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นโยบายและแนวปฏิบติัด้านส่ิงแวดลอ้ม 

เครือเจริญโภคภณัฑ ์ 

1.   ความส าคญั 

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ตระหนักและให้ความส าคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้
ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างรบัผดิชอบ ส่งเสรมิการใชพ้ลงังานหมุนเวยีน ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบั
เกี่ยวกบัสิง่แวดลอ้มตามมาตรฐานสากลและแนวปฏิบตัิที่เหมาะสมของแต่ละธุรกิจ รวมถึงกระบวนการ
ผลติ สิง่อ านวยความสะดวกทางธุรกจิ (business facilities) ตัง้แต่การออกแบบ การจดัหา การเพาะปลูก 
การจดัหาวตัถุดบิ การผลิตสนิคา้ บรกิารและโซลูชัน่ การจดัจ าหน่ายและการขนส่ง การค้าปลีก รวมทัง้
การจดัการของเสยีและการสิน้สุดของผลติภณัฑท์ีใ่ชแ้ลว้ (end of used products) รวมถงึใชก้บัโครงการ
ใหม่ โครงการที่ปรับเปลี่ยน และการขยายธุรกิจ ตลอดจนใช้ในการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (due 
diligence) ของการควบรวมและซื้อกิจการ นอกจากนัน้ยังให้ความร่วมมือกับชุมชน เพื่อดูแลรักษา
สิง่แวดลอ้มของชุมชน ตลอดจนลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มในดา้นต่าง ๆ 
ที่อาจเกิดจากการด าเนินธุรกิจ การผลิตหรอืการบรกิาร ทัง้ในขอบเขตงานของตวัเองและผูท้ี่เกี่ยวข้อง
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า อกีทัง้เครอืเจรญิโภคภณัฑไ์ดร้่วมเป็นสมาชกิในหลากหลายโครงการดา้นความยัง่ยนื
ระดับโลก และเป็นผู้สนับสนุนข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) จึงมุ่งมัน่ที่จะ
ด าเนินการตามหลักการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุนให้คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ  
รวมไปถงึผูร้บัเหมาใหน้ าหลกัการดงักล่าวไปปฏบิตั ิ เพื่อสรา้งคุณค่าและความยัง่ยนืในระยะยาวร่วมกนั
กบัผูม้สี่วนไดเ้สยี โดยสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมายความยัง่ยนืของเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมจึงได้ก าหนดนโยบายย่อยภายใต้
นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นสิง่แวดลอ้ม เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์ประกอบดว้ย 

1) นโยบายการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
2) นโยบายเศรษฐกจิหมุนเวยีน เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
3) นโยบายการดูแลรกัษาทรพัยากรน ้า เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
4) นโยบายการปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชวีภาพ เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
5) นโยบายการลดการสูญเสยีอาหารและขยะอาหาร เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
6) นโยบายบรรจุภณัฑท์ีย่ัง่ยนื เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
7) นโยบายการจดัการของเสยี เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
8) นโยบายความรบัผดิชอบต่อผลติภณัฑ ์เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
9) นโยบายการจดัการคุณภาพอากาศ เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
10) นโยบายการจดัการสารเคมแีละวตัถุอนัตราย เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
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2.   ขอบเขตนโยบาย 

นโยบายและแนวปฏิบัตินี้ใช้บงัคบักับเครอืเจริญโภคภัณฑ์ ต่อไปนี้เรียกว่า “เครือฯ” หมายถึง 
บรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จ ากดั และบรษิทัในเครอืทุกบรษิทั ซึ่ง “บรษิทั” ทีจ่ะกล่าวถงึในเอกสารฉบบั
นี้ให้หมายถึง บริษัทหนึ่ง ๆ ที่น าเอาเอกสารฉบับนี้ไปบังคับใช้ ทัง้นี้จะมีการทบทวนโยบายฉบับนี้ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ หรอืกรณีมเีหตุอนัสมควร 

 

3. วตัถปุระสงค์ 

3.1 เพื่อให้พนักงานทุกคนในทุกระดับเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินธุรกิจที่ค านึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการจัดการของเสียและ
ผลติภณัฑภ์ายหลงัการใชง้านทีเ่หมาะสม   

3.2 เพื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มใหน้้อยทีสุ่ดและเกดิการใชท้รพัยากรธรรมชาติอย่างคุม้ค่า 
เพื่อปกป้องสมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชวีภาพ ตามกรอบยุทธศาสตร์
และเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนืของเครอืฯ 

 

4. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

4.1 คณะกรรมการบริษทั  
4.1.1 พจิารณาอนุมตัิ และทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตัิด้านสิง่แวดล้อม ตามขอบเขต

นโยบายที่ครอบคลุมกิจกรรมทางธุรกิจทัง้หมด และผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่
คุณค่า 

4.1.2 ก ากบัดูแลใหก้ารด าเนินธุรกจิสอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบยีบนโยบายและมาตรฐาน
ดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กี่ยวขอ้ง  

 
4.2 ผู้บริหาร 

4.2.1 ก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และตวัชี้วดัผลการด าเนินดา้นสิง่แวดลอ้ม  
4.2.2 ก าหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินงานใหเ้หมาะสมกบับรบิททางธุรกิจ 

โดยสอดคลอ้งกบันโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นสิง่แวดลอ้ม  
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4.2.3 จัดให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบที่เหมาะสม พร้อมก าหนดบทบาทหน้าที่และ 

ความรบัผดิชอบ เพื่อก ากบัดูแลและควบคุมให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบยีบบงัคบั นโยบาย และแนวปฏบิตัทิีเ่กี่ยวขอ้ง 

4.2.4 ส่งเสรมิ และสนับสนุนใหก้ารด าเนินธุรกจิสอดคลอ้งกบันโยบายและแนวปฏบิตัิระดบั
เครอื รวมทัง้กฎหมายขอ้ก าหนด และมาตรฐานทีแ่ต่ละบรษิทัถอืปฏบิตัอิยู่  

4.2.5 ประเมนิความเสี่ยงด้านสิง่แวดล้อมทัง้ด้านอากาศ น ้า เสยีง ความหลากหลายทาง
ชวีภาพ และของเสยี รวมถงึผลกระทบจากการใชท้รพัยากรและพลงังานในกจิกรรม
ต่าง ๆ เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิเป็นไปตามนโยบาย และแนวปฏบิตั ิ

4.2.6 สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติให้กับพนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้หมด 
เพื่อใหเ้กดิการปฏบิตัติามอย่างถูกต้อง 

4.2.7 จดัให้มชี่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกบัการท าผดิดา้นสิง่แวดลอ้มแก่ผูม้สี่วนได้เสยีทุก
กลุ่ม รวมทัง้มาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส ผูร้อ้งเรยีน และผูร้ายงานขอ้มูล 

4.2.8 ติดตาม ดูแลและควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบบังคับ 
นโยบายและแนวปฏิบตัิ รวมทัง้มาตรฐานด้านสิง่แวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และศึกษา
แนวทางในการปรบัปรุงการด าเนินงาน 

4.2.9 จดัท ารายงานผลการด าเนินงานดา้นการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มประจ าปี 
4.2.10 ทบทวนนโยบายและแนวปฏบิตัิด้านสิง่แวดล้อมใหส้อดคล้องกบักฎหมาย ระเบียบ

และแนวปฏบิตัทิีเ่กี่ยวขอ้งทัง้ไทยและสากล 
 

4.3 หน่วยงานหรือบุคคลผู้รบัผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม 
4.3.1 ขบัเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยืน  

และสอดคลอ้งกบับรบิททางธุรกจิ 
4.3.2 ก าหนดแผนการด า เนินงานและ เป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายและ 

แนวปฏบิตันิี้ และเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนืของเครอืฯ  
4.3.3 สนับสนุนและประสานงานระหว่างหน่วยงานหรือบุคคลผู้รบัผิดชอบด้านพัฒนา

ความยัง่ยนืของเครอืฯ ในการขบัเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิง่แวดล้อม 
รวมถงึเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนืของเครอืฯ 

4.3.4 ให้ค าแนะน าและแนวทางในการปฏิบตัิตามนโยบายให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน 
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและส่งเสรมิการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสยีอย่าง
ต่อเนื่องตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
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4.3.5 จดัให้มแีผนการการลงทุนด้านการจดัการสิง่แวดล้อมและเครื่องมอืในการประเมนิ

ผลตอบแทนจากการลงทุนดา้นสิง่แวดลอ้ม (Environmental Return on Investment: 
EROI) ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

4.3.6 จัดให้มีการฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้และ
จิตส านึกด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ให้แก่ผู้มสี่วนได้เสยี
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าอย่างต่อเนื่อง 

4.3.7 สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกบัช่องทางการรบัฟังความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อ
ร้องเรยีนจากพนักงานและผูม้สี่วนได้เสยี เพื่อน าข้อมูลไปปรบัปรุงการจดัการดา้น
สิง่แวดลอ้มของบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

4.3.8 ติดตามและวเิคราะห์การด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัตินี้อย่าง
ต่อเนื่อง 

4.3.9 รวบรวมขอ้มูลดา้นสิง่แวดลอ้มทัง้หมดตามทีป่รากฎในนโยบายและแนวปฏบิตัินี้และ
จดัท ารายงานผลการด าเนินงานดา้นการจดัการสิง่แวดล้อมเสนอผูบ้รหิารระดบัสูง 
ทราบเป็นประจ าทุกปี 

4.3.10 สื่อสารขอ้มูลดา้นสิง่แวดล้อมทัง้หมดแก่สาธารณะ พนักงาน และผูม้สี่วนไดเ้สยีผ่าน
การรายงานความยัง่ยนืเป็นประจ าทุกปี  

4.3.11 ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดหรอืทบทวนนโยบายการจดัการสิง่แวดล้อม 
มาตรการมาตรฐาน และแผนงานทีเ่กี่ยวขอ้งใหผู้บ้รหิารระดบัสูงพจิารณาเป็นประจ า
ทุกปี 

 
4.4 พนักงาน  

4.4.1 เรยีนรู ้ท าความเขา้ใจและปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบยีบบงัคบั มาตรฐานทีเ่กี่ยวข้อง 
และนโยบายและแนวปฏบิตันิี้อย่างถูกต้อง  

4.4.2 เขา้ร่วมการฝึกอบรมและมสี่วนร่วมในกจิกรรมต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นสิง่แวดลอ้ม 
4.4.3 เมื่อพบกรณีกระท าผดิหรอืการกระท าทีอ่าจเขา้ข่ายฝ่าฝืนนโยบายฉบบันี้ ใหร้ายงาน

ขอ้มูลหรอืแจง้ขอ้รอ้งเรยีนผ่านช่องทางการแจง้เบาะแส 
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5. แนวปฏิบติั 

5.1 ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั นโยบายและแนวปฏิบตัิด้านสิง่แวดล้อม ตลอดจน
มาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้มทีใ่ชบ้งัคบัในทุกประเทศที่บรษิทัเขา้ไปด าเนินธุรกจิ  

5.2 พฒันาและปรบัปรุงกระบวนการผลิต การจดัซื้อ การบรกิาร การขนส่ง การบรหิารจดัการ 
การออกแบบผลิตภัณฑ์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทัง้ส่งมอบ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีม่คีุณภาพและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มใหก้บัลูกคา้เสมอ 

5.3 ป้องกันผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจากการด าเนินธุรกิจและตลอด 
ห่วงโซ่คุณค่า 

5.4 สนับสนุนการสรา้งสรรค์เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการใชท้รพัยากร
อย่างคุม้ค่า และลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของธุรกจิและตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

5.5 ประเมนิความเสีย่งและผลกระทบทางดา้นสิง่แวดล้อมรวมถงึค านวนผลกระทบทีเ่ป็นตวัเงนิ
จากกิจกรรมการด าเนินงานขององค์กร ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และการบรกิาร 
พร้อมจดัท าแผนป้องกนัและลดผลกระทบของความเสีย่งนัน้ ๆ  อย่างเหมาะสม ทัง้ก่อนเริม่ 
ระหว่าง และภายหลงัการด าเนินงานอย่างละเอยีด รอบคอบและต่อเนื่อง  

5.6 ดูแลและควบคุมปัจจยัต่าง ๆ ที่อาจสรา้งปัญหามลภาวะทัง้ต่อชุมชนและสงัคมรอบขา้งตาม
หลักการเศรษฐกิจสเีขียวในระบบการบรหิารซีพีสู่ความเป็นเลิศ (C.P. Excellence) ของ
บรษิทั 

5.7 ตดิตามผลกระทบสิง่แวดลอ้มจากการปฏิบตังิานและส่งเสรมิการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง โดย
ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนปฏิบัติการที่ชดัเจน รวมทัง้ประเมินผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มเพื่อสนับสนุนการตดัสนิใจในการปฏบิตังิาน 

5.8 อนุรกัษ์และใชท้รพัยากรธรรมชาตอิย่างมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื ดว้ยหลกัการ 9Rs คอื  
(1)  Refuse คอื การปฏิเสธที่จะใชส้ารหรอืวตัถุที่ไม่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม รวมถึงการที่ 

ผูซ้ื้อสามารถเลอืกทีจ่ะปฏเิสธการซื้อหรอืใชผ้ลติภณัฑน์้อยลงเพื่อเปลีย่นไปสู่วถิชีวีติที่
ยัง่ยนืมากขึน้  

(2)   Reduce by Design คอื การใชผ้ลติภณัฑใ์หเ้ตม็ประสทิธิภาพทีสุ่ด ผ่านการออกแบบ
ทีล่ดการใชท้รพัยากรและพลงังาน 

(3)   Reduce คอื การลดการบรโิภคหรอืใชท้รพัยากรและลดสรา้งของเสยี 
(4)   Reuse คอื การน ากลบัมาใชซ้ ้าเพื่อยดือายุการใชง้าน  
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(5)   Repair คอื การซ่อมแซมของทีเ่สยีแลว้ใหใ้ชง้านไดเ้หมอืนเดมิ  
(6)   Refurbish คอื ฟ้ืนฟูผลิตภณัฑ์เก่าและปรบัปรุงใหม่ให้น ามาใช้ซ ้าได้และอยู่ในระดบั

คุณภาพทีก่ าหนด 
(7)   Remanufacture คือ น าชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ถูกทิ้งมาใช้ในผลิตภัณฑ์ใหม่ที่

สามารถท าหน้าทีไ่ดเ้หมอืนเดมิ   
(8)   Repurpose คอื น าผลติภณัฑห์รอืชิ้นส่วนผลติภณัฑก์ลบัมาใชใ้หม่ในผลติภณัฑใ์หม่ที่

มลีกัษณะการใชง้านต่างจากเดมิ 
(9)   Recycle คอื การแปรรูปเพื่อน ากลบัมาใชเ้ป็นผลติภณัฑใ์หม่ 

5.9 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและบูรณาการการท างานร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสีย รวมทัง้ให้ 
การสนับสนุนคู่คา้ธุรกจิในการด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบันโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม  

5.10 สนับสนุนและร่วมมอืกบัองคก์รภาคเอกชน ภาครฐั ภาคประชาสงัคมและชุมชนรอบข้างใน
การช่วยกนัรณรงค์และอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ เพื่อรกัษาความสมดุลของระบบนิเวศ 
และสรา้งสภาพแวดลอ้มทีด่ ี

5.11 สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบตัินี้ให้แก่คู่ค้า และพนัธมติรทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบยีบบงัคบั นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กี่ยวขอ้ง 

5.12 ส่งเสรมิและสนับสนุนการสร้างความตระหนักรู ้ และเพิม่ศกัยภาพการท าธุรกจิทีเ่ป็นมิตรต่อ
สิง่แวดลอ้มแก่คู่คา้ พนัธมติรและผูม้สี่วนไดเ้สยีทีเ่กี่ยวขอ้ง 

5.13 เปิดเผยผลการด าเนินงานดา้นสิง่แวดล้อมสู่สาธารณะในรายงานความยัง่ยนื หรอืเปิดเผยใน
รูปแบบอื่น ๆ  

 

6. การฝึกอบรม 

จัดให้มีการสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านการฝึกอบรม  
การประชุม หรอืกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ  ที่เหมาะสม ให้แก่ กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงานและผู้มสี่วนได้
เสียภายนอก ซึ่งรวมถึงคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และสาธารณชน ตลอดห่วงโซ่คุณค่าและให้ม ี
การประเมนิประสทิธผิลอย่างต่อเนื่อง 
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7. การแจ้งเบาะแส 

ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าที่เชื่อได้ว่า เป็นการละเมิดนโยบายและ 
แนวปฏบิตัดิา้นสิง่แวดล้อม โดยมขีัน้ตอนใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการแจง้เบาะแส 
ทัง้นี้ผูร้อ้งเรยีนหรอืผูแ้จง้เบาะแสจะไดร้บัความคุม้ครองและขอ้มูลจะถูกเก็บเป็นความลบั โดยไม่มผีลต่อ
ต าแหน่งงาน ทัง้ในระหว่างด าเนินการสอบสวนและหลงัเสรจ็สิน้กระบวนการ 

 

8. การขอค าแนะน า 

ในกรณีที่มขี้อสงสยัว่าการกระท านัน้อาจฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ นโยบายและแนวปฏิบัติด้าน
สิง่แวดล้อม สามารถขอค าแนะน าจากผู้บงัคบับญัชา หน่วยงานหรอืบุคคลผูร้บัผดิชอบด้านสิง่แวดลอ้ม 
ดา้นก ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑห์รอืดา้นกฎหมายก่อนตดัสนิใจหรอืด าเนินการใด ๆ 

 
9. บทลงโทษ 

ในกรณีที่เกิดการสอบสวน พนักงานทุกคนต้องใหค้วามร่วมมอืกบัหน่วยงานภายในและภายนอก
อย่างเต็มที่ ทัง้นี้หากผูบ้รหิารและพนักงานกระท าการใด ๆ  ที่เป็นการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตามนโยบาย
ฉบับนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ผู้บริหารและพนักงานจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัการท างาน 
 

10. กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายท่ีเก่ียวข้อง 

10.1 พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านสิง่แวดล้อมของแต่ละประเทศที่เครือเจรญิ 
โภคภณัฑเ์ขา้ไปด าเนินธุรกจิ 

10.2 นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นความยัง่ยนื เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
10.3 นโยบายและแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการแจง้เบาะแส เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์

 


