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นโยบายและแนวปฏิบติัด้านความยัง่ยืน 

เครือเจริญโภคภณัฑ ์

 
1. ความส าคญั 

เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ เชื่อว่าการพฒันาอย่างยัง่ยนืและการเตบิโตอย่างมสี่วนร่วมคอืหนทางใน 
การสรา้งสรรคค์ุณค่าในระยะยาวส าหรบัองคก์รและผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกภาคสว่น จงึใหค้วามส าคญัอย่างยิง่
กบัการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนืบนหลกัธรรมาภบิาลและความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ซึ่งไม่
เพยีงแค่การปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และมาตรฐานของประเทศที่เขา้ไปด าเนินกจิการเท่านัน้ 
แต่ยงัยดึมัน่ปฏบิตัติามหลกัการสากลด้านความยัง่ยนื เช่น หลกัความรบัผดิชอบพื้นฐาน 10 ประการ
ตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) (รายละเอียดตามภาคผนวก 1) และ
เป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยนืขององค์การสหประชาชาต ิ(Sustainable Development Goals – SDGs) 
(รายละเอียดตามภาคผนวก 2) ทุกกิจกรรมของเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ จะต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนื 15 ประการตามกรอบการท างาน 3Hs (รายละเอยีดตามภาคผนวก 3) 

 
2. ขอบเขตนโยบาย 

นโยบายและแนวปฏบิตัฉิบบันี้ใชบ้งัคบักบัเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์ต่อไปนี้เรยีกว่า “เครอืฯ” หมายถงึ 
บรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จ ากดั และบรษิทัในเครอืทุกบรษิทั ซึง่ “บรษิทั” ทีจ่ะกล่าวถงึในเอกสารฉบบั
นี้ใหห้มายถงึ บรษิทัหนึ่ง ๆ ทีน่ าเอาเอกสารฉบบันี้ไปบงัคบัใช้ ทัง้นี้จะมกีารทบทวนโยบายฉบบันี้อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครัง้ หรอืกรณีมเีหตุอนัสมควร 

 
3. วตัถปุระสงค ์

เพื่อให้มแีนวทางการบรหิารจดัการ และแนวทางปฏบิตัิในการก าหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายใน 
การด าเนินงานให้เป็นไปตามหลกัการการพฒันาอย่างยัง่ยนืที่เสรมิสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกจิ 
สงัคม และสิง่แวดลอ้มตลอดห่วงโซ่คุณค่า  

  
4. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

4.1 คณะกรรมการบริษทั 
4.1.1 พิจารณาทบทวนประเด็นส าคญัด้านความยัง่ยืนและอนุมตัิรายงานความยัง่ยืน

ประจ าปี  
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4.1.2 สนับสนุนให้มีการด าเนินธุรกิจภายในองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายด้านความ
ยัง่ยนืของเครอืฯ และสอดคลอ้งกบัการพฒันาความยัง่ยนืตามหลกัสากล 

  
4.2 ผู้บริหาร  

4.2.1 พจิารณาก าหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทางบรหิารและดชันีชี้วดัด้าน 
ความยัง่ยนืทีส่อดคลอ้งกบันโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นความยัง่ยนื เครอืฯ   

4.2.2 ก าหนดโครงสรา้งผูร้บัผดิชอบ เช่น คณะท างาน หน่วยงาน หรอืบุคคลผูร้บัผดิชอบ 
เพื่อเป็นตวัแทนผู้บรหิารในการด าเนินงานด้านความยัง่ยนืให้เหมาะสมกบับริบท
ของแต่ละประเทศ/เขตประเทศ/เขต โดยหวัหน้าหน่วยงาน หรอืคณะท างาน หรอื
บุคคลผู้รบัผิดชอบควรเป็นผู้บริหารระดับสูงที่สามารถรายงานตรงต่อประธาน  
คณะผูบ้รหิาร หรอืผูบ้รหิารสูงสุดของประเทศ/เขตประเทศ/เขต และสามารถท างาน
ขา้มสายงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

4.2.3 ตดิตามและทบทวนผลการด าเนินงานดา้นความยัง่ยนื รวมถงึพจิารณาการรายงาน
ผลการด าเนินงานดา้นความยัง่ยนืผ่านรายงานความยัง่ยนืประจ าปีของเครอืฯ และ
น าเสนอคณะกรรมการเพือ่อนุมตั ิ 

4.2.4 สือ่สารแสดงความมุ่งมัน่ และความกา้วหน้าในการด าเนินงานดา้นความยัง่ยนืไปยงั
ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกภาคสว่นทัง้ภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

4.2.5 สง่เสรมิและสนบัสนุนใหพ้นกังานปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตั ิ 
  

4.3 หน่วยงานด้านพฒันาความยัง่ยืน  
4.3.1 รบัผดิชอบในภาพรวมของการขบัเคลื่อนนโยบาย แนวปฏิบตัิ และเป้าหมายเชิง 

กลยุทธด์า้นความยัง่ยนืใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
4.3.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ

ด าเนินงานดา้นความยัง่ยนื  
4.3.3 ตดิตามความคบืหน้าในการด าเนินงานเทยีบกบัเป้าหมาย ตรวจทานความถูกต้อง 

ประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูล พจิารณาวางแผนปรบัปรุงการด าเนินงาน รวมถงึ
รายงานความกา้วหน้าอย่างต่อเนื่อง  

4.3.4 จดัท ารายงานความยัง่ยนืประจ าปี ตามมาตรฐานที่สากล เพื่อใช้เป็นเครื่องมอืใน 
การสือ่สารและพฒันาการมสีว่นร่วมกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี รวมถงึเป็นการรายงานความ
คืบหน้าในการด าเนินงานตามหลักสากลของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ 
(Communication on Progress)  
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4.3.5 ส่งเสริมสนับสนุนความตระหนักรู้ สื่อสาร และสร้างวฒันธรรมด้านความยัง่ยืน
ภายในบรษิทั 

4.3.6 สื่อสารนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และความก้าวหน้าในการด าเนินงานด้านความ
ยัง่ยืน ต่อสาธารณะ รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อปรับปรุง 
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

4.3.7 ให้ค าปรกึษาแนะน า จดัท าเอกสารสนับสนุน คู่มอื แนวปฏบิตั ิตามมาตรฐานทาง
เทคนิคต่าง ๆ ทีจ่ าเป็น เพือ่สนบัสนุนการด าเนินงานดา้นความยัง่ยนื 

 
4.4 พนักงาน  

4.4.1 ท าความเขา้ใจเกีย่วกบัความยัง่ยนืในบรบิทของบรษิทั 
4.4.2 รบัทราบและปฏิบัติตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายและตัวชี้วดัที่สอดคล้องกบั

นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นความยัง่ยนื  
 

5. แนวปฏิบติั 

บริษัทได้ยึดถือกระบวนการบริหารจัดการด้านความยัง่ยืนตามหลักสากล (Sustainability 
Management Framework) โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 

 
5.1 ความมุ่งมัน่ (Commitment)  

แสดงความมุ่งมัน่โดยผู้บรหิารระดบัสูงสุดในการก าหนด วสิยัทศัน์ พนัธกิจ กรอบ
ยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมายเชงิกลยุทธ์ดา้นความยัง่ยนื ทัง้ระยะสัน้ ระยะกลางและระยะยาวที่
สอดคล้องกบัหลกัสากล เพื่อน าไปปรบัใช้ในการท างาน และผลกัดนัให้เกดิเป็นวฒันธรรม
องคก์ร  

 
5.2 ประเมินประเดน็ส าคญัด้านความยัง่ยืน (Materiality Assessment)  

ประเมินโอกาส และผลกระทบจากการด า เนินธุรกิจในปัจจุบัน และจัดล าดับ
ความส าคญัของประเด็นที่อาจเกิดผลกระทบต่อความยัง่ยืนขององค์กรให้ครอบคลุมทัง้  
3 มติ ิไดแ้ก่ สิง่แวดลอ้ม สงัคม และบรรษทัภบิาล (ESG) 

 
5.3 ก าหนดนโยบาย กลยุทธ ์และเป้าหมาย (Defining policies, strategies and targets)  

ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และตวัชี้วดัผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ 
บรบิทการด าเนินธุรกจิ และจดัท าแผนการด าเนินงานไปสูก่ารปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธผิล 
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5.4 การด าเนินการ (Implementation)  
น านโยบาย กลยุทธ์ และแผนการด าเนินงานไปสู่การปฏบิตัทิัว่ทัง้องคก์ร สรา้งการมี 

ส่วนร่วม และเสรมิสรา้งการตระหนักรูแ้ละทกัษะความรูใ้หแ้ก่บุคลากร รวมทัง้ส่งเสรมิการมี 
สว่นร่วมอย่างรบัผดิชอบกบัคู่คา้และผูม้สีว่นไดเ้สยี ตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

 
5.5 ติดตามวดัผลการด าเนินงาน (Measurement)  

ติดตามวัดผลการด า เนินงานเทียบกับเป้าหมาย ประมวลและวิเคราะห์ผล 
การด าเนินงานเพือ่ก าหนดแนวทางปรบัปรุงผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

 
5.6 ส่ือสารและสร้างความผกูพนั (Communication and Engagement) 

สื่อสารขอ้มูลและความคบืหน้าการด าเนินงานทัง้ภายในและภายนอกเป็นประจ าทุกปี
ผ่านรายงานความยัง่ยนื และสรา้งการมสี่วนร่วมและความผูกพนักบัผูม้สี่วนไดเ้สยี รวมถงึ
หุ้นส่วนความร่วมมือและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อร่วมกันก าหนดแนวทางปรับปรุง 
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 
6. การฝึกอบรม  

จัดให้มีการสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยัง่ยืน ผ่านการฝึกอบรม  
การประชุม หรอืกจิกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม ให้แก่กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานและให้มี
การประเมนิประสทิธผิลอย่างต่อเนื่อง 

 
7. การแจ้งเบาะแส 

ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าที่เชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดนโยบายและ  
แนวปฏบิตันิี้ โดยขัน้ตอนใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการแจง้เบาะแส ทัง้นี้ผูร้อ้งเรยีน
หรอืผู้แจ้งเบาะแสจะไดร้บัความคุ้มครองและขอ้มูลจะถูกเกบ็เป็นความลบั โดยไม่มผีลต่อต าแหน่งงาน 
ทัง้ในระหว่างด าเนินการสอบสวนและหลงัเสรจ็สิน้กระบวนการ 

 
8. การขอค าแนะน า 

ในกรณีที่มขี้อสงสยัว่าการกระท านัน้อาจฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ นโยบายและแนวปฏิบตัิด้าน 
ความยัง่ยนืสามารถขอค าแนะน าจากผู้บงัคบับญัชา หน่วยงานหรอืบุคคลผู้รบัผดิชอบด้านความยัง่ยนื 
ดา้นก ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑห์รอืดา้นกฎหมายก่อนตดัสนิใจหรอืด าเนินการใด ๆ 

 



 

หน้า 5 จาก 12 
 

นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นความยัง่ยนื เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ 

9. บทลงโทษ 

ในกรณีทีเ่กดิการสอบสวน พนักงานทุกคนต้องใหค้วามร่วมมอืกบัหน่วยงานภายในและภายนอก
อย่างเตม็ที ่ทัง้นี้หากผูบ้รหิารและพนักงานกระท าการใด ๆ ทีเ่ป็นการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามนโยบาย
ฉบับนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ผู้บริหารและพนักงานจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามร ะเบียบ
ขอ้บงัคบัการท างาน 

 
10. กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายท่ีเก่ียวข้อง  

10.1 นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นสิง่แวดลอ้ม เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
10.2 นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
10.3 นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นสทิธมินุษยชนและการปฏบิตัดิา้นแรงงาน เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
10.4 นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นการบรหิารจดัการห่วงโซ่อุปทาน เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์

 
11. ภาคผนวก 

นโยบายและแนวปฏบิตันิี้ ประกอบดว้ยภาคผนวก ดงัต่อไปนี้ 
11.1 ภาคผนวก ก  หลกัสากล 10 ประการแห่งสหประชาชาต ิ
11.2 ภาคผนวก ข  เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 17 ประการของสหประชาชาต ิ
11.3 ภาคผนวก ค  กรอบการท างาน 3Hs 
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ภาคผนวก ก 
หลกัสากล 10 ประการแห่งสหประชาชาติ 

(The 10 Principles of the United Nations Global Compact) 
 

สิทธิมนุษยชน (Human Rights) 

1. สนบัสนุนและเคารพในการปกป้องสทิธมินุษยชนทีป่ระกาศใชใ้นระดบัสากล  

2. หมัน่ตรวจตราดแูลมใิหธุ้รกจิของตนเขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการล่วงละเมดิสทิธมินุษยชน 
 

แรงงาน (Labor)  

3. ส่งเสรมิสนับสนุนเสรภีาพในการรวมกลุ่มของแรงงานและการรบัรองสทิธใินการร่วมเจรจา
ต่อรองอย่างจรงิจงั 

4. ส่งเสริม สนับสนุนและหาแนวทาง เพื่อต่อต้านการใช้แรงงานเกณฑ์และแรงงานที่ใช้ 
การบงัคบัในทุกรปูแบบ  

5. สง่เสรมิ สนบัสนุนและหาแนวทาง เพือ่ต่อตา้นการใชแ้รงงานเดก็อย่างจรงิจงั 

6. ส่งเสรมิ สนับสนุนและหาแนวทาง เพื่อต่อต้านการเลอืกปฏบิตัใินเรื่องการจ้างแรงงานและ 
การประกอบอาชพี 

 
ส่ิงแวดล้อม (Environment)  

7. สนบัสนุนแนวทางการระแวดระวงัในการด าเนินงานทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

8. อาสาจดัท ากจิกรรมทีส่ง่เสรมิการยกระดบัความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม  

9. สง่เสรมิการพฒันาและการเผยแพร่เทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  
 
การต้านการทุจริต (Anti-Corruption)  

10. ด าเนินงานเพือ่ในทางต่อตา้นการทุจรติรวมทัง้การกรรโชกและการใหส้นิบนในทุกรปูแบบ  
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ภาคผนวก ข 
เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน 17 ประการของสหประชาชาติ 
(The United Nations’ 17 Sustainable Development Goals) 

 

เป้าหมายท่ี 1   ความยากจนต้องหมดไป  
ยุตคิวามยากจนทุกรปูแบบในทุกที ่ 

เป้าหมายท่ี 2   ความอดอยากต้องหมดไป  
ยุติความหิวโหย บรรลุความมัน่คงทางอาหาร และยกระดบัโภชนาการและ
สง่เสรมิเกษตรกรรมทีย่ ัง่ยนื  

เป้าหมายท่ี 3 สุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี  
สรา้งหลกัประกนัว่าคนมชีวีติทีม่สีุขภาพด ีและส่งเสรมิสวสัดภิาพส าหรบัทุกคน
ในทุกวยั  

เป้าหมายท่ี 4  การศึกษาท่ีมีคณุภาพ  
สรา้งหลกัประกนัว่าทุกคนมกีารศกึษาทีม่คีุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทยีม 
และสนบัสนุนโอกาสในการเรยีนรูต้ลอดชวีติ  

เป้าหมายท่ี 5  ความเท่าเทียมทางเพศ 
บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและใหอ้านาจของผูห้ญงิและเดก็หญงิทุกคน  

เป้าหมายท่ี 6  น ้าสะอาดและสุขอนามยั 
สร้างหลกัประกนัเรื่องน้าและการสุขาภิบาลให้มกีารจดัการอย่างยัง่ยนืและมี
สภาพพรอ้มใชส้าหรบัทุกคน  

เป้าหมายท่ี 7  พลงังานสะอาดราคาถกู 
สร้างหลกัประกนัว่าทุกคนเขา้ถงึพลงังานสมยัใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ 
เชื่อถอืได ้และยัง่ยนื  

เป้าหมายท่ี 8 งานท่ีดีและเศรษฐกิจท่ีเติบโต 
ส่งเสรมิการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยัง่ยนื การจ้างงาน
เตม็ทีแ่ละมผีลติภาพและการมงีานทีส่มควรส าหรบัทุกคน  
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เป้าหมายท่ี 9  อตุสาหกรรม นวตักรรม และโครงสร้างพื้นฐาน 
สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและยัง่ยนื และสง่เสรมินวตักรรม  

เป้าหมายท่ี 10  ลดความเหลื่อมล า้ 
ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ  

เป้าหมายท่ี 11  เมืองและชุมชนท่ียัง่ยืน 
ท าให้เมืองและการตัง้ถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิ
ตา้นทานและยัง่ยนื  

เป้าหมายท่ี 12  บริโภคและผลิตอย่างมีความรบัผิดชอบ 
สรา้งหลกัประกนัใหม้แีบบแผนการผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนื  

เป้าหมายท่ี 13  แก้ปัญหาโลกร้อน 
ปฏบิตักิารเร่งด่วนเพื่อต่อสูก้บัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและผลกระทบ
ทีเ่กดิขึน้  

เป้าหมายท่ี 14  ชีวิตในน ้า 
อนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์จากมหาสมุทรทะเลและทรพัยากรทางทะเลอย่างยัง่ยนื
เพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื  

เป้าหมายท่ี 15  ชีวิตบนบก 
ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยัง่ยนื จดัการป่าไม้
อย่างยัง่ยนื ต่อสูก้ารกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของทีด่นิ
และฟ้ืนสภาพกลบัมาใหม่ และหยุดการสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ  

เป้าหมายท่ี 16  สนัติภาพ ยุติธรรม และสถาบนัท่ีเข้มแขง็ 
ส่งเสรมิสงัคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพฒันาที่ยัง่ยนืให้ทุกคนเข้าถึง  
ความยุตธิรรม และสรา้งสถาบนัทีม่ปีระสทิธผิล รบัผดิชอบและครอบคลุมในทุก
ระดบั  

เป้าหมายท่ี 17  ร่วมมือเพื่อพิชิตเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน 
เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความ
ร่วมมอืระดบัโลกส าหรบัการพฒันาทีย่ ัง่ยนื  
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ภาคผนวก ค  
กรอบการท างาน 3Hs 

 
 

HEART: Living Right - Commitment to Sustainable Business 
ความชอบธรรมและจติส านึกรบัผดิชอบเป็นพื้นฐานส าคญัของการสร้างการยอมรบั และความ

ไวว้างใจในทุกภาคส่วน เครอืเจรญิโภคภณัฑ์จงึด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ โดย
ยดึหลกัคุณธรรม ความโปร่งใส การมสี่วนร่วมอย่างจรงิใจและใส่ใจ ควบคู่ไปกบัการพฒันาบุคลากร 
เคารพและส่งเสรมิการมสีว่นร่วมของผูม้สีว่นไดเ้สยี เพือ่ใหส้ามารถเตบิโตไปพรอ้มกบัทุกภาคสว่นอย่าง
ยัง่ยนื  

1)   การก ากบัดแูลกิจการ  
ยดึมัน่ในหลกัการก ากบัดูแลกิจการ มีคุณธรรม และความซื่อสตัย์ มสี่วนร่วมและรบัผดิชอบ เพื่อ
น าไปสูก่ารเป็นองคก์รแห่งความไวว้างใจ โปร่งใส และตรวจสอบได ้สง่ผลใหเ้กดิความส าเรจ็ที่ยัง่ยนื
ในระยะยาว 

2)   สิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัด้านแรงงาน  
มุ่งมัน่ปกป้องและส่งเสรมิสทิธมินุษยชนและปฏบิตัติ่อแรงงานอย่างเท่าเทยีม รวมถงึดูแลบุคลากร 
และเสรมิสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัและอาชวีอนามยัภายในองคก์ร ตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
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3)   การศึกษาและการลดความเหลื่อมล า้ 
สง่เสรมิใหป้ระชาชนมโีอกาสเขา้ถงึระบบการศกึษาหรอืการเรยีนรู้อย่างเท่าเทยีมและมคีุณภาพ เพือ่
เอื้อให้เกดิการเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง และมัน่ใจได้ว่าจะไม่มผีู้ใดถูกทิ้งไว้ขา้งหลงัให้ต้องอยู่กบัความ
ยากจนแรน้แคน้ 

4)   การพฒันาผู้น าและทรพัยากรบุคคล  
สนับสนุนการพัฒนาผู้น าและบุคลากรทัง้ในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงริเริ่มพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ เพื่อส่งต่อสู่ส ังคมภายใต้บรรยากาศที่เคารพและยอมรับในความแตกต่างผ่าน
กระบวนการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 

5)   ความปลอดภยัทางไซเบอรแ์ละการปกป้องข้อมูล  
ก ากบัดูแลข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบและมปีระสทิธิภาพ มคีวามน่าเชื่อถือถูกต้องสมบูรณ์  
เพือ่ปกป้องทรพัยส์นิของธุรกจิจากภยัคุกคามทัง้หมดจากการโจมตทีางไซเบอร ์รวมไปถงึการรกัษา 
ความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบุคคลของพนกังานและลูกคา้ 

 
HEALTH: Living Well – Commitment to Sustainable Society 

พฒันา “ความอยู่ดมีสีุข” แบบองคร์วม ทีเ่ชื่อมโยงถงึความมัน่คงทางอาชพี ความสมดุลในชวีติ
และการท างาน สุขภาพอนามยัทีส่มบูรณ์แขง็แรง และการมคีวามรูคู้่คุณธรรม เพือ่ปรบัเปลีย่นวธิคีดิและ
พฤตกิรรมใหเ้กดิเป็นคุณค่าใหม่ในการอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข  

6)   สุขภาพและสุขภาวะท่ีดี  
วจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์และบรกิารที่มคีุณภาพและปลอดภยั รวมถงึส่งเสรมิความรู้และโอกาสใน
การเขา้ถงึโภชนาการทีด่ ีเพือ่สนบัสนุนการมสีุขภาพและยกระดบัความเป็นอยู่ทีด่ขีองประชาชน  

7)   คณุค่าและการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่สงัคม  
ส่งเสรมิอาชพีและศกัยภาพของเกษตรกร ผูป้ระกอบการรายย่อย รวมถงึกลุ่มเปราะบาง เพื่อสร้าง 
ความเป็นอยู่ทีด่แีละความสามารถในการพึ่งพาตนเอง รวมทัง้สรา้งผลกระทบเชงิบวกต่อเศรษฐกิจ 
สงัคม และสิง่แวดลอ้มของชุมชน 

8)   ความมัน่คงทางอาหาร และการเข้าถึงโภชนาการ  
ส่งเสรมิการเขา้ถงึอาหารที่เพยีงพอ ปลอดภยั และมคีุณค่าทางโภชนาการ เพื่อยกระดบัของความ
มัน่คงด้านอาหาร และร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรทัว่โลกเพื่อขจัดความหิวโหยและภาวะ 
ทุพโภชนาการ 
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9)   การบริหารจดัการนวตักรรม  
พฒันากระบวนการแปลความคดิหรอืสิง่ประดษิฐ์ให้เป็นสนิค้าหรอืบรกิารที่สร้างมูลค่าเชงิพาณิชย์ 
รวมถึงส่งเสรมิและสร้างวฒันธรรมองค์กรแห่งนวตักรรม ตลอดจนสนับสนุนการสร้างนวตักรรม
ร่วมกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอกองคก์ร เพือ่สรา้งคุณค่าใหม่ ๆ  

10) การสร้างความผกูพนักบัผู้มีส่วนได้เสีย  
ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมกบัผูม้สี่วนไดเ้สยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเขา้ใจถงึความคาดหวงัและความต้องการ 
รวมถงึจดัให้มกีระบวนการตรวจสอบและการจดัการขอ้ร้องเรยีนอย่างเป็นระบบ ซึ่งน าไปสู่ความ
ไวว้างใจและความผกูพนักบัผูม้สีว่นไดเ้สยี 
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บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในการด าเนินกจิกรรมขององคก์ร ตลอดห่วง
โซ่คุณค่าให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่ออนุรักษ์และรักษาแหล่งทรัพยากรให้คงอยู่ส าหรับ 
การด ารงชพีและเป็นแหล่งเรยีนรูไ้ม่รูจ้บส าหรบัคนรุ่นต่อไป 

11) การปรบัตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ  
ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ดว้ยการปลูกต้นไมย้นืต้นและดูแลรกัษาป่าไมไ้ม่ใหท้รุดโทรม รวมถงึ
การเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน การใชพ้ลงังานทดแทนหรอืพลงังานหมุนเวยีน และการจดัการ
ของเสยี ทัง้จากภายในการด าเนินงานขององคก์รและตลอดห่วงโซคุ่ณค่า 

12) ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน   
บริหารจดัการทรพัยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการลดการสร้างของเสีย ใช้
วตัถุดบิทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม น าผลติภณัฑแ์ละวสัดุมาใชซ้ ้า ผลติซ ้า และน ากลบัมาใชใ้หม่ เพื่อ
สร้างคุณค่าเพิ่ม รวมถึงไม่จัดการของเสียด้วยวิธีฝังกลบ และพัฒนาแนวทางการออกแบบ 
บรรจุภณัฑใ์หม่ๆ ทีย่ ัง่ยนื 

13) การดแูลรกัษาทรพัยากรน ้า  
บรหิารจดัการทรพัยากรน ้าแบบบูรณาการตลอดห่วงโซ่อุปทานให้มีประสทิธิภาพ ส่งเสรมิการใช้
ทรพัยากรน ้าอย่างรู้คุณค่า และการอนุรกัษ์แหล่งต้นน ้าที่ส าคญั รวมถึงสร้างความสมดุลระหว่าง
ปรมิาณการน าน ้ามาใชแ้ละปรมิาณน ้าทีชุ่มชนในพืน้ทีต่อ้งการอย่างยัง่ยนื เพือ่ลดผลกระทบจากการ
ขาดแคลนทรพัยากรน ้า 
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นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นความยัง่ยนื เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ 

14) การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ  
ปกป้องและอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชวีภาพของสิง่มชีวีติทัง้บนแผ่นดิน 
ท้องทะเล ระบบนิเวศในน ้าอื่น ๆ และระบบนิเวศที่ซบัซ้อน รวมถงึส่งเสรมิโครงการที่ปกป้องและ
ฟ้ืนฟูแหล่งทีอ่ยู่ตามธรรมชาตริ่วมกบัคู่คา้ ชุมชน และผูม้สีว่นไดเ้สยี  

15) การจดัการห่วงโซ่อุปทานอย่างรบัผิดชอบ  
ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพของคู่คา้ในการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนื เพื่อลดผลกระทบเชงิลบตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกนัอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการ
จดัหาและการผลติอย่างรบัผดิชอบ  




