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โดยหลักปรัชญาดังกล่าวได้ถูกพัฒนา
และหล่อหลอมขึ้นจากรากฐานของ
ความเชื่อ และเห็นคุณค่าของ
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อาชีพเกษตรกรให้มนั่ คงและมีเกียรติ

‘ความกตัญญู’

แนวคิดหลักในปีนสี้ ะท้อนออกมาในบริบทของ ‘การพัฒนาชุมชน’
ช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ สุขภาพ และความเป็นอยูท่ ดี่ ี ผ่านหัวข้อต่อไปนี้

การศึกษา ส่งเสริมและสร้างสังคม
แห่งการเรียนรูใ้ ห้ทวั่ ถึงทัว่ ประเทศ

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ดูแลกระบวนการผลิต
สินค้าเกษตรและอาหารให้โปร่งใสตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ ถึงปลายน�ำ้
ลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคม มุง่ สร้างอาชีพ

ลดความยากจน และสร้างสังคมคุณภาพอย่างยัง่ ยืน
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ปี พุทธศักราช 2562 นี้ เป็นปีแห่งมหามงคลยิ่งที่พสกนิกรปวงชนชาวไทยต่างปลื้มปิติยินดีที่ได้มี พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
แห่งราชวงศ์จักรี อันถือเป็นพระราชพิธีครั้งประวัติศาสตร์ชาติไทยที่จะประทับอยู่ในความทรงจ�ำของพสกนิกร
ชาวไทยทั้งประเทศ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์
จ�ำกัด ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวาย
พระพรชั ย มงคลด้ ว ยความส� ำ นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ล้ น เกล้ า ล้ น
กระหม่อม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกียรติคุณเพิ่มพูนแผ่ไพศาล
เป็นพระมิ่งขวัญของพสกนิกรตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ด�ำเนินธุรกิจภายใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์
แห่งราชวงศ์จักรีด้วยความร่มเย็นมาตลอด 5 รัชสมัย รวมเวลา 99 ปี
โดยมีเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะด�ำเนินธุรกิจด้วยหลักคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์กตัญญู มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผู้บริโภค ชุมชน สังคม
และสิง่ แวดล้อม ตลอดจนได้นอ้ มน�ำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
สมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่เคย
พระราชทานไว้ให้แก่ปวงชนชาวไทย มาใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจ
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์มาโดยตลอด ซึ่งสารัตถะในปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพ อีกทั้งยังเป็นศาสตร์ที่ได้รับ
การยอมรับจากทั่วโลกแล้วว่า สามารถน�ำมาใช้เพื่อการพัฒนาไปสู่ความ
ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง โดยที่พระราชปณิธานและโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริที่เป็นประโยชน์ของสมเด็จพระชนกนาถนี้ จะถูกถ่ายทอด
สืบต่อมายังพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยประชาชนดุจเดียวกัน ดังเช่นที่
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้ทรงมีพระปฐม
บรมราชโองการ เนื่องในโอกาสพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม
2562 ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดิน
โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

ด้วยการเป็นผู้น�ำในการผสานความร่วมมือจาก 3 ภาคส่วน ทั้ง ภาครัฐ
ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ให้เข้าไปมีสว่ นร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
ตลอดจนส่งจิตอาสาลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงใน “โรงเรียนประชารัฐ” ซึ่งตั้ง
เป้าหมายการด�ำเนินงานในช่วงแรกไว้ 15% ของโรงเรียนสพฐ. ทั่วประเทศ
คือจ�ำนวน 4,600 โรงเรียน ปัจจุบันมีภาคเอกชนตอบรับเข้าร่วมโครงการนี้
แล้วกว่า 33 องค์กร นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการมอบทุนเพื่อสนับสนุนการ
ศึกษา และโครงการอืน่ ๆ อีกหลายโครงการ นอกจากจะมีสว่ นร่วมสนับสนุน
การศึกษาในภาคประชาสังคมแล้ว เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังให้ความส�ำคัญ
สูงสุดกับการสร้างบุคลากรคุณภาพที่กอปรด้วย ความรู้ ความสามารถ
และคุณธรรม ผ่านสถาบันการศึกษาปัญญาภิวฒ
ั น์ ทีส่ ามารถผลิตนักศึกษา
และบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมปีละหลายหมื่นคน รวมถึงการจัดอบรม
หลักสูตรผูบ้ ริหารผ่านสถาบันผูน้ ำ� เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยตัง้ เป้าหมายว่า
คนเก่งและคนดี หรือผู้น�ำรุ่นใหม่เหล่านี้ จะเป็นทรัพยากรบุคคลที่เข้มแข็ง
ทีก่ ระจายกันออกไปสร้างสรรค์คณ
ุ ค่า ความเจริญก้าวหน้า และความผาสุก
ให้กับสังคมต่อไป

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ถือเป็นพันธกิจหลักที่จะต้องสร้างโอกาสและความ
ยั่งยืนให้เกิดขึ้นทั้งในสังคมไทยและสังคมของโลกโดยภาพรวม อีกทั้งยัง
ตระหนักดีวา่ การท�ำงานเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายความยัง่ ยืนนัน้ คงไม่สามารถ
กระท�ำให้ส�ำเร็จได้ภายในระยะเวลาอันสั้น หากแต่ต้องใช้เวลา ความอดทน
ความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ และการลงมือปฏิบตั ทิ ตี่ อ่ เนือ่ งสม�ำ่ เสมอ ซึง่ วิสยั ทัศน์ของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในเรือ่ งการพัฒนาเพือ่ ให้เกิดความเจริญก้าวหน้ายัง่ ยืน
นี้ ได้ สั่ ง สมสื บ ต่ อ กั น มาจากรุ ่ น สู ่ รุ ่ น ตลอด 99 ปี และจะยั ง คงรั ก ษา
เจตนารมณ์เช่นนี้ไว้ต่อไป เพื่อให้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ สามารถเป็นองค์กร
ในรอบปีที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ยังคงขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความ ที่เติบโตขึ้นได้อย่างแข็งแกร่ง มั่นคง สง่างาม และยั่งยืน เคียงคู่กับสังคม
ยัง่ ยืนอย่างต่อเนือ่ ง รายงานฉบับนีไ้ ด้นำ� เสนอผลการด�ำเนินงานในภาพรวม ไทยและประชาคมโลกตลอดไป
ของกลุม่ บริษทั ในเครือ ครอบคลุม 8 สายธุรกิจ ทีป่ จั จุบนั ได้ขยายการลงทุน
ออกไป 21ประเทศ ใน 6 ทวีปทั่วโลก ท่ามกลางยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน
ทั้งหมดนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความส�ำคัญสูงสุดกับการส่งเสริมเพื่อยก
ระดับการศึกษา ด้วยเล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญของชาติที่
จะท�ำให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง ดังจะขอยกตัวอย่างเช่น ประเทศไทย
เป็นประเทศเกษตรกรรม การรอนุรกั ษ์ทรัพยากรน�ำ้ เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งให้ความ
ส�ำคัญ แต่ไม่วา่ เราจะด�ำเนินโครงการเพือ่ อนุรกั ษ์นำ�้ สักกีร่ อ้ ยกีพ่ นั โครงการ
แต่หากประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจ ยังคงสร้างมลภาวะอย่างต่อเนื่อง
นายธนินท์ เจียรวนนท์
โครงการทัง้ หมดทีไ่ ด้ลงทุนลงแรงไปแล้วก็แทบจะสูญเปล่า เครือเจริญโภคภัณฑ์
จึงได้อาสาเข้าไปมีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดคุณภาพด้าน
ประธานอาวุโส
การศึกษาในทุกมิติ อาทิเช่น “โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED”
เครือเจริญโภคภัณฑ์

สารจากผู้นำ�เครือเจริญโภคภัณฑ์

Message from

THE CHAIRMAN
สารจากประธานกรรมการ
การลงทุนและพัฒนาโครงการ
ต่ า งๆ ภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ
4 ประสาน เพื่อพัฒนาชุมชน
โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรในทุก
ประเทศที่เราไปลงทุน ซึ่งเป็น
การสร้ า งคุ ณ ค่ า ร่ ว มกั น กั บ
สังคม
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ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ความหมายของค�ำว่า “ธุรกิจ” และ “ความยั่งยืนของธุรกิจ” ถูกท้าทายด้วยแรงขับเคลื่อน
3 ประการ ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงของโลกอย่างรวดเร็ว นัน่ ก็คอื การเปลีย่ นแปลงทางสภาพภูมอิ ากาศ ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ซึง่ เห็นได้ชดั ว่าธุรกิจทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จ
ในอนาคตจะต้องสามารถน�ำเอานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้และที่สำ� คัญจะต้องมี “ความยั่งยืน” เป็นหัวใจหลักของกลยุทธ์
ทางธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรโลกที่กำ� ลังเติบโตเพิ่มมากขึ้น
เครือเจริญโภคภัณฑ์ก่อเกิดขึ้นอย่างมีเอกลักษณ์ กล่าวคือเรามีค่านิยม
3 ประโยชน์ เป็นหลักส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชนมาเป็นอันดับแรก แล้วจึงเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั
ทัง้ นีเ้ ครือฯ เป็นองค์กรทีย่ อมรับการเปลีย่ นแปลง เราปรับตัวอย่างต่อเนือ่ ง
มาโดยตลอดเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้คนมาเกือบ
ศตวรรษ โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม การท�ำเรื่องยากให้เป็นเรื่อง
ง่าย เร็วและมีคุณภาพ ทั้งนี้โดยการผดุงไว้ซึ่งคุณธรรมและความซื่อสัตย์
เสมอ และในท่ามกลางความกดดันจากการเปลี่ยนแปลงของโลกอันเนื่อง
มาจากเทคโนโลยีใหม่ทที่ รงพลัง รวมไปถึงความต้องการหรืออุปสงค์ทเี่ พิม่
ขึน้ จากการเติบโตของประชากรเมือง การวางรากฐานทีด่ เี พือ่ ให้องค์กรเจริญ
ก้าวหน้าไปสู่ศตวรรษต่อไปอย่างมั่นคงจึงถือเป็นเรื่องที่ส�ำคัญยิ่ง
ภายใต้ระบบการบริหารซีพีสู่ความเป็นเลิศ (CP Excellence) เครือเจริญ
โภคภัณฑ์จะต้องคิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรม และปรับปรุงประสิทธิภาพ
การด�ำเนินงานอย่างไม่หยุดยัง้ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายแห่งความเป็นเลิศทาง
ธุรกิจ ลดความเสี่ยงและสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบันผล
กระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศก�ำลังเกิดขึ้นอย่างชัดเจน
เครือฯ จึงให้ความส�ำคัญอย่างมากกับการสร้างองค์กรให้มคี วามสามารถใน
การปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี โดยสนับสนุนให้เกิดการ
การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะการท�ำงาน การปรับปรุงระบบการท�ำงาน
โครงสร้างพื้นฐานและห่วงโซ่อุปทาน เพื่อที่จะท�ำให้เกิดแนวทางในการ
แก้ปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิ
อากาศ การขาดแคลนนํ้ารวมทั้งประเด็นการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อธุรกิจของเรา เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นในการใช้ศักยภาพจาก
ขนาดและปริมาณของธุรกิจเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและต่อโลก
ที่เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวของเรา ซึ่งยุทธศาสตร์ส�ำคัญที่จะขับเคลื่อนธุรกิจ
ของเครือฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมีความเป็นสากลก็คือ
การสร้ า งพลั ง แห่ ง ความเป็ น หุ ้ น ส่ ว นความร่ ว มมื อ และการลงทุ น ใน
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ทั้งนี้เราเชื่อว่านวัตกรรมและเทคโนโลยีอันทันสมัย
จะช่วยปลดล๊อคและเป็นแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพภูมอิ ากาศและประเด็นทางสังคมอืน่ ๆ ได้ รูปแบบธุรกิจ “ความร่วม
มือ 4 ประสาน” อันเป็นเอกลักษณ์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ภายใต้โครงการ
ฟาร์มไก่ไข่ผิงกู่ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ท�ำให้เกิดการเติบโต
ทางธุรกิจอย่างมีสว่ นร่วมสร้างความสุขให้กบั เกษตรกรในชุมชนไปพร้อมกับ
การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกัน

ด้ ว ยเหตุ นี้ เ ครื อ ฯ จึ ง มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นาและขยายผลรู ป แบบ
การด�ำเนินธุรกิจที่สร้างสรรค์เพื่อช่วยให้สังคมดีขึ้นและมีอนาคตที่ยั่งยืน
พร้อมไปกับการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่พนักงานของเราทั่วโลก ตลอดจนผู้มี
ส่วนได้เสียทั้งหมด
กุญแจแห่งความส�ำเร็จที่จะท�ำให้ทุกองคาพยพของเราทั่วโลกบรรลุถึง
เป้ า หมายของโลกร่ ว มกั น ก็ คื อ การผนึ ก ก� ำ ลั ง เป็ น หนึ่ ง เดี ย ว ซึ่ ง เราได้
ขับเคลือ่ นผ่านสถาบันพัฒนาผูน้ ำ� เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยการพัฒนาความ
สามารถของพนักงาน ผนึกและผสานพลังระหว่างกลุ่มธุรกิจทั่วโลก สร้าง
ความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือให้เกิดขึ้นอย่างสัมฤทธิผล ทั้งนี้รวมถึงการ
น�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็น
ปัญญาประดิษฐ์หรือระบบอัตโนมัติต่างๆ ไปจนถึงรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจ
ใหม่ๆ แม้กระทั่งนโยบายเพื่อที่จะรับมือกับความท้าทายระดับโลก ทั้งนี้เพื่อ
ให้เรามั่นใจว่าผู้น�ำธุรกิจของเครือฯ ทั่วโลกและพนักงานของเครือฯ ทุกคน
ยอมรับในความหลากหลาย เปิดกว้างเรื่องสิทธิมนุษยชนและสามารถ
แก้ปัญหาที่เกิดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทั้งหมดนี้จะช่วยให้เราก้าว
ถึงเป้าหมายด้านความยัง่ ยืนและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ทั้ง 17 ประการ
ภายใต้ค่านิยมหลักของเครือฯ เราจะยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจเพื่อสนอง
ตอบเจตนารมณ์ในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต สุขภาพและความเป็นอยู่
ที่ดีของผู้คนในสังคม เพื่อก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนผ่านความร่วมมือใน
การท�ำงานกับพันธมิตรทางธุรกิจระดับโลกและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
เรามุ่งมั่นที่จะสร้างรากฐานแห่งความยั่งยืนที่แข็งแกร่ง ร่วมแก้ปัญหา
ที่ เ ป็ น ความท้ า ทายระดั บ โลกเพื่ อ สร้ า งสั ง คมแห่ ง ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ
ท�ำให้โลกเต็มไปด้วยความสุข

นายสุภกิต เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ
เครือเจริญโภคภัณฑ์

สารจากผู้นำ�เครือเจริญโภคภัณฑ์

Message from

THE CEO

สารจากประธานคณะผู้บริหาร
การเติบโตทางธุรกิจอย่างมัน่ คง
ของเครือฯ เป็นผลมาจากการ
ยึดมั่นในค่านิยม 3 ประโยชน์
ที่ พั ฒ น า ม า จ า ก แ น ว คิ ด
‘การคิ ด ถึ ง ผู ้ อื่ น ก่ อ น’ และ
‘ความกตัญญู’
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เป็นเวลาเกือบ 100 ปีแล้วที่เครือเจริญโภคภัณฑ์เติบโตอย่างเข้มแข็งไปพร้อมกับสังคม โดยมีส่วนร่วมผลักดันการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในทุกสังคมชุมชนที่เครือเจริญโภคภัณฑ์เข้าไปด�ำเนินธุรกิจ ความส�ำเร็จนี้เป็นผลมาจากการยึดมั่น
ในค่านิยม 3 ประโยชน์ที่พัฒนามาจากแนวคิด “การคิดถึงผู้อื่นก่อน” และ “ความกตัญญู” และด้วยวิสัยทัศน์
“เรามุง่ มัน่ ในการสร้างอาหารคน อาหารสมอง โอกาสในการเข้าถึงคุณค่า เพือ่ สุขภาพและความเป็นอยูท่ ดี่ สี ำ� หรับทุกคน”
เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องไปพร้อมกันกับการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อให้มั่นใจว่าเจตนารมณ์ของเครือฯ สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งสนับสนุนวิสัยทัศน์และพันธกิจและปฏิบัติตามหลักสากล 10 ประการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
(UN Global Compact) อย่างครบถ้วนและแน่วแน่เพื่อร่วมผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDG) ขององค์การสหประชาชาติทั้ง 17 ประการ
ในยุค 4.0 ที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นเท่าทวีคูณ (Exponential
Speed of Change) นั้น องค์กรก็ต้องปรับตัวอยู่เสมอเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่ งขั น ไม่ ว ่ า จะเป็ น การปรั บ ตั ว ต่ อ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ ต่อสภาพสังคม หรือความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงต่อเนือ่ ง ปัจจัยส�ำคัญของความยัง่ ยืนของเครือเจริญ
โภคภัณฑ์คือการตั้งมั่นบนค่านิยมองค์กร 6 ประการที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
เพื่อให้การเติบโตทางธุรกิจเป็นไปพร้อมกับความยั่งยืนของสังคมและ
ประเทศ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ สร้าง
ผูน้ ำ� ทีส่ ามารถสร้างการเปลีย่ นแปลงในทุกองคาพยพขององค์กร การเข้าใจ
ตลาดและการสร้างนวัตกรรมเพือ่ ตอบรับการเปลีย่ นแปลงของโลกทีไ่ ม่เคย
หยุดนิง่ โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความส�ำคัญกับการปรับการด�ำเนินงาน
ให้เป็นดิจิทัล การสร้างทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของ
บุคลากร รวมทัง้ การส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีแห่งอนาคต เช่น
เทคโนโลยีชีวภาพด้านอาหารและสุขภาพ อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง
หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติ ระบบโลจิสติกส์ และพลังงาน
ทางเลือก
ปี 2561 เป็นปีที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ก้าวเดินเกินครึ่งทางบนเส้นทาง
สูเ่ ป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน 2563 ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ Heart-Health-Home
ตามเจตนารมณ์ของเครือฯ ที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สุขภาพ และความ
เป็นอยูท่ ดี่ ขี องผูม้ สี ว่ นได้เสีย ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานด้าน Heart นัน้ เครือฯ
ได้ประกาศนโยบายเรื่องการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มบริษัท
ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประเมินความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
ในกระบวนการด�ำเนินธุรกิจและห่วงโซ่อุปทาน และพัฒนาผู้น�ำ 1,347 คน
จากทุกช่วงอายุผ่านโครงการข้ามสายงาน (cross-functional)
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานด้าน Health เครือฯ มุ่งมั่นลดความเหลื่อมล�้ำผ่าน
การสร้างเศรษฐกิจระดับชุมชนและการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร
ผู้ประกอบการรายย่อยและกลุ่มเปราะบางกว่า 668,926 คน นอกจากนี้
เครือฯ ยังคงมีสว่ นร่วมในการผลักดันโครงการผูน้ ำ� เพือ่ การพัฒนาการศึกษา
ที่ยั่งยืน (CONNEXTED ED) โดยมีพนักงานเข้าร่วมเป็น School Partner
จ�ำนวน 565 คน มีโรงเรียน 1,592 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ เช่น โครงการผูน้ ำ�
ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent) โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
(Learning Center) และโครงการสื่อและอุปกรณ์ ICT เพื่อการศึกษา เป็นต้น

ส�ำหรับการด�ำเนินงานด้าน Home เครือฯ ได้ประกาศนโยบายบรรจุภัณฑ์ที่
ยัง่ ยืนและเป้าหมาย 2568 ส�ำหรับประเทศไทย โดย 100% ของบรรจุภณ
ั ฑ์
พลาสติกทีน่ ำ� มาใช้จะต้องสามารถน�ำกลับมาใช้ซำ�้ น�ำมาใช้ใหม่ หรือสามารถ
ย่อยสลายได้ และจะมุง่ มัน่ ค้นคว้าวิจยั เพือ่ ลดการใช้พลาสติกและสร้างความ
ตระหนักรู้แก่ผู้บริโภคเพื่อน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ เครือฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นองค์กรทีม่ คี าร์บอนไดออกไซด์สทุ ธิเป็นศูนย์
(Carbon Neutral) และลดขยะอาหารจากกิจกรรมการด�ำเนินการของบริษทั
เป็นศูนย์ (Zero food waste) ภายในปี 2573 และเครือฯ ยังคงท�ำงานร่วม
กับคู่ค้าธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับได้ให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มสินค้าหลักที่ส�ำคัญ
สุดท้ายนี้ ผมหวังว่ารายงานความยัง่ ยืนฉบับทีส่ ามนีจ้ ะช่วยให้ทา่ นได้รบั ทราบ
ถึงความมุ่งมั่นในการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนของเครือฯ ผมมีความ
ภาคภูมใิ จทีใ่ นปีทผี่ า่ นมา บริษทั ในเครือฯ ประสบความส�ำเร็จ ได้รบั การยอมรับ
เป็นที่ประจักษ์จากสถาบันชั้นน�ำทั่วโลก เช่น การเป็นสมาชิกหุ้นยั่งยืนของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability
Indices การเป็นสมาชิก FTSE4Good Emerging Index การได้รบั รางวัล Asia
Sustainability Reporting Awards และได้รบั การยอมรับจาก World Business
Council for Sustainable Development ผมขอขอบคุณผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกท่าน
ด้วยใจจริงทีส่ นับสนุนเครือฯ ด้วยดีเสมอมา และขอบคุณเพือ่ นพนักงานซีพี
ทั่วโลกที่ร่วมแรงร่วมใจผลักดันการด�ำเนินงานที่มุ่งเน้นความยั่งยืนเพื่อ
สร้างความเปลีย่ นแปลงเชิงบวกให้กบั สังคมไทยและสังคมโลก

นายศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานคณะผู้บริหาร
เครือเจริญโภคภัณฑ์
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สรุปผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญปี 2561
HEART : LIVING RIGHT

HEALTH : LIVING WELL

6,915

เกษตรกร

รายได้รวม

2,052,647

จ� ำ นวนพนั ก งานของบริ ษั ท ที่ ไ ม่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นใน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ที่ ผ ่ า นหลั ก สู ต รอบรมออนไลน์
‘จรรยาบรรณธุรกิจ’

ล้านบาท

627

สัดส่วนรายได้แยกตามประเภท

จ�ำนวนผู้บริหารในประเทศไทยและจีนที่เข้าร่วมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยง

9%
50%

พนักงานชาย

จีน

50.4%

อื่นๆ

153,436 คน
8%

7%

เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร

สาย
ธุรกิจ

ค้าปลีก
54%

ภาษีที่จา่ ยให้แก่
รัฐบาล (ล้านบาท)

38,074
1,038

6,400
205

สนับสนุนชุมชนและ
สังคม (ล้านบาท)

2

6,327 คน

จีน
อื่นๆ

150,769 คน

ที่ได้รับการสนับสนุน

เข้าใหม่ + 55,111 คน
ลาออก - 43,428 คน

ผู้รับเหมาหญิง
3,805 คน

1.92

อัตราการบาดเจ็บทุกประเภท
(ราย ต่อ 200,000 ชัว่ โมงการท�ำงาน)

3,411,278 คน

0.40

อัตราการบาดเจ็บถึงขัน้ หยุดงาน
(ราย ต่อ 200,000 ชัว่ โมงการท�ำงาน)

ที่ได้รับการส่งเสริมการ
เข้าถึงการศึกษาและ
องค์ความรู้

14.82

ชั่วโมงต่อคนต่อปี
ไทย

กลุ่มเปราะบาง

49.6%

12.69
รวมทั้งหมด

พนักงานหญิง

26.5
22.5
18.4
12.2

ชั่วโมงต่อคนต่อปี
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับกลาง
ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่และพนักงาน
ค่าเฉลี่ยเวลาการฝึกอบรมพนักงาน
แยกตามระดับ (ชั่วโมงต่อคนต่อปี)

21.3
28.1
23.6
14.6

2

12,287 ราย
283

จ�ำนวนผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่มุ่งเน้นสุขโภชนาการสุขภาพ
และสุขภาวะที่ดีขึ้น

มูลค่านวัตกรรมของผลิตภัณฑ์
และกระบวนการ

7,921 ล้านบาท
จ�ำนวนผลงานนวัตกรรม

2,249 ผลงาน

ที่เข้าร่วมมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน

ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา

17,533 ล้านบาท

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่สามารถลดได้

0.91
ล้านตัน CO e
2

9.88%
สัดส่วนการใช้
พลังงานหมุนเวียน

21.20%
สัดส่วนการน�ำของเสีย
กลับมาใช้ใหม่/ใช้ซำ�้

ปริมาณการน�ำน�้ำมาใช้
ต่อรายได้ที่ลดลง

40.74
เปอร์เซ็นต์

12.06%

สัดส่วนการน�ำน�้ำ
กลับมาใช้ใหม่/ใช้ซ�้ำ

73.94%

สัดส่วนการใช้
บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่
สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่
/ใช้ซ�้ำได้

APPENDIX

920
783

543,572 ราย

HOME

23,205
16,600

จ�ำนวน
พนักงาน
ทั้งหมด

304,205
คน

ผู้รับเหมาชาย

สื่อสารและโทรคมนาคม

134,378
95,266

98
39

เข้าใหม่ + 50,533 คน
ลาออก - 42,959 คน

อื่นๆ

ผลประโยชน์ของ
พนักงาน (ล้านบาท)

ผูป้ ระกอบการรายย่อย

HEALTH

31%

ที่ได้รับการส่งเสริม

HEART

41%

47.92 ล้านกิกะจูล
28.98 กิกะจูล/ล้านบาท
5.71 ล้านตัน CO e
3.45 ตัน CO e/ล้านบาท
329.59 ล้านลูกบาศก์เมตร
199.33 ลูกบาศก์เมตร/ล้านบาท
2.11 ล้านตัน
1.27 ตัน/ล้านบาท

113,067 ราย
ที่ได้รับการสนับสนุน

ไทย

เขต
ประเทศ

HOME : LIVING TOGETHER

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

ECONOMIC
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การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
113,067 ราย

3,411,278 คน

91.06%

12,287 ราย

32,734 ทุน

21.20%

เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ที่ได้รับการส่งเสริมการ
เข้าถึงการศึกษาและพัฒนาทักษะที่จำ� เป็น

เกษตรกรในประเทศก�ำลังพัฒนาที่ได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต
กลุม่ เปราะบาง ได้แก่ ผูพ
้ กิ าร ผูส้ งู อายุ และเด็ก
ผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและ
คุณภาพชีวิต

เด็กและเยาวชนที่ได้รับ
การส่ ง เสริ ม และเพิ่ ม
โอกาสการเข้าถึงอาหาร

15 ประเทศ

ประเทศก� ำ ลั ง พั ฒ นาที่
เครือฯ เข้าไปลงทุนในการ
เลี้ยงสัตว์และผลิตอาหาร
ทีไ่ ด้มาตรฐานสากลเปีย่ ม
คุณภาพ ปลอดภัย และ
ถูกอนามัยต่อผู้บริโภค

12%

12.69 : 14.82

40%

ค่าเฉลีย่ เวลาการฝึกอบรม
พนักงานชายและหญิง

ปริมาณการใช้พลังงาน
หมุนเวียน

ปริมาณพลังงานทีไ่ ด้จาก
การเปลีย่ นของเสียให้เป็น
พลังงาน

จังหวัดชายฝั่งทะเล
ประเทศไทยที่มีการ
ด� ำ เนิ น โครงการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลเพื่ อ การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

7,034 ไร่

พื้นที่ป่าที่ได้รับการอนุรักษ์
และฟื้นฟู

11,268 ไร่

พืน้ ทีเ่ กษตรกรรมทีไ่ ด้รบั การ
พัฒนาแหล่งน�ำ้ และพันธุพ
์ ชื

ผู ้ ป ระกอบการรายย่ อ ยที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และการท�ำธุรกิจ
อีคอมเมิรซ์

หลักการบรรษัทภิบาลของเครือเจริญโภคภัณฑ์เปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะน�ำไปก�ำหนดมาตรฐานเบื้องต้นแก่
คณะกรรมการบริษัทในการก�ำกับดูแล การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการควบคุมดูแลความเสี่ยง
และวัฒนธรรมองค์กร

17,533 ล้านบาท

ค่าใช้จา่ ยด้านการวิจยั และพัฒนา

1,845 ราย

จ�ำนวนการจ้างงานผูพ
้ กิ าร

29.2 ล้านคน

จ�ำนวนผู้ท�ำธุรกรรมทาง
การเงินผ่านทรูมนั นี่ ใน 6
ประเทศก� ำ ลั ง พั ฒ นาใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กลุม่ ธุรกิจโทรคมนาคมโดย
ทรู ได้ให้บริการ IoTครอบคลุม
พืน้ ทีท่ วั่ ประเทศไทย และเริม่
ทดสอบเทคโนโลยี 5G ทีจ่ ะน�ำ
ไปสู่การปฏิรูปการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครัง้ ใหม่ รวมถึง
เปลีย่ นรูปแบบการใช้ชวี ติ ใน
อนาคต

PARTNERSHIP : การยกระดับความเป็นหุน้ ส่วนเพือ่ ความร่วมมือ
ร่วมก่อตั้งสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กในประเทศไทย และเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกสภาธุรกิจโลกเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (World Business Council for Sustainable Development: WBCSD)
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0.23 ล้านกิกะจูล

ลดการน�ำน�ำ้ มาใช้ตอ่
หน่วยรายได้ เทียบกับ
ปี 2558

10 จังหวัด

HOME

4.73 ล้านกิกะจูล

สัดส่วนการน�ำน�ำ้ กลับ
มาใช้ใหม่หรือใช้ซำ�้

HEALTH

543,572 ราย

การจ้ า งพนั ก งานของเครื อฯ ทั่ วโลก เครื อฯ
มุ ่ ง มั่ น พั ฒ นากระบวนการเฝ้ า ระวั ง ด้ า นสิ ท ธิ
มนุษยชนอย่างจริงจัง (Human Rights Due
Diligence: HRDD) ตามหลั ก ปฏิ บั ติ ข อง
สหประชาชาติว่าด้วยการด�ำเนินธุรกิจและสิทธิ
มนุษยชน

ผลิตภัณฑ์และบริการสะสมทั้งหมดที่ได้รับฉลาก
คาร์บอนฟุตพริ้นท์

PEACE : การสร้างสันติภาพ

PROSPERITY : การสร้างความเจริญก้าวหน้า
304,205 คน

182 รายการ

สัดส่วนการน�ำของเสียกลับมาใช้ซำ�้ หรือใช้ใหม่

51% : 49%

สัดส่วนจ�ำนวนพนักงาน
ชายต่อพนักงานหญิง

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่สามารถลดได้

HEART

243,280 คน

ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ และทุน
การศึกษาบุตรพนักงานสะสมทั้งหมด

913,407 ตัน

สัดส่วนการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณสมบัติ
สามารถใช้ซำ�้ ใช้ใหม่ และย่อยสลายได้
(ข้อมูลเฉพาะประเทศไทย)

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

PLANET : การอนุรักษ์โลก

PEOPLE : การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน
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รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561 เครือเจริญโภคภัณฑ์

รางวัลและความภาคภูมิใจ
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รางวัลและความภาคภูมิใจปี 2561
กลุม่ บริษทั ในเครือฯ ได้รบั คัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุม่ ดัชนีความยัง่ ยืน
ของดาวโจนส์ประเภทตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) และระดับโลก
(DJSI World) ประจ�ำปี 2561 และได้รับรางวัลความยั่งยืนซึ่งได้แสดง
ไว้ใน The Sustainability Year Book 2019 ดังนี้

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
• ได้รบั การคัดเลือกให้เป็นสมาชิกกลุม่ ดัชนี FTSE4Good Index Series
โดยติดอันดับในกลุ่ม Emerging Index

Food & Staples Retailing
SAM Silver Class
CP ALL Public Company Limited

CDP

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
• ผลการด�ำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Score B

รางวัลรายงานความยั่งยืน ‘ดีเยี่ยม’
• บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด
• บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)
รางวัลรายงานความยั่งยืน ‘ดีเด่น’
• บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)

SUPERDROB ZAKLADY
DROBIARSKO-MIESNE S.A.
• The Golden 100 of Polish Agriculture
(2018) - 40th place in the ‘GoldenHundred’ (Golden 100) - 4th place in Platin
Fifth in the category ‘Breeders and- CPF Foods (UK) Ltd.
C.P. LOTUS CORPORATION (South)
slaughterhouses’
• 2018 CCFA China Retail Technology
• The Worcestershire Apprenticeship
• Ranking of 500 of a prestigious newsInnovation Award
Awards 2018 - Medium Apprenticeship
paper ‘Rzeczpospolita’ The company is
• 2018 CCFA Excellent Enterprise UniverEmployer of the year
located in the first 300 largest companies • Finalist in the Technical Champion catsity - Best Innovation Practice Award
in Poland
• 2018 SHOP Awards Silver Award
egory of the BFFF People Awards 2018

APPENDIX

รางวัลรายงานความยั่งยืน ‘Best Report Design’
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)
• ผลการด�ำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Score B- • บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด
ผลด�ำเนินการด้านป่าไม้ Score B-

C.P. VIETNAM CORPORATION
• รางวัล Top 100 บริษัทยั่งยืน ในโครงการ
ประเมินและจัดอันดับธุรกิจยั่งยืนประเทศ
เวียดนาม
• ได้รับรางวัลเหรียญอิสริยาภรณ์แรงงาน
ชั้นตรี จากรัฐบาลเวียดนาม

HOME

Winner Asia’s Best Stakeholder Reporting
Winner Asia’s Best Environmental Reporting Sustainability Report Awards 2018
รางวัลรายงานความยั่งยืน ‘ยอดเยี่ยม’
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด
• บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

Super Brand Mall SHANGHAI
KINGHILL LIMITED
• 2018 Pudong Top Ten Business Innovation
Service Desk
• 2018 Pudong Business Innovation Service
Star

HEALTH

Food Products
SAM Bronze Class
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited

ASEAN Energy Awards 2018
Winner: Energy Management for
Buildings & Industry (Small and Meรางวัลจากกระทรวงแรงงานฯ
dium Industry)
• รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น
• บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จ�ำกัด
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
2nd Runner-up: Energy Efficient Buildแวดล้อมในการท�ำงาน ประจ�ำปี 2561
ing (Retrofitted Building)
• รางวั ล คณะกรรมการความปลอดภั ย
• บริษัท ซี.พี. แลนด์ จ�ำกัด (มหาชน)
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงาน และ จป. วิชาชีพดีเด่น ปี 2561
• รางวั ล เกี ย รติ ย ศสถานประกอบกิ จ การ
ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ
แรงงาน ปี 2561
• รางวั ล สถานประกอบกิ จ การดี เ ด่ น ด้ า น
แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
ประจําปี 2561 ระดับประเทศ
Thailand Energy Awards 2018
ประเภทโรงงานควบคุมดีเด่น
• บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จ�ำกัด
• บริษัท ซี.พี. แรม จ�ำกัด
ประเภทอาคารควบคุมดีเด่น
• บริษัท ซี.พี. แลนด์ จ�ำกัด (มหาชน)

HEART

Telecommunication Services
SAM Gold Class
True Corporation Public Company Limited

FTSE4Good Index Series 2018

SUSTAINABILITY MANAGEMENT
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รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561 เครือเจริญโภคภัณฑ์

โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน

HEART

LIVING RIGHT

Thailand

Education

HEALTH

China

Vietnam

Social Impact

ทรู ฯ ร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
พัฒนาเครือ่ ง Braille Note Taker ช่วย
ให้ ผู ้ พิ ก ารทางสายตาจดบั น ทึ ก ได้
รวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
มากขึ้น
ผลลัพธ์ : พร้อมระดมทุนสนับสนุน
การผลิ ต เครื่ อ งมื อ จ� ำ นวน 1,000
เครื่อง มอบให้ผู้พิการทางสายตา

Education

ICT Talent ผู้น�ำเทคโนโลยี
การศึกษา

ทรู ฯ ร่ ว มกั บ สพฐ. แก้ ป ั ญ หาครู
ไม่ ค รบชั้ น ไม่ ค รบวิ ช า โดยอบรม
เทคโนโลยี ด ้ า นการศึ ก ษา พั ฒ นา
ทักษะ ICT ให้กับครูผู้น�ำรุ่นใหม่ (ICT
Talent) จนจัดการเรียนการสอนได้มี
ประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ : ปัจจุบันมี ICT Talent กว่า
765 คน ยกระดับครูกว่า 33,000 คน

ทีมจิตอาสาซีพีโลตัส

พนักงาน ซีพี โลตัส เขตใต้ แต่ละสาขาจัดตั้งทีมอาสาสมัคร ร่วมกับรัฐบาล
ท้องถิน่ เพือ่ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูย้ ากไร้ และส่งเสริมการศึกษาให้เยาวชน
ในมณฑลกวางตุ้ง
ผลลัพธ์ : ก่อตั้งห้องสมุดและ Music club ใน 2 โรงเรียน และจัดตั้งโรงเรียน
ประถม CP Lotus Hope แห่งแรกขึ้น

สร้างบ้านพักผู้ป่วยและญาติ

Social Impact

แปลงใหญ่ข้าวประชารัฐ
สุพรรณบุรี

กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ การค้ า ระหว่ า งประเทศ
สนั บ สนุ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การผลิตข้าวของเกษตรกรอ.เดิมบาง
นางบวช ทุกขัน้ ตอนการผลิตและการ
ตลาด
ผลลัพธ์ : ผลผลิตเพิ่ม 78 ก.ก./ไร่
รายได้เกษตรกรเพิ่ม 2,058 บาท/ไร่
ชุ ม ชนมี ร ายได้ เ พิ่ ม 41,160 บาท/
ครัวเรือน/ฤดูกาล

Social Impact

Minneapolis Crisis Nursery สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
พนักงานบริษทั Bellisio Foods ร่วมมือ
กับ Crisis Nursery เมืองมินนีแอโพลิส
จัดทีพ่ กั พิงและให้การช่วยเหลือเบือ้ งต้น
แก่เด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ เพือ่ บรรเทา
ปัญหาการทารุณกรรมและทอดทิ้ง
เด็ก
ผลลัพธ์ : มีครอบครัวได้รบั การช่วยเหลือ
แล้วกว่า 1,200 ราย

Thailand

Social Impact

สามเณรปลูกปัญญาธรรม
นานาชาติ

ทรู ฯ ต่ อ ยอดโครงการสามเณร
ปลูกปัญญาธรรมสู่ระดับสากล เพื่อ
ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรมในจิ ต ใจเยาวชน
นานาชาติอย่างยั่งยืน
ผลลัพธ์ : ผู้ชมกว่า 190 ประเทศ
ทั่วโลก ได้รับชมผ่านระบบออนไลน์
ก่อให้เกิดสันติสุขในสังคมโลก

อย่ า งยั่ ง ยื น ด้ ว ยกล้ ว ยหอมทอง
ซีพีออลล์ ร่ ว มกั บ สหกรณ์ กลุ ่ ม
วิ ส าหกิ จ ต่ า งๆ ส่ ง เสริ ม การปลู ก
กล้ ว ยหอมทองที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ผลลัพธ์ : เกษตรกรมีความมั่นคง
ในอาชีพกว่า 1,890 ครอบครัว มีกำ� ไร
ขั้นต�่ำ 30,000 บาท/crop/ไร่

Thailand

น�้ำผึ้งชันโรง

Social Impact

พนั ก งานซี พี เ อฟร่ ว มกั บ ชุ ม ชน
ส่ ง เสริ ม การเลี้ ย งผึ้ ง ชั น โรงใน
ต.ชะแล้ จ.สงขลา แทนการหาน�้ำผึ้ง
ในป่าชายเลน เป็นการสร้างอาชีพ
สู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืน
ผลลัพธ์ : ฟืน้ ฟูปา่ ชายเลนได้กว่า 105
ไร่ ชาวบ้านมีรายได้กว่า 5,500 บาท/
คน/เดือน

Thailand

Social Impact

สนับสนุนอาชีพผู้พิการด้าน
การเกษตร

ทรู ฯ สนั บ สนุ น การฝึ ก อาชี พ และ
ทักษะการเกษตร ให้ผู้พิการสามารถ
พึ่งพาตนเองอยู่ในภูมิล�ำเนาได้
ผลลัพธ์ : ผู้พิการมีรายได้ จากการ
ปลูกเห็ด เฉลีย่ 3,000 บาท/เดือน เกิด
การรวมกลุ ่ ม พั ฒ นาสู ่ ก ารก่ อ ตั้ ง
วิสาหกิจเพื่อสังคม

Thailand

Social Impact

ส้มปลอดภัยคนไทยยิ้มได้

สยามแม็คโคร ร่วมกับหลายภาคส่วน
สร้างชุมชนต้นแบบ ‘ฝางโมเดล’ เพื่อ
ยกระดับความรู้เกษตรกรให้ปลูกส้ม
ปลอดภัย 100%
ผลลัพธ์ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
การ reject ผลส้มเป็นศูนย์ เกิดความ
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจกว่า 170 ลบ.

APPENDIX

ซีพี เวียดนาม สร้างที่พักผู้ป่วยและญาติโรงพยาบาลมะเร็ง สาขา Tan Trieu
โดยคิดค่าเช่าต�ำ่ เพือ่ ให้โรงพยาบาลมีเงินทุนหมุนเวียน จนภาครัฐน�ำเป็นต้นแบบ
ไปขยายผลในระดับประเทศ
ผลลัพธ์ : สร้างอาคาร 3 หลัง 240 เตียง

Thailand

Thailand

HOME

LIVING WELL

Social Impact

อุปกรณ์จดบันทึกอักษร
เบรลล์

Thailand

พนักงานซีพเี อฟ ประเทศลาว ร่วมกับ
ชุ ม ชน ปรั บ ปรุ ง อาคารเรี ย นและ
จัดหาอุปกรณ์การเรียนให้เพียงพอ
จนต่ อ ยอดเป็ น ความร่ ว มมื อ กั บ
เอกอัครราชทูตไทยที่ สปป.ลาว และ
สภานักธุรกิจไทย น�ำไปสูก่ ารพัฒนาที่
ยั่งยืน
ผลลัพธ์ : บรรเทาปัญหาให้ โรงเรียน
บ้านพูเก้านาง และบ้านนายาง ในถิ่น
ทุรกันดาร

Social Impact

HEALTH

เสริ ม สร้ า งคู ่ คิ ด พั ฒ นาธุ ร กิ จ คุ ณ
ส ย า ม แ ม็ ค โ ค ร ร ่ ว ม กั บ ส ถ า บั น
การศึกษา ฝึกนักศึกษา ให้เรียนรู้การ
บริหารจัดการร้านโชห่วย เพื่อน�ำมา
ปรับปรุงร้านให้มกี ารจัดการทีท่ นั สมัย
เพื่อความสามารถในการแข่งขัน
ผลลัพธ์ : ตั้งแต่ปี 2552 มีนักศึกษา
ร่วมโครงการ 33,637 คน เป็นมูลค่า
ทางเศรษฐกิจกว่า 343 ล้านบาท/ปี

Education

เติมฝันปันน�้ำใจให้น้อง

USA

HEART

U-Project

Thailand

Social Impact
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โครงการ ‘ซีพีเพื่อความยั่งยืน’ เป็นโครงการที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2559 เพื่อยกย่องโครงการเพื่อชุมชนและสังคม ของ
บุคลากรในเครือฯ ให้เป็นต้นแบบในการท�ำความดี ซึง่ พบว่าหลายโครงการเกิดจากพนักงานในพืน้ ทีไ่ ด้เห็นปัญหา (Pain Point) และต้องการ
แก้ไขปัญหานั้นๆ น�ำไปสู่การมีส่วนร่วมกับชุมชน ในการแบ่งปันถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม ท�ำให้เกิดพลังความร่วมมือสู่การแก้ไขปัญหา
สังคมได้อย่างมีประสิทธิผลและยั่งยืน แสดงให้เห็นว่า ‘คนซีพีท�ำความดีได้ทุกที่ทุกเวลา’ ส�ำหรับในปี 2561 ซึ่งเป็นการด�ำเนินโครงการ
‘ซี พี เ พื่ อ ความยั่ ง ยื น ’ครั้ ง ที่ 2 มี โ ครงการที่ ไ ด้ รั บ การเชิ ด ชู เ กี ย รติ ร วม 28 โครงการ จาก 204 โครงการ ที่ ส ่ ง เข้ า ร่ ว มคั ด เลื อ ก
ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการผลักดันให้ผู้บริหารและพนักงานได้มีส่วนร่วมในการก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2563 ของเครือฯ

Laos
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บทน�ำ

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561 เครือเจริญโภคภัณฑ์

Thailand

Social Impact

Health and Well Being

China

Health and Well-Being

Thailand

ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน ซี พี โลตั ส
เขตใต้ จัดตั้งกองทุนตั้งแต่ปี 2014
เพือ่ ช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว
ที่เจ็บป่วย เสียชีวิต หรือไร้ที่อยู่อาศัย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ผลลัพธ์ : ปัจจุบันมีเงินหมุนเวียนใน
กองทุนกว่า 8 แสนหยวน ช่วยเหลือ
พนักงานแล้วกว่า 80 ครอบครัว

Health and Well-Being

Thailand

พัฒนาศักยภาพบุคคล
ออทิสติก

ทรู ฯ พั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น True
Autistic Series เพื่อพัฒนาบุคคล
ออทิสติกทั้งกายภาพและสติปัญญา
น� ำ ไปสู ่ ก ารพั ฒ นาทั ก ษะวิ ช าชี พ
จนสามารถมี อ าชี พ สร้ า งรายได้
เลี้ยงดูตนเองได้
ผลลั พ ธ์ : ตั้ ง แต่ ป ี 2 014 มี เ ด็ ก
ออทิสติกร่วมโครงการกว่า 3,000 คน
ได้รับการจ้างงานจากทรู 124 คน

Health and Well-Being

Vietnam

Thailand

หาย(ไม่)ห่วง

ทรู ฯ ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ ก ระจกเงา น� ำ
แอปพลิเคชัน Thai Missing มาช่วย
ติดตามและแจ้งเบาะแสผู้สูญหายได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึน้
ผลลัพธ์ : สามารถแจ้งเบาะแสผู้ป่วย
สมองเสือ่ ม ทีห่ ายจากบ้านในปี 25612562 ได้ 10%

Health and Well Being

China

Health and Well-Being

Myanmar

Milk for Kids

พนั ก งาน บริ ษั ท เมี ย นมา ซี . พี .
ไลฟ์สต๊อก สนบัสนุนนมให้เด็กนักเรียน
เด็กไร้บ้านและเด็กก�ำพร้า เพื่อให้มี
สุขภาพ อนามัยสมบรูณ์แข็งแรง มี
ความพร้อม ในการเรียนรู้
ผลลัพธ์ : ตั้งแต่ปี 2018 เด็ก 5,000
คนใน 6 โรงเรียน ได้ดื่มนม 30,000
ลิตร

Health and Well-Being

Vietnam

HOME
LIVING TOGETHER

แพทย์เยาวชนเวียดนาม
ปฏิบัติตามคำ�สอนของลุงโฮ

Climate Change Management
Thailand

ลดใช้ถุงพลาสติกใน
มหาวิทยาลัย

กองทุนซีพี เวียดนาม ร่วมกับภาครัฐ
ด�ำเนินโครงการแพทย์เยาวชนอาสา
ทั่วประเทศเวียดนาม เพื่อให้ความรู้
ด้านสุขภาพและตรวจรักษาประชาชน
ในพืน้ ทีห่ า่ งไกลอย่างต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่
ปี 2010
ผลลัพธ์ : ในปี 2018 มีแพทย์เยาวชน
อาสาทั่วประเทศ 6,000 คน และผู้รับ
การตรวจรักษากว่า 100,000 คน

ซีพีออลล์ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ
รณรงค์ปลูกจิตส�ำนึก ให้เยาวชนและ
คนทั่วไป ลดการใช้ถุงพลาสติก โดย
เริ่มในมหาวิทยาลัยต่างๆ
ผลลัพธ์ : ลดการใช้ถุงพลาสติกได้
กว่า 125 ล้านใบ เป็นยอดเงินบริจาค
ให้ โ รงพยาบาลศิ ริ ร าช ครั้ ง ที่ 1
จ�ำนวน 25 ล้านบาท

Ecosystem & Biodiversity

Ecosystem & Biodiversity

Ecosystem & Biodiversity

Ecosystem & Biodiversity

เฝ้าระวังช้างป่า

Mangrove Planting

ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล

ธนาคารสัตว์น�้ำชุมชน

Thailand

The Philippines

Thailand

HEART

สภาพจิตใจและพัฒนาทักษะวิชาชีพ
บาริสต้า ให้เยาวชนในสถานพินิจได้มี
อาชีพสุจริตหลังการปล่อยตัว
ผลลั พ ธ์ : สามารถลดอั ต ราการ
กระท�ำผิดซ�้ำของเยาวชนเหล่านี้ลง
ได้ 100%

Thailand

Health and Well-Being
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ก้าวทีพ
่ ลาดสูโ่ อกาสสายอาชีพ กองทุนช่วยเหลือพนักงาน
ซี พี อ อลล์ ร ่ ว มกั บ กรมพิ นิ จ ฯ ฟื ้ น ฟู โลตัสต้าอ้าย
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Thailand

HEALTH

ซีพีเอฟวิ่งเพื่อการกุศล

บริจาคโลหิต ให้ความรู้
ชมรมจักรยาน Stronger CP Crop ร่วม ชมรมสุขภาพ CPF Running Club โรคธาลัสซีเมีย
กับศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลีย้ ง
สัตว์นำ�้ ชายฝัง่ ประจวบคีรขี นั ธ์ สร้าง
ความตระหนัก ในการอนุรักษ์พันธุ์
สัตว์นำ�้ กับชาวประมงชายฝัง่
ผลลัพธ์ : สร้างอาชีพให้ชาวประมง
ชายฝั่ง และรักษาระบบนิเวศให้กับ
ท้องทะเล

โรงงานอาหารสั ต ว์ บ กบางนา
ผนึ ก ก� ำ ลั ง กั บ หน่ ว ยงานทั้ ง ภายใน
และภายนอกองค์กร จัดกิจกรรม CPF
RUN FOR CHARITY หาเงินรายได้
เพื่อสาธารณประโยชน์
ผลลั พ ธ์ : มี ย อดบริ จ าคสู ่ อ งค์ ก ร
สาธารณกุศลทัว่ ประเทศถึง 5.77 ลบ.

ซีพี โลตัส เขตใต้ ร่วมกับสภาสตรี
มณฑลกวางตุ ้ ง ช่ ว ยเหลื อ สตรี ใ น
พื้นที่ชนบทให้ได้รับการตรวจมะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ลดปัญหา
การเข้ า ถึ ง สาธารณสุ ข และความ
ยากจน
ผลลัพธ์ : ตั้งแต่ปี 2009 ระดมทุนได้
กว่า 10 ล้านหยวน มีสตรีมารับการ
ตรวจมะเร็งมากกว่า 5,000 คน และ
กว่า 103 คน ได้รับการรักษาจนหาย

ด้ ว ยระบบเตื อ นภั ย ล่ ว งหน้ า ทรู ฯ
ร่ ว มกั บ กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ฯ น� ำ
เทคโนโลยี สื่ อ สาร มาใช้ เ ฝ้ า ระวั ง
ช้างป่าเข้าไปหากินในพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม
รอบเขตอุทยานแห่งชาติกุยบุรี
ผลลั พ ธ์ : ตั้ ง แต่ ป ี 2560-2562
สามารถลดความเสียหายพืน้ ทีเ่ กษตร
ลง มีการขยายผลน�ำระบบไปใช้ใน
พื้นที่อุทยานต่างๆ ทั่วประเทศ

พนักงานซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ ร่วมกับ
ชุมชนและภาครัฐ ฟื้นฟูป่าชายเลน
เพื่อพัฒนาเป็นสวนป่าสาธารณะเชิง
นิเวศ และสร้างอาชีพให้ชุมชน
ผลลัพธ์ : ปลูกป่าชายเลนในเมือง
Bataan กว่า 38,000 ต้น บนพื้นที่
กว่า 30 ไร่

ด้วยการจัดสร้างปะการังเทียม เครือ
เจริญโภคภัณฑ์ร่วมจัดวางปะการัง
เที ย มแท่ ง คอนกรี ต ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
สงขลา ปัตตานี นราธิวาส เพื่อเป็น
แหล่งอาศัยของสัตว์น�้ำวัยอ่อน
ผลลัพธ์ : พบปลาเศรษฐกิจ และสัตว์
น�้ ำ วั ย อ่ อ น บริ เ วณปะการั ง เที ย ม
เพิ่มขึ้น

เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ ร ่ ว มกั บ ชุ ม ชน
และภาครัฐ จัดตั้งโครงการธนาคาร
ปู เพื่อสร้างอาชีพให้ชุมชนกว่า 10
ชุ ม ชน ตามแนวทางอนุ รั ก ษ์ แ ละ
บริหารทรัพยากรสัตว์น�้ำ
ผลลัพธ์ : มีจำ� นวนลูกปูทะเลวัยอ่อน
เพิม่ ขึน้ 47 ล้านตัว เกิดเป็นมูลค่าทาง
เศรษฐกิจกว่า 60 ลบ.

APPENDIX

ปี 2009 ซีพี เวียดนาม ร่วมกับภาครัฐ
และเครื อ ข่ า ยพั น ธมิ ต ร จั ด ท� ำ
โครงการบริจาคโลหิตระดับประเทศ
โดยปรับเปลี่ยนทัศนคติคนเวียดนาม
ให้หันมาบริจาคโลหิต แทนการขาย
หรื อ ให้ แ ก่ ค นในครอบครั ว เท่ า นั้ น
ตลอดจนให้ความรู้แ ละตรวจรัก ษา
โรคธาลัสซีเมีย
ผลลัพธ์ : ปัจจุบันมีผู้บริจาคโลหิต
13,400 คน ได้ปริมาณโลหิต 127,700
ยูนิต

Spring Pink Charity

HOME

ปั่นรักษ์ ปันชีวิต
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ไทย (ส�ำนักงานใหญ่)

a b c d e f

โรงงานผลิต

เอเชียตะวันออก

HEART

73
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์บก/สัตว์น้ำ�
352
ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น
10,988
ไฮเปอร์มาร์เก็ต/ซูเปอร์สโตร์
129
ศูนย์วิจัยและพัฒนา/สถานีวิจัย
37
จำ�นวนพนักงานทั้งหมด 202,869

วิสัยทัศน์เครือเจริญโภคภัณฑ์
‘เรามุ่งมั่นในการสร้าง
อาหารคน อาหารสมอง
โอกาสในการเข้าถึงคุณค่า
เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่
ที่ดีสำ�หรับทุกคน’
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ฐานธุรกิจของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์
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a b e f g h

117
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์บก/สัตว์น้ำ�
193
ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น
ไฮเปอร์มาร์เก็ต/ซูเปอร์สโตร์
76
ศูนย์วิจัยและพัฒนา/สถานีวิจัย
11
จำ�นวนพนักงานทั้งหมด 58,309
โรงงานผลิต

278

แห่ง

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์บก/สัตว์น�้ำ

951

แห่ง

10,988 สาขา

ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

ศูนย์วิจัยและพัฒนา/สถานีวิจัย
จำ�นวนพนักงานทั้งหมด

52

304,205

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แห่ง
คน

21 ประเทศ

จำ�นวนประชากรรวม
ในประเทศที่เป็นฐานธุรกิจ

4,381 ล้านคน

a
b
c
d
e
f
g
h

เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
ค้าปลีก
สื่อสารและโทรคมนาคม
อีคอมเมิร์ซและดิจิทัล
อสังหาริมทรัพย์
ยานยนต์และอุตสาหกรรม
ยาและเวชภัณฑ์
การเงินและการธนาคาร

49
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์บก/สัตว์น้ำ�
233
ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น
ไฮเปอร์มาร์เก็ต/ซูเปอร์สโตร์
1
ศูนย์วิจัยและพัฒนา/สถานีวิจัย
จำ�นวนพนักงานทั้งหมด 31,442
โรงงานผลิต

เอเชียใต้ และเอเชียตะวันตก

a

26
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์บก/สัตว์น้ำ�
163
ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น
ไฮเปอร์มาร์เก็ต/ซูเปอร์สโตร์
2
ศูนย์วิจัยและพัฒนา/สถานีวิจัย
2
จำ�นวนพนักงานทั้งหมด
7,776
โรงงานผลิต

ยุโรป และอเมริกา

a f

13
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์บก/สัตว์น้ำ�
10
ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น
ไฮเปอร์มาร์เก็ต/ซูเปอร์สโตร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนา/สถานีวิจัย
2
จำ�นวนพนักงานทั้งหมด
3,809
โรงงานผลิต

APPENDIX

ประเทศและเขตเศรษฐกิจ

สัญลักษณ์ : สายธุรกิจหลัก

a d f

HOME

208 สาขา

ไฮเปอร์มาร์เก็ต/ซูเปอร์สโตร์

HEALTH

โรงงานผลิต
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บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด
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HEART

ธุรกิจหลัก

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด
CPG Overseas Company Limited

เครือเจริญโภคภัณฑ์มี บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด เป็นบริษทั แม่
ด�ำเนินกิจกรรมในลักษณะบริษทั Holding Company ถือหุน้ บริษทั ในเครือฯ
ทัง้ ในและต่างประเทศ มีการด�ำเนินธุรกิจทีห่ ลากหลายทัง้ อุตสาหกรรมการ
ผลิตและการบริการ โดยสามารถแบ่งประเภทธุรกิจออกเป็น 8 สายธุรกิจ
หลัก ครอบคลุม 13 กลุม่ ธุรกิจย่อย ปัจจุบนั มีการลงทุนอยูใ่ น 21 ประเทศ
และเขตเศรษฐกิจ

จ�ำนวนพนักงาน (ราย)

50%

304,205

150,769

การส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต (ราย)

50%

153,436

(รายต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)

0.49

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
(หน่วยต่อรายได้ล้านบาท)
28.98
27.10

เกษตรกร

113,067

ผู้ประกอบ
การรายย่อย

543,572
3,411,278 คน

กลุ่มเปราะบาง

12,287

เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ที่ได้รับ
การส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษา

2561

กิกะจูล

3.45
3.20

ตัน CO2e

199.33
189.13
0.58

1.27

ลบ.ม.
ตัน

APPENDIX

อัตราบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน

0.33

2560

HOME

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ปี 2561

HEALTH

บริษัทหลัก

บทน�ำ

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561 เครือเจริญโภคภัณฑ์

กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร

ธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์
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กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์

ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร

ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
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HEART

ธุรกิจหลัก

บริษัทหลัก

ธุรกิจหลัก

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)
C.P. Pokphand Co., Ltd.
Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) Co., Ltd.
C.P. Bangladesh Co., Ltd.
Myanmar C.P. Livestock Co., Ltd.
Charoen Pokphand Pakistan (Pvt.) Ltd.

กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ด�ำเนินธุรกิจแบบครบวงจร
ครอบคลุมธุรกิจอาหารสัตว์ ฟาร์มเลีย้ งสัตว์ อาหาร เวชภัณฑ์ ยารักษาสัตว์
เเละอุปกรณ์การเกษตร และด�ำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกและร้านอาหารทีม่ งุ่
สร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยคุณภาพ ความปลอดภัย เป็นมิตรต่อ
ชุมชน สิ่งแวดล้อม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ด้วย
มาตรฐานระดับสากล ทีส่ ามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต

บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จ�ำกัด (มหาชน)

กลุม่ การค้าวัตถุดบิ อาหารสัตว์เป็นห่วงโซ่การผลิตทีส่ ำ� คัญของธุรกิจต้นน�ำ้
มุ่งมั่นจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีที่สุดตามมาตรฐาน และส่งต่อให้กับ
ลูกค้าตรงตามความต้องการผ่านระบบโลจิสติกส์แบบบูรณาการ ควบคู่
กับการบริหารความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการสนับสนุน
หลังการเก็บเกี่ยว เพื่อให้การผลิตมีคุณภาพ ลดการสูญเสียและต้นทุน
โดยรวม โดยวัตถุดิบหลักที่ทางกลุ่มการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ท�ำการ
จัดหา เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง ข้าวสาลี ร�ำข้าว และปลาป่น เป็นต้น

จ�ำนวนพนักงาน (ราย)

41%

146,402

59,758

2560

การส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต (ราย)

59%

86,644

62,002

(หน่วยต่อรายได้ล้านบาท)

ผู้ประกอบ
การรายย่อย

89,042

กลุ่มเปราะบาง

4,085

3.94
3.57

0.64

263,252 คน

เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ที่ได้รับ
การส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษา

ตัน CO2e
367.99
326.74

(รายต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)

0.37

กิกะจูล

0.96

2.37

ลบ.ม.
ตัน

บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด ซึ่งผลการด�ำเนินงานทั้งหมดน�ำไปรวมอยู่ใน
กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
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ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
38.54
34.91

เกษตรกร

2561

HOME

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ปี 2561

HEALTH

บริษัทหลัก

บทน�ำ

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561 เครือเจริญโภคภัณฑ์

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

31

ธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร

ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
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HEART

ธุรกิจหลัก

บริษัทหลัก

ธุรกิจหลัก

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

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ น�ำโดยบริษัท ซี.พี. อินเตอร์
เทรด จ�ำกัด และบริษัท ข้าว ซี.พี. จ�ำกัด ประกอบด้วย 2 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจข้าวและอาหาร
และธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร ครอบคลุมธุรกิจข้าวครบวงจร ตั้งแต่การเพาะปลูก การผลิต
การแปรรูปสินค้าข้าว และจัดจ�ำหน่าย มีการสร้างโรงสีข้าวเพื่อรับวัตถุดิบจากเกษตรกร
โดยตรง อีกทั้งมีโรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าว (โรงงานที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาค บนพื้นที่
270 ไร่ ในเขตอ�ำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) มีก�ำลังการผลิตรวม 1.08 ล้าน
ตันข้าวสารต่อปี เพื่อการค้าในประเทศและส่งออก ภายใต้ตราสินค้า ‘ตราฉัตร’ จัดจ�ำหน่าย
กว่า 100 ประเทศทั่วโลก ภายใต้มาตรฐานและตราสินค้าเดียวกัน หากจ�ำหน่ายในต่างประเทศ
จะใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า ‘Royal Umbrella’ ตลอดจนธุรกิจให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ
และในประเทศ (ขนส่งทางน�้ำแห่งแรกในประเทศไทย ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้เรือบรรทุก
ติดเครื่องยนต์แทนการใช้รถบรรทุกในการขนส่ง)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จ�ำกัด
บริษัท ซี.พี. สตาร์เลนส์ จ�ำกัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จ�ำกัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จ�ำกัด

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เป็นผู้เชี่ยวชาญธุรกิจเกษตรด้านการวิจัยพัฒนา
ผลไม้ และผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ วและข้าวโพด ธุรกิจอาหารพืช ฟาร์มพืชไร่
ขนาดใหญ่ ธุรกิจสวนเกษตร ยางพาราและผลไม้ ศูนย์บริการปัจจัย
การเกษตร รวมทั้งผลิตและจ�ำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรให้กับ
เกษตรกรทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษางานด้าน
วิศวกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่ และนวัตกรรม เพื่อรองรับการขยายตัว
ทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

จ�ำนวนพนักงาน (ราย)

32%

2,136

680

2560

การส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต (ราย)

68%
1,456

6,211

ผู้ประกอบ
การรายย่อย

49

กลุ่มเปราะบาง

19

(รายต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)

0.45

0.34

6,951 คน

เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ที่ได้รับ
การส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษา

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ปี 2561
จ�ำนวนพนักงาน (ราย)

(หน่วยต่อรายได้ล้านบาท)

กิกะจูล

0.52
0.57

ตัน CO2e

3.77
2.77

ลบ.ม.

0.02
0.02

ตัน

34%

1,428

480

2560

การส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต (ราย)

66%
948

5,437

อัตราบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน

ผู้ประกอบ
การรายย่อย

2,097

กลุ่มเปราะบาง

20

(รายต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)

0.00

0.55

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
(หน่วยต่อรายได้ล้านบาท)
13.73
12.50

เกษตรกร

3,038 คน

เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ที่ได้รับ
การส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษา

2561

1.10
1.19
144.82
83.38
0.04
0.03

กิกะจูล
ตัน CO2e
ลบ.ม.
ตัน

APPENDIX
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ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
5.88
5.95

เกษตรกร

2561

HOME

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ปี 2561

HEALTH

บริษัทหลัก

บทน�ำ

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561 เครือเจริญโภคภัณฑ์

กลุ่มธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

33

ธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์

กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง

ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร

ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
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ธุรกิจหลัก

บริษัทหลัก

ธุรกิจหลัก

บริษัท เจียไต๋ จ�ำกัด

กลุ่มธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และผลิตภัณฑ์อารักขาพืช โดยบริษัท เจียไต๋
จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจด้านปัจจัยการเกษตร ประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่
เมล็ดพันธุ์ ปุย๋ และผลิตภัณฑ์อารักขาพืช มุง่ เน้นวิจยั พัฒนา สินค้า คัดสรร
สินค้าจากแหล่งผลิตชั้นน�ำของโลกมาจ�ำหน่าย และขยายตลาดไปยัง
ต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังจ�ำหน่ายอุปกรณ์การเกษตรและโรงเรือน
ตลอดจนประกอบธุรกิจ ผัก ผลไม้สด ให้ค�ำปรึกษาเรื่องการเพาะปลูก
การใช้ ปุ ๋ ย และผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ารั ก ขาพื ช อย่ า งถู ก วิ ธี แ ก่ เ กษตรกรและ
ผู้ประกอบการทั่วประเทศไทย

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ�ำกัด

กลุม่ ธุรกิจอาหารสัตว์เลีย้ ง โดยบริษทั เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุป๊ จ�ำกัด
ผูน้ ำ� ธุรกิจอาหารสัตว์เลีย้ ง ตัง้ ใจยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนและสัตว์เลีย้ ง
ดูแลเอาใจใส่และคิดค้นผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง มีส่วนช่วยสร้างความ
สัมพันธ์อนั ดีระหว่างคนและสัตว์เลีย้ ง ผลิตภัณฑ์ของบริษทั อาทิ อาหาร
สุนขั อาหารแมว อาหารปลา อาหารม้า อาหารนก อาหารกระต่าย อาหาร
หนู ฯลฯ ผลิตจากโรงงานทีไ่ ด้มาตรฐานระดับโลก วัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง
และมีประโยชน์ชว่ ยให้สตั ว์เลีย้ งมีสขุ ภาพดี มีชวี ติ ทีย่ นื ยาวและมีความสุข

จ�ำนวนพนักงาน (ราย)

49%

1,090

538

2560

การส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต (ราย)

51%
552

ผู้ประกอบ
การรายย่อย

กลุ่มเปราะบาง

10,172

90,000

20

(รายต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)

0.75

0.00

106 คน

เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ที่ได้รับการ
ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษา

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ปี 2561
จ�ำนวนพนักงาน (ราย)

(หน่วยต่อรายได้ล้านบาท)
1.83
2.91

กิกะจูล

0.19
0.35

ตัน CO2e

3.24
2.93

ลบ.ม.

0.01
0.02

ตัน

39%

1,927

751

การส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต (ราย)

61%

0.61

(หน่วยต่อรายได้ล้านบาท)

74.34

กลุ่มเปราะบาง

271 คน

(รายต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)

เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ที่ได้รับ
การส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษา

2561

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

19

1,176

อัตราบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน

0.24

2560

91.03

กิกะจูล

6.08
4.72

ตัน CO2e

38.45
34.90

ลบ.ม.

0.76
0.72

ตัน

APPENDIX

อัตราบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน

เกษตรกร

2561

HOME

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ปี 2561

HEALTH

บริษัทหลัก

บทน�ำ

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561 เครือเจริญโภคภัณฑ์

กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจ�ำหน่าย

35

ธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์

กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม

ธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม
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HEART

ธุรกิจหลัก

บริษัทหลัก

ธุรกิจหลัก

บริษัท ซี.พี. ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
C.P. Lotus Corporation

กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจ�ำหน่าย น�ำโดยบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด
(มหาชน) ในประเทศไทยปัจจุบันประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลักคือ ค้าปลีก
ค้าส่ง และธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง ได้แก่ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น มีจำ� นวน 10,988
สาขา ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าส่งแม็คโคร 129 สาขา ผลิตและจ�ำหน่าย
เบเกอรี่ อาหารพร้อมรับประทาน และอาหารส�ำเร็จรูป บริการการเงิน
การศึกษา โลจิสติกส์ สารสนเทศ และสื่อการตลาด ส่วนในประเทศจีน
น�ำโดยบริษัท C.P. Lotus Corporation ผู้น�ำการให้บริการห้างค้าปลีก
ในประเทศจีน และช้อปปิ้งมอลล์ในนาม ‘Lotus’

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม โดยบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจรรายแรก
ในประเทศไทย และเป็นผูน้ ำ� ด้านธุรกิจคอนเวอร์เจนซ์ แบ่งธุรกิจหลักออก
เป็น 3 กลุ่ม คือทรูมูฟเอช (TrueMove H) ทรูออนไลน์ (TrueOnline)
ให้บริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ตและ WiFi และทรูวชิ นั่ ส์ (TrueVisions)
ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกทั่วประเทศไทย

จ�ำนวนพนักงาน (ราย)

63%

105,461

66,823

การส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต (ราย)

37%

38,638

เกษตรกร

62,764

116,146 คน

0.56

กลุ่มเปราะบาง

1,782

เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ที่ได้รับ
การส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษา

จ�ำนวนพนักงาน (ราย)

(หน่วยต่อรายได้ล้านบาท)

2.89
2.65

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ปี 2561

กิกะจูล
ตัน CO2e

19.52
20.15

ลบ.ม.

0.13
0.12

ตัน

53%

23,366

12,399

2560

การส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต (ราย)

47%

10,967

100,005

อัตราบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน

กลุ่มเปราะบาง

6,253

(รายต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)

0.03

0.14

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
(หน่วยต่อรายได้ล้านบาท)
15.15
15.95

ผู้ประกอบ
การรายย่อย

3,020,180 คน

เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ที่ได้รับ
การส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษา

2561

2.33
2.41
1.10
1.22
0.44
0.20

กิกะจูล
ตัน CO2e
ลบ.ม.
ตัน

APPENDIX

(รายต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)

ผู้ประกอบ
การรายย่อย

2561

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
17.35
15.80

28,556

อัตราบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน

0.32

2560

HOME

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ปี 2561

HEALTH

บริษัทหลัก

บทน�ำ

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561 เครือเจริญโภคภัณฑ์

กลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซและดิจิทัล
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ธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์

กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจอีคอมเมิร์ซและดิจิทัล

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
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HEART

ธุรกิจหลัก

บริษัทหลัก

ธุรกิจหลัก

บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จ�ำกัด
บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชันส์จ�ำกัด

ธุรกิจอีคอมเมิร์ซและธุรกิจดิจิทัล ผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มด้าน
ฟินเทค อีคอมเมิร์ซ และบริการดิจิทัลโซลูชั่น รวมถึงพัฒนาซอฟต์แวร์
ด้านความปลอดภัยและบริการเทคโนโลยีด้านไอที ที่ปรึกษาธุรกิจและ
ผู้ให้บริการตลาดกลางการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Procurement)
การประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) คลังความรู้และคลาวด์

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จ�ำกัด (มหาชน)
Shanghai Kinghill Limited
บริษัท ซีพี พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
Chia Tai Land Co.,Ltd.

กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ด�ำเนินกิจการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ด้านเช่าและขาย การโรงแรม ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติ การบริหารงานทรัพยากรอาคาร และนิคมอุตสาหกรรม
ในประเทศจีนมีบริษัท Shanghai Kinghill Limited พัฒนาศูนย์การค้า
ครบวงจร ‘Super Brand Mall’ และบริษทั Chia Tai Land Co., Ltd. พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ให้บริการที่ปรึกษาและการบริหารจัดการโครงการ

จ�ำนวนพนักงาน (ราย)

38%

3,646

1,397

2560

การส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต (ราย)

62%
2,249

198,934

14

(รายต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)

0.00

0.00

40 คน

เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ที่ได้รับ
การส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษา

จ�ำนวนพนักงาน (ราย)

(หน่วยต่อรายได้ล้านบาท)

กลุ่มเปราะบาง

4.74
3.65
5.76
3.68
N/A

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ปี 2561

กิกะจูล
ตัน CO2e
ลบ.ม.
ตัน

45%

1,552

701

การส่งเสริมการศึกษา (ราย)

55%
851

อัตราบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน

0.00

2561

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
(หน่วยต่อรายได้ล้านบาท)

315 คน

103.4

58.32

เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ที่ได้รับ
การส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษา

42.52

9.30
174.29

(รายต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)

0.27

2560

0.65
0.74

261.6

กิกะจูล
ตัน CO2e
ลบ.ม.
ตัน

APPENDIX

อัตราบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
29.57
22.78

ผู้ประกอบ
การรายย่อย

2561

HOME

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ปี 2561

HEALTH

บริษัทหลัก

บทน�ำ

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561 เครือเจริญโภคภัณฑ์

กลุ่มธุรกิจยานยนต์

39

ธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์

ธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม

ธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม
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HEART

ธุรกิจหลัก

บริษัทหลัก

ธุรกิจหลัก

SAIC Motor-CP Co.,Ltd.
MG Sales (Thailand) Co.,Ltd.
Luoyang Northern Ek Chor Motorcycle Co.,Ltd.
ECI Metro Investment Co.,Ltd.

กลุ่มธุรกิจยานยนต์มุ่งเน้นการลงทุนในอุตสาหกรรม จ�ำหน่ายและผลิต
เครื่ อ งจั ก รกลหนั ก ในประเทศจี น ด� ำ เนิ น กิ จ การผลิ ต ยานยนต์ รถ
จักรยานยนต์ และยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ได้มาตรฐานสากล
มีนโยบายให้ความส�ำคัญกับคุณภาพวัสดุ เช่น รถยนต์ MG (ประเทศไทย)
ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า CHOK-Cross เครื่ อ งจั ก รกลหนั ก และเครื่ อ งยนต์
CATERPILLAR (9 มณฑลในประเทศจีน) และมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์
Dayang เป็นต้น

บริษัท ซีพีพีซี จ�ำกัด (มหาชน)

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ โดยบริษัท ซีพีพีซี จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินการผลิต
ผลิตภัณฑ์พลาสติกทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล โดยมีกลุม่ ผลิตภัณฑ์
หลักในประเทศไทย 5 กลุ่ม ได้แก่ กระสอบพลาสติก บรรจุภัณฑ์อาหาร
และเครือ่ งดืม่ พลาสติกแผ่นแข็งและเคลือบ ท่อพีวซี แี ละข้อต่อ และแกน
กระดาษ ในประเทศจีนผลิตเสื้อแจ็กเก็ตและกระเป๋า และในประเทศ
เวียดนามผลิตกระสอบพลาสติกและเสื้อแจ็กเก็ต

จ�ำนวนพนักงาน (ราย)

25%

570

141

การส่งเสริมการศึกษา (ราย)

75%
429

618 คน

เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ที่ได้รับ
การส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษา

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
10.19
1.31

0.00

0.38

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ปี 2561
จ�ำนวนพนักงาน (ราย)

(หน่วยต่อรายได้ล้านบาท)

14.04

(รายต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)

2561

กิกะจูล
ตัน CO2e
ลบ.ม.
ตัน

44%

2,715

1,188

การส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต (ราย)

56%
1,527

อัตราบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
(รายต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)

0.33

2560

1.06

เกษตรกร

3

ผู้ประกอบ
การรายย่อย

681

361 คน

กลุ่มเปราะบาง

13

เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ที่ได้รับ
การส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษา

2561

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
(หน่วยต่อรายได้ล้านบาท)

64.24
51.83

กิกะจูล

8.04
7.72

ตัน CO2e

55.69
48.67

ลบ.ม.

0.79
0.56

ตัน

APPENDIX

อัตราบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน

0.00

2560

HOME

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ปี 2561

HEALTH

บริษัทหลัก

บทน�ำ

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561 เครือเจริญโภคภัณฑ์

กลุ่มธุรกิจยาและเวชภัณฑ์

ธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์

41

กลุ่มธุรกิจการเงินและการธนาคาร

ธุรกิจยาและเวชภัณฑ์

ธุรกิจการเงินและการธนาคาร
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ธุรกิจหลัก

บริษัทหลัก

ธุรกิจหลัก

Sino Biopharmaceutical Limited

กลุ่มบริษัท ไซโนไบโอฟาร์มา จ�ำกัด เป็นองค์กรด้านเวชภัณฑ์และ
นวัตกรรมของประเทศจีน ประกอบด้วยศูนย์พัฒนาและวิจัย ผลิตและ
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาประเภทต่างๆ เคมีภัณฑ์ ยาจีนที่ทันสมัย และ
ผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพอืน่ ๆ มีความเชีย่ วชาญด้านยารักษาโรคตับอักเสบ
โรคหัวใจ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคกระดูกและข้อ เป็นต้น มีความ
ร่วมมือกับสถาบันเภสัชกรรมชั้นน�ำทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ
เพื่อขยายธุรกิจหลักของกลุ่มให้ครอบคลุมการดูแลสุขภาพมากขึ้น

Zheng Xin Bank Company Limited
ITOCHU Corporation
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd.
CITIC Group Corporation Ltd.

เครือฯ ร่วมมือกับกลุม่ บริษทั ชัน้ น�ำด้านการธนาคาร การเงิน และประกันภัย
แบบครบวงจรระดับนานาชาติ ในประเทศจีนมี Ping An Insurance
(Group) ประกอบด้วยธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจประกันภัยการ
ธนาคาร และการลงทุน CITIC Group Corporation และ Zheng Xin Bank
Company Limited ผู้ให้บริการด้านการเงิน และ ITOCHU Corporation
ผู้จัดการการเงิน รวมถึงการลงทุนทางธุรกิจในญี่ปุ่นและต่างประเทศ

จ�ำนวนพนักงาน (ราย)

42%

12,201

7,076

การส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต (ราย)

58%
5,125

(รายต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)

0.00

เกษตรกร

กลุ่มเปราะบาง

686

53

2561

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
(หน่วยต่อรายได้ล้านบาท)
2.67

กิกะจูล

0.55

ตัน CO2e

14.47

ลบ.ม.

0.03

ตัน

ไม่รวมอยู่ในขอบเขตการรายงาน

APPENDIX

อัตราบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน

0.00

2560

HOME

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ปี 2561

HEALTH

บริษัทหลัก

ค่านิยมองค์กร 6 ประการ

43

การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ในยุ ค โลกไร้ พ รมแดนเช่ น
ปั จ จุ บั น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ ธุ ร กิ จ อยู ่ ร อดและ
เติบโตก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน คือ ‘ท�ำเร็ว’ และ
‘มีคณ
ุ ภาพ’ เพือ่ ให้ธรุ กิจก้าวทันการเปลีย่ นแปลง
ไม่วา่ จะเป็นการเปลีย่ นแปลงในด้านเทคโนโลยี
ข้อมูลข่าวสาร พฤติกรรมผูบ้ ริโภค เเละกฎระเบียบ
การค้าต่างๆ เครือฯ จึงต้องคิดเร็ว ท�ำเร็ว และ
ท�ำอย่างมีคุณภาพ ถือเป็นนโยบายส�ำคัญใน
การด�ำเนินธุรกิจทีท่ กุ คนในองค์กรได้ยดึ ถือและ
ปฏิบัติ

เครือเจริญโภคภัณฑ์มกี ารลงทุนใน 21 ประเทศ
และเขตเศรษฐกิจ มีบริษทั ในเครือมากกว่า 200
บริษทั เเละมีพนักงานทัง้ หมดกว่า 300,000 คน
โดยเครือฯ ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาปรับปรุง
ขั้ น ตอนและกระบวนการท� ำ งานให้ ร วดเร็ ว
ลดขัน้ ตอนต่างๆ ที่ไม่จ�ำเป็น โดยมีนวัตกรรม
และเทคโนโลยี ที่ ท� ำ ให้ ก ารท� ำ งานง่ า ยขึ้ น
สะดวกขึน้ เพือ่ ให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล ‘การท�ำเรือ่ งยากเป็นเรือ่ งง่าย’
จึงเป็นข้อปฏิบัติที่ส�ำคัญของทุกคนในองค์กร
ที่จะน�ำมาซึ่งความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจ
ของเครือฯ นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

4. ยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง

5. สร้างสรรค์สิ่งใหม่

6. คุณธรรม
และความซื่อสัตย์

โลกเต็ ม ไปด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลง ทั้ ง การ
เปลีย่ นแปลงทางสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
เทคโนโลยี เเละพฤติกรรมผู้บริโภค รวมไปถึง
การเปลีย่ นแปลงทางด้านภูมอิ ากาศและภัยพิบตั ิ
ต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ อย่างฉับพลัน ดังนัน้ กลยุทธ์
ส�ำคัญที่ท�ำให้เครือเจริญโภคภัณฑ์เกิดความ
ยัง่ ยืนได้คอื ‘การยอมรับการเปลีย่ นแปลง’ เพือ่
ให้ ส ามารถปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ สถานการณ์ ไ ด้
ตลอดเวลา การเปลีย่ นแปลงเหล่านีช้ ว่ ยให้เครือฯ
เกิดการปรับตัวพยายามค้นคว้า ศึกษา วิจยั มองหา
โอกาสใหม่ไม่หยุดนิ่งทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อ
สิง่ ทีด่ กี ว่า เพือ่ ตอบสนองทุกความต้องการของ
ผู้บริโภคเเละประเทศชาติ

บนวิถแี ห่งการด�ำเนินธุรกิจ ความคิดสร้างสรรค์
คือพลังขับเคลื่อนให้เกิดความก้าวหน้าในทุก
ระดับของการด�ำเนินธุรกิจ ทั้งแนวคิด วิธีการ
กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการ เพราะโลก
ไม่หยุดนิ่ง ธุรกิจจึงต้องสร้างสรรค์นวัตกรรม
ตลอดเวลา พนั ก งานเครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์
จึงท�ำงานด้วยความพร้อมทีจ่ ะ ‘สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่’
ที่ดีกว่า ‘องค์กรแห่งนวัตกรรม’ คือเป้าหมาย
ทีท่ กุ องค์กรในเครือฯ ก�ำลังมุง่ มัน่ ขับเคลือ่ นและ
แน่นอนว่า ผลสุดท้ายย่อมน�ำมาซึง่ การสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดส�ำหรับผู้บริโภค
นั่นเอง

เครือเจริญโภคภัณฑ์ด�ำเนินกิจการมายาวนาน
เกื อ บศตวรรษด้ ว ยยึ ด มั่ น ในหลั ก การของ
ความซื่ อ สั ต ย์ แ ละมี คุ ณ ธรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
จวบจนปั จ จุ บั น ที่ ธุ ร กิ จ เครื อ ฯ แตกแขนงไป
มากมาย ความซือ่ สัตย์และมีคณ
ุ ธรรมยังคงเป็น
เสาหลักขององค์กร เราค�ำนึงอยูเ่ สมอว่า ธุรกิจ
การค้าทีม่ งุ่ หวังผลประโยชน์แต่เพียงฝ่ายเดียว
ย่อมไม่อาจด�ำรงยืนนาน และไม่อาจได้รบั ความ
ไว้เนื้อเชื่อใจ ทั้งจากคู่ค้า ผู้บริโภค และผู้มีส่วน
ได้ เ สี ย อื่ น ๆ ในภาคสั ง คม ดั ง นั้ น ไม่ ว ่ า จะ
จ�ำหน่ายสินค้าเพียงหนึง่ ชิน้ หรือจ�ำหน่ายสินค้า
เป็นร้อยๆ ตัน เราก็ต้องตั้งมั่นบนหลักการของ
‘คุณธรรมและความซื่อสัตย์’

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนยึดมัน่ ใน
ค่านิยม 6 ประการ เนื่องจาเรามีความเชื่อว่าหากพนักงาน
และผู้บริหารทุกคนมีความเชื่อและยึดมั่นในสิ่งเดียวกัน
แล้ว นั่นคือพลังร่วมที่ส�ำคัญขององค์กรที่จะท�ำให้สาธารณชนเห็นถึงสิ่งที่เครือยึดถือปฏิบัติเพื่อสร้างความไว้
วางใจและการยอมรับการสาธารณชน
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ค่านิยม 6 ประการจะหล่อหลอมให้บุคลากร
มีความเชื่อ ความประพฤติและการปฏิบตั ไิ ปใน
แนวทางเดียวกัน น�ำมาให้ อ งค์ ก รก้ า วข้ า ม
อุปสรรคต่างๆ สามารถด�ำเนินธุรกิจให้เติบโต
ในทุกด้าน ทัง้ เศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อม
ไปพร้อมๆ กัน เพือ่ น�ำประโยชน์ทสี่ ร้างส่งต่อให้
กับคนรุน่ ถัดไปอย่างยั่งยืน

ไม่มีองค์กรธุรกิจใดในโลกที่เติบโตอย่างมั่นคง
แข็งแรงได้โดยล�ำพัง หากแต่ตอ้ งมีความเข้มแข็ง
ของประชาชน สังคม และประเทศชาติเคียงข้าง
ด้วยเสมอ เช่นเดียวกันกับเครือเจริญโภคภัณฑ์
ทีส่ ามารถน�ำพาองค์กรเติบโตอย่างยัง่ ยืน เพราะ
ด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก ‘3 ประโยชน์’ ตัง้ เเต่อดีต
ถึงปัจจุบนั ได้แก่ ประโยชน์ตอ่ ประเทศทีเ่ ข้าไป
ลงทุน ประโยชน์ต่อประชาชนในทุกประเทศ
ทีเ่ ข้าไปลงทุน และประโยชน์ตอ่ บริษทั ซึง่ เครือฯ
ได้ปลูกฝังแนวคิดค่านิยมนี้มาตั้งแต่ยุคบุกเบิก
ธุรกิจสูก่ ารกระท�ำทีม่ งุ่ หวังให้ประเทศทีไ่ ด้ลงทุน
เกิดประโยชน์เเละธุรกิจเติบโตก้าวหน้า

SIX CORE VALUES

HOME

3. ทำ�เรื่องยาก
ให้เป็นเรื่องง่าย

HEALTH

2. ทำ�เร็วและมีคุณภาพ

HEART

1. สามประโยชน์
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รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561 เครือเจริญโภคภัณฑ์
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HEART
HEALTH
HOME

มีระบบการก�ำกับดูแล เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเครือฯ มีการด�ำเนินธุรกิจ
ด้วยความยุติธรรมและให้ความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ดูแลทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมโดยรอบ โดยยึดมั่นในการ
ปฏิบัติตามค่านิยม 6 ประการ เป็นพื้นฐานเพื่อหล่อหลอมจิตวิญญาณ
ของทุกคนในองค์กร

ระบบการบริหาร ‘ซีพี สู่ความเป็นเลิศ หรือ C.P. Excellence’ เป็นกรอบ
การด�ำเนินงานที่ช่วยให้พนักงานและผู้บริหารมีแนวทางในการด�ำเนิน
งานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งมั่นไปสู่
เป้าหมายเดียวกัน โดยระบบการบริหาร ซีพีฯ เสมือนบ้าน 1 หลังที่
ประกอบด้วย 13 ส่วน ทั้งเป็นฐานราก เสาหลัก หลังคา

เพือ่ เป็นบ้านให้กบั ทุกคนในองค์กรได้อยูร่ ว่ มกันอย่างร่มเย็น บนกฎกติกา
เดียวกัน ก่อให้เกิดความสุข มั่นคงในการอยู่ร่วม และร่วมแรงกันในการ
ท�ำงาน ทั้งนี้ไม่ใช่แค่ประโยชน์ของคนในบริษัท แต่เพื่อประเทศชาติและ
สังคมในภาพรวม อันจะน�ำพาให้เครือฯ พัฒนาและเป็นองค์กรที่ยั่งยืน
อย่างต่อเนื่อง
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กว่า 9 ทศวรรษทีเ่ ครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ดำ� เนินธุรกิจทีเ่ ติบโต
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งยาวนาน ครอบคลุ ม 21 ประเทศและเขต
เศรษฐกิ จ ทั่ ว โลก เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ พั ฒ นาระบบการ
บริหาร ซีพี สู่ความเป็นเลิศ และด�ำเนินการตามระบบฯ โดย
พนักงานและผู้บริหารทุกระดับ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าเครือฯ
มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารต้นทุนอย่าง
เหมาะสม สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก

SUSTAINABILITY
MANAGEMENT
การจัดการด้านความยั่งยืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างธุรกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จึงได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ความ
ยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ซึ่งเปรียบเสมือนทิศทาง
ที่จะน�ำพาให้เกิดการปฏิบัติ เพื่อสามารถบรรลุเป้าหมาย
ความยั่ งยื น ให้ สั มฤทธิ์ ผ ลตามวิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการสร้ าง
'อาหารคน อาหารสมอง สร้างโอกาสในการเข้าถึงคุณค่า
เพื่ อ สุ ข ภาพและความเป็ น อยู ่ ที่ ดี ส� ำ หรั บ ทุ ก คน' โดย
ยึดมั่นความกตัญญูทั้งต่อประเทศชาติ สังคม และบริษัท
ตามหลักค่านิยม 3 ประโยชน์ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์
ด้านความยั่งยืน

การก�ำกับดูแล
ด้านความยั่งยืน

พอเพี ย ง ระบบการบริ ห าร ซี พี สู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ
(C.P. Excellence) ยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยมีโครงสร้างการก�ำกับดูแลด้านความยัง่ ยืน
เป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการด�ำเนินงาน
อย่างต่อเนื่องจนสามารถบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนของ
เครือฯ นอกจากนีย้ งั สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ทั้ง 17 ประการ
และจั ด การประเด็ น ส� ำ คั ญ ด้ า นความยั่ ง ยื น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

การประเมินประเด็น
ส�ำคัญด้านความยั่งยืน

เกี่ยวกับ
รายงานฉบับนี้
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การจัดการด้านความยั่งยืน

SUSTAINABILITY STRATEGY
เครือเจริญโภคภัณฑ์ด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
โดยมีรากฐานส�ำคัญประกอบด้วยค่านิยม ‘3 ประโยชน์’ ที่มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์
แก่ประเทศชาติและสังคม รวมถึงระบบบริหารจัดการที่เรียกว่า ‘ซีพี สู่ความเป็นเลิศ’ หรือ 'C.P. Excellence'
และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการเคร่งครัดต่อกฎระเบียบข้อบังคับ
และมาตรฐานของทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติอีกด้วย

ค่านิยม 3 ประโยชน์

Heart

Living Right

ระบบการบริหาร
ซีพี สู่ความเป็นเลิศ

The 10 UNGC Principles
17 UN SDGs & UNGP

Health

Living Well

กฎระเบียบข้อบังคับ
เเละมาตรฐาน

Home

Living Together

คุณค่าทางสังคม

การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สิทธิมนุษยชนและ
การปฏิบัติด้านแรงงาน

สุขภาพ
และสุขภาวะที่ดี

การดูแลรักษาทรัพยากรน�้ำ

การพัฒนาผู้น�ำและ
ทรัพยากรบุคคล

การสร้างความผูกพัน
กับผู้มีส่วนได้เสีย

การปกป้องระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ

การศึกษา

การบริหารจัดการ
นวัตกรรม

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
อย่างรับผิดชอบ

APPENDIX

การด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้
บริษทั ธุรกิจหลักและเครือซีพไี ด้รบั การยอมรับจากองค์กรสากลระดับโลก
โดยในปี 2561 บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ 3 ราย ประกอบด้วยบริษัท
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับเลือก
ให้เป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices ดัชนีวัดความยั่งยืน
ระดับโลก ตลอดจนเครือฯ ได้ประกาศขับเคลื่อนโครงการซีพีเพื่อความ
ยัง่ ยืน เพือ่ ให้ผบู้ ริหารและพนักงานในทุกประเทศทัว่ โลกด�ำเนินกิจกรรม
เพื่อสังคมในเชิงรุกในทุกพื้นที่ที่เครือฯ มีธุรกิจ โดยจัดให้มีการคัดเลือก
โครงการเพื่ อ สั ง คมที่ มี ค วามโดดเด่ น เพื่ อ เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี โดยมี
เจตนารมณ์ในการสร้างธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับคู่ค้าและพันธมิตร
ทั้งระบบเศรษฐกิจ ประชาชน และประเทศชาติ

HOME

การขับเคลือ่ นความยัง่ ยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์มพี นื้ ฐานมาจากความ
กตัญญูและความซื่อสัตย์ โดยพนักงานทุกคนยึดมั่นในหลักค่านิยม
3 ประโยชน์ ที่ปฏิบัติต่อเนื่องมาเกือบ 100 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท
น้อมน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ด�ำเนินการตามระบบ
ซีพี สู่ความเป็นเลิศ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ยึดมั่นหลักการสากล
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานของทุกประเทศที่เครือฯ เข้าไป
ด�ำเนินงาน เครือเจริญโภคภัณฑ์ก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ครอบคลุม 12 เป้าหมายหลัก ซึ่งมีความสอดคล้องตาม SDGs ของ
สหประชาชาติ ทุกองค์ประกอบภายใต้ยุทธศาสตร์ความยั่งยืน โดยมี
กรอบการด�ำเนินงาน 3Hs Heart-Health-Home เป็นตัวขับเคลือ่ นองค์กร
ให้เติบโตและก้าวหน้าอย่างมัน่ คง เพือ่ สร้างการยอมรับจากผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ในทุกพื้นที่ครอบคลุม 21 ประเทศทั่วโลกและเขตเศรษฐกิจ

HEALTH

การก�ำกับดูแลกิจการ

HEART

ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

ยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน
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การร่วมสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สิทธิมนุษยชนและ
การปฏิบัติด้านแรงงาน

ร้อยละ 100 ของกลุ่มธุรกิจในเครือฯ มีการตรวจสอบการด�ำเนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence)

การพัฒนาผู้น�ำและ
ทรัพยากรบุคคล

ร้อยละ 100 ของผู้น�ำและพนักงาน ผ่านการอบรมพัฒนาความรู้และ
ความเข้าใจด้านความยั่งยืน

การศึกษา

เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ 4,350,000 คน มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและ
การพัฒนาทักษะที่จ�ำเป็น

คุณค่าทางสังคม

เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงกลุ่มเปราะบาง 100,000 ราย
ได้รับการส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต

สุขภาพและสุขภาวะที่ดี

ร้อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้น
สุขโภชนาการ สุขภาพ และสุขภาวะที่ดีขึ้น

การสร้างความผูกพัน
กับผู้มีส่วนได้เสีย

ร้อยละ 100 ของกลุ่มธุรกิจในเครือฯ มีกระบวนการสร้างความผูกพัน
กับผู้มีส่วนได้เสีย

การบริหารจัดการ
นวัตกรรม

เพิ่มมูลค่านวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการร้อยละ 50
เทียบกับปีฐาน 2559

การจัดการ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยรายได้ลงร้อยละ 10 เทียบกับปีฐาน 2558
ลดการใช้พลาสติกส�ำหรับบรรจุภณ
ั ฑ์ในประเทศไทยให้สามารถน�ำมาใช้ซำ�้ ใช้ใหม่
หรือย่อยสลายได้ 100% ภายในปี 2568
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สทุ ธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ภายในปี 2573
ลดขยะอาหารจากกิจกรรมการด�ำเนินการของบริษทั เป็นศูนย์ ภายในปี 2573

การดูแลรักษา
ทรัพยากรน�ำ้

ลดปริมาณการน�ำน�้ำมาใช้ต่อหน่วยรายได้ลงร้อยละ 10
เทียบกับปีฐาน 2558

การปกป้องระบบนิเวศ
และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ร้อยละ 100 ของวัตถุดบิ หลักผ่านการประเมินการจัดหาจากแหล่งผลิต
ทีไ่ ม่บกุ รุกท�ำลายป่าไม้และทรัพยากรทางทะเล

การจัดการห่วงโซ่
อุปทานอย่างรับผิดชอบ

ร้อยละ 100 ของคู่ค้าธุรกิจหลักได้รับการประเมิน
ด้านความยั่งยืน

User

End
of Life

APPENDIX

ร้อยละ 100 ของกลุ่มธุรกิจในเครือฯ มีการเปิดเผยผลการด�ำเนินงาน
ด้านธรรมาภิบาลและความยั่งยืนผ่านรายงานเครือฯ

Suppliers Transportation Company Distribution
Operations

HOME

การก�ำกับดูแลกิจการ

Raw
Materials

HEALTH

HOME:
LIVING TOGETHER

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

HEART

HEALTH:
LIVING WELL

โอกาสในการเพิ่มผลกระทบทางบวก
โอกาสในการลดผลกระทบทางลบ

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

HEART:
LIVING RIGHT

51

การจัดการด้านความยั่งยืน

INTRODUCTION

50

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2561 เครือเจริญโภคภัณฑ์

53

การจัดการด้านความยั่งยืน

HEART:
LIVING RIGHT

HEALTH:
LIVING WELL

การกำ�กับดูแลกิจการ

100%

ทุ ก กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ มี ก ารเปิ ด เผยผลการ
ด�ำเนินงานผ่านรายงานความยัง่ ยืนเครือฯ
(ไม่รวมกลุม่ ธุรกิจการเงินและการธนาคาร)

คุณค่าทางสังคม

100%

92%

ก้ า วหน้ า ตามแผนงาน มี ก ารประเมิ น
ประเด็ น ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ส� ำ คั ญ
(Salient Human Rights Issues) 12 จาก
13 กลุ่มธุรกิจในประเทศไทย

การพัฒนาผู้นำ�และทรัพยากร
บุคคล

ผู้น�ำและพนักงานผ่านการอบรมพัฒนา
ความรู้และความเข้าใจด้านความยั่งยืน
62% จากเป้าหมาย 100%

สุขภาพและสุขภาวะที่ดี

97%

100%

การศึกษา

78%

การสร้างความผูกพันกับผู้มี
ส่วนได้เสีย

ทุกกลุ่มธุรกิจมีกระบวนการสร้างความ
ผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย

การดูแลรักษาทรัพยากรน�้ำ

100%

การปกป้องระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

72%

การบริหารจัดการนวัตกรรม

100%

มู ล ค่ า นวั ต กรรมด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
กระบวนการที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กจาก
มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน เพิ่มขึ้นเป็น
7,921 ล้านบาท จากปีฐาน 4,058 ล้าน
บาท

ปริมาณการน�ำน�้ำมาใช้ต่อหน่วยรายได้
ลดลง 32.12% จากเป้ า หมาย 10%
เทียบกับปีฐาน 2558

วัตถุดิบหลักผ่านการประเมินการจัดหา
อย่างรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ 72% จากเป้าหมาย 100%

การจัดการห่วงโซ่อปุ ทานอย่าง
รับผิดชอบ

89%

คู ่ ค ้ า ธุ ร กิ จ หลั ก ได้ รั บ การประเมิ น ด้ า น
ความยั่งยืน 89% จากเป้าหมาย 100%

APPENDIX

สัญลักษณ์:
บรรลุเป้าหมาย (≥100%)
มีความก้าวหน้าตามแผน (>50%)
มีความก้าวหน้าช้ากว่าแผน (<50%)

สนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาและการ
พัฒนาทักษะทีจ่ ำ� เป็น 3,400,133 คน จาก
เป้าหมาย 4,350,000 คน

ผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้น
สุ ข โภชนาการสุ ข ภาพและสุ ข ภาวะที่ ดี
29% จากเป้าหมาย 30%

ปริม าณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ
หน่วยรายได้ลดลง 3.40% จากเป้าหมาย
10% เทียบกับปีฐาน 2558

HOME

62%

34%

การจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

HEALTH

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติ
ด้านแรงงาน

ส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตเกษตรกร
SMEs และกลุ่มเปราะบางรวม 554,087
ราย จากเป้าหมาย 100,000 ราย

HOME:
LIVING TOGETHER

HEART

เครือฯ ได้มีการเร่งขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละเป้ า หมายตามที่
ก� ำ หนด โดยปั จ จุ บั น กล่ า วได้ ว ่ า มี ค วาม
ก้าวหน้าในการด�ำเนินงาน และถือเป็นครึง่ ทาง
ของการด�ำเนินงานสู่เป้าหมายปี 2563 โดย
ส า ม า ร ถ ด� ำ เ นิ น ง า น บ ร ร ลุ เ ป ้ า ห ม า ย
บางข้ อ แล้ ว อาทิ การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
นอกจากนี้ เครือฯ ยังเพิม่ เป้าหมายใหม่ ได้แก่
1. การลดการใช้พลาสติกส�ำหรับบรรจุภณ
ั ฑ์
		 ในประเทศไทยให้ ส ามารถน� ำ กลั บ มา
		 ใช้ซ�้ำ ใช้ใหม่ หรือย่อยสลายได้ 100%
		 ภายในปี 2568
2. การปล่ อ ยคาร์ บ อนไดออกไซด์ สุ ท ธิ
		 เป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ภายใน
		 ปี 2573 และ
3. การลดขยะอาหารจากกิ จ กรรม
		 ด�ำเนินงานของบริษัทเป็นศูนย์ ภายใน
		 ปี 2573
ทัง้ นีค้ วามส�ำเร็จทีเ่ กิดขึน้ มาจากความร่วมมือ
ร่วมใจของพนักงานและผู้บริการทุกคนใน
องค์กร เป็นพลังร่วมขับเคลือ่ นการด�ำเนินงาน
เพื่อความยั่งยืน

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

ความก้าวหน้าการด�ำเนินงาน
สู่เป้าหมายความยั่งยืนปี 2563 (ประเทศไทย)
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SUSTAINABILITY GOVERNANCE
นายศุภชัย เจียรวนนท์

ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์

Chief Executive Officer Charoen Pokphand Group

SGC Operating Committee

นายนพปฎล เดชอุดม

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร

บทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหาร
เครือเจริญโภคภัณฑ์

สำ�นักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและ
สื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์
Sustainability, Good Governance and Corporate
Communication Office (SGC)

2) ปรับให้กลุ่มเกษตรกรเป็น 1 ใน 10 กลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสียที่สำ�คัญ

โดยดึ ง กลุ ่ ม เกษตรกรแยกออกมาจากกลุ ่ ม คู ่ ค ้ า
เนือ่ งจากเกษตรกรเป็นกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียส�ำคัญทีต่ อ้ ง
มีกระบวนการสร้างความผูกพันที่ค่อนข้างเฉพาะ

3) ปรับการจัดกลุ่มประเด็นสำ�คัญด้าน
ความยั่งยืนภายใต้กรอบการดำ�เนินงาน 3Hs:
Heart-Health-Home

เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการด�ำเนินงาน ‘การศึกษา’
ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม Heart: Living Right และ ‘การสร้าง
ความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย’ เปลี่ยนไปอยู่ในกลุ่ม
Health: Living Well

SGC Working Group

กลุ่มธุรกิจ
เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย
และผลิตภัณฑ์
อารักขาพืช

กลุ่มธุรกิจ
การค้าระหว่าง
ประเทศ

กลุ่มธุรกิจ
พืชครบวงจร

กลุ่มธุรกิจ
อาหารสัตว์เลี้ยง

กลุ่มธุรกิจ
การค้าวัตถุดิบ
อาหารสัตว์

กลุ่มธุรกิจ
โทรคมนาคม

กลุ่มธุรกิจ
อีคอมเมิร์ซ
และดิจิทัล

กลุ่มธุรกิจ
พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

กลุ่มธุรกิจ
ยานยนต์

กลุ่มธุรกิจ
บรรจุภัณฑ์

กลุ่มธุรกิจ
ยาและเวชภัณฑ์

กลุ่มธุรกิจ
การตลาดและ
การจัดจำ�หน่าย
นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์
นำ�เสนอความจำ�เป็นของการร่วมแก้ปัญหาขยะพลาสติกต่อคณะผู้บริหารระดับสูง
ของเครือฯ กว่า 400 คน ในการประชุมวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ครั้งที่ 5/2561 ในเดือนพฤศจิกายน ณ สถาบันผู้นำ� เครือฯ

APPENDIX

กลุ่มธุรกิจ
เกษตอุตสาหกรรม
และอาหาร

HOME

คณะทำ�งานด้านความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์

ประธานคณะผูบ้ ริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ประกาศ
นโยบาย ‘บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน’ เมื่อเดือนพฤศจิกายน
2561 พร้ อ มตั้ ง เป้ า หมายส� ำ หรั บ ทุ ก กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ใน
ประเทศไทย ให้ร้อยละ 100 ของบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ที่น�ำมาใช้จะต้อง ‘น�ำกลับมาใช้ซ�้ำ น�ำมาใช้ใหม่ หรือ
ย่อยสลายได้’ ภายในปี 2568

HEALTH

คณะกรรมการบริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร
ระดับสูงของเครือฯ มีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาและตัดสินใจเพื่อ
ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยในแต่ละปีมีวาระการ
ประชุมส�ำคัญที่ถูกก�ำหนดไว้ ได้แก่
• การรับรองประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน ส�ำหรับการจัดท�ำ
		 รายงานความยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์
• การติดตามความก้าวหน้าในการด�ำเนินงานตามเป้าหมายความ
		 ยัง่ ยืนของเครือฯ ให้ขอ้ เสนอแนะและผลักดันการด�ำเนินงานให้
		 บรรลุตามเป้าหมาย

Chief Sustainability Officer

1) ประกาศนโยบายบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนและ
เป้าหมาย ปี 2568

HEART

คณะกรรมการบริหารงานด้านความยั่งยืน
ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์

การสรุปความก้าวหน้าในการด�ำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความ
ยั่งยืนสู่การปฏิบัติเป็นหนึ่งในวาระประจ�ำที่ประธานคณะผู้บริหาร เครือ
เจริญโภคภัณฑ์ น�ำเสนอต่อคณะผู้บริหารระดับสูงของเครือฯ จากทุก
กลุ่มธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศจ�ำนวนกว่า 400 คน ในการ
ประชุมสัมมนา “วิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติการ เครือเจริญโภคภัณฑ์” ซึ่งจัด
เป็นประจ�ำทุก 2 เดือน ณ สถาบันผู้น�ำเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยในปี
2561 มีการจัดประชุมดังกล่าวรวม 5 ครั้ง

การตัดสินใจด้าน
ความยั่งยืนที่สำ�คัญ
ในปี 2561

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

การก�ำกับดูแลด้านความยั่งยืน

การขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์
ความยั่งยืน ผ่านสถาบันผู้นำ�
เครือเจริญโภคภัณฑ์
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MATERIALITY ASSESSMENT

ผลการประเมินประเด็นทีม่ นี ยั สำ�คัญด้านความยัง่ ยืน
(Influence on stakeholder assessments & decisions)

เครือเจริญโภคภัณฑ์จัดท�ำรายงานฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งในช่องทางส�ำหรับสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบถึงความ
มุง่ มัน่ และผลการด�ำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ดา้ นความยัง่ ยืนของเครือฯ โดยน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานด้านความ
ยัง่ ยืนครอบคลุมทัง้ 3 มิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยพิจารณาจากปัจจัยทัง้ ภายในและภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการด�ำเนินงานเพือ่ ท�ำการประเมินประเด็นความยัง่ ยืนทีม่ นี ยั ส�ำคัญ ภายใต้หลักการรายงานประเด็นส�ำคัญ 4 ประการ
ตามหลัก GRI Standards ซึง่ ประกอบด้วยการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสียในกระบวนการจัดท�ำรายงาน (Stakeholder
Inclusiveness) การพิจารณาบริบทความยัง่ ยืน (Sustainability Context) การประเมินประเด็นด้านความยัง่ ยืนทีส่ ำ� คัญ
(Materiality) และความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล (Completeness) โดยผ่านกระบวนการและขัน้ ตอนการประเมิน
ประเด็นด้านความยัง่ ยืนทีส่ ำ� คัญ ดังนี้

4
6

9
3
1
4

5

7

2

12

8

HEART

ระดับอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย
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การประเมินประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน
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10
11

5

การระบุประเด็นสำ�คัญ

การจัดลำ�ดับความสำ�คัญ

เครือฯ ระดมความคิดเห็นจาก
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
สายธุ ร กิ จ หลั ก และตั ว แทน
จากทุกกลุม่ ธุรกิจ เพือ่ จัดล�ำดับ
ความส�ำคัญประเด็นด้านความ
ยั่ ง ยื น ทั้ ง ในระยะสั้ น และ
ระยะยาว ผ่านการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การก�ำหนดค่าถ่วง
น�้ำหนัก การสัมภาษณ์เชิงลึก
เพื่อรับทราบถึงประเด็นด้าน
ความยัง่ ยืนทีส่ ำ� คัญ และจัดท�ำ
เมทริกซ์

3

การทวนสอบความถูกต้อง
และความน่าเชื่อถือ
เครือฯ ได้ดำ� เนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องของการจัดล�ำดับ
ประเด็ น ด้ า นความยั่ ง ยื น ที่
ส�ำคัญ ผ่านการสัมภาษณ์ผู้มี
ส ่ ว น ไ ด ้ เ สี ย ภ า ย น อ ก ถึ ง
ประเด็นส�ำคัญด้านความยัง่ ยืน
เพือ่ น�ำไปพัฒนารายงานความ
ยั่งยืน พร้อมทั้งน�ำเสนอต่อ
คณะผู ้ บ ริ ห าร (Executive
Committee) ในการพิจารณา
และขอความเห็นชอบ

4

การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
เครือฯ มีการทบทวนกระบวน
การจั ด ท� ำ และการเปิ ด เผย
ข้อมูลในรายงานความยั่งยืน
อย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย พร้ อ มทั้ ง เปิ ด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่ อ แนวทางการด� ำ เนิ น งาน
เพือ่ น�ำไปปรับปรุงรูปแบบการ
เปิดเผยผลการด�ำเนินงานด้าน
ความยัง่ ยืนของเครือฯ ในฉบับ
ต่อไป

4

5

ระดับผลกระทบต่อองค์กร ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

3

(Significance of economics, environmental, & social impacts)

2
1
1

2

3

4

5
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5. คุณค่าทางสังคม (Social Impact)
6. สุขภาพและสุขภาวะที่ดี (Health and Well-Being)
7. การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)
8. การบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation)

HOME

9. การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Management)
10. การดูแลรักษาทรัพยาการน�ำ้ (Water Stewardship)
11. การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ (Ecosystem & Biodiversity Protection)
12. การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ (Responsible Supply Chain Management)

APPENDIX

HEART

1. การก�ำกับดูแลจัดการ (Corporate Governance)
2. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน (Human Rights and Labor Practices)
3. การพัฒนาผู้น�ำและทรัพยาการบุคคล (Leadership and Human Capital Development)
4. การศึกษา (Education)

HOME

เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ ไ ด้ น� ำ
ประเด็ น ด้ า นความยั่ ง ยื น ที่
ส�ำคัญในปี 2560 มาพิจารณา
ท บ ท ว น ป ร ะ ก อ บ กั บ ก า ร
พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอก โดยค�ำนึง
ถึ ง ความครอบคลุ ม ของทุ ก
ประเด็นส�ำคัญไปยังทุกกลุ่ม
ของเครือฯ ทั่วโลก พร้อมทั้ง
เทียบเคียงประเด็นด้านความ
ยั่งยืนของ 8 สายธุรกิจหลัก
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11. การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ (Ecosystem & Biodiversity Protection)
12. การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ (Responsible Supply Chain Management)
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5. คุณค่าทางสังคม (Social Impact)
6. สุขภาพและสุขภาวะที่ดี (Health and Well-Being)
7. การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)
8. การบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation)
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1. การก�ำกับดูแลจัดการ (Corporate Governance)
2. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน (Human Rights and Labor Practices)
3. การพัฒนาผู้นำ� และทรัพยาการบุคคล (Leadership and Human Capital Development)
4. การศึกษา (Education)

ธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รวบรวมประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�ำคัญและเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเครือฯ ทั้ง 8 สายธุรกิจ
โดยระบุประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะธุรกิจของแต่ละสายธุรกิจ และครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย
ที่ได้รับผลกระทบ เครือฯ จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมและน�ำเสนอประเด็นส�ำคัญต่างๆ จากสายธุรกิจ
หลักของเครือฯ เพื่อท�ำการประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำ� คัญในภาพรวมของเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยในแต่ละ
สายธุรกิจหลักของเครือฯ ได้มีการประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�ำคัญผ่านหลักการรายงานประเด็นส�ำคัญ (GRI
Standards)

ระดับอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย

4.5

ระดับอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย

ประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืนระดับสายธุรกิจ
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การจัดการด้านความยั่งยืน

ช่องทางการสื่อสารด้านความยั่งยืน

วารสารบัวบาน
เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน
ฉบับที่ 8 :
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561

ฉบับที่ 6 :
เมษายน 2561

YouTube

HEART

รายการ

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความส�ำคัญเรื่องการสื่อสารด้านความยั่งยืนไปยังผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้จัดท�ำช่องทางในการสื่อสารผ่าน
โซเชียลมีเดีย อาทิ YouTube, Facebook ทัง้ นีเ้ พือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียมัน่ ใจว่าเครือฯ ยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาล
มีการด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม พัฒนาชุมชน ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย
หรือกลุ่มเปราะบาง มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคม ขจัดความยากจน และดูแลปกป้องสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง
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'คิดเพื่อชีวิตยั่งยืน'
Sustainable Life
ฉบับที่ 5 :
กุมภาพันธ์ 2561

ฉบับที่ 7 :
กันยายน-ตุลาคม 2561

สแกนเพื่อ
ชมวิดีโอ

sustainablelife.co/cpgroup

HEALTH

Facebook
- CP for Sustainability
- We are CP

Website
HOME

cpgroupglobal.com/sustainability
สแกนเพื่อเข้าชม
Facebook : We are CP

www.cpgroupglobal.com/sustainability

สแกนเพื่อเข้าชม
Facebook : CP for Sustainability

APPENDIX

สแกนเพื่อ
เข้าชมเว็บไซต์

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2561 เครือเจริญโภคภัณฑ์
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การจัดการด้านความยั่งยืน

ABOUT THIS REPORT

เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดท�ำรายงานความยัง่ ยืน
ฉบับนี้ขึ้นเป็นฉบับที่ 3 ต่อเนื่องจากรายงาน
ความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560 ที่ เ ผยแพร่ สู ่
สาธารณะเมื่อกรกฎาคม 2561โดยรายงาน
ฉบับนี้จัดท�ำขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี

รายงานฉบั บ นี้ จั ด ท� ำ ขึ้ น ด้ ว ยวั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อสื่อสารถึงความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจ
สู่ความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

รายงานฉบับนี้ได้น�ำเสนอผลการด�ำเนินงาน
ในภาพรวมของกลุม่ บริษทั ในเครือเจริญโภคภัณฑ์
ครอบคลุม 8 สายธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ปี 2561

กรอบการรายงาน

การรับรองจากหน่วย
งานภายนอก

การรายงานความก้าวหน้า
ของการด�ำเนินงาน

เครือฯ จัดท�ำรายงานความยั่งยืนฉบับนี้ ตาม
มาตรฐานของ Global Reporting Initiatives (GRI)
โดยการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามหลักเกณฑ์
แบบทางเลือกหลัก (Core Option)

การประเมิ น ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของชุ ด ข้ อ มู ล
ในรายงานฉบับนีด้ ำ� เนินการโดย บริษทั ลอยด์ส
รีจิสเตอร์ ควอลิตี้ แอสชัวรันส์ จ�ำกัด (LRQA)
ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานรั บ รองอิ ส ระที่ น ่ า เชื่ อ ถื อ
และได้ รั บ การยอมรั บ ในระดั บ สากล โดย
ชุดข้อมูลที่ได้รับการทวนสอบ ประกอบด้วย
GRI 302-1, GRI 303-1, GRI 305-1, GRI 3052, GRI 306-2 และ GRI 403-2 (สามารถอ่าน
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า 298-299)

เครื อ ฯ ได้ น� ำ เสนอความก้ า วหน้ า ในการ
ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก สากลของข้ อ ตกลงโลก
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Global
Compact) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558
โดยในปี 2561 บริษัทได้ยกระดับความโปร่งใส
เป็นการรายงานความก้าวหน้าตามหลักการ
ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติขั้นสูงสุด
จ�ำนวน 21 ประการ

เครือฯ มุ่งมั่นด�ำเนินงานให้มีความสอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ (Sustainable Development
Goals: SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
(สามารถอ่ า นรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
หน้า 297)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
ทีส่ ำ� นักกิจกรรมสือ่ สารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์
อาคารทรูทาวเวอร์ ชั้น 25
18 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: +66(0)-2858-6254
อีเมล: prcpgroup@cp.co.th
เว็บไซต์: www.cpgroupglobal.com

ผลการด� ำ เนิ น งานด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คล
ครอบคลุมบริษทั ย่อยภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์
ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ส่วนผลการด�ำเนินงาน
ด้านพลังงาน น�ำ้ ของเสีย ก๊าซเรือนกระจก และ
ความปลอดภัย ครอบคลุม 12,477 หน่วยงาน
ของบริ ษั ท ย่ อ ยทั้ ง หมดภายใต้ เ ครื อ เจริ ญ
โภคภัณฑ์

รายงานความยั่งยืน (หรือเทียบเท่า)
ของบริษัทในเครือฯ

APPENDIX

ช่องทางการติดต่อ

นอกจากนี้ เครือฯ ยังได้น�ำประเด็นที่มีนัยส�ำคัญของบริษัทในเครือฯ
ที่ปรากฏอยู่ในรายงานด้านล่างนี้มาผนวกเข้าในกระบวนการประเมิน
ประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืนของเครือฯ ในรายงานฉบับนี้อีกด้วย
สามารถอ่ า นรายละเอี ย ดกระบวนการประเมิ น ประเด็ น ส� ำ คั ญ ด้ า น
ความยั่งยืนได้ที่หน้า 56-59

HOME

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทที่อยู่ในขอบเขต
ขององค์การสหประชาชาติ ของรายงาน

นอกจากรายงานความยั่ ง ยื น ฉบั บ นี้ ข องเครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ แ ล้ ว
บริษทั ในเครือฯ บางบริษทั ยังได้จดั ท�ำรายงานความยัง่ ยืน (หรือเทียบเท่า)
ประจ�ำปี 2561 ได้แก่
• บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)
• บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
• บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
• บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
• บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จ�ำกัด
• Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) Co., Ltd.
• C.P. Pokphand Co., Ltd.
• C.P. Lotus Corperation
• Chia Tai Enterprises International Limited
• Sino Biopharmaceutical Limited

HEALTH

ขอบเขตการด�ำเนินงาน

HEART

การจัดท�ำรายงานความยั่งยืน จุดประสงค์การจัดท�ำ
รายงานฉบับนี้
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LIVING RIGHT

เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำ� เนินธุรกิจโดยยึดมัน่ ในหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ประกอบธุรกิจ
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ สัญญา และข้อตกลงอย่างเคร่งครัด โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้พร้อมทัง้ ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนสากล และปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่าง
เป็นธรรม โดยไม่ละเลยการบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาผู้น�ำทั้งด้านทักษะการท�ำงาน
และด้านจริยธรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เครือยังมุ่งสร้างโอกาสให้กับกลุ่มเปราะ
บางในเรือ่ งของการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพือ่ สร้างการเข้าถึงให้มปี ระสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรตลอดจนเป็นที่ยอมรับ
และไว้วางใจจากสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย

การก�ำกับดูแล สิทธิมนุษยชน
กิจการ
และการปฏิบัติ
ด้านแรงงาน

การพัฒนา
ผู้น�ำและ
ทรัพยากร
บุคคล

การศึกษา

การก�ำกับดูแลกิจการ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยมี
การประกาศใช้จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย และแนวปฏิบัติในระดับ
เครือฯ พร้อมทั้งก�ำหนดให้พนักงานเข้ารับการอบรมและผ่านการ
รับรองหลักสูตรจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจ�ำทุกปี มีการเน้นย�ำ้ ในการ
ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ และข้อบังคับ โดยเฉพาะ
มาตรฐานทางจริยธรรม จึงถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งขององค์กร
ที่ด�ำเนินงานครอบคลุมหลากหลายธุรกิจ ในกว่า 20 ประเทศทั่วโลก
อีกทั้งพนักงานกว่า 300,000 ชีวิต ที่จะให้พนักงานทุกคนน�ำหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการไปใช้อย่างเคร่งครัดโดยสมบูรณ์เพื่อให้ปราศจาก
การประพฤติมิชอบในหน้าที่

2561

การก�ำกับดูแลกิจการ

11,268
คน
จ�ำนวนพนักงานของบริษัทที่ไม่ได้

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ผ่าน
หลักสูตรอบรม ‘จรรยาบรรณธุรกิจ’

การบริหารความเสี่ยง

627 คน

จ�ำนวนผู้บริหารในประเทศไทยและจีน
ที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
การบริหารความเสี่ยง

การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ

เป้าหมายปี 2563 (ประเทศไทย)

100%

100%

SDG16 ความสงบสุข ความยุตธิ รรม และสถาบันทีเ่ ข้มแข็ง

16.5 ลดการทุ จ ริ ต ในต� ำ แหน่ ง หน้ า ที่ แ ละการรั บ สิ น บน
ทุกรูปแบบ
16.7 สร้ า งหลั ก ประกั น ว่ า จะมี ก ระบวนการตั ด สิ น ใจที่ มี
ความรับผิดชอบ ครอบคลุม มีส่วนร่วม และมีความเป็น
ตัวแทนที่ดีในทุกระดับการตัดสินใจ

APPENDIX

ปี 2561: 13 กลุ่มธุรกิจ

HOME

12.6 สนับสนุนให้บริษัทรับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้ และ
ผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนลงในวงจรการรายงาน

ความก้าวหน้า
ปี 2560: 13 กลุ่มธุรกิจ

สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
SDG12 การบริโภคและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ

ของกลุ่มธุรกิจในเครือฯ มีการเปิดเผยผลการด�ำเนินงานด้าน
ธรรมาภิบาลและความยั่งยืนผ่านรายงานของเครือฯ

0%

HEALTH

ประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นการ
ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์

ผลการด�ำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย

HEART

ความท้าทายที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือการมีระบบการก�ำกับดูแล
กิจการที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการก�ำกับดูแลที่คอยติดตามการ
ด�ำเนินงาน โดยเชื่อมโยงข้อมูลของการบริหารความเสี่ยง กฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และหลักธรรมาภิบาลเข้าด้วยกัน ท�ำให้การ
บริหารงานบรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย สร้างความไว้วางใจให้แก่ผู้
มีส่วนได้เสีย

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญปี

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

CORPORATE
GOVERNANCE

ความท้าทาย
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รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561 เครือเจริญโภคภัณฑ์

การก�ำกับดูแลกิจการ

HEART

การก�ำกับดูแลกิจการ

เพื่อความโปร่งใส สร้างมูลค่าเพิ่ม และเติบโตอย่างยั่งยืน

กรอบการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
แบ่งแยกบทบาทและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ
และผูบ้ ริหารอย่างชัดเจน

รักษาค่านิยมองค์กรให้คงไว้
ให้มรี ะบบทีส่ ามารถสร้าง
ความผูกพันร่วมกัน
ระหว่างบุคลากร

ติดตามดูแลองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ อ�ำนาจหน้าที่
ภาระความรับผิดชอบ และการ
ต่อวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของ
กรรมการ

วัฒนธรรม
องค์กร

การก�ำกับดูแลของ
คณะกรรมการ

ก�ำหนดและรักษาไว้ซงึ่
มาตรฐานของกรอบ
การบริหารความเสีย่ ง

การก�ำกับดูแล
ความเสี่ยง

การมีส่วนร่วม
กับผู้มีส่วนได้เสีย

มีการเปิดเผยข้อมูลทีม่ นี ยั
ส�ำคัญให้ถกู ต้องและทันต่อเวลา
รักษาความสัมพันธ์กบั ผูม้ สี ว่ น
ได้เสียภายนอกในระยะยาว
(เช่น ผูถ้ อื หุน้ หน่วยงานก�ำกับ
ดูแลลูกค้า หุน้ ส่วน ชุมชน)

โดยระบบ e-Learning ส�ำหรับผู้บริหารระดับกลางและพนักงานที่มีอีเมลและสามารถ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ต

6,915 คน

โดยการฝึกอบรมในห้องเรียน ส�ำหรับพนักงานทีไ่ ม่มอี เี มลและไม่สามารถเข้าถึงระบบ
อินเทอร์เน็ตได้ ด�ำเนินการจัดท�ำโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายฝึกอบรมของแต่ละบริษทั

4,353 คน

เครือฯ ก�ำหนดให้บคุ ลากรทุกคนต้องรับทราบและเรียนรูท้ ำ� ความเข้าใจ
จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบตั ปิ ระกอบอีก 12 ฉบับ
โดยมีการด�ำเนินการให้ความรู้แก่พนักงานบริษัทในประเทศไทยที่ไม่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนดเป้าหมายการเรียนรูแ้ ละการ
ทดสอบครบตามเกณฑ์ครบสมบูรณ์ 100% โดยเริ่มด�ำเนินการตั้งแต่
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 จนถึง ไตรมาสสอง ปี 2562 การฝึกอบรม
จรรยาบรรณธุรกิจแบ่งออกเป็นสามระดับโดยแต่ละระดับมีรูปแบบ
ดังนี้

1. การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูงภายใน
ไตรมาสสาม ปี 2562
2. การเรียนรู้และทดสอบจรรยาบรรณธุรกิจโดยระบบ e-Learning
3. การเรียนรูแ้ ละการทดสอบจรรยาบรรณธุรกิจ โดยการฝึกอบรมใน
ห้องเรียน
นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมผู้ฝึกสอน (Train the Trainer)
พร้อมจัดท�ำสื่อการสอนให้แก่กลุ่มธุรกิจทั้ง 13 กลุ่ม กว่า 50 คน เพื่อ
ให้น�ำเนื้อหาและสื่อการสอนไปปรับใช้ในการถ่ายทอดความรู้ตาม
ความเหมาะสมแก่พนักงานแต่ละกลุ่มธุรกิจ

APPENDIX

จัดให้มรี ะบบของการก�ำกับ
การปฎิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
ให้ครอบคลุมในทุกกลุม่ ธุรกิจ
และเขตประเทศและ
มีการปรับปรุงระบบให้ทนั ต่อ
เหตุการณ์อย่างสม�ำ่ เสมอ

ส่งเสริมการใช้สทิ ธิข์ องผูถ้ อื หุน้
อย่างมีประสิทธิภาพ

จ�ำนวนผู้บริหารระดับกลางและพนักงานที่ผ่านการอบรม
และผ่านการทดสอบจรรยาบรรณธุรกิจ

HOME

การก�ำกับดูแลกิจการ

พนักงานไม่สามารถเข้าถึงระบบ e-Learning

HEALTH

เกณฑ์กำ� หนดการปฎิบตั ติ น
เป็นบุคลากรทีด่ แี ละการ
ด�ำเนินงานทีย่ งั่ ยืน

พนักงานสามารถเข้าถึงระบบ e-Learning

HEART

นอกจากนี้ เครือฯ ยังได้มีการยกระดับหลักบรรษัทภิบาลขององค์กร
พร้อมทั้งประกาศใช้นโยบายและแนวทางปฏิบัติตา่ งๆ อาทิ นโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายและ
แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายและแนว
ปฏิบัติการให้-รับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด นโยบายและแนว
ปฏิบัติการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน นโยบายและแนวปฏิบัติด้าน
สิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ดิ า้ นแรงงาน นโยบายและแนวปฏิบตั กิ าร
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว เป็นต้น พร้อมกันนี้
เครือฯ ยังได้มกี ารจัดอบรมหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ เพือ่ สร้างความ
ตระหนักด้านจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ใิ นการท�ำงานให้สามารถ
น�ำองค์กรไปสู่การเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ในปีทผี่ า่ นมา ด้านธรรมาภิบาล ได้ดำ� เนินงานตามกรอบการด�ำเนินงาน
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ โดยได้เน้นในเรือ่ งการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ซึง่ เป็นการสร้างรากฐานทีส่ ำ� คัญของการก�ำกับดูแลกิจการ ท�ำการเผยแพร่
จรรยาบรรณธุรกิจพร้อมกับนโยบายและแนวปฏิบัติให้แก่กรรมการ
ผูบ้ ริหารและพนักงานเพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน และได้จัดท�ำ
โครงการปรับปรุงกระบวนการงานธรรมาภิบาลอย่างต่อเนือ่ ง (Governance
Continuously Process Improvement) ซึง่ ร่วมมือระหว่างบริษทั ในเครือ
เจริญโภคภัณฑ์ในการสร้างระบบธรรมาภิบาล โดยมีขนั้ ตอนการท�ำงาน
มีการก�ำหนดผูร้ บั ผิดชอบ มีการตรวจสอบ การรายงาน และมีตวั ชีว้ ดั ความ
ส�ำเร็จ เพือ่ ส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการให้เป็นรูปธรรมในระดับเครือฯ
นอกจากนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้พฒ
ั นาระบบ e-Learning ส�ำหรับการ
ถ่ายทอดความรู้ สร้างความเข้าใจแก่พนักงานทุกระดับ ทุกลักษณะงาน
ทุกประเทศทัว่ โลก อย่างสะดวกและรวดเร็ว ท�ำให้การเผยแพร่เรือ่ งการ
ก�ำกับดูแลกิจการ โดยเฉพาะหลักสูตรจรรยาบรรณธุรกิจซึง่ เป็นหลักสูตร
แรกทีใ่ ช้ระบบ e-Learning บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

เครือเจริญโภคภัณฑ์ยึดมั่นการด�ำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล
และด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งท�ำให้
เครือฯ เป็นองค์กรที่ด�ำเนินธุรกิจภายใต้ความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลท�ำให้เครือเจริญโภคภัณฑ์กา้ วสู่
ความเป็นผูน้ ำ� ธุรกิจแนวหน้าของเอเชียผ่านวิสยั ทัศน์ของผูป้ ระกอบการ
ที่ ส ร้า งความเข้ า ใจอย่ างใกล้ ชิ ด กั บ ความต้ อ งการของชุ ม ชนและ
ประเทศที่เครือฯ เข้าไปด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งหลักบรรษัทภิบาลเป็นเสมือน
แนวทางในการก�ำหนดมาตรฐานเบือ้ งต้นส�ำหรับคณะกรรมการบริษทั
เพือ่ ก�ำกับดูแลธุรกิจ รวมไปถึงการเคารพสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่
ตลอดจนควบคุมและดูแลความเสีย่ งในองค์กรเพือ่ ให้การด�ำเนินธุรกิจ
มีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักบรรษัทภิบาล
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จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)

1. คุณธรรม
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เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจมีมาตรฐานจริยธรรมเดียวกัน

การหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

2. คุณภาพ

การให้-รับของขวัญ
การป้องกันการฉ้อโกง
และการดูแลต้อนรับทางธุรกิจ
สินบน และทุจริต

การจัดซื้อจัดหา
อย่างมีจริยธรรม

การขายและการตลาด
อย่างรับผิดชอบ

การส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติต่อกัน
ด้วยความเคารพและเป็นธรรม

การส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียม
ความหลากหลายของบุคลากร
และการอยู่ร่วมกัน

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

การจัดการความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย
ในสถานประกอบการ

4. สินทรัพย์

HEART

การใช้ทรัพยากร
อย่างยั่งยืน

HEALTH

การบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศของบริษัท

ได้ประกาศใช้จรรยาบรรณธุรกิจระดับเครือฯ พร้อมนโยบายและแนวปฏิบัติ
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ สถาบันผู้นำ� เครือเจริญโภคภัณฑ์

การต่อต้านการฟอกเงิน

นโยบายและแนวปฏิบัติของเครือเจริญโภคภัณฑ์
คุณธรรม

คุณภาพ

บุคลากร

สินทรัพย์

1) นโยบายและแนวปฏิบัติ
เกีย่ วกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
2) นโยบายและแนวปฏิบตั กิ าร
ต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชัน
3) นโยบายและแนวปฏิบตั กิ าร
ให้รับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์อื่นใด

1) นโยบายและแนวปฏิ บั ติ
ด้านความยั่งยืน
2) จรรยาบรรณส�ำหรับคู่ค้า
ธุรกิจ
3) นโยบายและแนวปฏิ บั ติ
การบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทาน

1) นโยบายและแนวปฏิ บั ติ
ด้านสิทธิมนุษยชนและการ
ปฏิบตั ดิ ้านแรงงาน
2) นโยบายและแนวปฏิบตั กิ าร
แจ้งเบาะแส
3) นโยบายและแนวปฏิบตั กิ าร
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
และความเป็นส่วนตัว
4) นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ น
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงาน

1) นโยบายและแนวปฏิบตั เิ รือ่ ง
การบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศ
2) นโยบายและแนวปฏิบตั กิ าร
ป้องกันการฟอกเงิน

APPENDIX

นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์

การซื้อขายหลักทรัพย์์

HOME

“เครือเจริญโภคภัณฑ์ด�ำเนินธุรกิจเป็นที่ยอมรับในระดับโลก เรื่อง
ธรรมาภิบาลจึงมีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับธุรกิจในปัจจุบัน
เราเก่งอย่างเดียวยังไม่พอต้องท�ำให้ทวั่ โลกรูว้ า่ เราประกอบธุรกิจอย่างมี
คุณธรรมและความซื่อสัตย์ เพราะบริษัทไม่มีจิตวิญญาณ CEO
พนักงานทุกคนคือจิตวิญญาณของบริษทั ดังนัน้ น�ำโดย CEO เพือ่ น
พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องศึกษาเรียนรู้และน�ำจรรยาบรรณ
ธุรกิจระดับเครือฯ ไปใช้ในชีวิตการท�ำงาน เพื่อภาพลักษณ์ สร้าง
ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย”

การรักษา
ความโปร่งใส

การส่งมอบสินค้าและ
บริการที่มีคุณภาพ

3. บุคลากร

คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจในระดับเครือฯ
(CP Code of Conduct)

การแข่งขันทางการค้า
อย่างเป็นธรรม

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

ในปี 2560 เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้มีการพัฒนาคู่มือการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจในระดับเครือฯ (CP
Code of Conduct) เพื่อให้กลุ่มบริษัทได้น�ำคู่มือดังกล่าวไป
ปฏิบัติและขับเคลื่อนองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยในปี 2561
เครือฯ ได้มีการประกาศใช้คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงการประกาศใช้นโยบายย่อยต่างๆ
ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มบริษัทในเครือฯ ซึ่งจรรยาบรรณธุรกิจ
ครอบคลุมนโยบายและแนวปฏิบัติที่ส�ำคัญของเครือฯ 4 ด้าน
ประกอบด้วย 1) คุณธรรม 2) คุณภาพ 3) บุคลากร 4) สินทรัพย์
ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานในการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามค่านิยม
ด้านคุณธรรมและความซือ่ สัตย์ขององค์กร นอกจากนี้ จรรยาบรรณ
ธุรกิจยังสร้างความตระหนักรู้และถูกสื่อสารให้กรรมการและ
บุคลากรทุกคนในองค์กรเข้าใจถึงค่านิยมที่ดีและสามารถน�ำไป
ปฏิบตั เิ พือ่ เป็นแนวทางไปสูค่ วามโปร่งใสและก้าวสูก่ ารเป็นผูน้ ำ�
ระดับโลก

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561 เครือเจริญโภคภัณฑ์

การก�ำกับดูแลกิจการ

HEART

การต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption)
เพื่อส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้านการก�ำกับดูแลกิจการ

Corporate Governance Dashboard

การก�ำกับดูแลกิจการ (CORPORATE GOVERNANCE)

6,915

จ�ำนวนพนักงาน
ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ที่ผ่านหลักสูตรอบรม
ออนไลน์ ‘จรรยาบรรณธุรกิจ’

บริษทั ในเครือฯ ทีไ่ ด้รบั การรับรองการเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective
Action Coalition Against Corruption: CAC)

ผู้บริหารและพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฯ ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งใน
ภาคีเครือข่ายร่วมประกาศจุดยืนในฐานะพลังพลเมืองต่อต้านคอร์รัปชัน โดยด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตในการท�ำงาน ส่งเสริมให้เกิดการท�ำความดี สังคม
ไทยสามารถก้าวไปอย่างมั่นคง และเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน

การบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT)

การสนับสนุน
ทางการเมือง

การให้
รับของขวัญ

คู่มือและแนวปฏิบัติที่ประกาศใช้เพิ่มเติม
คู่มือแนวทาง
การจัดการ
ภาวะวิกฤติ

จ�ำนวนผู้บริหาร
ในประเทศไทยและจีนที่เข้าร่วมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหาร
ความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (COMPLIANCE)

การจัดเก็บบันทึก

จ�ำนวนประเทศ
ที่มีการตรวจประเมินระบบบริหารด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของเครือฯ
1.ไทย
2.จีน
3.เวียดนาม

4.เมียนมา
5.ลาว
6.กัมพูชา

จ�ำนวนที่ดำ� เนินการ
แล้วเสร็จ

29
17
9
7
6
6
4
1
1
1
81

29
17
9
4
6
5
4
1
1
1
77
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การจ่ายค่า
อ�ำนวยความ
สะดวก

6

การบริการ
ผลิตภัณฑ์
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
ผลประโยชน์ทับซ้อน
การปฏิบัติด้านแรงงาน
สิ่งแวดล้อม
สอบถามข้อมูล
ความปลอดภัยของข้อมูล
ความปลอดภัย
อื่นๆ
รวมทั้งหมด

จ�ำนวน
ที่ร้องเรียน

HOME

กระบวนการตรวจสอบและ
ระบบการควบคุมภายใน

การบริจาค
เพื่อการกุศล
และการให้การ
สนับสนุน

การเลี้ยง
รับรอง

นโยบายและ
แนวปฏิบัติ
ด้านการบริหาร
ความเสี่ยง

การตรวจสอบข้อร้องเรียนและแจ้ง
เบาะแสในระดับเครือฯ ปี 2561
ประเด็น

การกระท�ำ
ในนาม
ตัวแทน
ของเครือฯ

625
604
1,316
333
949
487
25
460
2,116

HEALTH

627

แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
การแจ้งเบาะแส

55%
3,784

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด และบริษัทลูก
เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และผลิตภัณฑ์อารักขาพืช
การค้าระหว่างประเทศ
พืชครบวงจร
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บรรจุภัณฑ์
ยานยนต์
อาหารสัตว์เลี้ยง
อีคอมเมิร์ซและดิจิทัล

HEART

45%
3,131

จ�ำนวนพนักงาน (คน)

กลุ่มธุรกิจ			

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความส�ำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ตลอดจนสนับสนุน
และส่งเสริมให้บคุ ลากรทุกระดับมีจติ ส�ำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ
พร้อมทัง้ ได้สร้างความตระหนักรูถ้ งึ การคอร์รปั ชัน โดยได้รบั ความร่วมมือจากคณะกรรมการ
ผูบ้ ริหาร บุคลากร คูค่ า้ และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในปีทผี่ า่ นมา นอกจากนีย้ งั ได้ประกาศใช้
นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน นโยบายการให้-รับของขวัญหรือผลประโยชน์
อืน่ ใด โดยก�ำหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายอย่างเคร่งครัด
ไม่ฉอ้ โกง ไม่ตดิ สินบน ปฏิบตั ติ ามเกณฑ์การให้-รับของขวัญและการดูแลต้อนรับ เป็นต้น
ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน

73

INTRODUCTION

72

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561 เครือเจริญโภคภัณฑ์

การก�ำกับดูแลกิจการ

HEART

เพื่อป้องกันผลกระทบจากความเสี่ยงด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม

• ขยายผลต่อเนือ่ งสูก่ ลุม่ ธุรกิจ
ในต่างประเทศที่มีความเสี่ยง
ส�ำคัญและประมวลความเสีย่ ง
จากกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ในประเทศ
หลัก

2563

• ขยายผลต่อเนือ่ งสูก่ ลุม่ ธุรกิจ
ในต่างประเทศทั้งหมดและยก
ระดับความเข้มแข็งการจัดการ
เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งใหม่
ที่คาดไม่ถึง

เชื่อมโยง
ระบบ

2564

ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านสังคม
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สิง่ แวดล้อม และพฤติกรรมผูบ้ ริโภค ส่งผลให้เครือ
เจริญโภคภัณฑ์ ต้องปรับแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจ เพือ่ สร้างโอกาส
และการขยายธุรกิจให้เติบโตสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
อย่างเหมาะสม เครือฯ มุง่ มัน่ ให้มกี ารด�ำเนินการตามกรอบนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติท่ีก�ำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้เครือฯ มีแบบ
ประเมินองค์กรตามกรอบของ UN Global Compact โดยประเมินผ่าน
ช่องทางออนไลน์เพือ่ ให้หน่วยงานอืน่ ๆ เข้าถึงการประเมินได้

นอกจากนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้จดั ตัง้ หน่วยงานตรวจสอบการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ (Compliance Audit) เพือ่ ด�ำเนินการตรวจสอบแบบข้าม
สายงาน (Cross Functional Audit) ผ่านเครือข่ายทัง้ ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศทัว่ โลก รวมทัง้ ได้จดั อบรมให้กบั ระดับผูบ้ ริหาร ซึง่ เป็นการ
แสดงถึงการสร้างความตระหนักรู้ ในการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ดา้ นต่างๆ
อาทิ ด้านสิทธิมนุษยชน การปฏิบตั ดิ า้ นแรงงาน การเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ และการต่อต้านคอร์รปั ชัน รวมถึงจรรยาบรรณในการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรมและโปร่งใส

แผนด�ำเนินงานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ดา้ นการปฏิบตั ติ าม
กฎระเบียบข้อบังคับโดยใช้แบบจ�ำลอง Maturity Model Stages – 5C

• ทุกกลุ่มธุรกิจทั่วโลกมีระบบ ERM
และจั ด การความเสี่ ย งให้ อ ยู ่ ใ น
ระดั บ ยอมรั บ ได้ เ ชื่ อ มโยงระบบ
ERM สู่ทุกกระบวนการด�ำเนินงาน
และการตั ด สิ น ใจเพื่ อ ให้ เ ป็ น
วัฒนธรรมขององค์กร

แบบจ�ำลองสถานะการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
(Maturity Model Stages - 5C)

ตั้งรับ

แก้ไขเมื่อเกิดปัญหา

มีระบบ
Control

มีนโยบาย แนวทางปฏิบตั ิ
กฎระเบียบภายใน และฝึก
อบรมเพื่อให้ปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์

เป็นผู้ริเริ่ม

ช่วยเหลือเครือข่าย

เป็นวัฒนธรรม

ท� ำ ความเข้ า ใจในงาน
ของตน และตระหนั ก
ในการปฏิ บั ติ ต ามกฎ
เกณฑ์

มี ภ าวะผู ้ น� ำ เชิ ง รุ ก และ
คิ ด การณ์ ไ กลเพื่ อ ช่ ว ย
เครื อ ข่ า ยให้ ป ฏิ บั ติ ต าม
กฎเกณฑ์

ถูกปลูกฝังและปฏิบัติจน
เป็ น วั ฒ นธรรมองค์ ก ร
โดยประพฤติปฏิบัติ หรือ
ด�ำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐาน
จริยธรรมสูงสุด

Competence

Collaboration

Cultivation

HOME

Correction

APPENDIX

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงองค์กร ส�ำหรับผู้บริหารกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ณ เมืองฮูฮอต
เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ประเทศจีน

HEALTH

2562

ยกระดับ
ประสิทธิผล

เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎเกณฑ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

HEART

• กลุม่ ธุรกิจนอกตลาดหลักทรัพย์
มีระบบการก�ำกับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยงตามมาตรฐาน ERM
และขยายผลสู่กลุ่มธุรกิจในเขต
ประเทศจีน

ในปี 2561 เครือเจริญโภคภัณฑ์ บรรลุเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนา
ระบบบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กรของกลุม่ ธุรกิจนอกตลาดหลักทรัพย์
ในประเทศไทย เพื่อให้มีการด�ำเนินงานและรายงานผลที่เป็นระบบ
โดยขับเคลื่อนการปฏิบัติผ่านโครงการ ‘พี่เลี้ยง ERM’ ซึ่งเป็นระบบ
การให้คำ� ปรึกษาและแลกเปลีย่ นแนวทางการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศร่วมกัน
จากบริษทั ชัน้ น�ำในตลาดหลักทรัพย์ ในกลุม่ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์

ขยาย
ขอบข่าย

สร้างระบบ

2561

Owners) ในกลุม่ ธุรกิจทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ ภายใต้เป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ด้านการบริหารความเสีย่ งจะช่วยขับเคลือ่ นองค์กรสูค่ วามส�ำเร็จทีส่ ร้าง
ความสมดุลทัง้ ในด้านผลประการทีอ่ ยูบ่ นความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ด�ำเนินธุรกิจทีร่ กั ษาสิง่ แวดล้อม

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

การก�ำกับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
ของกลุม่ บริษทั ในเครือเจริญโภคภัณฑ์

การบริหารความเสีย่ ง (Risk Management)
เครือเจริญโภคภัณฑ์มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีด้านการบริหารความ
เสีย่ ง (Risk Governance) ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (Risk
Management Committee) ทีม่ กี ารทบทวนและติดตามผลรายไตรมาส
รวมถึงการรายงานผลต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล (Governance
Committee) ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนระบบการบริการความเสี่ยง
เป็นไปตามนโยบายและโครงสร้างที่ถูกก�ำหนดไว้อย่างเหมาะสม
เครือเจริญโภคภัณฑ์มีกรอบบริหารความเสี่ยง (Risk Management
Framework) ใช้เป็นมาตรฐานร่วมกันภายใน และสอดคล้องกับหลัก
บริหารทีย่ อมรับในระดับสากล (COSO – Enterprise Risk Management
2017) รวมถึงมุง่ มัน่ ในการจัดการความเสีย่ งโดยท�ำแผนรับมือความเสีย่ ง
ทีจ่ ะน�ำไปสูเ่ หตุการณ์ในภาวะวิกฤต ทัง้ นี้ ระบบดังกล่าวได้สอื่ สารสร้าง
ความตระหนักรูใ้ ห้กบั ผูบ้ ริหาร หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบความเสีย่ ง (Risk
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รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561 เครือเจริญโภคภัณฑ์

การก�ำกับดูแลกิจการ

HEART
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การรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

INTRODUCTION

76

(Grievances and Whistle-blowing)

ระบบการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

กฎเกณฑ์

นโยบายจากคณะ
กรรมการบริหาร

นโยบายการ
จัดการ
ระเบียบการ
บันทึก
อื่นๆ

ข้อก�ำหนด
ด้านกฎ
ระเบียบ

ใบอนุญาต /
ใบอนุมัติ

ปฏิบัติ
Implementation

ติดตาม
Monitoring

ทบทวน
Review

•แสดงความมุ่งมั่น
•ก�ำหนดนโยบาย
•สนับสนุนส่งเสริม

•ผนึกก�ำลังและสร้าง
เครือข่าย
•สื่อสารความมุ่งมั่น
และนโยบาย
•สร้างจิตส�ำนึกและ
ฝึกอบรม

•ระบบการรายงาน
การละเมิดแนวปฏิบัติฯ
•การไต่สวนที่เป็น
กลางและเป็นความลับ
•การเก็บบันทึก
ที่เหมาะสม

•รายงานผลการ
วิเคราะห์
•วิเคราะห์สาเหตุ
ที่แท้จริง

•ทบทวนผล
การตรวจสอบ
•แบ่งปันข้อมูล
กรณีศึกษา

ข้อตกลง
ร่วม

สัญญา

ISO / HACCP

ทางเว็บไซต์
Website

บันทึกข้อตกลง
(ที่มีผลผูกพัน)

หลักการ UNGC

ทางจดหมาย
Letter

ข้อตกลงกับคู่ค้า

มาตรฐานอุตสาหกรรม

ข้อตกลงกับ
องค์กรภายนอก

ภายนอก

อื่นๆ

ทางอีเมล
E-Mail
ทางโทรศัพท์
Telephone

ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสในระดับเครือฯ
CPG WHISTLE-BLOWING MANGEMENT SYSTEM

ลงทะเบียนอัตโนมัติ
Automatic Register

เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
บันทึก
ข้อมูล

ระบบฐานข้อมูล
เรื่องร้องเรียน

ด้วยตนเอง
In-Person
ปรับปรุงสถานภาพเรื่องร้องเรียน

- การสอบสวน
- ตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง
- การวิเคราะห์หาสาเหตุ
ดูแนวโน้มข้อมูลและประมวลผล
- รายงานผล
- แบ่งปันองค์ความรู้

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ, ผู้เกี่ยวข้อง
ที่ได้รับมอบหมาย

APPENDIX

ภายใน

กฎหมาย

วางแผน
Planning

HOME

คู่มือการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ

กฎระเบียบ
ภายใน

ผู้นำ�
Leadership

HEALTH

มาตรฐานเชิงสมัครใจ
และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด

สภาพบังคับ

การก�ำกับ
ดูแลกิจการ

ในปี 2561 เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 81 เรื่อง
ซึง่ ประกอบด้วย ประเด็นด้านสินค้า/บริการ 46 เรือ่ ง ประเด็นด้านการ
ปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียม 9 เรือ่ ง ประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม 6 เรือ่ ง ประเด็น
การปฏิบตั ดิ า้ นแรงงาน 6 เรือ่ ง และประเด็นอืน่ ๆ 14 เรือ่ ง พร้อมกันนี้
ประเด็ น เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นดั ง กล่ า ว ได้ ถู ก ด� ำ เนิ น การแก้ ไ ขอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความมุง่ มัน่ ของเครือฯ ในการให้ความ
ส� ำ คั ญ เรื่ องการก� ำกั บดู แ ลกิ จการที่ ดีอย่างสุ จริ ต ซื่ อ สั ตย์ และมี
คุณธรรม เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนขององค์กร

HEART

รูปแบบกฎเกณฑ์ประเภทต่างๆ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ส่งเสริมการปฏิบตั งิ านและการก�ำกับดูแลกิจการ
อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้มาอย่างต่อเนือ่ ง โดยผูร้ อ้ งเรียน
ส่งเรือ่ งร้องเรียนได้ผา่ น 5 ช่องทาง อันได้แก่ เว็บไซต์ โทรศัพท์ อีเมล
จดหมาย และด้วยตนเอง ศูนย์รบั เรือ่ งร้องเรียนจะท�ำการบันทึก ตรวจ
สอบ รวมถึงส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบจากเครือฯ สอบสวนเรื่อง
ดังกล่าว คณะกรรมการฯ ท�ำหน้าที่รายงานผลการพิจารณาโดย
ปรากฏในผังรายงานการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของเครือฯ
(C.P. Group Whistle-Blowing Dashboard) เพื่อให้ผู้บริหารด�ำเนิน
การอย่างเหมาะสมในล�ำดับถัดไป

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ก�ำหนดเป้าหมายเรื่องการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่จะขับเคลื่อนบริษัทในเครือฯ ให้มีการบริหาร จัดการ
และการด�ำเนินธุรกิจทั้งเครือฯ เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมไปถึงจรรยาบรรณธุรกิจของ
เครือฯ กฎระเบียบภายใน เงื่อนไขใบอนุญาตประกอบธุรกิจ สัญญา มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งเครือฯ ยอมรับปฏิบัติตาม (รวมเรียกว่า
‘กฎเกณฑ์’) อันจะส่งผลให้เครือฯ ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
โดยมีแนวปฏิบัติตามนโยบายที่กรรมการผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกคนของเครือฯ ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

สิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความส�ำคัญสูง
มาโดยตลอด เครือฯ แสดงเจตนารมณ์ผา่ นการด�ำเนินงานทีค่ ำ� นึงถึง
และเคารพสิทธิมนุษยชน มีการปกป้องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และ
หลีกเลี่ยงซึ่งการละเมิดสิทธิทุกรูปแบบ รวมถึงการเยียวยาหากเกิด
ผลกระทบทางลบจากกิจกรรมของเครือฯ ซึง่ อาจเกิดขึน้ โดยไม่คาดคิด

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญปี

2561

สิทธิมนุษยชน

397
คน   
จ�ำนวนผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง

ที่ได้รับการอบรมและสร้างจิตส�ำนึก
ทางด้านสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติด้านแรงงาน

20,000
คน
จ�ำนวนพนักงานที่ผ่านการอบรม
‘จรรยาบรรณธุรกิจ’

การบริหารจัดการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงาน

เป้าหมายปี 2563 (ประเทศไทย)

สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
SDG 3 สุขภาพดี และสวัสดิภาพที่ดี

3.6 ลดจ�ำนวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน

SDG 5 ความเท่าเทียมทางเพศ

ของกลุ่มธุรกิจในเครือฯ มีการตรวจสอบการด�ำเนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence)

HOME

100%
ความก้าวหน้า

HEALTH

185
หน่วยงาน
จ�ำนวนหน่วยงานที่ได้รับการตรวจ

ประสิทธิภาพการบริหารทางด้านความ
ปลอดภัย

ผลการด�ำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย

HEART

เครือฯ ตระหนักถึงความท้าทายในการบริหารจัดการประเด็นด้าน
สิทธิมนุษยชน ด้วยธุรกิจของเครือฯ ที่มีห่วงโซ่อุปทานที่ซับซ้อน
ตั้งอยู่ในกว่า 21 ประเทศ ครอบคลุมกว่า 13 กลุ่มธุรกิจ เครือฯ จึง
ได้พัฒนาและทวนสอบระบบการบริหารจัดการ การตรวจสอบสิทธิ
มนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) อย่างต่อ
เนือ่ ง เพือ่ รักษาความสอดคล้องกับบริบทของแต่ละประเทศ ลักษณะ
ทางธุรกิจ รวมไปถึงความเสี่ยงจ�ำเพาะ โดยยึดมั่นมาตรฐานทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของเครือฯ และหลัก
ปฎิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการด�ำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights:
UNGPs)

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

HUMAN RIGHTS
AND LABOR PRACTICES

ความท้าทาย
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INTRODUCTION

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

HEART

5.1 ยุติการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง

SDG 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและการสร้างงาน
77%

0%

92%

100%

ปี 2561: ด�ำเนินการรวม 12 กลุ่มธุรกิจ

ส่งเสริมการจ่ายค่าตอบแทนส�ำหรับงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าเท่าเทียมกัน
ยุตคิ วามเป็นทาสสมัยใหม่ การค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานเด็ก
ปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ทีป่ ลอดภัย ครอบคลุมแรงงานต่างด้าว

SDG 10 ลดความไม่เสมอภาค

10.3 สร้างโอกาสที่เท่าเทียมและไม่มีการแบ่งแยก
10.7 รับผิดชอบและบริหารจัดการนโยบายด้านการอพยพ
เป็นอย่างดี

APPENDIX

ปี 2560: ด�ำเนินการรวม 10 กลุ่มธุรกิจ

8.5
8.7
8.8

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561 เครือเจริญโภคภัณฑ์

ยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
สิสิททธิธิมมนุนุษษยชนและการปฏิ
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แนวทางการบริหารจัดการ
เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ทุ ก กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ มี ก ารบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งและ
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของตน
อย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันยังมุ่งเน้นการดําเนินการเชิงรุกเพื่อ
ป้องกันผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นกับการจ้างแรงงาน โดยมี
นโยบายชัดเจนที่จะไม่กระท�ำหรือสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานบังคับ
ในทุกรูปแบบ รวมถึงการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างผิดกฎหมาย

นอกจากนี้ เครือฯ ยังให้ความส�ำคัญต่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมการ
ท�ำงานของพนักงาน ซึ่งมีความหลากหลายในด้านต่างๆ อาทิ อายุ
เพศ วัฒนธรรม และบุคลิกภาพ เป็นต้น ให้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน พร้อมกันนี้ เครือฯ ยังได้ให้ความส�ำคัญต่อการสร้างสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานที่ปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน
และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งองค์กรมีจุดมุ่งหมายในการที่จะก้าวไปสู่การเป็น
องค์กรที่ปลอดอุบัติเหตุ และโรคจากการท�ำงาน ผ่านการบูรณาการ
ความร่วมมือในการด�ำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

นอกจากนี้ เครือฯ ยังได้มุ่งมั่นในการให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนิน
กระบวนการตรวจสอบการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนให้ครอบคลุม
ทุ ก กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ในเครื อ ฯ พร้ อ มทั้ ง ส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย และ
อาชีวอนามัยในที่ท�ำงานให้ครอบคลุมทั้งพนักงานและผู้รับเหมา
ภายในปี 2563

3

4

5

6

7

8

ความมุ่งมั่น

ปลูกฝังในองค์กร

ประเมิน
ผลกระทบ

การบูรณาการ

การติดตามเพื่อ
เพิ่มประสิทธิผล

การสื่อสาร
ผลการด�ำเนินงาน

การเยียวยา
รับข้อร้องเรียน

• ประกาศนโยบายด้านสิทธิ
มนุษยชนและการปฏิบัติ
ด้านแรงงาน
• ประกาศจรรยาบรรณธุรกิจ
• อยูร่ ะหว่างเตรียมการจัดท�ำ
นโยบายเฉพาะ เช่นนโยบาย
การจัดจ้างแรงงานต่างด้าว

• อบรมสร้างความตระหนัก
ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่
ครอบคลุมทุกระดับของ  
พนักงาน :
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับกลาง
พนักงาน
• อยูร่ ะหว่างการพัฒนาหลักสูตรรูปแบบ e-learning
เพื่ อ สื่ อ สารพนั ก งานได้  
ทั่วถึงมากขึ้น

• ระบุและประเมินความรุนแรง
ประเด็นความเสีย่ งด้านสิทธิ
มนุษยชนโดยครอบคลุม
กิจกรรมในปัจจุบัน และที่
อาจจะเกิดขึ้น
• ชี้ บ ่ ง ประเด็ น ความเสี่ ย ง
ด้านสิทธิมนุษย์ชนทีส่ ำ� คัญ
ของธุรกิจในประเทศทีเ่ ครือฯ
เข้าไปลงทุน

• บู ร ณาการเข้ า ไปในการ
ประเมิ น ความเสี่ ย งและ
กระบวนการท�ำงานปกติ
ขององค์กร  
• จัดท�ำและสือ่ สาร แนวปฏิบตั ิ
เช่น การจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน
อย่างรับผิดชอบ

• จั ด ท� ำ ตั ว ชี้ วั ด หลั ก ทาง
ด้านสิทธิมนุษยชน
• การติดตามความคืบหน้า
ในการด�ำเนินการด้านสิทธิ
มนุษย์ชน ในระดับกลุ่ม
ธุรกิจภายในเครือฯ

• รายงานผลความคืบหน้า
การด�ำเนินการตาม Human
Rights Due Diligence
ผ่านรายงานความยั่งยืน
เครือฯ

การสร้าง
การมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย

HEALTH

2

HEART

1
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เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้จดั ท�ำนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนซึง่ สะท้อนถึง
ความมุ่งมั่นขององค์กรในการผลักดันและให้ความส�ำคัญกับนโยบาย
ด้านสิทธิมนุษชนอย่างจริงจัง โดยมีผลบังคับใช้กับทุกกลุ่มธุรกิจของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ นอกจากนี้ เครือฯ ยังได้รเิ ริม่ พัฒนากระบวนการ
ตรวจสอบการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งประกอบด้วยการ
ประเมินความเสี่ยงทางด้านสิทธิมนุษยชน การก�ำหนดแผนและ
แนวทางการแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยง รวมถึงการเฝ้าระวังและติดตาม
ความเสีย่ งดังกล่าว เครือเจริญโภคภัณฑ์ยงั มุง่ มัน่ ผลักดันให้ภาคส่วน
ต่างๆ เคารพและผดุงไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชน โดยสนับสนุนการฝึกอบรม
แนวปฏิบัติและมาตรการควบคุมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
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• อยู่ระหว่างจัดท�ำช่องทาง
ในการร้องเรียน (Whistle
Blowing) ระดับเครือฯ

HOME

• เข้าร่วมเป็นสมาชิก สมาคม
เครือข่าย UNGC Thailand
• เข้าร่วมการประชุมระดับชาติ
ว่าด้วยแผนแห่งชาติด้าน
สิทธิม นุ ษ ยชน ประจ� ำ ปี
2561

APPENDIX

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561 เครือเจริญโภคภัณฑ์

ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน

Immersion

2

Mapping

3

Prioritization

4

Management

ประเทศ
ที่มีการประเมินการตรวจสอบ
การด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
(Human Rights Due Diligence)

HRIA: Human Rights Impact Assessment

แรงงานบังคับ

•การเลือกปฏิบัติ

•ผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม

•ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

•สิทธิของแรงงาน
และการจ้างงาน
•สิทธิของกลุ่มเปราะบาง

•สิทธิของชุมชน

•การบังคับใช้แรงงาน
•แรงงานเด็ก
•แรงงานต่างด้าว

•เสรีภาพในการ
รวมกลุ่มเจรจาต่อรอง

•ความเป็นส่วนตัว

•สิทธิในที่ดิน

•การรักษาความมั่นคง
และสิทธิมนุษยชน

พบบางกลุ่มธุรกิจ

ข้อมูล ณ ปี 2561

• นโยบายการจั ด หาอย่ า งยั่ ง ยื น และแนวปฏิบัติ
ส�ำหรับลูกค้าธุรกิจ (CPF)
• Foreign Worker Relationships Management  
(CPRAM)
• โครงการน�ำร่องการตรวจประเมินด้านสิทธิมนุษยชน
กลุ่มโทรคมนาคม (True)

• ฝึกอบรมให้ความรู้ สนับสนุน ให้คู่ค้าธุรกิจหลัก
ตรวจประเมินตนเองด้านความยั่งยืน
• มี ก ารดู แ ลแรงงานต่ า งด้ า วในเรื่ อ งสวั ส ดิ ก าร  
สุขภาพ และความเป็นอยู่ รวมถึงการเสริมสร้าง
ความรู้ความสามารถ
• ด�ำเนินการประมาณ 75% ของหน่วยงาน

• นโยบายด้านการจ้างงานและการบริหารแรงงาน

• สื่อสารให้ Supplier รับทราบ
• เริม่ ด�ำเนินการติดตามตรวจสอบ Critical Supplier

• จัดท�ำและสื่อสารจรรยาบรรณธุรกิจ
(Code of Conduct)
• โครงการส่งเสริมศักยภาพเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ
ที่ดีขึ้นของผู้พิการ โดยกลุ่มโทรคมนาคม (True)

• สื่อสารให้พนักงานทุกกลุ่มธุรกิจเพื่อเรียนรู้และ
ทดสอบผ่านระบบ (e-Learning)
้ กิ าร
• ด�ำเนินการว่าจ้างผูพ
กลุม่ โทรคมนาคม จ�ำนวน  254 ราย
กลุม่ CPF จ�ำนวน 757 ราย

• มี น โยบายและมาตรฐานการบริ ห ารจั ด การ
สิ่งแวดล้อม
• การส�ำรวจความคิดเห็นและข้อกังวลของชุมชน

• มีการด�ำเนินการตามนโยบายและมาตรฐาน
• มี แ ผนการด� ำ เนิ น การที่ ส ามารถตอบสนอง
ข้อกังวลของชุมชน

ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

APPENDIX

พบทุกกลุ่มธุรกิจ

• ผู้บริหารและพนักงานของแต่ละองค์กรให้ความ
ส�ำคัญและร่วมขับเคลื่อนการด�ำเนินงานด้าน
ความปลอดภัย  
• สามารถลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถยก
(Forklift) ที่หน่วยงานน�ำร่อง (ซีพี เมจิ) จาก
อัตราความถี่ จาก 12.24 เป็น 5.16 และอัตรา
ความรุนแรง จาก 7.22 เป็น 0.67

แรงงานเด็ก

การเลือกปฏิบัติ

โอกาส

• ตรวจประเมินในเขตประเทศไทยและการขยายผล
ไปยังต่างประเทศ (จีน เมียนมา ลาว กัมพูชา)
• โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่าง
ยั่งยืน (โครงการน�ำร่อง 5 หน่วยธุรกิจ)

HOME

•แร่ที่ได้มาภายใต้
ความขัดแย้ง

1.ไทย
2.เวียดนาม
3.เมียนมา

ผลลัพธ์

HEALTH

ความรุนแรง

ผลการประเมินประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน

ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย

สิ่งที่ด�ำเนินการ		

HEART

Product
Level
HRIA

1

Engagement

Site
Level
HRIA

3

Steps

Corporate - Level HRIA

ประเด็นส�ำคัญ
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กระบวนการประเมินประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน
Levels
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สรุปผลการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนที่ส�ำคัญปี 2561

Human Rights Management Dashboard

Country
Level
HRIA

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

HEART
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สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

HEART

การดูแลพนักงาน

ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้านบุคลากร

85
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Human Resource Management Dashboard
พนักงานชาย

การอบรมบุคลากร

ค่าเฉลี่ยเวลาการฝึกอบรมพนักงาน

เข้าใหม่ + 50,533 คน
ลาออก - 42,959 คน

0.6%

0.1%

11%

5.8%

88.4%

94.1%

ผู้รับเหมาชาย
6,327 คน

ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับกลาง

เจ้าหน้าที่/พนักงาน

49.6%
150,769 คน

เข้าใหม่ + 55,111 คน
ลาออก - 43,428 คน
ผู้รับเหมาหญิง
3,805 คน

สัดส่วนพนักงานแยกตามสายธุรกิจ (%)
HEALTH

เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นด�ำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสในการพัฒนาทักษะ
ความรู้ ตลอดจนสร้างเสริมประสบการณ์ ผ่านการฝึกอบรมในรูปแบบ
การเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในห้องเรียน การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และ
ฝึกปฏิบัติจริง ด้วยปณิธานในการสร้างบุคลากรให้เป็น ‘คนดี คนเก่ง’
เครือฯ จึงมีการด�ำเนินงานตามขั้นตอนการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ
โดยเริ่มตั้งแต่การส�ำรวจความต้องการฝึกอบรม การจัดท�ำแผนการ
อบรมการจัดอบรมและการบันทึกประวัติ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงาน
ทุกเพศทุกวัย ทุกเชื้อชาติ และทุกระดับ มีโอกาสเติบโตก้าวหน้าใน
หน้าทีก่ ารงานอย่างเท่าเทียม และมีโอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
ดังข้อมูลการฝึกอบรมปี 2561 เครือเจริญโภคภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยเวลา
การฝึกอบรมพนักงานทั้งหมด (ชั่วโมงต่อคนต่อปี) อยู่ที่ 13.3 ชั่วโมง
ต่อคนต่อปี (GRI 404-1)

50.4%
153,436 คน

HEART

เครือเจริญโภคภัณฑ์ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของธุรกิจใน
เครือฯ และทุกบริบทของการจ้างงานตลอดทัง้ ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าเพือ่ สร้าง
โอกาสที่เท่าเทียมกันมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเครือฯ มีความเชื่อมั่นว่า
ความหลากหลายของบุ ค ลากรและการอยู ่ ร ่ ว มกั น มี ค วามส� ำ คั ญ
อย่างยิง่ โดยเครือฯ มีความตัง้ ใจสร้างสภาพแวดล้อมทีด่ ใี นการท�ำงาน
ผ่านการยอมรับในความแตกต่าง อาทิ ระดับการศึกษา เพศ เชื้อชาติ
สัญชาติ รูปแบบการท�ำงาน อายุ และบุคลิกภาพ เป็นต้น ดังข้อมูล
บุคลากรปี 2561 เครือฯ จ้างงานโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความดี
ผลงาน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมืออาชีพ โดยระบุอยู่
ในจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติของเครือฯ เพื่อให้พนักงานทุกคน
ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันทั้งองค์กร

พนักงานหญิง

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

การส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียม
ความหลากหลายของบุคลากร
และการอยู่ร่วมกัน

146,402
คน

105,461
คน

23,366
คน

28,976
คน

41% 59%

63% 37%

53% 47%

41% 59%

(ชัว่ โมงต่อคนต่อปี)

26.5
22.5
18.4
12.2

14.82
ชั่วโมงต่อคนต่อปี
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับกลาง
ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่และพนักงาน

21.3
28.1
23.6
14.6

70,160

ไทย
จีน
อื่นๆ

จ�ำนวนพนักงาน
ลาเลี้ยงดูบุตร (คน)

จ�ำนวนผู้บริหาร
ท้องถิ่น* (คน)

16,548
5,529

อื่นๆ

สื่อสารและ
โทรคมนาคม

HOME

12.69
ชั่วโมงต่อคนต่อปี

ค้าปลีก

เกษตรอุตสาหกรรม
และอาหาร

จ�ำนวนพนักงานที่ได้รับ
การฝึกอบรมและพัฒนา
ด้านความยั่งยืน (คน)

สัดส่วนพนักงาน
แยกตามอายุ (%)
<30

507

1,974

30-50
>50

ค่าเฉลี่ยเวลาการฝึกอบรมพนักงานแยกตามระดับ (ชั่วโมงต่อคนต่อปี)
*ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง

52%
5%

APPENDIX

1,017

43%

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561 เครือเจริญโภคภัณฑ์

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
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การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เครือเจริญโภคภัณฑ์

โดยในปีที่ผ่านมามีพนักงานเสียชีวิตถึง 7 ราย และผู้รับเหมา
เสียชีวติ ถึง 2 ราย โดยแบ่งเป็นการเสียชีวติ จากการท�ำงานกับไฟฟ้า
และอุบัติเหตุจากการขับรถยนต์ไปปฏิบัติงาน ซึ่งบริษัทได้ท�ำการ
ไต่สวนอุบัติเหตุเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง และก�ำหนดมาตรการความ
ปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดซ�้ำ รวมทั้งการทบทวนทั้งปัจจัยจาก
งาน (Job Factors) และปัจจัยทางด้านบุคคล (Human Factors)
ครอบคลุมไปถึงการทบทวนมาตรการปฏิบตั งิ านเพือ่ ความปลอดภัย
ที่เกี่ยวข้อง เช่น Lock-out/Tag-out และการใช้รถยนต์ บริษัทได้
ท�ำการอบรมพนักงานที่มีความเสี่ยง และท�ำการสื่อสารบทเรียนที่
ผ่านมา (Sharing Lessons Learned) ไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่
การเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน และป้องกันการเกิดซ�้ำภายในองค์กร
ในภาพรวม

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้เครือเจริญโภคภัณฑ์จะพัฒนาและด�ำเนินการ
ตามระบบการจัดการความปลอดภัย ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภั ย ในการท� ำ งานมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แต่ เ นื่ อ งจาก
เครือเจริญโภคภัณฑ์มีการด�ำเนินธุรกิจที่หลากหลายและเป็นธุรกิจ
ที่ใช้แรงงานเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งบริษัทในเครือฯ รวมกันมีจ�ำนวน
พนักงานทั่วโลกกว่า 300,000 คน ถือเป็นความท้าทายหลักในการ
บรรลุ เ ป้ า หมายองค์ ก รที่ จ ะเป็ น องค์ ก รปลอดอุ บั ติ เ หตุ ‘Zero
Accident’

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ปี 2561
จ�ำนวนรายบาดเจ็บ
(ไม่หยุดงาน)
พนักงาน

1,989
ราย

2,278
ราย

พนักงาน

ผู้รับเหมา

45
ราย

27
ราย

ผู้รับเหมา

(ชาย)

ผู้รับเหมา

ความปลอดภัย วิกฤตการณ์
ยานยนต์
และสถานการณ์
และงานเสี่ยงภัย
ฉุกเฉิน

โครงสร้าง
บทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบ

การสื่อสาร
การปรึกษา และ
การมีส่วนร่วม

การบริหาร
ความเสี่ยงและ
การเปลี่ยนแปลง

การปฏิบัติ
ตามกฎหมายและ
ข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง

แผนงาน
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย

เกษตรอุตสาหกรรม
และอาหาร

0.37

อื่นๆ

ผู้รับเหมา

ผู้รับเหมา

0
ราย

(ชาย)

(หญิง)

2561
ชาย หญิง
0.40
0.49 0.33
0.12
0.09 0.20

ราย ต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน

0.64

ไทย
จีน

0.14

0.19

2
ราย

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
แบ่งตามประเทศ

0.32
0.03

2560
ชาย หญิง
0.27
0.37 0.18
0.08
0.09 0.05

พนักงาน

0.56

ค้าปลีก
สื่อสารและโทรคมนาคม

38
ราย

อื่นๆ
0.59
ชาย

หญิง

0.17

0.36
0.67

1.07
0.85
1.12
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ความมุ่งมั่น
รับผิดชอบ
ของผู้บริหาร

การฝึกอบรม
สอนงาน
และสร้างจิตส�ำนึก

26
ราย

2561
ชาย หญิง
1.92
2.04 1.86
0.20
0.16 0.34

ราย ต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน
การออกแบบ
ความปลอดภัย
และการทดสอบระบบ

(หญิง)

ราย ต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
แบ่งตามสายธุรกิจ

การควบคุม
การด�ำเนินงาน
การตรวจสอบ
และดูแลรักษา

พนักงาน

(หญิง)

(ชาย)

0
ราย

7
ราย

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน

ราย ต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน

พนักงาน

(หญิง)

(ชาย)

อัตราการบาดเจ็บทุกประเภท
2560
ชาย หญิง
3.03
2.81 3.26
0.30
0.32 0.24

(ชาย)

478
ราย
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อาชีวอนามัย
และคุณภาพ
ชีวิต

(หญิง)

633
ราย

จ�ำนวนรายทีเ่ สียชีวติ
จากอุบตั เิ หตุ

HEALTH

การจัดซื้อ
จัดจ้าง

การติดตาม
ทบทวน
ประเมินผล
และรายงาน

(หญิง)

(ชาย)

Zero
Accident
การรายงาน
และสอบสวน
อุบัติการณ์

จ�ำนวนรายบาดเจ็บ
(หยุดงาน)
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เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักดีว่าความปลอดภัยและสุขภาพที่ดี
เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่พนักงานทุกคนพึงจะได้รับ พร้อมทั้งให้ความ
ส�ำคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานและผู้มี
ส่วนได้เสียมาอย่างต่อเนื่อง

Occupational Health & Safety Management Dashboard

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

(Occupational Health, Safety, and Working Environment at C.P. Group)

ข้อมูลเพือ่ การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

87

INTRODUCTION

86

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561 เครือเจริญโภคภัณฑ์

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

HEART

Standards and Safety Management Audits at C.P. Group)

นอกจากนี้ เครือฯ ยังได้จดั ท�ำคูม่ อื แนวทางการจัดการภาวะวิกฤตระดับ
องค์กรและระดับประเทศ ครอบคลุมกระบวนการบริหารจัดการภาวะ
วิกฤตเพื่อให้ทุกกลุ่มธุรกิจสามารถน�ำไปปรับใช้ในหน่วยงานต่างๆ ใน
เครือเจริญโภคภัณฑ์ทวั่ โลก ซึง่ ถือเป็นการด�ำเนินการเพือ่ จัดการความ
เสี่ยงหลัก ปกป้องความปลอดภัยของพนักงานและผู้รับเหมาของ
เครือฯ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านความปลอดภัยและ
ปรับปรุงการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

โครงการตรวจประเมินประสิทธิผลด้านการบริหาร SHE ประกอบไป
ด้วยเกณฑ์ที่คณะกรรมการใช้ในการตรวจประเมินครอบคลุม 7 เรื่อง
หลักๆ ได้แก่ ภาวะผู้น�ำ การป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรง ระบบการขอ
อนุญาตการปฏิบตั กิ าร การตอบสนองต่อเหตุฉกุ เฉิน การจัดการภาวะ
วิกฤต การรายงานและสอบสวนอุบตั เิ หตุ และด้านสิง่ แวดล้อม ซึง่ ผล
จากการตรวจจะถูกก�ำหนดเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันทั่วทั้งองค์กร รวมถึงแบ่งปัน
ประสบการณ์ระหว่างกลุม่ บริษทั และเรือ่ งทีบ่ ริษทั ต้องด�ำเนินการปรับปรุง

เพือ่ พัฒนาผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยให้ดขี นึ้ อย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรที่ปลอดอุบัติเหตุภายในปี 2563
เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักถึงเรือ่ งความปลอดภัยและการมีสว่ นร่วม
ของทุกภาคส่วน โดยผูบ้ ริหารเครือฯ ทุกกลุม่ ธุรกิจเป็นกรรมการตรวจ
ประเมินข้ามกลุม่ ธุรกิจเพือ่ เป็นการสร้างการมีสว่ นร่วมและเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

HEART

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทในเครือฯ มีอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตเกิดขึ้น
เครือฯ จึงได้ริเริ่มโครงการตรวจประเมินประสิทธิผลด้านการบริหาร
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHE) ทั้งเครือฯ โดย
เริม่ จากผูบ้ ริหารทีด่ แู ลหน่วยงานมากกว่า 100 คนในประเทศไทย ร่วม
ตรวจประเมินหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่มีความเสี่ยง
สูง ด้วยการผนึกก�ำลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อน�ำไปสู่การ
ปรับปรุง การแก้ไข และได้ขยายไปยังต่างประเทศในกลางปี 2561

ผลการตรวจประเมินประสิทธิผลด้านการบริหารความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของเครือฯ

6.การติดตาม
และทบทวน

1.ความเป็นผู้นำ�
และความมุ่งมั่น

จ�ำนวนสถานประกอบการที่ผ่านการ
ตรวจประเมิน ประจ�ำปี 2561
ไทย

2.ความเสี่ยง
และการวางแผน
4.การบริหาร
สถานการณ์ฉุกเฉิน
และวิกฤตการณ์

ผลการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญ ปี 2561

96

เวียดนาม

49

จีน

27
8

เมียนมา
กัมพูชา

3

ลาว

2

ครอบคลุม 6 ประเทศ

420
คน
ผู้บริหารเครือฯ

เป็นกรรมการในการตรวจประเมิน
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3.การด�ำเนินงาน
และการมีส่วนร่วม

185
โรงงาน
ได้รับการตรวจประเมิน

HOME

5.การรายงาน
และการสอบสวน

HEALTH

กรอบการตรวจประเมินประสิทธิผลด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
(SHE Performance Audit Framework)

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

การยกระดับมาตรฐานการจัดการภาวะวิกฤต
และการตรวจประเมินการจัดการความปลอดภัย
เครือเจริญโภคภัณฑ์ (Improving Crisis Management
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รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561 เครือเจริญโภคภัณฑ์

การบริหารจัดการความปลอดภัยยานยนต์

ระบบ GPS
(GLOBAL POSITIONING SYSTEM)
และระบบกล้องติดรถยนต์

เครือฯ มุง่ เน้นทีจ่ ะเผยแพร่องค์ความรูใ้ นเรือ่ งความปลอดภัยในวงกว้าง
เพือ่ ให้ทกุ ภาคส่วนด�ำเนินงานได้อย่างปลอดภัย และเป็นการส่งเสริมสังคม
ไทยให้เป็นสังคมแห่งความปลอดภัยในทุกที่ ทุกเวลา โดยใช้แนวทางการ
บริหารความปลอดภัยยานยนต์ของเครือฯ

CASE STUDY 1

การบริหารจัดการความปลอดภัยยานยนต์
ในธุรกิจขนส่งสินค้าของเครือฯ
ที่มาของโครงการ

ธุรกิจขนส่งสินค้าของเครือฯ ซึ่งประกอบด้วยบริษัท ไดนามิค
ทรานสปอร์ต จ�ำกัด และบริษทั ไดนามิค ลอจิสติกส์ จ�ำกัด รวมถึง
บริษัทในเครือฯ ที่มีการใช้รถยนต์ ได้ก�ำหนดให้การด�ำเนินการ
ด้านความปลอดภัยยานยนต์ให้ปลอดภัยปราศจากอุบตั เิ หตุเป็น
ส่วนส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจ

หน่วยงานบริหารความปลอดภัย
ยานยนต์ระดับเครือฯ

อบรมหลักสูตรการขับขี่เชิงป้องกัน
มิให้เกิดอุบัติเหตุ
(DEFENSIVE DRIVING)

เครือฯ จัดให้มีกระบวนการทดสอบและควบคุมคุณภาพของพนักงาน เป็นมาตรฐานเฉพาะ โดยมีการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
ขับรถ โดยมีการจัดอบรมหลักสูตรการขับขี่เชิงป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ และได้ขยายไปสู่กลุ่มธุรกิจในต่างประเทศ ได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา
การทดสอบสมรรถภาพผู ้ ขั บ ขี่ แ ละการออกใบอนุ ญ าตขั บ ขี่ เ ครื อ ฯ และลาว

อบรมและได้รบั ใบอนุญาตขับขี่
จากเครือฯ

ขับขี่ปลอดภัยจากเครือฯ
*ข้อมูลตั้งแต่ปี 2559-2561

อัตราการเกิดอุบตั เิ หตุรถขนส่ง
(รายต่อล้านกิโลเมตร)

100%

0%

5.52
6.17

ระยะทางทั้งหมดของรถขนส่ง
รถขนส่งของบริษัททุกคันติดตั้ง
ระบบ GPS และกล้องติดรถยนต์
โดยผ่ า นการติ ด ตามโดยศู น ย์
ควบคุมส่วนกลาง

ไม่มีการเสียชีวิตของ
พนักงานขับรถขนส่ง
ของเครือฯ ตั้งแต่ปี
2559

(ล้านกิโลเมตร)

34.7
2561

2560

38.2

APPENDIX

2,006
คน*
คูค่ า้ ธุรกิจทีผ่ า่ นการอบรมการ

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ปี 2561
HOME

11,572
คน*
พนักงานขับรถยนต์ทผี่ า่ นการ

HEALTH

เครือฯ จัดตัง้ คณะกรรมการด้านแพลตฟอร์มโลจิสติกส์ฯ ระดับ
เครือฯ เพื่อก�ำหนดเป้าหมายและติดตามผลการปฏิบัติงาน
โดยมีการก�ำหนดเป้าหมายด้านความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่ง
ของการประเมินผลงาน นอกจากนี้ เครือฯ ยังมีศูนย์ควบคุม
ติดตามการปฏิบตั งิ านรถขนส่งทุกคันของเครือฯ เพือ่ ตรวจสอบ
พฤติกรรมการขับรถของพนักงานแบบตลอดเวลา (Real-time)
และมีการเก็บข้อมูลเพื่อน�ำมาวิเคราะห์ปรับปรุง พัฒนาการ
ปฏิบัติการต่อไป

การบริหารเส้นทางและ
การวางแผนก่อนเดินทาง

ทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกายผู้ขับขี่

HEART

การด�ำเนินงาน

คณะกรรมการความปลอดภัย
ยานยนต์แต่ละกลุ่มธุรกิจ
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เครือเจริญโภคภัณฑ์มีการใช้ยานยนต์เป็นจ�ำนวนมาก และมีจ�ำนวน
พนักงานทีผ่ ลัดเปลีย่ นหมุนเวียนท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง เครือฯ จึงให้ความ
ส�ำคัญกับความปลอดภัยยานยนต์ ยกระดับและพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ความปลอดภัยทางถนนให้กับพนักงานในเครือฯ และคู่ค้าธุรกิจ

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

HEART

INTRODUCTION
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การพัฒนาผู้นำ� และทรัพยากรบุคคล

ความท้าทาย
เครือเจริญโภคภัณฑ์ปรับตัวเพือ่ รับมือกับความเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุค 4.0 อย่างสม�่ำเสมอ โดยเครือฯ มี
การก�ำหนดพันธกิจ วิสยั ทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ รองรับความเปลีย่ นแปลง
เหล่านี้ มุง่ เน้นการพัฒนาศักยภาพ และเพิม่ ขีดความสามารถของ ‘บุคลากร’
เป็นหัวใจหลัก เครือฯ ให้ความส�ำคัญกับการสร้างความพร้อมของบุคลากร
เพื่อการรับมือกับการปรับเปลี่ยนต่างๆ ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลของเครือฯ ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานระดับโลก เพื่อก้าวสู่การเป็น ‘แบรนด์นายจ้างระดับโลก’ หรือ
‘Global Employer Brand’ อย่างภาคภูมิ

2561

การพัฒนาผ่านหลักสูตรพัฒนาผูน้ ำ�

1,621
คน
ผูบ้ ริหารและพนักงานทีผ่ า่ นการอบรมตาม

หลักสูตรพัฒนาผูน้ ำ� ของสถาบันผูน้ ำ� เครือฯ

การพัฒนาผู้น�ำรุ่นใหม่

475
คน
พนักงานทีผ่ า่ นการอบรม Future Leaders
Development Program

การพัฒนาโครงสร้างองค์กร
แบบเครือข่าย
ข้ามสายงาน ข้ามกลุ่มธุรกิจ
ผ่านหลักสูตรพัฒนาผู้น�ำต่างๆ

SDG 4 คุณภาพการศึกษา

100%

ของผู ้ น� ำ และพนั ก งานผ่ า นการอบรมพั ฒ นาความรู ้ แ ละความ
เข้าใจด้านความยั่งยืน

ความก้าวหน้า

62%

0%

100%

ปี 2561: 62% ของผู้น�ำและพนักงาน

4.4 เพิ่มจ�ำนวนประชาชนที่มีทักษะที่จ�ำเป็นด้านการเงิน
4.7 การศึกษาส�ำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเป็น
พลเมืองของโลก

SDG 5 ความเท่าเทียมทางเพศ

5.5 สร้ า งหลั ก ประกั น ว่ า ผู ้ ห ญิ ง จะมี ส ่ ว นร่ ว มอย่ า งเต็ ม ที่
ในการเป็นผู้น�ำและการตัดสินใจ

SDG 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
17.6 แบ่งปันความรู้และร่วมมือส�ำหรับการเข้าถึง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

APPENDIX

ปี 2560: อยู่ระหว่างพัฒนาหลักสูตร

สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
HOME

เป้าหมายปี 2563 (ประเทศไทย)

HEALTH

1,347
คน
พนักงานที่ผ่านการท�ำโครงการ

ผลการด�ำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย

HEART

ความท้าทายของเครือฯ คือการสร้างความผูกพันและช่องทางในการมี
ส่วนร่วมให้กบั พนักงาน Generation Y ทีเ่ พิม่ จ�ำนวนขึน้ เพือ่ รักษาบุคลากร
ทีม่ คี วามสามารถให้อยูร่ ว่ มกับเครือฯ ก้าวเป็นผูน้ ำ� รุน่ ใหม่ สะสมประสบการณ์
ร่วมเรียนรูแ้ ละเติบโตไปกับเครือฯ รองรับเส้นทาง ซี.พี. 4.0 เพือ่ น�ำธุรกิจ
เติบโตอย่างยั่งยืน สร้างประโยชน์แก่ประเทศไทย รวมไปถึงทุกประเทศ
ที่เข้าไปลงทุน

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญปี

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

LEADERSHIP AND
HUMAN CAPITAL
DEVELOPMENT
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การพัฒนาผู้นำ� และทรัพยากรบุคคล

HEART

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561 เครือเจริญโภคภัณฑ์

การพัฒนาผู้นำ� และทรัพยากรบุคคล

HEART

แนวทางการบริหารจัดการ

ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้านการพัฒนาผู้น�ำ
Leadership Development Dashboard
ท�ำโครงการต่างๆ (Action Learning Program) หมุนเวียนตลอดปี
เพือ่ เป็นกลไกในการถ่ายทอดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ การแลกเปลีย่ นเรียนรู้
สร้างประสบการณ์ขา้ มสายงานระหว่างกลุม่ ธุรกิจทัง้ ในและต่างประเทศ
ทั้งนี้เพื่อพัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ เสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ของธุรกิจในทุกๆ ด้าน

แนวทางการพัฒนาผูน้ ำ� และบุคลากรทีม่ สี ถาบันผูน้ ำ� เครือฯ เป็นศูนย์กลาง

1,621

LDP

472

NLP

151

BLP

CP Future Leaders
Development Program
(เถ้าแก่น้อย)

CP Leaders
Development Program
(เถ้าแก่กลาง)

New Leaders
Development Program

Business Leaders
Development Program

F&F

C.P.
DNA

Others

CSO

95

76

CP Group Synergy
and Orientation

92

60

200

Functional & Fundamental
Program

HOME

พัฒนา
ธุรกิจ

Vietnam
Philippines
Cambodia

HEALTH

พัฒนา
องค์กร

China

จ�ำนวนผู้ผ่านการอบรม
ทั้งหมดใน ปี 2561

475
พัฒนาและต่อยอด
โมเดลธุรกิจให้มีการ
บริหารจัดการที่เป็น
เลิศ

Poland

Thailand
Malaysia

FLP

ผนึกก�ำลังให้อ�ำนาจ
และความรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจและ
ด�ำเนินการโดยผู้ที่
อยู่ใกล้หน้างาน

Belgium

HEART

สถาบันผูน้ ำ� เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีการพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นการท�ำโครงการผ่านการปฏิบตั จิ ริง (Action Learning Program) มุง่ เน้นความสามารถ
และมุมมองในแบบเถ้าแก่ หรือ Entrepreneur เพื่อเสริมสร้างให้ผู้น�ำมีความครบเครื่องทั้งเรื่องงานและเรื่องคน ซึ่งมีการจัดหลักสูตรเป็น 3 กลุ่ม
ตามความเหมาะสมของผู้นำ� แต่ละระดับ

Russia

UK
USA

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

สถาบันผูน้ ำ� เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นศูนย์กลางของการผนึกก�ำลังในการ
สร้างผูน้ ำ� ในทุกระดับ ให้ผนู้ ำ� สร้างผูน้ ำ� เน้นการลงมือปฏิบตั จิ ริง การ
แก้ปญ
ั หาทางธุรกิจจริง โดยผูบ้ ริหารระดับสูงมีสว่ นร่วม เพือ่ ส่งเสริมให้
เกิดวัฒนธรรมการสอนในองค์กร ตามวิสยั ทัศน์ ‘ผนึกก�ำลัง สร้างผูน้ ำ�
ขับเคลื่อนธุรกิจ’ ผ่านการจัดประชุมสัมมนา อบรม และการริเริ่ม
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11%

พัฒนาผู้น�ำ

29%
45%
55%
60%
ชาย

หญิง

<30 ปี

30-50 ปี

>50 ปี

APPENDIX

สร้างและพัฒนา
ผู้น�ำทุกระดับชั้น
และผู้สืบทอดทาง
ธุรกิจ

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561 เครือเจริญโภคภัณฑ์

การพัฒนาผู้นำ� และทรัพยากรบุคคล

HEART

การพัฒนาผ่านหลักสูตรพัฒนาผู้นำ�

นายณรงค์ เจียรวนนท์
CASE STUDY 2

HEART

รองประธานอาวุโส
เครือเจริญโภคภัณฑ์
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“ปัญหาสิง่ แวดล้อมล้วนส่งผลกระทบต่อทุกคนในสังคม เครือเจริญโภคภัณฑ์เห็นความส�ำคัญ
และจัดให้มกี ารประเมินผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมจากการด�ำเนินธุรกิจอย่างรอบด้าน การพัฒนา
ผูน้ ำ� รุน่ ใหม่ของเครือฯ จึงมีการผนวกรวมการสร้างความตระหนักรูแ้ ละความเอาใจใส่ตอ่ ปัญหา
สิง่ แวดล้อม เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนานวัตกรรมเพือ่ สิง่ แวดล้อม และน�ำไปใช้จริงทัง้ ในธุรกิจหลัก
ของเครือฯ และกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”
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การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงเพื่อความยั่งยืน

โครงการลดขยะพลาสติก

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

153.72
ล้านใบ/ปี
จ�ำนวนถุงพลาสติกที่ลดได้
187
ตัน /ปี
ปริมาณพลาสติกหุม้ ฝาขวดน�ำ้
ที่ลดได้

HOME

ท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ ให้ความส�ำคัญกับผูบ้ ริหารหนุม่ สาวรุน่ ใหม่ซงึ่ จะเป็น
พลังในอนาคตของซีพี ในประเทศจีนเองมีผบู้ ริหารหนุม่ สาวรุน่ ใหม่ทผี่ า่ นการอบรมหลักสูตร
FLP แล้วถึง 4 รุน่ ในปีทผ่ี า่ นมาท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ และ Mr. Bai ShanLin
รองประธานอาวุโส เขตประเทศจีน ได้ไปเยี่ยมชมกิจการซีพี เฟรชมาร์ท ที่เมืองหลานโจว
มณฑลกานซู สาธารณรัฐประชาชนจีน และให้กำ� ลังใจกับผูบ้ ริหารหนุม่ สาว ในการท�ำงานให้
พวกเขาก้าวสู่ความส�ำเร็จได้

ลดขยะพลาสติกในกิจวัตรประจ�ำวัน และศึกษา
โมเดลธุรกิจทีจ่ ะช่วยลดการใช้พลาสติกในห่วงโซ่
อุปทานของเครือฯ เช่น การใช้นวัตกรรมน�ำซัง
ข้าวโพดมาเป็นวัสดุทดแทนพลาสติกในบรรจุภณ
ั ฑ์
อาหารของซีพี เป็นต้น จากการสือ่ สารและสร้าง
จิตส�ำนึกในการลดการใช้พลาสติก ท�ำให้ปริมาณ
การใช้ถุงและแก้วพลาสติกลดลงอย่างต่อเนื่อง
และยังสามารถสร้างความร่วมมือเพื่อน�ำขยะ
พลาสติกทีเ่ กิดขึน้ แล้วไปสร้างเป็นสาธารณประโยชน์
คือเป็นทางเท้าให้กบั โรงเรียนในเขตทุรกันดารได้

HEALTH

สถาบันผูน้ ำ� เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นศูนย์กลางของการผนึกก�ำลังในการสร้างผูน้ ำ� ในทุกระดับ
เพือ่ รองรับการเติบโตของธุรกิจ โดยจัดให้มหี ลักสูตรพัฒนาผูน้ ำ� ของเครือเจริญโภคภัณฑ์เอง
และเปิดโอกาสให้กบั บุคลากรจากทัง้ ในและต่างประเทศได้เข้าร่วมหลักสูตร ซึง่ ถูกออกแบบมา
ให้เหมาะกับผู้น�ำในแต่ละระดับและบทบาทหน้าที่ ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมและ
ทัศนคติเพื่อก้าวสู่ผู้น�ำในระดับที่สูงขึ้นอีกด้วย

ปัจจุบนั ปัญหาขยะพลาสติกเป็นปัญหาใหญ่ระดับ
โลก ประเทศไทยเป็นประเทศทีผ่ ลิตขยะพลาสติก
ลงท้องทะเลเป็นอันดับ 6 ของโลก หรือ 1.03
ล้านตัน/ปี เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักดีว่า
สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการลดขยะพลาสติกได้
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน โครงการ BLP ซึ่งเน้นการ
ด�ำเนินโครงการร่วมกันข้ามกลุ่มธุรกิจเพื่อน�ำไป
สู่การปฏิบัติจริงจึงริเริ่มด�ำเนินโครงการนี้อย่าง
เป็ น รู ป ธรรมเพื่ อ ทราบถึ ง พฤติ ก รรมการใช้
พลาสติก แล้วจึงออกแบบแคมเปญที่จะมาช่วย

13.55
ล้านบาท
ยอดสมทบบริจาคให้
โรงพยาบาลศิรริ าช
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หลักสูตรพัฒนาผู้นำ� ของสถาบันผู้น�ำ
เครือเจริญโภคภัณฑ์
PLP

LDP

CP Future Leaders
CP Potential Leaders
CP Leaders
Development Program Development Program DevelopmentProgram
(เถ้าแก่น้อย)
(เถ้าแก่เล็ก)
(เถ้าแก่กลาง)

หลักสูตรพัฒนาผู้น�ำรุ่นใหม่ที่
พิสูจน์ศักยภาพความเป็นผู้น�ำ
ของตนเองแล้ ว มุ ่ ง เน้ น การ
พั ฒ นาธุ ร กิ จ บริ ห ารจั ด การ
ครบวงจรในขอบเขตทีร่ บั ผิดชอบ
สร้างรายได้และผลก�ำไรให้ธรุ กิจ
เติบโตอย่างยั่งยืน

หลั ก สู ต รพั ฒ นาผู ้ น� ำ ระดั บ
ปฏิบัติการ ให้สามารถบริหาร
จัดการโครงการเชิงยุทธศาสตร์
มุ่งเน้นการปฏิรูปกระบวนการ
ท� ำ งานให้ ร วดเร็ ว มี คุ ณ ภาพ
ผนึ ก ก� ำ ลั ง ข้ า มสายงานและใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงู สุด

SLP

CP Senior Leaders
Development Program
(เถ้าแก่ใหญ่)

CSO

CP Group Synergy
and Orientation

โครงการยุทธศาสตร์เชิงกลยุทธ์

หลั ก สู ต รมุ ่ ง เน้ น การยกระดั บ
และพัฒนาเครือฯ อย่างยั่งยืน
ผ ่ า น ก า ร ว า ง แ ผ น แ ล ะ ท� ำ
โครงการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ
ขยายผลวิสัยทัศน์เครือฯ สู่การ
ปฏิบัติการ

NLP

โปรแกรมบ่มเพาะ
ภาพรวมของหลักสูตร

หลักสูตรส�ำหรับพนักงานใหม่
เพื่อสร้างความเข้าใจในค่านิยม
เครือฯ 6 ประการ สร้างความ
รู้จักธุรกิจของเครือฯ และสร้าง
สายสัมพันธ์ข้ามกลุ่มธุรกิจ

โปรแกรมส�ำหรับผู้บริหารระดับ
ผู้จัดการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะใน
การบริหารงานและคน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

นั ก ศึ ก ษาจบใหม่ แ ละ Young
Talents จากกลุ่มธุรกิจ

ผูผ้ า่ นหลักสูตรFLPและพนักงาน
จากกลุ่มธุรกิจ

ผู ้ จั ด การและผู ้ บ ริ ห ารระดั บ
กลาง

CEO และ CEO-1

โปรแกรมเสริม

โปรแกรมส�ำหรับผู้บริหารแต่ละ
กลุ่มธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ความเป็ น ผู ้ น� ำ ด้ ว ยการท� ำ
โครงการยุทธศาสตร์ขา้ มสายงาน
ข้ามกลุ่มธุรกิจ

หลักสูตรเสริมความรูธ้ รุ กิจด้าน
ต่างๆ เช่น การเงิน การตลาด
การบริ ห ารบุ ค คล ที่ เ น้ น การ
ลงมือท�ำจริง

ผู้บริหารระดับสูง

พนักงานทุกระดับ

ผู้บริหารระดับกลาง-สูงระดับ
ขับเคลือ่ นกลยุทธ์ของกลุม่ ธุรกิจ

ผู้จัดการแผนก
ผู้จัดการฝ่าย
ผู้จัดการทั่วไป

ผู้จัดการแผนก
ผู้จัดการฝ่าย
ผู้จัดการทั่วไป

ผู้สนับสนุนโครงการ

CEO และประธานเครือฯ

“FLP เป็นโครงการทีท่ ำ� ให้เราได้ลองท�ำในสิง่ ทีเ่ ราไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสท�ำ ได้เปิดโลกทัศน์อกี
มุมในการใช้ชวี ติ และการท�ำงาน ท�ำให้ได้เรียนรูว้ ธิ ที จี่ ะจัดระบบความคิด การสือ่ สารกับคนไม่วา่
จะเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือว่าจะเป็นพนักงานในร้านหรือลูกค้าเองก็ตาม”
เจ้าหน้าที่การขายต่างประเทศ
กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน

CEO-1

ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน

“BLP เป็นหนึง่ ความทรงจ�ำทีง่ ดงามในชีวติ เป็นหลักสูตรทีส่ ร้างความเปลีย่ นแปลงในความก้าวหน้า
ในอาชีพ ด้วยการเปิดโอกาสให้เราได้พสิ จู น์ตวั เอง เรียนรูท้ จี่ ะก้าวข้ามอุปสรรคเพือ่ ความแข็งแกร่ง
ยิ่งขึ้น ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้น�ำในซีพี รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบโลก
ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายกับเพื่อนซีพีจากทั่วโลก”
Ms. Khin Zarchi Han
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Myanmar C.P. Livestock Co., Ltd.
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ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน

HOME

CEO และ CEO-1

F&F
Functional &
Fundamental Program

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้สนับสนุนโครงการ

CEO และ CEO-1

BLP

New Leaders
Business Leaders
Development Program Development Program

HEALTH

หลักสูตรแรกส�ำหรับพนักงาน
รุ ่ น ใ ห ม ่ ที่ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ
(Young Talents) ในเครือฯ ทัง้
ไทยและต่างประเทศ มุง่ การสร้าง
ผู ้ น� ำ ที่ ค รบเครื่ อ งในแบบฉบั บ
ของเครือฯ

หลักสูตรบ่มเพาะและหลักสูตรเสริม ของสถาบันผู้นำ�
เครือเจริญโภคภัณฑ์

HEART

โครงการยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการ
ภาพรวมของหลักสูตร

99

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

FLP

การพัฒนาผู้นำ� และทรัพยากรบุคคล

HEART

INTRODUCTION
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HEART

การบริหารบุคลากร

Mr. Kulshaan Singh

ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล (ร่วม)
เครือเจริญโภคภัณฑ์

HEART

เพือ่ เป็นหลักในการขับเคลือ่ นการพัฒนาบุคลากร โดยกลยุทธ์ดงั กล่าว
ประกอบด้วย 4 เสาหลัก ได้แก่ การมุ่งมั่นที่จะเป็น ‘แบรนด์นายจ้าง
ระดับโลก’ โดยการส่งเสริมให้พนักงานมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็น
ส่วนหนึ่งของความส�ำเร็จของเครือฯ การมุ่งเน้นการท�ำงานแบบ
องค์ ก รเครื อ ข่ า ยเพื่ อ การปรั บ ตั ว ตอบสนองที่ ร วดเร็ ว การปรั บ
กระบวนการท�ำงานของพนักงานเพื่อเตรียมเข้าสู่ยุคดิจิทัล และการ
พัฒนาผูน้ ำ� คนดี คนเก่ง และการแสวงหาและเรียนรูส้ มรรถภาพต่างๆ
จากองค์กรระดับโลก เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบุคลากร
ของเครือฯ

101

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

ตลอดระยะเวลาการด�ำเนินธุรกิจที่ยาวนานของเครือเจริญโภคภัณฑ์
การเข้าสู่ยุค 4.0 ที่ธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเข้ามามีบทบาทในการด�ำเนินธุรกิจมากขึ้น บุคลากรจึงเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ซึ่งเป็นบริษัทระดับโลกที่มี
รูปแบบธุรกิจหลากหลาย (Conglomerate) จึงมีการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ โดยสร้างความรู้ พัฒนา
ทั ก ษะที่ จ� ำ เป็ น รวมไปถึ ง สร้ า งทั ศ นคติ ที่ พ ร้ อ มก้ า วไปสู ่ ก าร
เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลแก่บุคลากรกว่า 300,000 คน ทั้งนี้ เครือฯ
ได้มีการด�ำเนินกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลเครือฯ ‘Workforce 4.0’

“การพัฒนาทักษะแห่งอนาคตที่สอดคล้องกับค่านิยมเครือฯ ให้แก่บุคลากร
ถือเป็นสิ่งที่ส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างธุรกิจสู่ความส�ำเร็จในยุคที่ขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบุคลากรในกลุม่ ธุรกิจต่างๆ ในเครือฯ จะค�ำนึง
ถึงหลักใหญ่ๆ 2 ประการ ดังนี้ ประการแรก การระบุทักษะการเรียนรู้ที่จ�ำเป็น
การวางแผนและการพัฒนาทักษะบุคลากรอย่างเหมาะสมและรวดเร็ว โดยอาจ
มีการผนึกก�ำลังกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรของ
เครือฯ และประการที่สอง การเสริมสร้างทักษะต่างๆ จะต้องครอบคลุม
บุคลากรทุกคนในเครือฯ เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมและก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน
โดยขณะนี้ทางเครือฯ ได้มีการวางแผนพัฒนาทักษะความเข้าใจและการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ส�ำหรับบุคลากรทุกคน โดยรวม
ไปถึงทักษะในด้านต่างๆ ส�ำหรับการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลอีกด้วย”

การพัฒนาผู้นำ� และทรัพยากรบุคคล

INTRODUCTION

100

ความก้าวหน้าการด�ำเนินกลยุทธ์
ด้านทรัพยากรบุคคลเครือฯ ‘Workforce 4.0’
HEALTH

การพัฒนาโครงสร้าง
องค์กรแบบเครือข่าย

• ศึกษาบริษทั ชัน้ น�ำระดับ
โลก และส� ำ รวจความ
ผู ก พั น ของพนั ก งาน
ภายในองค์ ก รอย่ า ง
ทั่วถึง

• สร้างการท�ำงานใน ลักษณะ
องค์กรแบบเครือข่ายผ่าน
การท� ำ โครงการข้ า ม
สายงาน และ/หรือข้ามกลุม่
ธุรกิจ เช่น โครงการ SPLD
(Strategic Project for
Leadership Development)

การปรับกระบวนการ
ท�ำงานของพนักงาน
สู่ระบบดิจิทัล
• สร้างกระบวนการท�ำงาน
ร่วมกันบนแพลตฟอร์ม
ดิจทิ ลั ผ่านระบบ Connect
ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

การพัฒนาผู้น�ำ คนดี
คนเก่ง สายอาชีพของ
พนักงาน และการเรียนรู้
จากองค์กรระดับโลก

“ผู้น�ำด้านทรัพยากรบุคคลของเครือฯ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและผลักดันศักยภายของบุคลากรเครือฯ เพื่อให้มั่นใจว่า
บุคลากรทุกคนมีความรู้และทักษะที่จำ� เป็นในการขับเคลื่อนธุรกิจและสังคมสู่ความยั่งยืน”

APPENDIX

• พัฒนาผูน้ ำ� รุน่ ใหม่ผา่ นหลักสูตร
FLP โดยจ�ำนวนผูท้ จี่ บหลักสูตร
97% ได้รับมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบใหม่ 56%
ได้รบั โอกาสย้ายงานข้ามกลุม่
ธุรกิจ และ 49% ได้เลือ่ นต�ำแหน่ง
• ร่วมมือกับสมาคมนักเรียนไทย
ในต่างประเทศทีก่ ำ� ลังศึกษาอยู่
ในมหาวิทยาลัยชั้นน�ำ เพื่อ
สรรหาและคั ด เลื อ กคนดี
คนเก่งระดับโลก

HOME

การเป็นองค์กรในฝัน
ของพนักงาน
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ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

12,013
คน
ผู้ติดตามใน LinkedIn

HEART

162.6%
เพิ่มอัตราผู้สมัคร

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

การสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากร

INTRODUCTION

การพัฒนาผู้นำ� และทรัพยากรบุคคล

HEART

713
คน
จ�ำนวนผู้เข้าอบรม

แม็ ค โครจึ ง มุ ่ ง เน้ น พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรบุคคล 3 ด้านคือ ระบบเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล การ
พัฒนาทักษะพนักงานให้กล้าคิด กล้าท�ำ กล้า
แสดงออก และการรักษาดูแลคุณภาพชีวิตของ
พนักงาน นอกจากนั้นยังสร้างอัตลักษณ์ของ
องค์กรทีช่ ดั เจน ใช้เครือ่ งมือการคัดเลือกพนักงาน
ที่ทันสมัย เพื่อสรรหาพนักงานที่ตรงกับทิศทาง
ขององค์กร

จากการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องและรอบด้าน
ท�ำให้พนักงานมีโอกาสในการก้าวหน้าในสาย
อาชี พ และเติ บ โตพร้ อ มองค์ ก ร แม็ ค โครยั ง มี
แนวทางในการเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมเพือ่ สร้าง
ความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน เพือ่
ผลักดันให้แม็คโครก้าวเข้าสูอ่ งค์กรทีท่ กุ คนอยาก
เข้ า มาร่ ว มงาน และพนั ก งานท� ำ งานอย่ า งมี
ความสุข

HOME

การแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง
รวมไปถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เป็นไป
อย่างรวดเร็วท�ำให้เกิดการขยายตัวของตลาดและ
ก่อให้เกิดตลาดใหม่ แม็คโครเองมีเป้าหมายที่จะ
ขยายตัวทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ การดึงดูด
พัฒนา และรักษาพนักงานที่มีศักยภาพให้ร่วม
สร้างคุณค่าและเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับบริษัท
จึงเป็นประเด็นที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง

HEALTH

Store Development
Program

APPENDIX

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561 เครือเจริญโภคภัณฑ์

การพัฒนาผู้นำ� และทรัพยากรบุคคล

HEART

CASE STUDY 4

เครือเจริญโภคภัณฑ์เข้าร่วมเป็น
Delegate Partners และส่งคณะ
ผู ้ น� ำรุ ่ นใหม่ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม
สุดยอดผู้น�ำเยาวชนเป็นประจ�ำ
ทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 (2015)

นางสาวอีวาน่า อิตอชก้า

100
คน
ผู้น�ำรุ่นใหม่

One Young World Summit

4เข้าร่ปีวมประชุ
ต่อเนื่อง
มสุดยอดผู้น�ำ
เยาวชน

Ottawa Summit 2016

Bangkok Summit 2015

“การศึ ก ษา นั บ ว่ า เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น
ของคลื่ น กระทบที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลง”

“เราไม่สามารถหายใจได้โดยปราศจาก
ธรรมชาติ ทุกลมหายใจก็หมายถึง
สิ่ ง มีชีวิต เปรียบเหมือนธรรมชาติ
ก็เช่นกัน”

นางสาวณัฐนพิน เกียรติบำ�เพ็ญ

นายธาริน ยวงตระกูล

196
ประเทศ
เครือข่ายผู้น�ำเยาวชน
APPENDIX

...พลังความคิด พลังสู่ความยั่งยืน...

นางสาวกมลนาถ องค์วรรณดี

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

HOME

ในปี พ.ศ. 2561 (2018) มีผู้นำ� รุ่นใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 20 คน จากกลุ่มธุรกิจต่างๆ
ในเครือฯ และจากองค์กรภายนอก โดยทั้ง 20 คนได้เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างศักยภาพ
เพื่อสร้างความมั่นใจก่อนเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำ� รุ่นใหม่ ‘One Young World Summit
2018’ ครั้งที่ 9 ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ นอกจากนีย้ งั ได้มโี อกาสเข้าร่วมประชุม
เวทีระดับโลกอีกด้วย ผู้น�ำรุ่นใหม่ทั้ง 20 คนยังได้เป็นทูตตัวแทนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Sustainable Development Ambassador) เพือ่ ขับเคลือ่ น
ทัง้ องค์กรและสังคมให้เปลีย่ นแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น

“พลังของนวัตกรรมสามารถก�ำหนด
โลกอนาคต และด้วยศักยภาพของ
ผู้น�ำรุ่นใหม่จะเป็นส่วนส�ำคัญในการ
ขับเคลื่อนให้เกิดความก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อปรับปรุง
ความเป็นอยู่และวิถีชีวิตที่ดีขึ้น”

HEALTH

‘ซีพี สานฝัน ปันโอกาส สู่ผู้น�ำรุ่นใหม่ (One Young World)’ เป็นอีกหนึ่งโครงการของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึงการถ่ายทอดแนวคิดการสร้างผู้น�ำรุ่นใหม่มาสู่
ภาคปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรม โดยเปิดโอกาสให้ผู้น�ำรุ่นใหม่แสดงความสามารถของตนเอง
อย่างเต็มที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เข้มข้นจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในทุกมิติ
ที่ผู้น�ำรุ่นใหม่พึงมี

Bogota Summit 2017

“ถ้าเราตระหนักว่ามนุษย์และธรรมชาติ
เป็นสิ่งที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน
จงปล่อยความเป็นตัวตนทิ้งไป ความ
อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติก็จะเกิด
ขึน้ ”

HEART

The Hague Summit 2018

ผู้แทนคณะผู้น�ำรุ่นใหม่ One Young World 2018
จากเครือเจริญโภคภัณฑ์

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

ซีพี สานฝัน ปันโอกาส สู่ผู้น�ำรุ่นใหม่
One Young World
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การศึกษา

เป้าหมายปี 2563 (ประเทศไทย)

0%

78%

100%

ปี 2560: 2,559,677 คน

จ�ำนวนโรงเรียนประชารัฐ
ที่บริษัทในเครือฯ ร่วมดูแล

สนับสนุนทุนการศึกษา

32,734
จ�ำนวนทุนการศึกษาทั้งหมดที่
สนับสนุนโดยบริษัทในเครือฯ

สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
4.3 ทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค อาชีวศึกษา 		
อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ
ในราคาที่เข้าถึงได้
4.5 ขจัดความเหลี่อมล�้ำในการศึกษาทุกรูปแบบ
4.B ขยายจ�ำนวนทุนการศึกษาส�ำหรับการศึกษาทุก
รูปแบบส�ำหรับประเทศก�ำลังพัฒนา
4.C เพิ่มจ�ำนวนครูที่มีคุณภาพในประเทศก�ำลังพัฒนา

SDG 8 งานที่เหมาะสม และการเติบโตทางเศรษฐกิจ
8.6 ส่งเสริมเยาวชนให้มีงานท�ำ มีการศึกษา และ
ได้รับการฝึกอบรม

SDG 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพืน้ ฐาน
9.C เพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านข้อมูลการสื่อสาร
โดยถ้วนหน้า

APPENDIX

ปี 2561: 3,400,133 คน

1,592

HOME

จ�ำนวนเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและ
การพัฒนาทักษะที่จ�ำเป็น
59%

สานอนาคตการศึกษา

SDG 4 คุณภาพการศึกษา

4,350,000
ความก้าวหน้า

2561

HEALTH

ผลการด�ำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญปี

HEART

นวัตกรรมเทคโนโลยีกลายเป็นพื้นฐานส�ำคัญของการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการศึกษารวมถึงการยกระดับทักษะที่มีความจ�ำเป็นเพื่อการ
ท�ำงานในยุคปัจจุบนั เป็นอย่างมาก จากการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
ของนวัตกรรมเทคโนโลยีสง่ ผลให้เกิดความเหลือ่ มล�ำ้ หลายด้านทัว่ โลก
เช่น ด้านการศึกษาและด้านความมั่นคงในอาชีพ เป็นต้น ดังนั้น
การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (Quality Basic
Education) การยกระดับรูปแบบการการเรียนรู้ที่สามารถเกิดขึ้นได้
อย่างต่อเนื่องในทุกช่วงอายุ (Lifelong Learning Pathways) การใช้
นวัตกรรมเพื่อการศึกษา (Education Innovation) เพื่อการพัฒนา
องค์ความรู้ การบริหารจัดการ และยกระดับทักษะต่างๆ จึงเป็นปัจจัย
ส�ำคัญในการลดความเหลื่อมล�้ำของประชากรในสังคม การศึกษาจึง
มีบทบาทส�ำคัญในการเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ การมุ่งมั่นส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย
จึ ง สามารถเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการเติ บ โตก้ า วหน้ า อย่ า งยั่ ง ยื น ของ
เศรษฐกิจ ดังนั้น เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงได้ตระหนักถึงบทบาทใน
การมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและเป็นหนึ่งในฟันเฟืองในการขับเคลื่อน
และยกระดับการศึกษาของประเทศให้ดีขึ้น ผ่านทางกิจกรรมส่งเสริม
ด้านการศึกษาของทุกบริษัทในเครือฯ

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

EDUCATION

ความท้าทาย
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การศึกษา

HEART

ข้อมูลด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา

แนวทางการบริหารจัดการ

- Education Dashboard-

หลักสูตรที่ยึดเป็นศูนย์กลาง และการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
ของสถานศึกษา

3,411,278

5,596

จ�ำนวนเด็กและเยาวชน

565

จ�ำนวนนักศึกษา

ได้รับการส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษา

จ�ำนวน School Partner

ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ที่ส�ำเร็จการศึกษา

ได้ร่วมโครงการผู้น�ำเพื่อ
การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยื่น

ทุนการศึกษา

1,034

กรอบการด�ำเนินงานด้านการศึกษา

32,734

ล้านบาท

ทุนการศึกษา

จ�ำนวน

HEART

เครือฯ มีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนเป้าหมาย
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (UN SDGs) จึ ง มี แ ผนการปฏิ บั ติ ก ารงานที่
สอดคล้องกับ UN SDGs ในระดับเป้าหมายย่อย (Targets) เน้นการ
ขจัดความเหลื่อมล�้ำในการศึกษา การเปิดโอกาส ขยายการเข้าถึง
ส่งเสริมศักยภาพของทั้งผู้เรียนและผู้สอน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
อย่างยั่งยืนของทุกฝ่าย

องค์ความรู้และทักษะ

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

เครือเจริญโภคภัณฑ์เชื่อมั่นว่าการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม
ด้านการศึกษาและการสร้างโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ คือการ
พัฒนาศักยภาพของเยาวชนและผู้ใหญ่ทุกวัย สร้างความพร้อมเพื่อ
รับมือกับความท้าทายด้านต่างๆ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ และเพิม่ ขีดความ
สามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศไทย โดยเครื อ ฯ ยึ ด มั่ น 5
ยุทธศาสตร์หลักเพือ่ การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษา
ไทยอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแรงผลักดันการพัฒนาระดับมหภาค
(Mega Trend) คือการเปิดเผยข้อมูลสถานศึกษาสู่สาธารณชนเพื่อ
ความโปร่งใส การสร้างเสริมกลไกตลาดและวัฒนธรรมการมีสว่ นร่วม
การพัฒนาผู้บริหาร สถานศึกษาและครูผู้สอน การสร้างคุณค่าและ
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ทุนการศึกษา

เตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล

TRANSPARENCY
การเปิดเผยข้อมูล
สถานศึกษาสู่
สาธารณะ

190,000,000

ที่ติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีครบวงจร

การเข้าชมเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม

จ�ำนวนห้องเรียน

160,000

จ�ำนวนเพจวิว

จ�ำนวนดาวน์โหลด

แอปพลิเคชันทรูปลูกปัญญา

โอกาสเข้าถึงการศึกษาและองค์ความรู้ของเด็กและเยาวชน
โดยการสนับสนุนจากสายธุรกิจต่างๆ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์
3,020,180
คน

273,347
คน

116,146
คน

1,605
คน

สื่อสารและโทรคมนาคม

เกษตรอุตสาหกรรม
และอาหาร

ค้าปลีก

อื่นๆ

APPENDIX

DIGITAL
INFRASTRUCTURES
การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัลของสถานศึกษา

CHILD
CENTRIC &
CURRICULUM
การสร้างคุณค่า
และเด็กเป็น
ศูนย์กลาง

39,839

HOME

ACCESS TO
EDUCATION
การเข้าถึง
การศึกษา

HIGH
QUALITY
PRINCIPALS
& TEACHERS
การพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาและ
ครูผู้สอน

HEALTH

MARKET MECHANISMS
กลไกตลาดและวัฒนธรรม
การมีส่วนร่วม

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2561 เครือเจริญโภคภัณฑ์

การศึกษา

HEART

เป้าหมาย 15%
ของโรงเรียนในสังกัด
สพฐ.ทัว่ ประเทศ

School Partner

การด�ำเนินการในระยะที่ 1
(2559-2561)

900
คน

จาก

ดูแล

ระยะที่ 2
พ.ศ. 2561-2562

3,351
โรงเรียน
ระยะที่ 1
พ.ศ. 2559-2560

5 ยุทธศาสตร์หลัก
ขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
TRANSPARENCY

MARKET MECHANISMS

HIGH QUALITY PRINCIPALS
& TEACHERS

CHILD CENTRIC &
CURRICULUM

การเปิดเผยข้อมูลสถานศึกษาสู่สาธารณะ

2,683

รร.ประชารัฐ

ครอบคลุม

77

การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน

DIGITAL INFRASTRUCTURES

การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของสถานศึกษา

หมายเหตุ : 1,925 รร. อยู่ระหว่างการสรรหาผู้สนับสนุนเพิ่มเติม

สร้างคุณค่าและเด็กเป็นศูนย์กลาง
APPENDIX

จังหวัด
ทั่วประเทศ

กลไกตลาดและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม

HOME

14

องค์กรเอกชน

1,257
โรงเรียน
HEALTH

โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ริเริม่ ขึน้ เพือ่ ตอบสนอง
นโยบายภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพืน้ ฐานและ
การพัฒนาผู้น�ำ (E5) โดยผสานความร่วมมือจาก 3 ภาคส่วน ได้แก่
ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์
การลดความเหลือ่ มล�ำ้ พัฒนาศักยภาพคน และเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้โครงการได้ดำ� เนินงานและก่อตั้งโดย
12 องค์กรเอกชนชัน้ น�ำ ด้วยความมุง่ มัน่ ในการเปลีย่ นแปลงการศึกษา
ไทย พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยในอนาคตให้ก้าวสู่การเป็น
‘เด็กดี - เด็กเก่ง’ ของประเทศอย่างยั่งยืน จึงผนึกก�ำลังร่วมสร้างรูป
แบบการพัฒนา ผู้น�ำรุ่นใหม่ ‘School Partner’ น�ำศักยภาพของ
บุคลากรจากแต่ละองค์กรเอกชนเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผูน้ ำ�
เพื่ อ การพั ฒ นาการศึ ก ษาที่ ยั่ ง ยื น (Leadership Program for
Sustainable Education) พร้อมลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงใน ‘โรงเรียน
ประชารัฐ’ ร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน
เชื่อมโยงสู่การจัดท�ำแผนพัฒนาโรงเรียนและชุมชนของตนเองตาม
บริบทรายพื้นที่

ระยะที่ 2 : ขยายความร่วมมือสู่ 33 องค์กร

HEART

เชื่อมโยงบทบาทการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
มุ่งสร้างวัฒนธรรม
การมีส่วนร่วมด้าน
การศึกษาที่ยั่งยืน

ระยะที่ 1 : ริเริ่มโดย 12 องค์กร

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

ปัจจุบนั โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED มีองค์กรเอกชน
ที่เล็งเห็นความส�ำคัญและตอบรับการมีส่วนร่วมทางการศึกษาแล้ว
กว่า 33 องค์กร ท�ำให้เกิดโครงการต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมใน
ด้านการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน โดยมีผู้นำ� รุ่นใหม่ หรือ School
Partner ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการด้ ว ยจิ ต อาสา ซึ่ ง นอกจากจะได้ รั บ
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ (Hard Skills &
Soft Skills) แล้วยังเป็นผู้ขับเคลื่อนที่ทำ� ให้เกิดการรวมพลังผู้ที่มีส่วน
เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ย ร่ ว มสร้ า งวั ฒ นธรรมการมี ส ่ ว นร่ ว มด้ า น
การศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียนประชารัฐทั่วประเทศ
อีกด้วย โดยมีเป้าหมายการด�ำเนินงาน 15% ของโรงเรียน สพฐ.
ทั่วประเทศ (4,600 โรงเรียน) ขับเคลื่อนผ่าน 5 ยุทธศาสตร์หลัก
ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21
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CASE STUDY 5

2

โครงการผู้น�ำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
(ICT Talent)

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
1

โครงการผู้น�ำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
(School Partner)

399 School Partner
1,000 โรงเรียน
68 จังหวัด
งบสนับสนุน 204,082,657 บาท

2560

น�ำร่อง 100 ICT Talents
ครอบคลุม 100 โรงเรียน

2561

เพิ่มขึ้นเป็น 208 ICT Talents
ครอบคลุม 1,000 โรงเรียน

(Model 1:1)

(Model 1:5)

47,138,500 บาท

APPENDIX

• บทบาทหน้าที่ : Engage-Enable-Empower ส่งเสริมการ
เข้าใจ-เข้าถึง และใช้ ICT เพือ่ การศึกษาให้เกิดประโยชน์สงู สุด
• ผลสัมฤทธิ์ : สามารถผลักดันให้ ‘ภาครัฐ’ ขยายผลโครงการ
ICT Talent สู่การพัฒนาศักยภาพครู IT ในระบบราชการอีก
กว่า 600 อัตรา

HOME

งบสนับสนุน

HEALTH

School Partner ดึงศักยภาพเฉพาะของแต่ละบุคคล ลงพื้นที่ปฏิบัติ
งานใกล้ ชิ ด ร่ ว มกั บ ผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น ครู นั ก เรี ย น และชุ ม ชน
ชวนคิดเพือ่ วางแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสูค่ วามยัง่ ยืนกว่า 1,700
โครงการ จากโรงเรียนประชารัฐกว่า 1,000 โรงเรียนทั่วประเทศ
เสนอของบประมาณสนับสนุนส�ำหรับปีการศึกษา 2561

HEART

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะองค์กรเอกชน
ผูด้ ำ� เนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีการสือ่ สาร ตระหนักถึงความส�ำคัญของ
เทคโนโลยี ที่จะเป็นประตูสู่โอกาสให้กับเด็กและเยาวชนไทยสามารถ
เข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ต่างๆ ได้อย่างทัดเทียมและ
ทั่วถึง จึงได้ริเริ่มและก่อตั้ง ‘โครงการผู้น�ำด้านเทคโนโลยีเพื่อการ
ศึกษา (ICT Talent)’ เพือ่ เป็นกลไกส�ำคัญในการเชือ่ มโยงทัง้ ‘ครูผสู้ อน’
และ ‘ผู้เรียน’ ในการ Apply Technology สู่กระบวนการเรียนรู้ สู่การ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาไทยในยุคดิจทิ ลั ผ่านการเปิดรับสมัครคัดเลือก จากผูส้ ำ� เร็จการศึกษาในสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง และมีภมู ลิ ำ� เนาใกล้เคียง
กับโรงเรียนประชารัฐ

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินโครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21
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โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

5

งบสนับสนุน

• ติดตั้งอุปกรณ์และสื่อ ICT ใน 3,351 โรงเรียน
• ครอบคลุม 39,839 ห้องเรียน
งบสนับสนุน

1,264,661,746 บาท

3,808,835 บาท

โครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา
(Notebook for Education)

โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา
(True High-Speed Internet for Education)

ติดตั้งเครือข่ายสัญญาณ True
High-Speed Internet ด้วยความเร็ว
อินเทอร์เน็ต 80-100 Mbps
ใน 1,294 โรงเรียน
งบสนับสนุน

214,311,831 บาท
APPENDIX

40,357,836 บาท

6

HOME

เพราะเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนมีอัจฉริยภาพในตัวเอง การเปิดโอกาสให้
เด็กและเยาวชนไทยได้มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งสาระการเรียนรู้
จากทัว่ ทุกมุมโลก เปิดมุมมองและจินตนาการ ส่งเสริมการเรียนรูแ้ บบ
คิดวิเคราะห์ได้ด้วยตนเองคือแนวคิดของโครงการคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา โดยการน�ำศักยภาพของ ทรู คอร์ปอเรชั่น
ส่งมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ รุน่ TRUE SMART BOOK พร้อมอุปกรณ์
จ�ำนวน 5,000 ชุดน�ำร่องใน 17 จังหวัดทั่วประเทศ

งบสนับสนุน

เปิดโอกาสการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัลของสถานศึกษา

HEALTH

4

(Digital Infrastructures)

HEART

เพื่อเชื่อมโยงการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบ Problem Based
Learning ทีม่ งุ่ เน้นให้ ‘ผูเ้ รียน’ เข้าใจปัญหาของชุมชนตนเอง สามารถ
คิด วิเคราะห์ สืบค้น ตลอดจนประสานความร่วมมือกับชุมชน พ่อแม่
ผู้ปกครอง หรือปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมหาแนวทางการแก้ปัญหาหรือ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ ‘โรงเรียนเป็นของชุมชน’
มุ่งเน้นเรียนรู้ให้เด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เชื่อมโยงการแก้ปัญหา
ชุมชนสู่ความยั่งยืน มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (Learning
Center) ครบ 9 แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

โครงการสื่อและอุปกรณ์ ICT เพื่อการศึกษา
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การศึกษา

HEART

บมจ. ซีพี ออลล์ และ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

เป้าหมาย:

รูปแบบการสนับสนุน:

ซีพี ออลล์ ยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและชุมชน ผสานการดึงศักยภาพการเป็นผูน้ ำ� ด้านธุรกิจค้าปลีก
ร่วมแบ่งปันโอกาสและองค์กรความรู้สู่เยาวชน จุดประกายให้เด็กๆ
ค้นพบศักยภาพและความถนัดเฉพาะของตนเอง พร้อมประสานการ
ท�ำงานร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ น�ำองค์ความรู้ ความ
สามารถ และความช�ำนาญด้านการศึกษาไปต่อยอดสร้างสรรค์
กระบวนการส�ำหรับการเตรียมความพร้อมการสร้างคนไทยในอนาคต
ที่ตอบโจทย์ต่อตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรม

64 School Partner
277 โรงเรียน
45 จังหวัด
งบสนับสนุน 20,821,925 บาท

HEALTH

รูปแบบการสนับสนุน:

17
20
5

School Partner
โรงเรียน
จังหวัด

* เริ่มด�ำเนินการเป็นปีแรก

APPENDIX

• งบประมาณตามแผนพั ฒ นาโรงเรี ย น ดึ ง ศั ก ยภาพของ
บุคลากรและเครือข่ายจากหลากหลายหน่วยงานทัว่ ประเทศ
ร่วมศึกษาบริบทรายพื้นที่ สนับสนุนงบประมาณต่อยอด
ทักษะและศักยภาพของนักเรียนตามความถนัด สอดแทรก
กิจกรรมด้านบริหารจัดการ วางรากฐานการประกอบอาชีพ
ในอนาคต
• อบรมพัฒนาบุคลากร ผ่าน 2 หลักสูตร ได้แก่
- หลักสูตร STEM Education : เตรียมความพร้อมบุคลากร
ครู ใ ห้ ส ามารถบู ร ณาการปรั บ แผนการเรี ย นการสอน
เชิงรุก เพิ่มโอกาสสร้างการเรียนรู้ให้นักเรียนรอบด้าน
- หลักสูตร STEM Robotics : เตรียมความพร้อมผู้เรียน
ในการฝึกกระบวนการคิด-วางแผน-ออกแบบหุ่นยนต์
นวัตกรรมด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้
นอกกรอบเข้าถึงการแข่งขันเวทีต่าง ๆ

HOME

85 School Partner
295 โรงเรียน
3 จังหวัด
งบสนับสนุน 50,191,796 บาท

• งบประมาณตามแผนพัฒนาโรงเรียน
เน้นการบูรณาการทักษะวิชาการและวิชาชีพ
• องค์ความรู้และงบประมาณด้านการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
เชื่อมโยงการท�ำงานร่วมกับมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท
• อบรมพัฒนาบุคลากร ผ่าน 2 หลักสูตร ได้แก่
- หลักสูตรการสร้าง 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง :
ปลูกฝังตั้งแต่ระดับประถม ท�ำให้โรงเรียนมีหลักเกณฑ์		
ชั ด เจนในการก� ำ หนดแนวทางและจุ ด มุ ่ ง หมายที่ เ ป็ น
รูปธรรมมีกระบวนการบริหารจัดการดีขึ้น
- หลักสูตร The Leader in Me หรือสร้างผู้น�ำในตัวฉัน :
พัฒนาภาวะผู้น�ำในตัวเด็กนักเรียน

เป้าหมาย:

HEART

ซี พี เ อฟ ตั้ ง เป้ า หมายการปลู ก ฝั ง เด็ ก ให้ เ ป็ น คนดี แ ละคนเก่ ง
มีความรู้ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพควบคู่กับคุณธรรม เพื่อให้เด็ก
สามารถคิดอย่างสร้างสรรค์สามารถเลือกแนวทางการด�ำเนินชีวิต
ของตนได้ตามศักยภาพและความถนัดอย่างถูกต้อง โดยอาสาสมัครผูน้ ำ�
ของซีพเี อฟ จะร่วมหารือกับผูบ้ ริหารโรงเรียนและครูอย่างใกล้ชดิ เพือ่
ก�ำหนดกิจกรรมให้เหมาะสมกับทั้งตัวครูและนักเรียน รวมถึงการ
พัฒนาการงานอาชีพให้นกั เรียนสามารถพัฒนาเป็นอาชีพได้ในอนาคต
ซึ่ ง จะเป็ น ผลดี ใ นการยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต และสั ง คมไทยให้ ไ ด้
มาตรฐาน ขณะเดียวกันจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน
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119

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

เครือฯ โดยบริษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) มีความตัง้ ใจทีจ่ ะขยาย
ขอบเขตการสนับสนุนด้านการศึกษา จากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และวิชาชีพขัน้ สูง ต่อยอดไปยังระดับปริญญาตรี โดยอาศัยความรูด้ า้ น
การประกอบธุรกิจภายในหลายกลุม่ อุตสาหกรรมของเครือในการสร้าง
จัดตัง้ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รวมไปถึง
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และการบริหารคน ซึง่ การเรียน
การสอนทั้งหมดนี้สร้างเสริมความสามารถของเยาวชนไทย เตรียม
ความพร้อมสูก่ ารเป็นพลเมืองไทยทีม่ คี ณ
ุ ภาพ

โรงเรียนสาธิตสถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์

ก่อตัง้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2560 จากเจตนารมณ์ของเครือฯ ซึง่ ต้องการสร้าง
รากฐานเพือ่ ความส�ำเร็จทีด่ ี เพือ่ ให้เยาวชนได้มโี อกาสในการเรียนรูส้ งิ่
ที่เหมาะสมกับตัวเอง โดยมีการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ในรูปแบบ Digital Class Room สร้างสภาพแวดล้อม
ทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูแ้ ละการศึกษาเพิม่ เติม ในอาคารเรียนทีน่ ำ� แนวคิด
Green Building มาใช้ในการออกแบบและการสร้าง เป็นตัวอย่างของ
การด�ำเนินการอย่างยัง่ ยืนทีแ่ ท้จริง

HEALTH

เครือฯ เริ่มมีผลงานด้านการศึกษาที่เด่นชัดปรากฏสู่สังคมภายนอก
ตั้งแต่ปี 2538 โดยริเริ่มจากฝึกสอนในระดับวิชาชีพ กระทั่งปัจจุบัน
ได้จดั ตัง้ สถาบันการศึกษาทีต่ อบโจทย์ความต้องการทีห่ ลากหลายของ
สังคม เพือ่ สร้างบุคลากรทีม่ ที กั ษะและความพร้อมทีจ่ ะปฏิบตั งิ านจริง
ในกลุม่ อุตสาหกรรมต่างๆ เพือ่ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ของทุกคน และการ
พัฒนาสังคม

ปริญญาบัตรในบัจจุบันไม่ใช่หลักประกัน
ของอนาคตที่มั่นคงแต่เป็นเพียง ‘ใบเบิกทาง’
ที่ช่วยสร้างโอกาสให้ได้งานทำ� แต่หลังจากนั้น
ทุกคนต้องใช้ความสามารถพิสูจน์ตัวเอง
สถาบันของเราจึงเน้นเรื่องการทำ�งานเป็นพิเศษ
และพยายามปลูกฝังนักศึกษาให้มีคุณสมบัติ
ตามคติพจน์ที่ว่า ‘เรียนเป็น คิดเป็น ทำ�งานเป็น
เน้นวัฒนธรรม รักความถูกต้อง’

HEART

เครือเจริญโภคภัณฑ์เล็งเห็นโอกาสในการใช้ความเชี่ยวชาญและ
ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจเพื่อสนับสนุนการศึกษา บ่มเพาะ
เยาวชน จึงจัดตัง้ สถาบันการศึกษาขึน้ โดยมุง่ เน้นการพัฒนาความเป็น
ผู้น�ำสู่การพัฒนาทักษะให้ครูและสร้างเสริมองค์ความรู้ในเด็กและ
เยาวชน ตลอดจนการสร้างอาชีพตามความถนัด เน้นการมีสว่ นร่วมของ
ชุมชนในทุกขัน้ ตอน เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ได้รบั ผลประโยชน์ที่
ยัง่ ยืน และคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นื้

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

จัดตั้งสถาบันการศึกษา
เพื่อร่วมสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ
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นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เครือฯ โดยบริษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงประโยชน์ของ
การศึกษาทีเ่ น้นให้นกั เรียนมีประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ าน จึงส่งเสริม
ความร่วมมือกับ Nanjing Tech University พัฒนาระบบการศึกษาทีเ่ น้น
การสร้างความรูจ้ ากภาคธุรกิจ โดยสถาบันฯ มีการท�ำงานร่วมกับธุรกิจ
จีนและนานาชาติ เพือ่ เตรียมความพร้อมและเปิดโอกาสในนักเรียนได้
พัฒนาทักษะซึง่ เป็นทีต่ อ้ งการของกลุม่ อุตสาหกรรมอย่างแท้จริง โดย
เน้นการเรียนรูผ้ า่ นการปฏิบตั งิ าน (Practice Oriented Approach)

APPENDIX

เครือฯ โดยบริษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) ยึดมัน่ ในการส่งต่อคุณค่าให้
แก่ผอู้ นื่ โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีปญ
ั ญาภิวฒ
ั น์มคี วามตัง้ ใจทีจ่ ะ ‘สร้าง
ความแกร่ง สู่คนเก่ง’ เน้นการส่งเสริมบุคลากรให้มีทั้งองค์ความรู้
ด้านวิชาการและมีทกั ษะประสบการณ์ในการปฏิบตั กิ ารจริง มีการจัด
หลักสูตรเตรียมความพร้อมในสาขาธุรกิจค้าปลีก และสาขาไฟฟ้าก�ำลัง
โดยมีทุนการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงให้กับเยาวชนทุกคน

Nanjing Tech University
Pujiang Institute

HOME

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
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สนับสนุนทุนการศึกษาสร้างโอกาส
ในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
เป็นเวลากว่า 40 ปีที่เครือเจริญโภคภัณฑ์จากทุกสายธุรกิจร่วมสร้าง
พลังร่วมในการขับเคลื่อนศักยภาพของคนในสังคม โดยการให้การ
สนับสนุนทุนการศึกษา ในปี พ.ศ. 2561 นี้ เครือฯ ได้มอบทุนมูลค่า
กว่า 1,034 ล้านบาท ให้แก่นิสิตระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ทั้งยัง
มอบทุนให้แก่บตุ รพนักงานทีเ่ รียนดี เยาวชนทุกคนสามารถเข้าถึงและ
ทุนการศึกษา ปี 2561

สมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาได้ โดยในปีหนึ่งๆ ทุนการศึกษาเปิด
โอกาสให้เยาวชนกว่า 30,000 คน ได้เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา พัฒนา
ความสามารถเพื่ อ มี ส ่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาสั ง คมและขั บ เคลื่ อ น
ประเทศสู่ความยั่งยืน

ระดับชั้น

จ�ำนวน (คน)

มูลค่า (ล้านบาท)

ปริญญาตรี

264

17.20

• ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

ทุกระดับ

2,081

15.36

สายธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร

ทุกระดับ

598

25.19

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

28,518

966.63

ทุกระดับ

599

5.98

ปริญญาตรี

674

4.03

32,734

1,034.40

เครือเจริญโภคภัณฑ์
• ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์

สายธุรกิจค้าปลีก
สายธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม
สายธุรกิจอื่นๆ
รวม

LIVING WELL

เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้สังคมมีความยั่งยืนในทุกมิติ โดยการ
สร้างสังคมให้มีความแข็งแรงในด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี การส่งเสริม
การมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง การสร้างโอกาสในการเข้าถึงความช่วยเหลือทั้งด้านข้อมูล
การศึกษา เทคโนโลยี เครือเจริญโภคภัณฑ์ด�ำเนินการต่อเนื่องในการด�ำเนินโครงการ
ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งสรรหานวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะ
ทีด่ ขี องผูบ้ ริโภค มีการสือ่ สารเพือ่ สร้างความเข้าใจอันดีในการด�ำเนินธุรกิจ เพือ่ สร้างความ
ผูกพันร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้แบ่งปัน
องค์ความรู้และนวัตกรรมของเครือฯ พร้อมทั้งร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการที่จะช่วย
ส่งเสริมความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องสังคมให้มคี วามยัง่ ยืน และสามารถเป็นแรงขับเคลือ่ นให้สงั คม
มีการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

คุณค่า
ทางสังคม

สุขภาพและ
สุขภาวะที่ดี

การบริหาร
การสร้าง
ความผูกพันกับ จัดการ
ผู้มีส่วนได้เสีย นวัตกรรม

คุณค่าทางสังคม

ความท้าทาย

เป้าหมายปี 2563 (ประเทศไทย)

การส่งเสริมผู้ประกอบการ
รายย่อย

543,572
ราย
ผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับ
การส่งเสริมอาชีพ

การส่งเสริมกลุ่มเปราะบาง

12,287
ราย
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการส่งเสริม
อาชีพและคุณภาพชีวิต

สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
HOME

SDG 4 คุณภาพการศึกษา

4.4 เพิ่มจ�ำนวนประชาชนที่มีทักษะที่จ�ำเป็นด้านการเงิน

ความก้าวหน้า
100%

SDG 8 งานที่เหมาะสม และการเติบโตทางเศรษฐกิจ
8.6 ส่งเสริมเยาวชนให้มีงานท�ำ มีการศึกษา และได้รับ
การฝึกอบรม

SDG 10 ลดความไม่เสมอภาค

10.1 ลดความไม่เท่าเทียมกันของรายได้

APPENDIX

2561: 554,087 ราย

113,067
ราย
เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม

1.2 ลดความยากจนอย่างน้อย 50%
1.4 สิทธิเท่าเทียมกันในการเป็นเจ้าของบริการขั้นพื้นฐาน
เทคโนโลยี และทรัพยากรทางเศรษฐกิจ

เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงกลุ่มเปราะบาง
ได้รับการส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต

2560: 121,246 ราย

การส่งเสริมเกษตรกร

SDG 1 ยุติความยากจน

100,000 ราย

0%

2561

HEALTH

ผลการด�ำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญปี

HEART

ปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ เป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดสภาวะการแบ่งแยก
ของผูค้ นในสังคม (Social polarization) และการขาดความไว้เนือ้ เชือ่ ใจ
ในสังคม (Lack of social trust) ปัจจุบันสภาพแวดล้อมของสังคม
มีความไว้เนื้อเชื่อใจต�่ำ ท�ำให้ธุรกิจมีความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและด้าน
การก�ำกับดูแลจากหน่วยงานทางการเพิม่ มากขึน้ ตลอดจนอาจส่งผล
กระทบต่อผลประกอบการของการด�ำเนินธุรกิจในระยะยาว ดังนั้น
ปัญหาความเหลื่อมล�้ำจึงไม่ได้เป็นเพียงปัญหาสังคมที่อยู่ไกลตัวอีก
ต่อไป แต่กลายเป็นความเสีย่ งต่อภาคธุรกิจได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้
ภาคธุรกิจไม่สามารถมุ่งแสวงหาผลก�ำไรได้เพียงอย่างเดียวโดยไม่
ค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียโดยรอบและความอยูร่ อดของผูค้ นในสังคมได้
อีกต่อไป แต่ภาคธุรกิจจ�ำเป็นต้องสร้างความเข้าใจกับความคาดหวัง
ของสังคมทีม่ ตี อ่ องค์กรให้มากยิง่ ขึน้ ในขณะเดียวกันธุรกิจต้องมีการ
สร้างความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจและสังคม โดยน�ำความต้องการ
หรือความคาดหวังของคนในสังคมมาบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของ
เป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้ ภาคธุรกิจยังต้องมีความมุ่งมั่นใน
การส่งเสริมการดูแลและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบอย่าง
ต่อเนือ่ ง ผ่านกิจกรรมสร้างคุณค่าให้กบั สังคมและสนับสนุนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการลดความยากจน ซึ่งความท้าทาย
ของเครือฯ คือเรือ่ งการสร้างแรงบันดาลใจให้ทกุ คนในองค์กรมีความ
กล้าที่จะเดินออกมาจากกรอบเดิม การช่วยให้คนมีแรงบันดาลใจใน
การท�ำความดี การสร้างวัฒนธรรมและปลูกฝังการท�ำดีและความ
กตัญญูและความซื่อสัตย์

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

SOCIAL
IMPACT
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คุณค่าทางสังคม

127

แนวทางการบริหารจัดการ

• การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
• การแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์
• การสร้างสรรค์คุณค่าสู่นวัตกรรม

• การจ้างงานสร้างรายได้
• การตลาดและการเข้าถึงลูกค้า

โครงการ
‘ซีพีเพื่อความยั่งยืน’
สนับสนุนการเงิน

• การลงทุนในชุมชน
• การบริจาค

เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ขบั เคลือ่ นโครงการซีพเี พือ่ ความยัง่ ยืน เพือ่ ให้
ผู้บริหารและพนักงานในทุกประเทศทั่วโลกด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
ในเชิงรุกในทุกพื้นที่ที่เครือฯ มีการด�ำเนินธุรกิจ โดยจัดให้มีการ
คัดเลือกโครงการเพื่อสังคมที่มีความโดดเด่นเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี

APPENDIX

โดยในปีนมี้ โี ครงการซีพเี พือ่ ความยัง่ ยืนทีไ่ ด้รบั การยกย่องเชิดชูเกียรติ
รวมทั้งสิ้น 28 โครงการ จาก 204 โครงการที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็น
จุดเริ่มต้นที่ดีในการผลักดันให้ผู้บริหารและพนักงานได้มีส่วนร่วมใน
การก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2563 ของเครือฯ ภายใต้
ยุทธศาสตร์ ‘Heart การด�ำเนินธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน Health การสร้าง
สังคมสูค่ วามยัง่ ยืน Home การปกป้องและรักษาสิง่ แวดล้อมให้คงอยู่
อย่างยั่งยืน’ ที่มีเจตนารมณ์ในการสร้างธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับ
คู่ค้าและพันธมิตรทั้งระบบเศรษฐกิจ ประชาชน และประเทศชาติ

HOME

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ส่วนหนึ่งของธุรกิจ

HEALTH

• การส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะ
• การฝึกอบรม
• การให้คำ� ปรึกษา
• การถ่ายทอดเทคโนโลยี
• การพัฒนาโครงสร้าง
   พื้นฐานเพื่อการเรียนรู้

นอกจากนี้ เ ครื อ ฯ ยั ง มี แ นวทางและแผนการด� ำ เนิ น งานในการ
ขับเคลื่อน ‘โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน’ ก�ำหนดกลยุทธ์การด�ำเนิน
โครงการผ่านตัวแทนจากแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้การด�ำเนินงานมี
ความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมกันนี้เครือฯ มี
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนผ่านแนวทางการ
ด�ำเนินงานของเครือฯ อาทิ การพัฒนาชุมชน (Community Development)
การขจัดความยากจน (Poverty Reduction) และการเกษตรกรรม
(Agriculture) อีกทั้งมีการเชิดชูโครงการที่โดดเด่นเพื่อยกย่องให้เป็น
แบบอย่างที่ดีของเครือฯ

HEART

สร้างสรรค์คุณค่า

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

เครือเจริญโภคภัณฑ์มคี วามตระหนักและให้ความส�ำคัญในการด�ำเนิน
ธุรกิจที่อาจได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจและบทบาททางสังคม โดย
การสนับสนุนเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย และกลุ่มเปราะบาง
ให้เป็นส่วนหนึง่ ของธุรกิจ สนับสนุนทางการเงิน ส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
และสร้างสรรค์คุณค่า การสร้างรายได้ ซึ่งเครือฯ ได้ให้ความส�ำคัญ
และมีการด�ำเนินงานมาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้สามารถแก้ไขปัญหาและ
ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน ตลอดจนกลุ่มเปราะบางให้
สามารถด�ำรงชีวิตตามปัจจัยขั้นพื้นฐานในสังคมได้อย่างยั่งยืน
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คุณค่าทางสังคม

HEALTH

ข้อมูลด้านการสร้างคุณค่าทางสังคม

ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย
จำ�นวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริม (ราย)

Social Impact Management Dashboard

181,188

ผู้ประกอบการรายย่อย

กลุ่มเปราะบาง

41,827

113,067 ราย 543,572 ราย 12,287 ราย
ได้รับการส่งเสริม

ได้รับการส่งเสริม

ได้รับการส่งเสริม

จำ�นวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม (ราย)

เกษตรกร
สัตว์น�้ำ

แยกตามประเทศ (ราย)
29,345

ประเทศ
ไทย
จีน
อื่นๆ

31,378
23,912
22,475

2560
58,333
7,402
26,643

2561
75,035
8,521
29,511

ร้านเถ้าแก่เล็ก CP Pork Shop
ธุรกิจห้าดาว
คู่ค้า SMEs
อื่นๆ
รวม

2560
7,276
5,876
34,280
10,214
57,646

2561
9,898
5,152
522,319
6,203
543,572

62,764
14,903

อื่นๆ
299,620
916

ส่งเสริมผู้พิการ เด็ก และผู้สูงอายุ
จำ�นวนผู้พิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ที่ได้รับการส่งเสริม (ราย)

เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร

แยกตามสายธุรกิจ (ราย)

4,144

เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร

เกษตรกร
พืชไร่

37,831

83,822

21,010
21,979
17,515

11,032
79,795

ส่งเสริม
ผู้พิการ

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

ค้าปลีก
28,556
12,580

689
3

2561
1,845
7,793
2,273
376
12,287

ค้าปลีก
1,782
649

สื่อสารและโทรคมนาคม
6,253
3,439

อื่นๆ
108
125
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อื่นๆ

จ้างงานผู้พิการ
ส่งเสริมอาชีพผู้พิการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ดูแลเด็กก�ำพร้า
รวม

2560
1,811
3,954
8,910
570
15,245

ดูแล
เด็กก�ำพร้า

HOME

เกษตรกร
พืชสวน

ปี 2561
ปี 2560

HEALTH

เกษตรกร
ปศุสัตว์

ปี 2561
ปี 2560

ค้าปลีก

HEART

ส่งเสริมเกษตรกรและพัฒนาชุมชนชนบท
แยกตามประเภท (ราย)

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

เกษตรกร

ปี 2561
ปี 2560

เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร

ผลการดำ�เนินงานปี 2561

129
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คุณค่าทางสังคม

HEALTH

131

ตัวอย่างโครงการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ทั่วโลก

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

1 สถานรับเลี้ยงเด็กฉุกเฉินเมืองมินนีแอโพลิส
โดย Bellisio Foods Inc. (สหรัฐอเมริกา)

2

จัดตั้งอาสาสมัครในการร่วมสนับสนุนงานของ Crisis
Nursery รับดูแลเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ

1

6
8

4
10

5

9
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โครงการร่วมมือระหว่างภาครัฐ ในการพัฒนาพื้นที่ป่าที่
เคยถูกไฟป่าเผาท�ำลาย โดยปลูกป่าทดแทน สร้างพื้นที่
ป่าและสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน

3
7

2 ปลูกป่าแห่งชัยชนะ (รัสเซีย)
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6 โครงการ ‘สี่ประสาน’ (จีน)

โครงการร่วมมือระหว่างภาครัฐ เกษตรกร สถาบันการเงิน
และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร

เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเยาวชนด้อยโอกาสให้เข้าถึง
แหล่ ง อาหารที่ มี โ ปรตี น โดยการสนั บ สนุ น อาหารที่ มี
โปรตีนคุณภาพในสถานเลี้ยงเด็กก�ำพร้า Koruncuk

7 ปรับปรุงศาสนสถาน (ปากีสถาน)

สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ในการร่วมปรับปรุงศาสนสถาน
(มัสยิด) อันเป็นศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชน

ช่วยเหลือผู้สูงวัยและผู้พิการ (อินเดีย)
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้สูงวัยและผู้พิการ ด้วยการมอบ
อวัยวะเทียมและเงินช่วยเหลือ เพือ่ ให้เกิดก�ำลังใจในการด�ำเนินชีวติ ต่อไป

10 จัดการป่าอเนกประโยชน์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
บ้านกองกาย (ไทย)
9 การบริจาคโลหิต (ฟิลิปปินส์)

ร่วมกับองค์กรสภากาชาดฟิลิปปินส์ ส่งเสริมให้พนักงานและชุมชน
ร่วมกันบริจาคโลหิต แก้ปญ
ั หาการขาดแคลนโลหิตส�ำหรับผูป้ ว่ ยฉุกเฉิน

ส่งเสริมเครือข่ายการป้องกันแก้ไขปัญหาป่าไม้กบั ชุมชน หมอกควัน
ไฟป่า อ�ำเภอแม่แจ่ม ฟื้นฟูป่าต้นน�ำ้ ล�ำธาร ทรัพยากรธรรมชาติ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนต้นน�้ำ ลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนในพื้นที่

10 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก
(ไทย)
เพื่อให้บุคคลออทิสติกพึ่งพาตัวเองได้ สู่การจัดตั้งเป็นออทิสติกไทย
วิสาหกิจเพื่อสังคม ที่จะท�ำให้น้องๆ เหล่านี้มีรายได้กลับมาพัฒนาสู่
รุ่นต่อๆ ไป

APPENDIX

สนับสนุนและลดค่าใช้จ่ายอาหารเลี้ยงเด็กของบ้าน
เด็กก�ำพร้าจังหวัด Ben Tre ส่งเสริมประสบการณ์แก่
เยาวชนให้ได้เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ มีศักยภาพในการ
พึ่งพาตนเอง สามารถน�ำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต

8

แก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกร โดยความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ เกษตรกร สถาบันการเงิน และเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย
การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการบริหารจัดการฟาร์มสุกร จนเป็น
ชุมชนเลี้ยงสุกรที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย

HOME

5 เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันเด็กกำ�พร้า (เวียดนาม)

10 U-project เสริมสร้างคู่คิด พัฒนาธุรกิจคุณ (ไทย) 10 หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า (ไทย)
การร่วมมือระหว่างแม็คโครและมหาวิทยาลัย ดึงศักยภาพความคิด
คนรุ่นใหม่ผสมผสานประสบการณ์คนรุ่นก่อน สู่การปรับปรุง
พัฒนาร้านค้าปลีกให้ทันกับการแข่งขันในโลกยุคใหม่

4 กองทุนหมูบ่ า้ น Local Village Fund (LVF) (เมียนมา)
การมอบเงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อใช้เป็น
ทุนหมุนเวียน เพื่อพัฒนาความยั่งยืนให้กับชุมชน

HEALTH

3 ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส (ตุรกี)

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2561 เครือเจริญโภคภัณฑ์

ส่งเสริมเกษตรกรและพัฒนาชุมชนชนบท
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร

ภาคเกษตรยังส�ำคัญในระบบเศรษฐกิจสังคมไทย จีน และประเทศอื่น
ทั่วโลก เพราะเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่คนจ�ำนวนมาก และ
เกษตรกรส่วนใหญ่ยงั คงมีความยากจน เนือ่ งจาก เกษตรกรขาด 4 เรือ่ ง
คือขาดเงินทุน ขาดความรู้ ขาดเทคโนโลยี และขาดตลาด ในขณะที่
เครือฯ มีทรัพยากรและสามารถสร้างความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยเฉพาะการขจัด
ความยากจน ซึ่งจะสนับสนุนเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 1

เครือฯ ด�ำเนินงานอย่างรอบด้านเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
ทัง้ การพัฒนาเพิม่ ทักษะและศักยภาพในการบริหารจัดการทีด่ นิ ท�ำกิน
โดยมุ่งเน้นด�ำเนินโครงการที่สร้างคุณค่าทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่ แวดล้อม ในรูปแบบ ‘สีป่ ระสาน’ ผ่านความร่วมมือของ 4 ฝ่าย ได้แก่
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และเกษตรกร พร้อมทัง้ สนับสนุน
กฎหมายรองรับระบบเกษตรพันธสัญญา และโครงการต่างๆ รอบด้าน
เพื่อท�ำให้เกษตรกรสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน

การส่งเสริมการตลาด
และช่องทางจำ�หน่ายให้แก่เกษตรกร

ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เกษตรกร

โครงการ 4 ประสาน
เพื่อนวัตกรรมการ
เกษตรทันสมัย
และยั่งยืน

บริษัท ทรู ไลฟ์สไตล์ รีเทล จ�ำกัด (มหาชน)
มุ่งมั่นเป็นบริษัทต้นแบบของธุรกิจค้าปลีก
การค้าด้านธุรกิจกาแฟและธุรกิจเกีย่ วเนือ่ งที่
สร้างความยั่งยืนสู่สังคม ผ่านการด�ำเนิน
ธุรกิจทีด่ แี ละกิจกรรมเพือ่ สังคมและชุมชน จึง
มุ ่ ง สร้ า งความยั่ ง ยื น ตามแนวทางปรั ช ญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งและทิ ศ ทางด้ า นความ
ยัง่ ยืนในระดับสากลขององค์การสหประชาชาติ

ให้ทกุ ชุมชน ภายใต้แนวทาง ‘Build Trust and
Create Shared Value’ การด�ำเนินงานที่
ส�ำคัญภายใต้แนวทางการพัฒนารูปแบบเพือ่
สั ง คม (Social Enterprise) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
เกษตรกร

บริษัทร่วมมือกับองค์กรจากชุมชนหมู่บ้าน
สบขุน่ จ.น่าน ในการสนับสนุนการปลูกกาแฟ
ให้ กั บ เกษตรในชุ ม ชน ตั้ ง แต่ ก ารคั ด เลื อ ก
การด�ำเนินงาน:
บริษทั ได้กำ� หนดกลยุทธ์ดา้ นความรับผิดชอบ พันธุ์ที่ดี ให้ความรู้วิชาการในการให้ปุ๋ยและ
ต่อสังคมซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ บ�ำรุงดิน ตลอดจนรับซื้อผลผลิตกาแฟที่มี
บริษทั ในการเป็นองค์กรทีอ่ ำ� นวยความสะดวก คุณภาพดีจากเกษตรกร
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Solution

Outcome

Change
Model

Inclusion

Advantage

Long-term

มุ่งแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์เชิงประจักษ์
สามารถวัดผลได้
เป็นรูปธรรม

สร้างการ
เปลี่ยนแปลงใหม่
เกิดเป็นโมเดล
ต้นแบบที่ท�ำซ�ำ้ และ
ขยายผลได้

การมีส่วนร่วมจาก
หลายภาคส่วน
ทั้งรัฐบาล เอกชน
ชุมชนในท้องถิ่น และ
องค์กรอิสระต่างๆ

สร้างความสามารถ
การแข่งขัน
ในตลาดจริง
ให้กับเกษตกร
ผู้มีรายได้น้อย

เข้มแข็ง เลี้ยงตัวเอง
ได้ สามารถยืนด้วย
ก�ำลังของตัวเอง
APPENDIX

การส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี
และทักษะ และการจ้างงาน
เกษตรกรท้องถิ่น

ที่มาของโครงการ:

HOME

การส่งเสริมการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนให้แก่
เกษตรกร

การส่งเสริมเกษตรกรใน
ระบบพันธสัญญา

การพัฒนารูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม
(Social Enterprise) เพื่อส่งเสริมเกษตรกร

HEALTH

การจัดซื้อวัตถุดิบ
ทางการเกษตรโดยตรง
จากเกษตรกรผู้ผลิต

CASE STUDY 6
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การดำ�เนินงานของเรา
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ความสำ�คัญ

การพัฒนาธุรกิจเพื่อ
สังคม (Social
Enterprise: SE)

คุณค่าทางสังคม
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“เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นในการส่งเสริมให้สังคมมีความยั่งยืนในทุกมิติ
โดยการสร้างสังคมให้มีความแข็งแรงในด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมการมีรายได้
และอาชีพที่มั่นคง รวมถึงการสร้างโอกาสในการเข้าถึงความช่วยเหลือ
ทั้งด้านข้อมูลการศึกษา และเทคโนโลยี”

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2561 เครือเจริญโภคภัณฑ์

คุณค่าทางสังคม

HEALTH

CASE STUDY 7

องค์ประกอบส�ำคัญของสัญญาตามแนวทาง
สากลของ UNIDROIT
การผลิต

อาหารปลอดภัย

การลงทุน

ตลาดจำ�หน่าย

การป้องกันความเสียหาย

สัตวบาล นักวิชาการ
เกษตร

มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดและสร้างความมั่นคง
ทางรายได้

ไม่ใช้ฮอร์โมนเป็นสารเร่งโต
ควบคุมการใช้ยาตามความ
จำ�เป็น ตรวจสอบสารตกค้าง
ก่อนนำ�ไปแปรรูป

เกษตรกรร่วมลงทุนกับบริษัท
มีความมั่นคง ทำ�งานเป็นระบบ

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

การพัฒนาปรับปรุงสัญญากับเกษตรกรในโครงการ
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ (Contract Farming)
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บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)
หรือซีพเี อฟ มุง่ หวังทีจ่ ะเป็นส่วนหนึง่ ในการ
ร่วมยกระดับคุณภาพชีวติ เกษตรกรมาอย่าง
ต่อเนือ่ ง ผ่านการด�ำเนินโครงการ Contract
Farming นับตั้งแต่ปี 2518

ซีพีเอฟได้พัฒนาปรับปรุงสัญญาโดยยึด
แนวทางสากลของ UNIDROT (The
International Institute for the Unification of
Private Law) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทาง
กฎหมายสากลอันดับ 1 ของโลก โดยสัญญา
ฉบับปรับปรุงได้รับการประเมินจากคณะ
นิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วว่า
มีความเป็นธรรมและเป็นสากล ขณะเดียวกัน
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ
(FAO-Food and Agriculture Organization
of the United Nations) ยังให้การยอมรับ
โดยน�ำไปเป็นตัวอย่างในหลายประเทศอีกด้วย
นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังเป็นผู้ประกอบการ
รายแรกของประเทศไทยที่ให้ความส�ำคัญ
เรื่องการบริหารความเสี่ยงแทนเกษตรกร
รายย่ อ ย โดยจั ด ท� ำ ประกั น ภั ย ให้ กั บ
เกษตรกรคูส่ ญ
ั ญาทัง้ ทีก่ ฎหมายไม่ได้บงั คับ
และเกษตรกรไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยแต่อย่างใด

5,147
ราย
เกษตรกรในระบบเกษตร

ไม่ต้องหาตลาดเอง มีราคาที่
คาดการณ์ได้

ส่งเสริมให้มีการทำ�ประกันภัย
ในสัญญา และมีการควบคุมโรค

พันธสัญญาของบริษัท

ถ่ายทอดความรู้ในการเลี้ยงสัตว์
หรือปลูกพืช

98%
ของเกษตรกรในระบบสามารถ
จ่ายคืนเงินกู้ได้

10,000
ล้านบาท
วงเงินคุ้มครองประกันภัยรวม

ความเท่าเทียมเป็นธรรม
ดำ�เนินการตามกฎหมาย
มาตรฐานสากล ระบบการ
ประกันราคาและฝากเลี้ยง

เกษตรกรมีส่วนร่วม
ร่วมมือกันระหว่างสองฝ่าย
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ระหว่างกัน

การสื่อสารที่ชัดเจน

เนื้อหาครบถ้วน เข้าใจง่าย
มีเหตุผล เข้าใจตรงกันทุกฝ่าย

APPENDIX

อย่างไรก็ดี เพื่อให้การด�ำเนินโครงการเป็น
ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสอดรั บ กั บ
สถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงในปั จ จุ บั น
ในปี 2558 บริ ษั ท จึ ง ริ เ ริ่ ม การพั ฒ นา
ปรั บ ปรุ ง สั ญ ญาระหว่ า งบริ ษั ท และ
เกษตรกรในโครงการ Contract Farming
โดยมุ่งส่งเสริมบทบาทของเกษตรกรคู่ค้า
มากขึ้น อาทิ การมีส่วนร่วมตัดสินใจใน
การบริหารความเสีย่ ง การระบุรายละเอียด
การจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนเพิ่มเติม
(Incentive) รวมถึงการจัดท�ำทะเบียนฟาร์ม
รูปแบบใหม่

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

HOME

การด�ำเนินงาน:

HEALTH

ที่มาของโครงการ:
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ที่มาของโครงการ:

ทันสมัยผิงกูน่ นั้ มีเกษตรกรเป็นเจ้าของโครงการ
โดยรวมตัวกันเป็นสหกรณ์ที่มีรฐั บาลจีนเป็น
ผูส้ นับสนุน ซึง่ รัฐบาลจะช่วยหาแหล่งเงินทุน
โดยมีธนาคารปักกิง่ เป็นผูใ้ ห้เงินกูย้ มื และเมือ่
ด�ำเนินโครงการครบ 20 ปี ทรัพย์สนิ จะตกเป็น
ของสหกรณ์ที่เกษตรกรเป็นเจ้าของ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รบั โอกาสจากรัฐบาลจีน
ให้มีส่วนร่วมในการด�ำเนินโครงการเกษตร
หมุนเวียนทันสมัยผิงกู่ เขตผิงกู่ นครปักกิ่ง
ประเทศจีน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยเป็นหนึ่ง
ในโครงการทีด่ ำ� เนินงานตามนโยบาย ‘เกษตร
สมัยใหม่’ ในรูปแบบ ‘สี่ประสาน’ หรือ ‘Four
in One’ ผ่านความร่วมมือของ 4 ฝ่าย ได้แก่
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และ
เกษตรกร ทั้งนี้โครงการเกษตรหมุนเวียน

2

3

เกษตรกร

เครือเจริญโภคภัณฑ์

รัฐบาลผิงกู่ (ท้องถิ่น)

บ.ปักกิ่ง เจียไต๋ ไลฟ์สต็อก จ�ำกัด

บ.กู่ฉาย จัดการสินทรัพย์ (ตัวแทนรัฐ)

ที่ดิน
(779 มู่)

ทุนจดทะเบียน 30%
สัดส่วน 50 %

สัดส่วน 50 %

ให้สิทธิ์การใช้ที่ดิน
สหกรณ์การเกษตร

บ.กู่ต้า จ�ำกัด (ทรัพย์สินถาวร)

โครงการเกษตรกรรมหมุนเวียนทันสมัยผิงกู่ เขตผิงกู่ นครปักกิ่ง ประเทศจีน

* 1 มู่ ≈ 666.67 ตร.ม.

ธนาคาร

สัญญาค่าเช่า
69.84 ล้านหยวน/ปี
เป็นหลักทรัพย์
ค�ำ้ ประกัน

อนุมัติเงินกู้สนับสนุนโครงการ 70%

ค่าเช่า
69.84 ล้านหยวน/ปี
บ.เจียไต๋ ธุรกิจไข่ไก่ จ�ำกัด

4

ควบคุมงานก่อสร้าง
บ.เจียไต๋ อสังหาริมทรัพย์

APPENDIX

รูปแบบ BOT 20 ปี
จ่ายค่าใช้สิทธิ์

ชดเชยดอกเบี้ย
100 %

HOME

1

HEALTH

รูปแบบการด�ำเนินโครงการเกษตรกรรม
หมุนเวียนทันสมัยผิงกู่ตามแนวทาง ‘สี่ประสาน’

HEART

จั ด จ� ำ หน่ า ยเพื่ อ ช่ ว ยรั บ ความเสี่ ย งแทน
เกษตรกร โดยมีจุดมุ่งหมายหลักในการผลิต
อาหารปลอดภัย และมีคุณค่าที่ดีแก่ผู้บริโภค
นอกเหนือไปกว่านั้น โครงการเกษตรกรรม
หมุนเวียนผิงกูย่ งั ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
เกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น โดยเกษตรกรจะได้รับ
รายได้จากการเช่าที่ดินจากโครงการ ส่วน
เครือเจริญโภคภัณฑ์จะเป็นผู้เช่าพื้นที่และ สหกรณ์ได้รบั รายได้จากการเช่าอสังหาริมทรัพย์
บริหารจัดการโครงการ ลงทุนด้านเทคโนโลยี นอกจากนี้ เกษตรกรบางส่วนยังได้รายได้จาก
การตลาด การกระจายสินค้า รวมไปถึงช่องทาง การท�ำงานในโครงการอีกด้วย

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

การประเมินคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โครงการเกษตรกรรมหมุนเวียนทันสมัยผิงกู่

INTRODUCTION

คุณค่าทางสังคม
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คุณค่าทางสังคม

HEALTH

141

ระบบนิเวศ

สามห่วงโซ่
อุตสาหกรรม

ความ
ปลอดภัย
ของอาหาร
ขจัด
ความยากจน

ผลประโยชน์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากโครงการนอกเหนื อ จากผลประโยชน์
ด้านเศรษฐกิจแล้ว ยังส่งผลดีด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน
เกษตรกรที่เป็นเจ้าของพื้นที่โครงการจ�ำนวน 1,608 ครอบครัว
ได้รบั ค่าเช่าทีด่ นิ ซึง่ ในจ�ำนวนนัน้ กว่า 756 ครอบครัวเป็นทหารพิการ
ในด้านสิ่งแวดล้อมโครงการมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น
การใช้แผงโซลาร์ในการผลิตไฟฟ้า การจัดการขยะ เป็นต้น

Mr. Wu Lian Jiang ได้กล่าวถึงโครงการว่า
โมเดล 4 ประสานเกิดจากการคิดให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน
คือรัฐบาล ชาวนา บริษัท และธนาคาร ชาวนาเป็นเจ้าของที่ดิน
ไม่มีความรู้ ไม่มีเงินลงทุน ทางบริษัทมีเทคโนโลยี มีความรู้ มี
ตลาด มีความพร้อม ทางรัฐบาลมีความคิดว่าอยากเพิ่มรายได้
ให้กับเกษตร แต่ไม่รู้จะท�ำอย่างไร ธนาคารมีความต้องการ
พัฒนาเกษตรแต่ไม่สามารถให้กู้ได้ ทั้ง 4 หน่วยงานจึงประสาน
ความร่วมมือกันสร้างโปรเจ็กต์ ก็คิดเอา 4 ประสานโมเดลมาไว้
ที่เดียวกัน สร้างด้วยกัน
โครงการไก่ไข่ครบวงจรผิงกู่เป็นนวัตกรรมใหม่ในการท�ำเกษตร
คือชาวนาร่วมเป็นเจ้าของบริษทั คนบริหารบริษทั เป็นลูกจ้างของ
ชาวนา ชาวนามอบหมายให้บริษัทท�ำ บริษัทน�ำรายได้กลับไปให้
ชาวนา ชาวนาได้ผลประโยชน์จากโครงการนี้ โดยชาวนาให้บริษทั
เช่าทีด่ นิ ผลประโยชน์ตา่ งๆเป็นของชาวนา และสูงกว่าทีเ่ ขาเคย
ได้รับ

APPENDIX

ส่วนรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริม เพราะฉะนั้นการท�ำโมเดลใหม่นี้
เหมาะสมกับสถานการณ์ประเทศจีนในปัจจุบัน ได้ประโยชน์ทั้ง

ชาวนาและรัฐบาลจีน และผู้น�ำปักกิ่งให้ความสนใจโครงการนี้
มาก อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามเกษตรกรรายหนึง่ ทีเ่ ข้าร่วม
โครงการกล่าวว่า ก่อนจะเข้าร่วมโครงการมีการประชุมกันหลาย
รอบ ใช้เวลาในการคิดนาน เพราะก่อนหน้านีป้ ลูกข้าวสาลีตงั้ แต่
รุ่นปู่ ท�ำต่อกันมาเรื่อยๆ จึงไม่ค่อยมีความเชื่อว่าโครงการนี้จะ
ท�ำได้ ตั้งแต่โครงการนี้เกิดขึ้น ชีวิตเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม

HOME

โครงการเกษตรกรรมหมุ น เวี ย นทั น สมั ย ผิ ง กู ่ ถื อ เป็ น โครงการ
นวัตกรรมด้านการเกษตรที่มีความทันสมัยและยั่งยืน เนื่องจากมีการ
ใช้เทคโนโลยีระดับสูง และนับเป็นฟาร์มเลีย้ งไก่ไข่ทที่ นั สมัยทีส่ ดุ โดย
สามารถเลีย้ งไก่ไข่ได้กว่า 3 ล้านตัว นอกจากนีเ้ พือ่ ประสิทธิภาพสูงสุด
ยังมีการปลูกสวนท้อในพื้นที่โครงการกว่า 25,000 ไร่ โดยใช้ปุ๋ยจาก
มูลไก่ทเี่ กิดในโครงการ และมีการเลีย้ งจระเข้เพือ่ ก�ำจัดซากไก่และขาย
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากจระเข้อีกด้วย

Pinggu District Political and
Legal Committee Secretary &
Director of the former District
Agriculture Committee

HEALTH

การด�ำเนินงาน:

Mr.Wu Lian Jiang

HEART

เทคโนโลยี
ระดับสูง

สร้างความ
มั่งคั่ง

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

“โครงการไก่ไข่ครบวงจรผิงกู่
เป็นนวัตกรรมใหม่ในการท�ำเกษตร”
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1

ระบุผลภายนอกทั้งด้าน
บวกและด้านลบ เพื่อ
ประเมินผลประกอบการ
ที่แท้จริงของของบริษัท

ปัจจัยภายนอก
เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ

สังคม

สังคม

สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

2

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

คุณค่าทางเศรษฐกิจ

วิเคราะห์ผลกระทบ
ภายในเพื่อเข้าใจถึง
ความเสี่ยงต่อผล
ประกอบการในอนาคต

ปัจจัยขับเคลื่อนการด�ำเนินธุรกิจ
•กฎหมาย ข้อก�ำหนด และมาตรฐาน
•การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย
•ความเคลื่อนไหวของตลาด

ปัจจัยภายใน
กระแสเงินสด /
ผลประกอบการ

•โอกาสในการลงทุนเพื่อ
เพิ่มรายได้และลดต้นทุน
•ลดความเสี่ยง
•เพิ่มผลกระทบภายนอกที่เป็นบวก
•ผลกระทบภายนอกที่เป็นลบ

การตอบสนองเชิงกลยุทธ์

3

พัฒนารูปแบบทาง
ธุรกิจเพื่อสร้าง
ความร่วมมือและ
คุณค่าทางสังคม

รายได้

ความเสี่ยง

ต้นทุน

การลงทุน

*KPMG
‘True Value’
Model

ผลกระทบภายนอกด้านเศรษฐกิจ (Economic Externalities)
(Taxes)
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการจ่าย
ภาษีของโครงการให้แก่ประเทศที่โครงการ
เข้าไปด�ำเนินการ

ผลประโยชน์ที่โครงการคืนสู่ชุมชน

(Dividends)
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากรายได้ที่
เกษตรกรและสหกรณ์ได้รับจากค่าเช่าที่ดิน/
อสังหาริมทรัพย์ ของโครงการ

คุณค่าทางสังคม

ผลประโยชน์สุทธิที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกทางสังคมคิดเป็น
จ�ำนวน 4.3 ล้านหยวน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากผลประโยชน์ที่พนักงาน
และเกษตรกรได้จากการลงทุนด้านการฝึกอบรมของโครงการซึง่ คิด
เป็น 99% ของผลประโยชน์สทุ ธิทงั้ หมดจากผลกระทบภายนอกด้าน
สังคม

คุณค่าทางสิ่งแวดล้อม

69.8

สุขภาพของพนักงานและชุมชน

(Health & Safety)
ผลที่เกิดต่อร่างกายและสุขภาพของ
พนักงานและชุมชนโดยรอบอันเนื่องมาจาก
การด�ำเนินโครงการ

ความปลอดภัยของอาหาร

(Food Safety)
ผลกระทบที่บุคคลทั่วไปได้รับจากอาหารและ
ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย มีคุณภาพ และ
สามารถทวนสอบได้จากโครงการ

(Water Consumption)
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจาก
การใช้น�้ำของโครงการ

0

การเพิ่มทักษะ
พนักงาน

ความ
ปลอดภัย
ของอาหาร

สุขภาพของ
พนักงาน/
ชุมชน

(22.3)
(32.8)
การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก

(0.2)

4.0
ภาษีคืนสู่
ชุมชน

การใช้
ทรัพยากรน�ำ้

72

ขยะ/
ของเสีย

ผลประโยชน์ที่
โครงการคืนสู่
ชุมชน

รายได้

ขยะ / ของเสีย

(Waste)
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะทุก
ประเภทที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินการโครงการ

ผลตอบแทน
พนักงาน

รายได้

เศรษฐกิจ

สังคม

สิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์
ของโครงการ

5.3

117.7

4.3

(55.3)

72

*ยังไม่ได้น�ำการใช้ทรัพยากรในการผลิตอาหารมาใช้ในการประเมินผลกระทบนี้
*ผลการประเมินนี้เป็นการประเมินเฉพาะในส่วนของธุรกิจไก่ไข่ภายในโครงการเกษตรหมุนเวียนทันสมัยผิงกู่เท่านั้น

ล้าน
หยวน

APPENDIX

(GHG Emissions)
ผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอันมาจากการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากการด�ำเนินโครงการ

การใช้ทรัพยากรน�ำ้

0

5.3

ผลกระทบภายนอกด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Externalities)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

43.9

4.3

HOME

(Employee Training)
ผลกระทบที่พนักงาน และเกษตรกรได้รับ
การจากฝึกอบรมทักษะด้านต่างๆ

ทั้ ง นี้ ผ ลกระทบภายนอกเชิ ง บวกที่ ส� ำ คั ญ ของโครงการ ได้ แ ก่
รายได้ ที่ เ กษตรกรและสหกรณ์ ไ ด้ รั บ จากการเช่ า ที่ ดิ น และเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ของโครงการ ผลประโยชน์ที่พนักงานได้รับจาก
การด�ำเนินโครงการ รวมไปถึงภาษีทปี่ ระเทศจีนและชุมชนได้รบั จาก
โครงการ ซึ่งส่งผลให้มูลค่าของผลกระทบเชิงบวกมีค่ากว่า 117.7
ล้านหยวน

ผลกระทบภายนอกด้านสิ่งแวดล้อมมีต้นทุนสุทธิ 55.3 ล้านหยวน ส�ำหรับผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากโครงการได้แก่ การใช้น�้ำ การ
โดยค่าการใช้น�้ำมีนัยส�ำคัญที่สุดในด้านสิ่งแวดล้อมคิดเป็น 59% ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มาจากการใช้เชื้อเพลิง และพลังงานของ
ของผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีต่อโครงการ ปัจจัยรองลงมาคือการ โครงการ รวมไปถึงขยะต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งคิดเป็น 40%

ผลกระทบภายนอกด้านสังคม (Social Externalities)
การเพิ่มทักษะพนักงาน

ผลจากการประเมินคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมของ
โครงการเกษตรกรรมหมุ น เวี ย นทั น สมั ย ผิ ง กู ่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า
ผลกระทบภายนอกเชิงบวกด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรง
และทางอ้อมจากการด�ำเนินโครงการ เมือ่ คิดเป็นมูลค่าทางการเงิน
มี มู ล ค่ า สู ง กว่ า ผลประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ ที่ ไ ด้ จ ากการด� ำ เนิ น
โครงการกว่า 72 ล้านหยวน

HEALTH

(Employee Benefits)
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากผล
ประโยชน์ที่พนักงานได้รับจากการจ้างงาน
และสวัสดิการต่างๆ ซึ่งรวมถึงค่าจ้าง โบนัส
หอพักฟรีแก่พนักงานบางส่วน เป็นต้น

ภาษีคืนสู่ชุมชน

โครงการเกษตรกรรมหมุนเวียนทันสมัยผิงกู่มีส่วนร่วมทั้งทางตรง
และทางอ้อมในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น จากการจ้างงาน การ
จ่ายภาษี รวมไปถึงการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรรูปแบบต่างๆ ซึ่ง
ผลประโยชน์สุทธิด้านเศรษฐกิจต่อสังคมคิดเป็นมูลค่า 117.7 ล้าน
หยวนในปี พ.ศ. 2561

HEART

การประเมิ น คุ ณ ค่ า ต่ อ เศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ มของ
โครงการเกษตรกรรมหมุนเวียนทันสมัยผิงกู่ได้มีการน�ำวิธีการ
KPMG ‘True Value’ เข้ามาใช้ในการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 3
องค์ประกอบหลักที่ส�ำคัญได้แก่
1. Assess The Company’s ‘TRUE’ Earnings ระบุประเด็น
ส�ำคัญด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ที่ส่งผลต่อโครงการทั้งทางบวกและทางลบ
2. Understand Future Earning At Risk วิ เ คราะห์
ผลกระทบจากประเด็นส�ำคัญต่างๆ ที่มีต่อโครงการ
3. Create Corporate And Societal Value น�ำผลวิเคราะห์
มาต่อยอดพัฒนาธุรกิจทีส่ รรสร้างคุณค่าและโอกาสให้แก่
สังคม
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การประเมินคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โครงการเกษตรกรรมหมุนเวียนทันสมัยผิงกู่

ผลตอบแทนพนักงาน

คุณค่าทางสังคม

HEALTH
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การดำ�เนินงานของเรา

ส่งเสริมการสร้างอาชีพ
ให้แก่ผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก
(SMEs)

ศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า ส่ ว นกลางของเซเว่ น
แคตตาล็อกจะมารับเพือ่ ไปส่งต่ออีกทอดหนึง่
นับว่าเป็นการช่วยลดภาระค่าขนส่งให้กับ
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ช่วยให้สินค้าคง
ความสดใหม่และมีคุณภาพดีอยู่เสมอ ทั้งยัง
มีเป้าหมายส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าเอสเอ็มอี
การด�ำเนินงาน:
ทีม่ นี วัตกรรมใหม่ๆ ทีม่ จี ดุ เด่นมีความแตกต่าง
ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถน�ำสินค้า และมีคณ
ุ ภาพดี และส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการ
มาเก็บไว้ทรี่ า้ นเซเว่น อีเลฟเว่น ในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง สินค้าเอสเอ็มอีพัฒนาสินค้าใหม่ที่ตรงตาม
เพื่ อ พั ก สิ น ค้ า ชั่ ว คราวก่ อ นที่ ร ถขนส่ ง จาก ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย
ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

2,772
ราย
SMEs ที่ขายสินค้าผ่าน
24 Shopping

ส่งเสริมอาชีพโดย
พัฒนาจุดจ�ำหน่าย
สินค้าต่างๆ

6,170
ล้านบาท
สร้างรายได้ให้กับ

HOME

สนับสนุนช่องทาง
จ�ำหน่ายผ่าน
อีคอมเมิร์ซ

บริ ษั ท ทเวนตี้ โ ฟร์ ช้ อ ปปิ ้ ง จ� ำ กั ด (24
Shopping Co., Ltd.) บริษัท ในกลุ่มธุรกิจ
ซีพี ออลล์ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และผู้บริโภคยุคใหม่ ด้วยการสรรหาสินค้าที่
มีคุณภาพ สินค้าที่มีความแปลกใหม่เข้ามา
จ�ำหน่ายในรูปแบบของ Omni Chanel มี
นโยบายส�ำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุน
ธุรกิจเอสเอ็มอีด้วยการเป็นช่องทางในการ
จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ผู ้ ป ระกอบการเอสเอ็ ม อี

น�ำสินค้ามาจ�ำหน่ายผ่านทเวนตีโ้ ฟร์แคตตาล็อก
มี จ� ำ นวนมากขึ้ น เรื่ อ ยๆ พร้ อ มทั้ ง ยั ง ได้
วางแผนงานเพื่อรองรับการขยายงานและ
การเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาการ
จัดส่งในรูปแบบของ Store Hub

HEALTH

การจัดซื้อวัตถุดิบ
โดยตรงจาก
ผู้ประกอบการ
SMEs

พัฒนาคู่ค้า
ธุรกิจ SMEs

ที่มาของโครงการ:

HEART

โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยที่เครือฯ ให้การ
สนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง สามารถท�ำให้ผู้ประกอบรายย่อย
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นดียิ่งขึ้น เพิ่ม
ช่องทางและโอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจ พร้อมกันนี้ เครือฯ
ยังมุ่งสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการไปสูร่ ะดับสากลมากยิง่ ขึน้ พร้อมสร้างการ
เติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างมีศักยภาพและยั่งยืน
มากยิ่งขึ้น

โครงการส่งเสริม
ผู้ประกอบการรายย่อยผ่าน
24 Shopping โดย ซีพี ออลล์

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้
สามารถประกอบธุรกิจและขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน ผ่าน
การให้ ค วามรู ้ พ้ื น ฐานในการประกอบอาชี พ ส่ ง เสริ ม ให้
ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมไป
ถึงสร้างโอกาสในการเริ่มต้นธุรกิจ นอกจากนี้ ยังถือเป็นการ
สร้างความก้าวหน้าทางอาชีพให้กับผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อย พร้อมทั้งขับเคลื่อนความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
ได้อีกด้วย
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CASE STUDY 9

ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย
เพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพ
ความสำ�คัญ

คุณค่าทางสังคม
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SMEs ที่เข้าร่วม
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คุณค่าทางสังคม
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CASE STUDY 10

CASE STUDY 11

โลกดิจิทัลได้เริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต
ประจ�ำวันของทุกคน ทุกวันนีค้ นไทยมีกจิ กรรม
ทุกอย่างผ่านทางสมาร์ทโฟนแทบจะในทุกด้าน
รวมถึงการท�ำธุรกรรมการเงินและช�ำระเงิน
ผ่านทางสมาร์ทโฟนกลายเป็นกระแสทีก่ ำ� ลัง
มาแรง และมีแนวโน้มเติบโตก้าวกระโดดตาม
การขยายตัวของตลาดสมาร์ทโฟนทีน่ บั วันยิง่
เพิม่ มากขึน้ ส่งผลให้ธรุ กิจค้าปลีกยังปรับตัวมา
ขาย หรือหันมาท�ำการตลาดโปรโมตผ่านช่อง
ทางออนไลน์ควบคูก่ บั ออฟไลน์กนั มากขึน้

กลุม่ ทรู คอร์ปอเรชัน่ พัฒนา สมาร์ต เมอร์ชนั ต์
(True Smart Merchant) แอปพลิเคชันที่เป็น
เสมือนผู้ช่วยจัดการร้านค้า เนื่องจากความ
เข้าใจใน Pain Point ของร้านค้ารายย่อยที่มี
ความต้องการเข้าถึงลูกค้ากลุม่ เป้าหมาย และ
ต้องการโปรโมตร้านตนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
แอปพลิเคชัน ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ จึง
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเครือ่ งมือการตลาดสร้างโอกาส
ทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

161,438 ราย
เจ้าของร้านผู้ใช้บริการ

177
ล้านบาท
มูลค่าการค้าขายผ่าน
แอปพลิเคชัน

ที่มาโครงการ:

การด�ำเนินงาน:

ทรูมันนี่เป็นผู้ให้บริการธุรกิจการเงินดิจิทัล
(Fintech) ชัน้ น�ำของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉี ย งใต้ โดยให้ บ ริ ก ารช� ำ ระเงิ น ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ที่ช่วยอ�ำนวย
ความสะดวกในการท�ำธุรกรรมประจ�ำวันของ
ธุรกิจและประชาชนทั่วไป รวมถึงการเติมเงิน
โทรศัพท์มอื ถือ ผ่านช่องทางทรูมนั นีว่ อลเล็ท
(Mobile Wallet Application) และตัวแทนทรู
มันนี่ (Agent) ในต่างประเทศ อาทิ เมียนมา
กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

ในปี 2560 ธุรกิจต่างประเทศของทรูมันนี่
ส่งเสริมผูป้ ระกอบการรายย่อย โดยให้บริการ
ลูกค้ารวมกว่า 16 ล้านคน และมีมูลค่าการ
จ่ า ยเงิ น ผ่ า นแพลตฟอร์ ม ระบบรวมกว่ า
62,000 ล้านบาท พร้อมกันนี้ ทรูมันนี่มุ่งมั่น
พัฒนาธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถเพื่อให้ทุก
คนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน ผ่าน
ช่องทางที่ก้าวล�้ำและทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดย
การอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยพัฒนา
เพื่อน�ำไปสู่การด�ำเนินชีวิตที่ดีขึ้น

62,622
คน
ตัวแทนทรูมันนี่
29.2
ล้านคน
จ�ำนวนลูกค้าโดยรวม

ที่ท�ำธุรกรรมกับทรูมันนี่ต่าง
ประเทศทั้งปี

123,000
ล้านบาท

มูลค่าการจ่ายเงินผ่าน
แพลตฟอร์ม

Mobile
Top-up

Lending

B2B

2 Other
Financial
Services

1 Existing
Services

3 Other
Payment
Services

Bill Payment

Ticketing

Domestic
Remittance

Mobile Walllet
Migration

APPENDIX

Payroll
International
Remittance

e-Commerce

HOME

Insurance

HEALTH

การด�ำเนินงาน:

HEART

ที่มาโครงการ:

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

ทรูมันนี่ กับการส่งเสริม
ผู้ประกอบการรายย่อยใน
6 ประเทศ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์
ผู้ช่วยร้านค้ายุคใหม่
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การด�ำเนินโครงการส่งเสริมกลุ่มเปราะบางของเครือเจริญโภคภัณฑ์
Vietnam

ความสำ�คัญ

Laos

การดำ�เนินงานของเรา

การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ กั บ ประชากรกลุ ่ ม เปราะบาง
เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ ริ เ ริ่ ม ด� ำ เนิ น การโครงการช่ ว ยเหลื อ
ประชากรกลุม่ เปราะบาง อาทิ ผูพ้ กิ าร ผูส้ งู วัย เด็ก ผูด้ อ้ ยโอกาส
ทางสังคม พร้อมกันนี้ เครือฯ ได้มีการส่งเสริมอาชีพ พัฒนา
ศักยภาพ ทักษะ และความรู้ พร้อมทั้งขยายโอกาสในการ
ประกอบอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่ประชากรกลุ่มเปราะบาง โดยการ
ร่วมมือกับสมาคมต่างๆ ที่ร่วมกันเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส�ำคัญ
เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

จากจุดเริ่มต้น ชิวเม่ยเจียว พนักงานของ
ซีพี โลตัส ได้จัดตั้งทีมอาสาสมัครเพื่อ
ช่วยเหลือต่อเด็กและคนชราทีม่ ฐี านะยากจน
จนเกิดโครงการ ‘แผนการถ่ายทอดความ
อบอุน่ ’ ไปช่วยเหลือพัฒนาการศึกษา จัดท�ำ
ห้องสมุดโลตัสแห่งแรกที่โรงเรียนมัธยม
ชางอูซ่ าน ในปัจจุบนั มีทมี อาสาสมัครของ
แต่ละสาขาและได้ร่วมมือกับหน่วยงาน
ท้ อ งถิ่ น ของรั ฐ บาล จนจั ด ตั้ ง โรงเรี ย น
ประถม CP Lotus Hope ขึ้น

The United States of America

ปัญหาด้านการทารุณกรรมและทอดทิ้ง
เด็กในเมืองมินนีแอโพลิส สหรัฐอเมริกา
ท�ำให้หลายครอบครัวอยู่ในภาวะวิกฤต
Belisio Foods ได้จดั ตัง้ อาสาสมัครร่วมกับ
สถานรับเลีย้ งเด็ก เข้ามาช่วยดูแลเด็กแรก
เกิดจนถึง 6 ขวบ แบบชั่วคราวกว่า 1,247
ราย พร้อมจัดหาอุปกรณ์การเรียน จัดหา
อาหารและเสื้อผ้า และจัดตั้งกองทุนเพื่อ
ปรารถนาให้เด็กมีสภาพแวดล้อมทีด่ ี และ
ปลูกฝังพนักงานให้มุ่งมั่นท�ำความดี

APPENDIX

จากปัญหาผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัวที่มี
ฐานะยากล�ำบาก การรักษาโรคต้องใช้
ระยะยาวและค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง
ซีพี เวียดนาม ได้สร้างบ้านพักแก่ผู้ป่วยที่
เข้ามารักษาให้กับโรงพยาบาลมะเร็งแห่ง
ชาติ ประเทศเวียดนาม ได้ดำ� เนินการสร้าง
บ้านพักจ�ำนวน 3 หลัง พร้อมด้วยเตียงนอน
ส�ำหรับคนป่วย 240 เตียง ในการช่วยเหลือ
ผู้ป่วย รวมถึงสร้างขวัญก�ำลังใจให้กับ
คนป่วยและครอบครัว

China

โรงเรียนห่างไกลในประเทศลาวยังขาดแคลน
หนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนเป็น
จ�ำนวนมาก อีกทั้งสภาพอาคารเรียนยัง
ช�ำรุด ไม่เหมาะสมต่อการเรียน ซีพี ลาว
ร่วมกับพนักงานได้จัดหาทุนทรัพย์ในการ
จั ด ซื้ อ หนั ง สื อ อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย น-กี ฬ า
และเครื่องกรองน�้ำดื่มที่สะอาด พร้อม
ปรับปรุงอาคารเรียนใหม่ให้เด็กสามารถ
มีห้องเรียนที่ดีในการเรียนหนังสือ

HOME

โครงการ
เพื่อผู้พิการ

Vietnam

ด้วยความต้องการช่วยเหลือเด็กก�ำพร้าใน
เมืองย่างกุ้งที่ไม่มีอาหารที่มีโภชนาการ
เพียงพอ จึงเกิดโครงการ Food for Life
มาจากใจของพนักงานจิตอาสาที่อยาก
ช่ ว ยเหลื อ เด็ ก ก� ำ พร้ า ที่ ส ถานเลี้ ย งเด็ ก
ได้บริจาคอาหาร ยา และวัสดุจ�ำเป็นอื่นๆ
จนถึงปัจจุบัน ได้สนับสนุนเด็กก�ำพร้ากว่า
1,600 คน และได้ร่วมกันท�ำกิจกรรมอื่นๆ
เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กก�ำพร้าทุกคน

HEALTH

โครงการ
เพื่อผู้สูงวัย

โครงการเพื่อ
ส่งเสริมเด็กและ
ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม

การส่ ง เสริ ม ช่ ว ยเหลื อ เด็ ก ก� ำ พร้ า ที่
บ้านเด็กก�ำพร้า SOS จังหวัด Ben Tre มี
เด็กภายใต้การดูแลจ�ำนวน 120 คน ซีพี
เวียดนาม ได้ด�ำเนินการสร้างโรงเรือน
เลี้ ย งไก่ ไ ข่ เพื่ อ น� ำ ไข่ ที่ ไ ด้ ม าประกอบ
อาหารเลี้ยงเด็กที่อยู่ในวัยเรียน และให้
เด็กได้เรียนรูก้ ารเลีย้ งไก่ไข่จากการเรียนรู้
ของจริง สามารถน�ำไปประกอบอาชีพใน
การพึ่งพาตนเองในอนาคต

HEART

ความท้าทายทีส่ ง่ ผลไปทัว่ โลกในปัจจุบนั คือจ�ำนวนประชากรโลก
ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
ให้ประชากรกลุม่ เปราะบางได้รบั ความเท่าเทียมในสังคมจึงเป็น
สิง่ ทีค่ วรให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ เพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทาง
สังคมที่เกิดขึ้น ภายใต้แนวคิดที่ว่า ‘การสร้างรากฐานทางธุรกิจ
ให้แข็งแรง ต้องด�ำเนินควบคู่ไปพร้อมกับการสร้างรากฐาน
คุณภาพชีวิตของคนในสังคม’ จึงท�ำให้เครือฯ มีแนวคิดและ
ตระหนักถึงการสนับสนุนแก่คนในสังคมอย่างต่อเนื่อง

Myanmar

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

ส่งเสริมกลุ่มเปราะบาง
เพื่อความเท่าเทียมในสังคม
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CASE STUDY 12

โครงการดูแลเด็กก�ำพร้าในชุมชนวัฒนธรรม

สิง่ แวดลอม
ดี

สร้างสรรค์และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสได้อยู่กับ
ครอบครัวและชุมชน เพื่อให้ได้รับความรัก ความอบอุ่น ได้เรียนรู้และ
มีพฒ
ั นาการในทุกด้านทีส่ มวัย พร้อมทัง้ ได้รบั การถ่ายทอดวัฒนธรรม
ทีด่ งี ามเกิดเป็นความรัก ความผูกพัน ความเอือ้ อาทร เป็นเครือ่ งยึดเหนีย่ ว
จิตใจในการด�ำเนินชีวิต เพื่อพัฒนาชุมชนที่ดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

อาชีพดี

คนดี

การตอบสนองต่ อ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น

296
ครอบครัว
ที่รับอุปการะในโครงการ

ที่มาโครงการ:
คณะผูบ้ ริหารและเหล่าพนักงานจึงได้รว่ มกัน
จั ด ตั้ ง ‘มู ล นิ ธิ พั ฒ นาชี วิ ต ชนบท’ ขึ้ น เพื่ อ
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรับแนวพระราชด�ำริ
มาด�ำเนินการตามรอยใต้เบื้องพระยุคลบาท
ในอันที่จะด�ำเนินงานต่างๆ อันเป็นประโยชน์
ต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน

สร้างงานสร้างอาชีพให้กับสังคมชนบทและ
ชุมชนเมือง มูลนิธเิ จริญโภคภัณฑ์พฒ
ั นาชีวติ
ชนบท ด�ำเนินการภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ
ด้านเด็กและเยาวชน ด้านความยากจน และ
ด้านผู้สูงอายุ

HEALTH

ในวโรกาสมหามงคลที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงเจริญ
พระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ในปี พ.ศ.
2530 เครือเจริญโภคภัณฑ์ และเหล่าพนักงาน
ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พ ลอดุ ลยเดช

โครงการศูนย์ฝึกเยาวชนเกษตร

HOME

ร่วมเป็นคณะท�ำงานโดยได้รับอนุญาตจากศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทรายให้ใช้พนื้ ทีจ่ ดั ตัง้ ‘ศูนย์ฝกึ อาชีพเยาวชนเกษตร’ ท�ำการจัดตัง้
อาคารฝึกอบรมและที่พักอาศัย ซึ่งมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2531 ด�ำเนินงานใน 3 ด้าน ได้แก่ สาธิตอาชีพเกษตรเชิงธุรกิจ
เป็นศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี และเป็นหน่วยงานร่วมขยาย
ผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

โครงการหลักของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท

HEART

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

พลเมือง
ดี

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท*
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ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ
โครงการเลี้ยงไก่ไข่
เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

โครงการดูแลเด็กก�ำพร้า
ในชุมชนวัฒนธรรม

โครงการ
ศูนย์ฝึกเยาวชนเกษตร

การตอบสนองต่ อ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น

500
คน
ที่ได้รับการอบรมและ

การดูงานด้านการเกษตร

APPENDIX

*เปลี่ยนชื่อจาก ‘มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท’ เป็น ‘มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท’ ในปี 2561

โครงการ
สนับสนุนทุนการศึกษา
นักเรียนในพระราชานุเคราะห์
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CASE STUDY 13

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

การรวมคนพิการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ในการสนั บ สนุ น กลุ ่ ม ผู ้ พิ ก าร
มาอย่างต่อเนื่อง โดยท�ำงานร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรอิสระ
และภาคเอกชน ตามแนวทางประชารัฐในการยกระดับความเป็นอยู่
สร้างอาชีพ เพิ่มทักษะ ให้ความรู้ในการผลิตสินค้า และสนับสนุนด้าน
ช่องทางการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม

ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ
สากลเพื่อคนพิการ

นายกสมาคม
คนหูหนวกแห่งประเทศไทย

“ผมคิดว่าการยืน่ มือมาให้ความช่วยเหลือและ
สนั บ สนุ น ของทรู แ ละเครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์
ถือเป็นก�ำลังใจที่มีคุณค่ามากส�ำหรับพวกเรา
และเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญที่ท�ำให้แผนงานด้าน
การส่ ง เสริ ม อาชี พ เกษตรกรรมให้ กั บ คน
ตาบอดจะส�ำเร็จและยั่งยืน”

“การฝึกฝนทักษะและได้รบั โอกาสจากสังคมไทย
ท� ำ ให้ ป ระสบความส� ำ เร็ จ อย่ า งที่ เ ป็ น อยู ่
ทุกวันนี้ ผมหวังว่าศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ
อาเซียน อ.เชียงดาว จะเป็นความหวังให้ผพ
ู้ กิ าร
ทีต่ อ้ งการพึง่ พาตัวเองให้ได้อย่างยัง่ ยืนต่อไป”

True Coffee Deaf Barista เป็นโครงการ
ที่ให้โอกาสคนหูหนวกได้แสดงความสามารถ
และร่วมท�ำงานกับพนักงานทั่วไป ซึ่งจะเป็น
ต้ น แบบในสั ง คมไทยให้ บ ริ ษั ท อื่ น ๆ น� ำ ไป
ปรับใช้ต่อไป”

APPENDIX

คุณลัดดาภรณ์ โกสุม หนึง่ ในผูพ้ กิ ารทางสายตา ทีท่ รูให้การสนับสนุน
ฝึกอาชีพเกษตรร่วมกับสมาคมฯ ได้รับรางวัลคนพิการต้นแบบจาก
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
ในวันคนพิการสากล ประจ�ำปี 2561 สามารถเพิ่มรายได้ครัวเรือน
จาก 15,000 บาท เป็น 75,000 บาท ใน 1 ปี และคิดค้นสูตรก้อนเชือ้ เห็ด
ที่มีระยะเวลาการออกดอกของเห็ดนางฟ้ายาวนานกว่าสูตรทั่วไป

แนวคิ ด ‘Creating a Better Life for
Vulnerable Groups’ ส่งเสริมศักยภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ด้อยโอกาส
ในสังคม
• ทรู คอฟฟี่ เปิดโอกาสให้ผู้พิการ
พัฒนาเป็นบาริสต้ามืออาชีพ และ
สามารถท�ำงานร่วมกับผูค้ นในสังคม
ได้อย่างมีความสุข True Coffee Deaf
Barista รุ่น 2 ปัจจุบันมี True Coffee
Deaf Barista ทั้งหมด 6 คน
• แพ็ ก เกจ TMH Special ส� ำ หรั บ
คนหูหนวกโดยเฉพาะ เพือ่ ให้ผพู้ กิ าร
หู ห นวกสามารถสื่ อ สารถึ ง กั น ได้
อย่างรวดเร็วและไร้ขดี จ�ำกัดด้านข้อมูล

HOME

‘สร้างช่องทางจัดจ�ำหน่ายสินค้าและเพิ่มรายได้’
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยน�ำสินค้าทีผ่ ลิตจากสมาชิกสมาคมฯ
เช่น กล้วยอบกรอบ เข้าจ�ำหน่ายที่ทรู คอฟฟี่ สาขาไอทีมอลล์ มุ่งมั่น
‘เสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง
เสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม’

นายวิทยุต บุนนาค

HEALTH

ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

HEART

นายต่อพงศ์ เสลานนท์

นายกสมาคม
คนตาบอดแห่งประเทศไทย

‘ปั่นไปไม่ทิ้งกัน’ สร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน
มู ล นิ ธิ ส ากลเพื่ อ คนพิ ก ารร่ ว มมื อ กั บ มู ล นิ ธิ ส ากลเพื่ อ คนพิ ก าร
และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วางแผน
และสนับสนุนบุคลากร ในการจัดกิจกรรมระดมทุนคนตาดีร่วมปั่น
จักรยานกับคนตาบอด จากกรุงเทพฯ ถึง อ. เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ผ่าน 9 จังหวัด เพื่อระดมทุนสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการเชียงดาว
จ.เชียงใหม่ โดยระดมเงินได้ 32 ล้านบาท ในปี 2561 โดยไม่หักค่า
ใช้จ่ายใดๆ
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ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญปี

2561

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพ

283 ผลิตภัณฑ์

การส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร

243,280
คน
จ�ำนวนเด็ก เยาวชน คนยากจน

และกลุ่มเปราะบางที่เข้าถึงอาหาร

กระบวนการผลิตที่ปลอดภัย
มีคุณภาพ

HEART

100%
ของฟาร์มปฏิบัติตามหลักการใช้

ยาปฏิชีวนะอย่างมีความรับผิดชอบ
และสมเหตุสมผล

HEALTH

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความตั้งใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และผลักดัน
โครงการเพือ่ ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะทีด่ ขี องผูบ้ ริโภค อ้างอิงตาม
แนวทางเพื่อสุขภาพของประเทศไทยและสากล โดยใช้ศักยภาพและ
ทรัพยากรของเครือฯ ในการสร้างสรรค์ เน้นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสุขภาวะของประชาชนทุกกลุม่ ทัง้ นีเ้ พือ่ สนับสนุนเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 2 และ 3 มุ่งเน้นขจัดความหิวโหยและ
ส่งเสริมการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ยิ่งไปกว่านั้น เครือฯ ให้
ความส�ำคัญกับการสื่อสารสร้างเสริมความตระหนักรู้ ความเข้าใจกับ
สังคม ผ่านการสื่อสารที่มีข้อมูลครบถ้วนเข้าใจง่ายและถูกต้อง เพื่อ
สร้างสังคมที่มีความเข้าใจในสุขโภชนาการ มีสุขภาพที่ดี ทั้งนี้ อ้างอิง
ถึงผลงานวิจยั ของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF)
ความท้าทายในประเด็นด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ดีคือการสื่อสาร
ให้ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ฝ่ า ยทั้ ง ภายในและภายนอกบริ ษั ท เข้ า ใจถึ ง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม หากประเด็นนี้ไม่ได้รับการแก้ไข
ที่ตรงจุด ผลการวิจัยโดยสภาเศรษฐกิจโลกระบุว่า จ�ำนวนประชากร
ในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ แ ละเอเชี ย ตะวั น ตกมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะ
ไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอ แม้ว่าจะบริโภคอาหารในปริมาณ
ที่เพียงพอ (Hidden Hunger)

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

HEALTH AND
WELL-BEING

ความท้าทาย
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การส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์

ผลการด�ำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย
เป้าหมายปี 2563 (ประเทศไทย)

สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน

ของผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นสุขโภชนาการ
สุขภาพ และสุขภาวะที่ดี

ความก้าวหน้า
0%

SDG 2 ยุติความยากจน
97%

100%

ปี 2561 : 29% ของผลิตภัณฑ์ใหม่

2.1 การเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและ
ความปลอดภัยที่เป็นระดับสากล
2.2 ยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบ

SDG 3 สุขภาพดีและสวัสดิภาพที่ดี

3.4 ลดการตายจากโรคไม่ติดต่อ และสนับสนุน
ความเป็นอยู่ที่ดี
3.B สนับสนุนการวิจัย, การพัฒนา และให้มีการเข้าถึงยา
และวัคซีนในราคาที่สามารถซื้อหาได้ในระดับสากล

APPENDIX

ปี 2560 : 37% ของผลิตภัณฑ์ใหม่

HOME

30%

100%

ของธุรกิจในเครือฯ ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ
ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2561 เครือเจริญโภคภัณฑ์

แนวทางการบริหารจัดการ

283 ผลิตภัณฑ์

บุคลากร (PEOPLE)

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขโภชนาการที่ดี
(Healthier Product)

• ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน
และถูกต้อง
• ข้อมูลการทวนสอบ
ย้อนกลับ

การส่งเสริมสุขภาพ
(Promote Health
& Well being)

718

โรงเรียน
โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อ
อาหารกลางวันนักเรียน

จ�ำนวนผู้บริจาคโลหิต

27,641

การส่งเสริมด้านกีฬา
(Sport Promotion)

2,450 คน

78

9

โรงเรียน
โครงการซีพีเอฟ
อิ่ม สุข ปลูกอนาคต

โรงเรียน
โครงการซีพีเอฟ
เปิดโลกการเรียนรู้

จ�ำนวนเยาวชนที่เป็นเแพทย์อาสา

จำ�นวนนักกีฬาที่ได้รับ
การสนับสนุนด้านอาหาร

224,650

6,000

จ�ำนวนสตรีที่รับการตรวจมะเร็งเต้านม

5,000

50
		
900

1,500

APPENDIX

• วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์
และนวัตกรรม
• สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ที่หลากหลาย
• เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
• คิดค้นผลิตภัณฑ์อาหารส�ำหรับผู้บริโภค
ในแต่ละช่วงวัย และอาหารส�ำหรับผู้ป่วย
เฉพาะโรค

(PROMOTION OF HEALTH)

การส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร
(Promote Food Access)

243,280

จำ�นวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับ
การส่งเสริมเข้าถึงอาหาร

HOME

ผลิตภัณฑ์ (PRODUCT)

การส่งเสริมสุขภาพ

168

HEALTH

• สรรหาบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
• ฝึกอบรมทักษะและ
พัฒนาความรู้

283

ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มุ่งเน้นสุขโภชนาการ
สุขภาพและสุขภาวะที่ดี

กระบวนการ (PROCESS)
• ระบบและมาตรฐาน
การจัดการ
• ระบบการวิเคราะห์และ
ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
โดยห้องปฏิบัติการที่ได้
มาตรฐาน ISO/IEC17025
• ระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติ
และหุ่นยนต์
• ระบบตรวจสอบย้อนกลับ

ปี 2561
ปี 2560

HEART

เครือฯ จึงมุ่งมั่นทุ่มเทในการวิจัยและพัฒนาสินค้า ใช้การบริหาร
จัดการตามมาตรฐานสากล มีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพตลอด
ห่วงโซ่คุณค่า พร้อมทั้งส่งเสริมความรู้และภาวะโภชนาการที่ดใี ห้เกิด
ในสังคมวงกว้าง ผ่านการบริหารจัดการ 4Ps ที่เน้นพัฒนาบุคลากร
(People) พัฒนากระบวนการตามมาตรฐานสากล (Process) พัฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส ร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพและสุ ข ภาวะที่ ดี ใ ห้ กั บ ผู ้ บ ริ โ ภค
(Product) และส่งเสริมสุขภาพ (Promotion of Health) ด้วยการสือ่ สาร
ข้ อ มู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารควบคู ่ ไ ปกั บ การด� ำ เนิ น โครงการที่
ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดี

ข้อมูลการด�ำเนินการเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดี

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

สุขภาพและสุขภาวะที่ดีของประชากรทุกคนในแต่ละประเทศเป็น
ประเด็นส�ำคัญจะช่วยเพิม่ ขีดความสามารถของประเทศนัน้ ๆ ในอนาคต
รวมไปถึงช่วยลดภาระต้นทุนค่ารักษาพยาบาลในระดับประเทศลงได้
เครือเจริญโภคภัณฑ์ในฐานะผู้น�ำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและ
อาหาร ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจเวชภัณฑ์ ตระหนักดีว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ทีส่ ามารถร่วมบรรเทาปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการ
ใช้ศักยภาพของเครือฯ ซึ่งมีหน้าที่หลักที่ต้องการน�ำเสนอสินค้าและ
บริการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของ
ประชาชน
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159

ตัวอย่างโครงการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดี
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ทั่วโลก
สร้างเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีให้นักเรียนด้วยการให้ความรู้ด้าน
สุขภาวะ และจัดสร้างที่ล้างมือให้กับโรงเรียนอนุบาลบ้านดงบัง
นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

สนับสนุนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เรื่องการขาดแคลนโลหิต
ให้ได้รับการบริจาคโลหิตอย่างเพียงพอกับความต้องการ
สร้างสุขภาวะที่ดีให้กับสังคม

สนับสนุนการแข่งขันกีฬาเยาวชน (โปแลนด์)

7

สนันสนุนการแข่งขันฟุตบอล SuperDrob Cup จากโรงเรียน
ในภูมิภาคต่างๆ ของโปแลนด์ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย
และทักษะฟุตบอล

ร่วมกับภาคการศึกษาของรัฐให้การสนับสนุนการบริจาคนมแก่
เด็กไร้บ้าน สถานเลี้ยงเด็กก�ำพร้า และโรงเรียนต่างๆ ที่ขาดแคลน
อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

8

9

10 กองทุนช่วยเหลือพนักงานต้าอ้าย (จีน)

พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต
ผู้พิการบุคคลออทิสติก (ไทย)

10 Spring Pink Charity (จีน)

ร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่ barangay gugo ให้ความรู้เบื้องต้นใน
การใช้ยาอย่างถูกต้อง และบริจาคยาที่จำ� เป็นขั้นพื้นฐานให้กับชุมชน

11
8

6

7

9

12

จัดตั้งชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพขึ้นเพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ
อนามัยที่ดีให้กับบุคลากร ชุมชน และสังคม ลดการเจ็บป่วยและ
โรคจากการท�ำงาน รายได้จากการจัดกิจกรรมส่งต่อสู่สังคมเพื่อ
สาธารณประโยชน์กว่า 5.7 ล้านบาท

Medicine Supplies for Health Center
Philippines (ฟิลิปปินส์)

4 3

กองทุนสะสมเพือ่ ช่วยเหลือพนักงานซีพี โลตัส ทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อน
จากการเจ็บป่วยหรือต้องการความช่วยเหลือจากเหตุฉุกเฉิน

เพื่อช่วยเหลือกลุ่มสตรีด้อยโอกาสในการเข้าถึงการตรวจและรักษา
มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ในพื้นที่มณฑลกวางตุ้ง

11 แพทย์เยาวชนเวียดนาม อาสาสมัครเพื่อสุขภาพ
อนามัยประชาชน (เวียดนาม)
ร่วมกับโรงพยาบาลในเมืองโฮจิมินห์ จัดบริการทางการแพทย์ โดย
แพทย์อาสาสมัคร ตรวจรักษาโรคส�ำหรับคนอยู่ในพื้นที่ห่างไกล
และเผยแพร่ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ครู เยาวชนอาสา
ครอบคลุมโรงเรียนกว่า 700 แห่ง

11 บริจาคโลหิต (เวียดนาม)

ร่วมกับสภากาชาดเวียดนามขับเคลื่อนเรื่องการบริจาคโลหิต ตั้งแต่ปี
2009 จนถึงปัจจุบัน มียอดปริมาณโลหิตกว่า 127,700 ยูนิต

12 CP Charity Fund Run (มาเลเซีย)
ร่วมกับคู่ค้าและสถานเอกอัครราชทูตไทยประจ�ำมาเลเซีย
จัดโครงการ CP Charity Fund Run เพื่อสุขภาพ
และระดมทุนแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
APPENDIX

จัดหาน�ำ้ ดื่มที่สะอาดและสร้างโรงครัวที่ถูกสุขลักษณะ รวมถึง
อุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียนของรัฐ 24 แห่งในเขต TN และ
รัฐอานธรประเทศ

CPF Run for Charity (ไทย)

พัฒนาแอปพลิเคชัน True Autistic เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคคลออทิสติก ทั้งด้านกายภาพและสติปัญญา
สร้างเสริมสมาธิ สายตา และทักษะการเคลื่อนไหว

พนักงานฟาร์ม Valka-13 ร่วมกันสร้างบ่อบาดาลให้โรงเรียน
ประถม Chanpur เพื่อให้นักเรียนและชุมชนมีน�้ำดื่มที่มีคุณภาพ
ถูกสุขอนามัย

ปรับปรุงสาธารณูปโภคโรงเรียน (อินเดีย)

10

มอบผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุก เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เข้าถึง
อาหารที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อการพัฒนาทางร่างกาย

HOME

5

Milk for Kids (เมียนมา)

สร้างบ่อบาดาลให้โรงเรียน (บังกลาเทศ)

1

HEALTH

4

อาหารกลางวันนักเรียน (กัมพูชา)

2

5
8

3

สร้างที่ล้างมือให้นักเรียนอนุบาล (ลาว)

HEART

2

บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือสังคม (ตุรกี)

SUSTAINABILITY MANAGEMENT
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีที่สุดให้ผู้บริโภค

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขโภชนาการที่ดีขึ้น

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
อกไก่นุ่มรสโยเกิร์ตเลมอน

ได้ท�ำการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง อาทิ บริษัท ซีพีเอฟ ซีพีแรม
เบลลิซโิ อ ฟูด้ อิง้ ค์ เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์
และซี.พี. อินเตอร์เทรด เป็นต้น

• โปรตีนจากธรรมชาติ
• ไม่เติมแต่งสี
• ไขมันทรานส์ 0 กรัม

• ไขมันต�่ำ
• ไขมันทรานส์ 0 กรัม
• ไม่ใช้น้ำ� ตาลฟรุกโตสจากข้าวโพด

เบลลิซิโอ ฟู้ด อิ้งค์
Cauliflower Rice Bowl

เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์
น�้ำมะพร้าวโคโค่ พาวเวอร์

ซี.พี. อินเตอร์เทรด
ข้าวพันธุ์พิเศษ กข 43

ท็อปส์ ฟู้ดส์
Chicken Tikka Masala

• คาร์โบไฮเดรตต�่ำ
• โปรตีนสูง
• ไม่ใช้น�้ำตาลฟรุกโตสจากข้าวโพด

• แคลเซียมสูง
• ไม่เติมน�ำ้ ตาล
• ออร์แกนิก 100%

• ดัชนีน�้ำตาลต�ำ่
• การเปลี่ยนแป้งเป็นน�้ำตาลช้า
• เหมาะกับผู้ป่วยเบาหวาน

• ไม่ใส่สารกันบูด
• ไม่แต่งสีสังเคราะห์
• ไม่ใส่สารเพิ่มรสชาติ

APPENDIX

ตั้ ง อยู ่ ที่ อ.วั ง น้ อ ย จ.พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
มีเทคโนโลยีสำ� หรับการสร้างสรรค์นวัตกรรม
อาหารอย่ า งครบครั น มี โ รงงานต้ น แบบ
(Pilot Plant) ทีส่ ามารถผลิตอาหารจากงานวิจยั
ออกมาเป็นอาหารส�ำเร็จรูปพร้อมจ�ำหน่าย
เพื่อทดลองตลาดได้ทันที ตั้งเป้าผลิตอาหาร
เพือ่ สุขภาพไม่นอ้ ยกว่า 30% อาทิ อาหารเพือ่
ผู้สงู วัย อาหารเพือ่ ผูป้ ว่ ย และอาหารทีเ่ หมาะ
สมกับแต่ละช่วงวัยของมนุษย์

เบลลิซิโอ ฟู้ด อิ้งค์
เบลลิซิโอ ฟู้ด อิ้งค์
Chicken & Wild Rice Stroganoff Chicken Alfredo Florentine

HOME

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารซีพีเอฟ

• โปรตีนคุณภาพสูงจากเนื้อปลา
• คาร์โบไฮเดรตต�่ำ
• อุดมด้วยสมุนไพรไทย

HEALTH

เครื อ ฯ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สุ ข ภาพและ
สุ ข ภาวะที่ ดี ขึ้ น เนื่ อ งจากแนวโน้ ม ในการ
รั บ ประทานอาหารโดยผู ้ บ ริ โ ภคมี ก าร
เปลี่ ย นแปลงไปมาก ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ผู ้ บ ริ โ ภค
หันมาให้ความส�ำคัญกับคุณประโยชน์หรือ
สารอาหารเป็นอันดับแรกๆ โดยบริษัทใน
เครือฯ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

• ความหวานจากน�้ำตาลมะพร้าว
• ความเค็มจากดอกเกลือ
• วัตถุดิบจากธรรมชาติ

ซีพีแรม
ข้าวปลาผัดพริกสด

HEART

• โปรตีนสูง
• ใยอาหารสูง
• ไขมันต�่ำ

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
ข้าวน�้ำตกมังสวิรัติ

161
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เครือเจริญโภคภัณฑ์มงุ่ มัน่ ทุม่ เทในการคิดค้น
และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ
ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีขึ้นของผู้บริโภค รวมทั้ง
น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง
ผ่ า นการวิ จั ย และพั ฒ นาโดยใช้ เ ทคโนโลยี
ด้านอาหารที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล
โดยการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาอาหาร
มาตรฐานโลก ซึ่งถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะ
ส่งเสริมให้นักวิจัยและพัฒนาอาหารมีความ
คิดสร้างสรรค์ และแสดงศักยภาพในการ
ทดลองผลิตสินค้าใหม่ อีกทัง้ ยังเป็นการเน้นย�ำ้
ความมุง่ มัน่ ในการวิจยั และพัฒนาอาหารมนุษย์
ด้วยทีมงานวิจัยที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อ
ตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการของร่ า งกายที่
แตกต่ า งกั น ในแต่ ล ะช่ ว งวั ย และคิ ด ค้ น
นวัตกรรมอาหารเพือ่ เสริมสร้างคุณภาพชีวติ
ทีด่ ขี องผูบ้ ริโภคทัว่ โลก โดยมีโรงงานต้นแบบ
ที่สามารถทดลองและพัฒนาการผลิตสินค้า
ตอบสนองความต้องการของตลาดได้ทันที

สุขภาพและสุขภาวะที่ดี

HEALTH
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การมุ่งเน้นกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ
ผลิตอาหารที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย

ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล และมีการรับรองจาก
หน่วยงานภายนอก (3rdParty) รวมไปถึงการใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามา
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตและความปลอดภัยในอาหาร
เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

CASE STUDY 14

มาตรฐานผลิตอาหารปลอดภัย
Safe Quality Food Standard
ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

เป็นบริษัทนอกกลุ่ม
สหภาพยุโรปที่ได้
มาตรฐาน SQF

ด้านคุณภาพ

มีการจัดการ
ความเสี่ยง
ความปลอดภัย
อาหาร
ครอบคลุมตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน

มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพที่ดี

APPENDIX

Animal Welfare Standard, the European Union :
สวัสดิภาพสัตว์ของสหภาพยุโรป
Genesis Standards : สหราชอาณาจักร
Agricultural Labelling Ordinance (ALO) : สวิตเซอร์แลนด์

ด้านความปลอดภัยของอาหาร และจัดเตรียม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ นส่ ง มอบอาหารปลอดภั ย สู ่
ผู ้ บ ริ โ ภคซึ่ ง ครอบคลุ ม การผลิ ต ที่ มี ร ะบบ
การบริหารจัดการที่เข้มงวดทั้งด้านคุณภาพ
และความปลอดภั ย อาหาร ส่ ง ให้ ซี พี เ อฟ
เป็ น บริ ษั ท ผู ้ น� ำ หนึ่ ง ในไม่ กี่ แ ห่ ง นอกกลุ ่ ม
สหภาพยุโรปที่ได้มาตรฐานระดับสูงของโลก

HOME

ด้านสวัสดิภาพสัตว์

เครือฯ ให้ความส�ำคัญในเรือ่ งความปลอดภัย
ทางด้านอาหารอย่างต่อเนือ่ ง มุง่ เน้นด�ำเนินการ
ผลิตอาหารปลอดภัย และจัดท�ำระบบการ
จัดการความปลอดภัยอาหารโดยปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดที่เข้มงวดในการจัดการความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัยของอาหาร และจัดเตรียม
ผลิตภัณฑ์จนส่งมอบสู่ผู้บริโภค ทั้งนี้เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการตรวจสอบ
และการก�ำกับดูแลให้กับผู้บริโภค ในปี 2561
บริ ษั ท เบลลิ ซิ โ อ ฟู ้ ด อิ้ ง ค์ ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ภายใต้กลุ่มธุรกิจเกษตรหรือ
ซีพีเอฟ ได้ยกระดับมาตรฐานกระบวนการ
ผลิตอาหาร โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตอาหารปลอดภัย Safe Quality Food :
SQF Code for Manufacturing Edition 8.0
(SQF level 3 certification) ซึ่งเป็นมาตรฐาน
ผลิตอาหารปลอดภัย ที่ให้การรับรองระบบ
การจัดการความปลอดภัยอาหารกับองค์กร
ซึ่งมีระบบที่เข้มงวดในการจัดการความเสี่ยง

HEALTH

CPF Food Standard : มาตรฐานอาหารซีพีเอฟ
ISO 9001 : ระบบบริหารงานคุณภาพ
ISO 29990 : มาตรฐานการให้บริการด้านการเรียนรู้ส�ำหรับ
การฝึกอบรมและการให้การศึกษาแบบไม่เป็นทางการ
(นอกระบบ)
ISO 22000 : ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร
ISO/IEC 17025 : มาตรฐานข้อก�ำหนดทั่วไปส�ำหรับ
ความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
Good Manufacturing Practices (GMP) : หลักเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
Hazard Analysis and Critical Control Point
(HACCP) : ระบบวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤต
Good Agricultural Practices (GAP) : การจัดการ
คุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�ำหรับพืช
Global Good Agricultural Practices (Global G.A.P.)
: มาตรฐานภาคเอกชนส�ำหรับการผลิตสินค้าเกษตรของกลุ่ม
ผู้ค้าปลีกในยุโรป
British Retail Consortium (BRC) : ระบบคุณภาพ
ส�ำหรับธุรกิจค้าปลีกอาหาร

International Food Standard (IFS) : มาตรฐานอาหาร
ระหว่างประเทศเพื่อให้การผลิตอาหารปลอดภัย
QS Quality Scheme for Food (QS) : ระบบคุณภาพ
ส�ำหรับอาหารสดที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิต
ของประเทศเยอรมนี
CEN TS 16555 : มาตรฐานการบริหารจัดการนวัตกรรม
Safe Quality Food (SQF Level 3)
Halal : มาตรฐานการควบคุมฮาลาล
Global Food Safety Initiative (GFSI)
Quality Assurance International (QAI)
International Food Safety Standards of FSSC 22000 :
ระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยส�ำหรับ
การผลิตอาหาร
CAS (Taiwan Premium Agricultural Products) – ไต้หวัน
Food Safety Code for Manufacturing (SQF)

มี Good
Manufacturing
and Hygiene
Practice และ HACCP

HEART

มาตรฐานสากลและท้องถิ่นที่บริษัทในเครือทั้งในและต่างประเทศนำ�มา
ประยุกต์ใช้เพื่อความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
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เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ เ ป็ น บริ ษั ท ผลิ ต อาหารขนาดใหญ่ ร ะดั บ โลก
มี โ รงงานผลิ ต อาหารกระจายอยู ่ ใ นหลายประเทศทั่ ว โลก ดั ง นั้ น
กระบวนการผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพจึงเป็นเรือ่ งทีเ่ ครือฯ ให้ความส�ำคัญเป็น
อย่างมาก จึงพัฒนาและยกระดับคุณภาพของกระบวนการผลิต
การวิเคราะห์ การตรวจสอบคุณภาพ รวมไปถึงห้องปฏิบัติการต่างๆ

สุขภาพและสุขภาวะที่ดี
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สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีที่สุดให้ผู้บริโภค

100%
ของฟาร์มไก่เนือ้ ทัว่ ประเทศไทย
2

มีเจ้าหน้าทีส่ วัสดิภาพสัตว์

เพื่อจัดหาอาหาร น�ำ้ การพักผ่อนอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม
เพื่อมั่นใจว่ามีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก เช่น
ยานพาหนะ และการจัดการที่เหมาะสม
กับจ�ำนวนและชนิดของสัตว์

4

เพื่อให้มั่นใจว่าสัตว์เป็นฝูงเดิม เลี่ยงการ
ต่อสู้ และมีพื้นที่เพียงพอให้สัตว์ได้มี
ปฏิสัมพันธ์กัน

5

จัดหาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

การเลี้ยงไก่ไข่แบบ
ปล่อยอิสระในโรงเรือน

ธุ ร กิ จ การเลี้ ย งสุ ก ร เริ่ ม ปรั บ ให้ ก ารเลี้ ย ง
เป็ น การให้ อิ ส ระแม่ พั น ธุ ์ ที่ อุ ้ ม ท้ อ งในการ
เคลื่อนไหวและมีปฏิสัมพันธ์กับสุกรตัวอื่นๆ
ท� ำ ให้ แ ม่ สุ ก รรู ้ สึ ก ผ่ อ นคลาย ไม่ เ ครี ย ด
สามารถกินอาหาร นอนพักผ่อน และขับถ่าย
ได้ อ ย่ า งอิ ส ระ รวมถึ ง สามารถแสดง
พฤติกรรมตามธรรมชาติได้อย่างเต็มที่

ธุรกิจการเลีย้ งไก่ไข่ในเครือฯ เริม่ ปรับเปลีย่ น
เป็นการเลีย้ งแบบอิสระเปิดโอกาสให้แม่ไก่ได้
ใช้ชีวิตร่วมกับแม่ไก่ตัวอื่น ๆ ภายในโรงเรือน
อย่างอิสระ ท�ำให้แม่ไก่รู้สึกผ่อนคลายและมี
สุขภาพที่ดี โดยการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย
อิ ส ระในโรงเรื อ น ได้ เ ริ่ ม น� ำ ร่ อ งแล้ ว ใน
ประเทศไทยทีฟ่ าร์มวังสมบูรณ์ จ.สระบุรี และ
ด�ำเนินการแล้วร้อยละ 12 และร้อยละ 50
ของก� ำ ลั ง การผลิ ต ในประเทศไต้ ห วั น และ
กัมพูชา ตามล�ำดับ

(Sow in Group Gestation Pen)

(Cage-Free Chicken Husbandry)

33%
ของฟาร์มสุกรแม่พนั ธุอ์ มุ้ ท้อง
เป็นคอกขังรวม

100%
ของธุรกิจไก่เนือ้ สุกร เป็ด ไก่ไข่
โคนม และสัตว์นำ�้ ด�ำเนินตาม
นโยบายสวัสดิภาพสัตว์

APPENDIX

3

ประเมินและจัดการกับสัตว์ ท�ำให้สามารถ
ตรวจพบและรักษาสัตว์ ได้โดยเร็ว

การเลี้ยงสุกรอุ้มท้อง
ในคอกขังรวม

HOME

ปราศจาก
ความกลัวและทุกข์
ทรมาน

มีอสิ ระ
ทีจ่ ะแสดง
ทางพฤติกรรม
ตามธรรมชาติ

ด้านสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
และเป้าหมายด้านสวัสดิภาพสัตว์ในระยะยาว
รวมถึงการพัฒนาผลการด�ำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง

HEALTH

หลักอิสระ
5 ประการ

ไก่ไข่ และโคนม ตลอดจนธุรกิจสัตว์นำ�้ โดยใช้
หลักการรักษาสวัสดิภาพสัตว์โดยปฏิบัติตาม
หลักอิสระ 5 ประการ (Five Freedoms) และ
น�ำระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์ม
(Farm Biosecurity) มาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการฟาร์ม โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการ

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

1

ปราศจาก
ความ
เจ็บป่วยและ
โรคภัย

เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ ใ ส่ ใ จกั บ คุ ณ ภาพและ
ความปลอดภัยของอาหารในทุกขั้นตอนการ
ผลิ ต นอกเหนื อ ไปจากระบบคุ ณ ภาพและ
เทคโนโลยีตา่ งๆ ทีเ่ ครือฯ น�ำมาใช้ในการผลิต
แล้ว เครือฯ ยังยึดมั่นในหลักสวัสดิภาพสัตว์
ในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ไก่เนื้อ สุกร เป็ด

HEART

เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักว่าหลักสวัสดิภาพสัตว์มีความ
สัมพันธ์โดยตรงต่อคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
เครือฯ จึงยึดหลักสวัสดิภาพสัตว์ในการด�ำเนินธุรกิจตลอด
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า ตัง้ แต่การเลีย้ งสัตว์ การผลิตเนือ้ สัตว์ การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงกระบวนการขนส่งสัตว์ทกุ ประเภท โดยจัด
ให้มีการดูแลสุขภาพ มีความเป็นอยู่ที่ดี ป้องกันสาเหตุอัน
น� ำ มาซึ่ ง การบาดเจ็ บ ของสั ต ว์ ได้ รั บ อาหารที่ เ หมาะสม
ปราศจากความทุ ก ข์ ท รมานใดๆ ตลอดช่ ว งการเลี้ ย งตาม
สิทธิ์ที่สัตว์พึงได้รับ

การยึดมั่นหลักสวัสดิภาพสัตว์
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

การมุ่งเน้นการเลี้ยงตามหลักสวัสดิภาพสัตว์

ปราศจาก
ความไม่สะดวก
สบาย
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การส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์

ปราศจาก
ความหิว
และกระหาย

สุขภาพและสุขภาวะที่ดี
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การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบและสมเหตุสมผล
(Responsible and Prudent Use of Antibiotics)

Animal Health
สุขภาพสัตว์

Human Health
สุขภาพคน

Environmental
Health
สุขภาพสิ่งเเวดล้อม

เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยกลุม่ ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ประกาศวิสยั ทัศน์ระดับโลกด้านการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์ ในปี 2560 เป็น
หลักปฏิบัติหนึ่งเดียวทั้งในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของบริษัท และฟาร์มในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร
ปราศจากการใช้ยาปฏิชวี นะทีผ่ า่ นการรับรอง
ให้ ใ ช้ เ ฉพาะในคนเท่ า นั้ น (Human-Only
Antibiotics)

ธุรกิจเพาะฟักและอนุบาลลูกกุง้ น�ำเทคโนโลยี
ชีวภาพมาใช้ ท�ำให้แม่กงุ้ สร้างไข่และวางไข่ได้
ดีกว่าการตัดก้านตาแม่กงุ้ และในกระบวนการ
เลี้ยงมีการน�ำโปรไบโอติกมาใช้ จึงท�ำให้ไม่มี
ความจ�ำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

0%
ไม่เคยได้รับยาปฏิชีวนะ

100% ตลอดการเลี้ยงดู

0%
ฮอร์โมนตลอดการเลี้ยงดู

APPENDIX

ปราศจากการใช้ฮอร์โมน เพื่อวัตถุประสงค์
เร่งการเจริญเติบโต (Growth Promoter)

สายธุ ร กิ จ ไก่ ไ ข่ มี ก ารน� ำ โปรไบโอติ ก และ
สารสกัดจากธรรมชาติมาใช้ ท�ำให้ไม่มีการใช้
ยาปฏิชีวนะทุกชนิดในฟาร์มไก่ไข่

ทั่วไปถึง 55% ที่สำ� คัญยังปลอดสาร ไม่ใช้
ฮอร์โมน และไม่ใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการ
เลีย้ งดู โดยได้รบั การรับรองมาตรฐานระดับ
โลกจาก NSF International นอกจากนี้ การ
เลี้ ย งดู ที่ ดี ยั ง ถื อ เป็ น หั ว ใจส� ำ คั ญ ของ
นวัตกรรมความส�ำเร็จนี้ด้วย โดยบริษัทมี
ระบบฟาร์มป้องกันโรคขนาดใหญ่ และเลีย้ ง
ไก่แบบปล่อยอิสระในโรงเรือน (Cage Free)
ที่มีการควบคุมอากาศ อุณหภูมิ และอาหาร
ตามช่ ว งอายุ วั ย อย่ า งถู ก สุ ข ลั ก ษณะ
รวมถึงดื่มน�้ำสะอาดด้วยระบบกรองพิเศษ
และตรวจสุขภาพอย่างสม�ำ่ เสมอ

HOME

ปราศจากการใช้ยาปฏิชวี นะทีผ่ า่ นการรับรอง
ให้ ใ ช้ ทั้ ง ในคนและสั ต ว์ (Shared-Class
Antibiotics) ทีส่ ำ� คัญทางการแพทย์ของมนุษย์
เพือ่ วัตถุประสงค์เร่งการเจริญเติบโต (Growth
Promoter)

สายธุรกิจไก่เนื้อครบวงจรมีนบุรี ได้รับการ
รั บ รองการเลี้ ย งไก่ แ บบไม่ ใ ช้ ย าปฏิ ชี ว นะ
ตลอดการผลิต ตั้งแต่โรงฟักไก่เนื้อ ฟาร์มไก่
เนื้อ จนถึงโรงงานช�ำแหละและแปรรูป จาก
NFS ประเทศสหรัฐอเมริกา

เครื อ ฯ มุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะน� ำ เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี
คุณภาพ ปลอดภัย และด�ำเนินธุรกิจอย่าง
รั บ ผิ ด ชอบ ตอบสนองความต้ อ งการของ
ผูบ้ ริโภคทีม่ คี วามสนใจเรือ่ งสุขภาพ จึงมีการ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ดยอาศั ย วิ ธี ก ารตาม
ธรรมชาติ ‘ไก่เบญจา’ เป็นหนึ่งในนวัตกรรม
ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องเครื อ ฯ ที่ เ ลี้ ย งไก่ ด ้ ว ย
ข้าวกล้องคัดพิเศษสูตรเฉพาะของ U-Farm ที่
อุ ด มไปด้ ว ยกาบ้ า (GABA) และสารต้ า น
อนุมูลอิสระพร้อมด้วยวิตามิน B3 B6 B9
ช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อของไก่ให้มี
โครงสร้างกล้ามเนื้อที่ดี จึงท�ำให้เนื้อมีความ
ยื ด หยุ ่ น ทั้ ง ยั ง ท� ำ ให้ ไ ด้ ร สชาติ ค วามหอม
ความนุ่ม และความฉ�่ำของเนื้อไก่มากกว่า

HEALTH

หลักปฏิบัติด้านการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์ ในปี 2560

‘ไก่เบญจา’

HEART

One Health
สุขภาพหนึ่งเดียว

CASE STUDY 16
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ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความส�ำคัญกับเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะในเนื้อสัตว์
เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ ใ นฐานะผู ้ ผ ลิ ต รายใหญ่ เ ห็ น ความส� ำ คั ญ ใน
ประเด็นดังกล่าวจึงลงนามแสดงเจตจ�ำนงสนับสนุนความพยายามของ
สหประชาชาติในการจัดการปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ (United
Nations Efforts to Combat Antimicrobial Resistance) ในการประชุม
สุขภาพหนึง่ เดียว (One Health Summit) เมือ่ ปี 2559 ณ กรุงวอชิงตัน
ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยแนวคิด ‘สุขภาพหนึ่งเดียว’ (One
Health) ซึง่ เป็นวิธกี ารแก้ปญ
ั หาสุขภาพแนวทางใหม่ทรี่ วมเอาแนวทาง
ปฏิบตั ดิ า้ นสุขภาพคน สุขภาพสัตว์ และสุขภาพสิง่ แวดล้อม เข้าไว้ดว้ ยกัน
เพื่อน�ำสู่การมีสุขภาพที่ดีโดยรวม

สุขภาพและสุขภาวะที่ดี
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ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

5,000
คน
จ�ำนวนนักเรียนได้รับ
6จ�ำนวนโรงเรี
โรงเรียน
ยน
ที่ได้รับบริจาค

14

โรงเรียน

1

โรงเรียน

ภาคตะวันออก

41

โรงเรียน

โรงเรียน

32

15

โรงเรียน

โรงเรียน

5

2

โรงเรียน

โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อ
อาหารกลางวันนักเรียน
สร้างการเรียนรู้กระบวนการเลี้ยงไก่ไข่ การ
บริ ห ารจั ด การและน� ำ ผลผลิ ต ที่ เ หลื อ ออก
จ�ำหน่ายในชุมชนเพือ่ สร้างรายได้เป็นกองทุน
หมุนเวียนแก่โรงเรียน รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในชุมชน

โครงการ ซีพีเอฟ
อิ่ม สุข ปลูกอนาคต
ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
อย่างเป็นระบบ ต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2558-2561
โดยก�ำหนดเป้าหมายเพือ่ พัฒนาและส่งเสริม
แหล่งเรียนรูใ้ นการเข้าถึงอาหารของเด็กและ
เยาวชนในโรงเรียนและชุมชน

โรงเรียน

ภาคใต้

ภาคตะวันตก

112

90

2

13

โรงเรียน

โรงเรียน

โรงเรียน

โรงเรียน

1

โรงเรียน

โครงการเปิดโลก
การเรียนรู้
เพิ่ ม ความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การผลิ ต
อาหารที่ มี คุ ณ ภาพ ปลอดภั ย ถู ก หลั ก
โภชนาการ ส� ำ หรั บ เด็ ก และเยาวชนทั่ ว
ประเทศ ผ่านการเรียนรู้จากโรงงานผลิต
อาหารแปรรูปของบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัย

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

236,300
คน
จ�ำนวนเด็กและเยาวชน

เข้าถึงอาหาร

APPENDIX

30,000
ลิตร
ปริมาณนมโคบริจาครวม

โรงเรียน

HOME

บริจาคนม

277

บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ตระหนักถึง ภาคเหนือ
ความส�ำคัญของการมีโภชนาการที่ดีในเด็ก
135
โรงเรียน
และเยาวชน ซึ่งเป็นรากฐานส�ำคัญของการ
พัฒนาสังคมไทย โดยด�ำเนินการส่งเสริมการ
2
เข้าถึงอาหารและสนับสนุนภาวะโภชนาการที่
โรงเรียน
ดี ข องเด็ ก นั ก เรี ย น ด้ ว ยเชื่ อ มั่ น ว่ า การมี
โภชนาการที่ดีจะเป็นต้นทุนส�ำคัญที่ส่งเสริม ภาคกลาง
ให้เด็กเติบโตได้เต็มศักยภาพ
63

HEALTH

พนักงานทุกระดับได้เริม่ สร้างเครือข่าย ร่วมกับ
ลูกค้าและคูค่ า้ จัดซือ้ นมสดพาสเจอร์ไรซ์จาก
ฟาร์มโคนมเนปีดอ ที่สนับสนุนโดยบริษัทน�ำ
ไปบริ จ าคให้ กั บ เด็ ก และเยาวชนซึ่ ง เป็ น
กลุ่มเปราะบางในสังคม ในโรงเรียนวัดแบบ
กินนอนที่ด�ำเนินการโดยชุมชนและองค์กร
ทางศาสนา

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

HEART

Milk for Kids

การส่งเสริมการเข้าถึงอาหารในเด็ก
และเยาวชนของซีพีเอฟ

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

เครือเจริญโภคภัณฑ์มคี วามมุง่ มัน่ ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะทีด่ ขี อง รวมถึงช่วยบรรเทาผลกระทบอันเกิดจากข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงอาหาร
ประชาชน โดยน�ำจุดแข็งในด้านธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร แก่ผู้บริโภค ชุมชน และสังคม โดยด�ำเนินการผ่านโครงการและ
ต่อยอดส่งเสริมการบริโภคอาหารทีถ่ กู สุขลักษณะ และหลักโภชนาการ กิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง

พื้นฐานอาชีพหลักให้เกษตรกรท้องถิ่น ในปี
2557 รัฐบาลเมียนมาและเครือฯ จึงร่วมกัน
พัฒนาโครงการฟาร์มโคนมพร้อมผลิตน�ำ้ นม
พาสเจอร์ไรซ์ขึ้นที่เมืองเนปีดอ เพื่อเป็นศูนย์
เรียนรู้ การจัดการและพัฒนาคุณภาพอาหาร
โคนม เพิม่ โอกาสในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์จาก
นมส�ำหรับเด็กและเยาวชน และในปี 2559
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การส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร

โครงการ Milk for Kids เกิดจากความคิดริเริม่
จิตอาสาของพนักงานซีพี ในเมียนมา ทีต่ อ้ งการ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนประชาชนกลุ่ม
ส�ำคัญต่ออนาคตของประเทศ ได้บริโภคนมสด
ที่ถูกหลักโภชนาการเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับ
นโยบายของเครือฯ ที่ต้องการพัฒนาโคนม
ให้เป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพและสร้าง

สุขภาพและสุขภาวะที่ดี
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การส่งเสริมสุขภาพ

CASE STUDY 19

อาสาสมัครเพื่อสุขภาพอนามัยประชาชน

ในปี 2552 ได้ก่อตั้งโครงการ ‘Spring Pink
Charity’ เพือ่ เชิดชูพระคุณแม่และดูแลห่วงใย
สุขภาพสตรีให้เข้าถึงการตรวจรักษามะเร็งทัง้
2 ชนิด และจัดตั้ง ‘กองทุนเงินดูแล Spring
Pink’ เป็นการระดมทุนช่วยเหลือกลุ่มสตรี
ด้อยโอกาส การด�ำเนินการ 9 ปีที่ผ่านมาได้

รับความร่วมมือจากรัฐบาลจนเกิดกระแสสังคม
กองทุนฯ ระดมทุนได้กว่า 10 ล้านหยวน มีสตรี
มารับการตรวจมากกว่า 5,000 คน กว่าพันคน
ทีต่ รวจพบเซลล์มะเร็ง และ 103 คน ทีท่ นทุกข์
จากมะเร็งขั้นรุนแรงและได้รับการรักษาจน
พ้นความทุกข์ทรมาน ในปี 2561 ได้ต่อยอด
ตั้งเป้าเข้าถึงพื้นที่ชนบทในมณฑลกวางตุ้ง
2,277 แห่ง ภายในเวลา 3 ปี โดย Mr.Li Wen
Hai ประธานบริหาร CP Lotus China ได้
วาดภาพแสดงถึ ง ความกตั ญ ญู ต ่ อ บุ พ การี
พร้อมบทกวีทกี่ ล่าวไว้วา่ ‘มารดาได้มอบความ
เยาว์วัยให้แก่บุตร และเก็บร่องรอยความ
ร่วงโรยไว้กับตัวเอง”
รูปปั้น ‘พระคุณแม่’
ตั้งอยู่สวนสาธารณะประจ�ำเมืองซัวเถา

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

6,000
คน
จ�ำนวนแพทย์เยาวชน

5,000
คน
จ�ำนวนสตรีเข้ารับการตรวจ

700
แห่ง
จ�ำนวนโรงเรียนที่ได้รับอบรม

103
คน
จ�ำนวนเข้ารับการรักษา
10
ล้านหยวน
กองทุน ‘Spring Pink’

APPENDIX

100,000
คน
จ�ำนวนผู้ได้รบั การตรวจสุขภาพ

“มารดาได้มอบความเยาว์วยั
ให้แก่บตุ ร และเก็บร่องรอย
ความร่วงโรยไว้กบั ตัวเอง”
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แพทย์เยาวชนเวียดนามปฏิบัติตามค�ำสอน
ของลุ ง โฮ ด� ำ เนิ น โครงการทั่ ว ประเทศ
เวียดนาม ให้ผบู้ ริหารและพนักงานมีสว่ นร่วม
กับกิจกรรม เช่น การเข้าเยี่ยมเยียน ช่วย
แจกจ่ายยา ให้ความรู้ และให้ก�ำลังใจให้กับ
ประชาชนชาวเวียดนาม

ปั ญ หามะเร็ ง ปากมดลู ก และมะเร็ ง เต้ า นม
ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ ส�ำหรับสตรีท่ีอยู่ใน
พื้นที่ชนบท การเข้าถึงการตรวจมะเร็งทัง้ 2
ชนิดนี้ มีอัตราส่วนน้อยกว่าร้อยละ 1 ของ
ประชากรทั้งหมดในประเทศจีน ซึ่งมะเร็งทั้ง
2 ชนิดนี้ มีโอกาสรักษาให้หายได้ถ้าตรวจพบ
ได้เร็วและเข้าถึงการรักษาอย่างทันท่วงที

HEART

แพทย์เยาวชนเวียดนามปฏิบัติตามค�ำสอนของลุงโฮ

CP Lotus Spring Pink Charity

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

นอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมสุขภาพ ในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีมีจุดมุ่งเน้นที่การเข้าถึงความเสมอภาค
และสุขภาวะที่ดีของประชาชน เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังได้ส่งเสริม โดยสร้างโอกาสและแหล่งประโยชน์ต่างๆ ที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึง
พั ฒ นาต่ อ ยอดโครงการหรื อ กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ส ่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ศักยภาพด้านสุขภาพอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน

ส่งเสริมให้ความรู้การดูแลสุขภาพและการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่เยาวชนในท้องถิ่น
ในปี 2553 กองทุนซีพเี วียดนามเพือ่ การกุศล
ประสานงานให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลเด็ก
เขต 1 เมืองโฮจิมินห์ จัดท�ำโครงการบริการ
ตรวจรักษาโรค ส�ำหรับคนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีห่ า่ งไกล
โดยกองทุนซีพฯี ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนือ่ ง
และพั ฒ นาความร่ ว มมื อ จั ด ท� ำ โครงการ
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สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีที่สุดให้ผู้บริโภค

พื้นที่ห่างไกลทุรกันดารทั่วประเทศเวียดนาม
มีปัญหาขาดการดูแลสุขภาพที่ดี ขาดแคลน
บุคลากรผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย ภาครัฐและเอกชนจึงร่วมมือในการ
ช่วยเหลือ โดยสนับสนุนแพทย์อาสาส่งเสริม
คุณภาพชีวติ เพือ่ ท�ำให้ทกุ คนมีสทิ ธิก์ ารเข้าถึง
การดู แ ลรั ก ษาโรคได้ อ ย่ า งเท่ า เที ย มกั น
เป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน

สุขภาพและสุขภาวะที่ดี
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ประชาชนทั่วไปได้ร่วมปฎิบัติ ให้มีความเสีย
สละ มีจิตเมตตาให้ความช่วยเหลือต่อกัน

24,757
ยูนิต
ปริมาณโลหิตบริจาครวม
9,902,800 ซีซี
ปริมาณโลหิตบริจาครวม

95
หน่วยงาน
หน่วยงานเครือฯ ทีจ่ ดั กิจกรรม

CASE STUDY 22

ส่งเสริมการท�ำดีด้วยการรณรงค์บริจาคอวัยวะและดวงตา
โครงการ Let Them See Love

สร้างรากฐานสนับสนุนการสร้างกลุ่มผู้บริจาครุ่นใหม่

201,334 คน

จ�ำนวนผูแ้ สดงความจ�ำนงบริจาค
อวัยวะ-ดวงตา ในปี พ.ศ. 2561

8.2%

ทีเ่ พิม่ ขึน้ ของผูแ้ สดงความจ�ำนง
บริจาคอวัยวะ-ดวงตา เทียบจาก
ปี พ.ศ. 2560

2,172,040 คน

เงินบริจาคสนับสนุนทุนทรัพย์ให้แก่
ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ และศูนย์ดวงตา
สภากาชาดไทยในปี พ.ศ. 2561

APPENDIX

สแกนเพื่อรับชม
VDO โครงการ
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HOME

เครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น
ร่วมสนับสนุนศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ และศูนย์
ดวงตาสภากาชาดไทย โดยจัดตั้งโครงการ
Let Them See Love ขึ้นในปี พ.ศ. 2550 เพื่อ
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของการบริจาคอวัยวะอันได้แก่
หัวใจ ตับ ปอด ไต และดวงตา เพือ่ ช่วย ฟืน้ ฟูสขุ
ภาวะของผู้ป่วยอวัยวะเสื่อมสภาพให้ผ่าตัด
ปลูกถ่ายอวัยวะได้สำ� เร็จ มีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมด�ำเนินชีวิตเป็นปกติ
และมองเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอีกครั้ง

โดยในปี พ.ศ. 2561 ได้จัดท�ำภาพยนตร์
โฆษณาภายใต้แนวคิด ‘ปลูก ถ่าย ฝัน’ (Dream
Transplant) เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชน
ทัว่ ไปตระหนักถึงความส�ำคัญของการให้ และ
แสดงความจ�ำนงบริจาคอวัยวะ นอกจากนี้
ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้เปิดรับบริจาคทุนทรัพย์
ผ่านระบบ SMS ในเครือข่าย TrueMove H
และการแลก True Point เป็นเงินบริจาคผ่าน
แอปพลิเคชันของ TrueYou เพือ่ เพิม่ ช่องทางใน
การสนับสนุนกระบวนการปลูกถ่ายอวัยวะ
และดวงตา เช่น การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ
การจัดซื้ออุปกรณ์ของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
และศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
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คุณธรรม ความเสียสละ และให้เยาวชนเป็น
ผูป้ ระชาสัมพันธ์กจิ กรรมบริจาคโลหิตสูส่ งั คม
และขยายการด�ำเนินโครงการไปยังประเทศ
ต่างๆ ที่เครือฯ เข้าไปด�ำเนินธุรกิจ

‘ผู้ให้’ และผู้น�ำการบริจาคโลหิต สนับสนุน
ส่ ง เสริ ม ให้ ส ถานศึ ก ษาเป็ น จุ ด ศู น ย์ ก ลาง
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การบริจาคโลหิตของ
ชุมชนผ่านโครงการ ‘เครือเจริญโภคภัณฑ์
สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต’และโครงการ
‘ให้เลือดให้ชีวิต สปิริตคนรุ่นใหม่’
โดยมีจ�ำนวนเยาวชนที่เข้าอบรม 2,714 คน
โดยการให้ความรู้ปลูกจิตส�ำนึกเยาวชนมีจิต และมีจำ� นวนเยาวชนทีบ่ ริจากโลหิต 231 คน ส่งเสริมบุคลากรเครือฯ ให้มีความรู้ มีทักษะ
อาสา ในการช่ ว ยเหลื อ ผู ้ อื่ น ส่ ง เสริ ม ให้ ซึ่งได้ปริมาณโลหิต 515 ยูนิต
ในการปฐมพยาบาลและการช่ ว ยชี วิ ต ขั้ น
นักเรียนที่มีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ เริ่มต้นเป็น
พื้นฐาน โดยสร้างบุคลากรให้เป็น ‘วิทยากร
อาสาสมัครการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เครือ
เจริญโภคภัณฑ์’ (CP CPR Volunteer) เพื่อ
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การบริจาคโลหิต เป็นสิง่ ทีเ่ ครือเจริญโภคภัณฑ์
ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะทั่วโลกยัง
คงมี ค วามต้ อ งการโลหิ ต เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ทางการแพทย์ฉกุ เฉินยามทีร่ า่ งกายเสียโลหิต
จากอุบัติเหตุ ผ่าตัด หรือโรคที่จ�ำเป็นต้อง
รั ก ษาด้ ว ยโลหิ ต เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ชี วิ ต ให้
ทันท่วงที นอกจากนี้ยังเสริมสร้างคุณธรรม
ปลู ก จิ ต ส� ำ นึ ก เยาวชนให้ ท� ำ ดี มี จิ ต อาสา
เห็นถึงประโยชน์คุณค่าของการบริจาคโลหิต
รวมถึ ง การสร้ า งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี
สนั บ สนุ น กิ จ กรรมสาธารณะประโยชน์ แ ก่

เครือเจริญโภคภัณฑ์โดยส�ำนักบริหารโครงการ
พิ เ ศษ ร่ ว มกั บ ศู น ย์ บ ริ ก ารโลหิ ต แห่ ง ชาติ
สภากาชาดไทย ด�ำเนินโครงการส่งเสริมการ
บริ จ าคโลหิ ต ของบริ ษั ท ในเครื อ ฯ ทั้ ง ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
ผ่านโครงการ ‘เครือเจริญโภคภัณฑ์ มุง่ สู่ 100 ปี
ท�ำความดีด้วยการบริจาคโลหิต’ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากบริษัท ภายในเครือฯ หน่วย
งานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
ทั้งยังมีการให้ความส�ำคัญกับการสร้างกลุ่ม
ผู ้ บ ริ จ าคที่ เ ป็ น คนรุ ่ น ใหม่ ผ่ า นโครงการ
‘สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต’ และ โครงการ
‘ให้เลือด ให้ชีวิต สปิริตคนรุ่นใหม่’ เป็นการ
ให้ความรูแ้ ละปลูกฝังให้การบริจาคโลหิตเป็น
หน้ า ที่ ที่ ค วรปฏิ บั ติ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สร้ า ง

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

โดยการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติอย่างถูกต้อง
เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในสังคม
ผ่านโครงการ ‘เยาวชนจิตอาสา CPR กู้ชีพ’
โดยมี 10 โรงเรียนที่เข้าร่วม และจ�ำนวน
นักเรียนที่เข้าอบรมจ�ำนวน 2,575 คน

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

ส่งเสริมการท�ำดีด้วยการบริจาคโลหิต

เผยแพร่ ค วามรู ้ และให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ แก่
ผู ้ ป ระสบเหตุ ทั้ ง ภายในเครื อ ฯ และสั ง คม
ภายนอกผ่านโครงการ ‘ส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ก า ร ป ฐ ม พ ย า บ า ล แ ล ะ ก า ร ช ่ ว ย ชี วิ ต
ขั้นพื้นฐาน’
โดยมี บุ ค ลากรซี พี จ� ำ นวน 1,614 คน
มี บุ ค คลภายนอกจ� ำ นวน 107 คน
และเยาวชนในสถานศึ ก ษา 5,097 คน การสร้างกลุ่มนักเรียนระดับมัธยม ม.4-6
ขึ้ น ไป ให้ มี ทั ก ษะพื้ น ฐานในการช่ ว ยชี วิ ต
ที่ผ่านการอบรม
ขั้นพื้นฐาน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
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รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2561 เครือเจริญโภคภัณฑ์

การส่งเสริมด้านกีฬา
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โอกาสและสานฝันให้เยาวชนได้มีการศึกษา
และฝึกฝนทักษะด้านฟุตบอล เพื่อต่อยอด
สู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพ และเป็นก�ำลัง
ส�ำคัญในทีมชาติไทย

เครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมด้วยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด
(มหาชน), บริษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่
จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการโอลิมปิก
แห่งประเทศไทยฯ (The National Olympic Committee of Thailand)
คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย (Paralympic Committee
of Thailand) และการกีฬาแห่งประเทศไทย (Sports Authority of
Thailand) ให้เป็นผู้สนับสนุนด้านอาหารและการสื่อสารอย่างเป็น
ทางการแก่นกั กีฬาทีมชาติไทย รวมไปถึงเจ้าหน้าทีแ่ ละสือ่ มวลชนไทย
ในการแข่งขันแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี
ทั้ ง ร่ า งกายและจิ ต ใจ โดยสนั บ สนุ น อาหารที่ ส ะอาด ปลอดภั ย
มีคุณภาพ พร้อมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ และรสชาติอาหารไทย
ที่นักกีฬาคุ้นเคย ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญในการสร้างพละก�ำลังให้กับ
นักกีฬาไทยพร้อมส�ำหรับการแข่งขัน และยังสนับสนุนด้านการสือ่ สาร

ด้วยการบริการ International Roaming เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้
คณะนักกีฬาติดต่อกับครอบครัว เสริมสร้างก�ำลังใจตลอดการแข่งขัน
เอเชียนเกมส์และเอเชียนพาราเกมส์ ซึง่ เป็นนักกีฬาพิการทีมชาติไทย
อย่างเท่าเทียมกัน
นอกจากนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฯ ได้จัดท�ำโฆษณา
ภายใต้แนวคิด ‘#ทีมชาติไทย’ มุง่ สร้างกระแสแรงเชียร์และความเป็น
หนึง่ เดียวกันของคนไทยทัง้ ประเทศ รวมทัง้ ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์
และรายงานผลการแข่ ง กี ฬ าอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดการแข่ ง ขั น
ปลุกกระแสให้คนไทยร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในการเชียร์กีฬาเพื่อ
ส่งก�ำลังใจให้นักกีฬาไทยในการแข่งขันครั้งส�ำคัญ นับเป็นอีกหนึ่ง
ความมุ่งมั่นที่สะท้อนถึงพันธสัญญาของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการ
ผลักดันและส่งเสริมด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ดีให้แก่สังคมไทย

>5,000
คน
จ�ำนวนเยาวชนที่ร่วมคัดตัว

2559

โอลิมปิกเกมส์
และพาราลิมปิกเกมส์ 2016

2561

เอเชียนเกมส์
และเอเชียนพาราเกมส์ 2018
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ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ
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สานฝันปันโอกาส

การสนับสนุนนักกีฬาทีมชาติไทย
ในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
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เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมด้านกีฬาให้กบั เด็กและ ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่มี
เยาวชน ซึง่ เป็นก�ำลังส�ำคัญของประเทศ โดยมีการสนับสนุนโครงการต่างๆ ความสามารถได้มโี อกาสทีจ่ ะแสดงศักยภาพด้านกีฬาออกมา รวมทัง้
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริมกีฬาให้กบั เด็กและเยาวชน อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ใน เป็นการสานฝันให้กบั เด็กและเยาวชนทีส่ นใจด้านกีฬาด้วย

ฟุ ต บอลที่ ดี รวมไปถึ ง ได้ เ รี ย นรู ้ ใ นระดั บ
มื อ อาชี พ กั บ สโมสรแบงค็ อ กยู ไ นเต็ ด หรื อ
BUFC Academy และมอบทุนการศึกษาจาก
เครือฯ เพือ่ เข้าเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นการสร้าง
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สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีที่สุดให้ผู้บริโภค

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีการด�ำเนินโครงการ
‘ซีพี สานฝัน ปันโอกาส’ อย่างต่อเนื่องเพื่อ
ปั ้ น เยาวชนที่ มี ค วามสามารถเข้ า สู ่ ส โมสร
ฟุ ต บอลอาชี พ โดยจั ด ให้ มี ก ารคั ด เลื อ ก
เยาวชนเพื่ อ เข้ า เรี ย นรู ้ ทั ก ษะด้ า นการเล่ น

สุขภาพและสุขภาวะที่ดี
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ณ กรุงรีโอเดจาเนโร
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

เพื่อเข้าโครงการ

ที่มีการคัดเลือกเยาวชน

คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

2560

ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ณ กรุงจาการ์ตา และปาเล็มบัง
ประเทศอินโดนีเซีย

สแกนเพื่อรับชม
VDO โครงการ

APPENDIX

20
คน
จ�ำนวนเยาวชนที่ผา่ นการ

ซีเกมส์ และ
เอเชีียนพาราเกมส์ 2017

HOME

7จ�ำนวนจัจังงหวั
ด
หวัด

ความท้าทาย
การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุม ถือเป็นหัวใจ
ส�ำคัญและถูกน�ำเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากลยุทธ์ของทุก
บริษทั ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพือ่ สร้างสมดุลระหว่างการด�ำเนินงาน
ขององค์กรและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการสร้าง
ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ต ่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ ่ ม อย่ า งเป็ น ระบบตาม
แนวทาง ซีพี สู่ความเป็นเลิศ (C.P. Excellence) โดยด�ำเนินการ
พิจารณาความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ตอบสนอง
ด้วยแนวทางที่สามารถบริหารจัดการประเด็นที่มีความส�ำคัญทั้งต่อ
ธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม

เป้าหมายปี 2563 (ประเทศไทย)

ความก้าวหน้า
100%

จัดการประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อทบทวนประเด็นส�ำคัญ
ด้านความยั่งยืน

การร่วมมือกับพันธมิตร
ร่วมก่อตั้งสมาคมเครือข่าย
โกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย
(Global Compact
Network Thailand)

สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
16.7 สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจที่มี
ความรับผิดชอบ ครอบคลุม มีส่วนร่วม และ
มีความเป็นตัวแทนที่ดี ในทุกระดับการตัดสินใจ

SDG 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
17.16 ยกระดับหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
17.17 สนับสนุนความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ
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ปี 2561: 13 กลุ่มธุรกิจ

การรับฟังเสียงจาก
ผู้มีส่วนได้เสีย

HOME

ของกลุ่มธุรกิจในเครือฯ มีกระบวนการสร้างความผูกพันกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ปี 2560: 13 กลุ่มธุรกิจ

10
กลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทีส่ ำ� คัญของเครือฯ

SDG 16 ความสงบสุข, ความยุติธรรม
และสถาบันที่เข้มแข็ง

100%

0%

การด�ำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

HEALTH

ผลการด�ำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย

2561

HEART

เนื่ อ งจากกลุ ่ ม บริ ษั ท ในเครื อ ได้ ก ระจายอยู ่ ทั่ ว ทุ ก ภู มิ ภ าคของ
ประเทศไทยและในประเทศต่างๆ ทั่วโลก กระบวนการวิเคราะห์และ
ทบทวนเพื่อบ่งชี้ความต้องการหรือความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งการให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มผ่านกิจกรรมและช่องทางการสื่อสารต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง จึงจ�ำเป็นจะต้องมีความถี่ของการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
แต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับแผนงานของแต่ละบริษัทและ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้มั่นใจว่าการตอบสนองต่อ
ความคาดหวังและข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญปี
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คาดหวังต่างๆ ที่มี
ผลต่อความยั่งยืน
รวมไปถึงการสื่อสาร
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Operations

ด�ำเนินการ

HOME

Responsiveness

น
ดดำเ

HEALTH

Materiality

ติดตาม ประเมินผลและ
ปรับปรุงเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
กลยุทธ์ต่อความยั่งยืน โดยค�ำนึงถึง
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

AA1000
Principles

ิ

ะปร
บั ปร
งุ

HEART

ค�ำนึงถึงประเด็นที่มี
ความส�ำคัญทั้งต่อ
การด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัท และต่อกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสีย

ีย

ล
วนแ

Inclusivty

วางตัวทีมงานและคาดการณ์ถึง
ความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นพร้อม
แนวทางแก้ปัญหา

เ ตร

น
งแผ

ทบทวนและปรับปรุง

กรอบการด�ำเนินงานด้านการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย

เตรียมการ

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

การวางแผน

ท�ำความเข้าใจและก�ำหนดวิธีการ
ในการสร้างความผูกพันและ
สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

าร
มก

เกษตรกรเป็นกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทีจ่ ำ� เป็นต้องมีกระบวนการสร้างความ
ผูกพันที่ค่อนข้างเฉพาะ ส�ำหรับการจัดท�ำรายงานความยั่งยืนประจ�ำ
ปี 2561 เครือฯ ได้รวบรวมประเด็นและข้อคิดเห็นซึ่งครอบคลุมมิติ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมของผูม้ สี ว่ นได้เสีย ตลอดจนร่วม
จัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็นดังกล่าว นอกจากนี้ กลุม่ บริษทั ในเครือฯ
ยังได้ดำ� เนินการสัมภาษณ์ตวั แทนกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียถึงมุมมองต่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท และได้น�ำประเด็นที่มีนัยส�ำคัญมาใช้
ในการก�ำหนดแนวทางการตอบสนองความต้องการกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย
และสร้างความผูกพันอย่างสอดคล้องในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร

ทบท

เครือเจริญโภคภัณฑ์สร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสียตามกรอบ
การด�ำเนินงานด้านการสร้างความผูกพันกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย ประยุกต์ใช้
หลักการของมาตรฐาน AA1000 โดยมีจดุ ประสงค์ให้องค์กรสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสีย และ
ท�ำให้การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นส่วนหนึ่งของการ
ก�ำกับดูแลองค์กร กลยุทธ์ และกระบวนการท�ำงาน โดยผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ของเครือฯ ยังคงประกอบด้วย 10 กลุ่มส�ำคัญ โดยมีการก�ำหนดกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสียใหม่ คือให้กลุ่มผู้ถือหุ้น นักลงทุน และเจ้าหนี้เป็นกลุ่ม
เดียวกัน และดึงกลุ่มเกษตรกรแยกออกมาจากกลุ่มคู่ค้า เนื่องจาก

กระบวนการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย
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กรอบการด�ำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย
ช่องทางในการสร้างความผูกพัน

วิธีการตอบสนอง

Case Study
•พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
•ด�ำเนินงานตามมาตรฐานแรงงานไทย

•Case study 1, 3, 21, 23, 25
และ 32

ลูกค้าและ
ผู้บริโภค

•ส�ำรวจความคิดเห็นลูกค้า
•ออกเยี่ยมลูกค้า
•พบปะและประชุม

•จัดท�ำเว็บไซต์และวารสารเพื่อผู้บริโภค
•ศูนย์รับข้อร้องเรียนลูกค้า
•ศูนย์ผู้บริโภค

•พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการที่ได้มาตรฐาน
•จัดท�ำระบบประกันคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบ
ต้นทางจนถึงจุดขาย

•สื่อสารให้ลูกค้าและผู้บริโภคเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการผ่านฉลากผลิตภัณฑ์
และรักษาความลับของลูกค้า

•Case study 2, 14, 16, 27,
31, 33, 34 และ 46

เกษตรกร

•ออกเยี่ยมเกษตรกร
•ส�ำรวจความคิดเห็นเกษตรกร
•การประชุมร่วมกับเกษตรกร

•ศูนย์ส่งเสริมเกษตรกร
•จัดท�ำเว็บไซต์และจุลสารเพื่อเกษตรกร

•จัดท�ำสัญญาที่เป็นธรรม ตามกฎหมาย
•ประกันรายได้ จัดหาตลาด และช่องทางจ�ำหน่าย
ให้กับเกษตรกร

•สื่อสาร ให้ความรู้ที่จ�ำเป็นอย่างถูกต้อง เหมาะสม
และเพียงพอต่อเกษตรกร

•Case study 6, 7, 12, 15,
34, 35, และ 39–46

คู่คา้ ธุรกิจ

•ประชุมร่วมกับคู่ค้าธุรกิจ
•เยี่ยมเยียนคู่ค้า พร้อมรับฟังความคิดเห็นหรือ
ข้อร้องเรียน

•ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม
•ตรวจประเมินให้ค�ำปรึกษา/บริการวิชาการ
•โครงการสร้างเสริมศักยภาพ

•ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคและ
ยุติธรรมตามข้อตกลง/จรรยาบรรณทางธุรกิจ

•พัฒนาข้อก�ำหนดการตรวจประเมินคู่ค้า
ตามนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน
•สื่อสารให้คู่ค้าเข้าใจข้อก�ำหนดต่างๆ

•Case study 6, 7, 9, 10, 11,
24, 27, 29, 31, 33 และ
39–46

ชุมชนและ
สังคม

•เวทีรับฟังความคิดเห็น
•สานเสวนาและเข้าพืน้ ทีเ่ ยีย่ มเยียนอย่างสม�ำ่ เสมอ

•เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียน
•จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต

•ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย

•ส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวติ ให้กบั ผูค้ นในสังคม
•จัดท�ำแผนมวลชนสัมพันธ์เน้นการมีส่วนร่วม

•Case study 5, 8,12,13, 17–22,
26, 29–33, 35–42 และ 45

ภาครัฐ

•ร่วมมือและสนับสนุนการริเริ่มและพัฒนา
•โครงการและกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์

•การร่วมสนับสนุนนโยบายสาธารณะ
•การร่วมประชุม ร่วมพบปะพูดคุย
•รับการตรวจเยี่ยมกิจการ

•ปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
•สนับสนุนการตรวจประเมินของภาครัฐและ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความยั่งยืน

•ติดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและน�ำมาบังคับใช้
ในการด�ำเนินงาน สนับสนุนให้ความร่วมมือ
อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศ

•Case study 4, 5, 8, 23, 24,
28 และ 46

ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน
และเจ้าหนี้

•ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
•เยี่ยมชมกิจการ
•จดหมายถึงเจ้าหนี้

•ส�ำนักลงทุนสัมพันธ์
•การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
•สื่อสารผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น เว็บไซต์

•ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท รวมถึงมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น

•ปฏิบัติตามเงื่อนไขเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
•รับฟังความคิดเห็นสะท้อนกลับจากผู้ถือหุ้น
และนักลงทุน

•Case study 24, 26, 29
และ 30

องค์กรพัฒนา
เอกชน

•รับฟังและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นผ่านสือ่ ต่างๆ
เช่น เว็บไซต์ รวมถึงการประชุมเพือ่ ด�ำเนินงานร่วมกัน

•สนับสนุนการท�ำงานเป็นเครือข่าย

•ประสานงานในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน
•รับฟังข้อชีแ้ นะจากองค์กรพัฒนาเอกชนและน�ำมา
ใช้ในการก�ำหนดแนวทางด�ำเนินงาน

•สนับสนุนงานวิจัยที่ต้องใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
มาสนับสนุน เช่น เครื่องมือ Video Call
กับแพทย์ผู้ป่วยฉุกเฉินในรถพยาบาล

•Case study 4, 5, 14, 24,
27, 29–31 และ 38–42

สื่อมวลชน

•ด�ำเนินกิจกรรมการสื่อสารกับสื่อมวลชนผ่าน
เครื่องมือสื่อสารในทุกรูปแบบ
•น�ำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการ

•การให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารกับสื่อมวลชน
•สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของสื่อมวลชน

•ปฏิบัติต่อสื่อฯ ด้วยความสัมพันธ์อันดี
•ให้ความส�ำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทีถ่ กู ต้อง

•เป็นประโยชน์บนพืน้ ฐานข้อเท็จจริงและทันต่อเหตุการณ์
เพือ่ การเผยแพร่สสู่ าธารณชนอย่างเป็นทางการ

•Case study 4, 5, 15, 16,
22–24, 27, 28, 30 และ 33

คู่แข่ง
ทางการค้า

•การประชุมร่วมกับองค์กรกลาง อาทิ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

•รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อและเวทีสาธารณะ

•ปฏิบัติตามกฎกติกา/จริยธรรมการแข่งขันที่ดี
จัดให้มรี ะบบการควบคุมดูแลมิให้มกี ารด�ำเนินการใดๆ
เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ความลับทางการค้าของคูแ่ ข่ง

•โดยวิธกี ารทีผ่ ดิ กฎหมาย ไม่ทำ� ลายชือ่ เสียงคูแ่ ข่ง
ด้วยการให้รา้ ยโดยปราศจากความจริง

•Case study 5, 10 และ 27

APPENDIX

•ปฏิบัติต่อพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน
•พัฒนาศักยภาพพนักงาน
•รักษาพนักงานที่เก่งและดี

HOME

•การประชุมน�ำเสนอผลงานนวัตกรรม
•กิจกรรมจิตอาสา
•ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

HEALTH

•Intranet และวารสารภายใน
•ส�ำรวจความคิดเห็นพนักงาน
•ผู้บริหารพบพนักงาน

HEART

พนักงานและ
ครอบครัว
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การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย

HEALTH

การรับฟังเสียงจากผู้มีส่วนได้เสีย
Listen to Our Stakeholders

นายบรรจง นะแส

นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย

ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมาได้เห็นความตั้งใจและความเปลี่ยนแปลง
หลายอย่างที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข
ทั้งเรื่องการส่งเสริมเกษตรกรระบบเกษตรพันธสัญญา และการ
ฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ แต่การทีเ่ ครือฯ ท�ำธุรกิจมานาน กลายเป็น
องค์กรขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมด้านการเกษตร จึงต้องใช้ความ
พยายามขึน้ อีกในการสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั คนบางกลุม่ ในสังคม
ทีย่ งั หวาดระแวงบริษทั ขนาดใหญ่ ประกอบกับปัญหาทีม่ คี วามเชือ่ มโยง
ระหว่างเกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นปัญหาใหญ่ระดับ
ชาติท่ีมีความซับซ้อน มีผลกระทบในวงกว้าง การจะตอบโจทย์
ทั้งหมดหรือเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฝ่ามือย่อมเป็นไปไม่ได้

เมือ่ โครงการต่างๆ ทีเ่ ครือฯ ไปสนับสนุนเริม่ ประสบความส�ำเร็จ
แข็งแรงขึ้น อย่างโครงการน�้ำพางโมเดล ที่มุ่งให้คนในชุมชนมี
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น มี ร ายได้ ที่ มั่ น คง สามารถช่ ว ยฟื ้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของชุมชนในการ
จัดการที่ดินและทรัพยากร และเป็นพื้นที่ต้นแบบส�ำหรับการ
ขับเคลือ่ นทางนโยบายเพือ่ การจัดการป่าไม้และทีด่ นิ อย่างเป็นธรรม
ก็ควรจะมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในวงกว้างให้มากขึ้น

ความคาดหวัง
เครือฯ มีพัฒนาการที่ดีในการปรับปรุงระบบสัญญา รวมถึงการ
จ่ายเบีย้ ประกันความเสีย่ งให้เกษตรกร แต่ยงั ต้องท�ำต่อ อยากเห็น
การยกระดับเกษตรกรไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนมากยิ่งขึ้น และการ
รับรูข้ องสังคมยังมีน้อย ควรมีเวทีให้เกษตรกรได้เป็นคนพูดเองว่า
ได้เห็นการเปลีย่ นแปลงอะไรอย่างชัดเจนบ้าง ทัง้ กับตัวเค้าเองและ
การเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน
จากปัญหามลพิษจากฝุน่ ละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ทางภาคเหนือของ
ไทยทีม่ กั เกิดขึน้ ในช่วงต้นปี แม้วา่ โดยข้อเท็จจริงสาเหตุหลักจะมาจาก
ประเทศเพือ่ นบ้านและไฟป่าในพืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์หรือป่าสงวน มีเพียง
ส่วนน้อยทีเ่ กิดจากพืน้ ทีเ่ กษตร แม้วา่ เครือฯ ประกาศไม่รบั ซือ้ ข้าวโพด
ในพืน้ ทีป่ ญ
ั หา ท�ำให้หลุดจากข้อกล่าวหา แต่เกษตรกรยังได้รบั ผลกระ
ทบ เครือฯ จึงต้องผลักดันต่อ อย่าให้รสู้ กึ ว่าท�ำไปเพือ่ ปกป้องตนเอง
เท่านัน้ และควรมีระบบกลางในการตรวจสอบเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่

นอกจากนี้ การที่เครือฯ ประสบความส�ำเร็จในการท�ำธุรกิจใน
ภาคการเกษตรที่ยังมีเกษตรกรอีกจ�ำนวนมากที่อยู่ในสภาวะ
ยากจน จึงต้องมีส่วนร่วมในการหาทางออกให้กับปัญหาความ
เหลื่อมล�้ำในสังคม ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและลดความ
หวาดระแวงของสังคมที่มีต่อองค์กรได้ด้วย

APPENDIX

การที่เครือเจริญโภคภัณฑ์จะฟื้นฟูทะเลไทยอย่างยั่งยืนนั้น
จะต้องท�ำ 4 เรื่องส�ำคัญ คือ (1) ด้านนโยบายร่วมกับภาครัฐ
(2) งานชุมชน งานฟืน้ ฟูทะเลอย่างยัง่ ยืนต้องมาคูก่ บั ‘พลังชุมชน’
สร้างให้ชมุ ชนมาร่วมดูแลทะเล (3) งานวิจยั ทางวิชาการ ทีไ่ ม่ได้
ท�ำอยู่คนเดียว แต่ต้องมีแนวร่วมที่หลากหลาย สร้างงานวิจัย
แวดล้อมทั้งที่อาจเป็นด้านลบและด้านบวก (4) การสื่อสารสู่
สาธารณะ ที่ลำ� พังเพียงสื่อที่เครือฯ มีอยู่อาจจะไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะ
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ด�ำเนินงานอย่างมีกลยุทธ์

การทีเ่ ครือฯ เป็นองค์กรใหญ่ แต่ละกลุม่ ธุรกิจก็มหี น่วยงานความ
ยัง่ ยืน จึงควรผนึกก�ำลังกัน ไม่แบ่งแยกว่าเป็นงานของคนนัน้ คนนี้
และต่อไปถ้าเครือฯ ขยายกิจกรรมฟื้นฟูทะเลไปยังประเทศ
เพือ่ นบ้านในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้จะเป็นเรือ่ งใหญ่
มาก ยกตัวอย่างเช่น ฟิลิปปินส์ อาจจะจับมือกับอาจารย์
มหาวิทยาลัยสร้างเครือข่ายร่วมกัน เป็นเรือ่ งทีด่ ี แสดงให้เห็นว่า
โลกทัศน์เราเปิดกว้าง ไม่ใช่ทำ� แต่ทะเลไทย
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จากการทีไ่ ด้รณรงค์เรียกร้องขอให้ผปู้ ระกอบการธุรกิจอาหารสัตว์
เลิกซื้อปลาป่นจากเรืออวนลากเพื่อน�ำมาเป็นส่วนประกอบ
ส�ำคัญในการผลิตอาหารสัตว์ เพราะผู้ได้รับผลกระทบคือชาว
ประมงพืน้ บ้าน ท�ำให้ได้เจรจากับคุณศุภชัย เจียรวนนท์ (ประธาน
คณะผูบ้ ริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์) ซึง่ การพูดคุยครัง้ แรกถือว่า
ล้มเหลวเพราะต่างฝ่ายต่างมีข้อมูลไม่ตรงกัน ต่อมาได้เจอกัน
ครั้งที่สองจึงได้เห็นความจริงใจ เพราะคุณศุภชัยได้ประกาศ
จะฟื้นฟูทะเลไทยอย่างยั่งยืน และมีนโยบายยกเลิกซื้อปลาป่น
By Catch จากอวนลาก อวนรุน แต่จะรับซื้อแบบ By Products
ซึง่ รับต่อเนือ่ งมาจากโรงงานปลากระป๋อง ถือว่าเป็นความกล้าหาญ
เพราะรู้ว่าจะท�ำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นพอสมควร

เชื่อมั่นว่า ‘ให้งานของเราพูดดีที่สุด’ ควรสื่อสารประชาสัมพันธ์
ผลงานเมือ่ บรรลุผลส�ำเร็จแล้ว อย่างโครงการปะการังเทียมเพือ่
ฟื้นฟูการประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืน เป็นต้น

เลขาธิการคณะกรรมการประสานงาน
องค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ
(กป.อพช.)
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แนวทางปฏิบัติ

นายประยงค์ ดอกลำ�ใย
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“เครือฯ ต้องพิสูจน์ตัวเอง และต้องรับภาระ
เพิ่ม... ต้องท�ำการสื่อสารร่วมกับเกษตรกร
และชุมชน”

“งานฟื้นฟูทะเลอย่างยั่งยืนต้องมาคู่กับ
พลังชุมชน สร้างให้ชุมชนมาร่วมดูแลทะเล”
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“เมื่อเครือฯ จะน�ำกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน
ไปสู่การปฏิบัติ ต้องคิดเสมอว่าท�ำอย่างไร
จะท�ำให้ทุกคนในห่วงโซ่อุปทานสามารถเดิน
ไปด้วยกัน”
นางสาวสฤณี อาชวานันทกุล

กรรมการผู้จัดการด้านการพัฒนาความรู้
บริษัท ป่าสาละ จำ�กัด

ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์

ที่ปรึกษาศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี
มหาวิทยาลัยมหิดล และนักวิชาการ
อิสระด้านสิทธิมนุษยชน

กลยุทธ์การด�ำเนินงาน
เครือฯ มีวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน 3 ด้านเป็นแนวทางในการ
ด�ำเนินงานแล้ว สิ่งที่ต้องมีความชัดเจนเพิ่มขึ้นคือกลยุทธ์ที่จะ
ให้ระดับความส�ำคัญกับเรื่องใดมากน้อย เลือกที่จะท�ำอะไร
ไม่ท�ำอะไร และก�ำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มีการสื่อสารความ
ก้าวหน้าในการด�ำเนินงาน และต้องระวังอย่าให้เกินจริง

ร่วมสร้างความเข้มแข็งไปด้วยกัน
เมื่อเครือฯ จะน�ำกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติต้องคิด
เสมอว่าท�ำอย่างไรจะท�ำให้ทกุ คนในห่วงโซ่อปุ ทานสามารถเดิน
ไปด้ ว ยกั น มี ก ระบวนการในการเสริ ม สร้ า งความสามารถ
(Capacity Building) รองรับ
นอกจากนี้ เครือฯ ยังควรมีส่วนร่วมสนับสนุนให้ภาครัฐมีความ
เข้มแข็งมากขึ้น โดยอาจจะใช้วิธี ‘แนวร่วม’ คือร่วมกับหลายๆ
บริษัทในการเสนอนโยบายสาธารณะที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมโดยรวม อย่างต่างประเทศที่มีการผลิต White Paper ใน
นามของหลายๆ บริษัทร่วมกัน เป็นการให้ข้อมูลความรู้ต่อ
สาธารณะ

สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
ถ้าเรามีกระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียจะท�ำให้รู้ตัว
ก่อน ที่ผ่านมาเครือฯ ยังเป็นลักษณะของ Feedback มากกว่า
Proactive อย่างไรก็ตาม ช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา เห็นได้ว่าเครือฯ

APPENDIX

เครือฯ ต้องท�ำงานเรื่องสังคมอีกมากๆ สื่อสารให้สังคมเข้าใจ
ข้อเท็จจริง ช่วยกันแก้ปัญหา โดยสร้างโครงการที่เป็นคุณค่า
ร่วมระหว่างภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาชน ท�ำให้เกิดการ
ยกระดับการสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความเป็นหุ้นส่วน
และมุ่งมั่นท�ำให้เกิด ยกตัวอย่าง เช่น
• การท�ำย่านรัชดาภิเษก เป็น Smart City (เมืองอัจฉริยะ) และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เครือฯ มีโครงการตัวอย่างทีด่ อี ย่างหมูบ่ า้ นเกษตรกรรมหนองหว้า
และก�ำแพงเพชร แต่ไม่ควรหยุดแค่นั้น ควรขยายการพัฒนา
หมู่บ้านนวัตกรรมเกษตรและประมง ที่แสดงให้เห็นจริงๆ ว่า
สามารถเปลี่ยนจากชุมชนที่ไปไม่รอดให้อยู่ได้ มีการจัดการกับ
ปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับหลายเรือ่ ง (Cross-cutting Issues) อย่างไร
พร้ อ มกั บ การตอบโจทย์ เ ศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ควร ‘สร้างกระบวนการกลุ่ม’ ท�ำเรื่องที่มีผลกระทบต่อคน
โดยเฉพาะระดั บ ล่ า งมากๆ เพื่ อ ช่ ว ยขจั ด ความยากจนตาม
เป้าหมายความยั่งยืน (SDG 1)

เครือเจริญโภคภัณฑ์ไม่ใช่แค่บริษทั ใหญ่ แต่เป็นกลุม่ บริษทั ระดับ
โลก (Global Conglomerates) ซึง่ ในความใหญ่และด�ำเนินธุรกิจ
หลากหลายเป็นเรื่องยากอยู่แล้วที่จะท�ำเรื่องความยั่งยืนที่
ครอบคลุม ประเด็นที่ต้องตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียอาจมี 2
ระดับคือ ระดับโลกและระดับท้องถิ่นในประเทศ นอกจากนี้ มุม
มองของคนในสังคมมักมองเครือฯ ในภาพยักษ์ใหญ่ มีอิทธิพล
ต่อการก�ำหนดนโยบายต่างๆ ที่ท�ำอะไรก็จะส่งผลกระทบต่อ
สังคมสูง ท�ำให้เครือฯ ต้องให้ความส�ำคัญกับการแสดงความ
จริงใจ สร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย
มากยิ่งขึ้น

HOME

ความคาดหวัง

ข้อเสนอแนะ

ความรู้สึกต่อเครือเจริญโภคภัณฑ์
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ปัจจุบันเครือฯ ขยายธุรกิจออกไปไม่ใช่แค่เกษตรอุตสาหกรรม
และอาหาร แต่เป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับชีวติ คน ท�ำทุกเรือ่ งทีเ่ ป็น
ความอยู่รอดและคุณภาพชีวิตคน บทบาทของเครือฯ จึงไม่ใช่
การพัฒนาชนบทเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมาดูการพัฒนาเมือง
ด้วย นอกจากนี้ ในการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักของเครือฯ
ในการรายงานความยั่งยืน ยังเห็นภาพเกษตรกรไม่ชัดเจน ถึง
แม้ว่าเกษตรกรจะเป็นทั้งคู่ค้า ลูกค้า และชุมชน การสร้างความ
เป็นหุ้นส่วน (Partnerships) ยังน้อยอยู่ เวลาเกิดปัญหาต่างๆ
แม้จะมีการชีแ้ จงแต่ไปไม่ทวั่ ถึง ยังไม่เป็นการสือ่ สารอย่างมีพลัง
ที่ต้องวิเคราะห์ปัญหา ให้ข้อมูลที่ถูกเวลาและถูกจุด เรื่องทะเล
เครือฯ ท�ำได้ดี แต่พอปัญหาปลาป่นหมดไป ต้องหาประเด็น
ส�ำคัญร่วมกันที่ใหญ่ขึ้นในการด�ำเนินงานต่อ

• การท�ำพื้นที่เขาใหญ่ให้ชุมชน คน และสัตว์ สามารถอยู่
ร่วมกัน อยากจะเห็นการเติมเต็มในการรายงานฯ เรื่อง
คุณค่าของเครือฯ ทีม่ ตี อ่ สังคม โดยเฉพาะเรือ่ งความยากจน
ความเหลื่อมล�ำ้ การสร้างรายได้

มีการพูดคุยกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกมากขึ้น ซึ่งเป็นแนวโน้ม
ทีด่ ี แต่ถา้ เครือฯ ท�ำให้มากขึน้ ก็จะเข้าใจว่าท�ำไมเค้าถึงคิดแบบนี้
และเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของการก�ำหนดกลยุทธ์ ทีต่ อบสนอง
ต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่แท้จริง
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ความรู้สึกต่อเครือเจริญโภคภัณฑ์
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“สร้างโครงการที่เป็นคุณค่าร่วมระหว่างภาค
ธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาชน ท�ำให้เกิด
การยกระดับการสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา
(Trust) สร้างความเป็นหุน้ ส่วน (Partnerships)
และมุ่งมั่นท�ำให้เกิด”

การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย
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รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561 เครือเจริญโภคภัณฑ์
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ตามที่ เ ครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มเป็ น ภาคี ใ นข้ อ ตกลงแห่ ง
สหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) ตั้งแต่
ปี 2559 โดยมีเจตนารมณ์ในการมีส่วนร่วมปฏิบัติตามหลักสากล
10 ประการ ครอบคลุมประเด็นหลัก 4 ด้าน ได้แก่ สิทธิมนุษยชน
แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต้านทุจริต และยังเป็น 1 ใน 15 องค์กร
ภาคเอกชนผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก (Global
Compact Network Association) ในประเทศไทย โดยได้เปิดตัว
‘สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย’ อย่างเป็น
ทางการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เพื่อรวมพลังภาคเอกชนสร้าง
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

นายบัน คี มูน

อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ

ความรับผิดชอบเป็นเรื่องส�ำคัญของทุกองค์กร

ทุกวันนี้โลกก�ำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ซึ่งเป็น
ผลมาจากความไม่แน่นอนและความเสี่ยงต่างๆ ที่ทวีความ
รุนแรงมากขึน้ น�ำไปสูค่ วามไม่มนั่ คง และความท้าทายรอบด้าน
แม้โลกจะเผชิญการเปลี่ยนแปลงมากมาย แต่ก็ยังมี ‘โอกาส’
ใหม่ๆ ที่จะช่วยให้ภาคธุรกิจก้าวทันความต้องการของผู้บริโภค
ที่เปลี่ยนแปลงได้

ในช่วง 40 ปีทผี่ า่ นมา ภาคธุรกิจไทยทัง้ บริษทั ขนาดใหญ่ไปจนถึง
ขนาดกลางและขนาดเล็ก มีพัฒนาการเรื่องการท�ำธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนอย่างน่าประทับใจ รวมทั้งมีการพัฒนาสู่ประเทศที่มี
รายได้ระดับสูงขึ้น ขณะที่ภาพการส่งออกรวมถึงอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ วและบริการเติบโตขึน้ มาก ซึง่ ความส�ำเร็จทีย่ งิ่ ใหญ่นี้
ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ด้วยเช่นกัน

APPENDIX

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมเป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญมาก
การทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายและสร้างโอกาสใหม่ๆ ได้นนั้ องค์กรเดียว ส�ำหรับธุรกิจในยุคปัจจุบนั เมือ่ ภาคธุรกิจแสดงความรับผิดชอบ
เพียงล�ำพังไม่สามารถจะท�ำได้ส�ำเร็จ ต้องจับมือร่วมกันท�ำงาน ในสิ่งนี้ ก่อให้เกิดความร่วมมือระดับนานาชาติ เพื่อมุ่งสู่ความ
ในรูปแบบของพันธมิตร เนื่องจากการร่วมมือกันระหว่างภาค ส�ำเร็จในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ส่วนต่างๆ จะผลักดันให้เกิดพลังและช่วยเชือ่ มโยงองค์ประกอบ
ต่างๆ ให้เป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน ดัง่ ความส�ำเร็จของ UN Global มนุษย์ต้องปรับตัวเข้ากับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป และท�ำ
Compact ตลอด 10 ปี ทีต่ นด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ ธุรกิจทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เชือ่ มัน่ ว่าสมาคมฯ นีจ้ ะท�ำหน้าที่
ครอบคลุมทัง้ เรือ่ งการเปลีย่ นแปลงของสภาพอากาศ การสร้าง เป็นศูนย์กลางสร้างความร่วมมือเพือ่ สร้างโลกให้ดขี นึ้ และเต็ม
พลังให้กับสตรี การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สันติภาพ การศึกษา ไปด้วยโอกาสใหม่ๆ ส�ำหรับธุรกิจ
และหลักนิติธรรม

HOME

พันธมิตรจะช่วยผลักดันให้ส�ำเร็จได้

HEALTH

บริบทที่ทา้ ทาย แต่ยังมีโอกาสอีกมาก

HEART

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก
ประเทศไทยเข้าร่วมงานประกาศวาระแห่งชาติ ‘สิทธิมนุษยชนร่วม
ขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน’ จัดโดยกระทรวง
ยุตธิ รรม กระทรวงต่างประเทศ ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล โดย
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน
เปิดงาน โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ เอกอัครราชทูตนานาชาติ องค์กร
ระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคม และตัวแทนเยาวชน เข้าร่วมงาน
ประมาณ 300 คน รวมถึงนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสมาคมเครือ
ข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย พร้อมผู้แทนสมาชิกเครือข่าย
โกลบอลคอมแพ็กจาก 15 องค์กรภาคเอกชน

“การรวมตัวกันของภาคเอกชนจากทุกกลุม่
อุตสาหกรรมจะก่อให้เกิดพลังยิง่ ใหญ่ในการ
ขั บ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น และเสริ ม
แกร่งให้ภาคธุรกิจไทยสามารถแข่งขันใน
ตลาดโลกได้ด้วย”

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

การร่วมมือกับพันธมิตร
เพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
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การบริหารจัดการนวัตกรรม

เป้าหมายปี 2563 (ประเทศไทย)

7,921 ล้านบาท

จ�ำนวนผลงานนวัตกรรม

2,249
ผลงาน
ที่เข้าร่วมมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย
และพัฒนา

17,533 ล้านบาท
สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
8.2 สร้างความหลากหลาย นวัตกรรม และยกระดับผลิต
ภาพทางเศรษฐกิจ

SDG 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้าง
พื้นฐาน

ความก้าวหน้า
100%

HOME

เพิ่มมูลค่านวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการเทียบกับปีฐาน พ.ศ. 2559

9.5 เพิม่ พูนการวิจยั และยกระดับเทคโนโลยีของภาค
อุตสาหกรรม
9.B สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีภายใน
และความหลากหลายของอุตสาหกรรม

SDG 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
17.17 สนับสนุนความร่วมมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
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ปี 2561: มูลค่านวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการที่ได้รับการคัดเลือกจากมหกรรม
นวัตกรรมบัวบาน เพิ่มขึ้นเป็น 7,921 ล้านบาท
จากปีฐาน 4,058 ล้านบาท

มูลค่านวัตกรรมของผลิตภัณฑ์
และกระบวนการ

SDG 8 งานที่เหมาะสม และการเติบโตทางเศรษฐกิจ

50%

0%

2561

HEALTH

ผลการด�ำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญปี

HEART

ความท้าทายของเศรษฐกิจในยุค 4.0 คือความต้องการของผู้บริโภค
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีทิศทางใหม่ๆ ที่เป็นทิศทางระดับโลกที่
เครือฯ ต้องปรับตัวตาม ไม่เว้นแม้แต่ในอุตสาหกรรมเกษตร ยิง่ ไปกว่านัน้
บริบทในการด�ำเนินธุรกิจ ให้ความส�ำคัญกับเรื่องการค�ำนึงถึงสังคม
และการดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มมากยิ่ ง ขึ้ น นวั ต กรรมจึ ง เป็ น สิ่ ง ที่
เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความส�ำคัญและเชื่อมั่นว่าจะช่วยขับเคลื่อน
ธุรกิจไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
รวมไปถึ ง สร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ มไปพร้ อ มๆ กั น
เครือเจริญโภคภัณฑ์ จึงมุง่ มัน่ วิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้างนวัตกรรมเพือ่
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เรามุ่งมั่นทุ่มเท ทั้ง
การสร้างนวัตกรรมแบบปิด และนวัตกรรมแบบเปิด เพือ่ สร้างศักยภาพ
ให้เกิดขึ้นกับองค์กรและสังคมอย่างแท้จริง ตลอดจนการให้ความ
ส�ำคัญกับการมีสว่ นร่วมของพนักงาน โดยปลูกฝังนิสยั และสร้างเสริม
ทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และ
แสวงหานวัตกรรมอยู่ตลอดเวลาในการท�ำงาน โดยการสร้างให้เกิด
บรรยากาศการคิดสร้างสรรค์ แบ่งปัน และผนึกก�ำลังระหว่างพนักงาน
ภายในเครือฯ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร
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รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561 เครือเจริญโภคภัณฑ์
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แนวทางการบริหารจัดการ

หนึง่ ในวิสยั ทัศน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์คอื การสร้างคุณค่าให้
กับทุกชุมชนและทุกประเทศที่เราเข้าไปด�ำเนินธุรกิจ และเป็น
ศูนย์กลางเทคโนโลยีระดับภูมิภาค ดังนั้น เครือฯ จึงต้องมีการ
เปลีย่ นแปลงอย่างพลิกโฉมในหลายด้าน หนึง่ ในนัน้ คือการพลิกโฉม
องค์ ก รด้ ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด แรงขั บ เคลื่ อ น
โดยสามารถใช้ข้อมูลจ�ำนวนมหาศาลอย่างมีประสิทธิภาพใน

กระบวนการผลิต การจัดการตลาด การบริการลูกค้า การขยาย
ธุรกิจและการลงทุนในอนาคต โดยการท�ำงานร่วมกับกลุม่ ธุรกิจ
ทัว่ ทัง้ องค์กร และก�ำหนดตัวชีว้ ดั อย่างชัดเจน เพือ่ ให้การด�ำเนินงาน
เรือ่ งนีใ้ นทุกกลุม่ ธุรกิจสอดคล้องและมุง่ ไปยังเป้าหมายเดียวกัน
โดยแบ่งเป็น 6 โดเมนหลัก

HEART

ที่ทันสมัย ได้แก่ ไบโอเทคโนโลยี เช่น การพัฒนาเมล็ดพันธุ์ที่ทนต่อ
สภาพอากาศ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีอวกาศ เช่น ดาวเทียมเพื่อ
การเกษตร ในการระบุเฉดสีและแร่ธาติในดิน วิทยาการหุ่นยนต์และ
ดิจิทัล เช่น การตรวจสอบย้อนกลับ และเครือข่ายการเก็บข้อมูล
(Traceability and Block Chain) เหล่านี้เป็นสิ่งส�ำคัญที่เครือฯ มุ่งมั่น
พัฒนาสร้างบรรยากาศภายในองค์กร รวมถึงการสร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่จะรองรับการ
เปลีย่ นแปลงตามทิศทางของโลก โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ขบั เคลื่อน
การสร้างนวัตกรรม โดยการจัดให้มผี รู้ บั ผิดชอบและเป้าหมายทีช่ ดั เจน
ของกลยุทธ์ต่างๆ ในการสร้างนวัตกรรม เพื่อให้สามารถวัดผลอย่าง
เป็นรูปธรรม

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล หรือยุค 4.0
เครือเจริญโภคภัณฑ์เชื่อว่านวัตกรรมจะเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่จะ
ท�ำให้เราก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกหรือ Mega Trend
จึ ง ได้ ด� ำเนิ นการตามกรอบการบริ ห ารจั ด การด้ า นนวั ต กรรมของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบด้วยการสร้างแพลตฟอร์ม (Platform)
การพั ฒ นาบุ ค ลากรและวั ฒ นธรรมองค์ ก ร (People) พั ฒ นา
กระบวนการ (Process) ได้แก่นวัตกรรมแบบเปิด และการบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา (Pipeline) ซึ่งพื้นฐานส�ำคัญคือการน�ำ
เทคโนโลยี ดิจิทั ล เพื่ อ พลิ ก โฉมองค์ ก ร เพื่ อ ให้ เ กิ ด การขั บ เคลื่ อ น
นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่การ
เป็นองค์กรนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยี

Digital Transformation
การพลิกโฉมองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

191

INTRODUCTION

190

กรอบการบริหารจัดการนวัตกรรม เครือเจริญโภคภัณฑ์
PIPELINE

•
•
•
•

เครื่องหมายการค้า
องค์ความรู้และการบริการ
ความลับ  •  ลิขสิทธิ์
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

การท�ำงานร่วมกันแบบดิจิทัล
(Digital workplace)

การท�ำงานอัตโนมัติ
(Automation)

สร้างและทางานบนความเข้าใจพฤติกรรมและ
ความต้องการของผู้บริโภคเชิงลึก เพื่อก่อให้
เกิดคุณค่าที่สูงยิ่งขึ้น

ปรับโครงสร้าง คน กระบวนการ เพือ่ เพิม่ ความ
คล่องตัว เสริมการทางานร่วมกัน และเพิ่ม
ศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น ในสภาพแวดล้ อ มที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ทาให้กระบวนการปัจจุบันเป็นอัตโนมัติและ
ปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมด เพื่อให้
เกิดผลลัพธ์แบบองค์รวม

ข้อมูลและการวิเคราะห์
(Data & Analytics)

เทคโนโลยียุคหน้า
(Next Gen Technology)

ความปลอดภัยของไซเบอร์
(Cyber Security)

HEALTH

ประสบการณ์ผู้ใช้งาน
(User experience)

การบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา

พลิกโฉมองค์กรด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล

• ทรู ดิจิทัล พาร์ค

• การท�ำงานอัตโนมัติ
• ข้อมูลและการวิเคราะห์
•  เทคโนโลยี
•  ความปลอดภัยทางไซเบอร์

บุคลากรและวัฒนธรรม

PEOPLE

PROCESS

สร้างองค์กรแห่งข้อมูลเพือ่ ปลดล็อกการสร้าง
รายได้และเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ

สร้างต้นแบบและสถาปัตยกรรมด้านไอทีทชี่ ว่ ย
เพิ่มความรวดเร็วในการพัฒนาข้อเสนอต่อ
ลู ก ค้ า พร้ อ มกั บ พั ฒ นาโครงสร้ า งของ
ระบบหลัก

การสร้างความยืดหยุน่ ทางดิจทิ ลั เพือ่ ปกป้อง
ทรั พ ย์ สิ น ภายใน ในแง่ ข องความสามารถ
ทางเทคนิคและวัฒนธรรม

APPENDIX

• องค์กรแห่งนวัตกรรม
• นวัตกร เครือฯ
• มหกรรมนวัตกรรม

• ทรู อินคิวบ์
• ความร่วมมือในการ
วิจัยและพัฒนา

HOME

PLATFORM

โครงสร้างพื้นฐาน • ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน
นวัตกรรมแบบปิด
ด้านนวัตกรรม • การท�ำงานร่วมกันในรูปแบบดิจิทัล • ทรู แล็บ
• ศูนย์วิจัยและพัฒนา

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561 เครือเจริญโภคภัณฑ์
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การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรม
เพื่อรองรับการวิจัยและพัฒนา และสร้างนวัตกรรมสู่อนาคต

ตั้งแต่การวิจัยเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ อาหารมนุษย์
ยา เทคโนโลยี และอืน่ ๆ กระจายอยูท่ วั่ โลก ซึง่ จะเป็นเครือ่ งเสริม
ศักยภาพในการวิจยั และพัฒนาทีส่ ามารถตอบความต้องการของ
ผู้บริโภคในทุกกลุ่มเป้าหมาย

CASE STUDY 25

ทรู ดิจิทัล พาร์ค
(True Digital Park)
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เพือ่ การสนับสนุน รองรับ และขับเคลือ่ นให้เกิดนวัตกรรม เครือฯ
ลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการวิจัยและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 เครือฯ ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา
17,533 ล้านบาท โดยมีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนารวม
5,950 คน และมีศนู ย์วจิ ยั และพัฒนา และสถานีวจิ ยั ทีค่ รอบคลุม

การบริหารจัดการนวัตกรรม
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เครือฯ เชื่อว่าระบบนิเวศที่เหมาะสมลงตัวจะ
เป็นส่วนส�ำคัญที่ขับเคลื่อนให้เกิดการสร้าง
นวัตกรรม เพื่อตอบสนอง 'ไทยแลนด์ 4.0'
หนึง่ ในยุทธ์ศาสตร์การขับเคลือ่ นประเทศไทย
จึ ง ริ เ ริ่ ม โครงการเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการสร้ า ง
นวั ต กรรม โครงการ 'ทรู ดิ จิ ทั ล พาร์ ค '
สอดคล้องตามนโยบายภาครัฐ โดยออกแบบ
ให้เป็นระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่สมบูรณ์
แบบด้ า นนวั ต กรรมดิ จิ ทั ล ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บนพื้นที่
77,000 ตารางเมตร และเป็นแห่งแรกในไทย
ที่จะมาเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมด้านดิจิทัล
แนวคิดนี้จะช่วยดึงดูดนักลงทุนเข้ามาช่วย
ต่อยอดนวัตกรรมในประเทศต่อไปในอนาคต

HEALTH

Ecosystem ของทรู ดิจิทัล พาร์ค
ประกอบด้วย
บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่จากทั่วโลก

ศูนย์วจิ ยั และพัฒนา
อาหาร Bellisio

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหาร Top’s Foods

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ยาและเวชภัณฑ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์
ข้าวโพด และธาตุอาหารพืช

HOME

สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการด้าน
เทคโนโลยีและดิจิทัล
โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้น
(Incubators & Accelerators)
แหล่งรวมนักลงทุนจากทั่วโลก
(Investors & VCs)

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า
การเลี้ยง และสุขภาพสัตว์น้ า

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารซีพีเอฟ

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารซีพีแรม

สิ่งอ�ำนวยความสะดวกรองรับการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม

APPENDIX

ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จของภาครัฐ
(One Stop Service)

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561 เครือเจริญโภคภัณฑ์
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การสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม

มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2019
C.P. INNOVATION EXPOSITION 2019

มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2019 (ครั้งที่ 4)
ผลงานนวัตกรรม

1

1

-

ไทย

455

321

46

รัสเซีย

-

-

-

จีน

85

54

8

อินเดีย

1

1

-

เวียดนาม

18

9

-

ปากีสถาน

1

1

-

กัมพูชา

1

1

-

บังกลาเทศ

-

1

-

เมียนมา

5

3

-

ลาว

1

1

-

ตุรกี

1

1

-

เบลเยียม

-

1

-

สหรัฐฯ

2

2

-

อังกฤษ

-

-

-

มาเลเซีย

1

1

-

ตีพิมพ์

จัดแสดง

Chairman Award

จ�ำนวนคนผู้เข้าร่วม

“การผนึกก�ำลังของพี่น้องซีพีทุกคนจะน�ำไปสู่
อนาคตของซีพี โดยเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆ ที่
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และท�ำให้เกิดสิ่งใหม่
จนเป็นนวัตกรรม”

54
92

45%

33,939

55%

จ�ำนวนผลงานนวัตกรรมที่รับรางวัล

CHAIRMAN AWARD
จ�ำนวนบทความวิชาการ

รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์

ด้านเทคโนโลยี

Biotech

Animal Science

Engineering & IT

21
26

9
30

24
36

จ�ำนวนผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ในเครือฯ

10
192
558
2,947

นักวิจยั สาขา
ต่างๆ

>500

สัตวบาลและ
สัตวแพทย์

>10,000

วิศวกร

>10,000
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ดร.อาชว์ เตาลานนท์

นวัตกร 3
นวัตกร 2
นวัตกร 1
ผูช้ ว่ ยนวัตกร

ด้านสังคม

HOME

จ�ำนวนนวัตกร

ด้านเศรษฐกิจ

HEALTH

บรรยากาศของการสร้างผลงานนวัตกรรมและการปลูกฝังให้
พนักงานยอมรับการเปลี่ยนแปลงและมีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรมเป็นการหล่อหลอมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งจะ
ขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรแห่งนวัตกรรม เครือเจริญโภคภัณฑ์จึง
จัดให้มีเวทีการประกวดผลงานนวัตกรรมเป็นประจ�ำทุกๆ 2 ปี
อย่างต่อเนื่อง โดยมหกรรมนวัตกรรมบัวบานเป็นงานส�ำคัญ
ของเครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ และการจั ด งานครั้ ง นี้ มี ผ ลงาน
นวัตกรรมจากบริษัทในเครือฯ เข้าร่วมจาก 16 ประเทศ และมี
การประชุ ม วิ ช าการเครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ 2019 ควบคู ่ กั บ
มหกรรมนวัตกรรมฯ ไปพร้อมกัน เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้
และแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ส� ำ หรั บ พนั ก งานในเครื อ ฯ
นอกจากนั้นเครือฯ ยังส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมโดยมีระบบ
การให้คะแนนผลงานที่ผ่านเข้ารอบมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน
เพือ่ เป็นคะแนนสะสมส่วนบุคคลของพนักงานและก้าวสูก่ ารเป็น
นวัตกรในระดับต่างๆ ของเครือฯ ด้วย

HEART

ฟิลิปปินส์
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“เป็นองค์กรที่พนักงานทุกระดับมีทัศนคติ มีใจ และเห็น
ความส�ำคัญในการขับเคลื่อน สนับสนุนและแบ่งปัน
เพื่อร่วมกันสร้างนวัตกรรม”
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การสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม

อุปกรณ์ตรวจวัดระดับน�้ำส�ำหรับ
แหล่งน�ำ้ ขนาดเล็ก
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
ผลิตภัณฑ์ใหม่กงุ้ Pullet หรือกุง้ สายพันธุ์ CPF โครงการเลี้ยงสุกร 1 ล้านตัวในประเทศจีน (มหาชน)

โตเร็ว ต้านทานโรค ทนทานต่อสภาพแวดล้อม
คิดค้นมาเพื่อแก้การระบาดของโรคตายด่วน
ในกุ้งเนื้อ โดยน�ำกุ้งสายพันธุ์นี้เลี้ยงอนุบาล
ในระบบปิดที่ควบคุมสภาพแวดล้อมจนกุ้ง
มีน�้ำหนักถึงเกณฑ์ จึงน�ำไปเลี้ยงต่อในบ่อ
ตัวเต็มวัยท�ำให้มีอัตราการรอดดีขึ้น

ด้ ว ยการด� ำ เนิ น งานด้ ว ยหลั ก 3-Green
(Production, Life and Development) เป็น
แนวทางบริหารจัดการเชิงนิเวศ โดยบริหาร
จัดการมูลสุกรทีเ่ กิดขึน้ จากฟาร์มเลีย้ งสุกรใน
โครงการ เพื่อน�ำกลับไปฟื้นฟูและปรับปรุง
สภาพดินรูปแบบของเกษตรอินทรีย์อย่าง
ครบวงจร

ทรู คอร์ปอเรชั่นและมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์
ร่วมกับ สสนก. พัฒนาอุปกรณ์วัดระดับน�้ำ
ขนาดเล็กที่มีต้นทุนต�่ำ ติดตั้งง่าย ส่งข้อมูล
ผ่านระบบมือถือแสดงปริมาณน�ำ้ จากแหล่งน�ำ้
ขนาดเล็กทั่วประเทศ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
และสนับสนุนการวางแผนการบริหารจัดการน�ำ้
รวมถึงภัยพิบัติของประเทศ
ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

42%

50%

11 จุด

40%

300,000 ไร่ (จีน)

ไม่เกิน

3-4 รอบ/ ปี

200,000 ตัน

รางวัลเหรียญทองแดง

ลดระยะเวลาการเลี้ยงกุ้งในบ่อตัวเต็มวัย

ลดความเสียหายลูกกุง้ ในช่วง 30 วันแรก

เพิ่มรอบการเลี้ยงกุ้ง

ลดการใช้ปุ๋ยอินทรีย์

ครอบคลุมพื้นที่การเพาะปลูกข้าวโพด

สร้างผลผลิตข้าวโพดอาหารสัตว์

จ�ำนวนจุดติดตั้งอุปกรณ์ ณ ปัจจุบัน

5 ซม.

ค่าความผิดพลาดการวัดระดับน�้ำ

Seoul International Invention Fair
2017, South Korea

โลกก�ำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ที่ไม่เตรียมการที่จะ
ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงจะกลายเป็นผู้เสียประโยชน์
ในที่สุด ทุกวันนี้เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่จะช่วยตอบโจทย์เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของผู้บริโภค
โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป เราต้องแข่งขันกัน
ด้วยความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบเพื่อตอบโจทย์ของ
ผู ้ บ ริ โ ภค นวั ต กรรมและการวิ จั ย จะเป็ น สิ่ ง ที่ ท�ำ ให้ เ รา
สามารถแข่งขันได้ ทั้งนวัตกรรมที่เกิดจากภายในองค์กร
และนวัตกรรมภายนอกทีเ่ กิดจากความร่วมมือกับภาคส่วน
ต่ า งๆ จะเป็ น ส่ ว นที่ ช ่ ว ยเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กั บ องค์ ก รได้
การออกแบบ การลงมือท�ำ การสร้างนวัตกรรม การสร้าง
บุคคลากร การให้ความส�ำคัญกับเทคโนโลยีจะเป็นเครือ่ งมือ
ช่วยสร้างอนาคตขององค์กร

ภายใต้องค์ประกอบหลักที่สำ� คัญๆ ทั้งในส่วนของการสร้าง
บรรยากาศ และเปิ ด โอกาสในการแสดงความคิ ด เห็ น
(Get Rich Idea) ในการพัฒนาปรับปรุงการด�ำเนินงานจาก
กลุ่มคนผู้เชี่ยวชาญที่มาจากหลากหลายธุรกิจ รวมถึงการ
ทลายก�ำแพงโครงสร้างการบริหารงาน (Breaking out
Hierarchy) และก่อให้เกิดการประยุกต์ หรือ Apply งานทด
ลองใหม่ๆ (Experiment) ที่มีประโยชน์ ก่อให้เกิดการผนึก
ก�ำลังและความร่วมมือกันของคนภายในองค์กร (Collaboration
across the domain) เหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลักที่สำ� คัญ
ที่ทำ� ให้เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงด้าน
นวัตกรรมที่น�ำไปสู่การเป็นผู้น�ำของโลกอุตสาหกรรมได้
อย่างยั่งยืน

รองเลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

MD as Senior Fellow, Harvard Global Health
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ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ

HEALTH

New Break-through of Pig Industry
of North China Inner Mongolia CP
Food Co., Ltd. (China)

HEART

โครงการฟาร์มเพาะฟักลูกกุ้ง
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด
(มหาชน)

เพือ่ เพิม่ ศักยภาพของบุคลากร ภายในงานยังจัดให้มปี าฐกถาพิเศษจากนักวิชาการระดับโลก ในหัวข้อแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี
ที่จะเกิดขึ้นในโลก เพื่อแบ่งปันทิศทางใหม่ๆ ในโลกอนาคต และความส�ำคัญของนวัตกรรมที่จะมาเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจได้ เพื่อให้
ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบ เรียนรู้ ติดตาม ก้าวทันเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงที่กำ� ลังเกิดขึ้นในระดับมหภาคในอนาคต

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

ในงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบานมีการน�ำเสนอเอาผลงานนวัตกรรมที่ได้รางวัลระดับ Chairman Awards ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของ
เครือฯ จ�ำนวน 54 รางวัล จากในประเทศไทยและต่างประเทศ โครงการเหล่านีล้ ว้ นเป็นโครงการทีม่ ปี ระโยชน์ทสี่ ามารถเป็นตัวอย่างให้กบั หน่วย
งานที่เกี่ยวข้องส�ำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุม่ ธุรกิจเพือ่ ต่อยอดและพัฒนาการปรับปรุงการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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CASE STUDY 26

โครงการพอใจวันเดียว
One Day Satisfaction Project
สะสมคะแนนดังกล่าวเป็นคะแนนส่วนบุคคล
และเมื่อคะแนนถึงระดับที่เครือฯ ก�ำหนด
พนักงานจะได้รับยกย่องให้เป็นนวัตกรใน
ระดับต่างๆ ของเครือฯ

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

HEALTH

ทีส่ อนให้พนักงานในเครือฯ ทุกคนเรียนรูท้ จี่ ะ
พอใจกับความส�ำเร็จในปัจจุบนั เพียงแค่วนั เดียว
และวันพรุง่ นีใ้ ห้คดิ หาแนวทางทีด่ ขี นึ้ กว่าเดิม
เสมอ ด้วยหลักการแนวคิดนี้ จึงเป็นพื้นฐาน
การสร้างการมีส่วนร่วมให้พนักงานทุกคนใน
เครือฯ มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม โดย
การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และสร้างสรรค์
สิง่ ใหม่ในงานทีต่ นรับผิดชอบ เพือ่ เป็นพืน้ ฐาน
มุ ่ ง สู ่ ก ารสร้ า งนวั ต กร นี่ จึ ง เป็ น การสร้ า ง
บรรยากาศของการมุง่ สูอ่ งค์กรแห่งนวัตกรรม
แบบทั่วทั้งองค์กรอย่างแท้จริง นอกจากนั้น
เครือฯ มีการส่งเสริมผ่านระบบการให้คะแนน
เมื่อพนักงานมีส่วนร่วมในการท�ำโครงการ
ปรับปรุงงานของตน ซึ่งพนักงานสามารถ

HEART

เครือฯ ตัง้ เป้าหมายทีจ่ ะขับเคลือ่ นให้พนักงาน
ทุกคนมีสว่ นร่วมในการริเริม่ ปรับปรุงสร้างสรรค์
งานของตนเอง และต่อยอดจนกลายเป็ น
นวัตกรรม ผ่านโครงการพอใจวันเดียว และเชือ่ มัน่
ว่านีค่ อื จุดเริม่ ต้นของการสร้างนวัตกรรมทีท่ กุ
คนมีสว่ นร่วมได้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ยงั ผลัก
ดันให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการมุ่งสู่
องค์กรแห่งนวัตกรรม โครงการพอใจวันเดียว
เป็ น โครงการที่ ต ้ อ งการมุ ่ ง เน้ น การสร้ า ง
บรรยากาศ ส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงาน
ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมใน
องค์กร โดย ดร.อาชว์ เตาลานนท์ ได้ริเริ่ม
โครงการพอใจวันเดียวซึ่งมีหลักการแนวคิด
มาจากท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์
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6,228
โครงการ
จ�ำนวนโครงการ
นายเปรมศักดิ์ วนัชสุนทร

ดร.พัชรี กิตติสุบรรณ

นายเจริญศักดิ์ รัตนวราห

IT Specialist
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

“หัวใจหลักส�ำคัญในการขับเคลื่อน และ
ผลักดันงานนวัตกรรมของเครือฯ ก็คือ
การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งาน
ในองค์กร มีความกระตือรือร้น สนใจที่จะ
คิดและลงมือท�ำสิง่ ใหม่ๆ พร้อมเรียนรูท้ จ่ี ะ
พัฒนาและปรับปรุงการด�ำเนินงานของ
องค์กรอย่างต่อเนื่อง”

“ไม่ว่าเราคิดจะท�ำงานเล็กหรืองานใหญ่
หากเป็นสิ่งที่ท�ำเพื่อให้เกิดประโยชน์กับ
ผู้อื่นแล้ว ความดี สติ และปัญญาจะช่วย
ขับเคลือ่ นให้เราประสบความส�ำเร็จในทุกๆ
ด้านโดยไม่ท้อถอย เพราะความตั้งใจของ
เราในการสร้างนวัตกรรมครั้งนี้เป็นการ
สร้างนวัตกรรมแบบเปิดที่มีส่วนช่วยน�ำ
คุณค่ามาสู่สังคมไทยในอนาคต”

“ภู มิ ใ จที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของมหกรรม
นวัตกรรมบัวบาน พวกเรามุ่งมั่นที่จะน�ำ
เทคโนโลยี ห ลากหลายด้ า นมาปรั บ ปรุ ง
ต่อยอด เพื่อใช้กับงานด้านต่างๆ ของเรา
จนได้ นวัตกรรมหุน่ ยนต์ COFY มาช่วยเพิม่
ประสิทธิภาพการบริการลูกค้าและสามารถ
ต่อยอดไปยังหุ่นยนต์บริการอื่นๆ อีกด้วย”

6,269
คน
พนักงานที่มีส่วนร่วม
13
กลุ่มธุรกิจ
ในประเทศไทยเข้าร่วม
โครงการ

APPENDIX

หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนา
ซีพี ฟู้ดแล็บ บริษัท ซีพีออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)

HOME

รองกรรมการผู้จัดการบริหาร
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษทั ไซโนไบโอฟาร์มาซูตคิ อล ประเทศจีนภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์
ด�ำเนินธุรกิจวิจัยผลิตและขายผลิตภัณฑ์ยา โดยมีฐานการผลิตอยู่ใน
ประเทศจีน ในปี 2561 เป็นต้นมา บริษทั มุง่ เน้นการวิจยั และการสร้าง
นวัตกรรมอย่างเต็มที่ เพือ่ สร้างมาตรฐานและเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ผลิต ซึ่งในปี 2561 บริษัทลงทุนถึง 2,090 ล้านหยวนเพื่อการวิจัยซึ่ง
สูงเป็นอันดับหนึง่ ในประเทศจีน ท�ำให้บริษทั ได้รบั การประกาศสิทธิบตั ร
ที่ได้รับอนุญาต 40 ฉบับ และอยู่ระหว่างยื่นค�ำขอสิทธิบัตรใหม่ 115
รายการซึ่ ง ในศู น ย์ วิ จั ย CTTQ R&D INSTITUTE ของบริ ษั ท
ไซโนไบโอฟาร์มาซูตคิ อล มีนกั วิจยั ระดับปริญญาเอกกว่า 500 คน และ
ถือเป็นสุดยอดนวัตกรรมทางเภสัชกรรม 5 อันดับแรกในประเทศจีน
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ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ
Beijing
Qingdao
Lianyungang
Nanjing

Dafeng
Shanghai

10%
งบประมาณด้านวิจัยและ

HOME

Huaian

13
แห่ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาหลัก
พัฒนาเทียบกับรายได้

พัฒนา

APPENDIX

2.09
พันล้านหยวน
งบประมาณด้านการวิจัยและ

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561 เครือเจริญโภคภัณฑ์

การเสริมสร้างนวัตกรรมแบบเปิด

สร้างระบบนิเวศส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างนวัตกรรม
แต่ให้ความส�ำคัญกับการทดลอง คิดค้น และพัฒนานวัตกรรมภายใน
องค์กรเท่านั้น แต่ยังให้ความส�ำคัญและเปิดกว้างต่อความร่วมมือ
ในการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับกลุ่มพันธมิตรต่างๆ ที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อร่วมพัฒนา แบ่งปัน แลกเปลี่ยนและ
ต่อยอดนวัตกรรมต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และ
การบริการ ทีต่ อบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในโลกอุตสาหกรรม

โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรม
7 Innovation Awards
เครือฯ ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการน�ำผลงาน
วิจยั ทีม่ อี ยูใ่ นแต่ละองค์กรและสิง่ ประดิษฐ์ใหม่ๆ
ที่ ผู ้ ป ระกอบการ SMEs มี อ ยู ่ มาท� ำ การ
ทดสอบหรือทดลองกับกลุม่ ลูกค้าหรือผูบ้ ริโภค
ในตลาดจริง เพือ่ ให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
และเกิดการพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจ เครือฯ
จึงริเริม่ รางวัล ‘สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation
Awards (เซเว่นอินโนเวชั่น อวอร์ดส์)’ ที่เป็น
ผลงานส�ำคัญชิ้นแรกที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ความร่ ว มมื อ ขั บ เคลื่ อ นนวั ต กรรมส� ำ หรั บ

ประเทศ โดย 11 องค์ ก รระดั บ ประเทศ
เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจส�ำหรับผลงานที่
มีนวัตกรรม ผ่านช่องทางการจัดจ�ำหน่ายที่มี
อยูห่ ลายช่องทางของบริษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด
(มหาชน)
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เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนา
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ปัจจุบัน เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ นับว่าเป็นแกนหลักส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งที่มาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ
เหล่านัน้ อาจเกิดจากองค์ความรู้ จากกลุม่ คนภายในองค์กรในการวิจยั
และพัฒนา อย่างไรก็ตามการเปิดกว้างเพื่อน�ำเอาองค์ความรู้จาก
ภายนอกองค์กรมาประยุกต์และต่อยอด นับว่าเป็นส่วนทีส่ ำ� คัญเช่นกัน
ในการที่จะเพิ่มอัตราเร่งการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
องค์กรอีกช่องทางหนึง่ เช่นกัน ดังนัน้ เครือเจริญโภคภัณฑ์จงึ ไม่เพียง

การบริหารจัดการนวัตกรรม
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ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

105
ผลงาน
จ�ำนวนผลงานส่งเข้าประกวด
HOME

19
ผลงาน
ชนะเลิศผลงานด้าน
เศรษฐกิจ

Thailand

China

APPENDIX

Others

7ชนะเลิผลงาน
ศผลงานด้านสังคม

LIVING TOGETHER

เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความส�ำคัญกับการจัดการทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมุง่ มัน่ ปกป้องผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมรอบด้านทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการด�ำเนินงานของเครือฯ
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งรวมถึงการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการ
ทรัพยากรน�ำ้ การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนการจัดการห่วงโซ่
อุปทานอย่างรับผิดชอบ ทัง้ นีเ้ ครือฯ มีเป้าหมายและแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ลดผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ในแต่ละด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างสมดุลและยั่งยืนอย่างแท้จริง

การจัดการ
การดูแลรักษา
การเปลี่ยนแปลง ทรัพยากรน�ำ้
สภาพภูมิอากาศ

การปกป้อง
ระบบนิเวศ
และความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ

การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน
อย่างรับผิดชอบ

ผลการด�ำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย
เป้าหมายปี 2563 (ประเทศไทย)

การบริหารจัดการและ
เพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน

0.91
ล้านตัน CO2e
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
พลังงานหมุนเวียน

9.88%
สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน
การจัดการของเสีย

21.20%
สัดส่วนการน�ำของเสียกลับมาใช้ซำ�้ / ใช้ใหม่
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกทีเป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม

73.94%
สัดส่วนการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก

ที่สามารถน�ำกลับมาใช้ซ�้ำ / ใช้ใหม่ได้

สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
SDG 7 พลังงานที่สะอาดและสามารถซื้อหาได้

7.2 เพิม่ สัดส่วนของพลังงานทดแทนในการใช้พลังงานของโลก
7.3 เพิม่ อัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ของโลกให้เพิ่มขึ้น 2 เท่า

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยรายได้เทียบกับปีฐาน
พ.ศ. 2558

ความก้าวหน้า

100%

12.2 การจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ
12.3 ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่งหนึ่ง
12.5 ลดการเกิดของเสียอย่างจริงจัง

SDG 13 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

13.3 การสร้างความตระหนักรู้และขีดความสามารถในเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

APPENDIX

ปี 2561: ลดลง 3.40% จากเป้าหมาย 10%

11.6 ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง

SDG 12 การบริโภคและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ

30% 34%

ปี 2560: ลดลง 3.01% จากเป้าหมาย 10%

SDG 11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน

HOME

10%

0%

2561

HEALTH

จากความมุง่ มัน่ นี้ เครือฯ จึงเพิม่ เป้าหมายด้านการจัดการการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ ได้แก่
ั ฑ์ในประเทศไทยให้สามารถ
1. การลดการใช้พลาสติกส�ำหรับบรรจุภณ
		 น�ำกลับมาใช้ซำ�้ ใช้ใหม่ หรือย่อยสลายได้ 100% ภายในปี 2568
2. การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral)
		 ภายในปี 2573 และ
3. การลดขยะอาหารจากกิจกรรมด�ำเนินงานของบริษัทเป็นศูนย์
		 ภายในปี 2573

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญปี

HEART

ภายใต้ความท้าทายจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ซึ่งเครือฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง ในการสร้าง
แรงผลักดันและสนับสนุนให้ทุกกลุ่มธุรกิจของเครือฯ ใน 21 ประเทศ
ได้มีส่วนร่วมในการช่วยลดปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผ่านมาตรการต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับ Paris Agreement on
Climate Change และการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (The UN Climate Summit 2018) ที่มีความมุ่งมั่นใน
การพยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมาตรการในการติดตาม
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การผลักดันให้มีการใช้พลังงานทดแทน
ทั่ ว โลกในปี 2560 ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การใช้ พ ลั ง งานทดแทนเพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 9.5 จากทั่วโลก ท�ำให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง
เครือเจริญโภคภัณฑ์มคี วามมุง่ มัน่ ทีจ่ ะบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศและมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในวงกว้าง ยึดหลักปฏิบัติตามหลักสากลที่เกี่ยวข้อง บูรณาการเข้ากับ
หลักการด�ำเนินงานธุรกิจที่ให้ความส�ำคัญในเรื่องผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

CLIMATE CHANGE
MANAGEMENT
การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ความท้าทาย
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การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

HOME

แนวทางการบริหารจัดการ
ครอบคลุมรอบด้าน เช่น ความเสีย่ งทัง้ ด้านกายภาพ เทคโนโลยี การตลาด
นโยบาย และกฎข้อบังคับ ชื่อเสียงองค์กร เป็นต้น นอกจากนี้ เครือฯ
มีการสื่อสารผลการด�ำเนินงานด้านจัดการและเยียวยาผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ ผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น รายงานความยั่งยืน การรายงานความก้าวหน้า
การปฏิบัติตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ รวมถึงผ่านโครงการ
เปิดเผยข้อมูลการด้านเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ CDP

แสดงเจตจ�ำนง
โดยผู้บริหารขององค์กร
ร่วมรับผิดชอบในการ
จัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศตลอดห่วงโซ่อุปทาน

สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
สื่อสารกลยุทธ์และความ
ก้าวหน้าในการด�ำเนินงาน
และเสริมสร้างความร่วมมือ
กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

RESOURCE EFFICIENCY

การมีนโยบาย ข้อก�ำหนดระดับสากล และกลไกต่างๆ เพื่อเพิ่ม
การควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาพรวมให้เป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดขององค์การสหประชาชาติ

เกิดการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จา่ ยด้าน
พลังงาน

เทคโนโลยี (TECHNOLOGY)

แหล่งพลังงาน (ENERGY SOURCE)

เทคโนโลยีเกิดใหม่ทสี่ ง่ เสริมด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับการท�ำการตลาดในปัจจุบัน

แหล่งพลังงานทีม่ คี วามหลากหลายในการด�ำเนินการผลิตมากขึน้

การตลาด (MARKET)

ผลิตภัณฑ์และบริการ (PRODUCTS/SERVICES)

นโยบายหรื อ การลงทุ น ในธุ ร กิ จ หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค าร์ บ อนต�่ ำ
ลดความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดคาร์บอนสูง

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการคาร์บอนต�่ำใหม่ออกสู่ตลาด
มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

ชื่อเสียง (REPUTATION)

การตลาด (MARKET)

ความคาดหวังที่สูงขึ้นของผู้มีส่วนได้เสีย ส่งผลต่อรายได้ที่ลดลง
ชื่อเสียงและมูลค่าของแบรนด์ที่ลดลง

ที่สอดคล้องกับแนวโน้มด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
จะสร้างและเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันให้ดยี งิ่ ขึน้

ความเสี่ยงทางกายภาพ (PHYSICAL RISKS)

RESILIENCE

ภัยธรรมชาติ ระดับน�้ำทะเลที่เปลี่ยนแปลงไป การกัดเซาะชายฝั่ง
ภัยแล้งทีเ่ พิม่ สูงขึน้ จากอุณหภูมทิ เี่ พิม่ ขึน้ ความร้อนทีส่ ง่ ผลต่อการตาย
ของมนุษย์ การแพร่กระจายของโรคติดต่อทั้งพืชและสัตว์ เป็นต้น

โอกาสด้านชื่อเสียงและเพิ่มมูลค่าของแบรนด์

การก�ำกับดูแล
Governance

กลยุทธ์
Strategy

การบริหารความเสีย่ ง
Risk Management

ตัวชีว้ ดั และเป้าหมาย
Metrics & Targets

แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ทั้งใน
ระดั บ เครื อ ฯ และระดั บ กลุ ่ ม
ธุรกิจเพื่อก�ำกับดูแลความเสี่ยง
แ ล ะ โ อ ก า ส ข อ ง บ ริ ษั ท ที่
เกีย่ วข้องกับเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

เครือฯ ก�ำหนดกลยุทธ์ธุรกิจใน
การจั ด การการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศ ซึ่ ง มี ค วาม
สอดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ แ ละการ
วางแผนด้านการเงินของเครือฯ

น�ำผลการประเมินความเสีย่ งและ
โอกาส และบริบทในการด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ แต่ ล ะประเทศมาเป็ น
แนวทางในการบริ ห ารจั ด การ
ความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ

ก�ำหนดตัวชีว้ ดั และเป้าหมายทีใ่ ช้
ส�ำหรับประเมินและจัดการความ
เ สี่ ย ง แ ล ะ โ อ ก า ส ด ้ า น ก า ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
สอดคล้องกับการบริหารความ
เสี่ยงด้านการเงินของเครือฯ

*คณะท�ำงานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-related Financial Disclosures)

APPENDIX

การด�ำเนินงาน
ด�ำเนินงานเพื่อลดผลกระทบ
และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ก�ำหนดเป้าหมาย
และนโยบาย
นโยบายความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อม เครือเจริญโภคภัณฑ์
และเป้าหมายความยั่งยืน ปี 2563
ด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

นโยบายและข้อบังคับ (POLICY & LEGAL)

HOME

ติดตามวัดผล
ติดตามความก้าวหน้า
เทียบกับเป้าหมาย
วิเคราะห์แนวทางปรับปรุง
ผลการด�ำเนินงาน

โอกาส (Opportunities)

HEALTH

ประเมินความเสี่ยง โอกาส และ
ผลกระทบ
วิเคราะห์และเปิดเผยข้อมูลตาม
กรอบแนวทางของ TCFD (Task
Force on Climate-related
Financial Disclosures)

ความเสี่ยง (Risks)

HEART

กรอบการดำ�เนินงานด้านการจัดการการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ

การประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านสภาพ
ภูมิอากาศตามกรอบแนวทางของ TCFD*

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

เครือเจริญโภคภัณฑ์ก�ำหนดกรอบการด�ำเนินงานเพื่อบริหารจัดการ
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศตลอดห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน ก� ำหนด
นโยบายและเป้าหมายที่ครอบคลุมถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
การใช้พลังงานหมุนเวียน การจัดการของเสีย การลดการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์
พลาสติก มีการประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านสภาพภูมิอากาศ
ตลอดจนจัดท�ำ Scenario Analysis ตามแนวทางของ Task Force on
Climate-Related Financial Disclosure (TCFD) จัดท�ำแผนงานที่
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การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

HOME

ข้อมูลเพือ่ การจัดการพลังงาน

211

ตัวอย่างโครงการลดการใช้พลังงาน
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ทวั่ โลก

Energy Management Data

27.10

พลังงานที่ใช้ทั้งหมด

28.98

กิกะจูลต่อล ้านบาท

47.92

Thailand

Thailand

Thailand

Thailand

กิกะจูลต่อล ้านบาท

ล้านกิกะจูล

การใช้พลังงาน
ต่อรายได้

Photocell Sensor

สัดส่วนการใช้
พลังงานหมุนเวียน

9.88

กิกะจูลต่อล้านบาท

44.29

47.92

2560

2561

ล้านกิกะจูล

เปอร์เซ็นต์

ล้านกิกะจูล

ปริมาณการใช้พลังงานแยกตามประเภท

ล้านกิกะจูล

Thailand

ไฟฟ้า
ก๊าซธรรมชาติและปิโตรเลียมเหลว
39%

47.92
ล้านกิกะจูล

51%

พลังงานไฟฟ้า
พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป
พลังงานหมุนเวียน

ถ่านหิน

น�้ำมันดีเซลและก๊าซโซลีน

9.21
อื่นๆ

2.05
1.85

0.83
0.77

2561

2560

พั ฒ นาระบบอั ด อากาศ โดยการ
เปลี่ ย นมาใช้ เ ครื่ อ งอั ด อากาศ
ประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัด
ไฟฟ้าได้ 5.41 ล้านบาท/ปี

14.90
จีน
23.80
ไทย

ระบบควบคุมการท�ำงาน
ของหม้อไอน�ำ้ แบบ
อัตโนมัติ

ติดตั้งชุดควบคุมความดันและการ
เผาไหม้ ร่วมกับชุดปรับความเร็วรอบ
สายพานเชื้อเพลิงและพัดลมเพื่อ
ให้ได้ความดันไอน�้ำที่คงที่ สามารถ
ประหยัดได้ 1.25 ล้านบาท/ปี

ระบบบรรจุไข่ไก่อัตโนมัติ

ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการบรรจุ
การผลิตอัตโนมัติ ควบคุมเครื่อง
บรรจุกล่องและสายพานทุกขัน้ ตอน
การบรรจุ สามารถประหยัดได้ 1.02
ล้านบาท/ปี
Cambodia

น�ำฝุ่นซังข้าวโพดมาใช้
เป็นเชื้อเพลิง

น�ำฝุ่นซังข้าวโพดเป็นวัสดุเหลือทิ้ง
จากกระบวนการผลิต มาเป็นส่วนผสม
เชือ้ เพลิงในหม้อไอน�ำ้ ท�ำให้ลดต้นทุน
เชือ้ เพลิงได้ 45% สามารถประหยัดได้
367,200 บาท/ปี

Automatic Nano &
Micro Adding System

ขั้นตอนการผสมอาหารสัตว์ ได้น�ำ
หุน่ ยนต์ผสมกับระบบรางเลือ่ นรถไฟ
อัตโนมัติ ท�ำให้ได้สูตรอาหารสัตว์
ที่ มี มาตรฐาน สามารถประหยัดได้
15 ล้านบาท/ปี
India

การบริหารจัดการลมอัด
บ่อเลี้ยงในฟาร์มกุ้ง

บ่ อ เลี้ ย งกุ ้ ง ได้ ใ ช้ ล มอั ด เพื่ อ เติ ม
อากาศในบ่อ ได้ตดิ ตัง้ ชุดวัดปริมาณ
ออกซิเจนน�ำ้ และบริหารการเปิด-ปิด
เครื่ อ งเติ ม อากาศให้ เ หมาะสม
สามารถประหยัดได้ 4.43 ล้านบาท/ปี

ระบบปรับความเร็วรอบของ
มอเตอร์พัดลมเครื่องบด

ติดตั้งระบบควบคุมปริมาณลมดูด
ของเครื่องบดอาหารด้วย Inverter
แทนการใช้วาล์วควบคุม สามารถ
ประหยัดไฟฟ้าได้ 876,928 บาท/ปี
USA

การปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า

ติดตัง้ ระบบปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าที่
ส่งไปยังโรงงาน ส่งผลให้ผลิตได้อย่าง
ต่อเนือ่ ง และลดการสูญเสียพลังงาน
ไฟฟ้ า ของเครื่ อ งจั ก รในกระบวน
การผลิต สามารถประหยัดได้ 1.98
ล้านบาท/ปี

APPENDIX

น�้ำมันเตา

เครื่องอัดอากาศ
ประสิทธิภาพสูง

Vietnam

ล้านกิกะจูล

4.74
4.03

Vietnam

HOME

แยกตามเขตประเทศ

พลังงานหมุนเวียน

China

จากความต้องการของลูกค้ากลุ่ม
อาหารและเครื่องดื่ม พัฒนาเป็น
รูปแบบร้าน 7-Eleven ที่สามารถ
เคลือ่ นย้ายได้และออกแบบภายในให้
ประหยัดพลังงาน สามารถประหยัด
ได้ 400,000 บาท/ปี/สาขา

HEALTH

22.22

4.82
5.04

China

ติดตัง้ ระบบผลิตพลังงานความร้อน
ร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติทดแทน
การใช้น�้ำมันเตาเพื่อผลิตไอน�้ำและ
น�ำพลังงานไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้กลับมาใช้
ในการผลิ ต อาหารสั ต ว์ เ ลี้ ย ง
สามารถประหยัดได้ 50 ล้านบาท/ปี

7-Eleven Mobile Store

10%

24.26

11.22
10.38

ฟาร์ ม สุ ก รได้ น� ำ ก๊ า ซชี ว ภาพจาก
มูลสุกรมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน
เพื่อผลิตไฟฟ้า สามารถประหยัดได้
1.50 ล้านบาท/ปี/ฟาร์ม

Co Generation System

HEART

28.98

การเลี้ยงแพลงก์ตอนพืชด้วยระบบ
เครือ่ งสังเคราะห์แสงชีวภาพ ได้ตดิ ตัง้
อุปกรณ์ควบคุมความเข้มแสงโดย
เปิ ด -ปิ ด หลอดไฟให้ เ หมาะสม
สามารถลดพลังงานไฟฟ้าได้ 17.23
ล้านบาท/ปี

Biogas

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

ผลการด�ำเนินงานปี 2561
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ข้อมูลเพือ่ การจัดการการก๊าซเรือนกระจก

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 3 (ประเทศไทย)

Greenhouse Gas Management Data

CO2

CO2

3.20

การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทั้งหมด

ตัน CO2eต่อล ้านบาท

ตัน CO2e ต่อล้านบาท

0.91

1,399
พันตันCO2e

5.22

5.71

2560

2561

ล้านตัน CO2e

ล้านตัน CO2e

ล้านตัน CO2e

19.99
พันตัน CO2e

0.56

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกแยกตามประเภท

ล้านตัน CO2e

สินค้าทุน

120

488

21%

5.71

ก๊าซธรรมชาติและปิโตรเลียมเหลว
0.63
0.59

79%

ล้านตัน CO2e

ถ่านหิน

แยกตามเขตประเทศ

น�้ำมันดีเซลและก๊าซโซลีน

*หน่วย: ล้านตัน CO2e

0.13
0.12

น�้ำมันเตา

1.09
อื่นๆ

0.07
0.06

2561

2560

1.78
จีน
2.83
ไทย

2

Upstream activites

พันตันCO2e

การลงทุน

26.23

การเดินทางไป-กลับ
ของบุคลากรในองค์กร
การเดินทาง
ธุรกิจ

การใช้สินค้า
ที่ขายไป

12.78

1.50

พันตันCO2e

พันตันCO2e

พันตัน CO2e

Reporting company

พันตันCO2e

278

5.39
พันตันCO2e

แฟรนไชส์

การจัดการ
ผลิตภัณฑ์ช่วง
หลังใช้งาน

พื้นที่เช่า

Downstream activites

หมายเหตุ:
GHG Scope 1 คือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
GHG Scope 2 คือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน
GHG Scope 3 คือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้านอื่นๆ รายละเอียดดังนี้
1. สินค้าและบริการของหน่วยงานภายนอกซึ่งองค์กรซื้อมาใช้ มาจากการผลิตมือถือผ่านช่องทางขายของกลุ่ม TRUE, การซื้อบรรจุภัณฑ์พลาสติกจากร้าน 7-11, ปริมาณ
วัตถุดิบหลัก เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวสาลี ถั่วเหลือง และปลาป่น
2. สินค้าทุน มาจากการสร้างสถานีส่งสัญญาณคลื่นโทรศัพท์
3. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงและพลังงาน มาจากการผลิตไฟฟ้าจากต้นทางถึงโรงไฟฟ้า (C to G) จากการใช้ไฟฟ้าของกิจการในประเทศไทย
4. การขนส่งและการกระจายสินค้า (ต้นน�้ำ) มาจากการขนส่งวัตถุดิบหลัก เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวสาลี ถั่วเหลือง และปลาป่น
5. การจัดการของเสียองค์กร มาจากปริมาณขยะทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากส�ำนักงานกลุ่ม TRUE และ กลุ่ม CPALL ปี 2561
6. การเดินทางธุรกิจ มาจากการเดินทางของพนักงานไปท�ำงานนอกสถานที่โดยเครื่องบิน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
7. การเดินทางไป-กลับของบุคลากรในองค์กร มาจากการเดินทางของพนักงานมายังที่ท�ำงานโดยการเดินทางประเภทต่างๆ ของกลุ่ม TRUE และ CPF
8. พื้นที่เช่า มาจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าของร้านทรูคอฟฟี่จ�ำนวน 120 สาขาที่เช่าจากผู้เช่าภายนอก
9. การขนส่งและการกระจายสินค้า (ปลายน�้ำ) มาจากจ�ำนวนสินค้าทั้งหมดที่ขายในประเทศไทยของกลุ่ม CPF
10. ขั้นตอนกระบวนการผลิต มาจากกระบวนการผลิตยางรถบรรทุก (อ้างอิง Carbon Footprint of Product: TGO-CF15-108-406)
จากผลิตภัณฑ์ยางแท่งของโรงงานแปรรูปยางพารา บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จ�ำกัด
11. การใช้สินค้าที่ขายไป มาจากช่วงการใช้งานของอุปกรณ์สื่อสารที่จ�ำหน่ายโดยกลุ่ม TRUE และผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิบรรจุถุงตราฉัตร
12. การจัดการผลิตภัณฑ์ช่วงหลังใช้งาน มาจากช่วงการก�ำจัดซากของผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิบรรจุถุงตราฉัตร บริษัท ข้าว ซีพี จ�ำกัด
13. พื้นที่เช่า มาจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของผู้เช่ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ 3 อาคารได้แก่ C.P.Tower1, C.P. Tower2 และ C.P. Tower 3
14. แฟรนไชส์ มาจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ Franchises บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จ�ำกัด จ�ำนวน 90 สาขา
15. การลงทุน มาจากสัดส่วนการถือหุ้นของเครือฯในบริษัทPing An Insurance (Group) Company of China Ltd. ประเทศจีน, CITIC Group Corporation Ltd.
ประเทศจีน, ITOCHU Corporation ประเทศญี่ปุ่น
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พลังงานหมุนเวียน
0.007
0.008

ก๊าซเรือนกระจก
ทางตรง (Scope1)
ก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากการ
ใช้พลังงาน
(Scope2)

ขั้นตอน
กระบวนการ
การผลิต

4,199

Scope 3
INDIRECT

HOME

0.39
0.48

พื้นที่เช่า

พันตันCO2e

HEALTH

กิจกรรมที่
52.57
พันตัน CO e
เกี่ยวข้องกับ
เชื้อเพลิงและ
พลังงาน
การขนส่งและ
การกระจาย การจัดการ
38.58
พันตัน CO e
สินค้า ของเสียของ
องค์กร
2

ไฟฟ้า

0.07
การขนส่งและ
การกระจายสินค้า

พันตัน CO2e

พันตัน CO2e

3.96

N2O

Scope 1
INDIRECT

Scope 3
INDIRECT

สินค้าและบริการของหน่วยงาน
ภายนอกซึ่ง องค์กรซื้อมาใช้

พันตัน CO2e

4.49

CH4

HEART

3.45

สามารถลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้

CO2

Scope 2
INDIRECT

ล้านตัน CO2e

การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกต่อรายได้

N2O

3.45

ตัน CO2eต่อล ้านบาท

5.71

CH4
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การจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
โดยผนึกก�ำลังร่วมกันทั้งหน่วยธุรกิจในประเทศไทย และธุรกิจใน
ต่างประเทศ ครอบคลุมการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบท�ำความเย็น
การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ์ ตลอดจนโครงการลดการใช้
พลั ง งานในควบคู ่ ไ ปกั บ การพั ฒ นากระบวนการท� ำ งานให้ มี
ประสิทธิภาพ

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

ทุกบริษทั ในเครือเจริญโภคภัณฑ์มงุ่ มัน่ และด�ำเนินการเพือ่ การจัดการ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
ลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกและเพิ่ ม สั ด ส่ ว นการใช้ พ ลั ง งาน
หมุนเวียน จึงได้ดำ� เนินโครงการด้านพลังงานอย่างต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่
ปี 2547

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ในระบบท�ำความเย็นและระบบปรับอากาศขนาดใหญ่

การเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

HEART

ผลการด�ำเนินงานปี 2561
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1% 1%
9%

27%

ทีม่ าโครงการ:

พลังงานที่ประหยัดได้

ก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้

663,622 221,236
(กิกะจูล)

854

(ตัน CO2e)

(ล้านบาท)

ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
ระบบท�ำความเย็นและปรับอากาศ
ระบบความร้อน
ระบบมอเตอร์
อื่นๆ

พลังงานที่ประหยัดได้
(กิกะจูล)

ก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้
(ล้านตัน CO2e)

ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้
(ล้านบาท)

854

0.66
0.45

2018

0.23

0.22

2017

2018

2017

2018

8.5
GWh
พลังงานไฟฟ้าที่สามารถลดลง
ได้ต่อปี

4,606
ตัน CO e
ก๊าซเรือนกระจกที่สามารถลด
2

ได้ต่อปี
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ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ
HOME

เปรียบเทียบปี 2560

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ได้ดำ� เนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
มี ก ารใช้ ร ะบบท� ำ ความเย็ น และระบบปรั บ
อากาศ ซึ่งมีสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าสูง
ซึ่งมีการใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ 60–70%
ถือเป็นต้นทุนด้านพลังงานหลักที่ต้องด�ำเนิน ในปี 2561 หน่วยงานในสายธุรกิจสุกร ไก่เนือ้
การลดของบริษัทฯ
ไก่ไข่ และอาหารส�ำเร็จรูปของบริษทั ฯ ได้รว่ ม
ด� ำ เนิ น โครงการสนั บ สนุ น การปรั บ ปรุ ง
การด�ำเนินงาน:
ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งานในระบบท� ำ
บริษัทฯ เริ่มตั้งแต่การออกแบบและเลือกใช้ ความเย็นและระบบปรับอากาศขนาดใหญ่
เทคโนโลยีทที่ นั สมัยและเหมาะสม การบริหาร ร่ ว มกั บ กรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและ
จัดการ การดูแลบ�ำรุงรักษาเครือ่ งจักร และการ อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน (พพ.) รวมทั้ ง สิ้ น 32
ปรับปรุงต่างๆ เพือ่ การประหยัดพลังงานและ โครงการ สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ ได้ถึง 8.5 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง และประหยัด
ระบบปรับอากาศและระบบท�ำความเย็น เพือ่ มุง่ ค่ า ใช้ จ ่ า ยด้ า นพลั ง งานไฟฟ้ า ได้ ก ว่ า 29
ลดค่าใช้จา่ ยด้านพลังงาน อาทิ โครงการปรับปรุง ล้านบาทต่อปี
ประสิทธิภาพในระบบท�ำความเย็นและระบบ
ปรับอากาศ โครงการมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

HEALTH

62%

ในระบบท�ำความเย็น การปรับปรุงระบบท�ำ
น�ำ้ แข็ง และปรับปรุงการลดความเย็นสูญเสีย
เป็นต้น จากความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเพิม่ ประสิทธิภาพ
การใช้ พ ลั ง งานและปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งจั ก ร
อย่างต่อเนื่อง

216

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561 เครือเจริญโภคภัณฑ์

CASE STUDY 30

การใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น
ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

9,815
สาขา
เปลีย่ นมาใช้หลอด LED

สามารถลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าเฉลี่ย 859 kWh/สาขา/
เดือน

3,244
สาขา
เปลี่ยนมาใช้ระบบปรับอากาศ
ที่มาโครงการ:
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึง
ความส� ำ คั ญ ในการประหยั ด พลั ง งานและ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด จึงด�ำเนินการ
ปรั บ ปรุ ง ระบบและอุ ป กรณ์ ต ่ า งๆ ในร้ า น
เซเว่น อีเลฟเว่น อย่างต่อเนือ่ ง โดยมีแผนทีจ่ ะ
ขยายขอบเขตการติดตัง้ ทั่วประเทศไทย

การด�ำเนินงาน:

ด�ำเนินโครงการเปลีย่ นหลอดไฟเป็นชนิด LED
โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเป็นแบบ
Inverter โครงการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
คอยล์เย็นส�ำหรับตูแ้ ช่แข็งขนาดใหญ่ โครงการ
ผลิ ต ไฟฟ้ า จากแสงอาทิ ต ย์ แ ละโครงการ
ปรับปรุงระบบท�ำความเย็นของตูแ้ สดงสินค้า
ชนิดไร้บานประตู นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้
นอกจากนี้ เพื่อจัดท�ำโครงการที่เป็นไปตาม พัฒนาโครงการร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ส�ำเร็จรูป
กลยุทธ์ย่อย ด้าน Green Stores และร่วม ที่ผลิตโครงสร้างจากโรงงาน (Knock Down)
สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (SDG) ซึ่งใช้วัสดุเปลือกอาคารที่กันความร้อน ท�ำให้
เป้าหมายที่ 7
สามารถลดภาระท� ำ ความเย็ น จากระบบ
ปรับอากาศได้อย่างมีนัยส�ำคัญ

แบบ Inverter สามารถลดการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 1,020
kWh/สาขา/เดือน

2,609
สาขา
ปรับปรุงระบบท�ำความเย็นของ

ตู้แสดงสินค้าชนิดไร้บานประตู
สามารถลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าเฉลี่ย 243 kWh/สาขา
/เดือน

เครือฯ โดย บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
จ�ำกัด (มหาชน) ถือเป็นผูน้ ำ� ด้านเทคโนโลยี
การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรมานาน
กว่า 10 ปี นอกจากจะช่วยลดกลิน่ ไม่พงึ
ประสงค์ทสี่ ง่ ผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง
ยังสามารถผลิตพลังงานทดแทนเพือ่ ใช้
ภายในฟาร์ม โดยการน�ำน�ำ้ เสีย หรือมูลสัตว์
ไปรวมยังบ่อรวมน�ำ้ เสีย และปล่อยลงบ่อ
หมักแบบไร้อากาศเพือ่ ให้เกิดก๊าซชีวภาพ
และน�ำไปเป็นเชือ้ เพลิงในการผลิตกระแส
ไฟฟ้าเพือ่ ทดแทนพลังงานไฟฟ้าภายใน
ฟาร์มได้ถึงร้อยละ 40%
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HOME

การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน
พลังงานแสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล เชื้อเพลิงชีวภาพ ด้วยพลัง
ร่วมของบริษัทในเครือฯ ทั่วโลก ส่งผลให้เครือฯ มีปริมาณการใช้
พลังงานหมุนเวียนถึง 4.73 ล้านกิกะจูล คิดเป็น 0.69 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

กลุ่มบริษัทของเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมวางแผนและด�ำเนินการเพื่อ
เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่มการ
ใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อทดแทนการใช้พลังงานฟอสซิล ทั้งใน
กระบวนการผลิต การบริการ และการบริหารอาคาร ครอบคลุมถึง

CASE STUDY 31

*หน่วย: ล้านกิกะจูล
3.72

3.64

4.73

4.02

กิกะจูล

2558

ตัน CO2e

2560

2561

976,586

3,540,175

322,000

336,218

กิกะจูล

ตัน CO2e

ก๊าซชีวภาพ

กิกะจูล

ตัน CO2e

ชีวมวล

การด�ำเนินงาน:

4,721

12,518

201,752

302

2,024

32,230

กิกะจูล

เชื้อเพลิงชีวภาพ

ตัน CO2e

การผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์

กิกะจูล

ตัน CO2e

การผลิตน�ำ้ ร้อนจาก
พลังงานแสงอาทิตย์

บริ ษั ท ฯ ได้ พั ฒ นาโครงการผลิ ต ไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)
ของศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ
ขอนแก่น ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 990 kWp DC และ
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ปริมาณ 1,400,000
kWh ต่อปี หรือคิดเป็น 35,000,000 kWh

ซึง่ เริม่ ด�ำเนินโครงการตัง้ แต่วนั ที่ 24 สิงหาคม
2561 และสามารถพร้อมจ่ายไฟได้ 1 มีนาคม
2562 โดยมีการเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมือ่ เดือน
มกราคม 2561 ทีผ่ า่ นมา เพือ่ ผลิตไฟฟ้าใช้เอง
ภายในอาคาร และใช้ในอาคารส�ำนักงานข้างเคียง
ซึง่ เป็นของ บริษทั ซี.พี. แลนด์ จํากัด (มหาชน)

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

1.4
GWh
ไฟฟ้าที่ได้จากพลังงาน
แสงอาทิตย์ต่อปี

850
ตัน CO e
ก๊าซเรือนกระจกที่สามารถ
2

ลดลงได้ต่อปี

APPENDIX

ตัน CO2e

กิกะจูล

บริษทั ซี.พี. แลนด์ จ�ำกัด (มหาชน) มุง่ มัน่ ใน
การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและส่ ง เสริ ม การใช้
พลังงานหมุนเวียน โดยบริษทั ฯ มีความตัง้ ใจที่
จะสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทิตย์ ซึง่ ถือเป็นพลังงานสะอาดทีไ่ ม่สง่ ผล
กระทบต่อสิง่ แวดล้อม บริษทั ฯ ยังมีความตัง้ ใจ
ทีจ่ ะสร้างเสริมแหล่งศึกษาเรียนรูใ้ ห้แก่ชมุ ชน ตลอดอายุโครงการ 25 ปี คิดเป็นผลการ
เพื่ อ ความรู ้ ค วามเข้ า ใจในการประยุ ก ต์ ใ ช้ ประหยัด (กรณีจา่ ยไฟเต็มระบบ) 5,400,000
บาทต่อปี หรือ 134 ล้านบาทตลอดอายุโครงการ
พลังงานสะอาด
ด้วยเงินลงทุน 33 ล้านบาท

HOME

47%

48%

ก๊าซชีวภาพ
ชีวมวล
น�ำ้ ร้อนจากแสงอาทิตย์
ไฟฟ้าจากแสง
อาทิตย์
เชื้อเพลิงชีวภาพ

2559

ที่มาโครงการ:
HEALTH

4,735,752
692,775
0.30%
4.65% 0.05%

HEART

ปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิง
ฟอสซิลและปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สามารถลดได้ ปี 2561
ปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียนทั้งหมด
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การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

HOME

การมีส่วนร่วมกับกลไก
ลดก๊าซเรือนกระจกของภาครัฐ
(Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER)

“เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชน และความยั่งยืนของการพัฒนาประเทศ เป็นองค์กร
ภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กับ อบก. ในการร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อ
บรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน”

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย
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นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย

ประเทศได้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เข้าร่วมโครงการ T-VER ตั้งแต่ปี
2558 จนถึงปัจจุบัน โดยมีโครงการที่เข้าร่วมทั้งหมด 5 โครงการ ใน
ส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและพลังงานหมุนเวียน โดยมี
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง 11,832 ตัน CO2e ต่อปี

ผู้อำ� นวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก
(Low Emission Support Scheme: LESS)

การผลิตไบโอดีเซล

การเปลี่ยนมาใช้หลอด LED
จ�ำนวน 21 สาขา

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

การเปลี่ยนเครื่องส�ำรองไฟฟ้า
เพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน

ด้านพลังงาน

5ที่เข้าโครงการ
ร่วมโครงการ T-VER

บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ
จ�ำกัด โรงงานอาหารส�ำเร็จรูปแปดริ้ว

86 กิจกรรม

การจัดการของเสีย
2 กิจกรรม

2

ก๊าซเรือนกระจก

11,832
ตัน CO e
ก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการ

การกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้

2

รับรองต่อปี

758,629
ตัน CO e
ที่ลดได้จากกิจกรรมลด

การกักเก็บคาร์บอน
184 กิจกรรม

สนับสนุนคู่ค้า
1 กิจกรรม

35,199 ตัน CO e
2
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บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ�ำกัด

การเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

HOME

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์
จ�ำกัด ศูนย์รัชดา

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

การติดตัง้ ระบบผลิตพลังงานร่วมเพือ่
ทดแทนระบบผลิตพลังงานแบบแยกส่วน

เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ ไ ด้ ส นั บ สนุ น กิ จ กรรมลดก๊ า ซเรื อ นกระจก
ทั้งการด�ำเนินการภายในองค์กร และได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
โครงการ LESS ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
พลังงาน สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน การจัดการของเสีย
รวมทั้งสนับสนุนให้มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกต้นไม้เพื่อช่วยกักเก็บ
คาร์บอน นอกจากนั้น เครือฯ ยังส่งเสริมคู่ค้าด�ำเนินกิจกรรมลดก๊าซ
เรือนกระจกควบคู่กันด้วย

HEALTH

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support
Scheme) หรือเรียกว่าโครงการ LESS คือโครงการที่มีแนวคิด
ในการพัฒนารูปแบบการด�ำเนินกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนัก
ให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยกย่องผู้ท�ำความดี
โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณ (Letter of Recognition: LOR)
เพื่อให้ผู้ด�ำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก
เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน
บริษทั ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

HEART

โครงการลดก๊ า ซเรื อ นกระจกภาคสมั ค รใจตามมาตรฐานของ
ประเทศไทย คือโครงการลดก๊าซเรือนกระจกทีอ่ งค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (อบก.) พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุก
ภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศโดยความสมัครใจ
และสามารถน�ำปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น
ที่เรียกว่าคาร์บอนเครดิตไปขายในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจใน
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การส่งเสริมฉลากคาร์บอน
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คาร์บอนฟุตพริน้ ท์องค์กร

ที่มาโครงการ:

การด�ำเนินงาน:

เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความมุ่งมั่นในการ
ผลิตสินค้าคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร
(Food Safety) เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
(Environmental Friendly) เพื่อช่วยบรรเทา
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่นับวันจะส่งผลกระทบรุนแรงขึน้
อย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการเจตนารมณ์ นี้
เข้ากับทุกส่วนของการปฏิบัติงาน

เครือฯ ริเริ่มโครงการ ‘บรรจุภัณฑ์สีเขียว’
โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มธุรกิจ
บรรจุภณ
ั ฑ์ (บริษทั ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์
จ�ำกัด บริษัท ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จ�ำกัด)
และคูค่ า้ ในการพัฒนากระบวนการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
ให้เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม นอกจากจะขอการ
รับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริน้ ต์ของบรรจุภณ
ั ฑ์
ชนิดต่างๆ อย่างต่อเนือ่ งแล้ว ยังต่อยอดตาม
หลักการ 3Rs ได้แก่ มุง่ ลดการใช้วสั ดุ (Reduce)
ปรับเปลี่ยนชนิดของวัสดุ (Replace) และ
ออกแบบใหม่ (Redesign) ท�ำให้มีบรรจุภัณฑ์
ทีไ่ ด้รบั ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ หรือฉลาก
ลดโลกร้อน เมื่อปี 2558 เป็นกลุ่มแรกๆ
ของประเทศอีกด้วย

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

18
ผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับการรับรองฉลาก
คาร์บอนฟุตพริ้นท์

8ที่ได้ผลิรับการรั
ตภัณฑ์
บรองฉลากลด
คาร์บอน

683
ล้านบาท
ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ

รับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริน้ ท์

1,823
ตัน CO e
ก๊าซเรือนกระจกที่สามารถลด
2

182ได้ผลิ
ตภัณฑ์
รับการรับรอง
ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์

18 ได้ผลิ
ตภัณฑ์
รับการรับรอง
ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

17ได้หน่
วยงาน
รับการรับรอง

HEALTH

ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริน้ ท์

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์สีเขียว

HEART

ในปี 2558 ผลิตภัณฑ์ของเครือฯ ก็ได้รบั รองฉลากลดคาร์บอนฟุตพริน้ ท์
(Carbon Footprint Reduction)เพือ่ แสดงถึงความมุง่ มัน่ ในการร่วมลด
ก๊าซเรือนกระจก นอกจากนัน้ เครือฯ มีการบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่โรงงานผลิตอาหารสัตว์
การเลีย้ งสัตว์ การผลิตอาหาร การกระจายสินค้า และการจัดจ�ำหน่าย
จึงได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ขององค์กร เพือ่ บริหารจัดการ และขอรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริน้ ท์องค์กร
(Carbon Footprint of Organization) ในทุกกระบวนการของห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
ของเครือฯ จะเห็นได้วา่ เครือฯ ได้สนับสนุนฉลากคาร์บอนในประเทศไทย
ที่มีทั้งหมด 3 ประเภท และยังคงมุ่งมั่นด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
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แนวโน้มของผู้บริโภคจะให้ความส�ำคัญกับฉลากคาร์บอนสูงขึ้นมาก
การผลิตสินค้าทีม่ กี ารปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการ
ผลิตในระดับต�่ำเพื่อแสดงความร่วมมือในการลดภาวะโลกร้อนจึงได้
รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทัง้ จากผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค เครือเจริญโภคภัณฑ์
ด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงผลกระทบด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ตลอดวัฏจักรผลิตภัณฑ์ ตัง้ แต่การได้มาซึง่ วัตถุดบิ การขนส่ง การประกอบ
ชิน้ ส่วน การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน ด้วยการเป็น
ผู้ผลิตไก่รายแรกของประเทศไทยและของโลก ที่ได้รับการรับรอง
ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint of Product) จากองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ตัง้ แต่ปี 2552 เป็นต้นมา
จนถึงปัจจุบัน

ฉลากคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ผลิตภัณฑ์
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ลงจากยอดผลิตสินค้าที่ได้รับ
การรับรองต่อปี

คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร

HOME
APPENDIX

“เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความส�ำคัญกับการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมุ่งมั่นปกป้องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรอบด้านที่อาจเกิดขึ้นจากการด�ำเนินงานของเครือฯ
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งรวมถึงการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการทรัพยากรน�้ำ
การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนการจัดการห่วงโซ่อปุ ทานอย่างรับผิดชอบ”

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561 เครือเจริญโภคภัณฑ์

โดยมุง่ เน้นการลดปริมาณของเสียทีเ่ กิดขึน้ จากแหล่งก�ำเนิด พร้อมกับ
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมไปถึงการน�ำของเสีย
และผลผลิตพลอยได้ที่เกิดขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ
เพือ่ เป็นการลดปริมาณของเสียทีจ่ ะส่งไปทีห่ ลุมฝังกลบขยะปลายทาง
รวมไปถึงการสนับสนุนและส่งเสริมทัง้ ในส่วนของกลุม่ ลูกค้าและกลุม่
พันธมิตรทางธุรกิจ ให้ตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อการบริหาร
จัดการของเสียอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวก
ในวงกว้างต่อการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ผลการด�ำเนินงานปี 2561

ปริมาณของเสีย
ต่อรายได้

สัดส่วนการน�ำของเสีย
กลับมาใช้ซำ�้ /ใช้ใหม่

21.20

120
ลบ.ม./วัน
ปริมาณก๊าซชีวภาพที่สามารถ
ผลิตได้จากอาหารเหลือทิ้ง

2

ลดลงได้

2561

พันตัน

ปริมาณของเสียแยกตามประเภท
พันตัน

ของเสียอันตราย

ของเสียทั่วไป

2,092

15.33

พันตัน

ท�ำปุ๋ย

429.36
648.32

อื่นๆ
น�ำกลับมาใช้ใหม่

พันตัน
891.49

330.22
384.06

อื่นๆ

1.99

น�ำกลับมาใช้ใหม่

0.97

หลุมฝังกลบ

70.05
69.38

กองเก็บในพื้นที่

น�ำกลับมาใช้ซ�้ำ

59.38
43.08

น�ำไปเป็นเชื้อ
เพลิงพลังงาน

กองเก็บในพื้นที่

18.34
0.34

เผาท�ำลาย

น�ำไปเป็น
เชื้อเพลิงพลังงาน

14.80
0.01

น�ำกลับมาใช้ซ�้ำ

เผาท�ำลาย

6.43
5.31

2561

3.09
1.90

หลุมฝังกลบ

51.93

2560

ท�ำปุ๋ย

8.98

6.17
0.43
0.18
0.40
1.89
0.18
0.16
0.35
0.62
-

2561

2560
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ตัน CO e/ปี
ก๊าซเรือนกระจกที่สามารถ

2560

HOME

50
กิโลกรัม/วัน
ก๊าซหุงต้มที่สามารถลดลงได้

2,108

พันตัน

เปอร์เซ็นต์

800
กิโลกรัม/วัน
ปริมาณเศษอาหารที่น�ำไป
ผลิตเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ

942

HEALTH

บริษทั ฯ น�ำเศษอาหารมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ เพือ่
ทดแทนการใช้ ก ๊ า ซหุ ง ต้ ม และลดต้ น ทุ น การ
จัดการเศษอาหาร เป็นการน�ำของเสียอินทรียม์ าใช้
ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงส่งเสริมให้พนักงาน
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการจัดการของเสีย
ควบคู่ไปด้วย

ตันต่อล ้านบาท

HEART

การด�ำเนินงาน:

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

1.27

ตันต่อล ้านบาท

พันตัน

ตันต่อล้านบาท

โครงการน�ำเศษอาหารเหลือทิ้งมา
ผลิตก๊าซชีวภาพ

0.58

ปริมาณของเสีย
ทั้งหมด

2,108
1.27

CASE STUDY 33

บริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด (โรงงานลาดหลุมแก้ว)
เล็งเห็นความส�ำคัญต่อการจัดการของเสีย และ
มุ่งเน้นลดปริ ม าณของเสี ย โดยน� ำ เศษอาหาร
เหลื อ ทิ้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในโรงอาหารกลั บ มาใช้
ประโยชน์ เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
จ�ำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Waste Management Data

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

กลุ่มธุรกิจภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญ
ในการบริหารจัดการของเสีย ที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินธุรกิจทั้งในส่วน
ของกระบวนการผลิตและการบริการ โดยได้ท�ำการศึกษา ทดลองน�ำ
เทคโนโลยีทที่ นั สมัยและนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินงาน
เพือ่ ลดการส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ ได้กำ� หนดทิศทาง
และกรอบการด�ำเนินงานในการบริหารจัดการของเสียตลอดห่วงโซ่
อุปทานอย่างต่อเนื่อง

227

ข้อมูลเพือ่ การจัดการของสีย

การบริหารจัดการของเสีย

ที่มาโครงการ:
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HOME

การลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก
ได้แก่ การสร้างความตระหนักรูเ้ พือ่ ให้ผบู้ ริโภคลดการก่อให้เกิดของเสีย
(Re-educate) การลดการใช้พลาสติก (Reduce) การรีไซเคิลพลาสติก
(Recycle) การใช้วสั ดุทดแทน (Replace) และการค้นคว้าวิจยั นวัตกรรม
(Reinvent) โดยก�ำหนดให้ทุกกลุ่มธุรกิจที่ด�ำเนินการในประเทศไทยมี
การก�ำหนดเป้าหมายร่วมกันใน พ.ศ. 2568 คือ 100% ของบรรจุภณ
ั ฑ์
พลาสติกทีน่ ำ� มาใช้จะต้องสามารถ ‘น�ำกลับมาใช้ซำ�้ น�ำมาใช้ใหม่ หรือ
ย่อยสลายได้’

Sustainability Plastic Packaging Dashboard (Thailand)
ผลการด�ำเนินงานปี 2561
บรรจุภัณฑ์พลาสติก
ที่ใช้ทั้งหมด

66,765
ตัน

ลดการใช้บรรจุภัณฑ์
พลาสติกลง

908

91.06

ตัน

ลดการสร้างของเสีย

(Polyethylene
Terephthalate)
น�ำมาท�ำขวดบรรจุนำ�้ ดื่ม
เส้นใย และใยสังเคราะห์

1

PP

5

HDPE

(High Density
Polyethylene)
น�ำมาท�ำขวดนม
ถุงพลาสติก ถังน�้ำ

2

PS

6

PVC

(Polyvinylchloride)
น�ำมาท�ำท่อน�ำ้ ประปาหรือ
รางน�้ำการเกษตร กระเป๋า
หนังเทียม ม้านั่งพลาสติก

3

(Polypropylene)
น�ำมาท�ำถุงร้อน
พลาสติกบรรจุอาหาร
ชาม จาน ถัง ตะกร้า
ขวดซอส
(Polystyrene)
น�ำมาท�ำโฟม กล่อง
ถ้วย จาน ไม้แขวนเสื้อ
และเครื่องมือเครื่องใช้
ต่างๆ

Other

7

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจาก
พลาสติกหลายชนิด ที่
ไม่ใช่พลาสติกชนิดใด
ชนิดหนึ่งใน 6 ที่ได้
กล่าวในข้างต้น

การใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแยกตามประเภท
ความยากในการรีไซเคิล
แบ่งตามประเภท

1

2

3

ง่าย

PETE

HDPE

PVC

Reduce
การลดใช้พลาสติก

จัดการได้

157ตัน

ยาก
ยากมาก

Recycle
การรีไซเคิลพลาสติก

PET, PETE

(Low Density
Polyethylene)
น�ำมาท�ำฟิล์มห่ออาหาร
แช่แข็ง ถุงเย็นบรรจุ
อาหาร

17,205ตัน

16ตัน

4

5

6

7

LDPE

PP

PS

OTHER

7,164ตัน

18,160ตัน

180ตัน

18,047ตัน

APPENDIX

Replace
การใช้วัสดุทดแทน

5Rs

4

HOME

Reinvent
การค้นคว้าวิจัยและนวัตกรรม

เปอร์เซ็นต์

LDPE

HEALTH

Re-educate
การสร้างความตระหนักรู้เพื่อให้ผู้บริโภค

สัดส่วนการใช้
บรรจุภัณฑ์พลาสติก
ที่สามารถน�ำกลับมา
ใช้ซ�้ำ / ใช้ใหม่ได้

การก�ำหนดสัญลักษณ์
มาตรฐานของพลาสติกกลุ่ม
ต่างๆ ที่สามารถน�ำกลับมา
หมุนเวียนใช้ใหม่
(Recycle) มี 7 ประเภท ดังนี้

HEART

ทัง้ นี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้กำ� หนดให้ทกุ กลุม่ ธุรกิจทีม่ กี ารด�ำเนินงาน
ทั้งในและต่างประเทศ ได้ยึดถือและมีแนวทางในการปฏิบัติไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพือ่ ให้สอดคล้องกับพันธกิจและนโยบายความยัง่ ยืน
ด้านสิง่ แวดล้อมขององค์กร รวมถึงร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการแก้ไขปัญหา
ขยะพลาสติก ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืน

ข้อมูลด้านการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกทีย่ งั่ ยืน (ประเทศไทย)

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญและความจ�ำเป็นในการ
แก้ไขปัญหาขยะพลาสติกซึ่งเป็นปัญหาที่ส�ำคัญระดับโลก ทั้งยัง
สอดคล้องกับหลักการด�ำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนของเครือฯ พร้อมกันนี้
เครือฯ จึงประกาศใช้นโยบาย ‘บรรจุภณ
ั ฑ์ทยี่ งั่ ยืน’ เพือ่ ก�ำหนดทิศทาง
และกรอบการด�ำเนินงานด้านการบริหารจัดการของเสีย (Waste
Management) ทัง้ จากกระบวนการผลิตและกระบวนการอืน่ ๆ ตลอดห่วงโซ่
คุณค่าซึ่งเป็นส่วนหนึง่ ของนโยบายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกเป็นส่วนประกอบส�ำคัญทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
ทีจ่ ะต้องได้รบั การจัดการแก้ไขอย่างเร่งด่วน นโยบายบรรจุภณ
ั ฑ์ทยี่ งั่ ยืน
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ตลอดจนให้ความรูแ้ ละสร้างการมีสว่ นร่วมในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ผู้บริโภคสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน ‘5Rs’
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ที่มาโครงการ:

23%

18
ชนิด

77%

• เปลี่ยนฉลากสินค้าเป็น
พลาสติกชนิด OPP
ส�ำหรับสินค้าน�ำ้ แร่ขนาด
350 มล. 500 มล. และ
1,000 มล. = 3 ชนิด
(ปี 2563)

สินค้าทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงแล้ว
ในปี 2561-2563 14 ชนิด
• เปลี่ยนฉลากเป็นพลาสติกแบบ
OPP ส�ำหรับน�ำ้ ดืม่ ขนาด 350 มล.
600 มล. และ 1,500 มล. = 3 ชนิด
(พ.ย. 2559)
•เปลีย่ นฝาครอบเค้กเป็นพลาสติก
PET = 3 ชนิด (มี.ค. 2560)
•ยกเลิกการใช้พลาสติก PVC
หุ้มฝาขวดน�ำ้ = 7 ชนิดในปี 2560
(น�้ำดื่มและน�้ำแร่)
•เปลี่ยนฉลากเป็นพลาสติกชนิด
OPP ส�ำหรับน�้ำดื่มขนาด 6 ลิตร
= 1 ชนิดในปี 2561

4. การรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การใช้ถุงพลาสติกของสังคม
บริษทั ฯ เข้าใจถึงบทบาทส�ำคัญทีส่ ามารถช่วย
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของคนในสังคมได้ จึงใช้
โอกาสอันดีในช่วงเช้าของวันที่ 7 เดือน 11 ที่
ผ่านมา ประกาศเจตนารมณ์ของบริษทั ในการลด
เลิกใช้ถงุ พลาสติก โดยจัดงานประกาศเจตนารมณ์
บริเวณหน้าตึกยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ถนนสีลม ใน
งานนีย้ งั ร่วมมือกับซูเปอร์สตาร์ ตูน บอดีส้ แลม
ในการจัดตัง้ โครงการ ‘ลดวันละถุง คุณท�ำได้’

เพื่ อ รณรงค์ ส นั บ สนุ น ให้ ค นในสั ง คมได้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติก
โดยเมื่อปฏิเสธการรับถุง 1 ครั้ง จะมีการ
บันทึกในระบบเพือ่ เปลีย่ นเป็นเงิน 0.20 บาท
ต่อถุงและน�ำไปบริจาคให้แก่โรงพยาบาล
ศิริราชในการซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับ
อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

4.2
แสนใบ/วัน
จ�ำนวนถุงพลาสติกที่ลดลง

จากโครงการรณรงค์
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสังคม

153
ล้านใบ/ปี
จ�ำนวนถุงพลาสติกที่ลดลงจาก
โครงการรณรงค์ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสังคม

77
ของสินค้าที่พัฒนาร่วม ยกเลิก
ร้อยละ

การใช้วัสดุ PVC

APPENDIX

• เปลี่ยนฉลากสินค้าเป็น
พลาสติกชนิด OPP
ส�ำหรับน�้ำดื่มช่วงโปรโมชัน
(ปี 2563)

การยกเลิกการใช้วัสดุ PVC ในบรรจุภัณฑ์
ของสินค้าทีใ่ ช้ตราสินค้า CP ALL ส�ำหรับสินค้า
PB Food ปี 2561 มีการด�ำเนินงานไปแล้ว
ร้อยละ 77 (สินค้า 14 ชนิด จากทัง้ หมด 18 ชนิด)
โดยเป้าหมายในปี 2561 เท่ากับร้อยละ 72

HOME

บริษทั ฯ วางแผนพัฒนาระบบการน�ำกลับของ
บรรจุภัณฑ์โดยให้มีการน�ำถุงหูหิ้วจากร้าน
เซเว่น อีเลฟเว่น กลับมาใช้แทนถุงใหม่ โดย
มีเป้าหมายการน�ำกลับมาใช้ 814,639 ใบต่อปี
และมีแผนอนาคต โดยเริ่มในปี 2562 ศึกษา
และด�ำเนินการทดลองน�ำกระดาษและพลาสติก
ทีใ่ ช้สนับสนุนในกระบวนการทางธุรกิจมาเข้าสู่
กระบวนการรีไซเคิล เป็นวัสดุทสี่ ามารถใช้งาน
ในร้านได้ จากความส�ำคัญทั้งในด้านการ
จัดการขยะและปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ บริ ษั ท
ได้ จั ด ตั้ ง โครงการความยั่ ง ยื น ด้ า นสิ่ ง
แวดล้อมบนพื้นที่อ�ำเภอเกาะลันตา จังหวัด

PVC สินค้า 18 ชนิด

2. ยกเลิกการใช้วัสดุ PVC ในบรรจุ
ภัณพ์ที่ใช้ตราสินค้า CP ALL

HEALTH

การด�ำเนินงาน:
1. ระบบการน�ำกลับของบรรจุภัณฑ์

กระบี่ ซึง่ เป็นการร่วมมือกับหน่วยงานทัง้ ภาค
รัฐและภาคเอกชนในการปลูกจิตส�ำนึกและ
สร้ า งแนวปฏิ บั ติ ใ นการจั ด การขยะอย่าง
ยั่งยืน

บริษัทฯ ได้ดำ� เนินโครงการลดปริมาณการใช้
พลาสติกหุม้ ฝาขวดน�ำ้ ดืม่ ทัง้ หมดทีว่ างขายใน
ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นภายในปี 2561 ซึง่ สามารถ
ช่วยลดการใช้พลาสติกไปได้กว่า 187 ตันต่อปี
และก�ำลังขยายขอบเขตของโครงการไปยัง
สิ น ค้ า อื่ น ๆ และเพิ่ ม การบ่ ง ชี้ สั ญ ลั ก ษณ์
รี ไ ซเคิ ล บนบรรจุ ภั ณ ฑ์ ส� ำ หรั บ สิ น ค้ า ที่ ใ ช้
ตราสินค้า CP ALL

HEART

บริษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
ได้ทำ� การประเมินความเสีย่ งและทราบถึงการมี
ส่วนก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศทัง้ บนบก
และในน�ำ้ จากขยะและวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้ว โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ พลาสติกประเภทใช้แล้วทิง้ ซึง่ คงอยู่
ในระบบนิเวศอย่างยาวนาน ก่อผลกระทบทาง
สิง่ แวดล้อม เพือ่ ช่วยลดผลกระทบจากการด�ำเนิน
ธุรกิจที่จะส่งผลต่อบริษัทในเชิงภาพลักษณ์
และปกป้องต้นก�ำเนิดของแหล่งทรัพยากร
รวมถึงการลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของคนในสังคมทีพ่ งึ่ พา
ทรั พ ยากรจากระบบนิ เ วศร่ ว มกั น อี ก ด้ ว ย
บริษทั ฯ จึงด�ำเนินโครงการเด่นทีม่ คี วามส�ำคัญ
และส่งผลในการลดการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
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3. การลดปริมาณการใช้พลาสติกหุ้ม
ฝาขวดน�้ำ

โครงการลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก
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ลดการใช้ถุงพลาสติกบรรจุลูกพันธุ์กุ้ง
ที่มาโครงการ:
ด้วยปัญหาขยะพลาสติกที่ได้ทวีความรุนแรง
ส่ง ผลกระทบต่อสิ่ ง มีชี วิตบนบกและทะเล
เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ จึ ง มุ ่ ง มั่ น ลดการใช้
บรรจุภัณฑ์พลาสติกตลอดห่วงโซ่การผลิต

การด�ำเนินงาน:
การด�ำเนินธุรกิจฟาร์มสัตว์นำ�้ ในเขตประเทศ
อินเดีย มีการจัดจ�ำหน่ายและขนส่งลูกพันธุก์ งุ้
จากฟาร์มไปยังกลุม่ ลูกค้าเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งกุง้
การขนส่งรูปแบบเดิมคือการน�ำลูกกุง้ บรรจุใส่
ถุงพลาสติก และบรรจุใส่กล่องโฟม ซึง่ มีการใช้ และ Q-Box เช่นเดียวกันกับธุรกิจสัตว์น�้ำ
เป็นปริมาณมากในแต่ละปี จึงมีการเปลี่ยน ประเทศไทยซึ่งเป็นถังบรรจุลูกพันธุ์กุ้งที่เติม
รูปแบบการขนส่ง โดยใช้ประยุกต์ใช้ ถัง Q-Pass อากาศ สามารถใช้งานโดยไม่ตอ้ งใช้ถงุ พลาสติก

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

1.07
ล้านกล่อง
จ�ำนวนกล่องโฟมที่สามารถ

ลดลง

รูปแบบเดิม :

บรรจุใส่ถุง และกล่องโฟม

รูปแบบใหม่ :

บรรจุใส่ถัง Q-Pass

260
ตัน
จ�ำนวนบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติก

ที่ลดได้จากการเปลี่ยนรูปแบบ
การขนส่งลูกพันธุ์กุ้งต่อปี

698
ตัน CO e
ก๊าซเรือนกระจกที่สามารถ
2

ลดลงได้ในปี 2560

เป้าหมายปี 2563 (ประเทศไทย)

2561

ลดปริมาณการน�ำน�้ำ
มาใช้ต่อรายได้

40.74%
ของปริมาณการน�ำน�้ำมาใช้

ต่อรายได้ของปีฐาน พ.ศ. 2558

ประเมินความเสี่ยงด้านน�ำ้

100%
ของพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเรื่องน�้ำสูง
น�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่ / ใช้ซำ�้

12.06%
ของปริมาณการน�ำน�้ำมาใช้

สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
SDG 6 น�้ำสะอาดและการสุขาภิบาล

ลดปริมาณการน�ำน�ำ้ มาใช้ตอ่ หน่วยรายได้เทียบกับปีฐาน พ.ศ. 2558

ความก้าวหน้า

SDG 12 การบริโภคและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ
100%

ปี 2561: ลดลง 32.12%

12.2 การจัดการทีย่ งั่ ยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ

SDG 14 สิง่ มีชวี ติ ในท้องทะเล
14.1 การลดมลพิษทางทะเล

APPENDIX

ปี 2560: ลดลง 23.07%

น�ำ้ ดืม่ ทีป่ ลอดภัยและมีราคาทีส่ ามารถซือ้ หาได้
ปรับปรุงคุณภาพน�ำ้ การบ�ำบัดน�ำ้ เสีย และการใช้ซำ�้ ทีป่ ลอดภัย
เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้นำ�้ และสร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดหาน�ำ้
ด�ำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ แบบองค์รวม
สนั บ สนุ น การมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ในการพั ฒ นา
การจัดการน�ำ้ และสุขอนามัย

HOME

10%

6.1
6.3
6.4
6.5
6.B

0%

HEALTH

ผลการด�ำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญปี

HEART

สถาบันจัดการน�้ำระหว่างประเทศ (IWMI) ประมาณการว่าในราวปี พ.ศ.
2568 ประชากร 4,000 ล้านคน ใน 48 ประเทศ (2 ใน 3 ของประชากรโลก)
จะเผชิญกับปัญหาความขาดแคลนน�ำ้ ในขณะทีธ่ นาคารโลกประมาณการว่า
30 ปีข้างหน้า ประชากรครึ่งหนึ่งของโลกจะประสบกับภาวะขาดแคลนน�ำ้
หากยังคงมีการใช้น�้ำที่ฟุ่มเฟือย ยิ่งไปกว่านั้น สภาเศรษฐกิจโลก (World
Economic Forum) ระบุว่าประเด็นด้านทรัพยากรน�้ำเป็นประเด็นทาง
สิง่ แวดล้อมทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ประเด็นหนึง่ ในปี พ.ศ. 2560 การรักษาความมัน่ คง
ของทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource Security) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
น�้ ำ สะอาด เป็ น ประเด็ น ที่ ภ าคเอกชนจ� ำ เป็ น ต้ อ งให้ ค วามส� ำ คั ญ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความส�ำคัญและใส่ใจกับการบริหารจัดการทรัพยากร
น�ำ้ ซึง่ เป็นปัจจัยพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญต่อการด�ำเนินธุรกิจ ทัง้ ยังเป็นการสนับสนุน
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 6 เครือฯ ตระหนักดีถึงความ
ท้าทายและความส�ำคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรน�ำ้ ตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน
โดยมุ่งมั่นบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำแบบบูรณาการ (Integrative Water
Management) ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งมีความจ�ำเป็นที่จะต้อง
พัฒนากระบวนการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐานอย่าง
ต่อเนือ่ งเพือ่ ตอบสนองต่อความเปลีย่ นแปลงนี้ เพือ่ ผลักดันให้การบริหาร
จัดการน�ำ้ ในระดับเครือฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

WATER
STEWARDSHIP
การดูแลรักษาทรัพยากรน�้ำ

ความท้าทาย
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HOME

แนวทางการบริหารจัดการ
การใช้น�้ำด้วยระบบการจัดการน�้ำแบบหมุนเวียนตามหลักการ 5Rs
(Reduce, Reuse, Recover, Recycle, Restore) การส่งเสริมการเข้าถึง
แหล่งน�ำ้ ของชุมชน และการมีสว่ นร่วมอย่างรับผิดชอบกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย
การสนับสนุนการประเมินการใช้น�้ำตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์หรือ
วอเตอร์ฟตุ พริน้ ท์ นอกจากนี้ เครือฯ ยังให้ความส�ำคัญกับการเผยแพร่
ข้อมูลและผลการด�ำเนินงานด้านการบริหารจัดการน�้ำอย่างโปร่งใส
ครอบคลุมทัง้ การด�ำเนินงานภายในองค์กร และการด�ำเนินงานร่วมกับ
คู่ค้า ชุมชน เเละผู้มีส่วนได้เสีย

สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
สื่อสารกลยุทธ์และความ
ก้าวหน้าในการด�ำเนินงาน
และเสริมสร้างความร่วมมือ
กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

32%

จากการประเมินความเสี่ยงพบว่า 34% ของหน่วยงานทั้งหมดในเครือเจริญโภคภัณฑ์อยู่ใน
ระดับพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน�ำ้ ไปจนถึงระดับขาดแคลนน�้ำสูงมาก

หน่วยงานในเครือฯแบ่งตามระดับการประเมินความเสี่ยงด้านน�ำ้
8% 7%
ประเมินความเสี่ยง โอกาส และ
ผลกระทบ
ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านน�ำ้ อย่างบูรณาการ ครอบคลุม
ความเสี่ยงด้านกายภาพ ปริมาณ
คุณภาพ กฎระเบียบข้อบังคับ และ
ภาพลักษณ์องค์กร

34%
8%
19%

45%
13%

ติดตามวัดผล
ติดตามความก้าวหน้า
เทียบกับเป้าหมาย
วิเคราะห์แนวทางปรับปรุง
ผลการด�ำเนินงาน

- โครงการลดการใช้นำ�้ และการส่งเสริมการด�ำเนินงานเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้นำ�้ ด้วยระบบ
การจัดการน�ำ้ แบบหมุนเวียน ตามหลักการ 5Rs (Reduce, Reuse, Recover, Recycle, Restore)
ของบริษัทในเครือฯ
- การน�ำน�ำ้ ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
- โครงการรักษ์นำ�้ รักสิ่งแวดล้อม
- การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งน�ำ้ ของชุมชน
- การมีส่วนร่วมอย่างรับผิดชอบกับผู้มีส่วนได้เสีย
- การสนับสนุนการประเมินการใช้น�้ำตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ หรือวอเตอร์ฟุตพริ้นท์

จีน

อื่นๆ

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

เกษตรอุตสาหกรรม
และอาหาร

- ปริมาณน�ำ้ ทีใ่ ช้ลดลงจากค่า
เฉลีย่ ในธุรกิจ/อุตสาหกรรม
การเลี้ยงกุ้ง
- เพิ่มปริมาณน�้ำรีไซเคิลที่
น�ำมาใช้
- เพิม่ สัดส่วนของน�ำ้ รีไซเคิล
ที่นำ� มาใช้ทดแทนน�้ำจาก
แหล่งภายนอก

การตลาดและจัด
จ�ำหน่าย

- ปริมาณน�ำ้ ที่ใช้ลดลง
- ไม่มีการปล่อยน�้ำทิ้งลง
สู่สาธารณะ

APPENDIX

การด�ำเนินงาน
ด�ำเนินงานด้านการดูแลรักษาทรัพยากรน�้ำ
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

เสี่ยงต่อการขาดแคลนน�้ำสูงมาก
เสี่ยงต่อการขาดแคลนน�้ำสูง
เสี่ยงต่อการขาดแคลนน�้ำ
มีน�้ำเพียงพอ
มีน�้ำอุดมสมบูรณ์
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล

ไทย

HOME

ตัวอย่างแผนการจัดการด้านน�้ำ

ก�ำหนดเป้าหมาย
และนโยบาย
นโยบายความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อม เครือเจริญโภคภัณฑ์
และเป้าหมายความยั่งยืน ปี 2563
ด้านการดูแลรักษาทรัพยากรน�ำ้

56%

12%

HEALTH

แสดงเจตจ�ำนง
โดยผู้บริหารขององค์กร
ร่วมรับผิดชอบในการเพิ่มประสิทธิภาพ
และส่งเสริมการดูแลรักษาทรัพยากรน�้ำ
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

หน่วยงานในเครือฯ ที่อยู่ในพื้นที่
ที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน�้ำ
ไปจนถึงระดับขาดแคลนน�้ำ
สูงมาก แบ่งตามเขตประเทศ

HEART

กรอบการด�ำเนินงานด้านการดูแลรักษาทรัพยากรน�้ำ

เพื่อการวางแผนบริหารจัดการน�ำ้ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

เครือเจริญโภคภัณฑ์ด�ำเนินงานด้านการดูแลรักษาทรัพยากรน�้ำตาม
แนวทางของโครงการ CEO Water Mandate ภายใต้ UN Global Compact
และนโยบายการดูแลรักษาทรัพยากรน�้ำภายใต้นโยบายความยั่งยืน
ด้านสิง่ แวดล้อมเครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมถึงตามกรอบการด�ำเนินงาน
ด้านการดูแลทรัพยากรน�ำ้ เพือ่ เป็นแนวทางให้บรรลุตามเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ ครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงจากการขาดแคลนน�้ำ
พร้อมทั้งวางแผนการบริหารจัดการความเสีย่ งด้านน�ำ้ ทั้งขององค์กร
และคูค่ า้ รายส�ำคัญ การส่งเสริมการด�ำเนินงานเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

การประเมินความเสี่ยงด้านน�ำ้ อย่างบูรณาการ

INTRODUCTION

236

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561 เครือเจริญโภคภัณฑ์

CASE STUDY 36

การจัดการน�ำ้ แบบหมุนเวียน
เครือเจริญโภคภัณฑ์ประยุกต์แนวคิดการจัดการน�้ำแบบ
หมุนเวียน (Circular Water Management) ตามหลักการ 5Rs
มาใช้ในการบริหารจัดการการใช้นำ�้ ภายในองค์กร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในทรัพยากรน�ำ้ ผ่านการด�ำเนินการต่างๆ เช่น

Recover

แยกทรัพยากรอื่นๆ
ออกจากน�้ำเสีย (นอก
เหนือจากน�ำ้ ) และน�ำ
กลับไปใช้ใหม่

Restore

ปล่อยน�้ำกลับสู่
แหล่งเดิมด้วย
คุณภาพเดียวกับ
ตอนที่น�ำมาใช้

Reuse

น�ำน�ำ้ กลับมาใช้ใหม่
ในกระบวนการเดิม
หรือกระบวนการใหม่

HEALTH

ธุรกิจการเลี้ยงสุกรปันน�้ำที่ผ่านการบ�ำบัดจากระบบผลิต
ก๊าซชีวภาพให้เกษตรกรใช้ปลูกพืชในโครงการปันน�้ำปุ๋ย
ให้ชมุ ชนเพื่อการเกษตร โดยในปี 2561 บริษัทปันน�้ำปุ๋ย
ให้ชุมชนรอบฟาร์มสุกรกว่า 380,000 ลูกบาศก์เมตร

Reduce

ลดน�้ำเสีย และ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้น�้ำ

HEART

ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์น�้ำพัฒนากระบวนการเลี้ยงกุ้งโดยการ
ปรับปรุงพืน้ ทีก่ ารเลีย้ ง ปรับปรุงอัตราการให้อากาศ สามารถ
น�ำน�้ำทะเลที่ผ่านการใช้มาปรับปรุงคุณภาพและหมุนเวียน
กลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการเลี้ยงได้มากกว่า 20 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

ระบบปรับปรุงคุณภาพน�้ำด้วยระบบ UF
และ RO เพื่อน�ำกลับมาใช้ใหม่

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทรัพยากรน�ำ้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ธุรกิจแปรรูปเนื้อสัตว์และผลิตอาหารแปรรูป 12 โรงงาน
และศูนย์จำ� หน่ายสินค้าแม็คโคร 85 สาขา น�ำน�้ำที่ผ่านการ
บ�ำบัดอย่างดีแล้วกลับมาใช้ใหม่ในกิจกรรมทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับ
การผลิต ลดการใช้น�้ำจากแหล่งภายนอกได้รวมกันถึง
2,393,500 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
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HOME

Recycle

บ�ำบัดน�้ำเสียด้วย
เทคโนโลยีเพื่อให้ได้
น�้ำที่มีคุณภาพสูง
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ที่มาของโครงการ:

จ�ำนวน 10 โรงงาน ด้วยระบบ Ultrafiltration
membrane (UF) หรือระบบ Reverse Osmosis
(RO) และน�ำน�ำ้ ทีผ่ า่ นกระบวนการบ�ำบัดอย่าง
ดีแล้วมาใช้ทดแทนน�้ำจากแหล่งน�้ำภายนอก
ในวงจรหล่อเย็นด้วยน�ำ้ ของระบบท�ำความเย็น
ระบบสุขาภิบาล ล้างถนนโดยรอบโรงงาน
ล้างท�ำความสะอาดรถขนส่ง และอื่นๆ

1,934,500
ลบ.ม.

ปริมาณน�้ำรีไซเคิลที่น�ำมาใช้

12%
สัดส่วนของน�้ำรีไซเคิลที่น�ำมา

ใช้ทดแทนน�ำ้ จากแหล่งภายนอก
APPENDIX

ธุรกิจผลิตอาหารส�ำเร็จรูปได้รเิ ริม่ โครงการน�ำ
น�ำ้ ทีผ่ า่ นกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ให้ได้
100% ณ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาอาหาร ซีพเี อฟ
การด�ำเนินงาน:
น�ำระบบ Water Reclamation & Storage มาใช้ และมีการทดลองเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีดา้ น
ในธุรกิจแปรรูปเนือ้ ไก่ แปรรูปเนือ้ สุกร แปรรูป การท�ำความเย็นเพื่อลดการใช้น�้ำในโรงงาน
สัตวน�้ำ อาหารแปรรูป และอาหารส�ำเร็จรูป อีกด้วย
ของกลุม่ ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

HOME

ด้วยตระหนักถึงการลดลงของทรัพยากรน�้ำ
สะอาด เครือฯ จึงมีความพยายามในการปรับปรุง
คุณภาพน�้ำเพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ใน
กระบวนการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการผลิต เพือ่ น�ำมา
ทดแทนน�ำ้ จากแหล่งน�ำ้ ภายนอก ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้
บรรลุเป้าหมายการลดการใช้น�้ำโดยน�ำน�้ำ
รีไซเคิลมาใช้ทดแทนน�ำ้ จากแหล่งภายนอกให้ได้
20% ภายในปี พ.ศ. 2563
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ที่มาของโครงการ:

การด�ำเนินงาน:

ในกระบวนการกระตุน้ ระบบไบโอฟลอคในบ่อกุง้ นัน้ ได้นำ� เอาผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์บ�ำบัดมาเป็นหัวเชื้อตั้งต้นในการกระตุ้นระบบไบโอฟลอค
โดยใช้เวลาเพียง 10–20 วัน ระบบก็จะสามารถบ�ำบัดสารละลาย
ไนโตรเจนได้ ซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์ทคี่ ดิ ค้นใหม่โดยอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ
ขอรับอนุสิทธิบัตรกระบวนการกระตุ้นจุลินทรีย์บ�ำบัดสารละลาย
ไนโตรเจนส�ำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

ก�ำไรสูง
ใช้นำ�้
ผลผลิตต่อ
ในการเลี้ยง พื้นทีส่ ูง
น้อยลง

HEALTH

ธุรกิจเลี้ยงสัตว์น�้ำประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งในโรงเรือนปิด
แบบอิสราเอลซึง่ สามารถป้องกันโรคและควบคุมอุณหภูมใิ ห้เหมาะสม
กับการเลี้ยงกุ้งได้ตลอดทั้งปี โดยใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งด้วยระบบ
ไบโอฟลอคเพื่อบ�ำบัดของเสียภายในนํ้าระหว่างการเลี้ยงกุ้งท�ำให้
ปริมาณนํ้าที่ใช้ในการผลิตกุ้งตํ่ากว่าการเลี้ยงกุ้งในบ่อกลางแจ้ง

เทคโนโลยีการบ�ำบัดน�้ำระหว่างการเลี้ยงกุ้งด้วยระบบไบโอฟลอค
ทดแทนการเปลีย่ นถ่ายน�ำ้ เพือ่ ลดของเสียจากตัวกุง้ จากอาหาร ซึง่ จะ
อยูใ่ นรูปของแอมโมเนียและไนไตรท์ การน�ำเอาระบบไบโอฟลอคโดย
ใช้จุลินทรีย์บ�ำบัดเป็นหัวเชื้อตั้งต้นเข้ามาใช้กับกระบวนการเลี้ยงกุ้ง
จึงสามารถรองรับการผลิตได้ที่ 13–14 ตัน/ไร่/รุน่ ใช้นาํ้ ในการผลิต
เพียง 700 ลิตร/การผลิตกุง้ 1 กิโลกรัม โดยไม่มกี ารเสียหายของกุง้
จากพิษของค่าแอมโมเนียและไนไตรท์ระหว่างการเลีย้ ง ในขณะทีก่ าร
เลีย้ งกุง้ โดยทั่วไปใช้นํ้า 5,000–9,000 ลิตร/การผลิตกุ้ง 1 กิโลกรัม

HEART

การเลี้ ย งกุ ้ ง ขาวปั จ จุ บัน เป็ น การเลี้ ย งแบบบ่ อ กลางแจ้ ง จึ ง ท�ำให้
ไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเลีย้ งกุง้ ได้ตลอด
ทัง้ ปี ปริมาณนํ้าที่ใช้ในการผลิตกุ้งสูงเนื่องจากต้องใช้เปลี่ยนถ่ายนํ้า
ระหว่างการเลี้ยงกุ้ง เพื่อก�ำจัดแอมโมเนียและไนไตรท์ ที่เป็นของเสีย
จากการเลี้ยงกุ้ง และอีกปัญหาที่ส�ำคัญคือพื้นที่การเลี้ยงกุ้งที่มีอยู่
อย่างจ�ำกัด ไม่สามารถขยายพืน้ ทีใ่ นการเลีย้ งเพิม่ ได้เนือ่ งจากจะส่งผลต่อ
สภาพแวดล้อมและป่าชายเลนซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญ

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

การน�ำน�้ำที่ผ่านการเลี้ยงกุ้ง
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
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ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ
ลิตร/กิโลกรัมกุ้ง

ค่าเฉลีย่ ในธุรกิจ/อุตสาหกรรม
การเลีย้ งกุง้

APPENDIX

86%
สัดส่วนน�้ำที่ใช้ลดลง

HOME

4,300
ปริมาณน�้ำที่ใช้ลดลงจาก
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ข้อมูลเพือ่ การจัดการทรัพยากรน�ำ้
Water Management Data
ผลการด�ำเนินงานปี 2561

189.13

ปริมาณน�้ำ
ที่น�ำมาใช้ทั้งหมด

199.33

ลูกบาศก์เมตร
ต่อล้านบาท

329

ลูกบาศก์เมตร
ต่อล้านบาท

ล้านลูกบาศก์เมตร
เดิมระบายน�้ำออกภายนอก
ระบายออกสู่สาธารณะ

สัดส่วนการน�ำน�้ำ
กลับมาใช้ใหม่/ใช้ซำ�้

199.33

12.06

ลูกบาศก์เมตร
ต่อล้านบาท

309

ล้านลูกบาศก์เมตร

เปอร์เซ็นต์

2560

329

ล้านลูกบาศก์เมตร
2561

ปริมาณการน�ำน�้ำมาใช้
แยกตามแหล่ง
ล้านลูกบาศก์เมตร

น�ำน�้ำกลับมาใช้รดน�ำ้ ต้นไม้
เดิมใช้น�้ำประปารดน�ำ้ ต้นไม้

HEALTH

186 212

ที่มาของโครงการ:

การด�ำเนินงาน:

85
สาขา
ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแม็คโคร
ไม่มีการปล่อยน�้ำทิ้งสู่
สาธารณะ

459,000
ลบ.ม./ปี

ประหยัดน�ำ้ ประปารวม

น�้ำผิวดิน

58 32

54 77

น�ำ้ ประปา
และน�้ำซื้อ

น�้ำใต้ดิน

11

8

น�ำ้ ฝน
2560

2561

ปริมาณน�ำ้ ทีป่ ล่อยสูภ่ ายนอก
แยกตามแหล่ง

ปริมาณน�้ำที่น�ำกลับ
มาใช้ใหม่/ใช้ซ�้ำ

แยกตามเขตประเทศ
*หน่วย: ล้านลูกบาศก์เมตร

98 93
36

น�ำ้ ผิวดิน

ทะเล

1

21

23 9

ท่อระบายน�้ำ
สาธารณะ

น�้ำใต้ดิน
2560

2561

ปริมาณน�้ำที่ปล่อย
สู่ภายนอก

12% 100% 55%

ล้านลูกบาศก์เมตร

58

ปริมาณน�้ำที่น�ำมา
ใช้ทั้งหมด

128
62
อื่นๆ

น�้ำที่น�ำมาใช้
น�้ำที่ปล่อยสู่ภายนอก

34
16
จีน
167
100
ไทย

APPENDIX

แผนกก่อสร้างและบริหารทรัพยากรอาคาร
เล็งเห็นความสามารถในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�ำ้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงออกแบบ

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

HOME

บริษทั สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) ให้ความ
ส�ำคัญในการจัดการทรัพยากรน�ำ้ และมลภาวะ
ทางน�้ำ เนื่องจากเป็นปัจจัยส�ำคัญอย่างหนึ่ง
ที่ควรค�ำนึงถึงควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจ
และขยายศูนย์จำ� หน่ายสินค้าไปยังทุกพืน้ ทีท่ วั่ โลก
นอกจากนีศ้ นู ย์จำ� หน่ายสินค้าแม็คโครมีการใช้
น�ำ้ ในกิจกรรมอุปโภคเฉลีย่ 75 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวันต่อสาขา และมีการปล่อยน�้ำเสียที่ผ่าน
การบ�ำบัดแล้วออกสูท่ อ่ ระบายสาธารณะเฉลีย่
60 ลูกบาศก์เมตรต่อวันต่อสาขา

และติดตั้งระบบรองรับน�้ำจากระบบบ�ำบัด
น�้ำเสียและระบบรดน�้ำอัตโนมัติ เพื่อน�ำน�้ำที่
ผ่ า นการบ�ำบั ด กลั บ มาใช้ ใ หม่ ใ นการรดน�้ำ
ต้ น ไม้ บ ริ เ วณศู น ย์ จ� ำหน่ า ยสิ น ค้ า แม็ ค โคร
ท� ำ ให้ ล ดการใช้ น�้ ำ ในการดู แ ลพื้ น ที่ สี เ ขี ย ว
ภายในบริเวณศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าและไม่มี
การปล่อยน�้ำทิ้งลงสู่สาธารณะ (Zero Waste
Water Discharge) สามารถประหยัดการใช้นำ�้
ประปาได้ถงึ 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวันต่อสาขา
หรือ 5,400 ลูกบาศก์เมตรต่อปีต่อสาขา ศูนย์
จ�ำหน่ายสินค้าแม็คโครด�ำเนินโครงการแล้ว
เสร็จทั้งสิ้น 85 สาขา ไม่มีการปล่อยน�ำ้ ทิ้งลง
สู่สาธารณะ และสามารถลดการใช้น�้ำประปา
ได้ถงึ 459,000 ลูกบาศก์เมตร โดยวัดผลผ่าน
ปริมาณการใช้นำ�้ ประปาที่ลดลงเปรียบเทียบ
กับก่อนการด�ำเนินโครงการฯ

HEART

ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
แบบเติมอากาศ

ปริมาณน�้ำที่น�ำมาใช้
ต่อรายได้

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

โครงการรักษ์น�้ำรักสิ่งแวดล้อม

INTRODUCTION

242

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561 เครือเจริญโภคภัณฑ์

การดูแลรักษาทรัพยากรนำ้ 245

HOME

การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งน�ำ้ ของชุมชน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทรัพยากรน�้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สิง่ แวดล้อมให้กบั ชุมชน การพัฒนาแหล่งน�ำ้ อย่างต่อเนือ่ ง และการป้องกัน
การบุกรุกป่า จะช่วยส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งน�ำ้ ของชุมชนอย่างยัง่ ยืน
เครือฯ จึงริเริ่มส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งน�้ำให้กับหลายชุมชนใน
ประเทศต่างๆ ที่เครือไปท�ำธุรกิจ

โครงการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งน�้ำของชุมชน
ประเทศอินเดีย

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

ทรัพยากรน�ำ้ คาดว่าจะได้รบั ผลกระทบอย่างรุนแรงจากการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ เครือฯ จึงมีแนวคิดในการจัดการทรัพยากรน�้ำ
เนือ่ งจากน�ำ้ เป็นสินค้าสาธารณะ และการเข้าถึงน�ำ้ สะอาดเป็นสิทธิพนื้ ฐาน
ของทุกคน การสร้างความตระหนักด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

CASE STUDY 39
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โครงการสร้างบ่อน�ำ้ บาดาล
ให้กับชุมชน 7 โครงการ

โครงการแหล่งน�ำ้ บาดาล

โครงการร่วมสร้างและบ�ำรุงรักษาฝาย

ในเขตภาคเหนือปี 2559-2561 รวม 61 ฝาย

HEALTH

ให้กับชุมชน 23 โครงการ

ที่มาของโครงการ:

โครงการธรรมชาติปลอดภัย

ให้กบั โรงเรียน 35 โครงการ

สร้างบ่อพวงให้เกษตรกร 54 บ่อ

ให้ชมุ ชนรวม 6 โครงการ

จนถึงปัจจุบนั หน่วยงานได้สนับสนุนโครงการ
แหล่ ง น�้ ำ บาดาลให้ กั บ ชุ ม ชนไปแล้ ว 23
โครงการ โครงการน�้ำ RO ให้กับชุมชน 4
โครงการ โครงการจัดหาเครือ่ งกรองน�ำ้ ดึม่ ให้
กับโรงเรียน 35 โครงการ รวมถึงโครงการจัดหา
เครื่องกรองน�้ำดื่มให้กับชุมชน 2 โครงการ
รวมผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมดจ� ำ นวน
การด�ำเนินงาน:
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2557 ได้ดำ� เนินโครงการแหล่ง 29,870 คน
น�ำ้ บาดาลเพื่อการใช้สอยในชุมชน โครงการ

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

18,520
คน
สมาชิกชุมชนและโรงเรียนที่
เข้าถึงน�้ำสะอาด

26
โครงการ
โครงการแหล่งน�้ำบาดาล

โครงการกรองน�้ำ RO และ
โครงการจัดหาเครื่องกรอง
น�้ำดื่ม

APPENDIX

โครงการน�ำ้ RO และสร้างถังเก็บน�ำ้

น�ำ้ RO เพือ่ การบริโภค โครงการเครือ่ งกรอง
น�้ ำ ดื่ ม ในโรงเรี ย น ทั้ ง นี้ โ ครงการทั้ ง หมด
สามารถช่วยให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งน�้ำสะอาด
เพื่อการอุปโภคบริโภคเพิม่ มากขึน้ อีกด้วย

HOME

โครงการจัดหาเครือ่ งกรองน�ำ้ ดืม่

จากสถานการณ์ ก ารเข้ า ถึ ง น�้ ำ สะอาดใน
ประเทศอินเดีย CP Aquaculture (India) Private
Limited และ CPF (India) Private Limited เห็น
ความส�ำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ริเริ่ม
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภค
พืน้ ฐานให้กบั ชุมชนใกล้เคียง พร้อมกับการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของชุมชนในระยะยาว โดยมุง่ เน้น
เรื่องน�้ำซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญในการด�ำรงชีวิต
ของสมาชิกในชุมชนใกล้เคียงกับหน่วยงาน
ธุรกิจด้วย

ความท้าทาย
ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญปี

2561

ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศบก

1,166

ไร่

พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู

พื้นที่ที่ได้รับการเข้าถึงและ
พัฒนาแหล่งน�ำ้

58,901 ไร่

พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการพัฒนา
แหล่งน�้ำ พันธ์ุพืช

ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศ
ทางทะเลและชายฝั่ง

เป้าหมายปี 2563 (ประเทศไทย)

6.6 ปกป้องและฟืน้ ฟูระบบนิเวศทีเ่ กีย่ วข้องกับแหล่งน�ำ้

0%

72%

100%

SDG 14 สิ่งมีชีวิตในท้องทะเล
14.2
14.4
14.5
14.B

การปกป้องและฟืน้ ฟูระบบนิเวศ
การประมงอย่างยัง่ ยืน
การอนุรกั ษ์ชายฝัง่ และพืน้ ทีท่ างทะเล
สนับสนุนชาวประมงพืน้ บ้านรายเล็ก

SDG 15 สิ่งมีชีวิตบนผืนดิน
15.1
15.2
15.4
15.5

การอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน�ำ้ จืด
หยุดยัง้ การตัดไม้ทำ� ลายป่า และฟืน้ ฟูปา่ ทีเ่ สือ่ มโทรม
สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรกั ษ์ระบบนิเวศภูเขา
ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและถิน่ ทีอ่ ยู่
ตามธรรมชาติ

APPENDIX

ปี 2560: อยู่ในระหว่างด�ำเนินการ
ปี 2561: 72% ของวัตถุดิบหลักผ่านการประเมินการจัดหา
จากแหล่งผลิตที่ไม่บุกรุกท�ำลายป่าไม้และทรัพยากรทางทะเล

HOME

ของวัตถุดิบหลักผ่านการประเมินการจัดหาจากแหล่งผลิตที่ไม่
บุกรุกท�ำลายป่าไม้และทรัพยากรทางทะเล

ความก้าวหน้า

สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
SDG 6 น�้ำสะอาดและการสุขาภิบาล

100%

รางวัลเกียรติยศ ถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
และ รางวัลยอดเยีย่ ม ระดับบุคคลทัว่ ไป ประเภทป่าไม้ ภาพ Landscape ประจ�ำปี 2561
ภาพ : แคนยอนน�ำ้ หนาว สถานที่ : อุทยานแห่งชาตินำ�้ หนาว จ.เพชรบูรณ์ ผูถ้ า่ ยภาพ : นายจามิกร สุขทรามร
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10
จังหวัด
ที่ได้รับการฟื้นฟูแหล่งทรัพยากร
ทางทะเล

ผลการด�ำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย

HEART

พื้นที่ป่าครอบคลุม 1 ใน 3 ของพื้นที่บนโลก โดยมากกว่าร้อยละ 80
เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย ซึง่ พืน้ ทีป่ า่ ไม้เขตร้อนเป็นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามหนาแน่นของ
ความหลากหลายของสิง่ มีชวี ติ มากทีส่ ดุ ในปัจจุบนั การคุกคามพืน้ ทีป่ า่
และกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์สร้างผลกระทบมากมายให้กบั ระบบนิเวศ
ซึ่งประเด็นส�ำคัญที่มีการพูดถึงและให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมากใน
ปัจจุบัน เช่น ขยะพลาสติกและพลาสติกขนาดเล็กในทะเล (Marine
Litter & Microplastics) ซึง่ มากกว่า 8 ล้านตันขยะพลาสติกถูกทิง้ สะสม
ใต้มหาสมุทรทุกปี ปัญหาขยะพลาสติกเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพของทะเล อาทิ ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทใี่ กล้สญ
ู พันธุ์
จ�ำนวนประชากรปลา ระบบนิเวศแนวชายฝัง่ เป็นต้น เครือเจริญโภคภัณฑ์
ตระหนักถึงปัญหาทีเ่ กิดขึน้ และมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นส่วนหนึง่ ในการ
ลดผลกระทบและปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาค
อุตสาหกรรมในการดูแลและลดผลกระทบเหล่านี้ พร้อมกันนี้ เครือฯ
ยังได้ประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพของโลก
อย่างต่อเนือ่ ง โดยมุง่ มัน่ อนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล
อย่างรับผิดชอบ พร้อมทัง้ ปกป้อง ฟืน้ ฟูและสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศ
บนบก ป่าไม้และความหลากหลายทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน
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การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

HOME

แนวทางการบริหารจัดการ

การประเมินต้นทุนทางธรรมชาติ
ป้องกันและบรรเทาผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
สม�่ำเสมอ นอกจากนี้ เครือฯ ยังให้ความสาํ คัญกับการจัดหาวัตถุดบิ
ทางการเกษตรที่มาจากแหล่งที่รับผิดชอบและไม่บุกรุกพื้นที่ป่าและ
ทรัพยากรทางทะเล มีสว่ นร่วมผลักดันการปกป้อง ฟืน้ ฟูระบบนิเวศบน
บกและทะเลเพือ่ ความสมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน

เพื่อรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
SUSTAINABILITY MANAGEMENT

เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบควบคู่ไปกับ
การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพมาโดยตลอด
โดยยึดมั่นด�ำเนินการตามหลักการดังกล่าวตั้งแต่การเลือกสถานที่ตั้ง
สถานประกอบการที่ไม่อยู่ในแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม ปฏิบตั ติ ามระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน และกฎกระทรวง
ที่ก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ประเมินผลกระทบและก�ำหนดมาตรการ
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ประเมินความเสี่ยง
โอกาส และผลกระทบ
ประเมินผลกระทบของการ
ด�ำเนินธุรกิจจากการ
พึ่งพาต้นทุนทาง
ธรรมชาติตามกรอบ
แนวทาง Natural
Capital Protocol

จากการทีเ่ ครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เป็นสมาชิก World Business Council
for Sustainable Development (WBCSD) เครือฯ ได้นำ� Natural Capital
Protocol หรือกรอบการประเมินต้นทุนทางธรรมชาติที่ WBCSD ได้
พัฒนาร่วมกับองค์กรระดับโลก ได้แก่ Conservation International,
The B Team, PwC และ Sustain Value มาเป็นแนวทางในการประเมิน
ต้ น ทุ น ทางธรรมชาติ ข ององค์ ก ร เพื่ อ ศึ ก ษาศั ก ยภาพและความ
เสือ่ มโทรมของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ประเมิน
เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ และน�ำผลลัพธ์ทไี่ ด้ไปหาแนวทางการอยูร่ ว่ มกัน
ระหว่างการใช้ประโยชน์และการรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ

เครือฯ ได้คดั เลือกโรงงานข้าวนครหลวง ของบริษทั ซี.พี. อินเตอร์เทรด
จ�ำกัด และบริษัท ข้าว ซี.พี. จ�ำกัด มาเป็นโครงการศึกษาน�ำร่องในการ
ประเมินต้นทุนทางธรรมชาติ เนือ่ งจากโรงงานตัง้ อยูบ่ ริเวณริมแม่นำ้� ป่าสัก
อ�ำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และใช้ระบบการขนส่งสินค้า
ทางน�ำ้ เพือ่ ความสะดวกรวดเร็วผ่านทางท่าเรืออยุธยาและไอซีดี ท�ำให้
โรงงานข้าวนครหลวงมีการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติซงึ่ ก่อให้เกิดทัง้
ผลกระทบและการพึง่ พากัน เครือฯ เล็งเห็นความส�ำคัญในการประเมิน
มูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเพือ่ เป็นต้นทุน
ทางธรรมชาติของโรงงานข้าวนครหลวง

ติดตามวัดผล
ติดตามความก้าวหน้า
เทียบกับเป้าหมาย
วิเคราะห์แนวทางปรับปรุง
ผลการด�ำเนินงาน

โครงสร้างพื้นฐาน
01
เริ่มต้น
วัดและประเมินค่า
05

ประเมินผู้ที่ท�ำให้เกิด
ผลกระทบและการพึ่งพา

ขอบเขต
02

ก�ำหนดวัตถุประสงค์

06

วัดการเปลี่ยนแปลง
ของต้นทุนทางธรรมชาติ

07

ประเมินผลกระทบ
และการพึ่งพา

หลักการ : ตรงประเด็น, แม่นย�ำ, การท�ำซ�้ำ, ความสอดคล้อง

03

ขอบเขตการประเมิน

04

ระบุผลกระทบและการพึ่งพา

น�ำมาใช้
08

ตีความและ
ทดสอบผลลัพธ์

09

การด�ำเนินการ

APPENDIX

การด�ำเนินงาน
ด�ำเนินงานเพื่อปกป้องระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางธรรมชาติ
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ก�ำหนดเป้าหมาย
และนโยบาย
นโยบายความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อม เครือเจริญโภคภัณฑ์
และเป้าหมายความยั่งยืน ปี 2563
ด้านการปกป้องระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางธรรมชาติ

HOME

กรอบแนวทางการประเมิน

HEALTH

สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
สื่อสารกลยุทธ์และความ
ก้าวหน้าในการด�ำเนินงาน
และเสริมสร้างความร่วมมือ
กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

HEART

กรอบการดำ�เนินงานด้านการปกป้องระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ
แสดงเจตจ�ำนง
โดยผู้บริหารขององค์กร
ร่วมรับผิดชอบในการปกป้องระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
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การจัดหาวัตถุดิบและการตรวจสอบย้อนกลับ
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค
ความส�ำคัญ

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานด้วยระบบตรวจสอบที่แม่นย�ำ รวดเร็ว และ
โปร่งใส สร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูบ้ ริโภค อีกทัง้ ยังเป็นกลไกในการบริหารจัดการความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อมและสังคมทีส่ ำ� คัญ โดยเฉพาะการ
ป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ และคู่ค้าธุรกิจยังคงปฏิบัติตามระบบการตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างต่อ
เนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าวัตถุดิบมาจากแหล่งที่มีการจัดหาอย่างยั่งยืน

การประเมินความเสี่ยง

เครือฯ ได้มกี ารพัฒนาระบบการประเมินตนเอง
ด้านความยัง่ ยืนส�ำหรับคูค่ า้ ธุรกิจในรูปแบบ
ออนไลน์ (Online Supplier Sustainability
Self-Assessment) ใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก
คู่ค้าธุรกิจรายใหม่ ริเริ่มในปี 2560 กับคู่ค้า
ธุรกิจกลุม่ วัตถุดบิ หลักเพือ่ บริหารความเสีย่ ง
ในห่วงโซ่อุปทานเบื้องต้น

พัฒนาคู่ค้าธุรกิจ

เครือฯ มีนโยบายด้านการจัดหาอย่างยัง่ ยืน
และแนวปฏิบัติสำ� หรับคู่ค้าธุรกิจ สร้างการ
มีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับ
คู่ค้าธุรกิจ ชุมชน เกษตรกร องค์กรอิสระ
และภาครัฐ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถใน
การด�ำเนินธุรกิจและส่งเสริมให้เกิดมาตรฐาน
การจัดหาอย่างรับผิดชอบตลอดทั้งห่วงโซ่
อุปทาน

การสื่อสาร

- การรายงานความก้าวหน้า (COP) การปฏิบตั ิ
ตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN
Global Compact)
- เครือฯ ได้เข้าร่วมเผยแพร่ข้อมูลและผล
การด�ำเนินงานด้านป่าไม้ โดยได้รบั การประเมิน
ผลโครงการ CDP ประจ�ำปี 2561 ในระดับ
Management (B-) ซึ่ ง แสดงถึ ง การมี
กระบวนการจัดการด้านป่าไม้ซงึ่ เป็นระดับทีส่ งู
กว่าทัง้ ค่าเฉลีย่ ของอุตสาหกรรมผูผ้ ลิตอาหาร
และเครือ่ งดืม่ (Food & Beverage Processing)
ที่ได้รับการประเมินทั้งหมด

ความก้าวหน้า การด�ำเนินงานหาวัตถุดิบหลัก
ข้าวโพด

ปลาป่น

น�้ำมันปาล์ม*

ถั่วเหลือง

มันส�ำปะหลัง

จัดหา
อย่างรับผิดชอบ

แหล่งที่มา
ได้มาตรฐาน IFFO RS

แหล่งที่มา
ได้มาตรฐาน RSPO

มาจาก
แหล่งที่รับผิดชอบ

100%
100%

89%
89%

อยู่ในขั้นตอน
รวบรวมข้อมูล
กลุ่มเกษตรกรไทย
พัฒนาและทดสอบระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ
ภายในปี 2562

100%
100%
2560

2561

* น�้ำมันปาล์มที่ใช้ในธุรกิจอาหาร

23.4%
38%
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วัตถุดิบหลักทางการเกษตรจัดหาจาก
แหล่งผลิตที่รับผิดชอบและตรวจสอบ
ย้อนกลับได้
100%
72%
ผลการด�ำเนินงาน ปี 2561

1. เกษตรกรปลูกข้าวโพดใน

    พื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์
    ไม่มีการเผาตอซังเพื่อคุณภาพที่ดี
    ส่งผลผลิตข้าวโพดไปยังโรงงานหรือผู้รวบรวม
    ส่งข้อมูลอัพเดตเพื่อจัดเก็บในระบบ

HEART

กลุม่ ธุรกิจการค้าวัตถุดบิ อาหารสัตว์ ได้รวบรวมผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ในห่วงโซ่อุปทาน ท�ำความเข้าใจประเด็นปัญหาของวัตถุดิบ
อาหารสัตว์แต่ละประเภท มีการก�ำหนดนโยบายและเกณฑ์ใน
การจัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างยั่งยืน จัดหาวัตถุดิบจาก
แหล่งผลิตทีไ่ ม่ทำ� ลายสิง่ แวดล้อม จัดท�ำ Life Cycle Assessment
เพื่อท�ำความเข้าใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของแต่ละฟาร์ม
จัดท�ำระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ตงั้ แต่ปี 2559
และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

การตรวจสอบย้อนกลับวัตถุดิบ ข้าวโพด
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การตรวจสอบย้อนกลับของวัตถุดิบอาหารสัตว์
- ผลการด�ำเนินงาน ปี 2561 -

เป้าหมาย ปี 2563
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2. ผู้รวบรวม (รายย่อย)

    รวบรวมผลผลิตข้าวโพด
    ส่งข้อมูลอัพเดตเพื่อจัดเก็บในระบบ

นโยบายการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

HEALTH

การตรวจสอบย้อนกลับวัตถุดิบ ข้าวโพด

3. ผู้รวบรวม (รายใหญ่)

นโยบายการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

    รวบรวมผลผลิตข้าวโพด
    ส่งข้อมูลอัพเดตเพื่อจัดเก็บในระบบ

HOME

ไม่เขา > ไม่เผา > เราซื้อ
ไม่รับซื้อผลผลิตใน ไม่ รั บ ซื้ อ ผลผลิ ต ใน
พื้นที่ทไี่ ม่มเี อกสาร พืน้ ทีท่ มี่ กี ารเผาตอซัง
สิทธิ์ ทัง้ บนพืน้ ทีร่ าบ หรือเศษวัสดุ
และบนทีเ่ ชิงเขา

< ข้อมูลผู้รวบรวม
4. โรงงาน

บัตรประชาชน

โฉนดที่ดิน

ทะเบียน
เกษตรกร

บัตร
ประชาชน

ทะเบียน
นิติบุคคล

    รับผลผลิตข้าวโพด
    จากแหล่งที่ลงทะเบียนในระบบ
    มั่นใจในวัตถุดิบตามนโยบายการรับซื้อ

    ตรวจสอบย้อนกลับด้วย
    ระบบการตรวจสอบแหล่งที่มา

APPENDIX

รั บ ซื้ อ ผ ล ผ ลิ ต ใ น
พื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์
/ทะเบี ย นเกษตรกร
เพื่ อ ระบุ ตั ว ตนและ
พื้นที่เพาะปลูก

ข้อมูลเกษตรกร >
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HOME

การอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูปา่ ไม้ และทรัพยากรทางทะเล
เพื่อปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศบก ทะเล และชายฝั่ง
‘ป่าไม้และทะเล’ ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส�ำคัญและ
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด หากทรัพยากรดังกล่าว
สูญเสียความสมดุล ย่อมก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงด้านความอุดม
สมบูรณ์ของระบบนิเวศและสิง่ มีชวี ติ อันจะส่งผลต่อการด�ำรงชีวติ
และระบบเศรษฐกิจในที่สุด

การด�ำเนินงานของเรา

เครือฯ ได้มกี ารจัดท�ำกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพือ่ ผลักดัน ปกป้อง
และฟืน้ ฟูระบบนิเวศบนบก ป่าไม้ และระบบนิเวศทางทะเล โดยการ
ร่วมมือกับพันธมิตรหลายภาคส่วนเพือ่ สร้างพลังร่วม ได้แก่ เครือข่าย
ประชารัฐ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน เครือข่ายภาคประชาสังคม และ
ชุมชนในพื้นที่

SDG 15
สิ่งมีชีวิตบนผืนดิน

SDG 14
สิ่งมีชีวิตในท้องทะเล

สร้างหลักประกันการ
แบ่งปันการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรพันธุกรรม
อย่างเท่าเทียม

บริหารจัดการและ
ปกป้องระบบนิเวศ

เพิ่มผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจจากการใช้
ทรัพยากรทะเลอย่าง
ยั่งยืน

หยุดยั้งการท�ำลายป่า
และฟืน้ ฟูปา่ เสือ่ มโทรม

ยุติการล่าและการ
ขนย้ายพันธุ์พืชและ
สัตว์คุ้มครอง

ลดและแก้ปัญหา
ผลกระทบการเป็นกรด

เพิ่มความสามารถและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ฟื้นฟูแผ่นดินและดินที่
เสื่อมโทรม

ป้องกันการน�ำเข้า
และลดผลกระทบของ
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่
รุกรานระบบนิเวศ

ท�ำประมง
อย่างยั่งยืน

สนับสนุนชาวประมง
พื้นบ้าน

สร้างหลักประกันว่าจะมี
การอนุรักษ์ระบบนิเวศ
ภูเขา

บูรณาการเรื่องระบบ
นิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพเข้าไปสู่
การวางแผน

เพื่อพื้นที่อนุรักษ์
ทางทะเลและชายฝั่ง

บังคับใช้กฎหมาย
ระหว่างประเทศที่เกี่ยว
กับทะเล

ปกป้องความหลากหลาย
ทางชีวภาพและถิ่นที่อยู่
ตามธรรมชาติ

โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ
ลุ่มน�้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง
จ.ลพบุรี
โครงการธนาคารปูชุมชน
• ชุมชนบ้านไม้รูด ต.ไม้รูด
   อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
• บ้านคลองมะขาม ต.หาดเล็ก
   อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
• บ้านห้วงบอน ต.ไม้รูด
   อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
• บ้านสะพานหิน ต.แหลมกลัด
   อ.เมือง จ.ตราด
• สหกรณ์บางจะเกร็ง
   จ.สมุทรสงคราม
• ชุมชนหมู่ 3 ต.วัง อ.ท่าชนะ
   จ.สุราษฎร์ธานี
• ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์
   จ.สุราษฎร์ธานี
• อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
• เกาะปู จ.กระบี่
• อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี
โครงการการ
บูรณาการฐานข้อมูล
และองค์ความรู้
ปลาทูไทยอ่าวไทย

โครงการรักษ์น�้ำมูล
จ.นครราชสีมา
ศูนย์อนุรักษ์และ
พัฒนาควายไทย
จ.ชลบุรี
ระบบความยั่งยืน
ฟาร์มกุ้ง
จ.ตราด

โครงการซีพีเอฟ
ปลูก-ปัน-ป้อง ป่าชายเลน
จ.สมุทรสาคร
จ.ระยอง
จ.ชุมพร
จ.พังงา
จ.สงขลา
โครงการปะการังเทียม
จ.สงขลา
จ.ปัตตานี
โครงการปกป้องระบบนิเวศน�ำ้ จืดในชายฝั่ง
โครงการปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
*เป็นโครงการที่ร่วมมือกับหลายภาคส่วน

APPENDIX

การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ระบบนิเวศบกและน�ำ้ จืด

ต้นแม่น�้ำวัง
• โครงการสร้างป่าสร้างรายได้
   ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ล�ำปาง                                            

ต้นแม่นำ�้ น่าน
• โครงการสวมหมวกใส่รองเท้า
   ให้ภูเขาหัวโล้น
• โครงการฝายมีชีวิต
• โครงการเมืองจัง
• โครงการเรือนเพาะช�ำบ้านน�้ำยาว
• โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
   การมีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่  
   ต้นน�้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน
   บ้านทุ่งใหม่
• โครงการสานพลังประชารัฐพัฒนา
   และฟื้นฟูป่าต้นน�้ำน่าน บ้านนาบง
• มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน
   (วัดโป่งค�ำ)
• โครงการปลูกไผ่เพื่อแก้ไขปัญหา
   ภูเขาหัวโล้น
• โครงการน�้ำพางโมเดล

HOME

ไม่อุดหนุนการประมง
เกินขีดก�ำจัด

ต้นแม่นำ�้ ยม
• โครงการสร้างป่าสร้างรายได้
   ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา

HEALTH

การปกป้องและฟื้นฟู
ระบบนิเวศ

ต้นแม่น�้ำปิง
• โครงการจัดการน�้ำ
   เพื่อการเกษตรแม่แจ่ม
• โครงการจัดการป่าอเนก
   ประโยชน์เพื่อการพัฒนาที่
   ยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา
   บ้านกองกาย
• โครงการธรรมชาติปลอดภัย
   จ. เชียงใหม่

HEART

โครงการต่างๆ ทีเ่ ครือฯ ได้ดำ� เนินการนัน้ มีเป้าหมายในการลดผลกระทบด้านมลพิษ เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการ อนุรกั ษ์และฟืน้ ฟู
ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรประมง และทรัพยากรทางทะเล สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Goals: SDGs) เป้าหมายที่
14 (Life Below Water) หรือการใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล และเป้าหมายที่ 15 (Life on Land) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวมีเป้าประสงค์ย่อยดังนี้

ตัวอย่างโครงการการมีสว่ นร่วมอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู ระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

ความส�ำคัญ
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รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561 เครือเจริญโภคภัณฑ์
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CASE STUDY 40

(ฟื้นฟูป่าอนุรักษ์ บ้านทุ่งใหม่ ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน)

ยุทธศาสตร์การขับเคลือ่ นโครงการ

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ในการจัดการพื้นที่ป่าต้นน�้ำเสื่อมสภาพ
บนพื้นที่สูงชัน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

อ.ปัว จ.น่าน

HEART

วิกฤตป่าต้นน�ำ้ ถูกท�ำลาย เกิดดอยหัวโล้นในพื้นที่ป่าต้นน�้ำ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ชมุ ชนดูแลรักษาฟืน้ ฟูพนื้ ทีป่ า่ ต้นน�ำ้ ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
ร่วมมือกับกรมอุทยานในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา และชาวบ้าน เข้าร่วมด�ำเนิน
โครงการปลูกป่าอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟูพนื้ ทีต่ น้ น�ำ้ ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ โดยมีการด�ำเนินโครงการ
จัดการพื้นที่ป่าต้นน�้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน บ้านทุ่งใหม่ ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน เน้น
การแก้ปัญหาเชิงระบบให้ชาวบ้านสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้
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ปลูกป่าอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟูพนื้ ที่
สร้างป่าสร้างรายได้

สนับสนุนกล้าไม้เพื่อการฟื้นฟูป่า
และชาวบ้านสามารถเก็บผลประโยชน์

ติดตามและดูแล

ส�ำรวจอัตรารอดตาย
และการเจริญเติบโตของกล้าไม้

ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมทุกภาคส่วน
ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการ
ปกป้องและฟื้นฟูป่า

ร่วมฟื้นฟูป่า

226.77 ไร่
ร่วมปกป้องป่า

851.63 ไร่

HOME

สร้างชุมชนต้นแบบใน
การฟื้นฟูสภาพป่า
เสื่อมสภาพ

HEALTH

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

สร้างแนวกันไฟป่า
สร้างแนวกันชนป่า
คนในชุมชนสามารถอยู่
ร่วมกับป่าได้

APPENDIX

‘ชาวบ้านร่วมกันฟื้นฟูป่า ปลูกป่าชุมชน ท�ำแนวกันไฟ’
เครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมส่งเสริมการสร้างชุมชนให้เป็นชุมชนต้นแบบในการฟื้นฟู
พืน้ ทีป่ า่ ต้นน�ำ้ เสือ่ มสภาพ สร้างแนวกันไฟป่า และแนวป่ากันชนทีค่ นในชุมชนสามารถ
เข้ามาหาของป่าได้ พร้อมกับการฟื้นฟูระบบนิเวศไปด้วยกัน

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561 เครือเจริญโภคภัณฑ์
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CASE STUDY 41

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดน่าน
พื้นที่ความร่วมมือ ‘อบต. เมืองจัง’
อ.ภูเพียง
จ.น่าน

การคืนพืน้ ทีป่ า่

น�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

• เครือฯ รวมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงาน
    ภาครัฐ ภาคเอกชนชาวบ้านในพืน้ ทีร่ ว่ มกัน
    จดั กิจกรรมปลูกป่าบนพืน้ ทีป่ า่ เสือ่ มโทรม
   และเขาหัวโล้น

• ป่าแลกน�้ำ  หากจะเปลี่ยนจากการปลูก
พืชเชิงเดี่ยวมาเป็นปลูกไม้ผลจ�ำเป็น
ต้องมีน�้ำ
• ป่าแลกนา ปรับพื้นที่นาในพื้นราบให้
เหมาะสมกับการปลูกข้าว
• ป่าแลกอาชีพทางเลือก สนับสนุนปัจจัย
ให้ชาวบ้านปรับเปลี่ยนอาชีพ

• จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ภู มิ ส ารสนเทศเพื่ อ การ
จั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิง่ แวดล้อม (GIS) เพือ่ จัดท�ำฐานข้อมูล
จ�ำแนกการใช้ประโยชน์ป่าไม้ที่ดินราย  
แปลงส�ำหรับการวิเคราะห์และวางแผน
บริหารจัดการ
HEALTH

ยุทธศาสตร์การขับเคลือ่ นโครงการ

การฟืน้ คืนป่าต้นน�ำ้

HEART

จังหวัดน่านมีสภาพภูมปิ ระเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา แต่ปจั จุบนั พืน้ ทีป่ า่ ไม้
ของจังหวัดน่านมีแนวโน้มลดลง ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาภูเขาหัวโล้น
ร่วมทัง้ เกษตรกรยังปลูกพืชไร่แบบเชิงเดีย่ ว และมีปญ
ั หาในเรือ่ งสิทธิ
ที่ดินท�ำกิน ขาดแหล่งน�้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคที่ยั่งยืน
ขาดระบบบริหารจัดน�ำ้ แหล่งน�ำ้ ท�ำให้มีน�้ำน้อยในฤดูแล้ง และปัญหา
น�้ำท่วมในฤดูฝน
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ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

พัฒนาระบบชลประทานท้องถิน่

บริหาร
จัดการน�้ำ

สิทธิที่ดิน
ท�ำกิน

ขาดทางเลือกด้านอาชีพ
และพืชเกษตร

ความยากจน
หนี้สิน

มีนำ�้ ท�ำการเกษตรและอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอตลอดทั้งปี

HOME

58,901
ไร่
พื้นที่ใน ต.เมืองจัง 7 หมู่บ้าน

เครือเจริญโภคภัณฑ์รว่ มสนับสนุนภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ควบคูก่ บั การฟืน้ ฟูปา่ โดยใช้วธิ ี ‘นาแลกป่า’ ‘ป่าแลกน�ำ้ ’ ‘ป่าแลกอาชีพ
รวมถึ ง ภาคี ใ นพื้ น ที่ ใ นการพั ฒ นาภายใต้ แ นวคิ ด ‘คนอยู ่ กั บ ป่ า ทางเลื อ ก’ และน� ำ เทคโนโลยี ร ะบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ (GIS)
อย่างสมดุล’ ด้วยการพัฒนาด้านอาชีพ สร้างระบบน�ำ้ เพือ่ การเกษตร มาประยุกต์ใช้ในการจัดการพืน้ ทีร่ ายแปลง
APPENDIX
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โครงการจัดการป่าอเนกประโยชน์ด้วยศาสตร์พระราชา
โครงการจั ด การป่ า อเนกประโยชน์ เ พื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ด้ ว ย
ศาสตร์พระราชา เป็นส่วนหนึง่ ของการขับเคลือ่ นโครงการแม่แจ่มโมเดล
พลัสทีเ่ ครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รว่ มกับหน่วยงานราชการในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอ
แม่แจ่ม และภาคีเครือข่าย อาทิ มูลนิธเิ พือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ภาคเหนือ

สถาบันอ้อผะหญา องค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านทับ กลุม่ วิสาหกิจชุมชน
บ้านกองก่าย ต.บ้านทับ และศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเพือ่ การมีสว่ นร่วม อ.แม่แจ่ม ขับเคลือ่ น
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ยุทธศาสตร์การขับเคลือ่ นโครงการ
เริ่มปลูก

5 ปีผ่านไป

15 เมตร

• พัฒนาระบบจัดการน�้ำเพื่อการเกษตร
ให้มนี ำ�้ ใช้ได้ตลอดทัง้ ปี เป็นปัจจัยเกือ้ หนุน
ให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน

• ปรั บ เปลี่ ย นด้ า นอาชี พ ควบคู ่ ก าร
ฟื้นฟูป่า
• ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้ การบริ ห าร
จัดการด้านการเกษตร
• เป็นช่องทางตลาดในอนาคต

• ยกระดับชุมชนให้เกิดการรวมกลุ่ม
• ถ่ายทอดทักษะการบริหารจัดการกลุ่ม
• การแปรรูปผลผลิต

5 เมตร
3 เมตร
1 เมตร
30 เซน
มิ.ย. 2560 ต้นกล้า

บ้านแม่ขี้มูกน้อย
ถั่วแดง ต้นกาแฟ กล้วย
หลวง

ต้นพลับ

ต้นแมคคาเดเมีย

HEALTH

จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน

43,945 ต้น
3(บ้านกองกาย
หมู่บ้าน
บ้านสองธาร

8 เมตร

สร้างป่าสร้างรายได้

เพิ่มพื้นที่สีเขียว

ระบบน�ำ้ ที่สามารถใช้งานได้
ตลอดทั้งปี

10 เมตร

พัฒนาแหล่งน�ำ้ เพื่อการเกษตร

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

HEART

• ปรับเปลี่ยนเกษตรเชิงเดี่ยว
มาเป็นเกษตรยั่งยืน
• พัฒนาระบบน�ำ้ เพื่อการเกษตร
• เกษตรมูลค่าสูง ใช้พื้นที่น้อยลง

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

(โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ บ้านกองกาย ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่)

สร้างป่าสร้างอาชีพ - อาชีพทางเลือก
ทีเ่ ป็นมิตรกับ ‘ธรรมชาติ’
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ไม้ป่าท้องถิ่น: ต้นก่อ
จ�ำปีป่า, มะค่าโมง

จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน
มีสมาชิก

26 ราย

ผลิตภัณฑ์ ผลิตผล

มีเอกลักษณ์
สร้างรายได้

APPENDIX

• เครือฯ ให้การสนับสนุนการปรับเปลี่ยนอาชีพ
เกษตรพันธุ์ ไม้ อาทิ กาแฟ กล้วย ไผ่ พลับ
แมคคาเดเมีย และพืชประจ�ำถิ่น
• ถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลรักษา
• สร้างหมู่บ้านต้นแบบ ให้ความรู้
• สร้างโมเดลการสร้างป่าสร้างรายได้ จัดตั้งเป็น
‘โรงเรียนกาแฟเพื่อการฟื้นฟูป่า’ ถ่ายทอด
ความรู้และฟื้นฟูป่า

HOME

พัฒนาผู้คน สร้างชุมชนยั่งยืน
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โครงการธนาคารปูชมุ ชน

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

เป้าหมาย:

ธนาคารสัตว์น�้ำ หรือการเพาะขยายพันธุ์ปู
วัยอ่อนโดยชุมชน เป็นหนึ่งในเครื่องมือช่วย
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ควบคู่
ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์นำ�้ อย่างยั่งยืน

สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ในการอนุ รั ก ษ์ อี ก ทั้ ง ส่ ง เสริ ม การบริ ห าร
ทรัพยากรทางทะเลโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน
ความยั่งยืนของเครือฯ

การด�ำเนินงาน:

790,860,021ตัว
ปริมาณซูเอี้ย (ลูกปู)
คืนสู่ธรรมชาติ

2.16
เท่า
การเพิ่มขึ้นของจ�ำนวน

ที่มาของโครงการ:

ด้ ว ยยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นความยั่ ง ยื น ของเครื อ
เจริญโภคภัณฑ์ ในด้านค่านิยม 3 ประโยชน์ การ
สร้างคุณค่าทางสังคม การปกป้องระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชี ว ภาพ รวมทั้ ง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคือภารกิจส�ำคัญ

เพิ่มศักยภาพ
วางแผนและด�ำเนิน
การร่วมกับชุมชน

เก็บข้อมูล
วัดผลและพัฒนา

กระบวนการ:

น�ำไข่มาฝาก
ธนาคารสัตว์น�้ำ  
คืนแม่ให้
ชาวประมง

ธนาคาร
อนุบาลตัวอ่อน
ลูกสัตว์น�้ำ

น�ำตัวอ่อน
ปล่อยคืน
ธรรมชาติ

ด้านสิ่งแวดล้อม
- ส�ำรวจพบสัตว์นํ้าเศรษฐกิจ
วัยอ่อน
- ปลาเศรษฐกิจ
- ปลาสวยงาม
- สัตว์น�้ำกลุ่มอื่นๆ

ส�ำรวจความต้องการของชุมชน

พื้นที่เหมาะสม

อนุรกั ษ์ทรัพยากรทางทะเล

เป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีความเดือดร้อน
จากการที่ทรัพยากรสัตว์น�้ำลดลง
วิเคราะห์พื้นที่
และประโยชน์ที่คาดว่าชุมชนจะได้รับ

รูปแบบการวาง

จัดวางปะการังเทียม แท่งคอนกรีตทรงลูกบาศก์
ขนาด 1.5 x 1.5 x 1.5 ม. พื้นที่ละ 500 แท่ง

การประเมินผล
ที่ครบด้าน

ประเมินโครงการด้านทรัพยากร สังคม
เศรษฐกิจ โดยผู้เชี่ยวชาญ

สร้างรายได้และ
คุณภาพชีวิตที่ดี

มีส่วนร่วม
กับทุกภาคส่วน

การร่วมมือ
กับชุมชน

APPENDIX

ฟื้นฟู

ด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ชุมชนมีความมั่นคงทาง
อาชีพเพิ่มขึ้น
- จับปลาได้มากขึ้น
- เกิดความเข้มแข็งของชุมชน

HOME

ชาวประมง
จับสัตว์น�้ำที่มี
ไข่นอกกระดอง

ร่วมฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เพิ่มผลผลิต
สัตว์นํ้า ส่งผลประโยชน์แก่ชาวประมงพื้นบ้านใน
บริเวณใกล้เคียง ทั้งในเชิงรายได้และความเป็น
อยู่ที่ดีขึ้นในที่สุด

HEALTH

คัดเลือกชุมชน
ที่มีศักยภาพ

เป้าหมาย:

การด�ำเนินงาน:

การมีสว่ นร่วมของคนในชุมชน

928
คน
จ�ำนวนผูต้ ระหนักรูต้ อ่ การ

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

HEART

ที่มาของโครงการ:

โครงการปะการังเทียม

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

โครงการการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
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ECOSYSTEM

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

วิจัยและพัฒนา

ส่งเสริมศักยภาพชุมชน

ชุมชน หน่วยราชการ
และเครือฯ
ร่วมกันพัฒนาเครือ่ งมือ
สามารถเพาะฟักตัวอ่อน
สัตว์นำ�้ ได้หลายชนิด

พลังงานหมุนเวียน
ใช้โซลาร์เซลล์ผลิตพลังงานสะอาด
ให้กับธนาคารปูชุมชน

ธนาคารปู
ชุมชน หน่วยราชการ
และเครือฯ ร่วมกัน
จัดตั้งธนาคารปู
เพื่อเพิ่มปริมาณลูกปู
ในธรรมชาติ

HEALTH

ศุนย์การเรียนรู้
หลักสูตรพัฒนาชุมชนให้
ความรู้กับชุมชนที่สนใจ
หน่วยงานรัฐ-เอกชน
สถานศึกษาเข้ามาเรียนรู้
และท�ำร่วมกัน

HEART

ส่งเสริมศักยภาพ
ชุมชน

ขยายพันธุ์สัตว์น�้ำ
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สร้างแหล่งที่อยู่อาศัย

ขยายพันธุ์สัตว์น�้ำ

สร้างแหล่งที่อยู่อาศัย

ชั้ง
สนับสนุนการวางชั้งกอ ป้องกันการท�ำ
ประมงผิดกฎหมาย เพือ่ เพิม่ พืน้ ทีห่ ลบภัย
ของสัตว์น�้ำวัยอ่อนในธรรมชาติ

APPENDIX

แนวเขตอนุรักษ์
สนับสนุนการเพาะฟัก
สัตว์นำ�้ วัยอ่อนสู่พื้นที่อนุ
รักษ์พันธ์ุสัตว์นำ�้ วัยอ่อน
เช่น ปากแม่นำ 
�้ ป่าชายเลน

HOME

ปะการังเทียม
จัดสร้างและวางปะการังเทียม สร้างพื้นที่ให้
ลูกปลาเติบโต แหล่งอาหารและพื้นที่วางไข่
ของสัตว์น�้ำวัยสืบพันธุ์

เพราะเราตระหนักดีวา่ คูค่ า้ เป็นส่วนส�ำคัญส่วนหนึง่ ของห่วงโซ่อปุ ทาน
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ด้วยเหตุน้ี เครือฯ จึงร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบั คูค่ า้ ธุรกิจตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน เพือ่ มุง่ สู่
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ครบทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

2561

คู่ค้าธุรกิจหลัก

2,308
ราย
จ�ำนวนคู่ค้าธุรกิจหลัก
สัดส่วนการจัดหาจาก
คู่ค้าธุรกิจหลัก

70.4%
จากปริมาณการสั่งซื้อทั้งหมด
การสื่อสารจรรยาบรรณ
คู่ค้าธุรกิจ
การสือ่ สารจรรยาบรรณคูค่ า้ ธุรกิจ

เป้าหมายปี 2563 (ประเทศไทย)

สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
SDG 4 คุณภาพการศึกษา

100%

4.4 เพิม่ จ�ำนวนประชาชนทีม่ ที กั ษะทีจ่ ำ� เป็นและการเป็น
ผูป้ ระกอบการด้านการเงิน

SDG 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและการสร้างงาน
8.3 ส่งเสริมนโยบายทีม่ งุ่ เน้นการสร้างงานและความเป็น
ผูป้ ระกอบการ

89%

0%

100%

SDG 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน
9.4 ปรับปรุงอุตสาหกรรมเพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืนโดยเพิม่
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยี

APPENDIX

ปี 2560: อยู่ในระหว่างด�ำเนินการ
ปี 2561: 89% คู่ค้าธุรกิจหลักได้รับการประเมิน
ด้านความยั่งยืน

HOME

คู่ค้าธุรกิจหลักได้รับการประเมินด้านความยั่งยืน

ความก้าวหน้า

HEALTH

2,133
ราย
จ�ำนวนคู่ค้าธุรกิจหลักได้รับ

ผลการด�ำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย

HEART

ด้วยความหลากหลายของสินค้าและบริการ กอปรกับความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและปัจจัยทางภูมิศาสตร์ของคู่ค้าที่กระจายอยู่ทั่วทุก
ภูมภิ าคของประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทัว่ โลก ถือเป็นความท้าทาย
ที่ยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก
ข้อจ�ำกัดดังกล่าวมิได้ท�ำให้เครือฯ ยุติหรือย่อท้อ แต่ในทางกลับกัน
เครือเจริญโภคภัณฑ์ยงั คงมุง่ มัน่ เพือ่ พัฒนาศักยภาพของคูค่ า้ ให้ดยี งิ่ ขึน้
เราจะร่วมกันคิด ร่วมกันสร้าง เพื่อก้าวสู่ความยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน
นอกจากนี้ยังสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนา
ประเทศทีเ่ ครือเจริญโภคภัณฑ์มกี ารด�ำเนินธุรกิจ หรือเข้าไปลงทุนตาม
หลักค่านิยม 3 ประโยชน์

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญปี

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

RESPONSIBLE
SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

ความท้าทาย
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HOME

นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางการบริหารจัดการ
ตลอดห่วงโซ่อปุ ทานและผูม้ สี ว่ นได้เสียในวงกว้าง และเพือ่ ให้เกิดการ
ด�ำเนินการอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด รองรับธุรกิจในเครือเจริญ
โภคภัณฑ์ทมี่ อี ยูท่ วั่ โลก เครือฯ จึงได้พฒ
ั นาเครือ่ งมือการประเมินความเสีย่ ง
ด้านความยัง่ ยืนผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ ค้นหาโอกาสในการ
ปรับปรุง และวางมาตรการจัดการเชิงรุกทีเ่ ป็นการผสานความร่วมมือ
ระหว่างคู่ค้าธุรกิจและเครือเจริญโภคภัณฑ์

แสดงเจตจ�ำนง
โดยผูบ้ ริหารขององค์กร
ร่วมมือกับคูค่ า้ และพันธมิตรในห่วงโซ่
อุปทาน ท�ำให้มนั่ ใจว่ามีการบริหาร
จัดการห่วงโซ่อปุ ทานอย่างรับผิดชอบ
บนหลักการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ

เพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

1

2
การประเมินความ
เสี่ยงของห่วงโซ่
อุปทานตามระยะ
เวลาที่กำ� หนด

ประเมินความเสี่ยง
โอกาส และผลกระทบ
ประเมินและบริหารจัดการ
ความเสีย่ งด้านความยัง่ ยืน
ของห่วงโซ่อุปทาน

5

การบริหาร
จัดการความ
สัมพันธ์กับ
คู่ค้าธุรกิจ

การร้องขอให้
แก้ไขประเด็นที่ไม่
สอดคล้องกับ
จรรยาบรรณ
ส�ำหรับคู่ค้าธุรกิจ

การตรวจ
ประเมินคู่ค้า
ธุรกิจตามระยะ
เวลาที่กำ� หนด
(Audit)

8

7
การแจ้งเบาะแส
และการรับเรื่อง
ร้องเรียน

การสื่อสารการ
บริหารห่วงโซ่
อุปทาน

APPENDIX

การด�ำเนินงาน
ด�ำเนินงานเพื่อการจัดการห่วงโซ่
อุปทานอย่างรับผิดชอบ

3

HOME

ก�ำหนดเป้าหมาย
และนโยบาย
นโยบายการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
และเป้าหมายความยั่งยืน ปี 2563
ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
อย่างรับผิดชอบ

4
การส่งเสริมให้คู่ค้า
ธุรกิจปรับปรุงการ
ด�ำเนินงาน

6
ติดตามวัดผล
ติดตามความก้าวหน้า
เทียบกับเป้าหมาย
วิเคราะห์แนวทางปรับปรุง
ผลการด�ำเนินงาน

การก�ำหนดคู่ค้า
หลัก (Critical
Tier1 Supplier)

HEALTH

สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
สื่อสารกลยุทธ์และความ
ก้าวหน้าในการด�ำเนินงาน
และเสริมสร้างความร่วมมือ
กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพคู่ค้าซึ่งเปรียบเสมือน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนรับผิดชอบร่วมกับคู่ค้าธุรกิจ
พันธมิตรทางธุรกิจโดยการจัดการความเสี่ยงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ในห่วงโซ่อุปทานในการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
และสิ่งแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และได้ก�ำหนดนโยบายและ ผูม้ สี ่วนได้เสียทุกภาคส่วน
แนวปฏิบตั ใิ นการจัดซือ้ จัดจ้าง เพือ่ แสดงความมุง่ มัน่ และเจตนารมณ์

HEART

กรอบการด�ำเนินงานด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

เพื่อมีส่วนรับผิดชอบร่วมกับคู่ค้าธุรกิจ

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้บรู ณาการประเด็นด้านความยัง่ ยืนเข้าเป็นส่วนหนึง่
ในกระบวนการจัดหา และด�ำเนินการภายใต้กรอบด�ำเนินงานการบริหาร
จัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ (Responsible Supply Chain
Management Framework) ควบคูไ่ ปกับการส่งเสริมให้คคู่ า้ ธุรกิจปฏิบตั ิ
ตามคู่มือจรรยาบรรณของเครือฯ ที่ได้จัดท�ำไว้เพื่อให้เกิดการเติบโต
อย่างยั่งยืนร่วมกัน โดยจะน�ำมาซึ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ
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ประเมินความเสี่ยง
ในห่วงโซ่อุปทาน

Value Chain Mapping

คู่ค้าธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญ

คู่ค้าธุรกิจประเมินความเสี่ยง
ด้านความยั่งยืนด้วยตนเองผ่าน
Self Assessment Program

พิจารณาผลประเมิน

หากมีความเสี่ยงสูง

ตรวจติดตาม

สถานประกอบการของ
คู่ค้าธุรกิจ

ท�ำแผนการพัฒนา

ให้ค�ำปรึกษา

และติดตามความก้าวหน้า

4. ข้อมูลส่วนบุคคล
การรักษาความลับ และ
ทรัพย์สินทางปัญญา

5. แรงงานเด็ก

6. การบังคับแรงงาน
และการกดขี่แรงงาน

7. การเลือกปฏิบัติ

8. การจ้างงาน
ค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชน์

9. เสรีภาพในการรวมกลุ่ม
เป็นสมาคม และการร่วม
เจรจาต่อรอง

10. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

11. สิทธิในที่ดิน

12. การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม

13. การจัดซื้อจัดหาอย่าง
มีความรับผิดชอบ

14. การประกอบธุรกิจ
ด้วยความซื่อสัตย์

15. ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

16. การต่อต้านสินบน
และคอร์รัปชัน

APPENDIX

คู่ค้าธุรกิจที่ได้คะแนน
ความเสี่ยงสูง

ความเสี่ยง

ด้านความยั่งยืน

3. การตรวจสอบ
ย้อนกลับ

HOME

ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน
ด้วยตนเอง

คัดเลือก

คู่ค้าธุรกิจที่มี

2. ความปลอดภัยและ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์

HEALTH

คัดเลือก

เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความส�ำคัญกับการบริหาร
ห่วงโซ่อปุ ทานโดยการก�ำหนดขัน้ ตอนการบริหาร
ในระดับเครือฯ เพื่อเป็นแนวทางส�ำหรับทุกกลุ่ม
ธุรกิจภายในเครือฯ ให้มกี ารบริหารห่วงโซ่อปุ ทาน
ไปในทิศทางเดียวกัน โดยในการบริหารห่วงโซ่
อุปทานนั้น เครือฯ เริ่มต้นจากการสื่อสารคู่มือ
จรรยาบรรณส�ำหรับคู่ค้า ไปยังคู่ค้าธุรกิจทุกราย
เพื่อให้คู่ค้าธุรกิจได้รับทราบนโยบายและความ
คาดหวังของเครือฯ และสามารถท�ำงานร่วมกัน
ได้อย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนัน้ เพือ่ ให้การด�ำเนินงาน
เกิดผลสัมฤทธิ์ จึงจัดให้มกี ารก�ำหนดคูค่ า้ หลักใน
ล�ำดับที่หนึ่งด้วยเนื่องจากเป็นกลุ่มคู่ค้าธุรกิจที่มี
ศั ก ยภาพที่ จ ะเริ่ ม ด� ำ เนิ น การในเรื่ อ งนี้ ก ่ อ น
อย่างไรก็ตามเครือฯ ยังคงจัดให้มีการประเมิน
ความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานเพื่อใช้ในการระบุ
กลุม่ วัตถุดบิ ทีม่ คี วามเสีย่ งด้านความยัง่ ยืน ซึง่ จะ
ท�ำให้เครือฯ สามารถบริหารจัดการ รวมไปถึงการ
พัฒนาร่วมกับกลุม่ คูค่ า้ ธุรกิจทีส่ ง่ มอบวัตถุดบิ ทีม่ ี
ความเสีย่ งอย่างยัง่ ยืนได้ ส�ำหรับกลุม่ คูค่ า้ ทีส่ ง่ มอบ
วัตถุดบิ ทีเ่ ครือฯ ประเมินว่ามีความเสีย่ งด้านความ
ยัง่ ยืนนัน้ เครือฯ จะมีการท�ำแผนพัฒนาร่วมกับคูค่ า้
ต่อไป

1. การปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์

HEART

ประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

บริหารความสัมพันธ์
กับคู่ค้า

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

ก�ำหนดคู่ค้าหลัก
ล�ำดับที่หนึ่ง
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จรรยาบรรณส�ำหรับคู่ค้า

เพื่อจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

จรรยาบรรณ
ส�ำหรับคู่ค้า
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Responsible Supply Chain
คู่ค้าธุรกิจหลักและการระบุคู่ค้าธุรกิจที่มีความเสี่ยงด้านความยั่งยืน
(Critical Suppliers and Sustainability High-Risk Suppliers Identifications)

การขนส่ง
วัตถุดิบ

วัตถุดิบ

การผลิต

การบรรจุ

การส่งสินค้า
กลุม่ คูค่ า้ ล�ำดับที่ 1

คูค่ า้ หลักล�ำดับที่ 1

คูค่ า้ หลักล�ำดับที่ 1 ทีม่ คี วามเสีย่ ง

คูค่ า้ ล�ำดับที่ 1
กลุม่ คูค่ า้ ล�ำดับอืน่

คูค่ า้ ล�ำดับอืน่ ทีส่ ำ� คัญ

คูค่ า้ ล�ำดับอืน่ ทีส่ ำ� คัญและมีความเสีย่ ง

คูค่ า้ ล�ำดับอืน่

Responsible Supply Chain Dashboard (ประเทศไทย)
ผลการด�ำเนินงานปี 2561

70.4%

สัดส่วน
ของมูลค่าการจัดหา
จากคู่ค้าธุรกิจหลัก

2,308

จ�ำนวน
คู่ค้าธุรกิจหลัก

5.4%
3.5%

5.2%
4.6%

16.5%

17.6%

70.4%

2,308ราย

High Potential
ESG 2.20%

2.2%

73.5%

73.7%
เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
สื่อสารและโทรคมนาคม

สัดส่วน
คู่ค้าธุรกิจหลักที่ผ่านการสื่อสาร
จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ

2.2%

สัดส่วน
คู่ค้าธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง
ด้านความยั่งยืน

92.4%

ค้าปลีก          
อื่นๆ

เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
ค้าปลีก
สื่อสารและโทรคมนาคม
อื่นๆ

Non-High Potential
ESG 97.80%

            79.8%
                   98.2%
                    100%
50%
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การด�ำเนินงานของเรา

การพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าธุรกิจ

โครงการ

14,863
ไร่
ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรม
เนื่ อ งจากมี ก ารใช้ ส ารเคมี แ ละปุ ๋ ย เคมี เ กิ น
ความจ�ำเป็น ท�ำให้ตน้ ทุนการเพาะปลูกสูงขึน้
และเกิดปัญหาการส่งคืนสินค้ากลับมายัง
เกษตรกรต้นทาง และน�ำไปสูก่ ารเสือ่ มสภาพ
สินค้าเกษตรในเวลาต่อมา

2
ราคา

บริษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) จึงได้พฒ
ั นา
โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่าง
ยั่งยืนด้วยกล้วยหอมทอง โดยการจัดการ
ตลอดห่วงโช่อุปทานจนได้กล้วยหอมทองที่มี
คุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นการ
สร้างอาชีพถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

3
การผลิต

กระจายโรงบ่ม/แพ็ก
ทุกภูมิภาค ส่งตรงไปยัง
คลังภูมิภาค
ตรวจสอบย้อนกลับได้

APPENDIX

วางแผนปลูกร่วมกับเกษตรกร ราคารับซื้อสูงกว่าราคาตลาด เพิม่ ประสิทธิภาพสายการผลิต
เพิ่มประสิทธิภาพการปลูก
ประกันราคารับซื้อทั้งปี
พัฒนาโรงงานได้ GMP 100%
ลดการใช้สารเคมี
ไม่ต้องหาแหล่งจ�ำหน่าย
เทคโนโลยีการบ่มเย็น

4
กระจายสินค้า

HOME

สร้างคุณค่าเพิ่มให้
กับสินค้าและ
บริการ

การด�ำเนินงาน:

HEALTH

ปัญหาทีม่ กั พบอย่างต่อเนือ่ งในภาคการเกษตร
คือปริมาณผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด
ส่วนหนึง่ มีสาเหตุมาจากการขาดการวิเคราะห์
สถานการณ์ความต้องการสินค้าที่แท้จริงใน
ตลาดผู้บริโภค ส่งผลให้สินค้าเกษตรราคา
ตกต�่ ำ ผนวกกั บ ปั ญ หาสารเคมี ต กค้ า ง

การด�ำเนินงาน:
1
การวางแผน

การพัฒนา
ศักยภาพของ
คู่ค้าธุรกิจ
สร้างเครือข่าย
การเรียนรู้

1,825
ราย
จ�ำนวนเกษตรคู่ค้าที่เข้าร่วม

ที่มาของโครงการ:

สนับสนุนการวิจัย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

เพิ่มขีดความ
สามารถด้วยระบบ
จัดการที่ดี

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

HEART

เครือฯ จัดตั้งทีมนักวิชาการในการส่งเสริมให้ความรู้ เพิ่มทักษะ และ
ศักยภาพในการบริหารจัดการทีด่ นิ ท�ำกิน โดยการร่วมมือกับภาครัฐและ
เอกชนในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
พร้อมทัง้ สนับสนุนกฎหมายรองรับระบบเกษตรพันธสัญญา เพือ่ เพิม่
การมี ส ่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจของเกษตรกรและท� ำ ให้ เ กษตรกร
สามารถยืนหยัดได้ดว้ ยตัวเองอย่างยัง่ ยืน ตลอดจนการวางแผนร่วมกับ
เกษตรกรและบริหารจัดการตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
อย่างยั่งยืนด้วยกล้วยหอมทอง

เพื่อพัฒนาความยั่งยืนทั้งห่วงโซ่อุปทาน
เครือฯ ส่งเสริมการสร้างอาชีพและพัฒนาศักยภาพของประชาชนในสังคม
ผ่านการสร้างความมั่นคงทางอาชีพที่เอื้อต่อการมีรายได้ท่ีสม�ำ่ เสมอ
การสนับสนุนให้มกี ารรวมกลุม่ เพือ่ แลกเปลีย่ นองค์ความรูซ้ งึ่ กันและกัน
การน�ำความรู้ทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและประสบการณ์ในการ
ด�ำเนินธุรกิจไปถ่ายทอดเพือ่ พัฒนาศักยภาพ และการพัฒนาเกษตรกร
ให้สามารถสร้างอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรผ่านโครงการฝึกอบรม
อาชีพอย่างต่อเนื่อง
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การสร้างเสริมศักยภาพคู่ค้า
ความส�ำคัญ

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ
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การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

HOME

CASE STUDY 45

ที่มาของโครงการ:

การด�ำเนินงาน:
บริ ษั ท ฯ พั ฒ นาศั ก ยภาพเกษตรกรคู ่ ค ้ า
ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ผา่ นวิถสี ง่ เสริมด้วยรูปแบบ
ต่างๆ ได้แก่ การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรคู่ค้าถึงวิธีการเพาะปลูก

118,069

4,311

66,700

1,960
2558

2559

195,500

8,720

225,694

2560

2558

2559

2560

พื้นที่การเกษตร
ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่)

2561

1

ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี

ขั้นตอนที่

2

โครงการ

225,694
ไร่
ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร
ใน 23 จังหวัด

98,240
ตัน
ปริมาณการรับซื้อจาก

ขั้นตอนที่

4

จัดท�ำแปลงการเรียนรู้

ร่วมปรับปรุงอุปกรณ์
/เครื่องมือเพาะปลูก

ขั้นตอนที่

5

วิเคราะห์ผล
/ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

3

โครงการ Environmental
Footprint

ขั้นตอนที่

6

ขยายผลสู่เกษตรกร
ในพื้นที่อื่น

‘ช่วยคิด’

เกษตรกร

ช่วยลดภาระการขนส่ง และสร้างความมัน่ ใจ
แก่เกษตรกรคู่ค้าว่ามีตลาดรับซื้อที่แน่นอน
โปร่งใส และเป็นธรรม เกษตรกรรายย่อย
สามารถส่ ง ผลผลิ ต เข้ า สู ่ โ รงงานผลิ ต
อาหารสัตว์ของเครือฯ โดยตรง 15 แห่ง
ทั่ ว ประเทศ พร้ อ มทั้ ง เปิ ด จุ ด รั บ ซื้ อ และ
รวบรวมผลผลิตใกล้พื้นที่แหล่งเพาะปลูก
ของเกษตรกรในพื้นที่ 2 แห่ง คือจุดรับซื้อ
อ�ำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา และ
อ�ำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

ขั้นตอนที่

นอกจากนี้ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จ�ำกัด
(มหาชน) ได้มีส่วนขับเคลื่อนวิสัยทัศน์เชิง
นโยบายของภาครั ฐ ‘ประเทศไทย 4.0’
ทีต่ อ้ งการเปลีย่ นจากการเกษตรแบบดัง้ เดิม
ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหาร
จั ด การและใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การปฏิ วั ติ
การเกษตรไทยให้ ส ามารถรองรั บ ความ
เปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลได้อย่างภาคภูมิ
โดยบริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จ�ำกัด (มหาชน)
ได้ร่วมมือกับบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(มหาชน) พัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน
ภายใต้ชื่อ ‘ช่วยปลูก’

วางแผนการปลูก
จัดหาวัตถุดิบ และ
เครื่องจักร อุปกรณ์

‘ช่วยท�ำ’

แจ้งเตือนแผน
การปลูก การใส่ปุ๋ย
การเก็บเกี่ยว

‘ช่วยขาย’

ข้อมูลราคารับซื้อ
ข้าวโพดหน้าโรงงาน

APPENDIX

เกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ (ราย)

2561

8,720
ราย
จ�ำนวนเกษตรคู่ค้าที่เข้าร่วม

ขั้นตอนที่

HOME

7,700

การวิเคราะห์ดินด้วยตนเอง การใส่ปุ๋ยอย่าง
ถู ก วิ ธี แ ละส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารรวมกลุ ่ ม ของ
เกษตรกรเพื่ อ แลกเปลี่ ย นความรู ้ ใ นการ
เพาะปลูกและเพือ่ เป็นการอ�ำนวยความสะดวก

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

HEALTH

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปลูกข้าวโพด
ให้เกษตรกรในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย สามารถท�ำการเพาะปลูกอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามหลั ก วิ ช าการ เพื่ อ ให้
ผลผลิตข้าวโพดเพิ่มขึ้น มีคุณภาพ ลดต้นทุน
จากการใช้ปยุ๋ ทีเ่ หมาะสมและใช้สารเคมีเท่าที่
จ�ำเป็น ตลอดจนใช้วิธีการปลูกที่ไม่ท�ำลาย
สิ่ ง แวดล้ อ ม เช่ น การไม่ เ ผาซั ง ข้ า วโพด
ไม่บุกรุกพื้นที่ป่า รองรับนโยบายการจัดหา
อย่างยั่งยืนผนวกกับนโยบายการตรวจสอบ
ย้ อ นกลั บ แหล่ ง ที่ ม าของวั ต ถุ ดิบ ของเครื อ
เจริญโภคภัณฑ์

HEART

จากความมุ่งมั่นของบริษัทกรุงเทพโปรดิ๊วส
จ�ำกัด (มหาชน) ถูกถ่ายทอดมาสูก่ ารขยายผล
อย่างจริงจังในโครงการ ‘เกษตรกรพึ่งตน
ข้าวโพดยั่งยืน’ ที่เดินหน้าสานต่อเข้าสู่ปีที่ 4
เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของเกษตรกร
คู่ค้าของเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้มีศักยภาพ
เทียบเท่ามาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 44022553 (Thai Agricultural Standard–TAS
4402, Good Agrilcultural Practices for
Maize) โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ
ส� ำ นั ก งานปฏิ รู ป ที่ ดิ น การเกษตร (สปก.)
กรมส่งเสริมการเกษตร ผู้น�ำชุมชน ฯลฯ

กระบวนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรคูค่ า้ ใน
‘เกษตรกรพึง่ ตน ข้าวโพดยัง่ ยืน’

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

โครงการการต่อยอด
‘เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน’
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CASE STUDY 47

CASE STUDY 46

2,980
ราย
จ�ำนวนเกษตรกรคู่ค้าที่
เข้าร่วมโครงการ

99%
ผลผลิตต่อรุน่ ต่อปีเพิม่ ขึน้
4จ�ำนวนรุ
รุ่นต่อปี (ครอป)
่นการเลี้ยงต่อปี

ที่มาของโครงการ:

การด�ำเนินงาน:

กว่า 5 ปีที่กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด ร่วมกับหน่วยงาน
ภาครั ฐ ผนึ ก ก� ำ ลั ง ท� ำ โครงการพั ฒ นาการ
ทวนสอบย้อนกลับผ่านมาตราฐานข้าวยั่งยืน
ในโครงการข้าวประชารัฐ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรคู่ค้ามีความรู้ความ
สามารถในการเพาะปลู ก ข้ า วอย่ า งถู ก วิ ธี
ตามหลักความปลอดภัยของอาหาร มีระบบการ
จั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและอยู ่ บ นพื้ น ฐาน
ของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ โครงการดังกล่าว ยังเป็นอีกหนึ่ง
โครงการส� ำ คั ญ ที่ ช ่ ว ยท� ำ ให้ ช าวนาไทย
มีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ มีรายได้ที่ดีขึ้น
และสร้ า งความภาคภู มิ ใ จต่ อ อาชี พ ชาวนา
รากฐานเศรษฐกิจที่สำ� คัญของประเทศอีกด้วย

บริ ษั ท ฯ ได้ พั ฒ นามาตรฐานเกษตรยั่ ง ยื น
หรือ KCP Sustainable rice standard เพื่อส่ง
เสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานของข้าวซึ่ง
ครอบคลุม 6 ประเด็นส�ำคัญ ได้แก่
1. ความปลอดภัยอาหาร
2. การบริหารห่วงโซอุปทาน
3. ความหลากหลายทางชีวภาพ
4. แรงงานและสิทธิมนุษยชน
5. สุขภาพและความปลอดภัย
6. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนาระบบ Up
Stream Rice Development Program (URD)
เพือ่ ใช้ในการเชือ่ มโยงข้อมูลตัง้ แต่การเพาะปลูก
ผลิต ขนส่ง จุดกระจายสินค้า จนกระทั่งสินค้า
ถึงมือผู้บริโภค

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

5,643
ราย
จ�ำนวนเกษตรกรคู่ค้าที่
เข้าร่วมโครงการ

2557/58

2558/59

2559/60

2560/61

จ�ำนวนเกษตรกร (ราย)

262

447

639

3,571

5,643

พื้นที่ (ไร่)

4,853

8,696

13,029

73,612

146,131

APPENDIX

2556/57

HOME

146,131
ไร่
ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร
ผลการด�ำเนินงาน:

HEALTH

CPF Combine Model คือผลส�ำเร็จจากการวิจยั
และพัฒนา และเป็นนวัตกรรมระบบการเลีย้ งกุง้
ซึง่ ประกอบด้วย การปรับรูปแบบการเลีย้ ง การจัด
แผนผังโครงสร้างฟาร์ม การไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ
และระบบการจัดการการเลี้ยงแบบ 3C
Clean shrimp (กุ้งสะอาด)
Clean water (น�้ำสะอาด)
Clean bottom (บ่อสะอาด)
บริษัทซีพี เวียดนาม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
และให้ ค� ำ แนะน� ำ ภาคสนามแก่ คู ่ ค ้ า ธุ ร กิ จ
พร้อมทัง้ ติดตามผลอย่างใกล้ชดิ เปรียบเสมือน
เป็นฟาร์มของเราเอง

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

HEART

จากสถานการณ์การลุกลามของโรคระบาดใน
ฟาร์มเลีย้ งกุง้ ทีม่ มี าอย่างต่อเนือ่ ง สร้างความ
เสี ย หายแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในวงกว้าง
ส่งผลให้เกษตรกรสูญเสียเวลาและขาดรายได้
เกิดหนีส้ นิ จ�ำนวนมาก ทางบริษทั ซีพี เวียดนาม
จึ ง ได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า วิ จั ย ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน
หลายภาคส่วน กอปรกับการศึกษาดูงานจาก
ต่างประเทศเพื่อหาแนวทางป้องกันการเกิด
โรคระบาดในฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ซึ่งส่งผลให้กลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมีรายได้จากการขายกุ้ง
ให้กับทางบริษัทมากยิ่งขึ้น

การด�ำเนินงาน:

โครงการพัฒนาการทวนสอบย้อนกลับผ่าน
มาตรฐานข้าวยั่งยืน ในโครงการข้าวประชารัฐ

279

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

โครงการ ‘การเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกร
ผู้เลี้ยงกุ้งรายย่อย ประเทศเวียดนาม
ที่มาของโครงการ:

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ
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บริษัทที่อยู่ในขอบเขตการรายงานความยั่งยืน
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจ�ำปี 2561
สายธุรกิจ/บริษัท

1

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด

ประเทศ

ไทย

1

สังคม
ของเสีย

ความปลอดภัย

สายธุรกิจ/บริษัท

บุคคล

ประเทศ

เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม

พลังงาน

ก๊าซเรือน
กระจก

น�้ำ

สังคม
ของเสีย

ความปลอดภัย

บุคคล

ธุรกิจค้าปลีก
1.
2.
3.

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
C.P. LOTUS CORPORATION

ไทย
ไทย
จีน

ธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม
1.

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

ไทย

ธุรกิจอีคอมเมิร์ซและธุรกิจดิจิทัล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จ�ำกัด
TRUE MONEY (CAMBODIA) LIMITED
PT WITAMI TUNAI MANDIRI (TMN INDONESIA)
TRUE MONEY MYANMAR COMPANY LIMITED
TRUE MONEY PHILIPPINES INC.
บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด

ไทย
กัมพูชา
อินโดนีเซีย
เมียนมา
ฟิลิปปินส์
ไทย

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
1.
2.
3.
4.

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
SHANGHAI KINGHILL LIMITED
CHIA TAI LAND CO., LTD.

ไทย
ไทย
จีน
จีน

ธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม
1.
2.
3.

บริษัท ซีพี มอเตอร์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
LUOYANG NORTHERN EK CHOR MOTORCYCLE CO., LTD
บริษัท ซีพีพีซี จ�ำกัด (มหาชน)

ไทย
จีน
ไทย
จีน
เวียดนาม

ธุรกิจยาและเวชภัณฑ์
1.

SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED

จีน

ธุรกิจการเงินและการธนาคาร
1.
2.
3.
4.

HOME

ZHENG XIN BANK COMPANY LIMITED.
PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA,LTD.
ITOCHU CORPORATION
CITIC GROUP CORPORATION LTD.

หมายถึง ผลการด�ำเนินงานของบริษัทครอบคลุมอยู่ในรายงานฉบับนี้
หมายถึง ผลการด�ำเนินงานของบริษัทไม่ได้ครอบคลุมอยู่ในรายงานฉบับนี้
*ปัจจุบัน กลุ่มธุรกิจการเงินและธนาคารไม่ได้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของเครือเจริญโภคภัณฑ์

APPENDIX

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จ�ำกัด
บริษัท ซี พี สตาร์เลนส์ จ�ำกัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จ�ำกัด
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ�ำกัด

ไต้หวัน
กัมพูชา
อินเดีย  
ลาว  
มาเลเซีย  
ฟิลิปปินส์  
โปแลนด์
รัสเซีย
เบลเยียม
ศรีลังกา
ตุรกี
อังกฤษ
อเมริกา
ไทย
จีน
จีน
เมียนมา
บังกลาเทศ
ปากีสถาน
สิงคโปร์
จีน
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
กัมพูชา
ไทย
อินเดีย
เมียนมา
เวียดนาม
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
จีน

น�้ำ

HEALTH

18.
19.
20.
21.

ไทย    
จีน           
จีน         
จีน      
เวียดนาม  

ก๊าซเรือน
กระจก

HEART

2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)
C.P. POKPHAND CO., LTD.
C.P. AQUACULTURE (BEIHAI) CO., LTD.
C.P. AQUACULTURE (DONGFANG) CO., LTD.
C.P. VIETNAM CORPORATION
CHAROEN POKPHAND ENTERPRISES
(TAIWAN) CO., LTD.
C.P. CAMBODIA CO., LTD.
CPF (INDIA) PRIVATE LTD.
C.P. LAOS CO., LTD.
CHAROEN POKPHAND FOODS (MALAYSIA) SDN. BHD.
CHAROEN POKPHAND FOODS PHILIPPINES CORP.
SUPERDROB ZAKLADY DROBIARSKO-MIESNE S.A.
CHAROEN POKPHAND FOODS (OVERSEAS) LL
TOPS FOODS NV
NORFOLK FOODS (PRIVATE) LIMITED.
C.P. STANDART GIDA SANAYI VE TICARET A.S.
CP FOODS (UK) LTD.
BELLISIO INVESTMENT LLC
บริษัท ซี.พี.-เมจิ จ�ำกัด
AGRO-INDUSTRY AND FOOD BUSINESS GROUP.
CHIA TAI ENTERPRISES INTERNATIONAL LIMITED.
MYANMAR C.P. LIVESTOCK CO., LTD.
C.P. BANGLADESH CO., LTD.
CHAROEN POKPHAND PAKISTAN (PVT.) LTD.
CHIA TAI FEEDMILL PTE. LTD.
CHINA ANIMAL HUSBANDRY BUSINESS
บริษัท เจียไต๋ จ�ำกัด
บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จ�ำกัด
บริษัท ข้าว ซี.พี. จ�ำกัด
บริษัท ไดนามิคทรานสปอร์ต
บริษัท ไดนามิคอินเตอร์ทรานสปอร์ต จ�ำกัด
บริษัท ท่าเรืออยุธยาและไอซีดี จ�ำกัด
APSARA RICE (CAMBODIA) CO., LTD
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จ�ำกัด

สิ่งแวดล้อม

พลังงาน

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร

เศรษฐกิจ
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ผลการดำ�เนินการด้านความยั่งยืน ปี 2561
HEART

ข้อมูล

GRI STANDARD

หน่วย

2560

2561

GRI STANDARD

1. การก�ำกับดูแลกิจการ
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

259
940
10,268
195

ข้อมูลด้านบุคลากร
การลาออก
พนักงานลาออก
• จ�ำนวนการลาออก

259
951
10,988
204

จ�ำแนกตามอายุพนักงานลาออก
• อายุน้อยกว่า 30 ปี
• อายุ 30-50 ปี
• อายุมากกว่า 50 ปี

2. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
ข้อมูลด้านบุคลากร
102-8
จ�ำนวนแรงงาน
ชาย

จ�ำแนกตามประเภทสัญญาจ้าง
• พนักงาน
• ผู้รับเหมา

405-1

จ�ำแนกตามอายุ
• อายุน้อยกว่า 30 ปี
• อายุ 30-50 ปี
• อายุมากกว่า 50 ปี
การจ้างงาน
พนักงานจ้างใหม่
• จ�ำนวนการจ้างใหม่
จ�ำแนกตามอายุพนักงานจ้างใหม่
• อายุน้อยกว่า 30 ปี
• อายุ 30-50 ปี
• อายุมากกว่า 50 ปี

คน

คน
คน
คน
คน

คน
คน
คน

คน
คน
คน
คน

314,337

159,364

147,331

159,763

154,574

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

147,333

153,436

306,695
159,364

304,205

94,465

150,769
10,132

48,010

46,455

6,327

3,805

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

1,499
5,298
11,319
135,634

400
2,733
7,135
135,827

774
2,555
13,914
131,413

178
1,237
7,202
137,849

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

65,304
79,839
9,032

63,576
76,314
6,000

61,417
77,862
9,327

64,636
75,586
6,244

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

50,903

50,533

101,919
51,016

ข้อมูลด้านความปลอดภัย
พนักงาน
• อัตราการบาดเจ็บทุกประเภท [IR]
• อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
[LTR]

55,111

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

34,406
12,738
780

33,115
12,937
537

35,091
12,401
3,041

40,150
13,705
1,256

43,428

ชาย

หญิง

27,268
14,193
1,498

28,668
13,418
1,342

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

คน

-

-

507

1,017

คน

-

-

494

852

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

3.26

2.04

ราย/200,000
ชั่วโมงการทำ�งาน
ราย/200,000
ชั่วโมงการทำ�งาน

วันหยุดงาน/
200,000
ชั่วโมงการทำ�งาน

• จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากการท�ำงาน

86,387
หญิง

• อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ
จากการท�ำงาน [LDR]

ผู้รับเหมา
• อัตราการบาดเจ็บทุกประเภท [IR]

42,959

25,881
10,854
977

ราย/200,000
ชั่วโมงการทำ�งาน

• จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากการท�ำงาน

38,663

78,837
40,174

หญิง

ชาย

• อัตราการเกิดโรคจากการท�ำงาน
[ODR]

• อัตราการขาดงาน [AR]

ชาย

26,103
12,174
1,110

คน
คน
คน

403-2 (a)

403-2 (b)

105,644

คน

หญิง

ร้อยละ
คน

ราย/200,000
ชั่วโมงการทำ�งาน

คน

3.03
2.81

1.92

0.27
0.37

0.40
0.18

0.00
0.03

6.05
1.90

1.61
1.75

1.38

1
หญิง

7
ชาย

7
6
ชาย

0
หญิง
0.20

0.24

0.34

0.16

1
1

1.82
7

0.30
0.32

4.70

7.53

1.63
1.51

0.00

0.01

2.82
3.75

0.33

0.49

0.04
0.05

1.86

HOME

401-1

คน

306,695

การลาคลอดบุตร (พนักงาน)
• จ�ำนวนพนักงานที่ใช้สิทธิลาคลอด
บุตร/ดูแลบุตร
• จ�ำนวนพนักงานที่กลับมาท�ำงาน
หลังใช้สิทธิลาคลอดบุตร/
ดูแลบุตร

หญิง

ชาย

2561

HEALTH

ความหลากหลายของพนักงาน
จ�ำแนกตามระดับ
• ผู้บริหารระดับสูง
• ผู้บริหารระดับกลาง
• ผู้บริหาร
• เจ้าหน้าที่

คน

ชาย

2560

HEART

• จ�ำนวนแรงงานทั้งหมด

หญิง

หน่วย

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

หน่วยงานที่อยู่ในขอบเขตของรายงานความยั่งยืน
• โรงงานผลิต
• ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และฟาร์มพืชสวน-พืชไร่
• สาขาร้านเซเว่น อีเลฟเว่น
• ไฮเปอร์มาเก็ต/ซูเปอร์สโตร์

ข้อมูล
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ผลการดำ�เนินการด้านความยั่งยืน ปี 2561
HEART

ข้อมูล

GRI STANDARD

หน่วย

2560

HEALTH

2561

GRI STANDARD

3. การพัฒนาผู้น�ำและทรัพยากรบุคคล

จ�ำแนกตามระดับ
• ผู้บริหารระดับสูง
• ผู้บริหารระดับกลาง
• ผู้บริหาร

2560

2561

ราย
ราย
ราย

92,378
57,646
15,245

113,067
543,572
12,287

ผลิตภัณฑ์

168

283

คน

32,650

243,280

ราย

2,568,762

3,411,278

ทุน

22,109

32,734

ล้านบาท
คน
รายการ

12,223
5,388
866

17,533
5,950
1,296

5. การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม
ชาย
ชั่วโมงต่อคน
ต่อปี

ชั่วโมงต่อคน
ต่อปี
ชั่วโมงต่อคน
ต่อปี
ชั่วโมงต่อคน
ต่อปี
ชั่วโมงต่อคน
ต่อปี

หญิง

ชาย

16.18

หญิง

13.30

16.39

15.97

12.69

14.81

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

13.34
13.60

25.55
12.40

26.55

20.47
21.55

24.33
18.39

22.55

18.35
19.38

28.00
20.19

16.71

18.44

12.12
12.24

21.23

23.58
13.51

12.00

12.27

14.69

กลุ่มธุรกิจ

• เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน
• ผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการสนับสนุน
• กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการสนับสนุน

6. สุขภาพและสุขภาวะที่ดี
• ผลิตภัณฑ์ที่วางจ�ำหน่ายโดยมุ่งเน้น
สุขโภชนาการ สุขภาพ และสุขภาวะที่ดีขึ้น
• จ�ำนวนเด็กที่ได้รับการส่งเสริมและเพิ่มโอกาส		
การเข้าถึงอาหาร

7. การศึกษา
• สนับสนุนเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ ให้มีโอกาส
เข้าถึงการศึกษา
• สนับสนุนทุนการศึกษา

8. การสร้างนวัตกรรม
• ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา
• จ�ำนวนบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนา
• จ�ำนวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

4. การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย
13

13

HOME
APPENDIX

หมายเหตุ :
• NA : ไม่มีข้อมูล
• จ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมไม่นับรวมการส่งพนักงานไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงหลักสูตรการอบรมที่มีระยะเวลาต่อเนื่อง
ระหว่างปี 2559-2560
• ข้อมูลอุบัติเหตุจากผู้รับเหมา ไม่นับรวมข้อมูลจากกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม
• ข้อมูลอุบัติเหตุและการเสียชีวิตจากคนงานและผู้รับเหมา ไม่นับรวมข้อมูลจากกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมและกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
• การบาดเจ็บ (Injury) คือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในการท�ำงาน ตั้งแต่เล็กน้อย (First Aid) และหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป
• การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน คือการบาดเจ็บที่ทำ� ให้หยุดตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (เริ่มนับวันหยุดถัดจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ)
• ความรุนแรงการบาดเจ็บ คือนับจากจ�ำนวนวันท�ำงานที่หยุดจริง
• อัตราการบาดเจ็บ (Injury Rate: IR) = จ�ำนวน (ราย) ของการบาดเจ็บทุกระดับ (ในช่วงเวลาที่รายงาน) X 200,000 (ชั่วโมงการปฏิบัติงาน) / จ�ำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน
(ในช่วงเวลาที่รายงานผล)
• อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Rate: LTR) = จ�ำนวน (ราย) ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (ในช่วงเวลาที่รายงานผล) X 200,000 (ชั่วโมงการปฏิบัติงาน) /
จ�ำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ในช่วงเวลาที่รายงานผล)
• อัตราความความรุนแรงของการบาดเจ็บ (Lost Day Rate: LDR) = จ�ำนวนวันหยุดงานจากการบาดเจ็บ (ในช่วงเวลาที่รายงานผล) X 200,000 (ชั่วโมงการปฏิบัติงาน) /
จ�ำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ในช่วงเวลาที่รายงานผล)
• อัตราการเกิดโรคจากการท�ำงาน (Occupational Disease Rate : ODR) = จ�ำนวน (ราย) ที่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคจากการท�ำงาน (ในช่วงเวลาที่รายงานผล) x 200,000
(ชั่วโมงการปฏิบัติงาน) / จ�ำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ในช่วงเวลาที่รายงานผล)
• อัตราการขาดงาน (Absentee Rate : AR) = จ�ำนวนวันหยุดงานจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการหยุดงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่การลาที่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาที่รายงาน
x 100 / จ�ำนวนวันท�ำงานทั้งหมดในรอบปี
• จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากการท�ำงาน (Total Number Of Work-related fatalities) คือจ�ำนวนผู้ปฏิบัติงานที่เสียชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากการท�ำงานซึ่งอาจเกิดจากอุบัติเหตุ
หรือโรคจากการท�ำงาน

HEALTH

• จ�ำนวนกลุ่มธุรกิจที่มีการรวบรวม
ประเด็นความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

หน่วย

HEART

• เจ้าหน้าที่

ข้อมูล

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
• ค่าเฉลี่ยเวลาการฝึกอบรมพนักงาน
ทั้งหมด
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ผลการดำ�เนินการด้านความยั่งยืน ปี 2561
HOME

GRI STANDARD

ข้อมูล

หน่วย

2560

2561

9. การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
พลังงานที่ใช้ทั้งหมด
• พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป
• พลังงานหมุนเวียน
• ไฟฟ้าที่ซื้อเข้า
• ไฟฟ้าที่ขายออก
• ค่าการใช้พลังงาน ต่อรายได้

2560

2561

ล้านกิกะจูล
ล้านกิกะจูล
ล้านกิกะจูล
ล้านกิกะจูล
ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง
กิกะจูลต่อล้านบาท

44.29
18.04
4.03
22.22
5.01
27.10

47.92
18.92
4.73
24.26
39.67
28.98

ล้านตัน CO2e
ล้านตัน CO2e
ล้านตัน CO2e
ตัน CO2e ต่อล้านบาท
ล้านตัน CO2e

5.22
1.26
3.96
3.20
0.38

5.71
1.22
4.49
3.45
0.45

ตัน
ตัน
ร้อยละ
ตัน
ร้อยละ
ร้อยละ
ตันต่อล้านบาท

941,611
11,978
13.22
926,633
10.22
46.19
0.58

2,108,194
15,331
22.42
2,092,863
21.19
42.60
1.27

พันลูกบาศก์เมตร
พันลูกบาศก์เมตร
พันลูกบาศก์เมตร
พันลูกบาศก์เมตร
พันลูกบาศก์เมตร
พันลูกบาศก์เมตร
พันลูกบาศก์เมตร
ร้อยละ
ลูกบาศก์เมตร ต่อล้านบาท

309,068
185,917
54,215
10,930
57,998
10
34,183
11.06
189.13

329,585
212,636
76,664
7,673
32,612
39,774
12.06
199.33

พันลูกบาศก์เมตร

157,279

181,355

• พื้นที่ป่าชายเลนและป่าต้นน�ำ้ ที่ได้รับการปกป้อง
และอนุรักษ์
• พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการพัฒนาแหล่งน�้ำ
พันธ์ุพืช

ไร่

6,223

1,143

ไร่

NA

11,268

ราย
ราย

11,377
18,362

13,510

12. การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ
• คู่ค้าธุรกิจที่ได้รับการสื่อสารคู่มือจริยธรรมธุรกิจ
• เกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมเสริมสมรรถนะ
และเพิ่มขีดความสามารถ

19,168

HEART

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (SCOPE 1+2)
305-1
• ปริมาณก๊าซเรือน (Scope 1)
305-2
• ปริมาณก๊าซเรือน (Scope 2)
305-4
• ค่าก๊าซเรือนกระจก ต่อรายได้
305-1 (c)
• ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตัน CO2 เทียบเท่า
จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biogenic)

หน่วย

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

302-1 (a)
302-1 (b)
302-1 (c)
302-1 (d)
302-3

ข้อมูล

11. การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

พลังงาน

302-1 (e)
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ของเสีย
306-2 (a)
306-2 (b)

HEALTH

ปริมาณของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ปริมาณของเสียอันตราย
• น�ำกลับไปใช้ซ�้ำ/ใช้ใหม่
ปริมาณของเสียไม่อันตราย
• น�ำกลับไปใช้ซ�้ำ/ใช้ใหม่
• ท�ำปุ๋ย
ปริมาณของเสีย ต่อรายได้

10. การดูแลรักษาทรัพยากรน�ำ้
น�้ำ

303-1 (a)
303-1 (a)

น�้ำทิ้ง

306-1 (a)

ปริมาณน�ำ้ ที่ปล่อยออกสู่ภายนอก

APPENDIX

หมายเหตุ :
• การค�ำนวณเป็นไปตามการจัดท�ำรายงานแห่งความยั่งยืนตามกรอบ (GRI 302-1)
		 - 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)
• ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงานต่อรายได้ ครอบคลุมการใช้พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ได้แก่ ถ่านหิน น�้ำมันดีเซล น�ำ้ มันเบนซิน น�้ำมันเตา เชื้อเพลิงปิโตรเลียมเหลว
		 ก๊าซธรรมชาติ พลังงานหมุนเวียน ได้แก่ ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล (อาทิ แกลบ ถ่านไม้ เปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ เศษไม้ ซังข้าวโพด กะลาปาล์ม ขี้เลื่อย) ไบโอดีเซล และ
		 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ภายในองค์กรเท่านั้น
• การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ครอบคลุมก๊าซ CO2 CH4 และ N2O โดยการค�ำนวณและแสดงผลในรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในการท�ำให้เกิดภาวะ
		 โลกร้อน (Global Warming Potential: GWP) ที่ก�ำหนดโดย Intergovernmental Panel on Climate Change 2006 (IPCC) ขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์การก๊าซเรือนกระจก
		 (Emission Factor) อ้างอิงข้อมูลจาก IPCC และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) (GRI 303-1, GRI 305-2, GRI 305-4)
• ค่าความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้ ครอบคลุมปริมาณก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 (Scope 1) และขอบเขตที่ 2 (Scope 2) (GRI 305-4)
• ปริมาณการน�ำน�้ำมาใช้ทั้งหมดรวบรวมข้อมูลจากมิเตอร์ ใบเสร็จเรียกเก็บเงิน ค�ำนวณจากอัตราไหลของปั๊ม และปริมาณน�ำ้ ฝนเฉลี่ยของกรมอุตุนิยมวิทยา
		 (GRI 303-1 : 2016 version)
• ปริมาณน�ำ้ Reuse/Recycle รวบรวมข้อมูลจากมิเตอร์ และการค�ำนวณจากอัตราไหลของปั๊ม (GRI 303-3 : 2016 version) )
• ปริมาณของเสียทั่วไปและปริมาณของเสียอันตรายที่เก็บไว้ภายในบริษัทเป็นปริมาณของเสียสะสมรวมปีที่ผ่านมา
• ปริมาณของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น คิดรวมเฉพาะปริมาณของเสียทั่วไปและของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในแต่ละปี โดยปริมาณของเสียที่เก็บไว้ภายในบริษัทในแต่ละปีค�ำนวณ
		 จากปริมาณของเสียสะสมในปีปัจจุบัน – ปริมาณของเสียสะสมในปีที่ผ่านมา (GRI 306-2)
• ข้อมูลวิธีการก�ำจัดของเสียได้มาจากการยืนยันวิธีการก�ำจัดจากผู้รับก�ำจัดหรือจากเอกสารใบก�ำกับการขนส่งขยะจากผู้รับก�ำจัด
• ข้อมูลปริมาณของเสีย ไม่นับรวมข้อมูลจากกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม
• ข้อมูลผลการด�ำเนินการด้านความยั่งยืนเขตประเทศไทยปี 2561 สามารถดูได้ที่ www.cpgroupglobal.com/sustainability

HOME

303-3 (a)
303-3 (b)

ปริมาณการน�ำน�้ำมาใช้
• น�้ำผิวดิน
• น�้ำใต้ดิน
• น�้ำฝน
• น�้ำประปา
• น�้ำเสียจากหน่วยงานอื่น
ปริมาณน�ำ้ ที่นำ� กลับมาใช้ใหม่
ร้อยละของปริมาณการใช้น�้ำที่น�ำกลับมาใช้ใหม่
ปริมาณการน�ำน�ำ้ มาใช้ ต่อรายได้
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GRI CONTENT INDEX GRI102-55

GRI 102: GENERAL DISCLOSURES 2016
DISCLOSURES

PAGE/WEBSITE

EXTERNAL ASSURANCE

Organizational Profile
102-2
102-3
102-4

Activities, brands, products, and services
Location of headquarters
Location of operations

102-5
102-6

Ownership and legal form
Markets served

102-7

Scale of the organization

102-8
102-9
102-10
102-11

Information on employees and other workers
Supply chain
Significant changes to the organization and its supply chain
Precautionary Principle or approach

102-12
102-13

External initiatives
Membership of associations

Reporting Practice
• Our Business
• About this Report
• Our Business
• Business Overview
• Business Overview
• Our Business
• Our Business
• Business Overview
• Our Business
• 2018 Highlights
• Business Overview
• Appendix
• Responsible Supply Chain Management
• About this Report
• Climate Change Management
• Water Stewardship
• Stakeholder Engagement
• Stakeholder Engagement

-

102-45

Entities included in the consolidated financial statements

-

102-46
102-47
102-48
102-49
102-50
102-51
102-52
102-53

Defining report content and topic Boundaries
List of material topics
Restatements of information
Changes in reporting
Reporting period
Date of most recent report
Reporting cycle
Contact point for questions regarding the report

-

102-54
102-55
102-56

Claims of reporting in accordance with the GRI Standards
GRI content index
External assurance

-

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

• Message from the Senior Chairman
• Message from the Chairman
• Message from the CEO

-

• Six Core Values
• C.P. Excellence
• Corporate Governance

-

-

Strategy
102-14
102-15

GRI STANDARD

DISCLOSURES

• Our Business
• Reporting Boundary
• Materiality Assessment
• Materiality Assessments

-

• About this Report
• About this Report
• About this Report
• About this Report
• Materiality Assessment
• About this Report
• About this Report
• GRI Content Index
• About this Report

-

-

-

PAGE/WEBSITE

OMISSION/ NOTE

EXTERNAL ASSURANCE

• Sustainability Management
• Sustainability Management
• Sustainability Management
• 2018 Highlights

-

-

• Social Impact
• Education
• Innovation
• Social Impact
• Education
• Innovation
• Social Impact
• Education
• Innovation
• Social Impact
• Education
• Innovation
• Social Impact
• Education
• Innovation

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

• Corporate Governance
• Corporate Governance
• Corporate Governance
• Corporate Governance

-

-

Economic Performance
Statement from senior decision-maker
Key impacts, risk and opportunities

102-16

Values, principles, standards, and norms of behavior

102-17

Mechanisms for advice and concerns about ethics

Governance
Governance structure

• Sustainability Governance

-

102-20

Executive-level responsibility for economic, environmental,
and social topics

• Sustainability Governance

-

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Direct economic value generated and distributed

Indirect Economic Impacts
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

203-1

Infrastructure investments and services supported

203-2

Significant in direct economic impacts

Stakeholder Engagement
List of stakeholder group
Collective bargaining agreements
Identifying and selecting stakeholders
Approach to stakeholder engagement
Key topics and concerns raised

• Stakeholder Engagement
• Human Rights and Labor Practices
• Stakeholder Engagement
• Stakeholder Engagement
• Stakeholder Engagement

-

HOME

102-18

103-1
103-2
103-3
201-1

HEALTH

Ethics and Integrity

102-40
102-41
102-42
102-43
102-44

EXTERNAL ASSURANCE

HEART

Name of the organization

PAGE/WEBSITE

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

102-1

DISCLOSURES
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Anti-corruption
Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Communication and training about anti-corruption policies
and procedures

APPENDIX

103-1
103-2
103-3
205-2
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PAGE/WEBSITE

OMISSION/ NOTE

EXTERNAL ASSURANCE

Energy

GRI STANDARD

DISCLOSURES

PAGE/WEBSITE

EXTERNAL ASSURANCE

Effluents and Wastes
Explanation of the material topic and its Boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

302-1
302-3
302-4

-

103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

-

-

103-2

The management approach and its components

-

-

103-3

Evaluation of the management approach

-

✓
-

306-1

Water discharge by quality and destination

• Climate Change
Management
• Climate Change
Management
• Climate Change
Management
• Appendix

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Water withdrawal by source
Water recycled and reused

• Water Stewardship
• Water Stewardship
• Water Stewardship
• Appendix
• Appendix

-

✓
-

306-2

Waste by type and disposal method

• Appendix

Water

-

-

-

-

-

-

we were only able to
provide total amount of water
discharge and avoid data
discrepancies. We will report
water discharge by quality
and destination in the next
reporting period.
Total amout of waste of the
Corporation Public Company
Limited. are not available
because our data collection
system is under standardization. this data will be available
in the next reporting period.

-

✓

HEART

-

Energy consumption within the organization
Energy intensity
Reduction of energy consumption

• Climate Change
Management
• Climate Change
Management
• Climate Change
Management
• Appendix
• Appendix
• Appendix

Supplier Environmental Assessment

Biodiversity
Explanation of the material topic and its Boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

304-3

Habitats protected or restored

• Ecosystem &
Biodiversity Protection
• Ecosystem
Biodiversity Protection
• Ecosystem &
Biodiversity Protection
• Ecosystem &
Biodiversity Protection

-

-

103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

-

-

103-2

The management approach and its components

-

-

103-3

Evaluation of the management approach

-

-

308-1

New suppliers that were screened using
environmental criteria
Negative environmental Impacts in the supply chain
and actions taken

• Climate Change
Management
• Climate Change
Management
• Climate Change
Management
• Appendix

-

-

-

-

-

-

308-2

Emissions
Explanation of the material topic and its Boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

305-1

Direct (Scope 1) GHG emissions

Energy indirect (Scope 2) GHG emissions
Other indirect (Scope 3) GHG emissions

305-4
305-5

GHG emissions intensity
Reduction of GHG emissions

• Appendix
• Climate Change
Management
• Appendix
• Appendix

✓

-

-

-

-

-

-

-

-

-

• Human Rights and
Labor Practices
• Human Rights and
Labor Practices
• Human Rights and
Labor Practices
• Appendix

-

-

-

-

-

-

-

-

• Human Rights and
Labor Practices
• Human Rights and
Labor Practices
• Human Rights and
Labor Practices

-

-

-

-

-

-

Employment
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

401-1

New employee hires and employee turnover

Occupational Health and Safety

-

✓
-

-

-

103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

APPENDIX

305-2
305-3

Direct GHG emissions from
stationary combustion of CP
ALL Public Company Limited
are not available because our
data collection system is under
standardization. This data
will be available in the next
reporting period.

-

HOME

103-1

• Responsible Supply
Chain Management
• Responsible Supply
Chain Management
• Responsible Supply
Chain Management
• Responsible Supply
Chain Management
• Responsible Supply
Chain Management

HEALTH

103-1

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

103-1

103-1
103-2
103-3
303-1
303-3

OMISSION/ NOTE

INTRODUCTION
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GRI STANDARD

DISCLOSURES

PAGE/WEBSITE

OMISSION/ NOTE

EXTERNAL ASSURANCE

Occupational Health and Safety
403-2

Types of injury and rates of injury, occupational diseases,
lost days, and absenteeism, and number of work-related
fatalities

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

404-1

Average hours of training per year per employee

• Appendix

✓

103-3

Evaluation of the management approach

413-1

Operations with local community engagement, impact
assessments, and development programs

Explanation of the material topic and its Boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

412-1

Operations that have been subject to human rights
reviews or impact assessments

-

-

-

-

-

-

The management approach and its components

• Social Impact
• Health and Well-being
• Education
• Water Stewardship
• Ecosystem &
Biodiversity Protection
• Responsible Supply
Chain Management
• Social Impact
• Health and Well-being
• Education
• Water Stewardship
• Ecosystem &
Biodiversity Protection
• Responsible Supply
Chain Management

-

-

-

-

-

-

103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

• Ecosystem &
Biodiversity Protection
• Responsible Supply
Chain Management
• Ecosystem &
Biodiversity Protection
• Responsible Supply
Chain Management
• Ecosystem &
Biodiversity Protection
• Responsible Supply
Chain Management
• Ecosystem &
Biodiversity Protection
• Responsible Supply
Chain Management

-

-

• Human Rights and
Labor Practices
• Human Rights and
Labor Practices
• Human Rights and
Labor Practices
• Human Rights and
Labor Practices

-

-

103-2

The management approach and its components

-

-

103-3

Evaluation of the management approach

414-2

Negative social impacts in the supply chain and actions
taken

• Social Impact
• Health and Well-being
• Education
• Water Stewardship
• Ecosystem &
Biodiversity Protection
• Responsible Supply
Chain Management
• Social Impact
• Health and Well-being
• Education
• Water Stewardship
• Ecosystem &
Biodiversity Protection
• Responsible Supply
Chain Management

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Product and Service Labelling

-

-

103-1
103-2
103-3

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach

• Health and Well-being
• Health and Well-being
• Health and Well-being

-

-

417-1

Requirements for product and service information and
labeling

• Health and Well-being

-

-

• Health and Well-being
• Innovation
• Health and Well-being
• Innovation
• Health and Well-being
• Innovation

-

-

-

-

-

-

HOME

103-2

Explanation of the material topic and its Boundary

EXTERNAL ASSURANCE

Supplier Social Assessment

Local Communities
103-1

OMISSION/ NOTE

HEALTH

• Leadership and
Human Capital
Development
• Leadership and
Human Capital
Development
• Leadership and
Human Capital
Development
• Appendix

Human Rights Assessment
103-1

PAGE/WEBSITE

HEART

103-2

DISCLOSURES

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

Explanation of the material topic and its Boundary

GRI STANDARD

Local Communities
Rates of injury and number
of work-related fatalities for all
workers of True Corporation
Public Company Limited, are
not available because our data
collection system is under
standardization. This data will
be available in the next reporting
period.

Training and Education
103-1
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Healthy and Affordable Food
Explanation of the material topic and its Boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

APPENDIX

103-1
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DESCRIPTION

UNITED NATIONS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
PAGE

48-55, 67-69, 70-77, 79-81, 84, 86, 88-90, 9394, 96, 98-100, 126-128, 136, 139, 144, 155-157,
164-167, 190, 194-195, 201-203

• Social Impact
• Climate Change Management

The COP describes value chain implementation

2

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

• Health & Well-being
• Climate Change Management

3

The COP describes robust commitments, strategies or policies in the area of human rights

79-83, 369

3

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

• Human Rights & Labor Practices
• Health & Well-being

4

The COP describes effective management systems to integrate the human rights principles

80-83, 86, 267-268

4

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

• Human Rights & Labor Practices
• Leadership & Human Capital
Development
• Education

5

The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms of human rights integration

82-83, 86, 88, 267-268, 270

6

The COP describes robust commitments, strategies or policies in the area of labor

79-81, 86-89, 100, 248-251

7

The COP describes effective management systems to integrate the labor principles

70-71, 79-80, 86-90, 265-269

5

Achieve gender equality and empower all women and girls

• Human Rights & Labor Practices

8

The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms
of labor principles integration

6

Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all

• Water Stewardship
• Ecosystem & Biodiversity Protection

9

The COP describes robust commitments, strategies or policies in the area
of environmental stewardship

7

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

• Climate Change Management

8

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

•
•
•
•
•

10

The COP describes effective management systems to integrate the environmental principles

11

The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms
for environmental stewardship

12

The COP describes robust commitments, strategies or policies in the area of anti-corruption

70-72, 76-77

9

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

• Innovation

13

The COP describes effective management systems to integrate the anti-corruption principle

72-73

10

Reduce inequality within and among countries

• Human Rights & Labor Practices
• Social Impact

14

The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms for the integration
of anti-corruption

76-77

11

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

• Climate Change Management

15

The COP describes core business contributions to UN goals and issues

12

Ensure sustainable consumption and production patterns

14-17, 125-153, 157-159, 167-175, 242-243,
253-261, 273-277

•
•
•
•
•

16

The COP describes strategic social investments and philanthropy

13

Take urgent action to combat climate change and its impacts

• Climate Change Management

17

The COP describes advocacy and public policy engagement

72, 110-111, 78-181, 186-187,

14

• Ecosystem & Biodiversity Protection

The COP describes partnerships and collective action

102, 104-106, 110-111, 139-141, 170-175, 186187, 253-258, 272-277

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

18

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

• Ecosystem & Biodiversity Protection

19

The COP describes CEO commitment and leadership

8 – 13

16

20

The COP describes Board adoption and oversight

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

21

The COP describes stakeholder engagement

•
•
•
•

17

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

• Climate Change Management
• Water Stewardship
• Ecosystem & Biodiversity Protection

72, 79-83, 97, 136, 144-147, 162-165, 178-181,
235, 245-251, 253, 265-272, 274-275

86-91, 265-269
49-53, 207-210, 233-236, 245-246, 265-268
208, 246-248, 266-268
233, 235, 237-241, 245, 247,
248, 250-251, 270

14-17, 50-51, 56-59, 62-63, 66-67, 78-79, 92-93,
106-107, 124-125, 154-155, 176-177, 188-189,
206-207, 232-233, 244-245, 264-265

49-55, 57, 67-68, 70-71
56-57, 76-77, 177-181

Human Rights & Labor Practices
Social Impact
Education
Innovation
Water Stewardship

Corporate Governance
Human Rights & Labor Practices
Climate Change Management
Ecosystem & Biodiversity Protection
Responsible Supply Chain Management

Corporate Governance
Human Rights & Labor Practices
Stakeholder Engagement
Responsible Supply Chain Management

APPENDIX

End poverty in all its forms everywhere

HOME

1

HEALTH

2

CHAPTER

HEART

The COP describes mainstreaming into corporate functions and business units

DESCRIPTION

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

1

GOAL
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