นโยบายบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ยงยื
ั่ น
เครือเจริญโภคภัณฑ์
นโยบายนี้เป็ นส่วนหนึ่งของ “นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นสิง่ แวดล้อม” ทีเ่ ครือเจริญโภคภัณฑ์ถอื
ปฏิบ ัติ ด้ว ยตระหนั ก ว่ า การใช้แ ละกํ า จัด พลาสติก และวัส ดุ บ รรจุ ภัณ ฑ์อ่ืน ๆ อย่ า งไม่ ถู ก ต้อ งนัน้
ก่อให้เกิดปั ญหาด้านสิง่ แวดล้อม ซึง่ ในการดําเนินธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ตงั ้ แต่การพัฒนา ผลิต
จัดจําหน่ าย และการบริการต่าง ๆ มีการใช้พลาสติกเป็ นส่วนประกอบของบรรจุภณ
ั ฑ์ทงั ้ ทางตรงและ
ทางอ้อม ดังนัน้ เพือ่ ทําให้พลาสติกถูกหมุนเวียนใช้ประโยชน์โดยไม่กลายเป็ นขยะ จึงส่งเสริมการบริหาร
จัด การพลาสติก อย่ า งเป็ นระบบ ให้มีก ารจัด การตามหลัก การเศรษฐกิจ หมุ น เวีย น โดยมุ่ ง กํ า จัด
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกทีม่ ปี ั ญหาหรือไม่จาํ เป็ นในองค์กรและลดการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกแบบใช้ได้เพียง
ครัง้ เดียวทิ้ง โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์กําหนดเป้ าหมายว่าบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกที่นํามาใช้นัน้ จะต้อง
สามารถนํ า กลับ มาใช้ซ้ํ า (Reusable) นํ า กลับ มาใช้ใ หม่ (Recyclable) หรือ สามารถสลายตัว ได้ท าง
ชีวภาพ (Compostable) ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2568 สําหรับบริษทั ในเครือทีม่ กี ารดําเนินงานใน
ประเทศไทย และภายในปี 2573 สําหรับบริษทั ในเครือทีม่ กี ารดําเนินงานในต่างประเทศ
เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าวนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์จงึ ได้กาํ หนดแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี้
1. วิเคราะห์และประเมินโอกาส เพื่อหาแนวทางในการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกที่สามารถนํ า
กลับมาใช้ซ้าํ ใช้ใหม่ หรือสลายตัวได้ทางชีวภาพ
2. ใช้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกทีน่ ํากลับมาใช้ซ้าํ ใช้ใหม่ หรือสลายตัวได้ทางชีวภาพ และลดการใช้
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกแบบใช้ครัง้ เดียวทิง้
3. ยกเลิกการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกทีก่ ่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม หรือบรรจุภณ
ั ฑ์ทไ่ี ม่
จําเป็ นด้วยการออกแบบ การใช้นวัตกรรมเพื่อคิดค้นบรรจุภณ
ั ฑ์ และ/หรือพัฒนาการจัดส่ง
ให้มปี ระสิทธิภาพ
4. สนับสนุ นการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมเชิงบวกผ่านกรอบ
การทํางานด้วยหลักการ 9Rs ตามนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน
5. พัฒนาและลงทุนในธุรกิจ เทคโนโลยี หรือสินทรัพย์อ่นื ๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียนสําหรับพลาสติก
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6. ใช้บ รรจุ ภัณฑ์พลาสติกที่ป ราศจากสารเคมีท่ีเ ป็ นอันตรายต่ อสุข ภาพและต้องปลอดภัย
สําหรับทุกคน
7. จัด ทํา ระบบติด ตามผลการดํา เนิ น งาน และรายงานข้อ มูล ด้า นบรรจุ ภัณ ฑ์ท่ีย ั ่งยืน ตาม
มาตรฐานทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับสากล
8. สนั บ สนุ นและร่ ว มมื อ กั บ หน่ วยงานของรั ฐ องค์ ก รไม่ แ สวงหาผลกํ า ไร (NGOs)
สถาบันการศึกษา ชุมชน และผู้มสี ่วนได้เสียอื่น ๆ เพื่อลดการใช้ การเพิม่ อัตราการใช้ซ้ํา
การนํามาใช้ใหม่ และการย่อยสลายของพลาสติก
9. สื่อสารและสร้างความตระหนักรู้เ กี่ยวกับการใช้บรรจุภัณฑ์ท่ยี ั ่งยืนให้แก่พนักงาน คู่ค้า
พันธมิตรธุรกิจ ผูบ้ ริโภคและผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างต่อเนื่อง
10. เปิ ดเผยผลการดําเนินงานและความก้าวหน้าเทียบกับเป้ าหมายเกีย่ วกับการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์
อย่างยั ่งยืนผ่านรายงานความยั ่งยืนหรือรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องให้แก่
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 วข้องด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ทย่ี ั ่งยืน
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