นโยบายและแนวปฏิบตั ิ ด้านความยังยื
่ น
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นโยบายและแนวปฏิบตั ิ ด้านความยังยื
่ น
เครือเจริญโภคภัณฑ์
1.

ความสาคัญ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ เชื่อว่าการพัฒนาอย่างยังยื
่ นและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วมคือหนทางใน
การสร้างสรรค์คุณค่าในระยะยาวสาหรับองค์กรและผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วน จึงให้ความสาคัญอย่างยิง่
กับการดาเนินธุรกิจอย่างยังยื
่ นบนหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ซึ่งไม่
เพียงแค่การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานของประเทศที่เข้าไปดาเนินกิจการเท่านัน้
แต่ยงั ยึดมันปฏิ
่ บตั ติ ามหลักการสากลด้านความยังยื
่ น เช่น หลักความรับผิดชอบพื้นฐาน 10 ประการ
ตามข้อ ตกลงโลกแห่ ง สหประชาชาติ (UN Global Compact) (รายละเอีย ดตามภาคผนวก 1) และ
เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ นขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals – SDGs)
(รายละเอียดตามภาคผนวก 2) ทุกกิจกรรมของเครือเจริญโภคภัณฑ์ จะต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายการพัฒนาอย่างยังยื
่ น 15 ประการตามกรอบการทางาน 3Hs (รายละเอียดตามภาคผนวก 3)
2.

ขอบเขตนโยบาย

นโยบายและแนวปฏิบตั ฉิ บับนี้ใช้บงั คับกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ต่อไปนี้เรียกว่า “เครือฯ” หมายถึง
บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด และบริษทั ในเครือทุกบริษทั ซึง่ “บริษทั ” ทีจ่ ะกล่าวถึงในเอกสารฉบับ
นี้ให้หมายถึง บริษทั หนึ่ง ๆ ทีน่ าเอาเอกสารฉบับนี้ไปบังคับใช้ ทัง้ นี้จะมีการทบทวนโยบายฉบับนี้อย่าง
น้อยปี ละหนึ่งครัง้ หรือกรณีมเี หตุอนั สมควร
3.

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มแี นวทางการบริหารจัดการ และแนวทางปฏิบตั ิ ในการกาหนดกลยุทธ์ และเป้ าหมายใน
การดาเนินงานให้เป็ นไปตามหลักการการพัฒนาอย่างยังยื
่ นที่เสริม สร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า
4.

หน้ าที่และความรับผิดชอบ
4.1 คณะกรรมการบริ ษทั
4.1.1 พิจารณาทบทวนประเด็นส าคัญ ด้านความยังยื
่ นและอนุ มตั ิรายงานความยัง่ ยืน
ประจาปี

นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นความยังยื
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4.1.2 สนับสนุ นให้มีก ารดาเนินธุ รกิจภายในองค์กรให้เ ป็ นไปตามเป้ าหมายด้านความ
ยังยื
่ นของเครือฯ และสอดคล้องกับการพัฒนาความยังยื
่ นตามหลักสากล
4.2 ผู้บริ หาร
4.2.1 พิจารณาก าหนดนโยบาย เป้ าหมาย กลยุทธ์ แนวทางบริหารและดัชนีช้ีว ดั ด้า น
ความยังยื
่ นทีส่ อดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นความยังยื
่ น เครือฯ
4.2.2 กาหนดโครงสร้างผูร้ บั ผิดชอบ เช่น คณะทางาน หน่วยงาน หรือบุคคลผูร้ บั ผิดชอบ
เพื่อเป็ นตัวแทนผู้บริหารในการดาเนินงานด้านความยังยื
่ นให้เหมาะสมกับบริบท
ของแต่ละประเทศ/เขตประเทศ/เขต โดยหัวหน้าหน่ วยงาน หรือคณะทางาน หรือ
บุค คลผู้รบั ผิดชอบควรเป็ นผู้บ ริห ารระดับสูง ที่ส ามารถรายงานตรงต่อ ประธาน
คณะผูบ้ ริหาร หรือผูบ้ ริหารสูงสุดของประเทศ/เขตประเทศ/เขต และสามารถทางาน
ข้ามสายงานทีเ่ กีย่ วข้อง
4.2.3 ติดตามและทบทวนผลการดาเนินงานด้านความยังยื
่ น รวมถึงพิจารณาการรายงาน
ผลการดาเนินงานด้านความยังยื
่ นผ่านรายงานความยังยื
่ นประจาปี ของเครือฯ และ
นาเสนอคณะกรรมการเพือ่ อนุมตั ิ
4.2.4 สือ่ สารแสดงความมุ่งมัน่ และความก้าวหน้าในการดาเนินงานด้านความยังยื
่ นไปยัง
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วนทัง้ ภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง
4.2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
4.3 หน่ วยงานด้านพัฒนาความยังยื
่ น
4.3.1 รับผิดชอบในภาพรวมของการขับเคลื่อนนโยบาย แนวปฏิบตั ิ และเป้ าหมายเชิง
กลยุทธ์ดา้ นความยังยื
่ นให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4.3.2 พัฒนาระบบบริห ารจัดการ และระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่อ สนับสนุ นการ
ดาเนินงานด้านความยังยื
่ น
4.3.3 ติดตามความคืบหน้าในการดาเนินงานเทียบกับเป้ าหมาย ตรวจทานความถูกต้อง
ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูล พิจารณาวางแผนปรับปรุงการดาเนินงาน รวมถึง
รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
4.3.4 จัดทารายงานความยังยื
่ นประจาปี ตามมาตรฐานที่สากล เพื่อ ใช้เป็ นเครื่องมือใน
การสือ่ สารและพัฒนาการมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย รวมถึงเป็ นการรายงานความ
คืบ หน้ า ในการด าเนิ น งานตามหลัก สากลของข้อ ตกลงโลกแห่ ง สหประชาชาติ
(Communication on Progress)
นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นความยังยื
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4.3.5 ส่งเสริมสนับสนุ นความตระหนัก รู้ สื่อ สาร และสร้างวัฒนธรรมด้า นความยัง่ ยืน
ภายในบริษทั
4.3.6 สื่อสารนโยบาย กลยุทธ์ เป้ าหมาย และความก้าวหน้าในการดาเนินงานด้านความ
ยังยื
่ น ต่อ สาธารณะ รวมถึงสร้า งการมีส่ว นร่ ว มกับผู้มีส่ว นได้เ สีย เพื่อ ปรับ ปรุ ง
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
4.3.7 ให้คาปรึกษาแนะนา จัดทาเอกสารสนับสนุ น คู่มอื แนวปฏิบตั ิ ตามมาตรฐานทาง
เทคนิคต่าง ๆ ทีจ่ าเป็ น เพือ่ สนับสนุนการดาเนินงานด้านความยังยื
่ น
4.4 พนักงาน
4.4.1 ทาความเข้าใจเกีย่ วกับความยังยื
่ นในบริบทของบริษทั
4.4.2 รับทราบและปฏิบัติต ามนโยบาย กลยุทธ์ เป้ าหมายและตัว ชี้ว ดั ที่ส อดคล้อ งกับ
นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นความยังยื
่ น
5.

แนวปฏิ บตั ิ

บริษัท ได้ ยึด ถือ กระบวนการบริห ารจัด การด้ า นความยัง่ ยืน ตามหลัก สากล ( Sustainability
Management Framework) โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี้
5.1 ความมุ่งมัน่ (Commitment)
แสดงความมุ่งมันโดยผู
่
้บริหารระดับสูงสุดในการกาหนด วิสยั ทัศน์ พันธกิจ กรอบ
ยุทธศาสตร์และเป้ าหมายเชิงกลยุทธ์ดา้ นความยังยื
่ น ทัง้ ระยะสัน้ ระยะกลางและระยะยาวที่
สอดคล้องกับหลักสากล เพื่อนาไปปรับใช้ในการทางาน และผลักดันให้เกิดเป็ นวัฒนธรรม
องค์กร
5.2 ประเมิ นประเด็นสาคัญด้านความยังยื
่ น (Materiality Assessment)
ประเมิน โอกาส และผลกระทบจากการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในปั จ จุ บัน และจัด ล าดับ
ความสาคัญของประเด็นที่อ าจเกิดผลกระทบต่อความยังยื
่ นขององค์กรให้ค รอบคลุ ม ทัง้
3 มิติ ได้แก่ สิง่ แวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
5.3 กาหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้ าหมาย (Defining policies, strategies and targets)
กาหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้ าหมาย และตัวชี้วดั ผลการดาเนินงานที่สอดคล้อ งกับ
บริบทการดาเนินธุรกิจ และจัดทาแผนการดาเนินงานไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิผล
นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นความยังยื
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5.4 การดาเนิ นการ (Implementation)
นานโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดาเนินงานไปสู่การปฏิบตั ทิ วทั
ั ่ ง้ องค์กร สร้างการมี
ส่วนร่วม และเสริมสร้างการตระหนักรูแ้ ละทักษะความรูใ้ ห้แก่บุคลากร รวมทัง้ ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมอย่างรับผิดชอบกับคู่คา้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
5.5 ติ ดตามวัดผลการดาเนิ นงาน (Measurement)
ติ ด ตามวัด ผลการด าเนิ น งานเที ย บกั บ เป้ าหมาย ประมวลและวิ เ คราะห์ ผ ล
การดาเนินงานเพือ่ กาหนดแนวทางปรับปรุงผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
5.6 สื่อสารและสร้างความผูกพัน (Communication and Engagement)
สื่อสารข้อมูลและความคืบหน้าการดาเนินงานทัง้ ภายในและภายนอกเป็ นประจาทุกปี
ผ่านรายงานความยังยื
่ น และสร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพันกับผูม้ สี ่วนได้เสีย รวมถึง
หุ้ น ส่ ว นความร่ ว มมือ และพัน ธมิต รทางธุ ร กิ จ เพื่อ ร่ ว มกัน ก าหนดแนวทางปรับ ปรุ ง
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
6.

การฝึ กอบรม

จัด ให้มีก ารสื่อ สารและถ่ า ยทอดนโยบายและแนวปฏิบัติด้า นความยัง่ ยืน ผ่ า นการฝึ ก อบรม
การประชุม หรือกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานและให้มี
การประเมินประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
7.

การแจ้งเบาะแส

ร้ อ งเรีย นหรือ แจ้ ง เบาะแสเมื่อ พบเห็น การกระท าที่เ ชื่อ ได้ ว่ า เป็ นการละเมิด นโยบายและ
แนวปฏิบตั นิ ้ี โดยขัน้ ตอนให้เป็ นไปตามนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการแจ้งเบาะแส ทัง้ นี้ผรู้ อ้ งเรียน
หรือผู้แจ้งเบาะแสจะได้รบั ความคุ้มครองและข้อมูลจะถูกเก็บเป็ นความลับ โดยไม่มผี ลต่อตาแหน่ งงาน
ทัง้ ในระหว่างดาเนินการสอบสวนและหลังเสร็จสิน้ กระบวนการ
8.

การขอคาแนะนา

ในกรณีท่มี ขี ้อสงสัยว่าการกระทานัน้ อาจฝ่ าฝื นกฎหมาย ระเบียบ นโยบายและแนวปฏิบตั ิด้าน
ความยังยื
่ นสามารถขอคาแนะนาจากผู้บงั คับบัญชา หน่ วยงานหรือบุคคลผู้รบั ผิดชอบด้านความยังยื
่ น
ด้านกากับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์หรือด้านกฎหมายก่อนตัดสินใจหรือดาเนินการใด ๆ
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9.

บทลงโทษ

ในกรณีทเ่ี กิดการสอบสวน พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือกับ หน่วยงานภายในและภายนอก
อย่างเต็มที่ ทัง้ นี้หากผูบ้ ริหารและพนักงานกระทาการใด ๆ ทีเ่ ป็ นการฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ฉบับนี้ไ ม่ว่ าทางตรงหรือ ทางอ้อ ม ผู้บริหารและพนักงานจะถู ก พิจ ารณาโทษทางวินัย ตามร ะเบีย บ
ข้อบังคับการทางาน
10. กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
10.1 นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นสิง่ แวดล้อม เครือเจริญโภคภัณฑ์
10.2 นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
เครือเจริญโภคภัณฑ์
10.3 นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ดิ า้ นแรงงาน เครือเจริญโภคภัณฑ์
10.4 นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน เครือเจริญโภคภัณฑ์
11. ภาคผนวก
นโยบายและแนวปฏิบตั นิ ้ี ประกอบด้วยภาคผนวก ดังต่อไปนี้
11.1 ภาคผนวก ก หลักสากล 10 ประการแห่งสหประชาชาติ
11.2 ภาคผนวก ข เป้ าหมายการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น 17 ประการของสหประชาชาติ
11.3 ภาคผนวก ค กรอบการทางาน 3Hs

นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นความยังยื
่ น เครือเจริญโภคภัณฑ์
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ภาคผนวก ก
หลักสากล 10 ประการแห่งสหประชาชาติ
(The 10 Principles of the United Nations Global Compact)
สิ ทธิ มนุษยชน (Human Rights)
1. สนับสนุนและเคารพในการปกป้ องสิทธิมนุษยชนทีป่ ระกาศใช้ในระดับสากล
2. หมันตรวจตราดู
่
แลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
แรงงาน (Labor)
3. ส่งเสริมสนับสนุ นเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานและการรับรองสิทธิในการร่วมเจรจา
ต่อรองอย่างจริงจัง
4. ส่ง เสริม สนับ สนุ น และหาแนวทาง เพื่อ ต่ อ ต้า นการใช้แ รงงานเกณฑ์แ ละแรงงานที่ใ ช้
การบังคับในทุกรูปแบบ
5. ส่งเสริม สนับสนุนและหาแนวทาง เพือ่ ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง
6. ส่งเสริม สนับสนุ นและหาแนวทาง เพื่อต่อต้านการเลือกปฏิบตั ใิ นเรื่องการจ้างแรงงานและ
การประกอบอาชีพ
สิ่ งแวดล้อม (Environment)
7. สนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดาเนินงานทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
8. อาสาจัดทากิจกรรมทีส่ ง่ เสริมการยกระดับความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
9. ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยีทเ่ี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
การต้านการทุจริ ต (Anti-Corruption)
10. ดาเนินงานเพือ่ ในทางต่อต้านการทุจริตรวมทัง้ การกรรโชกและการให้สนิ บนในทุกรูปแบบ
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ภาคผนวก ข
เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น 17 ประการของสหประชาชาติ
(The United Nations’ 17 Sustainable Development Goals)
เป้ าหมายที่ 1

ความยากจนต้องหมดไป
ยุตคิ วามยากจนทุกรูปแบบในทุกที่

เป้ าหมายที่ 2

ความอดอยากต้องหมดไป
ยุติค วามหิว โหย บรรลุ ค วามมันคงทางอาหาร
่
และยกระดับโภชนาการและ
ส่งเสริมเกษตรกรรมทีย่ งยื
ั่ น

เป้ าหมายที่ 3

สุขภาพและความเป็ นอยู่ที่ดี
สร้างหลักประกันว่าคนมีชวี ติ ทีม่ สี ุขภาพดี และส่งเสริม สวัสดิภาพสาหรับทุกคน
ในทุกวัย

เป้ าหมายที่ 4

การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาทีม่ คี ุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม
และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูต้ ลอดชีวติ

เป้ าหมายที่ 5

ความเท่าเทียมทางเพศ
บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อานาจของผูห้ ญิงและเด็กหญิงทุกคน

เป้ าหมายที่ 6

น้าสะอาดและสุขอนามัย
สร้างหลักประกันเรื่องน้าและการสุขาภิบาลให้มกี ารจัดการอย่างยังยื
่ นและมี
สภาพพร้อมใช้สาหรับทุกคน

เป้ าหมายที่ 7

พลังงานสะอาดราคาถูก
สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้
เชื่อถือได้ และยังยื
่ น

เป้ าหมายที่ 8

งานที่ดีและเศรษฐกิ จที่เติ บโต
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยังยื
่ น การจ้างงาน
เต็มทีแ่ ละมีผลิตภาพและการมีงานทีส่ มควรสาหรับทุกคน

นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นความยังยื
่ น เครือเจริญโภคภัณฑ์
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เป้ าหมายที่ 9

อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน
สร้า งโครงสร้า งพื้น ฐานที่มีค วามทนทานส่ง เสริม การพัฒ นาอุต สาหกรรมที่
ครอบคลุมและยังยื
่ น และส่งเสริมนวัตกรรม

เป้ าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมลา้
ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ
เป้ าหมายที่ 11 เมืองและชุมชนที่ยงยื
ั่ น
ทาให้เ มือ งและการตัง้ ถิ่นฐานของมนุ ษ ย์ มีค วามครอบคลุ ม ปลอดภัย มีภูมิ
ต้านทานและยังยื
่ น
เป้ าหมายที่ 12 บริ โภคและผลิ ตอย่างมีความรับผิดชอบ
สร้างหลักประกันให้มแี บบแผนการผลิตและการบริโภคทีย่ งยื
ั่ น
เป้ าหมายที่ 13 แก้ปัญหาโลกร้อน
ปฏิบตั กิ ารเร่งด่วนเพื่อต่อสูก้ บั การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและผลกระทบ
ทีเ่ กิดขึน้
เป้ าหมายที่ 14 ชีวิตในน้า
อนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยังยื
่ น
เพือ่ การพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
เป้ าหมายที่ 15 ชีวิตบนบก
ปกป้ อง ฟื้ นฟู และสนับสนุ นการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยังยื
่ น จัดการป่ าไม้
อย่างยังยื
่ น ต่อสูก้ ารกลายสภาพเป็ นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของทีด่ นิ
และฟื้ นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
เป้ าหมายที่ 16 สันติ ภาพ ยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง
ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ นให้ทุกคนเข้าถึง
ความยุตธิ รรม และสร้างสถาบันทีม่ ปี ระสิทธิผล รับผิดชอบและครอบคลุมในทุก
ระดับ
เป้ าหมายที่ 17 ร่วมมือเพื่อพิ ชิตเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงยื
ั่ น
เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดาเนินงานและฟื้ นฟูส ภาพหุ้นส่วนความ
ร่วมมือระดับโลกสาหรับการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น

นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นความยังยื
่ น เครือเจริญโภคภัณฑ์
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ภาคผนวก ค
กรอบการทางาน 3Hs

HEART: Living Right - Commitment to Sustainable Business
ความชอบธรรมและจิตสานึกรับผิดชอบเป็ นพื้นฐานสาคัญของการสร้างการยอมรับ และความ
ไว้วางใจในทุกภาคส่วน เครือเจริญโภคภัณฑ์จงึ ดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ โดย
ยึดหลักคุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วมอย่างจริงใจและใส่ใจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร
เคารพและส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสีย เพือ่ ให้สามารถเติบโตไปพร้อมกับทุกภาคส่วนอย่าง
ยังยื
่ น
1) การกากับดูแลกิ จการ
ยึดมันในหลั
่
ก การกากับดูแลกิจการ มีคุณธรรม และความซื่อสัตย์ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบ เพื่อ
นาไปสูก่ ารเป็ นองค์กรแห่งความไว้วางใจ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ส่งผลให้เกิดความสาเร็จที่ยงยื
ั่ น
ในระยะยาว
2) สิ ทธิ มนุษยชนและการปฏิ บตั ิ ด้านแรงงาน
มุ่งมันปกป้
่
องและส่งเสริมสิทธิมนุ ษยชนและปฏิบตั ติ ่อแรงงานอย่างเท่าเทียม รวมถึง ดูแลบุคลากร
และเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภายในองค์กร ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นความยังยื
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3) การศึกษาและการลดความเหลื่อมลา้
ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงระบบการศึกษาหรือการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ เพือ่
เอื้อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมันใจได้
่
ว่าจะไม่มผี ู้ใดถูกทิ้งไว้ขา้ งหลังให้ต้องอยู่กบั ความ
ยากจนแร้นแค้น
4) การพัฒนาผู้นาและทรัพยากรบุคคล
สนับสนุ นการพัฒ นาผู้น าและบุค ลากรทัง้ ในปั จจุ บันและอนาคต รวมถึง ริเ ริ่มพัฒ นาความรู้แ ละ
ประสบการณ์ เพื่อ ส่ง ต่ อ สู่ส ัง คมภายใต้ บ รรยากาศที่เ คารพและยอมรับ ในความแตกต่ า งผ่ า น
กระบวนการเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย
5) ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการปกป้ องข้อมูล
กากับดูแลข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ มีความน่ าเชื่อถือถูกต้องสมบูรณ์
เพือ่ ปกป้ องทรัพย์สนิ ของธุรกิจจากภัยคุกคามทัง้ หมดจากการโจมตีทางไซเบอร์ รวมไปถึงการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและลูกค้า

HEALTH: Living Well – Commitment to Sustainable Society
พัฒนา “ความอยู่ดมี สี ุข” แบบองค์รวม ทีเ่ ชื่อมโยงถึงความมันคงทางอาชี
่
พ ความสมดุลในชีวติ
และการทางาน สุขภาพอนามัยทีส่ มบูรณ์แข็งแรง และการมีความรูค้ ่คู ุณธรรม เพือ่ ปรับเปลีย่ นวิธคี ดิ และ
พฤติกรรมให้เกิดเป็ นคุณค่าใหม่ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
6) สุขภาพและสุขภาวะที่ดี
วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มคี ุณภาพและปลอดภัย รวมถึงส่งเสริมความรู้และโอกาสใน
การเข้าถึงโภชนาการทีด่ ี เพือ่ สนับสนุนการมีสุขภาพและยกระดับความเป็ นอยู่ทด่ี ขี องประชาชน
7) คุณค่าและการสร้างประโยชน์ ทางเศรษฐกิ จให้แก่สงั คม
ส่งเสริมอาชีพและศักยภาพของเกษตรกร ผูป้ ระกอบการรายย่อย รวมถึงกลุ่มเปราะบาง เพื่อสร้าง
ความเป็ นอยู่ทด่ี แี ละความสามารถในการพึ่งพาตนเอง รวมทัง้ สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้อมของชุมชน
8) ความมันคงทางอาหาร
่
และการเข้าถึงโภชนาการ
ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารที่เพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อยกระดับของความ
มัน่ คงด้ า นอาหาร และร่ ว มเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ขององค์ ก รทัว่ โลกเพื่อ ขจัด ความหิว โหยและภาวะ
ทุพโภชนาการ
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9) การบริ หารจัดการนวัตกรรม
พัฒนากระบวนการแปลความคิดหรือสิง่ ประดิษฐ์ให้เป็ นสินค้าหรือบริการที่สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
รวมถึงส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งนวัตกรรม ตลอดจนสนับสนุ นการสร้างนวัต กรรม
ร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอกองค์กร เพือ่ สร้างคุณค่าใหม่ ๆ
10) การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับผูม้ สี ่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าใจถึงความคาดหวังและความต้องการ
รวมถึงจัดให้มกี ระบวนการตรวจสอบและการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็ นระบบ ซึ่งนาไปสู่ความ
ไว้วางใจและความผูกพันกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย

HOME: Living Together – Commitment to a Sustainable Environment
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในการดาเนินกิจกรรมขององค์กร ตลอดห่วง
โซ่ คุ ณ ค่ า ให้คุ้ม ค่ า และเกิด ประโยชน์ สูง สุ ด เพื่อ อนุ ร ัก ษ์ แ ละรัก ษาแหล่ ง ทรัพ ยากรให้ ค งอยู่ ส าหรับ
การดารงชีพและเป็ นแหล่งเรียนรูไ้ ม่รจู้ บสาหรับคนรุ่นต่อไป
11) การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการปลูกต้นไม้ยนื ต้นและดูแลรักษาป่ าไม้ไม่ให้ทรุดโทรม รวมถึง
การเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียน และการจัดการ
ของเสีย ทัง้ จากภายในการดาเนินงานขององค์กรและตลอดห่วงโซ่คุณค่า
12) ระบบเศรษฐกิ จหมุนเวียน
บริห ารจัดการทรัพ ยากรอย่างคุ้มค่ าและมีประสิทธิภาพสูงสุ ด ด้ว ยการลดการสร้างของเสีย ใช้
วัตถุดบิ ทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม นาผลิตภัณฑ์และวัสดุมาใช้ซ้า ผลิตซ้า และนากลับมาใช้ใหม่ เพื่อ
สร้า งคุ ณ ค่ า เพิ่ม รวมถึง ไม่ จ ัด การของเสีย ด้ว ยวิธีฝั ง กลบ และพัฒ นาแนวทางการออกแบบ
บรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่ๆ ทีย่ งยื
ั่ น
13) การดูแลรักษาทรัพยากรน้า
บริหารจัดการทรัพยากรน้ า แบบบูรณาการตลอดห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรน้ าอย่างรู้คุณค่า และการอนุ รกั ษ์แหล่งต้นน้ าที่สาคัญ รวมถึงสร้างความสมดุลระหว่าง
ปริมาณการนาน้ ามาใช้และปริมาณน้ าทีช่ ุมชนในพืน้ ทีต่ อ้ งการอย่างยังยื
่ น เพือ่ ลดผลกระทบจากการ
ขาดแคลนทรัพยากรน้า
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14) การปกป้ องระบบนิ เวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
ปกป้ องและอนุ รกั ษ์ฟ้ื นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของสิง่ มีชวี ติ ทัง้ บนแผ่ นดิน
ท้องทะเล ระบบนิเวศในน้ าอื่น ๆ และระบบนิเวศที่ซบั ซ้อน รวมถึง ส่งเสริมโครงการที่ปกป้ องและ
ฟื้ นฟูแหล่งทีอ่ ยู่ตามธรรมชาติร่วมกับคู่คา้ ชุมชน และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
15) การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคู่คา้ ในการดาเนินธุรกิจอย่างยังยื
่ น เพื่อลดผลกระทบเชิงลบตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการ
จัดหาและการผลิตอย่างรับผิดชอบ
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่ น เครือเจริญโภคภัณฑ์
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