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ปรัชญา ‘3 ประโยชน์’

กล่าวคือ ก่อนอื่นควรค�ำนึงถึงการท�ำประโยชน์แก่ประเทศ
ที่เข้าไปด�ำเนินธุรกิจ ประโยชน์ต่อประชาชนในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน
และสุดท้ายจึงเป็นประโยชน์ต่อองค์กร รวมถึงบุคลากรขององค์กรด้วย

MESSAGE FROM
SENIOR CHAIRMAN G4-1
สารจากประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด

ปี 2559 ถือเป็นปีสำ�คัญทีพ่ สกนิกรชาวไทยจะต้องจดจำ�ตลอดไป เนื่องจากเป็นปี

ที่เราสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่จากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งนำ�ความเศร้าโศกแก่พวกเราทุกคน ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการ
น้อมรำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระองค์ท่าน ชาวไทยทุกคนต่างมุ่งมั่น
ทีจ่ ะสืบสานพระราชปณิธาน โดยเฉพาะการน้อมนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ ซึ่งเน้นความพอประมาณ เน้นผลตอบแทนในระยะยาวมากกว่า
เพียงการสร้างผลกำ�ไรในระยะสั้น เครือเจริญโภคภัณฑ์เชื่อด้วยว่าการตอบแทน
พระมหากรุณาธิคุณในพระองค์ท่านที่ดีที่สุดก็คือ การน้อมนำ�คำ�สอนและหลัก
ปรัชญาในการทรงงานมาปลูกฝังแก่ผู้นำ�ธุรกิจทุกรุ่นสืบไป
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หากย้อนกลับไปดูประวัติการด�ำเนินธุรกิจอันยาวนานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ผมภูมใิ จอย่างยิง่ ทีเ่ ครือฯ ได้นำ� ค�ำสอนในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นส่วนส�ำคัญของ
ยุทธศาสตร์ของเครือฯ และได้เห็นเครือฯ เจริญเติบโตมาจนถึง
ทุกวันนี้ ถึงแม้วา่ ปัจจุบนั เราได้ขยายกิจการไปทัว่ โลก แต่จติ วิญญาณ
ของเราก็ ยั ง เป็ น ไทยและยั ง ส� ำ นึ ก ในบุ ญ คุ ณ ของแผ่ น ดิ น ไทย
เสมอมา เครือเจริญโภคภัณฑ์เริม่ จากกิจการจ�ำหน่ายเมล็ดพันธุพ์ ชื
เล็กๆ เมื่อปี 2464 จนสามารถเติบใหญ่เป็น 8 สายธุรกิจ และขยาย
กิจการไปยัง 20 ประเทศ ใน 6 ทวีปทั่วโลก เมื่อครั้งที่คุณพ่อ
ของผมได้เริ่มกิจการ ท่านได้วางรากฐานของการด�ำเนินธุรกิจด้วย
หลักปรัชญา “3 ประโยชน์” กล่าวคือ ก่อนอื่นควรค�ำนึงถึงการ
ท�ำประโยชน์แก่ประเทศทีเ่ ข้าไปด�ำเนินธุรกิจ ประโยชน์ตอ่ ประชาชน
ในทุกประเทศทีเ่ ข้าไปลงทุน และสุดท้ายจึงเป็นประโยชน์ตอ่ องค์กร
รวมถึงบุคลากรขององค์กรด้วย หลักการนี้เองเป็นสิ่งที่สามารถ
อธิบายตัวตนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้อย่างชัดเจนที่สุด และ
หลักปรัชญา “3 ประโยชน์” เน้นการสร้างคุณค่าร่วมกันซึ่งเป็น
ความหมายของค�ำว่าความยั่งยืนที่เครือฯ ยึดเป็นหลักส�ำคัญของ
การด�ำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ต้น
เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักดีว่าโลกปัจจุบันก�ำลังเผชิญความ
ท้าทายนานัปการ ไม่วา่ จะเป็นการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ
ความมัน่ คงทางด้านอาหาร หรือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี ซึง่ ความท้าทายเหล่านีอ้ าจสร้างผลกระทบต่อลูกค้า
พนักงานและสังคมโดยรวม แต่การเผชิญหน้ากับความท้าทาย
เหล่านี้ เราจะต้องร่วมกันสร้างทักษะและสร้างค่านิยมแก่ผู้น�ำ
รุ่นใหม่ ดังนั้น เครือฯ ได้ก่อตั้งสถาบันผู้น�ำเครือเจริญโภคภัณฑ์
โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างผู้น�ำและผู้บริหารรุ่นใหม่ปีละ 20,000 คน
ซึ่ ง นอกเหนื อ จากจะได้ เ รี ย นรู ้ หลักการในการเป็นผู้น�ำที่ดีแล้ว
บุคลากรเหล่านี้ยังจะได้รับการปลูกฝังความเป็นผู้น�ำที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมอีกด้วย
ผมขอถือโอกาสนี้แจ้งข้อมูลที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับการ
บริหารงานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เมื่อต้นปี 2560 เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ปรับโครงสร้างผู้บริหารระดับสูงของเครือฯ โดย
ผมด�ำรงต�ำแหน่งประธานอาวุโส (Senior Chairman) คุณสุภกิต
เจียรวนนท์ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ (Chairman) และ

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานคณะผูบ้ ริหาร (CEO)
ผมจะยังคงมีบทบาทส�ำคัญด้านการควบคุมเชิงกลยุทธ์ และทิศทาง
ด้านธุรกิจ ส่วนคุณสุภกิต และคุณศุภชัยจะร่วมกันขับเคลือ่ นประเด็น
ส�ำคัญของเครือเจริญโภคภัณฑ์มากยิ่งขึ้น และคุณสุภกิต ในฐานะ
ประธานกรรมการจะเน้นไปที่โครงการใหม่ ๆ และการลงทุน
ในขณะทีค่ ณ
ุ ศุภชัย ซึง่ มีตำ� แหน่งประธานคณะผูบ้ ริหารจะรับผิดชอบ
ดูแลการบริหารงานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ตลอดจนการน�ำ
ยุทธศาสตร์ใหม่ๆ รวมทัง้ ยุทธศาสตร์ดา้ นความยัง่ ยืนมาสูก่ ารปฏิบตั ิ
รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ถือเป็นฉบับแรกที่รวบรวมข้อมูลจาก
ทั้งเครือเจริญโภคภัณฑ์ และเครือฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็น
ช่องทางในการถ่ายทอดเรื่องราวด้านความยั่งยืนของเครือฯ ให้
ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ ช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่ม
ธุรกิจด้วยกันเอง ตลอดจนแสดงให้เห็นบทบาท และความมุ่งมั่น
ของเครือฯ ในการร่วมแก้ไขปัญหาท้าทายด้านความยัง่ ยืนระดับโลก
ผมเชื่ อ เสมอว่ า ภาคเอกชนสามารถร่ ว มเป็ น พลั ง สร้ า งความ
เปลี่ยนแปลงที่ ดี ไ ด้ แ ต่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งอาศั ย การสนั บ สนุ น ที่ ดี จ าก
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย และไม่วา่ จะเป็นฝ่ายสนับสนุนหรือฝ่ายทีเ่ ห็นต่าง
ล้วนแล้วแต่มีบทบาทส�ำคัญในการช่วยให้เครือเจริญโภคภัณฑ์
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะผลักดันให้เกิดความเปลีย่ นแปลงอย่างแท้จริงและยัง่ ยืน
สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียของเครือเจริญโภคภัณฑ์
ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ ธุรกิจ ผูถ้ อื หุน้ พันธมิตรทาง
ธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม ทีส่ นับสนุนเครือเจริญโภคภัณฑ์
ด้วยดีเสมอมา

นายธนินท์ เจียรวนนท์
ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด
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เราเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม
เป็นสิ่งส�ำคัญที่จะขับเคลื่อนความสมดุล

ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสรรค์ความมั่นคงยั่งยืน
ให้กับประเทศและโลกของเราสืบไป

MESSAGE FROM
CHAIRMAN G4-1
สารจากประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด

เครือเจริญโภคภัณฑ์จะก้าวสู่ปีที่ 100 ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า การที่เราเติบโต

มาได้ยาวนานเช่นนี้เป็นเพราะการทำ�ธุรกิจอย่างยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งรากฐาน
ความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์นั้นก่อกำ�เนิดขึ้นจาก “ปรัชญา 3 ประโยชน์”
กล่าวคือ การดำ�เนินธุรกิจนั้นจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ 3 ประการ ได้แก่
ประโยชน์ต่อประเทศชาติที่เข้าไปลงทุน ประโยชน์ต่อประชาชนในทุกประเทศที่เข้าไป
ลงทุน และสุดท้ายจึงเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ซึ่งรวมถึงพนักงานและผู้ถือหุ้น
ดั ง นั้ น ธุ ร กิ จ ของเครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ จึ ง เติ บ โตก้ า วหน้ า ไปพร้ อ มกั บ การ
สร้างสรรค์เศรษฐกิจ สังคม สร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยและทุกประเทศที่
เครือเจริญโภคภัณฑ์เข้าไปลงทุน
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ในโลกปัจจุบันการดำ�เนินธุรกิจพบกับความท้าทายที่เกิดขึ้นทั่วโลก
ในหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น
ประเด็นเรื่องการจัดหาและการใช้ทรัพยากรที่มีจำ�กัดอย่างยั่งยืน
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การเข้าสู่ยุคสังคมสูงวัย
ภาวะขาดแคลนแรงงาน พัฒนาการที่รวดเร็วของเทคโนโลยีและ
การเติ บ โตของสั ง คมเมื อ ง ซึ่ ง ล้ ว นสร้ า งแรงกดดั น และความ
คาดหวังต่อการดำ�เนินธุรกิจของภาคเอกชน เครือเจริญโภคภัณฑ์
จึงมุ่งมั่นและตอกย้ำ� นโยบายการทำ�ธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีการ
ประกาศ “หลักการความยั่งยืนเครือเจริญโภคภัณฑ์” ไปเมื่อต้นปี
พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา เพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างมั่นคง ยั่งยืน และ
ลดผลกระทบดั ง กล่ า วให้ แ ก่ ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ ในเครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์
ทั้งหมด เราจะมุ่งเน้นการสร้าง 3 เสาหลักสำ�คัญให้ดี คือ บุคลากร
ที่ดี ระบบที่ดี และการเงินการลงทุนที่ดี การมีบุคลากรที่ดีถือว่า
เป็นเรื่องที่มีความสำ�คัญมากที่สุด
เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความตั้งใจในการสร้า งผู้นำ�รุ่นใหม่ผ่า น
สถาบั น ผู้ นำ�เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ ให้ เ ป็ น ผู้ นำ�ที่ เ ก่ ง และดี มี
ค่านิยมประจำ�ใจ 6 ประการ ได้แก่ 1. 3 ประโยชน์ 2. ทำ�เร็วและมี
คุณภาพ 3. ทำ�เรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย 4. ยอมรับการเปลีย่ นแปลง
5. สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 6. ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม อีกทั้งเป็นคนที่
สร้างความสามัคคี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ทัง้ นีเ้ พื่อนำ�องค์กรไปสูก่ ารเติบโตในทุกมิตโิ ดยใช้ระบบการฝึกอบรม
ทีด่ ี การลงทุนในระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยที่สุดของโลก ไม่ว่าจะ
เป็นระบบอัตโนมัติ (Automation), หุ่นยนต์ (Robotics), ปัญญา
ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI), เทคโนโลยีเเละระบบประมวลผล
เเบบคลาวด์ (Cloud Technology & Analytics), ห้องปฏิบัติการ
อัจฉริยะ ทำ�ให้เราสามารถทราบข้อมูลจากทัว่ โลกได้อย่างรวดเร็วขึน้
คาดการณ์ ได้ล่วงหน้า สร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงขึ้น
ตลอดจนลดความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยในการทำ�งานของ
พนักงาน ทำ�ให้เราสามารถตัดสินใจทางธุรกิจและผลกระทบต่าง ๆ
ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียได้ดีขึ้นและทันท่วงที นอกจากนั้นการเงินและ
การลงทุนทีด่ เี พื่อสร้างธุรกิจใหม่ ๆ สร้างความร่วมมือระหว่างกลุม่
ธุรกิจภายในเครือฯ และพันธมิตรทั่วโลกทั้งในประเทศไทยและ

ต่างประเทศอย่างยัง่ ยืน จะเป็นการสร้างเสียงสะท้อนและจิตสำ�นึก
ในการพั ฒ นาแนวทางแก้ ไ ขประเด็ น ท้ า ทายทางสั ง คมและ
สิ่งแวดล้อมให้กับสังคมโลกอีกด้วย
ปัจจุบัน เครือเจริญโภคภัณฑ์มีฐานการลงทุนใน 20 ประเทศ
มีบุคลากรกว่า 300,000 คนทั่วโลก เราส่งมอบสินค้าและบริการ
ไปยังผู้บริโภคใน 6 ทวีป กว่า 140 ประเทศทั่วโลก ผมตระหนักดี
ถึงความไว้วางใจและความรับผิดชอบที่ ได้รับในฐานะประธาน
กรรมการ บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด เพื่อสานต่อเจตนารมณ์
และวิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ไ ด้ ส ร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้
เครือเจริญโภคภัณฑ์มาจนถึงทุกวันนี้ และเพื่อนำ�เครือฯ ก้าวเข้าสู่
ศตวรรษที่สองของการทำ�ธุรกิจบนพื้นฐานที่ส่งเสริมความยั่งยืน
ผมเชื่อมั่นว่าแผนงานที่มุ่งมั่นจริงจังสู่ความยั่งยืนของเรา ไม่เพียง
จะก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีด่ ดี า้ นความยัง่ ยืนให้กบั เครือเจริญโภคภั ณ ฑ์ เ ท่ า นั้ น แต่ จ ะยั ง คงก่ อ ให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น ในมิ ติ ท าง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แก่ประเทศไทยและทุกประเทศ
ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์เข้าไปลงทุนด้วย เพราะเราตระหนักดีว่า
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคมเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะขับเคลื่อน
ความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม เพื่อสร้างสรรค์
ความมั่นคงยั่งยืนให้กับประเทศและโลกของเราสืบไป

นายสุภกิต เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด
รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2559
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ด้วยการด�ำเนินงานของเราที่มุ่งเน้นให้เกิดความยั่งยืน

กอปรกับเครือข่ายและความรู้ความสามารถที่มีอยู่ เครือเจริญโภคภัณฑ์
จะเป็นแรงส�ำคัญในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก
โดยยุทธศาสตร์ของเครือฯ จะมุ่งการพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่
1. การปรับเปลีย่ นข้อมูลในการด�ำเนินงานขององค์กรให้เป็นดิจทิ ลั
โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในกระบวนการผลิต ระบบบริหาร
การตลาด จนถึงการบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรม ในหลากหลาย
รูปแบบ อาทิ ลงทุนเอง หรือ ลงทุนผ่านกองทุน (Venture Capital)
3. การพัฒนาบุคลากร ให้มคี วามสามารถ พัฒนาผูน้ ำ�รุน่ ใหม่ สร้าง
วัฒนธรรมที่เปิดกว้างให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ และ
4. การสร้างค่านิยมหลักในองค์กร ให้คำ�นึงถึงการสร้างการเติบโต
ทางธุรกิจโดยคำ�นึงถึงความยัง่ ยืน ทำ�ให้ประเทศ สังคม และ องค์กร

MESSAGE
FROM CEO G4-1
สารจากประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด

เครือเจริญโภคภัณฑ์ เติบโตอย่างยั่งยืนมากว่า 97 ปี โดยยึดหลัก “ปรัชญา 3 ประโยชน์” ในการ

ดำ�เนินธุรกิจเสมอมา “ปรัชญา 3 ประโยชน์” พัฒนาขึ้นจากแนวคิดที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้ง คือ “การคิดถึง
ผู้อื่นก่อน” ดังนั้นการดำ�เนินธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในทุกประเทศ เราจะคำ�นึงถึงประโยชน์
ต่อประเทศที่เข้าไปลงทุนเป็นลำ�ดับแรก ตามด้วยประโยชน์ต่อประชาชนในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน และ
สุดท้ายจึงเป็นประโยชน์ต่อองค์กรซึ่งรวมถึงพนักงานและผู้ถือหุ้น ธุรกิจที่จะยั่งยืนต้องมีความเข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงของโลก เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักดีว่าเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
จากเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ตั้งแต่ยุค 1.0 ที่เน้นเรื่องการเกษตร
ยุค 2.0 เน้นเรื่องอุตสาหกรรมเบา ยุค 3.0 เน้นเรื่องอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก จนปัจจุบัน
ยุค 4.0 เป็นยุคการเชื่อมโยงข้อมูลกับเทคโนโลยี เครือเจริญโภคภัณฑ์เองก็มีการปรับเปลี่ยนองค์กร
ให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลงเศรษฐกิจโลกเช่นกัน และมีการดำ�เนินโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยส่งเสริมสังคมไทย
และสังคมโลกให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
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เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ทง้ั 4 ด้าน ในปี 2559 เครือเจริญโภคภัณฑ์
ได้ประกาศเป้าหมายด้านความยั่งยืนในปี 2020 (พ.ศ. 2563) ซึ่ง
พัฒนาจาก 12 ประเด็นที่มีความสำ�คัญสำ�หรับการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากเป้าหมายแล้วทั้ง 12
ประเด็นยังมีการกำ�หนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดสำ�หรับการตรวจสอบ
กรอบการดำ�เนินงาน และแผนการดำ�เนินงานทัง้ ในระยะสัน้ ระยะ
กลางและระยะยาว โดยทั้งเป้าหมายและเป้าประสงค์ที่ทางเครือฯ
ได้กำ�หนดไว้ ล้วนแล้วแต่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน
ของสหประชาชาติ (SDGs) และทางเครือฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะรายงานความ
คืบหน้าในการดำ�เนินงานตามเป้าหมายด้านความยัง่ ยืนของเครือฯ
และตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) ที่
เครือฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่างความมุ่งมั่นในการดำ�เนินงานตามเป้าหมายด้านความ
ยั่งยืนของเครือฯ ที่สำ�คัญ และตอบสนองยุทธศาสตร์ของเครือฯ
ในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่
ความมุ่งมั่นในการทำ�ธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน
เพื่อเสริมความเข้มแข็งในระบบบรรษัทภิบาล ในปี 2559 เครือฯ ได้
มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการด้านบรรษัทภิบาลซึง่ ประกอบด้วยคณะ
กรรมการ 18 ท่าน ซึ่งเป็นผู้บริหารภายในเครือฯ กรรมการอิสระ
และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกำ�กับดูแลกิจการจากภายนอก มีการ
ประกาศหลักการบรรษัทภิบาลของเครือฯ มีการพัฒนาหลักสูตร
การฝึกอบรมสำ�หรับผู้บริหารและพนักงาน และเพื่อสร้างความ
ผูกพันกับผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างครอบคลุม เครือฯ ได้เข้าร่วมเป็นภาคี
ในข้ อ ตกลงโลกแห่ ง สหประชาชาติ โดยมี เ จตนารมณ์ ใ นการมี
ส่วนร่วมปฏิบัติตามหลักสากล 10 ประการ นอกจากนี้ เครือฯ
ยังเป็นผูร้ ว่ มก่อตัง้ เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย เป็นผูน้ ำ�
ในการระดมภาคธุรกิจของไทยร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืนทัง้ 17 ประการ และเป็นภาคีสมาชิกองค์กรระดับสากลอื่นๆ
อาทิ World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD)

ความมุ่งมั่นในการสร้างสังคมที่ยั่งยืน
เครือฯ มุ่งมั่นส่งเสริมความรู้ พัฒนาความสามารถและศักยภาพ
ด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมจัดการด้านการศึกษาสำ�หรับเด็กไทย
ทุกช่วงวัยและส่งเสริมการเข้าถึงความรูแ้ ก่คนในสังคม โดยมีแนวทาง
การบริหารจัดการผ่าน 3 แนวทาง คือ การพัฒนาและถ่ายทอด
องค์ความรูแ้ ละทักษะ การสร้างความพร้อมเข้าสูย่ คุ ดิจทิ ลั และการ
สร้า งโอกาสการเข้า ถึงองค์ความรู้ โดยบูรณาการร่วมกัน เป็น
เครือข่ายที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต จนถึงปี 2559 เครือฯ
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสการเข้าถึงการศึกษา และพัฒนา
ทั ก ษะที่ จำ�เป็ น แก่ เด็ ก เยาวชน และผู้ ใ หญ่ เป็ น จำ�นวนกว่ า
2,000,000 คน นอกจากนีเ้ ครือฯ ยังให้ความสำ�คัญกับการมีสว่ นร่วม
ในการจัดการประเด็นทางสังคม และสร้างคุณค่าร่วมผ่านการ
ส่งเสริมอาชีพและรายได้กับเกษตรกรผู้ประกอบการรายย่อย และ
กลุ่มเปราะบางรวมกว่า 46,560 ราย
ความมุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
เครือฯ มุง่ มัน่ ในการบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า โดยคำ�นึงถึงการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในทุกขั้นตอนการทำ�งาน ส่งเสริมการปรับตัว
ต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและมีสว่ นร่วมอย่างรับผิดชอบ
กับคูค่ า้ ในห่วงโซ่อปุ ทาน ตลอดจนถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียในภาคส่วนอื่น ๆ
โดยในปี 2559 เครือฯ ได้แสดงเจตจำ�นงเข้าร่วมโครงการ “Caring for
Climate” ร่วมกับองค์การสหประชาชาติ เพื่อสื่อสารแนวทางการ
จัดการให้ได้รับรู้ทั้งภายในและภายนอกเครือฯ นอกจากนี้ในด้าน
การจั ด การห่ ว งโซ่ อุ ป ทานอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ เครื อ ฯ ได้ ดำ�เนิ น
“โครงการตรวจสอบย้อนกลับในเรื่องอาหาร” ภายใต้ระบบ “iTrace”
โดยปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์อาหารและวัตถุดิบของเครือฯ กว่า 30 กลุ่ม
ได้พัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ อาทิ ข้าว กล้วยหอม ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ และปลาป่น
ตัวอย่างทีผ่ มได้กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึง่ ของโครงการต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นทั่วทั้งเครือเจริญโภคภัณฑ์ เราทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ด้วยการดำ�เนินงานของเราที่มุ่งเน้นให้เกิดความยั่งยืน กอปรกับ
เครือข่ายและความรู้ความสามารถที่มีอยู่ เครือเจริญโภคภัณฑ์จะ
เป็นแรงสำ�คัญในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ทั้งใน
ธุรกิจของเราเองและในสังคมโลก

นายศุภชัย เจียรวนนท์

ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด
รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2559

9

2016 HIGHLIGHTS
สรุปผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ปี 2559

G4-9

(ประเทศไทย)

ผลการด�ำเนินงานทางเศรษฐกิจ
รายได้รวม

869,004

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา

4,576

10
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ก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้

31,008

430,747

คน

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ผู้ประกอบการรายย่อย

ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น

23,226

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต
เกษตรกรรายย่อย		

ผลประโยชน์ของพนักงาน

65,008

การสร้างคุณค่าทางสังคม

ล้านบาท

20,632

ผลประหยัดจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกรวม

419

คน

กลุ่มเปราะบาง

1,308

ลดของเสียที่ต้องน�ำไปก�ำจัดโดยวิธีการฝังกลบได้

3.41%

คน

สนับสนุนการเข้าถึง
การศึกษาและการพัฒนาทักษะที่จ�ำเป็น

2,021,352

ล้านบาท

เทียบกับปี 2558

ลดปริมาณการน�ำน�้ำมาใช้ต่อรายได้
คน

10.29%
เทียบกับปี 2558

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2559
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ABOUT C.P. GROUP

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

ธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ G4-3, G4-4
ในเวลาเกือบศตวรรษ จากจุดเริม่ ต้นร้านเมล็ดพันธุข์ นาดเล็ก ขยายสูก่ ลุม่ ธุรกิจทีม่ พี นื้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารทัง้ ในและต่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์มงุ่ มัน่ ทีจ่ ะยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชากรไทยและประชากรโลก ผ่านการดำ�เนินธุรกิจทีห่ ลากหลาย และประสาน
การใช้ทรัพยากรภายในกลุม่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดยมีการพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพให้เกิดประสิทธิภาพ เทียบเท่ามาตรฐาน
สากลจนสามารถนำ�เสนอสิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้บริโภค ทั้งยังสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ นอกจากนี้ เรายังสะสมองค์ความรู้ และ
ประสบการณ์ในแต่ละกลุ่มธุรกิจจนเกิดความเชี่ยวชาญ สามารถนำ�ความรู้ไปขยายการลงทุนในพื้นที่ต่าง ๆ ได้

สหรัฐอเมริกา

สาธารณรัฐโปเเลนด์

สาธารณรัฐสังคม
นิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

สหสาธารณรัฐเเทนซาเนีย

ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2559
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สหราชอาณาจักร

สาธารณรัฐอิสลาม
ปากีสถาน

สาธารณรัฐตุรกี

สหพันธรัฐรัสเซีย

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

สาธารณรัฐเเห่ง
สหภาพเมียนมา

ราชอาณาจักรกัมพูชา

สาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศ

สาธารณรัฐสิงคโปร์

สาธารณรัฐมาเลเซีย

สาธารณรัฐอินเดีย

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

สาธารณรัฐประชาชนจีน

กลุ่มธุรกิจ

สายธุรกิจ

ราชอาณาจักรไทย

โดยปัจจุบัน เครือเจริญโภคภัณฑ์มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด เป็นบริษัทเเม่ ดำ�เนินกิจกรรมในลักษณะบริษัท Holding
Company ถือหุ้นบริษัทในเครือฯ ทั้งในประเทศเเละในต่างประเทศ ซึ่งมีการดำ�เนินงานทั้งหมดครอบคลุม 8 สายธุรกิจ เเละการ
บริหารจัดการเเบ่งออกเป็น 13 กลุ่มธุรกิจ โดยมีการลงทุนอยู่ใน 20 ประเทศ ดังนี้

เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย เเละผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมเเละอาหาร

การค้าระหว่างประเทศ
พืชครบวงจร
อาหารสัตว์เลี้ยง
การค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์

ธุรกิจค้าปลีก

การตลาดเเละการจัดจ�ำหน่าย

ธุรกิจสื่อสารเเละโทรคมนาคม

โทรคมนาคม

ธุรกิจอีคอมเมิร์ซเเละธุรกิจดิจิทัล

อีคอมเมิร์ซเเละดิจิทัล (อยู่ระหว่างการตั้งเป็นกลุ่มธุรกิจใหม่)

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจยานยนต์เเละอุตสาหกรรม

12

ยานยนต์
พลาสติก

ธุรกิจเวชภัณฑ์

เวชภัณฑ์

ธุรกิจการเงินเเละการธนาคาร

การเงินเเละการธนาคาร

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2559

วิสัยทัศน์เครือเจริญโภคภัณฑ์

สหพันธรัฐรัสเซีย

เรามุ่งมั่นในการสร้าง

“อาหารคน อาหารสมอง โอกาสในการเข้าถึงคุณค่า เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีสำ�หรับทุกคน”

ขอบเขตการด�ำเนินธุรกิจของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์

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

เครือเจริญโภคภัณฑ์ยึดมั่นในปรัชญาการดำ�เนินธุรกิจ ที่คำ�นึงถึงประโยชน์
ที่ยั่งยืนต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษทั ฯ ในปี 2559 เครือฯ มีฐานการดำ�เนิน
ธุรกิจทัง้ หมด 20 ประเทศ โดยมีประเทศไทยเป็นสถานทีต่ งั้ ของสำ�นักงานใหญ่
และมีพนักงานรวมกว่า 300,000 คน มีการส่งออกไปกว่าร้อยประเทศทัว่ โลก

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

สาธารณรัฐ
โปแลนด์

สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา

สหราชอาณาจักร

ราชอาณาจักรไทย

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ราชอาณาจักรเบลเยียม
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐอินเดีย

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา

สาธารณรัฐสิงคโปร์
สหพันธรัฐมาเลเซีย

สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
สาธารณรัฐตุรกี
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สหสาธารณรัฐ
แทนซาเนีย

ราชอาณาจักรกัมพูชา

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2559
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กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร

กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
บริษัทหลัก

บริษัทในตลาดหลักทรัพย์

ปีก่อตั้ง

ประเทศไทย
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ (จีน)
C.P. Pokphand Co., Ltd.
Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) Co., Ltd.
ธุรกิจหลัก

2521
2530
2520

อาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ อาหารเเละเวชภัณฑ์
ยารักษาสัตว์ เเละอุปกรณ์การเกษตร

ประเทศไทย
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จ�ำกัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จ�ำกัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จ�ำกัด
ธุรกิจหลัก

ปีก่อตั้ง

2510
2555
2521

ธุรกิจวิจยั พัฒนาและผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ วโพด ธุรกิจอาหารพืช ศูนย์บริการปัจจัยการเกษตร
และฟาร์มพืชไร่ขนาดใหญ่
ธุรกิจสวนเกษตร เมล็ดพันธุข์ า้ ว ยางพารา ทุเรียน กล้วย มะพร้าว มะม่วง มังคุด และปาล์ม
ธุรกิจจ�ำหน่ายเครื่องจักรอุปกรณ์โรงสีข้าว และอุปกรณ์การเกษตร และรับเหมาก่อสร้าง

เว็บไซต์

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

เว็บไซต์

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

กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง
บริษัทหลัก

กลุ่มธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และผลิตภัณฑ์อารักขาพืช
บริษัทหลัก

ประเทศไทย
บริษัท เจียไต๋ จ�ำกัด
ธุรกิจหลัก

ปีก่อตั้ง

2464

ประเทศไทย
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ�ำกัด
ธุรกิจหลัก
เว็บไซต์

http://www.perfectcompanion.com

กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์
บริษัทหลัก

ประเทศไทย
บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จ�ำกัด (มหาชน)

http://www.chiataigroup.com

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

ประเทศไทย
บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จ�ำกัด
บริษัท ข้าว ซี.พี. จ�ำกัด
บริษัท ท่าเรืออยุธยาและไอซีดี จ�ำกัด
บริษัท ไดนามิคทรานสปอร์ต จ�ำกัด
บริษัท ไดนามิคอินเตอร์ทรานสปอร์ต จ�ำกัด
ธุรกิจหลัก

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

2537

จัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์

กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจ�ำหน่าย

ปีก่อตั้ง

2522
2548
2539
2532
2532

ผลิตและบริการน�ำเข้าและส่งออกสินค้าธุรกิจข้าว อาหาร สินค้าเกษตร และธุรกิจโลจิสติกส์
ครบวงจร

เว็บไซต์

ปีก่อตั้ง

ธุรกิจหลัก

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
บริษัทหลัก

2532

อาหารสุนัข แมว ปลา นก กระต่าย และอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช วิจยั พัฒนาเเละผลิตเมล็ดพันธุ์ ปุย๋ จ�ำหน่ายโรงเรือนการเพาะปลูก
วัสดุอปุ กรณ์โรงเรือน และวัสดุอปุ กรณ์การเกษตร ผลิตและจ�ำหน่ายผักสด เมล็ดพันธุผ์ กั
ผลไม้ และดอกไม้ ส�ำหรับครัวเรือน

เว็บไซต์

ปีก่อตั้ง

บริษัทในตลาดหลักทรัพย์

ประเทศไทย
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ (จีน)
C.P. Lotus Corporation
ธุรกิจหลัก

ร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น (ไทย)
ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าส่งแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเองแม็คโคร (ไทย)
ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าโลตัส (จีน)

เว็บไซต์

ปีก่อตั้ง

2531
2531

9,542 สาขา
115 สาขา
60 สาขา

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

กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์

ประเทศไทย
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ธุรกิจหลัก

ปีก่อตั้ง

2533

ผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีร่ ะบบ 2G, 3G และ 4G ผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ต ผูใ้ ห้บริการ
โทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก

เว็บไซต์

http://www.truecorp.co.th

บริษัทหลัก

ประเทศไทย
บริษัท ซีพี มอเตอร์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
ต่างประเทศ (จีน)
บริษัท Lyoyang Northern EK Chor Motorcycle Co.,Ltd.
ธุรกิจหลัก

ปีก่อตั้ง

2555
2535

ลงทุนในกิจการด้านยานยนต์
ผลิตรถจักรยานยนต์

เว็บไซต์

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

กลุ่มธุรกิจพลาสติก

ธุรกิจอีคอมเมิร์ซและดิจิทัล
บริษัทหลัก
บริษัทหลัก

ประเทศไทย
บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ (จ�ำกัด)
บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จ�ำกัด
ธุรกิจหลัก

ปีก่อตั้ง

2536
2558

ประเทศไทย
บริษัท ซีพีพีซี จ�ำกัด (มหาชน)
ธุรกิจหลัก

ปีก่อตั้ง

2547

พลาสติกกึง่ ส�ำเร็จรูป พลาสติกส�ำเร็จรูป พลาสติกบรรจุภณ
ั ฑ์ เม็ดพลาสติกคอมพาวด์

เว็บไซต์

http://www.cppcnet.com

ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ให้บริการระบบซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัย
และบริการที่ปรึกษาธุรกิจ
ผู้ให้บริการตลาดกลางการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Procurement)
การประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) คลังข้อมูลและคลาวด์

กลุ่มธุรกิจเวชภัณฑ์

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

บริษัทหลัก

ต่างประเทศ (จีน)
Chia Tai Enterprises International Limited
ธุรกิจหลัก

ปีก่อตั้ง

2538

ผลิตเเละจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ชวี เคมี

เว็บไซต์

http://www.ctei.com.hk

กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัทหลัก

ประเทศไทย
บริษัท ซี.พี. แลนด์ จ�ำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ (จีน)
Shanghai Kinghill Limited
Chia Tai Land Co.,Ltd.
ธุรกิจหลัก

2526
2545
2546

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ เช่าและบริการ เพือ่ การโรงแรมและเพือ่ การขาย ศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น บริหารทรัพยากรอาคาร และนิคมอุตสาหกรรม

เว็บไซต์

กลุ่มธุรกิจการเงินเเละการธนาคาร

ปีก่อตั้ง
บริษัทหลัก

ต่างประเทศ (จีน)
บริษัท ผิงอัน อินชัวรันซ์ จ�ำกัด
ธุรกิจหลัก

ปีก่อตั้ง

2531

ผูใ้ ห้บริการทางด้านการเงินด้านการประกันภัย การธนาคาร และการลงทุน

เว็บไซต์

http://www.pingan.com

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

ค่านิยมองค์กร 6 ประการ
G4-56

นับเป็นเวลาเกือบ 1 ศตวรรษที่เครือเจริญโภคภัณฑ์
ได้รับความไว้วางใจจากสังคมไทยและสังคมโลก และ
เครือฯ ยังคงมุง่ มัน่ พัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้ เพื่อ
นำ�ความผาสุก คุณภาพชีวติ ทีด่ สี ปู่ ระชาชน สร้างสรรค์
และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ให้เติบโต
อย่างยั่งยืน
ต้นไม้ใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ได้ ต้องมีรากแก้วที่มน่ั คง
เช่นเดียวกับธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ทกี่ า้ วหน้า
และเติบโตอย่างยั่งยืน เพราะตั้งมั่นอยู่ บ นค่ า นิ ย ม
องค์กรทีถ่ า่ ยทอดกันมาจากรุน่ สูร่ นุ่ เป็นจิตวิญญาณ
ที่มุ่งมั่นพัฒนา ต่อยอดความสามารถในการบริ ห าร
ธุ ร กิ จ บนฐานของคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ภายใต้
ค่านิยมองค์กร 6 ประการ
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1. 3 ประโยชน์

3. ท�ำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย

5. สร้างสรรค์สิ่งใหม่

ไม่มีองค์กรธุรกิจใดในโลกที่เติบโตอย่างมั่นคงแข็งแรงได้ โดย
ลำ�พัง หากแต่ต้องมีความเข้มแข็งของประชาชน สังคม และ
ประเทศชาติเคียงข้างด้วยเสมอ เช่นเดียวกันกับเครือเจริญโภคภัณฑ์
ที่สามารถนำ�พาองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน เพราะดำ�เนินธุรกิจ
โดยยึดหลัก “3 ประโยชน์” ตัง้ เเต่อดีตถึงปัจจุบนั ได้แก่ ประโยชน์
ต่อประเทศที่เข้าไปลงทุน ประโยชน์ต่อประชาชนในทุกประเทศ
ที่เข้าไปลงทุน และประโยชน์ต่อบริษัท

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีการลงทุนใน 20 ประเทศ มีบริษัท
ในเครือมากกว่า 200 บริษัท เเละมีพนักงานทั้งหมดกว่า
300,000 คน โดยเครือฯ ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนา
ปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการทำ�งานให้รวดเร็ว ลด
ขัน้ ตอนต่าง ๆ ที่ ไม่จำ�เป็น โดยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทีท่ ำ�ให้การทำ�งานง่ายขึน้ สะดวกขึน้ เพื่อให้การบริหารงาน
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

บนวิถีแห่งการดำ�เนินธุรกิจ ความคิดสร้างสรรค์ คือพลัง
ขับเคลื่อนให้เกิดความก้าวหน้าในทุกระดับของการดำ�เนิน
ธุรกิจ ทั้งแนวคิด วิธีการ กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และ
บริการ เพราะโลกไม่หยุดนิ่ง ธุรกิจจึงต้องสร้างสรรค์
นวัตกรรมตลอดเวลา

ซึ่งเครือฯ ได้ปลูกฝังแนวคิดค่านิยมนี้มาตั้งแต่ยุคบุกเบิกธุรกิจ
สู่การกระทำ�ที่มุ่งหวังให้ประเทศที่ ได้ลงทุนเกิดประโยชน์เเละ
ธุรกิจเติบโตก้าวหน้า

“การทำ�เรื่องยากเป็นเรื่องง่าย” จึงเป็นข้อปฏิบตั ทิ ส่ี ำ�คัญของ
ทุกคนในองค์กร ที่จะนำ�มาซึ่งความสำ�เร็จในการดำ�เนิน
ธุรกิจของเครือฯ นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

2. ท�ำเร็วและมีคุณภาพ

4. ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

6. ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม

การดำ�เนินธุรกิจในยุคโลกไร้พรมแดนเช่นปัจจุบัน สิ่งสำ�คัญ
ที่ทำ�ให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน คือ
“ทำ�เร็ว” และ “มีคณ
ุ ภาพ” เพื่อให้ธรุ กิจก้าวทันการเปลีย่ นแปลง
ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร
พฤติกรรมผู้บริโภค เเละกฎระเบียบการค้าต่าง ๆ

โลกเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง ทั้งการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี เเละพฤติกรรม
ผูบ้ ริโภค รวมไปถึงการเปลีย่ นแปลงทางด้านภูมอิ ากาศและ
ภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ดังนั้น กลยุทธ์
สำ�คัญที่ทำ�ให้เครือเจริญโภคภัณฑ์เกิดความยั่งยืนได้คือ
“การยอมรับการเปลีย่ นแปลง”เพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้า
กับสถานการณ์ ได้ตลอดเวลา

เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำ�เนินกิจการมายาวนานเกือบศตวรรษ
ด้วยยึดมัน่ ในหลักการของความซื่อสัตย์และมีคณ
ุ ธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง

เครือฯ จึงต้องคิดเร็ว ทำ�เร็ว และทำ�อย่างมีคุณภาพ ถือเป็น
นโยบายสำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจทีท่ กุ คนในองค์กรได้ยดึ ถือและ
ปฏิบัติ

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ช่วยให้เครือฯ เกิดการปรับตัว
พยายามค้นคว้า ศึกษา วิจัย มองหาโอกาสใหม่ไม่หยุดนิ่ง
ทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่า เพื่อตอบสนองทุกความ
ต้องการของผู้บริโภคเเละประเทศชาติ

พนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ จึงทำ�งานด้วยความพร้อม
ที่จะ “สร้างสรรค์สิ่งใหม่” ที่ดีกว่า “องค์กรแห่งนวัตกรรม”
คือเป้าหมายที่ทุกองค์กรในเครือฯ กำ�ลังมุ่งมั่นขับเคลื่อน
และแน่นอนว่า ผลสุดท้ายย่อมนำ�มาซึ่งการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดสำ�หรับผู้บริโภคนั่นเอง

จวบจนปัจจุบันที่ธุรกิจเครือฯ แตกแขนงไปมากมาย ความ
ซื่อสัตย์และมีคุณธรรมยังคงเป็นเสาหลักขององค์กร เรา
คำ�นึงอยูเ่ สมอว่า ธุรกิจการค้าทีม่ งุ่ หวังผลประโยชน์แต่เพียง
ฝ่ายเดียว ย่อมไม่อาจดำ�รงยืนนาน และไม่อาจได้รับความ
ไว้เนื้อเชื่อใจ ทั้งจากคู่ค้า ผู้บริโภค และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ
ในภาคสังคม ดังนัน้ ไม่วา่ จะจำ�หน่ายสินค้าเพียง 1 ชิน้ หรือ
จำ�หน่ายสินค้าเป็นร้อย ๆ ตัน เราก็ต้องตั้งมั่นบนหลักการ
ของ “ความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม”
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C.P. EXCELLENCE
ระบบการบริหาร ซีพี สู่ความเป็นเลิศ

เครือเจริญโภคภัณฑ์เริ่มดำ�เนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2464 ถึงปัจจุบันกว่า 9
ทศวรรษ มีการเติบโตขยายธุรกิจไปใน 20 ประเทศทั่วโลก และมุ่งหวังจะเป็น
องค์กรทีย่ งั่ ยืน ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์
จึงได้สรุปแนวคิดการบริหารอันเป็นเอกลักษณ์ของซีพี ไว้ดังนี้
ในการทำ�ธุรกิจนัน้ จะมุง่ หวังแต่เพียงกำ�ไรในระยะสัน้ ไม่ได้ ยังต้องคำ�นึงถึงการ
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มี
ต้นทุนที่แข่งขันได้ อีกทั้งองค์กรต้องมีความยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย มีการ
ปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเป็นธรรม และสิง่ สำ�คัญยิง่ คือ การตัดสินใจ กำ�กับ
ในทุกการกระทำ�ของผู้นำ� ด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน
และใช้ความรู้ควบคู่คุณธรรม ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนผ่านค่านิยมทั้ง 6 ประการ
อันเป็นจิตวิญญาณของเครือซีพี

จากแนวคิดการบริหารอันเป็นลักษณะเฉพาะของเครือฯ จึงเกิดเป็น
ระบบการบริหาร “ซีพี สูค่ วามเป็นเลิศ หรือ C.P. Excellence” นับเป็น
แนวทางดำ�เนินการที่จะทำ�ให้การบริหารธุรกิจต่าง ๆ ในเครือซีพี
เป็นไปอย่างเป็นระบบทีส่ อดคล้องกัน คนในองค์กรมีความเข้าใจใน
เชิงบริหารจัดการตรงกัน และทีส่ ำ�คัญคือเป็นเครื่องมือในการผนึก
กำ�ลังในเครือซีพี ทัง้ ด้านธุรกิจ ด้านคน และจิตใจ
ระบบการบริหาร “ซีพี สูค่ วามเป็นเลิศ” 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) พืน้ ฐาน 4 ด้าน อันจะเชื่อมโยงการบริหารในทุกด้านเพื่อให้
รากฐานของธุรกิจมัน่ คง และ 3) หลังคา 3 ด้าน จะเป็นหลักสำ�คัญ
ในการปกป้ององค์กรให้เกิดความยัง่ ยืน ดังนัน้ ด้วยระบบการบริหาร
“ซีพี สูค่ วามเป็นเลิศ” ก็จะทำ�ให้คนในองค์กรมีความสุข ธุรกิจมีความ
มัน่ คง สังคมให้การยอมรับสนับสนุน และเครือซีพี ก็จะก้าวสูก่ ารเป็น
องค์กรทีย่ ง่ั ยืนสร้างคุณประโยชน์ ให้กบั ประเทศชาติสบื ไป

ซีพี สู่ความเป็นเลิศ
(C.P. EXCELLENCE)

1

2

การน�ำ
องค์กร

การวางแผน
เชิงกลยุทธ์

7

12

การตัดสินใจเพือ่ ความยัง่ ยืน

11

การก�ำกับดูแลองค์กร

10

การปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย

3
การ
มุง่ เน้นคน

4

5

6

การมุง่ เน้น
การปฏิบตั กิ าร

การสร้าง
นวัตกรรม

การมุง่
เน้นลูกค้า

การจัดการเศรษฐกิจสีเขียว

8

การจัดการข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยี

9

การวัด วิเคราะห์ ผลการด�ำเนินงาน

13
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OUR SUSTAINABILITY
JOURNEY เส้นทางสู่ความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์

มุ่งมั่นท�ำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน
บนเส้นทางแห่งความยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์
จากการทีป่ ระชาคมโลกได้ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนใน 2 ทศวรรษทีผ่ า่ นมา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะเป็นส่วนหนึง่
ของประชาคมโลก ก็ได้ให้ความส�ำคัญต่อการท�ำธุรกิจบนรากฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม ควบคูไ่ ปกับการช่วยเหลือ
สังคม ชุมชน และดูแลสิง่ แวดล้อม นับตัง้ แต่กอ่ ตัง้ กิจการ
ณ จุดเริ่มต้น เมื่อปี 2464 นายเจี่ย เอ็กชอ ชาวจีนโพ้นทะเล
จากต� ำ บลฮั้ ว ซั ว อ� ำเภอเฉิ ง ห่ าย มณฑลกวางตุ ้ ง ประเทศจีน
ได้เดินทางเข้ามายังแผ่นดินสยามเพื่อพึ่งพระบรมโพธิสมภาร
ในสมัยรัชกาลที่ 6 โดยเปิดร้านเล็ก ๆ จ�ำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผัก
ชือ่ “เจียไต้ จึง” หรือ ทีเ่ รียกกันว่า “เจียไต๋” ตัง้ อยูบ่ นถนนทรงสวัสดิ์
(ทรงวาด) ซึ่งเป็นย่านการค้าและที่อยู่อาศัยของชาวจีนในไทย
โดยมีน้องชายชื่อ นายเจี่ย เซี่ยวฮุย (ชนม์เจริญ เจียรวนนท์)
ช่ ว ยบริ ห ารกิ จ การจนรุ ่ ง เรื อ ง ด้ ว ยความยึ ดมั่ น ในปรั ช ญาการ
บริหารที่ว่า “จ�ำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ซื่อตรงต่อลูกค้า และไม่
เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค” ดังตัวอย่าง การพิมพ์วันหมดอายุ
ของเมล็ดพันธุ์ “ตราเครื่องบิน” ไว้ที่ข้างซอง ซึ่งถือเป็นครั้งแรก
ของเมืองไทย ที่มีการรับประกันสินค้าด้านการเกษตร โดยหาก
เกษตรกรยังไม่ได้เพาะปลูกในช่วงเวลาที่ระบุและหมดอายุก่อน
ทางเจียไต๋ยินดีเปลี่ยนของใหม่ให้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูก
ให้ได้ของที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง ซึ่งสิ่งนี้เป็นการสะท้อนถึง
“ความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม” และ “การท�ำธุรกิจอย่างยั่งยืน”
ซึ่ ง มี ม าตั้ ง แต่ ค รั้ ง ก่ อ ก� ำ เนิ ด ธุ ร กิ จ จนถึ ง ปั จ จุ บั น ร้ า นจ� ำ หน่ า ย
เมล็ดพันธุ์เจียไต๋แห่งนี้ได้เติบโตและขยายสู่การเป็น “เครือเจริญ24
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โภคภัณฑ์” กลุ่มบริษัทชั้นน�ำของไทยที่ด�ำเนินธุรกิจหลากหลาย
และครอบคลุมหลายประเทศ ภายใต้ปรัชญาการท�ำธุรกิจที่มุ่งมั่น
ที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์สู่สังคม สู่ประเทศไทย และสู่โลก
ไม่ มี อ งค์ ก รธุ ร กิ จ ใดในโลกที่ เ ติ บ โตอย่ า งมั่ น คงแข็ ง แรงได้
โดยล� ำ พั ง หากแต่ ต ้ อ งมี ค วามเข้ ม แข็ ง ของประชาชน สั ง คม
และประเทศชาติเคียงข้างด้วยเสมอ เช่นเดียวกันกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่สามารถน�ำพาองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนมาจนเกือบ
ถึง 100 ปี เพราะด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก “3 ประโยชน์” ซึ่ง
พัฒนาขึ้นจากแนวคิดที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งคือ “การคิดถึงผู้อื่น
ก่อน” น�ำทางไปสูก่ ารด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักประโยชน์ 3 ประการ
คือ ประโยชน์ต่อประเทศที่เข้าไปลงทุน ประโยชน์ต่อประชาชน
ในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน และสุดท้ายจึงเป็นประโยชน์ต่อ
องค์กรซึ่งรวมถึงพนักงานและผู้ถือหุ้น ซึ่งทุกคนในเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับการปลูกฝังแนวคิดค่านิยมนี้มาตั้งแต่ยุคบุกเบิก
สู่การกระท�ำที่มุ่งหวังให้ธุรกิจเติบโตก้าวหน้าและมีส่วนในการร่วม
สร้างสรรค์เศรษฐกิจ สังคม เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยและ
ในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน

รากฐานธุรกิจที่ส�ำคัญของเครือเจริญโภคภัณฑ์ก็คือธุรกิจเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหาร ในปี 2496 เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้
บุกเบิกธุรกิจการผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์โดยเปิดร้าน “เจริญโภคภัณฑ์” ขึ้นมาเป็นอีกธุรกิจหนึ่งของตระกูล “เจียรวนนท์”
ซึ่งถือเป็นต้นน�้ำของธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และต่อมาในปี
2513 นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์
เริ่มบุกเบิกการเลี้ยงไก่ โดยน�ำพันธุ์ไก่ที่ดีท่ีสุดของโลกในสมัยนั้น
คือ พันธุ์ไก่ Arbor Acres จากสหรัฐอเมริกา รวมทั้งน�ำวิชาการด้าน
โรงเรือน การป้องกันโรค และการจัดการ มาส่งเสริมให้เกษตรกร
เลี้ยงไก่เนื้อในระบบใหม่แทนที่เคยเลี้ยงไก่ 100 ตัว สามารถเลี้ยง
ได้เพิม่ ขึน้ เป็น 10,000 ตัวต่อราย ท�ำให้รายได้ของเกษตรกรเพิม่ ขึน้
ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วย และต่อมาได้มีการสร้างโรงงาน
ผลิ ต อาหารสั ต ว์ ที่ ใ หญ่ แ ละทั น สมั ย ที่ สุ ด ในเอเชี ย อาคเนย์ บ น
ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 21 ขึ้นในปี 2514
หลังจากด�ำเนินธุรกิจเลี้ยงไก่ได้ไม่นาน เครือเจริญโภคภัณฑ์ก็
เริ่มบุกเบิกธุรกิจเลี้ยงสุกร โดยส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสุกรพันธุ์
และสุกรขุนแก่เกษตรกรรายย่อย สร้า งงาน สร้า งรายได้แก่
เกษตรกรประมาณ 4,000 ราย (1,200 ฟาร์ม) พร้อมยังได้แนะน�ำ
ให้เกษตรกรใช้ระบบไบโอแก๊สเพื่อเป็นเชื้่อเพลิงประกอบอาหาร
และสามารถกล่าวได้วา่ เป็นเอกชนรายแรก ๆ ของประเทศทีพ่ ฒ
ั นา
ระบบไบโอแก๊ส
ในปี 2528 ได้ร่วมทุนกับบริษัทมิตซูบิชิแห่งญี่ปุ่นเลี้ยงกุ้งกุลาด�ำ
โดยค� ำ นึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพ มี ก ารวิ จั ย และพั ฒ นา และมี ร ะบบการ
จัดการที่ดี กระจายองค์ความรู้ดังกล่าวไปสู่เกษตรกร เพื่อมั่นใจ
ว่ากุ้งที่เลี้ยงปลอดโรค ทั้งยังก่อให้เกิดการสร้างงานภายในภาค

อุตสาหกรรม เท่ากับเป็นการกระจายรายได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้
เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้พัฒนาการเลี้ยงกุ้งอย่างต่อเนื่อง โดยน�ำ
ระบบการเลีย้ งกุง้ ระบบปิดแบบน�ำ้ หมุนเวียนมาใช้ เพือ่ ลดการใช้นำ�้
ป้องกันโรคระบาด และเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม น�ำมาตรฐาน
Best Aquaculture Practices (BAP) มาใช้ซึ่งครอบคลุมทั้งโรงเพาะ
ฟักและอนุบาลลูกกุ้ง ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง และโรงงานแปรรูป
ด้านธุรกิจการตลาดและจัดจ�ำหน่าย เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้สร้าง
รากฐานมายาวนานเกือบ 30 ปี มีทั้งธุรกิจค้าปลีก ได้แก่ ร้านอิ่ม
สะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น และค้าส่ง ได้แก่ ห้างแม็คโคร ซึ่ง
มุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเคารพในสิทธิและ
ความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค เพื่อที่จะส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานความปลอดภัย ด้านอาหาร ด้วยระบบการประกัน
คุณภาพ (Quality Assurance) ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางของ
ห่วงโซ่คุณค่า เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภคในราคา
ที่เป็นธรรม ทั้งยังเชื่อมต่อและส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) มากกว่า 50,000 ราย มาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา โดยการสนับสนุนช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้า เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs น�ำสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
รวมถึงสินค้าการเกษตรมาวางจ�ำหน่ายผ่านช่องทางการขายต่าง ๆ
ทั้งร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น ห้างแม็คโคร และช่องทางอื่น ๆ ได้
ส�ำหรับด้านโทรคมนาคมกล่าวได้ว่าเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นผู้
สร้างการเปลี่ยนแปลงด้านโทรคมนาคมของประเทศไทยหลังจาก
ได้รับสิทธิ์การบริหารกิจการโทรศัพท์พื้นฐานในปี 2531 โดยมี
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษทั หลักในการด�ำเนิน
ธุรกิจนี้ ทั้งนี้กล่าวได้ว่าเป็นบริษัทที่บริหารกิจการโทรคมนาคม
ทุกด้านเพียงรายเดียวในประเทศไทย ประกอบด้วย โครงข่าย
โทรศัพท์ เคเบิลทีวี และอินเทอร์เน็ต มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์บริการที่สร้างคุณค่าแก่ผู้บริโภค
ส่งผลให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารได้อย่างทั่วถึง ช่วย
ลดความเหลื่อมล�้ำทางเทคโนโลยีและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
อย่างยั่งยืนให้แก่ประเทศ อีกทั้งยังคงมุ่งมั่นในการร่วมพัฒนา
อุตสาหกรรมสือ่ สารโทรคมนาคมของไทยให้ทดั เทียมนานาประเทศ
พร้อมรองรับการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
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มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน
ด้วยการด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและ
มี คุ ณ ธรรม เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ จึ ง มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะสร้ า ง
ความยั่งยืนให้กับคนในสังคมและชุมชน ซึ่งเป็นไปตามปรัชญา
“3 ประโยชน์” จากความตั้งใจนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงพร้อมเป็น
“นักพัฒนา” เพื่อการมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนในสังคมและชุมชน ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะ
การศึกษาที่ดี และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตของคน
ในสังคม ทั้งที่อยู่ในกระบวนการธุรกิจ และนอกกระบวนการธุรกิจ

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เครือเจริญโภคภัณฑ์ น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการปฏิรูปที่ดิน
เพือ่ การเกษตร มาปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรม ในรูปแบบความร่วมมือ
“4 ประสาน” ได้แก่ เกษตรกร ภาคเอกชน คือ เครือเจริญโภคภัณฑ์
หน่วยงานราชการในพื้นที่เกษตร และสถาบันการเงิน ด�ำเนิน
โครงการในลักษณะ “หมูบ่ า้ นเกษตรกรรม” เพือ่ ถ่ายทอดความรูแ้ ละ
ช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรให้ ส ามารถสร้ า งอาชี พ สร้ า งธุ ร กิ จ ดู แ ล
ตนเองและครอบครั ว ได้ โดยในปี 2520 ได้ ด� ำ เนิ น โครงการ
“หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า” ขึ้นที่ บ้านหนองหว้า ต�ำบล
บ้านซ่อง อ�ำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งปัจจุบัน
เกษตรกรสามารถรวมตั ว กั น จั ด ตั้ ง ขึ้ น มาด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ เกษตร
นิติบุคคล ในนาม “บริษัท หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า จ�ำกัด”
บริหารจัดการกันเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกษตรกรแต่ละ
ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ย 80,000 บาทต่อเดือน กล่าวได้ว่าหมู่บ้าน
เกษตรกรรมหนองหวัาแห่งนี้เป็นชุมชนเลี้ยงสุกรที่ทันสมัยที่สุด
ในประเทศไทย
ต่อมาในปี 2521 ด�ำเนินโครงการ “หมูบ่ า้ นเกษตรกรรมก�ำแพงเพชร”
ขึน้ ที่ ต�ำบลเทพนคร อ�ำเภอเมืองฯ จังหวัดก�ำแพงเพชร โดยจัดสรร
ที่ดินให้ครอบครัวละ 25 ไร่ และสนับสนุนเทคโนโลยีและส่งเสริม
อาชีพเลี้ยงสุกร ปัจจุบันเกษตรกรแต่ละครอบครัวมีรายได้เฉลี่ย
50,000 บาทต่อเดือน และมีรายได้จากอาชีพเสริมอื่น ๆ ถือเป็น
ชุมชนทีเ่ ข้มแข็งและมัน่ คงอย่างยัง่ ยืน ได้ชอื่ ว่าเป็น “หมูบ่ า้ นสามัคคี
เทคโนโลยีทันสมัย” และในปี 2530 ในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา
ครบ 60 พรรษา เครือเจริญโภคภัณฑ์และพนักงานได้ร่วมก่อตั้ง
“มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท” ขึ้น เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดี
ด้วยการน้อมเกล้าฯ รับแนวพระราชด�ำริและพระราชกรณียกิจ
มาด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม
และสามารถขยายผลได้ต่อเนื่องและยั่งยืน ตามเป้าหมายในการ
สร้างสรรค์ความดี 3 ประการ ได้แก่ คนดี พลเมืองดี และอาชีพดี
ภายใต้ยุทธศาสตร์หลัก 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาคนและส่งเสริม
อาชีพ การพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต การฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้โดยด�ำเนินโครงการ
ต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมากมาย โดยเฉพาะกับ
กลุ่มเกษตรกรที่เป็นกระดูกสันหลังของประเทศ ทั้งนี้ มุ่งหวังให้
มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์สังคมไทย
สู่ความยั่งยืน เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน ปัจจุบันมูลนิธิพัฒนาชีวิต
ชนบท ด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ผ่านการ
ด�ำเนินโครงการต่าง ๆ เป็นจ�ำนวนมาก
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ด้านสุขภาพและสุขภาวะของประชาชน
สั ง คมจะเติ บ โตได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น คนในสั ง คมจะต้ อ งมี สุ ข ภาพที่
แข็งแรง และมีความเป็นอยู่ที่ดี เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนัก
ถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างสรรค์ด้าน
สุขภาพและสุขภาวะของประชาชนเป็นอย่างดี จึงมุ่งมั่นเต็มที่ทั้ง
ในกระบวนการธุรกิจซึ่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ถูกหลัก
โภชนาการ สนับสนุนการร่วมสร้างสรรค์สุขภาพและสุขภาวะ
ที่ ดี น อกกระบวนการธุ ร กิ จ อี ก มากมายหลายโครงการ ได้ แ ก่
โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ซึ่งเริ่มต้นขึ้น
เมื่อปี 2540 จวบจนวันนี้เป็นเวลา 20 ปี
นอกจากนี้ ยั ง มี โครงการเครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ ท� ำ ดี ด ้ ว ยการ
บริจาคโลหิต เริ่มขึ้นเมื่อปี 2534 เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ
ครบ 60 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ ไ ด้ ร ่ ว มมื อ กั บ ศู น ย์ บ ริ ก ารโลหิ ต แห่ ง ชาติ
สภากาชาดไทย รณรงค์เชิญชวนพนักงานและประชาชนทั่วไป
ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทยทุก 3 เดือน จนถึงปี 2559
ได้การรับบริจาคโลหิตรวมกว่า 400,000 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ

142 ล้านซี.ซี. ต่อมาในปี 2545 ร่วมมือกับศูนย์บริการโลหิตแห่ง
ชาติ สภากาชาดไทย ด�ำเนินโครงการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์
ส่งเสริมเยาวชนไทยให้โลหิต” เพือ่ สร้างเสริมคุณธรรมให้กลุม่ เยาวชน
ที่เป็นนักเรียน นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และ
พาณิชยการ มีจิตอาสา มีความเสียสละรู้จักการเป็น “ผู้ให้” เริ่มต้น
ท�ำความดีจากการบริจาคโลหิต และช่วยเผยแพร่การบริจาคโลหิต
สู่สังคมใกล้ตัว
ในปี 2556 ด�ำเนินโครงการ “เยาวชนจิตอาสา CPR กู้ชีพ” เพื่อ
ส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตอาสา มีความรู้และทักษะในการช่วยชีวิต
ขั้นพื้นฐานหรือ CPR เพื่อเป็นการสร้างเสริมมาตรฐานความ
ปลอดภัยในการด�ำรงชีวิตให้สูงขึ้น โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายเข้ า อบรมจ� ำ นวน 3,333 คน จาก 17 โรงเรี ย น
ใน 17 จังหวัดผ่านการอบรม โดยมีเป้าหมายจะขยายให้ได้ 100
โรงเรียน 10,000 คน ภายในปี 2564
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TIMELINE

จากอดีตสู่ปัจจุบัน
สร้างโรงงานอาหารสัตว์ที่ใหญ่และทันสมัย
ทีส่ ดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทถ่ี นนบางนาตราด กม.21

เมล็ ด พั น ธุ ์ ต ราเครื่ อ งบิ น สิ น ค้ า การเกษตร
ชนิดแรกทีม่ กี ารรับประกันคุณภาพ ผ่านการระบุ
วันหมดอายุและรับเปลี่ยน จุดเริ่มต้นของการ
ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพของสินค้าและลูกค้า

นายเจีย่ เอ็กชอ เปิดร้านจ�ำหน่ายเมล็ดพันธุผ์ กั ชือ่
“เจียไต้จึง” หรือ “เจียไต๋” บนถนนทรงสวัสดิ์
(ทรงวาด)

เริ่มแปลงทดสอบสายพันธุ์ผักของเจียไต๋

2516
ริเริม่ การเลีย้ งไก่แบบครบวงจรและ
ค�้ำประกันรายได้ขั้นต�่ำเป็นครั้งแรก
ในประเทศไทยที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

2502
2464

ด้านการศึกษา
เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเยาวชนในชุมชนพื้นที่ห่างไกลและ
ทุรกันดารให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา
ในปี 2520 พัฒนาโครงการ “โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ” จนถึง
ปัจจุบัน มีโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศรวม 8 แห่ง ใน 6 จังหวัด
สามารถช่วยให้เด็กไทยในชนบทได้เข้าถึงการศึกษา ผ่านการ
ศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศทั้งหมดเป็นจ�ำนวนกว่า
40,000 คน และเครือฯ ยังได้ต่อยอดการให้ความรู้ในด้านอื่น ๆ
เพื่อคุณภาพการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์
โดย บริษัท ซีพีออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยี
ปัญญาภิวัฒน์ขึ้นในปี 2547 และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ในปี 2550 โดยใช้ระบบการเรียนการสอนภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับ
การปฏิบัติจริง (Work-based Education) พร้อมเปิดโอกาสให้
เยาวชนทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ด้วยการมอบทุนการศึกษาในสถาบัน
การศึกษาทัง้ 2 แห่ง จ�ำนวนกว่า 12,000 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 1,100
ล้านบาทถึงปัจจุบัน
นอกจากนี้ยังมีโครงการทรูปลูกปัญญา โดยกลุ่มทรู ในปี 2550
ภายใต้แนวคิด ปลูกความรู้ ปลูกความดี ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม
มีโครงการหลักคือ “เปิดโลกทัศน์การเรียนรูส้ โู่ รงเรียนทัว่ ประเทศ”
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มุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความส�ำคัญกับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
เน้นการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดการด�ำเนินงานใน
ธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี 2536 ได้จดั ตัง้ ฝ่ายสิง่ แวดล้อมขึน้
อยูภ่ ายใต้สำ� นักความปลอดภัย มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบดูแลด้านสิง่ แวดล้อม
ของหน่วยงานภายในเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะโรงงาน
อุตสาหกรรม พร้อมกับมีหน้าทีด่ แู ลและปรับปรุงระบบก�ำจัดมลพิษ
ให้สอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมในยุคนั้น จากนั้นในปี 2539
ได้ประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเป็นครั้งแรก และได้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นเป็นชุดแรก ท�ำให้พัฒนาการ
ด้านสิ่งแวดล้อมก้าวหน้าขึ้นเป็นล�ำดับ จนกระทั่งในปี 2542 ได้
จัดตั้งส�ำนักสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเพื่อรองรับการเติบโตของงานด้าน
สิ่งแวดล้อม
เครือเจริญโภคภัณฑ์ยงั คงเดินหน้าให้ความส�ำคัญกับการช่วยเหลือ
สังคม ชุมชน และดูแลสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในมิติใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับพลวัตการเปลี่ยนแปลง
ของโลกและประเทศ เพื่ อ สร้ า งสรรค์ สิ่ ง แวดล้ อ มแก่ ชุ ม ชน
และประเทศให้เกิดความยั่งยืน

2518

2482

2507

2516

ขยายธุรกิจไปจังหวัดสงขลาสูต่ า่ งประเทศ
ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ กัมพูชา พม่า
ลาว และเวียดนาม

นายธนินท์ เจียรวนนท์ ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นผู้จัดการทั่วไป ขณะที่มีอายุ 25 ปี

สามารถส่งเนือ้ ไก่สดเเช่เเข็งไปขายญีป่ นุ่
ได้เป็นครั้งแรก สะท้อนถึงการได้รับการ
ยอมรับด้านคุณภาพในระดับนานาชาติ

2496

2513

เริ่มกิจการโรงงานอาหารสัตว์เเห่งเเรกจาก
เครื่องบดเเละผสมอาหารในโรงจอดรถที่บ้าน
ตรอกจันทน์ ภายหลังได้ปรับปรุงเป็นโรงงาน
อาหารสัตว์ที่ทันสมัย

บุกเบิกการใช้ไก่พันธุ์ สายพันธุ์ Arbor Acres
เเละเริ่ ม ใช้ เ ทคโนโลยี ก ารเลี้ ย งไก่ เ นื้ อ ใน
โรงเรือนเป็นครั้งเเรกในประเทศไทย
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ด�ำเนินโครงการหมูบ่ า้ นเกษตรกรรมก�ำแพงเพชร
เพื่ อ เป็ น โครงการต้ น แบบด้ า นการพั ฒ นา
ศักยภาพของเกษตรกร ปัจจุบันเกษตรกร
แต่ละครอบครัวมีรายได้เฉลี่ย 50,000 บาท
ต่อเดือน และยังมีรายได้จากอาชีพเสริมอื่นๆ

2521
เป็นบริษัทต่างชาติรายเเรกที่ได้รับอนุญาต
ให้ลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหมายเลข 0001 ด�ำเนิน
กิจการโรงงานอาหารสัตว์ ณ เมืองเซินเจิน้

ประกาศนโยบายด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มของเครื อ ฯ
แสดงความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจควบคู่กับการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ร่วมทุนกับบริษทั มิตซูบชิ แิ ห่งญีป่ นุ่ พัฒนา
การเลี้ยงกุ้งกุลาด�ำ

เข้าสูธ่ รุ กิจค้าปลีกและการกระจายสินค้า เพือ่ แก้ปญ
ั หา
คุณภาพของสินค้าสด ส่งเสริมและเป็นช่องทาง
จ�ำหน่ายของผู้ประกอบการ SMEs โดยจัดตั้ง บริษัท
ซี.พี. เซเว่น อีเลฟเว่น จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจค้าปลีก
โดยเปิดร้านสะดวกซือ้ ภายใต้ชอื่ ร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น
และศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าค้าส่งภายใต้ชื่อ แม็คโคร

2528

2539

จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด เพื่อเป็นบริษัท
หลักในการบริหารกิจการที่ขยาย
ออกไปทั้งในและต่างประเทศ

2519

2520

จัดตัง้ โครงการพัฒนาโรงเรียนเจียรวนนท์อุทศิ เพือ่ ส่งเสริมการศึกษาในพืน้ ทีช่ นบท
แห่งแรกที่อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

2533
2531

2522

2526

30
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2530

ก่อตั้งส�ำนักความปลอดภัย
เครือเจริญโภคภัณฑ์

2523
ด� ำ เนิ น โครงการหมู ่ บ ้ า นเกษตรกรรม
หนองหว้ า เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรที่
ยากจนให้ มี โ อกาสเป็ น เจ้ า ของฟาร์ ม
ปั จ จุ บั น เกษตรกรสามารถรวมตั ว กั น
จัดตั้งนิติบุคคลในนาม “บริษัท หมู่บ้าน
เกษตรกรรมหนองหว้า จ�ำกัด” มีรายได้
เฉลีย่ 80,000 บาทต่อเดือน และเป็นชุมชน
เลี้ยงสุกรที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย

ร่วมสร้างการเปลีย่ นแปลงด้านโทรคมนาคม
ของประเทศไทย ท� ำ ให้ ก ารใช้ โ ทรศั พ ท์
พื้นฐานแพร่หลาย และเติบโตเป็นบริษัท
ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน

เริ่ ม ส่ ง เสริ ม เกษตรกรในการเลี้ ย งสุ ก ร
โดยการรั บ ประกั น รายได้ เ ช่ น เดี ย วกั บ
การเลี้ยงไก่

2532

เริ่ ม โครงการเลี้ ย งไก่ ไ ข่ เ พื่ อ อาหาร
กลางวันนักเรียนเพื่อขยายโอกาสการ
เข้าถึงแหล่งโปรตีนอย่างต่อเนื่องให้กับ
เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล
ตัง้ “มูลนิธพิ ฒ
ั นาชีวติ ชนบท” ขึน้ เพือ่ น้อมเกล้าฯ
รับแนวพระราชด�ำริดา้ นการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล มาด�ำเนินการ
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ร่วมกับภาคส่วน
ต่างๆ เพื่อเเบ่งเบาพระราชภาระเพื่อสังคมใน
รูปแบบต่างๆ โดยมีเป้าหมายในการสร้างสรรค์
ความดี 3 ประการ ได้แก่ คนดี พลเมืองดี และ
อาชีพดี ภายใต้ยุทธศาสตร์หลัก 3 ด้าน ได้แก่
การพัฒนาคนและส่งเสริมอาชีพ การพัฒนา
ชุมชนและคุณภาพชีวิต การฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

2547

2534

• ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เครือฯ แสดง
ความมุง่ มัน่ ในการดูแล ความปลอดภัยและ
สุขอนามัยของบุคลากร
• ประกาศนโยบายและเป้าหมายประหยัด
พลังงานเครือฯ และตั้งคณะกรรมการ
รณรงค์ประหยัดพลังงานระดับเครือฯ

โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ท�ำดีด้วย
การบริจาคโลหิต ร่วมกับสภากาชาดไทย
จนถึงปัจจุบันได้รับการบริจาคโลหิตรวม
กว่า 4 แสนยูนิต
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• ตั้งคณะกรรมการก�ำกับนโยบาย คณะกรรมการบริหารงาน และคณะ
ท�ำงานด้านความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กรเครือเจริญโภคภัณฑ์
• ซีพีเอฟได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก DJSI ประเภท Emerging
Markets
• ทรูจัดท�ำรายงานความยั่งยืน ตามแนวทางของ GRI G4 เป็นฉบับแรก
• ผนึกก�ำลังเป็นพันธมิตรธุรกิจระหว่าง เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประเทศไทย
Itochu ประเทศญี่ปุ่น และ CITIC Group ประเทศจีน ทั้งด้านทรัพยากร
และเครือข่ายธุรกิจ

เริ่มการท�ำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
ผลิตภัณฑ์

ร่วมส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเยาวชนด้วย
การก่อตั้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
ใช้ ร ะบบการเรี ย นการสอนแบบภาคทฤษฎี
ควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง

ซี พี เ อฟจั ด ท� ำ รายงานความ
ยัง่ ยืนตามแนวทางของ GRI G3.1
เป็นฉบับแรก
ริเริ่ม “มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน”
เพือ่ เป็นเวทีในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ด้านนวัตกรรม และเชิดชูบุคลากร
ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม

2552

2548

2550

จัดท�ำมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของเครือฯ

สร้ า งโอกาสให้ นั ก เรี ย นและครู เ ข้ า ถึ ง
แหล่งข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้ ผ่าน
โครงการทรูปลูกปัญญาทีม่ งุ่ ปลูกความรู้
ปลูกความดี ปลูกใจรักสิง่ แวดล้อม

32
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2554

2558

2557

2555
2553

ก่อตั้งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ขึ้ น เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเฉพาะทาง
ที่เน้นการศึกษาและวิจัยทางด้านธุรกิจ
ค้าปลีก

• ซีพีเอฟจัดท�ำรายงานความยั่งยืน ตามแนวทางของ GRI
G4 เป็นฉบับแรก
• ซีพีเอฟจัดท�ำ “นโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนว
ปฏิบตั สิ ำ� หรับคูค่ า้ ธุรกิจ” โดยพัฒนาบนข้อก�ำหนดพืน้ ฐาน
ด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแลกิจการ
• ผลั ก ดั น การก่ อ ตั้ ง Seafood Task Force (เดิ ม
Sustainable Shrimp Supply ChainTask Force) ซึง่ ประกอบ
ด้ ว ยพั น ธมิ ต รผู ้ ค ้ า ปลี ก ชั้ น น� ำ ของสหรั ฐ อเมริ ก า และ
สหภาพยุโรป ผู้ผลิตสินค้าประมงในประเทศไทย รวมถึง
องค์ ก รอิ ส ระระดั บ สากล เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความยั่ ง ยื น ใน
ห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหารทะเลไทย

เริ่ ม จั ด การอบรมหลั ก สู ต รพั ฒ นา
ผู ้ น� ำ เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ รุ ่ น ที่ 1
เป็ น หลั ก สู ต ร Action Learning
Program (ALP)

ทรู เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล การด� ำ เนิ น งานด้ า นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านโครงการ
CDP Climate Change Program เป็นปีแรก
และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

เริม่ โครงการไก่ไข่ 3 ล้านตัว ผิงกู่ ชานเมืองนคร
ปักกิ่ง โดยยึดมั่น หลักการ “เปลีย่ นเกษตรกร
สูเ่ จ้าของธุรกิจเกษตร” และเป็นโครงการผลิต
ไข่ไก่ครบวงจร ใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติ มีการน�ำ
ทรัพยากรกลับมาหมุนเวียน ประสิทธิภาพสูง

2559
2556

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ก่ ข องซี พี เ อฟ ได้ รั บ การ
รั บ รองเป็นผลิตภัณฑ์ยั่งยืนรายแรก
ของโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ProSustain® จาก DNV GL

ทรูนำ� ประเทศไทยเข้าสู่ 4G เป็นรายแรก
ของไทย เพื่อให้คนไทยได้ใช้เทคโนโลยี
การสื่อสารที่ทันสมัยและมีคุณภาพสูง
ทัดเทียมนานาประเทศ

ซีพีเอฟเปิดเผยข้อมูลการด�ำเนินงาน
ด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ผ่านโครงการ CDP Climate Change
Program เป็นปีแรก และต่อเนื่องมา
จนถึงปัจจุบัน

•
•
•
•
•
•
•
•

ตั้งคณะกรรมการด้านบรรษัทภิบาลเครือฯ
จัดท�ำหลักการด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน เครือฯ 2559
ประกาศยุ ท ธศาสตร์ ค วามยั่ ง ยื น เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ และ
เป้าหมายสู่ปี 2563
เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก UN Global Compact Caring for Climate
และ WBCSD
ร่วมก่อตั้งเครือข่าย Global Compact Network Thailand
ซีพเี อฟได้รบั การคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก DJSI ประเภท Emerging
Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
ซีพี ออลล์ จัดท�ำรายงานความยั่งยืน ตามแนวทางของ GRI G4
เป็นฉบับแรก
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SUSTAINABILITY
STRATEGY
ยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน

เพื่อส่งมอบคุณค่าความยัง่ ยืนในระยะยาวในรูปแบบของผลิตภัณฑ์
และบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพแก่ลกู ค้าและผูบ้ ริโภค ควบคูไ่ ปกับการ
ดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ชุ ม ชน และ
สิง่ แวดล้อม เครือเจริญโภคภัณฑ์มงุ่ มัน่ ในการดำ�เนินธุรกิจบน
พืน้ ฐานหลักการความยัง่ ยืน โดยยึดมัน่ ในปรัชญา 3 ประโยชน์
ทีม่ งุ่ เน้นสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติ สังคม และบริษัท
ประกอบกับหลักการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (Total
Quality Management : TQM) ภายใต้แนวทาง C.P. Excellence
ที่นำ�มาประยุกต์ ใช้ ในการดำ�เนินธุรกิจ เพื่อผลักดันให้บคุ ลากร
ในองค์กรมีการพัฒนาอย่างชัดเจนมากขึ้น ผ่านการบูรณาการ
ระบบสากลให้เหมาะกับบริบทและลักษณะเฉพาะของธุรกิจ
อีกทั้งสามารถถ่ายทอดมาตรฐานไปยังกลุ่มธุรกิจของเครือฯ
ในประเทศอื่น ๆ เพื่อยกระดับธุรกิจขององค์กรให้ได้รับการ
ยอมรับมากยิ่งขึ้น
ยิง่ ไปกว่านัน้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ยงั มุง่ มัน่ ดำ�เนินธุรกิจทีเ่ น้น
ความสมดุล โดยการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ ในยุทธศาสตร์การลงทุนและดำ�เนินงานของเครือฯ รวมทัง้
การทำ�ความเข้าใจและจัดการผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
กิจกรรมที่เครือฯ ได้ดำ�เนินการ ด้วยเหตุนี้ เครือฯ จึงให้
ความสำ�คัญอย่างยิ่งกับการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนหลัก
ธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การตรวจสอบได้ และความ
รับผิดชอบ สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน
ของแต่ละประเทศที่เครือฯ เข้าไปดำ�เนินธุรกิจ
นอกจากนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังยึดมั่นที่จะดำ�เนินการตาม
หลักการสากลที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยเครือฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงโลกแห่ง
สหประชาชาติ (UN Global Compact) และหลักปฏิบัติของ
สหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ และสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
(United Nations Guiding Principles on Business and Human
Rights: UNGP) อีกทั้งให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติทั้ง 17 ประการ (SDGs)
ผ่านการดำ�เนินงานในทุกประเด็นสำ�คัญด้านการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืนของเครือฯ

34
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ขั้ น ตอนการประเมิ น ประเด็ น ส� ำ คั ญ ด้ า นความยั่ ง ยื น

สรุปการประเมิ น ประเด็ น ที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ ด้านความยัง่ ยืน
G4-18

เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดทำ�รายงานความยัง่ ยืน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเปิดเผยผลการดำ�เนินงานในประเด็นความยัง่ ยืนทีม่ นี ยั สำ�คัญ
ต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียของเครือฯ และยึดหลักการรายงานประเด็นสำ�คัญของ GRI ทั้ง 4 ประการ ได้แก่ บริบทความยั่งยืน
(Sustainability Context) ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญ (Materiality) ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) และการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Inclusiveness) โดยมีกระบวนการประเมินประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยสำ�คัญ ดังนี้

1

4.8

2. สิทธิมนุษยชนเเละ
การปฎิบัติด้านเเรงงาน

8. การบริหารจัดการนวัตกรรม
3. การพัฒนาผู้น�ำ
เเละทรัพยากรบุคคล

การระบุประเด็น

6. สุขภาพเเละ
สุขภาวะที่ดี

รวมประเด็นด้านความยั่งยืนของเครือฯ

เศรษฐกิจ

สังคม

สิ่งแวดล้อม

4. การสร้างความผูกพัน
กับผู้มีส่วนได้เสีย

4.3

ความส�ำคัญที่มี
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

• เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
• ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact)
• คณะกรรมการนักธุรกิจเพือ่ สิง่ เเวดล้อมโลก (World Business Council
for Sustainable Development : WBCSD)
• ดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index)
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• โครงการสานพลังประชารัฐ
• ประเด็นความยัง่ ยืนของบริษทั ในอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของเครือฯ
• ทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของเครือฯ

5. คุณค่าทางสังคม
10. การดูเเล
รักษาทรัพยากรน�ำ้

11. การปกป้องระบบนิเวศ
เเละความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

การจัดการการเปลีย่ นเเปลงสภาพภูมอิ ากาศ

3.8

การศึกษา

การจัดล�ำดับความส�ำคัญ

ประเมินความส�ำคัญโดยผู้บริหาร
จัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�ำคัญ
ส�ำรวจความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้เสีย
ผ่านแบบสอบถาม
แบบออนไลน์

3

1. การก�ำกับดูเเลกิจการ

จัดเตรียมประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�ำคัญ และเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์
ตัวอย่างบริบทด้านความยั่งยืนที่ศึกษาวิเคราะห์

2

G4-19

การทวนสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ

• กำ�หนดค่าถ่วงน้�ำ หนักของแต่ละกลุม่ ธุรกิจ
• กำ�หนดค่าถ่วงน้�ำ หนักของแต่ละกลุม่
ผูม้ ีส่วนได้เสีย
• คำ�นวณคะแนนความสำ�คัญต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
• คำ�นวณคะแนนความสำ�คัญต่อการดำ�เนิน
ธุรกิจ
• จัดทำ� Materiality Matrix

การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
ภาครัฐ
ลูกค้า
คู่ค้าธุรกิจ

พิจารณา
ประเด็นส�ำคัญ
โดยคณะผู้บริหาร

จัดกลุ่ม
ประเด็นส�ำคัญ
ด้านความยั่งยืน
ของเครือฯ

Heart - Health - Home

การทวนสอบ
และรับรอง
ความถูกต้องโดย
หน่วยงานอิสระ

12. การจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน
อย่างรับผิดชอบ
3.3
3.7

4.2

ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจ

4.7

Heart

1. การก�ำกับดูเเลกิจการ Corporate Governance
2. สิทธิมนุษยชนเละการปฎิบัติด้านเเรงงาน Human Rights & Labor Practices
3. การพัฒนาผู้น�ำเเละทรัพยากรบุคคล Leadership & Human Capital Development
4. การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย Stakeholder Engagement

Health

5. คุณค่าทางสังคม Social Impact
6. สุขภาพเเละสุขภาวะที่ดี Health & Well-Being
7. การศึกษา Education
8. การบริหารจัดการนวัตกรรม Innovation

Home

9. การจัดการการเปลี่ยนเเปลงสภาพภูมิอากาศ Climate Change Management
10. การดูเเลรักษาทรัพยากรน�้ำ Water Stewardship
11. การปกป้องระบบนิเวศเเละความหลากหลายทางชีวภาพ Ecosystem & Biodiversity Protection
12. การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ Responsible Supply Chain Management

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

4

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ
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ขอบเขตของผลกระทบ
G4-20, G4-21
ขอบเขตของผลกระทบ

สังคม

ลูกค้า / ผู้บริโภค

คู่ค้าธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์

กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง

กลุ่มธุรกิจพลาสติก

ภายนอกองค์กร

กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

กลุม่ ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ปุย๋ และผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม

กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจ�ำหน่าย

ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ

กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร

หัวข้อ

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด

ภายในองค์กร

Heart

การก�ำกับดูแลกิจการ
สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
การพัฒนาผู้น�ำและทรัพยากรบุคคล
การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย

Health

คุณค่าทางสังคม
สุขภาพและสุขภาวะที่ดี
การศึกษา
การบริหารจัดการนวัตกรรม

Home

การจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
การดูแลรักษาทรัพยากรน�ำ้
การปกป้องระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
อย่างรับผิดชอบ

ส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง
38
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ยุทธศาสตร์และเป้าหมายความยั่งยืน ปี 2563 ของเครือเจริญโภคภัณฑ์
ด้วยวิสัยทัศน์ ในการสร้าง “อาหารคน อาหารสมอง โอกาสในการเข้าถึงคุณค่า เพื่อ
สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีสำ�หรับทุกคน” และเจตนารมณ์ของเครือฯ ที่ต้องการเป็น
ส่วนหนึ่งของการผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนในชุมชนและสังคมที่ ได้เข้าไปดำ�เนิน
ธุรกิจ ในปี 2559 เครือฯ ได้นำ�ผลลัพธ์จากการประเมินประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
มาใช้ ในการกำ�หนดยุทธศาสตร์ความยั่งยืนเครือฯ โดยยึดมั่นในปรัชญา 3 ประโยชน์
ทีม่ งุ่ สร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติ สังคม และบริษทั ประกอบกับหลักการบริหาร
จัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management : TQM) ภายใต้แนวทางซีพสี คู่ วาม
เป็นเลิศ (C.P. Excellence) ทีบ่ รู ณาการค่านิยมของเครือฯ และกำ�หนดแนวทางในการ
ดำ�เนินงานเพื่อสร้างประสิทธิผลสูงสุด โดยให้ความสำ�คัญอย่างยิง่ กับการดำ�เนินธุรกิจ
บนหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การตรวจสอบได้ และความรับผิดชอบ สอดคล้องกับ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน ของแต่ละประเทศทีเ่ ครือฯ เข้าไปดำ�เนินธุรกิจ
นอกจากนี้ เครือฯ ยังยึดมั่นที่จะดำ�เนินการตามหลักการสากลที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนิน
ธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ
(UN Global Compact) และหลักปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการดำ�เนินธุรกิจและ
สิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights:
UNGP) อีกทัง้ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนขององค์การสหประชาชาติ
ทัง้ 17 ประการ (SDGs) โดยเครือฯ มีสว่ นร่วมและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ครบทั้ง 17 เป้าหมาย

G4-15

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ยึดมั่นในปรัชญา 3 ประโยชน์ของเครือฯ
ที่มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติ สังคม และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ภายใต้แนวทาง
ซีพีสู่ความเป็นเลิศ (C.P. Excellence) เครือฯ จึงให้ความสำ�คัญอย่างยิ่งกับการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บนหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ สอดคล้องกับกฎระเบียบเเละข้อบังคับและมาตรฐานของแต่ละประเทศ

ปรัชญา 3 ประโยชน์
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Heart

The 10 UN Global Compact
Principles
SDGs & UNGP*

ซีพี สู่ความเป็นเลิศ

Health

กฎระเบียบข้อบังคับ
เเละมาตรฐาน

Home

มุ่งมั่นทำ�ธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน

มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน

มุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

การก�ำกับดูแลกิจการ

คุณค่าทางสังคม

การจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

สิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติด้านแรงงาน

สุขภาพและสุขภาวะที่ดี

การดูแลรักษาทรัพยากรน�ำ้

การพัฒนาผู้น�ำ
และทรัพยากรบุคคล

การศึกษา

การปกป้องระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ

การสร้างความผูกพันกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย

การบริหารจัดการนวัตกรรม

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
อย่างรับผิดชอบ

หมายเหตุ : *หลักสากล 10 ประการ ภายใต้ข้อตกลงโลกเเห่งสหประชาชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติเเละหลักปฏิบัติของ
สหประชาชาติว่าด้วยการด�ำเนินธุรกิจเเละสิทธิมนุษยชน

40

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2559

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2559

41

Home

มุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

Health

มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน

Heart

มุ่งมั่นทำ�ธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน

สนั บ สนุ น เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
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1

การก�ำกับดูแลกิจการ

2

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

3

การพัฒนาผู้น�ำและทรัพยากรบุคคล

4

การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย

5

คุณค่าทางสังคม

6

สุขภาพและสุขภาวะที่ดี

7

การศึกษา

8

การบริหารจัดการนวัตกรรม

9

การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

10

การดูแลรักษาทรัพยากรน�้ำ

11

การปกป้องระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ

12

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ
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ทั้งนี้ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าว เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้วางเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ทั้ง 12 ด้าน โดยประกาศเป็นเป้าหมาย
ความยั่งยืนปี 2563 (CP Group Sustainability Goals 2020) ที่ทุกกลุ่มธุรกิจต้องบรรลุภายในปี 2563 ภายใต้กรอบ “3Hs”
คือ HEART HEALTH HOME

HEART

การมี จิ ต สำ�นึ ก ยึ ด มั่ น ในการทำ�ดี
คำ�นึงถึงกฎเกณฑ์สว่ นรวม ไม่ละเมิด
สิทธิของผูอ้ นื่ รวมทัง้ เป็นทีไ่ ว้วางใจ
ของสังคม

HEALTH
มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน

การส่งเสริมความเป็นอยูข่ องเพื่อนมนุษย์
ในทุกมิติ ทั้งสังคม สุขภาพกาย ใจ และ
สติปัญญา

HOME
มุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

CORPORATE GOVERNANCE

SOCIAL IMPACT

CLIMATE CHANGE
MANAGEMENT

มุ่งมั่นท�ำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน

การกำ�กับดูแลกิจการ
ร้อยละ 100 ของกลุ่มธุรกิจในเครือฯ
มีการเปิดเผยผลการดำ�เนินงานด้าน
ธรรมาภิ บ าลและความยั่ ง ยื น ผ่ า น
รายงานของเครือฯ

คุณค่าทางสังคม
เกษตรกรและผูป้ ระกอบการรายย่อย รวมถึง
กลุ่มเปราะบาง 100,000 ราย ได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต

HUMAN RIGHTS
& LABOR PRACTICES

HEALTH & WELL-BEING

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
ร้อยละ 100 ของกลุ่มธุรกิจในเครือฯ
มีการตรวจสอบการด�ำเนินงานด้านสิทธิ
มนุษยชน (Human Rights Due Diligence)

LEADERSHIP & HUMAN
CAPITAL DEVELOPMENT

การพัฒนาผู้นำ�และทรัพยากรบุคคล
ร้อยละ 100 ของผู้น�ำและพนักงาน
ผ่านการอบรมพัฒนาความรูแ้ ละความ
เข้าใจด้านความยั่งยืน

การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย
ร้อยละ 100 ของกลุ่มธุรกิจในเครือฯ
มีกระบวนการสร้างความผูกพันกับผูม้ ี
ส่วนได้เสีย
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การจัดการการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่อหน่วยรายได้ลงร้อยละ 10 เทียบกับ
ปีฐาน 2558

WATER STEWARDSHIP

สุขภาพและสุขภาวะที่ดี
ร้อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นผลิตภัณฑ์
ทีม่ งุ่ เน้นสุขโภชนาการ สุขภาพและสุขภาวะ
ที่ดี

การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ�
ลดปริ ม าณการน� ำ น�้ ำ มาใช้ ต ่ อ หน่ ว ย
รายได้ลงร้อยละ 10 เทียบกับปีฐาน
2558

EDUCATION

ECOSYSTEM
& BIODIVERSITY PROTECTION

การศึกษา
เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ 4,350,000 คน
มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและการพัฒนา
ทักษะที่จ�ำเป็น

ประเด็นการพัฒนาความยัง่ ยืน
STAKEHOLDER ENGAGEMENT

การรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วม
สร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ อำ�นวย
ให้โลกน่าอยู่และยั่งยืนตลอดห่วงโซ่
อุปทาน

INNOVATION

การบริหารจัดการนวัตกรรม
เพิ่มมูลค่านวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการร้อยละ 50 เทียบกับปีฐาน
2559

การปกป้องระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ร้อยละ 100 ของวัตถุดบิ หลักผ่านการ
ประเมินการจัดหาจากแหล่งผลิตที่ไม่
บุกรุกท�ำลายป่าไม้และทรัพยากรทางทะเล

RESPONSIBLE SUPPLY
CHAIN MANAGEMENT

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ
ร้อยละ 100 ของคู่ค้าธุรกิจหลักได้รับ
การตรวจประเมินด้านความยัง่ ยืน และ
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2559
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โครงสร้างการบริหารจัดการ
ด้านความยั่งยืนเครือเจริญโภคภัณฑ์

กระบวนการบริหารจัดการ
ด้านความยั่งยืนเครือเจริญโภคภัณฑ์

(ประยุกต์จาก UN Global Compact Management Model)

G4-36

ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์

คณะกรรมการก�ำกับนโยบายด้านความยัง่ ยืน
ธรรมาภิบาล และสือ่ สารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์

คณะกรรมการบริหารงานด้านความยัง่ ยืน
ธรรมาภิบาล และสือ่ สารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์

SGC Steering Committee

SGC Operating Committee

ส�ำนักบริหาร
ความยั่งยืน ธรรมาภิบาล
และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์
Sustainability, Good Governance and Corporate Communication
(SGC)
นายศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานส�ำนักบริหารความยัง่ ยืน ธรรมาภิบาล
และสือ่ สารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์

นายนพปฎล เดชอุดม
รองประธานส�ำนักบริหารความยัง่ ยืน ธรรมาภิบาล
และสือ่ สารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์

Sustainability, Good Governance and Corporate Communication Working Group

กลุ่มธุรกิจการตลาดเเละการจัดจ�ำหน่าย
กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม
กลุ่มธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย เเละ
ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
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ความมุ่งมั่น

• สื่ อ สารข้ อ มู ล การด� ำ เนิ น งานเเละความก้ า วหน้ า ต่ อ
สาธารณะ
• รายงานความก้าวหน้า (COP) การปฏิบตั ติ ามข้อตกลงโลก
เเห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact)
• สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อหาเเนวทางใน
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ติดตามวัดผลการด�ำเนินงาน
• ติดตามวัดผลการด�ำเนินงานเทียบกับ
เป้าหมาย
• ประมวลเเละวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
เพือ่ หาทางปรับปรุงผลการด�ำเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง

• เเสดงความมุ่งมั่นโดยผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรใน
การก�ำหนดยุทธศาสตร์ เเละกรอบนโยบายการด�ำเนินงานด้าน
ความยัง่ ยืนขององค์กร รวมถึงการก�ำกับดูเเลการด�ำเนินงาน
		
• ส่งเสริมเเนวปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจ
ตามหลักสากล 10 ประการของ UN
Global Compact เเละสนับสนุนเป้าหมาย
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals: SDGs)
Sustainability

Management
Framework

ด�ำเนินการ

คณะท�ำงานด้านความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์
กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมเเละอาหาร

สื่อสารต่อสาธารณะ

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร

• น�ำนโยบาย กลยุทธ์ เเละแผนการด�ำเนินงานไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ทั่วทั้งองค์กร
• สร้างการมีส่วนร่วมเเละเสริมสร้างการตระหนักรู้ ทักษะ
ความรู้ให้เเก่บุคลากร
• ส่งเสริมมีสว่ นร่วมอย่างรับผิดชอบกับคูค่ า้ ในห่วงโซ่อปุ ทาน
เเละผู้มีส่วนได้เสีย

ประเมินความเสี่ยงเเละโอกาส
• ประเมินความเสี่ยง โอกาส เเละผล
กระทบจากการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร
ในประเด็นความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นพื้นฐานส�ำหรับการก�ำหนด
นโยบายกลยุทธ์ เเละเป้าหมายในการ
ด�ำเนินงาน

ก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เเละเป้าหมาย
• ก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายเเละตัวชีว้ ดั ทีส่ อดคล้อง
กับบริบทการด�ำเนินธุรกิจ เเละจัดท�ำเเผนการด�ำเนินงาน

กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง
กลุ่มธุรกิจพลาสติก
กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2559
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เพราะเราเชื่อว่าเรื่องสำ�คัญต่อธุรกิจ คือการมีความ
ชอบธรรมเเละจิตสำ�นึกรับผิดชอบเป็นพืน้ ฐาน หากธุรกิจ
ดำ�เนินการโดยยึดหลักคุณธรรม ความโปร่งใส เเละ
การมีส่วนร่วมอย่างจริงใจเเละใส่ใจ ย่อมนำ�ไปสู่การ
ยอมรับ ความไว้วางใจ เเละความสุขของทุกภาคส่วน

มุ่งมั่นทำ�ธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน
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เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงดำ�เนินธุรกิจบนพื้นฐานหลัก
ปรัชญา “3 ประโยชน์” อันได้เเก่ ประโยชน์ต่อประเทศ
ประโยชน์ต่อประชาชน เเละประโยชน์ต่อบริษัท เเละยัง
ยึดถือค่านิยมในเรื่อง “ความซือื่ สัตย์ มีคณ
ุ ธรรม รูจ้ กั
ตอบเเทนบุญคุณ” ทำ�ให้เราพร้อมที่จะขับเคลื่อนเเละ
บริหารธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โดยตระหนักเเละ
เคารพสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสีย พัฒนาบุคลากรให้มภี าวะ
ผูน้ �ำ เชิงบูรณาการเเละสร้างเสริมการมีสว่ นร่วมสูด่ ลุ ยภาพ
ทางเศรษฐกิจ สังคม เเละสิ่งเเวดล้อม เพื่อให้สามารถ
ก้าวข้ามข้อจำ�กัดเเละก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับทุกภาคส่วน
ได้อย่างยัง่ ยืน
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CORPORATE
GOVERNANCE
การกำ�กับดูเเลกิจการ

เส้นทางสู่การกำ�กับดูเเลกิจการที่ดี
จากจุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ ร้ า นจำ � หน่ า ยเมล็ ด พั น ธุ์ พื ช ของบิ ด า
คุณธนินท์ เจียรวนนท์ เมื่อเกือบ 1 ทศวรรษที่ผ่านมา ปัจจุบัน
ธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้เติบโตหยั่งราก เเตกกิ่งไป
ใน 20 ประเทศทั่ ว โลก จนมี พ นั ก งานกว่ า 300,000 คน
ทว่าการเติบโตเเละการขยายธุรกิจ มาพร้อมกับความคาดหวัง
ของนักลงทุน พนักงานเเละผูม้ สี ว่ นได้เสียในกลุม่ ต่าง ๆ นำ�มา
สูก่ ารสร้างความเชื่อมัน่ เเละความไว้วางใจของเครือฯ ด้วยการ
มีระบบบรรษัทภิบาลที่เข้มเเข็ง ครอบคลุมในทุกกลุ่มธุรกิจ
ภายใต้ร่มไม้ ใหญ่นาม “เครือเจริญโภคภัณฑ์”
ในปี 2559 เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้เสริมความเข้มเเข็งด้วย
การพัฒนาระบบบรรษัทภิบาลให้ครอบคลุมบริษัทในเครือฯ
ทั้งในเเละนอกตลาดหลักทรัพย์ โดยยึดหลักการกำ�กับดูเเล
กิจการขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจเเละพัฒนา
(Organization for Economic Co-operation and Development
OECD) ผนวกกั บ กรอบปฏิ บั ติ ด้ า นกฎหมายเเละหลั ก การ
ดำ�เนินงานของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบรรษัทภิบาลของ
เครือฯ เข้มเเข็ง เทียบเท่าเเนวปฏิบัติในระดับสากล

เป้าหมายที่ชัดเจนของเราคือ การสืบสานคุณค่าเเละวัฒนธรรมองค์กร
ให้ประสบความสำ�เร็จ ควบคู่ไปกับการดำ�เนินงานด้านกำ�กับดูแลกิจการที่ได้มาตรฐาน
ระดับโลก อันจะนำ�ไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน เรายังได้วางโครงสร้างการ
กำ�กับดูแลที่มีคุณภาพสูง มีการพัฒนานโยบายและหลักการที่สามารถปฏิบัติได้อย่าง
ชัดเจน เพื่อยกระดับบรรษัทภิบาลของเครือฯ ให้เข้มแข็งตามมาตรฐานสากล
นอกจากนี้ เพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจและเห็นความสำ�คัญของความเปลี่ยนแปลง
ที่กำ�ลังเกิดขึ้นจากนโยบายใหม่นี้ เราจึงได้วางโครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ
ด้านบรรษัทภิบาลของเครือเจริญโภคภัณฑ์ซึ่งเป็นบริษัทแม่ (Holding Company)
ให้ครอบคลุมและแผ่ขยายไปยังกลุ่มบริษัทในเครือฯ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในระดับสากล
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นายสุภกิต เจียรวนนท์

ประธานกรรมการ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด
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แนวทางการดำ�เนินงาน
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้พฒ
ั นาระบบบรรษัทภิบาลขึน้ โดยแต่งตัง้ คณะกรรมการเพื่อกำ�กับดูแลกิจการ โดยมีประธานอาวุโส คุณธนินท์ เจียรวนนท์
ดำ�รงตำ�แหน่งประธานคณะกรรมการ อันประกอบด้วยสมาชิก 18 ท่าน ซึ่งเป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระจากบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ของเครือฯ 12 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกำ�กับดูแลกิจการจากภายนอกอีก 6 ท่าน ซึ่งล้วนเป็นบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง โดยในระยะ 2 ปีแรก จะมีการประชุมทุกไตรมาสเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบบรรษัทภิบาลให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด และเหมาะสมกับโครงสร้างการดำ�เนินธุรกิจของเครือฯ

หลักการบรรษัทภิบาล
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์

1

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ จากรายงานความคืบหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายบรรษัทภิบาล (กันยายน
2559 - กุมภาพันธ์ 2560) ได้ที่ www.cpgroupglobal.com

เครือเจริญโภคภัณฑ์มองการณ์ ไกล เพราะการพัฒนาตนเอง
อยูเ่ สมอทำ�ให้เครือฯ มาถึงจุดนี้ ได้และจะช่วยให้เครือฯ ยืนหยัด
ต่อไปได้ ในอนาคต
กิจการในเครือฯ ต้องพัฒนาอยู่เสมอเพื่อให้สามารถแข่งขัน
และแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ได้ ขณะที่จิตวิญญาณของการเป็น
ผู้ประกอบการได้รับการปลูกฝังไปพร้อม ๆ กัน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลเครือโภคเจริญภัณฑ์ G4-34
ผู้บริหารของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์
และบริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์
เเละบริษัทจดทะเบียน

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

นายธนินท์ เจียรวนนท์

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

ประธานอาวุโส
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด

นายสุภกิต เจียรวนนท์

ประธานกรรมการ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด

นายศุภชัย เจียรวนนท์

ประธานคณะผู้บริหาร
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด
เเละประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

ดร.อาชว์ เตาลานนท์

รองประธานอาวุโส บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์
จำ�กัด เเละรองประธานกรรมการ
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

นายอดิเรก ศรีประทักษ์

รองประธานอาวุโส บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์
จำ�กัด เเละประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษทั ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
เเละบริษัท สยามเเม็คโคร จำ�กัด (มหาชน)

นายธานินทร์ บูรณมานิต

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

นายอำ�รุง สรรพสิทธิ์วงศ์

กรรมการ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด
(มหาชน), บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด
(มหาชน) และบริษัท สยามแม็คโคร
จำ�กัด (มหาชน)

Mr. Hans Werner Reich
ที่ปรึกษาอาวุโส
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด
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กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล, และความ
รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล และสมาชิกกรรมการ
ตรวจสอบ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น
จำ�กัด (มหาชน)

ศ.พิเศษ ประสพสุข บุญเดช
กรรมการอิสระ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

Mr. Andrew Ma

กรรมการอิสระ, ประธาน
คณะกรรมการ บรรษัทภิิบาล
บริษัท ซีพี โภคภัณฑ์ จำ�กัด

2
อดีตประธานคณะบริหาร บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย
จำ�กัด (มหาชน)

ศ.หิรัญ รดีศรี

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประธานกิตติมศักดิ์สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

ผู้อำ�นวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง
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 จำ�กัด

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ก้าวสู่ความเป็นผู้นำ�ธุรกิจแนวหน้าของ
เอเชียด้วยจิตวิญญาณของผูป้ ระกอบการทีก่ ล้าริเริม่ ทำ�สิง่ ใหม่
เข้าใจบริบทความต้องการในระดับชุมชน และประเทศที่เรา
เข้าไปทำ�ธุรกิจด้วย มีความพากเพียรและยึดมัน่ ในความรับผิดชอบ
รวมถึงการเข้าไปบริหารกิจการอย่างใกล้ชิด
แม้จะขยายกิจการการลงทุนไปในหลายภูมภิ าคทัว่ โลก เครือฯ
ยังคงยืดมัน่ ในหลักคุณธรรมและความซื่อสัตย์ ในการทำ�ธุรกิจ
ด้ ว ยหลั ก การเดี ย วกั น ตั้ ง แต่ วั น แรกของการเริ่ ม ต้ น ธุ ร กิ จ
จวบจนเกือบหนึ่งศตวรรษ โดยยึดมั่น ปรัชญา 3 ประโยชน์
คุณธรรมเเละความซื่อสัตย์
หลักบรรษัทภิบาลนี้ เปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะนำ�ไปกำ�หนด
มาตรฐานเบือ้ งต้น แก่สมาชิกคณะกรรมการบริษทั ในการกำ�กับ
ดูแลธุรกิจ รวมไปถึงการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย การ
มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียของธุรกิจ ตลอดจนการควบคุม
ดูแลความเสี่ยงและบุคลากรในองค์กร เพื่อให้เกิดผลสมบูรณ์
ตามหลักบรรษัทภิบาลที่เราตั้งมั่นในที่สุด

ขณะทีค่ วามเชื่อมโยงภายในเครือเจริญโภคภัณฑ์ถอื เป็นความ
แข็งแกร่ง เพราะมีโอกาสมากในการแบ่งปันทรัพยากรต่าง ๆ
ร่วมกัน แต่เครือฯ จำ�เป็นต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบที่
เพิ่มมากขึ้นไปพร้อมกัน ด้วยการทำ�ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ซับซ้อนอย่างเคร่งครัด
กิ จ การแต่ ล ะแห่ ง ของเครื อ ฯ มี ค ณะกรรมการบริ ษั ท แยก
จากกัน กรรมการบริษทั บางท่านอาจอยู่ในหลายคณะกรรมการ
พร้อมกัน และบางครัง้ ต้องรับผิดชอบงานทัง้ ในส่วนของเครือฯ
และของบริษัทจดทะเบียนด้วย เครือฯ เชื่อว่าความเชื่อมโยง
เป็นหนึ่งเดียวภายใต้เครือฯ ได้ช่วยสร้างพลังร่วมที่ต่างจาก
คนอื่น นำ�ไปสูก่ ารนำ�เสนอสินค้าและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพดียงิ่ ขึน้
แก่ลูกค้า อย่างไรก็ดี เครือฯ ตระหนักดีถึงความซับซ้อน ซึ่ง
อาจนำ�ไปสู่ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนั้น เครือฯ จึงต้อง
พยายามอย่างยิง่ เพื่อให้แน่ใจว่า เครือฯ ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ข้อบังคับทั้งปวงที่อาจถูกนำ�มาบังคับใช้เมื่อใดก็ ได้ ตลอดจน
การดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ
ของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด

3
เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้วยความรับผิดชอบ ในขณะเดียวกันก็ยงั คงความกล้าตัดสินใจ
ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะอันมีค่าที่ต้องรักษาไว้
คณะกรรมการบริ ษั ท ควรควบคุ ม ดู แ ลและประเมิ น กรอบ
กฎเกณฑ์ด้านความเสี่ยงอย่างสม่ำ�เสมอ เครือฯ ก้าวขึ้นมา
เป็ น กลุ่ม บริ ษัท ข้ า มชาติ อ ย่ า งทุ ก วั น นี้ ไ ด้ เพราะเครื อ ฯ มี
จิตวิญญาณของผูป้ ระกอบการทีก่ ล้าบุกเบิกและริเริม่ ทำ�สิง่ ใหม่
ด้วยเหตุนี้เครือฯ จึงคาดหวังให้คณะกรรมการกำ�หนดระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงการสร้างสมดุลระหว่างความ
เสีย่ งกับผลตอบแทน โดยให้ความสำ�คัญสูงสุดแก่ผลประโยชน์
ระยะยาวของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย
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4

8

คณะกรรมการบริษทั ในเครือเจริญโภคภัณฑ์มหี น้าทีก่ �ำ หนดทิศทาง
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์และตัดสินใจในสิ่งที่จะสร้างประโยชน์อย่าง
แท้จริงในระยะยาวให้กับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน
เครื อ ฯ คาดหวั ง ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ทุ ก ชุ ด กำ � หนดวาระ
การทำ�งานของตน เสนอทิศทางการดำ�เนินงานที่ชัดเจน โครงสร้าง
ที่ยั่งยืน ตลอดจนกระบวนการที่เสริมสร้างให้ธุรกิจเข้มแข็งและ
ก้าวไปข้างหน้า เครือฯ ยังคาดหวังให้คณะกรรมการบริษทั มอบอำ�นาจ
ให้แก่ผู้บริหารอย่างเหมาะสมชัดเจน เพื่อให้สามารถดำ�เนินการตาม
เป้าหมายต่าง ๆ ที่วางไว้ และสามารถวัดผลสำ�เร็จของงานโดยเทียบ
กับเป้าหมายเหล่านั้นได้

5
กรรมการบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์มีหน้าที่นำ�เสนอมุมมอง
ที่ผ่านการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน เพื่อนำ�ไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการบริษทั โดยกรรมการจำ�เป็นต้องมีความเข้มแข็ง
เด็ ด เดี่ ย ว แน่ ว แน่ และพร้ อ มที่ จ ะท้ า ทายในการหารื อ อย่ า ง
สร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่นั้นได้ด้วยดี
กรรมการบริ ษั ท แต่ ละท่า นมีบ ทบาทและหน้า ที่เฉพาะตัวในคณะ
กรรมการบริษทั แม้วา่ คณะกรรมการบริษทั แต่ละชุดจะมีวธิ กี ารทำ�งาน
ภายในกลุม่ แตกต่างกันออกไป แต่เครือฯ คาดหวังให้กรรมการบริษทั
ของเครือฯ ทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรรมการทีม่ ไิ ด้ด�ำ รงตำ�แหน่ง
บริหารสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระตามสิ่งที่ตนเองเชื่อ

6
สิ่งสำ�คัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพในการปฏิบัติงานในระยะยาวของ
คณะกรรมการ คือการที่กรรมการบริษัทมีมุมมองที่ทันสมัยและ
รอบด้านเพียงพอต่อการพิจารณาประเด็นสำ�คัญต่าง ๆ ทีเ่ พิม่ มากขึน้
ตลอดจนธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
เครือเจริญโภคภัณฑ์คาดหวังให้คณะกรรมการบริษัทและกรรมการ
บริษัทของเครือฯ ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับบริษัท อุตสาหกรรม มี
ความรูร้ อบด้าน ตลอดจนทราบพัฒนาการภายนอกทีอ่ าจมีผลกระทบ
ต่อบริษัทที่สำ�คัญ กรรมการบริษัทยังต้องมีข้อมูลและสามารถหา
คำ�ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่จำ�เป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์

7
เครือเจริญโภคภัณฑ์วางโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท โดย
มุ่งหวังให้ดำ�เนินงานด้วยความโปร่งใสและมีเหตุมีผล โดยใช้
ความรู้ความสามารถ วิจารณญาณและประสบการณ์ร่วมกันของ
กรรมการบริษัททั้งหมด
เครือฯ ตระหนักดีว่าไม่มีสูตรสำ�เร็จสำ�หรับโครงสร้างผู้นำ�และ
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั เครือฯ เพียงกำ�หนดให้คณะ
กรรมการบริษทั มีโครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบทีส่ มดุลพร้อม
ทัง้ มีความหลากหลายด้านประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญ วิสยั ทัศน์
ตลอดจนความมุ่งมั่นที่แรงกล้าและมีความคิดเป็นอิสระที่จะนำ�ไป
สู่การทำ�งานที่มีประสิทธิภาพ
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เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนและการ
ประเมินผลงาน ทัง้ ในระดับบุคคล บริษทั และคณะกรรมการบริษทั
อย่างถี่ถ้วนและโปร่งใส
การทำ�งานของทุกคนในเครือฯ ควรสอดคล้องกับผลประโยชน์ ใน
ระยะยาวของบริษัท ทั้งนี้ เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษทั ทีต่ อ้ งกำ�หนด ควบคุมดูแล และในกรณีทเี่ ป็นบริษทั จดทะเบียน
ต้องเปิดเผยกรอบกฎเกณฑ์เรื่องค่าตอบแทนทีส่ ามารถสร้างแรงจูงใจ
แก่ผู้บริหารและพนักงานให้ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทาง
ธุรกิจได้ คณะกรรมการบริษัทต้องกำ�หนดและบังคับใช้แนวทางการ
จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ชัดเจน รวมทั้ง
เที ย บเคี ย งและประเมิ น ผลงานทั้ ง เป็ น รายบุ ค คลและในฐานะ
คณะกรรมการบริษัทโดยรวม ในกรณีบริษัทจดทะเบียน ยังต้อง
เปิ ด เผยเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ รวมถึงควรพิจารณาแต่งตั้ง
ที่ ป รึ ก ษาภายนอกมาประเมิ น ผลงานของคณะกรรมการบริ ษั ท
อย่างสม่ำ�เสมอเพื่อให้แน่ใจว่า ทีมงานผูบ้ ริหารของบริษทั ยังคงปฏิบตั งิ าน
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ด้ ว ยความรอบคอบ ตอบสนองต่ อ ความ
คาดหวังในระดับสากลของธุรกิจชั้นนำ�ในปัจจุบัน

ความคืบหน้าในการทบทวนบรรษัทภิบาล
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำ�เนินการทบทวนเนือ้ หาด้านบรรษัทภิบาลอย่าง
ต่อเนื่อง ระยะเวลา 6 เดือนทีผ่ า่ นมาเครือฯ ได้พจิ ารณาหัวข้อ “การเปิดเผย
ข้อมูลและความโปร่งใส” เสร็จสิ้นเรียบร้อย และกำ�ลังดำ�เนินการ
พิจารณาหัวข้อ “การกำ�กับดูแลความเสี่ยง” ในลำ�ดับถัดมา

คุณค่าที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานเเละนโยบาย
เเนวปฏิบัติด้านการ
มีส่วนร่วม

คณะกรรมการ
กำ�กับดูเเล

กลไกการสนับสนุน

9
เครือเจริญโภคภัณฑ์มงุ่ มัน่ ทีจ่ ะสื่อสารกับผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ หมดอย่าง
เปิดเผย มีประสิทธิผลและอย่างต่อเนื่อง
บรรษัทภิบาลที่ดีนั้นต้องครอบคลุมเกินกว่าการกระทำ�ตามกฎและ
ข้อกำ�หนดควบคุม หากแต่จำ�เป็นต้องเคารพและการบริหารจัดการ
ความสัมพันธ์ระหว่างเครือฯ กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดที่ใส่ใจติดตาม
การดำ�เนินธุรกิจที่ดีของเครือฯ อย่างเหมาะสม เครือฯ มุ่งส่งเสริม
การสื่อสารแบบสองทางทีส่ ามารถโต้ตอบแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นกันได้
และส่ ว นหนึ่ ง ของการวั ด ผลสำ � เร็ จ ของเครื อ ฯ คื อ การประเมิ น
ประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและ
การตอบสนองต่อผลประโยชน์ระยะยาวของผู้มีส่วนได้เสียด้วย

วัฒนธรรม
องค์กร

ความเเตกต่างระหว่าง
บทบาทของคณะกรรมการ
เเละผู้บริหาร
เเนวปฏิบตั ทิ ส่ี นับสนุนสิทธิ
ของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย

การกำ�กับดูเเลกิจการ
กรอบการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

การกำ�กับ
ดูเเลความเสี่ยง

การมีส่วนร่วม
กับผู้มีส่วนได้เสีย

ความสอดคล้อง
กับระบบเครือฯ

การเปิดเผยข้อมูลทาง
การเงิน
มาตรฐานเเละเเนวปฎิบัติ
ในการสร้างการมีสว่ นร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ใช่
ผู้ถือหุ้น

10
เครือเจริญโภคภัณฑ์ต้องมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษทั
จดทะเบียนของเครือฯ ได้ ใช้สทิ ธิของพวกเขาอย่างเท่าเทียม
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเข้าถึงผู้บริหารตามความเหมาะสม ตลอดจน
รับทราบผลการดำ�เนินธุรกิจอย่างทันท่วงที ดังนั้น คณะกรรมการ
บริษัทต้องเปิดเผยการประเมินสถานะทางการเงิน และโอกาสทาง
ธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจน สมดุล และครอบคลุม ทั้งนี้ เพื่อรักษา
ความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสของบริษทั จดทะเบียน คณะกรรมการ
บริษัทมีหน้าที่กำ�กับดูแลให้มีระบบควบคุมทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน
และไม่ ใ ช่ ก ารเงิ น ตลอดจนการจั ด ทำ � รายงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สามารถตรวจสอบได้ โดยอิสระ

11
ความน่าเชื่อถือ คุณธรรมและความซื่อสัตย์ คือหัวใจของ เครือเจริญโภคภัณฑ์
นับแต่วันแรก เครือฯ ให้คำ�จำ�กัดความของความเป็นเครือฯ ว่าเป็น
การสร้างคุณค่าร่วมกัน เครือฯ จึงคาดหวังให้คณะกรรมการบริษัท
ผูบ้ ริหาร และพนักงานของเครือฯ รักษามาตรฐานจริยธรรมในทุกสิง่
ทีท่ �ำ ซึง่ รวมถึงความซื่อสัตย์และการทำ�ธุรกิจทีเ่ ป็นธรรมกับคูค่ า้ และ
ลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม และดำ�เนินความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับคู่ค้าที่ดำ�เนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

การมีส่วนร่วม
กับผู้มีส่วนได้เสีย

การกำ�กับดูเเล
ความเสี่ยง

วัฒนธรรม
องค์กร

คณะกรรมการ
กำ�กับดูเเล

การเปิดเผยเเละ
ความโปร่งใส

การปกป้องผู้บริโภค

กรอบคุณค่า

การจัดการข้อพิพาทเเละ
การปฎิบัติตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ

ความยั่งยืน

องค์ประกอบ
คณะกรรมการ

สิทธิของผู้ถือหุ้น

การจัดการความเสี่ยง
เเละการควบคุมภายใน

อำ�นาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ
เเละการต่ออายุ
ความเป็นผู้นำ�
ของฝ่ายบริหาร
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พัฒนาบรรษัทภิบาล : ก้าวต่อไปในปี 2560
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ตระหนักดีถึงความสำ�คัญในการขับเคลื่อนนโยบาย
บรรษัทภิบาลควบคู่ไปกับการนำ�แนวปฏิบัติที่ผ่านการทบทวนแล้ว มาใช้ ให้
เกิดผลเป็นรูปธรรม ทางเครือฯ จึงได้จัดโครงการอบรมด้านการกำ�กับดูแล
กิจการให้แก่ผบู้ ริหารอาวุโสและพนักงาน เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวทาง
ปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปในทิศทางทีก่ �ำ หนด พร้อมทัง้ การพิจารณาแต่งตัง้ หน่วยงาน
เข้ า รั บ หน้ า ที่ ชี้ แ นะแนวทาง และสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ต ามนโยบายใหม่
ในลำ�ดับต่อไป

การดำ�เนินงานภายใต้หลัก 3 ประการ
(3 Pillars to Corporate Governance)

หลักการ นโยบาย
และแนวปฏิบัติ
จั ด ทำ � หลั ก ธรรมาภิ บ าล
เครือเจริญโภคภัณฑ์
จัดทำ�นโยบายและแนวปฏิบัติ
ด้านการเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส
• Share Dealing
• Insider Lists
• Identification
of Connected Persons
• Conflicts of Interest
• Disclosure of Inside
Information

การอบรมพนักงาน

พัฒนาหลักสูตรสำ�หรับ
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(อาทิ เลขานุการบริษทั
และนักลงทุนสัมพันธ์)
ให้การรับรองพนักงานที่
ผ่านการอบรม

วัฒนธรรมองค์กร

สื่อสารภายในองค์กร
ควบคูไ่ ปกับจัดอบรม
พัฒนาสื่อเพื่อสร้าง
การรับรู้และปลูกจิต
สำ�นึก

อยูร่ ะหว่างการจัดทำ�นโยบาย
คุ้มครองผู้บริโภคและการ
บริหารจัดการความเสี่ยง

56

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2559

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2559

57

HUMAN RIGHTS
& LABOR PRACTICES
สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

ในช่วงหลายทศวรรษทีผ่ า่ นมา หลายภาคส่วนแสดงความมุง่ มัน่
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเชิงคุณค่า ควบคูไ่ ปกับ
การส่งเสริมความก้าวหน้าทางสังคม1 ทัง้ มิตดิ า้ นความต้องการ
พืน้ ฐาน เช่น อาหารและยา น้�ำ และสุขาภิบาล ทีพ่ กั อาศัย และ
ความปลอดภัย มิตดิ า้ นรากฐานของการอยูด่ มี สี ขุ เช่น การเข้าถึง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ สุขภาพ
อนามัย และคุณภาพของสิง่ แวดล้อม ตลอดจนมิตดิ า้ นโอกาส
เช่น สิทธิส่วนบุคคล เสรีภาพส่วนบุคคล และการเข้าถึง
การศึกษาขั้นสูง เพื่อบรรเทาความเหลื่อมล้ำ�ทางสังคม
แต่ด้วยช่องว่างของการพัฒนาที่กว้างและสั่งสมมายาวนาน
ความมุง่ มัน่ และความพยายามข้างต้นจึงยังไม่สามารถกระจาย
การเข้าถึงและโอกาสได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ส่งผลให้
ประเด็นทางสังคมและสิทธิมนุษยชน ไม่วา่ จะเป็นความยากจน
คุณภาพการศึกษา การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิใน
ที่ดิน สิทธิด้านแรงงาน รวมไปถึงสิทธิเด็ก สตรี ผู้พิการ ฯลฯ
ยังคงอยู่ และเป็นวาระสำ�คัญที่ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จำ�เป็นต้องร่วมมือและสนับสนุนในการกำ�หนดมาตรการจัดการ
และดำ�เนินการอย่างจริงจัง

เนื่องจากสิทธิมนุษยชนของบุคคลมีความเชื่อมโยง พึ่งพากัน
และไม่อาจแบ่งแยกได้ เราจึงเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
และใช้ขีดความสามารถในการส่งเสริมสิทธิและโอกาสให้กับกลุ่มเปราะบาง
อาทิ สิทธิในการเข้าถึงอาหารของเด็กและเยาวชน สิทธิในการเข้าถึงความรู้
และการศึกษาของแรงงานประมงต่างด้าว เพื่อความสุข
ความเสมอภาค ของทุกภาคส่วน

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

นายอดิเรก ศรีประทักษ์

รองประธานอาวุโส
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด
เเละประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)
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เป้าหมายปี

2563

100%

ของกลุ่มธุรกิจในเครือฯ มี
การตรวจสอบการด�ำเนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน (Human
Rights Due Diligence)

แนวทางการบริหารจัดการ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ตระหนักดีว่ามนุษย์ทุกคน
มีสิทธิที่ติดตัวมาแต่กำ�เนิด มีคุณค่าและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน เราจึงยึดมั่นต่อ
การเคารพสิทธิของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ
ชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการปฏิบัติ
ตามกฎหมายของประเทศที่เราเข้าไปดำ�เนิน
ธุรกิจอยูแ่ ละกฎหมายระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมถึงสอดคล้องตามมาตรฐาน จริยธรรม และ
แนวปฏิบัติในการดำ�เนินงานของเครือฯ

ประเทศที่เราเข้าไปดำ�เนินธุรกิจ
และกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
เครือฯ ได้ก�ำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนดังนี้
• ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration
of Human Rights : UDHR)
• รักษาไว้ซึ่งหลักการของข้อตกลงโลกแห่ง
สหประชาชาติ (UN Global Compact) ด้าน
สิทธิมนุษยชนและหลักปฏิบัติด้านแรงงาน
• พั ฒ นากระบวนการด�ำเนิ น งานตามหลั ก
การชี้ แ นะว่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ และสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
แห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles
on Business and Human Rights - UNGP)
และข้อก�ำหนดขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization
: ILO) โดยท�ำงานผา่ นคณะกรรมการขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์ความยั่งยืนเครือเจริญโภคภัณฑ์
ที่ท�ำหน้าที่ส่งเสริมแนวปฏิบัติให้กลุ่มธุรกิจ
พร้อมติดตามและรายงานผลการด�ำเนินงาน
(อ่านรายละเอียดโครงสร้างการก�ำกับดูแล
ได้จากหน้า 46)
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1

2

3

4

5

6

7

8

ความมุ่งมั่น
Policy
Commitment

ปลูกฝัง
ในองค์กร
Embedding

ประเมินผลกระทบ
Assessing
Impact

การบูรณาการ
Integrating
and Acting

ติดตามประสิทธิผล
Tracking
Performance

การสื่อสาร
Communicating
Performance

การมีส่วนร่วม
กับผู้มีส่วนได้เสีย
Stakeholder
Engagement

การเยียวยาและ
รับข้อร้องเรียน
Remediation and
Grievance Mechanism

กระบวนการตรวจสอบ
การด�ำเนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน

(Human Rights Due Diligence Process) ตาม UNGP

1 ความมุ่งมั่น

2 ปลูกฝังในองค์กร

3 ประเมินผลกระทบ

5 ติดตามประสิทธิผล

6 การสื่อสาร

7

Policy Commitment
ที่จะผนวกความรับผิดชอบต่อ
การเคารพสิท ธิม นุษ ยชนและ
การปฏิบัติด้านแรงงานเข้าเป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ของธุ ร กิ จ ผ่ า นทาง
นโยบายของเครือฯ

Tracking Performance
ของมาตรการป้องกันและกลไก
แก้ไขความเดือดร้อน โดยใช้ตัว
ชี้วัดทางปริมาณและคุณภาพที่
เหมาะสม

Embedding
เรื่องผู้ได้รับผลกระทบทางด้าน
สิทธิ โดยทบทวนกลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสียและส�ำรวจความคิดเห็น
ผูบ้ ริหาร เพือ่ หาแนวทางในการ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับ
กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ

Communicating Performance
ผลจากการประเมินความเสี่ยง
และวิธีจัดการผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้าน
สิทธิมนุษยชนในประเด็นนั้นๆ
รวมถึงการสื่อสารกับสาธารณะ
ถึ ง ผลการด�ำเนิ น การจั ด การ
ที่ได้จัดท�ำ

Assessing Impact
ทั้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง และที่ อ าจ
เกิ ด ขึ้ น ต่ อ ผู ้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ
ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ อ งค์ ก ร
อาจก่ อ หรื อ สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด
ผ่ า นทางกิ จ กรรมขององค์ ก ร
ความสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ หรื อ
อาจมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อ
การด�ำเนินกิจการ ผลิตภัณฑ์
หรือบริการ

การมีส่วนร่วม
กับผู้มีส่วนได้เสีย

Stakeholder Engagement
ร่วมรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย
ทั้ ง กลุ ่ ม ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน
และองค์ ก รภาคประชาสั ง คม
ตลอดจนมุมมองเกีย่ วกับประเด็น
ด้านสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ ที่ไม่ได้
ระบุไว้ในผลการประเมินความ
เสี่ยง

4 การบูรณาการ

Integrating and Acting
ผลจากการประเมินความเสี่ยง
และจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้น
เพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ
อย่างเหมาะสม มีการก�ำหนด
มาตรการป้องกัน ฝึกอบรมทาง
ด้านสิทธิมนุษยชน และพัฒนา
ปรับปรุงนโยบายให้สอดคล้อง
กับบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง

8 การเยียวยา

และรับการร้องเรียน

Remediation and
Grievance Mechanism
โดยจัดตัง้ กลไกรับเรือ่ งร้องเรียน
จากผู้ได้รับผลกระทบด้านสิทธิ
มนุ ษ ยชน พร้ อ มทั้ ง ให้ ก าร
เยียวยากับกลุ่มบุคคลดังกล่าว
อย่างเหมาะสม
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ผลการดำ�เนินงาน
ในปี 2559 เครือฯ ได้ดำ�เนินการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนของ 5 กลุ่มธุรกิจ
ในประเทศไทย ได้แก่ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมเเละอาหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำ�หน่าย และกลุ่ม
ธุรกิจโทรคมนาคม ซึ่งคาดว่าจะครอบคลุมทุกธุรกิจในปี 2560 เพื่อนำ�ไปสู่กระบวนการ
ตรวจสอบการดำ�เนินงานด้านสิทธิมนุษยชนตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ นอกเหนือจาก
ความพยายามในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านการสนับสนุนความก้าวหน้าทางสังคม
ในหลากหลายรูปแบบตลอดระยะเวลาของการดำ�เนินธุรกิจ

ส่ ง เสริ มสิ ทธิ ใ นการเข้ า ถึ ง อาหาร
คุ ณ ภาพ ปลอดภั ย ตามหลั ก
โภชนาการ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี
ของผู้บริโภคและเด็ก
อ่านรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทเี่ ป้าหมาย “สุขภาพ
และสุขภาวะที่ดี” หน้า 100

สนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย
การจัดตั้งโรงเรียน วิทยาลัย เเละ
สถาบันอุดมศึกษา
อ่ า นรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ เ ป้ า หมาย
“การศึกษา” หน้า 108

ส่งเสริมอาชีพเเก่เกษตรกรรายย่อย
เพื่ อ ลดภาวะความยากจนเเละ
คุ ณ ภาพชี วิ ต เเก่ ก ลุ่ ม เปราะบาง
ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เป้าหมาย
“คุณค่าทางสังคม” หน้า 92

ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำ�งาน
เพื่อให้พนักงานเเละผูร้ บั เหมาทำ�งาน
ได้อย่างมีความสุข
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เป้าหมาย “สิทธิมนุษยชน และการปฏิบตั ดิ า้ นแรงงาน” หน้า 58

ส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่น

ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเเละขับเคลื่อน
สังคมเเห่งการเรียนรู้
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เป้าหมาย “การศึกษา”
หน้า 108 เเละ “นวัตกรรม” หน้า 116

ส่งเสริมคุณภาพของสิ่งเเวดล้อม
เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนเเละอนุรกั ษ์
ทรัพยากร

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติด้านแรงงานเพื่อความยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์

อ่านรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทเี่ ป้าหมาย “การจัดการ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ” หน้า 124
“การดูเเลรักษาทรัพยากรน�้ำ” หน้า 134

ส่งเสริมศักยภาพของคูค่ า้ ธุรกิจในห่วงโซ่
อุปทาน เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ในการผลิตสินค้าเเละส่งมอบบริการให้
สอดรับความต้องการของตลาดเเละรู้
เท่าทันการเปลีย่ นแปลง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เป้าหมาย “การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ” หน้า 150
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ผลการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน

เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ด้วยตระหนักดีวา่ การทำ�งานในสภาพแวดล้อมทีป่ ลอดภัยและถูกสุขลักษณะเป็นสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐาน เครือเจริญโภคภัณฑ์ จึงยึดมั่นในการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย โดยกำ�หนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งานให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน
และเป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับกันในระดับสากล สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นและระดับ
ประเทศ และยังมีการบูรณาการความร่วมมือในการดำ�เนินงานทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้
จะมีการเชื่อมโยงเข้ากับกิจกรรมการดำ�เนินธุรกิจในทุกระดับงานตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน และจัดทำ�
รายงานประสิทธิผลด้านการบริหารความปลอดภัยฯ ในระดับเครือฯ อย่างโปร่งใส และสอดคล้อง
กับมาตรฐานการรายงานในระดับสากล

กรอบการดำ�เนินงานด้านการจัดการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
เครือเจริญโภคภัณฑ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้มีการดำ�เนินนโยบายด้านความปลอดภัย
อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 30 ปี เริ่มจากการก่อตั้งสำ�นักที่
ปรึกษาความปลอดภัยในปี 2526 ไปสูก่ ารขยายผลและรณรงค์ความ
ปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรมในปี 2538 ผ่านการจัดประกวดสถาน
ความปลอดภัยของหน่วยงานในเครือฯ ตามเกณฑ์ของกระทรวง
แรงงานที่อ้างอิงการบริหารความปลอดภัยขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ผนวก
กับเกณฑ์มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของเครือฯ ทำ�ให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามกลุ่มธุรกิจ ส่งผลให้เกิดการปรับปรุง
ผลการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี 2542 ได้มีการจัดทำ�
มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพ
แวดล้อมในการทำ�งาน และสิ่งแวดล้อม (33 มาตรฐาน) และ

Zero
Accident
การรายงาน
และสอบสวน
อุบัติการณ์

การ
จัดซื้อ
จัดจ้าง
การออกแบบ
ความปลอดภัย
และการทดสอบระบบ

ความมุ่งมั่น
รับผิดชอบของ
ผู้บริหาร
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อาชีวอนามัย
และคุณภาพ
ชีวิต

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2559

ความปลอดภัย
ยานยนต์
และงานเสี่ยงภัย

การฝึกอบรม
สอนงาน
และสร้างจิตสำ�นึก

โครงสร้าง
บทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบ

การติดตาม
ทบทวน
ประเมินผล
และรายงาน
วิกฤตการณ์
และสถานการณ์
ฉุกเฉิน

การสื่อสาร
การปรึกษา และ
การมีส่วนร่วม

การบริหาร
ความเสี่ยง และ
การเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานภายในเครือฯ ที่มี
ผลงานด้านความปลอดภัยดีเข้าร่วม “โครงการประกวดสถาน
ประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำ�งาน” ที่จัดโดยกระทรวงแรงงานทุกปี
เรื่อยมาจนกระทัง่ ถึงปัจจุบนั โดยในปี 2559 หน่วยงานในเครือฯ ได้
รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งานรวม 85 หน่วยงาน และรางวัล
บุคลากรดีเด่นด้านความปลอดภัยอีก 8 ท่าน

จำ�นวนรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ที่หน่วยงานในเครือฯ ได้รับระหว่างปี 2552-2559

การควบคุม
การดำ�เนินงาน การ
ตรวจสอบและดูแลรักษา

การปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อกำ�หนด
ที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2547 ได้มีการประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมของเครือฯ

แผนงาน
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

70

94

87

84

92

95

95

85

รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านความปลอดภัย

3

8

4

7

3

1

7

8

รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
เเละสภาพเเวดล้อมในการท�ำงานดีเด่น

1

1 		

รางวัล ASEAN-OSHNET Excellence Award

							

ประเภทรางวัล
รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย เเละสภาพเเวดล้อมการท�ำงาน

2			

1
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การอบรมทดสอบความปลอดภัยยานยนต์
เครือเจริญโภคภัณฑ์

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ปี 2557-2559
GRI

ข้อมูล

ผลการดำ�เนินงาน
การด�ำเนินงานในประเทศไทย			
				
จ�ำนวนรถทั้งหมด (คัน)					
						
อบรมขับขี่อย่างปลอดภัย						
(ผู้ใช้รถใหม่) (คน)		
ต่อใบขับขี่เครือฯ (คน)						
						
อบรมเสริมทัศนคติเเละพฤติ
กรรมขับขี่ (คน)				
				
		
อบรมคู่ค้าเเละผู้รับเหมา					
(คน)					
การด�ำเนินงานในต่างประเทศ (เวียดนามเเละกัมพูชา)
จ�ำนวนรถทั้งหมด (คัน)					
						
อบรมขับขี่อย่างปลอดภัย			
(ผู้ใช้รถใหม่) (คน)			 		
ต่อใบขับขี่เครือฯ (คน) 						

นอกจากนั้น เครือฯ โดยกลุ่มธุรกิจการตลาดเเละการจัดจ�ำหน่ายยังได้
ส่ ง เสริ ม มาตรการเพื่ อ ลดการกี ด ขวางการจราจรในการส่ ง สิ น ค้ า
จากศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า ไปยั ง ร้ า นสะดวกซื้ อ โดยการรั บ ส่ ง สิ น ค้ า
จากศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า ไปยั ง ร้ า นสะดวกซื้ อ ในช่ ว งเวลากลางคื น
เพื่อช่วยลดปัญหาเรื่องการจราจรในย่านชุมชน โดยปัจจุบันสามารถ
ด�ำเนิ น การได้ ป ระมาณร้ อ ยละ 50 ของการส่ ง สิ น ค้ า ทั้ ง หมดเเละ
ปรับเพิ่มวิธีการจัดส่งสินค้าเเบบ No-Count ซึ่งเป็นการส่งสินค้า
ที่รวดเร็ว โดยลดขั้นตอนการตรวจนับสินค้าที่จุดส่ง ท�ำให้ระยะเวลา
ในการจอดส่งสินค้าที่ร้านสะดวกซื้อรวดเร็วขึ้น
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8,239		
1,350		
2,200		
570		
950		
253		
385		
25		

2558		

8,537		
1,670		
2,150		
600		
810		
380		
280		
85		

2559

8,690
1,510
2,150
460
930
450
460
150

2559

ผู้รับเหมา
อิสระ

พนักงาน คนงาน
และผูร้ บั เหมาทีอ่ ยู่
ในการกำ�กับดูแล
ของบริษัท

ผู้รับเหมา
อิสระ

พนักงาน คนงาน
และผูร้ บั เหมาทีอ่ ยู่
ในการกำ�กับดูแล
ของบริษัท

ผู้รับเหมา
อิสระ

อัตราการบาดเจ็บทุกประเภท
(ราย/200,000 ชั่วโมงการทำ�งาน)

1.40

1.20

1.34

0.68

2.38

0.88

อัตราบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
(ราย/200,000 ชั่วโมงการทำ�งาน)

0.22

0.28

0.16

0.16

0.18

0.26

อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บ
(จำ�นวนวันสูญเสีย/200,000 ชั่วโมงการทำ�งาน)

1.59

2.21

1.13

0.95

1.40

1.44

หมายเหตุ • ข้อมูลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำ�หรับผู้รับเหมาอิสระ ไม่รวมกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร

ข้อมูลบุคลากรระหว่างปี 2557-2559
GRI
G4-LA1

2557		

2558

พนักงาน คนงาน
และผูร้ บั เหมาทีอ่ ยู่
ในการกำ�กับดูแล
ของบริษัท

G4-LA6

จากการทีเ่ ครือเจริญโภคภัณฑ์มกี ารใช้รถยนต์ ในการขนส่งสินค้าจำ�นวนมาก เเละมีจ�ำ นวนพนักงานทีผ่ ลัดเปลีย่ นหมุนเวียนเข้ามาทำ�งาน
อย่างต่อเนื่อง เครือฯ จึงได้จัดให้้มีการบริหารความปลอดภัยยานยนต์ โดยได้พัฒนาหลักสูตรการขับขี่เชิงป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ
(Defensive Driving) มาตัง้ เเต่ปี 2535 เเละมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายผูข้ บั ขี่ ตลอดจนการกำ�หนดมาตรการความปลอดภัยยานยนต์
การไต่สวน การวิเคราะห์ เเละการรายงานอุบัติเหตุ โดยได้มีการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เเละได้ขยายไปสู่หน่วยงานใน
ต่างประเทศ

2557

ข้อมูล

หน่วย

จำ�นวนเเรงงานทั้งหมด				

คน

จำ�แนกตามประเภทสัญญาจ้าง
พนักงาน					

คน

คนงาน					

คน

ผู้รับเหมาที่อยู่ในกำ�กับดูแลของบริษัท 		
ผู้รับเหมา					

คน
คน

ประเภทพิเศษ
ผู้พิการ					
การจ้างงาน
จำ�นวนพนักงานใหม่ (พนักงาน)			

คน
คน

อัตราการจ้างงานใหม่ (พนักงาน)			

ร้อยละ

จำ�นวนคนงานใหม่ (คนงาน)			

คน

อัตราการจ้างงานใหม่ (คนงาน)			

ร้อยละ

การลาออก
จำ�นวนการลาออก (พนักงาน)			

คน

อัตราการลาออก (พนักงาน)			

ร้อยละ

จำ�นวนการลาออก (คนงาน)			

คน

อัตราการลาออก (คนงาน)			

ร้อยละ

2557
ชาย

2558

หญิิง
157,085

66,857

ชาย

หญิิง

167,267

90,228

111,881
48,659
63,222
43,936
17,248
26,688
492
291
201
172
89
83

ชาย

94,825

120,474
50,974 69,500
44,897
20,033 24,864
797
603
194
435
214
221

129,145
53,732
75,413
48,749
21,668
27,081
1,174
746
428
423
208
215

72,442

664
34

หญิิง

180,254
77,032 103,222

604
570

2559

618

763
46

678

85

60,322
39,651
53.63
41.99
62.68
26,682
12,587 14,095
60.73
72.98
52.81

67,787
22,833 44,954
55.96
44.26
64.64
11,386
5,705
5,681
25.36
28.48
22.85

71,847
23,655 48,192
55.31
43.48
63.83
17,069
8,264
8,805
35.01
38.14
32.51

39,601
25,400
35.20
28.85
40.15
12,912
5,889
7,023
29.39
34.14
26.32

44,696
15,970 28,726
36.90
30.95
41.30
13,428
5,869
7,559
29.91
29.30
30.40

41,174
14,564 26,610
31.69
26.77 35.25
12,899
5,826
7,073
26.46
26.89
26.12

20,671

14,201
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LEADERSHIP & HUMAN
CAPITAL DEVELOPMENT
การพัฒนาผูน้ �ำ และทรัพยากรบุคคล

สถานการณ์ โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดยั้งในปัจจุบัน
กระตุ้นให้การแข่งขันในตลาดโลกทวีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น
ส่งผลให้ธรุ กิจจำ�เป็นต้องปรับตัวให้ทนั ทรัพยากรบุคคลซึง่ เป็น
ผู้ขับเคลื่อนองค์กรและเป็นหัวใจสำ�คัญของการดำ�เนินธุรกิจ
จึงต้องพัฒนาความสามารถให้เท่าทันการเปลีย่ นแปลง องค์กร
จำ�เป็นจะต้องมีผู้นำ�ที่มีวิสัยทัศน์และสามารถบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางธุรกิจ นับเป็นความท้าทายขององค์กรในการพัฒนา
ผูน้ �ำ และส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน ทีต่ า่ งมีความสามารถ
เฉพาะตัวและเป้าหมายในอาชีพของตน
เครือเจริญโภคภัณฑ์ เชื่อว่าการเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน
ให้ มี ทั ก ษะที่ ดี แ ละการมี ร ะบบงานบุ ค คลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จะช่วยสนับสนุนให้องค์กรเติบโตได้อย่างมัน่ คง ในปัจจุบนั ธุรกิจ
ของเราได้ขยายไปในหลายประเทศ และเพื่อสร้างเครือข่าย
ระดับโลกที่เข้มแข็งบนมาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลเดียวกัน เครือฯ จึงให้ความสำ�คัญกับการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรทีเ่ หมาะสม รวมถึงมุง่ สร้างผูน้ �ำ ในอนาคตทีเ่ ป็นทัง้ คนดี
และคนเก่งตามปรัชญาสามประโยชน์ของเครือฯ

สถาบันผู้นำ�เครือเจริญโภคภัณฑ์จะเป็นที่สร้างโอกาส ผนึกกำ�ลังให้
คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ก้าวขึ้นมา และให้กลุ่มธุรกิจสร้างซีอีโอและผู้นำ�ในอนาคต
เพราะธุรกิจต้องสร้างคนมาทดแทน โดยให้ผบู้ ริหารในองค์กร
ทีม่ ปี ระสบการณ์มาช่วยในเรื่องการสร้างคน นี่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่
สำ�หรับเครือฯ เพราะคนเป็นทรัพย์สมบัติที่ประเมินค่าไม่ได้ ถือเป็นวิญญาณ
ของบริษัท ทำ�ให้บริษัทมีชีวิตชีวา เเละตัวขับเคลื่อน คือ คน นั่นเอง
นายธนินท์ เจียรวนนท์

ประธานอาวุโส
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด

68

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2559

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2559

69

ปรัชญาการพัฒนาผู้นำ�และทรัพยากรบุคคลของเครือเจริญโภคภัณฑ์
การสร้างคนเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ และเครือฯ
ให้ความสำ�คัญกับการสร้างคน สร้างผู้นำ�
มาอย่างยาวนาน และเรามีสถาบันผู้นำ�ที่เป็น
ศูนย์กลางเรียนรู้ ทำ�ถูกก็เอามาทำ�คู่มือ
ทำ�ผิดก็เอามาทำ�คู่มือ...

เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นเตรียมความพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปสู่การแข่งขันในเวทีโลกอย่างยั่งยืน ด้วยค่านิยมองค์กรที่
ตั้งมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมมาตลอด ทำ�ให้เราเชื่อมั่นว่าผู้นำ�องค์กรและบุคลากรต่างเต็มเปี่ยมไปด้วยวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล มีความใฝ่รู้
กล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อผลลัพธ์ และความสำ�เร็จที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าต่อตนเอง ต่อองค์กร และต่อประเทศชาติโดยรวม

ความมุ่งมั่นและการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
หนึ่ง ในหลั ก การพั ฒ นาผู้นำ� ของเครื อ ฯ คื อ
ผู้บริหารสูงสุดของเครือฯ และกลุ่มธุรกิจเป็น
ตัวอย่างของการแสดงความมุง่ มัน่ ในการพัฒนา
ผูน้ �ำ ด้วยตนเอง เพื่อสร้างวัฒนธรรม “ผูน้ �ำ สร้าง
ผูน้ �ำ ” ผ่านการเป็นผูส้ อน ถ่ายทอดประสบการณ์
ให้คำ�แนะนำ� และใช้เวลาร่วมกับผู้เข้าอบรมใน
หลักสูตรพัฒนาผูน้ �ำ

เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

การหล่อหลอมและปลูกฝังวัฒนธรรม
ผ่านสถาบันผู้นำ� เครือเจริญโภคภัณฑ์
เครือฯ ได้เริม่ พัฒนาสถาบันผูน้ �ำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ขน้ึ ในปี
2553 (ปัจจุบนั ได้เริม่ เปิดการใช้งานอย่างไม่เป็นทางการ) โดย
มีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างคน สร้างวัฒนธรรม และ
ขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่อนาคต โดยมีสถาบันผู้นำ� เครือฯ เป็น
ศูนย์กลางในการหล่อหลอมบุคลากรข้ามสายงาน ข้ามกลุม่
ธุรกิจ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ สร้างความผูกพันเป็น
เครือข่ายเดียวกัน

กระบวนการพัฒนาผูน้ �ำ ทีม่ สี ถาบันผูน้ �ำ เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นศูนย์กลาง

เครือฯ ได้มกี ารปรับปรุงพัฒนากระบวนการพัฒนาผูน้ �ำ ให้เทียบเคียงกับระดับสากลอย่าง
ต่อเนื่อง และในปี 2552 ได้พฒ
ั นาหลักสูตรการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริง (Action Learning)
โดยมี ดร.โนแอล เอ็ม ทิชชี่ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาผู้นำ�ซึ่งเคยร่วมงานกับบริษัท GE
(General Electric) ในสมัยทีแ่ จ็ค เวลช์ เป็นผูบ้ ริหารสูงสุดในการขับเคลื่อนการเปลีย่ นแปลง
ด้วยรูปแบบของ Action Learning มาเป็นทีป่ รึกษาร่วมกับทีมงานจากบริษทั ALA (Action
Learning Associates)

สนับสนุนกลยุทธ์ธุรกิจ และ
ติดตามวัดผลสำ�เร็จ
หลักสูตรพัฒนาผูน้ �ำ ในระดับต่าง ๆ จะเปิดโอกาส
ให้ผเู้ ข้าอบรมข้ามกลุม่ ธุรกิจได้มาร่วมทำ�โครงการ
ทีใ่ ห้ลงมือปฏิบตั จิ ริง ทำ�ให้เกิดการผนึกกำ�ลังและ
สามารถสนับสนุนกลยุทธ์ธุรกิจไปพร้อม ๆ กัน
โดยปัจจุบัน มีโครงการที่เกิดขึ้นจากหลักสูตร
ทัง้ หมดมากกว่า 120 โครงการ และมีการติดตาม
วัดผลสำ�เร็จของโครงการและผูท้ ผ่ี า่ นการอบรม
อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ เครือฯ ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการทีป่ รึกษาทางวิชาการ (Academic Advisory Board) โดยเชิญคณาจารย์ผทู้ รงคุณวุฒทิ ม่ี ี
ชื่อเสียงและความรูค้ วามสามารถจากมหาวิทยาลัยชัน้ นำ�ระดับโลก อาทิ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มาเป็นกรรมการทีช่ ว่ ยให้ค�ำ แนะนำ�
ในการพัฒนาหลักสูตรและการดำ�เนินงานของสถาบันผูน้ �ำ เครือฯ อย่างต่อเนื่อง
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การประชุม
Chairman Vision

การสัมมนา
ผนึกกำ�ลังเครือฯ

การประชุมรายงาน
ผลการดำ�เนินงาน
ตาม Chairman Vision

การจัดอบรม
พัฒนาผู้นำ�

ถ่ายทอดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ เเละ
ความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ประจ�ำปี

กลุ่มธุรกิจสรุปภาพรวม
การน�ำวิสัยทัศน์ไปปฏิบัติผ่าน
การท�ำโครงการที่โดดเด่น

กลุ่มธุรกิจสรุปภาพรวม
การนำ�วิสัยทัศน์ไปปฏิบัติผ่าน
การทำ�โครงการ พร้อมนำ�เสนอ
โครงการที่โดดเด่น

จัดฝึกอบรมตามหลักสูตรพัฒนา
ผู้น�ำ เพื่อสร้างผู้น�ำในทุกระดับ
ให้กับทุกกลุ่มธุรกิจ
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หลักการพัฒนาผูน้ �ำ เครือเจริญโภคภัณฑ์
หลักการพัฒนาผู้น�ำ เครือเจริญโภคภัณฑ์
• ลงมือปฏิบัติจริง
• ข้ามสายงาน เเละข้ามสายธุรกิจ
• เป็นโครงการแก้ปัญหาทางธุรกิจจริง ต้องตัดสินใจ
เเละเกิดผลกระทบจริง
• มุ่งพัฒนาผู้น�ำในทุกระดับ

• ผู้น�ำสร้างผู้น�ำ
• วัฒนธรรมในการสอนในองค์กร
• ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมเเละรับผิดชอบ
• มีผู้สอนภายในที่เป็นผู้บริหารในเครือฯ ให้ค�ำปรึกษา

ผลลัพธ์ต่อพนักงาน

ผลลัพธ์ต่อองค์กร

ความคิด
เเละทักษะ
ของผูน้ �ำ

พัฒนาผูน้ �ำ
ในทุกระดับ

เครือข่าย
ทางธุรกิจ
เเละความสัมพันธ์

เเลกเปลี่ยน
องค์ความรู้
ข้ามองค์กร
เเละธุรกิจ

การสร้างทีม
เเละทักษะ
ด้านคน

ผู้น�ำ
สร้างผู้น�ำ

ปรับปรุง
การด�ำเนินงาน
ทัง้ องค์กร

ความเข้าใจ
ในธุรกิจ
ของเครือฯ

วิสัยทัศน์ของสถาบันผู้นำ� เครือเจริญโภคภัณฑ์ คือ
“สร้างผู้นำ� ผนึกกำ�ลัง ขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้า”

โครงการที่เป็นกลยุทธ์ระดับเครือฯ โดยการเชิญคนข้ามสายงาน
เเละธุรกิจในการผนึกกำ�ลังทำ�โครงการ

Strategic Leader Program

ALP SLP

Transformational Leader Program

Business Leader Program

โครงการที่เป็นกลยุทธ์ระดับกลุ่มธุรกิจ โดยการเชิญ
คนข้ามสายงานในการผนึกกำ�ลังทำ�โครงงานร่วมกัน
CEO-3-4

โครงการที่เป็นกลยุทธ์ระดับบริษัท
โดยเป็นโครงการที่ทำ�เฉพาะงานของตนเอง

BLP

TLP

โครงการที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนเเปลงงานของตนเองเเละ
คำ�นึงถึงการเปลี่ยนเเปลงข้ามสายงานภายในหน่วยธุรกิจ

Function Program (FP)

โครงการที่เป็นกลยุทธ์ระดับสายงานสนับสนุน
ที่เป็นการปรับกระบวนการทำ�งานสายอาชีพ ทั้งพื้นฐาน
และการยกระดับสู่สากล รวมถึงการทำ�งานข้ามสายงาน
CEO-5-6
เข้าใหม่ 1-2 ปี

New Leader Program (NLP)

โครงการปรับปรุงการทำ�งานของผู้บริหารระดับต้น โดยให้ทีมงานมีส่วนร่วม
และมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพงาน

โครงการที่เกี่ยวกับการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำ�งานของตนเอง
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New Hire Program (NHP)
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CEO-1-3

Action Learning Program

CEO-3-5

CEO-1-2

หลักสูตรเเละลักษณะโครงการที่ ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง (Acting Learning)

สถานที่

การด�ำเนินการ

สถาบันผู้นำ�เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดดำ�เนินการในปี 2559 ตั้งอยู่
บนพืน้ ที่ 145 ไร่ ถนนธนะรัชต์ ต.หนองน้�ำ แดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ประกอบด้วยอาคารศูนย์อบรมและทีพ่ กั อาคารออกกำ�ลังกาย และ
อาคารประกอบอื่น ๆ รวมพื้นที่ใช้ประโยชน์ประมาณ 90,000 ตร.ม.
โดยมีองค์ประกอบหลัก ได้แก่

สถาบันผูน้ �ำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นศูนย์กลางของการผนึกกำ�ลัง
อบรมพัฒนาหล่อหลอมความเป็นผู้นำ� เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของ
เครือฯ ในอนาคตผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ

• ห้องอบรมขนาด 50 ทีน่ ง่ั 8 ห้อง
• ห้องประชุมใหญ่ขนาด 505 ทีน่ ง่ั 1 ห้อง
• ห้องประชุมอเนกประสงค์ขนาด 500 ทีน่ ง่ั และ 200 ทีน่ ง่ั รวม 2 ห้อง
• อาคารออกกำ�ลังกายพร้อมสนามบาสเกตบอลขนาด 2,902 ตร.ม.
• ห้องพักผูเ้ ข้าอบรม 244 ห้อง
ทัง้ นี้ อาคารศูนย์อบรมได้ถกู ออกแบบตามเทคโนโลยีอาคารเขียวเพื่อ
อนุรกั ษ์พลังงานและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมสอดคล้องกับมาตรฐาน
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ในระดับ
Gold

• จัดประชุม Chairman Vision เพื่อให้วิสัยทัศน์ กลยุทธ์
และความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ประจำ�ปี
• จัดประชุมสัมมนาวิสัยทัศน์เครือฯ เพื่อให้แต่ละกลุ่มธุรกิจ
ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสริมสร้างการผนึกกำ�ลัง
ข้ามกลุ่มธุรกิจ
• จัดประชุมแผนยุทธศาสตร์เครือฯ
• จัดการอบรมพัฒนาให้แก่พนักงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศได้ปีละกว่า 20,000 คน

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2559
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แนวทางการบริหารจัดการ

พัฒนาพนักงานเพื่อธุรกิจยั่งยืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ มุง่ มัน่ ส่งเสริมการพัฒนาผูน้ �ำ และทรัพยากรบุคคล
อย่างต่อเนื่อง ด้วยปณิธานทีจ่ ะสร้าง “คนดี คนเก่ง และมีความเป็นผูน้ �ำ ”
ทัง้ ในระดับผูบ้ ริหารและพนักงาน เพื่อให้มคี วามรูแ้ ละทักษะในการบริหาร
จัดการธุรกิจตามมาตรฐานสากล และพร้อมรับมือกับความท้าทายที่
เกิดขึน้ นอกจากนี้ เพื่อให้ระบบทรัพยากรบุคคลภายในเครือเป็นอันหนึง่
อันเดียวกัน เราจึงได้จดั ทำ�โครงการจัดระบบงานบุคคลเครือเจริญโภคภัณฑ์
(Global HR Transformation Project) โดยการจัดทำ�นโยบายหลักด้าน
บริหารบุคคลของเครือฯ ให้เป็นมาตรฐานระดับโลกเเละส่งเสริมให้
พนักงานและผู้นำ�องค์กรเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำ� ซึ่งจัดขึ้นที่
สถาบันผู้นำ�เครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมถึงการอบรมพนักงานและผู้นำ�
องค์กรร่วมกับพันธมิตรธุรกิจของเครือฯ ภายใต้การกำ�กับดูแลของ
คณะกรรมการกำ�กับดูแลงานทรัพยากรบุคคล (People Committee)

ค่าเฉลี่ยเวลาการฝึกอบรมพนักงาน G4-LA9
(ชั่วโมงต่อคนต่อปี)
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หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยเวลาฝึกอบรมของพนักงานไม่นับรวมคนงาน

คนดีคนเก่งที่มีศักยภาพสูง
(CPG HiPo Talent Management Pilot Project)
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้เริ่มกระบวนการคัดเลือกคนดี คนเก่ง
ทีม่ ศี กั ยภาพภายใต้มาตรฐานเดียวกัน เพื่อสร้างเเละพัฒนาผูน้ �ำ
ในอนาคตของเครือฯ ให้รบั มือกับความท้าทายทางธุรกิจ ตลอดจน
สร้ า งโอกาสความก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ ของพนั ก งาน ผู้ ที่
จะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการนำ�พาองค์กรสู่เป้าหมายและ
ความสำ�เร็จในอนาคต

โครงสร้างคณะกรรมการการกำ�กับดูแลงานทรัพยากรบุคคล
1 คณะกรรมการนโยบายบุคคลเครือฯ
(CPG People Policy Committee : PPC)

ระดับเครือฯ
2 คณะกรรมการบริหารบุคคลเครือฯ
(CPG People Management Committee : PMC)

3 คณะกรรมการนโยบายบุคคลระดับหน่วยธุรกิจ/ประเทศ/บริษัท
1
(BU/Country/Corporate People Policy Committee : PPC)

ระดับ
หน่วยธุรกิจ

การขยายธุรกิจไปทั่วโลกของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทำ�ให้เกิดการพัฒนาและปรับตัวในด้านงานบุคคลของเครือฯ และ
กลุม่ ธุรกิจต่างๆ ทีจ่ ะต้องตัง้ อยูบ่ นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพและความคล่องตัว เริม่ ตัง้ แต่การวางแผน
และบริหารการดำ�เนินงาน กำ�หนดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ไปจนถึงแผนปฏิบตั กิ าร ทัง้ นี้ เครือฯ ได้ขบั เคลื่อน
โครงการดังกล่าวมาผ่านนโยบาย “การบริหารคนดีคนเก่ง” (Talent Management) และการทดแทนตำ�แหน่งงานสำ�คัญ
(Succession Management)

4 คณะกรรมการบริหารบุคคลระดับหน่วยธุรกิจ/ประเทศ/บริษัท
(BU/Country/Corporate People Management Committee : PMC)

โดยเกณฑ์ท่ใี ช้คดั เลือกคนดี คนเก่ง ทีม่ ศี กั ยภาพสูง แบ่งออกเป็น
4 เกณฑ์ ได้แก่ ภาวะผูน้ �ำ (Leadership) ผลการปฏิบตั งิ านทีผ่ า่ นมา
(Outperform) ค่ า นิ ย มเครื อ ฯ (Values) และความมุ่ ง มั่ น
(Energetic) หรือ LOVE ผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการอบรม
ในหลักสูตรพัฒนาผูน้ �ำ ของเครือฯ และของหน่วยธุรกิจเพื่อเข้าสู่
HiPo Talent Pool ที่มีการประเมินและทบทวนอย่างต่อเนื่อง

เกณฑ์การคัดเลือกคนดีคนเก่ง
ที่มีศักยภาพของเครือฯ

L eadership

O utperform

การนำ�บุคลากรและ
องค์กรไปสู่ทิศทาง
ที่ถูกต้อง

การมีผลการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับสูงกว่า
มาตรฐาน
Together
with

LOVE
E nergetic

V alues

กระตือรือร้นต่อความ
มุ่งมั่นในการพัฒนา
ตนเองและผู้อื่น

การประพฤติตน
โดยยึดหลักค่านิยม
ของเครือฯ

การจัดทำ�แผนการสืบทอดตำ�แหน่ง
เพื่อประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการรองรับการขยายตัว
ทางธุรกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์จงึ ได้มกี ารจัดทำ�แผนการสืบทอด
ตำ�แหน่งงานสำ�คัญ (Succesion Plan) โดยพิจารณาสืบทอด
จากความสามารถในการรับมือกับความท้าทายทางธุรกิจ และ
ศักยภาพในการบริหารงานเเละบริหารคน ทั้งนี้ ได้เริ่มทำ�แผน

สืบทอดตำ�เเหน่งจากตำ�แหน่งงานสำ�คัญซึง่ รายงานโดยตรงต่อ
หัวหน้าของสายธุรกิจ (BU Head) และผู้บริหารสูงสุดในแต่ละ
ประเทศ (Country President) ซึง่ เครือฯ มีเป้าหมายให้กลุม่ ธุรกิจ
ระบุผู้สืบทอดตำ�แหน่งงานสำ�คัญให้ได้ทุกกลุ่มภายในปี 2560

กระบวนการจัดทำ�แผนการสืบทอดตำ�แหน่ง
ระดับ
ปฏิบัติการ
ในหน่วย
ธุรกิจ
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5 คณะกรรมการพิจารณา

พนักงานที่มีศักยภาพเเละ
ผู้สืบทอดต�ำเเหน่งระดับ
หน่วยธุรกิจ/ประเทศ/บริษัท
(BU/Country/Corporate
Talent & Succession
Committee : TSC)
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6 คณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบเเทนเเละสวัสดิการระดับ
หน่วยธุรกิจ/ประเทศ/บริษัท
(BU/Country/Corporate

Compensation & Benefits
Committee : CBC)

ข้อร้องทุกข์ระดับหน่วยธุรกิจ/
ประเทศ/บริษทั
(BU/Country/Corporate
Grievance Committee : GC)

4

2

7 คณะกรรมการวินิจฉัย

ระบุตำ�เเหน่งสำ�คัญ
ที่ต้องจัดทำ�เเผนการ
สืบทอดตำ�เเหน่ง

1

ระบุคุณสมบัติที่จำ�เป็น
สำ�หรับตำ�เเหน่งงาน
เเละผู้ที่มีศักยภาพ

ระบุผู้สืบทอด
ตำ�เเหน่งงาน
สำ�คัญ

พัฒนาศักยภาพ
ผู้สืบทอดตำ�เเหน่ง
งานสำ�คัญ

3
รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2559

75

STAKEHOLDER
ENGAGEMENT

การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทำ�ให้การดำ�เนินธุรกิจใน
ปัจจุบันมีความซับซ้อนขึ้น ประกอบกับความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้เสียที่ต้องการเห็นการเติบโตทางธุรกิจ ที่ ได้รับผล
ตอบเเทนทางเศรษฐกิจโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในด้าน
สังคมและสิง่ แวดล้อม เป็นความคาดหวังให้องค์กรธุรกิจแสดง
ความรับผิดชอบในส่วนผลกระทบจากการดำ�เนินธุรกิจโดยตรง
และมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่สงบสุข แก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้ง และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ต้องได้รับการดูแลตามหลัก
การพัฒนาที่ย่งั ยืน ดังนั้น การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วน
ได้เสียอย่างครอบคลุมจึงเป็นภารกิจที่เครือเจริญโภคภัณฑ์
ให้ความสำ�คัญ โดยผนวกความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากลยุทธ์ขององค์กร

การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสียคือ หัวใจสำ�คัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ
ไปสูค่ วามยัง่ ยืน เพราะธุรกิจไม่อาจดำ�รงอยูไ่ ด้ หากขาดความรูค้ วามเข้าใจต่อ
ความเป็นไปภายนอกองค์กร การทำ�ความเข้าใจต้องเริม่ จากการมีสว่ นร่วมและสร้าง
ความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ซีพี ออลล์ ได้ให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินธุรกิจบนพื้นฐานของการรับฟังและ
มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันเป็นก้าวแรก
ที่จะนำ�ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
นายธานินทร์ บูรณมานิต

กรรมการผู้จัดการ
เเละประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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แนวทางการบริหารจัดการ
G4-25

กระบวนการสร้างความผูกพัน
กับผู้มีส่วนได้เสีย

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้กำ�หนดแนวทางการบริหารจัดการด้านความผูกพันกับผู้มีส่วน
ได้เสีย เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ทันการณ์ และเป็นการสร้าง
ความเชื่อมัน่ และความไว้วางใจจากทุกฝ่าย โดยกำ�หนดให้ทกุ กลุม่ ธุรกิจ พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมในเรื่องการระบุผมู้ ี
ส่วนได้เสีย ความต้องการหรือความคาดหวัง พัฒนาช่องทางการมีสว่ นร่วม ช่องทางการรับ
ข้อร้องเรียน และกระบวนการตรวจสอบข้อร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจะต้องทำ�ให้
พนักงานในองค์กรตระหนัก เข้าใจ และปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ

พนักงาน

ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียของเครือฯ ประกอบด้วย 10 กลุ่มสำ�คัญ ได้แก่ พนักงาน ลูกค้าและ
ผูบ้ ริโภค คูค่ า้ ธุรกิจ ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุน ชุมชนและสังคม ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน
สื่อมวลชน คู่แข่งการค้า และเจ้าหนี้

เจ้าหนี้

การสร้างความ
สัมพันธ์กับ
ผู้มีส่วนได้เสีย

การสร้างกระบวนการ
รองรับความต้องการ

ลูกค้าและ
ผู้บริโภค

คู่แข่ง
การค้า

คู่ค้าธุรกิจ

การกำ�หนดกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสีย
และความ
ต้องการ

การทบทวน
และการจัดทำ�
รายงาน

สื่อมวลชน

ผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุน

การสร้างความตระหนัก
ของคนในองค์กรต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย

การตอบสนอง
ต่อผู้มีส่วน
ได้เสีย
องค์กรพัฒนา
เอกชน

ชุมชนและ
สังคม
ภาครัฐ

ในกระบวนการจัดทำ�รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559 ของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ เราสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียใน
ระดับเครือฯ ผ่านกลไกต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบประเด็นด้านการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืนขององค์กร และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความ
คาดหวัง ของกลุม่ ต่าง ๆ ทำ�ให้เราเข้าใจประเด็นสำ�คัญร่วมทีผ่ มู้ สี ว่ น
ได้เสียมีความคิดเห็นตรงกัน และได้นำ�มาวางแผนเพื่อตอบสนอง
ประเด็นดังกล่าว ตลอดจนผลักดันให้เกิดการปรับปรุงการดำ�เนินงาน
อย่างต่อเนื่อง
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และเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีม่ คี วามสนใจ
และความคาดหวังที่แตกต่างกัน เครือฯ จึงสร้างช่องทางการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านกลไกการสื่อสารที่เอื้อต่อการสาน
สัมพันธ์ แลกเปลี่ยนทัศนะ ซึ่งความถี่ในการสื่อสารของแต่ละกลุ่ม
จะแปรผันไปตามแผนงานและความต้องการ ดังแสดงในตาราง
ต่อไปนี้

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2559

79

การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย
G4-24, G4-26, G4-27

ผู้มีส่วนได้เสีย*

80

รูปแบบหรือช่องทาง
ในการสร้างการมีส่วนร่วม

ตัวอย่างของประเด็น

ตัวอย่างการตอบสนองของบริษัท

พนักงาน

• Intranet และวารสารภายใน
• ส�ำรวจความคิดเห็นพนักงาน
• ผู้บริหารพบพนักงาน และการพูดคุย
รับฟังความคิดเห็น
• การประชุมน�ำเสนอผลงาน/นวัตกรรม
• กิจกรรมจิตอาสา
• ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

• การสร้างความผูกพันของพนักงาน
• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
• การท�ำงานอย่างมืออาชีพ
• ความก้าวหน้าและความมั่นคง
• การสร้างนวัตกรรมในองค์กร

• ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน
• พัฒนาศักยภาพและรักษาพนักงานที่เป็นคนเก่งและคนดีอย่างต่อเนื่อง
• พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลด้วยนโยบายด้านมาตรฐานแรงงาน
• ก�ำหนดให้สถานประกอบการด�ำเนินงานตามมาตรฐานแรงงานไทยในโรงงาน
พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม
• การด�ำเนินงานตามแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี
• การสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมอย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

ลูกค้าและผู้บริโภค

• ส�ำรวจความคิดเห็นลูกค้า
• ออกเยี่ยมลูกค้า
• จัดท�ำเว็บไซต์และวารสารเพื่อผู้บริโภค
• พบปะและประชุม
• ศูนย์รับข้อร้องเรียนลูกค้า
• ศูนย์ผู้บริโภค

• คุณภาพและความปลอดภัย
• ฉลากผลิตภัณฑ์ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์
และบริการที่ครบถ้วน
• การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค
• มาตรการในการรักษาความลับ

• พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาตรฐานและปรับปรุงอย่างสม�่ำเสมอตามความ
ต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค
• จัดท�ำระบบประกันคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบต้นทางจนถึงจุดขาย
• กระจายผลิตภัณฑ์ไปยังช่องทางการจัดจ�ำหน่ายทัว่ ประเทศ เพือ่ ให้บริการได้อย่างทัว่ ถึง
• ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และตรงเวลา
• สื่อสารให้ลูกค้าและผู้บริโภคเข้าใจเกี่ยวกับหลักโภชนาการ การใช้ผลิตภัณฑ์และ
บริการผ่านฉลากผลิตภัณฑ์
• ควบคุมและรักษาความลับของลูกค้าเสมือนเป็นความลับของบริษัท

คู่ค้าธุรกิจ

• ประชุมร่วมกับคู่ค้าธุรกิจ
• เยี่ยมเยียนคู่ค้า พร้อมรับฟังความคิดเห็น
หรือข้อร้องเรียน
• ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม
• ตรวจประเมิน ให้ค�ำปรึกษา และบริการ
วิชาการ
• โครงการสร้างเสริมศักยภาพ

• สิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน
• การขาดแคลนวัตถุดิบ
• ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมในห่วงโซ่
อุปทาน
• การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี

• ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคและยุติธรรม โดยยึดมั่นตามข้อตกลงและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
• สื่อสารให้คู่ค้าเข้าใจถึงระเบียบและกระบวนการในการคัดเลือกและประเมินผลการ
ด�ำเนินงาน
• พัฒนาข้อก�ำหนดการตรวจประเมินคู่ค้าตามนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและ
แนวปฏิบัติส�ำหรับคู่ค้าธุรกิจของบริษัท
• ส่งเสริมให้คู่ธุรกิจตระหนักในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และ
บริการ

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

• ประชุมรายไตรมาส
• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
• เยี่ยมชมกิจการ
• ส�ำนักเลขานุการบริษัท
• ส�ำนักลงทุนสัมพันธ์
• สื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น
เว็บไซต์

• การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ถูกต้อง
และทันกาล
• ผลการด�ำเนินงานและการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง
• การด�ำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม

• ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หลักธรรมาภิบาล วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท รวมถึง
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• รับฟังความคิดเห็นสะท้อนกลับจากผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เพื่อน�ำมากลั่นกรอง
พิจารณาก�ำหนดกลยุทธ์และแนวทางการด�ำเนินงานของบริษัท

ชุมชนและสังคม

• เวทีรับฟังความคิดเห็น
• สานเสวนาและเข้าพื้นที่เยี่ยมเยียนอย่าง
สม�่ำเสมอ
• เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียน
• จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต

• การพัฒนาชุมชนและการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดี
• การแบ่งปันองค์ความรู้และการสร้าง
อาชีพ
• การเข้าถึงอาหารของชุมชน การส่งเสริม
และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

• ส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตให้กับผู้คนในสังคมผ่านโครงการที่ให้ผลลัพธ์ทางสังคม
• ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย
• จัดท�ำแผนมวลชนสัมพันธ์ประจ�ำปี โดยเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างเครือฯ พนักงาน
และชุมชน
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รูปแบบหรือช่องทาง
ในการสร้างการมีส่วนร่วม

ตัวอย่างของประเด็น

ตัวอย่างการตอบสนองของบริษัท

ภาครัฐ

• ร่วมมือและสนับสนุนการริเริ่มและพัฒนา
โครงการและกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์
• การร่วมสนับสนุนนโยบายสาธารณะ
• ประชุม พบปะพูดคุย
• รับการตรวจเยี่ยมกิจการ

• การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
• การเป็นตัวอย่างแก่ภาคธุรกิจในการ
แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
• การใช้ศักยภาพของเครือฯ ในการสร้าง
คุณค่าร่วมกับสังคม

• ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
• สนับสนุนการตรวจประเมินเบื้องต้นของภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการ
พัฒนาความยั่งยืน
• ติดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและน�ำมาบังคับใช้ในการด�ำเนินงาน ตลอดจนสนับสนุนให้
ความร่วมมืออันเป็นประโยชน์ต่อประเทศ

องค์กรพัฒนาเอกชน

• รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านสื่อ
ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ รวมถึงการประชุมเพื่อ
ด�ำเนินงานร่วมกัน
• สนับสนุนการท�ำงานเป็นเครือข่าย

• สิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน
• การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ
• การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

• รับฟังข้อชี้แนะจากองค์กรพัฒนาเอกชนและน�ำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการก�ำหนด
แนวทางการด�ำเนินงานเพื่อความยั่งยืน
• การประสานงานในพื้นที่เพื่อด�ำเนินการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องร่วมกัน

สื่อมวลชน

• ด�ำเนินกิจกรรมการสื่อสารกับสื่อมวลชน
ผ่านเครื่องมือสื่อสารในทุกรูปแบบ
• น�ำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการของบริษัท
• สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
สื่อมวลชน
• การให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารกับสื่อมวลชน

• การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง
ตรงประเด็น และทันต่อเหตุการณ์

• ให้ความส�ำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทีถ่ กู ต้อง เป็นประโยชน์บนพืน้ ฐานข้อเท็จจริง
และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างเป็นทางการ
• ปฏิบัติต่อสื่อมวลชนด้วยความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่อง

คู่แข่งทางการค้า

• การประชุมร่วมกับองค์กรกลาง อาทิ
สภาอุตสาหกรรม
• รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อและเวทีสาธารณะ

• ทิศทางธุรกิจและการปรับตัว
• การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเป็นไป
ตามกฎหมาย
• การด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สุจริต
และมีจริยธรรม

• ปฏิบัติตามกฎกติกาเเละจริยธรรมของการเเข่งขันที่ดี
• จัดให้มีระบบการควบคุมดูเเลมิให้มีการด�ำเนินการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลความลับ
ทางการค้าของคู่เเข่งโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่เเข่ง
ด้วยการกล่าวหาให้ร้ายโดยปราศจากความจริง

เจ้าหนี้

• จดหมายถึงเจ้าหนี้
• การประชุมร่วมกับเจ้าหนี้
• การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

• การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้
อย่างเคร่งครัด
• การช�ำระหนี้ตรงตามก�ำหนด
• การบริหารจัดการความเสี่ยง

• การเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ และความโปร่งใสด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
• รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โดยค�ำนึงถึงชื่อเสียงของ
บริษัท

หมายเหตุ : * ผูม้ สี ว่ นได้เสียของเครือฯ คือองค์กรหรือกลุม่ บุคคลที่ได้รบั ผลกระทบจากการดำ�เนินธุรกิจ ครอบคลุมถึงกลุม่ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อเครือฯ ทัง้ ภายในและภายนอก
ตามความเกี่ยวเนื่องในการดำ�เนินธุรกิจ นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียยังขยายวงกว้างถึงกลุ่มบุคคล ซึ่งให้ความสนใจกับการดำ�เนินธุรกิจของเครือฯ ด้วย
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ความคิดเห็นจากตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ที่นำ�แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มาใช้ได้ก่อนจะกลายเป็นผู้ที่คว้าโอกาส
เหล่านี้ไป และจะกลายเป็นธุรกิจที่ประสบ
ความสำ�เร็จที่สุดทั้งในปัจจุบันและอนาคต

G4-27

การพัฒนาอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับหลักพุทธศาสนา
ที่คนไทยเชื่อถือ ได้แก่ การทำ�ความดี การไม่เบียดเบียน
ธรรมชาติ การดูแลสิ่งแวดล้อม การเอื้อเฟื้อและให้ทาน
การช่วยเหลือสังคม เป็นต้น
ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการอิสระ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ คณะกรรมการด้านบรรษัทภิบาลเครือเจริญโภคภัณฑ์

ปีเตอร์ แบ็คเกอร์

ประธานคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก (WBCSD)

จากความคาดหวังที่เพิ่มมากขึ้น
ของผู้มีส่วนได้เสียต่อกลุ่มธุรกิจ
ขนาดใหญ่ ท่านมีความคิดเห็น
อย่างไรต่อทิศทางการแสดง
บทบาทความเป็นผู้นำ�ทางด้าน
ความยั่งยืนขององค์กรเอกชน

“ธุรกิจใหญ่มีความพร้อมมากกว่าองค์กรขนาดเล็กที่จะด�ำเนินการตามแนวทางพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน เป็นเรื่องที่ต้องขับเคลื่อนทั้งองค์กร จากกระบวนการต่าง ๆ อย่างได้ผล หมายถึงว่า
ผูน้ �ำองค์กรต้องมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดแนวทางการท�ำงาน และวางระบบให้บคุ ลากร
ในองค์กรมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง เมื่อผลประโยชน์เกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างชัดเจน
ทั้งผลประโยชน์ทางการเงิน ผลต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สังคมก็จะยอมรับบทบาท
ความเป็นผู้น�ำขององค์กรขนาดใหญ่นั้น ๆ ในขณะเดียวกัน บริษัทขนาดกลาง/เล็กที่ก�ำลัง
มองหาต้นแบบของการท�ำงานในแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืน ก็สามารถเรียนรู้และประยุกต์
แนวทางไปใช้กับองค์กรของตัวเอง ตามความเหมาะสมของทรัพยากรและความพร้อมของ
องค์กร ดังนัน้ การทีธ่ รุ กิจขนาดใหญ่จดั ท�ำรายงานความยัง่ ยืนทีค่ รบถ้วน แนวทางการด�ำเนินงาน
ที่ชัดเจนออกไปสู่สังคมภายนอกจนเป็นที่ยอมรับ ก็จะเสริมบทบาทความเป็นผู้น�ำมากขึ้น”

“การบริหารจัดการ Value Chain อย่างได้ผล เป็นส่วนส�ำคัญในการช่วยส่งเสริมการพัฒนา
อย่างยั่งยืน เพราะเป็นการด�ำเนินงานตลอดกระบวนการ ตั้งแต่ต้นน�้ำถึงปลายน�้ำ ซึ่งหมาย
ถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียจ�ำนวนมาก ทั้งคู่ค้า ลูกค้า และพนักงานในองค์กร ธุรกิจ
ขนาดใหญ่ทมี่ คี วามเข้าใจและด�ำเนินการตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนอยูแ่ ล้ว ควรใช้อ�ำนาจ
ต่อรองของตนเองในการกระตุ้นและช่วยเหลือ Suppliers ที่เป็นองค์กรเล็กกว่าปรับปรุงไปใน
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น ประกาศใช้นโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(Green Procurement) ขณะเดียวกันก็ให้ความช่วยเหลือในการปรับตัว เปลี่ยนวิธีบริหารของ
คู่ค้าเหล่านั้น เป็นการช่วยเหลือสังคมไปในตัว ขณะเดียวกันตัวธุรกิจนั้นเองก็มีความมั่นคงใน
การมีวัตถุดิบส�ำหรับใช้ในกระบวนการผลิต ช่วยในด้านของการส่งต่อคุณค่าสู่ผู้บริโภค ย่อม
เป็นการช่วยเหลือสังคมโดยตรง และท�ำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นที่จะสนับสนุนธุรกิจนั้นต่อไป”

ในฐานะบริษัทที่ดำ�เนินธุรกิจ
ที่หลากหลาย เครือเจริญโภคภัณฑ์ควรมีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อนเป้าหมายการ
พัฒนาทีย่ ง่ั ยืน (Sustainable
Development Goals:
SDGs) อย่างไร
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ภาคธุรกิจควรผลักดัน
ให้ห่วงโซ่คุณค่า (Value
Chain) มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างไร

“องค์กรธุรกิจสามารถช่วยสนับสนุนได้ในระดับจุลภาค (Micro) คือ มุ่งเน้นการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนตามเป้าหมายที่เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของตนเอง แต่สามารถเชื่อมโยงผลการ
สนับสนุนเป้าหมายต่าง ๆ ระดับมหภาคได้ ซึ่งมีทั้งผลโดยตรงและโดยอ้อม กล่าวคือ การท�ำ
Mapping ไว้ว่าผลงานของเราไปสนับสนุนเป้าหมาย 17 ด้าน ในด้านใดบ้าง กรณีของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่มีธุรกิจหลากหลาย ทั้งเกษตร อาหาร ค้าปลีก และโทรคมนาคม
หากรวมผลการด�ำเนินงานของบริษัทต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ผลที่ได้จะช่วยสนับสนุนเป้าหมาย
ทั้ง 17 ด้านได้เกือบครบทุกเรื่อง”

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในตลาดเกิดใหม่

“ประเด็นส�ำคัญที่สุดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในตลาดเกิดใหม่ คือการมีส่วนร่วม
ของทุกคน ระบบเศรษฐกิจโลกในปัจจุบนั อยูใ่ นช่วงของความแตกแยกมานานจนเกินไป
หลายประเทศถูกละเลยและทอดทิ้งจากกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ อันเนื่อง
มาจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก”

“คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก (WBCSD) ส่งเสริมให้องค์กรมุ่งเน้น
พัฒนาธุรกิจที่สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างน้อย 1 เป้าหมาย
การเลือกวิธีปฏิบัติแบบองค์รวมจะท�ำให้องค์กรได้ผลลัพธ์ในมุมกว้างและครอบคลุม
กว่าเมื่อเทียบกับวิธีปฏิบัติเพียงวิธีเดียวในแต่ละครั้ง”

อนาคตแห่งการเป็นผู้นำ�ด้านความ
ยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ

แนวปฏิบัติอันนำ�ไปสู่
การบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของ
องค์การสหประชาชาติ
(SDGs)

“สถานการณ์ในปัจจุบันท�ำให้องค์กรธุรกิจไม่สามารถด�ำเนินธุรกิจในแบบเดิมได้
อีกต่อไป การให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงถือเป็นปัจจัยที่ต้องค�ำนึง
ถึงเป็นอันดับแรกในการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งทั่วโลกไม่เคยให้ความส�ำคัญมากเท่าครั้งนี้
มาก่อน วิทยาศาสตร์ยงั ได้พสิ จู น์ให้เห็นชัดอีกว่า การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน คือเส้นทางที่
องค์กรธุรกิจต้องเลือกเดิน เป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนขององค์การสหประชาชาติ
(SDGs) และข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ช่วยท�ำให้เส้นทางสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยธุรกิจที่เล็งเห็นโอกาสเหล่านี้ก่อนก็ได้เดินน�ำหน้าผู้อื่น
ไปแล้ว ล่าสุดมีการเปิดเผยจากกรายงาน Better World, Better Business โดยคณะ
กรรมาธิการธุรกิจด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Business & Sustainable Development
Commission – BSDC) ว่า การตอบสนองโอกาสทางธุรกิจในกว่า 60 เรือ่ งทีค่ รอบคลุม
ปัจจัยหลักทางเศรษฐกิจ 4 ปัจจัย (เมือง พลังงาน อาหาร และที่ดิน รวมถึงสุขภาพ
และสุขภาวะที่ดี) อาจสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ถึง 12 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ และ
สร้างงานกว่า 380 ล้านต�ำแหน่ง โดยเฉพาะในประเทศทีก่ �ำลังพัฒนา โดยผูท้ นี่ �ำแนวคิด
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนมาใช้ได้กอ่ นจะกลายเป็นผูท้ คี่ ว้าโอกาสเหล่านีไ้ ป และจะกลายเป็น
ธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็จที่สุดทั้งในปัจจุบันและอนาคต”
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ภาคธุรกิจควรผลักดัน
การดำ�เนินโครงการเพื่อสังคมอย่างไร

การติดตามการดำ�เนินงานในห่วงโซ่คุณค่า
เป็นสิ่งที่ท้าทายซึ่งธุรกิจจะต้องเพิ่มการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้เข้าใจนัย
และโอกาส รวมถึงใช้การเรียนรู้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด อันจะเกิดผลดีต่อทั้งห่วงโซ่
และอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ส�ำหรับพวกเรา เวลาพูดเรื่องความยั่งยืนจะหมายถึงการที่เราต้อง ‘พึ่งตัวเองได้’ เพราะ
ปัญหาของพวกเราคือ เมือ่ เราพึง่ ตัวเองไม่ได้กต็ อ้ งไปพึง่ พาคนอืน่ ก็เป็นภาระ ความยัง่ ยืน
ก็ไม่มี ทีนี้การจะพึ่งตัวเองได้ สิ่งส�ำคัญเลยต้องปลูกฝังปรัชญาความเชื่อในสังคมเสียใหม่
เพราะเราโตมากับสังคมที่เชื่อว่าคนตาบอดท�ำอะไรไม่ได้ ขณะที่ทางตะวันตก เขาบอกว่า
พิการไม่ใช่เรื่องส�ำคัญ สิ่งส�ำคัญมีสองเรื่องคือ เขาให้โอกาสเราพัฒนาเหมือนกับคนอื่น
หรือเปล่า สองสภาพแวดล้อมของสังคมเป็นอุปสรรคต่อเราหรือเปล่า ดังนั้น จึงเป็นเรื่อง
น่ายินดีอย่างยิ่งส�ำหรับคนพิการ ที่ภาคเอกชนอย่าง เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้ความส�ำคัญ
กับการสร้างอาชีพให้แก่คนพิการ ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ที่จะน�ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

ลูซี่ บรูซโซเน่

ผู้จัดการโครงการ
สถาบันผู้นำ�เพื่อความยั่งยืนแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

ภาคธุรกิจควรผลักดันให้ห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain) มีส่วนร่วมในการพัฒนา
อย่างยั่งยืนอย่างไร

“การตรวจสอบย้อนกลับเป็นกุญแจส�ำคัญที่ท�ำให้ธุรกิจสามารถพัฒนาทั้งห่วงโซ่
คุณค่าได้ การติดตามการด�ำเนินงานในห่วงโซ่คุณค่าเป็นสิ่งที่ท้าทายซึ่งธุรกิจจะต้อง
เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้เข้าใจนัยและโอกาส รวมถึงใช้การเรียนรู้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะเกิดผลดีต่อทั้งห่วงโซ่และอุตสาหกรรมต่าง ๆ กลุ่มธุรกิจ
ต่าง ๆ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์มีโอกาสแบ่งปันแนวปฏิบัติภายในห่วงโซ่ของตนเอง
ในเชิงลึกเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและรับมือกับปัญหา ทั้งเรื่องการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ได้แก่ ทรัพยากรน�้ำ
พลังงาน ซึ่งส่งผลอย่างมีนัยส�ำคัญต่อทั้งห่วงโซ่แห่งคุณค่า เครือฯ ควรพิจารณาว่า
จะร่วมดูแลและสนับสนุนชุมชนได้อย่างไร จะประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
(Circular Economy) เพือ่ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลงได้หรือไม่ จุดประสงค์ทสี่ �ำคัญ
คือ การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Values) และแสวงหาโอกาสที่อยู่รอบตัว
รวมถึงโอกาสทางธุรกิจในภาพใหญ่เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายในท้ายที่สุด”

“หลาย ๆ ฝ่ายต่างถกเถียงกันว่าท�ำอย่างไรให้ตลาดเกิดใหม่พัฒนาโดยไม่เพิ่มการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มความเหลื่อมล�้ำทางสังคมที่ผ่านมา ค่าแรงต�่ำดึงดูด
ให้ผู้ประกอบการย้ายฐานการผลิตมายังตลาดเกิดใหม่ซึ่งเป็นประเทศที่ก�ำลังพัฒนา
ขณะทีก่ ารเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็วก็ท�ำให้หลายประเทศเกิดความเหลือ่ มลำ�้
ที่เพิ่มขึ้นทั้งด้านการศึกษาและทักษะแรงงาน ธุรกิจจึงต้องเปลี่ยนแปลงโดยค�ำนึงถึง
ความเท่าเทียมกันเพือ่ ก้าวสูอ่ นาคตทีย่ งั่ ยืน ภาคธุรกิจมีบทบาททีจ่ ะต้องไม่เพิม่ ปัญหา
ความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคม พัฒนาสินค้าและบริการและท�ำงานอย่างใกล้ชดิ กับแรงงาน
พร้อมทัง้ สร้างคุณค่าร่วมให้ครอบคลุมทุกฝ่ายภายในห่วงโซ่คณ
ุ ค่า เปิดโอกาสให้ชมุ ชน
พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในธุรกิจ เอื้อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
เข้ า ถึ ง ทรั พ ยากรเพื่ อ ให้ เ กิ ด การเติ บ โตที่ ช ่ ว ยลดผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและ
สังคม สร้างโอกาสที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดดโดยใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สู่การใช้พลังงานที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถมี
นำ�้ ใช้ได้อย่างพอเพียง (เนือ่ งจากเมือ่ ธุรกิจเติบโตขึน้ จะต้องใช้นำ�้ และพลังงานมากขึน้ )
ดังนั้น ตลาดเกิดใหม่เหล่านี้จึงต้องเติบโตโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
ให้น้อยที่สุด สิ่งส�ำคัญคือต้องมีการก�ำกับดูแลที่ดีและมีการวางแผนและการจัดการ
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ”
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของตลาดเกิดใหม่

ภาคธุรกิจควรผลักดันให้ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
มีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างไร
ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักการด้านสิทธิมนุษยชนนั้น เครือเจริญโภคภัณฑ์อาจก�ำหนดให้
บริษัทในเครือฯ มีการน�ำแนวทางในหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติ เช่น ในเรื่องการตรวจสอบผลกระทบหรือประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิ
มนุษยชนของการประกอบธุรกิจในขั้นตอนต่าง ๆ (Human Rights Due Diligence) หรือ
ในเรื่องการเข้าถึงการเยียวยา ไปปรับใช้กับธุรกิจประเภทต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ยิ น ดี ที่ จ ะสนั บ สนุ น และให้ ค�ำแนะน�ำแก่
ภาคธุรกิจเกีย่ วกับแนวทางปฏิบตั ติ ามหลักการชีแ้ นะฯ เพือ่ ให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน
ในการประกอบธุรกิจอย่างแท้จริง

นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ภาคธุรกิจควรผลักดัน การดำ�เนินโครงการ
เพื่อสังคมอย่างไร
ผมคาดหวังว่าองค์กรธุรกิจในบ้านเรา จะค�ำนึงถึงโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
ยั่งยืนของกลุ่มเปราะบางทางสังคม ให้สามารถด�ำรงชีวิตในสังคมอย่างอิสระ มีศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยร่วมกับองค์กรประชาสังคมใน
การพัฒนาต้นแบบแห่งการพัฒนาและขยายไปสู่ภาคสังคม ภาคธุรกิจน่าจะมีการท�ำงาน
อย่างใกล้ชิดกับภาคประชาสังคม เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพให้เด็กพิเศษเหล่านี้ สามารถ
พึ่งพาตัวเองให้ได้ในระยะยาว

นายชูศักดิ์ จันทยานนท์

นายกสมาคมผู้ปกครองสมาคมออทิซึม (ไทย)
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เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกองค์กรในระดับสากลเพื่อร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และส่งเสริม
การบริหารจัดการประเด็นสำ�คัญด้านความยั่งยืนของเครือฯ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

การจัดการห่วงโซ่อปุ ทานอย่าง
รับผิดชอบ

การปกป้องระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ

การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ�

Home (Living Together)

การจัดการการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ

การศึกษา
การบริหารจัดการนวัตกรรม

สุขภาพและสุขภาวะที่ดี

Health (Living Well)

คุณค่าทางสังคม

ความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย

การพัฒนาผู้นำ�และทรัพยากรบุคคล

องค์กร

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้าน
แรงงาน

Heart (Living Right)

ภาระกิจของโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทยประกอบด้วย การสนับสนุนให้ภาคเอกชนด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ สอดคล้องตามหลัก
สากล 10 ประการของ UN Global Compact และผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทัง้ 17 ประการ เน้นการสร้างภาคีความร่วมมือและ
การพัฒนานวัตกรรม และส่งเสริมภาคเอกชนในประเทศไทยให้ด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนสากลเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ทั้งนี้ เครือข่ายฯ จะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมหลักการต่าง ๆ ข้างต้น ใน 5 ด้าน ได้แก่ การสร้างความตระหนักรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
การประชุม สัมมนา การมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย การเสริมสร้างสมรรถนะของผูป้ ระกอบการไทย การจัดท�ำแหล่งข้อมูลเป็นภาษาไทย
และในช่วงที่ผ่านมา นอกจากการจัดท�ำวารสาร “UNITE” เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารในเรื่องที่ส�ำคัญเกี่ยวกับ UN Global Compact
เครือข่ายฯ ยังได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ แก่สมาชิกเครือข่ายฯ และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ อาทิ

การกำ�กับดูแลกิจการ

ในปี 2559 เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เข้าร่วมเป็นภาคีในข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) โดยมีเจตนารมณ์
ในการมีสว่ นร่วมปฏิบตั ติ ามหลักสากล 10 ประการครอบคลุมประเด็นหลัก 4 ด้าน ได้แก่ สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิง่ แวดล้อม และการต้าน
ทุจริต และยังเป็น 1 ใน 15 องค์กรสมาชิกผูร้ ว่ มก่อตัง้ เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย (Global Compact Network Thailand: GCNT)
โดยมีนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด ด�ำรงต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการเครือข่ายฯ

การเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกองค์กรระดับสากลและระดับประเทศ

ประเด็นสำ�คัญด้านความยั่งยืน

ร่วมก่อตั้งเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย

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)

• การจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ก้าวสู่โกลบอลคอมแพ็ก
ประเทศไทย...เพือ่ เป้าหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน” เพือ่ ระดมพลัง
ขับเคลือ่ นภาคธุรกิจของไทยเพือ่ การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืนทัง้ 17 ข้อ ผ่านการระดมสมองกับผูแ้ ทนจากทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมเชิญชวนให้ภาคธุรกิจเอกชนของไทยมาร่วม
เป็นสมาชิกเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทยเพื่อสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
• ประชุมร่วมกับ นางเฮเลน คลาร์ก (Ms. Helen Clark) ผู้บริหาร
สูงสุด ส�ำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
เกีย่ วกับบทบาทของภาคธุรกิจไทยต่อการผลักดันเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ 17 ประการ
• ร่วมลงนามปฏิญญาความร่วมมือระดับชาติเพื่อการขับเคลื่อน
หลักการชีแ้ นะว่าด้วย ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
(UNGPs) ในประเทศไทย
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ในปี 2559 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด เข้าเป็นสมาชิก
The UN Global Compact อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการประกาศ
เจตนารมณ์ของบริษัทในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
ท�ำให้ผู้มีส่วนได้เสียเชื่อมั่นว่าบริษัทจะด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
ตามข้อก�ำหนดของ UN Global Compact ในประเด็นหลัก 4 เรื่อง
ได้แก่ สิทธิมนุษยชน (Human Rights) แรงงาน (Labour) สิง่ แวดล้อม
(Environment) และการต้านทุจริต (Anti-Corruption)

นอกจากนั้น เครือฯ ยังได้เข้าร่วมเครือข่ายกับ 200 บริษัทระดับ
โลกที่มีอุดมการณ์ “คิดไปข้างหน้า” (Forward Thinking Company)
โดยได้เข้าเป็นสมาชิกใหม่ล่าสุดของสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (WBCSD) โดยเครือฯ มีความมุ่งมั่นในการท�ำงาน
ร่วมกับ WBCSD และเรียนรูค้ วบคูไ่ ปด้วยกันกับภาคีสมาชิกทัว่ โลก
เพื่อสร้างอนาคตของการพัฒนาที่ยั่งยืน
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เพราะเราเชื่อว่า สังคมใดอยูด่ มี สี ขุ สังคมนัน้ จะเปีย่ มด้วย
พลังเเห่งความคิดสร้างสรรค์เเละพลังร่วมที่จะอนุรักษ์
วัฒนธรรมเเละภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ รวมไปถึงการปกป้อง
ทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม “ความอยู่ดีมีสุข”
ยังบอกถึงความมั่นคงทางอาชีพเเละรายได้ ความสมดุล
ในชีวิตเเละการทำ�งาน การมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์
เเข็งเเรง การมีความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม เเละการดำ�รงอยูภ่ ายใต้
สภาพเเวดล้อมที่ดี

มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน
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เครือเจริญโภคภัณฑ์ จึงให้ความสำ�คัญกับการพัฒนา
เเบบองค์ ร วมที่ มุ่ ง เน้ น การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพชี วิ ต ที่ ดี
การพัฒนาเศรษฐกิจควบคูไ่ ปกับการคำ�นึงถึงประเด็นทาง
สังคมเเละสิง่ เเวดล้อม การประสานความร่วมมือกับองค์กร
ภาคี เ ครื อ ข่ า ย ตลอดจนการส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว ม
ของชุมชนเเละสังคมเกีย่ วข้อง เพื่อร่วมสร้างเสริมความ
ตระหนักรู้ สูก่ ารปรับเปลีย่ นวิธคี ดิ เเละพฤติกรรม ให้เกิด
เป็นคุณค่าใหม่ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
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SOCIAL IMPACT
คุณค่าทางสังคม

จากสถิติของสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ชี้ ให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีประชากรที่ประสบกับภาวะความ
ยากจนอยู่กว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด โดยผู้ที่ทำ�งานในภาค
การเกษตรมีโอกาสประสบกับภาวะยากจนสูงกว่าผู้ที่ทำ�งานนอกภาค
เกษตรเกือบ 2 เท่า อันเนื่องมาจากปัญหาด้านที่ดินทำ�กิน โดยเกษตรกร
จำ�นวนมากต้องเช่าที่ดินทำ�กินเพราะไม่มีเป็นของตนเอง ด้านการเข้าถึง
ทรัพยากรการผลิตที่มีอยู่จำ�กัด ด้านต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ด้านความรู้
และเทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิต รวมถึงด้านการตลาด เป็นต้น
ขณะเดียวกัน แรงงานภาคการเกษตรของไทยมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยแรงงานวัยกลางคนมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่
แรงงานรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคเกษตรน้อยลง ซึ่งอาจส่งผลท�ำให้ประสิทธิภาพ
การผลิตในอนาคตลดลง เนือ่ งจากปัญหาด้านสุขภาพ และข้อจ�ำกัดในการ
เรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ของแรงงานส่วนใหญ่ในปัจจุบัน
จากข้ อ มู ล สถิ ติ ป ระชากรยั ง สะท้ อ นว่ า ประเทศไทยกำ � ลั ง เข้ า สู่ สั ง คม
ผู้สูงอายุ ซึ่งประเมินว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ราวปี 2567
ซึ่งจะส่งผลให้ประชากรในวัยทำ�งานมีภาระที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุที่มี
จำ�นวนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
กลุ่มเปราะบาง ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ยังมีช่องว่าง
อยู่มาก
ทั้งหมดข้างต้นจึงถือเป็นความท้าทายทางสังคมที่ต้องอาศัยความร่วมมือ
ร่วมใจของทุกภาคส่วนในการสร้างผลกระทบเชิงบวก เพื่อให้สามารถ
พัฒนาและก้าวไปพร้อมกันได้อย่างมั่นคงเข้มแข็ง

เพราะธุรกิจรายย่อยในชุมชน ถือเป็นรากฐานสำ�คัญของเศรษฐกิจเเละ
สังคมของประเทศ เเม็คโครตระหนักดีถึงความสำ�คัญในการพัฒนาธุรกิจ
ชุมชนให้มีความเเข็งเเกร่ง เเละสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
เราจึงมุ่งมั่นสนับสนุน พัฒนา เเละส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการธุรกิจ แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นรายย่อยทั่วประเทศ
ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น “เเม็คโครมิตรเเท้โชห่วย” โครงการสนับสนุน
ร้านอาหารรายย่อย รวมทั้งโครงการยกระดับผลิตผลทางการเกษตร
เเละเป็นช่องทางในการจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรท้องถิ่น
นางสุชาดา อิทธิจารุกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท สยามเเม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
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เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย
รวมถึงกลุ่มเปราะบาง

เป้าหมายปี

100,000

2563

ราย

ได้รับการส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต

แนวทางการบริหารจัดการ
G4-SO1

เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักดีว่าเศรษฐกิจและสังคมมีบทบาทสำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจ เราจึงให้ความสำ�คัญกับการมีส่วนร่วมในการ
จัดการประเด็นทางสังคม และสร้างคุณค่าร่วมผ่านการส่งเสริมอาชีพและรายได้ เเก่เกษตรกร ยุวเกษตรกร เเละผู้ประกอบการรายย่อย
เพื่อให้สามารถพออยู่ พอกิน พอใช้ เเละพึ่งพาตนเองได้ ในที่สุด ตลอดจนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเเก่กลุ่มเปราะบาง เพื่อให้สามารถ
ดำ�รงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป ภายใต้กรอบการบริหารจัดการ 3 ส

กรอบการบริหารจัดการ 3 ส
สร้างสรรค์คุณค่า
•
•
•
•
•

การส่งเสริมองค์ความรู้เเละทักษะ
การฝึกอบรม
การให้คำ�ปรึกษา
การถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อการเรียนรู้

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
• การเข้าถึงเเหล่งเงินทุน
• การเเลกเปลี่ยนความรู้เเละ		

ประสบการณ์
• การตลาดเเละการเข้าถึงลูกค้า
• การสร้างสรรค์คุณค่าสู่			
นวัตกรรม

สื่อสารขับเคลื่อน
อย่างต่อเนื่อง
•
•
•
•

สื่อสังคมออนไลน์
สื่อการเรียนรู้		
วารสาร
การประชุม

เครือเจริญโภคภัณฑ์ มุง่ มัน่ สร้างสรรค์การดำ�เนินการเพื่อพัฒนา เเละเสริมทัพความเข้มแข็งให้กบั ภาคการเกษตร รวมถึงสร้างคุณค่าร่วม
ให้กับสังคมไทยตลอดระยะเวลาของการดำ�เนินธุรกิจ เราเริ่มต้นก้าวสำ�คัญด้วยโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรรายย่อย
(Contract Farming) ในปี 2518 เเละพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนถึงโครงการนาแปลงใหญ่ข้าวประชารัฐ ในปี 2559 ปัจจุบันเราร่วมคิด
ร่วมพัฒนากับเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย และกลุ่มเปราะบาง รวมกว่า 46,560 ราย

เกษตรกรรายย่อยมากกว่า

18,900 ราย

2545 - 2553
2518 - 2543

ผลการดำ�เนินงาน

ผู้ประกอบการ
รายย่อยมากกว่า

2554 - 2559

รวมกว่า

46,560
ราย

26,800 ราย

2518

94

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2559

• เถ้าเเก่เล็กตู้เย็นชุมชน

2556

2520

2548

• หมู่บ้านเกษตรสันติราษฎร์

• ศูนย์เรียนรู้การจัดการเกษตรสมัยใหม่
“ข้าว ปลา ปาล์ม”
• โครงการส่งเสริมเพาะปลูกข้าวหอมมะลิ
• โครงการส่งเสริมเพาะปลูกข้าวญี่ปุ่น
• โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
ออทิสติกด้วย Autistic Application

2521

2550

2557

2531

2551

2558

2536

2552

• หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า

• หมู่บ้านเกษตรกรรมกำ�แพงเพชร

2543
กลุ่มเปราะบางมากกว่า
860 ราย

2555

• โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
แก่เกษตรกรรายย่อย (Contract 		
Farming)

• โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจาก
พระราชดำ�ริ

เกษตรกรรายย่อย
ผู้ประกอบการรายย่อย
กลุ่มเปราะบาง

• โครงการครอบครัวอุปการะ
เเละเด็กกำ�พร้า

• กองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย

2547

• ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร

จำ�นวนคนที่ได้รับการ
สนับสนุนในโครงการ

2545

2554

• โครงการส่งเสริมการปลูกชาอู่หลง
• เถ้าแก่เล็กธุรกิจ 5 ดาว

• โครงการเกษตรผสมผสาน
7 อาชีพ 7 รายได้

• มิตรแท้โชห่วย
• ทำ�โชห่วยให้รวยอย่างยั่งยืน
• โครงการเรียนรู้เพื่อวิถีเกษตรกร
ที่ยั่งยืน

2553

• โครงการเกษตรกรพึ่งตนข้าวโพดยั่งยืน
• โครงการสร้างอาชีพให้บุคคล
ออทิสติก ณ ร้าน True Coffee

2559

• โครงการนาแปลงใหญ่ข้าวประชารัฐ
• โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพด
• เถ้าแก่เล็กตู้เย็นหมูสดชุมชน

• โครงการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ
ณ หมู่บ้านสายใจไทย
รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2559
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ส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่น
ในการสนับสนุนเกษตรกรไทย
โครงการ “เกษตรกรพึง่ ตน ข้าวโพดยัง่ ยืน”

ศูนย์เรียนรู้การจัดการการเกษตรสมัยใหม่
"ข้าว ปลา ปาล์ม" จ.กำ�แพงเพชร
เกษตรแบบผสมผสานที่บูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่และแนวคิด
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ด้วยกัน
ใช้พื้นที่เกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
ลดความเสี่ยงจากการเกษตรชนิดเดียว
สามารถสร้างรายได้จากผลผลิตต่าง ๆ ประมาณไร่ละ 56,000 บาทต่อปี

“ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร” จ.เพชรบุรี
ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ดำ�เนินงาน
สาธิตธุรกิจเกษตร 7 กิจกรรม งานนวเกษตร และการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
ขยายผล
1

5

2

6

3

ร่วมกับคู่ค้าธุรกิจ เกษตรกรเครือข่าย และภาครัฐ ในการพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ใน 20 จังหวัด ให้เพาะปลูกอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ เพือ่ ให้มผี ลผลิตต่อไร่ทเี่ พิม่ สูงขึน้ ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย
ลดลง ผลผลิตมีคณ
ุ ภาพดี และเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม บนพื้นฐานของการ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งที่มา

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
แก่เกษตรกรรายย่อย
หรือ Contract Farming มุ่งส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่เกษตรกร ภายใต้รูปแบบ
การดำ�เนินโครงการใน 2 ประเภทหลัก ได้แก่ แบบประกันรายได้ และแบบประกันราคา
ในลักษณะ 3 ประสานระหว่างบริษทั เกษตรกร และสถาบันการเงิน โดยเครือฯ สนับสนุน
ด้านเทคโนโลยีการผลิต
ด้านองค์ความรู้โดยทีมนักวิชาการของบริษัท
ด้านการตลาดโดยมีแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร
ด้านแหล่งเงินทุนโดยร่วมกับพันธมิตรสถาบันการเงิน
ทัง้ นีส้ ญ
ั ญาเป็นทีเ่ ปิดเผยทุกฝ่าย และพัฒนาตามแนวทางสากลของ UNIDROIT ซึง่ เป็น
หน่วยงานอิสระทางกฎหมายสากลอันดับ 1 ของโลกและเครือฯ เป็นผู้ประกอบการ
รายแรกในประเทศไทยที่นำ�ร่องใช้แนวทางสากลนี้ โดย 98% ของเกษตรกรประสบ
ความสำ�เร็จจากการเข้าร่วมโครงการ

4

7

หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า จ.ฉะเชิงเทรา
หมู่บ้านเกษตรกรรมกำ�แพงเพชร จ.กำ�แพงเพชร
ดำ�เนินงานร่วมกับภาครัฐและสถาบันการเงินเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. การเลี้ยงไก่ไข่ในระบบโรงเรือนปิด จำ�นวน 2 เล้า รวม 14,400 ตัว ปัจจุบันรุ่นที่ 14
2. การเลี้ยงเเพะนมพันธุ์ซาเเนล เพื่อนำ�นมเเพะมาเป็นอาหารเสริมให้นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ
ซึ่งอยู่ประจำ�ศูนย์ฝึกฯ ของมูลนิธิฯ ได้ดื่มเเทนนมวัว รวมทั้งนำ�ผลผลิตบางส่วนออกจำ�หน่าย
เพื่อเป็นรายได้เสริมอีกด้วย โดยผลผลิตเฉลีย่ ต่อตัวได้นมวันละ 2.2 ลิตร หรือประมาณ 800 ลิตร
ต่อปี ต่อรุ่น
3. การเลีย้ งปลา เช่น ปลานิล ปลาดุก เป็นการเลีย้ งเเบบปล่อยธรรมชาติ ซึง่ จะนำ�ไปบริโภคในศูนย์ฝกึ ฯ
4. การปลู ก พื ช หมุ น เวี ย นที่ ห ลี ก เลี่ ย งการใช้ ส ารเคมี โดยผลิ ต สารชี ว ภาพใช้ เ อง ซึ่ ง นอกจาก
จะนำ�ผลผลิตมาประกอบอาหารในศูนย์ฝึกฯ แล้ว ยังจำ�หน่ายให้กับชุมชนโดยรอบด้วย
5. การปลูกไม้ผลผสมผสานทีส่ ามารถให้ผลผลิตได้ตลอดปี เช่น เเก้วมังกร กระท้อน มะพร้าว มะม่วง เป็นต้น
6. การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เพื่อเป็นเเหล่งเรียนรู้การปลูกผักที่ไม่ใช้ดิน
7. การเพาะเห็ดในโรงเรือน
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จัดสรรที่ดินทำ�กินให้แก่เกษตรกร
อำ�นวยสินเชื่อเพื่อการลงทุนซือ้ ทีด่ นิ ปลูกสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัย โรงเรือนเลีย้ งสุกรและให้สนิ เชื่อ
เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน
ให้ความรู้ในด้านเทคนิควิชาการสมัยใหม่เกี่ยวกับการเกษตร
ให้ความช่วยเหลือในด้านการตลาด โดยเกษตรกรไม่ตอ้ งเสีย่ งกับภาวะความไม่แน่นอนของ
ราคาตลาด
ทำ�ให้เกิดความมั่นคงในอาชีพ มีรายได้ที่แน่นอน จากรายละน้อยกว่า 2,000 บาทต่อเดือน เป็น
รายละมากกว่า 80,000 บาทต่อเดือน ทำ�ให้คณ
ุ ภาพชีวติ ดีขนึ้ และยังสืบทอดอาชีพเกษตรกรรม
สู่ลูกหลานได้อย่างยั่งยืน
รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2559
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ส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่น
ในการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย

ส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่น
ในการสนับสนุนกลุ่มเปราะบาง
ศูนย์ฝึกอาชีพ
คนพิการอาเซียน

เซเว่น อีเลฟเว่นส่งเสริมเอสเอ็มอีมาตลอด 30 ปี
ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ซึ่งดำ�เนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียด้วยหลักธรรมาภิบาล
มายาวนานกว่า 30 ปี อีกบทบาทหนึ่งคือการได้ร่วมส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กหรือ SME
ให้เติบโตจาก SME เล็ก ๆ จนเป็น SME ขนาดกลาง และเป็นบริษัทขนาดใหญ่ด้วยการเป็นช่องทางจำ�หน่ายสินค้า SME ถึงมือ
ผู้บริโภค ซึ่งหลายรายเติบโตแข็งแกร่งสามารถขยายตลาดออกไปยังตลาดอาเซียนและตลาดโลก ได้สร้างชื่อเสียงนำ�มาซึ่งความ
ภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ โดยมีผู้ประกอบการ SME ได้ผลิตสินค้าดีมีคุณภาพมาตรฐานจนเป็นที่นิยมจากประชาชนมา
อย่างต่อเนื่อง ส่งสินค้าตรงถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศ

เครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมสนับสนุนการฝึกอาชีพ
การสร้างงาน และการสร้างอาชีพคนพิการตามมาตรา 33 และมาตรา
35 โดยดำ�เนินการร่วมกับมูลนิธสิ ากลเพื่อคนพิการ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดตัวศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ
อาเซียนแห่งแรกของประเทศไทย ที่ตำ�บลเหมืองแก้ว อำ�เภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมการเกษตร ฝึก
อาชีพ 6 หมวดวิชา สร้างอาชีพมั่นคงและรายได้ยั่งยืนให้กับคนพิการ
8 จังหวัดในภาคเหนือ และผู้พิการในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเครือฯ
เข้าร่วมสนับสนุนในการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงนวัตกรรมการเกษตร
ด้านต่าง ๆ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแล
โครงการฝึกอาชีพคนพิการมาประยุกต์ ใช้ เพื่อยกระดับสินค้าที่ผลิต
โดยคนพิการให้มีคุณภาพและมีมูลค่าทางการตลาดให้สูงขึ้น

โครงการ สร้างงานสร้างอาชีพ
ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย
ทรู คอร์ ป อเรชั่ น ได้ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ และสนั บ สนุ น มู ล นิ ธิ
ออทิสติกไทยโดยเน้นในเรื่องการพัฒนาศักยภาพ และสร้าง
งานสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน ซี่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
ในศักยภาพอันโดดเด่นของบุคคลออทิสติก เสริมคุณภาพชีวติ
ทีด่ ขี นึ้ ให้สามารถดำ�เนินชีวติ อิสระในสังคมได้อย่างสมศักดิศ์ รี
มีอาชีพและสร้างรายได้ของตนเอง โดยการสนับสนุนดังกล่าว
แบ่งเป็น 3 ด้านหลัก ๆ คือ
1. สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี: ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้พฒ
ั นา
แอปเรียนรูแ้ ละพัฒนาเด็กออทิสติก ปัจจุบนั มี 3 ภาษา คือ ไทย
จีน และอังกฤษ และมี “Kare App” แอปเรียนรู้ ฝึกให้อยูร่ ว่ มกับ
ผูอ้ นื่ ในสังคม และมี “Thaispecialcare.com” เว็บไซต์ศนู ย์กลาง
แลกเปลี่ยนความรู้สำ�หรับเด็ก ผู้ปกครอง และผู้เชี่ยวชาญ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้ ให้คำ�ปรึกษาในการดำ�เนิน
ธุรกิจ การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ การทำ�การตลาดและการขาย
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ตลอดจน
การส่งเสริมและพัฒนาขบวนการผลิตของ SME ให้ได้มาตรฐาน
สากล ซึ่งเป็นการช่วยยกระดับแบรนด์สินค้าให้มีความน่าเชื่อถือ
และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เป็นแรงส่งให้ SME มีการเติบโต
อย่างยัง่ ยืน ปัจจุบนั มี SME ทีข่ ายสินค้าผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่นและ
ทเวนตี้ โฟร์ ช้อปปิ้ง กว่า 2,000 ราย และมีสินค้า SME รวมทั้งสิ้น
กว่า 25,000 รายการ
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นอกจากนี้ ซีพี ออลล์ ได้ร่วมมือกับภาครัฐจัดโครงการส่งเสริม
SME ได้แก่ เซเว่น อีเลฟเว่นเอสเอ็มอีไทยยั่งยืน เป็นโครงการ
ที่ ซีพี ออลล์ ร่วมมือกับสำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่ อ ม (สสว.) และกรมส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม (กสอ.)
กระทรวงอุตสาหกรรม มอบรางวัลให้กับ SME ที่จำ�หน่ายสินค้า
ผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่นและทเวนตี้ โฟร์ ช้อปปิง้ เพื่อเชิดชูสดุ ยอด
SME ไทยที่มีศักยภาพโดดเด่นและสนับสนุนส่งเสริม SME ให้
เติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น ยกระดั บ ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น
ของประเทศ

2. ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ: โดยให้การสนับสนุน
True Autistic Thai Center ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรม
เพื่อการทำ�งานครบวงจร และจัดตั้ง True LAB สถานที่วิจัย
และพัฒนานวัตกรรม แลกเปลี่ยนความรู้เป็นพัฒนาศักยภาพ
บุคคลออทิสติก และสนับสนุนอาชีพ เช่น การสัง่ พิมพ์นามบัตร
ของพนั ก งานทรู และการช่ ว ยเหลื อ การขายสิ น ค้ า ที่ ผ ลิ ต
โดยบุคคลออทิสติก เป็นต้น
3. จ้างงานบุคคลออทิสติก: เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน เช่น บาริสต้า
ร้านทรูคอฟฟี่ (ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 120 คน)
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HEALTH & WELL-BEING
สุขภาพและสุขภาวะที่ดี

อุตสาหกรรมอาหารกำ�ลังเผชิญกับความท้าทายทีเ่ พิม่ ขึน้ จากความคาดหวังของ
ผูบ้ ริโภค และระเบียบข้อบังคับในเวทีการค้าโลกทีเ่ ข้มงวดในเรื่องความปลอดภัย
อาหาร แหล่งที่มาของวัตถุดิบ การตรวจสอบย้อนกลับ และความต้องการ
สารอาหาร ขณะทีห่ ว่ งโซ่การผลิตอาหารนับวันยิง่ ทวีความซับซ้อน ซึง่ ท้าทายต่อ
การบริหารจัดการคุณภาพและความปลอดภัย รวมถึงวิถชี วี ติ และรูปแบบการบริโภค
ของคนในสังคมทีป่ รับเปลีย่ นอย่างต่อเนื่องอันเนื่องมาจากการเปลีย่ นแปลงทาง
สังคมที่รวดเร็ว
นอกจากนี้ สถิติขององค์การอนามัยโลกชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยก�ำลังเผชิญกับ
ปัญหาโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง (Non-Communicable Diseases : NCDs) หลัก ๆ 3 โรค
ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง และโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นผล
มาจากพฤติกรรมการด�ำเนินชีวิตและการบริโภคที่ไม่เหมาะสม ขณะเดียวกัน
รายงานจากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พบว่าเด็กไทยชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาก�ำลังเผชิญกับภาวะทุพโภชนาการ
(Malnutrition) โดยมีเด็กนักเรียนชัน้ อนุบาลถึงประถมศึกษามีภาวะโภชนาการขาด
ที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนร้อยละ 13 มีน�้ำหนักต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และ
ร้อยละ 12 มีสว่ นสูงต�ำ่ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน ขณะทีม่ ภี าวะโภชนาการเกินทีส่ ง่ ผล
ให้เด็กและเยาวชนเป็นโรคอ้วนหรือน�้ำหนักเกินจากเกณฑ์ร้อยละ 14
จากสถานการณ์ข้างต้น ผู้ผลิตอาหารสมัยใหม่จึงต้องสามารถยกระดับบทบาท
ให้เป็นมากกว่าผู้ผลิต โดยให้ความสำ�คัญกับการควบคุมคุณภาพและการตรวจ
สอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่คุณค่า ทุ่มเทในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
คุณภาพที่หลากหลาย สอดคล้องตามความต้องการและพฤติกรรมการบริโภคที่
ปรับเปลี่ยนไป อีกทั้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความรู้และภาวะโภชนการที่ดี
ให้แก่ผู้บริโภคและกลุ่มเปราะบาง

เรามองว่าความปลอดภัยอาหาร การตรวจสอบย้อนกลับ
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ มิใช่เพียงความท้าทายของบริษัท
ผู้ผลิตอาหาร หากคือโอกาสในการสร้างสรรค์ทุกสิ่งที่ดีกว่า เราจึงใส่ ใจ
ในทุกรายละเอียด และควบคุมคุณภาพในทุกจุด
ของกระบวนการผลิต ทั้งยังลงทุนในงานวิจัยและพัฒนา
เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพราะถือเป็นหน้าที่
ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภคทุกคน
นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข

ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจอาหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)
กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
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30

เป้าหมายปี

ร้อยละ

2563

ผลการดำ�เนินงาน

ของผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์
ที่มุ่งเน้นสุขโภชนาการ สุขภาพ
และสุขภาวะทีด่ ี

ความพยายามของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่จะสร้างเสริมสุขภาพ
และสุขภาวะทีด่ ที ส่ี ดุ ให้ผบู้ ริโภค ได้สะท้อนผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่มุ่งเน้นสุขโภชนาการเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคมาอย่าง
ต่อเนื่อง

รากฐานที่มั่นคงของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมาจากประชากรที่มีคุณภาพ พร้อมด้วยสุขภาพและสุขภาวะที่ดี
เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้บริโภคและคนในสังคม ผ่านการบริหาร
จัดการ 4Ps ประกอบด้วยบุคลากร (People) กระบวนการ (Process) ผลิตภัณฑ์ (Product) และการส่งเสริมสุขภาพ (Promotion
of Health)

PEOPLE :
บุคลากร

ส่วนหนึ่ง
ของความมุ่งมั่น
เพื่อสุขภาพ และ
สุขภาวะที่ดี

บุคลากร (People): เครือฯ เชื่อว่าจุดเริ่มต้นของการผลิตอาหารให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
เริ่มต้นที่คุณภาพของ “พนักงาน” เราจึงได้สรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีความเป็นมืออาชีพ
เฉพาะด้าน ควบคูไ่ ปกับการฝึกอบรมทักษะและการพัฒนาความรู้ เพื่อให้มน่ั ใจได้วา่ พนักงานของเราสามารถ
บริหารจัดการคุณภาพและความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ กระบวนการผลิต
การบรรจุ การเก็บรักษา จนสินค้าส่งมอบถึงมือผู้บริโภค

2556

ไข่โอเมก้า พลัส

PROCESS :
กระบวนการ

กระบวนการ (Process): เครือฯ เชื่อว่า “กระบวนการผลิต” ที่ดี จำ�เป็นต้องมีระบบเเละมาตรฐานรองรับ
เราจึงพัฒนาและยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยอาหารตลอดกระบวนการผลิตด้วยระบบการ
วิ เ คราะห์ แ ละตรวจสอบคุ ณ ภาพวั ต ถุ ดิ บ โดยห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานสากล
ISO/IEC17025 ระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ระบบตรวจสอบย้อนกลับ มาตรฐานสากลที่ผ่าน
การรับรองจากหน่วยงานอิสระ (3rdParty) ตลอดจนมีกระบวนการตรวจประเมินโดยผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ ภายใน
และภายนอก (Internal and External Audit) อย่างสม่ำ�เสมอ

100

PRODUCT :
ผลิตภัณฑ์

PROMOTION
OF HEALTH :
การส่งเสริมสุขภาพ
102

100%
%

โรงงานอาหารได้รับการรับรองมาตรฐาน
GMP

ISO 9001 : 2008

HACCP

BRC

(เฉพาะโรงงานแปรรูป
สัตว์ปกี )

(เฉพาะโรงงานเเปรรูปส่งออก)

ผลิตภัณฑ์ (Product): เครือฯ เชื่อว่า “นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์” มีส่วนเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของทุกชีวิต
เราจึ ง มุ่ ง มั่ น วิ จั ย พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละนวั ต กรรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการและพฤติ ก รรม
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง โดยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลากหลายทั้งด้านรูปแบบ รสชาติ
และคุณค่าทางโภชนาการ ลดสารอาหารที่ ไม่มีประโยชน์และเพิ่มสารอาหารที่เป็นประโยชน์ รวมถึง
คิดค้นผลิตภัณฑ์อาหารสำ�หรับผูบ้ ริโภคในแต่ละช่วงวัย และอาหารสำ�หรับผูป้ ว่ ยเฉพาะโรค เพื่อให้อาหาร
ของเรามีส่วนสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีให้แก่ผู้บริโภค
เครือเจริญโภคภัณฑ์ เชื่อว่า “ข้อมูลผลิตภัณฑ์” ที่ชัดเจนและถูกต้องจะช่วยผู้บริโภคตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดี
ทีส่ ดุ ได้อย่างดี เราจึงให้ความสำ�คัญกับการสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการทีถ่ กู ต้อง ชัดเจน และเพียงพอ
ต่อการนำ�ไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ ควบคู่ไปกับการดำ�เนินโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริม
การบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะและหลักโภชนาการ รวมถึงช่วยบรรเทาผลกระทบอันเกิดจากข้อจำ�กัด
ในการเข้าถึงอาหารแก่ผู้บริโภค ชุมชน และสังคม
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ไข่ขาวพาสเจอร์ไรซ์

น้ำ�ซุปไก่ใส

เต้าหู้ไข่ไก่
ผสมบร็อคโคลี่

เต้าหู้ไข่ไก่
ผสมแครอท

เต้าหู้ไข่ไก่
ผสมฟักทอง

อกไก่นุ่ม
พริกไทยดำ�

มันหมูอนามัย

2557

ไข่ลวก
GENESIS GAP

ไข่ต้มสมุนไพร

ไข่ตุ๋น คัพ

ไข่ต้มยางมะตูม

2558

ครั้งแรกในประเทศไทย!!! นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพแช่แข็ง CP BALANCE

ข้าวกล้องเเกงส้ม
ปลาเเพนกาเซียสดอร์รี่

ข้าวกล้องปลา
แพนกาเชียสดอร์รี่
ผัดพริกทรงเครื่อง

ข้าวอบธัญพืช
เเละไก่

ข้าวกล้องต้ม
ทรงเครื่อง

ซีพี
เฟรชสลัดผัก 3 สี

2559

ราเมนโฮลวีต
ผัดขี้เมาอกไก่

ข้าวน�้ำพริก
อกไก่

ข้าวกะเพรา
อกไก่นุ่ม

สเต๊กแฮม
รมควัน

อกไก่นุ่ม
พริกสด

ข้าวผสม
วิตามิน

ข้าวกล้อง
หอมมะลิใหม่

ข้าวไรซ์เบอร์รี่
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สื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ ใส่ ใจการตรวจสอบย้อนกลับ
G4-PR3

การสือ่ สารข้อมูลผ่านฉลากผลิตภัณฑ์ เป็นการสือ่ สารโดยตรงกับผูบ้ ริโภค เพือ่ สร้างความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ทสี่ �ำคัญทีส่ ดุ เครือเจริญโภคภัณฑ์
จึงใส่ใจกับการชีแ้ จงส่วนประกอบส�ำคัญอธิบายวิธใี ช้และการเก็บรักษา แจ้งข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ ตามมาตรฐานทีก่ ฎหมายก�ำหนด
บนฉลากผลิตภัณฑ์ของเราทุกรายการ เพื่อสร้างความมั่นใจ และเป็นทางเลือกที่ดีแก่ผู้บริโภคคนส�ำคัญของเรา
มากไปกว่านัน้ ยังได้ด�ำเนิน “โครงการตรวจสอบย้อนกลับในเรือ่ งอาหาร” ภายใต้ระบบ “iTrace” ซึง่ ไม่เพียงช่วยให้เครือฯ สามารถติดตามและ
เรียกคืนผลิตภัณฑ์อาหารได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็น ผูบ้ ริโภคเองก็สามารถตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ยอ้ นกลับ
จากโรงงานผลิตอาหาร ไปยังฟาร์มและแหล่งทีม่ าของวัตถุดบิ ตลอดจนรับทราบถึงมาตรฐานสากลทีผ่ ลิตภัณฑ์นนั้ ๆ ได้รบั การรับรอง รวมถึง
ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ตา่ ง ๆ ผ่านคิวอาร์โค้ด (Quick Response Code: QR Code) บนบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารด้วย โดยปัจจุบนั ผลิตภัณฑ์อาหารของ
เครือฯ มากกว่า 30 กลุม่ ผลิตภัณฑ์ได้พฒ
ั นาระบบตรวจสอบย้อนกลับ และมีแผนทีจ่ ะขยายให้ครอบคลุมทุกกลุม่ ผลิตภัณฑ์ภายในปี 2563
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ข้าว

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

มันสำ�ปะหลัง

น�้ำมันปาล์ม

ปลาป่น

ถั่วเหลือง

กุ้ง

อาหารสำ�เร็จรูป

เป็ด

ผลิตภัณฑ์นม

หมู

ไข่ไก่

ปลา

กล้วย

ส้ม

มะละกอ

เมลอน

มะเขือเทศ

พาร์สลีย์

โรสเเมรี่

ซาลาเปา

อาหารสำ�เร็จรูป

กล้วย

ส้ม

กะเพรา
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สนับสนุนสุขภาพหนึ่งเดียว
(One Health)
G4 DMA-Healthy and Affordable Food

เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและ
อาหารได้ลงนามแสดงเจตจ�ำนงสนับสนุนความพยายามของ
สหประชาชาติในการจัดการปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ (United
Nations Efforts to Combat Antimicrobial Resistance) ในการ
ประชุมสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health Summit) เมื่อวันที่ 21-22
กันยายน 2559 ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อ
มีสว่ นร่วมพัฒนาห่วงโซ่อาหารโปรตีนจากสัตว์และระบบสุขภาพ
ด้วยแนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว”1
ส�ำหรับธุรกิจการเลีย้ งสัตว์ของเครือฯ ได้น�ำแนวปฏิบตั สิ ากลด้าน
สวัสดิภาพสัตว์ หรือ “หลักอิสระ 5 ประการ (Five Freedoms)”
มาใช้ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามมาตรฐานของประเทศไทย
เงื่อนไขข้อบังคับของสหภาพยุโรปซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าส�ำคัญ
และมาตรฐานสากลด้านสวัสดิภาพสัตว์ จึงมัน่ ใจและรับรองได้วา่
ผลิตภัณฑ์อาหารสดจนไปถึงผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนือ้ สัตว์
ทั้ ง หมดมาจากฟาร์ ม ที่ มี คุ ณ ภาพ ถู ก สุ ข อนามั ย ปลอดภั ย
ต่อผู้บริโภค โดยปราศจากการใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต
อันเป็นสารต้องห้ามตามกฎหมาย และไม่ใช้ยาปฏิชีวนะที่ผ่าน
การรับรองให้ใช้เฉพาะในคนเท่านัน้ หรือยาทีอ่ ยูใ่ นรายการทีเ่ ป็น
สารต้องห้าม ทัง้ นี้ บริษทั มีระเบียบทีเ่ คร่งครัดในการใช้ยาปฏิชวี นะ
ส�ำหรับสัตว์เพียงกรณีที่ต้องรักษาสัตว์บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ซึ่ง
จะควบคุมและดูแลโดยสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเท่านั้น
1

สุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) เป็นวิธีการแก้ปัญหาสุขภาพแนวทางใหม่ท่รี วมเอา
แนวทางปฏิบัติด้านสุขภาพคน สุขภาพสัตว์ และสุขภาพสิ่งแวดล้อม เข้าไว้ด้วยกัน
เพื่อนำ�สู่การมีสุขภาพที่ดีโดยรวม

ส่งเสริมการผลิต
และการบริโภคถูกสุขโภชนาการ
G4-SO1

เครือเจริญโภคภัณฑ์ มุง่ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรูแ้ ละการสร้างทักษะ
ในด้านการผลิตอาหาร รวมถึงด้านการบริโภคทีถ่ กู หลักโภชนาการและ
ปลอดภัย เพื่อมีส่วนร่วมบรรเทาภาวะทุพโภชนาการ นับตั้งแต่ปี 2532
เป็นต้นมา ผ่าน “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” เพื่อ
ขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งโปรตีนอย่างต่อเนื่องให้กบั เยาวชนในพืน้ ที่
ห่างไกล ต่อมาในปี 2549 บริษัทได้ริเริ่ม “โครงการเปิดโลกการเรียนรู้”
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ
ปลอดภัย และถูกหลักโภชนาการสำ�หรับการบริโภค ผ่านการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้จากโรงงานอาหารของบริษัทให้แก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ
และล่าสุดในปี 2558 บริษัทได้ต่อยอดความมุ่งมั่นทั้งในด้านการผลิต
และการบริโภคอย่างถูกสุขโภชนาการ ด้วยการประสานความร่วมมือ
กับสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
จัดทำ�โครงการ ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต เพื่อร่วมสร้างโภชนาการ
ที่ดีให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่รอบโรงงานและฟาร์มของบริษัท

ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารในเด็กและเยาวชน
กว่า 180,000 คน
ใน 635 โรงเรียน

โครงการเลี้ยงไก่ไข่
เพื่ออาหารกลางวัน
นักเรียน

โครงการซีพีเอฟ
อิ่ม สุข ปลูกอนาคต

โครงการซีพีเอฟ
เปิดโลกการเรียนรู้

ภาคเหนือ

81 โรงเรียน
2 โรงเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

213 โรงเรียน
14 โรงเรียน

ภาคตะวันตก

97 โรงเรียน
2 โรงเรียน

โรงงานแปรรูปโคราช

ภาคกลาง

68 โรงเรียน
28 โรงเรียน

โรงงานแปรรูปมีนบุรี 1 - 2
โรงงานแปรรูปสระบุรี
โรงงานอาหารสำ�เร็จรูปสระบุรี
โรงงานอาหารสำ�เร็จรูปหนองจอก

Animal Health
สุขภาพสัตว์

ภาคตะวันออก

36 โรงเรียน
15 โรงเรียน
โรงงานอาหารสำ�เร็จรูปแปดริ้ว
โรงงานอาหารสำ�เร็จรูปแกลง

One Health
สุขภาพหนึ่งเดียว
ภาคใต้
Human Health
สุขภาพคน

Environmental
Health
สุขภาพสิ่งเเวดล้อม

71 โรงเรียน
8 โรงเรียน
โรงงานอาหารสำ�เร็จรูประโนด
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EDUCATION
การศึกษา

จากการศึกษาวิจัยของสถาบันอนาคตไทยเมื่อเดือนสิงหาคม
ปี 2559 พบว่าการศึกษาไทยยังคงมีปัญหาตั้งแต่เด็กวัย
ก่อนเรียนไปจนถึงมหาวิทยาลัย โดยเด็กก่อนวัยเรียนร้อยละ
20 มีพัฒนาการที่ต�่ำกว่าวัย เด็กชั้นประถมราว 140,000 คน
อ่านหนังสือไม่ออก และราว 270,000 คน เขียนหนังสือไม่ได้
ขณะที่เด็กมัธยมอีกกว่า 1 ใน 3 ไม่สามารถอ่านจับใจความได้
ซึ่งปัญหาการศึกษาส่งผลทั้งต่อโอกาสของเด็กและอัตรา
การเติบโตของเศรษฐกิจไทย โดยถึงปัจจุบัน ประเทศมีต้นทุน
เสียโอกาสสะสมแล้วร้อยละ 11 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) หรือคิดเป็น
1.5 ล้านล้านบาท
เนื่องจากการศึกษาเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จึงถือเป็น
ประเด็นความท้าทายที่ส�ำคัญอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย
และในหลาย ๆ ประเทศทัว่ โลก จนได้รบั การบรรจุให้เป็นวาระ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในช่วง 15 ปีข้างหน้า
ทัง้ นี้ การพัฒนาและจัดการการศึกษาจ�ำเป็นต้องอยูบ่ นพืน้ ฐาน
ของการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งกาย ใจ อารมณ์
สังคม และสติปัญญา สอดคล้องกับศักยภาพของบุคคลและ
บริบทการเรียนรู้ อีกทั้งการขับเคลื่อนสังคมแห่งการเรียนรู้
ยังต้องอาศัยความมุ่งมั่นและการมีส่วนร่วมของทุกระดับ
ตั้งแต่บุคคล ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน องค์กร ไปจนถึงรัฐ
เพื่อน�ำไปสู่พลังสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา รวมถึงผลกระทบ
เชิงบวก

เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะร่วมกับทุกภาคส่วนในการสร้างระบบ
นิเวศทางการศึกษา (Education Ecosystem) ให้ถกู ต้องและยัง่ ยืน
เพื่อแก้ปญ
ั หา อุปสรรคทางการศึกษา และสร้างให้เกิดระบบทีม่ งุ่ เน้น
เด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลาง สร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา เปิดโอกาสให้มกี าร
มีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนในรูปแบบกลไกตลาดทีม่ กี ารวัดผลอย่างโปร่งใส
และเปิดโอกาสให้ทกุ ภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการสนับสนุนโรงเรียน มีการวัดผล
เติมเต็มสิง่ ทีข่ าด บูรณาการจุดแข็งของชุมชนและสังคม เกิดเป็นการเรียนรู้
ตลอดชีวติ และกลไกการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
นายศุภชัย เจียรวนนท์

ประธานคณะผู้บริหาร
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด
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4,350,000

เป้าหมายปี

2563

2520

ผลการดำ�เนินงาน

เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่

คน

มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและการพัฒนาทักษะที่จำ�เป็น

แนวทางการบริหารจัดการ

ตัง้ แต่เริม่ โครงการในปี 2520 จนถึงปัจจุบนั เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้สง่ เสริมและสนับสนุนโอกาสการเข้าถึงการศึกษา และพัฒนาทักษะ
ที่จำ�เป็นแก่เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ เป็นจำ�นวนกว่า 2,000,000 คน

2520

G4-SO1

เราเชื่อว่า การพัฒนาประเทศหรือองค์กรไปสู่ความก้าวหน้า หัวใจสำ�คัญ คือ การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
และมีความสามารถในการเรียนรู้ บนพื้นฐานการมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ จึงมุ่งมั่นส่งเสริมความรู้ พัฒนาความสามารถ เสริมสร้างศักยภาพ ด้วยการเข้าไป
มีส่วนร่วมจัดการด้านการศึกษาสำ�หรับเด็กไทยทุกช่วงวัยและส่งเสริมการเข้าถึงความรู้แก่คนในสังคม
โดยมีแนวทางการบริหารจัดการ ผ่าน 3 แนวทาง คือ การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะ
การสร้างความพร้อมเข้าสูย่ คุ ดิจทิ ลั และการสร้างโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ โดยบูรณาการร่วมกันเป็น
เครือข่าย ที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ปฐมวัยและประถมศึกษา

โครงการพัฒนาโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ

เครื อ ฯ มุ่ ง หวั ง เป็ น สะพานให้ เ ด็ ก ในชนบทที่ ห่ า งไกลได้ ก้ า วเดิ น บน
เส้ น ทางการศึ ก ษา จึ ง ได้ ส ร้ า งและพั ฒ นาโรงเรี ย นเจี ย รวนนท์ อุ ทิ ศ
รวม 8 แห่งทั่วประเทศ พร้อมให้การสนับสนุน ดังนี้

สนับสนุนสื่อเเละอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้
• สร้าง ซ่อม ปรับปรุงโรงเรียน
• เครื่องแบบนักเรียนและยารักษาโรค
• อุปกรณ์การเรียนการสอน

• โครงการ Internet
• พัฒนาครู
• ทุนการศึกษา

กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน

องค์ความรู้และทักษะ
พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และ
กิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ
ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมทักษะที่
จำ�เป็นและหลากหลายแก่ผู้เรียนและ
ผู้จัดการเรียนรู้

ความพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล

โอกาสเข้าถึงองค์ความรู้

สนับสนุนอุปกรณ์และเทคโนโลยี
ครบวงจร
จั ด หาสื่ อ ดิ จิ ทั ล เสริ ม การเรี ย น
การสอนแบบบูรณาการ พร้อม
ฝึกอบรมและให้คำ�แนะนำ�

พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้น ฐานและ
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
สร้างช่องทางและคลังความรู้
ดิจิทัล เพื่อการเผยแพร่องค์
ความรู้อย่างกว้างขวาง

โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน
โครงการปลา พืชสวนครัว
กองทุนอาหารกลางวัน 			
โครงการเกษตรเพื่ออาหาร
					กลางวัน

2532
ปฐมวัยและประถมศึกษา

ทำ�งานร่วมกับเครือข่ายการเรียนรู้และสถาบันที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา
เสริมสร้างบรรยากาศและโอกาสที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โครงการเลี้ยงไก่ ไข่เพื่ออาหารกลางวัน

เราเชื่อว่าเมื่อเด็ก “อิ่มท้อง” นั่นหมายถึงพวกเขาจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
และยังเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เขามีจิตใจแจ่มใส พร้อมเล่นและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
เราจึงได้จัดทำ�โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่
ห่างไกลกว่า 145,000 คน ในโรงเรียนกว่า 500 แห่ง ได้เข้าถึงแหล่งโปรตีน
คุณภาพสูง และเรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการ ดังนี้

กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน
การผลิต ผ่านการเลี้ยงดู
การให้อาหารไก่ไข่
การขาย ผลผลิต
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การจัดทำ�บัญชี
การจัดเก็บข้อมูล
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รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2559

111

2520
2548

2550
มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
การพัฒนาคนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน จำ�เป็นต้องมีการส่งเสริมทั้งความรู้และทักษะควบคู่
กันไป วิทยาลัยเทคโนโลยีปญ
ั ญาภิวฒ
ั น์จงึ ได้ถกู ก่อตัง้ ขึน้ เพื่อจัดการเรียนการสอน
ในระบบทวิภาคี โดยความร ่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ จัดการ
เรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2 สาขา ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีก
และไฟฟ้ากำ�ลัง ซึ่งมีนักเรียนที่สำ�เร็จการศึกษาไปแล้วและอยู่ระหว่างการศึกษา
รวมกว่า 5,800 คน

ปฐมวัยและประถมศึกษา
การจัดการศึกษาแบบ Work-Based Learning
จะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทฤษฎีควบคู่กับ
การทำ�งานจริง ประสบการณ์ทไ่ี ด้จากการทำ�งานจริง
ทำ�ให้นักศึกษาที่จบออกไปสามารถทำ�งานได้ทันที
เมื่อเรียนจบ ทุกคนเข้าใจโลกของการทำ�งาน
และประสบความสำ�เร็จในการทำ�งาน
เพราะได้รับการบ่มเพาะให้มีความพร้อม
ทางวุฒิภาวะ นักศึกษาจากรุ่นแรกจนถึงปัจจุบัน
จึงเป็นความภาคภูมิใจของ ซีพี ออลล์
ที่มีส่วนช่วยสร้างคนดี คนเก่งให้กับสังคม
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย

สร้างคุณค่าร่วม
• จบแล้วมีงานท�ำ ร้อยละ100
• เรียนจากประสบการณ์จริง

• ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร (เฉพาะสาขาธุรกิจค้าปลีก)
• มีเบี้ยเลี้ยงระหว่างเรียนภาคปฏิบัติ

• โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ
• โรงเรียนต้นแบบ ทรูปลูกปัญญา

ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

อุดมศึกษา

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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ปลูกความรู้

• ส่งเสริมศักยภาพและคุณภาพชีวิตของผู้พิการ
• โครงการ True Move H เพื่อสาธารณสุขชุมชน
• โครงการจิตอาสาของพนักงาน ทรูอาสาปลูกปัญญา

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
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เครื อ ฯ เปิ ด โอกาสให้ โรงเรี ย นที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ ห่ า งไกลสามารถ
เข้าถึงแหล่งสาระความรู้ทัดเทียมโรงเรียนในเมืองใหญ่ และเกิด
แรงบันดาลใจในการเรียนรู้อย่างยั่งยืน สามารถนำ�ความรู้ที่ ได้ไป
พั ฒ นาให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ ตนเอง ชุ ม ชน สิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ประเทศชาติ โดยเครื อ ฯ ได้ ส นั บ สนุ น การเรี ย นการสอนแบบ
บูรณาการด้วยสื่อและเทคโนโลยีอย่างครบวงจรผ่าน 3 ภารกิจหลัก
ที่ดำ�เนินการไปพร้อมกับกิจกรรมสาระบันเทิงที่หลากหลาย ซึ่ง
มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการรวมกว่า 1,860,000 คน และครูกว่า
95,600 คน จากกว่า 6,000 โรงเรียน

ปลูกความดี

2550

เพราะความเจริญทางปัญญาคือความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและคุณธรรม สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์จึงได้ถูกก่อตั้งขึ้น ซึ่งเป็นสถาบัน
อุดมศึกษาเฉพาะทางที่เน้นการศึกษาและวิจัย
ทางด้านธุรกิจค้าปลีก โดยจัดการเรียนการสอน
ในลักษณะการเรียนรู้ควบคู่การฝึกปฏิบัติงาน
จริง (Work-Based Education) และยังมีถึง 12
คณะให้เลือกเรียนตามความสนใจ โดยเน้นการ
สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพในเชิงวิชาการและถึง
พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และมีจิตสาธารณะ ปัจจุบนั มีนกั ศึกษา
ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทที่สำ�เร็จ
การศึกษาและอยูร่ ะหว่างการศึกษารวมมากกว่า
14,700 คน

โครงการทรูปลูกปัญญา

คณะที่เปิดสอน

• บริหารธุรกิจ
• วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
• วิทยาการจัดการ
• ศึกษาศาสตร์
• อุตสาหกรรมเกษตร
• การจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคม
• นิเทศศาสตร์
• ศิลปศาสตร์
• นวัตกรรมการจัดการเกษตร
• การจัดการธุรกิจอาหาร
• วิทยาลัยนานาชาติ
• วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน

• โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”
กิจกรรมอื่น ๆ เพื่อส่งเสริม
“ปลูกความรู้ ปลูกความดี ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม”
• นักวิทย์น้อยทรู
• ค่ายเยาวชนทรู
• True Young Producer Award
• True Future Journalist Award

ทรูปลูกปัญญา มีเดีย
• ทรูปลูกปัญญาดอทคอม : คลังความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรมที่ใหญ่ทส่ี ดุ ในประเทศไทย
• ช่องทรูปลูกปัญญา : โทรทัศน์ความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรมทีร่ วบรวมทัง้ เรื่องเรียน
เรื่องเล่นไว้ที่เดียว
• นิตยสารปลูก : นิตยสารส่งเสริมความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรมสำ�หรับเยาวชนฉบับแรก
ในประเทศไทย
• Free Application : แอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์การเรียนรู้ของ
คนรุ่นใหม่
• โครงการและกิจกรรมภายใต้ทรูปลูกปัญญา มีเดีย
- โครงการประกวดสร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม
- โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม
- Trueplookpanya on Tour
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2559
Daily Tasks

กลุ่มเปราะบาง

Autistic Application
เครือฯ เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของการส่งเสริมสิทธิและโอกาสในการ
เข้ า ถึ ง การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของเด็ ก ออทิ ส ติ ก จึ ง ได้ ผ นึ ก กำ � ลั ง กั บ
มูลนิธิออทิสติกไทยในการพัฒนาศักยภาพเด็กออทิสติกและครอบครัว
ด้วยนวัตกรรม “Autistic Application” ซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อช่วยเสริม
ทั ก ษะและเพิ่ ม สมรรถภาพทั้ ง ทางร่ า งกาย สติ ปั ญ ญา และจิ ต ใจ
แก่เด็กออทิสติกโดยเฉพาะ โดย Autistic Application เป็นหนึ่งใน 10
แอปพลิเคชันการศึกษาที่ ได้รับความนิยมใน 25 ประเทศทั่วโลก

2557
กลุ่มเปราะบาง

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือผ่านสื่อพกพา
สำ�หรับเด็กนอกระบบการศึกษา
ด้วยความเชื่อว่าความรูเ้ ป็นพืน้ ฐานสำ�คัญทีท่ �ำ ให้คนเติบโตและดำ�รงชีวติ
อยูไ่ ด้อย่างมีความสุข เครือฯ จึงได้น�ำ ศักยภาพด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม
การสื่อสาร และสื่อต่าง ๆ ของกลุม่ ธุรกิจโทรคมนาคม ผนึกกำ�ลังกับยูเนสโก
ไมโครซอฟท์ และสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ในการร่วมกันพัฒนาการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม
ของผู้เรียนในพื้นที่ห่างไกล และขาดแคลนสื่อทางการศึกษา โดยเฉพาะ
ตามพื้นที่ตะเข็บชายแดน

สนับสนุนสื่อเเละอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

• ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณทรูวิชั่นส์ เครื่องรับโทรทัศน์สี และ
ตู้เก็บอุปกรณ์พร้อมช่องรายการคุณภาพเพื่อการเรียนรู้
• สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน (DVD Digital Content)			
ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระวิชา
• อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายบนเครือข่ายทรูมูฟ เอช
114
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สอนกิ จ วั ต รประจ�ำวั น อาทิ การแปรงฟั น อาบน�้ ำ
เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดทักษะความสนใจ ทักษะกล้ามเนือ้ มัดเล็ก
และทักษะการเลียนแบบ

Communications
สอนหลั ก การสื่ อ สารขั้ น พื้ น ฐานโดยใช้ ส มุ ด ภาพ
เพื่อสื่อความต้องการของเด็ก รวมถึงส่งเสริมทักษะ
ภาษาและการสื่อสาร

Trace & Share

สอนทักษะการลากเส้น ส่งเสริมให้รู้จักการรอคอยและ
การแบ่งปัน อันเป็นพื้นฐานของการเข้าสังคม ซึ่งช่วย
เสริมทักษะด้านวิชาการ ทักษะทางสังคม และทักษะการ
เลียนแบบ

ปฐมวัยและประถมศึกษา

CONNEXT ED โครงการผูน้ �ำ เพื่อพัฒนาการศึกษา
ที่ ยั่ ง ยื น ภายใต้ โ ครงการสานพลั ง ประชารั ฐ
ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ�
โครงการผู้นำ�เพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ย่ังยืน (CONNEXT ED :
Leadership Program for Sustainable Education) ริเริม่ และก่อตัง้ ขึน้
โดยบริษัทเอกชนไทย จำ�นวน 12 ราย ว่าด้วยความร่วมมือในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน หนึ่งในกลไกการ
ขับเคลื่อนภายใต้ โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพืน้ ฐาน
และการพัฒนาผู้นำ� (E5)
CONNEXT ED เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นในปี 2559 เพื่อรวมพลัง
ความร่วมมือของบริษัทเอกชนไทย ในการสร้างรูปแบบการพัฒนา
ผู้ นำ � ซึ่ ง คั ด เลื อ กจากบุ ค ลากรภายในองค์ ก รที่ มี จิ ต สาธารณะ
(Community Services) ในการทำ�หน้าที่สนับสนุน ช่วยเหลือ และ
ร่ ว มวางแผนพั ฒ นาโรงเรี ย นประชารั ฐ ในด้ า นต่ า ง ๆ ร่ ว มกั บ
ผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านวิธีการลงพื้นที่ปฏิบัติการจริง (Action
Learning Program) โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างเสริมศักยภาพของ
เด็ ก และเยาวชนไทย ด้ ว ยการสร้ า งระบบนิ เ วศทางการศึ ก ษา
(Education Ecosystem) ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ พร้อมสร้างกลไก
ทางการตลาดในการเชื่อมโยงทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน ชุมชน
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัย ในการมีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียน โดยมีเด็ก
เป็นศูนย์กลาง เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นบุคลากรที่เก่ง
และดีของประเทศ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยกลุม่ ธุรกิจโทรคมนาคม กลุม่ ธุรกิจการตลาด
และการจัดจำ�หน่ายและกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
รวม 3 องค์กร พร้อมอีก 9 องค์กรเอกชน รวม 12 องค์กร ได้ ให้การ
สนับสนุนบุคลากรภายในสังกัดทีเ่ ป็น “ผูน้ �ำ รุน่ ใหม่” เข้าร่วมขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนภายใต้ โครงการประชารัฐ ลงพืน้ ที่
ปฏิบัติจริงตามแนวทางยุทธศาสตร์ 10 ด้าน โดยในปีแรก ทั้ง 12
องค์กรได้วางเป้าหมายที่จะเข้าไปร่วมสนับสนุนการบริหารจัดการ
ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนประชารัฐทั้งหมด 3,342 โรงทั่วประเทศ
ทัง้ นี้ 3 องค์กรภายใต้เครือฯ ได้สง่ ตัวแทนผูน้ �ำ รุน่ ใหม่ รวม 413 คน
เพื่อร่วมพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ 1,256 แห่งทั่วประเทศ

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)
การพัฒนาและส่งเสริมผู้น�ำรุ่นใหม่
(Young Leaders Development)
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INNOVATION
การบริหารจัดการนวัตกรรม

ด้วยบริบทการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค การ
เเข่งขันของตลาดเเละการเปลีย่ นเเปลง ไม่วา่ จะเป็นการเพิม่ ขึน้
ของประชากร การลดลงของทรัพยากร การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ การเติบโตของสังคมเมือง การเปลีย่ นแปลง
ทางโครงสร้ า งประชากร การพลิ ก โฉมธุ ร กิ จ สู่ ยุ ค ดิ จิ ทั ล
ความก้าวล้ำ�ทางเทคโนโลยี การสื่อสารไร้พรมแดน ตลอดจน
การเปลีย่ นผ่านของเศรษฐกิจโลกไปยังประเทศตลาดเกิดใหม่
ล้ ว นเป็ น ปั จ จั ย กระตุ้ น ให้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นกระบวนทั ศ น์
ปรับปรุงสิง่ เก่าและสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ นำ�มาซึง่ การสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านสุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย เศรษฐกิจ
สังคม สิง่ แวดล้อม เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบนั และ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม
และเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้มั่นใจว่า
จะก้าวทันตามโลกอย่างยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจ 4.0

วิสัยทัศน์ของเครือฯ คือการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผูค้ น
ทัว่ โลก ซึง่ การทีจ่ ะเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมให้ ได้นน้ั พนักงานทุกระดับต้องมี
ทัศนคติ มีใจ และเห็นความสำ�คัญในการขับเคลื่อน สนับสนุน แบ่งปัน
และร่วมกันสร้างนวัตกรรม เพราะนวัตกรรมไม่ใช่แค่เรื่องของนักวิทยาศาสตร์
แต่เป็นเรื่องของทุกคนในองค์กร และที่สำ�คัญคือนวัตกรรมไม่ ใช่เรื่องที่แยก
เป็นเอกเทศ แต่มีความเชื่อมโยงกับกระบวนการดำ�เนินงานในด้านต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องคน การทำ�ธุรกิจ และความยั่งยืนขององค์กร
ดร.อาชว์ เตาลานนท์

รองประธานอาวุโส
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด
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เป้าหมายปี

2563

มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน เครือเจริญโภคภัณฑ์

50 %

เพิ่มมูลค่านวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
และกระบวนการร้อยละ 50 เทียบกับปีฐาน 2559

แนวทางการบริหารจัดการ
เพื่อก้าวให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงทำ�งานด้วยความพร้อมที่จะ
สร้างสรรค์สง่ิ ใหม่ทด่ี กี ว่าในทุก ๆ วัน เรามุง่ ปลูกฝังนวัตกรรมทัว่ ทัง้ องค์กรผ่าน 3 แนวทางหลักด้วยกัน ได้แก่ การสร้าง
บรรยากาศ การสร้างแรงจูงใจ และการขยายผลนวัตกรรม นอกจากนี้ เรายังได้ผนึกกำ�ลังกับองค์กร และสถาบัน
ภายนอกร่วมกันเพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

จากจุดเริม่ ต้นทีเ่ ครือเจริญโภคภัณฑ์ตอ้ งการยกระดับศักยภาพด้านวิศวกรรมของบุคลากรใน 13 กลุม่ ธุรกิจให้ทดั เทียมระดับโลก จึงได้จดั
“การประชุมวิชาการวิศวกรรม เครือเจริญโภคภัณฑ์” ขึ้นในปี 2552 โดยเน้นการสร้างเครือข่ายวิศวกร เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ที่จะสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำ�เนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต ต่อมา เครือฯ ต้องการกระตุ้นและผนึกกำ�ลังบุคลากรของ
เครือฯ เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันในเวทีโลกด้วยนวัตกรรม จึงได้จัด “มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน” ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี
2554 โดยรวม 2 งานเข้าไว้ดว้ ยกันเป็น “มหกรรมนวัตกรรมบัวบานและการประชุมวิชาการวิศวกรรม เครือเจริญโภคภัณฑ์” มีวตั ถุประสงค์
หลักเพื่อเชิดชูบคุ ลากรจากทุกกลุม่ ธุรกิจทีเ่ ป็นนวัตกรผูส้ ร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนเป็นเวทีน�ำ เสนอผลงานนวัตกรรม และแลกเปลีย่ น
ความรู้ ประสบการณ์ของบุคลากรระหว่างกลุ่มธุรกิจภายในเครือฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำ�ให้เกิดนวัตกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
มากมายในเเต่ละปี
นอกจากนี้เครือฯ ยังสนับสนุนให้แต่ละกลุ่มธุรกิจส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมภายในองค์กรผ่านเวทีการประกวดและจัดแสดงผลงาน
นวัตกรรมเป็นประจำ�ทุกปี โดยผลงานนวัตกรรมที่ โดดเด่นทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์ ความพยายาม ความใหม่ ประโยชน์ที่ ได้รับ
ต่อเศรษฐกิจ ต่อสังคม และต่อองค์กร ที่ผ่านการคัดเลือกของแต่ละกลุ่มธุรกิจ จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณารับรางวัล Chairman Award
และแสดงในงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน เครือเจริญโภคภัณฑ์ทุก 2 ปี

สร้างบรรยากาศ

สร้างแรงจูงใจ

ขยายผลนวัตกรรม

ในองค์ ก รที่ ก ระตุ้ น ให้ เ กิ ด การสร้ า ง
นวัตกรรม รวมไปถึงการสร้างทัศนคติ
และให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงาน

ทั้งในรูปแบบของการยกย่องชมเชย
และการให้รางวัลหรือผลตอบแทน

ให้ เ กิ ด การนำ � นวั ต กรรมไปใช้ ง าน
ส่งเสริม ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้
ภายในองค์ ก ร และนำ � ความคิ ด ไป
ต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมที่สูงขึ้น

ล่าสุด ในปี 2559 เครือฯ ระดมพลัง 13 กลุ่มธุรกิจจัด “มหกรรมนวัตกรรมบัวบานเครือเจริญโภคภัณฑ์” ขึ้นอีกครั้ง เพื่อเสริมศักยภาพ
ขององค์กรในด้านนวัตกรรมให้แข็งแกร่ง และเป็นเวที ในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของบุคลากรที่จะเป็นพลังสำ�คัญ
ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย “บริษัทไทยชั้นนำ�ระดับโลก” ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งให้ความสำ�คัญกับการสร้างและพัฒนาอย่าง
มีคุณค่าด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและไม่ทำ�ลายสิ่งแวดล้อม

ผลงานด้านวิศวกรรมและนวัตกรรมระดับเครือฯ
2552

2554

2556

2559

ผลงาน
ที่ส่งประกวด

224

552

725

941

ผลงานที่ ได้รับ
การจัดเเสดง

ผลงาน

86

140

239

282

*
-

27

40

43

ผลการดำ�เนินงาน
กว่า 9 ทศวรรษที่เครือเจริญโภคภัณฑ์เดินทางตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ โดยมี
ส่วนร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ สร้างเสริม
อาชีพรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรและคู่ค้าธุรกิจ เเละสร้างผลประกอบการที่ดีอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี 2559 ผลงานด้านวิศวกรรมและนวัตกรรมทีน่ า่ ภาคภูมใิ จของเราสามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มได้ถึง 4.06 พันล้านบาท เเบ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยลดต้นทุนในการ
ดำ�เนินงานประมาณ 2.4 พันล้านบาท และนวัตกรรมทีส่ ร้างรายได้กว่า 1.66 พันล้านบาท

ผลงาน
ที่ ได้รับรางวัล
Chairman Award
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ผลงาน

*ปี 2552 ยังไม่มีการประกวดรางวัล Chairman Award

ผลงาน
ผลงาน

ผลงาน

ผลงาน
ผลงาน

ผลงาน

ผลงาน
ผลงาน

ผลงาน
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ส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม
ที่เกิดจากการสังเกตและตั้งคำ�ถาม
•

แนวคิด

แนวคิด
• ทำ�ไมกิจการไก่พันธุ์ที่สหรัฐอเมริกาใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อยแต่
สามารถเลี้ยงไก่ได้จำ�นวนมาก และไก่อายุ 8 สัปดาห์มีน้ำ�หนัก
ถึง 1.5 กิโลกรัม
• ทำ�อย่างไรถึงจะเลี้ยงไก่ออกมาให้ได้ขนาดเท่ากัน เพื่อให้
สามารถแปรรูปขั้นต้นด้วยเครื่องถอนขนไก่ และแปรรูป
เนื้อไก่ด้วยระบบอัตโนมัติ

ก้าวข้ามขีดจำ�กัดด้วยเทคโนโลยี เพิม่ ประสิทธิภาพ
ด้วยการผลิตแบบครบวงจร ส่งเสริมการเข้าถึงโปรตีนไก่
ในราคาย่อมเยา สูก่ ารพลิกโฉมสร้างอุตสาหกรรม
การเลีย้ งไก่ครัง้ แรกของประเทศไทย

ปฏิบัติ
2513
พัฒนาธุรกิจไก่พันธุ์ในประเทศไทย โดยร่วมทุนกับ
บริษัทอาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศสหรัฐอเมริกา
2516
สร้างโรงฟักไข่เพื่อส่งลูกไก่จำ�นวนมากให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่
และสร้างระบบการผลิตไก่เนื้อแบบครบวงจรตั้งแต่โรงงานอาหารสัตว์
โรงฟักไข่ ฟาร์มเลีย้ งไก่ โรงเชือด ไปจนถึงโรงงานแปรรูป
ในเขตเดียวกัน
2518
นำ�รูปแบบการเลี้ยงไก่ในสหรัฐอเมริกาที่บริษัทอาหารสัตว์
เซ็นสัญญากับเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งไก่ เมื่อไก่โตได้น�ำ้ หนักทีต่ กลงกันไว้แล้ว
บริษัทอาหารสัตว์จึงรับซื้อกลับคืนไป โดยนำ�เเนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ใน
ประเทศไทย นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงไก่เนื้อในปริมาณมาก
ภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรรายย่อย
หรือ Contract Farming

ผลลัพธ์
2518

อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ครั้งแรกของประเทศไทย

• จากไก่เนื้อที่กระจายเลี้ยงตามบ้านเกษตรกร สู่การเลี้ยงในระบบโรงเรือน
เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยทางอาหาร
• จากความสามารถของเกษตรกรในการเลี้ยงไก่ได้มากที่สุด 100 ตัว
ขยายเป็น 10,000 ตัว และสูงสุดถึง 150,000 ตัว ส่งผลให้เกษตรกร
มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
• จากเกษตรกรรับผิดชอบต้นทุนการเลี้ยงและการตลาดสู่ความร่วมมือ
3 ประสาน ระหว่างเกษตรกร บริษัท และสถาบันการเงิน
• จากอาหารราคาแพงสู่โปรตีนราคาย่อมเยาที่ผู้บริโภคทั่วไปและ
ครอบครัวในชนบทสามารถเข้าถึง
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ทำ�อย่างไรคนไทยทุกคนจะสามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคม
ได้อย่างทัดเทียมในราคาที่คุ้มค่า

ปฏิบัติ

แนวคิด
มีระบบหรือวิธีการใดบ้างที่จะพัฒนาการเลี้ยงกุ้ง
ในแนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2533
ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน

ปฏิบัติ
จัดสรรงบประมาณในการค้นคว้าวิจัยการเลี้ยงกุ้ง
เเละสัตว์น้ำ� พร้อมถ่ายทอดความรูเ้ เละเทคโนโลยี การเลีย้ งที่เหมาะสมกับ
พื้นที่ โดยทีมนักวิชาการที่เชี่ยวชาญเเก่เกษตรกร

2531
วิธีการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ�แบบพัฒนา
2534
ระบบปิดแบบน้ำ�หมุนเวียน ทั้งวิธีการและระบบได้รับการพัฒนา
ในแนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ใช้พื้นที่น้อยลง ให้ผลผลิต
มากขึ้น ลดการใช้แหล่งน้ำ�จากธรรมชาติร้อยละ 80 ป้องกันโรคและ
สามารถปรับใช้กับฟาร์มกุ้งที่มีสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม จากเดิมที่
เกษตรกรเลี้ยงแบบธรรมชาติ และแบบกึ่งพัฒนา
2539
วิธีการและมาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพลูกกุ้ง “วนัชสุนทร”
ซึ่งคุณภาพลูกกุ้งถือเป็นปัจจัยสำ�คัญของความสำ�เร็จในการเลี้ยง จนได้รับ
ความนิยมอย่างแพร่หลาย และเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรม
กุ้งทะเลไทยจวบจนปัจจุบัน
2545
ระบบการเลี้ยงแบบความปลอดภัยทางชีวภาพ หรือ Biosecurity
ที่ทำ�ให้ไม่จำ�เป็นต้องใช้ยาและสารเคมี รวมถึงระบบและวิธีการเลี้ยง
กุ้งขาวแวนนาไมแบบพัฒนา ซึ่งให้ผลผลิตสูงถึง 2.5 ตันต่อไร่ต่อรุ่น
จึงเป็นที่นิยมและใช้กันแพร่หลาย ในพื้นที่เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศ

ผลลัพธ์
ผลจากการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง มีส่วนสำ�คัญที่ส่งผลให้ประเทศไทย
เป็นผู้ผลิตและส่งออกกุ้งที่สำ�คัญของโลก

• 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

แนวคิด
ทำ�อย่างไรถึงจะแก้ไขกลิ่นไม่พึงประสงค์ของสินค้า
ในตลาดสดที่ไม่มีตู้แช่เย็นได้

ปฏิบัติ
2531
ร่วมทุนกับบริษัท SHV ของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีแม็คโครเป็นบริษัทลูก
เพื่อสร้างระบบโลจิสติกส์คุณภาพทั้งแบบแช่เย็นและแช่แข็ง แม้ว่าช่วงต้น
ของการเจรจา ประธานของ SHV ให้ความเห็นว่ารูปแบบการบริหารของ
แม็คโคร อาจจะยังเร็วเกินไปสำ�หรับประเทศไทย และต่อมาจึงได้เจรจากับ
Southland Corporation ของสหรัฐอเมริกา ในการนำ�กิจการ
เซเว่น อีเลฟเว่น เข้ามาเปิดในเมืองไทย

ผลลัพธ์
2532

ธุรกิจค้าส่งในรูปแบบ Cash & Carry และธุรกิจ
ค้าปลีกในรูปแบบร้านสะดวกซื้อครบวงจร พร้อมให้
บริการ 24 ชั่วโมง รายแรกในเมืองไทย
• แก้ไขปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์
• รักษาคุณภาพสินค้าในระดับสูงสุดได้ตลอดเวลา นับเป็นการยกระดับ

ความปลอดภัยทางอาหารให้กับผู้บริโภค
เพิม่ ช่องทางการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างทัว่ ถึง โดยแม็คโคร
และเซเว่น อีเลฟเว่น ได้รับการตอบรับอย่างดีจาก ลูกค้าและผู้
บริโภคจนถึงปัจจุบันแม็คโครมี 115 สาขา ขณะที่ เซเว่น อีเลฟเว่น
มี 9,542 สาขาทั่วประเทศ

2541
เข้าสู่กิจการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก (Cable TV)
2544
เข้าสูธ่ รุ กิจโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละให้บริการโครงข่ายข้อมูลความเร็วสูง
2546
ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สายหรือบริการ Wi-Fi
และให้บริการธุรกรรมทางการเงินแบบออนไลน์ผ่านทรูมันนี่
2550
ให้บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
2551
เปิดบริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ
2552
เริ่มให้และขยายบริการ 3G
2553
เปิด ทรู แอป เซ็นเตอร์ (True App Center) สถาบันศูนย์กลาง
การศึกษาเพื่อสร้างนักพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ
2556
เปิดให้บริการ 4G LTE เป็นรายแรกในประเทศไทย

ผลลัพธ์
ผู้บุกเบิกและผู้นำ�ด้านคอนเวอร์เจนซ์รายแรก
และรายเดียวในประเทศไทย

ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีทันสมัยได้
อย่างทั่วถึง ทั้งยังเป็นพื้นฐานส�ำคัญที่จะน�ำสังคมไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่าง
แท้จริงในฐานะผู้ให้บริการ
1. โทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่อันดับสองของประเทศ
2. โทรศัพท์พื้นฐานรายใหญ่ที่สุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3. อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตรายใหญ่ที่สุดของประเทศ
4. โทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกทัว่ ประเทศรายใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย
และปริมณฑล
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เครือเจริญโภคภัณฑ์ จดจำ�เสมอว่า “แผ่นดินนี้คือ
บ้านของเรา” บ้านที่โยงหนุนด้วยดิน น้ำ� ป่าเขา อากาศ
และทรัพยากร แหล่งผลิตปัจจัย 4 ที่เอื้อให้ทุกชีวิต
ได้อยู่อาศัยและดำ�รงอยู่ แผ่นดินจึงเป็นรากฐานของ
การพัฒนาประเทศที่สำ�คัญยิ่ง
เราจึงขออาสา “ตอบแทนคุณแผ่นดิน” ด้วยความมุ่งมั่น
บรรเทาผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ
ร่วมใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้�ำ ร่วมมือปกป้อง
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

มุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ไม่เพียงเเต่การดำ�เนินกิจกรรมขององค์กร หากยังร่วม
ส่งเสริมในห่วงโซ่อุปทานของเราด้วย เพื่อการคงอยู่
ซึ่งแหล่งทรัพยากรในการดำ�รงชีพ และเป็นแหล่งเรียนรู้
ไม่รู้จบสำ�หรับคนรุ่นใหม่ในยุคนี้และต่อไปในอนาคต

ภาพจากโครงการปลูกจิตส�ำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม
การประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”
รางวัลชมเชยระดับบุคคลทั่วไป ประจ�ำปี 2554
ผู้ถ่ายภาพ : วิรัช สวัสดี
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CLIMATE CHANGE
MANAGEMENT
การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ถูกผลักดันให้เป็นวาระเร่งด่วนในระดับโลก
โดยประเทศไทยได้ก�ำ หนดให้เรื่องนีเ้ ป็นวาระแห่งชาติ และได้รว่ มลงนามสัตยาบัน
ข้อตกลงปารีสทีจ่ ะลดก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20-25 ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับ
ปีฐาน 2558 จากการประชุมรัฐภาคี อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ ครัง้ ที่ 21 ณ กรุงปารีส (COP 21)
อย่างไรก็ดี เพียงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและหน่วยงานนานาชาติทร่ี บั ผิดชอบ
อาจไม่เพียงพอต่อการบรรลุเป้าหมายการควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน
2 องศาเซลเซียส ภาคเอกชนและบริษัทชั้นนำ�ทั่วโลก ในฐานะผู้ผลิตสินค้าและ
ส่งมอบบริการ ซึง่ มีสว่ นในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จำ�เป็นต้องตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่ของตนในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ แก้ไข และบรรเทาผลกระทบที่เกิดจาก
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศอย่างกว้างขวางด้วย
เครือเจริญโภคภัณฑ์เล็งเห็นถึงโอกาสภายใต้ความท้าทายของผลกระทบจากการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ รวมทัง้ ผลประโยชน์ทางตรงทีเ่ กิดขึน้ จากการบรรเทา
ผลกระทบและการจัดการความเสีย่ งในประเด็นดังกล่าว อีกทัง้ ยังตระหนักดีวา่ การ
ดำ�เนินการเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายยังเปิดประตูสู่โอกาสในการก้าวเข้าสูก่ ารเป็น
องค์กรชั้นนำ�ที่สามารถนำ�ความรู้ นวัตกรรม ประสบการณ์จากความหลากหลาย
ของกลุม่ ธุรกิจภายในเครือฯ มาจัดการปัญหาและลดความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง

เราให้ความส�ำคัญต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หรือ Climate Change โดยสร้างความตระหนักรู้ รณรงค์
เรื่องประหยัดพลังงาน สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน สร้างสรรค์
นวัตกรรมบริการที่ช่วยเชื่อมโยงผู้คนให้ติดต่อสื่อสาร
สะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้องเดินทาง
นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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10%

เป้าหมายปี

2563

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(Scope 1 และ Scope 2)
ต่อหน่วยรายได้ลงร้อยละ 10
เทียบกับปีฐาน 2558 ภายใน
ปี 2563

ผลการด�ำเนินงาน
G4-EN3, G4-EN5, G4-EN15, G4-EN16, G4-EN18, G4-EN23

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อล้านบาท

3.0
2.5

แนวทางการบริหารจัดการ

2.53

2.49
1.82

2.0

2.64

2.5
2.18

1.94

2.0

1.5

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ตั้งใจบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเราด้วยการรณรงค์ประหยัด
พลังงานทั้งเครือฯ ตั้งแต่ปี 2547 อีกทั้งด้วยความยึดมั่นตาม
แนวทางของ โครงการ Caring for Climate ภายใต้ UN Global
Compact เราจึงมุ่งเน้นการจัดการความเสี่ยงและการสร้างโอกาส
ในการดำ�เนินธุรกิจ โดยคำ�นึงถึงการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกในทุกขั้นตอนการทำ�งานของเรา เราส่งเสริมการ
ปรั บ ตั ว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ และมี ส่ ว นร่ ว ม
อย่างรับผิดชอบกับคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน ไปจนถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ในภาคส่วนอื่น ๆ ทัง้ นีใ้ นการขับเคลื่อนการจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเครือฯ มีเเนวทางการบริหารการจัดการ ดังนี้

• รายงานความยั่งยืน
• การรายงานความก้าวหน้า (COP) การปฏิบัติตาม
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact)
• การรายงานผ่านโครงการเปิดเผยข้อมูลด้านการ		
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ CDP Climate

• การมีส่วนร่วมอย่างรับผิดชอบในการจัดการปัญหา
และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ		
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

0.5

0.5

-

0.24

2557

0.29

2558

0.33

-

2559

เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย
รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.35 เทียบกับปี 2558 โดยตั้งเป้าลด
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยรายได้ลงร้อยละ 10
เทียบกับปีฐาน 2558 ภายในปี 2563

• ความเสี่ยงทางกายภาพ
• นโยบายและกฎข้อบังคับ
• ชื่อเสียงองค์กร
• เทคโนโลยี
• ตลาด
Climate Change
Management
Framework

กิกะจูลต่อล้านบาท

30

การประเมินความเสี่ยง

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

30
21.96

20

16.05
9.75

10

22.93

22.22

17.50

18.38

20

10.19

11.69

10

2.51

-

1.89
4.41

4.80

2.01
4.68

2557

2558

2559

-

พลังงานไฟฟ้า (ล้านกิกะจูล)
พลังงานหมุนเวียน (ล้านกิกะจูล)
พลังงานใช้แล้วหมดไป (ล้านกิกะจูล)
การใช้พลังงานต่อรายได้
(กิกะจูลต่อล้านบาท)

เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ สามารถลดปริ ม าณการใช้ พ ลั ง งาน
ต่อหน่วยรายได้ร้อยละ 3.10 เทียบกับปีฐาน 2558 และได้
ด�ำเนินโครงการประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้
419 ล้านบาทต่อปี

การประเมินโอกาส

หมายเหตุ : การใช้พลังงานต่อรายได้ ครอบคลุมการใช้พลังงานที่ใช้เเล้วหมดไป พลังงานหมุนเวียน เเละพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ภายในองค์กรเท่านั้น

• ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
• สินค้าและบริการ
• แหล่งพลังงาน • ตลาด

ปริมาณของเสีย

เป้าหมาย

• การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน • การขนส่งสินค้า
• การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน • ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว
• การจัดการของเสีย
• การเกษตร

• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยรายได้ลง
ร้อยละ 10 เทียบกับปีฐาน 2558 ภายในปี 2563

การปรับตัว

นโยบาย

• ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากการ		
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• การจัดการเศรษฐกิจสีเขียว ตามแนวทาง C.P. Excellence
• การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้
นโยบายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เครือเจริญโภคภัณฑ์

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2559

1.0

ล้านกิกะจูล

ความมุ่งมั่น

ตัวชี้วัด

126

1.65

ปริมาณการใช้พลังงาน

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล

การมีส่วนร่วมอย่างรับผิดชอบกับผู้มีส่วนได้เสีย

1.58

1.85

หมายเหตุ : การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้ครอบคลุมปริมาณก๊าซเรือนกระจก Scope 1 เเละ Scope 2

กรอบการด�ำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• ปริมาณการใช้พลังงาน
• ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก (Scope 1, 2, 3)
• ปริมาณของเสีย
• ผลลัพธ์จากโครงการริเริ่ม
ที่ด�ำเนินการร่วมกับคู่ค้าและพันธมิตร

1.5

1.0

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 2
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อล้านบาท)

3.0

ตัน

ตันต่อล้านบาท

1,000,000

1.00
0.77

800,000
600,000

0.70
0.63

587,649

578,202

0.80
0.50

460,380

400,000
200,000
-

0.40
458,974

585,555

574,939

1,406

2,094

3,263

2557

2558

2559

0.20

ของเสียทั่วไป (ตัน)
ของเสียอันตราย (ตัน)
ปริมาณของเสียต่อรายได้ (ตัน/ล้านบาท)

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สามารถลดปริมาณของเสียทั้งหมดต่อ
หน่วยรายได้เทียบกับปีฐาน 2558 ได้ร้อยละ 9.09

-

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2559

127

การจัดการการเปลี่ยนเเปลงสภาพภูมิอากาศตลอดห่วงโซ่คุณค่า
การจัดหาวัตถุดิบ

การผลิตอาหารสัตว์

การเลี้ยงสัตว์

การผลิตอาหาร

การกระจายสินค้า

การจัดจ�ำหน่าย

การศึกษาวิจยั ผลกระทบต่อการปลูก
ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์จากการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง ชี ว มวลทดแทน
เชือ้ เพลิงฟอสซิล

การผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพจากมู ล สุ ก ร
เพือ่ น�ำไปใช้ผลิตไฟฟ้า

การผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพจากน�้ ำ เสี ย
โรงงานแปรรูปอาหารเพื่อน�ำไปใช้
ผลิตไฟฟ้า

ร่วมมือกับคู่ค้าเพิ่มประสิทธิภาพ
การขนส่งสินค้า โดยปรับเปลี่ยน
ลักษณะของตู้คอนเทนเนอร์

การท�ำร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทีม่ งุ่ เน้น
การประหยัดพลังงาน

การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผูป้ ลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน

เพิม่ ประสิทธิภาพเครือ่ งจักรใน
กระบวนการผลิต

การปรับปรุงผนังโรงเรือนเลี้ยง
ไก่ เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้
พลังงานและควบคุมอุณหภูมิ

การพั ฒ นาโครงการโรงไฟฟ้ า
พลังงานความร้อนร่วม

การพัฒนาระบบ K-Track คุมการ
ใช้พลังงานของยานพาหนะขนส่ง

โครงการน�ำ Food Waste เเละ
กล่องโฟมกลับมาใช้ประโยชน์โดย
สยามเเม็คโคร

การส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ
และจัดท�ำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
ผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุง

การขนส่งอาหารสัตว์โดยใช้รถไซโล
เพือ่ ลดการใช้บรรจุภัณฑ์

การจัดท�ำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
องค์กร ของฟาร์มเลีย้ งกุง้ (ฟาร์ม
ร้อยเพชร)

การผลิ ต ไบโอดี เ ซลจากน�้ ำ มั น พื ช
ใช้แล้วของโรงงานแปรรูปอาหาร

การจัดท�ำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
ศูนย์กระจายสินค้า Chilled และ
Dry Grocery

การจัดท�ำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
บริการร้านทรูคอฟฟี่

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เเละการใช้พลังงาน

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

G4-EN3, G4-EN5

G4-EN19

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป
ล้านกิกะจูล

2559
2558
2557

2559
2558
2557

0.33
0.29
0.24

4.80
4.41

พลังงานไฟฟ้า
ล้านกิกะจูล

2559
2558
2557

2559
2558
2557

1.65
1.58

85%
10.19

2559
2558
2557

2559
2558
2557

0.41

ก๊าซเรือนกระจก
Scope 2

25%

64%

2.01
2.51

11%

ผลประหยัด
ล้านบาท

2559
2558
2557

จ�ำนวนโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองจาก
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกระหว่างปี 2558-2559
419
333
344

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
พันตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

การใช้พลังงาน

9.75

พลังงานหมุนเวียน
ล้านกิกะจูล

0.44

ก๊าซเรือนกระจก
Scope 1

11.69

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 3
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
0.47

15%

4.68

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 2
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
1.85

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

พลังงาน
ที่ใช้แล้วหมดไป

2559
2558
2557

430
385
336

ของเสียที่น�ำไปฝังกลบ

พลังงานไฟฟ้า

ตัน

พลังงาน
หมุนเวียน

2559
2558

ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว		
การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน		
การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และวัสดุเหลือใช้		

101
65
1

จ�ำนวนรางวัลที่ได้รับจากการประกวดโครงการ Thailand Energy
Awards ระหว่างปี 2550-2559
ด้านพลังงานทดแทน		
ด้านอนุรักษ์พลังงาน		
บุคลากรด้านพลังงาน		
ด้านพลังงานสร้างสรรค์		
ผู้ส่งเสริมพลังงาน		

7
24
22
3
2

ผลการประเมินด้านการเผยแพร่ขอ้ มูลและผลการด�ำเนินงานด้านการ
จัดการการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศโดย CDP ประจ�ำปี 2559
34,642
35,866

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

B (Management)
C (Awareness)

1.89

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

การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน

เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ ได้ อ อกแบบการดำ�เนิ น การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
พลังงาน และริเริ่มโครงการลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ให้เหมาะกับการดำ�เนินงานในกลุ่มธุรกิจ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้ความสำ�คัญกับการใช้พลังงานหมุนเวียน
เพื่อทดแทนการใช้พลังงานฟอสซิล ทั้งในกระบวนการผลิต ในการ
ให้บริการ และในการบริหารจัดการอาคาร โดยมีหลักการบริหาร
จัดการด้านพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001

ปี 2547 ได้ประกาศเป้าหมายการประหยัดพลังงานในระดับเครือให้ได้
ร้อยละ 20 โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจโดยปกติ โดยเริ่มต้นที่
ทุกหน่วยธุรกิจในประเทศไทย และขยายผลไปยังธุรกิจในระดับเครือ
เพื่อส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เครือเจริญโภคภัณฑ์
ยังได้ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท�ำงานของเราให้
ทันสมัย สามารถลดการใช้พลังงานเป็นส�ำคัญ ควบคู่ไปกับการพัฒนา
กระบวนการท�ำงานของเราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สั ด ส่ ว นผลประหยั ด จาก
โครงการประหยัดพลังงาน
ประเภทต่าง ๆ ระหว่างปี

2547-2559

10%

28%

16%

ระบบความร้อน
ระบบปรับอากาศ
ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า
อื่น ๆ

25%
21%

โครงการ Green Stores
ตามยุทธศาสตร์ “7 go Green”

10.92%
14.32%
11.82%

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ริเริ่มปรับเปลี่ยนตัวเอง โดยที่ผ่านมาได้มีการ
ปรับปรุงอุปกรณ์หม้อไอน้ำ�ให้สามารถรองรับเชื้อเพลิงชีวมวล เช่น
ซังข้าวโพด กะลาปาล์ม เป็นต้น เพื่อทดแทนเชือ้ เพลิงพลังงานฟอสซิล
ลดโอกาสการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำ�เนินงานของเรา นับเป็น
การใช้องค์ความรูเ้ ข้ามาช่วยในการจัดการและวางแผน เช่น การควบคุม
ค่าความชื้นเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับอัตราความร้อน และปริมาณ
เชื้อเพลิงที่ต้องใช้ เป็นต้น
ทดแทนการใช้น�้ำมันเตา
(ล้านลิตร)
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

2557

2558

2559

40.26

35.83

33.02

123,900

110,295 101,965

การจัดการของเสีย

G4-EN6

โครงการ

ปริมาณการใช้พลังงานที่ลดลง (kWh)

% ที่ลดลงจากเดิม

จ�ำนวนสาขาที่ขยายผล

ใช้หลอดไฟ LED
Open Showcase รวมศูนย์

29,524,063
2,747,267

59%
8%

5,317
1,057

เครื่องปรับอากาศ Inverter

14,595,878

34%

1,537

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ยึดมั่นในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้านธุรกิจของเรา เราจึงตั้งใจ
ลดปริมาณผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการการดำ�เนินงาน ผ่านการบริหารจัดการของเสีย เช่น
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และวัสดุเหลือใช้ ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

โครงการฟาร์มสุกรรักษ์โลก

ระบบ K-Track ควบคุมการใช้พลังงานของยานพาหนะขนส่ง
K-Track System
ระบบเฝ้าระวังและสังเกต
การใช้ยานพาหนะของ
พนักงานบริการ

การจอดรถติดเครื่อง
ในสถานที่ไม่เหมาะสม

เพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากพาหนะขนส่ง

01

บันทึกข้อมูลการขับขี่ต่าง ๆ

ในปี 2559 บริษทั เริม่ ใช้ระบบ K-Track
กับยานพาหนะขนส่งทุกคันในบริษทั

ความเร็ว

02

ค�ำนวณเส้นทางและความเร็วที่เหมาะสม
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2559
2558
2557

การปรับปรุงอุปกรณ์หม้อไอน�้ำโรงงานผลิตอาหารสัตว์ให้สามารถรองรับเชื้อเพลิงชีวมวล

ผลการด�ำเนินงาน

บริษทั ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน) มีความตัง้ ใจพัฒนาร้านเซเว่น อีเลฟเว่น
ให้เป็นร้านสะดวกซือ้ ทีม่ สี ว่ นร่วมในการรักษาสิง่ แวดล้อม โดยริเริม่ การ
ใช้หลอดไฟ LED ปรับเปลีย่ นเครื่องเย็นให้เป็นแบบรวมศูนย์ และเลือกใช้
เครื่องปรับอากาศแบบ Inverter เพื่อช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

พลังงานหมุนเวียน
สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน
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การใช้น�้ำมัน

03

การติดตามเส้นทาง
การขับขี่ด้วย GPS

ประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานประจ�ำปี

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด (มหาชน)
ริเริ่มโครงการพัฒนาระบบ K-Track
ระบบช่วยเหลือที่จะช่วยดูแลควบคุม
การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกจากการ
ใช้ ย านพาหนะของพนั ก งานบริ ก าร
อาทิ พนักงานส่งของ หรือพนักงาน
ซ่อมบำ�รุง ระบบ K-Track จะช่วยบันทึก
ข้อมูลขับขี่ของรถแต่ละคัน ความเร็ว
การใช้น้ำ�มัน การจอดรถติดเครื่องใน
สถานที่ ไม่เหมาะสม และมีระบบ GPS
ติ ด ตามเส้ น ทาง ช่ ว ยคำ � นวณหา
ความเร็ ว และเส้ น ทางที่ เ หมาะสม
ช่วยลดการใช้พลังงานในยานพาหนะ
ได้ทางหนึ่ง

ซีพีเอฟ ริเริ่ม “โครงการฟาร์มสุกรรักษ์ โลก” ด้วยการสนับสนุนจาก
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ แ ละกระทรวงการต่ า งประเทศ สร้ า งฟาร์ ม
พระพุทธบาทเป็นฟาร์มต้นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำ�บัดน้ำ�เสีย
จากมูลสุกร ลดผลกระทบเรื่องกลิ่น และใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพจาก
มูลสุกรให้เป็นประโยชน์ เกิดผลสำ�เร็จอันน่าพอใจ และสามารถส่งต่อ
องคค์ วามรู้ไปยังฟาร์มอื่น ๆ ทัง้ ยังได้รบั ประกาศนียบัตรรับรองจากโครงการ
LESS (Low Emission Support Scheme) ขององค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จากโครงการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อการ
ผลิตไฟฟ้าระหว่างปี 2557-2559

จ�ำนวนฟาร์มสุกรที่ติดตั้ง
ระบบไบโอก๊าซ
2559
2558
2557

71
66
60

สัดส่วนการทดแทนค่าไฟฟ้า

% ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า
62.79%
2559
41.99%
2558
28.66%
2557

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีล่ ดลง

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
289,391
2559
254.985
2558
186,373
2557
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เมื่อการผลิตและการบริโภคมีส่วนส�ำคัญต่อการรับมือกับ
ภาวะโลกร้อน การที่ประชากรโลกเพิ่มขึ้นแต่ทรัพยากรโลก
มีอยู่อย่างจ�ำกัด ผลิตภัณฑ์อาหารที่ยั่งยืน หรือ
Sustainable Food จึงเป็นค�ำตอบส�ำคัญที่จะสร้าง
การมีส่วนร่วมระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ในการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและสนับสนุนความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและ
สังคมโลก ซึ่งเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ตั้งใจท�ำในสิ่งที่ดีกว่าเพื่อโลก
ของเราทุกคน
คุณณรงค์ เจียรวนนท์

ส่งเสริมการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ระลึกอยู่เสมอว่าการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาที่ทั่วโลกก�ำลังเผชิญอยู่ และ
ส่งผลกระทบยิง่ ใหญ่ตอ่ มนุษยชาติ นอกจากการมีสว่ นร่วมใน
ความพยายามลดความเสีย่ งและผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
เรายังมุง่ เน้นทีจ่ ะมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมให้เกิดการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลง และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ
เราพยายามประสานความร่วมมือกับคู่ค้า พันธมิตร และ
ผู้บริโภค ให้ครบตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเรา

มีส่วนร่วมอย่างรับผิดชอบ
กับผู้มีส่วนได้เสีย
เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความตั้งใจแสดงความรับผิดชอบต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียของเรา โดยการมีีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
ที่กำ�กับดูแล สถาบัน องค์กรในระดับประเทศ และในระดับ
นานาชาติ รวมถึงภาคประชาสังคม เพื่อเข้าถึงมุมมองปัญหา
ที่เกิดขึ้นอย่างหลากหลาย และเตรียมความพร้อมเพื่อร่วม
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ� (Low-Carbon
Socio-Economy)

รองประธานกรรมการอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด
และในฐานะ CPF’s Product Sustainability Project Sponsor

ร่วมมือกับคู่ค้าเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บรรเทาโลกร้อนด้วยผลิตภัณฑ์สีเขียว
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ไม่หยุดนิง่ พัฒนา “ผลิตภัณฑ์สเี ขียว” มาอย่างต่อเนื่อง นับตัง้ แต่ปี 2551 ด้วยการริเริม่ “โครงการคาร์บอนฟุตพริน้ ท์”
เป็นรายแรกของภูมิภาคเอเชีย โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint Labeling) จากองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. รวม 148 รายการ ต่อมาในปี 2555 ได้พัฒนา “โครงการผลิตภัณฑ์ซีพีเอฟ
ที่ยั่งยืน” จนถึงปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ ไก่กว่า 700 รายการได้รับการรับรองมาตรฐาน ProSustain จากองค์กรชั้นนำ�ระดับโลก DNV-GL ซึ่ง
ถือเป็นผลิตภัณฑ์ ไก่ยั่งยืนรายแรกของโลก และล่าสุดในปี 2558 ได้เข้าร่วม “โครงการฉลากลดโลกร้อน” โดยผลิตภัณฑ์เกี๊ยวกุ้ง ไก่สด
ไก่มีชีวิต และลูกไก่ได้รับฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือ ฉลากลดโลกร้อนจาก อบก. เรียบร้อยแล้ว

สยามแม็คโคร ประสานความร่วมมือกับ ดีเอชแอล บริษทั คูค่ า้ ธุรกิจ
ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ คิ ด ค้ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบขนส่ ง สิ น ค้ า
โดยปรับเปลี่ยนลักษณะตู้คอนเทนเนอร์ ให้สามารถขนส่งสินค้า
ได้จำ�นวนมากขึ้น เพื่อช่วยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง และลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 17,711 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าในปี 2557-2559

CARING FOR CLIMATE

โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ
อ�ำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
บริษทั ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำ�กัด ส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ
และรับซือ้ คืนผลผลิต เพื่อเพิม่ รายได้ ให้กบั เกษตรกร ประกอบ
กับการส่งต่อความรู้ ในการปลูกข้าวหอมมะลิอย่างถูกวิธี ตาม
มาตรฐาน GAP ที่ ได้รับการรับรองจากกรมการข้าว เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำ�นาให้ได้ผลผลิตสูง ควบคู่ไปกับการ
เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม สามารถเพิม่ มูลค่า ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจาก 4.40 เหลือ 4.06 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อข้าว 1 กิโลกรัม และได้รบั ฉลากคาร์บอนฟุตพริน้ ท์
สำ�หรับผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุง
132
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เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ แสดงเจตจำ � นงเข้ า ร่ ว มโครงการ
“Caring for Climate” ภายใต้ความร่วมมืิอของข้อตกลงโลก
แห่ ง สหประชาชาติ (UN Global Compact) โครงการ
สิง่ แวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment
Programme: UNEP) และอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework
Convention on Climate Change: UNFCCC) ด้วยความตัง้ ใจ
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมสื่อสารแนวทางการจัดการ
การมีสว่ นร่วม การดำ�เนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจก และ
สร้างความร่วมมือกับผูม้ สี ว่ นได้เสียให้ได้รบั รูท้ ั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรของเรา
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WATER STEWARDSHIP
การดูแลรักษาทรัพยากรน�้ำ

ความต้องการน้ำ�ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของภาคการเกษตร อุตสาหกรรม
ท่ อ งเที่ ย วและบริ ก าร และการเพิ่ ม ขึ้ น ของจำ � นวนประชากร ตลอดจนความ
ไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้ส่งผลให้ปัญหา
ทรัพยากรน้ำ� ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการขาดแคลนน้ำ�
จากภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัย รวมไปถึงปัญหาคุณภาพน้ำ� โดยประชากรกว่า 660
ล้านคนทั่วโลกต้องเผชิญกับความยากลำ�บากในการเข้าถึงน้ำ�สะอาดเพื่อใช้ในการ
อุปโภคและบริ โ ภค ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมในวงกว้ า ง
โดยเฉพาะต่อความมัน่ คงทางอาหารและการพัฒนาสาธารณสุข
นอกจากนี้ เ วที เ ศรษฐกิ จ โลก (World Economic Forum) ยั ง ระบุ ใ ห้ วิ ก ฤต
ทางด้านน้�ำ เป็นภัยคุกคามระดับโลก และจะรุนแรงขึน้ เรื่อย ๆ ภายใน 10 ปีขา้ งหน้า
ในขณะที่รายงานของธนาคารโลกเมื่อปี 2554 ระบุว่าประเทศไทยซึ่งพึ่งพาภาค
เกษตรกรรมกำ�ลังประสบกับภาวะเสี่ยง โดยมีการคาดการณ์ว่าความต้องการน้ำ�
ของประเทศจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 35 ภายใน 20 ปีข้างหน้า
น้ำ�กว่าร้อยละ 70 ถูกใช้ในการทำ�ชลประทานเพื่อการเกษตรและการผลิตอาหาร
การขาดแคลนน้�ำ จึงถือเป็นความเสีย่ งทีส่ �ำ คัญยิง่ ต่อความสำ�เร็จในการดำ�เนินธุรกิจ
กว่าครึ่งของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในขณะเดียวกันการพัฒนาระบบการเกษตร
และการผลิตอาหารให้สามารถใช้น้ำ�ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ถือเป็นทั้งความ
ท้าทายและโอกาสสำ�คัญที่จะนำ�พาธุรกิจของเครือฯ ไปสู่ความยั่งยืนได้

เราตระหนักดีว่า ‘น�้ำ’ เป็นปัจจัยส�ำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหาร รวมถึงปัจจัยหล่อเลี้ยงทุกชีวิตในสังคม
เราจึงด�ำเนินการทั้งในเชิง ‘ป้องกัน’ ผ่านการประเมินความเสี่ยงรอบด้าน
‘ปรับปรุง’ ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้ำ และ
‘ปกป้อง’ ผ่านการอนุรักษ์แหล่งต้นน�้ำธรรมชาติที่มีความส�ำคัญ
ทั้งต่อธุรกิจและชุมชน
นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์

ประธานคณะผู้บริหาร
ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) กลุ่มธุรกิจเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์
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เป้าหมายปี

2563

10%

ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนการดูแลรักษาทรัพยากรน�้ำ
เครือฯ ได้มีแนวทางการบริหารจัดการตามกรอบการท�ำงาน ดังนี้

ลดปริมาณการน�ำน�้ำมาใช้
ต่อหน่วยรายได้ลง ร้อยละ 10
เทียบกับปีฐาน 2558

กรอบการด�ำเนินงานด้านการดูแลรักษาทรัพยากรน�้ำ
ความมุ่งมั่น

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
• รายงานความยั่งยืน
• การรายงานความก้าวหน้า (COP) การปฏิบัติ
ตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact)
• การรายงานผ่านโครงการเปิดเผยข้อมูลด้านน�้ำของ
CDP Water

แนวทางการบริหารจัดการ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อประโยชน์ขององค์กร สังคม และประเทศชาติ

ตัวชี้วัด

เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการน�ำ้
ภายในองค์กร

สนับสนุนการพัฒนา
นโยบายสาธารณะ

ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งน�้ำ
ของชุมชน

จัดหาการเข้าถึงน�้ำสะอาด สุขาภิบาลและ
สุขอนามัย ให้พนักงาน เพิม่ ประสิทธิภาพการ
ใช้นำ�้ ด้วยระบบการจัดการนำ�้ แบบหมุนเวียน
ตามหลักการ 5 Rs

สนับสนุนภาครัฐในการพัฒนานโยบาย
และกฎระเบียบด้านน�้ำ

สนับสนุนการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้นำ�้
ปกป้องลุ่มน�้ำ และการเข้าถึงแหล่งน�้ำ
ของชุมชน

จัดการน�้ำ
ภายในห่วงโซ่อุปทานและลุ่มน�้ำ

มีส่วนร่วมอย่างรับผิดชอบ
กับผู้มีส่วนได้เสีย

เผยแพร่ข้อมูลและผลการ
ด�ำเนินงาน

บริหารจัดการความเสีย่ งด้านน�ำ้ ขององค์กร
และคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน

ร่วมกับภาคประชาสังคม องค์กรระหว่าง
ประเทศ ชุมชน และภาคธุรกิจ ในการ
ยกระดับการจัดการน�้ำอย่างยั่งยืน

เผยแพร่ข้อมูลและผลการด�ำเนินงาน
ตามแนวปฏิบัติสากล

การประเมินความเสี่ยงด้านน�้ำขององค์กร
และคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน

• ปริมาณการน�ำน�้ำมาใช้จากภายนอก
• ปริมาณการน�ำน�้ำมาใช้ใหม่
• ปริมาณน�้ำที่ปล่อยออกสู่ภายนอก
• ระดับความเสี่ยงด้านน�้ำของ
หน่วยงานในองค์กรและคู่ค้า
• จ�ำนวนหน่วยงานที่ด�ำเนิน
โครงการ WASH

• ความเสี่ยงทางกายภาพเชิงปริมาณ
เเละคุณภาพ
• ความเสี่ยงจากกฎระเบียบข้อบังคับ
• ความเสี่ยงต่อภาพลักษณ์องค์กร

การด�ำเนินงานภายในองค์กร

Water Stewardship
Management
Framework

• จัดหาการเข้าถึงน�้ำสะอาด
สุขาภิบาลและสุขอนามัย
(Access to Water, Sanitation and
Hygiene : WASH) ให้พนักงาน
• ระบบการจัดการน�้ำแบบหมุนเวียน (Circular Water
Management) ตามหลักการ 5Rs : Reduce, Reuse,
Recover, Recycle, Restore
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9%
14%

500

6%

400

G4-EN8

น�้ำประปา น�้ำซื้อ (ล้านลูกบาศก์เมตร)

ลูกบาศก์เมตรต่อล้านบาท

300

202
(ล้าน ลบ.ม.)

200
71%

-

500
400
43
28
17

272
208

260

100

2557

น�้ำใต้ดิน (ล้านลูกบาศก์เมตร)
น�้ำฝน (ล้านลูกบาศก์เมตร)

476
348

• ลดปริมาณการน�ำนำ�้ มาใช้ตอ่ หน่วย
รายได้ลงร้อยละ 10 เทียบกับ
ปีฐาน 2558 ภายในปี 2563

• การจัดการเศรษฐกิจสีเขียว ตามแนวทาง C.P. Excellence
• การดูแลรักษาทรัพยากรน�้ำ ภายใต้นโยบายความยั่งยืน		
ด้านสิ่งแวดล้อมเครือเจริญโภคภัณฑ์

• ส่งเสริมการดูแลรักษาทรัพยากรน�้ำของคู่ค้า
เเละผู้มีส่วนได้เสีย
• ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งน�้ำของชุมชน

ล้านลูกบาศก์เมตร

ผลการด�ำเนินงาน

เป้าหมาย

นโยบาย

การด�ำเนินงานร่วมกับคูค่ า้ ชุมชน เเละผูม้ สี ว่ นได้เสีย

ปริมาณการน�ำน�้ำมาใช้

ในปี 2559 เครือเจริญโภคภัณฑ์ สามารถลดปริมาณการน�ำน�้ำ
มาใช้ตอ่ รายได้เทียบกับปีฐาน 2558 ได้ร้อยละ 10.29 ใกล้เคียงกับ
เป้าหมาย โดยมีการใช้น�้ำรวมทั้งสิ้น 202 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ
244 ลูกบาศก์เมตรต่อรายได้ 1 ล้านบาท โดยมีปจั จัยหลักมาจากการ
ควบคุ ม การด�ำเนิ น งานอย่ า งเข้ ม งวดเพื่อ ลดความสูญ เสีย ใน
กระบวนการเลี้ยงกุ้ง ร่วมกับการปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะเลี้ยงกุ้ง
ท�ำให้ลดปริมาณน�้ำใช้ และสามารถช่วยลดระยะเวลาเลี้ยงกุ้งในบ่อ
เพาะเลี้ยงอีกด้วย

• การมีส่วนร่วมอย่างรับผิดชอบในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากรน�้ำและส่งเสริมการดูแลรักษา
ทรัพยากรน�้ำตลอดห่วงโซ่อุปทาน

244
12
21
16

202

316

159

144
159

2558

2559

300
12
28
18

200
100

-

แหล่งน�้ำผิวดิน (ทะเล คลอง แม่น�้ำ ฯลฯ)
(ล้านลูกบาศก์เมตร)
ปริมาณน�้ำที่น�ำมาใช้ต่อรายได้
(ลูกบาศก์เมตรต่อล้านบาท)

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สามารถลดปริมาณการน�ำน�้ำ
มาใช้ต่อหน่วยรายได้เทียบกับปีฐาน 2558 ได้ร้อยละ
10.29 โดยตั้งเป้าลดปริมาณการน�ำน�้ำมาใช้ต่อหน่วย
รายได้ลงร้อยละ 10 เทียบกับปีฐาน 2558 ภายใน
ปี 2563
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การจัดการดูแลรักษาทรัพยากรน�้ำอย่างบูรณาการ
OPERATIONS

เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการน�้ำภายในองค์กร
โครงการน�ำร่อง WASH
(Access to Water,
Sanitation and Hygiene)
เครือฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญของการดูแลสุขภาพและสุขอนามัย
ของพนักงานในสถานที่ทำ�งาน จึงได้ริเริ่มโครงการนำ�ร่อง WASH
หรือการเข้าถึงน้ำ�สะอาด สุขาภิบาล และสุขอนามัย ตามแนวทางของ
WBCSD (World Business Council for Sustainable Development)
ที่เครือฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิก โดยเริ่มจากการทดลองประเมินสถานะ
ด้วยเกณฑ์สำ�หรับประเมินตนเอง (WASH Self-Assessment Tool for
Business) กับ 7 หน่วยงาน ครอบคลุมพนักงานกว่า 20,000 คน ในปี
ที่ผ่านมา และจะขยายผลให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานภายในปี 2562

CONTEXT

บริหารจัดการความเสีย่ งด้านน�ำ้
ประเมินความเสี่ยง
ขาดแคลนน�้ำด้วย
Global Water Tool
เครือฯ ใช้ โปรแกรม Global Water Tool ที่พัฒนาขึ้น
โดย WBCSD ในการประเมินความเสีย่ งขาดแคลนน้�ำ
ของหน่วยงานในเครือฯ เเละคู่ค้า
• จำ�นวนหน่วยงานทีต่ งั้ อยู่ในพืน้ ทีเ่ สีย่ งขาดแคลนน้�ำ
• หน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง
• ปริ ม าณผลผลิ ต ที่ อ าจได้ รั บ ผลกระทบจากการ
ขาดแคลนน้ำ�
• จำ�นวนคู่ค้าที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ�
• จำ�นวนพนักงานที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ�

การลดการใช้น�้ำ
ในฟาร์มสัตว์น�้ำที่ซีพีเอฟ
ลดการใช้น�้ำกว่า

5,000
ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต
ในปี 2559 ซีพีเอฟได้ปรับการใช้น้ำ�ในกระบวนการเลี้ยงกุ้ง โดยเพิ่ม
บ่ออนุบาลลูกกุ้งที่มีขนาดเล็กกว่าบ่อเพาะเลี้ยงปกติ ซึ่งจะเลี้ยงลูกกุ้ง
ให้ มี ค วามแข็ ง แรงและขนาดใหญ่ ม ากเพี ย งพอก่ อ นที่ จ ะปล่ อ ยลงสู่
บ่อเพาะเลีย้ งแทนการเลีย้ งแบบเดิม ทำ�ให้สามารถลดระยะเวลาเลีย้ งกุง้
ในบ่อเพาะเลี้ยงปกติ และยังช่วยลดปริมาณน้ำ�ใช้จากการเปลี่ยนถ่าย
น้ำ�ส่วนต่างของขนาดบ่ออนุบาลและบ่อเพาะเลี้ยง ทำ�ให้ ในปี 2559
ซี พี เ อฟสามารถลดปริ ม าณการใช้ นำ้�ในฟาร์ ม สั ต ว์ นำ้�ได้ ก ว่ า 5,000
ลูกบาศก์เมตรต่อตันผลผลิต หรือกว่าร้อยละ 47 เมื่อเทียบกับปีกอ่ นหน้า

การน�ำน�้ำกลับมาใช้
ในกระบวนการผลิตที่ซีพีแรม
น�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่ได้กว่า

200,000
ลูกบาศก์เมตรต่อปี

บริษทั ซีพแี รม จำ�กัด ซึง่ เป็นบริษทั ผลิตอาหารสำ�เร็จรูปในกลุม่ ซีพี ออลล์
ได้ติดตั้งระบบผลิตน้ำ�ใช้จากน้ำ�ทิ้งเพื่อนำ�น้ำ�ที่ผ่านระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย
กลับมาใช้ ใหม่โดยผ่านกระบวนการกรองขัน้ สูง Ultrafiltration และ Reverse
Osmosis ทำ�ให้ ได้น้ำ�สะอาดที่มีคุณลักษณะเทียบเท่าตามมาตรฐาน
องค์การอนามัยโลก (WHO) ซึง่ ช่วยให้สามารถลดการปล่อยน้�ำ ทิง้ สูช่ มุ ชน
และเพิ่มมูลค่าของน้ำ�ทิ้งโรงงานมาเป็นน้ำ�ดิบในการผลิตน้ำ�ใช้ ในระบบ
น้ำ�หล่อเย็น (Cooling Tower) ชำ�ระล้างยานยนต์ ถนน อาคาร และระบบ
ชำ�ระล้าง (Flushing) ได้กว่า 200,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
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ประเมินความเสี่ยงด้านน�้ำอย่างรอบด้าน
ด้วย AQUEDUCT
เครือฯ ใช้ โปรแกรม AQUEDUCT ที่พัฒนาขึ้นโดย
WRI (World Resources Institute) ร่วมกับเครือข่าย
องค์ ก รพั น ธมิ ต รในการประเมิ น และจั ด ทำ � แผนที่
ความเสีย่ งด้านน้�ำ แบบองค์รวม ครอบคลุมความเสีย่ ง
ทางกายภาพทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพน้�ำ ความเสีย่ ง
จากกฎระเบียบข้อบังคับ เเละความเสีย่ งต่อภาพลักษณ์
องค์กร

STRATEGY

ENGAGEMENT

การจัดการน�ำ้ เป็นส่วนหนึง่ ของ
การด�ำเนินธุรกิจ
Benchmark การบริหารจัดการน�้ำด้วย
Ceres Aqua Gauge

โครงการธรรมชาติ
ปลอดภัยแม่แจ่ม

เครือฯ ใช้ โปรแกรม Ceres Aqua Gauge ในการ
ประเมินสถานะการบริหารจัดการน้ำ�ของแต่ละกลุ่ม
ธุรกิจเมื่อเทียบกับแนวปฏิบตั ทิ เี่ ป็นทีย่ อมรับในระดับ
สากล เพื่อจัดลำ�ดับความสำ�คัญและกำ�หนดแนวทาง
ในการปรับปรุงการบริหารจัดการน้�ำ ทีร่ อบด้าน ได้แก่
• การติดตามวัดผล
• การวางแผน
• การประเมินความเสี่ยง • การมีส่วนร่วมกับ
• การก�ำกับดูแล
ผู้มีส่วนได้เสีย
• นโยบายและมาตรฐาน • การเปิดเผยข้อมูล

กลุม่ ธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) ได้สนับสนุนให้ชมุ ชนบ้านดอนสันเกีย๋ ง
และบ้านแม่ปาน ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ มีแหล่งน้ำ�ใช้
เพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูง (บ่อพวงสันเขา) โดยการพัฒนาแหล่งน้ำ�
เพื่อการเกษตรเริ่มดำ�เนินการมาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน มีการ
สร้างบ่อขนาดใหญ่ขนาดความจุ 750 ลบ.ม. จำ�นวน 5 บ่อ และบ่อ
ขนาดเล็กขนาดความจุ 175 ลบ.ม. จำ�นวน 32 บ่อ ช่วยให้เกษตรกร
169 ครัวเรือน มีน้ำ�ใช้เพื่อพัฒนาการเกษตรตลอดทั้งปี ครอบคลุม
พื้นที่ใช้น้ำ�ของราษฎรรวมทั้งสิ้น 1,404 ไร่

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน�ำ้
ในธุรกิจการเลี้ยงสัตว์

ซีพีเอฟ
คืนน�้ำใสให้บ้านโสมง

ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์เป็นธุรกิจที่มีการใช้น้ำ�มากกว่า
ธุรกิจอื่น ๆ ซีพเี อฟจึงได้ท�ำ การวิจยั และพัฒนา ตลอดจน
การนำ�เทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาสนับสนุนตลอด
กระบวนการ เพื่ อ ลดปริ ม าณการใช้น้ำ � หรื อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้น้ำ�ให้คุ้มค่ามากที่สุด ส่งผลให้
ปริมาณการใช้น้ำ�ในการเลี้ยงสัตว์ต่อหน่วยผลผลิต
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
ปริมาณการใช้น�้ำต่อตัวหมูต่อวัน

จัดท�ำแผนบริหารจัดการ
น�้ำของหน่วยงานด้วย
Local Water Tool
ภายหลังจากที่ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านน้ำ� ด้วย
โปรเเกรม Global Water Tool เเละ AQUEDUCT เเล้ว
เครือฯ ได้จัดอบรมพนักงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
เรื่องน้�ำ สูงโดยการใชโ้ ปรเเกรม Local Water Tool (LWT)
ในการจัดทำ�แผนบริหารการจัดการน้�ำ ระดับพืน้ ที่ โดย
ได้จดั อบรมเเละทำ�เเผนไปแล้วกว่า ร้อยละ 80 ของพืน้ ที่
ทีม่ คี วามเสีย่ งเรื่องน้�ำ สูง เเละมีเป้าหมายให้ครอบคลุม
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำ�ที่สุด ในปี 2561

มีส่วนร่วมอย่างรับผิดชอบกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย
และส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งน�ำ้ ของชุมชน

เป้าหมาย

ซีพีเอฟได้นำ�ขีดความสามารถของตนมาช่วยพัฒนาระบบประปา
ชุมชนและปรับปรุงคุณภาพน้ำ�ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานของรัฐ
ณ หมูบ่ า้ นโสมง อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี ทีต่ ง้ั อยูใ่ กล้กบั ฟาร์มโคกอุดม
ของบริษัท ซึ่งปัจจุบันมีความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำ�เล็กน้อย
และคาดว่าในปี 2568 จะเพิม่ ขึน้ เป็นระดับปานกลาง โดยได้น�ำ ความรู้
ความชำ�นาญในการบำ�รุงรักษาระบบผลิตน้�ำ ประปาเข้ามาช่วยชุมชน
ตรวจสอบประสิทธิภาพการผลิตให้เครื่องจักรสามารถผลิตน้�ำ ประปา
ได้อย่างเต็มที่

โครงการรักษ์ล�ำน�้ำมูล

เป้าหมาย

เป้าหมาย

ซี พี เ อฟได้ ร ่ ว มกั บ จั ง หวั ด นครราชสี ม า และในชุ ม ชนใกล้ เ คี ย ง
ด�ำเนิน “โครงการรักษ์ล�ำนํ้ามูล” ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา เพื่อฟื้นฟู
และบ�ำรุ ง รั ก ษาสภาพล�ำน�้ ำ มู ล และล�ำน�้ ำ สาขาให้ ค งความเป็ น
ธรรมชาติ และสามารถทีจ่ ะใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ ยืน โดยมุง่ เน้นการ
อบรมและปลูกฝังให้ชมุ ชนสามารถท�ำหน้าทีด่ แู ลรักษาทรัพยากรน�ำ้
ควบคู่ไปกับการปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศในบริเวณโดยรอบ
ผ่านการเพิม่ พืน้ ทีป่ า่ ขยายพันธุป์ ลาในล�ำน�ำ้ มูล โดยกว่า 8 ปีทดี่ �ำเนิน
โครงการ พื้นที่ป่าไม้มีอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 60 เเละจ�ำนวน
พันธุ์ปลาเพิ่มมากขึ้นในอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 100
รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2559
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การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

จากรายงานขององค์ ก ารอาหารและการเกษตรแห่ ง
สหประชาชาติ (FAO) คาดการณ์ว่าภาคการเกษตรจะต้องเพิ่ม
ผลผลิตราวร้อยละ 60 เพื่อรองรับการบริโภคของประชากร
โลกจ�ำนวน 9,000 ล้านคนในปี 2593 และอาจจะเกิดวิกฤต
ทีด่ นิ เพือ่ การเกษตร น�ำ้ ป่าไม้ การประมง และความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่ไม่เพียงพอ อันเป็นผลพวงจากความพยายาม
เพิ่ ม ผลผลิ ต และการผลิ ต อาหารที่ ยั ง ขาดความยั่ ง ยื น
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มเสื่อมโทรม
ในขณะที่จ�ำนวนประชากรโลกเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้น มีการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ และเกิดการขยายตัวของชุมชน
เเนวทางป้องกันเเละควบคุมเพื่อร่วมปกป้องระบบนิเวศเเละ
ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นเรือ่ งส�ำคัญของภาคส่วนธุรกิจ
เราจึงต้องใส่ใจในกระบวนการที่ท�ำให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือ
บริการตั้งเเต่เเหล่งที่มา ทั้งหมดนี้ต้องอาศัยความมุ่งมั่นเเละ
ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน

สังคม ชุมชนที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน คือ สังคม ชุมชนที่มีความสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์เเละการพัฒนา เราตระหนักถึงบทบาทการด�ำเนินธุรกิจ
ภายใต้เเนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการปฏิบัติที่ส�ำคัญบนพื้นฐาน
การรักษาสิ่งเเวดล้อมเเละค�ำนึงถึงสังคม โดยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เเละสิ่งเเวดล้อม จะไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินขีดความสามารถในการฟื้นตัวของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ค�ำนึงถึงการครอบครองสิทธิ การเข้าถึง การใช้เเละการเเบ่งปัน
ผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เเละสร้างความรู้เเละพัฒนา
ขีดความสามารถให้เเก่บุคคล ชุมชน เเละสังคม ทั้งนี้เราได้ผนวกการพิจารณา
ผลกระทบต่อระบบนิเวศเเละความหลากหลายทางชีวภาพ ในกระบวนการตัดสินใจ
เเละด�ำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน เพือ่ หลีกเลีย่ งเเละลดความเสีย่ งทีอ่ าจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการเปลีย่ นเเปลงทางระบบนิเวศเเละคุณค่าทางชีวภาพ เป็นหลักประกัน
ว่าทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นจะยังคงอยู่และคงความอุดมสมบูรณ์
โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี

140

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2559

นายประสิทธิ์ ด�ำรงชิตานนท์

รองประธานกรรมการกลุ่มธุรกิจ
การค้าระหว่างประเทศ เเละรองประธาน
กรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร
(ข้าวโพด)
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เป้าหมายปี

2563

100%

ร้อยละ 100 ของวัตถุดบิ หลัก
ผ่านการประเมิน การจัดหาจาก
แหล่งผลิตที่ไม่บุกรุกท�ำลาย
ป่าไม้ และทรัพยากรทางทะเล

ผลการด�ำเนินงาน
จนถึงปี 2559 วัตถุดบิ ปลาป่นและข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ทจ่ี ดั หาและใช้ในประเทศไทยทัง้ หมดมาจากแหล่งทีร่ บั ผิดชอบ
ขณะที่ถั่วเหลืองสามารถจัดหามาจากแหล่งที่รับผิดชอบแล้วร้อยละ 27 ซึ่งดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 20
สำ�หรับน้ำ� มันปาล์มและมันสำ�ปะหลังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาตามแนวทาง
สากล ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้ในปี 2560

แนวทางการบริหารจัดการ
ความสมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเป็น
องค์ประกอบสำ�คัญต่อการดำ�รงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ และ
เป็นต้นทุนพื้นฐานที่สำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจของอุตสาหกรรม
หลากหลายประเภท โดยเฉพาะอย่างยิง่ อุตสาหกรรมการเกษตร
และอาหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์จงึ ให้ความสำ�คัญกับการปกป้อง
ความสมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ตัง้ แต่
การเลือกสถานที่ต้งั ของสถานประกอบการที่ต้องไม่อยู่ในแหล่ง
อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ถูกต้องตามระเบียบ

ข้อบังคับ มาตรฐาน และกฎกระทรวงที่กำ�หนดไว้ รวมถึงการ
ประเมิ น ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า ง
สม่ำ�เสมอ และการสร้างการมีสว่ นร่วมกับคูค่ า้ ชุมชน และผูม้ สี ว่ น
ได้เสีย ด้วยความพยายามอย่างเต็มกำ�ลังทีจ่ ะ “จัดหาวัตถุดบิ หลัก
จากแหล่งผลิตที่ไม่บุกรุกทำ�ลายป่าไม้และทรัพยากรทางทะเล”
ควบคู่ไปกับ “อนุรักษ์ฟ้นื ฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ” เพื่อความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีจะ
เอือ้ ต่อการดำ�รงชีวติ และการดำ�เนินธุรกิจอย่างสมดุลและยัง่ ยืน

กรอบการด�ำเนินงานด้านการปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล

ความมุ่งมั่น

• รายงานความยั่งยืน
• การรายงานความก้าวหน้า (COP) การปฏิบตั ติ ามข้อตกลงโลก
แห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact)
• การรายงานผ่านโครงการเปิดเผยข้อมูลด้านป่าไม้ของ
CDP Forest

• การมีส่วนร่วมจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และบริการของระบบนิเวศ (Ecosystem Services)
เพื่อปกป้อง อนุรักษ์ และดูแลทุนทางธรรมชาติ (Natural
Capital) อย่างรับผิดชอบ

การประเมินความเสี่ยง
จากการด�ำเนินงาน

ตัวชี้วัด
• เปอร์เซ็นต์ของวัตถุดิบหลักที่ผ่าน
การประเมินการจัดหาจากแหล่งผลิต
ที่รับผิดชอบ
• ขนาดหรือพื้นที่ของแหล่งที่อยู่ตาม
ธรรมชาติที่ได้รับการคุ้มครองหรือฟื้นฟู

การปฏิบัติงานตามกฎหมาย
ข้อก�ำหนด และมาตรฐานสากล

เป้าหมาย

• การจัดหาวัตถุดิบหลักจากแหล่งผลิตที่รับผิดชอบ

• ร้อยละ 100 ของวัตถุดบิ หลักผ่านการประเมินการจัดหาจาก
แหล่งผลิตที่รับผิดชอบ ไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อระบบ
นิเวศบนบกและทรัพยากรทางทะเล

การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพร่วมกับคู่ค้า ชุมชน
และผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบาย

• ระบบนิเวศบนบก
• ทรัพยากรทางทะเล
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• Habitat Intactness
• Global Species Richness
• Biome Species Richness
• Threatened Species
• Small-Ranging Species
• Carbon Stock
• Soil Quality
• Water Quantity
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• การจัดการเศรษฐกิจสีเขียว ตามแนวทาง C.P. Excellence
• การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
ภายใต้นโยบายความยัง่ ยืนด้านสิง่ แวดล้อม เครือเจริญโภคภัณฑ์

เป้าหมายของวัตถุดิบหลักผ่านการประเมิน
การจัดหาจากเเหล่งผลิตที่ไม่บุกรุกท�ำลายป่าไม้เเละทรัพยากรทางทะเล

G4-EN32

2559

2560

2561

2562

ปลาป่น

100%

100%

100%

100%

ข้าวโพด

100%

100%

100%

100%

ถั่วเหลือง

20%

40%

60%

100%

น�้ำมันปาล์ม

0%

25%

50%

100%

มันส�ำปะหลัง

0%

10%

100%

100%
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การจัดหาปลาป่นอย่างยั่งยืน

นโยบายการรับซื้อปลาป่น

ในฐานะผูผ้ ลิตอาหารกุง้ รายใหญ่ของโลก เครือฯ มุง่ มัน่ ส่งเสริม
ความยั่งยืนในอุตสาหกรรมอาหารทะเล เพื่อร่วมผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจากประเด็นปัญหาด้านความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรทางทะเล สภาพการจ้างงานทีไ่ ม่เป็นธรรม การละเมิด
สิทธิมนุษยชน และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน
นับตัง้ แต่ปี 2555 เป็นต้นมา เครือฯ ได้รว่ มกับหน่วยงานภาครัฐและ
ผู้เกี่ยวข้องในการขจัดการทำ�ประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated (IUU)
Fishing) เพื่อปกป้องผืนทะเลไทย ผ่านการดำ�เนิน “แผน 10 ประการ
ตามแนวทางสนับสนุนการทำ�ประมงอย่างยั่งยืน หรือ Fish Fight
Ten-Point Plan” ที่มุ่งแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
การประมงที่ไม่เหมาะสม เช่น ลดการใช้ปลาป่นในการผลิตอาหาร
กุ้ง เร่งวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบทดแทนปลาป่น กำ�หนดนโยบายการ
จั ด หาปลาป่ น จากแหล่ ง ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานสากล
สนับสนุนค่าตอบแทนพิเศษ (Premium Pay) ให้กับโรงงานปลาป่น
ที่ใช้วัตถุดิบจากการทำ�ประมงที่ถูกกฎหมายและปฏิบัติสอดคล้อง
ตามระบบตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบ เป็นต้น
ในปี 2557 เครือฯ ได้ปรับเพิ่มข้อกำ�หนดการรับซื้อปลาป่นที่มีความ
เข้มงวดมากขึน้ โดยครอบคลุมความรับผิดชอบ ทัง้ ด้านสิง่ แวดล้อม

และด้านแรงงาน ควบคู่ไปกับเสริมสร้างศักยภาพของคู่ค้าธุรกิจ
ปลาป่น และดำ�เนินโครงการความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร เพื่อ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่ยั่งยืน และป้องกันการทำ�ลาย
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ทั้งทะเลสากลและทะเลไทย
ด้วยความเข้มงวดในการดำ�เนินนโยบายการจัดซื้อปลาป่นอย่าง
ยัง่ ยืน ส่งผลให้ความมุง่ มัน่ ของเครือฯ บรรลุเป้าหมาย ตัง้ แต่ปี 2558
เป็นต้นมา โดยปลาป่นทัง้ หมดทีจ่ ดั หาและใช้ในประเทศไทยผลิตจาก
ผลพลอยได้ (By-Product)1 ทีส่ ามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และมา
จากโรงงานแปรรูปที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน IFFO Responsible
Supply (IFFO RS) ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตและการใช้ปลาป่น
อย่างยัง่ ยืนระดับสากลทีส่ อดคล้องกับจรรยาบรรณในการทำ�ประมง
อย่างรับผิดชอบขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
(Code of Conduct for Responsible Fisheries of FAO) และไม่เป็น
ผลพลอยได้ จ ากพั น ธุ์ ที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การสู ญ พั น ธุ์ ต ามนิ ย าม
บัญชีแดงของสหภาพเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN Red List of
Threatened Species) นอกจากนี้ โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ�ของ
บริษัทยังเป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่งแรกในโลกที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน IFFO RS Chain of Custody ซึ่งถือเป็นต้นแบบ
ความยั่งยืนสำ�หรับอุตสาหกรรมกุ้งทั่วโลก

IUCN Red List of Threatened Species
Fish Fight Ten-Point Plan

IFFO Responsible Supply

ปลาป่นซึง่ ผลิตจากผลพลอยได้จากโรงงานเเปรรูป (By-Product)
จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน IFFO RS หรือ IFFO RS IP
ต้องไม่เป็นผลพลอยได้จากพันธุ์ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
ตามนิยามของบัญชีเเดงของสหภาพเพื่อการอนุรกั ษ์ธรรมชาติ
รวมถึงสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยหน่วยงานอิสระ
ปลาป่นซึง่ ผลิตจากผลพลอยได้จากการประมงไทย (By-Catch)
จะต้องได้รบั การรับรองตามมาตรฐานสากลหรือสามารถตรวจสอบ
ได้ โดยกลไกตรวจสอบที่มีกฎหมายรองรับ

การสร้างเสริมศักยภาพ
คู่ค้าธุรกิจปลาป่น
ด้านผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมคุณภาพ เเละความปลอดภัย
ด้านบุคลากร ครอบคลุมการใช้เเรงงานอย่างถูกต้อง ความ
ปลอดภัยเเละอาชีวอนามัย
ด้านกระบวนการ ครอบคลุมการจัดการสิ่งเเวดล้อม เเละ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ

เรือประมง โรงงานปลาป่น โรงงานแปรรูปต่าง ๆ ทีอ่ ยู่ในห่วงโซ่
อุปทาน จะต้องได้รับการรับรองตรวจประเมินตามมาตรฐาน
เเรงงานไทย หรือตรวจประเมินด้านเเรงงานโดยหน่วยงานอิสระ

ห่วงโซ่คุณค่าการผลิตที่ยั่งยืน
เเม้ว่าเครือฯ จะไม่ได้เป็นเจ้าของ ผู้ดำ�เนินงาน หรือจัดหา
วัตถุดิบโดยตรงจากเรือประมง ประกอบกับปัจจุบันไม่ได้ ใช้
ปลาป่นประเภท By-Catch ในการผลิตอาหารสัตว์เเล้วก็ตาม
เเต่ด้วยตระหนักถึงความสำ�คัญของความยั่งยืนในห่วงโซ่การ
ผลิตอาหารทะเลของไทย จึงได้รว่ มมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ส่งเสริมมาตรฐานการผลิตอย่างรับผิดชอบเเละยั่งยืน รวมถึง
การตรวจประเมินทั้งในส่วนกิจการของเครือฯ เเละนอกเหนือ
การดำ�เนินงานของเครือฯ อย่างโรงงานปลาป่น โรงงานแปรรูป
ปลากระป๋อง หรือเเหล่งประมง/ฟาร์มปลาเพื่อเป็นวัตถุดิบ
ผลิตอาหารสัตว์มาอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานความยัง่ ยืน : โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ� โรงเพาะฟัก
และอนุบาลลูกกุ้ง ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง และโรงงานแปรรูปกุ้ง
ของเครือฯ และโรงงานแปรรูปปลากระป๋องได้รับมาตรฐาน
(Best Aquaculture Practices) BAP ขณะที่ โรงงานปลาป่นได้
รับมาตรฐาน IFFO RS และแหล่งประมง/ฟาร์มปลาได้รับรอง
มาตรฐาน ASC
มาตรฐานด้านแรงงาน : โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ� โรงเพาะฟัก
และอนุบาลลูกกุ้ง ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง และโรงงานแปรรูปกุ้ง
ของเครือฯ และโรงงานปลาป่นได้รับมาตรฐานแรงงานไทย
ขณะที่ โรงงานแปรรูปปลากระป๋องและแหล่งประมง/ฟาร์ม
ปลาได้รับการตรวจประเมินด้านแรงงานจาก SGS

เครือข่ายพันธมิตรเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารทะเลยั่งยืน
“คณะพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเเละผลิตภัณฑ์ประมงไทย”
(Thai Sustainable Fisheries Roundtable : TSFR) : สนับสนุน
การดำ�เนินงานของ TSFR ซึ่งประกอบด้วย 8 สมาคมใน
ห่วงโซ่การประมงตั้งเเต่ต้นน้ำ�ถึงปลายน้ำ� เพื่อร่วมกับภาครัฐ
จัดทำ�เเผนปรับปรุง/พัฒนาการประมงอย่างยั่งยืน (Fishery
Improvement Project : FIP) สำ�หรับพื้นที่ทะเลอ่าวไทยเเละ
ทะเลอันดามันซึ่งมี Sustainable Fisheries Partnership เเละ
องค์กรกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wildlife Fund for
Nature : WWF) สำ�นักงานประเทศไทย เป็นที่ปรึกษา
“คณะทำ�งานร่วมในระดับอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมความยัง่ ยืน
ในห่วงโซ่อปุ ทานอาหารทะเล (Seafood Task Force)” : ร่วม
ก่อตัง้ คณะทำ�งานเพื่อพัฒนาเเละผลักดันการใช้ระบบตรวจสอบ
ย้ อ นกลั บ เเละการใช้ เ เรงงานที่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสม รวมถึ ง
กระบวนการตรวจประเมินที่ โปร่งใสโดยผู้ตรวจสอบอิสระ
ภายนอก เเละสนับสนุนการจัดทำ� FIP ใน 2 ฝั่งทะเลของ
ประเทศไทย
(อ่ า นรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เเละรายงานความก้ า วหน้ า ได้ ที่
http://www.seafoodtaskforce.global)

การตรวจประเมิน : โรงงานอาหารสัตว์น้ำ�ทัง้ 4 แห่งของเครือฯ
โรงงานปลาป่น 7 แห่ง ท่าเรือ 7 แห่ง ตลอดจนเรือประมง 86 ลำ�
ได้รับการตรวจประเมินจาก UL ครบ 100%

1
วัตถุดิบในการผลิตปลาป่นจะมาจาก 2 แหล่ง คือ 1) ผลพลอยได้จากโรงงานแปรรูปสัตว์น�้ำ (By-Product) เช่น โรงงานซูริมิ โรงงานผลิตทูน่ากระป๋อง โรงงานผลิตลูกชิ้นปลา และ 2) ผลพลอยได้
จากการท�ำประมง (By-Catch)
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นโยบายจัดหาเเละส่งเสริม
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

การจัดหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
อย่างรับผิดชอบ

คูค่ า้ หรือผูร้ วบรวมและผูเ้ กีย่ วข้องในการซือ้ ขายข้าวโพดเลีย้ งสัตว์
กับเครือฯ จะต้องทำ�การลงทะเบียนเเละซื้อขายผ่านระบบ
ตรวจสอบเเหล่งทีม่ าของข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ (Corn Traceability)
เท่านั้น
หากพบว่าตัวเเทนจำ�หน่ายมีีส่วนร่วมหรือส่งเสริมการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่หวงห้าม ป่าอนุรักษ์ เเละพื้นที่ที่ ไม่มี
เอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายในทุกกรณี เครือฯ จะยกเลิก
การเป็นตัวเเทนจำ�หน่ายเมล็ดพันธุ์ทันที

เพราะตระหนั ก ดี ว่ า การตรวจสอบย้ อ นกลั บ ถึ ง แหล่ ง ที่ ม า
สามารถบริหารจัดการความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อมและสังคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เครือฯ จึงพยายามอย่างเต็มความ
สามารถในการจัดหาวัตถุดบิ ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์จากแหล่งทีม่ าที่
รับผิดชอบ แม้ว่ากระบวนการตรวจสอบย้อนกลับในห่วงโซ่
อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะซับซ้อนและยาวมากเพียงใดก็ตาม
นับตัง้ แต่ปี 2557 เครือฯ ได้รว่ มกับคูค่ า้ ธุรกิจพัฒนาระบบตรวจสอบ
แหล่งที่มา (Corn Traceability) โดยแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม
2558 พร้อมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เพื่อสร้างความตระหนักรู้
ถึงความสำ�คัญของการจัดหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ
และความเข้าใจเกีย่ วกับระบบตรวจสอบย้อนกลับให้แก่คคู่ า้ ธุรกิจ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดของเครือฯ ก่อนประกาศใช้อย่างเป็น
ทางการในวันที่ 1 มกราคม 2559 เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไข
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ไม่วา่ จะเป็นการ
บุกรุกพืน้ ทีป่ า่ หมอกควันไฟป่าจากการจัดการวัสดุทางการเกษตร
บนพื้นที่สูงชัน

การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผ่าน “โครงการ
เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน”
ร่วมกับสำ�นักงานปฏิรปู ทีด่ นิ เพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. ให้ความรู้
แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ในเรื่องการเพาะปลูกอย่าง
ถูกต้องสอดคล้องตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 4402-2553
(Thai Agricultural Standard – TAS4402-2010, Good Agricultural
Practices for Maize)
เเนวทางการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน

จากการร่วมคิด ร่วมพัฒนาไปพร้อมกับคู่ค้าธุรกิจ เครือฯ จึงเป็น
บริษัทแรกในประเทศไทยที่สามารถจัดหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ทั้งหมดจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย กล่าวคือ เพาะปลูกบน
พื้ น ที่ ที่ มี เ อกสิ ท ธิ์ ถู ก ต้ อ ง หรื อ พื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจาก
หน่วยงานราชการ รวมถึงพื้นที่ที่มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และองค์กรอิสระ

ผลการด�ำเนินโครงการเกษตรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน ระหว่างปี 2557-2559
“พัฒนาศักยภาพเกษตรกร เพิ่มผลผลิตลดต้นทุนบนวิถีปลอดภัยเเละเป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม”
ถ่ายทอดความรู้เเละเทคโนโลยี เช่น การเพิ่มผลผลิต

1 เเละลดต้นทุน, มาตรฐานสินค้า มกษ.4402-2553,

การบ�ำรุงดิน, การจัดการของเสีย เเละการท�ำบันทึก เป็นต้น

อบรมเกษตรกร
คิดเป็นพื้นที่เพาะปลูก

อบรมเกษตรกร
ครอบคลุม

20

จังหวัด
ทั่วประเทศ

เกษตรกรผ่านการอบรม
เรื่องการเพาะปลูกอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ เพื่อลดต้นทุน
เพิ่มผลผลิตจ�ำนวน

4,311
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ราย

118,069

2 ร่วมปรับปรุงอุปกรณ์/เครื่องมือส�ำหรับการเพาะปลูก

ไร่

ระบบตรวจสอบแหล่งที่มาของ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หรือ Corn
Traceability อย่างรับผิดชอบ
อาศัยหลักการสมดุลมวล (Mass Balance)
ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียใน
ภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ คู่ค้าธุรกิจ เกษตรกร นักวิชาการ ภาครัฐ
เเละภาคประชาสังคม

การผนึกก�ำลังเครือข่ายพันธมิตร
ผลักดัน “เเม่เเจ่มโมเดลพลัส”
โดยร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบูรณาการแก้ไขปัญหาป่าไม้กับ
ชุมชนเเละหมอกควันไฟป่าอ�ำเภอเเม่เเจ่ม ท�ำงานร่วมกับอ�ำเภอเเม่เเจ่ม
องค์การบริหารส่วนต�ำบลเเละเทศบาลอ�ำเภอเเม่เเจ่ม พร้อมด้วย
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เพื่อป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาหมอกควัน ตลอดจนหยุดยั้งปัญหา
หมอกควันและปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน�้ำในอ�ำเภอเเม่เเจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่ โดยเครือฯ สนับสนุนการจัดตัง้ “ศูนย์ภมู สิ ารสนเทศ
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้ อ ม โดยการมี
ส่วนร่วม อ�ำเภอเเม่เเจ่ม” ซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญในการด�ำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์เเม่เเจ่มโมเดลพลัส ด้วยการพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลเเละการติดตามประเมินผลในพืน้ ทีอ่ �ำเภอเเม่เเจ่ม ให้มคี วาม
เป็นเอกภาพ รวมถึงการจัดท�ำข้อมูลแผนทีจ่ �ำเเนกการใช้ประโยชน์
ป่าไม้ เช่น ป่าอนุรกั ษ์ดนิ เเละน�ำ้ ป่าชุมชน ทีท่ �ำกินเเละป่าเศรษฐกิจ
ชุมชน ตลอดจนทีอ่ ยูอ่ าศัยให้กบั ประชาชนได้อย่างถูกต้องเเม่นย�ำ
นอกจากนี้ ยังมีเเผนที่จะสร้างระบบน�ำ้ ควบคู่ไปกับการส่งเสริม
การปลูกพืชทางเลือกที่ตอบโจทย์ด้านรายได้ให้เเก่เกษตรกรใน
รูปเเบบของวิสาหกิจชุมชน (Social Enterprise) ซึ่งได้น�ำร่องที่
บ้านกองกาย ต�ำบลบ้านทับ อ�ำเภอเเม่เเจ่ม เป็นโครงการเเรก

ด้วยความร่วมมือเชิงบูรณาการช่วยให้อ�ำเภอเเม่เเจ่ม ซึ่ง
เคยเป็ น พื้ น ที่ ที่ มี จุ ด ความร้ อ น (Hotspots) สู ง สุ ด ใน
ประเทศไทยถึง 394 จุดในปี 2558 สามารถลดเหลือเพียง
30 จุดในปี 2559 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน

3 โครงการ Environmental Footprint
4 จัดท�ำเเปลงเรียนรู้

แปลงเรียนรู้ ทั่วประเทศ

32

แปลง

5 วิเคราะห์ผล/ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
6 ขยายผลสู่เกษตรกรพื้นที่อื่นๆ
เเละร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ
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การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ

การจัดหากากถั่วเหลืองอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน
เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยกลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ร่วมลงนามความร่วมมือกับ
บริษัท เอจี โพรเซสซิ่ง อิงค์ (AG Processing Inc) ผู้ผลิตกากถั่วเหลืองรายใหญ่
ของสหรัฐอเมริกา จัดทำ�โครงการความร่วมมือพัฒนาระบบการจัดหาถั่วเหลืองอย่าง
รับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายส่งเสริมการเพาะปลูกด้วยความรับผิดชอบ เป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม สามารถตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่การผลิตของทั้งคู่ค้าและของเราได้
และส่งเสริมการกำ�กับดูแลด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ในประเทศที่เข้าไปดำ�เนินธุรกิจ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการจัดหาวัตถุดิบหลักทางการ
เกษตร ตามนโยบายการจัดหาอย่างรับผิดชอบและยั่งยืนของเครือฯ

“ดิน น้�ำ เเละป่าไม้” ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติทมี่ คี วามสัมพันธ์เกีย่ วข้องกันอย่างใกล้ชดิ
หากทรัพยากรดังกล่าวสูญเสียความสมดุลย่อมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความ
อุ ด มสมบู ร ณ์ ข องระบบนิ เ วศและสิ่ ง มี ชี วิ ต อั น จะส่ ง ผลต่ อ การดำ � รงชี วิ ต และระบบ
เศรษฐกิ จ ในที่ สุ ด เครื อ ฯ จึ ง ร่ ว มกั บ ภาครั ฐ เเละภาคประชาสั ง คมฟื้ น ฟู เ เละพั ฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำ�คัญของชุมชนที่บริษัทดำ�เนินการอยู่ รวมถึงพื้นที่ยุทธศาสตร์
สำ�คัญของประเทศ

ส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นจากต้นน�้ำล�ำธารสู่ท้องทะเลไทย
3

1 พื้นที่ต้นน�้ำล�ำธาร

พื้นที่ปลายน�้ำและท้องทะเลไทย

2552
โครงการรักษ์น้ำ�มูล จ.นครราชสีมา
ส่งเสริมชุมชนต้นน้ำ�ให้รู้รักษ์ระบบ
นิเวศต้นน้ำ� และชุมชนปลายน้ำ�รู้รักษ์
คุณภาพลำ�น้ำ� ผ่านกิจกรรมปล่อย
ปลา ปลูกต้นไม้ และปลูกหญ้าแฝก

2536-2556
โครงการซีพีเอฟชวนคนไทยปลูก
ป่าชายเลน ร่วมสนับสนุนและปลูก
ป่าชายเลนใน 17 จังหวัดของพื้นที่
ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออก
รวมกว่า 5,600 ไร่

2559-2563
โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ
เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี ร่วม
อนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูปา่ ต้นน้�ำ กว่า 5,900 ไร่
พร้อมสร้างฝายชะลอน้�ำ และวางระบบ
น้ำ�หยดในแปลงปลูก

2557-2561
โครงการซีพีเอฟ ปลูก-ปัน-ป้อง
ป่าชายเลน ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟู
ป่าชายเลนกว่า 2,200 ไร่ ณ พื้นที่
ยุทธศาสตร์ของประเทศจ�ำนวน 5 แห่ง
ประกอบด้วย จังหวัดระยอง
สมุทรสาคร ชุมพร พังงา และสงขลา

2 พื้นที่กลางน�้ำ

โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี

• สวนป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ
ณ หมูบ่ า้ นเกษตรกรรมหนองหว้า
จ.ฉะเชิงเทรา และหมู่บ้าน
เกษตรกรรมกำ�แพงเพชร
จ.กำ�แพงเพชร

2559
โครงการฟืน้ ฟูชมุ ชนประมงชายฝัง่
22 จังหวัด ร่วมกับชุมชนประมง
ชายฝั่งเเละภาคส่วนต่าง ๆ ผ่าน
โครงการหลายรูปแบบ อาทิ โครงการ
ปะการังเทียม โครงการปลูกหญ้าทะเล
เเละกิจกรรมสร้างศูนย์การเรียนรู้
ในชุมชน เป็นต้น

• โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในและ
รอบรั้วสถานประกอบการ
หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า จ.ฉะเชิงเทรา
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2558
โครงการขยายพันธุ์ปะการังเขากวาง
จ�ำนวน 80,000 กิ่ง เพื่อร่วมฟื้นฟู
และสร้างสมดุลทางธรรมชาติตาม
แนวปะการังชายฝั่งทะเลตะวันออก
บริเวณหาดช่องแสมสาร จ.ชลบุรี

โครงการซีพีเอฟ ชวนคนไทยปลูกป่าชายเลน
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RESPONSIBLE SUPPLY
CHAIN MANAGEMENT
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

ท่ามกลางแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อยูต่ ลอดเวลา ความสำ�เร็จ
ระยะยาวของการดำ�เนินธุรกิจจึงมิได้ขน้ึ อยูก่ บั กำ�ไรและความสามารถ
ในการทำ�กำ�ไรเท่านัน้ หากการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์อนาคตของสังคม
และสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ให้ทกุ คนสามารถอยูร่ ว่ มกันได้ ยังเป็นปัจจัยสำ�คัญ
ทีภ่ าคธุรกิจจำ�เป็นต้องคำ�นึงถึงและผสานเป็นส่วนหนึง่ ของกลยุทธ์ธรุ กิจ
มากไปกว่ า นั้ น การสร้ า งสมดุ ล ระหว่ า งการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ
การพัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุข และการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม จำ�เป็นต้อง
ยกระดับไปสูค่ วามมุง่ มัน่ ร่วม (Shared Commitment) ระหว่างบริษทั และ
คูค่ า้ ธุรกิจตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน ผ่านความร่วมมือกับภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
(Collaborating) และเปิดเผยผลการดำ�เนินงานให้ผู้มีส่วนได้เสียได้
รับทราบด้วย (Transparency) เนื่องจากกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ของอุตสาหกรรมต่าง ๆ สามารถสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ได้ท้ังเชิงบวกและเชิงลบ โดยผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า
ผลกระทบในห่วงโซ่อปุ ทานอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร โทรคมนาคม
ค้าปลีก และอสังหาริมทรัพย์เกิดขึน้ ในห่วงโซ่อปุ ทานต้นน้�ำ เป็นส่วนมาก1
การส่งเสริมความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน โดยให้คู่ค้าธุรกิจมีส่วนร่วม
รับผิดชอบ (Responsible) บนพื้นฐานความเข้าใจและความสามารถ
ในการบริหารจัดการความเสีย่ งและผลกระทบ ตลอดจนสามารถปรับตัว
ต่อปัจจัยต่าง ๆ (Resilient) ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถ
ในการผลิตสินค้าและส่งมอบบริการ จึงเป็นความท้าทายและโอกาส
ที่ภาคธุรกิจจะต้องรับมือและเร่งพัฒนา เพื่อศักยภาพการแข่งขันของ
ธุรกิจและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมโดยภาพรวม

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในปัจจุบัน เราตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้เสีย
ตลอดห่วงโซ่อุปทานมีส่วนส�ำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต เราจึงมุ่งมั่นพัฒนา
ศักยภาพของผู้มีส่วนได้เสียทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ภายใต้แนวทาง ร่วมคิด ร่วมสร้าง สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นายสมชาย กังสมุทร
1

อ้างอิงจากข้อมูลที่เผยแพร่ในรายงาน The Tenth Annual State of Green Business 2017
ซึ่งจัดท�ำโดย Greenbiz และ Trucost โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก
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100%

เป้าหมายปี

2563
แนวทางการบริหารจัดการ

ร้อยละ 100 ของคู่ค้า
ธุรกิจหลักได้รับการตรวจ
ประเมินด้านความยั่งยืน
และสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้

แนวทางการส่งเสริมการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ
เตรียมความพร้อม
2559
2560

พัฒนา
G4-EN33

แม้วา่ ห่วงโซ่อปุ ทานในการดำ�เนินธุรกิจจะยาวและซับซ้อนมากเพียงใด
เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ ยั ง คงมุ่ ง มั่ น และพยายามอย่ า งเต็ ม กำ� ลั ง
ในการใช้ขีดความสามารถเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำ�คัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมและ
การพั ฒ นาศั ก ยภาพของคู่ ค้ า ธุ ร กิ จ ตั้ ง แต่ ต้ น น้ำ � จนถึ ง ปลายน้ำ �

ด้วยการส่งเสริมแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ีในการดำ�เนินธุรกิจ ควบคูไ่ ปกับการ
ส่งเสริมนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้กับสังคม ภายใต้กรอบการ
ดำ�เนินงานและแผนงานส่งเสริมการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่าง
รับผิดชอบ ดังนี้

• นโยบายการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
อย่างรับผิดชอบและแนวปฏิบัติส�ำหรับคู่ค้า
• แบบประเมินคู่ค้าธุรกิจ

วิเคราะห์

ความมุ่งมั่น

• รายงานความยั่งยืนขององค์กร
• การรายงานความก้าวหน้า (COP) การปฏิบัติตาม
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (Un Global Compact)

• ร่วมมือกับคู่ค้าและพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทาน ท�ำให้
มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่าง
รับผิดชอบ บนหลักการพัฒนาอย่างต่อเนื่ิอง

ตัวชี้วัด

การประเมินความเสี่ยงภายในห่วงโซ่อุปทาน

• ร้อยละของคู่ค้าธุรกิจหลักที่ได้รับการตรวจประเมิน
ด้านความยั่งยืน
• จ�ำนวนคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจหลัก
ที่ได้รับการอบรมให้ความรู้
• จ�ำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพ

การร่วมกับคู่ค้าในการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

• แผนผังห่วงโซ่อุปทาน
• การตรวจประเมินความเสี่ยงด้าน
ความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทาน
• การจัดล�ำดับความส�ำคัญของ
ความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน
Responsible
Supply Chain
Management
Framework

• การตรวจประเมินตัวเองของคู่ค้า
• การตรวจสอบ
• การพัฒนาคู่ค้าธุรกิจ

เป้าหมาย
• ร้อยละ 100 ของคู่ค้าธุรกิจหลักได้
รับการตรวจประเมินด้านความยั่งยืน
และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

การตรวจสอบย้อนกลับของการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

นโยบาย

• การตรวจสอบย้อนกลับในเรื่องอาหาร

• นโยบายการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ
• จริยธรรมส�ำหรับคู่ค้า

การร่วมมืิอกับพันธมิตรและผู้มีส่วนได้เสีย

ประเมิน

• การประเมินตนเองของคู่ค้าธุรกิจหลักเป้าหมาย
(Pre-Assessment)
• การตรวจประเมิน (Assessment) หรือตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
(Follow-up Audit)

ส่งเสริม

• เริ่มส่งต่อแนวปฏิบัติไปยังคู่ค้า
ธุรกิจหลักเป้าหมาย

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล

2563

• การใช้จ่ายและความเสี่ยงเพื่อก�ำหนด
คู่ค้าธุรกิจหลัก (Critical Suppliers)

ส่งต่อ

กรอบการด�ำเนินงานด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

2561

ด�ำเนินงาน
2562

• ศักยภาพและขีดความสามารถ ด้วยความรับผิดชอบ
ของคู่ค้าธุรกิจหลักเป้าหมาย

ฝึกอบรม

• ฝึกอบรมพนักงานด้านจัดซื้อเเละผู้เกี่ยวข้อง

การพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ผลการด�ำเนินงาน
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้เตรียมความพร้อม
ด้านการตรวจประเมินคู่ค้าธุรกิจด้านความ
ยั่งยืน ผ่านการกำ�หนดนโยบายการจัดหา
อย่างรับผิดชอบ พร้อมนำ�ร่องแนวทางการ
บริหารจัดการและส่งเสริมการจัดการห่วงโซ่
อุปทานอย่างรับผิดชอบในกลุม่ ธุรกิจเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหาร ควบคู่ไปกับการ
ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถของ
คู่ค้าธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง

• เกษตรกร
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ก�ำหนดนโยบายการจัดหาอย่างรับผิดชอบ
G4-EN33, G4-LA15, G4-HR11, G4-SO10

เครือฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินงานร่วมกับคู่ค้าธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ โดยได้กำ�หนดนโยบายและ
กระบวนการดำ�เนินงานบนพื้นฐานหลักการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
(UN Global Compact) และสอดคล้องกับหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและ
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business
and Human Rights - UNGP) เพื่อส่งเสริมการดำ�เนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ
และนำ�ไปใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินคู่ค้าธุรกิจต่อไปด้วย ทั้งนี้ มีเนื้อหา
ครอบคลุม 4 ด้านหลัก หรือ 4Ps ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ (PRODUCT)
• คุณภาพและความปลอดภัย
• การตรวจสอบย้อนกลับ

บุคลากร (PEOPLE)
• แรงงานเด็ก
• แรงงานบังคับ
• การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเคารพในศักดิ์ศรี
• ค่าจ้างและผลตอบแทน
• ชั่วโมงในการท�ำงาน
• เสรีภาพในการเข้าร่วมสมาคมและการเจรจาต่อรอง
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

กระบวนการ (PROCESS)
• การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
• การปรับปรุงประสิทธิภาพและนวัตกรรมในการด�ำเนินธุรกิจ

การด�ำเนินงาน (PERFORMANCE)
• การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
• การบริหารความเสี่ยง
• ความโปร่งใส
• การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมต่อผู้ถือหุ้น
• การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม
• การต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption)
• การรักษาความลับ
• กรรมสิทธิ์ในที่ดินของชุมชนและชนเผ่าพื้นเมือง
• การรายงานข้อสงสัยและการไม่ตอบโต้

ผลักดันแนวทางการบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

สร้างการมีส่วนร่วม...
ส่งเสริมศักยภาพ และ
ขีดความสามารถของคู่ค้าธุรกิจ
เครือฯ ตระหนักดีวา่ ความท้าทายทีส่ �ำ คัญของการบริหาร
จัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ มิใช่เพียงการ
ประเมินคู่ค้าธุรกิจ หากแต่ทำ�อย่างไรที่จะมีส่วนผลักดัน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นำ�ไปสู่ความยั่งยืนกับทั้งคู่ค้า
ธุรกิจ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หรือเกษตรกรรายย่อย
ตลอดจนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เครือฯ จึงมุ่งมั่น
พั ฒ นาศั ก ยภาพและขี ด ความสามารถของคู่ ค้ า ธุ ร กิ จ
โดยมุ่งเน้น “ส่งเสริมสนับสนุน” และ “ร่วมคิดร่วมทำ�”
เพื่อเชื่อมโยงศักยภาพ ขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ตลอดจนการมี ส่ ว นร่ ว มดู แ ลสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
ระหว่างเครือฯ กลุม่ ธุรกิจ และคูค่ า้ ธุรกิจ มาอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะเกษตรกรคู่ ค้ า ซึ่ ง เปรี ย บเสมื อ นคู่ ชี วิ ต
ที่เติบโตร่วมเส้นทางกับเครือฯ มานานกว่า 9 ทศวรรษ

เครื อ ฯ ได้ นำ � ร่ อ งแนวทางการบริ ห ารจั ด การและส่ ง เสริ ม การจั ด การห่ ว งโซ่
อย่างรับผิดชอบในกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารนับตั้งแต่ปี 2557
ด้วยการฝึกอบรมพนักงานจัดซื้อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ
อย่างรับผิดชอบ ก่อนส่งต่อนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวให้กับคู่ค้าทางธุรกิจ
กว่า 7,300 ราย ใน 13 กลุม่ ผลิตภัณฑ์ ระหว่างปี 2558-2559 โดยคูค่ า้ ธุรกิจหลัก
ร้อยละ 97 ได้ลงนามรับทราบนโยบายฯ เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว อีกทัง้ คูค่ า้ ธุรกิจหลัก
ในกลุม่ วัตถุดบิ อาหารสัตว์ กลุม่ เครื่องปรุง และกลุม่ บรรจุภณ
ั ฑ์ทง้ั หมดยังได้ผา่ นการ
ทำ�แบบประเมินตนเองด้านความยัง่ ยืน (Supplier Sustainability Self-Assessment)
เพื่อส่งเสริมโอกาสในการทบทวนและประเมินความเสีย่ งด้านความยัง่ ยืนของคูค่ า้
ธุรกิจด้วย
ในปี 2559 กลุม่ ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารยังได้พฒ
ั นากระบวนการตรวจ
ประเมินด้านความยัง่ ยืนในคูค่ า้ ธุรกิจ (Supplier Sustainability Audit Protocol) เพื่อ
เป็นแนวทางสำ�หรับการตรวจประเมินโดยผู้ตรวจประเมินภายนอก (Third Party
Audit) ในปี 2560 และจัดทำ�แบบประเมินตนเองด้านความยัง่ ยืนในรูปแบบออนไลน์
(Supplier Sustainability Online Self-Assessment) รองรับ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และภาษาเวียดนาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขยายผลไปยัง
คู่ค้าธุรกิจกลุ่มอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีแผนจะนำ�แบบประเมินตนเอง
ด้านความยั่งยืนในรูปแบบออนไลน์มาใช้เป็นเครื่องมือในการคัดเลือกคู่ค้าธุรกิจ
รายใหม่ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไปอีกด้วย
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ส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่น
คู่คิดเกษตรกร
ด้วยตระหนักถึงปัญหาสารตกค้างในกลุ่มสินค้าเกษตร เเละนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนให้เพิ่ม
การบริโภคสินค้ากลุ่มผักเเละผลไม้สดที่ปลอดภัย เครือฯ โดยกลุ่มธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย เเละผลิตภัณฑ์
อารั ก ขาพื ช ได้ ใ ห้ ค วามส�ำคั ญ ต่ อ การให้ ค วามรู ้ แ ก่ เ กษตรกรเพื่ อ ป้ อ งกั น การใช้ ย าปราบศั ต รู พื ช
ที่มากเกินความจ�ำเป็น มีระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่ปลอดภัย เเละป้องกันการปนเปื้อนของภาชนะบรรจุ
โดยมีทมี ผูเ้ ชีย่ วชาญส่งเสริมการเพาะปลูกให้ค�ำปรึกษา ถึงการปลูกให้ถกู วิธใี ห้เกษตรกรเเละผูป้ ระกอบการ
ทั่วประเทศ

คู่ค้าธุรกิจ “ผักและผลไม้สด”
เครือฯโดยกลุม่ ธุรกิจการตลาดเเละการจัดจ�ำหน่าย ได้เริม่ โครงการ Makro Quality Pro ตัง้ เเต่ปี 2551 โดย
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเเละเอกชนก�ำหนดกลยุทธ์ เพือ่ ยกระดับมาตรฐานสินค้าการเกษตรสูค่ ณ
ุ ภาพ
ในระดับ สากล ช่วยให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย ช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกร
ผูัผลิต ตลอดจนปลูกจิตส�ำนึกในการร่วมรักษาสิ่งเเวดล้อม ด้วยการพัฒนากระบวนการควบคุมคุณภาพ
สินค้าเ กษตรอย่างครบวงจร ตั้งเเต่การผลิตสินค้าทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน การให้ค�ำเเนะน�ำเเละ
ตรวจสอบคุณภาพของพืชผลในทุกขั้นตอนการผลิต การเก็บเกี่ยว การดูเเลรักษา การขนส่ง ไปจนถึง
วางจุดจ�ำหน่ายที่เเม็คโคร ปัจจุบันผลิตผลทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองเครื่องหมาย Makro Quality
Pro เช่น เเตงโมกินรี กล้วยหอมทอง มะละกอฮอลเเลนด์ ส้มสายน�้ำผึ้ง เป็นต้น

คู่ค้าธุรกิจ “ข้าว”
จากภาวะราคาข้าวไทยตกต�่ำอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตรกรประสบปัญหารายได้ลดลง เครือฯ
โดยกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ จึงริเริ่มพัฒนาโครงการสง่ เสริมการปลูกขา้ วหอมมะลิและรับซื้อ
คืนผลผลิต เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าวหอมมะลิ
อย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งน�ำร่องจากจังหวัดศรีสะเกษ และขยายผลไปจังหวัด
อุบลราชธานี อ�ำนาจเจริญ และยโสธร นอกจากนี้ ยังได้ผลักดันให้เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐาน
GAP+ (มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี) จากกรมการข้าว เพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวเปลือก
คุณภาพดี ตรงตามความต้องการของตลาด ช่วยให้เกษตรกรสามารถจ�ำหน่ายผลผลิตได้ในราคาสูง
และมีรายได้เพิ่มขึ้น น�ำไปสู่การพัฒนาที่เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ผลการด�ำเนินงาน
จ�ำนวนสมาชิก (ราย)
พื้นที่ (ไร่)
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2556/57

2557/58

2558/59

2559/60

134

313

468

856

2,455

5,405

8,870

17,028
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โครงการซีีพี...เพื่อความยั่งยืน

หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า

APPENDIX I

หมูบ่ า้ นเกษตรกรรมก�ำแพงเพชร

หมู่บ้านเกษตรกรรม
เกษตรสันติราษฎร์

ศูนย์เรียนรู้ ข้าวปลาปาล์ม

ส่งเสริม 7 อาชีพ 7 รายได้ ตามแนว
พระราชด�ำริ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก
พายุไต้ฝุ่นเกย์

ส่งเสริมการปลูกชาอูหลง

สร้างอาชีพให้กับชาวนาหลังฤดูท�ำนา ปลูก
ผั ก สวนครั ว ปลู ก ผลไม้ เพาะพั น ธุ ์ ป ลา
เลี้ ย งหมู ไก่ พื้ น เมื อ ง เย็ บ ผ้ า ผลผลิ ต
ที่ได้จะเก็บไว้บริโภค ที่เหลือน�ำไปจ�ำหน่าย
ผลลั พ ธ์ : เกษตรกรกว่า 1,700 คน ของ
อ.ล�ำปลายมาศ มีอาชีพหมุนเวียนตลอดปี

ช่วยเกษตรกรในการฟื้นฟู หลังประสบความ
สูญเสียอย่างรุนแรง โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ
ระยะสั้นส่งเสริมปลูกข้าวโพดฝักอ่อน ระยะ
กลางปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ และระยะยาว
ส่งเสริมการปลูกต้นยาง ท�ำให้มีรายได้ ฟื้นฟู
อาชีพช่วยเหลือตนเองได้
ผลลัพธ์ : เกษตรกรผูป้ ระสบภัยในจังหวัดชุมพร
สามารถฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ หลังจากประสบ
ความเสี ย หายอย่ า งรุ น แรง มี อ าชี พ และ
รายได้อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมพัฒนาสินค้าชุมชน
บ้านหนองพยอม จ.นครราชสีมา

ซีพีเอฟ อิ่ม l สุข l ปลูกอนาคต :
โรงเรียนบ้านใหม่ส�ำโรง

เรียนรู้ คูอ่ าชีพ เพือ่ วิถเี กษตรทีย่ งั่ ยืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริ
ของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุลยเดช ด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
มาปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ในรู ป แบบความ
ร่วมมือ “4 ประสาน” เพื่อถ่ายทอดความรู้ และ
ช่วยเหลือเกษตรกร บ้านหนองหว้า ต�ำบลบ้านซ่อง
อ� ำ เภอพนมสารคาม จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา
เมื่ อ ปี 2520 ท� ำ ให้ ส ามารถสร้ า งอาชี พ สร้ า ง
ธุรกิจดูแลตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืน
ผลลัพธ์ : ชาวบ้านมีที่ดินท�ำกินเป็นของตนเอง
มีรายได้เฉลี่ย 80,000 บาทต่อรายต่อเดือน

ปี 2521 ด�ำเนินโครงการ “หมูบ่ า้ นเกษตรกรรม
ก�ำแพงเพชร” ขึน้ ที่ ต�ำบลเทพนคร อ�ำเภอเมืองฯ
จั ง หวั ด ก� ำ แพงเพชร โดยจั ด สรรที่ ดิ น ให้
ครอบครัวละ 25 ไร่ และสนับสนุนเทคโนโลยี
และส่ ง เสริ ม อาชี พ เลี้ ย งสุ ก ร เป็ น ชุ ม ชนที่
เข้มแข็งและมั่นคงอย่างยั่งยืน ได้ชื่อว่าเป็น
“หมูบ่ า้ นสามัคคี เทคโนโลยีทนั สมัย”
ผลลั พ ธ์ : เกษตรกรที่ ร ่ ว มโครงการกว่ า
64 ครอบครั ว มี ที่ดิ น ท� ำ กิ น มี รายได้ เ ฉลี่ ย
50,000 บาทต่อรายต่อเดือน มีรายได้เสริม
จากการเลี้ยงปลาดุกและปลูกผักกระเฉดน�้ำ
100,000 บาทต่อปี

มิตรแท้โชห่วย

การด� ำ เนิ น การแบบ 4 ประสาน ที่ เ ครื อ ฯ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การจัดการ
และการตลาด จั ด ท� ำ โครงการเพื่ อ รองรั บ
การเกษียณอายุของต�ำรวจชั้นผู้น้อย
ผลลั พ ธ์ : ข้ า ราชการต� ำ รวจสถานี ต� ำ รวจ
ภูธรเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 31 ครอบครัว
มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท�ำเกษตร

จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ที่ฟาร์มก�ำแพงเพชร เพื่อ
สาธิตการจัดการการเกษตรสมัยใหม่ รักษา
สิง่ แวดล้อม สามารถปลูกข้าว เลีย้ งปลา ปาล์ม
น�้ำมันแบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ผลลัพธ์ : จากรูปแบบการด�ำเนินการในศูนย์
สามารถสร้ า งรายได้ จ ากผลผลิ ต ต่ า งๆ
22,000 บาทต่อไร่ต่อปี

ภาคผนวก 1

อบรมเทคนิ ค การบริ ห ารร้ า นค้ า ปลี ก โดย
จัดท�ำคู่มือเปิดร้านใหม่ คู่มือปรับปรุงร้าน และ
โปรแกรมการออกแบบแผนผังร้านระบบ 3 มิติ
พร้อมประมาณการลงทุนและยอดขายตาม
ขนาดร้านและท�ำเล
ผลลั พ ธ์ : ร้ า นโชห่ ว ยกว่ า 33,000 ร้ า น
มีศักยภาพการท�ำธุรกิจเพิ่มขึ้น

ส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ
อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

ให้ความรู้ เรื่องการปลูกข้าวหอมมะลิอย่าง
ถู ก วิ ธี ต ามมาตรฐาน GAP ส่ ง ผลให้ ข าย
ผลผลิตได้ราคาสูง เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
และเกิ ด การพั ฒ นาอย่ า งเป็ น รู ป ธรรมและ
ยั่งยืน
ผลลัพธ์ : เกษตรกร 1,771 ราย มีรายได้เพิม่ ขึน้
12,000-13,000 บาทต่อครัวเรือน
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โรงงานแปรรู ป เนื้ อ ไก่ น ครราชสี ม า จั ด หา
วิธีการแปรรูปมะพร้าว ออกแบบฉลาก เพิ่ม
ช่องทางจัดจ�ำหน่าย และอบรมให้ความรู้ด้าน
สุขอนามัยในการผลิตอาหารแก่ชุมชน
ผลลัพธ์ : ชุมชนมีรายได้ต่อครัวเรือนมากกว่า
10,000 บาทต่อเดือน

ธุรกิจไก่พันธุ์เนื้อสระบุรี ด�ำเนิน “โครงการ
เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน” และ “โครงการ
เพาะเห็ ด เพื่ อ อาหารกลางวั น ” มี เ ครื อ ข่ า ย
มาเรียนรู้ 50 โรงเรียน
ผลลัพธ์ : ภาวะขาดโภชนาการของนักเรียน
ในโรงเรียนลดลงเหลือร้อยละ 0.5

ส่งเสริมเกษตรกร ในชุมชนศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
จั ง หวั ด น่ า น ปลู ก สวนชาอู ห ลง และจั ด ตั้ ง
โรงงานผลิตชาส�ำเร็จรูป เพือ่ ส่งเสริมการตลาด
ชาอูหลง
ผลลัพธ์ : เกษตรกร 35 ราย มีอาชีพมั่นคง
ลดการบุกรุกพื้นที่ป่าในการท�ำไร่เลื่อนลอย

สร้างศูนย์เรียนรูด้ า้ นการเกษตร อ.ลาดหลุมแก้ว
จ.ปทุมธานี ให้กับชุมชน เทคโนโลยีการปลูก
การบริ ห ารจั ด การ รวมถึ ง สร้ า งช่ อ งทาง
การตลาดให้เกษตรกร
ผลลัพธ์ : การสร้างงานและอาชีพ และมีรายได้
ที่แน่นอนให้แก่เกษตรกร
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โรงเรียนวัดธรรมโชติ : สอนน้อง
เลี้ยงปลาเพื่ออาหารกลางวัน

สร้างศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงเป็ดไข่
รัตภูมิ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ท�ำดีด้วยการ
บริจาคโลหิต

100 โรงเรียน 10,000 คน เยาวชน
จิตอาสา CPR กู้ชีพ

เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ ส นั บ สนุ น
เยาวชนไทยให้โลหิต

พัฒนาโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ

โรงเพาะฟักลูกกุ้งทะเล ร่วมกับผู้น�ำชุมชน
บ้านธรรมชาติล่าง ท�ำน�้ำหมักเพื่อใช้ปลูกผัก
ปลอดสารพิษและพัฒนาสูก่ ารผลิตปุย๋ ชีวภาพ
นาโนไว้ใช้เอง และจ�ำหน่ายแก่ชุมชนใกล้เคียง
ผลลัพธ์ : ชาวบ้านลดการใช้ปยุ๋ เคมีรอ้ ยละ 50
และสร้ า งโรงเรื อ นปุ ๋ ย หมั ก อิ น ทรี ย ์ น าโนไว้
ใช้เอง

อิม่ สุข ปลูกอนาคต เกษตรพอเพียง
เพื่ อ อาหารกลางวั น โรงเรี ย น
บ้านกอโจด

โรงงานแปรรู ป เนื้ อ ไก่ น ครราชสี ม า สร้ า ง
โรงเรือนเลีย้ งไก่ไข่ และท�ำแปลงผักให้นกั เรียน
ด�ำเนินการเป็นผลผลิตส�ำหรับอาหารกลางวัน
ผลลัพธ์ : นักเรียนเข้าถึงอาหารประเภทต่าง ๆ
ที่ มี ป ระโยชน์ ส่ ง ผลให้ มี โ ภชนาการสมวั ย
ตามเกณฑ์ร้อยละ 10.2

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

เพิม่ รายได้ดว้ ยร�ำกลองโทนกับ CPF

“เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน”

พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรเขาค้อ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ

โครงการครอบครัวอุปการะ

เลีย้ งไก่ไข่เพือ่ อาหารกลางวันนักเรียน

รร.ต้ น แบบทรู ป ลู ก ปั ญ ญาเพื่ อ
พัฒนาการศึกษาของชุมชนที่ยั่งยืน

สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 5

3G เพื่อโรงเรียนและชุมชน

ส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือผ่านสื่อ
พกพาส�ำหรับเด็กนอกระบบการศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียง การท�ำปุ๋ยหมัก
ชีวภาพนาโน

ฟาร์มบ้านแผ้ว ได้ปรับปรุงอาคารศูนย์การ
เรียนรู้ให้สามารถรองรับผู้เข้าศึกษาการเลี้ยง
ปลานิล ปลูกผัก เลี้ยงสุกร และไก่ไข่
ผลลัพธ์ : นักเรียนโรงเรียนวัดเกาะวังไทรและ
ผู ้ ส นใจในจั ง หวั ด นครปฐม มี แ หล่ ง เรี ย นรู ้
เศรษฐกิจพอเพียง

ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต :
โรงเรียนต้นแบบสู่ความยั่งยืน

โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี จัดหากลองโทนและชุดร�ำให้สมาชิกชุมชนขอนหอม และ
ประสานให้ยายนาง สังกวี สอนตีกลองโทน
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่
ผลลั พ ธ์ : ชุ ม ชนมี ผู ้ สื บ สานวั ฒ นธรรม
ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น

โรงงานผลิตอาหารสัตว์นำ�้ มหาชัย ครูนกั เรียน
ผู ้ น� ำ ชุ ม ชนและเครื อ ข่ า ยผู ้ ป กครอง จั ด ท� ำ
บ่อเลี้ยงปลาดุก 2,500 - 3,000 ตัว เพื่อเป็น
อาหารกลางวัน
ผลลัพธ์ : นักเรียน 160 คน มีปลาดุกประกอบ
อาหารกลางวัน

จัดอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้กับเกษตรกร
เกี่ยวกับการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต และมีการ
ท�ำแปลงเรียนรู้เพื่อการถ่ายทอดวิธีการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ผลลัพธ์ : เกษตรกรลดต้นทุนร้อยละ 11.3 และ
ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.25

ทับสะแกโมเดล

โรงงานอาหารส�ำเร็จรูปสัตว์น�้ำแกลง ร่วมท�ำ
โครงการนาข้าว ไก่ไข่ เลี้ยงปลา และปลูกผัก
เพื่ออาหารกลางวัน จนเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชน
ผลลัพธ์ : นักเรียนโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์
มีภาวะโภชนาการดีขึ้น

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน
แบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอนวัว

ธุรกิจไก่พันธุ์เนื้อโคราชและอีสาน จัดตั้งกลุ่ม
อาชีพการเลีย้ งสัตว์ปกี และประมง เพิม่ รายได้
ครัวเรือน และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ ชุมชน
ผลลัพธ์ : สมาชิกภายในศูนย์ฯ มีรายได้เพิม่ ขึน้
เฉลี่ยร้อยละ 30 ต่อครัวเรือน

คิดค้นนวัตกรรมเช่นการรับซื้อมะพร้าว การ
พัฒนาระบบการผลิตในสวน ผ่านการตรวจ
รับรองมาตรฐาน GAP ซึ่งได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงานรัฐน�ำไปสู่การปฏิบัติจริงอย่าง
เห็นผล
ผลลั พ ธ์ : เกษตรกรใน อ.ทั บ สะแก
จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20

ชั่งหัวมันตามพระราชด�ำริ

บริการ Blind Call Center

สวนพอเพียง โรงเรียนวัดมะนาวหวาน

สนั บ สนุ น กระบวนการเรี ย นรู ้ พื ช ยางพารา
ครอบคลุ ม ทุ ก กระบวนการตั้ ง แต่ ก ารปลู ก
การดูแลจนถึงการเก็บเกี่ยวในอนาคต เพื่อให้
ได้น�้ำยางที่ดีมีคุณภาพ
ผลลัพธ์ : เกษตรกรใน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
และบุ ค คลทั่ ว ไป สามารถเรี ย นรู ้ แ ละน� ำ ไป
ปฏิบัติได้แบบครบวงจร

ทางทรูฯ ได้ก่อตั้ง Blind Call Center ขึ้นมา
เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ผู้พิการทางสายตา โดย
ท�ำหน้าที่ในการ Outbound เพื่อต้อนรับและ
แนะน�ำสิทธิประโยชน์สำ� หรับลูกค้าทีไ่ ด้รบั บัตร
True Black Card
ผลลัพธ์ : สร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้พิการ
ทางสายตามีรายได้

160 รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2559

ร่วมกับเกษตรอ�ำเภอ ให้ความรู้และส่งเสริม
การปลู ก ผั ก สวนครั ว ที่ โ รงเรี ย นเพื่ อ ใช้
รับประทาน และน�ำส่วนที่เหลือมาจ�ำหน่าย
ให้ชุมชน
ผลลัพธ์ : นักเรียนได้ฝึกการท�ำเกษตร และ
การประกอบอาชีพค้าขาย

โรงงานผลิตอาหารสัตว์หาดใหญ่ น�ำวิธีการ
เลี้ ย งเป็ ด ไข่ โ ดยใช้ น�้ ำ น้ อ ยเพื่ อ ลดต้ น ทุ น
มาสอนชาวบ้าน เพื่อสร้างรายได้เสริมจาก
อาชีพท�ำสวนยางพารา
ผลลัพธ์ : เป็นศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงเป็ดไข่
ให้กับชาวบ้าน

ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตและ
การตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและช่องทาง
การตลาด ด้ ว ยฐานความรู ้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
การท�ำเกษตรแนวใหม่
ผลลัพธ์ : สร้างงาน สร้างอาชีพให้เกษตรกร
ในโครงการ

1 ฟาร์ม 1 ชุมชน

ฟาร์มโคกอุดม สอนเด็กและเกษตรกร หมูบ่ า้ น
บุ สู ง จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ปลู ก ผั ก ปลอดภั ย
การท� ำ ปุ ๋ ย จากมู ล สุ ก ร และให้ ค วามรู ้ เ รื่ อ ง
GREEN FARM
ผลลัพธ์ : เป็นต้นแบบการอยูร่ ว่ มกันของฟาร์ม
สุกรและชุมชน

HALAL Products

ปรั บ ปรุ ง ระบบการจั ด เรี ย งสิ น ค้ า ฮาลาล
ให้เป็นหมวดหมู่ มีสื่อที่บอกชัดเจน รวมทั้ง
อุ ป กรณ์ ก ารอุ ่ น อาหารที่ เ น้ น แยกสิ น ค้ า
ฮาลาลโดยเฉพาะ
ผลลั พ ธ์ : ส่ ง มอบสั ม พั น ธภาพที่ ดี ต ่ อ
ชาวมุสลิมในประเทศกว่า 7 ล้านคน

จัดตั้งโครงการบริจาคโลหิตขึ้นเพื่อส่งเสริม
บุคลากรท�ำดีด้วยการบริจาคโลหิต ช่วยชีวิต
ผู้ป่วย และส่งเสริมให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอ
กับความต้องการใช้
ผลลัพธ์ : สภากาชาดมีโลหิตส�ำรองเพียงพอ
กับความต้องการใช้

เด็ ก ในสถานสงเคราะห์ มั ก ขาดความรั ก
เรียกว่า “โรคขาดรัก” ท�ำให้พัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและพฤติกรรมไม่สมวัย
จึ ง จั ด หาครอบครั ว อาสาสมั ค ร เพื่ อ ให้ เ ด็ ก
ได้รบั การดูแลเอาใจใส่ ได้รบั ความรัก ท�ำให้เด็ก
มีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี มีพัฒนาการสมวัย
ผลลั พ ธ์ : เด็ ก กว่ า 290 คน ได้ รั บ การ
เลีย้ งดูอย่างใกล้ชดิ บางส่วนได้อยูก่ บั ครอบครัว
อุปการะอย่างอบอุ่น มีความกตัญญูรู้คุณ

การศึกษาสร้างเยาวชน พัฒนาคน
สู่ความยั่งยืน

จั ด อบรมส่ ง เสริ ม ให้ เ ยาวชนมี จิ ต อาสามี
ความรู้และทักษะในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
(CPR) เพื่อเป็นการสร้างเสริมมาตรฐานความ
ปลอดภัยในการด�ำรงชีวิตให้สูงขึ้นเทียบเท่า
สากล
ผลลั พ ธ์ : เยาวชนมี จิ ต อาสา มี ค วามรู ้
มีทกั ษะ มีความมัน่ ใจ ในการให้ความช่วยเหลือ

ส่งเสริมให้โรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ โดยสนับสนุน
การด� ำ เนิ น การในรุ ่ น ที่ 1 เพื่ อ เป็ น กองทุ น
เริ่ มต้ น ให้ โ รงเรี ย น เมื่ อได้ ผ ลผลิ ต มาจึ ง น� ำ
ไปให้นักเรียนได้รับประทาน ที่เหลือจึงขาย
น�ำรายได้มาหมุนเวียนในการด�ำเนินการในรุ่น
ต่อไปอย่างต่อเนื่อง
ผลลัพธ์ : นักเรียนกว่า 120,000 คนได้รับ
อาหารโปรตีนเพียงพออย่างต่อเนื่อง

สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนเก่า
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน

ร่วมมือกับสถานศึกษา ทั้งภาครัฐ และเอกชน
โดยให้เป็นแหล่งฝึกอาชีพ ผลิตผู้เรียนให้มี
ความรู้ ความสามารถในวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก
และสนับสนุนทุนการศึกษาระดับ ปวช. ปวส.
ปริญญาตรี และปริญญาโท
ผลลั พ ธ์ : เยาวชนที่ ข าดทุ น ทรั พ ย์ ก ว่ า
26,000 คน ได้มีโอกาสรับทุนการศึกษา และ
มีงานท�ำเพิ่มขึ้น

คั ด เลื อ กเด็ ก ที่ ไ ม่ มี โ อกาสทางการศึ ก ษามา
อุ ป การะในศู น ย์ ฝ ึ ก อาชี พ เยาวชนเกษตร
เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่
โรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
พร้อมทั้งให้เด็กได้มีกิจกรรมสร้างอาชีพ เช่น
ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ จนจบการศึกษา
ผลลัพธ์ : นักเรียนในโครงการที่จบการศึกษา
134 คน มีรายได้ มีอาชีพที่มั่นคง

โครงการพุทธปัญญาชมรม

จัดท�ำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กบั ชุมชน

เปิดโอกาสให้พนักงาน และชุมชนใกล้เคียง
ได้มีการฟังธรรมะ ฝึกสมาธิจากพระวิทยากร
ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง และให้ พ นั ก งานได้ เ ข้ า ศึ ก ษา
เล่ า เรี ย นวิ ช าพุ ท ธประวั ติ มี ก ารให้ ร างวั ล
สร้างแรงจูงใจในการสอบให้ได้ธรรมศึกษา
ชั้นตรี โท และเอก
ผลลัพธ์ : พนักงานและชุมชนได้พัฒนาจิตใจ
และสติ ป ั ญญา มี หลั ก ธรรม ด� ำ เนิ นชี วิ ต ได้
อย่างมีความสุข

ทีมป้องกันและระงับอัคคีภัยของซีพี ออลล์
เข้าไปให้ความรู้เรื่องเหตุเพลิงไหม้ จัดฝึกซ้อม
และท�ำแผนการอพยพหนีไฟให้กับชุมชน
ผลลัพธ์ : กว่า 100 ชุมชนมีความรู้ มีแนวทาง
ปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

โดยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด ส่งเสริมให้
เยาวชน “เป็นคนดี คนกล้า คนเก่ง” และ “เรียนรู้
การเป็นผูใ้ ห้” เริม่ ต้นด้วยการเป็นผูบ้ ริจาคโลหิต
พร้อมทัง้ สร้างให้เยาวชนเป็นแกนน�ำ ท�ำหน้าที่
ประชาสัมพันธ์จดั หาโลหิตบริจาค
ผลลัพธ์ : ครูและนักเรียน 2,572 คน เห็นความ
ส�ำคัญของการบริจาคโลหิต

คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมทั้งครูผู้สอน
ที่ยินดีเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ถ่ายทอดสูน่ กั เรียนจนเกิดเป็นโรงเรียนต้นแบบ
ทรูปลูกปัญญา เพือ่ พัฒนาการศึกษาของชุมชน
โดยผ่านเทคโนโลยี IOT
ผลลัพธ์ : กว่า 6,000 โรงเรียนในโครงการ
มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย

ส่ ง มอบแอร์ ก าร์ ด และแพ็ ก เกจดาต้ า ให้
โรงเรี ย นในโครงการทรู ป ลู ก ปั ญ ญา และ
รพ.สต. ในโครงการการอ�ำเภอสร้างสุขของ
สสส. เพื่อใช้พัฒนาการเรียนการสอน และ
สนับสนุนการให้บริการรักษาแพทย์ทางไกล
แก่ชุมชน
ผลลั พ ธ์ : โรงเรี ย นชุ ม ชนเข้ า ถึ ง การใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี 3G

Kare Application

แอปพลิ เ คชั น ที่ อ อกแบบเฉพาะส� ำ หรั บ
เด็กพิเศษ ผู้ปกครองสามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิผลโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการรักษาจากแพทย์เฉพาะทาง
ผลลั พ ธ์ : เสริ ม สร้ า งการเรี ย นรู ้ ใ ห้ ก ลุ ่ ม
ผู้ปกครองออทิสติกกว่า 90 ครอบครัว

จัดสร้างและปรับปรุงโรงเรียนในถิน่ ทุรกันดาร
และบูรณาการร่วมกันในการเสริมสร้างการ
เรี ย นรู ้ ทั้ ง อาหารทางกายและอาหารทาง
ปั ญ ญา โดยหน่ ว ยงานต่ า งๆ ของเครื อ ฯ
เข้ามามีส่วนร่วม และให้ทุนการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น
ผลลัพธ์ : ชุมชนมีโรงเรียนทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพ ส่งผล
ให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็ง

จั ด ให้ มี ก ารบวชสามเณรภาคฤดู ร ้ อ น เพื่ อ
ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและส� ำ นึ ก ที่ ดี
โดยถ่ายทอดสดห้องเรียนธรรมะแบบเรียลลิตี้
เป็นเวลา 1 เดือน ให้ผู้ชมทางบ้านได้เรียนรู้
ธรรมะควบคู่ไปกับเยาวชน
ผลลั พ ธ์ : สร้ า งต้ น แบบเยาวชนสามเณร
6 รุ่น กว่า 70 คน ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมสู่
สังคมและส่งเสริมหลักธรรมทางพุทธศาสนา

ร่ ว มกั บ ยู เ นสโก Microsoft และกระทรวง
ศึกษาธิการไทยน�ำศักยภาพระบบ ICT โดยใช้
แท็บเล็ตพร้อมสื่อกว่า 1,000 รายการ เพื่อ
พั ฒ นาการเรี ย นการสอนเยาวชนพม่ า ตาม
ตะเข็บชายแดนไทย
ผลลัพธ์ : เยาวชนพม่า 1,440 คน ในศูนย์
การเรียนรู้ 20 แห่ง ได้รบั การรับรองจาก กศน.
ไทยและพม่า เรียนต่อในระบบการศึกษาได้

ธนาคารชุมชนโป่งไทร

จัดตั้งธนาคารชุมชน เพื่อแก้ปัญหาหนี้เรื้อรัง
ของชุมชน ส่งเสริมการออม สร้างแหล่งทุน
ชุ ม ชน บริ ห ารจั ด การทุ น ของหมู ่ บ ้ า น โดย
ชาวบ้าน เพื่อชาวบ้าน
ผลลัพธ์ : ธนาคารชุมชนใน 3 หมูบ่ า้ นมีกองทุน
1,000,000 บาท ใน 3 ปี
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การพัฒนาระบบบริการสุขภาพชุมชน
อ�ำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

สนั บ สนุ น เทคโนโลยี 3G เพื่ อ ให้ เ ยาวชน
จิ ต อาสาสามารถเก็ บ ข้ อ มู ล สุ ข ภาวะของ
ชุมชนใน 12 ต�ำบล อ�ำเภอสารภี เพื่อส่งไป
ที่เซิร์ฟเวอร์ของโรงพยาบาลสารภีได้อย่าง
รวดเร็ว
ผลลัพธ์ : โรงพยาบาลในอ�ำเภอสารภีมีข้อมูล
สุขภาพในการบริหารจัดการ ครอบคลุมชุมชน
ทั้ง 12 ต�ำบล

สอนคอมพิวเตอร์ช่วงปิดเทอม

พนั ก งานโรงงานแปรรู ป สั ต ว์ น�้ ำ ระโนด
สลั บ กั น มาสอนเด็ ก ในชุ ม ชน วั น ละ 3 ชม.
ในห้อง Learning ของบริษัท โดยใช้หลักสูตร
การเรียนคอมพิวเตอร์ของ สพฐ.
ผลลั พ ธ์ : เพิ่ ม ทั ก ษะการใช้ ค อมพิ ว เตอร์
ให้เด็กนักเรียนจ�ำนวน 60 คน

สุขภาพดี จากพี่ซีพีเพื่อน้อง

โครงการ 3 ประสาน พนักงานโรงงานมีนบุรี
โรงเรี ย นในชุ ม ชน และกองพั น ทหารช่ า ง
ค่ายศรีโสธร ร่วมกันอบรมเยาวชนให้ปลอดภัย
จากยาเสพติด
ผลลัพธ์ : เยาวชนใน 10 ชุมชน มีภูมิคุ้มกัน
ทางจิตใจต้านยาเสพติด

ออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชน

โครงการช่อสะอาด

เผยแพร่ เ นื้ อ หาที่ มี แ ง่ มุ ม กระตุ ้ น ความคิ ด
ค่านิยมต่อต้านคอร์รัปชันผ่านสื่อต่าง ๆ และ
ร่วมกับ ป.ป.ช.จัดประกวดผลงานสื่อส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านคอร์รปั ชัน
ผลลัพธ์ : ปลูกฝังค่านิยมต่อต้านคอร์รัปชัน
ให้กับประชาชน

จัดแข่งขันการน�ำเสนอผลงานวิทยาศาสตร์
เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันในงานเทศกาล
วิทยาศาสตร์ Cheltenham Science Festival
โดยถ่ายทอดสดผ่านช่องทรูปลูกปัญญา
ผลลัพธ์ : เยาวชนหันมาสนใจวิทยาศาสตร์
เพิ่มมากขึ้น

“CPPC สร้ า งโอกาสสู ่ โ รงเรี ย น
และชุมชน”

True Innovation Awards The
New Era on TV

ปลู ก จิ ต ส� ำ นึ ก อนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ
สิ่งแวดล้อม “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”

ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ

ธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม

ท�ำรายการโทรทัศน์ในรูปแบบเกมโชว์ เพือ่ สร้าง
เวทีให้ผลงานนวัตกรรมต่าง ๆ ได้แสดงออก
ช่วยให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้และเข้าใจงาน
นวัตกรรมมากขึ้น
ผลลัพธ์ : ท�ำให้นวัตกรรมเป็นเรื่องที่เข้าใจ
ได้ง่ายแก่ประชาชน

จัดประกวดภาพถ่ายเพือ่ ให้ประชาชนทัว่ ไปรูส้ กึ
หวงแหนความงามของป่าไม้ ในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าและอุทยานต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ผลลั พ ธ์ : ประชาชนเกิ ด จิ ต ส� ำ นึ ก อนุ รั ก ษ์
ธรรมชาติ

พลังงานทดแทนฅนบนเขา

ปลูก...เพือ่ ให้ We Grow Together

ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน จังหวัด
สมุทรสาคร

จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ธรรมะ และสร้ า งให้
นักเรียนได้รจู้ กั ประหยัดอดออม เพือ่ เก็บสะสม
เป็นทุนการศึกษา
ผลลั พ ธ์ : นั ก เรี ย น 253 คน มี จิ ต ใจและ
คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ปรับปรุงห้องสมุดซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ และ
ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ ใน 2
โรงเรียนในเขตพืน้ ที่ อ.สีควิ้ ทีใ่ กล้เคียงโรงงาน
ผลลั พ ธ์ : ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นรั ก การอ่ า น
พัฒนาคุณภาพชีวิตในโรงเรียน

จั ด ท� ำ หลั ก สู ต ร True Clicklife Robotics
Genius Program โดยจั ด ท� ำ คู ่ มื อ การสอน
คู่มือนักเรียน จัดหาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนา
บุคลากรในโรงเรียน ให้สามารถสอนสร้าง
หุ่นยนต์ได้ด้วยตนเอง
ผลลั พ ธ์ : เยาวชนในทุ ก ภู มิ ภ าคมี ค วามรู ้
ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์เบื้องต้น

นักข่าวแห่งอนาคต ทรู :
True Future Journalist Award

สอบคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาด้ า นสื่ อ สารมวลชน
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ “กระบวนข่าว” เพื่อ
คัดเลือก 2 นักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ
ผลลัพธ์ : มีบุคลากรด้านงานข่าวที่มีคุณภาพ
มีจรรยาบรรณและจริยธรรม

คลังข้อสอบอัจฉริยะ Smart Exam
System @ Trueplookpanya

ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร

ช่วยเหลือให้ค�ำปรึกษาการ Admissions แก่
นักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศอย่างจริงจัง
ผ่ า นคลั ง ความรู ้ คลั ง ข้ อ สอบบนเว็ บ ไซต์
แอปพลิเคชัน รายการติว ทางช่อ งทรูปลูกปัญญา
ผลลั พ ธ์ : คาราวานความรู ้ ส่ ง ตรงสู ่ รั้ ว
โรงเรียนปีละกว่า 50 โรงเรียน

True Clicklife Robotics Genius
Program

รวบรวมคลั ง ข้ อ สอบลงบนเว็ บ ไซต์ ท รู
ปลู ก ปั ญ ญาดอทคอม เพื่ อ ช่ ว ยลดความ
เหลื่ อ มล�้ ำ ด้ า นการศึ ก ษาของไทย และลด
ค่าใช้จา่ ยการติวหนังสือของผูป้ กครองนักเรียน
ผลลั พ ธ์ : ลดความเหลื่ อ มล�้ ำ ด้ า นการ
ศึกษาอย่างยั่งยืน

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพือ่ สังคม
True Young Producer Award

Read for the Blind Application

Creating a Better Life for the
Disabled

การพัฒนา Application Thai
Missing

“ชุมชนต้นแบบหมูบ่ า้ นปลอดการเผา”

Admissions School Tour by
Trueplookpanya

เป็ น เวที แ สดงความสามารถและความคิ ด
สร้างสรรค์ ฝึกฝนทักษะความสนใจในอาชีพ
การผลิตภาพยนตร์โฆษณา ทั้งยังเป็นการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ผลลั พ ธ์ : ส่ ง เสริ ม คนรุ ่ น ใหม่ ส ร้ า งสรรค์
โฆษณาดี ๆ เพื่อสังคม

จัดประกวด “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation
Awards” เพือ่ เผยแพร่ผลงานความรูผ้ ปู้ ระกอบ
การ SMEs ไทย ให้ มี ช ่ อ งทางและโอกาส
ทดสอบในตลาดจริง
ผลลัพธ์ : สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ
มีนวัตกรรมที่ต่อยอดสู่ช่องทางการตลาดกว่า
20 ผลงานต่อปี

จั ด อบรมอาสาสมั ค รเพื่ อ ฝึ ก ทั ก ษะการอ่ า น
หนั ง สื อ เสี ย งและวิ ธี ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพ
หนังสือเสียงอย่างถูกวิธี รณรงค์หาอาสาสมัคร
ผลิ ต หนั ง สื อ เสี ย งผ่ า น Application Read
for the blind
ผลลัพธ์ : ผู้พิการทางสายตาได้รับข้อมูลและ
ความรู้หลากหลายมากขึ้น
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ทรู ฯ ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ อ อทิ ส ติ ก ไทย จั ด ตั้ ง
ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการท�ำงาน (True Autistic
Thai Center) เพื่อจัดอบรมวิชาชีพให้บุคคล
ออทิ ส ติ ก สามารถประกอบอาชี พ มี ร ายได้
รวมถึงมีการพัฒนาทักษะการด�ำรงชีวิต
ผลลัพธ์ : บุคคลออทิสติกกว่า 140 คนได้รับ
การอบรมทักษะอาชีพ

พัฒนา Application Thai Missing เพื่อเป็น
แหล่งข้อมูลของผู้สูญหายและประชาชนได้
ใช้เป็นเครื่องมือในศึกษาข้อมูลและแจ้งการ
พบเห็นผู้สูญหาย
ผลลัพธ์ : ประชาชนได้รับข้อมูลบุคคลสูญหาย
เพื่อช่วยกันติดตาม

MEM (My Eye Memory) :
Braille Note Taker

กลุ่มทรูฯ ออกแบบอุปกรณ์ช่วยบันทึกข้อมูล
ส�ำหรับผู้พิการทางสายตาและมีการทดสอบ
การใช้ ง านกั บ ผู ้ พิ ก ารทางสายตา ร่ ว มกั บ
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลลั พ ธ์ : ผู ้ พิ ก ารทางสายตามี เ ครื่ อ งมื อ
บันทึกและสื่อสาร

“ซี.พี. แลนด์ น�ำธรรมะศุกร์สนั ต์ ปันสุข
ให้นอ้ ง” โรงเรียนสามัคคีบำ� รุงวิทยา

จั ด เดิ น -วิ่ ง การกุ ศ ลเพื่ อ หารายได้ ไ ปจั ด ซื้ อ
เครือ่ งมือแพทย์ และของใช้จำ� เป็นสู่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ผลลัพธ์ : ลดการขาดแคลนด้านการแพทย์
ให้ประชาชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิต
เพื่อการเกษตร Crop Watch

เป็ น ระบบวิ เ คราะห์ แ ละแปลผลจากข้ อ มู ล
ภาพถ่ายดาวเทียม เพือ่ ใช้ตดิ ตามและประเมิน
ผลสถานะการเพาะปลูกข้าวตามพื้นที่ต่าง ๆ
ทั่วประเทศ รวมถึงประเมินราคาต้นทุนจาก
ปริมาณคาดการณ์ผลผลิต
ผลลัพธ์ : เกษตรกรมีข้อมูลในการวางแผน
เพาะปลูก ช่วยลดความเสี่ยง

ประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรม
7 Innovation Awards

CPRAM เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ

FameLab

พนักงานโรงเพาะฟักเลี้ยงกุ้งทะเล ร่วมกับ
ชมรม TO BE NUMBER ONE จั ด ท� ำ
“ลานเต้ น แอโรบิ ค สั ญ จรเคลื่ อ นที่ ” เพื่ อ ให้
ประชาชนได้ออกก�ำลังกาย
ผลลัพธ์ : ประชาชน 12 ชุมชนได้ออกก�ำลัง
เพื่อสุขภาพเป็นประจ�ำ

ให้ เ ยาวชนไทยเข้ า ใจถึ ง ประโยชน์ ข อง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม โดย
เริ่มจากการจัดอบรมครูแกนน�ำทั้ง 6 ภูมิภาค
เพื่ อ เป็ น ตั ว แทนน� ำ ความรู ้ ที่ ไ ด้ ไ ปขยายผล
จัดเป็นค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรให้กับเยาวชน
ได้ศึกษาเรียนรู้
ผลลัพธ์ : เยาวชนมีจิตส�ำนึกรักและหวงแหน
ธรรมชาติ

ให้ ป ระชาชนมี ส ่ ว นร่ ว ม และตระหนั ก ถึ ง
ปัญหามลพิษทางหมอกควันจากการเผาวัสดุ
ทางการเกษตรในทีโ่ ล่ง ส่งเสริมให้เกิดเครือข่าย
ความร่ ว มมื อ ในการป้ อ งกั น สอดคล้ อ งกั บ
นโยบายการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าตาม
แนวทาง “ประชารัฐแม่แจ่ม”
ผลลัพธ์: เป็นศูนย์เรียนรูต้ น้ แบบปลอดการเผา
เพื่อลดไฟป่าและหมอกควัน

เครือฯ ได้ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
ในการฟืน้ คืนป่าบนพืน้ ทีป่ ลูกป่าถาวร 64,800 ไร่
ในพื้ น ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ภู หิ น ร่ อ งเกล้ า
จ.พิษณุโลก ใช้เวลา 5 ปีในการปลูกจนมั่นใจ
ว่าป่าสามารถอยู่รอดได้ จึงส่งให้กรมป่าไม้
เพื่อบ�ำรุงรักษาต่อไป
ผลลั พ ธ์ : คื น ผื น ป่ า กว่ า 64,800 ไร่
ฟื้นคืนระบบนิเวศอย่างสมบูรณ์แบบ

จั ด ตั้ ง กลุ ่ ม พลั ง งานทดแทนบ้ า นโป่ ง ไทร
เพื่ อ พั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ พ ลั ง งานทดแทนให้
แกนน�ำท�ำให้สามารถพัฒนาต่อยอดกลายเป็น
การสร้างพลังงานทดแทนให้กับชุมชนของ
ตนเองได้
ผลลัพธ์ : ลดค่าไฟฟ้า สร้างรายได้จากการ
บริการติดตั้ง พลังงานทดแทนแก่ชุมชน

จัดท�ำแอปพลิเคชันสนับสนุนการสร้างพื้นที่
สี เ ขี ย วภายในพื้ น ที่ ส ่ ว นตั ว และในชุ ม ชน
เริ่มจากวิธีการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ การ
เชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยสั ง คมผู ้ ป ลู ก ต้ น ไม้ เ ข้ า
ด้วยกัน
ผลลัพธ์ : สร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นทั่วโลก
กว่า 4.3 ล้านต้น

ซีพีเอฟ คืนน�้ำใสให้บ้านโสมง

โรงเรียนปลอดภัย

ธุรกิจไก่พันธุ์เนื้อมีนบุรี ด�ำเนินการปรับปรุง
ระบบเดิ น น�้ ำ ประปา บ้ า นโสมง จั ง หวั ด
ปราจีนบุรี และสนับสนุนให้มีคณะกรรมการ
บริหารจัดการระบบประปาของตัวเอง
ผลลั พ ธ์ : เพิ่ ม อั ต ราการผลิ ต น�้ ำ ประปา
หมูบ่ า้ นโสมงได้กว่า 3 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง

ส่งเสริมให้โรงเรียนทีร่ ว่ มโครงการ มีจติ ส�ำนึก
ด้านความปลอดภัยของนักเรียน โดยจัดตั้ง
ชมรมความปลอดภัยในโรงเรียน ให้ความรู้
อบรม และสามารถค้นหาจุดเสี่ยงในโรงเรียน
ได้ ด ้ ว ยตั ว เอง อี ก ทั้ ง สร้ า งให้ นั ก เรี ย นมี
จิตส�ำนึกความปลอดภัย
ผลลั พ ธ์ : นั ก เรี ย นที่ ร ่ ว มโครงการกว่ า
4,000 คน จาก 15 โรงเรียน มีจิตส�ำนึกความ
ปลอดภัยร้อยละ 85

พั ฒ นาระบบน�้ ำ เพื่ อ การเกษตรบนพื้ น ที่ สู ง
ช่วยให้ชมุ ชนมีนำ�้ ใช้เพือ่ การเกษตรเปลีย่ นแปลง
วิถีชีวิตชุมชน จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวสู่การ
ท�ำเกษตรที่หลากหลาย สร้างรายได้ที่ดี ช่วย
ลดการพึ่งพิงจากป่า ลดการเผาป่า
ผลลัพธ์ : ฟืน้ ฟูปา่ เสือ่ มโทรม สร้างอาชีพสร้าง
รายได้ให้ชุมชน

พนักงานโรงงานผลิตอาหารสัตว์น�้ำ จังหวัด
สมุทรสาคร ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงาน
ราชการท�ำกิจกรรมในพื้นที่ป่าชายเลน ต�ำบล
บางหญ้าแพรก เช่น ปลูกต้นไม้ เก็บขยะ เพาะ
กล้าไม้ที่หายาก เป็นต้น
ผลลัพธ์ : เพิม่ พืน้ ทีป่ า่ ชายเลนกว่า 100 ไร่ และ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

เครื่องเล่นให้น้อง

โรงงานผลิตอาหารส�ำเร็จรูปหนองจอก ร่วมกับ
บุคลากรของโรงเรียนและนักเรียน ร่วมกัน
ปรับปรุงเครื่องเล่นและสนามเด็กเล่นที่ช�ำรุด
ให้มีสภาพดีพร้อมใช้งาน
ผลลั พ ธ์ : นั ก เรี ย นโรงเรี ย นวั ด อู ่ ต ะเภา
206 คน มีเครื่องเล่นที่ปลอดภัย
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รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก

ลดการใช้ถุงพลาสติกในสถานศึกษา

เพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อก�ำจัดขยะ

ธนาคารปูม้า

เวทีสภาชุมชน

เจียไต๋สอนน้องปลูกผัก

TNN สรรค์สร้างเพื่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สร้างบ้านปลาบ้านหอย สูช่ มุ ชนยัง่ ยืน

จัดตั้ง “ชมรม คิดถุ๊ง คิดถุง” โดยกลุ่มนักเรียน
เยาวชนแกนนํา และขยายผลไปยังโรงเรียน
ต่าง ๆ นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด
ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกอย่างจริงจังเเละ
ต่อเนื่อง
ผลลัพธ์ : สร้างจิตส�ำนึกเยาวชนไทยลดการ
ใช้ถุงพลาสติก

จัดตั้งเวทีสภาชุมชน เพื่อรวบรวมปัญหาและ
ศักยภาพของชุมชนในท้องถิ่น มาบูรณาการ
ให้ เ ป็ น ระบบ สามารถแก้ ป ั ญ หาและสร้ า ง
ประโยชน์ได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน
ผลลั พ ธ์ : เกิ ด การพั ฒ นาศั ก ยภาพผู ้ น� ำ สู ่
องค์กรภาคประชาชนกว่า 45 คน

ด� ำ เนิ น การร่ ว มกั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และ
สถานพยาบาลที่มีร้าน 7-11 ในการรณรงค์
ลดการใช้ถุงพลาสติก ส่งเสริมการน�ำถุงผ้า
หรือน�ำถุงมาใช้ซ�้ำ
ผลลัพธ์ : ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกของ
ร้านสาขา ในสถานศึกษา

บู ร ณาการรู ป แบบการเรี ย นรู ้ ร่ ว มกั บ ครู ที่
โรงเรี ย นวั ด สั ม พั น ธวงศ์ และโรงเรี ย นวั ด
ปทุมคงคา แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นหลักสูตร
“สาระการเรียนรู้ที่มีความเป็นสันทนาการอยู่
ในตัว” คือการให้ค�ำแนะน�ำ ร่วมแรงร่วมใจกัน
สอนเด็ก ๆ ถึงวิธีการท�ำเกษตรเบื้องต้นอย่าง
ถูกต้อง
ผลลั พ ธ์ : นั ก เรี ย นเห็ น ประโยชน์ ข อง
เกษตรกรรม ความสัมพันธ์ และคุณค่าของ
เมล็ดพันธุ์ผักตลอดจนขั้นตอนการท�ำเกษตร

ให้ความรู้เชิงปฏิบัติกับสมาชิกในชุมชน ถึง
วิ ธี ก ารเพาะเลี้ ย งไส้ เ ดื อ น เพื่ อ ก� ำ จั ด ขยะ
อินทรีย์ในชุมชน
ผลลัพธ์ : ชุมชนใช้ความรู้ในการเพาะเลี้ยง
ไส้เดือนเพื่อก�ำจัดขยะอินทรีย์

มุ ่ ง ช่ ว ยเหลื อ ประชาชนที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ
จากภั ยธรรมชาติ ทั้ งภั ยหนาวและภั ยพิ บัติ
รวมถึงการขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการ
ศึกษา
ผลลัพธ์ : โรงเรียน และชุมชนกว่า 20 จังหวัด
ที่ เ ข้ า ไปช่ ว ยเหลื อ กว่ า ร้ อ ยละ 80 บรรเทา
ความเดือดร้อน

รณรงค์ไม่จับปูม้าในช่วงฤดูการวางไข่ และ
น�ำแม่พันธุ์ปูม้าไข่นอกกระดองมาเพาะพันธุ์
ก่อนปล่อยสูแ่ หล่งน�ำ้ ธรรมชาติเพือ่ เพิม่ จ�ำนวน
ปูม้า ชุมชนสามารถท�ำประมงได้ยั่งยืน
ผลลัพธ์ : เพิ่มจ�ำนวนปูคืนกลับให้ธรรมชาติ
48,384,000 ตัวต่อปี

ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมลูกกุ้งปะทิว จังหวัด
ชุมพร ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง กลุ่ม
ประมงพืน้ บ้าน อ่าวบางสน ด�ำเนินการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรทางทะเล คือ ลูกหอยแมลงภู่ โดยมี
ผลตอบแทนคืนกลับสู่ชุมชน
ผลลั พ ธ์ : ชาวประมงสามารถน� ำ อุ ป กรณ์
ที่ ใ ช้ แ ล้ ว มาท� ำ เป็ น แหล่ ง อนุ บ าลลู ก หอย
เพื่อจ�ำหน่ายไปเลี้ยงต่อในพื้นที่อื่น

APPENDIX II
ภาคผนวก 2

สร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพฯ

การพัฒนา Bird Watch Application
เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์นก

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บนพืน้ ทีส่ งู จากทําไร่ปลูกพืชเชิงเดีย่ ว เป็นการ
ปลูกพืชแบบผสมผสาน เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ
ป่าต้นน�ำ้
ผลลัพธ์ : ชาวบ้าน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน มีรายได้
เพิ่มขึ้นจากแปลงปลูกไม้ผสมผสาน

พัฒนา Bird Watch Application เพื่อเป็น
แหล่งข้อมูลพันธุ์นกในประเทศไทย จ�ำนวน
กว่า 1,000 สายพันธุ์ และสามารถแจ้งการ
พบเห็นของนกได้
ผลลั พ ธ์ : ประชาชนเกิ ด จิ ต ส� ำ นึ ก อนุ รั ก ษ์
พันธุ์นก

ชุมชนคนรักหมา

เผยแพร่ Food Safety สู่ชุมชน

จั ด ท� ำ โครงการท� ำ หมั น สุ นั ข ฉี ด วั ค ซี น
พิษสุนัขบ้า และฉีดยาก�ำจัดเห็บหมัดในชุมชน
เพื่ อ แก้ ป ั ญ หาชุ ม ชนมี ค วามเสี่ ย งโดนสุ นั ข
จรจัดกัด
ผลลัพธ์ : ลดปัญหาสุนัขจรจัดในระยะยาว
ในชุมชนรอบพื้นที่ร้าน 7-11

1 to Tree Application

จัดท�ำแอปพลิเคชันในรูปแบบเกมทายชือ่ ต้นไม้
ซึ่งรองรับทั้งระบบ Android และ iOS ปลูกฝัง
ให้เยาวชนรักธรรมชาติ ด้วยการเรียนรูพ้ นั ธ์ไุ ม้
ผลลัพธ์ : เยาวชนเกิดจิตส�ำนึกรัก หวงแหน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ช.ช้างเพื่อนฉัน

ติดตั้งอุปกรณ์กล้องตรวจจับความเคลื่อนไหว
ช้างป่า แล้วท�ำการส่งข้อมูลขึ้นสู่ระบบให้กับ
เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังรับทราบและเข้าปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือช้างป่าได้ทันท่วงที
ผลลัพธ์ : ชุมชนในพื้นที่อยู่ร่วมกับช้างป่าด้วย
ความเข้าใจซึ่งกันและกัน

ใช้ศกั ยภาพทีเ่ ป็นองค์กรธุรกิจอาหาร เผยแพร่
ความรู้ด้านอาหารปลอดภัยแก่ผู้มาเยี่ยมชม
โรงงาน และออกเผยแพร่สู่สถานศึกษา
ผลลัพธ์ : เผยแพร่องค์ความรู้การจัดการ
อาหารปลอดภัย สู่สังคม ชุมชน
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รายชื่อบริษัทที่อยู่ในขอบเขตของรายงาน 2

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

ธุรกิจ / บริษัท

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด จัดท�ำรายงานความยั่งยืนฉบับนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารถึงความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยบริษัทมีความตั้งใจที่จะจัดท�ำรายงานความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี
รายงานฉบับนี้ได้น�ำเสนอผลการด�ำเนินงานในภาพรวมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ปี 2559 ของกลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ครอบคลุม 10 กลุ่ม
ธุรกิจ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ตามแนวทางการจัดท�ำรายงานความยั่งยืนของ Global Reporting Initiatives (GRI) G4 โดยการเปิดเผยข้อมูลได้รับการตรวจรับรองความ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์แบบทางเลือกหลัก (Core Option) และได้รับการประเมินความน่าเชื่อถือของชุดข้อมูล1 จาก บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ ควอลิตี้ แอสชัวรันส์
จ�ำกัด (LRQA) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองอิสระที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งได้น�ำเสนอความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามหลักสากล 10 ประการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Global Compact) ในระดับ Active นอกจากนี้ ยังได้น�ำเสนอความสอดคล้องของการด�ำเนินงานเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

รายชื่อบริษัทที่อยู่ในขอบเขตของรายงาน 2
ธุรกิจ / บริษัท

พลังงาน

ผลการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม
น�้ำ

ของเสีย

อากาศ

กลุ ม่ ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมเเละอาหาร
1. บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด
(มหาชน) หรือ ซีพเี อฟ
2. บริษทั ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
3. บริษทั กรุงเทพโปรดิว๊ ส จำ�กัด (มหาชน)
4. บริษทั เชสเตอร์ฟดู้ จำ�กัด
5. บริษทั ซีพเี อฟ เทรดดิง้ จำ�กัด
6. บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซิง่ จำ�กัด
7. บริษทั ซีพเี อฟ เทรนนิง่ เซ็นเตอร์ จำ�กัด
8. บริษทั ซีพเี อฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำ�กัด
9. บริษทั ซีพเี อฟ พรีเมีย่ มฟูดส์ จำ�กัด
10. บริษทั ซีฟดู้ ส์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด

อยู ร่ ะหว่างการช�ำระบัญชี
อยู ร่ ะหว่างการช�ำระบัญชี

กลุ ม่ ธุรกิจการตลาดเเละการจัดจ�ำหน่าย
11. บริษทั ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
12. บริษทั สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน)
13. บริษทั ซีพแี รม จำ�กัด

กลุ ม่ ธุรกิจโทรคมนาคม
14
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั ทรู พับลิค คอมมิวนิเคชัน่ จำ�กัด
บริษทั ทรู ทัช จำ�กัด
บริษทั เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชัน่ จำ�กัด
บริษทั ทรู มัลติมเี ดีย จำ�กัด
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด
(เดิมชื่อ “บริษทั ทรู ยูนเิ วอร์แซล
คอนเวอร์เจ้นซ์ จำ�กัด”)
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต จำ�กัด
บริษทั ทรู ไลฟ์ พลัส จำ�กัด
บริษทั ศูนย์บริการวิทยาการ อินเตอร์เนต จำ�กัด
บริษทั เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล
อินเตอร์เนต จำ�กัด
บริษทั ทรู อินเตอร์เนชัน่ แนล เกตเวย์ จำ�กัด
บริษทั ทรู อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จำ�กัด
บริษทั เทเลคอมโฮลดิง้ จำ�กัด
บริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนเิ วอร์แซล
แอนิเมชัน่ จำ�กัด

1 ชุดข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบได้แก่ G4-EN8 และ G4-EN16 โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า 186
2 บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ จ�ำกัด ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของรายงาน เนื่องจากอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคารซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2560
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ผลการด�ำเนินงานด้านสังคม

ความปลอดภัย ทรัพยากรบุคคล

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

พลังงาน

ผลการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม
น�้ำ

ของเสีย

อากาศ

ผลการด�ำเนินงานด้านสังคม

ความปลอดภัย ทรัพยากรบุคคล

บริษทั ทรู มูฟ จำ�กัด
บริษทั ทรู ดิสทริบวิ ชัน่ แอนด์ เซลล์ จำ�กัด
บริษทั ทรู มิวสิค จำ�กัด
บริษทั เทเลคอม แอสเซท
เมเนจเมนท์ จำ�กัด
บริษทั เรียลมูฟ จำ�กัด
บริษทั ทรู อินเตอร์เนชัน่ แนล
คอมมิวนิเคชัน่ จำ�กัด
บริษทั บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษทั ทรู วิชน่ั ส์ กรุป๊ จำ�กัด
บริษทั ทรู วิชน่ั ส์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั ซีนเิ พล็กซ์ จำ�กัด
บริษทั ทรู วิชน่ั ส์ เคเบิล้ จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั แซทเทลไลท์ เซอร์วสิ จำ�กัด
บริษทั แพนเทอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำ�กัด
บริษทั เอพีแอนด์เจ โปรดักชัน่ จำ�กัด
บริษทั ทรู มีเดีย โซลูชน่ั จำ�กัด
(เดิมชื่อ “บริษทั ทรู ดิจติ อล มีเดีย จำ�กัด”)
บริษทั ทรู ยูไนเต็ด ฟุตบอล คลับ จำ�กัด
บริษทั เอสเอ็ม ทรู จำ�กัด
บริษทั ไทย นิวส์ เน็ตเวิรค์ (ทีเอ็นเอ็น) จำ�กัด
บริษทั ทรูโฟร์ยู สเตชัน่ จำ�กัด
บริษทั เทเลเอ็นจิเนียริง่ แอนด์
เซอร์วสิ เซส จำ�กัด

กลุม่ ธุรกิจเมล็ดพันธุ ์ ปุ ย๋
เเละผลิตภัณฑ์อารักขาพืช
48. บริษทั เจียไต๋ จำ�กัด

กลุ ม่ ธุรกิจการค้ าระหว่างประเทศ
49. บริษทั ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำ�กัด
50. บริษทั ข้าว ซี.พี. จำ�กัด
51. บริษทั ท่าเรืออยุธยาและไอซีดี จำ�กัด

กลุม่ ธุรกิจพืชครบวงจร
52. บริษทั เจริญโภคภัณฑ์ โปรดิว๊ ส จำ�กัด
53. บริษทั เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำ�กัด
54. บริษทั เจริญโภคภัณฑ์วศิ วกรรม จำ�กัด

กลุม่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
55. บริษทั ซี.พี.แลนด์ จำ�กัด (มหาชน)

กลุม่ ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง
56. บริษทั เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุป๊ จำ�กัด

กลุม่ ธุรกิจพลาสติก
57. บริษทั ซีพพี ซี ี จำ�กัด (มหาชน)

ช่องทางการติดต่อ G4-31

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับรายงานฉบับนีท้ ่ี
สำ�นักกิจกรรมสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์
ชัน้ 12 อาคารซีพที าวเวอร์ 313 ถนนสีลม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : +66 (0) 2766-8127-8 อีเมล : prcpgroup@cp.co.th
www.cpgroupglobal.com
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ผลการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน ปี 2557-2559

รวม 10 กลุ ม่ ธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ประเทศไทย)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้ (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อล้านบาท)
การน�ำน�้ำมาใช้ต่อรายได้ (ลูกบาศก์เมตรต่อล้านบาท)
การใช้พลังงานต่อรายได้ (กิกะจูลต่อล้านบาท)
ปริมาณของเสียทั้งหมดต่อรายได้ (ตันต่อล้านบาท)

ผลการดำ�เนินงานด้านสังคม
ข้อมูลพนักงานสุขอนามัย
และความปลอดภัย

จำ�นวนพนักงานทัง้ หมด

พนักงาน
100%

คนงาน
0.42
27.97

0.89
27.04

50%
0%

2557

72.42
2558

2559

พนักงานและคนงาน
ผู้รับเหมา
2.38
1.40
1.20

1.34
0.68

2557

2558

180,254
167,267
157,085
2557

0.88

2559

0%

อัตราการลาออก

53.63%

55.96%

35.20%

36.90%

20%
2558

2559

พลังงานที่ ใช้ทง้ั หมด (ล้านกิกะจูล)

0%

2557

2558

31.69%

2559

2557

17.50

18.38

10.19

11.69

1.89
4.41

2.51
4.80

2.01
4.68

2557

2558

2559

16.05
9.75

2559

เปลีย่ นแปลง

58/59

2563

เป้า

2.53
272
22.93
0.77

2.64
244
22.22
0.70

4.35%
(10.29%)
(3.10%)
(9.09%)

2.27
245
-

Scope 1
Scope 2
3
2

1.82

1.94

1

1.58

1.65

0

ปริมาณน�ำ้ ทีน่ ำ� มาใช้ (ล้านลูกบาศก์เมตร)

56.69
43.31
2558

57.26

50,000

43.74

0

2559

อัตราการบาดเจ็บถึงขัน้ หยุดงาน
(ราย ต่อ 200,000 ชัว่ โมงการทำ�งาน)

60,322

67,787
44,696

39,601

2557

2558

3
2
1
0

3
2
1
0

0.18 0.26

2557

2558

2559

2559

อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บ
(วันหยุดงาน ต่อ 200,000 ชั่วโมง
การทำ�งาน)
พนักงานและคนงาน
ผู้รับเหมา

0.16 0.16

41,174

400

พนักงานและคนงาน
ผู้รับเหมา

0.220.28

71,847

2.21
1.59

2557

1.130.95

2558

1.401.44

2559

หมายเหตุ :
• จ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมไม่นับรวมการส่งพนักงานไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงหลักสูตรการอบรมที่มีระยะเวลาต่อเนื่องระหว่างปี 2556-2557 และ
ปี 2557-2558 (G4-LA9)
• การบาดเจ็บ (Injury) คือ การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในการท�ำงาน ตั้งแต่เล็กน้อย (First Aid) และหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป
• การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน คือ การบาดเจ็บที่ท�ำให้หยุดตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (เริ่มนับวันหยุดถัดจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ)
• ความรุนแรงการบาดเจ็บ คือ นับจากจ�ำนวนวันท�ำงานที่หยุดจริง
• อัตราการบาดเจ็บ (Injury Rate: IR) = จ�ำนวน (ราย) ของการบาดเจ็บทุกระดับ (ในช่วงเวลาที่รายงาน) X 200,000 (ชั่วโมงการปฏิบัติงาน) / จ�ำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ในช่วงเวลาที่รายงานผล)
• อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Rate: LTIR) = จ�ำนวน (ราย) ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (ในช่วงเวลาที่รายงานผล) X 200,000 (ชั่วโมงการปฏิบัติงาน) / จ�ำนวนชั่วโมงการ
ปฏิบัติงาน (ในช่วงเวลาที่รายงานผล)
• อัตราความความรุนแรงของการบาดเจ็บ (Lost Day Injury Rate: LDIR) = จ�ำนวนวันหยุดงานจากการบาดเจ็บ (ในช่วงเวลาที่รายงานผล) X 200,000 (ชั่วโมงการปฏิบัติงาน) / จ�ำนวนชั่วโมงการ
ปฏิบัติงาน (ในช่วงเวลาที่รายงานผล)
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20
16
12
8
4
0

		

2.18
1.85

0.24

0.29

0.33

2557

2558

2559

จำ�นวนการจ้างงานใหม่ (คน)
จำ�นวนการลาออก (คน)
100,000

42.56

พลังงานหมุนเวียน

2558

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

55.31%

จำ�นวนการจ้างงานและลาออก

หญิง

57.44

พลังงานไฟ้า

2.49
476
21.96
0.63

พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป

60%
40%

100%

72.07

อัตราการบาดเจ็บทุกประเภท
(ราย ต่อ 200,000 ชัว่ โมงการทำ�งาน)

3
2
1
0

ชาย

50%
71.61

อัตราการจ้างใหม่

สัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ
ผู้รับเหมา

0.74
26.84

อัตราการจ้างงานและลาออก

จำ�นวนพนักงานทั้งหมด (คน)
190,000
180,000
170,000
160,000
150,000
140,000

สัดส่วนพนักงานแยกตาม
ประเภทสัญญาจ้าง

			
OPERATIONAL ECO-EFFICIENCY
2557

300

น�้ำประปาและน�้ำที่ซื้อมา

น�้ำฝน

ของเสียอันตราย

น�้ำใต้ดิน

น�้ำผิวดิน

ของเสียทั่วไป

43
28
17

0

260

2557

588

600

348

200
100

ปริมาณของเสีย (พันตัน)

208
12
21
16

202
12
28
18

159

144

2558

2559

400
200
0

460
459

2557

2.09

578

3.26

1.41
586

575

2558

2559

หมายเหตุ :
• การค�ำนวณเป็นไปตามการจัดท�ำรายงานแห่งความยั่งยืนตามกรอบ GRI (G4-EN3)
		• ปริมาณพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ = ผลรวมของปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้แต่ละประเภท X ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงแต่ละประเภท (หน่วยวัด : กิกะจูลต่อเดือน)
(ค่า CONVERSION FACTOR อ้างอิงจากรายงานพลังงานของประเทศไทยรายปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
• การใช้พลังงานไฟฟ้า = ผลรวมของปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) X 3.6 (หน่วยวัด : กิกะจูลต่อเดือน)
• ปริมาณพลังงานรวมที่ใช้ทั้งหมด = พลังงานใช้แล้วหมดไป + พลังงานหมุนเวียน + การใช้พลังงานไฟฟ้า (หน่วยวัด : กิกะจูลต่อเดือน)
• การใช้พลังงานต่อรายได้ ครอบคลุมการใช้พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ได้แก่ ถ่านหิน น�้ำมันดีเซล น�้ำมันเบนซิน น�้ำมันเตา เชื้อเพลิงปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ พลังงานหมุนเวียน 		
ได้แก่ ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล (อาทิ แกลบ ถ่านไม้ เปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ เศษไม้ ซังข้าวโพด กะลาปาล์ม ขี้เลื่อย) ไบโอดีเซล และพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ภายในองค์กรเท่านั้น
• การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ครอบคลุมก๊าซ CO2 CH4 และ N2O โดยการค�ำนวณและแสดงผลในรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่าในการท�ำให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming
Potential: GWP) ที่ก�ำหนดโดย Intergovernmental Panel on ClimaChange 2006 (IPCC) ขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์การก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) อ้างอิงข้อมูลจาก IPCC และองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) (GRI G4-EN 15, EN 16)
• การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้ ครอบคลุมปริมาณก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 (Scope 1) และขอบเขตที่ 2 (Scope 2) (GRI G4-EN 18) อย่างไรก็ตาม ปริมาณก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 		
(Scope 1) ค�ำนวณจากแหล่งการเผาไหม้เชื้อเพลิง (Fuel Combustion) เท่านั้น โดยไม่รวมการเผาก๊าซชีวภาพส่วนเกินทิ้ง (Biogas combustion by flaring)
• ปริมาณการน�ำน�้ำมาใช้ทั้งหมดรวบรวมข้อมูลจากมิเตอร์ ใบเสร็จเรียกเก็บเงิน ค�ำนวณจากอัตราไหลของปั๊มและปริมาณน�้ำฝนเฉลี่ยของกรมอุตุนิยมวิทยา (G4-EN8)
• ปริมาณน�้ำ Reuse/Recycle รวบรวมข้อมูลจากมิเตอร์ และการค�ำนวณจากอัตราไหลของปั๊ม (G4-EN10)
• ปริมาณของเสียทั่วไปและปริมาณของเสียอันตรายที่เก็บไว้ภายในบริษัทเป็นปริมาณของเสียสะสมรวมปีที่ผ่านมา (G4-EN23)
ปริมาณของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น คิดรวมเฉพาะปริมาณของเสียทั่วไปและของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในแต่ละปี โดยปริมาณของเสียที่เก็บไว้ภายในบริษัทในแต่ละปีค�ำนวณจากปริมาณของเสียสะสม
ในปีปัจจุบัน – ปริมาณของเสียสะสมในปีที่ผ่านมา (G4-EN23)
• ข้อมูลวิธีการก�ำจัดของเสียได้มาจากการยืนยันวิธีการก�ำจัดจากผู้รับก�ำจัดหรือจากเอกสารใบก�ำกับการขนส่งขยะจากผู้รับก�ำจัด (G4-EN23)
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รวม 10 กลุ่มธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์
(ประเทศไทย)
2557

GRI

กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
2558

2559

ข้อมูลพนักงาน

G4-10
G4-10
		
		
		
G4-10
		
		
G4-LA1
		
		
G4-LA1
		
		
G4-LA9

จ�ำนวนเเรงงานทั้งหมด (คน)		
สัดส่วนเเรงงานแยกตามประเภทสัญญาจ้าง (ร้อยละ)
• พนักงาน		
• คนงาน		
• ผู้รับเหมา		
สัดส่วนเเรงงานแยกตามเพศ (ร้อยละ)
• ชาย		
• หญิง		
การจ้างงาน
• จ�ำนวนพนักงานใหม่ (คน)		
• อัตราการจ้างใหม่ (ร้อยละ)		
การลาออก
• จ�ำนวนการลาออก (คน)		
• อัตราการลาออก (ร้อยละ)		
ค่าเฉลี่ยเวลาการฝึกอบรมพนักงาน (ชั่วโมงต่อคน)		

		

ข้อมูลสุขอนามัยและความปลอดภัย

G4-LA6
		
		
		
		
		
		
		
		

อัตราการบาดเจ็บทุกประเภท (ราย ต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)
• พนักงาน คนงาน และผู้รับเหมาที่อยู่ในการก�ำกับดูแลของบริษัท 		
• ผู้รับเหมา		
อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (ราย ต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)
• พนักงาน คนงาน และผู้รับเหมาที่อยู่ในการก�ำกับดูแลของบริษัท		
• ผู้รับเหมา		
อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บ (วัน ต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)
• พนักงาน คนงาน และผู้รับเหมาที่อยู่ในการก�ำกับดูแลของบริษัท		
• ผู้รับเหมา		

157,085

167,267

180,254

71.61
27.97
0.42

72.42
26.84
0.74

72.07
27.04
0.89

42.56
57.44

43.31
56.69

42.74
57.26

60,322
53.63

67,787
55.96

71,847
55.31

39,601
35.20
16

44,696
36.90
25

41,174
31.69
30

พลังงานที่ใช้ทั้งหมด (ล้านกิกะจูล)		
• พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป (ล้านกิกะจูล)		
• พลังงานหมุนเวียน (ล้านกิกะจูล)		
• พลังงานไฟฟ้า (ล้านกิกะจูล)		
การใช้พลังงานต่อรายได้ (กิกะจูล ต่อล้านบาท)		
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)		
ก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)		
ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)		
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้ (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ต่อล้านบาท)		
ปริมาณน�้ำที่น�ำมาใช้ (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
• น�้ำผิวดิน (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
• น�้ำใต้ดิน (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
• น�้ำฝน (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
• น�้ำประปาและน�้ำที่ซื้อมา (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
ปริมาณน�้ำที่น�ำมาใช้ต่อรายได้ (ลูกบาศก์เมตร ต่อล้านบาท)		
ปริมาณน�้ำที่น�ำกลับมาใช้ใหม่ (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
ปริมาณน�้ำที่ปล่อยออกสู่ภายนอก (ล้านลูกบาศก์เมตร)
ปริมาณของเสียทั้งหมด (ตัน)		
• ของเสียทั่วไป (ตัน)		
• ของเสียอันตราย (ตัน)		
ปริมาณของเสียทั้งหมดต่อรายได้ (ตัน ต่อล้านบาท)		
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ข้อมูลพนักงาน

G4-10
G4-10
		
		
		
G4-10
		
		
G4-LA1
		
		
G4-LA1
		
		
G4-LA9

จ�ำนวนเเรงงานทั้งหมด (คน)		
สัดส่วนเเรงงานแยกตามประเภทสัญญาจ้าง (ร้อยละ)
• พนักงาน		
• คนงาน		
• ผู้รับเหมา		
สัดส่วนเเรงงานแยกตามเพศ (ร้อยละ)
• ชาย		
• หญิง		
การจ้างงาน
• จ�ำนวนพนักงานใหม่ (คน)		
• อัตราการจ้างใหม่ (ร้อยละ)		
การลาออก
• จ�ำนวนการลาออก (คน)		
• อัตราการลาออก (ร้อยละ)		
ค่าเฉลี่ยเวลาการฝึกอบรมพนักงาน (ชั่วโมงต่อคน)		

		

ข้อมูลสุขอนามัยและความปลอดภัย
อัตราการบาดเจ็บทุกประเภท (ราย ต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)
• พนักงาน คนงาน และผู้รับเหมาที่อยู่ในการก�ำกับดูแลของบริษัท 		
• ผู้รับเหมา		
อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (ราย ต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)
• พนักงาน คนงาน และผู้รับเหมาที่อยู่ในการก�ำกับดูแลของบริษัท 		
• ผู้รับเหมา		
อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บ (วัน ต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)
• พนักงาน คนงาน และผู้รับเหมาที่อยู่ในการก�ำกับดูแลของบริษัท 		
• ผู้รับเหมา		

1.40
1.20

1.34
0.68

2.38
0.88

0.22
0.28

0.16
0.16

0.18
0.26

G4-LA6
		
		
		
		
		

1.59
2.21

1.13
0.95

1.40
1.44

		
		

2558

2559

62,209

62,820

66,087

32.37
67.63
-

31.44
68.06
0.50

29.34
70.05
0.61

46.54
53.46

49.67
50.33

49.15
50.85

1,468
7.29

1,281
6.49

922
4.76

1,893
9.40
12

2,007
10.16
18

1,941
10.01
15

4.16
0.71

3.51
0.02

7.52
0.03

0.40
0.08

0.25
-

0.35
0.01

3.01
0.93

2.07
0.04

2.93
0.15

9.67
3.56
1.78
4.33
55.18
890,000
190,000
700,000
5.08
341.93
258.64
16.60
27.29
39.40
1,950.83
82.69
115.33
440,700
440,000
700
2.51

10.38
3.86
2.44
4.08
62.15
880,000
220,000
660,000
5.27
201.35
157.71
15.08
20.62
7.94
1,205.35
34.59
81.88
440,670
440,000
670
2.64

ผลการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ผลการดำ�เนินงานด้านสิง่ แวดล้อม
G4-EN3
		
		
		
G4-EN5
		
G4-EN15
G4-EN16
G4-EN18
G4-EN8
		
		
		
		
		
G4-EN10
G4-EN22
G4-EN23
		
		
		

2557

ผลการดำ�เนินงานด้านสังคม

ผลการดำ�เนินงานด้านสังคม
		

GRI

16.05
4.41
1.89
9.75
21.96
1,817,257
241,694
1,575,563
2.49
347.59
259.73
16.95
27.71
43.20
475.69
82.95
118.34
460,380
458,974
1,406
0.63

17.50
4.80
2.51
10.19
22.93
1,933,222
285,210
1,648,012
2.53
207.87
159.11
15.84
20.96
11.96
272.36
34.93
85.10
587,649
585,555
2,094
0.77

18.38
4.68
2.01
11.69
22.22
2,187,049
332,795
1,854,254
2.64
202.03
144.45
17.59
27.50
12.49
244.29
24.61
97.95
578,202
574,939
3,263
0.70

G4-EN3
			
			
			
G4-EN5
		
G4-EN15
G4-EN16
G4-EN18
G4-EN8
			
			
			
			
			
G4-EN10
G4-EN22
		G4-EN23
			
			
		

พลังงานที่ใช้ทั้งหมด (ล้านกิกะจูล)		
• พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป (ล้านกิกะจูล)		
• พลังงานหมุนเวียน (ล้านกิกะจูล)		
• พลังงานไฟฟ้า (ล้านกิกะจูล)		
การใช้พลังงานต่อรายได้ (กิกะจูล ต่อล้านบาท)		
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)		
ก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)		
ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)		
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้ (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ต่อล้านบาท)		
ปริมาณน�้ำที่น�ำมาใช้ (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
• น�้ำผิวดิน (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
• น�้ำใต้ดิน (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
• น�้ำฝน (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
• น�้ำประปาและน�้ำที่ซื้อมา (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
ปริมาณน�้ำที่น�ำมาใช้ต่อรายได้ (ลูกบาศก์เมตร ต่อล้านบาท)		
ปริมาณน�้ำที่น�ำกลับมาใช้ใหม่ (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
ปริมาณน�้ำที่ปล่อยออกสู่ภายนอก (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
ปริมาณของเสียทั้งหมด (ตัน)		
• ของเสียทั่วไป (ตัน)		
• ของเสียอันตราย (ตัน)		
ปริมาณของเสียทั้งหมดต่อรายได้ (ตัน ต่อล้านบาท)		

9.58
3.25
1.97
4.36
53.67
910,000
240,000
670,000		
5.10		
195.14
143.18
16.51
27.11
8.34
1,092.70
24.16
94.41
440,104
438,946
1,158
2.46
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กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม

กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจ�ำหน่าย
2557

GRI

2558

2559

ผลการดำ�เนินงานด้านสังคม
		

ข้อมูลพนักงาน

G4-10
G4-10
		
		
		
G4-10
		
		
G4-LA1
		
		
G4-LA1
		
		
G4-LA9

จ�ำนวนเเรงงานทั้งหมด (คน)		
สัดส่วนเเรงงานแยกตามประเภทสัญญาจ้าง (ร้อยละ)
• พนักงาน		
• คนงาน		
• ผู้รับเหมา		
สัดส่วนเเรงงานแยกตามเพศ (ร้อยละ)
• ชาย		
• หญิง		
การจ้างงาน
• จ�ำนวนพนักงานใหม่ (คน)		
• อัตราการจ้างใหม่ (ร้อยละ)		
การลาออก
• จ�ำนวนการลาออก (คน)		
• อัตราการลาออก (ร้อยละ)		
ค่าเฉลี่ยเวลาการฝึกอบรมพนักงาน (ชั่วโมงต่อคน)		

		

ข้อมูลสุขอนามัยและความปลอดภัย

G4-LA6
		
		
		
		
		
		
		
		

อัตราการบาดเจ็บทุกประเภท (ราย ต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)
• พนักงาน คนงาน และผู้รับเหมาที่อยู่ในการก�ำกับดูแลของบริษัท 		
• ผู้รับเหมา		
อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (ราย ต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)
• พนักงาน คนงาน และผู้รับเหมาที่อยู่ในการก�ำกับดูแลของบริษัท		
• ผู้รับเหมา		
อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บ (วัน ต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)
• พนักงาน คนงาน และผู้รับเหมาที่อยู่ในการก�ำกับดูแลของบริษัท 		
• ผู้รับเหมา		

พลังงานที่ใช้ทั้งหมด (ล้านกิกะจูล)		
• พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป (ล้านกิกะจูล)		
• พลังงานหมุนเวียน (ล้านกิกะจูล)		
• พลังงานไฟฟ้า (ล้านกิกะจูล)		
การใช้พลังงานต่อรายได้ (กิกะจูล ต่อล้านบาท)		
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)		
ก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)		
ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)		
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้ (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ต่อล้านบาท)		
ปริมาณน�้ำที่น�ำมาใช้ (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
• น�้ำผิวดิน (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
• น�้ำใต้ดิน (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
• น�้ำฝน (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
• น�้ำประปาและน�้ำที่ซื้อมา (ลูกบาศก์เมตร)		
ปริมาณน�้ำที่น�ำมาใช้ต่อรายได้ (ลูกบาศก์เมตร ต่อล้านบาท)		
ปริมาณน�้ำที่น�ำกลับมาใช้ใหม่ (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
ปริมาณน�้ำที่ปล่อยออกสู่ภายนอก (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
ปริมาณของเสียทั้งหมด (ตัน)		
• ของเสียทั่วไป (ตัน)		
• ของเสียอันตราย (ตัน)		
ปริมาณของเสียทั้งหมดต่อรายได้ (ตัน ต่อล้านบาท)		
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2557

2558

2559

21,180

22,278

23,923

100
-

100
-

100
-

46.78
53.22

46.14
53.86

45.12
54.88

8,048
38.00

7,096
31.85

8,644
36.13

1,444
6.82
-

1,369
6.15
15

1,194
4.99
14

0.06
-

0.03
-

0.04
-

0.05
-

0.02
-

0.02
-

0.25
-

0.53
-

0.34
-

1.74
0.21
1.53
15.90
262,601
15,486
247,115
2.40
0.14
0.14
1.32
0.12
2,824
2,753
71
0.03

2.10
0.26
1.84
17.70
315,552
18,235
297,317
2.66
0.19
0.19
1.57
0.15
3,136
2,896
240
0.03

ผลการดำ�เนินงานด้านสังคม
66,351

73,462

80,781

99.89
0.11

99.87
0.13

99.29
0.17
0.54

35.61
64.39

35.68
64.32

34.92
65.08

50,143
75.66

58,333
79.51

60,874
75.90

35,619
53.74
23

40,444
55.13
30

37,118
46.28
40

0.43
1.17

0.30
1.53

0.27
1.41

0.14
0.33

0.10
0.39

0.10
0.44

0.80
2.44

0.54
2.50

0.46
2.32

		

ข้อมูลพนักงาน

G4-10
G4-10
		
		
		
G4-10
		
		
G4-LA1
		
		
G4-LA1
		
		
G4-LA9

จ�ำนวนเเรงงานทั้งหมด (คน)		
สัดส่วนเเรงงานแยกตามประเภทสัญญาจ้าง (ร้อยละ)
• พนักงาน		
• คนงาน		
• ผู้รับเหมา		
สัดส่วนเเรงงานแยกตามเพศ (ร้อยละ)
• ชาย		
• หญิง		
การจ้างงาน
• จ�ำนวนพนักงานใหม่ (คน)		
• อัตราการจ้างใหม่ (ร้อยละ)		
การลาออก
• จ�ำนวนการลาออก (คน)		
• อัตราการลาออก (ร้อยละ)		
ค่าเฉลี่ยเวลาการฝึกอบรมพนักงาน (ชั่วโมงต่อคน)		

		

ข้อมูลสุขอนามัยและความปลอดภัย

G4-LA6
		
		
		
		
		
		
		
		

อัตราการบาดเจ็บทุกประเภท (ราย ต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)
• พนักงาน คนงาน และผู้รับเหมาที่อยู่ในการก�ำกับดูแลของบริษัท 		
• ผู้รับเหมา		
อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (ราย ต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)
• พนักงาน คนงาน และผู้รับเหมาที่อยู่ในการก�ำกับดูแลของบริษัท		
• ผู้รับเหมา		
อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บ (วัน ต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)
• พนักงาน คนงาน และผู้รับเหมาที่อยู่ในการก�ำกับดูแลของบริษัท 		
• ผู้รับเหมา		

ผลการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ผลการดำ�เนินงานด้านสิง่ แวดล้อม
G4-EN3
			
			
			
G4-EN5
			
G4-EN15
G4-EN16
G4-EN18
G4-EN8
			
			
			
			
			
G4-EN10
G4-EN22
G4-EN23
			
			
		

GRI

3.35
0.20
3.15
9.02
523,452
14,663
508,789
1.41
3.14
0.25
2.89
8.45
0.26
1.92
7,214
7,206
8
0.02

3.76
0.26
3.50
9.26
584,700
18,519
566,181
1.44
3.56
0.59
2.97
8.78
0.23
2.06
131,111
130,556
555
0.32

4.25
0.35
3.90
9.40
654,789
24,920
629,869
1.45
3.96
0.94
3.02
8.75
0.20
2.31
118,635
117,364
1,271
0.26

G4-EN3
			
			
			
G4-EN5
			
G4-EN15
G4-EN16
G4-EN18
G4-EN8
			
			
			
			
			
G4-EN10
G4-EN22
		G4-EN23
			
			
			

พลังงานที่ใช้ทั้งหมด (ล้านกิกะจูล)		
• พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป (ล้านกิกะจูล)		
• พลังงานหมุนเวียน (ล้านกิกะจูล)		
• พลังงานไฟฟ้า (ล้านกิกะจูล)		
การใช้พลังงานต่อรายได้ (กิกะจูล ต่อล้านบาท)		
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)		
ก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)		
ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)		
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้ (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ต่อล้านบาท)		
ปริมาณน�้ำที่น�ำมาใช้ (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
• น�้ำผิวดิน (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
• น�้ำใต้ดิน (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
• น�้ำฝน (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
• น�้ำประปาและน�้ำที่ซื้อมา (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
ปริมาณน�้ำที่น�ำมาใช้ต่อรายได้ (ลูกบาศก์เมตร ต่อล้านบาท)		
ปริมาณน�้ำที่น�ำกลับมาใช้ใหม่ (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
ปริมาณน�้ำที่ปล่อยออกสู่ภายนอก (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
ปริมาณของเสียทั้งหมด (ตัน)		
• ของเสียทั่วไป (ตัน)		
• ของเสียอันตราย (ตัน)		
ปริมาณของเสียทั้งหมดต่อรายได้ (ตัน ต่อล้านบาท)		

2.92		
0.28		
-		
2.64		
23.42		
446,776		
20,465		
426,311		
3.58		
0.23		
-		
-		
-		
0.23		
1.82
-		
0.18		
3,312		
3,110		
202
0.03
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ผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน ปี 2557-2559

ผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน ปี 2557-2559

กลุ่มธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และผลิตภัณฑ์อารักขาพืช
2557

GRI

2558

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
2559

ผลการดำ�เนินงานด้านสังคม
		

ข้อมูลพนักงาน

G4-10
G4-10
		
		
		
G4-10
		
		
G4-LA1
		
		
G4-LA1
		
		
G4-LA9

จ�ำนวนเเรงงานทั้งหมด (คน)		
สัดส่วนเเรงงานแยกตามประเภทสัญญาจ้าง (ร้อยละ)
• พนักงาน		
• คนงาน		
• ผู้รับเหมา		
สัดส่วนเเรงงานแยกตามเพศ (ร้อยละ)
• ชาย		
• หญิง		
การจ้างงาน
• จ�ำนวนพนักงานใหม่ (คน)		
• อัตราการจ้างใหม่ (ร้อยละ)		
การลาออก
• จ�ำนวนการลาออก (คน)		
• อัตราการลาออก (ร้อยละ)		
ค่าเฉลี่ยเวลาการฝึกอบรมพนักงาน (ชั่วโมงต่อคน)		

		

ข้อมูลสุขอนามัยและความปลอดภัย

G4-LA6
			
			
			
			
			
			
			
			

อัตราการบาดเจ็บทุกประเภท (ราย ต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)
• พนักงาน คนงาน และผู้รับเหมาที่อยู่ในการก�ำกับดูแลของบริษัท 		
• ผู้รับเหมา		
อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (ราย ต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)
• พนักงาน คนงาน และผู้รับเหมาที่อยู่ในการก�ำกับดูแลของบริษัท		
• ผู้รับเหมา		
อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บ (วัน ต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)
• พนักงาน คนงาน และผู้รับเหมาที่อยู่ในการก�ำกับดูแลของบริษัท		
• ผู้รับเหมา		

พลังงานที่ใช้ทั้งหมด (ล้านกิกะจูล)		
• พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป (ล้านกิกะจูล)		
• พลังงานหมุนเวียน (ล้านกิกะจูล)		
• พลังงานไฟฟ้า (ล้านกิกะจูล)		
การใช้พลังงานต่อรายได้ (กิกะจูล ต่อล้านบาท)		
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)		
ก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)		
ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)		
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้ (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ต่อล้านบาท)		
ปริมาณน�้ำที่น�ำมาใช้ (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
• น�้ำผิวดิน (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
• น�้ำใต้ดิน (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
• น�้ำฝน (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
• น�้ำประปาและน�้ำที่ซื้อมา (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
ปริมาณน�้ำที่น�ำมาใช้ต่อรายได้ (ลูกบาศก์เมตร ต่อล้านบาท)		
ปริมาณน�้ำที่น�ำกลับมาใช้ใหม่ (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
ปริมาณน�้ำที่ปล่อยออกสู่ภายนอก (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
ปริมาณของเสียทั้งหมด (ตัน)		
• ของเสียทั่วไป (ตัน)		
• ของเสียอันตราย (ตัน)		
ปริมาณของเสียทั้งหมดต่อรายได้ (ตัน ต่อล้านบาท)		
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2557

2558

2559

1,161

1,301

1,331

56.76
27.39
15.85

47.96
20.68
31.36

53.27
17.20
29.53

52.02
47.98

50.81
49.19

49.81
50.19

32
4.86

35
5.61

75
10.58

63
9.56
24

65
10.42
24

51
7.19
16

1.66
2.11

1.32
0.57

0.32
1.98

1.11
1.69

1.32
-

0.32
1.58

10.64
12.80

4.12
-

1.77
5.93

0.33
0.08
0.11
0.14
9.45
24,595
2,535
22,060
0.71
0.17
0.11
0.03
0.03
4.96
0.14
1,619
1,616
3
0.05

0.24
0.05
0.07
0.12
7.92
21,755
2,545
19.210
0.72
0.15
0.11
0.03
0.01
5.17
0.12
740
736
4
0.02

0.20
0.03
0.04
0.13
7.30
23,076
2,278
20,798
0.85
0.18
0.14
0.03
0.01
6.58
0.14
1,291
1,287
4
0.05

ผลการดำ�เนินงานด้านสังคม
1,069

965

997

99.53
0.47
-

99.48
0.52
-

99.00
1.00
-

50.89
49.11

51.71
48.29

53.46
46.54

69
6.49

63
6.56

93
9.42

66
6.20
13

32
3.33
13

49
4.96
12

0.77
-

0.38
-

2.11		
2.21		

0.26
-

0.13
-

0.65		
1.10

0.26
-

0.38
-

6.82		
3.86

ผลการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
G4-EN3
			
			
			
		G4-EN5
			
G4-EN15
G4-EN16
G4-EN18
G4-EN8
			
			
			
			
			
G4-EN10
G4-EN22
		G4-EN23
			
			
			

GRI
		

ข้อมูลพนักงาน

G4-10
G4-10
		
		
		
G4-10
		
		
G4-LA1
		
		
G4-LA1
		
		
G4-LA9

จ�ำนวนเเรงงานทั้งหมด (คน)		
สัดส่วนเเรงงานแยกตามประเภทสัญญาจ้าง (ร้อยละ)
• พนักงาน		
• คนงาน		
• ผู้รับเหมา		
สัดส่วนเเรงงานแยกตามเพศ (ร้อยละ)
• ชาย		
• หญิง		
การจ้างงาน
• จ�ำนวนพนักงานใหม่ (คน)		
• อัตราการจ้างใหม่ (ร้อยละ)		
การลาออก
• จ�ำนวนการลาออก (คน)		
• อัตราการลาออก (ร้อยละ)		
ค่าเฉลี่ยเวลาการฝึกอบรมพนักงาน (ชั่วโมงต่อคน)		

		

ข้อมูลสุขอนามัยและความปลอดภัย

G4-LA6
		
		
		
		
		
		
		
		

อัตราการบาดเจ็บทุกประเภท (ราย ต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)
• พนักงาน คนงาน และผู้รับเหมาที่อยู่ในการก�ำกับดูแลของบริษัท 		
• ผู้รับเหมา		
อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (ราย ต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)
• พนักงาน คนงาน และผู้รับเหมาที่อยู่ในการก�ำกับดูแลของบริษัท		
• ผู้รับเหมา		
อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บ (วัน ต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)
• พนักงาน คนงาน และผู้รับเหมาที่อยู่ในการก�ำกับดูแลของบริษัท		
• ผู้รับเหมา		

ผลการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
0.03
0.01
0.02
1.63
4,342
1,085
3,257
0.21
0.03
0.01
0.02
1.27
<0.01
447
195
252
0.02

0.04
0.02
0.02
2.23
4,975
1,543
3,432
0.27
0.10
0.08
0.01
0.01
5.66
<0.01
627
301
326
0.03

0.05		
0.02		
-		
0.03		
2.76		
6,041		
1,633		
4,408
0.34
0.07		
0.04
0.01		
0.02
3.79		
-		
0.02		
513		
279
234
0.03

G4-EN3
		
		
		
G4-EN5
		
G4-EN15
G4-EN16
G4-EN18
G4-EN8
		
		
		
		
		
G4-EN10
G4-EN22
G4-EN23
		
		
		

พลังงานที่ใช้ทั้งหมด (ล้านกิกะจูล)		
• พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป (ล้านกิกะจูล)		
• พลังงานหมุนเวียน (ล้านกิกะจูล)		
• พลังงานไฟฟ้า (ล้านกิกะจูล)		
การใช้พลังงานต่อรายได้ (กิกะจูล ต่อล้านบาท)		
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)		
ก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)		
ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)		
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้ (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ต่อล้านบาท)		
ปริมาณน�้ำที่น�ำมาใช้ (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
• น�้ำผิวดิน (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
• น�้ำใต้ดิน (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
• น�้ำฝน (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
• น�้ำประปาและน�้ำที่ซื้อมา (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
ปริมาณน�้ำที่น�ำมาใช้ต่อรายได้ (ลูกบาศก์เมตร ต่อล้านบาท)		
ปริมาณน�้ำที่น�ำกลับมาใช้ใหม่ (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
ปริมาณน�้ำที่ปล่อยออกสู่ภายนอก (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
ปริมาณของเสียทั้งหมด (ตัน)		
• ของเสียทั่วไป (ตัน)		
• ของเสียอันตราย (ตัน)		
ปริมาณของเสียทั้งหมดต่อรายได้ (ตัน ต่อล้านบาท)		

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2559
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กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร

กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2557

GRI

2558

2559

ข้อมูลพนักงาน

G4-10
G4-10
		
		
		
G4-10
		
		
G4-LA1
		
		
G4-LA1
		
		
G4-LA9

จ�ำนวนเเรงงานทั้งหมด (คน)		
สัดส่วนเเรงงานแยกตามประเภทสัญญาจ้าง (ร้อยละ)
• พนักงาน		
• คนงาน		
• ผู้รับเหมา		
สัดส่วนเเรงงานแยกตามเพศ (ร้อยละ)
• ชาย		
• หญิง		
การจ้างงาน
• จ�ำนวนพนักงานใหม่ (คน)		
• อัตราการจ้างใหม่ (ร้อยละ)		
การลาออก
• จ�ำนวนการลาออก (คน)		
• อัตราการลาออก (ร้อยละ)		
ค่าเฉลี่ยเวลาการฝึกอบรมพนักงาน (ชั่วโมงต่อคน)		

		

ข้อมูลสุขอนามัยและความปลอดภัย

G4-LA6
		
		
		
		
		
		
		
		

อัตราการบาดเจ็บทุกประเภท (ราย ต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)
• พนักงาน คนงาน และผู้รับเหมาที่อยู่ในการก�ำกับดูแลของบริษัท
• ผู้รับเหมา		
อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (ราย ต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)
• พนักงาน คนงาน และผู้รับเหมาที่อยู่ในการก�ำกับดูแลของบริษัท		
• ผู้รับเหมา		
อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บ (วัน ต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)
• พนักงาน คนงาน และผู้รับเหมาที่อยู่ในการก�ำกับดูแลของบริษัท 		
• ผู้รับเหมา		

1,484

1,593

1,603

60.38
34.70
4.92

54.05
39.11
6.84

54.40
38.62
6.98

66.11
33.89

65.91
34.09

65.94
34.06

72
8.04

46
5.34

98
11.24

101
11.27
17

53
6.16
12

73
8.37
4

0.67
-

0.62
-

0.92
8.05

0.22
-

-

0.53
2.68

0.45
-

-

18.89
21.46

ผลการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
G4-EN3
			
			
			
G4-EN5
			
G4-EN15
G4-EN16
G4-EN18
G4-EN8
			
			
			
			
			
		G4-EN10
G4-EN22
		G4-EN23
			
			
			

พลังงานที่ใช้ทั้งหมด (ล้านกิกะจูล)		
• พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป (ล้านกิกะจูล)		
• พลังงานหมุนเวียน (ล้านกิกะจูล)		
• พลังงานไฟฟ้า (ล้านกิกะจูล)		
การใช้พลังงานต่อรายได้ (กิกะจูล ต่อล้านบาท)		
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)		
ก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)		
ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)		
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้ (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ต่อล้านบาท)		
ปริมาณน�้ำที่น�ำมาใช้ (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
• น�้ำผิวดิน (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
• น�้ำใต้ดิน (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
• น�้ำฝน (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
• น�้ำประปาและน�้ำที่ซื้อมา (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
ปริมาณน�้ำที่น�ำมาใช้ต่อรายได้ (ลูกบาศก์เมตร ต่อล้านบาท)		
ปริมาณน�้ำที่น�ำกลับมาใช้ใหม่ (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
ปริมาณน�้ำที่ปล่อยออกสู่ภายนอก (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
ปริมาณของเสียทั้งหมด (ตัน)		
• ของเสียทั่วไป (ตัน)		
• ของเสียอันตราย (ตัน)		
ปริมาณของเสียทั้งหมดต่อรายได้ (ตัน ต่อล้านบาท)		
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2557

2558

2559

-

756

759

-

91.14
8.86
-

90.65
9.35
-

-

55.69
44.31

53.49
46.51

-

186
27.00

233
33.87

-

164
23.80
10

170
24.71
10

1.38
-

0.61
-

0.56
-

1.38
-

0.61
-

0.56
-

5.32
-

1.68
-

1.26
-

0.12
0.02
0.10
114.29
18,030
1,146
16,884
17.20
0.51
<0.01
0.51
489.81
0.41
1,263
1,263
1.20

0.12
0.02
0.10
79.37
17,930
1,301
16,629
11.83
0.57
<0.01
0.57
378.25
0.45
1,269
1,269
0.84

0.12
0.02
0.10
51.74
17,317
1,365
15,952
7.67
0.58
<0.01
0.58
257.89
0.46
1,451
1,451
0.64

ผลการดำ�เนินงานด้านสังคม

ผลการดำ�เนินงานด้านสังคม
		

GRI
		

ข้อมูลพนักงาน

G4-10
G4-10
		
		
		
G4-10
		
		
G4-LA1
		
		
G4-LA1
		
		
G4-LA9

จ�ำนวนแรงงานทั้งหมด (คน)		
สัดส่วนแรงงานแยกตามประเภทสัญญาจ้าง (ร้อยละ)
• พนักงาน		
• คนงาน		
• ผู้รับเหมา		
สัดส่วนแรงงานแยกตามเพศ (ร้อยละ)
• ชาย		
• หญิง		
การจ้างงาน
• จ�ำนวนพนักงานใหม่ (คน)		
• อัตราการจ้างใหม่ (ร้อยละ)		
การลาออก
• จ�ำนวนการลาออก (คน)		
• อัตราการลาออก (ร้อยละ)		
ค่าเฉลี่ยเวลาการฝึกอบรมพนักงาน (ชั่วโมงต่อคน)		

		

ข้อมูลสุขอนามัยและความปลอดภัย

G4-LA6
		
		
		
		
		
		
		
		

อัตราการบาดเจ็บทุกประเภท (ราย ต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)
• พนักงาน คนงาน และผู้รับเหมาที่อยู่ในการก�ำกับดูแลของบริษัท 		
• ผู้รับเหมา		
อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (ราย ต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)
• พนักงาน คนงาน และผู้รับเหมาที่อยู่ในการก�ำกับดูแลของบริษัท 		
• ผู้รับเหมา		
อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บ (วัน ต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)
• พนักงาน คนงาน และผู้รับเหมาที่อยู่ในการก�ำกับดูแลของบริษัท 		
• ผู้รับเหมา		

ผลการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
0.11
0.07
0.04
21.56
7,813
2,021
5,792
1.55
1.07
0.61
0.06
0.40
212.91
0.03
222
222
0.04

0.12
0.08
0.04
17.22
10,456
4,494
5,962
1.61
1.32
0.95
0.06
0.31
203.32
0.11
0.03
884
883
1
0.14

0.12		
0.07		
-		
0.05		
15.58
12,208
4,773		
7,435
1.59		
1.24
0.80
0.07
0.37
-		
161.67		
0.25		
0.03
1,978
1,973
5
0.26

G4-EN3
		
		
		
G4-EN5
		
G4-EN15
G4-EN16
G4-EN18
G4-EN8
		
		
		
		
		
G4-EN10
G4-EN22
G4-EN23
		
		
		

พลังงานที่ใช้ทั้งหมด (ล้านกิกะจูล)		
• พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป (ล้านกิกะจูล)		
• พลังงานหมุนเวียน (ล้านกิกะจูล)		
• พลังงานไฟฟ้า (ล้านกิกะจูล)		
การใช้พลังงานต่อรายได้ (กิกะจูล ต่อล้านบาท)		
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)		
ก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)		
ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)		
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้ (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ต่อล้านบาท)		
ปริมาณน�้ำที่น�ำมาใช้ (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
• น�้ำผิวดิน (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
• น�้ำใต้ดิน (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
• น�้ำฝน (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
• น�้ำประปาและน�้ำที่ซื้อมา (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
ปริมาณน�้ำที่น�ำมาใช้ต่อรายได้ (ลูกบาศก์เมตร ต่อล้านบาท)		
ปริมาณน�้ำที่น�ำกลับมาใช้ใหม่ (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
ปริมาณน�้ำที่ปล่อยออกสู่ภายนอก (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
ปริมาณของเสียทั้งหมด (ตัน)		
• ของเสียทั่วไป (ตัน)		
• ของเสียอันตราย (ตัน)		
ปริมาณของเสียทั้งหมดต่อรายได้ (ตัน ต่อล้านบาท)		
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กลุ่มธุรกิจพลาสติก

กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง
2557

GRI

2558

2559

ผลการดำ�เนินงานด้านสังคม
		

ข้อมูลพนักงาน

G4-10
G4-10
		
		
		
G4-10
		
		
G4-LA1
		
		
G4-LA1
		
		
G4-LA9

จ�ำนวนแรงงานทั้งหมด (คน)		
สัดส่วนเเรงงานแยกตามประเภทสัญญาจ้าง (ร้อยละ)
• พนักงาน		
• คนงาน		
• ผู้รับเหมา		
สัดส่วนแรงงานแยกตามเพศ (ร้อยละ)
• ชาย		
• หญิง		
การจ้างงาน
• จ�ำนวนพนักงานใหม่ (คน)		
• อัตราการจ้างใหม่ (ร้อยละ)		
การลาออก
• จ�ำนวนการลาออก (คน)		
• อัตราการลาออก (ร้อยละ)		
ค่าเฉลี่ยเวลาการฝึกอบรมพนักงาน (ชั่วโมงต่อคน)		

		

ข้อมูลสุขอนามัยและความปลอดภัย

G4-LA6 อัตราการบาดเจ็บทุกประเภท (ราย ต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)
		
• พนักงาน คนงาน และผู้รับเหมาที่อยู่ในการก�ำกับดูแลของบริษัท 		
		
• ผู้รับเหมา		
			 อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (ราย ต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)
		
• พนักงาน คนงาน และผู้รับเหมาที่อยู่ในการก�ำกับดูแลของบริษัท		
		
• ผู้รับเหมา		
		 อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บ (วัน ต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)
		
• พนักงาน คนงาน และผู้รับเหมาที่อยู่ในการก�ำกับดูแลของบริษัท 		
		
• ผู้รับเหมา		

พลังงานที่ใช้ทั้งหมด (ล้านกิกะจูล)		
• พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป (ล้านกิกะจูล)		
• พลังงานหมุนเวียน (ล้านกิกะจูล)		
• พลังงานไฟฟ้า (ล้านกิกะจูล)		
การใช้พลังงานต่อรายได้ (กิกะจูล ต่อล้านบาท)		
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)		
ก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)		
ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)		
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้ (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ต่อล้านบาท)		
ปริมาณน�้ำที่น�ำมาใช้ (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
• น�้ำผิวดิน (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
• น�้ำใต้ดิน (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
• น�้ำฝน (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
• น�้ำประปาและน�้ำที่ซื้อมา (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
ปริมาณน�้ำที่น�ำมาใช้ต่อรายได้ (ลูกบาศก์เมตร ต่อล้านบาท)		
ปริมาณน�้ำที่น�ำกลับมาใช้ใหม่ (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
ปริมาณน�้ำที่ปล่อยออกสู่ภายนอก (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
ปริมาณของเสียทั้งหมด (ตัน)		
• ของเสียทั่วไป (ตัน)		
• ของเสียอันตราย (ตัน)		
ปริมาณของเสียทั้งหมดต่อรายได้ (ตัน ต่อล้านบาท)		

178 รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2559

2557

2558

2559

1,454

1,577

2,107

59.08
28.27
12.65

57.51
31.90
10.59

64.55
30.37
5.08

73.80
26.20

68.42
31.58

67.11
32.89

170
19.79

132
14.56

363
26.69

123
14.32
6

101
11.14
11

209
15.37
6

0.24
5.52

1.52
8.37

1.69
4.70

0.12
0.45

0.23
1.20

0.07
0.40

1.68
3.61

1.17
3.80

0.15
4.60

0.31
0.20
0.11
45.21
29,421
11,091
18,330
4.28
0.13
0.13
19.14
0.04
1,228
1,226
2
0.18

0.30
0.20
0.10
37.10
31,130
14,912
16,218
3.86
0.15
0.15
18.22
0.03
2,887
2,885
2
0.36

ผลการดำ�เนินงานด้านสังคม
2,177

2,515

2,666

64.91
28.16
6.93

67.79
26.88
5.33

66.54
28.21
5.25

53.74
46.26

41.39
58.61

55.29
44.71

320
22.65

615
36.07

545
30.72

292
20.66
23

461
27.04
20

369
20.80
18

3.72
3.39

2.46
3.37

3.62
0.89

1.24
0.00

1.06
1.69

1.19
-

21.34
-

9.86
50.57

16.76
-

ผลการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
G4-EN3
			
			
			
G4-EN5
			
G4-EN15
G4-EN16
G4-EN18
G4-EN8
			
			
			
			
			
		G4-EN10
G4-EN22
		G4-EN23
			
			
		

GRI

		

ข้อมูลพนักงาน

G4-10
G4-10
		
		
		
G4-10
		
		
G4-LA1
		
		
G4-LA1
		
		
G4-LA9

จ�ำนวนแรงงานทั้งหมด (คน)		
สัดส่วนแรงงานแยกตามประเภทสัญญาจ้าง (ร้อยละ)
• พนักงาน		
• คนงาน		
• ผู้รับเหมา		
สัดส่วนเเรงงานแยกตามเพศ (ร้อยละ)
• ชาย		
• หญิง		
การจ้างงาน
• จ�ำนวนพนักงานใหม่ (คน)		
• อัตราการจ้างใหม่ (ร้อยละ)		
การลาออก
• จ�ำนวนการลาออก (คน)		
• อัตราการลาออก (ร้อยละ)		
ค่าเฉลี่ยเวลาการฝึกอบรมพนักงาน (ชั่วโมงต่อคน)		

		

ข้อมูลสุขอนามัยและความปลอดภัย

G4-LA6
		
		
		
		
		

อัตราการบาดเจ็บทุกประเภท (ราย ต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)
• พนักงาน คนงาน และผู้รับเหมาที่อยู่ในการก�ำกับดูแลของบริษัท 		
• ผู้รับเหมา		
อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (ราย ต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)
• พนักงาน คนงาน และผู้รับเหมาที่อยู่ในการก�ำกับดูแลของบริษัท		
• ผู้รับเหมา		
อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บ (วัน ต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)
• พนักงาน คนงาน และผู้รับเหมาที่อยู่ในการก�ำกับดูแลของบริษัท 		
• ผู้รับเหมา		

		
		

ผลการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
0.39
0.06
0.33
59.66
57,002
3,667
53,335
8.73
0.46
0.37
0.02
0.07
70.49
0.37
4,863
4,493
370
0.75

0.45
0.06
0.39
64.70
66,724
3,661
63,063
9.63
0.47
0.33
0.02
0.12
68.13
0.38
6,326
6,029
297
0.91

0.54
0.07
0.47		
64.79
79,947
4,067
75,880
9.68
0.47
0.33
0.02
0.12
57.12
0.38
7,727
7,338		
389
0.94

G4-EN3
			
			
			
G4-EN5
			
G4-EN15
G4-EN16
G4-EN18
G4-EN8
			
			
			
			
			
		G4-EN10
G4-EN22
		G4-EN23
			
			
			

พลังงานที่ใช้ทั้งหมด (ล้านกิกะจูล)		
• พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป (ล้านกิกะจูล)		
• พลังงานหมุนเวียน (ล้านกิกะจูล)		
• พลังงานไฟฟ้า (ล้านกิกะจูล)		
การใช้พลังงานต่อรายได้ (กิกะจูล ต่อล้านบาท)		
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)		
ก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)		
ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)		
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้ (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ต่อล้านบาท)		
ปริมาณน�้ำที่น�ำมาใช้ (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
• น�้ำผิวดิน (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
• น�้ำใต้ดิน (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
• น�้ำฝน (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
• น�้ำประปาและน�้ำที่ซื้อมา (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
ปริมาณน�้ำที่น�ำมาใช้ต่อรายได้ (ลูกบาศก์เมตร ต่อล้านบาท)		
ปริมาณน�้ำที่น�ำกลับมาใช้ใหม่ (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
ปริมาณน�้ำที่ปล่อยออกสู่ภายนอก (ล้านลูกบาศก์เมตร)		
ปริมาณของเสียทั้งหมด (ตัน)		
• ของเสียทั่วไป (ตัน)		
• ของเสียอันตราย (ตัน)		
ปริมาณของเสียทั้งหมดต่อรายได้ (ตัน ต่อล้านบาท)		

0.60
0.58
0.02		
67.89
36,895
33,294
3,601
4.16
0.17		
-		
0.17
19.35
0.04
3,190
3,190		
0.36
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GRI CONTENT INDEXG4-32
GENERAL STANDARD DISCLOSURES

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

GENERAL
STANDARD DISCLOSURES
STRATEGY AND ANALYSIS

PAGE/
WEBSITE

EXTERNAL
ASSURANCE

G4-1

CEO Statement

4-9

-

G4-3
G4-4
G4-5
G4-6
G4-7
G4-8
G4-9
G4-10
G4-11

Name of the organization
Primary brands, products, and services
Location of the organization’s headquarters
Countries of operation
Nature of ownership and legal form
Markets served
Scale of the organization
Total number of employees by categories
Percentage of total employees covered by
collective bargaining agreements
Describe the organization’s supply chain
Significant changes during the reporting period regarding
the organization’s size, structure, ownership, or its supply chain

12
12, 16-19
14-15
14-15
12
14-19
10-11
170
C.P. Group does not
have trade union
12-13
There was no material change in
the size, structure, ownership or
supply chain during the reporting
period
126-127

-

40

-

89

-

List all entities included in the organization’s consolidated financial
statements or equivalent documents and report whether any entity
is not covered by the report
Explain the process for defining the report content and the Aspect
Boundaries and how the organization has implemented the Reporting
Principles for Defining Report Content
List all the material Aspects identified in the process for defining
report content
Report the Aspect Boundary within the organization for each material Aspect
Report the Aspect Boundary outside the organization for each material Aspect
Report the effect of any restatements of information provided in previous
reports and the reasons for such restatements
Report significant change from previous reporting periods in the Scope
and Aspect Boundaries

166-167

-

36

-

37

-

38
38
This is the first Sustainability Report
of Charoen Pokphand Group
This is the first Sustainability Report
of Charoen Pokphand Group

-

List of stakeholder groups engaged by the organization
Basis for identification and selection of stakeholders
Organization’s approach to stakeholder engagement
Key topics and concerns raised through stakeholder engagement,
and how the organization has responded

80-83
78
80-83
80-87

-

G4-28
G4-29

Reporting period
Date of the most recent previous report

-

G4-30
G4-31
G4-32
G4-33

Reporting cycle
Contact point for the report
GRI Content Index for in accordance option the organization has chosen
Report the organization’s policy and current practice regarding external
assurance for the report

166
This is the first Sustainability Report
of Charoen Pokphand Group
166
167
166,180
166

Governance structure of the organization
Report whether the organization has appointed excutive-level positions
with responsibility for economics, environmental and social topics,
and whether post holders report directy to the highest governance body

52
46

-

Organization’s values, principles, standards and norms of behaviour

20-21

ORGANIZATIONAL PROFILE

G4-12
G4-13
G4-14
G4-15
G4-16

Report whether and how the precautionary approach or principle
is addressed by the organization
List externally developed economic, environmental and social charters,
principles, or other initiatives to which the organization subscribes
or which it endorses
List memberships of associations and national or international
advocacy organizations

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES

G4-17
G4-18
G4-19
G4-20
G4-21
G4-22
G4-23

STAKEHOLDER ENGAGEMENTS

G4-24
G4-25
G4-26
G4-27

REPORT PROFILE

GOVERNANCE

G4-34
G4-36

ETHICS AND INTEGRITY

G4-56
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-

SPECIFIC
STANDARD DISCLOSURES

OMISSION/
NOTE

EXTERNAL
ASSURANCE

126
127-128, 170
127-128, 170
130

-

-

G4-DMA Disclosure on Management Approach
G4-EN8 Total water withdrawal by source
G4-EN10 Percentage and total volume of water
recycled and reused

136-137
137, 170
170

-

-

G4-DMA Disclosure on Management Approach
G4-EN13 Habitats protected or restored

142
144-145

-

-

G4-DMA Disclosure on Management Approach
G4-EN15 Direct greenhouse gas (GHG) emissions
(Scope 1)
G4-EN16 Energy indirect greenhouse gas (GHG)
emissions (Scope 2)
G4-EN18 Greenhouse gas (GHG) emissions intensity
G4-EN19 Reduction of greenhouse gas (GHG)
emissions

126
127-128, 170

-

-

127-128, 170

-

127, 170
129

-

-

G4-DMA Disclosure on Management Approach
G4-EN22 Total water discharge by quality and
destination

93
170

-

G4-EN23 Total weight of waste by type and
disposal method

170

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 amount of
water discharge. We will report
water discharge by quality and
destination in the next reporting
period.
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 amount of
waste disposed. We will report
weight of waste by type and
disposal method in the next
reporting period.

152-153
143
CPF Sustainability Report 2016,
pages 61, 88

100% of maize and fishmeal and
20% of soybean that were sourced
and used in Thailand were
screened using the traceability
criteria which helped prevent
environmental degradation. We will
expand to cover other key raw
materials from 2017 onwards.

-

152-153

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 mitigate potential
negative environmental impacts
in the supply chain.

-

ENERGY

G4-DMA
G4-EN3
G4-EN5
G4-EN6
WATER

Disclosure on Management Approach
Energy consumption within the organization
Energy intensity
Reduction of energy consumption

BIODIVERSITY
EMISSIONS

EFFLUENTS AND WASTES

PAGE/
WEBSITE

-

-

-

SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

G4-DMA Disclosure on Management Approach
G4-EN32 Percentage of new suppliers that were
screened using environmental criteria

(http://www.cpfworldwide.com/download/
sustreport/CPF_Sustainability_Report_
2016_ENG.pdf)

G4-EN33 Significant actual and potential negative
environmental impacts in the supply
chain and actions taken

-

-
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SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
SPECIFIC
STANDARD DISCLOSURES
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
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SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
PAGE/
WEBSITE

60-61
170

64-66
67-170

70-75
170

CPF Sustainability Report 2016,
pages 61, 88

(http://www.cpfworldwide.com/download/
sustreport/CPF_Sustainability_Report_
2016_ENG.pdf)

154
CPF Sustainability Report 2016,
pages 61, 88

(http://www.cpfworldwide.com/download/
sustreport/CPF_Sustainability_Report_
2016_ENG.pdf)

60-62
60

60-62
60

OMISSION/
NOTE

EXTERNAL
ASSURANCE

-

-

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.
-

SPECIFIC
STANDARD DISCLOSURES
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

PAGE/
WEBSITE

OMISSION/
NOTE

EXTERNAL
ASSURANCE

60
61

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.

-

94
92-99

All (100%) business groups
implemented local community
engagement and development
programs. All operations are also
subject to impact assessment if
required by law.

-

-

-

-

-

152-153
154-155

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.

-

102-105
104-105

-

-

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_Sustainability_Report_2016_ENG.pdf)

True Sustainability Report 2016,
page 24 (http://www3.truecorp.co.th/

-

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.

-

G4-SO4 Communication and training on 		
anti-corruption policies and procedures

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_Sustainability_Report_2016_ENG.pdf)

True Sustainability Report 2016,
page 24 (http://www3.truecorp.co.th/

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

new/public/assets/ truecorp/pdf/
en/2016-report_en.pdf)

106
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UN GLOBAL COMPACT
COMMUNICATION ON PROGRESS – ACTIVE LEVEL
UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS – ACTIVE LEVEL
ELEMENT

DESCRIPTION
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

1
2

3

GOAL
PAGE

(http://www.cpfworldwide.com/
download/sustreport/CPF_Sustainability_Report_ 2016_ENG.pdf)

CPF Sustainability Report
2016, page 35 (http://www.

PAGE

8

Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and
productive employment and decent work for all

58, 92, 108, 116, 134

9

Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable
industrialization and foster innovation

116

10

Reduce inequality within and among countries

58, 92

11

Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and
sustainable

124

12

Ensure sustainable consumption and production patterns

50, 58, 124, 140, 150

13

Take urgent action to combat climate change and its impacts

124

14

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

140

15

Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems,
sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse
land degradation and halt biodiversity loss

140

16

Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development,
provide access to justice for all and build effective, accountable and
inclusive institutions at all levels

50, 58, 76, 150

17

Strengthen the means of implementation and revitalize the global
partnership for sustainable development

124, 134, 140

8-9
60-63
64-67
124-149
52-56
62-63, 168-179
CPF Sustainability Report
2016, pages 27-28

DESCRIPTION

cpfworldwide.com/download/
sustainability/ report/CPF_Sustainability_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)

UNITED NATIONS SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS (UN SGDS)
GOAL

DESCRIPTION

PAGE

1

End poverty in all its forms everywhere

92, 124

2

End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote
sustainable agriculture

100, 124

3

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

58, 100

4

Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong
learning opportunities for all

58, 68, 108

5

Achieve gender equality and empower all women and girls

58

6

Ensure availability and sustainable management of water and sanitation
for all

134, 140

7

Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy
for all

124
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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.

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

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

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.

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.

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

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 misstatements 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.

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

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.

This document is subject to the provision on page 2.
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