นโยบายการดูแลรักษาทรัพยากรนํ้า
เครือเจริญโภคภัณฑ์
นโยบายนี้เป็ นส่วนหนึ่งของ “นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นสิง่ แวดล้อม” ทีเ่ ครือเจริญโภคภัณฑ์ถอื
ปฏิบตั ิ ด้วยตระหนักดีว่านํ้าเป็ นทรัพยากรธรรมชาติทจ่ี ําเป็ นสําหรับทุกสังคมและทุกระบบในธรรมชาติ
ปั จจุบนั การขาดแคลนและการเสือ่ มโทรมของทรัพยากรนํ้าในโลกเป็ นปั ญหาด้านสิง่ แวดล้อมอันดับต้น ๆ
ระดับโลก เครือเจริญโภคภัณฑ์จงึ ตระหนักถึงการดูแลรักษาทรัพยากรนํ้า ซึง่ เป็ นองค์ประกอบสําคัญใน
การดําเนินธุรกิจหลักและการจัดการทัง้ ห่วงโซ่คุณค่าให้สอดคล้องกับทัง้ เป้ าหมายการพัฒนาทีย่ ั ่งยืนของ
สหประชาชาติ (SDGs) และเป้ าหมายการพัฒนาทีย่ ั ่งยืนของเครือฯ นอกจากนี้แนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วกับ
การดูแลรักษาทรัพยากรนํ้ าของเครือเจริญโภคภัณฑ์ยงั สนับสนุ น CEO Water Mandate ภายใต้ UN
Global Compact อีกด้วย
เครือเจริญโภคภัณฑ์ยงั มุ่งมันปรั
่ บปรุงประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรนํ้าตลอดห่วงโซ่คุณค่า
อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบจากการขาดแคลนทรัพยากรนํ้ าและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรนํ้ าให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ด้วยการจัดการทรัพยากรนํ้ าแบบบูรณาการ และการใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทุกภาคส่วน ซึ่งช่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการปรับตัวของธุรกิจและทําให้มนใจได้
ั่
ว่ า
การเข้า ถึง แหล่ ง ทรัพ ยากรนํ้ า ที่มีคุ ณ ภาพจะได้ร ับ การแบ่ ง ปั น อย่ า งเท่ า เทีย มกับ ชุ ม ชนโดยรอบ
นอกจากนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์มกี ารประเมินความเสีย่ งด้านนํ้ าตามมาตรฐานสากล เพื่อช่วยประเมิน
ความเสีย่ งด้านทรัพยากรนํ้าภายในหน่ วยงานและกลุ่มผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ช่วยให้สามารถวาง
แผนการใช้น้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้สอดคล้องกับเป้ าหมายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการลด
ปริมาณการนํานํ้ามาใช้ต่อหน่วยรายได้ 20% ภายในปี 2573 โดยเทียบกับปี ฐาน 2563
เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าวนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์จงึ ได้กาํ หนดแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี้
1. ปกป้ องทรัพยากรนํ้าและบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่า
รวมถึง ลดผลกระทบต่ อ ทรัพ ยากรนํ้ า ให้น้ อ ยที่สุ ด โดยครอบคลุ ม ทัง้ นํ้ า จืด นํ้ า ผิว ดิน
นํ้าบาดาล นํ้าทะเลและชายฝั ง่
2. ดําเนินธุรกิจโดยไม่สง่ ผลกระทบต่อชุมชนในพืน้ ทีโ่ ดยรอบจากการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรนํ้า
และดําเนินมาตรการเพือ่ ปรับปรุงการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรนํ้าทีไ่ ม่ได้รบั ความยุตธิ รรมและ
ไม่เท่าเทียมกัน
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3. วิเคราะห์และประเมินความเสีย่ งด้านทรัพยากรนํ้ า ตลอดจนเพิม่ สัดส่วนการนํ าทรัพยากร
นํ้ า มาใช้ซ้ํ า และนํ า กลับ มาใช้ใ หม่ ท ัง้ ภายในและภายนอกหน่ ว ยงาน ครอบคลุ ม ไปถึง
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทีส่ าํ คัญทัง้ หมด
4. พัฒนา สํารวจ และประเมินการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการทรัพยากรนํ้า เพื่อ
เพิ่มประสิท ธิภาพ ลดการเกิดของเสีย เพิ่มสัดส่ว นการนํ าทรัพยากรนํ้ ามาใช้ซ้ํ าและนํ า
กลับมาใช้ใหม่
5. กํ า หนดเป้ าหมายระยะยาวสํ า หรับ การใช้ ท รัพ ยากรนํ้ า และบริห ารจัด การนํ้ า อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
6. ติดตามและรักษาคุณภาพนํ้าจากกิจกรรมการดําเนินงานทางธุรกิจทัง้ หมด และมีการบําบัด
นํ้าเสียก่อนปล่อยลงสูแ่ หล่งนํ้าสาธารณะตามทีก่ ฎหมายและมาตรฐานระดับประเทศกําหนด
7. จัดทําระบบติดตามผลการดําเนินงาน และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านทรัพยากรนํ้ า
ตามมาตรฐานทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับสากล
8. สนั บ สนุ น และส่ ง เสริม ความร่ ว มมือ กับ ชุ ม ชนและผู้มีส่ ว นได้เ สีย ที่เ กี่ย วข้อ งในการใช้
ประโยชน์และอนุ รกั ษ์ทรัพยากรนํ้ า ตลอดจนตอบสนองต่อข้อกังวลต่าง ๆ จากชุมชนและ
สาธารณชนได้อย่างทันท่วงที
9. สนั บ สนุ นและร่ ว มมื อ กั บ หน่ วยงานของรั ฐ องค์ ก รไม่ แ สวงหาผลกํ า ไร (NGOs)
สถาบัน การศึก ษา ชุ ม ชน และองค์ ก รอื่ น ๆ เพื่อ แก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นทรัพ ยากรนํ้ า ใน
ระดับประเทศและระดับโลก
10. สื่อสารและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการอนุ รกั ษ์และการใช้ทรัพยากรนํ้ าอย่างยั ่งยืน
ให้แก่พนักงาน คูค่ า้ พันธมิตรธุรกิจ ผูบ้ ริโภคและผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างต่อเนื่อง
11. เปิ ดเผยผลการดําเนินงานด้านทรัพยากรนํ้ าและความก้าวหน้าต่อเป้ าหมายในการอนุ รกั ษ์
ทรัพยากรนํ้าผ่านรายงานความยั ่งยืนหรือรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องให้แก่
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 วข้องกับการดูแลรักษาทรัพยากรนํ้า
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