นโยบายการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เครือเจริญโภคภัณฑ์
นโยบายนี้เป็ นส่วนหนึ่งของ “นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นสิง่ แวดล้อม” ทีเ่ ครือเจริญโภคภัณฑ์ถอื
ปฏิบตั ิ ด้วยตระหนักว่า การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง
ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ถือเป็ นความท้าทายระดับโลกที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อ
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
เครือเจริญโภคภัณฑ์จงึ ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงการดูแลสภาพภูมอิ ากาศพร้อมกับบูรณาการ
มาตรการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั ่งยืนและการพัฒนาแบบคาร์บอนตํ่าเพื่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศให้น้อยทีส่ ุดให้สอดคล้องกับเป้ าหมายตามข้อตกลงปารีสที่
จํ า กัด การเพิ่ม อุ ณ หภู มิโ ลกไว้ท่ี 1.5 องศาเซลเซีย ส และให้ถึง สุ ท ธิเ ป็ น ศู น ย์ภ ายในปี 2593 โดย
ตัง้ เป้ าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามหลักเกณฑ์และคําแนะนํ าของ Science Based
Targets (SBTi) ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็ นศูนย์ ทัง้ ในระยะสัน้ ระยะปานกลาง และ
ระยะยาว
นอกจากนี้ เ ครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ ย ั ง ตั ง้ เป้ าหมายการปล่ อ ยคาร์ บ อนไดออกไซด์ จ าก
การดําเนินงานสุทธิให้เป็ นศูนย์ ภายในปี 2573 และปลูกไม้ยนื ต้น 20 ล้านต้น ภายในปี 2568 ด้วย
การส่งเสริมให้พนักงาน คู่คา้ ทางธุรกิจ ผูร้ บั เหมา และผูม้ สี ่วนได้เสียลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
การดําเนินธุรกิจและสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องตลอดห่วงโซ่อุปทาน
เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าวนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์จงึ ได้กาํ หนดแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี้
1. กําหนดเป้ าหมาย กลยุทธ์และแนวทางการดําเนินธุรกิจ รวมทัง้ ร่วมมือกับผูม้ สี ่วนได้เสีย
ตลอดห่วงโซ่อุปทานในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศในระยะยาว ให้สอดคล้องกับกรอบการทํางานระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสภาพภูมอิ ากาศ รวมถึงข้อตกลงปารีสของสหประชาชาติ และอนุ สญ
ั ญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
2. บู ร ณาการ “การกํ า หนดราคาคาร์ บ อนภายในองค์ ก ร” (Internal Carbon Pricing) ให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดแผนธุรกิจ พิจารณา
การลงทุน
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3. วิเ คราะห์ และประเมิน ความเสี่ย ง โอกาสและผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศทีม่ ผี ลต่อการดําเนินธุรกิจตลอดวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์และบริการ พร้อมทัง้
จัดให้มรี ะบบการบริหารจัดการแก้ไขปั ญหาด้านสภาพภูมอิ ากาศทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
4. พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการและการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงการปรับตัวต่อ
การเปลี่ย นแปลงสภาพภู มิอ ากาศ หรือ มาตรการใหม่ ๆ เพื่อ ลดการใช้พ ลัง งานและ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
5. ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั ่งยืน โดยให้ความสําคัญกับการเลือกใช้วตั ถุดบิ ผลิตภัณฑ์
และบริก าร ที่ส่ ง ผลกระทบต่ อ การเปลี่ย นแปลงสภาพภู มิอ ากาศให้น้ อ ยที่สุ ด และใช้
มาตรการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดการตัดไม้ทําลายป่ าและความเสื่อมโทรมของป่ า รวมถึง
ส่งเสริมการกักเก็บคาร์บอน
6. ส่งเสริมการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดห่วง
โซ่อุปทาน
7. พัฒนาหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการดําเนินธุรกิจเพื่อลดการใช้พลังงาน
และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวม
8. ดําเนินมาตรการเพือ่ ให้เกิดขยะอาหารเป็ นศูนย์และของเสียสูห่ ลุมฝั งกลบเป็ นศูนย์ เพือ่ ลด
ผลกระทบต่อสภาพภูมอิ ากาศจากการจัดการของเสีย
9. เพิม่ สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทีม่ คี าร์บอนตํ่าภายในบริษทั
10. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพในการเกษตร ส่งเสริมการกักเก็บคาร์บอนและลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการกิจกรรมทางการเกษตร
11. ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กร และ
หาวิธกี ารการชดเชยคาร์บอนเพื่อให้ได้ตามเป้ าหมายการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิ
เป็ นศูนย์
12. ควบคุม และดูแลให้การดําเนินธุรกิจมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ในระดับที่กฎหมาย
ระเบียบบังคับและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องกําหนด
13. จัด ให้ม ีก ระบวนการกํ า กับ ดู แ ลและตรวจสอบที่โ ปร่ ง ใส เพื่อ ติด ตามความคืบ หน้ า และ
ทบทวนแผนการดําเนินงานในการจัดการการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
14. จัดทําระบบติดตามผลการดําเนินงาน และรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ จาก
กิจกรรมต่างๆ ขององค์กรโดยตรง (Scope 1) และทางอ้อมจากการใช้พลังงานขององค์กร
(Scope 2) และทางอ้อมด้านอื่นๆ (Scope 3) ตามมาตรฐานที่ได้รบั การยอมรับในระดับ
สากล
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15. พัฒนาและทบทวนแผนปฏิบตั กิ ารเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉินอย่างสมํ่าเสมอ เพือ่ ให้
การดําเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
16. สนั บ สนุ นและร่ ว มมื อ กั บ หน่ วยงานของรั ฐ องค์ ก รไม่ แ สวงหาผลกํ า ไร (NGOs)
สถาบันการศึกษา ชุมชน และผูม้ สี ่วนได้เสียอื่น ๆ ในการรับมือกับการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศทัง้ ในระดับประเทศและระดับสากล
17. สื่อสารและสร้างความตระหนักรูเ้ กี่ยวกับการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ให้แก่พนักงาน คูค่ า้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างต่อเนื่อง
18. เปิ ดเผยผลการดําเนินงานและความก้าวหน้ าเทีย บกับเป้ าหมายด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิอ ากาศและการปล่อ ยก๊ าซเรือ นกระจกผ่านรายงานความยั ่งยืน หรือ รายงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทราบเป็ นประจําทุกปี
กรรมการ ผู้บ ริห าร และพนัก งาน เครือ เจริญ โภคภัณ ฑ์ต้อ งปฏิบ ัติต ามกฎหมาย ระเบีย บ
ข้อบังคับ มาตรฐาน นโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
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