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	น้ายธน้ิน้ท์	เจียรวน้น้ท์
ประธานอาวุโส

เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์มีีความีภูมีิใจเป็็นอย่่างมีากทีี่�ได้้ป็รืะกอบธุุรืกิจ 
บนผืืนแผื่นดิ้นไที่ย่จวบจนถึึงป็ัจจุบันนับเป็็นเวลาเกือบหนึ�งศตวรืรืษ  
ซึึ่�งเครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ตรืะหนักดี้ว่าความีสำำาเรื็จขององค์กรืในวันนี� ล้วน 
มีาจากผืู้มีีสำ่วนได้้เสำีย่ทีุ่กภาคสำ่วน รืวมีถึึงผืู้บรืิโภคทัี่�งในป็รืะเที่ศและ 
จากต่างป็รืะเที่ศทัี่�วโลกทีี่�ได้้ให้ความีไว้วางใจในสิำนค้าและบริืการืของ 
เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์อย่่างต่อเนื�องมีาโด้ย่ตลอด้ สำรื้างความีก้าวหน้าย่ั�งย่ืน 
ให้ กับองค์กรืและป็รืะเที่ศชาติในทีุ่กมีิ ติ  ทัี่� งที่างเศรืษฐกิจ สำังคมี 
และสำิ�งแวด้ล้อมี

‘ความีย่ั�งย่ืน’ นี� เกิด้ขึ�นได้้เพรืาะเครืือเจริืญโภคภัณฑ์์ย่ึด้มีั�นในหลัก 
ป็รืัชญา ‘3 ป็รืะโย่ชน์’ คือการืคำานึงถึึงป็รืะโย่ชน์ต่อป็รืะเที่ศชาติเป็็น 
ลำาดั้บทีี่�หนึ�ง ต่อมีาคือป็รืะโย่ชน์ของป็รืะชาชน และป็รืะโย่ชน์ต่อองค์กรื 
เป็็นลำาดั้บสุำด้ท้ี่าย่ เพรืาะเครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์เชื� อมีั�นว่าไมี่มีีองค์กรื 
ธุรุืกิจใด้ทีี่�จะเติบโตอย่า่งแขง็แกรืง่ได้้โด้ย่ลำาพงั หากแต่ต้องมีคีวามีเขม้ีแขง็ 
ของป็รืะชาชน สำังคมี และป็รืะเที่ศชาติอยู่่เคีย่งข้างเสำมีอ นอกจากนี� 
เครือืเจริืญโภคภัณฑ์์ย่งัใหค้วามีสำำาคัญกับคณุค่าของความีซืึ่�อสัำตย่ ์คณุธุรืรืมี 
รืวมีถึึงความีกตัญญูู เป็็นหลักคุณธุรืรืมีในการืด้ำาเนินธุุรืกิจนับตั�งแต่ 
จุด้เรืิ�มีต้นเมีื�อป็ ีพ.ศ. 2464 จนถึึงป็จัจุบนัและต่อเนื�องไป็ในอนาคต

จากสำถึานการืณก์ารืแพรืร่ืะบาด้ของไวรืสัำโคโรืนา่ หรือื โควิด้-19 ทีี่�เกิด้ขึ�นเมีื�อ 
ต้นป็ี พ.ศ. 2563 อันถืึอเป็็นวิกฤตโรืครืะบาด้ทีี่�สำ่งผืลกรืะที่บต่อป็รืะชาชน 
คนไที่ย่และทัี่�วทีุ่กภูมีิภาคของโลก เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ถืึอเป็็นภารืกิจ 
หน้าทีี่�ทีี่�จะต้องให้ความีช่วย่เหลือเพื�อตอบแที่นสำังคมี จึงได้้ด้ำาเนินการื 
ก่อสำร้ืางโรืงงานผืลิตหน้ากากอนามัีย่อย่่างเรื่งด่้วนให้แล้วเสำร็ืจภาย่ใน  
5 สำัป็ด้าห์ เพื�อให้เพีย่งพอต่อความีต้องการืใช้หน้ากากอนามีัย่ทีี่�กำาลัง 
ป็รืะสำบป็ญัหาขาด้แคลน โด้ย่เฉพาะในรืะย่ะแรืกของการืรืะบาด้ แมีว่้าการื
ขนสำ่ง อุป็กรืณ์และเครืื� อง จักรืต้องเผืชิญกับป็ัญหาและอุป็สำรืรืค 

นานัป็การื แต่ด้้วย่ความีร่ืวมีมีือรื่วมีใจของทุี่กภาคสำ่วน โรืงงานผืลิต 
หน้ากากอนามีัย่ของเครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ก็สำามีารืถึเดิ้นเครืื�องการืผืลิตได้้ 
ตามีเวลาทีี่�กำาหนด้ และสำามีารืถึผืลิตหน้ากากอนามัีย่ได้้ตามีเป้็าหมีาย่ คือ 
เดื้อนละ 3 ล้านชิ�น เพื�อนำาไป็แจกจ่าย่ฟรืีให้กับบุคลากรืที่างการืแพที่ย่ ์
โรืงพย่าบาล และป็รืะชาชนทีี่�ขาด้โอกาสำ 

นอกจากนี� เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ย่ังได้้สำ่งมีอบอาหารืป็ลอด้ภัย่ให้กับ 
หน่วย่งานที่างการืแพที่ย่์ ผืู้ต้องกักตัวเพื�อเฝ้้ารืะวังโควิด้-19 รืวมีถึึง 

การืแจกอาหารืให้กับป็รืะชาชนทัี่�วไป็เพื�อช่วย่บรืรืเที่าความีเดื้อด้ร้ือน  
อีกทัี่�งได้้สำง่มีอบอุป็กรืณท์ี่างการืแพที่ย่ใ์หกั้บโรืงพย่าบาล 77 แหง่ ทัี่�วป็รืะเที่ศ 
ท่ี่ามีกลางสำภาวการืณโ์ควิด้-19 ทีี่�เกิด้ขึ�น เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์มีคีวามีมีุง่มีั�น
ทีี่�จะรื่วมีเป็็นสำ่วนหนึ�งในการืนำาพาป็รืะเที่ศไที่ย่ให้ก้าวผื่านวิกฤตในครืั�งนี� 
ไป็ได้้อย่่างสำวย่งามี เพื�อฟ้� นคืนเศรืษฐกิจ เพื�อสำร้ืางรือย่ย่ิ�มีและความีสุำข 
ของสำงัคมีไที่ย่ใหก้ลับมีาได้้โด้ย่เรืว็ทีี่�สำดุ้

เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์ได้้บ่มีเพาะเมีล็ด้พันธุุ์แห่งความีย่ั�งย่ืนมีาพร้ือมีกับ 
ความีก้าวหน้าในการืด้ำาเนินธุุรืกิจ เกือบ 100 ป็ีทีี่�ผื่านมีา เมีล็ด้พันธุุ์นั�น 
ได้้งอกงามีเติบโตขึ�นอย่่างมีั�นคงแข็งแกรื่งไป็ตามีกาลเวลา แต่เครืือฯ 
จะไมี่ละทิี่�ง ‘คุณค่า’ ทีี่�หล่อหลอมีมีาจากเมีล็ด้พันธุุ์เล็กๆ  เมีื�อขย่าย่การื 
พัฒนาจนกลาย่เป็็นองค์กรืทีี่�เติบใหญ่ มีีการืด้ำาเนินธุุรืกิจ ทีี่�หลากหลาย่  
เพื�อตอบสำนองความีต้องการืของผืู้บรืิโภคจากทัี่�วโลก พร้ือมีทัี่�งได้้ตั�ง 
ป็ณิธุานทีี่�จะมีุ่งมีั�นสำร้ืางสำรืรืค์คุณภาพชีวิตของผืู้คนและป็รืะโย่ชน์สำุข 
ให้เกิด้แก่ชุมีชน สำังคมี ป็รืะเที่ศชาติ และโลกใบนี�ด้้วย่ศักย่ภาพทัี่�งหมีด้ 
ทีี่�เรืามีต่ีอไป็

สารจากประธานอาวุโส

สารจากประธานอาวุุโส

‘3	ปีระโยั่ชน์’	
เมล็ดำพัันธ์์ุ์แห่งความยัั่�งยืั่น	
นำาเครือเจริญโภคภัณฑ์์
เติิบโติส่้่	100	ปีี
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ความีท้ี่าที่าย่รืะดั้บโลกทีี่�เรืาเผืชิญอยู่่นี�เป็็นสำถึานการืณ์ทีี่�ไมี่มีีใครืคาด้คิด้  
เกิด้ขึ�นจากการืแพร่ืรืะบาด้อันรืวด้เร็ืวของโรืคไวรัืสำโคโรืน่า (โควิด้-19)  
ทีี่�ส่ำงผืลให้มีีผืู้เสีำย่ชีวิตจำานวนมีากทัี่�วโลก วิกฤตการืณ์ด้้านสำาธุารืณสุำข 
ครืั�งใหญน่ี�ถืึอเป็น็อีกวิกฤตการืณห์นึ�งทีี่�มีคีวามีสำำาคัญในหนา้ป็รืะวัติศาสำตรื ์ 
อันย่าวนานเกือบหนึ�งศตวรืรืษของเรืา เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์มีีความีซึ่าบซึ่ึ�ง 
ใจในความีเสำีย่สำละอันย่ิ�งใหญ่ของบุคลากรืที่างการืแพที่ย่์และสำาธุารืณสำุข 
ทัี่�วโลกทีี่�เป็น็แนวหนา้เสำี�ย่งชวิีตเพื�อรืกัษาชวิีตผืูติ้ด้เชื�ออย่า่งไมีย่่อ่ท้ี่อ เรืาขอ  
เป็็นส่ำวนหนึ�งในการืสำนับสำนุนบุคลากรืที่างการืแพที่ย่์ทัี่�วโลกให้สำามีารืถึ 
ฟนัฝ้า่วิกฤตการืณใ์นครืั�งนี�ไป็ด้้วย่กัน

เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์มีีความีมีุ่งมีั�นทีี่�จะช่วย่สำร้ืางสำรืรืค์โลกด้้วย่การืด้ำาเนิน 
ธุุรืกิจทีี่�คำานึงถึึงความีย่ั�งย่ืนเป็็นทีี่�ตั�งภาย่ใต้หลักการื ‘3 ป็รืะโย่ชน์’ ซึ่ึ�งเป็็น 
หนึ�งในค่านยิ่มีสำำาคัญขององค์กรื กล่าวคือเรืาย่ดึ้มีั�นในการืด้ำาเนนิธุรุืกิจเพื�อ 
สำรื้างป็รืะโย่ชน์ต่อป็รืะเที่ศชาติ ป็รืะชาชน และองค์กรืในทุี่กป็รืะเที่ศทีี่�เรืา 
เขา้ไป็ด้ำาเนนิธุรุืกิจ คู่ขนานไป็กับการืย่อมีรืบัความีเป็ลี�ย่นแป็ลง สำรืา้งสำรืรืค์ 
สำิ�งใหมี่ ที่ำาเรืื�องย่ากให้เป็็นเรืื�องง่าย่อย่่างรืวด้เร็ืวและมีีคุณภาพ อีกทัี่�งตั�ง 
อยู่บ่นพื�นฐานของคณุธุรืรืมีและความีซึ่ื�อสำตัย่ ์อันเป็น็วิถีึป็ฏิิบติัทีี่�เรืาย่ดึ้มีั�น 
อย่า่งแนว่แนต่ลอด้มีา โด้ย่นบัตั�งแต่รืะย่ะเรืิ�มีแรืกของวิกฤตการืณแ์พรืร่ืะบาด้ 
โรืคโควิด้-19 เรืาได้้มีีโอกาสำช่วย่เหลือผืู้คนและชุมีชนในป็รืะเที่ศและ 
ต่างป็รืะเที่ศรืวมีทัี่�งชว่ย่เหลือเพื�อนพนกังานและครือบครืวัทีี่�ได้้รืบัผืลกรืะที่บ
ผื่านหลากหลาย่มีาตรืการืและโครืงการืริืเรืิ�มีต่างๆ ของเครืือฯ ทัี่�งนี�เพื�อมี ี
สำว่นช่วย่ในการืป้็องกันและควบคุมีการืแพร่ืรืะบาด้ของโรืค สำรืา้งหลักป็รืะกัน 
ความีมีั�นคงในอาชีพและความีป็ลอด้ภัย่ในการืที่ำางานให้กับพนักงาน 
ของเรืาในที่กุป็รืะเที่ศทีี่�เรืาเขา้ไป็ด้ำาเนนิธุรุืกิจ

การืจัด้ที่ำามีาตรืการืต่างๆ ทีี่�ครือบคลมุีไป็จนถึึงการืด้แูลคู่ค้า พนัธุมีติรื และ 
ผืูที้ี่�ได้้รืบัผืลกรืะที่บจากสำถึานการืณค์รืั�งนี� เกิด้จากความีรืว่มีมีอืผืนกึความีรู้ื 
ความีสำามีารืถึและที่รัืพย่ากรืรืะหว่างบริืษัที่ในเครืือเจริืญโภคภัณฑ์์กับ 
เครืือข่าย่พันธุมีิตรืทัี่�วโลก ผืมีขอแสำด้งความีชื�นชมีในความีร่ืวมีแรืงร่ืวมีใจ 
ของทีุ่กฝ้่าย่ในองค์กรืทีี่�ทีุ่่มีเที่ผืนึกกำาลังรืับมีือและฟันฝ้่าสำถึานการืณ ์
โรืครืะบาด้อย่่างรือบด้้าน โด้ย่ในช่วงวิกฤตทีี่�ผื่านมีา กลุ่มีธุุรืกิจอาหารื 
ของเครืือฯ ทัี่�วโลกได้้สำรื้างหลักป็รืะกันความีป็ลอด้ภัย่ที่างอาหารืทีี่�มี ี
คุณภาพ ตั�งแต่รืะบบการืผืลิตไป็จนถึึงกรืะบวนการืโลจิสำติกสำ์ มีีการืจัด้สำ่ง 
อาหารืคุณภาพและป็ลอด้ภัย่ ตลอด้จนสำ่งมีอบอุป็กรืณ์ทีี่�จำาเป็็นไป็ย่ัง 
โรืงพย่าบาล ศาสำนสำถึานและครัืวเรืือนต่างๆ นอกจากนี� เครืือฯ ย่ังได้้รื่วมี 
สำนับสำนุนบรืิจาคเครืื� องมีือเวชภัณฑ์์ที่างการืแพที่ย่์ทีี่�สำำาคัญ รืวมีทัี่�ง 
การืลงทีุ่นสำรื้างโรืงงานผืลิตหน้ากากอนามีัย่ในป็รืะเที่ศไที่ย่เพื�อเรื่งแก้ 
ป็ญัหาความีขาด้แคลนในป็รืะเที่ศ ขณะเดี้ย่วกันย่งัสำนบัสำนนุการืใหบ้รืกิารื
โครืงสำรื้างพื�นฐานด้้านดิ้จิทัี่ลให้สำอด้รืับกับวิกฤตการืณ์ทีี่�เกิด้ขึ�นเพื�อรืองรืับ 
รูืป็แบบวิถีึชีวิตใหมี่ทีี่�ต้องที่ำางานจากบ้าน (Work From Home) และ 

การืเรืยี่นการืสำอนที่างออนไลนใ์นรูืป็แบบอีเลิร์ืนนิ�ง (E-learning) ท่ี่ามีกลาง  
ภาวะการืเศรืษฐกิจทีี่�เป็ลี�ย่นแป็ลงไป็จากเดิ้มี อันเนื� องมีาจากวิกฤต  
ไวรัืสำโควิด้-19 เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์ย่ังคงมีีความีมีุ่งมีั�นในการืสำนับสำนุน 
สำังคมีและชุมีชนทัี่�งหมีด้ทีี่�เรืาเข้าไป็ด้ำาเนินธุุรืกิจทัี่�วโลกอย่่างต่อเนื�องโด้ย่  
ใชท้ี่รัืพย่ากรืและองค์ความีรู้ืทีี่�เรืามีเีพื�อใหบ้รืรืลสุำูเ่ป็า้หมีาย่ความีย่ั�งย่นื

แมี้เรืาต้องด้ำาเนินธุุรืกิจท่ี่ามีกลางความีไมี่แน่นอนของสำถึานการืณ์นี�  
ด้้วย่หลาย่ป็รืะเที่ศทัี่�วโลกย่ังอยู่่ในสำถึานะป็ิด้ป็รืะเที่ศหรืือล็อกด้าวน ์ 
(Lock down) ซึ่ึ�งสำง่ผืลใหเ้ศรืษฐกิจถึด้ถึอย่ แต่สำำาหรัืบเครือืเจริืญโภคภัณฑ์์ 
ช่วงเวลานี�เป็็นเวลาทีี่�เรืาจะใช้ที่บที่วนตนเอง คำานึงถึึงแก่นแท้ี่และค่านิย่มี 
หลักทีี่�สำง่ผืลใหเ้ครือืเจริืญโภคภัณฑ์์ได้้สำร้ืางสำรืรืค์ธุรุืกิจทีี่�ย่ั�งย่นืมีาเกือบหนึ�ง 
ศตวรืรืษ ที่ำาให้เรืา ‘เป็ลี�ย่นวิกฤตให้เป็็นโอกาสำ’ ในทีุ่กครืั�ง โด้ย่ย่ึด้มีั�นใน 
คณุภาพ ความีป็ลอด้ภัย่ คณุธุรืรืมีและเที่คโนโลย่ตีลอด้เกือบหนึ�งศตวรืรืษ 
ทีี่�ผืา่นมีาและตลอด้ไป็ แม้ีในวิกฤตการืณ์เชน่นี� เรืาจะคงลงทุี่นในเที่คโนโลยี่ 
ชั�นสำูงอย่่างต่อเนื�องเพื�อลด้ความีเสำี�ย่งและสำร้ืางโอกาสำที่างธุุรืกิจในยุ่คชีวิต 
วิถีึใหมี ่(New Normal) เตรืยี่มีพร้ือมีรืบัการืฟ้� นตัวที่างเศรืษฐกิจทีี่�จะเกิด้ขึ�น  
จวบจนวันนี�การืส่ำงมีอบสิำนค้าคุณภาพดี้และบริืการืทีี่�ดี้ถืึอเป็็นหัวใจสำำาคัญ 
ของเครืือฯ โด้ย่เฉพาะอย่่างย่ิ�งในสำถึานการืณ์ย่ามีวิกฤตเช่นนี�ทีี่�ลูกค้า 
และผืูบ้ริืโภคให้ความีสำำาคัญสูำงสำุด้กับ ‘เพื�อนทีี่�ไว้วางใจได้้’ และ ‘คุณธุรืรืมี 
ในการืด้ำาเนินธุุรืกิจ’ ซึึ่�งเป็็นองค์ป็รืะกอบทีี่�สำ่งผืลต่อความีสำำาเร็ืจของ
เครืือฯ มีาตลอด้และจะมีีความีสำำาคัญอย่่างย่ิ�งต่อความีสำำาเรื็จของเรืา 
ในอนาคต 

ในโอกาสำนี� ผืมีขอขอบคุณเพื�อนพนักงาน ลูกค้า พันธุมีิตรื ตลอด้จน  
ผืู้มีีสำ่วนรื่วมีในทีุ่กภาคสำ่วนและเครืือข่าย่ทัี่�วโลกของเรืาสำำาหรืับความี 
ร่ืวมีแรืงรื่วมีใจ ทีุ่่มีเที่ป็ฏิิบัติหน้าทีี่�ด้้วย่ความีสำามีัคคี พรื้อมีอุทิี่ศตน 
หาที่างออกและผืลลัพธุ์ทีี่�ดี้ทีี่�สำุด้ เพื�อสำนับสำนุนการืด้ำาเนินธุุรืกิจทีี่�ย่ั�งย่ืน 
ของเครือืฯ ภาย่ใต้สำถึานการืณที์ี่�ท้ี่าที่าย่นี�
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Heart

ป็ัจจุบัน สำิ�งต่างๆ รือบตัว ถึูกเรื่งด้้วย่ป็ัจจัย่ต่างๆ นานาให้เป็ลี�ย่นแป็ลง 
รืวด้เรืว็กว่าในอดี้ตมีาก วิถีึชวิีตของคนเรืานั�นได้้เป็ลี�ย่นเข้าสำูค่วามีป็กติใหมี ่
หรืือ New Normal พฤติกรืรืมีผืู้บรืิโภคเป็ลี�ย่น รูืป็แบบการืที่ำาธุุรืกิจ 
เป็ลี�ย่น อุณหภูมีิของโลกสูำงขึ�นเรืื�อย่ๆ ความีท้ี่าที่าย่ด้้านสำิ�งแวด้ล้อมีมีีมีาก 
ย่ิ�งขึ�น คนส่ำวนใหญอ่าจรูืถึ้ึงความีเป็ลี�ย่นแป็ลงเหล่านี� แต่อาจย่งัไมีต่รืะหนกัว่า 
เรืาสำามีารืถึสำร้ืางความีเป็ลี�ย่นแป็ลงได้้  เรืาเรืิ�มีต้นได้้ตั� งแต่ วันนี� 
ขอเพีย่งเรืาต้องวางเป็้าหมีาย่ สำรื้างความีตรืะหนักรูื้ของผืู้นำา เพื�อรืักษา 
และที่ำาให้เกิด้สำมีดุ้ล โด้ย่ใช้เที่คโนโลย่ี มีาที่ำาให้ความีย่ั�งย่ืนเกิด้ขึ�น 
ควบคู่ไป็กับการืด้ำาเนินธุุรืกิจ ความีท้ี่าที่าย่ทีุ่กอย่่าง ที่ำาให้เป็็นจรืิงได้้อยู่่ทีี่� 
กรือบความีคิด้ (Mindset) ว่าเรืาคิด้จะที่ำาหรืือไมี่ โด้ย่เฉพาะคนรุ่ืนใหมี ่ 
สำามีารืถึเป็็นส่ำวนหนึ�งในการืสำร้ืางความีเป็ลี�ย่นแป็ลงทีี่�ดี้ขึ�นให้กับโลก  
ในบที่บาที่ของภาคธุุรืกิจ การืวางยุ่ที่ธุศาสำตรื์ต้องตอบโจที่ย่์ ต้องป็ฏิิรูืป็ 
ตัวเองใหร้ืวด้เรืว็และเขา้สำูค่วามีเป็น็ดิ้จิทัี่ลมีากย่ิ�งขึ�น โด้ย่เฉพาะในยุ่คป็จัจุบัน 
ทีี่�มีีตัวเรื่งเกิด้ความีเป็ลี�ย่นแป็ลง เช่น วิกฤตโรืครืะบาด้ วิกฤตเศรืษฐกิจ  
ที่ำาให้การืป็รืับตัวของภาคธุุรืกิจนั�น มีีความีสำำาคัญเป็็นอย่่างย่ิ�ง นับตั�งแต่ 
ป็ีพ.ศ. 2559 ทีี่�เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ได้้ป็รืะกาศเป็้าหมีาย่และตัวชี�วัด้ด้้าน 
การืพัฒนาทีี่�ย่ั�งย่นื โด้ย่กำาหนด้ไว้ว่าจะต้องบรืรืลุเป็า้หมีาย่ความีย่ั�งย่นื รืะย่ะ 
ทีี่� 1 ภาย่ในป็ีพ.ศ. 2563 และภาย่ในป็ีพ.ศ. 2573 เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์จะ 
ต้องเป็น็ 1 ใน 20 องค์กรืแถึวหนา้ในด้้านความีย่ั�งย่นืรืะดั้บโลกนั�น

ป็ัจจุบันป็ีพ.ศ. 2563 เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์ได้้เดิ้นที่างมีาสำู่เป้็าหมีาย่ความี 
ย่ั�งย่นืรืะย่ะทีี่� 1 มีผีืลการืด้ำาเนนิงานตามีกรือบยุ่ที่ธุศาสำตรืค์วามีย่ั�งย่นื Heart –  
Health – Home  เป็็นไป็ตามีแผืนงานทีี่�กำาหนด้ไว้ แมี้จะมีีความีท้ี่าที่าย่ 
ในบางด้้าน อาทิี่ การืพัฒนาผืู้นำาและที่รืัพย่ากรืบุคคล และการืจัด้การื 
การืเป็ลี�ย่นแป็ลงสำภาพภูมีิอากาศ แต่เรืาก็ไมี่ย่่อท้ี่อ และมีั�นใจว่าจะบรืรืลุ 
เป็้าหมีาย่ได้้อย่่างแน่นอน  เพื�อตอบสำนองวิสำัย่ทัี่ศน์ ‘เรืาเป็็นองค์กรืทีี่� 
เป็น็ผืูน้ำาด้้านเที่คโนโลยี่และนวัตกรืรืมีในการืสำร้ืางอาหารืคน อาหารืสำมีอง 
โอกาสำในการืเขา้ถึึงคณุค่าเพื�อสำขุภาพและความีเป็น็อยู่ที่ี่�ดี้สำำาหรืบัที่กุคน’

เมีื�อมีองไป็ขา้งหนา้ถึึงทิี่ศที่างและเป็า้หมีาย่ความีย่ั�งย่นืของเครือืเจรืญิโภคภัณฑ์์
สำูป่็พี.ศ. 2573 ความีท้ี่าที่าย่ทีี่�เด่้นชดั้และเป็น็ป็ญัหาใหญ่ของโลกก็คือเรืื�อง 
ของสิำ�งแวด้ล้อมีและการืเป็ลี�ย่นแป็ลงของสำภาพภูมีิอากาศ ขณะทีี่�เรืามีอง 
ว่าการืแพรืร่ืะบาด้ของเชื�อไวรืสัำโคโรืนา่ หรือื โควิด้-19 เป็น็ป็ญัหาใหญ ่แต่
ว่าป็ญัหาทีี่�ใหญก่ว่านั�นก็คือป็ญัหาเรืื�องของโลกรือ้น ป็ญัหาเรืื�องของมีลภาวะ 
ทัี่�งในอากาศ ในนำา และบนดิ้นล้วนเป็น็วารืะใหญ่ทีี่�สำำาคัญย่ิ�งของโลก และเป็น็ 
ป็ญัหาทีี่�เครือืเจรืญิโภคภัณฑ์์ไมีอ่าจนิ�งนอนใจได้้

ภาวะโลกร้ือน ซึ่ึ�งเป็็นเรืื�องใกล้ตัวทีี่�ต้องเร่ืงแก้ป็ัญหา เพรืาะถ้ึามีนุษย่ ์
ไมี่ช่วย่กันรืักษาสำมีดุ้ลของโลก วันหนึ�งมีนุษย่์อาจสำูญพันธุุโ์ด้ย่ไมี่รูื้ตัว ในป็ ี
พ.ศ. 2573 อุณหภูมีิโลกจะสำูงขึ�นอีก 1.5 องศาเซึ่ลเซึ่ีย่สำ และภาย่ในป็ ี
พ.ศ. 2593 จะสูำงขึ�นถึึง 2 องศาเซึ่ลเซีึ่ย่สำ จึงเป็็นเรืื�องเร่ืงด่้วนทีี่�ต้องให ้
ความีสำำาคัญกับป็ญัหาโลกรือ้น

ในวารืะทีี่�เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์จะก้าวสำู่ศตวรืรืษใหมี่ของการืด้ำาเนินธุุรืกิจ    
เรืาได้้ตั�งเป็า้หมีาย่ความีย่ั�งย่นืทีี่�สำำาคัญหลาย่ตัว อาทิี่ การืมีุง่สำูก่ารืเป็น็องค์กรื 
Zero Waste ลด้ขย่ะและของเสำีย่ให้เป็็นศูนย่์ และการืเป็็นองค์กรื  
Zero Carbon หรือืองค์กรืทีี่�ป็ล่อย่ก๊าซึ่คาร์ืบอนได้ออกไซึ่ด์้เป็น็ศนูย์่ โด้ย่จะ 
รืวมีพลังทีุ่กกลุ่มีธุุรืกิจในเครืือฯ และใช้นวัตกรืรืมีในการืพัฒนาธุุรืกิจอย่่าง 
ย่ั�งย่ืนเพื�อให้เรืาสำามีารืถึก้าวสำู่เป็้าหมีาย่ทีี่�กำาหนด้ไว้ เพรืาะเรืาตรืะหนัก 
ดี้ว่าเรืื�อง ‘Zero Waste’ และ‘Zero Carbon’ เป็็นวารืะสำำาคัญรืะดั้บโลก  
และเป็็นความีท้ี่าที่าย่ทีี่�ต้องเร่ืงแก้ป็ัญหา หากบรืรืลุเป็้าหมีาย่ดั้งกล่าวได้้ 
ไมีเ่พยี่งแต่จะสำามีารืถึแก้ป็ญัหาสำิ�งแวด้ล้อมี แต่จะที่ำาใหเ้ศรืษฐกิจมีคีวามีย่ั�งย่นื 
ป็รืะเที่ศชาติและป็รืะชาชนมีคีณุภาพชวิีตทีี่�ดี้ขึ�น

ผืมีมีั�นใจว่ากรือบยุ่ที่ธุศาสำตรืค์วามีย่ั�งย่นื Heart – Health – Home ของเรืา  
จะช่วย่นำาพาที่กุองคาพย่พของเครืือเจริืญโภคภัณฑ์์ก้าวไป็สำูทิ่ี่ศที่างของความี
ย่ั�งย่ืน ตอบสำนองป็รืัชญา 3 ป็รืะโย่ชน์ของเครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ คือการื 
สำร้ืางป็รืะโย่ชน์ต่อป็รืะเที่ศชาติ ป็รืะชาชน และสำุด้ท้ี่าย่จึงเป็็นป็รืะโย่ชน์ 
ต่อองค์กรืของเรืา  ผืมีหวังเป็็นอย่่างย่ิ�งว่าก้าวต่อไป็สำู่ศตวรืรืษใหมี่ของ 
เครือืเจรืญิโภคภัณฑ์์จะสำรืา้งสำรืรืค์ความีสำขุทีี่�ย่ั�งย่นืแก่ที่กุคนบนโลกใบนี�

นายศุภชัย เจียรวนนท์

ประธานคณะผู้บริหาร
เครือเจริญโภคภัณฑ์

สารจากประธานคณะผูู้้บริห้าร

สารจากประธานคณะผู้้�บริหาร

‘Zero	Waste’	
และ	‘Zero	Carbon’
เป้ีาหมายั่ความยัั่�งยืั่น	2030
ที่�าที่ายั่แต่ิติ�องไปีให�ถึึง

CEO
Message from
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บทนำำ�
Hom

e

ภ�คผนำวก
Health

ก�รจำดก�รด้�นำคว�มย่� งยืนำ

Heart

HEALTH : LIVING WELL

129,829	ราย
จำานวนเกษต่รกรท่ำ�ได้ร่บการส่งเสริม

ลดำปีริมาณการปีล่อยั่
ก๊าซเรือนกระจก

1,468	ล้ัาน้บัาท

11.45%

7,077	ล้ัาน้บัาท

12,282,400 ซีีซีี

463	ผลิัตภััณฑ์์ใหม่่

245	ล้ัาน้บัาท
227	ล้ัาน้บัาท

ท่ำ�ล์งทุำนด้านการวิจ่ยแล์ะพ่ัฒนา

ท่ำ�มุ่งเน้นสุขึ้โภช่นาการสุขึ้ภาพัแล์ะสุขึ้ภาวะท่ำ�ด่

ปริมาณโล์หิ้ต่ท่ำ�ได้ร่บการบริจาค

477	ผลังาน้
จำานวนสิทำธิบ่ต่รแล์ะอนุสิทำธิบ่ต่ร
ท่ำ�เครือฯ ได้ร่บในป ี2562

77.93	พััน้ตัน้

13.07%

บริจาคให้้องค์กรการกุศล์

กองทุำนเพืั�อสน่บสนุนโครงสร้างขึ้องชุ่มช่น

ท่ำ�ได้ร่บการส่งเสริมให้้เข้ึ้าถ้งอาห้าร

เด็กแล์ะเยาวช่น

0.81 ล้ัาน้	tCO2e

ลดำการใช�พัลังงาน

จำานวนการลงท์ี่นดำ�านสิ่�งแวดำล�อม

สั่ดำส่่วนการใช�พัลังงานหม์นเว่ยั่น

0.45 ล้ัาน้กิ่ก่ะจูลั

ปริมาณขึ้องเส่ย
ท่ำ�นำากล่์บไปเปน็
อาห้ารส่ต่ว์ 

54.59%

11,268	ไร่

15,347	ไร่

10,989	คน้

90.16%

100%

82.45%

การนำานำ�ากล่์บมา
ใช้่ให้ม่/ใช้่ซึ่ำ�า

ล์ดปริมาณการนำานำ�ามาใช้่
ต่่อรายได้ 
ของป็ริมาณการนำานำ�ามาใช้้ต่่อรายัได้้
ของป็ฐีาน	พื่.ศ.	2558	

พืั�นท่ำ�เกษต่รกรรมท่ำ�ได้ร่บ
การพ่ัฒนาแห้ล่์งนำ�า

พืั�นท่ำ�ปา่ไม้ท่ำ�ได้ร่บการฟ้�นฟู

ได้ร่บผู้ล์ประโยช่น์
จากโครงการ

จำานวนคู่ค้าธุรกิจห้ล่์ก
ล์ำาด่บท่ำ� 1 แล์ะล์ำาด่บถ่ดไป
ท่ำ�ผู่้านการประเมิน
ด้านความย่�งยืนรายปี

จำานวนคู่ค้าธุรกิจรายให้ม่
ท่ำ�ผู่้านการค่ดเลื์อก
เกณฑ์์ด้านส่งคมแล์ะ
สิ�งแวดล้์อม

บรรจุภ่ณฑ์์พัล์าสติ่ก
ท่ำ�สามารถนำากล่์บมา
ใช้่ไห้ม่

706,100	ราย

490,767	คน้

ผูู้้ประกอบการรายย่อยท่ำ�ได้ร่บการสน่บสนุน

22,389	ราย
จำานวนกลุ่์มเปราะบางท่ำ�ได้ร่บการสน่บสนุน

HOME : LIVING TOGETHER

สรุปผู้ล์การดำาเนินงานท่ำ�สำาค่ญปี 2562

ส่ร์ปีผลการดำำาเนินงานท่ี่�ส่ำาคัญปีี	2562
ECONOMIC HEART : LIVING RIGHT

1,997,851	ล้ัาน้บัาท 90,197	คน้

6	ประเทศ

รายได้จากการขึ้าย

สั่ดำส่่วนรายั่ไดำ�แยั่กติามปีระเภที่
2,191	คน้
จำานวนพัน่กงาน
ท่ำ�ผู่้านการอบรม
ห้ล่์กสูต่รพ่ัฒนาผูู้้นำา

2,864 คน้ 0.29
(รายั่/200,000
ชั�วโมงที่ำางาน)

4.61	ล้ัาน้คน้

76%

จำานวนผูู้้พิัการ
ท่ำ�ได้ร่บการจ้างงาน
ภายในเครือฯ ท่ำ�บาดเจ็บจากการทำำางาน 

ถ้งข่ึ้�นห้ยุดงาน

จำานวนเด็กแล์ะเยาวช่นท่ำ�ม่โอกาสเข้ึ้าถ้งการศ้กษา
แล์ะการพ่ัฒนาท่ำกษะท่ำ�จำาเปน็

ขึ้องพัน่กงานแล์ะผูู้้นำา
ท่ำ�ผู่้านการอบรม
ด้านความย่�งยืน

53% ไทย

32% จีีน

15% อ่ื่�นๆ

54% เกษตรอุื่ตสาหกรรมและอื่าหาร

31% ค้้าปลีก

7% ส่�อื่สารและโทรค้มนาค้ม

8% อ่ื่�นๆ

จำานวนพัน่กงานขึ้องบริษ่ทำท่ำ�ไม่ได้จดทำะเบ่ยนในต่ล์าดห้ล่์กทำร่พัย์
ท่ำ�ผู่้านห้ล่์กสูต่รอบรม ‘จรรยาบรรณธุรกิจ’

ท่ำ�ม่การต่รวจประเมินระบบบริห้ารด้านความปล์อดภ่ย 
อาช่่วอนาม่ยแล์ะสภาพัแวดล้์อมในการทำำางาน

เขติ
ปีระเที่ศ

ส่ายั่
ธ์ุ์รกิจ

26,234	ล้ัาน้บัาท
ภาษ่ท่ำ�จ่ายให้้แก่ร่ฐบาล์

181,884	ล้ัาน้บัาท
ผู้ล์ประโยช่น์ขึ้องพัน่กงาน

339,431	คน้

พันักงานชายั่

49.98%
169,633 คน
เข้ึ้าให้ม ่+ 59,674 คน
ล์าออก - 54,977 คน

ผ้�รับเหมาชายั่
21,590	คน

พันักงานหญิง

50.02%
169,798	คน

เข้ึ้าให้ม่ + 65,460 คน
ล์าออก - 54,195 คน

ผ้�รับเหมาหญิง
14,870	คน

พันักงาน
ทัี่�งหมดำ
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e
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Heart

PEACE	: การสร้างสันติภาพ

PARTNERSHIP	: การยกระดัับค้วามเป็นหุ้นส่วนเพ่�อื่ค้วามร่วมม่อื่ 

PLANET	: การอื่นุรักษ์โลก

82.45%
ส่ดส่วนการใช้่บรรจุภ่ณฑ์์พัล์าสติ่กท่ำ�ม่คุณสมบ่ติ่ 
ใช้่ซึ่ำ�า ใช้่ให้ม่ แล์ะย่อยสล์ายได้ (ข้ึ้อมูล์เฉพัาะประเทำศไทำย)

62.32%
ส่ดส่วนการนำาขึ้องเส่ยกล่์บมาใช้่ทำำาปุ�ย

ห้ล่์กการบรรษ่ทำภิบาล์ขึ้องเครือเจริญโภคภ่ณฑ์์เปร่ยบเสมือนเข็ึ้มทิำศท่ำ�จะนำาไปกำาห้นดมาต่รฐานเบื�องต้่นแก่ 
คณะกรรมการบริษ่ทำในการกำาก่บดูแล์ การม่ส่วนร่วมก่บผูู้้ม่ส่วนได้เส่ย ต่ล์อดจนการควบคุมดูแล์ความเส่�ยง 
แล์ะว่ฒนธรรมองค์กร

ร่วมก่อต่่�งสมาคมเครือข่ึ้ายโกล์บอล์คอมแพ็ักในประเทำศไทำย แล์ะเข้ึ้าร่วมเป็นภาค่สมาชิ่กสภาธุรกิจโล์ก (World Business 
Council for Sustainable Development: WBCSD) เพืั�อการพ่ัฒนา ท่ำ�ย่�งยืน

813,620 ตัน้
คาร์บอนไดออกไซึ่ด์เท่ำยบเท่ำาปริมาณก๊าซึ่เรือนกระจก 
ท่ำ�สามารถล์ดได้ 

198 รายก่าร
ผู้ลิ์ต่ภ่ณฑ์์แล์ะบริการสะสมท่ำ�งห้มดท่ำ�ได้ร่บฉล์าก 
คาร์บอนฟุต่พัรินท์ำ

13.07 % 
ส่ดส่วนการนำานำ�ากล่์บมา 
ใช้่ให้ม่ห้รือใช้่ซึ่ำ�า

54.59% 
ล์ดการนำานำ�ามาใช้่ต่่อห้น่วย 
รายได้เท่ำยบก่บป ี2558

15,347 ไร่	
พืั�นท่ำ�ป่าท่ำ� ได้ร่บการอนุร่กษ์ 
แล์ะฟ้� นฟู

11,268 ไร่
พืั�นท่ำ�เกษต่รกรรมท่ำ�ได้ร่บการ
พ่ัฒนาแห้ล่์งนำ�าแล์ะพ่ันธ์ุพืัช่

14	จังหวัด	
จ่งห้ว่ดช่ายฝั่่� งทำะเล์ 
ขึ้องประเทำศไทำยท่ำ� ม่
การดำาเนินโครงการ 
อนุร่กษ์ทำร่พัยากรทำาง
ทำะเล์เพืั�อการพ่ัฒนา
อย่างย่�งยืน

การสน่บสนุนเป้าห้มายการพ่ัฒนาท่ำ�ย่�งยืน

การส่นับส่น์นเป้ีาหมายั่การพััฒนาท่ี่�ยัั่�งยืั่น

PROSPERITY	:	การสร้างค้วามเจีริญก้าวหน้า

PEOPLE : การส่งเสริมคุ้ณภาพชีีวิตประชีาชีน

129,829 ราย
เกษต่รกรในประเทำศกำาล่์งพ่ัฒนาท่ำ�ได้ร่บการส่งเสริม
อาช่่พัแล์ะคุณภาพัช่่วิต่

339,431 คน้
การจ้างพัน่กงานขึ้องเครือฯ ท่ำ�วโล์ก เครือฯ มุ่งม่�น 
พ่ัฒนากระบวนการเฝ้ั่าระว่งด้านสิทำธิมนุษยช่นอย่าง
จริงจ่ง (Human Rights Due Diligence: HRDD) 
ต่ามห้ล่์กปฏิิบ่ติ่ขึ้องสห้ประช่าช่าติ่ว่าด้วยการดำาเนิน
ธุรกิจแล์ะสิทำธิมนุษยช่น

4,608,990 คน้
เด็ก เยาวช่น แล์ะผูู้้ให้ญ่ ท่ำ�ได้ร่บการส่งเสริมการเข้ึ้าถ้ง 
การศ้กษาแล์ะการพ่ัฒนาท่ำกษะท่ำ�จำาเปน็

706,100	ราย
ผูู้้ประกอบการรายยอ่ยทำ่�ไดร่้บการสง่เสรมิ สน่บสนนุ 
การใช้่เทำคโนโล์ย่ดิจิท่ำล์แล์ะการทำำาธุรกิจอ่คอมเมิร์ซึ่

7,078 ล้ัาน้บัาท
ค่าใช้่จ่ายด้านการวิจ่ยแล์ะพ่ัฒนา

50% : 50%
ส่ดส่วนจำานวนพัน่กงานช่าย
ต่่อพัน่กงานห้ญิง

12.06 : 14.91
ค่าเฉล่์�ยเวล์าการฝั่ึกอบรม 
พัน่กงานช่ายแล์ะห้ญิง

กลุ่์มธุรกิจโทำรคมนาคม  
โดยทำรูได้ให้้บริการ IoT 
ครอบคลุ์มพืั� น ท่ำ� ท่ำ� ว ไทำย 
แล์ะเริ�มทำดสอบเทำคโนโล์ย่ 
5G ท่ำ�จะนำาไปสู่การปฏิิรูป 
การปฏิิว่ติ่อุต่สาห้กรรม 
คร่�งให้ม่ รวมถ้งเปล่์�ยน 
รู ป แ บบก า ร ใ ช้่ ช่่ วิ ต่ ใ น
อนาคต่

5.27 ล้ัาน้กิ่ก่ะจูลั
ปริมาณการใช้่พัล่์งงาน 
ห้มุนเว่ยน

0.17 ล้ัาน้กิ่ก่ะจูลั
ปริมาณพัล่์งงานท่ำ�ได้จาก
การเปล์่�ยนขึ้องเส่ยให้้เป็น 
พัล่์งงาน

2,864 ราย
จำานวนการจ้างงานผูู้้พิัการ

29.5	ล้ัาน้คน้
จำานวนผูู้ท้ำำาธุรกรรมทำางการเงนิ
ผู่้านทำรูม่นน่� ใน 6 ประเทำศกำาล่์ง
พ่ัฒนาในเอเช่่ยต่ะว่นออกเฉ่ยงใต้่

525,195 คน้
เด็กแล์ะเยาวช่นทำ่� ได้ร่บ 
การส่งเสริมแล์ะการเพิั�ม 
โอกาสในการเขึ้า้ถ้งอาห้าร

15 ประเทศ
ประ เทำศกำ า ล่์งพ่ัฒนาท่ำ�
เครือฯ เขึ้้าไปล์งทำุนในการ
เล่์�ยงส่ต่ว์แล์ะผู้ล์ิต่อาห้าร 
ท่ำ�ได้มาต่รฐานสากล์ เปี� ยม
คุณภาพัปล์อดภ่ย แล์ะถูก
อนาม่ยต่่อผูู้้บริโภค

22,389 ราย
กลุ่์มเปราะบาง ได้แก่ ผูู้้พิัการ ผูู้้สูงอายุ แล์ะเด็ก 
ผูู้้ด้อยโอกาส ท่ำ�ได้ร่บการสง่เสรมิอาช่่พัแล์ะคณุภาพัช่่วติ่

38,135 ทุน้
ทุำนการศ้กษาเครือเจริญโภคภ่ณฑ์์แล์ะทำุนการศ้กษา 
บุต่รพัน่กงานสะสมท่ำ�งห้มด
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SET	Sustainability	Investment	Awards	
กลุ่มีบรืิษัที่ในเครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ทีี่�อยู่่ในตลาด้หลักที่รืัพย่์ได้้รืับคัด้เลือก 

ให้อยู่่ในรืาย่ชื�อหุ้นย่ั�งย่ืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) 

พรื้อมีกับได้้รืับรืางวัล SET Awards 2019  ในกลุ่มีรืางวัล Sustainability 

Excellence ป็รืะเภที่ Highly Commended in Sustainability Awards 

Corporate	Governance	Report
บมีจ. เจริืญโภคภัณฑ์์อาหารื บมีจ. ที่รูื คอรื์ป็อเรืชั�น และ บมีจ. ซึ่พี ีออลล์  

ได้้รืบัการืป็รืะเมิีนการืกำากับดู้แลกิจการืบริืษัที่ใหอ้ยู่ใ่นรืะดั้บดี้เลิศ (Excellent 

CG Scoring) จากการืเป็ิด้เผืย่รืาย่งานการืกำากับดู้แลกิจการืบรืิษัที่ 

จด้ที่ะเบยี่น (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: 

CGR) 

Corporate	Sustainability	Index	100
ซีึ่.พี. เวีย่ด้นามี ได้้รืับรืางวัลธุุรืกิจย่ั�งย่ืน หรืือ Corporate Sustainability 

Index 100 บริืษัที่รืะดั้บป็รืะเที่ศ ต่อเนื�องเป็็นป็ีทีี่� 2 รืางวัลดั้งกล่าวจัด้ขึ�น 

โด้ย่สำภาพฒันาธุรุืกิจอย่า่งย่ั�งย่นืแหง่ชาติเวีย่ด้นามี หรือื Vietnam Business 

Council for Sustainable Development (VBCSD)

Asian	Excellence	Awards	2019
บมีจ. ซึ่ีพี ออลล์ ได้้รืับรืางวัล ‘ซึ่ีอีโอย่อด้เย่ี�ย่มีแห่งเอเชีย่’ รืางวัล 

‘ซึ่ีเอฟโอย่อด้เย่ี�ย่มีแห่งเอเชีย่’  และรืางวัล ‘นักลงทีุ่นสำัมีพันธุ์ย่อด้เย่ี�ย่มี 

แหง่เอเชีย่’ ในงาน Asian Excellence Award 2019 ครืั�งทีี่� 9 จัด้โด้ย่นิตย่สำารื 

Corporate Governance Asia 

Top	Employers	APAC	2020
บมีจ. ที่รูื คอรื์ป็อเรืชั�น ได้้รืับรืางวัลนาย่จ้างดี้เด่้นป็รืะจำาป็รืะเที่ศไที่ย่ 

ต่อเนื�อง 2 ป็ีซึ่้อน โด้ย่กลุ่มีที่รูืเป็็นองค์กรืด้้านสำื�อสำารืโที่รืคมีนาคมีเพีย่ง 

หนึ�งเดี้ย่วของไที่ย่ทีี่�ได้้รัืบรืางวัลในครัื�งนี� ซึ่ึ�งสำะท้ี่อนถึึงความีโด้ด้เด่้นใน  

การืบรืหิารืที่รืพัย่ากรืบุคคลและการืด้แูลพนกังานได้้ครือบคลมุีที่กุด้้าน

ASEAN	Energy	Awards	2019
บรืิษัที่ ซึ่ีพีเอฟ ฟู้ด้แอนด์้เบฟเวอรื์เรืจ จำากัด้, บมีจ. ซึ่ีพี ออลล์ และบริืษัที่ 

ขา้ว ซึ่.ีพ.ี จำากัด้ ได้้รัืบรืางวัลชนะเลิศด้้านโครืงการืพลังงานหมีนุเวีย่น และ

รืางวัลชนะเลิศด้้านการืจัด้การืพลังงานสำำาหรัืบอาคารืและอุตสำาหกรืรืมี 

ASEAN Energy Awards 2019

รางว่ล์แล์ะความภาคภูมิใจปี 2562

รางวัลและความภาคภ้มิใจปีี	2562

Dow	Jones	Sustainability	Indices
กลุ่มีบริืษัที่ในเครืือเจริืญโภคภัณฑ์์ได้้รืับเลือกให้เป็็นสำมีาชิกของ Dow Jones Sustainability Indices ป็รืะเภที่ตลาด้เกิด้ใหมี่ (DJSI Emerging Market) 
และรืะดั้บโลก (DJSI World) ป็รืะจำาป็ ี2562 ซึึ่�งสำะท้ี่อนใหเ้หน็ถึึงความีมีุง่มีั�นในการืด้ำาเนนิธุรุืกิจบนพื�นฐานของความีย่ั�งย่นือย่า่งต่อเนื�อง

บมีจ. ที่รูืคอรื์ป็อเรืชั�นได้้รืับเลือกให้เป็็นสำมีาชิกของ DJSI ป็รืะเภที่  

Emerging Markets ในกลุ่มี Telecommunication Services เป็็นป็ีทีี่� 3 

ติด้ต่อกัน โด้ย่มีคีะแนนสำงูสำดุ้เป็น็อันดั้บ 1 ของโลกเป็น็ป็ทีีี่� 2

บริืษัที่ ซึ่ีพี ออลล์ จำากัด้ (มีหาชน) ได้้รืับเลือกให้เป็็นสำมีาชิกของ DJSI 

ป็รืะเภที่ World Index ติด้ต่อกันเป็น็ป็ทีีี่� 2 และป็รืะเภที่ Emerging Markets 

Index ต่อเนื�องเป็น็ป็ทีีี่� 3 และย่งัสำามีารืถึเป็น็ทีี่� 1 ของกลุม่ี Food & Staples 

Retailing Industry ภาย่ใต้ World Index 

บรืิษัที่ เจริืญโภคภัณฑ์์อาหารื จำากัด้ (มีหาชน) ได้้รืับเลือกให้เป็็นสำมีาชิก 

ของ DJSI ป็รืะเภที่ Emerging Markets ในกลุ่มี Food Product Industry 

เป็น็ป็ทีีี่� 5 ติด้ต่อกัน

FTSE4Good
บมีจ. เจริืญโภคภัณฑ์์อาหารื บมีจ. ที่รูืคอรืป์็อเรืชั�น และบมีจ. ซึ่พีี ออลล์ ได้้รืบั 

การืคัด้เลือกใหเ้ป็น็สำมีาชิกดั้ชนคีวามียั่�งยื่นรืะดั้บโลก FTSE4Good Emerging 

Indexes สำะท้ี่อนศกัย่ภาพในการืด้ำาเนนิธุรุืกิจตามีแนวที่างการืพฒันาอย่่าง 

ย่ั�งย่นื ทีี่�คำานงึถึึงสิำ�งแวด้ล้อมี สัำงคมี และธุรืรืมีาภิบาล (Environmental, Social 

and Governance: ESG) ภาย่ใต้การืกำากับดู้แลกิจการืทีี่�ดี้ทัี่�วทัี่�งองค์กรื

Asia	Sustainability	Reporting	Awards	
บรืษัิที่ เครือืเจรืญิโภคภัณฑ์์ จำากัด้ ได้้รืบัรืางวัลรืาย่งานความีย่ั�งย่นืต่อเนื�อง 

เป็็นทีี่� 3 ติด้ต่อกัน จาก Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) 

โด้ย่ในป็ี 2563 เครืือฯ ได้้รืับรืางวัลรืาย่งานความีย่ั�งย่ืนทีี่�ดี้ทีี่�สำุด้แห่งป็ ี 

The Prestigious Award for Asia’s Report of the Year และรืางวัล 

รืาย่งานความีย่ั�งย่นืในด้้านต่างๆ รืวมีทัี่�งสำิ�น 7 รืางวัล
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เกษต่รอุต่สาห้กรรมแล์ะอาห้าร

ค้าปล่์ก

สื�อสารแล์ะโทำรคมนาคม

อ่คอมเมิร์ซึ่แล์ะดิจิท่ำล์

อส่งห้าริมทำร่พัย์

ยานยนต์่แล์ะอุต่สาห้กรรม

ยาแล์ะเวช่ภ่ณฑ์์

การเงินแล์ะการธนาคาร

ส่ัญลักษณ์	:	ส่ายั่ธุ์์รกิจหลัก
a
b
c
d
e
f
g
h

โรงงานผู้ล์ิต่

ไฮเปอร์มาร์เกต็่/ซูึ่เปอร์สโต่ร์

ฟาร์มเล่์�ยงส่ต่ว์บก/ส่ต่ว์นำ�า

ศูนย์วิจ่ยแล์ะพัฒ่นา/สถาน่วิจ่ย

ร้านเซึ่เว่น อ่เล์ฟเว่น

จำานวนพัน่กงานท่ำ�งห้มด

เอเชีียใต้	แลัะเอเชีียตะวัน้ตก่

26
163

-
4
2

7,858
a สายธุรก่ิจหลััก่

โรงงานผู้ล์ิต่

ไฮเปอร์มาร์เก็ต่/ซึู่เปอร์สโต่ร์

ฟาร์มเล่์�ยงส่ต่ว์บก/ส่ต่ว์นำ�า

ศูนย์วิจ่ยแล์ะพั่ฒนา/สถาน่วิจ่ย

ร้านเซึ่เว่น อ่เล์ฟเว่น

จำานวนพัน่กงานท่ำ�งห้มด

ยุโรป	แลัะอเม่ริก่า

13
10
-
-
2

7,851
a สายธุรก่ิจหลััก่f

ฐานธุรกิจขึ้องเครือเจริญโภคภ่ณฑ์์

ฐานธ์ุ์รกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์์
วิสั่ยั่ทัี่ศน์เครือเจริญโภคภัณฑ์์

โรงงาน้ผลิัต ศูน้ย์วิจัยแลัะพััฒน้า/สถัาน้ีวิจัย

278 แห่ง 52 แห่ง

951 แห่ง 339,431 คน

11,712 สิาขา 21 ปรืะเทศึ

216 สิาขา 4,381 ล้านคน

ฟาร์ม่เลีั�ยงสัตว์บัก่/สัตว์น้ำ�า จำาน้วน้พันั้ก่งาน้ทั�งหม่ด

ร้าน้เซีเว่น้	อีเลัฟเว่น้ ประเทศแลัะเขตเศรษฐกิ่จ

ไฮเปอร์ม่าร์เก็่ต/ซูีเปอร์สโตร์ จำาน้วน้ประชีาก่รรวม่
ใน้ประเทศที�เป็น้ฐาน้ธุรกิ่จ

‘เราเป็็นองค์์กรท่ี่�เป็็นผู้้�นำาด้�านเที่ค์โนโลย่ีและ
นวััตกรรมในการสร�างอาหารค์น อาหารสมอง
โอกาสในการเข้�าถึึงคุ์ณค่์า เพ่ื่�อสุข้ภาพื่และ
ค์วัามเป็็นอย่้ีท่ี่�ด่้สำาหรับทุี่กค์น’

โรงงานผู้ล์ิต่

ไฮเปอร์มาร์เกต็่/ซึู่เปอร์สโต่ร์

ฟาร์มเล่์�ยงส่ต่ว์บก/ส่ต่ว์นำ�า

ศูนย์วิจ่ยแล์ะพั่ฒนา/สถาน่วิจ่ย

ร้านเซึ่เว่น อ่เล์ฟเว่น

จำานวนพัน่กงานท่ำ�งห้มด

เอเชีียตะวัน้ออก่เฉีียงใต้

49
233

-
1
-

37,841
a d f สายธุรก่ิจหลััก่

โรงงานผู้ล์ิต่

ไฮเปอร์มาร์เก็ต่/ซึู่เปอร์สโต่ร์

ฟาร์มเล่์�ยงส่ต่ว์บก/ส่ต่ว์นำ�า

ศูนย์วิจ่ยแล์ะพั่ฒนา/สถาน่วิจ่ย

ร้านเซึ่เว่น อ่เล์ฟเว่น

จำานวนพัน่กงานท่ำ�งห้มด

เอเชีียตะวัน้ออก่

117
193

-
77
11

80,961
สายธุรก่ิจหลััก่a b e f g h

โรงงานผู้ล์ิต่

ไฮเปอร์มาร์เก็ต่/ซึู่เปอร์สโต่ร์

ฟาร์มเล่์�ยงส่ต่ว์บก/ส่ต่ว์นำ�า

ศูนย์วิจ่ยแล์ะพั่ฒนา/สถาน่วิจ่ย

ร้านเซึ่เว่น อ่เล์ฟเว่น

จำานวนพัน่กงานท่ำ�งห้มด

ไทย	(สิำานักงานใหญ่)

73
352

11,712
134
37

204,920
สายธุรก่ิจหลััก่a b c d e f
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บทนำำ�
Hom

e

ภ�คผนำวก
Health

ก�รจำดก�รด้�นำคว�มย่� งยืนำ

Heart

เครือเจริญโภคภัณฑ์์ม่การด้ำาเนินธุุรกิจท่ี่�หลืากหลืายั	ตั่�งแต่่ธุุรกิจเกษต่รอุต่สาหกรรมแลืะอาหาร	ธุุรกิจค้าป็ล่ืก 
ธุุรกิจสื�อสารแลืะโที่รคมนาคม	ธุุรกิจอ่คอมเมิร์ซแลืะดิ้จิทัี่ลื	ธุุรกิจอสังหาริมที่รัพื่ย์ั	ธุุรกิจยัานยันต์่แลืะอุต่สาหกรรม	
ธุุรกิจยัาแลืะเวช้ภัณฑ์์	ไป็จนถึงธุุรกิจการเงินแลืะการธุนาคาร	ซึ�งเครือฯ	ได้้บ่รณาการป็ระโยัช้น์ด้้านต่่างๆ	จากแต่่ลืะ
กลุ่ืมธุุรกิจเข้าด้้วยักัน	เพืื่�อขยัายัผลืป็ระโยัช้น์	แลืะส่งมอบคุณค่าท่ี่�ยัั�งยืันให้แก่ป็ระเที่ศ	ป็ระช้าช้น	แลืะบริษัที่สืบไป็

กล่�มธุ่รกิจบรรจ่ภััณฑ์์

กล่�มธุ่รกิจการตลาด 
และการจัดจำาหน้�าย

กล่�มธุ่รกิจการค้้า 
ระหว่�างประเทศ

กล่�มธุ่รกิจอีีค้อีมเมิร์ซ 
และดิจิทัล

กล่�มธุ่รกิจโทรค้มน้าค้ม

กล่�มธุ่รกิจการเงิน้ 
และการธุน้าค้าร

กล่�มธุ่รกิจพััฒน้า 
อีสัังหาริมทรัพัย์

8

9

10

11

12

13

14

ห่้วงโซ่ึ่คุณค่าขึ้องเครือเจริญโภคภ่ณฑ์์

ห่วงโซ่ค์ณค่าของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์์

กล่�มธุ่รกิจเกษตรอ่ีตสัาหกรรม
และอีาหาร

กล่�มธุ่รกิจการค้้าวั่ตถุ่ดิบ 
อีาหารสััตว์่

กล่�มธุ่รกิจพืัชค้รบว่งจร

กล่�มธุ่รกิจอีาหารสััตว์่เลี�ยง

กล่�มธุ่รกิจเมล็ดพััน้ธ์ุ่ ป่�ย 
และผลิตภััณฑ์์อีารักขาพืัช

กล่�มธุ่รกิจยาและเว่ชภััณฑ์์

กล่�มธุ่รกิจยาน้ยน้ต์

1

2

3

4

5

6

7
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บทนำำ�
Hom

e

ภ�คผนำวก
Health

ก�รจำดก�รด้�นำคว�มย่� งยืนำ

Heart

กล่์มธ์ุ์รกิจ
เกษติรอ์ติส่าหกรรมและอาหาร
ธุุรกิจเกษต่รอุต่สาหกรรมแลืะอาหาร

ธ์ุ์รกิจหลัก ธ์ุ์รกิจหลัก

กลุ่มีธุุรืกิจเกษตรือุตสำาหกรืรืมีและอาหารืด้ำาเนินธุุรืกิจแบบครืบวงจรื

ครือบคลุมีธุรุืกิจอาหารืสัำตว์ ฟาร์ืมีเลี�ย่งสำตัว์ อาหารื เวชภัณฑ์์ ย่ารืกัษาสัำตว์

เเละอุป็กรืณ์การืเกษตรื และด้ำาเนินธุุรืกิจร้ืานค้าป็ลีกและร้ืานอาหารืทีี่�มีุ่ง

สำรืา้งความีมีั�นคงที่างอาหารืด้้วย่คณุภาพ ความีป็ลอด้ภัย่ เป็น็มีติรืต่อชุมีชน

สิำ�งแวด้ล้อมี และป็รืะยุ่กต์ใช้เที่คโนโลยี่อย่า่งสำร้ืางสำรืรืค์ ซึึ่�งสำามีารืถึตรืวจสำอบ

ย่อ้นกลับได้้ตลอด้หว่งโซึ่ก่ารืผืลิต

บริืษัท เจริืญโภคภัณฑ์์อาหารื จำากัดู (มหาชน)
C.P. Pokphand Co., Ltd.
Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) Co., Ltd.
C.P. Bangladesh
Myanmar C.P. Livestock Co., Ltd.
Charoen Pokphand Pakistan (Pvt.) Ltd.

บริืษัท กรุืงเทพัโปรืดิู�วสิ จำากัดู (มหาชน)

บริษัที่หลัก บริษัที่หลัก

กล่์มธ์ุ์รกิจ
การค�าวัติถ์ึดิำบอาหารสั่ติว์
ธุุรกิจเกษต่รอุต่สาหกรรมแลืะอาหาร

กลุ่มีการืค้าวัตถึุดิ้บอาหารืสำัตว์เป็น็หว่งโซึ่่การืผืลิตทีี่�สำำาคัญของธุุรืกิจต้นนำา 

มีุ่งมีั�นจัด้หาวัตถึุดิ้บทีี่�มีีคุณภาพทีี่�ดี้ทีี่�สำุด้ตามีมีาตรืฐาน และส่ำงมีอบให้กับ

ลกูค้าตรืงตามีความีต้องการืผืา่นรืะบบโลจิสำติกสำแ์บบบูรืณาการื ควบคู่กับ

การืบรืิหารืความีเสำี�ย่งอย่่างมีีป็รืะสำิที่ธุิภาพ รืวมีถึึงการืสำนับสำนุนหลังการื 

เก็บเกี�ย่ว เพื�อให้การืผืลิตมีีคุณภาพ ลด้การืสูำญเสีำย่และต้นทุี่นโด้ย่รืวมี 

โด้ย่วัตถึุดิ้บหลักทีี่�ที่างกลุ่มีการืค้าวัตถึุดิ้บอาหารืสำัตว์ที่ำาการืจัด้หา ได้้แก่ 

ขา้วโพด้ ถัึ�วเหลือง ขา้วสำาลี รืำาขา้ว และป็ลาป็น่ เป็น็ต้น

ธุรกิจขึ้องเครือเจริญโภคภ่ณฑ์์

ภาพัรวมธ์ุ์รกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์์

ธ์ุ์รกิจหลัก
เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์มีีบรืิษัที่ เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ จำากัด้ เป็็นบรืิษัที่แมี ่

ด้ำาเนินกิจกรืรืมีในลักษณะบริืษัที่ Holding Company ถืึอหุ้นบรืิษัที่ 

ในเครืือฯ ทัี่�งในและต่างป็รืะเที่ศ มีีการืด้ำาเนินธุุรืกิจทีี่�หลากหลาย่  

ทัี่�งอุตสำาหกรืรืมีการืผืลิตและการืบรืิการื โด้ย่สำามีารืถึแบ่งป็รืะเภที่ธุุรืกิจ 

ออกเป็น็ 8 สำาย่ธุรุืกิจหลัก ครือบคลมุี 14 กลุ่มีธุรุืกิจ ป็จัจุบนัมี ีการืลงที่นุอยู่่ 

ใน 21 ป็รืะเที่ศและเขตเศรืษฐกิจ

บริืษัท เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์ จำากัดู 
CPG Overseas Company Limited

บริษัที่หลัก

0.36 0.22

129,829 706,100 22,389

ผลการดำำาเนินงานท่ี่�ส่ำาคัญ	ปีี	2562

อัติราบาดำเจ็บถึึงขั�นหย์ั่ดำงาน
(รายต่่อ 200,000 ช่่�วโมงการทำำางาน)

การส่่งเส่ริมอาช่พัและค์ณภาพัช่วิติ (ราย) ปีระสิ่ที่ธิุ์ภาพัเชิงนิเวศเศรษฐกิจจำานวนพันักงาน (ราย)
(ห้น่วยต่่อรายได้ล้์านบาทำ)

50.02%
339,431

169,798 169,633
49.98%

2561 2562

กิกะจ้ล

ตัิน	CO2e

ลบ.ม.

ตัิน

เกษติรกร ผ้�ปีระกอบการ 
รายั่ย่ั่อยั่

กล่์มเปีราะบาง

4.61	ล้ัาน้คน้
เด็ำก	เยั่าวชน	และผ้�ใหญ่ท่ี่�ไดำ�รับ
การส่่งเส่ริมการเข�าถึึงการศึกษา

23.05
25.21

2.70
2.87

152.74
173.38

0.89
1.05



2524

บทนำำ�ร�ยง�นำคว�มย่�งยืนำ ประจำำ�ปี 2562 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

บทนำำ�
Hom

e

ภ�คผนำวก
Health

ก�รจำดก�รด้�นำคว�มย่� งยืนำ

Heart

กล่์มธ์ุ์รกิจ
เมล็ดำพัันธ์์ุ์	ป์ี�ยั่	และผลิติภัณฑ์์อารักขาพืัช
ธุุรกิจเกษต่รอุต่สาหกรรมแลืะอาหาร

ธ์ุ์รกิจหลัก ธ์ุ์รกิจหลัก
กลุ่มีธุุรืกิจเมีล็ด้พันธุุ์ ปุ็�ย่ และผืลิตภัณฑ์์อารืักขาพืช ด้ำาเนินธุุรืกิจด้้าน 

ป็ัจจัย่การืเกษตรื ป็รืะกอบด้้วย่ 3 ธุุรืกิจหลัก ได้้แก่ เมีล็ด้พันธุุ์ ปุ็�ย่ และ 

ผืลิตภัณฑ์์อารัืกขาพืช มีุง่เน้นวิจัย่พัฒนาสิำนค้า คัด้สำรืรืสิำนค้าจากแหล่งผืลิต 

ชั�นนำาของโลกมีาจำาหน่าย่ และขย่าย่ตลาด้ไป็ย่ังต่างป็รืะเที่ศ นอกจากนี� 

ย่ังจำ าหน่าย่อุป็กรืณ์การืเกษตรืและโรืงเรืือน ตลอด้จนป็รืะกอบ 

ธุรุืกิจผืกัผืลไมีส้ำด้ ใหค้ำาป็รืกึษาเรืื�องการืเพาะป็ลูก การืใช้ปุ็�ย่ และผืลิตภัณฑ์์ 

อารืกัขาพชือย่า่งถึกูวิธุแีก่เกษตรืกรืและผืูป้็รืะกอบการืทัี่�วป็รืะเที่ศไที่ย่

บริืษัท เจ่ยไต๋ิ จำากัดู บริืษัท เพัอร์ืเฟค คอมพัาเน่ยน กรุื�ป จำากัดู

บริษัที่หลัก บริษัที่หลัก

กล่์มธ์ุ์รกิจ
อาหารสั่ติว์เล่�ยั่ง
ธุุรกิจเกษต่รอุต่สาหกรรมแลืะอาหาร

กลุม่ีธุรุืกิจอาหารืสัำตว์เลี�ย่งตั�งใจย่กรืะดั้บคุณภาพชีวิตของคนและสัำตว์เลี�ย่ง

ด้แูลเอาใจใสำแ่ละคิด้ค้นผืลิตภัณฑ์์อย่า่งต่อเนื�อง มีสีำว่นชว่ย่สำรืา้งความีสำมัีพนัธุ์

อันดี้รืะหว่างคนและสัำตว์เลี�ย่ง ผืลิตภัณฑ์์ของบริืษัที่ อาทิี่ อาหารืสำุนัข 

อาหารืแมีว อาหารืป็ลา อาหารืมีา้ อาหารืนก อาหารืกรืะต่าย่ อาหารืหน ูฯลฯ

ผืลิตจากโรืงงานทีี่�ได้้มีาตรืฐานรืะดั้บโลก วัตถึุดิ้บทีี่�มีีคุณภาพสำูง และมีี

ป็รืะโย่ชน ์ชว่ย่ใหส้ำตัว์เลี�ย่งมีสีำขุภาพดี้ มีชีวิีตทีี่�ย่นืย่าวและมีคีวามีสำขุ

ธุรกิจขึ้องเครือเจริญโภคภ่ณฑ์์

กล่์มธ์ุ์รกิจ
การค�าระหว่างปีระเที่ศ
ธุุรกิจเกษต่รอุต่สาหกรรมแลืะอาหาร

ธ์ุ์รกิจหลัก ธ์ุ์รกิจหลัก
กลุ่มีธุุรืกิจการืค้ารืะหว่างป็รืะเที่ศ นำาโด้ย่บรืิษัที่ ซึ่ี.พี. อินเตอรื์เที่รืด้ จำากัด้ 

และบริืษัที่ ขา้ว ซึ่.ีพี. จำากัด้ ป็รืะกอบด้้วย่ 2 ธุรุืกิจหลักคือธุรุืกิจข้าวและอาหารื 

และธุรุืกิจโลจิสำติกส์ำครืบวงจรื สำำาหรัืบธุรุืกิจขา้วและอาหารื มีโีรืงสีำข้าวเพื�อ 

รืับวัตถึุดิ้บจากเกษตรืกรืโด้ย่ตรืง โด้ย่มีีกำาลังการืผืลิตข้าวสำารืมีากกว่า 1 

ล้านตันต่อป็ี นอกจากนี� ยั่งมีีโรืงงานป็รืับป็รุืงคุณภาพข้าวเพื�อการืค้า 

ในป็รืะเที่ศและส่ำงออก ภาย่ใต้ตรืาสิำนค้า ‘ตรืาฉัตรื’ ซึึ่�งมีีการืจัด้จำาหน่าย่ 

กว่า 100 ป็รืะเที่ศทัี่�วโลก หากจำาหนา่ย่ในต่างป็รืะเที่ศจะใชช้ื�อภาษาอังกฤษ

ว่า ‘Royal Umbrella’ สำำาหรืับธุุรืกิจโลจิสำติกสำ์ครืบวงจรื ให้บรืิการืขนสำ่ง

รืะหว่างป็รืะเที่ศและในป็รืะเที่ศอย่า่งมีปี็รืะสำทิี่ธุภิาพ

บริืษัท ซ่่.พ่ั. อินเติอร์ืเทรืดู จำากัดู
บริืษัท ข้าว ซ่่.พ่ั. จำากัดู
บริืษัท ซ่่.พ่ั. ฟูดู้สิโติร์ื จำากัดู
บริืษัท ท่าเรืืออยุธิยาและไอซ่่ดู่ จำากัดู
บริืษัท ไดูนามิคทรืานสิปอร์ืติ จำากัดู
บริืษัท ไดูนามิคอินเติอร์ืทรืานสิปอร์ืติ จำากัดู

บริืษัท เจริืญโภคภัณฑ์์โปรืดิู�วสิ จำากัดู
บริืษัท ซ่่.พ่ั. สิติาร์ืเลนส์ิ จำากัดู
บริืษัท เจริืญโภคภัณฑ์์การืเกษติรื จำากัดู
บริืษัท เจริืญโภคภัณฑ์์วิศึวกรืรืม จำากัดู

บริษัที่หลัก บริษัที่หลัก

กล่์มธ์ุ์รกิจ
พืัชครบวงจร
ธุุรกิจเกษต่รอุต่สาหกรรมแลืะอาหาร

กลุ่มีธุุรืกิจพืชครืบวงจรืเป็็นผืู้เชี�ย่วชาญที่างธุุรืกิจเกษตรืด้้านการืวิจัย่ 

พัฒนาผืลไมี้ ผืลิตเมีล็ด้พันธุุ์ข้าวและข้าวโพด้ ธุุรืกิจอาหารืพืช ฟารื์มี 

พืช ไรื่ขนาด้ใหญ่ ธุุรืกิจสำวนเกษตรื ย่างพารืาและผืลไมี้ ศูนย่์บรืิการื 

ป็ัจจัย่การืเกษตรื รืวมีทัี่�งผืลิตและจำาหน่าย่เครืื�องจักรืกลการืเกษตรืให้กับ 

เกษตรืกรืทัี่�งในป็รืะเที่ศและต่างป็รืะเที่ศ อีกทัี่�งย่ังเป็็นทีี่�ป็รืึกษางานด้้าน 

วิศวกรืรืมี เที่คโนโลย่สีำมียั่ใหมีแ่ละนวัตกรืรืมี เพื�อรืองรืบัการืขย่าย่ตัวที่างธุรุืกจิ 

อย่า่งย่ั�งย่นื
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ก�รจำดก�รด้�นำคว�มย่� งยืนำ

Heart

กล่์มธ์ุ์รกิจ
อ่คอมเมิร์ซและดิำจิทัี่ล
ธุุรกิจอ่คอมเมิร์ซแลืะดิ้จิทัี่ลื

ธ์ุ์รกิจหลัก ธ์ุ์รกิจหลัก
ธุรุืกิจอีคอมีเมีริืซ์ึ่และธุุรืกิจดิ้จิทัี่ล ผืูใ้หบ้ริืการืดิ้จิทัี่ลแพลตฟอร์ืมีด้้านฟินเที่ค 

อีคอมีเมีิรื์ซึ่ และบริืการืดิ้จิทัี่ลโซึ่ลูชั�น รืวมีถึึงพัฒนาซึ่อฟต์แวรื์ด้้านความี 

ป็ลอด้ภัย่และบริืการืเที่คโนโลยี่ด้้านไอทีี่ ทีี่�ป็รืึกษาธุุรืกิจ และผืู้ให้บริืการื 

ตลาด้กลางการืค้าที่างอิเล็กที่รือนิกสำ์ (e-Procurement) การืป็รืะมูีลที่าง 

อิเล็กที่รือนกิสำ ์(e-Auction) คลังความีรูื ้และคลาวด์้

บริืษัท แอสิเซ่นด์ู กรุื�ป จำากัดู
บริืษัท ฟร่ืวิลล์ โซ่ลูชันส์ิ จำากัดู

บริืษัท ซ่่.พ่ั. แลนด์ู จำากัดู (มหาชน)
Shanghai Kinghill Limited
C.P. Property Holding Co., Ltd.
Chia Tai Land Co., Ltd.

บริษัที่หลัก บริษัที่หลัก

กล่์มธ์ุ์รกิจ
พััฒนาอสั่งหาริมที่รัพัย์ั่
ธุุรกิจอสังหาริมที่รัพื่ย์ั

กลุ่มีธุุรืกิจพัฒนาอสำังหารืิมีที่รืัพย่์ในป็รืะเที่ศไที่ย่ ด้ำาเนินกิจการืพัฒนา

อสำงัหารืมิีที่รัืพย่ด้์้านเชา่และขาย่ การืโรืงแรืมี ศนูย่ป์็รืะชุมีและแสำด้งสิำนค้า

นานาชาติ การืบริืหารืงานที่รัืพย่ากรือาคารื และนิคมีอุตสำาหกรืรืมี 

สำำาหรืับในป็รืะเที่ศจีนมีีบริืษัที่ Shanghai Kinghill Limited เป็็น 

ผืู้พัฒนาศูนย่์การืค้าครืบวงจรื ‘Super Brand Mall’ และบริืษัที่ Chia Tai 

Land Co., Ltd. เป็็นผืู้พัฒนาอสำังหารืิมีที่รัืพย่์ให้บรืิการืทีี่�ป็รึืกษาและ 

การืบรืหิารืจัด้การืโครืงการื

ธุรกิจขึ้องเครือเจริญโภคภ่ณฑ์์

กล่์มธ์ุ์รกิจ
การติลาดำและการจัดำจำาหน่ายั่
ธุุรกิจค้าป็ล่ืก

ธ์ุ์รกิจหลัก ธ์ุ์รกิจหลัก
กลุ่มีธุุรืกิจการืตลาด้และการืจัด้จำาหน่าย่ นำาโด้ย่บรืิษัที่ ซึ่ีพี ออลล์ จำากัด้ 

(มีหาชน) ในป็รืะเที่ศไที่ย่ปั็จจุบันป็รืะกอบด้้วย่ 3 ธุุรืกิจหลักคือค้าป็ลีก  

ค้าสำง่ และธุรุืกิจทีี่�เกี�ย่วเนื�อง ได้้แก่ รืา้นเซึ่เว่น อีเลฟเว่น มีจีำานวน 11,712 

สำาขา ศนูย่จ์ำาหนา่ย่สิำนค้าสำง่แมีค็โครื 134 สำาขา ผืลิตและจำาหนา่ย่เบเกอรื ี

อาหารืพรื้อมีรืับป็รืะที่านและอาหารืสำำาเรื็จรูืป็ บรืิการืการืเงิน การืศึกษา 

โลจิสำติกสำ์ สำารืสำนเที่ศและสำื�อการืตลาด้ สำ่วนในป็รืะเที่ศจีน นำาโด้ย่บรืิษัที่ 

C.P. Lotus Corporation ซึ่ึ�งเป็น็ผืูน้ำาการืใหบ้รืกิารืหา้งค้าป็ลีกในป็รืะเที่ศจีน 

และชอ้ป็ป็ิ� งมีอลล์ในนามี ‘Lotus’

บริืษัท ซ่่.พ่ั. ออลล์ จำากัดู (มหาชน)
บริืษัท สิยามแม็คโครื จำากัดู (มหาชน)
C.P. Lotus Corporation

บริืษัท ทรูื คอร์ืปอเรืชั�น จำากัดู (มหาชน)

บริษัที่หลัก บริษัที่หลัก

กล่์มธ์ุ์รกิจ
โที่รคมนาคม
ธุุรกิจสื�อสารแลืะโที่รคมนาคม

กลุ่มีธุุรืกิจโที่รืคมีนาคมี โด้ย่บรืิษัที่ ที่รูื คอรื์ป็อเรืชั�น จำากัด้ (มีหาชน) 

ผืู้ให้บรืิการืสำื�อสำารืโที่รืคมีนาคมีและเที่คโนโลย่ีดิ้จิทัี่ลครืบวงจรืรืาย่แรืก 

ในป็รืะเที่ศไที่ย่ และเป็็นผืู้นำาด้้านธุุรืกิจคอนเวอร์ืเจนซ์ึ่ แบ่งธุุรืกิจหลัก 

ออกเป็น็ 3 กลุ่มีคือ ที่รูืมีฟูเอช (TrueMove H) ที่รูืออนไลน ์(True Online) 

ใหบ้รืกิารืบรือด้แบนด์้อินเที่อร์ืเนต็และ Wi-Fi และที่รูืวิชั�นสำ ์(True Visions) 

ใหบ้รืกิารืโที่รืทัี่ศนแ์บบบอกรืบัสำมีาชกิทัี่�วป็รืะเที่ศไที่ย่
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ก�รจำดก�รด้�นำคว�มย่� งยืนำ

Heart

กล่์มธ์ุ์รกิจ
ยั่าและเวชภัณฑ์์
ธุุรกิจยัาแลืะเวช้ภัณฑ์์

ธ์ุ์รกิจหลัก ธ์ุ์รกิจหลัก*

กลุม่ีบรืษัิที่ ไซึ่โนไบโอฟารืม์ีา จำากัด้ เป็น็องค์กรืด้้านเวชภัณฑ์์และนวัตกรืรืมี

ของป็รืะเที่ศจีน ป็รืะกอบด้้วย่ศนูย่พ์ฒันาและวิจัย่ ผืลิตและจำาหนา่ย่ผืลิตภัณฑ์์

ย่าป็รืะเภที่ต่างๆ เคมีภัีณฑ์์ ย่าจีนทีี่�ทัี่นสำมียั่ และผืลิตภัณฑ์์เพื�อสำขุภาพอื�นๆ

มีีความีเชี�ย่วชาญด้้านย่ารืักษาโรืคตับอักเสำบ โรืคหัวใจ โรืครืะบบที่างเดิ้น

หาย่ใจ โรืคกรืะด้กูและขอ้ เป็น็ต้น

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

บริษัที่หลัก บริษัที่หลัก

กล่์มธ์ุ์รกิจ
การเงินและการธุ์นาคาร
ธุุรกิจการเงินแลืะการธุนาคาร

เครืือฯ ร่ืวมีมีอืกับกลุม่ีบริืษัที่ชั�นนำาด้้านการืธุนาคารื การืเงิน และป็รืะกันภัย่  

แบบครืบวงจรืรืะดั้บนานาชาติ ในป็รืะเที่ศจีน นำาโด้ย่ Ping An Insurance  

(Group) ป็รืะกอบด้้วย่ธุรุืกิจหลัก 3 กลุม่ี ได้้แก่ ธุรุืกิจป็รืะกันภัย่การืธุนาคารื 

และการืลงที่นุ CITIC Group Corporation และ Zheng Xin Bank Company  

Limited ผืู้ให้บรืิการืด้้านการืเงิน ITOCHU Corporation ผืู้จัด้การืการืเงิน 

รืวมีถึึงการืลงที่นุที่างธุรุืกิจในญี�ปุ็น่และต่างป็รืะเที่ศ

*ไม่ร่วม่อยู่่ใ่นขอบเขตการรายู่งาน

ธุรกิจขึ้องเครือเจริญโภคภ่ณฑ์์

กล่์มธ์ุ์รกิจ
ยั่านยั่นต์ิ
ธุุรกิจยัานยันต์่แลืะอุต่สาหกรรม

ธ์ุ์รกิจหลัก ธ์ุ์รกิจหลัก
กลุ่มีธุุรืกิจย่านย่นต์มีุ่งเน้นการืลงทุี่นในอุตสำาหกรืรืมี จำาหน่าย่และผืลิต

เครืื�องจักรืกลหนกัในป็รืะเที่ศจีน ด้ำาเนนิกิจการืผืลิตย่านย่นต์ รืถึจักรืย่านย่นต์ 

และย่านย่นต์ขับเคลื�อนด้้วย่ไฟฟ้าได้้มีาตรืฐานสำากล มีีนโย่บาย่ให้ความี 

สำำาคัญกับคุณภาพวัสำดุ้ เช่น รืถึย่นต์ MG (ป็รืะเที่ศไที่ย่) ย่านย่นต์ไฟฟ้า 

CHOK-Cross เครืื� องจักรืกลหนักและเครืื� องย่นต์ CATERPILLAR 

(9 มีณฑ์ลในป็รืะเที่ศจีน) และมีอเตอรืไ์ซึ่ค์เครืื�องย่นต์ Dayang เป็น็ต้น

SAIC Motor-CP Co., Ltd.
Luoyang Northern Ek Chor Motorcycle Co., Ltd.
ECI Metro Investment Co., Ltd.

บริืษัท ซ่่พ่ัพ่ัซ่่ จำากัดู (มหาชน)

บริษัที่หลัก บริษัที่หลัก

กล่์มธ์ุ์รกิจ
บรรจ์ภัณฑ์์
ธุุรกิจยัานยันต์่แลืะอุต่สาหกรรม

กลุ่มีธุุรืกิจบรืรืจุภัณฑ์์ด้ำาเนินการืผืลิตผืลิตภัณฑ์์พลาสำติกทีี่�มีีคุณภาพ 

ตามีมีาตรืฐานสำากล โด้ย่มีีกลุ่มีผืลิตภัณฑ์์หลักในป็รืะเที่ศไที่ย่ 5 กลุ่มี 

ได้้แก่กรืะสำอบพลาสำติก บรืรืจุภัณฑ์์อาหารืและเครืื�องดื้�มี พลาสำติกแผืน่แขง็ 

และเคลือบ ท่ี่อพีวีซีึ่และข้อต่อ และแกนกรืะด้าษ ในป็รืะเที่ศจีนผืลิต 

เสำื�อแจ็กเก็ตและกรืะเป็�า และในป็รืะเที่ศเวีย่ด้นามีผืลิตกรืะสำอบพลาสำติก 

และเสำื�อแจ็กเก็ต
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ไมี่มีีองค์กรืธุุรืกิจใด้ในโลกทีี่�เติบโตอย่่างมีั�นคง 

แขง็แรืงได้้โด้ย่ลำาพัง หากแต่ต้องมีคีวามีเขม้ีแขง็

ของป็รืะชาชน สำังคมี และป็รืะเที่ศชาติเคีย่งข้าง

ด้้วย่เสำมีอ เช่นเดี้ย่วกันกับเครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ 

ทีี่�สำามีารืถึนำาพาองค์กรืเติบโตอย่่างย่ั�งย่ืนเพรืาะ

ด้ำาเนนิธุรุืกิจโด้ย่ย่ดึ้หลัก ‘3 ป็รืะโย่ชน’์ ตั�งเเต่อดี้ต

ถึึงป็ัจจุบัน ได้้แก่ ป็รืะโย่ชน์ต่อป็รืะเที่ศทีี่�เข้าไป็ 

ลงทุี่น ป็รืะโย่ชน์ต่อป็รืะชาชนในทีุ่กป็รืะเที่ศทีี่�

เข้าไป็ลงทีุ่น และป็รืะโย่ชน์ต่อบรืิษัที่ ซึ่ึ�งเครืือฯ  

ได้้ป็ลูกฝ้ังแนวคิด้ค่านิย่มีนี�มีาตั�งแต่ยุ่คบุกเบิก

ธุุรืกิจสำู่การืกรืะที่ำาทีี่�มีุง่หวังใหป้็รืะเที่ศทีี่�ได้้ลงทีุ่น

เกิด้ป็รืะโย่ชน ์เเละธุรุืกิจเติบโตก้าวหนา้

1.	สาม่ประโยชีน้์

การืด้ำาเนนิธุรุืกิจในยุ่คโลกไรืพ้รืมีแด้นเชน่ป็จัจุบัน

สำิ�งสำำาคัญทีี่�ที่ำาใหธุ้รุืกิจอยู่ร่ือด้และเติบโตก้าวหนา้

ได้้อย่า่งย่ั�งย่นืคือ ‘ที่ำาเร็ืว’ และ ‘มีคีณุภาพ’ เพื�อ

ให้ธุุรืกิจก้าวทัี่นการืเป็ลี�ย่นแป็ลง ไมี่ว่าจะเป็็น 

การืเป็ลี�ย่นแป็ลงในด้้านเที่คโนโลย่ ีขอ้มีลูขา่วสำารื

พฤติกรืรืมีผืูบ้ริืโภค เเละกฎรืะเบยี่บการืค้าต่างๆ

เครืือฯ จึงต้องคิด้เร็ืว ที่ำาเร็ืว และที่ำาอย่่างมี ี

คุณภาพ ถืึอเป็็นนโย่บาย่สำำาคัญในการืด้ำาเนิน 

ธุรุืกิจทีี่�ที่กุคนในองค์กรืได้้ย่ดึ้ถืึอและป็ฏิิบัติ

2.	ทำาเร็ว
			แลัะม่ีคุณภัาพั

3.	ทำาเร่�องยาก่
			ให้เป็น้เร่�องง่าย
เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์มีีการืลงทีุ่นใน 21 ป็รืะเที่ศ 

และเขตเศรืษฐกิจ มีีบรืิษัที่ในเครืือมีากกว่า 200 

บรืษัิที่ เเละมีพีนกังานทัี่�งหมีด้กว่า 300,000 คน 

โด้ย่เครือืฯ ใหค้วามีสำำาคัญกับการืพฒันาป็รืบัป็รุืง

ขั�นตอนและกรืะบวนการืที่ำางานให้รืวด้เรื็ว  

ลด้ขั�นตอนต่างๆ ทีี่�ไมี่จำาเป็็น โด้ย่มีีนวัตกรืรืมี 

และเที่คโนโลย่ทีีี่�ที่ำาใหก้ารืที่ำางานง่าย่ขึ�น สำะด้วกขึ�น

เพื� อให้การืบรืิหารืงานมีีป็รืะสำิที่ธุิภาพและ 

มีีป็รืะสำิที่ธุิผืล ‘การืที่ำาเรืื�องย่ากเป็็นเรืื�องง่าย่’  

จึงเป็็นข้อป็ฏิิบัติทีี่�สำำาคัญของทุี่กคนในองค์กรื  

ทีี่�จะนำามีาซึึ่�งความีสำำาเร็ืจในการืด้ำาเนนิธุรุืกิจของ

เครือืฯ นบัแต่อดี้ตจนถึึงป็จัจุบัน

บนวิถีึแห่งการืด้ำาเนินธุุรืกิจ ความีคิด้สำรื้างสำรืรืค์ 

คือพลังขับเคลื� อนให้ เ กิด้ความีก้าวหน้าใน 

ที่กุรืะดั้บของการืด้ำาเนนิธุรุืกิจ ทัี่�งแนวคิด้ วิธุกีารื 

กรืะบวนการื ผืลิตภัณฑ์์ และบริืการื เพรืาะโลก

ไมี่หยุ่ด้นิ�ง ธุุรืกิจจึงต้องสำร้ืางสำรืรืค์นวัตกรืรืมี 

ตลอด้เวลา พนักงานเครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์จึง 

ที่ำางานด้้วย่ความีพร้ือมีทีี่�จะ ‘สำร้ืางสำรืรืค์สำิ�งใหมี’่ 

ทีี่�ดี้กว่า ‘องค์กรืแห่งนวัตกรืรืมี’ คือเป็้าหมีาย่ 

ทีี่�ทีุ่กองค์กรืในเครืือฯ กำาลังมีุ่งมีั�นขับเคลื�อน 

และแน่นอนว่า ผืลสำุด้ท้ี่าย่ย่่อมีนำามีาซึ่ึ�งการื

สำรื้างสำรืรืค์ผืลิตภัณฑ์์และบริืการืทีี่�ดี้ทีี่�สำุด้สำำาหรัืบ

ผืูบ้รืโิภคนั�นเอง

5.	สร้างสรรค์
			สิ�งใหม่่

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ด้ำาเนินกิจการืมีาย่าวนาน

เกือบศตวรืรืษด้้วย่ย่ึด้มีั�นในหลักการืของ 

ความีซืึ่� อสำัตย่์และมีีคุณธุรืรืมีอย่่างต่อเนื� อง  

จวบจนป็ัจจุบันทีี่�ธุุรืกิจเครืือฯ แตกแขนงไป็

มีากมีาย่ ความีซึ่ื�อสำัตย่์และมีีคุณธุรืรืมีย่ังคงเป็็น

เสำาหลักขององค์กรื เรืาคำานึงอยู่่เสำมีอว่าธุุรืกิจ 

การืค้าทีี่�มีุ่งหวังผืลป็รืะโย่ชน์แต่เพีย่งฝ้่าย่เดี้ย่ว 

ย่่อมีไม่ีอาจด้ำารืงย่ืนนาน และไม่ีอาจได้้รืับ 

ความีไว้เนื�อเชื�อใจ ทัี่�งจากคู่ค้า ผืูบ้ริืโภค และผืูม้ีี

สำ่วนได้้เสีำย่อื�นๆ ในภาคสัำงคมี ดั้งนั�น ไมี่ว่าจะ

จำาหน่าย่สิำนค้าเพีย่งหนึ�งชิ�น หรืือจำาหน่าย่สิำนค้า

เป็็นร้ือย่ๆ ตัน เรืาก็ต้องตั�งมีั�นบนหลักการืของ 

‘คณุธุรืรืมีและความีซึ่ื�อสำตัย่’์

6.	คุณธรรม่แลัะ
			ความ่ซ่ี�อสัตย์

โลกเต็มีไป็ด้้วย่การืเป็ลี�ย่นแป็ลง ทัี่�งการืเป็ลี�ย่นแป็ลง

ที่างสำภาพสำังคมี เศรืษฐกิจ การืเมีืองเที่คโนโลย่ ี

เเละพฤติกรืรืมีผืูบ้รืโิภค รืวมีไป็ถึึงการืเป็ลี�ย่นแป็ลง

ที่างด้้านภูมีิอากาศและภัย่พิบัติต่างๆ ทีี่�อาจจะ 

เกิด้ขึ�นอย่่างฉับพลัน ดั้งนั�น กลยุ่ที่ธุส์ำำาคัญทีี่�ที่ำาให้

เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์เกิด้ความีย่ั� งย่ืนได้้คือ  

‘การืย่อมีรืับการืเป็ลี�ย่นแป็ลง’ เพื�อให้สำามีารืถึ

ป็รืับตัวให้เข้ากับสำถึานการืณ์ได้้ตลอด้เวลา  

การืเป็ลี�ย่นแป็ลงเหล่านี�ช่วย่ให้เครืือฯ เกิด้การื

ป็รืับตัว พย่าย่ามีค้นคว้า ศึกษา วิจัย่ มีองหา 

โอกาสำใหม่ีไมี่หยุ่ด้นิ�ง ทัี่�งย่ังมีุ่งมีั�นพัฒนาเพื�อ 

สำิ�งทีี่�ดี้กว่า เพื�อตอบสำนองทีุ่กความีต้องการืของ 

ผืูบ้รืโิภคเเละป็รืะเที่ศชาติ

4.	ยอม่รับั
			ก่ารเปลีั�ยน้แปลัง

ค่านยิม 6 ประการจะห้ล์อ่ห้ล์อมให้้บุคล์ากร 
ม่ความเชื่�อ ความประพัฤต่ ิแล์ะการปฏิิบ่ติ่ 
ไปในแนวทำางเด่ยวก่น นำามาให้้องค์กร 
ก้าวข้ึ้ามอุปสรรคต่่างๆ สามารถดำาเนิน 
ธุรกิจให้้เติ่บโต่ในทุำกด้าน ท่ำ�งเศรษฐกิจ  
ส่งคม แล์ะสิ�งแวดล้์อมไปพัร้อมๆ ก่น เพืั�อ  
นำาประโยช่น์ท่ำ�สร้างส่งต่่อให้้ก่บคนรุ่น 
ถ่ดไปอย่างย่�งยืน 

SIX	CORE	VALUES

ค่านิยั่มองค์กร
6	ปีระการ
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ในป็ี 2562 เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์ได้้เริื�มีจัด้ให้มีีรืางวัล C.P. Excellence Award 

ขึ�นเป็็นครืั�งแรืก โด้ย่มีีวัตถึุป็รืะสำงค์เพื�อย่กย่่องชมีเชย่องค์กรืภาย่ในเครืือฯ 

ทีี่�มีีความีเป็็นเลิศในการืบรืิหารืจัด้การืตามีแนวที่างของ C.P. Excellence และ 

เพื�อเป็น็การืย่กรืะดั้บความีสำามีารืถึในการืแข่งขนัทีี่�ย่ั�งย่นื แบ่งเป็น็ 6 ป็รืะเภที่รืางวัล 

ได้้แก่ C.P. Excellence Award, People Excellence Award, Customer Excellence 

Award, Operational Excellence Award, Innovation Excellence Award และ 

Sustainability Excellence Award โด้ย่ผืา่นการืตรืวจป็รืะเมีนิจาก C.P. Excellence 

Assessor ซึ่ึ�งเป็็นผืู้ตรืวจป็รืะเมีินรืางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessor)  

รืว่มีกับผืูต้รืวจป็รืะเมีนิรืะบบมีาตรืฐานต่างๆ จากบรืษัิที่ในเครืือฯ

ซึ่ึ�งในป็ี 2562 มีีองค์กรืในเครืือฯ ทัี่�งในและต่างป็รืะเที่ศเข้ารืับการืตรืวจ 

ป็รืะเมีนิรืะบบฯ เพื�อรืบัรืางวัล C.P. Excellence Award จำานวน 26 องค์กรื

รางวัล	C.P.	Excellence	Award	

รืะบบการืบรืหิารื ‘ซึ่พี ีสำูค่วามีเป็น็เลิศ’ มีเีค้าโครืง

มีาจากหลักการืบริืหารืในรืะดั้บสำากลคือ Malcolm 

Baldrige National Quality Award  หรือื MBNQA* 

ของสำหรัืฐอเมีริืกา ผืนวกกับเอกลักษณ์การืบริืหารื

ของเครืือฯ จึงเกิด้เป็็นองค์ป็รืะกอบ 13 ด้้าน 

แสำด้งเป็็นรูืป็บ้าน โด้ย่แบ่งเป็็น 3 สำ่วนคือ  

1) เสำาหลัก อันเป็็นการืบรืิหารืหลัก 2) พื�นฐาน 

เชื�อมีโย่งการืบริืหารืในทุี่กด้้านเพื�อให้รืากฐาน 

ของธุรุืกิจมีั�นคง และ 3) หลังคา ซึึ่�งเป็น็หลักสำำาคัญ

ในการืป็กป็้ององค์กรืให้เกิด้ความีย่ั�งย่ืน ดั้งนั�น 

ด้้วย่รืะบบการืบรืิหารื ‘ซึ่ีพี สูำ่ความีเป็็นเลิศ’ 

จะที่ำาใหค้นในองค์กรืมีคีวามีสุำข ธุุรืกิจมีคีวามีมีั�นคง

สำังคมีให้การืย่อมีรืับสำนับสำนุน และเครืือซีึ่พ ี

จะก้าวสำูก่ารืเป็น็องค์กรืทีี่�ย่ั�งย่นื สำรืา้งคณุป็รืะโย่ชน์

ใหกั้บป็รืะเที่ศทีี่�เครือืฯ ไป็ลงที่นุ 

*หม่ายู่เหตุ  Malcolm Baldrige National Quality 

Award ปััจจุบันใช้้ช่้� อเปั็น Baldrige Excellence  

Framework

ระบบการบริห้าร ซ่ึ่พ่ั สู่ความเป็นเลิ์ศ

เค้ร่อื่เจีริญโภค้ภัณฑ์์เริ�มดัำาเนินธุุรกิจี
มาตั�งแต่ปี 2464 จีนถึึงปัจีจุีบัน เป็น 
เวลาเก่อื่บศตวรรษ มีการเติบโตขยาย 
ธุุรกิจีไปกว่า 20 ประเทศทั�วโลก โดัย 
มุ่งหวงัจีะเปน็อื่งค้ก์รที�ยั�งย่น มีแนวทาง
การบริหารที�มีเอื่กลักษณ์เฉพาะขอื่ง
ตนเอื่งเทียบเท่าอื่งค์้กรชัี�นนำาระดัับโลก

C.P.	EXCELLENCE
ระบบการบริหาร	ซ่พ่ั	ส่้่ความเป็ีนเลิศ

ด้รื. อาชว์ เตาลานนท์ี่ รืองป็รืะธุานอาวุโสำ 

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ ได้้สำรุืป็แนวคิด้การืบรืิหารื 

อันเป็น็เอกลักษณข์องเครือืซึ่พีไีว้ดั้งนี� “ในการืที่ำา

ธุุรืกิจนั�นจะมีุ่งหวังแต่เพีย่งกำาไรืในรืะย่ะสำั�น 

ไมี่ ไ ด้้  ย่ั ง ต้องคำ านึ ง ถึึ งการื จัด้การือย่่ างมี ี

ป็รืะสิำที่ธุิภาพ การืบริืหารืที่รัืพย่ากรืและ 

สำิ�งแวด้ล้อมี เพื�อให้มีีต้นทีุ่นทีี่�แข่งขันได้้ อีกทัี่�ง

องค์กรืต้องมีีความียุ่ติธุรืรืมีต่อผืู้ถืึอหุ้นทีุ่กรืาย่ 

มีีการืป็ฏิิบัติต่อผืู้มีีสำ่วนได้้เสำีย่อย่่างเป็็นธุรืรืมี 

และสำิ�งสำำาคัญย่ิ�งคือการืตัด้สำินใจ กำากับในทุี่ก 

การืกรืะที่ำาของผืูน้ำาด้้วย่ความีพอป็รืะมีาณ ความี

มีีเหตุมีีผืล มีีภูมีิคุ้มีกันและใช้ความีรูื้ควบคู่

คุณธุรืรืมี ซึึ่�งทัี่� งหมีด้นี�สำะท้ี่อนผื่านค่านิย่มี 

ทัี่�ง 6 ป็รืะการือันเป็น็จิตวิญญาณของเครือืซึ่พี”ี

จากแนวคิด้การืบรืิหารือันเป็็นลักษณะเฉพาะ 

ของเครือืฯ ดั้งกล่าว จึงเกิด้เป็น็รืะบบการืบรืหิารื 

‘ซึ่ีพี สำู่ความีเป็็นเลิศ หรืือ C.P. Excellence’ 

ทีี่�เป็น็แนวที่างด้ำาเนนิการืเพื�อใหก้ารืบริืหารืธุรุืกิจ 

ต่างๆ ในเครืือซีึ่พี เป็็นไป็อย่่างเป็็นรืะบบ  

สำอด้คล้องกัน คนในองค์กรืมีีความีเข้าใจตรืงกัน

ในการืบรืิหารืจัด้การื และทีี่�สำำาคัญคือเป็็นรืะบบ 

บรืิหารืทีี่�สำนับสำนุนการืผืนึกกำาลังในเครืือซึ่ีพี 

ทัี่�งด้้านธุรุืกิจ ด้้านคน และด้้านจิตใจ 



ค่านิยม 3 ประโยชน์
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การจัดการด้านความยั่�งยั่น

Heart

SUSTAINABILITY 
MANAGEMENT
การจัดการด้านความยั่งยืน

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ได้้กำำ�หนด้ยุุทธศ�สตรื์คว�มยุั�งยุืนเพื่ื�อเป็็นทิศท�ง

กำ�รืด้ำ�เนินง�นท่�จะพื่�เครืือฯ มุ�งส่�เป็้�หม�ยุคว�มยุั�งยุืน 2563 และ 

วิสยัุทัศนใ์นกำ�รืสร้ื�ง ‘อ�ห�รืคน อ�ห�รืสมอง สรื�้งโอกำ�สในกำ�รืเข้้�ถึึง

คณุค��เพืื่�อสุข้ภ�พื่และคว�มเป็็นอยุ่�ท่�ด่้ข้องทุกำคน’ นอกำจ�กำน่� เครืือฯ 

ได้้กำำ�หนด้ให้ม่คณะกำรืรืมกำ�รืบริืห�รืง�นด้้�นคว�มยัุ�งยุืนธรืรืม�ภิบ�ล 

และสื�อส�รืองค์กำรืเครือืเจรืญิโภคภัณฑ์์ เพื่ื�อใหแ้นวท�งกำ�รืด้ำ�เนนิง�น 

ติด้ต�ม ตรืวจสอบ และสร้ื�งคว�มมั�นใจว��กำ�รืด้ำ�เนินง�นในภ�พื่รืวม 

ข้องเครืือฯ เป็น็ไป็อยุ��งมป่็รืะสิทธภิ�พื่ และสอด้คล้องกัำบเป็�้หม�ยุและ

วิสัยุทัศน์ข้องบริืษััท เครืือฯ ยัุงจัด้ทำ�กำ�รืป็รืะเมินป็รืะเด็้นสำ�คัญด้้�น

คว�มยุั�งยืุน และให้กำ�รืสนับสนุนเป็้�หม�ยุกำ�รืพัื่ฒน�อยุ��งยุั�งยุืน 

ข้ององค์กำรืสหป็รืะช�ช�ติ (Sustainable Development Goals)  

ทั�ง 17 ป็รืะกำ�รื

LIVING WELL
LIVING TOGETHER

LIVING RIGHT

ยุทธศาสตร์
ด้านความยั่งยืน

การก�ากับดูแล
ด้านความยั่งยืน

การประเมินประเด็นส�าคัญ
ด้านความยั่งยืน

เกี่ยวกับรายงาน
ฉบับนี้

The 10 UNGC Principles
17 UN SDGs & UNGP

เพื่ื�อใหก้ำ�รืด้ำ�เนนิง�นข้องยุุทธศ�สตรืด้์้�นคว�มยุั�งยุนืข้องเครือืเจรืญิโภคภัณฑ์์

บรืรืลุเป็้�หม�ยุท่�ได้้กำำ�หนด้ไว้อยุ��งม่ป็รืะสิทธิภ�พื่ เครืือฯ ได้้กำำ�หนด้ให ้

กำรือบกำ�รืด้ำ�เนินง�นทั�ง 3 ด้้�นข้องคว�มยุั�งยุืน หรืือ 3Hs อันได้้แกำ� 

Heart – Living Right, Health – Living Well และ Home – Living Together 

เป็็นตัวข้ับเคลื�อนหลักำท่�ส�งเสรืิมหลักำกำ�รืและรืะบบกำ�รืด้ำ�เนินง�นต��งๆ ท่�

เครืือฯ ได้้จัด้ทำ�ข้ึ�น หรืือบ่รืณ�กำ�รืเข้้�ม� อ�ทิ ค��นิยุม 3 ป็รืะโยุชน์รืะบบ

กำ�รืบรืหิ�รืซ่ีพื่ ่ส่�คว�มเป็น็เลิศ ป็รืชัญ�เศรืษัฐกิำจพื่อเพื่ยุ่ง กำฎบตัรื 10 ป็รืะกำ�รื

ข้องสหป็รืะช�ช�ติ เป็�้หม�ยุกำ�รืพัื่ฒน�อยุ��งยุั�งยุนืข้ององค์กำรืสหป็รืะช�ช�ติ

ทั�ง 17 ป็รืะกำ�รื และกำฎรืะเบ่ยุบ ข้้อบังคับ และม�ตรืฐ�นต��งๆ ข้อง 

ทกุำป็รืะเทศท่�เครือืฯ เข้�้ไป็ด้ำ�เนนิง�น เครือืฯ ได้้มก่ำ�รืทบทวน และป็รืบัป็รุืง

กำลยุุทธด้์้�นคว�มยุั�งยุนื รืวมถึึงองค์ป็รืะกำอบข้องกำลยุุทธฯ์ เป็น็ป็รืะจำ�อยุ��ง

ต�อเนื�อง เพืื่�อสรื�้งคว�มสอด้คล้องและคว�มเป็น็ปั็จจุบันข้องยุุทธศ�สตรืฯ์ 

ซีึ�งส�งผลให้บรืิษััทหลักำและเครืือฯ ได้้รืับกำ�รืยุอมรืับโด้ยุองค์กำรืจัด้อันดั้บ 

ด้้�นคว�มยุั�งยุนืรืะดั้บโลกำ เช�น Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), 

FTSE4Good, และ Morgan Stanley Capital International (MSCI) 

เครือืเจรืญิโภคภัณฑ์์ใหค้ำ�มั�นสญัญ�ท่�จะยุกำรืะดั้บกำ�รืด้ำ�เนนิง�นด้้�นคว�ม

ยุั�งยุนือยุ��งต�อเนื�อง เพื่ื�อสร้ื�งคณุป็รืะโยุชนใ์หแ้กำ�ป็รืะเทศ คว�มเป็น็อยุ่�ท่�ด่้ 

ใหแ้กำ�ป็รืะช�ชน และคว�มมั�นคงใหแ้กำ�บรืษัิัทสบืไป็ โด้ยุมแ่ผนง�นท่�จะกำำ�หนด้

กำลยุุทธแ์ละเป็�้หม�ยุรืะยุะยุ�วด้้�นคว�มยุั�งยุนืในป็ ี2563

เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์ดำำ�เนิินิธุุรืกิิจอย่่�งยั่�งยื่นิ
โดำย่มีีรื�กิฐ�นิสำำ�คัญปรืะกิอบด้ำวย่ค่�นิิย่มี ‘3 ปรืะโย่ชน์ิ’ ทีี่�มุ่ีงสำร้ื�งสำรืรืค์

ปรืะโย่ชน์ิแก่ิปรืะเที่ศช�ติิและสัำงคมี รืวมีถึึงรืะบบบริืห�รืจัดำกิ�รืทีี่�เรีืย่กิว่� ‘ซีีพีี ส่่ำคว�มีเปน็ิเลิศ’ หรืือ
‘C.P. Excellence’ และตัิ�งอย่่่บนิพืี�นิฐ�นิของกิ�รืมีีธุรืรืมี�ภิบ�ล มีีคว�มีรัืบผิิดำชอบต่ิอสัำงคมี ติลอดำจนิกิ�รืเคร่ืงครัืดำต่ิอ

กิฎรืะเบีย่บ ข้อบังคับ และมี�ติรืฐ�นิของทุี่กิปรืะเที่ศทีี่�เข้�ไปลงทุี่นิ นิอกิจ�กินีิ� ยั่งสำอดำคล้องกัิบเป�้หมี�ย่กิ�รืพัีฒนิ�ทีี่�ยั่�งยื่นิของสำหปรืะช�ช�ติิอีกิด้ำวย่

• กิ�รืกิำ�กิับดำ่แลกิิจกิ�รื
• สิำที่ธุิมีนิุษย่ชนิและกิ�รืปฏิบัติ ิ

ดำ้�นิแรืงง�นิ
• กิ�รืพัีฒนิ�ผิ่้นิำ�และที่รืัพีย่�กิรืบุคคล
• กิ�รืศึกิษ�

• กิ�รืจดัำกิ�รืกิ�รืเปลี�ย่นิแปลง 
สำภ�พีภ่มิีอ�กิ�ศ

• กิ�รืดำ่แลรืักิษ�ที่รืัพีย่�กิรืนิำ��
• กิ�รืปกิป้องรืะบบนิิเวศ 

และคว�มีหล�กิหล�ย่ที่�งชีวภ�พี
• กิ�รืจดัำกิ�รืห่วงโซี่อุปที่�นิ 

อย่่�งรัืบผิิดำชอบ

• คุณค่�ที่�งสำังคมี
• สำุขภ�พีและสำุขภ�วะที่ี�ดำี
• กิ�รืสำรื้�งคว�มีผิ่กิพัีนิกิับ 

ผ้่ิมีีส่ำวนิได้ำเสีำย่
• กิ�รืบริืห�รืจัดำกิ�รืนิวัติกิรืรืมี

ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ระบบการบริหาร
ซีพี สู่ความเป็นเลิศ

กฎระเบียบ ข้้อบังคับ
เเละมาตรฐาน

HEALTH
LIVING RIGHT LIVING WELL LIVING TOGETHER
HEART HOME

ยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน
Sustainability Strategy

ยุ่ที่ธุศ�สำติร์ืด้ำ�นิคว�มียั่�งยื่นิ
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Heart

การร่วมสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
การก�ากับดูแลกิจการ

คุณค่าทางสังคม

การจัดการ 
การเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ

สิทธิมนุษยชนและ
การปฏิบัติด้านแรงงาน

สุข้ภาพและสขุ้ภาวะที่ดี

การดูแลรักษา
ทรัพยากรน�า้

การพัฒนาผู้น�าและ
ทรัพยากรบุคคล

การศึกษา

การปกป้องระบบนิเวศ
และความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ

การสร้างความผูกพัน
กับผู้มีส่วนได้เสีย

การบริหาร
จัดการนวัตกรรม

การจัดการห่วงโซ่
อุปทานอย่างรับผิดชอบ

HEALTH

HOME

LIVING WELL

LIVING TOGETHER

HEART
LIVING RIGHT

ร้ือย่ละ 100 ของกิลุ่มีธุุรืกิิจในิเครืือฯ มีีกิ�รืเปดิำเผิย่ผิลกิ�รืดำำ�เนิินิง�นิ 
ด้ำ�นิธุรืรืมี�ภิบ�ลและคว�มียั่�งยื่นิผ่ิ�นิรื�ย่ง�นิเครืือฯ

เกิษติรืกิรื ผ้่ิปรืะกิอบกิ�รืรื�ย่ย่่อย่ รืวมีถึึงกิลุ่มีเปรื�ะบ�ง 
100,000 รื�ย่ ได้ำรัืบกิ�รืส่ำงเสำริืมีอ�ชีพีและคุณภ�พีชีวิติ

ร้ือย่ละ 100 ของกิลุ่มีธุุรืกิิจในิเครืือฯ มีีกิ�รืติรืวจสำอบกิ�รืดำำ�เนิินิง�นิ 
ด้ำ�นิสิำที่ธิุมีนุิษย่ชนิ (Human Rights Due Diligence)

ร้ือย่ละ 30 ของผิลิติภัณฑ์์ใหม่ี เปน็ิผิลิติภัณฑ์์ทีี่�มุ่ีงเน้ินิ 
สำุขโภชนิ�กิ�รื สุำขภ�พี และสำุขภ�วะที่ี�ดำีขึ�นิ

ลดำปรืิมี�ณกิ�รืนิำ�นิำ��มี�ใช้ต่ิอหนิ่วย่รื�ย่ไดำ้ลงรื้อย่ละ 10 
เที่ีย่บกิับปีฐ�นิ 2558

รื้อย่ละ 100 ของผิ่้นิำ�และพีนิักิง�นิ ผิ่�นิกิ�รือบรืมี
พัีฒนิ�คว�มีรื่้และคว�มีเข้�ใจดำ้�นิคว�มียั่�งย่ืนิ

รื้อย่ละ 100 ของวัติถุึดำิบหลักิผิ่�นิกิ�รืปรืะเมีินิกิ�รืจัดำห�จ�กิแหล่งผิลิติ
ที่ี�ไมี่บุกิรืุกิที่ำ�ล�ย่ป่�ไมี้และที่รืัพีย่�กิรืที่�งที่ะเล

รื้อย่ละ 100 ของกิลุ่มีธุุรืกิิจในิเครืือฯ มีีกิรืะบวนิกิ�รื
สำรื้�งคว�มีผิ่กิพัีนิกิับผิ่้มีีสำ่วนิไดำ้เสำีย่

เพิี�มีมี่ลค่�นิวัติกิรืรืมีดำ้�นิผิลิติภัณฑ์์และกิรืะบวนิกิ�รืรื้อย่ละ 50 
เที่ีย่บกิับปีฐ�นิ 2559

รื้อย่ละ 100 ของค่่ค้�ธุุรืกิิจหลกัิไดำ้รืับกิ�รืปรืะเมีินิ
ดำ้�นิคว�มียั่�งย่ืนิ

เด็ำกิ เย่�วชนิ และผ้่ิใหญ่ 4,350,000 คนิ มีีโอกิ�สำเข้�ถึึง 
กิ�รืศึกิษ�และกิ�รืพัีฒนิ�ทัี่กิษะทีี่�จำ�เปน็ิ

ลดำปริืมี�ณกิ�รืปล่อย่ก๊ิ�ซีเรืือนิกิรืะจกิติ่อหนิ่วย่รื�ย่ไดำ้ลงร้ือย่ละ 10 เที่ีย่บกิับปีฐ�นิ 2558 
ลดำกิ�รืใชพ้ีล�สำติิกิสำำ�หรัืบบรืรืจุภัณฑ์์ในิปรืะเที่ศไที่ย่ใหส้ำ�มี�รืถึนิำ�มี�ใชซ้ีำ�� ใช้ใหมี่ 
หรืือย่่อย่สำล�ย่ไดำ้ 100% ภ�ย่ในิปี 2568 
ปล่อย่ค�รื์บอนิไดำออกิไซีด์ำสำุที่ธุิเป็นิศ่นิย่์ (Carbon Neutral) ภ�ย่ในิปี 2573 
ลดำขย่ะอ�ห�รืจ�กิกิิจกิรืรืมีกิ�รืดำำ�เนิินิกิ�รืของบรืิษัที่เป็นิศ่นิย่์ ภ�ย่ในิปี 2573

Raw
Materials

Company
Operations

Distribution User End of LifeSuppliersเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Transportation

โอกิ�สำในิกิ�รืเพิี�มีผิลกิรืะที่บที่�งบวกิ และลดำผิลกิรืะที่บที่�งลบ

กิ�รืร่ืวมีสำนัิบสำนุินิเป้�หมี�ย่กิ�รืพัีฒนิ�ทีี่�ยั่�งยื่นิ



100% 100% 75.2%

83.5%

100% 100%

100%

100%100%

100%

75.5%

90.2%
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HEART

ความก้าวหน้าการด�าเนินงาน 
สู่เป้าหมายความยั่งยืนปี 2563 (ประเทศไทย)

การก�ากับดูแลกิจการ
ทุี่กิกิลุ่มีธุุรืกิิจมีีกิ�รืเปิดำเผิย่ผิลกิ�รื
ดำำ�เนิินิง�นิผ่ิ�นิรื�ย่ง�นิคว�มียั่�งยื่นิ
ของเครืือฯ (ไม่ีรืวมีกิลุ่มีธุุรืกิิจกิ�รืเงินิ
และกิ�รืธุนิ�ค�รื)

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติ
ด้านแรงงาน
ก้ิ�วหนิ�้ติ�มีแผินิง�นิ มีีกิ�รืปรืะเมีนิิปรืะเดำน็ิ 
ด้ำ�นิสิำที่ธิุมีนุิษย่ชนิทีี่�สำำ�คัญ (Salient Human 
Rights Issues) 13 กิลุ่มีธุุรืกิิจในิปรืะเที่ศไที่ย่

การพัฒนาผู้น�าและทรัพยากรบุคคล
ผ้่ินิำ�และพีนัิกิง�นิผ่ิ�นิกิ�รือบรืมีพัีฒนิ� 
คว�มีร้่ืและคว�มีเข้�ใจดำ้�นิคว�มียั่�งยื่นิ 
75.5% จ�กิเป�้หมี�ย่ 100%

การศึกษา
สำนัิบสำนิุนิกิ�รืเข้�ถึึงกิ�รืศึกิษ�และกิ�รื
พัีฒนิ�ที่ักิษะที่ี�จำ�เป็นิ 4,590,352 คนิ 
จ�กิเป�้หมี�ย่ 4,350,000 คนิ

LIVING RIGHT
กิ�รืดำำ�เนิินิง�นิติ�มีเป้�หมี�ย่คว�มียั่�งยื่นิปี 2563 

(ปรืะเที่ศไที่ย่) เป็นิไปติ�มีแผินิกิ�รืดำำ�เนิินิง�นิที่ี�ไดำ้ว�งไว ้

ไม่ีว่�จะเป็นิเป้�หมี�ย่ที่�งดำ้�นิกิ�รืกิำ�กิับด่ำแลกิิจกิ�รื  

สิำที่ธิุมีนุิษย่ชนิและกิ�รืปฏิบัติิด้ำ�นิแรืงง�นิ กิ�รืศึกิษ� 

คุณค่�ที่�งสัำงคมี สุำขภ�พีและสุำขภ�วะทีี่�ดีำ กิ�รืสำร้ื�งคว�มี

ผ่ิกิพัีนิกัิบผ้่ิมีีส่ำวนิได้ำเสีำย่ กิ�รืบริืห�รืจัดำกิ�รืนิวัติกิรืรืมี 

และกิ�รืด่ำแลรัืกิษ�ที่รัืพีย่�กิรืนิำ�� อย่่�งไรืก็ิติ�มี ยั่งคงมีี 

บ�งเป้�หมี�ย่ทีี่�เครืือฯ จำ�เป็นิต้ิองมีีกิ�รืที่บที่วนิแนิวที่�ง

กิ�รืดำำ�เนิินิง�นิเพืี�อให้บรืรืลุเป้�หมี�ย่ได้ำภ�ย่ในิปี 2563 

เช่นิ กิ�รืจดัำกิ�รืกิ�รืเปลี�ย่นิแปลงสำภ�พีภ่มีอิ�กิ�ศ เปน็ิติน้ิ

โดำย่รื�ย่ละเอีย่ดำคว�มีคืบหน้ิ�มีีดัำงนีิ�

HEALTH HOME

คุณค่าทางสังคม
ส่ำ ง เสำ ริืมีอ� ชีพีและ คุณภ�พีชี วิติ 
เกิษติรืกิรื SMEs และกิลุ่มีเปรื�ะบ�ง 
รืวมี 858,313 รื�ย่ จ�กิเป้�หมี�ย่ 
100,000 รื�ย่

การจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
ปริืมี�ณกิ�รืปล่อย่ก๊ิ�ซีเรืือนิกิรืะจกิติ่อ 
หน่ิวย่รื�ย่ไดำล้ดำลง 75.2% จ�กิเป�้หมี�ย่ 
10% เทีี่ย่บกัิบปฐี�นิ 2558

สุข้ภาพและสขุ้ภาวะที่ดี
ผิลิติภัณฑ์์ใหม่ีเป็นิผิลิติภัณฑ์์ทีี่�มุ่ีงเน้ินิ 
สุำขโภชนิ�กิ�รื สุำขภ�พี และสำขุภ�วะที่ี�ดีำ 
37% จ�กิเป�้หมี�ย่ 30%

การดูแลรักษาทรัพยากรน�้า
ปริืมี�ณกิ�รืนิำ�นิำ��มี�ใช้ต่ิอหน่ิวย่รื�ย่ได้ำ 
ลดำลง 39.46% จ�กิเป้�หมี�ย่ 10% 
เทีี่ย่บกัิบปฐี�นิ 2558

การปกป้องระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
วัติถุึดิำบหลกัิผ่ิ�นิกิ�รืปรืะเมีนิิกิ�รืจดัำห� 
อย่่�งรัืบผิิดำชอบและสำ�มี�รืถึติรืวจสำอบ 
ย้่อนิกิลับได้ำ 83.5% จ�กิเป้�หมี�ย่ 100%

การบริหารจัดการนวัตกรรม
ม่ีลค่�นิวัติกิรืรืมีดำ้�นิผิลิติภัณฑ์์และ
กิรืะบวนิกิ�รืทีี่�ได้ำรัืบกิ�รืคัดำเลือกิจ�กิ
มีหกิรืรืมีนิวัติกิรืรืมีบัวบ�นิ เพิี�มีขึ�นิ 
เปน็ิ 7,921 ล้�นิบ�ที่ จ�กิปฐี�นิ 4,058 
ล้�นิบ�ที่

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่าง 
รับผิดชอบ
ค่่ค้�ธุุรืกิิจหลักิไดำ้รัืบกิ�รืปรืะเมีินิด้ำ�นิ 
คว�มียั่�งยื่นิ 90.24% จ�กิเป้�หมี�ย่ 
100%

การสร้างความผูกพัน 
กับผู้มีส่วนได้เสีย
ทุี่กิกิลุ่มีธุุรืกิิจมีีกิรืะบวนิกิ�รืสำรื้�ง 
คว�มีผ่ิกิพัีนิกัิบผ้่ิมีีส่ำวนิได้ำเสีำย่

LIVING TOGETHERLIVING WELL

คว�มีก้ิ�วหน้ิ�กิ�รืดำำ�เนิินิง�นิ
ส่่ำเป้�หมี�ย่คว�มียั่�งยื่นิปี 2563 (ปรืะเที่ศไที่ย่)
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ดำ้�นิพัีฒนิ�คว�มียั่�งย่ืนิ
โครืงกิ�รืพิีเศษ

กิลุ่มีธุุรืกิิจ
เกิษติรือุติสำ�หกิรืรืมี

และอ�ห�รื

กิลุ่มีธุุรืกิิจ
โที่รืคมีนิ�คมี

กิลุ่มีธุุรืกิิจ
เมีล็ดำพัีนิธ์ุุ ปุ�ย่ และ 

ผิลิติภัณฑ์์อ�รืักิข�พืีช

กิลุ่มีธุุรืกิิจ
อีคอมีเมีิรื์ซี
และดำิจิที่ัล

กิลุ่มีธุุรืกิิจ
กิ�รืค�้รืะหว่�ง

ปรืะเที่ศ

กิลุ่มีธุุรืกิิจ
พัีฒนิ�

อสำังห�รืิมีที่รืัพีย่์

กิลุม่ีธุุรืกิิจ
บรืรืจุภัณฑ์์

กิลุ่มีธุุรืกิิจ
กิ�รืค้�วัติถึุดำิบ
อ�ห�รืสำัติว์

กิลุ่มีธุุรืกิิจ
พืีชครืบวงจรื

กิลุ่มีธุุรืกิิจ
ย่�นิย่นิติ์

กิลุม่ีธุุรืกิิจ
อ�ห�รืสำัติว์เลี�ย่ง

กิลุ่มีธุุรืกิิจ
ย่�และเวชภัณฑ์์

กิลุม่ีธุุรืกิิจ
กิ�รืติล�ดำและ
กิ�รืจัดำจำ�หนิ่�ย่

ดำ้�นิกิ�รืสำื�อสำ�รื
และคว�มีเชื�อมีั�นิของสำ�ธุ�รืณะ

ดำ้�นิพัีฒนิ�คว�มีย่ั�งย่ืนิ

คณะกรรมการบริหารงาน
ด้านความย่ังยืน ธรรมาภิบาล
และส่ือสารองค์กร
เครือเจริญโภคภัณฑ์์
SGC Operating
Committee

นายศุภชัย เจียรวนนท์

นายนพปฎล เดชอุดม

ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์์
Chief Executive Officer Charoen Pokphand Group

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร
Chief Sustainability Officer

ส�านักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์์
Sustainability, Good Governance and Corporate Communication Office (SGC)

คณะท�างานด้านความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์์
SGC Working Group

ดำ้�นิยุ่ที่ธุศ�สำติรื์คว�มียั่�งย่ืนิ 
ธุรืรืมี�ภิบ�ล กิ�รืสำื�อสำ�รื 

และนิวัติกิรืรืมีสำ่่คว�มียั่�งยื่นิ

ดำ้�นิพัีฒนิ�คว�มียั่�งย่ืนิภ�ครืัฐ คว�มีร่ืวมีมืีอรืะหว่�งปรืะเที่ศ
ด้ำ�นิคว�มียั่�งยื่นิและสืำ�อสำ�รืองค์กิรื

ดำ้�นิพัีฒนิ�คว�มีย่ั�งย่ืนิ
ภ�คกิิจกิรืรืมีสำัมีพัีนิธุ์และกิ�รืศึกิษ�

ดำ้�นิอ�สำ�สำมีัครื
และพัีฒนิ�ผิ่้นิำ�เพืี�อคว�มีย่ั�งย่ืนิ

เครือืเจริืญโภคภัณฑ์์มุ�งมั�นในกำ�รืกำำ�กัำบด้แ่ลกำ�รืด้ำ�เนนิง�นด้้�นคว�มยุั�งยุนื

ภ�ยุในองค์กำรื ป็รืะกำอบกัำบกำ�รืคำ�นงึถึึงค��นิยุม 3 ป็รืะโยุชนม์�อยุ��งต�อเนื�อง

เพืื่�อนำ�ไป็ส่�กำ�รืเป็็นบริืษััทชั�นนำ�ข้องโลกำท่�ม่กำ�รืด้ำ�เนินกิำจกำ�รืด้้วยุคว�ม 

โป็รื�งใสและเป็็นธรืรืมต�อทุกำฝ่่�ยุ ม่คว�มรัืบผิด้ชอบต�อสังคมผ��นโครืงกำ�รื

และกิำจกำรืรืมท่�หล�กำหล�ยุ และครือบคลุมต�อคว�มต้องกำ�รืข้องผ่้ม่ส�วน 

ได้้เส่ยุทุกำกำลุ�มอยุ��งเท��เท่ยุม รืวมถึึงม่กำ�รืด้่แลรัืกำษั�สิ�งแวด้ล้อมให้ม่คว�ม

อุด้มสมบ่รืณ์ และส�ม�รืถึรืองรัืบต�อกำ�รืเติบโตข้องจำ�นวนป็รืะช�กำรืโลกำ 

และกำ�รืข้ยุ�ยุตัวข้องอุตส�หกำรืรืมต��งๆ ผ��นกำ�รืคิด้ค้นวิจัยุนวัตกำรืรืมและ

เทคโนโลยุ่ท่�เป็็นมิตรืต�อสิ�งแวด้ล้อม โด้ยุได้้จัด้ตั�งคณะกำรืรืมกำ�รืบรืิห�รื 

ง�นด้้�นคว�มยุั�งยุืน ธรืรืม�ภิบ�ล และสื�อส�รืองค์กำรื เครืือเจรืญิโภคภัณฑ์์  

หรือื Sustainability, Good Governance and Corporate Communication 

การก�ากับดูแลด้านความยั่งยืน
Sustainability Governance

การตัดสินใจด้านความย่ังยืน 
ท่ีส�าคัญในปี 2562

ปรืะกิ�ศเป�้หมี�ย่กิ�รืลดำขย่ะอ�ห�รืจ�กิกิิจกิรืรืมี
ดำำ�เนิินิง�นิของบริืษัที่เปน็ิศ่นิย์่ ภ�ย่ในิปี พี.ศ. 2573

จัดำตัิ�งสำำ�นัิกิบริืห�รืคว�มียั่�งยื่นิ 
ธุรืรืมี�ภิบ�ล และสืำ�อสำ�รืองค์กิรื เขติปรืะเที่ศจีนิ

ปรืะกิ�ศเป�้หมี�ย่กิ�รืปล่อย่ค�ร์ืบอนิไดำออกิไซีด์ำสุำที่ธิุ 
เปน็ิศ่นิย์่ ภ�ย่ในิปี พี.ศ. 2573

Operating Committee (SGC Operating Committee) อันป็รืะกำอบด้้วยุ 

ผ่้บรืิห�รืรืะดั้บส่งจ�กำกำลุ�มธุรืกิำจและเครืือฯ รื�วมในคณะกำรืรืมกำ�รืจำ�นวน  

14 ท��น ซีึ�งทำ�หน้�ท่�รืับผิด้ชอบในกำ�รืขั้บเคลื�อนยุุทธศ�สตร์ืเครืือฯ ส่�กำ�รื

ป็ฏิิบติั กำ�รืพื่จิ�รืณ�กำลั�นกำรืองในกำ�รืออกำนโยุบ�ยุม�ตรืกำ�รืด้้�นคว�มยุั�งยุนื

ข้องเครือืฯ และกำ�รืมส่�วนรื�วมและเป็ดิ้เผยุข้อ้มล่ต�อผ่ม้ส่�วนได้้เสยุ่ และกำ�รื

บรืิห�รืคว�มเส่�ยุงต�อคว�มเชื�อมั�นส�ธ�รืณะ โด้ยุคณะกำรืรืมกำ�รื SGC  

Operating Committee จะรื�ยุง�นคว�มกำ้�วหน้�และผลกำ�รืด้ำ�เนินง�น

ด้้�นคว�มยุั�งยุืนให้แกำ�คณะผ่้บรืิห�รืรืะดั้บส่งข้องเครืือฯ จ�กำทุกำกำลุ�มธุรืกิำจ

ทั�งในป็รืะเทศและต��งป็รืะเทศจำ�นวนกำว�� 400 ท��น ภ�ยุในกำ�รืป็รืะชุมสมัมน� 

‘วิสัยุทัศน์ส่�กำ�รืป็ฏิิบัติกำ�รื เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์’ ท่�จัด้ข้ึ�นเป็็นป็รืะจำ�ทุกำ 2 

เดื้อน

“กิ�รืขับเคลื�อนิด้ำ�นิคว�มียั่�งยื่นิของเครืือฯ เป็นิสิำ�งสำำ�คัญอย่่�งยิ่�ง หัวใจสำำ�คัญคือค่�นิิย่มี
ขององค์กิรืและนิวัติกิรืรืมีทีี่�เป็นิพืี�นิฐ�นิสำำ�คัญ รืวมีถึึงกิ�รืพัีฒนิ�บุคล�กิรืให้มีีคว�มีร้่ื 
คว�มีสำ�มี�รืถึ ถืึอเป็นิหลักิสำำ�คัญในิกิ�รืพัีฒนิ�อย่่�งยั่�งยื่นิ โดำย่ยึ่ดำหลักิกิ�รื 3 ปรืะโย่ชน์ิ
คือปรืะเที่ศและปรืะช�ชนิได้ำรัืบปรืะโย่ชน์ิก่ิอนิ จ�กินัิ�นิเครืือฯ ถึึงจะได้ำ และนิอกิจ�กินัิ�นิ 
เรื�ให้คว�มีสำำ�คัญกัิบกิ�รือนุิรัืกิษ์และปกิป้องสิำ�งแวดำล้อมีซึี�งถืึอเป็นิภ�รืกิิจสำำ�คัญของ
เครืือฯ เพืี�อให้มีวลมีนิุษย่ช�ติิและธุรืรืมีช�ติิเกิิดำคว�มีสำมีดำุล สำ�มี�รืถึอย่่่ ร่ืวมีกิันิ 
เปรีืย่บเสำมืีอนิครือบครัืวใหญ่ สำร้ื�งสัำนิติิสุำขให้กัิบโลกิของเรื�”

Mr. Yang Xiaoping
Group Senior Vice Chairman, 
CPG Overseas CEO 

กิ�รืกิำ�กัิบด่ำแลด้ำ�นิคว�มียั่�งยื่นิ
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การจัดการด้านความยั่�งยั่น

Heart

ผลการประเมินประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน 

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

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

9. การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Management)
10. การดูแลรักษาทรัพยาการน�้า (Water Stewardship)
1 1 . การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ (Ecosystem & Biodiversity 
    Protection)
12. การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ (Responsible Supply Chain Management) 
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ระดับผลกระทบต่อองค์กร ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
(Significance of economics, environmental, & social impacts)

เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์กำำ�หนด้เนื� อห�และคุณภ�พื่ข้องรื�ยุง�นฉบับน่� 

บนพื่ื�นฐ�นกำ�รืด้ำ�เนินง�นข้ององค์กำรืและป็รืะเด็้นสำ�คัญท่�ม่ผลกำรืะทบต�อ

เศรืษัฐกิำจ สังคม และสิ�งแวด้ล้อม ภ�ยุใต้มุมมองข้องผ่้ม่ส�วนได้้เส่ยุ 

ทั�งภ�ยุในและภ�ยุนอกำองค์กำรื เพื่ื�อเป็น็หนึ�งในช�องท�งสำ�หรืบัสื�อส�รืใหกั้ำบ

ผ่้ม่ส�วนได้้เส่ยุได้้รืับทรื�บถึึงคว�มมุ�งมั�นและผลกำ�รืด้ำ�เนินง�นต�มกำรือบ 

ยุุทธศ�สตรื์ด้้�นคว�มยุั�งยืุนข้องเครืือฯ โด้ยุเครืือฯ นำ�แนวท�งกำ�รืจัด้ทำ� 

รื�ยุง�นคว�มยุั�งยืุนในรืะดั้บส�กำล GRI Sustainability Reporting Standards 

แบบท�งเลือกำหลักำ (‘Core’ option) ม�เป็็นกำรือบในกำ�รืจัด้ทำ�รื�ยุง�น 

โด้ยุพิื่จ�รืณ�จ�กำป็จัจัยุทั�งภ�ยุในและภ�ยุนอกำท่�เก่ำ�ยุวข้อ้งกัำบกำ�รืด้ำ�เนนิง�น

เพืื่�อนำ�ม�ป็รืะเมินป็รืะเด็้นด้้�นคว�มยุั�งยืุนท่�สำ�คัญ โด้ยุม่กำรืะบวนกำ�รื 

และขั้�นตอนต��งๆ ในกำ�รืป็รืะเมินป็รืะเด็้นคว�มยุั�งยืุนภ�ยุใต้หลักำสำ�คัญ  

10 ป็รืะกำ�รืข้อง GRI Standards ซีึ�งป็รืะกำอบด้้วยุกำ�รืม่ส�วนรื�วมข้องผ่้ม่ 

การประเมินประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน 
Materiality Assessment Process

ที่บที่วนิกิรืะบวนิกิ�รืจัดำที่ำ � 
แล ะกิ�รื เปิ ดำ เผิย่ ข้อ ม่ีล ในิ 
รื�ย่ง�นิคว�มียั่� ง ยื่นิอย่่�ง 
ต่ิอเนืิ�อง พีร้ือมีทัี่�งนิำ�เสำนิอ 
ช่องที่�งทีี่�เปิดำโอกิ�สำให้กัิบผ้่ิมีี
ส่ำวนิได้ำเสีำย่แสำดำงคว�มีคิดำเห็นิ 
พี ร้ือมี ทัี่� ง ข้ อ เสำนิอแนิ ะติ่ อ
แนิวที่�งกิ�รืดำำ�เนิินิง�นิด้ำ�นิ
ค ว � มี ยั่� ง ยื่ นิ ข อ ง อ ง ค์ กิ รื 
เพืี�อให้สำ�มี�รืถึนิำ�ไปปรัืบปรุืง 
และพัีฒนิ�ร่ืปแบบกิ�รืดำำ�เนิินิ
ง�นิขององค์กิรืต่ิอไป

รืะดำมีคว�มีคดิำเห็นิจ�กิผ้่ิบริืห�รื
รืะดัำบส่ำงขององค์กิรืสำ�ย่ธุุรืกิิจ
หลักิ และตัิวแที่นิจ�กิทุี่กิกิลุ่มี
ธุุรืกิิจต่ิ�งๆ เพืี�อวิเครื�ะห์และ 
จัดำลำ � ดัำบคว�มีสำำ � คัญของ
ปรืะเด็ำนิทีี่�ส่ำงผิลต่ิอกิ�รืดำำ�เนิินิ
ธุุรืกิิจ และมีีคว�มีสำำ�คญัต่ิอผ้่ิมีี
ส่ำวนิไดำ้เสีำย่ทัี่�งในิรืะย่ะสัำ�นิและ 
รืะย่ะย่�ว ผ่ิ�นิกิ�รืปรืะ ชุมี 
เชิงปฏิบัติิกิ�รืกิำ�หนิดำค่�ถ่ึวง 
นิำ��หนัิกิ กิ�รืสัำมีภ�ษณ์เชิงลึกิ
เพืี�อรัืบที่รื�บถึึงปรืะเด็ำนิด้ำ�นิ
คว�มียั่�งยื่นิทีี่�สำำ�คัญ พีร้ือมีทัี่�ง
จัดำที่ำ�เมีที่ริืกิซ์ี

ดำำ�เนิินิกิ�รืติรืวจสำอบคว�มี 
ถ่ึกิ ต้ิองของกิ�รื จัดำลำ � ดัำบ
ปรืะ เ ด็ำนิด้ำ�นิคว�มียั่� ง ยื่นิ ทีี่� 
สำำ � คัญพี ร้ื อมี ทัี่� ง รื � ย่ ง � นิ 
ปรืะ เ ด็ำนิด้ำ�นิคว�มียั่� ง ยื่นิ ทีี่� 
สำำ � คัญติ่ อคณะกิรืรืมีกิ�รื 
จัดำกิ�รืเพืี� อพิีจ�รืณ� และ 
ขอคว�มีเห็นิชอบ

นิำ�ปรืะเด็ำนิด้ำ�นิคว�มียั่�งยื่นิ 
ทีี่�สำำ�คัญในิปี 2561 มี�พิีจ�รืณ�
ปรืะกิอบกัิบกิ�รืพิีจ�รืณ� 
ปัจจัย่ทีี่� เกีิ�ย่วข้องทัี่�งภ�ย่ในิ 
และภ�ย่นิอกิ โดำย่คำ�นึิงถึึง 
ค ว � มี ค รื อบคลุ มี ข อ ง ทีุ่ กิ 
ปรืะเด็ำนิสำำ�คัญ ไปย่ังทุี่กิกิลุ่มี
ของเครืือฯ ทัี่�วโลกิ พีร้ือมีทัี่�ง 
เทีี่ย่บเคีย่งปรืะเด็ำนิด้ำ�นิคว�มี
ยั่�งยื่นิของ 8 สำ�ย่ธุุรืกิิจหลักิ 
ติลอดำจนิที่บที่วนิปรืะเด็ำนิด้ำ�นิ
คว�มียั่�งยื่นิทีี่� ผ้่ิมีีส่ำวนิได้ำเสีำย่ 
ให้คว�มีสำนิใจ

ส�วนได้้เส่ยุในกำรืะบวนกำ�รืจัด้ทำ�รื�ยุง�น (Stakeholder Inclusiveness) 

กำ�รืพิื่จ�รืณ�บริืบทแห�งคว�มยุั�งยุนื (Sustainability Context) กำ�รืป็รืะเมิน

ป็รืะเด็้นด้้�นคว�มยุั�งยุนืท่�สำ�คัญ (Materiality) คว�มครืบถ้ึวนสมบ่รืณข์้อง

ข้อ้มล่ (Completeness) พื่รือ้มทั�งทวนสอบคณุภ�พื่ข้องรื�ยุง�นโด้ยุด้ำ�เนนิ

ง�นตรืวจสอบคว�มถึ่กำต้องข้องข้้อม่ลท่�เป็ิด้เผยุ (Accuracy) คว�มสมดุ้ล

ข้องผลกำ�รืด้ำ�เนินง�นทั�งเชิงบวกำและเชิงลบ (Balance) คว�มชัด้เจน 

และเข้้�ใจง��ยุข้องข้้อม่ลต�อผ่้ม่ส�วนได้้เส่ยุทุกำกำลุ�ม (Clarity) กำ�รืม่ข้้อม่ลท่� 

ส�ม�รืถึเป็รื่ยุบเท่ยุบได้้เพื่ื�อแสด้งถึึงแนวโน้มข้องกำ�รืด้ำ�เนินง�นท่�ผ��นม� 

(Comparability) คว�มน��เชื�อถืึอข้องข้้อมล่และเนื�อห� (Reliability) และ 

ข้อบเข้ตข้องเวล�ในกำ�รืรื�ยุง�นเพื่ื�อเป็็นข้้อม่ลป็รืะกำอบกำ�รืตัด้สินใจ 

ข้องผ่ม้ส่�วนได้้เสยุ่ (Timeliness) โด้ยุมก่ำรืะบวนกำ�รืและข้ั�นตอนกำ�รืป็รืะเมนิ

ป็รืะเด็้นคว�มยุั�งยุนืท่�สำ�คัญ ดั้งน่�

การจัดล�าดับความส�าคัญ การทวนสอบความถูกต้อง
และความน่าเชื่อถือ

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องการระบุประเด็นส�าคัญ

Living Right

Living Well

Living Together

กิ�รืปรืะเมิีนิปรืะเด็ำนิสำำ�คัญด้ำ�นิคว�มียั่�งยื่นิ
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Facebook

สแกนเพ่ื่�อเข้้าชม
Facebook : CP for 
Sustainability

• We are CP
• CP for Sustainability

สแกนเพ่ื่�อเข้้าชม
Facebook : We are CP

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
Communication Channels

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ให้คว�มีสำำ�คัญติ่อกิ�รืสำรื้�งคว�มีมีีส่ำวนิรื่วมีของผ้่ิมีีส่ำวนิไดำ้เสำีย่ รืวมีถึึง 

กิ�รืรืบัฟังั ข้อคิดำเห็นิ ข้อเสำนิอแนิะ และขอ้ติิชมี เพืี�อนิำ�มี�พัีฒนิ�กิ�รืดำำ�เนิินิง�นิของเครืือฯ ใหส้ำ�มี�รืถึ 

ติอบสำนิองต่ิอคว�มีต้ิองกิ�รืของผ้่ิมีีส่ำวนิได้ำเสีำย่ได้ำอย่่�งมีีปรืะสิำที่ธิุภ�พี โดำย่เครืือฯ ได้ำจัดำช่องที่�ง 

กิ�รืสืำ�อสำ�รืทีี่�หล�กิหล�ย่และครือบคลุมี เพืี�อให้ผ้่ิมีีส่ำวนิได้ำเสีำย่สำ�มี�รืถึติิดำต่ิอสืำ�อสำ�รืมี�ยั่งเครืือฯ 

ได้ำอย่่�งสำะดำวกิรืวดำเร็ืว

+66 (0)2 – 858 - 6254
prcpgroup@cp.co.th

www.cpgroupglobal.com/sustainability

วารสารบัวบาน Website

เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน 

สแกนเพ่ื่�อชมวิิดีีโอ

สแกนเพ่ื่�อเข้้าชมเว็ิบไซต์์

รายการ ‘คิดเพ่ือชีวิตยั่งยืน‘  
Sustainable Life

YouTube

ส�านักกิจกรรมสื่อสารองค์กร 
เครือเจริญโภคภัณฑ์์

อาคารทรูทาวเวอร์ ช้ัน 23
18 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310

ในฐ�นะท่�เครืือฯ เข้้�รื�วมเป็็นสม�ชิกำท่�ป็ฏิิบัติ 
ต�มข้้อตกำลงโลกำแห�งสหป็รืะช�ช�ติในรืะดั้บ  
Advanced (United Nations Global Compact, 
Advanced Level) เครืือฯ ได้้จัด้ทำ�กำ�รืรื�ยุง�น
คว�มก้ำ�วหน้�ต�มข้้อตกำลง 10 ป็รืะกำ�รื และ
เกำณฑ์์ข้ั�นส่งสุด้ 21 ป็รืะกำ�รืข้อง UN Global 
Compact (ส�ม�รืถึอ��นรื�ยุละเอ่ยุด้เพื่ิ�มเติมได้้ท่�
หน�้ 230)

วัตถึปุ็รืะสงค์ข้องรื�ยุง�นฯ ฉบบัน่�คือเพื่ื�อสื�อส�รื
ถึึงคว�มมุ�งมั�น และผลกำ�รืด้ำ�เนินง�นด้้�นคว�ม
ยุั�งยืุนทั�ง 3 มิติ ท่�ผ่้ม่ส�วนได้้เส่ยุให้คว�มสำ�คัญ 
ได้้รืบัทรื�บ

กรอบการรายงาน บริษัทที่อยู่ในข้อบเข้ตข้องรายงาน

การรับรองจากหน่วยงานภายนอก

การรายงานความก้าวหน้าข้อง
การด�าเนินงาน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อง
องค์การสหประชาชาติ

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 
About this Report

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์จัด้ทำ�รื�ยุง�นคว�มยุั�งยืุน 
ขึ้�นเป็็นป็รืะจำ�ทุกำป็ี  โด้ยุรื�ยุง�นฯ ฉบับน่� 
เป็็นฉบับท่� 4 ต�อเนื�องจ�กำรื�ยุง�นคว�มยัุ�งยืุน
ป็รืะจำ�ป็ี 2561 ท่� เผยุแพื่รื�ส่�ส�ธ�รืณะเมื� อ 
กำรืกำฎ�คม 2562

รื�ยุง�นคว�มยัุ�งยืุนฉบับน่� ถึ่กำจัด้ทำ�ข้ึ�นต�ม
ม�ตรืฐ�นข้อง Global Reporting Initiatives 
(GRI) โด้ยุกำ�รืเป็ดิ้เผยุข้อ้มล่เป็น็ไป็ต�มหลกัำเกำณฑ์์
แบบท�งเลือกำหลักำ (Core Option)

ผลกำ�รืด้ำ�เนนิง�นด้้�นทรืพัื่ยุ�กำรืบุคคลครือบคลมุ
บรืิษััทยุ�อยุภ�ยุใต้เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ทั�งหมด้  
(รือ้ยุละ 100) ส�วนผลกำ�รืด้ำ�เนนิง�นด้้�นพื่ลังง�น
นำ� ข้องเส่ยุ ก๊ำ�ซีเรือืนกำรืะจกำ และคว�มป็ลอด้ภัยุ
ครือบคลุม 13,209 หน�วยุง�นข้องบริืษััทยุ�อยุ
ทั�งหมด้ภ�ยุใต้เครือืเจริืญโภคภัณฑ์์ (ส�ม�รืถึอ��น
รื�ยุละเอ่ยุด้เพื่ิ�มเติมได้้ท่� หน�้ 216-217)

เนื�อห�ข้องรื�ยุง�นฯ ฉบบัน่�ได้้รืบักำ�รืป็รืะเมนิคว�มน��เชื�อถืึอข้องชุด้ข้้อมล่โด้ยุบรืษัิัท ลอยุด์้ส รืจิ่สเตอรื ์

ควอลิต่� แอสชัวรืันส์ จำ�กัำด้ (LRQA) ซึี�งเป็็นหน�วยุง�นรืับรืองอิสรืะภ�ยุนอกำท่�ม่คว�มน��เชื�อถืึอ 
และได้้รืับกำ�รืยุอมรืับในรืะดั้บส�กำล สำ�หรืับป็ี 2562 ชุด้ข้้อม่ลท่�ได้้รืับกำ�รืทวนสอบป็รืะกำอบด้้วยุ 
GRI 302-1, GRI 303-1, GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 306-2 และ GRI 403-2 นอกำจ�กำน่� เพื่ื�อเป็น็ 
กำ�รืตอกำยุำ�คว�มมุ�งมั�นข้องเครือืฯ ในกำ�รืข้ยุ�ยุผลกำ�รืด้ำ�เนนิง�นด้้�นคว�มยุั�งยุนื ในป็ ี2562 เครือืฯ 
ได้้มอบหม�ยุให้ LRQA ทำ�กำ�รืทวนสอบ (Pre-verification) ข้้อม่ลกำ�รืด้ำ�เนินง�นด้้�นคว�มยุั�งยุืน 
ข้องกำลุ�มบริืษััททั�วโลกำ โด้ยุเครืือฯ ได้้รืับข้้อเสนอแนะ ดั้งน่� (สำ�หรัืบกำ�รืรัืบรืองชุด้ข้้อม่ลข้องป็ี 2562  
ส�ม�รืถึอ��นรื�ยุละเอ่ยุด้เพื่ิ�มเติมได้้ท่� หน�้ 232-233) 

รื�ยุง�นฯ ฉบับน่�ได้้นำ�เสนอผลกำ�รืด้ำ�เนินง�น 
ในภ�พื่รืวมข้องกำลุ�มบรืษัิัทในเครือืเจรืญิโภคภัณฑ์์
ครือบคลุม 8 ส�ยุธุรืกิำจ ทั�งในและต��งป็รืะเทศ
ตั�งแต�วันท่� 1 มกำรื�คม ถึึง 31 ธนัว�คม ป็ ี2562

การจัดท�ารายงานความยั่งยืน จุดประสงค์การจัดท�ารายงานฉบับนี้ ข้อบเข้ตการด�าเนินงาน

เครืือฯ มุ�งมั�นด้ำ�เนินง�นให้ม่คว�มสอด้คล้อง 
กัำบเป็้�หม�ยุกำ�รืพัื่ฒน�ท่�ยัุ�งยุืนข้ององค์กำ�รื 
สหป็รืะช�ช�ติ (Sustainable Development 
Goals: SDGs) ทั�ง 17 เป็้�หม�ยุอยุ��งต�อเนื�อง 
(ส�ม�รืถึอ��นรื�ยุละเอ่ยุด้เพื่ิ�มเติมได้้ท่� หน�้ 231) 

ฉบับทีี่� 11 :
พื่ฤศจิิกายน-ธัันวิาคม 2562

ช่องที่�งกิ�รืติิดำต่ิอสืำ�อสำ�รืเกีิ�ย่วกัิบรื�ย่ง�นิฉบับนีิ� 

http://www.cpgroupglobal.com/sustainability
https://www.youtube.com/watch?v=x9xLyxz8qn0&list=PLQR_G1FIorN4W6JV6mPgcmysvb-gJ94yn
https://www.facebook.com/wearecp/
https://www.facebook.com/CPGroupSustainability/
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LIVING RIGHT

การกำากับการดููแลกิจการ

สิิทธิิมนุุษยชนุและการปฏิิบััติิด้้านุแรงงานุ

การศึึกษา

การพััฒนาผู้้�นำาและทรัพัยากรบุุคคล

•	 การกำากับดููแลกิจการ
•	 แนวทางการบริหารจัดูการ
•	 การปลูกฝังัจริยธรรมในองค์์กร
•	 การต่่อต้่านค์อร์รัปชััน
•	 การรับเร่�องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
•	 การบริหารค์วามเสี�ยง
•	 การปฏิิบัติ่ต่ามกฎเกณฑ์์

•	 การบริหารจััดการด้านสิิทธิิมนุษยชน
•	 การจััดการทรัพยากรมนุษย์
•	 การดูแลพนักงาน
•	 การบริหารจััดการความปลอดภััย	 อาชีวอนามัย	 และ 
	 สิภัาพแวดล้อมในการทำางานของเครือเจัริญโภัคภััณฑ์์ 
•	 ผลการตรวจัประเมินระบบการบริหารความปลอดภััย 
	 อาชีวอนามัย	และสิภัาพแวดล้อมของเครือฯ

•	 การพััฒนาทรัพัยากรมนุษย์

•	 การพััฒนาโครงสร้างการศึึกษา
•	 สนับสนุนทุุนการศึึกษา

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ดำำ�เ นิินิธุุรืกิิจโดำยยึดำมัั่�นิในิหลัักิ 
กิ�รืกิำ�กัิบดูำแลักิิจกิ�รืท่ี่�ด่ำ ปรืะกิอบธุุรืกิิจอย่�งถููกิต้้องต้�มั่
กิฎหมั่�ย รืะเบ่ยบ กิฎเกิณฑ์์ สััญญ� แลัะข้้อต้กิลัง 
อย่�งเคร่ืงครัืดำ โปร่ืงใสั สั�มั่�รืถูต้รืวจสัอบได้ำ พร้ือมั่ทัี่�ง 
ยึดำถืูอหลัักิสิัที่ธิุมั่นุิษยชนิสั�กิลั แลัะปฏิิบัติ้ต่้อแรืงง�นิ 
อย่�งเป็นิธุรืรืมั่ โดำยไม่ั่ลัะเลัยกิ�รืบริืห�รืที่รัืพย�กิรืบุคคลั 
แลัะพัฒนิ�ผูู้้นิำ�ทัี่�งด้ำ�นิทัี่กิษะกิ�รืที่ำ�ง�นิแลัะด้ำ�นิจริืยธุรืรืมั่
อย่�งเปน็ิรืะบบแลัะต่้อเนืิ�อง เครืือฯ ยังมุ่ั่งสัร้ื�งโอกิ�สัให้กัิบ
กิลุ่ัมั่เปรื�ะบ�งในิเรืื�องข้องกิ�รืศึึกิษ�นิวัต้กิรืรืมั่แลัะเที่คโนิโลัย่
เพื�อสัร้ื�งกิ�รืเข้้�ถึูงให้ม่ั่ปรืะสิัที่ธิุภ�พมั่�กิยิ�งขึ้�นิ แลัะส่ังเสัริืมั่
กิ�รืเจริืญเติ้บโต้อย่�งยั�งยืนิข้ององค์กิรื ต้ลัอดำจนิเป็นิท่ี่�
ยอมั่รัืบแลัะไว้ว�งใจจ�กิสัังคมั่แลัะผูู้้ม่ั่ส่ัวนิได้ำเส่ัย
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ความท้้าท้าย
เครือเจัริญโภคภัณฑ์์เชื่ื�อมั�นำว่�ก�รดำ�เนำินำธุุรกิจัต�มหลัักธุรรม�ภิบ�ลั 

แลัะมีกระบวนำก�รกำ�กับดูแลักิจัก�รด้วยั่คุณธุรรมแลัะจัริยั่ธุรรม 

มีคว�มโปร่งใส รับผิดชื่อบต่อสังคม สิ�งแวดล้ัอม แลัะผู้มีส่วนำได้เสียั่ โดยั่

ก�รสร้�งคว�มไว้ว�งใจัแก่ผู้มีส่วนำได้เสียั่ทุกฝ่่�ยั่ ซ่ึ่�งเป็นำกลัไกที�จัะ 

ขัับเคลืั�อนำใหเ้ครอืฯ มีก�รเตบิโตอยั่�่งยัั่�งยืั่นำ เครอืฯ ได้ว�งกรอบแนำวท�ง

ก�รกำ�กับดูแลักิจัก�รที�ดี ส่งเสริมให้กรรมก�รผู้บริห�รแลัะพนัำกง�นำ 

ทุกคนำปฏิิบัติตนำให้ถููกตอ้งต�มจัรรยั่�บรรณธุุรกจิั นำโยั่บ�ยั่แลัะแนำวปฏิิบัติ 

จััดให้มีก�รบริห�รคว�มเสี�ยั่งแลัะก�รกำ�กับก�รปฏิิบัติให้เป็นำไปต�ม 

กฎเกณฑ์์ ตลัอดจันำให้มีก�รตรวจัสอบภ�ยั่ในำแลัะก�รร�ยั่ง�นำผลั 

ก�รกำ�กับดูแลักิจัก�ร เพื�อปรับปรุงประสิทธิุภ�พขัองก�รบริห�รจััดก�ร 

แลัะก�รดำ�เนิำนำง�นำให้มีคว�มสอดคลั้องเหม�ะสมกับบริบทขัองธุุรกิจั 

แลัะสถู�นำก�รณ์ที�เปลีั�ยั่นำแปลังไปอย่ั่�งต่อเนืำ�อง

เครือฯ ตระหนำกัถู่งคว�มท้�ท�ยั่ในำก�รบรูณ�ก�รธุรรม�ภบิ�ลัใหห้ล่ัอหลัอม 

เป็นำหน่ำ�งเดียั่วกับก�รประกอบธุุรกิจั เป็นำก�รสร้�งคุณค่�กิจัก�รให้ยัั่�งยืั่นำ

อย่ั่�งแท้จัริง ซ่ึ่�งหม�ยั่ถู่งก�รบริห�รจััดก�รที� มีประสิทธิุภ�พแลัะ 

ก�รปลูักฝ่ังค่�นิำยั่มขัององค์กรที�สะท้อนำก�รกำ�กับดูแลักิจัก�รที�ดี 

ให้เกิดก�รปฏิิบัติจันำเปน็ำวัฒนำธุรรมองค์กร

การกำากับดููแลกิจการ

เป้้าหมายปี้ 2563 (ประเทศไทย)

ขัองกลุ่ัมธุุรกิจัในำเครือฯ มีก�รเปดิเผยั่ผลัก�รดำ�เนิำนำง�นำ
ด้�นำธุรรม�ภิบ�ลัแลัะคว�มยัั่�งยืั่นำผ่�นำร�ยั่ง�นำคว�มยัั่�งยืั่นำ
ขัองเครือฯ

100%

สนัับสนุันัเป้้าหมายการพััฒนัาท่้�ยั�งยืนั

SDG 12 การบริโภคและการผลิตอย่างม่ความรับผิดูชอบ
12.6 สนัำบสนุำนำให้บริษััทในำเครือรับแนำวปฏิิบัติที�ยัั่�งยืั่นำไปใช้ื่ 
 แลัะผนำวกข้ัอมูลัด้�นำคว�มยัั่�งยืั่นำลังในำวงจัรก�รร�ยั่ง�นำ

SDG 16 ความสงบสุข ความยุติธรรม และสถาบันัท่้�เข้มแข็ง
16.5 ลัดก�รทุจัริตในำตำ�แหน่ำงหน้ำ�ที�แลัะก�รรับสินำบนำทุกรูปแบบ
16.7 สร้�งหลัักประกันำว่�จัะมีกระบวนำก�รตัดสินำใจัที�มีคว�มรับผิดชื่อบ 
 ครอบคลุัม มีส่วนำร่วม แลัะมีคว�มเป็นำตัวแทนำที�ดี ในำทุกระดับ
 ก�รตัดสินำใจั
16.B ส่งเสริมแลัะบังคับใช้ื่กฎหม�ยั่แลัะนำโยั่บ�ยั่ที�ไม่เลืัอกปฏิิบัติ
 เพื�อก�รพัฒนำ�อย่ั่�งยัั่�งยืั่นำ

แผนการดำำาเนินงานที่่�สำำาคััญ ปีี 2563

กำ�หนำดกระบวนำก�ร
กำ�กับดูแลักิจัก�ร 
ให้สอดคล้ัองทั�วทั�งเครือฯ

กำ�หนำดแนำวท�งก�รบริห�ร
จััดก�รคว�มเสี�ยั่งให้เป็นำไปในำ
แนำวท�งเดียั่วกันำทั�วทั�งองค์กร

ขัับเคลืั�อนำแนำวท�งก�รบริห�ร
คว�มเสี�ยั่งระดับองค์กร 
ในำเขัตต่�งประเทศ

ความก้าวหน้ัา

100%

2562

2561

100%
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การกำากับดููแลกิจการHeartรายงานความยั�งยืน ประจำาปี 2562 เครือเจริญโภคภัณฑ์์
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การบริหารความเส่�ยง (Risk Management)

การป้ฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์ (Compliance)

883 คัน
จำานัวนัผู้บริหารสะสม
ในำประเทศไทยั่ จีันำ แลัะเมียั่นำม�  
ที�เข้ั�ร่วมก�รอบรมเชิื่งปฏิิบัติก�ร
ด้�นำก�รบริห�รคว�มเสี�ยั่ง

6
จำำานวนปีระเที่ศ
ที�มีก�รตรวจัประเมินำระบบบริห�รด้�นำคว�มปลัอดภัยั่  
อ�ชีื่วอนำ�มัยั่ แลัะสิ�งแวดล้ัอมขัองเครือฯ

1. ไทย

2. จีีน

3. เวีียดนาม

4. เมียนมา

5. ลาวี

6. กััมพููชา

>80%
สัดส่วนำผู้บริห�ร 
ที�เข้ั�รับก�รอบรม

22
จัำ�นำวนำหน่ำวยั่ง�นำที�ได้รับ
ก�รประเมินำด้�นำคว�มเสี�ยั่ง
อันำเกี�ยั่วเนืำ�องจั�กก�รทุจัริต

การตรวจสอบข้อร้องเร่ยนัและแจ้งเบาะแส
ในัระดัูบเครือฯ ปี้ 2562

ป้ระเด็ูนั

ก�รบริก�ร
ผลิัตภัณฑ์์
ก�รปฏิิบัติอย่ั่�งเท่�เทียั่ม
ผลัประโยั่ชื่น์ำทับซ้ึ่อนำ
ก�รปฏิิบัติด้�นำแรงง�นำ
สิ�งแวดล้ัอม
สอบถู�มข้ัอมูลั
คว�มปลัอดภัยั่ขัองข้ัอมูลั
คว�มปลัอดภัยั่
อื�นำๆ
รวมทั้�งหมดู

7
16
10
8
3
8
2
0
0
3
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7
14
8
6
3
8
2
0
0
2
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จำานัวนั
ท่้�ร้องเร่ยนั

จำานัวนัท่้�
ดูำาเนิันัการ
แล้วเสร็จ

การเสริมสร้างข่ดูความสามารถ การป้ลูกฝัังองค์กร

การเปิ้ดูเผยข้อมูลและม่ส่วนัร่วมกับผู้ม่ส่วนัไดู้เส่ย

การพััฒนัาระบบ CG

การเปิ้ดูเผยข้อมูล

กระบวนัการกำากับดููแล

การสำารวจความคิดูเห็นัพันัักงานั

แนัวท้างป้ฏิิบัติท่้�ดู่ การสื�อสารจรรยาบรรณธุรกิจ

การจัดูอบรม

สรุป้ผลการดูำาเนิันังานัท่้�สำาคัญปี้ 2562

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์มุ่่�งมุ่ั�นพััฒนาและยกรืะดัับธรืรืมุ่าภิบาลอย�างต่�อเนื�อง 

โดัยมุ่ีคณะกรืรืมุ่การืบรืิหารืความุ่ยั�งยืน ธรืรืมุ่าภิบาล และสืื่�อสื่ารืองค์กรื 

รืะดัับเครือืฯ ปรืะกอบด้ัวยผู้้บ้รืหิารืรืะดัับสื่ง้จากหน�วยงานต่�างๆ ของเครือืฯ

และจากบริืษััทในเครืือฯ กำากับดั้แลกรืะบวนการืการืกำากับดั้แลกิจการื 

เพืั�อให้เกิดัการืขับเคลื�อนธรืรืมุ่าภิบาล นำาไปสื่้�การืปฏิิบัติ่อย�างเป็นรืะบบ 

นอกจากนั�น บริืษััทในเครือืฯ ได้ัจัดัตั่�งหน�วยงานธรืรืมุ่าภิบาลและหน�วยงาน

กำากับการืปฏิิบัติ่ต่ามุ่กฎเกณฑ์์ ในการืนำาจรืรืยาบรืรืณธ่รืกิจ นโยบาย  

และแนวปฏิิบัติ่ที�เกี�ยวกับการืกำากับด้ัแลกิจการืของเครืือฯ ไปเผู้ยแพัรื� 

แก�พันักงานในแต่�ละบริืษััท ให้เกิดัความุ่ร้้ื ความุ่เข้าใจ รืวมุ่ทั�งดัำาเนินการื 

ฝึึกอบรืมุ่และจัดักิจกรืรืมุ่ต่�างๆ เพัื�อให้เกิดัการืปฏิิบัติ่อย�างเป็นร้ืปธรืรืมุ่ 

รื�วมุ่กัน เปน็ไปในทิศทางและเปา้หมุ่ายเดีัยวกันทั�วทั�งเครือืฯ

เครืือฯ ทบทวนและเปรืียบเทียบมุ่าต่รืฐานด้ัานการืกำากับดั้แลกิจการืกับ

มุ่าต่รืฐานสื่ากลให้มุ่ีความุ่ทันสื่มุ่ัยเหมุ่าะสื่มุ่กับบรืิบทของการืดัำาเนินธ่รืกิจ

เปน็ปรืะจำาทก่ป ีใหค้วามุ่สื่ำาคัญและมุ่เีจต่นารืมุ่ณ์ในการืสื่�งเสื่รืมิุ่และค่มุ้่ครือง

สื่ทิธมิุ่นษ่ัยชนขั�นพัื�นฐาน โดัยต่รืะหนกัดีัว�าการืทำางานที�จะขบัเคลื�อนองค์กรื

ให้เติ่บโต่อย�างยั�งยืนได้ั ท่กฝึ่ายต้่องอย้�รื�วมุ่กันอย�างมุ่ีความุ่เข้าใจ เชื�อมุ่ั�น

และใหเ้กียรืติ่ซึ่่�งกันและกัน จ่งได้ัจัดัทำาแนวปฏิิบติั่ที�ดีัด้ัานความุ่หลากหลาย

และการือย้�รื�วมุ่กัน รืวมุ่ถ่ึงนโยบายและแนวปฏิิบติั่ด้ัานแรืงงานต่�างปรืะเทศ

นอกจากนั�น ยังให้ความุ่สื่ำาคัญเรืื�องการืปฏิิบัติ่ต่ามุ่จรืรืยาบรืรืณธ่รืกิจของ

เครือืฯ มุ่กีารืใหค้วามุ่ร้้ื ฝึกึอบรืมุ่ด้ัานการืปรืะพัฤติ่ต่นใหเ้ปน็ไปต่ามุ่ค�านยิมุ่ 

6 ปรืะการื และหลักการืกำากับดั้แลกิจการืทั�งในรืะบบออนไลน์และแบบ

หอ้งเรืยีนเชงิปฏิิบติั่การื เพืั�อสื่รืา้งวัฒนธรืรืมุ่การืดัำาเนนิธร่ืกิจด้ัวยจรืยิธรืรืมุ่

เพัื�อให้การืสื่รื้างวัฒนธรืรืมุ่องค์กรืเป็นไปอย�างมุ่ีปรืะสื่ิทธิภาพั เครืือฯ ได้ั 

จัดัทำาแบบสื่ำารืวจความุ่คิดัเห็นของพันักงานในท่กบริืษััทที�มุ่ีต่�อการื 

ดัำาเนินงานด้ัานการืกำากับดั้แลกิจการื โดัยได้ันำาผู้ลสื่ร่ืปความุ่คิดัเห็นจาก 

แบบสื่ำารืวจมุ่าจัดัทำาเป็นแผู้นงานเพัื�อปรัืบปร่ืงการืสืื่�อสื่ารืและการืสื่ร้ืาง 

ความุ่ต่รืะหนักร้ื ้ทำาใหก้ารืปรืะพัฤติ่ปฏิิบติั่เปน็ไปต่ามุ่กฎเกณฑ์์ กฎรืะเบียบ 

ขอ้บงัคับ ต่ลอดัจนมุ่าต่รืฐานจรืยิธรืรืมุ่ธร่ืกิจของเครือืฯ

การืกำากับดั้แลกิจการือย�างโปรื�งใสื่และเป็นธรืรืมุ่กับผู้้้มุ่ีสื่�วนได้ัเสื่ียที� 

เกี�ยวข้องจะสื่�งเสื่ริืมุ่ให้เครืือฯ เติ่บโต่ได้ัอย�างมุ่ั�นคงและยั�งยืน สื่ร้ืาง 

ผู้ลปรืะโยชนแ์ก�ผู้้ถื้ึอห่น้ในรืะยะยาว สื่รืา้งความุ่เชื�อมุ่ั�นใหแ้ก�ผู้้มุ้่สีื่�วนได้ัเสื่ยี

และสัื่งคมุ่ เพัื�อเป็นการืสื่นับสื่น่นเป้าหมุ่ายด้ัานความุ่ยั�งยืนในปี 2563  

ในการืเปิดัเผู้ยขอ้มุ่ล้ เครือืฯ ได้ัจัดัทำารืายงานการืกำากับดัแ้ลกิจการืฉบับแรืก

เพัื�อให้นักลงท่น หน�วยงานกำากับดั้แล พัันธมิุ่ต่รืทางธ่รืกิจ และผู้้้มุ่ีสื่�วน 

ได้ัเสื่ยีท่กฝึ่าย รืับทรืาบและเข้าใจเกี�ยวกับปรัืชญาในการืดัำาเนินธ่รืกิจด้ัวย

ความุ่รัืบผู้ิดัชอบต่ามุ่หลักการืบรืรืษััทภิบาล ภารืะความุ่รัืบผู้ิดัชอบของ 

คณะกรืรืมุ่การืและผู้้บ้รืหิารื ค�านยิมุ่หลัก 6 ปรืะการื และมุ่าต่รืฐานจริืยธรืรืมุ่

ของเครือืฯ และบรืษัิัทในเครือืฯ 

การกำากับดููแลกิจการ
เพ่ื่�อความโปร่งใส สร้างมูลค่าเพ่ื่�ม และเต่ิบโติอย่างย่�งย่น

จััดทำ�ร่�งโครงสร้�งก�รกำ�กับ
ดูแลัแลัะกรอบก�รบริห�ร 

จััดก�รนำโยั่บ�ยั่

• ร�ยั่ง�นำก�รกำ�กับดูแลักิจัก�ร ปี 2561
• จัดหม�ยั่ขั่�วก�รกำ�กับดูแลักิจัก�ร 
• เว็บเพจัด้�นำก�รกำ�กับดูแลักิจัก�ร 

• พื�นำฐ�นำด้�นำก�รกำ�กับดูแลักิจัก�ร
• จัริยั่ธุรรมแลัะก�รกำ�กับก�รปฏิิบัติต�มกฎเกณฑ์์
• กฎหม�ยั่ใหม่พนัำกง�นำถืูอว่�ก�รปฏิิบัติต�ม 

จัรรยั่�บรรณธุุรกิจัเปน็ำส่วนำหน่ำ�งในำก�รทำ�ง�นำ 

โครงก�รด้�นำจัริยั่ธุรรม
แลัะก�รกำ�กับก�รปฏิิบัติ

ต�มกฎเกณฑ์์

ขัองจัำ�นำวนำพนัำกง�นำบริษััท 
นำอกตลั�ดหลัักทรัพย์ั่ในำประเทศไทยั่ 

แลัะพนัำกง�นำในำเขัตประเทศจีันำที�ผ่�นำก�รอบรม 
แลัะทดสอบจัรรยั่�บรรณธุุรกิจั

รายละเอียดเพ่ื่�มเต่ิม

 ภาษาอ่งกฤษ

แนำวท�งปฏิิบัติที�ดี 
ด้�นำคว�มหลั�กหลั�ยั่ 
แลัะก�รอยู่ั่ร่วมกันำ

98%

ภาษาไทย

100% 100%

https://www.cpgroupglobal.com/portals/0/PDF/CPG-CGReport2018-TH.pdf
https://www.cpgroupglobal.com/portals/0/PDF/CPG-CGReport2018-EN.pdf
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แนัวท้างการบริหารจัดูการ

กลไกการืกำากับดั้แลกิจการืของเครืือฯ ปรืะกอบด้ัวยการืพััฒนาโครืงสื่ร้ืาง 

การืกำากับดัแ้ล การืสื่ร้ืางรืะบบการืดัำาเนนิงาน การืสืื่�อสื่ารืและการืมุ่สีื่�วนรื�วมุ่

การืรืายงานและติ่ดัต่ามุ่ผู้ลการืดัำาเนินงาน รืวมุ่ถ่ึงการืเปิดัเผู้ยผู้ลการื 

ดัำาเนนิงาน

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ได้ักำาหนดักรืะบวนการืทำางานในการืขับเคลื�อน 

การืดัำาเนินงานด้ัานธรืรืมุ่าภิบาลเพัื�อให้มุ่ีการืปฏิิบัติ่อย�างเป็นร้ืปธรืรืมุ่ 

โดัยมุ่ีการืทำางานรื�วมุ่กับตั่วแทนจากบรืิษััทในเครืือฯ ให้มุ่ีแนวทางบรืิหารื

จัดัการืที�สื่อดัคล้องและเป็นไปในทิศทางเดีัยวกันกับนโยบายและแนว 

ปฏิิบติั่ของเครือืฯ 

• โครงสร�้งก�รกำ�กับดูแลักจิัก�ร
• บทบ�ทหนำ้�ที�คว�มรับผิดชื่อบ
• นำโยั่บ�ยั่แลัะแนำวปฏิิบัติที�เกี�ยั่วขั้อง
• จัรรยั่�บรรณธุุกิจั

การพััฒนัาโครงสร้าง
การกำากับดููแล01

• ก�รติดต�มคว�มคืบหนำ้�ก�รดำ�เนำินำง�นำ
• ก�รประเมินำผลัก�รดำ�เนำินำง�นำแลัะก�รตรวจัสอบ 
• แบบสำ�รวจัก�รรับรู้แลัะคว�มคิดเหน็ำด้�นำธุรรม�ภิบ�ลั

การติดูตามและ
รายงานัผล04

• ก�รประเมินำคว�มเสี�ยั่งแลัะก�รลัดคว�มเสี�ยั่ง
• นำโยั่บ�ยั่ก�รบริห�รจััดก�รนำโยั่บ�ยั่
• แผนำก�รดำ�เนำินำง�นำแลัะตัวชื่ี�วัด
• ก�รสร้�งคว�มตระหนำักรู้แลัะก�รฝ่กึอบรม

การสร้างระบบ
การดูำาเนิันังานั02

• แผนำก�รสื�อส�รแลัะก�รมีส่วนำร่วมกับบริษััทในำเครือฯ
• แผนำก�รสื�อส�รกับผู้มีส่วนำได้เสียั่

การสื�อสารและ
การม่ส่วนัร่วม03

• หลัักก�รบรรษััทภิบ�ลั
• กรอบก�รกำ�กับดูแลักิจัก�ร 
• ก�รร�ยั่ง�นำก�รกำ�กับดูแลักิจัก�ร

การเปิ้ดูเผย
ข้อมูล05

การเปิดเผย

ข้อมูล

การติดตามและ

รายงานผล

การส่ือสารและ
การมีส่วนร่วม

กา
รส
ร้าง

ระบ
บ

กา
รด
ำเนิ
นงา

น

กา
รพั

ฒ
นา
โค
รง
สร้
าง

กา
รก
ำกั
บดู
แล

ขอ้กำหนดด้านกฎระเบีย
บ

ิตัมุนอบใ •

กระบวนการกำกับ
ดูแลกิจการ
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บทนำำ�
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e

ภ�คผนำวก
Health

ก�รจัดก�รด้�นำคว�มยั่� งยั่นำ

Heart

เครือืเจริืญโภคภัณฑ์์ต่รืะหนักดีัว�าวัฒนธรืรืมุ่องค์กรืที�มุ่กีารืกำากับดัแ้ลกิจการืที�ดีัจะช�วยสื่ร้ืางความุ่เข้าใจ

ที�ชดััเจนแก�พันกังาน ทำาใหพ้ันกังานสื่ามุ่ารืถึนำาวิสัื่ยทัศน ์ค�านยิมุ่ ต่ลอดัจนจรืรืยาบรืรืณธร่ืกิจ รืวมุ่ถ่ึง

นโยบายไปปฏิิบติั่ในการืทำางานปรืะจำาวันใหเ้ปน็ไปต่ามุ่มุ่าต่รืฐาน โดัยให้พันกังานทก่คนมีุ่การืเรีืยนร้้ื

และทดัสื่อบจรืรืยาบรืรืณธ่รืกิจ ซ่ึ่�งปรืะกอบด้ัวย 4 หมุ่วดัคือ หมุ่วดัค่ณธรืรืมุ่ หมุ่วดัค่ณภาพั หมุ่วดั

บ่คลากรื และหมุ่วดัสิื่นทรืพััย ์สื่�งผู้ลใหพ้ันกังานสื่ามุ่ารืถึปฏิิบติั่ต่นได้ัต่ามุ่ความุ่คาดัหวังของเครืือฯ

ในป ี2562 พันกังานบรืษัิัทในเครือืฯ ที�ไมุ่�จดัทะเบยีนในต่ลาดัหลักทรืพััยใ์นปรืะเทศไทยและปรืะเทศจีน

ได้ัผู้�านเกณฑ์์การืทดัสื่อบครืบ 100 เปอร์ืเซ็ึ่นต์่ สื่ำาหรืับกล่�มุ่ธ่รืกิจในปรืะเทศอื�นคาดัว�าจะผู้�านเกณฑ์์

ทดัสื่อบครืบ 100 เปอร์ืเซึ่น็ต์่ในป ี2563 นอกจากนั�น กรืรืมุ่การืและผู้้บ้รืหิารืรืะดัับสื่ง้ของเครือืฯ และ

บรืษัิัทในเครือืฯ ได้ัเขา้รืบัการือบรืมุ่ในหวัขอ้ความุ่ขดััแยง้ทางผู้ลปรืะโยชน ์ทำาใหเ้กิดัความุ่ต่รืะหนกัร้ื้

และเกิดัแนวทางการืดัำาเนนิงานที�โปรื�งใสื่

เครืือฯ ได้ัมุ่ีการืจัดัทำาแบบสื่ำารืวจความุ่คิดัเห็นของพันักงานบรืิษััทในเครืือฯ ที�ไมุ่�จดัทะเบียนใน 

ต่ลาดัหลักทรืัพัย์ฯ เพัื�อวัดัการืรัืบทรืาบ การืรืับร้ื้ และการืนำาจรืรืยาบรืรืณธ่รืกิจไปปรืับใช้ รืวมุ่ถ่ึงวัดั 

การืมุ่สีื่�วนรื�วมุ่ของหวัหนา้งานในการืสื่นบัสื่นน่และต่อบขอ้สื่งสื่ยัถ่ึงวิธกีารืปฏิิบติั่ที�ถึก้ต้่อง และวัดัสื่ถิึติ่

การืร้ืองเรืยีนของพันกังานผู้�านช�องทางการืแจ้งเบาะแสื่เมุ่ื�อเหน็การืกรืะทำาที�ละเมุ่ดิัจรืรืยาบรืรืณธร่ืกิจ 

โดัยมุ่ผีู้ลการืรืบัร้ืใ้นรืะดัับที�ดีัมุ่าก

ผู้้บ้รืหิารืรืะดัับสื่ง้ของเครือืฯ และบรืษัิัทในเครือืฯ ได้ัปลก้ฝึงัวัฒนธรืรืมุ่การืกำากับด้ัแลกิจการืโดัยมุ่กีารื

แบ�งปันวิสื่ัยทัศน์ ความุ่คิดัเห็น และแนวทางการืปฏิิบัติ่ที�เป็นตั่วอย�างที�ดีั ซึ่่�งเป็นกรืะบวนการืที�ต้่อง

ดัำาเนนิการือย�างต่�อเนื�องเพัรืาะเกี�ยวขอ้งกับวิธกีารืปฏิิสื่มัุ่พันัธข์องพันกังาน โดัยจัดัใหมุ้่กีารือภิปรืายกล่�มุ่

เพัื�อให้ผู้้้บรืิหารืและพันักงานรื�วมุ่พั้ดัค่ยและแลกเปลี�ยนความุ่คิดัเห็น เป็นการืเน้นยำาการืปฏิิบัติ่ต่น 

ใหเ้ปน็ไปต่ามุ่ค�านยิมุ่แก�พันกังาน

เรืามุ่่�งมุ่ั�นที�จะปล้กฝึังวัฒนธรืรืมุ่การืทำางานที�เปิดัโอกาสื่ โดัยสื่รื้างความุ่เข้าใจสื่ำาหรืับพันักงานที�มุ่ีความุ่หลากหลาย ยอมุ่รัืบเอกลักษัณ์ของแต่�ละบ่คคล 

ใหอ้ย้�รื�วมุ่กันอย�างเท�าเทียมุ่ เพัื�อปรืะโยชนข์องพันกังาน สื่งัคมุ่ และเครือืฯ

ความท้้าท้าย
เป็นองค์กรืที�ผู้้้กำาลังหางานน่กถ่ึงเป็นอันดัับแรืก สื่ามุ่ารืถึด่ังดั้ดับ่คลากรืที�เก�ง มุ่ีค่ณภาพั มุ่ีศักยภาพัสื่้ง มุ่ีค่ณลักษัณะที�หลากหลายมุ่ารื�วมุ่งาน 

กับเรืาเพืั�อเติ่บโต่ไปด้ัวยกัน

ความมุ่งหวัง
เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์มุ่ีการืจ้างงานที�โปรื�งใสื่และเป็นธรืรืมุ่ คำาน่งถ่ึงสื่ิทธิมุ่น่ษัยชนขั�นพัื�นฐานสื่ร้ืางสื่ภาพัแวดัล้อมุ่การืทำางานที�ไมุ่�ปิดักั�นความุ่แต่กต่�าง 

ทั�งด้ัานเชื�อชาติ่ สื่ังคมุ่ ทัศนคติ่ วัฒนธรืรืมุ่ ความุ่เชื�อ อาย่ เพัศ และอัต่ลักษัณ์ทางเพัศ โดัยเปิดัโอกาสื่ให้ท่กคนแสื่ดังศักยภาพัและทักษัะความุ่สื่ามุ่ารืถึ 

อย�างเท�าเทียมุ่กัน เคารืพัและใหเ้กียรืติ่ซ่ึ่�งกันและกัน พัรือ้มุ่ทั�งสื่นบัสื่นน่การืเติ่บโต่ต่ามุ่สื่ายงาน โดัยพัจิารืณาจากความุ่สื่ามุ่ารืถึเปน็หลัก

ป้ระโยชน์ัท่้�ไดู้รับ
ความุ่ได้ัเปรืียบทางการืแข�งขันมุ่าจากความุ่แต่กต่�างและความุ่หลากหลายของพันักงาน ทำาให้เกิดัมุ่่มุ่มุ่องที�เป็นปรืะโยชน์ต่�อการืสื่รื้างสื่รืรืค์สื่ิ�งใหมุ่�ๆ  

สื่รื้างนวัต่กรืรืมุ่ที�สื่ามุ่ารืถึต่อบสื่นองความุ่ต้่องการืของผู้้้บรืิโภคทั�วโลก และสื่รื้างผู้ลงานที�มุ่ีปรืะสื่ิทธภิาพั จากการืทำางาน การือย้�รื�วมุ่กัน และการืปฏิิบัติ่ 

ต่�อกันอย�างเท�าเทียมุ่ ทั�งหมุ่ดันี�จะเปน็การืสื่รืา้งความุ่แข็งแกรื�งและ สื่�งเสื่ริืมุ่ศกัยภาพัของเครืือฯ

การป้ลูกฝัังในัองค์กร

ร้อยละของพันัักงานัของบริษััท้
นัอกตลาดูหลักท้รัพัย์
ท่้�ผ่านัหลักสูตรอบรม 
‘จรรยาบรรณธุรกิจ’

ผลการสำารวจความคิดูเห็นัของพันัักงานั
ท่้�ม่ต่อการดูำาเนิันังานัดู้านัการกำากับดููแลกิจการของเครือฯ

100%

จำานัวนัพันัักงานั
ท่้�ผ่านัหลักสูตร

พนัำกง�นำถืูอว่�ก�รปฏิิบัติต�มจัรรยั่�บรรณธุุรกิจั
เปน็ำส่วนำหน่ำ�งในำก�รทำ�ง�นำ

พนัำกง�นำถืูอว่�ก�รปฏิิบัติต�มจัรรยั่�บรรณธุุรกิจั
ช่ื่วยั่ให้ชืื่�อเสียั่งขัองเครือฯ ดีข่ั�นำ

พนัำกง�นำมีก�รดัดแปลังแลัะประยุั่กต์ใช้ื่ 
จัรรยั่�บรรณธุุรกิจัในำก�รทำ�ง�นำ

98%

97%

87%

90,197
คนั

แนัวป้ฏิิบัติท่้�ดู่ดู้านัความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันั

ก�รสร้�งแรงจูังใจั 
เพื�อให้ได้ซ่ึ่�งผู้สมัครง�นำ 

ที�หลั�กหลั�ยั่

ก�รให้โอก�สคว�ม 
ก้�วหน้ำ�ในำก�รทำ�ง�นำ 

อย่ั่�งเท่�เทียั่ม

ก�รสื�อส�รเกี�ยั่วกับ 
คว�มหลั�กหลั�ยั่ 
แลัะก�รอยู่ั่ร่วมกันำ

เสริมสร้�งวัฒนำธุรรม 
คว�มหลั�กหลั�ยั่ 
แลัะก�รอยู่ั่ร่วมกันำ

เคร่อฯ ได้จ่ัดอบรมในห่ัวข้้อ ‘ความข่้ดแย้งทางผลประโยชน์’ ให้ักรรมการและผู้บร่หัารระด่บสูงข้องเคร่อฯ 
และบร่ษ่ทในเคร่อฯ 

CP Round Table ล้อมวงค่ด ใกล้ช่ดผู้นำา

• CoC ในำประเทศไทยั่ (14,435)
 - ผู้บริห�รระดับสูง (162) 
 - ผ่�นำระบบออนำไลัน์ำ (8,791)
 - ผ่�นำก�รเรียั่นำรู้ในำห้อง (5,482)
• CoC ในำประเทศจีันำแลัะอื�นำๆ   
 (75,762)
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Heart

เครือืเจรืญิโภคภัณฑ์์ปรืะกาศใชน้โยบายและแนวปฏิิบติั่

การืต่�อต้่านทจ่รืติ่และคอรืร์ืปัชนั เพัื�อใหบ้รืษัิัทในเครือืฯ

นำาไปดัำาเนินการืสื่รื้างความุ่ต่รืะหนักร้ื้และสื่�งเสื่รืิมุ่ให ้

ผู้้บ้รืหิารืและบ่คลากรืทก่รืะดัับมุ่จิีต่สื่ำานก่ในการืต่�อต้่าน

คอรื์รืัปชันท่กร้ืปแบบ นอกจากนั�น ยังปรืะกาศใช้

นโยบายที�เกี�ยวกับเรืื�องที�มุ่ีความุ่เสื่ี�ยงสื่้งกับการืเกิดั

คอรืร์ืปัชนั ได้ัแก� นโยบายและแนวปฏิิบติั่เกี�ยวกับความุ่

ขัดัแย้งทางผู้ลปรืะโยชน์ นโยบายและแนวปฏิิบัติ่การื

ให้-รืับของขวัญหรืือผู้ลปรืะโยชน์อื�นใดั เพัื�อนำาไปใช้

ปรืะกอบการืปฏิิบติั่ด้ัานการืต่�อต้่านทจ่รืติ่และคอรืร์ืปัชัน

ใหเ้กิดัความุ่ชดััเจน 

เครือืฯ ยงัได้ัปรืะกาศใชน้โยบายและแนวปฏิิบติั่เกี�ยวกับ

การืแจ้งเบาะแสื่ เพัื�อให้พันักงานมุ่ีช�องทางในการื 

รือ้งเรืยีนหรือืใหข้้อมุ่ล้เกี�ยวกับการืกรืะทำาที�ไมุ่�สื่อดัคล้อง

กับนโยบายและแนวปฏิิบัติ่การืต่�อต้่านท่จริืต่และ

คอรื์รืัปชัน พัรื้อมุ่มุ่ีกรืะบวนการืต่รืวจสื่อบและมุ่ีการื 

รืายงานอัต่รืาการืเกิดัทจ่รืติ่และการืร้ืองเรีืยนใหผู้้้บ้รืหิารื 

รืะดัับสื่ง้ พัจิารืณาเพัื�อกำาหนดัมุ่าต่รืการืในการืปอ้งกัน

ในปี 2562 บรืิษััทในเครืือฯ ทั�งที�จดัทะเบียนและ 

ไมุ่�จดัทะเบยีนรื�วมุ่กันปรืะกาศจ่ดัยืนในการืดัำาเนนิธร่ืกิจ

ภายใต้่ความุ่โปรื�งใสื่และต่�อต้่านการืท่จรืิต่ท่กร้ืปแบบ

ในวันต่�อต้่านคอรื์รืัปชันแห�งชาติ่ ซึ่่�งจัดัโดัยองค์กรื 

ต่�อต้่านคอรืร์ืปัชัน (ปรืะเทศไทย) รื�วมุ่กับภาคีเครือืข�าย 

ของภาครืฐัและเอกชน ภาคปรืะชาสื่งัคมุ่ และสื่ื�อมุ่วลชน 

ภายใต้่แนวคิดั รืวมุ่พัลังอาสื่าส้้ื่โกง นอกจากนั�น บรืษัิัท 

ในเครืือฯ ได้ัจัดักิจกรืรืมุ่ให้ผู้้้บรืิหารืรืะดัับสื่้งเน้นยำาถ่ึง

ความุ่สื่ำาคัญของการืปฏิิบัติ่ต่ามุ่นโยบายการืต่�อต้่าน 

คอร์ืรืัปชัน เผู้ยแพัรื�คลิปวิดีัโอปรืะชาสื่ัมุ่พัันธแ์นวทาง

การืปฏิิบัติ่ที�ดีัและกรืณีศ่กษัา มุ่ีการืปรืะชาสัื่มุ่พัันธ ์

เสีื่ยงต่ามุ่สื่ายในบรืษัิัท ติ่ดัปา้ยปรืะชาสัื่มุ่พันัธเ์กี�ยวกับ

นโยบายและจรืรืยาบรืรืณธร่ืกิจ 

เครืือฯ มุ่ีนโยบายและแนวปฏิิบัติ่เกี�ยวกับการืแจ้งเบาะแสื่ เพัื�อรืับฟััง 

ความุ่คิดัเห็น ข้อเสื่นอแนะ หรืือข้อรื้องเรืียนต่�างๆ ทั�งจากบ่คคลภายใน 

และภายนอกที�ได้ัรืับผู้ลกรืะทบ หรืือมุ่ีความุ่เป็นไปได้ัที�จะได้ัรืับผู้ลกรืะทบ

จากการืดัำาเนินธ่รืกิจของเครืือฯ นอกจากนี� เพัื�อแสื่ดังให้เห็นถ่ึงแนวทาง 

ในการืปฏิิบัติ่ที�ชัดัเจน ส่ื่จรืิต่ และโปรื�งใสื่ เครืือฯ ได้ักำาหนดัให้แนวปฏิิบัติ่ 

มุ่ีความุ่สื่อดัคล้องกับมุ่าต่รืฐานสื่ากล ไมุ่�ว�าจะเป็นหน้าที�ความุ่รืับผู้ิดัชอบ

ของผู้้ที้�เกี�ยวข้อง มุ่าต่รืการืค่้มุ่ครืองผู้้แ้จ้งเบาะแสื่/ผู้้ร้ือ้งเรีืยน กรืะบวนการื

สื่อบสื่วน และบทลงโทษั

นอกจากนี� เครืือฯ ยังได้ักำาหนดัให้มุ่ีช�องทางที�หลากหลายสื่ำาหรัืบการื 

แจ้งเบาะแสื่หรืือร้ืองเรีืยน เช�น รืะบบรัืบเรืื�องร้ืองเรีืยน (Whistle blower 

System) บนเว็บไซึ่ต์่ของเครือืฯ โทรืศพััท์ อีเมุ่ล จดัหมุ่าย ผู้�านตั่วแทนของ

เครืือฯ และด้ัวยต่นเอง โดัยในปี 2562 เครืือฯ ได้ัรัืบเรืื�องรื้องเรืียนและ 

การืแจ้งเบาะแสื่ทั�งหมุ่ดั 57 เรืื�อง มุ่าจากปรืะเทศไทยจำานวน 55 เรืื�อง 

จากปรืะเทศจีนและอินเดีัย ปรืะเทศละ 1 เรืื�อง จากจำานวนนี� มุ่เีรืื�องรือ้งเรืยีน

ด้ัานจรืรืยาบรืรืณธร่ืกิจทั�งหมุ่ดัจำานวน 18 เรืื�อง 

ผู้บร่หัารและพื่น่กงานจัากกล่่มธุ่รก่จัต่ิางๆ ในเคร่อฯ กว่า 400 คนพื่ร้อมใจัร่วมแสดง 
พื่ล่งแห่ังความดีอย่างเข้้มแข็้ง ในว่นต่ิอต้ิานคอร์ร่ปช่นแห่ังชาต่ิประจัำาป ี2562  

เพ่ื่�อประกาศจ่ัดย่นที�ม่่งม่�นข้องเคร่อฯ ในการดำาเน่นธุ่รก่จัอย่างโปร่งใส  
และต่ิอต้ิานการท่จัร่ติในการทำางานท่กรูปแบบ

บร่ษ่ท เจัร่ญโภคภ่ณฑ์์ โปรด่�วส กล่่มธุ่รก่จัพ่ื่ชครบวงจัร (ข้้าวโพื่ด) 
ร่วมงานว่นต่ิอต้ิานคอร์ร่ปช่น ซ่ึ่�งจ่ัดโดยองค์กรต่ิอต้ิานคอร์ร่ปช่น (ประเทศไทย) 

ภายใต้ิแนวค่ด ‘รวมพื่ล่งอาสาสู้โกง’

การต่อต้านัคอร์รัป้ชันั
เพ่ื่�อส่งเสร่มการดำาเน่นธุ่รก่จัให้ัเต่ิบโติอย่างย่�งย่น

การรับเรื�องร้องเร่ยนัและแจ้งเบาะแส
เพ่ื่�อปอ้งก่นผลกระทบที�ทำาให้ัองค์กรไม่บรรล่เปา้หัมายการดำาเน่นงาน

ระบบการรับข้อร้องเร่ยนัและแจ้งเบาะแส

• แสดงคว�มมุ่งมั�นำ
• กำ�หนำดนำโยั่บ�ยั่
• สนัำบสนุำนำส่งเสริม

• ทบทวนำ 
 ผลัก�รตรวจัสอบ
• แบ่งปนัำข้ัอมูลั
 กรณีศ่กษั�

• ร�ยั่ง�นำ 
 ผลัก�รวิเคร�ะห์
• วิเคร�ะห์ส�เหตุ 
 ที�แท้จัริง

• ระบบก�รร�ยั่ง�นำ 
 ก�รลัะเมิดแนำวปฏิิบัติฯ
• ก�รไต่สวนำที�เปน็ำกลั�ง 
 แลัะเปน็ำคว�มลัับ
• ก�รเก็บบันำท่ก 
 ที�เหม�ะสม

• ผน่ำกกำ�ลัังแลัะ 
 สร้�งเครือข่ั�ยั่
• สื�อส�รคว�มมุ่งมั�นำ 
 แลัะนำโยั่บ�ยั่
• สร้�งจิัตสำ�น่ำก 
 แลัะฝ่กึอบรม

ผู้นัำา
Leadership

ท้บท้วนั
Review

ติดูตาม
Monitoring

ป้ฏิิบัติ
Implementation

วางแผนั
Planning

ข้อมูลการตรวจสอบข้อร้องเร่ยนัและแจ้งเบาะแสในัระดัูบเครือฯ

จำานัวนัข้อร้องเร่ยนัฯ 
จำาแนักตามป้ระเด็ูนั

จำานัวนัข้อร้องเร่ยนัฯ ทั้�งหมดู

จำานัวนัข้อร้องเร่ยนัฯ 
ท่้�ดูำาเนิันัการแล้วเสร็จ

ก�รบริก�ร

ผลิัตภัณฑ์์

ก�รปฏิิบัติอย่ั่�งเท่�เทียั่ม

ผลัประโยั่ชื่น์ำทับซ้ึ่อนำ

ก�รปฏิิบัติด้�นำแรงง�นำ

สิ�งแวดล้ัอม

สอบถู�มข้ัอมูลั

คว�มปลัอดภัยั่ขัองข้ัอมูลั

คว�มปลัอดภัยั่

อื�นำๆ

2562

2561

2561

2561

2562

2562
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บทนำำ�
Hom

e

ภ�คผนำวก
Health

ก�รจัดก�รด้�นำคว�มยั่� งยั่นำ

Heart

การบริหารความเส่�ยง
เพ่ื่�อปอ้งก่นผลกระทบที�ทำาให้ัองค์กรไม่บรรล่เปา้หัมายการดำาเน่นงาน

การกำากับการป้ฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์
เพ่ื่�อให้ัการดำาเน่นธุ่รก่จัถููกต้ิองติามกฎเกณฑ์์ 
ท่�งภายในและภายนอกองค์กร

ภายใต้่สื่ภาพัแวดัล้อมุ่ทางธ่รืกิจที�เปลี�ยนแปลง 

ต่ลอดัเวลาและรืวดัเร็ืว การืบริืหารืความุ่เสื่ี�ยง 

จ่งเปน็กรืะบวนการืที�สื่ำาคัญที�ช�วยใหเ้ครือืฯ สื่ามุ่ารืถึ 

วางแผู้นรืองรืับกับสื่ถึานการืณ์ความุ่ไมุ่�แน�นอน  

รืวมุ่ทั�งแสื่วงหาโอกาสื่ในการืดัำาเนินธ่รืกิจจาก 

ความุ่เสื่ี�ยงบางปรืะเด็ันได้ัอย�างมีุ่ปรืะสิื่ทธิภาพั 

ทำาใหเ้ครือืฯ สื่ามุ่ารืถึเติ่บโต่ได้ัอย�างมุ่ั�นคงและยั�ง

ยืนเพัื�อสื่รืา้งคณ่ปรืะโยชนใ์หแ้ก�ปรืะเทศชาติ่และ

สัื่งคมุ่ได้ัอย�างต่�อเนื�อง ทั�งนี� เครือืฯ ได้ัใชแ้นวทาง

การืบรืิหารืความุ่เสื่ี�ยงต่ามุ่มุ่าต่รืฐานสื่ากล The 

Committee of Sponsoring Organizations of 

the Treadway Commission หรืือ COSO  

Enterprise Risk Management, The Principles 

ในปัจจ่บัน กฎหมุ่าย กฎรืะเบียบ กฎเกณฑ์์ และมุ่าต่รืฐานต่�างๆ ได้ัเพัิ�มุ่ 

ความุ่เข้มุ่ข้นข่�นอย�างมุ่ีนัย เพัื�อให้ผู้้้ปรืะกอบการืท่กรืายดัำาเนินธ่รืกิจต่ามุ่ 

กฎต่�างๆ อย�างเครื�งครืดัั สื่�งผู้ลใหเ้ครือืฯ ต้่องมุ่กีารืปรืะเมุ่นิผู้ลการืดัำาเนนิงาน

อย้�เป็นปรืะจำา เพัื�อบรืิหารืจัดัการืปรืะเด็ันที�ไมุ่�สื่อดัคล้องกับทิศทางของ

องค์กรืและสื่ากล รืวมุ่ถ่ึงเต่รีืยมุ่ความุ่พัร้ือมุ่สื่ำาหรัืบแนวโน้มุ่ในอนาคต่   

โดัยในป ี2562 เครือืฯ ได้ัทำาการืปรืะเมิุ่นผู้ลการืดัำาเนนิงานใน 3 ด้ัาน ได้ัแก� 

1) การืดัำาเนินงานต่ามุ่นโยบายและแนวปฏิิบัติ่เกี�ยวกับความุ่ขัดัแย้งทาง 

ผู้ลปรืะโยชน์ซึ่่�งทำาการืปรืะเมุ่ินเฉพัาะบรืิษััทในปรืะเทศไทยที�ไมุ่�ได้ัอย้�ใน

ต่ลาดัหลักทรืัพัย์ 2) สื่ถึานะการืปฏิิบัติ่ต่ามุ่กฎเกณฑ์์ (Compliance  

Maturity) ซ่ึ่�งทำาการืปรืะเมิุ่นเฉพัาะบริืษััทในปรืะเทศไทยและจีนที�ไมุ่�ได้ัอย้�

ในต่ลาดัหลักทรืัพัย์ และ 3) การืดัำาเนินงานต่ามุ่กรือบของ UN Global 

Compact ซึ่่�งทำาการืปรืะเมุ่นิเฉพัาะบรืษัิัทในปรืะเทศไทย จีน และเมุ่ยีนมุ่า

นอกจากการืดัำาเนินงานเพัื�อต่อบสื่นองต่�อผู้ลของการืปรืะเมุ่ิน เครืือฯ ได้ัมุ่ี

แผู้นการืดัำาเนนิงานเพัื�อบรืรืลเ่ปา้หมุ่ายเรืื�องการืขับเคลื�อนบรืิษััทในเครืือฯ

ให้มุ่ีการืกำากับการืปฏิิบัติ่ต่ามุ่กฎเกณฑ์์อย�างมุ่ีปรืะสื่ิทธิผู้ล อาทิ โครืงการื 

Compliance Ecosystem ซึ่่�งเปน็ความุ่รื�วมุ่มุ่อืรืะหว�างกล่�มุ่บรืษัิัทในเครืือฯ

ในการืเต่รืียมุ่ความุ่พัรื้อมุ่ให้การืกำากับการืปฏิิบัติ่ต่ามุ่กฎเกณฑ์์มุ่ีอย้�ใน 

กรืะบวนการืปฏิิบัติ่งานอย�างเป็นรืะบบ  มุ่ีการืเชื�อมุ่โยงอย�างบ้รืณาการื

รืะหว�างหน�วยงานต่�าง ๆ  โดัยการืขับเคลื�อนของเครืือฯ นั�นได้ัรัืบ Tone at 

the top และการืสื่นับสื่น่นจากผู้้้บริืหารืของกล่�มุ่บรืิษััทในเครืือฯ ให้มุ่ ี 

Compliance Network เป็นผู้้้ปรืะสื่านงานรืะหว�างเครืือฯ กับกล่�มุ่บรืิษััท 

ในเครืือฯ เพัื�อสื่ร้ืางความุ่ต่รืะหนักร้้ื กำากับดั้แลการืปฏิิบัติ่ต่ามุ่กฎเกณฑ์์  

และมุ่รีืะบบการืรืายงานมุ่าถ่ึงผู้้บ้รืหิารื นอกจากนี� ใหมุ้่กีารืต่รืวจสื่อบถึ�วงดัล่

ซึ่่�งในปจัจ่บัน กฎหมุ่ายและกฎเกณฑ์์ต่�างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการืดัำาเนินธร่ืกิจนั�น 

ได้ัถึก้ปรืบัเปลี�ยนต่ามุ่สื่ภาพัแวดัล้อมุ่ทางธร่ืกิจที�มุ่กีารืเปลี�ยนแปลง

ทั�งนี�ในปี 2562 เครืือฯ ยังได้ัจัดัการืปรืะช่มุ่เชิงปฏิิบัติ่การื เรืื�องการืกำากับ 

การืปฏิิบัติ่ต่ามุ่กฎเกณฑ์์ ให้แก�ผู้้้บรืิหารืและพันักงานผู้้้รืับผู้ิดัชอบใน 

ปรืะเทศไทยจีน เมุ่ยีนมุ่า ลาว ฟัลิิปปนิสื่ ์อินเดีัย กัมุ่พัช้า เวียดันามุ่ มุ่าเลเซึ่ยี 

และต่่รืกี เพัื�อสื่ร้ืางความุ่ร้้ืความุ่เข้าใจในการืดัำาเนินงานต่ามุ่หลักการืของ 

การืกำากับการืปฏิิบัติ่ต่ามุ่กฎเกณฑ์์ และจัดัอบรืมุ่ในหัวข้อ Compliance & 

Compliance Audit, Ethical Audit และ Control Self-Assessment  

Introduction ในปรืะเทศไทย โดัยมุ่ผีู้้บ้รืหิารืและพันกังานเขา้รื�วมุ่การืสื่มัุ่มุ่นา 

และอบรืมุ่กว�า 300 คน

883 คัน & Guidelines of Integrating with Strategy and 

Performance 2017 และปรืะย่กต์่ใช้มุ่าต่รืฐาน 

ISO 31000 (Risk Management System)  

รื�วมุ่กับหลักการืกำากับดั้แลกิจการืที�ดีัและกรือบ 

การืพัฒันาที�ยั�งยนืเข้าด้ัวยกันในปี 2562 เครือืฯ ได้ั

จัดัทำานโยบายและแนวทางการืบรืิหารืจัดัการื 

ความุ่เสื่ี�ยงทั�วทั�งองค์กรืพัร้ือมุ่กับได้ัทบทวน 

โครืงสื่รืา้งการืบรืหิารืความุ่เสื่ี�ยงใหมุ้่คีวามุ่ชดััเจน

ในบทบาทหน้าที�มุ่ากยิ�งข่�น เพัื� อเสื่รืิมุ่สื่รื้าง 

ใหก้ารืกำากับ ดัแ้ล และบริืหารืความุ่เสื่ี�ยงขององค์กรื

เป็นไปอย�างมีุ่ปรืะสิื่ทธิภาพัและมีุ่ปรืะสิื่ทธิผู้ล 

รืวมุ่ถ่ึงกำาหนดัแนวทางการืบริืหารืจัดัการืความุ่เสื่ี�ยง 

ใหเ้ปน็ไปในแนวทางเดีัยวกันทั�วทั�งองค์กรื

จำานัวนัสะสมของผู้บริหารระดัูบสูง 
ทั้�งในัป้ระเท้ศไท้ยและต่างป้ระเท้ศ  
ท่้�เข้าร่วมอบรมเชิงป้ฏิิบัติการ 
ดู้านัการบริหารความเส่�ยง  
(ERM Executive Workshop)

2562

2561

2560

โครงสร้างการกำากับดููแลความเส่�ยง

ความเส่�ยงท่้�สำาคัญของเครือฯ 3 ลำาดัูบแรก

ผู้รับผิดูชอบระดัูบแรก ผู้รับผิดูชอบระดัูบท่้�สอง ผู้รับผิดูชอบระดัูบท่้�สาม

กลุ่ัมธุุรกิจั หน่ำวยั่ง�นำบริห�ร
คว�มเสี�ยั่งเครือฯ

คณะกรรมก�รบริห�ร
คว�มเสี�ยั่งเครือฯ

คณะกรรมก�ร
บริห�รคว�มยัั่�งยืั่นำ  
ธุรรม�ภิบ�ลั แลัะ 
สื�อส�รองค์กร เครือฯ

สำ�นัำกกำ�กับก�ร
ปฏิิบัติต�มกฎเกณฑ์์ 
เครือฯ

หน่ำวยั่ง�นำ

• ควบคุมคุณภ�พขัองวัตถุูดิบ
• ตรวจัประเมินำกระบวนำก�ร QA/CC
• ปฏิิบัติต�มระบบม�ตรฐ�นำคว�มปลัอดภัยั่ด้�นำอ�ห�ร
• คิดค้นำแลัะวิจััยั่ผลิัตภัณฑ์์ใหม่ๆ

• จััดทำ�ม�ตรก�รควบคุมก�รแพร่กระจั�ยั่ขัองก�รติดเชืื่�อ
• จััดทำ�แผนำก�รรับมือภ�วะวิกฤต แลัะประส�นำคว�มร่วมมือ 
  กับหน่ำวยั่ง�นำที�เกี�ยั่วข้ัอง

• จััดตั�ง Security Operating Center (SOC)
• จััดทำ�โครงก�ร Digital Transformation
• ก�รประกันำภัยั่ Cybercrime

• เกษัตรอุตส�หกรรมแลัะอ�ห�ร
• ค้�ปลีัก
• ยั่�นำยั่นำต์แลัะอุตส�หกรรม

• เกษัตรอุตส�หกรรมแลัะอ�ห�ร
• ค้�ปลีัก
• ก�รดำ�ง�นำเนิำนำง�นำขัองทุกกลุ่ัมธุุรกิจั

• ทุกส�ยั่ธุุรกิจั

คว�มปลัอดภัยั่ขัองอ�ห�ร 
แลัะคว�มรับผิดต่อคว�ม 
เสียั่ห�ยั่ที�เกิดข่ั�นำจั�ก 
สินำค้�ที�ไม่ปลัอดภัยั่

โรคระบ�ด

ก�รโจัมตีท�งไซึ่เบอร์

1.

2.

3.

ลำาดัูบ แนัวโน้ัม ธุรกิจท่้�อาจไดู้รับผลกระท้บ การดูำาเนิันังานัเพืั�อตอบสนัองความเส่�ยง

การเสริมสร้างข่ดูความสามารถในัองค์กร

มา
ตร
ฐา
นเ
ชิง
สมั
คร

ใจ

ข้อตกลงร่วม 

ข้อกำหนดด้านกฎระเบีย
บ

กฎ
หม
าย

กฎระเบียบภายใน

การกำกับดูแลกิจการ

• สัญญา
• บันทึกข้อตกลง
• ข้อตกลงกับคู่ค้า
• ข้อตกลงกัับ
 องค์กรภายนอก

• กฎหมายใน
 ประเทศ
• กฎหมาย
 ระหว่างประเทศ

• นโยบาย
 การจัดการ
• ระเบียบการ
• บันทึก
• อื่นๆ

• หลักสากล 10 
 ประการของ UN
 Global Compact
• มาตรฐานสากล
• อื่นๆ

• ใบอนุญาต
• ใบอนุมัติ

ภาคบังคับ
ภายใน

ภายนอก
ภาคสมัครใจ

• คู่มือการกำกับดูแล
 กิจการที่ดีและ
 จรรยาบรรณธุรกิจ
• นโยบายจาก
 คณะกรรมการ
 บริหาร

กา
รป

ฏิบัติ
ตามกฎเกณ

ฑ์
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AND LABOR 
PRACTICES

ความท้้าท้าย
การเปล่ี่�ยนแปลี่งอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจแลี่ะสัังคมในยุคปัจจุบััน  

ประกอบักับัการขยายกิจการของธุุรกิจในเครือฯ ไปยังประเทศต่่างๆ ทั�วโลี่ก

ส่ังผลี่ให้้กิจกรรมทางธุุรกิจต่ลี่อดจนห้่วงโซ่่อุปทานของเครือฯ ม่ความ 

ซั่บัซ้่อนมากยิ�งข้�น นำามาซ้่�งความเส่ั�ยงด้านสิัทธิุมนุษยชน ความท้าทายใน

การดูแลี่ทรัพยากรบุัคคลี่ การส่ังเสัริมโอกาสัท่�เท่าเท่ยม ความห้ลี่ากห้ลี่าย

ของบุัคลี่ากรแลี่ะการอยู่ร่วมกัน รวมถึ้งความปลี่อดภััยในการทำางานของ

พนักงานคู่ค้าแลี่ะผู้รับัเห้มา เครือฯ จ้งส่ังเสัริมให้้คู่ค้าห้รือคู่ธุุรกิจม่ 

การดำาเนินงานท่�สัอดคล้ี่องกับัแนวทางแลี่ะห้ลัี่กการด้านสิัทธิุมนุษยชน 

ในระดับัสัากลี่อย่างเคร่งครัด นอกจากน่� เครือฯ ยังมุ่งมั�นในการรักษา

สัมดุลี่ของการเต่ิบัโต่ของผลี่ประกอบัการทางธุุรกิจควบัคู่ไปกับัการ 

ดำาเนินงานเพื�อให้้บัรรลุี่เป้าห้มายด้านสิัทธิุมนุษยชนแลี่ะการปฏิิบััติ่ด้าน

แรงงาน ครอบัคลี่มุถึง้อาช่วอนามยัแลี่ะความปลี่อดภััยเพื�อการอยู่รว่มกนั

กับัทุกภัาคส่ัวนต่ลี่อดห่้วงโซ่่อุปทานอย่างยั�งยืน 

สิิท้ธิิมนุุษยชนุและการปฏิิบััติิด้้านุแรงงานุ

เป้าหมายปี 2563 (ประเทศไทย)

ของกลุ่ี่มธุุรกิจในเครือฯ ม่การต่รวจสัอบัการดำาเนินงาน
ด้านสิัทธิุมนุษยชน (Human Rights Due Diligence)

100%

สินัุบัสินุุนุเป้าหมายการพััฒนุาท่้�ยั�งยืนุ

SDG 3 สุิขภาพัด่้และสิวัสิดิ้ภาพัท่้�ด่้
3.6 ลี่ดจำานวนการต่ายแลี่ะบัาดเจ็บัจากอุบััติ่เห้ตุ่ทางถึนน

SDG 5 ความเท่้าเท่้ยมท้างเพัศ
5.1 ยุติ่การเลืี่อกปฏิิบััติ่ต่่อผู้ห้ญิิง

SDG 8 ส่ิงเสิริมการเติิบัโติท้างเศรษฐกิจและการสิร้างงานุ
8.5 ส่ังเสัริมการจ่ายค่าต่อบัแทนสัำาห้รับังานท่�ม่คุณค่าเท่าเท่ยมกัน 
8.7 ยุติ่ความเปน็ทาสัสัมัยให้ม่ การค้ามนุษย์ แลี่ะการใช้แรงงานเด็ก
8.8 ปกปอ้งสิัทธิุแรงงานแลี่ะส่ังเสัริมสัภัาพแวดล้ี่อมในการทำางาน
 ท่�ปลี่อดภััย ครอบัคลุี่มแรงงานต่่างด้าว

SDG 10 ลด้ความไม่เสิมอภาค
10.3 สัร้างโอกาสัท่�เท่าเท่ยมแลี่ะไม่ม่การแบ่ังแยก
10.7 รับัผิดชอบัแลี่ะบัริห้ารจัดการนโยบัายด้านการอพยพเปน็อย่างด่

แผนการดำำาเนินงาน 
ที่่�สำำาคััญ ปีี 2563

ประเมินความเส่ั�ยง 
ด้านสิัทธิุมนุษยชน ครั�งท่� 2

พัฒนาห้ลัี่กสูัต่ร e-Learning  
ท่�สัอดคล้ี่องกับัประเด็นท่�สัำาคัญิ 
(Salient Issues)

พัฒนา Digital Platform  
for Human Rights  
Impact Assessment

ความก้าวหนุ้า

92%

2562

2561

100%
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การประกาศนุโยบัายระดั้บัองค์กรด้้านุสิิท้ธิิมนุุษยชนุ

ผู้้้ได้้รับัผู้ลกระท้บั

ผู้้้ได้้รับัผู้ลกระท้บั

สินัุบัสินุุนุ SDG

สินัุบัสินุุนุ SDG

การด้ำาเนิุนุงานุ

การด้ำาเนิุนุงานุ

ผู้ลลัพัธ์ิ

ผู้ลลัพัธ์ิ

• พนักงาน ผู้รับัเห้มา คู่ค้า เกษต่รกร แลี่ะคนงาน

• พนักงาน ผู้รับัเห้มา คู่ค้า เกษต่รกร แลี่ะคนงาน

การปล้กฝัังและให้ความร้้

การบ้ัรณาการและวางแผู้นุป้องกันุ

การประเมินุความเส่ิ�ยงและผู้ลกระท้บั

ข้อม้ลและการด้ำาเนิุนุงานุท่้�สิำาคัญด้้านุสิิท้ธิิมนุุษยชนุ การด้ำาเนิุนุงานุด้้านุสิิท้ธิิมนุุษยชนุ
เพ่ื่�อแสดงความรับผิิดชอบในการเคารพื่สิทธิิมนุษยชน

เครืือฯ ปรืะกาศนโยบายด้้านสิิทธิิมนุษยชน 

ต้ั้�งแต่ั้ปี 2560 และด้ำาเนินการืด้้วยความมุ่งม้�น 

มาอย่างต่ั้อเนื� อง และเพืื่� อเสิรืิมสิรื้างความ 

ตั้รืะหน้กและสิื�อสิารืให้บุคลากรืทุกคนเข้้าใจ 

ถึึงค่านิยมและปฏิิบ้ติั้ตั้ามในเรืื�องสิิทธิิมนุษยชน 

ไปในทิศทางเดี้ยวก้น เครืือฯ จึงได้้จ้ด้ทำาค่่มือ 

จรืรืยาบรืรืณธิุรืกิจเพืื่�อสิื�อสิารืให้ผู้่้บรืิหารืและ 

เครืือฯ กำาหนด้แผู้นการืให้ความร่ื้ด้้านสิิทธิ ิ

มนุษยชน เพืื่�อสิร้ืางความตั้รืะหน้กและเพื่ิ�มพื่่น 

ความร่ืค้วามเข้า้ใจ ต้ั้�งแต่ั้รืะด้้บผู้่บ้รืหิารืไปจนถึึง 

พื่นก้งานทกุรืะด้้บ โด้ยด้ำาเนนิการืในหลากหลาย 

ร่ืปแบบ อาทิ การืจ้ด้สิ้มมนา การืปรืะชุม 

เครืือฯ  กำ าหนด้มาตั้รืการืป้อง ก้นและลด้ 

ผู้ลกรืะทบด้้านสิิทธิิมนุษยชน ที�อย่่ในข้อบเข้ตั้ 

ความรื้บผู้ิด้ชอบข้องบรืิษ้ทและค่่ค้าทางธิุรืกิจ

โด้ยมุ่งเน้นการืด้ำาเนินการืเชิงรุืกที�จะป้องก้น

ความเสิี�ยงด้้านสิิทธิิมนุษยชนที�มีความเสิี�ยง 

ในรืะด้้บสิ่ง โด้ยบ่รืณาการืมาตั้รืการืด้้งกล่าว 

เชิงปฏิิบ้ติั้การื ท้�งในรืะด้้บเครืือฯ และรืะด้้บ 

กลุ่มธิุรืกิจ การืสิื�อสิารืค่่มือจรืรืยาบรืรืณธิุรืกิจ 

ข้องเครืือฯ เพื่ื� อให้มีการืปฏิิบ้ติั้ตั้ามแนวทาง 

ด้้านสิิทธิิมนุษยชนนอกจากนี�  เพื่ื� อให้การื

พื่้ฒนาความร่ื้ความสิามารืถึด้ำาเนินการืได้้ 

ให้เป็นส่ิวนหนึ�งข้องนโยบาย มาตั้รืฐานการื 

ทำางาน รืวมถึึงรืะบบการืตั้รืวจปรืะเมินที�มอีย่่เดิ้ม

ข้องบรืิษ้ท เพื่ื�อให้การืจ้ด้การืด้้านสิิทธิมินุษยชน 

เปน็อ้นหนึ�งอ้นเดี้ยวก้นและมคีวามย้�งยนื

อย่างรืวด้เรื็ว และมีปรืะสิิทธิิผู้ลเครืือฯ จึงม ี

การืพื่้ฒนา e-Learning ด้้านสิิทธิิมนุษยชน 

โด้ยครือบคลุมปรืะเด็้นความเสิี�ยงด้้านสิิทธิ ิ

มนษุยชนที�สิำาค้ญ (Salient Issues)

ต้ั้วอยา่งข้องการืบ่รืณาการื ได้้แก่

• การืตั้รืวจปรืะเมินปรืะสิิทธิิผู้ลด้้านความ 

 ปลอด้ภ้ัยและสิิ�งแวด้ล้อม

• การืตั้รืวจปรืะเมนิค่่ค้าธิรุืกิจด้้านความย้�งยนื

• การืตั้รืวจปรืะเมินการืปฏิิบ้ติั้ตั้ามข้้อกำาหนด้  

 UNGC

• ประเมินด้านความปลี่อดภััยกับัคู่ค้าห้ลัี่กลี่ำาดับั 
 ท่�ห้น้�ง ครอบัคลุี่มถ้ึง 90.16% ของบัริษัทในเครือฯ
• ผู้บัริห้ารแลี่ะพนักงานม่ส่ัวนร่วมในการต่รวจ 
 ประเมินด้านความปลี่อดภััยกับัห้น่วยงานใน 
 ห่้วงโซ่่อุปทาน

• มาต่รฐานการปฏิิบััติ่แลี่ะการกำากับัดูแลี่
• แนวทางปฏิิบััติ่ท่�สัอดคล้ี่องกับัสัากลี่
• พัฒนาความสัามารถึของคู่ค้า 100%
• ข้อมูลี่ในการจัดทำาแผนเพื�อจัดการแรงงานกัมพูชา

• เครอืฯ พัฒนาเครื�องมอืแลี่ะดำาเนนิการประเมนิ 
 ความปลี่อดภััย อาช่วอนามัย เพื�อใช้ในการ 
 ต่รวจสัอบัต่ลี่อดห่้วงโซ่่อุปทาน 
• เครือฯ จัดอบัรมให้้ผู้บัริห้ารแลี่ะพนักงาน 
 ทุกระดับัเข้าใจถึ้งความสัำาคัญิของการกำากับั 
 ดูแลี่กิจการท่�ด่ต่ลี่อดห่้วงโซ่่อุปทาน

• ประกาศนโยบัายการจัดจ้างแรงงานต่่างด้าว 
• จัดทำามาต่รฐานการจ้างงานอย่างม่จริยธุรรม 
 ของเครือฯ
• อบัรมแลี่ะต่รวจประเมินบัริษัทจัดห้างานใน 
 ประเทศเม่ยนมา
• สัำารวจแนวปฏิิบััติ่ดา้นแรงงานในประเทศกัมพูชา

พื่น้กงานข้องบริืษ้ทในเครืือฯ ท้�งหมด้นำาไป  

ปฏิิบ้ติั้เพืื่�อให้เป็นแนวทางเดี้ยวก้นท้�วท้�งองค์กรื 

ต่ั้อมาในป ี2562 ได้้ปรืะกาศนโยบายและแนวปฏิิบติ้ั้ 

ในการืจ้างแรืงงานต่ั้างด้้าว เพืื่� อให้ม้�นใจว่า 

กรืะบวนการืด้ำาเนินงานด้้านแรืงงานต่ั้างด้้าว 

มคีวามสิอด้คล้องก้บหล้กการืสิากลข้อง UNGC

5
ประเด็้นุ
ประเด็นด้านสิัทธิุมนุษยชนท่�สัำาคัญิในระดับัเครือฯ
(Salient Human Rights Issues)

ความปลี่อดภััย
แลี่ะอาช่วอนามัย

การเลืี่อกปฏิิบััติ่

แรงงานเด็กแรงงานบัังคับั

ผลี่กระทบั
สิั�งแวดล้ี่อม

ความปลอด้ภัยและอาช่วอนุามัย

แรงงานุบัังคับั

อ่่านข้้อ่มููลเพ่ิ่�มูเต่ิมูได้้ท่ี่�: 
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01

ผู้้้ได้้รับัผู้ลกระท้บั

ผู้้้ได้้รับัผู้ลกระท้บั

ผู้้้ได้้รับัผู้ลกระท้บั

สินัุบัสินุุนุ SDG

สินัุบัสินุุนุ SDG

สินัุบัสินุุนุ SDG

การด้ำาเนิุนุงานุ

การด้ำาเนิุนุงานุ

การด้ำาเนิุนุงานุ

ผู้ลลัพัธ์ิ

ผู้ลลัพัธ์ิ

ผู้ลลัพัธ์ิ

• คู่ค้า เกษต่รกร แลี่ะคนงาน

• พนักงาน

• ชุมชนท้องถิึ�น

• ส่ังมอบัแลี่ะอบัรมให้้ความรู้ในการปฏิิบััติ่ต่ามแนว 
 ปฏิิบััติ่ต่ามคู่มือจรรยาบัรรณสัำาห้รับัคู่ค้าธุุรกิจ  
 (Supplier Code of Conduct)
• ประเมินคู่ค้าห้ลัี่กลี่ำาดับัท่�ห้น้�ง 90.16% ไม่พบัการใช้ 
 แรงงานเด็ก

• อบัรมแลี่ะทดสัอบัความรู้พนักงาน 90,197 คน
• จ้างงานผู้พิการ รวม 2,864 คน
 ไทย 1,725 คน
 อื�นๆ 1,139 คน

• ต่รวจประเมินประสิัทธิุผลี่การดำาเนินการอย่าง 
 ต่่อเนื�องแลี่ะขยายผลี่ไปยังต่่างประเทศ
• มากกว่า 5,000 ครัวเรือน ท่�เข้าถ้ึงแห้ล่ี่งนำ�า 
 อันเนื�องมาจากโครงการส่ังเสัริมการเข้าถ้ึงแห้ล่ี่งนำ�า
• ไม่พบัข้อร้องเร่ยนด้านสิั�งแวดล้ี่อม

• ส่ังเสัริมการดำาเนินการต่ามแนวปฏิิบััติ่
 ด้านสิัทธิุมนุษยชนของคู่ค้า
• กำากับัดูแลี่คู่ค้าธุุรกิจห้ลัี่กด้านสิัทธิุมนุษยชน

• ส่ังเสัริมการดำาเนินการต่าม Code of Conduct  
 (CoC) เครือฯ
• ส่ังเสัริมการจ้างแรงงานกลุ่ี่มเปราะบัาง 
 (Vulnerable Group)

• กำากับัดูแลี่ระบับัการจัดการสิั�งแวดล้ี่อม
• ส่ังเสัริมโครงการดา้นสิั�งแวดล้ี่อม ได้แก่ ส่ังเสัริม 
 การเข้าถ้ึงแห้ล่ี่งนำ�าของชุมชน
• ติ่ดต่ามต่รวจสัอบัข้อร้องเร่ยนด้านสิั�งแวดล้ี่อม

แรงงานุเด็้ก

การเลือกปฏิิบััติิ

ผู้ลกระท้บัสิิ�งแวด้ล้อม

เครืือเจรืิญโภัคภ้ัณฑ์์ได้้ปรืะกาศนโยบายด้้าน 

การืจ้างแรืงงานต่ั้างด้้าว และแนวปฏิิบติ้ั้ในป ี2562 

ครือบคลุมบรืิษ้ทในเครืือท้�วโลก เพืื่� อแสิด้ง

เจตั้นารืมณ์ในการืจ้างงานแรืงงานต่ั้างด้้าวให ้

เป็นไปตั้ามมาตั้รืฐานสิากลและนโยบายสิิทธิ ิ

มนุษยชนข้องเครืือฯ และสิอด้คล้องก้บหล้ก 

ปฏิิบติ้ั้ข้องสิหปรืะชาชาติั้ว่าด้้วยการืด้ำาเนนิธิรุืกิจ

และสิิทธิิมนุษยชน (United Nations Guiding 

Principles on Business and Human Rights: 

UNGPs) ท้�งนี� หล้งจากการืปรืะกาศนโยบายด้้าน

การืจ้างแรืงงานต่ั้างด้้าว เครืือฯ ได้้มีการืสิื�อสิารื

ไปยง้บรืษ้ิทในกลุม่ธิรุืกิจ เพื่ื�อใหม้กีารืนำานโยบาย

ไปส่่ิการืปฏิิบ้ติั้ ตั้ลอด้จนมีการืด้ำาเนินงานต่ั้างๆ 

เพื่ื�อสิน้บสินุนด้้านแรืงงานต่ั้างด้้าว เช่น บริืษ้ท 

ซีีพื่เีอฟ (ปรืะเทศไทย) จำาก้ด้ (มหาชน) มกีารืจ้าง

ตัิวอย่างการด้ำาเนิุนุงานุด้้านุสิิท้ธิิมนุุษยชนุของบัริษัท้ในุเครือฯ
แรืงงานต่ั้างด้้าวมากกว่า 13,000 คน จากปรืะเทศ

ก้มพื่่ชาและเมียนมา โด้ยจ้ด้หาล่ามเพื่ื�อช่วย 

ในการืสิื� อสิารื การืฝึึกอบรืมปฐมนิเทศเมื� อ 

เข้า้รืว่มงาน การืฝึกึท้กษะและอบรืมตั้ามข้้�นตั้อน

การืผู้ลิตั้อย่างสิมำาเสิมอ และย้งได้้รื่วมก้บม่ลนิธิิ

เครืือข่้ายสิ่งเสิรืิมคุณภัาพื่ชีวิตั้แรืงงาน (Labour 

Protection Network Foundation: LPN) จ้ด้ต้ั้�ง

ศ่นย์ Labour Voices Hotline by LPN เพืื่�อให้

แรืงงานทุกคน ทุกเชื�อชาติั้ข้องบริืษ้ท สิามารืถึ

แสิด้งความคิด้เห็นข้้อเสินอแนะ รื้องเรืียน หรืือ

ข้อความช่วยเหลือผู้่านองค์กรืกลาง (Neutral 

Organization) ตั้ลอด้จนจ้ด้ให้มีการืฝึึกอบรืม

ถ่ึายทอด้ความร้่ืด้้านสิิทธิิมนุษยชน กฎหมาย

แรืงงานไทย สิุข้ภัาพื่และความปลอด้ภ้ัยในการื

ทำางาน ใหก้้บแรืงงานอีกด้้วย



ข้อม้ลและการด้ำาเนิุนุงานุท่้�สิำาคัญด้้านุการด้้แลบุัคลากร

จำานุวนุพันัุกงานุจำาแนุกติามเพัศและขอบัเขติเชิงภ้มิศาสิติร์

ความหลากหลายของพันัุกงานุ

การจ้างงานุใหม่ : 125,134 คัน การลาออก : 109,172 คัน

ชาย หญิิง ชาย หญิิง

ชาย หญิิง ชาย หญิิง

768
200

72,482
75,968

40,336
46,054

35,410
34,943

28,508
14,357

11,765
8,002

1,359
1,033

1,706
1,557

137,737
153,844

2,620
1,397

85,386
85,828

17,979
18,373

17,861
17,695

อายุ < 30 ปีี

อายุ 30-50 ปีี

อายุ > 50 ปีี

ผู้้�บริิหาริริะดัับสู้ง

ผู้้�บริิหาริริะดัับกลาง

ผู้้�บริิหาริ

เจ้�าหน้�าท่ี่�และพนั้กงาน้

อายุ < 30 ปีี

อายุ 30-50 ปีี

อายุ > 50 ปีี

อายุ < 30 ปีี

อายุ 30-50 ปีี

อายุ > 50 ปีี

37%
อัตริาการิจ้�างงาน้ใหม่่

32%
อัตริาการิลาออก

ริวม่ทัี่�งหม่ดั
339,431 คัน

ยุโริปีและอเม่ริิกา

7,851 คัน

เอเช่ยใต�และ
เอเช่ยตะวัน้ตก

7,858 คัน

เอเช่ยตะวัน้ออกเฉ่ียงใต�

37,841 คัน

เอเช่ยตะวัน้ออก

80,961 คัน

ไที่ย

204,920 คัน

พนั้กงาน้ชาย พนั้กงาน้หญิิง

36%

58%

40%

9%

43%

50%
91%

57%

50%

64%

42%

60%
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การด้้แลบุัคลากร

การส่ิงเสิริมโอกาสิท่้�เท่้าเท่้ยม ความหลากหลาย 
ของบุัคลากร และการอย่้ร่วมกันุ

การอบัรมบุัคลากร

เครืือเจริืญโภัคภ้ัณฑ์์สิ่งเสิรืิมการืปฏิิบ้ติั้อย่างเป็นธิรืรืมและเท่าเทียมแก่

พื่น้กงาน ต้ั้�งแต่ั้การืสิรื้างโอกาสิที�เท่าเทียมด้้านการืจ้างงาน การืให้โอกาสิ

ในการืเติั้บโตั้โด้ยไมค่ำานงึถึึงเพื่ศ อายุ เชื�อชาติั้ ศาสินา สิผีู้วิ หรือืความชอบ

สิว่นบุคคล

เครืือฯ เชื�อเป็นอย่างยิ�งว่าการืคำานึงถึึงสิิทธิิมนุษยชนข้้�นพื่ื�นฐาน เกื�อก่ล

ใหก้ารืด้ำาเนนิธิรุืกิจเปน็ไปอยา่งมปีรืะสิทิธิภิัาพื่ โด้ยเครือืฯ สิง่เสิรืมิการืพื่ฒ้นา

ความร่ืค้วามสิามารืถึข้องพื่น้กงาน การืด้่แลความปลอด้ภ้ัยและเสิรืิมสิรื้าง 

สิภัาพื่แวด้ล้อมที�ดี้ในการืทำางาน เคารืพื่ซึี�งก้นและก้นบนพื่ื�นฐานข้องความ

เข้้าใจในความแตั้กต่ั้าง ปรื้บปรุืงนโยบายเกี�ยวก้บการืปฏิิบ้ติั้ที�เป็นธิรืรืม 

รืวมถึึงจ้ด้ทำาแนวปฏิิบ้ติั้ข้องเครืือฯ เพื่ื�อให้พื่น้กงานทุกคนยึด้ถืึอเป็นแนว

ปฏิิบ้ติั้เดี้ยวก้นท้�วท้�งองค์กรื ตั้ลอด้จนสิรื้างว้ฒนธิรืรืมและค่านิยมใน 

การืทำางานรืว่มก้นเปน็หนึ�งเดี้ยว

เพื่ื�อการืสิรื้างบุคลากรืให้เป็น ‘คนดี้ คนเก่ง’ เครืือฯ เสิรืิมสิรื้างร่ืปแบบ 

การืเรีืยนร่ืแ้หง่อนาคตั้ภัายในองค์กรืผู้า่นรืะบบ e-Learning สิรืา้งว้ฒนธิรืรืม

การืเรืียนร้่ืไม่ร่ื้จบให้พื่น้กงานทุกคนมีโอกาสิในการืพื่้ฒนาองค์ความร่ื้ 

ในแง่มุมต่ั้างๆ อย่างต่ั้อเนื�อง รืวมถึึงการืฝึึกอบรืมในร่ืปแบบการืเรีืยนร้่ื 

ท้�งในหอ้งเรีืยน การืศึกษาด้ง่านนอกสิถึานที� และการืฝึกึปฏิิบ้ติั้ในสิถึานที�จริืง

256225612560

ค่าเฉล่�ยเวลาการฝึักอบัรมพันัุกงานุ (ชั�วโมงต่ิอคนุต่ิอปี)

ชาย

ห้ญิิง

ทั�งห้มด

16.16

15.98

16.07

12.69

14.82

13.30

12.06

14.91

13.49



มุ่งส่้ิการเป็นุองค์กรปลอด้อุบััติิเหตุิ (Zero Accident)
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เครืือเจริืญโภัคภ้ัณฑ์์ด้ำาเนินธิุรืกิจที�มีความหลากหลาย ปัจจุบ้นมีพื่น้กงาน 

ท้�วโลกกว่า 300,000 คน เครืือฯ ให้ความสิำาค้ญด้้านความปลอด้ภ้ัยและ

อาชีวอนาม้ยข้องพื่น้กงานและผู้่้มีสิ่วนได้้สิ่วนเสิียเป็นอ้นด้้บต้ั้น ท้�งนี�เพื่ื�อ

บรืรืลุเป้าหมายการืเป็น ‘องค์กรืปลอด้อุบ้ติั้เหตุั้ (Zero Accident)’ เครืือฯ 

ด้ำาเนินการืตั้ามรืะบบบรืิหารืจ้ด้การืด้้านความปลอด้ภ้ัยและอาชีวอนาม้ย

อย่างต่ั้อเนื�อง โด้ยเชื�อม้�นว่าความปลอด้ภ้ัยและการืมีสิุข้ภัาพื่ที�ดี้คือสิิทธิ ิ

ข้้�นพื่ื�นฐานที�พื่น้กงานทุกคนพื่ึงได้้รื้บ นอกจากนี� เครืือฯ สิ่งเสิรืิมให้จ้ด้ต้ั้�ง

คณะกรืรืมการืความปลอด้ภ้ัยจากกลุ่ม 13 ธิรุืกิจข้องเครือืฯ ท้�งในปรืะเทศ 

และต่ั้างปรืะเทศเพืื่�อข้บ้เคลื�อนและกำาก้บด้แ่ลรืะบบการืบริืหารืความปลอด้ภ้ัย

3. การบัริห้ารความเส่ั�ยงแลี่ะ  
 การเปล่ี่�ยนแปลี่ง
4. การปฏิิบััติ่ต่ามกฎห้มายแลี่ะ 
 ข้อกำาห้นดท่�เก่�ยวข้อง
5. แผนงาน วัต่ถุึประสังค์
 แลี่ะเปา้ห้มาย

6. การออกแบับัความปลี่อดภััย 
 แลี่ะการทดสัอบัระบับั
7. การฝึึกอบัรม สัอนงาน แลี่ะ  
 สัร้างจิต่สัำาน้ก
8. การสืั�อสัาร การปร้กษา แลี่ะ  
 การม่ส่ัวนร่วม
9. การควบัคุมการดำาเนินงาน  
 การต่รวจสัอบั แลี่ะดูแลี่รักษา
10. การจัดซื่�อ จัดจ้าง
11. อาช่วอนามัย แลี่ะคุณภัาพ
 ช่วิต่ความปลี่อดภััยยานยนต์่
 แลี่ะงานเส่ั�ยงภััย
12. การจัดการภัาวะวิกฤต่แลี่ะ 
 เห้ตุ่ฉุุกเฉิุน

13. การรายงานแลี่ะสัอบัสัวน 
 อุบััติ่การณ์
14. การติ่ดต่าม ทบัทวนประเมินผลี่ 
 แลี่ะรายงาน

1. ความมุ่งมั�น รับัผิดชอบัของ 
 ผู้บัริห้าร
2. โครงสัร้าง บัทบัาท ห้น้าท่� 
 แลี่ะความรับัผิดชอบั

ปี 2562 กลุ่มบรืิษ้ทในเครืือฯ มีพื่น้กงานเสิียชีวิตั้ 5 รืาย และผู้่้ร้ืบเหมา 

เสิยีชวิีตั้ 3 รืาย บริืษ้ทด้ำาเนนิการืตั้ามรืะบบการืรืายงานและสิอบสิวนอุบ้ติั้เหตั้ ุ

เพื่ื�อแบ่งปันปรืะสิบการืณ์และป้องก้นการืเกิด้เหตุั้ซีำาในอนาคตั้ นอกจากนี� 

ย้งได้้จ้ด้การือบรืมและพื่้ฒนาความร่ื้ในด้้านการืวิเครืาะห์ความเสิี�ยงและ 

มาตั้รืการืป้องก้นและควบคุมอ้นตั้รืาย มีการืใช้เครืื�องมือ เครืื�องจ้กรื และ 

เทคโนโลยีสิม้ยใหม่ เพื่ื�อปรื้บปรุืงการืปฏิิบ้ติั้งานให้มีความปลอด้ภ้ัยอย่าง 

ต่ั้อเนื�อง ครือบคลมุถึึงการืทบทวนมาตั้รืฐานการืปฏิิบ้ติั้งานด้้านปลอด้ภ้ัยที� 

เกี�ยวข้อ้งต่ั้างๆ อย่เ่สิมอ ท้�งนี� เพื่ื�อใหพ้ื่นก้งานและความผู้่ร้ืบ้เหมา ตั้ลอด้จน

ค่่ค้าธิุรืกิจมคีวามปลอด้ภ้ัยในการืทำางาน เพื่ื�อบรืรืลุเป้าหมายองค์กรืปลอด้ 

อุบติ้ั้เหตัุ้

คัวามเป็ีนผ้�นำา
และคัวามม่�งมั�น

การวางแผน การดำำาเนนิงาน การติิดำติามและที่บที่วน

การบัริหารจัด้การความปลอด้ภัย อาช่วอนุามัย 
และสิภาพัแวด้ล้อมในุการท้ำางานุ

ข้อม้ลและการด้ำาเนิุนุงานุท่้�สิำาคัญด้้านุความปลอด้ภัย
และอาช่วอนุามัย

อัติราการบัาด้เจ็บัถึึงขั�นุหยุด้งานุของพันัุกงานุ

พิ่นักงาน ผูู้้รัับเหมูา

7

1

7

2

5

3

พิ่นักงาน ผูู้้รัับเหมูา

0.27 0.08
0.40

0.120.29 0.12

พิ่นักงาน ผูู้้รัับเหมูา

679

45

1,126

99

917

54

พิ่นักงาน ผูู้้รัับเหมูา

3.03

0.03

1.92

0.20

1.77

0.34

พิ่นักงาน ผูู้้รัับเหมูา

7,237

119

4,382

74

4,727
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จำานุวนุรายบัาด้เจ็บั 
(ไม่ห้ยุดงาน)

อัติราการบัาด้เจ็บัทุ้กประเภท้
ราย/200,000 ชั�วโมงการทำางาน

จำานุวนุรายบัาด้เจ็บั
(ห้ยุดงาน)

อัติราการบัาด้เจ็บัถึึงขั�นุหยุด้งานุ
ราย/200,000 ชั�วโมงการทำางาน

จำานุวนุผู้้้เส่ิยช่วิติจากอุบััติิเหตุิ
ราย

ป ี2560

ป ี2561

ป ี2562

0.36
0.22

0.65
0.53

0.67
3.79

0.48
0.30

0.31
0.13

0.32
0.47

0.37
0.18

0.62
0.68

0.91
0.56

0.19
0.27

0.32
0.18

0.32
0.19

0.49
0.33

0.69
0.65

1.26
9.85

0.73
0.47

0.36
0.17

0.67
1.07

2562

2561

2560

2562

2561

2560

2562

2561

2560
2562

2561

2560

2562

2561

2560

2562

2561

2560

พนักงานชาย พนักงานห้ญิิง

รวมทุกประเทศ

ยุโรปแลี่ะอเมริกา

เอเช่ยใต้่แลี่ะเอเช่ยต่ะวันต่ก

เอเช่ยต่ะวันออกเฉุ่ยงใต้่

ไทย

เอเช่ยต่ะวันออก
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เพืื่�อข้บ้เคลื�อนการืด้ำาเนนิงานด้้านความปลอด้ภ้ัย 

และสิร้ืางการืมีสิ่วนร่ืวมข้องทุกภัาคส่ิวน เครืือฯ 

ด้ำาเนินโครืงการืตั้รืวจปรืะเมินปรืะสิิทธิผิู้ล ด้้าน 

การืบริืหารืความปลอด้ภ้ัยอาชีวอนาม้ย (SHE) 

มาต้ั้�งแต่ั้ป ี2560 ท้�งในและต่ั้างปรืะเทศ ทำาใหเ้กิด้

การืแลกเปลี�ยนเรีืยนร่ืร่้ืวมก้นในองค์กรื เสิริืมสิร้ืาง

ว้ฒนธิรืรืมองค์กรืด้้านความปลอด้ภ้ัย โด้ยยึด้ 

หล้กเกณฑ์์การืตั้รืวจปรืะเมินปรืะสิิทธิิผู้ลด้้าน 

ความปลอด้ภ้ัย อาชีวอนาม้ย และสิิ�งแวด้ล้อม 

(SHE Performance Audit Framework) 

เปน็แนวทาง

ในปี 2562 ได้้ด้ำาเนินการือย่างต่ั้อเนื�องในเข้ตั้ 

ปรืะเทศจีนจำานวนท้�งสิิ�น 133 หนว่ยงาน ผู้่้บรืหิารื 

เข้า้รืว่มเปน็คณะกรืรืมการืตั้รืวจปรืะเมิน 548 คน

สิิ�งท่้�ได้้จากการติรวจประเมินุปี 2562
• การืยกรืะด้้บผู้่้นำาด้้านความปลอด้ภ้ัยอย่าง 

ต่ั้อเนื�อง โด้ยการืสิง่เสิรืมิใหผู้้่บ้รืหิารืทกุรืะด้้บ

สิำารืวจงานและสิ้งเกตั้การืปฏิิบ้ติั้งาน เพื่ื�อให้

พื่น้กงานตั้รืะหน้กและลด้ความเสิี�ยงจาก 

การืกรืะทำาที�ไมป่ลอด้ภ้ัยจนเกิด้เปน็ว้ฒนธิรืรืม

ความปลอด้ภ้ัย ในท้ายที� สุิด้ ทุกสิายงาน 

ต้ั้�งเป้าหมายยกรืะด้้บงานด้้านความปลอด้ภ้ัย 

และยกยอ่งหนว่ยงานที�มผีู้ลการืด้ำาเนนิงานที�ดี้

• การืแลกเปลี�ยนแนวปฏิิบ้ติั้ที�ดี้ในการืตั้รืวจ

ปรืะเมิน เกิด้การืแลกเปลี�ยนเรืียนร่ื้รืะหว่าง 

สิายงานและหน่วยงาน ถืึอเป็นวิธิีการืช่วย 

ยกรืะด้้บงานด้้านความปลอด้ภ้ัยและพื่้ฒนา

ต่ั้อยอด้เปน็องค์ความร่ืข้้ององค์กรื

การติรวจประเมินุการจัด้การความปลอด้ภัย 
และการจัด้การภาวะวิกฤติ
291 หนุ่วยงานุ
จำานุวนุสิถึานุประกอบัการ
ท่้�ผู่้านุการติรวจประเมินุ

จำานุวนุผู้้้บัริหารท่้�เข้าร่วม
948 คัน

จีีน

ไทย

เวียดนาม

เมียนมา

กัมพูื่ชา

ลาว

โรงงานอาหารสัตว์

ซููเปอร์สโตร์

โรงงานอาหาร

ฟาร์ม

โรงงานอ่�นๆ

133

96

49

8

3

2

เครือืเจรืญิโภัคภ้ัณฑ์์ตั้รืะหนก้ดี้ว่าในการืด้ำาเนนิธิรุืกิจข้องเครือืฯ มกีารืใชร้ืถึ

เปน็จำานวนมาก และมีการืหมนุเวียนเปลี�ยนพื่นก้งานจำานวนมาก เครือืฯ จึง

กำาหนด้ใหม้แีนวทางการืบริืหารืจ้ด้การืความปลอด้ภ้ัยยานยนต์ั้ เพื่ื�อยกรืะด้้บ

และพื่ฒ้นาองค์ความร่ืด้้้านความปลอด้ภ้ัยทางถึนน ใหก้้บพื่นก้งานในเครือืฯ

และค่่ค้าธิรุืกิจ ท้�งนี� เพืื่�อปอ้งก้นอุบติ้ั้เหตุั้และเพื่ิ�มความปลอด้ภ้ัยในการืใช้รืถึ

เครืือฯ กำาหนด้แนวทางการืบรืิหารืจ้ด้การืความปลอด้ภ้ัย เพื่ื�อด้ำาเนินการื 

ค้ด้เลือกยานยนต์ั้ที�มีความปลอด้ภ้ัยและผู้่้ข้้บข้ี�ที�มีความสิามารืถึและ

ปรืะสิบการืณ์ในการืข้้บข้ี� การืบำารุืงรื้กษายานยนต์ั้ การืรืายงานและการื

ติั้ด้ตั้ามเฝึ้ารืะว้ง โด้ยเฉพื่าะอย่างยิ�งการืสิน้บสินุนพื่ฤติั้กรืรืมการืข้้บข้ี�ที�ดี้ 

โด้ยมีศ่นย์ทด้สิอบและควบคุมคุณภัาพื่ข้องพื่น้กงานข้้บรืถึตั้ามมาตั้รืฐาน

ความปลอด้ภ้ัยด้้านยานยนต์ั้ข้องเครืือฯ ท้�งย้งทด้สิอบสิมรืรืถึภัาพื่ร่ืางกาย 

เพื่ื�อปรืะกอบการืพื่จิารืณาต่ั้ออายุใบข้บ้ข้ี�เครือืฯ

การบัริหารจัด้การความปลอด้ภัยยานุยนุต์ิ

ผู้ลการด้ำาเนิุนุงานุท่้�สิำาคัญ

100%
รถึขนส่ังของบัริษัททุกคันติ่ดตั่�งระบับั  
GPS แลี่ะกล้ี่องติ่ดรถึยนต์่ โดยผ่าน
การติ่ดต่ามโดยศูนย์ควบัคุมส่ัวนกลี่าง

0 ราย
ไม่ม่การเส่ัยช่วิต่ของพนักงานขับัรถึ
ขนส่ังของเครือฯ ตั่�งแต่่ป ี2559

จีำานวนพื่นักงานขัับรถยนต์ 

ที�ผ่ิานการอบรมและได้รับ 

ใบขัับขีั�จีากเคร่อฯ (คน)

จีำานวนคู่ค้าธุิรกิจีที�ผ่ิาน 

การอบรมการขัับขีั�ปลอดภััย 

จีากเคร่อฯ (คน)

อัติราการเกิด้อุบััติิเหตุิรถึขนุส่ิง 
(ครั�งต่ิอล้านุกิโลเมติร)

ระยะท้างขนุส่ิงทั้�งหมด้
(ล้านุกิโลเมติร)

2561

2562

11,072

1,500

2560 2561 25622559

10,142

50

11,572

2,006

15,420

2,570

45%

22%

12%

15%

18%

(หน่วยงาน)

38.20 38.32

5.52 5.48
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ความท้้าท้าย
เครือฯ ตระหนัำกถึึงคว�มเปล่ี่�ยั่นำแปลี่งอย่ั่�งรวดเร็วด้�นำนำวัตกรรม 

แลี่ะเทคโนำโลี่ย่ั่ ซึึ่�งถืึอเป็นำหนึำ�งในำปัจัจััยั่เส่ี่�ยั่งท่�อ�จัส่ี่งผลี่กระทบต่อ 

ก�รดำ�เนิำนำธุุรกิจัของเครือฯ ในำปัจัจุับันำทั�งท�งตรงแลี่ะท�งอ้อม เช่่นำ  

ก�รนำำ�ปญัญ�ประดิษฐ์์ (Artificial Intelligence: AI) ท่�ม่คว�มสี่�ม�รถึ

เฉพ�ะท�งม�ใช้่ในำก�รดำ�เนิำนำง�นำ หรือก�รใช้่แทนำแรงง�นำมนุำษย์ั่ 

เพื�อเพิ�มประสิี่ทธุิภ�พในำก�รผลี่ิต เป็นำต้นำ จั�กแนำวโนำ้มก�รใช่้เทคโนำโลี่ย่ั่ 

ท่�ม�กขึ�นำ ทำ�ให้เครือเจัริญโภคภัณฑ์์ม่เป้�หม�ยั่ท่�จัะพัฒนำ�ศัักยั่ภ�พของ

บุคลี่�กรในำองค์กร โดยั่ส่ี่งเสี่ริมวัฒนำธุรรมก�รเร่ยั่นำร้้ สี่ร้�งประสี่บก�รณ์

แลี่ะเสี่ริมสี่ร้�งคว�มเป็นำผ้้นำำ�คุณภ�พให้กับพนัำกง�นำรุ่นำใหม่ๆ เพื�อ 

ยั่กระดับทักษะของบุคลี่�กรให้ม่คว�มเป็นำเลิี่ศัแลี่ะเติบโตไปพร้อมกับ 

เครือฯ ได้อย่ั่�งมั�นำคง
การพััฒนาผู้้้นำาและท้รัพัยากรบุุคคล

สนับุสนุนเป้้าหมายการพััฒนาท่้�ยั�งยืน

SDG 5 ความเท่้าเท่้ยมท้างเพัศ
5.5 สี่ร้�งหลัี่กประกันำว่�ผ้้หญิงจัะม่ส่ี่วนำร่วมอย่ั่�งเต็มท่�ในำก�รเปน็ำ
 ผ้้นำำ�แลี่ะก�รตัดสิี่นำใจั

SDG 17 ความร่วมมือเพืั�อการพััฒนาท่้�ยั�งยืน
17.6 แบ่งปนัำคว�มร้้แลี่ะคว�มร่วมมือสี่ำ�หรับก�รเข้�ถึึงวิทยั่�ศั�สี่ตร์  
 เทคโนำโลี่ย่ั่ แลี่ะนำวัตกรรม

SDG 4 คุณภาพัการศึกษา
4.4 เพิ�มจัำ�นำวนำประช่�ช่นำท่�ม่ทักษะท่�จัำ�เปน็ำด้�นำก�รเงินำ
4.7 ก�รศึักษ�สี่ำ�หรับก�รพัฒนำ�อย่ั่�งยัั่�งยืั่นำแลี่ะก�รเปน็ำพลี่เมือง
 ของโลี่ก

แผนการดำำาเนินงาน
ที่่�สำำาคััญปีี 2563

พัฒนำ�ผ้้นำำ�รุ่นำใหม่
ผ่�นำหลัี่กส้ี่ตรสี่ถึ�บันำผ้้นำำ�

พัฒนำ�หลัี่กส้ี่ตร e-Learning 
ด้�นำธุรรม�ภิบ�ลี่แลี่ะ
คว�มยัั่�งยืั่นำ

พัฒนำ�แพลี่ตฟอร์มดิจิัทัลี่ 
ผ่�นำระบบ CP Connect

เป้้าหมายปี้ 2563 (ประเทศไทย)

ของผ้้นำำ�แลี่ะพนัำกง�นำผ่�นำก�รอบรมพัฒนำ�คว�มร้้
แลี่ะคว�มเข้�ใจัด้�นำคว�มยัั่�งยืั่นำ

100%

ความก้าวหน้า

62%

2562

2561

76%
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2,191 คน
จัำ�นำวนำผ้้ผ่�นำก�รอบรม
ทั�งหมดป ี2562

CP
Future Leaders  

Development Program
(เถ้ึ�แก่น้ำอยั่)

375 คัน

CP
Senior Leaders  

Development Program
(เถ้ึ�แก่ใหญ่)

839 คัน

CP
Leaders Development  

Program
(เถ้ึ�แก่กลี่�ง)

749 คัน

CP
Potential Leaders  

Development Program
(เถ้ึ�แก่เล็ี่ก)

79 คัน

ข้้อม้ลการอบุรมหลักส้ตรพััฒนาผู้้้นำา

ข้้อม้ลและการดำำาเนินงานท่้�สำาคัญด้ำานการพััฒนาผู้้้นำา กระบุวนการพััฒนาผู้้้นำาท่้�ม่สถาบัุน 
ผู้้้นำาเครือเจริญโภคภัณฑ์์เป็้นศ้นย์กลาง

เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์มุ่่�งมุ่ั�นเตรืียมุ่ความุ่พร้ือมุ่ทีี่�จะขัับเคลืื่�อนองค์กรือย�าง

ยั�งยืน จึงได้้พัฒนาสถาบันผู้้้นำาเครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ วิสัยทัี่ศน์ในการื  

‘ผู้นกึกำาลัื่ง สรืา้งผู้้น้ำา ขับัเคลืื่�อนธุร่ืกิจ’ ผู้�านการืจัด้ปรืะชุ่มุ่ สมัุ่มุ่นา อบรืมุ่

แลื่ะการืที่ำาโครืงการืต�างๆ (Action Learning Program) หมุ่น่เวียนตลื่อด้ป ี

โด้ยมีุ่วัตถ่ปรืะสงค์หลัื่กในการืสร้ืางคน สร้ืางวัฒนธุรืรืมุ่แลื่ะขัับเคลืื่�อน 

ธุร่ืกิจไปส้�อนาคต

Mr. Hans Werner Reich 
ท่�ปรึกษาอาวุุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์์

แสด้งที่รืรืศนะแลื่ะรื�วมุ่แลื่กเปลีื่�ยนความุ่ร้้ืกับผู้้้บรืิหารืแลื่ะพนักงาน 

เมุ่ื� อวันทีี่�  10 กันยายน 2562 ณ สถาบันผู้้้นำา เครืือฯ ภายใต้หัวข้ัอ 

‘หลื่�อเลีื่�ยงโลื่กอนาคต’ โด้ยมีุ่ปรืะเด็้นสำาคัญคือเรืาจะสามุ่ารืถผู้ลิื่ตอาหารื 

เพื�อป้อนโลื่กทีี่�กำาลัื่งเติบโตอย�างรืวด้เร็ืวภายใต้ภาวะการืเปลีื่�ยนแปลื่ง 

ภมุ้่อิากาศแลื่ะความุ่พงึพอใจขัองผู้้บ้รืโิภคทีี่�กำาลัื่งเปลีื่�ยนไปได้้อย�างไรื

สถาบันผู้้้นำาเครืือฯ ยังเป็นศ้นย์กลื่างในการืหลื่�อหลื่อมุ่บ่คลื่ากรืขั้ามุ่ 

สายงาน ข้ัามุ่กลื่่�มุ่ธุ่รืกิจ ทัี่�งในปรืะเที่ศแลื่ะต�างปรืะเที่ศ ผู้�านการืถ�ายที่อด้ 

วิสัยทัี่ศน์ กลื่ย่ที่ธุ์ แลื่ะจัด้การือบรืมุ่หลัื่กส้ตรืพัฒนาผู้้้นำารืวมุ่ถึงหลัื่กส้ตรื 

ในการืพัฒนาบ่คลื่ากรืขั้ามุ่สายงานแลื่ะกลื่่�มุ่ธุ่รืกิจทัี่�งในแลื่ะต�างปรืะเที่ศ 

ในที่ก่รืะดั้บ

FLP PLP LDP SLP
41% 42% 40% 28%59% 58% 60% 72%

ข้้อม้ลผู้้้บุริหารท่้�เข้้าร่วมสัมมนายุท้ธศาสตร์
ณ สถาบัันผู้้�นำา แยกตามประเทศ (คน)

ค่าเฉล่�ยเวลาการฝึึกอบุรมพันักงาน
แยกตามระดัับั (ชัั่�วโมงต่อคนต่อปี)

ไท้ย จ่น อื�นๆ

4402,552 82

เว่ยั่ดนำ�ม
อินำเด่ยั่
ฟลิิี่ปปนิำส์ี่
เม่ยั่นำม�

กัมพ้ช่�
ลี่�ว
รัสี่เซ่ึ่ยั่
ม�เลี่เซ่ึ่ยั่

29.16 ผู้้้บุริหารระดัำบุส้ง

ผู้้้บุริหารระดัำบุกลาง

ผู้้้บุริหาร

เจ้าหน้าท่้�และพันักงาน

33.30

21.78

14.66

11.22

22.52

18.73

14.47

14.91 
ชั่�วโมงต่อคนำต่อปี

12.06
ช่ั�วโมงต่อคนำต่อปี

หญิง ช่�ยั่

การอบุรมด้ำานความยั�งยืน
พนักงานและผู้้�นำา
ท่�ผ่�นำก�รอบรมด้�นำคว�มยัั่�งยืั่นำ

การป้ระเมินผู้ลงาน
พนักงานท่�ไดั�รับัการประเมินผู้ล
แลี่ะพัฒนำ�ศัักยั่ภ�พแลี่ะ
คว�มก้�วหน้ำ�ในำอ�ช่่พ

76%

72%

3,074
คน

ช่�ยั่
หญิง
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ที่ก่องค์กรืกำาลัื่งเขัา้ส้�ย่ค 4.0 องค์กรืจึงต้องพฒันา 

บ่คลื่ากรืแลื่ะปรัืบแนวคิด้ รืวมุ่ทัี่�งต้องตรืะหนักร้้ื 

ในเรืื�องพื�นฐานแลื่ะการืปรืับใชุ้เที่คโนโลื่ยีดิ้จิทัี่ลื่ 

ในการืที่ำางาน เครือืฯ จึงได้้จัด้ตั�งที่ร้ื ดิ้จิทัี่ลื่ อคาเด้มีุ่ 

(True Digital Academy) ขัึ�นโด้ยรื�วมุ่มืุ่อกับ 

พันธุมุ่ิตรืรืะดั้บโลื่ก (General Assembly) เพื�อ 

เตรืียมุ่ความุ่พรื้อมุ่ให้ผู้้้บรืิหารืแลื่ะพนักงาน  

มุ่ีความุ่ร้ื้แลื่ะพรื้อมุ่ปรืับตัวในการืเปลีื่�ยนผู้�าน 

องค์กรืไปส้�ย่คดิ้จิทัี่ลื่ สร้ืางปรืะโยชุน์ทัี่�งต�อองค์กรื 

ลื่้กค้า แลื่ะอ่ตสาหกรืรืมุ่อื� นๆ เพื� อรื�วมุ่กัน 

ขัับเคลืื่�อนการืเปลีื่�ยนแปลื่งรืะบบเศรืษฐกิจแลื่ะ 

สังคมุ่โด้ยรืวมุ่ขัองปรืะเที่ศ True Digital  

Academy จะชุ�วยยกรืะดั้บความุ่สามุ่ารืถ 

เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์เชุื�อว�า ‘บ่คลื่ากรืที่่กคน’ ถือเป็นสินที่รัืพย์ทีี่�มุ่ีค�ามุ่าก

ทีี่�สด่้ แลื่ะเปน็กำาลัื่งสำาคัญในการืผู้ลื่กัดั้นการืด้ำาเนนิงานใหส้ำาเรืจ็ตามุ่ปณธิุาน

ทีี่�ตั�งไว้ โด้ยเฉพาะในปัจจ่บันทีี่�เครืือฯ มุ่่�งพัฒนาธุ่รืกิจให้เติบโตแลื่ะ 

ขัยายการืลื่งที่่นไปทัี่�วโลื่ก นำามุ่าซึ่ึ�งความุ่ท้ี่าที่ายในการืสรื้าง ‘ผู้้้นำาร่ื�นใหมุ่�’ 

เพื�อมุ่าสานต�อค�านยิมุ่ขัององค์กรื ควบค้�ไปกับการืเตรืยีมุ่ความุ่พรือ้มุ่บ่คลื่ากรื 

มุ่กีารืพฒันาบ่คลื่ากรืกว�า 3 แสนคน จากหลื่ากหลื่ายธุร่ืกิจใหมุ้่คีวามุ่ร้ื ้ทัี่กษะ 

ทีี่�จำาเป็น แลื่ะมุ่ีทัี่ศนคติทีี่�พรื้อมุ่รัืบมุ่ือแลื่ะปรัืบตัวกับการืเปลีื่�ยนแปลื่ง 

ส�งเสรืิมุ่การืสรื้างปรืะสบการืณ์ให้พนักงานมุ่ีความุ่ภาคภ้มุ่ิใจทีี่�ได้้เป็น 

ส�วนหนึ�งในความุ่สำาเรืจ็ขัองเครือืฯ

ในการืนี� เครืือฯ มุ่ีการืกำาหนด้ ‘กลื่ย่ที่ธุ์ด้้านที่รัืพยากรืบ่คคลื่ขัองเครืือฯ  

Workforce 4.0’ขัับเคลืื่� อนด้้วย 6 ค�านิยมุ่เครืือฯ ขั้อมุ่้ลื่ดิ้ จิทัี่ลื่ 

แลื่ะเที่คโนโลื่ยี ปรืะกอบด้้วย 5 กลื่ย่ที่ธุ์หลัื่ก เน้นการืสรื้างผู้้้นำาร่ื�นใหมุ่� 

ผู้�านการืเรืยีนร้ืจ้รืงิ โด้ยมุ่สีถาบนัผู้้น้ำา เครือืฯ เปน็ศน้ยก์ลื่าง สร้ืางรืะบบนเิวศ 

การืบริืหารืจัด้การืที่รัืพยากรืบ่คคลื่ ซึึ่�งครือบคลื่่มุ่การืสรืรืหาคนดี้คนเก�ง 

การืเรืยีนร้ืจ้ากทีี่�ปรืกึษารืะดั้บโลื่กในด้้านต�างๆ การืพฒันาแลื่ะวางแผู้นที่าง 

อาชีุพคนดี้ คนเก�งขัองเครืือฯ แลื่ะปรัืบองค์กรืใหเ้ปน็องค์กรืทีี่�มุ่โีครืงสร้ืางแบบ

ยืด้หย่�น ให้สอด้รัืบกับความุ่เปลีื่�ยนแปลื่งขัองธุ่รืกิจแลื่ะความุ่เปลีื่�ยนแปลื่ง 

ทีี่�เกิด้ขัึ�นบนชุ�องว�างความุ่แตกต�างที่างย่คสมุ่ยัขัองคน

การพััฒนาบุุคลากรด้ำานดิำจิทั้ล
ข้ององค์กรธุรกิจในยุค 4.0

ม่มาตรฐาน 

พัลิกโฉม

เสริมพัลังใหม่ 

เป้ล่�ยนทั้กษะ

ลดำความซัับุซ้ัอนและต้นทุ้นการจ้างงาน

สร้างชุุมชุน

ในำก�รเพิ�มทักษะ คว�มสี่�ม�รถึ ค้นำห�
เพื�อปดิช่่องว่�งทักษะท�งดิจิัทัลี่

จั�กพนัำกง�นำระดับต้นำแลี่ะกลี่�ง
ส่้ี่ก�รเปน็ำผ้้นำำ�ท่�เช่่�ยั่วช่�ญ

ด้วยั่คว�มเช่่�ยั่วช่�ญจั�กสี่นำ�มจัริง
แลี่ะทักษะท่�จัำ�เปน็ำในำก�รเติบโต

เสี่ริมคว�มสี่�ม�รถึท่�ม่อย่้ั่ส่้ี่ทักษะใหม่ท่�องค์กร
ต้องก�ร ลี่ดอัตร�ก�รลี่�ออกของพนัำกง�นำ

ด้วยั่กิจักรรมก่อนำหรือหลัี่งก�รจ้ั�งง�นำ
ท่�ได้รับก�รออกแบบม�ให้องค์กรโดยั่เฉพ�ะ

จั�กกลุ่ี่มผ้้เช่่�ยั่วช่�ญท่�ม�จั�กภ้มิหลัี่ง
แลี่ะแนำวคิดท่�หลี่�กหลี่�ยั่

การบุริหารบุุคลากร

สร้างผู้นำผ่าน
สถาบันผู้นำเครือ
เจริญโภคภัณฑ์ การดึงดูดสรรหา

และแนะนำคนดีคนเก่ง
เชิงกลยุทธ์

5 กลยุทธ์
ด้านทรัพยากร
บุคคลเครือฯ
"Workforce 4.0" เรียนรู้จาก

ที่ปรึกษา
ระดับโลก

พัฒนาและวางแผน
ทางอาชีพให้คนดี
คนเก่งของเครือฯ

องค์กรที่มี
โครงสร้าง
แบบยืดหยุ่น

1 2

3

4

5

ให้กับคนที่ำางานในย่คปัจจ่บัน ให้มุ่ีทัี่กษะทีี่�ทัี่นย่คสมุ่ัย ใชุ้ได้้จรืิง แลื่ะสอด้คล้ื่องกับทัี่กษะทีี่�ต้องการื 

สอด้รืบักับองค์กรืธุร่ืกิจในย่ค 4.0 ทีี่�ขับัเคลืื่�อนด้้วยเที่คโนโลื่ยแีลื่ะนวัตกรืรืมุ่
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การืพัฒนาบ่คลื่ากรืขัองเครืือเจริืญโภคภัณฑ์์ มุ่่�งเน้นการืสร้ืางผู้้้นำา 

ในที่่กรืะดั้บ โด้ยมีุ่สถาบันผู้้้นำาเครืือเป็นศ้นย์กลื่าง โด้ยมีุ่การืจัด้หลัื่กส้ตรื 

ทีี่� เหมุ่าะสมุ่กับค่ณสมุ่บัติขัองผู้้้ เขั้ารื�วมุ่ ซึ่ึ� งที่่กหลัื่กส้ตรืพัฒนาจาก 

การพััฒนาผู่้านหลักส้ตรพััฒนาผู้้้นำา

FLP
CP Future Leaders

Development Program
(เถ�าแก่น�อย)

PLP
CP Potential Leaders 
Development Program

(เถ�าแก่เล็ก)

LDP
CP Leaders

Development Program
(เถ�าแก่กลาง)

SLP
CP Senior Leaders

Development Program
(เถ�าแก่ใหญ่่)

หลัี่กส้ี่ตรพัฒนำ�ผ้้นำำ� รุ่นำใหม่ท่� 
พิส้ี่จัน์ำศัักยั่ภ�พคว�มเป็นำผ้้นำำ�  
ของตนำเองแล้ี่ว มุ่งเน้ำนำก�รพัฒนำ�  
ธุุรกิจั บริห�รจััดก�รครบวงจัรในำ 
ขอบเขตท่�รับผดิช่อบ สี่ร้�งร�ยั่ได้  
แลี่ะผลี่กำ�ไรให้ธุุรกิจัเติบโตอยั่่�ง
ยัั่�งยืั่นำ

หลัี่กส้ี่ตรแรกสี่ำ�หรับพนัำกง�นำ 
รุ่นำใหม่ท่�ม่คว�มสี่�ม�รถึ (Young 
Talents) ในำเครือฯ ทั�งไทยั่ 
แลี่ะต่�งประเทศั มุ่งก�รสี่ร้�ง 
ผ้้นำำ�ท่�ครบเครื�องในำแบบฉบับ 
ของเครือฯ

โครงการยุท้ธศาสตร์เชิุงป้ฏิิบัุติการ โครงการยุท้ธศาสตร์เชิุงกลยุท้ธ์

ภาพัรวมข้องหลักส้ตร

คุณสมบัุติผู้้้เข้้าอบุรม

ผู้้้สนับุสนุนโครงการ

นัำกศึักษ�จับใหม่แลี่ะ Young 
Talents จั�กกลุ่ี่มธุุรกิจั

CEO แลี่ะ CEO-1

ผ้้ผ่�นำหลัี่กส้ี่ตร FLP แลี่ะ
พนัำกง�นำจั�กกลุ่ี่มธุุรกิจั

CEO แลี่ะ CEO-1

ผ้้จััดก�รแลี่ะผ้้บริห�รระดับกลี่�ง

CEO แลี่ะ CEO-1

ผ้้บริห�รระดับส้ี่ง

CEO แลี่ะประธุ�นำเครือฯ

ห ลัี่ ก ส้ี่ ต ร พัฒนำ � ผ้้ นำำ � ร ะ ดั บ 
ปฏิิบั ติก�รให้สี่�ม�รถึบริห�ร 
จััดก�รโครงก�รเชิ่งยุั่ทธุศั�สี่ตร์
มุ่งเน้ำนำก�รปฏิิร้ปกระบวนำก�ร
ทำ�ง�นำให้รวดเรว็ ม่คุณภ�พ ผนำกึ
กำ�ลัี่งข้�มสี่�ยั่ง�นำแลี่ะใช้่ทรัพยั่�กร
ให้เกิดประโยั่ช่น์ำส้ี่งสุี่ด

หลัี่กส้ี่ตรมุ่งเนำ้นำก�รยั่กระดับ 
แลี่ะพัฒนำ�เครือฯ อย่ั่�งยัั่�งยืั่นำ 
ผ่�นำก�รว�งแผนำ แลี่ะทำ�โครงก�ร
เชิ่งยุั่ทธุศั�สี่ตร์เพื� อขยั่�ยั่ผลี่ 
วิสัี่ยั่ทัศัน์ำเครือฯ ส่้ี่ก�รปฏิิบัติก�ร

โครืงการืเปดิ้รืา้นสาขัา CP Freshmart ในปรืะเที่ศจนี

จัด้เปน็กรืณศีกึษาในการืพฒันาผู้้น้ำาทีี่�ปรืะสบความุ่

สำาเรื็จในการืเปิด้รื้านสาขัาแลื่ะการืสรื้างยอด้ขัาย

เป็นอย�างมุ่าก โด้ยการืรืวมุ่ตัวกันขัองผู้้้นำาร่ื�นใหมุ่�

ขัองเครืือฯ ผู้�านการือบรืมุ่ บ�มุ่เพาะการืถ�ายที่อด้

ปรืะสบการืณจ์ากผู้้น้ำาร่ื�นปจัจ่บัน แลื่ะทีี่�สำาคัญคือ

การืเปดิ้โอกาสใหผู้้้น้ำาร่ื�นใหมุ่�ได้้ใชุ้แนวคิด้การืพัฒนา

ธุ่รืกิจแบบคนร่ื�นใหมุ่� ลื่งมุ่ือที่ำาจรืิง ที่ำาให้โครืงการื 

ใชุเ้วลื่าเพียง 150 วัน เพื�อค้นหาที่ำาเลื่ทีี่�มุ่ศีกัยภาพ 

โครงการเปิ้ดำร้านสาข้า CP Freshmart 
โดำยผู้้้นำารุ่นใหม่ FLP รุ่นท่้� 4 ในป้ระเท้ศจ่น

เปิด้รื้านสาขัาต้นแบบ 2 สาขัาพรื้อมุ่ผู้ลื่การื 

ด้ำาเนนิงานทีี่�ยอด้เยี�ยมุ่ โด้ยการืใชุโ้มุ่เด้ลื่ธุร่ืกิจแบบ

ควบรืวมุ่ทัี่�ง B2C, B2B แลื่ะ O2O เข้ัาด้้วยกัน  

แลื่ะใชุ้ล้ื่กค้าเป็นศ้นย์กลื่างในการืวิเครืาะห์แลื่ะ

กำาหนด้กลื่ย่ที่ธุ์การืขัาย การืนำาเสนอสินค้าทีี่� 

ตรืงกับกลื่่�มุ่เป้าหมุ่าย การืสรื้างแบรืนด์้ การืใชุ ้

โซึ่เชุียลื่เน็ตเวิรื์กเพื� อเป็นเครืื� องมุ่ือชุ�วยเพิ�มุ่ 

ยอด้ขัายแลื่ะเขั้าถึงลื่้กค้า ที่ำาให้เกิด้ต้นแบบรื้าน

ทีี่�นำาไปต�อยอด้ธุร่ืกิจได้้

ผู้ลลัพัธ์และ
ป้ระโยชุน์ท่้�ได้ำรับุ

24 ปี้
อายุเฉล่�ยสมาชิั่กท่ม 10 คน

150 วัน
ระยะเวลาดัำาเนินโครงการ

1 ล้านหยวน/วัน
รายไดั�จาก 2 สาขา

การืปฏิิบัติจรืิง  เน้นการืด้ำาเนินโครืงการืผู้�านการืเรืียนร้ื้ ลื่งมุ่ือปฏิิบัติจรืิง 

เป็นการืข้ัามุ่สายงานแลื่ะขั้ามุ่สายธุ่รืกิจ เป็นการืแก้ปัญหาที่างธุ่รืกิจจรืิง 

ต้องตัด้สนิใจแลื่ะเรืยีนร้ืจ้ากผู้ลื่กรืะที่บทีี่�เกิด้ขัึ�นจรืงิ
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One Young World
Summit 2019 
ณ กรุงลี่อนำดอนำ ประเทศัอังกฤษ

โครืงการื ‘ซึ่ีพีสานฝััน ปันโอกาส ส้�ผู้้้นำาร่ื�นใหมุ่� 

(One Young World)’ เป็นอึกหนึ�งโครืงการืขัอง

เครือืเจริืญโภคภัณฑ์์ทีี่�มุ่่�งเนน้การืสร้ืางผู้้น้ำาร่ื�นใหมุ่�

ทีี่�มุ่ีศักยภาพในการืเป็นผู้้้นำา ทัี่�งนี�หน้าทีี่�ทีี่�สำาคัญ

ทีี่�ส่ด้ขัองผู้้้นำาคือ ‘การืสรื้างความุ่เปลีื่�ยนแปลื่ง’ 

เพื�อให้สังคมุ่ดี้ขัึ�น ด้ำาเนินโครืงการืต�อเนื�องเป็น 

ปีทีี่� 5 ในปี 2562 ผู้้้นำาร่ื�นใหมุ่�จำานวน 21 คน 

โครืงการืเพิ�มุ่ยอด้ขัายซีึ่พีโลื่ตัสใน 100 วัน 

โด้ยผู้้น้ำาร่ื�นใหมุ่� เปน็โครืงการืพฒันาผู้้น้ำาร่ื�นใหมุ่�

ทีี่�มุ่ีความุ่ท้ี่าที่ายเป็นอย�างส้ง เปิด้โอกาสให้ผู้้้นำา

ร่ื�นใหมุ่�ได้้รืับการืบ�มุ่เพาะด้้วยหลัื่กส้ตรืเพื� อ 

สรื้างเถ้าแก�หรืือสรื้างผู้้้นำาทีี่�มุ่ีมุ่่มุ่มุ่องแบบ 

ผู้้้ปรืะกอบการืลื่งมุ่ือพัฒนาสาขัาขัองซึ่ีพีโลื่ตัส 

ทีี่�เดิ้มุ่ขัาด้ที่่น โด้ยเปิด้โอกาสให้ทีี่มุ่ผู้้้นำาร่ื�นใหมุ่� 

คิด้ค้นกลื่ย่ที่ธุแ์บบใหมุ่� ซึ่ึ�งไมุ่�เพียงแต�ขัายสินค้า 

ในรืา้นสาขัาหรือื B2C เพยีงอย�างเดี้ยว แต�พฒันา 

ร้ืปแบบการืขัายทีี่�ควบรืวมุ่ทัี่�ง B2C, B2B แลื่ะ 

ซ่ัพ่ั สานฝัึน ปั้นโอกาส ส่้ผู้้้นำารุ่นใหม่
ส่้เวท่้ One Young World Summit

โครงการเพิั�มยอดำข้ายซ่ัพ่ัโลตัสใน 100 วัน
โดำยผู้้้นำารุ่นใหม่ FLP เข้ตป้ระเท้ศจ่น

เดิ้นที่างไปรื�วมุ่เวทีี่การืปรืะชุ่มุ่สด่้ยอด้ผู้้น้ำาเยาวชุน

รืะดั้บโลื่ก ‘One Young World Summit 2019’ 

ณ กร่ืงลื่อนด้อน ปรืะเที่ศอังกฤษ ภายใต้แนวคิด้ 

‘Ignite Future Leaders’ หรือื ‘จ่ด้ปรืะกายผู้้น้ำา

แห�งอนาคต’ รืวมุ่พลัื่งกับผู้้น้ำาร่ื�นใหมุ่�อีก 2,500 คน

จาก 196 ปรืะเที่ศทัี่�วโลื่ก ในการืคิด้สรื้างสรืรืค์

เพื�อขับัเคลืื่�อนโลื่กใหดี้้ขัึ�นอย�างยั�งยนื

“การเข้้าร่วมเวท่้ One Young World ครั�งน่� 
ท้ำาให้เป้ล่�ยนมายด์ำเซ็ัต จากการท่้�เราเข้้าไป้ 
เพืั�อตัวเอง แต่พัอได้ำเข้้าไป้แล้วกลับุท้ำาให้ 
ร้้สึกว่าเราต้องกลับุออกไป้เพืั�อคนอื�น”

วิลาวัณย์ ป้านยัง 
บริษัท ซ่ีพ่ี ร่เทลลิงค์ จำากัด

20 ผู้้้นำารุ่นใหม่
ตัวแทนจากเครือเจริญ่โภคภัณฑ์์

จาก

7 กลุ่มธุรกิจ

ปี้ท่้� 5 ต่อเนื�อง
เข�าร่วมประชุั่มสุดัยอดัผู้้�นำาเยาวชั่น

O2O เขั้าด้้วยกัน ใชุ้กลื่ย่ที่ธุ์ทีี่�เหมุ่าะกับลื่้กค้า 

แต�ลื่ะกล่ื่�มุ่ อาทิี่ ใชุ้ค่ณภาพ ปรืะสบการืณ์ลื่้กค้า 

แลื่ะโปรืโมุ่ชัุนทีี่�เหมุ่าะสมุ่เพื�อเจาะกล่ื่�มุ่ลื่ก้ค้ากล่ื่�มุ่ 

B2C ใชุ้เที่คโนโลื่ยีเพื�อค้นหาแลื่ะบรืิหารืจัด้การื 

กลื่่�มุ่ล้ื่กค้า B2B, O2O รืวมุ่ถึงการืปรืบัโครืงสรืา้ง

การืบรืิหารืให้เหมุ่าะสมุ่กับกลื่ย่ที่ธุ์ใหมุ่�นี�ด้้วย 

ที่ำาให้สามุ่ารืถใชุ้เวลื่าเพียง 100 วันเพื�อปรืับ 

กลื่ย่ที่ธุ์ตามุ่ผู้้้นำาร่ื�นใหมุ่� นำากลื่ย่ที่ธุ์ส้�การืปฏิิบัติ 

แลื่ะนำาพารื้านสาขัาทีี่�ผู้ลื่การืด้ำาเนินงานติด้ลื่บ 

ให้สามุ่ารืถพลิื่กผู้ลื่การืด้ำาเนินงานกลัื่บมุ่าเรืิ�มุ่ 

เปน็บวกได้้

100 วัน
พลิกผู้ลดัำาเนินงานเปน็กำาไร

13.77% 
ความคืบัหน�าของจำานวนล้กค�าท่�ม่ 
การพัฒนา B2B

1 ล้านหยวน
ยอดัขายต่อวัน
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เป้้าหมายปี้ 2563 (ประเทศไทย)

จำำ�นวนเด็็ก เย�วชน และผู้้�ใหญ่่มีีโอก�สเข้��ถึึงก�รศึึกษ�และ
พััฒน�ทัักษะทีั�จำำ�เป็น็

4,350,000
ความท้้าท้าย
‘ก�รศึึกษ�’ ถืึอเป็น็ร�กฐ�นข้องก�รพััฒน�ป็ระเทัศึทีั�สำ�คััญ่ในทุักยุคัสมัีย 

อีกทัั�งยังเป็็นปั็จำจัำยหลักทีั�ลด็คัว�มีเหลื�อมีลำ��ข้องสังคัมี ในปั็จำจุำบััน 

ป็ระเด็็นดั็งกล่�วยังคังเป็น็เรื�องทีั�น�น�ช�ติิให�คัว�มีสนใจำ ยกตัิวอย่�ง เช่น

เป็�้หมี�ยก�รพััฒน�ทีั�ยั�งยืนข้องสหป็ระช�ช�ติิ หรือ UN SDGs เป้็�หมี�ย

ทีั� 4 ดั็งนั�น ในฐ�นะทีั�เคัรือฯ เป็็นบัริษัทัชั�นนำ�ข้องป็ระเทัศึทีั�ยึด็มัี�นในก�ร

สร��งป็ระโยชน์ต่ิอป็ระเทัศึช�ติิและป็ระช�ชน เคัรือฯ จึำงเข้��ไป็มีีส่วนร่วมีกับั

ภ�คัส่วนต่ิ�งๆ ในก�รพััฒน�สังคัมีเพืั�อแก�ป็ญั่ห�คัว�มีเหลื�อมีลำ�� รวมีถึึง

ก�รเข้��ถึึงก�รศึึกษ�ขั้�นพืั�นฐ�นข้องเย�วชนและผู้้�ใหญ่่ทุักวัย ทีั�ผู่้�นมี� 

เคัรือฯ ได็�ด็ำ�เนินง�นติ�มี 5 ยุทัธศึ�สติร์ก�รยกระด็ับัคุัณภ�พัก�รศึึกษ� 

เพืั�อมีอบัโอก�สและก�รช่วยเหลือแก่เย�วชนในก�รเพิั�มีพ้ันศัึกยภ�พัข้อง

ตินเอง ให�มีีคัว�มีร้�คัว�มีเชี�ยวช�ญ่ทัั�งส�ข้�วิช�ก�ร รวมีถึึงก�รป็ล้กฝััง

คุัณค่ั�ในก�รนำ�คัว�มีร้�ไป็ใช�ให�เกิด็ป็ระโยชน์แก่ตินเอง ชุมีชน และป็ระเทัศึ 

สนัับสนุันัเป้้าหมายการพััฒนัาท่้�ยั�งยืนั

SDG 8 งานัท่้�เหมาะสมและการเติิบโติท้างเศรษฐกิจ
8.6 ส่งเสริมีเย�วชนให�มีีง�นทัำ� มีีก�รศึึกษ� และได็�รับัก�รฝักึอบัรมี 

SDG 9 อุุติสาหกรรม นัวัติกรรม และโครงสร้างพืั�นัฐานั
9.C เพิั�มีก�รเข้��ถึึงเทัคัโนโลยีด็��นข้�อม้ีลก�รสื�อส�รโด็ยถึ�วนหน��

SDG 4 การศึกษาท่้�ม่คุณภาพั
4.3 ทุักคันเข้��ถึึงก�รศึึกษ�วิช�เทัคันิคั อ�ชีวศึึกษ� อุด็มีศึึกษ� รวมีถึึง 
 มีห�วิทัย�ลัยทีั�มีีคุัณภ�พั ในร�คั�ทีั�เข้��ถึึงได็�
4.5 ข้จัำด็คัว�มีเหลี�อมีลำ��ในก�รศึึกษ�ทุักร้ป็แบับั
4.B ข้ย�ยจำำ�นวนทุันก�รศึึกษ�ทุักร้ป็แบับัสำ�หรับัป็ระเทัศึกำ�ลังพััฒน�
4.C เพิั�มีจำำ�นวนคัร้ทีั�มีีคุัณภ�พัในป็ระเทัศึกำ�ลังพััฒน�

EDUCATION
การศึกษา

แผนการดำำาเนินงาน
ที่่�สำำาคััญ ปีี 2563

พััฒน�องค์ัคัว�มีร้� 
นวัติกรรมี และกิจำกรรมี
ก�รเรียนร้�ใหม่ีๆ

เติรียมีคัว�มีพัร�อมีเข้��ส่้
ยุคัดิ็จิำทััล ก�รเรียนก�รสอน
แบับับ้ัรณ�ก�ร

เข้��ถึึงก�รศึึกษ�และองค์ัคัว�มีร้� 
พััฒน�โคัรงสร��งพืั�นฐ�น 
และแหล่งเรียนร้�ติ�นแบับั

ความก้าวหน้ัา

78%

2562

2561

100%
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นัายศุภชััย เจ่ยรวนันัท์้
ประธานคณะผู้้�บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์์
และประธานคณะกรรมการบรหิาร บรษัิัททร้ คอรป์อเรชั่ั�น จำากัด (มหาชั่น)
หัวหน�าคณะทำางานภาคเอกชั่นโครงการสานพลังประชั่ารัฐ
ด�านการศึกษัาพื�นฐานและการพัฒนาผู้้�นำา

“หากท่้านัอุยากให้สังคมเข้้มแข็้งเราต้ิอุงท้ำาให้เยาวชันัเข้้มแข็้ง หากท่้านัอุยากเห็นั
 นัวัติกรรมใหม่ เราต้ิอุงท้ำาให้เยาวชันัสร้างสรรค์ และหากอุยากให้สังคมสงบสุข้   

 เราต้ิอุงท้ำาให้เยาวชันัเห็นั คุณค่าข้อุงช่ัวิติ”

ข้้อุมูลและการดำำาเนิันังานัท่้�สำาคัญ 
ด้ำานัการศึกษาปี้ 2562

502 คัน
ผู้้�นำ�เพืั�อก�รพััฒน�ก�รศึึกษ�ทีั�ยั�งยืน
(School Partner)

33 บริษััที่เอกชน
ทีั�ริเริ�มีและส�นต่ิอโคัรงก�ร
ส�นต่ิออน�คัติก�รศึึกษ�

3 ล้้านคัน
ผู้้�ป็กคัรองและคัรอบัคัรัว
ข้องนักเรียนในโคัรงก�ร

3,351 แห่่ง
โรงเร่ยนัป้ระชัารัฐ
ทีั�เคัรือฯ ให�ก�รสนับัสนุน

30,000 คัน
ผูู้้บริหารและครู
ในโรงเรียนป็ระช�รัฐ

750,000 คัน
นัักเร่ยนั
ทีั�อย่้ในโคัรงก�ร

4.61 ล้้าน
เด็ำกและเยาวชันั
มีีโอก�สเข้��ถึึงก�รศึึกษ�
และก�รพััฒน�ทัักษะทีั�จำำ�เป็น็

38,135 ทีุ่น
ทุ้นัการศึกษา

มูลค่าการศึกษา

1,173 ล้้าน

สนัับสนุันัทุ้นัการศึกษาสร้างโอุกาส
ในัการเข้้าถึึงการศึกษาท่้�ม่คุณภาพั



สมุดำพักดิำจิทั้ล ข้ยายความร่วมมือุกับ 
อุงค์กรต่ิางๆ อุย่างต่ิอุเนืั�อุง

ระบบการบริจาค 
อุอุนัไลน์ั Crowdfunding

มูลนิัธิิสานัอุนัาคติ
การศึกษา CONNEXT ED

86

การศึึกษาHeartรายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2562 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

87

บทนำำ�
Hom

e

ภ�คผนำวก
Health

ก�รจัดก�รด้�นำคว�มยั่� งยั่นำ

Heart

ยุท้ธิศาสติร์หลักในัการขั้บเคลื�อุนั
และยกระดัำบคุณภาพัการจัดำการศึกษา

เครืือฯ มุ่่�งมุ่่�นตอบสนองนโยบายภายใต้โครืงการืสานพล่ังปรืะชาร่ืฐ 

เชื�อมุ่โยงความุ่รื�วมุ่มุ่ือจาก 3 ภาคส�วน ได้้แก� ภาครื่ฐ ภาคปรืะชาส่งคมุ่ 

แลัะภาคเอกชน โด้ยเครือืฯ รื�วมุ่เปน็หน่�งในโครืงการืสานอนาคตการืศึก่ษา 

CONNEXT ED สน่บสน่นการืจ่ด้การืศึ่กษาของปรืะเทศึส่�มุ่าตรืฐานสากลั 

ตามุ่ย่ทธศึาสตร์ืการืข่บเคลืั�อนปรืะเทศึส่� Thailand 4.0 เพื�อข่บเคลืั�อน 

ย่ทธศึาสตรื์การืลัด้ความุ่เหลืั�อมุ่ลัำา พ่ฒนาค่ณภาพคน แลัะเพ่�มุ่ขีด้ความุ่

สามุ่ารืถในการืแข�งข่นของปรืะเทศึ ด้้วยความุ่รื�วมุ่มืุ่อแลัะปรืะสานงาน 

จาก 12 องค์กรืเอกชนช่�นนำา ส�งเสรื่มุ่พ่ฒนาศึก่ยภาพเด็้กแลัะเยาวชนไทย

ส่�การืเปน็ ‘คนดี้ - คนเก�ง’ ของปรืะเทศึอย�างย่�งยนื รืวมุ่ท่�งส�งเสรืมุ่่การืสรืา้ง 

ว่ฒนธรืรืมุ่การืมีุ่ส�วนรื�วมุ่ การืจ่ด้การืเรีืยนร่ื้ส่� ‘โรืงเรีืยนปรืะชารื่ฐ’ โด้ยมีุ่ 

เป้าหมุ่ายครือบคลั่มุ่ 15% จากโรืงเรีืยนภายใต้การืด้่แลัคณะกรืรืมุ่การื 

การืศึ่กษาข่�นพื�นฐานท่�วปรืะเทศึกว�า 30,000 โรืงเรืียน ปัจจ่บ่นโครืงการื 

สานอนาคตการืศึก่ษา CONNEXT ED มุ่ ี33 องค์กรืเอกชนที�เขา้รื�วมุ่สนบ่สนน่

โครืงการืแลัะก้าวเขา้ส่�การืขยายโครืงการือย�างเปน็ร่ืปธรืรืมุ่ ผ่�าน 5 ย่ทธศึาสตรื์

หล่ักในการืยกรืะด่้บคณ่ภาพการืจ่ด้การืศึก่ษาไทยในศึตวรืรืษที� 21

เครืือเจรื่ญโภคภ่ณฑ์์เชื�อว�าโอกาสเข้าถ่งการืศึ่กษาของเด็้กแลัะเยาวชน 

คือห่วใจหล่ักแห�งการืพ่ฒนาคนแลัะปรืะเทศึ เครืือฯ ในฐานะที�เป็นองค์กรื 

ช่�นนำา จ่งย่ด้มุ่่�นในการืส�งเสรื่มุ่การืให้การืศึ่กษาแก�อนาคตของชาต่  

โด้ยในป ี2550 กล่ั�มุ่บรืษ่่ท ทร่ื คอรืป์อเรืช่�น ได้้รืเ่รื่�มุ่โครืงการื ‘ทร่ืปลัก่ปญัญา’  

ด้้วยความุ่มุ่่�งมุ่่�นที�จะเปิด้โลักท่ศึน์แห�งการืเรีืยนร่ืใ้ห้โรืงเรีืยนในพื�นที�ห�างไกลั 

สามุ่ารืถเข้าถ่งแหลั�งการืเรืยีนร้่ือย�างท่ด้เทียมุ่ ด้้วยช่ด้อ่ปกรืณ์แลัะสื�อด่้จ่ท่ลั 

เพื�อการืเรืยีนร่ื ้รืวมุ่ไปถ่งคล่ังความุ่ร่ือ้อนไลันใ์นร่ืปแบบเว็บไซต์ แอปพล่ัเคชน่ 

แลัะช�องโทรืท่ศึน์ ซ่�งถือเป็นจ่ด้เร่ื�มุ่ต้นให้เก่ด้โครืงการืสน่บสน่นด้้าน 

ท่านสามารถศึกษัา
รายละเอียดเพิ�มเติิม
ในร้ปแบบ VDO 
ผู่้าน QR CODE

สานัอุนัาคติการศึกษา CONNEXT ED 
เชืั่�อมโยงบทบาทการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
มุ่งสร�างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด�านการศึกษัาที�ยั�งยืน

เส้นัท้างการดำำาเนิันัการโครงการสานัอุนัาคติการศึกษา

โคัรงก�รเป็ดิ็โลกทััศึน์แห่ง 
ก�รเรียนร้�ผู่้�นก�รเรียน 
ก�รสอนแบับับ้ัรณ�ก�รด็�วยสื�อ
และเทัคัโนโลยีย่�งคัรบัวงจำร

ทรููปลููกปญัญามีีเดีีย
• www.trueplookpanya.com
• ช่องทัร้ป็ล้กป็ญั่ญ่�
• แอป็พัลิเคัชันทัร้ป็ล้กป็ญั่ญ่�

Autistic Application
สื�อก�รเรียนร้�สำ�หรับัเด็็กออทัิสติิก

• ระยะทีั� 1 จำำ�นวน 3,351 โรงเรียน
• ริเริ�มีโคัรงก�รโด็ย 12 องค์ักร
• จัำด็ทัำ�ตัิวชี�วัด็โรงเรียน 
 ป็ระช�รัฐ (KPI)
• School Partners 714 คัน

• ระยะทีั� 2 จำำ�นวน 
 4,781 โรงเรียน
• ผู้้�มีีส่วนร่วมี 33 องค์ักร
• ICT Talent ภ�คัรัฐ 500 คัน 
• School Partners 900 คัน

• CONNEXT ED Roadshow
• ICT Talent 200 คันโคัรงก�รส่งเสริมีก�รเรียนร้�หนังสือ 

ผู่้�นสื�อพักพั�สำ�หรับัเด็็กนอกระบับั 
ก�รศึึกษ�
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4,781
โรงเรียน
ป็ระช�รัฐ

33
พั�ร์ติเนอร์

900
คัน

0.07 ล้านั
คัน

4.4 ล้านั
คัน

7.2 ล้านั
คัน

1.1 ล้านั
คัน

TRANSPARENCY
การูเปิดีเผยข้อมีูลูสถานศึกษาสู่สาธารูณะ

MARKET MECHANISMS
กลูไกตลูาดีแลูะวัฒนธรูรูมีการูมีีส่วนรู่วมี

HIGH QUALITY PRINCIPALS & TEACHERS
การูพัฒนาผู้บรูิหารูสถานศึกษาแลูะครููผู้สอน

CHILD CENTRIC & CURRICULUM
เดี็กเป็นศูนย์กลูาง เสรูิมีสรู้างคุณธรูรูมีแลูะความีม่ัีนใจ

DIGITAL INFRASTRUCTURES
การูเข้าถึงโครูงสรู้างพ้ืนฐานดีิจิทัลูของสถานศึกษา

5 ยุท้ธิศาสติร์หลัก
ขั้บเคลื�อุนัและยกระดัำบคุณภาพัการจัดำการศึกษา

“สาน
อนาคต

การศ
ึกษาไทย”

เชื่อมโยงบทบาทการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน 
มุงสรางวัฒนธรรมการมีสวนรวม
ดานการศึกษาที่ยั่งยืน

การืศึก่ษาต�างๆ แลัะพฒ่นาไปส่�โครืงการืสานอนาคตการืศึก่ษา (CONNEXT 

ED) ในปี 2559 โด้ยมุ่ีบรื่ษ่ทในเครืือฯ เข้ารื�วมุ่ ได้้แก� ซีพีเอฟ, ซีพี ออลัล์ั,  

สถาบน่การืจ่ด้การืปญัญาภ่ว่ฒน ์(PIM) แลัะทร่ื คอรืป์อเรืช่�น

SCHOOLS COMMUNITYPARENTS &
FAMILIES

TEACHERSSTUDENTSSCHOOL
PARTNERS

PARTNERS

https://www.youtube.com/watch?v=83yxPU3H4r0&t=0
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CASE
STUDY 06

เครืือฯ รื�วมุ่สร้ืางร่ืปแบบการืพ่ฒนาผ่่้นำาร่ื�นใหมุ่� ‘School Partner’  

โด้ยนำาศึ่กยภาพผ่่้นำาแต�ลัะองค์กรืเอกชนมุ่าใช้เพื�อการืพ่ฒนาการืศึ่กษา 

ที�ย่�งยืน (Leadership Program for Sustainable Education) ลังพื�นที� 

ปฏ่ิบต่่งานในโรืงเรืยีนปรืะชารืฐ่ รื�วมุ่แลักเปลีั�ยนเรีืยนร่ืก่้บผ่่บ้รืห่ารืสถานศ่ึกษา

สน่บสน่นการืจ่ด้ทำาแผ่นพ่ฒนาค่ณภาพโรืงเรืียนปรืะชารื่ฐที�อย่�ใน 

ความุ่ด้แ่ลัในร่ืปแบบต�างๆ ที�เหมุ่าะสมุ่ก่บบรืบ่ทของโรืงเรืยีน โด้ยมุ่ ีSchool 

Partner รื�วมุ่แลักเปลีั�ยน เรืยีนร่ื ้ว่เครืาะหป์ญัหารื�วมุ่ก่บโรืงเรืยีนแลัะช่มุ่ชน

ผู้ลสัมฤท้ธิิ�การดำำาเนิันัโครงการยกระดัำบคุณภาพั
การศึกษาไท้ยในัศติวรรษท่้� 21

โครงการผูู้้นัำาเพืั�อุการพััฒนัาการศึกษาท่้�ยั�งยืนั
คร่ื แลัะน่กเรืียน ช�วยให้เก่ด้การืพ่ฒนาผ่่้นำาขององค์กรืไปพรื้อมุ่ก่บการื 

พ่ฒนาโรืงเรืียน อีกท่�งเชื�อมุ่โยงส่�การืจ่ด้ทำาแผ่นพ่ฒนาโรืงเรืียนแลัะช่มุ่ชน

ของตนเอง สรื้างว่ฒนธรืรืมุ่การืมุ่ีส�วนรื�วมุ่ด้้านการืศึ่กษาให้เก่ด้ปรืะโยชน์

สง่สด่้

School Partner Model การดำำาเนิันัการในัช่ัวง 2559-2562

Proactive Leaders
การือบรืมุ่เช่งปฏ่ิบ่ต่การืเพื�อความุ่เป็นผ่่้นำาด้้าน
การืจ่ด้การืเรืยีนร่ืส้ำาหรืบ่สถานศึก่ษา

Action-based Learning
เสรื่มุ่ ‘ท่กษะว่ชาชีพ’ ผ่�านปรืาชญ์ชาวบ้านใน
พื�นที� พฒ่นาผ่่เ้รืยีนผ่�านการืลังมุ่อืปฏ่ิบต่่

Notebook for Education
ส�งมุ่อบคอมุ่พ่วเตอร์ืโน้ตบ่�กเพื�อการืศ่ึกษาแก�
โรืงเรืยีนนำารื�อง 5,000 เครืื�อง ครือบคลัมุ่่ 17 
จ่งหว่ด้

Learning to Lead
พฒ่นาความุ่เปน็ผ่่น้ำาใหน้ก่เรีืยน สรืา้งความุ่ 
รืบ่ผ่ด่้ชอบแลัะเชื�อมุ่โยงก่บชว่ีตจร่ืง

ก�รสร��งแผู้นพััฒน�โรงเรียนทีั�ยั�งยืนไป็พัร�อมีกับั
ก�รพััฒน�ผู้้�น�รุ่นใหม่ีข้ององค์ักร (School Partner)

ระยะทีั� 1 
2559-2560

ระยะทีั� 2
2561-2562 

ดุำษณ่ สุวรรณศร่
School Partner 

บมจ. ทร้ คอร์ปอเรชัั่�น

School Partner 
ข้องเคัรือเจำริญ่โภคัภัณฑ์์

502

900

คนั

คนั

714
คนั

“ในัทุ้กกระบวนัการ 
มันัไม่ได้ำสำาคัญว่าเราจะใช้ั

เวลานัานัเท่้าไร มันัสำาคัญท่้�
เราต้ิอุงเริ�มก้าวแรก”

โครงการติามแผู้นัพััฒนัาโรงเร่ยนั
พรื้อมุ่ต่ด้ตามุ่แลัะปรืะเมุ่่นผ่ลัอย�างต�อเนื�องเพื�อให้เก่ด้ผ่ลัปรืะโยชน์ส่งส่ด้

ตามุ่เปา้หมุ่ายของโครืงการืฯ ผ่�าน School Management System

แผู้นัพััฒนัาติามบริบท้โรงเร่ยนั
สนบ่สนน่แผ่นพฒ่นาครือบคลัมุ่่ด้้านท่กษะว่ชาชพี
ว่ชาการื แลัะพฒ่นาผ่่อ้ำานวยการืแลัะคร่ื

Process Learning Development
ส�งเสรื่มุ่ ‘กรืะบวนการื’ การืเรีืยนร่ื้ให้น่กเรืียน 
เป็นศึ่นย์กลัาง สรื้างการืมุ่ีส�วนรื�วมุ่ก่บช่มุ่ชน 
ส่�ความุ่ย่�งยนื

ผลูสัมีฤทธิ�
• นก่เรืยีนเข้าเพ่�มุ่ท่กษะการืปรืะกอบอาชีพผ่�าน 
 การืลังมุ่อืปฏ่ิบต่่จรืง่
• คร่ืเสร่ืมุ่เทคน่คการืสอนตามุ่หลั่ก Child  
 Centric

ผลูสัมีฤทธิ�
• ผ่่้อำานวยการืแลัะคร่ืเข้าใจถ่งกรืะบวนการื 
 จ่ด้ทำาแผ่นพ่ฒนาที�มุ่ีค่ณภาพผ่�านการืเรีืยนร่ื ้
 แบบ Active Learning
• เพ่�มุ่ศึก่ยภาพความุ่เปน็ผ่่น้ำาเชง่ร่ืก

ผลูสัมีฤทธิ�
• น่กเรืียนเข้าถ่งแหลั�งเรืียนร้่ื ค้นคว้าหาคำาตอบ 
 ได้้ทก่ที�ทก่เวลัา
• ส�งเสร่ืมุ่การืเรีืยนการืสอนแบบ Active Learning

ผลูสัมีฤทธิ�
• มุ่โีมุ่เด้ลัธร่ืก่จที�นก่เรีืยนมุ่สี�วนรื�วมุ่อย�างชด่้เจน
• โครืงการืสามุ่ารืถเลีั�ยงตนเองให้เก่ด้ความุ่ย่�งยืน

ผลูสัมีฤทธิ�
• เก่ด้ผ่ลัผ่ล่ัตแลัะพฒ่นา 55 โครืงการื
 เปน็หล่ักส่ตรืการืเรืยีนร่ื้
• เชื�อมุ่โยงก่บสารืะว่ชาอื�นๆ ได้้

ผลูสัมีฤทธิ�
• ต�อยอด้ส่� ICT Talent ภาครืฐ่
• คร่ืแลัะนก่เรืยีนมุ่ท่ีกษะการืเรืยีนร่ืแ้ลัะ
 สรืา้งสรืรืค์นว่ตกรืรืมุ่ในชว่ีตปรืะจำาว่นได้้
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Project-based
Learning
เน้นการืด้ำาเน่นโครืงการืตามุ่บรื่บทปัญหาแลัะ
สภาพแวด้ล้ัองของแต�ลัะโรืงเรีืยน สร้ืางการืมีุ่ 
ส�วนรื�วมุ่ของโรืงเรืยีนแลัะช่มุ่ชน

Education Relationship 
Program (ERP)
กระบัวนก�รสร��งคัว�มีสมัีพัันธร์ะหว�่งผู้้�บัริห�ร
คัร้ และ School Partner และสร��งคัว�มีเข้��ใจำ
ทีั�ถ้ึกติ�องในก�รจัำด็ทัำ�โคัรงก�ร

Train the Trainer by 
Professional
คัณ�จำ�รย์ยกระดั็บัคัว�มีเป็็นมืีออ�ชีพัแก่คัณะ 
ผู้้�บัริห�รและคัร้

Work-based 
Learning
สรื้างโอกาสให้ทำางานในเครืือข�ายว่ทยาล่ัย
เทคโนโลัยีปัญญาภ่ว่ฒน์ท่�งรืะด่้บมุ่่ธยมุ่ปลัาย 
แลัะรืะด่้บอาชีวศึก่ษา แลัะมุ่อบทน่การืศึก่ษาต�อ
จนจบรืะด่้บการืศึก่ษา

Train the Trainer by 
SP Junior
นักศึึกษ�อ�ส�สมัีคัรจัำด็กิจำกรรมีเสริมีทัักษะ 
ก�รเรียนร้�แบับั Active Learning

โครงการติามแผู้นัพััฒนัาโรงเร่ยนั โครงการผูู้้นัำาด้ำานัเท้คโนัโลย่เพืั�อุการศึกษา (ICT Talent)
Giving and 
Sharing Opportunities
สรืา้งโอกาสทางว่ชาชีพใหก่้บนก่เรืยีนผ่่บ้กพรื�อง
ทางการืได้้ย่นผ่�านธ่รืก่จรื้านกาแฟ สน่บสน่น 
งบปรืะมุ่าณเปิด้รื้านแลัะอบรืมุ่เทคน่คบรื่หารื 
รืา้นกาแฟ

เพื�อเปน็กลัไกสำาค่ญในการืเชื�อมุ่โยง ‘คร่ืผ่่ส้อน’ แลัะ ‘ผ่่เ้รืยีน’ ในการืปรืะย่กต์

เทคโนโลัยีส่�กรืะบวนการืเรีืยนร้่ื เพื�อยกรืะด่้บคณ่ภาพการืจ่ด้การืศึก่ษาไทย

ในย่คด่้จ่ท่ลั บรื่ ษ่ท ทร่ื คอรื์ปอเรืช่�น จำาก่ด้ (มุ่หาชน) จ่งรื่ เ ร่ื�มุ่ 

แลัะก�อต่�งโครืงการืผ่่้นำาด้้านเทคโนโลัยีเพื�อการืศึ่กษา ‘ICT Talent’ 

ผ่�านการืเปิด้รื่บสมุ่่ครืค่ด้เลืัอกผ่่้เชี�ยวชาญด้้าน ICT ปฏ่ิบ่ต่หน้าที�ปรืะจำา 

โรืงเรืียนปรืะชารื่ฐ เพื�อถ�ายทอด้แลัะผ่ลั่กด่้นการืใช้เทคโนโลัยีรื�วมุ่ก่บ 

การืสอนแลัะต�อยอด้การืเรีืยนร่ื้แก�ช่มุ่ชน ยกรืะด่้บการืเรีืยนการืสอนแลัะ 

คณ่ภาพชว่ีตในศึตวรืรืษที� 21

ว่าท่้�ร้อุยติร่ ภัท้รชันัะ พัรหมเสนัา
ICT Talent ประจำาโรงเรียนวัดใหม่ประเวศ 

จ.ฉะเชิั่งเทรา

“อุยากให้เด็ำกได้ำโอุกาส 
เข้้าถึึงเท้คโนัโลย่ 

เหมือุนัโรงเร่ยนัอืุ�นัๆ  
โรงเร่ยนัน่ั�เป็้นัเหมือุนับ้านั  
เป็้นัครอุบครัวข้อุงเรา”

โครงการศูนัย์การเร่ยนัรู้ชุัมชันั
(Learning Center)

การืสร้ืางกรืะบวนการืเรีืยนร่ื้แบบ Problem Based Learning ที�มุ่่�งเน้นให ้ 

‘ผ่่เ้รืยีน’ เข้าใจถ่งปญัหาของช่มุ่ชนตนเอง สามุ่ารืถค่ด้ ว่เครืาะห์แลัะสืบค้น

ข้อมุ่่ลั ตลัอด้จนปรืะสานความุ่รื�วมุ่มุ่ือก่บช่มุ่ชน รื�วมุ่หาแนวทางการืแก้

ปัญหาหรืือสร้ืางกรืะบวนการืเรีืยนร่ื้ที�ส�งเสรื่มุ่ให้ ‘โรืงเรีืยนเป็นของช่มุ่ชน’ 

มุ่่�งเนน้การืเรืยีนร่ืใ้หเ้ด็้กนก่เรืยีนเปน็ศึน่ยก์ลัาง เชื�อมุ่โยงการืแกป้ญัหาช่มุ่ชน

ส่�ความุ่ย่�งยนื

นำ�ร่อง 100 ICT Talents
คัรอบัคัลุมี 100 โรงเรียน

2560
(Model 1:1)

208 ICT Talents
คัรอบัคัลุมี 1,000 โรงเรียน

2561
(Model 1:5)

212 ICT Talents
คัรอบัคัลุมี 1,000 โรงเรียน

2562
(Model 1:5)

ผลูสัมีฤทธิ�
• เก่ด้การืพ่ฒนา School Partner แลัะผ่่น้ำา
 ทางการืศึก่ษาภาครืฐ่อย�างเปน็ร่ืปธรืรืมุ่
• เก่ด้ความุ่รื�วมุ่มืุ่อรืะหว�างโรืงเรีืยน ว่ด้ แลัะช่มุ่ชน

ผลูสัมีฤทธิ�
• พฒ่นาการืเรีืยนร่ืเ้ชง่ว่ชาชพีแก�คร่ืแลัะนก่เรืยีน 
• สรื้างหล่ักส่ตรืว่ชาชีพการืบรื่หารืร้ืานกาแฟ 
 รืะด่้บมุ่ธ่ยมุ่ปลัาย
• เปน็ต้นแบบการืการืเรืยีนร่ืแ้ก�โรืงเรืยีน
 โสตศึก่ษาอื�นๆ

ผลูสัมีฤทธิ�
• พฒ่นาท่กษะทางว่ชาชพีด้้วยการืลังมุ่อื
 ปฏ่ิบต่่จรืง่ 
• สรืา้งรืายได้้เพื�อสนบ่สนน่ครือบครืว่ 
 ลัด้ปญัหาสง่คมุ่

ผลูสัมีฤทธิ�
• ผ่่บ้รืห่ารืแลัะคร่ืตรืะหนก่ในการื จ่ด้ทำา
 โครืงการืใหไ้ด้้ตรืงตามุ่เปา้หมุ่ายโครืงการืฯ

ผลูสัมีฤทธิ�
• ผ่่บ้รืห่ารืเข้าใจแนวค่ด้การืบรืห่ารืโครืงการื
 เชง่นว่ตกรืรืมุ่
• คร่ืได้้ท่กษะการืจ่ด้ทำาโครืงการืเชง่อาชพี
 เพื�อมุ่่�งส่�ผ่ลัสมุ่่ฤทธ่�อย�างแท้จรืง่

ผลูสัมีฤทธิ�
• นก่ศึก่ษา PIM เรืยีนร่ื ้จ่ด้แลัะก่จกรืรืมุ่การืเรืยีนร่ื ้ 
 แบบบ่รืณาการืเพื�อสรืา้งอาชพีใหน้ก่เรืยีน
• นก่เรืยีนได้้เรืยีนร่ืง้านอาชพีต�างๆ ในแบบ 
 Work-based Learning

จัดตัิ�งศ้นย์การเรียนร้�ชุั่มชั่น ครอบคลุมทุกภ้มิภาคทั�วประเทศ
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07การสร้างบัณฑิิติท่้�ม่คุณภาพั
(Quality Graduates)

เครืือเจรื่ญโภคภ่ณฑ์์เล็ังเห็นถ่งโอกาสในการืใช้ความุ่เชี�ยวชาญแลัะ 

ความุ่เข้าใจในการืปรืะกอบธ่รืก่จขององค์กรื จ่งจ่ด้ต่�งสถาบ่นการืศึก่ษาข่�น 

เพื�อสนบ่สนน่การืศึก่ษาใหส้อด้คล้ัองก่บความุ่ต้องการืของทก่ภาคธร่ืก่จของ

ปรืะเทศึ โด้ยมุ่่�งเน้นการืสร้ืางบ่คลัากรื  การืพฒ่นาความุ่เปน็ผ่่น้ำา การืพ่ฒนา

ท่กษะใหก่้บคร่ืผ่่ส้อนแลัะสรืา้งองค์ความุ่ร่ือ้ย�างมุ่ค่ีณภาพใหเ้ด็้กแลัะเยาวชน

ตลัอด้จนสนบ่สนน่ให้เยาวชนสามุ่ารืถปรืะกอบอาชีพตามุ่ความุ่ถนด่้ของตน

รื�วมุ่ก่บการืมีุ่ส�วนรื�วมุ่ก่บช่มุ่ชน รืวมุ่ไปถ่งให้ผ่่้มุ่ีส�วนได้้เสียท่กกล่ั�มุ่ได้้รื่บ 

ผ่ลัปรืะโยชนแ์ลัะคณ่ภาพชว่ีตที�ดี้ขื�น

เครืือฯ โด้ยบรื่ษ่ท ซีพี ออลัล์ั จำาก่ด้ (มุ่หาชน) จ่ด้ต่�งว่ทยาล่ัยเทคโนโลัยี 

ปญัญาภ่ว่ฒน ์(PIM) ต่�งแต�ป ี2538 โด้ยมุ่คีวามุ่ต่�งใจที�จะสร้ืาง ‘ความุ่แกรื�ง

ส่�คนเก�ง’ ส�งเสรืมุ่่บ่คลัากรืใหมุ้่อีงค์ความุ่ร่ืด้้้านว่ชาการื มุ่ท่ีกษะพื�นฐานที�ดี้

มุ่ปีรืะสบการืณจ์ากการืลังมุ่อืปฏ่ิบต่่จรืง่ในหล่ักส่ตรืเตรืยีมุ่ความุ่พรือ้มุ่ของ

แต�ลัะสาขา เพื�อสรืา้งความุ่มุ่่�นใจก�อนออกไปปรืะกอบอาชพีจรืง่ พรือ้มุ่เปน็

บ่คลัากรืคณ่ภาพของปรืะเทศึ

ปี้ 2562ปี้ 2561ปี้ 2560สถึาบันัการศึกษา

วิทัย�ลัยเทัคัโนโลยีป็ญั่ญ่�ภิวัฒน์ (PAT)
ระดั็บัอ�ชีวศึึกษ� (ระดั็บั ป็วช. ป็วส.)

สถึ�บัันก�รจัำด็ก�รป็ญั่ญ่�ภิวัฒน์ (PIM)
ระดั็บัอุด็มีศึึกษ�

1,920

2,432

2,679

2,917

2,949

3,607

จำานัวนั
ผูู้้สำาเร็จการศึกษา

2560

2561

2562

เพื�อตอบสนองย่ทธศึาสตรื์ชาต่ตามุ่นโยบาย Thailand 4.0 ของรื่ฐบาลั  

กลั่�มุ่บรื่ษ่ท ซีพี ออลัล์ั จ่งจ่ด้ต่�งสถาบ่นการืจ่ด้การืปัญญาภ่ว่ฒน์ (PIM)  

แห�งแรืกของปรืะเทศึไทยในพื�นที�เศึรืษฐก่จพ่เศึษภาคตะว่นออก (EEC)  

เพื�อสร้ืางบ่ณฑ่์ตที�มุ่ีความุ่ร่ื้ความุ่สามุ่ารืถเฉพาะด้้านผ่�านการืเรืียนร่ื้การื

ปฏ่ิบ่ต่งาน รืองรื่บการืขยายต่วของกล่ั�มุ่อ่ตสาหกรืรืมุ่ S-Curve ที�มุ่ีการื

ปรืะย่กต์ใชเ้ทคโนโลัยีข่�นสง่เข้ามุ่าช�วยในสายกรืะบวนการืผ่ล่ัต โด้ยมุ่่�งเนน้

การืสร้ืางพื�นฐานการืพฒ่นาเทคโนโลัยีแลัะนว่ตกรืรืมุ่ เพื�อเปน็แหลั�งความุ่ร้่ื

ทางธ่รืก่จ การืท�องเที�ยว อาหารื การืเกษตรืแลัะส่�งแวด้ล้ัอมุ่อย�างย่�งยืน 

รืองรืบ่การืขยายธร่ืก่จแลัะอ่ตสาหกรืรืมุ่ พรือ้มุ่เปน็ต้นแบบการืสรืา้งคนแห�ง

อนาคต เพื�อเพ่�มุ่ขดี้ความุ่สามุ่ารืถในการืแข�งขน่ด้้านเศึรืษฐก่จใหก่้บปรืะเทศึ

ปัจจ่บ่น สถาบ่นการืจ่ด้การืปัญญาภ่ว่ฒน์ว่ทยาเขตพื�นที�เศึรืษฐก่จพ่เศึษ 

ภาคตะว่นออก (PIM EEC) อย่�ในรืะหว�างการืก�อสร้ืางซ่�งคาด้ว�าจะแล้ัวเสร็ืจ

ภายในป ี2563

หลักสูติรนัำาร่อุง
• หล่ักส่ตรืว่ศึวกรืรืมุ่ศึาสตรืบ่ณฑ่์ต สาขาว่ชาอ่ตโนมุ่่ต่ เน้นการืออกแบบ 

 แลัะต่ด้ต่�งรืะบบอ่ตโนมุ่ต่่ รืะบบเทคโนโลัยรีืถไฟ รืะบบเทคโนโลัยค้ีาปลีัก

 • หล่ักสต่รืว่ทยาศึาสตรืบณ่ฑ่์ต สาขาว่ชาเทคโนโลัยด่ี้จ่ท่ลั มุ่่�งเรีืยนร่ื ้  

 ในเรืื�องการืปรืะย่กต์ใชเ้ทคโนโลัยีด่้จ่ท่ลัแห�งย่ค เช�น Internet of Thing,  

 Big Data แลัะ Artificial Intelligence เปน็ต้น

สถึาบันัการจัดำการปั้ญญาภิวัฒน์ั 
วิทยาเขติพื�นที�เศรษัฐกิจพิเศษัภาคติะวันออก (PIM EEC)

พัรวิท้ย์ พััชัรินัท้ร์ตินัะกุล
รองอธิบดีฝ่่ายวิชั่าการ

 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

“วิท้ยาลัยไม่ใช่ัแค่สอุนัหนัังสือุ 
แต่ิเราม่หน้ัาท่้�พััฒนัาคนั”

6,556

5,596

4,352
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CASE
STUDY 08

มุ่ากกว�า 40 ปีที�เครืือเจรื่ญโภคภ่ณฑ์์มุ่ีความุ่มุ่่�งมุ่่�นที�จะเป็นส�วนหน่�ง 

ของการืส�งเสรื่มุ่การืพ่ฒนาศึก่ยภาพที�ย่�งยืนของคนในท่กช่มุ่ชนแลัะส่งคมุ่ 

โด้ยกำาหนด้ย่ทธศึาสตร์ืแลัะแนวทางสน่บสน่นการืเข้าถ่งการืศึ่กษาใน 

ทก่กล่ั�มุ่ธร่ืก่จ โด้ยในทก่ๆ ป ีเครือืฯ มุ่อบทน่ใหแ้ก�เยาวชนมุ่ากกว�า 38,097 คน

สนัับสนุันัทุ้นัการศึกษา สร้างโอุกาส
ในัการเข้้าถึึงการศึกษาท่้�ม่คุณภาพั

อย�างต�อเนื�อง ในปี 2562 เครืือฯ ได้้สน่บสน่นท่นการืศึ่กษาแก�น่ส่ตรืะด่้บ

อ่ด้มุ่ศึ่กษาท่�วปรืะเทศึที�มุ่ีผ่ลัการืเรีืยนดี้แต�ขาด้แคลันท่นทรื่พย์โด้ยไมุ่�มีุ่ 

ข้อผ่่กมุ่่ด้ รืวมุ่ถ่งมุ่อบท่นการืศึ่กษาให้แก�บ่ตรืพน่กงานที�เรืียนดี้ อีกท่�ง 

เปดิ้โอกาสใหแ้ก�เยาวชนทก่คนสามุ่ารืถสมุ่ค่รืเขา้รืบ่ทน่การืศึก่ษาได้้อีกด้้วย

38,135 ทุ้นัการศึกษา
สนับัสนุนทุันก�รศึึกษ�

1,173 ล้านับาท้
ม้ีลค่ั�ทุันก�รศึึกษ�

26 สถึาบันัการศึกษา
ทีั�ได็�รับัสนับัสนุนทุันก�รศึึกษ�

ม่โอุกาสเข้้าท้ำางานักับ 
บริษัท้ภายในัเครือุฯ

ทุ้นัการศึกษา 3 ปี้ ต่ิอุเนืั�อุง 
จนัจบระดัำบการศึกษา 
สำาหรับทุ้นัเครือุเจริญโภคภัณฑ์ิ

ผู้ลการดำำาเนิันังานัปี้ 2562

สนัับสนุันัทุ้นัการศึกษาแบ่งติามสายธุิรกิจ

2562

2561

2560

สายธุิรกิจค้าป้ล่ก

สายธุิรกิจเกษติรอุุติสาหกรรมและอุาหาร

เครือุเจริญโภคภัณฑ์ิ

สายธุิรกิจโท้รคมนัาคม

สายธุิรกิจอืุ�นัๆ

“ทุ้นัเครือุเจริญโภคภัณฑ์ิไม่ได้ำเป็้นัแค่ทุ้นัศึกษา  
แต่ิสิ�งท่้�ได้ำมากกว่าคือุป้ระสบการณ์และความเป็้นัผูู้้นัำา 
ข้อุบคุณทุ้นัเครือุเจริญโภคภัณฑ์ิท่้�ได้ำให้โอุกาสในัการ 

ต่ิอุยอุดำศึกษาให้จบป้ริญญาติร่ ท้ำาให้คุณภาพัช่ัวิติข้อุงหนูั
ด่ำขึ้�นัมาก สามารถึส่งน้ัอุงท่้�กำาลังศึกษาอุยู่ต่ิอุได้ำ”

“การสร้างคนัเป็้นัหัวใจท่้�สำาคัญในัการท้ำาให้เกิดำสังคมท่้�ด่ำ
และยั�งยืนัได้ำ เราต้ิอุงสร้างคนัท่้�สามารถึต่ิอุยอุดำได้ำ  

สร้างคนัเก่งคนัด่ำอุอุกไป้ เพืั�อุให้คนัใหม่ไป้สร้างกลุ่มคนัใหม่
ท่้�เป็้นัคนัเก่งคนัด่ำ ซึึ่�งจะท้ำาให้ชุัมชันัและสังคมยั�งยืนัต่ิอุไป้”

“ทั้กษะฝึึกความเป็้นัผูู้้นัำา ฝึึกใช้ัความคิดำ และทั้กษะ 
สื�อุสารการท้ำางานั สามารถึนัำามาใช้ัติอุนัเร่ยนัระหว่าง 
ฝึึกงานั รู้สึกม่ป้ระโยชัน์ัมาก และนัำามาใช้ัในัช่ัวิติจริงได้ำ 

และอุยากกลับมาท้ำางานักับเครือุฯ เพัราะอุยากติอุบแท้นั 
บริษัท้ท่้�ให้โอุกาส มอุบทั้�งทุ้นัและป้ระสบการณ์ให้กับเรา”

รศ. ดำร. เรือุงศักดิำ� แก้วธิรรมชััย
อดีตินักศึกษัาทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์์

นั.ส. ณัฐวด่ำ ภูศร่
นักศึกษัาทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์์

นั.ส. ฮาซึ่านัาห์ กอุและ
อดีตินักศึกษัาทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์์

34,382
28,518

19,526

N/A

589

598

2,503
2,345

2,278

N/A

559

599

N/A

102

674
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LIVING WELL
คุุณคุ่าทางสัังคุม

สุัขภาพและสุัขภาวะท่�ด่ี

การบริหารจััดีการนวัตกรรม

การสัร้างคุวามผููกพันกับผูู้ม่ส่ัวนได้ีเส่ัย

•	 กลยุั่ทธ์์ก�รดำ�เนิำนำง�นำเพืื่�อเพิื่�มคุณค่�ท�งสัังคม
•	 โครงก�รส่ังเสัริมเกษตรกรและพัื่ฒนำ�ชุุมชุนำชุนำบท
•	 โครงก�รส่ังเสัริมผ้้ประกอบก�รร�ยั่ย่ั่อยั่
•	 โครงก�รส่ังเสัริมกลุ่มเปร�ะบ�ง

•	 ก�รพัื่ฒนำ�ผลิตภัณฑ์์เพืื่�อสุัขภ�พื่
•	 ก�รมุ่งเน้ำนำกระบวนำก�รผลิตท่�ม่คุณภ�พื่
•	 ก�รส่ังเสัริมสัวัสัดิภ�พื่สััตว์
•	 ก�รใชุ้ยั่�ปฏิิชุ่วนำะอย่ั่�งรับผิดชุอบและสัมเหตุผล
•	 ก�รส่ังเสัริมก�รเข้�ถึึงอ�ห�ร
•	 ก�รส่ังเสัริมสุัขภ�พื่และด้�นำก่ฬ�

•	 กรอบก�รดำ�เนิำนำง�นำกับผ้้ม่ส่ัวนำได้เส่ัยั่
•	 ก�รรับฟังัเส่ัยั่งจั�กผ้้ม่ส่ัวนำได้เส่ัยั่
•	 ก�รร่วมมือกับพัื่นำธ์มิตรเพืื่�อขับเคลื�อนำ 
	 ก�รพัื่ฒนำ�อย่ั่�งยัั่�งยืั่นำ	

•	 ก�รพื่ลิกโฉมองค์กรด้วยั่เทคโนำโลย่ั่ดิจิัทัล
•	 ก�รสัร้�งองค์กรแห่งนำวัตกรรม
•	 ก�รเสัริมสัร้�งนำวัตกรรมแบบเปดิ
•	 คว�มรับผิดชุอบต่อผลิตภัณฑ์์

เครือเจัริญโภคภัณฑ์์ม่คว�มมุ่งมั�นำในำก�รสัร้�งคุณค่�ท�ง
สัังคมให้ม่คว�มยัั่�งยืั่นำในำทุกมิติ	 โดยั่ก�รส่ังเสัริมสัังคมให้ม่
คว�มแข็งแรงในำด้�นำต่�งๆ	 เชุ่นำ	 ก�รสั่งเสัริมก�รม่สุัขภ�พื่ 
ท่�ด่	 ก�รสั่งเสัริมก�รม่ร�ยั่ได้และอ�ชุ่พื่ท่�มั�นำคง	 ก�รสัร้�ง
โอก�สัในำก�รเข้�ถึึงคว�มชุ่วยั่เหลือทั�งด้�นำข้อม้ล	ก�รศึึกษ�	
เทคโนำโลย่ั่	 เครือเจัริญโภคภัณฑ์์ดำ�เนิำนำก�รต่อเนืำ�องในำก�ร
ดำ�เนิำนำโครงก�รท่�มุ่งเน้ำนำก�รส่ังเสัริมสุัขภ�พื่	 รวมทั�งสัรรห�
นำวัตกรรมท่�ชุ่วยั่ส่ังเสัริมสุัขภ�พื่และสุัขภ�วะท่�ด่ของผ้้บริโภค
ม่ก�รสืั�อสั�รเพืื่�อสัร้�งคว�มเข้�ใจัอันำด่ในำก�รดำ�เนำินำธุ์รกิจั	
เพืื่�อสัร้�งคว�มผ้กพัื่นำร่วมกันำกับผ้้ม่ส่ัวนำได้เส่ัยั่ทุกฝ่่�ยั่	
นำอกจั�กน่ำ�	 เครือเจัริญโภคภัณฑ์์ได้แบ่งปันำองค์คว�มร้้และ
นำวัตกรรมของเครือฯ	 พื่ร้อมทั�งร่วมมือกับองค์กรต่�งๆ 
ในำก�รท่�จัะชุ่วยั่สั่งเสัริมคว�มเป็นำอย่้ั่ท่� ด่ของสัังคมให้ม่ 
คว�มยั่ั�งยืั่นำและสั�ม�รถึเป็นำแรงขับเคลื�อนำให้สัังคมม่ก�ร
เปล่�ยั่นำแปลงท่�ด่ยิั่�งขึ�นำได้อย่ั่�งต่อเนืำ�องและยัั่�งยืั่นำ
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SOCIAL
IMPACT

คุวามท้าทาย
จั�กผลก�รสัำ�รวจัคว�มคืบหน้ำ�ของ	SDGs	 โดยั่	UNESCAP	 ในำป	ี2562	 

พื่บว่�แนำวโนำ้มของก�รดำ�เนิำนำง�นำด้�นำก�รพัื่ฒนำ�คุณภ�พื่ก�รศึึกษ� 

หรือ	SDG	4	และก�รส่ังเสัริมก�รเติบโตท�งธุ์รกิจั	หรือ	SDG	8	ในำโซนำ	 

Asia	Pacific	ยัั่งคงล่�ชุ้�กว่�คว�มค�ดหวังอย่้ั่ม�ก	ซึ�งก�รดำ�เนิำนำง�นำเพืื่�อ 

ผลักดันำให้บรรลุเป้�หม�ยั่ต�มระยั่ะเวล�ท่�กำ�หนำดไว้	 ถืึอเป็นำคว�มท้�ท�ยั่ 

หลักของสั�กล	และประเทศึต�่งๆ	ในำฐ�นำะท่�เครอืฯ	เปน็ำบรษัิทเอกชุนำขนำ�ดใหญ่ 

ท่�ม่ก�รดำ�เนิำนำธุ์รกิจัอย่้ั่ในำทุกภ้มิภ�คทั�วโลก	 เครือฯ	 ตระหนัำกว่�ก�รสัร้�ง 

คุณค่�ท�งสัังคมถืึอเป็นำส่ัวนำหนึำ�งในำภ�รกิจัหลักของเครือฯ	 ซึ�งท่�ผ่�นำม�	

เครือฯ	ได้ดำ�เนิำนำโครงก�รท่�หล�กหล�ยั่	เชุ่นำ	ก�รเสัริมสัร้�งคว�มสั�ม�รถึ

ในำก�รเข้�ถึึงแหล่งเงินำทุนำ	 ก�รสันัำบสันุำนำคว�มร้้และเทคโนำโลย่ั่ท่�เพ่ื่ยั่งพื่อ	

เป็นำต้นำ	 โดยั่กลุ่มท่�เครือฯ	 ให้คว�มสันัำบสันุำนำ	 ได้แก่	 กลุ่มเกษตรกร	 

กลุ่มผ้้ประกอบก�รร�ยั่ย่ั่อยั่	และกลุ่มเปร�ะบ�ง

คุุณคุ่าทางสัังคุม

เป้้าหมายปี้ 2563 (ประเทศไทย)

เกษตรกร	ผ้้ประกอบก�รร�ยั่ย่ั่อยั่	รวมถึึงกลุ่มเปร�ะบ�ง
ได้รับก�รส่ังเสัริมอ�ชุ่พื่และคุณภ�พื่ชุ่วิต

100,000 ราย

ส่ังเสัริมองค์คว�มร้้และ
ถ่ึ�ยั่ทอดเทคโนำโลย่ั่ส่้ัสัังคม
และชุุมชุนำ

สัร้�งก�รม่ส่ัวนำร่วม
และคว�มรับผิดชุอบ
ต่อสัังคม

ส่ังเสัริมอ�ชุ่พื่	สัร้�งร�ยั่ได้
และพัื่ฒนำ�คุณภ�พื่ชุ่วิต

สันับสันุนเป้้าหมายการพัฒนาท่�ยั�งยืน

SDG 1 ยุติคุวามยากจัน
1.2	 ลดคว�มยั่�กจันำอย่ั่�งน้ำอยั่	50%
1.4	 สิัทธิ์เท่�เท่ยั่มกันำในำก�รเปน็ำเจ้ั�ของบริก�รขั�นำพืื่�นำฐ�นำ	
	 เทคโนำโลย่ั่	และทรัพื่ยั่�กรท�งเศึรษฐกิจั	

SDG 4 คุุณภาพการศึึกษา
4.4	 เพิื่�มจัำ�นำวนำประชุ�ชุนำท่�ม่ทักษะท่�จัำ�เป็นำด้�นำก�รเงินำ

SDG 8 งานท่�เหมาะสัม และการเติบโตทางเศึรษฐกิจั
8.6	 ส่ังเสัริมเยั่�วชุนำให้ม่ง�นำทำ�	ม่ก�รศึึกษ�	และได้รับ
	 ก�รฝ่กึอบรม

SDG 10 ลดีคุวามไม่เสัมอภาคุ
10.1	 ลดคว�มไม่เท่�เท่ยั่มกันำของร�ยั่ได้

คุวามก้าวหน้า

100%

2562

2561

100%

แผนการดำำาเนินงาน
ที่่�สำำาคััญ ปีี 2563
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สัรุป้ผูลการดีำาเนินงานท่�สัำาคัุญปี้ 2562

ภาคการเกษตรนับัว่่ามีคีว่ามีสำำาคัญต่อการขับัเคล่ื่�อนัเศรษฐกจิแลื่ะยกระดัับ

คว่ามีเป็น็ัอย่่ขัองสัำงคมีในัหลื่ายป็ระเทศทั�ว่โลื่ก อาทิ ในัป็ระเทศจีนั ผลิื่ตภัณฑ์์

มีว่ลื่รว่มีในัป็ระเทศที�มีาจากภาคการเกษตรส่ำงถึึงร้อยลื่ะ 7.2 ในัขัณะที�

ป็ระเทศไทยกว่่ารอ้ยลื่ะ 40 เป็น็ัพื้่�นัที�ทำาการเกษตร แลื่ะมีกีารจ้างงานัสำง่ถึึง

กว่่าร้อยลื่ะ 30 ขัองการจ้างงานัทั�งป็ระเทศ ด้ัว่ยเหตุผลื่เหล่ื่านัี� การพื้ัฒนัา 

การเกษตร รว่มีถึึงศักยภาพื้ขัองเกษตรกรยังคงเป็็นัเป็้าหมีายที�สำำาคัญในั

ระดัับป็ระเทศแลื่ะสำากลื่มีาโดัยตลื่อดั อยา่งไรก็ตามี เกษตรกรไทยสำว่่นัใหญ่

ยงัคงมีคีว่ามียากจนัเป็น็ัป็ญัหาหลัื่ก รว่มีถึึงคว่ามีสำามีารถึในัการเข้ัาถึึงแหล่ื่ง

เงินัทุนัเพ่ื้�อนัำามีาพัื้ฒนัาองค์คว่ามีร่้ในัการผลิื่ตแลื่ะจัดัจำาหน่ัายผลิื่ตภัณฑ์์ 

รว่มีถึึงการจัดัหาเทคโนัโลื่ยีมีาสำนัับสำนัุนักระบว่นัการผลื่ิต ซึ่ึ�งเคร่อฯ 

ได้ัเล็ื่งเห็นัถึึงคว่ามีสำำาคัญในัการยกระดัับคุณภาพื้ชีีวิ่ตขัองเกษตรกร 

ส่ังเสัริมเกษตรกรและพัฒนาชุุมชุนชุนบท
เพ่ื่�อคุุณภาพื่ชีีวิิตที�ดีีของเกษตรกร

แลื่ะให้การสำนัับสำนันุัผ่านัชี่องทางต่างๆ มีาอย่างต่อเนั่�อง เชี่นั การสำ่งเสำริมี

การพื้ฒันัาทักษะด้ัานัการเกษตรแลื่ะเทคโนัโลื่ย ีการเพื้ิ�มีศกัยภาพื้การบรหิาร

ที�ดิันัทำากินัแลื่ะการเพื้ิ�มีชี่องทางการจัดัจำาหนั่ายสำินัค้าการเกษตร โดัยป็ีที�

ผ่านัมีา เคร่อฯ ได้ัดัำาเนัินัโครงการสำว่นัอุตสำาหกรรมีการเกษตรเชีิงนัิเว่ศ 

ซึ่ีพื้ี ฉ่ือซึ่ี ซึึ่�งมีุ่งเนั้นัไป็ที�การพื้ัฒนัาคว่ามีร่้เกษตรกร เพื้่�อให้สำามีารถึนัำาไป็

ป็ระยุกต์ใชีใ้นัการป็ระกอบอาชีพีื้ ตลื่อดัจนัสำามีารถึพื้ฒันัาคณุภาพื้ชีวิี่ตแลื่ะ

คว่ามีเป็น็ัอย่ไ่ด้ัอยา่งยั�งยน่ั นัอกจากนัี� การดัำาเนันิังานัสำง่เสำริมีคณุภาพื้ชีวิี่ต

ขัองเกษตรกรยังเป็น็ัการสำนับัสำนุันัแลื่ะเป็า้หมีายการพัื้ฒนัาอย่างยั�งยน่ัขัอง

องค์การสำหป็ระชีาชีาติ เป็า้หมีายที� 1 ที�มีุง่ดัำาเนันิังานัเพื้่�อลื่ดัคว่ามียากจนั

ทั�งทางเศรษฐกิจ แลื่ะมีติิอ่�นัๆ ที�เกี�ยว่ขัอ้ง

ผูลการดีำาเนินงานการสัร้างคุุณคุ่าทางสัังคุม ในปี้ 2562

129,829 ราย

ผูู้ป้ระกอบการรายย่อย
ท่ี่�ได้้รัับการัสนัับสนุันั

กลุ่มเป้ราะบาง
ท่ี่�ได้้รัับการัสนัับสนุันั

เกษตรกร
ท่ี่�ได้้รัับการัส่งเสริัม

706,100 ราย

22,389 ราย

การบริจัาคุ 
ให้องค์ุกรการกุศึล (บาที่)

กองทุนเพื�อสันับสันุน
โคุรงสัร้างของชุุมชุน (บาที่)

การลงทุี่นที่างสัำงคัม ค่ัาใช้้จ่่ายใน 
การดำำาเนินการ
สร้ัางคุุณคุ่าที่างสังคุม

แยกตามสัายธุุรกิจั (บาที่)

ไที่ย 219,159,251
อ่ื่�นัๆ 26,472,243

เกษตรัอุื่ตสาหกรัรัม        21,219,270
และอื่าหารั
คุ้าปล่ก                 428,829,311
อ่ื่�นัๆ                  24,625,455

ไที่ย 217,982,627
อ่ื่�นัๆ    9,127,772

474,674,036 บาที่
245,631,494 227,110,399
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ตัวอย่างโคุรงการสัร้างคุุณคุ่าร่วมกับสัังคุม
ของเคุรือเจัริญโภคุภัณฑ์์ทั�วโลก
ส่ังเสัริมเกษตรกรและพัฒนาชุุมชุนชุนบท

ส่ังเสัริมป้ระชุากรกลุ่มเป้ราะบาง

ส่ังเสัริมผูู้ป้ระกอบการรายย่อย

โคุรังการัเน่ั�อื่หมูตู้เย็นัชุุมชุนั (ลาว) โคุรังการั Business Matching เจรัจาธุุรักิจ 
สร้ัางพัันัธุมิตรั (ไที่ย)

โคุรังการัพััฒนัาแพัลตฟอื่ร์ัมซ่ื้�อื่ขอื่งอื่อื่นัไลน์ั 
เกษตรักรัชุนับที่ เหม่ยนัหยาง (จ่นั)

โคุรังการัที่เวนัต่�โฟร์ั ชุ้อื่ปป้� ง 
ส่งเสริัมผูู้้ปรัะกอื่บการัชุุมชุนั (ไที่ย)

โคุรังการัที่รูัมันัน่ั�กับการัส่งเสริัมผูู้้ปรัะกอื่บการัรัายย่อื่ย 
(เว่ยด้นัาม กัมพูัชุา เม่ยนัมา ฟลิ้ปปน้ัส์ และอิื่นัโด้น่ัเซ่ื้ย)

โคุรังการัพ่ั�ชุ่วยน้ัอื่ง Big Brother (ไที่ย)

ธุุรักิจเพ่ั�อื่สังคุมร่ัวมกับสมาคุมคุนัตาบอื่ด้แห่ง
ปรัะเที่ศไที่ย (ไที่ย)

โคุรังการั True Coffee Deaf Barista
(ไที่ย) 

มูลนิัธิุชุ่วยเหล่อื่เด็้กกำาพัร้ัา (เว่ยด้นัาม) โคุรังการั Milk for Kids ป ี3 (เม่ยนัมา) โคุรังการั Food for Life เพ่ั�อื่ผูู้้สูงอื่ายุ ปท่ีี่� 11 
(เม่ยนัมา)

โคุรังการัสนัับสนุันัอื่งค์ุกรัคุนัพิัการั
เพ่ั�อื่จัด้ตั�งธุุรักิจเพ่ั�อื่สังคุม (ไที่ย)

โคุรังการัสวนัอุื่ตสาหกรัรัม
เชิุงเกษตรันิัเวศ ซ่ื้พ่ั ฉ่ือื่ซ่ื้ (จ่นั)

โคุรังการันัาแปลงใหญ่่ (ไที่ย)โคุรังการักอื่งทุี่นัหมู่บ้านั ฟาร์ัมไก่ไข่ 
4 ปรัะสานั หมู่บ้านัเปตอื่ (เม่ยนัมา)

โคุรังการัศูนัย์เร่ัยนัรู้ัเกษตรัพัอื่เพ่ัยง 
(บังกลาเที่ศ)

โคุรังการัเกษตรักรัรัมหมุนัเว่ยนัทัี่นัสมัย
ผิู้งกู่ (จ่นั)

โคุรังการัส่งเสริัมเกษตรักรัปลูกข้าวโพัด้ 
เล่�ยงสัตว์ (ศร่ัลังกา)
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CASE
STUDY

CASE
STUDY 1009

โคุรงการสัวนอุตสัาหกรรมเชิุงเกษตรนิเวศึ ซ่ีพ่ ฉืือซ่ีการป้ระเมินคุุณคุ่าต่อเศึรษฐกิจั สัังคุม และสิั�งแวดีล้อม
โคุรงการเกษตรกรรมหมุนเว่ยนทันสัมัยผิูงกู่

ท่�มาโคุรงการ
สำว่นัอุตสำาหกรรมีเชิีงเกษตรนิัเว่ศ ซึ่ีพื้ี ฉื่อซีึ่  

(CP Cixi Agricultural Eco-Industrial Park) ตั�งอย่่

บนัพ่ื้�นัที�สีำเขัียว่ขันัาดั 2,600 เฮกตาร์ (ป็ระมีาณ 

16,250 ไร่) ในัเมีอ่งฉ่ือซีึ่ มีณฑ์ลื่เจ้อเจียงทางภาค

ตะวั่นัออกขัองจีนั จากคว่ามีรว่่มีมีอ่ด้ัานัเทคโนัโลื่ยี

ทางการเกษตรขัองกลืุ่ม่ีบริษัทเครอ่เจรญิโภคภัณฑ์์

สำง่ผลื่ใหเ้กิดัการเป็ลีื่�ยนัแป็ลื่งขัึ�นัในัพื้่�นัที�โครงการ

จากพื้่�นัที�ดิันัที�มีีสำภาพื้เป็็นัด่ัางไมี่เหมีาะแก่การ 

เพื้าะป็ล่ื่ก กลื่ายเป็น็ัสำว่นัเกษตรครบว่งจร ที�มีขีัา้ว่

สำว่นัผัก แลื่ะสำว่นัผลื่ไมี้ มีีการทำาเกษตรสำมีัยใหมี่ 

5G ที�รว่มีไป็ถึึงฟาร์มีไก่ไขั ่ศน่ัยวิ์่จัยแลื่ะพัื้ฒนัาด้ัานั

อาหาร โรงงานัอาหารสำดั โรงงานัอาหารสำตัว์่ โรงงานั

ผลิื่ตอุป็กรณ์การเลีื่�ยงสำัตว์่ รว่มีถึึงทำาให้เกิดัเป็็นั

แหล่ื่งท่องเที�ยว่ เกิดัธุรุกิจอีคอมีเมีริซ์ึ่ แหล่ื่งเงินัทนุั

แลื่ะอ่�นัๆ อีกมีากมีาย

การดีำาเนินงาน
โครงการสำว่นัอุตสำาหกรรมีเชีิงเกษตรนัิเว่ศ ซึ่ีพื้ ี

ฉือ่ซึ่ ีได้ัสำรา้งแบบจำาลื่องขัอง ‘บรษัิท + สำหกรณ์

การเกษตร + เกษตรกร’ ตามีร่ป็แบบ ‘สำี�ป็ระสำานั’ 

ภายใต้นัโยบาย ‘เกษตรสำมัียใหมี่’ โดัยเคร่อฯ  

ให้คว่ามีช่ีว่ยเหล่ื่อแก่เกษตรกร เชี่นั อุป็กรณ์ 

การอบรมีด้ัานัเทคโนัโลื่ยี เมีล็ื่ดัพื้ันัธุุ์ ทำาให ้

เกษตรกรป็ลื่่กพื้่ชีได้ัดีัขัึ�นั ผ่านัการทำาเกษตร 

พื้ั นั ธุ สำั ญ ญ า แ ลื่ ะ ขั า ย ผ่ า นั ช่ี อ ง ท า ง ต่ า ง ๆ  

ขัองเครอ่ฯ โครงการสำว่นัอุตสำาหกรรมีเชีงิเกษตร

นัเิว่ศ ซีึ่พื้ ีฉือ่ซึ่ ีไมีเ่พื้ยีงแต่ชีว่่ยเหล่ื่อเกษตรกรในั

พื้่�นัที�แต่ยังขัายสำินัค้าที�ผลิื่ตได้ัไป็ยังพื้่�นัที�อ่�นัๆ  

เพื้่�อเพิื้�มีรายได้ัใหกั้บเกษตรกรมีากยิ�งขัึ�นั

โครงการเกษตรกรรมีหมีนุัเวี่ยนัทันัสำมียัผงิก่่ เขัตผงิก่่ นัครป็กักิ�ง ป็ระเทศจีนั  

เป็็นัโครงการที�เคร่อเจริญโภคภัณฑ์์ได้ัรับโอกาสำจากรัฐบาลื่ให้มีีสำ่ว่นัร่ว่มี 

ในัการดัำาเนัินังานัตามีนัโยบาย ‘เกษตรสำมัียใหมี่’ ในัร่ป็แบบ ‘สำี�ป็ระสำานั’  

โดัยเริ�มีตั�งแต่ป็ี2552 ผ่านัคว่ามีร่ว่มีมี่อ 4 ฝ่่าย อันัป็ระกอบด้ัว่ยภาครัฐ 

ภาคเอกชีนั สำถึาบันัการเงินั แลื่ะเกษตรกร โดัยมีีเกษตรกรที�รว่มีตัว่เป็็นั

สำหกรณ์เป็็นัเจ้าขัองโครงการที�มีีรัฐบาลื่จีนัเป็็นัผ่้สำนัับสำนัุนั สำ่ว่นัเคร่อฯ 

จะเป็น็ัผ่เ้ชีา่พ่ื้�นัที�แลื่ะบริหารจัดัการโครงการทั�งหมีดั เพ่ื้�อช่ีว่ยรับคว่ามีเสำี�ยง

แทนัเกษตรกร จากที�ผ่านัมีา โครงการเกษตรกรรมีหมีุนัเวี่ยนัผิงก่่ได้ัชี่ว่ย

1.4

1.4 125.5 4.8 58.1 73.6

52.7 3.0

69.8
4.8 (-21.7)

(-36.1)

(-0.3) 73.6

ร�ยั่ได้

ล้�นำ
หยั่วนำ

ผลตอบแทนำ
พื่นัำกง�นำ

ภ�ษ่คืนำส่้ั
ชุุมชุนำ

ผลประโยั่ชุน์ำท่�
โครงก�รคืนำส่้ั

ชุุมชุนำ

ก�รเพิื่�มทักษะ
พื่นัำกง�นำ

คว�ม
ปลอดภัยั่
ของอ�ห�ร

สุัขภ�พื่ของ
พื่นัำกง�นำ/
ชุุมชุนำ

ก�รปล่อยั่
ก๊�ซเรือนำกระจัก

ก�รใชุ้
ทรัพื่ยั่�กรนำำ��

ขยั่ะ/ 
ของเส่ัยั่

เศึรษฐกิจัร�ยั่ได้ สัังคม สิั�งแวดล้อม ผลลัพื่ธ์์ 
ของโครงก�ร

0 0

ผูลลัพธ์ุและ
ป้ระโยชุน์ท่�ได้ีรับ

>1,650 ราย
เกษตรักรัเข้าร่ัวมในัโคุรังการั

>20 ล้านหยวน
(>87.4 ล้านับาที่) 
เกษตรักรัม่รัายได้้เพิั�มข้�นั

650 ล้านหยวน
(2,840 ล้านับาที่) 
รัายได้้โคุรังการัซ่ื้พ่ั ฉ่ือื่ซ่ื้ ป ี2562

พื้ัฒนัาคุณภาพื้ชีีวิ่ตขัองเกษตรกรให้ดีัขัึ�นั โดัยโครงการมีีสำ่ว่นัร่ว่มีทั�ง 

ทางตรงแลื่ะทางอ้อมีในัการพื้ฒันัาเศรษฐกิจท้องถิึ�นั อันัรว่มีถึึงการจ้างงานั 

การจ่ายภาษี ซึึ่�งผลื่ป็ระโยชีน์ัสำุทธุิด้ัานัเศรษฐกิจต่อสำังคมีคิดัเป็็นัมี่ลื่ค่า  

125.5 ล้ื่านัหยว่นัในัป็ี 2561 แลื่ะจากผลื่การป็ระเมีินัคุณค่าต่อเศรษฐกิจ 

สัำงคมี แลื่ะสำิ�งแว่ดัล้ื่อมีขัองโครงการ แสำดังใหเ้หน็ัว่่าผลื่กระทบเชีงิบว่กด้ัานั

เศรษฐกิจ สำงัคมี แลื่ะสำิ�งแว่ดัล้ื่อมีทั�งทางตรงแลื่ะทางอ้อมีที�เกิดัจากการดัำาเนันิั

โครงการ ได้ัใหผ้ลื่ป็ระโยชีนัแ์ก่พื้่�นัที�ผงิก่่กว่่า 73.6 ล้ื่านัหยว่นัในัป็ทีี�ผา่นัมีา
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11

หนัึ�งในัแนัว่ทางภายใต้กลื่ยุทธุ์การดัำาเนัินังานัเพื้่�อเพื้ิ�มีคุณค่าทางสำังคมี 

ค่อการสำนัับสำนุันัผ่้ป็ระกอบการรายย่อย ที�ผ่านัมีาผ่้ป็ระกอบการรายย่อย

ได้ัเผชิีญกับป็ญัหาอุป็สำรรคมีากมีาย เชีน่ั การป็รับตัว่ใหทั้นัต่อการเป็ลีื่�ยนัแป็ลื่ง

ทางการตลื่าดั การเขัา้ถึึงเงินัทนุัหมีนุัเวี่ยนั การจัดัหาแรงงานัที�เพื้ยีงพื้อต่อ

การดัำาเนันิัธุรุกิจ การป็ระยุกต์ใชีเ้ทคโนัโลื่ย ีแลื่ะการบรหิารจัดัการ ซึ่ึ�งหาก

ป็ญัหาอุป็สำรรคเหล่ื่านัี�ไมีไ่ด้ัรบัการช่ีว่ยเหล่ื่ออย่างเหมีาะสำมี ผ่ป้็ระกอบการ

รายย่อยจะทยอยปิ็ดัตัว่กันัไป็ สำง่ผลื่กระทบไป็ยังเศรษฐกิจขัองป็ระเทศแลื่ะ

คว่ามีเป็น็ัอย่่ขัองสำงัคมีโดัยรว่มี 

ดัังนัั�นั เครอ่ฯ จึงมีุง่สำนับัสำนันุัการป็ระกอบธุรุกิจขัองผ่ป้็ระกอบการรายย่อย

มีาอย่างต่อเนั่�อง ผ่านัโครงการที�มีีคว่ามีหลื่ากหลื่าย เช่ีนั การส่ำงเสำริมีการ

เขัา้ถึึงแหล่ื่งเงินัทนุัในัการป็ระกอบธุรุกิจใหง่้ายยิ�งขัึ�นั การสำง่มีอบโอกาสำการ

เริ�มีต้นัการดัำาเนันิัธุรุกิจ ตลื่อดัจนัการสำนับัสำนันุัช่ีองทางในัการจำาหนัา่ยสำนิัค้า

เพื้่�อให้ผ่้ป็ระกอบการฯ มีีคว่ามีก้าว่หนั้าในัการดัำาเนัินัธุุรกิจ แลื่ะสำามีารถึ

ขัยายธุุรกิจให้เติบโต นัอกจากนัี� เคร่อฯ ยังได้ัสำ่งเสำริมีการมีีสำ่ว่นัร่ว่มีขัอง

ชุีมีชีนัในัการพื้ฒันัาผลิื่ตภัณฑ์์แลื่ะบรกิารใหม้ีมีีาตรฐานัระดัับสำากลื่ เพื้่�อยก

ระดัับเศรษฐกิจในัท้องถิึ�นัแลื่ะป็ระเทศใหม้ีศีกัยภาพื้แลื่ะเพิื้�มีขีัดัคว่ามีสำามีารถึ

ในัการแขัง่ขันััมีากยิ�งขึั�นั

โคุรงการแม็คุโคุรมิตรแท้โชุห่วย
ผ่ป้็ระกอบการรา้นัค้าป็ลีื่กรายยอ่ยแลื่ะรา้นัโชีหว่่ย

ค่อหนัึ�งในัลื่่กค้าหลัื่กขัองแมี็คโคร แลื่ะจากจุดั 

เริ�มีต้นัด้ัว่ยแนัว่คิดัว่่า ‘แมี็คโคร’ เป็็นัส่ำว่นัหนัึ�ง 

ขัองสำังคมีไทย จึงมีีเป็้าหมีายพื้ัฒนัาแลื่ะเติบโต 

เคียงค่่สำังคมีไทยอย่างยั� งย่นัผ่านัโครงการ 

รบัผดิัชีอบต่อสำงัคมี โดัยมีุง่หนัา้ใหค้ว่ามีชีว่่ยเหล่ื่อ

แลื่ะสำนับัสำนุันัรา้นัค้าป็ลีื่กขันัาดัย่อมี เพ่ื้�อยกระดัับ

แลื่ะเพิื้�มีขัีดัคว่ามีสำามีารถึทางการแข่ังขัันัให้ได้ั

อยา่งมีปี็ระสำทิธุภิาพื้

โคุรงการวันแห่งโอกาสัด่ี
บริษัท ซึ่ีพื้ี ออลื่ล์ื่ จำากัดั (มีหาชีนั) มีอบโอกาสำ 

สำำาคัญด้ัานัธุุรกิจผ่านัการดัำาเนัินังานัในัการเพื้ิ�มี 

ชีอ่งทางการจำาหนัา่ยสำนิัค้าไป็ทั�ว่ป็ระเทศสำำาหรบั

ผ่้ป็ระกอบการรายย่อยแลื่ะเกษตรกร เพ่ื้� อ 

มีอบโอกาสำทางอาชีพีื้ โอกาสำทางธุรุกจิ โอกาสำทาง 

การศึกษา แลื่ะการจ้างงานั รว่มีถึึงการถ่ึายทอดั

องค์คว่ามีร่้สำ่่ผ่้ป็ระกอบการร้านัค้าป็ลีื่กรายย่อย

แลื่ะเอสำเอ็มีอี ภายใต้แนัว่คิดั ‘ร่ว่มีสำร้างสำรรค์ 

แลื่ะแบง่ป็นััโอกาสำใหท้กุคนั’

ทรู เถ้้าแก่ 4.0
ทร่ เถ้ึาแก่ 4.0 ค่อแอป็พื้ลิื่เคชีันัสำำาหรับรับ 

ชีำาระเงินัจากการขัายขัอง ด้ัว่ยการสำแกนั QR Code 

ผ่านัทร่มีันันัี� ว่อลื่เลื่ท แบบไร้เงินัสำดั ชี่ว่ยให ้

การซึ่่�อขัายระหว่่างรา้นัค้ากับลื่ก่ค้าง่ายแลื่ะสำะดัว่ก

มีากยิ�งขัึ�นั ชี่ว่ยผลัื่กดัันัร้านัค้าธุรรมีดัาให้เป็็นั 

รา้นัค้า 4.0 ที�รับชีำาระเงินัออนัไลื่นัไ์ด้ั มีรีะบบสำรุป็

แลื่ะวิ่เคราะห์การขัายแบบเรียลื่ไทมี์ อีกทั�งยัง 

ชี่ว่ยว่างแผนัด้ัานัการตลื่าดัแลื่ะโป็รโมีตร้านัค้า 

ใหย้อดัขัายแลื่ะกำาไรเพื้ิ�มีมีากขัึ�นั

‘ขนมไทยบ้้านทองหยอดี’ หน่�งในผู้้้ประกอบ้การรายย่อยที�พัื่ฒนาช่ีองทางจำำาหน่าย 
ผู่้านร้านเซเว่ิน อีเลฟเว่ินทั�วิประเทศ

ส่ังเสัริมผูู้ป้ระกอบการรายย่อย
เพ่ื่�อสร้างโอกาสทางอาชีีพื่

รูป้แบบการส่ังเสัริมผูู้ป้ระกอบการขนาดีกลาง
และขนาดีเล็ก (SMEs)

ตัวอย่างโคุรงการส่ังเสัริมผูู้ป้ระกอบการรายย่อย
ของกลุ่มธุุรกิจัในเคุรือฯ

ส่งเส
ริมอ

าชีพ
โด
ยพ
ัฒ
นา

จุดจ
ำหน

่าย

สิน
ค้า
ต่า
งๆ

สนับสนุนช่องทางจำหน่าย

ผ่านอีคอมเมิร์ช

ผู้ประกอบการ SMEs

จัดซ้ือวัตถุดิบโดยตรงจาก

ธุร
กิจ

 SM
Es

พัฒ
นา

คูค้่
า

380,000 ราย
ร้ัานัคุ้าท่ี่�เข้าร่ัวมโคุรังการั

17 ล้านคุรั�ง
จำานัวนัการัที่ำาธุุรักรัรัม

382 คุน
โอื่กาสที่างธุุรักิจสำาหรัับผูู้้ปรัะกอื่บการั
รัายย่อื่ยในัการัเสนัอื่สินัคุ้า

350 คุน
ผูู้้ปรัะกอื่บการัสนัใจเปด้้ร้ัานั 
เซื้เว่นั อ่ื่เลฟเว่นั

6,403 ราย
ร้ัานัคุ้าปล่กท่ี่�เข้าร่ัวมโคุรังการั

456 ล้านบาท
มูลคุ่าที่างเศรัษฐกิจขอื่งชุุมชุนั 
เพิั�มข้�นั
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13

ป็ัจจุบันั การเพื้ิ�มีขัึ�นัขัองจำานัว่นัป็ระชีากรโลื่ก การขัาดัแคลื่นัทรัพื้ยากร 

ทางธุรรมีชีาติ ผลื่กระทบจากภัยพื้ิบัติทางธุรรมีชีาติ แลื่ะคว่ามีก้าว่ลื่ำา 

ทางเทคโนัโลื่ย ีส่ำงผลื่ใหเ้กิดัชีอ่งว่่างทางสำงัคมีสำำาหรบักลุ่ื่มีเป็ราะบางมีากขัึ�นั

อย่างต่อเนั่�อง ซึึ่�งถ่ึอเป็็นัคว่ามีท้าทายอย่างยิ�งขัองหลื่ายป็ระเทศทั�ว่โลื่ก 

อีกทั�งยงัเป็น็ัหนัึ�งในัวั่ตถุึป็ระสำงค์หลัื่กขัองการพัื้ฒนัาอย่างยั�งย่นัขัององค์การ

สำหป็ระชีาชีาติ ในัฐานัะที�เคร่อเจริญโภคภัณฑ์์เป็็นัผ่้นัำาในัธุุรกิจเกษตร

บรษัิท ซึ่พีื้ ีออลื่ล์ื่ จำากัดั (มีหาชีนั) รว่่มีกับบรษัิท 

ซึ่ีพื้ี รีเทลื่ลิื่�งค์ จำากัดั ร่ว่มีส่ำงมีอบ ‘ร้านักาแฟ 

สำร้างอาชีีพื้’ ให้กับโรงเรียนัภายใต้โครงการ 

สำานัอนัาคตการศึกษา CONNEXT ED เพ่ื้�อมีอบ 

โอกาสำในัการป็ระกอบอาชีีพื้อย่างยั�งย่นัให้กับ 

โคุรงการสัร้างคุน สัร้างงาน ปั้นโอกาสัทางอาชุ่พ
ให้กับนักเร่ยนท่�บกพร่องทางการได้ียิน

ส่ังเสัริมป้ระชุากรกลุ่มเป้ราะบาง
เพ่ื่�อคุวิามเท่าเทียมในสังคุม

เครอ่เจริญโภคภัณฑ์์แลื่ะบริษัท ทร่ คอร์ป็อเรชีั�นั

เหน็ัคว่ามีสำำาคัญขัองการพัื้ฒนัาสัำงคมีอย่างยั�งยน่ั

จึงได้ัดัำาเนัินัการจัดัตั�งธุุรกิจเพื้่�อสัำงคมี ได้ัมีีการ

สำนับัสำนันุัองค์กรต่างๆ ในัชุีมีชีนัที�เข้ัาไป็ชีว่่ยเหล่ื่อ

ให้มีีการจัดัตั�งวิ่สำาหกิจเพื้่�อสัำงคมี รว่มีถึึงองค์กร

คนัพิื้การต่างๆ ทั�งนัี�เพื้่�อชี่ว่ยสำ่งเสำริมีใหค้นัพื้ิการ

สำามีารถึทำางานัร่ว่มีกับคนัทั�ว่ไป็โดัยไมี่แบ่งแยก

คนัพื้ิการออกจากสัำงคมี โดัยร่ว่มีกับสำมีาคมี 

คนัตาบอดัแห่งป็ระเทศไทยในัการดัำาเนัินัการ

สำนับัสำนันุัในัด้ัานัต่างๆ ได้ัแก่ ด้ัานัองค์คว่ามีร่ก้าร

ว่างแผนัจัดัหาวั่ตถึุดิับ การจัดัสำร้างโรงคัดัแยก 

การบรหิารต้นัทนุั การจัดัหาแหล่ื่งวั่ตถึดิุับ 

ในัป็ทีี�ผา่นัมีา มีกีารดัำาเนันิัการธุุรกิจขัองสำมีาคมี

คนัตาบอดัแห่งป็ระเทศไทยที�จังหวั่ดักาฬสำินัธุุ ์ 

ในัการสำง่วั่ตถึดิุับใหกั้บทางโรงงานัซึ่พีีื้แรมีที�จังหวั่ดั

ขัอนัแก่นั ทำาให้สำมีาคมีมีีกำาไรหลัื่งหักค่าใช้ีจ่าย 

นัอกจากนัี� ยังได้ัมีีการว่างแผนัเพื้ิ�มีรายได้ัจาก 

นัักเรียนัที�บกพื้ร่องทางการได้ัยินัผ่านัการอบรมี

ฝ่ึกทักษะให้สำามีารถึนัำาคว่ามีร่้ไป็ป็รับใชี้ในัการ 

ป็ระกอบอาชีีพื้ได้ัจริง โดัยสำามีารถึเป็ิดักิจการ 

หรอ่เป็น็ัพื้นักังานัที�มีคีว่ามีเชีี�ยว่ชีาญแลื่ะมีคีว่ามี

เป็็นัมี่ออาชีีพื้ได้ั รว่มีถึึงได้ัขัยายผลื่การส่ำงเสำริมี 

อุตสำาหกรรมีแลื่ะอาหาร ธุุรกิจค้าป็ลีื่ก แลื่ะธุุรกิจเว่ชีภัณฑ์์ เคร่อฯ จึงให ้

คว่ามีสำำาคัญต่อการสำ่งเสำริมีแลื่ะพื้ัฒนัาคุณภาพื้ชีีวิ่ตสำำาหรับป็ระชีากร 

กลืุ่ม่ีเป็ราะบาง ให้สำามีารถึเข้ัาถึึงสิำทธุขิัั�นัพื้่�นัฐานัต่างๆ ได้ัอย่างเท่าเทียมีกันั

โดัยในัป็ี 2562 เคร่อฯ ได้ัจัดัให้มีีโครงการที�หลื่ากหลื่ายเพื้่�อตอบสำนัอง 

ต่อคว่ามีต้องการขัองป็ระชีาชีนักลืุ่่มีเป็ราะบาง 

CASE
STUDY 12

โคุรงการธุุรกิจัเพื�อสัังคุมร่วมกับ
สัมาคุมคุนตาบอดีแห่งป้ระเทศึไทย

ฝึึกอาชีีพื่คุนพิื่การด้ีานการเพื่าะเลี�ยงเห็ดี

ชีอ่งทางต่างๆ เพ่ื้�อลื่ดัการพื้ึ�งพื้ารายได้ัจากสิำนัค้า

หร่อแหล่ื่งรายได้ัเพื้ียงอย่างเดีัยว่ มีีการบริหาร 

ที�มีีคว่ามีย่ดัหยุ่นัสำ่ง เน้ันัผลื่ลัื่พื้ธุ์ เช่ีนั การนัำา 

คนัพื้กิารป็ระเภทอ่�นัๆ เขัา้มีารว่่มีกันัทำางานั แทนัที�

จะใช้ีคนัจากสำมีาคมีคนัตาบอดัแห่งป็ระเทศไทย

เพื้ียงแห่งเดีัยว่ การนัำาเคร่� องจักรแลื่ะระบบ

แนวทางการบริหารธุุรกิจัเพื�อสัังคุมร่วมกับสัมาคุมคุนตาบอดีแห่งป้ระเทศึไทย

อัตโนัมีติัเขัา้มีาใชีอ้ำานัว่ยคว่ามีสำะดัว่กใหค้นัพื้กิาร

เพื้ิ�มีสำัดัสำ่ว่นัเกษตรกรคนัพื้ิการด้ัว่ยการพื้ัฒนัา

ทักษะเกษตรให้สำามีารถึทำาการเกษตรได้ัอย่าง 

มี่ออาชีีพื้ มีีรายได้ัที�มีั�นัคง แลื่ะได้ัรับการพื้ัฒนัา

คณุภาพื้ชีวิี่ตที�ดีัขัึ�นั

ทักษะอาชีพีื้แก่นักัเรยีนัที�บกพื้ร่องทางการได้ัยนิั

แลื่ะผ่พิ้ื้การผา่นัโครงการหอ้งเรยีนักาแฟ นักัเรยีนั 

สัำงกัดัโรงเรียนัการศึกษาพิื้เศษในัเขัตกรุงเทพื้ฯ 

แลื่ะป็รมิีณฑ์ลื่

388 คุน
จำานัวนันัักเร่ัยนัท่ี่�เข้าร่ัวมโคุรังการั

390,460  
ล้านบาท
มูลคุ่าการัสนัับสนุันั

ม่กำาไรั
อื่ยู่ได้้ด้้วยตัวเอื่ง

ม่คุวามย่ด้หยุ่นัสูง
เน้ันัผู้ลลัพัธ์ุ

ผู้ลิตสินัคุ้าคุุณภาพั

สร้ัางคุุณคุ่า
ร่ัวมกับเคุร่ัอื่ฯ

ใชุ้การัตลาด้นัำา

สร้ัางรัายได้้จาก
หลายชุ่อื่งที่าง

เปน็ัส่วนัหน้ั�ง
ขอื่งสังคุม

ใชุ้เที่คุโนัโลย่
เพิั�มผู้ลผู้ลิต
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ความท้้าท้าย
ในปััจจุบััน ปัระเด็็นด้็านสุุขภาพของปัระชากรโลกยัังคงเปั็นปััญหาหลัก 

ท่ี่�องค์กรนานาชาติิให้ความสุนใจและเสุาะหาความร่วมมือเพื�อแก้ไขปััญหา 

ดั็งกล่าว ในขณะเด่็ยัวกัน กระแสุความติ้องการผลิติภัณฑ์์ท่ี่�เปั็นมิติรต่ิอ 

สิุ�งแวด็ล้อมและสุุขภาพของผ้้บัริโภคก็เพิ�มข้�นอย่ัางม่นัยัสุำาคัญ ดั็งนั�น  

ในฐานะผ้้นำาในธุุรกิจเกษติรอุติสุาหกรรมและอาหาร ธุุรกิจค้าปัล่ก และ 

ธุุรกิจเวชภัณฑ์์ เครือฯ จ้งให้ความสุำาคัญต่ิอการคิด็ค้นและพัฒนา 

ผลิติภัณฑ์์ท่ี่�ติอบัโจที่ยั์ความติ้องการของผ้้บัริโภคท่ี่�ม่ความหลากหลายั 

มาอย่ัางต่ิอเนื�อง อาทิี่ การคิด็ค้นและสุ่งมอบัผลิติภัณฑ์์ท่ี่�ม่คุณค่าที่าง

โภชนาการท่ี่�เหมาะสุมติ่อแต่ิละช่วงวัยั การใช้ยัาปัฏิิช่วนะในสุัติว์อย่ัาง 

รับัผิด็ชอบั การเพิ�มโอกาสุการเข้าถ้ึงผลิติภัณฑ์์ท่ี่�ม่คุณภาพและปัลอด็ภัยั

รวมถ้ึงการสุ่งเสุริมสุุขภาพและสุุขภาวะท่ี่�ด่็ให้ผ้้บัริโภค

สุุขภาพและสุุขภาวะท่้�ด่ี

เป้้าหมายปี้ 2563 (ประเทศไทย)

ของผลิติภัณฑ์์ใหม่เปั็นผลิติภัณฑ์์ท่ี่�มุ่งเน้นสุุขโภชนาการ
สุุขภาพ และสุุขภาวะท่ี่�ด่็

30%

การพัฒนาผลิติภัณฑ์์ 
มุ่งเน้นสุุขโภชนาการ 
และสุุขภาวะท่ี่�ด่็ข้�น

การสุ่งเสุริม
สุวัสุดิ็ภาพสัุติว์

การสุ่งเสุริม
การเข้าถ้ึง
อาหาร

สุนัับสุนุันัเป้้าหมายการพัฒนัาท่้�ยั�งยืนั

SDG 2 ยุติิความหิวโหย
2.1 การเข้าถ้ึงอาหารท่ี่�ม่คุณค่าที่างโภชนาการและความปัลอด็ภัยั
 ท่ี่�เปัน็ระดั็บัสุากล
2.2 ยุัติิภาวะทุี่พโภชนาการทุี่กร้ปัแบับั

SDG 3 สุุขภาพด่ีและสุวัสุดิีภาพท่้�ด่ี
3.4 ลด็การติายัจากโรคไม่ติิด็ต่ิอ และสุนับัสุนุนความเปัน็อย่้ัท่ี่�ด่็
3.B สุนับัสุนุนการวิจัยั การพัฒนา และให้ม่การเข้าถ้ึงยัาและ 
 วัคซ่ีนในราคาท่ี่�สุามารถึซืี�อหาได้็ในระดั็บัสุากล

ความก้าวหน้ัา

97%

2562

2561

100%

แผนการดำำาเนินงานที่่�สำำาคััญ ปีี 2563
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“เครือฯ ม่แนัวคิดีท่้�ต้ิองป้รับป้รุงพัฒนัาติลอดีเวลา  
ทุ้กอย่างท่้�ท้ำาสุามารถสุร้างคุณค่าให้กับสัุงคม 

สิุ�งท่้�ท้ำาด่ีกับสัุงคม ด่ีกับสิุ�งแวดีล้อม ด่ีกับคนัท่้�กินั 
น่ั�คือความยั�งยืนั และเราในัฐานัะบริษััท้ใหญ่่

ต้ิองยืนัหยัดีในัเป้้าหมายเหล่าน่ั�”

533,795 คัน
เด็็กและเยาวชน 
ท่ี่�ได้็รัับการัส่่งเส่ริัม 
การัเข้้าถึึงอาหารั

525 ผลิิตภััณฑ์์
ผลิตภััณฑ์์ใหม่ท่ี่�ม่่งเน้นส่่ข้โภัชนาการั 

ส่่ข้ภัาพ และส่่ข้ภัาวะท่ี่�ด่็

30,706 ยููนิต
12,282,400 ซ่ี.ซ่ี.
ปริัมาณโลหิตท่ี่�ได้็รัับการับริัจาค

11,857 คัน
ผ้้เข้้าร่ัวมโครังการัส่่งเส่ริัม 

ค่ณภัาพช่วิตการัปฐมพยาบาล 
และการัช่วยช่วิตขั้�นพ้�นฐาน

1,661 คัน
จำานวนผ้้ท่ี่�รัับ 

การัปล้กถ่ึายอวัยวะ - ด็วงตา

219,782 คัน
ผ้้แส่ด็งความจำานง 

บริัจาคอวัยวะ - ด็วงตา

32%
ฟาร์ัมส่่กรัแม่พันธ์ุ่์อ้่มท้ี่อง
เปน็คอกขั้งรัวม

3.63 ล้ิานบาที่
เงินบริัจาคส่นับส่น่น 

ท่ี่นที่รััพย์ผ่านโครังการั  
Let Them See Love

35%
พ้�นท่ี่�การัเล่�ยงไก่เน้�อท่ี่�ความหนาแน่น
น้อยกว่าหร้ัอเท่ี่ากับ 30 กก./ม.2

กระบัวนการผลิติ
ท่ี่�ปัลอด็ภัยัและม่คุณภาพ

โรงงานอาหารได้็รับัการรับัรองมาติรฐาน 
ด้็านคุณภาพและความปัลอด็ภัยั

877 โรงเร่ยูน
ท่ี่�เข้้าร่ัวมโครังการั

การสุ่งเสุริม 
การเข้าถึงอาหาร

การสุ่งเสุริม 
สุวัสุดิีภาพสัุติว์

ผลิติภัณฑ์์เพื�อ
สุุขโภชนัาการท่้�ด่ี

การสุ่งเสุริมด้ีานัก่ฬา

การสุ่งเสุริม 
สุุขภาพ

ผลการดีำาเนิันังานัด้ีานัสุุขภาพและสุุขภาวะท่้�ด่ี ในัปี้ 2562

ข้อมูลการดีำาเนิันัการเพื�อสุ่งเสุริมสุุขภาพและสุุขภาวะท่้�ด่ี

ในปััจจุบััน ความเปัล่ี่�ยนแปัลี่งในด้้านต่่างๆ เกิิด้ขึ้้�นอย่างรวด้เร็ว 

ความเปัล่ี่�ยนแปัลี่งเหล่ี่าน่�นำามาซ้ึ่�งความเส่ี่�ยงแลี่ะโอกิาสี่ต่่อกิารด้ำาเนนิธุรุกิิจ

สี่ำาหรับัเครือเจริญโภคภัณฑ์์ท่ี่�ด้ำาเนินธุุรกิิจเก่ิ�ยวเนื�องกัิบัเกิษต่รกิรรม 

แลี่ะอุต่สี่าหกิรรมอาหาร กิารเปัล่ี่�ยนแปัลี่งที่างพฤติ่กิรรมกิารบัริโภคขึ้อง 

ผู้้้บัริโภคจ้งเปั็นปัระเด็้นสี่ำาคัญท่ี่�เครือฯ ให้ความสี่นใจมาโด้ยต่ลี่อด้ เพราะ

นอกิจากิกิารเปัน็ผู้้น้ำาในอุต่สี่าหกิรรมอาหารแลี่ว้ ผู้ลิี่ต่ภัณฑ์์ขึ้องกิลีุ่่มบัรษัิที่

ในเครือฯ ได้้เขึ้้าไปัเปั็นสี่่วนหน้�งในกิารสี่นับัสี่นุนความเปั็นอย้่ท่ี่�ด่้แลี่ะกิาร 

ใช้้ช้่วิต่ปัระจำาวันขึ้องปัระช้าช้น ดั้งนั�น เครือฯ จ้งต่ระหนักิถ้ึงหน้าท่ี่� 

ความรับัผู้ดิ้ช้อบัในกิารคิด้ค้น วิจัย แลี่ะพัฒนาผู้ลิี่ต่ภัณฑ์์แหง่นวัต่กิรรมเพื�อ

สี่ขุึ้ภาพท่ี่�ด่้ขึ้องผู้้บ้ัริโภค พร้อมทัี่�งด้ำาเนนิกิารลี่ด้กิารใช้ท้ี่รัพยากิรที่างธุรรมช้าติ่

แลี่ะลี่ด้ผู้ลี่กิระที่บัต่่อสี่ิ�งแวด้ล้ี่อมมาอยา่งต่่อเนื�อง

การพัฒนัาผลิติภัณฑ์์เพื�อสุุขภาพ
สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะท่�ด่ีท่�สุดีให้้ผู้้้บริโภค

เครือฯ ได้้กิำาหนด้กิระบัวนกิารในกิารพัฒนาผู้ลิี่ต่ภัณฑ์์เพื�อสีุ่ขึ้ภาพ โด้ย 

ปัจัจัยหลัี่กิท่ี่�นำามาพจิารณา ได้้แก่ิ คณุภาพแลี่ะความปัลี่อด้ภัยขึ้องผู้ลิี่ต่ภัณฑ์์

โภช้นากิารท่ี่�ครบัถ้ึวน ราคาท่ี่�เหมาะสี่ม แนวโน้มขึ้องต่ลี่าด้แลี่ะผู้้้บัริโภค 

แลี่ะคุณค่าท่ี่�สี่ังคมจะได้้รับั ในปัีท่ี่�ผู้่านมา ม่ผู้ลิี่ต่ภัณฑ์์ใหม่จำานวน 525  

ผู้ลิี่ต่ภัณฑ์์ท่ี่�ผู้่านกิระบัวนกิารกิารพัฒนาผู้ลิี่ต่ภัณฑ์์ท่ี่�มุ่งเน้นสุี่ขึ้โภช้นากิาร 

สีุ่ขึ้ภาพ แลี่ะสีุ่ขึ้ภาวะท่ี่�ด่้ แลี่ะได้้จัด้จำาหน่ายในท้ี่องต่ลี่าด้ จากิความมุ่งมั�น

ขึ้องเครือฯ ในกิารพัฒนาผู้ลิี่ต่ภัณฑ์์เพื� อสีุ่ขึ้ภาพ แลี่ะกิารให้ขึ้้อม้ลี่ 

ความร้้เก่ิ�ยวกัิบักิารอุปัโภคแลี่ะบัริโภคท่ี่�ถึ้กิต้่อง ครบัถ้ึวน แลี่ะชั้ด้เจน เช่้น  

สี่ว่นปัระกิอบัสี่ำาคัญ วิธุก่ิารใช้ ้กิารเก็ิบัรกัิษา แลี่ะข้ึ้อมล้ี่โภช้นากิาร เป็ันต้่น

สี่่งผู้ลี่ให้ในปัี 2562 เครือฯ ไม่ม่ขึ้้อร้องเร่ยนหรือเหตุ่กิารณ์เร่ยกิคืนสี่ินค้า 

ท่ี่�สี่ง่ผู้ลี่ต่่อสี่ขุึ้ภาพขึ้องปัระช้าช้น

ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ท่ี่�ม่่่งเน้้น้สุ่ขโภัชน้าการ
สุ่ขภัาพ แลิะสุ่ขภัาวะท่ี่�ด่ีป้ระสิุท้ธิิ์� บุญ่ดีวงป้ระเสุริฐ

ประธานคณะผู้้้บริห้าร
บริษััท เจริญโภคภัณฑ์์อาห้าร จำากััดี (มห้าชน)

2562

2561

2560

525

283

168

*การปัระเมินผลด้็านสุวัสุดิ็ภาพสัุติว์ในผลิติภัณฑ์์หลัก 
ติลอด็ห่วงโซ่ีคุณค่าทัี่�วโลก

100%

2.53 ล้ิานบาที่
ม้ลค่าด้็านอาหารัท่ี่�เคร้ัอฯ 
ส่นับส่น่นด้็านก่ฬา

1.84 ล้ิานบาที่
ม้ลค่าด้็านการัส้่�อส่ารัท่ี่�เคร้ัอฯ 
ส่นับส่น่นด้็านก่ฬา
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เพื�อต่อกิยำาถ้ึงความมุ่งมั�นในกิารคิด้ค้นแลี่ะสี่ร้างสี่รรค์ผู้ลิี่ต่ภัณฑ์์เพื�อ 

สีุ่ขึ้ภาพแลี่ะส่ี่งเสี่ริมสีุ่ขึ้ภาวะท่ี่�ด่้ขึ้องผู้้้บัริโภค รวมถ้ึงกิารบัรรลุี่เปั้าหมาย 

ท่ี่�จะจัด้จำาหนา่ยผู้ลิี่ต่ภัณฑ์์อาหารเพื�อสี่ขุึ้ภาพท่ี่�ด่้ข้ึ้�นรอ้ยลี่ะ 30 ในปั ี2563 

เครือฯ ได้้จัด้ตั่�งศู้นย์วิจัยแลี่ะพัฒนาอาหารต่ามมาต่รฐานสี่ากิลี่ ท่ี่�ม ่

ห้องปัฏิิบััติ่กิารท่ี่�ทัี่นสี่มัย เที่คโนโลี่ย่ท่ี่�ลี่ำาหน้า แลี่ะท่ี่มนักิวิจัยท่ี่�เช้่�ยวช้าญ

เฉพาะด้้าน ทัี่�งในปัระเที่ศูไที่ยแลี่ะต่่างปัระเที่ศู โด้ยในปัระเที่ศูไที่ยม่ศู้นย์ 

วิจัยแลี่ะพัฒนาอาหารจำานวน 2 แห่ง ได้้แก่ิ ศู้นย์วิจัยแลี่ะพัฒนาอาหาร  

ซึ่พ่เ่อฟ แลี่ะศู้นยวิ์จัยแลี่ะพัฒนาอาหาร ซึ่พ่แ่รม ในต่่างปัระเที่ศู มศู่น้ยวิ์จัย

แลี่ะพัฒนาอาหาร โด้ยตั่�งอย้่ในสี่าธุารณรัฐปัระช้าช้นจ่น คือศู้นย์วิจัยแลี่ะ

พัฒนายาแลี่ะเวช้ภัณฑ์์ แลี่ะอ่กิแห่งหน้�งตั่�งอย้่ในปัระเที่ศูสี่หรัฐอเมริกิา 

คือศูน้ยวิ์จัยแลี่ะพฒันาอาหาร เบัลี่ลิี่ซึ่โิอ ฟ้ด้้ อิ�งค์ นอกิจากิน่� เครอืฯ ยงัได้้

สี่ร้างเครือขึ้่ายความร่วมมือกัิบัสี่ถึาบัันต่่างๆ ภาครัฐ แลี่ะภาคเอกิช้น เพื�อ

ร่วมกัินวิจัย คิด้ค้น แลี่ะพัฒนาผู้ลิี่ต่ภัณฑ์์เพื�อสีุ่ขึ้ภาพใหม่ๆ ออกิส่้ี่ต่ลี่าด้ 

อยา่งต่่อเนื�อง

ศููนัย์วิจััยและพัฒนัาอาหาร ซ่ีพ่เอฟ (ป้ระเท้ศูไท้ย)

ด้ีานัคุณภาพ :
• GMP
• HACCP
• ISO 9001
• ISO 22000

ด้ีานัคุณภาพ :
• GMP
• HACCP
• Global G.A.P.
• BRC

ด้ีานัคุณภาพ :
• GAP
• GAP/CoC กิรมปัระมง
• Global G.A.P.
• BAP

ด้ีานัคุณภาพ :
• GMP
• HACCP
• BAP
• AI Compartment

• ISO 9001
• ISO 22000
• ISO/IEC 17025

• QS
• ISO 9001

• ISO 9001
• ISO 22000
• ISO/IEC 17025

• QS
• NSF
• QAI
• Halal

• SQF Level 3
• FSSC 22000
• CAS (Taiwan)
• IFS

• มาต่รฐาน
 อุต่สี่าหกิรรม
 สี่เ่ขึ้ย่วระดั้บั 5

โรงงานัแป้รรูป้อาหาร

โมเดิีร์นัเท้รดี

ฟาร์ม

โรงงานัอาหารสัุติว์

ด้ีานัสุวัสุดิีภาพสัุติว์ :
• Genesis Standards

ด้ีานัสุวัสุดิีภาพสัุติว์ :
• Animal Welfare Standard, The European Union
• Genesis Standards
• ALO

• มาต่รฐาน
 อุต่สี่าหกิรรม
 สี่เ่ขึ้ย่วระดั้บั 5

• FAMI-QS
• CEN/TS 16555 : 2013
• IFFO RS CoCศููนัย์วิจััยและพัฒนัาอาหาร ซ่ีพ่แรม (ป้ระเท้ศูไท้ย)

ศููนัย์วิจััยและพัฒนัายาและเวชภัณฑ์์ (สุาธิ์ารณรัฐป้ระชาชนัจ่ันั)

ศููนัย์วิจััยและพัฒนัาอาหาร เบลลิซิีโอ ฟูด้ี อิ�งค์ 
(ป้ระเท้ศูสุหรัฐอเมริกา)

ศููนัย์วิจััยและพัฒนัาผลิติภัณฑ์์เพื�อสุุขภาพ
มาติรฐานัสุากลและท้้องถิ�นัท่้�บริษััท้ในัเครือฯ ทั้�งในัและต่ิางป้ระเท้ศู
นัำามาป้ระยุกต์ิใช้เพื�อความมั�นัใจัในัคุณภาพ
และความป้ลอดีภัยของอาหารติลอดีห่วงโซ่ีอุป้ท้านั

การมุ่งเน้ันักระบวนัการผลิติท่้�ม่คุณภาพ
ผู้ลิตอาห้ารท่�ได้ีมาตรฐานและปลอดีภัย

เครือเจรญิโภคภัณฑ์์ต่ระหนกัิด่้ว่า กิารบัรหิารคณุภาพทัี่�วทัี่�งองค์กิรเปัน็หน้�ง 

ในวิธุ่กิารท่ี่�ช้่วยเพิ�มปัระสี่ิที่ธุิภาพขึ้องกิระบัวนกิารผู้ลิี่ต่ แลี่ะรักิษาไว้ซึ่้�ง 

คุณภาพขึ้องผู้ลิี่ต่ภัณฑ์์ ดั้งนั�น เครือฯ จ้งได้้นำามาต่รฐานต่่างๆ ท่ี่�เกิ่�ยวขึ้้อง 

ทัี่�งที่างด้้านคุณภาพแลี่ะสี่วัสี่ดิ้ภาพสี่ัต่ว์ ทัี่�งท่ี่�ม่อย้่ในปัระเที่ศูไที่ยแลี่ะ 

ต่่างปัระเที่ศู มาปัระยุกิต์่ใช้้ในกิารด้ำาเนินธุุรกิิจขึ้องเครือฯ นอกิจากิน่� 

เพื�อสี่ร้างความเช้ื�อมั�นให้แก่ิผู้้้ม่ส่ี่วนได้้เสี่่ยว่า เครือฯ ม่กิารปัฏิิบััติ่ต่าม 

มาต่รฐานต่่างๆ อย่างเคร่งครัด้ แลี่ะจัด้กิารอบัรมให้แก่ิบุัคลี่ากิรได้้มค่วามร้้

ความเข้ึ้าใจในมาต่รฐาน อันสี่นับัสี่นุนให้บุัคลี่ากิรสี่ามารถึปัฏิิบััติ่งานได้้ 

อยา่งมป่ัระสิี่ที่ธุภิาพ มากิไปักิว่าน่� เครอืฯ ได้้ใหห้นว่ยงานภายนอกิท่ี่�มค่วาม

นา่เช้ื�อถืึอเขึ้า้มาที่ำากิารต่รวจปัระเมนิความสี่อด้คล้ี่องขึ้องกิระบัวนกิารผู้ลิี่ต่ 

เท่ี่ยบักัิบัมาต่รฐานต่่างๆ อย้เ่ปัน็ปัระจำาอ่กิด้้วย

ซึ่่พ่เอฟให้ความสี่ำาคัญกัิบักิารวิจัยแลี่ะพัฒนา

ผู้ลิี่ต่ภัณฑ์์อาหารด้้วยหลัี่กิกิาร CPF Healthier 

Choice ซ้ึ่�งมุ่งเน้นไปัท่ี่�กิารสี่ร้างสี่รรค์นวัต่กิรรม

อาหารเพื�อสุี่ขึ้ภาพ โด้ยลี่ด้ปัริมาณนำาต่าลี่ เกิลืี่อ 

งานวิจัยแลี่ะพฒันาผู้ลิี่ต่ภัณฑ์์อาหารขึ้องซึ่พ่แ่รม

แบั่งออกิเปั็น 2 ส่ี่วน สี่่วนแรกิคือศู้นย์วิจัย 

พื�นฐานแลี่ะปัระยุกิต์่ด้้านเที่คโนโลี่ย่ช้่วภาพ  

ส่ี่วนท่ี่� 2 คือศู้นย์พัฒนาผู้ลิี่ต่ภัณฑ์์ใหม่ ซึ่้�งเปั็น 

เครือฯ ร่วมกัิบัสี่ถึาบัันแลี่ะองค์กิรเภสัี่ช้กิรรม 

ช้ั�นนำาทัี่�งในปัระเที่ศูแลี่ะต่่างปัระเที่ศู เพื�อนำา 

ผู้ลี่งานวิจัยมาปัระยุกิต์่ แลี่ะต่่อยอด้ ครอบัคลุี่ม

ม่ความมุ่งมั�นเปั็นผู้้้นำาระดั้บัโลี่กิด้้านนวัต่กิรรม 

โด้ยได้้รว่มมอืวิจัยพฒันาผู้ลิี่ต่ภัณฑ์์ แลี่ะเที่คโนโลี่ย่

กัิบัหนว่ยงานผู้้เ้ช้่�ยวช้าญ แลี่ะมหาวิที่ยาลัี่ย  เพื�อ

ไขึ้มนั ซ้ึ่�งจะช่้วยลี่ด้ความเสี่่�ยงในกิารเกิิด้โรคอ้วน

โรคไม่ติ่ด้ต่่อเรื�อรัง แต่่ยังคงรสี่ช้าติ่ความอร่อย 

แลี่ะมค่ณุค่าที่างโภช้นากิารครบัถ้ึวน

กิารนำาเอาองค์ความร้้แลี่ะเที่คโนโลี่ย่ท่ี่�เกิิด้จากิ

งานวิจัยในส่ี่วนแรกิมาต่่อยอด้จนเกิิด้เปั็น

ผู้ลิี่ต่ภัณฑ์์ท่ี่�ต่อบัสี่นองความต้่องกิารขึ้องผู้้บ้ัรโิภค

ได้้อยา่งถึก้ิต้่อง

กิารพัฒนางานด้้านกิารด้แ้ลี่สุี่ขึ้ภาพด้้วยวิธุก่ิารใช้้

เที่คโนโลี่ยแ่ลี่ะนวัต่กิรรมสี่มยัใหม่

พัฒนาอาหารท่ี่�เป็ันปัระโยช้น์ ม่โภช้นากิารท่ี่�ด่้

เหมาะสี่มต่่อร่างกิายในแต่่ลี่ะช้่วงวัย เพื�อสี่ร้าง

ความพง้พอใจใหแ้ก่ิผู้้บ้ัรโิภค
อ่านรายละเอ่ยดีเก่ั�ยวกัับ ‘กัารมุ่งเน้นกัระบวนกัารผู้ลิตท่�ม่คุณภาพ’ ได้ีท่� www.cpgroupglobal.com/th/health/SD_Health-and-Well-being
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การสุ่งเสุริมสุวัสุดิีภาพสัุติว์
สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะท่�ด่ีท่�สุดีให้้ผู้้้บริโภค

เครือเจริญโภคภัณฑ์์ต่ระหนักิด่้ว่า สี่วัสี่ดิ้ภาพสี่ัต่ว์ม่ความสัี่มพันธุ์โด้ยต่รง 

ต่่อคุณภาพแลี่ะความปัลี่อด้ภัยขึ้องอาหาร เครือฯ จ้งได้้จัด้ที่ำานโยบัาย 

แลี่ะค่้มือสี่ำาหรับักิารด้ำาเนินงานด้้านสี่วัสี่ดิ้ภาพสี่ัต่ว์ท่ี่�ม่ความสี่อด้คล้ี่องกัิบั

แนวปัฏิิบัติั่สี่ากิลี่ขึ้อง Farm Animal Welfare Committee (FAWC) นอกิจากิน่�  

เครือฯ ยังมุ่งพัฒนาแลี่ะยกิระดั้บัแนวที่างกิารปัฏิิบััติ่ด้้านสี่วัสี่ดิ้ภาพสี่ัต่ว์ 

สี่ำาหรับัสัี่ต่ว์เล่ี่�ยงในฟาร์ม แลี่ะสัี่ต่ว์ม่ช้่วิต่อื�น ต่ามหลัี่กิอิสี่ระ 5 ปัระกิาร 

การเล่�ยงไก่โดียไม่ตัิดีจัะงอยป้าก (No Beak Trimming)

เครือฯ สี่่งเสี่ริมกิารแสี่ด้งพฤติ่กิรรมที่างธุรรมช้าติ่ขึ้องไก่ิท่ี่�ช้อบัคุ้ยเขึ้่�ย 

แลี่ะจิกิเล่ี่น ด้้วยกิารมวั่สี่ดุ้สี่ำาหรบััจิกิเล่ี่นในโรงเรอืน ที่ำาใหไ้มม่ค่วามจำาเปัน็

ท่ี่�จะต้่องตั่ด้จะงอยปัากิขึ้องไก่ิ ซึ่้�งรอ้ยลี่ะ 100 ขึ้องปัระเที่ศูท่ี่�ด้ำาเนนิกิิจกิาร

ไก่ิพนัธุุไ์ก่ิเนื�อ ไก่ิไขึ้ ่ได้้ปัฏิิบัติั่ต่ามแนวที่างน่�อย่างเครง่ครดั้

การเล่�ยงสุุกรติามหลัก 3’Ts (No Testicles Cutting,  
No Teeth Clipping and No Tail Docking)
เครือฯ ให้กิารเล่ี่�ยงด้้สุี่กิรในโรงเรือนระบับัปัิด้ท่ี่�ม่กิารระบัายอากิาศูได้้ด่้  

แลี่ะพยายามลี่ด้ ลี่ะ เลิี่กิ กิารเปัล่ี่�ยนแปัลี่งที่างกิายภาพขึ้องสี่ตั่ว์ในร้ปัแบับั

ขึ้องกิารที่ำาหมันเพศูผู้้้ กิารตั่ด้/กิรอฟัน แลี่ะรวมถ้ึงกิารตั่ด้หาง ในปััจจุบััน 

ร้อยลี่ะ 100 ขึ้องกิิจกิารในปัระเที่ศูไต้่หวันแลี่ะมาเลี่เซึ่่ย ไม่ม่กิารตั่ด้หรือ 

กิรอฟนัสี่กุิร

(Five Freedoms) ขึ้อง FAWC ได้้แก่ิ 1. อิสี่ระจากิความหวิกิระหาย 2. อิสี่ระ

จากิความไม่สี่บัายกิาย 3. อิสี่ระจากิความเจ็บัปัวด้แลี่ะโรคภัย 4. อิสี่ระ 

ในกิารแสี่ด้งพฤติ่กิรรมต่ามธุรรมช้าติ่ แลี่ะ 5. อิสี่ระจากิความกิลัี่วแลี่ะ 

ไม่พ้งพอใจ นอกิจากิน่� ยังได้้จัด้ตั่�งคณะกิรรมกิารด้้านสี่วัสี่ดิ้ภาพสัี่ต่ว์ 

เพื�อขึ้บััเคลืี่�อนนโยบัายแลี่ะแนวที่างกิารด้ำาเนนิงานด้้านสี่วัสี่ดิ้ภาพสี่ตั่ว์อยา่ง

เปัน็ระบับัแลี่ะมป่ัระสี่ทิี่ธุภิาพต่ามหลัี่กิสี่ากิลี่

การัเล่�ยงในฟาร์ัม : จัด็เติร่ยัมนำ�าและอาหารอย่ัางพอเพ่ยังติลอด็เวลา พื�นท่ี่�อย่้ัอาศััยัของสัุติว์ไม่หนาแน่น 
สุามารถึเคลื�อนไหวได้็อย่ัางอิสุระ ม่สัุติวแพที่ย์ัและสัุติวบัาลด้็แลสุุขภาพสัุติว์อย่ัางสุมำ�าเสุมอ สุภาพแวด็ล้อม
ภายัในโรงเรือน เช่น อุณหภ้มิ ความชื�น การระบัายัอากาศั ม่ความเหมาะสุมและเพ่ยังพอต่ิอการด็ำารงช่พ
ของสัุติว์ติลอด็เวลา 

การัข้นส่่ง : ภาชนะท่ี่�ใช้ในการขนสุ่งสัุติว์จะต้ิองด่็และเหมาะสุม เช่น ไม่ก่อให้เกิด็อันติรายัขณะขนสุ่ง 
ความหนาแน่นของสัุติว์ในขณะขนสุ่งจะต้ิองไม่มากเกินกว่าท่ี่�กำาหนด็ และสุภาพแวด็ล้อมของการขนสุ่ง 
ต้ิองไม่ก่อให้เกิด็ความเคร่ยัด็หรือตืิ�นกลัว

โรังงานแปรัร้ัป : เมื�อรถึขนสุ่งมาถ้ึงโรงงาน จะติ้องจอด็พักในบัริเวณท่ี่�เหมาะสุมและสุบัายัสุำาหรับั 
ตัิวสัุติว์เพื�อลด็ความเคร่ยัด็ของสุัติว์ โด็ยัทีุ่กขั�นติอนการแปัรร้ปัต้ิองเปั็นไปัอยั่างนุ่มนวลโด็ยัเจ้าหน้าท่ี่� 
ท่ี่�ม่ความชำานาญและผ่านการฝึกึอบัรมด้็านสุวัสุดิ็ภาพสัุติว์ (CPF Poultry Welfare Officer)

การดีำาเนิันังานัสุ่งเสุริมสุวัสุดิีภาพสัุติว์
ติามหลักอิสุระ 5 ป้ระการ (Five Freedoms)

ผลลัพธ์ิ์และ
ป้ระโยชน์ัท่้�ได้ีรับ

การใช้ยาป้ฏิิช่วนัะอย่างรับผิดีชอบ 
และสุมเหตุิสุมผล

เครือเจริญโภคภัณฑ์์ต่ระหนักิถ้ึงความสี่ำาคัญขึ้องกิารใช้้ยาปัฏิิช้่วนะในสี่ัต่ว์

อย่างรับัผู้ิด้ช้อบัแลี่ะสี่มเหตุ่สี่มผู้ลี่ เพื�อลี่ด้ปััญหายาปัฏิิช้่วนะต่กิค้าง 

ในผู้ลิี่ต่ภัณฑ์์จากิสี่ัต่ว์ ปััญหาเช้ื�อดื้�อยาต้่านจุลี่ช้่พ รวมถ้ึงลี่ด้ผู้ลี่กิระที่บั 

ต่่อสีุ่ขึ้ภาพขึ้องมนุษย์แลี่ะสิี่�งแวด้ล้ี่อม ต่ลี่อด้ระยะเวลี่าท่ี่�ผู้่าน เครือฯ  

ได้้ด้ำาเนนิงานต่ามหลัี่กิปัฏิิบัติั่ด้้านกิารใช้ย้าต้่านจุลี่ช้พ่ในสัี่ต่ว์อยา่งเคร่งครดั้

ต่ลี่อด้ห่วงโซึ่่กิารผู้ลิี่ต่อาหารโปัรต่่นทัี่�วโลี่กิ เพื� อสี่่งมอบัอาหารท่ี่�ม ่

ความปัลี่อด้ภัยแลี่ะคณุภาพด่้สี่้ผู่้้บ้ัรโิภค 

โด้ยกิระบัวนกิารด้ำาเนนิงานขึ้องเครือฯ เริ�มตั่�งแต่่กิารคิด้ค้น วิจัย แลี่ะพฒันา

ผู้ลิี่ต่ภัณฑ์์ กิารคัด้เลืี่อกิวัต่ถึดิุ้บั กิระบัวนกิารผู้ลิี่ต่อาหารสี่ตั่ว์ กิารที่ำาฟารม์ 

กิารแปัรร้ปัอาหาร รวมถ้ึงที่ำางานภายใต้่แผู้นกิารปัฏิิบััติ่กิารจัด้กิารด้้าน

สีุ่ขึ้ภาพ (Health Management Practices) เพื�อต่อบัสี่นองความต้่องกิาร

ขึ้องสี่งัคมต่ามหลัี่กิกิาร ‘สี่ขุึ้ภาพหน้�งเด่้ยว’ (One Health) ซึ่้�งเปัน็กิารรวม

แนวที่างปัฏิิบััติ่ด้้านสีุ่ขึ้ภาพคน สีุ่ขึ้ภาพสี่ัต่ว์ แลี่ะสีุ่ขึ้ภาพสี่ิ�งแวด้ล้ี่อมเขึ้้าไว้

ด้้วยกัินเพื�อนำาไปัสี่้ก่ิารมส่ี่ขุึ้ภาพท่ี่�ด่้โด้ยรวม

‘ไก่ิเบัญจา’ ผู้ลิี่ต่ภัณฑ์์ไก่ิสี่ด้รายแรกิขึ้องโลี่กิ 

ท่ี่�เล่ี่�ยงด้้วยขึ้า้วกิล้ี่องท่ี่�อุด้มไปัด้้วยวิต่ามนิบ่ั 3 6 9 

แลี่ะกิาบัา ซ้ึ่�งสี่่งผู้ลี่ให้ไก่ิม่สีุ่ขึ้ภาพด่้ จนได้้รับั 

กิารรับัรองจากิ NSF ว่าปัราศูจากิยาปัฏิิช้่วนะ 

รอ้ยลี่ะ 100

หลักป้ฏิิบัติิด้ีานัการใช้ยาต้ิานัจุัลช่พในัสัุติว์ของเครือฯ

0%
ไม่เคยได้็รัับยาปฏิิช่วนะ 
100% ตลอด็การัเล่�ยง

0%
ฮอร์ัโมนตลอด็การัเล่�ยงด้็

1. การปัฏิิบััติิท่ี่�เปัน็เลิศัระดั็บัโลกด้็านการใช้
 ยัาต้ิานจุลช่พอย่ัางรับัผิด็ชอบัในสัุติว์ท่ี่�ใช้เปัน็อาหาร  

และการเลือกใช้ยัาอย่ัางรอบัคอบั

2. ไม่ใช้ยัาต้ิานจุลช่พปัระเภที่ท่ี่�ใช้ท้ี่�งในคนและสัุติว์ 
 (Shared-class Antimicrobials) ท่ี่�สุำาคัญที่างการแพที่ย์ั

เพื�อวัติถุึปัระสุงค์เร่งการเจริญเติิบัโติ (Growth Promotion) 

3. ค้นหาแนวที่างใหม่ท่ี่�ด่็กว่าในการด้็แลสัุติว์ เพื�อสุ่งเสุริม
หลักสุวัสุดิ็ภาพสัุติว์และลด็ความจำาเปัน็ในการใช้

 ยัาต้ิานจุลช่พ รวมถ้ึงกระตุ้ินให้เกิด็นวัติกรรมอย่ัางต่ิอเนื�อง

4. เพิ�มบัที่บัาที่ของสัุติวแพที่ย์ัรวมถ้ึงการฝึกึอบัรมเพื�อ 
เพิ�มความสุามารถึและอัติรากำาลังคน

5. พัฒนาการติรวจติิด็ติามภาวะดื็�อยัาต้ิานจุลช่พ 
เพื�อให้สุามารถึระบุัปัญัหาได้็อย่ัางแม่นยัำา

 และติิด็ติามความเปัน็ไปัของภาวะดื็�อยัาต้ิานจุลช่พ
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CASE
STUDY 14

โครงการผลิติสุุกรและป้ลูกพืชวัติถุดิีบครบวงจัรเซ่ียงหยาง
อย่างยั�งยืนัติลอดีห่วงโซ่ีอุป้ท้านั

โครงกิารผู้ลิี่ต่สีุ่กิรแลี่ะปัลี่้กิพืช้วัต่ถุึดิ้บัครบัวงจรอย่างยั�งยืนต่ลี่อด้ห่วงโซึ่่

อุปัที่าน  ณ เมืองเซึ่่ยงหยาง จังหวัด้อ่้ฮั่ั�น มณฑ์ลี่ห้เปั่ย โครงกิารดั้งกิล่ี่าว 

เปัน็ขึ้อ้ต่กิลี่งความรว่มมอืเชิ้งกิลี่ยุที่ธุใ์นกิารสี่รา้งพฒันาช้นบัที่ใหม ่ระหว่าง

บัรษัิที่เครือเจริญโภคภัณฑ์์กัิบัรฐับัาลี่จ่นมณฑ์ลี่หเ้ปัย่ โด้ยโครงกิารดั้งกิล่ี่าว

เปัน็โครงกิารห่วงโซ่ึ่อุต่สี่าหกิรรมสุี่กิรครบัวงจรแห่งแรกิท่ี่�เครือฯ มก่ิารลี่งทุี่น 

ขึ้นาด้ใหญ่ท่ี่�สีุ่ด้ ม่ความเปั็นอัจฉริยะ แลี่ะม่กิารบ้ัรณากิารระหว่างกิลีุ่่ม 

อุต่สี่าหกิรรม โด้ยสี่ามารถึต่รวจสี่อบัย้อนกิลัี่บัได้้ต่ลี่อด้ห่วงโซึ่่กิารผู้ลิี่ต่ 

แบับัครบัวงจร ตั่�งแต่่วัต่ถึดิุ้บัอาหารสี่ตั่ว์ กิารเล่ี่�ยงสี่กุิร โรงงานแปัรร้ปัอาหาร 

แลี่ะโลี่จิสี่ติ่กิส์ี่ โด้ยสี่รุปัภาพรวมโครงกิารม่ทัี่�งหมด้ 4 ด้้าน ได้้แก่ิ  

กิารพัฒนาห่วงโซ่ึ่อุต่สี่าหกิรรมเต็่มร้ปัแบับั กิารผู้ลิี่ต่อย่างอัจฉริยะ 

กิารต่รวจสี่อบัย้อนกิลัี่บักิระบัวนกิารผู้ลิี่ต่เต็่มร้ปัแบับั แลี่ะกิารร่ไซึ่เคิลี่ 

ที่รัพยากิร  โด้ยผู้ลี่ลัี่พธุ์จากิโครงกิาร ก่ิอให้ เ กิิด้กิารบัรรลีุ่ห ลัี่กิ 

ค่านิยม 3 ปัระโยช้น์คือ ปัระโยช้น์ต่่อเกิษต่รกิร ปัระโยช้น์ต่่อสี่ังคม 

แลี่ะปัระโยช้นต่์่อองค์กิร

ผลป้ระโยชน์ัจัากโครงการ
ป้ระโยชนั์ต่ิอเกษัติรกร
• เกิษต่รกิรมากิว่า 10,000 ราย มร่ายได้้เพิ�มขึ้้�น 

รวม 150 ล้ี่านหยวนต่่อปัี

• เกิษต่รกิรสี่ามารถึลี่ด้กิารใช้้ปุั๋ยได้้ 5,400 ตั่น 

ต่่อปั ีปัระหยดั้ค่าใช้จ่้าย 15 ล้ี่านหยวน

ป้ระโยชนั์ต่ิอสัุงคม
• สี่ร้างความต่ระหนักิในเรื�องกิารผู้ลิี่ต่อาหารท่ี่�

ปัลี่อด้ภัย

• กิารพัฒนาต่ลี่าด้ขึ้นาด้ใหญเ่พื�อกิารเกิษต่ร

ป้ระโยชนั์ต่ิอองค์กร
• ได้้รบััสุี่กิรท่ี่�มค่วามมั�นคงแลี่ะปัลี่อด้ภัย

• ต่อบัสี่นองความต้่องกิารต่ลี่อด้หว่งโซ่ึ่อุปัที่าน

ในโครงกิารน่�กิารผู้ลิี่ต่จะถึ้กิควบัคุมต่ลี่อด้

กิระบัวนกิารต่ามข้ึ้อกิำาหนด้กิารผู้ลิี่ต่ กิารปักิป้ัอง

สิี่�งแวด้ล้ี่อม ขึ้อ้มล้ี่ที่างช้ว่วิที่ยา แลี่ะความปัลี่อด้ภัย

ขึ้องอาหาร โด้ยเครือฯ ได้้ด้ำาเนนิกิารใหส้ี่อด้คล้ี่อง 

กัิบัระบับัมาต่รฐานสี่ากิลี่ ISO 9001, ISO 22000, 

HACCP แลี่ะ ISO 14001 เพื�อมั�นใจว่าม่ความ 

ปัลี่อด้ภัยแลี่ะเปั็นไปัต่ามขึ้้อกิำาหนด้ นอกิจากิน่� 

ม่กิารจัด้ตั่�งศู้นย์ต่รวจสี่อบัควบัคุมคุณภาพ 

อาหารสัี่ต่ว์ ศู้นย์คุ้มครองสี่วัสี่ดิ้ภาพสี่ัต่ว์เพื�อ 

ต่รวจสี่อบัสีุ่ขุึ้ภาพสี่ตั่ว์ โรค แลี่ะสี่ภาพแวด้ลี่อ้มขึ้อง 
ฟารม์สี่กุิร แลี่ะศูน้ยท์ี่ด้สี่อบัอาหาร เพื�อต่รวจสี่อบั 

วัต่ถุึดิ้บัอาหารสัี่ต่ว์แลี่ะผู้ลิี่ต่ภัณฑ์์สี่ำาเร็จร้ปั 

ด้้านโภช้นากิาร สี่ารพิษ โลี่หะหนักิ เปั็นต้่น 

นอกิจากิน่�ได้้ม่กิารจัด้กิารผู้ลิี่ต่แบับั E-Work  

แลี่ะระบับัควบัคุมกิารต่รวจสี่อบัคุณภาพท่ี่�พฒันา 

ขึ้้�นโด้ยเครือฯ ปัระยุกิต์่กัิบั IoT แลี่ะเที่คโนโลี่ย่ 

สี่ารสี่นเที่ศูท่ี่�ทัี่นสี่มัย (RFID, QR Code) ที่ำาให ้

เกิิด้กิารรวบัรวมข้ึ้อมล้ี่แบับัอัต่โนมติั่ต่ามเวลี่าจริง 

(Real Time)  ทัี่�งยงัสี่ามารถึต่รวจสี่อบัยอ้นกิลัี่บั 

ขึ้องขึ้อ้มล้ี่กิระบัวนกิารผู้ลิี่ต่ได้้ทัี่�งหมด้

เครือฯ ม่มาต่รกิารปั้องกัินแลี่ะควบัคุมโรค เช้่น 

โรคอหวิาต์่แอฟรกิิาในสี่กุิร (ASF) โด้ย 3 วันก่ิอน

ท่ี่�สุี่กิรจะถึก้ิขึ้นส่ี่งไปัยังโรงเชื้อด้จะต้่องได้้รบัักิาร

ที่ด้สี่อบัโรคอหิวาต์่แอฟริกิาในสีุ่กิร แลี่ะต่รวจ

สีุ่ขึ้ภาพก่ิอน แลี่ะโรงงานผู้ลิี่ต่อาหารจะสี่ามารถึ

ขึ้ายผู้ลิี่ต่ภัณฑ์์ได้้หลัี่งจากิผู้ลี่กิารต่รวจเช้ื�อผู้่าน 

100% เท่ี่านั�น แลี่ะเครือฯ กิำาหนด้ต้่องม่เครื�อง

ต่รวจจับั PCR แลี่ะชุ้ด้ต่รวจจับั เพื�อที่ด้สี่อบั 

เครือฯ ร่วมมือกัับบริษััท DFC ประเทศเดีนมาร์กั ในโครงกัารเพาะพันธ์ุสุกัรยอดีเย่�ยม โดียไดี้รับกัารแนะนำา 
กัารออกัแบบกัระบวนกัาร อุปกัรณ์กัารจัดีกัารผู้ลิต และกัารฝึึกัอบรม โดียม่กัารสร้างฟาร์มสุกัร 6,000 ฟาร์ม  
และฟาร์มเพาะพันธ์ุ 28,000 แห่้ง

ตลอดีห่้วงโซ่่อุปทานม่วิธ่กัารติดีตามรถขนส่งโดียกัารควบคุมด้ีวยระบบ GPS

โรคอหิวาต์่แอฟริกิาในสีุ่กิร เพื�อรับัรองความ

ปัลี่อด้ภัยขึ้องสิี่นค้าทุี่กิชิ้�นต่ามปัระกิาศูขึ้อง

กิระที่รวงเกิษต่รแลี่ะสี่หกิรณ์ นอกิจากิน่� ยงัมก่ิาร

จัด้ตั่�งศูน้ยช์้ำาระล้ี่างแลี่ะฆ่า่เช้ื�อ 32 แหง่ ซึ่้�งได้้รบัั

กิารออกิแบับัให้มก่ิารช้ำาระล้ี่างแลี่ะฆ่า่เช้ื�อ 3 ระดั้บั

เพื� อควบัคุมด้้แลี่ยานพาหนะแลี่ะบุัคลี่ากิรท่ี่� 

เขึ้า้-ออกิฟารม์อยา่งเคร่งครดั้
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CASE
STUDY

เครือเจริญโภคภัณฑ์์ได้้นำาจุด้แข็ึ้งในด้้านธุรุกิิจเกิษต่รอุต่สี่าหกิรรมแลี่ะอาหาร

มาต่่อยอด้ เพื�อสี่นับัสี่นุนความมุ่งมั�นในกิารสี่่งเสี่ริมสีุ่ขึ้ภาพแลี่ะสีุ่ขึ้ภาวะ 

ท่ี่�ด่้ขึ้องปัระช้าช้น รวมถ้ึงช้ว่ยบัรรเที่าผู้ลี่กิระที่บัอันเกิิด้จากิขึ้อ้จำากัิด้ในกิาร

เครอืเจรญิโภคภัณฑ์์ต่ระหนกัิถ้ึงความสี่ำาคัญขึ้องกิารมโ่ภช้นากิารท่ี่�ด่้ในเด็้กิ

แลี่ะเยาวช้น ซึ่้�งเปัน็รากิฐานสี่ำาคัญขึ้องกิารพัฒนาสัี่งคม โด้ยได้้ด้ำาเนนิกิาร

สี่ง่เสี่ริมกิารเขึ้า้ถ้ึงอาหารแลี่ะสี่นบััสี่นนุภาวะโภช้นากิารท่ี่�ด่้ขึ้องเด็้กินกัิเรย่น

มาอยา่งต่่อเนื�อง ซึ่้�งเครอืฯ เช้ื�อมั�นว่ากิารมโ่ภช้นากิารท่ี่�ด่้จะเปัน็ต้่นที่นุสี่ำาคัญ

ท่ี่�สี่ง่เสี่รมิใหเ้ด็้กิเติ่บัโต่ได้้เต็่มศูกัิยภาพ

ตั่วอย่างโครงกิารส่ี่งเสี่ริมกิารเข้ึ้าถ้ึงอาหารแลี่ะสี่นับัสี่นุนภาวะโภช้นากิาร 

ท่ี่�ด่้ท่ี่�เครอืฯ ได้้จัด้ที่ำามา อาทิี่ โครงกิารเล่ี่�ยงไก่ิไขึ้เ่พื�ออาหารกิลี่างวันนกัิเรย่น, 

โครงกิารเปัิด้โลี่กิกิารเร่ยนร้้, โครงกิารซึ่่พ่เอฟ อิ�ม สีุ่ขึ้ ปัลี่้กิอนาคต่,  

โครงกิาร Milk for Kids แลี่ะโครงกิาร Food for Life เปัน็ต้่น

การสุ่งเสุริมการเข้าถึงอาหาร
สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะท่�ด่ีท่�สุดีให้้ผู้้้บริโภค

เขึ้้าถ้ึงอาหารแก่ิผู้้้บัริโภค ชุ้มช้น แลี่ะสัี่งคม ผู้่านกิารส่ี่งเสี่ริมกิารบัริโภค

อาหารท่ี่�ถึ้กิสุี่ขึ้ลัี่กิษณะแลี่ะหลัี่กิโภช้นากิาร โด้ยด้ำาเนินกิารผู้่านโครงกิาร

แลี่ะกิิจกิรรมต่่างๆ ทัี่�งภายในปัระเที่ศูแลี่ะต่่างปัระเที่ศูมาอยา่งต่่อเนื�อง

CASE
STUDY 15

ผลลัพธ์ิ์ : โครงการสุ่งเสุริมการเข้าถึงอาหารและสุนัับสุนุันั 
ภาวะโภชนัาการ (ในัป้ระเท้ศูไท้ย)

31
2,
02

1

85
923

6,
30

0

80
522

2,
00

0

74
7

เด็ีกและเยาวชนั 
ท่้�ได้ีรับการสุ่งเสุริม 
การเข้าถึงอาหาร

จัำานัวนัโรงเร่ยนั
ท่้�เข้าร่วมโครงการ

2560

2561

2562

2560

2561

2562

(คน) (โรงเร่ยัน)

ผลลัพธ์ิ์และ
ป้ระโยชน์ัท่้�ได้ีรับ

ผลลัพธ์ิ์และ
ป้ระโยชน์ัท่้�ได้ีรับ

ผลลัพธ์ิ์และ
ป้ระโยชน์ัท่้�ได้ีรับ

16

เปัน็โครงกิารส่ี่งเสี่ริมใหเ้ด็้กิแลี่ะเยาวช้นได้้บัริโภค

นมสี่ด้ท่ี่�ถึ้กิหลัี่กิโภช้นากิารเพื�อสี่อด้คล้ี่องกัิบั

นโยบัายขึ้องเครือฯ ท่ี่�ต้่องกิารพัฒนาโคนมใหเ้ปัน็

แหล่ี่งโปัรต่่นท่ี่�มค่ณุภาพแลี่ะสี่รา้งพื�นฐานอาช้พ่ 

ใหเ้กิษต่รกิรท้ี่องถิึ�น โด้ยพนกัิงานที่กุิระดั้บัได้้เริ�ม

สี่รา้งเครอืข่ึ้ายร่วมกัิบัลี่ก้ิค้าแลี่ะค้ค้่า จัด้ซึ่ื�อนมสี่ด้

พาสี่เจอร์ไรซึ่์จากิฟาร์มโคนมเนปีัด้อท่ี่�สี่นบััสี่นนุ

โด้ยบัริษัที่นำาไปับัริจาคให้กัิบัเด็้กิแลี่ะเยาวช้นซ้ึ่�ง

เปัน็กิลุ่ี่มเปัราะบัางในสัี่งคม ในโรงเร่ยนวัด้แบับักิิน

นอนท่ี่�ด้ำาเนนิกิารโด้ยชุ้มช้นแลี่ะองค์กิรที่างศูาสี่นา

ร่ัวมม้อร่ัวมใจ ให้น้องห่างไกลจาก
ความหิวโหย
CP Lotus China ร่วมกัิบั บัริษัที่ Xiangnian  
แลี่ะ World Food Program เปิัด้ตั่วกิิจกิรรม  
‘Zero Hunger’ เพื�อปัรบััปัรุงโภช้นากิารขึ้องเด็้กิ
วัยก่ิอนเรย่นในพื�นท่ี่�ช้นบัที่

การับริัจาคอาหารัให้กับองค์กรัการัก่ศล 
FareShare
บัริษัที่ ซ่ึ่พ่ฟ้้ด้สี่์ (อังกิฤษ) ร่วมกัิบัองค์กิร Fare 
Share นำาอาหารท่ี่�ยังม่คุณภาพสี่ามารถึนำาไปั 
บัริโภคได้้ ส่ี่งผู้่านองค์กิรกิารกิุศูลี่ไปัยังกิลีุ่่มคน 
ท่ี่�ไมส่ี่ามารถึเขึ้า้ถ้ึงอาหาร แลี่ะผู้้ท่้ี่�มร่ายได้้นอ้ย

เล่�ยงไก่ไข่้เพ้�ออาหารักลางวันเด็็กกำาพร้ัา

บัรษัิที่ C.P. Vietnam Corporation จัด้ที่ำาโครงกิาร 
เล่ี่�ยงไก่ิไขึ้่ เพื� อนำาไขึ้่ท่ี่�ได้้มาปัระกิอบัอาหาร 
เล่ี่�ยงเด็้กิ แลี่ะส่ี่งเสี่ริมโภช้นากิารแลี่ะสุี่ขึ้ภาพท่ี่�ด่้
แก่ิเด็้กิในวัยเรย่น โด้ยเฉพาะเด็้กิด้้อยโอกิาสี่ 

Milk for Kids
ผลลัพธ์ิ์ของโครงการ

ปริมาณสะสมนมโคบริจาครวม (ลิตร)

46,99731,0808,480

2560 2561 2562

1,043 คนั
จำานวนเด็็กท่ี่�ได้็รัับโปรัต่นจากไข่้ไก่ 
ม่โภัชนาการัท่ี่�ด่็

5 จุัดีโครงการ
ท่ี่�ข้ยายเพิ�ม

13 ตัินั
ข้องอาหารับริัจาคให้กับองค์กรั 
FareShare

30,964 มื�อ
มอบให้ผ้้รัับบริัจาค

160,000 คนั
จำานวนเด็็กก่อนวัยเร่ัยนท่ี่�ได้็รัับ
อาหารักลางวัน

3,098,355 บาท้
เงินบริัจาค
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นอกิจากิความมุ่งมั�นแลี่ะกิารด้ำาเนินงานเพื�อสี่่งมอบัผู้ลิี่ต่ภัณฑ์์ท่ี่�ด่้แลี่ะ

ปัลี่อด้ภัยให้แก่ิผู้้้บัริโภคแล้ี่ว เครือเจริญโภคภัณฑ์์ยังให้ความสี่ำาคัญต่่อกิาร

พฒันาสุี่ขึ้ภาพขึ้องปัระช้าช้น เพราะเราเช้ื�อว่าความสุี่ขึ้ท่ี่�ยั�งยนืขึ้องปัระช้าช้น

เกิิด้ขึ้้�นได้้จากิความสี่ามารถึในกิารเขึ้้าถ้ึงอาหารท่ี่�ม่คุณภาพแลี่ะราคาท่ี่� 

เหมาะสี่ม ปัระกิอบักัิบักิารมส่ี่ขุึ้ภาพท่ี่�สี่มบ้ัรณ์แขึ้ง็แรง 

เครือเจริญโภคภัณฑ์์ โด้ยสี่ำานักิบัริหารโครงกิารพิเศูษ ร่วมกัิบัศู้นย์บัริกิาร

โลี่หติ่แหง่ช้าติ่สี่ภากิาช้าด้ไที่ย ด้ำาเนนิโครงกิารส่ี่งเสี่รมิกิารบัริจาคโลี่หิต่ขึ้อง

บัรษัิที่ในเครอืฯ ทัี่�งในปัระเที่ศูไที่ยแลี่ะต่่างปัระเที่ศูอยา่งต่่อเนื�องผู้า่นโครงกิาร

เครอืเจรญิโภคภัณฑ์์ มุง่ส่้ี่ 100 ปั ีที่ำาความด่้ด้้วยกิารบัรจิาคโลี่หติ่ โด้ยในปั ี

2562 ได้้รบััความรว่มมอืจากิบัรษัิที่หนว่ยงานเครอืเจรญิโภคภัณฑ์์ 172 แหง่

เครือฯ สี่ง่เสี่ริมใหพ้นกัิงานภายในเครือฯ มค่วามร้้ มทั่ี่กิษะในกิารปัฐมพยาบัาลี่

แลี่ะกิารช้่วยช้่วิต่ขึ้ั�นพื�นฐาน จ้งได้้จัด้กิารอบัรมเพื�อสี่ร้างบุัคลี่ากิรให้เปั็น

วิที่ยากิรอาสี่าสี่มคัรกิารช้ว่ยช้วิ่ต่ขึ้ั�นพื�นฐาน เครือเจริญโภคภัณฑ์์ (CP CPR 

Volunteer) เพื�อเผู้ยแพร่ความร้้ แลี่ะให้กิารช้่วยเหลืี่อแก่ิผู้้้ปัระสี่บัเหต่ ุ

ทัี่�งภายในเครือฯ แลี่ะสัี่งคมภายนอกิ นอกิจากิน่� ยังม่กิารขึ้ยายโครงกิาร 

ไปัยงัเยาวช้นภายนอกิ ผู้า่นโครงกิารเยาวช้นจิต่อาสี่า CPR ก้้ิช้พ่

การสุ่งเสุริมสุุขภาพและด้ีานัก่ฬา
สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะท่�ด่ีท่�สุดีให้้ผู้้้บริโภค

เครือฯ ได้้จัด้ให้ม่โครงกิารส่ี่งเสี่ริมสีุ่ขึ้ภาพแลี่ะด้้านก่ิฬาขึ้องปัระช้าช้นท่ี่� 

หลี่ากิหลี่ายแลี่ะบั่อยครั�ง เพื�อใหป้ัระช้าช้นสี่ามารถึเขึ้้าถ้ึงกิารมส่ีุ่ขึ้ภาพท่ี่�ด่้

ได้้อย่างเต็่มท่ี่�แลี่ะเท่ี่าเท่ี่ยมกัิน ตั่วอย่างโครงกิารสี่่งเสี่ริมสีุ่ขึ้ภาพแลี่ะ 

ด้้านก่ิฬาขึ้องเครอืฯ เช้น่ โครงกิารเครอืเจรญิโภคภัณฑ์์ มุง่สี่้ ่100 ปั ีที่ำาความด่้

ด้้วยกิารบัริจาคโลี่หิต่ โครงกิารสี่่งเสี่ริมสีุ่ขึ้ภาพให้แก่ิพนักิงานแลี่ะชุ้มช้น 

แลี่ะโครงกิาร CP CPR Volunteer เปัน็ต้่น

CASE
STUDY 17

โครงการเครือเจัริญ่โภคภัณฑ์์ 
มุ่งสูุ่ 100 ปี้ ท้ำาความด่ี
ด้ีวยการบริจัาคโลหิติ

โครงการ CP CPR Volunteer

173.09 ล้ิานซ่ี.ซ่ี.

22,727 คัน
จำานวนเยาวชน 

ท่ี่�เข้้าร่ัวมโครังการั

107 โรงเร่ยูน
จำานวนโรังเร่ัยน 

ท่ี่�เข้้าร่ัวมโครังการั

ปริัมาณโลหิตบริัจาคข้อง 
หน่วยงานเคร้ัอเจริัญโภัคภััณฑ์์  
รัะหว่างป ี2534-2562

จัำานัวนัผู้เข้าร่วมโครงการ ‘เยาวชนัจิัติอาสุา CPR กู้ช่พ’
จัำานัวนัสุะสุมตัิ�งแต่ิปี้ 2556-2562

46,776

53,594

61,7902562

2561

2560

จัำานัวนัสุะสุมของผู้ม่สุ่วนัร่วมการป้ฐมพยาบาล 
และการช่วยช่วิติขั�นัพื�นัฐานั (คนั)
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CASE
STUDY

CASE
STUDY

ผลลัพธ์ิ์และ
ป้ระโยชน์ัท่้�ได้ีรับ

ผลลัพธ์ิ์และ
ป้ระโยชน์ัท่้�ได้ีรับ

18

เครือเจริญโภคภัณฑ์์ แลี่ะที่ร้ คอร์ปัอเรช้ั�น 

ร่วมสี่นับัสี่นุนศู้นย์รับับัริจาคอวัยวะแลี่ะศู้นย์

ด้วงต่าสี่ภากิาช้าด้ไที่ย โด้ยจัด้ตั่�งโครงกิาร  

Let Them See Love ขึ้้�นในปัี 2550 เพื� อ

ปัระช้าสัี่มพันธุ์ สี่ร้างกิารรับัร้้แลี่ะต่ระหนักิถ้ึง 

ความสี่ำาคัญขึ้องกิารบัริจาคอวัยวะ เพื�อช่้วยฟ้� นฟ้

สีุ่ขึ้ภาวะขึ้องผู้้้ปั่วยอวัยวะเสี่ื�อมสี่ภาพให้ผู้่าตั่ด้

ปัลี่้กิถ่ึายอวัยวะได้้สี่ำาเร็จ ม่สีุ่ขึ้ภาพร่างกิาย 

ท่ี่�แขึ้็งแรงสี่มบ้ัรณ์ พร้อมด้ำาเนินช่้วิต่เปั็นปักิติ่ 

แลี่ะมองเห็นคุณค่าขึ้องกิารม่ช้่วิต่อ่กิครั�ง โด้ย 

โครงการชุมชนัสุุขภาพด่ี 

ร้านยา เอ็กิซึ่์ต้่า พลัี่สี่ ภายในเครือฯ ม่กิารจัด้กิิจกิรรมกิารต่รวจสุี่ขึ้ภาพ 

เบัื� องต้่น พร้อมทัี่�งให้ความร้้ด้้านกิารด้้แลี่สีุ่ขึ้ภาพแก่ิชุ้มช้น รวมทัี่�ง 

ให้คำาปัร้กิษาด้้านโภช้นากิาร กิารออกิกิำาลัี่งกิายท่ี่�ถึ้กิต้่องเปั็นปัระจำาอย่าง 

ต่่อเนื�อง โด้ยในปัี 2562 เครือฯ ได้้จัด้กิิจกิรรมต่รวจสุี่ขึ้ภาพเบัื�องต้่นให้แก่ิ

ชุ้มช้นจำานวน 18 พื�นท่ี่�

ความรักอันักว้างใหญ่่
ด้ีวยการฝัังเข็มหลายพันัไมล์
CP Lotus China โด้ย Mr.Li Wen Hai ปัระธุานบัริหาร ได้้จัด้กิิจกิรรม  

‘กิารรกัิษาด้้วยกิารฝังัเขึ้ม็โด้ยไมคิ่ด้ค่าใช้จ่้าย’ ท่ี่�สี่มาคมแต้่จิ�วแหง่ปัระเที่ศูไที่ย

 เปัน็กิารแสี่ด้งความรกัิต่่อสัี่งคมไที่ยเพื�อเสี่รมิสี่รา้งความสี่มัพนัธุอั์นด่้ระหว่าง

ปัระช้าช้นขึ้องทัี่�งสี่องปัระเที่ศู แลี่ะสี่ร้างสี่ะพานแห่งกิารสี่ื�อสี่ารวัฒนธุรรม

ระหว่างจ่นแลี่ะไที่ย

Let Them See Love 
โครงการรณรงค์บริจัาคอวัยวะและดีวงติา

จัำานัวนัผู้แสุดีงความจัำานัง
บริจัาคอวัยวะ - ดีวงติา (คนั)

186,029

201,334

219,7822562

2561

2560

ในปัี 2562 ได้้จัด้ที่ำาภาพยนต่ร์โฆ่ษณาแนว 

หนังสี่ั�นเพื� อสี่ร้างกิารรับัร้้ให้ปัระช้าช้นทัี่�วไปั

ต่ระหนกัิถ้ึงความสี่ำาคัญขึ้องกิารให ้แลี่ะกิารบัรจิาค

ด้วงต่า นอกิจากิน่� ที่ร้ คอร์ปัอเรช้ั�น ได้้เปัิด้รับั

บัริจาคทีุ่นที่รัพย์ผู้่านระบับั SMS ในเครือข่ึ้าย 

TrueMove H, แอปัพลิี่เคช้ัน ขึ้อง TrueMoney 

Wallet แลี่ะกิารแลี่กิ True Point เป็ันเงินบัริจาค

ผู้่านแอปัพลิี่เคช้ันขึ้อง TrueYou เพื� อเพิ�ม 

ช่้องที่างในกิารสี่นับัสี่นุนกิระบัวนกิารปัลี่้กิถ่ึาย

อวัยวะแลี่ะด้วงต่า 

2,390 คนั
จำานวนการัเข้้าถึึงคนในช่มชน

100%
ผ้้เข้้าร่ัวมกิจกรัรัมท่ี่�อย่้ในกล่่มเส่่�ยง 
และผ้้ท่ี่�ม่อาการัเส่่�ยงม่ส่่ข้ภัาพด่็ขึ้�น

1,000 คนั
จำานวนผ้้ได้็รัับการัรัักษา 
ด้็วยการัฝังัเข็้ม
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เครือเจริญโภคภัณฑ์์ร่วมด้้วย บัริษัที่ เจริญ

โภคภัณฑ์์อาหาร จำากัิด้ (มหาช้น), บัริษัที่  

ซึ่่พ่ ออลี่ล์ี่ จำากัิด้ (มหาช้น) แลี่ะบัริษัที่ ที่ร้ 

คอรป์ัอเรช้ั�น จำากัิด้ (มหาช้น) ได้้รบััความไว้วางใจ

จากิคณะกิรรมกิารโอลิี่มปัิคแห่งปัระเที่ศูไที่ยฯ 

(The National Olympic Committee of  

Thailand) แลี่ะกิารก่ิฬาแหง่ปัระเที่ศูไที่ย (Sports 

Authority of Thailand) ให้เปัน็ผู้้ส้ี่นบััสี่นนุด้้าน

อาหารแลี่ะกิารสี่ื�อสี่ารอยา่งเปัน็ที่างกิารแกิน่กัิก่ิฬา

ท่ี่มช้าติ่ไที่ย รวมไปัถ้ึงเจ้าหน้าท่ี่� แลี่ะสืี่�อมวลี่ช้น

ไที่ยกิว่า 1,700 คน ในกิารแขึ้่งขึ้ันซึ่่เกิมสี่์ 2019 

ณ กิรุงมะนิลี่า แลี่ะคลี่าร์กิ ปัระเที่ศูฟิลิี่ปัปัินสี่ ์ 

การสุนัับสุนุันันัักก่ฬาท่้มชาติิไท้ย
ในัการแข่งขันัก่ฬาระดัีบนัานัาชาติิ

เพื�อสี่ร้างเสี่ริมสีุ่ขึ้ภาวะท่ี่�ด่้ทัี่�งร่างกิายแลี่ะจิต่ใจ 

โด้ยสี่นบััสี่นนุอาหารท่ี่�สี่ะอาด้ ปัลี่อด้ภัย มค่ณุภาพ 

พร้อมด้้วยคุณค่าที่างโภช้นากิาร แลี่ะรสี่ช้าติ่

อาหารไที่ยท่ี่�นกัิก่ิฬาคุ้นเคย ซึ่้�งเปัน็สี่ว่นสี่ำาคัญใน

กิารสี่ร้างพลี่ะกิำาลัี่งใหกั้ิบันกัิก่ิฬาไที่ยพรอ้มสี่ำาหรบัั

กิารแขึ้ง่ขัึ้น รวมเปัน็มล้ี่ค่าทัี่�งสี่ิ�น 2,532,455 บัาที่

 แลี่ะยงัสี่นบััสี่นนุด้้านกิารสี่ื�อสี่ารด้้วยกิารบัรกิิาร

 International Roaming เพื�ออำานวยความสี่ะด้วกิ

ให้คณะนักิก่ิฬา ติ่ด้ต่่อกัิบัครอบัครัว เสี่ริมสี่ร้าง 

กิำาลัี่งใจต่ลี่อด้กิารแข่ึ้งขึ้ันซึ่่เกิมส์ี่ 2019 รวมเปั็น  

มล้ี่ค่าทัี่�งสี่ิ�น 1,847,627 บัาที่  

นอกิจากิน่� เครือเจริญโภคภัณฑ์์แลี่ะบัริษัที่ใน

เครือฯ ได้้จัด้ที่ำาโฆ่ษณาภายใต้่แนวคิด้ ‘คนไที่ย

หวัใจนกัิสี่้’้ มุง่สี่รา้งกิระแสี่แรงเช้ย่รแ์ลี่ะความเปัน็

หน้�งเด่้ยวกัินขึ้องคนไที่ยทัี่�งปัระเที่ศู รวมทัี่�งด้ำาเนนิ

กิารปัระช้าสี่มัพนัธุ ์แลี่ะรายงานผู้ลี่กิารแขึ้ง่ก่ิฬา

อย่างต่่อเนื�องต่ลี่อด้กิารแขึ้่งขัึ้น ปัลีุ่กิกิระแสี่ให้ 

คนไที่ยรว่มเปัน็หน้�งเด่้ยวกัินในกิารเช้ย่รก่์ิฬาเพื�อ 

สี่ง่กิำาลัี่งใจให้นกัิก่ิฬาไที่ยในกิารแข่ึ้งขัึ้นครั�งสี่ำาคัญ 

นบััเปัน็อ่กิหน้�งความมุง่มั�นท่ี่�สี่ะท้ี่อนถ้ึงพนัธุสี่ญัญา 

ขึ้องเครือเจริญโภคภัณฑ์์ในกิารผู้ลัี่กิดั้นแลี่ะส่ี่งเสี่ริม 

ด้้านสี่ขุึ้ภาพแลี่ะสี่ขุึ้ภาวะท่ี่�ด่้ใหแ้ก่ิสี่งัคมไที่ย 

6,870 คัน
จัำานัวนันัักก่ฬาเจ้ัาหน้ัาท่้� และสืุ�อมวลชนั
ท่้�ได้ีรับการสุนัับสุนุันัด้ีานัอาหารในัช่วงการแข่งขันั 
ระหว่างปี้ 2559-2562

จัำานัวนันัักก่ฬาท่้�ได้ีรับการสุนัับสุนุันัด้ีานัอาหาร(คนั)

2,300

1,700

2,300

โอลิมปิ้กเกมส์ุ และ 
พาราลิมปิ้กเกมส์ุ 2016

ซ่ีเกมส์ุ และ 
เอเช่ยนัพาราเกมส์ุ 2017

เอเช่ยนัเกมส์ุ และ 
เอเช่ยนัพาราเกมส์ุ 2018

ซ่ีเกมส์ุ 2019

570

* อาเซ่่ยนพาราเกัมส์ 2019 ไม่ได้ีถ้กัจัดีข้�น 
  ในป ี2019 ขณะรวบรวมข้อม้ล
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ความท้้าท้าย
เครือเจัริญโภคภณัฑ์์มีคว�มม่�งมั�นำที�จัะรักษ�ไวซ่้ึ่�งคว�มสััมพัันำธ์์อันำดีระหว��ง

เครือฯ และผ้้มีสั�วนำได้เสีัยั่ท่กภ�คสั�วนำ อยั่��งไรก็ต�มก�รที�กล่�มบริษัท 

ในำเครือฯ มีฐ�นำก�รผลิตและกิจักรรมท�งธ่์รกิจัที�กระจั�ยั่อย้ั่�ท่กภ้มิภ�ค 

ทั�วโลกทำ�ให้ก�รบริห�รจััดก�รและก�รสัร้�งคว�มผ้กผันำกับผ้้มีสั�วนำได้เสีัยั่

เป็็นำหนำ่�งในำคว�มท้�ท�ยั่ของเครือฯ ซ่ึ่�งคว�มท้�ท�ยั่ที�เครือฯ ต้องบริห�ร 

จััดก�รเพืั�อรักษ�ไว้ซ่ึ่�งคว�มพ่ังพัอใจัของผ้้มีสั�วนำได้เสีัยั่ท่กกล่�ม ได้แก�  

ก�รจััดให้มีช่�องท�งก�รสืั�อสั�รในำหล�กหล�ยั่ร้ป็แบบ ก�รจััดกิจักรรม 

ที�ตอบสันำองต�อคว�มต�อก�รของท่กกล่�มอยั่��งเท��เทียั่ม ตลอดจันำเข้�ร�วม 

เครือข��ยั่ด้�นำคว�มยัั่�งยืั่นำของสั�กล เพืั�อสัร้�งคว�มเชื่�อมั�นำให้แก� 

ผ้้มีสั�วนำได้เสีัยั่ในำระยั่ะยั่�ว

การสร้างความผููกพัันกับผูู้มีส่วนได้้เสีย

เป้้าหมายปี้ 2563 (ประเทศไทย)

ของกล่�มธ่์รกิจัในำเครือฯ มีกระบวนำก�รสัร้�งคว�มผ้กพัันำ
กับผ้้มีสั�วนำได้เสีัยั่

100%

สนับสนุนเป้้าหมายการพััฒนาที้�ยั�งยืน

SDG 16 ความสงบสุข ความยุติิธรรม และสถาบันที้�เข้มแข็ง
16.7 สัร้�งหลักป็ระกันำว��จัะมีกระบวนำก�รตัดสิันำใจัที�มีคว�มรับผิดช่อบ  
 ครอบคล่ม มีสั�วนำร�วม และมีคว�มเป็น็ำตัวแทนำที�ดีในำท่กระดับ
 ก�รตัดสิันำใจั

SDG 17 ความร่วมมือเพืั�อการพััฒนาที้�ยั�งยืน
17.16  ยั่กระดับห้่นำสั�วนำคว�มร�วมมือระดับโลกเพืั�อก�รพััฒนำ�ที�ยัั่�งยืั่นำ
17.17  สันัำบสัน่ำนำคว�มร�วมมือที�มีป็ระสิัทธิ์ภ�พั

ทบทวนำป็ระเด็นำสัำ�คัญ
ด้�นำคว�มยัั่�งยืั่นำ
จั�กผ้้มีสั�วนำได้เสีัยั่

ติดต�มแผนำก�รดำ�เนิำนำง�นำ
กับผ้้มีสั�วนำได้ของ
กล่�มบริษัทในำเครือฯ

พััฒนำ�ช่�องท�งก�รสืั�อสั�ร
ด้วยั่ระบบดิจิัทัล 
กับผ้้มีสั�วนำได้เสีัยั่

ความก้าวหน้า

100%

2562

2561

100%

แผนการดำำาเนินงาน
ที่่�สำำาคััญ ปีี 2563
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รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2562 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

01

02

03

04

05

พันักงาน
และครอบครัว

ลูกค้าและ
ผูู้บริโภค

เกษติรกร

คู่ค้าธุรกิจ

ชุุมชุนและสังคม

10

06

07

08

09

คู่แข่ง
ท้างการค้า

สื�อมวลชุน

องค์กรพััฒนา
เอกชุน

ผูู้ถือหุ้น นักลงทุ้น
และเจ้าหนี�

ภาครัฐ

กลุ่มผูู้มี
ส่วนได้้เสีย

10 กลุ่มหลัก

กระบวนการสร้างความผููกพัันกับผูู้มีส่วนได้้เสีย
Stakeholder Engagement Framework

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ให้้ความสำำาคัญต่่อการืรืักษาไว้ซึ่่�งความสำัมพัันธ์์อันดีี 

รืะห้ว่างเครืือฯ และผู้้้มีสำ่วนได้ีเสำียทุุกกลุ่ม เพัื�อให้้องค์กรืสำามารืถเติ่บโต่ 

พัรือ้มต่อบสำนองต่่อความคาดีห้วังของผู้้ม้สีำว่นได้ีเสำยีได้ีอยา่งมปีรืะสำทิุธ์ภิาพั 

โดียเครืือฯ ได้ีปรืะยุกต์่ใช้้ห้ลักการืของมาต่รืฐาน AA 10000 มาเป็นกรือบ 

การืดีำาเนินงานด้ีานการืสำร้ืางความผู้้กพัันกับผู้้้มีสำ่วนได้ีเสำีย ซึ่่�งกรือบการื 

ดีำาเนินงานฯ ครือบคลุมการืวางแผู้นการืสำร้ืางความผู้้กพัันและการืสำื�อสำารื

กับผู้้้มีส่ำวนได้ีเสำียอย่างมีปรืะสิำทุธ์ิภาพั การืเต่รีืยมข้อม้ลและบุคลากรื 

ให้้เพัียบพัรื้อมและพัอเพัียงสำำาห้รืับการืดีำาเนินงาน การืลงพืั�นทีุ�พับกลุ่ม 

ผู้้ม้ส่ีำวนได้ีเสีำยเพัื�อจัดีเก็บข้อมล้ทีุ�สำำาคัญ และการืปรืะเมนิผู้ลการืดีำาเนินงาน

และการืปรืับปรุืงแผู้นการืดีำาเนินธ์ุรืกิจของบรืิษัทุเพัื�อต่อบสำนองต่่อความ

คาดีห้วังของผู้้ม้สีำว่นได้ีเสีำย พัรือ้มทัุ�งสำร้ืางคุณค่าให้ผู้้้ม้สีำว่นได้ีเสีำยอย่างยั�งยนื

ในป ี2562 เครือืฯ ได้ีทุำาการืทุบทุวนกลุม่ผู้้ม้ส่ีำวนได้ีเสีำย เพืั�อสำรืา้งความมั�นใจ

ว่าเครือืฯ ให้ค้วามสำำาคัญในการืมส่ีำวนรืว่มและดีำาเนนิงานเพัื�อต่อบสำนองต่่อ

ความต้่องการืของผู้้้มีสำ่วนได้ีเสำียทุุกกลุ่ม ซ่ึ่�งเครืือฯ ได้ีจำาแนกกลุ่มผู้้้มีส่ำวน 

ได้ีเสำยีทัุ�งภายในและภายนอกออกเปน็ 10 กลุ่มห้ลัก



130

การสร้างความผููกพัันกับผูู้มีส่วนได้้เสีย

131

บทนำำ�
Hom

e

ภ�คผนำวก
Health

ก�รจัดก�รด้�นำคว�มยั่� งยั่นำ

Heart
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กลุ่มผูู้มีส่วนได้้เสีย หน้าชุ่องท้างการมีส่วนร่วม การด้ำาเนินงานเพืั�อติอบสนองป้ระเด็้นที้�อยู่ในความสนใจ ป้ระโยชุน์ที้�ผูู้มีส่วนได้้เสียได้้รับ

• อินทุรืาเนต็่, CPG Connect Mobile Application
• อีเมล, HR Communications
• พัด้ีคยุและปรืะชุ้มคณะทุำางานต่่างๆ
• การืปรืะชุ้มนำาเสำนอผู้ลงานนวัต่กรืรืม
• การืดีำาเนนิงานของคณะกรืรืมการืสำวัสำดิีการื
• เปดิีช้อ่งทุางรืบัฟังัความคิดีเห้น็และขอ้รือ้งเรืยีน
• การืสำำารืวจความพ่ังพัอใจและความผู้ก้พันั

• ค่าต่อบแทุน สำทิุธ์ปิรืะโยช้น ์และสำวัสำดิีการื
• ความก้าวห้นา้ในอาช้พีั
• สำภาพัแวดีล้อมในการืทุำางาน
• ความปลอดีภัยและอาช้วีอนามยั

• ปฏิิบติั่ต่่อพันกังานต่ามห้ลักสำทิุธ์มินษุยช้น
• พัฒันาศักัยภาพัพันกังานอยา่งต่่อเนื�อง
• รืกัษาไว้ซึ่่�งพันกังานทีุ�เก่งและดีี
• พัฒันารืะบบบรืหิ้ารืงานบุคคล
• ดีำาเนนิงานต่ามมาต่รืฐานแรืงงานไทุย
• กำาห้นดีนโยบายและแนวปฏิิบัติ่ด้ีานความปลอดีภัย 
 อาช้วีอนามยั และสำภาพัแวดีล้อมในการืทุำางาน

• พันกังานได้ีรัืบการืฝึกึอบรืมทีุ�เห้มาะสำม
• การืเต่รีืยมความพัร้ือมและพัฒันาผู้้น้ำา
• การืดีำาเนนิการืกับขอ้รือ้งเรืยีนและแจ้งเบาะแสำ
• การืต่รืวจปรืะเมนิการืจัดีการืความปลอดีภัย 
 อาช้วีอนามยั และสำภาพัแวดีล้อมในการืทุำางาน

• ช้อ่งทุางการืรืบัฟังัความคิดีเห้น็และขอ้รือ้งเรืยีน
• ออกสำำารืวจและสำมัภาษณ์
• พับปะและปรืะชุ้ม ลงพืั�นทีุ�เยี�ยมเยียน
• จัดีทุำาเว็บไซึ่ต์่และวารืสำารืเพัื�อผู้้บ้รืโิภค
• ศัน้ย์ผู้้บ้รืโิภค

• คณุภาพัและความปลอดีภัยของผู้ลิต่ภัณฑ์์
 และบรืกิารื
• การืต่รืวจสำอบยอ้นกลับของผู้ลิต่ภัณฑ์์
• ขอ้มล้ผู้ลิต่ภัณฑ์์และบรืกิารืห้ลังการืขาย
• ความปลอดีภัยของขอ้มล้สำว่นบุคคล

• พัฒันาผู้ลิต่ภัณฑ์์และบริืการืทีุ�ได้ีมาต่รืฐานทัุ�งคณุภาพั 
 และความปลอดีภัย
• สืำ�อสำารืให้้ล้กค้าและผู้้้บรืิโภคเข้าใจเกี�ยวกับผู้ลิต่ภัณฑ์์ 
 และบริืการืผู้า่นฉลากผู้ลิต่ภัณฑ์์ และรัืกษาความลับของ 
 ลก้ค้า
• พัฒันารืะบบต่รืวจสำอบยอ้นกลับได้ีของผู้ลิต่ภัณฑ์์

• การืมุง่เนน้กรืะบวนการืผู้ลิต่ทีุ�มคีณุภาพั
• ฉลากสำนิค้า เว็บไซึ่ต์่ และสำายด่ีวนเพัื�อผู้้บ้รืโิภค
• การืจัดีการืวัต่ถุดิีบและการืต่รืวจสำอบยอ้นกลับ

• ลงพืั�นทีุ�พับปะเยี�ยมเยยีนและการืปรืะชุ้มรืว่ม
• ศัน้ย์สำง่เสำรืมิ/โครืงการืความรืว่มมอื
• เว็บไซึ่ต์่และสำื�อขอ้มล้ขา่วสำารื
• สำำารืวจความคิดีเห้น็
• เปดิีช้อ่งทุางรืบัขอ้รือ้งเรืยีน

• การืสำง่เสำรืมิศักัยภาพัเกษต่รืกรื
• การืเขา้ถ่งทุรืพััยากรืต่่างๆ อยา่งเพัยีงพัอ
 และรืวดีเรืว็
• การืดีำาเนนิธ์รุืกิจอยา่งเปน็ธ์รืรืม

• สำนบัสำนนุความร้้ื ทัุกษะ เทุคโนโลยี และการืดีำาเนินงาน 
 อยา่งรืบัผู้ดิีช้อบทีุ�เห้มาะสำมและเพัยีงพัอต่่อเกษต่รืกรื
• ปรืะกันรืายได้ี จัดีห้าต่ลาดี และช่้องทุางจำาห้น่ายให้กั้บ 
 เกษต่รืกรื
• จัดีทุำาสำญัญาทีุ�เปน็ธ์รืรืมต่ามกฎห้มาย

• โครืงการืสำง่เสำรืมิเกษต่รืกรืและพัฒันาชุ้มช้นช้นบทุ 
• การืจัดีการืห้ว่งโซึ่อุ่ปทุานอยา่งยั�งยนื

• ลงพืั�นทีุ�พับปะเยี�ยมเยยีนและการืปรืะชุ้มรืว่ม
• โครืงการืสำรื้างเสำรืิมศัักยภาพัค้่ค้า ความรื่วมมือ  
 รืว่มสำรืา้งสำรืรืค์นวัต่กรืรืม
• ปรืะเมนิ ให้ค้ำาปรืก่ษา และบรืกิารืวิช้าการื
• เปดิีช้อ่งทุางรืบัขอ้รือ้งเรืยีน

• การืสำง่เสำรืมิศักัยภาพัค้่ค้าในการืดีำาเนนิธ์รุืกิจ
• สำทิุธ์มินษุยช้นและผู้ลกรืะทุบต่่อสำิ�งแวดีล้อม
 ในห้ว่งโซึ่อุ่ปทุาน
• การืดีำาเนนิธ์รุืกิจอยา่งเปน็ธ์รืรืม

• พัฒันาโครืงการืความรืว่มมอืกับค้่ค้าอยา่งต่่อเนื�อง
• พััฒนาข้อกำาห้นดีการืต่รืวจปรืะเมินค้่ค้าต่ามนโยบาย 
 ด้ีานการืจัดีห้าอยา่งยั�งยนื
• สำื�อสำารืให้ค้้่ค้าเขา้ใจขอ้กำาห้นดีต่่างๆ
• ปฏิิบติั่ต่่อค้่ค้าทุกุรืายด้ีวยความเสำมอภาคและยุติ่ธ์รืรืม 
 ต่ามขอ้ต่กลง/จรืรืยาบรืรืณทุางธ์รุืกิจ

• โครืงการืสำง่เสำรืมิผู้้ป้รืะกอบการืรืายยอ่ย
• การืเสำริืมสำรืา้งนวัต่กรืรืมแบบเปดิี
• การืพัฒันาศักัยภาพัของค้่ค้าธ์รุืกิจ
• การืสำื�อสำารืจรืรืยาบรืรืณสำำาห้รัืบค้่ค้าธ์รุืกิจ 
 (Supplier Code of Conduct) 
• การืดีำาเนนิธ์รุืกิจบนพัื�นฐานของจริืยธ์รืรืมและความโปรืง่ใสำ

• รืบัฟังัและสำำารืวจความความคิดีเห้น็
• เปดิีช้อ่งทุางรืบัขอ้รือ้งเรืยีน 
• สำานเสำวนา ลงพัื�นทีุ�เยี�ยมเยยีนอยา่งสำมำาเสำมอ
• จัดีกิจกรืรืมส่ำงเสำรืมิคุณภาพัช้วิีต่

• ผู้ลกรืะทุบจากการืดีำาเนนิธ์รุืกิจทีุ�มต่ี่อสำงัคม 
 ชุ้มช้นและสำิ�งแวดีล้อม
• การืมส่ีำวนรืว่มในการืส่ำงเสำรืมิคณุภาพัช้วิีต่ชุ้มช้น
• การืสำง่เสำรืมิการืจ้างงานในชุ้มช้น
• การืสำื�อสำารืการืดีำาเนนิงานอยา่งโปรืง่ใสำ
 และรืวดีเรืว็

• สำรืา้งการืมสีำว่นรืว่มของชุ้มช้น และรืว่มมอืกับห้นว่ยงาน 
 ภาครัืฐ องค์กรืภาคเอกช้น สำถาบันการืศัก่ษา ต่ลอดีจน 
 องค์กรือิสำรืะ
• นำาขีดีความสำามารืถของบรืิษัทุมาเปน็เครืื�องมอืในการื 
 สำรืา้งผู้ลกรืะทุบเช้งิบวกและบรืรืเทุา ผู้ลกรืะทุบเช้งิลบ 
 ทุางสำงัคม

• การืดีำาเนนิงานเพัื�อเพัิ�มคณุค่าทุางสำงัคม
• การืบริืห้ารืจัดีการืการืเปลี�ยนแปลงสำภาวะอากาศั
• การืดีแ้ลรืกัษาทุรัืพัยากรืนำา
• การืปอ้งกันรืะบบนเิวศัและความห้ลากห้ลาย
 ทุางช้วีภาพั

1. พันักงานและครอบครัว

2. ลูกค้าและผูู้บริโภค

3. เกษติรกร

4. คู่ค้าธุรกิจ

5. ชุุมชุนและสังคม

74-75
78-79
57
70

115
45
188-189

101-103
202-213

106-107
149
210
205

51

102-103
158
174
184

กรอบการด้ำาเนินงานกับผูู้มีส่วนได้้เสีย
(Stakeholder Engagement Framework)
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กรอบการด้ำาเนินงานกับผูู้มีส่วนได้้เสีย
(Stakeholder Engagement Framework)

กลุ่มผูู้มีส่วนได้้เสีย หน้าชุ่องท้างการมีส่วนร่วม การด้ำาเนินงานเพืั�อติอบสนองป้ระเด็้นที้�อยู่ในความสนใจ ป้ระโยชุน์ที้�ผูู้มีส่วนได้้เสียได้้รับ

• การืรืว่มปรืะชุ้ม เข้าพับในโอกาสำต่่างๆ
• รืว่มมอืและสำนบัสำนนุการืรืเิรืิ�ม พัฒันาโครืงการื
 และกิจกรืรืมสำรืา้งสำรืรืค์ปรืะโยช้น์
• เปดิีช้อ่งทุางรืบัขอ้รือ้งเรืยีน 

• การืปฏิิบติั่ต่ามกฎห้มายและรืะเบยีบปฏิิบติั่
 ทีุ�เกี�ยวขอ้ง
• การืเปน็ตั่วอยา่งการืดีำาเนนิธ์รุืกิจด้ีวยความรืบัผู้ดิีช้อบ 
 ต่่อสำงัคมและสำิ�งแวดีล้อม
• การืเปิดีเผู้ยข้อม้ลการืดีำาเนินงานอย่างครืบถ้วน  
 โปรืง่ใสำ และรืวดีเรืว็

• ติ่ดีต่ามและปฏิิบติั่ต่ามกฎห้มายและรืะเบยีบปฏิิบติั่
 ทีุ�เกี�ยวขอ้งอยา่งเครืง่ครืดัี
• รืว่มมอืและสำนบัสำนนุการืรืเิรืิ�มพัฒันาโครืงการืและกจิกรืรืม 
 สำร้ืางสำรืรืค์อันเปน็ปรืะโยช้นต่์่อปรืะเทุศั
• สำื�อสำารืและเปิดีเผู้ยข้อม้ลการืดีำาเนินงานอย่างครืบถ้วน  
 โปรืง่ใสำ และรืวดีเรืว็ พัรือ้มรืบัฟังัขอ้เสำนอแนะเพัื�อนำามา 
 ปรืบัปรุืงแผู้นการืดีำาเนนิงาน

• การืกำากับดีแ้ลกิจการืทีุ�ดีี
• การืกำากับการืปฏิิบัติ่ต่ามกฎเกณฑ์์ของกลุ่มบริืษัทุในเครืือฯ
• การืรืว่มมอืกับพันัธ์มิต่รืเพัื�อขับเคลื�อนการืพัฒันาอย่างยั�งยนื

51
59
136-137

• การืปรืะชุ้ม กิจกรืรืมโรืดีโช้ว์
• นำาเยี�ยมช้มกิจการื
• จดีห้มายถ่งเจ้าห้นี�
• สำำานกัลงทุนุสำมัพันัธ์์
• เปดิีช้อ่งทุางรืบัขอ้รือ้งเรืยีน 

• การืกำากับด้ีแลกิจการื
• การืเปิดีเผู้ยข้อม้ลการืดีำาเนินงานอย่างครืบถ้วน  
 โปรืง่ใสำ และรืวดีเรืว็
• การืเพัิ�มขีดีความสำามารืถในการืแข่งขันทุางธ์ุรืกิจ  
 และทิุศัทุางการืดีำาเนนิธ์รุืกิจ

• ดีำาเนนิธ์รุืกิจต่ามกฎห้มาย ห้ลักธ์รืรืมาภิบาล วัต่ถปุรืะสำงค์ 
 และขอ้บงัคับบรืษัิทุ รืวมถ่งมติ่ทีุ�ปรืะชุ้มผู้้ถื้อหุ้น้
• ปฏิิบติั่ต่ามเงื�อนไขเจ้าห้นี�อยา่งเครืง่ครืดัี
• รืบัฟังัความคิดีเห้น็สำะทุ้อนกลับจากผู้้ถื้อหุ้น้และนกัลงทุนุ
• รื่วมมอืกับห้นว่ยงานทีุ�เกี�ยวข้องเพัื�อพััฒนาปรืะสิำทุธ์ภิาพั 
 การืดีำาเนนิงาน

• การืกำากับดีแ้ลกิจการืทีุ�ดีี
• การืบริืห้ารืจัดีการืความยั�งยนืขององค์กรื
• การืบริืห้ารืจัดีการืและเสำริืมสำรืา้งนวัต่กรืรืม
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• รืับฟัังและแลกเปลี�ยนความคิดีเห้น็เปน็ปรืะจำา
• สำนบัสำนนุการืทุำางานเปน็เครือืข่ายต่ามความเห้มาะสำม
• นำาเยี�ยมช้มกิจการื
• เปดิีช้่องทุางรืับข้อรื้องเรืียน 

• ผู้ลกรืะทุบจากการืดีำาเนนิธ์รุืกิจทีุ�มต่ี่อสำงัคม ชุ้มช้น 
 และสำิ�งแวดีล้อม
• การืดีำาเนนิโครืงการืเพัื�อสำงัคม
• การืเปดิีเผู้ยขอ้มล้ต่่อสำาธ์ารืณะอยา่งครืบถ้วน 
 โปรืง่ใสำ และรืวดีเรืว็

• ปรืะสำานงานในพัื�นทีุ�เพัื�อแก้ปญัห้ารืว่มกัน
• รืับฟัังข้อเสำนอแนะและนำามาใช้้ในการืกำาห้นดีแนวทุาง 
 ดีำาเนนิงาน
• สำื�อสำารืและเปิดีเผู้ยข้อม้ลการืดีำาเนินงานอย่างครืบถ้วน  
 โปรืง่ใสำ และรืวดีเรืว็ พัรือ้มรืบัฟังัขอ้เสำนอแนะเพัื�อนำามา 
 ปรืบัปรุืงแผู้นการืดีำาเนนิงาน

• การืดีำาเนนิงานด้ีานสำทิุธ์มินษุยช้นและการืปฏิิบติั่ด้ีานแรืงงาน
• การืดีำาเนนิงานเพัื�อเพัิ�มคณุค่าทุางสำงัคม
• การืปกปอ้งรืะบบนเิวศัและความห้ลากห้ลายทุางช้วีภาพั
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• ดีำาเนนิกิจกรืรืมการืสำื�อสำารืผู้า่นเครืื�องมอืสำื�อสำารื
 ในทุกุร้ืปแบบ
• นำาเยี�ยมช้มกิจการื
• การืแถลงข่าว ให้ส้ำมัภาษณเ์ปน็ปรืะจำา
• สำนบัสำนนุและมส่ีำวนรืว่มในกิจกรืรืม
• เปดิีช้อ่งทุางรืบัขอ้รือ้งเรืยีน 

• การืกำากับด้ีแลกิจการื
• การืเปิดีเผู้ยข้อม้ลการืดีำาเนินงานอย่างครืบถ้วน  
 โปรืง่ใสำ และรืวดีเรืว็
• ผู้ลกรืะทุบจากการืดีำาเนนิธ์รุืกิจทีุ�มต่ี่อสำงัคม ชุ้มช้น 
 และสำิ�งแวดีล้อม
• การืดีำาเนนิโครืงการืเพัื�อสำงัคม

• ปฏิิบติั่ต่่อสำื�อมวลช้นด้ีวยความสัำมพันัธ์ที์ุ�ดีี
• ให้้ข้อม้ลทีุ�เป็นปรืะโยช้น์บนพัื�นฐานข้อเท็ุจจรืิงและ 
 ทัุนต่่อเห้ตุ่การืณ์เพัื�อการืเผู้ยแพัรื่สำ้่สำาธ์ารืณช้นอย่าง 
 เปน็ทุางการื
• ติ่ดีต่ามขอ้มล้ขา่วสำารื เพัื�อใช้เ้ปน็ส่ำวนห้น่�งในการืกำาห้นดี
 แนวทุางการืดีำาเนนิงานในอนาคต่

• ความสำมัพันัธ์ที์ุ�ดีีรืะห้ว่างองค์กรื
• ข้อม้ลทีุ�เป็นปรืะโยช้น์บนพัื�นฐานข้อเท็ุจจริืงและทัุนต่่อ 
 เห้ต่กุารืณ์

136-137
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• การืปรืะชุ้มรืว่มกับองค์กรืกลาง อาทิุ 
 สำภาอุต่สำาห้กรืรืมแห้ง่ปรืะเทุศัไทุย
• รืบัข้อมล้ข่าวสำารืจากสืำ�อและเวทีุสำาธ์ารืณะ
• เปดิีช้อ่งทุางรืบัขอ้รือ้งเรืยีน 

• การืปฏิิบติั่ต่ามจรืยิธ์รืรืมการืแขง่ขนั กฎห้มาย 
 และกฎรืะเบยีบทุางการืค้า

• ปฏิิบัติ่ต่ามกฎกติ่กา/จรืิยธ์รืรืมการืแข่งขันทีุ�ดีี จัดีให้้ม ี
 รืะบบการืควบคุมดี้แลมิให้้มีการืดีำาเนินการืใดีๆ เพัื�อให้ ้
 ได้ีมาซึ่่�งความลับทุางการืค้าของค้่แขง่
• ไม่ทุำาลายช้ื�อเสำียงค้่แข่งด้ีวยการืให้้รื้ายโดียปรืาศัจาก 
 ความจรืงิ

• การืกำากับดีแ้ลกิจการืทีุ�ดีี
• การืต่่อต้่านคอรืรั์ืปช้นั
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6. ภาครัฐ

7. ผูู้ถือหุ้น นักลงทุ้น
และเจ้าหนี�

8. องค์กรพััฒนาเอกชุน

9. สื�อมวลชุน

10. คู่แข่งท้างการค้า
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บทนำำ�
Hom

e

ภ�คผนำวก
Health

ก�รจัดก�รด้�นำคว�มยั่� งยั่นำ

Heart

ร�ยั่ง�นำคว�มยัั่�งยืั่นำ ป็ระจัำ�ป็ี 2562 เครือเจัริญโภคภัณฑ์์ Health

“เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์สำามารืถช้่วยพััฒนาความ

สำามารืถในการืแข่งขันของปรืะเทุศั ทัุ�งด้ีาน 

การืพััฒนาโครืงสำร้ืางพัื�นฐาน ด้ีานการืศัก่ษาและ

สำาธ์ารืณสำุข ด้ีานการืลงทุุนในเซึ่คเต่อรื์ทีุ�ถ้กต้่อง

รื่วมกับการืสำนับสำนุนของภาครืัฐ ในขณะทีุ� 

การืเพัิ�มขดีีความสำามารืถในกลุม่อุต่สำาห้กรืรืมของ

เครืือฯ ภาคเกษต่รือุต่สำาห้กรืรืมถือเป็น Value 

Sector ทีุ�ค่อนข้างเสำถียรืแล้ว การืลงทุุนต่่อไป 

จ่งต้่องพัิจารืณาเรืื�องความยั�งยืนในรืะยะยาว  

ขณะทีุ�ฝึั� งธ์ุรืกิจเทุคโนโลยีและค้าปลีก ถือเป็น  

Growth Sector ทีุ�เปน็ฝึั� งเติ่บโต่เรืว็ต้่องสำรืา้งมล้ค่า

และวิธ์ีการืทีุ�ต่่างออกไป โดียต้่องมั�นใจว่าส่ำวนนี�

จะต้่องไม่ถ้กดิีสำรืัปช้ัน ต้่องรืักษารืะดัีบการื

เปลี�ยนแปลงให้้ได้ี วันนี�เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์ 

มจุีดีแขง็เรืื�องความยั�งยนื ซึ่่�งปรืะเด็ีนความยั�งยืน

“กลยุทุธ์์การืพััฒนาอย่างยั� งยืนของเครืือฯ 

โดียรืวมเปน็สิำ�งทีุ�ดีีในแง่ทีุ�ครือบคลมุความทุ้าทุาย

ด้ีานสุำขภาพัและการืพััฒนาอยา่งยั�งยนื สำิ�งทีุ�ต้่อง

ปรืบัปรุืงคือตั่วแปรืด้ีานสำิ�งแวดีล้อมอื�นๆ เช้น่ การื

สำะสำมไนโต่รืเจนและฟัอสำฟัอรืสัำและการืพังัทุลาย

ของดิีน การืปรัืบปรุืงทุางเลือกของเป้าห้มาย 

ทีุ�เชื้�อมโยงกับการืวัดีผู้ลกรืะทุบ ตั่วอยา่งเช้น่ การื

มุง่เปา้ไปทีุ�ผู้ลิต่ภัณฑ์์ให้ม ่30% ทีุ�สำง่เสำรืมิสำขุภาพั

และโภช้นาการืนั�นดีี แต่่อาจไม่เพัียงพัอ ต้่องมุ่ง

กำาจัดีผู้ลิต่ภัณฑ์์ทีุ�เลวรื้ายทีุ�สำุดีออกไปห้รืือปฏิิร้ืป

การรับฟังัเสียงจากผูู้มีส่วนได้้เสีย
(Listen to Our Stakeholders)

Prof. Arturo Bris 
ผู้้�อำำ�นวยก�รศ้นย์ 
IMD World Competitiveness Center

Emeline Fellus
ผู้้�อำำ�นวยก�รโครงก�ร
FReSH, WBCSD

ผู้ลิต่ภัณฑ์์เห้ล่านี�ด้ีวย และวัดีว่าผู้ลิต่ภัณฑ์์ทีุ�ดีี 

กว่านั�นถ้กนำาไปบรืิโภคห้รืือทุดีแทุนผู้ลิต่ภัณฑ์์ 

อื�นๆ รืวมทัุ�งเรืง่ผู้ลักดัีนให้ผู้้้บ้รืโิภคห้นัมาบรืโิภค

อาห้ารืทีุ�ดีีกว่า และห้าวิธ์ีทีุ�ทุำาให้้อาห้ารืนั�นถ้ก 

เข้าถ่งได้ีง่าย รืาคาไม่แพัง และด่ีงดี้ดีใจ เช้่น  

ทุางเลือกโปรืตี่นจากพืัช้ เปน็ต้่น วิสัำยทัุศันป์ ี2050  

ทีุ� WBCSD ดีำาเนินการื จะเปิดีเผู้ยในเชิ้งล่กและ 

มีรืายละเอียดีมากข่�นเกี�ยวกับแนวโน้มและการื 

เปลี�ยนแปลงในอนาคต่ทีุ�จะสำ่งผู้ลกรืะทุบต่่อ 

ธ์รุืกิจซึ่่�งควรืมสีำว่นรืว่มกันใน WBCSD”

จะเปน็วารืะสำำาคัญในรืะบบทุางการืต่ลาดี เพัรืาะ

องค์กรืธุ์รืกิจจะต้่องไมโ่ยนภารืะให้ล้้กค้าเพีัยงเพัื�อ

รืกัษาผู้ลกำาไรืของตั่วเองให้ข้่�นสำง้ แต่่องค์กรืธุ์รืกิจ

ต้่องมีความรืับผู้ิดีช้อบทุางสำังคม ซึ่่�งเครืือฯ 

ทุำาได้ีดีีและเลือกเสำน้ทุางความยั�งยนืเปน็เปา้ห้มาย

สำำาคัญขององค์กรื”

คุณวิรชัุชุ เจะเหล็ม
น�ยกสม�คมประมงพ้ื้�นบ้��นหััวไทร 
อำ.หััวไทร จ.นครศรีธรรมร�ช 

คุณสำารวย ผัูด้ผูล
น�ยกอำงค์ก�รบ้ริหั�รส่วนตำำ�บ้ลเม้อำงจัง  
และประธ�นศ้นย์ก�รเรียนร้�โจ�โก� 
ตำ.เม้อำงจัง อำ.ภู้เพีื้ยง จ.น่�น

“ความสำำาเรื็จของการืทุำางานรื่วมกันของชุ้มช้น

และเครืือเจริืญโภคภัณฑ์์ในด้ีานการือนรัุืกษ์และ

พืั�นฟ้ัทุรืัพัยากรืทุางทุะเล ต่ลอดีจนการืพััฒนา

คุณภาพัช้ีวิต่ของพัี�น้องช้าวปรืะมงพัื� นบ้าน 

ทีุ�เกิดีข่�นวันนี� เกิดีจากเครืือเจริืญโภคภัณฑ์์ได้ี 

เข้ามารื่วมทุำางานกับพัี�น้องช้าวปรืะมงพัื�นบ้าน 

เพัรืาะลำาพังัช้าวบา้นคงมแีต่่แนวคิดีทีุ�เปน็เห้มอืน

รื่างกายซ่ึ่�งเดิีนไปไม่ได้ี แต่่การืเข้ามาของเครืือ

เจรืญิโภคภัณฑ์์ โดียทีุมชุ้มช้นสำมัพันัธ์ ์ผู้มมองว่า

เปรีืยบเสำมือนเป็นห้ัวใจและสำมองทีุ�ห้ล่อเลี�ยงพัี�

นอ้งช้าวปรืะมงพัื�นบา้น ทุำาให้ก้ารืทุำางานของเรืา

ทุุกส่ำวนสำอดีปรืะสำานกัน ทัุ�งร่ืางกาย ห้ัวใจ และ

สำมอง มคีวามเข้มแข็ง แข็งแรืง สำง่ผู้ลให้ก้ารืทุำางาน

ของเรืา ตั่�งแต่่อนุรืักษ์เพัิ�มทุรืัพัยากรืสัำต่ว์นำา 

อนุรืักษ์กินได้ี จนถ่งอนุรืักษ์มีรืายได้ี เดิีนต่่อไป

ด้ีวยกันอย่างมั�นคง และได้ีแสำดีงให้้เห้็นถ่งความ

จริืงใจ ต่ลอดีเวลากว่า 3 ปี ทีุ�ไม่เคยคิดีถอยออก

จากพัื�นทีุ�แม้ว่าจะเจอกับปัญห้าต่่างๆ มากมาย 

สำว่นสำิ�งทีุ�ผู้มอยากให้เ้พัิ�มเติ่มในการืทุำางานร่ืวมกัน

ต่่อไปคือการืดีำาเนินโครืงการือย่างจรืิงจังและ 

ต่่อเนื�อง เพัรืาะก่อนห้น้านี�อาจจะมีบางองค์กรื 

บางห้นว่ยงานเอกช้น ทีุ�เข้ามาทุำางานเพัยีงรืะยะ

เวลาสำั�นๆ ห้รืือเมื�อเจอปัญห้าในพัื�นทีุ�จะห้ยุดี 

ห้รืือเลิกทุำางานไป ทุำาให้้ชุ้มช้นและเครืือข่าย 

ไม่อยากทีุ�จะทุำางานร่ืวมกับภาคเอกช้น และ 

ทีุ�สำำาคัญในการืทุำางานร่ืวมกันคือต้่องนำามุมมอง

และความต้่องการืของชุ้มช้นมารืวมกับกรือบ 

การืทุำางานขององค์กรื เพัื� อให้้โครืงการืห้รืือ

กิจกรืรืมทีุ�ดีำาเนินการืร่ืวมกันบรืรืลุเป้าห้มาย 

และเกิดีความยั�งยนืให้กั้บทัุ�งองค์กรืและชุ้มช้น”

“การืพััฒนาความยั�งยืนเปน็ความสำมดุีลของการื

พััฒนาด้ีานสำังคม ชุ้มช้น นิเวศัวิทุยาสำิ�งแวดีล้อม 

เศัรืษฐกิจ และการืเมืองการืปกครือง ซ่ึ่�งห้มายถ่ง

ความต่่อเนื�อง ความเสำมอภาคเทุ่าเทีุยม การืม ี

สำว่นรืว่ม การืรืบัผู้ดิีช้อบต่่อสำิ�งแวดีล้อมเศัรืษฐกจิ

และสำังคม ทัุ�งนี� ต้่องคำาน่งถ่งคนรุื่นต่่อๆ ไป  

โดียเฉพัาะด้ีานการืศั่กษา เพัรืาะครือบครัืว

เกษต่รืกรืส่ำวนให้ญ่ยังขาดีโอกาสำทีุ�จะเข้าถ่ง 

การืศั่กษาขั�นพัื�นฐาน รืวมถ่งการืมีสำ่วนรื่วมของ 

ผู้้้มีสำ่วนได้ีเสำีย เพัรืาะการืเห้็นรื่วมกันของคนใน

สำังคมจะมีสำ่วนเสำรืิมสำรื้างแรืงขับเคลื�อนในด้ีาน

พัฒันาได้ีดีีกว่าการืมองต่่างมมุ และทุรืพััยากรืดิีน

นำา ป่า ความห้ลากห้ลายทุางชี้วภาพัมีอย้่อย่าง

จำากัดี ความสำมดุีลของปรืะช้ากรืแต่่ละช่้วงวัยทีุ�มี

แนวโน้มว่าผู้้้สำ้งอายุจะเพัิ�มข่�น และคนรุ่ืนให้ม่ 

ต้่องมส่ีำวนรืว่มรัืบผู้ดิีช้อบต่่ออนาคต่ เครือืฯ เปน็

ธ์ุรืกิจขนาดีให้ญ่ทีุ�เช้ื�อมโยงห้่วงโซึ่่อุปทุานทุาง 

การืค้าทีุ�มีความมั�นคงสำ้งในทุุกด้ีาน จำาเป็นต้่อง

ห้ันกลับมาแก้ไขและมีสำ่วนรื่วมรืับผู้ิดีช้อบต่่อ 

ทุกุๆ กรืะบวนการืของห้ว่งโซึ่อุ่ปทุาน การืมุง่ฟั้� น

ความห้ลากห้ลายรืะบบช้ีวภาพัและรืะบบนิเวศั

ป่าเขต่ร้ือน รืวมถ่งเขต่พัื�นทีุ�ทุะเลช้ายฝึั� ง การื 

เช้ื�อมโยงวัฒนธ์รืรืมชุ้มช้นและเทุคโนโลยีสำมยัให้ม่

เครือืเจรืญิโภคภัณฑ์์มคีวามสำามารืถด้ีานการืต่ลาดี

ด้ีานการืบรืิห้ารืจัดีการืภาคธ์ุรืกิจและการืลงทุุน 

ทัุ�งห้มดี ควรืเขา้ไปเช้ื�อมโยงกับภาคปรืะช้าช้นและ

ชุ้มช้นเพืั�อรืว่มกันพัฒันาให้เ้กิดีความยั�งยนื”



136

การสร้างความผููกพัันกับผูู้มีส่วนได้้เสีย

137

บทนำำ�
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e

ภ�คผนำวก
Health

ก�รจัดก�รด้�นำคว�มยั่� งยั่นำ

Heart

ร�ยั่ง�นำคว�มยัั่�งยืั่นำ ป็ระจัำ�ป็ี 2562 เครือเจัริญโภคภัณฑ์์ Health

การร่วมมือกับพัันธมิติร
เพืั�อขับเคลื�อนการพััฒนาอย่างยั�งยืน
(Partnership for Sustainable Development)

เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์ให้้ความสำำาคัญต่่อการื 
สำร้ืางพัันธมิต่รืรืะห้ว่าง องค์กรื เพืั�อสำนับสำนุน
การืดำำาเนินงานของเครืือฯ ให้้บรืรืลุุเป้้าห้มาย 
ด้ำานความยั�งยืนอย่างมีป้รืะสิำทธิภาพั โดำยใน 
ป้ี 2562 ที�ผ่่านมา นอกเห้นือจากการืเป้็น 
ภาคีในข้อต่กลุงแห่้งสำห้ป้รืะชาชาติ่ (United 
Nations Global Compact: UNGC) ในรืะดัำบ 
Advanced แลุะยังคงเป้็น 1 ใน 15 องค์กรื 
ภาคเอกชนผ้้่ร่ืวมก่อตั่�งสำมาคมเครืือข่าย 
โกลุบอลุคอมแพ็ัก (Global Compact  
Network Association) ในป้รืะเทศไทย 

World Economic Forum
คุณศัุภช้ัย เจียรืวนนท์ุ เป็น 1 ในบุคคลทีุ�ได้ีรืับเกียรืติ่ให้้เป็นปรืะธ์านร่ืวม ห้รืือ Co-Chairs 

บนเวทีุการืปรืะชุ้มรืะดัีบโลก World Economic Forum เพืั�อห้ารืือเกี�ยวกับ ‘Leadership 4.0: 

Succeeding in a New Era of Globalization’ การืปรืะชุ้มครืั�งนี�เป็นการืปรืะชุ้มปรืะจำาปีของ  

New Champions ซึ่่�งจะค้นห้าวิธ์ีเพัื�อนำาไปสำ้่อนาคต่ทีุ�เติ่บโต่อย่างทัุ�วถ่ง ไม่มีความเห้ลื�อมลำา 

และเปน็การืเติ่บโต่ทีุ�ยั�งยนื

UN Global Compact
เครืือฯ ในฐานะสำมาชิ้ก UNGC ในรืะดัีบ Advance เปิดีเผู้ยข้อม้ลการืดีำาเนินงานด้ีานความยั�งยืน 

และการืปฏิิบัติ่ต่ามห้ลักสำากล 10 ปรืะการืซึ่่�งครือบคลุมด้ีานการืต่่อต้่านการืทุุจรืิต่ การืปกป้อง 

สำิ�งแวดีล้อม มาต่รืฐานแรืงงาน และสิำทุธ์ิมนุษยช้น อย่างต่่อเนื�อง  ซึ่่�งในปี 2562 ผู้้้แทุนเครืือฯ 

ได้ีเขา้รืว่ม High Level Political Forum on Sustainable Development ในเดีือนกันยายน 2562 

และเข้ารืว่มการืปรืะชุ้มช้ว่งสัำปดีาห้ผ์ู้้น้ำา ซ่ึ่�งค้่ขนานกับการืปรืะชุ้มสำมชั้ช้าสำห้ปรืะช้าช้าติ่ ครืั�งทีุ� 74 

ณ นครืนิวยอรื์ก ในเดืีอนกันยายน 2562 นอกจากนี� ในปี 2563 เครืือฯ มีเป้าห้มายในการืข่�น 

เปน็สำมาช้ิกรืะดัีบ LEAD เพัื�อเพัิ�มรืะดัีบการืมีสำ่วนรื่วมในกิจกรืรืม และแลกเปลี�ยนแนวปฏิิบัติ่ทีุ�ดีี

กับสำมาช้กิ UNGC จากทัุ�วโลก

Global Compact Network Thailand
ในฐานะห้น่�งใน 15 สำมาชิ้ก ผู้้้รื่วมก่อตั่�ง GCNT เครืือฯ รื่วมมือกับองค์กรืสำมาช้ิกเพัื�อสำนับสำนุน 

การืดีำาเนนิงานและข้อรืเิรืิ�มของ GCNT อย่างต่่อเนื�อง โดียในเดืีอนกันยายน 2562 เครือืฯ สำนบัสำนนุ

การืจัดีการืปรืะชุ้มรืะดัีบช้าติ่ว่าด้ีวยธุ์รืกิจกับสิำทุธ์มินษุยช้น ครืั�งทีุ� 3 ในห้วัข้อ ห้ลักการืเงินทีุ�ยั�งยนื 

อะไรืทีุ�ภาคธ์ุรืกิจจำาเป็นต้่องร้ื้ โดียความรื่วมมือกับกรืะทุรืวงยุติ่ธ์รืรืม และ UNDP เพืั�อสำนับสำนุน 

กรืะทุรืวงยุติ่ธ์รืรืมในการืปรืะกาศัแผู้นปฏิิบติั่การืรืะดัีบช้าติ่ว่าด้ีวยธุ์รืกิจกับสำทิุธ์มินษุยช้น รืะยะทีุ� 1 

(พั.ศั. 2562-2565) ในเดืีอนธ์ันวาคม 2562 นอกจากนี� เครืือฯ ยังคงบทุบาทุทีุ�แข็งขันในการื 

สำนบัสำนนุการืวางยุทุธ์ศัาสำต่รืข์อง GCNT เพัื�อรืว่มกำาห้นดีแนวทุางความรืว่มมอืของภาคเอกช้นและ

องค์กรืพันัธ์มติ่รืในการืขบัเคลื�อนการืพัฒันาอยา่งยั�งยนื และการืบรืรืล ุSDGs ของปรืะเทุศัไทุย

WBCSD
เครืือฯ มุ่งมั�นเป็นอย่างยิ�งทีุ�จะรื่วมมือกับ WBCSD และบรืิษัทุสำมาช้ิก ในการืสำ่งเสำรืิมความยั�งยืน 
ของโลก โดียเฉพัาะภายใต้่โครืงการื Food Reform for Sustainability and Health (FReSH) 

ซึ่่�งเครืือฯ สำนใจเรืื�องการืกำาจัดีและลดีปริืมาณอาห้ารืเห้ลือทิุ�ง (Food Waste) เป็นพิัเศัษ เพัรืาะ 

เกี�ยวขอ้งกับธ์รุืกิจในเครือืฯ ห้ลายสำว่น

BOAO Forum for Asia, Hainan:
คุณธนินท์ เจียรวนนท์ (ประธ�นอำ�วุโส) เข้��ร่วมพิื้ธีเปิด  
BOAO Forum for Asia Annual Conference 2019 
และเข้��ร่วมประชุม Overseas Chinese CEO Roundtable  
ในหััวข้�อำ ‘ก�รสร��งอำน�คตำร่วมกันสำ�หัรับ้มวลมนุษยช�ติำ  
ก�รมีส่วนร่วมข้อำงช�วจีนโพื้�นทะเลและโอำก�ส’

World Economic Forum, Dalian:
คุณศุภูชัย เจียรวนนท์ (ประธ�นคณะผู้้�บ้ริหั�ร) ร่วม 
แลกเปลี�ยน วิสัยทัศน์ใน session ‘The Quest for  
Leadership 4.0’ กับ้นักธุรกิจและนักวิช�ก�รชั�นนำ�ระดับ้ 
โลก ได�แก่ Huang Yiping (Beijing University),  
Enass Abo-Hamed (Imperial College), John  
Meacock (Deloitte) และ Michelle Zatlyn (Cloudflare) 
โดยมี Amy Bernstein (Harvard) เป็นผู้้�ดำ�เนินร�ยก�ร

World Economic Forum, Dalian:
คุณศุภูชัย เจียรวนนท์ (ประธ�นคณะผู้้�บ้ริหั�ร) ร่วมสนทน� 
กับ้ Dr. Anil Menon  (World Economic Forum) ใน 
หััวข้�อำ ‘Conservation on Leadership 4.0’

WBCSD, Singapore:
คุณนพื้ปฎล เดชอำุดม (หััวหัน��คณะผู้้�บ้ริหั�รด��นคว�ม 
ยั�งย้น) ได�พื้บ้หั�ร้อำกับ้ Peter Bakker (WBCSD) และ 
Diane Holdorf (WBCSD) ระหัว่�งก�รประชุม World 
Business Council on Sustainable Development 
(WBCSD)

เพัื�อรื่วมขับเคลื�อนเป้าห้มายการืพััฒนาทีุ�ยั�งยืนของ 

สำห้ปรืะช้าช้าติ่และการืพััฒนาปรืะเทุศัอย่างยั�งยืน 

แล้ว เครืือฯ ยังให้้การืสำนับสำนุนองค์กรืและสำมาคม 

การืค้าทัุ�งในปรืะเทุศัและต่่างปรืะเทุศัทีุ�มศีักัยภาพัใน

การืส่ำงเสำริืมนโยบาย กฎรืะเบียบ และข้อบังคับอื�นๆ

ทีุ� เ กี�ยวข้องกับอุต่สำาห้กรืรืมเกษต่รือาห้ารื ยา 

และเวช้ภัณฑ์์ และธ์รุืกิจค้าปลีก
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ความท้้าท้าย
นวััตกรรมเป็็นส่ิ่�งสิ่ำ�คััญในเศรษฐก่จยุุคั 4.0 จ�กคัวั�มต้องก�รของ 

ผู้้้บร่โภคัท่ี่�เพ่ิ่�มส้ิ่งข้�นอยุ่�งรวัดเร็วั ร้ป็แบบท่ี่�เป็ล่ี่�ยุนแป็ลี่งไป็ในท่ี่ศที่�งใหม่ๆ 

ที่ำ�ให้เคัรือฯ ป็รับตัวัต�มทัี่�งก�รดำ�เน่นธุุรก่จ คัวั�มรับผู่้ดชอบต่อ 

สัิ่งคัมแลี่ะส่ิ่�งแวัดลี่้อมม�กยุ่�งข้�น เคัรือฯ จ้งมุ่งมั�นว่ัจัยุแลี่ะพัิ่ฒน� 

นวััตกรรมเพืิ่�อส่ิ่งเสิ่ร่มเศรษฐก่จ สัิ่งคัมแลี่ะส่ิ่�งแวัดล้ี่อมอยุ่�งต่อเนื�อง  

ผู่้�นนวััตกรรมแบบป็ิดแลี่ะนวััตกรรมแบบเป็ิด ตลี่อดจนป็ล้ี่กฝัังน่สัิ่ยุ 

แลี่ะสิ่ร้�งเสิ่ร่มทัี่ศนคัต่ท่ี่�ด่ให้แก่พิ่นักง�น เพืิ่�อมุ่งส่้ิ่ก�รสิ่ร้�งสิ่รรค์ัส่ิ่�งใหม่ 

ไป็ส่้ิ่ก�รเป็น็ผู้้้นำ�องค์ักรนวััตกรรมท่ี่�ก้�วัทัี่นก�รเป็ล่ี่�ยุนแป็ลี่ง

การบริหารจััดการนวัตกรรม

เป้้าหมายปี้ 2563 (ประเทศไทย)

เพ่ิ่�มม้ลี่ค่ั�นวััตกรรมของผู้ล่ี่ตภัณฑ์์แลี่ะกระบวันก�ร
เท่ี่ยุบกับป็ฐี�น 2559

50%

สนับสนุนเป้้าหมายการพััฒนาท่้�ยั�งยืน

SDG 8 งานท่้�เหมาะสม และการเติบโตท้างเศรษฐกิจั
8.2 สิ่ร้�งคัวั�มหลี่�กหลี่�ยุ นวััตกรรม แลี่ะยุกระดับผู้ล่ี่ตภ�พิ่
 ที่�งเศรษฐก่จ

SDG 9 อุุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพืั�นฐาน
9.5 เพ่ิ่�มพ้ิ่นก�รว่ัจัยุแลี่ะยุกระดับเที่คัโนโลี่ยุ่ของภ�คัอุตสิ่�หกรรม
9.B สิ่นับสิ่นุนก�รพัิ่ฒน�เที่คัโนโลี่ยุ่ภ�ยุในแลี่ะคัวั�มหลี่�กหลี่�ยุของ
 อุตสิ่�หกรรม

SDG 17 ความร่วมมือุเพืั�อุการพััฒนาท่้�ยั�งยืน
17.17 สิ่นับสิ่นุนคัวั�มร่วัมมือท่ี่�ม่ป็ระส่ิ่ที่ธุ่ภ�พิ่

พิ่ล่ี่กโฉมองค์ักร
ด้วัยุด่จ่ทัี่ลี่

แบ่งป็ันคัวั�มร้้ด้�น
นวััตกรรมผู่้�นมหกรรม
นวััตกรรมบัวับ�น

สิ่ร้�งนวััตกร 
เคัรือเจร่ญโภคัภัณฑ์์

ความก้าวหน้า

100%

2562

2561

100%

แผนการดำำาเนินงาน
ที่่�สำำาคััญ ปีี 2563
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การพัลิกโฉมอุงค์กรด้วยเท้คโนโลย่ดิจิัทั้ล
Digital Transformation

สรุป้ผลการดำาเนินงานท่้�สำาคัญปี้ 2562

การพลิิกโฉมองค์์กรด้้วยดิ้จิิทััลิ เป็น็หน่�งในวิสัยัทััศนท่์ั�เค์รือฯ นำามาใช้ใ้นการ

ขับัเค์ลืิ�อนธุรุกิจิ โด้ยกลิยุทัธุป์็ระกอบด้้วย 6 ด้้าน แต่่ลิะด้้านมุง่เนน้การนำา

เทัค์โนโลิย่มาเสัริมป็ระสิัทัธุภิาพการทัำางานทัั�งต่่อลูิกค้์า การทัำางานภายใน

องค์์กร การนำาขั้อมูลิจิำานวนมหาศาลิจิากกระบวนการผลิิต่ การต่ลิาด้  

การบริการ มาใช้้เพื�อขัยาย ต่่อยอด้ธุุรกิจิแลิะการลิงทุันในอนาค์ต่ ซึ่่�งในป็ ี

ท่ั�ผ่านมากลิยุทัธุ์ในแต่่ลิะด้้านม่ค์วามคื์บหน้าต่ามเป็้าหมายแลิะตั่วช้่�วัด้ 

ท่ั�ได้้ถูกูกำาหนด้เอาไว้แล้ิวเป็น็อยา่งด่้ ในป็ ี2020 เค์รอืฯ จิะยงัค์งขัับเค์ลืิ�อน

กลิยุทัธุ์ทัั�ง 6 เพื�อให้บรรลิุเป็้าต่ามท่ั�เค์รือฯ ตั่�งไว้ ซึ่่�งเค์รือฯ เช้ื�อว่ากลิยุทัธุ ์

ทัั�ง 6 จิะช้ว่ยสัง่เสัริมศกัยภาพขัองเค์รือฯ ใหส้ัามารถูบรรลิวิุสัยัทััศนใ์นการ

เป็น็ ‘องค์์กรท่ั�เป็น็ผูน้ำาด้้านเทัค์โนโลิยแ่ลิะนวัต่กรรมในการสัร้างอาหารค์น

อาหารสัมอง โอกาสัในการเขั้าถู่งค์ุณค่์า เพื�อสัุขัภาพแลิะค์วามเป็็นอยู่ท่ั�ด่้

สัำาหรบัทักุค์น’

ความมั�นคงป้ลอุดภััยท้างไซเบอุร์
CYBER SECURITY

จัดให้ม่นโยุบ�ยุคัวั�มป็ลี่อดภัยุที่�ง
ไซเบอร์ แลี่ะอบรมเรื�องกฎหม�ยุ

คุ้ัมคัรองข้อม้ลี่ส่ิ่วันบุคัคัลี่ (PDPA) 
ให้กับพิ่นักง�นแลี่ะผู้้้บร่ห�รระดับส้ิ่ง

ป้ระสบการณ์์ผ้้ใช้้งาน
USER EXPERIENCE
ใช้ด่จ่ทัี่ลี่เพืิ่�อสิ่ร้�งป็ระสิ่บก�รณ์ท่ี่�ด่แก่ล้ี่กค้ั� 
เช่น TRUE ID, TRUE MONEY แลี่ะ ALL MEMBER  
ป็จัจุบันม่ล้ี่กค้ั�ในระบบม�กกว่ั� 30 ล้ี่�นคัน

เท้คโนโลย่ยุคหน้า
NEXT-GEN TECHNOLOGY

ใช้ Cloud Technology
เป็็นท่ี่ศที่�งม�ตรฐ�น
ในก�รพัิ่ฒน�ต่อยุอด

ด้�นเที่คัโนโลี่ยุ่ของเคัรือฯ 
อ�ท่ี่ แพิ่ลี่ตฟอร์มก�รบร่ก�ร

ต่�งๆ แลี่ะหุ่นยุนต์ระบบอัจฉร่ยุะ

การท้ำางานร่วมกันแบบดิจิัทั้ล
DIGITAL WORKPLACE
สิ่ร้�งองค์ัคัวั�มร้้พืิ่�นฐ�น
ด้�นด่จ่ทัี่ลี่ให้พิ่นักง�น 
สิ่ร้�งด่จ่ทัี่ลี่แพิ่ลี่ตฟอร์มหลัี่ก 
(CPG Connect) เพืิ่�อเชื�อมโยุง 
พิ่นักง�นเข้�ด้วัยุกัน

ข้้อุม้ลและการวิเคราะห์
DATA & ANALYTICS

เชื�อมโยุง 85% ของข้อม้ลี่ค้ั�ป็ล่ี่ก  
แลี่ะ 50% ของข้อม้ลี่ก�รเล่ี่�ยุงสัิ่ตว์ั แลี่ะก�ร
ผู้ล่ี่ตเข้�ส่้ิ่ Dashboard กลี่�ง เพืิ่�อใช้ข้อม้ลี่

ในก�รตัดส่ิ่นใจที่�งธุุรก่จ ที่ำ�ให้เก่ดคัวั�ม
รวัดเร็วัแลี่ะม่ป็ระส่ิ่ที่ธุ่ภ�พิ่ส้ิ่งสุิ่ด

การท้ำางานอัุตโนมัติ
AUTOMATION
นำ� Internet of Thing ม�ใช้ในธุุรก่จ 
ค้ั�ป็ล่ี่กเพืิ่�อสิ่ร้�ง Digital Retail Store,
นำ�ร่องระบบเคัรื�องจำ�หน่�ยุส่ิ่นค้ั�อัจฉร่ยุะ
นำ� AI ม�ใช้ในก�รเล่ี่�ยุงสัิ่ตว์ัแลี่ะก�รเพิ่�ะป็ล้ี่ก

136
ผลป้ระหยัดด้านภัาษ่ 

(ล้านบาท้)

5,325
จัำานวนนวัตกรเครือุฯ สะสม 

(คน)

2,971
จัำานวนสิท้ธิิบัตร 

และอุนุสิท้ธิิบัตรสะสม

ค่ั�ใช้จ่�ยุด้�น 
ก�รว่ัจัยุแลี่ะพัิ่ฒน�

บุคัลี่�กรด้�นก�ร
ว่ัจัยุแลี่ะพัิ่ฒน�

ศ้นย์ุ/สิ่ถ�น่ 
ว่ัจัยุแลี่ะพัิ่ฒน�

เอุเช่้ยใต้และเอุเช่้ยตะวันตก
12 คน
3 แห่ง
18 ล้านบาท้

ไท้ย
4,152 คน
37 แห่ง
4,884 ล้านบาท้

เอุเช่้ยตะวันอุอุกเฉ่ยงใต้
241 คน
- แห่ง
185 ล้านบาท้

รวมทั้้�งหมด

5,402 คัน

106 แห่่ง

7,077 ล้้านบาที่

การลงทุ้นด้านการวิจััยและพััฒนา
ยุโรป้และอุเมริกา
40 คน
2 แห่ง
127 ล้านบาท้

เอุเช่้ยตะวันอุอุก
957 คน
64 แห่ง
1,861 ล้านบาท้
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CASE
STUDY

CASE
STUDY 2120

การใช้้เท้คโนโลย่ปั้ญญาป้ระดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)
ในการเล่�ยงสุกร เข้ตป้ระเท้ศจ่ันตอุนเหนือุ

CPG CONNECT: เครื�อุงมือุสำาหรับ
การท้ำางานร่วมกันแบบดิจิัทั้ล

การสัื� อสัารภายในองค์์กรเป็็นโจิทัย์สัำาคั์ญ 

โจิทัย์หน่�งท่ั�จิะทัำาให้องค์์กรเดิ้นหน้าได้้อย่างม่

ป็ระสิัทัธุภิาพ นอกจิากนั�น เค์รื�องมอืท่ั�จิะนำามาใช้้

ต้่องต่อบโจิทัย์องค์์กรแลิะต่อบสันองไลิฟ์์สัไต่ล์ิ

ขัองพนักงานในป็ัจิจุิบันด้้วย เค์รือฯ จ่ิงลิงทัุน 

ในเทัค์โนโลิย่เพื�อสัร้างนวัต่กรรมใหม่ท่ั�เร่ยกว่า 

CPG CONNECT เค์รื�องมือท่ั�ไม่เพ่ยงแต่่จิะมา 

ต่อบโจิทัยก์ารสัื�อสัารภายในเค์รอืฯ เท่ัานั�น แต่่ยัง

มาพร้อมกับเทัค์โนโลิย่ค์วามป็ลิอด้ภัยขัั�นสูัง 

นอกจิากการสืั�อสัารแล้ิว เค์รอืฯ ยังพัฒนาต่่อยอด้

เค์รื�องมือน่�โด้ยการเพิ�มฟ์ังก์ชั้นการใช้้งานต่่างๆ 

ท่ั�จิะมาช้่วยการทัำางานขัองพนักงานทัั�งในระดั้บ

รายบุค์ค์ลิ แลิะการทัำางานขั้ามสัายงานให้ม่

ป็ระสัทิัธุภิาพในการทัำางานมากยิ�งขั่�น 

จิากวิสัยัทััศนข์ัองท่ัานป็ระธุานอาวุโสัฯ ท่ั�ต้่องการ

พฒันาพื�นท่ั�ทัางเหนอืขัองป็ระเทัศจ่ิน ซ่ึ่�งเป็น็พื�นท่ั�

ทัรุกันด้ารให้เป็น็พื�นท่ั�ส่ัเข่ัยว พร้อมทัั�งพัฒนาเป็น็

โมเด้ลิตั่วอย่างขัองธุุรกิจิด้้านเกษต่ร 4.0 โด้ยใช้้

กลิยุทัธุ ์2 หลัิก คื์อกลิยุทัธุเ์กษต่ร 4.0 ท่ั�เป็น็มติ่ร

ต่่อสัิ�งแวด้ล้ิอม แลิะกลิยุทัธุบ์ริษัทักับชุ้มช้นร่วม

ลิงทันุในธุรุกิจิ โด้ยในพื�นท่ั�น่�เค์รอืฯ สัรา้งโค์รงการ

เล่ิ�ยงสักุร 1 ล้ิานตั่ว แลิะนำาเอาเทัค์โนโลิยเ่ขัา้มา

ใช้้ในการเล่ิ�ยง ใช้้นวัต่กรรมค์รอบค์ลุิมต่ลิอด้ 

ห่วงโซึ่่ค์ุณค่์า อาทิั การเล่ิ�ยงสัุกรในระบบป็ิด้ 

ท่ั�ค์วบค์มุอุณหภมูแิลิะสัภาพแวด้ล้ิอมในโรงเรอืน 

ด้้วยระบบค์อมพิวเต่อร์ โรงเรือนถููกออกแบบ 

Intelligent Management Platform

ระบบอััจฉริยะในการนับจำานวนสุุกรระบบอััจฉริยะในการตรวจสุอับความพร้อัมการผสุมพันธุุ์�

คุณ์สมบัติข้อุง CPG Connect

• Instant messaging
• Mobile messaging

• E-learning

• 360 Feedback review
• Check in – Check out
• Leave management

• Survey
• Polling

• Portal/intranet

• Employee directory

• Team Rooms 
• VDO conferencing
• Communities

• Task management
Knowledge

Management

Messaging

Crowdsourcing

Business Applications

Connectivity

Communication

Productivity

Collaboration

ให้เป็็นภาวะแรงดั้นบวกซึ่่�งช้่วยลิด้ PM2.5 ลิงได้้ 

99% ระบบการเค์ลืิ�อนยา้ยสักุรเป็น็แบบเค์รื�องจัิกร

อัต่โนมติั่ ภายในโรงเรือนใช้อุ้ป็กรณ ์AI เพื�อค์วบค์มุ

การเล่ิ�ยง ใช้ร้ะบบ AI ในการวัด้นำาหนกัแลิะป็รมิาณ

ไขัมันในสัุกร รวมถู่งนับจิำานวนสัุกรเพื�อค์ำานวณ

ป็รมิาณอาหารท่ั�เหมาะสัม ใช้ร้ะบบการต่รวจิจัิบ

เส่ัยงสัุกรเพื�อนำามาวิเค์ราะห์สัุขัภาพขัองสัุกร 

ในสัุกรแม่พันธุ์ุยังม่ AI ในการต่รวจิสัอบค์วาม

พร้อมในการผสัมพันธุุ์ ซึ่่�งขั้อมูลิทัั�งหมด้น่�จิะถููก

สัง่เขัา้แพลิต่ฟ์อรม์อัจิฉริยะบนมอืถืูอเพื�อใหผู้เ้ล่ิ�ยง

ใช้้เป็็นขั้อมูลิในการตั่ด้สัินใจิในการเล่ิ�ยงได้้แบบ

ทัันท่ัวงท่ั (Real Time)
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เพื�อสั่งเสัริมค์วามเป็็นเลิิศแลิะเสัริมศักยภาพด้้านการวิจัิยแลิะพัฒนา  

ท่ั�มุ่งเน้นให้ค์รอบค์ลิุมในทัุกป็ระเภทัธุุรกิจิขัองเค์รือเจิริญโภค์ภัณฑ์์  

เค์รือฯ จ่ิงได้้ลิงทัุนในการพัฒนาโค์รงสัร้างพื�นฐานอันได้้แก่ศูนย์วิจัิยต่่างๆ

เพื�อการวิจัิยแลิะพัฒนาอย่างต่่อเนื�อง เค์รือฯ ม่ศูนย์วิจัิยแลิะพัฒนาทัั�งสิั�น 

106 แห่ง กระจิายอยู่ทัั�วโลิก โด้ยแต่่ลิะศูนย์วิจัิยม่นักวิจัิยเฉพาะทัางแลิะ

นวัต่กรรมเทัค์โนโลิย ่5G ท่ั�บรษัิทัทัรู ค์อรป์็อเรช้ั�น ได้้เริ�มใหบ้รกิารในป็ ี2562 

ถืูอเป็็นโค์รงสัร้างพื� นฐานท่ั�สัำา คั์ญท่ั�จิะช้่วยเสัริมสัร้างนวัต่กรรม 

พัฒนาค์ุณภาพช้่วิต่ สั่งเสัริมค์วามเท่ัาเท่ัยมในสัังค์ม เป็็นท่ั�รู้กันด่้ว่า 5G 

ไม่เพ่ยงแต่่ มาพร้อมค์วามเร็วในการสัื�อสัารหรือการโอนถู่ายขั้อมูลิเท่ัานั�น 

อุป็กรณ์ IoT ต่่างๆ ท่ั�ได้้ถูกูพัฒนามาแล้ิว เมื�อนำามาเช้ื�อมโยงอินเทัอร์เนต็่บน 

เทัค์โนโลิย ่5G จิะทัำาให้อุป็กรณ์ในบ้าน อุป็กรณ์ทัางไกลิ หรือเค์รื�องจัิกร 

ในสัายการผลิิต่สัามารถูส่ังข้ัอมูลิหากันได้้ทัันท่ั ทัำาให้การสัั�งงานทัางไกลิ 

การศก่ษาท่ั�อยู ่ในพื�นท่ั�หา่งไกลิ การสัาธุารณะสุัขัทัางไกลิเป็น็เรื�องท่ั�ทักุค์น

เข้ัาถู่งได้้ 5G จ่ิงเป็็นเทัค์โนโลิย่ท่ั�มาช้่วยเพิ�มศักยภาพ แลิะลิด้ต้่นทุันใหกั้บ 

ภาค์ธุรุกิจิแลิะภาค์การผลิิต่ ช้ว่ยลิด้การก่อมลิพิษ เช่้น การใช้ ้IoT สัง่ขัอ้มลูิ 

ในกระบวนการผลิิต่สัามารถูค์ำานวณวัต่ถูดิุ้บได้้แมน่ยำากว่า สัามารถูผลิิต่ได้้ 

ในป็ริมาณท่ั�เหมาะสัม ลิด้วัต่ถุูดิ้บเหลืิอทิั�งได้้มากยิ�งขั่�น เหล่ิาน่�ล้ิวนแต่่ 
ช้่วยยกระดั้บป็ระเทัศไทัย เสัริมศักยภาพการแขั่งขัันในระบบเศรษฐกิจิ 

ยุค์ใหมอ่ยา่งยั�งยนื 

การพััฒนาโครงสร้างพืั�นฐานด้านนวัตกรรม
เพ่�อัรอังรับการวิจัยและพัฒนา และสุร้างนวัตกรรมสุ่�อันาคต

การพััฒนาเครือุข่้ายเท้คโนโลย่ 5G
‘True 5G อัุจัฉริยะภัาพัส่้โลกใหม่ท่้�ยั�งยืนข้อุงเรา’

World of 

Agriculture
พััฒนาภัาคเกษตรไท้ยให้แข็้งแรง 
เพืั�อุระบบนิเวศท่้�สมดุล

World of 

Health & Wellness
การรักษาเข้้าถึึงทุ้กคนด้วย 5G

World of 

Educaton
การเร่ยนร้้ร้ป้แบบใหม่ 
เพืั�อุการเร่ยนร้ไ้ด้อุย่างไมม่่ท่้�สิ�นสุด

World of 

Entertainment
เป้ล่�ยนโลกความบันเทิ้งให้เข้้าถึึง
ผ้้คนได้ทุ้กท่้� ทุ้กเวลา อุย่างสมจัริง

World of 

Security
ความช่้วยเหลือุและความป้ลอุดภััย 
ท่้�เข้้าถึึงไดใ้นท้กุท้่� ทั้นท้ว่งท่้

• โซึ่ลูิช้นัติ่ด้ต่ามพฤติ่กรรมโค์นม

• แป็ลิงขัา้วโพด้อัจิฉรยิะ

• ฟ์ารม์ไก่อัจิฉรยิะ

• การแพทัยร์ะยะไกลิแบบ 5G

• โด้รนสัำารวจิแลิะบรกิารแพทัยแ์บบ 5G

• Home Health Care การดู้แลิผูป้็ว่ย

 ต่่อเนื�องท่ั�บา้น

• Smart Campus

• การเรย่นการสัอนเสัมอืนจิริง (VR 5G)

• TRUE 5G Hologram Teacher

• 5G VR GAME เกมเสัมอืนจิริง

• 5G Dancing Robot หุน่ยนต์่อัจิฉริยะ

• True 5G Tech Concert

• 5G Smart Rescue Helmet  

 อุป็กรณช์้ว่ยเหลืิอช้วิ่ต่อัจิฉริยะ

• True 5G Drone อากาศยานเพื�อค้์นหา

 ผูร้อด้ช้วิ่ต่

4G > 5G

4G vs 5G
ป้ระสิท้ธิิภัาพัท่้�มากกว่า

Latency < 30ms Latency < 4ms

Data TrafficData Traffic

Connection DensityConnection Density

Available SpectrumAvailable Spectrum

Peak Data RatesPeak Data Rates

รับส่ิ่งข้อม้ลี่ได้เพ่ิ่�มข้�น
7 เท่ี่�

ใช้เวัลี่�โอนถ่�ยุข้อม้ลี่
20 GB/ว่ัน�ท่ี่

ม่คัวั�มถ่�สิ่ำ�หรับใช้ง�น  
30 GHz

ตอบสิ่นองก�รสัิ่�งง�นหรือคัวับคุัม
ส่ิ่�งต่�งๆ ได้เร็วัท่ี่� 20-30 ms

สัิ่�งง�น IoT หรือสิ่ม�ร์ตด่ไวัซ์ 
ได้เร็วัข้�น 10 เท่ี่�

รับส่ิ่งข้อม้ลี่ต่อเดือน 
ได้แค่ั 7.2 Exabytes

ใช้เวัลี่�โอนถ่�ยุข้อม้ลี่ 
1 GB/ว่ัน�ท่ี่

ม่คัวั�มถ่�สิ่ำ�หรับใช้ง�น  
3GHz

รับรองก�รใช้ง�นในแต่ลี่ะพืิ่�นท่ี่� 
ได้ 1 แสิ่นคัน/1 ตร.กม.

รับรองก�รใช้ง�นในแต่ลี่ะพืิ่�นท่ี่�
ได้ 1 ล้ี่�นคัน/1 ตร.กม.

บุค์ลิากรสันับสันุนเพื�อให้สัามารถูด้ำาเนินงานได้้อย่างม่ป็ระสัิทัธุิภาพ รวม 

5,402 ค์น แลิะไมเ่พย่งแต่่ศนูยวิ์จัิยทัางด้้านอาหารแลิะเกษต่รอุต่สัาหกรรม

เท่ัานั�น เค์รือฯ ยงัลิงทุันในการวิจัิยท่ั�เก่�ยวขัอ้งกับเทัค์โนโลิยเ่พื�อนำามาสันบัสันนุ

แลิะเพิ�มศกัยภาพด้้านการเกษต่ร การศก่ษา การส่ังเสัริมสุัขัภาพ แลิะการ

ต่อบสันองไลิฟ์ส์ัไต่ล์ิใหม่ๆ  ต่ามการเป็ล่ิ�ยนแป็ลิงขัองกระแสัโลิกอ่กด้้วย



แพัลตฟอุร์มส่งเสริมการสร้างอุงค์กรแห่งนวัตกรรมในเครือุฯ

นวััตกรรมเขตป็ระเที่ศจ่น
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การสร้างอุงค์กรแห่งนวัตกรรม
“เป็นอังค�กรท่�พนักงานทุกระดัับม่ทัศนคติ ม่ใจ 
และเห็็นความสุำาคัญในการขัับเคล่�อัน สุนับสุนุน 
และแบ�งปันเพ่�อัร�วมกันสุร้างนวัตกรรม”

เพื� อขัับเค์ลืิ� อนให้พนักงานทัุกค์นม่ส่ัวนร่วม

สัรา้งสัรรค์์นวัต่กรรมนอกเหนอืจิากงานมหกรรม

นวัต่กรรมบัวบาน ซึ่่�งเค์รือเจิริญโภค์ภัณฑ์์จัิด้ขั่�น

ทัุกๆ 2 ป็ี แลิะจัิด้ต่่อเนื�องมาแล้ิว 10 ป็ี เพื�อ 

แบ่งป็ันค์วามรู้ ป็ระสับการณ์ข้ัามกลิุ่มธุุรกิจิ  ระดับเครือุฯ ระดับกลุ่มธุิรกิจั/เข้ตป้ระเท้ศ

จัำานวนผลงานท่้�รับรางวัล
CHAIRMAN AWARD

จัำานวนผลงานนวัตกรรม

2554 2554 25542556 2556 25562559 2559 25592562 2562 2562

จัำานวนผ้้เข้้าร่วมงาน

รวมทัั�งสั่งเสัริมแลิะยกย่องพนักงานผ่านการ

ป็ระกวด้ผลิงานนวัต่กรรมจิากทัุกกลิุ่มธุุรกิจิ 

ทัั�วโลิกแล้ิว เพื�อก่อให้เกิด้การส่ังเสัริมนวัต่กรรม

ภายในกลิุ่มธุุรกิจิเองแลิะให้การส่ังเสัริมต่่างๆ 

เป็น็ไป็อย่างต่่อเนื�อง ดั้งนั�นในระดั้บกลิุม่ธุรุกิจิเอง

จ่ิงม่การจัิด้ให้ม่การป็ระกวด้ผลิงานนวัต่กรรม 

ในระดั้บกลิุ่มธุุรกิจิด้้วย โด้ยในป็ีท่ั�ผ่านมา กลิุ่ม

ธุุรกิจิเกษต่รอุต่สัาหกรรมแลิะอาหาร กลิุ่ม 

ธุุรกิจิการต่ลิาด้แลิะการจัิด้จิำาหน่าย กลิุ่มธุุรกิจิ

โทัรค์มนาค์ม กลุ่ิมธุุรกิจิการค้์าระหว่างป็ระเทัศ 

แลิะกลุ่ิมธุุรกิจิในเขัต่ป็ระเทัศจ่ินได้้จัิด้ให้ม่การ

ป็ระกวด้ผลิงานนวัต่กรรมขั่�นในระดั้บกลิุ่มธุุรกิจิ 

โด้ยผลิงานท่ั�ผ่านการเข้ัารอบในระดั้บกลิุ่มธุุรกิจิ 

จิะถูกูส่ังเขัา้แขัง่ขัันในมหกรรมนวัต่กรรมบวับาน

เค์รอืเจิรญิโภค์ภัณฑ์์ในป็ ี2564 ซ่ึ่�งเป็น็ป็ท่ีั�เค์รอืฯ 

ค์รบรอบ 100 ป็ี ทัำาให้ผลิงานต่่างๆ ผ่านการ 

คั์ด้กรองมาอย่างเข้ัมข้ัน จิากค์วามร่วมมอืกันช่้วย

ผลัิกดั้นนวัต่กรรม ทัำาใหผ้ลิงานนวัต่กรรมในระดั้บ

กลิุม่ธุรุกิจิแลิะระดั้บเค์รอืฯ มส่่ัวนสัำาคั์ญในการนำา

ไป็ต่่อยอด้เพื�อช้่วยเสัริมศักยภาพในการแขั่งขััน

ใหกั้บธุรุกิจิขัองเค์รอืฯ

โครงการหุ็�นยนต�นักบัญช่ี ห็น่�งในโครงการในการมห็กรรมนวัตกรรมบัวบาน 2019
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จิากเป้็าหมายการนำาค่์านยิมสัูก่ารป็ฏิิบติั่ ผา่นการทัำาโค์รงการพอใจิวันเด่้ยว

โด้ยการรเิริ�มป็รบัป็รุงสัรา้งสัรรค์์งานขัองต่นเองซึ่่�งทัำาใหพ้นกังานได้้มทั่ัศนค์ติ่

ท่ั�ยอมรับการเป็ล่ิ�ยนแป็ลิง พอใจิในค์วามสัำาเร็จิในปั็จิจุิบันเพ่ยงวันเด่้ยว 

พรอ้มทัั�งคิ์ด้ค้์นหาวิธุก่ารทัำางานในป็จัิจุิบนัใหด่้้ข่ั�นอยูเ่สัมอ ด้้วยการสัร้างสัรรค์์

สัิ�งใหม่ ทัำาเรื�องยากให้เป็็นเรื�องง่าย หรือทัำาเร็วแลิะม่คุ์ณภาพ เพื�อสัร้าง

ป็ระโยช้น์ต่่อต่นเอง บริษัทั หรือสัังค์มภายนอก ซึ่่�งผลิจิากแนวคิ์ด้น่�  

ทัำาให้พนักงานม่ค์วามเขั้าใจิในค่์านิยมขัองเค์รือฯ แบบเป็็นรูป็ธุรรม การ 

ขัับเค์ลืิ�อนโค์รงการในค์รั�งน่�จ่ิงพยายามผลัิกดั้นให้พนักงานม่สั่วนร่วม 

ในโค์รงการใหม้ากยิ�งขั่�น โด้ยมก่ารใหค้์ะแนนสัำาหรบัพนกังานท่ั�ทัำาโค์รงการ

โด้ยค์ะแนนน่�จิะเป็น็ส่ัวนหน่�งในการเท่ัยบช้ั�นเป็น็นวัต่กรขัองเค์รือฯ ป็จัิจุิบนั

โค์รงการพอใจิวันเด่้ยวด้ำาเนินการเขั้าสัู่ป็ีท่ั�สัอง ณ สิั�นป็ี 2562 ม่พนักงาน

เขัา้ร่วมจิำานวนทัั�งสัิ�น 15,962 ค์น ผา่นการทัำาโค์รงการป็รับป็รุงงานจิำานวน 

17,882 โค์รงการ นอกจิากนั�น พนักงานท่ั�ม่สั่วนร่วมในการทัำาโค์รงการ 

ยังได้้สัะสัมค์ะแนนเพื�อเป็็นนวัต่กรขัองเค์รือฯ ส่ังผลิให้ม่นวัต่กรทุักระดั้บ

รวมกันทัั�งสัิ�น 5,325 ค์น ทัำาให้พนักงานม่ทััศนค์ติ่ท่ั�ด่้ในการป็รับป็รุงงาน

พยายามคิ์ด้ค้์นหาวิธุก่ารใหม่ๆ  มาป็รับป็รุงงานขัองต่นเอง แลิะน่�คื์อแนวคิ์ด้

พื�นฐานขัองการนำาค่์านยิมขัองเค์รือฯ สูัก่ารป็ฏิิบติั่ ซึ่่�งจิะเป็น็หน่�งในพื�นฐาน

สัูก่ารเป็น็องค์์กรแหง่นวัต่กรรม

นอกจิากการพัฒนานวัต่กรรมผ่านศูนย์วิจัิย 

แลิะการสั่งเสัริมต่่างๆ แล้ิว เค์รือฯ ยังให้ค์วาม

สัำาคั์ญกับการสัร้างสัรรค์์นวัต่กรรมในรูป็แบบ

นวัต่กรรมแบบเป็ิด้โด้ยการร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายนอกเค์รือฯ เพื�อนำาค์วามรู้จิากภายนอกมา

รงัสัรรค์์ต่่อยอด้เป็น็ผลิงานนวัต่กรรม แลิะเค์รอืฯ

ทัรู ดิ้จิิทััลิ พารค์์ (True Digital Park) มุง่สัูค่์วาม

เป็็นระบบนิเวศสัำาหรับสัต่าร์ทัอัพ (Startup  

Ecosystem) ท่ั�สัมบูรณแ์บบค์รบวงจิร ท่ั�ใหญท่่ั�สัดุ้

ในภมูภิาค์เอเช้ย่ต่ะวันออกเฉย่งใต้่ ท่ั�เป็ดิ้ใหส้ัมัผสัั

เทัค์โนโลิยล่ิำาสัมยั ท่ัามกลิาง Innovation Space 

แหล่ิงรวมเทัค์โนโลิยใ่หม่ๆ ศนูยท์ัด้ลิองนวัต่กรรม

แลิะการเร่ยนรู้จิากหน่วยงานภาค์รัฐแลิะองค์์กร

ช้ั�นนำาระดั้บโลิก

โครงการพัอุใจัวันเด่ยว
จากค�านิยมสุ่�การปฏิิบัติ มุ�งสุ่�อังค�กรแห็�งนวัตกรรมอัย�างยั�งย่น

การสร้างนวัตกรรมแบบเปิ้ด
สุร้างระบบนิเวศสุ�งเสุริมความร�วมม่อัในการสุร้างนวัตกรรม

ก่อุน
ป้รับป้รุง

หลัง
ป้รับป้รุง

จัำานวนผ้้ม่ส่วนร่วม จัำานวนนวัตกร (คน)

R&D
COLLABORATION

SPIN-OFFS, 
STARTUPS

SUPPLIERS

CORPORATE 
VENTURE
CAPITAL

OPEN
SOURCE

TECHNOLOGY
LICENSING

DISTRIBUTED
CREATIVITY

2562

2561

ผู้้้ช่วัยุนวััตกร

นวััตกร 1

นวััตกร 2

นวััตกร 3

1

1,598

140
9

2,697

654
18640

3,5461,779

สัร้างโอกาสัให้ เ กิด้ขั่�นผ่านเวท่ัต่่างๆ อาทิั  

7Inovation เวท่ัการสัร้างนวัต่กรรมร่วมกับค์ู่ค้์า  

Startup Thialand 2019 เวท่ัค์วามร่วมมือกับ 

ค์ณะกรรมการสั่งเสัริมวิสัาหกิจิเริ�มต้่นแห่งช้าติ่ 

(National Startup Committee: NSC) ค์วาม 

ร่วมมือทัางเทัค์โนโลิย่เพื� อสัร้างสัต่าร์ทัอัพ 

ในป็ระเทัศไทัย นอกเหนือจิากการพัฒนา

นวัต่กรรมแลิะต่่อยอด้เช้ิงธุุรกิจิแล้ิว ค์ู่ค้์าแลิะ 

สั ต่ า ร์ ทั อั พ ท่ั� ผ่ า น ก า ร เ ร่ ย น รู้ แ ลิ ก เ ป็ ล่ิ� ย น

ป็ระสับการณ์ร่วมกันกับเค์รือฯ ยังสัามารถูนำา

ป็ระสับการณ์ดั้งกล่ิาวไป็ต่่อยอด้ต่่อไป็ สั่งผลิใน

เช้งิบวกใหกั้บเศรษฐกิจิขัองป็ระเทัศอ่กด้้วย

เป็้นโครงการข้นาดเล็กหรือุข้นาดใหญ่ก็ได้
เป็นการปรับปรุงงานง�ายขัอังตนเอัง เชี�น เปล่�ยนวิธุ่์การทำางานเพ่�อั
ลดักระดัาษ ห็ร่อัเป็นโครงการข้ัามห็น�วยงาน เชี�น นำาซอัฟต�แวร�มา 
ชี�วยงาน เป็นต้น

ป้รับป้รุงเป้ล่�ยนแป้ลงแล้วเกิดผลท่้�ด่ขึ้�น
เชี�น ทำาแล้วง�ายข่ั�น เร็วข่ั�น ด่ัข่ั�น สุะดัวกข่ั�น ปลอัดัภััยข่ั�น โดัยไม�สุ�ง 
ผลกระทบต�อังานอ่ั�นๆ

ม่ผลลัพัธ์ิท้างการเงินหรือุไม่ก็ได้
บางโครงการอัาจม่ผลลัพธุ์�ทางการเงิน เชี�น การประห็ยัดัต้นทุน 
แต�ห็ลายๆ ครั�งการทำาโครงการไม�จำาเป็นต้อังเกิดัผลด้ัานการเงินก็ได้ั 
เชี�น ทำาแล้วปลอัดัภััยมากข่ั�น สุบายข่ั�น เร็วข่ั�น เป็นต้น

ตัวอุย่างโครงการพัอุใจัวันเด่ยว

2561 2562

*500#

โครงการ Self Service ล่กค้าตรวจสุอับและเปล่�ยนโปรโมชัีนท่�เห็มาะสุมได้ัด้ัวยตนเอัง

6,269

9,693
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LIVING TOGETHER
การจััดการการเปล่ี่�ยนแปลี่ง
สภาพภูมิิอากาศ

การดูแลี่รักษาทรัพยากรนำ�า

การจััดการห่่วงโซ่่อุปทานอย่างรับผิิดชอบ

การปกป้องระบบนิเวศแลี่ะ
ความิห่ลี่ากห่ลี่ายทางช่วภาพ

•	 ก�รประเมินำคว�มเส่ี่�ยั่งและโอก�สี่ด้�นำสี่ภ�พภูมิอ�ก�ศต�ม 
	 กรอบแนำวท�งของ	TCFD
• Environmental Investment
•	 ก�รบริห�รจััดก�รก�รเปล่�ยั่นำแปลงสี่ภ�พภูมิอ�ก�ศ
•	 ก�รปล่อยั่ก๊�ซเรือนำกระจัก	Scope	3	(ประเทศไทยั่)
•	 ก�รจััดก�รและเพิ�มประสิี่ทธิิภ�พพลังง�นำ	และก�รส่ี่งเสี่ริม 
	 ก�รใช้้พลังง�นำหมุนำเว่ยั่นำ
•	 ก�รม่ส่ี่วนำร่วมกับกลไกลดก๊�ซเรือนำกระจักของภ�ครัฐ
•	 ก�รประเมินำวัฏจัักรช่้วิตของผลิตภัณฑ์์
•	 ก�รบริห�รจััดก�รของเส่ี่ยั่
•	 ก�รลดก�รใช้้บรรจุัภัณฑ์์พล�สี่ติก

•	 ก�รประเมินำคว�มเส่ี่�ยั่งด้�นำนำำ��อย่ั่�งบูรณ�ก�ร
•	 ก�รจััดก�รนำำ��แบบหมุนำเว่ยั่นำ
•	 ก�รส่ี่งเสี่ริมก�รเข้�ถึึงแหล่งนำำ��ของชุ้มช้นำ

•	 ก�รประเมินำต้นำทุนำท�งธิรรมช้�ติ
•	 ก�รจััดห�วัตถุึดิบและก�รตรวจัสี่อบย้ั่อนำกลับ
•	 ก�รอนุำรักษ์์ฟื้้� นำฟูื้ป�่ไม้และทรัพยั่�กรท�งทะเล

•	 ก�รบริห�รจััดก�รห่วงโซ่อุปท�นำอย่ั่�งรับผิดช้อบ
•	 ก�รสี่ร้�งเสี่ริมศักยั่ภ�พคู่ค้�

เครือเจัริญโภคภัณฑ์์ม่คว�มมุ่งมั�นำในำก�รปกป้อง	 ดูแล	 และ 
รักษ์�ไว้ซึ�งทรัพยั่�กรและสิี่�งแวดล้อมผ่�นำก�รดำ�เนิำนำง�นำท่�ม่
ประสิี่ทธิิภ�พและสี่อดคล้องกับเป้�หม�ยั่ของสี่�กล	 ว่�ด้วยั่ 
ก�รลดก�รปล่อยั่ก๊�ซเรือนำกระจัก	 เพื�อลดผลกระทบจั�ก 
ก�รเปล่�ยั่นำแปลงสี่ภ�พภูมิอ�ก�ศ	นำอกจั�กน่ำ�	 เครือฯ	 ยัั่งให้ 
คว�มสี่ำ�คัญค่อก�รดูแลรักษ์�ทรัพยั่�กรนำำ��	เช่้นำ	ก�รบริห�ร
จััดก�รนำำ��อย่ั่�งยัั่�งยืั่นำเพื�อลดผลกระทบต่อสิี่�งแวดล้อมและ 
ชุ้มช้นำโดยั่รอบ	 อ่กทั�ง	 เครือฯ	 ยัั่งเข้�ร่วมกับองค์กรต่�งๆ	 
เพื�อปกป้องระบบนิำเวศและคว�มหล�กหล�ยั่ท�งช่้วภ�พ	 
ซึ�งเป็นำสี่่วนำสี่ำ�คัญในำก�รสี่ร้�งสี่มดุลให้แก่ทรัพยั่�กรท�ง
ธิรรมช้�ติและสี่ภ�พแวดล้อมโดยั่รวม	 นำอกเหนืำอจั�กก�ร
ดำ�เนิำนำง�นำภ�ยั่ในำองค์กรแล้ว	 เครือฯ	 ยัั่งได้ขยั่�ยั่แนำวท�ง 
ก�รดำ�เนิำนำง�นำไปยัั่งคู่ค้�	 และคู่ธุิรกิจัตลอดห่วงโซ่อุปท�นำ 
เพื�อสี่ร้�งสัี่งคมท่�ยัั่�งยืั่นำอย่ั่�งแท้จัริง



ความิท้าทาย
ภ�ยั่ใต้สี่ภ�วะก�รเปล่�ยั่นำแปลงท�งสี่ภ�พภูมิอ�ก�ศในำปจััจุับันำ	ท�งเครือฯ

เล็งเห็นำถึึงโอก�สี่ในำก�รสี่ร้�งแรงผลักดันำ	สี่นัำบสี่นุำนำ	และร่วมเปน็ำส่ี่วนำหนึำ�ง

ในำก�รลดก�รปล่อยั่ก๊�ซเรือนำกระจักในำทุกกลุ่มธุิรกิจัของเครือฯ	คลอบคลุม

	21	ประเทศ	เครือฯ	ม่คว�มมุ่งมั�นำในำก�รพยั่�ยั่�มลดก�รปล่อยั่ก๊�ซ 

เรือนำกระจักทั�งท�งตรงและท�งอ้อมอย่ั่�งต่อเนืำ�อง	 ส่ี่งเสี่ริมให้ม่ก�รใช้้

พลังง�นำหมุนำเว่ยั่นำทดแทนำก�รใช้้พลังง�นำจั�กเชื้�อเพลิงฟื้อสี่ซิลเพิ�ม

ศักยั่ภ�พก�รใช้้พลังง�นำทดแทนำ	 นำอกจั�กน่ำ�	 ม่ก�รสี่นัำบสี่นุำนำกลไก 

ลดก๊�ซเรือนำกระจักของภ�ครัฐ	 และก�รให้คว�มสี่ำ�คัญกับผลิตภัณฑ์์ 

ท่�ได้รับก�รรับรองฉล�กค�ร์บอนำ	 จั�กคว�มมุ่งมั�นำน่ำ�	 เครือฯ	 ม่เป้�หม�ยั่ 

ลดใช้้พล�สี่ติกสี่ำ�หรับบรรจัุภัณฑ์์เพื�อนำำ�กลับม�ใช้้ใหม่	 ก�รปล่อยั่

ค�ร์บอนำไดออกไซด์สุี่ทธิิเป็นำศูนำย์ั่	 และก�รลดขยั่ะอ�ห�รจั�กกิจักรรม 

ในำทุกภ�คธุิรกิจัให้เปน็ำศูนำย์ั่	

การจััดการการเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิิอากาศ

เป้าห่มิายปี 2563 (ประเทศไทย)

ลดก�รปล่อยั่ก๊�ซเรือนำกระจักต่อหน่ำวยั่ร�ยั่ได้
เท่ยั่บกับปฐี�นำ	2558

10%

สนับสนุนเป้าห่มิายการพัฒนาท่�ยั�งยืน

SDG 7 พลัี่งงานท่�สะอาดแลี่ะสามิารถซื่�อห่าได้
7.2	 เพิ�มสัี่ดส่ี่วนำของพลังง�นำทดแทนำในำก�รใช้้พลังง�นำของโลก
7.3	 เพิ�มอัตร�ก�รปรับปรุงประสิี่ทธิิภ�พก�รใช้้พลังง�นำของโลก
	 ให้เพิ�มขึ�นำ	2	เท่�

SDG 11 เมืิองแลี่ะชุมิชนท่�ยั�งยืน
11.6	 ลดผลกระทบต่อสิี่�งแวดล้อมในำเขตเมือง

SDG 12 การบริโภคแลี่ะการผิลิี่ตอย่างม่ิความิรับผิิดชอบ
12.2	 ก�รจััดก�รท่�ยัั่�งยืั่นำและก�รใช้้ทรัพยั่�กรท�งธิรรมช้�ติ
12.3	 ลดขยั่ะเศษ์อ�ห�รของโลกลงครึ�งหนึำ�ง
12.5	 ลดก�รเกิดของเส่ี่ยั่อย่ั่�งจัริงจััง

SDG 13 การเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิิอากาศ
13.3	 ก�รสี่ร้�งคว�มตระหนัำกรู้และข่ดคว�มสี่�ม�รถึในำเรื�อง
	 ก�รเปล่�ยั่นำแปลงสี่ภ�พภูมิอ�ก�ศ

เพิ�มสัี่ดส่ี่วนำก�รใช้้พลังง�นำ
หมุนำเว่ยั่นำม�กขึ�นำ

ก�รลดก�รใช้้และก�รร่ไซเคิล
พล�สี่ติกม�กขึ�นำ

ก�รลดปริม�ณขยั่ะอ�ห�ร
จั�กทุกกิจักรรม

CLIMATE CHANGE
MANAGEMENT

ความิก้าวห่น้า

34%

2562

2561

75%

แผนการดำำาเนินงาน
ที่่�สำำาคััญ ปีี 2563
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เศรษฐกิจัห่มุินเว่ยนเพื�อการ
ขัับเคลืี่�อนธุุรกิจัอย่างยั�งยืน 

เครืือฯ ปรืะยุุกต์์ใช้้แนวคิด ‘เศรืษฐกิจหมุุนเวียุน’ ในการืขัับเคลืื่�อนธุุรืกิจอยุ่าง 

ยุั�งยืุน โดยุใหค้วามุสำำาคัญต่์อการืใช้ท้รืพัยุากรือยุา่งคุ้มุค่า ทำาใหเ้กิดการืสำญูเสีำยุ 

นอ้ยุที�สำดุ รืวมุถึึงการืนำาทรืพัยุากรืกลัื่บมุาใช้ใ้หมุต่์ลื่อดหว่งโซ่ค่ณุค่า

(Circular Economy)

GAP Plus
โครงการส่่งเส่ริมเกษตรกร 
เพิิ่�มประสิ่ทธิิภาพิ่การ 
ปลููกข้้าวปกปอ้งระบบนิิเวศ

11.45%
สั่ดส่่วนิการใช้้พิ่ลัูงงานิ 
หมุนิเวียนิ 

พิ่ลัูงงานิไฟฟา้

25.98 ล้้าน GJ
พิ่ลัูงงานิหมุนิเวียนิ

5.27 ล้้าน GJ
พิ่ลัูงงานิที�ใช้้แลู้วหมดไป

14.91 ล้้าน GJ

1.21 ล้้าน GJ 
ปริมาณการผลิูต 
พิ่ลัูงงานิชี้วภาพิ่ 

0.81 
ล้้าน tCO2e 
ปริมาณก๊าซเรือนิกระจก
ที�ลูดได้ 

1.11 ล้้านตััน 
ปริมาณข้องเสี่ย 
ทำาเปน็ิปุ�ย 

การปลู่อยก๊าซเรือนิกระจก 
Scope1: 0.91 ลู้านิ tCO₂e
Scope2: 4.49 ลู้านิ tCO₂e
Scope3: 6.93 ลู้านิ tCO₂e

ปริมาณข้องเสี่ย
ทั�งหมด

1.78
ล้้านตััน

ปริมาณข้ยะอาหาร

25,009
ตััน

ปริมาณนิำ�าที�ปลู่อย 
สู่่ภายนิอก

164
ล้้าน ล้บ.ม.

82.45%
การใช้้บรรจุภัณฑ์์ 
พิ่ลูาส่ติกที�ส่ามารถ 
นิำากลัูบมาใช้้ใหม่/ใช้้ซำ�า 

77.93 พันตัน
ปริมาณข้องเสี่ยนิำากลัูบ 
ไปเปน็ิอาหารสั่ตว์ 

13.07%
การนิำานิำ�ากลัูบมา 
ใช้้ใหม่/ใช้้ซำ�า

BIOLOGICAL CYCLES TECHNICAL CYCLES

Recycle

Refurbish/
Remanufacture

Reuse/
Redistribute

Maintain/
Prolong

วัตถุดิบ/วัสดุ วัตถุดิบ/วัสดุ

ผิลิี่ตภัณฑ์์ ผิลิี่ตภัณฑ์์

บริการ บริการ

ผู้ิบริโภค

ทิ�งแลี่ะก่อมิลี่พิษ
ให้่น้อยท่�สุด

ทิ�งแลี่ะก่อมิลี่พิษ
ให้่น้อยท่�สุด

องค์กร

Farming/
Collection

Regeneration

Biogas

Anaerobic
Digestion

Extraction of
Biochemical Feedstock

Cascades
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การประเมิินความิเส่�ยงแลี่ะโอกาส
ด้้านสภาพภูมิิอากาศตามิกรอบแนวทางของ TCFD

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์กำาหนดกรือบการืดำาเนินงาน 
เพื�อบรืหิารืจัดการืการืเปลีื่�ยุนแปลื่งสำภาพภมูุอิากาศ
ต์ลื่อดหว่งโซ่อุ่ปทาน กำาหนดนโยุบายุแลื่ะเปา้หมุายุ
ที�ครือบคลุื่มุถึึงปรืะสิำทธุิภาพการืใช้้พลัื่งงาน  
การืใช้้พลัื่งงานหมุุนเวียุน การืจัดการืขัองเสำียุ  
การืลื่ดการืใช้้บรืรืจุภัณฑ์์พลื่าสำติ์ก มุีการืปรืะเมุิน 
ความุเสำี� ยุงแลื่ะโอกาสำด้านสำภาพภูมุิอากาศ 
ต์ลื่อดจนจัดทำา Scenario Analysis ต์ามุแนวทาง 
ขัอง Task Force on Climate-Related Financial 
Disclosure (TCFD) จัดทำาแผนงานที�ครือบคลุื่มุ 
รือบด้าน เช่้น ความุเสำี�ยุงทั�งด้านกายุภาพ เทคโนโลื่ยีุ 
การืต์ลื่าด นโยุบายุ แลื่ะกฎขัอ้บงัคับ ช้ื�อเสำยีุงองค์กรื 
เป็นต้์น นอกจากนี� เครืือฯ มุีการืสำื�อสำารืผลื่การื 
ดำาเนนิงาน ด้านจัดการืแลื่ะเยุียุวยุาผลื่กรืะทบจาก 
การืเปลีื่�ยุนแปลื่งสำภาพภูมุิอากาศให้ผู้มุีสำ่วนได้เสำียุ 
รืบัทรืาบ ผา่นช้อ่งทางต่์างๆ เช้น่ รืายุงานความุยุั�งยืุน 
การืรืายุงานความุก้าวหน้าการืปฏิิบัติ์ต์ามุขั้อต์กลื่ง 
โลื่กแห่งสำหปรืะช้าช้าติ์ รืวมุถึึงผา่นโครืงการืเปิดเผยุ
ขัอ้มุลูื่การืด้านเปลีื่�ยุนแปลื่งสำภาพภมูุอิากาศขัอง CDP

• แสดงเจัตจัำานงโดยผู้ิบริห่ารขัององค์กร
		ร่วมรับผิดช้อบในำก�รจััดก�รก�รเปล่�ยั่นำแปลง 
		สี่ภ�พภูมิอ�ก�ศตลอดห่วงโซ่อุปท�นำ
• ประเมิินความิเส่�ยง โอกาส แลี่ะผิลี่กระทบ
		วิเคร�ะห์และเปดิเผยั่ข้อมูลต�มกรอบแนำวท�งของ			 
		TCFD	(Task	Force	on	Climate-Related	Financial			 
		Disclosures)
• กำาห่นดเป้าห่มิายแลี่ะนโยบาย
		นำโยั่บ�ยั่คว�มยัั่�งยืั่นำด้�นำสิี่�งแวดล้อม	เครือเจัริญโภคภัณฑ์์	 
		และเป�้หม�ยั่คว�มยัั่�งยืั่นำ	ป	ี2563	ด้�นำก�รจััดก�ร	 
		ก�รเปล่�ยั่นำแปลงสี่ภ�พภูมิอ�ก�ศ
• การดำาเนินงาน
		ดำ�เนิำนำง�นำเพื�อลดผลกระทบและปรับตัวต่อก�ร		 
		เปล่�ยั่นำแปลงสี่ภ�พภูมิอ�ก�ศตลอดห่วงโซ่อุปท�นำ
• ติดตามิวัดผิลี่
		ติดต�มคว�มก้�วหน้ำ�เท่ยั่บกับเป�้หม�ยั่วิเคร�ะห์ 
		แนำวท�งปรับปรุงผลก�รดำ�เนิำนำง�นำ
• สื�อสารกับผู้ิม่ิส่วนได้เส่ย
		สืี่�อสี่�รกลยุั่ทธ์ิและคว�มก้�วหน้ำ�ในำก�รดำ�เนิำนำง�นำ 
		และเสี่ริมสี่ร้�งคว�มร่วมมือกับผู้ม่ส่ี่วนำได้เส่ี่ยั่ภ�ยั่นำอก

Low-carbon Future 1.5°C Rapid Alignment with 
the Paris Agreement

การกำากับดูแลี่
Governance

กลี่ยุทธ์ุ
Strategy

การบริห่ารความิเส่�ยง
Risk Management

ตัวช่�วัดแลี่ะเป้าห่มิาย
Metrics & Targets

ความิเส่�ยง ผิลี่กระทบเชิงปริมิาณ ระยะเวลี่า ผิลี่ลัี่พธ์ุท่�เป็นไปได้

ความิเส่�ยง ผิลี่กระทบเชิงปริมิาณ ระยะเวลี่า ผิลี่ลัี่พธ์ุท่�เป็นไปได้

โอกาส ผิลี่กระทบเชิงปริมิาณ ระยะเวลี่า ผิลี่ลัี่พธ์ุท่�เป็นไปได้

แต่์งตั์�งคณะกรืรืมุการืฯ ทั�งในรืะดับ 
เครือืฯ แลื่ะรืะดับกลืุ่มุ่ธุรุืกิจเพื�อกำากับ 
ดแูลื่ความุเสำี�ยุง แลื่ะโอกาสำขัองบรืษัิท
ที� เ กี�ยุวข้ัองกับการืเปลีื่�ยุนแปลื่ง 
สำภาพภมูุอิากาศ

เครืือฯ กำาหนดกลื่ยุุทธุ์ธุุรืกิจในการื 
จัดการืการืเปลีื่�ยุนแปลื่งสำภาพ 
ภูมุิอากาศ ซ่ึ�งมุีความุสำอดคล้ื่องกับ 
กลื่ยุุทธุ์แลื่ะการืวางแผนด้านการื 
เงินขัองเครือืฯ

นำาผลื่การืปรืะเมุินความุเสำี�ยุงแลื่ะ 
โอกาสำ แลื่ะบรืิบทในการืดำาเนิน 
ธุุรืกิจแต่์ลื่ะปรืะเทศมุาเป็นแนวทาง 
ในการืบรืิหารืจัดการืความุเสีำ�ยุง 
ด้านสำภาพภมูุอิากาศ

กำาหนดตั์วช้ี�วัดแลื่ะเป้าหมุายุที�ใช้้ 
สำำาหรืับปรืะเมุินแลื่ะจัดการืความุ 
เสำี�ยุงแลื่ะโอกาสำด้านการืเปลีื่�ยุน 
แปลื่งสำภาพภูมุิอากาศที�สำอดคล้ื่อง 
กับการืบรืหิารืความุเสำี�ยุงด้า

โอกาส ผิลี่กระทบเชิงปริมิาณ ระยะเวลี่า ผิลี่ลัี่พธ์ุท่�เป็นไปได้

ประสิทิธิิภาพ
การใช้้ทรพัยากร 
และแหล่งพลังงาน

สินิค้้าและบรกิาร

การตลาด

ค้วามยดืหย่น่

3-5% เพิ�มุขัึ�นจากการืใช้พ้ลัื่งงาน 
อยุา่งมุปีรืะสำทิธุภิาพ

10-15% เพิ�มุขัึ�นขัองรืายุได้จาก 
สำินค้าแลื่ะการืบรืิการืที�เกี�ยุวขั้อง 
กับความุยุั�งยุนืในรืะยุะเวลื่า 10 ปี

5-10% เพิ�มุขัึ�นขัองรืายุได้จาก 
สำินค้าแลื่ะการืบรืิการืที�เกี�ยุวขั้อง
กับความุยุั�งยุนืในรืะยุะเวลื่า 10 ปี

วินิจฉััยุว่าไมุ่มุีผลื่กรืะทบเช้ิง 
ปรืมิุาณ

1–7 ป ี

ผลื่กรืะทบ
ที�สำำาคัญทั�งหมุด
พบได้ภายุใน
1-3 ปี

1–3 ปี

1–10 ปี

เกิดการืใช้้พลัื่งงานทดแทนอยุ่างมุีปรืะสิำทธุิภาพ ลื่ดค่าใช้้จ่ายุด้าน 
พลัื่งงาน แหล่ื่งพลัื่งงานที�มุีความุหลื่ากหลื่ายุในการืดำาเนินการืผลิื่ต์ 
มุากขัึ�น สำง่ผลื่ใหมุ้ทีางเลืื่อกในการืใช้พ้ลัื่งงานมุากขึั�น

การืพัฒนาผลิื่ต์ภัณฑ์์แลื่ะบรืิการืคารื์บอนต์ำาใหมุ่ออกสูำ่ต์ลื่าดมุากขึั�น 
เพื�อต์อบสำนองความุต้์องการืขัองผูบ้รืโิภคที�เปลีื่�ยุนไป

ที�สำอดคล้ื่องกับแนวโน้มุด้านการืเปลีื่�ยุนแปลื่งสำภาพภมูุอิากาศ จะสำรืา้ง 
แลื่ะเพิ�มุขัีดความุสำามุารืถึในการืแข่ังขัันให้ดียุิ�งขึั�น อีกทั�งยุังพยุายุามุ 
เขั้าถึึงต์ลื่าดกลืุ่่มุผู้บรืิโภคใหมุ่ ๆ เพื�อให้มุีความุหลื่ากหลื่ายุขัอง 
ผลิื่ต์ภัณฑ์์เพิ�มุมุากขึั�น

การืลื่งทนุในผลิื่ต์ภัณฑ์์ บรืกิารื แลื่ะโครืงสำร้ืางพื�นฐานที�ยุั�งยุนื หากเกิด 
การืเปลีื่�ยุนแปลื่งขึั�นจะช่้วยุส่ำงเสำริืมุความุยุั�งยุืนให้รูืปแบบธุุรืกิจ 
ขัองบรืษัิท

การเปล่�ยนแปลง

ทางกายภาพ

นโยบาย
และ
ข้อ้บงัคั้บ

เทค้โนโลย่

การตลาด

ช้ื�อเสิย่ง

เฉีย่บพลัน

เรื�อรงั

<1% 
สำง่ผลื่กรืะทบต่์อธุรุืกิจ

มุีการืจ่ายุเงินด้านเทคโนโลื่ยุ ี 
เกิดขัึ�นเรื็วกว่าแผนที�คาด- 
การืณไ์ว้

งบลื่งทุนเพิ�มุขัึ�นแลื่ะงบ R&D 
สำำาหรัืบผลิื่ต์ภัณฑ์์ที�เกี�ยุวข้ัองกับ  
ความุยุั�งยุนื

ความุเสำี�ยุง
ทางด้านช้ื�อเสำยีุงต์ำา

เพิ�มุขึั�น 10% ขัองการืลื่งทุน 
สำำาหรัืบสิำ�งอำานวยุความุสำะดวก  
ที�สำำาคัญ

<1% 
ขัองผลื่กรืะทบในธุรุืกิจ

1–3 ป,ี
10+ ปี

1–7 ป ี

1–3 ปี

1–10+ ปี

1–10 ปี

4–7 ปี

มุนีโยุบายุ ข้ัอกำาหนดรืะดับสำากลื่ แลื่ะกลื่ไกต่์างๆ เพื�อเพิ�มุการืควบคมุุ
การืปล่ื่อยุก๊าซ่เรือืนกรืะจกภาพรืวมุใหเ้ปน็ไปต์ามุขัอ้กำาหนดขัององค์การื 
สำหปรืะช้าช้าติ์ ทุกปรืะเทศจะต้์องปรัืบเปลีื่�ยุนนโยุบายุทางด้านการื 
ปล่ื่อยุก๊าซ่เรือืนกรืะจกใหเ้ขัา้กับสำภานการืณป์จัจุบนั

มุีเทคโนโลื่ยุีเกิดใหมุ่ที�ส่ำงเสำรืิมุด้านการืเปลีื่�ยุนแปลื่งสำภาพภูมุิอากาศ 
ซ่ึ�งอาจส่ำงผลื่กรืะทบกับการืทำาการืต์ลื่าดในปัจจุบัน แลื่ะนำาไปสำู่การื 
ใช้จ่้ายุเงินล่ื่วงหนา้ทางด้านเทคโนโลื่ยุพีลัื่งงานเพื�อใหบ้รืรืลื่เุปา้หมุายุ

นโยุบายุหรืือการืลื่งทุนในธุุรืกิจหรืือผลิื่ต์ภัณฑ์์คาร์ืบอนต์ำา ลื่ดความุ
ต้์องการืผลิื่ต์ภัณฑ์์ที�ก่อให้เกิดคาร์ืบอนสูำง สำ่งผลื่ให้ค่าใช้้จ่ายุสำำาหรัืบ
งบลื่งทุนด้านวิจัยุแลื่ะพัฒนาเพิ�มุขึั�นเพื�อที�จะสำามุารืถึนำาผลิื่ต์ภัณฑ์์
ออกสำูต่์ลื่าดได้เรืว็ขึั�น

ความุคาดหวังที�สูำงขัึ�นขัองผู้มุีสำ่วนได้เสีำยุ สำ่งผลื่ต่์อรืายุได้ที�ลื่ดลื่ง  
ช้ื�อเสำียุงแลื่ะมุูลื่ค่าขัองแบรืนด์ที�ลื่ดลื่ง แลื่ะถึึงแมุ้ว่าความุเสำี�ยุงทาง 
ด้านช้ื�อเสำียุงขัองบรืิษัทจะมุีน้อยุแต่์ทางบรืิษัทยุังคงมุุ่งมุั�นที�จะอยูุ่ใน 
แนวหนา้ขัองการืสำรืา้งเศรืษฐกิจคารืบ์อนต์ำา

ภัยุธุรืรืมุช้าติ์ รืะดับนำาทะเลื่ที�เปลีื่�ยุนแปลื่งไป การืกัดเซ่าะช้ายุฝั่ั� ง  
ภัยุแล้ื่งที�เพิ�มุสำงูขัึ�นจากอุณหภมูุทีิ�เพิ�มุขัึ�น ความุรือ้นที�ส่ำงผลื่ต่์อการืต์ายุ
ขัองมุนษุยุ ์การืแพรืก่รืะจายุขัองโรืคติ์ดต่์อทั�งพืช้แลื่ะสำตั์ว์ เปน็ต้์น

ขัั�นต์อนการืการืจัดการืสิำนค้า การืวางแผนการืผลิื่ต์ ผลื่ผลิื่ต์ทางด้าน 
การืเกษต์รืซ่ึ�งเป็นวัต์ถึุดิบขัองบริืษัท อาจก่อให้เกิดปัญหาเพียุง 
เล็ื่กนอ้ยุในการืดำาเนนิธุรุืกิจ

การเปล่�ยนแปลง

ทางกายภาพ

ประสิทิธิิภาพการใช้ท้รพัยากร
และแหล่งพลังงาน

สินิค้้าและบรกิาร

การตลาด

ค้วามยดืหย่น่

นโยบายและ
ข้อ้บงัคั้บ

เทค้โนโลย่

การตลาด

เฉีย่บพลัน

ช้ื�อเสิย่ง

เรื�อรงั

วินจิฉัยัุว่าไมุมุ่ผีลื่กรืะทบเช้งิปรืมิุาณ

ปรืะหยุดัค่าใช้จ่้ายุพลัื่งงานขัั�นต์ำา

<5% การืลื่ดลื่งขัองการืหลีื่กเลีื่�ยุง 
ค่าใช้จ่้ายุที�เกิดจากการืใช้เ้ทคโนโลื่ยุ ี
พลัื่งงานหมุนุเวียุน

<5% เพิ�มุขัึ�นขัองรืายุได้จาก
ผลิื่ต์ภัณฑ์์การืเงินที�ยุั�งยุนื

ศักยุภาพที�ลื่ดลื่ง ในการืเติ์บโต์ 
ขัองรืายุได้ในรืะยุะยุาวจากภาค 
เศรืษฐกิจการืเงิน

<1% เพิ�มุขัึ�นขัองรืายุได้ผลิื่ต์ภัณฑ์์

เพิ�มุ ขึั�น  10% ขัองการืลื่งทุน  
สำำาหรัืบสำิ�งอำานวยุความุสำะดวก 
ที�สำำาคัญ

วินจิฉัยัุว่าไมุมุ่ผีลื่กรืะทบเช้งิปรืมิุาณ

<1% เพิ�มุมุลูื่ค่าขัองสำนิทรืพัยุ์
ที�จับต้์องได้

<1% ขัองผลื่กรืะทบ
ในธุรุืกิจ

4–10 ปี

8–10 ปี

4–7 ปี

4–7 ปี

8–10 ปี

8–10 ปี

1–10 ปี

1–10 ปี

8–10 ปี

4–7 ปี

การืมุีนโยุบายุ ขั้อกำาหนดรืะดับสำากลื่ แลื่ะกลื่ไกต่์างๆ เพื�อเพิ�มุการืควบคุมุ 
การืปล่ื่อยุก๊าซ่เรืือนกรืะจกภาพรืวมุที�เขั้มุขั้นขัึ�น แลื่ะปรืับปรุืงแก้ไขัให้เหมุาะ
สำมุกับสำถึานการืณใ์นปจัจุบนั

รืาคาขัองพลื่งังานทดแทนมุคีวามุซ่บเซ่า ในขัณะที�รืาคาขัองแหลื่ง่พลัื่งงานเดิมุ 
มุแีนวโนมุ้ที�เพิ�มุขัึ�นอยุ่างต่์อเนื�อง นำาไปสำูค่่าใช้้จ่ายุจากการืดำาเนนิงานที�มุากขัึ�น 
นอกจากนี�ยุังคงสำนับสำนุนเทคโนโลื่ยุีเกิดใหมุ่ที�สำ่งเสำริืมุด้านการืเปลีื่�ยุนแปลื่ง 
สำภาพภมูุอิากาศอยุา่งต่์อเนื�องถึึงแมุว่้ารืาคาจะมุแีนวโนมุ้ที�สำงูขัึ�น

เทคโนโลื่ยีุด้านพลัื่งงานทดแทนมุีความุก้าวหน้าที�ลื่ดลื่งอยุ่างมุีนัยุสำำาคัญ  
รืาคาพลัื่งงานทดแทนจะไมุ่ลื่ดลื่งอยุ่างที�ผ่านมุา สำ่งผลื่ให้ค่าใช้้จ่ายุในการื 
ดำาเนนิงานมุมีุากขัึ�น

การืพัฒนาผลิื่ต์ภัณฑ์์แลื่ะบรืิการืคารื์บอนต์ำาใหมุ่ๆ ออกสำู่ต์ลื่าดเพิ�มุขัึ�น  
อีกทั�งยุังเพิ�มุความุหลื่ากหลื่ายุขัองผลิื่ต์ภัณฑ์์ให้มุากขัึ�นเพื�อให้ต์อบสำนองกับ
กลืุ่่มุขัองผูบ้รืโิภคใหมุ่ๆ

ภาวะภูมุิอากาศเปลีื่�ยุนแปลื่งที� รุืนแรืงจะทำาให้ต์ลื่าดการืเงินหยุุดช้ะงัก  
ซ่ึ�งจะสำง่ผลื่กรืะทบกับฐานลื่กูค้าหลัื่ก 

เมุื�อต์ลื่าดมุคีวามุผนัผวนมุากขัึ�น จำาเปน็ต้์องใช้เ้วลื่า แลื่ะแสำดงถึึงความุโปรืง่ใสำ 
เพื�อใหส้ำอดคล้ื่องกับแนวโนมุ้ด้านการืเปลีื่�ยุนแปลื่งสำภาพภมูุอิากาศ สำรืา้งแลื่ะ
เพิ�มุขัดีความุสำามุารืถึในการืแขัง่ขันัใหดี้ยุิ�งขัึ�น

เกิดภัยุธุรืรืมุช้าติ์หรืือภัยุพิบัติ์อยุ่างรุืนแรืงเนื� องจากอุณหภูมุิที� เพิ�มุขัึ�น 
อยุ่างมุาก แลื่ะอาจสำ่งผลื่ให้การืดำาเนินธุุรืกิจต้์องหยุุดช้ะงัก อีกทั�งยัุงต้์องมุ ี
ค่าใช้จ่้ายุเพิ�มุขัึ�นจากที�ควรืจะเปน็

ความุคาดหวังที�สำูงขัึ�นขัองผู้มุีสำ่วนได้เสำียุ สำ่งผลื่ต่์อรืายุได้ที�ลื่ดลื่งชื้�อเสำียุง 
แลื่ะมุลูื่ค่าขัองแบรืนด์ที�ลื่ดลื่ง

หากการืเปลีื่�ยุนแปลื่งสำภาพภูมุิอากาศยัุงคงดำาเนินต่์อไปในเส้ำนทางปัจจุบัน 
บรืิษัทมุีการืลื่งทุนในผลิื่ต์ภัณฑ์์ บริืการื แลื่ะโครืงสำร้ืางพื�นฐานที�ยุั�งยืุน หาก 
เกิดการืเปลีื่�ยุนแปลื่งขัึ�นจะช้ว่ยุสำง่เสำรืมิุความุยัุ�งยุนืใหรู้ืปแบบธุรุืกิจขัองบรืษัิท 
อีกทั�งยุงัเพิ�มุมุลูื่ค่าขัองสำนิทรืพัยุอ์สำงัหารืมิุทรืพัย์ุที�ทางบรืษัิทเปน็เจ้าขัอง

ขัั�นต์อนการืจัดการืสำินค้า การืวางแผนการืผลื่ิต์ ผลื่ผลิื่ต์ทางด้านการืเกษต์รื 
ซ่ึ�งเป็นวัต์ถุึดิบขัองบรืิษัทปรืะสำบปัญหา สำ่งผลื่ให้การืดำาเนินงานขัองบรืิษัท 
ติ์ดขัดัไมุมุ่สีำภาพคล่ื่องเหมุอืนที�ผา่นมุา

Extreme Global Warming 4°C Failure of the Paris Agreement

กรอบการดำาเนินงานด้านการจััดการ
การเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิิอากาศ
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การบริห่ารจััดการการเปล่ี่�ยนแปลี่ง 
สภาพภูมิิอากาศแลี่ะการจััดการพลัี่งงาน

แนวทางการไปสู่องค์กรท่�ไม่ิปล่ี่อย 
ก๊าซ่เรือนกระจักภายในปี 2573   

เครือืเจริืญโภคภัณฑ์์ต์รืะหนกัถึึงความุสำำาคัญขัองการืมีุสำว่นร่ืวมุในการืปล่ื่อยุก๊าซ่เรือืนกรืะจก เพื�อร่ืวมุมุอืแก้ไขัปญัหาด้านการืเปลีื่�ยุนแปลื่งสำภาพภูมุอิากาศ

ใหส้ำอดคล้ื่องเปา้หมุายุการืพัฒนาที�ยัุ�งยุนืขัองเครือืฯ รืวมุถึึงข้ัอต์กลื่งปารีืสำ (Paris Agreement) เครือืฯ มุุง่มุั�นที�จะเปน็องค์กรืปล่ื่อยุก๊าซ่คาร์ืบอนไดออกไซ่ด์

สุำทธุเิปน็ศนูย์ุ หรือื Carbon Neutral ภายุในป ี2573 โดยุมุเีปา้หมุายุลื่ดการืปล่ื่อยุก๊าซ่เรือืนกรืะจกต่์อหนว่ยุรืายุได้ลื่งรือ้ยุลื่ะ 10 ในป ี2563 เทียุบกับปฐีาน 

2558 โดยุกำาหนดแนวทางการืดำาเนนิการืเพื�อการืเปน็องค์กรืที�ปล่ื่อยุก๊าซ่เรือืนกรืะจกเปน็ศนูยุ ์ โดยุมุเีปา้หมุายุหลัื่กในการืควบคมุุการืเพิ�มุขัึ�นขัองอุณหภมูุิ

เฉัลีื่�ยุขัองโลื่กใหต้์ำากว่า 2 องศาเซ่ลื่เซ่ยีุสำ แลื่ะพยุายุามุควบคุมุการืเพิ�มุขึั�นขัองอุณหภมูุไิมุใ่หเ้กิน 1.5 องศาเซ่ลื่เซ่ยีุสำ 

เพื�อมุุ่งสำู่การืเป็นองค์กรืที�ปล่ื่อยุก๊าซ่เรืือนกรืะจกเป็นศูนยุ์ (Carbon Neutral Organization) ภายุในปี 2573 ต์ามุยุุทธุศาสำต์รื์การืบรืิหารืจัดการืด้าน 

สิำ�งแวดล้ื่อมุ เครืือฯ จึงมุุ่งเน้นการืบรืิหารืจัดการืพลัื่งงานแลื่ะทรืัพยุากรืต์ามุแนวทางเศรืษฐกิจหมุุนเวียุน (Circular Economy) ที�สำ่งเสำริืมุการืปรืับปรุืง 

ปรืะสิำทธุิภาพการืใช้้พลัื่งงานแลื่ะกิจกรืรืมุที�ก่อให้เกิดผลื่กรืะทบต่์อสำิ�งแวดล้ื่อมุน้อยุที�สำุดตั์�งแต่์กรืะบวนการืออกแบบ การืบรืิหารืจัดการื การืเลืื่อกใช้ ้

อุปกรืณแ์ลื่ะเทคโนโลื่ยุปีรืะสิำทธุภิาพสำงู เพื�อลื่ดการืปล่ื่อยุก๊าซ่เรือืนกรืะจก การืเลืื่อกใช้พ้ลัื่งงานสำะอาด ต์ลื่อดจนการืสำง่เสำริืมุโครืงการืปลื่กูปา่แลื่ะเกษต์รืกรื

เพาะปลื่กูเพื�อดูดซ่บัก๊าซ่เรือืนกรืะจกในรืะยุะยุาว 

Energy Efficiency
• ปรัืบปรุืงปรืะสิำทธุิภาพการืใช้้พลัื่งงานในพื�นที�ที�มุีการืใช้้พลัื่งงานที�มุีนัยุสำำาคัญเพื�อลื่ดการืปล่ื่อยุ 

    ก๊าซ่เรือืนกรืะจก เช้น่ การืปรืบัปรุืงกรืะบวนการืผลื่ติ์ การืติ์ดตั์�งอุปกรืณที์�มุปีรืะสำทิธุภิาพสำงู เปน็ต้์น

• ขัับเคลืื่�อนแนวทางเศรืษฐกิจหมุุนเวียุนมุาใช้้ในเครืือฯ เพื�อให้เกิดกรืะบวนการืนำากลัื่บมุาใช้้ใหมุ ่ 

   ใช้ซ้่ำาอยุ่างมุปีรืะสิำทธุภิาพ

Renewable Energy
• เพิ�มุสัำดสำ่วนการืใช้้พลัื่งงานหมุุนเวียุนมุากขึั�น เช้่น การืผลิื่ต์ไฟฟ้าจากแสำงอาทิต์ยุ์ การืปรืับปรุืง 

   ปรืะสำทิธุภิาพการืผลิื่ต์ก๊าซ่ช้วีภาพ เปน็ต้์น แลื่ะขัยุายุผลื่ไปยุงัทกุกลืุ่่มุธุรุืกิจทั�วโลื่ก

Carbon Removal
• รืณรืงค์ให้ทุกกลืุ่่มุธุุรืกิจในเครืือฯ เดินหน้าสำู่เป้าหมุายุการืดูดซั่บก๊าซ่เรืือนกรืะจกโดยุการืปลูื่ก 

   ไมุยุ้นืต้์น ทั�งในพื�นที�หนว่ยุงานแลื่ะในพื�นที�ที�ไมุไ่ด้ใช้ป้รืะโยุช้น์

• สำ่งเสำรืิมุการืทำา Nature-Based Solutions (NBS) ให้เกิดเป็นรูืปธุรืรืมุผ่านโครืงการืต่์างๆ เช้่น  

  การืสำ่งเสำรืิมุเกษต์รืกรืในการืเพาะปลืู่กที�สำามุารืถึบรืรืเทาการืปล่ื่อยุก๊าซ่เรืือนกรืะจก การืคิดค้น  

   นวัต์กรืรืมุอาหารืสัำต์ว์ลื่ดโลื่กรือ้น เปน็ต้์น

การเพิ�มิประสิทธิุภาพการใช้พลัี่งงาน 
แลี่ะเพิ�มิสัดส่วนการใช้พลัี่งงานห่มุินเว่ยน

การดูดซั่บคาร์บอนไดออกไซ่ด์
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ข้ัอมูิลี่เพื�อการจััดการการปล่ี่อยก๊าซ่เรือนกระจัก
(Greenhouse Gas Management Data)

การปล่ี่อยก๊าซ่เรือนกระจัก Scope 3 (ประเทศไทย) 
(Greenhouse Gas Emission Scope 3) (Thailand)

เครือืเจรืญิโภคภัณฑ์์มุแีผนที�จะขัยุายุขัอบเขัต์การืจัดเกบ็ขัอ้มุลูื่การืปล่ื่อยุก๊าซ่เรือืนกรืะจกขัอบเขัต์ที� 3 ใหส้ำมุบูรืณย์ุิ�งขึั�น ซ่ึ�งเปน็ความุรืบัผดิช้อบขัององค์กรื

แลื่ะเปน็แนวทางในการืลื่ดก๊าซ่เรือืนกรืะจกต์ลื่อดหว่งโซ่่อุปทานอยุา่งแท้จริืง 

หมายเหตุุ:
*อ้้างอิ้งจาก GHG Protocol (scopes and emissions across the value chain)  
GHG Scope 1 คืือ้ การปล่่อ้ยก๊าซเรือ้นกระจกทางตรง
GHG Scope 2 คืือ้ การปล่่อ้ยก๊าซเรือ้นกระจกทางอ้้อ้มจากการใช้้พลั่งงาน
GHG Scope 3 คืือ้ การปล่่อ้ยก๊าซเรือ้นกระจกด้้านอื้�นๆ รายล่ะเอี้ยด้ดั้งนี�
 1 : สิินค้ืาแล่ะบริการขอ้งหน่วยงานภายนอ้กซ่�งอ้งค์ืกรซื�อ้มาใช้้ มาจากการผลิ่ตมือ้ถืือ้ผ่านช่้อ้งทางขายขอ้งกล่่่ม TRUE, การซื�อ้บรรจ่ภัณฑ์์พล่าสิติกจากร้าน 7-11, ปริมาณวัตถ่ืดิ้บหลั่ก เช่้น   
  ข้าวโพด้เลี่�ยงสัิตว์ ข้าวสิาลี่ ถัื�วเหลื่อ้ง แล่ะปล่าป่น  
 2 : สิินค้ืาท่น มาจากการสิร้างสิถืานีส่ิงสัิญญาณคืลื่�นโทรศััพท์
 3 : กิจกรรมที�เกี�ยวข้อ้งกับเชื้�อ้เพลิ่งแล่ะพลั่งงาน มาจากการผลิ่ตไฟฟา้จากต้นทางถ่ืงโรงไฟฟา้ (C to G) จากการใช้้ไฟฟา้ขอ้งกิจการในประเทศัไทย
 4 : การขนส่ิงแล่ะการกระจายสิินค้ืา (ต้นนำ�า) มาจากการขนส่ิงวัตถ่ืดิ้บหลั่ก เช่้น ข้าวโพด้เลี่�ยงสัิตว์ ข้าวสิาลี่ ถัื�วเหลื่อ้ง แล่ะปล่าป่น
 5 : การจัด้การขอ้งเสีิยอ้งค์ืกร มาจากปริมาณขยะทั�งหมด้ที�เกิด้ข่�นจากสิำานักงานกล่่่ม TRUE แล่ะกล่่่ม CPALL ปี 2561 
 6 : การเดิ้นทางธุ่รกิจ มาจากการเดิ้นทางขอ้งพนักงานไปทำางานนอ้กสิถืานที�โด้ยเคืรื�อ้งบินทั�งในประเทศัแล่ะต่างประเทศั
 7 : การเดิ้นทางไป-กลั่บขอ้งบ่คืล่ากรในอ้งค์ืกร มาจากการเดิ้นทางขอ้งพนักงานมายังที�ทำางานโด้ยการเดิ้นทางประเภทต่างๆ ขอ้งกล่่่ม TRUE แล่ะ CPF
 8 : พื�นที�เช่้า มาจากปริมาณการใช้้ไฟฟา้ขอ้งร้านทรูคือ้ฟฟี� จำานวน 120 สิาขาที�เช่้าจากผู้เช่้าภายนอ้ก
 9 : การขนส่ิงแล่ะการกระจายสิินค้ืา (ปล่ายนำ�า) มาจากจำานวนสิินค้ืาทั�งหมด้ที�ขายในประเทศัไทยขอ้งกล่่่ม CPF  
10 : ขั�นตอ้นกระบวนการผลิ่ต มาจากกระบวนการผลิ่ตยางรถืบรรท่ก (อ้้างอิ้ง Carbon Footprint of Product: TGO-CF15-108-406) 
     จากผลิ่ตภัณฑ์์ยางแท่งขอ้งโรงงานแปรรูปยางพารา บริษััท เจริญโภคืภัณฑ์์การเกษัตร จำากัด้
11 :  การใช้้สิินค้ืาที�ขายไป มาจากช่้วงการใช้้งานขอ้งอ่้ปกรณ์สืิ�อ้สิารที�จำาหน่ายโด้ยกล่่่ม TRUE แล่ะผลิ่ตภัณฑ์์ข้าวหอ้มมะลิ่บรรจ่ถ่ืงตราฉััตร
12 : การจัด้การผลิ่ตภัณฑ์์ช่้วงหลั่งใช้้งาน มาจากช่้วงการกำาจัด้ซากขอ้งผลิ่ตภัณฑ์์ข้าวหอ้มมะลิ่บรรจ่ถ่ืงตราฉััตร บริษััท ข้าว ซีพี จำากัด้
13 : พื�นที�เช่้า มาจากปริมาณการใช้้ไฟฟา้ทั�งหมด้ขอ้งผู้เช่้ากล่่่มอ้สัิงหาริมทรัพย์ 3 อ้าคืารได้้แก่ C.P.Tower 1, C.P. Tower 2 แล่ะ C.P. Tower 3 
14 : แฟรนไช้ส์ิ มาจากปริมาณการใช้้ไฟฟา้ขอ้ง Franchises บริษััท เช้สิเตอ้ร์ฟูด้้ จำากัด้ จำานวน 90 สิาขา
15 : การล่งท่น มาจากสัิด้ส่ิวนการถืือ้ห้่นขอ้งเคืรือ้ฯ ในบริษััท Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. ประเทศัจีน, CITIC Group Corporation Ltd. ประเทศัจีน,  
  ITOCHU Corporation ประเทศัญี�ป่่น

SCOPE 2  
Indirect

SCOPE 1  
Direct

SCOPE 3
Indirect

SCOPE 3 
Indirect

Upstream activites Reporting company Downstream activites 

สิ่นิค้าแลูะบริการข้องหน่ิวยงานิ
ภายนิอกซ่�งองค์กรซื�อมาใช้้

กิจกรรมที�เกี�ยวข้้องกับ
เชื้�อเพิ่ลิูงแลูะพิ่ลัูงงานิ

สิ่นิค้าทุนิ

กิจกรรมข้อง
องค์กร

ยานิพิ่าหนิะ
ข้ององค์กร

ผิลี่การดำาเนินงานปี 2562

สัดส่วนการปล่ี่อยก๊าซ่เรือนกระจัก 2562

การปล่ี่อยก๊าซ่เรือนกระจักเท่ยบรายได้

ปริมาณการปลู่อย
ก๊าซเรือนิกระจก

ส่ามารถลูดการปลู่อย
ก๊าซเรือนิกระจก

การปลู่อยก๊าซเรือนิกระจก
ต่อรายได้

แยกตามิขัอบเขัต

ทั�วโลี่กอื�นๆจ่ันไทย

แยกตามิประเภทแยกตามิสายธุุรกิจั

เอเช่ยตะวันออก

เอเช่ยตะวันออกเฉ่ียงใต้

ยุโรปแลี่ะอเมิริกา

เอเช่ยใต้แลี่ะ 
เอเช่ยตะวันตก

ไทย

1.67

0.64

0.20

0.26

2.63
129 (2562) 1,291 (2562)

19.9 (2562)

120 (2561) 1,399 (2561)

19.9 (2561)

หน่่วย : ล้้าน่ตััน่ CO2e

หน่่วย : ล้้าน่ตััน่ CO2e

ตััน่ CO2e ต่ัอล้้าน่บาท

2560256025602560 2561256125612561 2562256225622562

เกษ์ตรอุตสี่�หกรรมและอ�ห�ร ไฟื้ฟื้�้ซื�อ
สืี่�อสี่�รและโทรคมนำ�คม เครื�องจัักรเคลื�อนำท่�

5.40
ล้้านตััน CO2e

0.81
ล้้านตััน CO2e

2.70
ตััน CO2e/ล้้านบาที่

Scope	1
อื�นำๆ พลังง�นำหมุนำเว่ยั่นำ

Scope	2 ค้�ปล่ก เครื�องจัักรอยู่ั่กับท่�

28% 60%

5% 0%2%
15%

83%

17%

83%

7%

5.03 5.46 5.40

2560 2561 2562

รวมิทุกประเทศ

การข้นิส่่ง
แลูะการกระจายสิ่นิค้า

ขั้�นิตอนิแลูะ
กระบวนิการผลิูต

0.07 (2562) 222 (2562)
0.07 (2561) 278 (2561)

การใช้้ผลิูตภัณฑ์์
ช่้วงหลัูงใช้้งานิ

พืิ่�นิที�เช่้า

12.92 (2562)1.67 (2562)

N/A (2561)1.50 (2561)

การใช้้สิ่นิค้าที�ข้ายไป

แฟรนิไช้ส์่ การลูงทุนิ

44.32 (2562)

11.14 (2562) 4,441 (2562)

26.23 (2561)

5.39 (2561) 4,199 (2561)

หน่่วย : พััน่ตััน่ CO2e

การข้นิส่่งแลูะ
การกระจายสิ่นิค้า

การจัดการข้องเสี่ยองค์กร

154.29 (2562)59 (2562)
52.57 (2561)39 (2561)

การเดินิทางไป-กลัูบ
ข้องบุคลูากรในิองค์กร

พืิ่�นิที�เช่้าการเดินิทางธุิรกิจ

496 (2562) 480.65 (2562)

488 (2561) 0.56 (2561)

12.52 (2562)

12.78 (2561)

2.87 2.702.88

2.66 2.61 2.61 5.03 5.46 5.40
3.42

3.89 3.68
3.65 3.19 2.63
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ก�รจัดก�รด้�นำคว�มยั่� งยั่นำ

Heart

การลี่งทุนด้านสิ�งแวดล้ี่อมิ
Environmental Investment

ธุรืรืมุช้าติ์แลื่ะสำิ�งแวดล้ื่อมุเป็นขัองทุกคนในสำังคมุ ดังนั�น การืช้่วยุกันดูแลื่

รืักษาสำิ�งแวดล้ื่อมุแลื่ะธุรืรืมุช้าติ์จึงควรืเกิดจากการืร่ืวมุมุือกันขัองทุกส่ำวน  

ทั�งปจัเจกบุคคลื่ องค์กรืภาครัืฐ รืวมุไปถึึงภาคเอกช้น เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์

ต์รืะหนกัถึึงความุสำำาคัญขัองการืดแูลื่สำิ�งแวดล้ื่อมุ โดยุเฉัพาะอยุา่งยุิ�งปญัหา

จากมุลื่ภาวะที�เกิดขัึ�นจากการืดำาเนนิการืขัองอุต์สำาหกรืรืมุซ่ึ�งก่อใหเ้กิดการื

ปล่ื่อยุก๊าซ่เรือืนกรืะจก อันเปน็สำาเหตุ์ขัองปญัหาโลื่กร้ือนที�เปน็ปญัหาสำำาคัญ

ขัองโลื่กในปัจจุบัน เครืือฯ แลื่ะบรืิษัทในเครืือให้ความุสำำาคัญกับการืแก้ไขั

ปัญหาดังกล่ื่าว แลื่ะปัญหาสำิ�งแวดล้ื่อมุในทุกๆ ด้านมุาโดยุต์ลื่อด ไมุ่ว่า 

จะเปน็การืแก้ไขัมุลื่ภาวะด้านอากาศ ด้านนำา ด้านขัองเสำยีุ เปน็ต้์น ผา่นการื

ลื่งทนุด้านสำิ�งแวดล้ื่อมุ รืะบบการืจัดการืสำิ�งแวดล้ื่อมุที�มุมีุาต์รืฐานรืะดับสำากลื่

ในทุกกลืุ่่มุธุุรืกิจ แลื่ะในทุกเขัต์ปรืะเทศที�เครืือฯ เข้ัาไปดำาเนินกิจการื  

ต์ลื่อดจนปลูื่กจิต์สำำานึกให้กับพนักงานให้เห็นความุสำำาคัญขัองการืดูแลื่ 

สำิ�งแวดล้ื่อมุ การืลื่ดการืใช้พ้ลื่งังาน การืใช้ท้รืพัยุากรือยุา่งคุ้มุค่า หรือืการืลื่ด

ใช้พ้ลื่าสำติ์ก เปน็ต้์น สำำาหรืบัการืบรืหิารืจัดการืด้านสำิ�งแวดล้ื่อมุ เครือืฯ ได้มุี

การืต์รืวจสำอบการืใช้้ทรัืพยุากรืการืใช้้พลัื่งงานต่์างๆ รืวมุไปถึึงการืจัดการื

ขัองเสำยีุที�เกิดจากการืดำาเนนิธุรุืกิจอยูุอ่ยุา่งต่์อเนื�อง ผา่นรืะบบแลื่ะอุปกรืณ์

ต์ามุมุาต์รืฐานรืะดับสำากลื่ โดยุเครือืฯ ได้มุกีารืลื่งทนุด้านการืบรืหิารืจัดการื

สิำ�งแวดล้ื่อมุมุาโดยุต์ลื่อดผ่านโครืงการืหลื่ากหลื่ายุปรืะเภท ทั�งการืพัฒนา

พลัื่งงานทดแทน อาทิ การืลื่งทุนพลัื่งงานแสำงอาทิต์ยุ์เพื�อลื่ดการืใช้้ไฟฟ้า 

ที�เกิดจากพลัื่งงานสำกปรืก หรือืการืใช้ค้วามุรือ้นใต้์พภิพ การืลื่งทนุในพลัื่งงาน

หมุุนเวียุน เช้่น การืใช้้เช้ื�อเพลิื่งช้ีวภาพ เพื�อทดแทนเช้ื�อเพลิื่งฟอสำซ่ิลื่  

รืวมุไปถึึงการืลื่งทนุด้านการืก่อสำรืา้งอาคารืปรืะหยุดัพลัื่งงาน เปน็ต้์น ทั�งนี�

ในปทีี�ผา่นมุาเครือืฯได้ลื่งทนุด้านสำิ�งแวดล้ื่อมุผา่นโครืงการืต่์างๆ เปน็มุลูื่ค่า

กว่า 1,290 ล้ื่านบาท 

จัำานวนเงินลี่งทุน
ด้านสิ�งแวดล้ี่อมิ (ล้ี่านบาท)

ผิลี่ตอบแทนการลี่งทุนด้านสิ�งแวดล้ี่อมิ 

CASE
STUDY 22

ทกุกลืุ่มุ่ธุรุืกิจขัองเครือืเจริืญโภคภัณฑ์์ใหค้วามุสำำาคัญกับการืใช้ท้รัืพยุากรืแลื่ะผลื่กรืะทบจากปัญหาการืเปลีื่�ยุนแปลื่งสำภาพภมูุอิากาศที�มุกีารืเปลีื่�ยุนแปลื่ง 

อยุ่างรืวดเร็ืว โดยุเครืือฯ ดำาเนินการืจัดทำาบัญช้ีด้านสำิ�งแวดล้ื่อมุ (Environmental Management Accounting: EMA) เพื�อเป็นเครืื�องมุือปรืะกอบการื 

ตั์ดสำนิใจแลื่ะวางแผนงบปรืะมุาณอยุา่งมุปีรืะสำทิธุภิาพ  

สรุปผิลี่การดำาเนินโครงการ

การใช้พลัี่งงานไฟฟา้
จัากแสงอาทิตย์ โดยม่ิขันาด
ติดตั�งประมิาณ 60 MWp

การผิลิี่ตก๊าซ่ช่วภาพ
สำาห่รับฟาร์มิสุกรแลี่ะบ่อบัดนำ�าเส่ย

โรงงานแปรรูปอาห่าร

การเพิ�มิประสิทธิุภาพ
การใช้พลัี่งงานทั�งด้านการใช้

พลัี่งงานไฟฟา้แลี่ะ
พลัี่งงานความิร้อน

ค่�ใช้้จ่ั�ยั่ในำก�รลงทุนำ		
ค่�ใช้้จ่ั�ยั่ก�รดำ�เนิำนำก�ร	
ผลประหยัั่ดจั�กโครงก�ร	
ก�รใช้้พลังง�นำลดลง		
 

ล้�นำบ�ท
ล้�นำบ�ท
ล้�นำบ�ท
กิกะจูัล

1,150
114
413

450,795

2,511
310
854

663,622

1,086
204
495

448,312
2559 25612560 2562

ห่น่วย 2560 2561 2562

1,290

2,822

1,284

644
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ข้ัอมูิลี่เพื�อการจััดการพลัี่งงาน
(Energy Management Data)

การจััดการแลี่ะเพิ�มิประสิทธิุภาพพลัี่งงาน 
แลี่ะการส่งเสริมิการใช้พลัี่งงานห่มุินเว่ยน

ปริมิาณพลัี่งงานท่�ใช้ในปี 2562

จั�กก�รใช้้พลังง�นำหมุนำเว่ยั่นำ
จั�กก�รเพิ�มประสิี่ทธิิภ�พพลังง�นำ

ไฟฟา้ เครื�องจัักร
อยู่กับท่�

พลัี่งงาน
ห่มุินเว่ยน

เครื�องจัักร
เคลืี่�อนท่�

2560256025602560 2561256125612561 2562256225622562

เครือืเจรืญิโภคภัณฑ์์มุุง่มุั�นแลื่ะดำาเนนิการืเพื�อการืจัดการืการืเปลีื่�ยุนแปลื่งสำภาพภมูุอิากาศอยุา่งต่์อเนื�อง โดยุทกุกลืุ่มุ่ธุรุืกิจทั�งในปรืะเทศแลื่ะต่์างปรืะเทศ

ได้ดำาเนนิโครืงการืปรืบัปรุืงการืใช้พ้ลื่งังานอยุา่งมุปีรืะสำทิธุภิาพ ทั�งนี� เครืือฯ ใหค้วามุสำำาคัญกับการืสำง่เสำรืมิุพลัื่งงานหมุนุเวียุนผา่นการืจัดทำาโครืงการืต่์างๆ

เช้่น การืผลิื่ต์พลัื่งงานไฟฟ้าจากแสำงอาทิต์ยุ์ การืใช้้เช้ื�อเพลิื่งช้ีวมุวลื่ การืปรัืบปรุืงปรืะสิำทธุภิาพการืผลิื่ต์พลัื่งงานชี้วภาพ เป็นต้์น เพื�อเพิ�มุสำัดสำ่วนการืใช้้

พลัื่งงานหมุนุเวียุนทดแทนการืใช้พ้ลัื่งงานจากฟอสำซ่ลิื่ โดยุขัยุายุผลื่ไปยุงักลืุ่่มุบรืษัิทต่์างๆ ทั�วโลื่กอีกด้วยุ

ข้ัอมูิลี่การเพิ�มิประสิทธิุภาพการใช้พลัี่งงานแลี่ะพลัี่งงานห่มุินเว่ยน

สัดส่วนการลี่ดก๊าซ่เรือนกระจัก 2562

ปริม�ณพลังง�นำ
ท่�ลดได้

0.45
ล้ี่านกิกะจูัลี่

ปริม�ณพลังง�นำ
หมุนำเว่ยั่นำท่�ใช้้	

5.27
ล้ี่านกิกะจูัลี่

ค่�ใช้้จ่ั�ยั่
ท่�ประหยัั่ดได้

486 
ล้ี่านบาท

73%
จั�กก�รใช้้
พลังง�นำหมุนำเว่ยั่นำ

27%
จั�กก�รเพิ�ม
ประสิี่ทธิิภ�พพลังง�นำ

ก๊�ซเรือนำกระจักท่�ลดได้	(ล้�นำ	tCO₂e)

แยกตามิประเภทโครงการ แยกตามิเขัตประเทศ

ปริม�ณก๊�ซ 
เรือนำกระจักท่�ลดได้		

0.81
ล้ี่าน tCO2e

Biogas
24%

Biomass
45%

Bio Fuel
0.01%

Solar PV
0.72%

Solar 
Heating
2.46%

Electricity
Projects

9%

Heating
Project

18%

27%

73%

2558

0.
36

0.
18

2559

0.
39

0.
15

2560

0.
88

0.
23

2561

0.
69

0.
22

2562

0.
59

0.
22

1%
อื�นำๆ 2%

จ่ันำ
96%
ไทยั่

ผิลี่การดำาเนินงานปี 2562

สัดส่วนการใช้พลัี่งงาน 2562
แยกตามิเชื�อเพลิี่ง แยกตามิประเภทแยกตามิสายธุุรกิจั

เอเช่ยตะวันออก

เอเช่ยตะวันออกเฉ่ียงใต้

ยุโรปแลี่ะอเมิริกา

เอเช่ยใต้แลี่ะ 
เอเช่ยตะวันตก

ไทย

หน่่วย : ล้้าน่กิิกิะจููล้

หน่่วย : ล้้าน่กิิกิะจููล้

เกษ์ตรอุตสี่�หกรรมและอ�ห�ร ไฟื้ฟื้�้ซื�อ
สืี่�อสี่�รและโทรคมนำ�คม พลังง�นำหมุนำเว่ยั่นำ

ไฟื้ฟื้�้
ถ่ึ�นำหินำ
นำำ��มันำด่เซลและแก๊สี่โซล่นำ

อื�นำๆ เครื�องจัักรเคลื�อนำท่�
ก๊�ซธิรรมช้�ติ
พลังง�นำหมุนำเว่ยั่นำ
นำำ��มันำเต�

ค้�ปล่ก เครื�องจัักรอยู่ั่กับท่�

22%

68%

3% 4%
11%

56%

29%56%

2%4%
12%

9%

17%

7%

2560 2561 2562

รวมิทุกประเทศ

พลังง�นำท่�ใช้้ทั�งหมด

46.05
ล้ี่านกิกะจูัลี่

สัี่ดส่ี่วนำก�รใช้้
พลังง�นำหมุนำเว่ยั่นำ

11.45
เปอร์เซ็่นต์

ก�รใช้้พลังง�นำต่อร�ยั่ได้

23.05
ล้ี่านกิกะจูัลี่/ล้ี่านบาท

0.81
ล้ี่าน tCO2e

25.35 25.21 23.05
*กิกะจูัลต่อล้�นำบ�ท

11.53

5.46

1.60

2.09

25.38

44.30
47.92 46.02

22.22 24.26 25.98

16.72 17.15
13.25

4.03 4.74 5.27 1.75 1.661.66
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ตัวอย่างโครงการอาคารเข่ัยว

การผิลิี่ตพลัี่งงานไฟฟา้ด้วยแสงอาทิตย์ 

24CASE
STUDY

สำถึาบันผู้นำาเครืือเจริืญโภคภัณฑ์์มุีแนวคิดการืบริืหารืจัดการือาคารืในรูืปแบบ Eco System แลื่ะอาคารือนุรืักษ์พลัื่งงาน (Green Building) แลื่ะเพื�อให้

สำอดคล้ื่องต์ามุขั้อกำาหนดการืรืับรืองมุาต์รืฐาน LEED ซ่ึ�งเป็นมุาต์รืฐานขัองอาคารืเขัียุวโดยุ United States Green Building Council (USGBC) เพื�อให้

สำถึาบนัฯ มุรีืะบบบรืหิารืจัดการืพลัื่งงาน ทรืพัยุากรื แลื่ะการืกำาจัดขัองเสำยีุภายุในอาคารือยุา่งมุปีรืะสำทิธุภิาพ

สถาบัน่ผูู้้น่ำาเครืือเจูริืญโภคภัณฑ์์ ได้้รืบักิารืรัืบรืองรืะดั้บทอง สำาหรัืบอาคารืสร้ืางใหม่่ ตัาม่ม่าตัรืฐาน่ของอาคารืเขียว
โด้ย United States Green Building Council (USGBC) 11 พัฤศจิูกิายน่ 2562 

บรืษัิทในเครือืเจริืญโภคภัณฑ์์ต์รืะหนกัถึึงความุสำำาคัญขัองการืใช้พ้ลัื่งงานที�สำง่ผลื่ต่์อสำิ�งแวดล้ื่อมุแลื่ะการืเปลีื่�ยุนแปลื่งภมูุอิากาศขัองโลื่ก (Climate Change) 

เครืือฯ จึงมุุ่งมุั�นที�จะมุีส่ำวนรื่วมุในการืลื่ดผลื่กรืะทบดังกล่ื่าวด้วยุการืส่ำงเสำริืมุแลื่ะผลัื่กดันหน่วยุงานต่์างๆ ให้ปรืับปรุืงปรืะสำิทธุิภาพการืใช้้พลัื่งงานแลื่ะ 

สำง่เสำรืมิุการืใช้พ้ลัื่งงานทดแทนอยุา่งเปน็รูืปธุรืรืมุ

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ให้ความุสำำาคัญในการืลื่ดผลื่กรืะทบด้านสำิ�งแวดล้ื่อมุแลื่ะการืใช้้พลื่ังงานตั์�งแต่์การืออกแบบอาคารื การืเลื่ือกใช้้วัสำดุที�ช้่วยุในการื 

ปรืะหยุดัพลัื่งงาน การืออกแบบเพื�อใช้แ้สำงธุรืรืมุช้าติ์ในอาคารื การืควบคมุุคณุภาพแลื่ะการืไหลื่เวียุนขัองอากาศ ใหเ้หมุาะสำมุกับสำภาพแวดล้ื่อมุโดยุรือบ 

การืรืะบายุอากาศโดยุวิธุธีุรืรืมุช้าติ์ต์ามุแนวคิดอาคารืเขัยีุว

บรืษัิทในเครือืเจริืญโภคภัณฑ์์เรืิ�มุดำาเนนิโครืงการื

พลัื่งงานทดแทนเพื�อสำิ�งแวดล้ื่อมุด้วยุการืติ์ดตั์�ง

รืะบบผลิื่ต์พลัื่งงานไฟฟ้าจากแสำงอาทิต์ยุ์บน

หลัื่งคา (Solar Rooftop) โดยุติ์ดตั์�งที� โรืงงานผลิื่ต์

อาหารืสำตั์ว์, โรืงงานแปรืรูืปอาหารื, ศนูยุก์รืะจายุ

สิำนค้า, อาคารืสำำานักงาน, สำถึานีฐานส่ำงสำัญญาณ 

แลื่ะเซ่เว่น อีเลื่ฟเว่น โดยุมุีกำาลัื่งผลิื่ต์ไฟฟ้า 

ติ์ดตั์�ง 58.9 MWp สำามุารืถึผลิื่ต์กรืะแสำไฟฟ้าได้

มุากกว่า 85 ล้ื่าน kWh ต่์อปี คิดเป็นปรืิมุาณ 

ก๊าซ่เรือืนกรืะจกที�ลื่ดลื่งได้ 49,200 tCO2e 

ส่งเสริมิการออกแบบแลี่ะพัฒนาโครงการอาคารเข่ัยว 

เกณฑ์์การพิจัารณาขัอง LEED

Sustainable
Sites

Indoor
Environmental 
Quality

Water
Efficiency

Innovation
in Design

Energy & 
Atmosphere

Regional
Priority

Materials & 
Resources

LEED BD+C: New
Construction v.3 - LEED 

2009
เป็น็เกณฑ์์สำำ�หรับัป็รัะเมินิ

อ�ค�รัสำรั�้งใหมิห่รัอือ�ค�รั
ท่ี่�มิก่�รัป็รับัป็รุังใหญ่ ่

CASE
STUDY 23

58.9 MWp
กำาลัูงไฟฟา้ติดตั�งระบบ Solar

49,200 tCO2e
ปริมาณก๊าซเรือนิกระจกที�ลูดลูง

83 แห่่ง 
จำานิวนิส่ถานิที�ที�ใช้้ระบบ Solar
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บิ�กเปาลี่ดคาร์บอนฟุตพรินต์
เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์มุีความุมุุ่งมุั�นในการืผลิื่ต์สิำนค้าคุณภาพ ความุปลื่อดภัยุอาหารื (Food Safety) เป็นมุิต์รืต่์อสำิ�งแวดล้ื่อมุ (Environmental Friendly) 

เพื�อช้่วยุบรืรืเทาผลื่กรืะทบจากการืเปลีื่�ยุนแปลื่งสำภาพภูมุิอากาศที�นับวันจะสำ่งผลื่กรืะทบรุืนแรืงนี�อยุ่างต่์อเนื�อง โดยุบูรืณาการืเจต์นารืมุณ์นี� 

เขัา้กับทกุสำว่นขัองการืปฏิิบติั์งาน

บรืิษัท ซ่ีพีแรืมุ จำากัด (ช้ลื่บุรืี) ขัอการืรืับรืองคารื์บอนฟุต์พรืินต์์ขัองผลิื่ต์ภัณฑ์์ ‘บิ�กเปาหมุูสำับ’ 

เมุื�อปี 2558 เพื�อเป็นการืวิเครืาะห์ผลื่กรืะทบสำิ�งแวดล้ื่อมุต์ลื่อดวัฏิจักรืช้ีวิต์ แลื่ะได้มุุ่งมุั�นลื่ด 

ผลื่กรืะทบต่์อการืเปลีื่�ยุนแปลื่งสำภาพภมูุอิากาศ ได้ดำาเนนิโครืงการืต่์างๆ เช้น่ การืเพิ�มุปรืะสำทิธุภิาพ

การืผลิื่ต์ การืจัดการืขัองเสีำยุจากการืฝั่ังกลื่บไปใช้้ปรืะโยุช้น์ การืบริืหารืการืขันส่ำงสำินค้า รืวมุทั�ง 

การืปรัืบวิธุกีารือุ่นสำนิค้าที�รืา้นค้า ทำาใหป้รืมิุาณคารืบ์อนฟตุ์พรืนิท์ต่์อผลิื่ต์ภัณฑ์์ลื่ดลื่ง แลื่ะได้ขัอการื 

รืับรืองฉัลื่ากลื่ดคาร์ืบอนฟุต์พริืนต์์หรืือฉัลื่ากลื่ดโลื่กร้ือน เป็นผลิื่ต์ภัณฑ์์ซ่าลื่าเปารืายุแรืกที�ได้รืับ 

การืรืบัรืองฉัลื่ากดังกล่ื่าว

การืปรืะเมุินผลื่กรืะทบสำิ�งแวดล้ื่อมุต์ลื่อดวัฏิจักรืชี้วิต์ ซ่ึ�งพิจารืณาตั์�งแต่์การืได้มุาซ่ึ�งวัต์ถึุดิบ การืขันสำ่ง กรืะบวนการืผลิื่ต์ การืจัดจำาหน่ายุ การืใช้้งาน 
รืวมุไปถึึงการืจัดการืขัองเสีำยุ ซ่ึ�งเปน็แนวทางเพื�อบรืหิารืจัดการืลื่ดผลื่กรืะทบด้านสำิ�งแวดล้ื่อมุที�พจิารืณาอยุ่างครืบถ้ึวนแลื่ะรือบด้าน มุุง่การืลื่ดผลื่กรืะทบ

ใหต้์รืงจุด เครือืเจริืญโภคภัณฑ์์ได้มุกีารืนำาแนวคิดการืปรืะเมิุนผลื่กรืะทบสำิ�งแวดล้ื่อมุต์ลื่อดวัฏิจักรืชี้วิต์ในด้านการืเปลีื่�ยุนแปลื่งสำภาพภูมุอิากาศ แลื่ะดำาเนนิ

การืขัอการืรืบัรืองฉัลื่ากคารืบ์อนฟตุ์พรืนิต์์ (Carbon Footprint of Product) จากองค์การืบรืหิารืจัดการืก๊าซ่เรือืนกรืะจก (องค์การืมุหาช้น) ตั์�งแต่์ป ี2552 

เปน็ต้์นมุาจนถึึงปจัจุบนั

นอกจากนั�นยุังต่์อยุอดในการืขัอรืับรืองฉัลื่ากลื่ดคารื์บอนฟุต์พรืินต์์ (Carbon Footprint Reduction) เพื�อแสำดงถึึงความุมุุ่งมุั�นในการืรื่วมุลื่ด 

ก๊าซ่เรือืนกรืะจก โดยุดำาเนนิการือยุา่งต่์อเนื�องตั์�งแต่์ป ี2558 เปน็ต้์นมุา

การประเมิินวัฏจัักรช่วิตขัองผิลิี่ตภัณฑ์์
(Product Life Cycle Assessment)

198
ผลิ้ตัภััณฑ์์
ได้รับก�รรับรอง
ฉล�กค�ร์บอนำฟุื้ตพรินำต์
ของผลิตภัณฑ์์

21 ผลิ้ตัภััณฑ์์
ได้รับก�รรับรองฉล�กลดค�ร์บอนำฟุื้ตพรินำต์	

21 องค์ักร
ท่�ได้รับก�รรับรองฉล�กค�ร์บอนำฟุื้ตพรินำต์
ขององค์กร

จัำานวนผิลิี่ตภัณฑ์์ท่�ได้รับการรับรอง ตัวอย่างผิลิี่ตภัณฑ์์ท่�ได้รับการรับรอง

10

8

3

ผลิตภัณฑ์์อ�ห�ร บรรจุัภัณฑ์์

ผลิตภัณฑ์์อ�ห�ร

บรรจุัภัณฑ์์

ผลิตภัณฑ์์อ�ห�รสัี่ตว์

อื�นำๆ

อื�นำๆ

151 156 162
198

2559 2560 2561 2562

ร้อยล้ะ 2
บิ�กเปาหมูสั่บลูดปริมาณ 
ก๊าซเรือนิกระจกลูงได้

ร้อยล้ะ 7
บิ�กเปาหมูสั่บไข่้เค็มลูดปริมาณ 
ก๊าซเรือนิกระจกลูงได้

448.2 tCO2e 
ปริมาณก๊าซเรือนิกระจกที�ลูดลูง 
ในิป ี2562

25CASE
STUDY
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Heart

ผักและผลไม้

อ�ห�รทะเล

4.39%อ�ห�รแช่้แข็งและผลิตภัณฑ์์จั�กนำม

การจััดการขัยะอาห่ารขัอง CP Food World
ในองค์การสห่ประชาชาติ
CP Food World ได้ถึูกคัดเลืื่อกจากองค์การืสำหปรืะช้าช้าติ์สำาขัา

กรุืงเทพมุหานครื ปรืะเทศไทยุ ในการืเปน็ผูใ้หบ้รืกิารืในสำว่นหอ้งอาหารื

พนกังานแลื่ะงานจัดเลีื่�ยุง (International Cafeteria and Banqueting)  

ภายุในองค์การืสำหปรืะช้าช้าติ์ ซ่ึ�งรืองรืบัพนกังานขัององค์การืสำหปรืะช้าช้าติ์

วันลื่ะปรืะมุาณ 300-500 คน โดยุทาง CP Food World แลื่ะองค์การื

สำหปรืะช้าช้าติ์ได้มุีนโยุบายุในการืลื่ดแลื่ะบริืหารืจัดการืขัองเสีำยุให้เป็น  

‘ศนูยุ’์ หรือื Zero Waste Management โดยุมุุง่เนน้ในแนวคิด ‘ขัยุะเหลืื่อ

ศูนยุ์’ หรืือการืทำาให้ปรืิมุาณขัยุะที�ต้์องนำาไปกำาจัดให้ลื่ดเหลืื่อน้อยุที�สำุด 

เพื�อเป็นต้์นแบบในการืบริืหารืจัดการืขัองเสีำยุในธุุรืกิจร้ืานอาหารืขัอง

เครือืฯ แลื่ะตั์�งเปา้ผลัื่กดันนโยุบายุนี�เพื�อขับัเคลืื่�อนความุยัุ�งยืุนใหแ้ก่ธุรุืกิจ

ต่์อไป

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ให้ความุสำำาคัญในการืบรืิการืจัดการืขัองเสำียุ ทั�งที�เกิด

จากการืดำาเนินธุุรืกิจขัองกลืุ่่มุธุุรืกิจภายุใต้์เครืือฯ ในส่ำวนขัองการืผลิื่ต์ 

แลื่ะการืบรืิการืไปจนถึึงคู่ค้าทั�งต้์นนำาแลื่ะปลื่ายุนำา โดยุได้มุีการืกำาหนด

แนวทางแลื่ะกรือบการืบริืหารืจัดการืขัองเสำียุต์ลื่อดห่วงโซ่่อุปทานอยุ่าง 

ต่์อเนื�อง หนึ�งในขัองเสีำยุที�ทั�วโลื่กใหค้วามุสำำาคัญคือขัยุะอาหารื โดยุองค์การื

อาหารืแลื่ะการืเกษต์รืแห่งสำหปรืะช้าช้าติ์ (Food and Agriculture  

Organization of the United Nations: FAO) ได้ปรืะมุาณการืว่า 1 ใน 3 

ขัองอาหารืที�ผลิื่ต์ในโลื่กเกิดการืสำญูเสำยีุหรือืกลื่ายุเปน็ขัยุะอาหารื ซ่ึ�งนอกจาก

จะสำง่ผลื่กรืะทบด้านลื่บแก่เศรืษฐกิจแล้ื่ว ยุงัสำง่ผลื่ต่์อการืปล่ื่อยุก๊าซ่เรือืนกรืะจก

การบริห่ารจััดการขัองเส่ย
(Waste Management)

รืวมุไปถึึงลื่ดปรืะสิำทธุิภาพขัองการืใช้้ทรัืพยุากรืนำาแลื่ะที�ดินอีกด้วยุ  

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ในฐานะผู้ผลิื่ต์จัดจำาหน่ายุแลื่ะสำ่งมุอบสำินค้าเกษต์รื 

แลื่ะอาหารื ต์รืะหนักถึึงบทบาทหน้าที�ในการืมุีสำ่วนรื่วมุรืับผิดช้อบแก้ไขั

ปัญหาดังกล่ื่าว แลื่ะร่ืวมุขัับเคลืื่�อนให้บรืรืลุื่เป้าหมุายุการืพัฒนาที�ยุั�งยุืน

เป้าปรืะสำงค์ที�  12.3 จึงได้กำาหนดให้บรืิษัทในเครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ 

ทั�งในปรืะเทศไทยุแลื่ะต่์างปรืะเทศ มุเีปา้หมุายุร่ืวมุกันคือการืลื่ดขัยุะอาหารื

จากกิจกรืรืมุดำาเนนิงานขัองบริืษัทเปน็ศนูยุ ์ภายุในป ี2573 โดยุมุกีารืจัดทำา

รืะบบติ์ดต์ามุผลื่การืดำาเนินงานแลื่ะรืายุงานขั้อมุูลื่ขัยุะอาหารืที�สำอดคล้ื่อง

กับมุาต์รืฐานสำากลื่

แนวทางการดำาเนินการจััดการขัยะอาห่าร

ให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจักับพนัำกง�นำเพื�อให้ 
ตระหนัำกถึึงคว�มสี่ำ�คัญของก�รจััดก�ร
ขยั่ะและก�รแยั่กขยั่ะ

ลงบันำทึกนำำ��หนัำกของขยั่ะประเภทต่�งๆ	
และนำำ�ขยั่ะไปทำ�ปุ�ยั่ช่้วภ�พ	อ�ห�รสัี่ตว์	
ร่ไซเคิล	หรือมอบให้มูลนิำธิิ	เปน็ำต้นำ

ควบคุมและจัำ�กัดก�รสัี่�งซื�อต่�งๆ	ให้ตรง
กับปริม�ณใช้้จัริง	และจััดเร่ยั่งสิี่นำค้�ต�ม
วันำหมดอ�ยุั่บนำบรรจุัภัณฑ์์

พัฒนำ�และดัดแปลงเมนูำอ�ห�รต่�งๆ
เพื�อให้เกิดขยั่ะอ�ห�รให้น้ำอยั่ท่�สุี่ด

ข้ัอมูิลี่เพื�อการจััดการขัองเส่ย
(Waste Management Data)

ผิลี่การดำาเนินงานปี 2562

ปริม�ณของเส่ี่ยั่
ทั�งหมด

1.78
ล้ี่านตัน

สัี่ดส่ี่วนำก�รนำำ�ของเส่ี่ยั่
กลับม�ใช้้ซำ��/ใช้้ใหม่

12.16
เปอร์เซ็่นต์

ปริม�ณของเส่ี่ยั่เท่ยั่บร�ยั่ได้
(ตันำ/ล้�นำบ�ท)

ปริมิาณขัองเส่ย
แยกตามิประเภท

ปริมิาณขัยะอาห่ารในปี 2562

ปริมิาณขัองเส่ยแยกตามิวิธุ่กำาจััด

ของเส่ี่ยั่ทั�วไป

1,770 
พันตัน

45,027 ตัน

ของเส่ี่ยั่อันำตร�ยั่

11.66 
พันตัน

นำำ�กลับม�ใช้้ใหม่

อื�นำๆ

นำำ�กลับม�ใช้้ซำ�� 

นำำ�ไปเปน็ำเชื้�อเพลิง
พลังง�นำ

เผ�ทำ�ล�ยั่

หลุมฝังักลบ

ทำ�ปุ�ยั่

อื�นำๆ

นำำ�กลับม�ใช้้ใหม่

นำำ�ม�ผสี่มวัสี่ดุ

หลุมฝังักลบ

นำำ�กลับม�ใช้้ซำ��

กองเก็บในำพื�นำท่�

นำำ�ไปเปน็ำเชื้�อเพลิง
พลังง�นำ

เผ�ทำ�ล�ยั่

4.99%

1.26%

41.43%

2.72%

2.06%

35.69%
เนืำ�อสัี่ตว์

เบเกอร่

พร้อมรับประท�นำ

เครื�องดื�ม

ขยั่ะอ�ห�รผสี่ม

4.44%

1.65%อ�ห�รแห้งและข้�ว

0.01%เครื�องปรุง

1.36%อื�นำๆ

26CASE
STUDY

ข้องเสี่ยทั�วไป ข้องเสี่ยอันิตราย

*หน่ำวยั่:	พันำตันำ

*หน่ำวยั่:	ล้�นำตันำ

(กลุ่่�มิธุ่รกิจเกษตรอ่ตสาหกรรมิแลุ่ะอาหาร แลุ่ะกลุ่่�มิธุ่รกิจการตลุ่าด้แลุ่ะการจัด้จำาหน�ายในประเทศไทยแลุ่ะจีน)

0.98 2.00 1.78

2560 2561 2562

1.05 0.890.56

2560 2561 2562

4.11
6.43
5.31

8.92
14.8
0.01

19.12
18.34
0.34

72.90
70.05
69.38

115.71
0
0

144.92
384.06
51.93

230.49
204.55
0

1,110.18 
891.49
429.36

64.15
59.38
43.08

7.00
3.09
0.97

3.14
0
0.46

0.54
0.35
0.62

0.55
0
0.36

0.20
0.4
1.64

0.22
0.18
0.42

2560 2561 2562
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Heart

ผิลี่ลัี่พธ์ุแลี่ะ
ประโยชน์ท่�ได้รับ

การร่ไซ่เคิลี่เศษสูญเส่ยจัากกระบวนการผิลิี่ต
บรืิษัท ซ่ีพีพีซ่ี จำากัด มุุ่งมุั�นแลื่ะส่ำงเสำริืมุแนวทางการืผลิื่ต์บรืรืจุภัณฑ์์พลื่าสำติ์กอยุ่างยุั�งยุืน ด้วยุการื

ดำาเนินโครืงการืนำาเศษพลื่าสำติ์กสูำญเสีำยุจากกรืะบวนการืผลิื่ต์มุารืีไซ่เคิลื่ใหมุ่ โดยุผ่านกรืะบวนการื 

คัดแยุก หลื่อมุ แลื่ะนำากลัื่บมุาใช้ใ้หมุ่ ทำาใหเ้กิดสำนิค้าช้นดิใหมุที่�มุมีุลูื่ค่าสำงูขัึ�น โดยุรืะบุต์รืาสัำญลัื่กษณ์

ช้นดิพลื่าสำติ์ก แลื่ะการืรืไีซ่เคิลื่ในสำนิค้าบรืรืจุภัณฑ์์ เพื�อปรืะโยุช้นใ์นการืคัดแยุกขัยุะ 

เครือืเจรืญิโภคภัณฑ์์ได้เล็ื่งเหน็ถึึงความุสำำาคัญแลื่ะความุจำาเปน็ในการืแก้ไขั

ปัญหาขัยุะพลื่าสำติ์กซ่ึ�งเป็นปัญหาที�สำำาคัญรืะดับโลื่ก ทั�งยัุงสำอดคล้ื่องกับ

หลัื่กการืดำาเนินธุุรืกิจที�ยุั�งยุืนขัองเครืือฯ โดยุมุุ่งมุั�นที�จะสำ่งเสำรืิมุแลื่ะรืักษา

คุณภาพสำิ�งแวดล้ื่อมุต์ลื่อดจนให้ความุรู้ืแลื่ะสำรื้างการืมุีสำ่วนรื่วมุในการื 

ปรืับเปลีื่�ยุนพฤติ์กรืรืมุผู้บรืิโภคสำู่การืพัฒนาที�ยุั�งยืุนภายุใต้์ยุุทธุศาสำต์ร์ื 

ขัับเคลืื่�อน ‘5Rs’ ได้แก่ การืสำรื้างความุต์รืะหนักรูื้เพื�อให้ผู้บรืิโภคลื่ดการื 

ก่อให้เกิดขัองเสำียุ (Re-educate) การืลื่ดการืใช้้พลื่าสำติ์ก (Reduce)  

การืรืีไซ่เคิลื่พลื่าสำติ์ก (Recycle) การืใช้้วัสำดุทดแทน (Replace) แลื่ะการื

การลี่ดการใช้บรรจุัภัณฑ์์พลี่าสติก

ค้นคว้าวิจัยุนวัต์กรืรืมุ (Reinvent) โดยุกำาหนดใหท้กุกลืุ่มุ่ธุรุืกิจที�ดำาเนนิการื

ในปรืะเทศไทยุมุีการืกำาหนดเป้าหมุายุรื่วมุกันในปี 2568 คือ 100% ขัอง

บรืรืจุภัณฑ์์พลื่าสำติ์กที�นำามุาใช้จ้ะต้์อง ‘สำามุารืถึนำากลัื่บมุาใช้ซ้่ำา นำามุาใช้ใ้หมุ่ 

หรือืยุอ่ยุสำลื่ายุได้’ ทั�งนี� เครือืเจรืญิโภคภัณฑ์์ได้กำาหนดใหท้กุกลืุ่่มุธุรุืกิจที�มุี

การืดำาเนนิงานทั�งในแลื่ะต่์างปรืะเทศ ได้ยุดึถืึอแลื่ะมีุแนวทางในการืปฏิิบติั์

ไปในทิศทางเดียุวกัน เพื�อใหส้ำอดคล้ื่องกับพนัธุกิจแลื่ะนโยุบายุความุยุั�งยุนื

ด้านสำิ�งแวดล้ื่อมุขัององค์กรื รืวมุถึึงรืว่มุเปน็สำว่นหนึ�งในการืแก้ไขัปญัหาขัยุะ 

พลื่าสำติ์ก ช้ว่ยุรืกัษาสิำ�งแวดล้ื่อมุแลื่ะสำรืา้งสำรืรืค์สำงัคมุที�ยุั�งยุนื

ข้ัอมูิลี่ด้านการใช้บรรจุัภัณฑ์์พลี่าสติกท่�ยั�งยืน
Sustainability Plastic Packaging Dashboard

ผิลี่การดำาเนินงานปี 2562

บรรจุัภัณฑ์์พล�สี่ติก
ท่�ใช้้ทั�งหมด

219,729 
ตัน

82.45%
ของบรรจุัภัณฑ์์พล�สี่ติก
ท่�นำำ�ม�ใช้้สี่�ม�รถึนำำ�
กลับม�ใช้้ซำ��/นำำ�ม�ใช้้ใหม่/	
หรือสี่�ม�รถึย่ั่อยั่สี่ล�ยั่ได้

ง�าย

จัด้การได้้

ยาก

ยากมิาก

การใช้บรรจุัภัณฑ์์พลี่าสติกแยกตามิประเภท

สี่�ม�รถึลดก�รใช้้
บรรจุัภัณฑ์์พล�สี่ติก

17,290
ตัน

100%
รีไซเคิลูเศษสู่ญเสี่ยจากการผลิูต
ภายในิป ี2565

100%
ระบุตราสั่ญลัูกษณ์เพืิ่�อประโยช้น์ิ
ในิการคัดแยก

ความิยากในการร่ไซ่เคิลี่
แบ่งตามิประเภท

3,749 ตัน (2562)

3,901 ตัน (2561)

21,762 ตัน (2562)

 17,243 ตัน (2561)

32,861 ตัน (2562)

  16.38 ตัน (2561)

36,566 ตัน (2562)

  7,388 ตัน (2561)

80,938 ตัน (2562)

 22,128 ตัน (2561)

378 ตัน (2562)

 180 ตัน (2561)

 4,803 ตัน (2562)

18,232 ตัน (2561)

กระบวนำก�รผลิต เศษ์สูี่ญเส่ี่ยั่
จั�กก�รผลิต

ร่ไซเคิลใหม่ สิี่นำค้�ใหม่

สิี่นำค้�เดิม

27CASE
STUDY

PETE

1

LDPE

4

PP

5

PS

6

OTHER

7

HDPE

2

PVC

3

เป้าห่มิายปี 2568 (ประเทศไทย)

ของบรรจุัภัณฑ์์พล�สี่ติกท่�นำำ�ม�ใช้้จัะต้องสี่�ม�รถึนำำ�กลับม� 
ใช้้ซำ��/นำำ�ม�ใช้้ใหม่/หรือสี่�ม�รถึย่ั่อยั่สี่ล�ยั่ได้

100%

ความิก้าวห่น้า
2562

256191%

97%
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ความท้้าท้าย
ปััญหาขาดแคลนนำ�ายัังคงเปั็นปัระเด็นด้านส่ิ่�งแวดล้อมท่ี่�สิ่ำาคัญอันดับต้้น

ของโลก จากความต้้องการนำ�าในทีุ่กภาคธุุรก่จทัี่�งภาคการเกษต้ร 

อุต้สิ่าหกรรม และในครวัเรอืน รวมทัี่�งการขยัายัต้วัของปัระชากรท่ี่�เพ่ิ่�มข้�น

ดังนั�น เพืิ่�อต้อบสิ่นองความต้้องการท่ี่�สูิ่งข้�นและส่ิ่งเสิ่ร่มการใช้นำ�าอย่ัาง

รู้คุณค่า เครือเจร่ญโภคภัณฑ์์จ้งให้ความสิ่ำาคัญกับการดูแลรักษา

ที่รัพิ่ยัากรนำ�าต้ลอดห่วงโซ่่อุปัที่าน เพืิ่�อลดปัญัหาด้านความขาดแคลนนำ�า

ของปัระชากรโลกโดยัมุ่งเนน้การบร่หารจดัการที่รพัิ่ยัากรนำ�าแบบบรูณาการ

ส่ิ่งเสิ่ร่มการพัิ่ฒนาเที่คโนโลย่ัและนวัต้กรรมเพืิ่�อการบร่หารจัดการนำ�า

อย่ัางม่ปัระส่ิ่ที่ธุ่ภาพิ่ ไม่ว่าจะเป็ันการใช้นำ�าเพืิ่�อผลผล่ต้ที่างการเกษต้รหรือ

การใช้นำ�าในกระบวนการผล่ต้ เพ่ิ่�มศัักยัภาพิ่ความมั�นคงในการดำาเน่นธุุรก่จ

รวมถ้ึงแบ่งปันัการเข้าถ้ึงแหล่งนำ�าคุณภาพิ่ร่วมกับชุมชนอย่ัางเท่ี่าเท่ี่ยัม

การดููแลรักษาท้รัพยากรน้ำำ�า

เป้้าหมายปี้ 2563 (ประเทศไทย)

ลดปริิมาณการินำำานำำ�ามาใช้้ต่่อหน่ำวยริายได้
เทีียบกับปฐีานำ 2558

10%

สนั้ำบสนุ้ำน้ำเป้้าหมายการพัฒน้ำาท่้�ยั�งยืน้ำ

SDG 6 น้ำำ�าสะอาดูและการสุขาภิิบาล
6.1 นำำ�าด่�มทีี�ปลอดภััยและมีริาคาทีี�สามาริถซ่ื้�อหาได้
6.3 ปรัิบปรุิงคุณภัาพนำำ�า การิบำาบัดนำำ�าเสีย และการิใช้้ซื้ำ�าทีี�ปลอดภััย
6.4 เพิ�มปริะสิทีธิิภัาพการิใช้้นำำ�าและสร้ิางหลักปริะกันำว่าจะมีการิจัดหานำำ�า
6.5 ดำาเนิำนำการิบริิหาริจัดการิทีรัิพยากรินำำ�าแบบองค์ริวม
6.B สนัำบสนุำนำการิมีส่วนำร่ิวมของชุ้มช้นำท้ีองถิ�นำในำการิพัฒนำาการิ
 จัดการินำำ�าและสุขอนำามัย

SDG 12 การบริโภิคและการผลิตอย่างม่ความรับผิดูชอบ
12.2 การิจัดการิทีี�ยั�งย่นำและการิใช้้ทีรัิพยากริทีางธิริริมช้าติ่

SDG 14 สิ�งม่ช่วิตใน้ำท้้องท้ะเล
14.1 การิลดมลพิษทีางทีะเล

WATER 
STEWARDSHIP

เพิ�มปริะสิทีธิิภัาพ
การิใช้้นำำ�าต่าม
หลักการิ 5Rs

ส่งเสริิมการิเข้าถึง
แหล่งนำำ�าของชุ้มช้นำ

ปริะเมินำความเสี�ยง
ด้านำนำำ�าต่ามกริอบ
การิดำาเนิำนำงานำ

ความก้าวหน้้ำา
100% 2562

2561100%

แผนการดำำาเนินงานที่่�สำำาคััญ ปีี 2563



แผน้ำบริหารจัดูการดู้าน้ำน้ำำ�า

ระดูับ 1: ความเส่�ยงตำ�า
- ติ่ดต่ามปริิมาณนำำ�าทีี�นำำามาใช้้ผ่่านำริะบบการิริายงานำผ่ลอย่างต่่อเน่ำ�อง

ระดูับ 2: ความเส่�ยงป้าน้ำกลาง
- ปริะเมินำความเสี�ยงริะดับพ่�นำทีี�โดยใช้้ Local Water Tool 
- เพิ�มปริะสิทีธิิภัาพการิใช้้นำำ�าต่ามหลักการิ 5Rs
- ต่ิดต่ามปริิมาณนำำ�าทีี�นำำามาใช้้ผ่่านำริะบบการิริายงานำผ่ลอย่างต่่อเนำ่�อง

ระดูับ 3: ความเส่�ยงสูง
- ปริะเมินำความเสี�ยงริะดับพ่�นำทีี�โดยใช้้ Local Water Tool 
- เพิ�มปริะสิทีธิิภัาพการิใช้้นำำ�าต่ามหลักการิ 5Rs 
- ต่ิดต่ามปริิมาณนำำ�าทีี�นำำามาใช้้ผ่่านำริะบบการิริายงานำผ่ลอย่างต่่อเนำ่�อง 
- ปริะเมินำความเสี�ยงด้านำนำำ�าให้กับคู่ค้าริายสำาคัญ

ป้ริมาณน้ำ้ําท้่�น้ำำามาใช้
(Water Withdrawal)+

น้ำำ�าท้่�น้ำำามาใช้

น้ำำ�าท้่�ป้ล่อยสู่ภิายน้ำอก

*หน่่วย : ล้้าน่ลู้กบาศก์เมตร

น้ำำ�าผิวดูิน้ำ

115
น้ำำ�าผิวดิูน้ำ

195
ท้ะเล

17
น้ำำ�าป้ระป้า 
และน้ำำ�าซื�อ

36
น้ำำ�าใต้ดูิน้ำ

24
น้ำำ�าใต้ดูิน้ำ

66
น้ำำ�าฝน้ำ

8

54%

164305

141

สัดูส่วน้ำน้ำำ�าท้่�ป้ล่อย
ออกสู่ภิายน้ำอก

ป้ริมาณน้ำำ�า
ท่้�ป้ล่อยสู่ภิายน้ำอก
ล้านำลูกบาศก์เมต่ริ

ป้ริมาณน้ำำ�า
ท่้�น้ำำามาใช้ทั้�งหมดู
ล้านำลูกบาศก์เมต่ริ

ลดูป้ริมาณการน้ำำาน้ำำ�ามาใช้ต่อรายไดู้
ของปริิมาณการินำำานำำ�ามาใช้้ต่่อ 
ริายได้ของปฐีานำ 255854.59%

ลูกบาศก์เมต่ริ
ต่่อล้านำบาที

ป้ริมาณการน้ำำาน้ำำ�ามาใช้ต่อรายไดู้

152.74

ท่้อระบายน้ำำ�า
สาธารณะ

8

ล้้านลู้กบาศก์เมตร

176
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ผลการดูำาเนิ้ำน้ำงาน้ำดู้าน้ำการบริหารจัดูการ
และรักษาท้รัพยากรน้ำำ�าใน้ำปี้ 2562

13.07%
40

การป้ระเมิน้ำความเส่�ยงดู้าน้ำน้ำำ�าแบบบูรณาการ 
เพ่ื่�อการวางแผน่บริหารจััดการน่ำ�าตล้อดห่วงโซ่่อุปทาน่

เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์ได้้พััฒนากรือบการืด้ำาเนินงานเก่�ยวกับการืปรืะเมิินความิเสี่่�ยงด้้านทรืัพัยากรืนำา เพัื�อนำาไปใช้้กับทุกหน่วยงานในทุกกลุุ่่มิธุุรืกิจของ

เครืือฯ การืจัด้ทำาการืปรืะเมิินจะคำานึงถึึงปัจจัยความิเส่ี่�ยงในหลุ่ายๆ ด้้าน ทั�งด้้านปรืิมิาณนำาท่�นำามิาใช้้ของแต่่ลุ่ะหน่วยงานแลุ่ะด้้านความิเคร่ืยด้นำา  

(Baseline water stress) โด้ยใช้้เครืื�องมิือ Aqueduct Water Risk Atlas ของ World Resources Institute (WRI) ท่�ได้้รัืบการืยอมิรัืบในรืะดั้บสี่ากลุ่  

จากนั�นจะนำาผลุ่การืปรืะเมินิมิาจัด้รืะดั้บต่ามิความิเสี่่�ยงในการืขาด้แคลุ่นนำา 3 รืะดั้บ เพัื�อจัด้ทำาแผนบริืหารืจัด้การืด้้านนำาต่่อไป

ความเคร่ยดูน้ำำ�า
(Baseline Water Stress)

ระดูับตำ�า

ระดูับกลาง

ระดูับสูง

กรอบการดูำาเนิ้ำน้ำงาน้ำใน้ำการป้ระเมิน้ำความเส่�ยงดู้าน้ำน้ำำ�า
ป้ริมาณน้ำำ�าใช้ทั้�งหมดู

จำาแน้ำกตามขอบเขตเชิงภูิมิศาสตร์

ล้าน้ำลูกบาศก์เมตร

หน่้ำวยงาน้ำท้่�ม่ความเส่�ยงใน้ำการขาดูแคลน้ำน้ำำ�าระดูับสูง 
จำาแน้ำกตามขอบเขตเชิงภิูมิศาสตร์

น้ำำ�ากลับมา
ใช้ใหม่/ใช้ซำ�า

ปริมาณน้อย - ปานกล้าง
ปริมาณมาก

ปริมาณน้อย 
ปริมาณปานกล้าง
ปริมาณมาก

ริะดับสูง - สูงมาก

ริะดับต่ำ�า - ปานำกลาง

53%

35%
12%
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ผลลัพธ์และ
ป้ระโยชน์้ำท่้�ไดู้รับ

การจัดูการน้ำำ�าแบบหมุน้ำเว่ยน้ำ
เพ่ื่�อเพิื่�มประสิิทธิิภาพื่ใน่ทรัพื่ยากรน่ำ�าให้เกิดประโยชน์่สูิงสุิด

เครือืเจรืญิโภคภัณฑ์์ปรืะยุกต์่แนวคิด้การืจัด้การืนำาแบบหมินุเว่ยน (Circular 

Water Management) ต่ามิหลัุ่กการื 5Rs มิาใช้ใ้นการืบรืหิารืจัด้การืการืใช้้

นำาภายในองค์กรื เพัื�อเพิั�มิปรืะสี่ทิธุภิาพัของทรืยัากรืนำาผา่นการืด้ำาเนนิการื

ต่่างๆ เช่้น ซ่ีพั่เอฟ มิุ่งเน้นให้ความิสี่ำาคัญกับการืเพัาะเลุ่่�ยงกุ้ง จึงได้้นำา

เทคโนโลุ่ยก่ารืบำาบัด้นำามิาใช้เ้พัื�อทด้แทนการืเลุ่่�ยงแบบเปลุ่่�ยนถ่ึายนำา ได้้แก่

 เทคโนโลุ่ย่ไบโอฟลุ่อคแลุ่ะเทคโนโลุ่ย่บำาบัด้นำาหมิุนเว่ยน (RAS) ทั�ง 2 

เทคโนโลุ่ย่ดั้งกลุ่่าว สี่ามิารืถึลุ่ด้การืใช้้นำาลุ่งได้้ 75% เมิื�อเปรื่ยบเท่ยบกับ 

การืเลุ่่�ยงแบบเปลุ่่�ยนถ่ึายนำา แต่่อย่างไรืก็ต่ามิเทคโนโลุ่ย่ทั�งสี่องยังคงมิ่ 

ของเส่ี่ยหลุ่งเหลืุ่อในนำาจากกรืะบวนการืเลุ่่�ยง เช้่น สี่ารือินทรื่ย์แลุ่ะสี่ารื 

อนินทรื่ย์ไนโต่รืเจนในปรืิมิาณท่�สีู่ง ซึี�งหากขาด้รืะบบการืจัด้การืท่�ด่้จะส่ี่ง

ผลุ่กรืะทบต่่อสี่ิ�งแวด้ลุ้่อมิได้้

สี่ำานักพััฒนาวิศวกรืรืมิการืเพัาะเลุ่่�ยงสี่ัต่ว์นำาจึงคิด้ค้นนำาเอาเทคโนโลุ่ย่ 

ไฟฟา้เคมิม่ิาใช้เ้พืั�อการืเพัาะเลุ่่�ยงกุง้ โด้ยใช้เ้ซีลุ่ล์ุ่ไฟฟ้าสี่ร้ืางกรืด้ไฮโปคลุ่อรัืสี่ 

(HOCl) จากนำาเลุ่่�ยงกุ้งเพัื�อไปกำาจัด้แอมิโมิเนย่ไนโต่รืเจน (NH₄๋) เปลุ่่�ยนให้

กลุ่ายเป็นก๊าซีไนโต่รืเจน (N₂) กลัุ่บสู่ี่อากาศ ทำาให้ลุ่ด้ปรืิมิาณสี่ารือินทรื่ย์

แลุ่ะสี่ารือนินทรืย์่ ไนโต่รืเจน ในนำาท่�ผา่นการืเพัาะเลุ่่�ยงกุง้ถึึง 90% เมิื�อเท่ยบ

กับทั�ง 2 เทคโนโลุ่ย่เดิ้มิ แลุ่ะยังสี่ามิารืถึลุ่ด้การืใช้้นำาในการืเพัาะเลุ่่�ยงกุ้ง 

ได้้ถึึง 83% เท่ยบกับการืเลุ่่�ยงแบบเปลุ่่�ยนถ่ึายนำา

ซี่.พั่. เว่ยด้นามิจึงได้้พััฒนาเทคโนโลุ่ย่ตั่�งแต่่การือนุบาลุ่ลุู่กกุ้งไปจนถึึง 

การืเพัาะเลุ่่�ยงกุ้ง โด้ยเปลุ่่�ยนจากการืเลุ่่�ยงแบบบ่อกลุ่างแจ้งเป็นเลุ่่�ยงแบบ

ในโรืงเรืือนกร่ืนเฮาส์ี่ เพัื�อป้องกันการืปนเป้� อนจากสี่ิ�งแวด้ลุ้่อมิ สี่ามิารืถึ 

ควบคุมิการืเปลุ่่�ยนแปลุ่งของอุณหภูมิิแลุ่ะค่าความิเป็นกรืด้-ด่้างได้้ ทั�งน่� 

ยงันำาเทคโนโลุ่ยร่ืะบบไบโอฟลุ่อคมิาใช้ทั้�งในการือนบุาลุ่ลุ่กูกุ้งแลุ่ะเพัาะเลุ่่�ยง

กุ้งอ่กด้้วย จากการืพััฒนาการืเพัาะเลุ่่�ยงกุ้งทำาให้ผลุ่ผลิุ่ต่เพัิ�มิขึ�นจากเดิ้มิ 

ถึึง 15 ตั่นต่่อไรืต่่่อป ีแลุ่ะสี่ามิารืถึช้ว่ยลุ่ด้ปรืมิิาณการืใช้น้ำาในการืเพัาะเลุ่่�ยง 

กุ้ง จากเดิ้มิท่�ต้่องใช้ป้รืมิิาณนำาต่ลุ่อด้การือนบุาลุ่ลุ่กูกุ้งจนถึึงการืเพัาะเลุ่่�ยง 

กุ้งปรืะมิาณ 74,250 ลุู่กบาศก์เมิต่รื การืเปลุ่่�ยนมิาใช้้รืะบบไบโอฟลุ่อค 

จะใช้้ปรืิมิาณนำาเพั่ยง 26,850 ลุู่กบาศก์เมิต่รื ทำาให้สี่ามิารืถึลุ่ด้การืใช้้นำา 

ได้้ถึึง 64%

เพิ�มป้ระสิท้ธิภิาพการใช้น้ำำ�าใน้ำการเพาะเล่�ยงกุ้ง
ดู้วยระบบไบโอฟลอคของ ซ่.พ่. เว่ยดูน้ำาม 

ร้อยละ 64
สััดส่ัวนนำ�าท่ี่�ใช้้ล้ดล้ง

47,400
ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณนำ�าท่ี่�ใช้้ตล้อดการอนุบาล้ 
ลู้กกุ้งแล้ะเพาะเล่้�ยงกุ้งท่ี่�ล้ดล้ง

Reduce
ลดนำำ�าเสียและ

เพิ�มปริะสิทีธิิภัาพ
การิใช้้นำำ�า

Recover
แยกทีริัพยากริอ่�นำๆ 

ออกจากนำำ�าเสีย 
(นำอกเหนำ่อจากนำำ�า) 
และนำำากลับไปใช้้ใหม่

Reuse
นำำานำำ�ากลับมาใช้้ใหม ่
ในำกริะบวนำการิเดิม
หริ่อกริะบวนำการิใหม่

Restore
ปล่อยนำำ�ากลับสู่แหล่งเดิม
ด้วยคุณภัาพเดียวกับ

ต่อนำทีี�นำำามาใช้้

Recycle
บำาบัดนำำ�าเสียด้วย

เทีคโนำโลยีเพ่�อให้ได้
นำำ�าทีี�มีคุณภัาพสูง

โด้ยทั�วไปการืเพัาะเลุ่่�ยงกุง้ในปรืะเทศเว่ยด้นามิจะเลุ่่�ยงในบอ่กลุ่างแจ้งแลุ่ะใช้ร้ืะบบนำาเขย่ว (แพัลุ่งก์ต่อน) ซีึ�งต้่องพัึ�งพัาการืสี่ังเครืาะห์แสี่ง ทำาให้มิ่ข้อจำากัด้ 

ในเรืื�องของความิเป็นกรืด้-ด่้างของนำา แลุ่ะความิสี่ามิารืถึของออกซิีเจนในการืลุ่ะลุ่ายนำาช้่วงเวลุ่าเช้้าแลุ่ะบ่ายต่่างกันมิาก การืควบคุมิการืเพัาะเลุ่่�ยงกุ้ง 

จึงทำาได้้ยาก อ่กทั�งยงัมิแ่อมิโมิเนย่แลุ่ะไนไต่รืท์สี่ะสี่มิในปรืมิิาณสี่งู

28CASE
STUDY



สัดูส่วน้ำการน้ำำาน้ำำ�ากลับมาใช้ใหม่/ใช้ซำ�า
ร้อยล้ะ

2560

ป้ริมาณน้ำำ�าท่้�ป้ล่อยสู่ภิายน้ำอก
แยกตามแหล่ง 
ล้านำลูกบาศก์เมต่ริ

ป้ริมาณการน้ำำาน้ำำ�ามาใช้แยกตามแหล่ง
ล้านำลูกบาศก์เมต่ริ

176.89
ลูกบาศก์เมตร
ต่อล้าน้ำบาท้

309
ล้าน้ำลูกบาศก์เมตร

173.38
ลูกบาศก์เมตร
ต่อล้าน้ำบาท้

331
ล้าน้ำลูกบาศก์เมตร

152.74
ลูกบาศก์เมตร
ต่อล้าน้ำบาท้

ลดำลง 10% เปา้หมายป ี2563

ลดำลง 39.07% ป ี2562

305
ล้าน้ำลูกบาศก์เมตร

2562

2562

2560 2561

2561

187

ไทีย จีนำ อ่�นำๆ ไทีย จีนำ อ่�นำๆ ไทีย จีนำ อ่�นำๆ

168 159

39 36 31
83

127 115

11.06 12.07 13.07

186

54

213

77

195

66
11 8 8

58 33 36

158
(2562)

234
เป้าหมายลด 10%

(2563)

260
(2558)

ป้ริมาณน้ำำ�าท่้�น้ำำามาใช้ทั้�งหมดู ลดูป้ริมาณการน้ำำาน้ำำ�ามาใช้ต่อรายไดู้
ของปริิมาณการินำำานำำ�ามาใช้้ต่่อริายได้ของปฐีานำ พ.ศ. 2558
(ปริะเทีศไทีย)

2560 2561 2562 2560 2561 2562

ลู้กบาศก์เมตร
ต่อล้้านบาที่

98 93
115

36
58

17 9 8
221 20 24

น้ำำ�าป้ระป้า 
และน้ำำ�าซื�อ

น้ำำ�าฝน้ำน้ำำ�าผิวดิูน้ำ น้ำำ�าใต้ดิูน้ำ น้ำำ�าใต้ดิูน้ำ ท่้อระบายน้ำำ�า
สู่สาธารณะ

น้ำำ�าผิวดิูน้ำ ท้ะเล
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ผลลัพธ์และ
ป้ระโยชน์้ำท่้�ไดู้รับ

บรืษัิัท ซ่ีพ่ัแรืมิ จำากัด้ มิแ่ผนการืบริืหารืจัด้การืนำาเนื�องจากมิก่ารืใช้้ปริืมิาณ

นำาในกรืะบวนการืผลิุ่ต่จำานวนมิาก โด้ยมิุ่งเน้นการืใช้้ปรืะโยช้น์อย่างมิ่

ปรืะสี่ทิธุภิาพั ลุ่ด้การืปลุ่่อยของเสี่ย่สู่ี่ธุรืรืมิช้าติ่ รืวมิถึึงพัฒันาศกัยภาพัรืะบบ

บำาบัด้นำาเสี่่ย บรืิษััทจึงจัด้ตั่�งหน่วยงานสี่ำาหรืับการืดู้แลุ่รืักษัาทรืัพัยากรืนำา

ท่�ใช้้ในโรืงงาน มิก่ารืใช้้นำาจากแหลุ่่งนำาใต้่ดิ้นแทนการืใช้แ้หลุ่่งนำาผวิดิ้น เพืั�อ

ลุ่ด้ปัญหาการืขาด้แคลุ่นทรืัพัยากรืนำาในรืะบบนำาปรืะปาของชุ้มิช้น ในป ี

2562 บรืิษััทสี่ามิารืถึทด้แทนการืใช้้นำาจากรืะบบปรืะปาได้้ 1,078,230 

ลุู่กบาศก์เมิต่รื นอกจากน่� ยังมิ่การืติ่ด้ตั่�งรืะบบควบคุมิการืเติ่มิอากาศของ

การน้ำำาน้ำำ�ากลับมาใช้ใหม่ใน้ำภิาคส่วน้ำ
การผลิตอาหารแช่แข็งพร้อมรับป้ระท้าน้ำ

รืะบบบำาบัด้นำาเสี่่ย โด้ยนำาเสี่่ยทั�งหมิด้จะผ่านเข้าสีู่ก่รืะบวนการืบำาบัด้เพัื�อ

ใหน้ำามิค่ณุภาพัด่้กว่านำาทิ�งทั�วไปต่ามิกฎหมิายกำาหนด้ ทำาใหส้ี่ามิารืถึนำานำา

ท่�ผา่นรืะบบการืบำาบดั้แลุ้่วกลัุ่บมิาใช้ป้รืะโยช้นใ์หมิไ่ด้้ทั�งหมิด้ (Water Zero 

Discharge) ในรูืปแบบของการืรืด้นำาต้่นไมิ ้ช้ำารืะลุ้่างบรืเิวณพัื�นท่�รือบนอก

ช้ว่ยลุ่ด้การืใช้น้ำาปรืะปาลุ่งได้้ 355,804.15 ลุ่กูบาศก์เมิต่รืต่่อปี

ข้อมูลการจัดูการท้รัพยากรน้ำำ�า29CASE
STUDY

ไม่ม่การป้ล่อยน้ำำ�าทิ้�ง
สู่สาธารณะ
(Water Zero Discharge)

355,804 
ลูกบาศก์เมตร
ล้ดปริมาณการใช้้นำ�าประปาต่อปี
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โครงการแบ่งปั้น้ำน้ำำ�าให้กับชุมชน้ำ 
Barangay Gugo  
ซีื้พีเอฟ ฟลิิปปินำส์ สนำับสนำุนำชุ้มช้นำ Barangay 
Gugo ทีี�อยู่ใกล้โริงงานำให้เข้าถึงนำำ�าใช้้อย่าง 
เพียงพอ จึงไดติ้่ดตั่�งป๊� มนำำ�าและทีอ่นำำ�าเพ่�อลำาเลยีง 
นำำ�าจากบ่อนำำ�าบาดาลภัายในำหนำ่วยงานำ ให้กับคนำ 
ในำชุ้มช้นำ 62 ครัิวเร่ิอนำ คิดเป็นำนำำ�าใช้้ปริะมาณ 
1,673 ลบ.ม. ต่่อปี

โครงการพื�น้ำท่้�ความร่วมมือ ตำาบลเมืองจัง
ร่ิวมม่อกับศูนำย์การิเรีิยนำรู้ิโจ้โก้และ อบต่. เม่องจัง 
จ. น่ำานำ ในำการิสนัำบสนุำนำการิเข้าถึงแหล่งนำำ�าของ
ชุ้มช้นำ ต่.เม่องจัง จ.น่ำานำ โดยสร้ิางฝาย 
ช้ะลอนำำ�าและกักเก็บนำำ�า 9 จุด บ่อพวง 1 บ่อ และ 
ติ่ดตั่�งท่ีอส่งนำำ�าริะยะทีางริวม 21,000 เมต่ริ  
ไปยัง 6 หมู่บ้านำ ให้กบัปริะช้ากริ 2,024 ครัิวเร่ิอนำ

โครงการ Water For Life
จากสถานำการิณ์การิเข้าถึงนำำ�าสะอาดในำอินำเดีย
ซีื้พีเอฟ อินำเดีย ได้สนัำบสนุำนำในำการิจัดหานำำ�าด่�ม
ทีี�สะอาดและปลอดภััยต่่อสุขภัาพ โดยติ่ดตั่�ง 
เคร่ิ�องกริองนำำ�าริะบบ RO ใหกั้บชุ้มช้นำ จำานำวนำ 17 
หมู่บ้านำ ริวม 4,250 ครัิวเร่ิอนำ และให้กับโริงเรีิยนำ 
21 แห่ง มีนัำกเรีิยนำจำานำวนำ 2,180 คนำ  

โครงการพัฒน้ำาแหล่งน้ำำ�าเพื�อการเกษตร
ร่ิวมม่อกับสถาบันำวิจัยและพัฒนำาพ่�นำทีี�สูงและ 
กริมพัฒนำาทีี�ดินำ ในำการิสร้ิางบ่อนำำ�าและท่ีอ 
ลำาเลียงนำำ�าสู่ชุ้มช้นำบ้านำแม่วาก จ.เช้ียงใหม่  
ให้มีแหล่งนำำ�าใช้้สำาหรัิบกิจกริริมทีางการิเกษต่ริ 
โดยสร้ิางบ่อพวงจำานำวนำ 7 บ่อ และติ่ดตั่�งท่ีอ 
PVC ริะยะทีางริวม 8,524 เมต่ริ 

โครงการสร้างบ่อน้ำำ�าบาดูาล
เน่ำ�องจากภัาวะขาดแคลนำนำำ�าใช้้ของชุ้มช้นำในำบริิเวณ
ใกล้เคียงกับหน่ำวยงานำ ซีื้.พี. บังกลาเทีศจึงดำาเนิำนำ
โคริงการิสร้ิางบ่อนำำ�าบาดาลให้แก่เด็กและชุ้มช้นำ
เช่้นำ โริงเริียนำ ต่ลาด มัสยิด จำานำวนำ 7 แห่ง  
ให้กับปริะช้าช้นำ 7,000 คนำ

โครงการน้ำำ�าพางโมเดูล
ร่ิวมม่อกับมูลนิำธิิพัฒนำาภัาคเหน่ำอในำการิสริา้งฝาย
ช้ะลอนำำ�าเพ่�อฟ้�นำฟูทีรัิพยากริธิริริมช้าติ่ เพิ�มความ
ชุ่้มช่้�นำผ่่นำปา่ และสนำบัสนำนุำการิปริะกอบอาช้พีของ
เกษต่ริกริ ต่.นำำ�าพาง อ.แม่จริิม จ.นำ่านำ จำานำวนำ 
200 ฝาย และอีก 1 บ่อ ให้กับเกษต่ริกริ 285 คนำ

โครงการธรรมชาตปิ้ลอดูภิัย
สร้ิางบ่อนำำ�าให้กับเกษต่ริกริในำพ่�นำทีี�ทีี�ขาดแคลนำนำำ�า 
เพ่�อใช้้ในำการิเกษต่ริกริริม จำานำวนำ 11 บ่อ เกษต่ริกริ 
สามาริถกักเก็บนำำ�าได้ริวม 2,090 ลบ.ม.

โครงการติดูตั�งท้่อน้ำำ�าหมู่บ้าน้ำ Ka Nau 
ซีื้.พี. เวียดนำามริว่มม่อกับสหพันำธ์ิเยาวช้นำปริะเทีศ
เวียดนำาม จังหวัด Binh Dinh ติ่ดตั่�งริะบบ 
ท่ีอนำำ�ายาว 1,500 เมต่ริ ให้กับปริะช้ากริในำ 
หมู่บ้านำ Ka Nau ซึื้�งเป็นำพ่�นำทีี�ห่างไกลของ 
จังหวัด จำานำวนำ 68 คริอบคริัว หร่ิอปริะมาณ 
250 คนำ ได้เข้าถึงแหล่งนำำ�าทีี�สะอาด

โครงการฝายม่ช่วิต
ร่ิวมม่อกับศูนำย์ปริะสานำงานำปริะช้าคมเม่องนำ่านำ 
เพ่�อสร้ิางป่าต้่นำนำำ�าแบบไม่ปลูกป่า สร้ิางฝาย 
เพ่�อป้องกันำนำำ�าท่ีวมนำำ�าหลาก และจัดการิป๊ญหา
ด้านำนำำ�าให้เพียงพอต่่อชุ้มช้นำในำพ่�นำทีี� 17 จังหวัด 
ทีางภัาคเหน่ำอ โดยสริ้างฝายทัี�งหมด 112 ฝาย 
ให้กับชุ้มช้นำ 

การร่วมมือกับพัน้ำธมิตรเพื�อส่งเสริม
การเข้าถึึงแหล่งน้ำำ�าของชุมชน้ำ
เพ่ื่�อเพิื่�มประสิิทธิิภาพื่ใน่ทรัพื่ยากรน่ำ�าให้เกิดประโยชน์่สูิงสุิด

ทีรัิพยากรินำำ�าเป็นำทีริัพยากริธิริริมช้าต่ิทีี�สำาคัญสำาหรัิบการิดำาริงช้ีวิต่ ซึื้�งเคร่ิอฯ ได้ต่ริะหนำักถึงความสำาคัญของการิเข้าถึงแหล่งนำำ�าทีี�สะอาด 
และเพียงพอต่่อการิใช้้งานำของทุีกคนำในำชุ้มช้นำ จึงมีแนำวคิดในำการิร่ิวมม่อกับพันำธิมิต่ริหลายภัาคส่วนำเพ่�อส่งเสริิมและพัฒนำาการิเข้าถึงแหล่งนำำ�าของ 
ชุ้มช้นำอย่างยั�งย่นำในำปริะเทีศต่่างๆ ทีี�เคร่ิอฯ เข้าไปทีำาธุิริกิจ



ความท้้าท้าย
ปััจจุบััน เทคโนโลยีีดิิจิทัลและนวััตกรรมมีการพััฒนาอย่ีางรวัดิเร็วัทำาให้้ 

การดิำาเนินธุุรกิจและการใช้้ช้วิีัตปัระจำาวััน ส่่งผลกระทบัต่อควัามห้ลากห้ลายี

ทางชี้วัภาพัของระบับันิเวัศ อาทิ พ้ั�นที�ปั่าไม้ที�ลดิลงเพ้ั�อทำาการเกษตร 

การลดิลงของจำานวันปัระช้ากรส่ัตว์ันำ�าจากการปัระมง การใช้้แห้ล่งนำ�า

ธุรรมช้าติในเขตพ้ั�นที�ขาดิแคลน เป็ันต้น  เคร้อเจริญโภคภัณฑ์์ตระห้นักถึึง

ผลกระทบัที�เกิดิขึ�นต่อควัามอุดิมส่มบูัรณ์ของระบับันิเวัศ จึงมุ่งมั�นที�จะเป็ัน

ห้นึ�งในการมีส่่วันร่วัมฟื้้� นฟูื้ ทั�งในส่่วันของภาคธุุรกิจและภาคอุตส่าห้กรรม

ให้้ควัามส่ำาคัญ ส่่งเส่ริมการปักปั้องระบับันิเวัศและควัามห้ลากห้ลายี 

ทางชี้วัภาพัให้้ส่ามารถึส่่งต่อไปัยัีงคนรุ่นให้ม่ได้ิอย่ีางยัี�งย้ีน

การปกป้องระบบนิิเวศ
และความหลากหลายท้างชีีวภาพ

เป้าหมายปี 2563 (ประเทศไทย)

ของวััตถึุดิิบัห้ลักผ่านการปัระเมินการจัดิห้าจากแห้ล่งผลิต 
ที�ไม่บุักรุกทำาลายีปัา่ไม้และทรัพัยีากรทางทะเล

100%

สนัิบสนุินิเป้าหมายการพัฒนิาที้�ยั�งยืนิ

SDG 6 นิำ�าสะอาดและการสุขาภิบาล
6.6 ปักป้ัองและฟื้้� นฟูื้ระบับันิเวัศที�เกี�ยีวัข้องกับัแห้ล่งนำ�า

SDG 14 สิ�งมีชีีวิตในิท้้องท้ะเล
14.2 การปักปัอ้งและฟื้้� นฟูื้ระบับันิเวัศ
14.4 การปัระมงอย่ีางยัี�งย้ีน
14.5 การอนุรักษ์ช้ายีฝั่ั� งและพ้ั�นที�ทางทะเล
14.B ส่นับัส่นุนช้าวัปัระมงพ้ั�นบ้ัานรายีเล็ก

SDG 15 สิ�งมีชีีวิตบนิผืืนิดินิ
15.1 การอนุรักษ์และฟื้้� นฟูื้การใช้้ระบับันิเวัศบันบักและในนำ�าจ้ดิ
15.2 ห้ยุีดิยัี�งการตัดิไม้ทำาลายีปัา่และฟื้้� นฟูื้ปัา่ที�เส้่�อมโทรม
15.4 ส่ร้างห้ลักปัระกันว่ัาจะมีการอนุรักษ์ระบับันิเวัศภูเขา
15.5 ปักป้ัองควัามห้ลากห้ลายีทางชี้วัภาพัและถิึ�นที�อยู่ีตามธุรรมช้าติ 

ECOSYSTEM AND 
BIODIVERSITY 
PROTECTION

ขยีายีการปัระเมินการจัดิห้า
จากแห้ล่งผลิตที�ไม่บุักรุก
ทำาลายีปั่าไม้และทรัพัยีากร
ทางทะเล

วิัจัยีและพััฒนาปัระมง
ที�ยัี�งย้ีนร่วัมกับั
ชุ้มช้นช้ายีฝั่ั� ง

เพิั�มการอนุรักษ์ 
และฟื้้� นฟูื้ทรัพัยีากรปั่าไม้

ความก้าวหน้ิา
87% 2562

256172%

แผนการดำำาเนินงาน
ที่่�สำำาคััญ ปีี 2563
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Heart



โครงการสวมหมวกใส่รองเท้้าให้ภููเขาหัวโล้้น 
เครือเจริญโภูคภัูณฑ์์
จ.น่ิานิ

โครงการปะการังเที้ยม  
เครือเจริญโภูคภัูณฑ์์
จ.สงขลา จ.ปัตตานีิ จ.นิราธิิวาส

4

7

5

8

15,347 ไร่
พ้ั�นที�ปั่าไม้ที�ไดิ้รับัการฟื้้� นฟูื้

14 จัังหวััดำ
ที�ไดิ้รับัการฟื้้� นฟูื้

แห้ล่งทรัพัยีากรทางทะเล

11,268 ไร่
พ้ั�นที�เกษตรกรรม

ที�ได้ิรับัการพััฒนาแห้ล่งนำ�า

10,989 คัน
ที�ไดิ้รับัผลปัระโยีช้น์จากโครงการ

โครงการปกป้องระบบนิิเวศ
ท้างท้ะเลและชีายฝั� ง

โครงการปกป้องระบบนิิเวศ
นิำ�าจืดในิชีายฝั� งและป่าไม้

2

4

3

5

1

4 5
5

1

2

4
5

37

6

3

8 5
5

4

45

1
5
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4

1
4 4

1 2

2

2
โครงการรักษ์์นำ�ามูล้  
บ.เจริญโภูคภัูณฑ์์อาหาร จำากัด (มหาชน)
จ.นิครราชีสีมา
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ผืลการดำาเนิินิงานิที้�สำาคัญ ปี 2562

โครงการซีีพีีเอฟรักษ์์นิเวศล่่้มนำ�าปา่สัก
เขาพีระยาเดินธง  
บ.เจริญโภูคภัูณฑ์์อาหาร จำากัด (มหาชน)

โครงการสร้างปา่สร้างรายได้
เครือเจริญโภูคภัูณฑ์์
จ.พะเยา จ.ลำาปาง

1

3

จ.ลพบุรี จ.เชีียงใหม่

โครงการธรรมชาติิปล้อดภัูย
บ.เจริญโภูคภัูณฑ์์โปรดิ�วส จำากัด
จ.เชีียงใหม่

โครงการจัดการปา่อเนกประโยชน์เพืี�อการ 
พัีฒนาที้�ยั�งยืน ด้วยศาสติร์พีระราชา 
บ้านกองกาย เครือเจริญโภูคภัูณฑ์์

ศูนย์อน่รักษ์์แล้ะพัีฒนาควายไท้ย 
เครือเจริญโภูคภัูณฑ์์
จ.ชีลบุรี

โครงการปลู้ก-ปนั-ปอ้ง ปา่ชายเล้น  
บ.เจริญโภูคภัูณฑ์์อาหาร จำากัด (มหาชน)
จ.สมุท้รสาคร จ.ระยอง จ.ชุีมพร
จ.พังงา จ.สงขลา

1

โครงการปมู้ายั�งยืนคู่ท้ะเล้ไท้ย
เครือเจริญโภูคภัูณฑ์์
จ.สุราษฎร์ธิานีิ

โครงการธนาคารสัติว์นำ�า เครือเจริญโภูคภัูณฑ์์
จ.ตราด จ.สุราษฎร์ธิานีิ จ.จันิท้บุรี 
จ.กระบี� จ.ตรัง จ.สมุท้รสงคราม 
จ.ปัตตานีิ จ.นิครศรีธิรรมราชี

โครงการบูรณาการฐานข้อมูล้แล้ะองค์ความรู้
ปล้าทู้ไท้ยอ่าวไท้ย เครือเจริญโภูคภูัณฑ์์
จ.ชีลบุรี จ.ประจวบคีรีขันิธ์ิ จ.ชุีมพร
จ.เพชีรบุรี จ.สมุท้รปราการ
จ.ฉะเชิีงเท้รา จ.สมุท้รสงคราม
จ.สมุท้รสาคร จ.สุราษฎร์ธิานีิ

ศูนย์เรียนรู้เกษ์ติรทั้นสมัย ข้าว-ปล้า-ปาล์้ม 
บ.เจริญโภูคภัูณฑ์์เมล็้ดพัีนธ์่
จ.กำาแพงเพชีร

6



จุดิรับัซ้�อ

100%
โรงงานส่กัดินำ�ามัน

100%

พ้ั�นที�ปัลูก

100%
พ้ั�นที�ปัลูก

100%

โรงงานส่กัดินำ�ามัน

100%
โรงงานแปัรรูปั

100%
โรงงานแปัรรูปั

100%

พ้ั�นที�จับั

100%
 พ้ั�นที�ปัลูก

100%*
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การจัดการวัตถุุดิบและการตรวจสอบย้อนิกลับ
เพ่ื่�อสร้างความม่�นใจให้้ก่ับผู้้้บริโภค

แม้้ว่่าธุุรกิิจของเครือฯ จะม้ีกิารเติิบโติข้�นอย่่างต่ิอเนื�องและห่่ว่งโซ่่อุปทาน

จะม้ขีอบข่าย่กิว้่างม้ากิข้�นเพีีย่งใด เครือฯ ย่งัคงมุ้ง่ม้ั�นในกิารจัดห่าวั่ติถุดิุบห่ลักิ

ทางกิารเกิษติรอย่่างรับผิิดชอบและยั่�งย่ืนเสม้อม้า โดย่มุ้่งส่งเสริม้กิารม้ี

ส่ว่นร่ว่ม้ของค่่ค้าธุุรกิิจ และสนับสนุนเครือข่าย่คว่าม้ร่ว่ม้มื้อกัิบพัีนธุมิ้ติร

ในภาคส่ว่นต่ิางๆ ไม่้ว่่าจะเปน็ภาครัฐ ภาคเอกิชน ชุม้ชน และองค์กิรพัีฒนา

เอกิชนม้าอย่่างต่ิอเนื�อง ทั�งนี� เครือฯ ได้ตัิ�งเปา้ห่ม้าย่ในกิารจัดห่าวั่ติถุดิุบห่ลักิ

ทางกิารเกิษติรอย่า่งรบัผิดิชอบและย่ั�งย่นืในวั่ติถุดิุบเพีื�อกิารผิลิติอาห่ารสตัิว์่  

5 ราย่กิาร ได้แก่ิ ข้าว่โพีด กิากิถัุ�ว่เห่ลือง นำาม้ันปาล์ม้ ม้ันสำาปะห่ลัง และ 

ปลาปน่ นอกิจากินี� บรษัิท เจรญิโภคภัณฑ์์อาห่าร จำากัิด (ม้ห่าชน) ได้ม้กีิาร 

ผิลกิารดำาเนนิงานด้านกิารติรว่จสอบย่อ้นกิลับของวั่ติถุดิุบห่ลักิ

เพีื�อผิลิติอาห่ารสตัิว์่ทั�ง 5 ราย่กิารของธุรุกิิจเกิษติรและอาห่าร

ส่งเสริม้คว่าม้ร่้และทักิษะกิารเพีาะปล่กิที�ถุ่กิต้ิองสอดคล้องติาม้ม้าติรฐาน

สินค้าเกิษติร ม้กิษ. 4402-2553 (Thai Agricultural Standard–TAS  

4402-2010, Good Agricultural Practices for Maize) เชน่ โครงกิาร ‘เกิษติร

พี้�งตินข้าว่โพีดย่ั�งย่นื’ อย่า่งต่ิอเนื�องตัิ�งแต่ิป ี2558  โดย่ม้เีปา้ห่ม้าย่ในกิารดำาเนนิ

โครงกิารส่เ่กิษติรกิรราย่ย่อ่ย่ให่ค้รอบคลมุ้พีื�นที�เพีาะปลก่ิจำานว่น 225,000 ไร ่

และสนับสนุนให่้ค่่ค้าข้าว่โพีดเลี�ย่งสัติว์่จัดห่าวั่ติถุุดิบที�เพีาะปล่กิบนพีื�นที� 

ที�ได้รับเอกิสารสิทธุิ�ที�ถุ่กิต้ิองติาม้กิฎห่ม้าย่ ไม้่บุกิรุกิพีื�นที�ป่า และสาม้ารถุ

ระบุพีื�นที�เพีาะปล่กิด้ว่ย่พีิกัิด GPS ราย่แปลงติาม้เอกิสารสิทธุิ�ได้ 100%  

พีรอ้ม้ทั�งลงทะเบยี่นบนระบบ ‘Corn Traceability’

การดำาเนิินิงานิ

ผืลการดำาเนิินิงานิ

เครอืเจรญิโภคภัณฑ์์ให่ค้ว่าม้สำาคัญเปน็อย่า่งย่ิ�งเรื�องกิารติรว่จสอบย่อ้นกิลับ 

ของสินค้า จ้งได้ม้ีกิารจัดทำาระบบกิารติรว่จสอบย่้อนกิลับที�ม้าของสินค้า 

แบบเต็ิม้ร่ปแบบ เริ�ม้ตัิ�งแต่ิที�ม้าของวั่ติถุุดิบ แห่ล่งเพีาะปล่กิ โรงงานผิลิติ 

อาห่ารสัติว์่ ฟาร์ม้เลี�ย่งสัติว์่ โรงงานแปรร่ปอาห่ารทั�งของม้นุษย่์และสัติว์่ 

ระบบการตรวจสอบย้อนิกลับครบวงจรของเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

แหล่งท้ี�มาของวัตถุุดิบ
วััตถุึดิิบัที�มาจากแห้ล่งผลิตที� 
รับัผิดิช้อบัและดิูแลสิ่�งแวัดิล้อม
และระบับันิเวัศ

โรงงานิผืลิตปลาป่นิ
จากปัลาปั่นที�ได้ิรับัการรับัรอง
มาตรฐานส่ากล และส่ามารถึ 
ตรวัจส่อบัย้ีอนกลับัได้ิ

โรงงานิผืลิตอาหารสัตว์
ส่ถึานที�ตั�งที�เห้มาะส่ม คัดิส่รร
วััตถุึดิิบัคุณภาพั ใช้้สู่ตรอาห้าร
ที�ตรงต่อควัามต้องการดิ้าน
โภช้นาการ

แหล่งเพาะปลูกวัตถุุดิบ
ที� มี ควัาม รับั ผิดิช้อบัทั� ง ด้ิ าน 
สิ่�งแวัดิล้อม แรงงาน และมี
เอกส่ารสิ่ทธิุ�ถูึกต้องตามกฎห้มายี  

ฟาร์มเลี�ยงสัตว์
ที�มีมาตรฐานควัามปัลอดิภัยีต่อ
ผู้บัริโภคและใส่่ใจดิูแลส่วััส่ดิิภาพั
สั่ตวั์
 

โรงงานิแปรรูปอาหาร
ส่ามารถึตรวัจส่อบัย้ีอนกลับัได้ิ 
ผ ลิตอาห้าร ที� มี คุณภาพัและ
ได้ิมาตรฐาน ดูิแลสั่งคมและ 
สิ่�งแวัดิล้อม ศูนิย์จัดจำาหนิ่ายสินิค้า

ที�ไดิ้มาตรฐานควัามส่ะอาดิของ
อุปักรณ์ รวัมทั�งสุ่ขอนามัยีของ
พันักงานผู้ให้้บัริการ

ห้มายเห้ตุุ: *ธุุรกิัจอาห้ารส่ตุว์ในประเทศไทย

คลังสินค้า ไปจนถุ้งระบบกิระจาย่สินค้า และกิารระบบจัดจำาห่น่าย่สินค้า 

ส่งติรงถุ้งม้ือของผิ่้บริโภค เพีื�อให่้ผิ่้บริโภคม้ั�นใจว่่าสินค้าทุกิผิลิติภัณฑ์์ที� 

ผิลิติโดย่เครือฯ เปน็สินค้าที�ดี ม้มี้าติรฐาน เชื�อถืุอได้ และม้คีว่าม้รับผิดิชอบ

ต่ิอสิ�งแว่ดล้อม้และสงัคม้



การอนิุรักษ์และฟื� นิฟูท้รัพยากรป่าไม้
เพ่ื่�อส่งเสริมกัารปกัปอ้งระบบนิเวศ
และความห้ลากัห้ลายทางชีีวภาพื่

เคร้อเจริญโภคภัณฑ์์ได้ิดิำาเนินโครงการพัลิกฟื้้� นผ้นป่ัาสู่่การพััฒนา 
คุณภาพัชี้วิัตอย่ีางยัี�งย้ีน ด้ิวัยีการรักษาส่มดุิลระบับันิเวัศในรูปัแบับั 
ของ Social Enterprise ส่่งเส่ริมการการเรียีนรู้การฟื้้� นฟูื้ผ้นป่ัาสู่่การ
พััฒนาคุณภาพัชี้วิัตปัลูกฝั่ังจิตส่ำา นึกให้้คนในชุ้มช้นมีควัามรัก 
และร่วัมกันปักป้ัองระบับันิเวัศวิัทยีาในพ้ั�นที�ให้้มีควัามมั�นคงและยัี�งย้ีน 
ต่อไปัในอนาคต

Hom
e

บัทนำา

ภาคผนวัก
Health

การจัดิการดิานควัามยี� งยีน

Heart



เข้าใจ เข้าถึุง พัฒนิา

“วันินีิ�ผืมมาถึุงจุดเปลี�ยนิ  
เปลี�ยนิที้�จะเลิกปลูกข้าวโพด

ผืมกำาลังท้ำาความฝันิ 
ให้เป็นิจริง”
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โครงการสบขุน่ิโมเดล
พื่ลิกัฟ้ื้� นผู่้นปา่ พ่ื่ฒนาคุณภาพื่ชีีวิตุที�ย่�งย่นในเกัษตุกัรบ้านสบขุุ่่น จ.น่าน

สาเห่ติุวิ่กิฤติห่ม้อกิควั่นและไฟป่าทางภาคเห่นือ

อันเนื�องม้าจากิกิารเผิาทำาลาย่พีื�นที�ทางกิารเกิษติร

ที�ขย่าย่ตัิว่เป็นว่งกิว้่างเพิี�ม้ม้ากิข้�นในทุกิปี สร้าง

ปญัห่าฝุุ่น่ที�เกิินค่าม้าติรฐานทำาให้่ประชาชนต้ิอง

ประสบปัญห่าสุขภาพี ทางเครือฯ ติระห่นักิถุ้ง

ปัญห่าดังกิล่าว่ จ้งได้ลงพีื�นที�สำารว่จจังห่วั่ดน่าน

เม้ื�อปี 2558 และเกิิดเป็นโครงกิารสบขุ่นโม้เดล  

ที�บ้านสบขุ่น ติ.ป่าคา อ.ท่าวั่งผิา จ.น่าน ที�เป็น

พีื�นที�ดอย่ห่ัว่โล้นที�ถืุอครองในกิารปล่กิข้าว่โพีด 

โดย่ม้ีประชากิรทั�งห่ม้ด 1,185 คน จำานว่น 328 

ครัว่เรือน ม้ีพีื�นที�ทำากิินทั�งห่ม้ด  42,895 ไร่ ทาง 

เครือฯ ได้เข้าม้าให้่กิารสนบัสนนุชุม้ชนบ้านสบขุน่

พ่ื่�นที�เขุ่าห่้วโล้นบริเวณบ้านสบขุุ่่น จ.น่าน (พื่.ศ. 2558)

นิายหยาด ธิรรมลังกา 
เกษตรกรบ้้านสบ้ขุ่่�น

เครือฯ เริ�ม้กิารขับเคลื�อนโครงกิารสบขุ่นโม้เดล

ด้ว่ย่ศาสติรท์รงงานในห่ลว่งรัชกิาลที� 9 ติาม้ห่ลักิ 

กิาร ‘เขา้ใจ เขา้ถุ้ง พีฒันา’ ที�ต้ิองม้คีว่าม้เขา้ใจให่้

ถุ้งปัญห่า ร่้เราร่้เขา เข้าใจคว่าม้ต้ิองกิารของ

เกิษติรกิร เช่น ปญัห่าราย่ได้ที�ไม้เ่พียี่งพีอ ปญัห่า

ห่นี�สิน ปา่ไม้ ้แห่ล่งนำา ที�ดินและพีื�นที�ทำากิิน ที�ต้ิอง

ได้รับกิารพีัฒนา นำาม้าส่่กิารปฏิิบัติิอย่่างเต็ิม้ 

ร่ปแบบ โดย่มุ้่งเน้นในเรื�องของกิารแก้ิไขปัญห่า

กิารเกิษติร ซ่้�งรว่ม้ไปถุ้งกิารกิำาห่นดเปา้ห่ม้าย่ สรา้ง

คนให่ม้้รีาย่ได้ ฟ้� นคืนปา่ไม้ไ้ม้ใ่ห่ถุ้ก่ิทำาลาย่ ทำาให่้

คนกัิบป่าอย่่่ร่ว่ม้กัินได้ ปรับเปลี�ย่นพีืชทางเลือกิ

ข้อมูลพื�นิฐานิ
พื�นิท้ี�/ความเหมาะสม
กำาหนิดเป้าหมายแบบมีส่วนิร่วม
โมเดลการพัฒนิา

: ห้นี�ส่ินครัวัเร้อน รายีไดิ้ไมพ่ัอรายีจ่ายี 
: วัิเคราะห้์ดิิน ควัามสู่ง แห้ล่งนำ�า ศึกษาตลาดิ 
: คนอยีู่ไดิ้ ปั่าอยีู่ดิี ชุ้มช้นอยีู่ดิี
: ลดิการใช้้พ้ั�นที� เพิั�มมูลค่า

ที�เป็นม้ิติรกัิบสิ�งแว่ดล้อม้ เช่น กิาแฟ เพีราะใน

กิารปล่กิกิาแฟต้ิองม้ีไม้้พีี�เลี�ย่งให่้ร่ม้เงา ทำาให่ ้

คงพีื�นที�ป่าและเป็นกิารลดพีื�นที�กิารเพีาะปล่กิ 

เพีิ�ม้ม้่ลค่ากิารสร้างราย่ได้ รว่ม้ไปถุ้งกิารมุ้่งกิาร

พีัฒนาอย่่างยั่�งย่ืน เน้นในกิารพีัฒนาเรื�องดิน 

และนำา กิารเติิม้สิ�งที�ขาดให่้กัิบชุม้ชน เสริม้สร้าง

องค์คว่าม้ร้่ ระบบกิารบริห่ารจัดกิาร กิระบว่นกิาร

ทางกิารติลาด เทคโนโลยี่และนวั่ติกิรรม้ รว่ม้ถุ้ง

กิารบริห่ารจัดตัิ�งกิลุ่ม้วิ่สาห่กิิจชุม้ชนบ้านสบขุ่น 

ซ่้�งจัดตัิ�งโดย่ชุม้ชนและบริห่ารจัดกิารโดย่ชุม้ชน 

ทั�งนี�ในระบบกิารทำางานย่งัคงต้ิองอาศยั่กิารพีฒันา

กรอบการดำาเนิินิงานิ

การดำาเนิินิงานิ

30

ในกิารปล่กิพีืชม้่ลค่าส่งเพีื� อสร้างราย่ได้ ซ้่�ง 

กิาแฟนั�นเป็นพืีชที� ให่้ผิลติอบแทนส่งและ 

เป็นม้ิติรต่ิอสิ�งแว่ดล้อม้ ทั�งย่ังก่ิอให่้เกิิดกิารม้ ี

ส่ว่นร่ว่ม้จากิห่ลาย่ภาคส่ว่น ไม้่ว่่าจะเป็นภาคี 

เครือข่าย่ภาครัฐและชุม้ชนภาย่ใต้ิโครงกิาร 

สร้างป่าสร้างราย่ได้ ติาม้แนว่พีระราชดำาร ิ 

สม้เด็จพีระกินษิฐาธุริาช เจ้ากิรม้สม้เด็จพีระเทพี 

รตัินราชสุดาฯ สย่าม้บรม้ราชกุิม้าร ีซ้่�งเปน็โครงกิาร 

ที�ให่้ประชาชนร่ว่ม้กัินฟ้� นฟ่ป่าที�อาศัย่พีื� นที� 

ทำากิินและเกิิดกิารพัีฒนาอย่า่งย่ั�งย่นื 

คนสรา้งคว่าม้ย่ั�งย่นื ผิา่นระบบพีี�เลี�ย่งที�ต้ิองคอย่

เฝุ่้าด่แลให่้องค์คว่าม้ร้่กัิบชาว่บ้านสร้างคว่าม้ 

เชื�อใจ และให้่คว่าม้เชื�อม้ั�นกัิบเกิษติรกิร เรีย่นร่ซ้้่�ง

กัินและกัินพีฒันาศกัิย่ภาพีของชาว่บา้น เกิษติรกิร

สร้างคนในชุม้ชนให่้เข้ม้แข็ง และก้ิาว่ออกิจากิ

กิรอบห่รือสิ�งที�เคย่ทำาม้าก่ิอนห่น้า กิล้าลงม้ือทำา 

เลือกิเรีย่นร้่ในสิ�งให่ม้่ สร้างจุดมุ้่งห่ม้าย่ในชีวิ่ติ 

เพีื�อให่้เกิิดประสิทธุิภาพีส่งสุด ให่้กัิบชุม้ชนและ

สงัคม้อย่า่งย่ั�งย่นืต่ิอไป

ที้�มาโครงการ: สบขุ่นิโมเดล 

กรอบแนิวคิดในิการดำาเนิินิงานิ (Process Framework Diagram)
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ผืลลัพธ์ิและ
ประโยชีน์ิที้�ได้รับเครือฯ ติระห่นักิถุ้งห่ลักิบริห่ารจัดกิารกิารใช้ 

คว่าม้ร้่คว่บค่่นวั่ติกิรรม้ผิ่านแผินกิารพีัฒนาทาง

ธุุรกิิจ ห่รือ Social Enterprise ซ่้�งเป็นกิลไกิกิาร

บริห่ารจัดกิารกิลุ่ม้วิ่สาห่กิิจให้่เกิิดคว่าม้ย่ั�งย่ืน  

ทั�งในเรื�องของกิารสร้างโรงแปรร่ป เครื�องจักิร  

โรงติากิเม้ล็ดกิาแฟ ติลอดจนอุปกิรณ์อำานว่ย่ 

คว่าม้สะดว่กิต่ิางๆ เพืี� อต้ิองกิารให่้ชาว่บ้าน 

สาม้ารถุสร้างราย่ได้จากิกิารปล่กิกิาแฟ ตัิ�งแต่ิ

ต้ินนำาถุ้งกิลางนำาได้ นอกิจากินี� กิลุ่ม้เกิษติรกิร

ย่ังบริห่ารและสาม้ารถุห่ักิผิลกิำาไรสะสม้เข้ากิลุ่ม้

เพีื�อนำาไปใช้ประโย่ชน์ในกิารแก้ิไขปัญห่าสังคม้

และสิ�งแว่ดล้อม้ สรา้งคว่าม้ย่ั�งย่นืส่ชุ่ม้ชนต่ิอไป

การพัฒนิารูปแบบธุิรกิจเพื�อสังคม (Social Enterprise)
เพื�อส่งเสริมเกษตรกร

คุณศุภช่ีย เจียรวนนท์ ลงพ่ื่�นที�เก็ับกัาแฟื้เชีอรี�ร่วมก่ับเกัษตุรกัร

ผืลการดำาเนิินิงานิที้�ผ่ืานิมา แผืนิการดำาเนิินิงานิในิอนิาคต
สบขุ่นโม้เดลได้รับกิารพัีฒนาอย่่างต่ิอเนื� อง 

จนเข้าส่่ปีที�  5 ของโครงกิาร โดย่มี้ชาว่บ้าน 

เข้าร่ว่ม้โครงกิารจำานว่น 101 ราย่ รว่ม้ทั�งห่ม้ด 

129 แปลง ทำาให่้สาม้ารถุช่ว่ย่ลดพืี�นที�กิารถุาง 

และเผิาป่า และลดกิารเกิิดภ่เขาห่ัว่โล้นได้ถุ้ง  

614 ไร่ และปจัจุบนัได้พีื�นที�ฟ้� นปา่กิลับม้าทั�งห่ม้ด

กิว่่า 1,822 ไร่ ซ่้�งสาม้ารถุเปลี�ย่นจากิดอย่ห่วั่โล้น

กิลาย่เปน็ที�ปา่สีเขีย่ว่ 42.91% ของพีื�นที�เดิม้ 

จากิคว่าม้สำาเร็จในขั�นต้ินของโม้เดลนี� เปน็อีกิห่น้�ง

คว่าม้ท้าทาย่ที�เครอืฯ พีรอ้ม้ที�จะม้กีิารขย่าย่พีื�นที�

โครงกิารออกิไปยั่งอำาเภอต่ิางๆ และเชิญชว่น 

ชาว่บ้านเข้าร่ว่ม้โครงกิารม้ากิข้�นซ่้�งจะทำาให่ ้

คนกัิบป่าอย่่่ร่ว่ม้กัินได้อย่่างม้ีคว่าม้สุข ชาว่บ้าน

ม้ีราย่ได้เลี�ย่งตินเองอย่่างพีอเพีีย่งและย่ั�งย่ืน 

ต่ิอไป 

กัลุ่มเกัษตุรกัรเก็ับผู้ลผู้ลิตุกัาแฟื้เชีอรี�

ผู้ลผู้ลิตุกัาแฟื้เชีอรี�

เกษ์ติรกรร่่น 1 ได้รับประโยชน์ 

39 ราย

สร้างรายได้ให้ช่มชน

167,973 บาท้

ผลิ้ติกาแฟเชอรี�จำานวนกว่า 

83 แห่ง 
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การอนิุรักษ์และฟื� นิฟูท้รัพยากรท้างท้ะเล
เพ่ื่�อสร้างความสมบ้รณ์ ม่�งค่�ง สมดุุล และย่�งย่นขุ่องทะเลไทย

เคร้อเจริญโภคภัณฑ์์ร่วัมม้อกับักรมปัระมง ในการพััฒนาควัามยัี�งย้ีน 
สู่่ท้องทะเลไทยี โดิยีได้ิจัดิวัางปัะการังเทียีมต่อเน้�องเป็ันระยีะที� 2  
จำานวัน 1,000 แท่ง ในพ้ั�นที�ชุ้มช้นทะเลช้ายีฝั่ั� ง อำาเภอระโนดิ จังห้วััดิ
ส่งขลา และอำาเภอเม้อง จังห้วััดินราธุิวัาส่ มุ่งห้วัังให้้ท้องทะเลภาคใต้ 
ของไทยี ฟื้้� นค้นสู่่ควัามอุดิมส่มบูัรณ์ และทำาให้้พีั�น้องช้าวัชุ้มช้นมีรายีได้ิ
และชี้วิัตควัามเปั็นอยู่ีที�ดีิขึ�น



กลุ่มประมงพื�นิบ้านิ 
ชุีมชีนิตะกรบ อ.ไชียา 

จ.สุราษฎร์ธิานีิ

บริษัท้ แพปูวิยะ จำากัด  
สุราษฎร์ธิานีิ

(Supplier ของ CPRAM)

ผู้ืรับซืื้�อในิเครือ, 
ผู้ืรับซืื้�อนิอกเครือ, MK, 
Tops Supermarket 
และตลาดต่างประเท้ศ
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ผืลลัพธ์ิและ
ประโยชีน์ิที้�ได้รับ

CASE
STUDY

CASE
STUDY

โครงการธินิาคารสัตวน์ิำ�า
เพ่ื่�อกัารอนุร่กัษ์ทร่พื่ยากัรทางทะเลอย่างย่�งย่น

จากิสถุานกิารณ์คว่าม้เสื�อม้โทรม้ของท้องทะเล 

ทำาให่้ทรัพีย่ากิรสัติว์่นำาในน่านนำาของไทย่ม้ี

ปริม้าณลดน้อย่ลงเป็นอย่่างม้ากิจนบางชนิด 

อย่่่ในภาว่ะใกิล้ส่ญพัีนธุุ์ ส่งผิลต่ิอกิารประกิอบ

อาชีพีของชาว่ประม้ง และทำาให่ร้าย่ได้ไม่้เพียี่งพีอ

ต่ิอกิารเลี�ย่งครอบครัว่ เครือเจริญโภคภัณฑ์์ 

ในฐานะภาคเอกิชนที�เป็นห่น้�งในห่่ว่งโซ่่อุปทาน

ของระบบเกิษติรอุติสาห่กิรรม้และอาห่ารที�

เกีิ�ย่ว่ข้องกัิบท้องทะเลไทย่ จ้งให่้คว่าม้สำาคัญกัิบ

กิารม้สีว่่นรว่่ม้ในกิารอนรุกัิษ์ทรพัีย่ากิรทางทะเล

และฟ้� นฟ่กิารประม้งชาย่ฝุ่ั� งอย่า่งยั่�งยื่นทั�งในพีื�นที�

จังห่วั่ดชาย่ฝุ่ั� งทะเล ทั�งฝุ่ั� งภาคติะวั่นออกิอ่าว่ไทย่

และทะเลอันดาม้ัน โดย่ดำาเนินกิารผิ่านแนว่คิด

ห่ลักิ SEACOSYSTEM เพืี�อทะเลไทย่ย่ั�งย่ืน ซ่้�ง 

ห่น้�งในกิารดำาเนินกิารที�สำาคัญคือกิารขย่าย่พัีนธุุ์

สัติว์่นำาผิ่านนวั่ติกิรรม้เพีาะฟักิตัิว่อ่อนสัติว์่นำา 

ห่รอืธุนาคารสตัิว์่นำาที�เครอืฯ สง่เสรมิ้และสนบัสนนุ

ที้�มาโครงการ

ให่้ม้ีกิารพีัฒนาข้�น มุ้่งแก้ิปัญห่ากิารลดลงของ

ทรัพีย่ากิรสัติว์่นำา ซ่้�งส่งผิลกิระทบต่ิอราย่ได้ 

และวิ่ถีุชีวิ่ติของชุม้ชนประม้งชาย่ฝุ่ั� ง สาม้ารถุใช้

ขย่าย่พีันธุุ์สัติว์่นำาที�ม้ีไข่นอกิกิระดอง อาทิ ป่ม้้า 

ป่ดำา ป่แสม้ กัิ�งกิระดาน กิุ้งก้ิาม้กิราม้ กิุ้งม้ังกิร  

โดย่เป็นระบบกิารเพีาะฟักิร่ปแบบให่ม้่ที�ใช้

เทคโนโลย่ทีี�ทันสม้ยั่ นำาระบบออโติเม้ชนัม้าใชใ้น

กิารคว่บคุม้ เพีิ�ม้ประสิทธุภิาพี และคว่าม้ยื่ดห่ยุ่่น

ร้ปแสดุงนว่ตุกัรรมระบบเพื่าะฟัื้กัแบบอ่ตุโนม่ติุ

ห่ลังจากิที�เครอืฯ ได้สง่เสริม้ธุนาคารป่นวั่ติกิรรม้

ในห่ลาย่จังห่วั่ดทั�งฝุ่ั� งอ่าว่ไทย่และอันดาม้ัน  

ม้ีกิารปล่อย่ล่กิป่จำานว่นม้ากิกิลับส่่ทะเล ทำาให่ ้

ชาว่ประม้งสาม้ารถุจับป่ได้ปริม้าณเพีิ�ม้ข้�นม้ากิ 

แต่ิประสบปญัห่าด้านติลาดเพีราะแพีปลาในพืี�นที�

ม้กีิำาลังกิารซื่�อที�จำากัิด เครอืฯ จ้งว่างแผินกัิบชุม้ชน

เพีื� อที�จะส่งเสริม้กิารแปรร่ปและห่าติลาดที� 

เป็นธุรรม้ให่้แก่ิชุม้ชน โดย่บริษัท ซ่ีพีีแรม้ จำากัิด 

ซ้่�งเปน็ห่น้�งในห่นว่่ย่งานของเครอืฯ ม้คีว่าม้ต้ิองกิาร

ป่ในกิารแปรร่ปเป็นข้าว่กิล่อง จ้งได้เข้าร่ว่ม้

โครงกิารรับซื่�อป่จากิชุม้ชนต้ินแบบที�ม้ีศักิย่ภาพี 

และสาม้ารถุผิลกัิดันให่เ้ปน็โม้เดลธุุรกิิจในอนาคติ

สำาห่รบัชุม้ชนอื�นๆ ต่ิอไปได้ โดย่ชุม้ชนที�ได้รบักิาร

คัดเลือกิคือชุม้ชนติะกิรบ อำาเภอไชย่ จังห่วั่ด

สรุาษฎรธ์ุาน ีซ่้�งจะดำาเนนิกิารรว่่ม้กัิบบรษัิทเอกิชน

รบัซ่ื�อป่ในพีื�นที�ทั�งนี�ชาว่ประม้งที�เขา้รว่่ม้จะม้กีิาร

ที้�มาโครงการ

การสร้างรายได้สนิิค้าประมง (ปูม้า)
จากันว่ตุกัรรมส่้ธุุรกิัจเพ่ื่�อส่งคม จ.สุราษฎร์ธุานี

31 32

ปล่้อยลู้กปูสู่ธรรมชาติิแล้้วกว่า

4,700 ล้านิตัว

รายได้จากการขายปมู้า

3,132,655 บาท้

ในกิารใช้งาน ม้วิี่ธุกีิารใช้งานที�ง่าย่ ค่าบำารุงรักิษา

ติำา ส่งเสริม้กิารรว่ม้กิลุ่ม้ และกิารม้ส่ีว่นร่ว่ม้ของ

ชุม้ชน อันจะนำาไปส่่กิารทำากิิจกิรรม้ด้านกิาร 

รักิษ์ทะเลอย่่างย่ั�งย่ืน โดย่ได้ทำางานร่ว่ม้กัิบ 16 

ชุม้ชน ใน 8 จังห่วั่ด ตัิ�งแต่ิเริ�ม้ดำาเนนิกิารในป ี2017 

โครงกิารปล่อย่ลก่ิป่ไปแล้ว่จำานว่น 4.7 พัีนล้านตัิว่

นอกิจากินี� ย่ังได้รับรางวั่ลนวั่ติกิรรม้จากิทั�งใน

ประเทศไทย่และต่ิางประเทศ

ปฏิิบัติิติาม้ข้อกิำาห่นดซ่้�งทางบริษัทจะรับซ่ื� อ 

ในราคาที�สง่กิว่่าแพีในพีื�นที� เนื�องจากิเปน็ป่ที�ม้า

จากิกิารทำาประม้งอย่า่งย่ั�งย่นื
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SEACOSYSTEM
เพ่ื่�อทะเลไทยย่�งย่น

Research and Development
การวิจัยเชิีงพื�นิที้�
• การวิัจยัีเชิ้งพ้ั�นที�แบับัมส่ี่วันร่วัมกับัชุ้มช้นช้ายีฝั่ั� ง
• การวิัจัยีเพ้ั�อผลักดัินการปัระมงที�ยัี�งย้ีนที�
 ส่ร้างส่รรค์นวััตกรรมและนำาเทคโนโลยีีดิิจิทัลมาใช้้

Stock Enhancement
ขยายพันิธ์ุิสัตว์นิำ�า
• นวััตกรรมเพัาะฟื้กัตัวัอ่อนสั่ตว์ันำ�า 
 ห้ร้อธุนาคารสั่ตว์ันำ�า
• เพัาะพัันธ์ุุสั่ตว์ันำ�าเพ้ั�อปัล่อยีลงสู่่แห้ล่งธุรรมช้าติ 
• ตัวัอย่ีางพัันธ์ุุส่ตัว์ันำ�าที�เพัาะและปัลอ่ยี ปัมูา้ ปัทูะเล 
 กุ้งแช้บ๊ัวัยี และปัลาตะกรับั

Sustainability Development  
in Process
การพัฒนิาท้ี�ยั�งยนืิในิกระบวนิการ
• นโยีบัายีและข้อกำาห้นดิการรบััซ้�อปัลาปั่น
• นโยีบัายีและแนวัปัฏิบััติด้ิานบัรรจุภัณฑ์์ที�ยีั�งยี้น
•  ผลกัดัินอตุส่าห้กรรมที�เกี�ยีวัขอ้งกับัการใช้้ทรพััยีากร 
 ทางทะเลตลอดิห้ว่ังโซอ่ปุัทาน 

Marine Habitats Management 
การจัดการแหล่งท้ี�อยู่อาศัยสัตวน์ิำ�า
• โครงการ ปัลูก-ปััน-ปั้อง ปั่าช้ายีเลน
• โครงการวัางปัะการังเทียีมรว่ัมกับักรมปัระมง 
• ส่ง่เส่รมิการจดัิการทรัพัยีากรทางทะเลโดิยีชุ้มช้น

Community Development
การพัฒนิาศักยภาพชุีมชีนิ
• ส่่งเส่ริมธุุรกิจชุ้มช้นอยี่างยีั�งยี้น
• พัลังงานห้มุนเวัียีนและจัดิการขยีะ
• พััฒนาผู้นำาและศักยีภาพัของคนในชุ้มช้น

ปัล่อยีค้นสั่ตวั์นำ�าวััยีอ่อนสู่่ทะเล*

4.7 พันิล้านิตัว

พ้ั�นที�เพัาะฟื้กัและปักปัอ้งสั่ตว์ันำ�า** 

2,253,600ตรม.

ผู้มีส่่วันร่วัมในการอนุรักษ์ทะเล

1,159 คนิ

จำานวันสั่ตวั์นำ�าที�พับัเพิั�มขึ�น

35 ชีนิิด

รายีไดิ้ช้าวัปัระมงเพิั�มขึ�น***

6-36%

ช้่วัยีเห้ล้อชุ้มช้นปัระมงพ้ั�นบั้าน

38 ชุีมชีนิ
* มาจากัปล่อยล้กัป ้4.7 พ่ื่นล้านตุ่ว กุ้ัง 3 ล้านตุ่ว ปลาตุะกัร่บ 5 พ่ื่นตุ่ว                  
** ย่งไม่รวมปา่ชีายเลนอีกั 520,000 ตุรม.
*** มาจากั 2 โครงกัารก่ับ 2 ชุีมชีนเท่าน่�นไม่ใช่ีขุ่องทุกัชุีมชีน
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ความท้้าท้าย
เครือฯ ม่�งมั�นำบริห�รจััดก�รค่�ค้�ธุ่รกิจัอยั่��งมีคว�มรับผิดชอบตลอด 

ห�วงโซ่�อ่ปท�นำ อยั่��งไรก็ต�ม ด้วยั่คว�มหล�กหล�ยั่ของธุ่รกิจั สิินำค้� 

และบริก�รของเครือฯ ที�มีอย่ั่�ท่กภ่มิภ�คทั�วโลก สิ�งผลให้ก�รดำ�เนิำนำง�นำ

อ�จัไม�ครอบคล่มค่�ค้�ธุ่รกิจัท่กร�ยั่ โดยั่เฉพ�ะร�ยั่ที�อย่ั่�ในำพื�นำที�ห��งไกล 

นำอกจั�กนีำ� อีกหน่ำ�งคว�มท�้ท�ยั่คือค่�ค้�ที�ยัั่งข�ดคว�มเข�้ใจัในำหลักก�รด้�นำ

คว�มยัั่�งยืั่นำอยั่��งแทจ้ัริง ก�รบรหิ�รจััดก�รห�วงโซ่�อ่ปท�นำไม�เปน็ำเพียั่งหน่ำ�ง

ในำกลย่ั่ทธ์ุสิำ�คัญที�สิ�งเสิริมให้เครือฯ เติบโตได้อยั่��งยัั่�งยืั่นำ แต�ยัั่งเปน็ำก�ร

สิ�งเสิริมก�รสิร้�งค่ณค��ร�วมกันำระหว��งเครือฯ ค่�ค้�ธุ่รกิจัและผ้่ผลิต 

ซ่่�งสิอดคล้องกับหลักปรัชญ� 3 ประโยั่ชน์ำของเครือฯ

การจััดการห่่วงโซ่่อุุปท้านอุย่างรับผิิดชอุบ

เป้าห่มายปี 2563 (ประเทศไทย)

ค่�ค้�ธุ่รกิจัหลักได้รับก�รประเมินำด้�นำคว�มยัั่�งยืั่นำ

100%

สนับสนุนเป้าห่มายการพััฒนาท่้�ยั�งยืน

SDG 4 คุณภาพัการศึึกษา
4.4 เพิ�มจัำ�นำวนำประช�ชนำที�มีทักษะที�จัำ�เป็นำ และก�รเปน็ำผ้่ประกอบก�ร

SDG 8 งานท่้�เห่มาะสม และการเติิบโติท้างเศึรษฐกิจั
8.3 สิ�งเสิริมนำโยั่บ�ยั่ที�ม่�งเน้ำนำก�รสิร้�งง�นำและคว�มเปน็ำผ้่ประกอบก�ร

SDG 9 อุุติสาห่กรรม นวัติกรรม และโครงสร้างพืั�นฐาน
9.4 ปรับปร่งอ่ตสิ�หกรรมเพื�อให้เกิดคว�มยัั่�งยืั่นำ
 โดยั่เพิ�มประสิิทธิุภ�พก�รใช้ทรัพยั่�กรและก�รใช้เทคโนำโลยีั่

ความก้าวห่น้า
90% 2562

256189%

RESPONSIBLE 
SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT

สิร้�งทีมง�นำผ้่ตรวจั
ประเมินำเพื�อพัฒนำ�
ศัักยั่ภ�พค่�ค้�ธุ่รกิจั

พัฒนำ�ดิจิัทัลแพลตฟอร์ม
เพื�อสืิ�อสิ�รประเด็นำ
ด้�นำคว�มยัั่�งยืั่นำ

สิร้�งสืิ�อก�รเรียั่นำร้่
เพื�อสิ�งมอบให้กับ
ค่�ค้�ธุ่รกิจั

แผนการดำำาเนินงานที่่�สำำาคััญ ปีี 2563
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92.86%

100%

%

94
.64

%20.99
%

คู่มือุจัรรยาบรรณส�าห่รับคู่ค้าธุรกจิั 
Supplier Code of Conduct

ผิลการด�าเนินงานด้านการจััดการห่่วงโซ่่อุุปท้าน 
อุย่างรับผิิดชอุบ ในปี 2562
Responsible Supply Chain Dashboard

การบริหารจััดการห่วงโซ่่อุุปทานท่�มี่ประสิิทธิิภาพจัะช่่วยลดความีเส่ิ�ยงในการหยุดช่ะงักขอุงธุิรกิจั 

ซ่่�งอุาจัส่ิงผลกระทบโดยตรงต่อุภาพลักษณ์์และการดำาเนินธิุรกิจัขอุงเครือุฯ รวมีถ่ึงผลกระทบต่อุ 

ผ้�มีส่่ิวนได�เสิย่กลุ่มีอืุ�นๆ ตลอุดหว่งโซ่่อุุปทาน ดังนั�น เพื�อุเปน็การหล่กเล่�ยงความีเสิ่�ยงดังกล่าว เครอืุฯ

ได�กำาหนดนโยบายและแนวปฏิิบติัในการจััดซ่ื�อุจััดจั�าง และจัรรยาบรรณ์สิำาหรับค้่ค�าธิรุกิจั เพื�อุให�ค้่ค�า

ธิรุกิจัมีก่ารดำาเนนิงานท่�สิอุดคล�อุงกับหลักการขอุงความียั�งยนืทั�ง 3 มีติิ ตัวอุยา่งขอุงประเด็นท่�ครอุบคลมุี

ในจัรรยาบรรณ์ฯ อุาทิ การบริหารจััดการสิิ�งแวดล�อุมี แรงงานเด็ก สิิทธิมิีนุษยช่น การบังคับแรงงาน

และการกดข่�แรงงาน การจั�างงาน ค่าตอุบแทน และผลประโยช่น์ อุาช่่วอุนามีัยและความีปลอุดภัย 

การประกอุบธิุรกิจัด�วยความีซื่�อุสัิตย์ และการต่อุต�านสิินบนและคอุร์รัปช่ัน ซ่่�งเครือุฯ ได�จััดทำา 

จัรรยาบรรณ์ฯ ใน 3 ภาษา ได�แก่ ไทย อัุงกฤษ และจ่ัน พร�อุมีทั�งสิง่มีอุบให�ค้่ค�าธิรุกิจัทกุรายได�รบัทราบ

และนำาไปปฏิิบติัตามีอุยา่งเครง่ครดั ในกรณ์ท่่�ค้่ค�าธิรุกิจัท่�ไมีป่ฏิิบติัตามีจัรรยาบรรณ์ฯ ค้่ค�าธิรุกิจัจัะถึก้

บอุกเลิกสัิญญาจััดซ่ื�อุจััดจั�างตามีเงื�อุนไขท่�กำาหนด นอุกจัากน่� เครือุฯ ยังจััดอุบรมีให�แก่ค้่ค�าธิุรกิจั 

เพื�อุเสิริมีสิร�างความีเข�าใจัผา่นช่อุ่งทางต่างๆ อุาทิ การฝึกึอุบรมีตัวต่อุตัวและการใช่�สิื�อุว่ดิทัศน์
สแกนท่�น่� 
เพ่ื่�อศึกษาเน่�อหา
ภายในจรรยาบรรณ
สำาหรับคู่่�คู้่าธุุรกิจ 

จำำ�นวนคู่่�คู้่�ธุุรกิิจำ�
ลำำ�ดัับท่ี่��1�แลำะคู่่�คู้่����
ธุุรกิิจำหลัำกิที่�งอ้้อ้ม�
(ลำำ�ดัับถััดัไป)�ท่ี่�ม่��
คู่ว�มเส่ี่�ยงด้ั�น�
คู่ว�มยั�งยืน

จำำ�นวนคู่่�คู้่�ธุุรกิิจำหลัำกิ�
ลำำ�ดัับท่ี่��1�แลำะคู่่�คู้่��ธุุรกิิจำ
หลัำกิที่�งอ้้อ้ม��(ลำำ�ดัับถััดัไป)�

จำำ�นวนคู่่�คู้่�ธุุรกิิจำร�ยใหม��
ท่ี่�ผ่��นกิ�รคัู่ดัเลืำอ้กิด้ัวยเกิณฑ์์�

ด้ั�นสัี่งคู่มแลำะสิี่�งแวดัล้ำอ้ม

จำำ�นวนคู่่�คู้่�ธุุรกิิจำ�
หลัำกิลำำ�ดัับท่ี่��1�แลำะ
คู่่�คู้่�ธุุรกิิจำหลัำกิ
ที่�ง�อ้้อ้ม�(ลำำ�ดัับ
ถััดัไป)�ท่ี่�ได้ัรับ
กิ�รประเมินด้ั�น
คู่ว�มยั�งยืน�ร�ยปี

จำำ�นวนคู่่�คู้่�ธุุรกิิจำหลัำกิ��
แลำะคู่่�คู้่�ธุุรกิิจำท่ี่�ม่�
คู่ว�ม�เส่ี่�ยงด้ั�นคู่ว�ม�

ยั�งยืนท่ี่��ได้ัรับกิ�ร
ตรวจำประเมินด้ั�น�

คู่ว�มยั�งยืน�
จำำ�นวนคู่่�คู้่�ธุรุกิิจำที่่�ม่

คู่ว�มเส่ี่�ยงด้ั�นคู่ว�มยั�งยืน
ท่ี่�ดัำ�เนินกิ�รแก้ิไขข้อ้บกิพร�อ้ง
แลำว้เสี่รจ็ำภ�ยใน�12�เดัอื้น�

จำำ�นวนคู่่�คู้่�ธุุรกิิจำหลัำกิ
ลำำ�ดัับท่ี่��1�ท่ี่�ได้ัรับกิ�ร�

สืี่�อ้สี่�ร�จำรรย�บรรณ�
สี่ำ�หรับคู่่�คู้่���แลำะประเด็ัน

ด้ั�นคู่ว�ม�ยั�งยืน

87
.22

https://www.cpgroupglobal.com/th/pdf/CPGCG-05SUPPLIER-TH-20180907-X.pdf
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ก�รระบ่ห�ค่�ค้�ธุ่รกิจัหลัก
และค่�ค้�ธุ่รกิจัลำ�ดับอื�นำๆ

ก�รสืิ�อสิ�รประเด็นำด้�นำ 
คว�มยั่ั�งยืั่นำไปยั่ังค่�ค้�ธุ่รกิจั

ก�รประเมินำตนำเอง 
ด้�นำคว�มยัั่�งยืั่นำของ 
ค่�ค้�ธุ่รกิจัหลัก

การบูรณาการประเด็นความยั�งยืนเข้ากับกลยุท้ธ์การจััดการห่่วงโซ่่อุุปท้าน 
(ESG Integration in Supply Chain Management Strategy)
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การสร้างความติระห่นักและความเส่�ยง
Awareness and Risk Exposure

การติรวจัประเมินด้านความยั�งยืนขอุงคู่ค้าธุรกิจั 
Supplier Sustainability Assessment

ด�วยธิุรกิจัขอุงเครือุฯ มี่ความีเก่�ยวโยงกับค้่ค�าธิุรกิจัเป็นจัำานวนมีาก เครือุฯ 

จ่ังเริ�มีสิร�างความีตระหนักเรื�อุงการจััดการห่วงโซ่่อุุปทานอุย่างรับผิดช่อุบ

กับค้่ค�าธิุรกิจัหลัก (Critical Supplier) เป็นอัุนดับแรก โดยหลักการท่�ใช่� 

ในการแบง่ประเภทค้ค่�าธิรุกิจัหลักจัะพจิัารณ์าจัาก 1) ค่้ค�าท่�มีม่ีล้ค่าการสิั�งซ่ื�อุ

สิ้ง 2) ค้่ค�าท่�เป็นผ้�สิ่งมีอุบวัตถึุดิบ/สิ่วนประกอุบท่�สิำาคัญ 3) ค้่ค�าท่�เป็น 

ผ้�สิ่งมีอุบวัตถึุดิบ/สิ่วนประกอุบท่�หาทดแทนไมี่ได� หรือุเป็นค้่ค�าน�อุยราย 

ท่�สิามีารถึสิง่มีอุบได� นอุกจัากน่� เราได�บง่ช่่�เพื�อุค�นหาค้ค่�าธิรุกิจัท่�มีค่วามีเสิ่�ยง 

สิ้งด�วยการประเมิีนความีเส่ิ�ยงด�านความียั�งยืนตลอุดห่วงโซ่่อุุปทานผ่าน 

เกณ์ฑ์์ประเมีิน 2 มีิติ คือุระดับความีรุนแรงขอุงผลกระทบ และโอุกาสิท่� 

เพื�อุให�เกิดการเติบโตร่วมีกันอุย่างยั�งยืน เครือุฯ 

ได�กำาหนดให�มีร่ะบบการตรวจัประเมีนิความีเสิ่�ยง

ด�านความียั�งยืน ณ์ สิถึานประกอุบการขอุงค้่ค�า

ธิุรกิจัตามีรอุบเวลาท่�กำาหนดอุย่างสิมีำาเสิมีอุ 

โดยคณ์ะผ้�ตรวจัประเมีินท่�มี่ความีเช่่�ยวช่าญ 

ในด�านสิิ�งแวดล�อุมี สัิงคมี และธิรรมีาภิบาล (ESG)  

รวมีถ่ึงมีก่ารติดตามีความีคืบหน�าขอุงการดำาเนนิ

การแก�ไข พร�อุมีทั�งสินบัสินนุท่มีงานผ้�ทรงคณุ์วุฒิิ

เข�าไปให�คำาปร่กษาแนะนำาแก่ค้่ค�าธิุรกิจัและ 

สิ่งมีอุบอุงค์ความีร้�ผ่านสิื�อุว่ดิทัศน์ทางช่่อุงทาง 

www.youtube.com/channel/UCcnO0Y2h 

SiqSU4wMlvKRg6Q อุ่กด�วย

เครือุฯ ได�ผนวกประเด็นด�านความียั�งยืนเข�าเป็นส่ิวนหน่�งในกระบวนการ

จััดหา โดยเริ�มีตั�งแต่กระบวนการคัดเลือุกค้่ค�าธิุรกิจัรายใหมี่ (Supplier 

Selection Process) ไปจันถ่ึงการประเมีินค้่ค�าเพื�อุรักษาสิถึานะการเป็น 

ค้่ค�าธิุรกิจั (Supplier Retention Process) ซ่่�งกระบวนการดังกล่าวได�มี ่

การพิจัารณ์าถ่ึงผลการดำาเนินงานด�านความียั�งยืนขอุงค้่ค�าธิุรกิจัผ่าน 

วิธิท่่�เหมีาะสิมี เช่น่ การประเมีินด�วยตนเอุง (Supplier Self Assessment)

จัะเกิดความีเส่ิ�ยงซ่่�งประเด็นความีเส่ิ�ยงท่�ใช่�ในการประเมิีนนำามีาจัากช่อุ่งทาง 

ท่�เช่ื�อุถืึอุได� ดังน่� 1) ข่าวสิาร 2) ผลการดำาเนินงานในอุด่ต 3) ปจััจััยเสิ่�ยงท่� 

เก่�ยวเนื�อุงกับอุุตสิาหกรรมี และ 4) แนวโน�มีความีเสิ่�ยงท่�มี่โอุกาสิเกิดใน 

อุนาคต ทั�งน่�การประเมีนิความีเส่ิ�ยงครอุบคลุมีถ่ึงกลุม่ีวัตถึดิุบ กลุม่ีบรรจุัภัณ์ฑ์์ 

และกลุ่มีผ้�ให�บริการท่�ไมี่ได�จัำากัดแค่เฉพาะค้่ค�าธิุรกิจัลำาดับท่� 1 (Tier 1) 

ท่�เครือุฯ ทำาการซ่ื�อุ-ขายโดยตรงเท่านั�น แต่ยังคงรวมีถ่ึงค้่ค�าธิุรกิจัลำาดับ 

อืุ�นๆ (Non-Tier 1) อุ่กด�วย ศก่ษาค้ม่ีอืุเพิ�มีเติมีได�ท่� www.cpgroupglobal.com

การตรวจัประเมีินท่�กระทำาโดยบริษัทในเครือุฯ หรือุหน่วยงานภายนอุก 

ท่�น่าเชื่� อุถืึอุตามีมีาตรฐานสิากลด�านความียั�งยืน เช่่น ISO 14001  

ISO 50001 ISO 45001 และ Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX)  

ซ่่�งระบบงานดังกล่าวมี่วัตถึุประสิงค์เพื�อุค�นหาโอุกาสิในการปรับปรุงและ 

กำาหนดมีาตรการจััดการเช่ิงรุกเพื�อุการประสิานความีร่วมีมีือุระหว่าง 

ค้่ค�าธิรุกิจัและเครอืุเจัรญิโภคภัณ์ฑ์์

ค่�ค้�ที�มีม่ลค��
ก�รซ่ื�อสิ่ง

ค่�ค้�ที�เป็นำผ่้สิ�งมอบวัตถ่ดิบ/
สิ�วนำประกอบที�สิำ�คัญ

การก�าห่นด
ประเภท้ 
คู่ค้าห่ลัก
CRITICAL TIER 1  
SUPPLIER

คว�มเสิี�ยั่ง 
ด้�นำสิิ�งแวดล้อม

คว�มเสิี�ยั่ง 
ด้�นำสัิงคม

คว�มเสิี�ยั่ง 
ด�้นำธุรรม�ภิบ�ล

ค่�ค้�ที�เป็นำผ่้สิ�งมอบวัตถ่ดิบ/
สิ�วนำประกอบที�ห�ทดแทนำไม�ได้

การบ่งช่�คู่ค้า
ท้่�ม่ความเส่�ยงสูง
SUSTAINABILITY 
HIGH RISK 
SUPPLIERS



208

การจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานอุย่่างรับผิิดชอุบHomeราย่งานความยั่�งยื่น ประจัำาปี 2562 เครือุเจัริญโภคภัณฑ์์

209

Hom
e

บทนำำ�

ภ�คผนำวก
Health

ก�รจัดก�รด้�นำคว�มยั่� งยั่นำ

Heart

โครงการความร่วมมือุกับพัันธมิติร
เพ่ื่�อส�งเสริมการพัื่ฒนาศักยภาพื่คู่่�คู้่าธุุรกิจ

เพราะเราเชื่�อุว่าความีร่วมีมีือุขอุงทุกภาคสิ่วนในสิังคมีเป็นสิิ�งสิำาคัญท่�จัะขับเคลื�อุนความีสิมีดุลระหว่างเศรษฐกิจั สิังคมี และสิิ�งแวดล�อุมี โดยเฉพาะ 

อุยา่งยิ�ง การสิร�างห่วงโซ่อุุ่ปทานอุย่างรับผดิช่อุบเพื�อุให�เกิดการเติบโตอุย่างยั�งยืนรว่มีกัน โดยจัะนำามีาซ่่�งการสิร�างมีล้ค่าเพิ�มีให�กับธิรุกิจัตลอุดหว่งโซ่่อุุปทาน

และผ้�มีส่ิว่นได�เสิย่ในวงกว�าง

โครงการส่งเสริมเกษติรท้้อุงถิิ่�นปลูกผัิก
คุณภาพั
บริษัท สิยั่�มแม็คโคร จัำ�กัด (มห�ชนำ) สิ�งเสิริม 
เกษตรกรในำพื�นำที� รัฐฉ�นำ ประเทศัเมียั่นำม� 
ให้เรียั่นำร้่กระบวนำก�รทำ�เกษตรแบบ ‘ก�ร 
ตล�ดนำำ�ก�รผลิต’ และรับซื่�อผักจั�กเกษตรกร 
กล่�มใหญ�ของรัฐฉ�นำ ที�มีสิม�ชิกกว�� 200 ร�ยั่

โครงการพััฒนาประมง IFFO RS 
Improver Program (IFFO RS IP)  
ซี่พีเอฟ อินำเดียั่ สิ�งเสิริมศัักยั่ภ�พของค่�ค้� 
ธุ่รกิจัโรงง�นำผลิตปล�ป่นำและอ�ห�รสัิตว์นำำ��  
เพื�อพัฒนำ�ก�รจััดซื่�อจััดห�ไปส่ิ�ก�รรับรอง 
ม�ตรฐ�นำ IFFO RS ในำอนำ�คต

โครงการ น่านโมเดล สร้างอุาช่พัคืนผืินป่า
ให้่บ้านน่าน
บริษัท เจีัยั่ไต๋ จัำ�กัด สิ�งเสิริมอ�ชีพก�รผลิต 
เมล็ดพันำธ์ุ่พืชผักเพื�อก�รค้� ในำพื�นำที�พื�นำร�บ  
ในำร่ปแบบ Contract Farming ทำ�ให้เกษตรกร 
มีอ�ชีพที�แนำ�นำอนำ มั�นำคง และมีร�ยั่ได้ประจัำ� 
ตลอดทั�งปี โดยั่มีเกษตรกรที�เข้�ร�วมโครงก�ร 
ในำปี 2562 จัำ�นำวนำ 967 ร�ยั่ รวมมีร�ยั่ได้ 
ทั�งหมด 92,985,957 บ�ท

โครงการพััฒนาเกษติรกร
ปลูกกล้วยห่อุมท้อุง 
บริษัท ซี่พี ออลล ์จัำ�กดั (มห�ชนำ) สิ�งเสิรมิเกษตรกร 
อ.ท��ยั่�ง จั.เพชรบ่รี ปล่กกล้วยั่หอมทองที� 
มีค่ณภ�พ ตรงต�มคว�มต้องก�รของผ้่บริโภค
และสิ�งข�ยั่เซ่เว�นำ อีเลฟเว�นำ

โครงการการเสริมสร้างศัึกยภาพั
เกษติรกรผู้ิเล่�ยงกุ้งรายย่อุย
ซี่พี เวียั่ดนำ�มพัฒนำ�ระบบก�รจััดก�รก�รเลี�ยั่ง
แบบ 3C (Clean Shrimp, Clean Water, Clean 
Bottom) เนำน้ำก�รเลี�ยั่งแบบไม�ใช้ยั่�ปฏิิชีวนำะ ทำ�ให้
จัำ�นำวนำร่�นำก�รเลี�ยั่งต�อปีเพิ�มข่�นำถ่ง 4 ร่�นำต�อป ี
ผลผลิตเพิ�มข่�นำถ่ง 99% 

โครงการอุบรม Capacity building  
for partnership
บริษัท ซี่พี เวียั่ดนำ�ม คอร์ปอเรชั�นำ จััดอบรมในำ
หัวข้อก�รปฏิิบัติก�รด้�นำแรงง�นำและคว�ม 
ปลอดภัยั่ในำก�รทำ�ง�นำต�มกฎหม�ยั่ให้กับค่�ค้� 
ธุ่รกิจัหลกัเพื�อนำำ�ไปประย่ั่กต์ใชใ้นำก�รดำ�เนำนิำธุ่รกิจั
ต�มหลักสิ�กล เสิริมสิร้�งคว�มปลอดภัยั่ และ 
ค่ณภ�พชีวิตที�ดีของแรงง�นำ

โครงการมะม่วง ‘ร้อุยใจัรักษ์’ 
จัากดอุยสู่แดนอุาท้ิติย์อุุท้ัย
บริษัท ซี่.พี. สิต�ร์เลนำส์ิ จัำ�กัด พัฒนำ�‘กล่�ม 
วิสิ�หกิจัไม้ผลค่ณภ�พ บ้�นำห้วยั่ส้ิ�นำ’จั.เชียั่งใหม� 
โดยั่ก�รถ��ยั่ทอดคว�มร้่เทคโนำโลยีั่ก�รผลิต 
มะม�วงค่ณภ�พ และรบัซื่�อผลผลติจั�กเกษตรกร
เพื�อสิ�งออกไปจัำ�หนำ��ยั่ยัั่งประเทศัญี�ป่น่ำ โดยั่ในำป ี
2562 สิร้�งร�ยั่ได้ให้เกษตรกรกว�� 804,225 บ�ท

โครงการส้มปลอุดภัย 
คนไท้ยยิ�มได้
บริษัท สิยั่�มแม็คโคร จัำ�กัด (มห�ชนำ) รวมกล่�ม 
เกษตรกร สิร้�งต้นำแบบก�รเรียั่นำร้่ เปน็ำมิตรกับ
สิิ�งแวดล้อมอยั่��งยั่ั�งยืั่นำ สิร้�งเครือข��ยั่ห้อง 
ปฏิิบัติก�รเกษตรแต�ละภ่มิภ�ค และระบบตรวจัสิอบ
สิร้�งง�นำสิร้�งร�ยั่ได้แก�ช่มชนำ ยั่อดข�ยั่เฉลี�ยั่ 
8,400 ตันำ/ป ี



การเพิั�มคุณค่า

ติลาด/การเงิน

ระบบการจััดการ

เท้คโนโลย่ดิจัิท้ัล

การให่้ความรู้

การสานพัลัง
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ผิลลัพัธ์และ
ประโยชน์ท่้�ได้รับ

632,928 ไร่
พื�นท่ี่�ขอ้งเกิษตรกิรท่ี่�เข้�ร�วม�
โคู่รงกิ�ร

การขาดอุงค์ความีร้�ด�านการเกษตรแบบครบวงจัร

และปัจัจััยการเกษตรท่�เหมีาะสิมี ตลอุดจัน 

ข�อุจัำากัดขอุงการใช่�เทคโนโลยก่ารเกษตรสิมียัใหมี่

นับว่าเป็นแรงผลักดันท่�นำาไปสิ้่การปรับตัวครั�ง

สิำาคัญขอุงเกษตรกรผ้�ปล้กข�าว โดยเฉพาะ 

อุย่างยิ�งการปรับวิถ่ึการปล้กพืช่อืุ�นทดแทนการ

ทำานาปรัง ท่�แต่เดิมีเกษตรกรมีักเพาะปล้กข�าว

นอุกฤด้การทำานา ถ่ึงแมี�ว่าจัะสิุ่มีเสิ่�ยงต่อุภาวะ 

ภัยแล�งหรอืุไมีม่ีน่ำาเพย่งพอุในการทำานา กลุม่ีธิรุกิจั

พชื่ครบวงจัร (ข�าวโพด) ได�ทำาการวิจััยและพัฒินา

จันพบว่าการปลก้ข�าวโพดเล่�ยงสัิตว์ในฤด้แล�งหลัง

เก็บเก่�ยวข�าวแทนการทำานาปรงัจัะให�ผลตอุบแทน

เครือุเจัรญิโภคภัณ์ฑ์์มีุง่มีั�นสิร�างเสิรมิีศกัยภาพค้่ค�า ในมีติิต่างๆ ท่�จัำาเปน็ทั�งการผลิตอุยา่งปลอุดภัยและมีค่วามียั�งยนื จ่ังนำาระบบการจััดการมีาประยุกต์ใช่�

เพื�อุให�มี่การวางแผนการดำาเนินงานและการปรับปรุงอุย่างต่อุเนื�อุง ตลอุดจันสิร�างเครือุข่ายการเร่ยนร้� ประยุกต์ใช่�เทคโนโลย่ดิจิัทัล และสิ่งเสิริมีด�าน 

การตลาดเพื�อุเพิ�มีคณุ์ค่าและสิง่เสิรมิีศกัยภาพให�ค้่ค�า และดำาเนนิธิรุกิจัอุยา่งยั�งยนื

โครงการส่งเสริมปลูกข้าวโพัดเล่�ยงสัติว ์
ห่ลังนาในเขติชลประท้าน CLMVT
ถ่�ายทอดคู่วามร้่การบริหารเกษตรกรรมคู่รบวงจร

การพััฒนาศึักยภาพัขอุงคู่ค้าธุรกิจั
Enhancing Suppliers’ Capabilities

• ก�รพัฒนำ�ผลิตภัณฑ์
• ก�รเพิ�มประสิิทธุิภ�พ
• ก�รใช้เครื�องมือเกษตรที�ทันำสิมัยั่
• ก�รจััดห�ปัจัจััยั่ก�รผลิตต�มหลัก 
  วิช�ก�ร

• ก�รกำ�หนำดร�ค�ข�ยั่อยั่��งเป็นำธุรรม
• ก�รรับประกันำร�ค�รับซ่ื�อคนืำ
• ก�รว�งแผนำก�รผลิตบนำคว�ม 
  ต้องก�รตล�ดที�แท้จัริง
• ก�รสินัำบสินำ่นำสิินำเชื�อ

• ก�รปฏิิบัติท�งก�รเกษตรที�ดี (GAP)
• หลักเกณฑ์และวธิุีก�รที�ดีในำก�รผลิต
  อ�ห�ร (GMP)
• ระบบก�รตรวจัสิอบย้ั่อนำกลับ
• ม�ตรฐ�นำระดับสิ�กล 

• ก�รใช้ดิจิัทัลแพลตฟอร์มเพื�อ 
  ว�งแผนำก�รเพ�ะปล่ก
• ก�รสิร�้งช�องท�งก�รสิื�อสิ�ร
  ก�รให้คว�มร่้
• ก�รข่�นำทะเบียั่นำเกษตรกร
• ก�รรับข้อเสินำอแนำะและข้อร้องเรียั่นำ

• ก�รใช้ทรัพยั่�กรอยั่��งค่้มค��
• คว�มปลอดภัยั่ท�งอ�ห�ร
• คว�มปลอดภัยั่และอ�ชีวอนำ�มัยั่
• หลักก�รคว�มยั่ั�งยั่ืนำ

• ก�รสิร้�งเครือข��ยั่ก�รเรยีั่นำร้่
• ก�รผนำ่กกำ�ลังกับภ�ครัฐ
• ก�รแบ�งปันำประสิบก�รณ์และแนำว 
  ปฏิิบัติที�เป็นำเลิศั
• ก�รสิร้�งเครือข��ยั่อ่ปกรณ์ 
• ก�รเกษตรเพื�อลดท่นำ

ขุุดเจาะนำ�าบาดาล 200 บ�อ/ป ี สร้างเคู่ร่อขุ�ายรถ่แทรกเตอร์ร�วมบริการ

วิเคู่ราะห์ดินเพ่ื่�อแนะนำาส่ตรปุ�ย สนับสนุนสินเช่ื่�อและจุดรับซ่ื้�อผลผลิต

แก่เกษตรกรได�ด่กว่า เนื�อุงจัากเป็นพืช่ท่�ใช่�นำา 

น�อุยกว่าการทำานาประมีาณ์ 2-3 เท่า และเพื�อุให�

เกิดการบริหารเกษตรกรรมีแบบครบวงจัร B2C 

กลุ่มีธุิรกิจัพชื่ครบวงจัร (ข�าวโพด) ยงัได�ถ่ึายทอุด

ความีร้�และสินนัสินนุปจััจััยการเกษตรหลายอุยา่ง

อุาทิ การเลือุกใช่�เมีล็ดพันธุิ์ท่�ด่และเหมีาะสิมีใน

แต่ละสิภาพพื�นท่� การวิเคราะห์ธิาตุอุาหารในดิน

เพื�อุแนะนำาสิ้ตรปุ�ยท่�เหมีาะสิมี การหว่านไถึ 

ด�วยจัักรกลเกษตรกรเครือุข่าย การจััดหาแหล่ง

นำาเพื�อุการเกษตร การบำารุงด้แลต�นพันธุิ์ตั�งแต่

เริ�มีเพาะปลก้ไปจันถ่ึงการเก็บเก่�ยวอุยา่งถึก้วิธิ่

42,245 ราย
จำำ�นวนเกิษตรกิรท่ี่�เข้�ร�วม
โคู่รงกิ�ร

บริหารการผลิตด้วย Digital Platform เชื่�น  
ระบบจองวันรับบริการ ระบบแจ้งขุ�าวสาร 

สถ่านการณ์ตลาด

CASE
STUDY 33



สิ�งเสิริมระบบโภชนำ�ก�ร ‘CP 9 Swine Feed  
Rations’ เพื�อตอบสินำองคว�มต้องก�รอยั่��ง 
เหม�ะสิม

ให้บริก�รระบบ IFARM ฟรี เพื�ออบรมพนัำกง�นำ, 
ตรวจัสิอบข้อม่ล, ทำ�บัญชี, ก�รวิเคร�ะห์ต��งๆ

จััดห�พันำธ์ุ่ส่ิกรซี่พีที�ส่ิขภ�พดีและอ่ดมสิมบ่รณ์
และสิ�งเสิริมก�รปรับปร่งพันำธ์ุ่ที�มีผลผลิตดี

บริก�รโรงเชือดและเครือข��ยั่กระจั�ยั่สิินำค้� 
คำ�ปร่กษ�ด้�นำข้อม่ลก�รตล�ดเพื�อเพิ�มยั่อดข�ยั่

ม�ตรฐ�นำและเทคนำคิก�รจัดัก�รฟ�รม์ที�สิ�งเสิรมิ 
คว�มเป็นำมิตรต�อสิิ�งแวดล้อมและมีผลิตภ�พสิ่ง

ช�วยั่แนำะนำำ�และประสิ�นำสิถ�บนัำก�รเงนิำเพื�อจัดัห�
เงนิำท่นำและก�รบรกิ�รท�งก�รเงนิำ

ก�รจัดัก�รฟ�ร์มที�มปีระสิทิธุภิ�พสิง่ มมี�ตรฐ�นำ 
และมทีมีง�นำผ้่เชี�ยั่วช�ญเพื�อผลติภ�พสิง่

สิ�งเสิริมและให้ข้อม่ลวิธีุก�รเลี�ยั่งที�เหม�ะสิมกับ 
พันำธ์ุ่สัิตว์ วิธีุก�รคัดเลือกและปรับปร่งพันำธ์ุ่

ตรวจัสิ่ขภ�พ ก�รให้วัคซี่นำ และแผนำก�รด่แล
สิข่ภ�พสัิตว์เพื�อลดคว�มเสีิ�ยั่งต��งๆ

1. สิ�งแวดล้อุม 9. เงินทุ้น

2. พัันธ์ุสุกร 8. ติลาด

3. โภชนาการ 7. ข้อุมูล

4. การจััดการการผิลิติ 6. การปรับปรุงพัันธ์ุ5. สุขภาพั
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ผิลลัพัธ์และ
ประโยชน์ท่้�ได้รับ

ผิลลัพัธ์และ
ประโยชน์ท่้�ได้รับ

ร�งวัลประเภท 
SMEs ด�วร่�ง

ร�งวัลประเภท 
SMEs ยั่อดเยีั่�ยั่ม

CASE
STUDY

CASE
STUDY

ด�านเทคนิคการเล่�ยงท่�เหมีาะสิมี และ 3) ผสิาน

ความีร่วมีมีือุอุย่างเหน่ยวแน่น โดยเครือุฯ ให�

บรกิารและพฒัินาเกษตกรตามีหลัก 9 Assurance 

Services ซ่่�งเมีื�อุเกษตรกรดำาเนินตามีแนวทาง 

ดังกล่าวก็สิามีารถึมีั�นใจัได�ว่าการคัดเลือุกพันธิุ ์

การเล่�ยง การจััดจัำาหน่าย จัะเป็นไปอุย่างถึ้ก

สุิขลักษณ์ะและมี่ประสิิทธิิภาพสิ้ง นอุกจัากนั�น

เกษตรกรท่�ต�อุงการขยายฟาร์มีก็ยังสิามีารถึ 

เข�าถ่ึงแหล่งเงินทนุได�ง่ายข่�นด�วย

โครงการ 9 Assurance Services
พัื่ฒนาคู่่�คู้่าผ้่เล่�ยงสุกร

โครงการ เซ่เว่น อุ่เลฟเว่น เอุสเอ็ุมอุ่ไท้ยยั�งยืน
เพ่ื่�อพัื่ฒนาธุุรกิจให้เติบโตได้ในยุคู่ดิจิทัล

บรษัิท ซ่พ่ ่อุอุลล์ จัำากัด (มีหาช่น) ภายใต�กลุ่มีธิรุกิจัการตลาดและการจััดจัำาหนา่ย จััดโครงการรวมีพลังสิง่เสิรมิีเอุสิเอ็ุมีอุ่ ‘เซ่เว่น อุ่เลฟเว่น เอุสิเอ็ุมีอุ่ไทย

ยั�งยนื’ เพื�อุมีอุบรางวัลส่ิงเสิริมีและยกย่อุงเชิ่ดช้่เอุสิเอ็ุมีอุ่ท่�จัำาหนา่ยสินิค�าผา่นช่อุ่งทางร�านเซ่เว่น อุ่เลฟเว่น และทเวนต่�โฟร ์ช่�อุปป้� ง ด�วยความีมีุง่มีั�นพฒัินา

สินิค�าให�มีคุ่ณ์ภาพและมีก่ารสิร�างสิรรค์ผลิตภัณ์ฑ์์อัุนโดดเด่น  เพื�อุมีุง่สิร�างแรงบนัดาลใจัให�เอุสิเอ็ุมีอุ่เกิดความีมีุง่มีั�นในการพฒัินาสินิค�าให�มีค่ณุ์ภาพ สิามีารถึ

ไต่ระดับส่้ิการแขง่ขันในช่อุ่งทางการค�าท่�หลากหลาย รวมีทั�งเปน็ต�นแบบให�กับเอุสิเอ็ุมีอุ่รายอืุ�นๆ ท่�จัะพฒัินาธิรุกิจัให�เติบโตได�ในยุคดิจิัทัล

โครงการ 9 Assurance Services เป็นโครงการ 

ท่�พัฒินาข่�นเพื� อุเกษตรกรผ้� เล่�ยงสุิกรในเขต

ประเทศจ่ัน รเิริ�มีโครงการในป ี2554 จันถ่ึงปจััจุับนั

เพื�อุช่่วยลดปัญหาการเล่�ยงสิุกรแบบเดิมีๆ เช่่น 

โรงเรอืุนท่�ไมีถ่ึก้สิขุลักษณ์ะ ผลิตภาพตำา ขาดการ

วิเคราะหข์�อุมีล้ ขาดช่อุ่งทางจััดจัำาหนา่ย รวมีถ่ึง

ขาดแหล่งเงินทนุท่�จัะนำามีาพฒัินาฟารม์ี เปน็ต�น

เมีื�อุเครือุฯ เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จ่ังใช่�แนวคิด

แบบ 3 รวมีเป็น 1 คือุ 1) การพัฒินาโดยให�

เกษตรกรร้�ส่ิกมี่ความีเป็นเจั�าขอุง 2) ให�ความีร้�

โดยม่รางวัล 7 ประเภท้ ได้แก่
1.

4.

7.

2.

5.

3.

6.

ร�งวัลประเภท  
SMEs ยัั่�งยืั่นำ

ร�งวัลประเภท SMEs 
สิินำค้�เกษตร

ร�งวัลประเภท SMEs 
ผลิตภัณฑ์เพื�อสิ่ขภ�พ

ร�งวัลประเภท SMEs 
คว�มคิดสิร้�งสิรรค์

ร�งวัลประเภท SMEs 
ผ่้ประกอบก�รช่มชนำ

3534

50,000 ราย
เอ้สี่เอ็้มอ่้แลำะเกิษตรกิร��
ท่ี่�ได้ัรับคู่ำ�แนะนำ�ในกิ�รพัฒน�

21 SMEs
ท่ี่�ได้ัรับร�งวัลำ

4.8 ล้านห่ยวน
เพิ�มกิ�รเข้�ถึังแหลำ�งเงินทุี่น

92%
อั้ตร�คู่ว�มพร้อ้มผ่สี่มพันธ์ุุ
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บริิษััทท่�อยู่่�ในขอบเขตการิริายู่งานความยัู่�งยืู่น
เครืิอเจริิญโภคภัณฑ์์ ปริะจำาปี 2562

1	 บริิษััท	เครืิอเจริิญโภคภัณฑ์์	จำ�กััด	 ไทย	

1	 บริิษััท	เจริิญโภคภัณฑ์์อ�ห�ริ	จำ�กััด	(มห�ชน)	 ไทย				

	 C.P.	POKPHAND	CO.,	LTD.	 จีน											

	 C.P.	AQUACULTURE	(BEIHAI)	CO.,	LTD.	 จีน									

	 C.P.	AQUACULTURE	(DONGFANG)	CO.,	LTD.	 จีน						

	 C.P.	VIETNAM	CORPORATION	 เวีียดน�ม		

	 CHAROEN	POKPHAND	ENTERPRISES	

	 (TAIWAN)	CO.,	LTD.	 ไต้้หวัีน	

	 C.P.	CAMBODIA	CO.,	LTD.	 กััมพููช�	

	 CPF	(INDIA)	PRIVATE	LTD.	 อินเดีย		

	 C.P.	LAOS	CO.,	LTD.	 ล�วี		

	 CHAROEN	POKPHAND	FOODS	(MALAYSIA)	SDN.	BHD.	 ม�เลเซีีย		

	 CHAROEN	POKPHAND	FOODS	PHILIPPINES	CORP.	 ฟิลิิปปนิส์์		

	 SUPERDROB	ZAKLADY	DROBIARSKO-MIESNE	S.A.	 โปแลนด์

	 CHAROEN	POKPHAND	FOODS	(OVERSEAS)	LL	 รัิส์เซีีย

	 TOPS	FOODS	NV	 เบลเยียม

	 NORFOLK	FOODS	(PRIVATE)	LIMITED.	 ศรีิลังกั�

	 C.P.	STANDART	GIDA	SANAYI	VE	TICARET	A.S.	 ตุ้ริกีั

	 CP	FOODS	(UK)	LTD.		 อังกัฤษั

	 BELLISIO	INVESTMENT	LLC		 อเมริิกั�

	 บริิษััท	ซีี.พีู.-เมจิ	จำ�กััด	 ไทย

2.		 AGRO-INDUSTRY	AND	FOOD	BUSINESS	GROUP.	 จีน

3.		 CHIA	TAI	ENTERPRISES	INTERNATIONAL	LIMITED.	 จีน

4.		 MYANMAR	C.P.	LIVESTOCK	CO.,	LTD.	 เมียนม�

6.		 C.P.	BANGLADESH	CO.,	LTD.	 บังกัล�เทศ

7.		 CHAROEN	POKPHAND	PAKISTAN	(PVT.)	LTD.	 ป�กีัส์ถ�น

8.		 CHIA	TAI	FEEDMILL	PTE.	LTD.	 สิ์งคโปร์ิ

9.		 CHINA	ANIMAL	HUSBANDRY	BUSINESS	 จีน

10.		 บริิษััท	เจียไต๋้	จำ�กััด	 ไทย

11.		 บริิษััท	ซีี.พีู.	อินเต้อร์ิเทริด	จำ�กััด	 ไทย

12.		 บริิษััท	ข้้�วี	ซีี.พีู.	จำ�กััด	 ไทย

13.		 บริิษััท	ไดน�มิคทริ�นส์ปอร์ิต้	 ไทย

14.		 บริิษััท	ไดน�มิคอินเต้อร์ิทริ�นส์ปอร์ิต้	จำ�กััด	 ไทย

15.	 บริิษััท	ท่�เรืิออยุธย�และไอซีีดี	จำ�กััด	 ไทย

16.		 APSARA	RICE	(CAMBODIA)	CO.,	LTD	 กััมพููช�

17.	 บริิษััท	เจริิญโภคภัณฑ์์โปริดิ�วีส์	จำ�กััด	 ไทย

	 	 อินเดีย

	 	 เมียนม�

	 	 เวีียดน�ม

18.	 บริิษััท	เจริิญโภคภัณฑ์์กั�ริเกัษัต้ริ	จำ�กััด	 ไทย

19.	 บริิษััท	ซีี	พีู	ส์ต้�ร์ิเลนส์์	จำ�กััด	 ไทย

20.	 บริิษััท	เจริิญโภคภัณฑ์์วิีศวีกัริริม	จำ�กััด	 ไทย

21.	 บริิษััท	เพูอร์ิเฟิค	คอมพู�เนียน	กัรุิ�ป	จำ�กััด	 ไทย

	 	 จีน

ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร 1.	 บริิษััท	ซีีพีู	ออลล์	จำ�กััด	(มห�ชน)	 ไทย

2.	 บริิษััท	ส์ย�มแม็คโคริ	จำ�กััด	(มห�ชน)	 ไทย

3.	 C.P.	LOTUS	CORPORATION	 จีน

1.	 บริิษััท	ทรูิ	คอร์ิปอเริชั�น	จำ�กััด	(มห�ชน)	 ไทย

1.	 บริิษััท	แอส์เซีนด์	กัรุิ�ป	จำ�กััด	 ไทย

2.	 TRUE	MONEY	(CAMBODIA)	LIMITED	 กััมพููช�

3.	 PT	WITAMI	TUNAI	MANDIRI	(TMN	INDONESIA)	 อินโดนีเซีีย

4.	 TRUE	MONEY	MYANMAR	COMPANY	LIMITED	 เมียนม�

5.	 TRUE	MONEY	PHILIPPINES	INC.	 ฟิลิิปปนิส์์

6.	 บริิษััท	ฟิรีิวิีลล์	โซีลูชั�นส์์	จำ�กััด	 ไทย

1.	 บริิษััท	ซีี.พีู.	แลนด์	จำ�กััด	(มห�ชน)	 ไทย

2.	 บริิษััท	ซีีพีู	พูร็ิอพูเพูอร์ิตี้�	โฮลดิ�ง	จำ�กััด	 ไทย

3.	 SHANGHAI	KINGHILL	LIMITED	 จีน

4.	 CHIA	TAI	LAND	CO.,	LTD.	 จีน

1.	 บริิษััท	ซีีพีู	มอเต้อร์ิ	โฮลดิ�ง	จำ�กััด	 ไทย

2.	 LUOYANG	NORTHERN	EK	CHOR	MOTORCYCLE	CO.,	LTD	 จีน

3.	 บริิษััท	ซีีพีูพีูซีี	จำ�กััด	(มห�ชน)	 ไทย

	 	 จีน

	 	 เวีียดน�ม

1.	 SINO	BIOPHARMACEUTICAL	LIMITED	 จีน

1.	 ZHENG	XIN	BANK	COMPANY	LIMITED.

2.	 PING	AN	INSURANCE	(GROUP)	COMPANY	OF	CHINA,LTD.

3.	 ITOCHU	CORPORATION

4.	 CITIC	GROUP	CORPORATION	LTD.

ธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม

ธุรกิจอีคอมเมิร์ซและธุรกิจดิจิทัล

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม

ธุรกิจยาและเวชภัณฑ์

ธุรกิจการเงินและการธนาคาร

หม�ยถึง	ผลกั�ริดำ�เนินง�นข้องบริิษััทคริอบคลุมอยู่ในริ�ยง�นฉบับนี�
หม�ยถึง	ผลกั�ริดำ�เนินง�นข้องบริิษััทไม่ได้คริอบคลุมอยู่ในริ�ยง�นฉบับนี�
*ปจัจุบัน	กัลุ่มธุริกิัจกั�ริเงินและธน�ค�ริไม่ได้อยู่ภ�ยใต้้กั�ริบริิห�ริจัดกั�ริข้องเครืิอเจริิญโภคภัณฑ์์

สายู่ธุุริกิจ/บริิษััท ปริะเทศ เศริษัฐกิจ
สิ�งแวดล้้อม สังคม

พูลังง�น ข้องเสี์ย บุคคลควี�มปลอดภัยนำ��กั��ซี
เรืิอนกัริะจกั

สายู่ธุุริกิจ/บริิษััท ปริะเทศ เศริษัฐกิจ
สิ�งแวดล้้อม สังคม

พูลังง�น ข้องเสี์ย บุคคลควี�มปลอดภัยนำ��กั��ซี
เรืิอนกัริะจกั
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• โรงงานผลิติ
• ฟารม์เลิ้�ยงสัตัว์์ แลิะฟาร์มพืชืสัว์น-พืชืไร่
• สัาขารา้นเซเว่์น อ้ีเลิฟเว่์น
• ไฮเปอีรม์าเก็ต็/ซูเปอีรส์ัโตร์

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

259
940

10,268
195

259
951

10,988
204

278
951

11,712
216

1. การิกำากับด่แล้กิจการิ

2. สิทธิุมนุษัยู่ชนแล้ะการิปฏิิบัติด้านแริงงาน

ผล้การิดำาเนินการิด้านความยัู่�งยืู่น ปี 2562
HEART

หน่วียง�นที�อยู่ในข้อบเข้ต้ข้องริ�ยง�นควี�มยั�งยืน

ข้้อมูลด้�นบุคล�กัริ

ข้้อมูลกั�ริปฏิิบัติ้ด้�นแริงง�น

จำ�นวีนแริงง�น102-8

กั�ริจ้�งง�น401-1

ควี�มหล�กัหล�ยข้องพูนักัง�น405-1

ชายู่ หญิง ชายู่ หญิง ชายู่ หญิง

ชายู่ หญิง ชายู่ หญิง ชายู่ หญิง

ชายู่ หญิง ชายู่ หญิง ชายู่ หญิง

ชายู่ หญิง ชายู่ หญิง ชายู่ หญิง

ชายู่ หญิง ชายู่ หญิง ชายู่ หญิง

ชายู่ หญิง ชายู่ หญิง ชายู่ หญิง

ชายู่ หญิง ชายู่ หญิง ชายู่ หญิง

ชายู่ หญิง ชายู่ หญิง ชายู่ หญิง

ชายู่ หญิง ชายู่ หญิง ชายู่ หญิง

ชายู่ หญิง ชายู่ หญิง ชายู่ หญิง

ชายู่ หญิง ชายู่ หญิง ชายู่ หญิง

จำาแนกตามปริะเภทสัญญาจ้าง

คน
• พืนัก็งาน

คน
• ผูรั้บเหมา

314,337 375,891

339,431

306,695

159,763 191,223

169,633

159,364 154,574 184,668

169,798

147,331

86,387 109,17278,837

42,959 54,97740,174 43,428 54,19538,663

304,205

153,436 150,769

105,644 125,134101,919

50,533 59,67451,016 55,111 65,46050,903

10,132 36,46094,465

6,327 21,59048,010 3,805 14,87046,455

คน

คน
คน
คน
คน

1,499
5,298

11,319
135,634

774
2,555
13,914

131,413

400
2,733
7,135

135,827

178
1,237
7,202

137,849

768
2,620

28,923
137,737

200
1,397

14,357
153,844

จำาแนกตามริะดับ

• ผูบ้ริหารระดัับสังู
• ผูบ้ริหารระดัับก็ลิาง
• ผูบ้ริหาร
• เจ้้าหนา้ท้ี่�

คน
คน
คน

65,304
79,839
9,032

61,417
77,862
9,327

63,576
76,314
6,000

64,636
75,586
6,244

72,482
85,386
11,765

75,968
85,828
8,002

• อีายุนอ้ียก็ว่์า 30 ป ี
• อีายุ 30-50 ปี 
• อีายุมาก็ก็ว่์า 50 ปี

จำาแนกตามอายุู่

คน
คน
คน

34,406
12,738

780

35,091
12,401
3,041

40,336
17,979
1,359

33,115
12,937

537

40,150
13,705
1,256

46,054
18,373
1,033

• อีายุนอ้ียก็ว่์า 30 ป ี
• อีายุ 30-50 ปี 
• อีายุมาก็ก็ว่์า 50 ปี

จำาแนกตามอายุู่พนักงานจ้างใหม�

พนักงานจ้างใหม�

คน
• จ้ำานว์นก็ารจ้้างใหม่

ข้้อมูลด้�นควี�มปลอดภัย

คน
คน
คน

26,103
12,174
1,110

27,268
14,193
1,498

35,410
17,861
1,706

25,881
10,854

977

28,668
13,418
1,342

34,943
17,695
1,557

• อีายุน้อียก็ว่์า 30 ป ี
• อีายุ 30-50 ป ี
• อีายุมาก็ก็ว่์า 50 ปี

จำาแนกตามอายุู่พนักงานล้าออก

คน

คน

-

-

-

-

507

494

1,828

1,531

1,017

852

73,397

5,881

• จ้ำานว์นพืนกั็งานท้ี่�ใชสิ้ัที่ธิลิิา
 คลิอีดับุตร/ดัแูลิบุตร
• จ้ำานว์นพืนกั็งานท้ี่�ก็ลิบัมาที่ำางาน 
 หลิงัใชส้ัทิี่ธิลิิาคลิอีดับุตร/
 ดูัแลิบุตร

การิล้าคล้อดบุตริ (พนักงาน)

กั�ริล�ออกั

พนักงานล้าออก

คน
• จ้ำานว์นก็ารลิาอีอีก็

403-2 (A)

403-2 (B)

พนักงาน

ผ้่รัิบเหมาท่�อยู่่�ในกำากับด่แล้ของบริิษััท

รอ้ียลิะ
1.63

1.51 1.75

• อัีตราก็ารขาดังาน [AR]

คน
7

6 1

• จ้ำานว์นผูเ้สัย้ชวิ้์ตจ้าก็ก็ารที่ำางาน

1.92 1.77

0.40 0.29

0.00 0.00

6.05 18.07

1.61 1.32

0.20

2 3

7 5

2.04 1.70

0.49 0.36

0.01 0.00

7.53 12.29

1.38 1.21

0.16

2 3

7 4

3.03

2.81 3.26 1.86 1.83

0.33 0.22

0.00 0.00

4.70 23.61

1.82 1.47

0.34

0 0

0 1

• อัีตราก็ารบาดัเจ็้บทุี่ก็ประเภที่ [IR] ราย/200,000
ชั่ว์โมงก็ารที่ำางาน

ราย/200,000
ชั่ว์โมงก็ารที่ำางาน

ราย/200,000
ชั่ว์โมงก็ารที่ำางาน

ราย/200,000

ชั่วโมงการทำางาน

ราย/200,000

ชั่วโมงการทำางาน

ราย/200,000

ชั่วโมงการทำางาน

วั์นหยุดังาน/
200,000

ชัว่์โมงก็ารที่ำางาน

• อัีตราก็ารบาดัเจ็้บทุี่ก็ประเภที่ [IR]

• อัีตราก็ารบาดัเจ็้บถึึงขั�นหยุดังาน [LTIR]

0.27

0.37 0.18

• อัีตราก็ารบาดัเจ็้บถึึงขั�นหยุดังาน  
 [LTR]

คน

• อัีตราคว์ามรุนแรงก็ารบาดัเจ็้บ
 จ้าก็ก็ารที่ำางาน [LDR]

• จ้ำานว์นผูเ้สัย้ชวิ้์ตจ้าก็ก็ารที่ำางาน

0.04

0.05 0.03

• อัีตราก็ารเก็ดิัโรคจ้าก็ก็ารที่ำางาน  
 [ODR]

2.82

3.75 1.90

0.30

0.32 0.24

1

1 0

• อัีตราคว์ามรุนแรงขอีงก็ารบาดัเจ็้บ
 จ้าก็ก็ารที่ำางาน [LDR]

• จ้ำานว์นแรงงานทัี่�งหมดั

ข้้อมูลกั�ริปฏิิบัติ้ด้�นแริงง�น

GRI STANDARD ข้อม่ล้ หน�วยู่ 2560 2561 2562 GRI STANDARD ข้อม่ล้ หน�วยู่ 2560 2561 2562

212,230

111,354 100,876

0.34

2.82

0.12

0.35

2.90

0.12

0.32

2.55

0.15
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บทนำำ�
Hom

e

ภาคผนวก
Health

ก�รจัดก�รด้�นำคว�มยั่� งยั่นำ

Heart

3. การิพัฒนาผ้่นำาแล้ะทรัิพยู่ากริบุคคล้

HEALTH

4. การิสร้ิางความผ่กพันกับผ้่ม่ส�วนได้เส่ยู่

5. การิสร้ิางคุณค�าริ�วมกับสังคม
• เก็ษตรก็รท้ี่�ได้ัรบัก็ารสันับสันุน
• ผู้ประก็อีบก็ารรายยอ่ียท้ี่�ได้ัรบัก็ารสันับสันุน
• ก็ลิุม่เปราะบางท้ี่�ได้ัรบัก็ารสันับสันุน

ราย
ราย
ราย

92,378
57,646
15,245

6. สุขภาพแล้ะสุขภาวะท่�ด่
• ผลิติภัณฑ์์ท้ี่�ว์างจ้ำาหนา่ยโดัยมุง่เนน้ 
 สุัขโภชนาก็าร สัขุภาพื แลิะสัขุภาว์ะท้ี่�ด้ัขึ�น
• จ้ำานว์นเด็ัก็ท้ี่�ได้ัรบัก็ารสัง่เสัรมิแลิะเพิื�มโอีก็าสั 
 ก็ารเข้าถึึงอีาหาร

ผลิิตภัณฑ์์

คน

168

32,650

7. การิศึกษัา
• สันับสันนุเด็ัก็ เยาว์ชน แลิะผูใ้หญ่่ ใหม้้โอีก็าสั
 เขา้ถึึงก็ารศึึก็ษา
• สันับสันนุที่นุก็ารศึึก็ษา

ราย

ทีุ่น

2,568,762

22,109

8. การิสร้ิางนวัตกริริม
• ค่าใชจ่้้ายด้ัานก็ารวิ์จั้ยแลิะพืฒันา
• จ้ำานว์นบุคลิาก็รด้ัานวิ์จั้ยแลิะพัืฒนา
• จ้ำานว์นสัทิี่ธิบิตัรแลิะอีนสุัทิี่ธิบิตัร

ลิ้านบาที่
คน

รายก็าร

12,223
5,388
866

จำาแนกตามริะดับ

13.34

13.60 12.40

• ผู้บรหิารระดัับสูัง

20.47

21.55 18.39

• ผู้บรหิารระดัับก็ลิาง

18.35

19.38 16.71

• ผู้บรหิาร

12.12

12.24 12.00

• เจ้้าหนา้ท้ี่�

ชัว่์โมง
ต่อีคนต่อีป้

ชัว่์โมง
ต่อีคนต่อีป้

ชัว่์โมง
ต่อีคนต่อีป้

ชัว่์โมง
ต่อีคนต่อีป้

การิฝึึกอบริมแล้ะพัฒนาพนักงาน

• ค่าเฉล้ิ�ยเว์ลิาก็ารฝึกึ็อีบรมพืนกั็งาน 
 ทัี่�งหมดั

ชั่ว์โมง
ต่อีคนต่อีป้

13.30 13.4916.18

12.69 12.0616.39 14.81 14.9115.97

25.55 32.45

26.55 33.3021.23 29.16

24.33 22.04

22.55 21.7828.00 22.52

20.19 16.02

18.44 14.6623.58 18.73

13.51 12.93

12.27 11.2214.69 14.47

113,067
543,572
12,287

129,829
706,100
22,389

283

243,280

 525 

 525,195 

3,411,278

32,734

4,608,990

38,135

17,533
5,950
1,296

7,077
 5,402 
729

ผล้การิดำาเนินการิด้านความยัู่�งยืู่น ปี 2562
HEART

GRI STANDARD ข้อม่ล้ หน�วยู่ 2560 2561 2562 GRI STANDARD ข้อม่ล้ หน�วยู่ 2560 2561 2562

ชายู่ หญิง ชายู่ หญิง ชายู่ หญิง

ชายู่ หญิง ชายู่ หญิง ชายู่ หญิง

หมายเหตุุ :
 • จำำานวนชั่่�วโมงการฝึกึอบรมไมน่บ่รวมการส่ง่พนก่งานไปศึกึษาตุ่อระด่ับปรญิญาโทและปริญญาเอกท่�งในและตุ่างประเทศึ รวมถึึงหล่กส่ตูุรการอบรมท่�มร่ะยะเวลาตุ่อเน่�อง
 • ข้อ้มลูอุบติุ่เหตุุจำากผูู้ร่้บเหมา ไมน่บ่รวมข้อ้มลูจำากกลุ่มธุุรกิจำโทรคมนาคม
 • การบาดัเจ็ำบ (Injury) ค่อการบาดัเจ็ำบจำากอุบติุ่เหตุุในการทำางาน ตุ่�งแตุ่เล็กนอ้ย (First Aid) และหยุดังานตุ่�งแตุ่ 1 ว่นข้ึ�นไป
 • การบาดัเจ็ำบถึึงข้่�นหยุดังาน ค่อการบาดัเจ็ำบท่�ทำาใหห้ยุดัตุ่�งแตุ่ 1 ว่นข้ึ�นไป (เริ�มนบ่ว่นหยุดัถ่ึดัจำากว่นท่�เกิดัอุบติุ่เหตุ)ุ
 • ความรุนแรงการบาดัเจ็ำบ ค่อนบ่จำากจำำานวนว่นทำางานท่�หยุดัจำริง
 • อ่ตุราการบาดัเจ็ำบ (Injury Rate: IR) = จำำานวน (ราย) ข้องการบาดัเจ็ำบทกุระด่ับ (ในชั่ว่งเวลาท่�รายงาน) X 200,000 (ชั่่�วโมงการปฏิิบติุ่งาน) / จำำานวนช่ั่�วโมงการปฏิิบติุ่งาน  
   (ในชั่ว่งเวลาท่�รายงานผู้ล)
 • อ่ตุราการบาดัเจ็ำบถึึงข้่�นหยุดังาน (Lost Time Rate: LTR) = จำำานวน (ราย) ข้องการบาดัเจ็ำบถึึงข่้�นหยุดังาน (ในช่ั่วงเวลาท่�รายงานผู้ล) X 200,000 (ชั่่�วโมงการปฏิิบติุ่งาน) /  
   จำำานวนชั่่�วโมงการปฏิิบติุ่งาน (ในชั่ว่งเวลาท่�รายงานผู้ล)
 • อ่ตุราความความรุนแรงข้องการบาดัเจ็ำบ (Lost Day Rate: LDR) = จำำานวนว่นหยุดังานจำากการบาดัเจ็ำบ (ในชั่ว่งเวลาท่�รายงานผู้ล) X 200,000 (ชั่่�วโมงการปฏิิบติุ่งาน) /  
   จำำานวนชั่่�วโมงการปฏิิบติุ่งาน (ในชั่ว่งเวลาท่�รายงานผู้ล)

• จ้ำานว์นก็ลิุม่ธิรุก็จิ้ท้ี่�มก้็ารรว์บรว์มประเด็ันคว์าม 
 ต้อีงก็ารขอีงผูม้ส้ัว่์นได้ัเสัย้

ก็ลิุ่มธิรุก็ิจ้ 13 13 13
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Heart

9. การิจัดการิการิเปล่้�ยู่นแปล้งสภาพภ่มิอากาศ

10. การิด่แล้ริักษัาทรัิพยู่ากรินำ�า

พูลังง�น

นำ��

นำ��ทิ�ง

กั�ริปล่อยกั��ซีเรืิอนกัริะจกั

ข้องเสี์ย

302-1 (E) พลั้งงานท่�ใช้ทั�งหมด

18.04
4.03

22.22
5.01

27.10

44.29

• พืลัิงงานท้ี่�ใชแ้ลิว้์หมดัไป
• พืลัิงงานหมนุเว้์ยน
• ไฟฟา้ท้ี่�ซื�อีเขา้
• ไฟฟา้ท้ี่�ขายอีอีก็
• ค่าก็ารใชพ้ืลิงังานต่อีรายได้ั

ลิ้านก็ิก็ะจู้ลิ
ลิ้านก็ิก็ะจู้ลิ
ลิ้านก็ิก็ะจู้ลิ

ลิ้านก็ิโลิวั์ตต์-ชั่ว์โมง
ก็ิก็ะจู้ลิต่อีลิ้านบาที่

ล้้านกิกะจ่ล้

302-1 (A)
302-1 (B)
302-1 (C)
302-1 (D)

302-3

303-1 (A) ปริิมาณการินำานำ�ามาใช้

185,917
54,215
10,930
57,998

10
34,183
11.06

189.13

212,636
76,664
7,673

32,612
-

39,774
12.06

199.33

309,068 329,585

• นำาผวิ์ดิัน
• นำาใต้ดิัน
• นำาฝึน
• นำาประปา
• นำาเส้ัยจ้าก็หนว่์ยงานอืี�น
ปรมิาณนำาท้ี่�นำาก็ลิบัมาใชใ้หม่
รอ้ียลิะขอีงปรมิาณก็ารใชน้ำาท้ี่�นำาก็ลิบัมาใชใ้หม่
ปรมิาณก็ารนำานำามาใช ้ต่อีรายได้ั

พืนัลิกู็บาศึก์็เมตร
พืนัลิกู็บาศึก์็เมตร
พืนัลิกู็บาศึก์็เมตร
พืนัลิกู็บาศึก์็เมตร
พืนัลิกู็บาศึก์็เมตร
พืนัลิกู็บาศึก์็เมตร

รอ้ียลิะ
ลิกู็บาศึก็เ์มตรต่อีลิา้นบาที่

พันล่้กบาศก์เมตริ

303-1 (A)

303-3 (A)
303-3 (B)

306-1 (A) ปริิมาณน้ำำ�าที่่�ปล่่อยออกสู่่่ภายน้ำอก 157,279พันล่้กบาศก์เมตริ

• ปรมิาณก็า๊ซเรอืีน (Scope 1)
• ปรมิาณก็า๊ซเรอืีน (Scope 2)
• ค่าก็า๊ซเรือีนก็ระจ้ก็ต่อีรายได้ั
• ปรมิาณก็า๊ซคารบ์อีนไดัอีอีก็ไซด์ัตัน CO2 เท้ี่ยบเท่ี่า 
 จ้าก็ก็ารเผาไหม้เชื�อีเพืลิงิชว้์ภาพื (Biogenic)

ปริิมาณก๊าซเรืิอนกริะจก (SCOPE 1+2)

1.26
3.77
3.08
0.38

5.03

ลิ้านตัน CO2e
ลิ้านตัน CO2e

ตัน CO2e ต่อีลิ้านบาที่
ลิ้านตัน CO2e

ล้้านตัน CO2E

305-1
305-2
305-4

305-1 (C)

ปรมิาณขอีงเส้ัยอัีนตราย
• นำาก็ลัิบไปใชซ้ำา/ใชใ้หม่
ปรมิาณขอีงเส้ัยไมอั่ีนตราย
• นำาก็ลัิบไปใชซ้ำา/ใชใ้หม่
• ที่ำาปุ�ย
ปรมิาณขอีงเส้ัยต่อีรายได้ั

ปริิมาณของเสู่่ยที่ั้งหมดที่่�เกิดขึ�น้ำ

11,978
13.22

926,633
10.22
46.19
0.58

941,611

ตัน
ร้อียลิะ

ตัน
ร้อียลิะ
ร้อียลิะ

ตันต่อีลิ้านบาที่

ตัน

306-2 (A)

306-2 (B)

11. การิปกป้องริะบบนิเวศแล้ะความหล้ากหล้ายู่ทางช่วภาพ
• พืื�นท้ี่�ปา่ชายเลินแลิะปา่ต้นนำาท้ี่�ได้ัรบัก็ารปก็ปอ้ีง
 แลิะอีนรุกั็ษ์
• พืื�นท้ี่�เก็ษตรก็รรมท้ี่�ได้ัรบัก็ารพืฒันาแหลิง่นำา 
 พัืนธิ์พืุืช

6,223

NA

ไร่

ไร่

12. การิจัดการิห�วงโซ�อุปทานอยู่�างรัิบผิดชอบ
• คู่ค้าธิรุก็จิ้ท้ี่�ได้ัรบัก็ารสัื�อีสัารคู่มือีจ้รยิธิรรมธิรุก็จิ้

• เก็ษตรก็รท้ี่�ได้ัรบัก็ารฝึกึ็อีบรมเสัรมิสัมรรถึนะ
 แลิะเพืิ�มขด้ัคว์ามสัามารถึ

11,377

18,362

ราย

ราย

หมายเหตุุ :
 • การคำำานวณเป็็นไป็ตุามการจััดทำำารายงานแห่งคำวามยั�งยืนตุามกรอบ GRI G4 (EN3)
  - ป็ริมาณพลัังงานเชืื้�อเพลิังท่ำ�ใช้ื้ = ผลัรวมของป็ริมาณเชืื้�อเพลิังท่ำ�ใช้ื้แตุ่ลัะป็ระเภทำ X ค่ำาคำวามร้อนของเชืื้�อเพลิังแตุ่ลัะป็ระเภทำ (หน่วยวัด : กิกะจูัลัตุ่อเดือน)
    (ค่ำา CONVERSION FACTOR อ้างอิงจัากรายงานพลัังงานของป็ระเทำศไทำยรายป็ ีกรมพัฒนาพลัังงานทำดแทำนแลัะอนุรักษ์์พลัังงาน)
  - การใช้ื้พลัังงานไฟฟา้ = ผลัรวมของป็ริมาณพลัังงานไฟฟา้ท่ำ�ใช้ื้ (กิโลัวัตุต์ุชัื้�วโมง) X 3.6 (หน่วยวัด : กิกะจูัลัตุ่อเดือน)
  - ป็ริมาณพลัังงานรวมท่ำ�ใช้ื้ทัำ�งหมด = พลัังงานใช้ื้แล้ัวหมดไป็+ พลัังงานหมุนเว่ยน + การใช้ื้พลัังงานไฟฟา้ (หน่วยวัด : กิกะจูัลัตุ่อเดือน)
 • ค่ำาคำวามเข้มข้นการใช้ื้พลัังงานตุ่อรายได้ คำรอบคำลุัมการใช้ื้พลัังงานท่ำ�ใช้ื้แล้ัวหมดไป็ ได้แก่ ถ่่านหิน นำ�ามันด่เซลั นำ�ามันเบนซิน นำ�ามันเตุา เชืื้�อเพลิังป็โิตุรเล่ัยมเหลัว  
  ก๊าซธรรมชื้าติุ พลัังงานหมุนเว่ยน ได้แก่ ก๊าซช่ื้วภาพ ช่ื้วมวลั (อาทิำ แกลับ ถ่่านไม้ เป็ลืัอกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ุ เศษ์ไม้ ซังข้าวโพด กะลัาป็าล์ัม ข่�เลืั�อย) ไบโอด่เซลั แลัะ 
  พลัังงานไฟฟา้ท่ำ�ใช้ื้ภายในองค์ำกรเท่ำานั�น
 • การคำำานวณการป็ล่ัอยก๊าซเรือนกระจักขอบเขตุท่ำ� 2 (Scope 2) ม่การคำำานวณใหม่โดยใช้ื้ค่ำาสััมป็ระสิัทำธิ�การป็ล่ัอยก๊าซเรือนกระจัก (Emission Factor) อ้างอิงจัาก
  สัำานักงานนโยบายแลัะแผนพลัังงาน กระทำรวงพลัังงาน
 • การรายงานการป็ล่ัอยก๊าซเรือนกระจัก คำรอบคำลุัมก๊าซ CO2 CH4 แลัะ N2O โดยการคำำานวณแลัะแสัดงผลัในรูป็ก๊าซคำาร์บอนไดออกไซด์เท่ำยบเท่ำาในการทำำาให้เกิด 
  ภาวะโลักร้อน (Global Warming Potential: GWP) ท่ำ�กำาหนดโดย Intergovernmental Panel on Climate Change 2006 (IPCC) ขณะท่ำ�ค่ำาสััมป็ระสิัทำธิ� 
  การป็ล่ัอยก๊าซเรือนกระจัก (Emission Factor) อ้างอิงข้อมูลัจัาก IPCC แลัะองค์ำการบริหารจััดการก๊าซเรือนกระจัก (องค์ำกรมหาชื้น) (GRI G4-EN 15, EN 16)
 • ค่ำาคำวามเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจักตุ่อรายได้ คำรอบคำลุัมป็ริมาณก๊าซเรือนกระจักขอบเขตุท่ำ� 1 (Scope 1) แลัะขอบเขตุท่ำ� 2 (Scope 2) (GRI G4-EN 18)
 • ป็ริมาณการนำานำ�ามาใช้ื้ทัำ�งหมดรวบรวมข้อมูลัจัากมิเตุอร์ ใบเสัร็จัเร่ยกเก็บเงิน คำำานวณจัากอัตุราไหลัของป็๊� มแลัะป็ริมาณนำ�าฝนเฉล่ั�ยของกรมอุตุุนิยมวิทำยา (G4-EN8)
 • ป็ริมาณนำ�า Reuse/Recycle รวบรวมข้อมูลัจัากมิเตุอร์แลัะการคำำานวณจัากอัตุราไหลัของป็๊� ม (G4-EN10)
 • ป็ริมาณของเส่ัยทัำ�วไป็แลัะป็ริมาณของเส่ัยอันตุรายท่ำ�เก็บไว้ภายในบริษั์ทำเป็็นป็ริมาณของเส่ัยสัะสัมรวมป็ท่ีำ�ผ่านมา (G4-EN23)
 • ป็ริมาณของเส่ัยทัำ�งหมดท่ำ�เกิดข้�น คิำดรวมเฉพาะป็ริมาณของเส่ัยทัำ�วไป็แลัะของเส่ัยอันตุรายท่ำ�เกิดข้�นในแตุ่ลัะป็ ีโดยป็ริมาณของเส่ัยท่ำ�เก็บไว้ภายในบริษั์ทำในแตุ่ลัะป็ ี
  คำำานวณจัากป็ริมาณของเส่ัยสัะสัมในปี็ป็จ๊ัจุับัน – ป็ริมาณของเส่ัยสัะสัมในป็ท่ีำ�ผ่านมา (G4-EN23)
 • ข้อมูลัวิธ่การกำาจััดของเส่ัยได้มาจัากการยืนยันวิธ่การกำาจััดจัากผู้รับกำาจััดหรือจัากเอกสัารใบกำากับการขนส่ังขยะจัากผู้รับกำาจััด (G4-EN23)
 • ข้อมูลัป็ริมาณของเส่ัย ไม่นับรวมข้อมูลัจัากกลุ่ัมธุรกิจัโทำรคำมนาคำม
 • ข้อมูลัผลัการดำาเนินการด้านคำวามยั�งยืนเขตุป็ระเทำศไทำยป็ ี2562 สัามารถ่ดูได้ท่ำ� www.cpgroupglobal.com/sustainability

18.92
4.73

24.26
39.67
28.98

47.92

1.22
4.24
2.88
0.45

5.46

15,331
22.42

2,092,863
21.19
42.60
1.27

2,108,194

181,355 164,098

1,143

11,268

15,347

11,268

13,510 20,544

19,168 23,369

ผล้การิดำาเนินการิด้านความยัู่�งยืู่น ปี 2562
HOME

GRI STANDARD ข้อม่ล้ หน�วยู่ 2560 2561 2562 GRI STANDARD ข้อม่ล้ หน�วยู่ 2560 2561 2562

 159,870 
 65,888 
 7,801 

 33,723 
-

 39,880 
13.07

153.74

 305,145 

14.91
5.27

25.98
28.68
23.05

46.05

0.91
4.49
2.70

0.50

5.40

 11,661 
64.69

 1,769,873
11.81
62.32
0.89

 1,781,534
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บทนำำ�
Hom

e
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Heart

Strategy

 102-14 Statement from senior decision-maker
 102-15 Key impacts, risk and opportunities

-

Governance

 102-18 Governance structure
 102-19 Delegating Authority
 102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental,
  and social topics
 102-29 Identifying and managing economics, environmental, and social impacts
 102-32 Highest governance body’s role in Sustainability reporting

 102-33 Communicating critical concerns

-

-

-
-

-

Stakeholder	Engagement

 102-40 List of stakeholder group
 102-41  Collective bargaining agreements
 102-42 Identifying and selecting stakeholders
 102-43  Approach to stakeholder engagement
 102-44  Key topics and concerns raised

-
-
-
-
-

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

Reporting	Practice

 102-45 Entities included in the consolidated financial statements
 
 102-46 Defining report content and topic Boundaries
 102-47 List of material topics
 102-48 Restatements of information
 102-49 Changes in reporting
 102-50 Reporting period
 102-51 Date of most recent report
 102-52 Reporting cycle
 102-53 Contact point for questions regarding the report
 102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards
 102-55 GRI content index
 102-56 External assurance

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

Organizational	Profile

 102-1 Name of the organization
 
 102-2 Activities, brands, products, and services
 102-3 Location of headquarters
 102-4 Location of operations
 
 102-5 Ownership and legal form
 102-6  Markets served
 
 102-7  Scale of the organization
 
 102-8  Information on employees and other workers
 102-9  Supply chain
 
 102-10  Significant changes to the organization and its supply chain
 102-11 Precautionary Principle or approach
 
 
 102-12 External initiatives
 
 102-13 Membership of associations

• Our Business
• About this Report
• Our Business
• Business Overview
• Business Overview
• Our Business
• Our Business
• Business Overview
• Our Business
• 2018 Highlights
• Business Overview
• Appendix
• CPG Value Chain
• Responsible Supply Chain Management
• About this Report
• Corporate Governance
• Climate Change Management
• Water Stewardship
• Supporting UN SDGs
• Stakeholder Engagement
• Stakeholder Engagement

-

-
-
-

-
-

-

-
-
-
-

-
-

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

Ethics	and	Integrity

 102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior

 102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics

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

• Sustainability Governance
• Sustainability Governance
• Sustainability Governance

• Stakeholder Engagement
• Sustainability Governance
• Materiality Assessment
• Materiality Assessment

• Our Business
• Reporting Boundary
• Materiality Assessment
• Materiality Assessments
• GRI Content Index  
• About this Report
• About this Report
• About this Report
• About this Report
• Communication Channels
• About this Report
• GRI Content Index
• About this Report
• External Assurance

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

-
-
-
-

-
-
-
-

• Sustainability Management
• Sustainability Management
• Sustainability Management
• 2019 Highlights

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

 103-1
 

 103-2

 103-3

 203-1
 

 203-2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Infrastructure investments and services supported

Significant in direct economic impacts

 103-1
 103-2
 103-3
 205-2

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

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

-
-
-
-

-
-
-
-

GRI CONTENT INDEX
GENERAL DISCLOSURES 2016

GRI102-55

DISCLOSURES PAGE/WEBSITE EXTERNAL ASSURANCE DISCLOSURES PAGE/WEBSITE EXTERNAL ASSURANCE

DISCLOSURES PAGE/WEBSITE OMISSION/NOTE EXTERNAL ASSURANCE

Economic	Performance	(2016)

Indirect	Economic	Impacts	(2016)

Anti-corruption	(2016)
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103-1

103-2

103-3
 
302-1
302-3
302-4

-

-

-

✓
-
-

-

-

-

-
-
-

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

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

-
-
-
✓
-

-
-
-
-
-

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

103-1

103-2

103-3

304-3

-

-

-

-

-

-

-

-

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

103-1

103-2

103-3

-

-

-

✓

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

-

-

-

305-1

305-2
305-3

305-4
305-5

• Appendix

• Appendix
• Climate Change
 Management
• Appendix
• Appendix

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. 103-1

103-2

103-3

403-1

-

-

-

-

-

-

• Human Rights and  
 Labor Practices
• Human Rights and  
 Labor Practices
• Human Rights and  
 Labor Practices
• https://www.cpgroup 
 global.com/pdf/CPG 
 CG.10she-en20180907 
 -x.pdf

-
-

-
-

✓
-

-
-

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach
 
Energy consumption within the organization
Energy intensity
Reduction of energy consumption

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

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Habitats protected or restored

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Direct (Scope 1) GHG emissions

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

GHG emissions intensity
Reduction of GHG emissions

103-1

103-2

103-3

306-1

306-2

-

-

-

-

✓

-

-

-

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

• Appendix

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.

-

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Water discharge by quality and destination

Waste by type and disposal method

103-1

103-2

103-3

308-1

308-2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

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

103-1

103-2 

103-3

401-1
401-3

-

-

-

-

-

-

-

-
-

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

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

New employee hires and employee turnover
Parental Leave

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Workers representation in formal joint management worker 
health and safety committees

DISCLOSURES PAGE/WEBSITE OMISSION/NOTE EXTERNAL ASSURANCE DISCLOSURES PAGE/WEBSITE OMISSION/NOTE EXTERNAL ASSURANCE

Energy	(2016)

Water	(2016)

Biodiversity	(2016)

Emissions	(2016)

Occupational	Health	and	Safety	(2016)

Effluents	and	Wastes	(2016)

Supplier	Environmental	Assessment	(2016)

Employment	(2016)
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Product	and	Service	Labelling	(2016)

103-1 
103-2
103-3

417-1

-
-
-

-

-
-
-

-

• Health and Well-being
• Health and Well-being
• Health and Well-being

• Health and Well-being

Occupational	Health	and	Safety	(2016)

403-2 ✓-• AppendixTypes of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, 
and absenteeism, and number of work-related fatalities

Training	and	Education	(2016)

Diversity	and	Equal	Opportunity	(2016)

103-1

103-2

103-3

404-1
404-2

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

• Leadership and
 Human Capital
 Development
• Leadership and
 Human Capital
 Development
• Leadership and
 Human Capital
 Development
• Appendix

• Appendix

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Average hours of training per year per employee
Program for upgrading employee skills and transition assistance 
programs

Diversity of governance bodies and employees

Human	Rights	Assessment	(2016)

103-1

103-2

103-3

412-1

405-1

-

-

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

-

-

-

-

-

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

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

Local	Communities	(2016)

103-1

103-2

-

-

-

-

• 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

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

Local	Communities	(2016)

103-3

413-1

-

-

-

-

• 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

Evaluation of the management approach

Operations with local community engagement, impact assess-
ments, and development programs

Supplier	Social	Assessment	(2016)

103-1

103-2 

103-3

414-1

414-2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

New suppliers that were screened using social criteria

Negative social impacts in the supply chain and actions taken

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

Requirements for product and service information and labeling

Healthy	and	Affordable	Food	(2016)

103-1 

103-2

103-3

-

-

-

-

-

-

• Health and Well-being
• Innovation
• Health and Well-being
• Innovation
• Health and Well-being
• Innovation

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

DISCLOSURES PAGE/WEBSITE OMISSION/NOTE EXTERNAL ASSURANCE DISCLOSURES PAGE/WEBSITE OMISSION/NOTE EXTERNAL ASSURANCE
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UNITED NATIONS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

• Social Impact 
• Climate Change Management 

• Health & Well-being 
• Climate Change Management 

• Human Rights & Labor Practices
• Health & Well-being

• Human Rights & Labor Practices
• Leadership & Human Capital
 Development
• Education

• Human Rights & Labor Practices

• Water Stewardship 
• Ecosystem & Biodiversity Protection

• Climate Change Management 

• Human Rights & Labor Practices
• Social Impact
• Education
• Innovation
• Water Stewardship 

• Innovation

• Human Rights & Labor Practices
• Social Impact

• Climate Change Management

• Corporate Governance
• Human Rights & Labor Practices
• Climate Change Management 
• Ecosystem & Biodiversity Protection 
• Responsible Supply Chain Management 

• Climate Change Management 

• Ecosystem & Biodiversity Protection

• Ecosystem & Biodiversity Protection 

• Corporate Governance
• Human Rights & Labor Practices 
• Stakeholder Engagement 
• Responsible Supply Chain Management 

• Climate Change Management 
• Water Stewardship 
• Ecosystem & Biodiversity Protection

End poverty in all its forms everywhere

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

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

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

Achieve gender equality and empower all women and girls

Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all

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

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

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

Reduce inequality within and among countries

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

Ensure sustainable consumption and production patterns

Take urgent action to combat climate change and its impacts

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

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

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

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

The COP describes mainstreaming into corporate functions and business units

The COP describes value chain implementation

The COP describes robust commitments, strategies or policies in the area of human rights

The COP describes effective management systems to integrate the human rights principles

The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms of human rights integration

The COP describes robust commitments, strategies or policies in the area of labor

The COP describes effective management systems to integrate the labor principles

The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms
of labor principles integration

The COP describes robust commitments, strategies or policies in the area
of environmental stewardship

The COP describes effective management systems to integrate the environmental principles

The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms
for environmental stewardship

The COP describes robust commitments, strategies or policies in the area of anti-corruption

The COP describes effective management systems to integrate the anti-corruption principle

The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms for the integration
of anti-corruption

The COP describes core business contributions to UN goals and issues

The COP describes strategic social investments and philanthropy

The COP describes advocacy and public policy engagement

The COP describes partnerships and collective action

The COP describes CEO commitment and leadership

The COP describes Board adoption and oversight

The COP describes stakeholder engagement

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT 
COMMUNICATION ON PROGRESS - ADVANCED LEVEL

CRITERION DESCRIPTION PAGE GOAL DESCRIPTION CHAPTER

34-41, 48-49, 51-52, 54-59, 60-64, 67, 69-71, 73, 
75-76, 78, 98-99,101,106, 108, 110-111, 114, 116-117, 

138-139, 141, 144-149

56, 60-65, 106-107 ,115-118, 126-128, 130-133, 174-
175, 184-189, 202-211

60-65

62-65, 69, 202-204

62, 69, 202-204, 207

60-65, 69-71, 76, 188-189

50-52, 54-55, 60-64, 69-71, 202-205

69-71, 202-205

35-39, 152-159, 174-176, 202-205

158-159, 178, 184-186, 202-205

176-180, 182-183, 184-188, 207

52, 54-56

56

57

12-15, 36-37, 42-44, 48, 60, 63-64, 72, 83, 98, 102-
103, 110, 126, 138, 152, 174, 184, 202

12-15, 98-109, 110-113, 117-121, 123-125, 180-181, 
189, 192-195, 210-213

56, 86-87, 128, 130-137

85-87, 182-183, 192-195, 198-201, 208-209, 211-212

6-11

34-41, 43, 48-52, 54-55

42-43, 57, 126-128, 130-137



 

  

LR Independent Assurance Statement 
Relating to Charoen Pokphand Group Company Limited’s Sustainability 
Report for the calendar year 2019 
 
This Assurance Statement has been prepared for Charoen Pokphand Co, Ltd in accordance with our contract but is intended for the readers of 
this Report.  

Terms of engagement 
Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LR) was commissioned by Charoen Pokphand Co, Ltd (CPG) to provide independent assurance on its 
Sustainability Report for the calendar year 2019 (“the report”) against the assurance criteria below to a limited level of assurance and at the 
materiality of the professional judgement of the verifier using LR’s verification procedure. LR’s verification procedure is based on current best 
practice, is in accordance with ISAE 3000 and ISAE 3410 and uses the following principles of - inclusivity, materiality, responsiveness and 
reliability of performance data. 
 
Our assurance engagement covered only CPG’s operations and activities in Thailand and specifically the following requirements: 

• Confirming that the report is in accordance with: 
- GRI’s Standard and core option 

• Evaluating the reliability of data and information for only the selected indicators listed below: 
- GRI 302-1 Energy consumption within the organization: 2016, GRI 303-1 Total water withdrawal by source: 2016,  GRI 305-1 Direct 

(Scope 1) GHG emissions: 2016 (1) - combustion only, GRI 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions: 2016, GRI 306-2 Waste by type 
and disposal method: 2016, GRI 403-2 Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and 
number of work-related fatalities:2016 

Notes: (1) Reporting scope of Direct GHG emission includes emission from sources of fuel combustion only but exclude direct GHG 
emission from flaring of biogas and other sources of direct GHG emission 

The information for these selected indicators is available at http://www.cpgroupglobal.com/th/sustainability 

LR’s responsibility is only to CPG.  LR disclaims any liability or responsibility to others as explained in the end footnote.  CPG’s responsibility is 
for collecting, aggregating, analysing and presenting all the data and information within the report and for maintaining effective internal controls 
over the systems from which the report is derived.  Ultimately, the report has been approved by, and remains the responsibility of CPG. 
LR’s Opinion 
Based on LR’s approach nothing has come to our attention that would cause us to believe that CPG has not, in all material respects: 

• Met the requirements above 
• Disclosed reliable performance data and information for the selected indicators as no errors or omissions were detected 
• Covered all the issues that are important to the stakeholders and readers of this report. 

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

Note: The extent of evidence-gathering for a limited assurance engagement is less than for a reasonable assurance engagement.  Limited 
assurance engagements focus on aggregated data rather than physically checking source data at sites.  Consequently, the level of assurance 
obtained in a limited assurance engagement is substantially lower than the assurance that would have been obtained had a reasonable 
assurance engagement been performed.  

LR’s approach 
LR’s assurance engagements are carried out in accordance with our verification procedure.  The following tasks though were undertaken as part 
of the evidence gathering process for this assurance engagement: 

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

• Reviewing CPG’s process for identifying and determining material issues to confirm that the right issues were included in their Report and 
updated overtime.   We did this by benchmarking reports written by CPG and its peers to ensure that sector specific issues were included 
for comparability.   

 

  

• Auditing CPG’s data management systems to confirm that there were no significant errors, omissions or mis-statements in the Report.  We 
did this by reviewing the effectiveness of data handling processes and systems, including collaborating information from third party 
assurance engagements done for CPF, CPAll, CPI, CPP and True Corp.  We also spoke with key people in various facilities responsible for 
compiling the data and drafting the Report. 

• Sampling evidence presented at CHIATAI Head office and Bangsai warehouse, MG and remote verification to CPPC plants and CP Land office 
to confirm the reliability of the selected indicators.  

Note: LR did not verify the data back to its original sources, nor did it assess the accuracy and completeness of the data reported by 
individual locations. 

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

• Stakeholder Inclusivity: We are not aware of any key stakeholder groups that have been excluded from CPG’s stakeholder engagement 
process.  However, we believe that CPG should extend the collaboration with stakeholders through business activities and the sharing of 
performance improvement. 

• Materiality: We are not aware of any material aspects concerning CPG’s sustainability performance that have been excluded from the 
Report.  CPG has processes for identifying and determining their material aspects.  The evaluation process considers factors such as global 
warming, water stress management and good governance. 

• Responsiveness: CPG has processes for responding to various stakeholder groups. We believe that future reports should further explain the 
actions being taken by CPG to manage resource and handle waste using the circular economy business model. 

• Reliability: CPG uses spreadsheets and manual systems to collect and calculate the data and information associated with the selected 
indicators listed above. CPG should encourage those subsidiary companies, that currently do not have independent assurance, to 
periodically review their own data and information. This would promote awareness of the data management systems and internally check 
the accuracy of data sources and any information transposed.  

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

This verification, together with verification for CPG subsidiary is the only work undertaken by LR for CPG and as such does not compromise our 
independence or impartiality. 
 
Signed  
   

         Dated: 17 July 2020 
Opart Charuratana         
LR Lead Verifier  
On behalf of Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. 
Lloyd’s Register International (Thailand) Limited   
22th Floor, Sirinrat Building, 3388/76 Rama IV Road 
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 THAILAND 
LR Reference: BGK600000414 
 
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees 
or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any 
person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a 
contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the 
terms and conditions set out in that contract. 
The English version of this Assurance Statement is the only valid version. Lloyd’s Register Group Limited assumes no responsibility for versions translated into other 
languages.  

This Assurance Statement is only valid when published with the Report to which it refers. It may only be reproduced in its entirety. 

Copyright © Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 2020.  A member of the Lloyd’s Register Group. 
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