นโยบายความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
นโยบายนี้เป็ นส่วนหนึ่งของ “นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นสิง่ แวดล้อม” ทีเ่ ครือเจริญโภคภัณฑ์ถอื
ปฏิบตั ิ ด้วยตระหนักถึงความสําคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบใน
ทุกผลิตภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์จงึ มุง่ มันลดผลกระทบด้
่
านสิง่ แวดล้อมของผลิตภัณฑ์และบริการ โดย
ควบคุมกระบวนการผลิตตลอดวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ให้มคี ุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
รวมถึงสร้างคาร์บอนตํ่า ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ตลอดจนรักษาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และบริการไว้ในระดับสูง นอกจากนี้ยงั ร่วมมือกับลูกค้า ผู้บริโภค และผูม้ สี ่วนได้เสียตลอด
ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ในการดูแ ลผลิต ภัณ ฑ์เ พื่อ ตระหนั ก ถึง คุ ณ ค่ า ของการบริโ ภคอย่ า งรับ ผิด ชอบและให้
การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการทีใ่ ส่ใจสิง่ แวดล้อม
เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าวนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จึงได้กาํ หนดแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี้
1. พัฒนาและกําหนดหลักเกณฑ์การออกแบบสินค้า และบริการ ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย
ได้มาตรฐานสิง่ แวดล้อม และผ่านการรับรองจากหน่ วยงานกํากับดูแลทัง้ ในระดับประเทศ
และ/หรือระดับสากล
2. วิเคราะห์และประเมินความเสีย่ งด้านสุขภาพ สังคมและสิง่ แวดล้อม ตลอดวัฏจักรชีวติ ของ
ผลิตภัณฑ์ เพือ่ ป้ องกันผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้
3. ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการคัดสรร
วัตถุดบิ และใช้วสั ดุท่มี คี ุณภาพ ปลอดภัย เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและลดการใช้พลังงาน
การเลือ กใช้ว สั ดุ ซ้ํ า หรือ นํ า กลับ มาใช้ใ หม่ ไม่มีส ารอัน ตราย และมาจากแหล่ ง ที่ย ั ่งยืน
รวมถึงการจัดการกับแร่ทม่ี ขี อ้ ขัดแย้ง (Conflict Mineral) อย่างรับผิดชอบ
4. พิจารณาคัดเลือกคูค่ า้ ทางธุรกิจและผูร้ บั เหมาทีม่ มี าตรฐานในการผลิตสินค้าและการบริการ
ทีร่ บั ผิดชอบ
5. ส่งเสริมและสนับสนุ นให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เพื่อผลักดันให้เกิด
การใช้สนิ ค้าและบริการทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
6. ตรวจสอบประสิทธิภาพของการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ตลอดทัง้
วัฏ จักรชีว ิต ผลิต ภัณฑ์ท่ีค รอบคลุมเรื่องการออกแบบ การจัดหา การผลิต การจัดการ
การขนส่ง การจัดจําหน่ายและการจัดการผลิตภัณฑ์เมือ่ สิน้ สุดการใช้งาน
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7. ลดหรือจัดทําแผนการเลิกใช้สารเคมีหรือวัตถุทใ่ี ช้สารประกอบทีเ่ ป็ นอันตรายในผลิตภัณฑ์
และบริการ
8. จัดให้มีระบบการประกันคุ ณภาพและการควบคุ มตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความ
เชือ่ มันและความน่
่
าเชือ่ ถือให้กบั สินค้าและบริการ
9. จัดสรรทรัพยากร เพื่อนํ าเรื่องความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ไ ปใช้ใ นห่วงโซ่ คุณค่า ซึ่ง
รวมถึงการทําโครงการการจัดหาอย่างยั ่งยืน การประเมินตลอดวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์
การสร้างเกณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ทย่ี ั ่งยืน และกิจกรรมอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
10. พัฒนา วิจยั และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสะอาด เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้มคี วามปลอดภัย ได้มาตรฐานและลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
11. จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการทีม่ คี ุณภาพให้กบั ลูกค้าและผูบ้ ริโภค เพือ่ ส่งมอบประโยชน์และ
คุณค่าของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับจัดทําฉลากสิง่ แวดล้อม ฉลาก
โภชนาการ หรือฉลากทีม่ กี ารแสดงข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และสารเคมีให้กบั
ลูกค้าทราบ
12. จัดทําระบบติดตามผลการดําเนินงาน และรายงานข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
ตามมาตรฐานทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับสากล
13. 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 เพื่อส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่
ยั ่งยืน
14. สือ่ สารและสร้างความตระหนักรูเ้ กีย่ วกับความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ให้แก่พนักงาน คู่คา้
พันธมิตรธุรกิจ ผูบ้ ริโภคและผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างต่อเนื่อง
15. เปิ ด เผยผลการดํา เนิ น งานและความคืบ หน้ า ต่ อ เป้ า หมายในด้า นความรับ ผิด ชอบต่ อ
ผลิตภัณฑ์ผ่านรายงานความยั ่งยืนหรือรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องให้กบั
ผูม้ 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 วข้องกับด้านความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
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