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สารจากประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

สารจากคณะท�างานสิทธิมนุษยชน 

	 นับต้ังแต่ก้าวแรกของของเครือเจริญโภคภัณฑ์ท่ีก่อเกิดจากธุรกิจร้านค้าเมล็ดพันธุ์พืชผักเล็กๆ	กว่าร้อยปีท่ีผ่านมา	 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ไม่เคยละความต้ังใจท่ีจะประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ	ยึดมั่นในความซ่ือสัตย์	และความยุติธรรม	
รวมถึงการเคารพในสิทธิมนุษยชน	 อันเป็นแนวทางหลักของการประกอบธุรกิจ	ปีท่ีผ่านมา	 เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็น 
กลุ่มธุรกิจแรกในประเทศไทยท่ีจัดท�ารายงานสิทธิมนุษยชนขึ้น	 เพ่ือน�าเสนอให้เห็นถึงเป้าหมายและความมุ่งมั่นของ 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ท่ีจะยกระดับมาตรฐานในการด�าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามหลัก	“3	ประโยชน์”	ซึ่งได้แก่การค�านึงถึง 
ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนในท้องท่ีท่ีบริษัทเข้าไปด�าเนินกิจการ	ก่อนผลประโยชน์ทางธุรกิจต่อบริษัท

	 ในช่วงของการเผยแพร่รายงานสิทธิมนุษยชนคราวท่ีผ่านมา	เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มธุรกิจท่ัวโลก	ต้องเผชิญกับสภาวะวิกฤตอันเนื่องมาจากผลกระทบ 
ของโรคโควิด-19	หลายประการ	วิกฤตโควิด-19	เป็นเสมือนคล่ืนมรสุมท่ีแผ่ขยายความรุนแรงไปท่ัวโลกและก่อให้เกิดอุปสรรคทุกหัวระแหง	ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรค 
ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของผู้คน	ไปจนถึงอุปสรรคต่อการเติบโตของเศรษฐกิจท่ัวโลก	เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังคงด�าเนินมาตรการต่างๆ	เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงาน
ของเรายังคงมีสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี	โดยเครือฯ	ยังคงจ้างงานอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาท่ีเกิดการระบาดของโรค	และริเร่ิมหลากหลายโครงการ 
ท่ีเป็นประโยชน์ในสภาวะวิกฤต	โดยหนึ่งในนั้นได้แก่การผลิตและการบริจาคหน้ากากอนามัยให้แก่โรงพยาบาลและบุคลากรในระบบสาธารณสุขทั่วประเทศไทย	 
อันเป็นไปตามหลักสามประโยชน์ท่ีเครือเจริญโภคภัณฑ์ด�าเนินกิจการเพื่อสนับสนุนชุมชนและประเทศต่างๆ	 ท่ีเรามีกิจการอยู่	เพื่อบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดจาก 
การระบาดของโรค	โดยเราเช่ือว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้หากเราเดินหน้าไปด้วยกัน

	 รายงานสิทธิมนุษยชนฉบับนี้	เป็นผลงานท่ีสืบเนื่องมาจากชิ้นงานในปี	2564	ซึ่งรายงานฉบับนี้ได้เน้นให้เห็นถึงความส�าเร็จและความท้าทายในการท�าให้ธุรกิจ 
ของเราโปร่งใสในเร่ืองเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน	นอกจากนี้	รายงานยังได้อธิบายถึงโครงสร้างการด�าเนินงานเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน	ผลการประเมินความเส่ียงเก่ียวกับ
สิทธิมนุษยชน	การแก้ไขประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนท่ีส�าคัญ	และท้ายท่ีสุด	 ทิศทางท่ีจะขับเคล่ือนธุรกิจของเราในปีต่อไป	 รายงานของปีนี้จะขยายความ 
ให้เห็นถึงเนื้อหาใน	2	มิติด้วยกัน	ได้แก่	ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสีย	และความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือดิจิตัลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

	 สุดท้ายนี้	คณะท�างานสิทธมินุษยชน	เครือเจริญโภคภัณฑ์	ขอขอบคุณ	พนักงานทุกคน	หุ้นส่วนและคู่ค้า	และผู้มีส่วนได้เสียของเราทุกคน	ความร่วมมือของทุกท่าน
มคีณุค่า	ชว่ยสนบัสนนุความพยายามของเราในการสง่เสรมิและคุ้มครองสิทธมินษุยชนภายในหว่งโซ่คุณค่าของเครอืเจรญิโภคภัณฑ์	เราจะมุง่มัน่ทุ่มเทใหกั้บการคุ้มครอง 
สทิธขิองบุคคลและชุมชนท่ีเราเขา้ไปด�าเนนิธรุกิจด้วย	เพื่อการพฒันาธรุกิจใหเ้ติบโตอย่างย่ังยืนและมัน่คง	ยังประโยชนใ์หแ้ก่สงัคม	ชุมชน	และผูม้สีว่นได้เสียทกุกลุ่มต่อไป

	 วันนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์มีพนักงานท่ัวโลกรวมกันมากกว่า	450,000	คน	ซึ่งกระจายอยู่ใน	21	ประเทศและเขตเศรษฐกิจท่ัวโลก	ในขณะท่ีเครือเจริญโภคภัณฑ์ 
ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง	เราตระหนกัดีว่าการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธมินษุยชนเปน็ประเด็นท่ีมคีวามส�าคัญมากขึ้นเรื่อยๆ	และจ�าเปน็ท่ีจะต้องปลูกฝงัไว้ในวัฒนธรรม
องค์กร	เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกระดับในธุรกิจของเราตระหนักถึงความเส่ียงจากการปฏิบัติบกพร่องในเรื่องสิทธิมนุษยชน	และพนักงานต้องสามารถด�าเนินการ 
เพื่อบรรเทาผลกระทบใดๆ	อันอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติบกพร่องดังกล่าวภายในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ

	 รายงานสิทธิมนุษยชนประจ�าปีนี้	 เป็นฉบับท่ีสองของเครือเจริญโภคภัณฑ์	ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่ องท่ีจะเพ่ิมศักยภาพและพัฒนา 
ขีดความสามารถของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการบริหารจัดการประเด็นเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนในการด�าเนินธุรกิจและห่วงโซ่คุณค่าของเครือเจริญโภคภัณฑ์	รวมถึง
ความพยายามอย่างยิ่งยวดท่ีจะท�างานกับคู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน	เพื่อผลักดันให้เกิดความเปล่ียนแปลงในระดับท้องถ่ินไปจนถึงระดับนานาชาติ	เราหวังเป็น 
อย่างยิ่งว่า		รายงานฉบับนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเครือเจริญโภคภัณฑ์ท่ีจะรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะ	และเปิดโอกาสให้มีการหารือและแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์	เพื่อขับเคล่ือนเครือเจริญโภคภัณฑ์และธุรกิจท้ังหมดในเครือให้เดินหน้าไปในทิศทางของการเจริญเติบโตแห่งอนาคต	ควบคู่ไปกับ 
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธมินุษยชนในการด�าเนินธุรกิจทุกมิติกับหุ้นส่วนท้ังหลาย	เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสวัสดิภาพของผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า
ของเรา

ศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำากัด

คณะทำางานด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

การบริหารงานตามหลักสิทธิมนุษยชนของเครือเจริญโภคภัณฑ์

	 คณะท�างานด้านสิทธิมนุษยชนของเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นหน่วยปฏิบัติท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการประเด็นเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดขึ้นจากการด�าเนิน
กิจการของเครือเจริญโภคภัณฑ์	คณะท�างานดังกล่าวประกอบด้วยหน่วยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ลูกค้าสัมพันธ์	การปฎิบัติตามกฏหมาย	ทรัพยากรบุคคล	
การจัดซื้อจัดจ้าง	ส�านักงานหุ้นส่วนทางธุรกิจท่ัวโลก	และแผนกอ่ืนๆ	ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการสิทธิมนุษยชน	นอกจากนี้	ยังมีตัวแทนจากหน่วยธุรกิจต่างๆ	 
ท่ีอยู่ภายในเครือเจริญโภคภัณฑ์ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันเข้ามาปฏิบัติหน้าท่ีในคณะท�างาน	เพื่อให้ข้อมูลและความเห็นเก่ียวกับแผนปฎิบัติงาน	โครงการ	และ 
มาตรการต่างๆ	ท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชน

	 คณะท�างานด้านสิทธิมนุษยชนมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนในระดับผู้บริหาร	คณะท�างานจะท�าการประเมินสถานะของ
ผลกระทบจากประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในระดับบริษัท	และประเมินประสิทธิภาพของโครงการ	มาตรการ	และนโยบายต่างๆ	ท่ีมีอยู่	โดยใช้ข้อมูลการประเมิน 
ท่ีได้ไปทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนของเครือเจริญโภคภัณฑ์	เพื่อหาช่องว่างและระบุปัญหาต่างๆ	นอกจากนี้	สมาชิกของคณะท�างานยังมี
ความรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบรอบด้านถึงประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน	(Human	Rights	Due	Diligence:	HRDD)	ในธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์	ซ่ึงสามารถ
แบ่งออกได้เป็นหน้าท่ีหลัก	8	ประการ	ดังนี้

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความพร้อมท่ีจะสนับสนุนและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่คุณค่า	โดยยึดมั่นท่ีจะปฏิบัติตามกฎระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด	 
(Best	Practices)	ในระดับท้องถ่ินและสากล	เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ	ในการประกอบธุรกิจท่ีหลากหลาย	เพื่อท่ีจะท�าให้การด�าเนิน
ธุรกิจสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและกฎระเบียบในแต่ละท้องถ่ิน

	 นโยบายท้ังหมดจะได้รับการทบทวนเป็นประจ�าทุกปี	และจะได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมภายใต้การก�ากับดูแลและการแนะน�าของคณะท�างานด้านสิทธิมนุษยชน	 
การด�าเนินการดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้มีการประเมินผลและทบทวนนโยบายต่างๆ	โดยอ้างอิงจากผลสัมฤทธิ์และความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและกฎระเบียบ
ต่างๆ	ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ	ตัวอย่างของการด�าเนินการดังกล่าวข้างต้น	ได้แก่	นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน	และ
นโยบายและแนวปฏิบัติในการจ้างงานแรงงานข้ามชาติท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี	2565	ซ่ึงในการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว	เครือเจริญโภคภัณฑ์
ได้น�าเสนอนโยบายแยกย่อยท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด	และความหลากหลาย	ความเสมอภาค	และการอยู่ร่วมกัน	เพื่อให้บรรจุ 
รวมอยู่ในนโยบายหลัก

	 นโยบายธรรมาภิบาล	นโยบายด้านสังคม	และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของเครือเจริญโภคภัณฑ์ท้ังหมดท่ีได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม	โดยบรรจุข้อพิจารณาเก่ียวกับ
ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเข้าไว้ด้วยกัน	ได้แก่

นโยบาย
ที่แสดงถึง
ความมุ่งมั่น

1

การปลูกฝัง

2

การประเมิน
ผลกระทบ

3

การบูรณาการ
และการลงมือ

ปฏิบัติจริง

4

การติดตาม
ผลการด�าเนินงาน

5

การส่ือสาร
ผลการปฏิบัติงาน

6

การประสานงาน
กับผู้มีส่วนได้เสีย

7

การไกล่เกลี่ยและ
กลไกในการเยียวยา

ความเสียหาย

8

กระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

สำานักบริหารความยัง่ยืน ธรรมาภิบาล 
และส่ือสารองค์กร (SD)

สำานักความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านความยัง่ยืนและส่ือสารองค์กร (GPO)

ด้านธรรมาภิบาล สำานักบริหารความยัง่ยืน 
ธรรมาภิบาลและส่ือสารองค์กร (CG)

สำานักทรัพยากรบุคคล (HR)

สำานักกำากับการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ (CCO)

สำานักส่ือสารองค์กร (PR) กลุ่มธุรกิจทัง้หมดสำานักจัดซื้อ (PRO)

นโยบายธรรมาภิบาล นโยบายด้านสังคม นโยบายด้านส่ิงแวดล้อม

การแจ้ง
เบาะแส				

สิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติ
ด้านแรงงาน			

ความยั่งยืนการบริหาร
จัดการข้อมูล
สารสนเทศ

การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน
อย่างรับผิดชอบ

การปรับตัวต่อ
การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การดูแลรักษา
ทรัพยากรน�า

การต่อต้าน
การทุจริต
และคอร์รัปชัน				

ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย	
และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน

การลด
การสูญเสีย
อาหารและ
ขยะอาหาร	

การป้องกัน
การฟอกเงิน

ป้องกัน
การเลือกปฏิบัติ	
และการล่วงละเมิด								

การจัดการ
ของเสีย

การจัดการ
คุณภาพ
อากาศ

การคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล

การจ้างแรงงาน
ข้ามชาติ

สิ่งแวดล้อม
ความหลากหลาย
ความเสมอภาค
และการอยู่ร่วมกัน

ความรับผิดชอบ
ต่อผลิตภัณฑ์

การจัดการ
สารเคมีและ
วัตถุอันตราย
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1

*	ประเด็นท่ีเกิดขึ้นใหม่

1 2เสรีภาพ
ในการสมาคม

การเข้าถึงแหล่งน�า
และสุขาภิบาล

3 แรงงานบังคับ 4 สิทธิในท่ีดิน 5 แร่ธาตุแห่งความขัดแย้ง*

6 กลุ่มเปราะบาง 7 การคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล*

8 สิทธิของชุมชน 9 สิทธิของพนักงาน 10 แรงงานเด็ก

11 การเลือกปฏิบัติ
และการล่วงละเมิด

12 แรงงานข้ามชาติ 13 ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

ความเสี่ยงต�า ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงสูง

โอกาสเกิดความเสี่ยง
ด้านสิทธิมนุษยชน

ระดับผลกระทบของความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนการประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน 

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน	 (Human	Rights	Risk	 
Assessment:	HRRA)	ในทุกกลุ่มธุรกิจ	โดยท�าการประเมินอย่างสม�าเสมอในทุกๆ	สามปี	เพื่อให้มั่นใจว่า	
การประเมินผลเป็นปัจจุบันและสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงด้านสิทธมินุษยชนในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท
ได้อย่างถูกต้องและแม่นย�าท่ีสุด	ซึ่งในกระบวนการดังกล่าว	จะมีการประเมินความเสี่ยงและการจัดล�าดับ
ความส�าคัญของความเส่ียงในประเด็นต่างๆ	โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นและโอกาสท่ีความเส่ียง 
ดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลกระทบ	โดยการรวบรวมความคิดเห็นและการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้เสียและ
ผู้ทรงสิทธิ

	 จากการประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในปี	2564	พบว่า	มีประเด็น
ความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น	13	ประเด็น	และในประเด็นความเส่ียงท้ังหมดเหล่านี้	มี	5	ประเด็น
ท่ีมีความส�าคัญและเก่ียวข้องกับธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่คุณค่า	
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมลำ้า

ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิตัล
และข้อมูลส่วนบุคคล

ก้าวต่อไปของเครือเจริญโภคภัณฑ์

การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความมุ่งมั่นท่ีจะคุ้มครองและสนับสนุนสิทธิมนุษยชน	 จึงได้น�าหลักการ 
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียมาเป็นแนวคิดหลักในการประกอบธุรกิจ	การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
ท่ีสัมฤทธิ์ผลจะท�าให้เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้แลกเปล่ียนมุมมองและความเห็นท่ีมีประโยชน์ซึ่งสามารถ 
น�าไปปรับใช้ได้กับโครงการและความริเริ่มต่างๆ	ของธุรกิจ	ช่วยขับเคล่ือนให้เครือเจริญโภคภัณฑ์เดินหน้า
ไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและสามารถขยายขอบเขตการด�าเนินการต่างๆ	ให้เป็นไปตามความมุ่งหมาย	โดย 
เครือเจริญโภคภัณฑ์จะเข้าด�าเนินการท้ังในห่วงโซ่คุณค่าของเครือฯ	เอง	และเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน	
ประเทศ	และอุตสาหกรรมท่ีเครือฯ	ท�าธุรกิจอยู่ด้วย	ท่ีผา่นมา	เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนกัดีว่าความส�าเร็จ
ทางธุรกิจต้องสอดคล้องกับประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม	เราจึงได้ร่วมงานกับหน่วยงานหลากหลายท้ังใน
และนอกประเทศ	ไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจหรือองค์กรท่ีไม่แสวงหาก�าไร	หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน 
ท่ีไมใ่ชห่นว่ยงานของรัฐ	ชุมชนและตัวบุคคล	โดยมเีพื่อก�าหนดจุดมุง่หมายรว่มกันในการปกปอ้งและสนบัสนนุ
สิทธมินษุยชน	ดังนั้น	การรับฟังเสียงของผูม้สี่วนได้เสียในหว่งโซ่คุณค่าของเราจึงเปน็จุดเริ่มต้นท่ีส�าคัญ

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักว่า	ผู้มีส่วนได้เสียอาจจะเป็นพันธมิตรส�าคัญท่ีช่วยขยายขอบเขต 
การขับเคล่ือนประเด็นสิทธมินษุยชนได้เปน็อยา่งดี	ในการเดินหนา้ประสานความรว่มมอืกับพันธมติรเหล่านี ้
เป็นหนึ่งเดียว	จะท�าให้เราไปถึงจุดมุ่งหมายได้เร็วกว่าการด�าเนินการเพียงล�าพัง

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์ภาคภูมิใจในความก้าวหน้าของการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของเครือฯ	ในช่วงระยะเวลา	1	ปี	หลังจากท่ีได้จัดท�ารายงานสิทธิมนุษยชน 
ฉบับท่ีผ่านมา	ซึ่งรายงานสิทธิมนุษยชนฉบับดังกล่าวเป็นฉบับแรกท่ีจัดท�าข้ึนโดยองค์กรธุรกิจเอกชนไทย	รายงานดังกล่าวถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติด้านธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชนให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ	รวมถึงคู่แข่งในตลาดอีกด้วย	ส่วนรายงานฉบับนี้มีความแตกต่างจากรายงานฉบับท่ีแล้ว	เนื่องจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ 
ได้ริเริ่มการด�าเนินงานในส่วนอ่ืนๆ	ซึ่งเป็นเรื่องใหม่	เช่น	การรักษาความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ซึ่งเราหวังว่าจะเป็น
ตัวอย่างท่ีดีให้แก่ผู้ประกอบการรายอ่ืน	และในปีถัดไป	เรายังคงมุ่งมั่นท่ีจะขับเคล่ือนให้เกิดเกิดการพัฒนาไปข้างหน้าในทุกๆ	ด้าน

	 ในขณะท่ีเครือเจริญโภคภัณฑ์มีภารกิจพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นองค์กรท่ีขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี	เราสามารถใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา 
เครื่องมือต่างๆ	ท่ีจะน�าไปใช้กับงานด้านสิทธิมนุษยชน	นวัตกรรมและการเคารพในสิทธิมนุษยชนเป็นหัวใจของปรัชญาทางธุรกิจท่ีเครือเจริญโภคภัณฑ์ยึดมั่น	 
โดยปรากฏอยู่ในหลัก	3	ประโยชน์	และค่านิยม	6	ประการของเครือฯ	เมื่อปรัชญาทางธุรกิจส่งเสริมซึ่งกันและกัน	เครือเจริญโภคภัณฑ์ก็จะสามารถก้าวไปข้างหน้าได้
อย่างมั่นคง	โดยมุ่งท�าวันนี้ให้เป็นวันท่ีดีกว่าเดิมในทุกๆ	วัน

	 เครือเจริญโภคภัณฑ์ซึ่งมีนโยบายในการบ่มเพาะความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในทุกมิติของ 
การท�าธุรกิจ	ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลและข้อมูลส่วนบุคคล	
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของบรรดาลูกค้าท่ีใช้ผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีของเรา	หรือพนักงานและพันธมิตร 
ทางธุรกิจท่ีใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเครือเจริญโภคภัณฑ์	การใช้ประโยชนจ์ากเทคโนโลยีดิจิตัลใน
ชีวิตประจ�าวันและการท�างานท่ีขยายตัวอย่างไม่หยุดยั้ง	 น�าไปสู่ความเสี่ยงท่ีเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว	 
ความเสี่ยงเหล่านี้รวมถึงการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล	การน�าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางมิชอบ	การใช้ 
กลโกงฉ้อฉลผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์	 การลวงขอข้อมูลผ่านอีเมลต่างๆ	 และภัยอันตรายอ่ืนๆ	 
อีกมากมาย	 เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้พยายามบรรเทาความเส่ียงดังกล่าวโดยจัดให้มีการฝึกอบรมและ 
ให้ความรู้	ก�าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย	สร้างแนวปฏิบัติภายในองค์กรเมื่อต้องมีการใช้เทคโนโลยี	
และก�าหนดกระบวนการปฏิบัติงานท่ีดีท่ีสุด	(Best	Practices)	ส�าหรับฝา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT)

สภาธุรกิจโลกเพ่ือการพัฒนา
อย่างยัง่ยืน (WBCSD)
–  Business Commission to 
Tackle Inequality (BCTI)

สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอม
แพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT)
– BHR Academy

โครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ (UNDP)
– LGBTI Roundtables

Framework

Identify
ระบุความเสี�ยง

Recover
กอบกู้สถานการณ์

Protect
คุ้มครองข้อมูล

Respond
ตอบสนอง

Detect
ตรวจสอบ


