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หากย้อนกลับไปดูประวัติการด�าเนินธุรกิจอันยาวนานของเครือ- 

เจรญิโภคภณัฑ์ ผมภมิูใจอย่างยิง่ท่ีเครอืฯ ได้น�าค�าสอนในพระบาท- 

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นส่วนส�าคัญของ

ยุทธศาสตร์ของเครือฯ และได้เห็นเครือฯ เจริญเติบโตมาจนถึง 

ทุกวนัน้ี ถงึแม้ว่าปัจจุบันเราได้ขยายกจิการไปท่ัวโลก แต่จิตวญิญาณ

ของเราก็ยังเป็นไทยและยังส�านึกในบุญคุณของแผ่นดินไทย 

เสมอมา เครอืเจรญิโภคภณัฑ์เริม่จากกจิการจ�าหน่ายเมล็ดพนัธุพ์ชื 

เล็กๆ เมื่อปี 2464 จนสามารถเติบใหญ่เป็น 8 สายธุรกิจ และขยาย 

กิจการไปยัง 20 ประเทศ ใน 6 ทวีปท่ัวโลก เม่ือครั้งท่ีคุณพ่อ 

ของผมได้เริ่มกิจการ ท่านได้วางรากฐานของการด�าเนินธุรกิจด้วย

หลักปรัชญา “3 ประโยชน์” กล่าวคือ ก่อนอื่นควรค�านึงถึงการ 

ท�าประโยชน์แก่ประเทศท่ีเข้าไปด�าเนินธรุกจิ ประโยชน์ต่อประชาชน

ในทุกประเทศท่ีเข้าไปลงทุน และสดุท้ายจึงเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

รวมถึงบุคลากรขององค์กรด้วย หลักการน้ีเองเป็นสิ่งท่ีสามารถ

อธิบายตัวตนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้อย่างชัดเจนท่ีสุด และ

หลักปรัชญา “3 ประโยชน์” เน้นการสร้างคุณค่าร่วมกันซึ่งเป็น

ความหมายของค�าว่าความยั่งยืนท่ีเครือฯ ยึดเป็นหลักส�าคัญของ

การด�าเนินธุรกิจมาตั้งแต่ต้น

เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักดีว่าโลกปัจจุบันก�าลังเผชิญความ

ท้าทายนานัปการ ไม่ว่าจะเป็นการเปลีย่นแปลงของสภาพภมิูอากาศ 

ความม่ันคงทางด้านอาหาร หรือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี ซึง่ความท้าทายเหล่าน้ีอาจสร้างผลกระทบต่อลกูค้า 

พนักงานและสังคมโดยรวม แต่การเผชิญหน้ากับความท้าทาย 

เหล่าน้ี เราจะต้องร่วมกันสร้างทักษะและสร้างค่านิยมแก่ผู้น�า 

รุ่นใหม่ ดังน้ัน เครือฯ ได้ก่อตั้งสถาบันผู้น�าเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างผู้น�าและผู้บริหารรุ่นใหม่ปีละ 20,000 คน 

ซึ่งนอกเหนือจากจะได้เรียนรู ้หลักการในการเป็นผู ้น�าท่ีดีแล้ว 

บุคลากรเหล่าน้ียังจะได้รับการปลูกฝังความเป็นผู้น�าท่ีรับผิดชอบ

ต่อสังคมอีกด้วย

ผมขอถือโอกาสน้ีแจ้งข้อมูลท่ีส�าคัญอีกประการหน่ึงเกี่ยวกับการ 

บรหิารงานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เม่ือต้นปี 2560 เครือเจริญ-

โภคภัณฑ์ได้ปรับโครงสร้างผู ้บริหารระดับสูงของเครือฯ โดย

ผมด�ารงต�าแหน่งประธานอาวุโส (Senior Chairman) คุณสุภกิต  

เจียรวนนท์ ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ (Chairman) และ 

คณุศภุชัย เจียรวนนท์ ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะผูบ้รหิาร (CEO)  

ผมจะยงัคงมีบทบาทส�าคัญด้านการควบคุมเชิงกลยุทธ์ และทิศทาง  

ด้านธรุกจิ ส่วนคุณสุภกติ และคุณศภุชยัจะร่วมกนัขับเคลือ่นประเดน็

ส�าคัญของเครือเจริญโภคภัณฑ์มากยิ่งขึ้น และคุณสุภกิต ในฐานะ 

ประธานกรรมการจะเน้นไปท่ีโครงการใหม่ ๆ และการลงทุน  

ในขณะท่ีคณุศุภชัย ซึง่มีต�าแหน่งประธานคณะผูบ้รหิารจะรบัผดิชอบ 

ดูแลการบริหารงานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ตลอดจนการน�า 

ยทุธศาสตร์ใหม่ๆ รวมท้ังยทุธศาสตร์ด้านความยัง่ยนืมาสูก่ารปฏบิตัิ 

รายงานความยั่งยืนฉบับน้ีถือเป็นฉบับแรกท่ีรวบรวมข้อมูลจาก 

ท้ังเครือเจริญโภคภัณฑ์ และเครือฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็น 

ช่องทางในการถ่ายทอดเรื่องราวด้านความยั่งยืนของเครือฯ ให ้

ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ ช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่ม

ธุรกิจด้วยกันเอง ตลอดจนแสดงให้เห็นบทบาท และความมุ่งม่ัน 

ของเครือฯ ในการร่วมแก้ไขปัญหาท้าทายด้านความยัง่ยนืระดบัโลก

ผมเช่ือเสมอว่า ภาคเอกชนสามารถร่วมเป็นพลังสร้างความ 

เปล่ียนแปลงท่ีดีได้แต่จ�าเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนท่ีดีจาก 

ผูมี้ส่วนได้เสยีทุกฝ่าย และไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสนับสนุนหรอืฝ่ายท่ีเห็นต่าง 

ล้วนแล้วแต่มีบทบาทส�าคัญในการช่วยให้เครือเจริญโภคภัณฑ ์

มุ่งม่ันท่ีจะผลกัดนัให้เกดิความเปลีย่นแปลงอย่างแท้จรงิและยัง่ยนื 

สุดท้ายน้ี ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียของเครือเจริญโภคภัณฑ ์

ท่ัวโลกไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลกูค้า คูค้่าธรุกจิ ผูถ้อืหุ้น พนัธมิตรทาง

ธรุกจิ ภาครฐั และภาคประชาสงัคม ท่ีสนับสนุนเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ 

ด้วยดีเสมอมา

นายธนินท์ เจียรวนนท์

ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด

ปี 2559 ถือเป็นปีส�าคัญท่ีพสกนิกรชาวไทยจะต้องจดจ�าตลอดไป เนื่องจากเป็นปี 

ท่ีเราสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่จากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา- 

ภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งน�าความเศร้าโศกแก่พวกเราทุกคน ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการ

น้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระองค์ท่าน ชาวไทยทุกคนต่างมุ่งมั่น 

ทีจ่ะสบืสานพระราชปณธิาน โดยเฉพาะการนอ้มน�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

มาประยุกต์ใช้ ซึ่งเน้นความพอประมาณ เน้นผลตอบแทนในระยะยาวมากกว่า 

เพียงการสร้างผลก�าไรในระยะสั้น เครือเจริญโภคภัณฑ์เชื่อด้วยว่าการตอบแทน

พระมหากรุณาธิคุณในพระองค์ท่านที่ดีที่สุดก็คือ การน้อมน�าค�าสอนและหลัก

ปรัชญาในการทรงงานมาปลูกฝังแก่ผู้น�าธุรกิจทุกรุ่นสืบไป

สารจากประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด

MESSAGE FROM 
SENIOR CHAIRMAN G4-1

ปรัชญา ‘3 ประโยชน์’  

 กล่าวคือ ก่อนอ่ืนควรค�านึงถึงการท�าประโยชน์แก่ประเทศ 

ท่ีเข้าไปด�าเนินธุรกิจ ประโยชน์ต่อประชาชนในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน  

และสุดท้ายจึงเป็นประโยชน์ต่อองค์กร รวมถึงบุคลากรขององค์กรด้วย  
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นายสุภกิต เจียรวนนท์

ประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด

เครือเจริญโภคภัณฑจ์ะก้าวสู่ปีท่ี 100 ในอีกไม่ก่ีปีข้างหน้า การท่ีเราเติบโต 

มาได้ยาวนานเช่นน้ีเป็นเพราะการท�าธุรกิจอย่างยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งรากฐาน 

ความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์นั้นก่อก�าเนิดขึ้นจาก “ปรัชญา 3 ประโยชน์” 

กล่าวคือ การด�าเนินธุรกิจนั้นจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ 3 ประการ ได้แก่  

ประโยชน์ต่อประเทศชาติที่เข้าไปลงทุน ประโยชน์ต่อประชาชนในทุกประเทศที่เข้าไป

ลงทุน และสุดท้ายจึงเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ซึ่งรวมถึงพนักงานและผู้ถือหุ้น  

ดังน้ันธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์จึงเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับการ 

สร้างสรรค์เศรษฐกิจ สังคม สร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยและทุกประเทศที ่

เครือเจริญโภคภัณฑ์เข้าไปลงทุน 

สารจากประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด

MESSAGE FROM
CHAIRMAN

ในโลกปัจจุบันการด�าเนินธุรกิจพบกับความท้าทายท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก

ในหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น

ประเด็นเรื่องการจัดหาและการใช้ทรัพยากรท่ีมีจ�ากัดอย่างยั่งยืน 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การเข้าสู่ยุคสังคมสูงวัย 

ภาวะขาดแคลนแรงงาน พัฒนาการท่ีรวดเร็วของเทคโนโลยีและ

การเติบโตของสังคมเมือง ซึ่งล้วนสร้างแรงกดดันและความ 

คาดหวังต่อการด�าเนินธุรกิจของภาคเอกชน เครือเจริญโภคภัณฑ์

จึงมุ่งม่ันและตอกย้�านโยบายการท�าธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีการ

ประกาศ “หลักการความยั่งยืนเครือเจริญโภคภัณฑ์” ไปเมื่อต้นปี 

พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา เพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างมั่นคง ยั่งยืน และ

ลดผลกระทบดังกล่าวให้แก่กลุ่มธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์

ทั้งหมด เราจะมุ่งเน้นการสร้าง 3 เสาหลักส�าคัญให้ดี คือ บุคลากร

ท่ีดี ระบบท่ีดี และการเงินการลงทุนท่ีดี การมีบุคลากรท่ีดีถือว่า 

เป็นเรื่องที่มีความส�าคัญมากที่สุด 

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความต้ังใจในการสร้างผู้น�ารุ่นใหม่ผ่าน 

สถาบันผู้น�าเครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้เป็นผู้น�าท่ีเก่งและดี มี 

ค่านิยมประจ�าใจ 6 ประการ ได้แก่ 1. 3  ประโยชน์ 2. ท�าเร็วและมี 

คุณภาพ 3. ท�าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย 4. ยอมรับการเปล่ียนแปลง 

5. สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 6. ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม อีกท้ังเป็นคนท่ี 

สร้างความสามัคคี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

ท้ังน้ีเพื่อน�าองค์กรไปสู่การเติบโตในทุกมิติโดยใช้ระบบการฝึกอบรม

ท่ีดี การลงทุนในระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีสุดของโลก ไม่ว่าจะ

เป็นระบบอัตโนมัติ (Automation), หุ่นยนต์ (Robotics), ปัญญา

ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI), เทคโนโลยีเเละระบบประมวลผล 

เเบบคลาวด์ (Cloud Technology & Analytics), ห้องปฏิบัติการ

อัจฉริยะ ท�าให้เราสามารถทราบข้อมูลจากท่ัวโลกได้อย่างรวดเร็วข้ึน 

คาดการณ์ได้ล่วงหน้า สร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีสูงข้ึน 

ตลอดจนลดความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยในการท�างานของ

พนักงาน ท�าให้เราสามารถตัดสินใจทางธรุกจิและผลกระทบต่าง ๆ  

ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียได้ดีขึ้นและทันท่วงที นอกจากนั้นการเงินและ

การลงทุนท่ีดเีพื่อสรา้งธรุกจิใหม่ ๆ  สรา้งความรว่มมือระหวา่งกลุม่

ธุรกิจภายในเครือฯ และพันธมิตรท่ัวโลกท้ังในประเทศไทยและ 

ตา่งประเทศอยา่งยัง่ยนื จะเปน็การสรา้งเสยีงสะท้อนและจิตส�านึก

ในการพัฒนาแนวทางแก้ ไขประเด็นท้าทายทางสังคมและ 

สิ่งแวดล้อมให้กับสังคมโลกอีกด้วย

ปัจจุบัน เครือเจริญโภคภัณฑ์มีฐานการลงทุนใน 20 ประเทศ  

มีบุคลากรกว่า 300,000 คนท่ัวโลก เราส่งมอบสินค้าและบริการ 

ไปยังผู้บริโภคใน 6 ทวีป กว่า 140 ประเทศทั่วโลก ผมตระหนักดี 

ถึงความไว้วางใจและความรับผิดชอบท่ี ได้รับในฐานะประธาน

กรรมการ บรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จ�ากดั เพื่อสานตอ่เจตนารมณ์

และวิสัยทัศน์ ในการด�าเนินธุรกิจท่ี ได้สร้างความเข้มแข็งให้ 

เครือเจริญโภคภัณฑ์มาจนถึงทุกวันนี้ และเพื่อน�าเครือฯ ก้าวเข้าสู่

ศตวรรษที่สองของการท�าธุรกิจบนพื้นฐานที่ส่งเสริมความยั่งยืน 

ผมเชื่อมั่นว่าแผนงานที่มุ่งมั่นจริงจังสู่ความยั่งยืนของเรา ไม่เพียง

จะกอ่ให้เกดิการเปลีย่นแปลงท่ีดดีา้นความยัง่ยนืให้กบัเครอืเจรญิ-

โภคภัณฑ์เท่าน้ัน แต่จะยังคงก่อให้เกิดความยั่งยืนในมิติทาง

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แก่ประเทศไทยและทุกประเทศ 

ท่ีเครือเจริญโภคภัณฑ์เข้าไปลงทุนด้วย เพราะเราตระหนักดีว่า 

ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคมเป็นส่ิงส�าคัญท่ีจะขับเคลื่อน

ความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม เพื่อสร้างสรรค์ 

ความมั่นคงยั่งยืนให้กับประเทศและโลกของเราสืบไป 

G4-1

เราเชื่อม่ันว่า ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม 

เป็นส่ิงส�าคัญท่ีจะขับเคล่ือนความสมดุล

ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างสรรค์ความม่ันคงยั่งยืน

ให้กับประเทศและโลกของเราสืบไป

76 รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2559 รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2559



เครือเจริญโภคภัณฑ์ เติบโตอย่างยั่งยืนมากว่า 97 ปี โดยยึดหลัก “ปรัชญา 3 ประโยชน์” ในการ

ด�าเนินธุรกิจเสมอมา “ปรัชญา 3 ประโยชน์” พัฒนาขึ้นจากแนวคิดที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้ง คือ “การคิดถึง

ผู้อื่นก่อน” ดังน้ันการด�าเนินธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในทุกประเทศ เราจะค�านึงถึงประโยชน์ 

ต่อประเทศท่ีเข้าไปลงทุนเป็นล�าดับแรก ตามด้วยประโยชน์ต่อประชาชนในทุกประเทศท่ีเข้าไปลงทุน และ

สุดท้ายจึงเป็นประโยชน์ต่อองค์กรซึ่งรวมถึงพนักงานและผู้ถือหุ้น ธุรกิจท่ีจะยั่งยืนต้องมีความเข้าใจ 

การเปล่ียนแปลงของโลก เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักดีว่าเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

จากเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ตั้งแต่ยุค 1.0 ท่ีเน้นเรื่องการเกษตร  

ยุค 2.0 เน้นเรื่องอุตสาหกรรมเบา ยุค 3.0 เน้นเรื่องอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก จนปัจจุบัน 

ยุค 4.0 เป็นยุคการเชื่อมโยงข้อมูลกับเทคโนโลยี เครือเจริญโภคภัณฑ์เองก็มีการปรับเปลี่ยนองค์กร

ให้ทันกับการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจโลกเช่นกัน และมีการด�าเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยส่งเสริมสังคมไทย

และสังคมโลกให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน  

โดยยุทธศาสตร์ของเครือฯ จะมุ่งการพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่

1. การปรบัเปล่ียนข้อมูลในการด�าเนินงานขององค์กรให้เป็นดิจิทัล  

โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลท้ังในกระบวนการผลิต ระบบบริหาร 

การตลาด จนถึงการบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรม ในหลากหลาย 

รูปแบบ อาทิ ลงทุนเอง หรือ ลงทุนผ่านกองทุน (Venture Capital) 

3. การพฒันาบุคลากร ให้มีความสามารถ พฒันาผูน้�ารุน่ใหม่ สรา้ง

วัฒนธรรมที่เปิดกว้างให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ และ 

4. การสร้างค่านิยมหลักในองค์กร ให้ค�านึงถึงการสร้างการเติบโต

ทางธรุกจิโดยค�านึงถงึความยัง่ยนื ท�าให้ประเทศ สงัคม และ องคก์ร

เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ท้ัง 4 ด้าน ในปี 2559 เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

ได้ประกาศเป้าหมายด้านความยั่งยืนในปี 2020 (พ.ศ. 2563) ซึ่ง

พัฒนาจาก 12 ประเด็นท่ีมีความส�าคัญส�าหรับการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากเป้าหมายแล้วทั้ง 12 

ประเด็นยังมีการก�าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดส�าหรับการตรวจสอบ 

กรอบการด�าเนินงาน และแผนการด�าเนินงานท้ังในระยะสัน้ ระยะ

กลางและระยะยาว โดยทั้งเป้าหมายและเป้าประสงค์ที่ทางเครือฯ 

ไดก้�าหนดไว ้ลว้นแลว้แตส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนื

ของสหประชาชาติ  (SDGs)  และทางเครือฯ มุ่งม่ันท่ีจะรายงานความ

คบืหน้าในการด�าเนินงานตามเปา้หมายดา้นความยัง่ยนืของเครอืฯ

และตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) ที่

เครือฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่อง 

ตัวอย่างความมุ่งม่ันในการด�าเนินงานตามเป้าหมายด้านความ

ยั่งยืนของเครือฯ ท่ีส�าคัญ และตอบสนองยุทธศาสตร์ของเครือฯ 

ในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่

ความมุ่งมั่นในการทำาธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน 

เพื่อเสรมิความเข้มแข็งในระบบบรรษทัภบิาล ในปี 2559 เครอืฯ ได้

มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการดา้นบรรษทัภบิาลซึง่ ประกอบดว้ยคณะ

กรรมการ 18 ท่าน ซึ่งเป็นผู้บริหารภายในเครือฯ กรรมการอิสระ 

และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการก�ากับดูแลกิจการจากภายนอก มีการ

ประกาศหลักการบรรษัทภิบาลของเครือฯ มีการพัฒนาหลักสูตร

การฝึกอบรมส�าหรับผู้บริหารและพนักงาน และเพื่อสร้างความ

ผกูพนักบัผูมี้สว่นไดเ้สยีอยา่งครอบคลมุ เครอืฯ ไดเ้ข้ารว่มเปน็ภาคี

ในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ โดยมีเจตนารมณ์ในการมี 

ส่วนร่วมปฏิบัติตามหลักสากล 10 ประการ นอกจากน้ี เครือฯ  

ยงัเปน็ผูร้ว่มกอ่ตัง้เครอืข่ายโกลบอลคอมแพก็ประเทศไทย เปน็ผูน้�า

ในการระดมภาคธุรกิจของไทยร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา

ท่ียัง่ยนืท้ัง 17 ประการ และเป็นภาคีสมาชิกองค์กรระดบัสากลอื่นๆ 

อาทิ World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD) 

ความมุ่งมั่นในการสร้างสังคมที่ยั่งยืน 

เครือฯ มุ่งม่ันส่งเสริมความรู้ พัฒนาความสามารถและศักยภาพ 

ด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมจัดการด้านการศึกษาส�าหรับเด็กไทย 

ทุกช่วงวัยและส่งเสริมการเข้าถึงความรู้แก่คนในสังคม โดยมีแนวทาง

การบริหารจัดการผ่าน 3 แนวทาง คือ การพัฒนาและถ่ายทอด 

องคค์วามรูแ้ละทักษะ การสรา้งความพรอ้มเข้าสูย่คุดจิิทัลและการ

สร้างโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ โดยบูรณาการร่วมกันเป็น 

เครือข่ายท่ีเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต จนถึงปี 2559 เครือฯ 

ได้ส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสการเข้าถึงการศึกษา และพัฒนา

ทักษะท่ีจ�าเป็นแก่ เด็ก เยาวชน และผู้ ใหญ่ เป็นจ�านวนกว่า 

2,000,000 คน นอกจากน้ีเครือฯ ยังให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วม

ในการจัดการประเด็นทางสังคม และสร้างคุณค่าร่วมผ่านการ 

ส่งเสริมอาชีพและรายได้กับเกษตรกรผู้ประกอบการรายย่อย และ

กลุ่มเปราะบางรวมกว่า 46,560 ราย

ความมุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

เครอืฯ มุ่งม่ันในการบรหิารจัดการการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ

ตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยค�านึงถึงการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกในทุกข้ันตอนการท�างาน ส่งเสริมการปรับตัว 

ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศและมีสว่นรว่มอยา่งรบัผดิชอบ

กับคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนถึงผู้มีส่วนได้เสียในภาคส่วนอื่น ๆ  

โดยในปี 2559 เครือฯ ได้แสดงเจตจ�านงเข้าร่วมโครงการ “Caring for 

Climate” ร่วมกับองค์การสหประชาชาติ เพื่อสื่อสารแนวทางการ

จัดการให้ได้รับรู้ท้ังภายในและภายนอกเครือฯ นอกจากน้ีในด้าน

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ เครือฯ ได้ด�าเนิน 

“โครงการตรวจสอบยอ้นกลบัในเรื่องอาหาร” ภายใตร้ะบบ “iTrace” 

โดยปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์อาหารและวัตถุดิบของเครือฯ กว่า 30 กลุ่ม

ได้พัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ อาทิ ข้าว กล้วยหอม ข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ และปลาป่น 

 

ตัวอย่างท่ีผมได้กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงส่วนหน่ึงของโครงการต่าง ๆ  

ท่ีเกิดข้ึนท่ัวท้ังเครือเจริญโภคภัณฑ์ เราทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 

ด้วยการด�าเนินงานของเราท่ีมุ่งเน้นให้เกิดความยั่งยืน กอปรกับ

เครือข่ายและความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่ เครือเจริญโภคภัณฑ์จะ

เป็นแรงส�าคัญในการก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงบวก ท้ังใน

ธุรกิจของเราเองและในสังคมโลก

นายศุภชัย เจียรวนนท์

ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด

MESSAGE  
FROM CEO
สารจากประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด

G4-1

ด้วยการด�าเนินงานของเราท่ีมุ่งเน้นให้เกิดความย่ังยืน 

กอปรกับเครือข่ายและความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่ เครือเจริญโภคภัณฑ ์

จะเป็นแรงส�าคัญในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก

98 รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2559 รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2559



G4-9

รายได้รวม

869,004 ล้านบาท
ผลประโยชน์ของพนักงาน

65,008 ล้านบาท
ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น

23,226 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา

4,576 ล้านบาท

ผลการด�าเนินงานทางเศรษฐกิจ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต

เกษตรกรรายย่อย  

31,008 คน 

ผู้ประกอบการรายย่อย 

20,632 คน  

กลุ่มเปราะบาง 

1,308 คน 

2,021,352 คน
สนับสนุนการเข้าถึง

การศึกษาและการพัฒนาทักษะที่จ�าเป็น

การสร้างคุณค่าทางสังคม

2016 HIGHLIGHTS
สรุปผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ปี 2559

(ประเทศไทย)

ลดปริมาณการน�าน�้ามาใช้ต่อรายได้ 

10.29%  
เทียบกับปี 2558

ก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้

430,747
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ผลประหยัดจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกรวม

419ล้านบาท

ลดของเสียที่ต้องน�าไปก�าจัดโดยวิธีการฝังกลบได้

3.41% เทียบกับปี 2558

11รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 255910 รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2559



ABOUT C.P. GROUP

ในเวลาเกือบศตวรรษ จากจดุเริม่ตน้รา้นเมลด็พันธุข์นาดเลก็ ขยายสูก่ลุม่ธรุกจิท่ีมีพ้ืนท่ีปฏิบัตกิารทัง้ในและตา่งประเทศ เครือเจรญิ-

โภคภัณฑ์มุง่ม่ันท่ีจะยกระดับและพัฒนาคุณภาพชวิีตของประชากรไทยและประชากรโลก ผ่านการด�าเนินธรุกิจทีห่ลากหลาย และประสาน

การใชท้รพัยากรภายในกลุ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการพัฒนากระบวนการผลติและคุณภาพให้เกิดประสทิธภิาพ เทยีบเท่ามาตรฐาน

สากลจนสามารถน�าเสนอสิ่งท่ีดีท่ีสุดแก่ผู้บริโภค ท้ังยังสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ นอกจากน้ี เรายังสะสมองค์ความรู้ และ

ประสบการณ์ในแต่ละกลุ่มธุรกิจจนเกิดความเชี่ยวชาญ สามารถน�าความรู้ไปขยายการลงทุนในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ 

โดยปัจจุบัน เครือเจริญโภคภัณฑ์มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด เป็นบริษัทเเม่ ด�าเนินกิจกรรมในลักษณะบริษัท Holding 

Company ถือหุ้นบริษัทในเครือฯ ทั้งในประเทศเเละในต่างประเทศ ซึ่งมีการด�าเนินงานทั้งหมดครอบคลุม 8 สายธุรกิจ เเละการ

บริหารจัดการเเบ่งออกเป็น 13 กลุ่มธุรกิจ โดยมีการลงทุนอยู่ใน 20 ประเทศ ดังนี้

G4-3, G4-4, G4-7, G4-12

ธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ G4-3, G4-4

สายธุรกิจ กลุ่มธุรกิจ

ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมเเละอาหาร

ธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจสื่อสารเเละโทรคมนาคม

ธุรกิจอีคอมเมิร์ซเเละธุรกิจดิจิทัล

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจยานยนต์เเละอุตสาหกรรม

ธุรกิจเวชภัณฑ์

ธุรกิจการเงินเเละการธนาคาร

เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย เเละผลิตภัณฑ์อารักขาพืช 

เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร

การค้าระหว่างประเทศ

พืชครบวงจร

อาหารสัตว์เลี้ยง

การค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์

การตลาดเเละการจัดจ�าหน่าย

โทรคมนาคม

อีคอมเมิร์ซเเละดิจิทัล (อยู่ระหว่างการตั้งเป็นกลุ่มธุรกิจใหม่)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ยานยนต์

พลาสติก

เวชภัณฑ์

การเงินเเละการธนาคาร
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สาธารณรฐัจนี (ไต้หวนั)

สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม 

ราชอาณาจักรกัมพูชา 

สาธารณรัฐสิงคโปร์

ราชอาณาจักรไทย

สหพันธรัฐรัสเซีย

สาธารณรัฐตุรกี

สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

สาธารณรัฐสังคมนิยม

ประชาธิปไตยศรีลังกา

สาธารณรัฐอินเดีย

สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

สหสาธารณรัฐ

แทนซาเนีย

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว

สหพันธรัฐมาเลเซีย 

สาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมา

สาธารณรัฐ

โปแลนด์

สหราชอาณาจักร

สหรัฐอเมริกา

ขอบเขตการด�าเนินธุรกิจของ

เครือเจริญโภคภัณฑ์

เครือเจริญโภคภัณฑ์ยึดมั่นในปรัชญาการด�าเนินธุรกิจ ที่ค�านึงถึงประโยชน์

ที่ยั่งยืนต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัทฯ ในปี 2559 เครือฯ มีฐานการด�าเนิน

ธรุกิจท้ังหมด 20 ประเทศ โดยมีประเทศไทยเปน็สถานท่ีตัง้ของส�านกังานใหญ ่

และมีพนักงานรวมกว่า 300,000 คน มีการส่งออกไปกว่าร้อยประเทศท่ัวโลก

เรามุ่งมั่นในการสร้าง

“อาหารคน อาหารสมอง โอกาสในการเข้าถึงคุณค่า เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีส�าหรับทุกคน”

G4-5, G4-6, G4-8, G4-9

ราชอาณาจักรเบลเยียม

วิสัยทัศน์เครือเจริญโภคภัณฑ์

1514 รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2559 รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2559



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) 

บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ปีก่อตั้ง

เว็บไซต์

อาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ อาหารเเละเวชภัณฑ์ 

ยารักษาสัตว์ เเละอุปกรณ์การเกษตร

http://www.cpfworldwide.com, http://www.cpp.hk, http://www.cptwn.com.tw

2521

 2530

 2520

ธุรกิจหลัก

ต่างประเทศ (จีน)

กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร

C.P. Pokphand Co., Ltd.

Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) Co., Ltd. 

ประเทศไทย

เว็บไซต์

บริษัท เจียไต๋ จ�ากัด

บริษัทหลัก ปีก่อตั้ง

ผลติภณัฑ์อารกัขาพชื วิจัยพฒันาเเละผลติเมลด็พนัธุ ์ปุย๋ จ�าหน่ายโรงเรอืนการเพาะปลกู  

วสัดอุุปกรณ์โรงเรือน และวสัดอุุปกรณ์การเกษตร ผลติและจ�าหน่ายผกัสด เมลด็พนัธุผ์กั 

ผลไม้ และดอกไม้ ส�าหรับครัวเรือน

http://www.chiataigroup.com

2464

กลุ่มธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

ประเทศไทย

บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จ�ากัด

บริษัท ข้าว ซี.พี. จ�ากัด

บริษัท ไดนามิคทรานสปอร์ต จ�ากัด

บริษัท ไดนามิคอินเตอร์ทรานสปอร์ต จ�ากัด

บริษัท ท่าเรืออยุธยาและไอซีดี จ�ากัด

บริษัทหลัก ปีก่อตั้ง

ผลติและบรกิารน�าเข้าและส่งออกสนิค้าธรุกจิข้าว อาหาร สนิค้าเกษตร และธรุกจิโลจิสตกิส์ 

ครบวงจร

บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จ�ากัด (มหาชน) 

ถือหุ้นโดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) 99.44% (ณ 31 ธันวาคม 2559)

http://www.foodcpi.com, http://www.khaotrachat.com, http://dynamic.co.th

2522

2548

2539

2532

2532

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

บริษัทหลัก ปีก่อตั้ง

จัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ 

ประเทศไทย

ธุรกิจหลัก

เว็บไซต์

2537

บริษัทหลัก ปีก่อตั้ง

ธรุกจิวจัิยพฒันาและผลติเมลด็พนัธุข้์าวโพด ธรุกจิอาหารพชื ศูนย์บรกิารปัจจัยการเกษตร 

และฟาร์มพืชไร่ขนาดใหญ่ 

ธรุกจิสวนเกษตร เมล็ดพนัธุข้์าว ยางพารา ทุเรียน กล้วย มะพร้าว มะม่วง มังคุด และปาล์ม 

ธุรกิจจ�าหน่ายเครื่องจักรอุปกรณ์โรงสีข้าว และอุปกรณ์การเกษตร และรับเหมาก่อสร้าง 

http://www.cpcrop.com, http://www.cpe.co.th

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จ�ากัด 2555

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จ�ากัด 2521

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ธุรกิจหลัก

เว็บไซต์

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จ�ากัด 2510

ประเทศไทย

ธุรกิจหลัก

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ�ากัด

บริษัทหลัก ปีก่อตั้ง

อาหารสุนัข แมว ปลา นก กระต่าย และอื่นๆ 

http://www.perfectcompanion.com

2532

กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง  

ธุรกิจหลัก

เว็บไซต์

ธุรกิจหลัก

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) 

ปีก่อตั้ง

ร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น (ไทย)

ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าส่งแบบช�าระเงินสดและบริการตนเองแม็คโคร (ไทย)

ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าโลตัส (จีน)

http://www.cpall.co.th, http://www.siammakro.co.th, http://www.cplotuscorp.com

ต่างประเทศ (จีน) 

2531

2531

9,542 สาขา

115 สาขา

60 สาขา

ธุรกิจหลัก 

เว็บไซต์

กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจ�าหน่าย

C.P. Lotus Corporation

ประเทศไทย

บริษัทในตลาดหลักทรัพย์

16

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร

กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์  

1716 รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2559 รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2559



ธุรกิจหลัก

เว็บไซต์

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ปีก่อตั้ง

บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ (จ�ากัด)

ผูใ้ห้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นท่ีระบบ 2G, 3G และ 4G ผูใ้ห้บรกิารอนิเทอร์เน็ต ผูใ้ห้บรกิาร

โทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก

ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ให้บริการระบบซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัย 

และบริการที่ปรึกษาธุรกิจ

http://www.truecorp.co.th

2533

กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม

ประเทศไทย

ธุรกิจหลัก

เว็บไซต์

บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จ�ากัด

บริษัทหลัก
ปีก่อตั้ง

ผู้ให้บริการตลาดกลางการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Procurement)  

การประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) คลังข้อมูลและคลาวด์

http://www.freewillsolutions.com, http://www.ascendcorp.com

2558

2536

ธุรกิจอีคอมเมิร์ซและดิจิทัล

ประเทศไทย

ประเทศไทย

บริษัท ซีพี มอเตอร์ โฮลดิ้ง จ�ากัด

บริษัทหลัก ปีก่อตั้ง

ผลิตรถจักรยานยนต์

ลงทุนในกิจการด้านยานยนต์

http://www.saicmotor.com, http://en.dayang-motorcycle.com

2555

2535

ประเทศไทย

ธุรกิจหลัก

เว็บไซต์

บริษัท ซีพีพีซี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทหลัก ปีก่อตั้ง

พลาสตกิกึง่ส�าเรจ็รปู พลาสตกิส�าเรจ็รปู พลาสตกิบรรจุภณัฑ์ เม็ดพลาสตกิคอมพาวด์ 

http://www.cppcnet.com

2547

กลุ่มธุรกิจพลาสติก

ประเทศไทย

ธุรกิจหลัก

เว็บไซต์

บริษัทหลัก ปีก่อตั้ง

ผลติเเละจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ชีวเคมี

http://www.ctei.com.hk

ต่างประเทศ (จีน)

ต่างประเทศ (จีน)

ธุรกิจหลัก

เว็บไซต์

Chia Tai Enterprises International Limited 2538

กลุ่มธุรกิจเวชภัณฑ์

บริษัท ผิงอัน อินชัวรันซ์ จ�ากัด

บริษัทหลัก
ปีก่อตั้ง

ผูใ้ห้บรกิารทางด้านการเงนิด้านการประกนัภยั การธนาคาร และการลงทุน

http://www.pingan.com

2531

กลุ่มธุรกิจการเงินเเละการธนาคาร

ธุรกิจหลัก

เว็บไซต์

ต่างประเทศ (จีน)

บริษัท Lyoyang Northern EK Chor Motorcycle Co.,Ltd.

บริษัทในตลาดหลักทรัพย์

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จ�ากัด (มหาชน) 

Shanghai Kinghill Limited

Chia Tai Land Co.,Ltd.

บริษัทหลัก ปีก่อตั้ง

พฒันาอสังหาริมทรัพย์เพือ่เช่าและบรกิาร เพือ่การโรงแรมและเพือ่การขาย ศนูย์ประชุม

และแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น บริหารทรัพยากรอาคาร และนิคมอุตสาหกรรม

http://www.cpland.co.th, http://www.superbrandmall.com, http://www.cpgroup.cn

2526

2545

2546

ธุรกิจหลัก

เว็บไซต์

ต่างประเทศ (จีน)

กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

กลุ่มธุรกิจยานยนต์เเละอุตสาหกรรม
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ไม่มีองค์กรธุรกิจใดในโลกที่เติบโตอย่างมั่นคงแข็งแรงได้ โดย

ล�าพัง หากแต่ต้องมีความเข้มแข็งของประชาชน สังคม และ

ประเทศชาติเคียงข้างด้วยเสมอ เช่นเดียวกันกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

ท่ีสามารถน�าพาองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน เพราะด�าเนินธุรกิจ

โดยยดึหลกั “3 ประโยชน์” ตัง้เเตอ่ดตีถงึปัจจุบัน ไดแ้ก ่ประโยชน์

ต่อประเทศที่เข้าไปลงทุน ประโยชน์ต่อประชาชนในทุกประเทศ

ที่เข้าไปลงทุน และประโยชน์ต่อบริษัท 

ซึ่งเครือฯ ได้ปลูกฝังแนวคิดค่านิยมน้ีมาต้ังแต่ยุคบุกเบิกธุรกิจ  

สู่การกระท�าที่มุ่งหวังให้ประเทศที่ ได้ลงทุนเกิดประโยชน์เเละ

ธุรกิจเติบโตก้าวหน้า

1. 3 ประโยชน์

การด�าเนินธุรกิจในยุคโลกไร้พรมแดนเช่นปัจจุบัน สิ่งส�าคัญ 

ท่ีท�าให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน คือ  

“ท�าเร็ว” และ “มีคุณภาพ” เพื่อให้ธุรกิจก้าวทันการเปลีย่นแปลง 

ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร 

พฤติกรรมผู้บริโภค เเละกฎระเบียบการค้าต่าง ๆ

เครือฯ จึงต้องคิดเร็ว ท�าเร็ว และท�าอย่างมีคุณภาพ ถือเป็น

นโยบายส�าคญัในการด�าเนินธรุกจิท่ีทุกคนในองคก์รไดย้ดึถอืและ

ปฏิบัติ

2. ท�าเร็วและมีคุณภาพ

บนวิถีแห่งการด�าเนินธุรกิจ ความคิดสร้างสรรค์ คือพลัง 

ขับเคลื่อนให้เกดิความกา้วหน้าในทุกระดบัของการด�าเนิน

ธุรกิจ ท้ังแนวคิด วิธีการ กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และ

บริการ เพราะโลกไม่หยุดน่ิง ธุรกิจจึงต้องสร้างสรรค์

นวัตกรรมตลอดเวลา

พนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ จึงท�างานด้วยความพร้อม

ที่จะ “สร้างสรรค์สิ่งใหม่” ที่ดีกว่า “องค์กรแห่งนวัตกรรม” 

คือเป้าหมายท่ีทุกองค์กรในเครือฯ ก�าลังมุ่งม่ันขับเคลื่อน

และแน่นอนว่า ผลสุดท้ายย่อมน�ามาซึ่งการสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดส�าหรับผู้บริโภคนั่นเอง

5. สร้างสรรค์สิ่งใหม่

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีการลงทุนใน 20 ประเทศ มีบริษัท 

ในเครือมากกว่า 200 บริษัท เเละมีพนักงานท้ังหมดกว่า 

300,000 คน โดยเครือฯ ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา 

ปรับปรุงข้ันตอนและกระบวนการท�างานให้รวดเร็ว ลด 

ข้ันตอนต่าง ๆ ที่ ไม่จ�าเป็น โดยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ท่ีท�าให้การท�างานงา่ยข้ึน สะดวกข้ึน เพื่อให้การบรหิารงาน 

มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

“การท�าเรื่องยากเป็นเรื่องง่าย” จึงเป็นข้อปฏิบัติท่ีส�าคัญของ 

ทุกคนในองค์กร ท่ีจะน�ามาซึ่งความส�าเร็จในการด�าเนิน

ธุรกิจของเครือฯ นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

3. ท�าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย

เครอืเจรญิโภคภณัฑด์�าเนินกจิการมายาวนานเกอืบศตวรรษ 

ด้วยยึดม่ันในหลักการของความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมอย่าง 

ต่อเนื่อง

จวบจนปัจจุบันท่ีธุรกิจเครือฯ แตกแขนงไปมากมาย ความ

ซื่อสัตย์และมีคุณธรรมยังคงเป็นเสาหลักขององค์กร เรา

ค�านึงอยู่เสมอว่า ธุรกิจการค้าท่ีมุ่งหวังผลประโยชน์แต่เพียง

ฝ่ายเดียว ย่อมไม่อาจด�ารงยืนนาน และไม่อาจได้รับความ

ไว้เนื้อเชื่อใจ ทั้งจากคู่ค้า ผู้บริโภค และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ 

ในภาคสงัคม  ดงัน้ัน ไม่วา่จะจ�าหน่ายสนิคา้เพยีง 1 ช้ิน หรอื

จ�าหน่ายสินค้าเป็นร้อย ๆ ตัน เราก็ต้องตั้งมั่นบนหลักการ

ของ “ความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม”

6. ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม

โลกเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง ท้ังการเปล่ียนแปลงทาง

สภาพสังคม เศรษฐกจิ การเมือง เทคโนโลย ีเเละพฤติกรรม

ผูบ้รโิภค รวมไปถงึการเปลีย่นแปลงทางดา้นภมิูอากาศและ

ภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ดังนั้น กลยุทธ์

ส�าคัญท่ีท�าให้เครือเจริญโภคภัณฑ์เกิดความย่ังยืนได้คือ  

“การยอมรับการเปล่ียนแปลง”เพื่อให้สามารถปรบัตวัให้เข้า

กับสถานการณ์ได้ตลอดเวลา 

การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีช่วยให้เครือฯ เกิดการปรับตัว 

พยายามค้นคว้า ศึกษา วิจัย มองหาโอกาสใหม่ไม่หยุดนิ่ง 

ทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่า เพื่อตอบสนองทุกความ

ต้องการของผู้บริโภคเเละประเทศชาติ

4. ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

ค่านิยมองค์กร 6 ประการ

SIX
CORE 
VALUES

G4-56

นับเป็นเวลาเกือบ 1 ศตวรรษที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

ได้รับความไว้วางใจจากสังคมไทยและสังคมโลก และ

เครอืฯ ยังคงมุ่งม่ันพัฒนาตอ่ไปอยา่งไม่หยดุยัง้ เพื่อ

น�าความผาสกุ คุณภาพชวีติท่ีดีสู่ประชาชน สรา้งสรรค์

และพัฒนาเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ให้เตบิโต

อย่างยั่งยืน

ต้นไม้ใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ได้ ต้องมีรากแก้วท่ีม่ันคง 

เชน่เดียวกบัธรุกิจของเครือเจริญโภคภัณฑท่ี์ก้าวหน้า

และเติบโตอย่างย่ังยืน เพราะต้ังม่ันอยู่บนค่านิยม

องค์กรท่ีถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เปน็จติวญิญาณ

ท่ีมุ่งม่ันพัฒนา ต่อยอดความสามารถในการบริหาร 

ธุรกิจบนฐานของคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้ 

ค่านิยมองค์กร 6 ประการ
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ระบบการบริหาร ซีพี สู่ความเป็นเลิศ 

C.P. EXCELLENCE

เครือเจริญโภคภัณฑ์เริ่มด�าเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2464 ถึงปัจจุบันกว่า 9 

ทศวรรษ มีการเติบโตขยายธุรกิจไปใน 20 ประเทศทั่วโลก และมุ่งหวังจะเป็น

องคก์รท่ียัง่ยนื ดร.อาชว ์เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส เครอืเจรญิโภคภณัฑ์

จึงได้สรุปแนวคิดการบริหารอันเป็นเอกลักษณ์ของซีพี  ไว้ดังนี้ 

ในการท�าธรุกจิน้ันจะมุ่งหวงัแตเ่พยีงก�าไรในระยะส้ันไม่ได ้ยงัตอ้งค�านึงถงึการ

จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มี

ต้นทุนที่แข่งขันได้ อีกทั้งองค์กรต้องมีความยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย มีการ

ปฏบิตัติอ่ผูมี้สว่นไดเ้สยีอยา่งเป็นธรรม และสิง่ส�าคัญยิง่ คอื การตดัสินใจ ก�ากบั

ในทุกการกระท�าของผู้น�า ด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน 

และใช้ความรู้ควบคู่คุณธรรม ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนผ่านค่านิยมทั้ง 6 ประการ  

อันเป็นจิตวิญญาณของเครือซีพี 

ซีพี สู่ความเป็นเลิศ 

(C.P. EXCELLENCE)

จากแนวคิดการบริหารอันเป็นลักษณะเฉพาะของเครือฯ จึงเกิดเป็น

ระบบการบริหาร “ซีพี สู่ความเป็นเลิศ หรือ C.P. Excellence” นับเป็น 

แนวทางด�าเนินการท่ีจะท�าให้การบริหารธุรกิจต่าง ๆ ในเครือซีพี   

เป็นไปอย่างเป็นระบบท่ีสอดคล้องกัน คนในองค์กรมีความเข้าใจใน

เชิงบริหารจัดการตรงกัน และท่ีส�าคัญคือเป็นเครื่องมือในการผนึก

ก�าลังในเครือซีพี ท้ังด้านธุรกิจ ด้านคน และจิตใจ 

ระบบการบริหาร “ซีพี สู่ความเป็นเลิศ” มีเค้าโครงมาจากหลักการ

บริหารในระดับสากล คือ Malcolm Baldrige National Quality  

Award หรือ MBNQA ของประเทศสหรัฐอเมริกา ผนวกกับเอกลักษณ์

การบริหารของเครือ ฯ จึงเกิดเป็นองค์ประกอบ 13 ส่วน แสดงเป็น

รูปบ้าน แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 1) เสาหลัก 6 ด้าน อันเป็นการบริหาร

หลัก 2) พ้ืนฐาน 4 ด้าน อันจะเชื่อมโยงการบริหารในทุกด้านเพื่อให้

รากฐานของธุรกิจม่ันคง และ 3) หลังคา 3 ด้าน จะเป็นหลักส�าคัญ

ในการปกป้ององค์กรให้เกิดความย่ังยืน ดังน้ันด้วยระบบการบริหาร 

“ซีพี สู่ความเป็นเลิศ” ก็จะท�าให้คนในองค์กรมีความสุข ธุรกิจมีความ

ม่ันคง สังคมให้การยอมรับสนับสนุน และเครือซีพี ก็จะก้าวสู่การเป็น

องค์กรท่ีย่ังยืนสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติสืบไป  
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2322 รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2559 รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2559



บนเส้นทางแห่งความย่ังยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์

มุ่งมั่นท�าธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน

จากการท่ีประชาคมโลกได้ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาอย่างยัง่ยนืใน 2 ทศวรรษทีผ่่านมา เครอืเจรญิโภคภัณฑ์ ในฐานะเป็นส่วนหน่ึง

ของประชาคมโลก ก็ได้ให้ความส�าคัญต่อการท�าธรุกิจบนรากฐานของการพัฒนาธรุกจิอย่างมคุีณธรรม ควบคู่ไปกับการช่วยเหลอื

สงัคม ชมุชน และดูแลสิง่แวดล้อม นับตัง้แต่ก่อตัง้กิจการ

OUR SUSTAINABILITY
JOURNEY

ณ จุดเริ่มต้น เม่ือปี 2464 นายเจ่ีย เอ็กชอ ชาวจีนโพ้นทะเล 

จากต�าบลฮั้วซัว อ�าเภอเฉิงห่าย มณฑลกวางตุ ้ง ประเทศจีน 

ได้เดินทางเข้ามายังแผ่นดินสยามเพื่อพึ่งพระบรมโพธิสมภาร 

ในสมัยรัชกาลท่ี 6 โดยเปิดร้านเล็ก ๆ จ�าหน่ายเมล็ดพันธุ ์ผัก 

ช่ือ “เจียไต้ จึง” หรอื ท่ีเรยีกกนัว่า “เจียไต๋” ตัง้อยูบ่นถนนทรงสวัสดิ์ 

(ทรงวาด) ซึ่งเป็นย่านการค้าและท่ีอยู่อาศัยของชาวจีนในไทย 

โดยมีน้องชายช่ือ นายเจ่ีย เซี่ยวฮุย (ชนม์เจริญ เจียรวนนท์)  

ช่วยบริหารกิจการจนรุ ่งเรือง ด้วยความยึดม่ันในปรัชญาการ 

บริหารท่ีว่า “จ�าหน่ายสินค้าท่ีมีคุณภาพ ซื่อตรงต่อลูกค้า และไม่ 

เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค” ดังตัวอย่าง การพิมพ์วันหมดอายุ 

ของเมล็ดพันธุ์ “ตราเครื่องบิน” ไว้ท่ีข้างซอง ซึ่งถือเป็นครั้งแรก 

ของเมืองไทย ท่ีมีการรับประกันสินค้าด้านการเกษตร โดยหาก

เกษตรกรยังไม่ได้เพาะปลูกในช่วงเวลาท่ีระบุและหมดอายุก่อน 

ทางเจียไต๋ยินดีเปลี่ยนของใหม่ให้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูก 

ให้ได้ของท่ีมีคุณภาพอย่างแท้จริง ซึ่งสิ่งน้ีเป็นการสะท้อนถึง  

“ความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม” และ “การท�าธุรกิจอย่างยั่งยืน”  

ซึ่งมีมาตั้งแต่ครั้งก่อก�าเนิดธุรกิจ จนถึงปัจจุบันร้านจ�าหน่าย

เมล็ดพันธุ์เจียไต๋แห่งน้ีได้เติบโตและขยายสู่การเป็น “เครือเจริญ-

โภคภัณฑ์” กลุ่มบริษัทช้ันน�าของไทยท่ีด�าเนินธุรกิจหลากหลาย 

และครอบคลุมหลายประเทศ ภายใต้ปรัชญาการท�าธุรกิจท่ีมุ่งม่ัน  

ที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์สู่สังคม สู่ประเทศไทย และสู่โลก

                       

ไม ่มีองค ์กรธุรกิจใดในโลกท่ีเติบโตอย่างม่ันคงแข็งแรงได  ้

โดยล�าพัง หากแต่ต้องมีความเข้มแข็งของประชาชน สังคม  

และประเทศชาติเคียงข้างด้วยเสมอ เช่นเดียวกันกับเครือเจริญ-

โภคภัณฑ์ท่ีสามารถน�าพาองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนมาจนเกือบ 

ถึง 100 ปี เพราะด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลัก “3 ประโยชน์” ซ่ึง

พัฒนาข้ึนจากแนวคิดท่ีเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งคือ “การคิดถึงผู้อื่น

ก่อน”  น�าทางไปสูก่ารด�าเนินธรุกจิภายใต้หลกัประโยชน์ 3 ประการ 

คือ ประโยชน์ต่อประเทศที่เข้าไปลงทุน ประโยชน์ต่อประชาชน 

ในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน และสุดท้ายจึงเป็นประโยชน์ต่อ

องค์กรซ่ึงรวมถึงพนักงานและผู้ถือหุ้น ซึ่งทุกคนในเครือเจริญ-

โภคภัณฑ์ได้รับการปลูกฝังแนวคิดค่านิยมน้ีมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก  

สู่การกระท�าท่ีมุ่งหวังให้ธุรกิจเติบโตก้าวหน้าและมีส่วนในการร่วม

สร้างสรรค์เศรษฐกิจ สังคม เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยและ 

ในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน  

รากฐานธุรกิจท่ีส�าคัญของเครือเจริญโภคภัณฑ์ก็คือธุรกิจเกษตร

อุตสาหกรรมและอาหาร ในปี 2496 เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้

บุกเบิกธรุกจิการผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์โดยเปิดร้าน “เจรญิ-

โภคภัณฑ์” ข้ึนมาเป็นอีกธุรกิจหน่ึงของตระกูล “เจียรวนนท์”  

ซึ่งถือเป็นต้นน�้าของธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และต่อมาในปี 

2513 นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์  

เริ่มบุกเบิกการเลี้ยงไก่ โดยน�าพันธุ์ไก่ท่ีดีท่ีสุดของโลกในสมัยน้ัน  

คือ พันธุ์ไก่ Arbor Acres จากสหรัฐอเมริกา รวมทั้งน�าวิชาการด้าน

โรงเรือน การป้องกันโรค และการจัดการ มาส่งเสริมให้เกษตรกร

เลี้ยงไก่เนื้อในระบบใหม่แทนที่เคยเลี้ยงไก่ 100 ตัว สามารถเลี้ยง

ได้เพิม่ข้ึนเป็น 10,000 ตวัต่อราย ท�าให้รายได้ของเกษตรกรเพิม่ข้ึน  

ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีข้ึนด้วย และต่อมาได้มีการสร้างโรงงาน

ผลิตอาหารสัตว์ท่ีใหญ่และทันสมัยท่ีสุดในเอเชียอาคเนย์บน 

ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 21 ขึ้นในปี 2514

หลังจากด�าเนินธุรกิจเล้ียงไก่ได้ไม่นาน เครือเจริญโภคภัณฑ์ก ็

เริ่มบุกเบิกธุรกิจเลี้ยงสุกร โดยส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสุกรพันธุ์

และสุกรขุนแก่เกษตรกรรายย่อย สร้างงาน สร้างรายได้แก่

เกษตรกรประมาณ 4,000 ราย (1,200 ฟาร์ม) พร้อมยังได้แนะน�า

ให้เกษตรกรใช้ระบบไบโอแก๊สเพื่อเป็นเช่้ือเพลิงประกอบอาหาร 

และสามารถกล่าวได้ว่าเป็นเอกชนรายแรก ๆ  ของประเทศท่ีพฒันา

ระบบไบโอแก๊ส  

ในปี 2528 ได้ร่วมทุนกับบริษัทมิตซูบิชิแห่งญี่ปุ่นเลี้ยงกุ้งกุลาดำา

โดยค�านึงถึงคุณภาพ มีการวิจัยและพัฒนา และมีระบบการ

จัดการท่ีดี กระจายองค์ความรู้ดังกล่าวไปสู่เกษตรกร เพื่อม่ันใจ

ว่ากุ้งท่ีเลี้ยงปลอดโรค ท้ังยังก่อให้เกิดการสร้างงานภายในภาค

อุตสาหกรรม เท่ากับเป็นการกระจายรายได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้  

เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้พัฒนาการเลี้ยงกุ้งอย่างต่อเน่ือง โดยน�า

ระบบการเลีย้งกุง้ระบบปิดแบบน�า้หมุนเวยีนมาใช้ เพือ่ลดการใช้น�า้ 

ป้องกันโรคระบาด และเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม น�ามาตรฐาน 

Best Aquaculture Practices (BAP) มาใช้ซึ่งครอบคลุมทั้งโรงเพาะ

ฟักและอนุบาลลูกกุ้ง ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง และโรงงานแปรรูป 

 

ด้านธุรกิจการตลาดและจัดจ�าหน่าย เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้สร้าง

รากฐานมายาวนานเกือบ 30 ปี มีท้ังธุรกิจค้าปลีก ได้แก่ ร้านอิ่ม

สะดวกซ้ือเซเว่น อีเลฟเว่น และค้าส่ง ได้แก่ ห้างแม็คโคร ซึ่ง

มุ่งม่ันด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเคารพในสิทธิและ

ความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค เพื่อท่ีจะส่งมอบสินค้าท่ีมีคุณภาพ 

ได้มาตรฐานความปลอดภัย ด้านอาหาร ด้วยระบบการประกัน 

คุณภาพ (Quality Assurance) ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางของ 

ห่วงโซ่คุณค่า เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีของผู้บริโภคในราคา 

ท่ีเป็นธรรม ท้ังยังเช่ือมต่อและส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลาง 

และขนาดย่อม (SMEs) มากกว่า 50,000 ราย มาอย่างต่อเน่ือง 

ตลอดเวลา โดยการสนับสนุนช่องทางการจ�าหน่ายสินค้า เพื่อเปิด 

โอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs น�าสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

รวมถงึสินค้าการเกษตรมาวางจ�าหน่ายผ่านช่องทางการขายต่าง ๆ   

ทั้งร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น ห้างแม็คโคร และช่องทางอื่น ๆ ได้ 

ส�าหรับด้านโทรคมนาคมกล่าวได้ว่าเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นผู ้

สร้างการเปลี่ยนแปลงด้านโทรคมนาคมของประเทศไทยหลังจาก

ได้รับสิทธิ์การบริหารกิจการโทรศัพท์พื้นฐานในปี 2531 โดยมี  

บรษิทั ทร ูคอร์ปอเรช่ัน จ�ากดั (มหาชน) เป็นบรษิทัหลกัในการด�าเนิน 

ธุรกิจน้ี ท้ังน้ีกล่าวได้ว่าเป็นบริษัทท่ีบริหารกิจการโทรคมนาคม 

ทุกด้านเพียงรายเดียวในประเทศไทย ประกอบด้วย โครงข่าย 

โทรศัพท์ เคเบิลทีวี และอินเทอร์เน็ต มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์บริการท่ีสร้างคุณค่าแก่ผู้บริโภค 

ส่งผลให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารได้อย่างท่ัวถึง ช่วย

ลดความเหลื่อมล�้าทางเทคโนโลยีและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

อย่างยั่งยืนให้แก่ประเทศ อีกท้ังยังคงมุ่งม่ันในการร่วมพัฒนา

อตุสาหกรรมสือ่สารโทรคมนาคมของไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ 

พร้อมรองรับการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ  

เส้นทางสู่ความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์

2524 รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2559 รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2559



มุ่งม่ันสร้างสังคมท่ีย่ังยืน

ด้านสุขภาพและสุขภาวะของประชาชน 

ด้วยการด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและ 

มีคุณธรรม เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงมีความมุ่งม่ันท่ีจะสร้าง

ความยั่งยืนให้กับคนในสังคมและชุมชน ซึ่งเป็นไปตามปรัชญา  

“3 ประโยชน์” จากความตั้งใจนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงพร้อมเป็น  

“นักพัฒนา” เพื่อการมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

คนในสังคมและชุมชน ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะ 

การศึกษาท่ีดี และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตของคน 

ในสังคม ทั้งที่อยู่ในกระบวนการธุรกิจ และนอกกระบวนการธุรกิจ

สังคมจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน คนในสังคมจะต้องมีสุขภาพท่ี

แข็งแรง และมีความเป็นอยู่ท่ีดี เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนัก

ถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างสรรค์ด้าน

สุขภาพและสุขภาวะของประชาชนเป็นอย่างดี จึงมุ่งม่ันเต็มท่ีท้ัง

ในกระบวนการธุรกิจซึ่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ถูกหลัก

โภชนาการ สนับสนุนการร่วมสร้างสรรค์สุขภาพและสุขภาวะ 

ท่ีดีนอกกระบวนการธุรกิจอีกมากมายหลายโครงการ ได้แก่ 

โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ซึ่งเริ่มต้นข้ึน 

เมื่อปี 2540 จวบจนวันนี้เป็นเวลา 20 ปี 

นอกจากน้ียังมี โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ ท�าดีด้วยการ 

บริจาคโลหิต เริ่มขึ้นเมื่อปี 2534 เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมาย ุ

ครบ 60 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 

เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ร่วมมือกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  

สภากาชาดไทย รณรงค์เชิญชวนพนักงานและประชาชนท่ัวไป 

ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทยทุก 3 เดือน จนถึงปี 2559  

ได้การรับบริจาคโลหิตรวมกว่า 400,000 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 

142  ล้านซี.ซี. ต่อมาในปี 2545 ร่วมมือกับศูนย์บริการโลหิตแห่ง 

ชาติ สภากาชาดไทย ด�าเนินโครงการ “เครือเจริญโภคภัณฑ ์

ส่งเสรมิเยาวชนไทยให้โลหิต” เพือ่สร้างเสรมิคณุธรรมให้กลุม่เยาวชน 

ท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และ

พาณิชยการ มีจิตอาสา มีความเสียสละรู้จักการเป็น “ผู้ให้” เริ่มต้น 

ท�าความดีจากการบริจาคโลหิต และช่วยเผยแพร่การบริจาคโลหิต

สู่สังคมใกล้ตัว

ในปี 2556 ด�าเนินโครงการ “เยาวชนจิตอาสา CPR กู้ชีพ” เพื่อ 

ส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตอาสา มีความรู้และทักษะในการช่วยชีวิต 

ข้ันพื้นฐานหรือ CPR เพื่อเป็นการสร้างเสริมมาตรฐานความ

ปลอดภัยในการด�ารงชีวิตให้สูงข้ึน โดยมีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลายเข้าอบรมจ�านวน 3,333 คน จาก 17 โรงเรียน 

ใน 17 จังหวัดผ่านการอบรม โดยมีเป้าหมายจะขยายให้ได้ 100 

โรงเรียน 10,000 คน ภายในปี 2564           

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เครือเจริญโภคภัณฑ์ น้อมน�าแนวพระราชด�าริของ พระบาท-

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการปฏิรูปท่ีดิน 

เพือ่การเกษตร มาปฏบัิตอิย่างเป็นรปูธรรม ในรปูแบบความร่วมมือ  

“4 ประสาน” ได้แก่ เกษตรกร ภาคเอกชน คอื เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ 

หน่วยงานราชการในพื้นท่ีเกษตร และสถาบันการเงิน ด�าเนิน

โครงการในลักษณะ “หมู่บ้านเกษตรกรรม” เพือ่ถ่ายทอดความรูแ้ละ 

ช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถสร้างอาชีพสร้างธุรกิจดูแล 

ตนเองและครอบครัวได้ โดยในปี 2520 ได้ด�าเนินโครงการ  

“หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า” ข้ึนท่ี บ้านหนองหว้า ต�าบล 

บ้านซ่อง อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งปัจจุบัน 

เกษตรกรสามารถรวมตัวกันจัดตั้งข้ึนมาด�าเนินธุรกิจเกษตร

นิติบุคคล ในนาม “บริษัท หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า จ�ากัด” 

บริหารจัดการกันเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกษตรกรแต่ละ

ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ย 80,000 บาทต่อเดือน กล่าวได้ว่าหมู่บ้าน

เกษตรกรรมหนองหวัาแห่งน้ีเป็นชุมชนเลี้ยงสุกรท่ีทันสมัยท่ีสุด

ในประเทศไทย 

ต่อมาในปี 2521 ด�าเนินโครงการ “หมู่บ้านเกษตรกรรมก�าแพงเพชร”  

ข้ึนท่ี ต�าบลเทพนคร อ�าเภอเมืองฯ จังหวดัก�าแพงเพชร โดยจัดสรร

ที่ดินให้ครอบครัวละ 25 ไร่ และสนับสนุนเทคโนโลยีและส่งเสริม

อาชีพเลี้ยงสุกร ปัจจุบันเกษตรกรแต่ละครอบครัวมีรายได้เฉล่ีย 

50,000 บาทต่อเดือน และมีรายได้จากอาชีพเสริมอื่น ๆ ถือเป็น

ชุมชนท่ีเข้มแข็งและม่ันคงอย่างยัง่ยนื ได้ช่ือว่าเป็น “หมู่บ้านสามัคค ี 

เทคโนโลยีทันสมัย” และในปี 2530 ในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จ-

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา

ครบ 60 พรรษา เครือเจริญโภคภัณฑ์และพนักงานได้ร่วมก่อต้ัง 

“มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท” ข้ึน เพื่อร่วมถวายความจงรักภักด ี

ด้วยการน้อมเกล้าฯ รับแนวพระราชด�าริและพระราชกรณียกิจ 

มาด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 

และสามารถขยายผลได้ต่อเน่ืองและยั่งยืน ตามเป้าหมายในการ

สร้างสรรค์ความดี 3 ประการ ได้แก่ คนดี พลเมืองดี และอาชีพดี 

ภายใต้ยุทธศาสตร์หลัก 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาคนและส่งเสริม

อาชีพ การพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต การฟื้นฟูและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท้ังน้ีโดยด�าเนินโครงการ

ต่าง ๆ ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมากมาย โดยเฉพาะกับ 

กลุ่มเกษตรกรท่ีเป็นกระดูกสันหลังของประเทศ ท้ังน้ี มุ่งหวังให้

มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์สังคมไทย 

สู่ความยั่งยืน เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน ปัจจุบันมูลนิธิพัฒนาชีวิต

ชนบท ด�าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ผ่านการ

ด�าเนินโครงการต่าง ๆ เป็นจ�านวนมาก

2726 รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2559 รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2559



 

นายเจ่ีย เอ็กชอ เปิดร้านจ�าหน่ายเมล็ดพนัธุผ์กัช่ือ 

“เจียไต้จึง” หรือ “เจียไต๋” บนถนนทรงสวัสดิ ์

(ทรงวาด)

เมล็ดพันธุ ์ตราเครื่องบิน สินค้าการเกษตร 

ชนิดแรกท่ีมีการรบัประกนัคณุภาพ ผ่านการระบุ

วันหมดอายุและรับเปล่ียน จุดเร่ิมต้นของการ

ให้ความส�าคัญกับคุณภาพของสินค้าและลูกค้า

ขยายธรุกจิไปจังหวดัสงขลาสูต่่างประเทศ 

ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ กัมพูชา พม่า 

ลาว และเวียดนาม

เริ่มกิจการโรงงานอาหารสัตว์เเห่งเเรกจาก

เครื่องบดเเละผสมอาหารในโรงจอดรถท่ีบ้าน

ตรอกจันทน์ ภายหลังได้ปรับปรุงเป็นโรงงาน

อาหารสัตว์ที่ทันสมัย

เริ่มแปลงทดสอบสายพันธุ์ผักของเจียไต๋

นายธนินท์ เจียรวนนท์ ได้รับการแต่งตั้ง

เป็นผู้จัดการทั่วไป ขณะที่มีอายุ 25 ปี

2496

2507

2502

2482

2464

2513

บุกเบิกการใช้ไก่พันธุ์ สายพันธุ์ Arbor Acres 

เเละเร่ิมใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่เน้ือใน 

โรงเรือนเป็นครั้งเเรกในประเทศไทย

2516

สร้างโรงงานอาหารสัตว์ท่ีใหญ่และทันสมัย

ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ท่ีถนนบางนา-

ตราด กม.21

สามารถส่งเน้ือไก่สดเเช่เเข็งไปขายญ่ีปุน่

ได้เป็นครั้งแรก สะท้อนถึงการได้รับการ

ยอมรับด้านคุณภาพในระดับนานาชาติ

2516

2518

TIMELINE

รเิริม่การเลีย้งไก่แบบครบวงจรและ

ค�้าประกันรายได้ข้ันต�่าเป็นครั้งแรก

ในประเทศไทยท่ี อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 

ด้านการศึกษา มุ่งม่ันเพื่อส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน

จากอดีตสู่ปัจจุบัน

เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการ

เรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเยาวชนในชุมชนพื้นท่ีห่างไกลและ

ทุรกันดารให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา 

ในปี 2520 พัฒนาโครงการ “โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ” จนถึง

ปัจจุบัน มีโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศรวม 8 แห่ง ใน 6 จังหวัด  

สามารถช่วยให้เด็กไทยในชนบทได้เข้าถึงการศึกษา ผ่านการ

ศึกษาเล่าเรียนท่ีโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศท้ังหมดเป็นจ�านวนกว่า  

40,000 คน และเครือฯ ยังได้ต่อยอดการให้ความรู้ในด้านอื่น ๆ 

เพื่อคุณภาพการศึกษาท่ีดียิ่งข้ึน นอกจากน้ีเครือเจริญโภคภัณฑ ์

โดย บริษัท ซีพีออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยี

ปัญญาภิวัฒน์ขึ้นในปี 2547 และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

ในปี 2550 โดยใช้ระบบการเรียนการสอนภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับ

การปฏิบัติจริง (Work-based Education) พร้อมเปิดโอกาสให้

เยาวชนท่ีขาดแคลนทุนทรพัย์ ด้วยการมอบทุนการศกึษาในสถาบนั

การศกึษาท้ัง 2 แห่ง จ�านวนกว่า 12,000 ทุน รวมเป็นเงนิกว่า 1,100 

ล้านบาทถึงปัจจุบัน

นอกจากน้ียังมีโครงการทรูปลูกปัญญา โดยกลุ่มทรู ในปี 2550 

ภายใต้แนวคิด ปลูกความรู้ ปลูกความดี ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม 

มีโครงการหลักคอื “เปิดโลกทัศน์การเรยีนรูสู้โ่รงเรยีนท่ัวประเทศ”

เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความส�าคัญกับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม

เน้นการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดการด�าเนินงานใน

ธรุกจิอย่างเป็นรปูธรรม โดยในปี 2536 ได้จัดตัง้ฝ่ายสิง่แวดล้อมข้ึน 

อยูภ่ายใต้ส�านักความปลอดภยั มีหน้าท่ีรบัผดิชอบดแูลด้านสิง่แวดล้อม

ของหน่วยงานภายในเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะโรงงาน

อตุสาหกรรม พร้อมกบัมีหน้าท่ีดแูลและปรบัปรงุระบบก�าจัดมลพษิ 

ให้สอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมในยุคนั้น จากนั้นในปี 2539  

ได้ประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเป็นครั้งแรก และได้มีการจัดตั้ง

คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมข้ึนเป็นชุดแรก ท�าให้พัฒนาการ 

ด้านสิ่งแวดล้อมก้าวหน้าข้ึนเป็นล�าดับ จนกระท่ังในปี 2542 ได้ 

จัดตั้งส�านักสิ่งแวดล้อมข้ึนมาเพื่อรองรับการเติบโตของงานด้าน 

สิ่งแวดล้อม

เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ยงัคงเดนิหน้าให้ความส�าคญักบัการช่วยเหลอื

สังคม ชุมชน และดูแลสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืนอย่างต่อเน่ือง  

โดยเฉพาะในมิติใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับพลวัตการเปลี่ยนแปลง 

ของโลกและประเทศ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน 

และประเทศให้เกิดความยั่งยืน
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จดทะเบยีนจัดตัง้บรษิทั เครอืเจรญิ- 

โภคภัณฑ์ จ�ากัด เพื่อเป็นบริษัท

หลักในการบริหารกิจการท่ีขยาย

ออกไปทั้งในและต่างประเทศ

จัดตัง้โครงการพฒันาโรงเรยีนเจียรวนนท์- 

อทิุศเพือ่ส่งเสรมิการศกึษาในพืน้ท่ีชนบท

แห่งแรกที่อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ด�าเนินโครงการหมู่บ ้านเกษตรกรรม 

หนองหว้า เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรท่ี

ยากจนให้มีโอกาสเป็นเจ้าของฟาร์ม 

ป ัจ จุบันเกษตรกรสามารถรวมตัวกัน 

จัดตั้งนิติบุคคลในนาม “บริษัท หมู่บ้าน

เกษตรกรรมหนองหว้า จ�ากัด” มีรายได ้

เฉลีย่ 80,000 บาทต่อเดอืน และเป็นชุมชน 

เลี้ยงสุกรที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย

ด�าเนินโครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมก�าแพงเพชร  

เพื่อเป็นโครงการต้นแบบด้านการพัฒนา 

ศักยภาพของเกษตรกร ปัจจุบันเกษตรกร 

แต่ละครอบครัวมีรายได้เฉลี่ย 50,000 บาท

ต่อเดือน และยังมีรายได้จากอาชีพเสริมอื่นๆ

เป็นบริษัทต่างชาติรายเเรกท่ีได้รับอนุญาต 

ให้ลงทุนในสาธารณรฐัประชาชนจีน โดยรับ 

ใบอนุญาตประกอบธรุกจิหมายเลข  0001 ด�าเนิน 

กจิการโรงงานอาหารสตัว์ ณ เมืองเซินเจ้ิน

2523

2526
2530 2532 2547

2519 2522 2531

2533

2534

เข้าสู่ธรุกจิค้าปลีกและการกระจายสินค้า เพือ่แก้ปัญหา 

คุณภาพของสินค้าสด ส่งเสริมและเป็นช่องทาง 

จ�าหน่ายของผู้ประกอบการ SMEs โดยจัดตั้ง บริษัท 

ซี.พี. เซเว่น อีเลฟเว่น จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจค้าปลีก  

โดยเปิดร้านสะดวกซือ้ภายใต้ช่ือร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น

และศูนย์จ�าหน่ายสินค้าค้าส่งภายใต้ชื่อ แม็คโคร

ต้ัง “มูลนิธพิฒันาชีวิตชนบท” ข้ึน เพือ่น้อมเกล้าฯ

รบัแนวพระราชด�ารด้ิานการพฒันาคณุภาพชีวติ

ของประชาชนในพื้นท่ีห่างไกล มาด�าเนินการ

ตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท ร่วมกับภาคส่วน

ต่างๆ เพื่อเเบ่งเบาพระราชภาระเพื่อสังคมใน

รูปแบบต่างๆ โดยมีเป้าหมายในการสร้างสรรค์

ความดี 3 ประการ ได้แก่ คนดี พลเมืองดี และ

อาชีพดี ภายใต้ยุทธศาสตร์หลัก 3 ด้าน ได้แก่ 

การพัฒนาคนและส่งเสริมอาชีพ การพัฒนา

ชุมชนและคุณภาพชีวิต การฟื้นฟูและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

เริ่มโครงการเลี้ยงไก ่ไข ่เพื่ออาหาร 

กลางวันนักเรียนเพื่อขยายโอกาสการ

เข้าถึงแหล่งโปรตีนอย่างต่อเน่ืองให้กับ

เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล

ร่วมสร้างการเปล่ียนแปลงด้านโทรคมนาคม

ของประเทศไทย ท�าให้การใช้โทรศัพท  ์

พื้นฐานแพร่หลาย และเติบโตเป็นบริษัท 

ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ในปัจจุบัน

โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ท�าดีด้วย

การบริจาคโลหิต ร่วมกบัสภากาชาดไทย 

จนถึงปัจจุบันได้รับการบริจาคโลหติรวม

กว่า 4 แสนยูนิต

ประกาศนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมของเครือฯ 

แสดงความมุ่งม่ันท่ีจะด�าเนินธุรกิจควบคู่กับการ

ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีว-

อนามัยและสิ่งแวดล้อม เครือฯ แสดง 

ความมุ่งม่ันในการดแูล ความปลอดภยัและ

สุขอนามัยของบุคลากร

ประกาศนโยบายและเป้าหมายประหยัด  

พลังงานเครือฯ และตั้งคณะกรรมการ

รณรงค์ประหยัดพลังงานระดับเครือฯ

•

•

เริ่มส่งเสริมเกษตรกรในการเลี้ยงสุกร 

โดยการรับประกันรายได้เช่นเดียวกับ 

การเลี้ยงไก่

ก่อตั้งส�านักความปลอดภัย

เครือเจริญโภคภัณฑ์

2528

ร่วมทุนกบับรษิทั มิตซบูชิิแห่งญ่ีปุ่น พฒันา 

การเลี้ยงกุ้งกุลาด�า

2521

2539

2520
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ริเริ่ม “มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน” 

เพือ่เป็นเวทีในการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 

ด้านนวัตกรรม และเชิดชูบุคลากร 

ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม

2552

จัดท�ามาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภยั 

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของเครือฯ

สร้างโอกาสให้นักเรียนและครูเข้าถึง

แหล่งข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้ ผ่าน

โครงการทรูปลูกปัญญาท่ีมุ่งปลกูความรู้ 

ปลกูความด ีปลกูใจรกัสิง่แวดล้อม

ก่อตั้งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

ข้ึนเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง 

ท่ีเน้นการศึกษาและวิจัยทางด้านธุรกิจ

ค้าปลีก

เริ่มการท�าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ

ผลิตภัณฑ์

เ ริ่ ม จั ดการอบรมหลั กสู ตรพัฒนา

ผู ้น�าเครือเจริญโภคภัณฑ ์  รุ ่น ท่ี  1 

เป ็นหลักสู ตร  Ac t i on  Lea rn i ng  

Program (ALP)

ซีพี เอฟจัดท�ารายงานความ

ยัง่ยนืตามแนวทางของ GRI G3.1 

เป็นฉบับแรก

เริม่โครงการไก่ไข่ 3 ล้านตวั ผงิกู ่ชานเมืองนคร

ปักกิ่ง โดยยึดมั่น หลกัการ “เปลีย่นเกษตรกร 

สูเ่จ้าของธรุกจิเกษตร” และเป็นโครงการผลิต

ไข่ไก่ครบวงจร ใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติ มีการน�า

ทรัพยากรกลับมาหมุนเวียน ประสิทธิภาพสูง

ทรูเปิดเผยข้อมูลการด�าเนินงานด้านการ 

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านโครงการ 

CDP Climate Change Program เป็นปีแรก 

และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ตั้งคณะกรรมการด้านบรรษัทภิบาลเครือฯ

จัดท�าหลักการด้านการก�ากับดูแลกิจการ

มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน เครือฯ 2559

ประกาศยุทธศาสตร์ความยั่งยืนเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ 

เป้าหมายสู่ปี 2563

เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก UN Global Compact Caring for Climate 

และ WBCSD

ร่วมก่อตั้งเครือข่าย Global Compact Network Thailand

ซพีเีอฟได้รบัการคดัเลอืกเข้าเป็นสมาชิก DJSI ประเภท Emerging 

Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ซีพี ออลล์ จัดท�ารายงานความยั่งยืน ตามแนวทางของ GRI G4 

เป็นฉบบัแรก

ตั้งคณะกรรมการก�ากับนโยบาย คณะกรรมการบริหารงาน และคณะ

ท�างานด้านความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กรเครือเจริญ-

โภคภัณฑ์

ซีพีเอฟได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก DJSI ประเภท Emerging  

Markets

ทรูจัดท�ารายงานความยั่งยืน ตามแนวทางของ GRI G4 เป็นฉบับแรก

ผนึกก�าลงัเป็นพนัธมิตรธรุกจิระหว่าง เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ ประเทศไทย  

Itochu ประเทศญี่ปุ่น และ CITIC Group ประเทศจีน ทั้งด้านทรัพยากร

และเครือข่ายธุรกิจ

ทรนู�าประเทศไทยเข้าสู่ 4G เป็นรายแรก

ของไทย เพื่อให้คนไทยได้ใช้เทคโนโลยี

การส่ือสารท่ีทันสมัยและมีคุณภาพสูง

ทัดเทียมนานาประเทศ

ผลิตภัณฑ์ไก่ของซีพีเอฟ ได้รับการ

รับรองเป็นผลิตภัณฑ์ยั่งยืนรายแรก

ของโลกท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน 

ProSustain
® 
จาก DNV GL

ซีพีเอฟเปิดเผยข้อมูลการด�าเนินงาน

ด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ

ผ่านโครงการ CDP Climate Change 

Program เป็นปีแรก และต่อเน่ืองมา

จนถึงปัจจุบัน

ซีพีเอฟจัดท�ารายงานความยั่งยืน ตามแนวทางของ GRI 

G4 เป็นฉบับแรก

ซีพีเอฟจัดท�า “นโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนว

ปฏบิตัสิ�าหรบัคูค้่าธรุกจิ” โดยพฒันาบนข้อก�าหนดพืน้ฐาน

ด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และการก�ากบัดแูลกจิการ

ผลักดันการก ่อ ต้ัง Seafood Task Force ( เ ดิม  

Sustainable Shrimp Supply ChainTask Force) ซึง่ประกอบ

ด้วยพันธมิตรผู ้ค้าปลีกช้ันน�าของสหรัฐอเมริกา และ

สหภาพยุโรป ผู้ผลิตสินค้าประมงในประเทศไทย รวมถึง 

องค์กรอิสระระดับสากล เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนใน 

ห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหารทะเลไทย

ร่วมส่งเสริมการศกึษาและพฒันาเยาวชนด้วย

การก่อตั้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบภาคทฤษฎี

ควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง

2550

2553 2556

25592555

2548 2554 2557

2558

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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ยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน

SUSTAINABILITY 
STRATEGY

เพื่อส่งมอบคุณค่าความย่ังยืนในระยะยาวในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ 

และบรกิารท่ีมีคุณภาพแกลู่กค้าและผูบ้รโิภค ควบคูไ่ปกบัการ

ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ 

สิง่แวดลอ้ม เครอืเจรญิโภคภณัฑมุ่์งม่ันในการด�าเนินธรุกจิบน 

พืน้ฐานหลกัการความยัง่ยนื โดยยดึม่ันในปรชัญา 3 ประโยชน์ 

ท่ีมุ่งเน้นสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติ สังคม และบริษัท 

ประกอบกับหลักการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (Total 

Quality Management : TQM) ภายใตแ้นวทาง C.P. Excellence 

ที่น�ามาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อผลักดันให้บุคลากร

ในองค์กรมีการพัฒนาอย่างชัดเจนมากข้ึน ผ่านการบูรณาการ

ระบบสากลให้เหมาะกับบริบทและลักษณะเฉพาะของธุรกิจ 

อีกท้ังสามารถถ่ายทอดมาตรฐานไปยังกลุ่มธุรกิจของเครือฯ 

ในประเทศอื่น ๆ เพื่อยกระดับธุรกิจขององค์กรให้ได้รับการ

ยอมรับมากยิ่งขึ้น  

ยิง่ไปกว่าน้ัน เครอืเจรญิโภคภณัฑย์งัมุ่งม่ันด�าเนินธรุกจิท่ีเน้น

ความสมดุล โดยการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใช้ในยทุธศาสตรก์ารลงทุนและด�าเนินงานของเครอืฯ รวมท้ัง

การท�าความเข้าใจและจัดการผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก

กิจกรรมท่ีเครือฯ ได้ด�าเนินการ ด้วยเหตุน้ี เครือฯ จึงให้ 

ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนหลัก

ธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การตรวจสอบได้ และความ 

รับผิดชอบ สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน  

ของแต่ละประเทศที่เครือฯ เข้าไปด�าเนินธุรกิจ  

นอกจากนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังยึดมั่นที่จะด�าเนินการตาม 

หลักการสากลท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนา 

อย่างยั่งยืน โดยเครือฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงโลกแห่ง

สหประชาชาติ (UN Global Compact) และหลักปฏิบัติของ

สหประชาชาติว่าด้วยการด�าเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน  

(United Nations Guiding Principles on Business and Human 

Rights: UNGP) อีกทั้งให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติท้ัง 17 ประการ (SDGs)  

ผ่านการด�าเนินงานในทุกประเด็นส�าคัญด้านการพัฒนาอย่าง

ย่ังยืนของเครือฯ 
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G4-19

เครอืเจรญิโภคภัณฑ์ จดัท�ารายงานความยัง่ยนื โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเปดิเผยผลการด�าเนินงานในประเด็นความยัง่ยนืท่ีมีนัยส�าคัญ

ต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียของเครือฯ และยึดหลักการรายงานประเด็นส�าคัญของ GRI ทั้ง 4 ประการ ได้แก่ บริบทความยั่งยืน  

(Sustainability Context) ประเด็นที่มีนัยส�าคัญ (Materiality) ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) และการมีส่วนร่วม

ของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Inclusiveness) โดยมีกระบวนการประเมินประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยส�าคัญ ดังนี้

การจัดล�าดับความส�าคัญ

การระบุประเด็น

จัดเตรียมประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญ และเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์

ประเมินความส�าคัญโดยผู้บริหาร

รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ผ่านช่องทางต่าง ๆ

การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

การทวนสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

• ก�าหนดค่าถ่วงน้ำ�หนักของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

• ก�าหนดค่าถ่วงน้ำ�หนักของแต่ละกลุ่ม 

   ผู้มีส่วนได้เสีย

• ค�านวณคะแนนความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

• ค�านวณคะแนนความส�าคัญต่อการด�าเนิน  

   ธุรกิจ

• จัดท�า Materiality Matrix

ส�ารวจความคิดเห็น

ของผู้มีส่วนได้เสีย

ผ่านแบบสอบถาม

แบบออนไลน์

จัดล�าดับความส�าคัญ

ของประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญ

1

2

3

4

ภาครัฐ

ลูกค้า

คู่ค้าธุรกิจ

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

พิจารณา

ประเด็นส�าคัญ

โดยคณะผู้บริหาร

จัดกลุ่ม

ประเด็นส�าคัญ

ด้านความยั่งยืน

ของเครือฯ

Heart - Health - Home

การทวนสอบ

และรับรอง

ความถูกต้องโดย

หน่วยงานอิสระ

ตัวอย่างบริบทด้านความยั่งยืนที่ศึกษาวิเคราะห์

• เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

• ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาต ิ(UN Global Compact)

• คณะกรรมการนักธรุกจิเพือ่สิง่เเวดล้อมโลก (World Business Council 

   for Sustainable Development : WBCSD)

• ดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index)

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

• โครงการสานพลังประชารัฐ

• ประเดน็ความยัง่ยนืของบรษิทัในอตุสาหกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัธรุกจิของเครอืฯ

• ทิศทางการด�าเนินธุรกิจของเครือฯ

รวมประเด็นด้านความยั่งยืนของเครือฯ

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

 9. การจัดการการเปลี่ยนเเปลงสภาพภูมิอากาศ Climate Change Management

10. การดูเเลรักษาทรัพยากรน�้า Water Stewardship

11. การปกป้องระบบนเิวศเเละความหลากหลายทางชวีภาพ Ecosystem & Biodiversity Protection

12. การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ Responsible Supply Chain Management

Heart

Health

Home

1. การก�ากับดูเเลกิจการ Corporate Governance

2. สิทธิมนุษยชนเละการปฎิบัติด้านเเรงงาน Human Rights & Labor Practices

3. การพัฒนาผู้น�าเเละทรัพยากรบุคคล Leadership & Human Capital Development

4. การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย Stakeholder Engagement

ค
ว
า
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ที่
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น
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้เสี
ย

ความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ

4.8

4.3

3.8

3.3

3.7 4.2 4.7

2. สิทธิมนุษยชนเเละ 

การปฎิบัติด้านเเรงงาน

11. การปกป้องระบบนิเวศ

เเละความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

10. การดูเเล

รกัษาทรพัยากรน�า้

12. การจดัการห่วงโซ่อปุทาน

อย่างรบัผิดชอบ

การจดัการการเปลีย่นเเปลงสภาพภูมิอากาศ

5. คุณค่าทางสังคม

การศึกษา

1. การก�ากับดูเเลกิจการ

8. การบริหารจัดการนวัตกรรม

6. สุขภาพเเละ

สุขภาวะที่ดี
4. การสร้างความผูกพัน 

กับผู้มีส่วนได้เสีย

3. การพัฒนาผู้น�า 

เเละทรัพยากรบุคคล

5. คุณค่าทางสังคม Social Impact

6. สุขภาพเเละสุขภาวะที่ดี Health & Well-Being

7. การศึกษา Education

8. การบริหารจัดการนวัตกรรม Innovation

สรปุการประเมินประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญด้านความย่ังยืนข้ันตอนการประเมินประเด็นส�าคัญด้านความย่ังยืน

G4-18

3736 รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2559 รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2559



โครงการศูนย์การเรียนรู้ ข้าว ปลา ปาล์ม จ.ก�าเเพงเพชร

ส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง ส�าคัญมาก ส�าคัญ

ขอบเขตของผลกระทบ

G4-20, G4-21 

หัวข้อ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญ

ขอบเขตของผลกระทบ
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การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

อย่างรับผิดชอบ

การก�ากับดูแลกิจการ

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

การพัฒนาผู้น�าและทรัพยากรบุคคล

การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย

คุณค่าทางสังคม

สุขภาพและสุขภาวะที่ดี

การศึกษา

การบริหารจัดการนวัตกรรม

การจัดการการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

การดูแลรกัษาทรพัยากรน�า้

การปกป้องระบบนิเวศ

และความหลากหลายทางชีวภาพ
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ด้วยวิสัยทัศน์ในการสร้าง “อาหารคน อาหารสมอง โอกาสในการเข้าถึงคุณค่า เพื่อ

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีส�าหรับทุกคน” และเจตนารมณ์ของเครือฯ ที่ต้องการเป็น

ส่วนหน่ึงของการผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนในชุมชนและสังคมท่ีได้เข้าไปด�าเนิน

ธุรกิจ ในปี 2559 เครือฯ ได้น�าผลลัพธ์จากการประเมินประเด็นด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน

มาใช้ในการก�าหนดยุทธศาสตร์ความย่ังยืนเครือฯ โดยยึดม่ันในปรัชญา 3 ประโยชน์  

ท่ีมุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติ สังคม และบริษัท ประกอบกับหลักการบริหาร

จัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management : TQM) ภายใต้แนวทางซีพีสู่ความ

เป็นเลิศ (C.P. Excellence) ท่ีบูรณาการค่านิยมของเครือฯ และก�าหนดแนวทางในการ

ด�าเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิผลสูงสุด โดยให้ความส�าคัญอย่างย่ิงกับการด�าเนินธุรกิจ

บนหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การตรวจสอบได้ และความรับผิดชอบ สอดคล้องกับ

กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน ของแต่ละประเทศท่ีเครือฯ เข้าไปด�าเนินธุรกิจ  

นอกจากนี้ เครือฯ ยังยึดมั่นที่จะด�าเนินการตามหลักการสากลที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนิน

ธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ 

(UN Global Compact) และหลักปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการด�าเนินธุรกิจและ

สิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: 

UNGP) อีกท้ังให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ

ท้ัง 17 ประการ (SDGs) โดยเครือฯ มีส่วนร่วมและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน

ครบทั้ง 17 เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์และเป้าหมายความยั่งยืน ปี 2563 ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

ปรัชญา 3 ประโยชน์

การก�ากับดูแลกิจการ

สิทธิมนุษยชน

และการปฏิบัติด้านแรงงาน

การพัฒนาผู้น�า

และทรัพยากรบุคคล

การสร้างความผูกพันกับ 

ผู้มีส่วนได้เสีย

คุณค่าทางสังคม

สุขภาพและสุขภาวะที่ดี

การศึกษา

การบริหารจัดการนวัตกรรม

การจัดการการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

การดูแลรกัษาทรพัยากรน�า้

การปกป้องระบบนิเวศ

และความหลากหลายทางชีวภาพ

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

อย่างรับผิดชอบ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซีพี สู่ความเป็นเลิศ

The 10 UN Global Compact

 Principles

SDGs & UNGP*

กฎระเบยีบข้อบังคบั

เเละมาตรฐาน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ยึดมั่นในปรัชญา 3 ประโยชน์ของเครือฯ

ที่มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติ สังคม และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ภายใต้แนวทาง 

ซีพีสู่ความเป็นเลิศ (C.P. Excellence) เครือฯ จึงให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

บนหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ สอดคล้องกับกฎระเบียบเเละข้อบังคับและมาตรฐานของแต่ละประเทศ

Heart

มุ่งมั่นท�าธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน

Health

มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน

Home

มุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

หมายเหตุ : *หลักส�กล 10 ประก�ร ภ�ยใต้ข้อตกลงโลกเเห่งสหประช�ช�ติ เป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนขององค์ก�รสหประช�ช�ติเเละหลักปฏิบัติของ

สหประช�ช�ติว่�ด้วยก�รดำ�เนินธุรกิจเเละสิทธิมนุษยชน

G4-15

4140 รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2559 รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2559



สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน

การก�ากับดูแลกิจการ

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

การพัฒนาผู้น�าและทรัพยากรบุคคล

การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย

คุณค่าทางสังคม

สุขภาพและสุขภาวะที่ดี

การบริหารจัดการนวัตกรรม

การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การดูแลรักษาทรัพยากรน�้า

การปกป้องระบบนิเวศและความ

หลากหลายทางชีวภาพ

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

การศึกษา7
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ท้ังน้ี ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าว เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้วางเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ท้ัง 12 ด้าน โดยประกาศเป็นเป้าหมาย 

ความยั่งยืนปี 2563 (CP Group Sustainability Goals 2020) ที่ทุกกลุ่มธุรกิจต้องบรรลุภายในปี 2563 ภายใต้กรอบ “3Hs” 

คือ HEART HEALTH HOME

ประเดน็การพฒันาความย่ังยืน

คุณค่าทางสังคม

เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึง 

กลุ่มเปราะบาง 100,000 ราย ได้รับการ 

ส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต

SOCIAL IMPACT

สุขภาพและสุขภาวะที่ดี

ร้อยละ 30 ของผลติภณัฑ์ใหม่ เป็นผลติภณัฑ์ 

ท่ีมุ่งเน้นสุขโภชนาการ สุขภาพและสุขภาวะ 

ที่ดี

HEALTH & WELL-BEING

การศึกษา

เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ 4,350,000 คน  

มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและการพัฒนา

ทักษะที่จ�าเป็น

EDUCATION

การจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ต่อหน่วยรายได้ลงร้อยละ 10 เทียบกับ 

ปีฐาน 2558

CLIMATE CHANGE

MANAGEMENT

การดูแลรักษาทรัพยากรน้�า

ลดปริมาณการน�าน�้ามาใช้ต่อหน่วย 

รายได้ลงร้อยละ 10 เทียบกับปีฐาน 

2558

WATER STEWARDSHIP

การปกป้องระบบนิเวศและ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ

ร้อยละ 100 ของวตัถดุบิหลกัผ่านการ

ประเมินการจัดหาจากแหล่งผลิตท่ีไม่

บกุรกุท�าลายป่าไม้และทรพัยากรทางทะเล

ECOSYSTEM  

& BIODIVERSITY PROTECTION

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

ร้อยละ 100 ของคู่ค้าธุรกิจหลักได้รับ

การตรวจประเมินด้านความยัง่ยนื และ

สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

RESPONSIBLE SUPPLY

CHAIN MANAGEMENTการบริหารจัดการนวัตกรรม

เพิ่มมูลค่านวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และ

กระบวนการร้อยละ 50 เทียบกับปีฐาน 

2559

INNOVATION

การพัฒนาผู้น�าและทรัพยากรบุคคล

ร้อยละ 100 ของผู้น�าและพนักงาน

ผ่านการอบรมพฒันาความรูแ้ละความ

เข้าใจด้านความยั่งยืน

LEADERSHIP & HUMAN 

CAPITAL DEVELOPMENT

การมีจิตส�านึก ยึดม่ันในการท�าดี 

ค�านึงถงึกฎเกณฑ์สว่นรวม ไม่ละเมดิ

สทิธขิองผู้อื่น รวมท้ังเป็นทีไ่วว้างใจ

ของสังคม

HEART 
มุ่งมั่นท�าธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน

การสง่เสรมิความเป็นอยูข่องเพื่อนมนษุย์

ในทุกมิติ ทั้งสังคม สุขภาพกาย ใจ และ

สติปัญญา

HEALTH 
มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน

การรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วม

สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวย 

ให้โลกน่าอยู่และยั่งยืนตลอดห่วงโซ่

อุปทาน

HOME
มุ่งม่ันเพื่อส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน

การก�ากับดูแลกิจการ

ร้อยละ 100 ของกลุ่มธุรกิจในเครือฯ  

มีการเปิดเผยผลการด�าเนินงานด้าน 

ธรรมาภิบาลและความย่ังยืนผ่าน

รายงานของเครือฯ

CORPORATE GOVERNANCE

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

ร้อยละ 100 ของกลุ่มธุรกิจในเครือฯ 

มีการตรวจสอบการด�าเนินงานด้านสทิธิ

มนุษยชน (Human Rights Due Diligence)

HUMAN RIGHTS  

& LABOR PRACTICES

การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย

ร้อยละ 100 ของกลุ่มธุรกิจในเครือฯ 

มีกระบวนการสร้างความผกูพนักบัผูมี้

ส่วนได้เสีย

STAKEHOLDER ENGAGEMENT
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โครงสร้างการบริหารจัดการ

ด้านความย่ังยืนเครือเจริญโภคภัณฑ์

กระบวนการบริหารจัดการ 

ด้านความยั่งยืนเครือเจริญโภคภัณฑ์

คณะท�างานด้านความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์

Sustainability, Good Governance and Corporate Communication Working Group

กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมเเละอาหาร

กลุ่มธุรกิจการตลาดเเละการจัดจ�าหน่าย

กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม

กลุ่มธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย เเละ 

ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร

กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง

กลุ่มธุรกิจพลาสติก

กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์

ส�านักบริหาร

ความยั่งยืน ธรรมาภิบาล 

และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์

Sustainability, Good Governance and Corporate Communication 

(SGC)

ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์

คณะกรรมการบริหารงานด้านความยัง่ยนื 

ธรรมาภิบาล และสือ่สารองค์กร เครอืเจรญิโภคภัณฑ์

SGC Operating Committee

คณะกรรมการก�ากับนโยบายด้านความยัง่ยนื 

ธรรมาภิบาล และสือ่สารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์

SGC Steering Committee

(ประยุกต์จาก UN Global Compact Management Model)

สื่อสารข้อมูลการด�าเนินงานเเละความก้าวหน้าต่อ

สาธารณะ

รายงานความก้าวหน้า (COP) การปฏบัิตติามข้อตกลงโลก  

เเห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact)

สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อหาเเนวทางใน

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ติดตามวัดผลการด�าเนินงานเทียบกับ 

เป้าหมาย

ประมวลเเละวเิคราะห์ผลการด�าเนินงาน 

เพือ่หาทางปรบัปรงุผลการด�าเนินงาน 

อย่างต่อเนื่อง

เเสดงความมุ่งม่ันโดยผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรใน

การก�าหนดยทุธศาสตร์ เเละกรอบนโยบายการด�าเนินงานด้าน 

ความยัง่ยนืขององค์กร รวมถงึการก�ากบัดเูเลการด�าเนินงาน

  

ประเมินความเสี่ยง โอกาส เเละผล 

กระทบจากการด�าเนินธรุกจิขององค์กร 

ในประเด็นความยั่งยืนอย่างต่อเน่ือง  

เพื่อเป็นพื้นฐานส�าหรับการก�าหนด

นโยบายกลยทุธ์ เเละเป้าหมายในการ

ด�าเนินงาน

ติดตามวัดผลการด�าเนินงาน

ประเมินความเสี่ยงเเละโอกาส

ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ เเละเป้าหมาย

ด�าเนินการ

น�านโยบาย กลยทุธ์ เเละแผนการด�าเนินงานไปสูก่ารปฏบัิติ

ทั่วทั้งองค์กร

สร้างการมีส่วนร่วมเเละเสริมสร้างการตระหนักรู้ ทักษะ  

ความรู้ให้เเก่บุคลากร

ส่งเสรมิมีส่วนร่วมอย่างรบัผดิชอบกบัคูค้่าในห่วงโซ่อปุทาน

เเละผู้มีส่วนได้เสีย

Sustainability

Management

Framework

ความมุ่งม่ันสื่อสารต่อสาธารณะ

ส่งเสริมเเนวปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจ 

ตามหลักสากล 10 ประการของ UN 

Global Compact เเละสนับสนุนเป้าหมาย 

การพัฒนาท่ียั่ งยืน (Susta inab le  

Development Goals: SDGs)

นายศุภชยั เจยีรวนนท์

ประธานส�านักบรหิารความยัง่ยนื ธรรมาภิบาล 

และสือ่สารองค์กร เครอืเจรญิโภคภัณฑ์

นายนพปฎล เดชอดุม

รองประธานส�านักบรหิารความย่ังยืน ธรรมาภิบาล 

และสือ่สารองค์กร เครอืเจรญิโภคภัณฑ์

• • 

• 

• 

ก�าหนดนโยบาย กลยทุธ์ เป้าหมายเเละตวัช้ีวดั ท่ีสอดคล้อง 

กับบริบทการด�าเนินธุรกิจ เเละจัดท�าเเผนการด�าเนินงาน

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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เพราะเราเชื่อว่าเรื่องสำาคัญต่อธุรกิจ คือการมีความ

ชอบธรรมเเละจิตสำานึกรับผิดชอบเป็นพ้ืนฐาน หากธุรกิจ

ดำาเนินการโดยยึดหลักคุณธรรม ความโปร่งใส เเละ

การมีส่วนร่วมอย่างจริงใจเเละใส่ใจ ย่อมนำาไปสู่การ

ยอมรับ ความไว้วางใจ เเละความสุขของทุกภาคส่วน

เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงดำ�เนินธุรกิจบนพื้นฐ�นหลัก 

ปรัชญ� “3 ประโยชน์” อันได้เเก่ ประโยชน์ต่อประเทศ 

ประโยชน์ต่อประช�ชน เเละประโยชน์ต่อบริษัท เเละยัง

ยึดถือค่�นิยมในเรื่อง “คว�มซืื่อสัตย์ มีคุณธรรม รู้จัก 

ตอบเเทนบุญคุณ” ทำ�ให้เร�พร้อมท่ีจะขับเคล่ือนเเละ

บริห�รธุรกิจต�มหลักธรรม�ภิบ�ล โดยตระหนักเเละ

เค�รพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย พัฒน�บุคล�กรให้มีภ�วะ

ผู้นำ�เชิงบูรณ�ก�รเเละสร้�งเสริมก�รมีส่วนร่วมสู่ดุลยภ�พ 

ท�งเศรษฐกิจ สังคม เเละส่ิงเเวดล้อม เพื่อให้ส�ม�รถ 

ก้�วข้�มข้อจำ�กัดเเละก้�วไปข้�งหน้�พร้อมกับทุกภ�คส่วน

ได้อย่�งย่ังยืน

มุ่งมั่นทำาธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน
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CORPORATE  
GOVERNANCE
การกำากับดเูเลกิจการ

เป้�หม�ยที่ชัดเจนของเร�คือ ก�รสืบส�นคุณค่�เเละวัฒนธรรมองค์กร 

ให้ประสบคว�มสำ�เร็จ ควบคู่ไปกับก�รดำ�เนินง�นด้�นกำ�กับดูแลกิจก�รที่ได้ม�ตรฐ�น 

ระดับโลก อันจะนำ�ไปสู่ก�รเติบโตท�งธุรกิจอย่�งยั่งยืน เร�ยังได้ว�งโครงสร้�งก�ร

กำ�กับดูแลที่มีคุณภ�พสูง มีก�รพัฒน�นโยบ�ยและหลักก�รที่ส�ม�รถปฏิบัติได้อย่�ง

ชัดเจน เพื่อยกระดับบรรษัทภิบ�ลของเครือฯ ให้เข้มแข็งต�มม�ตรฐ�นส�กล  

นอกจ�กนี้ เพื่อให้พนักง�นทุกคนเข้�ใจและเห็นคว�มสำ�คัญของคว�มเปลี่ยนแปลง 

ที่กำ�ลังเกิดขึ้นจ�กนโยบ�ยใหม่นี้ เร�จึงได้ว�งโครงสร้�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 

ด้�นบรรษัทภิบ�ลของเครือเจริญโภคภัณฑ์ซึ่งเป็นบริษัทแม่ (Holding Company)  

ให้ครอบคลุมและแผ่ขย�ยไปยังกลุ่มบริษัทในเครือฯ ซึ่งสอดคล้องกับ 

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในระดับส�กล
นายสุภกิต เจียรวนนท์

ประธานกรรมการ 

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำากัด

เส้นทางสู่การกำากับดูเเลกิจการที่ดี

จาก จุดเริ่ ม ต้น ท่ีร้ านจำ าหน่ายเมล็ดพันธุ์พื ชของบิดา  

คุณธนินท์ เจียรวนนท์ เมื่อเกือบ 1 ทศวรรษที่ผ่านมา ปัจจุบัน

ธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้เติบโตหยั่งราก เเตกกิ่งไป 

ใน 20 ประเทศท่ัวโลก จนมีพนักงานกว่า 300,000 คน  

ทวา่การเติบโตเเละการขยายธรุกจิ มาพรอ้มกบัความคาดหวงั

ของนักลงทุน พนักงานเเละผูมี้สว่นไดเ้สยีในกลุม่ตา่ง ๆ  นำามา

สูก่ารสรา้งความเชื่อม่ันเเละความไวว้างใจของเครอืฯ ดว้ยการ

มีระบบบรรษัทภิบาลท่ีเข้มเเข็ง ครอบคลุมในทุกกลุ่มธุรกิจ  

ภายใต้ร่มไม้ใหญ่นาม “เครือเจริญโภคภัณฑ์”

ในปี 2559 เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เสริมความเข้มเเข็งด้วย 

การพัฒนาระบบบรรษัทภิบาลให้ครอบคลุมบริษัทในเครือฯ  

ท้ังในเเละนอกตลาดหลักทรัพย์ โดยยึดหลักการกำากับดูเเล

กิจการขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจเเละพัฒนา 

(Organization for Economic Co-operation and Development 

OECD) ผนวกกับกรอบปฏิบัติด้านกฎหมายเเละหลักการ 

ดำาเนินงานของบริษัทเพื่อให้ม่ันใจว่าระบบบรรษัทภิบาลของ

เครือฯ เข้มเเข็ง เทียบเท่าเเนวปฏิบัติในระดับสากล
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เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้พัฒนาระบบบรรษัทภิบาลข้ึน โดยแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อกำากับดูแลกิจการ โดยมีประธานอาวุโส คุณธนินท์ เจียรวนนท์

ดำารงตำาแหน่งประธานคณะกรรมการ อันประกอบด้วยสมาชิก 18 ท่าน ซึ่งเป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระจากบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ของเครือฯ 12 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกำากับดูแลกิจการจากภายนอกอีก 6 ท่าน ซึ่งล้วนเป็นบุคลากรที่มีความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์สูง โดยในระยะ 2 ปีแรก จะมีการประชุมทุกไตรมาสเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบบรรษัทภิบาลให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด และเหมาะสมกับโครงสร้างการดำาเนินธุรกิจของเครือฯ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ จากรายงานความคืบหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายบรรษัทภิบาล (กันยายน 

2559 - กุมภาพันธ์ 2560) ได้ที่ www.cpgroupglobal.com

แนวทางการดำาเนินงาน

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ 

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล, และความ

รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนา

อย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ 

อาหาร จำากัด (มหาชน)

ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ

บรรษัทภิบาล และสมาชิกกรรมการ

ตรวจสอบ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น  

จำากัด (มหาชน)

ศ.พิเศษ ประสพสุข บุญเดช 

กรรมการอิสระ  

บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

Mr. Andrew Ma 

กรรมการอิสระ, ประธาน 

คณะกรรมการ บรรษัทภิิบาล 

บริษัท ซีพี โภคภัณฑ์ จำากัด

Mr. Hans Werner Reich 

ที่ปรึกษาอาวุโส 

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำากัด

น�ยพ�รณ อิศรเสน� ณ อยุธย� 

อดีตประธานคณะบริหาร บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย 

จำากัด (มหาชน)

ศ.หิรัญ รดีศรี

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความ

รับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่ง-

ประเทศไทย และประธานกิตติมศักดิ์สมาคม 

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ดร.กิตติพงษ์ กิตย�รักษ์

ผู้อำานวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง

ประเทศไทยและอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม

Mr. David Gordon Eldon 

อดีตประธานกรรมการ ธนาคารเอชเอสบีซี 

เอเชียแปซิฟิก

Ms. Kath Cates 

อดีตประธานฝ่ายปฏิบัติการ ด้าน Wholesale 

Banking ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด

และหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับโลก 

ธนาคาร UBS

Mr. George Hongchoy 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลิงค์แอสเซท 

แมเนจเม้นท์ จำากัด

น�ยธนินท์ เจียรวนนท์

ประธานอาวุโส 

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำากัด

น�ยสุภกิต เจียรวนนท์

ประธานกรรมการ 

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำากัด

น�ยศุภชัย เจียรวนนท์

ประธานคณะผู้บริหาร

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำากัด

เเละประธานคณะกรรมการบริหาร 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

ดร.อ�ชว์ เต�ล�นนท์ 

รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

จำากัด เเละรองประธานกรรมการ  

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

น�ยอดิเรก ศรีประทักษ ์

รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

จำากัด เเละประธานคณะกรรมการบริหาร 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) 

กรรมการ บริษัทซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) 

เเละบริษัท สยามเเม็คโคร จำากัด (มหาชน)

น�ยธ�นินทร์ บูรณม�นิต 

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที ่

บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

น�ยอำ�รุง สรรพสิทธิ์วงศ์

กรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จำากัด 

(มหาชน), บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด 

(มหาชน) และบริษัท สยามแม็คโคร 

จำากัด (มหาชน) 

ผู้บริห�รของ 

เครือเจริญโภคภัณฑ์  

และบริษัทจดทะเบียน

กรรมก�รอิสระของ 

เครือเจริญโภคภัณฑ ์

เเละบริษัทจดทะเบียน

ผู้ทรงคุณวุฒิจ�กภ�ยนอก

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลเครือโภคเจริญภัณฑ์ G4-34

หลักการบรรษัทภิบาล

ของเครือเจริญโภคภัณฑ์

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ก้าวสู่ความเป็นผู้นำาธุรกิจแนวหน้าของ 

เอเชียดว้ยจิตวญิญาณของผูป้ระกอบการท่ีกล้ารเิริม่ทำาส่ิงใหม่  

เข้าใจบริบทความต้องการในระดับชุมชน และประเทศท่ีเรา 

เข้าไปทำาธุรกิจด้วย มีความพากเพียรและยึดม่ันในความรับผิดชอบ 

รวมถึงการเข้าไปบริหารกิจการอย่างใกล้ชิด 

แม้จะขยายกจิการการลงทุนไปในหลายภมิูภาคท่ัวโลก เครอืฯ 

ยงัคงยดืม่ันในหลกัคุณธรรมและความซื่อสตัย์ในการทำาธรุกจิ 

ด้วยหลักการเดียวกันต้ังแต่วันแรกของการเร่ิมต้นธุรกิจ 

จวบจนเกือบหน่ึงศตวรรษ โดยยึดม่ัน ปรัชญา 3 ประโยชน์ 

คุณธรรมเเละความซื่อสัตย์ 

หลักบรรษัทภิบาลน้ี เปรียบเสมือนเข็มทิศท่ีจะนำาไปกำาหนด

มาตรฐานเบือ้งตน้ แกส่มาชิกคณะกรรมการบรษิทัในการกำากบั

ดูแลธุรกิจ รวมไปถึงการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย การ

มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียของธุรกิจ ตลอดจนการควบคุม

ดูแลความเสี่ยงและบุคลากรในองค์กร เพื่อให้เกิดผลสมบูรณ์

ตามหลักบรรษัทภิบาลที่เราตั้งมั่นในที่สุด 

เครือเจริญโภคภณัฑม์องการณ์ไกล เพราะการพฒันาตนเอง

อยู่เสมอทำาให้เครือฯ มาถึงจุดน้ีได้และจะช่วยให้เครือฯ ยืนหยัด

ต่อไปได้ในอนาคต

กิจการในเครือฯ ต้องพัฒนาอยู่เสมอเพื่อให้สามารถแข่งขัน 

และแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ  ได้ ขณะที่จิตวิญญาณของการเป็น

ผู้ประกอบการได้รับการปลูกฝังไปพร้อม ๆ กัน 

ขณะท่ีความเชื่อมโยงภายในเครือเจริญโภคภัณฑ์ถือเป็นความ 

แข็งแกร่ง เพราะมีโอกาสมากในการแบ่งปันทรัพยากรต่าง ๆ  

ร่วมกัน แต่เครือฯ จำาเป็นต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบที่

เพิ่มมากข้ึนไปพร้อมกัน ด้วยการทำาความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง

และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ซับซ้อนอย่างเคร่งครัด

กิจการแต่ละแห่งของเครือฯ มีคณะกรรมการบริษัทแยก 

จากกนั กรรมการบรษิทับางท่านอาจอยู่ในหลายคณะกรรมการ

พรอ้มกนั และบางครัง้ต้องรบัผดิชอบงานท้ังในสว่นของเครอืฯ 

และของบริษัทจดทะเบียนด้วย เครือฯ เชื่อว่าความเชื่อมโยง

เป็นหน่ึงเดียวภายใต้เครือฯ ได้ช่วยสร้างพลังร่วมท่ีต่างจาก 

คนอื่น นำาไปสูก่ารนำาเสนอสนิคา้และบรกิารท่ีมีคณุภาพดยีิง่ข้ึน

แก่ลูกค้า อย่างไรก็ดี เครือฯ ตระหนักดีถึงความซับซ้อน ซึ่ง 

อาจนำาไปสู่ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังน้ัน เครือฯ จึงต้อง

พยายามอยา่งยิง่ เพื่อให้แน่ใจวา่ เครอืฯ ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ

ข้อบังคับท้ังปวงท่ีอาจถูกนำามาบังคับใช้เมื่อใดก็ได้ ตลอดจน 

การดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ 

ของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด

เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งม่ันที่จะบริหารจัดการความเสี่ยง 

ด้วยความรับผิดชอบ ในขณะเดียวกันก็ยังคงความกล้าตัดสินใจ

ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะอันมีค่าที่ต้องรักษาไว้

คณะกรรมการบริษัทควรควบคุมดูแลและประเมินกรอบ 

กฎเกณฑ์ด้านความเสี่ยงอย่างสม่ำาเสมอ เครือฯ ก้าวข้ึนมา 

เป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติอย่างทุกวันน้ีได้ เพราะเครือฯ มี 

จิตวญิญาณของผูป้ระกอบการท่ีกล้าบกุเบิกและรเิริม่ทำาสิง่ใหม่ 

ด้วยเหตุน้ีเครือฯ จึงคาดหวังให้คณะกรรมการกำาหนดระดับ

ความเสี่ยงท่ียอมรับได้ รวมถึงการสร้างสมดุลระหว่างความ

เสีย่งกบัผลตอบแทน โดยให้ความสำาคญัสงูสดุแกผ่ลประโยชน์

ระยะยาวของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย

1

2

3
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ความคืบหน้าในการทบทวนบรรษัทภิบาล

เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์ดำาเนินการทบทวนเน้ือหาดา้นบรรษทัภบิาลอยา่ง

ต่อเนื่อง ระยะเวลา 6 เดือนท่ีผ่านมาเครือฯ ได้พิจารณาหัวข้อ “การเปิดเผย 

ข้อมูลและความโปร่งใส” เสร็จสิ้นเรียบร้อย และกำาลังดำาเนินการ

พิจารณาหัวข้อ “การกำากับดูแลความเสี่ยง” ในลำาดับถัดมา

คว�มเเตกต่�งระหว่�ง 

บทบ�ทของคณะกรรมก�ร

เเละผู้บริห�ร

เเนวปฏิบัติท่ีสนับสนุนสิทธิ 

ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

กรอบก�รบริห�ร 

จัดก�รคว�มเสี่ยง

คว�มสอดคล้อง 

กับระบบเครือฯ

วัฒนธรรม

องค์กร

เเนวปฏิบัติด้�นก�ร 

มีส่วนร่วม

กลไกก�รสนับสนุน

คุณค่�ที่สอดคล้องกับ

ม�ตรฐ�นเเละนโยบ�ย

ก�รเปิดเผยข้อมูลท�ง 

ก�รเงิน

ม�ตรฐ�นเเละเเนวปฎิบัติ

ในก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วม

ของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ใช่

ผู้ถือหุ้น

การมีส่วนร่วม

กับผู้มีส่วนได้เสีย

การกำากับดูเเล

ความเสี่ยง

วัฒนธรรม

องค์กร

คณะกรรมการ

กำากับดูเเล

ก�รเปิดเผยเเละ

คว�มโปร่งใส

สิทธิของผู้ถือหุ้น

ก�รปกป้องผู้บริโภค

ก�รจัดก�รข้อพิพ�ทเเละ

ก�รปฎิบัติต�มกฎหม�ย

ระหว่�งประเทศ

ก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

เเละก�รควบคุมภ�ยใน

กรอบคุณค่�

คว�มยั่งยืน

คว�มเป็นผู้นำ�

ของฝ่�ยบริห�ร

คว�มรับผิดชอบ 

เเละก�รต่ออ�ยุ

อำ�น�จหน้�ที่

องค์ประกอบ 

คณะกรรมก�ร

เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งม่ันที่จะพิจารณาค่าตอบแทนและการ

ประเมินผลงาน ทัง้ในระดบับคุคล บริษทั และคณะกรรมการบริษทั 

อย่างถี่ถ้วนและโปร่งใส

การทำางานของทุกคนในเครือฯ ควรสอดคล้องกับผลประโยชน์ใน

ระยะยาวของบริษัท ท้ังน้ี เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บรษิทัท่ีตอ้งกำาหนด ควบคมุดแูล และในกรณีท่ีเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

ตอ้งเปดิเผยกรอบกฎเกณฑเ์รื่องคา่ตอบแทนท่ีสามารถสรา้งแรงจูงใจ

แก่ผู้บริหารและพนักงานให้ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทาง

ธุรกิจได้ คณะกรรมการบริษัทต้องกำาหนดและบังคับใช้แนวทางการ

จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารท่ีชัดเจน รวมท้ัง

เทียบเคียงและประเมินผลงานท้ังเป็นรายบุคคลและในฐานะ 

คณะกรรมการบริษัทโดยรวม ในกรณีบริษัทจดทะเบียน ยังต้อง 

เปิดเผยเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ รวมถึงควรพิจารณาแต่งต้ัง 

ท่ีปรึกษาภายนอกมาประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท 

อย่างสม่ำาเสมอเพื่อให้แน่ใจว่า ทีมงานผู้บริหารของบริษัทยังคงปฏิบัติงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรอบคอบ ตอบสนองต่อความ 

คาดหวังในระดับสากลของธุรกิจชั้นนำาในปัจจุบัน

8

เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งม่ันท่ีจะสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียท้ังหมดอย่าง 

เปิดเผย มีประสิทธิผลและอย่างต่อเนื่อง

บรรษัทภิบาลท่ีดีน้ันต้องครอบคลุมเกินกว่าการกระทำาตามกฎและ 

ข้อกำาหนดควบคุม หากแต่จำาเป็นต้องเคารพและการบริหารจัดการ

ความสัมพันธ์ระหว่างเครือฯ กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดที่ใส่ใจติดตาม

การดำาเนินธุรกิจท่ีดีของเครือฯ อย่างเหมาะสม เครือฯ มุ่งส่งเสริม

การสื่อสารแบบสองทางท่ีสามารถโต้ตอบแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกันได้ 

และส่วนหน่ึงของการวัดผลสำาเร็จของเครือฯ คือ การประเมิน

ประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและ 

การตอบสนองต่อผลประโยชน์ระยะยาวของผู้มีส่วนได้เสียด้วย

9

กรรมการบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์มีหน้าที่นำาเสนอมุมมอง 

ที่ผ่านการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน เพื่อนำาไปใช้ประกอบการตัดสินใจ

ของคณะกรรมการบริษทั โดยกรรมการจำาเปน็ตอ้งมีความเข้มแข็ง

เด็ดเดี่ยว แน่วแน่ และพร้อมที่จะท้าทายในการหารืออย่าง

สร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่นั้นได้ด้วยดี

กรรมการบริษัทแต่ละท่านมีบทบาทและหน้าท่ีเฉพาะตัวในคณะ

กรรมการบรษิทั แม้วา่คณะกรรมการบรษิทัแตล่ะชุดจะมีวธิกีารทำางาน

ภายในกลุม่แตกตา่งกนัออกไป แตเ่ครอืฯ คาดหวงัให้กรรมการบรษิทั

ของเครอืฯ ทุกท่าน โดยเฉพาะอยา่งยิง่กรรมการท่ีมิไดด้ำารงตำาแหน่ง

บริหารสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระตามสิ่งที่ตนเองเชื่อ

5

สิ่งสำาคัญอย่างย่ิงต่อคุณภาพในการปฏิบัติงานในระยะยาวของ

คณะกรรมการ คือการที่กรรมการบริษัทมีมุมมองที่ทันสมัยและ 

รอบด้านเพียงพอต่อการพิจารณาประเด็นสำาคัญต่าง ๆ  ท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

ตลอดจนธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

เครือเจริญโภคภัณฑ์คาดหวังให้คณะกรรมการบริษัทและกรรมการ

บริษัทของเครือฯ ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับบริษัท อุตสาหกรรม มี 

ความรูร้อบดา้น ตลอดจนทราบพฒันาการภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบ

ต่อบริษัทท่ีสำาคัญ กรรมการบริษัทยังต้องมีข้อมูลและสามารถหา 

คำาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์

6

เครือเจริญโภคภัณฑ์ต้องมุ่งม่ันที่จะให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท

จดทะเบียนของเครือฯ ได้ใช้สิทธิของพวกเขาอย่างเท่าเทียม

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิท่ีจะเข้าถึงผู้บริหารตามความเหมาะสม ตลอดจน 

รับทราบผลการดำาเนินธุรกิจอย่างทันท่วงที ดังน้ัน คณะกรรมการ

บริษัทต้องเปิดเผยการประเมินสถานะทางการเงิน และโอกาสทาง 

ธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจน สมดุล และครอบคลุม ทั้งนี้ เพื่อรักษา 

ความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสของบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการ 

บริษัทมีหน้าท่ีกำากับดูแลให้มีระบบควบคุมท้ังเรื่องท่ีเกี่ยวกับการเงิน

และไม่ใช่การเงิน ตลอดจนการจัดทำารายงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

สามารถตรวจสอบได้ โดยอิสระ

10

ความน่าเชื่อถือ คุณธรรมและความซื่อสัตย์ คือหัวใจของ เครือเจริญ- 

โภคภัณฑ์

นับแต่วันแรก เครือฯ ให้คำาจำากัดความของความเป็นเครือฯ ว่าเป็น 

การสร้างคุณค่าร่วมกัน เครือฯ จึงคาดหวังให้คณะกรรมการบริษัท  

ผูบ้รหิาร และพนักงานของเครอืฯ รกัษามาตรฐานจรยิธรรมในทุกสิง่

ท่ีทำา ซึง่รวมถงึความซื่อสตัยแ์ละการทำาธรุกจิท่ีเป็นธรรมกบัคูค่า้และ

ลกูคา้ มีความรบัผดิชอบตอ่ส่ิงแวดลอ้ม และดำาเนินความสมัพนัธท์าง

ธุรกิจกับคู่ค้าที่ดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

11

เครือเจริญโภคภัณฑ์วางโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท โดย 

มุ่งหวังให้ดำาเนินงานด้วยความโปร่งใสและมีเหตุมีผล โดยใช้ 

ความรู้ความสามารถ วิจารณญาณและประสบการณ์ร่วมกันของ

กรรมการบริษัททั้งหมด

เครือฯ ตระหนักดีว่าไม่มีสูตรสำาเร็จสำาหรับโครงสร้างผู้นำาและ 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั เครือฯ เพยีงกำาหนดให้คณะ

กรรมการบรษิทัมีโครงสรา้ง ขนาดและองคป์ระกอบท่ีสมดลุพร้อม

ท้ังมีความหลากหลายดา้นประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ วสิยัทัศน์ 

ตลอดจนความมุ่งม่ันท่ีแรงกล้าและมีความคิดเป็นอิสระท่ีจะนำาไป

สู่การทำางานที่มีประสิทธิภาพ

7

คณะกรรมการบริษทัในเครือเจริญโภคภัณฑมี์หนา้ทีก่ำาหนดทศิทาง 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์และตัดสินใจในสิ่งที่จะสร้างประโยชน์อย่าง

แท้จริงในระยะยาวให้กับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน

เครือฯ คาดหวังให้คณะกรรมการบริษัททุกชุดกำาหนดวาระ 

การทำางานของตน เสนอทิศทางการดำาเนินงานที่ชัดเจน โครงสร้าง

ท่ียั่งยืน ตลอดจนกระบวนการท่ีเสริมสร้างให้ธุรกิจเข้มแข็งและ 

กา้วไปข้างหน้า เครอืฯ ยงัคาดหวงัให้คณะกรรมการบรษิทัมอบอำานาจ

ให้แก่ผู้บริหารอย่างเหมาะสมชัดเจน เพื่อให้สามารถดำาเนินการตาม

เป้าหมายต่าง ๆ  ที่วางไว้ และสามารถวัดผลสำาเร็จของงานโดยเทียบ

กับเป้าหมายเหล่านั้นได้

4

คณะกรรมการ

กำากับดูเเล

การกำากับ

ดูเเลความเสี่ยง

การมีส่วนร่วม

กับผู้มีส่วนได้เสีย

การกำากับดูเเลกิจการ
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พัฒนาบรรษัทภิบาล : ก้าวต่อไปในปี 2560

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ตระหนักดีถึงความสำาคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย

บรรษัทภิบาลควบคู่ไปกับการนำาแนวปฏิบัติท่ีผ่านการทบทวนแล้ว มาใช้ให้

เกิดผลเป็นรูปธรรม ทางเครือฯ จึงได้จัดโครงการอบรมด้านการกำากับดูแล

กจิการให้แกผู่บ้รหิารอาวโุสและพนักงาน เพื่อสรา้งความเข้าใจและแนวทาง

ปฏบิตัใิห้เปน็ไปในทิศทางท่ีกำาหนด พรอ้มท้ังการพจิารณาแตง่ตัง้หน่วยงาน

เข้ารับหน้าท่ีช้ีแนะแนวทาง และสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายใหม่ 

ในลำาดับต่อไป

การดำาเนินงานภายใต้หลัก 3 ประการ

 (3 Pillars to Corporate Governance)

สื่อส�รภ�ยในองค์กร 

ควบคู่ไปกับจัดอบรม

พัฒน�สื่อเพื่อสร้�ง  

ก�รรับรู้และปลูกจิต

สำ�นึก

พัฒน�หลักสูตรสำ�หรับ

ผู้บริห�รระดับสูงและ 

หน่วยง�นท่ีเกี่ยวข้อง 

(อ�ทิ เลข�นุก�รบริษัท 

และนักลงทุนสัมพันธ์)

ให้ก�รรับรองพนักง�นที่

ผ่�นก�รอบรม

จัดทำ �หลักธรรม� ภิบ�ล 

เครือเจริญโภคภัณฑ์

จัดทำ�นโยบ�ยและแนวปฏิบัติ

ด้�นก�รเปิดเผยข้อมูลและ

คว�มโปร่งใส

• Share Dealing

• Insider Lists

• Identification 

   of Connected Persons

• Conflicts of Interest

• Disclosure of Inside   

   Information

อยู่ระหว่�งก�รจัดทำ�นโยบ�ย

คุ้มครองผู้บริโภคและก�ร

บริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

ก�รอบรมพนักง�น วัฒนธรรมองค์กรหลักก�ร นโยบ�ย

และแนวปฏิบัติ
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HUMAN RIGHTS 
& LABOR PRACTICES
สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

เนื่องจ�กสิทธิมนุษยชนของบุคคลมีคว�มเชื่อมโยง พึ่งพ�กัน 

และไม่อ�จแบ่งแยกได้ เร�จึงเค�รพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

และใช้ขีดคว�มส�ม�รถในก�รส่งเสริมสิทธิและโอก�สให้กับกลุ่มเปร�ะบ�ง  

อ�ทิ สิทธิในก�รเข้�ถึงอ�ห�รของเด็กและเย�วชน สิทธิในก�รเข้�ถึงคว�มรู้

และก�รศึกษ�ของแรงง�นประมงต่�งด้�ว เพื่อคว�มสุข 

คว�มเสมอภ�ค ของทุกภ�คส่วน

นายอดิเรก ศรีประทักษ์  

รองประธานอาวุโส 

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำากัด

เเละประธานคณะกรรมการบริหาร 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน)

1 
ตัวชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม อ้างอิงจาก http://www.socialprogressimperative.org/global-index/

ในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมา หลายภาคส่วนแสดงความมุ่งม่ัน

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเชิงคุณค่า ควบคู่ไปกับ

การส่งเสริมความก้าวหน้าทางสังคม
1
 ท้ังมิติด้านความต้องการ

พืน้ฐาน  เช่น อาหารและยา น้ำ�และสขุาภบิาล ท่ีพกัอาศยั และ

ความปลอดภัย มิติด้านรากฐานของการอยู่ดีมีสุข เช่น การเข้าถึง

การศึกษาข้ันพืน้ฐาน การเข้าถงึเทคโนโลยสีารสนเทศ สขุภาพ

อนามัย และคุณภาพของส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนมิตดิา้นโอกาส 

เช่น สิทธิส่วนบุคคล เสรีภาพส่วนบุคคล และการเข้าถึง 

การศึกษาขั้นสูง เพื่อบรรเทาความเหลื่อมล้ำ�ทางสังคม

 

แต่ด้วยช่องว่างของการพัฒนาท่ีกว้างและส่ังสมมายาวนาน 

ความมุ่งม่ันและความพยายามข้างตน้จึงยงัไม่สามารถกระจาย

การเข้าถึงและโอกาสได้อย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง ส่งผลให้

ประเด็นทางสังคมและสิทธมินุษยชน ไม่วา่จะเปน็ความยากจน 

คุณภาพการศึกษา การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิใน

ที่ดิน สิทธิด้านแรงงาน รวมไปถึงสิทธิเด็ก สตรี ผู้พิการ ฯลฯ 

ยังคงอยู่ และเป็นวาระสำาคัญท่ีภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

จำาเป็นต้องร่วมมือและสนับสนุนในการกำาหนดมาตรการจัดการ

และดำาเนินการอย่างจริงจัง
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เครือเจริญโภคภัณฑ์ ตระหนักดีว่ามนุษย์ทุกคน

มีสิทธิที่ติดตัวมาแต่กำาเนิด มีคุณค่าและศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ท่ีเท่าเทียมกัน เราจึงยึดม่ันต่อ

การเคารพสิทธิของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ 

ชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการปฏิบัติ

ตามกฎหมายของประเทศท่ีเราเข้าไปดำาเนิน

ธุรกิจอยู่และกฎหมายระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

รวมถึงสอดคล้องตามมาตรฐาน จริยธรรม และ

แนวปฏิบัติในการดำาเนินงานของเครือฯ 

แนวทางการบริหารจัดการ

เครือฯ ได้กำาหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนดังนี้

ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักปฏิญญาสากล 

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration    

of Human Rights : UDHR) 

รักษาไว้ซึ่งหลักการของข้อตกลงโลกแห่ง 

สหประชาชาติ (UN Global Compact) ด้าน 

สิทธิมนุษยชนและหลักปฏิบัติด้านแรงงาน

พัฒนากระบวนการดำาเนินงานตามหลัก 

การช้ีแนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 

แห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles  

on Business and Human Rights - UNGP)  

และข้อกำาหนดขององค์การแรงงานระหว่าง- 

ประเทศ (International Labor Organization  

 : ILO) โดยทำางานผ่านคณะกรรมการขับเคลือ่น 

ยุทธศาสตร์ความยั่งยืนเครือเจริญโภคภัณฑ์  

ท่ีทำาหน้าท่ีส่งเสริมแนวปฏิบัติให้กลุ่มธุรกิจ

พร้อมตดิตามและรายงานผลการดำาเนินงาน 

(อ่านรายละเอียดโครงสร้างการกำากับดูแล 

ได้จากหน้า 46)

ประเทศที่เราเข้าไปดำาเนินธุรกิจ

และกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

ก�รมีส่วนร่วม 

กับผู้มีส่วนได้เสีย

Stakeholder Engagement

ร่วมรบัฟังความคดิเห็นจากทุกฝ่าย 

ท้ังกลุ ่มผู ้ ท่ี ได ้ รับผลกระทบ 

ผู้เช่ียวชาญด้านสิทธิมนุษยชน 

และองค์กรภาคประชาสังคม 

ตลอดจนมุมมองเกีย่วกบัประเดน็ 

ด้านสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ ที่ไม่ได้ 

ระบุไว้ในผลการประเมินความ

เสี่ยง

7

ก�รบูรณ�ก�ร

Integrating and Acting 

ผลจากการประเมินความเสี่ยง

และจัดการผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

เพื่อเยียวยาผู้ท่ีได้รับผลกระทบ

อย่างเหมาะสม มีการกำาหนด

มาตรการป้องกัน ฝึกอบรมทาง

ด้านสิทธิมนุษยชน และพัฒนา

ปรับปรุงนโยบายให้สอดคล้อง

กับบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง

43ปลูกฝังในองค์กร

Embedding

เรื่องผู้ได้รับผลกระทบทางด้าน

สิทธิ โดยทบทวนกลุ่มผู้มีส่วน

ได้เสียและสำารวจความคิดเห็น

ผูบ้รหิาร เพือ่หาแนวทางในการ

สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับ

กลุ่มผู้ท่ีได้รับผลกระทบและผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ

2 ประเมินผลกระทบ

Assessing Impact

ท้ั ง ท่ี เกิ ด ข้ึนจริ งและ ท่ีอาจ 

เกิดข้ึนต่อผู ้ ได ้รับผลกระทบ

ด้านสิทธิมนุษยชนท่ีองค ์กร 

อาจก่อหรือสนับสนุนให้เกิด 

ผ่านทางกิจกรรมขององค์กร 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือ

อาจมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อ

การดำาเนินกิจการ ผลิตภัณฑ์ 

หรือบริการ

1 คว�มมุ่งมั่น

Policy Commitment 

ท่ีจะผนวกความรับผิดชอบต่อ

การเคารพสิทธิมนุษยชนและ

การปฏิบัติด้านแรงงานเข้าเป็น

ส่วนหน่ึงของธุรกิจ ผ่านทาง

นโยบายของเครือฯ 

กระบวนการตรวจสอบ

การดำาเนินงาน

ด้านสิทธิมนุษยชน  

(Human Rights Due Dili-

gence Process) ต�ม UNGP

ติดต�มประสิทธิผล

Tracking Performance

ของมาตรการป้องกนัและกลไก

แก้ไขความเดือดร้อน โดยใช้ตัว

ช้ีวัดทางปริมาณและคุณภาพท่ี

เหมาะสม 

5 ก�รสื่อส�ร

Communicating Performance

ผลจากการประเมินความเส่ียง

และวิธีจัดการผลกระทบท่ีเกิด

ข้ึนกับผู้ท่ีได้รับผลกระทบด้าน

สิทธิมนุษยชนในประเด็นน้ันๆ 

รวมถึงการสื่อสารกับสาธารณะ

ถึงผลการดำาเนินการจัดการ 

ที่ได้จัดทำา

6 ก�รเยียวย�  

และรับก�รร้องเรียน

Remediation and  

Grievance Mechanism

โดยจัดตัง้กลไกรบัเรือ่งร้องเรยีน 

จากผู้ได้รับผลกระทบด้านสิทธิ

มนุษยชน พร ้อมท้ังให ้การ

เยียวยากับกลุ่มบุคคลดังกล่าว

อย่างเหมาะสม 

8

ติดต�มประสิทธิผล

Tracking 

Performance

ก�รสื่อส�ร

Communicating 

Performance

21 3

ก�รเยียวย�และ 

รับข้อร้องเรียน

Remediation and 

Grievance Mechanism

8

ก�รมีส่วนร่วม

กับผู้มีส่วนได้เสีย

Stakeholder 

Engagement

765

คว�มมุ่งมั่น

Policy 

Commitment

ปลูกฝัง

ในองค์กร

Embedding

ประเมินผลกระทบ

Assessing 

Impact

4

ก�รบูรณ�ก�ร

Integrating 

and Acting

ของกลุ่มธุรกิจในเครือฯ มี

ก�รตรวจสอบก�รดำ�เนนิง�น 

ด้�นสิทธิมนุษยชน (Human 

Rights Due Diligence)
100% 

• 

• 

• 

เป้าหมายปี

2563
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ในปี 2559 เครือฯ ได้ดำาเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนของ 5 กลุ่มธุรกิจ 

ในประเทศไทย ได้แก่ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมเเละอาหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่าง 

ประเทศ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำาหน่าย และกลุ่ม 

ธุรกิจโทรคมนาคม ซึ่งคาดว่าจะครอบคลุมทุกธุรกิจในปี 2560 เพื่อนำาไปสู่กระบวนการ 

ตรวจสอบการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนตามเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ นอกเหนือจาก 

ความพยายามในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านการสนับสนุนความก้าวหน้าทางสังคม 

ในหลากหลายรูปแบบตลอดระยะเวลาของการดำาเนินธุรกิจ

ส่งเสริมสิทธิในการเข้าถึงอาหาร

คุณภาพ ปลอดภัย ตามหลัก

โภชนาการ เพื่อสุขภาพอนามัยท่ีดี

ของผู้บริโภคและเด็ก

อ่�นร�ยละเอยีดเพ่ิมเตมิได้ท่ีเป้�หม�ย “สขุภ�พ

และสุขภ�วะที่ดี” หน้� 100

ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเเละขับเคลื่อน 

สังคมเเห่งการเรียนรู้ 

อ่�นร�ยละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีเป้�หม�ย “ก�รศึกษ�” 

หน้� 108 เเละ “นวัตกรรม” หน้� 116

ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำางาน 

เพื่อให้พนักงานเเละผู้รับเหมาทำางาน

ได้อย่างมีความสุข 

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เป้�หม�ย “สิทธิ-

มนุษยชน และก�รปฏิบตัด้ิ�นแรงง�น” หน้� 58

ส่งเสริมอาชีพเเก่เกษตรกรรายย่อย 

เ พ่ือลดภาวะความยากจนเ เละ

คุณภาพชีวิตเเก่กลุ่มเปราะบาง 

ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เป้�หม�ย

“คุณค่�ท�งสังคม” หน้� 92

สนับสนุนการศึกษาข้ันพื้นฐานด้วย

การจัดตั้งโรงเรียน วิทยาลัย เเละ

สถาบันอุดมศึกษา 

อ ่ �นร�ยละเอียดเ พ่ิมเติมได ้ ท่ี เป ้ �หม�ย  

“ก�รศึกษ�” หน้� 108

ส่งเสริมคุณภาพของส่ิงเเวดล้อม 

เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนเเละอนุรักษ์ 

ทรัพยากร 

อ่�นร�ยละเอียดเพ่ิมเตมิได้ท่ีเป้�หม�ย “ก�รจดัก�ร 

ก�รเปลีย่นแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ” หน้� 124

“ก�รดูเเลรักษ�ทรัพย�กรนำ้�” หน้� 134

ส่งเสริมศักยภาพของคู่ค้าธุรกิจในห่วงโซ่

อุปทาน เพื่อยกระดับขีดความสามารถ 

ในการผลิตสินค้าเเละส่งมอบบริการให้ 

สอดรับความต้องการของตลาดเเละรู้ 

เท่าทันการเปล่ียนแปลง 

อ่�นร�ยละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีเป้�หม�ย “ก�รจัดก�ร

ห่วงโซ่อุปท�นอย่�งรับผิดชอบ” หน้� 150

ส่วนหนึ่งของคว�มมุ่งมั่น 

ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

ก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รด้�นสิทธิมนุษยชน  

และก�รปฏิบัติด้�นแรงง�นเพื่อคว�มยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์

ผลการดำาเนินงาน
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ดว้ยตระหนักดวีา่การทำางานในสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยัและถกูสขุลกัษณะเปน็สทิธมินุษยชน

ข้ันพื้นฐาน เครือเจริญโภคภัณฑ์ จึงยึดม่ันในการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและ 

อาชีวอนามัย โดยกำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทำางานให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน  

และเป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับกันในระดับสากล สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นและระดับ

ประเทศ และยังมีการบูรณาการความร่วมมือในการดำาเนินงานท้ังภายในและภายนอก ท้ังน้ี 

จะมีการเชื่อมโยงเข้ากับกิจกรรมการดำาเนินธุรกิจในทุกระดับงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน และจัดทำา

รายงานประสิทธิผลด้านการบริหารความปลอดภัยฯ ในระดับเครือฯ อย่างโปร่งใส และสอดคล้อง

กับมาตรฐานการรายงานในระดับสากล

กรอบการดำาเนินงานด้านการจัดการความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 

เครือเจริญโภคภัณฑ์

Zero

Accident

ก�รร�ยง�น

และสอบสวน

อุบัติก�รณ์

ก�ร

จัดซื้อ

จัดจ้�ง

ก�รออกแบบ

คว�มปลอดภัย

และก�รทดสอบระบบ

คว�มมุ่งมั่น

รับผิดชอบของ

ผู้บริห�ร

โครงสร้�ง

บทบ�ทหน้�ที่ 

และคว�มรับผิดชอบ

ก�รควบคุม 

ก�รดำ�เนินง�น ก�ร 

ตรวจสอบและดูแลรักษ�

แผนง�น 

วัตถุประสงค์

และเป้�หม�ย

อ�ชีวอน�มัย

และคุณภ�พ

ชีวิต

ก�รสื่อส�ร

ก�รปรึกษ� และ

ก�รมีส่วนร่วม

คว�มปลอดภัย

ย�นยนต์

และง�นเสี่ยงภัย

วิกฤตก�รณ์

และสถ�นก�รณ์

ฉุกเฉิน

ก�รติดต�ม

ทบทวน

ประเมินผล 

และร�ยง�น

ก�รบริห�ร

คว�มเสี่ยง และ

ก�รเปลี่ยนแปลง

ก�รปฏิบัติต�ม

กฎหม�ยและข้อกำ�หนด

ที่เกี่ยวข้อง

ก�รฝึกอบรม

สอนง�น 

และสร้�งจิตสำ�นึก

เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้มีการดำาเนินนโยบายด้านความปลอดภัย

อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 30 ปี เริ่มจากการก่อต้ังสำานักท่ี 

ปรกึษาความปลอดภยัในป ี2526 ไปสู่การขยายผลและรณรงคค์วาม

ปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรมในปี 2538 ผ่านการจัดประกวดสถาน

ความปลอดภัยของหน่วยงานในเครือฯ ตามเกณฑ์ของกระทรวง

แรงงานท่ีอ้างอิงการบริหารความปลอดภัยขององค์การแรงงาน

ระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ผนวก

กบัเกณฑม์าตรฐานการจัดการความปลอดภยัของเครอืฯ ทำาให้เกดิ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามกลุ่มธุรกิจ ส่งผลให้เกิดการปรับปรุง 

ผลการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี 2542 ได้มีการจัดทำา

มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพ

แวดล้อมในการทำางาน และสิ่งแวดล้อม (33 มาตรฐาน) และ 

ในปี 2547 ได้มีการประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสิ่งแวดล้อมของเครือฯ

นอกจากน้ี ยังได้ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานภายในเครือฯ ท่ีมี

ผลงานด้านความปลอดภัยดีเข้าร่วม “โครงการประกวดสถาน

ประกอบกจิการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทำางาน” ท่ีจัดโดยกระทรวงแรงงานทุกปี 

เรื่อยมาจนกระท่ังถงึปจัจุบนั โดยในป ี2559 หน่วยงานในเครอืฯ ได้

รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทำางานรวม 85 หน่วยงาน และรางวัล

บุคลากรดีเด่นด้านความปลอดภัยอีก 8 ท่าน 

ผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย  

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน

รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย เเละสภาพเเวดล้อมการทำางาน

70 94 87 84 92 95 95 85

รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านความปลอดภัย  3  8   4  7  3   1  7  8

รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

เเละสภาพเเวดล้อมในการทำางานดีเด่น

 1  1    2    1 

รางวัล ASEAN-OSHNET Excellence Award         1

ประเภทรางวัล 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

จำานวนรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความความปลอดภัย  

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน ที่หน่วยงานในเครือฯ ได้รับระหว่างปี 2552-2559
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จากการท่ีเครอืเจรญิโภคภณัฑมี์การใช้รถยนต์ในการขนสง่สนิคา้จำานวนมาก เเละมีจำานวนพนักงานท่ีผลดัเปลีย่นหมุนเวียนเข้ามาทำางาน

อย่างต่อเนื่อง เครือฯ จึงได้จัดให้้มีการบริหารความปลอดภัยยานยนต์ โดยได้พัฒนาหลักสูตรการขับข่ีเชิงป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ  

(Defensive Driving) มาตัง้เเตปี่ 2535 เเละมีการทดสอบสมรรถภาพรา่งกายผูขั้บข่ี ตลอดจนการกำาหนดมาตรการความปลอดภยัยานยนต์ 

การไต่สวน การวิเคราะห์ เเละการรายงานอุบัติเหตุ โดยได้มีการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เเละได้ขยายไปสู่หน่วยงานใน 

ต่างประเทศ

การอบรมทดสอบความปลอดภัยยานยนต์

เครือเจริญโภคภัณฑ์

การดำาเนินงานในประเทศไทย    

จำานวนรถทั้งหมด (คัน)     

อบรมขับขี่อย่างปลอดภัย (ผู้ใช้รถใหม่) (คน)  

ต่อใบขับขี่เครือฯ (คน)      

อบรมเสริมทัศนคติเเละพฤติกรรมขับขี่ (คน)     

อบรมคู่ค้าเเละผู้รับเหมา (คน)     

การดำาเนินงานในต่างประเทศ (เวียดนามเเละกัมพูชา)

จำานวนรถทั้งหมด (คัน)     

อบรมขับขี่อย่างปลอดภัย (ผู้ใช้รถใหม่) (คน)    

ต่อใบขับขี่เครือฯ (คน)

    

      8,239  8,537  8,690

      1,350  1,670  1,510

      2,200  2,150  2,150

          570    600    460

         950    810    930

        253    380    450

          385    280    460

          25     85    150

ผลการดำาเนินงาน

2557  2558  2559

นอกจากนั้น เครือฯ โดยกลุ่มธุรกิจการตลาดเเละการจัดจำาหน่ายยังได้ 

ส่งเสริมมาตรการเพื่อลดการกีดขวางการจราจรในการส่งสินค้า 

จากศูนย์กระจายสินค้าไปยังร้านสะดวกซื้อ โดยการรับส่งสินค้า 

จากศูนย์กระจายสินค้าไปยังร้านสะดวกซื้อในช่วงเวลากลางคืน 

เพื่อช่วยลดปัญหาเรื่องการจราจรในย่านชุมชน โดยปัจจุบันสามารถ 

ดำาเนินการได้ประมาณร้อยละ 50 ของการส่งสินค้าท้ังหมดเเละ 

ปรับเพิ่มวิธีการจัดส่งสินค้าเเบบ No-Count ซึ่งเป็นการส่งสินค้า 

ท่ีรวดเร็ว โดยลดข้ันตอนการตรวจนับสินค้าท่ีจุดส่ง ทำาให้ระยะเวลา 

ในการจอดส่งสินค้าที่ร้านสะดวกซื้อรวดเร็วขึ้น 

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ปี 2557-2559

GRI

G4-LA1

G4-LA6

หมายเหตุ • ข้อมูลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำาหรับผู้รับเหมาอิสระ ไม่รวมกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร

ข้อมูล 2557 2558 2559

อัตราการบาดเจ็บทุกประเภท

(ราย/200,000 ชั่วโมงการทำางาน)

อัตราบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน

(ราย/200,000 ชั่วโมงการทำางาน)

อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บ

(จำานวนวันสูญเสีย/200,000 ชั่วโมงการทำางาน)

พนักงาน คนงาน 

และผู้รับเหมาท่ีอยู่ 

ในการกำากับดูแล

ของบริษัท

พนักงาน คนงาน 

และผู้รับเหมาท่ีอยู่ 

ในการกำากับดูแล

ของบริษัท

พนักงาน คนงาน 

และผู้รับเหมาท่ีอยู่ 

ในการกำากับดูแล

ของบริษัท

ผู้รับเหมา

อิสระ

ผู้รับเหมา

อิสระ

ผู้รับเหมา

อิสระ

1.40

0.22

1.59

1.34

0.16

1.13

2.38

0.18

1.40

1.20

0.28

2.21

0.68

0.16

0.95

0.88

0.26

1.44

ข้อมูลบุคลากรระหว่างปี 2557-2559

GRI ข้อมูล หน่วย

2557 2558 2559

จำานวนเเรงงานทั้งหมด            คน

 

จำ�แนกต�มประเภทสัญญ�จ้�ง

พนักงาน             คน

คนงาน             คน

ผู้รับเหมาที่อยู่ในกำากับดูแลของบริษัท            คน

ผู้รับเหมา             คน

 

ประเภทพิเศษ

ผู้พิการ             คน

 

ก�รจ้�งง�น

จำานวนพนักงานใหม่ (พนักงาน)           คน

 

อัตราการจ้างงานใหม่ (พนักงาน)           ร้อยละ

 

จำานวนคนงานใหม่ (คนงาน)           คน

 

อัตราการจ้างงานใหม่ (คนงาน)           ร้อยละ

ก�รล�ออก

จำานวนการลาออก (พนักงาน)           คน

อัตราการลาออก (พนักงาน)           ร้อยละ 

จำานวนการลาออก (คนงาน)           คน

อัตราการลาออก (คนงาน)           ร้อยละ

ชาย

66,857

48,659

157,085

111,881

167,267

120,474

180,254

129,145

ชาย

72,442

50,974

ชาย

77,032

53,732

หญิิง

90,228

63,222

หญิิง

94,825

69,500

หญิิง

103,222

75,413

17,248

43,936 44,897 48,749

20,033 21,66826,688 24,864 27,081

291

492 797 1,174

603 746201 194 428

89

172 435 423

214 20883 221 215

570

604 664 763

618 67834 46 85

20,671

60,322 67,787 71,847

22,833 23,65539,651 44,954 48,192

41.99

53.63 55.96 55.31

44.26 43.4862.68 64.64 63.83

12,587

26,682 11,386 17,069

5,705 8,26414,095 5,681 8,805

72.98

60.73 25.36 35.01

28.48 38.1452.81 22.85 32.51

14,201

39,601 44,696 41,174

15,970 14,56425,400 28,726 26,610

28.85

35.20 36.90 31.69

30.95 26.7740.15 41.30 35.25

5,889

12,912 13,428 12,899

5,869 5,8267,023 7,559 7,073

34.14

29.39 29.91 26.46

29.30 26.8926.32 30.40 26.12
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LEADERSHIP & HUMAN 
CAPITAL DEVELOPMENT
การพฒันาผูน้ำาและทรพัยากรบุคคล 

สถ�บันผู้นำ�เครือเจริญโภคภัณฑ์จะเป็นที่สร้�งโอก�ส ผนึกกำ�ลังให ้

คนหนุ่มส�วรุ่นใหม่ก้�วขึ้นม� และให้กลุ่มธุรกิจสร้�งซีอีโอและผู้นำ�ในอน�คต 

เพร�ะธุรกิจต้องสร้�งคนม�ทดแทน โดยให้ผู้บริห�รในองค์กร 

ท่ีมีประสบก�รณ์ม�ช่วยในเรื่องก�รสร้�งคน นี่เป็นเรื่องยิ่งใหญ ่

สำ�หรับเครือฯ เพร�ะคนเป็นทรัพย์สมบัติที่ประเมินค่�ไม่ได้ ถือเป็นวิญญ�ณ 

ของบริษัท ทำ�ให้บริษัทมีชีวิตชีว� เเละตัวขับเคลื่อน คือ คน นั่นเอง

นายธนินท์ เจียรวนนท์   

ประธานอาวุโส 

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำากัด

สถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดยั้งในปัจจุบัน 

กระตุ้นให้การแข่งขันในตลาดโลกทวีความเข้มข้นมากยิ่งข้ึน  

ส่งผลให้ธรุกจิจำาเป็นต้องปรบัตัวให้ทัน ทรพัยากรบคุคลซึง่เปน็

ผู้ขับเคลื่อนองค์กรและเป็นหัวใจสำาคัญของการดำาเนินธุรกิจ 

จึงต้องพฒันาความสามารถให้เท่าทันการเปลีย่นแปลง องคก์ร

จำาเป็นจะต้องมีผู้นำาท่ีมีวิสัยทัศน์และสามารถบริหารจัดการ 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันทางธรุกจิ นับเป็นความท้าทายขององคก์รในการพฒันา

ผูน้ำาและส่งเสรมิศักยภาพของพนักงาน ท่ีตา่งมีความสามารถ

เฉพาะตัวและเป้าหมายในอาชีพของตน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ เชื่อว่าการเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน

ให้มีทักษะท่ีดีและการมีระบบงานบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ  

จะช่วยสนับสนุนให้องค์กรเติบโตได้อย่างม่ันคง ในปัจจุบันธุรกิจ

ของเราได้ขยายไปในหลายประเทศ และเพื่อสร้างเครือข่าย

ระดับโลกท่ีเข้มแข็งบนมาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากร

บคุคลเดยีวกนั เครอืฯ จึงให้ความสำาคญักบัการสรา้งวัฒนธรรม

องค์กรท่ีเหมาะสม รวมถึงมุ่งสร้างผู้นำาในอนาคตท่ีเป็นท้ังคนดี

และคนเก่งตามปรัชญาสามประโยชน์ของเครือฯ
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เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งม่ันเตรียมความพร้อมท่ีจะขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปสู่การแข่งขันในเวทีโลกอย่างยั่งยืน ด้วยค่านิยมองค์กรท่ี 

ตั้งมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมมาตลอด ทำาให้เราเชื่อมั่นว่าผู้นำาองค์กรและบุคลากรต่างเต็มเปี่ยมไปด้วยวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล มีความใฝ่รู้  

กล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อผลลัพธ์ และความสำาเร็จที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าต่อตนเอง ต่อองค์กร และต่อประเทศชาติโดยรวม

กระบวนการพฒันาผูน้ำาท่ีมีสถาบันผูน้ำาเครอืเจรญิโภคภณัฑเ์ป็นศูนย์กลาง

ปรัชญาการพัฒนาผู้นำาและทรัพยากรบุคคลของเครือเจริญโภคภัณฑ์

ถ่ายทอดวสิยัทัศน์ กลยทุธ์ เเละ

ความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ประจำาปี

กลุ่มธุรกิจสรุปภาพรวม 

การนำาวิสัยทัศน์ไปปฏิบัติผ่าน 

การทำาโครงการที่โดดเด่น 

กลุ่มธุรกิจสรุปภาพรวม 

การนำาวิสัยทัศน์ไปปฏิบัติผ่าน

การทำาโครงการ พรอ้มนำาเสนอ

โครงการที่โดดเด่น

จดัฝึกอบรมตามหลกัสูตรพัฒนา 

ผู้นำา เพ่ือสร้างผู้นำาในทุกระดับ 

ให้กับทุกกลุ่มธุรกิจ

การสัมมนา

ผนึกกำาลังเครือฯ

การประชุมรายงาน 

ผลการดำาเนินงาน 

ตาม Chairman Vision

การจัดอบรม

พัฒนาผู้นำา

การประชุม 

Chairman Vision

ความมุ่งมั่นและการมีส่วนร่วม

ของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

การหล่อหลอมและปลูกฝังวัฒนธรรม

ผ่านสถาบันผู้นำา เครือเจริญโภคภัณฑ์

สนับสนุนกลยุทธ์ธุรกิจ และ

ติดตามวัดผลสำาเร็จ

เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

หน่ึงในหลักการพัฒนาผู้นำาของเครือฯ คือ  

ผู้บริหารสูงสุดของเครือฯ และกลุ่มธุรกิจเป็น

ตัวอย่างของการแสดงความมุ่งม่ันในการพัฒนา

ผู้นำาด้วยตนเอง เพื่อสร้างวัฒนธรรม “ผู้นำาสร้าง

ผู้นำา” ผ่านการเป็นผู้สอน ถ่ายทอดประสบการณ์ 

ให้คำาแนะนำา และใช้เวลาร่วมกับผู้เข้าอบรมใน

หลักสูตรพัฒนาผู้นำา

เครือฯ ได้เร่ิมพัฒนาสถาบันผู้นำา เครือเจริญโภคภัณฑ์ข้ึนในปี 

2553 (ปัจจุบันได้เร่ิมเปิดการใช้งานอย่างไม่เป็นทางการ) โดย

มีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างคน สร้างวัฒนธรรม และ 

ขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่อนาคต โดยมีสถาบันผู้นำา เครือฯ เป็น

ศูนย์กลางในการหล่อหลอมบุคลากรข้ามสายงาน ข้ามกลุ่ม

ธุรกิจ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ สร้างความผูกพันเป็น

เครือข่ายเดียวกัน

หลักสูตรพัฒนาผู้นำาในระดับต่าง ๆ  จะเปิดโอกาส

ให้ผู้เข้าอบรมข้ามกลุ่มธุรกิจได้มาร่วมทำาโครงการ

ท่ีให้ลงมือปฏิบัติจริง ทำาให้เกิดการผนึกกำาลังและ

สามารถสนับสนุนกลยุทธ์ธุรกิจไปพร้อม ๆ กัน  

โดยปัจจุบัน มีโครงการท่ีเกิดข้ึนจากหลักสูตร

ท้ังหมดมากกว่า 120 โครงการ และมีการติดตาม

วัดผลสำาเร็จของโครงการและผู้ท่ีผ่านการอบรม

อย่างต่อเนื่อง

เครือฯ ได้มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการพัฒนาผู้นำาให้เทียบเคียงกับระดับสากลอย่าง

ต่อเนื่อง และในปี 2552 ได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Action Learning) 

โดยมี ดร.โนแอล เอ็ม ทิชช่ี ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาผู้นำาซ่ึงเคยร่วมงานกับบริษัท GE  

(General Electric) ในสมัยท่ีแจ็ค เวลช์ เป็นผู้บริหารสูงสุดในการขับเคลื่อนการเปล่ียนแปลง

ด้วยรูปแบบของ Action Learning มาเป็นท่ีปรึกษาร่วมกับทีมงานจากบริษัท ALA (Action 

Learning Associates)

นอกจากน้ี เครือฯ ได้จัดต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาทางวิชาการ (Academic Advisory Board) โดยเชิญคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมี 

ชื่อเสียงและความรู้ความสามารถจากมหาวิทยาลัยช้ันนำาระดับโลก อาทิ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มาเป็นกรรมการท่ีช่วยให้คำาแนะนำา

ในการพัฒนาหลักสูตรและการดำาเนินงานของสถาบันผู้นำาเครือฯ อย่างต่อเนื่อง

ก�รสร้�งคนเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ และเครือฯ

ให้คว�มสำ�คัญกับก�รสร้�งคน สร้�งผู้นำ�

ม�อย่�งย�วน�น และเร�มีสถ�บันผู้นำ�ที่เป็น

ศูนย์กล�งเรียนรู้ ทำ�ถูกก็เอ�ม�ทำ�คู่มือ  

ทำ�ผิดก็เอ�ม�ทำ�คู่มือ...
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สถาบันผู้นำาเครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดดำาเนินการในปี 2559 ตั้งอยู่

บนพ้ืนท่ี 145 ไร่ ถนนธนะรัชต์ ต.หนองน้ำ�แดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  

ประกอบด้วยอาคารศูนยอ์บรมและท่ีพกั อาคารออกกำาลังกาย และ

อาคารประกอบอื่น ๆ  รวมพื้นที่ใช้ประโยชน์ประมาณ 90,000 ตร.ม. 

โดยมีองค์ประกอบหลัก ได้แก่

• ห้องอบรมขนาด 50 ท่ีน่ัง 8 ห้อง

• ห้องประชุมใหญ่ขนาด 505 ท่ีน่ัง 1 ห้อง

• ห้องประชุมอเนกประสงค์ขนาด 500 ท่ีน่ัง และ 200 ท่ีน่ัง รวม 2 ห้อง

• อาคารออกกำาลังกายพร้อมสนามบาสเกตบอลขนาด 2,902 ตร.ม.

• ห้องพักผู้เข้าอบรม 244 ห้อง

ท้ังน้ี อาคารศูนย์อบรมได้ถูกออกแบบตามเทคโนโลยีอาคารเขียวเพื่อ

อนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมสอดคล้องกับมาตรฐาน 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ในระดับ 

Gold

สถาบันผูน้ำาเครือเจริญโภคภณัฑ ์เป็นศนูยก์ลางของการผนึกกำาลงั 

อบรมพัฒนาหล่อหลอมความเป็นผู้นำา เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของ

เครือฯ ในอนาคตผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ

• จัดประชุม Chairman Vision เพื่อให้วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ 

   และความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ประจำาปี

• จัดประชุมสัมมนาวิสัยทัศน์เครือฯ เพื่อให้แต่ละกลุ่มธุรกิจ

   ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสริมสร้างการผนึกกำาลัง

   ข้ามกลุ่มธุรกิจ

• จัดประชุมแผนยุทธศาสตร์เครือฯ

• จัดการอบรมพัฒนาให้แก่พนักงานทั้งในประเทศและ 

   ต่างประเทศได้ปีละกว่า 20,000 คน

การดำาเนินการ
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Strategic Leader Program

โครงการที่เป็นกลยุทธ์ระดับบริษัท

โดยเป็นโครงการที่ทำาเฉพาะงานของตนเอง

Business Leader Program

โครงการที่เป็นกลยุทธ์ระดับกลุ่มธุรกิจ โดยการเชิญ

คนข้ามสายงานในการผนึกกำาลังทำาโครงงานร่วมกัน
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Action Learning Program

โครงการที่เป็นกลยุทธ์ระดับเครือฯ โดยการเชิญคนข้ามสายงาน

เเละธุรกิจในการผนึกกำาลังทำาโครงการ ALP

BLP

SLP

TLP

Transformational Leader Program

โครงการที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนเเปลงงานของตนเองเเละ

คำานึงถึงการเปลี่ยนเเปลงข้ามสายงานภายในหน่วยธุรกิจ

Function Program (FP)

โครงการที่เป็นกลยุทธ์ระดับสายงานสนับสนุน

ที่เป็นการปรับกระบวนการทำางานสายอาชีพ ทั้งพื้นฐาน 

และการยกระดับสู่สากล รวมถึงการทำางานข้ามสายงาน

New Leader Program (NLP)

โครงการปรับปรุงการทำางานของผู้บริหารระดับต้น โดยให้ทีมงานมีส่วนร่วม  

และมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพงาน

New Hire Program (NHP)

โครงการที่เกี่ยวกับการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำางานของตนเอง

หลักสูตรเเละลักษณะโครงการที่ ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง (Acting Learning)

สถานที่

วิสัยทัศน์ของสถาบันผู้นำา เครือเจริญโภคภัณฑ์ คือ

“สร้างผู้นำา ผนึกกำาลัง ขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้า”

หลักการพัฒนาผู้นำา เครือเจริญโภคภัณฑ์

• ลงมือปฏิบัติจริง 

• ข้�มส�ยง�น เเละข้�มส�ยธุรกิจ

• เป็นโครงก�รแก้ปัญห�ท�งธุรกิจจริง ต้องตัดสินใจ 

   เเละเกิดผลกระทบจริง

• มุ่งพัฒน�ผู้นำ�ในทุกระดับ

• ผู้นำ�สร้�งผู้นำ� 

• วัฒนธรรมในก�รสอนในองค์กร  

• ผู้บริห�รระดับสูงมีส่วนร่วมเเละรับผิดชอบ

• มีผู้สอนภ�ยในที่เป็นผู้บริห�รในเครือฯ ให้คำ�ปรึกษ�

  

หลักการพฒันาผูน้ำาเครอืเจรญิโภคภณัฑ์

ผลลัพธ์ต่อพนักงาน ผลลัพธ์ต่อองค์กร

คว�มคิด

เเละทักษะ

ของผู้นำ�

เครือข่�ย

ท�งธุรกิจ

เเละคว�มสัมพันธ์

ก�รสร้�งทีม

เเละทักษะ

ด้�นคน

คว�มเข้�ใจ

ในธรุกิจ

ของเครอืฯ

พัฒน�ผู้นำ�

ในทกุระดับ

ผู้นำ�

สร้�งผู้นำ�

เเลกเปลี่ยน

องค์คว�มรู้

ข้�มองค์กร 

เเละธุรกิจ

ปรบัปรงุ

ก�รดำ�เนินง�น

ท้ังองค์กร
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พัฒนาพนักงานเพื่อธุรกิจยั่งยืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เริ่มกระบวนการคัดเลือกคนดี คนเก่ง 

ท่ีมีศักยภาพภายใต้มาตรฐานเดยีวกนั เพื่อสรา้งเเละพฒันาผูน้ำา

ในอนาคตของเครือฯ ให้รับมือกับความท้าทายทางธุรกิจ ตลอดจน 

สร้างโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน ผู้ที่ 

จะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการนำาพาองค์กรสู่เป้าหมายและ

ความสำาเร็จในอนาคต 

 

โดยเกณฑ์ท่ีใช้คัดเลือกคนดี คนเก่ง ท่ีมีศักยภาพสูง แบ่งออกเป็น 

4 เกณฑ์ ได้แก่ ภาวะผู้นำา (Leadership) ผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา 

(Outperform) ค่านิยมเครือฯ (Values) และความมุ่งม่ัน  

(Energetic) หรือ LOVE ผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการอบรม

ในหลักสูตรพัฒนาผู้นำาของเครือฯ และของหน่วยธุรกิจเพื่อเข้าสู่ 

HiPo Talent Pool ที่มีการประเมินและทบทวนอย่างต่อเนื่อง

คนดีคนเก่งที่มีศักยภาพสูง

(CPG HiPo Talent Management Pilot Project) 

กระบวนการจดัทำาแผนการสืบทอดตำาแหน่ง

เพื่อประสทิธภิาพและความตอ่เนื่องในการรองรบัการขยายตวั

ทางธุรกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงได้มีการจัดทำาแผนการสืบทอด

ตำาแหน่งงานสำาคัญ (Succesion Plan) โดยพิจารณาสืบทอด

จากความสามารถในการรับมือกับความท้าทายทางธุรกิจ และ

ศักยภาพในการบริหารงานเเละบริหารคน ท้ังน้ี ได้เริ่มทำาแผน

สบืทอดตำาเเหน่งจากตำาแหน่งงานสำาคญัซึง่รายงานโดยตรงตอ่

หัวหน้าของสายธุรกิจ (BU Head) และผู้บริหารสูงสุดในแต่ละ

ประเทศ (Country President) ซ่ึงเครอืฯ มีเป้าหมายให้กลุม่ธรุกจิ

ระบุผู้สืบทอดตำาแหน่งงานสำาคัญให้ได้ทุกกลุ่มภายในปี 2560

การจดัทำาแผนการสืบทอดตำาแหน่ง

ระบุตำ�เเหน่งสำ�คัญ

ที่ต้องจัดทำ�เเผนก�ร

สืบทอดตำ�เเหน่ง

ระบุคุณสมบัติที่จำ�เป็น

สำ�หรับตำ�เเหน่งง�น

เเละผู้ที่มีศักยภ�พ

พัฒน�ศักยภ�พ

ผู้สืบทอดตำ�เเหน่ง

ง�นสำ�คัญ

ระบุผู้สืบทอด

ตำ�เเหน่งง�น

สำ�คัญ

1

2

3

4

การขยายธุรกิจไปท่ัวโลกของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทำาให้เกิดการพัฒนาและปรับตัวในด้านงานบุคคลของเครือฯ และ 

กลุ่มธุรกิจต่างๆ ท่ีจะต้องต้ังอยู่บนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและความคล่องตัว เร่ิมต้ังแต่การวางแผน

และบริหารการดำาเนินงาน กำาหนดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ไปจนถึงแผนปฏิบัติการ ท้ังน้ี เครือฯ ได้ขับเคลื่อน

โครงการดงักลา่วมาผา่นนโยบาย “การบรหิารคนดคีนเกง่” (Talent Management) และการทดแทนตำาแหน่งงานสำาคญั 

(Succession Management) 

เกณฑ์การคัดเลือกคนดีคนเก่ง

ที่มีศักยภาพของเครือฯ

E nergetic

O utperform

V alues

ก�รนำ�บุคล�กรและ

องค์กรไปสู่ทิศท�ง

ที่ถูกต้อง

กระตือรือร้นต่อคว�ม

มุ่งมั่นในก�รพัฒน�

ตนเองและผู้อื่น

ก�รมีผลก�รปฏิบัติง�น

อยู่ในระดับสูงกว่�

ม�ตรฐ�น

ก�รประพฤติตน

โดยยึดหลักค่�นิยม

ของเครือฯ

L eadership

Together 

with

LOVE

เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์มุ่งม่ันสง่เสริมการพฒันาผูน้ำาและทรัพยากรบุคคล

อย่างต่อเนื่อง ด้วยปณิธานท่ีจะสร้าง “คนดี คนเก่ง และมีความเป็นผู้นำา” 

ท้ังในระดับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการบริหาร

จัดการธุรกิจตามมาตรฐานสากล และพร้อมรับมือกับความท้าทายท่ี 

เกดิข้ึน นอกจากน้ี เพื่อให้ระบบทรพัยากรบคุคลภายในเครอืเปน็อนัหน่ึง

อันเดียวกัน เราจึงได้จัดทำาโครงการจัดระบบงานบุคคลเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

(Global HR Transformation Project) โดยการจัดทำานโยบายหลักด้าน

บริหารบุคคลของเครือฯ ให้เป็นมาตรฐานระดับโลกเเละส่งเสริมให้

พนักงานและผู้นำาองค์กรเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำา ซึ่งจัดข้ึนท่ี

สถาบันผู้นำาเครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมถึงการอบรมพนักงานและผู้นำา

องค์กรร่วมกับพันธมิตรธุรกิจของเครือฯ ภายใต้การกำากับดูแลของ 

คณะกรรมการกำากับดูแลงานทรัพยากรบุคคล (People Committee) 

โครงสร้างคณะกรรมการการกำากบัดูแลงานทรัพยากรบคุคล

คณะกรรมก�รนโยบ�ยบุคคลระดับหน่วยธุรกิจ/ประเทศ/บริษัท  

(BU/Country/Corporate People Policy Committee : PPC)

ระดับ

หน่วยธุรกิจ

ระดับ

ปฏิบัติการ

ในหน่วย

ธุรกิจ

แนวทางการบริหารจัดการ

ระดับเครือฯ

ค่าเฉลี่ยเวลาการฝึกอบรมพนักงาน

(ชั่วโมงต่อคนต่อปี)

คณะกรรมก�รนโยบ�ยบุคคลเครือฯ

(CPG People Policy Committee : PPC)

1

คณะกรรมก�รบริห�รบุคคลเครือฯ

(CPG People Management Committee : PMC)

3

คณะกรรมก�รบริห�รบุคคลระดับหน่วยธุรกิจ/ประเทศ/บริษัท

(BU/Country/Corporate People Management Committee : PMC)

4

คณะกรรมก�รพิจ�รณ�

พนักง�นที่มีศักยภ�พเเละ 

ผู้สืบทอดตำ�เเหน่งระดับ 

หน่วยธุรกิจ/ประเทศ/บริษัท

(BU/Country/Corporate  

Talent & Succession  

Committee : TSC)

5 คณะกรรมก�รพิจ�รณ� 

ค่�ตอบเเทนเเละสวัสดิก�รระดบั

หน่วยธรุกิจ/ประเทศ/บริษัท

(BU/Country/Corporate  

Compensation & Benefits 

Committee : CBC)

6 คณะกรรมก�รวินิจฉัย 

ข้อร้องทุกข์ระดับหน่วยธรุกิจ/

ประเทศ/บรษัิท

(BU/Country/Corporate  

Grievance Committee : GC)

7

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยเวลาฝึกอบรมของพนักงานไม่นับรวมคนงาน

G4-LA9

1

2

2557

2558

2559

16

25

30
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การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย

STAKEHOLDER 
ENGAGEMENT

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทำาให้การดำาเนินธุรกิจใน

ปัจจุบันมีความซับซ้อนขึ้น ประกอบกับความคาดหวังของผู้มี

ส่วนได้เสียท่ีต้องการเห็นการเติบโตทางธุรกิจ ท่ี ได้รับผล 

ตอบเเทนทางเศรษฐกิจโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในด้าน

สังคมและส่ิงแวดล้อม เป็นความคาดหวังให้องค์กรธุรกิจแสดง 

ความรับผิดชอบในส่วนผลกระทบจากการดำาเนินธุรกิจโดยตรง  

และมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่สงบสุข แก้ไขปัญหาความ

ขัดแย้ง และปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีต้องได้รับการดูแลตามหลัก

การพัฒนาท่ีย่ังยืน ดังน้ัน การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วน 

ได้เสียอย่างครอบคลุมจึงเป็นภารกิจท่ีเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

ให้ความสำาคัญ โดยผนวกความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 

เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากลยุทธ์ขององค์กร

ก�รสร้�งคว�มผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสียคือ หัวใจสำ�คัญในก�รขับเคลื่อนธุรกิจ 

ไปสูค่ว�มย่ังยืน เพร�ะธุรกิจไม่อ�จดำ�รงอยู่ได้ ห�กข�ดคว�มรู้คว�มเข้�ใจต่อ 

คว�มเป็นไปภ�ยนอกองค์กร ก�รทำ�คว�มเข้�ใจต้องเร่ิมจ�กก�รมีส่วนร่วมและสร้�ง

คว�มผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่�งต่อเนื่อง ตลอดระยะเวล�ที่ผ่�นม�  

ซีพี ออลล์ ได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รดำ�เนินธุรกิจบนพื้นฐ�นของก�รรับฟังและ 

มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันเป็นก้�วแรก

ที่จะนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนต่อไป

นายธานินทร์ บูรณมานิต  

กรรมการผู้จัดการ 

เเละประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)
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เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้กำาหนดแนวทางการบริหารจัดการด้านความผูกพันกับผู้มีส่วน 

ได้เสีย เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ทันการณ์ และเป็นการสร้าง

ความเชื่อม่ันและความไว้วางใจจากทุกฝ่าย โดยกำาหนดให้ทุกกลุ่มธุรกิจ พัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมในเรื่องการระบุผู้มี

ส่วนได้เสีย ความต้องการหรือความคาดหวัง พัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วม ช่องทางการรับ

ข้อร้องเรียน และกระบวนการตรวจสอบข้อร้องเรียนท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซึ่งจะต้องทำาให้

พนักงานในองค์กรตระหนัก เข้าใจ และปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียของเครือฯ ประกอบด้วย 10 กลุ่มสำาคัญ ได้แก่ พนักงาน ลูกค้าและ

ผูบ้รโิภค คูค่า้ธรุกจิ ผูถ้อืหุ้นและนักลงทุน ชมุชนและสงัคม ภาครฐั องคก์รพฒันาเอกชน 

สื่อมวลชน คู่แข่งการค้า และเจ้าหนี้ 

ในกระบวนการจัดทำารายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2559 ของ 

เครือเจริญโภคภัณฑ์ เราสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียใน 

ระดบัเครอืฯ ผา่นกลไกตา่ง ๆ  เพื่อตรวจสอบประเดน็ดา้นการพฒันา

ท่ียัง่ยนืขององค์กร และรับฟงัความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความ

คาดหวัง ของกลุ่มต่าง ๆ ทำาให้เราเข้าใจประเด็นสำาคัญร่วมท่ีผู้มีส่วน

ได้เสียมีความคิดเห็นตรงกัน และได้นำามาวางแผนเพื่อตอบสนอง

ประเด็นดังกล่าว ตลอดจนผลักดันให้เกิดการปรับปรุงการดำาเนินงาน

อย่างต่อเนื่อง

และเพื่อตอบสนองความคาดหวงัของผูมี้สว่นไดเ้สยีท่ีมีความสนใจ

และความคาดหวังท่ีแตกต่างกัน เครือฯ จึงสร้างช่องทางการมี 

ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านกลไกการสื่อสารที่เอื้อต่อการสาน

สัมพันธ์ แลกเปลี่ยนทัศนะ ซึ่งความถี่ในการสื่อสารของแต่ละกลุ่ม 

จะแปรผันไปตามแผนงานและความต้องการ ดังแสดงในตาราง 

ต่อไปนี้ 

แนวทางการบริหารจัดการ

G4-25

ชุมชนและ

สังคม

ลูกค้�และ 

ผู้บริโภค

คู่ค้�ธุรกิจ

เจ้�หนี้

ผู้ถือหุ้นและ 

นักลงทุน

คู่แข่ง

ก�รค้�

องค์กรพัฒน�

เอกชน

สื่อมวลชน

ก�รทบทวน 

และก�รจัดทำ� 

ร�ยง�น

ก�รสร้�งกระบวนก�ร

รองรับคว�มต้องก�ร

ก�รกำ�หนดกลุ่ม

ผู้มีส่วนได้เสีย

และคว�ม

ต้องก�ร

ก�รตอบสนอง

ต่อผู้มีส่วน 

ได้เสีย

ก�รสร้�งคว�ม

สัมพันธ์กับ

ผู้มีส่วนได้เสีย

ก�รสร้�งคว�มตระหนัก 

ของคนในองค์กรต่อ 

ผู้มีส่วนได้เสีย

ภ�ครัฐ

พนักง�น

กระบวนการสร้างความผูกพัน

กับผู้มีส่วนได้เสีย
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การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย

G4-24, G4-26, G4-27

พนักงาน • การสร้างความผูกพันของพนักงาน

• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

• การทำางานอย่างมืออาชีพ

• ความก้าวหน้าและความมั่นคง

• การสร้างนวัตกรรมในองค์กร

• การพัฒนาชุมชนและการบริหารจัดการ 

   สิ่งแวดล้อมที่ดี

• การแบ่งปันองค์ความรู้และการสร้าง 

   อาชีพ

• การเข้าถึงอาหารของชุมชน การส่งเสริม  

   และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

• การกำากับดูแลกิจการที่ดี

• การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ถูกต้อง 

   และทันกาล

• ผลการดำาเนินงานและการเติบโต

   อย่างต่อเนื่อง

• การดำาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อ 

   สังคมและสิ่งแวดล้อม

• สิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน

• การขาดแคลนวัตถุดิบ 

• ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมในห่วงโซ่ 

   อปุทาน 

• การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี

• คุณภาพและความปลอดภัย

• ฉลากผลิตภัณฑ์ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 

   และบริการที่ครบถ้วน

• การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ

   ผู้บริโภค

• มาตรการในการรักษาความลับ

• ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยคำานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน 

• พัฒนาศักยภาพและรักษาพนักงานที่เป็นคนเก่งและคนดีอย่างต่อเนื่อง 

• พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลด้วยนโยบายด้านมาตรฐานแรงงาน 

• กำาหนดให้สถานประกอบการดำาเนินงานตามมาตรฐานแรงงานไทยในโรงงาน 

   พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม 

• การดำาเนินงานตามแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี 

• การสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมอย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

• ส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตให้กับผู้คนในสังคมผ่านโครงการที่ให้ผลลัพธ์ทางสังคม

• ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย

• จัดทำาแผนมวลชนสัมพันธ์ประจำาปี โดยเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างเครือฯ พนักงาน    

   และชุมชน

• ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หลักธรรมาภิบาล วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท รวมถึง 

   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

• รับฟังความคิดเห็นสะท้อนกลับจากผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เพื่อนำามากลั่นกรอง    

   พิจารณากำาหนดกลยุทธ์และแนวทางการดำาเนินงานของบริษัท

• ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคและยุติธรรม โดยยึดมั่นตามข้อตกลงและ      

   จรรยาบรรณทางธุรกิจ

• สื่อสารให้คู่ค้าเข้าใจถึงระเบียบและกระบวนการในการคัดเลือกและประเมินผลการ    

   ดำาเนินงาน

• พัฒนาข้อกำาหนดการตรวจประเมินคู่ค้าตามนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและ    

   แนวปฏิบัติสำาหรับคู่ค้าธุรกิจของบริษัท 

• ส่งเสริมให้คู่ธุรกิจตระหนักในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และ    

   บริการ

• พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาตรฐานและปรับปรุงอย่างสมำ่าเสมอตามความ    

   ต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค

• จัดทำาระบบประกันคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบต้นทางจนถึงจุดขาย 

• กระจายผลติภณัฑ์ไปยงัช่องทางการจัดจำาหน่ายท่ัวประเทศ เพือ่ให้บรกิารได้อย่างท่ัวถงึ 

• ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และตรงเวลา

• สื่อสารให้ลูกค้าและผู้บริโภคเข้าใจเกี่ยวกับหลักโภชนาการ การใช้ผลิตภัณฑ์และ    

   บริการผ่านฉลากผลิตภัณฑ์ 

• ควบคุมและรักษาความลับของลูกค้าเสมือนเป็นความลับของบริษัท

• Intranet และวารสารภายใน 

• สำารวจความคิดเห็นพนักงาน

• ผู้บริหารพบพนักงาน และการพูดคุย 

   รับฟังความคิดเห็น 

• การประชุมนำาเสนอผลงาน/นวัตกรรม

• กิจกรรมจิตอาสา

• ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

• เวทีรับฟังความคิดเห็น

• สานเสวนาและเข้าพื้นที่เยี่ยมเยียนอย่าง

   สมำ่าเสมอ 

• เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียน

• จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

• ประชุมรายไตรมาส

• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี

• เยี่ยมชมกิจการ

• สำานักเลขานุการบริษัท

• สำานักลงทุนสัมพันธ์

• สื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น 

   เว็บไซต์

• ประชุมร่วมกับคู่ค้าธุรกิจ

• เยี่ยมเยียนคู่ค้า พร้อมรับฟังความคิดเห็น 

   หรือข้อร้องเรียน

• ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 

• ตรวจประเมิน ให้คำาปรึกษา และบริการ

   วิชาการ

• โครงการสร้างเสริมศักยภาพ

• สำารวจความคิดเห็นลูกค้า

• ออกเยี่ยมลูกค้า

• จัดทำาเว็บไซต์และวารสารเพื่อผู้บริโภค

• พบปะและประชุม 

• ศูนย์รับข้อร้องเรียนลูกค้า

• ศูนย์ผู้บริโภค 

ชุมชนและสังคม 

คู่ค้าธุรกิจ  

ผู้มีส่วนได้เสีย*
รูปแบบหรือช่องทาง

ในการสร้างการมีส่วนร่วม
ตัวอย่างของประเด็น ตัวอย่างการตอบสนองของบริษัท

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ลูกค้าและผู้บริโภค 
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• ร่วมมือและสนับสนุนการริเริ่มและพัฒนา 

   โครงการและกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์

• การร่วมสนับสนุนนโยบายสาธารณะ

• ประชุม พบปะพูดคุย

• รับการตรวจเยี่ยมกิจการ

• จดหมายถึงเจ้าหนี้

• การประชุมร่วมกับเจ้าหนี้

• การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

• การประชุมร่วมกับองค์กรกลาง อาทิ  

   สภาอุตสาหกรรม

• รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อและเวทีสาธารณะ

• ดำาเนินกิจกรรมการสื่อสารกับสื่อมวลชน

   ผ่านเครื่องมือสื่อสารในทุกรูปแบบ 

• นำาคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการของบริษัท

• สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

   สื่อมวลชน

• การให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารกับสื่อมวลชน

• รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านสื่อ

   ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ รวมถึงการประชุมเพื่อ 

   ดำาเนินงานร่วมกัน

• สนับสนุนการทำางานเป็นเครือข่าย 

• การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

   ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

• การเป็นตัวอย่างแก่ภาคธุรกิจในการ

   แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

   และสิ่งแวดล้อม 

• การใช้ศักยภาพของเครือฯ ในการสร้าง 

   คุณค่าร่วมกับสังคม

• ทิศทางธุรกิจและการปรับตัว

• การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเป็นไป

   ตามกฎหมาย

• การดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สุจริต 

   และมีจริยธรรม

• การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง 

   ตรงประเด็น และทันต่อเหตุการณ์

• สิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน

• การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี

   ประสิทธิภาพ

• การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการ

   ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

• การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้     

   อย่างเคร่งครัด

• การชำาระหนี้ตรงตามกำาหนด

• การบริหารจัดการความเสี่ยง

ภาครัฐ

องค์กรพัฒนาเอกชน 

คู่แข่งทางการค้า 

เจ้าหนี้ 

สื่อมวลชน  

หมายเหตุ : * ผู้มีส่วนได้เสียของเครือฯ คือองค์กรหรือกลุ่มบุคคลท่ีได้รับผลกระทบจากการดำาเนินธุรกิจ ครอบคลุมถึงกลุ่มท่ีอาจมีผลกระทบต่อเครือฯ ท้ังภายในและภายนอก 

ตามความเกี่ยวเนื่องในการดำาเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียยังขยายวงกว้างถึงกลุ่มบุคคล ซึ่งให้ความสนใจกับการดำาเนินธุรกิจของเครือฯ ด้วย

ผู้มีส่วนได้เสีย*
รูปแบบหรือช่องทาง

ในการสร้างการมีส่วนร่วม
ตัวอย่างของประเด็น ตัวอย่างการตอบสนองของบริษัท

• การเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ และความโปร่งใสด้านการกำากับดูแลกิจการ 

• รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โดยคำานึงถึงชื่อเสียงของ 

   บริษัท

• ปฏิบัติตามกฎกติกาเเละจริยธรรมของการเเข่งขันที่ดี

• จัดให้มีระบบการควบคุมดูเเลมิให้มีการดำาเนินการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลความลับ

   ทางการค้าของคู่เเข่งโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่เเข่ง

   ด้วยการกล่าวหาให้ร้ายโดยปราศจากความจริง

• ให้ความสำาคญักบัการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีถกูต้อง เป็นประโยชน์บนพืน้ฐานข้อเท็จจรงิ  

   และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างเป็นทางการ 

• ปฏิบัติต่อสื่อมวลชนด้วยความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่อง

• รับฟังข้อชี้แนะจากองค์กรพัฒนาเอกชนและนำามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการกำาหนด    

   แนวทางการดำาเนินงานเพื่อความยั่งยืน 

• การประสานงานในพื้นที่เพื่อดำาเนินการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องร่วมกัน

• ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

• สนับสนุนการตรวจประเมินเบื้องต้นของภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการ    

   พัฒนาความยั่งยืน 

• ติดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและนำามาบังคับใช้ในการดำาเนินงาน ตลอดจนสนับสนุนให้    

   ความร่วมมืออันเป็นประโยชน์ต่อประเทศ
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ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรรมการอิสระ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) 

กรรมการอิสระ คณะกรรมการด้านบรรษัทภิบาลเครือเจริญโภคภัณฑ์

“ธุรกิจใหญ่มีความพร้อมมากกว่าองค์กรขนาดเล็กท่ีจะดำาเนินการตามแนวทางพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน เป็นเรื่องที่ต้องขับเคลื่อนทั้งองค์กร จากกระบวนการต่าง ๆ อย่างได้ผล หมายถึงว่า 

ผูน้ำาองค์กรต้องมีบทบาทสำาคญัในการกำาหนดแนวทางการทำางาน และวางระบบให้บคุลากร

ในองค์กรมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง เม่ือผลประโยชน์เกิดข้ึนต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างชัดเจน  

ทั้งผลประโยชน์ทางการเงิน ผลต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สังคมก็จะยอมรับบทบาท

ความเป็นผู้นำาขององค์กรขนาดใหญ่น้ัน ๆ ในขณะเดียวกัน บริษัทขนาดกลาง/เล็กท่ีกำาลัง

มองหาต้นแบบของการทำางานในแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืน ก็สามารถเรียนรู้และประยุกต์

แนวทางไปใช้กับองค์กรของตัวเอง ตามความเหมาะสมของทรัพยากรและความพร้อมของ

องค์กร ดงัน้ัน การท่ีธรุกจิขนาดใหญ่จัดทำารายงานความยัง่ยนืท่ีครบถ้วน แนวทางการดำาเนินงาน 

ที่ชัดเจนออกไปสู่สังคมภายนอกจนเป็นที่ยอมรับ ก็จะเสริมบทบาทความเป็นผู้นำามากขึ้น”

“องค์กรธุรกิจสามารถช่วยสนับสนุนได้ในระดับจุลภาค (Micro) คือ มุ่งเน้นการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนตามเป้าหมายท่ีเหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจของตนเอง แต่สามารถเช่ือมโยงผลการ

สนับสนุนเป้าหมายต่าง ๆ ระดับมหภาคได้ ซึ่งมีทั้งผลโดยตรงและโดยอ้อม กล่าวคือ การทำา 

Mapping ไว้ว่าผลงานของเราไปสนับสนุนเป้าหมาย 17 ด้าน ในด้านใดบ้าง กรณีของ 

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ท่ีมีธุรกิจหลากหลาย ท้ังเกษตร อาหาร ค้าปลีก และโทรคมนาคม  

หากรวมผลการดำาเนินงานของบริษัทต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ผลท่ีได้จะช่วยสนับสนุนเป้าหมาย 

ทั้ง 17 ด้านได้เกือบครบทุกเรื่อง”

จากความคาดหวังที่เพิ่มมากขึ้น 

ของผู้มีส่วนได้เสียต่อกลุ่มธุรกิจ

ขนาดใหญ่ ท่านมีความคิดเห็น

อย่างไรต่อทิศทางการแสดง

บทบาทความเป็นผู้นำาทางด้าน

ความยั่งยืนขององค์กรเอกชน

ในฐานะบริษัทที่ดำาเนินธุรกิจ

ที่หลากหลาย เครือเจริญ-

โภคภัณฑ์ควรมีส่วนร่วมใน 

การขับเคลื่อนเป้าหมายการ

พัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable 

Development Goals: 

SDGs) อย่างไร 

ความคิดเห็นจากตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสีย

G4-27

ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนสอดคล้องกับหลักพุทธศ�สน�

ที่คนไทยเชื่อถือ ได้แก่ ก�รทำ�คว�มดี ก�รไม่เบียดเบียน

ธรรมช�ติ ก�รดูแลสิ่งแวดล้อม ก�รเอื้อเฟื้อและให้ท�น 

ก�รช่วยเหลือสังคม เป็นต้น

ภาคธุรกิจควรผลักดัน

ให้ห่วงโซ่คุณค่า (Value 

Chain) มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างไร

“การบริหารจัดการ Value Chain อย่างได้ผล เป็นส่วนสำาคัญในการช่วยส่งเสริมการพัฒนา 

อย่างยั่งยืน เพราะเป็นการดำาเนินงานตลอดกระบวนการ ตั้งแต่ต้นนำ้าถึงปลายนำ้า ซึ่งหมาย

ถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียจำานวนมาก ท้ังคู่ค้า ลูกค้า และพนักงานในองค์กร ธุรกิจ 

ขนาดใหญ่ท่ีมีความเข้าใจและดำาเนินการตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนือยูแ่ล้ว ควรใช้อำานาจ

ต่อรองของตนเองในการกระตุ้นและช่วยเหลือ Suppliers ท่ีเป็นองค์กรเล็กกว่าปรับปรุงไปใน

แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น ประกาศใช้นโยบายจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

(Green Procurement) ขณะเดียวกันก็ให้ความช่วยเหลือในการปรับตัว เปลี่ยนวิธีบริหารของ 

คู่ค้าเหล่าน้ัน เป็นการช่วยเหลือสังคมไปในตัว ขณะเดียวกันตัวธุรกิจน้ันเองก็มีความม่ันคงใน 

การมีวัตถุดิบสำาหรับใช้ในกระบวนการผลิต ช่วยในด้านของการส่งต่อคุณค่าสู่ผู้บริโภค ย่อม

เป็นการช่วยเหลือสังคมโดยตรง และทำาให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นที่จะสนับสนุนธุรกิจนั้นต่อไป”

ปีเตอร์ แบ็คเกอร์ 

ประธานคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก (WBCSD)

“ประเด็นสำาคัญท่ีสุดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในตลาดเกิดใหม่ คือการมีส่วนร่วม 

ของทุกคน ระบบเศรษฐกจิโลกในปัจจุบนัอยูใ่นช่วงของความแตกแยกมานานจนเกนิไป  

หลายประเทศถูกละเลยและทอดท้ิงจากกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ อันเน่ือง 

มาจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก”

“สถานการณ์ในปัจจุบันทำาให้องค์กรธุรกิจไม่สามารถดำาเนินธุรกิจในแบบเดิมได ้

อีกต่อไป การให้ความสำาคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงถือเป็นปัจจัยท่ีต้องคำานึง

ถึงเป็นอันดับแรกในการดำาเนินธุรกิจ ซึ่งท่ัวโลกไม่เคยให้ความสำาคัญมากเท่าครั้งน้ี 

มาก่อน วทิยาศาสตร์ยงัได้พสูิจน์ให้เห็นชัดอกีว่า การพฒันาอย่างยัง่ยนื คอืเส้นทางท่ี

องค์กรธรุกจิต้องเลอืกเดนิ เป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนืขององค์การสหประชาชาติ 

(SDGs) และข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ช่วยทำาให้เส้นทางสู่การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยธุรกิจที่เล็งเห็นโอกาสเหล่านี้ก่อนก็ได้เดินนำาหน้าผู้อื่น

ไปแล้ว ล่าสุดมีการเปิดเผยจากกรายงาน Better World, Better Business โดยคณะ

กรรมาธกิารธรุกจิด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนื (Business & Sustainable Development 

Commission – BSDC) ว่า การตอบสนองโอกาสทางธรุกจิในกว่า 60 เรือ่งท่ีครอบคลมุ

ปัจจัยหลักทางเศรษฐกิจ 4 ปัจจัย (เมือง พลังงาน อาหาร และที่ดิน รวมถึงสุขภาพ

และสุขภาวะที่ดี) อาจสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ถึง 12 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 

สร้างงานกว่า 380 ล้านตำาแหน่ง โดยเฉพาะในประเทศท่ีกำาลงัพฒันา โดยผูท่ี้นำาแนวคดิ 

การพฒันาอย่างยัง่ยนืมาใช้ได้ก่อนจะกลายเป็นผูท่ี้คว้าโอกาสเหล่าน้ีไป และจะกลายเป็น

ธุรกิจที่ประสบความสำาเร็จที่สุดทั้งในปัจจุบันและอนาคต”

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ในตลาดเกิดใหม่

อนาคตแห่งการเป็นผู้นำาด้านความ

ยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ

ผู้ที่นำ�แนวคิดก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน

ม�ใช้ได้ก่อนจะกล�ยเป็นผู้ที่คว้�โอก�ส

เหล่�นี้ไป และจะกล�ยเป็นธุรกิจที่ประสบ

คว�มสำ�เร็จที่สุดทั้งในปัจจุบันและอน�คต

แนวปฏิบัติอันนำาไปสู่

การบรรลุเป้าหมาย 

การพัฒนาที่ยั่งยืนของ

องค์การสหประชาชาติ 

(SDGs)

“คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก (WBCSD) ส่งเสริมให้องค์กรมุ่งเน้น

พัฒนาธุรกิจท่ีสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนได้อย่างน้อย 1 เป้าหมาย  

การเลือกวิธีปฏิบัติแบบองค์รวมจะทำาให้องค์กรได้ผลลัพธ์ในมุมกว้างและครอบคลุม

กว่าเมื่อเทียบกับวิธีปฏิบัติเพียงวิธีเดียวในแต่ละครั้ง”
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ลูซี่ บรูซโซเน่ 

ผู้จัดการโครงการ

สถาบันผู้นำาเพื่อความยั่งยืนแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ 

นายกสมาคมผู้ปกครองสมาคมออทิซึม (ไทย)

“การตรวจสอบย้อนกลับเป็นกุญแจสำาคัญท่ีทำาให้ธุรกิจสามารถพัฒนาท้ังห่วงโซ ่

คุณค่าได้ การติดตามการดำาเนินงานในห่วงโซ่คุณค่าเป็นส่ิงท่ีท้าทายซึ่งธุรกิจจะต้อง

เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้เข้าใจนัยและโอกาส รวมถึงใช้การเรียนรู้

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะเกิดผลดีต่อทั้งห่วงโซ่และอุตสาหกรรมต่าง ๆ กลุ่มธุรกิจ

ต่าง ๆ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์มีโอกาสแบ่งปันแนวปฏิบัติภายในห่วงโซ่ของตนเอง 

ในเชิงลึกเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและรับมือกับปัญหา ท้ังเรื่องการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ได้แก่ ทรัพยากรนำ้า 

พลังงาน ซึ่งส่งผลอย่างมีนัยสำาคัญต่อทั้งห่วงโซ่แห่งคุณค่า เครือฯ ควรพิจารณาว่า

จะร่วมดแูลและสนับสนุนชุมชนได้อย่างไร จะประยกุต์ใช้หลกัเศรษฐกจิแบบหมุนเวยีน 

(Circular Economy) เพือ่ลดการใช้ทรพัยากรธรรมชาตลิงได้หรอืไม่ จุดประสงค์ท่ีสำาคัญ 

คือ การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Values) และแสวงหาโอกาสที่อยู่รอบตัว

รวมถึงโอกาสทางธุรกิจในภาพใหญ่เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายในท้ายที่สุด”

ผมคาดหวังว่าองค์กรธุรกิจในบ้านเรา จะคำานึงถึงโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง

ยั่งยืนของกลุ่มเปราะบางทางสังคม ให้สามารถดำารงชีวิตในสังคมอย่างอิสระ มีศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์ และมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจโดยร่วมกับองค์กรประชาสังคมใน

การพัฒนาต้นแบบแห่งการพัฒนาและขยายไปสู่ภาคสังคม ภาคธุรกิจน่าจะมีการทำางาน

อย่างใกล้ชิดกับภาคประชาสังคม เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพให้เด็กพิเศษเหล่าน้ี สามารถ

พึ่งพาตัวเองให้ได้ในระยะยาว

ภาคธุรกิจควรผลักดันให้ห่วงโซ่คุณค่า

(Value Chain) มีส่วนร่วมในการพัฒนา

อย่างยั่งยืนอย่างไร

ภาคธุรกิจควรผลักดัน การดำาเนินโครงการ

เพื่อสังคมอย่างไร

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ของตลาดเกิดใหม่ 

“หลาย ๆ  ฝ่ายต่างถกเถียงกันว่าทำาอย่างไรให้ตลาดเกิดใหม่พัฒนาโดยไม่เพิ่มการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มความเหลื่อมลำ้าทางสังคมท่ีผ่านมา ค่าแรงตำ่าดึงดูด

ให้ผู้ประกอบการย้ายฐานการผลิตมายังตลาดเกิดใหม่ซึ่งเป็นประเทศท่ีกำาลังพัฒนา 

ขณะท่ีการเปลีย่นแปลงท่ีเกดิข้ึนอย่างรวดเร็วกท็ำาให้หลายประเทศเกดิความเหลือ่มลำา้ 

ที่เพิ่มขึ้นทั้งด้านการศึกษาและทักษะแรงงาน ธุรกิจจึงต้องเปลี่ยนแปลงโดยคำานึงถึง

ความเท่าเทียมกนัเพือ่ก้าวสูอ่นาคตท่ียัง่ยนื ภาคธรุกจิมีบทบาทท่ีจะต้องไม่เพิม่ปัญหา

ความเหลือ่มลำา้ทางสังคม พฒันาสินค้าและบรกิารและทำางานอย่างใกล้ชิดกบัแรงงาน 

พร้อมท้ังสร้างคณุค่าร่วมให้ครอบคลมุทุกฝ่ายภายในห่วงโซ่คณุค่า เปิดโอกาสให้ชุมชน 

พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในธุรกิจ เอื้อให้ผู้มีส่วนได้เสีย 

เข้าถึงทรัพยากรเพื่อให้เกิดการเติบโตท่ีช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ

สังคม สร้างโอกาสท่ีจะเติบโตแบบก้าวกระโดดโดยใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  

สู่การใช้พลังงานท่ีสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งข้ึน รวมท้ังสามารถมี 

นำา้ใช้ได้อย่างพอเพยีง (เน่ืองจากเม่ือธรุกจิเตบิโตข้ึนจะต้องใช้นำา้และพลงังานมากข้ึน) 

ดังน้ัน ตลาดเกิดใหม่เหล่าน้ีจึงต้องเติบโตโดยส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม 

ให้น้อยท่ีสุด สิ่งสำาคัญคือต้องมีการกำากับดูแลท่ีดีและมีการวางแผนและการจัดการ

ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ”

ก�รติดต�มก�รดำ�เนินง�นในห่วงโซ่คุณค่� 

เป็นสิ่งที่ท้�ท�ยซึ่งธุรกิจจะต้องเพิ่มก�รม ี

ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้เข้�ใจนัย 

และโอก�ส รวมถึงใช้ก�รเรียนรู้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด อันจะเกิดผลดีต่อทั้งห่วงโซ ่

และอุตส�หกรรมต่�ง ๆ

นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ในส่วนท่ีเกี่ยวกับหลักการด้านสิทธิมนุษยชนน้ัน เครือเจริญโภคภัณฑ์อาจกำาหนดให้

บริษัทในเครือฯ มีการนำาแนวทางในหลักการช้ีแนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ

สหประชาชาติ เช่น ในเรื่องการตรวจสอบผลกระทบหรือประเมินความเส่ียงด้านสิทธิ

มนุษยชนของการประกอบธุรกิจในขั้นตอนต่าง ๆ (Human Rights Due Diligence) หรือ 

ในเรื่องการเข้าถึงการเยียวยา ไปปรับใช้กับธุรกิจประเภทต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  

ท้ังน้ี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยินดีท่ีจะสนับสนุนและให้คำาแนะนำาแก่ 

ภาคธรุกจิเกีย่วกบัแนวทางปฏบิตัติามหลกัการช้ีแนะฯ เพือ่ให้เกดิการเคารพสิทธมินุษยชน

ในการประกอบธุรกิจอย่างแท้จริง

ภาคธุรกิจควรผลักดันให้ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  

มีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างไร

ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์ุ                                                                              

ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ 

 

สำาหรับพวกเรา เวลาพูดเรื่องความยั่งยืนจะหมายถึงการที่เราต้อง ‘พึ่งตัวเองได้’ เพราะ

ปัญหาของพวกเราคอื เม่ือเราพึง่ตวัเองไม่ได้กต้็องไปพึง่พาคนอ่ืน กเ็ป็นภาระ ความยัง่ยนื

ก็ไม่มี ทีนี้การจะพึ่งตัวเองได้ สิ่งสำาคัญเลยต้องปลูกฝังปรัชญาความเชื่อในสังคมเสียใหม่ 

เพราะเราโตมากับสังคมท่ีเช่ือว่าคนตาบอดทำาอะไรไม่ได้ ขณะท่ีทางตะวันตก เขาบอกว่า

พิการไม่ใช่เรื่องสำาคัญ ส่ิงสำาคัญมีสองเรื่องคือ เขาให้โอกาสเราพัฒนาเหมือนกับคนอื่น

หรือเปล่า สองสภาพแวดล้อมของสังคมเป็นอุปสรรคต่อเราหรือเปล่า ดังนั้น จึงเป็นเรื่อง

น่ายินดีอย่างยิ่งสำาหรับคนพิการ ที่ภาคเอกชนอย่าง เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้ความสำาคัญ

กับการสร้างอาชีพให้แก่คนพิการ ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ที่จะนำาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภาคธุรกิจควรผลักดัน 

การดำาเนินโครงการเพื่อสังคมอย่างไร
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การเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกองค์กรระดับสากลและระดับประเทศร่วมก่อตั้งเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย

เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เข้�ร่วมเป็นภ�คีสม�ชิกองค์กรในระดับส�กลเพื่อร่วมขับเคลื่อนเป้�หม�ยก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน และส่งเสริม

ก�รบริห�รจัดก�รประเด็นสำ�คัญด้�นคว�มยั่งยืนของเครือฯ ดังตัวอย่�งต่อไปนี้

ในปี 2559 เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เข้าร่วมเป็นภาคีในข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) โดยมีเจตนารมณ ์

ในการมีส่วนร่วมปฏบิตัติามหลกัสากล 10 ประการครอบคลมุประเดน็หลกั 4 ด้าน ได้แก่ สทิธมินุษยชน แรงงาน สิง่แวดล้อม และการต้าน

ทุจรติ และยงัเป็น 1 ใน 15 องค์กรสมาชิกผูร่้วมก่อตัง้เครอืข่ายโกลบอลคอมแพก็ประเทศไทย (Global Compact Network Thailand: GCNT) 

โดยมีนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำากัด ดำารงตำาแหน่งประธานคณะกรรมการเครือข่ายฯ

ภาระกจิของโกลบอลคอมแพก็ประเทศไทยประกอบด้วย การสนับสนุนให้ภาคเอกชนดำาเนินธรุกจิด้วยความรบัผดิชอบ สอดคล้องตามหลกั

สากล 10 ประการของ UN Global Compact และผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทัง้ 17 ประการ เน้นการสร้างภาคีความร่วมมือและ

การพฒันานวตักรรม และส่งเสริมภาคเอกชนในประเทศไทยให้ดำาเนินธรุกจิโดยคำานึงถงึหลกัสทิธมินุษยชนสากลเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื 

ทั้งนี้ เครือข่ายฯ จะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมหลักการต่าง ๆ ข้างต้น ใน 5 ด้าน ได้แก่ การสร้างความตระหนักรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 

การประชุม สัมมนา การมีส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนได้เสยี การเสรมิสร้างสมรรถนะของผูป้ระกอบการไทย การจัดทำาแหล่งข้อมูลเป็นภาษาไทย  

และในช่วงท่ีผ่านมา นอกจากการจัดทำาวารสาร “UNITE” เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารในเรื่องท่ีสำาคัญเกี่ยวกับ UN Global Compact   

เครือข่ายฯ ยังได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ แก่สมาชิกเครือข่ายฯ และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ อาทิ 

การจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ก้าวสู่โกลบอลคอมแพ็ก

ประเทศไทย...เพือ่เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนื” เพือ่ระดมพลัง

ขับเคลือ่นภาคธรุกจิของไทยเพือ่การบรรลเุป้าหมายการพฒันา

ท่ียัง่ยนืท้ัง 17 ข้อ ผ่านการระดมสมองกบัผูแ้ทนจากทุกภาคส่วน

ที่เกี่ยวข้อง พร้อมเชิญชวนให้ภาคธุรกิจเอกชนของไทยมาร่วม

เป็นสมาชิกเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทยเพื่อสร้าง

ความเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประชุมร่วมกับ นางเฮเลน คลาร์ก (Ms. Helen Clark) ผู้บริหาร

สูงสุด สำานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) 

เกีย่วกบับทบาทของภาคธรุกจิไทยต่อการผลกัดนัเป้าหมายการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ 17 ประการ

ร่วมลงนามปฏิญญาความร่วมมือระดับชาติเพื่อการขับเคลื่อน

หลกัการช้ีแนะว่าด้วย ธรุกจิกบัสทิธมินุษยชนของสหประชาชาติ 

(UNGPs) ในประเทศไทย 

United Nations Global Compact 

Caring for Climate

World Business Council For Sustainable Development (WBCSD)

Food Reform for Sustainability and Health (FReSH)

Seafood Task Force

One Health (United Nations efforts to combat 

antimicrobial resistance)

United Nations Development Program (UNDP)

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Harvard University

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

Heart (Living Right) Health (Living Well) Home (Living Together)
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ในปี 2559 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำากัด เข้าเป็นสมาชิก 

The UN Global Compact อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการประกาศ

เจตนารมณ์ของบริษัทในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

ทำาให้ผู้มีส่วนได้เสียเช่ือม่ันว่าบริษัทจะดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส 

ตามข้อกำาหนดของ UN Global Compact ในประเด็นหลัก 4 เรื่อง 

ได้แก่ สิทธมินุษยชน (Human Rights) แรงงาน (Labour) ส่ิงแวดล้อม 

(Environment) และการต้านทุจริต (Anti-Corruption)

นอกจากน้ัน เครือฯ ยังได้เข้าร่วมเครือข่ายกับ 200 บริษัทระดับ

โลกที่มีอุดมการณ์ “คิดไปข้างหน้า” (Forward Thinking Company)  

โดยได้เข้าเป็นสมาชิกใหม่ล่าสุดของสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนา 

อย่างยั่งยืน (WBCSD) โดยเครือฯ มีความมุ่งม่ันในการทำางาน 

ร่วมกับ WBCSD และเรยีนรูค้วบคูไ่ปด้วยกันกับภาคสีมาชกิทัว่โลก

เพื่อสร้างอนาคตของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

•

•

•
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มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน

เพราะเราเชื่อว่า สงัคมใดอยูดี่มีสขุ สงัคมน้ันจะเป่ียมด้วย

พลังเเห่งความคิดสร้างสรรค์เเละพลังร่วมที่จะอนุรักษ์

วฒันธรรมเเละภูมิปัญญาท้องถ่ิน รวมไปถงึการปกป้อง

ทรัพยากรธรรมชาติเเละส่ิงเเวดล้อม “ความอยู่ดีมีสุข” 

ยังบอกถึงความมั่นคงทางอาชีพเเละรายได้ ความสมดุล

ในชีวิตเเละการทำางาน การมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์

เเข็งเเรง การมีความรู้คู่คุณธรรม เเละการดำารงอยู่ภายใต้

สภาพเเวดล้อมที่ดี

เครือเจริญโภคภัณฑ์ จึงให้ความสำาคัญกับการพัฒนา 

เเบบองค์รวมท่ีมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพชีวิตท่ีดี  

การพัฒนาเศรษฐกิจควบคูไ่ปกบัการคำานงึถึงประเด็นทาง

สังคมเเละส่ิงเเวดล้อม การประสานความร่วมมือกับองค์กร 

ภาคีเครือข่าย ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ของชมุชนเเละสงัคมเกีย่วขอ้ง เพื่อร่วมสร้างเสริมความ

ตระหนักรู ้สูก่ารปรบัเปลีย่นวิธคิีดเเละพฤตกิรรม ให้เกดิ

เป็นคุณค่าใหม่ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
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คุณค่าทางสังคม

SOCIAL IMPACT

เพราะธุรกิจรายย่อยในชุมชน ถือเป็นรากฐานสำาคัญของเศรษฐกิจเเละ

สังคมของประเทศ เเม็คโครตระหนักดีถึงความสำาคัญในการพัฒนาธุรกิจ

ชุมชนให้มีความเเข็งเเกร่ง เเละสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  

เราจึงมุ่งมั่นสนับสนุน พัฒนา เเละส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการบริหาร

จัดการธุรกิจ แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นรายย่อยทั่วประเทศ 

ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น “เเม็คโครมิตรเเท้โชห่วย” โครงการสนับสนุน 

ร้านอาหารรายย่อย รวมทั้งโครงการยกระดับผลิตผลทางการเกษตร  

เเละเป็นช่องทางในการจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรท้องถิ่น

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

บริษัท สยามเเม็คโคร จำากัด (มหาชน)

จากสถิติของสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ ช้ีให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีประชากรท่ีประสบกับภาวะความ

ยากจนอยู่กว่าร้อยละ 20 ของประชากรท้ังหมด โดยผู้ท่ีทำางานในภาค

การเกษตรมีโอกาสประสบกับภาวะยากจนสูงกว่าผู้ท่ีทำางานนอกภาค

เกษตรเกือบ 2 เท่า อันเนื่องมาจากปัญหาด้านที่ดินทำากิน โดยเกษตรกร

จำานวนมากต้องเช่าท่ีดินทำากินเพราะไม่มีเป็นของตนเอง ด้านการเข้าถึง

ทรัพยากรการผลิตท่ีมีอยู่จำากัด ด้านต้นทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน ด้านความรู้

และเทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิต รวมถึงด้านการตลาด เป็นต้น

 

ขณะเดียวกัน แรงงานภาคการเกษตรของไทยมีแนวโน้มลดลงอย่าง 

ต่อเน่ือง โดยแรงงานวัยกลางคนมีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ขณะท่ี

แรงงานรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคเกษตรน้อยลง ซึ่งอาจส่งผลทำาให้ประสิทธิภาพ

การผลติในอนาคตลดลง เน่ืองจากปัญหาด้านสขุภาพ และข้อจำากดัในการ

เรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ของแรงงานส่วนใหญ่ในปัจจุบัน 

 

จากข้อมูลสถิติประชากรยังสะท้อนว่าประเทศไทยกำาลังเข้าสู่สังคม 

ผู้สูงอายุ ซึ่งประเมินว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ราวปี 2567  

ซ่ึงจะส่งผลให้ประชากรในวัยทำางานมีภาระท่ีจะต้องดูแลผู้สูงอายุท่ีมี

จำานวนเพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใน 

กลุ่มเปราะบาง ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ยังมีช่องว่าง 

อยู่มาก

 

ท้ังหมดข้างต้นจึงถือเป็นความท้าทายทางสังคมท่ีต้องอาศัยความร่วมมือ

ร่วมใจของทุกภาคส่วนในการสร้างผลกระทบเชิงบวก เพื่อให้สามารถ

พัฒนาและก้าวไปพร้อมกันได้อย่างมั่นคงเข้มแข็ง
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เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักดีว่าเศรษฐกิจและสังคมมีบทบาทสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ เราจึงให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในการ

จัดการประเด็นทางสังคม และสร้างคุณค่าร่วมผ่านการส่งเสริมอาชีพและรายได้ เเก่เกษตรกร ยุวเกษตรกร เเละผู้ประกอบการรายย่อย 

เพื่อให้สามารถพออยู่ พอกิน พอใช้ เเละพึ่งพาตนเองได้ในท่ีสุด ตลอดจนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเเก่กลุ่มเปราะบาง เพื่อให้สามารถ

ดำารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป ภายใต้กรอบการบริหารจัดการ 3 ส

ผลการดำาเนินงาน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งม่ันสร้างสรรค์การดำาเนินการเพื่อพัฒนา เเละเสริมทัพความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร รวมถึงสร้างคุณค่าร่วม 

ให้กับสังคมไทยตลอดระยะเวลาของการดำาเนินธุรกิจ เราเริ่มต้นก้าวสำาคัญด้วยโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรรายย่อย 

(Contract Farming) ในปี 2518 เเละพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนถึงโครงการนาแปลงใหญ่ข้าวประชารัฐ ในปี 2559 ปัจจุบันเราร่วมคิด 

ร่วมพัฒนากับเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย และกลุ่มเปราะบาง รวมกว่า 46,560 ราย 

แนวทางการบริหารจัดการ

เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย

รวมถึงกลุ่มเปราะบาง

ได้รับการส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต

100,000ราย

จำานวนคนที่ได้รับการ 

สนับสนุนในโครงการ

ผู้ประกอบการ

รายย่อยมากกว่า

18,900 ราย

2518 - 2543

2545 - 2553

2554 - 2559

2518 
• โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์

 แก่เกษตรกรรายย่อย (Contract   

 Farming)

2520 

• หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า

2521
• หมู่บ้านเกษตรกรรมกำาแพงเพชร

2531
• ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร

2536
• โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจาก 

 พระราชดำาริ

 

2543 

• โครงการส่งเสริมการปลูกชาอู่หลง

• เถ้าแก่เล็กธุรกิจ 5 ดาว

2545 
• โครงการครอบครัวอุปการะ

   เเละเด็กกำาพร้า

2547
• โครงการเกษตรผสมผสาน  

   7 อาชีพ 7 รายได้

2548
• หมู่บ้านเกษตรสันติราษฎร์

2550
• มิตรแท้โชห่วย

2551 
• ทำาโชห่วยให้รวยอย่างยั่งยืน

2552
• โครงการเรียนรู้เพื่อวิถีเกษตรกร    

 ที่ยั่งยืน

2553
• โครงการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ

 ณ หมู่บ้านสายใจไทย

2554
• กองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย

2555
• เถ้าเเก่เล็กตู้เย็นชุมชน

2556
• ศูนย์เรียนรู้การจัดการเกษตรสมัยใหม่ 

   “ข้าว ปลา ปาล์ม”

• โครงการส่งเสริมเพาะปลูกข้าวหอมมะลิ

• โครงการส่งเสริมเพาะปลูกข้าวญี่ปุ่น

• โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก

   ออทิสติกด้วย Autistic Application

2557 

• โครงการเกษตรกรพึ่งตนข้าวโพดยั่งยืน

2558 

• โครงการสร้างอาชีพให้บุคคล         

  ออทิสติก ณ ร้าน True Coffee

2559
• โครงการนาแปลงใหญ่ข้าวประชารัฐ

• โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพด

• เถ้าแก่เล็กตู้เย็นหมูสดชุมชน

เกษตรกรรายย่อยมากกว่า

26,800 ราย

กลุ่มเปราะบางมากกว่า

860 ราย

46,560
รวมกว่า

ราย

• การเข้าถึงเเหล่งเงินทุน

• การเเลกเปลี่ยนความรู้เเละ  

 ประสบการณ์

• การตลาดเเละการเข้าถึงลูกค้า

• การสร้างสรรค์คุณค่าสู่   

 นวัตกรรม

• การส่งเสริมองค์ความรู้ เเละทักษะ

• การฝึกอบรม 

• การให้คำาปรึกษา

• การถ่ายทอดเทคโนโลยี

• การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 เพื่อการเรียนรู้   

• สื่อสังคมออนไลน์

• สื่อการเรียนรู้   

• วารสาร

• การประชุม 

สร้างสรรค์คุณค่า ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สื่อสารขับเคลื่อน 

อย่างต่อเนื่อง

กรอบการบริหารจัดการ 3 ส

เป้าหมายปี

2563

เกษตรกรรายย่อย

ผู้ประกอบการรายย่อย

กลุ่มเปราะบาง

G4-SO1
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ใช้พื้นที่เกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

ลดความเสี่ยงจากการเกษตรชนิดเดียว

สามารถสร้างรายได้จากผลผลิตต่าง ๆ ประมาณไร่ละ 56,000 บาทต่อปี

ศูนย์เรียนรู้การจัดการการเกษตรสมัยใหม่ 

"ข้าว ปลา ปาล์ม" จ.กำาแพงเพชร

เกษตรแบบผสมผสานที่บูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่และแนวคิด

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ด้วยกัน

ดำาเนินงานร่วมกับภาครัฐและสถาบันการเงินเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในด้านต่าง ๆ ดังน้ี

หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า จ.ฉะเชิงเทรา

หมู่บ้านเกษตรกรรมกำาแพงเพชร จ.กำาแพงเพชร

ทำาให้เกิดความมั่นคงในอาชีพ มีรายได้ที่แน่นอน จากรายละน้อยกว่า 2,000 บาทต่อเดือน เป็น

รายละมากกวา่ 80,000 บาทตอ่เดือน ทำาให้คุณภาพชวีติดีขึน้ และยงัสบืทอดอาชพีเกษตรกรรม

สู่ลูกหลานได้อย่างยั่งยืน

โครงการ “เกษตรกรพ่ึงตน ข้าวโพดย่ังยืน”

ร่วมกับคู่ค้าธุรกิจ เกษตรกรเครือข่าย และภาครัฐ ในการพัฒนาศักยภาพ

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ใน 20 จังหวัด ให้เพาะปลูกอย่างถกูต้อง

ตามหลกัวิชาการ เพ่ือให้มีผลผลิตต่อไร่ท่ีเพ่ิมสงูขึน้ ต้นทุนการผลติต่อหน่วย 

ลดลง ผลผลติมคุีณภาพดี และเป็นมติรกับสิง่แวดล้อม บนพ้ืนฐานของการ

ตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งที่มา

“ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร” จ.เพชรบุรี 

หรือ Contract Farming มุ่งส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่เกษตรกร ภายใต้รูปแบบ

การดำาเนินโครงการใน 2 ประเภทหลัก ได้แก่ แบบประกันรายได้ และแบบประกันราคา  

ในลกัษณะ 3 ประสานระหว่างบริษัท เกษตรกร และสถาบันการเงนิ โดยเครือฯ สนับสนุน

ท้ังน้ีสญัญาเป็นท่ีเปิดเผยทุกฝ่าย และพัฒนาตามแนวทางสากลของ UNIDROIT ซึง่เป็น

หน่วยงานอิสระทางกฎหมายสากลอันดับ 1 ของโลกและเครือฯ เป็นผู้ประกอบการ 

รายแรกในประเทศไทยท่ีนำาร่องใช้แนวทางสากลน้ี โดย 98% ของเกษตรกรประสบ 

ความสำาเร็จจากการเข้าร่วมโครงการ

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์

แก่เกษตรกรรายย่อย 

ด้านเทคโนโลยีการผลิต 

ด้านองค์ความรู้โดยทีมนักวิชาการของบริษัท 

ด้านการตลาดโดยมีแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร

ด้านแหล่งเงินทุนโดยร่วมกับพันธมิตรสถาบันการเงิน 

จัดสรรที่ดินทำากินให้แก่เกษตรกร

อำานวยสินเชื่อเพื่อการลงทุนซ้ือท่ีดิน ปลูกสร้างท่ีอยู่อาศัย โรงเรือนเล้ียงสุกรและให้สินเชื่อ 

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน

ให้ความรู้ในด้านเทคนิควิชาการสมัยใหม่เกี่ยวกับการเกษตร

ให้ความช่วยเหลือในด้านการตลาด โดยเกษตรกรไม่ต้องเส่ียงกับภาวะความไม่แน่นอนของ

ราคาตลาด

ส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่น 

ในการสนับสนุนเกษตรกรไทย

ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ดำาเนินงาน

สาธิตธุรกิจเกษตร 7 กิจกรรม งานนวเกษตร และการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ

ขยายผล

2 3 4

5 6 7

1

1. การเลี้ยงไก่ไข่ในระบบโรงเรือนปิด จำานวน 2 เล้า รวม 14,400 ตัว ปัจจุบันรุ่นที่ 14

2. การเล้ียงเเพะนมพันธ์ุซาเเนล เพื่อนำานมเเพะมาเป็นอาหารเสริมให้นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ  

    ซึ่งอยู่ประจำาศูนย์ฝึกฯ ของมูลนิธิฯ ได้ดื่มเเทนนมวัว รวมทั้งนำาผลผลิตบางส่วนออกจำาหน่าย  

   เพื่อเป็นรายได้เสริมอีกด้วย โดยผลผลิตเฉล่ียต่อตัวได้นมวันละ 2.2 ลิตร หรือประมาณ 800 ลิตร

   ต่อปี ต่อรุ่น  

3. การเล้ียงปลา เช่น ปลานิล ปลาดุก เป็นการเล้ียงเเบบปล่อยธรรมชาติ ซ่ึงจะนำาไปบริโภคในศูนย์ฝึกฯ

4. การปลูกพืชหมุนเวียนท่ีหลีกเล่ียงการใช้สารเคมี โดยผลิตสารชีวภาพใช้เอง ซ่ึงนอกจาก 

   จะนำาผลผลิตมาประกอบอาหารในศูนย์ฝึกฯ แล้ว ยังจำาหน่ายให้กับชุมชนโดยรอบด้วย

5. การปลูกไม้ผลผสมผสานท่ีสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดปี เช่น เเก้วมังกร กระท้อน มะพร้าว มะม่วง เป็นต้น

6. การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เพื่อเป็นเเหล่งเรียนรู้การปลูกผักที่ไม่ใช้ดิน

7. การเพาะเห็ดในโรงเรือน
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เซเว่น อีเลฟเว่นส่งเสริมเอสเอ็มอีมาตลอด 30 ปี

โครงการ สร้างงานสร้างอาชีพ

ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย

ศูนย์ฝึกอาชีพ

คนพิการอาเซียน

ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ซึ่งดำาเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียด้วยหลักธรรมาภิบาล  

มายาวนานกว่า 30 ปี อีกบทบาทหนึ่งคือการได้ร่วมส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กหรือ SME 

ให้เติบโตจาก SME เล็ก ๆ จนเป็น SME ขนาดกลาง และเป็นบริษัทขนาดใหญ่ด้วยการเป็นช่องทางจำาหน่ายสินค้า SME ถึงมือ 

ผู้บริโภค ซึ่งหลายรายเติบโตแข็งแกร่งสามารถขยายตลาดออกไปยังตลาดอาเซียนและตลาดโลก ได้สร้างชื่อเสียงนำามาซึ่งความ 

ภาคภูมิใจให้กับคนไทยท้ังประเทศ โดยมีผู้ประกอบการ SME ได้ผลิตสินค้าดีมีคุณภาพมาตรฐานจนเป็นท่ีนิยมจากประชาชนมา 

อย่างต่อเนื่อง ส่งสินค้าตรงถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศ 

ทรู คอร์ปอเรช่ัน ได้ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนมูลนิธิ 

ออทิสติกไทยโดยเน้นในเรื่องการพัฒนาศักยภาพ และสร้าง

งานสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน ซ่ีงจะเป็นการสร้างความเชื่อม่ัน

ในศักยภาพอันโดดเด่นของบุคคลออทิสติก เสรมิคุณภาพชีวิต

ท่ีดีข้ึนให้สามารถดำาเนินชีวิตอสิระในสงัคมได้อยา่งสมศักด์ิศร ี

มีอาชีพและสรา้งรายไดข้องตนเอง โดยการสนับสนุนดงักลา่ว  

แบ่งเป็น 3 ด้านหลัก ๆ คือ

1. สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี: ทรู คอร์ปอเรช่ัน ได้พัฒนา  

แอปเรียนรู้และพัฒนาเด็กออทิสติก ปัจจุบันมี 3 ภาษา คือ ไทย 

จีน และอังกฤษ และมี “Kare App” แอปเรียนรู้  ฝกึให้อยูร่ว่มกบั

ผูอ้ื่นในสังคม และมี “Thaispecialcare.com” เวบ็ไซต์ศูนยก์ลาง

แลกเปลี่ยนความรู้สำาหรับเด็ก ผู้ปกครอง และผู้เชี่ยวชาญ

2. ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ: โดยให้การสนับสนุน 

True Autistic Thai Center ซ่ึงเป็นศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรม

เพื่อการทำางานครบวงจร และจัดตั้ง True LAB สถานท่ีวิจัย

และพัฒนานวัตกรรม แลกเปลี่ยนความรู้เป็นพัฒนาศักยภาพ

บุคคลออทิสติก และสนับสนุนอาชีพ เช่น การส่ังพมิพน์ามบัตร

ของพนักงานทรู และการช่วยเหลือการขายสินค้าท่ีผลิต 

โดยบุคคลออทิสติก เป็นต้น

3. จ้างงานบุคคลออทิสติก: เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน เช่น บาริสต้า 

ร้านทรูคอฟฟี่ (ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 120 คน) 

เครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมสนับสนุนการฝึกอาชีพ 

การสร้างงาน และการสร้างอาชีพคนพิการตามมาตรา 33 และมาตรา 

35 โดยดำาเนินการรว่มกบัมูลนิธสิากลเพื่อคนพกิาร กระทรวงการพฒันา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดตัวศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ

อาเซียนแห่งแรกของประเทศไทย ท่ีตำาบลเหมืองแก้ว อำาเภอแม่ริม 

จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมการเกษตร ฝึก

อาชีพ 6 หมวดวิชา สร้างอาชีพมั่นคงและรายได้ยั่งยืนให้กับคนพิการ 

8 จังหวัดในภาคเหนือ และผู้พิการในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเครือฯ 

เข้าร่วมสนับสนุนในการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงนวัตกรรมการเกษตร

ด้านต่าง ๆ ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดูแล

โครงการฝึกอาชีพคนพิการมาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับสินค้าท่ีผลิต 

โดยคนพิการให้มีคุณภาพและมีมูลค่าทางการตลาดให้สูงขึ้น

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทได้ ให้คำาปรึกษาในการดำาเนิน

ธุรกิจ การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ การทำาการตลาดและการขาย

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ตลอดจน 

การส่งเสริมและพัฒนาขบวนการผลิตของ SME ให้ได้มาตรฐาน

สากล ซึ่งเป็นการช่วยยกระดับแบรนด์สินค้าให้มีความน่าเชื่อถือ

และเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค เป็นแรงส่งให้ SME มีการเติบโต 

อยา่งยัง่ยนื ปัจจุบันมี SME ท่ีขายสนิคา้ผา่นรา้นเซเวน่ อเีลฟเว่นและ 

ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง กว่า 2,000 ราย และมีสินค้า SME รวมทั้งสิ้น

กว่า 25,000 รายการ

นอกจากน้ี ซีพี ออลล์ ได้ร่วมมือกับภาครัฐจัดโครงการส่งเสริม  

SME ได้แก่ เซเว่น อีเลฟเว่นเอสเอ็มอีไทยยั่งยืน เป็นโครงการ

ท่ี ซีพี ออลล์ ร่วมมือกับสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม (สสว.) และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) 

กระทรวงอุตสาหกรรม มอบรางวัลให้กับ SME ท่ีจำาหน่ายสินค้า 

ผา่นรา้นเซเว่น อีเลฟเว่นและทเวนตี้โฟร ์ช้อปป้ิง เพื่อเชิดชูสดุยอด  

SME ไทยท่ีมีศักยภาพโดดเด่นและสนับสนุนส่งเสริม SME ให้ 

เติบโตอย่างยั่งยืน ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ของประเทศ

ส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่น

ในการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย

ส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่น

ในการสนับสนุนกลุ่มเปราะบาง
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HEALTH & WELL-BEING
สุขภาพและสุขภาวะที่ดี

เรามองว่าความปลอดภัยอาหาร การตรวจสอบย้อนกลับ  

และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ มิใช่เพียงความท้าทายของบริษัท 

ผู้ผลิตอาหาร หากคือโอกาสในการสร้างสรรค์ทุกสิ่งที่ดีกว่า เราจึงใส่ใจ

ในทุกรายละเอียด และควบคุมคุณภาพในทุกจุด 

ของกระบวนการผลิต ทั้งยังลงทุนในงานวิจัยและพัฒนา 

เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพราะถือเป็นหน้าที ่

ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภคทุกคน

นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข 

ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจอาหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) 

กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร

อตุสาหกรรมอาหารกำาลงัเผชิญกบัความท้าทายท่ีเพิม่ข้ึนจากความคาดหวงัของ

ผูบ้รโิภค และระเบยีบข้อบังคบัในเวทีการคา้โลกท่ีเข้มงวดในเรื่องความปลอดภยั

อาหาร แหล่งท่ีมาของวัตถุดิบ การตรวจสอบย้อนกลับ และความต้องการ 

สารอาหาร ขณะท่ีห่วงโซก่ารผลติอาหารนับวนัยิง่ทวคีวามซบัซอ้น ซึง่ท้าทายตอ่

การบริหารจัดการคุณภาพและความปลอดภัย รวมถึงวิถีชีวิตและรูปแบบการบริโภค 

ของคนในสงัคมท่ีปรบัเปลีย่นอยา่งตอ่เนื่องอันเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงทาง

สังคมที่รวดเร็ว 

นอกจากนี้ สถิติขององค์การอนามัยโลกชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยกำาลังเผชิญกับ

ปัญหาโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั (Non-Communicable Diseases : NCDs) หลัก ๆ 3 โรค 

ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง และโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นผล 

มาจากพฤติกรรมการดำาเนินชีวิตและการบริโภคท่ีไม่เหมาะสม ขณะเดียวกัน 

รายงานจากสำานักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร 

พบว่าเด็กไทยช้ันอนุบาลถึงประถมศึกษากำาลังเผชิญกับภาวะทุพโภชนาการ 

(Malnutrition) โดยมีเดก็นักเรยีนช้ันอนุบาลถงึประถมศกึษามีภาวะโภชนาการขาด 

ท่ีส่งผลให้เด็กและเยาวชนร้อยละ 13 มีนำ้าหนักตำ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน และ 

ร้อยละ 12 มีส่วนสงูตำา่กว่าเกณฑ์มาตรฐาน ขณะท่ีมีภาวะโภชนาการเกนิท่ีส่งผล

ให้เด็กและเยาวชนเป็นโรคอ้วนหรือนำ้าหนักเกินจากเกณฑ์ร้อยละ 14 

จากสถานการณ์ข้างต้น ผู้ผลิตอาหารสมัยใหม่จึงต้องสามารถยกระดับบทบาท

ให้เป็นมากกว่าผู้ผลิต โดยให้ความสำาคัญกับการควบคุมคุณภาพและการตรวจ

สอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่คุณค่า ทุ่มเทในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

คุณภาพที่หลากหลาย สอดคล้องตามความต้องการและพฤติกรรมการบริโภคที่

ปรับเปลี่ยนไป อีกท้ังมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความรู้และภาวะโภชนการท่ีดี 

ให้แก่ผู้บริโภคและกลุ่มเปราะบาง
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บุคลากร (People): เครือฯ เชื่อว่าจุดเริ่มต้นของการผลิตอาหารให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค  

เริ่มต้นท่ีคุณภาพของ “พนักงาน” เราจึงได้สรรหาบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและมีความเป็นมืออาชีพ

เฉพาะด้าน ควบคู่ไปกับการฝึกอบรมทักษะและการพัฒนาความรู้ เพื่อให้ม่ันใจได้ว่า พนักงานของเราสามารถ

บริหารจัดการคุณภาพและความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ กระบวนการผลิต 

การบรรจุ การเก็บรักษา จนสินค้าส่งมอบถึงมือผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์ (Product): เครือฯ เชื่อว่า “นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์” มีส่วนเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของทุกชีวิต

เราจึงมุ่งม่ันวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรม 

ของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลง โดยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายท้ังด้านรูปแบบ รสชาติ  

และคุณค่าทางโภชนาการ ลดสารอาหารท่ีไม่มีประโยชน์และเพ่ิมสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ รวมถึง 

คดิคน้ผลิตภณัฑอ์าหารสำาหรบัผูบ้รโิภคในแตล่ะชว่งวัย และอาหารสำาหรบัผูป่้วยเฉพาะโรค เพื่อให้อาหาร

ของเรามีส่วนสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีให้แก่ผู้บริโภค

รากฐานท่ีม่ันคงของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมาจากประชากรท่ีมีคุณภาพ พร้อมด้วยสุขภาพและสุขภาวะท่ีดี  

เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงมุ่งม่ันท่ีจะมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยท่ีดีของผู้บริโภคและคนในสังคม ผ่านการบริหาร 

จดัการ 4Ps ประกอบด้วยบุคลากร (People) กระบวนการ (Process) ผลติภัณฑ์ (Product) และการส่งเสริมสขุภาพ (Promotion 

of Health)

กระบวนการ (Process): เครือฯ เชื่อว่า “กระบวนการผลิต” ที่ดี จำาเป็นต้องมีระบบเเละมาตรฐานรองรับ 

เราจึงพัฒนาและยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยอาหารตลอดกระบวนการผลิตด้วยระบบการ

วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ โดยห้องปฏิบัติการท่ี ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล  

ISO/IEC17025 ระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ระบบตรวจสอบย้อนกลับ มาตรฐานสากลที่ผ่าน

การรบัรองจากหน่วยงานอสิระ (3
rd
Party)  ตลอดจนมีกระบวนการตรวจประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญท้ังภายใน

และภายนอก (Internal and External Audit) อย่างสม่ำ�เสมอ

PROMOTION 

OF HEALTH : 

การส่งเสริมสุขภาพ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ เชื่อว่า “ข้อมูลผลิตภัณฑ์” ที่ชัดเจนและถูกต้องจะช่วยผู้บริโภคตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดี

ท่ีสุดได้อย่างดี เราจึงให้ความสำาคัญกับการสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการท่ีถูกต้อง ชัดเจน และเพียงพอ 

ต่อการนำาไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ ควบคู่ไปกับการดำาเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริม 

การบริโภคอาหารท่ีถูกสุขลักษณะและหลักโภชนาการ รวมถึงช่วยบรรเทาผลกระทบอันเกิดจากข้อจำากัด

ในการเข้าถึงอาหารแก่ผู้บริโภค ชุมชน และสังคม

PEOPLE : 

บุคลากร

PRODUCT :

ผลิตภัณฑ์

โรงงานอาหารได้รับการรับรองมาตรฐาน

100%

PROCESS :

กระบวนการ

ผลการดำาเนินงาน

ความพยายามของเครือเจริญโภคภัณฑ์ท่ีจะสร้างเสริมสุขภาพ 

และสุขภาวะท่ีดีท่ีสุดให้ผู้บริโภค ได้สะท้อนผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ท่ีมุ่งเน้นสุขโภชนาการเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคมาอย่าง

ต่อเนื่อง

ไข่โอเมก้า พลัส

ไข่ลวก

ข้าวกล้องเเกงส้ม

ปลาเเพนกาเซียสดอร์รี่

ราเมนโฮลวีต

ผัดขี้เมาอกไก่

ข้าวนำ้าพริก 

อกไก่

ข้าวกะเพรา

อกไก่นุ่ม

สเต๊กแฮม

รมควัน

อกไก่นุ่ม

พริกสด

ข้าวผสม

วิตามิน

ข้าวกล้อง

หอมมะลิใหม่

ข้าวไรซ์เบอร์รี่

ข้าวกล้องปลา

แพนกาเชียสดอร์รี่

ผัดพริกทรงเครื่อง

ข้าวอบธัญพืช

เเละไก่

ข้าวกล้องต้ม

ทรงเครื่อง

ซีพี  

เฟรชสลัดผัก 3 สี

อกไก่นุ่ม

พริกไทยดำา

มันหมูอนามัย

ไข่ต้มสมุนไพร

ไข่ตุ๋น คัพ

ไข่ขาวพาสเจอร์ไรซ์

ไข่ต้มยางมะตูม

น้ำาซุปไก่ใส

เต้าหู้ไข่ไก่

ผสมบร็อคโคลี่

เต้าหู้ไข่ไก่

ผสมแครอท

เต้าหู้ไข่ไก่

ผสมฟักทอง

ครั้งแรกในประเทศไทย!!! นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพแช่แข็ง CP BALANCE

2556

2557

2558

2559

ส่วนหนึ่ง       

ของความมุ่งมั่น

เพื่อสุขภาพ และ

สุขภาวะที่ดี

30
ร้อยละ

ของผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์

ท่ีมุ่งเน้นสุขโภชนาการ สุขภาพ 

และสุขภาวะท่ีดี

GMP

HACCP

ISO 9001 : 2008

BRC  

(เฉพาะโรงงานเเปรรูปส่งออก)

GENESIS GAP

(เฉพาะโรงงานแปรรูป

สัตว์ปีก)

100%

เป้าหมายปี

2563
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การสือ่สารข้อมูลผ่านฉลากผลติภณัฑ์ เป็นการส่ือสารโดยตรงกบัผูบ้รโิภค เพือ่สร้างความเข้าใจในตวัผลติภณัฑ์ท่ีสำาคญัท่ีสดุ เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ 

จึงใส่ใจกบัการช้ีแจงส่วนประกอบสำาคญัอธบิายวธิใีช้และการเกบ็รกัษา แจ้งข้อมูลคณุค่าทางโภชนาการ ตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกำาหนด 

บนฉลากผลิตภัณฑ์ของเราทุกรายการ เพื่อสร้างความมั่นใจ และเป็นทางเลือกที่ดีแก่ผู้บริโภคคนสำาคัญของเรา

มากไปกว่าน้ัน ยงัได้ดำาเนิน “โครงการตรวจสอบย้อนกลบัในเรือ่งอาหาร” ภายใต้ระบบ “iTrace” ซึง่ไม่เพยีงช่วยให้เครอืฯ สามารถตดิตามและ 

เรยีกคืนผลิตภณัฑ์อาหารได้อย่างถกูต้องและมีประสทิธภิาพในกรณีท่ีมีความจำาเป็น ผูบ้รโิภคเองกส็ามารถตรวจสอบข้อมูลผลติภณัฑ์ย้อนกลบั

จากโรงงานผลิตอาหาร ไปยงัฟาร์มและแหล่งท่ีมาของวตัถดุบิ ตลอดจนรบัทราบถงึมาตรฐานสากลท่ีผลติภณัฑ์น้ัน ๆ ได้รบัการรบัรอง รวมถงึ 

ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่าง ๆ ผ่านควิอาร์โค้ด (Quick Response Code: QR Code) บนบรรจุภณัฑ์อาหารด้วย โดยปัจจุบัน ผลติภณัฑ์อาหารของ 

เครอืฯ มากกว่า 30 กลุ่มผลติภณัฑ์ได้พฒันาระบบตรวจสอบย้อนกลบั และมีแผนท่ีจะขยายให้ครอบคลมุทุกกลุม่ผลติภณัฑ์ภายในปี 2563

สื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ ใส่ใจการตรวจสอบย้อนกลับ

ข้าว

ส้มกล้วย กะเพรามะละกอ เมลอน มะเขือเทศ

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นำ้ามันปาล์ม ถั่วเหลือง

อาหารสำาเร็จรูปกุ้ง ไข่ไก่ ปลาเป็ด ผลิตภัณฑ์นม หมู

ส้มกล้วยซาลาเปา อาหารสำาเร็จรูป

พาร์สลีย์ โรสเเมรี่

ปลาป่นมันสำาปะหลัง

G4-PR3
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เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและ

อาหารได้ลงนามแสดงเจตจำานงสนับสนุนความพยายามของ

สหประชาชาติในการจัดการปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ (United 

Nations Efforts to Combat Antimicrobial Resistance) ในการ

ประชุมสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health Summit) เมื่อวันที่ 21-22 

กันยายน 2559 ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อ

มีส่วนร่วมพฒันาห่วงโซ่อาหารโปรตนีจากสตัว์และระบบสขุภาพ

ด้วยแนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว”
1
  

สำาหรับธรุกจิการเลีย้งสตัว์ของเครอืฯ ได้นำาแนวปฏบัิตสิากลด้าน

สวัสดิภาพสัตว์ หรือ “หลักอิสระ 5 ประการ (Five Freedoms)” 

มาใช้ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามมาตรฐานของประเทศไทย 

เงื่อนไขข้อบังคับของสหภาพยุโรปซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าสำาคัญ 

และมาตรฐานสากลด้านสวสัดภิาพสตัว์ จึงม่ันใจและรบัรองได้ว่า 

ผลติภณัฑ์อาหารสดจนไปถงึผลติภณัฑ์อาหารแปรรปูจากเน้ือสตัว์ 

ท้ังหมดมาจากฟาร์มท่ีมีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย ปลอดภัย 

ต่อผู้บริโภค โดยปราศจากการใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต 

อันเป็นสารต้องห้ามตามกฎหมาย และไม่ใช้ยาปฏิชีวนะท่ีผ่าน

การรบัรองให้ใช้เฉพาะในคนเท่าน้ัน หรอืยาท่ีอยูใ่นรายการท่ีเป็น 

สารต้องห้าม ท้ังน้ี บรษิทัมีระเบียบท่ีเคร่งครดัในการใช้ยาปฏชีิวนะ 

สำาหรับสัตว์เพียงกรณีที่ต้องรักษาสัตว์บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ซึ่ง

จะควบคุมและดูแลโดยสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเท่านั้น

เครือเจริญโภคภณัฑ ์มุ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการสร้างทักษะ

ในดา้นการผลิตอาหาร รวมถงึดา้นการบรโิภคท่ีถกูหลักโภชนาการและ

ปลอดภัย เพื่อมีส่วนร่วมบรรเทาภาวะทุพโภชนาการ นับตั้งแต่ปี 2532 

เป็นต้นมา ผ่าน “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” เพื่อ

ขยายโอกาสการเข้าถงึแหล่งโปรตีนอยา่งตอ่เนื่องให้กบัเยาวชนในพืน้ท่ี

ห่างไกล ต่อมาในปี 2549 บริษัทได้ริเริ่ม “โครงการเปิดโลกการเรียนรู้” 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพ 

ปลอดภยั และถกูหลกัโภชนาการสำาหรบัการบรโิภค ผา่นการแลกเปลีย่น

เรียนรู้จากโรงงานอาหารของบริษัทให้แก่เด็กและเยาวชนท่ัวประเทศ 

และล่าสุดในปี 2558 บริษัทได้ต่อยอดความมุ่งม่ันท้ังในด้านการผลิต

และการบริโภคอย่างถูกสุขโภชนาการ ด้วยการประสานความร่วมมือ

กบัสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร 

จัดทำาโครงการ ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต เพื่อร่วมสร้างโภชนาการ

ที่ดีให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่รอบโรงงานและฟาร์มของบริษัท

1
 สุขภาพหน่ึงเดียว (One Health) เป็นวิธีการแก้ปัญหาสุขภาพแนวทางใหม่ท่ีรวมเอา   

แนวทางปฏิบัติด้านสุขภาพคน สุขภาพสัตว์ และสุขภาพสิ่งแวดล้อม เข้าไว้ด้วยกัน    

เพื่อนำาสู่การมีสุขภาพที่ดีโดยรวม

สนับสนุนสุขภาพหนึ่งเดียว 

(One Health) 

One Health

สุขภาพหนึ่งเดียว

Animal Health

สุขภาพสัตว์

Human Health

สุขภาพคน

Environmental 

Health

สุขภาพสิ่งเเวดล้อม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

213 โรงเรียน
  14 โรงเรียน
โรงงานแปรรูปโคราช

ภาคเหนือ

81 โรงเรียน
  2 โรงเรียน

ภาคตะวันออก

36 โรงเรียน
15 โรงเรียน
โรงงานอาหารสำาเร็จรูปแปดริ้ว

โรงงานอาหารสำาเร็จรูปแกลง

ภาคกลาง

68 โรงเรียน
28 โรงเรียน
โรงงานแปรรูปมีนบุรี 1 - 2

โรงงานแปรรูปสระบุรี

โรงงานอาหารสำาเร็จรูปสระบุรี

โรงงานอาหารสำาเร็จรูปหนองจอก

ภาคใต้

71 โรงเรียน
8   โรงเรียน

โรงงานอาหารสำาเร็จรูประโนด

ภาคตะวันตก

97 โรงเรียน
  2 โรงเรียน

ส่งเสริมการผลิต  

และการบริโภคถูกสุขโภชนาการ 

ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารในเด็กและเยาวชน

กว่า 180,000 คน
ใน 635 โรงเรียน

โครงการเลี้ยงไก่ไข่

เพื่ออาหารกลางวัน

นักเรียน

โครงการซีพีเอฟ 

อิ่ม สุข ปลูกอนาคต 

โครงการซีพีเอฟ

เปิดโลกการเรียนรู้

G4 DMA-Healthy and Affordable Food

G4-SO1



108 รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559 รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559 109

EDUCATION
การศึกษา

จากการศึกษาวิจัยของสถาบันอนาคตไทยเม่ือเดือนสิงหาคม 

ปี 2559 พบว่าการศึกษาไทยยังคงมีปัญหาตั้งแต่เด็กวัย 

ก่อนเรียนไปจนถึงมหาวิทยาลัย โดยเด็กก่อนวัยเรียนร้อยละ 

20 มีพัฒนาการที่ตำ่ากว่าวัย เด็กชั้นประถมราว 140,000 คน

อ่านหนังสือไม่ออก และราว 270,000 คน เขียนหนังสือไม่ได้ 

ขณะที่เด็กมัธยมอีกกว่า 1 ใน 3 ไม่สามารถอ่านจับใจความได้ 

ซ่ึงปัญหาการศึกษาส่งผลท้ังต่อโอกาสของเด็กและอัตรา 

การเติบโตของเศรษฐกิจไทย โดยถึงปัจจุบัน ประเทศมีต้นทุน

เสียโอกาสสะสมแล้วร้อยละ 11 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม 

ในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) หรือคิดเป็น  

1.5 ล้านล้านบาท 

เน่ืองจากการศึกษาเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีส่งผลกระทบ

ต่อการพฒันาท้ังด้านเศรษฐกจิ สังคม และการเมือง จึงถอืเป็น

ประเด็นความท้าทายท่ีสำาคัญอันดับต้น ๆ  ของประเทศไทย 

และในหลาย ๆ  ประเทศท่ัวโลก จนได้รบัการบรรจุให้เป็นวาระ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในช่วง 15 ปีข้างหน้า 

ท้ังน้ี การพฒันาและจัดการการศกึษาจำาเป็นต้องอยูบ่นพืน้ฐาน

ของการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งกาย ใจ อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา สอดคล้องกับศักยภาพของบุคคลและ

บริบทการเรียนรู้ อีกท้ังการขับเคล่ือนสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ยังต้องอาศัยความมุ่งม่ันและการมีส่วนร่วมของทุกระดับ

ตั้งแต่บุคคล ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน องค์กร ไปจนถึงรัฐ 

เพื่อนำาไปสู่พลังสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา รวมถึงผลกระทบ 

เชิงบวก

เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความมุ่งม่ันท่ีจะร่วมกับทุกภาคส่วนในการสร้างระบบ

นิเวศทางการศึกษา (Education Ecosystem) ให้ถูกต้องและย่ังยืน  

เพื่อแก้ปัญหา อุปสรรคทางการศึกษา และสร้างให้เกิดระบบท่ีมุ่งเน้น 

เด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลาง สร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา เปิดโอกาสให้มีการ

มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในรูปแบบกลไกตลาดท่ีมีการวัดผลอย่างโปร่งใส 

และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโรงเรียน มีการวัดผล 

เติมเต็มส่ิงท่ีขาด บูรณาการจุดแข็งของชุมชนและสังคม เกิดเป็นการเรียนรู้

ตลอดชีวิต และกลไกการพัฒนาอย่างย่ังยืน

นายศุภชัย เจียรวนนท์

ประธานคณะผู้บริหาร

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำากัด
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เราเชื่อว่า การพัฒนาประเทศหรือองค์กรไปสู่ความก้าวหน้า หัวใจสำาคัญ คือ การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ

และมีความสามารถในการเรียนรู้ บนพื้นฐานการมีสุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ  

เครือเจริญโภคภัณฑ์ จึงมุ่งมั่นส่งเสริมความรู้ พัฒนาความสามารถ เสริมสร้างศักยภาพ ด้วยการเข้าไป

มีส่วนร่วมจัดการด้านการศึกษาสำาหรับเด็กไทยทุกช่วงวัยและส่งเสริมการเข้าถึงความรู้แก่คนในสังคม 

โดยมีแนวทางการบริหารจัดการ ผ่าน 3 แนวทาง คือ การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะ  

การสรา้งความพรอ้มเข้าสูย่คุดจิิทัล และการสรา้งโอกาสการเข้าถงึองคค์วามรู ้โดยบรูณาการรว่มกนัเป็น

เครือข่าย ที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แนวทางการบริหารจัดการ

เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ 

4,350,000 คน 
มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและการพัฒนาทักษะที่จำาเป็น

สนับสนุนอุปกรณ์และเทคโนโลยี

ครบวงจร

จัดหาสื่อดิจิทัลเสริมการเรียน

การสอนแบบบูรณาการ พร้อม 

ฝึกอบรมและให้คำาแนะนำา 

ความพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ 

แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ

สร้างช่องทางและคลังความรู้  

ดิจิทัล เพื่อการเผยแพร่องค์ 

ความรู้อย่างกว้างขวาง

โอกาสเข้าถึงองค์ความรู้

พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และ

กิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ 

ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมทักษะท่ี

จำาเป็นและหลากหลายแก่ผู้เรียนและ 

ผู้จัดการเรียนรู้

องค์ความรู้และทักษะ

ทำางานร่วมกับเครือข่ายการเรียนรู้และสถาบันที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 

เสริมสร้างบรรยากาศและโอกาสที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าหมายปี

2563 ต้ังแต่เร่ิมโครงการในปี 2520 จนถึงปัจจุบัน เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสการเข้าถึงการศึกษา และพัฒนาทักษะ 

ที่จำาเป็นแก่เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ เป็นจำานวนกว่า 2,000,000 คน

โครงการพัฒนาโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 

เครือฯ มุ่งหวังเป็นสะพานให้เด็กในชนบทท่ีห่างไกลได้ก้าวเดินบน 

เส้นทางการศึกษา จึงได้สร้างและพัฒนาโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ  

รวม 8 แห่งทั่วประเทศ พร้อมให้การสนับสนุน ดังนี้

ปฐมวัยและประถมศึกษา

ปฐมวัยและประถมศึกษา

สนับสนุนสื่อเเละอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้

• สร้าง ซ่อม ปรับปรุงโรงเรียน

• เครื่องแบบนักเรียนและยารักษาโรค

• อุปกรณ์การเรียนการสอน

2520

2532

2520

โครงการเลี้ยงไก่ ไข่เพื่ออาหารกลางวัน 

เราเชื่อว่าเมื่อเด็ก “อิ่มท้อง” นั่นหมายถึงพวกเขาจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  

และยังเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เขามีจิตใจแจ่มใส พร้อมเล่นและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 

เราจึงได้จัดทำาโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน เพื่อให้เยาวชนในพ้ืนท่ี

ห่างไกลกว่า 145,000 คน ในโรงเรียนกว่า 500 แห่ง ได้เข้าถึงแหล่งโปรตีน

คุณภาพสูง และเรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการ ดังนี้ 

ผลการดำาเนินงาน

กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน

• โครงการ Internet 

• พัฒนาครู

• ทุนการศึกษา

 โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน โครงการปลา พืชสวนครัว       

 กองทุนอาหารกลางวัน    โครงการเกษตรเพื่ออาหาร

     กลางวัน

การผลิต ผ่านการเลี้ยงดู 

การให้อาหารไก่ไข่

การขาย ผลผลิต

การจัดทำาบัญชี 

การจัดเก็บข้อมูล 

การดูแลกองทุนหมุนเวียน 

กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน

G4-SO1
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2520

มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา

อุดมศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

การพัฒนาคนให้ทันกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว และตรงกับความ

ต้องการของตลาดแรงงาน จำาเป็นต้องมีการส่งเสริมท้ังความรู้และทักษะควบคู่ 

กนัไป วิทยาลยัเทคโนโลยปีญัญาภวิฒัน์จึงไดถ้กูกอ่ตัง้ข้ึน เพื่อจัดการเรยีนการสอน

ในระบบทวิภาค ีโดยความร่วมมือระหว่างสถานศกึษากบัสถานประกอบการ จัดการ

เรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2 สาขา ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีก 

และไฟฟ้ากำาลัง ซึ่งมีนักเรียนท่ีสำาเร็จการศึกษาไปแล้วและอยู่ระหว่างการศึกษา

รวมกว่า 5,800 คน

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

เพราะความเจริญทางปัญญาคือความเป็นเลิศ

ทางวิชาการและคุณธรรม สถาบันการจัดการ

ปัญญาภิวัฒน์จึงได้ถูกก่อตั้งขึ้น ซึ่งเป็นสถาบัน

อุดมศึกษาเฉพาะทางท่ีเน้นการศึกษาและวิจัย

ทางดา้นธรุกจิคา้ปลกี โดยจัดการเรียนการสอน

ในลักษณะการเรียนรู้ควบคู่การฝึกปฏิบัติงาน

จริง (Work-Based Education) และยังมีถึง 12 

คณะให้เลือกเรียนตามความสนใจ โดยเน้นการ

สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพในเชิงวิชาการและถึง

พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

วิชาชีพ และมีจิตสาธารณะ ปัจจุบันมีนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทท่ีสำาเร็จ

การศึกษาและอยูร่ะหว่างการศกึษารวมมากกวา่ 

14,700 คน

คณะที่เปิดสอน

• บริหารธุรกิจ 

• วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

• วิทยาการจัดการ 

• ศึกษาศาสตร์ 

• อุตสาหกรรมเกษตร 

• การจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคม

• นิเทศศาสตร์

• ศิลปศาสตร์

• นวัตกรรมการจัดการเกษตร

• การจัดการธุรกิจอาหาร

• วิทยาลัยนานาชาติ 

• วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน

• จบแล้วมีงานทำา ร้อยละ100

• เรียนจากประสบการณ์จริง

2548

สร้างคุณค่าร่วม

• ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร (เฉพาะสาขาธุรกิจค้าปลีก)

• มีเบี้ยเลี้ยงระหว่างเรียนภาคปฏิบัติ

2550

โครงการทรูปลูกปัญญา 

เครือฯ เปิดโอกาสให้ โรงเรียนท่ีอยู่ ในพื้นท่ีห่างไกลสามารถ 

เข้าถึงแหล่งสาระความรู้ทัดเทียมโรงเรียนในเมืองใหญ่ และเกิด

แรงบันดาลใจในการเรียนรู้อย่างยั่งยืน สามารถนำาความรู้ท่ี ได้ไป 

พัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สิ่งแวดล้อม และ 

ประเทศชาติ โดยเครือฯ ได้สนับสนุนการเรียนการสอนแบบ 

บูรณาการด้วยสื่อและเทคโนโลยีอย่างครบวงจรผ่าน 3 ภารกิจหลัก

ท่ีดำาเนินการไปพร้อมกับกิจกรรมสาระบันเทิงท่ีหลากหลาย ซึ่ง 

มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการรวมกว่า 1,860,000 คน และครูกว่า 

95,600 คน จากกว่า 6,000 โรงเรียน

• ทรูปลูกปัญญาดอทคอม : คลังความรู้คู่คุณธรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย

• ช่องทรูปลูกปัญญา : โทรทัศน์ความรู้คู่คุณธรรมท่ีรวบรวมท้ังเรื่องเรียน

   เรื่องเล่นไว้ที่เดียว

• นิตยสารปลูก : นิตยสารส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรมสำาหรับเยาวชนฉบับแรก

   ในประเทศไทย

•  Free Application : แอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์การเรียนรู้ของ

 คนรุ่นใหม่

•  โครงการและกิจกรรมภายใต้ทรูปลูกปัญญา มีเดีย

   - โครงการประกวดสร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม

   - โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม

   - Trueplookpanya on Tour

• โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ

• โรงเรียนต้นแบบ ทรูปลูกปัญญา

• ส่งเสริมศักยภาพและคุณภาพชีวิตของผู้พิการ

• โครงการ True Move H เพื่อสาธารณสุขชุมชน

• โครงการจิตอาสาของพนักงาน ทรูอาสาปลูกปัญญา

• โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”

ปลูกความรู้

ปลูกความดี

ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ เพื่อส่งเสริม

“ปลูกความรู้ ปลูกความดี ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม”

ทรูปลูกปัญญา มีเดีย

ปฐมวัยและประถมศึกษา

2550

• นักวิทย์น้อยทรู 

•  ค่ายเยาวชนทรู 

• True Young Producer Award 

• True Future Journalist Award

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 

ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) 

การจัดการศึกษาแบบ Work-Based Learning  

จะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทฤษฎีควบคู่กับ 

การทำางานจริง ประสบการณ์ท่ีได้จากการทำางานจริง 

ทำาให้นักศึกษาที่จบออกไปสามารถทำางานได้ทันที

เมื่อเรียนจบ ทุกคนเข้าใจโลกของการทำางาน 

และประสบความสำาเร็จในการทำางาน  

เพราะได้รับการบ่มเพาะให้มีความพร้อม 

ทางวุฒิภาวะ นักศึกษาจากรุ่นแรกจนถึงปัจจุบัน 

จึงเป็นความภาคภูมิใจของ ซีพี ออลล์  

ที่มีส่วนช่วยสร้างคนดี คนเก่งให้กับสังคม 

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย
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ความโปร่งใสของข้อมูลสถานศึกษา

(Transparency)

การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของสถานศึกษา

(Digital Infrastructure)

การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน

(High Quality Principals and Teachers)

การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ ให้นักเรียน 

(Health & Heart)

การสร้างมาตรการจูงใจด้านสิทธิประโยชน์และการมีส่วนร่วม

ของผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

(Tax Incentive for Local & International Professor)

กลไกการตลาดและการมีส่วนร่วมของชุมชน

(Market Mechanism)

หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง

(Curriculum)

การยกระดับทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

(English Language Capability)

ศูนย์กลางการศึกษาเทคโนโลยีแห่งอนาคตในระดับภูมิภาค

(Technology Hub R&D)

การพัฒนาและส่งเสริมผู้นำารุ่นใหม่

(Young Leaders Development)

โครงการผู้นำาเพื่อการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน (CONNEXT ED : 

Leadership Program for Sustainable Education) ริเร่ิมและก่อต้ังข้ึน 

โดยบริษัทเอกชนไทย จำานวน 12 ราย ว่าด้วยความร่วมมือในการ

ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน หน่ึงในกลไกการ 

ขับเคลื่อนภายใต้โครงการสานพลงัประชารฐั ดา้นการศกึษาพืน้ฐาน 

และการพัฒนาผู้นำา (E5)

CONNEXT ED เป็นโครงการท่ีจัดตั้งข้ึนในปี 2559 เพื่อรวมพลัง

ความร่วมมือของบริษัทเอกชนไทย ในการสร้างรูปแบบการพัฒนา

ผู้นำา ซ่ึงคัดเลือกจากบุคลากรภายในองค์กรท่ีมีจิตสาธารณะ  

(Community Services) ในการทำาหน้าที่สนับสนุน ช่วยเหลือ และ

ร่วมวางแผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐในด้านต่าง ๆ ร่วมกับ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านวิธีการลงพื้นท่ีปฏิบัติการจริง (Action 

Learning Program) โดยมีเป้าหมายท่ีจะสร้างเสริมศักยภาพของ

เด็กและเยาวชนไทย ด้วยการสร้างระบบนิเวศทางการศึกษา 

(Education Ecosystem) ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ พร้อมสร้างกลไก

ทางการตลาดในการเชื่อมโยงทุกภาคส่วน ท้ังภาคเอกชน ชุมชน 

ท้องถิ่น มหาวิทยาลัย ในการมีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียน โดยมีเด็ก

เป็นศูนย์กลาง เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นบุคลากรท่ีเก่ง

และดีของประเทศ

 

เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม กลุ่มธุรกิจการตลาด 

และการจัดจำาหน่ายและกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร 

รวม 3 องคก์ร พรอ้มอีก 9 องคก์รเอกชน รวม 12 องค์กร ได้ให้การ

สนับสนุนบุคลากรภายในสังกัดท่ีเป็น “ผู้นำารุ่นใหม่” เข้าร่วมขับเคลื่อน 

การพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนภายใต้โครงการประชารัฐ  ลงพ้ืนท่ี 

ปฏิบัติจริงตามแนวทางยุทธศาสตร์ 10 ด้าน โดยในปีแรก ทั้ง 12 

องค์กรได้วางเป้าหมายท่ีจะเข้าไปร่วมสนับสนุนการบริหารจัดการ

ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนประชารัฐท้ังหมด 3,342 โรงท่ัวประเทศ 

ท้ังน้ี 3 องค์กรภายใต้เครอืฯ ได้ส่งตัวแทนผูน้ำารุน่ใหม่ รวม 413 คน 

เพื่อร่วมพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ 1,256 แห่งทั่วประเทศ

CONNEXT ED โครงการผู้นำาเพื่อพัฒนาการศึกษา 

ท่ีย่ังยืน ภายใต้ โครงการสานพลังประชารัฐ  

ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำา

ปฐมวัยและประถมศึกษา
กลุ่มเปราะบาง

กลุ่มเปราะบาง

Autistic Application

เครือฯ เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการส่งเสริมสิทธิและโอกาสในการ 

เข้าถึงการศึกษาข้ันพื้นฐานของเด็กออทิสติก จึงได้ผนึกกำาลังกับ 

มูลนิธิออทิสติกไทยในการพัฒนาศักยภาพเด็กออทิสติกและครอบครัว 

ด้วยนวัตกรรม “Autistic Application” ซึ่งสร้างสรรค์ข้ึนเพื่อช่วยเสริม

ทักษะและเพิ่มสมรรถภาพท้ังทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ 

แก่เด็กออทิสติกโดยเฉพาะ โดย Autistic Application เป็นหน่ึงใน 10  

แอปพลิเคชันการศึกษาที่ได้รับความนิยมใน 25 ประเทศทั่วโลก 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือผ่านสื่อพกพา

สำาหรับเด็กนอกระบบการศึกษา

ดว้ยความเชื่อวา่ความรูเ้ปน็พืน้ฐานสำาคญัท่ีทำาให้คนเตบิโตและดำารงชีวิต

อยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุข เครอืฯ จึงไดน้ำาศกัยภาพดา้นเทคโนโลย ีนวัตกรรม

การสื่อสาร และสื่อต่าง ๆ ของกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม ผนึกกำาลังกับยูเนสโก 

ไมโครซอฟท์ และสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย ในการร่วมกันพัฒนาการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม

ของผู้เรียนในพื้นที่ห่างไกล และขาดแคลนสื่อทางการศึกษา โดยเฉพาะ

ตามพื้นที่ตะเข็บชายแดน

สนับสนุนสื่อเเละอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

 ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณทรูวิชั่นส์ เครื่องรับโทรทัศน์สี และ 

 ตู้เก็บอุปกรณ์พร้อมช่องรายการคุณภาพเพื่อการเรียนรู้

 สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน (DVD Digital Content)   

 ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระวิชา

 อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายบนเครือข่ายทรูมูฟ เอช

Trace & Share 

สอนทักษะการลากเส้น ส่งเสริมให้รู้จักการรอคอยและ

การแบ่งปัน อันเป็นพ้ืนฐานของการเข้าสังคม ซึ่งช่วย

เสริมทักษะด้านวิชาการ ทักษะทางสังคม และทักษะการ

เลียนแบบ

สอนหลักการสื่อสารขั้ น พ้ืนฐานโดยใช ้ส มุดภาพ  

เพ่ือสื่อความต้องการของเด็ก รวมถึงส่งเสริมทักษะ

ภาษาและการส่ือสาร

Communications

สอนกิจวัตรประจำาวัน อาทิ การแปรงฟัน อาบนำ้า  

เพ่ือส่งเสรมิให้เกิดทักษะความสนใจ ทักษะกล้ามเน้ือมัดเลก็ 

และทักษะการเลียนแบบ

Daily Tasks 

2556

2557

2559

•

•

•
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INNOVATION
การบริหารจัดการนวัตกรรม

วิสัยทัศน์ของเครือฯ คือการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ทั้ง

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คน

ท่ัวโลก ซ่ึงการท่ีจะเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมให้ได้น้ัน พนักงานทุกระดับต้องมี

ทัศนคติ มีใจ และเห็นความสำาคัญในการขับเคลื่อน สนับสนุน แบ่งปัน  

และร่วมกันสร้างนวัตกรรม เพราะนวัตกรรมไม่ใช่แค่เรื่องของนักวิทยาศาสตร์

แต่เป็นเรื่องของทุกคนในองค์กร และที่สำาคัญคือนวัตกรรมไม่ใช่เรื่องที่แยก

เป็นเอกเทศ แต่มีความเชื่อมโยงกับกระบวนการดำาเนินงานในด้านต่าง ๆ  

ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องคน การทำาธุรกิจ และความยั่งยืนขององค์กร

ดร.อาชว์ เตาลานนท์

รองประธานอาวุโส

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำากัด

ด้วยบริบทการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค การ 

เเข่งขันของตลาดเเละการเปล่ียนเเปลง ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมข้ึน 

ของประชากร การลดลงของทรัพยากร การเปล่ียนแปลง

สภาพภมิูอากาศ การเตบิโตของสังคมเมือง การเปล่ียนแปลง

ทางโครงสร้างประชากร การพลิกโฉมธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล  

ความก้าวล้ำ�ทางเทคโนโลยี การสื่อสารไร้พรมแดน ตลอดจน

การเปลีย่นผา่นของเศรษฐกจิโลกไปยงัประเทศตลาดเกดิใหม่ 

ล้วนเป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์  

ปรับปรุงสิง่เกา่และสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ นำามาซึง่การสรา้งเสรมิ

คุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านสุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย เศรษฐกิจ 

สงัคม ส่ิงแวดล้อม เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันและ

รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม 

และเทคโนโลยีให้เกิดข้ึนตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้ม่ันใจว่า

จะก้าวทันตามโลกอย่างยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจ 4.0 
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เพื่อก้าวให้ทันกับโลกท่ีเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างไม่หยุดน่ิง เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงทำางานด้วยความพร้อมท่ีจะ

สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ท่ีดีกว่าในทุก ๆ  วัน เรามุ่งปลูกฝังนวัตกรรมท่ัวท้ังองค์กรผ่าน 3 แนวทางหลักด้วยกัน ได้แก่ การสร้าง 

บรรยากาศ การสร้างแรงจูงใจ และการขยายผลนวัตกรรม นอกจากน้ี เรายังได้ผนึกกำาลังกับองค์กร และสถาบัน

ภายนอกร่วมกันเพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 

มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน เครือเจริญโภคภัณฑ์

จากจุดเริม่ตน้ท่ีเครอืเจรญิโภคภณัฑต้์องการยกระดับศักยภาพด้านวศิวกรรมของบคุลากรใน 13 กลุม่ธรุกจิให้ทัดเทียมระดบัโลก จึงไดจั้ด 

“การประชุมวิชาการวิศวกรรม เครือเจริญโภคภัณฑ์” ขึ้นในปี 2552 โดยเน้นการสร้างเครือข่ายวิศวกร เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ที่จะสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต ต่อมา เครือฯ ต้องการกระตุ้นและผนึกกำาลังบุคลากรของ

เครือฯ เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันในเวทีโลกด้วยนวัตกรรม จึงได้จัด “มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน” ข้ึนเป็นครั้งแรกในปี 

2554 โดยรวม 2 งานเข้าไวด้ว้ยกนัเปน็ “มหกรรมนวตักรรมบัวบานและการประชุมวชิาการวศิวกรรม เครอืเจรญิโภคภณัฑ”์ มีวตัถปุระสงค์

หลักเพื่อเชิดชูบุคลากรจากทุกกลุ่มธรุกจิท่ีเป็นนวตักรผูส้รา้งสรรค์นวตักรรม ตลอดจนเป็นเวทีนำาเสนอผลงานนวตักรรม และแลกเปลีย่น

ความรู้ ประสบการณ์ของบุคลากรระหว่างกลุ่มธุรกิจภายในเครือฯ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ทำาให้เกิดนวัตกรรมต่าง ๆ เพิ่มข้ึน 

มากมายในเเต่ละปี

นอกจากน้ีเครือฯ ยังสนับสนุนให้แต่ละกลุ่มธุรกิจส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมภายในองค์กรผ่านเวทีการประกวดและจัดแสดงผลงาน

นวัตกรรมเป็นประจำาทุกปี โดยผลงานนวัตกรรมท่ีโดดเด่นท้ังด้านความคิดสร้างสรรค์ ความพยายาม ความใหม่ ประโยชน์ท่ีได้รับ 

ต่อเศรษฐกิจ ต่อสังคม และต่อองค์กร ที่ผ่านการคัดเลือกของแต่ละกลุ่มธุรกิจ จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณารับรางวัล Chairman Award 

และแสดงในงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน เครือเจริญโภคภัณฑ์ทุก 2 ปี

ล่าสุด ในปี 2559 เครือฯ ระดมพลัง 13 กลุ่มธุรกิจจัด “มหกรรมนวัตกรรมบัวบานเครือเจริญโภคภัณฑ์” ขึ้นอีกครั้ง เพื่อเสริมศักยภาพ

ขององค์กรในด้านนวัตกรรมให้แข็งแกร่ง และเป็นเวทีในการเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ของบุคลากรท่ีจะเป็นพลังสำาคัญ 

ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย “บริษัทไทยชั้นนำาระดับโลก” ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งให้ความสำาคัญกับการสร้างและพัฒนาอย่าง

มีคุณค่าด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม 

กว่า 9 ทศวรรษท่ีเครือเจริญโภคภัณฑ์เดินทางตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ โดยมี

ส่วนร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ สร้างเสริม 

อาชีพรายได้ท่ีม่ันคงให้กับเกษตรกรและคู่ค้าธุรกิจ เเละสร้างผลประกอบการท่ีดีอย่าง 

ตอ่เนื่อง โดยในปี 2559 ผลงานดา้นวศิวกรรมและนวตักรรมท่ีน่าภาคภมิูใจของเราสามารถ 

สร้างมูลค่าเพิ่มได้ถึง 4.06 พันล้านบาท เเบ่งเป็นนวัตกรรมท่ีช่วยลดต้นทุนในการ 

ดำาเนินงานประมาณ 2.4 พนัลา้นบาท และนวัตกรรมท่ีสรา้งรายไดก้ว่า 1.66 พนัลา้นบาท

เพิ่มมูลค่านวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์

และกระบวนการร้อยละ 50 เทียบกับปีฐาน 2559 

ในองค์กรท่ีกระตุ้นให้เกิดการสร้าง

นวตักรรม รวมไปถึงการสรา้งทศันคติ

และให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงาน

ท้ังในรูปแบบของการยกย่องชมเชย

และการให้รางวัลหรือผลตอบแทน

ให้ เ กิดการนำ านวัตกรรมไปใช้งาน  

ส่งเสริม ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้

ภายในองค์กร และนำาความคิดไป 

ต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมที่สูงขึ้น

สร้างบรรยากาศ สร้างแรงจูงใจ ขยายผลนวัตกรรม

แนวทางการบริหารจัดการ

ผลการดำาเนินงาน

50 %

255625542552

4027*- ผลงาน ผลงาน ผลงาน

ผลงาน 

ที่ ได้รับรางวัล

Chairman Award

43

725552224
ผลงาน ผลงาน ผลงาน ผลงาน

ผลงาน 

ที่ส่งประกวด
941

23914086
ผลงาน ผลงาน ผลงาน ผลงาน

ผลงานที่ ได้รับ

การจัดเเสดง

282

2559

ผลงานด้านวิศวกรรมและนวัตกรรมระดับเครือฯ

เป้าหมายปี

2563

*ปี 2552 ยังไม่มีการประกวดรางวัล Chairman Award
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•

ส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม

ที่เกิดจากการสังเกตและตั้งคำาถาม

• ทำาไมกิจการไก่พันธุ์ที่สหรัฐอเมริกาใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อยแต ่

 สามารถเลี้ยงไก่ได้จำานวนมาก และไก่อายุ 8 สัปดาห์มีน้ำ�หนัก 

 ถึง 1.5 กิโลกรัม 

• ทำาอย่างไรถึงจะเลี้ยงไก่ออกมาให้ได้ขนาดเท่ากัน เพื่อให ้

 สามารถแปรรูปขั้นต้นด้วยเครื่องถอนขนไก่ และแปรรูป 

 เนื้อไก่ด้วยระบบอัตโนมัติ

2513
พัฒนาธุรกิจไก่พันธุ์ในประเทศไทย โดยร่วมทุนกับ 

บริษัทอาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2516 
สร้างโรงฟักไข่เพื่อส่งลูกไก่จำานวนมากให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ 

และสร้างระบบการผลิตไก่เนื้อแบบครบวงจรตั้งแต่โรงงานอาหารสัตว์ 

โรงฟักไข่ ฟาร์มเล้ียงไก่ โรงเชือด ไปจนถึงโรงงานแปรรูป

ในเขตเดียวกัน

2518
นำารูปแบบการเลี้ยงไก่ในสหรัฐอเมริกาที่บริษัทอาหารสัตว์

เซ็นสัญญากบัเกษตรกรผู้เล้ียงไก่ เมื่อไก่โตได้น้ำ�หนักท่ีตกลงกันไว้แล้ว 

บริษัทอาหารสัตว์จึงรับซื้อกลับคืนไป โดยนำาเเนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ใน

ประเทศไทย นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงไก่เนื้อในปริมาณมาก

ภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรรายย่อย 

หรือ Contract Farming 

ทำาอย่างไรถึงจะแก้ไขกลิ่นไม่พึงประสงค์ของสินค้า 

ในตลาดสดที่ไม่มีตู้แช่เย็นได้

2531
ร่วมทุนกับบริษัท SHV ของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีแม็คโครเป็นบริษัทลูก 

เพื่อสร้างระบบโลจิสติกส์คุณภาพทั้งแบบแช่เย็นและแช่แข็ง แม้ว่าช่วงต้น

ของการเจรจา ประธานของ SHV ให้ความเห็นว่ารูปแบบการบริหารของ

แม็คโคร อาจจะยังเร็วเกินไปสำาหรับประเทศไทย และต่อมาจึงได้เจรจากับ 

Southland Corporation ของสหรัฐอเมริกา ในการนำากิจการ 

เซเว่น อีเลฟเว่น เข้ามาเปิดในเมืองไทย

2532
ธุรกิจค้าส่งในรูปแบบ Cash & Carry และธุรกิจ

ค้าปลีกในรูปแบบร้านสะดวกซื้อครบวงจร พร้อมให้

บริการ 24 ชั่วโมง รายแรกในเมืองไทย 

ทำาอย่างไรคนไทยทุกคนจะสามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคม

ได้อย่างทัดเทียมในราคาที่คุ้มค่า

2533 
ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน 

2541
เข้าสู่กิจการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก (Cable TV)

2544
เข้าสู่ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและให้บริการโครงข่ายข้อมูลความเร็วสูง 

2546
ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สายหรือบริการ Wi-Fi 

และให้บริการธุรกรรมทางการเงินแบบออนไลน์ผ่านทรูมันนี่

2550
ให้บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ

2551
เปิดบริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ

2552
เริ่มให้และขยายบริการ 3G

2556
เปิดให้บริการ 4G LTE เป็นรายแรกในประเทศไทย

2553
เปิด ทรู แอป เซ็นเตอร์ (True App Center) สถาบันศูนย์กลาง

การศึกษาเพื่อสร้างนักพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ

ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีทันสมัยได้

อย่างทั่วถึง ทั้งยังเป็นพื้นฐานสำาคัญที่จะนำาสังคมไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่าง

แท้จริงในฐานะผู้ให้บริการ

ผู้บุกเบิกและผู้นำาด้านคอนเวอร์เจนซ์รายแรก

และรายเดียวในประเทศไทย

แนวคิด

ผลลัพธ์

ปฏิบัติ

มีระบบหรือวิธีการใดบ้างที่จะพัฒนาการเลี้ยงกุ้ง 

ในแนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จัดสรรงบประมาณในการค้นคว้าวิจัยการเลี้ยงกุ้ง 

เเละสัตวน์้ำ� พร้อมถ่ายทอดความรู้เเละเทคโนโลยี การเล้ียงท่ีเหมาะสมกับ

พื้นที่ โดยทีมนักวิชาการที่เชี่ยวชาญเเก่เกษตรกร

2531
วิธีการเลี้ยงกุ้งกุลาดำาแบบพัฒนา

2539
วิธีการและมาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพลูกกุ้ง “วนัชสุนทร”  

ซึ่งคุณภาพลูกกุ้งถือเป็นปัจจัยสำาคัญของความสำาเร็จในการเลี้ยง จนได้รับ

ความนิยมอย่างแพร่หลาย และเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรม

กุ้งทะเลไทยจวบจนปัจจุบัน

2545
ระบบการเลี้ยงแบบความปลอดภัยทางชีวภาพ หรือ Biosecurity 

ที่ทำาให้ไม่จำาเป็นต้องใช้ยาและสารเคมี รวมถึงระบบและวิธีการเลี้ยง 

กุ้งขาวแวนนาไมแบบพัฒนา ซึ่งให้ผลผลิตสูงถึง 2.5 ตันต่อไร่ต่อรุ่น 

จึงเป็นที่นิยมและใช้กันแพร่หลาย ในพื้นที่เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศ

ผลจากการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ  

อย่างต่อเนื่อง มีส่วนสำาคัญที่ส่งผลให้ประเทศไทย

เป็นผู้ผลิตและส่งออกกุ้งที่สำาคัญของโลก 

• ปี 2549-2555 ผลผลิตกุ้งไทยสูงถึง 5-6 แสนตันต่อปี ซึ่งสามารถ

 ส่งออกกุ้งได้มากกว่า 3 แสนตันและสร้างรายได้เข้าประเทศจากการ

 ส่งออกได้สูงสุดถึงกว่า 1 แสนล้านบาท จาก 9,700 ล้านบาทในปี  

 2531

• ปี 2559 ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตกุ้งสูงสุด 5 อันดับแรกและส่งออก

 เป็นอันดับที่ 2 ของโลก ซึ่งคิดเป็นมูลค่าการส่งออกที่สร้างรายได้

 เข้าประเทศกว่า 60,000 ล้านบาท 

2534
ระบบปิดแบบน้ำ�หมุนเวียน ทั้งวิธีการและระบบได้รับการพัฒนา 

ในแนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ใช้พื้นที่น้อยลง ให้ผลผลิต

มากขึ้น ลดการใช้แหล่งน้ำ�จากธรรมชาติร้อยละ 80 ป้องกันโรคและ

สามารถปรับใช้กับฟาร์มกุ้งที่มีสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม จากเดิมที่

เกษตรกรเลี้ยงแบบธรรมชาติ และแบบกึ่งพัฒนา 

แนวคิด

ปฏิบัติ

ผลลัพธ์

แนวคิด

ปฏิบัติ

ผลลัพธ์

แนวคิด

ปฏิบัติ

ผลลัพธ์

ก้าวข้ามขีดจำากัดด้วยเทคโนโลยี เพ่ิมประสิทธิภาพ

ด้วยการผลิตแบบครบวงจร ส่งเสริมการเข้าถึงโปรตีนไก่

ในราคาย่อมเยา สู่การพลิกโฉมสร้างอุตสาหกรรม

การเล้ียงไก่คร้ังแรกของประเทศไทย

แก้ไขปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ 

รกัษาคุณภาพสนิค้าในระดับสงูสดุได้ตลอดเวลา นับเป็นการยกระดับ

ความปลอดภัยทางอาหารให้กับผู้บริโภค 

เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบรโิภคอย่างทัว่ถึง โดยแม็คโคร

และเซเว่น อีเลฟเว่น ได้รับการตอบรับอย่างดีจาก ลูกค้าและผู้

บริโภคจนถึงปัจจุบันแม็คโครมี 115 สาขา ขณะที่ เซเว่น อีเลฟเว่น  

มี 9,542 สาขาทั่วประเทศ

•

•

โทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่อันดับสองของประเทศ

โทรศัพท์พื้นฐานรายใหญ่ที่สุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตรายใหญ่ที่สุดของประเทศ 

โทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชกิท่ัวประเทศรายใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย

และปริมณฑล

1. 

2. 

3. 

4. 

2518
อุตสาหกรรมการเลี้ยงไกค่รั้งแรกของประเทศไทย

• จากไก่เนื้อที่กระจายเลี้ยงตามบ้านเกษตรกร สู่การเลี้ยงในระบบโรงเรือน   

 เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยทางอาหาร 

• จากความสามารถของเกษตรกรในการเลี้ยงไก่ได้มากที่สุด 100 ตัว  

 ขยายเป็น 10,000 ตัว และสูงสุดถึง 150,000 ตัว ส่งผลให้เกษตรกร

 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 จากเกษตรกรรับผิดชอบต้นทุนการเลี้ยงและการตลาดสู่ความร่วมมือ 

 3 ประสาน ระหว่างเกษตรกร บริษัท และสถาบันการเงิน

 จากอาหารราคาแพงสู่โปรตีนราคาย่อมเยาที่ผู้บริโภคทั่วไปและ

 ครอบครัวในชนบทสามารถเข้าถึง

•

•



ภาพจากโครงการปลูกจิตส�านึกอนุรักษ์ธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม  

การประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” 

รางวัลชมเชยระดับบุคคลท่ัวไป ประจ�าปี 2554

ผู้ถ่ายภาพ : วิรัช สวัสดี 

มุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

เครือเจริญโภคภัณฑ์ จดจำ�เสมอว่� “แผ่นดินน้ีคือ  

บ้�นของเร�” บ้�นที่โยงหนุนด้วยดิน น้ำ� ป่�เข� อ�ก�ศ 

และทรัพย�กร แหล่งผลิตปัจจัย 4 ท่ีเอ้ือให้ทุกชีวิต 

ได้อยู่อ�ศัยและดำ�รงอยู่ แผ่นดินจึงเป็นร�กฐ�นของ 

ก�รพัฒน�ประเทศที่สำ�คัญยิ่ง

เราจึงขออาสา “ตอบแทนคุณแผ่นดิน” ด้วยความมุ่งมั่น

บรรเทาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

รว่มใจในการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ำ� รว่มมือปกปอ้ง

ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 

ไม่เพียงเเต่การดำาเนินกิจกรรมขององค์กร หากยังร่วม

ส่งเสริมในห่วงโซ่อุปทานของเราด้วย เพื่อการคงอยู่ 

ซึ่งแหล่งทรัพยากรในการดำารงชีพ และเป็นแหล่งเรียนรู้

ไม่รู้จบสำาหรับคนรุ่นใหม่ในยุคนี้และต่อไปในอนาคต
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เราให้ความส�าคัญต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

หรือ Climate Change โดยสร้างความตระหนักรู้ รณรงค์ 

เรื่องประหยัดพลังงาน สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน สร้างสรรค์

นวัตกรรมบริการที่ช่วยเชื่อมโยงผู้คนให้ติดต่อสื่อสาร 

สะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้องเดินทาง

นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ถูกผลักดันให้เป็นวาระเร่งด่วนในระดับโลก 

โดยประเทศไทยได้กำาหนดให้เรื่องน้ีเป็นวาระแห่งชาติ และได้ร่วมลงนามสัตยาบัน

ข้อตกลงปารีสท่ีจะลดก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20-25 ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับ

ปีฐาน 2558 จากการประชุมรัฐภาคี อนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ คร้ังท่ี 21 ณ กรุงปารีส (COP 21)

อย่างไรก็ดี เพียงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและหน่วยงานนานาชาติท่ีรับผิดชอบ

อาจไม่เพียงพอต่อการบรรลุเป้าหมายการควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เพ่ิมข้ึนเกิน  

2 องศาเซลเซียส ภาคเอกชนและบริษัทช้ันนำาท่ัวโลก ในฐานะผู้ผลิตสินค้าและ 

ส่งมอบบริการ ซ่ึงมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จำาเป็นต้องตระหนักถึงบทบาท

หน้าท่ีของตนในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ แก้ไข และบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดจาก 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างกว้างขวางด้วย

เครือเจริญโภคภัณฑ์เล็งเห็นถึงโอกาสภายใต้ความท้าทายของผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมท้ังผลประโยชน์ทางตรงท่ีเกิดข้ึนจากการบรรเทา

ผลกระทบและการจัดการความเส่ียงในประเด็นดังกล่าว อีกท้ังยังตระหนักดีว่าการ

ดำาเนินการเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายยังเปิดประตูสู่โอกาสในการก้าวเข้าสู่การเป็น

องค์กรช้ันนำาท่ีสามารถนำาความรู้ นวัตกรรม ประสบการณ์จากความหลากหลาย

ของกลุ่มธุรกิจภายในเครือฯ มาจัดการปัญหาและลดความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง

CLIMATE CHANGE 
MANAGEMENT
การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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แนวทางการบริหารจัดการ

ผลการด�าเนินงาน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ตั้งใจบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเราด้วยการรณรงค์ประหยัด

พลังงานท้ังเครือฯ ตั้งแต่ปี 2547 อีกท้ังด้วยความยึดม่ันตาม 

แนวทางของ โครงการ Caring for Climate ภายใต้ UN Global 

Compact เราจึงมุ่งเน้นการจัดการความเสี่ยงและการสร้างโอกาส

ในการดำาเนินธรุกจิ โดยคำานึงถงึการบริหารจัดการเพื่อลดการปลอ่ย

ก๊าซเรือนกระจกในทุกข้ันตอนการทำางานของเรา เราส่งเสริมการ

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีส่วนร่วม 

อย่างรับผิดชอบกับคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน ไปจนถึงผู้มีส่วนได้เสีย 

ในภาคส่วนอื่น ๆ ท้ังน้ีในการขับเคลื่อนการจัดการการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศเครือฯ มีเเนวทางการบริหารการจัดการ ดังนี้

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(Scope 1 และ Scope 2)  

ต่อหน่วยรายได้ลงร้อยละ 10

เทียบกับปีฐาน 2558 ภายใน

ปี 2563

พลังงานหมุนเวียน (ล้านกิกะจูล)

พลังงานไฟฟ้า (ล้านกิกะจูล)

พลังงานใช้แล้วหมดไป (ล้านกิกะจูล)

การใช้พลังงานต่อรายได้ 

(กิกะจูลต่อล้านบาท)

- -

10 10

20 20

30 30

21.96

22.93 22.22

ของเสียทั่วไป (ตัน)

ของเสียอันตราย (ตัน)

ปริมาณของเสียต่อรายได้ (ตัน/ล้านบาท)

200,000 0.20

400,000

600,000

0.40

800,000

0.50

0.80

1,000,000 1.00

- -

0.63

0.77

0.70

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สามารถลดปริมาณการใช้พลังงาน

ต่อหน่วยรายได้ร้อยละ 3.10 เทียบกับปีฐาน 2558 และได้

ดำาเนินโครงการประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการ

ใช้พลังงานอย่างต่อเน่ือง ทำาให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 

419 ล้านบาทต่อปี

กรอบการด�าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• รายงานความยั่งยืน

• การรายงานความก้าวหน้า (COP) การปฏิบัติตาม

 ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact)

• การรายงานผ่านโครงการเปิดเผยข้อมูลด้านการ  

 เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ CDP Climate

• ปริมาณการใช้พลังงาน

• ปริมาณการปล่อยก๊าซ

 เรือนกระจก (Scope 1, 2, 3)

• ปริมาณของเสีย

• ผลลัพธ์จากโครงการริเริ่ม 

   ที่ดำาเนินการร่วมกับคู่ค้าและพันธมิตร

• การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน

• การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน

• การจัดการของเสีย

• การขนส่งสินค้า

• ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว

• การเกษตร

• การมีส่วนร่วมอย่างรับผิดชอบในการจัดการปัญหา

 และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

• ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร 

• สินค้าและบริการ    

• แหล่งพลังงาน • ตลาด

• ความเสี่ยงทางกายภาพ

• นโยบายและกฎข้อบังคับ

• ชื่อเสียงองค์กร

• เทคโนโลยี       • ตลาด

ตัวชี้วัด

การประเมินความเส่ียง

การประเมินโอกาส

เป้าหมาย

นโยบาย

การมีส่วนร่วมอย่างรับผิดชอบกับผู้มีส่วนได้เสีย

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การปรับตัว

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สามารถลดปริมาณของเสียท้ังหมดต่อ

หน่วยรายได้เทียบกับปีฐาน 2558  ได้ร้อยละ 9.09

ปริมาณการใช้พลังงาน

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณของเสีย

• ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากการ  

 เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 2 

(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1

(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้ 

(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ต่อล้านบาท)

ล้านตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ล้านกิกะจูล

ตัน

ตันคาร์บอนไดออกไซด ์

เทียบเท่าต่อล้านบาท

กิกะจูลต่อล้านบาท

ตันต่อล้านบาท

0.5 0.5

1.0 1.0

1.5 1.5

2.0 2.0

2.5 2.5

3.0 3.0

- -

1.82

1.58
1.65

1.85

0.24 0.29 0.33

1.94

2.18

2.49
2.53

2.64

เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย

รายได้เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.35 เทียบกับปี 2558 โดยตั้งเป้าลด

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยรายได้ลงร้อยละ 10 

เทียบกับปีฐาน 2558 ภายในปี 2563

หมายเหตุ : การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้ครอบคลุมปริมาณก๊าซเรือนกระจก Scope 1 เเละ Scope 2

หมายเหตุ : การใช้พลังงานต่อรายได้ ครอบคลุมการใช้พลังงานท่ีใช้เเล้วหมดไป พลังงานหมุนเวียน เเละพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ภายในองค์กรเท่าน้ัน

• การจัดการเศรษฐกจิสเีขียว ตามแนวทาง C.P. Excellence

• การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้

 นโยบายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เครือเจริญโภคภัณฑ์

2559

2559

2559

2558

2558

2558

2557

2557

2557

10% 

Climate Change 

Management 

Framework

ความมุ่งม่ัน

• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยรายได้ลง  

    ร้อยละ 10 เทียบกับปีฐาน 2558 ภายในปี 2563

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล

16.05

9.75

1.89

4.41 4.80 4.68

2.51

2.01

10.19 11.69

17.50
18.38

460,380

458,974 585,555 574,939

1,406 2,094 3,263

587,649

578,202

เป้าหมายปี

2563
G4-EN3, G4-EN5, G4-EN15, G4-EN16, G4-EN18, G4-EN23
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การศกึษาวจิยัผลกระทบต่อการปลูก

ข้าวโพดเลีย้งสัตว์จากการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลกู

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน

การส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ 

และจัดท�าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ

ผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุง

การใช้เชื้อเพลิงชีวมวลทดแทน 

เชือ้เพลงิฟอสซิล

เพ่ิมประสทิธภิาพเครือ่งจกัรใน

กระบวนการผลิต

การขนส่งอาหารสัตว์โดยใช้รถไซโล

เพือ่ลดการใช้บรรจุภัณฑ์

การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร

เพือ่น�าไปใช้ผลิตไฟฟ้า

การปรับปรุงผนังโรงเรือนเลี้ยง

ไก ่ เ พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช ้

พลังงานและควบคุมอุณหภูมิ

การจัดท�าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ 

องค์กร ของฟาร์มเลีย้งกุง้ (ฟาร์ม 

ร้อยเพชร)

การผลิตก๊าซชีวภาพจากน�้าเสีย

โรงงานแปรรูปอาหารเพ่ือน�าไปใช้

ผลิตไฟฟ้า

ร่วมมือกับคู่ค้าเพ่ิมประสิทธิภาพ

การขนส่งสินค้า โดยปรับเปล่ียน

ลักษณะของตู้คอนเทนเนอร์ 

การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ ้า

พลังงานความร้อนร่วม

การผลิตไบโอดีเซลจากน�้ามันพืช 

ใช้แล้วของโรงงานแปรรูปอาหาร

การจัดท�าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของ 

ศูนย์กระจายสินค้า Chilled และ 

Dry Grocery

การพัฒนาระบบ K-Track คุมการ

ใช้พลังงานของยานพาหนะขนส่ง

การท�าร้านเซเว่น อเีลฟเว่นท่ีมุ่งเน้น 

การประหยัดพลังงาน

โครงการน�า Food Waste เเละ

กล่องโฟมกลับมาใช้ประโยชน์โดย

สยามเเม็คโคร

การจัดท�าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ

บริการร้านทรูคอฟฟี่

การจัดหาวัตถุดิบ การผลิตอาหารสัตว์ การผลิตอาหารการเลี้ยงสัตว์ การกระจายสินค้า การจัดจ�าหน่าย

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เเละการใช้พลังงาน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ล้านกิกะจูล
ล้านบาท

พันตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ตัน

ล้านกิกะจูล

ล้านกิกะจูล

จ�านวนโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองจาก 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกระหว่างปี 2558-2559

จ�านวนรางวัลที่ได้รับจากการประกวดโครงการ Thailand Energy  

Awards ระหว่างปี 2550-2559

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) B (Management) 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) C (Awareness)

ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว  101

การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน  65

การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และวัสดุเหลือใช้  1

ด้านพลังงานทดแทน  7

ด้านอนุรักษ์พลังงาน  24

บุคลากรด้านพลังงาน  22

ด้านพลังงานสร้างสรรค์  3

ผู้ส่งเสริมพลังงาน  2

ก๊าซเรือนกระจก 

Scope 1

ก๊าซเรือนกระจก 

Scope 2

พลังงาน

ที่ใช้แล้วหมดไป

พลังงาน

หมุนเวียน

พลังงานไฟฟ้า

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 2

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 3

พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ผลประหยัด

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ของเสียที่น�าไปฝังกลบ

พลังงานไฟฟ้า

พลังงานหมุนเวียน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การใช้พลังงาน

15%

25%

11%

85%

64%

2559 2559 2559

2559

2559

2559

2559

2559

2559

2558 2558 2558

2558

2558

2558

2558

2558

2558

2557 2557 2557

25572557

2557

2557

2557

การจัดการการเปลี่ยนเเปลงสภาพภูมิอากาศตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ผลการประเมินด้านการเผยแพร่ข้อมูลและผลการด�าเนินงานด้านการ

จดัการการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศโดย CDP ประจ�าปี 2559

0.33 4.68
419

430

34,642

11.69

2.01

1.85

0.47

0.29 4.80
333

385

35,866

10.19

2.51

1.65

0.44

0.24 4.41
344

336
9.75

1.89

1.58

0.41

หมายเหตุ : การปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 3 เป็นข้อมูลจากการใช้ไฟฟ้าของผู้เช่า CPLAND (Downstream Leased Assets) เเละข้อมูลการใช้ไฟฟ้าโดย Franchises ของเซเว่น อีเลฟเว่น (Franchises)

G4-EN19G4-EN3, G4-EN5
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รวมพลังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บรษิทั ทร ูคอรป์อเรช่ัน จำากดั (มหาชน) 

ริเริ่มโครงการพัฒนาระบบ K-Track 

ระบบช่วยเหลือท่ีจะช่วยดูแลควบคุม

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ 

ใช้ยานพาหนะของพนักงานบริการ 

อาทิ พนักงานส่งของ หรือพนักงาน

ซ่อมบำารุง ระบบ K-Track จะช่วยบันทึก

ข้อมูลขับข่ีของรถแต่ละคัน ความเร็ว 

การใช้น้ำ�มัน การจอดรถติดเครื่องใน

สถานที่ไม่เหมาะสม และมีระบบ GPS 

ติดตามเส้นทาง ช่วยคำานวณหา 

ความเร็ว และเส้นทางท่ีเหมาะสม  

ช่วยลดการใช้พลังงานในยานพาหนะ

ได้ทางหนึ่ง

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ออกแบบการด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม 

พลังงาน และริเริ่มโครงการลดผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ ให้เหมาะกับการด�าเนินงานในกลุ่มธุรกิจ 

ปี 2547 ได้ประกาศเป้าหมายการประหยัดพลังงานในระดับเครือให้ได ้

ร้อยละ 20 โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจโดยปกติ โดยเริ่มต้นที่

ทุกหน่วยธุรกิจในประเทศไทย และขยายผลไปยังธุรกิจในระดับเครือ

เพื่อส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เครือเจริญโภคภัณฑ์  

ยังได้ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทำางานของเราให้

ทันสมัย สามารถลดการใช้พลังงานเป็นสำาคัญ ควบคู่ไปกับการพัฒนา

กระบวนการทำางานของเราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สัดส่วนผลประหยัดจาก 

โครงการประหยัดพลงังาน 

ประเภทต่าง ๆ ระหว่างป ี

2547-2559

ระบบความร้อน

ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า

ระบบปรับอากาศ

อื่น ๆ

ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

การปรับปรุงอุปกรณ์หม้อไอน�้าโรงงานผลิตอาหารสัตว์ให้สามารถรองรับเชื้อเพลิงชีวมวล

โครงการฟาร์มสุกรรักษ์โลก

ใช้หลอดไฟ LED 29,524,063

14,595,878 34% 1,537

59% 5,317

เครื่องปรับอากาศ Inverter

การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้ความส�าคัญกับการใช้พลังงานหมุนเวียน 

เพื่อทดแทนการใช้พลังงานฟอสซิล ทั้งในกระบวนการผลิต ในการ

ให้บริการ และในการบริหารจัดการอาคาร โดยมีหลักการบริหาร

จัดการด้านพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ริเริ่มปรับเปลี่ยนตัวเอง โดยท่ีผ่านมาได้มีการ

ปรับปรุงอุปกรณ์หม้อไอน้ำ�ให้สามารถรองรับเช้ือเพลิงชีวมวล เช่น  

ซังข้าวโพด กะลาปาลม์ เปน็ต้น เพื่อทดแทนเช้ือเพลงิพลงังานฟอสซิล 

ลดโอกาสการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากการดำาเนินงานของเรา นับเป็น 

การใช้องค์ความรู้เข้ามาช่วยในการจัดการและวางแผน เช่น การควบคุม

ค่าความช้ืนเช้ือเพลิงให้เหมาะสมกับอัตราความร้อน และปริมาณ 

เชื้อเพลิงที่ต้องใช้ เป็นต้น

ผลการด�าเนินงาน 2557 2558 2559

ทดแทนการใช้น�้ามันเตา 

(ล้านลิตร)

40.26

123,900 110,295 101,965

35.83 33.02

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ยึดม่ันในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้านธุรกิจของเรา เราจึงตั้งใจ 

ลดปริมาณผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการการดำาเนินงาน ผ่านการบริหารจัดการของเสีย เช่น 

ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และวัสดุเหลือใช้ ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ซีพีเอฟ ริเริ่ม “โครงการฟาร์มสุกรรักษ์ โลก” ด้วยการสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และกระทรวงการต่างประเทศ สร้างฟาร์ม 

พระพุทธบาทเป็นฟาร์มต้นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำาบัดน้ำ�เสีย

จากมูลสุกร ลดผลกระทบเรื่องกลิ่น และใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพจาก 

มูลสุกรให้เป็นประโยชน์ เกิดผลสำาเร็จอันน่าพอใจ และสามารถส่งต่อ 

องค์ความรู้ไปยังฟาร์มอื่น ๆ  ท้ังยังได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากโครงการ  

LESS (Low Emission Support Scheme) ขององค์การบริหารจัดการ 

ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จากโครงการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อการ

ผลิตไฟฟ้าระหว่างปี 2557-2559

ระบบ K-Track ควบคุมการใช้พลังงานของยานพาหนะขนส่ง

28%

25%

21%

16%

10%

โครงการ ปริมาณการใช้พลังงานที่ลดลง (kWh) % ที่ลดลงจากเดิม จ�านวนสาขาที่ขยายผล

จ�านวนฟาร์มสุกรที่ติดตั้ง

ระบบไบโอก๊าซ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกท่ีลดลง

% ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า

สัดส่วนการทดแทนค่าไฟฟ้า

2,747,267 8% 1,057Open Showcase รวมศูนย์

การจัดการของเสีย

บันทึกข้อมูลการขับขี่ต่าง ๆ

K-Track System เพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากพาหนะขนส่ง

ในปี 2559 บรษัิทเริม่ใช้ระบบ K-Track 

กับยานพาหนะขนส่งทุกคันในบรษัิท

ระบบเฝ้าระวงัและสงัเกต

การใช้ยานพาหนะของ

พนักงานบริการ

การจอดรถติดเครื่อง

ในสถานท่ีไม่เหมาะสม

การติดตามเส้นทาง

การขับขี่ด้วย GPS

ความเร็ว การใช้น�้ามัน

02 03

01

ค�านวณเส้นทางและความเร็วที่เหมาะสม ประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานประจ�าปี

บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) มีความต้ังใจพัฒนาร้านเซเว่น อีเลฟเว่น 

ให้เปน็รา้นสะดวกซือ้ท่ีมีส่วนรว่มในการรักษาส่ิงแวดล้อม โดยรเิริม่การ

ใช้หลอดไฟ LED ปรับเปล่ียนเครื่องเย็นให้เป็นแบบรวมศูนย์ และเลือกใช้ 

เครื่องปรับอากาศแบบ Inverter เพื่อช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

โครงการ Green Stores

ตามยุทธศาสตร์ “7 go Green”

สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน

พลังงานหมุนเวียน

2559

2558

2557

10.92%

14.32%

11.82%

2559 2559 2559

2558 2558 2558

2557 2557 2557

71 62.79%

66 41.99%

60 28.66%

289,391

254.985

186,373

G4-EN6
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ส่งเสริมการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

มีส่วนร่วมอย่างรับผิดชอบ

กับผู้มีส่วนได้เสีย

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ระลึกอยู่เสมอว่าการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาท่ีท่ัวโลกก�าลังเผชิญอยู่ และ 

ส่งผลกระทบยิง่ใหญ่ต่อมนษุยชาต ินอกจากการมีส่วนร่วมใน 

ความพยายามลดความเสีย่งและผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 

เรายงัมุ่งเน้นทีจ่ะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดการปรับตวั 

ต่อการเปลี่ยนแปลง และช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับผลกระทบ  

เราพยายามประสานความร่วมมือกับคู่ค้า พันธมิตร และ 

ผู้บริโภค ให้ครบตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเรา 

เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความตั้งใจแสดงความรับผิดชอบต่อ 

ผู้มีส่วนได้เสียของเรา โดยการมีีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ีก�ากับดูแล สถาบัน องค์กรในระดับประเทศ และในระดับ

นานาชาติ รวมถึงภาคประชาสังคม เพื่อเข้าถึงมุมมองปัญหา 

ท่ีเกิดขึ้นอย่างหลากหลาย และเตรียมความพร้อมเพ่ือร่วม 

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่�า (Low-Carbon  

Socio-Economy)

เครือเจริญโภคภัณฑ์ไม่หยุดน่ิงพัฒนา “ผลิตภัณฑ์สีเขียว” มาอย่างต่อเนื่อง นับต้ังแต่ปี 2551 ด้วยการริเร่ิม “โครงการคาร์บอนฟุตพร้ินท์”  

เป็นรายแรกของภูมิภาคเอเชีย โดยมีผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint Labeling) จากองค์การ

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. รวม 148 รายการ ต่อมาในปี 2555 ได้พัฒนา “โครงการผลิตภัณฑ์ซีพีเอฟ

ที่ยั่งยืน” จนถึงปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ไก่กว่า 700 รายการได้รับการรับรองมาตรฐาน ProSustain จากองค์กรชั้นนำาระดับโลก DNV-GL ซึ่ง 

ถือเป็นผลิตภัณฑ์ไก่ยั่งยืนรายแรกของโลก และล่าสุดในปี 2558 ได้เข้าร่วม “โครงการฉลากลดโลกร้อน” โดยผลิตภัณฑ์เกี๊ยวกุ้ง ไก่สด 

ไก่มีชีวิต และลูกไก่ได้รับฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือ ฉลากลดโลกร้อนจาก อบก. เรียบร้อยแล้ว 

บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำากัด ส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ 

และรบัซือ้คนืผลผลติ เพื่อเพิม่รายได้ให้กบัเกษตรกร ประกอบ

กบัการสง่ตอ่ความรู้ในการปลกูข้าวหอมมะลอิยา่งถกูวธิ ีตาม 

มาตรฐาน GAP ที่ ได้รับการรับรองจากกรมการข้าว เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทำานาให้ได้ผลผลิตสูง ควบคู่ไปกับการ 

เปน็มิตรกบัสิง่แวดลอ้ม สามารถเพิม่มูลคา่ ลดการปลอ่ยกา๊ซ

เรือนกระจกจาก 4.40 เหลือ 4.06 กโิลกรมัคารบ์อนไดออกไซด์

เทียบเท่าต่อข้าว 1 กิโลกรัม และได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินท์

สำาหรับผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุง

สยามแม็คโคร ประสานความรว่มมือกบั ดเีอชแอล บรษิทัคูค่า้ธรุกจิ

ด้านโลจิสติกส์ คิดค้นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งสินค้า  

โดยปรับเปลี่ยนลักษณะตู้คอนเทนเนอร์ให้สามารถขนส่งสินค้า 

ได้จำานวนมากขึ้น เพื่อช่วยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง และลดการ 

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 17,711 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่าในปี 2557-2559 

เครือเจริญโภคภัณฑ์ แสดงเจตจำานงเข้าร่วมโครงการ  

“Caring for Climate” ภายใต้ความร่วมมืิอของข้อตกลงโลก

แห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) โครงการ 

ส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment 

Programme: UNEP) และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework 

Convention on Climate Change: UNFCCC) ดว้ยความตัง้ใจ

ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมสื่อสารแนวทางการจัดการ 

การมีสว่นรว่ม การดำาเนินโครงการลดกา๊ซเรอืนกระจก และ

สร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียให้ได้รับรู้ท้ังภายในและ

ภายนอกองค์กรของเรา

CARING FOR CLIMATE

โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ 

อ�าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ร่วมมือกับคู่ค้าเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เมื่อการผลิตและการบริโภคมีส่วนส�าคัญต่อการรับมือกับ

ภาวะโลกร้อน การที่ประชากรโลกเพิ่มขึ้นแต่ทรัพยากรโลก 

มีอยู่อย่างจ�ากัด ผลิตภัณฑ์อาหารที่ยั่งยืน หรือ 

Sustainable Food จึงเป็นค�าตอบส�าคัญที่จะสร้าง 

การมีส่วนร่วมระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ในการส่งเสริม

คุณภาพชีวิตและสนับสนุนความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและ

สังคมโลก ซึ่งเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของ 

เครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ตั้งใจท�าในสิ่งที่ดีกว่าเพื่อโลก 

ของเราทุกคน 

คุณณรงค์ เจียรวนนท์

รองประธานกรรมการอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด

และในฐานะ CPF’s Product Sustainability Project Sponsor

บรรเทาโลกร้อนด้วยผลิตภัณฑ์สีเขียว
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WATER STEWARDSHIP
การดูแลรักษาทรัพยากรน�้า

นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์

ประธานคณะผู้บริหาร  

ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) กลุ่มธุรกิจเกษตร

อุตสาหกรรมและอาหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์

ความต้องการน้ำ�ท่ีเพิ่มข้ึนจากการขยายตัวของภาคการเกษตร อุตสาหกรรม  

ท่องเท่ียวและบริการ และการเพิ่มข้ึนของจำานวนประชากร ตลอดจนความ 

ไม่แน่นอนท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้ส่งผลให้ปัญหา

ทรัพยากรน้ำ�ทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการขาดแคลนน้ำ� 

จากภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัย รวมไปถึงปัญหาคุณภาพน้ำ� โดยประชากรกว่า 660  

ล้านคนท่ัวโลกต้องเผชิญกับความยากลำาบากในการเข้าถึงน้ำ�สะอาดเพื่อใช้ในการ

อุปโภคและบริโภค ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง  

โดยเฉพาะต่อความม่ันคงทางอาหารและการพัฒนาสาธารณสุข 

นอกจากน้ีเวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ยังระบุให้วิกฤต 

ทางด้านน้ำ�เป็นภัยคุกคามระดับโลก และจะรุนแรงข้ึนเรื่อย ๆ ภายใน 10 ปีข้างหน้า  

ในขณะท่ีรายงานของธนาคารโลกเมื่อปี 2554 ระบุว่าประเทศไทยซึ่งพึ่งพาภาค

เกษตรกรรมกำาลังประสบกับภาวะเส่ียง โดยมีการคาดการณ์ว่าความต้องการน้ำ�

ของประเทศจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 35 ภายใน 20 ปีข้างหน้า 

น้ำ�กว่าร้อยละ 70 ถูกใช้ในการทำาชลประทานเพื่อการเกษตรและการผลิตอาหาร 

การขาดแคลนน้ำ�จึงถอืเปน็ความเสีย่งท่ีสำาคญัยิง่ตอ่ความสำาเรจ็ในการดำาเนินธรุกจิ

กว่าครึ่งของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในขณะเดียวกันการพัฒนาระบบการเกษตร 

และการผลิตอาหารให้สามารถใช้น้ำ�ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ถือเป็นท้ังความ

ท้าทายและโอกาสสำาคัญที่จะนำาพาธุรกิจของเครือฯ ไปสู่ความยั่งยืนได้

เราตระหนักดีว่า ‘น�้า’ เป็นปัจจัยส�าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร

อุตสาหกรรมและอาหาร รวมถึงปัจจัยหล่อเลี้ยงทุกชีวิตในสังคม  

เราจึงด�าเนินการทั้งในเชิง ‘ป้องกัน’ ผ่านการประเมินความเสี่ยงรอบด้าน 

‘ปรับปรุง’ ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้า และ 

‘ปกป้อง’ ผ่านการอนุรักษ์แหล่งต้นน�้าธรรมชาติที่มีความส�าคัญ  

ทั้งต่อธุรกิจและชุมชน
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ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนการดูแลรักษาทรัพยากรน�้า 

เครือฯ ได้มีแนวทางการบริหารจัดการตามกรอบการท�างาน ดังนี้

กรอบการด�าเนินงานด้านการดูแลรักษาทรัพยากรน�้า

• รายงานความยั่งยืน

• การรายงานความก้าวหน้า (COP) การปฏิบัติ

 ตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาต ิ(UN Global Compact)

• การรายงานผ่านโครงการเปิดเผยข้อมูลด้านนำ้าของ 

 CDP Water

• การมีส่วนร่วมอย่างรับผิดชอบในการเพิ่มประสิทธิภาพ

 การใช้ทรัพยากรนำ้าและส่งเสริมการดูแลรักษา

 ทรัพยากรนำ้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน

• ปริมาณการนำานำ้ามาใช้จากภายนอก

• ปริมาณการนำานำ้ามาใช้ใหม่

• ปริมาณนำ้าที่ปล่อยออกสู่ภายนอก

• ระดับความเสี่ยงด้านนำ้าของ

 หน่วยงานในองค์กรและคู่ค้า

• จำานวนหน่วยงานที่ดำาเนิน

 โครงการ WASH

• จัดหาการเข้าถึงนำ้าสะอาด

 สุขาภิบาลและสุขอนามัย 

 (Access to Water, Sanitation and

 Hygiene : WASH) ให้พนักงาน

• ระบบการจัดการนำ้าแบบหมุนเวียน (Circular Water 

   Management) ตามหลักการ 5Rs : Reduce, Reuse, 

 Recover, Recycle, Restore

• ส่งเสริมการดูแลรักษาทรัพยากรนำ้าของคู่ค้า 

 เเละผู้มีส่วนได้เสีย

• ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งนำ้าของชุมชน

• ลดปรมิาณการนำานำา้มาใช้ต่อหน่วย 

 รายได้ลงร้อยละ 10 เทียบกับ 

 ปีฐาน 2558 ภายในปี 2563

• การจัดการเศรษฐกิจสีเขียว ตามแนวทาง C.P. Excellence

• การดูแลรักษาทรัพยากรนำ้า ภายใต้นโยบายความยั่งยืน  

 ด้านสิ่งแวดล้อมเครือเจริญโภคภัณฑ์

การด�าเนินงานภายในองค์กร

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 

ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อประโยชน์ขององค์กร สังคม และประเทศชาติ 

เพิม่ประสิทธิภาพการจดัการน�า้

ภายในองค์กร

จัดหาการเข้าถึงนำ้าสะอาด สุขาภิบาลและ 

สุขอนามัย ให้พนักงาน เพิม่ประสทิธภิาพการ

ใช้นำา้ด้วยระบบการจัดการนำา้แบบหมุนเวยีน

ตามหลักการ 5 Rs

จัดการน�้า

ภายในห่วงโซ่อุปทานและลุ่มน�้า

บรหิารจัดการความเสีย่งด้านนำา้ขององค์กร

และคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน

มีส่วนร่วมอย่างรับผิดชอบ

กับผู้มีส่วนได้เสีย

ร่วมกบัภาคประชาสงัคม องค์กรระหว่าง 

ประเทศ ชุมชน และภาคธุรกิจ ในการ 

ยกระดับการจัดการนำ้าอย่างยั่งยืน

สนับสนุนการพัฒนา

นโยบายสาธารณะ

สนับสนุนภาครฐัในการพฒันานโยบาย

และกฎระเบียบด้านนำ้า

เผยแพร่ข้อมูลและผลการ

ด�าเนินงาน

เผยแพร่ข้อมูลและผลการดำาเนินงาน

ตามแนวปฏิบัติสากล

ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งน�้า

ของชุมชน

สนับสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการใช้นำา้

ปกป้องลุ่มนำ้า และการเข้าถึงแหล่งนำ้า

ของชุมชน

ในปี 2559 เครือเจริญโภคภัณฑ์ สามารถลดปริมาณการนำานำ้� 

มาใช้ต่อรายได้เทียบกบัปีฐาน 2558 ได้ร้อยละ 10.29 ใกล้เคียงกับ 

เป้าหมาย โดยมีการใช้นำ้�รวมท้ังสิ้น 202 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 

244 ลูกบาศก์เมตรต่อรายได้ 1 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลกัมาจากการ

ควบคุมการดำาเนินงานอย่�งเข้มงวดเพื่อลดความสูญเสียใน

กระบวนการเลี้ยงกุ้ง ร่วมกับการปรับเปล่ียนวิธีการเพาะเลี้ยงกุ้ง 

ทำาให้ลดปริมาณนำ้�ใช้ และสามารถช่วยลดระยะเวลาเลี้ยงกุ้งในบ่อ

เพาะเลี้ยงอีกด้วย

ผลการด�าเนินงาน

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ความมุ่งม่ัน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

นโยบาย

การด�าเนินงานร่วมกับคู่ค้า ชมุชน เเละผูมี้ส่วนได้เสีย

• ความเสี่ยงทางกายภาพเชิงปริมาณ

   เเละคุณภาพ

• ความเสี่ยงจากกฎระเบียบข้อบังคับ

• ความเสี่ยงต่อภาพลักษณ์องค์กร

การประเมินความเส่ียงด้านน�้าขององค์กร

และคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน

71%

6%
9%

14% 202
(ล้าน ลบ.ม.)

Water Stewardship 

Management 

Framework

- -

100 100

200 200

300 300

400 400

500 500

น�้าประปา น�้าซื้อ (ล้านลูกบาศก์เมตร)

ปริมาณน�้าที่น�ามาใช้ต่อรายได้ 

(ลูกบาศก์เมตรต่อล้านบาท)

น�้าใต้ดิน (ล้านลูกบาศก์เมตร)

น�้าฝน (ล้านลูกบาศก์เมตร)

แหล่งน�้าผิวดิน (ทะเล คลอง แม่น�้า ฯลฯ)

(ล้านลูกบาศก์เมตร)

348

260

159 159

43

28

17

208
12

21
12

28

1816

202

476

272 244

255925582557

แนวทางการบริหารจัดการ

ลดปริมาณการน�าน�้ามาใช ้

ต่อหน่วยรายได้ลง ร้อยละ 10 

เทียบกับปีฐาน 255810% 

ปริมาณการน�าน�้ามาใช้

ล้านลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรต่อล้านบาท

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สามารถลดปริมาณการนำานำ้า

มาใช้ต่อหน่วยรายได้เทียบกับปีฐาน 2558  ได้ร้อยละ 

10.29 โดยตั้งเป้าลดปริมาณการนำานำ้ามาใช้ต่อหน่วย

รายได้ลงร้อยละ 10 เทียบกับปีฐาน 2558 ภายใน

ปี 2563

เป้าหมายปี

2563

316

G4-EN8

144
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โครงการน�าร่อง WASH

(Access to Water,

Sanitation and Hygiene)

โครงการธรรมชาติ

ปลอดภัยแม่แจ่ม

โครงการรักษ์ล�าน�้ามูล

ประเมินความเสี่ยง

ขาดแคลนน�้าด้วย 

Global Water Tool Benchmark การบริหารจัดการน�้าด้วย

Ceres Aqua Gauge

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการใช้ทรพัยากรน�า้ 

ในธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ประเมินความเสี่ยงด้านน�้าอย่างรอบด้าน

ด้วย AQUEDUCT

จัดท�าแผนบริหารจัดการ

น�้าของหน่วยงานด้วย 

Local Water Tool

เป้าหมาย

เป้าหมาย

เป้าหมาย

การลดการใช้น�้า

ในฟาร์มสัตว์น�้าที่ซีพีเอฟ

การน�าน�้ากลับมาใช้

ในกระบวนการผลิตที่ซีพีแรม

บรหิารจดัการความเส่ียงด้านน�า้
มีส่วนร่วมอย่างรับผิดชอบกับผูมี้ส่วนได้เสีย 

และส่งเสรมิการเข้าถึงแหล่งน�า้ของชมุชน

เครือฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของการดูแลสุขภาพและสุขอนามัย 

ของพนักงานในสถานท่ีทำางาน จึงได้ริเริ่มโครงการนำาร่อง WASH  

หรือการเข้าถึงน้ำ�สะอาด สุขาภิบาล และสุขอนามัย ตามแนวทางของ 

WBCSD (World Business Council for Sustainable Development)  

ท่ีเครือฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิก โดยเริ่มจากการทดลองประเมินสถานะ 

ด้วยเกณฑ์สำาหรับประเมินตนเอง (WASH Self-Assessment Tool for 

Business) กับ 7 หน่วยงาน ครอบคลุมพนักงานกว่า 20,000 คน ในปี 

ที่ผ่านมา และจะขยายผลให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานภายในปี 2562

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) ได้สนับสนุนให้ชุมชนบ้านดอนสันเก๋ียง 

และบ้านแม่ปาน ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ มีแหล่งน้ำ�ใช้ 

เพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูง (บ่อพวงสันเขา) โดยการพัฒนาแหล่งน้ำ�

เพื่อการเกษตรเริ่มดำาเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน มีการ

สร้างบ่อขนาดใหญ่ขนาดความจุ 750 ลบ.ม. จำานวน 5 บ่อ และบ่อ

ขนาดเล็กขนาดความจุ 175 ลบ.ม. จำานวน 32 บ่อ ช่วยให้เกษตรกร 

169 ครัวเรือน มีน้ำ�ใช้เพื่อพัฒนาการเกษตรตลอดทั้งปี ครอบคลุม

พื้นที่ใช้น้ำ�ของราษฎรรวมทั้งสิ้น 1,404 ไร่

ซีพีเอฟ 

คืนน�้าใสให้บ้านโสมง

ซีพีเอฟได้นำาขีดความสามารถของตนมาช่วยพัฒนาระบบประปา

ชุมชนและปรับปรุงคุณภาพน้ำ�ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานของรัฐ 

ณ หมู่บ้านโสมง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ท่ีต้ังอยู่ใกล้กับฟาร์มโคกอุดม

ของบริษัท ซ่ึงปัจจุบันมีความเส่ียงในการขาดแคลนน้ำ�เล็กน้อย 

และคาดว่าในปี 2568 จะเพ่ิมข้ึนเป็นระดับปานกลาง โดยได้นำาความรู้

ความชำานาญในการบำารุงรักษาระบบผลิตน้ำ�ประปาเข้ามาช่วยชุมชน

ตรวจสอบประสทิธภิาพการผลิตให้เครื่องจักรสามารถผลติน้ำ�ประปา

ได้อย่างเต็มที่

ซีพีเอฟได้ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา และในชุมชนใกล้เคียง 

ดำาเนิน “โครงการรักษ์ลำานำ้ามูล” ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา เพื่อฟื้นฟู 

และบำารุงรักษาสภาพลำานำ้ามูลและลำานำ้าสาขาให้คงความเป็น 

ธรรมชาต ิและสามารถท่ีจะใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ยนื โดยมุ่งเน้นการ 

อบรมและปลกูฝังให้ชุมชนสามารถทำาหน้าท่ีดแูลรกัษาทรพัยากรนำ�้  

ควบคู่ไปกับการปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศในบริเวณโดยรอบ  

ผ่านการเพิม่พืน้ท่ีป่า ขยายพนัธุป์ลาในลำานำ�้มูล โดยกว่า 8 ปีท่ีดำาเนิน

โครงการ พื้นที่ป่าไม้มีอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 60 เเละจำานวน 

พันธุ์ปลาเพิ่มมากขึ้นในอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 100

เครือฯ ใช้ โปรแกรม Global Water Tool ที่พัฒนาขึ้น

โดย WBCSD ในการประเมินความเสีย่งขาดแคลนน้ำ�

ของหน่วยงานในเครือฯ เเละคู่ค้า

• จำานวนหน่วยงานท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีเสีย่งขาดแคลนน้ำ�

• หน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง

• ปริมาณผลผลิตท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการ 

   ขาดแคลนน้ำ�

• จำานวนคู่ค้าที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ�

• จำานวนพนักงานที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ�

เครือฯ ใช้ โปรแกรม Ceres Aqua Gauge ในการ

ประเมินสถานะการบริหารจัดการน้ำ�ของแต่ละกลุ่ม

ธรุกจิเมื่อเทียบกบัแนวปฏบัิติท่ีเปน็ท่ียอมรบัในระดับ

สากล เพื่อจัดลำาดบัความสำาคญัและกำาหนดแนวทาง

ในการปรบัปรงุการบรหิารจัดการน้ำ�ท่ีรอบดา้น ไดแ้ก่

ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์เป็นธุรกิจท่ีมีการใช้น้ำ�มากกว่า

ธุรกิจอื่น ๆ  ซีพีเอฟจึงได้ทำาการวิจัยและพัฒนา ตลอดจน

การนำาเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาสนับสนุนตลอด

กระบวนการ เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำา หรือเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้น้ำาให้คุ้มค่ามากท่ีสุด ส่งผลให้

ปริมาณการใช้น้ำ�ในการเลี้ยงสัตว์ต่อหน่วยผลผลิต 

มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

เครือฯ ใช้ โปรแกรม AQUEDUCT ท่ีพัฒนาข้ึนโดย  

WRI (World Resources Institute) ร่วมกับเครือข่าย

องค์กรพันธมิตรในการประเมินและจัดทำาแผนท่ี 

ความเสีย่งดา้นน้ำ�แบบองคร์วม ครอบคลมุความเสีย่ง

ทางกายภาพท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพน้ำ� ความเส่ียง

จากกฎระเบียบข้อบังคับ เเละความเส่ียงต่อภาพลักษณ์

องค์กร

ภายหลังจากท่ี ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านน้ำ�ด้วย 

โปรเเกรม Global Water Tool เเละ AQUEDUCT เเลว้ 

เครือฯ ได้จัดอบรมพนักงานในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยง

เรื่องน้ำ�สูงโดยการใช้โปรเเกรม Local Water Tool (LWT)   

ในการจัดทำาแผนบรหิารการจัดการน้ำ�ระดบัพ้ืนท่ี โดย

ได้จัดอบรมเเละทำาเเผนไปแล้วกว่า ร้อยละ 80 ของพ้ืนท่ี

ท่ีมีความเส่ียงเรื่องน้ำ�สูง เเละมีเป้าหมายให้ครอบคลุม 

พื้นที่ที่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำาที่สุด ในปี 2561

ในปี 2559 ซีพีเอฟได้ปรับการใช้น้ำ�ในกระบวนการเลี้ยงกุ้ง โดยเพิ่ม 

บ่ออนุบาลลูกกุ้งท่ีมีขนาดเล็กกว่าบ่อเพาะเล้ียงปกติ ซึ่งจะเลี้ยงลูกกุ้ง 

ให้มีความแข็งแรงและขนาดใหญ่มากเพียงพอก่อนท่ีจะปล่อยลงสู่ 

บ่อเพาะเล้ียงแทนการเล้ียงแบบเดิม ทำาให้สามารถลดระยะเวลาเล้ียงกุ้ง 

ในบ่อเพาะเล้ียงปกติ และยังช่วยลดปริมาณน้ำ�ใช้จากการเปลี่ยนถ่าย 

น้ำ�ส่วนต่างของขนาดบ่ออนุบาลและบ่อเพาะเลี้ยง ทำาให้ในปี 2559  

ซีพีเอฟสามารถลดปริมาณการใช้น้ำ�ในฟาร์มสัตว์น้ำ�ได้กว่า 5,000 

ลกูบาศกเ์มตรตอ่ตนัผลผลติ หรอืกวา่รอ้ยละ 47 เมื่อเทียบกบัปีกอ่นหน้า

บรษิทั ซพีแีรม จำากดั ซึง่เป็นบรษิทัผลติอาหารสำาเรจ็รปูในกลุม่ ซพีี ออลล์ 

ได้ติดตั้งระบบผลิตน้ำ�ใช้จากน้ำ�ท้ิงเพื่อนำาน้ำ�ท่ีผ่านระบบบำาบัดน้ำ�เสีย

กลับมาใช้ใหม่โดยผ่านกระบวนการกรองข้ันสูง Ultrafiltration และ Reverse 

Osmosis ทำาให้ได้น้ำ�สะอาดท่ีมีคุณลักษณะเทียบเท่าตามมาตรฐาน

องค์การอนามัยโลก (WHO) ซึง่ช่วยให้สามารถลดการปลอ่ยน้ำ�ท้ิงสูชุ่มชน

และเพิ่มมูลค่าของน้ำ�ท้ิงโรงงานมาเป็นน้ำ�ดิบในการผลิตน้ำ�ใช้ในระบบ

น้ำ�หล่อเย็น (Cooling Tower) ชำาระล้างยานยนต์ ถนน อาคาร และระบบ

ชำาระล้าง (Flushing) ได้กว่า 200,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 

• การติดตามวัดผล

• การประเมินความเสี่ยง

• การกำากับดูแล

• นโยบายและมาตรฐาน

• การวางแผน

• การมีส่วนร่วมกับ 

   ผู้มีส่วนได้เสีย

• การเปิดเผยข้อมูล

ลดการใช้น�้ากว่า

5,000 

ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต

น�าน�้ากลับมาใช้ใหม่ได้กว่า

200,000 

ลูกบาศก์เมตรต่อปี

เพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดการน�้าภายในองค์กร

OPERATIONS CONTEXT STRATEGY ENGAGEMENT

ปริมาณการใช้น�้าต่อตัวหมูต่อวัน

การจดัการน�า้เป็นส่วนหน่ึงของ 

การด�าเนินธุรกิจ

การจัดการดูแลรักษาทรัพยากรน�้าอย่างบูรณาการ 
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ECOSYSTEM & 
BIODIVERSITY 
PROTECTION
การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 

สังคม ชุมชนที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน คือ สังคม ชุมชนที่มีความสมดุล 

ระหว่างการอนุรักษ์เเละการพัฒนา เราตระหนักถึงบทบาทการด�าเนินธุรกิจ  

ภายใต้เเนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการปฏิบัติที่ส�าคัญบนพื้นฐาน

การรักษาสิ่งเเวดล้อมเเละค�านึงถึงสังคม โดยการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

เเละสิ่งเเวดล้อม จะไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินขีดความสามารถในการฟื้นตัวของ

ทรัพยากรธรรมชาติ ค�านึงถึงการครอบครองสิทธิ การเข้าถึง การใช้เเละการเเบ่งปัน

ผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เเละสร้างความรู้เเละพัฒนา 

ขีดความสามารถให้เเก่บุคคล ชุมชน เเละสังคม ทั้งนี้เราได้ผนวกการพิจารณา 

ผลกระทบต่อระบบนิเวศเเละความหลากหลายทางชีวภาพ ในกระบวนการตัดสินใจ 

เเละด�าเนินธรุกจิตลอดห่วงโซ่อปุทาน เพ่ือหลกีเลีย่งเเละลดความเสีย่งท่ีอาจก่อให้เกดิ 

ผลกระทบต่อการเปล่ียนเเปลงทางระบบนิเวศเเละคุณค่าทางชวีภาพ เป็นหลักประกนั 

ว่าทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นจะยังคงอยู่และคงความอุดมสมบูรณ์
นายประสิทธิ์ ด�ารงชิตานนท์

รองประธานกรรมการกลุ่มธุรกิจ 

การค้าระหว่างประเทศ เเละรองประธาน

กรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร

(ข้าวโพด)

จากรายงานขององค ์การอาหารและการเกษตรแห ่ง

สหประชาชาติ (FAO) คาดการณ์ว่าภาคการเกษตรจะต้องเพิ่ม

ผลผลิตราวร้อยละ 60 เพื่อรองรับการบริโภคของประชากร

โลกจำานวน 9,000 ล้านคนในปี 2593 และอาจจะเกิดวิกฤต 

ท่ีดินเพือ่การเกษตร นำ�้ ป่าไม้ การประมง และความหลากหลาย 

ทางชีวภาพท่ีไม่เพียงพอ อันเป็นผลพวงจากความพยายาม 

เพิ่มผลผลิตและการผลิตอาหารท่ียังขาดความยั่ งยืน 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มเสื่อมโทรม  

ในขณะท่ีจำานวนประชากรโลกเพิ่มจำานวนมากข้ึน มีการเติบโต

ทางเศรษฐกิจ และเกิดการขยายตัวของชุมชน 

เเนวทางป้องกันเเละควบคุมเพื่อร่วมปกป้องระบบนิเวศเเละ

ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นเรือ่งสำาคญัของภาคส่วนธรุกจิ

เราจึงต้องใส่ใจในกระบวนการท่ีทำาให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือ

บริการตั้งเเต่เเหล่งท่ีมา ท้ังหมดน้ีต้องอาศัยความมุ่งม่ันเเละ

ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน

โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี
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ผลการด�าเนินงาน

จนถึงปี 2559 วัตถุดิบปลาป่นและข้าวโพดเล้ียงสัตว์ท่ีจัดหาและใช้ในประเทศไทยท้ังหมดมาจากแหล่งท่ีรับผิดชอบ 

ขณะที่ถั่วเหลืองสามารถจัดหามาจากแหล่งท่ีรับผิดชอบแล้วร้อยละ 27 ซึ่งดีกว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว้ร้อยละ 20 

ส�าหรับน้ �ามันปาล์มและมันส�าปะหลังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาตามแนวทาง

สากล ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้ในปี 2560

กรอบการด�าเนินงานด้านการปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

เป้าหมายของวัตถุดิบหลักผ่านการประเมิน 

การจัดหาจากเเหล่งผลิตที่ไม่บุกรุกท�าลายป่าไม้เเละทรัพยากรทางทะเล
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2559

ปลาป่น

ข้าวโพด

ถั่วเหลือง

น�้ามันปาล์ม

มันส�าปะหลัง

2560 2561 2562

• รายงานความยั่งยืน

• การรายงานความก้าวหน้า (COP) การปฏบิตัติามข้อตกลงโลก 

   แห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) 

• การรายงานผ่านโครงการเปิดเผยข้อมูลด้านป่าไม้ของ  

   CDP Forest

• เปอร์เซ็นต์ของวัตถุดิบหลักที่ผ่าน 

   การประเมินการจัดหาจากแหล่งผลิต

   ที่รับผิดชอบ 

• ขนาดหรือพื้นที่ของแหล่งที่อยู่ตาม 

   ธรรมชาติที่ได้รับการคุ้มครองหรือฟื้นฟู 

• การจัดหาวัตถุดิบหลักจากแหล่งผลิตที่รับผิดชอบ 

• ระบบนิเวศบนบก

• ทรัพยากรทางทะเล

• การมีส่วนร่วมจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (Bio- 

   diversity) และบรกิารของระบบนิเวศ (Ecosystem Services)  

   เพื่อปกป้อง อนุรักษ์ และดูแลทุนทางธรรมชาติ (Natural  

   Capital) อย่างรับผิดชอบ 

• ร้อยละ 100 ของวัตถดุบิหลกัผ่านการประเมินการจัดหาจาก 

   แหล่งผลิตที่รับผิดชอบ ไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อระบบ 

   นิเวศบนบกและทรัพยากรทางทะเล

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ความมุ่งม่ัน

ตัวชี้วัด

     

เป้าหมาย

นโยบาย

การประเมินความเส่ียง

จากการด�าเนินงาน

การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและความ

หลากหลายทางชีวภาพร่วมกับคู่ค้า ชุมชน 

และผู้มีส่วนได้เสีย

• Habitat Intactness

• Global Species Richness

• Biome Species Richness

• Threatened Species

• Small-Ranging Species

• Carbon Stock

• Soil Quality

• Water Quantity

การปฏิบัติงานตามกฎหมาย

ข้อก�าหนด และมาตรฐานสากล

• การจัดการเศรษฐกิจสีเขียว ตามแนวทาง C.P. Excellence 

• การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ  

   ภายใต้นโยบายความยัง่ยนืด้านสิง่แวดล้อม เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ 

แนวทางการบริหารจัดการ

ร้อยละ 100 ของวตัถุดิบหลกั 

ผ่านการประเมนิ การจดัหาจาก 

แหล่งผลิตท่ีไม่บุกรุกท�าลาย

ป่าไม้ และทรัพยากรทางทะเล
100% 

Ecosystem and 

Biodiversity

Protection

Framework

ความสมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเป็น

องค์ประกอบส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ  และ

เป็นต้นทุนพ้ืนฐานท่ีส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของอุตสาหกรรม

หลากหลายประเภท โดยเฉพาะอย่างย่ิงอุตสาหกรรมการเกษตร

และอาหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงให้ความส�าคัญกับการปกป้อง

ความสมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ต้ังแต่

การเลือกสถานท่ีต้ังของสถานประกอบการท่ีต้องไม่อยู่ในแหล่ง

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ถูกต้องตามระเบียบ 

ข้อบังคับ มาตรฐาน และกฎกระทรวงท่ีก�าหนดไว้ รวมถึงการ

ประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด�าเนินธุรกิจอย่าง

สม่�าเสมอ และการสร้างการมีส่วนร่วมกับคู่ค้า ชุมชน และผู้มีส่วน

ได้เสีย ด้วยความพยายามอย่างเต็มก�าลังท่ีจะ “จัดหาวัตถุดิบหลัก

จากแหล่งผลิตท่ีไม่บุกรุกท�าลายป่าไม้และทรัพยากรทางทะเล” 

ควบคู่ไปกับ “อนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ” เพ่ือความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีจะ 

เอ้ือต่อการด�ารงชีวิตและการด�าเนินธุรกิจอย่างสมดุลและย่ังยืน

เป้าหมายปี

2563

G4-EN32
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ห่วงโซ่คุณค่าการผลิตที่ยั่งยืน

ในฐานะผู้ผลติอาหารกุ้งรายใหญข่องโลก เครอืฯ มุ่งม่ันสง่เสริม

ความยั่งยืนในอุตสาหกรรมอาหารทะเล เพื่อร่วมผลักดันให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้นจากประเด็นปัญหาด้านความเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรทางทะเล สภาพการจ้างงานท่ีไม่เป็นธรรม การละเมิด

สิทธิมนุษยชน และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน 

นับตัง้แตป่ ี2555 เปน็ตน้มา เครอืฯ ไดร้ว่มกบัหน่วยงานภาครฐัและ

ผู้เกี่ยวข้องในการขจัดการทำาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 

และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) 

Fishing) เพื่อปกปอ้งผนืทะเลไทย ผ่านการดำาเนิน “แผน 10 ประการ

ตามแนวทางสนับสนุนการทำาประมงอย่างยั่งยืน หรือ Fish Fight 

Ten-Point Plan” ที่มุ่งแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจาก 

การประมงที่ไม่เหมาะสม เช่น ลดการใช้ปลาป่นในการผลิตอาหาร

กุ้ง เร่งวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบทดแทนปลาป่น กำาหนดนโยบายการ

จัดหาปลาป่นจากแหล่งที่ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล 

สนับสนุนค่าตอบแทนพิเศษ (Premium Pay) ให้กับโรงงานปลาป่น

ท่ีใช้วัตถุดิบจากการทำาประมงท่ีถูกกฎหมายและปฏิบัติสอดคล้อง

ตามระบบตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบ เป็นต้น 

ในปี 2557 เครือฯ ได้ปรับเพิ่มข้อกำาหนดการรับซื้อปลาป่นที่มีความ

เข้มงวดมากข้ึน โดยครอบคลมุความรบัผดิชอบ ท้ังดา้นสิง่แวดลอ้ม

และด้านแรงงาน ควบคู่ไปกับเสริมสร้างศักยภาพของคู่ค้าธุรกิจ 

ปลาป่น และดำาเนินโครงการความรว่มมือกบัเครอืข่ายพนัธมิตร เพื่อ 

ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารทะเลท่ียั่งยืน และป้องกันการทำาลาย

ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ทั้งทะเลสากลและทะเลไทย

ด้วยความเข้มงวดในการดำาเนินนโยบายการจัดซื้อปลาป่นอย่าง

ยัง่ยนื สง่ผลให้ความมุ่งม่ันของเครอืฯ บรรลเุป้าหมาย ตัง้แตป่ ี2558 

เปน็ตน้มา โดยปลาปน่ท้ังหมดท่ีจัดหาและใช้ในประเทศไทยผลิตจาก

ผลพลอยได ้(By-Product)
1
 ท่ีสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได ้และมา

จากโรงงานแปรรูปที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน IFFO Responsible 

Supply (IFFO RS) ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตและการใช้ปลาป่น 

อยา่งยัง่ยนืระดับสากลท่ีสอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณในการทำาประมง

อย่างรับผิดชอบขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 

(Code of Conduct for Responsible Fisheries of FAO) และไม่เป็น

ผลพลอยได้จากพันธุ์ ท่ีมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ตามนิยาม 

บัญชีแดงของสหภาพเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN Red List of 

Threatened Species) นอกจากน้ี โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ�ของ

บริษัทยังเป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่งแรกในโลกท่ีได้รับการ

รับรองมาตรฐาน IFFO RS Chain of Custody ซึ่งถือเป็นต้นแบบ

ความยั่งยืนสำาหรับอุตสาหกรรมกุ้งทั่วโลก   

ปลาป่นซ่ึงผลิตจากผลพลอยได้จากโรงงานเเปรรูป (By-Product) 

จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน IFFO RS หรือ IFFO RS IP 

ต้องไม่เป็นผลพลอยได้จากพันธุ์ท่ีมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

ตามนิยามของบัญชีเเดงของสหภาพเพื่อการอนุรกัษธ์รรมชาติ 

รวมถึงสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยหน่วยงานอิสระ

ปลาปน่ซึง่ผลติจากผลพลอยได้จากการประมงไทย (By-Catch) 

จะต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลหรือสามารถตรวจสอบ

ได้ โดยกลไกตรวจสอบที่มีกฎหมายรองรับ

เรือประมง โรงงานปลาป่น โรงงานแปรรูปต่าง ๆ ท่ีอยู่ในห่วงโซ่ 

อุปทาน จะต้องได้รับการรับรองตรวจประเมินตามมาตรฐาน 

เเรงงานไทย หรือตรวจประเมินด้านเเรงงานโดยหน่วยงานอิสระ

เเม้ว่าเครือฯ จะไม่ได้เป็นเจ้าของ ผู้ดำาเนินงาน หรือจัดหา

วัตถุดิบโดยตรงจากเรือประมง ประกอบกับปัจจุบันไม่ได้ ใช้ 

ปลาป่นประเภท By-Catch ในการผลิตอาหารสัตว์เเล้วก็ตาม 

เเต่ด้วยตระหนักถึงความสำาคัญของความยั่งยืนในห่วงโซ่การ

ผลติอาหารทะเลของไทย จงึไดร้ว่มมือกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 

ส่งเสริมมาตรฐานการผลิตอย่างรับผิดชอบเเละยั่งยืน รวมถึง

การตรวจประเมินทั้งในส่วนกิจการของเครือฯ เเละนอกเหนือ

การดำาเนินงานของเครือฯ อย่างโรงงานปลาป่น โรงงานแปรรูป 

ปลากระป๋อง หรือเเหล่งประมง/ฟาร์มปลาเพื่อเป็นวัตถุดิบ 

ผลิตอาหารสัตว์มาอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานความย่ังยืน : โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำา โรงเพาะฟัก 

และอนุบาลลูกกุ้ง ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง และโรงงานแปรรูปกุ้ง

ของเครือฯ และโรงงานแปรรูปปลากระป๋องได้รับมาตรฐาน 

(Best Aquaculture Practices) BAP ขณะที่โรงงานปลาป่นได้

รับมาตรฐาน IFFO RS และแหล่งประมง/ฟาร์มปลาได้รับรอง

มาตรฐาน ASC

มาตรฐานด้านแรงงาน : โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำา โรงเพาะฟัก 

และอนุบาลลูกกุ้ง ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง และโรงงานแปรรูปกุ้ง

ของเครือฯ และโรงงานปลาป่นได้รับมาตรฐานแรงงานไทย 

ขณะท่ีโรงงานแปรรูปปลากระป๋องและแหล่งประมง/ฟาร์ม

ปลาได้รับการตรวจประเมินด้านแรงงานจาก SGS

การตรวจประเมิน : โรงงานอาหารสตัวน์้ ำาท้ัง 4 แห่งของเครอืฯ 

โรงงานปลาป่น 7 แห่ง ท่าเรือ 7 แห่ง ตลอดจนเรือประมง 86 ลำา 

ได้รับการตรวจประเมินจาก UL ครบ 100%

นโยบายการรับซื้อปลาป่น

ด้านผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมคุณภาพ เเละความปลอดภัย

ด้านบุคลากร ครอบคลุมการใช้เเรงงานอย่างถูกต้อง ความ

ปลอดภัยเเละอาชีวอนามัย

ด้านกระบวนการ ครอบคลุมการจัดการสิ่งเเวดล้อม เเละ

ปรับปรุงประสิทธิภาพ

“คณะพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเเละผลิตภัณฑ์ประมงไทย”  

(Thai Sustainable Fisheries Roundtable : TSFR) : สนับสนุน

การดำาเนินงานของ TSFR ซ่ึงประกอบด้วย 8 สมาคมใน 

ห่วงโซ่การประมงต้ังเเต่ต้นน้ำ�ถึงปลายน้ำ� เพื่อร่วมกับภาครัฐ  

จัดทำาเเผนปรับปรุง/พัฒนาการประมงอย่างยั่งยืน (Fishery 

Improvement Project : FIP) สำาหรับพื้นท่ีทะเลอ่าวไทยเเละ

ทะเลอันดามันซึ่งมี Sustainable Fisheries Partnership เเละ 

องค์กรกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wildlife Fund for 

Nature : WWF) สำานักงานประเทศไทย เป็นที่ปรึกษา

“คณะทำางานรว่มในระดบัอตุสาหกรรมเพื่อสง่เสรมิความยัง่ยนื

ในห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล (Seafood Task Force)” : ร่วม 

ก่อต้ังคณะทำางานเพื่อพัฒนาเเละผลักดันการใช้ระบบตรวจสอบ

ย้อนกลับเเละการใช้เเรงงานท่ีถูกต้องเหมาะสม รวมถึง

กระบวนการตรวจประเมินท่ีโปร่งใสโดยผู้ตรวจสอบอิสระ

ภายนอก เเละสนับสนุนการจัดทำา FIP ใน 2 ฝั่งทะเลของ

ประเทศไทย

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเเละรายงานความก้าวหน้าได้ท่ี 

http://www.seafoodtaskforce.global) 

การสร้างเสริมศักยภาพ

คู่ค้าธุรกิจปลาป่น

เครือข่ายพันธมิตรเพื่อพัฒนา

อุตสาหกรรมอาหารทะเลยั่งยืน

การจัดหาปลาป่นอย่างยั่งยืน

Fish Fight Ten-Point Plan

IFFO Responsible Supply

IUCN Red List of Threatened Species

1 วัตถุดิบในการผลิตปลาป่นจะมาจาก 2 แหล่ง คือ 1) ผลพลอยได้จากโรงงานแปรรูปสัตว์น�้า (By-Product) เช่น โรงงานซูริมิ โรงงานผลิตทูน่ากระป๋อง โรงงานผลิตลูกชิ้นปลา และ 2) ผลพลอยได้
จากการท�าประมง (By-Catch)
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เพราะตระหนักดีว่าการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งท่ีมา

สามารถบรหิารจดัการความเสีย่งด้านส่ิงแวดลอ้มและสงัคมได้

อย่างมีประสิทธิภาพ เครือฯ จึงพยายามอย่างเต็มความ

สามารถในการจดัหาวตัถดิุบขา้วโพดเลีย้งสตัวจ์ากแหลง่ทีม่าท่ี

รับผิดชอบ แม้ว่ากระบวนการตรวจสอบย้อนกลับในห่วงโซ่

อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะซับซ้อนและยาวมากเพียงใดก็ตาม

นับต้ังแต่ปี 2557 เครือฯ ได้ร่วมกับคู่ค้าธุรกิจพัฒนาระบบตรวจสอบ

แหล่งท่ีมา (Corn Traceability) โดยแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 

2558 พร้อมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความตระหนักรู้

ถึงความสำาคัญของการจัดหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ

และความเข้าใจเกีย่วกบัระบบตรวจสอบยอ้นกลบัให้แกคู่ค่า้ธรุกจิ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท้ังหมดของเครือฯ ก่อนประกาศใช้อย่างเป็น

ทางการในวันที่ 1 มกราคม 2559 เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไข

ปญัหาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม ไม่วา่จะเปน็การ

บกุรกุพืน้ท่ีป่า หมอกควันไฟป่าจากการจัดการวสัดทุางการเกษตร

บนพื้นที่สูงชัน

จากการร่วมคิด ร่วมพัฒนาไปพร้อมกับคู่ค้าธุรกิจ เครือฯ จึงเป็น

บริษัทแรกในประเทศไทยท่ีสามารถจัดหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ทั้งหมดจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย กล่าวคือ เพาะปลูกบน

พื้นท่ีท่ีมีเอกสิทธิ์ถูกต้อง หรือพื้นท่ีท่ี ได้รับการรับรองจาก 

หน่วยงานราชการ รวมถึงพื้นท่ีท่ีมีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ

และองค์กรอิสระ 

4,311

เกษตรกรผ่านการอบรม

เรื่องการเพาะปลูกอย่างถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ เพื่อลดต้นทุน

เพิ่มผลผลิตจ�านวน

ราย

อบรมเกษตรกร

คิดเป็นพื้นที่เพาะปลูก

118,069 ไร่

ผลการด�าเนินโครงการเกษตรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน ระหว่างปี 2557-2559 

“พัฒนาศักยภาพเกษตรกร เพิ่มผลผลิตลดต้นทุนบนวิถีปลอดภัยเเละเป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม”

อบรมเกษตรกร 

ครอบคลุม 

20 จังหวัด

ทั่วประเทศ

32
แปลงเรียนรู้ ทั่วประเทศ

แปลง

คู่ค้าหรือผู้รวบรวมและผู้เก่ียวข้องในการซ้ือขายข้าวโพดเล้ียงสัตว์

กับเครือฯ จะต้องทำาการลงทะเบียนเเละซื้อขายผ่านระบบ 

ตรวจสอบเเหล่งท่ีมาของข้าวโพดเล้ียงสัตว์ (Corn Traceability) 

เท่านั้น

หากพบว่าตัวเเทนจำาหน่ายมีีส่วนร่วมหรือส่งเสริมการปลูก

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่หวงห้าม ป่าอนุรักษ์ เเละพื้นที่ที่ ไม่มี

เอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายในทุกกรณี เครือฯ จะยกเลิก

การเป็นตัวเเทนจำาหน่ายเมล็ดพันธุ์ทันที

อาศัยหลักการสมดุลมวล (Mass Balance)

ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียใน 

ภาคส่วนต่าง ๆ  อาทิ คู่ค้าธุรกิจ เกษตรกร นักวิชาการ ภาครัฐ 

เเละภาคประชาสังคม

ร่วมกับสำานักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. ให้ความรู้

แก่เกษตรกรในพื้นท่ีท่ีมีเอกสารสิทธิ์ในเรื่องการเพาะปลูกอย่าง 

ถูกต้องสอดคล้องตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 4402-2553 

(Thai Agricultural Standard – TAS4402-2010, Good Agricultural 

Practices for Maize)

โดยร่วมเป็นหน่ึงในคณะกรรมการบูรณาการแก้ไขปัญหาป่าไม้กับ 

ชุมชนเเละหมอกควนัไฟป่าอำาเภอเเม่เเจ่ม ทำางานร่วมกบัอำาเภอเเม่เเจ่ม 

องค์การบริหารส่วนตำาบลเเละเทศบาลอำาเภอเเม่เเจ่ม พร้อมด้วย

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

เพื่อป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาหมอกควัน ตลอดจนหยุดยั้งปัญหา 

หมอกควันและปัญหาการบุกรุกพื้นท่ีป่าต้นนำ้�ในอำาเภอเเม่เเจ่ม 

จังหวดัเชียงใหม่ โดยเครอืฯ สนับสนุนการจัดตัง้ “ศนูย์ภมิูสารสนเทศ 

เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม โดยการมี 

ส่วนร่วม อำาเภอเเม่เเจ่ม” ซึ่งเป็นกลไกสำาคัญในการดำาเนินงาน 

ตามยุทธศาสตร์เเม่เเจ่มโมเดลพลัส ด้วยการพัฒนาระบบฐาน 

ข้อมูลเเละการตดิตามประเมินผลในพืน้ท่ีอำาเภอเเม่เเจ่ม ให้มีความ

เป็นเอกภาพ รวมถงึการจัดทำาข้อมูลแผนท่ีจำาเเนกการใช้ประโยชน์

ป่าไม้ เช่น ป่าอนุรกัษ์ดนิเเละนำ�้ ป่าชุมชน ท่ีทำากนิเเละป่าเศรษฐกจิ 

ชุมชน ตลอดจนท่ีอยูอ่าศัยให้กบัประชาชนได้อย่างถกูต้องเเม่นยำา 

นอกจากน้ี ยังมีเเผนท่ีจะสร้างระบบนำ�้ ควบคู่ไปกับการส่งเสริม

การปลูกพืชทางเลือกท่ีตอบโจทย์ด้านรายได้ให้เเก่เกษตรกรใน 

รูปเเบบของวิสาหกิจชุมชน (Social Enterprise) ซึ่งได้นำาร่องท่ี 

บ้านกองกาย ตำาบลบ้านทับ อำาเภอเเม่เเจ่ม เป็นโครงการเเรก

นโยบายจัดหาเเละส่งเสริม

การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ระบบตรวจสอบแหล่งที่มาของ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หรือ Corn 

Traceability อย่างรับผิดชอบ

การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูก

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผ่าน “โครงการ

เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน”

การผนึกก�าลังเครอืข่ายพนัธมิตร 

ผลักดัน “เเม่เเจ่มโมเดลพลัส”

ด้วยความร่วมมือเชิงบูรณาการช่วยให้อ�าเภอเเม่เเจ่ม ซึ่ง 

เคยเป็นพ้ืนท่ีที่มีจุดความร้อน (Hotspots) สูงสุดใน 

ประเทศไทยถึง 394 จุดในปี 2558 สามารถลดเหลือเพียง 

30 จุดในปี 2559 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน

เเนวทางการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด

เล้ียงสัตว์อย่างย่ังยืน

ถ่ายทอดความรู้เเละเทคโนโลยี เช่น การเพ่ิมผลผลิต

เเละลดต้นทุน, มาตรฐานสินค้า มกษ.4402-2553, 

การบ�ารุงดิน, การจัดการของเสีย เเละการท�าบันทึก เป็นต้น

ร่วมปรับปรุงอุปกรณ์/เครื่องมือส�าหรับการเพาะปลูก

โครงการ Environmental Footprint 

จัดท�าเเปลงเรียนรู้

วิเคราะห์ผล/ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1

ขยายผลสู่เกษตรกรพื้นที่อื่นๆ 

เเละร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ

การจัดหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

อย่างรับผิดชอบ

2

3

4

5

6
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การจัดหากากถ่ัวเหลืองอย่างรับผิดชอบและย่ังยืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยกลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ร่วมลงนามความร่วมมือกับ 

บริษัท เอจี โพรเซสซิ่ง อิงค์ (AG Processing Inc) ผู้ผลิตกากถั่วเหลืองรายใหญ่ 

ของสหรัฐอเมริกา จัดทำาโครงการความร่วมมือพัฒนาระบบการจัดหาถั่วเหลืองอย่าง 

รับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายส่งเสริมการเพาะปลูกด้วยความรับผิดชอบ เป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อม สามารถตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่การผลิตของทั้งคู่ค้าและของเราได้ 

และส่งเสริมการกำากับดูแลด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย 

ในประเทศท่ีเข้าไปดำาเนินธุรกิจ เพื่อแสดงความมุ่งม่ันในการจัดหาวัตถุดิบหลักทางการ

เกษตร ตามนโยบายการจัดหาอย่างรับผิดชอบและยั่งยืนของเครือฯ

การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศ 

และความหลากหลายทางชีวภาพ

“ดนิ น้ำ� เเละป่าไม้” ถอืเปน็ทรพัยากรธรรมชาติท่ีมีความสมัพนัธเ์กีย่วข้องกนัอยา่งใกลชิ้ด 

หากทรัพยากรดังกล่าวสูญเสียความสมดุลย่อมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความ 

อุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและส่ิงมีชีีวิตอันจะส่งผลต่อการดำารงชีวิตและระบบ 

เศรษฐกิจในท่ีสุด เครือฯ จึงร่วมกับภาครัฐเเละภาคประชาสังคมฟื้นฟูเเละพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำาคัญของชุมชนท่ีบริษัทดำาเนินการอยู่ รวมถึงพื้นท่ียุทธศาสตร์

สำาคัญของประเทศ

ส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นจากต้นน�้าล�าธารสู่ท้องทะเลไทย

โครงการรักษน์้ำ�มูล จ.นครราชสีมา 

ส่งเสริมชุมชนต้นน้ำ�ให้รู้รักษ์ระบบ

นิเวศต้นน้ำ� และชุมชนปลายน้ำ�รู้รักษ์

คุณภาพล�าน้ำ� ผ่านกิจกรรมปล่อย

ปลา ปลูกต้นไม้ และปลูกหญ้าแฝก

2552 

โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ 

เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี ร่วม

อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ำ�กว่า 5,900 ไร่ 

พร้อมสร้างฝายชะลอน้ำ�และวางระบบ

น้ำ�หยดในแปลงปลูก

2559-2563 

พื้นที่ต้นน�้าล�าธาร

• โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในและ     

   รอบรั้วสถานประกอบการ

• สวนป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ 

  ณ หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า         

  จ.ฉะเชิงเทรา และหมู่บ้าน         

  เกษตรกรรมก�าแพงเพชร

  จ.ก�าแพงเพชร

พื้นท่ีกลางน�้า

โครงการซีพีเอฟชวนคนไทยปลูก 

ป่าชายเลน ร่วมสนับสนุนและปลูก 

ป่าชายเลนใน 17 จังหวัดของพื้นที่ 

ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออก 

รวมกว่า 5,600 ไร่

2536-2556 

โครงการซีพีเอฟ ปลูก-ปัน-ป้อง 

ป่าชายเลน ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟู

ป่าชายเลนกว่า 2,200 ไร่ ณ พื้นที่

ยุทธศาสตร์ของประเทศจ�านวน 5 แห่ง  

ประกอบด้วย จังหวัดระยอง 

สมุทรสาคร ชุมพร พังงา และสงขลา

2557-2561 

โครงการขยายพันธุ์ปะการังเขากวาง 

จ�านวน 80,000 กิ่ง เพื่อร่วมฟื้นฟู

และสร้างสมดุลทางธรรมชาติตาม

แนวปะการังชายฝั่งทะเลตะวันออก 

บริเวณหาดช่องแสมสาร จ.ชลบุรี 

2558 

โครงการฟ้ืนฟูชมุชนประมงชายฝ่ัง  

22 จงัหวัด ร่วมกบัชมุชนประมง 

ชายฝั่งเเละภาคส่วนต่าง ๆ ผ่าน

โครงการหลายรูปแบบ อาทิ โครงการ

ปะการังเทียม โครงการปลูกหญ้าทะเล 

เเละกิจกรรมสร้างศูนย์การเรียนรู้ 

ในชุมชน เป็นต้น

2559

พื้นที่ปลายน�้าและท้องทะเลไทย
1 3

2
โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี

โครงการซีพีเอฟ ชวนคนไทยปลูกป่าชายเลนหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า จ.ฉะเชิงเทรา
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RESPONSIBLE SUPPLY 
CHAIN MANAGEMENT
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

ท่ามกลางแนวโน้มการเปลีย่นแปลงท่ีเกดิข้ึนอยูต่ลอดเวลา ความสำาเรจ็

ระยะยาวของการดำาเนินธุรกิจจึงมิได้ข้ึนอยู่กับกำาไรและความสามารถ 

ในการทำากำาไรเท่าน้ัน หากการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์อนาคตของสังคม

และสิง่แวดลอ้มท่ีเอือ้ให้ทุกคนสามารถอยูร่ว่มกนัได ้ยงัเป็นปจัจัยสำาคญั

ท่ีภาคธุรกิจจำาเป็นต้องคำานึงถึงและผสานเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์ธุรกิจ

มากไปกว่าน้ัน การสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ  

การพัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุข และการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม จำาเป็นต้อง

ยกระดับไปสู่ความมุ่งม่ันร่วม (Shared Commitment) ระหว่างบรษิทัและ

คู่ค้าธรุกจิตลอดห่วงโซ่อุปทาน ผา่นความรว่มมือกบัภาคสว่นท่ีเกีย่วข้อง 

(Collaborating) และเปิดเผยผลการดำาเนินงานให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ 

รับทราบด้วย (Transparency) เนื่องจากกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ของอตุสาหกรรมตา่ง ๆ  สามารถสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ 

ส่ิงแวดล้อม ได้ท้ังเชิงบวกและเชิงลบ โดยผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า 

ผลกระทบในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร โทรคมนาคม 

ค้าปลีก และอสังหาริมทรัพย์เกิดข้ึนในห่วงโซ่อุปทานต้นน้ำ�เป็นส่วนมาก
1  

การส่งเสริมความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน โดยให้คู่ค้าธุรกิจมีส่วนร่วม 

รับผิดชอบ (Responsible) บนพื้นฐานความเข้าใจและความสามารถ 

ในการบริหารจัดการความเส่ียงและผลกระทบ ตลอดจนสามารถปรับตัว

ต่อปัจจัยต่าง ๆ (Resilient) ท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถ 

ในการผลิตสินค้าและส่งมอบบริการ จึงเป็นความท้าทายและโอกาส 

ท่ีภาคธุรกิจจะต้องรับมือและเร่งพัฒนา เพื่อศักยภาพการแข่งขันของ

ธุรกิจและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมโดยภาพรวม

1 
อ้างอิงจากข้อมูลที่เผยแพร่ในรายงาน The Tenth Annual State of Green Business 2017 

ซึ่งจัดท�าโดย Greenbiz และ Trucost โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก  

https://www.greenbiz.com/report/state-green-business-2017 

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในปัจจุบัน เราตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้เสีย 

ตลอดห่วงโซ่อุปทานมีส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต เราจึงมุ่งมั่นพัฒนา

ศักยภาพของผู้มีส่วนได้เสียทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

ภายใต้แนวทาง ร่วมคิด ร่วมสร้าง สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

นายสมชาย กังสมุทร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธาน 

คณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบ

อาหารสัตว์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
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เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้เตรียมความพร้อม

ด้านการตรวจประเมินคู่ค้าธุรกิจด้านความ

ยั่งยืน ผ่านการก�าหนดนโยบายการจัดหา

อยา่งรบัผิดชอบ พร้อมน�ารอ่งแนวทางการ

บรหิารจดัการและสง่เสริมการจดัการห่วงโซ่

อุปทานอยา่งรับผิดชอบในกลุ่มธุรกิจเกษตร 

อุตสาหกรรมและอาหาร ควบคู่ไปกับการ 

ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถของ 

คู่ค้าธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง 

กรอบการด�าเนินงานด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

• ร่วมมือกับคู่ค้าและพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทาน ทำาให้

 ม่ันใจว่ามีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่าง

 รับผิดชอบ บนหลักการพัฒนาอย่างต่อเนื่ิอง

• แผนผังห่วงโซ่อุปทาน

• การตรวจประเมินความเสี่ยงด้าน 

   ความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทาน

• การจัดลำาดับความสำาคัญของ 

   ความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน

• รายงานความยั่งยืนขององค์กร

• การรายงานความก้าวหน้า (COP) การปฏิบัติตาม

 ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (Un Global Compact)

• ร้อยละของคู่ค้าธุรกิจหลักที่ได้รับการตรวจประเมิน 

 ด้านความยั่งยืน

• จำานวนคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจหลัก 

 ที่ได้รับการอบรมให้ความรู้

• จำานวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม

   พัฒนาศักยภาพ

• นโยบายการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

• จริยธรรมสำาหรับคู่ค้า

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล

ตัวชี้วัด

การร่วมกับคู่ค้าในการจัดการ 

ห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

• การตรวจสอบย้อนกลับในเรื่องอาหาร

การตรวจสอบย้อนกลับของการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

การร่วมมืิอกับพันธมิตรและผู้มีส่วนได้เสีย

G4-EN33

ความมุ่งมั่น

เป้าหมาย

นโยบาย

การประเมินความเสี่ยงภายในห่วงโซ่อุปทาน

• การตรวจประเมินตัวเองของคู่ค้า

• การตรวจสอบ

• การพัฒนาคู่ค้าธุรกิจ

• เกษตรกร

• ร้อยละ 100 ของคู่ค้าธุรกิจหลักได้ 

 รับการตรวจประเมินด้านความยั่งยืน  

 และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้  

ผลการด�าเนินงาน

• นโยบายการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

   อย่างรับผิดชอบและแนวปฏิบัติสำาหรับคู่ค้า

• แบบประเมินคู่ค้าธุรกิจ

• การประเมินตนเองของคู่ค้าธุรกิจหลักเป้าหมาย 

   (Pre-Assessment)

• การตรวจประเมิน (Assessment) หรือตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

   (Follow-up Audit)

• ศักยภาพและขีดความสามารถ ด้วยความรับผิดชอบ

 ของคู่ค้าธุรกิจหลักเป้าหมาย

• การใช้จ่ายและความเสี่ยงเพื่อกำาหนด 

   คู่ค้าธุรกิจหลัก (Critical Suppliers)

• เริ่มส่งต่อแนวปฏิบัติไปยังคู่ค้า

   ธุรกิจหลักเป้าหมาย

• ฝึกอบรมพนักงานด้านจัดซื้อเเละผู้เกี่ยวข้อง

พัฒนา

วิเคราะห์

ส่งต่อ

ฝึกอบรม

ประเมิน

ส่งเสริม

แนวทางการส่งเสริมการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

2559 2560 2561 2562 2563

แนวทางการบริหารจัดการ

แม้ว่าห่วงโซ่อุปทานในการดำาเนินธุรกิจจะยาวและซับซ้อนมากเพียงใด 

เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังคงมุ่งม่ันและพยายามอย่างเต็มกำาลัง 

ในการใช้ขีดความสามารถเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาปรับปรุง

อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำาคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมและ

การพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำ�จนถึงปลายน้ำ�  

ด้วยการส่งเสริมแนวปฏิบัติท่ีดีในการดำาเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการ 

ส่งเสริมนวัตกรรมท่ีสร้างคุณค่าให้กับสังคม ภายใต้กรอบการ

ดำาเนินงานและแผนงานส่งเสริมการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่าง 

รับผิดชอบ ดังนี้ 

ร้อยละ 100 ของคู่ค้า

ธุรกิจหลักได้รับการตรวจ

ประเมินด้านความยั่งยืน

และสามารถตรวจสอบ

ย้อนกลับได้

100% 

Responsible 

Supply Chain 

Management 

Framework

เตรียมความพร้อม ด�าเนินงาน

เป้าหมายปี

2563

การพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง
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ก�าหนดนโยบายการจัดหาอย่างรับผิดชอบ 

เครือฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะด�าเนินงานร่วมกับคู่ค้าธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ โดยได้ก�าหนดนโยบายและ

กระบวนการด�าเนินงานบนพ้ืนฐานหลักการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ 

(UN Global Compact) และสอดคล้องกับหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและ

สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business 

and Human Rights - UNGP) เพื่อส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ 

และน�าไปใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินคู่ค้าธุรกิจต่อไปด้วย ท้ังนี้ มีเน้ือหา

ครอบคลุม 4 ด้านหลัก หรือ 4Ps ดังนี้ 

ผลิตภัณฑ์ (PRODUCT)

บุคลากร (PEOPLE)

กระบวนการ (PROCESS)

การด�าเนินงาน (PERFORMANCE)

• คุณภาพและความปลอดภัย

• การตรวจสอบย้อนกลับ 

• แรงงานเด็ก 

• แรงงานบังคับ

• การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเคารพในศักดิ์ศรี 

• ค่าจ้างและผลตอบแทน 

• ชั่วโมงในการทำางาน 

• เสรีภาพในการเข้าร่วมสมาคมและการเจรจาต่อรอง

• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

• การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

• การบริหารความเสี่ยง 

• ความโปร่งใส 

• การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมต่อผู้ถือหุ้น 

• การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม 

• การต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption)

• การรักษาความลับ 

• กรรมสิทธิ์ในที่ดินของชุมชนและชนเผ่าพื้นเมือง 

• การรายงานข้อสงสัยและการไม่ตอบโต้

• การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

• การปรับปรุงประสิทธิภาพและนวัตกรรมในการดำาเนินธุรกิจ

ผลักดันแนวทางการบริหารจัดการ

ห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

เครือฯ ได้นำาร่องแนวทางการบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดการห่วงโซ่ 

อย่างรับผิดชอบในกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารนับตั้งแต่ปี 2557  

ด้วยการฝึกอบรมพนักงานจัดซ้ือและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับแนวปฏิบัติ 

อย่างรับผิดชอบ ก่อนส่งต่อนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวให้กับคู่ค้าทางธุรกิจ

กว่า 7,300 ราย ใน 13 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ระหว่างปี 2558-2559 โดยคู่ค้าธุรกิจหลัก

ร้อยละ 97 ได้ลงนามรับทราบนโยบายฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว อีกท้ังคู่ค้าธุรกิจหลัก 

ในกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ กลุ่มเครื่องปรุง และกลุ่มบรรจุภัณฑ์ท้ังหมดยังได้ผ่านการ 

ทำาแบบประเมินตนเองดา้นความยัง่ยนื (Supplier Sustainability Self-Assessment) 

เพื่อสง่เสรมิโอกาสในการทบทวนและประเมินความเสีย่งดา้นความยัง่ยนืของคูค่า้

ธุรกิจด้วย  

ในป ี2559 กลุม่ธรุกจิเกษตรอตุสาหกรรมและอาหารยงัไดพ้ฒันากระบวนการตรวจ

ประเมินดา้นความยัง่ยนืในคูค่า้ธรุกจิ (Supplier Sustainability Audit Protocol) เพื่อ

เป็นแนวทางสำาหรับการตรวจประเมินโดยผู้ตรวจประเมินภายนอก (Third Party 

Audit) ในป ี2560 และจัดทำาแบบประเมินตนเองดา้นความยัง่ยนืในรปูแบบออนไลน์ 

(Supplier Sustainability Online Self-Assessment) รองรับ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ และภาษาเวียดนาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขยายผลไปยัง 

คู่ค้าธุรกิจกลุ่มอื่น ๆ ท้ังในและต่างประเทศ โดยมีแผนจะนำาแบบประเมินตนเอง 

ด้านความยั่งยืนในรูปแบบออนไลน์มาใช้เป็นเครื่องมือในการคัดเลือกคู่ค้าธุรกิจ

รายใหม่ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไปอีกด้วย

สร้างการมีส่วนร่วม... 

ส่งเสริมศักยภาพ และ

ขีดความสามารถของคู่ค้าธุรกิจ 

เครอืฯ ตระหนักดวีา่ความท้าทายท่ีสำาคญัของการบรหิาร

จัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ มิใช่เพียงการ

ประเมินคู่ค้าธุรกิจ หากแต่ทำาอย่างไรที่จะมีส่วนผลักดัน

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีนำาไปสู่ความยั่งยืนกับท้ังคู่ค้า

ธุรกิจ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หรือเกษตรกรรายย่อย 

ตลอดจนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เครือฯ จึงมุ่งมั่น

พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคู่ค้าธุรกิจ  

โดยมุ่งเน้น “ส่งเสริมสนับสนุน” และ “ร่วมคิดร่วมทำา” 

เพื่อเชื่อมโยงศกัยภาพ ขีดความสามารถทางการแข่งขัน 

ตลอดจนการมีส่วนร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ระหว่างเครือฯ กลุ่มธุรกิจ และคู่ค้าธุรกิจ มาอย่างต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะเกษตรกรคู่ค้า ซึ่งเปรียบเสมือนคู่ ชีวิต 

ที่เติบโตร่วมเส้นทางกับเครือฯ มานานกว่า 9 ทศวรรษ

G4-EN33, G4-LA15, G4-HR11, G4-SO10
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คู่ค้าธุรกิจ “ผักและผลไม้สด”

คู่คิดเกษตรกร

เครือฯ  โดยกลุ่มธรุกจิการตลาดเเละการจัดจำาหน่าย ได้เริม่โครงการ Makro Quality Pro ตัง้เเต่ปี 2551 โดย

ร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐเเละเอกชนกำาหนดกลยทุธ์ เพือ่ยกระดับมาตรฐานสินค้าการเกษตรสูค่ณุภาพ

ในระดับ สากล ช่วยให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย ช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกร 

ผูัผลิต ตลอดจนปลูกจิตสำานึกในการร่วมรักษาสิ่งเเวดล้อม ด้วยการพัฒนากระบวนการควบคุมคุณภาพ

สินค้าเ กษตรอย่างครบวงจร ตั้งเเต่การผลิตสินค้าทางการเกษตรท่ีได้มาตรฐาน การให้คำาเเนะนำาเเละ

ตรวจสอบคุณภาพของพืชผลในทุกขั้นตอนการผลิต การเก็บเกี่ยว การดูเเลรักษา การขนส่ง ไปจนถึง

วางจุดจำาหน่ายที่เเม็คโคร ปัจจุบันผลิตผลทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองเครื่องหมาย Makro Quality 

Pro เช่น เเตงโมกินรี กล้วยหอมทอง มะละกอฮอลเเลนด์ ส้มสายนำ้าผึ้ง เป็นต้น

คู่ค้าธุรกิจ “ข้าว”

จากภาวะราคาข้าวไทยตกตำ่�อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้เกษตรกรประสบปัญหารายได้ลดลง เครือฯ  

โดยกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ จึงริเริ่มพัฒนาโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิและรับซื้อ 

คืนผลผลิต เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึน โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าวหอมมะลิ 

อย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ซ่ึงนำาร่องจากจังหวัดศรีสะเกษ และขยายผลไปจังหวัด

อุบลราชธานี อำานาจเจริญ และยโสธร นอกจากนี้ ยังได้ผลักดันให้เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐาน 

GAP+ (มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี) จากกรมการข้าว เพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวเปลือก 

คุณภาพดี ตรงตามความต้องการของตลาด ช่วยให้เกษตรกรสามารถจำาหน่ายผลผลิตได้ในราคาสูง 

และมีรายได้เพิ่มขึ้น นำาไปสู่การพัฒนาที่เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ผลการด�าเนินงาน

2556/57 2558/592557/58 2559/60

จ�านวนสมาชิก (ราย)

พื้นที่ (ไร่)

313

5,405

134

2,455

468

8,870

856

17,028

ด้วยตระหนักถึงปัญหาสารตกค้างในกลุ่มสินค้าเกษตร เเละนโยบายของภาครัฐท่ีสนับสนุนให้เพิ่ม 

การบริโภคสินค้ากลุ่มผักเเละผลไม้สดที่ปลอดภัย เครือฯ โดยกลุ่มธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย เเละผลิตภัณฑ์

อารักขาพืช ได้ให้ความสำาคัญต่อการให้ความรู ้แก่เกษตรกรเพื่อป้องกันการใช้ยาปราบศัตรูพืช 

ท่ีมากเกินความจำาเป็น มีระยะเวลาเก็บเกี่ยวท่ีปลอดภัย เเละป้องกันการปนเปื้อนของภาชนะบรรจุ  

โดยมีทีมผูเ้ช่ียวชาญส่งเสรมิการเพาะปลกูให้คำาปรกึษา ถงึการปลกูให้ถกูวธิใีห้เกษตรกรเเละผูป้ระกอบการ 

ทั่วประเทศ

ส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่น
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APPENDIX I
ภาคผนวก 1

หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า

เครือเจริญโภคภัณฑ์ น้อมน�ำแนวพระรำชด�ำริ

ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล-

อดุลยเดช ด้ำนกำรปฏิรูปท่ีดินเพื่อกำรเกษตร 

มำปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ในรูปแบบควำม

ร่วมมือ “4 ประสำน” เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ และ 

ช่วยเหลอืเกษตรกร บ้ำนหนองหว้ำ ต�ำบลบ้ำนซ่อง  

อ� ำ เภอพนมสำรคำม จังหวัดฉะเ ชิง เทรำ 

เม่ือปี 2520 ท�ำให้สำมำรถสร้ำงอำชีพสร้ำง 

ธุรกิจดูแลตนเองและครอบครัวได้อย่ำงม่ันคง 

และยั่งยืน

ผลลัพธ์ : ชำวบ้ำนมีท่ีดินท�ำกินเป็นของตนเอง  

มีรำยได้เฉลี่ย 80,000 บำทต่อรำยต่อเดือน

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก

พายุไต้ฝุ่นเกย์

ช่วยเกษตรกรในกำรฟื้นฟู หลังประสบควำม

สูญเสียอย่ำงรุนแรง โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ

ระยะสั้นส่งเสริมปลูกข้ำวโพดฝักอ่อน ระยะ

กลำงปลูกข้ำวโพดอำหำรสัตว์ และระยะยำว

ส่งเสริมกำรปลูกต้นยำง ท�ำให้มีรำยได้ ฟื้นฟู

อำชีพช่วยเหลือตนเองได้

ผลลพัธ์ : เกษตรกรผูป้ระสบภยัในจังหวดัชุมพร

สำมำรถฟื้นตัวทำงเศรษฐกิจ หลังจำกประสบ

ควำมเสียหำยอย่ำงรุนแรง มีอำชีพและ 

รำยได้อย่ำงยั่งยืน

หมู่บ้านเกษตรกรรมก�าแพงเพชร

ปี 2521 ด�ำเนินโครงกำร “หมู่บ้ำนเกษตรกรรม

ก�ำแพงเพชร” ข้ึนท่ี ต�ำบลเทพนคร อ�ำเภอเมืองฯ

จังหวัดก�ำแพงเพชร โดยจัดสรรท่ีดินให ้

ครอบครวัละ 25 ไร่ และสนับสนุนเทคโนโลยี

และส่งเสริมอำชีพเลี้ยงสุกร เป็นชุมชนท่ี 

เข้มแข็งและม่ันคงอย่ำงยั่งยืน ได้ช่ือว่ำเป็น 

“หมู่บ้ำนสำมัคค ีเทคโนโลยทัีนสมัย” 

ผลลัพธ ์ : เกษตรกรท่ีร ่วมโครงกำรกว่ำ 

64 ครอบครัว มีท่ีดินท�ำกิน มีรำยได้เฉลี่ย 

50,000 บำทต่อรำยต่อเดือน มีรำยได้เสริม 

จำกกำรเล้ียงปลำดุกและปลูกผักกระเฉดน�้ำ 

100,000 บำทต่อปี 

ส่งเสริมการปลูกชาอูหลง

ส่งเสริมเกษตรกร ในชุมชนศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำ 

จังหวัดน่ำน ปลูกสวนชำอูหลง และจัดตั้ง

โรงงำนผลติชำส�ำเรจ็รปู เพือ่ส่งเสรมิกำรตลำด 

ชำอูหลง 

ผลลัพธ์ : เกษตรกร 35 รำย มีอำชีพม่ันคง  

ลดกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำในกำรท�ำไร่เลื่อนลอย

หมู่บ้านเกษตรกรรม

เกษตรสันติราษฎร์

กำรด�ำเนินกำรแบบ 4 ประสำน ท่ีเครือฯ

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร กำรจัดกำร

และกำรตลำด จัดท�ำโครงกำรเพื่อรองรับ 

กำรเกษียณอำยุของต�ำรวจชั้นผู้น้อย 

ผลลัพธ์ : ข้ำรำชกำรต�ำรวจสถำนีต�ำรวจ 

ภูธรเกำะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 31 ครอบครัว 

มีรำยได้เพิ่มขึ้นจำกกำรท�ำเกษตร

ส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ 

อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

ให้ควำมรู้ เรื่องกำรปลูกข้ำวหอมมะลิอย่ำง 

ถูกวิธีตำมมำตรฐำน GAP ส ่งผลให้ขำย

ผลผลิตได้รำคำสูง เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มข้ึน  

และเกิดกำรพัฒนำอย่ำงเป็นรูปธรรมและ

ยั่งยืน 

ผลลพัธ์ : เกษตรกร 1,771 รำย มีรำยได้เพิม่ข้ึน 

12,000-13,000 บำทต่อครัวเรือน

ศูนย์เรียนรู้ ข้าวปลาปาล์ม

จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ท่ีฟำร์มก�ำแพงเพชร เพื่อ

สำธิตกำรจัดกำรกำรเกษตรสมัยใหม่ รักษำ 

สิง่แวดล้อม สำมำรถปลกูข้ำว เลีย้งปลำ ปำล์ม

น�้ำมันแบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

ผลลัพธ์ : จำกรูปแบบกำรด�ำเนินกำรในศูนย ์

สำมำรถสร ้ำงรำยได ้จำกผลผลิตต ่ำงๆ  

22,000 บำทต่อไร่ต่อปี

ส่งเสริมพัฒนาสินค้าชุมชน

บ้านหนองพยอม จ.นครราชสีมา

โรงงำนแปรรูปเน้ือไก่นครรำชสีมำ จัดหำ

วิธีกำรแปรรูปมะพร้ำว ออกแบบฉลำก เพิ่ม 

ช่องทำงจัดจ�ำหน่ำย และอบรมให้ควำมรู้ด้ำน 

สุขอนำมัยในกำรผลิตอำหำรแก่ชุมชน

ผลลัพธ์ : ชุมชนมีรำยได้ต่อครัวเรือนมำกกว่ำ 

10,000 บำทต่อเดือน

มิตรแท้โชห่วย

อบรมเทคนิคกำรบริหำรร้ำนค้ำปลีก โดย 

จัดท�ำคู่มือเปิดร้ำนใหม่ คู่มือปรับปรุงร้ำน และ 

โปรแกรมกำรออกแบบแผนผังร้ำนระบบ 3 มิติ 

พร้อมประมำณกำรลงทุนและยอดขำยตำม

ขนำดร้ำนและท�ำเล 

ผลลัพธ์ : ร้ำนโชห่วยกว่ำ 33,000 ร้ำน 

มีศักยภำพกำรท�ำธุรกิจเพิ่มข้ึน

ซีพีเอฟ อิ่ม l สุข l ปลูกอนาคต : 

โรงเรียนบ้านใหม่ส�าโรง

ธุรกิจไก่พันธุ ์เน้ือสระบุรี ด�ำเนิน “โครงกำร

เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออำหำรกลำงวัน” และ “โครงกำร 

เพำะเห็ดเพื่ออำหำรกลำงวัน” มีเครือข่ำย 

มำเรียนรู้ 50 โรงเรียน

ผลลัพธ์ : ภำวะขำดโภชนำกำรของนักเรียน 

ในโรงเรียนลดลงเหลือร้อยละ 0.5

ส่งเสรมิ 7 อาชีพ 7 รายได้ ตามแนว

พระราชด�าริ

สร้ำงอำชีพให้กับชำวนำหลังฤดูท�ำนำ ปลูก 

ผักสวนครัว ปลูกผลไม ้  เพำะพันธุ ์ปลำ 

เลี้ยงหมู ไก ่พื้นเ มือง เย็บผ ้ำ ผลผลิต 

ที่ได้จะเก็บไว้บริโภค ที่เหลือน�ำไปจ�ำหน่ำย 

ผลลัพธ์ : เกษตรกรกว่ำ 1,700 คน ของ  

อ.ล�ำปลำยมำศ  มีอำชีพหมุนเวียนตลอดปี

เรยีนรู ้คู่อาชพี เพือ่วถีิเกษตรท่ีย่ังยืน

สร้ำงศนูย์เรยีนรูด้้ำนกำรเกษตร อ.ลำดหลมุแก้ว  

จ.ปทุมธำนี ให้กับชุมชน เทคโนโลยีกำรปลูก

กำรบริหำรจัดกำร รวมถึงสร ้ำงช ่องทำง 

กำรตลำดให้เกษตรกร

ผลลพัธ์ : กำรสร้ำงงำนและอำชีพ และมีรำยได้ 

ที่แน่นอนให้แก่เกษตรกร

โครงการซีีพี...เพื่อความยั่งยืน
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“เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน”

จัดอบรมเพื่อเพิ่มเติมควำมรู้ให้กับเกษตรกร

เกี่ยวกับกำรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต และมีกำร

ท�ำแปลงเรียนรู้เพื่อกำรถ่ำยทอดวิธีกำรปลูก

ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 

ผลลพัธ์ : เกษตรกรลดต้นทุนร้อยละ 11.3 และ

ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.25

พฒันาอตุสาหกรรมการเกษตรเขาค้อ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรผลิตและ

กำรตลำด เพื่อเพิ่มมูลค่ำผลผลิตและช่องทำง 

กำรตลำด ด้วยฐำนควำมรู ้ท่ีสอดคล้องกับ 

กำรท�ำเกษตรแนวใหม่

ผลลัพธ์ : สร้ำงงำน สร้ำงอำชีพให้เกษตรกร

ในโครงกำร

ซีพีเอฟ อ่ิม สุข ปลูกอนาคต : 

โรงเรียนต้นแบบสู่ความยั่งยืน 

โรงงำนอำหำรส�ำเร็จรูปสัตว์น�้ำแกลง ร่วมท�ำ 

โครงกำรนำข้ำว ไก่ไข่ เลี้ยงปลำ และปลูกผัก  

เพื่ออำหำรกลำงวัน จนเป็นแหล่งเรียนรู้ของ 

ชุมชน 

ผลลัพธ์ : นักเรียนโรงเรียนบ้ำนเนินสมบูรณ์ 

มีภำวะโภชนำกำรดีขึ้น

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน

แบบเศรษฐกิจพอเพยีง บ้านดอนววั 

ธุรกิจไก่พันธุ์เน้ือโครำชและอีสำน จัดตั้งกลุ่ม

อำชีพกำรเลีย้งสตัว์ปีกและประมง  เพิม่รำยได้ 

ครัวเรือน  และพัฒนำเป็นแหล่งเรียนรู้ ชุมชน 

ผลลพัธ์ : สมำชิกภำยในศนูย์ฯ มีรำยได้เพิม่ข้ึน 

เฉลี่ยร้อยละ 30 ต่อครัวเรือน

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ฟำร์มบ้ำนแผ้ว ได้ปรับปรุงอำคำรศูนย์กำร

เรียนรู้ให้สำมำรถรองรับผู้เข้ำศึกษำกำรเลี้ยง

ปลำนิล ปลูกผัก เลี้ยงสุกร และไก่ไข่ 

ผลลพัธ์ : นักเรยีนโรงเรยีนวดัเกำะวังไทรและ

ผู ้สนใจในจังหวัดนครปฐม มีแหล่งเรียนรู ้

เศรษฐกิจพอเพียง

เพิม่รายได้ด้วยร�ากลองโทนกับ CPF

โรงงำนแปรรูปเน้ือไก่สระบุรี จัดหำกลอง-

โทนและชุดร�ำให้สมำชิกชุมชนขอนหอม และ

ประสำนให้ยำยนำง สังกวี สอนตีกลองโทน 

เพื่อสืบสำนวัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่ 

ผลลัพธ ์  :  ชุมชนมีผู ้สืบสำนวัฒนธรรม 

ท้องถิ่นมีรำยได้เพิ่มขึ้น

ทับสะแกโมเดล

คิดค้นนวัตกรรมเช่นกำรรับซื้อมะพร้ำว กำร

พัฒนำระบบกำรผลิตในสวน ผ่ำนกำรตรวจ

รับรองมำตรฐำน GAP ซึ่งได้รับควำมร่วมมือ 

จำกหน่วยงำนรัฐน�ำไปสู่กำรปฏิบัติจริงอย่ำง

เห็นผล 

ผลลัพธ ์  :  เกษตรกรใน  อ . ทับสะแก 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีรำยได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20

1 ฟาร์ม 1 ชุมชน 

ฟำร์มโคกอดุม สอนเดก็และเกษตรกร หมู่บ้ำน 

บุสูง จังหวัดปรำจีนบุรี ปลูกผักปลอดภัย 

กำรท�ำปุ๋ยจำกมูลสุกร และให้ควำมรู้เร่ือง 

GREEN FARM 

ผลลพัธ์ : เป็นต้นแบบกำรอยูร่่วมกนัของฟำร์ม

สุกรและชุมชน

ชั่งหัวมันตามพระราชด�าริ

สนับสนุนกระบวนกำรเรียนรู ้พืชยำงพำรำ

ครอบคลุมทุกกระบวนกำรต้ังแต่กำรปลูก 

กำรดูแลจนถึงกำรเก็บเกี่ยวในอนำคต เพื่อให้

ได้น�้ำยำงท่ีดีมีคุณภำพ 

ผลลัพธ์ : เกษตรกรใน อ.ท่ำยำง จ.เพชรบุรี 

และบุคคลท่ัวไป สำมำรถเรียนรู ้และน�ำไป

ปฏิบัติได้แบบครบวงจร

บริการ Blind Call Center 

ทำงทรูฯ ได้ก่อตั้ง Blind Call Center ข้ึนมำ

เพื่อสร้ำงโอกำสให้แก่ผู้พิกำรทำงสำยตำ โดย

ท�ำหน้ำท่ีในกำร Outbound เพื่อต้อนรับและ

แนะน�ำสทิธปิระโยชน์ส�ำหรับลกูค้ำท่ีได้รบับตัร 

True Black Card 

ผลลัพธ์ : สร้ำงงำนสร้ำงอำชีพให้ผู ้พิกำร 

ทำงสำยตำมีรำยได้ 

สวนพอเพยีง โรงเรยีนวดัมะนาวหวาน 

ร่วมกับเกษตรอ�ำเภอ ให้ควำมรู้และส่งเสริม 

กำรปลูกผักสวนครัว ท่ี โรงเรียนเพื่ อ ใช ้ 

รับประทำน และน�ำส่วนท่ีเหลือมำจ�ำหน่ำย

ให้ชุมชน 

ผลลัพธ์ : นักเรียนได้ฝึกกำรท�ำเกษตร และ 

กำรประกอบอำชีพค้ำขำย

HALAL Products 

ปรับปรุงระบบกำรจัดเรียงสินค ้ำฮำลำล 

ให้เป็นหมวดหมู่ มีสื่อท่ีบอกชัดเจน รวมท้ัง 

อุปกรณ์กำรอุ ่นอำหำรท่ีเน ้นแยกสินค ้ำ 

ฮำลำลโดยเฉพำะ 

ผลลัพธ ์  :  ส ่งมอบสัมพันธภำพท่ีดีต ่อ 

ชำวมุสลิมในประเทศกว่ำ 7 ล้ำนคน

เศรษฐกิจพอเพียง การท�าปุ๋ยหมัก

ชีวภาพนาโน

โรงเพำะฟักลูกกุ ้งทะเล ร่วมกับผู้น�ำชุมชน 

บ้ำนธรรมชำติล่ำง ท�ำน�้ำหมักเพื่อใช้ปลูกผัก

ปลอดสำรพษิและพฒันำสูก่ำรผลติปุ๋ยชีวภำพ

นำโนไว้ใช้เอง และจ�ำหน่ำยแก่ชุมชนใกล้เคียง 

ผลลพัธ์ : ชำวบ้ำนลดกำรใช้ปุ๋ยเคมีร้อยละ 50 

และสร้ำงโรงเรือนปุ ๋ยหมักอินทรีย์นำโนไว้

ใช้เอง

อ่ิมสุข ปลูกอนาคต เกษตรพอเพยีง 

เพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียน 

บ้านกอโจด 

โรงงำนแปรรูปเน้ือไก่นครรำชสีมำ สร้ำง 

โรงเรอืนเลีย้งไก่ไข่ และท�ำแปลงผกัให้นักเรยีน

ด�ำเนนิกำรเป็นผลผลติส�ำหรับอำหำรกลำงวนั 

ผลลพัธ์ : นักเรียนเข้ำถงึอำหำรประเภทต่ำง ๆ   

ท่ีมีประโยชน์ ส่งผลให้มีโภชนำกำรสมวัย 

ตำมเกณฑ์ร้อยละ 10.2  

สร้างศูนย์เรียนรู้การเล้ียงเป็ดไข่

รัตภูมิ

โรงงำนผลิตอำหำรสัตว์หำดใหญ่ น�ำวิธีกำร 

เลี้ยงเป ็ดไข ่โดยใช ้น�้ำน ้อยเพื่อลดต้นทุน  

มำสอนชำวบ้ำน เพื่อสร้ำงรำยได้เสริมจำก

อำชีพท�ำสวนยำงพำรำ 

ผลลัพธ์ : เป็นศูนย์กำรเรียนรู้กำรเลี้ยงเป็ดไข่ 

ให้กับชำวบ้ำน 

โรงเรียนวัดธรรมโชติ : สอนน้อง

เลี้ยงปลาเพื่ออาหารกลางวัน

โรงงำนผลติอำหำรสตัว์น�ำ้มหำชัย ครนัูกเรยีน 

ผู ้น�ำชุมชนและเครือข่ำยผู ้ปกครอง จัดท�ำ

บ่อเลี้ยงปลำดุก 2,500 - 3,000 ตัว เพื่อเป็น

อำหำรกลำงวัน 

ผลลัพธ์ : นักเรียน 160 คน มีปลำดุกประกอบ

อำหำรกลำงวัน 

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ท�าดีด้วยการ

บริจาคโลหิต 

จัดตั้งโครงกำรบริจำคโลหิตข้ึนเพื่อส่งเสริม

บุคลำกรท�ำดีด้วยกำรบริจำคโลหิต ช่วยชีวิต 

ผู้ป่วย และส่งเสริมให้มีปริมำณโลหิตเพียงพอ

กับควำมต้องกำรใช้ 

ผลลัพธ์ : สภำกำชำดมีโลหิตส�ำรองเพียงพอ

กับควำมต้องกำรใช้

100 โรงเรียน 10,000 คน เยาวชน

จิตอาสา CPR กู้ชีพ 

จัดอบรมส ่งเสริมให ้เยำวชนมีจิตอำสำมี 

ควำมรู้และทักษะในกำรช่วยชีวิตข้ันพื้นฐำน 

(CPR) เพื่อเป็นกำรสร้ำงเสริมมำตรฐำนควำม 

ปลอดภัยในกำรด�ำรงชีวิตให้สูงข้ึนเทียบเท่ำ 

สำกล 

ผลลัพธ ์  : เยำวชนมีจิตอำสำ มีควำมรู ้  

มีทักษะ มีควำมม่ันใจ ในกำรให้ควำมช่วยเหลือ

เครือเจริญโภคภัณฑ ์สนับสนุน

เยาวชนไทยให้โลหิต

โดยร่วมกับเหล่ำกำชำดจังหวัด ส่งเสริมให้

เยำวชน “เป็นคนด ีคนกล้ำ คนเก่ง” และ “เรียนรู้

กำรเป็นผูใ้ห้” เริม่ต้นด้วยกำรเป็นผูบ้รจิำคโลหิต 

พร้อมท้ังสร้ำงให้เยำวชนเป็นแกนน�ำ ท�ำหน้ำท่ี

ประชำสมัพนัธ์จัดหำโลหิตบรจิำค 

ผลลพัธ์ : ครแูละนักเรยีน 2,572 คน เห็นควำม

ส�ำคัญของกำรบริจำคโลหิต

พัฒนาโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 

จัดสร้ำงและปรบัปรงุโรงเรยีนในถิน่ทุรกนัดำร 

และบูรณำกำรร่วมกันในกำรเสริมสร้ำงกำร

เรียนรู ้ ท้ังอำหำรทำงกำยและอำหำรทำง

ปัญญำ โดยหน่วยงำนต่ำงๆ ของเครือฯ

เข้ำมำมีส่วนร่วม และให้ทุนกำรศึกษำต่อใน

ระดับที่สูงขึ้น 

ผลลพัธ์ : ชุมชนมีโรงเรยีนท่ีดมีีคณุภำพ ส่งผล 

ให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็ง

โครงการครอบครัวอุปการะ

เด็กในสถำนสงเครำะห์ มักขำดควำมรัก 

เรียกว่ำ “โรคขำดรัก” ท�ำให้พัฒนำกำรด้ำน

ร่ำงกำย อำรมณ์ สงัคมและพฤตกิรรมไม่สมวยั 

จึงจัดหำครอบครัวอำสำสมัคร เพื่อให้เด็ก 

ได้รบักำรดแูลเอำใจใส่ ได้รบัควำมรกั ท�ำให้เดก็

มีสุขภำพกำยและจิตใจที่ดี  มีพัฒนำกำรสมวัย 

ผลลัพธ์ : เด็กกว่ำ 290 คน ได ้รับกำร 

เลีย้งดอูย่ำงใกล้ชดิ บำงส่วนได้อยูก่บัครอบครวั

อุปกำระอย่ำงอบอุ่น มีควำมกตัญญูรู้คุณ

เล้ียงไก่ไข่เพือ่อาหารกลางวนันักเรยีน

ส่งเสริมให้โรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ โดยสนับสนุน

กำรด�ำเนินกำรในรุ ่นท่ี 1 เพื่อเป็นกองทุน

เริ่มต้นให้โรงเรียน เม่ือได้ผลผลิตมำจึงน�ำ 

ไปให้นักเรียนได้รับประทำน ท่ีเหลือจึงขำย  

น�ำรำยได้มำหมุนเวียนในกำรด�ำเนินกำรในรุ่น

ต่อไปอย่ำงต่อเนื่อง 

ผลลัพธ์ : นักเรียนกว่ำ 120,000 คนได้รับ

อำหำรโปรตีนเพียงพออย่ำงต่อเนื่อง

รร.ต ้นแบบทรูปลูกป ัญญาเพื่อ

พัฒนาการศึกษาของชุมชนที่ยั่งยืน 

คัดเลือกโรงเรียนท่ีมีควำมพร้อมท้ังครูผู้สอน

ท่ียินดีเรียนรู้กำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี 

ถ่ำยทอดสูนั่กเรียนจนเกดิเป็นโรงเรียนต้นแบบ 

ทรปูลกูปัญญำ เพือ่พฒันำกำรศกึษำของชุมชน 

โดยผ่ำนเทคโนโลยี IOT 

ผลลัพธ์ : กว่ำ 6,000 โรงเรียนในโครงกำร 

มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย

สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 5

จัดให้มีกำรบวชสำมเณรภำคฤดูร้อน เพื่อ

ปลูกฝ ังคุณธรรมจริยธรรมและส�ำนึกท่ีดี  

โดยถ่ำยทอดสดห้องเรียนธรรมะแบบเรียลลิตี้

เป็นเวลำ 1 เดือน ให้ผู้ชมทำงบ้ำนได้เรียนรู้

ธรรมะควบคู่ไปกับเยำวชน

ผลลัพธ์ : สร้ำงต้นแบบเยำวชนสำมเณร   

6 รุ่น กว่ำ 70 คน ท่ีมีคุณภำพ มีคุณธรรมสู่

สังคมและส่งเสริมหลักธรรมทำงพุทธศำสนำ

การศึกษาสร้างเยาวชน พัฒนาคน

สู่ความยั่งยืน

ร่วมมือกับสถำนศึกษำ ทั้งภำครัฐ และเอกชน

โดยให้เป็นแหล่งฝึกอำชีพ ผลิตผู้เรียนให้มี

ควำมรู้ ควำมสำมำรถในวิชำชีพธุรกิจค้ำปลีก

และสนับสนุนทุนกำรศึกษำระดับ ปวช. ปวส.  

ปริญญำตรี และปริญญำโท 

ผลลัพธ ์  :  เยำวชนท่ีขำดทุนทรัพย ์กว ่ำ  

26,000 คน ได้มีโอกำสรับทุนกำรศึกษำ และ

มีงำนท�ำเพิ่มขึ้น

สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนเก่า

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 

คัดเลือกเด็กท่ีไม่มีโอกำสทำงกำรศึกษำมำ

อุปกำระในศูนย ์ฝ ึกอำชีพเยำวชนเกษตร

เข้ำศึกษำในระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น ท่ี 

โรงเรยีนวงัไกลกงัวล อ.หัวหิน จ.ประจวบครีขัีนธ์ 

พร้อมท้ังให้เด็กได้มีกิจกรรมสร้ำงอำชีพ เช่น

ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ จนจบกำรศึกษำ  

ผลลัพธ์ : นักเรียนในโครงกำรที่จบกำรศึกษำ 

134 คน มีรำยได้ มีอำชีพที่มั่นคง

3G เพื่อโรงเรียนและชุมชน 

ส่งมอบแอร์กำร ์ดและแพ็กเกจดำต้ำให ้

โรงเรียนในโครงกำรทรูปลูกปัญญำ และ

รพ.สต. ในโครงกำรกำรอ�ำเภอสร้ำงสุขของ 

สสส. เพื่อใช้พัฒนำกำรเรียนกำรสอน และ

สนับสนุนกำรให้บริกำรรักษำแพทย์ทำงไกล 

แก่ชุมชน 

ผลลัพธ์ : โรงเรียนชุมชนเข้ำถึงกำรใช้

ประโยชน์จำกเทคโนโลยี 3G

ส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือผ่านส่ือ

พกพาส�าหรบัเดก็นอกระบบการศึกษา

ร่วมกับยูเนสโก Microsoft และกระทรวง

ศึกษำธิกำรไทยน�ำศักยภำพระบบ ICT โดยใช้

แท็บเล็ตพร้อมส่ือกว่ำ 1,000 รำยกำร เพื่อ

พัฒนำกำรเรียนกำรสอนเยำวชนพม่ำตำม

ตะเข็บชำยแดนไทย 

ผลลัพธ์ : เยำวชนพม่ำ 1,440 คน ในศูนย์ 

กำรเรยีนรู ้20 แห่ง ได้รบักำรรบัรองจำก กศน.

ไทยและพม่ำ เรียนต่อในระบบกำรศึกษำได้

โครงการพุทธปัญญาชมรม

เปิดโอกำสให้พนักงำน และชุมชนใกล้เคียง

ได้มีกำรฟังธรรมะ ฝึกสมำธิจำกพระวิทยำกร

ท่ีมีช่ือเสียง และให้พนักงำนได้เข ้ำศึกษำ 

เล่ำเรียนวิชำพุทธประวัติ มีกำรให้รำงวัล 

สร้ำงแรงจูงใจในกำรสอบให้ได้ธรรมศึกษำ 

ชั้นตรี โท และเอก  

ผลลัพธ์ : พนักงำนและชุมชนได้พัฒนำจิตใจ

และสติปัญญำ มีหลักธรรม ด�ำเนินชีวิตได้

อย่ำงมีควำมสุข

จัดท�าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับชมุชน

ทีมป้องกันและระงับอัคคีภัยของซีพี ออลล์ 

เข้ำไปให้ควำมรู้เรื่องเหตุเพลิงไหม้ จัดฝึกซ้อม 

และท�ำแผนกำรอพยพหนีไฟให้กับชุมชน 

ผลลัพธ์ : กว่ำ 100 ชุมชนมีควำมรู้ มีแนวทำง

ปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

Kare Application 

แอปพลิ เคชัน ท่ีออกแบบเฉพำะส�ำหรับ 

เด็กพิเศษ ผู้ปกครองสำมำรถใช้งำนได้อย่ำง

มีประสิทธิผลโดยท่ีไม่เสียค่ำใช้จ่ำย ช่วยลด 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำจำกแพทย์เฉพำะทำง 

ผลลัพธ์ : เสริมสร้ำงกำรเรียนรู ้ให ้กลุ ่ม 

ผู้ปกครองออทิสติกกว่ำ 90 ครอบครัว 

ธนาคารชุมชนโป่งไทร

จัดตั้งธนำคำรชุมชน เพื่อแก้ปัญหำหน้ีเรื้อรัง

ของชุมชน ส่งเสริมกำรออม สร้ำงแหล่งทุน

ชุมชน บริหำรจัดกำรทุนของหมู่บ้ำน โดย 

ชำวบ้ำน เพื่อชำวบ้ำน 

ผลลพัธ์ : ธนำคำรชุมชนใน 3 หมู่บ้ำนมีกองทุน 

1,000,000 บำท ใน 3 ปี
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ออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพชุมชน 

พนักงำนโรงเพำะฟักเลี้ยงกุ้งทะเล ร่วมกับ  

ชมรม TO BE NUMBER ONE จัดท�ำ  

“ลำนเต้นแอโรบิคสัญจรเคลื่อนท่ี” เพื่อให้

ประชำชนได้ออกก�ำลังกำย

ผลลัพธ์ : ประชำชน 12 ชุมชนได้ออกก�ำลัง

เพื่อสุขภำพเป็นประจ�ำ

CPRAM เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ

จัดเดิน-วิ่งกำรกุศลเพื่อหำรำยได้ไปจัดซื้อ 

เครือ่งมือแพทย์ และของใช้จ�ำเป็นสู ่3 จังหวดั

ชำยแดนภำคใต้

ผลลัพธ์ : ลดกำรขำดแคลนด้ำนกำรแพทย์  

ให้ประชำชน 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้

ประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 

7 Innovation Awards  

จัดประกวด “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation  

Awards” เพือ่เผยแพร่ผลงำนควำมรูผู้ป้ระกอบ

กำร SMEs ไทย ให้มีช่องทำงและโอกำส

ทดสอบในตลำดจริง 

ผลลัพธ์ : สร้ำงโอกำส สร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ 

มีนวัตกรรมท่ีต่อยอดสู่ช่องทำงกำรตลำดกว่ำ 

20 ผลงำนต่อปี

“ซี.พ.ี แลนด์ น�าธรรมะศุกร์สันต์ ปันสุข 

ให้น้อง” โรงเรยีนสามัคคีบ�ารงุวทิยา 

จัดกิจกรรมส่งเสริมธรรมะ และสร้ำงให้

นักเรยีนได้รูจั้กประหยดัอดออม เพือ่เกบ็สะสม

เป็นทุนกำรศึกษำ 

ผลลัพธ์ : นักเรียน 253 คน มีจิตใจและ

คุณภำพชีวิตดีขึ้น

“CPPC สร้างโอกาสสู่โรงเรียน

และชุมชน” 

ปรับปรุงห้องสมุดซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ และ

ปรับปรุงสำธำรณูปโภคพื้นฐำนต่ำง ๆ ใน 2 

โรงเรยีนในเขตพืน้ท่ี อ.สคีิว้ ท่ีใกล้เคยีงโรงงำน 

ผลลัพธ์: ส่งเสริมให้นักเรียนรักกำรอ่ำน  

พัฒนำคุณภำพชีวิตในโรงเรียน

Admissions School Tour by 

Trueplookpanya 

ช่วยเหลือให้ค�ำปรึกษำกำร Admissions แก ่

นักเรียนมัธยมปลำยท่ัวประเทศอย่ำงจริงจัง

ผ ่ำนคลังควำมรู ้  คลังข้อสอบบนเว็บไซต ์

แอปพลิเคชัน รำยกำรติวทำงช่องทรูปลูก-

ปัญญำ 

ผลลัพธ์ : คำรำวำนควำมรู ้ ส ่งตรงสู ่ ร้ัว

โรงเรียนปีละกว่ำ 50 โรงเรียน

True Clicklife Robotics Genius 

Program 

จัดท�ำหลักสูตร True Clicklife Robotics 

Genius Program โดยจัดท�ำคู ่มือกำรสอน 

คู่มือนักเรียน จัดหำองค์ควำมรู้ เพื่อพัฒนำ

บุคลำกรในโรงเรียน ให้สำมำรถสอนสร้ำง 

หุ่นยนต์ได้ด้วยตนเอง   

ผลลัพธ์ : เยำวชนในทุกภูมิภำคมีควำมรู ้

ด้ำนเทคโนโลยีหุ่นยนต์เบื้องต้น

นักข่าวแห่งอนาคต ทรู : 

True Future Journalist Award

สอบคัดเลือกนักศึกษำด้ำนสื่อสำรมวลชน

เข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ “กระบวนข่ำว” เพื่อ 

คัดเลือก 2 นักข่ำวแห่งอนำคตดีเลิศ 

ผลลัพธ์ : มีบุคลำกรด้ำนงำนข่ำวที่มีคุณภำพ 

มีจรรยำบรรณและจริยธรรม

คลังข้อสอบอัจฉรยิะ Smart Exam 

System @ Trueplookpanya 

รวบรวมคลังข ้อสอบลงบนเว็บไซต ์ทรู 

ปลูกป ัญญำดอทคอม เพื่อช ่วยลดควำม 

เหลื่อมล�้ำด้ำนกำรศึกษำของไทย และลด 

ค่ำใช้จ่ำยกำรตวิหนังสอืของผูป้กครองนักเรยีน 

ผลลัพธ ์  :  ลดควำมเหลื่อมล�้ ำด ้ำนกำร 

ศึกษำอย่ำงยั่งยืน 

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพือ่สังคม 

True Young Producer Award

เป็นเวทีแสดงควำมสำมำรถและควำมคิด

สร้ำงสรรค์ ฝึกฝนทักษะควำมสนใจในอำชีพ

กำรผลิตภำพยนตร์โฆษณำ ท้ังยังเป็นกำรใช้

เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ 

ผลลัพธ์ : ส่งเสริมคนรุ ่นใหม่สร้ำงสรรค์

โฆษณำดี ๆ เพื่อสังคม

Read for the Blind Application 

จัดอบรมอำสำสมัครเพื่อฝึกทักษะกำรอ่ำน

หนังสือเสียงและวิธีกำรตรวจสอบคุณภำพ

หนังสอืเสยีงอย่ำงถกูวิธ ีรณรงค์หำอำสำสมัคร 

ผลิตหนังสือเสียงผ่ำน Application Read 

for the blind 

ผลลัพธ์ : ผู้พิกำรทำงสำยตำได้รับข้อมูลและ

ควำมรู้หลำกหลำยมำกขึ้น 

Creating a Better Life for the 

Disabled 

ทรูฯ ร ่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย จัดตั้ง 

ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อกำรท�ำงำน (True Autistic  

Thai Center) เพื่อจัดอบรมวิชำชีพให้บุคคล 

ออทิสติกสำมำรถประกอบอำชีพ มีรำยได้  

รวมถึงมีกำรพัฒนำทักษะกำรด�ำรงชีวิต 

ผลลัพธ์ : บุคคลออทิสติกกว่ำ 140 คนได้รับ

กำรอบรมทักษะอำชีพ

การพัฒนา Application Thai 

Missing

พัฒนำ Application Thai Missing เพื่อเป็น

แหล่งข้อมูลของผู้สูญหำยและประชำชนได้

ใช้เป็นเครื่องมือในศึกษำข้อมูลและแจ้งกำร

พบเห็นผู้สูญหำย 

ผลลัพธ์ : ประชำชนได้รับข้อมูลบุคคลสูญหำย

เพื่อช่วยกันติดตำม

การพฒันาระบบบรกิารสุขภาพชมุชน 

อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

สนับสนุนเทคโนโลยี 3G เพื่อให้เยำวชน 

จิตอำสำสำมำรถเก็บข ้อมูลสุขภำวะของ

ชุมชนใน 12 ต�ำบล อ�ำเภอสำรภี เพื่อส่งไป 

ท่ีเซิร์ฟเวอร์ของโรงพยำบำลสำรภีได้อย่ำง

รวดเร็ว 

ผลลัพธ์ : โรงพยำบำลในอ�ำเภอสำรภีมีข้อมูล

สุขภำพในกำรบริหำรจัดกำร ครอบคลุมชุมชน

ทั้ง 12 ต�ำบล

สอนคอมพิวเตอร์ช่วงปิดเทอม

พนักงำนโรงงำนแปรรูปสัตว ์น�้ ำระโนด  

สลับกันมำสอนเด็กในชุมชน วันละ 3 ชม.  

ในห้อง Learning ของบริษัท โดยใช้หลักสูตร

กำรเรียนคอมพิวเตอร์ของ สพฐ.

ผลลัพธ์ : เพิ่มทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์  

ให้เด็กนักเรียนจ�ำนวน 60 คน 

สุขภาพดี จากพี่ซีพีเพื่อน้อง 

โครงกำร 3 ประสำน พนักงำนโรงงำนมีนบุรี  

โรงเรียนในชุมชน และกองพันทหำรช่ำง 

ค่ำยศรโีสธร ร่วมกนัอบรมเยำวชนให้ปลอดภยั

จำกยำเสพติด 

ผลลัพธ์ : เยำวชนใน 10 ชุมชน มีภูมิคุ้มกัน 

ทำงจิตใจต้ำนยำเสพติด

โครงการช่อสะอาด

เผยแพร่เน้ือหำท่ีมีแง่มุมกระตุ ้นควำมคิด 

ค่ำนิยมต่อต้ำนคอร์รัปชันผ่ำนส่ือต่ำง ๆ และ

ร่วมกับ ป.ป.ช.จัดประกวดผลงำนสื่อส่งเสริม

คณุธรรม จรยิธรรม และกำรต่อต้ำนคอร์รปัชัน 

ผลลัพธ์ : ปลูกฝังค่ำนิยมต่อต้ำนคอร์รัปชัน

ให้กับประชำชน

FameLab

จัดแข่งขันกำรน�ำเสนอผลงำนวิทยำศำสตร์ 

เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันในงำนเทศกำล

วิทยำศำสตร์ Cheltenham Science Festival 

โดยถ่ำยทอดสดผ่ำนช่องทรูปลูกปัญญำ  

ผลลัพธ์ : เยำวชนหันมำสนใจวิทยำศำสตร์

เพิ่มมำกขึ้น

ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิต

เพื่อการเกษตร Crop Watch 

เป็นระบบวิเครำะห์และแปลผลจำกข้อมูล

ภำพถ่ำยดำวเทียม เพือ่ใช้ตดิตำมและประเมิน

ผลสถำนะกำรเพำะปลูกข้ำวตำมพื้นท่ีต่ำง ๆ 

ท่ัวประเทศ รวมถึงประเมินรำคำต้นทุนจำก

ปริมำณคำดกำรณ์ผลผลิต 

ผลลัพธ์ : เกษตรกรมีข้อมูลในกำรวำงแผน

เพำะปลูก ช่วยลดควำมเสี่ยง

MEM (My Eye Memory) : 

Braille Note Taker 

กลุ่มทรูฯ ออกแบบอุปกรณ์ช่วยบันทึกข้อมูล

ส�ำหรับผู้พิกำรทำงสำยตำและมีกำรทดสอบ

กำรใช้งำนกับผู ้พิกำรทำงสำยตำ ร่วมกับ

วิทยำลัยรำชสุดำ มหำวิทยำลัยมหิดล 

ผลลัพธ์ : ผู ้พิกำรทำงสำยตำมีเครื่องมือ 

บันทึกและสื่อสำร 

ปลูกจิตส�านึกอนุรักษ์ธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” 

จัดประกวดภำพถ่ำยเพือ่ให้ประชำชนท่ัวไปรูส้กึ

หวงแหนควำมงำมของป่ำไม้ ในเขตรกัษำพนัธุ์

สัตว์ป่ำและอุทยำนต่ำง ๆ ทั่วประเทศ  

ผลลัพธ์ : ประชำชนเกิดจิตส�ำนึกอนุรักษ์

ธรรมชำติ

True Innovation Awards The 

New Era on TV 

ท�ำรำยกำรโทรทัศน์ในรูปแบบเกมโชว์ เพือ่สร้ำง 

เวทีให้ผลงำนนวัตกรรมต่ำง ๆ ได้แสดงออก 

ช่วยให้ประชำชนท่ัวไปได้รับรู้และเข้ำใจงำน

นวัตกรรมมำกขึ้น 

ผลลัพธ์ : ท�ำให้นวัตกรรมเป็นเรื่องท่ีเข้ำใจ 

ได้ง่ำยแก่ประชำชน 

ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 

เครือฯ ได้ปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติแด่พระบำท- 

สมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 

ในกำรฟ้ืนคืนป่ำบนพืน้ท่ีปลกูป่ำถำวร 64,800 ไร่ 

ในพื้น ท่ีอุทยำนแห ่งชำติภู หินร ่องเกล ้ำ 

จ.พิษณุโลก ใช้เวลำ 5 ปีในกำรปลูกจนม่ันใจ 

ว่ำป่ำสำมำรถอยู่รอดได้ จึงส่งให้กรมป่ำไม ้

เพื่อบ�ำรุงรักษำต่อไป  

ผลลัพธ ์  :  คืนผืนป ่ำกว ่ำ  64 ,800 ไร ่  

ฟื้นคืนระบบนิเวศอย่ำงสมบูรณ์แบบ

ธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม

พัฒนำระบบน�้ำเพื่อกำรเกษตรบนพื้นท่ีสูง 

ช่วยให้ชุมชนมีน�ำ้ใช้เพือ่กำรเกษตรเปลีย่นแปลง 

วิถีชีวิตชุมชน จำกกำรปลูกพืชเชิงเดี่ยวสู่กำร

ท�ำเกษตรท่ีหลำกหลำย สร้ำงรำยได้ท่ีดี ช่วย

ลดกำรพึ่งพิงจำกป่ำ ลดกำรเผำป่ำ 

ผลลพัธ์ : ฟ้ืนฟปู่ำเสือ่มโทรม สร้ำงอำชีพสร้ำง

รำยได้ให้ชุมชน

ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร

ให ้ เยำวชนไทยเข ้ ำ ใจถึงประโยชน ์ของ

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดย

เริ่มจำกกำรจัดอบรมครูแกนน�ำท้ัง 6 ภูมิภำค

เพื่อเป็นตัวแทนน�ำควำมรู ้ ท่ีได้ไปขยำยผล

จัดเป็นค่ำยเยำวชนรักษ์พงไพรให้กับเยำวชน

ได้ศึกษำเรียนรู้

ผลลัพธ์ : เยำวชนมีจิตส�ำนึกรักและหวงแหน

ธรรมชำติ

พลังงานทดแทนฅนบนเขา

จัดตั้งกลุ ่มพลังงำนทดแทนบ้ำนโป ่งไทร  

เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู ้พลังงำนทดแทนให ้

แกนน�ำท�ำให้สำมำรถพัฒนำต่อยอดกลำยเป็น 

กำรสร้ำงพลังงำนทดแทนให้กับชุมชนของ

ตนเองได้

ผลลัพธ์ : ลดค่ำไฟฟ้ำ สร้ำงรำยได้จำกกำร

บริกำรติดตั้ง พลังงำนทดแทนแก่ชุมชน

ปลูก...เพือ่ให้ We Grow Together

จัดท�ำแอปพลิเคชันสนับสนุนกำรสร้ำงพื้นท่ี 

สี เ ขียวภำยในพื้น ท่ีส ่วนตัวและในชุมชน  

เริ่มจำกวิธีกำรปลูกและดูแลรักษำต้นไม้ กำร

เช่ือมโยงเครือข่ำยสังคมผู ้ปลูกต้นไม้เข ้ำ

ด้วยกัน

ผลลัพธ์ : สร้ำงพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มข้ึนท่ัวโลก

กว่ำ 4.3 ล้ำนต้น

ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน จังหวัด

สมุทรสาคร

พนักงำนโรงงำนผลิตอำหำรสัตว์น�้ำ จังหวัด

สมุทรสำคร ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงำน

รำชกำรท�ำกิจกรรมในพื้นท่ีป่ำชำยเลน ต�ำบล

บำงหญ้ำแพรก เช่น ปลูกต้นไม้ เก็บขยะ เพำะ

กล้ำไม้ที่หำยำก เป็นต้น

ผลลพัธ์ : เพิม่พืน้ท่ีป่ำชำยเลนกว่ำ 100 ไร่ และ

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

“ชมุชนต้นแบบหมู่บ้านปลอดการเผา”

ให้ประชำชนมีส่วนร่วม และตระหนักถึง 

ปัญหำมลพิษทำงหมอกควันจำกกำรเผำวัสดุ 

ทำงกำรเกษตรในท่ีโล่ง ส่งเสรมิให้เกดิเครือข่ำย 

ควำมร่วมมือในกำรป้องกันสอดคล้องกับ

นโยบำยกำรแก้ปัญหำหมอกควันไฟป่ำตำม 

แนวทำง “ประชำรัฐแม่แจ่ม” 

ผลลพัธ์: เป็นศนูย์เรยีนรูต้้นแบบปลอดกำรเผำ 

เพื่อลดไฟป่ำและหมอกควัน

ซีพีเอฟ คืนน�้าใสให้บ้านโสมง

ธุรกิจไก่พันธุ์เน้ือมีนบุรี ด�ำเนินกำรปรับปรุง

ระบบเดินน�้ำประปำ บ ้ำนโสมง จังหวัด

ปรำจีนบุรี และสนับสนุนให้มีคณะกรรมกำร

บริหำรจัดกำรระบบประปำของตัวเอง  

ผลลัพธ ์ : เพิ่มอัตรำกำรผลิตน�้ำประปำ 

หมู่บ้ำนโสมงได้กว่ำ 3  ลกูบำศก์เมตรต่อช่ัวโมง

โรงเรียนปลอดภัย

ส่งเสรมิให้โรงเรยีนท่ีร่วมโครงกำร มีจิตส�ำนึก

ด้ำนควำมปลอดภัยของนักเรียน โดยจัดตั้ง 

ชมรมควำมปลอดภัยในโรงเรียน ให้ควำมรู ้

อบรม และสำมำรถค้นหำจุดเส่ียงในโรงเรียน 

ได ้ด ้วยตัวเอง อีกท้ังสร ้ำงให ้ นักเรียนมี 

จิตส�ำนึกควำมปลอดภัย 

ผลลัพธ ์  : นักเรียนท่ีร ่วมโครงกำรกว ่ำ 

4,000 คน จำก 15 โรงเรียน มีจิตส�ำนึกควำม

ปลอดภัยร้อยละ 85

เครื่องเล่นให้น้อง

โรงงำนผลติอำหำรส�ำเรจ็รปูหนองจอก ร่วมกบั 

บุคลำกรของโรงเรียนและนักเรียน ร่วมกัน

ปรับปรุงเครื่องเล่นและสนำมเด็กเล่นท่ีช�ำรุด 

ให้มีสภำพดีพร้อมใช้งำน 

ผลลัพธ ์  : นักเรียนโรงเรียนวัดอู ่ตะเภำ   

206 คน มีเครื่องเล่นที่ปลอดภัย 
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เพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อก�าจัดขยะ 

ให้ควำมรู้เชิงปฏิบัติกับสมำชิกในชุมชน ถึง

วิธีกำรเพำะเล้ียงไส้เดือน เพื่อก�ำจัดขยะ

อินทรีย์ในชุมชน

ผลลัพธ์ : ชุมชนใช้ควำมรู้ในกำรเพำะเลี้ยง

ไส้เดือนเพื่อก�ำจัดขยะอินทรีย์

ธนาคารปูม้า

รณรงค์ไม่จับปูม้ำในช่วงฤดูกำรวำงไข่ และ 

น�ำแม่พันธุ์ปูม้ำไข่นอกกระดองมำเพำะพันธุ์  

ก่อนปล่อยสูแ่หล่งน�ำ้ธรรมชำตเิพือ่เพิม่จ�ำนวน

ปูม้ำ ชุมชนสำมำรถท�ำประมงได้ยั่งยืน 

ผลลัพธ์ : เพิ่มจ�ำนวนปูคืนกลับให้ธรรมชำติ 

48,384,000 ตัวต่อปี 

เวทีสภาชุมชน

จัดตั้งเวทีสภำชุมชน เพื่อรวบรวมปัญหำและ 

ศักยภำพของชุมชนในท้องถิ่น มำบูรณำกำร 

ให้เป็นระบบ สำมำรถแก้ปัญหำและสร้ำง

ประโยชน์ได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน 

ผลลัพธ์ : เกิดกำรพัฒนำศักยภำพผู ้น�ำสู ่

องค์กรภำคประชำชนกว่ำ 45 คน

เจียไต๋สอนน้องปลูกผัก

บูรณำกำรรูปแบบกำรเรียนรู้ ร่วมกับครูท่ี 

โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ และโรงเรียนวัด 

ปทุมคงคำ แล้วถ่ำยทอดออกมำเป็นหลักสูตร 

“สำระกำรเรียนรู้ท่ีมีควำมเป็นสันทนำกำรอยู่

ในตัว” คือกำรให้ค�ำแนะน�ำ ร่วมแรงร่วมใจกัน 

สอนเด็ก ๆ ถึงวิธีกำรท�ำเกษตรเบื้องต้นอย่ำง 

ถูกต้อง 

ผลลัพธ ์  :  นักเรียนเห็นประโยชน ์ของ

เกษตรกรรม ควำมสัมพันธ์ และคุณค่ำของ 

เมล็ดพันธุ์ผักตลอดจนขั้นตอนกำรท�ำเกษตร 

TNN สรรค์สร้างเพื่อสังคม และ  

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

มุ ่งช ่วยเหลือประชำชนท่ีได้รับผลกระทบ

จำกภัยธรรมชำติ ท้ังภัยหนำวและภัยพิบัติ  

รวมถึงกำรขำดแคลนอุปกรณ์กำรเรียนกำร

ศึกษำ 

ผลลัพธ์ : โรงเรียน และชุมชนกว่ำ 20 จังหวัด

ท่ีเข้ำไปช่วยเหลือกว่ำร้อยละ 80 บรรเทำ

ควำมเดือดร้อน

สร้างบ้านปลาบ้านหอย สู่ชมุชนย่ังยืน 

ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมลูกกุ้งปะทิว จังหวัด

ชุมพร ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนำทรัพยำกร

ทำงทะเลและชำยฝั่งอ่ำวไทยตอนกลำง กลุ่ม

ประมงพืน้บ้ำน อ่ำวบำงสน ด�ำเนินกำรอนุรกัษ์

ทรพัยำกรทำงทะเล คอื ลกูหอยแมลงภู ่ โดยมี

ผลตอบแทนคืนกลับสู่ชุมชน 

ผลลัพธ์ : ชำวประมงสำมำรถน�ำอุปกรณ์

ท่ีใช้แล้ว มำท�ำเป็นแหล่งอนุบำลลูกหอย 

เพื่อจ�ำหน่ำยไปเลี้ยงต่อในพื้นที่อื่น

สร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราช- 

ด�าริสมเด็จพระเทพฯ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน

บนพืน้ท่ีสงูจำกท�ำไร่ปลูกพชืเชิงเด่ียว เป็นกำร

ปลูกพืชแบบผสมผสำน เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ

ป่ำต้นน�ำ้ 

ผลลัพธ์ : ชำวบ้ำน อ.บ่อเกลือ จ.น่ำน มีรำยได้ 

เพิ่มขึ้นจำกแปลงปลูกไม้ผสมผสำน 

การพฒันา Bird Watch Application  

เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์นก

พัฒนำ Bird Watch Application เพื่อเป็น

แหล่งข้อมูลพันธุ์นกในประเทศไทย จ�ำนวน

กว่ำ 1,000 สำยพันธุ์ และสำมำรถแจ้งกำร

พบเห็นของนกได้  

ผลลัพธ์ : ประชำชนเกิดจิตส�ำนึกอนุรักษ์

พันธุ์นก

1 to Tree Application

จัดท�ำแอปพลเิคชันในรปูแบบเกมทำยช่ือต้นไม้ 

ซึ่งรองรับทั้งระบบ Android และ iOS ปลูกฝัง

ให้เยำวชนรกัธรรมชำต ิด้วยกำรเรยีนรูพ้นัธุ์ไม้ 

ผลลัพธ์ : เยำวชนเกิดจิตส�ำนึกรัก หวงแหน

ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ช.ช้างเพื่อนฉัน

ติดตั้งอุปกรณ์กล้องตรวจจับควำมเคลื่อนไหว

ช้ำงป่ำ แล้วท�ำกำรส่งข้อมูลข้ึนสู่ระบบให้กับ

เจ้ำหน้ำท่ีเฝ้ำระวังรับทรำบและเขำ้ปฏิบัติงำน

ช่วยเหลือช้ำงป่ำได้ทันท่วงที 

ผลลัพธ์ : ชุมชนในพื้นที่อยู่ร่วมกับช้ำงป่ำด้วย

ควำมเข้ำใจซึ่งกันและกัน

ชุมชนคนรักหมา 

จัดท� ำ โครงกำรท� ำห มันสุ นัข  ฉีด วัคซีน 

พิษสุนัขบ้ำ และฉีดยำก�ำจัดเห็บหมัดในชุมชน  

เพื่อแก้ปัญหำชุมชนมีควำมเส่ียงโดนสุนัข

จรจัดกัด 

ผลลัพธ์ : ลดปัญหำสุนัขจรจัดในระยะยำว 

ในชุมชนรอบพื้นที่ร้ำน 7-11

เผยแพร่ Food Safety สู่ชุมชน

ใช้ศกัยภำพท่ีเป็นองค์กรธรุกจิอำหำร เผยแพร่ 

ควำมรู้ด้ำนอำหำรปลอดภัยแก่ผู้มำเยี่ยมชม

โรงงำน และออกเผยแพร่สู่สถำนศึกษำ 

ผลลัพธ์ : เผยแพร่องค์ควำมรู้กำรจัดกำร

อำหำรปลอดภัย สู่สังคม ชุมชน

รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก 

จัดตั้ง “ชมรม คิดถุ๊ง คิดถุง” โดยกลุ่มนักเรียน 

เยำวชนแกนน�ำ และขยำยผลไปยังโรงเรียน

ต่ำง ๆ น�ำไปสู่กำรปรับเปล่ียนพฤติกรรม ลด  

ละ เลิก กำรใช้ถุงพลำสติกอย่ำงจริงจังเเละ 

ต่อเนื่อง 

ผลลัพธ์ : สร้ำงจิตส�ำนึกเยำวชนไทยลดกำร

ใช้ถุงพลำสติก 

ลดการใช้ถุงพลาสติกในสถานศึกษา 

ด�ำเนินกำรร่วมกับสถำบันอุดมศึกษำ และ

สถำนพยำบำลท่ีมีร้ำน 7-11 ในกำรรณรงค์ 

ลดกำรใช้ถุงพลำสติก ส่งเสริมกำรน�ำถุงผ้ำ

หรือน�ำถุงมำใช้ซ�้ำ 

ผลลัพธ์ : ลดปริมำณกำรใช้ถุงพลำสติกของ

ร้ำนสำขำ ในสถำนศึกษำ

APPENDIX II
ภาคผนวก 2
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รายชื่อบริษัทที่อยู่ในขอบเขตของรายงาน
2

 พลังงาน  น�้า  ของเสีย  อากาศ ความปลอดภยั  ทรพัยากรบุคคล

 ผลการด�าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม ผลการด�าเนินงานด้านสังคม
ธุรกิจ / บริษัท

บริษัท ทรู มูฟ จ�ำกัด

บริษัท ทรู ดิสทริบิวช่ัน แอนด์ เซลล์ จ�ำกัด

บริษัท ทรู มิวสิค จ�ำกัด

บริษัท เทเลคอม แอสเซท  

เมเนจเมนท์ จ�ำกัด

บริษัท เรียลมูฟ จ�ำกัด

บริษัท ทรู อินเตอร์เนช่ันแนล  

คอมมิวนิเคช่ัน จ�ำกัด

บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ�ำกัด

บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ�ำกัด

บริษัท ทรู วิช่ันส์ จ�ำกัด (มหำชน)

บริษัท ซีนิเพล็กซ์ จ�ำกัด

บริษัท ทรู วิช่ันส์ เคเบ้ิล จ�ำกัด (มหำชน)

บริษัท แซทเทลไลท์ เซอร์วิส จ�ำกัด

บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด

บริษัท เอพีแอนด์เจ โปรดักช่ัน จ�ำกัด

บริษัท ทรู มีเดีย โซลูช่ัน จ�ำกัด

(เดิมชื่อ “บริษัท ทรู ดิจิตอล มีเดีย จ�ำกัด”)

บริษัท ทรู ยูไนเต็ด ฟุตบอล คลับ จ�ำกัด

บริษัท เอสเอ็ม ทรู จ�ำกัด

บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จ�ำกัด

บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตช่ัน จ�ำกัด

บริษัท เทเลเอ็นจิเนียร่ิง แอนด์  

เซอร์วิสเซส จ�ำกัด

บริษัท เจียไต๋ จ�ำกัด

บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จ�ำกัด 

บริษัท ข้ำว ซี.พี. จ�ำกัด

บริษัท ท่ำเรืออยุธยำและไอซีดี จ�ำกัด

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรด๊ิวส จ�ำกัด

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์กำรเกษตร จ�ำกัด

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จ�ำกัด

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จ�ำกัด (มหำชน)

บริษัท เพอร์เฟค คอมพำเนียน กรุ๊ป จ�ำกัด

บริษัท ซีพีพีซี จ�ำกัด (มหำชน)

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 
G4-17, G4-28, G4-30, G4-33

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด จัดท�ำรำยงำนควำมยั่งยืนฉบับน้ีข้ึนเป็นครั้งแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่ือสำรถึงควำมมุ่งม่ันท่ีจะด�ำเนินธุรกิจสู่ควำมยั่งยืน 

ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยบริษัทมีควำมตั้งใจที่จะจัดท�ำรำยงำนควำมยั่งยืนอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี

รำยงำนฉบับนี้ได้น�ำเสนอผลกำรด�ำเนินงำนในภำพรวมตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม ถึง 31 ธันวำคม ปี 2559 ของกลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ครอบคลุม 10 กลุ่ม

ธุรกิจ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ตำมแนวทำงกำรจัดท�ำรำยงำนควำมยั่งยืนของ Global Reporting Initiatives (GRI) G4 โดยกำรเปิดเผยข้อมูลได้รับกำรตรวจรับรองควำม

สอดคล้องกับหลักเกณฑ์แบบทำงเลือกหลัก (Core Option) และได้รับกำรประเมินควำมน่ำเชื่อถือของชุดข้อมูล
1
 จำก บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ ควอลิตี้ แอสชัวรันส์ 

จ�ำกัด (LRQA) ซึ่งเป็นหน่วยงำนรับรองอิสระที่น่ำเชื่อถือ รวมทั้งได้น�ำเสนอควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติตำมหลักสำกล 10 ประกำรของข้อตกลงโลกแห่งสหประชำชำติ  

(United Nations Global Compact) ในระดับ Active นอกจำกน้ี ยังได้น�ำเสนอควำมสอดคล้องของกำรด�ำเนินงำนเทียบกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืนขององค์กำร

สหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs) 

1 ชุดข้อมูลที่ได้รับกำรตรวจสอบได้แก่ G4-EN8 และ G4-EN16 โดยสำมำรถอ่ำนรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้ำ 186

2 บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรซีพีเอฟ จ�ำกัด ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของรำยงำน เนื่องจำกอยู่ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำงอำคำรซึ่งคำดว่ำจะแล้วเสร็จในปี 2560

รายชื่อบริษัทที่อยู่ในขอบเขตของรายงาน
2

 พลังงาน  น�้า  ของเสีย  อากาศ ความปลอดภยั  ทรพัยากรบุคคล

 ผลการด�าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม ผลการด�าเนินงานด้านสังคม
ธุรกิจ / บริษัท

กลุม่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมเเละอาหาร

กลุม่ธุรกิจเมล็ดพันธุ  ์ปุ ย๋

เเละผลิตภัณฑอ์ารักขาพืช

กลุม่ธุรกิจการค ้าระหวา่งประเทศ

กลุม่ธุรกิจพืชครบวงจร

กลุม่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

กลุม่ธุรกิจอาหารสัตวเ์ลี้ยง

กลุม่ธุรกิจพลาสติก

กลุม่ธุรกิจการตลาดเเละการจัดจ�าหนา่ย

กลุม่ธุรกิจโทรคมนาคม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จ�ำกัด 

(มหำชน) หรือ ซีพีเอฟ

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)

บริษัท กรุงเทพโปรด๊ิวส จ�ำกัด (มหำชน)

บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จ�ำกัด

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ�ำกัด

บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จ�ำกัด

บริษัท ซีพีเอฟ เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จ�ำกัด

บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จ�ำกัด

บริษัท ซีพีเอฟ พรีเม่ียมฟูดส์ จ�ำกัด

บริษัท ซีฟู้ดส์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ำกัด

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน)

บริษัท สยำมแม็คโคร จ�ำกัด (มหำชน)

บริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด

บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)

บริษัท ทรู พับลิค คอมมิวนิเคช่ัน จ�ำกัด

บริษัท ทรู ทัช จ�ำกัด

บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคช่ัน จ�ำกัด

บริษัท ทรู มัลติมีเดีย จ�ำกัด

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด 

(เดิมชื่อ “บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล  

คอนเวอร์เจ้นซ์ จ�ำกัด”)

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จ�ำกัด

บริษัท ทรู ไลฟ์ พลัส จ�ำกัด

บริษัท ศูนย์บริกำรวิทยำกำร อินเตอร์เนต จ�ำกัด

บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล  

อินเตอร์เนต จ�ำกัด

บริษัท ทรู อินเตอร์เนช่ันแนล เกตเวย์ จ�ำกัด

บริษัท ทรู อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี จ�ำกัด

บริษัท เทเลคอมโฮลด้ิง จ�ำกัด

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล  

แอนิเมช่ัน จ�ำกัด

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

อยู ร่ะหว ่างการช�าระบัญชี

อยู ร่ะหว ่างการช�าระบัญชี

ช่องทางการติดต่อ
G4-31

สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับรำยงำนฉบับน้ีท่ี

สำ�นักกิจกรรมสื่อส�รองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

ช้ัน 12 อ�ค�รซีพีท�วเวอร์ 313 ถนนสีลม  บ�งรัก

กรุงเทพฯ 10500 

โทรศัพท์ : +66 (0) 2766-8127-8 อีเมล : prcpgroup@cp.co.th  

www.cpgroupglobal.com
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ผลการด�าเนินงานด้านสังคม

ข้อมูลพนักงานสุขอนามัย

และความปลอดภัย

จ�านวนพนักงานท้ังหมด อัตราการจ้างงานและลาออก

อัตรำกำรจ้ำงใหม่ อัตรำกำรลำออก

40%

60%

20%

0%

35.20%

53.63%
55.96%

36.90%

31.69%

55.31%

2557 2558 2559

ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน ปี 2557-2559

รวม 10 กลุม่ธุรกิจในเครอืเจริญโภคภัณฑ ์(ประเทศไทย)

อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บ 

(วันหยุดงาน ต่อ 200,000 ชั่วโมง

การท�างาน)

อัตราการบาดเจ็บถึงข้ันหยุดงาน

(ราย ต่อ 200,000 ช่ัวโมงการท�างาน)

1

2

3

0

2557 2558 2559

พนักงำนและคนงำน

ผู้รับเหมำ

0.220.28 0.16 0.180.260.16

อัตราการบาดเจ็บทุกประเภท

(ราย ต่อ 200,000 ช่ัวโมงการท�างาน)

1

2

3

0

พนักงำนและคนงำน

ผู้รับเหมำ

1.40
1.20

0.68

2.38

0.88

1.34

2557 2558 2559

สัดส่วนพนักงานแยกตาม

ประเภทสัญญาจ้าง

พนักงำน คนงำน ผู้รับเหมำ

100%

50%

0%

2557 2558 2559

71.61 72.42 72.07

27.97

0.42

26.84

0.74

27.04

0.89

สัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ จ�านวนการจ้างงานและลาออก

จ�ำนวนกำรจ้ำงงำนใหม่ (คน)

จ�ำนวนกำรลำออก (คน)

50,000

100,000

0

2557 2558 2559

60,322

39,601
44,696

71,847

41,174

67,787

ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

 กำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกต่อรำยได้ (ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำต่อล้ำนบำท) 2.49 2.53 2.64 4.35% 2.27

 กำรน�ำน�้ำมำใช้ต่อรำยได้ (ลูกบำศก์เมตรต่อล้ำนบำท) 476 272 244 (10.29%) 245

 กำรใช้พลังงำนต่อรำยได้ (กิกะจูลต่อล้ำนบำท) 21.96 22.93 22.22 (3.10%) - 

 ปริมำณของเสียทั้งหมดต่อรำยได ้(ตันต่อลำ้นบำท) 0.63 0.77 0.70 (9.09%) -

        เปล่ียนแปลง เป้า

 OPERATIONAL ECO-EFFICIENCY 2557 2558 2559 58/59 2563

จ�ำนวนพนักงำนทั้งหมด (คน)

190,000

170,000

150,000

140,000

157,085

2557 2558 2559

167,267

180,254
180,000

160,000

1

2

3

0

2557 2558 2559

พนักงำนและคนงำน

ผู้รับเหมำ

1.59

2.21

1.401.44

1.13
0.95

ชำย หญิง

100%

50%

0%

2557 2558 2559

57.44 56.69 57.26

42.56 43.31 43.74

หม�ยเหตุ :

• จ�ำนวนชั่วโมงกำรฝึกอบรมไม่นับรวมกำรส่งพนักงำนไปศึกษำต่อระดับปริญญำโทและปริญญำเอกทั้งในและต่ำงประเทศ รวมถึงหลักสูตรกำรอบรมที่มีระยะเวลำต่อเนื่องระหว่ำงปี 2556-2557 และ 

 ปี 2557-2558 (G4-LA9)

• กำรบำดเจ็บ (Injury) คือ กำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุในกำรท�ำงำน ตั้งแต่เล็กน้อย (First Aid) และหยุดงำนตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป

• กำรบำดเจ็บถึงขั้นหยุดงำน คือ กำรบำดเจ็บที่ท�ำให้หยุดตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (เริ่มนับวันหยุดถัดจำกวันที่เกิดอุบัติเหตุ)

• ควำมรุนแรงกำรบำดเจ็บ คือ นับจำกจ�ำนวนวันท�ำงำนที่หยุดจริง

• อัตรำกำรบำดเจ็บ (Injury Rate: IR) = จ�ำนวน (รำย) ของกำรบำดเจ็บทุกระดับ (ในช่วงเวลำที่รำยงำน) X 200,000 (ชั่วโมงกำรปฏิบัติงำน) / จ�ำนวนชั่วโมงกำรปฏิบัติงำน (ในช่วงเวลำที่รำยงำนผล)

• อัตรำกำรบำดเจ็บถึงขั้นหยุดงำน (Lost Time Injury Rate: LTIR) = จ�ำนวน (รำย) ของกำรบำดเจ็บถึงขั้นหยุดงำน (ในช่วงเวลำที่รำยงำนผล) X 200,000 (ชั่วโมงกำรปฏิบัติงำน) / จ�ำนวนชั่วโมงกำร 

 ปฏิบัติงำน (ในช่วงเวลำที่รำยงำนผล)

• อัตรำควำมควำมรุนแรงของกำรบำดเจ็บ (Lost Day Injury Rate: LDIR) = จ�ำนวนวันหยุดงำนจำกกำรบำดเจ็บ (ในช่วงเวลำที่รำยงำนผล) X 200,000 (ชั่วโมงกำรปฏิบัติงำน) / จ�ำนวนชั่วโมงกำร 

 ปฏิบัติงำน (ในช่วงเวลำที่รำยงำนผล)

หม�ยเหตุ :

• กำรค�ำนวณเป็นไปตำมกำรจัดท�ำรำยงำนแห่งควำมยั่งยืนตำมกรอบ GRI (G4-EN3)

  •   ปริมำณพลังงำนเชื้อเพลิงที่ใช้ = ผลรวมของปริมำณเชื้อเพลิงที่ใช้แต่ละประเภท X ค่ำควำมร้อนของเชื้อเพลิงแต่ละประเภท (หน่วยวัด : กิกะจูลต่อเดือน)

     (ค่า CONVERSION FACTOR อ้างอิงจากรายงานพลังงานของประเทศไทยรายปี  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)

 •   กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ = ผลรวมของปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำที่ใช้ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) X 3.6 (หน่วยวัด : กิกะจูลต่อเดือน)

 •  ปริมำณพลังงำนรวมที่ใช้ทั้งหมด = พลังงำนใช้แล้วหมดไป + พลังงำนหมุนเวียน + กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ (หน่วยวัด : กิกะจูลต่อเดือน)

• กำรใช้พลังงำนต่อรำยได้ ครอบคลุมกำรใช้พลังงำนที่ใช้แล้วหมดไป ได้แก่ ถ่ำนหิน น�้ำมันดีเซล น�้ำมันเบนซิน น�้ำมันเตำ เชื้อเพลิงปิโตรเลียมเหลว ก๊ำซธรรมชำติ พลังงำนหมุนเวียน   

 ได้แก่ ก๊ำซชีวภำพ ชีวมวล (อำทิ แกลบ ถ่ำนไม้ เปลือกเม็ดมะม่วงหิมพำนต์ เศษไม้ ซังข้ำวโพด กะลำปำล์ม ขี้เลื่อย) ไบโอดีเซล และพลังงำนไฟฟ้ำที่ใช้ภำยในองค์กรเท่ำนั้น

• กำรรำยงำนกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ครอบคลุมก๊ำซ CO
2
 CH

4
 และ N

2
O โดยกำรค�ำนวณและแสดงผลในรูปก๊ำซคำร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่ำในกำรท�ำให้เกิดภำวะโลกร้อน (Global Warming  

  Po tential: GWP) ท่ีก�ำหนดโดย Intergovernmental Panel on ClimaChange 2006 (IPCC) ขณะท่ีค่ำสัมประสิทธิ์กำรก๊ำซเรือนกระจก (Emission Factor) อ้ำงอิงข้อมูลจำก IPCC และองค์กำร  

  บริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กรมหำชน) (GRI G4-EN 15, EN 16)

• กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกต่อรำยได้ ครอบคลุมปริมำณก๊ำซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 (Scope 1) และขอบเขตที่ 2 (Scope 2) (GRI G4-EN 18) อย่ำงไรก็ตำม ปริมำณก๊ำซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1   

 (Scope 1) ค�ำนวณจำกแหล่งกำรเผำไหม้เชื้อเพลิง (Fuel Combustion) เท่ำนั้น โดยไม่รวมกำรเผำก๊ำซชีวภำพส่วนเกินทิ้ง (Biogas combustion by flaring)

• ปริมำณกำรน�ำน�้ำมำใช้ทั้งหมดรวบรวมข้อมูลจำกมิเตอร์ ใบเสร็จเรียกเก็บเงิน ค�ำนวณจำกอัตรำไหลของปั๊มและปริมำณน�้ำฝนเฉลี่ยของกรมอุตุนิยมวิทยำ (G4-EN8)

• ปริมำณน�้ำ Reuse/Recycle รวบรวมข้อมูลจำกมิเตอร์ และกำรค�ำนวณจำกอัตรำไหลของปั๊ม (G4-EN10)

• ปริมำณของเสียทั่วไปและปริมำณของเสียอันตรำยที่เก็บไว้ภำยในบริษัทเป็นปริมำณของเสียสะสมรวมปีที่ผ่ำนมำ (G4-EN23)

 ปริมำณของเสียท้ังหมดท่ีเกิดข้ึน คิดรวมเฉพำะปริมำณของเสียท่ัวไปและของเสียอันตรำยท่ีเกิดข้ึนในแต่ละปี โดยปริมำณของเสียท่ีเก็บไว้ภำยในบริษัทในแต่ละปีค�ำนวณจำกปริมำณของเสียสะสม 

 ในปีปัจจุบัน – ปริมำณของเสียสะสมในปีที่ผ่ำนมำ (G4-EN23)

• ข้อมูลวิธีกำรก�ำจัดของเสียได้มำจำกกำรยืนยันวิธีกำรก�ำจัดจำกผู้รับก�ำจัดหรือจำกเอกสำรใบก�ำกับกำรขนส่งขยะจำกผู้รับก�ำจัด (G4-EN23)
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ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

 G4-EN3 พลังงำนที่ใช้ทั้งหมด (ล้ำนกิกะจูล)  9.67 10.38 9.58 

   • พลังงำนที่ใช้แล้วหมดไป (ล้ำนกิกะจูล)  3.56 3.86 3.25 

   • พลังงำนหมุนเวียน (ล้ำนกิกะจูล)  1.78 2.44 1.97 

   • พลังงำนไฟฟ้ำ (ล้ำนกิกะจูล)  4.33 4.08 4.36 

 G4-EN5 กำรใช้พลังงำนต่อรำยได้ (กิกะจูล ต่อล้ำนบำท)  55.18 62.15 53.67 

  กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทั้งหมด (ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ)  890,000 880,000 910,000 

 G4-EN15 ก๊ำซเรือนกระจกทำงตรง (Scope 1) (ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ)  190,000 220,000 240,000 

 G4-EN16 ก๊ำซเรือนกระจกทำงอ้อม (Scope 2) (ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ)  700,000 660,000 670,000  

 G4-EN18 กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกต่อรำยได้ (ตนัคำร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่ำ ต่อล้ำนบำท)  5.08 5.27 5.10  

 G4-EN8 ปริมำณน�้้ำที่น�ำมำใช้ (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  341.93 201.35 195.14 

   • น�้ำผิวดิน (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  258.64 157.71 143.18 

   • น�้ำใต้ดิน (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  16.60 15.08 16.51 

   • น�้ำฝน (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  27.29 20.62 27.11 

   • น�้ำประปำและน�้ำที่ซื้อมำ (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  39.40 7.94 8.34 

   ปริมำณน�้ำที่น�ำมำใช้ต่อรำยได้ (ลูกบำศก์เมตร ต่อล้ำนบำท)  1,950.83 1,205.35 1,092.70 

 G4-EN10 ปริมำณน�้ำท่ีน�ำกลับมำใช้ใหม่ (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  82.69 34.59 24.16 

 G4-EN22 ปริมำณน�้ำท่ีปล่อยออกสู่ภำยนอก (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  115.33 81.88 94.41 

  G4-EN23 ปริมำณของเสียทั้งหมด (ตัน)  440,700 440,670 440,104

   • ของเสียทั่วไป (ตัน)  440,000 440,000 438,946 

   • ของเสียอันตรำย (ตัน)  700 670 1,158

   ปริมำณของเสียทั้งหมดต่อรำยได้ (ตัน ต่อล้ำนบำท)  2.51 2.64 2.46 

  ข้อมูลพนักงาน

ผลการด�าเนินงานดา้นสังคม

 G4-10 จ�ำนวนเเรงงำนทั้งหมด (คน)  62,209 62,820 66,087

 G4-10 สัดส่วนเเรงงำนแยกตำมประเภทสัญญำจ้ำง (ร้อยละ)

  • พนักงำน  32.37 31.44 29.34

  • คนงำน  67.63 68.06 70.05

  • ผู้รับเหมำ  - 0.50 0.61

 G4-10 สัดส่วนเเรงงำนแยกตำมเพศ (ร้อยละ)

  • ชำย  46.54 49.67 49.15 

  • หญิง  53.46 50.33 50.85 

 G4-LA1 กำรจ้ำงงำน

  • จ�ำนวนพนักงำนใหม่ (คน)  1,468 1,281 922 

  • อัตรำกำรจ้ำงใหม่ (ร้อยละ)  7.29 6.49 4.76

 G4-LA1 กำรลำออก

  • จ�ำนวนกำรลำออก (คน)  1,893 2,007 1,941 

  • อัตรำกำรลำออก (ร้อยละ)  9.40 10.16 10.01 

 G4-LA9 ค่ำเฉลี่ยเวลำกำรฝึกอบรมพนักงำน (ชั่วโมงต่อคน)  12 18 15

  ข้อมูลสุขอนามัยและความปลอดภัย

 G4-LA6 อัตรำกำรบำดเจ็บทุกประเภท (รำย ต่อ 200,000 ชั่วโมงกำรท�ำงำน)

  • พนักงำน คนงำน และผู้รับเหมำที่อยู่ในกำรก�ำกับดูแลของบริษัท   4.16 3.51 7.52

  • ผู้รับเหมำ  0.71 0.02 0.03 

  อัตรำกำรบำดเจ็บถึงขั้นหยุดงำน (รำย ต่อ 200,000 ชั่วโมงกำรท�ำงำน)

  • พนักงำน คนงำน และผู้รับเหมำที่อยู่ในกำรก�ำกับดูแลของบริษัท   0.40 0.25 0.35 

  • ผู้รับเหมำ  0.08 - 0.01 

  อัตรำควำมรุนแรงกำรบำดเจ็บ (วัน ต่อ 200,000 ชั่วโมงกำรท�ำงำน)

  • พนักงำน คนงำน และผู้รับเหมำที่อยู่ในกำรก�ำกับดูแลของบริษัท   3.01 2.07 2.93 

  • ผู้รับเหมำ  0.93 0.04 0.15 

ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน ปี 2557-2559

กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร

ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน ปี 2557-2559

รวม 10 กลุ่มธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์

(ประเทศไทย)

  ข้อมูลพนักงาน

 G4-10 จ�ำนวนเเรงงำนทั้งหมด (คน)  157,085 167,267 180,254 

 G4-10 สัดส่วนเเรงงำนแยกตำมประเภทสัญญำจ้ำง (ร้อยละ)

  • พนักงำน  71.61 72.42 72.07 

  • คนงำน  27.97 26.84 27.04 

  • ผู้รับเหมำ  0.42 0.74 0.89 

 G4-10 สัดส่วนเเรงงำนแยกตำมเพศ (ร้อยละ)

  • ชำย  42.56 43.31 42.74 

  • หญิง  57.44 56.69 57.26 

 G4-LA1 กำรจ้ำงงำน

  • จ�ำนวนพนักงำนใหม่ (คน)  60,322 67,787 71,847 

  • อัตรำกำรจ้ำงใหม่ (ร้อยละ)  53.63 55.96 55.31

 G4-LA1 กำรลำออก

  • จ�ำนวนกำรลำออก (คน)  39,601 44,696 41,174 

  • อัตรำกำรลำออก (ร้อยละ)  35.20 36.90 31.69 

 G4-LA9 ค่ำเฉลี่ยเวลำกำรฝึกอบรมพนักงำน (ชั่วโมงต่อคน)  16 25 30

 G4-LA6 อัตรำกำรบำดเจ็บทุกประเภท (รำย ต่อ 200,000 ชั่วโมงกำรท�ำงำน)

  • พนักงำน คนงำน และผู้รับเหมำที่อยู่ในกำรก�ำกับดูแลของบริษัท   1.40 1.34 2.38 

  • ผู้รับเหมำ  1.20 0.68 0.88

  อัตรำกำรบำดเจ็บถึงขั้นหยุดงำน (รำย ต่อ 200,000 ชั่วโมงกำรท�ำงำน)

  • พนักงำน คนงำน และผู้รับเหมำที่อยู่ในกำรก�ำกับดูแลของบริษัท  0.22 0.16 0.18 

  • ผู้รับเหมำ  0.28 0.16 0.26 

  อัตรำควำมรุนแรงกำรบำดเจ็บ (วัน ต่อ 200,000 ชั่วโมงกำรท�ำงำน)

  • พนักงำน คนงำน และผู้รับเหมำที่อยู่ในกำรก�ำกับดูแลของบริษัท  1.59 1.13 1.40 

  • ผู้รับเหมำ  2.21 0.95 1.44 

  ข้อมูลสุขอนามัยและความปลอดภัย

ผลการด�าเนินงานดา้นส่ิงแวดล้อม

 G4-EN3 พลังงำนที่ใช้ทั้งหมด (ล้ำนกิกะจูล)  16.05 17.50 18.38 

  • พลังงำนที่ใช้แล้วหมดไป (ล้ำนกิกะจูล)  4.41 4.80 4.68 

  • พลังงำนหมุนเวียน (ล้ำนกิกะจูล)  1.89 2.51 2.01 

  • พลังงำนไฟฟ้ำ (ล้ำนกิกะจูล)  9.75 10.19 11.69 

 G4-EN5 กำรใช้พลังงำนต่อรำยได้ (กิกะจูล ต่อล้ำนบำท)  21.96 22.93 22.22 

  กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทั้งหมด (ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ)  1,817,257 1,933,222 2,187,049 

 G4-EN15 ก๊ำซเรือนกระจกทำงตรง (Scope 1) (ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ)  241,694 285,210 332,795 

 G4-EN16 ก๊ำซเรือนกระจกทำงอ้อม (Scope 2) (ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ)  1,575,563 1,648,012 1,854,254 

 G4-EN18 กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกต่อรำยได้ (ตนัคำร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่ำ ต่อล้ำนบำท)  2.49 2.53 2.64 

 G4-EN8 ปริมำณน�้้ำท่ีน�ำมำใช้ (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  347.59 207.87 202.03 

  • น�้ำผิวดิน (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  259.73 159.11 144.45 

  • น�้ำใต้ดิน (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  16.95 15.84 17.59 

  • น�้ำฝน (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  27.71 20.96 27.50 

  • น�้ำประปำและน�้ำที่ซื้อมำ (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  43.20 11.96 12.49 

  ปริมำณน�้ำที่น�ำมำใช้ต่อรำยได้ (ลูกบำศก์เมตร ต่อล้ำนบำท)  475.69 272.36 244.29

 G4-EN10 ปริมำณน�้ำที่น�ำกลับมำใช้ใหม่ (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  82.95 34.93 24.61 

 G4-EN22 ปริมำณน�้ำที่ปล่อยออกสู่ภำยนอก (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)   118.34 85.10 97.95

 G4-EN23 ปริมำณของเสียทั้งหมด (ตัน)  460,380 587,649 578,202

  • ของเสียท่ัวไป (ตัน)  458,974 585,555 574,939

  • ของเสียอันตรำย (ตัน)  1,406 2,094 3,263 

  ปริมำณของเสียทั้งหมดต่อรำยได้ (ตัน ต่อล้ำนบำท)  0.63 0.77 0.70 

ผลการด�าเนินงานด้านสังคม

GRI 2557 2558 2559 GRI 2557 2558 2559
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ผลการด�าเนินงานดา้นส่ิงแวดล้อม

ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน ปี 2557-2559

กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจ�าหน่าย           

 G4-10 จ�ำนวนเเรงงำนทั้งหมด (คน)  66,351 73,462 80,781

 G4-10 สัดส่วนเเรงงำนแยกตำมประเภทสัญญำจ้ำง (ร้อยละ)

  • พนักงำน  99.89 99.87 99.29 

  • คนงำน  - - 0.17 

  • ผู้รับเหมำ  0.11 0.13 0.54 

 G4-10 สัดส่วนเเรงงำนแยกตำมเพศ (ร้อยละ)

  • ชำย  35.61 35.68 34.92 

  • หญิง  64.39 64.32 65.08 

 G4-LA1 กำรจ้ำงงำน

  • จ�ำนวนพนักงำนใหม่ (คน)  50,143 58,333 60,874 

  • อัตรำกำรจ้ำงใหม่ (ร้อยละ)  75.66 79.51 75.90 

 G4-LA1 กำรลำออก

  • จ�ำนวนกำรลำออก (คน)  35,619 40,444 37,118 

  • อัตรำกำรลำออก (ร้อยละ)  53.74 55.13 46.28 

 G4-LA9 ค่ำเฉลี่ยเวลำกำรฝึกอบรมพนักงำน (ชั่วโมงต่อคน)  23 30 40

  ข้อมูลสุขอนามัยและความปลอดภัย

 G4-LA6 อัตรำกำรบำดเจ็บทุกประเภท (รำย ต่อ 200,000 ชั่วโมงกำรท�ำงำน)

  • พนักงำน คนงำน และผู้รับเหมำที่อยู่ในกำรก�ำกับดูแลของบริษัท   0.43 0.30 0.27 

  • ผู้รับเหมำ  1.17 1.53 1.41 

  อัตรำกำรบำดเจ็บถึงขั้นหยุดงำน (รำย ต่อ 200,000 ชั่วโมงกำรท�ำงำน)

  • พนักงำน คนงำน และผู้รับเหมำที่อยู่ในกำรก�ำกับดูแลของบริษัท  0.14 0.10 0.10 

  • ผู้รับเหมำ  0.33 0.39 0.44 

  อัตรำควำมรุนแรงกำรบำดเจ็บ (วัน ต่อ 200,000 ชั่วโมงกำรท�ำงำน)

  • พนักงำน คนงำน และผู้รับเหมำที่อยู่ในกำรก�ำกับดูแลของบริษัท   0.80 0.54 0.46 

  • ผู้รับเหมำ  2.44 2.50 2.32 

 G4-EN3 พลังงำนที่ใช้ทั้งหมด (ล้ำนกิกะจูล)  3.35 3.76 4.25 

   • พลังงำนที่ใช้แล้วหมดไป (ล้ำนกิกะจูล)  0.20 0.26 0.35 

   • พลังงำนหมุนเวียน (ล้ำนกิกะจูล)  - - - 

   • พลังงำนไฟฟ้ำ (ล้ำนกิกะจูล)  3.15 3.50 3.90 

 G4-EN5 กำรใช้พลังงำนต่อรำยได้ (กิกะจูล ต่อล้ำนบำท)  9.02 9.26 9.40 

   กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทั้งหมด (ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ)  523,452 584,700 654,789 

 G4-EN15 ก๊ำซเรือนกระจกทำงตรง (Scope 1) (ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ)  14,663 18,519 24,920

 G4-EN16 ก๊ำซเรือนกระจกทำงอ้อม (Scope 2) (ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ)  508,789 566,181 629,869

 G4-EN18 กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกต่อรำยได้ (ตนัคำร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่ำ ต่อล้ำนบำท)  1.41 1.44 1.45 

 G4-EN8 ปริมำณน�้้ำที่น�ำมำใช้ (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  3.14 3.56 3.96 

   • น�้ำผิวดิน (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  - - - 

   • น�้ำใต้ดิน (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  0.25 0.59 0.94 

   • น�้ำฝน (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  - - - 

   • น�้ำประปำและน�้ำที่ซื้อมำ (ลูกบำศก์เมตร)  2.89 2.97 3.02 

   ปริมำณน�้ำที่น�ำมำใช้ต่อรำยได้ (ลูกบำศก์เมตร ต่อล้ำนบำท)  8.45 8.78 8.75 

 G4-EN10 ปริมำณน�้ำท่ีน�ำกลับมำใช้ใหม่ (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  0.26 0.23 0.20 

 G4-EN22 ปริมำณน�้ำท่ีปล่อยออกสู่ภำยนอก (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  1.92 2.06 2.31 

  G4-EN23 ปริมำณของเสียทั้งหมด (ตัน)  7,214 131,111 118,635 

   • ของเสียทั่วไป (ตัน)  7,206 130,556 117,364 

   • ของเสียอันตรำย (ตัน)  8 555 1,271 

   ปริมำณของเสียทั้งหมดต่อรำยได้ (ตัน ต่อล้ำนบำท)  0.02 0.32 0.26

  ข้อมูลพนักงาน

ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน ปี 2557-2559

กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม

ผลการด�าเนนิงานด้านสิ่งแวดล้อม

 G4-EN3 พลังงำนที่ใช้ทั้งหมด (ล้ำนกิกะจูล)  1.74 2.10 2.92  

   • พลังงำนที่ใช้แล้วหมดไป (ล้ำนกิกะจูล)  0.21 0.26 0.28  

   • พลังงำนหมุนเวียน (ล้ำนกิกะจูล)  - - -  

   • พลังงำนไฟฟ้ำ (ล้ำนกิกะจูล)  1.53 1.84 2.64  

 G4-EN5 กำรใช้พลังงำนต่อรำยได้ (กิกะจูล ต่อล้ำนบำท)  15.90 17.70 23.42  

   กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทั้งหมด (ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ)  262,601 315,552 446,776  

 G4-EN15 ก๊ำซเรือนกระจกทำงตรง (Scope 1) (ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ)  15,486 18,235 20,465  

 G4-EN16 ก๊ำซเรือนกระจกทำงอ้อม (Scope 2) (ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ)  247,115 297,317 426,311  

 G4-EN18 กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกต่อรำยได้ (ตนัคำร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่ำ ต่อล้ำนบำท)  2.40 2.66 3.58  

 G4-EN8 ปริมำณน�้้ำที่น�ำมำใช้ (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  0.14 0.19 0.23  

   • น�้ำผิวดิน (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  - - -  

   • น�้ำใต้ดิน (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  - - -  

   • น�้ำฝน (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  - - -  

   • น�้ำประปำและน�้ำที่ซื้อมำ (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  0.14 0.19 0.23  

   ปริมำณน�้ำที่น�ำมำใช้ต่อรำยได้ (ลูกบำศก์เมตร ต่อล้ำนบำท)  1.32 1.57 1.82 

 G4-EN10 ปริมำณน�้ำท่ีน�ำกลับมำใช้ใหม่ (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  - - -  

 G4-EN22 ปริมำณน�้ำท่ีปล่อยออกสู่ภำยนอก (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  0.12 0.15 0.18  

  G4-EN23 ปริมำณของเสียทั้งหมด (ตัน)  2,824 3,136 3,312  

    • ของเสียทั่วไป (ตัน)  2,753 2,896 3,110  

   • ของเสียอันตรำย (ตัน)  71 240 202  

   ปริมำณของเสียทั้งหมดต่อรำยได้ (ตัน ต่อล้ำนบำท)  0.03 0.03 0.03

 G4-10 จ�ำนวนเเรงงำนทั้งหมด (คน)  21,180 22,278 23,923 

 G4-10 สัดส่วนเเรงงำนแยกตำมประเภทสัญญำจ้ำง (ร้อยละ)

  • พนักงำน  100 100 100 

  • คนงำน  - - - 

  • ผู้รับเหมำ  - - - 

 G4-10 สัดส่วนเเรงงำนแยกตำมเพศ (ร้อยละ)

  • ชำย  46.78 46.14 45.12 

  • หญิง  53.22 53.86 54.88 

 G4-LA1 กำรจ้ำงงำน

  • จ�ำนวนพนักงำนใหม่ (คน)  8,048 7,096 8,644 

  • อัตรำกำรจ้ำงใหม่ (ร้อยละ)  38.00 31.85 36.13 

 G4-LA1 กำรลำออก

  • จ�ำนวนกำรลำออก (คน)  1,444 1,369 1,194 

  • อัตรำกำรลำออก (ร้อยละ)  6.82 6.15 4.99 

 G4-LA9 ค่ำเฉลี่ยเวลำกำรฝึกอบรมพนักงำน (ชั่วโมงต่อคน)  - 15 14

 G4-LA6 อัตรำกำรบำดเจ็บทุกประเภท (รำย ต่อ 200,000 ชั่วโมงกำรท�ำงำน)

  • พนักงำน คนงำน และผู้รับเหมำที่อยู่ในกำรก�ำกับดูแลของบริษัท   0.06 0.03 0.04 

  • ผู้รับเหมำ  - - - 

  อัตรำกำรบำดเจ็บถึงขั้นหยุดงำน (รำย ต่อ 200,000 ชั่วโมงกำรท�ำงำน)

  • พนักงำน คนงำน และผู้รับเหมำที่อยู่ในกำรก�ำกับดูแลของบริษัท  0.05 0.02 0.02 

  • ผู้รับเหมำ  - - - 

  อัตรำควำมรุนแรงกำรบำดเจ็บ (วัน ต่อ 200,000 ชั่วโมงกำรท�ำงำน)

  • พนักงำน คนงำน และผู้รับเหมำที่อยู่ในกำรก�ำกับดูแลของบริษัท   0.25 0.53 0.34 

  • ผู้รับเหมำ  - - -

  ข้อมูลสุขอนามัยและความปลอดภัย

  ข้อมูลพนักงาน

ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน ปี 2557-2559

รวม 10 กลุ่มธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์

(ประเทศไทย)

ผลการด�าเนินงานด้านสังคม ผลการด�าเนินงานด้านสังคม

GRI 2557 2558 2559 GRI 2557 2558 2559
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ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน ปี 2557-2559

กลุ่มธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

 G4-10 จ�ำนวนเเรงงำนทั้งหมด (คน)  1,069 965 997 

 G4-10 สัดส่วนเเรงงำนแยกตำมประเภทสัญญำจ้ำง (ร้อยละ)

  • พนักงำน  99.53 99.48 99.00 

  • คนงำน  0.47 0.52 1.00 

  • ผู้รับเหมำ  - - - 

 G4-10 สัดส่วนเเรงงำนแยกตำมเพศ (ร้อยละ)

  • ชำย  50.89 51.71 53.46 

  • หญิง  49.11 48.29 46.54

 G4-LA1 กำรจ้ำงงำน

  • จ�ำนวนพนักงำนใหม่ (คน)  69 63 93 

  • อัตรำกำรจ้ำงใหม่ (ร้อยละ)  6.49 6.56 9.42 

 G4-LA1 กำรลำออก

  • จ�ำนวนกำรลำออก (คน)  66 32 49 

  • อัตรำกำรลำออก (ร้อยละ)  6.20 3.33 4.96 

 G4-LA9 ค่ำเฉลี่ยเวลำกำรฝึกอบรมพนักงำน (ชั่วโมงต่อคน)  13 13 12

  ข้อมูลสุขอนามัยและความปลอดภัย

  G4-LA6 อัตรำกำรบำดเจ็บทุกประเภท (รำย ต่อ 200,000 ชั่วโมงกำรท�ำงำน)

   • พนักงำน คนงำน และผู้รับเหมำที่อยู่ในกำรก�ำกับดูแลของบริษัท   0.77 0.38 2.11  

   • ผู้รับเหมำ  - - 2.21  

   อัตรำกำรบำดเจ็บถึงขั้นหยุดงำน (รำย ต่อ 200,000 ชั่วโมงกำรท�ำงำน)

   • พนักงำน คนงำน และผู้รับเหมำที่อยู่ในกำรก�ำกับดูแลของบริษัท  0.26 0.13 0.65  

   • ผู้รับเหมำ  - - 1.10  

   อัตรำควำมรุนแรงกำรบำดเจ็บ (วัน ต่อ 200,000 ชั่วโมงกำรท�ำงำน)

   • พนักงำน คนงำน และผู้รับเหมำที่อยู่ในกำรก�ำกับดูแลของบริษัท  0.26 0.38 6.82  

   • ผู้รับเหมำ  - - 3.86

 G4-EN3 พลังงำนที่ใช้ทั้งหมด (ล้ำนกิกะจูล)  0.03 0.04 0.05  

   • พลังงำนที่ใช้แล้วหมดไป (ล้ำนกิกะจูล)  0.01 0.02 0.02  

   • พลังงำนหมุนเวียน (ล้ำนกิกะจูล)  - - -  

   • พลังงำนไฟฟ้ำ (ล้ำนกิกะจูล)  0.02 0.02 0.03  

  G4-EN5 กำรใช้พลังงำนต่อรำยได้ (กิกะจูล ต่อล้ำนบำท)  1.63 2.23 2.76  

   กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทั้งหมด (ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ)  4,342 4,975 6,041  

 G4-EN15 ก๊ำซเรือนกระจกทำงตรง (Scope 1) (ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ)  1,085 1,543 1,633  

 G4-EN16 ก๊ำซเรือนกระจกทำงอ้อม (Scope 2) (ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ)  3,257 3,432 4,408

 G4-EN18 กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกต่อรำยได้ (ตนัคำร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่ำ ต่อล้ำนบำท)  0.21 0.27 0.34

 G4-EN8 ปริมำณน�้้ำที่น�ำมำใช้ (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  0.03 0.10 0.07  

   • น�้ำผิวดิน (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  - - -

   • น�้ำใต้ดิน (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  - 0.08 0.04

   • น�้ำฝน (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  0.01 0.01 0.01  

   • น�้ำประปำและน�้ำที่ซื้อมำ (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  0.02 0.01 0.02

   ปริมำณน�้ำที่น�ำมำใช้ต่อรำยได้ (ลูกบำศก์เมตร ต่อล้ำนบำท)  1.27 5.66 3.79  

 G4-EN10 ปริมำณน�้ำท่ีน�ำกลับมำใช้ใหม่ (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  - - -  

 G4-EN22 ปริมำณน�้ำท่ีปล่อยออกสู่ภำยนอก (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  <0.01 <0.01 0.02  

  G4-EN23 ปริมำณของเสียทั้งหมด (ตัน)  447 627 513  

   • ของเสียทั่วไป (ตัน)  195 301 279

   • ของเสียอันตรำย (ตัน)  252 326 234  

   ปริมำณของเสียทั้งหมดต่อรำยได้ (ตัน ต่อล้ำนบำท)  0.02 0.03 0.03

  ข้อมูลพนักงาน

ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน ปี 2557-2559

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

ผลการด�าเนนิงานด้านสิ่งแวดล้อมผลการด�าเนนิงานด้านสิ่งแวดล้อม

 G4-EN3 พลังงำนที่ใช้ทั้งหมด (ล้ำนกิกะจูล)  0.33 0.24 0.20 

  • พลังงำนที่ใช้แล้วหมดไป (ล้ำนกิกะจูล)  0.08 0.05 0.03 

  • พลังงำนหมุนเวียน (ล้ำนกิกะจูล)  0.11 0.07 0.04 

  • พลังงำนไฟฟ้ำ (ล้ำนกิกะจูล)  0.14 0.12 0.13  

 G4-EN5 กำรใช้พลังงำนต่อรำยได้ (กิกะจูล ต่อล้ำนบำท)  9.45 7.92 7.30 

  กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทั้งหมด (ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ)  24,595 21,755 23,076 

 G4-EN15 ก๊ำซเรือนกระจกทำงตรง (Scope 1) (ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ)  2,535 2,545 2,278

 G4-EN16 ก๊ำซเรือนกระจกทำงอ้อม (Scope 2) (ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ)  22,060 19.210 20,798 

 G4-EN18 กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกต่อรำยได้ (ตนัคำร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่ำ ต่อล้ำนบำท)  0.71 0.72 0.85 

 G4-EN8 ปริมำณน�้้ำท่ีน�ำมำใช้ (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  0.17 0.15 0.18 

  • น�้ำผิวดิน (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  0.11 0.11 0.14 

  • น�้ำใต้ดิน (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  0.03 0.03 0.03 

  • น�้ำฝน (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  - - - 

  • น�้ำประปำและน�้ำที่ซื้อมำ (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  0.03 0.01 0.01 

  ปริมำณน�้ำที่น�ำมำใช้ต่อรำยได้ (ลูกบำศก์เมตร ต่อล้ำนบำท)  4.96 5.17 6.58 

 G4-EN10 ปริมำณน�้ำที่น�ำกลับมำใช้ใหม่ (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  - - - 

 G4-EN22 ปริมำณน�้ำที่ปล่อยออกสู่ภำยนอก (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  0.14 0.12 0.14 

 G4-EN23 ปริมำณของเสียทั้งหมด (ตัน)  1,619 740 1,291 

  • ของเสียทั่วไป (ตัน)  1,616 736 1,287 

  • ของเสียอันตรำย (ตัน)  3 4 4 

  ปริมำณของเสียทั้งหมดต่อรำยได้ (ตัน ต่อล้ำนบำท)  0.05 0.02 0.05

 G4-10 จ�ำนวนเเรงงำนทั้งหมด (คน)  1,161 1,301 1,331 

 G4-10 สัดส่วนเเรงงำนแยกตำมประเภทสัญญำจ้ำง (ร้อยละ)

  • พนักงำน  56.76 47.96 53.27 

  • คนงำน  27.39 20.68 17.20 

  • ผู้รับเหมำ  15.85 31.36 29.53 

 G4-10 สัดส่วนเเรงงำนแยกตำมเพศ (ร้อยละ)

  • ชำย  52.02 50.81 49.81 

  • หญิง  47.98 49.19 50.19 

 G4-LA1 กำรจ้ำงงำน

  • จ�ำนวนพนักงำนใหม่ (คน)  32 35 75 

  • อัตรำกำรจ้ำงใหม่ (ร้อยละ)  4.86 5.61 10.58 

 G4-LA1 กำรลำออก

  • จ�ำนวนกำรลำออก (คน)  63 65 51 

  • อัตรำกำรลำออก (ร้อยละ)  9.56 10.42 7.19 

 G4-LA9 ค่ำเฉลี่ยเวลำกำรฝึกอบรมพนักงำน (ชั่วโมงต่อคน)  24 24 16

 G4-LA6 อัตรำกำรบำดเจ็บทุกประเภท (รำย ต่อ 200,000 ชั่วโมงกำรท�ำงำน)

  • พนักงำน คนงำน และผู้รับเหมำที่อยู่ในกำรก�ำกับดูแลของบริษัท   1.66 1.32 0.32 

  • ผู้รับเหมำ  2.11 0.57 1.98 

  อัตรำกำรบำดเจ็บถึงขั้นหยุดงำน (รำย ต่อ 200,000 ชั่วโมงกำรท�ำงำน)

  • พนักงำน คนงำน และผู้รับเหมำที่อยู่ในกำรก�ำกับดูแลของบริษัท  1.11 1.32 0.32 

  • ผู้รับเหมำ  1.69 - 1.58 

  อัตรำควำมรุนแรงกำรบำดเจ็บ (วัน ต่อ 200,000 ชั่วโมงกำรท�ำงำน)

  • พนักงำน คนงำน และผู้รับเหมำที่อยู่ในกำรก�ำกับดูแลของบริษัท  10.64 4.12 1.77 

  • ผู้รับเหมำ  12.80 - 5.93

  ข้อมูลสุขอนามัยและความปลอดภัย

  ข้อมูลพนักงาน

ผลการด�าเนินงานด้านสังคม ผลการด�าเนินงานด้านสังคม

GRI 2557 2558 2559 GRI 2557 2558 2559
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 G4-10 จ�ำนวนเเรงงำนทั้งหมด (คน)  1,484 1,593 1,603 

 G4-10 สัดส่วนเเรงงำนแยกตำมประเภทสัญญำจ้ำง (ร้อยละ)

  • พนักงำน  60.38 54.05 54.40 

  • คนงำน  34.70 39.11 38.62 

  • ผู้รับเหมำ  4.92 6.84 6.98 

 G4-10 สัดส่วนเเรงงำนแยกตำมเพศ (ร้อยละ)

  • ชำย  66.11 65.91 65.94 

  • หญิง  33.89 34.09 34.06 

 G4-LA1 กำรจ้ำงงำน

  • จ�ำนวนพนักงำนใหม่ (คน)  72 46 98

  • อัตรำกำรจ้ำงใหม่ (ร้อยละ)  8.04 5.34 11.24 

 G4-LA1 กำรลำออก

  • จ�ำนวนกำรลำออก (คน)  101 53 73 

  • อัตรำกำรลำออก (ร้อยละ)  11.27 6.16 8.37

 G4-LA9 ค่ำเฉลี่ยเวลำกำรฝึกอบรมพนักงำน (ชั่วโมงต่อคน)  17 12 4

  ข้อมูลสุขอนามัยและความปลอดภัย

 G4-LA6 อัตรำกำรบำดเจ็บทุกประเภท (รำย ต่อ 200,000 ชั่วโมงกำรท�ำงำน)

  • พนักงำน คนงำน และผู้รับเหมำที่อยู่ในกำรก�ำกับดูแลของบริษัท    0.67 0.62 0.92 

  • ผู้รับเหมำ  - - 8.05 

  อัตรำกำรบำดเจ็บถึงขั้นหยุดงำน (รำย ต่อ 200,000 ชั่วโมงกำรท�ำงำน)

  • พนักงำน คนงำน และผู้รับเหมำที่อยู่ในกำรก�ำกับดูแลของบริษัท  0.22 - 0.53

  • ผู้รับเหมำ  - - 2.68 

  อัตรำควำมรุนแรงกำรบำดเจ็บ (วัน ต่อ 200,000 ชั่วโมงกำรท�ำงำน)

  • พนักงำน คนงำน และผู้รับเหมำที่อยู่ในกำรก�ำกับดูแลของบริษัท   0.45 - 18.89 

  • ผู้รับเหมำ  - - 21.46

 G4-EN3 พลังงำนที่ใช้ทั้งหมด (ล้ำนกิกะจูล)  0.11 0.12 0.12  

   • พลังงำนที่ใช้แล้วหมดไป (ล้ำนกิกะจูล)  0.07 0.08 0.07  

   • พลังงำนหมุนเวียน (ล้ำนกิกะจูล)  - - -  

   • พลังงำนไฟฟ้ำ (ล้ำนกิกะจูล)  0.04 0.04 0.05  

 G4-EN5 กำรใช้พลังงำนต่อรำยได้ (กิกะจูล ต่อล้ำนบำท)  21.56 17.22 15.58 

   กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทั้งหมด (ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ)  7,813 10,456 12,208

 G4-EN15 ก๊ำซเรือนกระจกทำงตรง (Scope 1) (ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ)  2,021 4,494 4,773  

 G4-EN16 ก๊ำซเรือนกระจกทำงอ้อม (Scope 2) (ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ)  5,792 5,962 7,435

 G4-EN18 กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกต่อรำยได้ (ตนัคำร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่ำ ต่อล้ำนบำท)  1.55 1.61 1.59  

 G4-EN8 ปริมำณน�้้ำที่น�ำมำใช้ (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  1.07 1.32 1.24

   • น�้ำผิวดิน (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  0.61 0.95 0.80

   • น�้ำใต้ดิน (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  0.06 0.06 0.07

   • น�้ำฝน (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  0.40 0.31 0.37

   • น�้ำประปำและน�้ำที่ซื้อมำ (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  - - -  

   ปริมำณน�้ำที่น�ำมำใช้ต่อรำยได้ (ลูกบำศก์เมตร ต่อล้ำนบำท)  212.91 203.32 161.67  

  G4-EN10 ปริมำณน�้ำที่น�ำกลับมำใช้ใหม่ (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  - 0.11 0.25  

 G4-EN22 ปริมำณน�้ำท่ีปล่อยออกสู่ภำยนอก (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  0.03 0.03 0.03

  G4-EN23 ปริมำณของเสียทั้งหมด (ตัน)  222 884 1,978

   • ของเสียทั่วไป (ตัน)  222 883 1,973

   • ของเสียอันตรำย (ตัน)  - 1 5  

   ปริมำณของเสียทั้งหมดต่อรำยได้ (ตัน ต่อล้ำนบำท)  0.04 0.14 0.26 

  ข้อมูลพนักงาน

ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน ปี 2557-2559

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร

ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน ปี 2557-2559

กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 G4-EN3 พลังงำนที่ใช้ทั้งหมด (ล้ำนกิกะจูล)  0.12 0.12 0.12 

  • พลังงำนที่ใช้แล้วหมดไป (ล้ำนกิกะจูล)  0.02 0.02 0.02

  • พลังงำนหมุนเวียน (ล้ำนกิกะจูล)  - - - 

  • พลังงำนไฟฟ้ำ (ล้ำนกิกะจูล)  0.10 0.10 0.10 

 G4-EN5 กำรใช้พลังงำนต่อรำยได้ (กิกะจูล ต่อล้ำนบำท)  114.29 79.37 51.74 

  กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทั้งหมด (ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ)  18,030 17,930 17,317 

 G4-EN15 ก๊ำซเรือนกระจกทำงตรง (Scope 1) (ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ)  1,146 1,301 1,365 

 G4-EN16 ก๊ำซเรือนกระจกทำงอ้อม (Scope 2) (ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ)  16,884 16,629 15,952

 G4-EN18 กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกต่อรำยได้ (ตนัคำร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่ำ ต่อล้ำนบำท)  17.20 11.83 7.67

 G4-EN8 ปริมำณน�้้ำท่ีน�ำมำใช้ (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  0.51 0.57 0.58

  • น�้ำผิวดิน (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  <0.01 <0.01 <0.01  

  • น�้ำใต้ดิน (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  - - - 

  • น�้ำฝน (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  - - -

  • น�้ำประปำและน�้ำที่ซื้อมำ (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  0.51 0.57 0.58 

  ปริมำณน�้ำที่น�ำมำใช้ต่อรำยได้ (ลูกบำศก์เมตร ต่อล้ำนบำท)  489.81 378.25 257.89 

 G4-EN10 ปริมำณน�้ำที่น�ำกลับมำใช้ใหม่ (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  - - -

 G4-EN22 ปริมำณน�้ำที่ปล่อยออกสู่ภำยนอก (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  0.41 0.45 0.46 

 G4-EN23 ปริมำณของเสียทั้งหมด (ตัน)  1,263 1,269 1,451

  • ของเสียทั่วไป (ตัน)  1,263 1,269 1,451 

  • ของเสียอันตรำย (ตัน)  - - - 

  ปริมำณของเสียทั้งหมดต่อรำยได้ (ตัน ต่อล้ำนบำท)  1.20 0.84 0.64

 G4-10 จ�ำนวนแรงงำนทั้งหมด (คน)  - 756 759 

 G4-10 สัดส่วนแรงงำนแยกตำมประเภทสัญญำจ้ำง (ร้อยละ)

  • พนักงำน  - 91.14 90.65

  • คนงำน  - 8.86 9.35

  • ผู้รับเหมำ  - - - 

 G4-10 สัดส่วนแรงงำนแยกตำมเพศ (ร้อยละ)

  • ชำย  - 55.69 53.49 

  • หญิง  - 44.31 46.51

 G4-LA1 กำรจ้ำงงำน

  • จ�ำนวนพนักงำนใหม่ (คน)  - 186 233

  • อัตรำกำรจ้ำงใหม่ (ร้อยละ)  - 27.00 33.87 

 G4-LA1 กำรลำออก

  • จ�ำนวนกำรลำออก (คน)  - 164 170

  • อัตรำกำรลำออก (ร้อยละ)  - 23.80 24.71 

 G4-LA9 ค่ำเฉลี่ยเวลำกำรฝึกอบรมพนักงำน (ชั่วโมงต่อคน)  - 10 10

  ข้อมูลสุขอนามัยและความปลอดภัย

 G4-LA6 อัตรำกำรบำดเจ็บทุกประเภท (รำย ต่อ 200,000 ชั่วโมงกำรท�ำงำน)

  • พนักงำน คนงำน และผู้รับเหมำที่อยู่ในกำรก�ำกับดูแลของบริษัท   1.38 0.61 0.56 

  • ผู้รับเหมำ  - - - 

  อัตรำกำรบำดเจ็บถึงขั้นหยุดงำน (รำย ต่อ 200,000 ชั่วโมงกำรท�ำงำน)

  • พนักงำน คนงำน และผู้รับเหมำที่อยู่ในกำรก�ำกับดูแลของบริษัท   1.38 0.61 0.56  

  • ผู้รับเหมำ  - - - 

  อัตรำควำมรุนแรงกำรบำดเจ็บ (วัน ต่อ 200,000 ชั่วโมงกำรท�ำงำน)

  • พนักงำน คนงำน และผู้รับเหมำที่อยู่ในกำรก�ำกับดูแลของบริษัท   5.32 1.68 1.26

  • ผู้รับเหมำ  - - -

  ข้อมูลพนักงาน

ผลการด�าเนินงานด้านสังคม ผลการด�าเนินงานด้านสังคม

GRI 2557 2558 2559 GRI 2557 2558 2559

ผลการด�าเนนิงานด้านสิ่งแวดล้อมผลการด�าเนนิงานด้านสิ่งแวดล้อม
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ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน ปี 2557-2559

กลุ่มธุรกิจพลาสติก

 G4-10 จ�ำนวนแรงงำนทั้งหมด (คน)  2,177 2,515 2,666 

 G4-10 สัดส่วนเเรงงำนแยกตำมประเภทสัญญำจ้ำง (ร้อยละ)

  • พนักงำน  64.91 67.79 66.54 

  • คนงำน  28.16 26.88 28.21

  • ผู้รับเหมำ  6.93 5.33 5.25

 G4-10 สัดส่วนแรงงำนแยกตำมเพศ (ร้อยละ)

  • ชำย  53.74 41.39 55.29

  • หญิง  46.26 58.61 44.71

 G4-LA1 กำรจ้ำงงำน

  • จ�ำนวนพนักงำนใหม่ (คน)  320 615 545

  • อัตรำกำรจ้ำงใหม่ (ร้อยละ)  22.65 36.07 30.72

 G4-LA1 กำรลำออก

  • จ�ำนวนกำรลำออก (คน)  292 461 369

  • อัตรำกำรลำออก (ร้อยละ)  20.66 27.04 20.80

 G4-LA9 ค่ำเฉลี่ยเวลำกำรฝึกอบรมพนักงำน (ชั่วโมงต่อคน)  23 20 18

  ข้อมูลสุขอนามัยและความปลอดภัย

 G4-LA6 อัตรำกำรบำดเจ็บทุกประเภท (รำย ต่อ 200,000 ชั่วโมงกำรท�ำงำน)

  • พนักงำน คนงำน และผู้รับเหมำที่อยู่ในกำรก�ำกับดูแลของบริษัท   3.72 2.46 3.62

  • ผู้รับเหมำ  3.39 3.37 0.89

   อัตรำกำรบำดเจ็บถึงขั้นหยุดงำน (รำย ต่อ 200,000 ชั่วโมงกำรท�ำงำน)

  • พนักงำน คนงำน และผู้รับเหมำที่อยู่ในกำรก�ำกับดูแลของบริษัท  1.24 1.06 1.19

  • ผู้รับเหมำ  0.00 1.69 -

   อัตรำควำมรุนแรงกำรบำดเจ็บ (วัน ต่อ 200,000 ชั่วโมงกำรท�ำงำน)

  • พนักงำน คนงำน และผู้รับเหมำที่อยู่ในกำรก�ำกับดูแลของบริษัท   21.34 9.86 16.76  

  • ผู้รับเหมำ  - 50.57 -

 G4-EN3 พลังงำนที่ใช้ทั้งหมด (ล้ำนกิกะจูล)  0.39 0.45 0.54

   • พลังงำนที่ใช้แล้วหมดไป (ล้ำนกิกะจูล)  0.06 0.06 0.07

   • พลังงำนหมุนเวียน (ล้ำนกิกะจูล)  - - - 

   • พลังงำนไฟฟ้ำ (ล้ำนกิกะจูล)  0.33 0.39 0.47  

 G4-EN5 กำรใช้พลังงำนต่อรำยได้ (กิกะจูล ต่อล้ำนบำท)  59.66 64.70 64.79

   กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทั้งหมด (ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ)  57,002 66,724 79,947

 G4-EN15 ก๊ำซเรือนกระจกทำงตรง (Scope 1) (ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ)  3,667 3,661 4,067

 G4-EN16 ก๊ำซเรือนกระจกทำงอ้อม (Scope 2) (ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ)  53,335 63,063 75,880

 G4-EN18 กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกต่อรำยได้ (ตนัคำร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่ำ ต่อล้ำนบำท)  8.73 9.63 9.68

 G4-EN8 ปริมำณน�้้ำที่น�ำมำใช้ (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  0.46 0.47 0.47

   • น�้ำผิวดิน (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  0.37 0.33 0.33

   • น�้ำใต้ดิน (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  - - -

   • น�้ำฝน (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  0.02 0.02 0.02

   • น�้ำประปำและน�้ำที่ซื้อมำ (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  0.07 0.12 0.12

   ปริมำณน�้ำที่น�ำมำใช้ต่อรำยได้ (ลูกบำศก์เมตร ต่อล้ำนบำท)  70.49 68.13 57.12

  G4-EN10 ปริมำณน�้ำที่น�ำกลับมำใช้ใหม่ (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  - - -

 G4-EN22 ปริมำณน�้ำท่ีปล่อยออกสู่ภำยนอก (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  0.37 0.38 0.38

  G4-EN23 ปริมำณของเสียทั้งหมด (ตัน)  4,863 6,326 7,727

   • ของเสียทั่วไป (ตัน)  4,493 6,029 7,338  

   • ของเสียอันตรำย (ตัน)  370 297 389

   ปริมำณของเสียทั้งหมดต่อรำยได้ (ตัน ต่อล้ำนบำท)  0.75 0.91 0.94

 G4-EN3 พลังงำนที่ใช้ทั้งหมด (ล้ำนกิกะจูล)  0.31 0.30 0.60

   • พลังงำนที่ใช้แล้วหมดไป (ล้ำนกิกะจูล)  0.20 0.20 0.58

   • พลังงำนหมุนเวียน (ล้ำนกิกะจูล)  - - - 

   • พลังงำนไฟฟ้ำ (ล้ำนกิกะจูล)  0.11 0.10 0.02  

 G4-EN5 กำรใช้พลังงำนต่อรำยได้ (กิกะจูล ต่อล้ำนบำท)  45.21 37.10 67.89

   กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทั้งหมด (ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ)  29,421 31,130 36,895

 G4-EN15 ก๊ำซเรือนกระจกทำงตรง (Scope 1) (ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ)  11,091 14,912 33,294

 G4-EN16 ก๊ำซเรือนกระจกทำงอ้อม (Scope 2) (ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ)  18,330 16,218 3,601

 G4-EN18 กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกต่อรำยได้ (ตนัคำร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่ำ ต่อล้ำนบำท)  4.28 3.86 4.16

 G4-EN8 ปริมำณน�้้ำที่น�ำมำใช้ (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  0.13 0.15 0.17  

   • น�้ำผิวดิน (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  - - -  

   • น�้ำใต้ดิน (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  - - -

   • น�้ำฝน (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  - - -

   • น�้ำประปำและน�้ำที่ซื้อมำ (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  0.13 0.15 0.17

   ปริมำณน�้ำที่น�ำมำใช้ต่อรำยได้ (ลูกบำศก์เมตร ต่อล้ำนบำท)  19.14 18.22 19.35

  G4-EN10 ปริมำณน�้ำที่น�ำกลับมำใช้ใหม่ (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  - - -

 G4-EN22 ปริมำณน�้ำท่ีปล่อยออกสู่ภำยนอก (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  0.04 0.03 0.04

  G4-EN23 ปริมำณของเสียทั้งหมด (ตัน)  1,228 2,887 3,190

   • ของเสียทั่วไป (ตัน)  1,226 2,885 3,190  

   • ของเสียอันตรำย (ตัน)  2 2 -  

   ปริมำณของเสียทั้งหมดต่อรำยได้ (ตัน ต่อล้ำนบำท)  0.18 0.36 0.36

  ข้อมูลพนักงาน

ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน ปี 2557-2559

กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง

 G4-10 จ�ำนวนแรงงำนทั้งหมด (คน)  1,454 1,577 2,107

 G4-10 สัดส่วนแรงงำนแยกตำมประเภทสัญญำจ้ำง (ร้อยละ)

  • พนักงำน  59.08 57.51 64.55

  • คนงำน  28.27 31.90 30.37

  • ผู้รับเหมำ  12.65 10.59 5.08 

 G4-10 สัดส่วนเเรงงำนแยกตำมเพศ (ร้อยละ)

  • ชำย  73.80 68.42 67.11

  • หญิง  26.20 31.58 32.89

 G4-LA1 กำรจ้ำงงำน

  • จ�ำนวนพนักงำนใหม่ (คน)  170 132 363

  • อัตรำกำรจ้ำงใหม่ (ร้อยละ)  19.79 14.56 26.69

 G4-LA1 กำรลำออก

  • จ�ำนวนกำรลำออก (คน)  123 101 209

  • อัตรำกำรลำออก (ร้อยละ)  14.32 11.14 15.37

 G4-LA9 ค่ำเฉลี่ยเวลำกำรฝึกอบรมพนักงำน (ชั่วโมงต่อคน)  6 11 6

 G4-LA6 อัตรำกำรบำดเจ็บทุกประเภท (รำย ต่อ 200,000 ชั่วโมงกำรท�ำงำน)

  • พนักงำน คนงำน และผู้รับเหมำที่อยู่ในกำรก�ำกับดูแลของบริษัท   0.24 1.52 1.69

  • ผู้รับเหมำ  5.52 8.37 4.70 

  อัตรำกำรบำดเจ็บถึงขั้นหยุดงำน (รำย ต่อ 200,000 ชั่วโมงกำรท�ำงำน)

  • พนักงำน คนงำน และผู้รับเหมำที่อยู่ในกำรก�ำกับดูแลของบริษัท  0.12 0.23 0.07

  • ผู้รับเหมำ  0.45 1.20 0.40

  อัตรำควำมรุนแรงกำรบำดเจ็บ (วัน ต่อ 200,000 ชั่วโมงกำรท�ำงำน)

  • พนักงำน คนงำน และผู้รับเหมำที่อยู่ในกำรก�ำกับดูแลของบริษัท   1.68 1.17 0.15 

  • ผู้รับเหมำ  3.61 3.80 4.60

  ข้อมูลพนักงาน

  ข้อมูลสุขอนามัยและความปลอดภัย

ผลการด�าเนินงานด้านสังคม ผลการด�าเนินงานด้านสังคม

GRI 2557 2558 2559 GRI 2557 2558 2559

ผลการด�าเนนิงานด้านสิ่งแวดล้อมผลการด�าเนนิงานด้านสิ่งแวดล้อม
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sustreport/CPF_Sustainability_Report_ 

2016_ENG.pdf)

CPF Sustainability Report 2016, 

page 35 (http://www.cpfworldwide.com/

download/sustainability/ report/CPF_Sus-

tainability_Report_2016_ENG.pdf)

True Sustainability Report 2016, 

page 24 (http://www3.truecorp.co.th/

new/public/assets/ truecorp/pdf/

en/2016-report_en.pdf)

CPF Sustainability Report 2016, 

pages 27-28  

(http://www.cpfworldwide.com/download/

sustreport/CPF_Sustainability_Report_ 

2016_ENG.pdf)

CPF Sustainability Report 2016, 

page 35 (http://www.cpfworldwide.com/

download/sustainability/ report/CPF_Sus-

tainability_Report_2016_ENG.pdf)

True Sustainability Report 2016, 

page 24 (http://www3.truecorp.co.th/

new/public/assets/ truecorp/pdf/

en/2016-report_en.pdf)

152-153

154-155

102-105

104-105

106

-

As this is the first group-wide  

report, we are still in the early  

stages of data collection. To avoid 

data discrepancies, we were only 

able to provide total number and 

rates on new hires and turnover. 

We will report total number and 

rates on new hires and turnover by 

age group, gender, and region in 

the next reporting period.

-

As this is the first group-wide  

report, we are still in the early  

stages of data collection. We aim 

to report the complete set of safety 

data by region and by gender in 

the next reporting period.

-

As this is the first group-wide report, 

we are still in the early stages of 

data collection. We will start 

breaking down the average hours 

by gender and employee category 

from the next reporting period.

-

The supplier audit program was 

only piloted in the agriculture and 

food business. The audit is set to 

be complete by 2020. In the 

meantime, we have been working 

in partnership with our business 

partners to improve labor practices 

in the supply chain.

-

Assessment on human rights 

impact was conducted using risk 

profiles at the country level. The 

assessment covered four business 

groups.

-

The supplier audit program was 

only piloted in the agriculture and 

food business. The audit is set to 

be completed by 2020. In the 

meantime, we have been working 

in partnership with our business 

partners to prevent potential  

human rights violation in the  

supply chain.

-

We are in the process of developing 

human rights due diligence process 

for the whole group and will start 

tracking human rights grievance in 

2017.

-

All (100%) business groups  

implemented local community 

engagement and development 

programs. All operations are also 

subject to impact assessment if 

required by law.

-

-

-

The supplier audit program was 

only piloted in the agriculture and 

food business. The audit is set to 

be completed by 2020. In the 

meantime, we have been working 

in partnership with our business 

partners to prevent potential  

negative impacts on society in the 

supply chain.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EXTERNAL

ASSURANCE

EXTERNAL

ASSURANCE
PAGE/

WEBSITE

PAGE/

WEBSITE

OMISSION/ 

NOTE

OMISSION/ 

NOTE

EMPLOYMENT

G4-DMA Disclosure on Management Approach

G4-LA1 Total number and rates of new employee  

 hires and employee turnover by age group,  

 gender, and region

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

G4-DMA Disclosure on Management Approach

G4-LA6 Type of injury, occupational diseases, lost  

 days, and absenteeism, and total number  

 of work-related fatalities, by region and 

 by gender

TRAINING AND EDUCATION

G4-DMA Disclosure on Management Approach

G4-LA9 Average hours of training per year per  

 employee by gender, and by employee  

 category

SUPPLIER ASSESSMENT FOR LABOR PRACTICES

G4-DMA Disclosure on Management Approach

G4-LA15 Significant actual and potential negative  

 impacts for labor practices in the supply  

 chain and actions taken

ASSESSMENT

G4-DMA Disclosure on Management Approach

G4-HR9 Total number and percentage of operations  

 that have been subject to human rights  

 reviews or impact assessments

SUPPLIER HUMAN RIGHTS ASSESSMENT

G4-DMA Disclosure on Management Approach

G4-HR11 Significant actual and potential negative  

 human rights impacts in the supply chain  

 and actions taken

HUMAN RIGHTS GRIEVANCE MECHANISMS

G4-DMA Disclosure on Management Approach

G4-HR12 Number of grievances about human rights  

 impacts filed, addressed, and resolved  

 through formal grievance mechanisms

LOCAL COMMUNITIES

G4-DMA Disclosure on Management Approach

G4-SO1 Percentage of operations with implemented  

 local community engagement, impact  

 assessments, and development programs

ANTI-CORRUPTION

G4-DMA Disclosure on Management Approach

G4-SO4 Communication and training on   

 anti-corruption policies and procedures

SUPPLIER ASSESSMENT FOR IMPACTS ON SOCIETY

G4-DMA Disclosure on Management Approach

G4-SO10 Significant actual and potential negative  

 impacts on society in the supply chain and  

 actions taken

PRODUCT AND SERVICE LABELLING

G4-DMA Disclosure on Management Approach

G4-PR3 Type of product and service information  

 required by the organization’s procedures  

 for product and service information and  

 labelling, and percentage of significant  

 product and service categories subject to  

 such information requirements

G4-DMA  Healthy and Affordable Food Disclosure  

 and Management Approach
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UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS – ACTIVE LEVEL

ELEMENT

GOAL

GOAL

DESCRIPTION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

PAGE

PAGE

PAGE

UN GLOBAL COMPACT 

COMMUNICATION ON PROGRESS – ACTIVE LEVEL

UNITED NATIONS SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT GOALS (UN SGDS)

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

A statement by the chief executive expressing continued support for 

the UN Global Compact and its ten principles

A description of practical actions that the company has taken to 

implement the global compact principles

• A description of actions or relevant policies related to Human Rights 

• A description of actions or relevant policies related to Labor

• A description of actions or relevant policies related to Environment

• A description of actions or relevant policies related to Anti-Corruption

A measurement of outcomes

End poverty in all its forms everywhere

End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote 

sustainable agriculture

Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages

Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong 

learning opportunities for all

Achieve gender equality and empower all women and girls

Ensure availability and sustainable management of water and sanitation 

for all

Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy 

for all

8-9

60-63

64-67

124-149

52-56

62-63, 168-179

CPF Sustainability Report 

2016, pages 27-28  

(http://www.cpfworldwide.com/

download/sustreport/CPF_Sustainabil-

ity_Report_ 2016_ENG.pdf)

CPF Sustainability Report 

2016, page 35 (http://www.

cpfworldwide.com/download/

sustainability/ report/CPF_Sustainabili-

ty_Report_2016_ENG.pdf)

True Sustainability Report 

2016, page 24 (http://www3.

truecorp.co.th/new/public/assets/ 

truecorp/pdf/en/2016-report_en.pdf)

92, 124

100, 124

58, 100

58, 68, 108

58

134, 140

124

Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and 

productive employment and decent work for all

Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable 

industrialization and foster innovation

Reduce inequality within and among countries

Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and 

sustainable

Ensure sustainable consumption and production patterns

Take urgent action to combat climate change and its impacts

Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for 

sustainable development

Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, 

sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse 

land degradation and halt biodiversity loss

Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, 

provide access to justice for all and build effective, accountable and 

inclusive institutions at all levels

Strengthen the means of implementation and revitalize the global 

partnership for sustainable development

58, 92, 108, 116, 134

116

58, 92

124

50, 58, 124, 140, 150

124

140

140

50, 58, 76, 150

124, 134, 140
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This document is subject to the provision on page 2. 
 

LRQA Assurance Statement 

Relating to Charoen Pokphand Group Co., Ltd.’s Sustainability Report for the 
calendar year 2016 
 
This Assurance Statement has been prepared for Charoen Pokphand Group Co., Ltd.in accordance with our 
contract but is intended for the readers of this Report.  

 
Terms of Engagement  
Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. (LRQA) was commissioned by Charoen Pokphand Group Co., Ltd. (CPG) 
to provide independent assurance on its Sustainability Report for the calendar year 2016 (“the Report”) against the 
assurance criteria below to a limited level of assurance and at the materiality of the professional judgement of the 
verifier using LRQA’s verification approach. LRQA’s verification approach is based on current best practice and 
uses the principles of AA1000AS (2008) - Inclusivity, Materiality, Responsiveness and Reliability of performance 
data and processes defined in ISAE3000. 
 
Our assurance engagement covered CPG’s operations and activities in Thailand, including its subsidiary 
companies and specifically the following requirements: 

• Confirming that the Report is in accordance with GRI G4’s Reporting Guidelines and Core option, and 

• Evaluating the reliability of data and information for selected specific standard disclosures: total water 
withdrawal by source (G4-EN8) and energy indirect greenhouse gas emission (G4-EN16) only. 

 
Our assurance engagement excluded the data and information of CPG’s operations and activities outside of 
Thailand. 

LRQA’s responsibility is only to CPG.  LRQA disclaims any liability or responsibility to others as explained in the 
end footnote. CPG’s responsibility is for collecting, aggregating, analysing and presenting all the data and 
information within the Report and for maintaining effective internal controls over the systems from which the 
Report is derived.  Ultimately, the Report has been approved by, and remains the responsibility of CPG. 

 
LRQA’s Opinion  
Based on LRQA’s approach nothing has come to our attention that would cause us to believe that CPG has not: 

• Met the requirements above 

• Disclosed reliable performance data and information for the selected specific standard disclosures 

• Covered all the issues that are important to the stakeholders and readers of this Report. 

The opinion expressed is formed on the basis of a limited level of assurance and at the materiality of the 
professional judgement of the Verifier.  

Note: The extent of evidence-gathering for a limited assurance engagement is less than for a reasonable assurance engagement.  
Limited assurance engagements focus on aggregated data rather than physically checking source data at sites. 

LRQA’s Approach  
LRQA’s assurance engagements are carried out in accordance with LRQA’s Report Verification procedure.  The 
following tasks though were undertaken as part of the evidence gathering process for this assurance engagement: 

• Assessing CPG’s approach to stakeholder engagement to confirm that issues raised by stakeholders were 
captured correctly. We did this by reviewing documents and associated records. 

• Reviewing CPG’s process for identifying and determining material issues to confirm that the right issues were 
included in their Report and updated overtime.   We did this by benchmarking reports written by CPG and its 
peers to ensure that sector specific issues were included for comparability.   
We also tested the filters used in determining material issues to evaluate whether CPG makes informed 
business decisions that may create opportunities which contribute towards sustainable development.  

• Auditing CPG’s data management systems to confirm that there were no significant errors, omissions or mis-
statements in the Report.  We did this by reviewing the effectiveness of data handling process, and systems, 
including those for internal verification.  We also spoke with key people in various facilities responsible for 
compiling the data and drafting the Report. 

• Sampling of evidences presented at the Kampangpetch Farm, CPRAM Ladlumkaew, and CPPC Rayong, to 
confirm the reliability of the selected specific standard disclosures.  
Note: LRQA did not verify the data back to its original sources, nor did it assess the accuracy and completeness of the data 
reported by individual locations. 

 
 
 

 

 

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their 

respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register 

assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information 

or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for 

the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out 

in that contract. 

The English version of this Assurance Statement is the only valid version. Lloyd’s Register Group Limited assumes no responsibility for 
versions translated into other languages.  

This Assurance Statement is only valid when published with the Report to which it refers. It may only be reproduced in its entirety. 
 
Copyright © Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 2017.  A member of the Lloyd’s Register Group. 

Observations 
Further observations and findings, made during the assurance engagement, are: 

• Stakeholder Inclusivity: 
We are not aware of any key stakeholder groups that have been excluded from CPG’s stakeholder 
engagement process.  However, we believe that CPG should improve their practices for directly engaging with 
the local communities and supply chain stakeholders.  

• Materiality: 
We are not aware of any material aspects concerning CPG’s sustainability performance that have been 
excluded from the Report.  CPG has processes for identifying and determining their material aspects; the 
evaluation process considers factors such as stakeholder concerns, business risks, and legal compliance. 
However, we believe that CPG should enhance its peer review to address specific issues from agricultural 
related sectors, e.g. utilization of chemical fertilizers as well as soil protection. 

• Responsiveness:  
CPG and its subsidiaries have processes for responding to various stakeholder groups. We believe that future 
reports should further explain the actions being taken by CPG to address the concerns raised during its 
engagement with the supply chain stakeholders, communities and NGO – typically relevant the agricultural 
aspects, e.g. farmer training on environment impact of fertilizers and pesticides, biodiversity and GMO 
labelling. 

• Reliability:  
CPG use spreadsheets and manual system to collect and calculate the data and information associated with 
the selected specific standard disclosures listed above. CPG should consider establishing a centralized data 
management system to improve the quality of its reported data and information.  

 

LRQA’s competence and independence 
LRQA ensures the selection of appropriately qualified individuals based on their qualifications, training and 
experience. The outcome of all verification and certification assessments is then internally reviewed by senior 
management to ensure that the approach applied is rigorous and transparent. 

This verification, together with verification for two CPG subsidiaries are the only work undertaken by LRQA for 
CPG and as such does not compromise our independence or impartiality. 
 
Signed                       Dated: 23 June 2017 
 

 
 
Opart Charuratana         
LRQA Lead Verifier 
 
On behalf of Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. 
Lloyd’s Register International (Thailand) Limited   
22th Floor, Sirinrat Building, 3388/76 Rama IV Road 
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 THAILAND 
 
LRQA Reference: BGK60481777 








