒนาและน�า
กระบวนการแก้ไขปัญหาในรูปแบบดิจิตัลและแพลตฟอร์มต่างๆ	มาใช	้
เพื่ อให้เกิดผลิตภัณฑ์และการให้บริการท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกค้าของเรา	 
สนับสนุนชุมชนในพื้นท่ีต่างๆ	ท่ีบริษัทด�าเนินธุรกิจอยู่	และเพื่อให้คู่ค้า
ของเราสามารถด�าเนินกิจการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	อย่างไรก็ตาม	 
การเปดิรับโอกาสใหม่ๆ 	ก็ย่อมมคีวามท้าทายและความเสี่ยงเสมอ

	 กลุ่มผู้บริโภคและหน่วยงานของรัฐต่างก็มีข้อกังวลหลากหลาย 
ประการเ ก่ียวกับความเสี่ยง ท่ีมาพร้อมกับการใช้เทคโนโลยีใน 
ชีวิตประจ�าวัน	จากการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนล่าสุด 
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์	พบว่า	 ความเสี่ยงส�าคัญเกิดขึ้นกับข้อมูล 
ส่วนบุคคลและมักส่งผลกระทบในวงกว้าง	นอกจากนี้	กฎหมายและ 
ระเบียบใหม่ๆ	เช่น	กฎหมายท่ีว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลโดยท่ัวไปของ 
สหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป	(The	General	Data	Protection	
Regulation	หรอื	GDPR)	รวมถึงพระราชบญัญติัคุม้ครองข้อมลูสว่นบุคคล	
พ.ศ.	2562	ของประเทศไทย	(PDPA)	ส่งสัญญาณจากภาคประชาสังคม
ว่าสาธารณชนจะไม่ยอมรับการปฏิบัติใดๆ	 ท่ีขาดตกบกพร่องและ 
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเรื่องความปลอดภัย	การหาประโยชน์จากการ 
ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล	 และการพยายามรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
โดยมชิอบด้วยกฏหมาย

	 ในบริบทดังกล่าว	เครือเจริญโภคภัณฑ์ซ่ึงมีนโยบายในการบ่มเพาะ
ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในทุกมิติของการท�าธุรกิจ	ได้ตระหนักถึง
ความส�าคัญของความปลอดภัยในการใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ตัลและ 
ข้อมูลส่วนบุคคล	 ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของบรรดาลูกค้าท่ีใช้ผลิตภัณฑ์ 
ด้านเทคโนโลยีของเรา	หรือพนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจท่ีใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของเครือเจริญโภคภัณฑ์	 การใช้ประโยชน์ 

ก่อตัง้ Cybersecurity Center of Excellence 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ และด้านการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล

	 เนื่ องจากความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเป็น 
ส่วนส�าคัญของสิทธิมนุษยชน	ในปี	2564	เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ก่อต้ัง	
Cybersecurity	Center	of	Excellence	ท่ีมภีารกิจหลักในการเปล่ียนผา่น
การด�าเนินกิจการของเครือเจริญโภคภัณฑ์แบบด้ังเดิมให้อยู่รูปแบบ 
ดิจิตัลอยา่งปลอดภัย	ในปท่ีีผา่นมา	Cybersecurity	Center	of	Excellence	
ได้ก่อต้ังหน่วยรักษาความปลอดภัยแบบรวมศูนย์	โดยการรวบรวมการ
ด�าเนนิงานเก่ียวกับการรกัษาความปลอดภัยในโลกไซเบอรจ์ากแหล่งต่างๆ	
ในกิจการของเครอืเจรญิโภคภัณฑ์ใหม้าอยูภ่ายใต้การบรหิารจัดการเดียวกัน	
ณ	Cybersecurity	Center	of	Excellence	ดังกล่าว	ซึ่งเปน็การลดต้นทุน
และเป็นช่องทางให้หน่วยธุรกิจต่างๆ	สามารถแบ่งปันประสบการณ์ 
และองค์ความรู้ร่วมกันได้	 ท้ังนี้ 	 เครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุน 
ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 โดยการก�าหนดตัวชี้วัดในการรักษา 
ความปลอดภัยท่ีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศต้องท�าให้สัมฤทธิ์ผล	 
นอกจากนี้	Cybersecurity	Center	of	Excellence	ยังได้ประกาศใช้ 
นโยบายหลัก	2	ประการท่ีเก่ียวกับการรกัษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร	์
ได้แก่	นโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ	ในการบริหารจัดการข้อมูล	และ
นโยบายและแนวปฏิบติัต่างๆ	ในการคุ้มครองขอ้มลูสว่นบุคคล	ซ่ึงอ้างอิง
ตามมาตรฐานและการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดของสากล	 ซ่ึงรวมถึง	PCI	DSS	
ISO27001	และ	NIST

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ประกาศใช้นโยบายหลัก	2	ประการ	ท่ีเก่ียว
กับการรักษาความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลและข้อมูลส่วน
บุคคล	 ได้แก่	นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการข้อมูล

สารสนเทศ	และนโยบายและแนวปฏิบัติ
ด้านการคุม้ครองข้อมลูสว่นบุคคล	ซึง่นโยบายท้ัง	2	ประการดังกล่าว	อ้างอิง
กรอบการปฎิบัติท่ีประกอบไปด้วย	5	ขั้นตอน	ได้แก่	การระบุความเสี่ยง	
การคุม้ครองขอ้มลู	การตรวจสอบ	การตอบสนอง	และการกอบกูส้ถานการณ์	
ขั้นตอนแรกเปน็การประเมนิความเสีย่งเพื่อระบุขอ้มลูท่ีมคีวามส�าคัญสงู	
ซ่ึงจะต้องได้รับการคุ้มครองในทุกกรณี	ไม่ว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าใด	
และต้องมีการด�าเนินการเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องท่ีเกิด 

จากเทคโนโลยีดิจิตัลในชีวิตประจ�าวันและการท�างานท่ีขยายตัวอย่าง 
ไม่หยุดย้ัง	น�าไปสู่ความเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึนเป็นเงาตามตัว	ความเส่ียงเหล่านี้
รวมถึงการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล	การน�าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช ้
ในทางมิชอบ	 การใช้กลโกงฉ้อฉลผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน	์ 
การลวงขอข้อมูลผ่านอีเมลต่างๆ	และภัยอันตรายอ่ืนๆ	 อีกมากมาย	 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้พยายามบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าวโดยจัดให ้
มีการฝึกอบรมและให้ความรู้	ก�าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย	 
สร้างแนวปฏิบัติภายในองค์กรเมื่อต้องมีการใช้เทคโนโลยี	และก�าหนด
กระบวนการปฏิบติังานท่ีดีท่ีสุด	(Best	Practices)	ส�าหรบัฝา่ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ	(IT)	

	 ด้วยเครือเจริญโภคภัณฑ์มีความรับผิดชอบท่ีจะต้องรักษา 
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและพนักงาน	 จึงได้ 
ด�าเนนิการตามขั้นตอนดังต่อไปนี	้เพื่อใหบ้รรลุความมุง่หมายดังกล่าว

จากระบบทางกายภาพ	ระบบดิจิตัล	หรือระบบบริหารจัดการใดๆ	ก็ตาม	 
ท่ีอาจท�าใหข้้อมลูตกอยูใ่นภาวะเสีย่ง	ขัน้ตอนท่ี	2	เปน็การก�าหนดมาตรการ
รักษาความปลอดภัยเพ่ือป้องกันการเจาะหรือเข้าถึงข้อมูล	ไม่ว่าจะโดย
การบังคับให้ผ่านมาตรการรักษาความปลอดภัยก่อนเข้าสู่ระบบ	 
การออกแบบระบบรักษาความปลอดภัย	หรือการฝึกอบรม	ขั้นตอนท่ี	3	
เป็นการตรวจสอบท่ีครอบคลุมถึงกลไกต่างๆ	 ท่ีจะท�าพบการรั่วไหล	 
การเจาะข้อมูล	หรือความเส่ียงอ่ืนใดท่ีเกิดข้ึนกับข้อมูล	โดยกระท�าผ่าน
การก�ากับดแูลในด้านความปลอดภัย	และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือตรวจสอบ
อย่างต่อเนื่อง	 ท้ังนี้	 หากเกิดประเด็นปัญหาใดๆ	 ขึ้น	 ให้ด�าเนินการ 
ตามข้ันตอนท่ี	4	และ	5	 (การตอบสนองและการกอบกู้สถานการณ์)	 
โดยใช้กระบวนการกู้คืนข้อมูลในภาวะวิกฤตและการบริหารจัดการ 
เพ่ือให้สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด	เมื่อแก้ไขประเด็น
ปญัหาดังกล่าวแล้ว	ใหด้�าเนนิการตามขัน้ตอนท้ัง	5	ขัน้ตอนซ�าอีกครัง้หนึง่	
เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูลปลอดภัยและยังคงคุณสมบัติความเป็นข้อมูล 
ส่วนบุคคลเอาไว้

นโยบายในการบริหารจัดการข้อมูลมุ่งเน้นท่ีจะเก็บรักษาความลับของ
ขอ้มลูทางธุรกิจ	โดยไมเ่ปดิช่องใหม้กีารน�าขอ้มลูไปใช้โดยไมไ่ด้รับอนญุาต	
ซ่ึงกระบวนการดังกล่าวเริ่มต้นจากการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงของข้อมลู	โดยจ�ากัดสิทธขิองผูใ้ช้งานในการเข้าถึงระบบ	และ
ผู้ใช้งานจะสามารถใช้ข้อมูลได้เท่าท่ีได้รับมอบหมายให้ใช้งานตาม 
ความจ�าเป็นเท่านั้น	 เครื่องมือและระบบดิจิตัลจะต้องได้รับการดูแล 
และท�าใหเ้ปน็ปจัจุบนัตามมาตรฐานท่ีเหมาะสม	และถกูจัดเก็บใหเ้ปน็ไป
ตามมาตรฐานโดยผา่นการตรวจสอบภายในอยูเ่สมอ	เพ่ือเปน็การเฝา้ระวัง
ความเส่ียงใดๆ	 ท่ีอาจเกิดขึ้น	หรือความบกพร่องท่ีอาจเปิดช่องให้ม ี
การหาประโยชน์จากข้อมูลโดยมิชอบ	และนอกจากการเก็บรักษาข้อมูล
และการคุ้มครองข้อมูลแล้ว	นโยบายดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการใช้งาน
ข้อมูล	 ซึ่งพนักงานจะต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ	4	ประการ 
ของเมสัน	(Mason’s	Four	Ethical	Issues	of	the	Information	Age)	
ได้แก่	ความเปน็สว่นบุคคล	ความถกูต้องเท่ียงตรง	ความมสีทิธใินทรพัยสิ์น	
และความสามารถในการเข้าถึง	 (Privacy,	 Accuracy,	 Property,	 
Accessibility	หรือ	PAPA)	ซ่ึงข้อมูลท้ังหลายจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็น
ความลับและมคีวามถกูต้องเท่ียงตรงอยูเ่สมอ	นอกจากนี	้สทิธใินทรัพยส์นิ
ทางปัญญาจะต้องได้รับการคุ้มครองโดยจัดให้มีระดับการเข้าถึงข้อมูล 
ท่ีเหมาะสม	 เพื่ อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพและเปน็ไปตามหลักจรรยาบรรณ



5ACHIEVEMENTS
AND IMPROVEMENTS

ความส�าเร็จและการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

รายงานสิทธิมนุษยชน เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2564 4140

Framework

Identify
ระบุความเสี�ยง
• การบริหารจัดการทรัพย์สิน
• ระบุข้อมูลที�มีความเสี�ยงสูง
• ประเมินความเสี�ยงในโลกไซเบอร์

Recover
กอบกู้สถานการณ์

• การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในโลกไซเบอร์ (แผนการตอบสนอง)
• การสืบสวนข้อเท็จจริง

• การพัฒนาปรับปรุง
• การบริหารจัดการความต่อเนื�องของการดําเนินธุรกิจ

Protect
คุ้มครองข้อมูล
• ออกแบบระบบรักษาความปลอดภัย
• การเข้าระบบอย่างปลอดภัย
• การป�องกันความเสี�ยงในโลกไซเบอร์
• ความปลอดภัยของข้อมูล
• นโยบายและกระบวนการต่างๆ
• การรับรองมาตรฐาน
• การตระหนักรู้และการฝ�กอบรม

Respond
ตอบสนอง

• การติดตามการรักษา
ความปลอดภัยอย่างต่อเนื�อง

• การบริหารจัดการความเปราะบาง
• การใช้เทคโนโลยีตรวจสอบ

• การรับมือกับเหตุการณ์

Detect
ตรวจสอบ

• การสื�อสารในโลกไซเบอร์
• การทดสอบการกู้คืนข้อมูล

• การกู้คืนข้อมูลในภาวะวิกฤต
• การประกันภัยระบบดิจิทัล

	 นโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลถูกน�ามาใช้เพื่อท�าใหม้ั่นใจว่า
ขอ้มลูสว่นบุคคล	ไมว่่าจะเปน็ขอ้มลูท่ีได้จากพนกังาน	ลกูค้า	หรือพันธมติร
ทางธุรกิจอ่ืนๆ	จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ	และได้รับความคุ้มครอง
จากการน�าขอ้มลูไปใชโ้ดยมชิอบ	ท้ังนี	้บรษัิทได้ก�าหนดสว่นงานคุ้มครอง
ข้อมูล	และมอบหมายให้พนักงานมีอ�านาจและหน้าท่ีในการก�ากับดูแล
และตรวจสอบ	ใหค้�าปรึกษาแก่ผูบ้รหิารและพนกังานคนอ่ืนๆ	ในประเด็น
ท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลท่ีเหมาะสม	 
และชว่ยพัฒนาระบบคุ้มครองขอ้มลูต่างๆ	ท้ังนี	้บรษัิทใช้ความระมดัระวัง
อย่างมากในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล	เพ่ือให้มั่นใจว่า	ในการเก็บข้อมูล 
ดังกล่าว	ได้มีการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บ
ข้อมูลแล้ว	และจะไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเป็นการเลือกปฏิบัติ 
โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลเสียก่อน	 

นอกจากนี้	 บุคคลยังมีสิทธิเข้าถึงหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง	 
รวมถึงมสีทิธท่ีิจะได้รบัการเยยีวยาตามกระบวนการต่างๆ	ในกรณท่ีีบุคคล
ดังกล่าวเช่ือว่า	ขอ้มลูของตนถกูน�าไปใช้ในทางมชิอบไมว่่าโดยประการใด	
ท้ังนี	้บรษัิทได้พฒันาระบบทางกายภาพและระบบท่ีจะสนบัสนนุมาตรการ
รักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ	เพื่อลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน 
ในการน�าข้อมลูไปใช้โดยมชิอบหรอืการรั่วไหลของข้อมลู	และท้ายท่ีสดุนี	้
พนักงานจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจรายละเอียดของนโยบาย 
และแนวปฏิบัติต่างๆ	 และมีการปลูกฝังให้เกิดการตระหนักรู้ถึง 
ความส�าคัญของการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของ 
ข้อมลูในวัฒนธรรมองค์กร



Model Company for
the Promotion of Gender 
Equality in the Workplace

องค์กรเครือข่ายตัวอย่างด้านการส่งเสริม 

ความเท่าเทียมระหว่างเพศในสถานท่ีท�างาน	

S&P Global CSAEthisphere

UN Global Compact: LEAD

FTSE4Good

HR Asia Best
Company to Work

for in Asia 2021

CPF	Lotus’s	Makro,	เเละ	True	คว้ารางวัล	

ระดับสากล	“องค์กรดีเด่น 

ท่ีนา่ท�างานด้วยมากท่ีสุดในเอเชีย”

เครือเจริญโภคภัณฑ์ติด	Top	3

บริษัทยั่งยืนระดับโลก

ใน	“กลุ่มอุตสาหกรรม	Industrial

Conglomerates”

เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับเลือกใหเ้ปน็

บริษัทท่ีมจีริยธรรมมากท่ีสุดในโลก

หรือ	The	2021	World’s	Most	Ethical	

Companies	จาก	Ethisphere	เปน็ปท่ีี	2

เครือเจริญโภคภัณฑ์มสี่วนร่วม

ในการขับเคล่ือนประเด็นความยั่งยืน

ร่วมกับ		UNGC	ในฐานะระดับ	LEAD

TRUE	CP	ALL	และ	CPF

ได้รับการคัดเลือกใหเ้ปน็สมาชิก

ของดัชน	ีFTSE4Good	Emerging	Index

อย่างต่อเนื่อง

รายงานสิทธิมนุษยชน เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2564 4342

คว�มสำ�เร็จและก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง

ส่วนที่ 5 : ความส�าเร็จและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

Asia Sustainability
Reporting Awards 2021

Gold (Human Rights)

Thailand Corporate
Excellence Awards 2021

เครือซีพี	CPF	ได้รับรางวัลเหรียญทอง

จากงาน	Asia	Sustainability	Awards

ส�าหรับการรายงานความยั่งยืน

ด้านสิทธมินษุยชนดีท่ีสุด

เครือเจริญโภคภัณฑ์	CPF	และ	CP	ALL 
ได้รับการยกย่องในประเภท

Distinguished	Awards	ในสาขา 
ความเปน็เลิศ	ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สาขาความเปน็เลิศ	ด้านการตลาด 
และสาขาความเปน็เลิศในการบริหารจัดการ

โดยรวม	ตามล�าดับ

Dow Jones
Sustainability Indices

บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	

บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	และ 
บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จ�ากัด	(มหาชน)	
ได้รับการจัดอันดับและรับรองใหเ้ปน็สมาชิก	
Dow	Jones	Sustainability	Indices	ในกลุ่ม
อุตสาหกรรม	Telecommunication	Service,	

กลุ่มอุตสาหกรรม	Food	&	Staples	
Retailing	และกลุ่มอุตสาหกรรม 
Food	Products	ตามล�าดับ

รางวัลองคก์รตน้แบบด้านสิทธิมนุษยชน

CPF	และ	CPALL	ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธมินษุยชน	ประจ�าป	ี2564
จากกรมคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพ	กระทรวงยุติธรรม	



ส่วนที่ 6 : ก้าวต่อไปของเครือเจริญโภคภัณฑ์ 45รายงานสิทธิมนุษยชน เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2564 44

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์ภาคภูมิใจในความก้าวหน้าของการด�าเนินงานด้านสิทธมินุษยชนของเครือฯ	ในช่วงระยะเวลา	1	ปี	หลังจากท่ีได้จัดท�ารายงาน
สทิธมินษุยชนฉบบัท่ีผา่นมา	ซึง่รายงานสทิธมินษุยชนฉบบัดังกล่าวเปน็ฉบบัแรกท่ีจัดท�าขึน้โดยองค์กรธรุกิจเอกชนไทย	รายงานดังกล่าวถือเปน็บรรทัดฐาน
ในการปฏิบัติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ	รวมถึงคู่แข่งในตลาดอีกด้วย	ส่วนรายงานฉบับนี้มีความแตกต่างจากรายงาน 
ฉบบัท่ีแล้ว	เนื่องจากเครอืเจริญโภคภัณฑ์ได้รเิริม่การด�าเนนิงานในส่วนอ่ืนๆ	ซ่ึงเปน็เรื่องใหม	่เชน่	การรกัษาความปลอดภัยในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัล	และ
การคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล	ซึ่งเราหวังว่าจะเปน็ตัวอย่างท่ีดีใหแ้ก่ผูป้ระกอบการรายอ่ืน	และในปถัีดไป	เรายังคงมุง่มั่นท่ีจะขับเคล่ือนใหเ้กิดการพัฒนา
ไปข้างหนา้ในทุกๆ	ด้าน

การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมลำ้า

	 ประเด็นความเหล่ือมล�าเปน็ประเด็นส�าคัญในสงัคมปจัจุบนัท่ีต้องจัดการเปน็กรณีเรง่ด่วน	เครอืเจรญิโภคภัณฑ์มคีวามต้ังใจจรงิ
ท่ีจะใช้ความพยายามในการจัดการกับประเด็นดังกล่าว	แมว่้าปญัหาความเหล่ือมล�าจะปรากฏอยู่ท่ัวทุกมมุโลกและดูเหมอืนจะเปน็
เรื่องธรรมดาสามัญ	แต่สิ่งท่ีประจักษ์ชัดเมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจท่ัวโลก	คือ	ผลกระทบจากความเหล่ือมล�ากลับทวีความรุนแรง 
เปน็เท่าตัว	ในวันนี	้ผูค้นท่ีตกอยูใ่นสภาวะยากจนจะได้รับผลกระทบท่ีรุนแรงกว่ากลุม่อ่ืนๆ	หากไมม่กีารแก้ไขและการใชค้วามพยายาม
อย่างแท้จริงท่ีจะขจัดปัญหาความเหล่ือมล�าดังกล่าว	นี่จึงเป็นเหตุผลว่าท�าไมเครือเจริญโภคภัณฑ์จึงได้ตัดสินใจว่าจะผลักดัน 
นโยบายท่ีช่วยขจัดความเหล่ือมล�าในทุกลักษณะและทุกรูปแบบท่ีจะสามารถท�าได้ในทุกๆ	ปี
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การพิจารณาถึงความเส่ียงที่เกิดขึ้นต่อชุมชน
และตัวบุคคลในการตัดสินใจทางธุรกิจและ
วัฒนธรรมองค์กร

หน้าที่ที่มีต่อชุมชนการสานต่อความมุ่งมัน่ในการดำาเนินงานการร่วมมือกับพันธมิตร
ในการขจัดความเหลื่อมลำ้า

	 ธุรกิจท้ังหลายอาจเป็นดาบสองคมในระบบเศรษฐกิจ	เพราะธุรกิจ
อาจน�ามาซึ่งความเจรญิ	การเขา้ถึงสนิค้าและบริการท่ีจ�าเปน็	และโอกาส
ต่างๆ	ส�าหรับชุมชน	แต่หากการด�าเนินธุรกิจไม่ใส่ใจและไม่รับผิดชอบ 
ต่อสภาวะรอบตัวแล้ว	ธุรกิจก็อาจตัดโอกาสการเข้าถึงสิ่งเหล่านั้นได้ 
เช่นกัน	 	 การด�าเนินธุรกิจอาจท�าลายสภาพแวดล้อมท่ีชุมชนต้อง 
พึ่งพาอาศัย	ก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อตัวลูกจ้างและพนักงานจากการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีงานท่ีไม่ปลอดภัย	หรือการหาผลประโยชน์โดยมิชอบจาก 
ตัวบุคคลและทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่จะท�าให้ปัญหา
ความเหล่ือมล�าทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น	เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนัก
ถึงปญัหาดังกล่าว	จึงได้บรหิารจัดการความเส่ียงโดยใหค้วามสนใจในชุมชน	
ตัวบุคคล	และสิ่งแวดล้อม	ในการตัดสินใจทางธุรกิจทุกกระบวนการ	 
เพ่ือคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในทุกส่วนของธุรกิจ	รวมถึงการปฏิบัติงาน 
เพื่อขยายการตรวจสอบปญัหาเก่ียวกับสิทธมินษุยชนในท้ัง	21	ประเทศ
และเขตเศรษฐกิจ	ท่ีเรามกิีจการอยู่

	 ผลการวิจัยขององค์กรสมาพันธเ์กณฑ์มาตรฐานโลกแสดงให้เห็นว่า	
ปญัหาการละเมดิสทิธมินษุยชนส่งผลกระทบอย่างมนียัส�าคัญต่อประเทศ
ท่ีก�าลังพัฒนา

	 เมื่อหว่งโซ่อุปทานขยายไปท่ัวโลก	ครอบคลุมคู่ค้าและผูรั้บเหมาชว่ง
ในส่วนฐานของห่วงโซ่อุปทานจ�านวนมากและหลากหลาย	ความยุ่งยาก
ในการบังคับใช้นโยบายเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนหรือการจะระบุว่าม ี
การละเมดิสิทธมินษุยชนเกิดขึ้น	เปน็ประเด็นท่ีต้องพึงตระหนกัอยู่เสมอ
ในประเทศท่ีก�าลังพัฒนา	ปัญหาดังกล่าวอาจขยายวงกว้างและกลาย 
เป็นปัญหาเรื้ อรัง	 โดยมีสาเหตุมาจากกฎหมายท่ีขาดประสิทธิภาพ 
และความไม่มั่นคงทางการเมือง	ท่ีเพิ่มความเสี่ยงในประเด็นเร่ืองสิทธ ิ
มนษุยชนโดยปริยาย

	 ค่านยิม	“สามประโยชน”์	ของเครอืเจรญิโภคภัณฑ์เนน้ย�าว่า	องค์กร
ของเรามีหน้าท่ีสนับสนุนชุมชนต่างๆ	 ท่ีเราด�าเนินกิจการอยู่	 ดังนี	้ 
เครอืเจรญิโภคภัณฑ์จะด�าเนนิการโดยตรงกับชุมชน	เชื่อมโยงความสัมพนัธ์
และทรัพยากรท่ีมีอยู่เพื่ อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 และ 
อาจสนบัสนนุและรว่มมอืกับหนว่ยงานภาครฐัเพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ	
เก่ียวกับสิทธมินษุยชน	และมาตรการเยียวยา	รวมไปถึงการเปดิช่องทาง 
การรอ้งเรยีนใหแ้ก่ภาคประชาชน	โดยปลกูฝงัประเด็นเรื่องสิทธมินษุยชน
ให้เป็นหลักการส�าคัญในวัฒนธรรมองค์กรในการท�าธุรกิจต่างๆ	ของ 
เครือเจริญโภคภัณฑ์

	 การต้ังเป้าหมายและประกาศความมุ่งมั่นเป็นสิ่งส�าคัญท่ีสะท้อน 
ใหเ้หน็ถึงเจตนาและความต้ังใจจริงในการแก้ไขปญัหา	แต่ในขณะเดียวกัน	
การประกาศความมุ่งมั่นโดยขาดการปฏิบัติลงมือท�าจริงอาจกลับกลาย
เป็นการปิดบังข้อเท็จจริง	และถูกมองว่าเป็นเพียงการสร้างภาพลักษณ์
ขององค์กรเท่านั้น	 ท้ังนี้ 	 ดัชนี สิทธิมนุษยชนของบริ ษัทเอกชน 
ประจ�าปี	2563	(2020	Corporate	Human	Rights	Benchmark)	ของ
องค์กรสมาพันธ์เกณฑ์มาตรฐานโลก	 (The	World	Benchmarking	 
Alliance	หรอื	WBA)	ระบุว่าการไมล่งมอืปฏิบติัจรงิใหเ้ปน็ไปตามค�าสัญญา	
เป็นประเด็นปัญหาท่ีส�าคัญ	และจ�าเป็นต้องมีการส่ือสารให้บริษัทต่างๆ	
ได้เข้าใจและเล็งเห็นความส�าคัญของการลงมือปฏิบัติจริง	แม้แต่บริษัท 
ท่ีได้คะแนนดีจากการจัดอันดับ	 เนื่องจากมีนโยบายท่ีมีรายละเอียด 
และความมุ่งมั่นท่ีชัดเจน	 ก็ยังถูกต้ังค�าถามว่ามีการน�านโยบายและ 
มาตรการท่ีประกาศไว้ไปจัดการกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
อย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่	เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงมุ่งมั่นท่ีจะใช้ความรู	้
ความเชี่ยวชาญ	และเครื่องมือต่างๆ	ท่ีเครือเจริญโภคภัณฑ์และองค์กร
พันธมิตรท้ังในท้องถ่ินและในระดับสากลมี 	 เพื่ อก่อให้ เ กิดผลท่ี 
เปน็การเปล่ียนแปลงอย่างแท้จริง

	 แมว่้าเครือเจรญิโภคภัณฑ์จะสามารถด�าเนนิโครงการหรอืมาตรการ
บางประการได้ด้วยตนเอง	แต่ปัญหาความเหล่ือมล�ามิใช่ประเด็นปัญหา
ท่ีเกิดขึน้กับองค์กรใดองค์กรหนึง่หรอืภายในประเทศใดประเทศหนึง่เท่านัน้	
ทุกประเทศท่ัวโลกต่างก็ประสบปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากความเหล่ือมล�า 
เช่นกัน	การแก้ไขปัญหาความเหล่ือมล�าถือเป็นโอกาสท่ีจะประสาน 
ความร่วมมือกับพันธมิตรรายใหม่	 และจับมือกับองค์กรต่างๆ	 ใน 
หลายภาคส่วน	ชุมชน	และบุคคลท่ีมีความต้ังใจจริงในการขจัดความ 
เหล่ือมล�า	เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เรียนรู้จากองค์กรท่ีเป็นพันธมิตร	และ
ในทางกลับกันก็ได้แบ่งปันความความรู้ความเช่ียวชาญและทรัพยากร 
เพื่อรเิร่ิมมาตรการท่ีมปีระสทิธภิาพในการแก้ปญัหาและทันต่อเหตกุารณ์
 
	 ในขณะเดียวกัน	เครือเจรญิโภคภัณฑ์ไมลื่มความส�าคัญของการรณรงค์
สร้างความตระหนักรู้	โดยเครือฯ	สามารถเป็นส่ือและกระบอกเสียงให ้
ยกระดับปัญหาความเหล่ือมล�าให้เป็นประเด็นท่ีได้รับความสนใจ 
ในวงกว้าง	การสื่อสารเก่ียวกับประเด็น	 ดังกล่าวต้องด�าเนินการด้วย 
ความเหมาะสมและจริงใจ	โดยพจิารณาถึงบรบิทและประเด็นปญัหาของ
แต่ละพื้นท่ี

	 ในอนาคต	 เรายังคงร่วมมือกับสภาธุรกิจโลกเพ่ือการพัฒนา 
อย่างย่ังยืน	 (WBCSD)	 ในฐานะสมาชิกของคณะกรรมาธิการธุรกิจ 
เพื่อขจัดปญัหาความเหล่ือมล�า	(BCTI)	เพื่อใหบ้รรลุจุดมุง่หมายดังกล่าว	
เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ท�าการวางแผนแบบบูรณาการเพื่อริเริ่มโครงการ
ใหม่ๆ	 กับหุ้นส่วนทางธุรกิจเพื่อต่อกรกับปัญหาความเหล่ือมล�า	 เช่น	 
การพยายามปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในชนบทของ
ประเทศไทย	การเพิม่ชอ่งทางการตลาดใหแ้ก่เกษตรกรและผูป้ระกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก	 (SMEs)	 และการให้โอกาสทางธุรกิจแก่ 
กลุ่มเปราะบาง	ซึ่งรวมถึงแต่ไมจ่�ากัดเพียงผูสู้งอายุและคนพิการ



	 ในขณะท่ีเครือเจริญโภคภัณฑ์มีภารกิจพัฒนาตนเองไปสู่การเป็น
องค์กรท่ีขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี	 เราสามารถใช้ความเช่ียวชาญ 
ด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเครื่องมือต่างๆ	 ท่ีจะน�าไปใช้กับงานด้าน 
สิทธิมนุษยชน	ความพยายามในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต้องอาศัย
ความร่วมมือในวงกว้างและการติดตามอย่างใกล้ชิด	โดยการสร้างระบบ
ท่ีเขา้ถึงได้และนา่เชื่อถือในการเสนอหนทางแก้ไขเยยีวยาและการรายงาน
ประเด็นท่ีเก่ียวกับสทิธมินษุยชน	ซึง่ต้องมคีวามโปรง่ใสและสามารถติดตาม
ผลได้ในทุกส่วนของการด�าเนินงาน	ท้ังนี้	การระบาดของโรคโควิด	19	 
ท่ีส่งผลกระทบอย่างหนักและท�าให้การด�าเนินชีวิตของเราชะงักงัน	 
เป็นบทบังคับท่ีท�าให้เราต้องปรับตัวเข้ากับการท�างานสมัยใหม่	 โดย 
สอบถามตนเองว่า	 เราต้องท�าอย่างไรในการตรวจสอบการคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนในระหว่างท่ีมีการปิดประเทศ	 เราจะเข้าไปในพื้นท่ี 
โรงงานท่ีใช้เป็นพ้ืนท่ีกักกันโรคได้อย่างไร	 เราจะระบุตัวพนักงาน 
ท่ีต้องการความช่วยเหลือในขณะท่ีพนักงานดังกล่าวไม่ได้เข้ามา 
ปฏิบัติงาน	 ณ	 สถานประกอบการของบริษัทได้อย่างไร	 เราจะขจัด 
ปัญหาความเหล่ือมล�า	และการเลือกปฏิบัติในการท�างานผ่านระบบ
อินเทอร์เนต็ได้อย่างไร	ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี	เปน็ปจัจัย
ส�าคัญ	ในการตอบค�าถามเหล่านี	้

	 ตัวอยา่งเชน่	กระบวนการรับขอ้ร้องเรียนจะต้องเขา้ถึงได้โดยสะดวก	
และต้องไมเ่ปดิชอ่งใหคู่้กรณกีลัน่แกล้งตอบโต้ผูร้อ้งเรยีน	ดังนี	้การพฒันา
แพลตฟอร์มดิจิทัลท่ีมีความปลอดภัยและเทคโนโลยีบล็อกเชน	จะท�าให้
บุคคลสามารถรายงานหรือแจ้งเบาะแสการปฏิบัติฝ่าฝืนนโยบาย 
สิทธิมนุษยชน	 โดยข้อร้องเรียนดังกล่าวจะต้องมีความน่าเช่ือถือ 

ก�รใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

และไม่เปิดเผยตัวผู้ร้องเรียน	การฝึกอบรมออนไลน์ก็มีส่วนช่วยปลูกฝัง 
การตระหนกัรูถึ้งสิทธมินษุยชนในวัฒนธรรมองค์กร	เครอืเจรญิโภคภัณฑ์
เล็งเห็นว่า	พนักงานในเครือฯ	 ต้องพึ่งพาการใช้งานเครื่องมือดิจิทัล 
ต่างๆ	 มากข้ึน	 ทางเครือเจริญโภคภัณฑ์จึงจัดให้มีการฝึกอบรม 
เรื่องสิทธิมนุษยชนผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีเข้าถึงได้ง่ายและมีรูปแบบ 
ท่ีนา่สนใจ	นอกจากนี	้เทคโนโลยียงัเปดิโอกาสใหม้กีารบันทึกและสง่ขอ้มลู
ในรูปแบบวิดีโอได้ง่ายขึ้น	ทางบริษัทจึงประสบความส�าเร็จในการดึงดูด
ความสนใจของพนกังานใหเ้ข้ารับการฝกึอบรมดังกล่าว

	 การท่ีเครือเจริญโภคภัณฑ์จะประสบความส�าเร็จในการตรวจสอบ
ปัญหาสิทธิมนุษยชนใน	21	ประเทศและเขตเศรษฐกิจท่ัวโลกท่ีเราม ี
ธุรกิจอยู่	 จ�าเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีท่ีสามารถใช้ติดตามดูแลและ 
ขยายความร่วมมือไปยังกิจการท่ัวโลก	 เช่น	 เทคโนโลยีบล็อคเชน 
ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวจะสร้างความโปร่งใส	ความปลอดภัย	และเป็น 
ตัวแปรส�าคัญท่ีจะท�าให้ โครงการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน 
ประสบความส�าเร็จ

	 นวัตกรรมและการเคารพในสิทธิมนุษยชนเป็นหัวใจของปรัชญา 
ทางธรุกิจท่ีเครอืเจรญิโภคภัณฑ์ยดึมัน่	โดยปรากฏอยูใ่นหลัก	3	ประโยชน์	
และค่านิยม	 6	 ประการของเครือฯ	 เมื่ อปรัชญาทางธุรกิจส่งเสริม 
ซึ่ งกันและกัน	 เครือเจริญโภคภัณฑ์ก็จะสามารถก้าวไปข้างหน้า 
ได้อย่างมั่นคง	โดยมุง่ท�าวันนีใ้หเ้ปน็วันท่ีดีกว่าเดิมในทุกๆ	วัน

กรอบก�รร�ยง�นของหลักก�รช้ีแนะว่�ด้วยธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชนแห่งสหประช�ช�ติ	(UNGP)

ดัชนีเนื้อหา

กรอบการรายงาน หน้า

กรอบรายงาน
ของหลักการชี้แนะว่าด้วย
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ (UNGP) 
the UN Guiding Principles 
Reporting Framework
สามารถดูเพิ่มเติมได้ท่ี
www.ungpreporting.org

ความมุ่งมั่นในการก�าหนดนโยบาย

การปลูกฝังการเคารพสิทธิมนุษยชน 

การประเมินผลกระทบ

การบูรณาการและการด�าเนินการ

การติดตามผลการปฏิบัติงาน

การส่ือสารผลการปฏิบัติงาน

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การเยียวยาและกลไกการรับเรื่องร้องเรียน

BOD		 Board	of	Directors		 	 	 -	คณะกรรมการบริษัท

CoC		 Code	of	Conduct		 	 	 -	จรรยาบรรณธุรกิจ	

EPP		 Employer	Pays	Principle	 	 -	หลักการนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน	และการจ้างงาน

ESG		 Environmental,	Social,	and	Governance		 -	กรอบการด�าเนินธุรกิจท่ีค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาล

HRDD	 Human	Rights	Due	Diligence		 	 -	การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนรอบด้าน

HRIA	 Human	Rights	Impact	Assessment		 -	การประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน	

HRRA	 Human	Rights	Risk	Assessment		 	 -	การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน	

ILO	 	 International	Labour	Organization		 -	องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

LPN		 Labour	Protection	Network	 	 -	มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน

PSC		 People	Steering	Committee	 	 -	คณะกรรมการด้านบุคคล

SAQ		 Self-Assessment	Questionnaire	 	 -	แบบสอบถามการประเมินบริษัทจัดหาแรงงาน

UDHR	 Universal	Declaration	of	Human	Rights		 -	ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

UNGC	 United	Nations	Global	Compact			 	 -	กรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ

UNGP	 United	Nations	Guiding	Principles			 -	หลักการช้ีแนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ	
	 	 on	Business	and	Human	Rights	

UNGPRF	 United	Nations	Guiding	Principles			 -	กรอบการรายงานหลักการช้ีแนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ	
	 	 Reporting	Framework

UN	WEP	 United	Nations	Women’s	Empowerment		 -	หลักการเพิ่มขีดความสามารถของสตรี	ขององค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ	
	 	 Principles
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