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ท่ามกลางพลวัตของโลกปัจจุบัน กระแสการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 
กลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตากันทั่วโลก และเป็นสิ่งที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะองค์กรที่มี
พนักงานและผู้รับเหมากว่า 450,000 คน ท�าธุรกิจครอบคลุมกว่า 20 ประเทศทั่วโลกได้ให ้
ความส�าคัญและวางเป้าหมายท่ีจะขับเคลื่อนในฐานะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง โดยมีภารกิจส�าคัญ 
2 ประการคือ 

นายศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานคณะผูบ้รหิาร
เครอืเจรญิโภคภณัฑ์

“เราไม่สามารถก�าหนดความเป็นไปของโลกได้ แต่ถ้าเราเปลี่ยนจากกรอบความคิดเดิม 
เพ่ือรองรบัโอกาสและความทา้ทาย เราสามารถก�าหนดอนาคตของตวัเองได”้

ซึง่ถอืเป็นความทา้ทายทีย่ิง่ใหญ่ของเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์ทีจ่ะต้องรว่มกนัท�าใหส้�าเรจ็ เครอืฯ ยงัเนน้เรือ่งการบรหิาร 
จัดการธุรกิจโดยเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดการสูญเสีย การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับปัญหา 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ การลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกและผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม เช่น การใชพ้ลงังาน
หมุนเวียนจากแสงอาทติย ์การใชพ้ลงังานทดแทนจากระบบไบโอแกส๊ การพัฒนาอาหารสตัวท์ีล่ดกา๊ซไนตรสัออกไซด์ 
เปน็ตน้ ทัง้หมดน้ีล้วนเป็นภารกจิท่ีทกุกลุม่ธุรกจิได้รว่มกนัขับเคลือ่นไปในทศิทางเดยีวกนั และเริม่ลงมอืท�าตัง้แตวั่นนี้ 
โดยเพ่ิมมิติของความยั่งยืนควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจต้ังแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า ค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อ 
ส่วนรวมในทุกด้าน ตามวิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กรของเครือฯ โดยเฉพาะหลักการ 3 ประโยชน์คือการค�านึงถึง
ประโยชน์ของประเทศ สงัคม และองคก์ร สอดคลอ้งกับแนวทางการพัฒนาธุรกจิควบคู่กบัความอยา่งยัง่ยนืมา 100 ปี

การืเป็นองค์กรืที�มีการืปล่อยก๊าซคารื์บอนไดออกไซด์ 
สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon Emission) และ 
การืเป็นองค์กรื Zero Food Waste
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ไฟล์ Interactive PDF ซึ่งจะช่วยอ�านวยความสะดวกให้กับผู้อ่านมากขึ้น

เมื่อท่านเลือกที่หัวข้อต่างๆ ในหน้าสารบัญ ท่านจะสามารถข้ามไปยังหัวข้อนั้น
ได้ทันที และท่านยังสามารถเลือกที่หัวข้อทางด้านบนของแต่ละหน้าเพ่ือข้าม 
ไปยังหัวข้อนั้นๆ ได้ทันทีอีกเช่นกัน

หนา้กอ่นหนา้ เปน็ไอคอนทีท่า่นสามารถเลอืก
เพ่ือไปยงัหนา้ก่อนถึงหนา้ทีท่า่นก�าลงัอา่นอยู่

หนา้หลกั (สารบัญ) เปน็ไอคอนท่ีทา่นสามารถเลอืก
เพ่ือกลบัไปยังหนา้สารบญัไดท้นัที

หนา้ถดัไป เปน็ไอคอนทีท่า่นสามารถเลอืก
เพ่ือไปยงัหนา้ถัดไปตอ่จากหนา้ท่ีทา่นก�าลงัอา่นอยู่

คำาแนะนำาสำาหรืับผู้อ่าน การืทำางานของไอคอน



006

รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2563 เครือเจริญโภคภัณฑ์

007Homeบทน�ำ Healthการจัดการด้านความยั่งยืน Heart ภาคผนวก

THE SENIOR
CHAIRMAN

Message from
นับเป็นเวลา ‘หนึ่งศตวรรษ’ ท่ีเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เติบโตขึ้นจาก 
เมล็ดพันธุเ์ล็กๆ ต้ังแต่ พ.ศ. 2464 จวบจนถึงปจัจุบันเมล็ดพันธุน์ั้นงอกงาม
เติบโตข้ึนเป็นองค์กรชั้นน�าระดับโลกท่ีมีการลงทุนกว่า 21 ประเทศ 
และเขตเศรษฐกิจ และท�าการค้าขายในอีกกว่า 100 ประเทศท่ัวโลก  
หนึ่งในปัจจัยสู่ความส�าเร็จคือ ‘ค่านิยมองค์กร 6 ประการ’ ประกอบด้วย  
1. สามประโยชน์ 2. ท�าเร็วและมีคุณภาพ 3. ท�าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย  
4. ยอมรับการเปล่ียนแปลง 5. สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 6. คุณธรรมและ 
ความซ่ือสตัย ์ซ่ึงได้สร้างประโยชนใ์นทกุมติิ ส่งผลใหเ้ครอืฯ เติบโตก้าวหนา้
เปน็ ‘องค์กรยั่งยืน’ ได้อย่างมั่นคง

บนเส้นทางธรุกิจตลอด 100 ป ีเครือฯ ได้เผชญิกับความท้าทายตามกระแสโลก 
ท่ีเต็มไปด้วยการเปล่ียนแปลง ผันแปรไปตามภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ  
สังคม การเมอืง เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ท่ีเข้ามาเปน็บททดสอบ อาทิ  
วิกฤตจากสงครามโลกครัง้ท่ีสอง การปฏิวัติอุตสาหกรรม วิกฤตเศรษฐกิจโลก 
วิกฤตการเงินภายในประเทศ ภาวะโลกร้อน โรคระบาด ผลกระทบจาก
เทคโนโลยีและโลกในยุคดิจิทัล ฯลฯ ซ่ึงเครือฯ สามารถผ่านพ้นทุกความ
ท้าทายเหล่านั้นมาได้ ด้วยยึดมั่นในหลักค่านิยมองค์กร เปรียบดังรากแก้ว 
ท่ีชว่ยต้นไมใ้หญเ่ครอืเจรญิโภคภัณฑ์ใหส้ามารถยนืต้นผา่นกาลเวลาได้อยา่ง
แข็งแกร่งงดงาม

วันนี้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ถือเป็นบททดสอบครั้งใหม่ท่ีเครือฯ  
ต้องน�าพาสังคมตลอดจนธุรกิจท้ังองคาพยพให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน 
ในช่วงแรกของการระบาด เครือฯ ได้ระดมสรรพก�าลังและความร่วมมือ 
ท่ีมอียู่ท่ัวโลกช่วยกันจัดหาเครื่องจักรและวัตถุดิบส�าหรับสร้างโรงงานผลิต
หนา้กากอนามยัท่ีได้มาตรฐานข้ึนในประเทศไทยอยา่งเรง่ด่วน เพ่ือบรรเทา
วิกฤตการขาดแคลนหน้ากากอนามัยท่ีก�าลังเป็นประเด็นปัญหาส�าคัญ 
ในขณะนั้น น�าไปแจกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และ
บุคลากรด้านสาธารณสุข ตลอดจนประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยไม่มี 
ค่าใช้จ่าย ท้ังยังช่วยบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดจากโรคอุบัติใหม่ครั้งนี้อย่าง
ครอบคลุมในหลายภาคส่วน เช่น บริจาคเงินใหกั้บโรงพยาบาลท่ัวประเทศ 
สนบัสนนุอุปกรณท์างการแพทย ์จัดอาหารสง่ต่อใหกั้บบุคลากรทางการแพทย์ 
และผูท่ี้ต้องกักตัว (State Quarantine) นอกจากนีเ้ครือฯ ยังได้บริจาคเงิน
ให้กับรัฐบาลในหลายประเทศรวมถึงรัฐบาลจีนเพ่ือฝ่าวิกฤตโควิด-19  
ต้ังแต่การระบาดครั้งแรกท่ีเมืองอู่ฮั่น ซึ่งเครือฯ ถือเป็นพันธกิจท่ีจะยืน 
เคียงบ่าเคียงไหล่ช่วยเหลือสังคม และพร้อมท่ีจะสู้ไปด้วยกัน 

บนวิถีแห่งการด�าเนินธุรกิจตลอดหนึ่งศตวรรษ เครือฯ เชื่อมั่นว่าองค์กร 
ธุรกิจจะเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและย่ังยืนได้ ต้องมีความเข้มแข็งของ 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนต้องได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจ 
และการสนบัสนนุท่ีดีจากทุกภาคส่วนเปน็แรงผลักดันท่ีส�าคัญ

อนาคตสู่ศตวรรษต่อไปของเครือฯ คือก้าวสู่การเป็นผู้น�าด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล สารสนเทศ และนวัตกรรม ด้วยการผสมผสานความร่วมมอืระหว่าง 
‘คน’ ทรัพยากรส�าคัญล�าค่าขององค์กร กับ ‘เทคโนโลยี’ ผนวกกับจุดแข็ง
หรือข้อได้เปรียบท่ีเกิดจากการสั่งสมความรู้และประสบการณ์จนเป็น 
ท่ียอมรับของทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯ น�ามาบูรณาการร่วมกัน เกิดการ
ประสานพลังผนึกองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อต่อยอดการพัฒนาและ 
การลงทุนให้ประสบผลส�าเร็จในทุกด้าน สร้างเสริมศักยภาพขององค์กร 
ใหพ้ร้อมรับมอืกับความท้าทายใหม่ๆ  พร้อมส่งต่อคุณค่าใหกั้บคนรุ่นถัดไป
ได้อย่างยั่งยืน

วันนีพ้ิสูจนแ์ล้วว่าเครือฯ มคีวามก้าวหนา้ในทุกระดับของการด�าเนนิธุรกิจ 
ต้ังแต่แนวคิด วิธกีาร กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการ เพราะโลกไมเ่คย
หยุดนิ่ง ธุรกิจจึงต้องสร้างสรรค์นวัตกรรมตลอดเวลา ซึ่งเป็นเป้าหมายท่ี 
ทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ 
ท่ีดีท่ีสุดให้แก่ทุกคนบนโลกใบนี้ ท้ังหมดต้ังมั่นอยู่บนพื้นฐานส�าคัญคือ 
การเปน็ ‘องค์กรยั่งยืน’ ท่ีแข็งแกร่งท่ามกลางความท้าทายต่อไปในอนาคต 

สุดท้ายนี้ ผมขอให้ค�ามั่นสัญญาถึงศตวรรษต่อไปของเครือฯ ว่า จะยังคง 
มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อ ‘สร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีดีกว่า’ บนรากฐานของคุณธรรม 
และจริยธรรม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์สู่ ‘องค์กรแห่งนวัตกรรม’ ผู้น�าด้าน 
เทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ และนวัตกรรม ในการสร้างอาหารคน อาหาร 
สมอง โอกาสในการเข้าถึงคุณค่า เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีส�าหรับ 
ทุกคน

“บนวิถีแห่งการด�าเนินธุรกิจ
ตลอดหนึ่งศตวรรษ 
เครอืฯ เชือ่มัน่วา่องคก์รธรุกจิ 
จะเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 
และยั่งยืนได้ ต้องม ี
ความเข้มแข็งของชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ  
ตลอดจนต้องได้รับ 
ความเชื่อถือ ไว้วางใจ 
และการสนับสนุนที่ดี
จากทุกภาคส่วนเป็น 
แรงผลักดันที่ส�าคัญ”

สารจากประธานอาวุโส

 นายธนินท์ เจียรวนนท์
ประธานอาวุโส

เครือเจริญโภคภัณฑ์

สารจากประธานอาวุโส
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THE CHAIRMAN
Message from

ปี พ.ศ. 2563 นับได้ว่าเป็นปีท่ีมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งในทุกๆ ด้าน 
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีสร้างผลกระทบต่อทุกคน 
ในโลก และสร้างความเสียหายเปน็อย่างมากใหกั้บเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ 
งแวดล้อมของโลก ในขณะเดียวกัน ท่ามกลางแรงกดดันของสถานการณ์นี ้เรา
ก็ได้เห็นความเปล่ียนแปลงอันเกิดจากพัฒนาการท่ีรวดเร็วของเทคโนโลยี
อันทันสมยั ซึง่ถกูน�ามาใชแ้ก้ปญัหาวิกฤตทางการแพทยแ์ละการสาธารณสขุ 
การผลิต การบริหารจัดการธุรกิจ การค้าและการเงินของโลก ส�าหรับ 
เครือเจริญโภคภัณฑ์แล้ว วิกฤตโรคโควิด-19 นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง
วิกฤตการณ์ส�าคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของการด�าเนินธุรกิจในรอบ 100 
ปขีองเรา

ในช่วงเวลาท่ีเต็มไปด้วยความท้าทายและการเปล่ียนแปลงนี้ บริษัทใน 
เครอืเจรญิโภคภัณฑ์ท่ัวโลกได้ผนกึก�าลังกัน ใหค้วามชว่ยเหลือและสนบัสนนุ
หน่วยงานทางการแพทย์ พนักงานของเราและครอบครัว คู่ค้า ตลอดจน 
ผูป้ระกอบการและชุมชนท่ีเดือดรอ้นในด้านต่างๆ ท้ังนีเ้ครอืเจรญิโภคภัณฑ์
ได้มสีว่นช่วยลดปญัหาการขาดแคลนหนา้กากอนามยัโดยการสรา้งโรงงาน
ผลิตหน้ากากอนามัยข้ึนในประเทศไทยเพ่ือส่งมอบให้แก่แพทย์ พยาบาล 
บุคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มเปราะบาง เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ให้ 
การสนับสนุนโรงพยาบาลและศูนย์รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ด้านครุภัณฑ์
ทางการแพทย์ เทคโนโลยี และเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนได้ส่งมอบ
อาหารท่ีสะอาดปลอดภัยให้กับศาสนสถาน ชุมชนท่ีเดือดร้อน ผู้ป่วยและ 
ผูท่ี้ต้องกักตัวเพื่อเฝา้ระวัง (State Quarantine) นอกจากนีเ้ราได้ด�าเนนิงาน
โครงการสรา้งโอกาสการขายเพื่อเสรมิรายได้ใหกั้บเกษตรกรและผูป้ระกอบการ 
ระดับต่างๆ รวมถึงกลุ่มเปราะบางตลอดห่วงโซ่คุณค่า และได้เปิดรับนิสิต
นักศึกษาจบใหม่จ�านวนมากเข้าท�างานเพื่อช่วยลดภาวะการว่างงานของ
ประเทศ อีกท้ังด�าเนนิงานด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทางกลยุทธก์ารพัฒนา
ท่ีย่ังยืนของเครือฯ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้ดีขึ้นและเข้มแข็ง เครือเจริญโภคภัณฑ์ขอร่วมเป็น
พลังท่ีจะช่วยใหส้ังคมโลกก้าวผา่นวิกฤตการณ์ครั้งนีไ้ปด้วยกันในเร็ววัน 

เครือเจริญโภคภัณฑ์เชื่อว่าในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาส ตลอดหนึ่งศตวรรษ 
ท่ีผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์ยึดมั่นและศรัทธาในค่านิยมท้ัง 6 ประการ 
ท่ีมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ธุรกิจท่ียั่งยืนอันยังประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ 
ประชาชน และบริษัท บนพื้นฐานของคุณธรรมและความซื่อสัตย์ ค่านยิม 

“เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังคง 
มุ่งมั่นสร้าง ‘คนดีคนเก่ง’ 
ให้แก่องค์กรและสังคมโลก 
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็น 
พลังส�าคัญในการขับเคลื่อน
นวัตกรรม สร้างสรรค์ 
ธุรกิจที่ยั่งยืน”

ท่ีส่งเสริมให้เครือฯ มองเห็นโอกาสในวิกฤต เก้ือหนุนให้เราสามารถก้าว 
ผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆ ของโลกมาได้ในทุกๆ ครั้ง ในช่วงเวลานี้บริษัท 
ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ท่ัวโลกไม่เพียงแต่เฝ้าระวังเพื่อรักษามาตรฐาน 
การท�างานให้ปลอดภัยและบริหารงานภายใต้หลักการบรรษัทภิบาลและ 
จรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด แต่เรายังได้ใช้เวลานี้ ทบทวนปรับแผน
กลยุทธ์ด้านการพัฒนาท่ียั่งยืนท้ังระยะส้ันและระยะยาวท่ีสอดคล้องกับ 
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ เตรียมพร้อม 
รับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในช่วงนี้ 
และช่วงหลังวิกฤตการณ์ อีกท้ังยังคงศึกษาและปรับปรุงระบบการท�างาน 
โดยการน�าเอาเทคโนโลยท่ีีล�าสมยัมาเพิม่ประสิทธภิาพ สรา้งความต่อเนื่อง 
ในการท�างานและการท�าธุรกิจเพื่อลดผลกระทบจากชีวิตวิถีใหม่ (New  
Normal) ท่ีได้เปล่ียนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตประจ�าวันและพฤติกรรม 
ของผู้บริโภค และประการส�าคัญ เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังคงมุ่งมั่นสร้าง  
‘คนดีคนเก่ง’ ใหแ้ก่องค์กรและสังคมโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปน็พลังส�าคัญ
ในการขับเคล่ือนนวัตกรรม สร้างสรรค์ธุรกิจท่ีย่ังยืน สร้างเสริมสุขภาพ 
และความเปน็อยู่ท่ีดีใหแ้ก่ทุกคนตามปณิธานของเรา

การจัดท�ารายงานความยั่งยืนประจ�าปีของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นการ 
จัดท�าภายใต้กรอบการรายงานตามมาตรฐานสากล (Global Reporting 
Initiative) เพ่ือประมวลผลความคืบหน้าในการด�าเนินงานของเครือฯ  
ด้านความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของโลก ผมมี 
ความยนิดีเปน็อยา่งย่ิงท่ีได้มส่ีวนรว่มในการส่งเสรมิและสนบัสนนุโครงการ
ต่างๆ ร่วมกับเพ่ือนพนักงานทุกคนในช่วงเวลาแห่งความท้าทายนี้ และ 
เชื่อมั่นว่า ด้วยความร่วมมือร่วมใจและการผนึกก�าลังของทุกบริษัทใน 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ท่ัวโลกจะสามารถท�าให้เราบรรลุเป้าหมายท่ีใหญ ่
และท้าทายด้านการพัฒนาท่ียั่งยืนดังท่ีต้ังไว้ได้

 นายสุภกิต เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ

เครือเจริญโภคภัณฑ์

สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ
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สิ่งส�าคัญท่ีท�าให้เครือเจริญโภคภัณฑ์ยืนหยัดและเติบโตครบรอบ 100 ป ี
และเป็นองค์กรชั้นน�าระดับโลกได้ก็คือ ‘ค่านิยมองค์กร 6 ประการ’ ซึ่งถือเป็น 
เข็มทิศในการด�าเนินธุรกิจท่ีทุกคนในเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ยึดมั่นและปฏิบัติ 
มาอยา่งต่อเนื่อง สรา้งประโยชนต่์อสว่นรวมในทกุประเทศท่ีเครอืเจรญิโภคภัณฑ์
ได้มโีอกาสเข้าไปท�าการค้าและลงทุน

เครือฯ ให้ความส�าคัญในด้านความโปร่งใส (Transparency) โดยได้ก�าหนด 
เป้าหมายท่ีชัดเจน ท้ังทางด้านเศรษฐกิจและความย่ังยืน ซ่ึงท�าให้ผู้บริหาร 
และพนกังานทุกคนใน 21 ประเทศท่ัวโลก มทิีศทางการท�างานท่ีชัดเจน เพราะ
การมีเป้าหมายร่วมกันเป็นสิ่งส�าคัญมากส�าหรับยุคปัจจุบัน เรามีการวางแผน
พัฒนาท้ังระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ติดตามประเมินและวัดผลอย่าง
สม�าเสมอ เปา้หมายท่ีมตัีวชีวั้ดชดัเจนจะเปน็กระจกสะท้อนใหรั้บรู้ว่าเราเดินทาง
มาถึงจุดไหน ท้ังยงัสะท้อนใหเ้หน็ถึงการเติบโตขององค์กร ท่ีปจัจุบนัไมไ่ด้เติบโต 
เฉพาะทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่ต้องครอบคลุมในมิติด้านความยั่งยืนท้ังใน
ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมด้วย โดยจะต้องอาศัยความร่วมมือจาก 
ทุกภาคส่วนสร้างการเปล่ียนแปลงใหเ้กิดขึ้นในองค์กร

นอกจากนี ้เครือฯ ได้เนน้ย�าจุดยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้ประกาศนโยบายและ
เป้าหมายสู่การเป็นองค์กรท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ 
(Net Zero Carbon Emission) และองค์กรท่ีมขียะอาหารเปน็ศนูย์ (Zero Food 
Waste) โดยทุกกลุ่มธุรกิจมีการทบทวนผลการด�าเนินงาน มีการพิจารณา 
ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปตามบริบทท้ังด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการปรับตัวครั้งส�าคัญจากสภาวะ 
โรคระบาดโควิด-19 ซ่ึงท�าใหต้้องมองไปถึงอนาคตของการเปน็องค์กรท่ีปราศจาก
การสร้างผลกระทบต่อสุขภาพของมนษุย์ (Zero Health Hazard) อีกด้วย

สิ่งท่ีส�าคัญอีกประการคือ ‘ผู้น�า’ ในทุกระดับชั้นขององค์กรต้องเป็นต้นแบบ 
ในการน�าค่านิยมองค์กรไปสู่การปฏิบัติ ต้องมีความกล้าท่ีจะเปล่ียนแปลง  
และกล้าท่ีจะผลักดัน ซ่ึงเครือฯ ได้เปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถ 
สรา้งการเปล่ียนแปลงใหเ้กิดขึน้ในองค์กร โดยมผีูบ้ริหารท่ีมปีระสบการณ์จะเปน็ 
ผูช้ว่ยชีแ้นะแต่จะไมช่ีน้�า เพื่อใหทุ้กคนได้มโีอกาสแสดงศกัยภาพท่ีแท้จรงิ ถือว่า
เป็นสิ่งท่ีเครือฯ ยึดมั่นมาโดยตลอดในการผลักดันเพื่อสร้าง ‘ผู้น�ารุ่นใหม่’ ท่ีจะ
เปน็พลังส�าคัญในการขับเคล่ือนและเปล่ียนแปลงโลกใบนีอ้ย่างยั่งยืน

เครือฯ ก�าลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษใหม่ ท่ีมีความท้าทายในการปรับเปล่ียนรูปแบบ
การด�าเนินธุรกิจให้สอดรับกับโลกยุค 4.0 เครือฯ ให้ความส�าคัญและมี 
ความมุง่มัน่ท่ีจะน�าเอาเทคโนโลยดิีจิทัลท่ีเปน็เมกะเทรนด์ของโลกมาสรา้งสรรค์
และประยุกต์ใช้กับธุรกิจต่างๆ ของเครือฯ 

รวมไปถึงการสนับสนุนงานด้านวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี การน�า
เทคโนโลยีบล็อกเชน อุปกรณเ์ชื่อมต่ออัจฉรยิะ (IoT) การน�าระบบคลาวด์ (Cloud) 
มาใชท้�าขอ้มลูใหอ้งค์กร และการเข้าสูธ่รุกิจรูปแบบใหมท่างด้านการเงิน รวมไปถึง 
ธุรกิจสุขภาพและอาหารในรูปแบบใหม่ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นความท้าทายในล�าดับ
ต่อไปท่ีเครอืฯ จะต้องก้าวเขา้สูก่ารเปน็องค์กรแหง่เทคโนโลยแีละนวัตกรรม (Tech 
Company) โดยเสรมิสรา้งองค์ความรูทั้กษะใหม ่Reskill Upskill และ New Skill 
ใหกั้บบุคลากรทกุกลุม่ และน�าเทคโนโลยีท่ีเครอืฯ มมีาสรา้งประโยชนใ์นวงกว้าง 
ตามเจตนารมณข์องค่านยิมองค์กร โดยเฉพาะค่านยิม ‘3 ประโยชน’์ คือการสรา้ง
ประโยชนต่์อประเทศชาติ ประชาชน และองค์กรเปน็ล�าดับสุดท้าย

นอกจากนี ้เราจะเหน็ได้ว่าภาคธรุกิจมบีทบาทเพิม่มากขึ้นในการขบัเคล่ือนเพ่ือ
สร้างการเปล่ียนแปลงในสังคม ประเทศ และโลก ทุกคนต้องการให้โลกนี้ดีขึ้น 
ยั่งยืนขึ้น ส�าหรับเครือฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมผลักดันการเปล่ียนแปลงผ่าน 
เครือข่ายความร่วมมือในหลายภาคส่วน เช่น การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ 
กรอบความรว่มมอืการพฒันาเพื่อความยัง่ยืนแหง่สหประชาชาติ หรอื UN Global 
Compact (UNGC) และยังไปร่วมในการขับเคล่ือนเพิ่มขีดความสามารถของ
ประเทศในการพฒันาด้านดิจิทัล ผา่นการสรา้งพนัธมติรเครอืขา่ยของสภาดิจิทัล
เพื่ อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (DCT) รวมท้ังการมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาภาคการศึกษาผ่านโครงการผู้น�าเพื่อการพัฒนาการศึกษาท่ีย่ังยืน 
(CONNEXT ED) เปน็ต้น ดังนัน้ จะเหน็ว่าภาคเอกชนมบีทบาทในการน�าศกัยภาพ 
ขององค์กรสร้างการเปล่ียนแปลงและท�าให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ  
สร้างความเปน็อยู่ท่ีดีใหกั้บคนในสังคม 

ผมเชื่อมั่นว่า ผู้น�าและพนักงานในองค์กรเป็นฟันเฟืองส�าคัญในการสร้าง 
ความย่ังยืนให้เกิดขึ้น โดยในระยะยาว ผู้น�าของเราในวันนี้จะต้องน�าและสร้าง
การเปล่ียนแปลง (Change Agent) มีจิตส�านึกหรือกรอบความคิด (Mindset) 
ตลอดจนมวิีสัยทัศนด้์านความยั่งยืนในทุกมติิ เพื่อจะเปน็ตัวอย่างท่ีดี และสร้าง
การเปล่ียนแปลงให้ส�าเร็จ ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้น 
ในทกุระดับ เพราะความยัง่ยืนในบรบิทท่ีจะเปล่ียนแปลงโลกใบนีไ้ด้นัน้ ไมส่ามารถ
ด�าเนินการได้เพียงล�าพัง จ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องอาศัยการสร้างพันธมิตรตลอด 
ห่วงโซ่คุณค่านี้ อันจะเป็นกุญแจดอกส�าคัญสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนท่ีแท้จริง 
ในท่ีสุด

THE CEO
Message from

“เครือฯ ได้เน้นย�า้จุดยืน 
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้ 
ประกาศนโยบายและเป้าหมาย 
สู่การเป็นองค์กรที่มีการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิ 
เป็นศูนย์ และองค์กรที่มี 
ขยะอาหารเป็นศูนย์”

สารจากประธานคณะผู้บริหาร

 นายศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานคณะผู้บริหาร
เครือเจริญโภคภัณฑ์

สารจากประธานคณะผู้บริหาร
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ECONOMIC HEART : LIVING RIGHT HEALTH : LIVING WELL

2,144,266 ล้านบาท
รายได้จากการขาย

สัดส่วนรืายได้
แยกตามเขตปรืะเทศและสายธุรืกิจ

791 ผลิตภัณฑ์ใหม่

20,637 ล้านบาท

533,943 คน
จ�านวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม

ทีมุ่ง่เนน้สขุโภชนาการ สขุภาพ และสขุภาวะทีด่ี

การืส่งเสรืิมการืเข้าถึงอาหารื

ที่ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา

ลดปรืิมาณการืปล่อย
ก๊าซเรืือนกรืะจก

1,464 ล้านบาท

11%

จ�านวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ที่เครือฯ ได้รับในปี 2563

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานทั้งหมด 
(เงินเดือนและสวัสดิการ)

17%

18%

1,518 ลา้นบาท

763 ล้านบาท

268 ล้านบาท

การบริจาคเพ่ือสังคม

การลงทุนทางสังคม

0.72 ล้าน tCO2e

จำานวนการืลงทุนด้านสิ�งแวดล้อม

สัดส่วนการืใช้พลังงานหมุนเวียน

ของปริมาณของเสีย 
ที่น�ากลับไปใช้ใหม่/ใช้ซ�า้

มูลค่าทุนการศึกษา

47.24%

194,958 คน

632,147
เด็กและเยาวชน

901
โรงเรียน

3,657 คน

2.19 ราย/1,000,000 
ชั่วโมงการท�างาน

6,325,724 ราย 

49,808 ไร่

14,563 ไร่

18,009 คน

100%

100%

92.15%

53,640 รืาย

การน�าน�า้กลับมา
ใช้ใหม่/ใช้ซ�า้

ลดปริมาณการน�าน�า้
มาใช้ต่อรายได้ของ 
ปีฐาน 2558 

ผ่านการอบรมและ
การทดสอบเรื่อง
การเลือกปฏิบัติ

การจ้างงานผู้พิการ

ที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้า
ถึงอาหาร

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (พนักงาน)

จ�านวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเข้าถึงการศึกษา
และการพัฒนาทักษะที่จ�าเป็น

พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับ
การพัฒนาแหล่งน�า้

พ้ืนทีป่า่ไมท้ีไ่ด้รับการฟื้นฟู

ได้รับผลประโยชน์จาก
โครงการ

จ�านวนคู่ค้าธุรกิจหลัก
ล�าดบัท่ี 1 และล�าดบัถดัไป
ที่ผ่านการประเมิน
ด้านความยั่งยืนรายปี

จ�านวนคู่ค้าธุรกิจล�าดับ
ที่ 1 ที่ส�าคัญ ที่ได้รับการ
ส่ือสารเรือ่งจรรยาบรรณ
ส�าหรับคู่ค้าธุรกิจและ
ประเด็นด้านความยั่งยืน

บรรจุภัณฑ์พลาสติก
ที่สามารถน�ากลับมา
ใช้ไหม่

มอบทุนการศึกษาให้แก่

73,726 คน
จ�านวนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับการสนับสนุน

100%
จ�านวนพนกังานของบรษัิททีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
ทีผ่า่นหลกัสูตรอบรม ‘จรรยาบรรณธรุกจิ’

100%
ของทุกกลุ่มธุรกิจมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน 
และแจ้งเบาะแส

เขต
ปรืะเทศ

สาย
ธุรืกิจ

HOME : LIVING TOGETHER

22,475 ล้านบาท
ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาล

149,978 ล้านบาท

361,570 คน

พนักงานชาย

50.54%
182,734 คน
เขา้ใหม่ + 45,100 คน
ลาออก - 52,110 คน

ผู้รืับเหมาชาย
39,308 คน

พนักงานหญิง

49.46%
178,836 คน

เขา้ใหม่ + 45,914 คน
ลาออก - 58,284 คน

ผู้รืับเหมาหญิง
62,429 คน

พนักงาน
ทัง้หมด 
(คน)

2,798 ฉบับ

have access 
to food

สรุืปผลการืดำาเนินงานที�สำาคัญปี 2563

ลดการืใช้พลังงาน

0.55 ล้านกิกะจูล

768,108 คน
ผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการสนับสนุน

 58% เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร

 28% คา้ปลีก

 7% ส่ือสารและโทรคมนาคม

 7% อืน่ๆ

49% ไทย

36% จนี

15% อืน่ ๆ

สรุปผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญปี 2563
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หลังจากท่ี ‘เจียไต๋’ ได้บุกเบิกตลาดต่างประเทศเพื่อสรรหาและจัดจ�าหน่ายเมล็ดพันธุ ์ 
‘เจียไต๋’ ตระหนกัว่าความรูแ้ละเครื่องจักรกลท่ีมอียู่ ณ เวลานัน้ ไมส่ามารถสง่เสรมิและสนบัสนนุ
วิสัยทัศนใ์นการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพใหแ้ก่ลูกค้าและผูบ้ริโภคได้อย่างต่อเนื่อง
และย่ังยืน ดังนั้น คุณมนตรี เจียรวนนท์ บุตรคนรองของนายเจ่ีย เอ็กชอ จึงสนับสนุนให ้
คุณธนนิท์ เจียรวนนท์ บุตรคนท่ีสี่ของนายเจ่ีย เอ็กชอ เดินทางไปดูงานในต่างประเทศ เพราะ
ท่านเชื่อว่าการเดินทางไปต่างประเทศเป็นการพัฒนาความรู้เพื่อน�ามาปรับปรุงและพัฒนา 
การด�าเนนิงานใหม้ปีระสิทธภิาพยิ่งขึ้นต่อไป

โดยหนึ่งในประเทศท่ีคุณธนินท์ เจียรวนนท์ ได้เดินทางไป และได้รับท้ังองค์ความรู้รวมถึง
เทคโนโลยมีาพฒันากระบวนการด�าเนนิงานคือ สหรฐัอเมรกิา นอกจากองค์ความรูแ้ล้ว ท่านยงั
ได้สร้างพันธมิตรทางการค้ากับบริษัทอาร์เบอร์เอเคอร์ ท่ีเป็นบริษัทผู้น�าด้านการเล้ียงไก่เนื้อ 
อีกด้วย ซ่ึงประโยชนจ์ากการเดินทางไปต่างประเทศครั้งนั้นได้ยกระดับอุตสาหกรรมไก่เนื้อของ
ประเทศไทย รวมถึงอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ต่อยอดใหอ้งค์กรเติบโตอย่างก้าวกระโดดและกลายเปน็ 
ต้นแบบใหกั้บการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจและการเพาะปลูกพืชอ่ืนๆ ได้เปน็อย่างดี

จากความส�าเร็จของการพัฒนาระบบการเล้ียงสัตว์แบบครบวงจรในประเทศไทย คุณสุเมธ  
เจียรวนนท์ บุตรชายคนท่ีสามของนายเจ่ีย เอ็กชอ ได้เล็งเหน็ถึงความต้องการอาหารโปรตีนจาก
เนื้อสัตว์และอาหารอ่ืนๆ ท่ีเพิ่มมากขึ้นในทุกประเทศ ท่านจึงได้เร่ิมขยายกิจการบริษัท  
เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด ไปในประเทศอินโดนีเซีย โดยเป็นการขยายตลาดในรูปแบบ 
การลงทุนประกอบกิจการเกษตรอุตสาหกรรมในต่างประเทศเป็นแห่งแรก แล้วจึงขยายการ
ลงทุนด้านเกษตรอุตสาหกรรม รวมถึงกิจการต่อเนื่องอ่ืนๆ ไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เช่น 

เมื่ อปี 2464 สองพี่น้อง นายเจ่ีย เอ็กชอ และนายเจ่ีย เชี่ยวฮุย  
(นายชนมเ์จรญิ เจียรวนนท์) ได้ก่อต้ังรา้นขายเมล็ดพันธุผ์กั ‘เจียไต้จึง’ 
หรือ ‘เจียไต๋’ ซึ่งอยู่บนบนถนนทรงวาด ประเทศไทย นบัต้ังแต่วันแรก
ของการก่อต้ังรา้น ‘เจียไต้จึง’ ท้ังสองท่านได้ต้ังปณิธานไว้ว่า การด�าเนนิ
กิจการของร้าน ‘เจียไต๋’ รวมถึงกิจการงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในอนาคต
จะต้องด�าเนินการอยู่บนรากฐานของ ‘ความซ่ือสัตย์และมีคุณธรรม’  
จึงจะส่งผลใหก้ารด�าเนนิกิจการเติบโต งอกงามอย่างยั่งยืน

ด้วยปณิธานดังกล่าว ประกอบกับความมุง่มัน่ท่ีจะบรรเทาความเดือดรอ้น 
ของครอบครวัเกษตรกร และเปน็สว่นหนึ่งในการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้มีคุณภาพ เมล็ดพันธุ์ของร้าน ‘เจียไต้จึง’ จึงเป็นสินค้าการเกษตร
ชนิดแรกท่ีมีการระบุวันหมดอายุไว้อย่างชัดเจน พร้อมท้ังมีการ 
รบัประกันคณุภาพสนิค้า และยนิดีรับคืนสินค้าท่ีหมดอายุ นีคื่อจุดเร่ิมต้น 
ของการเปน็องค์กรแหง่ความซ่ือสัตยแ์ละมคุีณธรรมท่ีได้สืบทอดต่อกัน
มาตลอด 100 ป ีและจะยังคงอยู่สืบไป

สืบเนื่องจากการมีความซ่ือสัตย์และมีคุณธรรมเป็นรากฐานของการด�าเนินกิจการ ‘เจียไต๋’ 
จึงให้ความส�าคัญต่อการสรรหาผลิตภัณฑ์และบริการท่ีได้คุณภาพ โดยเริ่มต้นจากการบุกเบิก
กิจการเมล็ดพันธุผ์กัในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ พมา่ ลาว เวียดนาม และ
เขมร เพื่อจัดหาเมล็ดพันธุ์ผักคุณภาพดีมาจ�าหน่ายในประเทศไทย ซึ่งการน�าเมล็ดพันธุ์ผัก 
ชนิดใหม่ๆ เข้ามานี้ เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรใทยได้เรียนรู้เก่ียวกับพันธุ์พืชใหม่ๆ และ 
สามารถน�าไปพัฒนาต่อยอดในการสร้างงาน สร้างอาชีพต่อไป 

นอกจากนี้ ‘เจียไต๋’ ยังได้เล็งเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรของประเทศไทย รวมถึง
ความสามารถทางด้านเกษตรกรรมของเกษตรกรไทย ร้าน ‘เจริญโภคภัณฑ์’ จึงได้เปดิข้ึนเพ่ือ
ด�าเนนิกิจการด้านการผลิตและจัดจ�าหนา่ยอาหารสัตว์ส�าเร็จรูป ซ่ึงสินค้าจากร้านเจริญโภคภัณฑ์
ไม่เพียงแค่มีคุณภาพและโภชนาการเพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ชนิดต่างๆ แต่ยังช่วย 
ลดต้นทุนในการด�าเนนิงานของเกษตรกรได้อีกด้วย 

เมื่อยุคสมัยเปล่ียนผ่านไป นวัตกรรมได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ รวมถึง 
ความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีต่อปริมาณของผลิตภัณฑ์ท่ีได้คุณภาพและมีราคาท่ีย่อมเยา  
เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงได้ร่วมทุนกับบริษัทอาร์เบอร์เอเคอร์ แห่งสหรัฐอเมริกา ในการพัฒนา
สายพันธุ์ไก่เนื้อขึ้นในประเทศไทย เพื่อผลิตลูกไก่เนื้อสายพันธุ์ดีและมีน�าหนักท่ีได้มาตรฐาน 

100 ปี ของความซื�อสัตย์และมีคุณธรืรืม

100 ปี ของการืเติบโตอย่างมั�นคง

100 ปี ของการืส่งมอบผลิตภัณฑ์์และบรืิการืคุณภาพ

ให้เกษตรกรไทย พร้อมกันนี้ยังได้น�าเทคโนโลยีการเล้ียงไก่เนื้อในโรงเรือนมาใช้เป็นครั้งแรก 
ในประเทศไทย ซึ่งท�าใหก้ารดูแลความสะอาด สุขอนามยั และน�าหนกัของไก่เนื้อได้มาตรฐาน 

นอกจากเทคโนโลยกีารเล้ียงไก่เนื้อแล้ว เครอืฯ ได้รว่มมอืกับพนัธมติรจากประเทศต่างๆ ในการ
น�าเทคโลโนยีล�าสมยัอ่ืนๆ มาใชเ้พื่อเพิม่ประสทิธภิาพของอุตสาหกรรม รวมถึงสนบัสนนุการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ท่ีมคีณุภาพ ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของตลาด เชน่ การใช้เทคโนโลยี
ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต และการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ ์ (AI) มายกระดับการ
เล้ียงสุกรและไก่ เปน็ต้น

เครือฯ ตระหนักดีว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ท่ีเครือฯ มีอยู่จะสามารถขับเคล่ือน 
การด�าเนนิธุรกิจของเครือฯ และตอบสนองต่อความต้องการของผูม้สี่วนได้เสียเพียงระยะหนึ่ง
เท่านัน้ ดังนัน้ เครอืฯ จึงมุง่เนน้ไปท่ีการพฒันาคนใหม้คีวามรู ้ความสามารถ และทักษะท่ีจ�าเปน็
ต่อการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆ  ท่ีพรอ้มสนบัสนนุใหเ้กิดการสง่มอบผลิตภัณฑ์และ
บริการคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

100 ปี เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์

100 ปีเครือเจริญโภคภัณฑ์
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รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2563 เครือเจริญโภคภัณฑ์

017Homeบทน�ำ Healthการจัดการด้านความยั่งยืน Heart ภาคผนวก

เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักดีว่าการพัฒนาคนให้มีความรู้และทักษะท่ีเพียบพร้อมต่อการด�ารงชีพ
เปน็การใหท่ี้ยั่งยนื  ดังนัน้ ตลอดระยะเวลาหนึ่งทศวรรษท่ีผา่นมา เครอืฯ มุง่พฒันาระบบและอุปกรณ์
ต่างๆ เพื่อเอ้ืออ�านวยใหป้ระชาชน โดยเฉพาะเยาวชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีหา่งไกลและกลุม่เปราะบางสามารถ
เข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและข้อมูลข่าวสารได้อย่างง่ายดาย พร้อมกันนี้ยังจัดให้มีโครงการ 
ทุนการศึกษา และโครงการฝึกงานให้แก่เยาวชนและผู้ใหญ่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เครือฯ ยังได้ 
ก่อต้ังศนูยก์ารเรยีนรูใ้นพื้นท่ีต่างๆ เพื่อใหเ้กษตรกรได้พฒันากระบวนการผลิตใหม้ปีระสทิธภิาพมาก
ยิ่งข้ึน โดยเกษตรกรไม่เพียงแค่สามารถเข้ามาเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ จากเครือฯ แต่ยังสามารถ 
มาพบปะเพื่อนเกษตรกรเพื่อแลกเปล่ียนองค์ความรู้ หรือสร้างพันธมติรทางธุรกิจได้อีกด้วย ซึ่งความ
มุ่งมั่นของเครือฯ ด้านการพัฒนาเพื่อตอบแทนชุมชนและสังคมจะไม่สิ้นสุดเพียงเท่านี้ เครือฯ ได้ 
ต้ังเปา้หมายท่ีจะส่งเสรมิอาชีพเพื่อสรา้งรายได้ส�าหรบัผูท่ี้มคีวามต้องการ พรอ้มกับขจัดความยากจน
เพื่อสร้างสังคมท่ียั่งยืนและมั่นคง

ทรัพยากรทางธรรมชาติรวมถึงสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศล้วนแล้วแต่มีความส�าคัญต่อการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจของประเทศ การด�ารงชีพของมนุษย์ และการด�าเนินกิจการของเครือฯ ซึ่งการรักษา 
และฟื้ นฟูทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอต่อการด�ารงชีวิต  
และการด�าเนินงานในปัจจุบันและอนาคต จ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจึงจะก่อ 
ใหเ้กิดผลท่ีเปน็รูปธรรม 

เครอืเจรญิโภคภัณฑ์ในฐานะท่ีเปน็ผูน้�าในธรุกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร อีกท้ังยงัมกีารด�าเนนิ
กิจการใน 21 ประเทศและเขตเศรษฐกิจท่ัวโลก ตระหนักถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม จึงได้ 
ต้ังเปา้หมายด้านการปอ้งกันและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เชน่ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่อหน่วยการผลิต การลดปริมาณการน�าน�ามาใช้ต่อหน่วยรายได้ การจัดหาวัตถุดิบหลักผ่าน 
การประเมินการจัดหาจากแหล่งผลิตท่ีไม่บุกรุกท�าลายป่าไม้และทรัพยากรทางทะเล ซ่ึงเครือฯ ได้ 
เดินทางมาถึงปีเป้าหมายในปี 2563 ดังนั้น เพ่ือเป็นการตอกย�าถึงความมุ่งมั่น เครือฯ ได้ทบทวน 
ผลการด�าเนินงานท่ีผ่านมาและก�าหนดกลยุทธแ์ละเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมไปจนถึงปี 2573 ดังนี ้
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Scope 1 และ Scope 2) สุทธเิปน็ศนูย์ ลดปริมาณขยะอาหาร
และของเสยีท่ีถกูน�าไปฝงักลบใหเ้ปน็ศนูย ์ บรรจุภัณฑ์พลาสติกท่ีใชท้ั้งหมดสามารถน�ากลับมาใชใ้หม ่
ใช้ซ�า หรอืยอ่ยสลายได้ และลดการน�าน�ามาใชต่้อหนว่ยรายได้ นอกจากการด�าเนนิงานภายในองค์กร
แล้ว เครือฯ ยังได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกับองค์กรนานาชาติเพ่ือขับเคล่ือนการปกป้องรักษา 
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

ล�ำดับแรกคอื ประเทศชำต ิต้องได้ประโยชน ์ซึ่งหมายถึง การลงทุนนัน้
ต้องก่อให้เกิดการเพิ่มข้ึนของรายได้ประชาชาติ และภาษีต่อเนื่อง  
ใหร้ัฐจัดเก็บเพื่อน�าไปพัฒนาประเทศได้
ล�ำดับต่อมำคือ ประชำชน ต้องได้ประโยชน ์ซึ่งหมายถึง ประชาชนท่ี
อยู่ในทุกส่วนของห่วงโซ่การผลิต ต้องประกอบกิจการได้อย่างมั่นคง 
ยั่งยืน ขณะเดียวกัน ประชาชนท่ีเปน็ผูบ้ริโภค ต้องได้รับผลิตภัณฑ์ท่ีดี 
มคีุณภาพในปริมาณเพียงพอ ต่อเนื่อง และในราคายุติธรรม 
ล�ำดับสุดท้ำยจึงเป็น บริษัทได้ประโยชน์ ซึ่งหมายถึง ประโยชน์ท่ี 
เกิดข้ึนกับบริษัท ต้องช่วยให้บริษัทอยู่ได้ มีผลก�าไรพอสมควรท่ีจะน�า
ไปแบ่งปนัตอบแทนผูล้งทุน ตอบแทนพนกังาน และใช้เพื่อการพัฒนา
นวัตกรรมใหอ้งค์กรเติบโตสืบต่อไปอย่างยั่งยืน

เพื่อเปน็การสานต่อปณิธานความซื่อสัตยแ์ละคณุธรรม พร้อมกับตอกย�าความมุง่มัน่ด้านการสง่มอบผลิตภัณฑ์และบรกิารคณุภาพอยา่งต่อเนื่อง 
คุณเจ่ีย เอ็กชอ และคุณเจ่ีย เชี่ยวฮุย จึงได้ต้ังปณิธานค่านยิม 3 ประโยชนเ์พื่อใช้เปน็อีกหนึ่งพื้นฐานในการลงทุนของเครือเจริญโภคภัณฑ์

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา เครือฯ ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริม
นโยบายของแต่ละประเทศท่ีเครือฯ มีการด�าเนินธุรกิจอยู่มาอย่าง 
ต่อเนื่อง เพราะเครือฯ เช่ือว่าการสนับสนุนอย่างเต็มความสามารถ 
ไม่เพียงแค่ช่วยพัฒนาให้ประเทศมีความเจริญเติบโต แต่ยังส่งผลให้
ประชาชนได้รับประโยชน์ไปพร้อมๆ กัน อาทิ การมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศจีนท่ีต้ัง 
เป้าหมายว่าภายในปี 2563 จะต้องไม่มีประชากรอาศัยอยู่ในภาวะ 
ความยากจนระดับรุนแรง ซ่ึงประเทศจีนได้บรรลเุปา้หมายดังกล่าวเปน็
ท่ีเรียบร้อย ซึ่งจากการยึดมั่นในปณิธานความซื่อสัตย์และคุณธรรม  
รวมถึงค่านิยม 3 ประโยชน์ ได้น�าพาให้เครือเจริญโภคภัณฑ์เติบโต 
มาพร้อมกับความก้าวหนา้ของประเทศชาติ และชีวิตความเปน็อยู่ท่ีดี
และมั่นคงของประชาชนจวบจนทุกวันนี ้ซึ่งเครือฯ ใหค้�ามั่นสัญญาว่า
จะยังคงยึดมั่นในปณิธานดังกล่าวต่อไป เพื่อน�าพาประโยชน์มาให้แก่
ประเทศชาติ ประชาชน และองค์กรอย่างยั่งยืนสืบไป

100 ปี ของการืดำาเนินงานบนพ้ืนฐานค่านิยม 3 ปรืะโยชน์

100 ปี ของการืพัฒนา เพื�อตอบแทนชุมชนและสังคม

100 ปี ของการืรื่วมปกป้องรืักษาสิ�งแวดล้อม

มาเลเซยี สงิคโปร ์จีน และประเทศอ่ืนๆ รวม 21 ประเทศและเขตเศรษฐกิจท่ัวโลก โดยในปจัจุบนั 
เครอืฯ ยงัคงแสวงหาโอกาสในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอกย�าการเปน็ผูน้�าด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการสร้างอาหารคน อาหารสมอง โอกาสในการเข้าถึงคุณค่า เพ่ือสุขภาพ 
และความเปน็อยู่ท่ีดีส�าหรับทุกคน

นอกเหนือจากการขยายกิจการด้านเกษตรอุตสาหกรรมรวมถึงกิจการต่อเนื่องอ่ืนๆ ไปยัง 
ต่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังได้แตกแขนงกิจการออกไปสู่ธุรกิจอ่ืนๆ โดยมุ่งเน้นไปยัง
ธรุกิจท่ีชว่ยเพ่ิมขดีความสามารถทางการแขง่ขันของประเทศ เพิม่มลูค่าใหแ้ก่ผลิตภัณฑ์ภายใน
ประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมให้สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการ
คุณภาพได้อย่างสะดวกสบาย อาทิ ธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจค้าส่ง โดยมีร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น 
ในการด�าเนินธุรกิจค้าปลีก และแม็คโครส�าหรับธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  
โดยมบีรษัิท ซพีี แลนด์ จ�ากัด (มหาชน) เปน็ผูด้�าเนนิกิจการพฒันาอสงัหารมิทรพัยด้์านเชา่และ 
ขายในประเทศไทย ธุรกิจโทรคมนาคม โดยมีบริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) เป็น 
ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจรรายเดียวในประเทศไทย ส่งผล
ใหค้นไทยเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสาร ข้อมลูข่าวสาร ได้อย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว 

100 ปีเครือเจริญโภคภัณฑ์
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2528
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คุ ณ เ จ่ี ย  เ อ็ ก ช อ  แ ล ะ คุ ณ เ จ่ี ย  เ ช่ี ย ว ฮุ ย 
(คุณชนม์เจริญ เจียรวนนท์) ได้ก่อต้ังร้านขาย
เมล็ดพันธุ์ผัก ‘เจียไต้จึง’ หรือ ‘เจียไต๋’ โดย 
ได้ต้ังปณิธานไว้ว่า การด�าเนินกิจการจะต้อง
ด�าเนินการอยู่บนรากฐานของ ‘ความซ่ือสัตย ์
และมีคุณธรรม’ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการระบุ 
วันหมดอายุไว้บนบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตร
อย่างชัดเจน

เริ่มกิจการโรงงานอาหารสัตว์แห่งแรกจาก 
เครื่องบดและผสมอาหารในโรงจอดรถท่ีบ้าน 
ตรอกจันทร์ ภายหลังได้ปรับปรุงเป็นโรงงาน
อาหารสัตว์ท่ีทันสมัย เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีได้
คุณภาพ 

ด�าเนินโครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า 
เพื่อชว่ยเหลือเกษตรกรท่ียากจน ใหม้โีอกาสเปน็
เจ้าของฟาร์ม โดยในปัจจุบัน เกษตรกรมีรายได้
เฉล่ีย 80,000 บาทต่อเดือน และเป็นชุมชน 
เล้ียงสุกรท่ีทันสมยัท่ีสุดในประเทศไทย

ก่อต้ังโครงการพัฒนาโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 
เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงการศกึษาขั้นพื้นฐาน

บุก เบิ กการพัฒนาสายพัน ธุ์ ไ ก่ เนื้ อ ข้ึ น ใน 
ประเทศไทย เพื่อผลิตลูกไก่เนื้อสายพันธุ์ดีและ 
มนี�าหนกัท่ีได้มาตรฐานใหเ้กษตรกรไทย

สร้างโรงงานอาหารสัตว์ท่ีใหญ่และทันสมัยท่ีสุด
ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีถนนบางนา-ตราด 
กม. 21 เพ่ือส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพให้แก่ 
ผูบ้ริโภค

จัดต้ัง ‘บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จ�ากัด’ 
เพื่อประกอบธุรกิจอาหารสัตว์บกและการเล้ียง
สัตว์บกในประเทศไทย 

ร่วมทุนกับบริษัท มิตซูบิชิแห่งญี่ปุ่น เพ่ือน�า 
องค์ความรู้ด้านการเล้ียงกุ้งกุลาด�ามาพัฒนา 
ใหกั้บเกษตรกรไทย

ขยายรูปแบบการค�าประกันรายได้ข้ันต�าไปยัง
เกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกร

เริ่มแปลงทดสอบสายพันธุ์ผักของเจียไต๋ เพ่ือ
เพาะพันธุ์ผักท่ีได้คุณภาพ

ก้าวแห่งความยั�งยืน

251825152503
ริเริ่มการเล้ียงไก่แบบครบวงจรและค�าประกัน
รายได้ขั้นต�าเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อ
ตอกย�าปณิธานค่านยิม 3 ประโยชน์

ขยายการลงทุนไปในประเทศอินโดนีเซียและ
มาเลเซีย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการต่ออาหาร
โปรตีนจากเนื้อสัตว์และอาหารอ่ืนๆ ท่ีเติบโต
อย่างต่อเนื่อง

ก่อต้ังส�านักงานสาขาต่างประเทศแห่งแรกของ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด ท่ีฮ่องกง เพื่อ 
แลกเปล่ียน เมล็ดพันธุ์ผักท่ีหลากหลายและ 
ได้คุณภาพ
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2550

2553

2531

25522533

2539

ก่อต้ังสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ขึ้นเป็น
สถาบนัอุดมศกึษาเฉพาะทาง ท่ีเนน้การศกึษาและ
วิจัยทางด้านธรุกิจค้าปลีก

สร้างโอกาสให้นักเรียนและครูเข้าถึงแหล่งข้อมูล 
สาระความรู้ผ่านโครงการ ‘ทรูปลูกปัญญา’ ท่ีมุ่ง 
ปลกูความรู ้ปลกูความดี ปลูกใจรกัสิง่แวดล้อม

ทรูเปิดเผยข้อมูลการด� า เนินงานด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศผา่นโครงการ CDP 
เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการ 
สภาพภมูอิากาศ

เริ่มโครงการเกษตรกรรมหมุนเวียนทันสมัย 
‘ผิงกู่ ’  เป็นโครงการต้นแบบตามแนวทาง 
ความร่ วมมือสี่ ประสาน ระหว่างรั ฐบาล 
เกษตรกรรม ธนาคาร และเครือฯ

สร้างโรงงานหน้ากากอนามัย เพื่อช่วยสังคมใน
การรับมอืกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ก่อต้ังส�านักงานด้านความยั่งยืนเครือฯ แห่งแรก 
ท่ีจังหวัดน่าน เพื่อเป็นศูนย์รวมความร่วมมือ 
ในการขับเคล่ือนความยั่งยืนร่วมกับชุมชน

ซื้อกิจการ Tesco Lotus ในไทย และมาเลเซีย 
เพื่อเพิ่มศกัยภาพของธุรกิจค้าปลีก

ก�าหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายความยั่งยืน
เครือฯ สู่ป ี2573

ผลิตภัณฑ์ไก่ของซีพีเอฟได้รับการรับรองเป็น
ผลิตภัณฑ์ยั่งยืนรายแรกของโลก

ซีพเีอฟเขา้รว่มการเปดิเผยข้อมลูการด�าเนนิงาน
ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่าน
โครงการ CDP 

ต้ังคณะกรรมการด้านบรรษัทภิบาลเครอืฯ พรอ้ม
จัดท�าหลักการด้านการก�ากับดูแลกิจการ

ก�าหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายความยั่งยืน
เครือฯ สู่ป ี2563

เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก UN Global Compact 
Caring for Climate และ World Business 
Council for Sustainable Development

ร่วมก่อต้ังเครือข่าย Global Compact Network 
Thailand

2555

2558 2561

2556

2562

2559

2563

2530 2540 2550 2560

2530
ก่อต้ัง ‘มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท’ ขึ้น เพื่ อ
น้อมเกล้าฯ รับแนวพระราชด�าริด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีหา่งไกล โดย
มีเป้าหมายในการสร้างสรรค์ความดี 3 ประการ 
ได้แก่ คนดี พลเมอืงดี และอาชีพดี

2549

2547

2548

ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมเครือฯ เพื่อแสดงความมุ่งมั่น 
ในการดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
ของบุคลากร

ก่อต้ังโครงการการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ปญัญาภิวัฒน์

ประกาศใช้ค่านิยม 6 ประการโดยท่านประธาน
อาวุโส

ก่อต้ังบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) เป็น 
ธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซ้ือ ภายใต้
เครื่องหมายการค้า ‘7-Eleven’ ในประเทศไทย

เริ่มต้นธุรกิจด้านโทรคมนาคมข้ึนครั้งแรกในชื่อ 
บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น เพื่ อ 
ใหบ้ริการโทรศพัท์พื้นฐาน

ประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของเครือฯ 
แสดงความมุ่งมั่นท่ีจะด�าเนินธุรกิจควบคู่ กับ 
การดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ริเริ่มจัดการประชุม และแสดงนิทรรศการด้าน
วิศวกรรมระดับเครือฯ โดยในครั้งแรกใช้ชื่ อ  
‘CP Engineering & Symposium’ และต่อมา
เปล่ียนชื่อเปน็ ‘มหกรรมนวัตกรรมบวับาน’ ในป ี
2554 

ต้ังคณะกรรมการก�ากับนโยบาย คณะกรรมการ
บริหารงานและคณะท�างานด้านความย่ังยืน 
ธ ร ร ม า ภิ บ า ล  แ ล ะ ส่ื อ ส า ร อ ง ค์ ก ร เ ค รื อ 
เจริญโภคภัณฑ์

เปิดสถาบันผู้น�าเครือฯ เพื่อสร้าง ‘คน’ ของซีพี 
ใหพ้รอ้มท่ีจะน�าองค์กรไปสูก่ารเติบโตอยา่งยัง่ยนื 

ลงนามสัญญาร่วมลงทุนระหว่างบริษัท รถไฟ
ความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน 
จ�ากัด (กลุ่มกิจการรว่มค้า บรษัิท เจรญิโภคภัณฑ์
โฮลด้ืง จ�ากัด และพันธมิตร) กับการรถไฟ 
แหง่ประเทศไทย

ประกาศนโยบายลดการใช้พลาสติก

เริ่มจัดการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้น�าเครือ 
เจริญโภคภัณฑ์ รุ่นท่ี 1 เป็นหลักสูตร Action 
Learning Program (ALP) 
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023Homeบทน�ำ Healthการจัดการด้านความยั่งยืน Heart ภาคผนวก

เครอืเจริญโภคภัณฑ์ได้น�าหลักค่านยิม 3 ประโยชนม์าใช้ในการสนบัสนนุประเทศชาติและสงัคมโดยรวม 
ไมว่่าจะเปน็การมอบเงินชว่ยเหลือไปยงั 77 โรงพยาบาลท่ัวประเทศ การมอบอุปกรณป์อ้งกันการติด
เชื้อส่วนบุคคล การมอบอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสาร และการน�าส่ง

เครอืเจรญิโภคภัณฑ์ใหค้วามส�าคัญต่อสวัสดิภาพ ความปลอดภัย และความเปน็อยูท่ี่ดีของพนกังานมาโดยตลอด โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิด-19 การสร้างความมั่นใจและการมีมาตรการความปลอดภัยท่ีเพียงพอให้แก่พนักงานถือเป็นภารกิจหลักของเครือฯ ดังนั้น เครือฯ จึงได้ 
จัดซื้อฉีดวัคซีนทางเลือกผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และฉีดให้กับพนักงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเร่งด�าเนินการฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรท่ีอยู่ในสายงาน 
การผลิต เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่พนกังาน และสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าและผูบ้ริโภค

แม้ว่าเครือเจริญโภคภัณฑ์จะได้รับผลกระทบ 
จากการระบาดของโรคโควิด-19 แต่เราตระหนกั
ถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบของเราท่ีมีต่อคู่ ค้า 
ลูกค้า และผู้บริโภคตลอดห่วงโซ่คุณค่า เราจึง
ก�าหนดแผนการด�าเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ  
เพื่อใหก้ารด�าเนนิธรุกิจของเรารวมถึงคู่ค่าเปน็ไป
ได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์และ
บริการคุณภาพให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคได้อย่าง
เพียงพอต่อความต้องการ โดยเครือฯ มีการ
ด�าเนินงานช่วยเหลือ และสนับสนุนอาหารและ
เครื่องด่ืมใหแ้ก่ชุมชนและประชาชนท่ีต้องกักตัว 

ปรืะเทศชาติเข้มแข็ง

การืดูแล
ครือบครัืวพนักงาน

การืดูแล
พนักงาน

ชุมชนและสังคมเป็นสุข

การืช่วยเหลือพนักงานของเครืือฯ

ในชว่งต้นป ี2563 องค์การอนามยัโลก (World Health Organization: WHO) 
ได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  
หรือ โควิด-19 เปน็โรคระบาดครั้งใหญ่ของโลก (Pandemic) หลังจากเกิด

การระบาดในช่วงปลายปี 2562 โดยในปี 2563 ท่ัวโลกมีจ�านวนผู้ติดเชื้อ 
โควิด-19 มากกว่า 83 ล้านราย และเสียชีวิตมากกว่า 1.7 ล้านราย ซึ่งการ
ระบาดของโควิด-19 ไมเ่พียงแค่ส่งผลกระทบทางด้านสาธารณสุขของโลก
เท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อเศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อมท่ัวโลกอย่างมหาศาล ซึ่งยังไม่มีใครสามารถระบุได้ว่า  
ความรุนแรงของผลกระทบนีจ้ะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่

มูลค่า 
การืสนับสนุนรืวม

ใหก้ารชว่ยเหลือชมุชนสังคม สนบัสนนุอาหารและเครือ่งดืม่
ใหแ้ก่ประชาชนทีต่อ้งกักตวั

เครืือฯ ผนึกกำาลังฝ่าวิกฤตโควิด-19

700
ล้านบาท

ดังนัน้ เพื่อเปน็การบรรเทาผลกระทบในระหว่างท่ีโควิด-19 ยังคงระบาดอยู่ 
และในขณะเดียวกันก็เตรียมความพร้อมให้ทุกภาคส่วนสามารถปรับตัว 
ได้อย่างรวดเร็วหลังวิกฤตผ่านพ้นไป เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงได้ให้การ
สนบัสนนุเพื่อรับมอืกับวิกฤตในด้านต่างๆ มาโดยตลอด เพื่อใหทุ้กคนก้าวผา่น

วิกฤตนี้ไปพร้อมๆ กัน เช่น การสนับสนุนการด�าเนินงานของบุคลากร
ทางการแพทย์ การส่งเสริมความเปน็อยู่ท่ีดีใหแ้ก่สังคมและกลุ่มเปราะบาง  
การยกระดับกระบวนการผลิต การออกนโยบายช่วยเหลือลูกค้าท่ีได้รับ 
ผลกระทบจากโควิด-19 รวมถึงการชว่ยเหลือพนกังานของเรา ซึ่งรวมมลูค่า
แล้ว มากกว่า 29.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

โรงงาน 
หน้ากากอนามัยฟรี

100 
ล้านบาท

เพ่ิมงบผลิต 
หน้ากากอนามัย

75 
ล้านบาท

บริจาค	
‘อุปกรณ์การแพทย์’
(ชุด	PPE/Test	Kit)

30 
ล้านบาท

สิง่ของอุปโภคบรโิภคท่ีจ�าเปน็ใหแ้ก่บุคลากรทาง 
การแพทย์ และโรงพยาบาล นอกจากการ
สนับสนุนให้รากฐานในการต่อสู่กับโควิด-19  
ของประเทศมีความเข้มแข็งแล้ว เครือฯ ยังได้
ลงทุนเงินจ�านวน 100 ล้านบาทในการสร้าง
โรงงานผลิตหน้ากากอนามัยเพ่ือแจกจ่ายฟร ี
ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาล 
ท่ีมคีวามจ�าเปน็ และประชาชนท่ัวไปท่ีขาดโอกาส
ในการเข้าถึงหนา้กากอนามยั 

ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ส�าหรับพนักงาน

ที่ได้รับเชื้อโควิด-19

มอบเงินกู้ค่าเล่าเรียนบุตร
ส�าหรับพนักงานและคู่สมรส

ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์โควิด-19

ไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงาน	
อันเนื่องมาจากผลกระทบ
ของสถานการณ์โควิด-19

ผนึกก�าลังของกลุ่มธุรกิจ 
และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์	 
มอบคูปองอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้แก่คู่สมรสและบุตร 

เพ่ือซื้ออาหารและเครื่องดื่ม

เครือฯ ผนึกก�าลังฝ่าวิกฤต COVID-19
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ผนึกกำาลังกองทัพบก ช่วยเหลือชุมชน...

ซีพี...รื้อยเรืียงความดี

การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหมใ่นประเทศไทย 
ส่งผลให้จ� านวนผู้ ติดเชื้ อรายวันเพิ่มสูงขึ้นจนท�าให ้
เตียงในโรงพยาบาลไม่เพียงพอ นายธนินท์ เจียรวนนท์  
ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ จึงประกาศภารกิจ  
‘ซี พีร้อยเรียงใจ  สู้ ภัยโควิด’  สนับสนุนการจัด ต้ั ง 
โรงพยาบาลสนาม เพ่ือช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระด้าน
สาธารณสุขในยามท่ีประเทศชาติเผชิญกับการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 โดยเครือฯ และบริษัทในเครือฯ ได้สนบัสนนุ 

อาหาร น�าด่ืม เครือข่ายส่ือสารอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ให้แก่ 
โรงพยาบาลสนามของแผ่นดิน 8 แห่ง ประกอบด้วย  
โรงพยาบาลสนามจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลสนามของ 
โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาล
รามาธิบดี โรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลต�ารวจ 
โรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ 
โรงพยาบาลสนามของกองทัพบก โรงพยาบาลสนามของ 
กองทัพเรือ และโรงพยาบาลสนามของกองทัพอากาศ 
รวมไปถึงโรงพยาบาลสนามอีกหลายแห่งท่ัวประเทศ เพื่อ 
ช่วยเหลือชุมชนและกลุ่มเปราะบางต่างๆ

วิกฤตโควิด-19 ระลอกสาม สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนท่ียากไร้ 
ในชุมชนต่างๆ นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครอืเจรญิโภคภัณฑ์ 
จึงร่วมมือกับกองทัพบก น�าอาหารและถุงยังชีพช่วยเหลือชาวคลองเตย 
22 ชุมชน 15,000 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เนื่องด้วยชุมชน
คลองเตยกลายเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ของการแพร่ระบาดในระลอกสาม  
โดยเหน็ว่า อาหารเปน็สิง่ส�าคัญในการด�ารงชวิีต การช่วยเหลือสังคมในยาม 
ยากล�าบากถือเป็นภารกิจส�าคัญท่ีสอดคล้องกับปรัชญาการด�าเนินธุรกิจ 
ขณะท่ีกองทัพบกก็มนีโยบายว่าทกุขข์องประชาชนคือทกุขข์องกองทัพบก 
และกองทัพบกอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอ

ในขณะเดียวกัน ท่ามกลางสถานการณ์ท่ีชุมชนมีความยากล�าบากในการ 
ด�ารงชีวิตประจ�าวัน ไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพในวิถีชีวิตปกติได้  
เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร 
ได้สนับสนุนมูลนิธิดวงประทีป เพื่อช่วยชุมชน โดยมอบอาหารพร้อม 
เครื่องอุปโภคบริโภคท่ีจ�าเป็น รวมท้ังแม็คโครได้ร่วมส่งมอบถุงแยกขยะ
ระหว่างผู้ป่วยและผู้กักตัว เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเช้ือ
โรค นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับศูนย์บริหารสถานการณ์ 
โควิด-19 (ศบค.) และกรุงเทพมหานครในการฉีดวัคซีนโควิด-19  
ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีคลองเตยจ�านวนกว่า 9 หมื่นคนเป็นการเร่งด่วน 
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงท่ีจะแพร่ระบาดในวงกว้าง โดยใช้พื้นท่ี 
โลตัส สาขาพระราม 4 เปน็จุดฉีดวัคซีน

ซีพี...ร้อยเรียงความดี
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นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อม 
ผู้บริหารระดับสูงของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ร่วมกันลงพื้นท่ีศึกษา 
การพัฒนาพ้ืนท่ีริมคลอง ต้นแบบการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน 
กรุงเทพมหานคร ท้ังยังศึกษาดูงานโครงการพัฒนาคลอง ชุมชมริมคลอง 
และการจัดท�าแผนแมบ่ทการพัฒนาคลองลาดพรา้ว รว่มกับทีมงาน Urban 
Action โดยมี ผศ.พงศ์พร สุดบรรทัด ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมและ

อนรุืกัษค์ลองลาดพรืา้ว

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ละระลอก สร้างผลกระทบ 
ต่อรายได้ ชีวิต ความเป็นอยู่ และการจ้างงาน เครือเจริญโภคภัณฑ์โดย 
นายสภุกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ ได้น�ารอ่งโครงการ ‘ซีพ ีรอ้ย รกัษ์ 
โลก’ จ้างงานฝากเล้ียงกล้าไมชุ้มชน เริม่ต้นท่ีจังหวัดชลบุร ีจ้างงานผูท่ี้ได้รบั
ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 กลุ่มผูต้กงาน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มชาวประมง 
และกลุ่มผู้เปราะบาง จ�านวน 500 ครัวเรือน โดยฝากเล้ียงกล้าไม้ชุมชน 
ในท้องถ่ินน�าร่อง 500,000 ต้น ซึ่งสามารถสร้างอาชีพและกระจายรายได้
ครอบคลุม 500 ครัวเรือนใน 3 พื้นท่ีได้แก่ ต�าบลหว้ยใหญ่ 100 ครัวเรือน 
ต�าบลนาจอมเทียน 200 ครัวเรือน และต�าบลเขาชีจรรย์ 200 ครัวเรือน 

โครงการซีพี ร้อย รักษ์ โลก อยู่ภายใต้โครงการ ‘ซีพี ร้อยเรียงความดี’ 
(CP For Good Deed) ท่ีสานต่อค่านิยมองค์กร 6 ประการของเครือ 
เจริญโภคภัณฑ์ และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของเครือฯ 

โครืงการืสรื้างและซ่อมแซมบ้านพัก
ให้กับผู้ยากไรื้และด้อยโอกาส

‘ซพีี รือ้ย รืกัษ ์โลก’
ฝากเลีย้งตน้กลา้… สรืา้งงานคนยากจน

ชุมชนคลองเตยเป็นชุมชนท่ีมีขนาดใหญ่ มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่น ต้ังอยู ่
กลางใจเมอืงกรุงเทพฯ มสีภาพบ้านพักอาศยัท่ีทรุดโทรม ส่งผลกระทบต่อ
การอยู่อาศยัและการใช้ชีวิตประจ�าวัน จนอาจกล่าวได้ว่า ‘บ้าน’ กลายเปน็
สถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ  
เครอืเจรญิโภคภัณฑ์ เหน็ถึงความเดือนรอ้นในเรื่องท่ีอยูอ่าศยัของชาวชุมชน
คลองเตยผูย้ากไร้ จึงร่วมกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) 
สนับสนุนกองทัพภาคท่ี 1 กองทัพบกในการปรับปรุงท่ีพักอาศัย เพื่อ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสุขอนามัยท่ีดี โดยสร้างบ้านพัก 47 หลัง 
ภายใต้ ‘โครงการสร้างและซ่อมแซมบ้านพักใหกั้บผูย้ากไร้และด้อยโอกาส
ในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร และ 25 จังหวัดในพื้นท่ีภาคกลาง’ และได้ 
ร่วมกันส่งมอบบ้านพักท่ีสร้างแล้วเสร็จในเฟสแรก จ�านวน 40 หลังให้แก่ 
ชาวชุมชนคลองเตย และในเฟสท่ีสองจะร่วมกันส่งมอบบ้านครบ 47 หลัง 
ภายในป ี2564 นี้

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) 
ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับกองทัพภาคท่ี 1 กองทัพบก เพื่อใช้ในการ
ซ่อมแซมและก่อสร้างบ้านพักให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง
ในพื้นท่ีชุมชนคลองเตยล็อก 4-5-6 คิดเป็นมูลค่า 6,110,000 บาท บ้าน 
ทกุหลังของโครงการฯ เปน็รูปแบบหมูบ่า้นสมยัใหม ่มแีบบแปลนมาตรฐาน
เหมอืนกัน เพื่อพัฒนาชุมชนใหม้สีุขอนามยัท่ีดี ปลอดภัย และมคีวามเปน็
ระเบียบ จนกลับมาเปน็ ‘บ้าน’ ท่ีนา่อยู่ของทุกคนอีกครั้ง

โดยนอกจากจะก่อให้เกิดการจ้างงานซ่ึงเป็นการช่วยเหลือสังคม ท่ีส�าคัญ 
ยังลดโลกร้อน เพราะต้นไม้ในโครงการสามารถสร้างการกักเก็บ
คาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย ถือเป็นต้นแบบในการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีได้ผล
ควบคู่กับด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมไปในคราวเดียวกัน

การวางผังเมือง ในฐานะผู้มีส่วนร่วมจัดท�าแผนแม่บทการพัฒนาพื้นท่ี 
ริมคลองลาดพร้าว เพื่ อศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคลอง 
และชุมชนริมคลอง และได้เยี่ยมชมชุมชนสยามเวนิสจันทรเกษม ซึ่งเป็น
ชุมชนตัวอย่างแห่งแรกท่ีพัฒนาแล้วเสร็จตามแนวทางของแผนแม่บท  
รวมท้ังศกึษาพื้นท่ีริมคลองท่ีมแีผนจะพัฒนาใหเ้ปน็ปา่ในเมอืง

ซีพี...ร้อยเรียงความดี
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จากความมุง่มัน่ของเครอืเจริญโภคภัณฑ์ในการด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนืท้ังสามมติิ  สง่ผลใหใ้นป ี2563 เครอืเจรญิโภคภัณฑ์ได้รบัรางวัลด้านความยัง่ยนื
จากสถาบันต่างๆ ท่ัวโลก ซึ่งเครือฯ มคีวามภาคภมูใิจและรู้สึกเปน็เกียรติท่ีได้รับรางวัลท้ังหมดนี ้ เพราะรางวัลไมเ่พียงแค่สะท้อนถึงประสิทธภิาพในการ
ด�าเนนิงานด้านความยั่งยืนของเครือฯ แต่ยังเปน็เครื่องยืนยันถึงการยอมรับของผูม้สี่วนได้เสียได้เปน็อย่างดี

FTSE4Good
บรษัิท ทรู คอรป์อเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) บรษัิท ซพีี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) 

และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือก 

ให้เป็นสมาชิกของดัชนี FTSE4Good Emerging Index ซึ่งสะท้อนถึง 

ความมุง่มัน่ของกลุ่มบรษัิทในเครือเจรญิโภคภัณฑ์ในการด�าเนนิงานอยา่ง 

มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 

อย่างต่อเนื่อง

Ethisphere 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทท่ีมีจริยธรรมมาก 

ท่ีสุดในโลกเป็นปีแรก จัดอันดับโดยสถาบัน Ethisphere ของสหรัฐฯ  

ซึ่งการจัดอันดับของ Ethisphere ประเมินความมีจริยธรรมของบริษัท 

จากคะแนน EQ (Ethics Quotient) อันประกอบด้วยปัจจัย 5 ด้าน 

ได้แก่ โปรแกรมด้านจริยธรรมและการบังคับใช้ความรับผิดชอบต่อ

สังคม (CSR) วัฒนธรรมด้านจริยธรรม บรรษัทภิบาลและความเป็นผู้น�า 

นวัตกรรม และชื่อเสียง

Dow Jones Sustainability Indices
บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) บรษัิท ซพี ีออลล์ จ�ากัด (มหาชน) 

และบรษัิท เจรญิโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) ได้รบัการจัดอันดับและ

รับรองให้เป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices ในกลุ่ม

อุตสาหกรรม Telecommunication Service, กลุ่มอุตสาหกรรม Food & 

Staples Retailing และกลุ่มอุตสาหกรรม Food Products ตามล�าดับ

Sustainable Business Awards Thailand 
เครอืเจรญิโภคภัณฑ์ชนะเลิศ Overall Winners คว้า 11 รางวัลความยัง่ยนื 

ระดับภมูภิาค จากเวที Sustainable Business Award Thailand จัดขึ้น

โดย Global Initiatives ซึ่งเปน็องค์กรระดับโลกด้านความยั่งยืนจาก

จ�านวนรางวัลท่ีเครือฯ ได้รับส่งผลใหเ้ครือฯ ขึ้นเปน็ผูน้�าด้านความยั่งยืน

ระดับชาติ

Climate Disclosure Project
บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด 

(มหาชน) ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับผู้น�าด้านการเปล่ียนแปลง

สภาพภมูอิากาศ (ระดับ A-) โดย CDP

Vietnam Business Council 
for Sustainable Development
บรษัิท ซ.ีพ.ี เวียดนาม คอรป์อเรชัน่ จ�ากัด ได้รบัมอบประกาศนยีบตัรจาก

สภาพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนแห่งชาติเวียดนาม (Vietnam Business 

Council for Sustainable Development) ในฐานะบริษัทท่ีมีผลการ 

ด�าเนินงานด้านความยั่งยืนโดดเด่นในกลุ่มบริษัท TOP 10 ซ่ึงสะท้อน 

ความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ บนรากฐานของ

การร่วมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

Human Resources Awards
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล ‘Best Companies 

to Work for in Asia 2020’ จาก HR Asia Awards 2020 และบริษัท 

ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลนายจ้างดีเด่นประจ�า 

ประเทศไทย ‘Top Employer Thailand 2020’ ต่อเนื่อง 2 ปซ้ีอน จากเวที 

‘Top Employers APAC 2020’ จากการคัดเลือกของสถาบัน Top  

Employers Institute

รืางวัลและความภาคภูมิใจปี 2563

รางวัลและความภาคภูมิใจ ปี 2563
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เกษตรกรในประเทศก�าลังพัฒนาท่ีได้รับการส่งเสริมอาชีพและคุณภาพ
ชีวิต (ราย)

สัดส่วนการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกท่ีมีคุณสมบัติใช้ซ�้า ใช้ใหม่ และ 
ย่อยสลายได้ (%)

สัดส่วนการน�าน�า้กลับมาใช้ใหม่หรือใช้ซ�า้ (%)

เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ ท่ีได้รับการส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาและ 
การพัฒนาทักษะที่จ�าเป็น (คน)

สัดส่วนจ�านวนพนักงานชายต่อพนักงานหญิง (คน)

ปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียน (ล้านกิกะจูล)

พ้ืนป่าที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้ นฟู (ไร่)

กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และเด็กผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับ 
การส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต (ราย)

สัดส่วนการน�าของเสียกลับมาใช้ท�าปุ๋ย (%)

ลดการน�าน�า้มาใช้ต่อหน่วยรายได้เทียบกับปี 2559 (%)
ประเทศก�าลังพัฒนาที่เครือฯ เข้าไปลงทุนในการเลี้ยงสัตว์และ
ผลิตอาหารที่ได้มาตรฐานสากล เปี่ ยมคุณภาพปลอดภัย  
และถูกอนามัยต่อผู้บริโภค (ประเทศ)

ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ และทุนการศึกษาบุตรพนักงานสะสม
ทั้งหมด (ทุน)

ค่าเฉลี่ยเวลาการฝกึอบรมพนักงานชายและหญิง (ชั่วโมงต่อคน)

ปรมิาณพลงังานทีไ่ดจ้ากการเปลีย่นของเสยีใหเ้ป็นพลงังาน (ลา้นกกิะจลู)

พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการพัฒนาแหล่งน�า้และพันธุ์พืช (ไร่)

จ�านวนการจ้างงานผู้พิการ (ราย) จ�านวนผู้ท�าธุรกรรมทางการเงินผ่าน 
ทรูมันนี่ ใน 6 ประเทศก�าลังพัฒนา 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ล้านคน)

ผลิตภณัฑแ์ละบรกิารสะสมทัง้หมด
ที่ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์ 
(รายการ)

กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมโดยทรูได้ให้
บริการ IoT ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วไทย และ
เริ่มทดสอบเทคโนโลยี 5G ที่จะน�าไปสู่
การปฏิรูปการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้ง
ใหม ่รวมถงึเปลีย่นรูปแบบการใชช้วีติใน
อนาคต

คารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่ปรมิาณ
กา๊ซเรอืนกระจกทีส่ามารถลดได ้(ตนั) จังหวัดชายฝั่ งทะเลของประเทศไทยที่มีการ

ด�าเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (จังหวัด)

หลักการบรรษัทภิบาลของเครือฯ เปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะน�าไป
ก�าหนดมาตรฐานเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทในการก�ากับ
ดูแล การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการควบคุมดูแล
ความเสี่ยงและวัฒนธรรมองค์กร

ร่วมก่อตั้งสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กในประเทศไทย 
และเขา้รว่มเป็นภาคีสมาชกิสภาธรุกจิโลก (World Business 
Council for Sustainable Development: WBCSD) เพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

เครือฯ มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการ 
การเฝ้ าระวังด้ านสิทธิมนุษยชน 
อย่างจริงจัง ตามหลักปฏิบัติของ
สหประชาชาตวิา่ด้วยการด�าเนนิธรุกจิ
และสิทธิมนุษยชน (คน)
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7,0346,233

15,347 14,563

เด็กและเยาวชนท่ีได้รับการส่งเสริมและการเพ่ิมโอกาสในการ
เข้าถึงอาหาร (คน)

PEOPLE: ขจัดความยากจน PROSPERITY: ลดความเหลื่อมล�้า PROSPERITY: เมอืงและถิน่ฐาน
มนุษย์อย่างยั่งยืน

PLANET: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ PLANET: การใ ช้ประโยชน์จาก
มหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล

PEOPLE: การศึกษาที่เท่าเทียม

PLANET: การจัดการน�้าและสุขาภิบาล

PLANET: การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก

PEACE: สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก PARTNERSHIP: ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่
ย่ังยืน

PEOPLE: ความเท่าเทียมทางเพศ

PROSPERITY: พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

PROSPERITY: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพ้ืนฐานPROSPERITY: การจ้างงาน
ที่มีคุณค่าและการเติมโตทาง
เศรฐกิจ

PEOPLE: ขจัดความหิวโหย

PLANET: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

PEOPLE: การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา 
(ล้านบาท)

ผูป้ระกอบการรายยอ่ยทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ 
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการ 
ท�าธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (ราย)

12.69: 14.82 18.05:22.01

256325622561

การืสนับสนุนเป้าหมายการืพัฒนาที�ยั�งยืน

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

12.06:14.91
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ฐานธุรืกิจของเครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์
วิสัยทัศน์เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์

“เราเป็นองค์กรที่เป็นผู้น�าด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการสร้างอาหารคน อาหารสมอง
โอกาสในการเข้าถึงคุณค่า เพ่ือสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ที่ดีส�าหรับทุกคน”

โรงงานผลิต ศูนย์วิจัยและพัฒนา/สถานีวิจัย

278 แห่ง 110 แห่ง

951 แห่ง 361,570 คน

12,432 สาขา 21 ประเทศ

219 สาขา 4,595 ล้านคน

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์บก/สัตว์น�า้ จ�านวนพนักงานทั้งหมด

ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ประเทศและเขตเศรษฐกิจ

ไฮเปอร์มาร์เก็ต/ซูเปอร์สโตร์ จ�านวนประชากรรวม
ในประเทศที่เป็นฐานธุรกิจ

โรงงานผลิต

ไฮเปอร์มาร์เก็ต/ซูเปอร์สโตร์

ฟารม์เลีย้งสตัวบ์ก/สตัวน์�า้

ศูนย์วิจัยและพัฒนา/สถานีวิจัย

ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

จ�านวนพนักงานทั้งหมด

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

42
233

-
3
1

37,446
a d f สายธุรกิจหลัก

โรงงานผลิต

ไฮเปอร์มาร์เก็ต/ซูเปอร์สโตร์

ฟารม์เล้ียงสตัว์บก/สตัว์น�า้

ศูนย์วิจัยและพัฒนา/สถานีวิจัย

ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

จ�านวนพนักงานทั้งหมด

เอเชียใต้ และเอเชียตะวันตก

27
163

-
3
-

9,958
a สายธุรกิจหลัก

โรงงานผลิต

ไฮเปอร์มาร์เก็ต/ซูเปอร์สโตร์

ฟารม์เล้ียงสตัว์บก/สตัว์น�า้

ศูนย์วิจัยและพัฒนา/สถานีวิจัย

ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

จ�านวนพนักงานทั้งหมด

ยุโรป และอเมริกา

19
10
-
-
2

6,839
a สายธุรกิจหลักf

โรงงานผลิต

ไฮเปอร์มาร์เก็ต/ซูเปอร์สโตร์

ฟารม์เลีย้งสตัวบ์ก/สตัวน์�า้

ศูนย์วิจัยและพัฒนา/สถานีวิจัย

ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

จ�านวนพนักงานทั้งหมด

เอเชียตะวันออก

117
193

-
76
59

92,378
สายธุรกิจหลักa b e f g h

โรงงานผลิต

ไฮเปอร์มาร์เก็ต/ซูเปอร์สโตร์

ฟารม์เลีย้งสตัวบ์ก/สตัวน์�า้

ศูนย์วิจัยและพัฒนา/สถานีวิจัย

ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

จ�านวนพนักงานทั้งหมด

ไทย (ส�านักงานใหญ่)

73
352

12,432
137
48

214,949
สายธุรกิจหลักa b c d e f

เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร

ค้าปลีก

สื่อสารและโทรคมนาคม

อีคอมเมิร์ซและดิจิทัล

อสังหาริมทรัพย์

ยานยนต์และอุตสาหกรรม

ยาและเวชภัณฑ์

การเงินและการธนาคาร

สัญลักษณ์ : สายธุรืกิจหลัก
a
b
c
d
e
f
g
h

ฐานธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์



1

2 3

4

5

6

7

8
9

10

11

12
13

14

034

รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2563 เครือเจริญโภคภัณฑ์

035Homeบทน�ำ Healthการจัดการด้านความยั่งยืน Heart ภาคผนวก

8 สายธุรืกิจหลัก
ครือบคลุม 14 กลุ่มธุรืกิจ

ห่วงโซ่คุณค่าของ
เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีการด�าเนินธุรกิจที่หลากหลาย ตั้งแต่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ธุรกิจค้าปลีก 
ธรุกิจส่ือสารและโทรคมนาคม ธรุกจิอคีอมเมริซ์และดิจทิลั ธรุกจิอสังหารมิทรพัย ์ธรุกิจยานยนตแ์ละอตุสาหกรรม ธรุกิจ
ยาและเวชภัณฑ์ ไปจนถึงธุรกิจการเงินและการธนาคาร ซึง่เครือฯ ได้บูรณาการประโยชน์ด้านต่างๆ จากแต่ละกลุ่มธุรกิจ
เข้าด้วยกัน เพ่ือขยายผลประโยชน์ และส่งมอบคุณค่าทีย่ั่งยืนให้แก่ประเทศ ประชาชน และบริษัทสืบไป

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์

กลุ่มธุรกิจการตลาด 
และการจัดจ�าหน่าย

กลุ่มธุรกิจการค้า 
ระหว่างประเทศ

กลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 
และดิจิทัล

กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม

กลุ่มธุรกิจการเงิน 
และการธนาคาร

กลุ่มธุรกิจพัฒนา 
อสังหาริมทรัพย์

8

9

10

11

12

13

14

กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
และอาหาร

กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบ 
อาหารสัตว์

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร

กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลีย้ง

กลุ่มธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย 
และผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

กลุ่มธุรกิจยาและเวชภัณฑ์

กลุ่มธุรกิจยานยนต์

1

2

3

4

5

6

7

ห่วงโซ่คุณค่าของเครือเจริญโภคภัณฑ์
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ธุรืกิจการืเงินและการืธนาคารื

Chia Tai Enterprises
International Limited.

CP Motor Myanmar Co.,Ltd.

ธุรืกิจหลัก
เครือเจริญโภคภัณฑ์มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด เป็นบริษัทแม่ ซึ่งด�าเนินกิจกรรมในลักษณะบริษัท Holding Company ถือหุ้นบริษัทในเครือฯ 

ท้ังในและต่างประเทศ มกีารด�าเนนิธุรกิจท่ีหลากหลาย ท้ังอุตสาหกรรมการผลิตและการบรกิาร โดยสามารถแบง่ประเภทธรุกิจออกเปน็ 8 สายธรุกิจหลัก 

ครอบคลุม 14 กลุ่มธุรกิจ ปจัจุบันมกีารลงทุนอยู่ใน 21 ประเทศและเขตเศรษฐกิจ

ภาพรืวมธุรืกิจของเครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์

2.32 2.15

533,943 768,108 73,726

ผลการืดำาเนินงานที�สำาคัญปี 2563

อัตรืาบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
(รายต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการท�างาน)

การืส่งเสรืิมอาชีพและคุณภาพชีวิต (ราย) ปรืะสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรืษฐกิจจำานวนพนักงาน (ราย)
(หน่วยต่อรายได้ล้านบาท)

49.46%
361,570

178,836 182,734
50.54%

2562 2563

กิกะจูล

ตัน CO2e

ลบ.ม.

ตัน

เกษตรืกรื ผู้ปรืะกอบการื 
รืายย่อย

กลุ่มเปรืาะบาง

6.32 ล้านคน 
เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ที�ได้รืับ
การืส่งเสรืิมการืเข้าถึงการืศึกษา

22.59
23.05

2.65
2.70

177.46
152.74

0.73
0.89

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)1

C.P. Pokphand Co., Ltd.

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)1

บรษัิท ทรู คอรป์อเรชัน่ จ�ากัด (มหาชน)

Zheng Xin Bank Company Limited.

C.P. Lotus Corporation

Bellisio Foods Inc.

บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จ�ากัด

Sino Biopharmaceutical Limited

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท อี.ซี.ไอ. กรุ๊ป จ�ากัด

True Money Vietnam Joint stock Company 
True Money (Cambodia) Limited
True Money Myanmar Co,. Ltd.
True Money Philippines Inc.
Pt Witami Tunai Mandiri 
(True Money Indonesia) 

Chia Tai Land Co., Ltd.
Shanghai Kinghill Limited
Chia Tai Di Jing (Shanghai)
Investment Management Limited

C.P. Cambodia Co., Ltd. 
C.P. Laos Co., Ltd.
C.P. Vietnam Corporation
Charoen Pokphand Foods (Malaysia) Sdn. Bhd.
Charoen Pokphand Foods Philippines Corp.
C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S. 
Charoen Pokphand Foods (Overseas) Llc.
CPF (India) Private Ltd.
CP Food (UK) Ltd.
CPF Poland S.A.
C.P. Bangladesh Co., Ltd
Charoen Pokphand Pakistan (Pvt.) Ltd.
Chia Tai Feedmill Pte. Ltd.

ITOCHU Corporation*
CITIC Group Corporation Ltd.*
Ping An Insurance (Group)
Company of China, Ltd.*

บริษัท เจียไต๋ จ�ากัด

ธุรืกิจเกษตรือุตสาหกรืรืมและอาหารื

ธุรืกิจค้าปลีก

ธุรืกิจโทรืคมนาคม

ธุรืกิจอีคอมเมริื์ซและดิจิทัล

ธุรืกิจยาและเวชภัณฑ์์

ธุรืกิจพัฒนาอสังหารืิมทรัืพย์

ธุรืกิจยานยนต์และอุตสาหกรืรืม

Overseas

ต่างปรืะเทศ

ต่างปรืะเทศ

ต่างปรืะเทศ

ต่างปรืะเทศ

ต่างปรืะเทศ

ต่างปรืะเทศ

บริษัท กรุงเทพโปรด๊ิวส จ�ากัด (มหาชน)1

Charoen Pokphand Enterprises 
(Taiwan) Co., Ltd.

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)1

Tops Foods NV

บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จ�ากัด

บริษัท ซีพีพีซี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ�ากัด

บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จ�ากัด

Myanmar C.P. Livestock Co., Ltd

บริษัท ซ.ีพ.ี รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด*2

Norfolk Foods (Private) Limited

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จ�ากัด

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรด๊ิวส จ�ากัด

Apsara Rice (Cambodia) Co., Ltd

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จ�ากัด

หมายเหตุ
1. บรษัิททีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์
2. เครอืเจรญิโภคภณัฑไ์ดเ้ขา้ซือ้กจิการโลตสัจากกลุ่มเทสโก ้ ในชว่งปลายปี 2563 ซึง่ขอ้มลูการด�าเนนิงานดา้นการพัฒนาอยา่งยัง่ยนืของบริษัท ซ.ีพี. รเีทล ดเีวลลอปเมน้ท์ 
 จ�ากดั จะน�ามารายงานในเลม่รายงานความยัง่ยนืเครอืเจริญโภคภณัฑ์ในปตีอ่ไป * ขอ้มลูไมไ่ดร้วมอยูใ่นเลม่รายงานความย่ังยนืเครอืเจรญิโภคภณัฑ์

ปรืะเทศไทย

ปรืะเทศไทย

ปรืะเทศไทย ปรืะเทศไทย

ต่างปรืะเทศ

ปรืะเทศไทย ปรืะเทศไทย

ภาพรวมธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์



การตัดสินใจเพ่ือความย่ังยืน

การกํากับดูแลองค์กร

การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การจัดการเศรษฐกิจสีเขียว

การวัด วิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน

ผลลัพธ์

การจัดการข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยี

การนํา
องค์กร

การวางแผน
เชิงกลยุทธ์

การมุ่งเน้น
ปฏิบัติการ

การมุ่งเน้น
ลูกค้า

การสร้าง
นวัตกรรม

การ
มุ่งเน้นคน
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รืะบบการืบรืิหารื ซีพี สู่ความเป็นเลิศ
ช่วยสร้ืางมาตรืฐานรืะบบงาน

“ระบบบรหิาร ซีพี สู่ความเป็นเลศิ 
ช่วยสร้างมาตรฐานการบริหาร

ให้เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
เป็นองค์กรระดับโลก 

พรอ้มทีจ่ะก้าวไปสู่ศตวรรษทีส่อง 
ด้วยความมั่นคงจากภายใน 

และส่งต่อความมั่นคง
สู่ประเทศชาติ 

สังคม และชุมชน”

ดรื.อาชว์ เตาลานนท์
รองประธานอาวุโส 

เครือเจริญโภคภัณฑ์

ระบบบรหิาร ซีพี สู่ความเปน็เลิศ ยงัสะท้อนถึงการสรา้งประโยชนต่์อสังคม

ภายนอก เป็นระบบบริหารท่ีน�าค่านิยมสู่การปฏิบัติ การสร้างวัฒนธรรม 

โดยยึดหลักค่านิยม 6 ประการ พนักงานจึงได้รับการหล่อหลอมให้เป็นท้ัง 

คนดีและคนเก่ง มุ่งสร้างความส�าเร็จท้ังในงาน และสร้างประโยชน์ต่อ

ประชาชนและสังคมภายนอก ท้ังในรูปแบบของสินค้าและบริการของ 

เครอืเจรญิโภคภัณฑ์ท่ีมคีวามปลอดภัย สนบัสนนุความรว่มมอืกับภาคสว่น

ต่างๆ การท�าประโยชนแ์ละยกระดับชุมชน สังคมด้านเศรษฐกิจ สิง่แวดล้อม 

และการศกึษา

ระบบบริหาร ซีพี สู่ความเป็นเลิศ จึงมีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งในการท�าให ้

เครอืเจรญิโภคภัณฑ์มุง่สูเ่ปา้หมายการเปน็องค์กรระดับโลกท่ีมคีวามยั่งยนื

และก้าวไปสู่ศตวรรษท่ีสองอย่างมั่นคง 

คุณลักษณะโดยรวมของระบบบริหาร ซีพี สู่ความเป็นเลิศ เป็นระบบบริหารท่ี

ครอบคลุมเปา้หมายการด�าเนนิธรุกิจรอบด้าน การน�าระบบบรหิารนีไ้ปใช้ภายใน

องค์กรจึงเป็นการสร้างมาตรฐานการบริหารงานบูรณาการแบบองค์รวม  

ช่วยให้ธุรกิจขององค์กรเติบโต ช่วยสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจ ส่งเสริมความสุข 

ของพนกังานด้วยการดแูลคนในองค์กร การใหค้ณุค่าของคนรวมไปถึงครอบครวั

และสังคม การดูแลผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม  

การบริหารความเส่ียง การจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ การส่งเสริมด้าน

จริยธรรมและธรรมาภิบาล และยึดหลักการตัดสินใจอย่างยั่งยืน ท่ีผสมผสาน

หลักเศรษฐกิจพอเพยีง โดยก�ากับทกุการกระท�าของผูน้�าด้วยความพอประมาณ 

ความมเีหตุมผีล มภีมูคิุ้มกัน และใช้ความรู้ควบคู่คุณธรรม 

นอกจากนี ้ระบบบรหิาร ซพีี สู่ความเปน็เลิศ ยังชว่ยสรา้งมาตรฐานของระบบงาน 

ให้การบริหารงานขององค์กรในแต่ละด้านมีการท�างานท่ีสัมพันธ์เป็น 

กระบวนการท่ีสอดประสานกันอย่างเป็นระบบ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value 

Chain) มุง่เนน้การท�างานเพื่อตรวจสอบกระบวนการท�างาน น�าไปสูก่ารพัฒนา

ปรับปรุงกระบวนการท�างาน ยกระดับมาตรฐานเดิมให้สูงขึ้น รวมท้ังเพิ่ม

ประสทิธภิาพการด�าเนนิธรุกิจด้วยการน�าเทคโนโลยี และระบบดิจิทัลเข้ามาใช้ 

ตอบสนองนโยบาย Digital Transformation ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ควบคู่

แนวทางส่งเสริมการท�างานแบบมสี่วนร่วมหรือร่วมมอืกันแบบข้ามสายงาน 

องค์กรของเครือเจริญโภคภัณฑ์ท่ีน�าระบบบริหาร ซีพี สู่ความเป็นเลิศไปใช้  

ยังได้รับการส่งเสริมให้มีการตรวจประเมินองค์กรของตนเองอย่างสม�าเสมอ  

โดยใช้แนวทางการตรวจประเมนิองค์กร CPEX Assessment ซึง่ช่วยใหผู้บ้รหิาร

ทราบถึงสภาพท่ีแท้จริงถึงระบบบริหารจัดการขององค์กรนั้นว่าส่วนใดเป็น 

จุดแข็งหรือแนวปฏิบัติท่ีดีขององค์กรท่ีต้องท�าให้ดีขึ้น รวมท้ังทราบถึงส่วนท่ี 

ยังขาดตกบกพร่องว่ายังมีในด้านใด ซึ่งช่วยให้เห็นจุดปรับปรุง สามารถน�าไป

ก�าหนดเปน็เปา้หมายและวิธกีารท่ีชัดเจนในการน�าไปสู่แผนการปฏิบัติ

ระบบการบริหาร ซีพี สู่ความเป็นเลิศ
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041Homeบทน�ำ Healthการจัดการด้านความยั่งยืน Heart ภาคผนวก

1.	 ปลดหนี้สร้างสุข	สายธุรกิจสุกร 31.	พัฒนาเกษตรกรชาวเขา 
	 เพื่อชีวิตท่ีดีกว่า	

11.	ซีพีเอฟ	อ่ิมสุขปลูกอนาคต 
	 โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว

41.	รณรงค์ลดขยะพลาสติก	
	 เพื่อสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน

21.	ชุมชนคนรักหมา 51.	สร้างมาตรฐานแนวทางการปลูก 
	 เพื่อรับประกันการจัดหาสินค้า 
	 ให้แก่ประชาชน

2.	 ฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้สูงวัย 
	 ชุมชนเวียงยอง

32. MaxWin Cares For All12.	การจัดท�าแผนป้องกันและ 
	 ระงับอัคคีภัยให้กับชุมชน

42.	จิตวิญญาณของ	ESR 
	 เพื่อนชว่ยเพื่อน 
	 เราไมล่ะท้ิงกันและกัน

22.	7-11	เคียงข้างเกษตรกรไทย 52.	กิจกรรมให้การศึกษาแก่พอ่แม ่
	 และบุตรของโลตัส

3.	 สร้าง	สาน	สุข	วิถีชุมชน 
	 บ้านซับรวงไทร

33.	ก�าจัดขยะให้หายไป13.	ลดการใช้พลาสติก 
	 แบบครั้งเดียวท้ิง

43.	โภชนาการพอเพียง23.	บม่เพาะคนดี	มีทักษะ	สูส่ังคม 53.	การศึกษาท่ีมีคุณภาพโรงเรียน 
	 มัธยมผูกงอิง

4.	 ปลูก	ปัน	ป้อง	ป่าชายเลน 
	 สูก่ารท่องเท่ียว

34.	ธรรมชาติปลอดภัยแมแ่จ่ม: 
	 แมป่าน-สันเก๋ียง	โมเดล

14.	CP	ALL	Art	Story	by	 
 Autistic Thai

44.	ปลูกป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน24.	ธุรกิจเพื่อสังคมโดยคนพิการ 54.	น�าพาประชาชนหลุดพ้นจาก 
	 ความยากจนแบบ	‘เร็วติดจรวด’

5.	 ปลูก	ปัน	ป้อง	ป่าชายเลน 
	 จ.สมุทรสาคร

35.	สง่เสริมการอนุรักษ์และ 
	 อาชีพประมงปลาตะกรับ

15.	เอ้ือกัน	ปันโอกาส	 45. Give Blood Give Life 25.	พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
	 ในสถานรองรับ

55.	อบรมการสร้างอาชีพให้เกษตรกร

36.	ฟื้ นฟูแหล่งท่ีอยูอ่าศัยสัตว์น�า 
	 เพื่อชุมชนประมงพื้นบ้าน 
	 ด้วยปะการังเทียม

16.	เตรียมความพร้อม	สร้างอาชีพ 
	 ให้กับนักศึกษาฝึกงาน

46.	สร้างห้องน�าให้น้อง26.	สื่อพกพาเพื่อการรู้หนังสือ 
	 ส�าหรับเยาวชนปอเนาะ	ภาคใต้

56.	แบง่รักปันน�าใจให้กับ 
	 พนักงานซีพีฉินหวงเต่า

7.	 มหัศจรรย์ถังหมักรักษ์ดิน 37.	สร้างป่าสร้างรายได้บ้านสบขุน่	
	 (สบขุน่โมเดล)

17.	เรียนฟร	ีมีรายได้	ศูนย์การเรียน 
	 ปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม

47.	เล้ียงปลาดุก	เพื่ออาหารกลางวัน27.	การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อ 
	 กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ชุมชน

57.	ความรักของซีพี	ความฝันของ 
	 ประเทศจีน	ซีพีเขตซินเจียง

8.	 CPR	เพื่อชุมชน 38.	กาแฟ...	เปล่ียนชีวิต
	 ผู้พิทักษ์ลุ่มน�าวัง	จ.ล�าปาง

18.	ศูนย์กระจายพันธ์ุไม้หายาก 
	 ของชุมชน

48. Increase the Fisher Women 
	 Income	by	Solar	Dryer	Tunnel

28.	ธนาคารชุมชน 
	 เพื่อบุคคลออทิสติก

58.	‘สี่ประสาน’	ของธุรกิจ 
	 ไขไ่ก่ซีพีในกรุงปักก่ิง

9.	 ซีพีเอฟ	อ่ิมสุขปลูกอนาคต 
	 โรงเรียนบ้านวังใหญ่

10.	ซีพีเอฟ	อ่ิมสุขปลูกอนาคต 
	 โรงเรียนบ้านใหมส่�าโรง

39.	ปุ๋ยอินทรีย์	พลิกวิถีชีวิตเกษตรกร 
	 จ.พะเยา

40.	ซั้งหมุนเวียนนวัตกรรมชุมชน 
	 อนุรักษ์กินได้	อนุรักษ์มีรายได้

19.	บม่เพาะต้นกล้าเยาวชน 
	 สร้างคน	สร้างชาติ	

20.	การพัฒนาธุรกิจการจ�าหนา่ย 
	 ปลากัด	ชุมชนบ้านอ้อมพยศ

49. Bellisio Foods Health Center

50.	มหาวิทยาลัยซีพีเพื่อฝึกฝน 
	 บุคลากรท่ีมีคุณภาพ

29.	Universal	Design	QR-Code

30.	ล�าไยปันสุข	คืนสุขสูชุ่มชน	

59.	ดูแลเอาใจใสพ่นักงานธุรสุกร	
	 เขตเจียงซู

บริษัท	เจริญโภคภณัฑอ์าหาร	จ�ากดั	(มหาชน) บริษัท	สยามแม็คโคร	จ�ากัด	(มหาชน)บรษัิท	เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร	จ�ากดั	(มหาชน) บริษัท	ซี.พี.	เวียดนาม	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัดบริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน) C.P.	Lotus	Corporation	(Lotus	South)

บริษัท	เจริญโภคภณัฑอ์าหาร	จ�ากดั	(มหาชน) บริษัท	เพอร์เฟค	คอมพาเนียน	กรุ๊ป	จ�ากัดบริษัท	ซีพี	ออลล	์จ�ากัด	(มหาชน) บริษัท	ซี.พี.	เวียดนาม	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัดบริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน) C.P.	Lotus	Corporation	(Lotus	South)

บริษัท	เจริญโภคภณัฑอ์าหาร	จ�ากดั	(มหาชน) บริษัท	ซี.พี.	แลนด	์จ�ากัด	(มหาชน)บริษัท	ซีพี	ออลล	์จ�ากัด	(มหาชน) บริษัท	ซี.พี.	เวียดนาม	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัดบริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)
Development	Services	of 
Industrialization	and	Urbanization

บริษัท	เจริญโภคภณัฑอ์าหาร	จ�ากดั	(มหาชน) บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์	จ�ากัดบริษัท	ซีพี	ออลล	์จ�ากัด	(มหาชน) บริษัท	ซี.พี.	เวียดนาม	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัดบริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)
Laibin	Zhengda	Modern	Agriculture	 
Co.,	Ltd.

บริษัท	เจริญโภคภณัฑอ์าหาร	จ�ากดั	(มหาชน) บรษัิท	เครอืเจรญิโภคภณัฑ	์จ�ากดับริษัท	ซีพี	ออลล	์จ�ากัด	(มหาชน) บริษัท	ซี.พี.	ลาว	จ�ากัดบริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)
Zhengda	Agricultural	Technology	
(Zhejiang)	Co.,	Ltd.

บริษัท	เจริญโภคภณัฑอ์าหาร	จ�ากดั	(มหาชน) บรษัิท	เครอืเจรญิโภคภณัฑ	์จ�ากดับริษัท	ซีพี	ออลล	์จ�ากัด	(มหาชน) บริษัท	ซี.พี.	กัมพูชา	จ�ากัด Qinhuangdao	Zhengdaบริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	เจริญโภคภณัฑอ์าหาร	จ�ากดั	(มหาชน) บรษัิท	เครอืเจรญิโภคภณัฑ	์จ�ากดับริษัท	ซีพี	ออลล	์จ�ากัด	(มหาชน)
บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	คอร์ปอร์เรชั่น	
ฟลิิปปินส์	จ�ากัดบริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

Chia	Tai	Food	Product	(Shanghai)	
Co.,Ltd.

บริษัท	เจริญโภคภณัฑอ์าหาร	จ�ากดั	(มหาชน) บรษัิท	เครอืเจรญิโภคภณัฑ	์จ�ากดับริษัท	ซีพี	ออลล	์จ�ากัด	(มหาชน) บริษัท	เจริญโภคภัณฑอ์าหาร	อินเดีย	จ�ากัดบริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน) Beijing	Zhengda	Industry

บริษัท	เจริญโภคภณัฑอ์าหาร	จ�ากดั	(มหาชน)

บริษัท	เจริญโภคภณัฑอ์าหาร	จ�ากดั	(มหาชน)

บรษัิท	เครอืเจรญิโภคภณัฑ	์จ�ากดั

บรษัิท	เครอืเจรญิโภคภณัฑ	์จ�ากดั

บริษัท	ซีพี	ออลล	์จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	ซีพี	ออลล	์จ�ากัด	(มหาชน)

Bellisio	Foods	Incorporated Shandong	&	Jiangsu	Area

C.P.	Lotus	Corporation	(Lotus	South)

บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	สยามแม็คโคร	จ�ากัด	(มหาชน)

โครืงการืซีพีเพื�อความยั�งยืน ปรืะจำาปี 2563

โครงการซีพีเพ่ือความยั่งยืน ประจ�าปี 2563

6.	 น�าด่ืมธรรมชาติ
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โอกาสัใน์การเข้้าถึึงคณ่ค�า เพ่ื่�อส่ัข้ภาพื่และความุ่เป็น็์อย่�ท่ั�ด่้สัำาหรบัทัก่คน์ เครอ่เจรญิโภคภัณฑ์์ให้
ความุ่สัำาคัญกับการจัด้การความุ่ยั�งย่น์ควบค่�ไป็กับการด้ำาเน์ิน์ธุ่รกิจเสัมุ่อมุ่า น์อกเหน์่อจากการ 
บ่รณาการด้้าน์ความุ่ยั�งยน่์เข้า้เป็น็์สั�วน์หน์ึ�งกับธุร่กิจอย�างต�อเน์่�องแล้ว เครอ่ฯ ได้้น์ำากลย่ทัธุแ์ละ
แน์วทัางการด้ำาเน์ิน์งาน์ท่ั�เกิด้ข้ึ�น์มุ่าเป็็น์รากฐาน์ข้องการพัื่ฒน์า เพ่ื่�อการเติบโตอย�างยั�งย่น์และ
พื่รอ้มุ่สั�งมุ่อบคณ่ค�าใหแ้ก�ป็ระเทัศชาติ ป็ระชาชน์ พื่น์กังาน์และองค์กรต�อไป็

การจััดการด้านความยัั่�งยืั่น

การจััดการด้านความยัั่�งยืั่น
• สัร่ป็ผู้ลการด้ำาเน์นิ์งาน์ตามุ่เป็า้หมุ่ายการพื่ฒัน์าอย�างยั�งยน่์ เครอ่เจริญโภคภัณฑ์์ ป็ ี2563

• การทับทัวน์ความุ่มุ่่�งมุ่ั�น์และก้าวต�อไป็ข้องเครอ่ฯ  
• การจัด้ทัำาย่ทัธุศาสัตรแ์ละเป็า้หมุ่าย ความุ่ยั�งยน่์เครอ่ฯ สั่�ป็ ี2573 
• การกำากับด้แ่ลด้้าน์ความุ่ยั�งยน่์
• เก่�ยวกับรายงาน์ฉบบัน์่�
• ช�องทัางการติด้ต�อสั่�อสัาร
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รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

บทนำำ� การจััดการด้านความยัั่�งยืั่น สรุปผลการดำาเนินงานตามเป้าหมายั่การพััฒนาอย่ั่างยัั่�งยืั่น เครือเจัริญโภคภัณฑ์์ ปี 2563HealthHeart ภ�คผนำวกHome

เคร่อเจริญโภคภัณฑ์์สัามุ่ารถึบรรล่เป็้าหมุ่ายย่ทัธุศาสัตร์การ 

พื่ฒัน์าอย�างยั�งยน่์ป็ ี2563 ครอบคลมุ่่ธุร่กิจใน์ป็ระเทัศไทัย 11 จาก

เร่�องท่ั�กำาหน์ด้ไว้ 12 เร่�อง โด้ยเร่�องท่ั�เครอ่ฯ ยงัไมุ่�บรรลเ่ป้็าหมุ่าย 

ได้้แก�การจัด้การการเป็ล่�ยน์แป็ลงสัภาพื่ภมุ่่อิากาศ ท่ั�เครอ่ฯ ลด้

ป็ริมุ่าณก๊าซเร่อน์กระจกต�อหน์�วยรายได้้ลง ร้อยละ 8.5 จาก 

เป็้าหมุ่ายร้อยละ 10 เคร่อฯ จึงป็ระย่กต์ใชแ้น์วทัางการชด้เชย

คาร์บอน์ (Carbon Offset) โด้ยการซ่�อคาร์บอน์เครดิ้ตจาก

โครงการลด้ก๊าซเร่อน์กระจกภาคสัมัุ่ครใจตามุ่มุ่าตรฐาน์ข้อง

ป็ระเทัศไทัย (T-VER) เพื่่�อใหบ้รรลเ่ป็า้หมุ่ายความุ่ยั�งยน่์เครอ่ฯ 

ป็ ี2563

สรุปผลการดำาเนินงานตาม
เป้าหมายั่การพััฒนาอย่ั่าง
ยัั่�งยืั่น เครือเจัริญโภคภัณฑ์์ 
ปี 2563
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สิทธิิมนุษยั่ชนและ 
การปฎิิบัติด้านแรงงาน

การพััฒนาผู้นำาและ 
ทรัพัยั่ากรบุคคล

คุณค่าทางสังคม

สุขภาพัและสุขภาวะท่�ด่

การสร้างความผูกพััน 
กับผู้ม่ส่วนได้เส่ยั่ 

การบริหารจััดการนวัตกรรม 

การจััดการการเปล่�ยั่นแปลง 
สภาพัภูมิอากาศ

การดูแลรักษาทรัพัยั่ากรนำ�า

การปกป้องระบบนิเวศและ 
ความหลากหลายั่ทางช่วภาพั

การจััดการห่วงโซ่่อุปทาน 
อย่ั่างรับผิดชอบ

การศึกษา
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รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

บทนำำ� การจััดการด้านความยัั่�งยืั่น การทบทวนความม่�งมั�นและก้าวต่�อไปของเครือฯHealthHeart ภ�คผนำวกHome

สัำาหรบัป็ ี2563 เครอ่ฯ ได้้จัด้ใหมุ้่ก่ารทับทัวน์ลำาดั้บความุ่ สัำาคัญท่ั�เก่�ยวข้อ้งกับป็จัจัยภายใน์และภายน์อก รวมุ่ถึึงความุ่เสั่�ยงและโอกาสัทัางธุ่รกิจโด้ยคณะ

กรรมุ่การ และผู้่บ้รหิารท่ั�เก่�ยวข้อ้ง ซึ�งผู้ลจากการทับทัวน์พื่บว�า ป็ระเด็้น์ด้้าน์ความุ่ยั�งยน่์ทัั�ง 12 ป็ระเด็้น์ รวมุ่ถึึงลำาดั้บความุ่สัำาคัญท่ั�ได้้ระบ่ไว้ใน์ป็ ี2562 

ยงัคงเป็น็์เร่�องท่ั�อย่�ใน์ความุ่สัน์ใจและมุ่น่์ยัสัำาคัญต�อผู้่มุ้่ส่ั�วน์ได้้เส่ัย มุ่ค่วามุ่สัอด้คล้องต�อแน์วโน์มุ้่และสัถึาน์การณ์ข้องโลก และมุ่ค่วามุ่สัำาคัญต�อการด้ำาเน์นิ์

ธุร่กิจข้องเครอ่ฯ

สัำาหรบัเคร่อเจรญิโภคภัณฑ์์ ความุ่ยั�งยน่์เป็รย่บเสัมุ่อ่น์โซ�ท่ั�เช่�อมุ่โยงป็ระเด็้น์

ต�าง ๆ  เข้า้ด้้วยกัน์ ซึ�งเป็น็์การเช่�อมุ่โยงเพื่่�อสัร้างสัรรค์ใหเ้กิด้ความุ่มุ่ั�น์คงและ

การเติบโตใน์มุ่ิติต�าง ๆ  อย�างต�อเน์่�อง ไมุ่�ว�าจะเป็็น์ความุ่อ่ด้มุ่สัมุ่บ่รณ์ข้อง 

สัิ�งแวด้ล้อมุ่ ความุ่เป็็น์อย่�ท่ั�ด่้ข้องสัังคมุ่ และการด้ำาเน์ิน์ธุ่รกิจอย�างมุ่่

ป็ระสิัทัธุิภาพื่ ซึ�งตลอด้หน์ึ�งทัศวรรษท่ั�ผู้�าน์มุ่า เคร่อฯ ได้้บ่รณาการความุ่

ยั�งย่น์ควบค่�ไป็กับการด้ำาเน์ิน์ธุ่รกิจ โด้ยป็้องกัน์และลด้ผู้ลกระทับจากการ

ด้ำาเน์ิน์ธุ่รกิจ ผู้ลิตภัณฑ์์ และบริการท่ั�อย่�ใน์ข้อบเข้ตข้องบริษัทัและตลอด้

ห�วงโซ�อ่ป็ทัาน์มุ่าโด้ยตลอด้ เพื่่�อเป็น็์การสัร้างค่ณค�าระยะยาวให้แก�ผู้่มุ้่ส่ั�วน์

ได้้เสัย่อย�างต�อเน์่�อง

เครอ่ฯ ตระหนั์กอย่�เสัมุ่อว�า การจะทัำาให้การด้ำาเน์นิ์งาน์ด้้าน์ความุ่ยั�งย่น์ข้อง

เรามุ่ค่วามุ่หมุ่ายและสัรา้งผู้ลกระทับเชิงบวกใหแ้ก�ผู้่มุ้่ส่ั�วน์ได้้เส่ัยอย�างรอบ

ด้้าน์ เราจำาเป็็น์ท่ั�จะต้องให้ความุ่สัำาคัญต�อป็ระเด็้น์ท่ั�อย่�ใน์ความุ่สัน์ใจและ

มุ่่น์ัยสัำาคัญต�อผู้่้มุ่่สั�วน์ได้้เส่ัยข้องเรา รวมุ่ถึึงความุ่สัำาคัญและผู้ลกระทับท่ั�

อาจเกิด้ต�อการด้ำาเน์นิ์ธุร่กิจข้องเครอ่ฯ  ดั้งน์ั�น์ เครอ่ฯ ได้้จัด้ใหมุ้่ก่ารทับทัวน์

ป็ระเด็้น์สัำาคัญด้้าน์ความุ่ยั�งย่น์เป็็น์ป็ระจำาทั่กป็ี โด้ยการทับทัวน์และการ

ป็ระเมุ่นิ์ฯ เครอ่ฯ ได้้อ้างอิงกระบวน์การป็ระเมุ่นิ์ฯ ตามุ่มุ่าตรฐาน์การรายงาน์

ด้้าน์ความุ่ยั�งย่น์ข้อง GRI Standards ดั้งน์่�

ผลการประเมินประเด็นสำาคัญด้านความยัั่�งยืั่นปี 2562 - 2563

ด้ำาเน์ิน์การตรวจสัอบความุ่ถ่ึกต้อง

ข้องการจัด้ลำาดั้บป็ระเด็้น์ด้้าน์ความุ่

ยั�งย่น์ท่ั�สัำาคัญ พื่ร้อมุ่ทัั�งรายงาน์

ป็ระเด็้น์ด้้าน์ความุ่ยั�งย่น์ท่ั�สัำาคัญต�อ

คณะกรรมุ่การจัด้การ เพื่่�อพื่จิารณา

และข้อความุ่เห็น์ชอบต�อผู้ลการ

ป็ระเมุ่ิน์ป็ระเด็้น์สัำาคัญด้้าน์ความุ่

ยั�งยน่์ข้องเครอ่ฯ

เคร่อฯ ได้้ระบ่ป็ระเด็้ญสัำาคัญโด้ย

การพื่จิารณาจากป็จัจัยภายใน์และ

ภายน์อก ได้้แก� ป็ระเด็้น์ทัางเศรษฐกิจ 

สัังคมุ่ และสัิ�งแวด้ล้อมุ่ท่ั�สัำาคัญใน์

ป็ัจจ่บัน์ ความุ่ท้ัาทัายใน์อน์าคต 

ความุ่เสั่�ยงและโอกาสั ทัางธุ่รกิจ 

แผู้น์ย่ทัธุศาสัตรข์้องแต�ละป็ระเทัศ 

กฎหมุ่าย ระเบย่บ ข้้อตกลงระหว�าง

ป็ระเทัศ ความุ่เสั่�ยงและโอกาสั ข้อง 

14 กล่�มุ่ธุ่รกิจ รวมุ่ถึึงความุ่สัน์ใจ 

ความุ่ต้องการ และความุ่คาด้หวัง

ข้องผู้่มุ้่ส่ั�วน์ได้้เสัย่ทัก่ภาคสั�วน์

ระด้มุ่ความุ่คิด้เห็น์จากผู้่้บริหาร

ระดั้บสัง่ข้ององค์กร กล่�มุ่ธุร่กิจหลัก 

และตัวแทัน์จากทัก่กล่�มุ่ธุร่กิจต�าง ๆ   

เพื่่�อวิเคราะห์และจัด้ลำาดั้บความุ่

สัำาคัญข้องป็ระเด็้น์ท่ั�สั�งผู้ลต�อการ

ด้ำาเน์ิน์ธุ่รกิจ และมุ่่ความุ่สัำาคัญ 

ต�อผู้่้มุ่่สั�วน์ได้้เสั่ยทัั�งใน์ระยะสัั�น์ 

และระยะยาว ผู้�าน์การป็ระช่มุ่เชิง

ป็ฏิิบัติการ กำาหน์ด้ค�าถึ�วงน์ำาหน์ัก 

การสััมุ่ภาษณ์เชิงลึกเพื่่�อรับทัราบ

ถึึงป็ระเด็้น์ด้้าน์ความุ่ยั�งยน่์ท่ั�สัำาคัญ 

พื่รอ้มุ่ทัั�งจัด้ทัำาเมุ่ทัรกิซ์

ทับทัวน์กระบวน์การจัด้ทัำาและ

การเป็ดิ้เผู้ยข้้อมุ่ล่ใน์รายงาน์ความุ่

ยั�งย่น์อย�างต�อเน์่�อง พื่ร้อมุ่ทัั�งน์ำา

เสัน์อช�องทัางท่ั�เป็ิด้โอกาสัให้กับผู้่้

มุ่่สั�วน์ได้้เสั่ยแสัด้งความุ่คิด้เห็น์ 

พื่ร้อมุ่ทัั�งข้้อเสัน์อแน์ะต�อแน์วทัาง

การด้ำาเน์ิน์งาน์ด้้าน์ความุ่ยั�งย่น์

ข้ององค์กร เพื่่�อให้สัามุ่ารถึน์ำาไป็

ป็รับป็ร่งและพื่ัฒน์าร่ป็แบบการ

ด้ำาเน์ิน์งาน์ข้ององค์กรต�อไป็

การระบุประเด็นสำาคัญ
ของเครือฯ  

และผู้ม่ส่วนได้เส่ยั่

การจััดลำาดับ 
ความสำาคัญ

การทบทวนความถููก
ต้องและความน่าเชื�อถืูอ

การพััฒนา 
อย่ั่างต่อเนื�อง

การจััดการการเปล่ี่�ยน 
แปลี่งสภาพภูมิิอากาศ

การศึกษา

การพัฒนาผูู้�นำาแลี่ะ
ทรัพยากรบุุคคลี่

คุณค่าทางสังคมิ 

ระดับผลกระทบต่อองค์กร ทั�งด้านเศรษฐกิจั สังคม และสิ�งแวดล้อม
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สิทธิิมินุษยชนแลี่ะการ
ปฎิิบัุติิด�านแรงงาน

การดูแลี่รักษา 
ทรัพยากรนำ�า

การสร�างความิผูู้กพัน
กับุผูู้�ม่ิส่วนได�เส่ย 

การบุริหารจััดการนวัติกรรมิ 

การกำากับุดูแลี่กิจัการ 

สุขภาพแลี่ะ
สุขภาวะท่�ด่ 

การจััดการห่วงโซ่่อุปทาน
อย่างรับุผิู้ดชอบุ

การปกป้อง
ระบุบุนิเวศแลี่ะ

ความิหลี่ากหลี่าย
ทางช่วภาพ

• พื่น์กังาน์และครอบครวั
• ค่�ค้าธุร่กิจ
• ภาครฐั
• ผู้่ถ่้ึอห่น้์ น์กัลงทัน่์ และเจ้าหน์่�
• องค์กรพื่ฒัน์าเอกชน์
• สั่�อมุ่วลชน์
• ค่�แข้�งทัางการค้า

• ลก่ค้าและผู้่บ้รโิภค
• เกษตรกร
• ค่�ค้าธุร่กิจ
• ช่มุ่ชน์และสังัคมุ่
• ภาครฐั
• ผู้่ถ่้ึอห่น้์ น์กัลงทัน่์ และเจ้าหน์่�
• องค์กรพื่ฒัน์าเอกชน์
• สั่�อมุ่วลชน์

• ลก่ค้าและผู้่บ้รโิภค
• เกษตรกร
• ค่�ค้าธุร่กิจ
• ช่มุ่ชน์และสังัคมุ่
• องค์กรพื่ฒัน์าเอกชน์

Health : Living Well Home : Living TogetherHeart : Living Right

การทบทวนความมุ่งมั�นและก้าวต่อไปของเครือฯ
Our Look Back and Way Forward
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รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

บทนำำ� การจััดการด้านความยัั่�งยืั่น การทบทวนความม่�งมั�นและก้าวต่�อไปของเครือฯHealthHeart ภ�คผนำวกHome

กระบวนการประเมินประเด็นสำาคัญด้านความยัั่�งยืั่น
แบบบูรณาการ

ก้าวต่อไปของเครือฯ

สัิ�น์สั่ด้ป็ี 2563 เคร่อเจริญโภคภัณฑ์์ได้้เดิ้น์ทัางมุ่าถึึงป็ีเป็้าหมุ่ายข้องการ

ด้ำาเน์ิน์งาน์ส่ั�เป็้าหมุ่ายความุ่ยั�งย่น์ป็ี 2563 ท่ั�กำาหน์ด้ข้อบเข้ตภายใน์

ป็ระเทัศไทัย ซึ�งน์ับว�าเป็็น์ป็ีแห�งความุ่ภาคภ่มิุ่ใจข้องเคร่อฯ เน่์�องจากการ

ด้ำาเน์นิ์งาน์ข้องเคร่อฯ ได้้ป็ระสับความุ่สัำาเรจ็และบรรลเ่ป็า้หมุ่ายใน์หลาย ๆ  

ด้้าน์ ไมุ่�ว�าจะเป็็น์ด้้าน์การเป็ิด้เผู้ยผู้ลการด้ำาเน์ิน์งาน์ด้้าน์การกำากับด้่แล

กิจการท่ั�ด่้โด้ยทัก่กล่�มุ่ธุร่กิจ การป็ระเมุ่นิ์ป็ระเด็้น์ด้้าน์สัทิัธุมิุ่น์ษ่ยชน์ท่ั�สัำาคัญ

ครบทัก่กล่�มุ่ธุ่รกิจใน์ป็ระเทัศไทัย การอบรมุ่พื่ฒัน์าความุ่ร่ด้้้าน์ความุ่ยั�งย่น์

ใหแ้ก�ผู้่น้์ำาและพื่น์กังาน์ทัั�วทัั�งองค์กร การสัน์บัสัน์น่์การเข้า้ถึึงการศกึษาให้

กว�า 4,500,000 คน์ การสั�งเสัริมุ่อาช่พื่และค่ณภาพื่ช่วิตให้แก�เกษตรกร  

ผู้่้ป็ระกอบการรายย�อย และกล่�มุ่เป็ราะบางกว�า 850,000 ราย สััด้สั�วน์

ผู้ลิตภัณฑ์์ท่ั�มุ่่�งเน์้น์สั่ข้โภชน์าการ สั่ข้ภาพื่ และสั่ข้ภาวะท่ั�ด่้เพื่ิ�มุ่ข้ึ�น์ร้อยละ 

37 ท่ักกล่�มุ่ธุ่รกิจมุ่่กระบวน์การสัร้างความุ่ผู้่กพื่ัน์กับผู้่้มุ่่สั�วน์ได้้เสั่ย มุ่่ลค�า

น์วัตกรรมุ่ด้้าน์ผู้ลิตภัณฑ์์เพื่ิ�มุ่ข้ึ�น์กว�า 7.9 พื่นั์ล้าน์บาทั ป็ริมุ่าณการน์ำาน์ำามุ่า

ใชต้�อหน์�วยรายได้้ลด้ลงกว�ารอ้ยละ 39 จากเป็า้หมุ่ายรอ้ยละ 10 เมุ่่�อเท่ัยบ

กับป็ีฐาน์ร้อยละ 100 ข้องวัตถึ่ดิ้บหลักผู้�าน์การป็ระเมุ่ิน์การจัด้หาอย�าง 

การวิเคราะห์ 
ข้อมูลเชิงลึก

การสร้างการม่ส่วนร่วม
ของผู้ม่ส่วนได้เส่ยั่

การระบุประเด็น
ด้านความยัั่�งยืั่น

การประเมินผล 
กระทบท่�อาจัเกิดขึ�น

การพััฒนาและการ
ตรวจัสอบผลการ

ประเมินประเด็นสำาคัญ
ด้านความยัั่�งยืั่น 

วิเคราะหแ์น์วโน์มุ้่ทัางตลาด้และอ่ตสัาหกรรมุ่ท่ั�เก่�ยวข้อ้งกับธุร่กิจข้องเครอ่ฯ รวมุ่ถึึงทิัศทัาง

การด้ำาเน์ิน์งาน์ข้ององค์กรด้้าน์ความุ่ยั�งย่น์ ทัั�งใน์ระดั้บป็ระเทัศและระดั้บสัากล วิเคราะห์

ความุ่เสั่�ยงใน์ภาพื่กว้างโด้ยผู้่บ้รหิารจาก 14 กล่�มุ่ธุร่กิจ และผู้่ท่้ั�เก่�ยวข้อ้งจากหน์�วยงาน์ต�าง ๆ  

ป็รกึษาหารอ่ และทัำาการสัำารวจความุ่คิด้เหน็์ข้องผู้่มุ้่ส่ั�วน์ได้้เสัย่ตลอด้ห�วงโซ�คณ่ค�า เพื่่�อระบ่

ข้อ้มุ่ล่เชงิลึกเก่�ยวกับป็ระเด็้น์ด้้าน์ความุ่ยั�งยน่์ท่ั�ผู้่มุ้่ส่ั�วน์ได้้เสัย่ใหค้วามุ่สัำาคัญสัง่สัด่้

อ�าน์รายละเอ่ยด้เพื่ิ�มุ่เติมุ่ได้้ท่ั�หน์า้ 146-159

วิเคราะหข์้อ้มุ่ล่เชงิลึก และสัร้างการมุ่ส่ั�วน์ร�วมุ่กับผู้่มุ้่ส่ั�วน์ได้้เสัย่ โด้ยกว�า 200 ป็ระเด็้น์ด้้าน์ความุ่

ยั�งยน่์ได้้ถึก่ระบ่ ซึ�งเครอ่ฯ ได้้ทัำาการคัด้เล่อกออกมุ่าเพื่ย่ง 29 ป็ระเด็้น์ โด้ยเครอ่ฯ น์ำากรอบการ

ป็ระเมุ่นิ์ด้้าน์ความุ่ยั�งยน่์ข้องสัากล และทิัศทัางการด้ำาเน์นิ์งาน์ข้องบริษัทัใน์อ่ตสัาหกรรมุ่เด่้ยวกัน์

มุ่าใชใ้น์การคัด้เล่อก

ป็ระเมุ่นิ์ผู้ลกระทับท่ั�อาจเกิด้ขึ้�น์ตลอด้ห�วงโซ�คณ่ค�า โด้ยน์ำาแต�ละป็ระเด็้น์ท่ั�ได้้คัด้เล่อกไว้มุ่า

ป็ระเมุ่นิ์หาผู้ลกระทับทัางด้้าน์เศรษฐกจิ สังัคมุ่ และสัิ�งแวด้ล้อมุ่ท่ั�อาจเกิด้ข้ึ�น์ใน์แต�ละช�วงข้อง

การด้ำาเน์นิ์ธุร่กิจ ไป็จน์ถึึงการบรโิภค หรอ่อ่ป็โภคโด้ยลก่ค้าหรอ่ผู้่บ้รโิภค

น์ำาผู้ลการป็ระเมุ่ิน์ผู้ลกระทับข้องผู้่้มุ่่สั�วน์ได้้เสั่ยมุ่าน์ำาเสัน์อต�อผู้่้บริหารเพื่่�อป็ระเมิุ่น์และ 

จัด้ลำาดั้บความุ่สัำาคัญต�อองค์กร โด้ยมุ่่เพื่่ยง 15 ป็ระเด็้น์ท่ั�เป็็น์ป็ระเด็้น์สัำาคัญข้องเคร่อฯ 

ซึ�งป็ระเด็้น์ทัั�งหมุ่ด้น์่�ได้้ถึ่กน์ำาไป็จัด้ทัำาเมุ่ทัริกซ์ อ่กทัั�งยังเป็็น์ข้้อมุ่่ลเพ่ื่�อกำาหน์ด้ย่ทัธุศาสัตร์ 

ความุ่ยั�งยน่์เครอ่ฯ ส่ั�ป็ ี2573

“เราติ�องกำาหนดเป้าหมิาย  
แลี่ะตัิวช่�วัดท่�ม่ิความิท�าทาย  
แต่ิก็ติ�องอยู่ในขอบุเขติศักยภาพ 
ของเรา เพ่�อให�เราม่ิความิสุขใน 
การสร�างประโยชน์ แลี่ะพร�อมิ 
ท่�จัะเป็นหนึ�งในการขับุเคล่ี่�อน 
การเปล่ี่�ยนแปลี่ง”

นายั่ศุภชัยั่ เจ่ัยั่รวนนท์
ประธิานคณะผูู้�บุริหาร  
เคร่อเจัริญโภคภัณฑ์์

รบัผู้ดิ้ชอบ และสัามุ่ารถึตรวจสัอบย้อน์กลับได้้ และรอ้ยละ 100 ข้องค่�ค้า

ธุร่กิจหลักได้้รบัการป็ระเมุ่นิ์ด้้าน์ความุ่ยั�งย่น์ อย�างไรก็ตามุ่ การด้ำาเน์นิ์งาน์

ด้้าน์การจัด้การการเป็ล่�ยน์แป็ลงสัภาพื่ภมุ่่อิากาศไมุ่�ได้้เป็น็์ตามุ่เป็า้หมุ่ายท่ั�

ได้้ตั�งเอาไว้ ซึ�งเครอ่ฯ ได้้ทัำาการชด้เชยคารบ์อน์ (Carbon Offset) โด้ยการ

ซ่�อคาร์บอน์เครดิ้ตจากโครงการลด้ก๊าซเร่อน์กระจกภาคสัมุ่ัครใจตามุ่

มุ่าตรฐาน์ข้องป็ระเทัศไทัย (T-VER) เพ่ื่�อให้บรรล่เป็้าหมุ่ายความุ่ยั�งย่น์

เครอ่ฯ ป็ ี2563

ความุ่สัำาเร็จ และความุ่ภาคภ่มุ่ิใจน์่�เป็็น์เพ่ื่ยงจ่ด้เริ�มุ่ต้น์ข้องเคร่อฯ ใน์การ

พื่ัฒน์า และสัร้างค่ณค�าระยะยาวให้แก�ผู้่้มุ่่สั�วน์ได้้เส่ัย ดั้งน์ั�น์ ใน์ป็ี 2563 

เครอ่ฯ จึงได้้พื่ฒัน์ากระบวน์การป็ระเมุ่นิ์ป็ระเด็้น์สัำาคัญด้้าน์ความุ่ยั�งย่น์ให้

เป็น็์แบบบ่รณาการ ท่ั�มุ่ค่วามุ่ครอบคลมุ่่และเช่�อมุ่โยงมุ่ากยิ�งข้ึ�น์ ซึ�งผู้ลการ

ป็ระเมุ่ิน์ป็ระเด็้น์สัำาคัญด้้าน์ความุ่ยั�งย่น์สัำาหรับป็ี 2564 น์่� จะน์ำาไป็เป็็น์ 

ข้้อมุ่่ลใน์การกำาหน์ด้ย่ทัธุ์ศาสัตร์ความุ่ยั�งย่น์เคร่อฯ สั่�ป็ี 2573 เพ่ื่�อมุ่่�งสั่� 

เป็า้หมุ่ายการเป็น็์ผู้่น้์ำาด้้าน์ความุ่ยั�งยน่์ใน์ระดั้บสัากล
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รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

บทนำำ� การจััดการด้านความยัั่�งยืั่น การจััดทำำายุั่ทำธศาสตร์ความยัั่�งยืั่นเครือฯ ส่�ปีี 2573HealthHeart ภ�คผนำวกHome

สื�อมวลชน

เป็็น์การป็ระเมุ่ิน์ป็ระเด็้น์สัำาคัญข้อง

เคร่อฯ โด้ยน์ำาป็จัจัยท่ั�เก่�ยวข้้องกับเครอ่ฯ 

และบริษัทัอ่�น์ ๆ  ท่ั�อย่�ใน์อ่ตสัาหกรรมุ่

หลักเด่้ยวกัน์กับเครอ่ฯ มุ่าพิื่จารณา

เป็็น์การป็ระเมุ่ิน์ป็ระเด็้น์สัำาคัญข้อง
เคร่อฯ โด้ยน์ำาป็ัจจัยหลักท่ั�เก่�ยวข้้อง 
กับการด้ำาเน์ิน์งาน์ภายใน์ข้องเคร่อฯ  
มุ่าพื่จิารณา

เป็็น์การป็ระเมุ่ิน์ป็ระเด็้น์สัำาคัญข้อง
เคร่อฯ โด้ยน์ำาป็ระเด็้น์ท่ั�อย่�ใน์ความุ่
สัน์ใจข้องผู้่้มุ่่สั�วน์ได้้เสั่ยภายน์อกมุ่า
พื่จิารณา 

เป็็น์การป็ระเมุ่ิน์ป็ระเด็้น์สัำาคัญข้อง
เคร่อฯ โด้ยน์ำาป็ระเด็้น์ท่ั�อย่�ใน์ความุ่
สัน์ใจข้ององค์กรผู้่้น์ำาข้องอ่ตสัาหกรรมุ่
ท่ั�เก่�ยวข้้องกับเคร่อฯ และมุ่่มุ่มุ่องข้อง
น์กัลงทัน่์มุ่าร�วมุ่พื่จิารณา

การจััดทำายุั่ทธิศาสตร์ความยัั่�งยืั่นเครือฯ สู่ปี 2573

และยุั่ทธิศาสตร์ความยัั่�งยืั่นเครือฯ สู่ปี 2573 ผลการประเมินประเด็นสำาคัญด้านความยัั่�งยืั่นปัจัจััยั่นำาเข้า

Industry Focused

Internal Focused

External Focused

Future Focused

ความคิดเห็นของ
ผู้ม่ส่วนได้เส่ยั่

ปัจัจััยั่ความ 
เส่�ยั่งและโอกาส 

ทางธุิรกิจั

ความสำาคัญ 
ของบริบทโลก 

ในอนาคต

ทิศทางด้านความ
ยัั่�งยืั่นของโลก

กรอบการ 
ดำาเนินงานด้าน 

ความยัั่�งยืั่น

ผลการวิเคราะห์
อุตสาหกรรม

ผลการดำาเนินงาน 
ของเครือฯ  

ท่�ผ่านมา

ระดับผลกระทบต่อองค์กร ทั�งด้านเศรษฐกิจั สังคม และสิ�งแวดล้อม
(Significant of economics, social  

and environmental impact)
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การสร�างความิผูู้กพัน
กับุผูู้�ม่ิส่วนได�เส่ย

ระบุบุเศรษฐกิจั
หมุินเว่ยน

การปกป้อง
ระบุบุนิเวศ

แลี่ะความิหลี่าก
หลี่ายทางช่วภาพ

ความิมัิ�นคงทางอาหาร
แลี่ะการเข�าถึึงโภชนาการ

การพัฒนาผูู้�นำาแลี่ะ
ทรัพยากรบุุคคลี่

คุณค่าแลี่ะการสร�างประโยชน์
ทางเศรษฐกิจัให�แก่สังคมิ

สิทธิิมินุษยชนแลี่ะการ
ปฏิิบัุติิด�านแรงงาน

การปรับุตัิวต่ิอ 
การเปล่ี่�ยนแปลี่ง 
สภาพภูมิิอากาศ

การศึกษาแลี่ะการ
ลี่ดความิเหล่ี่�อมิลี่ำ�า

การบุริหาร 
จััดการนวัติกรรมิ

การกำากับุ 
ดูแลี่กิจัการ

สุขภาพแลี่ะ
สุขภาวะท่�ด่

การจััดการห่วงโซ่่อุปทาน
อย่างรับุผิู้ดชอบุ

การดูแลี่รักษาทรัพยากรนำ�า

ความิปลี่อดภัยทางไซ่เบุอร์
แลี่ะการปกป้องข�อมูิลี่

เกษตรกร

ลูกค้าและผู้บริโภค พันักงานและ
ครอบครัว

ผู้ถืูอหุ้น นักลงทุน
และเจ้ัาหน่�

คู่ค้าธุิรกิจั

คู่แข่งทางการค้า

ชุมชนและสังคม

องค์กรภาคเอกชน

ภาครัฐ
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รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

บทนำำ� การจััดการด้านความยัั่�งยืั่น ยุั่ทธศาสตร์และเป้้าหมายั่ความยัั่�งยืั่นเครือฯ ส่�ปี้ 2573HealthHeart ภ�คผนำวกHome

การปรับตััวต่ัอการเปล่ี่�ยน 
แปลี่งสภาพภูมิิอากาศ

เราเป็นองค์กรท่�เป็นผู้นำาด้านเทคโนโลย่ั่และวัฒนธิรรม
ในการสร้างอาหารคน อาหารสมอง โอกาสในการเข้าถึูงคุณค่า

เพืั�อสุขภาพัและความเป็นอยู่ั่ท่�ด่สำาหรับทุกคน

ค่านิยั่ม 3 ประโยั่ชน์

ความร่วมมือ การสร้างเสริมข่ดความสามารถู ทัศนคติ และวัฒนธิรรมความยัั่�งยืั่น

Home : Living TogetherHeart : Living Right

ปรัชญา
เศรษฐกิจัพัอเพ่ัยั่ง

การกำากับดููแลี่กิจการ สุขภาพแลี่ะสุขภาวะท่ี่�ดู่

สิที่ธิิมินุษยชนแลี่ะ 
การปฏิิบัติัดู้านแรงงาน

คุุณคุ่าแลี่ะการสร้างประโยชน์
ที่างเศรษฐกิจให้้แก่สังคุมิ ระบบเศรษฐกิจห้มุินเว่ยน

การศึกษาแลี่ะ 
การลี่ดูคุวามิเห้ล่ี่�อมิลี่ำ�า

คุวามิมัิ�นคุงที่างอาห้าร 
แลี่ะการเข้าถึึงโภชนาการ การดููแลี่รักษาที่รัพยากรนำ�า

การพัฒนาผูู้้นำาแลี่ะ
ที่รัพยากรบุคุคุลี่ การบริห้ารจัดูการนวัตักรรมิ การปกปอ้งระบบนิเวศ แลี่ะ

คุวามิห้ลี่ากห้ลี่ายที่างช่วภาพ

คุวามิปลี่อดูภัยที่างไซเบอร์
แลี่ะการปกปอ้งข้อมูิลี่

การสร้างคุวามิผูู้กพัน
กับผูู้้ม่ิส่วนไดู้เส่ย

การจัดูการห่้วงโซ่อุปที่าน
อย่างรับผิู้ดูชอบ

The 10 UNGC Principles
17 UN SDGs & UNGP

ระบบการบริหาร
ซ่่พ่ั สู่ความเป็นเลิศ

กฎิระเบ่ยั่บ ข้อบังคับ
เเละมาตรฐาน
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การกำากับ 
ดููแลี่กิจการ

สิที่ธิิมินุษยชนแลี่ะ 
การปฏิิบัติัดู้านแรงงาน

การศึกษาแลี่ะ 
การลี่ดูคุวามิเห้ล่ี่�อมิลี่ำ�า

การพัฒนาผูู้้นำาแลี่ะ
ที่รัพยากรบุคุคุลี่

คุวามิปลี่อดูภัยที่างไซเบอร์
แลี่ะการปกปอ้งข้อมูิลี่

สุขภาพแลี่ะสุขภาวะท่ี่�ดู่

คุุณคุ่าแลี่ะการสร้างประโยชน์
ที่างเศรษฐกิจให้้แก่สังคุมิ

คุวามิมัิ�นคุงที่างอาห้าร 
แลี่ะการเข้าถึึงโภชนาการ

การบริห้ารจัดูการนวัตักรรมิ

การสร้างคุวามิผูู้กพัน
กับผูู้้ม่ิส่วนไดู้เส่ย

การปรับตััวต่ัอการเปล่ี่�ยน 
แปลี่งสภาพภูมิิอากาศ

ระบบเศรษฐกิจห้มุินเว่ยน

การดููแลี่รักษาที่รัพยากรนำ�า

การปกปอ้งระบบนิเวศ แลี่ะ
คุวามิห้ลี่ากห้ลี่ายที่างช่วภาพ

การจัดูการห่้วงโซ่อุปที่าน
อย่างรับผิู้ดูชอบ

ทัก่กล่�มุ่ธุ่รกิจได้้รบัการป็ระเมุ่นิ์ผู้ลท่ั�ได้้รบัการยอมุ่รบัข้องการด้ำาเน์นิ์  
งาน์ด้้าน์การกำากับด้แ่ลกิจการ

ป็ลด้ป็ล�อยก๊าซคารบ์อน์ได้ออกไซด์้ (Scope1 และ Scope2) สัท่ัธุเิป็น็์ศน่์ย์

ข้องยอด้ข้ายมุ่าจากผู้ลิตภัณฑ์์และบริการทัั�งแบบ B2B และ B2C   
ท่ั�ช�วยสั�งเสัรมิุ่สัข่้ภาพื่และสัข่้ภาวะท่ั�ด่้

ทัก่กล่�มุ่ธุ่รกิจมุ่ก่ารป็ระเมุ่นิ์ผู้ลกระทับด้้าน์สัทิัธุมิุ่น์ษ่ยชน์จากกิจกรรมุ่ 
ข้ององค์กรและค่�ค้าโด้ยตรงท่ั�มุ่ค่วามุ่เส่ั�ยงสัง่เป็น็์ป็ระจำา 

ข้ยะอาหารและข้องเสัย่ท่ั�ถึก่น์ำาไป็ฝังักลบเป็น็์ศน่์ย ์และบรรจ่ภัณฑ์์ 
พื่ลาสัติกท่ั�ใชทั้ั�งหมุ่ด้สัามุ่ารถึน์ำากลับมุ่าใชใ้หมุ่� ใชซ้ำา หรอ่ย�อยสัลายได้้

ข้องเกษตรกร ผู้่ป้็ระกอบการรายย�อย กล่�มุ่เป็ราะบาง และอ่�น์ ๆ   
ตลอด้ห�วงโซ�อ่ป็ทัาน์ ได้้รบัการสัน์บัสัน์น่์ใหเ้กิด้การสัร้างรายได้้

ข้องป็ระชาชน์ทัก่เพื่ศทัก่วัยได้้รบัการสัน์บัสัน์น่์โอกาสัใน์การเข้า้ถึึง 
การศกึษาท่ั�มุ่ค่ณ่ภาพื่สั�งเสัริมุ่การเรย่น์ร่ต้ลอด้ชวิ่ตและเสัรมิุ่ทัักษะ

ลด้ป็รมิุ่าณการน์ำาน์ำามุ่าใชต้�อหน์�วยรายได้้ เท่ัยบกับป็ฐีาน์ 2563

ข้องเด็้ก ป็ระชาชน์ และคน์ยากจน์ได้้รบัการสัน์บัสัน์น่์โอกาสัใน์ 
การเข้า้ถึึงอาหารท่ั�ป็ลอด้ภัยและมุ่ค่ณ่ค�าทัางโภชน์าการ

พื่น์กังาน์ทัก่คน์ได้้รบัการฝักึอบรมุ่และมุ่ส่ั�วน์ร�วมุ่ใน์กิจกรรมุ่หรอ่  
โครงการด้้าน์ความุ่ยั�งยน่์ เป็น็์ป็ระจำาท่ักป็ี

ทัก่กล่�มุ่ธุ่รกิจมุ่โ่ครงการหรอ่ความุ่ร�วมุ่มุ่อ่กับพัื่น์ธุมุ่ติรท่ั�เก่�ยวข้อ้งใน์ 
ระดั้บสัากล เพื่่�อบริหารจัด้การและติด้ตามุ่ความุ่หลากหลายทัางชว่ภาพื่ 

จำาน์วน์สิัทัธุบิตัรและอน์สิ่ัทัธุบิตัรท่ั�ได้้รบัการข้ึ�น์ทัะเบย่น์

ทัก่กล่�มุ่ธุร่กิจได้้รบัการรบัรองตามุ่มุ่าตรฐาน์สัากลด้้าน์ความุ่ป็ลอด้ภัย  
ทัางไซเบอรแ์ละการป็กป็อ้งข้อ้มุ่ล่

ทัก่กล่�มุ่ธุ่รกิจมุ่ก่ระบวน์การตรวจสัอบยอ้น์กลับข้องวัตถึดิ่้บท่ั�มุ่ ่
ความุ่เสั่�ยงสัง่ รวมุ่ทัั�งมุ่ก่ารตรวจป็ระเมุ่นิ์ด้้าน์ความุ่ยั�งยน่์กับค่�ค้า 
ท่ั�มุ่ค่วามุ่เส่ั�ยงสัง่

คะแน์น์ความุ่ผู้ก่พื่นั์กับผู้่มุ้่ส่ั�วน์ได้้เสัย่หลักจากการสัำารวจ   
ข้องทัก่กล่�มุ่ธุร่กิจ

Health : Living Well

เครอ่เจรญิโภคภัณฑ์์ได้้กำาหน์ด้ย่ทัธุศาสัตร์ เป็า้หมุ่ายและตัวช่�วัด้การพื่ฒัน์าอย�างยั�งย่น์ข้องเครอ่เจรญิโภคภัณฑ์์ สั่�ป็ ี2573 ข้ึ�น์ใหมุ่� เพื่่�อใหท้ัก่กล่�มุ่บรษัิทั

ใน์เคร่อเจรญิโภคภัณฑ์์ทัั�วโลกน์ำาไป็กำาหน์ด้เป็า้หมุ่ายและแผู้น์งาน์เพื่่�อน์ำาไป็สั่�การป็ฏิิบติั  ตลอด้จน์ใช้เป็น็์ทิัศทัางการพัื่ฒน์าธุร่กิจและการป็ฏิิบติังาน์  ตั�งแต�

เด่้อน์มุ่กราคมุ่ ป็ี 2564 ถึึงเด่้อน์ธุนั์วาคมุ่ 2573 ครอบคล่มุ่ระยะเวลา 10 ป็ี โด้ยป็ระกอบด้้วยป็ระเด็้น์สัำาคัญด้้าน์ความุ่ยั�งย่น์ 15 ป็ระเด็้น์ พื่ร้อมุ่ 15  

เป็า้หมุ่ายหลัก และตัวช่�วัด้การพื่ฒัน์าอย�างยั�งยน่์ ซึ�งครอบคลมุ่่ป็ระเด็้น์ท่ั�อย่�ใน์ความุ่สัน์ใจข้องผู้่มุ้่ส่ั�วน์ได้้เสัย่ทัั�งใน์ระยะสัั�น์ กลาง และยาว อ่กทัั�งยงัตอบ

สัน์องต�อทิัศทัางการเติบโตข้องเครอ่ เพื่่�อสัร้างความุ่เป็ล่�ยน์แป็ลงท่ั�ยิ�งใหญ�ใหแ้ก�ป็ระเทัศชาติ ป็ระชาชน์ และเครอ่เจรญิโภคภัณฑ์์อย�างยั�งยน่์

ยุั่ทธิศาสตร์และเป้าหมายั่ความยัั่�งยืั่นเครือฯ สู่ปี 2573
C.P. Group’s 2030 Sustainability Strategy and Goals
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รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

บทนำำ� การจััดการด้านความยัั่�งยืั่น การกำากับดูแลด้านความยัั่�งยืั่นHealthHeart ภ�คผนำวกHome

กลุ่ี่มิธุิรกิจอ่คุอมิเมิิร์ซ  
แลี่ะดิูจิทัี่ลี่

ดู้านอาสาสมัิคุรแลี่ะพัฒนาผูู้้นำา
เพ่�อคุวามิยั�งย่น

ดู้านยุที่ธิศาสตัร์คุวามิยั�งย่น ธิรรมิาภิบาลี่ 
การส่�อสาร แลี่ะนวัตักรรมิสู่คุวามิยั�งย่น

ดู้านพัฒนาคุวามิยั�งย่น 
ภาคุกิจกรรมิสัมิพันธ์ิ แลี่ะการศึกษา

เครอ่เจรญิโภคภัณฑ์์ตระหน์กัมุ่าโด้ยตลอด้ว�า การด้ำาเน์นิ์งาน์ตามุ่หลักการ

ข้องความุ่ยั�งยน่์ ป็ระกอบกับการยดึ้มุ่ั�น์ใน์หลักค�าน์ยิมุ่ 3 ป็ระโยชน์ ์จะช�วย

สั�งเสัริมุ่ใหเ้ครอ่ฯ สัามุ่ารถึเติบโต และมุ่ศ่กัยภาพื่ใน์การสั�งมุ่อบป็ระโยชน์ใ์ห้

แก� ป็ระเทัศชาติ สังัคมุ่ รวมุ่ถึึงพื่น์กังาน์และองค์กรได้้อย�างต�อเน์่�อง ดั้งน์ั�น์ 

เคร่อฯ จึงได้้จัด้ตั�งคณะกรรมุ่การบริหารงาน์ด้้าน์ความุ่ยั�งย่น์ ธุรรมุ่าภิบาล 

และสั่�อสัารองค์กร เคร่อเจริญโภคภัณฑ์์ หร่อ Sustainability, Good  

Governance and Corporate Communication Operating Committee : 

SGC Operating Committee ข้ึ�น์ เพื่่�อช�วยขั้บเคล่�อน์ให้ระบบการบริหาร

จัด้การด้้าน์ความุ่ยั�งย่น์เป็็น์ไป็อย�างมุ่่ป็ระสิัทัธุิภาพื่และมุ่่ผู้ลลัพื่ธุ์เป็็น์ร่ป็

ธุรรมุ่ ทัำาหน์า้ท่ั�รับผู้ดิ้ชอบใน์การขั้บเคล่�อน์ย่ทัธุศาสัตร์เครอ่ฯ การพิื่จารณา

กลั�น์กรองการออกน์โยบายท่ั�เก่�ยวข้้องกับความุ่ยั�งย่น์ รวมุ่ถึึงการบริหาร

จัด้การและการติด้ตามุ่ความุ่ค่บหน์้าการด้ำาเน์ิน์งาน์ข้องทัั�งใน์ป็ระเทัศไทัย

และต�างป็ระเทัศ โด้ยมุ่ส่ัำาน์กับริหารความุ่ยั�งย่น์ ธุรรมุ่าภิบาล และสั่�อสัาร

“ความิสำาเร็จัในการบุริหารจััดการ 
ความิยั�งย่นของเคร่อเจัริญโภคภัณฑ์์  
เกิดจัากความิเช่�อมัิ�นของผูู้�บุริหารระดับุสูง 
ท่�ว่า การบูุรณาการกรอบุการดำาเนินงาน 
ด�านความิยั�งย่นจัะส่งเสริมิให�ธุิรกิจั 
สามิารถึเติิบุโติได�อย่างต่ิอเน่�อง”

นายั่นพัปฎิล เดชอุดม
ประธิานคณะผูู้�บุริหารด�านความิยั�งย่นองค์กร
สำานักบุริหารความิยั�งย่น ธิรรมิาภิบุาลี่ แลี่ะส่�อสารองค์กร
เคร่อเจัริญโภคภัณฑ์์

ดู้านพัฒนาคุวามิยั�งย่น 
โคุรงการพิเศษ

กลุ่ี่มิธุิรกิจเกษตัร
อุตัสาห้กรรมิ 
แลี่ะอาห้าร

กลุ่ี่มิธุิรกิจ 
โที่รคุมินาคุมิ

กลุ่ี่มิธุิรกิจเมิล็ี่ดูพันธ์ุิ 
ปุ�ย แลี่ะผู้ลิี่ตัภัณฑ์์

อารักขาพ่ช

กลุ่ี่มิธุิรกิจการคุ้า
ระห้ว่างประเที่ศ

กลุ่ี่มิธุิรกิจพัฒนา
อสังห้าริมิที่รัพย์

กลุ่ี่มิธุิรกิจ
บรรจุภัณฑ์์

กลุ่ี่มิธุิรกิจการคุ้า
วัตัถุึดิูบอาห้ารสัตัว์

กลุ่ี่มิธุิรกิจพ่ช
คุรบวงจร

กลุ่ี่มิธุิรกิจ
ยานยนต์ั

กลุ่ี่มิธุิรกิจอาห้าร
สัตัว์เล่ี่�ยง

กลุ่ี่มิธุิรกิจยา 
แลี่ะเวชภัณฑ์์

กลุ่ี่มิธุิรกิจการตัลี่าดู 
แลี่ะการจัดูจำาห้น่าย

ดู้านการส่�อสาร 
แลี่ะคุวามิเช่�อมัิ�นของสาธิารณะ

ดู้านพัฒนาคุวามิยั�งย่น

คณะกรรมิการบุริหาร 
งานด�านความิยั�งย่น 

ธิรรมิาภิบุาลี่  
แลี่ะส่�อสารองค์กร 

เคร่อเจัริญโภคภัณฑ์์  
(SGC Operating  

Committee) 

ดู้านพัฒนาคุวามิยั�งย่น ภาคุรัฐ ดู้านคุวามิร่วมิม่ิอระห้ว่างประเที่ศ 
ดู้านคุวามิยั�งย่นแลี่ะส่�อสารองค์ุกร

ดู้านธิรรมิาภิบาลี่

นายั่ศุภชัยั่ เจ่ัยั่รวนนท์
ประธิานคณะผูู้�บุริหาร เคร่อเจัริญโภคภัณฑ์์

Chief Executive Officer Charoen Pokphand Group 

นายั่นพัปฏล เดชอุดม
ประธิาณคณะผูู้�บุริหารด�านความิยั�งย่นองค์กร 

Chief Sustainability Officer 

คณะทำางานด้านความยัั่�งยืั่น ธิรรมาภิบาล และสื�อสารองค์กร เครือเจัริญโภคภัณฑ์์
(SGC Working Group) 

องค์กร เครอ่เจรญิโภคภัณฑ์์ และคณะทัำางาน์ด้้าน์ความุ่ยั�งย่น์ ธุรรมุ่ภิบาล 

และสั่�อสัารองค์กรข้องกล่�มุ่ธุร่กิจ เครอ่เจรญิโภคภัณฑ์์ เป็น็์ผู้่น้์ำาแน์วทัางการ

ด้ำาเน์นิ์งาน์ท่ั�ได้้รบัน์โยบายและทิัศทัางจากคณะกรรมุ่การ SGC Operating 

Committee ไป็สั่�การป็ฎิบัติทัั�วทัั�งองค์กร ซึ�งความุ่ก้าวหน์้าและผู้ลการ

ด้ำาเน์นิ์งาน์ความุ่ยั�งยน่์ทัั�งใน์ป็ระเทัศไทัย และป็ระเทัศอ่�น์ ๆ  ท่ั�เครอ่ฯ มุ่ก่าร

ด้ำาเน์ิน์ธุ่รกิจอย่�จะถึ่กน์ำาไป็รายงาน์ให้คณะกรรมุ่การบริษัทั และคณะผู้่้

บรหิารระดั้บสัง่ข้องเครอ่ฯ จากทัก่กล่�มุ่ธุร่กิจกว�า 400 ทั�าน์ได้้รบัทัราบอย�าง

ต�อเน์่�อง 

ด้้วยร่ป็แบบโครงสัร้างการกำากับด้่แลด้้าน์ความุ่ยั�งย่น์น์่� ช�วยให้เรามุ่ั�น์ใจได้้

ว�าหลักการด้ำาเน์นิ์งาน์ด้้าน์ความุ่ยั�งย่น์ได้้ถึก่ป็ลก่ฝังัไว้ใน์ทัก่กิจกรรมุ่และการ

ตัด้สันิ์ใจท่ั�เก่�ยวข้้องกับการด้ำาเน์นิ์ธุร่กิจทัั�ง 14 กล่�มุ่ธุ่รกิจ

สำานักบริหารความยัั่�งยืั่น ธิรรมาภิบาล และสื�อสารองค์กร เครือเจัริญโภคภัณฑ์์ 
Sustainability, Good Governance and Corporate Communication (SGC)

การกำากับดูแลด้านความยัั่�งยืั่น
Sustainability Governance
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รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

บทนำำ� การจััดการด้านความยัั่�งยืั่น เก่�ยั่วกับรายั่งานฉบับน่�HealthHeart ภ�คผนำวกHome

เน์่�อหาข้องรายงาน์ฯ ฉบบัน์่�ได้้รบัการเหน็์ชอบจากคณะกรรมุ่การบรหิารงาน์ด้้าน์ความุ่ยั�งยน่์ ธุรรมุ่าภิบาล และสั่�อสัารองค์กร เครอ่เจรญิโภคภัณฑ์์ รวมุ่
ถึึงผู้่บ้ริหารระดั้บสัง่ท่ั�มุ่บ่ทับาทัและหน์า้ท่ั�ความุ่รับผู้ดิ้ชอบท่ั�เก่�ยวข้อ้งกับการด้ำาเน์นิ์งาน์ด้้าน์ความุ่ยั�งยน่์ น์อกจากน์่� ยังได้้รบัการป็ระเมุ่นิ์ความุ่น์�าเช่�อถ่ึอ
ข้องช่ด้ข้อ้มุ่ล่โด้ยบริษัทั ลอยด์้สั ร่จิสัเตอร ์ ควอลิต่� แอสัชัวรนั์สั ์จำากัด้ (LRQA) ซึ�งเป็น็์หน์�วยงาน์รับรองอิสัระภายน์อกท่ั�มุ่ค่วามุ่น์�าเช่�อถ่ึอและได้้รบัการ
ยอมุ่รบัใน์ระดั้บสัากล

เครอ่เจรญิโภคภัณฑ์์ได้้จัด้ทัำารายงาน์ความุ่ยั�งยน่์ข้ึ�น์เป็น็์ป็ระจำาทัก่ป็ ี ตั�งแต�ป็ ี2559 โด้ยเน์่�อหาข้องรายงาน์ฯ มุ่่�งเน์น้์ไป็ท่ั�กลย่ทัธุ ์การบรหิารจัด้การ เป็า้

หมุ่าย และผู้ลการด้ำาเนิ์น์งาน์ข้องป็ระเด็้น์ความุ่ยั�งย่น์ท่ั�สัำาคัญข้องเคร่อฯ และท่ั�มุ่่น์ัยสัำาคัญต�อผู้่้มุ่่สั�วน์ได้้เสั่ยทั่กกล่�มุ่ตลอด้ห�วงโซ�ค่ณค�า ซึ�งครอบคล่มุ่ 

ทัั�ง 3 มุ่ติิข้องความุ่ยั�งยน่์ ได้้แก� เศรษฐกิจ สังัคมุ่ และสัิ�งแวด้ล้อมุ่ 

รายงาน์ความุ่ยั�งยน่์ ป็ระจำาป็ ี2563 น์่� เป็น็์รายงาน์ฯ ฉบบัท่ั� 5 ข้องเครอ่เจรญิโภคภัณฑ์์ ข้อบเข้ตข้อ้มุ่ล่ใน์รายงาน์ฯ ฉบบัน์่�เป็น็์การน์ำาเสัน์อรายละเอ่ยด้

และผู้ลการด้ำาเน์ิน์งาน์ด้้าน์ความุ่ยั�งย่น์ใน์ภาพื่รวมุ่ข้องกล่�มุ่บริษัทัใน์เคร่อเจริญโภคภัณฑ์์ครอบคล่มุ่ 14 กล่�มุ่ธุ่รกิจ ทัั�งใน์และต�างป็ระเทัศ ตั�งแต�วัน์ท่ั�  

1 มุ่กราคมุ่ 2563 ถึึงวัน์ท่ั� 31 ธุนั์วาคมุ่ 2563 โด้ยเครอ่ฯ ได้้จัด้เตรย่มุ่ข้อ้มุ่ล่ตามุ่มุ่าตรฐาน์และแน์วทัางการรายงาน์ใน์ระดั้บสัากล ดั้งน์่�

สัำาหรบัป็ ี2563 ช่ด้ข้อ้มุ่ล่ท่ั�ได้้รบัการทัวน์สัอบป็ระกอบด้้วย GRI 102-17, GRI 302-1, GRI 303-3, GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 306-2, GRI 403-9 และ 
GRI 403-10 ซึ�งเป็น็์ข้อ้มุ่ล่การด้ำาเน์นิ์งาน์ข้องกล่�มุ่บรษัิทัทัั�วโลก 

การรายงาน์สัอด้คล้องกับมุ่าตรฐาน์การรายงาน์

ข้อง Global Reporting Initiative (GRI Standards) 

ใน์ระดั้บตัวช่�วัด้หลัก (Core option) 

การรายงาน์ความุ่ก้าวหน์า้ใน์การสัน์บัสัน์น่์เป็า้

หมุ่ายการพื่ฒัน์าท่ั�ยั�งยน่์ข้องสัหป็ระชาชาติ 

(Sustainable Development Goals หรอ่ SDGs)

การรายงาน์ความุ่ก้าวหน์า้ข้องการด้ำาเน์นิ์งาน์ตามุ่

หลักสัากล 10 ป็ระการ ข้องข้้อตกลงโลกแห�ง

สัหป็ระชาชาติ (United Nations Global Compact 

หรอ่ UNGC) ใน์ระดั้บ Advanced

การป็ระเมุ่นิ์ความุ่เสั่�ยงและโอกาสัด้้าน์สัภาพื่ภมุ่่ิ

อากาศตลอด้จน์จัด้ทัำา Scenario Analysis ตามุ่

แน์วทัางข้อง Task Force on Climate-related 

Financial Disclosure หรอ่ TCFD

ตลอด้ระยะเวลา 5 ป็ท่ีั�ผู้�าน์มุ่า รายงาน์ฯ ทัั�ง 5 ฉบับข้องเครอ่ฯ ได้้มุ่ก่ารพัื่ฒน์ามุ่าอย�างต�อเน์่�อง ไมุ่�ว�าจะเป็น็์ด้้าน์การข้ยายข้อบเข้ตการรายงาน์ข้อ้มุ่ล่ข้องกล่�มุ่
บริษัทัใน์เครอ่ฯ ท่ั�เพื่ิ�มุ่ข้ึ�น์อย�างต�อเน์่�องจน์ครบ 14 กล่�มุ่ธุร่กิจใน์ป็ ี2563 การพื่ฒัน์าเน์่�อหาและข้อ้มุ่ล่ข้องรายงาน์ใหส้ัอด้คล้องกับมุ่าตรฐาน์และแน์วทัางการ
รายงาน์ใน์ระดั้บสัากลท่ั�มุ่ก่ารพื่ฒัน์าอย�างต�อเน์่�องเพื่่�อใหเ้กิด้ความุ่สัอด้คล้องกับสัถึาน์การณ์โลก และการข้ยายข้อบเข้ตการทัวน์สัอบข้อ้มุ่ล่การด้ำาเน์นิ์งาน์
ด้้าน์ความุ่ยั�งยน่์โด้ยหน์�วยงาน์ภายน์อกท่ั�เริ�มุ่จากป็ระเทัศไทัยจน์ใน์ป็จัจ่บนั์ครอบคลมุ่่กล่�มุ่บรษัิทัทัั�วโลก

วิวัฒนาการของรายั่งานความยัั่�งยืั่นเครือเจัริญโภคภัณฑ์์

การขยั่ายั่ขอบเขตการทวนสอบข้อมูลการดำาเนินงานด้านความยัั่�งยืั่น

อ่านรายลี่ะเอ่ยดเพิ�มิเติิมิได�ท่�หน�า 254

อ่านรายลี่ะเอ่ยดเพิ�มิเติิมิได�ท่�หน�า 178-179

อ่านรายลี่ะเอ่ยดเพิ�มิเติิมิได�ท่�หน�า  246-253

อ่านรายลี่ะเอ่ยดเพิ�มิเติิมิได�ท่�หน�า 255

2559-2562 2563

GRI 303-1
(2016)

GRI 102-17 
(2016)

2560

2561

2562

2563

GRI 303-3 
(2018)

GRI 302-1 
(2016)

GRI 305-1
(2016)

GRI 305-2 
(2016)

GRI 306-2 
(2016)

GRI 403-2
(2016)

GRI 403-9 
(2018)

GRI 403-10 
(2018)

เก่�ยั่วกับรายั่งานฉบับน่�
About this Report
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รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

บทนำำ� การจััดการด้านความยัั่�งยืั่น ช่่องทางการติิดต่ิอสืื่�อสื่ารHealthHeart ภ�คผนำวกHome

เครอ่เจรญิโภคภัณฑ์์ใหค้วามุ่สัำาคัญต�อการสัรา้งการมุ่ส่ั�วน์ร�วมุ่กับผู้่มุ้่ส่ั�วน์ได้้เส่ัย รวมุ่ถึึงการรบัฟัังข้้อคิด้เหน็์ ข้อ้เสัน์อแน์ะ และข้้อติชมุ่ เพื่่�อน์ำามุ่าพื่ฒัน์า

กระบวน์การด้ำาเน์ิน์งาน์ข้องเคร่อฯ ให้มุ่่ป็ระสัิทัธุภิาพื่ด่้ยิ�งข้ึ�น์และสัามุ่ารถึตอบสัน์องต�อความุ่ต้องการข้องผู้่้มุ่่สั�วน์ได้้เสั่ยได้้อย�างตรงป็ระเด้็น์ โด้ยเคร่อฯ 

ได้้จัด้ช�องทัางการสั่�อสัารท่ั�หลากหลายและครอบคลมุ่่ เพื่่�อใหผู้้่มุ้่ส่ั�วน์ได้้เสัย่ทัก่กล่�มุ่สัามุ่ารถึติด้ต�อสั่�อสัารมุ่ายงัเครอ่ฯ ได้้อย�างสัะด้วกรวด้เรว็

เน์่�อหาท่ั�ป็รากฎใน์รายงาน์ความุ่ยั�งยน่์ฉบับน์่� เป็น็์เพื่ย่งสั�วน์หน์ึ�งข้องความุ่มุ่่�งมุ่ั�น์ใน์การด้ำาเน์นิ์งาน์ด้้าน์ความุ่ยั�งยน่์ข้องเครอ่ฯ ทั�าน์สัามุ่ารถึอ�าน์รายละเอ่ยด้
เก่�ยวกับการด้ำาเน์นิ์งาน์ใน์ด้้าน์อ่�น์ ๆ  เพื่ิ�มุ่เติมุ่ได้้ท่ั�ลิงค์ต�อไป็น์่�

https://www.cpgroup 
global.com/th/
sustainability

We are CP

CP for  
Sustainability

รายงานการกำากับุดูแลี่กิจัการ 
เคร่อเจัริญโภคภัณฑ์์ 2562

CG Voice
(on Corporate Governance)

เว็บไซ่ด์

วารสารบัวบาน YouTube สำานักงาน

Facebook รายั่งานการกำากับดูแลกิจัการเครือเจัริญโภคภัณฑ์์ 2562 และ CG Voice

รายั่งานความยัั่�งยืั่นของบริษัทในกลุ่มเครือเจัริญโภคภัณฑ์์

+66 (0)2–858-6254
prcpgroup@cp.co.th

เมิล็ี่ดพันธ์ุิแห่ง
ความิยั�งย่น

สำานักกิจักรรมสื�อสารองค์กร
เครือเจัริญโภคภัณฑ์์

อาคุารที่รูที่าวเวอร์ ชั�น 23 
18 ถึนนรัชดูาภิเษก ห้้วยขวาง 
กรุงเที่พ 10310

รายการ 
คิดเพ่�อช่วิติยั�งย่น

ช่องทางการติดต่อสื�อสาร
Communication Channels

http://www.cpgroupglobal.com/sustainability
https://www.facebook.com/wearecp/
https://www.facebook.com/CPGroupSustainability/
http://www.cp-enews.com/assets/filemanager/userfiles/Buaban/2020/_17_e-book.pdf#viewer.action=download
https://www.youtube.com/watch?v=x9xLyxz8qn0&list=PLQR_G1FIorN4W6JV6mPgcmysvb-gJ94yn
https://www.cpgroupglobal.com/portals/0/pdf/CPG-CGReport2019-EN.pdf
https://coc.cpgroupsustainability.com/portals/0/E-BookCGVoicesEN/mobile/index.html


LIVING RIGHT

060ภาคผนวกHealthการจััดการด้านความยัั่�งยืั่นบทนำา Heart 061LIVING RIGHTHome

รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

การกำากับดููแลกิจการ

สิิทธิิมนุุษยชนุและการปฏิิบัติิดู้านุแรงงานุ

การศึึกษา

การพััฒนุาผูู้้นุำาและทรัพัยากรบุคคล

•	 การกำากับดููแลกิจการ
•	 การบริหารความเส่ี่�ยง
•	 การกำากับการปฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์
•	 การติรวจสี่อบ

•	 การบริหารจัดูการสิี่ทธิิมนุุษยชนุ
•	 ระบบการจัดูการความปลอดูภััยอาช่วอนุามัยและสิี่�งแวดูล้อม	
•	 การติรวจประเมินุดู้านุความปลอดูภััย
•	 ระบบการจัดูการความปลอดูภััยยานุยนุต์ิ

•	 การบริหารบุคลากร
•	 กระบวนุการพััฒนุาผูู้้นุำา	ท่�ม่สี่ถาบันุผูู้้นุำาเครือเจริญโภัคภััณฑ์์เป็นุศููนุย์กลาง
•	 การดึูงดููดูสี่รรหาและแนุะนุำาคนุดู่/คนุเก่งเชิงกลยุทธ์ิ

•	 มูลนิุธิิสี่านุอนุาคติการศึูกษา	คอนุเน็ุกซ์์อ่ดู่	
•	 การส่ี่งเสี่ริมการศึูกษาท่�ม่คุณภัาพั													
•	 สี่นัุบสี่นุุนุทุนุการศึูกษา
•	 การส่ี่งเสี่ริมและยกระดัูบการศึูกษาของเครือเจริญโภัคภััณฑ์์

เครือเจริญโภัคภััณฑ์์เชื�อว่าความสี่ำาเร็จในุระยะยาวเกิดูขึ�นุจากการม่รากฐานุระบบการดูำาเนุินุงานุ
ภัายในุท่�มั�นุคง	และม่ประสิี่ทธิิภัาพั	ซึ์�งติลอดูระยะเวลา	100	ปท่ี�ผู่้านุมา	เครือฯ	ไดู้บูรณาการปจัจัย
จากหลากหลายมิติิ	ข้อเสี่นุอแนุะจากผูู้้ม่ส่ี่วนุไดู้เส่ี่ยทุกภัาคส่ี่วนุ	รวมถึงกฎหมาย	กฎระเบ่ยบ	และข้อ
บังคับต่ิาง	ๆ 	ท่�เก่�ยวข้องมาประกอบเปน็ุทิศูทาง	และกลยุทธ์ิการดูำาเนิุนุธุิรกิจของเครือฯ	เพืั�อให้การ
ดูำาเนิุนุธุิรกิจของเครือเจริญโภัคภััณฑ์์เติิบโติอย่างยั�งยืนุไปพัร้อมกับการพััฒนุาของประเทศู	และลดู
ความเหลื�อมลำ�าทางสัี่งคม	ซึ์�งการดูำาเนิุนุงานุหลักเพืั�อสี่ร้างรากฐานุภัายในุท่�มั�นุคงไดู้แก่	การดูำาเนิุนุ
ธุิรกิจอย่างม่จริยธิรรม	การเคารพัต่ิอสิี่ทธิิมนุุษยชนุ	การพััฒนุาศัูกยภัาพัของบุคลการ	และการ
พััฒนุาระบบการศึูกษาขั�นุพืั�นุฐานุของเยาวชนุและผูู้้ใหญ่ทุกวัย	



CORPORATE
GOVERNANCE

100%

การกำากับดููแลกิจการ

สินัุบสินุุนุเป้าหมายการพััฒนุาท่�ยั�งยืนุ

SDG 12 การบริโภคและการผู้ลิติอย่างม่ความรับผิู้ดูชอบ
12.6	 สี่นัุบสี่นุุนุให้บริษัทในุเครือรับแนุวปฏิิบัติิท่�ยั�งยืนุไปใช้	 
	 และผู้นุวกข้อมูลดู้านุความยั�งยืนุลงในุวงจรการรายงานุ

SDG 16 ความสิงบสุิข ความยุติิธิรรม และสิถาบันุท่�เข้มแข็ง
16.5	 ลดูการทุจริติในุติำาแหนุ่งหนุ้าท่�และการรับสิี่นุบนุทุกรูปแบบ
16.7	 สี่ร้างหลักประกันุว่าจะม่กระบวนุการตัิดูสิี่นุใจท่�ม่ความรับผิู้ดูชอบ		
	 ครอบคลุม	ม่ส่ี่วนุร่วม	และม่ความเปน็ุตัิวแทนุท่�ดู่	ในุทุกระดัูบการ	
	 ตัิดูสิี่นุใจ
16.B	 ส่ี่งเสี่ริมและบังคับใช้กฎหมายและนุโยบายท่�ไม่เลือกปฏิิบัติิเพืั�อการ	
	 พััฒนุาอย่างยั�งยืนุ

CORPORATE
GOVERNANCE

เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์เชืื่�อมัั่�นว่่า การืกำากับดููแลกิจการืเป็็นอีก 

หน่�งหัว่ใจหลักของการืเติิบโติอย่่างยั่�งยื่น จ่งกำาหนดูเป็็น 

เป็้าหมั่าย่หลักของการืดูำาเนินงาน พร้ือมั่กำาหนดูกลยุ่ทธ์์ให้

ครือบคลุมั่การืดูำาเนินงานที�สำำาคัญเพื� อให้บรืรืลุเป็้าหมั่าย่ 

ดัูงกล่าว่ ไดู้แก่ การืกำากับดููแล (Governance) การืบรืหิารืคว่ามั่

เสีำ�ย่ง (Risk Management) การืกำากับการืป็ฏิิบติัิติามั่กฎเกณฑ์์ 

(Compliance) ซึ่่�งรืว่มั่ถ่ึงงานทางดู้านการืติรืว่จสำอบ (Audit) โดูย่

ไดู้เรืิ�มั่ดูำาเนินการืในลักษณะบูรืณาการืร่ืว่มั่กัน (Integrated GRC) 

มั่กีารืพฒันากรืะบว่นการืการืทำางานอย่่างต่ิอเนื�อง ขณะเดีูย่ว่กัน

ก็มัุ่ง่เนน้การืสำร้ืางใหเ้กิดูวั่ฒนธ์รืรืมั่องค์กรืที�เข้มั่แข็งในการืดูำาเนนิ

ธ์รุืกิจดู้ว่ย่หลักจรืยิ่ธ์รืรืมั่ การืป็ฏิิบติัิติามั่กฎเกณฑ์์ และการืกำากับ

ดููแลกิจการืที�ดีูทั�ว่ทั�งเครือืฯ

“เจีียไต๋๋ ยึดม่ั่�นการดำาเนิน 
ธุุรกิจีด้วยความั่ซ่ื่�อส่ัต๋ย์สุัจีริต๋ 
เป็็นพ่ื้�นฐาน ด่งน่�นด้วยการกำาก่บ
ดูแลกิจีการทีี่�ดี การบริหาร 
ความั่เสีั�ยงองค์กร และการกำาก่บ
การป็ฏิิบ่ติ๋ต๋ามั่ฎเกณฑ์์ต๋ามั่ 
หล่กมั่าต๋รฐานสัากล 
จีะช่่วยส่ังเสัริมั่ให้เจีียไต๋๋ 
เติ๋บโต๋ต่๋อไป็อย่างย่�งย่น”

มนััส เจีียรวนันัท์์
ป็ระธุานคณะผูู้้บริหาร
บริษ่ัที่ เจีียไต๋๋ จีำาก่ดนุำาเทคโนุโลย่มาพััฒนุาระบบการกำากับดููแลกิจการธุิรกิจในุเครือฯ	 

ให้เปน็ุไปติามมาติรฐานุสี่ากล

จัดูทำาแพัลติฟอร์มดิูจิตัิลระบบการกำากับการปฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์ 
ในุระดัูบเครือเพืั�อสี่นัุบสี่นุุนุการขับเคลื�อนุและติิดูติามดู้านุการปฏิิบัติิ
ติามกฎหมาย	กฎระเบ่ยบและจรรยาบรรณธุิรกิจ	เพืั�อให้เกิดูมาติรฐานุ
ท่�สี่อดูคล้องทั�วทั�งเครือฯ

ติรวจสี่อบบนุฐานุความเส่ี่�ยง	(Risk-Based	Audit)	โดูยผู้ลของการ
ติรวจสี่อบจะถูกวิเคราะห์	และรายงานุระดัูบเครือฯ	อย่างบูรณาการ
ข้อมูลร่วมกันุ	เพืั�อให้สี่อดูคล้องติามแผู้นุการพััฒนุาการดูำาเนิุนุงานุ	
Integrated	GRC

ขยายผู้ล	และยกระดัูบการบริหารของกลุ่มธุิรกิจในุดู้านุการบริหารความ
เส่ี่�ยงและการควบคุมภัายในุ	โดูยให้สี่ามารถประเมินุตินุเองดู้วยระบบการ
จัดูการ	Risk	Control	Self	Assessment	(RCSA)

แผู้นุการดูำาเนิุนุงานุท่�สิำาคัญ ปี 2564

กลุ่่�มธุ่รกิจในเครือฯ มีการเปิดิเผยผลุ่
การดำาเนินงานด้านธุรรมาภิิบาลุ่แลุ่ะ
ความย่�งยืนผ�านรายงานความย่�งยืน
ของเครือฯ

สิรุปผู้ลการดูำาเนิุนุงานุ (ป็ระเที่ศไที่ย)
เท่ยบกับเป้าหมายปี 2563

มุมมองของเรา



ผู้ลการดูำาเนิุนุงานุท่�สิำาคัญ ปี 2563

โครงสิร้างการกำากับดููแลกิจการ กระบวนุการการกำากับดููแลกิจการ

ดีีมาก-มากท์ี�สุดี
ผลุ่ปิระเมินการปิฏิิบ่ติิงานของคณะกรรมการบริหาร

72 คนั จีาก 14 กลุุ่�มธุุรกิจี 
คณะทำำางานด้านธุรรมาภิิบาลุ่

100%

การเร่ยนุรู้ดู้วยรูปแบบใหม่ ๆ

การเรียนร้้ทำาง   
Mobile Application

การเรียนร้้แบบ
Micro Learning

กิจกรรมริเริ�มใหม่ในุปี 2563

Anti-Corruption 
Self-Assessment Survey

CG Voices CG Dashboard

100%

การเรียนร้้ 
แบบออนไลุ่น์

จำานุวนุผูู้้บริหารเขติประเทศูไทยและจ่นุเข้า
ร่วมอบรมหลักสูี่ติรเก่�ยวกับการบริหาร
ความเส่ี่�ยงและกิจกรรมการประเมินุความ
เส่ี่�ยงทางดู้านุ	Ethics	and	Compliance	
Risk	ของเครือฯ

ของพันัุกงานุในุเครือฯ	ทั�วโลก	รับทราบ
และผู่้านุการทดูสี่อบจรรยาบรรณธิรุกิจ

กลุ่มธุิรกิจในุประเทศูไทยและจ่นุไดู้เริ�ม
ดูำาเนิุนุการติามกระบวนุ	Compliance	
Management	Ecosystem	Framework	
เริ�มม่กระบวนุการรับเรื�องร้องเร่ยนุและแจ้ง
เบาะแสี่ทุกกลุ่มธุิรกิจ

503 คนั

064 065

รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

Heart การกำากับดููแลกิจการบทนำำ� Health Homeก�รจััดก�รด้�นำคว�มยัั่�งยืั่นำ ภ�คผนำวก

ด้านธุรรมาภิิบาลุ่
ด้านการกำาก่บการ

ปิฏิิบ่ติิติามกฎเกณฑ์์

นุายศุึภชัย เจ่ยรวนุนุท์
(ป็ระธุานคณะผูู้้บริหาร)

นุายสุิภกิติ เจ่ยรวนุนุท์
(ป็ระธุานกรรมั่การ)

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษ่ัทำ

คณะทำำางานด้านธุรรมาภิิบาลุ่  คณะทำำางานด้านบริหารความเสีี่�ยง  
คณะทำำางานด้านการกำาก่บการปิฏิิบ่ติิติามกฎเกณฑ์์

กลุ่่�มธุ่รกิจในเครือฯ

เครือืเจรืญิโภคภัณฑ์์บูรืณาการืการืกำากับดูแูลกิจการื การืบรืหิารืคว่ามั่เสำี�ย่ง 
และการืกำากับการืป็ฏิิบติัิติามั่กฎเกณฑ์์เข้าเป็น็ส่ำว่นหน่�งของการืดูำาเนนิธุ์รืกิจ 
โดูย่กำาหนดูเป็า้หมั่าย่ดู้านการืกำากับดููแลกิจการืภาย่ใต้ิเป็า้หมั่าย่การืพฒันา
ที�ย่ั�งย่นื และไดู้ดูำาเนนิงานติามั่กลยุ่ทธ์เ์พื�อใหบ้รืรืลเุป็า้หมั่าย่ในแต่ิละป็ภีาย่
ใต้ิการืดููแลรืับผิิดูชื่อบโดูย่ติรืงของ 2 หน่ว่ย่งานไดู้แก่ สำำานักบรืิหารืคว่ามั่
ย่ั�งย่ืน ธ์รืรืมั่าภิบาล และสำื�อสำารืองค์กรื ซึ่่�งดููแลรืับผิิดูชื่อบงานดู้านธ์รืรืมั่า 
ภิบาล และสำำานกักำากับการืป็ฏิิบติัิติามั่กฎเกณฑ์์ซึ่่�งดูแูลรืบัผิดิูชื่อบงานดู้าน
การืบริืหารืคว่ามั่เสำี�ย่ง การืกำากับการืป็ฏิิบติัิติามั่กฎเกณฑ์์ และการืติรืว่จสำอบ
ภาย่ใน ภาย่ใต้ิท่านป็รืะธ์านคณะผิู้บรืิหารืเครืือฯ โดูย่มั่ีการืทำางานรื่ว่มั่กับ
ตัิว่แทนจากกลุ่มั่ธ์ุรืกิจในเครืือฯ และย่ังไดู้รืับการืสำนับสำนุนจากเครืือข่าย่
หนว่่ย่งานที�เกี�ย่ว่ขอ้งต่ิาง ๆ  ทั�งเครือืฯ ทั�ว่โลก เชื่น่ ดู้านพฒันาคว่ามั่ย่ั�งย่นื 
ดู้านการืสำื�อสำารืและคว่ามั่เชื่ื�อมั่ั�นของสำาธ์ารืณะ ดู้านคว่ามั่ร่ืว่มั่มั่ือรืะหว่่าง

การกำากับดููแลกิจการ ความเส่ิ�ยง 
และการกำากับการปฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์
การบูรณาการเพืั�อเสี่ริมสี่ร้างประสิี่ทธิิภัาพั	และการดูำาเนิุนุงานุอย่างเปน็ุระบบ

ป็รืะเทศ ดู้านคว่ามั่ย่ั�งย่ืนและสำื�อสำารืองค์กรื และสำำานักทรัืพย่ากรืบุคคล
เครืือฯ เป็็นต้ิน การืขับเคลื�อนดัูงกล่าว่ทำาให้เกิดูแนว่ทางการืบริืหารืคว่ามั่
เสำี�ย่งและการืกำากับดููแล ขับเคลื�อนงานดู้านจรืิย่ธ์รืรืมั่ และการืป็ฏิิบัติิติามั่
กฎเกณฑ์์ ดูำาเนนิการืไป็ในทิศทางเดีูย่ว่กัน เพื�อขบัเคลื�อนใหเ้ครือืฯ สำามั่ารืถึ
ป็รืับตัิว่ให้สำอดูคล้องกับการืเป็ลี�ย่นแป็ลงจากป็ัจจัย่ภาย่นอกไดู้ทันต่ิอ
เหติุการืณ์ และเกิดูวั่ฒนธ์รืรืมั่องค์กรืดู้านจรืิย่ธ์รืรืมั่ แสำดูงออกถ่ึงการืเป็็น
องค์กรืที�มัุ่ง่มั่ั�น มั่คีว่ามั่รืบัผิดิูชื่อบต่ิอผิูม้ั่สีำว่่นไดู้เสีำย่ มั่กีารืกำากับดูแูลรืว่มั่ทั�ง
มั่คีว่ามั่เป็น็ผิูน้ำาที�นา่เชื่ื�อถืึอ สำง่ผิลให ้บรืษัิท เครือืเจรืญิโภคภัณฑ์์ จำากัดู ไดู้
รืับการืป็รืะกาศจากสำถึาบัน Ethisphere ซึ่่�งเป็็นเป็็นผิู้นำารืะดัูบโลกในการื
กำาหนดูและพัฒนามั่าติรืฐานการืป็ฏิิบติัิทางธ์รุืกิจที�มั่จีรืยิ่ธ์รืรืมั่ใหเ้ป็น็ 1 ใน 
135 องค์กรืที�มั่จีรืยิ่ธ์รืรืมั่มั่ากที�สำดุูในโลกป็รืะจำาป็ ี2564

คณะกรรมการบริหารงานด้านความย่�งยืน  
ธุรรมาภิิบาลุ่ แลุ่ะสืี่�อสี่ารองค์กร คณะกรรมการบริหารความเสีี่�ยง

ด้านการบริหาร
ความเสีี่�ยง 

ด้านการติรวจสี่อบ
การปิฏิิบ่ติิติามกฎเกณฑ์์

ด้านการติรวจสี่อบ ความปิลุ่อดภ่ิย 
อาชีีวอนาม่ย แลุ่ะสิี่�งแวดลุ้่อม

สี่ำาน่กบริหารความย่�งยืน 
ธุรรมาภิิบาลุ่ แลุ่ะสืี่�อสี่ารองค์กร

สี่ำาน่กกำาก่บการปิฏิิบ่ติิติามกฎเกณฑ์์

ETHISPHERE ป็ระกาศให้  
บริษ่ัที่ เคร่อเจีริญโภคภ่ณฑ์์ จีำาก่ด 
เป็็น 1 ใน 135 องค์กรทีี่�มีั่จีริยธุรรมั่
มั่ากทีี่�สุัดในโลกป็ระจีำาปี็ 2564
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รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

Heart การกำากับดููแลกิจการบทนำำ� Health Homeก�รจััดก�รด้�นำคว�มยัั่�งยืั่นำ ภ�คผนำวก

การกำากับดููแลกิจการ
เพืั�อเสี่ริมสี่ร้างศัูกยภัาพัทางการแข่งขันุ	สี่ร้างคุณค่าแก่ผูู้้ม่ส่ี่วนุไดู้เส่ี่ย 
และการเติิบโติอย่างยั�งยืนุ

ความมุ่งมั�นุ
เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์มัุ่่งมั่ั�นดูำาเนินธ์ุรืกิจดู้ว่ย่จรืิย่ธ์รืรืมั่ติามั่ค่านิย่มั่ที�ย่่ดูถืึอ

มั่าตัิ�งแต่ิเริื�มั่ดูำาเนนิธ์รุืกิจ และย่ดู่หลักการืกำากับดูแูลกิจการืที�ดีูเป็น็หวั่ใจของ

การืดูำาเนนิธุ์รืกิจ โดูย่ดูำาเนนิการืใหทั้�ว่ทั�งเครือืป็ฏิิบติัิติามั่นโย่บาย่และแนว่

ป็ฏิิบติัิทางดู้านการืกำากับดูแูลกิจการืในทิศทางเดีูย่ว่กัน เพื�อสำร้ืางคณุค่าให้

แก่ผิูม้ั่สีำว่่นไดู้เสำยี่ทกุกลุ่มั่และเติิบโติไดู้อย่า่งย่ั�งย่นื

ความท้าทาย
การืขับเคลื�อนการืกำากับดูแูลกิจการืรืะดัูบเครือื เพื�อเป็น็กรือบแนว่ป็ฏิิบติัิให้

ทุกบรืิษัทที�มั่ีการืดูำาเนินงานดู้านการืกำากับดููแลกิจการืในชื่่ว่งที�ผิ่านมั่านั�น 

เป็็นการืจัดูทำานโย่บาย่และแนว่ป็ฏิิบัติิให้กลุ่มั่ธ์ุรืกิจในเครืือนำาไป็ป็ฏิิบัติิใน

ทิศทางเดีูย่ว่กัน อย่่างไรืก็ติามั่ การืขับเคลื�อนในเรืื�องดัูงกล่าว่ต้ิองทำาอย่่าง

เป็็นรืะบบ และจำาเป็็นต้ิองอาศัย่การืมั่ีสำ่ว่นรื่ว่มั่ของแต่ิละกลุ่มั่ธุ์รืกิจ เนื�อง

จากเครือืฯ เป็น็กลุ่มั่บรืษัิทขนาดูใหญ ่ดูำาเนนิธ์รุืกิจในหลากหลาย่ป็รืะเทศ 

นอกจากนี� การืเกิดูวิ่กฤติิการืแพรืร่ืะบาดูของ COVID-19 ในป็ ี2563 ย่งัสำง่ผิล

ใหเ้ครือืฯ ต้ิองป็รัืบตัิว่เพื�อใหส้ำามั่ารืถึขับเคลื�อนไดู้ติามั่เป็า้หมั่าย่ที�กำาหนดูไว้่ 

การดูำาเนิุนุงานุในุปี 2563
กลไกการืกำากับดููแลกิจการืของเครืือฯ ป็รืะกอบดู้ว่ย่ การืพัฒนารืะบบ 

การืกำากับดููแลกิจการืให้ไดู้มั่าติรืฐานขององค์กรืในรืะดัูบสำากล โดูย่ให ้

คว่ามั่สำำาคัญกับโครงสร้างการกำากับดููแล การสร้างกระบวนการกำากับ 

ดูแูลกิจการอย่า่งเป็น็ระบบ ซึ่่�งรืว่มั่ถ่ึงการืนำานโย่บาย่ไป็ป็ฏิิบติัิ การืสำื�อสำารื

และการืมีั่สำ่ว่นรื่ว่มั่ การืติิดูติามั่และรืาย่งานผิลการืดูำาเนินงาน รืว่มั่ถ่ึงการื

เป็ดิูเผิย่ผิลการืดูำาเนนิงาน

ป็ ี2563 บริืษัท เครือืเจรืญิโภคภัณฑ์์ จำากัดู ซ่ึ่�งเป็น็บริืษัทแมั่ ่ไดู้จัดูใหม้ั่กีารื

ป็รืะเมิั่นผิลการืป็ฏิิบัติิงานป็รืะจำาป็ีของคณะกรืรืมั่การืบริืหารื ภาย่ใต้ิ 4 

หวั่ขอ้ ไดู้แก่ โครืงสำรืา้งและคณุสำมั่บติัิ บทบาทหนา้ที� การืป็รืะชุื่มั่ และการื

พฒันาตินเอง ซึ่่�งผลการป็ระเมิินภาพรวมิอยู่ใ่นเกณฑ์์ดูมีิากถึึงมิากที่ี�สุดู

นอกจากนี� ในส่ำว่นของคณะทำางานดู้านธ์รืรืมั่าภิบาล ย่งัไดู้รืบัการืสำนบัสำนนุ

จากกลุม่ั่ธ์รุืกิจต่ิาง ๆ  ในการืสำง่ผิูแ้ทนเขา้มั่ารืว่่มั่ทำางานอย่า่งต่ิอเนื�อง ซึ่่�งในป็ ี

2563 มั่จีำานวนสมิาชิิกมิากถึึง 72 จาก 14 กลุ่มิธุุรกิจ ทำาใหก้ารืสำื�อสำารืและ

การืทำางานดู้านการืกำากับดููแลกิจการืรืะหว่่างเครืือฯ และบริืษัทในเครือืเป็น็

ไป็อย่่างมั่ปี็รืะสำทิธ์ภิาพและสำามั่ารืถึติิดูติามั่คว่ามั่ก้าว่หนา้ไดู้อย่า่งสำมั่ำาเสำมั่อ

การพััฒนุาโครงสิร้างการกำากับดููแล

ร�วมเปิน็คณะทำำางาน 
ด้านธุรรมาภิิบาลุ่

ผู้ลประเมินุภาพัรวมอยู่ในุ 
ระด่บดีมั่ากถึึงมั่ากทีี่�สุัด

เกณฑ์์การปิระเมินผลุ่การปิฏิิบ่ติิงาน
ของคณะกรรมการบริหาร
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กลุุ่�มธุุรกิจี

ป็ ี2563 เป็น็ป็ทีี�เครือืเจรืญิโภคภัณฑ์์ ใหค้ว่ามั่สำำาคัญกับการืสำง่เสำรืมิั่ใหก้ลุ่มั่ธ์รุืกิจต่ิาง ๆ  นำานโย่บาย่และแนว่ป็ฏิิบติัิทางดู้านการืกำากับดููแลกิจการืของเครืือฯ 

ไป็ป็ฏิิบติัิ โดูย่ใชื่ก้ลยุ่ทธ์ก์ารืสำื�อสำารืและติิดูติามั่ผิา่นคณะทำางานดู้านธ์รืรืมั่าภิบาล ซึ่่�งป็รืะชุื่มั่รืว่่มั่กันทกุเดืูอน มั่กีารืป็รืบัรูืป็แบบการืเรืยี่นรูืแ้ละการืติิดูติามั่

รืาย่งานผิล โดูย่นำาเทคโนโลย่มีั่าใชื่ ้ทำาใหเ้ขา้ถ่ึงพนกังานไดู้ในว่งกว้่าง ติิดูติามั่งานไดู้อย่า่งต่ิอเนื�อง และสำามั่ารืถึดูำาเนนิงานไดู้ติามั่แผินงานที�กำาหนดูไว้่แมั่้

จะต้ิองเผิชิื่ญวิ่กฤติิการืณ์การืแพร่ืรืะบาดูของ COVID-19 การืดูำาเนินงานดู้านการืกำากับดููแลกิจการืที�โดูดูเดู่นในป็ี 2563 มั่ีทั�งกิจกรืรืมั่ที�ต่ิอย่อดูจากการื

ดูำาเนนิงานในป็ทีี�ผิา่นมั่า และกิจกรืรืมั่ที�รืเิรืิ�มั่ดูำาเนนิการืข่�นใหมั่ ่ดัูงนี�

การเร่ยนุรู้และพััฒนุา
เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ติรืะหนักดีูว่่า วั่ฒนธ์รืรืมั่องค์กรืที�เข้มั่แข็งจะเกิดูข่�นไดู้ต้ิอง

อาศยั่การืพฒันาอย่า่งต่ิอเนื�อง เพื�อใหเ้ครือืฯ สำามั่ารืถึแบง่ป็นัคว่ามั่รูืใ้หมั่ ่ๆ  ไดู้ใน

ว่งกว้่างและต่ิอเนื�อง เครือืฯ จ่งนำาเทคโนโลยี่มั่าชื่ว่่ย่สำนบัสำนนุการืเรีืย่นรูืที้�สำามั่ารืถึ

เขา้ถ่ึงไดู้ง่าย่จากทกุที� เชื่น่ Micro Learning การืเรืยี่นรู้ืผิา่น Mobile Application 

การืฝึกึอบรืมั่แบบออนไลน ์ เป็น็ต้ิน ซึ่่�งทำาใหแ้มั่จ้ะเป็น็ชื่ว่่งวิ่กฤติการืณก์ารืแพรื่

รืะบาดูของ COVID-19 เครือืฯ ย่งัสำามั่ารืถึดูำาเนนิงานดู้านการืฝึกึอบรืมั่ไดู้อย่า่ง

ต่ิอเนื�องและเป็น็ไป็ติามั่แผิน

ในป็ ี2563 เครือืฯ มัุ่ง่สำง่เสำรืมิั่การืฝึกึอบรืมั่ในป็รืะเด็ูนที�สำำาคัญรืะดัูบสำากลและไดู้รืบั

คว่ามั่สำนใจจากผิูม้ั่สีำว่่นไดู้เสีำย่ ไดู้แก่

• สำทิธ์มิั่นษุย่ชื่นและการืป็ฏิิบติัิดู้านแรืงงาน

• การืคุม้ั่ครืองขอ้มั่ลูส่ำว่นบุคคล

• คว่ามั่ป็ลอดูภัย่ทางดู้านไซึ่เบอร์ื

นอกจากนี� เครือืฯ ย่งัพฒันาแนว่ทางการืสำื�อสำารืขอ้มั่ลูการืดูำาเนนิงานและป็รืะเด็ูน

แนว่โนม้ั่ใหมั่ ่ๆ  ทางดู้านการืกำากับดูแูลกิจการืแก่พนกังานให้สำามั่ารืถึเรีืย่นรู้ืไดู้ในว่ง

กว้่างผิา่นว่ารืสำารืการืกำากับดูแูลกิจการืในรูืป็แบบใหมั่ที่�เป็น็อิเล็กทรือนกิสำเ์รืยี่กว่่า 

CG Voices ซึ่่�งจัดูทำาทั�งภาษาไทย่ อังกฤษ และจีน ในขณะเดีูย่ว่กัน เครือืฯ ไดู้

ศก่ษาขอ้มั่ลูจากคว่ามั่คิดูเหน็ของพนกังานผ่ิานการืจัดูทำา Employee Awareness 

Survey เพื�อนำาผิลที�ไดู้มั่าใชื่้พัฒนาการืดูำาเนินงานที�เกี�ย่ว่ข้องกับการืกำากับดููแล

กิจการืต่ิอไป็ ทั�งนี�การืติิดูติามั่และรืาย่งานผิลดู้านการืกำากับดูแูลกิจการืติลอดูป็ ี

2563 สำามั่ารืถึดูำาเนนิการืไดู้อย่า่งสำมั่ำาเสำมั่อและรืว่ดูเรืว็่ผิา่น CG Dashboard ที�

เพิ�งไดู้รืบัการืพฒันาข่�นเป็น็ป็แีรืก

การพััฒนุากระบวนุการกำากับดููแลกิจการอย่างเป็นุระบบ

จรรยาบรรณธุิรกิจ
เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์มัุ่่งมั่ั�นสำรื้างวั่ฒนธ์รืรืมั่องค์กรืในการืดูำาเนินธ์ุรืกิจดู้ว่ย่หลัก

จรืยิ่ธ์รืรืมั่และคณุธ์รืรืมั่ จ่งตัิ�งเป็า้หมั่าย่ใหพ้นกังานทั�ว่โลกทกุคนต้ิองเรืยี่นรูืแ้ละ

ผิ่านการืทดูสำอบดู้านจรืรืย่าบรืรืณธ์ุรืกิจ โดูย่ใชื่้กลยุ่ทธ์์ในการืสำื�อสำารืผิ่านทาง

คณะทำางานดู้านธ์รืรืมั่าภิบาลให้กลุ่มั่ธุ์รืกิจต่ิาง ๆ  ทำาแผินงานเพื�อให้บรืรืลุ 

เป็า้หมั่าย่ดัูงกล่าว่ และจัดูกิจกรืรืมั่เพื�อใหค้ว่ามั่รูื ้และมั่กีารืติิดูติามั่อย่า่งต่ิอเนื�อง 

จนทำาให้ในป็ี 2563 พนักงานของกลุ่มิธุุรกิจในเครอืฯ ทัี่�วโลก Risk-Based 

Audit เรยี่นรูแ้ละผา่นการที่ดูสอบจรรย่าบรรณธุุรกิจ รอ้ย่ละ 100

การต่ิอต้ิานุการทุจริติคอร์รัปชันุ
ป็ ี2563 เครือืเจรืญิโภคภัณฑ์์และกลุม่ั่ธ์รุืกิจในเครือืไดู้เขา้รืว่่มั่กิจกรืรืมั่วั่นต่ิอต้ิาน

คอร์ืรืัป็ชื่ันแห่งชื่าติิ ซ่ึ่�งจัดูโดูย่องค์กรืต่ิอต้ิานคอร์ืรืัป็ชื่ัน (ป็รืะเทศไทย่) รื่ว่มั่กับ

ภาคีเครืือข่าย่ของภาครัืฐและเอกชื่น ภาคป็รืะชื่าสัำงคมั่และสำื�อมั่ว่ลชื่นภาย่ใต้ิ

แนว่คิดู แนว่คิดู “จับโกงโคติรืง่าย่แค่ป็ลาย่นิ�ว่ Power of Data” เพื�อป็รืะกาศ

จุดูยื่นในการืดูำาเนนิธ์รุืกิจภาย่ใต้ิคว่ามั่โป็รืง่ใสำและต่ิอต้ิานการืทจุรืติิทกุรูืป็แบบ

นอกจากนี� เครืือฯ ไดู้รืิ เรืิ�มั่ให้ทุกกลุ่มั่ธุ์รืกิจที� ไมั่่ไดู้จดูทะเบีย่นในติลาดู 

หลักทรืัพย่์ทำาการป็ระเมิินตนเองเกี�ย่วกับนโย่บาย่และแนวป็ฏิิบั ติ 

ต่อต้านการทุี่จรติคอรร์ปั็ชินัติามั่แบบป็รืะเมิั่นที�ดู้านธ์รืรืมั่าภิบาล เครือืฯ ไดู้จัดู

ทำาข่�น โดูย่อ้างอิงมั่าจากแบบป็รืะเมิั่นของโครืงการืแนว่ร่ืว่มั่ป็ฏิิบัติิของภาค

เอกชื่นไทย่ในการืต่ิอต้ิานการืทจุรืติิ ซึ่่�งมัุ่ง่หวั่งใหก้ลุ่มั่ธ์รุืกิจในเครือืนำาผิลที�ไดู้รืบั 

จากการืป็รืะเมั่นิไป็ใชื่ใ้นการืพฒันาแนว่ทางการืต่ิอต้ิานการืทจุรืติิคอรืร์ืปั็ชื่นัอย่า่ง

เป็น็รืะบบต่ิอไป็
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รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

Heart การกำากับดููแลกิจการบทนำำ� Health Homeก�รจััดก�รด้�นำคว�มยัั่�งยืั่นำ ภ�คผนำวก

ความมุ่งมั�นุ
ย่กรืะดัูบป็รืะสำทิธ์ผิิลของการืบรืหิารืคว่ามั่เสำี�ย่ง เพื�อสำรืา้งคว่ามั่มั่ั�นคงในการื

ดูำาเนินธุ์รืกิจ โดูย่บูรืณาการืการืบริืหารืคว่ามั่เสีำ�ย่งรื่ว่มั่กับการืกำากับดููแล

กิจการืและการืกำากับการืป็ฏิิบติัิติามั่กฎเกณฑ์์ (Integrated GRC)

ความท้าทาย
การืเป็ลี�ย่นแป็ลงที�เกิดูข่�นในดู้านต่ิาง ๆ  ทำาให้เกิดูคว่ามั่เสำี�ย่งใหมั่่ ๆ  ที�ต้ิอง 

เรืีย่นรูื้และบริืหารืจัดูการื เช่ื่น สำถึานการืณ์โรืครืะบาดู COVID-19 และ 

การืดูำาเนนิชื่วิี่ติวิ่ถีึใหมั่ ่(New Normal) และผิลพว่งจากอาชื่ญากรืรืมั่ไซึ่เบอรื ์

(Cybercrime)

การบริหารความเส่ิ�ยง
เพืั�อสี่ร้างความมั�นุคงในุการดูำาเนิุนุธุิรกิจและลดูผู้ลกระทบท่�ไม่พึังประสี่งค์

ความเส่ิ�ยงท่�ม่นัุยสิำาคัญสูิงสุิดูของเครือฯ 3 อันุดัูบแรกในุปี 2563

ชื�อความเส่ิ�ยง มาติรการจัดูการในุปี 2563ลำาดัูบท่� แนุวโนุ้ม

การืคกุคามั่ทางไซึ่เบอรื ์
(Cyber Risks) 

คว่ามั่ป็ลอดูภัย่ของอาหารืและ
การืรืบัผิดิูชื่อบต่ิอผิลิติภัณฑ์์

เพิ�มั่ข่�นอย่่างมั่นียั่สำำาคัญ 
 

 คงที�

ภาว่ะโรืครืะบาดูจากคนสำูค่น 
(Pandemic)

การืใหค้ว่ามั่รูืเ้กี�ย่ว่กับการืป็อ้งกันตินเองใหกั้บพนกังาน 
การืสำนบัสำนนุอุป็กรืณป์็อ้งกันที�จำาเป็น็ การืสำนบัสำนนุการืทำางาน
ที�บา้นและการืเว้่นรืะย่ะหา่งทางสำงัคมั่ รืว่มั่ไป็ถ่ึงการืป็รืบัป็รุืง
การืดูำาเนนิงานสำูร่ืะบบ Digitalization

โครืงการื Security Operating Center (SOC)
ย่กรืะดัูบมั่าติรืฐานจัดูการืสู่ำสำากล (ISO27001, NIST) 
และทบทว่นนโย่บาย่จัดูการืดู้านขอ้มั่ลูสำารืสำนเทศ

มัุ่่งเน้นการืติรืว่จสำอบย้่อนกลับ (Traceability) และการืจัดูการื
ดู้านหว่่งโซึ่อุ่ป็ทาน (Supply Chain Management) 
ใหม้ั่มีั่าติรืฐานรืะดัูบสำากล

เครืือฯ รืิเริื�มั่พัฒนารืะบบการืบรืิหารืงานแบบบูรืณาการืดู้านการืกำากับ 

ดููแลกิจการื การืบรืิหารืคว่ามั่เสีำ�ย่งและการืกำากับการืป็ฏิิบัติิติามั่กฎเกณฑ์์   

(Integrated Governance, Risk and Compliance Management-iGRC)  

โดูย่ไดู้จัดูทำาโครงการ iGRC สำาหรบักลุ่มิธุุรกิจในป็ระเที่ศไที่ย่นำารอ่ง ผิา่น

กิจกรืรืมั่สำมัั่มั่นาเชื่งิป็ฏิิบติัิการื และการืเป็น็พี�เลี�ย่ง (Coaching) เพื�อใหก้ลุม่ั่ 

ธ์รุืกิจอื�น ๆ  สำามั่ารืถึใชื่เ้ป็น็ต้ินแบบในการืขย่าย่ผิลต่ิอไป็

สำำาหรืับการืขับเคลื�อนเพื�อให้บรืิษัทในเครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์มั่ีการืดูำาเนิน 

การืดู้านการืบรืิหารืคว่ามั่เสีำ�ย่งติามั่นโย่บาย่การืบรืิหารืคว่ามั่เสีำ�ย่งองค์กรื 

นั�น สำำานกักำากับการืป็ฏิิบติัิติามั่กฎเกณฑ์์ (Corporate Compliance Office: 

CCO) ไดู้จัดูการอบรมิหลักสูตรเกี�ย่วกับการบริหารความิเสี�ย่งและ 

กิจกรรมิการป็ระเมิินความิเสี�ย่งที่างดู้าน Ethics and Compliance 

Risk ของเครอืฯ ซึ่่�งในป็ ี2563 มั่จีำานว่นผิูบ้รืหิารืเขติป็รืะเทศไทย่และจีนเขา้

รืว่่มั่อบรืมั่ 503 คน

การฝึึกอบรมดู้านุการบริหารความเส่ิ�ยง การพััฒนุาโครงการ iGRC นุำาร่อง 

การดูำาเนิุนุงานุในุปี 2563
การืบริืหารืจัดูการืคว่ามั่เสำี�ย่งถืึอเป็็นสำ่ว่นหน่�งของการืกำากับดููแลกิจการืที�ดีู

ที�เครืือฯ ให้คว่ามั่สำำาคัญเสำมั่อมั่า โดูย่มั่ีการืจัดูตัิ�งคณะกรรมิการบริหาร

ความิเสี�ย่งระดัูบเครอืฯ ตัิ�งแต่ิป็ี 2560 และจัดูการืป็รืะชุื่มั่อย่่างต่ิอเนื�อง

เป็น็ป็รืะจำาทกุไติรืมั่าสำ เพื�อกำากับดููแลการืดูำาเนนิงานติามั่นโย่บาย่ดู้านการื

บรืหิารืคว่ามั่เสีำ�ย่งองค์กรื และการืพฒันาแนว่ทางการืบรืหิารืคว่ามั่เสีำ�ย่งให้

สำามั่ารืถึจัดูการืเหติกุารืณที์�อาจสำร้ืางผิลกรืะทบที�ไม่ั่พง่ป็รืะสำงค์ต่ิอธุ์รืกิจไดู้

อย่า่งมั่ปี็รืะสำทิธ์ผิิล ทำาใหเ้กิดูคว่ามั่มั่ั�นคงในการืดูำาเนนิธ์รุืกิจ
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การราย่งานเหตุการณ์หลัก ๆ   

ที่ี� ไ มิ่ ป็ ฏิิ บั ติ ต า มิ ก ฎ เ ก ณ ฑ์์ 

(Non-Compliance Incidents) 

โดูย่มั่ีการืนำาผิลจากรืาย่งาน 

ดัู ง ก ล่ า ว่ ไ ป็ เ สำ น อ ต่ิ อ ค ณ ะ

กรืรืมั่การืบรืหิารืเครือืฯ 

การกำากับการปฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์
เพืั�อส่ี่งเสี่ริมมาติรฐานุและแนุวปฏิิบัติิท่�ดู่	ม่คุณธิรรม	สี่ร้างความนุ่าเชื�อถือ	
ไว้วางใจจากผูู้้ม่ส่ี่วนุไดู้เส่ี่ย	และเปน็ุท่�ยอมรับในุระดัูบโลก	

ความมุ่งมั�นุ
เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์มัุ่่งมั่ั�นให้มั่ีการืบริืหารืจัดูการืและการืดูำาเนินธุ์รืกิจ

ให้เป็็นไป็ติามั่กฎหมั่าย่ กฎรืะเบีย่บ กฎเกณฑ์์ทั�งภาย่ในและภาย่นอก  

จรืรืย่าบรืรืณธุ์รืกิจของเครืือฯ อันจะส่ำงผิลให้เครือืฯ ป็รืะสำบคว่ามั่สำำาเร็ืจติามั่

เป็้าหมั่าย่ที�กำาหนดูไว้่และไดู้รัืบคว่ามั่เชืื่�อถืึอ คว่ามั่ไว้่ว่างใจจากผิู้มีั่สำ่ว่นไดู้

เสำยี่ต่ิาง ๆ  และเป็น็ที�ย่อมั่รัืบในรืะดัูบโลก

ความท้าทาย
เครืือฯ ดูำาเนินธ์ุรืกิจในหลากหลาย่ป็รืะเทศ มั่ีจำานว่นพนักงานมั่ากกว่่า 

350,000 คน ซึ่่�งมั่กีารืสำื�อสำารืหลาย่ภาษา และต้ิองป็ฏิิบติัิติามั่กฎหมั่าย่ กฎ

เกณฑ์์ที�แติกต่ิางกันติามั่แต่ิละป็รืะเทศที�ดูำาเนนิธ์รุืกิจอยู่ ่จ่งเป็น็คว่ามั่ท้าทาย่

ในการืกำากับดูแูลเพื�อใหม้ั่ั�นใจว่่า เกิดูการืป็ฏิิบติัิติามั่กฎหมั่าย่และกฎเกณฑ์์

ต่ิาง ๆ  อย่า่งถูึกต้ิอง

นอกจากนี�เนื�องจากการืเกิดูโรืครืะบาดู COVID-19 ในป็ ี2563 ทำาใหม้ั่กีารื

ป็รืบักรืะบว่นการืกำากับการืป็ฏิิบติัิติามั่กฎเกณฑ์์ เพื�อใหส้ำามั่ารืถึดูำาเนนิการื

ไดู้อย่า่งต่ิอเนื�องและเป็น็ไป็อย่า่งมั่ปี็รืะสำทิธ์ภิาพ

การดูำาเนิุนุงานุในุปี 2563
เครืือฯ ดูำาเนินการืย่กรืะดัูบการืกำากับการืป็ฏิิบัติิติามั่กฎเกณฑ์์โดูย่จัดูทำา 

Compliance Management Ecosystem Framework เพื�อใชื่เ้ป็น็มั่าติรืฐาน

ในการืกำากับการืป็ฏิิบติัิติามั่กฎเกณฑ์์ของบรืษัิทในเครือืฯ ซ่ึ่�งในป็ ี2563 ไดู้ 

จัดูให้มิีการป็ระชุิมิสัมิมินาทัี่�วโลกของหน่วย่งานดู้าน Compliance   

เพื�อสำื�อสำารืทำาคว่ามั่เข้าใจให้สำามั่ารืถึนำาไป็ดูำาเนินการืภาย่ในแต่ิละกลุ่มั่

ธ์ุรืกิจไดู้ นอกจากนี�ยั่งไดู้ป็รืับป็รุืงกรืะบว่นการืติามั่มั่าติรืฐานสำากล และ

ดูำาเนนิโครืงการื Personal Data Protection Act (PDPA)

การืจัดูทำาเกณฑ์์การป็ระเมิิน 

Compliance Maturity Self 

Assessment ออนไลน์ เพื�อให ้

กลุ่มั่ธุ์รืกิจสำามั่ารืถึป็รืะเมั่ินติน 

เองและป็รัืบป็รุืงกรืะบว่นการืที�

เกี�ย่ว่ขอ้งไดู้อย่า่งมั่ปี็รืะสำทิธ์ผิิล

การืจัดูทำาโป็รแกรมิการอบรมิ

และสื�อสารโดูย่ใช้ื่ขอ้มั่ลูจากการื

ป็รืะเมั่นิคว่ามั่เสำี�ย่งดู้านจริืย่ธ์รืรืมั่

และการืป็ฏิิบัติิติามั่กฎเกณฑ์์

และผิลสำำารืว่จดู้านการืกำากับการื

ป็ฏิิบติัิติามั่กฎเกณฑ์์จากบุคลากรื

ในเครือืฯ  

การบังคับใชิ้บที่ลงโที่ษการื

เชื่ื�อมั่โย่งการืละเมั่ิดูจรืิย่ธ์รืรืมั่

หรืือกฎเกณฑ์์กับการืป็รืะเมั่ิน

ผิลงานหรืือการืป็รัืบติำาแหน่ง

ป็รืะจำาป็ ีในคูม่ั่อืการืบรืหิารืงาน

บุคคลทั�ว่ทั�งเครือืฯ

เพื�อใหก้ารืกำากับการืป็ฏิิบติัิติามั่กฎเกณฑ์์ของเครือืเจรืญิโภคภัณฑ์์ เป็น็ที�ย่อมั่รืบัและนา่เชื่ื�อถืึอของผิูม้ั่สีำว่่นไดู้เสีำย่ในรืะดัูบโลก เครือืฯ จ่งพฒันากรืะบว่นการื

การืกำากับการืป็ฏิิบติัิติามั่กฎเกณฑ์์ โดูย่นำาแนว่ทางที�เป็น็ที�ย่อบรืบัในรืะดัูบสำากลมั่าป็รืะยุ่กต์ิใชื่ ้ เชื่น่

จากการืป็รืะกาศใช้ื่ พ.รื.บ. การืคุ้มั่ครืองข้อมัู่ล
สำ่ว่นบุคคล ซึ่่�งจะมั่ีผิลบังคับใชื่้ในป็รืะเทศไทย่ 
เครืือฯ เห็นว่่า เป็็นคว่ามั่เสำี�ย่งใหมั่่ที�ต้ิองมั่ีการื
บริืหารืจัดูการื และเพื�อให้สำามั่ารืถึป็ฏิิบัติิติามั่ 
พ.รื.บ. คุ้มั่ครืองข้อมัู่ลสำส่ำว่นบุคคลไดู้อย่่างมั่ี
ป็รืะสำทิธ์ผิิล 

ในป็ ี2563 เครือืฯ จ่งจัดูใหม้ั่โีครืงการื PDPA ซึ่่�ง
ไดู้รืบัคว่ามั่ร่ืว่มั่มั่อืจากคณะทำางานดู้านการืกำากับ
การืป็ฏิิบัติิติามั่กฎเกณฑ์์ โดูย่ดูำาเนินการืงานที�
สำำาคัญ ไดู้แก่ 

การปรับปรุงกระบวนุการติามมาติรฐานุสิากล

โครงการ Personal Data Protection Act (PDPA)

การืจัดูการืสำัมั่มั่นาและการืป็รืะชุื่มั่เชื่ิงป็ฏิิบัติิ
การืของกลุ่มั่ธ์ุรืกิจในป็รืะเทศไทย่และ บรืิษัท 
เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ จำากัดู โดูย่ไดู้มั่ีการืขย่าย่
ผิลไป็ยั่งบริืษัทต่ิาง ๆ  ในทุกกลุ่มั่ธุ์รืกิจ พร้ือมั่
การืว่่าจ้างที�ป็รื่กษาที�มั่ีป็รืะสำบการืณ์ดู้าน PDPA 
เพื�อจัดูทำาแผินงานและดูำาเนินการื เพื�อให้เครืือ 
เจริืญโภคภัณฑ์์ สำามั่ารืถึป็ฏิิบติัิติามั่ พ.รื.บ. คุม้ั่ครือง 
ข้อมัู่ลสำ่ว่นบุคคลไดู้อย่่างถึูกต้ิองภาย่ในวั่นที�  
1 มั่ถิึนุาย่น 2565 
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รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

Heart การกำากับดููแลกิจการบทนำำ� Health Homeก�รจััดก�รด้�นำคว�มยัั่�งยืั่นำ ภ�คผนำวก

เครือืเจรืญิโภคภัณฑ์์ ไดู้กำาหนดูนโย่บาย่และแนว่

ป็ฏิิบัติิเกี�ย่ว่กับการืแจ้งเบาะแสำ จัดูให้มั่ีชื่่องทาง

แจ้งเบาะแสำและร้ืองเรีืย่นสำำาหรัืบผิู้มั่ีสำ่ว่นไดู้เสีำย่ 

ทกุกลุ่มั่ รืว่มั่ถ่ึงพฒันากรืะบว่นการืในการืรัืบและ

จัดูการืกับข้อรื้องเรืีย่นของผิูม้ั่สีำ่ว่นไดู้เสำีย่ โดูย่ไดู้

กำาหนดูขั�นติอนของการืสำบืสำว่นสำอบสำว่น และแต่ิง

ตัิ�งคณะกรืรืมั่การืสำอบสำว่น ติรืว่จสำอบ ติิดูติามั่และ

แก้ไขข้อรื้องเรืีย่นต่ิาง ๆ  นอกจากนี� ย่ังมั่ีการืให้

คว่ามั่คุม้ั่ครืองสำทิธ์ขิองผิูแ้จ้งเบาะแสำและบุคคลที�

เกี�ย่ว่ข้องให้ไดู้รืับคว่ามั่เป็็นธ์รืรืมั่และไมั่่ถึูกกลั�น

แกล้ง โดูย่ใชื่้เทคโนโลยี่จัดูการืข้อมูั่ลสำารืสำนเทศ 

กำาหนดูสำิทธ์ิผิู้เข้าถ่ึงข้อมัู่ลและมั่ีการืทบทว่นทุก 

ป็ ีรืว่มั่ถ่ึงจัดูทำารืาย่งานสำรุืป็ เพื�อใหผ้ิูบ้รืหิารืและ 

ผิูเ้กี�ย่ว่ข้องทรืาบและดูำาเนนิการืป็รัืบป็รุืงแก้ไข

ในป็ ี2563 เครือืฯ ไดู้ส่ำงเสำรืมิั่คว่ามั่รูืใ้หแ้ก่บรืษัิท

ในเครือืในป็รืะเทศไทย่และป็รืะเทศจีนผิา่นการืจัดู

งานสัมิมินาเกี�ย่วกับการพัฒนาระบบการรับ

เรื�องรอ้งเรยี่นและการแจ้งเบาะแส เพื�อให้เกิดู

การืติรืะหนักรูื้และนำาไป็ป็ฏิิบัติิเพื�อให้บรืิษัทใน

เครือืมั่มีั่าติรืฐานการืรืบัเรืื�องรือ้งเรืยี่นและการืแจ้ง

เบาะแสำที�เป็น็ไป็ในทิศทางเดีูย่ว่กันกับรืะดัูบเครือืฯ 

โดูย่จะขย่าย่ผิลไป็ย่งัทั�ว่โลกต่ิอไป็

นอกจากนี� การืมั่เีครือืข่าย่ดู้านการืรัืบเรืื�องร้ืองเรีืย่น 

และแจ้งเบาะแสำ ย่ังทำาให้เครืือฯ สำามั่ารืถึจัดูตัิ�ง 

ทีมั่สำอบสำว่น ป็รืะกอบดู้ว่ย่ผิูแ้ทนจากป็รืะเทศไทย่ 

และป็รืะเทศจีน เพื�อทำาการืสืำบสำว่นข้อรื้องเรีืย่น 

ในชื่ว่่งสำถึานการืณโ์ควิ่ดูแบบออนไลน ์ซึ่่�งชื่ว่่ย่ให้

เกิดูการืเรืยี่นรูืแ้นว่ทางการืดูำาเนนิการืรืะหว่่างกัน 

ดูำาเนิุนุการติรวจสิอบโดูย

เรื�องร้องเร่ยนุท่�อยู่ระหว่าง 
การติรวจสิอบ

ภาพัรวมของการรับเรื�องร้องเร่ยนุ 

89%

111  
เร่�อง

แนุวโนุ้มของจำานุวนุข้อร้องเร่ยนุ

ประเภทของข้อร้องเร่ยนุท่� 
ม่มากท่�สุิดู

ประเทศึท่�ไดู้รับ 
ข้อร้องเร่ยนุมากท่�สุิดู

จำานุวนุเรื�องร้องเร่ยนุทั�งหมดู ช่องทางออนุไลน์ุท่�ถูกใช้ 
ในุการร้องเร่ยนุมากท่�สุิดู

ผูู้้ม่ส่ิวนุไดู้เส่ิยท่�ม่ข้อกังวลมากท่�สุิดูของเราคือ

เรื�องท่�ไดู้รับการร้องเร่ยนุ 5 อันุดัูบแรก  
(ไม่ั่รวมั่เร่�องสิันค้าและบริการ)

สิันค้าและบริการ ป็ระเที่ศไที่ย

ร้อยลุ่ะขอเรื�องร้องเรียน 
ทีำ�ได้ร่บการติรวจสี่อบ 

แลุ้่วเสี่ร็จภิายใน 30 ว่น

1
เร่�อง

215  
เร่�อง

235  
เร่�อง

52 
เจ้าหน้าทีำ�จากสี่ำาน่กกำาก่บ
การปิฏิิบ่ติิติามกฎเกณฑ์์

182 
ต่ิวแทำนกลุ่่�มธุ่รกิจ

ความข่ดแย้งทำางผลุ่ปิระโยชีน์     26
สิี่�งแวดลุ้่อม         24
แรงงาน         24
การไม�ได้ร่บความเปิน็ธุรรม       21
สี่อบถามข้อม้ลุ่        9

ลุ้่กค้า          122
พน่กงาน         45
ช่ีมชีนแลุ่ะส่ี่งคม        44
ค้�ค้าธุ่รกิจ          24

74%

สิี่นค้า  45 เรื�อง
บริการ 66 เรื�อง

อีเมล์ุ่         18%
เว็บไซต์ิ         71%

การรับเรื�องร้องเร่ยนุและแจ้งเบาะแสิ

การติรวจสิอบดู้านุความปลอดูภัย  
อาช่วอนุามัย และสิิ�งแวดูล้อม

ดู้ว่ย่เหติุที�คว่ามั่ป็ลอดูภัย่ อาชื่ีว่อนามั่ัย่และสิำ�งแว่ดูล้อมั่เป็็นป็รืะเด็ูนที�เกี�ย่ว่ข้องกับการืดูำาเนินธ์ุรืกิจ
อย่า่งย่ั�งย่นื ในป็ ี2563 เครือืฯ จ่งดูำาเนนิการืติรืว่จสำอบการืบรืหิารืคว่ามั่ป็ลอดูภัย่ อาชื่วี่อนามั่ยั่ และ
สำิ�งแว่ดูล้อมั่ของกลุ่มั่บรืษัิทต่ิาง ๆ  ในเครือืฯ ในป็รืะเทศไทย่อีกครืั�ง ซึ่่�งผิลการืติรืว่จสำอบไดู้นำาเสำนอไว้่
ในรืาย่งานการืพฒันาที�ย่ั�งย่นืนี�ในหวั่ข้อ “การืติรืว่จป็รืะเมั่นิดู้านคว่ามั่ป็ลอดูภัย่”

ติามั่ที�เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ ไดู้มั่ีการืสำื�อสำารืและทดูสำอบคว่ามั่รูื้คว่ามั่เข้าใจเกี�ย่ว่กับการืป็ฏิิบัติิติามั่

จรืรืย่าบรืรืณธ์รุืกิจเครือืฯ เพื�อดูแูลใหม้ั่ั�นใจว่่า ไดู้มั่กีารืป็ฏิิบติัิติามั่จรืรืย่าบรืณธ์รุืกิจเครือืฯ ในป็ ี2563 

เครือืฯ จ่งใหค้ว่ามั่สำำาคัญกับการืติรืว่จสำอบและป็รืะเมิั่นผิลการืป็ฏิิบติัิติามั่จรืรืย่าบรืรืณธุ์รืกิจของกลุ่มั่

บรืษัิทในเครือืฯ ในป็รืะเทศไทย่ที�ใมั่ไ่ดู้จดูทะเบยี่นในติลาดูหลักทรืพัย่แ์หง่ป็รืะเทศไทย่ โดูย่มั่แีนว่ทาง

ในการืติรืว่จสำอบและป็รืะเมั่ินผิลติามั่หลักการืของ Compliance Management Framework ซึ่่�ง

ผิลการืติรืว่จสำอบดัูงกล่าว่ไดู้รืาย่งานไป็ย่ังผิู้บรืิหารืรืะดัูบสำูงและผิู้ที�เกี�ย่ว่ข้อง เพื�อให้ไดู้รืับทรืาบถ่ึง

ป็รืะสำิทธ์ิภาพและป็รืะสำิทธ์ิผิลของการืป็ฏิิบัติิติามั่จรืรืย่าบรืรืณธ์ุรืกิจของเครืือฯ และสำามั่ารืถึนำาผิล

การืติรืว่จสำอบดัูงกล่าว่ไป็ใชื่ใ้นการืพฒันาป็รืบัป็รุืงการืดูำาเนนิงานต่ิอไป็

การติรวจสิอบและประเมินุผู้ลการปฏิิบัติิ 
ติามจรรยาบรรณธุิรกิจ

การติรวจสิอบ
เพืั�อสี่ร้างความเชื�อมั�นุในุความโปร่งใสี่และมาติรฐานุการดูำาเนิุนุธุิรกิจ	

ความมุ่งมั�นุ
เครือืเจรืญิโภคภัณฑ์์ มัุ่ง่มั่ั�นพฒันาการืติรืว่จสำอบ

อย่่างเป็็นรืะบบ เพื�อทำาให้เกิดูการืป็รัืบป็รุืงการื

ดูำาเนินงานให้มั่ีป็รืะสำิทธ์ิภาพและบรืรืลุติามั่เป็้า

หมั่าย่ที�กำาหนดูไว้่ รืว่มั่ถ่ึงทำาให้ผิู้มั่ีสำ่ว่นไดู้เสำีย่ 

ทุกกลุ่มั่เกิดูคว่ามั่เชื่ื�อมั่ั�นในคว่ามั่โป็รื่งใสำและ

มั่าติรืฐานในการืดูำาเนนิธ์รุืกิจของเครือืฯ 

ความท้าทาย
การืสำรื้างกรืะบว่นการืติรืว่จสำอบที�จะสำามั่ารืถึ
ติอบสำนองต่ิอคว่ามั่เสำี�ย่งของการืดูำาเนินธ์ุรืกิจใน
โลกป็ัจจุบันและการืเป็ลี�ย่นแป็ลงกลยุ่ทธ์์อย่่าง
รืว่ดูเรืว็่เป็น็คว่ามั่ท้าทาย่ของฝึา่ย่ติรืว่จสำอบ

นอกจากนี�ดู้ว่ย่เหตุิที�เครือืฯ มั่กีารืลงทนุในหลาก
หลาย่ป็รืะเภทกิจการืทั�งในและต่ิางป็รืะเทศ จ่ง
เกิดูคว่ามั่แติกต่ิางในบรืิบทของการืติรืว่จสำอบ 
ที�ทำาให้การืติรืว่จสำอบต้ิองดูำาเนินการือย่่างมั่ี
ป็รืะสำทิธ์ภิาพและป็รืะสำทิธ์ผิิลสำงูสำดุู

การดูำาเนิุนุงานุในุปี 2563
เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ใหค้ว่ามั่สำำาคัญกับการืติรืว่จ

สำอบอย่่างเป็็นรืะบบ โดูย่เป็็นการืติรืว่จสำอบเชื่ิง

ป็้องกัน เพื�อให้เครืือฯ สำามั่ารืถึดูำาเนินธ์ุรืกิจไดู้

อย่า่งย่ั�งย่นื ซึ่่�งในป็ ี2563 สำำานกักำากับการืป็ฏิิบติัิ

ติามั่กฎเกณฑ์์ เครืือฯ ไดู้ดูำาเนินการืติรืว่จสำอบ 

และป็รืะเมั่ินผิลการืป็ฏิิบัติิติามั่จรืรืย่าบรืรืณ 

ธ์ุรืกิจและดู้านคว่ามั่ป็ลอดูภัย่ อาชื่ีว่อนามั่ยั่และ 

สำิ�งแว่ดูล้อมั่

2561 2562 25632560



100%

HUMAN RIGHTS 
AND LABOR 
PRACTICES 

มุุมุมุองของเรา
หลัักการชี้้�แนะของสหประชี้าชี้าติิว่่าด้้ว่ยธุุรกิจกับสิทธุิมนุษยชี้น (United 

Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) 

เปน็กรอบในการผลัักดั้นใหเ้กิด้การเคารพสทิธุมินษุยชี้นในการด้ำาเนนิธุรุกิจ

มาโด้ยติลัอด้ นับตัิ�งแต่ิสหประชี้าชี้าติิได้้ให้การรับรองหลัักปฏิิบัติิดั้งกล่ัาว่

เม่�อป ี2554 แมใ้นชี้ว่่งเว่ลัาเก่อบ 10 ปท้ี�ผา่นมา องค์กรต่ิาง ๆ  ได้้ยึด้หลััก 

UNGPs เปน็แนว่ทางในการจัด้การคว่ามท้าทายด้้านสทิธุมินษุยชี้นอย่างม้

ประสทิธุภิาพ แต่ิประเด็้นด้้านสทิธุมินษุยชี้นยงัคงเปน็คว่ามเส้�ยงทางธุรุกิจ

แลัะสงัคมอย่่ ในฐานะท้�ด้ำาเนนิธุรุกิจท้�หลัากหลัายแลัะเก้�ยว่ข้องกับผ่ม้ส่้ว่น

ได้้เสย้หลัากหลัายกลัุม่ เครอ่เจรญิโภคภัณฑ์์ติระหนกัด้้ถึึงคว่ามเส้�ยงดั้งกล่ัาว่ 

แลัะมไิด้้ลัะเว้่นคว่ามพยายามท้�จะยกระดั้บมาติรฐานในการด้ำาเนนิงานของ

เครอ่ฯ ค่่ค้าธุรุกิจ แลัะพันธุมติิรอยา่งต่ิอเน่�อง เครอ่ฯ มุง่มั�นด้ำาเนนิงานด้้าน

สิทธุิมนุษยชี้นผ่านวิ่ธุ้การต่ิาง ๆ  เชี้่น การส่งเสริมคว่ามเท่าเท้ยม การ

สนับสนุนการปฏิิบัติิด้้านแรงงานอย่างเป็นธุรรม การขจัด้การเล่ัอกปฏิิบัติิ

ทกุร่ปแบบ แลัะการบรหิารจัด้การด้้านอาชี้ว้่อนามยัแลัะคว่ามปลัอด้ภัยใน

ทกุหนว่่ยงานของเครอ่ฯ

สนัับสนุันัเป้้าหมุายการพััฒนัาท่ี่�ยั�งยืนั

ของกลุ่่�มธุ่รกิจในเครือฯ มีการตรวจ
สอบการดำำาเนินงานด้ำานสิทธิุมน่ษยชน 
(Human Rights Due Diligence)

สรุป้ผลการดำำาเนิันังานั (ประเทศไทย)
เท่ี่ยบกับเป้้าหมุายปี้ 2563

“เราเช่ื่�อว่่า “คน” เป็นแรงขัับเคล่ื่�อน
สำำาคัญขัององค์กร ทรูจึึงให้้ 
คว่ามสำำาคัญกับพนักงานเป็นอย่างมาก 
แลื่ะเปิดโอกาสำให้้กับกล่่ื่มคนท่� 
ห้ลื่ากห้ลื่ายโดยไม่เล่ื่อกปฏิิบัติิ  
ส่ำงเสำริมการยอมรับคว่ามแติกต่ิาง 
แลื่ะการพัฒนาศักยภาพคนใน 
องค์กรท่�ม่คว่ามห้ลื่ากห้ลื่าย 
อย่างเท่าเท่ยม”

คุุณณัฐวุุฒิิ อมรวิุวัุฒิน์์ 
กรรมการผูู้้จัึดการให้ญ่ (ร่ว่ม)
บริษััท ทรู คอร์ปอเรชัื่�ย จึำากัด (มห้าชื่น)

ขยายขอบเขตการประเมิินผลกระทบด้้าน 
สิิทธิิมินุษยชนครอบคลุมิท่�วโลก

จ่ัด้ทำารายงานด้้านสิิทธิิมินุษยชน 
เล่มิแรกของเครือฯ   

สิร้าง Digital Platform เพืื่�อพ่ื่ฒนา E-logistic 

ทบทวน Integrated SHE Management 
Standard

แผนัการดำำาเนิันังานัท่ี่�สำาคััญ ปี้ 2564

SDG 3 สุขภาพัด่ำและสวััสดิำภาพัท่ี่�ด่ำ
3.6  ลด้จัำานวนการตายและบาด้เจ็ับจัากอุบ่ติเหตุทางถนน

SDG 5 คัวัามุเท่ี่าเท่ี่ยมุที่างเพัศ
5.1 ยุติการเลือกปฏิิบ่ติต่อผ้้หญิิง

SDG 8 ส่งเสริมุการเติิบโติที่างเศรษฐกิจและการสร้างงานั
8.5  ส่ิงเสิริมิการจ่ัายค่าตอบแทนสิำาหร่บงานท่�ม่ิคุณค่าเท่าเท่ยมิก่น
8.7  ยุติการเป็นทาสิสิม่ิยใหม่ิ การค้ามินุษย์ และการใช้แรงงานเด็้ก
8.8  ปกปอ้งสิิทธิิแรงงานและส่ิงเสิริมิสิภาพื่แวด้ล้อมิในการทำางานท่� 
 ปลอด้ภ่ย ครอบคลุมิแรงงานต่างด้้าว

SDG 10 ลดำคัวัามุไมุ่เสมุอภาคั
10.3  สิร้างโอกาสิท่�เท่าเท่ยมิและไม่ิม่ิการแบ่งแยก
10.7  ร่บผิด้ชอบและบริหารจ่ัด้การนโยบายด้้านการอพื่ยพื่เปน็อย่างด่้

สิที่ธิิมุนุัษยชนัและการป้ฎิิบัติิด้ำานัแรงงานั
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รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

Heartการจััดการด้านความยัั่�งยืั่นบทนำา Health ภาคผนวกHome สิิทธิิมนุุษยชนุและการปฎิิบััติิด้้านุแรงงานุ

ข้อมูุลและการดำำาเนิันังานัท่ี่�สำาคััญด้ำานัสิที่ธิิมุนุัษยชนั

เคร่อเจริญโภคภัณฑ์์ติระหนักด้้ว่่าการด้ำาเนินธุุรกิจท้�ไม่คำานึงถึึงผลักระทบ

ด้้านสทิธุมินษุยชี้นอยา่งรอบด้้านนั�น สามารถึนำามาซึึ่�งผลักระทบเชี้งิลับท้�ม้

นยัสำาคัญต่ิอเครอ่ฯ ไมว่่่าจะเปน็การสญ่เสย้คว่ามเชี้่�อมั�นของผ่ม้ส้ว่่นได้้เส้ย 

การลัะเมดิ้กฎระเบย้บท้�เก้�ยว่ขอ้ง แลัะการสญ่เสย้โอกาสในการด้ำาเนนิธุุรกิจ

ทั�งในปจัจุบนัแลัะอนาคติ ดั้งนั�น เพ่�อเปน็การปอ้งกันผลักระทบเชี้งิลับท้�อาจ

จะเกิด้ขึ�น พร้อมกับสร้างโอกาสในการเติิบโติอย่างยั�งย่น เคร่อฯ จึงได้้นำา

หลัักการชี้้�แนะว่่าด้้ว่ยธุรุกิจแลัะสทิธุมินษุยชี้นแหง่สหประชี้าชี้าติิ หรอ่ UN 

Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) มาใชี้เ้ปน็

แนว่ทางการจัด้การด้้านสิทธุิมนุษยชี้น โด้ยเริ�มตัิ�งแต่ิการจัด้ทำานโยบาย  

การกำาหนด้แนว่ทางการด้ำาเนนิงาน การประเมนิคว่ามเส้�ยงด้้านสทิธุมินษุยชี้น

เครอ่เจรญิโภคภัณฑ์์ด้ำาเนนิการประเมนิคว่ามเส้�ยงด้้านสทิธุมินษุยชี้นของทกุกลัุม่ธุรุกิจในประเทศไทย โด้ยคาด้หวั่งใหท้กุกลัุม่ธุุรกิจต้ิองประเมนิคว่ามเส้�ยง

ทกุ 3 ป ีติามหลัักการพิจารณาคว่ามเส้�ยงด้้านสิทธุมินษุยชี้นของ UNGPs แลัะได้้ทำาการรว่บรว่มผลัการประเมินคว่ามเส้�ยงทางด้้านสิทธุมินษุยชี้นของแต่ิลัะ

กลัุ่มธุรุกิจ พรอ้มระบุประเด็้นด้้านสทิธุมินษุยชี้นท้�มร้ะดั้บคว่ามเส้�ยงสง่ของเครอ่ฯ ในป ี2563 สำาหรบัประเด็้นด้้านสทิธุมินษุยชี้นอ่�น ๆ  สามารถึอ่านเพิ�ม

เติิมได้้ท้� https://www.cpgroupglobal.com/th/heart/SD_Human-Rights-and-Labor-Practice

แลัะการปอ้งกันแลัะบรรเทาผลักระทบด้้านสิทธุมินษุยชี้น นอกจากน้� เพ่�อ

เปน็การสรา้งคว่ามมั�นใจใหแ้ก่ผ่ม้ส้ว่่นได้้เสย้ทกุภาคสว่่นว่่าการด้ำาเนนิธุรุกิจ

ของเคร่อฯ จะไม่ก่อให้เกิด้การลัะเมิด้สิทธุิมนุษยชี้นติลัอด้ห่ว่งโซึ่่อุปทาน 

เครอ่ฯ ได้้ส่�อสารใหบ้รษัิทในเครอ่ฯ แลัะค่่ค้านำาแนว่ทางการจัด้การด้้านสทิธุิ

มนุษยชี้นไปประยุกต์ิใชี้้เพ่�อให้เป็นมาติรฐานเด้้ยว่กัน พร้อมกับมุ่งเน้น 

ในการสร้างคว่ามติระหนักร่้แลัะคว่ามเข้าใจในเร่�องสิทธุิมนุษยชี้นให้แก่ 

ผ่บ้รหิาร แลัะพนกังานทกุระดั้บ นอกจากการสร้างมาติรฐานการด้ำาเนนิงาน

สำาหรับธุรุกิจท้�มอ้ย่่ในปจัจุบนัแล้ัว่ เครอ่ฯ ยงัได้้บ่รณาการกระบว่นการติรว่จ

สอบด้้านสิทธุมินษุยชี้นอย่างรอบด้้านเข้าไปในกระบว่นการคว่บรว่มกิจการ

อ้กด้้ว่ย 

“เด็้ก ๆ  เปน็ผ่ร้บัมรด้กของอนาคติท้�กำาหนด้โด้ยสิ�งท้�เราเล่ัอกในวั่นน้� แลัะเปน็ผ่ม้ส่้ว่นได้้เสย้สง่สดุ้ในการ

ตัิด้สินใจทั�งหมด้ไม่ว่่าจะเป็นด้้านสังคม เศรษฐกิจ แลัะสิ�งแว่ด้ล้ัอม ซึ่ึ�งทำาให้เราเข้าใกล้ัหร่อห่างจากเป้า

หมายการพฒันาท้�ยั�งยน่ (SDGs)... ในขณะท้�เด็้ก ๆ  ในประเทศไทยมค้ว่ามก้าว่หนา้อยา่งมาก แต่ิยงัคงมแ้นว่

โนม้ท้�นา่เปน็หว่่งในหลัายด้้าน เชี้น่ พัฒนาการของเด็้กปฐมวั่ย โภชี้นาการ แลัะคว่ามสามารถึในการจ้าง

งานของเยาว่ชี้นท้�เลัว่รา้ยลังจากผลักระทบของ COVID-19 ซึ่ึ�งชี้้�ใหเ้หน็ว่่าเรามง้านท้�ต้ิองทำาอ้กมาก ย่นเิซึ่ฟ 

ขอให้เคร่อเจริญโภคภัณฑ์์แลัะบริษัทอ่�น ๆ  พยายามอย่างเข้มแข็งแลัะต่ิอเน่�องในการแก้ไขปัญหาท้�ยัง

ม้อย่่แลัะท้�เกิด้ขึ�นใหม่กับเด็้ก โด้ยใชี้้หลัักการสิทธุเิด็้กแลัะหลัักปฏิิบัติิทางธุุรกิจ หร่อ CRBP แลัะกรอบ

แนว่ทางอ่�น ๆ  เราหวั่งเป็นอย่างยิ�งว่่าจะได้้สร้างจากคว่ามร่ว่มม่อเพ่�อช่ี้ว่ยพัฒนาสิทธุขิองเด็้ก ๆ  แลัะมุ่ง

ส่ก่ารบรรลั ุSDGs”

กระบวันัการติรวัจสอบสิที่ธิิมุนุัษยชนัอย่างรอบด้ำานั

การป้ระเมิุนัคัวัามุเส่�ยงด้ำานัสิที่ธิิมุนุัษยชนั
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โอกาสการเกิดำคัวัามุเส่�ยงด้ำานัสิที่ธิิมุนุัษยชนั
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การเล่ื่อกปฏิิบัติิ
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แสดำงคัวัามุมุุ่งมัุ�นั ป้ระเมิุนัผลกระที่บ ติิดำติามุเพืั�อ 
เพิั�มุป้ระสิที่ธิิผล

สร้างการมุ่ส่วันัร่วัมุ 
กับผู้มุ่ส่วันัได้ำเส่ย

ป้ลูกฝัังในัองค์ักร บูรณาการ 
ดำำาเนิันังานั

สื�อสารผล 
การดำำาเนิันังานั

เย่ยวัยา และการรับ 
ข้อร้องเร่ยนั

ทุุกกลุุ่�ม 
ธุุรกิจ 

ในัป้ระเที่ศไที่ยท่ี่�ได้ำรับ
การป้ระเมิุนัคัวัามุเส่�ยง

ด้ำานัสิที่ธิิมุนุัษยชนั

ความเสี�ยงตำ�า ความเสี�ยงปานกลุ่าง ความเสี�ยงสูง ความเสี�ยงสูงมาก

https://www.cpgroupglobal.com/th/heart/SD_Human-rights-and-labor-practice
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รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

Heartการจััดการด้านความยัั่�งยืั่นบทนำา Health ภาคผนวกHome สิิทธิิมนุุษยชนุและการปฎิิบััติิด้้านุแรงงานุ

• ประเทศไทย 
 (13 กลัุ่มธุรุกิจ)
• ประเทศเว้่ยด้นาม 
 (1 CPF)

• ประเทศไทย 
 (13 กลัุ่มธุรุกิจ)
• ประเทศเว้่ยด้นาม 
 (1 CPF)

ผู้ได้ำรับผลกระที่บสนัับสนุันัเป้้าหมุาย
การพััฒนัา การดำำาเนิันังานั ผลลัพัธ์ิจำานัวันักลุ่มุธุิรกิจ

ท่ี่�มุ่การดำำาเนิันัการ

มุาติรการจัดำการคัวัามุเส่�ยงด้ำานัสิที่ธิิมุนุัษยชนั

• พนกังาน

•  พนกังาน 
• ผ่ร้บัเหมา 
• ค่่ค้า 
• เกษติรกร 
• คนงาน

• ชุี้มชี้นท้องถิึ�น 

•  พนกังาน 
• ผ่ร้บัเหมา 
• ค่่ค้า 
• เกษติรกร 
• คนงาน

• ผ่ร้บัเหมา
• คนงาน 

• ลัด้คว่ามเส้�ยง จากอันติราย 
 ในพ่�นท้�ปฏิิบติัิงาน
• ลัด้อัติราการเสย้ชี้วิ้่ติ  
 การบาด้เจ็บแลัะการเจ็บปว่่ย 
 จากการทำางาน
• ลัด้อัติราการเกิด้อุบติัิเหติ ุ
 จากการขนสง่แลัะโลัจิสติิกส์

• มากกว่่า 5,000 ครัว่เร่อนท้� 
 เข้าถึึงแหล่ังนำา
• ไม่พบข้อร้องเร้ยนด้้าน 
 สิ�งแว่ด้ล้ัอม

• ไมม่ก้ารบงัคับใชี้แ้รงงานจาก 
 การติรว่จประเมนิค่่ค้าธุรุกิจ
• ไมม่ข้อ้รอ้งเรย้นเร่�องการ 
 บงัคับใชี้แ้รงงาน 

• ไม่ม้การใช้ี้แรงงานต่ิางด้้าว่ท้� 
 ผดิ้กฎหมาย จากการติรว่จ 
 ประเมนิค่่ค้าธุรุกิจ
• ไมม่ข้อ้รอ้งเรย้นเร่�อง  
 แรงงานต่ิางด้้าว่

• จรรยาบรรณธุุรกิจ 
• โครงการส่งเสริมผ่้นำารุ่นใหม่
• การจ้างงานผ่้พิการ

• ติรว่จประเมนิด้้านคว่ามปลัอด้ภัย 
• มาติรฐานการปฏิิบติัิงานอยา่ง  
 ปลัอด้ภัยในงานท้�มค้ว่ามเส้�ยงสง่  
 เชี้น่ พ่�นท้�อับอากาศ การทำางาน  
 ในท้�สง่ เปน็ต้ิน
• การจัด้การคว่ามปลัอด้ภัย 
 ยานยนต์ิ

• ด้ำาเนนิการรว่่มกับ NGOs ในการ  
 ศกึษาแลัะแก้ไขเร่�องดั้งกล่ัาว่
• สุม่ติรว่จประเมนิหนว่่ยงานจัด้หา  
 งานในประเทศพมา่

• ทบทว่นแลัะประกาศใชี้น้โยบาย  
 แลัะแนว่ปฏิิบติัิในการจ้างงาน  
 แรงงานต่ิางด้้าว่แลัะแนว่ปฏิิบติัิ  
 เก้�ยว่กับค่าใชี้จ่้ายในการจ้าง  
 แรงงานข้ามชี้าติิ
• การส่งเสรมิแลัะคุ้มครองคณุภาพ 
 ชี้วิ้่ติแรงงานต่ิางด้้าว่ 

• ประเทศไทย 
 (13 กลัุ่มธุรุกิจ)
• ประเทศเว้่ยด้นาม 
 (1 CPF)

• ประเทศไทย 
 (13 กลัุ่มธุรุกิจ)
• ประเทศเว้่ยด้นาม 
 (1 CPF)

• ประเทศ ไทย 
 (13 กลุ่ัมธุุรกิจ) 
• ประเทศจ้น 
 (ทุกกลุ่ัมธุุรกิจ)
• ประเทศในกลุ่ัมอาเซึ่ย้น 
  (ทุกกลุ่ัมธุุรกิจ) 
• ประเทศอ่�น ๆ  
 (ทุกกลุ่ัมธุุรกิจ)

• ประเทศไทย 
 (13 กลัุ่มธุุรกิจ))

แรงงานัเด็ำก

การเลือกป้ฏิิบัติิ

ผลกระที่บสิ�งแวัดำล้อมุ

การบังคัับใช้แรงงานั

เคร่อเจริญโภคภัณฑ์์ได้้จัด้ทำามาติรการจัด้การคว่ามเส้�ยงด้้านสิทธุมินุษยชี้น ติามนโยบายแลัะแนว่ทางปฏิิบัติิของเคร่อฯ ได้้แก่ ด้้านจรรยาบรรณธุุรกิจ  

ด้้านคว่ามยั�งยน่ ด้้านการบรหิารจัด้การหว่่งโซ่ึ่อุปทาน ด้้านสทิธุมินษุยชี้นแลัะการปฏิิบติัิด้้านแรงงาน ด้้านคว่ามปลัอด้ภัย อาชี้ว้่อนามยั แลัะสภาพแว่ด้ล้ัอม

ในการทำางาน แลัะด้้านการจ้างแรงงานต่ิางด้้าว่ โด้ยมม้าติรการสำาหรับประเด็้นด้้านสทิธุมินษุยชี้นท้�มร้ะดั้บคว่ามเส้�ยงสง่ ดั้งน้�

คัวัามุป้ลอดำภัยและอาช่วัอนัามัุย

• ผ่ร้บัเหมา
• ค่่ค้า 
• เกษติรกร 
• คนงาน

• อบรม แลัะทด้สอบคว่ามร่ ้
 พนกังานรว่ม 216,512 คน
• จ้างงานผ่พ้กิาร รว่ม 2,202 คน
 จากประเทศไทย 1,805 คน  
 แลัะจากต่ิางประเทศ 397 คน

• ไม่พบว่่าม้การใช้ี้แรงงานเด็้ก 
 จากการติรว่จประเมินค่่ค้าธุรุกิจ
• ไมม่ข้อ้รอ้งเรย้นเร่�อง  
 แรงงานเด็้ก

• กำากับด่้แลัระบบการจัด้การ 
 สิ�งแว่ด้ล้ัอม
• ส่งเสริมโครงการด้้านสิ�งแว่ด้ล้ัอม  
 ได้้แก่ การจัด้การแหล่ังนำาชุี้มชี้น

• การอบรมใหค้ว่ามร่แ้ลัะสนบัสนนุ
 ค่่ ค้าในเร่� องคว่ามยั�งย่นแลัะส่ง 
 เสรมินโยบายการไมใ่ชี้แ้รงงานเด็้ก 

แรงงานัต่ิางด้ำาวั

ผู้ได้ำรับผลกระที่บสนัับสนุันัเป้้าหมุาย
การพััฒนัา

การดำำาเนิันังานั ผลลัพัธ์ิจำานัวันักลุ่มุธุิรกิจ
ท่ี่�มุ่การดำำาเนิันัการ



ประเทศจีน 
92,378 คุน์ย่โรปแลุ่ะอเมริกา

6,839 คุน์

เอเซีียใต้แลุ่ะ
เอเซีียตะวันตก
9,958 คุน์

เอเซีียตะวันออกเฉีียงใต้
37,446 คุน์

ประเทศไทย 
214,949 คุน์
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รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

Heartการจััดการด้านความยัั่�งยืั่นบทนำา Health ภาคผนวกHome สิิทธิิมนุุษยชนุและการปฎิิบััติิด้้านุแรงงานุ

จำานัวันัพันัักงานัจำาแนักติามุเพัศและขอบเขติเชิงภูมิุศาสติร์ 
ของปี้ 2563

คัวัามุหลากหลายของพันัักงานั 2563

การจ้างงานัใหมุ่ 2563 การลาออก 2563 

ติลัอด้ระยะเว่ลัาท้�ผ่านมา เคร่อเจริญโภคภัณฑ์์ได้้ส่งเสริมแลัะพัฒนา

พนักงานทุกระดั้บให้ม้คว่ามร่้คว่ามสามารถึท้�เพ้ยบพร้อม เพ่�อรองรับการ

เปล้ั�ยนแปลังของธุรุกิจ แลัะคว่ามก้าว่หนา้ของเทคโนโลัยท้้�เขา้มามบ้ทบาท

ต่ิอการด้ำาเนนิธุรุกิจ พรอ้มกันน้� เครอ่ฯ ยงัมุง่เนน้การด้แ่ลัพนกังานติามหลััก

สิทธุิมนุษยชี้น โด้ยการพัฒนาคุณภาพชี้้วิ่ติท้�ด้้ของพนักงานทุกคนเพ่�อให้

เกิด้คว่ามสมดุ้ลัในการปฏิิบัติิงานแลัะการใช้ี้ชี้้วิ่ติส่ว่นตัิว่ ติลัอด้จนมุ่งเน้น

เคร่อ เจริญโภคภัณฑ์์ไ ด้้ประกาศนโยบาย

อย่างชี้ัด้เจน ท้�จะไม่เลิักจ้างพนักงานในชี้่ว่ง

สถึานการณ์การระบาด้ COVID-19 แลัะเพ่�อ

เป็นการด้่แลัสุขภาพอนามัยแลัะจิติใจของ

พนกังาน จึงมก้ารด้ำาเนนิการเร่�องต่ิาง ๆ  ดั้งน้� 

1. สายด่้ว่นปรกึษา ทางด้้านสุขภาพแลัะ  

  ปญัหาจากสถึานการณ์การระบาด้

2.  การแจกคป่องซึ่่�ออาหารผลิัติภัณฑ์์ของ  

  เครอ่ฯ เพ่�อใหพ้นกังานแลัะครอบครวั่เขา้ถึึง 

  อาหารท้�ด้้มค้ณุภาพ 

เคร่อเจริญโภคภัณฑ์์ประกาศนโยบายแลัะแนว่ปฏิิบัติิด้้านสิทธุิมนุษยชี้น 
แลัะการปฏิิบติัิด้้านแรงงงาน ซึึ่�งครอบคลุัมถึึงการไม่เล่ัอกปฏิิบติัิแลัะการให้
โอกาสอย่างเท่าเท้ยมกัน ครอบคลัมุถึึงเร่�องค่าจ้างแลัะผลัติอบแทน การหา้ม
เล่ัอกปฏิิบัติิต่ิอบุคลัากร ไม่ว่่าสภาพแว่ด้ล้ัอมใด้ก็ติาม การสรรหาแลัะคัด้

เสรมิสรา้งคว่ามเปน็อย่ท้่�ด้้ โด้ยเฉพาะในชี้ว่่งการระบาด้ของ COVID-19  ท้�

พนักงานอาจม้คว่ามกังว่ลัในด้้านสุขภาพ แลัะคว่ามกังว่ลัด้้านคว่ามมั�นคง

ในอาชี้้พการงาน ซึ่ึ�งเคร่อฯ เล็ังเห็นคว่ามสำาคัญเร่�องดั้งกล่ัาว่ แลัะได้้ด้่แลั

พนักงานในด้้านต่ิาง ๆ  เพ่�อลัด้คว่ามกังว่ลัแลัะเสริมสร้างคว่ามสุขทั�งด้้าน

รา่งกายแลัะจิติใจ

การส่งเสริมุโอกาสท่ี่�เท่ี่าเท่ี่ยมุ และคัวัามุหลากหลายของบุคัลากร 

การดูำแลบุคัลากร

การดูำแลพันัักงานัในัช่วังการระบาดำ COVID-19

เล่ัอกให ้พจิารณาจากคว่ามสามารถึแลัะศกัยภาพ  การพฒันาบุคลัากรอยา่ง
ทั�ว่ถึึง เสมอภาค การเปิด้เผยเกณฑ์์แลัะผลัการประเมินผลัการปฏิิบัติิงาน  
กระบว่นการโอนย้ายอย่่ภายใต้ิคว่ามเสมอภาคในโอกาสก้าว่หน้าในอาชี้้พ 
การใหอ้อกจากงานต้ิองไมไ่ด้้เกิด้จากการเล่ัอกปฏิิบติัิ

ข้อมูุลและการดำำาเนิันังานัท่ี่�สำาคััญด้ำานัการดูำแลบุคัลากร

การส่งเสริมุข่ดำคัวัามุสามุารถ 
ของพันัักงานัหญิง 2563

936
264

73,201
77,757

28,563
29,529

29,944
35,866

18,295
11,344

13,700
9,118

1,280
838

1,728
1,732

160,446
165,801

3,057
1,427

95,833
91,961

15,257
15,547

20,438
20,686

อาย่น้อยกว�า 30 ป ี

อาย่ 30-50 ปี

อาย่มากกว�า 50 ปี

ผูู้้บริหารระดัำบสูง

ผูู้้บริหารระดัำบกลุ่าง

ผูู้้บริหาร

เจ้าหน้าที�

อาย่น้อยกว�า 30 ป ี

อาย่ 30-50 ปี

อาย่มากกว�า 50 ปี

อาย่น้อยกว�า 30 ป ี

อาย่ 30-50 ปี

อาย่มากกว�า 50 ปี

25.17%
อัตราการจ้างงานใหม�

30.53%
อัตราการลุ่าออก

36.90%

38.27%

22.00%

พนักงานชาย

พนักงานชาย พนักงานชาย

พนักงานชายพนักงานชาย

พนักงานหญิิง

พนักงานหญิิง พนักงานหญิิง

พนักงานหญิิงพนักงานหญิิง

สัดำส�วนพนักงานหญิิงในระดัำบ 
ผู้้�บริหารทุั�งหมด

สัดำส�วนผูู้้บริหารหญิิงในระดัำบ 
ผู้้�บริหารระดับกลุ่าง

สัดำส�วนผูู้้บริหารหญิิงในระดัำบ 
 ผู้้�บริหารระดับสู้ง
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รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

Heartการจััดการด้านความยัั่�งยืั่นบทนำา Health ภาคผนวกHome สิิทธิิมนุุษยชนุและการปฎิิบััติิด้้านุแรงงานุ

ของพนกังาน แลัะผ่ร้บัเหมา หร่อผ่ม้ส้ว่่นได้้เสย้ท้�เก้�ยว่ขอ้งกับหว่่งโซึ่อุ่ปทาน

ของบริษัทอย่างต่ิอเน่�อง เคร่อฯ จึงทบทว่นนโยบายแลัะระบบการจัด้การ

คว่ามปลัอด้ภัยฯ เพ่�อให้มั�นใจว่่านโยบาย แลัะระบบฯ ดั้งกล่ัาว่ยังคงม้

ประสิทธุิภาพแลัะเหมาะสมกับบริบทท้�เปล้ั�ยนแปลังไปอย่างสมำาเสมอ  

ติลัอด้จนพฒันาคว่ามร่ ้คว่ามสามารถึของบุคลัากรในองค์กรอยา่งต่ิอเน่�อง

12

8

ข้อมูุลเพืั�อการบริหารจัดำการด้ำานัคัวัามุป้ลอดำภัย 
และอาช่วัอนัามัุย

อัติราการบาดำเจ็บถึงขั�นัหยุดำงานัของพันัักงานั และผู้รับเหมุา
ราย/1,000,000 ชั�วโมงการทำางาน

อัติราการบาดำเจ็บถึงขั�นัหยุดำงานั 
ของพันัักงานั
ราย/1,000,000 ชั�วโมงการทำางาน

อัติราการบาดำเจ็บถึงขั�นัหยุดำงานั 
ของผู้รับเหมุา
ราย/1,000,000 ชั�วโมงการทำางาน

พนักงาน ผูู้้รับเหมา

การท้�เคร่อเจริญโภคภัณฑ์์ม้การด้ำาเนินธุุรกิจท้�ม้คว่ามหลัากหลัาย ม ้ 

Business Model ใหม ่ๆ  รว่มถึึงการท้�เครอ่ฯ มแ้นว่ทางในการรกัษาคว่าม

มั�นคงทางอาชี้พ้  โด้ยในชี้ว่่ง COVID-19 ท้�สง่ผลักระทบใหเ้กิด้การว่่างงาน

เครอ่ฯ ยงัคงรบัพนกังานใหมเ่พิ�มถึึง 8,000 อัติรา  สิ�งเหล่ัาน้�ล้ัว่นเปน็คว่าม

ท้าทายในเร่�องการจัด้การคว่ามปลัอด้ภัยอาช้ี้ว่อนามัยแลัะสภาพแว่ด้ล้ัอม

ในการทำางาน อยา่งไรก็ติามเครอ่ฯ ยงัคงมุง่มั�นท้�จะปกปอ้งคว่ามปลัอด้ภัย

ระบบการจัดำการคัวัามุป้ลอดำภัย อาช่วัอนัามัุย 
และสิ�งแวัดำล้อมุ 
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(C.P. Group)

พนักงาน

พนักงาน

ผูู้้รับเหมา

ผูู้้รับเหมา

อัติราการบาดำเจ็บทุี่กป้ระเภที่
ราย/1,000,000 ชั�วโมงการทำางาน

อัติราผู้เส่ยช่วิัติจากการที่ำางานั
ราย/1,000,000 ชั�วโมงการทำางาน

อัติราการบาดำเจ็บถึงขั�นั 
หยุดำงานั 2563
ราย/1,000,000 ชั�วโมงการทำางาน

ประเทศจีนย่โรปแลุ่ะอเมริกา

เอเชียใต้แลุ่ะ 
ตะวันตก

เอเขียตะวันออกเฉีียงใต้

ประเทศไทย

11.50
0.00

2.73
0.33

1.69
0.30

1.65
0.24

6,20
0.72

2.19
พนักงาน

0.51
ผูู้้รับเหมา

ระบบการจัดำการคัวัามุป้ลอดำภัย 
อาช่วัอนัามัุยและสิ�งแวัดำล้อมุเคัรือฯ ฉบับ ปี้2563

ศึกษารายลุ่ะเอียดำเพิ�มเติมได้ำที�

ระบบการจัดำการความปลุ่อดำภััย 
อาชีวอนามัยแลุ่ะสิ�งแวดำลุ้่อมเครือฯ  
ประกอบด้ำวย
• มาตรฐานการจัดำการ
   (Management Standard)
• มาตรฐานด้ำานเทคนิค  
   (Technical Standard)

2561 2562 25632560



BU Line Audit

2nd Line

Site Audit

1st  Line

Corporate Audit

3rd  
Line Of Defence

CASE 
STUDY 2

CASE 
STUDY 3

ผลลัพัธ์ิและ
ป้ระโยชน์ัท่ี่�ได้ำรับ

084 085084

รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

Heartการจััดการด้านความยัั่�งยืั่นบทนำา Health ภาคผนวกHome สิิทธิิมนุุษยชนุและการปฎิิบััติิด้้านุแรงงานุ

เพ่�อยกระดั้บการกำากับด้่แลัแลัะติรว่จสอบประสิทธุิผลัการด้ำาเนินงานด้้านคว่ามปลัอด้ภัยในยุคการ 

ระบาด้ของโรค COVID-19 ในป ี2563 เครอ่เจรญิโภคภัณฑ์์จึงได้้ปรบัร่ปแบบการติรว่จใหส้อด้คล้ัอง 

หลัักของแนว่ทางการป้องกันสามชี้ั�น (Three Lines Of Defense) โด้ยแบ่งคว่ามรับผดิ้ชี้อบในการติรว่จ

เปน็ 3 ระดั้บค่อ ผ่ร้บัผดิ้ชี้อบระดั้บแรก (First Line) ค่อหนว่่ยงานต่ิาง ๆ  ภายในเครอ่ฯ ติรว่จสอบคว่าม

ปลัอด้ภัยด้้ว่ยตินเอง (Site Self-audit) ผ่รั้บผดิ้ชี้อบระดั้บท้�สอง (Second Line) โด้ยใหท้กุสายงานจัด้ตัิ�ง

คณะกรรมการติรว่จประเมนิ SHE ภายในสายงานของตินเอง (Business Line Audit) โด้ยสลัับสายการ

ติรว่จ ไมต่ิรว่จหนว่่ยงานของตินเอง แลัะผ่รั้บผดิ้ชี้อบระดั้บท้�สาม (Third Line) ค่อ การสุม่ติรว่จประเมนิ

โด้ยสำานกักำากับการปฏิิบติัิติามกฎเกณฑ์์ เครอ่เจริญโภคภัณฑ์์ (Corporate Audit) แลัะขยายขอบเขติ 

การติรว่จประเมนิใหค้รอบคลัมุพ่�นท้�จัด้จำาหนา่ยแลัะใหบ้รกิารลัก่ค้า เชี้น่ รา้นซึ่พ้เ้ฟรชี้มารท์ รา้นหา้ด้าว่ 

รว่มถึึงหน่ว่ยงานฟาร์มเล้ั�ยงสัติว์่ เพ่�อให้มั�นใจว่่าม้การด้่แลัเร่�องคว่ามปลัอด้ภัยอาชี้้ว่อนามัยแลัะ 

สิ�งแว่ด้ล้ัอมใหผ้่เ้ก้�ยว่ข้องอยา่งทั�ว่ถึึง

• ยกระดั้บคว่ามรบัผดิ้ชี้อบทางด้้านคว่ามปลัอด้ภัยของผ่บ้รหิารในแต่ิลัะสายงาน เพ่�อใหก้ารบรหิาร 

 คว่ามปลัอด้ภัย เปน็สว่่นหนึ�งของธุรุกิจ สรา้งทัศนคติิ แลักเปล้ั�ยนเรย้นร้่ แลัะรว่มพลัังของผ่บ้รหิารทกุระดั้บ

• เพ่�อใหม้ั�นใจว่่ามก้ารปฏิิบติัิติามกฎเกณฑ์์ กฎหมาย นโยบาย แลัะมาติรฐานด้้าน SHE ของเคร่อฯ

• ขยายขอบเขติการติรว่จ ครอบคลุัมร้านค้าปล้ัก หน่ว่ยงานเอาท์ซึ่อร์ส (Outsource) รว่มถึึงผ่้รับ 

 เหมา แลัะลัก่ค้าท้�เขา้มาในหนว่่ยงาน

• ติรว่จจุด้ท้�มค้ว่ามเส้�ยงสง่ ท้�อาจนำาไปส่อุ่บติัิเหตุิรา้ยแรงแลัะอุบติัิเหตุิอ่�น ๆ  แลัะใหม้ก้ารกำากับด่้แลั 

 ใหท้ำาการปรบัปรุงแก้ไขปญัหาท้�ติรว่จพบ ทั�งด้้านการบรหิารจัด้การ การกำากับด่้แลั แลัะประเด็้น 

 คว่ามเส้�ยง โด้ยเปา้หมายสง่สดุ้เพ่�อลัด้อุบติัิเหติ ุการหยุด้ชี้ะงักของธุรุกิจ แลัะการสญ่เส้ยชี้วิ้่ติของ 

 บุคลัากรท้�มค้ณุค่าขององค์กร

การติรว่จครั�งน้� ครอบคลุัมหนว่่ยงานทั�งสิ�น 429 หนว่่ยงาน ผ่บ้รหิารเขา้รว่่มเปน็กรรมการติรว่จ

ประเมนิ 853 ท่าน การติรว่จประเมนิคว่ามปลัอด้ภัย 35 สายงาน

การติรวัจป้ระเมิุนัด้ำานัคัวัามุป้ลอดำภัย  
โคัรงการติรวัจการบริหารคัวัามุป้ลอดำภัย เคัรือเจริญโภคัภัณฑ์์  
ปี้ 2563 (เขติป้ระเที่ศไที่ย)

วััติถุป้ระสงค์ัโคัรงการ มุุ่งเน้ันัผลลัพัธ์ิ 4 ด้ำานั ได้ำแก่

ในชี้่ว่งต้ินปี 2562 ฟาร์มเล้ั�ยงสัติว์่ในประเทศเม้ยนมา เกิด้อุบัติิเหติุกับพนักงานภายในฟาร์มในขณะปฏิิบัติิงาน โด้ยม้สาเหติุท้�แท้จริงค่อ การขาด้คว่าม

ติระหนกัถึึงสภาพไม่ปลัอด้ภัยในงาน รว่มทั�งไมไ่ด้้มก้ารกำาหนด้วิ่ธุก้ารปฏิิบติัิงานท้�เหมาะสมกับลัักษณะงานภายในฟาร์ม ดั้งนั�นผ่บ้รหิารจึงได้้จัด้โปรแกรม

การสรา้งจิติสำานกึด้้านคว่ามปลัอด้ภัย เพ่�อใหพ้นกังานของฟารม์ติระหนกัถึึงประเด็้นเหล่ัาน้� แลัะมก้ารด้ำาเนนิการปรบัปรุงแก้ไขดั้งน้�

การพัฒันามาตรฐานการทำำางานบนท่ำ�สูงู 

ผลัจากการประเมินคว่ามปลัอด้ภัยของโรงเร่อนเลั้�ยงไก่ในประเทศจ้น ส่ง

ผลัให้ม้การพัฒนามาติรฐานการทำางานบนท้�ส่งโด้ยม้ระบบป้องกันการติก

จากท้�สง่ (Fall Protection System) ได้้แก่ การติิด้ตัิ�งบนัได้ทางขึ�นท้�มค้ว่าม

ปลัอด้ภัย ติิด้ตัิ�ง Lifeline System แลัะทางเดิ้นบนหลัังคา เพ่�อลัด้อุบติัิเหติุ

ถึึงขั�นหยุด้งานจากกิจกรรมการทำางานบนท้�สง่อยา่งมน้ยัสำาคัญ

การสร้างคัวัามุติระหนัักด้ำานัคัวัามุป้ลอดำภัย 
ของพันัักงานัภายในัฟาร์มุ (ป้ระเที่ศเมุ่ยนัมุา)

ตัิวัอย่างการป้รับป้รุงจากการติรวัจป้ระเมิุนัคัวัามุป้ลอดำภัย

ศู้น์ย์์ ราย
ไม�มีการเสียชีวิตของพนักงาน
ฟาร์มในประเทศเมียนมา

100%
จำานวนบ่คลุ่ากรตั�งแต�ระดัำบบริหาร  
แลุ่ะพนักงานของฟาร์มในประเทศ
เมียนมา ที�เข้าร�วมโครงการ 
“ Safety Start with Us ”
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ผู้ติรวัจป้ระเมิุนั
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Feed Mill Food DC & Store Building Other Factory Farm* Small Shop
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* กลุ่่�มใหม�

รวัมุ

1. ฝ่่ายบริหารเป็นผ่้นำาแลัะส่งเสริมทางด้้าน 

 คว่ามปลัอด้ภัยผ่านกิจกรรมต่ิาง ๆ  เช่ี้น การ 

 ติรว่จเย้�ยมโด้ยฝ่่ายบริหารแลัะการประชุี้ม 

 คว่ามปลัอด้ภัยทกุเด่้อน

2. การสร้างคว่ามร่้ในการบ่งชี้้�บ่งอันติรายแลัะ 

 สรา้งคว่ามติระหนกัผา่นกิจกรรมการต่ิาง ๆ

3. จัด้ให้ม้ค่่ม่อมาติรฐานคว่ามปลัอด้ภัยในการ 

 ทำางาน ท้�สอด้คล้ัองกับคว่ามเส้�ยงของฟารม์ 

4.  บ่รณาการระเบ้ยบปฏิิบัติิงานเพ่� อคว่าม 

 ปลัอด้ภัย (โด้ยพนักงานชี้าว่เม้ยนมาพัฒนา 

 ปรบัปรุงด้้ว่ยตินเอง)
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รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

Heartการจััดการด้านความยัั่�งยืั่นบทนำา Health ภาคผนวกHome สิิทธิิมนุุษยชนุและการปฎิิบััติิด้้านุแรงงานุ

การขนสง่แลัะโลัจิสติิกสเ์ปน็หว่่งโซึ่อุ่ปทานท้�สำาคัญของเครอ่เจรญิโภคภัณฑ์์  
ท่ามกลัางคว่ามเติิบโติแลัะการแขง่ขนัท้�เขม้ขน้ สง่ผลัใหเ้ครอ่ฯ เรง่ปรบัตัิว่
โด้ยการนำาเทคโนโลัย้เขา้มาบรหิารงานมากขึ�น อ้กทั�งสนิค้าแลัะการบรกิาร
มค้ว่ามหลัากหลัายเพิ�มมากขึ�น จึงส่งผลัให้การขนส่งมป้รมิาณสง่ขึ�นติามมา
ด้้ว่ย 

เคร่อฯ พบว่่าในปี 2561-2563 อุบัติิเหตุิจากการขนส่งยังคงเกิด้ขึ�นอย่าง 
ต่ิอเน่�อง แมว่้่าเครอ่ฯ จะมก้ารบริหารจัด้การคว่ามปลัอด้ภัยยานยนต์ิ ตัิ�งแต่ิ
การเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานแลัะผ่้รับเหมาท้�ทำาหน้าท้�ขับรถึ โด้ย
การฝ่ึกอบรม Defensive Driving รว่มถึึง ทด้สอบคว่ามร่้ ทักษะ แลัะ
สมรรถึภาพร่างกายว่่าม้คว่ามพร้อมในการขับรถึอย่างปลัอด้ภัย แลัะออก
ใบขบัข้�รถึยนต์ิจากเครอ่ฯ  

การจัดำการคัวัามุป้ลอดำภัยยานัยนัต์ิ

ข้อมูุลและการดำำาเนิันังานัท่ี่�สำาคััญด้ำานั 
คัวัามุป้ลอดำภัยยานัยนัต์ิ

Digital Transformation

ท่ี่�มุาโคัรงการ: 
จากสถึานการณก์ารระบาด้ของ COVID-19 ในป ี2563 แลัะกระแสการปรบั

เปล้ั�ยนส่่สังคมเศรษฐกิจดิ้จิทัลั เครอ่เจริญโภคภัณฑ์์โด้ยคณะกรรมการด้้าน

แพลัติฟอร์มโลัจิสติิกส์ร่ว่มกับ True E-Logistic จึงริเริ�มโครงการ Digital 

Platform Transformation ซึ่ึ�งม้การเชี้่�อมโยงข้อม่ลัด้้านการขนส่งแลัะ 

โลัจิสติิกสต่์ิาง ๆ  เขา้ด้้ว่ยกัน อาทิ รายลัะเอ้ยด้ของผ่ขั้บรถึ ใบอนญุาติขับข้� 

การฝ่ึกอบรมเชี้ิงป้องกันอุบัติิเหติุ เส้นทางการใชี้้รถึ ระยะทาง แลัะสินค้า 

ซึ่ึ�งสามารถึนำาไปวิ่เคราะหป์ระสทิธุภิาพการด้ำาเนนิงานด้้านการขนสง่ แลัะ

คว่ามยั�งยน่ ครอบคลัมุถึึงคว่ามปลัอด้ภัยของผ่ขั้บรถึแลัะสาธุารณชี้น แลัะ

การใชี้พ้ลัังงานแลัะการปล่ัอยก๊าซึ่เรอ่นกระจก 

การดำำาเนิันังานั: 
โด้ยในป ี2564 เครอ่ฯ มแ้ผนท้�จะนำาระบบ E-Logistic ไปใชี้กั้บกลัุ่มธุรุกิจ

ในประเทศไทย แลัะจะขยายไปต่ิางประเทศในอนาคติ 

ระบบ E-Logistic น้�ได้้ถ่ึกออกแบบให้ใชี้้งานได้้ทั�งจากคอมพิว่เติอร์  แลัะ

โทรศพัท์มอ่ถ่ึอ  เพ่�อใหส้ามารถึใชี้ง้านได้้ง่าย  โด้ยพนกังานขบัรถึจะสามารถึ

ได้้รบัการแจ้งเต่ิอนขอ้มล่ัพฤติิกรรมการขบัข้� เสน้ทาง  ระยะทางการวิ่�ง จาก

ผ่้บังคับบัญชี้า แลัะยังสามารถึอบรม E-Learning แลัะติรว่จสอบข้อม่ลั

ใบขบัข้�ได้้

100%
รถขนส�งของบริษัทท่กคันติดำตั�งระบบ 
GPS แลุ่ะกลุ้่องติดำรถยนต์ โดำยผู้�านการ
ติดำตามโดำยศูนย์ควบค่มส�วนกลุ่าง

ศู้น์ย์์ ราย์
ไม�มีการเสียชีวิตของพนักงานขับรถ
ขนส�งของเครือฯ ตั�งแต�ป ี2559

พนักงานขัับรถยนต์ิท่�ผู่้านการอบรม
แลื่ะได้รับใบขัับข่ั�จึากเคร่อฯ (คน) 11,072

1,500

2560

5.48

38.32

2561

5.59

40.05

2562 25632559

5.52

38.20

10,142

50

11,572

2,006

15,420
19,376

2,570 2,921

2561 2562 2563

อัตราการเกิดำอ่บัติเหต่ รถขนส�ง
(ครั�งต่ิอล้ื่านกิโลื่เมติร)

ระยะทางขนส�งทั�งหมดำ
(ล้ื่านกิโลื่เมติร)

จึำานว่นคู่ค้าธุ่รกิจึท่�ผู่้านการอบรม
การขัับข่ั�ปลื่อดภัยจึากเคร่อฯ (คน)

เพ่�อให้การบริหารระบบ Logistic ม้ประสิทธุิภาพแลัะปลัอด้ภัยมากขึ�น 
เคร่อฯ จึงได้้ม้การจัด้ตัิ�งคณะกรรมการด้้านแพลัติฟอร์มโลัจิสติิกส์ฯ โด้ย 
บ่รณาการธุุรกิจแลัะคว่ามยั�งย่นในมิติิต่ิาง ๆ  เพ่� อขับเคล่ั� อนงานด้้าน 
โลัจิสติิกส์อยา่งต่ิอเน่�อง 



100%

ณรงค์์ เจีียรวนนท์์
รองประธานอาวุุโส
เครือเจริญโภคภัณฑ์์

พััฒนาผู้้�นำารุ่่�นใหม่�ผู้�านหลัักสู้ตรุ่สูถาบัันผู้้�นำา

แผนการดำำาเนินงานท่ี่�สำำาคััญ ปีี 2564

LEADERSHIP AND 
HUMAN CAPITAL 
DEVELOPMENT

มุุมุมุองของเรา
เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์ตรืะหนัักดีีว่่าเรืาต้องให้คว่ามสำำาคัญกับการื

พััฒนัาขีีดีคว่ามสำามารืถขีองบุคลากรื โดียเสำริืมสำร้ืางทัักษะเดิีม

ใหแ้ข็ีงแกรืง่ยิ�งข้ี�นั และการืเพัิ�มพูันัทัักษะใหม ่นัอกจากนัี� เครือืฯ 

ยังต้องพััฒนัาทัักษะอื�นั ๆ  ทีั�จำาเป็น็ัในัการืทัำางานัให้แก่พันัักงานั 

รืว่มไป็ถ้งรืกัษาและด้ีงดูีดีบุคลากรืทีั�มคีว่ามรูื ้คว่ามสำามารืถ และ

จรืยิธรืรืม เพืั�อสำนับัสำนันุัใหเ้ครือืฯ สำามารืถก้าว่ผ่า่นัคว่ามท้ัาทัาย

ต่าง ๆ  ข้ีางต้นัไป็ได้ี ทัั�งนัี� พันัักงานัทีั�มีคว่ามรูื้ คว่ามสำามารืถจะ

ช่่ว่ยขัีบเคลื�อนัให้องค์กรืบรืรืลุเป็้าหมายทีั�กำาหนัดีไว้่ได้ีอย่างมี

ป็รืะสำทิัธภิาพั

สำนับสำนุนเป้ีาหมุายการพััฒนาท่ี่�ยั�งยืน

SDG 4 คุัณภาพัการศึึกษา
4.4	 เพ่ั�ม่จำำานวนปรุ่ะชาชนท่ี่�ม่่ทัี่กษะท่ี่�จำำาเป็นด้�านการุ่เง่ิน
4.7	 การุ่ศึึกษาสูำาหรัุ่บัการุ่พััฒนาอย่�างิยั่�งิยื่นแลัะการุ่เปน็ 
	 พัลัเมื่องิของิโลัก

SDG 5 คัวามุเท่ี่าเท่ี่ยมุที่างเพัศึ
5.5	 สูรุ่�างิหลัักปรุ่ะกันว�าผู้้�หญ่ิงิจำะม่่สู�วนรุ่�วม่อย่�างิเต็ม่ท่ี่�ใน 
	 การุ่เป็นผู้้�นำาแลัะการุ่ตัด้สู่นใจำ

SDG 17 คัวามุร่วมุมืุอเพืั�อการพััฒนาท่ี่�ยั�งยืน
17.6	 แบั�งิปันความ่รุ้่�	แลัะรุ่�วม่มื่อสูำาหรัุ่บัการุ่เข�าถึงิว่ที่ย่าศึาสูตร์ุ่		 	
	 เที่คโนโลัย่่	แลัะนวัตกรุ่รุ่ม่

“เครือเจริญโภคภัณฑ์์ ได้้ให้้ควุาม
สำาคัญในการสรรห้า คนเก่งคนดี้ 
และมุ่งเม้นในการสร้างบุุคลากร 
โด้ยการพััฒนาสร้างควุามร้้ 
ควุามสามารถและทัักษะทุักด้้าน 
พัร้อมทีั�จะขัับุเคลื�อนองค์กรไป
ด้้วุยกันได้้อย่างยั�งยืน”

พััฒนาหลัักสู้ตรุ่	e-Learning	 
ด้�านธรุ่รุ่ม่าภ่ิบัาลัแลัะความ่ยั่�งิยื่น

พััฒนาการุ่ที่ำางิานรุ้่ปแบับัด่้จ่ำดั้ลั

สำรุปีผลการดำำาเนินงาน (ประเทัศไทัย)
เท่ี่ยบกับเป้ีาหมุายปีี 2563

ของผู้้�นำำ�และพนัำกง�นำผู่้�นำก�รอบรม
พัฒนำ�คว�มร้�และคว�มเข��ใจ 
ด้��นำคว�มยัั่�งยืั่นำ

การพััฒนาผ้�นำาและที่รัพัยากรบุคัคัล



1 2 3 4 5

68.12%

20.01

935

414

839
749737

434375

16.18

1,364

568

663

178
79

13.30 13.49

2,543
คนำ

090 091

รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

Heartการจััดการด้านความยัั่�งยืั่นบทนำา Health ภาคผนวกHome การพััฒนาผู้้�นำาและทรัพัยากรบุุคคล

การปีระเมิุนผลงาน

ช�ยั่

2562 2563

หญิิง

ผลการดำำาเนินงานท่ี่�สำำาคััญ ปีี 2563

ค่ัาเฉล่�ยเวลาการฝึึกอบรมุพันักงาน
(ชม.ต่่อคนำต่่อปี)ี

พันักงานท่ี่�ไดำ�รับการอบรมุดำ�านคัวามุยั�งยืน

PLP

2561

LDP

2562

SLP

2563

FLP

256022.01 18.06

ตลอดีรืะยะเว่ลาในัการืดีำาเนันิัธุรืกิจขีองเครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ ‘บุคลากรืในัองค์กรื’ เป็รืียบเสำมอืนัรืากฐานัและเสำาหลักในัการืขีับเคลื�อนัธุรืกิจ โดียเฉพัาะ
อยา่งยิ�ง ภายใต้ยุคอุตสำาหกรืรืม 4.0 ซึ่้�งเป็น็ัโลกทีั�การืผ่ลิตสำนิัค้าและบรืกิารืได้ีถกูผ่สำมผ่สำานัเช่ื�อมต่อเขีา้กับเทัคโนัโลยทีีั�มอียู ่เพัื�อใหก้รืะบว่นัการืผ่ลิตและ
การืใหบ้รืิการืมปี็รืะสิำทัธภิาพั สำามารืถตอบสำนัองกับคว่ามต้องการืขีองตลาดีได้ีอย่างรืว่ดีเรื็ว่และเหมาะสำม การืสำรื้าง ‘ผู่น้ัำารุื่นัใหม’่ อันัสำามารืถนัำาพัาซึ่้�ง
การืเป็ลี�ยนัแป็ลง รืว่มถ้งการืเสำริืมสำร้ืางคว่ามรูื้และทัักษะทีั�จำาเป็น็ัในัยุค 4.0 ขีองบุคลากรืในัเครืือเจริืญโภคภัณฑ์์ คว่บคู่ไป็กับการืป็รัืบเป็ลี�ยนัโครืงสำร้ืาง
และลักษณะการืทัำางานัใหม้คีว่ามยดืีหยุน่ั จ้งมคีว่ามสำำาคัญอยา่งยิ�งทีั�จะช่ว่่ยสำง่เสำรืมิและขีบัเคลื�อนัธรุืกิจขีองเครือืเจรืญิโภคภัณฑ์์ใหเ้ติบโตอยา่งยั�งยนืั ในั
การืนัี� เครือืเจรืญิโภคภัณฑ์์ได้ีมกีารืดีำาเนันิักลยุทัธด้์ีานัทัรืพััยากรืขีองเครือืฯ “Workforce 4.0” ซ้ึ่�งป็รืะกอบด้ีว่ย 5 กลยุทัธห์ลักในัป็ ี2563 ดัีงนัี�

การบริหารบุคัลากร

C.P. Group

WORK
FORCE 4.0 

กลยุที่ธ์์ดำ�านที่รัพัยากร
บุคัคัลของเคัรือฯ 

เรียั่นำร้�จ�กทีี่�ปีรึกษ�
ระดั้บโลก

พัฒนำ�และว�งแผู้นำ 
ที่�งอ�ชีพให�คนำดี้ 
คนำเก่งของเครือฯ

เปีน็ำองค์กรทีี่�มี 
คว�มยืั่ด้หย่่ั่นำ  
(Modular  

Organization)

ดึ้งด้้ด้สรรห�
และแนำะนำำ�คนำดี้/คนำเก่ง

เชิงกลย่ั่ที่ธ์์

สร��งผู้้�นำำ� 
ผู่้�นำสถ�บันำผู้้�นำำ� 

เครือเจริญิโภคภัณฑ์์

19.53
18.07

25.36 
29.07

18.25
20.48

14.88
22.70

21.11 
20.92

2563 

2562

2561

ผู้้�บริห�รระดั้บส้ง

ผู้้�บริห�รระดั้บกล�ง

ผู้้�บริห�ร

เจ��หนำ��ทีี่�และพนัำกง�นำ

คนำง�นำ

100%

62%

76%

จำำานวนบุคัลากรท่ี่�เข�าร่วมุเร่ยนร้�ตามุแนวที่าง Action Learning ผ่านสำถาบันผ้�นำาเคัรือฯ

FLP	(CP	Future	Leaders	Development	Program)
PLP	(CP	Potential	Leaders	Development	Program)
LDP	(CP	Leaders	Development	Program)
SLP	(CP	Senior	Leaders	Development	Program)

รุ่�อย่ลัะของิพันักงิานท่ี่�ได้�รัุ่บั 
การุ่ปรุ่ะเม่่นผู้ลังิาน	พััฒนาศัึกย่ภิาพั 
แลัะความ่ก�าวหน�าในอาช่พั

ผู้้�บริห�รระดั้บส้ง
ผู้้�บริห�รระดั้บกล�ง

ผู้้�บริห�ร
เจ��หนำ��ทีี่�และพนัำกง�นำ



CASE 
STUDY 5

ผลลัพัธ์์และ
ปีระโยชน์ท่ี่�ไดำ�รับ

092 093

รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

Heartการจััดการด้านความยัั่�งยืั่นบทนำา Health ภาคผนวกHome การพััฒนาผู้้�นำาและทรัพัยากรบุุคคล

ขยั่�ยั่ขนำ�ด้ของร��นำ 

5 เท่ี่า 
เปีน็ำขนำ�ด้ม�กกว่� 500 ต่ร.ม.

เครือืเจรืญิโภคภัณฑ์์ มุง่มั�นัเตรืยีมผู่น้ัำาและบุคลากรืเพัื�อขีบัเคลื�อนัการืดีำาเนันิัธรุืกิจอย่างยั�งยนืั โดียมสีำถาบนััผู่น้ัำาเครือืฯ เป็น็ัศูนูัย์กลางในัการืพัฒันัาและ
เช่ื�อมโยงบุคลากรืขีา้มสำายงานัและขีา้มกลุ่มธรุืกิจ ผ่า่นัการืถ่ายทัอดีวิ่สัำยทััศูนั ์กลยุทัธ ์และจัดีการือบรืมหลักสำตูรืพััฒนัาผู่น้ัำารืว่มถ้งหลักสำตูรืในัการืพััฒนัา
บุคลากรืขีา้มสำายงานัและกลุ่มธรุืกิจทัั�งในัและต่างป็รืะเทัศู ในัทักุรืะดัีบ เนัน้ัการืทัำาโครืงการืผ่า่นัการืเรืยีนัรูื ้ลงมอืป็ฏิิบติัจรืงิ (Action Learning Program) 
เพัื�อสำรืา้งคนั สำรืา้งวั่ฒนัธรืรืม และขีบัเคลื�อนัธรุืกิจไป็สำูอ่นัาคต

กระบวนการพััฒนาผ้�นำาท่ี่�มุ่สำถาบันผ้�นำา 
เคัรือเจำริญโภคัภัณฑ์์เป็ีนศ้ึนย์กลาง

737
คนำ

434
คนำ

414
คนำ

958
คนำ

ท่ี่�มุาโคัรงการ: 
จากหลักสูำตรืผู่้นัำารุื่นัใหม่ขีองสำถาบันัผู่้นัำาเครืือฯ 

ซึ่้�งเนัน้ัการืดีำาเนันิัโครืงการืผ่า่นัการืเรืยีนัรูื ้ลงมอื

ป็ฏิิบติัจรืงิ ซึ่้�งผู่น้ัำารุ่ืนัใหมเ่หล่านัี�รืว่่มค้นัหาป็ญัหา

และแนัว่ทัางแก้ไขีป็ัญหาการืทัำาธุรืกิจโดียต้อง

ลงมือป็ฏิิบัติจรืิงในัทัุกตำาแหนั่งงานั และพััฒนัา

ต่อยอดีเป็น็ัธรุืกิจโมเดีลใหมข่ีองเครือืฯ

การดำำาเนินงาน: 
นัำาแนัว่คิดีจากโครืงการืเถ้าแก่ มาพัฒันัาและต่อยอดี ใหเ้ป็น็ัโมเดีลธรุืกิจจรืงิ  จ้งก่อใหเ้กิดีรืา้นัซึ่พีัเีฟรืซึ่ 

สำาขีาต้นัแบบ ทีั� อ.ป็ากช่อ่ง จ.นัครืรืาช่สำมีา โดียแนัว่คิดีขีองรืา้นัคือ สำนิัค้าทีั�สำดี สำะอาดี ป็ลอดีภัย ทีั�

คว่บคมุตั�งแต่ต้นันัำาจนัถ้งป็ลายนัำา รืา้นันัี�จ้งเป็น็ัแหล่งรืว่มคว่ามสำดีใกล้บา้นั (Fresh Destination)  สำง่

ตรืงจากทัะเล ม ีLive Seafood Tank เป็น็ัแหง่แรืกขีอง อ.ป็ากช่อ่ง อีกทัั�งรืา้นันัี�ยงัเป็น็ัรืา้นัทีั�สำนับัสำนันุั

ผ่ลิตภัณฑ์์ขีองคนัในัท้ัองถิ�นัเพัื�อกรืะจายรืายได้ี และช่ว่่ยพัฒันัาคู่ค้าทัางธรุืกิจเพัื�อใหเ้ติบโตไป็ร่ืว่มกันั

กับเครือืฯ

ม่่งเนำ�นำอ�ห�รสด้

80%
ผู้้�นำำ�ร่่นำใหม่จะได้� 

เร่ยนร้�ทุี่ก
ตำาแหน่งงาน 

CP Fresh Supermarket ศ้ึนย์บ่มุเพัาะธุ์รกิจำเถ�าแก่รุ่นใหมุ่

“สำาห้รับุสิ�งทีั�สถาบัุนพััฒนาผู้้้นำา 
เครือเจริญโภคภัณฑ์์ให้้ คือ เวุทีั  

ในการแสด้งควุามสามารถ  

พัวุกเราได้้รับุโอกาสในการคิด้ 

และลงมือทัำาสิ�งให้ม่ ๆ   
พัวุกเราได้้เรียนร้้จากการลงมือทัำาจริง คือ 

เป็นประสบุการณ์ทีั�เห้มือนได้้เรียนปริญญา

ห้ลาย ๆ  ใบุพัร้อมกัน”

มุนัญญา ลิขิตธ์นวัฒน์
ห้น่�งในผู้้้นำารุ่นให้ม่จากโครงการ  

Future Leaders Development Program

จำำานวนผ้�เข�าร่วมุโคัรงการตามุแนวที่าง Action Learning  
ผ่านสำถาบันผ้�นำาเคัรือฯ

CP Future Leaders 
Development Program

(เถ้าแก่น้อย)  
โครงการสำาห้รับุพันักงานรุ่นให้ม่

CP Potential Leaders 
Development Program

(เถ้าแก่เล็ก)
โครงการพััฒนาผู้้้นำารุ่นให้ม่  

เน้นการพััฒนาธุรกิจ

CP Leaders 
Development Program

(เถ้าแก่กลาง)
โครงการพััฒนาผู้้้นำาระดั้บุปฏิิบัุติิการ  

เน้นการปฏิิร้ปกระบุวุนการ

CP Senior Leaders 
Development Program

(เถ้าแก่ให้ญ่)
โครงการเชิิงกลยุทัธ์ มุ่งเน้น 
การยกระดั้บุและพััฒนาเครือฯ

358 234 244 708

379 200

ช�ยั่ หญิิง

FLP PLP LDP SLP

170 250



47%
ในำปี ี2563 สัด้ส่วนำก�รคัด้เลือก
ผู้้�นำำ�ร่่นำใหม่ในำโครงก�รเถ��แก่นำ�อยั่
โด้ยั่ก�รแนำะนำำ�ของร่่นำก่อนำหนำ��

โครงก�รเชิงกลย่ั่ที่ธ์์ในำระดั้บ 
กล่่มธ่์รกิจและข��มกล่่มธ่์รกิจ

16,927 ค์น
เข��ร่วมโรงก�ร

พนัำกง�นำระดั้บผู้้�จัด้ก�รแผู้นำกขึ�นำไปี

2,789  
โครงก�ร

CASE 
STUDY 6

ผลลัพัธ์์และ
ปีระโยชน์ท่ี่�ไดำ�รับ

094 095

รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

Heartการจััดการด้านความยัั่�งยืั่นบทนำา Health ภาคผนวกHome การพััฒนาผู้้�นำาและทรัพัยากรบุุคคล

ระบบหลักสำำาหรับการที่ำางาน

เครือืเจรืญิโภคภัณฑ์์เฟน้ัหาผู่น้ัำารุืน่ัใหม ่ทีั�มทัีัศูนัคติคว่ามเป็น็ัเถ้าแก่ รูืร้ือบ 

กล้าคิดีกล้าทัำา มีวิ่นััย ทีั�จะมาร่ืว่มสำร้ืางอนัาคตขีองเครืือฯ ผ่่านัโครืงการื  

CP Future Leaders Development Program (FLP) “เถ้าแก่นัอ้ย” โดียการื

ป็รืะช่าสำมัพันััธผ์่า่นักลุ่มผู่น้ัำาทีั�ป็ฏิิบติังานัอยูแ่ล้ว่กับเครือืฯ ใหแ้นัะนัำาคนัดีี

คนัเก่งมารืว่่มงานั 

นัอกจากนัั�นั ทัางเครืือฯ ยังป็รืะสำานัรื่ว่มมือกับทัางมหาวิ่ทัยาลัยชั่�นันัำา 

โครืงการืยุว่ช่นัป็รืะช่าธิป็ไตย โครืงการืนัักศู้กษาทุันัขีองเครืือฯ สำมาคม

นัักเรีืยนัไทัยในัอังกฤษ ฯลฯ เพัื�อเพัิ�มช่่องทัางการืได้ีมาซ้ึ่�งผู่้นัำารุ่ืนัใหม่ ซ้ึ่�ง

เป็น็ัทัั�งคนัดีีและคนัเก่ง 

องค์กรืแบบยดืีหยุ่นัหรือืแบบโมดีลูารื ์ (Modular Organization) หมายถ้ง 

องค์กรืทีั�มีคว่ามคล่องตัว่และสำามารืถป็รัืบเป็ลี�ยนัองค์ป็รืะกอบย่อยในั 

แต่ละมติิ อันัได้ีแก่ กลยุทัธ ์โครืงสำรืา้ง กรืะบว่นัการื บุคคล และ เทัคโนัโลย ี

เพัื�อตอบสำนัองต่อคว่ามต้องการืขีองตลาดี (Market Driven) และลูกค้า  

(Customer Oriented) ได้ีอยา่งทัันัท่ัว่งทีั โดียมุง่เนัน้ัการืสำร้ืางคณุค่า (Value 

Creation)  และนัวั่ตกรืรืม (Innovation) อยา่งต่อเนัื�อง

เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์ได้ีนัำาหลักการืขีององค์กรืแบบยืดีหยุ่นั มาป็รืะยุกต์ใช่้

กับกลุม่ธรุืกิจในัเครืือฯ โดียใหแ้ต่ละกลุม่ธรุืกิจได้ีศูก้ษาและนัำาไป็ป็ฏิิบติั เพัื�อ

สำรืา้งเครือืข่ีายการืทัำางานัรืว่่มกันั

การดึำงด้ำดำสำรรหาและแนะนำาคันด่ำ / 
คันเก่งเชิงกลยุที่ธ์์

องค์ักรท่ี่�มุ่โคัรงสำร�างแบบยืดำหยุ่น

ท่ี่�มุาโคัรงการ:  
เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์มีพันัักงานัเป็็นัจำานัว่นัมาก ดัีงนัั�นัการืบรืิหารืจัดีการื

ขีอ้มลูด้ีานับุคลากรืใหถ้กูต้องรืว่ดีเรืว็่และแมน่ัยำาจ้งเป็น็ัเรืื�องสำำาคัญ เครือืฯ 

จ้งในันัำาเทัคโนัโลยมีาป็รืะยุกต์เพัื�อใหก้ารืดีำาเนันิังานัมปี็รืะสำทิัธภิาพัมากขี้�นั

การดำำาเนินงาน: 
เครือืเจรืญิโภคภัณฑ์์จ้งได้ีมกีารืพัฒันัารืะบบ CPG Connect มาช่ว่่ยในัการื

บรืิหารืจัดีการื เพัื�อเพัิ�มป็รืะสำิทัธภิาพังานัด้ีานับุคลากรื โดียมีหมว่ดีหลักทีั�

ช่่ว่ยบรืิหารืจัดีการื เช่่นั หมว่ดีการืสำื�อสำารื หมว่ดีการืแบ่งป็ันัองค์คว่ามรูื ้

หมว่ดีการืบริืหารืจัดีการืและเช่ื�อมโยงไป็ยังรืะบบต่าง ๆ  ทีั�เกี�ยว่ข้ีอง โดีย

รืะบบนัี�สำามารืถใช่้งานัได้ีทัุกทีั�ทัั�ว่โลก เช่ื�อมต่อได้ีทัั�ง คอมพัิว่เตอรื์และ

โทัรืศูพััท์ัมอืถือ

ปีระยุกต์ ใช�เที่คัโนโลย่เพืั�อเพิั�มุปีระสิำที่ธิ์ภาพั 
งานดำ�านบุคัคัล

การส่ื่�อสื่าร
สูาม่ารุ่ถค�นหารุ่าย่ชื�อ	แลัะต่ด้ต�อผู้�านการุ่พ้ัด้ค่ย่ในห�องิสูนที่นาหรืุ่อ
โที่รุ่แลัะรุ่ะบับัปรุ่ะช่ม่ออนไลัน์	รุ่วม่ทัี่�งิต่ด้ตาม่ปรุ่ะกาศึข�าวสูารุ่ต�างิ	ๆ

การแบ่่งองค์์ค์วามร้�
ม่่ห�องิสูม่่ด้ออนไลัน์เปน็คลัังิความ่รุ้่�ท่ี่�สูาม่ารุ่ถเรุ่่ย่นรุ้่�ได้�ตลัอด้
เวลัา	แลัะม่่พืั�นท่ี่�แลักเปล่ั�ย่นหัวข�อท่ี่�สูนใจำรุ่�วม่กัน	

การบ่ริหารจัีดการและเช่ื่�อมโยงถึึงระบ่บ่ต่่าง ๆ
บัันทึี่กเวลัาที่ำางิานได้�ท่ี่กท่ี่�ทัี่�วโลัก	แลัะเชื�อม่ต�อสู้�รุ่ะบับัของิ
แต�ลัะหน�วย่งิานแลัะเว็บัไซค์ต�างิ	ๆ 	ท่ี่�เก่�ย่วข�องิ

100% 
ของพนัำกง�นำ บริษัที่ เครือ
เจริญิโภคภัณฑ์์ จำ�กัด้
ส�ม�รถเข��ถึงระบบได้�

กว่า 1,700
คลังคว�มร้�ทีี่�อย่้ั่ในำห�องสม่ด้ออนำไลน์ำ

13 Portal
ทีี่�รวบรวมในำระบบ



ผลลัพัธ์์และ
ปีระโยชน์ท่ี่�ไดำ�รับ

ผลลัพัธ์์และ
ปีระโยชน์ท่ี่�ไดำ�รับ

CASE 
STUDY 7 CASE 

STUDY 8

096 097

รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

Heartการจััดการด้านความยัั่�งยืั่นบทนำา Health ภาคผนวกHome การพััฒนาผู้้�นำาและทรัพัยากรบุุคคล

พนัำกง�นำและบ่คคลทัี่�วไปีเข��ร่วม

5,323 คัน

ท่ี่�มุาโคัรงการ: 
การืเป็ลี�ยนัแป็ลงด้ีานัเทัคโนัโลยีอย่างก้าว่กรืะโดีดีทัำาให้ทัุกองค์กรืและ

บุคลากรืต้องป็รืับแนัว่คิดีและพััฒนัาการืเรืียนัรูื้ รืว่มทัั�งต้องตรืะหนัักรูื้ในั

เรืื� องพัื�นัฐานัและการืป็รืับใช่้เทัคโนัโลยีดิีจิทััลในัการืทัำางานัให้ทัันัต่อ

เหตกุารืณ์
 

การพััฒนาบุคัลากรดำ�านดิำจิำทัี่ล

ศ่กษารายละเอียด้เพิั�มเติิมได้้ทีั�นี�

7 หลักส้ำตร
ทีี่�เปีดิ้สอนำในำปี ี2563

Digital  
Marketing

Software  
Engineering

Product  
Management

UX & DesignData Analysis

การดำำาเนินงาน: 
เครือืเจรืญิโภคภัณฑ์์จ้งได้ีจัดีตั�งทัรูื ดิีจิทััล อคาเดีม ี (True Digital Academy) 

รืว่่มมอืกับ General Assembly สำถาบนััการืเรืยีนัการืสำอนัด้ีานัดิีจิทััลช่ื�อดัีง

จากป็รืะเทัศูสำหรัืฐอเมริืกา ทีั�มสีำาขีากว่่า 30 สำาขีาทัั�ว่โลก  เป็ดิีสำอนัหลักสำตูรื

คุณภาพัทีั�มุ่งเนั้นัการืพััฒนัาและเสำรืิมสำรื้างทัักษะด้ีานัดิีจิทััลให้แก่ผู่้เรืียนั 

ครือบคลมุ 5 หวั่ขีอ้ดัีงนัี� Data, Product Management, UX & Design, 

Digital Marketing, Software Engineering

ส่ำงเสำริมุการพััฒนาแผนธุ์รกิจำ

ท่ี่�มุาโคัรงการ: 
หนั้�งในัแนัว่ทัางการืพััฒนัาผู่้นัำารุื่นัใหม่ คือการื

เป็ิดีโอกาสำให้ผู่้นัำาและพันัักงานัมีช่่องทัางในั

การืนัำาเสำนัอแนัว่คิดีเพัื�อสำ่งเสำรืิมให้พันัักงานัม ี

การืป็รืะยุกต์องค์คว่ามรูืส้ำูก่ารืป็ฏิิบติัจรืงิ 

การดำำาเนินโคัรงการ: 
ธุรืกิจเกษตรือุตสำาหกรืรืมและอาหารื เขีตป็รืะเทัศูจีนั (ภาคเหนืัอ) ได้ีจัดีให้มีกิจกรืรืมการืป็รืะกว่ดี 

แผ่นังานัทัางธุรืกิจ โดียสำ่งเสำรืิมให้พันัักงานัทัุกคนัมีสำ่ว่นัรื่ว่ม มีพันัักงานัสำนัใจเขี้ารื่ว่มถ้ง รื้อยละ 99 

ขีองพันักังานัทัั�งหมดีและมโีครืงการืทีั�พันักังานัรืว่่มกันัสำรืา้งสำรืรืค์ถ้ง 245 ผ่ลงานั โดียผ่ลงานัเหล่านัี�

จะเป็น็ักำาลังหลักในัการืพััฒนัาธุรืกิจต่อไป็ อีกทัั�ง เครืือฯ ยังร่ืว่มเป็น็ัผู่ส้ำนับัสำนันุัการืแข่ีงขัีนัป็รืะกว่ดี

ด้ีานัการืตลาดีเชิ่งป็ฏิิบติัสำำาหรืบันัวั่ตกรืรืมและการืเป็น็ัผู่ป้็รืะกอบการืขีองนักัศูก้ษาวิ่ทัยาลัยเป็น็ัป็ทีีั� 5  

ติดีต่อกันัตั�งแต่ป็ ี2559 

114 สำถานศึึกษา
ทีี่�เข��ร่วมโครงก�ร

99%  
ของพนัำกง�นำทัี่�งหมด้
ได้�เข��ร่วมโครงก�รฯ 

577 คัน 
ทีี่มง�นำทีี่�เปีน็ำผู้้�นำำ�รุ่นใหมุ่



100%

มุุมุมุองของเรา
การศึกึษาเป็น็หนึ�งในรากฐานสำำาคััญในการยกระดัับคัณุภาพชีวิีิต

ของป็ระชีาชีน อีกทัั้�งยังเป็็นป็ัจจัยหลัักทีั้�นำาพาสำังคัมไป็สำ่�การ

เป็ลีั�ยนแป็ลังโดัยรวิมใหดี้ัขึ�น ด้ัวิยเหตนุี� องค์ักรต�าง ๆ  ทัั้�งในระดัับ

สำากลั แลัะระดัับป็ระเทั้ศึ ต�างให้คัวิามสำำาคััญแลัะพร้อมสำนับสำนนุ

ใหป้็ระชีาชีนทั้กุระดัับ ทั้กุชี�วิงอายุวัิยสำามารถเขา้ถึงการศึกึษาทีั้�

จำาเป็น็ได้ัอย�างทัั้�วิถึง แมว้ิ�าป็ระเด็ันดัังกลั�าวิจะได้ัรบัคัวิามสำนใจ

ในระดัับสำากลั แต�ผลัสำำารวิจขององค์ัการสำหป็ระชีาชีาติ (UN)  

ได้ัเป็ดิัเผยวิ�า ยังคังมปี็ระชีาชีน โดัยเฉพาะเยาวิชีนจำานวินมากทีั้�

ไม�สำามารถเข้าถึงระบบการศึึกษาขั�นพ้�นฐานได้ั ซึ่ึ�งเคัร้อเจริญ

โภคัภัณฑ์์ ในฐานะทีั้�มีการดัำาเนินธุุรกิจอย่�ในทุั้กภ่มิภาคัทัั้�วิโลัก 

ตระหนักถึงคัวิามท้ั้าทั้ายนี� แลัะได้ัมีการดัำาเนินงานมาอย�างต�อ

เน้�องเพ้�อยกระดัับคัุณภาพการศึึกษาให้มีคัวิามพร้อมก้าวิเข้าส่ำ�

ยุคัดิัจิทัั้ลั

สนัับสนุันัเป้้าหมุายการพััฒนัาท่ี่�ยั�งยืนั

SDG 4 การศึึกษาท่ี่�มุ่คุุณภาพั
4.3	 ทุุกคนเข้้าถึึงการศึึกษาวิิชาเทุคนิค	อาชีวิศึึกษาอุดมศึึกษา	 	
	 รวิมถึึงมหาวิิทุยาลััยทีุ�มีคุณภาพ	ในราคาทีุ�เข้้าถึึงได้
4.5	 ข้จััดควิามเหลีั�อมลัำ�าในการศึึกษาทุุกรูปแบบ
4.B			ข้ยายจัำานวินทุุนการศึึกษาสำำาหรับการศึึกษาทุุกรูปแบบ								
	 สำำาหรับประเทุศึกำาลัังพัฒนา
4.C			 เพิ�มจัำานวินครูทีุ�มีคุณภาพในประเทุศึกำาลัังพัฒนา

SDG 8 งานัท่ี่�เหมุาะสมุ และการเติิบโติที่างเศึรษฐกิจ
	8.6			ส่ำงเสำริมเยาวิชนให้มีงานทุำา,	มีการศึึกษา	แลัะได้รับ
	 การฝึกึอบรม

SDG 9 อุติสาหกรรมุ นัวััติกรรมุและโคุรงสร้างพืั�นัฐานั
9.C			เพิ�มการเข้้าถึึงเทุคโนโลัยีด้านข้้อมูลัการ
	 ส่ำ�อสำารโดยถ้ึวินหน้า

“การศึึกษาท่ี่�ม่ีคุุณภาพ  
นำำาไปสู่่�การสู่ร้างโอกาสู่  
สู่ร้างอาช่ีพ สู่ร้างคุนำให้้เป็นำ
คุนำด่ี คุนำเก�ง สู่ร้างสัู่งคุมี 
ให้้เกิดีการพัฒนำา 
อย่�างยั่�งยื่นำ”

ธานินิิทร์์ บููร์ณมานิิต
กรรมีการผู้่้จััดีการ 
และประธานำเจ้ัาห้น้ำาท่ี่�บริห้าร
บริษัที่ ซ่ีพ่ออลล์ จัำากัดี (มีห้าชีนำ)

ยกระดับทัุกษะแลัะองค์ควิามรู้ให้ก้าวิทัุนเทุคโนโลัยี	 
เพ่�อลัดควิามเหล่ั�อมลัำ�าทุางการศึึกษา

เช่�อมโยงเคร่อข่้ายควิามร่วิมม่อเพ่�อส่ำงเสำริม 
แลัะพัฒนาโครงสำร้างการศึึกษาขั้�นพ่�นฐาน

สำนับสำนุนทุุนการศึึกษา	เพ่�อสำร้างโอกาสำแลัะ 
ยกระดับคุณภาพชีวิิต

แผนัการดำำาเนิันังานัท่ี่�สำาคัุญ ปี้ 2564

จำำ�นวนเด็็ก เย�วชน และผู้้�ใหญ่่  
มีีโอก�สเข้��ถึึงก�รศึึกษ�และ 
ก�รพััฒน�ทัักษะทีั�จำำ�เป็น็

สรุป้ผลการดำำาเนิันังานั (ประเที่ศึไที่ย่)
เท่ี่ยบกับเป้้าหมุายปี้ 2563

6.32 ล้านัคุนั

EDUCATION
การศึึกษา



โคุรงการสานัพัลังป้ระชารัฐ 
ด้ำานัการศึึกษาพืั�นัฐานั 

และการพััฒนัาผ้้นัำา (E5)

ภาคุ 
เอกชนั

ภาคุ
ป้ระชา
สังคุมุ

ภาคุรัฐ

100 101

รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

Heartการจััดการด้านความยัั่�งยืั่นบทนำา Health ภาคผนวกHome การศึึกษา

มุ้ลนิัธิิสานัอนัาคุติการศึึกษา  
คุอนัเน็ักซ์์อ่ด่ำ 

ระดำมุทุี่นัเพืั�อ 
การศึึกษา  

CONNEXT ED Crowdfunding

การดำำาเนิันังานัท่ี่�สำาคัุญในัปี้ 2563

High Quality 
Principals & Teachers

มุ้ลนิัธิิสานัอนัาคุติการศึึกษา คุอนัเน็ักซ์์อ่ด่ำ ยุที่ธิศึาสติร์หลักในัการขับเคุลื�อนัและยกระดัำบคุุณภาพั
การจัดำการศึึกษา

เคัร้อเจริญโภคัภัณฑ์์มีคัวิามมุ�งมั�นในการยกระดัับคัุณภาพการศึึกษาขั�น 

พ้�นฐานของป็ระเทั้ศึไทั้ยให้เกิดัคัวิามยั�งย้น โดัยได้ัตั�งเป็้าหมายในการสำ�ง

เสำริมให้เด็ักแลัะเยาวิชีนไทั้ยสำามารถดึังศัึกยภาพของตนเองส่ำ�การเป็น็ “เด็ัก

ดีัแลัะเด็ักเก�ง” ซึ่ึ�งเคัรอ้ฯ ได้ัขับเคัล้ั�อนการดัำาเนนิงานภายใต้  5 ยุทั้ธุศึาสำตร์

หลัักเพ้�อยกระดัับคุัณภาพการจัดัการศึึกษา แลัะเกิดัเป็็นผลัสัำมฤทั้ธุิ�ทีั้�

สำามารถวัิดัผลัได้ัอย�างชัีดัเจนกับโรงเรียนทีั้�อย่�ภายใต้โคัรงการคัอนเน็กซึ่อี์ดีั 

นอกจากนี� ยังได้ัวิางแผนการทั้ำางาน ซึ่ึ�งเป็รยีบเสำมอ้นรากฐานของการดัำาเนนิ

งานเพ้�อมอบโอกาสำทีั้�ดีั แลัะสำร้างอนาคัตของเด็ักไทั้ยให้เติบโตเป็็นคันทีั้�มี

คุัณภาพ

จัดัทั้ำาระบบบริจาคัออนไลัน์เพ้�อ
ระดัมทุั้นสำนับสำนุนการศึึกษา โดัย
ระบบได้ัรวิบรวิมโคัรงการตามแผน
พัฒนาคัุณภาพโรงเรียนป็ระชีารัฐ
ทีั้�ผ�านการคััดักรองจากคัณะทั้ำางาน
สำ�วินกลัางเพ้�อให้บุคัคัลัทัั้�วิไป็ได้ัมี
สำ�วินร�วิมในการสำนับสำนุนทั้างการ
ศึกึษา

พัฒนาระบบฐานข้อม่ลัแลัะการ
จัดัการสำถานศึึกษาให้สำามารถ
ป็ระมวิลัผลัแลัะแสำดังข้อม่ลัการ
ศึกึษาของนกัเรยีนรายบุคัคัลัในร่ป็
แบบ “สำมดุัพกดิัจิทัั้ลั” ใหท้ั้ราบจุดั
อ�อน จุดัแขง็ คัวิามถนดัั อันนำาไป็ส่ำ�
การพัฒนาทัั้กษะแลัะสำ�งเสำริม
ศึกัยภาพได้ัตรงจุดั

ขยายโอกาสำคัวิามร�วิมม้อไป็ยัง 
องค์ักรเอกชีนต�าง ๆ  อย�างต�อเน้�อง  
เพ้�อใหค้ัรอบคัลัมุโรงเรยีนป็ระชีารัฐ 
ทีั้�ยังต้องการการดั่แลัจากองค์ักร 
เอกชีน โดัยมีโรงเรียนภายใต้คัวิาม 
ดั่แลัของภาคัเอกชีนแล้ัวิ จำานวิน  
2,657 โรงเรียน จากจำานวินทัั้�งหมดั 
4,781 โรงเรยีน

คัณะทั้ำางานด้ัานการศึึกษาขั�น
พ้� นฐานแลัะการพัฒนาผ่้นำา
เป็ลีั�ยนสำถานะเป็็นม่ลันิธุิสำาน
อนาคัตการศึกึษา คัอนเนก็ซึ่ ์อีดีั 
เพ้�อสำานต�อเจตนารมณ์ด้ัานการ
ยกระดัับคัุณภาพการศึึกษาขั�น
พ้�นฐานของป็ระเทั้ศึ

Transparency
ก�รเป็ดิ็เผู้ยข้�อม้ีลสถึ�นศึึกษ�ส่้ส�ธ�รณะ

กลไกตล�ด็และวัฒนธรรมีก�รมีีส่วนร่วมี

ก�รพััฒน�ผู้้�บริห�รสถึ�นศึึกษ�และคร้ผู้้�สอน

เด็็กเป็็นศ้ึนย์กล�ง  
เสริมีสร��งคุณธรรมีและคว�มีมัี�นใจำ

ก�รเข้��ถึึงโรงสร��งพ้ั�นฐ�นดิ็จิำทััล 
ข้องสถึ�นศึึกษ�

Market Mechanisms 

Child Centric 
& Curriculum

Digital  
Infrastructure

Potential  
Partnerสมุุดำพักดิำจิทัี่ล

มุ้ลนิัธิิสานัอนัาคุติ 
การศึึกษา  

CONNEXT ED

แสำดังขอ้มล่ัโรงเรยีนในเว็ิบไซึ่ต์ Connexted.org
แก้ป็ญัหาแลัะพฒันาทั้กุพ้�นทีั้�ได้ัตรงจุดั
• รวบรวมข้้อมลูโรงเรยีนท่ั่�วประเทั่ศ 5,567  โรงเรยีน

เชี้�อมโยงเคัรอ้ข�ายคัวิามร�วิมมอ้ใหท้ั้กุฝ่า่ยมาชี�วิยกัน
• พน่กงานจิิตอาสา School Partner กว่า 900 คน
• ICT Talent เจ้ิาหน้าทั่ี�ด้้านเทั่คโนโลย ี700 คน

สำ�งเสำรมิศึกัยภาพของผ่บ้รหิาร โรงเรยีน แลัะคัณุคัร่
เพิ�มป็ระสำทิั้ธุภิาพการเรยีนการสำอน
• อบรมผูู้บ้รหิารโรงเรยีนและคณุครูกว่า 20,000 คน  
• หล่กสตูรอบรม 700 หล่กสตูร

สำ�งเสำรมิการเรยีนร่ใ้หเ้ด็ักเป็น็ศึน่ยก์ลัาง
ติดัตั�งสำ้�อมลััติมเิดีัยในคัอมพวิิเตอรที์ั้�มอบใหกั้บโรงเรยีน
• จ่ิด้ต่�ง Learning Center 9 โรงเรยีนนำารอ่ง 5 ภูมูภิูาค
• จ่ิด้ทั่ำา Knowledge Based Learning บนเว็บไซต์

สำนบัสำนนุอุป็กรณ์แลัะสำ้�อดิัจิทัั้ลัเขา้ถึงเทั้คัโนโลัยทีั้กุพ้�นทีั้�
• 1,294 โรงเรยีนติด้ต่�งอินเตอรเ์น็ทั่ความเรว็สงู
• ติด้ต่�งอุปกรณ์และส่�อไอทั่กีว่า 3,351 โรงเรยีน   
 ครอบคลมุ 39,839 หอ้ง
• 5,000 เคร่�องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊นำารอ่ง 17 จ่ิงหว่ด้



CASE 
STUDY 9 CASE 

STUDY 10

ผลลัพัธ์ิและ
ป้ระโยชน์ัท่ี่�ได้ำรับ

ผลลัพัธ์ิและ
ป้ระโยชน์ัท่ี่�ได้ำรับ

102 103

รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

Heartการจััดการด้านความยัั่�งยืั่นบทนำา Health ภาคผนวกHome การศึึกษา

โรงเรียนทีั�ได็�รับป็ระโยชน์  

1,067 โรงเร่ยนั

ห้องเร่ยนัออนัไลน์ั การศึึกษาในัยุคุ New Normal
การพัฒนาผูู้้บริหารสำถึานศึึกษาแลัะครูผูู้้สำอน

ท่ี่�มุาโคุรงการ: 
เคัร้อเจริญโภคัภัณฑ์์ตระหนักดีัวิ�าอนาคัตการศึึกษาของเด็ักไทั้ย ค้ัออนาคัตของเรา แลัะหนึ�งในการ 

“ให”้ ทีั้�มคีัณุคั�ามหาศึาลัแลัะยั�งยน้ นั�นก็ค้ัอการใหก้ารศึกึษา เคัร้อฯ จึงได้ัพฒันากลัไกในการสำนับสำนนุ

การศึึกษาซึึ่�งจะเป็็นสำ�วินหนึ�งทีั้�ชี�วิยสำร้างคัวิามเป็ลีั�ยนแป็ลัง ให้โรงเรียนแลัะเยาวิชีนทีั้�ขาดัแคัลันทัั้�วิ

ป็ระเทั้ศึมโีอกาสำทั้างการศึกึษาทีั้�ดีัขึ�นได้ั

การดำำาเนิันังานั: 
จัดัทั้ำาระบบระดัมทุั้นเพ้�อการศึกึษา มล่ันธิุสิำานอนาคัตการศึกึษา คัอนเนก็ซึ่อี์ดีั เป็น็พ้�นทีั้�กลัางทีั้�เชี้�อม

โยงระหวิ�างผ่บ้รจิาคัแลัะโรงเรยีนทีั้�เสำนอโคัรงการเพ้�อขอรบับรจิาคั เป็น็การสำรา้งวัิฒนธุรรมการมสีำ�วิน

ร�วิมจากทั้กุภาคัสำ�วินในเร้�องการศึกึษา ผ่ส้ำนใจมอบทั้นุสำามารถเขา้ไป็ศึกึษาขอ้มล่ัโรงเรยีนผ�านเว็ิบไซึ่ต์ 

connexted.org ซึึ่�งได้ัแสำดังข้อม่ลัแลัะบริบทั้ของสำถานศึึกษาอย�างโป็ร�งใสำ แลัะสำามารถติดัตามผลั 

การดัำาเนนิงานของโคัรงการทีั้�ร�วิมสำนบัสำนนุได้ั ซึึ่�งโคัรงการทีั้�ได้ัรบัการคััดัเล้ัอกขึ�นระบบได้ัผ�านการคััดั

กรองจากคัณะกรรมการทีั้�มาจากทัั้�งภาคัรัฐแลัะภาคัเอกชีน แลัะเป็น็โคัรงการทีั้�มาจากคัวิามต้องการ

ของโรงเรยีนทีั้�จะนำางบป็ระมาณทีั้�ได้ัรบัไป็พฒันาโรงเรียนอย�างแท้ั้จริง

CONNEXT ED Crowdfunding
กลัไกตลัาดแลัะวัิฒนธรรมการมีส่ำวินร่วิม

ท่ี่�มุาโคุรงการ: 
การเป็ลีั�ยนแป็ลังทั้างเทั้คัโนโลัยีอย�างรวิดัเร็วิ 

ทั้ำาให้ทัุ้กภาคัสำ�วินต้องพัฒนาระบบการศึึกษาทีั้�

สำามารถตอบสำนองต�อคัวิามต้องการทีั้�เพิ�มมากขึ�น

แลัะทัั้�วิถึง นอกจากการพัฒนาระบบการศึึกษา

แล้ัวิ การสำร้างบุคัลัากรทีั้�เพียบพร้อมแลัะสำามารถ

ถ�ายทั้อดัคัวิามร่้ได้ัอย�างมีป็ระสิำทั้ธุิภาพ ถ้อเป็็น

อีกหนึ�งภารกิจทีั้�เคัร้อเจริญโภคัภัณฑ์์ให้คัวิาม

สำำาคััญใหม้กีารพฒันาอย�างต�อเน้�อง

การดำำาเนิันังานั: 
ม่ลันิธุิสำานอนาคัตการศึึกษา คัอนเน็กซ์ึ่อีดีั ภายใต้การดัำาเนินงานของกลุั�มทั้ร่ ได้ัจัดัอบรมออนไลัน์ 

หลัักสำต่ร “การออกแบบการจัดัการเรียนร่บ้นฐานเทั้คัโนโลัยี” ใหกั้บผ่บ้รหิารสำถานศึกึษาแลัะคัร่ผ่ส้ำอน

กวิ�า 5,000 คัน จากโรงเรยีนคัอนเนก็ซึ่อี์ดีัในการดัแ่ลัของกลัุ�มทั้ร่ 1,067 โรงเรยีนทัั้�วิป็ระเทั้ศึ  แลัะ

หลัักสำต่ร “ผ่น้ำาด้ัานเทั้คัโนโลัยเีพ้�อการศึกึษา” ใหกั้บ ICT Talent กวิ�า 200 คัน เพ้�อสำรา้งคัวิามเขา้ใจ

ต�อการเป็ลีั�ยนแป็ลังเทั้คัโนโลัยี พร้อมสำ�งเสำริมบทั้บาทั้ผ่้บริหารสำถานศึกึษาในการเป็น็โค้ัชีแลัะกำากับ

ติดัตามการจัดัการเรียนร่้ รวิมถึงพัฒนา ”คัร่ผ่้สำอน” ให้สำามารถออกแบบแผนการจัดัการเรียนร้่ 

เชีิงรุก (Active Learning) บนฐานเทั้คัโนโลัยีทีั้�เหมาะสำมกับบริบทั้ของโรงเรียน มุ�งเนน้การพัฒนาผ่้

สำอนแลัะผ่เ้รยีนใหเ้ทั้�าทัั้นต�อการเป็ลีั�ยนแป็ลังในยุคั 4.0 โดัยผ่ส้ำอนสำามารถจัดัการเรยีนร่ใ้หผ้่เ้รยีนได้ั

เขา้มามบีทั้บาทั้ในการเรยีนร่ผ้�านเทั้คัโนโลัยเีป็น็สำำาคััญในป็จัจุบนั

32 โร์งเรี์ยนิ 
ทีั�กำ�ลังระด็มีทุัน

32 โร์งเรี์ยนิ
ทีั�มีีโครงก�รระด็มีทุัน

42 ล้านับาที่ 
เป็�้หมี�ยก�รระด็มีทุัน

อบรมีผู้้�บริห�รและคร้ผู้้�สอนกว่�

5,000 คุนั 

ICT Talent ผู้้�นำ�ด็��นเทัคโนโลยี
เพ้ั�อก�รศึึกษ� 

200 คุนั

ศึึกษ�ร�ยละเอียด็เพิั�มีเติมีได็�ทีั�
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พัันัธิมิุติร

นัวััติกรรมุแผนัพััฒนัาโรงเร่ยนั
ป้ระชารัฐ 4.0

โคุรงการหลักสานัอนัาคุติการศึึกษาของเคุรือเจริญโภคุภัณฑ์์

เคัร้อเจริญโภคัภัณฑ์์สำนับสำนุนการจัดัทั้ำาแผนพัฒนาคัุณภาพโรงเรียนป็ระชีารัฐทีั้�อย่�ในคัวิามดั่แลัในร่ป็แบบต�าง ๆ  ทีั้�เหมาะสำมกับบริบทั้ของโรงเรียน  

โดัยม ีSchool Partner แลักเป็ลีั�ยนเรียนร่ ้วิิเคัราะห์ป็ญัหาร�วิมกับโรงเรียนแลัะชุีมชีน พร้อมติดัตามแลัะป็ระเมินผลัอย�างต�อเน้�อง เพ้�อใหเ้กิดัผลัป็ระโยชีน์

สำง่สำดุัตามเป็า้หมายของโคัรงการฯ ผ�าน School Management System

ICT Talent

Train the Trainer by Professional

พัันัธิมิุติร
พัันัธิมิุติร

ร้ป้แบบ 

ร้ป้แบบ

ผลการดำำาเนิันังานั

ผลการดำำาเนิันังานั

เขตพ้�นทีั้�การศึกึษา มหาวิิทั้ยาลััยเทั้คัโนโลัยพีระจอมเกล้ัาธุนบุรี

คัวิามร�วิมมอ้ 10 คัณะ 2 วิิทั้ยาลััยนานาชีาติ

เขตพ้�นทีั้�การศึกึษา เกษตรตำาบลั วิิทั้ยาลััยเทั้คันคิั

มล่ันธิุเิจรญิโภคัภัณฑ์์พฒันาชีวิีิตชีนบทั้

มหาวิิทั้ยาลััยศึรีนคัรินทั้รวิิโรฒ

สำรรหา คััดัเล้ัอก ICT Talent ป็ระจำาการทีั้�โรงเรียน ร�วิมยกระดัับการเรียน
การสำอนแลัะคัณุภาพชีีวิิต

พัฒนาหลัักสำ่ตร “อบรมเชีิงวิิชีาการ พี�เลีั�ยงเชีิงวิิชีาการ” เชี้�อมโยงผ่้
เชีี�ยวิชีาญแต�ลัะสำาขา ร�วิมพฒันาคัร่แลัะสำ�งเสำรมิผ่เ้รยีนในการศึกึษาต�อ
แลัะพฒันาอาชีพีผ�านการป็ฏิิบติัจรงิ

“Cluster Workshop” สำร้างกลัไกการทั้ำางานของภาคัรัฐแลัะเอกชีน 
พฒันาการเป็น็ผ่น้ำานวัิตกรรมทั้างการศึกึษา เพิ�มทัั้กษะการคิัดัเชีงิวิิสำยั
ทัั้ศึนส์ำ่�คัวิามยั�งยน้

สำรา้งแหลั�งเรยีนร่เ้ชีงิป็ฏิิบติัการทีั้�เชี้�อมโยงชีวิีิตจรงิ 
ผสำานการพฒันาทัั้กษะผ่น้ำาของนกัเรยีน

สำ�งเสำริมทัั้กษะการใช้ีงานสำ้�อแลัะอุป็กรณ์ไอซีึ่ทีั้ ผ�านการสำ�งมอบ 
“คัอมพิวิเตอร์เพ้�อการศึึกษา” แก�โรงเรียนผสำานการอบรมเชีิง
ป็ฏิิบติัการ Digital Classroom Management

•  ICT Talent ภายใต้มล่ันธิุสิำานอนาคัตการศึกึษา CONNEXT ED 200  
 คัน แลัะทีั้�จัดัตั�งโดัยภาคัรฐั 500 คัน คัรอบคัลัมุ 2,123 โรงเรยีน ทั้กุ 
 จังหวัิดัทัั้�วิป็ระเทั้ศึ
• รอ้ยลัะ 76 ของคัร่ใชีไ้อซึ่ทีีั้ในการสำอนมากขึ�น
• นกัเรยีนมทัีั้กษะการร่เ้ทั้�าทัั้นเทั้คัโนโลัยสีำารสำนเทั้ศึส่ำงขึ�น

• ขบัเคัล้ั�อน 50 โรงเรยีน ใน 11 จังหวัิดั
• คัร่มีทัั้กษะการจัดัทั้ำาโคัรงการเชิีงอาชีีพ เกิดัทัั้กษะการสำอนแบบ  
 การเรยีนร่ผ้�านป็ระสำบการณท์ั้ำางาน 
• โรงเรยีนพฒันาเป็น็ต้นแบบ เกิดัเคัรอ้ข�ายขยายผลัในเขตพ้�นทีั้�

• สำรา้งกลัไก 6 Clusters 311 โรงเรยีน ใน 49 จังหวัิดั
• School Grading เพิ�มขึ�น 
• งบป็ระมาณแลัะคั�าใชีจ้�ายลัดัลัง

• ขบัเคัล้ั�อน 50 โรงเรยีน ใน 30 จังหวัิดั
• สำรา้งแหลั�งการเรยีนร่ชุ้ีมชีนต้นแบบในการแป็รร่ป็ไข�
• ลัดัป็ญัหาการเจรญิเติบโตของเด็ักทีั้�ยงัไม�ได้ัมาตรฐาน

•  นำาร�องคัอมพวิิเตอร ์5,000 เคัร้�อง ใน 17 จังหวัิดั
• นกัเรยีนม ีICT Literacy ส่ำงขึ�น
• เกิดัการป็ระยุกต์ใช้ีเทั้คัโนโลัยใีนการสำอนแลัะการเรยีนร่แ้บบ  
 Active Learning

โรงเรือนัจำาลองฟาร์มุไก่
พัันัธ์ุิไข่มุาติรฐานัสากล

ร้ป้แบบ 

ผลการดำำาเนิันังานั

พัันัธิมิุติร

ร้ป้แบบ 

ผลการดำำาเนิันังานั

พัันัธิมิุติร

ร้ป้แบบ 

ผลการดำำาเนิันังานั

โคุรงการคุอมุพิัวัเติอร์โน้ัติบุ�ก 
เพืั�อการศึึกษา
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การส่งเสริมุการศึึกษาท่ี่�มุ่คุุณภาพั
การสำร้างบัณฑิิตทีุ�มีคุณภาพ

เคัรอ้เจริญโภคัภัณฑ์์เล็ังเห็นถึงโอกาสำในการใช้ีคัวิามเชีี�ยวิชีาญแลัะคัวิามเข้าใจในการป็ระกอบธุรุกิจขององค์ักรไป็สำนับสำนนุสำถาบันการศึกึษา เพ้�อยกระดัับ

การศึกึษาใหส้ำอดัคัล้ัองกับคัวิามต้องการของตลัาดัทัั้�งในป็ระเทั้ศึแลัะต�างป็ระเทั้ศึ โดัยมุ�งเนน้ไป็ทีั้�การสำร้างบุคัลัากรทีั้�มคีัวิามสำามารถ การพัฒนาคัวิามเป็น็

ผ่น้ำา การพฒันาทัั้กษะใหกั้บคัร่ผ่ส้ำอนแลัะสำรา้งองค์ัคัวิามร่อ้ย�างมคีัณุภาพใหเ้ด็ัก แลัะเยาวิชีน ตลัอดัจนสำนบัสำนนุใหเ้ยาวิชีนสำามารถป็ระกอบอาชีพีตาม

คัวิามถนดััของตน ร�วิมกับการมสีำ�วินร�วิมกับชุีมชีน รวิมไป็ถึงใหผ้่ม้สีำ�วินได้ัเสำยีทั้กุกลุั�มได้ัรบัผลัป็ระโยชีนแ์ลัะคัณุภาพชีีวิิตทีั้�ดีัข้�น

ต้ินักล้าแห่งคุวัามุหวััง (CP Lotus)

ท่ี่�มุาโคุรงการ: 
ซึ่พีโีลัตัสำใหค้ัวิามสำำาคััญกับการศึกึษา เพ้�อสำ�งเสำรมิ

ให้เด็ักแลัะเยาวิชีนมีคัวิามร่้แลัะทัั้กษะทีั้�เพียบ

พรอ้มต�อการเติบโต อีกทัั้�งยงัใหค้ัวิามสำำาคััญด้ัาน

การสำ้บสำานวัิฒนธุรรมจีนดัั�งเดิัมทีั้�ยอดัเยี�ยม 

พร้อมเสำริมสำร้างคัวิามมั�นใจในตนเองด้ัาน

วัิฒนธุรรม ผ�านการให้คัวิามร้่พ�อแม�ลั่กอย�าง

สำมำาเสำมอ แลัะการจัดักิจกรรมต�าง ๆ  เชี�นโคัรงการ

ต้นกล้ัาแห�งคัวิามหวัิง เป็น็ต้น

การดำำาเนิันังานั:
ภายในโคัรงการต้นกล้ัาแห�งคัวิามหวัิง มีการจัดันิทั้รรศึการภาพวิาดัเพ้�อสำิ�งแวิดัล้ัอม ป็ระกวิดัผ่้

เชีี�ยวิชีาญนอ้ยในการคััดัแยกขยะ แลัะกิจกรรมเกี�ยวิกับสำิ�งแวิดัล้ัอมอ้�น ๆ  เพ้�อส้ำบสำานวัิฒนธุรรมจีนใน

เทั้ศึกาลัดัั�งเดิัม สำอนเยาวิชีนให้มีคัวิามกตัญญู่ร่้คัุณต�อพ�อแม� แลัะคัร่ นอกจากนี� ยังมีการระดัมทัุ้น

สำำาหรบัสำถานสำงเคัราะห์แลัะโรงเรียนสำำาหรบัคันหห่นวิกแลัะเป็น็ใบ้ผ�านกิจกรรมการกุศึลั เพ้�อป็ล่ักฝ่งั

คัวิามรกัของวัิยรุ�นแลัะเด็ัก ๆ  ร�วิมถึงได้ัคิัดัค้ัน “Tide Dialogue Tongue Twister Competition” เพ้�อ

สำ�งเสำรมิวัิฒนธุรรมท้ั้องถิ�น ซึ่ึ�งโคัรงการนี�ได้ัรบัคัวิามสำนใจจากโรงเรยีนมากกวิ�า 20 แห�ง

ท่ี่�มุาโคุรงการ: 
ในป็ ี2560 มณฑ์ลัลัั�วิหยาง ป็ระเทั้ศึจีน มหีม่�บา้นทีั้�ยากจนแลัะขาดัโอกาสำ

ในการศึกึษาถึง 669 แห�ง หากได้ัรบัการสำนบัสำนนุเงินทั้นุด้ัานการศึกึษา จะ

ชี�วิยยกระดัับคุัณภาพชีีวิิตแลัะลัดัคัวิามเหล้ั�อมลัำาทั้างสัำงคัมได้ัอย�างยั�งย้น 

Chia Tai Land Investment Luo Yang Company Limited จึงได้ัริ�เริม

โคัรงการสำ�งเสำรมิการศึกึษาเพ้�อสำานฝ่นัขึ�น 

การดำำาเนิันังานั:
โคัรงการมุ�งเนน้ไป็ทีั้�การพฒันาแลัะสำ�งเสำรมิใหเ้ด็ักทีั้�อย่�ในคัรอบคัรวัิยากจน

แลัะด้ัอยโอกาสำทั้างการศึกึษาได้ัรบัการศึกึษาต�อในระดัับมหาวิิทั้ยาลััยเพ้�อ

เพิ�มโอกาสำในการป็ระกอบอาชีพีมากขึ�น โคัรงการนี�เป็น็การยกระดัับคัวิาม

เป็น็อย่�ขั�นพ้�นฐาน ลัดัคัวิามเหล้ั�อมลัำาทั้างสำงัคัม แลัะใหค้ัวิามสำำาคััญกับการ

พัฒนาระบบการศึกึษาท้ั้องถิ�นตามคั�านยิม 3 ป็ระโยชีน ์โดัยในป็จัจุบนั มี

นักศึึกษาจำานวิน 20 คัน ได้ัเข้าศึึกษาในระดัับมหาวิิทั้ยาลััย โดัยแบ�งออก

เป็น็ นกัศึกึษา 18 คันได้ัสำำาเรจ็การศึกึษาในระดัับป็รญิญาตร ีแลัะอีก 2 คัน

กำาลัังศึึกษาในคัณะแพทั้ย์ศึาสำตร์  ซึ่ึ�งบริษัทั้ฯ ได้ัจัดัให้มีการติดัตามการ

พัฒนาของนกัศึกึษาอย�างต�อเน้�อง พรอ้มกับวิิเคัราะหโ์อกาสำในการพฒันา

อาชีีพในอนาคัต แลัะการเป็ลีั�ยนแป็ลังของสำถานะคัรอบคัรัวิ โดัยผลัการ

ติดัตามแลัะวิิเคัราะหแ์สำดังใหเ้หน็วิ�า โคัรงการดัังกลั�าวิไม�เพยีงแต�ยกระดัับ

คัวิามเป็น็อย่�ของป็ระชีาชีนกลัุ�มหนึ�ง แต�ยังขับเคัล้ั�อนทุั้กภาคัสำ�วินของสัำงคัม

บรษัิทั้ฯ ได้ัสำนบัสำนุนเงินให้กับมล่ันธิุ ิ“ดัแ่ลัคันรุ�นต�อไป็ เมอ้งลัั�วิหยาง” เป็น็

จำานวิน 1 ล้ัานหยวิน เพ้�อใช้ีในโคัรงการสำ�งเสำริมการศึกึษาแลัะโคัรงการศึกึษา

แบบเรยีนแลัะป็ฏิิบติัต�าง ๆ  นอกจากนี� ตั�งแต�ป็ ี2559 โคัรงการสำ�งเสำริมการ

ศึกึษาเพ้�อสำานฝ่นัได้ัมกีารมอบทั้นุการศึกึษาใหกั้บนกัเรยีนยากจนแลัะเป็ดิั

โอกาสำใหเ้ข้ามาฝ่กึงานกับบรษัิทั้มาอย�างต�อเน้�อง

การส่งเสริมุการศึึกษาเพืั�อสานัฝัันั เมืุองลั�วัหยาง ป้ระเที่ศึจ่นั

“ตลอดี 4 ปีในำการศึึกษาในำมีห้าวิิที่ย่าลัย่ 

จันำสู่ำาเร็จัการศึึกษาในำระดัีบปริญญาตร่  

ขอบคุุณบริษัที่ท่ี่�สู่นัำบสู่นุำนำในำเรื�องการศึึกษา  

ให้้โอกาสู่ในำการฝึึกงานำและที่ำางานำ  

ทัี่�งยั่งด่ีแลและช่ี�แนำะมีาโดีย่ตลอดี”

เฉาเฟยชิง 
นัำกศึึกษาท่ี่�ได้ีรับการชี�วิย่เห้ลือในำ

โคุรงการสู่�งเสู่ริมีการศึึกษาเพื�อสู่านำฝัึนำ20 โรงเร่ยนั
ทีั�เข้��ร่วมีโครงก�ร

เด็็กและเย�วชนทีั�เข้��ร่วมี
โครงก�รกว่� 

500 คุนั



CASE 
STUDY 14

CASE 
STUDY 15

ผลลัพัธ์ิและ
ป้ระโยชน์ัท่ี่�ได้ำรับ

ผลลัพัธ์ิและ
ป้ระโยชน์ัท่ี่�ได้ำรับ

108 109

รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

Heartการจััดการด้านความยัั่�งยืั่นบทนำา Health ภาคผนวกHome การศึึกษา

โรงเรียนมัธุยมผ่กงอิงเป็็นโรงเรียนมัธุยมแห�งเดีัยวิในกรุงป็ักกิ�งทีั้�ได้ัจัดัตั�งขึ�นเพ้�อแก้ไขคัวิามท้ั้าทั้ายด้ัานการศึึกษาทีั้�ไม�มีคัุณภาพแลัะลัดัคัวิามเหล้ั�อมลัำา 

ทีั้�จะได้ัรับการศึกึษาตามภาคับงัคัับ  โดัยโรงเรยีนดัังกลั�าวิ มนีกัเรยีนทีั้�มาจากคัรอบคัรวัิทีั้�ยากจนกวิ�า 550 คัน โดัย บรษัิทั้  Chia Tai Land จำากัดั แลัะ บรษัิทั้  

Chia Tai Henning Modern Agricultural Technology จำากัดั ได้ัใหก้ารสำนบัสำนนุโรงเรยีนในร่ป็แบบต�าง ๆ  อาทิั้ การมอบเงินสำนบัสำนนุ แลัะอุป็กรณก์ารเรยีน 

การสำอน นอกจากนี� ยังได้ัมกีารจัดักิจกรรมเพ้�อเป็ดิัโลักทัั้ศึนท์ั้างการศึกึษา แลัะสำนบัสำนนุใหน้กัเรยีนมสีำ�วินร�วิมในกิจกรรมกับองค์ักรทั้างสัำงคัมต�าง ๆ  โดัยทัั้�งหมดันี� 

เพ้�อพฒันาแลัะขยายหลัักสำต่รการเรยีนการสำอนใหม้ปี็ระสำทิั้ธุภิาพ สำ�งเสำรมิคัณุภาพการศึกึษา แลัะยกระดัับคัณุภาพชีีวิิตของคัรอบคัรวัินกัเรยีนใหดี้ัขึ�น  

จากคัวิามร�วิมม้อระหวิ�างบริษัทั้ Myanmar C.P. Livestock Co., Ltd. แลัะคัณะสัำตวิแพทั้ย์ศึาสำตร์ 

มหาวิิทั้ยาลััย Veterinary Science ป็ระเทั้ศึป็ระเทั้ศึเมยีนมา ได้ัจัดัตั�งศึน่ย์การเรยีนร่ด้้ัานการเลีั�ยงไก�

เน้�อขึ�นภายในมหาวิิทั้ยาลััย ศึน่ยก์ารเรยีนร่น้ี�ได้ัเป็ดิัใหม้กีารฝ่กึอบรมด้ัานป็ศึสุำตัว์ิแบบ Active Learning 

แลัะเนน้การจัดัการเรยีนการสำอนผ�านการจัดัทั้ำาโคัรงการ (Project Based) เพ้�อใหน้กัศึกึษาของคัณะ

สำตัวิแพทั้ย์ป็สีำดุัท้ั้าย Bachelor of Veterinary Science จำานวินกวิ�า  500 คัน จากทัั้�งหมดั 3 รุ�น ได้ัรบั

คัวิามร้่แลัะทัั้กษะในการบรหิารจัดัการไก�เน้�อแลัะไก�ไข�ในโรงเรอ้น เนน้การเรยีนร่จ้ากสำถานการณจ์รงิ

ผ�านการลังม้อทั้ำาแลัะลังพ้�นทีั้�ป็ฏิิบัติงาน แลัะมีการแบ�งป็ันป็ระสำบการณ์จากรุ�นพี�ศึิษย์เก�าสำ่�รุ�นน้อง 

เป็น็การเตรยีมคัวิามพรอ้ม ต�อยอดั แลัะสำ�งเสำริมอาชีีพในอนาคัต

การศึึกษาท่ี่�มุ่คุุณภาพัและเท่ี่าเท่ี่ยมุกันั โรงเร่ยนัมัุธิยมุผ้กงอิง 
(Dandelion) ป้ระเที่ศึจ่นั

ศ้ึนัย์การเร่ยนัร้้ด้ำานัป้ศุึสัติว์ัแบบ  
Active Learning 

ดำร.ธ่ิรารัติย์ พัันัที่ว่ั วังศ์ึธินัะเอนัก
นำาย่กสู่มีาคุมีวิิที่ยุ่และสืู่�อเพื�อเด็ีกและเย่าวิชีนำ
นัำกศึึกษาทุี่นำเคุรือเจัริญโภคุภัณฑ์์ รุ�นำท่ี่� 12

ผศึ.ดำร.เซ์ง เลิศึมุโนัรัติน์ั
อาจัารย์่ประจัำาคุณะวิิศึวิกรรมีศึาสู่ตร์ 

มีห้าวิิที่ย่าลัย่มีหิ้ดีล
นัำกศึึกษาทุี่นำเคุรือเจัริญโภคุภัณฑ์์ รุ�นำท่ี่� 16

กมุล นััฎสถาพัร 
วิิศึวิกร บริษัที่ ซ่ีพ่เอฟ (ประเที่ศึไที่ย่)

นัำกศึึกษาทุี่นำเคุรือเจัริญ
โภคุภัณฑ์์ รุ�นำท่ี่� 35

สนัับสนุันัทุี่นัการศึึกษา
สำร้างโอกาสำในการเข้้าถึึงการศึึกษาทีุ�มีคุณภาพ

ผลการดำำาเนิันังานัปี้ 2563

เคัร้อเจริญโภคัภัณฑ์์มีคัวิามมุ�งมั�นในการสำร้างเยาวิชีนไทั้ยให้เป็็น “คันเก�ง

แลัะคันดีั” ผ�านการพัฒนาศึกัยภาพคัวิามเป็น็ผ่น้ำา แลัะการฝึ่กงานกับบริษัทั้

ในเคัรอ้ฯ เพ้�อเพิ�มป็ระสำบการณต์รงจากการป็ฏิิบติัจรงิ ทั้ำาใหเ้กิดัการพฒันา

ผ่น้ำายุคัใหม�ทีั้�ทัั้นต�อการเป็ลีั�ยนแป็ลังของสำงัคัมจนสำามารถ ยกระดัับคัณุภาพ

มุ้ลคุ่าทุี่นัการศึึกษา

1,518  
ล้้านิบูาท  

ทุี่นัการศึึกษาท่ี่�มุอบ

53,640 
ทุนิ

ทุี่นัซ่์พ่ั ทุี่นัพััฒนัาช่วิัติ ปั้� นัผ้้นัำาแห่งอนัาคุติ

“ทุี่นำการศึึกษาเคุรือเจัริญโภคุภัณฑ์์  

สู่ะท้ี่อนำให้้เห็้นำบที่บาที่ภาคุเอกชีนำ 

ท่ี่�ให้้คุวิามีสู่ำาคัุญด้ีานำศึึกษาและคุุณคุ�า 

ในำการพัฒนำาบุคุลากรของสัู่งคุมี  

เป็นำการสู่ร้างโอกาสู่ที่างการศึึกษาให้้ 

กับเด็ีกท่ี่�อาจัจัะม่ีโอกาสู่น้ำอย่กวิ�าคุนำอื�นำ  

และเป็นำกำาลังใจัท่ี่�สู่ำาคัุญให้้กับผู้่้ท่ี่� 

ได้ีรับทุี่นำ ก้าวิไปสู่่�คุวิามีสู่ำาเร็จั”

“ผู้มีมุี�งมัี�นำใช้ีคุวิามีร้่ท่ี่�เร่ย่นำมีา  

ที่ำาอุปกรณ์ชี�วิย่เห้ลือคุนำพิการ 

คุนำตาบอดี ห้ากเราให้้ชี�วิย่เห้ลือใคุร 

โดีย่เฉพาะคุนำท่ี่�ต้องการ  

สัู่งคุมีก็จัะชี�วิย่เรา และสัู่งคุมีไที่ย่ 

โดีย่รวิมีจัะเข้มีแข็งขึ�นำ”

“โอกาสู่รับทุี่นำซ่ีพ่ม่ีอย่่� 

และเป็นำของทุี่กคุนำ อย่่�ท่ี่�เราจัะมีอง 

ห้รือห้าโอกาสู่นัำ�นำห้รือไมี�  

เมืี�อได้ีโอกาสู่แล้วิจังอย่�าห้ยุ่ดี 

พัฒนำาตนำเอง และสู่ร้างคุุณคุ�าให้้ 

กับตนำเองเสู่มีอ ต้องฝึึกฝึนำ 

และย่อมีรับปรับตัวิกับการเปล่�ย่นำแปลง  

ใช้ีศัึกย่ภาพของเราในำการพัฒนำา 

ประเที่ศึให้้เต็มีท่ี่�”

มีอบเงินและอุป็กรณ์
ก�รเรียนก�รสอนกว่�  

230,000  
หยวันั

นักเรียนกว่� 

500 คุนั 
ได็�รับคว�มีร้�และทัักษะ

ชีวิีิตใหดี้ัยิ�งขึ�น โดัยกำาหนดัยุทั้ธุศึาสำตร์แลัะแนวิทั้างสำนับสำนุนการเข้าถึงการ

ศึกึษาอย�างมคีัณุภาพในทุั้กกลัุ�มธุรุกิจ เคัรอ้ฯ ได้ัสำนบัสำนนุทั้นุการศึกึษาแก�

นสิำติระดัับอุดัมศึกึษาทัั้�วิป็ระเทั้ศึทีั้�มผีลัการเรยีนดีัแต�ขาดัแคัลันทุั้นแลัะมอบ

ทั้นุการศึกึษาใหแ้ก�บุตรพนกังานทีั้�เรยีนดีัอีกด้ัวิย



Active Learning  
Livestock Training
ส่ง่เส่ริมิความร้ิ�เร่ิ�องการิเล้ี้�ยงไก่ 
ส้่อ่าชีพ้ในอนาคต
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Heartการจััดการด้านความยัั่�งยืั่นบทนำา Health ภาคผนวกHome การศึึกษา

เคัร้อเจรญิโภคัภัณฑ์์ได้ัใหก้ารสำนบัสำนนุด้ัานการศึกึษาใหแ้ก�เด็ักแลัะเยาวิชีนผ�านโคัรงการต�าง ๆ  เพ้�อยกระดัับคุัณภาพการศึกึษาแบบบ่รณาการตั�งแต�ระบบ

โคัรงสำรา้งพ้�นฐานใหม้รีะบบการศึกึษาทีั้�มคีัณุภาพ โดัยสำ�งเสำรมิคัวิามร่ ้แลัะทัั้กษะด้ัานการป็ระกอบอาชีพีมาอย�างต�อเน้�อง ด้ัวิยมุ�งหวัิงใหเ้ด็ักแลัะเยาวิชีน

ได้ัฝ่ึกฝ่นอาชีีพเพ้�อพึ�งพาตนเองโดัยการถ�ายทั้อดัคัวิามร้่ การฝึ่กอบรม การสำ้บสำานทั้างวัิฒนธุรรมอันดีังาม ตลัอดัจนสำร้างองค์ัคัวิามร่้อันเกิดัจากการนำา

เทั้คัโนโลัยทีีั้�ก้าวิหนา้แลัะสำภาพแวิดัล้ัอมสำงัคัมแห�งการเรยีนร่ม้าป็ระยุกต์ใช้ี เพ้�อใหท้ั้กุคันสำามารถเรยีนร่อ้ย�างต�อเน้�อง

การส่งเสริมุการศึึกษาของเคุรือเจริญโภคุภัณฑ์์
โคุรงการต้ินักล้าแห่งคุวัามุหวััง 
ส่ริ�างคณุภาพชีวิ้ตให้�เด็็ก แลี้ะให้�ความร้ิ� 
เพ่�อพฒันาทัักษะอาชีพ้

การศึึกษาท่ี่�มุ่คุุณภาพัและเท่ี่าเท่ี่ยมุกันั
เป็้นัจริงของโรงเร่ยนัมัุธิยมุผ้กงอิง 
(Dandelion)
ส่ริ�างคณุภาพชีวิ้ตให้�เด็็ก แลี้ะให้�ความร้ิ� 
เพ่�อพฒันาทัักษะ

มุหาวิัที่ยาลัยซ่์พ่ั เพืั�อฝึักฝันั 
บุคุลากรท่ี่�มุ่คุุณภาพั
ส่ริ�างคณุภาพชีวิ้ตให้�เด็็ก แลี้ะให้�ความร้ิ� 
เพ่�อพฒันาทัักษะอาชีพ้

ศ้ึนัย์การเร่ยนัร้้สายธุิรกิจสุกร
มอบทันุการิศึึกษาส่ำาห้ริบันักเริย้นท้ั� 
เริย้นด้็แต่ยากจน แลี้ะฝึึกอบริมทัักษะ 
เพ่�อปริะกอบวิชีาชีพ้ในอนาคต

โภชนัาการพัอเพ่ัยง 
ได็�ริบัความร้ิ�แลี้ะทัักษะการิเริย้นแลี้ะ 
อาชีพ้ เป็นศ้ึนย์การิเริย้นร้ิ� ให้�กับเด็็ก

การป้ฐมุนิัเที่ศึการเข้าถึง 
เที่คุโนัโลย่ 4.0 
อบริมให้�ความร้ิ�เก้�ยวการิเกษตริท้ั� 
ทัันส่มัยให้�กับเกษตริกริ

CPF Philippines Back  
to School Program 
จัด็ห้าอุปกริณก์าริเริย้นขัั้�นพ่�นฐานเพ่�อให้� 
เด็็กพริ�อมท้ั�จะเริย้นร้ิ�ในโริงเริย้น

CPF Philippines University 
Tie-Up & Collaboration
ส่ริ�างโอกาส่ฝึึกอาชีพ้  ส่ริ�างความริว่มม่อ 
กับมห้าวิทัยาลัี้ยแลี้ะมอบทันุการิศึึกษา

School – My First Home
ปล้ี้กฝัึงการิเริย้นร้ิ�การิศึึกษา 
แลี้ะส่นับส่นุนอุปกริณ์การิเริย้นการิส่อน

การเล่�ยงไก่ไข่เพืั�ออาหารกลางวัันั  
ส่ริ�างริายได็�ริะห้ว่างเริย้น แลี้ะนำาไปเป็น 
แนวทัางในการิปริะกอบอาชีพ้ในอนาคต

ซ่์พ่ัเอฟ  อิ�มุ สุข ป้ล้กอนัาคุติ
ส่ริ�างความร้ิ�ด็�านโภชีนาการิแก่นักเริย้น
แลี้ะส่ริ�างเป็นแห้ล่ี้งเริย้นร้ิ�ขั้องโริงเริย้นแลี้ะ
ชุีมชีน

บ่มุเพัาะคุนัด่ำ มุ่ทัี่กษะ ส่้สังคุมุ
พฒันาเด็็กแลี้ะเยาวชีนให้�ม้ความร้ิ�แลี้ะทัักษะ
อาชีพ้ ให้�เติบโตเป็นผู้้�ให้ญ่ท้่ั�ม้คณุภาพ

โรงเร่ยนัน่ัาอย่้และป้ลอดำภัย
ส่ง่เส่ริมิแลี้ะส่อนให้�นักเริย้นตริะห้นัก  
ถึึงความปลี้อด็ภัย แลี้ะ 7 ส่. ในโริงเริย้น

True Startup Challenge 2020
ชีว่ยส่ริ�างส่ตาร์ิตอัพรุิน่ให้มใ่ห้�กับ  
Innovation Ecosystem

True Young Producer Award
เวท้ัเพ่�อแส่ด็งความส่ามาริถึแลี้ะความคิด็
ส่ริ�างส่ริริค์ ในการิผู้ลิี้ตภาพยนตริโ์ฆษณา 
เพ่�อส่งัคม

รักบ้านัรักษ์โรงเร่ยนัเพืั�อน้ัอง
ต�นแบบการิพัฒนาโริงเริย้นท้ั�อย้ห่้า่งไกลี้  
ส่ง่เส่ริมิการิเริย้นร้ิ�ภายในโริงเริย้นแลี้ะชุีมชีน

สื�อพักพัาเพืั�อการร้้หนัังสือสำาหรับเยาวัชนั
พฒันาทัักษะทัางวิชีาการิ แลี้ะเปิด็ 
โลี้กทััศึน์การิเริย้นร้ิ�

Junior chef
เปิด็โอกาส่ให้�เด็็กแลี้ะเยาวชีนได็�ส่ริ�าง
ปริะส่บการิณ์ในการิทัำาอาห้าริท้ั�ม้ปริะโยชีน์ 
ผู้นวกกับความคิด็ส่ริ�างส่ริริค์

We Give Wings  
Youth Academy 
พฒันาความคิด็ส่ริ�างส่ริริค์แลี้ะให้�
ความร้ิ�เพ่�อพฒันาทัักษะอาช้ีพ



รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

Healthบทนำำ� Heart Homeก�รจััดก�รด้�นำคว�มยัั่�งยืั่นำ ภ�คผนำวก 113LIVING WELL 112

LIVING WELL

คุุณคุ่าทางสัังคุม

สุัขภาพและสุัขภาวะท่�ด่ี

นวัตกรรม

การสัร้างคุวามผููกพันกับผูู้ม่ส่ัวนได้ีเส่ัย

•	 กลยุุทธ์์การดำำาเนิินิงานิเพ่ื่�อเพิื่�มคุุณคุ่าทางสัังคุม
•	 โคุรงการซีีพีื่เพ่ื่�อคุวามยัุ�งยุ่นิ
•	 ส่ังเสัริมเกษตรกรและพัื่ฒนิาชุุมชุนิชุนิบท
•	 ส่ังเสัริมผู้้�ประกอบการรายุยุ่อยุ
•	 ส่ังเสัริมกลุ่มเปราะบาง

•	 การพัื่ฒนิาผู้ลิตภััณฑ์์เพ่ื่�อสุัขภัาพื่
•	 การมุ่งเนิ�นิกระบวนิการผู้ลิตที�มีคุุณภัาพื่
•	 การส่ังเสัริมสัวัสัดิำภัาพื่สััตว์
•	 การใชุ�ยุาปฏิิชีุวนิะอยุ่างรับผิู้ดำชุอบและสัมเหตุสัมผู้ล
•	 การส่ังเสัริมการเข�าถึึงอาหาร
•	 การส่ังเสัริมสุัขภัาพื่

•	 กระบวนิการสัร�างคุวามผู้้กผัู้นิกับผู้้�มีส่ัวนิไดำ�เสีัยุ
•	 การดำำาเนิินิงานิเพ่ื่�อตอบสันิองผู้้�มีส่ัวนิไดำ�เสีัยุ
•	 การสันัิบสันุินิภัาคุส่ัวนิต่างๆ	เพ่ื่�อขับเคุล่�อนิการเติบโตของอุตสัาหกรรม	
•	 การเข�าร่วมเปน็ิภัาคีุสัมาชิุกในิองค์ุกรระดัำบประเทศและระดัำบสัากล	
•	 การร่วมม่อกับพัื่นิธ์มิตรเพ่ื่�อขับเคุล่�อนิการพัื่ฒนิาอยุ่างยัุ�งยุ่นิ

•	 การพื่ลิกโฉมองค์ุกรดำ�วยุเทคุโนิโลยีุดิำจิิทัล
•	 การพัื่ฒนิาโคุรงสัร�างพ่ื่�นิฐานิดำ�านินิวัตกรรม
•	 การสัร�างองค์ุกรแห่งนิวัตกรรม
•	 โคุรงการพื่อใจิวันิเดีำยุว
•	 การสัร�างนิวัตกรรมแบบเปดิำ

เคุร่อเจิริญโภัคุภััณฑ์์ตระหนิักมาโดำยุตลอดำว่าการสัร�างคุุณคุ่าทางสัังคุมให�มีคุวามยัุ�งยุ่นิในิทุกมิติ	
รวมถึึงส่ังเสัริมให�สัังคุมมีสุัขภัาพื่ที�ดีำ	 มีรายุไดำ�อาชีุพื่ที�มั�นิคุง	 และมีโอกาสัในิการเข�าถึึงการศึกษา 
ที�จิำาเป็นินัิ�นิ	 เป็นิหนึิ�งในิหนิ�าที�คุวามรับผิู้ดำชุอบของเคุร่อฯ	 ซึี�งที�ผู่้านิมา	 เคุร่อฯ	 ไดำ�มีการดำำาเนิินิงานิ
ในิดำ�านิต่างๆ	เพ่ื่�อตอกยุำ�าคุวามมุ่งมั�นิ	เชุ่นิ	การเข�าร่วมกับเคุร่อข่ายุทั�วโลกเพ่ื่�อประสัานิคุวามร่วมม่อ	
อันิก่อให�เกิดำผู้ลลัพื่ธ์์ในิวงกว�าง	 การสั่�อสัารกับผู้้�มีส่ัวนิไดำ�เสีัยุทุกกลุ่มอยุ่างต่อเนิ่�องเพ่ื่�อสัร�าง 
คุวามเข�าใจิอันิดีำในิการดำำาเนิินิธุ์รกิจิ	 สัร�างคุวามผู้้กผัู้นิกับผู้้�มีส่ัวนิไดำ�เสีัยุในิระยุะยุาว	 และเข�าใจิถึึง
คุวามต�องการของผู้้�มีส่ัวนิไดำ�เสีัยุอยุ่างแท�จิริง	นิอกจิากนีิ�	เคุร่อฯ	ไดำ�ให�คุวามสัำาคัุญดำ�านิการพัื่ฒนิา
นิวัตกรรมเพ่ื่�อผู้ลิตผู้ลิตภััณฑ์์แห่งนิวัตกรรมที�สัามารถึยุกระดัำบคุวามเป็นิอยุ่้	สุัขภัาพื่	และสุัขภัาวะ
ที�ดีำของผู้้�บริโภัคุ



มุมมองของเรา
ปัจัจุบันั ในหลายปัระเทศและภาคส่ว่นต่่างๆ ต่่างใหค้วามส่ำาคัญในการลด 

ความเหล่�อมลำาทางส่ังคม ท่�ยังคงเปัน็ปัญัหาใหญ่ระดับัส่ากลท่�จำาเปัน็ต้่อง

แก้ไขเร่งด่วน เคร่อเจริญโภคภัณฑ์์ในฐานะท่�เปั็นบัริษััทเอกชนขนาดใหญ ่

และม่การดำาเนินธุุรกิจอย่่ในทุกภ่มิภาคทั�วโลก ได้ต่ระหนักถึึงความส่ำาคัญ

ของปัญัหาดังกล่าว จึงได้เขา้รว่มเปัน็ภาค่กับัเครอ่ข่ายต่่างๆ เพื่่�อลดปัญัหา

ความเหล่�อมลำาในระดับัส่ากล ต่ลอดจนในทกุปัระเทศท่�เครอ่ฯ มก่ารดำาเนนิ

ธุุรกิจ อ่กทั�งยังช่วยผลักดันการบัรรลุเปั้าหมายของ UN SDGs เพ่ื่�อยุติ่ 

ความยากจน และยกระดับัองค์ความร่้ของปัระชาชน และยังส่นับัส่นุน 

การส่่งเส่รมิอาชพ่ื่เพื่่�อลดความไมเ่ท่าเท่ยมกันในส่งัคม ซึ่ึ�งท่�ผา่นมา เครอ่ฯ 

ได้ดำาเนนิโครงการท่�หลากหลาย โดยมุง่เนน้ไปัท่�การส่ง่เส่รมิขด่ความส่ามารถึ

ของเกษัต่รกร ส่นับัส่นุนการปัระกอบัธุุรกิจของผ่้ปัระกอบัการรายย่อย  

และพื่ฒันาคณุภาพื่ชวิ่ต่ของปัระชาชนกลุ่มเปัราะบัาง

สันับสันุนเป้้าหมายการพัฒนาท่�ยั�งยืน

SDG 1 ยุติคุวามยากจน
1.2	 ลดำคุวามยุากจินิอยุ่างนิ�อยุร�อยุละ	50
1.4	 สิัทธิ์เท่าเทียุมกันิในิการเป็นิเจิ�าของบริการขั�นิพ่ื่�นิฐานิเทคุโนิโลยีุ	 
	 และทรัพื่ยุากรทางเศรษฐกิจิ

SDG 4 คุุณภาพการศึึกษา
4.4	 เพิื่�มจิำานิวนิประชุาชุนิที�มีทักษะที�จิำาเปน็ิดำ�านิการเงินิ

SDG 8 งานท่�เหมาะสัม และการเติบโตทางเศึรษฐกิจ
8.6	 ส่ังเสัริมเยุาวชุนิให�มีงานิทำา	มีการศึกษา	และไดำ�รับการฝึกึอบรม

SDG 10 ลดีคุวามไม่เสัมอภาคุ
10.1	 ลดำคุวามไม่เท่าเทียุมกันิของรายุไดำ�

จำำ�นวนเกษตรกร ผู้้�ประกอบก�รร�ยย่อย  
กลุ่่่มเปร�ะบ�ง แลุ่ะอ่�นๆ ตลุ่อดห่่วงโซ่่อ่ปท�น 
ท่�ได�รับก�รสนับสน่นให่�เกิดก�รสร��งร�ยได�

(จากเป้า้หมาย 100,000 ราย)

สัรุป้ผูลการดีำาเนินงาน (ป้ระเทศไทย)
เท่ยบกับเป้้าหมายปี้ 2563

100%

“แม็คโครเช่ื่�อม่�นว่่า คว่ามม่่งม่�น
ในการดำำาเนินธุ่รกิจท่�คำานึงถึึง 
สิิ่�งแว่ดำล้้อม ส่ิ่งคม แล้ะเศรษฐกิจ 
ทำาให้เราสิ่ามารถึเติิบโติ 
อย่างย่�งย่นเค่ยงค่่ส่ิ่งคม
ในฐานะ ‘ค่่คิดำ... เพ่ื่�อช่ื่วิ่ติท่�ด่ำกว่่า’ ”

สุุชาดา อิิทธิิจารุุกุุล
ป้ระธุานเจ้าหน้าท่�บริหาร
บริษ่ท สิ่ยามเเม็คโคร จำาก่ดำ (มหาชื่น)

ส่ังเสัริมอาชีุพื่และการจิ�างงานิเพ่ื่�อพัื่ฒนิาคุุณภัาพื่ชีุวิต 
ตลอดำห่วงโซ่ีอุปทานิอยุ่างต่อเน่ิ�อง

สัร�างคุุณคุ่าและการมีส่ัวนิร่วม 
ของสัังคุมและชุุมชุนิ

สันัิบสันุินิองค์ุคุวามร้�และถ่ึายุทอดำเทคุโนิโลยีุ 
ส่้ัสัังคุมและชุุมชุนิ

แผูนการดีำาเนินงานท่�สัำาคัุญปี้ 2564

SOCIAL
IMPACT

780,227 ราย

คุุณคุ่าทางสัังคุม
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เคร่อเจริญโภคภัณฑ์์ได้พื่ัฒนากลยุทธุ์การดำาเนินงานเพื่่�อเพื่ิ�มคุณค่าทาง

ส่งัคม โดยอ้างอิงถึึงอัต่ลักษัณ์ท่�แส่ดงถึึงตั่วต่นของเครอ่ฯ ได้แก่ ความกตั่ญญู่

และความซึ่่�อส่ตั่ย ์ค่านยิม 3 ปัระโยชน ์ระบับัการบัรหิาร ซึ่พ่ื่ ่ส่่ค่วามเปัน็เลิศ 

และเปัา้หมายการพัื่ฒนาท่�ยั�งยน่ภายใต้่ยุทธุศาส่ต่ร์ ปั ี2573 นอกจากปัจัจัย

ภายในแล้ว เครอ่ฯ ยงัได้นำาปัระเด็นข้อกังวลของชุมชนสั่งคม และเปัา้หมาย

การพื่ฒันาอยา่งยั�งยน่ขององค์การส่หปัระชาชาติ่เข้ามารว่มพื่จิารณาในการ

พื่ัฒนากลยุทธุเ์พื่่�อส่ร้างส่มดุลระหว่างการต่อบัส่นองต่่อความต้่องการของ

ชุมชนส่ังคมอย่างยั�งย่น และการเติ่บัโต่ทางธุุรกิจของเคร่อฯ ในภาพื่รวม

กลยุทธุ์ระดับัองค์กรเพื่่�อเพื่ิ�มคุณค่าทางส่ังคมของเคร่อฯ มุ่งเน้นไปัท่�การ

ดำาเนินงานเชิงรุกใน 3 ปัระเด็นหลัก ได้แก่ การส่่งเส่ริมอาช่พื่และรายได้ 

ให้แก่เกษัต่รกร การส่นับัส่นุนองค์ความร่้และเพื่ิ�มช่องทางจำาหน่ายให้แก่ 

ผ่้ปัระกอบัการรายย่อย และการส่นับัส่นุนการม่คุณภาพื่ช่วิต่ท่�ด่ขึ�นให้แก่

กลุ่มเปัราะบัาง นอกจากน่� เคร่อฯ ยังได้นำาโครงการซึ่่พื่่เพื่่�อความยั�งย่น 

มาขับัเคล่�อนกลยุทธุ์เพื่่�อส่ร้างการม่ส่่วนร่วมของผ่้บัริหารและพื่นักงานท่� 

ปัฏิิบัติั่งานอย่ใ่นทกุปัระเทศทั�วโลก ใหม้ก่ารดำาเนนิกิจกรรมเพื่่�อส่งัคมไปัใน

ทิศทางเด่ยวกัน

ผูลการดีำาเนินการท่�สัำาคัุญ ปี้ 2563 กลยุทธ์์การดีำาเนินงานเพื�อเพิ�มคุุณคุ่าทางสัังคุม

กิจกรรมเพื�อสัังคุม

จำานวนผูู้ได้ีรับการส่ังเสัริม/สันับสันุน (คุน)

กลยุทธ์์ระดัีบองค์ุกรด้ีานการดีำาเนินงานเพื�อเพิ�มคุุณคุ่าทางสัังคุม
มุ่งเน้นใน 3 ป้ระเด็ีนหลัก ได้ีแก่

กุารุสุ่งเสุริุมอิาชีพและ
รุายได้ให้้แกุ่เกุษตรุกุรุ

กุารุสุนัับสุนัุนัอิงค์์ค์วามรุ้้ 
และเพิ�มช่อิงทาง 

ในักุารุจำาห้นั่ายสิุนัค้์าแกุ่ 
ผู้้้ปรุะกุอิบกุารุรุายย่อิย

กุารุสุนัับสุนัุนักุารุมี
คุ์ณภาพชีวิตที�ดีข้ึ้�นั
ให้้แกุ่กุลุ่มเปรุาะบาง

สุ่งเสุริุม
กุารุมีสุ่วนัรุ่วม

สุนัับสุนัุนั
กุารุเงินั

สุ่วนัห้นั้�ง
ขึ้อิงธุิรุกิุจ

สุรุ้างสุรุรุค์์
คุ์ณค่์า

เพื�อสัร้างสัมดุีลระหว่าง 
การตอบสันองต่อคุวาม

ต้องการของชุุมชุนสัังคุมอย่าง
ยั�งยืน และการเติบโตทางธุ์รกิจ

ของเคุรือฯ ในภาพรวม

533,943
เกุษตรุกุรุที�ได้รุับ

กุารุสุ่งเสุรุิม

73,726
กุลุ่มเปรุาะบาง

ที�ได้รัุบกุารุสุนัับสุนันุั

1,375,777 
คน

1,375,777 
คน

ไทย
จ่ำน
อ่�นๆ

เกษตรอ่ตส�ห่กรรมแลุ่ะอ�ห่�ร
โทรคมน�คม
ค��ปลุ่่กแลุ่ะก�รตลุ่�ด
อ่�นๆ

219 ลุ่��นบ�ท
ค่์าใช้จ่ายในักุารุดำาเนัินักุารุ

สุรุ้างคุ์ณค่์าทางสัุงค์ม

628,433 ลุ่��นบ�ท
กุารุสุรุ้างปรุะโยชนั์

ทางเศรุษฐกิุจ

266 ลุ่��นบ�ท
กุารุริุเริุ�มทางกุารุค้์า

768,108
ผู้้้ปรุะกุอิบกุารุรุายย่อิย
ที�ได้รัุบกุารุสุนัับสุนัุนั

763 ลุ่��นบ�ท
กุารุบริุจาค์

268 ลุ่��นบ�ท
กุารุลงทนุัทางสัุงค์ม

9%

35%

30%

9%

51%

10%

56%



1,375,777

858,318

165,269

668,926

2563

2562

2561

2560
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ตัวอย่างโคุรงการสัร้างคุุณคุ่าร่วมกับสัังคุม
ของเคุรือเจริญโภคุภัณฑ์์ทั�วโลก

จำานวนเกษตรกร ผูู้ป้ระกอบการรายย่อย กลุ่มเป้ราะบาง 
และอื�นๆ ตลอดีห่วงโซ่่อุป้ทานท่�ได้ีรับการสันับสันุนให้เกิดี 
การสัร้างรายได้ี

ไทย อินเด่ีย

อังกฤษ

จ่น กัมพูชุา

ไทย ตุรก่

เม่ยนมา

เว่ยดีนาม กัมพูชุา

จ่น รัสัเซ่่ย

โป้แลนด์ี

เว่ยดีนาม ลาว

• โครงก�รธุ่รกิจำเพ่ื่�อสังคมโดยคนพิื่ก�ร • โครงก�รส่งเสริมร�ยได�ให่�เกษตรกรสตร่ 
ช�วอินเด่ย

• Charity Partnership ก�รระดมท่นเพ่ื่�อช่วยเห่ลุ่่อ
องค์กรก�รก่ศลุ่

• โครงก�รสร��งม�ตรฐ�นคว�มปลุ่อดภััยให่�กับฐ�น
ก�รเกษตร

• ทร้มันน่�กับก�รส่งเสริมผู้้�ประกอบก�รร�ยย่อย

• โครงก�รห่ม่้บ��นเกษตรกรรมห่นองห่ว�� • CP Fresh Shop ช่วยสร��งอ�ช่พื่แลุ่ะร�ยได� 
ให่�ผู้้�ประกอบก�รร�ยย่อย

• โครงก�รส่งเสริมเกษตรกรท�องถิิ่�นปลุ้่กผัู้ก
ค่ณภั�พื่

• ก�รทำ�ปศ่สัตว์ในระบบเกษตรพัื่นธุสัญญ� • โครงก�รสร��งห่�องนำ��ให่�น�อง

• โครงก�รเกษตรกรรมห่ม่นเว่ยนทันสมัยผิู้งก่้ • โครงก�รกิจำกรรมก�รก่ศลุ่ให่�กับองค์กรด��นสังคม
ในกร่งมอสโกแลุ่ะค�ลุ้่ก�

• โครงก�รสนับสน่นท่นก�รศึกษ�

• โครงก�รบ��นปนัส่ข • โครงก�รเถิ่��แก่เน่�อห่ม้ต้�เย็นช่มชน
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โคุรงการซ่่พ่เพื�อคุวามยั�งยืน

ต่ลอดระยะเวลาท่�ผ่านมา เคร่อเจริญโภคภัณฑ์์เปั็นองค์กรท่�ดำาเนินธุุรกิจ

โดยมิได้มุง่หวังเพื่ย่งผลปัระกอบัการด้านเศรษัฐกิจเท่านั�น หากแต่่ยงัมุง่เนน้

การส่รา้งจิต่ส่ำานกึของทกุคนในองค์กรใหน้กึถึึงการส่รา้งปัระโยชนต่์่อส่งัคม

และชุมชนไปัในขณะเด่ยวกัน โดยการปัล่กฝัังจิต่ส่ำานึกด้านความยั�งย่นให้

อย่่ในด่เอ็นเอของพื่นักงานเคร่อฯ กว่า 350,000 คนทั�วโลก ซึึ่�งเปั็นพื่ลัง

ส่ำาคัญอันเขม้แขง็ท่�จะรว่มกันทำาความด่และส่รา้งปัระโยชนใ์หกั้บัชุมชนและ

ส่ังคมดังส่ะท้อนให้เห็นจากหลายโครงการท่�เกิดจากพื่นักงานในพื่่�นท่�ท่�ได้

เหน็ปัญัหา และร่วมม่อกันในการแก้ไขปัญัหานั�นๆ นำาไปัส่่่พื่ลังร่วมในการ

การขจัดปััญหาความยากจน เปั็นหนึ�งในเปั้าหมายการพื่ัฒนาอย่างยั�งย่น

ขององค์การส่หปัระชาชาติ่ การส่นับัส่นุนเปั้าหมายดังกล่าวเปั็นการส่ร้าง

ภม่คิุ้มกันในมติิ่ต่่างๆ ของส่งัคมในภาพื่รวมทั�งหมด  

เครอ่เจรญิโภคภัณฑ์์ส่นบััส่นนุการแก้ไขปัญัหาความยากจนมาอยา่งต่่อเน่�อง 

โดยเล็งเหน็ถึึงความส่ำาคัญของการพื่ฒันาด้านการเกษัต่ร รวมถึึงเส่รมิส่รา้ง

ศักยภาพื่ของเกษัต่รกรทั�งในระดับัปัระเทศและส่ากล โดยเฉพื่าะอย่างยิ�ง

การท่� เคร่อฯ ได้ส่นับัส่นุนนโยบัายการแก้ไขปััญหาความยากจนใน 

ทุกปัระเทศท่�เคร่อฯ ไปัดำาเนินการ อาทิ ในปัระเทศจ่น เคร่อฯ ได้ให้การ

ส่นับัส่นุนผ่านการดำาเนินโครงการต่่างๆ เช่น โครงการสุ่กร 500,000 ตั่ว  

ในอำาเภอหมต่่่้ มณฑ์ลย่นนาน เพื่่�อแก้ไขปัญัหาความยากจน และโครงการ 

ภายใต้่ร่ปัแบับัความร่วมม่อ ‘4 ปัระส่าน’ อ่กหลายโครงการ เป็ันต้่น  

ซึ่ึ�งส่หปัระชาชาติ่ได้ยกย่องว่าปัระเทศจ่นปัระส่บัความส่ำาเร็จในการแก้

ปัญัหาความยากจน และเปัน็ตั่วอยา่งท่�ด่ใหกั้บัปัระเทศกำาลังพื่ฒันาอ่�นๆ 

ส่ร้างส่ังคมเพื่่�อความยั�งย่นได้อย่างม่ปัระสิ่ทธุิผล โครงการซึ่่พื่่เพื่่�อความ

ยั�งยน่ในปั ี2563 น่� เปัน็การจัดต่่อเน่�องเปัน็ครั�งท่� 3 โดยมผ่ลงานท่�ผา่นการ

พื่จิารณาและได้รบััการยกย่องเชดิช่ทั�งส่ิ�น 59 โครงการ ซึึ่�งเปัน็ผลงานของ

พื่นักงานเคร่อฯ ทั�งในปัระเทศไทยและต่่างปัระเทศ และจะม่การจัดงาน

เชิดช่เก่ยรติ่ส่ำาหรับัโครงการท่�ได้รับัการคัดเล่อกในปัี 2564 ซึึ่�งจะเปั็นการ

จัดงานท่�พื่เิศษักว่าส่องครั�งท่�ผา่นมาเน่�องจากเปัน็ปัท่ี�เครอ่ฯ ดำาเนนิกิจการ

มาครบั 100 ปัี

เส้ันทางการดีำาเนินโคุรงการซ่่พ่เพื�อคุวามยั�งยืน

ส่ังเสัริมเกษตรกรและพัฒนาชุุมชุนชุนบท
เพ่ื่�อคุุณภัาพื่ชีุวิตที�ดีำของเกษตรกร

2559-2560

ดำาเนัินังานัเฉพาะเขึ้ตปรุะเทศไทย

ที�ไดรุ้บักุารุค์ดัเลอืิกุเพื�อิยกุยอ่ิงเชดิช้

2561-2562

เรุิ�มขึ้ยายกุารุดำาเนันิังานัสุ่้ตา่งปรุะเทศ

ที�ไดรุ้บักุารุค์ดัเลอืิกุเพื�อิยกุยอ่ิงเชดิช้

2563-2564

ขึ้ยายกุารุดำาเนันิังานัไปทั�วโลกุ

ที�ไดรุ้บักุารุคั์ดเลอืิกุเพื�อิยกุยอ่ิงเชดิช้

เข��ร่วม

92 โครงก�ร

38 โครงก�ร

204
เข��ร่วม

โครงก�ร

28 โครงก�ร

368
เข��ร่วม

โครงก�ร

59 โครงก�ร
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CASE 
STUDY 16

126 ล้านหยวน
(587.2 ลุ่��นบ�ท)
ผู้ลุ่กำ�ไรจำ�กก�รดำ�เนินโครงก�ร

48,600 หยวน
(223,560 บ�ท)
สร��งร�ยได�ให่�กับเกษตรกร 
ต่อครัวเร่อนต่อปี

83,345 คุน
จำำ�นวนผู้้�ท่�ได�รับก�รจำ��งง�น

โคุรงการสุักร 500,000 ตัว อำาเภอหม่ตู้ มณฑ์ลยูนนาน 
เพื�อแก้ไขปั้ญหาคุวามยากจน

ท่�มาโคุรงการ:
ด้วยความมุ่งมั�นของเคร่อเจริญโภคภัณฑ์์ท่�ต้่องการให้ปัระชาชนม่โอกาส่ 

ในการเขา้ถึึงอาหารท่�มค่ณุค่าอยา่งทั�วถึึง และขจัดความยากจน เครอ่ฯ จึง

ได้ม่การดำาเนินโครงการสุ่กร 500,000 ตั่ว ในมณฑ์ลย่นนาน ปัระเทศจ่น 

และหนึ�งในโครงการน่�ก็ค่อสุ่กร 500,000 ตั่วในเขต่อำาเภอหม่ต่่้ เพื่่�อแก้ไข

ปััญหาความยากจน โดยตั่�งเปั้าหมายว่าเราจะเปั็นครัวของโลกและเปั็น 

ผ่ส่้่งมอบัอาหารใหกั้บัมวลมนษุัยชาติ่ ในเด่อนมกราคม ปั ี2560 โครงการ

หม่ต่่้ได้เริ�มดำาเนินการและทำาการผลิต่ ซึึ่�งได้การส่นับัส่นุนจากผ่้บัริหารใน

การตั่�งท่มงานเพื่่�อใหค้ำาแนะนำา มก่ารวางแผนออกแบับัโครงการ รวมถึึงม่ 

การมอบัอำานาจเต็่มท่�ให้กับัท่มงานรุ่นใหม่ โครงการหม่ต้่่ครอบัคลุมถึึง

โรงงานอาหารส่ตั่ว์ ฟารม์ส่กุรขุน ฟารม์ส่กุรพื่อ่แมพ่ื่นัธุุ ์และโรงงานแปัรร่ปั

เน่�อส่กุร ทำาใหแ้ต่่ละพื่่�นท่�ส่ามารถึดำาเนนิงานได้อยา่งบ่ัรณาการ ก่อใหเ้กิด

ปัระส่ทิธุภิาพื่ส่ง่ส่ดุ

การดีำาเนินงาน:
โครงการหมต่่่้เกิดจากความร่วมมอ่ระหว่างเคร่อเจริญโภคภัณฑ์์และชุมชน

ในพื่่�นท่� เพื่่�อเล่�ยงและผลิต่ส่กุรท่�ได้มาต่รฐานและเพื่ย่งพื่อต่่อความต้่องการ 

โดยในปััจจุบััน โครงการหม่ต้่่ม่สุ่กรพื่่อแม่พื่ันธุุ์ทั�งหมด 7,400 ตั่ว และม่

ฟารม์ส่กุรพื่อ่แมพ่ื่นัธุุจ์ำานวน 3 แหง่ ได้แก่ท่� อำาเภอปันิชวน, หมต่่่้ และหยุน 

ซึ่ึ�งแต่่ละฟาร์มจะส่ามารถึผลิต่สุ่กรพื่่อแม่พัื่นธุุไ์ด้ถึึงปัีละ 50,000 ตั่วต่่อปั ี

นอกจากน่� โครงการหม่ต่่้ยังม่โรงเร่อนเล่�ยงสุ่กรขุนทั�งหมด 250 โรงเร่อน 

โดยรวมในปัจัจุบันัส่ามารถึผลิต่ส่กุรขุนได้ทั�งส่ิ�น 150,000 ตั่วต่่อปั ีจากการ

ดำาเนนิโครงการดังกล่าวมาอย่างต่่อเน่�อง ทำาใหเ้ราม่การพื่ัฒนาและเติ่บัโต่

เปั็นท่มงานม่ออาช่พื่ ในขณะเด่ยวกันก็ส่ามารถึดึงด่ดบุัคลากรรุ่นใหม่ท่�ม่

ความส่ามารถึมารว่มงานกบััเครอ่ฯ นอกจากน่�เราได้ตั่�งท่มเทคโนโลยอ่าหาร

ส่ัต่ว์ ท่มเทคโนโลย่ในการเล่�ยง และท่มเทคโลโนย่ในการแปัรร่ปัขึ�น เพื่่�อ

ส่นับัส่นุนให้การดำาเนินงานเปั็นไปัอย่างม่ปัระส่ิทธุิภาพื่ โดยมุ่งไปัส่่่ความ

ส่ำาเรจ็ต่ามเปัา้หมายโครงการส่กุร 1,000,000 ตั่วในมณฑ์ลย่นนานภายใน

ปั ี2566

ฟาร์มสุักร 
พ่อแม่พันธ์ุ์

การขนส่ังสิันคุ้า

ฟาร์มสุักรขุน

ฐานการผูลิต
ผัูกและผูลไม้

รูป้แบบการดีำาเนินโคุรงการ
สัังคุมสันับสันุน

โรงงานอาหารสััตว์ โรงงานแป้รรูป้เนื�อสุักร

มูลคุ่าการลงทุนรวม 892 ล้านหยวน

ฟาร์ุมพ่อิแม่พันัธ์ุิ

รุ้านัค้์าแปลงปล้กุ

โรุงงานัอิาห้ารุสัุตว์ โรุงงานัแปรุรุ้ปเนัื�อิสุุกุรุ

โคุรงการ 
Midu

700 ลุ่��นห่ยวนลุ่งท่น

72 ลุ่��นห่ยวนลุ่งท่น 120 ลุ่��นห่ยวนลุ่งท่น

ผูลลัพธ์์และ
ป้ระโยชุน์ท่�ได้ีรับ
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CASE 
STUDY 17

สัำานักงานด้ีานคุวามยั�งยืนและพัฒนาชุุมชุน  
เคุรือเจริญโภคุภัณฑ์์ จังหวัดีน่าน

ท่�มาโคุรงการ:
จังหวัดน่านเปั็นจังหวัดหนึ�งท่�ม่ปััญหาเร่�องภ่เขาหัวโล้นและหมอกควัน ไฟปั่า เคร่อเจริญโภคภัณฑ์์ 

จึงได้รว่มมอ่กับัหนว่ยงานในภาคส่ว่นต่่างๆ เขา้ไปัชว่ยฟ้� นฟแ่ละแก้ปัญัหาใหกั้บัชุมชนตั่�งแต่่ปั ี2558 

จนถึึงปัจัจุบันั เปัน็เวลากว่า 5 ปั ีผา่นโครงการต่่างๆ เชน่ โครงการส่บัขุน่โมเดล โครงการนำาพื่างโมเดล 

โครงการค่ายเยาวชนรกัษ์ัพื่งไพื่ร เปัน็ต้่น 

การดีำาเนินงาน:
เครอ่เจริญโภคภัณฑ์์จัดตั่�งส่ำานกังานด้านความยั�งยน่และพื่ฒันาชุมชน เครอ่เจรญิโภคภัณฑ์์ จังหวัดนา่น 

ขึ�นเปัน็แหง่แรก เพ่ื่�อมุง่ขับัเคล่�อนความยั�งยน่อยา่งเปัน็ร่ปัธุรรมในพื่่�นท่�ภาคเหนอ่ พื่รอ้มเปัน็ศน่ย์รวม

ในการส่ร้างความร่วมม่อกับัพื่่�น้องปัระชาชน เกษัต่รกร หน่วยงานภาครัฐ ภาคปัระชาส่ังคม  

ภาคการศึกษัา ทกุภาคส่ว่นในการมส่่ว่นรว่มเส่ริมส่รา้งคณุภาพื่ชวิ่ต่ท่�ด่ขึ�นของชุมชน และส่อดคล้อง

กับัวิถ่ึชวิ่ต่และวัฒนธุรรมในพื่่�นท่�จังหวัดนา่น ครอบัคลมุทกุมติิ่ทั�งเศรษัฐกิจ สั่งคม และส่ิ�งแวดล้อม

ส่ังเสัริมผูู้ป้ระกอบการรายย่อย
เพ่ื่�อสัร�างโอกาสัทางอาชีุพื่

การส่่งเส่ริมผ่้ปัระกอบัการรายย่อยเปั็นหนึ�งในกลยุทธุ์หลักของการส่ร้างคุณค่าทางส่ังคมท่� 

เคร่อเจริญโภคภัณฑ์์ดำาเนินการมาโดยต่ลอด เน่�องจากท่�ผ่านมาผ่้ปัระกอบัการรายย่อยส่่วนใหญ่ 

จะดำาเนินธุุรกิจแบับัตั่วคนเด่ยว ทำาให้ต้่องแบักรับัต้่นทุนท่�ค่อนข้างส่่ง อ่กทั�งยังขาดความเข้าใจใน

กระบัวนการบัริหารจัดการอย่างเปั็นระบับั ดังนั�น เคร่อฯ จึงมุ่งส่นับัส่นุนให้ผ่้ปัระกอบัการรายย่อย

ผลิต่ส่นิค้าอยา่งมค่ณุภาพื่ เพ่ื่�อยกระดับัการพื่ฒันาผลิต่ภัณฑ์์ใหต้่รงต่ามมาต่รฐาน ส่นบััส่นนุใหเ้ขา้ถึึง

แหล่งเงินทุนได้ง่ายยิ�งขึ�น รวมถึึงการส่นับัส่นุนการส่ร้างเคร่อข่ายผ่้ปัระกอบัการ ให้เกิดการถ่ึายทอด

และแบ่ังปัันองค์ความร่้ รองรับัการขยายธุุรกิจให้เติ่บัโต่พื่ร้อมทั�งส่ร้างโอกาส่ในการเริ�มต้่นและเป็ัน

เจ้าของธุุรกิจ

“ซ่ีพ่ื่ ออล้ล์้ให้ท่กๆ อย่าง เริ�มจากให้โอกาสิ่เรามาขาย  
ต่ิ�งแต่ิว่่นแรกท่�ติิดำต่ิอ เราย่งไม่ม่อะไรเล้ย 

แต่ิก็ให้โอกาสิ่เราพ่ื่ฒนาต่ิว่เอง เปิ้ดำโอกาสิ่ให้เราเสิ่นอสิิ่นค้าต่ิว่ใหม่ 
แล้ะม่การพ่ื่ฒนาสิิ่นค้าให้ติอบโจทย์ของติล้าดำมาติล้อดำ” 

มนสัวรรณ ศึรัณย์เวชุกุล
บริษ่ทค่ณเก๋ ขนมหว่าน จำาก่ดำ

ผู้่้ป้ระกอบการรายย่อยท่�ได้ำร่บ ‘รางว่่ล้ SME ย่�งย่น’ 
จากบริษ่ท ซ่ีพ่ื่ ออล้ล์้ จำาก่ดำ (มหาชื่น) ป้ี 2563 

ผูลลัพธ์์และ
ป้ระโยชุน์ท่�ได้ีรับ

6,444 คุน
จำำ�นวนเกษตรกรท่�ได�รับก�ร 
ส่งเสริมอ�ช่พื่ ป ี2559-2563

1,108,751 บาท
ร�ยได�รวมของเกษตรกร
ป ี2559-2563
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CASE 
STUDY 19

โคุรงการ คุรัวชุุมชุน

CASE 
STUDY 18

โคุรงการคัุดีสัรรสุัดียอดีสิันคุ้า SME จำาหน่ายผู่านชุ่องทาง 
ร้านเซ่เว่น อ่เลฟเว่น และชุ่องทางออนไลน์ของ 
บริษัท ทเวนต่�โฟร์ ชุ้อป้ป้้� ง จำากัดี

>20,000 รายการ
จำำ�นวนสินค��เอสเอ็มอ่

50,000 คุรอบคุรัว
จำำ�นวนเกษตรกรท่�ได�รับ 
ก�รช่วยเห่ลุ่่อ

>1,222 ล้านบาท
ยอดข�ยต้�แช่แข็งแลุ่ะสินค��
กลุ่่่มอ�ห่�รสดจำ�กร��นโชห่่วย
ท่�ร่วมโครงก�ร

12,095 ราย
จำำ�นวนสม�ชิกสะสมท่�เข��ร่วม
โครงก�ร

การดีำาเนินงาน:
โครงการดังกล่าวเปัิดโอกาส่ให้กับัล่กค้าของ SME D Bank นำาสิ่นค้ามา

จำาหนา่ยผา่นชอ่งทางของซ่ึ่พื่ ่ออลล์ และทเวนต่่�โฟร ์ชอ้ปัปัิ� ง ปัระกอบัด้วย

ร้านเซึ่เว่น อ่เลฟเว่น, เว็บัไซึ่ต์่ www.ShopAt24.com และนิต่ยส่าร 

การดีำาเนินงาน:
ครวัชุมชนค่อแนวคิดส่ำาหรบััรา้นโชหว่ย ท่�ส่ามารถึเพื่ิ�มรายได้ด้วยการขายส่นิค้ากลุม่อาหารส่ด อาหาร

แช่แข็ง เพื่่�อเพื่ิ�มทางเล่อกการซึ่่�อส่ินค้าให้ล่กค้า และเปั็นแหล่งอาหารส่ด ส่ะอาดในชุมชน ดังนั�น 

แม็คโครจึงพื่ัฒนาส่ินค้ากลุ่มน่�ให้ม่ขนาดบัรรจุภัณฑ์์และราคาท่�เหมาะส่มกับัความต้่องการของล่กค้า

ในชุมชน และพื่ัฒนาต่่้แช่แข็งท่�ม่ปัระส่ิทธุภิาพื่ในราคาท่�จับัต้่องได้เพื่่�อส่ร้างความแต่กต่่าง เพื่ิ�มยอด

ขาย เพื่ิ�มกำาไร ให้กับัร้านโชห่วยท่�ร่วมโครงการ และเน่�องมาจากส่ถึานการณ์แพื่ร่ระบัาดของโรค 

โควิด-19 ในปั ี2563 ‘ครวัชุมชน’ จึงชว่ยใหร้า้นโชหว่ยในทกุๆ ชุมชนส่ามารถึต่อบัโจทยก์ารใชช้วิ่ต่ 

วิถ่ึใหม่ และบัริษััทฯ ยังช่วยลดต้่นทุนในการเริ�มต้่นธุุรกิจครัวชุมชน โดยร้านท่�ซ่ึ่�อต่่้แช่แข็งจะได้รับั

ค่ปัองส่่วนลดม่ลค่า 2,000 บัาท ส่ำาหรับันำาไปัซึ่่�ออาหารส่ดจากแม็คโครมาใส่่ต่่้แช่แข็งเพื่่�อจำาหน่าย 

รวมทั�งยังจัดเต่ร่ยมส่่�อและกิจกรรมส่่งเส่ริมการขายให้อย่างต่่อเน่�องอ่กด้วย แม็คโครเช่�อว่าโครงการ

ครัวชุมชนเปั็นจุดเริ�มต้่นท่�จะทำาให้ร้านโชห่วยส่ามารถึอย่่ได้อย่างยั�งย่น และเปั็นแรงบัันดาลใจท่�จะ

ทำาใหผ้่ป้ัระกอบัการโชหว่ยพื่ฒันาศกัยภาพื่ของรา้นค้าใหเ้ติ่บัโต่ต่่อไปัในอนาคต่

ทเวนต่่�โฟร์ แคต่ต่าล็อก โดยต้่องมก่ำาลังการผลิต่ท่�เพื่ย่งพื่อต่่อความต้่องการ 

และกระบัวนการผลิต่ท่�ได้มาต่รฐาน ซึ่ึ�งจะช่วยส่ร้างความเช่�อมั�นให้กับั 

ผ่บ้ัรโิภคในการเล่อกซึ่่�อส่นิค้า และยังช่วยส่ร้างยอดขาย ส่รา้งรายได้กับัชุมชน

ท่�มาโคุรงการ:
ธุนาคารพื่ฒันาวิส่าหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ปัระเทศไทย (ธุพื่ว.) 

หร่อ SME D Bank ต้่องการเพื่ิ�มศักยภาพื่และขยายช่องทางการจำาหน่าย

ส่นิค้าใหกั้บัผ่ป้ัระกอบัการเอส่เอ็มอ่ ในชว่งส่ถึานการณ ์โควิด-19 โดยรว่ม

กับับัริษััท ซึ่่พื่่ ออลล์ จำากัด (มหาชน) ผ่้ปัระกอบัธุุรกิจค้าปัล่กปัระเภท 

ร้านค้าส่ะดวกซึ่่�อเซึ่เว่น อ่เลฟเว่น จัดโครงการปัั� นสุ่ดยอดส่ินค้า SME 

จำาหน่ายผ่านร้านเซึ่เว่น อ่เลฟเว่นทั�วปัระเทศ รวมถึึงช่องทางออนไลน ์

เพื่่�อเพื่ิ�มโอกาส่ในการจำาหน่ายส่ินค้าของผ่้ปัระกอบัการเอส่เอ็มอ่ในแต่่ละ

พื่่�นท่�ส่ง่ต่รงถึึงมอ่ผ่บ้ัรโิภค

ท่�มาโคุรงการ:
บัริษััท ส่ยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั�นท่�จะพัื่ฒนาศักยภาพื่ 

ของผ่้ปัระกอบัการร้านค้าปัล่กรายย่อยหร่อโชห่วยให้เข้มแข็ง เติ่บัโต่ 

อย่างยั�งย่น โดยนำาเส่นอสิ่นค้าบัริการใหม ่ ‘ครัวชุมชน’ เพื่่�อเปัน็ทางเล่อก 

ส่ร้างรายได้ ต่อบัโจทย์พื่ฤติ่กรรมผ่้บัริโภคท่�ต้่องการอาหารพื่ร้อมปัรุง  

พื่รอ้มรับัปัระทานใกล้บัา้น

ผูลลัพธ์์และ
ป้ระโยชุน์ท่�ได้ีรับ

ผูลลัพธ์์และ
ป้ระโยชุน์ท่�ได้ีรับ
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รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

Health คุุณคุ่าทางสัังคุมบทนำำ� Heart Homeก�รจััดก�รด้�นำคว�มยัั่�งยืั่นำ ภ�คผนำวก

CASE 
STUDY 21

โคุรงการโภชุนาการพอเพ่ยง ซ่่.พ่. เว่ยดีนาม

CASE 
STUDY 20

ตัวอย่างโคุรงการพัฒนาคุุณภาพชุ่วิต 
ผูู้พิการและเด็ีกด้ีอยโอกาสัของกลุ่มทรู

ส่ังเสัริมป้ระชุากรกลุ่มเป้ราะบาง
เพ่ื่�อคุวามเท่าเทียุมในิสัังคุม

เครอ่เจรญิโภคภัณฑ์์มุง่มั�นใหค้วามส่ำาคัญกับักลุ่มคนเปัราะบัางมาโดยต่ลอด 

โดยม่จุดมุ่งหมายเพื่่�อพัื่ฒนาศักยภาพื่ ส่ร้างความร้่ความส่ามารถึในการ

ปัระกอบัอาชพ่ื่ เพื่ิ�มโอกาส่ในการปัระกอบัอาชพ่ื่ท่�ยั�งยน่ใหกั้บักลุม่คนเหล่าน่� 

ซึ่ึ�งส่อดคล้องกับัเปั้าหมายการพื่ัฒนาอย่างยั�งย่นของเคร่อฯ และภายใต้่

แนวคิดท่�ว่า ‘การลร้างรากฐานทางธุุรกิจให้แข็งแรง ต้่องดำาเนินควบัค่่ 

ไปัพื่รอ้มกับัการส่รา้งรากฐานคณุภาพื่ชวิ่ต่ของคนในส่งัคม’ จึงทำาใหเ้ครอ่ฯ  

ม่แนวคิดและต่ระหนักถึึงการส่นับัส่นุนให้กับักลุ่มเปัราะบัางอย่างต่่อเน่�อง 

เครอ่ฯ จึงได้รเิริ�มโครงการต่่างๆ เพื่่�อชว่ยเหล่อทั�งคนพื่กิาร ผ่ส่้่งวัย ผ่ท่้�ขาด

โอกาส่ทางส่งัคม โดยการส่่งเส่รมิอาชพ่ื่ การส่นบััส่นนุใหส้่ามารถึปัระกอบั

ธุุรกิจของต่นเอง ทั�งน่�เพื่่�อลดปััญหาความเหล่�อมลำาในสั่งคม และช่วย 

เส่รมิส่รา้งคณุภาพื่ชวิ่ต่ท่�ด่ขึ�นใหกั้บักลุ่มเปัราะบัางในสั่งคมอย่างยั�งย่น

โคุรงการธุ์รกิจเพื�อสัังคุมโดียคุนพิการ
พ่ื่�นท่�ของศ่นย์บัริการคนต่าบัอด จังหวัดกาฬส่ินธุุ์ เปั็นโครงการนำาร่องท่�บัริษััท  

ทร่ คอรป์ัอเรชั�น จำากัด (มหาชน) ใหก้ารส่นบััส่นนุจนเกิดเปัน็โมเดลในการชว่ยเหล่อ

คนพื่กิารท่�ยั�งย่น ส่รา้งผลิต่ภาพื่ให้ระบับัเศรษัฐกิจผา่นการทำาธุรุกิจเพื่่�อสั่งคม โดยม่

เกษัต่รกรผ่พิ้ื่การจำานวน 27 คน และพื่นกังานคนพื่กิารในโรงคัดแยกวัต่ถึดิุบัจำานวน 

9 คน

โคุรงการ Universal Design QR Code
ชว่ยใหผ้่พิ้ื่การส่ามารถึเข้าถึึงขอ้มล่ของส่นิค้าได้อยา่งเส่มอภาค โดยส่รา้ง QR Code 

ส่ำาหรับัผ่้พื่ิการทางส่ายต่าและการได้ยิน รวมถึึงผ่้บัริโภคทั�วไปัให้ส่ามารถึรับัร่้ถึึง

คณุค่าของผลิต่ภัณฑ์์ท่�พัื่ฒนาและผลิต่โดยผ่พ้ื่กิาร

โคุรงการพัฒนาคุุณภาพชุ่วิตเด็ีกในสัถานรองรับ
ส่่งเส่ริมโอกาส่ให้เด็กในส่ถึานรองรับัต่ามแนวคิด ‘เต่ร่ยมความพื่ร้อมก่อนออกส่่่ 

โลกกว้าง’ ผา่นกิจกรรมด้านการพื่ฒันาทักษัะอาชพ่ื่และด้านการเรย่นร่น้อกหอ้งเรย่น 

โดยในจำานวนน่�มเ่ด็กจำานวน 9 คน ได้รบััทนุการศกึษัา

9.8
ล้านบาท
ร�ยได�รวมของโครงก�ร

3
สัาขา
ของแม็คโคร 
จัำงห่วัดเช่ยงให่ม่ท่�นำ� 
QR Code ไปทดลุ่องใช�

494
คุน
จำำ�นวนเด็กใน 
สถิ่�นรองรับท่�ได�รับ 
ก�รพัื่ฒน�ทักษะ

ท่�มาโคุรงการ:
การขาดภาวะทางโภชนาการในเว่ยดนามยังคงม่อย่่ทั�วไปั เช่น เด็กอายุต่ำา

กว่า 5 ปั ีมอั่ต่ราการปัว่ยเปัน็โรคโลหติ่จางอย่ท่่�รอ้ยละ 28 และในพื่่�นท่�ภเ่ขา

ท่�มช่นกลุม่นอ้ยจะพื่บัถึึงร้อยละ 31 ในขณะท่�ส่ต่รท่่�มค่รรภ์ มอั่ต่ราปัว่ยเปัน็

โรคโลหติ่จาง อย่ท่่�รอ้ยละ 32  เด็กท่�อายุต่ำากว่าหกเด่อนท่�ได้กินนมแมล้่วน

ม่จำานวน 1/4 ของทั�งหมด และม่เพื่่ยงร้อยละ 59 ท่�ได้รับัโภชนาการจาก

อาหารเส่รมิท่�หลากหลายและเพื่ย่งพื่อ ดังนั�น รฐับัาลเว่ยดนามจึงต้่องการ

วิธุก่ารใหม่ๆ เพ่ื่�อพัื่ฒนาและปัรับัปัรุงภาวะทางโภชนาการท่�ครอบัคลุมและ

ยั�งยน่ใหกั้บัเด็กเว่ยดนามทกุคน

การดีำาเนินงาน:
ในชว่งปัลายปั ี2561 บัรษัิัท ซ่ึ่.พื่.่ เว่ยดนาม ได้รบััการอนมุติั่จาก ‘กองทนุ

ช่วยเหล่อเด็กเว่ยดนาม’ ใน ‘โครงการโภชนาการพื่อเพื่่ยง’ ให้จัดตั่�ง 

‘โครงการเล่�ยงไก่ไข่เพ่ื่�ออาหารกลางวัน’ ส่ำาหรับัเด็ก ผ่ส่้่งอายุ และคนพิื่การ

ท่�ศน่ยช์ว่ยเหล่อทางส่งัคม ในจังหวัดและเมอ่งต่่างๆ ของเว่ยดนาม โครงการ

โภชนาการพื่อเพื่ย่งน่�เปัน็ความพื่ยายามในการปัรบััปัรุงการโภชนาการและ

ส่ง่เส่รมิส่ขุภาพื่ของเด็กนกัเรย่นในเว่ยดนาม โดยเฉพื่าะอยา่งยิ�ง เด็กกำาพื่รา้ 

คนพิื่การ และผ่้ส่่งอายุท่�อย่่ต่ามลำาพัื่ง ให้ส่ามารถึเข้าถึึงแหล่งโปัรต่่นท่�ด่  

รวมถึึงส่ร้างโอกาส่การพื่ัฒนาทักษัะการจัดการโครงการและส่ร้างรายได้ 

เพื่ิ�มเติ่มจากการขายไข่ท่�เหล่อจากการใช้ปัระกอบัอาหาร เปั็นการลดค่า 

ใช้จ่ายและม่รายได้ในการด่แลเด็กในศ่นย์ช่วยเหล่อทางสั่งคมท่�เว่ยดนาม

อยา่งยั�งยน่

2,376 คุน
จำำ�นวนเด็กท่�ได�รับผู้ลุ่ประโยชน์

440,000  บาท
ร�ยได�เฉลุ่่�ยรวมจำ�กพ่ื่�นท่�ดำ�เนิน
โครงก�ร 11 แห่่ง

ผูลลัพธ์์และ
ป้ระโยชุน์ท่�ได้ีรับ



HEALTH AND 
WELL-BEING

มุุมุมุองของเรา
ทุกุวัันน้�ผู้้�บริโิภคจำำ�นวันม�กหันัม�ใหั�ควั�มสำำ�คัญในเริ่�องคณุภ�พ

อ�หั�ริทุ้�จำะบริโิภค ไมว่่ั�จำะเป็น็ป็จัำจัำยด้��นผู้ลกริะทุบต่่อสำขุภ�พ

ทัุ�งทุ�งต่ริงและทุ�งอ�อม โภชน�ก�ริทุ้�คริบถ้�วัน กริะบวันก�ริผู้ลิต่

ทุ้�ได้�ม�ต่ริฐ�น และก�ริด้้แลรัิกษ�สิำ�งแวัด้ล�อมในขั�นต่อน 

ก�ริผู้ลิต่ ซึ่่�งป็จัำจัำยทัุ�งหัล�ยเหัล่�น้�ถ่้อเป็น็ควั�มทุ��ทุ�ยของเคริอ่ 

เจำริญิโภคภัณฑ์์ ในก�ริด้ำ�ริงไวั�ซึ่่�งก�ริเป็น็ผู้้�นำ�ด้��นเทุคโนโลยแ้ละ

นวััต่กริริมในก�ริสำริ��งอ�หั�ริ โด้ยต่ลอด้ริะยะเวัล�ของก�ริด้ำ�เนนิ

ธุรุิกิจำทุ้�ผู้�่นม� เคริอ่ฯ ได้�มก้�ริป็ริบัเป็ล้�ยนกลยุทุธุก์�ริด้ำ�เนนิง�น

เพ่�อต่อบสำนองต่่อควั�มต่�องก�ริของผู้้�บริิโภคทุ้�เพิ�มข่�นอย่�ง

ริวัด้เริว็ัอย้ต่่ลอด้เวัล� ไมว่่ั�จำะเป็น็ก�ริจัำด้หั�วััต่ถ้ดิุ้บจำ�กแหัล่งทุ้�

ได้�ม�ต่ริฐ�น ก�ริคิด้ค�นผู้ลิต่ภัณฑ์์ทุ้�ม้คุณค่�ทุ�งโภชน�ก�ริทุ้� 

คริบถ้�วันและเหัม�ะสำมแต่่ละช่วังวััย ก�ริผู้ลิต่ผู้ลิต่ภัณฑ์์เพ่�อ

สุำขภ�พ และก�ริเป็ดิ้เผู้ยข�อมล้โภชน�ก�ริอย่�งคริบถ้�วัน

สนัับสนุันัเป้้าหมุายการพััฒนัาท่ี่�ยั�งยืนั

SDG 2 ยุติิความุหิวโหย
2.1	 การเข้้าถึึงอาหารท่ี่�ม่ีคุุณคุ่าที่างโภชนาการและคุวามีปลอดภัยท่ี่� 
	 เป็นระดับสากล
2.2	 ยุติิภาวะทุี่พโภชนาการทุี่กรูปแบบ

SDG 3 สุขภาพัด่ีและสวัสดิีภาพัท่ี่�ด่ี
3.4	 ลดการติายจากโรคุไม่ีติิดต่ิอ	และสนับสนุนคุวามีเป็นอยู่ท่ี่�ด่
3.B	 สนับสนุนการวิจัย	การพัฒนา	และให้ม่ีการเข้้าถึึงยาและวัคุซ่ีน
	 ในราคุาท่ี่�สามีารถึซ้ี�อหาได้ในระดับสากล

ร้้อยละ 37 ของผลิตภััณฑ์์ใหม่่เป็น็ผลิตภััณฑ์์ท่ี่� 
ม่่่งเน้นสุ่ขโภัชนาการ้ สุ่ขภัาพ และสุ่ขภัาวะท่ี่�ด่ี 
เท่ี่ยบจากเป็า้ท่ี่�ตั�งไว้ร้้อยละ 30

สรุป้ผลการดีำาเนิันังานั (ประเทศไทย)
เท่ี่ยบกับเป้้าหมุายปี้ 2563

100%

มุ่ีงเน้นการพัฒนาผลิติภัณฑ์์และบริการทัี่�งแบบ	B2B	
และ	B2C	ท่ี่�ช่วยส่งเสริมีสุข้ภาพและสุข้ภาวะท่ี่�ด่

มุ่ีงเน้นการผลิติอาหารท่ี่�ม่ีคุวามีปลอดภัย 
ติลอดห่วงโซ่ีอุปที่าน

พัฒนากระบวนการในการพัฒนาผลิติภัณฑ์์
เพ้�อสุข้ภาพอย่างต่ิอเน้�อง

แผนัการดีำาเนิันังานัท่ี่�สำาคัญ ปี้ 2564

“ด้้วยวิสััยทัศน์์การเป็น์ครัวของโลกท่�
ยั�งยืน์ ซ่ีพ่ีเอฟมุ่่�งมัุ่�น์สัร้างความุ่มัุ่�น์คง
ทางอาหารและการเข้าถึึงอาหาร (Food 
Security & Food Accessibility) 
ด้้วยความุ่ใสั�ใจใน์ค่ณภาพีและ 
ความุ่ปลอด้ภัยเป็น์หัวใจหลัก  
พีร้อมุ่สั�งมุ่อบอาหารท่�มุ่่รสัชาติิด่้  
เต็ิมุ่ไปด้้วยค่ณค�าทางโภชน์าการ 
(Nutrition) เหมุ่าะสัมุ่กับวัยท่� 
แติกติ�างกัน์ และสัามุ่ารถึติรวจสัอบ 
ย้อน์กลับได้้ติลอด้กระบวน์การ 
จน์ถึึงมืุ่อผู้้้บริโภค”

ประสิิทธิิ์� บุุญดวงประเสิริฐ 
ประธาน์คณะผู้้้บริหาร 
บริษััท เจริญโภคภัณฑ์์อาหาร จำากัด้ (มุ่หาชน์)

สุขภาพัและสุขภาวะท่ี่�ด่ี
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สรุป้ผลการดีำาเนิันังานั ปี้ 2563

การส่งเสริมุสวัสดิีภาพัสัติว์

ผลิติภัณฑ์์เพืั�อสุขโภชนัาการท่ี่�ด่ี
จำานวนผลิตภััณฑ์์ใหม่่ท่ี่�ม่่่งเน้นสุ่ขโภัชนาการ้  
สุ่ขภัาพ และสุ่ขภัาวะท่ี่�ด่ี

การส่งเสริมุการเข้าถึึงอาหาร

การส่งเสริมุสุขภาพั

กระบวนัการผลิติท่ี่�ป้ลอดีภัยและมุ่คุณภาพั

ศููนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร้ ซ่ีพ่เอฟ (ป็ร้ะเที่ศูไที่ย) ศููนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร้ ซ่ีพ่แร้ม่ (ป็ร้ะเที่ศูไที่ย)

ศููนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร้ เบลลิซิีโอ ฟูด้ี อิ�งค์์ (ป็ร้ะเที่ศูสุหรั้ฐอเม่ริ้กา)ศููนย์วิจัยและพัฒนายาและเวชภััณฑ์์ (สุาธาร้ณรั้ฐป็ร้ะชาชนจ่น)

*กำาลังการผู้ลิติติลอด้ห�วงโซี�ค่ณค�าการผู้ลิติของกิจการประเทศไทย

เคริอ่เจำริญิโภคภัณฑ์์ในฐ�นะผู้้�นำ�ธุรุิกิจำเกษต่ริกริริม และอุต่สำ�หักริริมอ�หั�ริ 

ได้�ต่ริะหันกัถ่้งควั�มสำำ�คัญด้��นสำขุภ�พ ควั�มป็ลอด้ภัย และสำขุภ�วัะควั�ม

เป็น็อย้ทุ้่�ด้้ของผู้้�บริโิภค  ดั้งนั�น เพ่�อเป็น็ก�ริต่อบสำนองก�ริเติ่บโต่ของต่ล�ด้

ในอน�คต่ เคริ่อฯ จ่ำงม้ควั�มมุ่งมั�นทุุ่มเทุในก�ริคิด้ค�น วิัจัำย และพัฒน�

ผู้ลิต่ภัณฑ์์แหั่งนวััต่กริริมเพ่�อสำุขภ�พทุ้�ด้้ของผู้้�บริิโภค พริ�อมทัุ�งด้ำ�เนินก�ริ

ลด้ก�ริใช�ทุรัิพย�กริทุ�งธุริริมช�ติ่และผู้ลกริะทุบต่่อสำิ�งแวัด้ล�อมม�อย่�ง 

ต่่อเน่�อง โด้ยเคริ่อฯ ได้�จัำด้ตั่�งศู้นย์วิัจัำยและพัฒน�อ�หั�ริทุ้�ม้เทุคโนโลย้ 

ในก�ริผู้ลิต่อ�หั�ริทุ้�ทัุนสำมัยและได้�ม�ต่ริฐ�นสำ�กล เพ่�อสำ่งเสำริิมใหั�นักวิัจัำย

เคริอ่ฯ กำ�หันด้กริะบวันก�ริในก�ริพฒัน�ผู้ลิต่ภัณฑ์์เพ่�อสำขุภ�พ โด้ยป็จัำจัำยหัลักทุ้�นำ�ม�พจิำ�ริณ� ได้�แก่ คณุภ�พและควั�มป็ลอด้ภัยของผู้ลิต่ภัณฑ์์ โภชน�ก�ริ

ทุ้�คริบถ้�วัน ริ�ค�ทุ้�เหัม�ะสำม แนวัโน�มของต่ล�ด้และผู้้�บริโิภค และคณุค่�ทุ้�สำงัคมจำะได้�ริบั สำำ�หัริบัป็ ี2563 มผู้้ลิต่ภัณฑ์์ใหัมจ่ำำ�นวัน 791 ผู้ลิต่ภัณฑ์์ ทุ้�ผู้�่น

กริะบวันก�ริก�ริพฒัน�ผู้ลิต่ภัณฑ์์ทุ้�มุง่เน�นสำขุโภชน�ก�ริ สำขุภ�พ และสุำขภ�วัะทุ้�ด้้

และพัฒน�ผู้ลิต่ภัณฑ์์ม้ควั�มคิด้สำริ��งสำริริค์ และสำ�ม�ริถ้แสำด้งศัูกยภ�พ 

ในก�ริทุด้ลองผู้ลิต่สำินค��ใหัม่ๆ อ้กทัุ�งยังเป็็นก�ริเน�นยำ�ควั�มมุ่งมั�นใน 

ก�ริวิัจัำยและพัฒน�อ�หั�ริมนุษย์ด้�วัยทุ้มง�นวิัจัำยทุ้�เช้�ยวัช�ญเฉพ�ะด้��น 

เพ่�อต่อบโจำทุยค์วั�มต่�องก�ริของริ�่งก�ยทุ้�แต่กต่่�งกันในแต่่ละชว่ังวััย และ

คิด้ค�นนวััต่กริริมอ�หั�ริเพ่�อเสำริิมสำริ��งคุณภ�พช้วิัต่ทุ้�ด้้ของผู้้�บริิโภคทัุ�วัโลก 

โด้ยมโ้ริงง�นต่�นแบบทุ้�สำ�ม�ริถ้ทุด้ลองและพัฒน�ก�ริผู้ลิต่สิำนค��ต่อบสำนอง

ควั�มต่�องก�ริของต่ล�ด้ได้�ทัุนทุ่วังทุ้ 

การพััฒนัาผลิติภัณฑ์์เพืั�อสุขภาพั
สร้างเสริมีสุข้ภาพและสุข้ภาวะท่ี่�ด่ท่ี่�สุดให้ผู้บริโภคุ

ศููนัย์วิจััยและพััฒนัาผลิติภัณฑ์์เพืั�อสุขภาพั

2561 2562 25632560

753 816 878 901

2561 2562 25632560

32,650

243,280

533,795
632,147

ค์น โร้งเร่้ยน

ผลิตภััณฑ์์

โร้งเร่้ยนเด็ีกและเยาวชน

2561 2562 25632560

168
283

525

791

60%* พ้�นท่ี่�การ้เล่�ยงไก่ 
เน้�อท่ี่�ค์วาม่หนาแน่นน้อยกว่า
หร้้อเท่ี่ากับ 33 กก./ม่.2

43%* แม่่สุ่กร้ท่ี่�เล่�ยงแบบค์อกขังร้วม่

100%* โร้งงานแป็ร้รู้ป็เน้�อสัุตว์และอาหาร้
แป็ร้รู้ป็ได้ีรั้บการ้รั้บร้องม่าตร้ฐาน
ด้ีานค่์ณภัาพและค์วาม่ป็ลอดีภััย

1,277
ผู้ท่ี่�ได้ีรั้บการ้สุนับสุน่น
ป็ลูกถ่่ายอวัยวะ-ดีวงตา

คน

3,994
ผู้เข้าร่้วม่โค์ร้งการ้สุ่งเสุริ้ม่ค่์ณภัาพช่วิต  
การ้ป็ฐม่พยาบาล และการ้ช่วยช่วิตขั�นพ้�นฐาน

คน

205,613
ผู้แสุดีงค์วาม่จำานงบริ้จาค์
อวัยวะ-ดีวงตา

คน

31,047,050
107,720 
ป็ริ้ม่าณโลหิตท่ี่�ได้ีรั้บการ้บริ้จาค์

ยููนิต

ซีี.ซีี.

3.29
เงินบริ้จาค์สุนันสุน่นท่ี่นที่รั้พย์ 
ผ่านโค์ร้งการ้ Let Them See Love

ล้้านบุาท
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ตัิวอย่างผลิติภัณฑ์์เพืั�อสุขโภชนัาการท่ี่�ด่ี

• เน้�อหมู่ไขมั่นด่ีและม่่โอเม่ก้า 3 สูุง 
• ไม่่ใช้สุาร้เร่้งการ้เจริ้ญเติบโต 
• ป็ร้าศูจากสุาร้เร่้งเน้�อแดีง 
• ไม่่ใช้ยาป็ฏิิช่วนะร้้อยละ 100 ตลอดีการ้เล่�ยงดูี 

ได้ีรั้บการ้รั้บร้องม่าตร้ฐานการ้เล่�ยงจาก 
NSF ค์ว้าร้างวัลสุ่ดียอดีนวัตกร้ร้ม่อาหาร้  
จากงานแสุดีงสิุนค้์าอาหาร้ร้ะดัีบโลก
THAIFEX–Anuga Asia 2020

• อ่ดีม่ไป็ด้ีวยธาต่ซ่ีล่เน่ยม่
• ค์อเลสุเตอร้อลตำ�า
• ไม่่ใช้ยาป็ฏิิช่วนะร้้อยละ 100 
• ไม่่ใช้สุาร้เร่้งการ้เจริ้ญเติบโต

ได้ีรั้บการ้รั้บร้องม่าตร้ฐาน CQM
(China Quality Mark Certification)
เค์ร้้�องหม่ายการ้รั้บร้องผลิตภััณฑ์์ไม่่ใช้ 
ยาป็ฏิิช่วนะ

• ผลิตภััณฑ์์อาหาร้พร้้อม่รั้บป็ร้ะที่าน ไม่่ม่่เน้�อสัุตว์
• ไม่่ใสุ่สุาร้กันเสุ่ย
• ป็ร้าศูจากกลูเตน
• ป็ร้าศูจากนำ�าตาลแลค์โตสุ

ได้ีรั้บร้างวัลจาก Mercury’s 2018  
สุถ่าบันท่ี่�ดูีแลม่าตร้ฐานการ้บริ้การ้ของ 
ธ่ร้กิจสุายการ้บิน และสุ่ดียอดีนวัตกร้ร้ม่ 
ของ THAIFEX 2019 

• ผลิตภััณฑ์์ที่างเล้อกสุ่ขภัาพ แที่นการ้รั้บป็ร้ะที่านมั่นบดี  
โดียที่ำาจากดีอกกะหลำ�า

• ไฟเบอร์้สูุง
• แค์ลอร่้น้อยกว่าร้้อยละ 65*, ไขมั่นน้อยกว่าร้้อยละ 60*
 *เม้่�อเท่ี่ยบกับมั่นบดีป็กติในสัุดีสุ่วนการ้รั้บป็ร้ะที่านท่ี่� 

เท่ี่ากัน

หน่�งในนวัตกร้ร้ม่เค์ร้้อเจริ้ญโภัค์ภััณฑ์์  
โดีย โอเวอร์้ฮิิลล์ ฟาร์้ม่ ได้ีพัฒนาสุร้้างสุร้ร้ค์์
ผลิตภััณฑ์์ และป็รั้บกร้ะบวนการ้ผลิต 
เพ้�อตอบโจที่ย์ผู้บริ้โภัค์ท่ี่�ใสุ่ใจดูีแลสุ่ขภัาพ 
ในป็ร้ะเที่ศูสุหรั้ฐอเม่ริ้กา

การมุุ่งเน้ันักระบวนัการผลิติท่ี่�มุ่คุณภาพั
ผลิติอาหารท่ี่�ได้มีาติรฐานและปลอดภัย

เคริอ่ฯ มร้ิะบบก�ริจัำด้ก�ริคุณภ�พตั่�งแต่่ต่�นนำ�จำนถ่้งป็ล�ยนำ� อ้กทัุ�งยงัได้�นำ�

ม�ต่ริฐ�นต่่�งๆ ทุ้�เก้�ยวัข�องกับด้��นคณุภ�พ และสำวััสำดิ้ภ�พสำตั่ว์ั ทัุ�งทุ้�มอ้ย้่

ในป็ริะเทุศูไทุยและต่่�งป็ริะเทุศูม�ป็ริะยุกต์่ใช� นอกจำ�กน้� เคริอ่ฯ ได้�จัำด้ใหั�

หัน่วัยง�นอิสำริะภ�ยนอกด้ำ�เนินก�ริต่ริวัจำสำอบและก�ริรัิบริองริะบบก�ริ

จัำด้ก�ริคณุภ�พภ�ยในเคริอ่ฯ เพ่�อสำริ��งควั�มเช่�อมั�นใหั�แก่ผู้้�มส้ำว่ันได้�เสำย้ว่ั�

ด้ำ�เนินก�ริเป็็นไป็ต่�มม�ต่ริฐ�น ต่ริงต่�มม�ต่ริฐ�นสำ�กล สำอด้คล�อง 

ต่�มกฎริะเบ้ยบ ข�อบังคับ และกฎหัม�ย และม้ก�ริจัำด้ก�ริอบริมใหั�แก่

บุคล�กริได้�ม้ควั�มร้ิ� ควั�มเข��ใจำในม�ต่ริฐ�น อันสำนับสำนุนใหั�บุคล�กริ

สำ�ม�ริถ้ป็ฏิิบติั่ง�นได้�อย�่งมป้็ริะสิำทุธุภิ�พ 

บริษัิทุ ซึ่.้พ.้ เว้ัยด้น�ม เป็ดิ้โคริงก�ริคอมเพล็กซ์ึ่โริงง�น CPV Food Binh 

Phuoc จัำงหัวััด้ Binh Phuoc ทุ�งต่อนใต่�ของเว้ัยด้น�ม โด้ยเป็็นโคริงก�ริ

เล้�ยงไก่แป็ริร้ิป็แบบคริบวังจำริ ทัุ�งอ�หั�ริสัำต่ว์ั ฟ�ริม์ และอ�หั�ริแป็ริร้ิป็เพ่�อ

ก�ริส่ำงออกแหั่งแริกของเว้ัยด้น�ม และม้ขน�ด้ใหัญ่ ริวัมถ่้งทัุนสำมัยทุ้�สำุด้ 

ในเอเช้ยต่ะวัันออกเฉ้ยงใต่�  ม้เป็้�หัม�ยก�ริผู้ลิต่ไก่เน่�อ 50 ล��นตั่วั/ป็ ี 

ในเฟสำแริก (ตั่�งแต่่ป็ ี2562-2566) สำว่ันเฟสำทุ้�สำอง (ตั่�งแต่่ป็ ี2566 เป็น็ต่�น

ไป็) จำะเพิ�มกำ�ลังก�ริผู้ลิต่ข่�นเป็็น 100 ล��นตั่วั/ป็ี ผู้ลิต่ภัณฑ์์ทุ้�ม�จำ�ก

คอมเพล็กซ์ึ่น้� สำ�ม�ริถ้ต่ริวัจำสำอบย�อนกลับได้�ทัุ�งหัมด้ต่ลอด้ห่ัวังโซ่ึ่อุป็ทุ�น 

คำ�น่งถ่้งก�ริด้ำ�เนินก�ริทุ้�เป็็นมิต่ริต่่อสำิ�งแวัด้ล�อม และหัลักสำวััสำดิ้ภ�พสำัต่ว์ั 

ทุ้�ได้�รัิบก�ริยอมริับในริะดั้บโลก ในเฟสำทุ้�หัน่�ง ได้�ด้ำ�เนินก�ริใน 6 อำ�เภอ 

ในจัำงหัวััด้ Binh Phuoc ซึ่่�งทัุ�งหัมด้ได้�ริับก�ริรัิบริองจำ�กองค์กริโริคริะบ�ด้

สำัต่ว์ัโลก (OIE) ใหั�เป็น็เขต่ป็ลอด้โริคแหัง่แริกของป็ริะเทุศู โด้ยบริิษัทุฯ ได้�

สำริ��งริะบบโริงเริ่อนต่�มม�ต่ริฐ�นขององค์กริสัำต่วัแพทุย์โลก เพ่�อป็้องกัน

โริคไข�หัวััด้นกและอหัวิั�ต่กโริค บริษัิทุฯ ยงัใหั�ควั�มสำำ�คัญกับก�ริป็ริะยุกต์่

ใช�เทุคโนโลยทุ้้�ทัุนสำมยั ก�ริผู้ลิต่และก�ริแป็ริร้ิป็ทุ้�ป็ลอด้ภัย ป็ลอด้โริค และ

เป็็นมิต่ริต่่อสำิ�งแวัด้ล�อม ก�ริป็ริะยุกต์่ใช�เทุคโนโลย้ 4.0 ป็ัญญ�ป็ริะดิ้ษฐ ์ 

ริวัมถ่้ง Big Data เป็น็ต่�น ในก�ริควับคมุและบริิหั�ริจัำด้ก�ริด้��นก�ริป็ศูสุำตั่ว์ั 

ซ่ึ่�งเทุคโนโลย้เหัล่�น้�จำะช่วัยเพิ�มผู้ลผู้ลิต่และคุณภ�พของผู้ลิต่ภัณฑ์์  

สำริ��งควั�มสำ�ม�ริถ้ในก�ริแขง่ขนั ส่้ำก�ริพัฒน�ป็ศูสุำตั่ว์ัอย�่งยั�งยน่

CASE 
STUDY 22

โอเวอร์ฮิิลล์ ฟาร์มุ (ป้ระเที่ศูสหรัฐอเมุริกา)
ดีอกกะหลำ�าบดี

ท็ี่อป้ส์ ฟูด้ีส์ (ป้ระเที่ศูเบลเย่ยมุ)
ว่แกนัลาซานัญ่า

เจัริญโภคภัณฑ์์อาหาร (ป้ระเที่ศูจ่ันั)
ไข่ไก่สดีซ่ล่เน่ัยมุ 

เจัริญโภคภัณฑ์์อาหาร (ป้ระเที่ศูไที่ย)
หมูุช่วา

อ่านร้ายละเอ่ยดีเก่�ยวกับ ‘การ้ม่่่งเน้นกร้ะบวนการ้ผลิตท่ี่�ม่่ค่์ณภัาพ’ ได้ีท่ี่�  
https://www.cpgroupglobal.com/th/health/SD_Health-and-Well-being
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CASE 
STUDY 23

CASE 
STUDY 24

มุาติรฐานัสวัสดิีภาพัสัติว์ในัห่วงโซ่คุณค่าทัี่�งสัติว์บกและสัติว์นัำ�า

รางวัลด้ีานัสวัสดิีภาพัสัติว์ด่ีเด่ีนั

การส่งเสริมุสวัสดิีภาพัสัติว์
สร้างเสริมีสุข้ภาพและสุข้ภาวะท่ี่�ด่ท่ี่�สุดให้ผู้บริโภคุ

เคริ่อเจำริิญโภคภัณฑ์์มุ่งมั�นในก�ริด้ำ�เนินธุุริกิจำทุ้�เป็็นมิต่ริต่่อสำัต่ว์ัม�โด้ย
ต่ลอด้ โด้ยเน�นยำ�ใหั�ก�ริด้ำ�เนินง�นม้ควั�มสำอด้คล�องกับแนวัป็ฏิิบัติ่สำ�กล
ของ Farm Animal Welfare Committee (FAWC) ซ่ึ่�งย่ด้ต่�มหัลักอิสำริะ  
5 ป็ริะก�ริ (Five Freedoms)
อ่่านรายละเอี่ยดขอ่งหลักอิ่สระ 5 ประการได้จาก 
https://www.cpgroupglobal.com/th/health/SD_Health-and-Well-being

นอกจำ�กน้� ยังได้�จัำด้ตั่�งคณะกริริมก�ริด้��นสำวััสำดิ้ภ�พสำัต่ว์ัเพ่�อขับเคล่�อน
นโยบ�ยและแนวัทุ�งก�ริด้ำ�เนินง�นด้��นสำวััสำดิ้ภ�พสำัต่ว์ัอย่�งเป็็นริะบบ 
โด้ยจัำด้ทุำ�ค้่ม่อและม�ต่ริฐ�นสำำ�หัรัิบก�ริด้ำ�เนินง�นด้��นสำวััสำดิ้ภ�พสัำต่ว์ั
เพ่�อม�ป็ริะยุกต์่ใช�ในก�ริจัำด้ก�ริฟ�ริ์มไก่เน่�อ ไก่ไข่ เป็็ด้ สำุกริ และสำัต่ว์ันำ�

ในทุุกป็ริะเทุศู ตั่�งแต่่ป็ี 2532 เคริ่อฯ ได้�นำ�เทุคโนโลย้โริงเริ่อนริะบบป็ิด้
ป็ริับอ�ก�ศู หัร่ิอโริงเริ่อนอ้แวัป็พริ�อมอุป็กริณ์อัต่โนมัติ่ม�ใช�เป็็นริ�ยแริก
ของภ้มิภ�คอ�เซึ่้ยน ซึ่่�งช่วัยใหั�ไก่ม้ควั�มเป็็นอย่้ทุ้�สำุขสำบ�ย ได้�ริับอ�หั�ริ
และนำ�อย่�งเพ้ยงพอ และแสำด้งพฤติ่กริริมต่�มธุริริมช�ติ่ได้�อย่�งอิสำริะ  
ซึ่่�งสำ่งผู้ลใหั�ไก่มส้ำุขภ�พพ่�นฐ�นด้้ และไมจ่ำำ�เป็น็ใช�ย�ป็ฏิิช้วันะหัริ่อฮอร์ิโมน
เพ่�อเร่ิงก�ริเจำริิญเติ่บโต่ต่ลอด้ก�ริเล้�ยง ขณะเด้้ยวักัน เคริ่อฯ ยังเป็็น 
ภ�คเอกชนไทุยริ�ยแริกนอกเขต่สำหัภ�พยุโริป็ทุ้�ได้�ริับริองม�ต่ริฐ�น
สำวััสำดิ้ภ�พสำัต่ว์ั อ้กทัุ�งยังได้�ริับก�ริยอมริับจำ�กผู้้�บริิโภคทัุ�วัโลก โด้ยเฉพ�ะ
ในสำหัภ�พยุโริป็และญ้�ปุ็�น

Bai Shanlin  
รองประธาน์อาว่โสั

กล่�มุ่ธ่รกิจเกษัติร ปศ่สััติว์ และอาหาร
เครือเจริญโภคภัณฑ์์ ประเทศจ่น์ 

จำ�กควั�มสำำ�เริ็จำทุ้�เกิด้ข่�นในป็ริะเทุศูไทุย เคริ่อเจำริิญโภคภัณฑ์์ได้�ม้ก�ริขย�ยแนวัทุ�งหัลักสำวััสำดิ้ภ�พ

สำตั่ว์ัไป็ยงักิจำก�ริในต่่�งป็ริะเทุศู และเพ่�อแสำด้งใหั�เหัน็ถ่้งควั�มมุง่มั�นในก�ริด้ำ�เนนิง�น ในป็ริะเทุศูจ้ำน 

Mr. Bai Shanlin ริองป็ริะธุ�นอ�วุัโสำของกลุ่มธุรุิกิจำเกษต่ริ ป็ศูสุำตั่ว์ั และอ�หั�ริเคริอ่เจำริญิโภคภัณฑ์์  

ได้�รัิบเชญิใหั�กล่�วัป็�ฐกถ้�พเิศูษเริ่�อง ‘ก�ริสำง่เสำริมิสำวััสำดิ้ภ�พสำตั่ว์ัและก�ริสำง่เสำริมิก�ริพฒัน�ทุ้�ยั�งย่น

ขององค์กริ’ ในง�นป็ริะชุม Animal Welfare Science ทุ้�จัำด้ข่�น ณ เม่องเซ้ึ่�ยงไฮ� ป็ริะเทุศูจ้ำน โด้ย

สำวััสำดิ้ภ�พสำัต่ว์ัเป็็นสำ่วันสำำ�คัญของกลยุทุธุ์ในก�ริพัฒน�ทุ้�ยั�งย่นริะดั้บโลก และเป็็นสำ่วันสำำ�คัญของ

ยุทุธุศู�สำต่ริ์เกษต่ริ 4.0 เคริ่อฯ ใหั�ควั�มสำำ�คัญกับสำวััสำดิ้ภ�พของตั่วัสำัต่ว์ั สำวััสำดิ้ภ�พสำิ�งแวัด้ล�อม 

สำวััสำดิ้ภ�พสำขุภ�พ สำวััสำดิ้ภ�พทุ�งจิำต่ใจำ และสำวััสำดิ้ภ�พพฤติ่กริริมของสำตั่ว์ั ทัุ�งน้�ก�ริใหั�ควั�มสำำ�คัญกับ

สำวััสำดิ้ภ�พสำัต่ว์ัจำะสำ่งผู้ลต่่อสำุขภ�พของมนุษย์ทุ้�ริับป็ริะทุ�นสำัต่ว์ัทุ้�ได้�ริับก�ริเล้�ยงต่�มหัลักสำวััสำดิ้ภ�พ

สำตั่ว์ัทุ้�ด้้ในทุ้�สำดุ้

เคริ่อฯ สำ่งเสำริิมก�ริเล้�ยงสำัต่ว์ัต่�มหัลักสำวััสำดิ้ภ�พสำัต่ว์ัสำ�กลและใช�ย�

ป็ฏิิช้วันะด้�วัยควั�มริับผู้ิด้ชอบอย่�งเคริ่งคริัด้ สำนับสำนุนก�ริแสำด้งออกทุ�ง

บริษัิทุ Heilongjiang Yongyuan Animal Technology จำำ�กัด้ และบริษัิทุ 

Heilongjiang Chia Tai Enterprise จำำ�กัด้ ซึ่่�งเป็็นกลุ่มธุุริกิจำในเคริ่อ 

เจำริญิโภคภัณฑ์์ ในเขต่ป็ริะเทุศูจ้ำน ได้�ริบัริ�งวััล Good Chicken Production 

Award ริะดั้บ 3 ด้�วั จำ�กป็ริะเทุศูอังกฤษ ซึ่่�งเป็น็ริ�งวััลก�ริเล้�ยงไก่ทุ้�ใหั�ควั�ม

สำำ�คัญกับสำวััสำดิ้ภ�พสำตั่ว์ัด้้เด่้น โด้ยผู้�่นก�ริพจิำ�ริณ�ต่�มข�อกำ�หันด้ ดั้งน้�

• กำ�หันด้ควั�มหัน�แน่นในก�ริเล้�ยงไก่ไมเ่กิน 33 กก./ต่ริ.ม. และมก้�ริเก็บ

บนัทุ่กข�อมล้ป็ริะจำำ�วััน

• กำ�หันด้ใหั�ริะบบก�ริทิุ�งของเสำย้ในโริงเริอ่น และพ่�นทุ้�ก�ริใหั�อ�หั�ริไม่เกิน 

30 กก./ต่ริ.ม.

• ด้ำ�เนนิก�ริต่�มข�อกำ�หันด้ในด้��นก�ริบริหิั�ริจัำด้ก�ริ (แผู้นสำขุภ�พข�)

ธุุริกิจำสุำกริเป็็นก�ริเล้�ยงต่�มหัลัก 3’Ts (No Testicles, No Teeth Clipping และ No Tail Docking) โด้ยเน�นก�ริเล้�ยง

ในโริงเริ่อนริะบบป็ิด้ทุ้�ม้ก�ริริะบ�ยอ�ก�ศูได้�ด้้ และพย�ย�มลด้ ละ เลิก ก�ริเป็ล้�ยนแป็ลงทุ�งก�ยภ�พของสำุกริ 

ในร้ิป็แบบของก�ริทุำ�หัมัน (เพ่�อลด้กลิ�นตั่วัของสำุกริเพศูผู้้�) ก�ริตั่ด้หัริ่อกริอฟัน (เพ่�อลด้ก�ริกัด้หััวันมแม่สุำกริและก�ริ

กัด้หั�งของตั่วัอ่�น) และก�ริตั่ด้หั�ง (ลด้ก�ริกัด้กันเองจำนเกิด้แผู้ลอักเสำบ) 

ธุุริกิจำไก่เน่�อเป็็นก�ริเล้�ยงไก่โด้ยไม่ตั่ด้จำะงอยป็�ก (No Beak Trimming) ริ�อยละ 100 ม้ก�ริเพิ�มวััสำดุ้สำำ�หัริับจิำกเล่น 

ในโริงเริ่อนใหั�ไก่ได้�คุ�ยเข้�ยต่�มพฤติ่กริริมทุ�งธุริริมช�ติ่ ส่ำวันไก่พ่อแม่พันธุุ์เพศูผู้้�และไก่ไข่ บริิษัทุฯ ใช�เทุคโนโลย ้

อินฟริ�เริด้ (Infrared Beak Treatment) เพ่�อทุด้แทุนก�ริตั่ด้จำะงอยป็�ก ซึ่่�งทุำ�ใหั�ไก่ไม่ม้ก�ริบ�ด้เจ็ำบ

สำำ�หัริับธุุริกิจำสำัต่ว์ันำ� เป็็นก�ริเล้�ยงแม่พันธุุก์ุ�งโด้ยไม่ตั่ด้ก��นต่� (Female Non Eyestalk Ablation) ม้ก�รินำ�นวััต่กริริม

เทุคโนโลยช้ว้ัภ�พในธุรุิกิจำเพ�ะฟักและอนุบ�ลลก้กุ�ง ทุำ�ใหั�แมพ่นัธุุก์ุ�งสำริ��งและวั�งไข่ได้�เองต่�มธุริริมช�ติ่ จ่ำงไมจ่ำำ�เป็น็

ต่�องตั่ด้ก��นต่�

ก�ริป็ริะชุม Animal Welfare Science ม้วััต่ถุ้ป็ริะสำงค์เพ่�อหั�ริ่อเก้�ยวักับ

ควั�มสัำมพันธุร์ิะหัว่ั�งคนสัำต่ว์ั สำิ�งแวัด้ล�อม เทุคโนโลย้ และก�ริป็ฏิิบัติ่เพ่�อ

สำวััสำดิ้ภ�พสำัต่ว์ั ทัุ�งในจ้ำน สำหัริัฐอเมริิก� ฝริั�งเศูสำ และเนเธุอริ์แลนด์้ ม้ก�ริ

หั�ริ่อแลกเป็ล้�ยนเก้�ยวักับกฎริะเบ้ยบและเทุคโนโลย้ด้��นสำวััสำดิ้ภ�พสัำต่ว์ั  

ก�ริป็ริะเมนิ ก�ริต่ริวัจำสำอบ ก�ริริบัริองทุ้�เก้�ยวักับสำวััสำดิ้ภ�พสัำต่ว์ั

พฤติ่กริริมต่�มธุริริมช�ติ่ของสำัต่ว์ัทัุ�งสำัต่ว์ับกและสัำต่ว์ันำ� สำริ��งหัลักป็ริะกัน

เน่�อสัำต่ว์ัและอ�หั�ริป็ลอด้ภัยต่ลอด้หัว่ังโซ่ึ่ก�ริผู้ลิต่
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CASE 
STUDY 26

CASE 
STUDY 25

0%
สุาร้เร่้งการ้เจริ้ญเติบโต

0%
ไม่่ได้ีรั้บยาป็ฏิิช่วนะร้้อยละ 100  
ตลอดีการ้เล่�ยง

0%
สุาร้เร่้งการ้เจริ้ญเติบโต

0%
ไม่่ได้ีรั้บยาป็ฏิิช่วนะร้้อยละ 100  
ตลอดีการ้เล่�ยง

กลุ่มุผลิติภัณฑ์์ไข่ไก่ได้ีรับการรับรองป้ราศูจัากยาป้ฏิิช่วนัะ 
(ป้ระเที่ศูจ่ันั)

การใช้ยาป้ฏิิช่วนัะอย่างรับผิดีชอบ
และสมุเหตุิสมุผล

เคริ่อเจำริิญโภคภัณฑ์์ใหั�ควั�มสำำ�คัญด้��นก�ริใช�ย�ป็ฏิิช้วันะในสำัต่ว์ัอย่�ง 

ริบัผู้ดิ้ชอบและสำมเหัตุ่สำมผู้ล ด้�วัยก�ริพิจำ�ริณ�ทุกุปั็จำจัำยอย่�งริอบคอบเพ่�อ

ลด้ป็ัญหั�ย�ป็ฏิิช้วันะต่กค��งในผู้ลิต่ภัณฑ์์จำ�กสำัต่ว์ั ป็ัญหั�เช่�อด่้�อย�ต่��น

จุำลช้พ ริวัมถ่้งลด้ผู้ลกริะทุบต่่อสำุขภ�พของมนุษย์และสำิ�งแวัด้ล�อม โด้ย 

เคริ่อฯ ได้�ใช�หัลักป็ฏิิบัติ่หัน่�งเด้้ยวัเป็็นแนวัทุ�งก�ริด้ำ�เนินง�น ซึ่่�งเป็็นก�ริ

ริวัมแนวัทุ�งป็ฏิิบัติ่ด้��นสำุขภ�พคน สำุขภ�พสำัต่ว์ั และสำุขภ�พสำิ�งแวัด้ล�อม 

เข��ไวั�ด้�วัยกัน ควับค้กั่บก�ริมน้โยบ�ยในก�ริงด้ใช�ย�ป็ฏิิชว้ันะม�อย�่งต่่อเน่�อง 

จำนเกิด้เป็็นนวััต่กริริมก�ริเล้�ยงสำัต่ว์ัทุ้�เน�นริะบบก�ริป้็องกันไม่ใหั�สำัต่ว์ัป็�วัย  

ซึ่่�งสำ่งผู้ลใหั�ไม่ม้ควั�มจำำ�เป็็นต่�องใช�ย�ป็ฏิิช้วันะในก�ริรัิกษ� แนวัทุ�งก�ริ

ด้ำ�เนนิง�นน้�ได้�นำ�ไป็ใช�ในทุกุกิจำก�ริป็ศูสุำตั่ว์ัในทุกุป็ริะเทุศู ต่ลอด้ทัุ�วัทัุ�งฟ�ริม์

เล้�ยงสำตั่ว์ัของเคริอ่ฯ และของเกษต่ริกริโคริงก�ริสำง่เสำริมิก�ริเล้�ยงสำตั่ว์ั โด้ย

ในป็จัำจุำบนั กิจำก�ริในป็ริะเทุศูไทุย เว้ัยด้น�ม กัมพช้� และต่รุิก้ ไมม่ก้�ริใช� 

ย�ป็ฏิิช้วันะชนดิ้ Shared-class เพ่�อวััต่ถุ้ป็ริะสำงค์เร่ิงก�ริเจำริญิเติ่บโต่ในสัำต่ว์ั

ทุกุป็ริะเภทุแล�วัเชน่กัน

‘หัมช้ว้ั�’ เล้�ยงด้�วัยอ�หั�ริจำ�กธุริริมช�ติ่ทุ้�อุด้มด้�วัยโอเมก�� 3 อย่�ง Flax Seed, สำ�หัร่ิ�ยทุะเลธุริริมช�ติ่ 

และนำ�มนัป็ล�ทุะเลล่กชว่ัยลด้ควั�มเสำ้�ยงของโริคหัลอด้เล่อด้หัวััใจำ และยังป็ลอด้สำ�ริ ป็ลอด้ภัย ไมใ่ช�

ย�ป็ฏิิชว้ันะต่ลอด้ก�ริเล้�ยงด้ ้ได้�ริบัก�ริรัิบริองม�ต่ริฐ�นก�ริเล้�ยงจำ�ก NSF 

หลักป้ฏิิบัติิหนึั�งเด่ียวสำาหรับการส่งเสริมุด้ีานัสวัสดิีภาพัสัติว์
ป็ร้าศูจากการ้ใช้ฮิอร์้โม่นเพ้�อ
วัตถ่่ป็ร้ะสุงค์์เร่้งการ้เจริ้ญเติบโต 
(Growth Promoter)

งานแถ่ลงข่าวผลิตภััณฑ์์ไข่ไก่ซ่ีพ่ ‘ป็ร้าศูจากยาป็ฏิิช่วนะ เพ้�อค่์ณภัาพช่วิตท่ี่�ด่ี’ ท่ี่�จัดีข่�น ณ เม้่องป็กักิ�ง ป็ร้ะเที่ศูจ่น 
โดียม่่ Mr.Xie Yi, Mr.Yu Jianping และ Mr.Zhou Yongshun ร้องป็ร้ะธานอาว่โสุกล่่ม่ธ่ร้กิจเกษตร้ ป็ศู่สัุตว์ 
และอาหาร้ เค์ร้้อเจริ้ญโภัค์ภััณฑ์์ และหน่วยงานพันธมิ่ตร้ภัายนอกอ้�นๆ เข้าร่้วม่งานกว่า 200 ค์น

ป็ร้าศูจากการ้ใช้ยาป็ฏิิช่วนะท่ี่�ผ่าน
การ้รั้บร้องให้ใช้ทัี่�งในค์นและสัุตว์ 
(Shared-class Antibiotics)  
ท่ี่�สุำาคั์ญที่างการ้แพที่ย์ของม่น่ษย์ 
เพ้�อวัตถ่่ป็ร้ะสุงค์์เร่้งการ้เจริ้ญ
เติบโต (Growth Promoter)

ป็ร้าศูจากการ้ใช้ยาป็ฏิิช่วนะท่ี่�
ผ่านการ้รั้บร้องให้ใช้เฉพาะใน
ค์นเท่ี่านั�น (Human-only 
Antibiotics)

ท่ี่�มุาโครงการ:
ป็ัจำจุำบัน ในหัล�ยป็ริะเทุศูได้�ต่ริะหันักถ่้งผู้ลกริะทุบด้��นควั�มป็ลอด้ภัย

อ�หั�ริและสุำขภ�พของผู้้�บริโิภคจำ�กก�ริใช�ย�ป็ฏิิชว้ันะในผู้ลิต่ภัณฑ์์อ�หั�ริ 

เคริอ่ฯ  ในฐ�นะผู้้�ผู้ลิต่ไขไ่ก่ชั�นนำ�ของป็ริะเทุศูจ้ำนได้�เหัน็ทิุศูทุ�งอุต่สำ�หักริริม

ไข่ไก่ทุ้�ต่�องป็ริับเป็ล้�ยนแนวัควั�มคิด้ และป็ริับป็รุิงกริะบวันก�ริผู้ลิต่ใหั�

ป็ริ�ศูจำ�กย�ป็ฏิิชว้ันะ เพ่�อสำง่มอบผู้ลิต่ภัณฑ์์ทุ้�มคุ้ณภ�พ มค้วั�มป็ลอด้ภัย 

และมค้ณุค่�ทุ�งโภชน�ต่่อสำขุภ�พของผู้้�บริโิภค

การดีำาเนิันังานั:
เคริอ่ฯ ได้�คิด้ค�น วิัจัำย และพฒัน�ผู้ลิต่ภัณฑ์์ทุ้�ได้�คณุภ�พ ตั่�งแต่่ก�ริคัด้เล่อก

วััต่ถ้ดิุ้บอ�หั�ริสำตั่ว์ั และก�ริจัำด้ก�ริฟ�ริม์ นอกจำ�กน้� ยงัได้�ริว่ัมมอ่กับองค์กริ

ภ�ยนอกเพ่�อวิัจัำยและพัฒน�ม�ต่ริฐ�นริ่วัมกันจำนม้ควั�มสำอด้คล�องต่�ม

ม�ต่ริฐ�นผู้ลิต่ภัณฑ์์ทุ้�ป็ริ�ศูจำ�กย�ป็ฏิิชว้ันะ โด้ยก�ริด้ำ�เนนิง�นคริั�งน้�นบัว่ั�

เป็็นก�ริยกริะดั้บอุต่สำ�หักริริมก�ริเล้�ยงไก่ไข่ทุ้�ป็ริ�ศูจำ�กย�ป็ฏิิช้วันะและ 

ได้�รัิบก�ริริับริองม�ต่ริฐ�นผู้ลิต่ภัณฑ์์ป็ริ�ศูจำ�กย�ป็ฏิิช้วันะ จำ�กองค์กริ

ริับริองม�ต่ริฐ�นทุ้�ได้�ริับควั�มเช่�อถ่้อในริะดั้บป็ริะเทุศู สำำ�หัรัิบด้ำ�เนินง�น 

ในขั�นต่่อไป็ เคริอ่ฯ จำะสำง่เสำริมิก�ริรัิบริองผู้ลิต่ภัณฑ์์ทุ้�ป็ริ�ศูจำ�กย�ป็ฏิิชว้ันะ

ในผู้ลิต่ภัณฑ์์สำตั่ว์ันำ�และผู้ลิต่ภัณฑ์์เน่�อหัม้

โด้ยกลุ่มผู้ลิต่ภัณฑ์์ทุ้�ได้�ริับก�ริริับริองค่อผู้ลิต่ภัณฑ์์ไก่ไข่ป็ริ�ศูจำ�กย�

ป็ฏิิชว้ันะ, ผู้ลิต่ภัณฑ์์ไขไ่ก่ป็ริ�ศูจำ�กย�ป็ฏิิชว้ันะ และผู้ลิต่ภัณฑ์์ไข่ไก่เหัลวัทุ้�

ป็ริ�ศูจำ�กย�ป็ฏิิชว้ันะ ซึ่่�งเป็น็ผู้ลิต่ภัณฑ์์ของบริษัิทุ ไข่ไก่ซึ่พ้ ้(หัเ้ป็�ย) จำำ�กัด้ 

บริษัิทุ ไข่ไก่ซึ่พ้ ้ป็กักิ�ง จำำ�กัด้ และบริษัิทุ ไข่ไก่ซึ่พ้ ้ฉอ่ซึ่ ้จำำ�กัด้ โด้ยเป็น็บริษัิทุ

ในเคริอ่ฯ กลุม่แริกในอุต่สำ�หักริริมไขทุ้่�ได้�รัิบก�ริรัิบริองผู้ลิต่ภัณฑ์์ป็ริ�ศูจำ�ก

ย�ป็ฏิิชว้ันะ

ผลลัพัธ์์และ
ป้ระโยชน์ัท่ี่�ได้ีรับ

ผลลัพัธ์์และ
ป้ระโยชน์ัท่ี่�ได้ีรับ
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การส่งเสริมุการเข้าถึึงอาหาร
สร้างเสริมีสุข้ภาพและสุข้ภาวะท่ี่�ด่ท่ี่�สุดให้ผู้บริโภคุ

เคริ่อเจำริิญโภคภัณฑ์์ม้ควั�มมุ่งมั�นในก�ริส่ำงเสำริิมสุำขภ�พและสุำขภ�วัะทุ้�ด้้ของป็ริะช�ชน ริวัมถ่้งช่วัยบริริเทุ�ผู้ลกริะทุบอันเกิด้จำ�กข�อจำำ�กัด้ในก�ริเข��ถ่้ง

อ�หั�ริแก่ผู้้�บริิโภค ชุมชน และสำังคม โด้ยด้ำ�เนินก�ริผู้่�นโคริงก�ริและกิจำกริริมต่่�งๆ ทุ้�สำ่งเสำริิมก�ริบริิโภคอ�หั�ริทุ้�ถ้้กสำุขลักษณะและหัลักโภชน�ก�ริ  

ริวัมทัุ�งสำง่เสำริมิกริะบวันก�ริเริย้นร้ิ�และก�ริสำริ��งทัุกษะในด้��นก�ริผู้ลิต่อ�หั�ริเพ่�อมส้ำว่ันริว่ัมบริริเทุ�ภ�วัะทุพุโภชน�ก�ริ
 

การส่งเสริมุการเข้าถึึงอาหาร
จำำ�นวันเด็้ก เย�วัชน ผู้้�ย�กไริ� และผู้้�ทุ้�อย้่ในสำถ้�นก�ริณ์

เสำ้�ยง ทุ้�ได้�รัิบโอก�สำในก�ริเข��ถ่้งอ�หั�ริทุ้�ป็ลอด้ภัย และม้

คณุค่�ทุ�งโภชน�ก�ริ

อ่านร้ายละเอ่ยดีเก่�ยวกับโค์ร้งการ้เพิ�ม่เติม่ได้ีท่ี่�
https://www.cpgroupglobal.com/th/health/SD_Health-and-Well-being

ไที่ย จ่ันั เว่ยดีนัามุ
• โค์ร้งการ้เล่�ยงไก่ไข่เพ้�ออาหาร้กลางวันนักเร่้ยน
• โค์ร้งการ้เป็ดิีโลกการ้เร่้ยนรู้้
• โค์ร้งการ้ซ่ีพ่เอฟ อิ�ม่ สุ่ข ป็ลูกอนาค์ต
• โค์ร้งการ้สุ่งเสุริ้ม่การ้ป็ลูกพ้ชสุม่่นไพร้ในช่ม่ชน
• โค์ร้งการ้เสุริ้ม่สุร้้างสุ่ขภัาพและโภัชนาการ้อาหาร้ 

ท่ี่�ด่ี
• โค์ร้งการ้ CPRAM Junior Chef

• โค์ร้งการ้ขนสุ่งสิุนค้์าอย่างต่อเน้�อง สูุ้ภััยโค์วิดี-19
• โค์ร้งการ้จัดีสุ่งผักให้เพ่ยงพอ สูุ้ภััยโค์วิดี-19
• โค์ร้งการ้สุ่งเสุริ้ม่อาหาร้ป็ลอดีภััยในโร้งเร่้ยน

• โค์ร้งการ้โภัชนาการ้พอเพ่ยง
• โค์ร้งการ้ธนาค์าร้อาหาร้ป็ร้ะเที่ศูเว่ยดีนาม่
• โค์ร้งการ้ค์ริ้สุต์ม่าสุวันอันแสุนอบอ่่น เพ้�อผู้พิการ้
• โค์ร้งการ้ผักป็ลอดีภััยเพ้�อพนักงาน

อินัเด่ีย

อังกฤษ

กัมุพูัชา

สหรัฐอเมุริกา

เมุ่ยนัมุา

ลาว

ฟลิิป้ปิ้นัส์

โป้แลนัด์ี

รัสเซ่ย

• โค์ร้งการ้สุนับสุน่นบร้ร้เที่าท่ี่กข์ช่วงโค์วิดี-19

• โค์ร้งการ้อาหาร้ในจาน
• โค์ร้งการ้แบ่งป็นัเท่ี่าเท่ี่ยม่

• โค์ร้งการ้อาหาร้กลางวันเพ้�อเด็ีกด้ีอยโอกาสุ

• โค์ร้งการ้ Feed IT Forward

• โค์ร้งการ้นม่เพ้�อเด็ีก
• โค์ร้งการ้อาหาร้เพ้�อช่วิต

• โค์ร้งการ้อาหาร้จากใจต้านภััยโค์วิดี-19
• โค์ร้งการ้ผักป็ลอดีสุาร้พิษ
• โค์ร้งการ้เล่�ยงไก่ไข่เพ้�ออาหาร้กลางวัน

• โค์ร้งการ้เล่�ยงป็ลาด่ีกเพ้�ออาหาร้กลางวัน
• โค์ร้งการ้บริ้จาค์อาหาร้ช่วงโค์วิดี-19

• โค์ร้งการ้เร้าให้ป็กีเพ้�อขจัดีค์วาม่หิวโหย

• โค์ร้งการ้ร่้วม่สุร้้างค์วาม่มั่�นค์งที่างอาหาร้ช่วย
 ชาวรั้สุเซ่ียฝ่า่วิกฤตโค์วิดี-19

903,145

557,758

225,150

254,330

2563

2562

2561

2560



142 143

รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

Health สุุขภาพและสุุขภาวะที่่�ด่ีบทนำำ� Heart Homeก�รจััดก�รด้�นำคว�มยัั่�งยืั่นำ ภ�คผนำวก

CASE 
STUDY 28

CASE 
STUDY 29

Let Them See Love โครงการรณรงค์บริจัาคอวัยวะและดีวงติา

ศููนัย์สุขภาพั เบลลิซิโอ

การส่งเสริมุสุขภาพั
สร้างเสริมีสุข้ภาพและสุข้ภาวะท่ี่�ด่ท่ี่�สุดให้ผู้บริโภคุ

เคริอ่เจำริิญโภคภัณฑ์์ต่ริะหันกัและใหั�ควั�มสำำ�คัญในเริ่�องก�ริพัฒน�สุำขภ�พ

และควั�มเป็น็อย้่ทุ้�ด้้ของป็ริะช�ชน นอกจำ�กก�ริเข��ถ่้งอ�หั�ริทุ้�มคุ้ณภ�พ

และริ�ค�ทุ้�เหัม�ะสำมแล�วั สุำขภ�พทุ้�สำมบ้ริณแ์ขง็แริงเป็น็สำิ�งทุ้�เคร่ิอฯ ใหั�ควั�ม

สำำ�คัญเป็็นอย่�งยิ�ง และเพ่�อใหั�ป็ริะช�ชนสำ�ม�ริถ้เข��ถ่้งก�ริม้สำุขภ�พทุ้�ด้้ 

ได้�อย�่งเต็่มทุ้�และเทุ่�เทุ้ยมกัน เคริอ่ฯ จ่ำงได้�จัำด้ใหั�มโ้คริงก�ริสำนบัสำนนุ และ

เคริ่อเจำริิญโภคภัณฑ์์และทุร้ิ คอร์ิป็อเริชั�น ริ่วัมกับศู้นย์ด้วังต่�และศู้นย ์
ริับบริิจำ�คอวััยวัะ สำภ�ก�ช�ด้ไทุย ด้ำ�เนินโคริงก�ริ ‘Let Them See Love’ 
เป็็นป็ีทุ้� 14 ติ่ด้ต่่อกัน เพ่�อริณริงค์ใหั�คนไทุยต่ริะหันักถ่้งควั�มสำำ�คัญของ
ก�ริใหั�อวััยวัะและด้วังต่� โด้ยในป็ี 2563 เคริ่อฯ ส่ำงมอบเงินบริิจำ�คจำำ�นวัน 

ส่ำงเสำริมิสุำขภ�พของป็ริะช�ชนทุ้�เคริอ่ฯ ได้�มก้�ริด้ำ�เนินกิจำก�ริทัุ�งภ�ยในและ

ต่่�งป็ริะเทุศูทุ้�หัล�กหัล�ยและต่่อเน่�อง เช่น โคริงก�ริเคริ่อเจำริิญโภคภัณฑ์์ 

มุง่สำ้ ่100 ป็ ีทุำ�ควั�มด้้ด้�วัยก�ริบริจิำ�คโลหัติ่ โคริงก�ริสำง่เสำริมิสุำขภ�พใหั�แก่

พนักง�นและชุมชน โคริงก�ริ CP CPR Volunteer และโคริงก�ริหัอพัก 

ผู้้�ป็�วัยและญ�ติ่ผู้้�ป็�วัย ณ โริงพย�บ�ลโริคมะเริง็ เป็น็ต่�น

3,293,942 บ�ทุ ซึ่่�งเป็็นเงินบริิจำ�คจำ�กล้กค��กลุ่มทุร้ิผู้่�น SMS ริะบบ 
ทุร้ิมฟ้ เอช ริวัมถ่้งแอป็พลิเคชนั ทุร้ิมนัน้� วัอลเล็ทุ และก�ริเป็ล้�ยนทุร้ิพอยท์ุ
แทุนเงินบริิจำ�ค ใหั�แก่สำภ�ก�ช�ด้ไทุย

CASE 
STUDY 27

หอพัักผู้ป่้วยและญาติิของผู้ป่้วย ณ โรงพัยาบาลโรคมุะเร็ง

โริงพย�บ�ล K Tan Trieu กรุิงฮ�นอย ป็ริะเทุศูเว้ัยด้น�ม ป็ริะสำบป็ัญหั�ผู้้�ป็�วัยล�นโริงพย�บ�ลและ 

ม้ควั�มแออัด้ สำ่งผู้ลใหั�ผู้้�ป็�วัยม้ควั�มย�กลำ�บ�กในก�ริเข��ริับก�ริริักษ�และไม่ได้�ริับควั�มสำะด้วัก  

หั�กแต่่ผู้้�ป็�วัยไมส่ำ�ม�ริถ้ย��ยไป็รัิกษ�ยงัโริงพย�บ�ลอ่�นทุ้�มค้วั�มแออัด้น�อยและสำะด้วักสำบ�ย เน่�องจำ�ก

ค่�ใช�จ่ำ�ยในก�ริริกัษ�มะเริง็นั�นสำง้

บริษัิทุ ซึ่.้พ.้ เว้ัยด้น�ม จ่ำงได้�ผู้นก่กำ�ลังริว่ัมกับโริงพย�บ�ลเพ่�อสำริ��งหัอพัก ป็ริะกอบด้�วัย 240 เต้่ยง  

มห้ั�องสำขุ� หั�องนำ� พ่�นทุ้�สำว่ันกล�ง และริะบบบริหิั�ริจัำด้ก�ริหัอพกัทุ้�มป้็ริะสิำทุธุภิ�พ เพ่�อริองริบัผู้้�ป็�วัย

และญ�ติ่ผู้้�ป็�วัย ช่วัยป็ริะหัยัด้ค่�ใช�จ่ำ�ยในริะหัว่ั�งก�ริริักษ� หัอพักน้�ไม่เพ้ยงแต่่ช่วัยใหั�คริอบคริัวัได้�

พักผู้่อนในทุ้�สำะด้วักและป็ลอด้ภัย ค่�ใช�จ่ำ�ยไม่แพง  แต่่ยังสำริ��งควั�มมั�นใจำในควั�มป็ลอด้ภัยและ 

ควั�มเป็น็ริะเบย้บ บริษัิทุ เบลลิซึ่โิอ ฟ้ด้้ อิ�งค์ ป็ริะเทุศูสำหัริฐัอเมริกิ� 

กลุ่มธุุริกิจำภ�ยใต่�เคริ่อเจำริิญโภคภัณฑ์์ ได้�จัำด้ตั่�ง

ศู้นย์สำุขภ�พเบลลิซึ่ิโอ ฟ้้ด้ ณ เม่องแจ็ำคสำัน  

ริฐัโอไฮโอ เพ่�อใหั�บริกิ�ริด้แ้ลสำขุภ�พฟริ ้และยงั

ม้ก�ริจ่ำ�ยย�สำำ�หัรัิบพนักง�นในริ�ค�ทุ้�ไม่แพง  

มก้�ริส่ำงเสำริมิควั�มร้ิ�เพ่�อใหั�ต่ริะหันกัถ่้งวิัถ้้ชวิ้ัต่ใน

ก�ริใสำใ่จำสำขุภ�พ 

นอกจำ�กน้� บริิษัทุได้�ติ่ด้ต่�มผู้ลของพนักง�น 

ในกลุ่มทุ้�ม้ควั�มเส้ำ�ยงสำ้งและเป็็นโริคทุ้�ไม่ติ่ด้ต่่อ

เริ่�อริังด้��นสำุขภ�พอย่�งใกล�ชิด้ โด้ยหัลังจำ�กทุ้�

พนกัง�นเข��ริว่ัมโคริงก�ริดั้งกล่�วั พบว่ั�พนกัง�น 

ม่ากกว่า

300,000 
ครั�ง
จำานวนการ้หม่่นเว่ยนใช้เต่ยงซีำ�า

87.5% 
สัุดีสุ่วนค่์าใช้จ่ายท่ี่�ลดีลงของผู้ป็ว่ย
และญาติผู้ป็ว่ยท่ี่�เข้ารั้บบริ้การ้หอพัก

1,128 คนั
พนักงานท่ี่�ได้ีเข้ารั้บบริ้การ้ 
ศููนย์สุ่ขภัาพเบลลิซิีโอ

จัำานัวนัผู้แสดีงความุจัำานังบริจัาค
อวัยวะ-ดีวงติา (คนั)

205,613

219,782

186,029

201,334

2563

2562

2561

2560

มสุ้ำขภ�พทุ้�ด้้ข่�น เชน่ พนกัง�นทุ้�มภ้�วัะควั�มดั้นสำง้

กลับม�สำ้ใ่นสำภ�วัะควั�มดั้นป็กติ่ 48% พนกัง�น

ทุ้�ม้ดั้ชน้มวัลก�ยเกินม�ต่ริฐ�นกลับม�สำ้่ริะดั้บ

ม�ต่ริฐ�น 32% เป็น็ต่�น

ผลลัพัธ์์และ
ป้ระโยชน์ัท่ี่�ได้ีรับ

ผลลัพัธ์์และ
ป้ระโยชน์ัท่ี่�ได้ีรับ



รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

Health สุิขภาพแล้ะสุิขภาวะที�ดีบทนำำ� Heart Homeก�รจััดก�รด้�นำคว�มยัั่�งยืั่นำ ภ�คผนำวก 145144

CASE 
STUDY 30

CASE 
STUDY 31

โครงการเครือเจัริญโภคภัณฑ์์ มุุ่งสู่ 100 ปี้ 
ที่ำาความุด่ีด้ีวยการบริจัาคโลหิติ

โครงการเครือเจัริญโภคภัณฑ์์ส่งเสริมุคุณภาพัช่วิติ  
การป้ฐมุพัยาบาลและการช่วยช่วิติขั�นัพืั�นัฐานั

เคริ่อเจำริิญโภคภัณฑ์์โด้ยสำำ�นักบริิหั�ริโคริงก�ริพิเศูษ ร่ิวัมกับศู้นย์บริิก�ริ

โลหิัต่แหัง่ช�ติ่สำภ�ก�ช�ด้ไทุย ด้ำ�เนนิโคริงก�ริส่ำงเสำริิมก�ริบริจิำ�คโลหิัต่ของ

บริิษัทุในเคร่ิอฯ ทัุ�งในป็ริะเทุศูไทุยและต่่�งป็ริะเทุศูอย่�งต่่อเน่�องผู้่�น

โคริงก�ริเคริอ่เจำริญิโภคภัณฑ์์ มุง่สำ้ ่100 ป็ ีทุำ�ควั�มด้้ด้�วัยก�ริบริจิำ�คโลหัติ่ 

โด้ยในป็ี 2563 ได้�ริับควั�มร่ิวัมม่อจำ�กบริิษัทุต่่�งๆ ในเคริ่อฯ จำำ�นวัน  

192 แหัง่

เคริอ่ฯ โด้ยสำำ�นักบริหิั�ริโคริงก�ริพิเศูษร่ิวัมกับมล้นธิุหิัวััใจำแหัง่ป็ริะเทุศูไทุย

ในพริะริ�ช้ป็ถั้มภ์ เริิ�มด้ำ�เนินก�ริเม่� อป็ี 2553 เพ่� อเพิ�มม�ต่ริก�ริ 

ควั�มป็ลอด้ภัยในก�ริป็ฏิิบติั่ง�น และส่ำงเสำริมิใหั�ทุกุคนมค้วั�มร้ิ�พ่�นฐ�นด้��น

ก�ริป็ฐมพย�บ�ลและก�ริช่วัยช้วิัต่ขั�นพ่�นฐ�น (CPR) โด้ย ‘วิัทุย�กริอ�สำ�

สำมคัริก�ริช่วัยชวิ้ัต่ขั�นพ่�นฐ�น เคริอ่เจำริญิโภคภัณฑ์์’ (CP CPR VOLUNTEER)  

ทุำ�หัน��ทุ้�เผู้ยแพริ่ควั�มร้ิ�ทัุ�งภ�คทุฤษฎ้และก�ริฝึกป็ฏิิบัติ่ โด้ยแบ่งเป็็น

หัลักสำต้่ริสำำ�หัรัิบบุคล�กริของเคริอ่ฯ ป็ริะช�ชนทัุ�วัไป็ และหัลักสำต้่ริสำำ�หัริบั

เย�วัชนผู้่�นโคริงก�ริเคริ่อเจำริิญโภคภัณฑ์์สำนับสำนุนเย�วัชนไทุยใหั�โลหัิต่ 

และโคริงก�ริเย�วัชนจิำต่อ�สำ� CPR ก้�ช้พ 

243.45 ล้านั ซ่.ซ่.

65,784 คนั

17,146
บ่ค์ลากร้ของ ซ่ี.พ่.

5,330
บ่ค์ค์ลภัายนอก

43,308
เยาวชน

ป็ริ้ม่าณโลหิตบริ้จาค์ของหน่วยงาน 
เค์ร้้อเจริ้ญโภัค์ภััณฑ์์ร้ะหว่างป็ ี2534-2563

183.71 ล้าน ซ่ี.ซ่ี. 0.92 ล้าน ซ่ี.ซ่ี.

57.91 ล้าน ซ่ี.ซ่ี. 0.92 ล้าน ซ่ี.ซ่ี.

จำานวนสุะสุม่ของผู้ผ่านการ้ฝ่กึอบร้ม่
ตั�งแต่ป็ ี2553-2563



STAKEHOLDER 
ENGAGEMENT

มุุมุมุองของเรา
จากการท่ี่�สถานการณ์์โลกมี่การเปล่�ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

ท้ี่�งจากปัจจ้ยที่างเศรษฐกิจ ส้งคมีและสิ�งแวดล้อมี โดยเฉพาะ

สถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ี่�ผ่่านมีาที่ำาให้ ้

ผ่้้มี่ส่วนได้เส่ยมี่ความีคาดห้ว้งต่่อบริษ้ที่ส้งข้�นอย่างต่่อเน่�อง 

และเปล่�ยนแปลงไปต่ามีสถานการณ์์โลก เคร่อเจริญโภคภ้ณ์ฑ์์ 

จ้งต้่องมีก่ารที่บที่วนประเด็นสำาค้ญด้านความีย้�งย่นจากผ่้ม้ีส่ว่น

ได้เส่ย พร้อมีท้ี่�งพ้ฒนากระบวนการสำารวจความีผ่้กพ้นก้บ 

ผ่้้มี่ส่วนได้เส่ย ต่ลอดจนต้่องปร้บต้่วให้้ท้ี่นต่่อสถานการณ์์และ

ความีคาดห้ว้งท่ี่�เปล่�ยนแปลงไป เพ่�อการรก้ษาไว้ซึ่้�งความีส้มีพน้ธ์์

อ้นด่ระห้ว่างเคร่อฯ และผ้้่มี่ส่วนได้เส่ยทุี่กกลุ่มี เพ่�อให้้องค์กร

สามีารถเติ่บโต่พร้อมีต่อบสนองต่่อความีคาดห้ว้งของผ่้้มี่ส่วน 

ได้เสย่ได้อยา่งมีป่ระสทิี่ธ์ภิาพ

สนัับสนุันัเป้้าหมุายการพััฒนัาท่ี่�ยั�งยืนั

SDG 16 ความุสงบสุข ความุยุติิธรรมุ และสถาบันัท่ี่�เข้มุแข็ง
16.7	 สร้้างหลัักปร้ะกันว่่าจะมีีกร้ะบว่นการ้ตััดสินใจทีี่�มีีคว่ามีรั้บผิิดชอบ	 
	 คร้อบคลุัมี	มีีส่ว่นร่้ว่มี	แลัะมีีคว่ามีเปน็ตััว่แที่นทีี่�ดีในทุี่กร้ะดับ 
	 การ้ตััดสินใจ

SDG 17 ความุร่วมุมืุอเพืั�อการพััฒนัาท่ี่�ยั�งยืนั
17.16	 ยกร้ะดับหุ้นส่ว่นคว่ามีร่้ว่มีมืีอร้ะดับโลักเพืื่�อการ้พัื่ฒนาทีี่�ยั�งยืน
17.17	 สนับสนุนคว่ามีร่้ว่มีมืีอทีี่�มีีปร้ะสิที่ธิิภาพื่

ของกลุ่่�มธุ่รกิจในเครือฯ มีกระบวนการ
สร้างความผููกพัันกับผูู้มีส�วนได้้เสีย

สรุป้ผลการดำำาเนิันังานั (ประเทศไทย)
เท่ี่ยบกับเป้้าหมุายปี้ 2563

100%

ที่บที่ว่นปร้ะเด็นสำาคัญด้านคว่ามียั�งยืน 
จากผ้้ิมีีส่ว่นได้เสีย

ติัดตัามีผิลัการ้ใช้ช่องที่างการ้สื�อสาร้ 
ด้ว่ยร้ะบบดิจิทัี่ลักับผ้้ิมีีส่ว่นได้เสีย

พัื่ฒนากร้ะบว่นการ้สำาร้ว่จคว่ามีผ้ิกพัื่นกับ 
ผ้้ิมีีส่ว่นได้เสียสำาหรั้บทุี่กกลุ่ัมีบริ้ษััที่ในเครื้อฯ

แผนัการดำำาเนิันังานัท่ี่�สำาคัญ ปี้ 2564

“ผมรักษาคน รักษาลููกค้า 
ลููกค้าสำำาคัญ ถ้้าเจ๊๊งหรือปิด
กิจ๊การไป ถ้ามว่่าผมจ๊ะหาลููกค้า
ด้ว่ยวิ่ธีีไหน ชีีวิ่ตเราคว่รให้ 
ดีกว่่ารับ จ๊ะปลู่อยให้เขาแย่ 
(ลููกค้า) แลู้ว่เราดีคนเดียว่ 
เป็นไปไม่ได้”

สุุนทร อรุณานนท์ชััย
กรรมการผู้จั๊ดการใหญ่ 
แลูะประธีานคณะผู้บริหาร
บริษัท ซีี.พีี.แลูนด์ จ๊ำากัด (มหาชีน)

การสร้างความุผูกพัันักับผู้มุ่ส่วนัได้ำเส่ย
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รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

กระบวนัการสร้างความุผูกผันักับผู้มุ่ส่วนัได้ำเส่ย
เคร่อเจริญโภคภ้ณ์ฑ์์ได้ประยุกต์่ใช้้ห้ล้กการของมีาต่รฐาน AA 1000 มีาเป็นกรอบการดำาเนินงานและกระบวนการสร้างความีผ่้กพ้นก้บผ่้้มี่ส่วนได้เส่ย 

ครอบคลุมีการวางแผ่นการสร้างความีผ่้กพ้นและการส่�อสารก้บผ่้้มี่ส่วนได้เส่ยอย่างมี่ประสิที่ธ์ิภาพ การเต่ร่ยมีข้อมี้ลและบุคลากรให้้เพ่ยบพร้อมีและ 

พอเพย่งสำาห้ร้บการดำาเนนิงาน การลงพ่�นท่ี่�พบกลุ่มีผ่้ม้ีส่ว่นได้เสย่เพ่�อจ้ดเก็บขอ้มีล้ท่ี่�สำาค้ญ และการประเมีนิผ่ลการดำาเนนิงานและการปรบ้ปรุงแผ่นการ

ดำาเนนิธ์รุกิจของบรษ้ิที่ฯ เพ่�อต่อบสนองต่่อความีคาดห้ว้งของผ่้ม้ีส่ว่นได้เส่ยพรอ้มีท้ี่�งสรา้งคณุ์ค่าให้ผ้่้ม้ีส่ว่นได้เส่ยอยา่งย้�งยน่

ในช้่วงคร้�งปีห้ล้งของปี 2563 เคร่อเจริญโภคภ้ณ์ฑ์์ได้เริ�มีดำาเนินโครงการจ้ดที่ำายุที่ธ์ศาสต่ร์ความีย้�งย่นส้่ปี 2573 มี่การสำารวจความีคิดเห้็นของผ่้้มี่ส่วน 

ได้เส่ยเช้ิงล้กโดยท่ี่�ปร้กษาภายนอก มี่ขอบเขต่ครอบคลุมีธ์ุรกิจห้ล้กท้ี่�งในประเที่ศไที่ยและต่่างประเที่ศ โดยใช้้ท้ี่�งวิธ์ก่ารส้มีภาษณ์์เช้ิงล้กและการสนที่นา

ห้ารอ่ก้บกลุ่มีเปา้ห้มีาย รวมีถ้งการสำารวจความีคิดเห้น็เช้งิปรมิีาณ์ในแบบสอบถามี เพ่�อให้ท้ี่ราบถ้งความีต้่องการและประเด็นท่ี่�ผ่้ม้ีส่ว่นได้เสย่แต่่ละกลุ่มี

ให้้ความีสำาค้ญท่ี่�ถ้กต้่องมีากท่ี่�สุด ซ้ึ่�งเป็นการดำาเนินงานเพิ�มีเติ่มีจากการรวบรวมีประเด็นความีต้่องการและคาดห้ว้งของผ่้้มี่ส่วนได้เส่ยผ่่านช่้องที่างท่ี่� 

ดำาเนนิการโดยผ่้ร้บ้ผ่ดิช้อบต่ามีปกติ่

ผู้มุ่ส่วนัได้ำเส่ย
ของเรา

การสื�อสาร
หรือรายงานั

ในัรูป้แบบดิำจิิทัี่ล

พับป้ะ พูัดำคุย กิจิกรรมุ  
โครงการ  

ความุร่วมุมืุอ

ช่่องที่างรับ 
ข้อเสนัอแนัะ

หรือข้อร้องเร่ยนั

ศููนัย์ส่งเสริมุ 
ดูำแลให้คำาป้รึกษา 
บริการวิช่าการ

สำารวจิ
ความุพึังพัอใจิ

พันัักงานั
และครอบครัว

ลูกค้า
และผู้บริโภค

เกษติรกร

คู่ค้าธุรกิจิ

ชุ่มุช่นั
และสังคมุ

ภาครัฐ

ผู้ถือหุ้นั นัักลงทุี่นั 
และเจ้ิาหน่ั�

องค์กรพััฒนัาเอกช่นั

สื�อมุวลช่นั

คู่แข่งที่างการค้า

อย่างน้ัอย
ปี้ละ 1 ครั�ง

อย่างน้ัอย
ปี้ละ 1 ครั�ง

อย่างน้ัอย
ปี้ละ 1 ครั�ง

อย่างน้ัอย
ปี้ละ 1 ครั�ง

อย่างน้ัอย
ปี้ละ 1 ครั�ง

อย่างน้ัอย
ปี้ละ 1 ครั�ง

อย่างน้ัอย
ปี้ละ 1 ครั�ง

อย่างน้ัอย
ปี้ละ 1 ครั�ง

อย่างน้ัอย
ปี้ละ 1 ครั�ง

อย่างน้ัอย
ปี้ละ 1 ครั�ง

อย่างน้ัอย
ปี้ละ 1 ครั�ง

อย่างน้ัอย
ปี้ละ 1 ครั�ง

อย่างน้ัอย
ปี้ละ 1 ครั�ง

อย่างน้ัอย
ปี้ละ 1 ครั�ง

อย่างน้ัอย
ปี้ละ 1 ครั�ง

อย่างน้ัอย
ปี้ละ 1 ครั�ง

อย่างน้ัอย
ปี้ละ 1 ครั�ง

อย่างน้ัอย
ปี้ละ 1 ครั�ง

อย่างน้ัอย
ปี้ละ 1 ครั�ง

อย่างน้ัอย
ปี้ละ 1 ครั�ง

ติลอดำเวลา ติลอดำเวลา

ติลอดำเวลา ติลอดำเวลา

ติลอดำเวลา ติลอดำเวลา

ติลอดำเวลา ติลอดำเวลา

ติลอดำเวลา ติลอดำเวลา

ติลอดำเวลา

ติลอดำเวลา

ติลอดำเวลา
เป็้นัป้ระจิำา 
ทุี่กเดืำอนั

ติลอดำเวลา
เป็้นัป้ระจิำา 
ทุี่กเดืำอนั

เป็้นัป้ระจิำา 
ทุี่กเดืำอนั

ติลอดำเวลา

วางตััวทีีมงานแลุ่ะคาด้การณ์์ถึึง
ความท้ีาทีายทีี�อาจเกิด้ขึ�น
พัร้อมแนวทีางแก้ปัญัหา

ผู้้�มีีสุ่วนได้�เสีุยของเรา:
1. พันักงานแลุ่ะครอบครัว
2. ลูุ่กค้าแลุ่ะผูู้บริโภค
3. เกษตัรกร
4. คู�ค้าธุ่รกิจ
5. ชุ่มชุนแลุ่ะสังคม
6. ภาครัฐ
7. ผูู้ถืึอห้่น นักลุ่งท่ีน แลุ่ะเจ้าหนี�
8. องค์กรพััฒนาเอกชุน
9. สื�อมวลุ่ชุน
10. คู�แข�งทีางการค้า

ทีำาความเข้าใจแลุ่ะกำาหนด้วิธีุการ
ในการสร้างความผููกพััน
แลุ่ะสื�อสารกับผูู้มีส�วนได้้เสีย

ลุ่งพืั�นทีี�พับกลุ่่�มผูู้มีส�วนได้้เสีย
ตัามวิธีุการทีี�ได้้กำาหนด้ไว้

ติัด้ตัาม ปัระเมินผูลุ่  
แลุ่ะปัรับปัร่งเพืั�อผูลุ่ลัุ่พัธ์ุทีี�ดี้ขึ�น

เตรียมีการวางแผู้น

ด้ำาเนินการ
ทบทวน 
และปรับปรุง
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ภาครัฐ องค์กรพััฒนัา
เอกช่นั

คู่แข่ง
ที่างการค้า

ผู้ถือหุ้นั 
นัักลงทุี่นั 
และเจ้ิาหน่ั�

สื�อมุวลช่นั

• สำารวจความีพง้พอใจ
ของพนก้งานและจ้ดที่ำา
แผ่นงานความีปลอดภ้ย
ต่ามีห้ล้กสทิี่ธ์มิีนษุยช้น

• พฒ้นาศก้ยภาพ
พนก้งานอยา่งต่่อเน่�อง
และรก้ษาไว้ซึ่้�งพนก้งาน
ท่ี่�เก่งและด่

• ส่�อสารก้บพนก้งานใน
ร้ปแบบดิจิท้ี่ลห้ลาย 
ช้อ่งที่าง

• ปฏิิบติ้่ต่ามีกฎห้มีาย 
และระเบย่บปฏิิบติ้่ 
ท่ี่�เก่�ยวข้อง

• ให้ค้วามีร่วมีมีอ่และ
สนบ้สนนุการรเิริ�มี 
พฒ้นาโครงการและ
กิจกรรมีอ้นเปน็
ประโยช้นต่์่อประเที่ศ

• ส่�อสารและเปดิเผ่ย
ขอ้มีล้การดำาเนนิงาน
อยา่งครบถ้วน โปรง่ใส 
และรวดเรว็ พรอ้มีรบ้ฟังั
ขอ้เสนอแนะเพ่�อนำามีา
ปรบ้ปรุงแผ่นการ 
ดำาเนนิงาน

• ส่�อสารจรรยาบรรณ์
สำาห้รบ้ค้่ค้าธ์รุกิจ

• ปฏิิบติ้่ต่่อค้่ค้าที่กุราย
ด้วยความีเสมีอภาคและ
ยุติ่ธ์รรมี ต่ามีขอ้ต่กลง
และจรรยาบรรณ์ธ์รุกิจ

• บรหิ้ารจ้ดการห้ว่งโซึ่่
อุปที่านอยา่งรบ้ผ่ดิช้อบ

• พฒ้นาโครงการความี
รว่มีมีอ่เพ่�อต่่อยอด 
การเติ่บโต่ที่างธ์รุกิจ

• ปฏิิบติ้่ต่่อส่�อมีวลช้นด้วย
ความีสม้ีพน้ธ์ท่์ี่�ด่

• ให้ข้้อมีล้ท่ี่�เปน็ประโยช้น์
บนพ่�นฐานขอ้เท็ี่จจรงิ
และท้ี่นต่่อเห้ต่กุารณ์์
เพ่�อการเผ่ยแพรส่้่
สาธ์ารณ์ช้นอยา่งเปน็
ที่างการ

• ติ่ดต่ามีขอ้มีล้ขา่วสาร 
เพ่�อใช้เ้ปน็สว่นห้น้�งใน
การกำาห้นดแนวที่างการ
ดำาเนนิงานในอนาคต่

• พฒ้นาผ่ลิต่ภ้ณ์ฑ์์ 
และบรกิารท่ี่�มีค่ณุ์ภาพ
ปลอดภ้ย และต่รวจสอบ
ยอ้นกล้บได้

• ส่�อสารให้ล้ก้ค้าและ 
ผ่้บ้รโิภคเขา้ใจเก่�ยวก้บ
ผ่ลิต่ภ้ณ์ฑ์์และบรกิาร
ผ่า่นช้อ่งที่างท่ี่�ท้ี่นสมีย้
และห้ลากห้ลาย

• รก้ษาความีปลอดภ้ย
ของขอ้มีล้ลก้ค้า

• มีช่่้องที่างให้ค้ำาปรก้ษา 
รบ้ขอ้ร้องเรย่น และรบ้
ขอ้เสนอแนะจากลก้ค้า

• ดำาเนนิธ์รุกิจต่ามี 
ห้ล้กธ์รรมีาภิบาล  
และขอ้บง้ค้บของบริษ้ที่ 
รวมีถ้งมีติ่ท่ี่�ประชุ้มี 
ผ่้ถ่้อหุ้น้

• รบ้ฟังัความีคิดเห้น็
สะท้ี่อนกล้บจากผ่้ถ่้อหุ้น้
และนก้ลงทุี่น

• ปฏิิบติ้่ต่ามีเง่�อนไข 
เจ้าห้น่�อยา่งเคร่งครด้

• รว่มีมีอ่ก้บห้นว่ยงาน 
ท่ี่�เก่�ยวขอ้งเพ่�อพฒ้นา
ประสทิี่ธ์ภิาพการ 
ดำาเนนิงาน

• สำารวจความีคิดเห้น็  
และรว่มีด้แลรก้ษา 
สิ�งแวดล้อมีและความี
เปน็อย้ข่องชุ้มีช้น

• นำาขด่ความีสามีารถของ
บรษ้ิที่มีาเปน็เคร่�องมีอ่
ในการสรา้งผ่ลกระที่บ
เช้งิบวกและบรรเที่า
ผ่ลกระที่บเช้งิลบที่าง
สง้คมี

• ปฏิิบ้ติ่ต่ามีกฎกติ่กา 
และจรยิธ์รรมีการ
แขง่ข้นท่ี่�ด่ จ้ดให้ม้ีร่ะบบ
การควบคมุีด้แลมีใิห้ม้ี่
การดำาเนนิการใดๆ เพ่�อ
ให้ไ้ด้มีาซึ่้�งความีล้บ
ที่างการค้าของค้่แขง่

• ไมีท่ี่ำาลายช้่�อเสย่งค้่แขง่
ด้วยการให้ร้า้ยโดย
ปราศจากความีจรงิ

• ประก้นรายได้ จ้ดห้า
ต่ลาด และช้อ่งที่าง
จำาห้นา่ย 

• จ้ดที่ำาสญ้ญาท่ี่�เปน็ธ์รรมี 

• พฒ้นาร้ปแบบการ 
สง่เสรมิีความีร้ ้ท้ี่กษะ 
และเที่คโนโลยเ่พ่�อ 
การดำาเนนิงานอยา่ง 
รบ้ผ่ดิช้อบท่ี่�เห้มีาะสมี
และเพย่งพอสำาห้รบ้
เกษต่รกร

• ส่�อสารและเปดิเผ่ย
ขอ้มีล้การดำาเนนิงาน
อยา่งครบถ้วน โปรง่ใส 
และรวดเรว็ พรอ้มีรบ้ฟังั
ขอ้เสนอแนะเพ่�อนำามีา
ปรบ้ปรุงแผ่นการ 
ดำาเนนิงาน

• รว่มีมีอ่ก้นเพ่�อประสาน
งานในพ่�นท่ี่�เพ่�อวิเคราะห้์
ปญัห้าและรว่มีก้นแก้ไข

พันัักงานั
และครอบครัว

เกษติรกร ชุ่มุช่นั
และสังคมุ

ลูกค้า
และผู้บริโภค

คู่ค้าธุรกิจิ

เครือเจริญโภคภัณฑ์์
(พนักงาน)

ค่้ค�าธุุรกิจ

ค่้แข่ง
ทางการค�า

ผู้้�ถืือหุุ้�น นักลงทุน 
และเจ�าหุ้นี�

สืุ�อมีวลชัน

องค์กร 
พัฒนาเอกชัน ภาครัฐ

ชุัมีชัน 
และสัุงคมี

ล้กค�าและ
ผู้้�บริโภค เกษตรกร

การลงทุี่นัระยะยาว

ความุเชื่�อมัุ�นั 
การสนัับสนุันั 
และความุร่วมุมืุอ

ธุรกิจิท่ี่�เป็้นัธรรมุ
และแข่งขันัได้ำ

ความุเชื่�อมัุ�นั  
และการตัิดำสินัใจิ

• ดำำาเนิันัธุรกิจิติามุหลักธรรมุาภิบาล
• เปิ้ดำเผยข้อมูุลอย่างโป้ร่งใส
• ดำำาเนิันัธุรกิจิอย่างยั�งยืนั

• รับผิดำช่อบต่ิอสินัค้าและบริการ
• สร้างป้ระสบการณ์์ของลูกค้า
• พััฒนัาศัูกยภาพัเกษติรกร

• จัิดำการห่วงโซ่่อุป้ที่านัอย่าง
รับผิดำช่อบ

• ป้ฏิิบัติิด้ำวยความุเสมุอภาค
เป็้นัธรรมุ

• ร่วมุมืุอส่งเสริมุศัูกยภาพัคู่ค้า• ร่วมุมืุอสร้างผลกระที่บเชิ่ง
บวกต่ิอสังคมุ

• กำากับดูำแลกิจิการอย่างด่ำ
• เปิ้ดำเผยข้อมูุลอย่างครบถ้วนั

การดำำาเนิันังานัเพืั�อติอบสนัองต่ิอผู้มุ่ส่วนัได้ำเส่ย
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ดำร.พิัพััฒน์ั ยอดำพัฤติิการ 
ประธีานสำถ้าบันไทยพัีฒน์

คณะกรรมการคัดเลืูอกโครงการซีีพีีเพืี�อคว่ามยั�งยืน

“ความีน่าสนใจในปีน่�ค่อ โครงการท่ี่�ส่งเข้ามีาส่วนให้ญ่คำาน้งถ้งประโยช้น์ต่ลอดห้่วงโซึ่่อุปที่านต้่�งแต่่

ต้่นนำาถ้งปลายนำา มีก่ารมีองในเร่�องของ Value Chain เพิ�มีมีากข้�น ซ้ึ่�งเปน็เร่�องท่ี่�ด่และนา่ช่้�นช้มี เพราะ

เร่�องของความีย้�งย่น เราจะต้่องพิจารณ์าให้้เห็้นถ้งความีสำาค้ญของผ่้้มี่ส่วนได้เส่ยท้ี่�งภายในและ

ภายนอกองค์กร ซึ่้�งเปน็เร่�องสำาค้ญในการดำาเนนิธ์รุกิจภายใต้่ห้ล้กของความีย้�งย่น นอกจากน่� โครงการ

ในปีน่�มี่โครงการจากกลุ่มีธ์ุรกิจในต่่างประเที่ศเพิ�มีมีากข้�น ซึ่้�งมี่เอกล้กษณ์์เฉพาะของแต่่ละประเที่ศ

ที่ำาให้เ้ห้น็ถ้งความีสำาค้ญของเครอ่ซึ่พ่่ท่ี่�จะต้่องเข้าไปลงทุี่นและสร้างประโยช้น์ให้ก้้บคนในประเที่ศน้�นๆ 

ให้ม้ีค่ณุ์ภาพช่้วิต่ท่ี่�ด่ข้�น”

สาวิติร สุที่ธิพัันัธ์ุ 
Vice President

Digital Transformation, TOA Paint (Thailand)
คณะกรรมการวิ่ชีาการด้านเศรษฐกิจ๊ 
โครงการมหกรรมนวั่ตกรรมบัว่บาน

“ในฐานะกรรมีการจากภายนอก ผ่มียอมีรบ้ว่าผ่ลงานมีค่วามีนา่สนใจมีาก  โดยเฉพาะในเร่�องสขุภาพ 

ผ่ลงานท่ี่�นำาเสนอสามีารถนำาไปใช้้ได้จริงและส่งผ่ลต่่อส้งคมีโดยรวมีได้ ห้ลายโครงการท่ี่�นำามีาเสนอ

ห้ากมีก่ารที่ำาวิจ้ยรว่มีก้นและม่ีการประสานเช่้�อมีโยงก้นระห้ว่างสายงานต่่างๆ ก็จะเกิดประโยช้นอ์ยา่ง

มีาก และห้ากเครอ่ฯ เปิดโอกาสให้น้ว้ต่กรได้มีโ่อกาสพด้คุยประสานความีร่วมีมีอ่ก้นมีากข้�นนอกเห้นอ่

จากโครงการท่ี่�ที่ำาข้�นเฉพาะในบริษ้ที่ต่นเอง จะที่ำาให้เ้กิดการบ้รณ์าการ และเกิดอิมีแพก็ต์่ต่่อธุ์รกิจของ

บรษ้ิที่มีากข้�น”

ดำร.เพิั�มุศัูกดิำ� มุกราภิรมุย์ 
ที�ปรึกษาศูนย์ศึกษาแลูะพัีฒนาสัำนติวิ่ธีี

มหาวิ่ทยาลัูยมหิดลู
คณะกรรมการคัดเลืูอกโครงการซีีพีีเพืี�อคว่ามยั�งยืน

“ผ่มีเห้น็ความีมีุง่มี้�นต้่�งใจของพนก้งานเครอ่ซึ่พ่ ่ในโครงการท่ี่�เป็นประโยช้น์ต่่อสง้คมีในห้ลายมิีติ่ของ

ความีย้�งย่นท่ี่�ลงล้กมีากข้�น อย่างในมีิติ่ด้านการศ้กษา มี่การที่ำาโครงการเช้ิงล้กท่ี่�ต้่องสร้างท้ี่กษะ  

ฝึึกอาช้่พคนในชุ้มีช้น ให้้สามีารถนำาความีร้้ไปพ้ฒนาสร้างงานสร้างอาช่้พได้ รวมีไปถ้งการให้้ความี

สำาค้ญก้บการพฒ้นาคณุ์ภาพช่้วิต่กลุ่มีคนพกิารและด้อยโอกาสเพิ�มีมีากข้�น 

“นอกจากน่� โครงการของกลุม่ีธ์รุกิจในต่่างประเที่ศ มีก่ารคิดท่ี่�เปน็ระบบมีากข้�น มีก่ารพฒ้นาโครงการ

ท่ี่�บ้รณ์าการมีติิ่ที่างด้านการศก้ษาเที่คโนโลยแ่ละการเกษต่รเขา้ด้วยก้น ขอช้่�มีช้มีเครอ่ซึ่พ่ท่่ี่�ให้พ้นก้งาน

ในเคร่อฯ ได้สร้างประโยช้น์ให้้ก้บคนในประเที่ศไปพร้อมีก้บการเติ่บโต่ของการดำาเนินธ์ุรกิจได้อย่าง

ย้�งยน่แท้ี่จริง”

ดำร.สมุวงษ์ ติระกูลรุ่ง 
ที�ปรึกษาผู้อำานว่ยการ

สำำานักงานพัีฒนาวิ่ทยาศาสำตร์แลูะเทคโนโลูยีแห่งชีาติ
คณะกรรมการวิ่ชีาการด้านเทคโนโลูยี 
โครงการมหกรรมนวั่ตกรรมบัว่บาน

“ปีน่�ผ่ลงานนว้ต่กรรมีค่อนข้างโดดเด่นกว่าคร้�งท่ี่�ผ่่านมีา ม่ีความีท้ี่นสมี้ยมีากข้�น เข้าก้บเที่รนด์ใน 

ยุคสมี้ยของโลกท่ี่�เปล่�ยนไป มี่การนำาเที่คโนโลย่ดิจิท้ี่ลเข้ามีาใช้้งาน ท้ี่�งด้าน Robotic (หุ้่นยนต์่) AI 

(ปญัญาประดิษฐ)์ และ IoT (Internet of Things) และยง้ม่ีผ่ลงานท่ี่�ใช้ฐ้านเที่คโนโลยท่ี่างด้านช้ว่วิที่ยา

อย่างการคิดค้นว้คซึ่่นด้วย เป็นความีพยายามีท่ี่�ด่ และเคร่อฯ ต้่องแสดงให้้เห้็นถ้งการนำาเที่คโนโลย่ 

มีาประยุกต์่ใช้ใ้ห้เ้ร็วมีากข้�น ซ้ึ่�งจะส่งผ่ลโดยต่รงต่่อการเพิ�มีศก้ยภาพการแข่งข้นในเวท่ี่โลกและพ้ฒนา

อุต่สาห้กรรมีได้อยา่งรวดเรว็อ่กด้วย”

บุญลาภ ภูสุวรรณ์
ผู้ก่อตั�ง, บรรณาธิีการบริหาร

สำำานักข่าว่ไทยพัีบลิูก้า
คณะกรรมการคัดเลืูอกโครงการซีีพีีเพืี�อคว่ามยั�งยืน

“ปนี่�โครงการมีค่วามีห้ลากห้ลาย ท้ี่�งโครงการระด้บชุ้มีช้นในร้ปแบบ CSR ไปจนถ้งโครงการท่ี่�จะสรา้ง

ความีย้�งยน่ในระด้บประเที่ศ ท่ี่�เปน็ความีรว่มีมีอ่ระห้ว่างเครอ่ซ่ึ่พแ่ละรฐ้บาล ในขณ์ะเด่ยวก้นโครงการ

ส่วนให้ญ่ย้งเป็นโครงการท่ี่�มี่ความีต่่อเน่�อง ซ้ึ่�งสอดคล้องก้บน้ยของความีย้�งย่นท่ี่�จะต้่องที่ำาอย่าง 

ต่่อเน่�องและสิ�งสำาค้ญต้่องเกิดประโยช้น์ต่่อส้งคมีอย่างมี่ประสิที่ธ์ิภาพ ขอช่้�นช้มีเคร่อซึ่่พ่ท่ี่�ได้ที่ำา

โครงการต่่างๆ ท่ี่�ไมีเ่พย่งมีองแค่ระด้บชุ้มีช้นแต่่ได้มีองถ้งประโยช้นข์องประเที่ศเพ่�อให้เ้กิดความีย้�งย่น 

ซึ่้�งได้ครอบคลมุีในที่กุมีติิ่อ่กด้วย”
ผศู.ดำร.นิัคมุ แหลมุสัก 

รองอธิีการบดีฝ่่ายนวั่ตกรรมแลูะกิจ๊การเพืี�อสัำงคม
มหาวิ่ทยาลัูยเกษตรศาสำตร์

คณะกรรมการวิ่ชีาการด้านสัำงคม
โครงการมหกรรมนวั่ตกรรมบัว่บาน

“โครงการท่ี่�ภาคเอกช้นเข้ามีามี่ส่วนผ่ล้กด้นเร่�องของนว้ต่กรรมีน้�นล้วนมี่ความีน่าสนใจ เพ่ยงแต่่ว่า

ผ่ลกระที่บท่ี่�เกิดข้�นอาจจะแต่กต่่างก้นอย้่บ้าง ซ้ึ่�งถ่อว่าเป็นเร่�องธ์รรมีดาของการออกแบบโครงการ

เห้ล่าน่� จ้งอยากฝึากให้ม้ีองในเร่�องของผ่ลกระที่บซ้ึ่�งยง้มีช่้อ่งว่างอย้ม่ีาก ไมีว่่าจะเปน็เร่�องความีเห้ล่�อมีลำา

ด้านการศ้กษาโดยเฉพาะในพ่�นท่ี่�แนวต่ะเข็บช้ายแดนห้ร่อกลุ่มีช้าติ่พ้นธ์ุ์ต่่างๆ ส่วนต้่วเช้่�อว่าเคร่อฯ 

มีองเห้็นสิ�งเห้ล่าน่� และย้งสามีารถลงล้กได้ท้ี่�งในเชิ้งปริมีาณ์และคุณ์ภาพท่ี่�มีากกว่าน่� ซ้ึ่�งจะส่งผ่ลให้้

โครงการมีค่วามีสำาเรจ็มีากข้�น”
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รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

พั.อ.พังศู์ศูิริ พังศู์อริยะมุงคล   
หัว่หน้ากลูุ่มงานข่าว่แลูะประชีาสัำมพัีนธี์ 

กอ.รมน. จ๊.น่าน

ต่ิอพังศ์ู เสลานันัท์ี่
อุปนายกสำมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 

สำมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

Mr.James Gomme 
ผู้อำานว่ยการโครงการ People & Society

World Business Council 
for Sustainable Development (WBCSD)

ผู้ช่่วยศูาสติราจิารย์ ช่ล บุนันัาค
ผู้อำานว่ยการศูนย์วิ่จั๊ยแลูะสำนับสำนุน 

เป้าหมายการพัีฒนาที�ยั�งยืน (SDG Move) 

“ในฐานะบริษ้ที่เอกช้นท่ี่�ให้ญ่ท่ี่�สุดของประเที่ศไที่ยและเป็นกลุ่มีธ์ุรกิจช้้�นนำาระด้บโลก เคร่อ 

เจริญโภคภ้ณ์ฑ์์สามีารถสร้างผ่ลกระที่บต่่อช้่วิต่ของคนน้บล้านในทีุ่กๆ ว้น การท่ี่�เคร่อฯ นำาห้ล้กการ

เคารพสิที่ธ์ิมีนุษยช้นมีาเป็นห้้วใจห้ล้กของการดำาเนินธ์ุรกิจ จะสร้างโอกาสในการยกระด้บคุณ์ภาพ

ช้่วิต่ของผ่้้คนจำานวนมีาก ในขณ์ะเด่ยวก้นก็สร้างความีเช่้�อถ่อในกลุ่มีผ้้่มี่ส่วนได้เส่ยและเสริมีความี

แขง็แกรง่ของธ์รุกิจอ่กด้วย

“ในป ี2562 คณุ์ศภุช้ย้ เจ่ยรวนนท์ี่ ประธ์านคณ์ะผ่้บ้รหิ้ารของเครอ่เจรญิโภคภ้ณ์ฑ์์ เปน็ห้น้�งในผ่้น้ำา

ธ์รุกิจกลุม่ีแรกท่ี่�ให้ก้ารสนบ้สนนุประกาศ Call to Action for Business Leadership on Human Rights 

ของ WBCSD และในปีถ้ดมีา เคร่อฯ ก็ได้ร่วมีพ้ฒนาค้่มี่อสิที่ธ์มิีนุษยช้นสำาห้ร้บผ่้้บริห้าร (WBCSD’s 

CEO Guide to Human Rights) ภาคภาษาไที่ย เพ่�อส่งเสรมิีความีเขา้ใจถ้งความีสำาค้ญของประเด็น

สิที่ธ์ิมีนุษยช้นในภาคธ์ุรกิจ สำาห้ร้บบริษ้ที่ในเคร่อและภาคเอกช้นไที่ยโดยท้ี่�วไป WBCSD ขอช้่�นช้มี

เคร่อเจริญโภคภ้ณ์ฑ์์ท่ี่�ได้แสดงความีเป็นผ่้้นำาภาคธ์ุรกิจในด้านการส่งเสริมีการเคารพสิที่ธ์ิมีนุษยช้น 

และขอให้เ้ครอ่ฯ เดินห้น้าพ้ฒนาการบริห้ารจ้ดการประเด็นสิที่ธ์มิีนษุยช้นในการดำาเนนิธุ์รกิจของเครอ่

ต่่อไป”

“ท่ี่�ผ่า่นมีาผ่ลผ่ลิต่ที่างการเกษต่รต้่องพ้�งพาธ์รรมีช้าติ่เปน็ส่วนให้ญ่ แต่่ห้ล้งจากท่ี่�เครอ่เจรญิโภคภ้ณ์ฑ์์

ได้นำาแนวที่างห้ล้กวิช้าการ นำานก้วิช้าการและบุคลากรมีาให้ค้วามีร้้ให้ค้วามีช้ว่ยเห้ล่อ ต้่�งโรงแปรร้ป

ผ่ลผ่ลิต่ข้�นต้่น พร้อมีก้บรบ้ซึ่่�อผ่ลผ่ลิต่ของกลุ่มีวิสาห้กิจชุ้มีช้นอยา่งต่่อเน่�อง อ่กท้ี่�งยง้ได้ต้่�งสำานก้งาน

ด้านความีย้�งย่นและพ้ฒนาชุ้มีช้นให้้ก้บประช้าช้นในจ้งห้ว้ดน่าน ที่ำาให้้มี่แห้ล่งแลกเปล่�ยนเร่ยนร้้  

ผ่มีเช้่�อว่าในอนาคต่การดำาเนนิงานร้ปแบบน่�จะขยายไปที่กุพ่�นท่ี่�ของจ้งห้ว้ด จะที่ำาให้ไ้ด้พ่�นท่ี่�ปา่ต้่นนำา 

ค่นมีา อ่กท้ี่�งยง้สรา้งรายได้ สรา้งงาน สร้างอาช้พ่ นำาไปส้ค่วามีมี้�นคงและย้�งยน่ ก่อให้เ้กิดการพฒ้นา

เศรษฐกิจชุ้มีช้น 

“ผ่มีห้ว้งว่าโมีเดลการพ้ฒนาน่�จะไม่ีเกิดข้�นในจ้งห้วดน่านเท่ี่าน้�น ผ่มีอยากจะให้้ขยายต่่อไปในพ่�นท่ี่� 

อ่�นๆ ของประเที่ศไที่ย เพราะมีน้จะส่งผ่ลด่ต่่อการลดปัญห้า Climate Change ไม่ีเฉพาะในประเที่ศไที่ย

เท่ี่าน้�น ยง้เปน็ผ่ลด่ก้บท้ี่�งโลกอ่กด้วย

“อ่กประการห้น้�งผ่มีเช้่�อว่าเครอ่เจรญิโภคภ้ณ์ฑ์์จะสรา้งความีห้ว้งให้มีใ่นเร่�องการพฒ้นาชุ้มีช้น พฒ้นา

สง้คมี และร้กษาที่ร้พยากรธ์รรมีช้าติ่สิ�งแวดล้อมี ก่อให้เ้กิดอาช้่พท่ี่�เห้มีาะสมีก้บบริบที่ในพ่�นท่ี่�ต่่างๆ 

นำาไปส้ค่วามีย้�งยน่ในทุี่กมีติิ่ผ่มีเช้่�ออยา่งน้�น

“จากมีมุีมีองของเราท่ี่�ได้มีโ่อกาสรว่มีงานก้บเครอ่เจรญิโภคภ้ณ์ฑ์์ในโครงการ SDG Game Fest และ

รว่มีขบ้เคล่�อน SDGs ในห้ลายโอกาสก้บ Global Compact Network Thailand (GCNT) เราเห้น็ว่า

เคร่อเจริญโภคภ้ณ์ฑ์์เปน็ห้น้�งในองค์กรภาคเอกช้นขนาดให้ญไ่มีก่่�องค์กรท่ี่�มีค่วามีเขา้ใจเก่�ยวก้บ SDGs 

อยา่งล้กซึ่้�ง และยนิด่จ้ดสรรที่รพ้ยากรมีาเพ่�อขบ้เคล่�อน SDGs ผ่า่นโครงการท่ี่�มีค่วามีสรา้งสรรค์และ

ห้ว้งผ่ลสม้ีฤที่ธ์ิ�สง้ โครงการ SDG Game Fest เปน็โครงการขบ้เคล่�อน SDGs ท่ี่�ต้่องการส่�อสารเร่�อง 

SDGs ให้เ้ยาวช้นผ่า่นแอปพลิเคช้น้เกมีบนมีอ่ถ่อ ซึ่้�งการส่�อสารเร่�องน่�ผ่า่นเกมีอย่างแยบยลเปน็ห้น้�ง

ในวิธ์่การท่ี่�ก้าวห้น้าและสร้างสรรค์มีากในการที่ำางาน SDGs ก้บเยาวช้น นอกจากน่� การท่ี่�เคร่อฯ  

เป็นห้น้�งในผ่้้สน้บสนุนห้ล้กของเคร่อข่าย GCNT ซึ่้�งที่ำาห้น้าท่ี่�เป็นพ่�นท่ี่�ในการเช้่�อมีโยงและเสริมี

ศก้ยภาพภาคเอกช้นเพ่�อการข้บเคล่�อน SDGs ย้งสะท้ี่อนว่า เครอ่เจริญโภคภ้ณ์ฑ์์มีไิด้มีุง่ห้ว้งการที่ำางาน

ความีย้�งยน่ในบที่บาที่ของต่นเองเท่ี่าน้�น แต่่ย้งมีองไกลไปถ้งการสรา้งกลไกเพ่�อด้งบรษ้ิที่เอกช้นอ่�นๆ 

มีารว่มีขบวนในการผ่ล้กด้นความีย้�งย่นอ่กด้วย ซ้ึ่�งความีร่วมีมีอ่เพ่�อการพฒ้นาน่�เองเปน็องค์ประกอบ

สำาค้ญท่ี่�จะที่ำาให้ก้ารข้บเคล่�อนวาระการพฒ้นา 2573 เปน็จรงิได้”

“ความีย้�งย่นต้่องมี่มีิติ่ท่ี่�คำาน้งถ้งห้ร่ออย่างน้อยต้่องครอบคลุมีด้านส้งคมี สิ�งแวดล้อมี และคุณ์ค่า 

ความีเปน็มีนษุย ์โดยมีเ่ศรษฐกิจเปน็ต้่วขบ้เคล่�อน ความีย้�งยน่น้�นต้่องที่ำาให้ค้นบรรลุเปา้ห้มีายในการ

พ้�งพาต่นเอง กำาห้นดช้วิ่ต่ต่นเองได้อยา่งมีศ่ก้ดิ�ศร ่และต้่องไมีต่่กอย้ภ่ายใต้่ความีเส่�ยงจากปจัจ้ยต่่างๆ 

จนไมีส่ามีารถพลิกฟั้� นต่นเองได้ และความีย้�งยน่ต้่องสามีารถต่อบโจที่ยก์ารมีค่ณุ์ภาพช้วิ่ต่ท่ี่�ด่ข้�นของ

ท้ี่�งปัจเจกบุคคลและส้งคมี โดยสามีารถเห้็นและเช้่�อมีโยงที่ร้พยากรท้ี่�งท่ี่�เป็นที่ร้พยากรบุคคลและ

ที่รพ้ยากรอ่�นๆ รอ้ยเรย่งเข้าด้วยก้นได้และเสริมีพล้งซึ่้�งก้นและก้น ที่ำาให้ศ้ก้ยภาพโดยรวมีสง้ข้�นอย่าง

ต่่อเน่�อง 

“ด้วยศก้ยภาพอ้นมีห้าศาลของเครอ่เจรญิโภคภ้ณ์ฑ์์ ภาคสว่นต่่างๆ ก็มีค่วามีเช้่�อมี้�นว่าเครอ่ฯ สามีารถ

ต่่อยอดผ่ลสำาเร็จของการพ้ฒนาได้มีากยิ�งข้�นไปอย่างต่่อเน่�อง โดยเพิ�มีความีเร่งในการยกระด้บ 
การพฒ้นาในภาคสง้คมีท่ี่�จะก้าวไปส้ก่ารเปน็หุ้น้สว่นให้เ้รว็ข้�น โดยอาจต้่องเพิ�มีที่รพ้ยากรเพ่�อยกระด้บ

การพ้ฒนาให้้มีากข้�น ท้ี่�งน่�อาจห้มีายรวมีถ้งบุคลากรโดยเฉพาะในส่วนของภาคสนามี งบประมีาณ์ 

พ่�นท่ี่� และเที่คโนโลย ่และควรเพิ�มีระด้บการผ่นก้กำาล้งก้นขององค์กรภายในเครอ่เจรญิโภคภ้ณ์ฑ์์ให้ม้ี่

ทิี่ศที่างของนโยบายและการบริห้ารจ้ดการให้้ต่อบโจที่ย์การพ้ฒนาท่ี่�ย้�งย่นในภาคส้งคมีท่ี่�เคร่อฯ  

ให้ค้วามีสำาค้ญเพิ�มีมีากข้�น โดยเฉพาะในระด้บปฏิิบ้ติ่การ ท่ี่�ต้่องสร้างกระบวนการในการสร้างความี

รว่มีมีอ่ก้นให้ม้ีากข้�น”
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รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

การสนัับสนุันัภาคส่วนัต่ิางๆ เพืั�อขับเคลื�อนั
การเติิบโติของอุติสาหกรรมุ

การเข้าร่วมุเป็้นัภาค่สมุาชิ่กในัองค์กรระดัำบป้ระเที่ศู 
และระดัำบสากล

สภาดิจิท้ี่ลเพ่�อเศรษฐกิจและสง้คมีแห้ง่ประเที่ศไที่ย ห้ร่อ DCT เปน็ต้่วแที่น
ของภาคเอกช้นท่ี่�เก่�ยวขอ้งก้บดิจิท้ี่ลในการวางยุที่ธ์ศาสต่รด้์านดิจิท้ี่ลซึ่้�งเปน็
กำาล้งสำาค้ญจากภาคเอกช้นในการผ่ล้กด้นการเปล่�ยนผ่่านส้่เศรษฐกิจและ
สง้คมีดิจิท้ี่ลของประเที่ศไที่ย ได้มีม่ีติ่เอกฉน้ท์ี่แต่่งต้่�ง คณุ์ศภุช้้ย เจ่ยรวนนท์ี่ 
ประธ์านคณ์ะผ่้บ้รหิ้าร เครอ่เจรญิโภคภ้ณ์ฑ์์ ให้ด้ำารงต่ำาแห้นง่ประธ์านสภา
ดิจิท้ี่ลเพ่�อเศรษฐกิจและสง้คมีแห้ง่ประเที่ศไที่ยเปน็คนแรก มีห่้นา้ท่ี่�ที่ำางาน
รว่มีก้บภาครฐ้บาล ภาคประช้าสง้คมี และภาคเอกช้น ในการเพิ�มีขด่ความี
สามีารถการแข่งข้นและพ้ฒนาบุคลากรด้านดิจิท้ี่ล พร้อมีเสนอความีเห็้น
ต่่อภาคร้ฐในเร่�องเก่�ยวก้บกฎระเบย่บและกฎห้มีาย ท่ี่�เก่�ยวขอ้งก้บธ์รุกิจและ
อุต่สาห้กรรมีดิจิท้ี่ล

เป็นการรวมีต้่วก้นของผ่้้ประกอบการเอกช้นด้านดิจิท้ี่ลท้ี่�งรายให้ญ่และ 
รายเล็กกว่า 4,000 ราย เพ่�อเป็นเวท่ี่ให้้ผ่้้ประกอบการท่ี่�มี่บที่บาที่สำาค้ญ 
ด้านดิจิท้ี่ลสามีารถคยุก้บรฐ้บาลได้ เปน็แพลต่ฟัอรม์ีท่ี่�จะรวมีพล้งความีคิด
และที่ำางานค่้ก้บภาคร้ฐ ในการข้บเคล่�อนเที่คโนโลย่และอุต่สาห้กรรมี 4.0  
ผ่้้ประกอบการซ้ึ่�งต้่องปร้บต้่วอย่างรวดเร็วจะสามีารถเป็นกระจกสะท้ี่อน 
ให้้ภาคร้ฐเห้็นถ้งผ่ลกระที่บและทิี่ศที่างในการพ้ฒนาอุต่สาห้กรรมีดิจิท้ี่ลน่�
ได้อยา่งท้ี่นท่ี่วงท่ี่และสามีารถเปน็ผ่้น้ำาการเปล่�ยนแปลงได้ในอนาคต่ 

เคร่อเจริญโภคภ้ณ์ฑ์์เป็นภาค่สมีาช้ิกขององค์กรท้ี่�งในระด้บประเที่ศและระด้บ

สากลห้ลายองค์กร เพ่�อร่วมีข้บเคล่�อนเป้าห้มีายการพ้ฒนาอย่างย้�งย่นผ่่าน

โครงการความีร่วมีมี่อต่่างๆ และส่งเสริมีการบริห้ารจ้ดการประเด็นสำาค้ญด้าน

ความีย้�งยน่ของเครอ่ฯ ด้งต้่วอยา่งต่่อไปน่�

กิจิกรรมุท่ี่�สำาคัญของสภาดิำจิิทัี่ลฯ ท่ี่�ผ่านัมุา
• ประกาศนโยบายและแผ่นงานของสภาฯ ท่ี่�มีุ่งเน้นเที่คโนโลย่ดิจิท้ี่ล  

ยกระด้บเศรษฐกิจให้้ท้ี่นต่่อการเปล่�ยนแปลงของโลกห้ล้งวิกฤต่  
โควิด-19 ซึ่้�งเช้่�อว่าจะเกิดพฤติ่กรรมี New Normal ท่ี่�จะนำาไปส่้ระบบ
เศรษฐกิจให้มี ่(New Economy)

• นำาเสนอยุที่ธ์ศาสต่ร์เพ่�อแก้ไขปัญห้าเศรษฐกิจด้วยดิจิท้ี่ล (Digital  
Solution) ในการประชุ้มีคณ์ะท่ี่�ปร้กษาด้านธ์ุรกิจภาคเอกช้นในศ้นย์
บรหิ้ารสถานการณ์ก์ารแพรร่ะบาดของโรคติ่ดเช้่�อโควิด-19

• จ้ดการประชุ้มีเช้ิงปฏิิบ้ติ่การเร่� อง ‘ข้อเสนอเพ่� อการข้บเคล่� อน
ประเที่ศไที่ยส่้การเป็นศ้นย์กลางเที่คโนโลย่ของภ้มีิภาคเอเซึ่่ยใน 
ยุคดิจิท้ี่ล’

• รว่มีลงนามีความีรว่มีมีอ่ที่างวิช้าการก้บสมีาคมีสถาบน้อุดมีศก้ษาเอกช้น
แห้่งประเที่ศไที่ย (สสอที่.) เพ่�อพ้ฒนาศ้กยภาพการเร่ยนการสอนด้าน
ดิจิท้ี่ล และยกระด้บความีร้้ด้านดิจิท้ี่ลให้้ก้บน้กศ้กษาท้ี่�วประเที่ศกว่า 
200,000 คน
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UN Global Compact (UNGC) 

Food Reform for Sustainability and Health (FReSH)

United Nations Environment Programme

มูุลนิัธิสานัอนัาคติการศึูกษา คอนัเน็ักซ์่ อ่ด่ำ

The Race to Zero Emissions by 2050

CDP

สภากาช่าดำไที่ย

แนัวร่วมุต่ิอต้ิานัคอร์รัป้ชั่นัของภาคเอกช่นัไที่ย 

United Nations Development Programme

World Economic Forum (WEF)

Caring for Climate Initiative

สภาดิำจิิทัี่ลเพืั�อเศูรษฐกิจิและสังคมุแห่งป้ระเที่ศูไที่ย

Global Compact Network Thailand (GCNT)

World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD)
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รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

การร่วมุมืุอกับพัันัธมิุติรเพืั�อขับเคลื�อนั
การพััฒนัาอย่างยั�งยืนั
เคร่อเจริญโภคภ้ณ์ฑ์์มีุ่งสร้างความีร่วมีมี่อก้บพ้นธ์มีิต่รระห้ว่างประเที่ศและในประเที่ศจากทีุ่กภาคส่วนเพ่�อร่วมีข้บเคล่�อนการพ้ฒนาอย่างย้�งย่น  

โดยมีบ่ที่บาที่ในกรอบความีรว่มีมีอ่ด้านการพฒ้นาท่ี่�ย้�งยน่ท่ี่�สำาค้ญ ด้งน่�

เครือืเจรืญิโภคภัณฑ์์ในฐานะหน่�งในสมาชิิกผู้้�รืว่มก่อตัั้�งสมาคมเครือืข่่ายโกลบอลคอมแพ็ก็แหง่ปรืะเทศไทย รืว่มกับสมาชิิกสมาคมฯ ผู้น่กกำาลัง

ทุกภาคส่วน เดิินหน�าข่ับเคลื�อน SDGs ปรืะกาศเจตั้นารืมณ์ข่องสมาชิิก 21 องค์กรื รืว่มลงทุนเพ็ื�อการืพั็ฒนาท่�ยั�งยืนผู้ลักดัิน 998 โครืงการื  

ม้ลค่ารืวมกว่า 1.2 ล�านล�านบาท ภายในปี 2573 และจะนำาหลักเศรืษฐกิจพ็อเพ็ย่ง หลักการื UN Global Compact และเป้าหมายการืพ็ัฒนา 

ท่�ยั�งยืนมาใชิ�เป็นหัวใจหลักข่องกลยุทธ์์ทางธุ์รืกิจ เพ็ื�อขั่บเคลื�อนการืฟ้ื้� นตัั้วและการืเติั้บโตั้ทางเศรืษฐกิจข่องปรืะเทศไทยและภ้มิภาคเอเชิย่ 

ให�เดิินหน�าไปส้ห่นทางท่�ยั�งยนืยิ�งข่่�น

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 

เคร่อเจริญโภคภ้ณ์ฑ์์สน้บสนุนการส่งเสริมีระบบอาห้ารท่ี่�ย้�งย่นในกรอบ

โครงการ FReSH และการปรบ้เปล่�ยนร้ปแบบการที่ำางาน เพ่�อให้ส้อดร้บก้บ

ยุคการเปล่�ยนผ่า่นที่างดิจิท้ี่ล และสง่เสรมิีความีเปน็อย้ท่่ี่�ด่ของพนก้งานใน

กรอบโครงการ Future of Work

World Economic Forum (WEF)

ผ่้บ้รหิ้ารระด้บสง้ เครอ่เจรญิโภคภ้ณ์ฑ์์ เขา้รว่มีเวท่ี่ห้าร่อพรอ้มีผ่้แ้ที่นองค์กร

ธ์รุกิจระด้บโลก แบ่งปนัแลกเปล่�ยนองค์ความีร้้และวิสย้ท้ี่ศน ์ ในห้ว้ขอ้ทิี่ศที่าง

เศรษฐกิจโลก กลยุที่ธ์ก์ารร้บมีอ่ก้บสถานการณ์ก์ารระบาดของโรคโควิด-19 

พ้ฒนาการของเที่คโนโลย่ดิจิท้ี่ล และประเด็นการพ้ฒนาอย่างย้�งย่น 

ในแง่มีมุีต่่างๆ 

UNFCCC, Climate Week NYC: 

เคร่อเจริญโภคภ้ณ์ฑ์์ผ่น้กกำาล้งก้บประช้าคมีโลกภายใต้่กรอบอนุส้ญญาสห้ประช้าช้าติ่ UNFCCC  

ว่าด้วยการเปล่�ยนแปลงสภาพภม้ีอิากาศ รว่มีประกาศเจต่นารมีณ์์ ‘Race to Zero’ พาองค์กรธ์รุกิจ

ก้าวส้ยุ่ค ‘เศรษฐกิจปลอดคารบ์อน’ ในงานประชุ้มี Climate Week ของสห้ประช้าช้าติ่ท่ี่�นครนวิยอรก์ 

ต้่�งเปา้ห้มีายให้เ้ครอ่ฯ ลดการปล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกสทุี่ธ์ใิห้เ้ปน็ศน้ยภ์ายในป ี 2573 ด้วยเที่คโนโลย่

และนว้ต่กรรมีข้�นสง้ในกระบวนการผ่ลิต่

UNGC, Virtual Leaders Summit 2020: 

นายศุภช้้ย เจ่ยรวนนท์ี่ ประธ์านคณ์ะผ่้้บริห้าร เคร่อเจริญโภคภ้ณ์ฑ์์ แสดงวิส้ยท้ี่ศน์ในห้้วข้อ  

‘Reflections on Change & Roadmaps to Recovery’ บนเวท่ี่ผ้้่นำาด้านความีย้�งย่นระด้บโลก  

‘UN Global Compact Virtual Leaders Summit 2020’ ซ้ึ่�งรวบรวมีสุดยอดผ่้้นำาระด้บโลกกว่า  

200 คน รว่มีแบง่ปนัวิสย้ท้ี่ศนแ์ละมีมุีมีองธ์รุกิจบนรากฐานของความีย้�งย่นให้ฟ้ั้� นต้่วได้อยา่งแขง็แกรง่

จากวิกฤต่โควิด-19 โดยมี่ผ่้้สนใจลงที่ะเบ่ยนเข้าร่วมีงานผ่่านร้ปแบบออนไลน์กว่า 15,000 คน จาก 

193 ประเที่ศท้ี่�วโลก

WBCSD, High-level Political Forum on Sustainable Development 2020: 

นายนพปฎล เดช้อุดมี ประธ์านคณ์ะผ่้บ้ริห้ารด้านความีย้�งย่นองค์กร เคร่อเจริญโภคภ้ณ์ฑ์์ ร่วมีเสวนา

ในช่้วงการประชุ้มีประจำาปีของสห้ประช้าช้าติ่ จ้ดโดย WBCSD เพ่�อที่บที่วนความีค่บห้น้าของ SDGs 

ร่วมีก้บ United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) โดยเน้นยำา

จุดย่นองค์กร ‘การจ้างงานต่่อเน่�อง ความีมี้�นคงที่างอาห้าร และการสร้างสุขภาวะท่ี่�ด่’

GRI, Bright Lights of ASEAN-Sustainability Insights & Ideas from Leading Companies 
in the Region: 

นายนพปฎล เดช้อุดมี ประธ์านคณ์ะผ่้้บริห้ารด้านความีย้�งย่นองค์กร เคร่อเจริญโภคภ้ณ์ฑ์์ นำาเสนอ

แนวปฏิิบ้ติ่ท่ี่�ด่ด้านการใช้้นำาและการอนุร้กษ์นำาของเคร่อฯ ในงานเสวนาแบบออนไลน์ จ้ดโดย  

Global Reporting Initiative (GRI) ซึ่้�งเป็นองค์กรท่ี่�จ้ดที่ำามีาต่รฐานการรายงานความีย้�งย่นท่ี่�ได้ร้บ

การยอมีร้บในระด้บโลก ร่วมีก้บ Global Initiatives องค์กรภาคประช้าส้งคมีท่ี่�ส่งเสริมีความีย้�งย่น 

ผ่า่นการรว่มีงานก้บภาคธ์รุกิจ

United Nations Global Compact (UNGC) 

เคร่อเจริญโภคภ้ณ์ฑ์์เป็นสมีาช้ิกระด้บ LEAD โดยมี่ส่วนร่วมีก้บ UNGC  

ระด้บโลก ใน Action Platform 2 รายการ ได้แก่ การจ้างงานในระบบ 

ห้่วงโซึ่่อุปที่านอย่างมี่คุณ์ธ์รรมี และผ่ลกระที่บจากการเปล่�ยนแปลง 

สภาพภม้ีอิากาศต่่อสขุภาพ นอกจากน่� เครอ่เจรญิโภคภ้ณ์ฑ์์ยง้เปน็สมีาช้กิ

ผ่้้ร่วมีก่อต้่�งสมีาคมีเคร่อข่ายโกลบอลคอมีแพ็กแห้่งประเที่ศไที่ย (Global  

Compact Network Thailand: GCNT) และในปี 2563 เครอ่เจริญโภคภ้ณ์ฑ์์

ได้ร่วมีผ่ล้กด้นให้้ภาคธุ์รกิจประกาศเจต่นารมีณ์์การพ้ฒนาอย่างย้�งย่น  

แมี้ในสภาวะวิกฤต่อ้นเกิดจากโรคโควิด-19 รวมีถ้งสร้างความีต่ระห้น้กร้ ้

เก่�ยวก้บธ์รุกิจก้บสทิี่ธ์มิีนษุยช้นอย่างต่่อเน่�อง



มุุมุมุองของเรา
เราปฏิิเสธไม่่ได้้เลยว่่า โลกในยุคปัจจุบัันนั�นม่ีการเปลี�ยนแปลง

อย่างรว่ด้เร็ว่ ซึ่่�งเปน็ผลจากคว่าม่ก้าว่หนา้ของเทคโนโลยีที�ได้้รบัั

การพััฒนาอย่างต่่อเน่�อง การเปลี�ยนแปลงนี�ทำาให้ธุรกิจต้่องมี่ 

การปรับัเปลี�ยนรูปแบับัการด้ำาเนินงานให้เปน็ไปในทิศทางเดี้ยว่

กับัสากล อันจะส่งเสริม่ให้สาม่ารถต่อบัสนองต่่อคว่าม่ต้่องการ

ของผู้ม่ีส่ว่นได้้เสียได้้ทันท่ว่งที และรักษาไว้่ซึ่่�งประสิทธภิาพัใน

การแขง่ขัน 

สำาหรับัเคร่อเจริญโภคภัณฑ์์ การพััฒนานวั่ต่กรรม่ยังคงเป็น 

สิ�งท้าทายอยู่เสม่อ ดั้งนั�น เคร่อฯ จ่งไม่่เคยหยุด้ยั�งที�จะพััฒนา

บุัคลากรให้ม่ีศักยภาพัในการคิด้ค้นนวั่ต่กรรม่ใหม่่ๆ รว่ม่ถ่ง

แสว่งหาเทคโนโลยีการผลิต่เพ่ั�อพััฒนาคุณภาพัผลิต่ภัณฑ์์และ

บัรกิารอยูเ่สม่อ

สนัับสนุันัเป้้าหมุายการพััฒนัาท่ี่�ยั�งยืนั

SDG 8 งานัท่ี่�เหมุาะสมุ และการเติิบโติที่างเศรษฐกิจ
8.2	 สร้้างความหลากหลาย	นวัตกร้ร้ม	และยกร้ะดัับผลิตภาพ 
	 ทางเศร้ษฐกิจ

SDG 9 อุติสาหกรรมุ นัวััติกรรมุ และโครงสร้างพืั�นัฐานั
9.5	 เพิ�มพูนการ้วิจัยและยกร้ะดัับเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกร้ร้ม
9.B	 สนับสนุนการ้พัฒนาเทคโนโลยีภายในและความหลากหลายของ 
	 อุตสาหกร้ร้ม

SDG 17 ควัามุร่วัมุมืุอเพืั�อการพััฒนัาท่ี่�ยั�งยืนั
17.17	 สนับสนุนความร่้วมมือที�มีปร้ะสิทธิิภาพ

เพ่ิ่�มมูลค่่านวััตกรรมของผล่ตภััณฑ์์และ
กระบวันการจากมหกรรมนวััตกรรมเค่รือฯ  
มูลค่่า 16,051 ล้านบาทจาก 4,058 ล้านบาท 
ในปีฐีาน 2559

สรุป้ผลการดำำาเนิันังานั (ประเทศไทย)
เท่ี่ยบกับเป้้าหมุายปี้ 2563

100%

“การสร้างองค์์กร 
แห่่งการเรียนร้้และ
นวััตกรรม จำำาเป็นต้อง
ขัับเค์ล่�อนด้้วัยใจำ”

ดร.อาชว์์ เตาลานนท์์
รองประธานอาวุัโส
เค์ร่อเจำริญโภค์ภัณฑ์์

จัดัทำาแผนงานด้ัานนวัตกร้ร้มเพื�อร้องรั้บ 
เปา้หมายป	ี2573	

ขับเคลื�อนให้พนักงานมีส่วนร่้วมในการ้สร้้างสร้ร้ค์
นวัตกร้ร้มผ่านมหกร้ร้มนวัตกร้ร้มบัวบาน

แผนัการดำำาเนิันังานัท่ี่�สำาคัญ ปี้ 2564

INNOVATION
การบริหารจัดำการนัวััติกรรมุ
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สรุป้ผลการดำำาเนิันังานัท่ี่�สำาคัญ ปี้ 2563

ท่าม่กลางภาว่ะวิ่กฤต่โควิ่ด้-19 การด้ำาเนินชีีวิ่ต่ประจำาวั่นถูกกระทบั  

ทรู คอรป์อเรชีั�น กลุ่ม่ธรุกิจภายใต้่เครอ่เจรญิโภคภัณฑ์์ผลักดั้นแพัลต่ฟอรม์่ 

TRUE Virtual World เพั่�อชีว่่ยคนไทยในการด้ำารงชีวิี่ต่ภายใต้่วิ่กฤต่โควิ่ด้-19 

และยงัเปน็หน่�งในทิศทางธรุกิจที�จะชีว่่ยเสรมิ่กลยุทธ ์Digital Thailand ของ

ประเทศไทย บันแพัลต่ฟอร์ม่ประกอบัไปด้้ว่ย VWORK แพัลต่ฟอร์ม่เพ่ั�อการ

บัรหิารจัด้การ งานด้้านต่่างๆ ขององค์กร และการทำางานจากที�บัา้นอยา่งม่ี

ประสิทธิภาพั ชี่ว่ยเพัิ�ม่ขีด้คว่าม่สาม่ารถในการแข่งขันขององค์กรและใน

ระดั้บัประเทศ VLEARN แพัลต่ฟอร์ม่เพั่�อการบัริหารจัด้การสถานศ่กษา 

และการเรยีนการสอนออนไลนไ์ด้้ทกุที� ทกุเว่ลา ส่งเสรมิ่การพัฒันาทนุม่นษุย์

สู่ยุคดิ้จิทัลม่ีคว่าม่รู้และทักษะที�เหม่าะสม่ต่่อการด้ำาเนินชีีวิ่ต่ และการ

ประกอบัอาชีพีัในยุคดิ้จิทัล ทั�งยงัสรา้งโอกาสที�เท่าเทียม่ทางด้้านการศก่ษา 

VLIVE แพัลต่ฟอร์ม่เพั่�อการใชี้ชีีวิ่ต่คุณภาพัที�บั้าน ทั�งด้้านคว่าม่บัันเทิง  

ชี้อปป้� งหร่อเป้ด้ร้านออนไลน์ สร้างโอกาสทางสังคม่อย่างเท่าเทียม่ ด้้ว่ย

ข้อมู่ลข่าว่สาร และบัริการต่่างๆ ผ่านส่�อดิ้จิทัลเพ่ั�อยกระดั้บัคุณภาพัชีีวิ่ต่

ของประชีาชีน และ VSHARE แหล่งแลกเปลี�ยนคว่าม่รูทุ้กที�ทกุเว่ลา โด้ยเรา

เป้ด้ให้ประชีาชีนทุกกลุ่ม่เข้าใชี้งานฟรี เพั่�อแสด้งจุด้ย่นที�จะแบั่งปันและ 

สง่เสรมิ่การพัฒันาดิ้จิทัลของประเทศไทย 

ในปี 2563 เคร่อฯ ม่ีคว่าม่ค่บัหน้าในการปรับัโฉม่องค์กร โด้ยในส่ว่น 

การทำางานร่ว่ม่กันแบับัดิ้จิทัล (Digital Workplace) โด้ยปรับัระบับั 

การบัริหารจัด้การต่นเองสำาหรบััพันกังาน (Self Service) อาทิ Smart Nurse, 

Smart Expense ในส่ว่นการทำางานอัต่โนม่ติั่ (Automation) ม่ ี8 โครงการ

คว่าม่ร่ว่ม่ม่่อด้้าน AI and Space เพ่ั�อปรับัการทำางานให้เป็นอัต่โนมั่ติ่ 

ต่ลอด้ห่ว่งโซึ่่คุณค่าครอบัคลุม่ทั�งธุรกิจเกษต่ร ธุรกิจค้าปลีก และ

โทรคม่นาคม่ เชี่น แพัลต่ฟอร์ม่ Dr.Pig ที�ชี่ว่ยสนับัสนุนการเลี�ยงต่ลอด้ 

ห่ว่งโซ่ึ่ แพัลต่ฟอร์ม่ Geopulse ใช้ีเป็นดั้ชีนีวั่ด้ผลเกี�ยว่กับัคว่าม่หนาแน่น 

คณุภาพั และอายุประชีากรในพั่�นที� ชีว่่ยวิ่เคราะหด้์้านการต่ลาด้ เปน็ต้่น

การพัลิกโฉมุองค์กรด้ำวัยเที่คโนัโลย่ดิำจิทัี่ล

TRUE VIRTUAL WORLD  
ผ้้ช่่วัยบนัโลกดิำจิทัี่ล

จำานัวันัผลงานันัวััติกรรมุ 
(โครงการ)

การลงทีุ่นัดำ้านัการวัิจัยและพััฒนัา

มุ้ลค่าที่างเศรษฐกิจ
(ล้านับาที่)

2561 2562 25632560

12.37

17.53

7.08

20.64

5,615
บุุคลากรด้าน 

การวิ์จััยและพััฒนา

2,169
ฉบัุบุ

629
ฉบัุบุ

110
ศููนย์วิ์จััยและพััฒนา พััฒนาหลักสููตรด้าน

ท์รัพัย์สิูนท์างปััญญา

รายธุุรกิจั รายเขตปัระเท์ศู

เทค่โนโลยีี
เศรษฐก่จ
สัังค่มและส่ั�งแวัดล้อม

ไทยี
จีน
อื�นๆ

เศรษฐก่จ
เทค่โนโลยีี

ไทยี
จีน
อื�นๆ

ไทยี
จีน
อื�นๆ

ผลปัระหยัดด้านภาษีี
100.4 ล้านบาท

0.2% 94.7%

5%

เกษตรอุตสัาหกรรม
ค้่าปีลีก
โทรค่มนาค่ม
อื�นๆ

20,637 
ล้านบาท

20,637 
ล้านบาท

142

40

256
294

326 1

18

394 458
7805 81

74% 79%

22% 20%
1%

4%

7แห่ง

จัำานว์น
อนุสิูท์ธิุบัุตรสูะสูม

จัำานว์น
สิูท์ธิุบัุตรสูะสูม

หลักสูัตรค่น

หน่วัยี: พัิ่นล้านบาท
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CASE 
STUDY 16

‘Dr.Pig’ แพัลติฟอร์มุบริการห่วังโซ่่อุติสาหกรรมุ 
การเกษติรครบวังจร

การพััฒนัาโครงสร้างพืั�นัฐานัด้ำานันัวััติกรรมุ
เพื�อร้องรั้บการ้วิจัยและพัฒนา	และสร้้างนวัตกร้ร้มสู่อนาคต

เพั่�อให้การด้ำาเนินงานด้้านนวั่ต่กรรม่ของเคร่อเจริญโภคภัณฑ์์เติ่บัโต่อย่าง

ก้าว่กระโด้ด้ และม่ีคว่าม่ได้้เปรียบัทางการแข่งขัน เคร่อฯ จ่งม่ีการลงทุน 
ในการพััฒนาโครงสร้างพั่�นฐานอย่างต่่อเน่�อง สำาหรับัปี 2563 เคร่อฯ ได้้
ลงทุนพััฒนา CPG R&D Asset Platform for Cloud Lab และเป้ด้ศูนย ์
การจัด้การทรัพัย์สนิทางปญัญา (IP Service Center) เพั่�อสนบััสนนุเปา้หม่าย

CP IP Service Center ตั่�งอยู ่ณ True Digital Park ซ่ึ่�งจะเปน็ศนูยก์ลาง

นวั่ต่กรรม่ดิ้จิทัลแหง่แรกในไทย CP IP Service Center จะเป็นแหล่งรองรับั

การสร้างนวั่ต่กรรม่และเร่งผลักดั้นผลงานที�นวั่ต่กรของเคร่อฯ ร่ว่ม่กัน

สรา้งสรรค์ให้สาม่ารถย่�นขอรับัคว่าม่คุม้่ครองเป็นสิทธบิัตั่รหรอ่อนุสทิธบิัตั่ร

ได้้ในอนาคต่ นอกจากนี� ยังเป็นศูนย์ให้คำาปร่กษาและการอบัรม่ด้้าน

ทรัพัย์สินทางปัญญาอีกด้้ว่ย ในส่ว่นของ CPG R&D Asset Platform for 

Cloud Lab เปน็แพัลต่ฟอรม์่ภายใต้่คว่าม่รว่่ม่ม่อ่ขา้ม่กลุม่่ธรุกิจเพั่�อแบัง่ปนั

ข้อมู่ลพ่ั�นฐานด้้านการวิ่จัยและพััฒนาคว่าม่เชีี�ยว่ชีาญของนักวิ่จัยในด้้าน

ต่่างๆ อุปกรณ ์และเคร่�องม่อ่ด้้านการวิ่จัยและพัฒันา ซ่ึ่�งการแบัง่ปนัคว่าม่

เชีี�ยว่ชีาญและงานวิ่จัยต่่างๆ ระหว่่างกลุ่ม่ธุรกิจภายในเคร่อฯ จะเป็นการ 

ยกระดั้บัและเพิั�ม่อัต่ราการสร้างสรรค์นวั่ต่กรรม่ของเคร่อฯ ในด้้านต่่างๆ  

ต่่อไปในอนาคต่

การสร้างทรัพัย์สินทางปัญญาของเคร่อฯ ให้ได้้ 7,500 สิทธิบััต่รและ 

อนสิุทธบิัตั่รภายในป ี2573 เครอ่ฯ ม่คีว่าม่เชี่�อม่ั�นว่่า โครงสรา้งพั่�นฐานเหล่านี� 
จะสาม่ารถรองรับัการการเติ่บัโต่ด้้านนวั่ต่กรรม่ของเคร่อฯ เพั่�อสร้างสรรค์
ผลิต่ภัณฑ์์และบัริการที�ม่ีคุณภาพั สด้ใหม่่ และหลากหลายให้กับัลูกค้า 
และผูบ้ัรโิภคอยา่งต่่อเน่�อง

ศ้นัย์จัดำการที่รัพัย์สินัที่างปั้ญญา (IP Service Center)

C.P. Group R&D Asset Platform 
for Cloud Lab Model

ท่ี่�มุาโครงการ:
ประเทศจีนม่ีปริม่าณการผลิต่และต่ลาด้บัริโภคเน่� อหมู่ขนาด้ใหญ ่ 

แต่่อุต่สาหกรรม่เพัาะพัันธุ์สุกรของจีนยังคงม่ีประสิทธิภาพัต่ำา ในปัจจุบััน  

3 ใน 4 ของการเลี�ยงสุกรเปน็ธรุกิจขนาด้กลางและรายย่อย (น้อยกว่่า 5,000 

ตั่ว่ต่่อปี) ซ่ึ่�งล้ว่นประสบัปัญหาเร่�องคว่าม่ก้าว่หน้าของเทคโนโลยี เงินทุน 

คว่าม่สาม่ารถ และปัญหาอ่�นๆ จ่งส่งผลให้เติ่บัโต่ได้้ยาก และผลผลิต่ 

ม่ปีระสทิธภิาพัต่ำา 

การดำำาเนิันังานั:
ในฐานะที�เครอ่ฯ เปน็ผูม้่ปีระสบัการณแ์ละคว่าม่เชีี�ยว่ชีาญในการเลี�ยงสกุร

ในประเทศจีนกว่่า 40 ปี อีกทั�งยังเป็นรายแรกที�ก่อตั่�งห่ว่งโซึ่่อุต่สาหกรรม่

สุกรในประเทศจีน เคร่อฯ จ่งใชี้ศักยภาพัที�ม่ีในการยกระดั้บัการเลี�ยงสุกร 

ในประเทศจีนผา่นโครงการ Dr. Pig แพัลต่ฟอรม์่ ซีึ่�งเปน็การนำาเทคโนโลย ี

และระบับัการวิ่เคราะห์ข้อมู่ลขนาด้ใหญ่ม่าช่ีว่ยเพิั�ม่คว่าม่ได้้เปรียบัให้กับั

ฟารม์่สกุรขนาด้เล็กและขนาด้กลาง

25,000 ราย 
ผู้ใช้้งานแพิ่ลตฟอร์มต่อเดือน

4.2 ล้านัตัิวั
จำานวันสุักรที�ขายีต่อปีี

เต่บโต

เข้มแข็ง

แพิ่ลตฟอร์มปีระส่ัทธ่ิภัาพิ่การเลี�ยีงดีข้�น 
(MSY) ต้นทุนลดลง

พัิ่ฒนาและขยีายีผล

Software
Asset

Platform

Integrated AI

Search

CPG R&D
Central Database

Dashboard

Web Crawling

Online Lab

รายงานการ 
วิ์เคราะห์

การบุริหารจัาก
ผู้เชี�ยว์ชาญ

ผสูมพัันธ์ุุ 
อาหาร ยา

รับุซ้ื้�อค้น

ผลลัพัธ์์และ
ป้ระโยช่น์ัท่ี่�ได้ำรับ
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รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

การสร้างองค์กรแห่งนัวััติกรรมุ
ให้เปน็องค์กร้ที�พนักงานทุกร้ะดัับมีทัศนคติ	มีใจ	และเห็นความสำาคัญ
ในการ้ขับเคลื�อน	สนับสนุน	และแบ่งปนั	เพื�อร่้วมกันสร้้างนวัตกร้ร้ม

กว่่า 10 ปีที�เคร่อเจริญโภคภัณฑ์์จัด้การประกว่ด้ผลงานด้้านนวั่ต่กรรม่  

ผา่นม่หกรรม่นวั่ต่กรรม่บัวั่บัาน ต่ลอด้ระยะเว่ลาที�ผา่นม่า เครอ่ฯ ได้้เหน็ถ่ง

คว่าม่มุ่่งม่ั�นในการนำาเสนอผลงานนวั่ต่กรรม่ใหม่่ๆ อยู่เสม่อ ไม่่ว่่าจะเป็น 

ผลิต่ภัณฑ์์แห่งนวั่ต่กรรม่เพั่�อเพัิ�ม่รายได้้ กระบัว่นการด้ำาเนินงานเพั่�อเพัิ�ม่

ประสิทธภิาพัการผลิต่ รว่ม่ถ่งนวั่ต่กรรม่อ่�นๆ ที�สง่เสริม่คว่าม่เป็นอยูที่�ดี้ของ

สังคม่ ต่ลอด้จนการดู้แลรกัษาสิ�งแว่ด้ล้อม่ ทั�งนี� เครอ่ฯ ยังคงไม่ห่ยุด้นิ�งที�จะ

สนบััสนนุพัรอ้ม่สรา้งแรงบันัด้าลใจใหพ้ันกังานคิด้ค้น และสรา้งสรรค์ผลงาน

ด้้านนวั่ต่กรรม่อย่างต่่อเน่�อง เพัราะเคร่อฯ เช่ี�อว่่ากระบัว่นการ ผลิต่ภัณฑ์์ 

และบัริการที�เกิด้จากการคิด้ค้นสิ�งใหม่่ จะชี่ว่ยยกระดั้บัผลการด้ำาเนินงาน

ทั�งทางด้้านเศรษฐกิจ สังคม่ และสิ�งแว่ด้ล้อม่อยา่งต่่อเน่�องและยั�งย่น

Mr.Bai Shanlin 
Senior Vice Chairman,  

CP.Group Agro-industry and Food  
Business and Retail Business China Area

คุณมุนัติร่ สุวัรรณโพัธิ์�ศร่
กรรมการผู้้้จัำด้การ

บริษััท ซีี.พีี. เวีัยด้นาม ค์อร์ปอเรชัั่�น

Mr.Yu Jianping  
Senior Vice Chairman,  

CPG Agro-industry and Food  
Business and Retail Business China Area

“นวััตกรรมเปรียบเหมือนพลัังขัับเคลืั�อนเพื�อ
สร้างควัามก้าวัหน้าสำาหรับการพัฒนาทีี่�ยั�งยืน

ขัององค์กร ภายใต้วิัสัยทัี่ศน์ขัองเครือฯ
นวััตกรรมเป็นเป้าหมายเชิิงกลัยุที่ธ์์ทีี่�จะเป็น
จะช่ิวัยนำาเกษตรส่่ยุค 4.0 การทุ่ี่มเที่สร้าง

นวััตกรรมจึงเป็นการสร้างอนาคตขัองเครือฯ”

“มหกรรมนวััตกรรมบัวับานขัองเครือฯ เป็นเวัทีี่
เพื�อสนับสนุนให้พนักงานสร้างสรรค์นวััตกรรม 
นวััตกรรมเปรียบเป็นรากฐานทีี่�จะช่ิวัยเสริมสร้าง
ศักยภาพแลัะการพัฒนาอย่างยั�งยืน อนาคต
นวััตกรรมจะนำาเราส่่ควัามเป็นเลิัศ ช่ิวัยนำา
ประโยชิน์ต่อประเที่ศ ประชิาชิน แลัะองค์กร” 

“มหกรรมนวััตกรรมบัวับานที่ำาให้พนักงานขัอง
เราได้้รับควัามร้่แลัะแรงบันด้าลัใจแลัะเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้่้บริหารแลัะพนักงานเกิด้แนวัคิด้
สร้างสรรค์ สิ�งประดิ้ษฐ์ โครงการใหม่ๆ เพื�อ

ช่ิวัยเพิ�มประสิที่ธิ์ภาพ แลัะลัด้ต้นทุี่น สร้างโอกาส
แข่ังขััน ถืือเป็นหนึ�งในกลัยุที่ธ์์ทีี่�ส่งผู้ลัให้เกิด้
การพัฒนาอย่างยั�งยืนตามค่านิยมองค์กร”

8,13076796

7,92154572

26152

352 27

4,05843285

2564

2562

2559

2564

2562

2559

2556

2554

2564

2562

2559

2556

2554

จำานัวันัผลงานันัวััติกรรมุ
(โครงการ)

จำานัวันัผลงานันัวััติกรรมุท่ี่�ได้ำ 
รับรางวััล Chairman Award

มุ้ลค่าที่างเศรษฐกิจ
(ล้านับาที่) 

มุหกรรมุนัวััติกรรมุบัวับานั
ร้างวัลแห่งสุดัยอดัความเปน็นวัตกร้ร้มของเครื้อฯ

เครอ่เจรญิภัณฑ์์และกลุ่ม่บัรษัิทในเครอ่ฯ ใหค้ว่าม่สำาคัญกับัการสรา้งสรรค์

นวั่ต่กรรม่ เพ่ั�อสรา้งโอกาสและต่่อยอด้ในการสร้างสรรค์ผลิต่ภัณฑ์์และธุรกิจ

ใหม่ ่เครอ่ฯ จ่งทุ่ม่เทลงทนุในการวิ่จัยและพัฒันา นำาเทคโนโลยเีขา้ม่าใชีใ้น

การปฏิิบััติ่งานและส่งเสริม่ให้พันักงานทุกคนม่ีส่ว่นร่ว่ม่ในการปรับัปรุง 

เปลี�ยนแปลง และสรา้งสรรค์สิ�งใหม่ ่ซึ่่�งต่ลอด้ 100 ป ีของเครอ่ฯ ได้้ม่กีาร

สรา้งสรรค์นวั่ต่กรรม่เปน็จำานว่นม่าก

เพั่�อเป็นการยกระดั้บัผลงานนวั่ต่กรรม่ เคร่อฯ ม่ีการแบั่งประเภทของ

นวั่ต่กรรม่ออกเปน็ 3 ประเภท ได้้แก่ นวั่ต่กรรม่ด้้านเศรษฐกิจ เทคโนโลย ี

สงัคม่และสิ�งแว่ด้ล้อม่ นอกจากนี� ยงัได้้ม่กีารเชีญิผูเ้ชีี�ยว่ชีาญภายในเครอ่ฯ 

ม่าคัด้เล่อกผลงาน และเชิีญผู้เชีี�ยว่ชีาญภายนอกจากสาขาต่่างๆ ม่าเป็น 

ผู้ให้คะแนนเพั่�อตั่ด้สินผลงานนวั่ต่กรรม่ที�จะได้้รางวั่ล Chairman Award  

ซึ่่�งเป็นรางวั่ลแห่งคว่าม่ภาคภูม่ิใจของพันักงานในเคร่อฯ นอกจาก 

การประกว่ด้ผลงานนวั่ต่กรรม่แล้ว่ เครอ่ฯ ยงัม่กีารแบัง่ปนัคว่าม่รูเ้ชีงิวิ่ชีาการ

หร่อ CP Symposium ในงานม่หกรรม่นวั่ต่กรรม่บััว่บัานด้้ว่ย โด้ยผลงาน 

เชีิงวิ่ชีาการต่่างๆ ที�นำาม่าแสด้งได้้ผ่านการคัด้กรองอย่างเข้ม่ข้นม่าแล้ว่  

ซึ่่�งในครั�งนี� องค์คว่าม่รู้ได้้แบั่งออกเป็น 4 ด้้าน ได้้แก่ Life Science,  

Engineering, IT and Digital และ Sustainability

นอกจากนี� เคร่อฯ ยังได้้สร้างกลไกการยกย่องพันักงานที�สร้างสรรค์

นวั่ต่กรรม่อยา่งเปน็รูปธรรม่ผา่นม่หกรรม่นวั่ต่กรรม่บัวั่บัาน ซึ่่�งจัด้ข่�นทกุๆ 

2 ป ีโด้ยในป ี2563 เครอ่ฯ ม่กีารตั่ด้สนิผลงานนวั่ต่กรรม่ระดั้บัเครอ่ฯ จำานว่น 

1,975 โครงการ จากจำานว่นนี�ม่ผีลงานนวั่ต่กรรม่ที�ผา่นเขา้รอบัทั�งสิ�น 792 

โครงการซึ่่�งทั�งหม่ด้นี�จะถูกนำาไปแสด้งในงานม่หกรรม่ฯ ในปี 2564 เพ่ั�อ

เปน็การแบัง่ปนัคว่าม่รูร้ะหว่่างกลุ่ม่ธรุกิจในเครอ่ฯ

นวั์ตกรรมด้าน
เท์คโนโลยี

นวั์ตกรรมด้านสัูงคม
และสิู�งแว์ดล้อม

394 142โค่รการ

นวั์ตกรรมด้าน
เศูรษีฐกิจั

256 โค่รงการ โค่รงการ

การป้ระชุ่มุวัิช่าการ
CP SYMPOSIUM

50%

18%

32%

36%33%

12%
19%

ผลงานด้าน Life Science
ผลงานด้าน Engineering

ผลงานด้าน IT and Digital
ผลงานด้าน Sustainability
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รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

ค่านิยม่ทั�ง 6 ประการของเคร่อเจริญโภคภัณฑ์์ ค่อพ่ั�นฐานสำาคัญของ 

การทำางานที�ถกูปลกูฝังัใหเ้ปน็ DNA ของพันกังานทั�ว่โลก เครอ่ฯ จ่งสง่เสรมิ่

ใหพ้ันกังานทุกคนม่สีว่่นรว่่ม่ในโครงการพัอใจวั่นเดี้ยว่ เพั่�อปลกูฝังัค่านยิม่

ผ่านการปฏิิบััติ่จริงของพันักงาน ในปัจจุบัันโครงการนี� ได้้เดิ้นทางเข้าสู่ป ี

ที� 3 โด้ยจำานว่นพันักงานที�ม่ีส่ว่นร่ว่ม่ในโครงการนี�ทั�งสิ�น 32,774 คน  

ม่ีโครงการพัอใจวั่นเดี้ยว่ที�นำาเสนอโด้ยพันักงานทั�งสิ�น 54,290 โครงการ 

และเครอ่ฯ ยังสร้างกลไกการวั่ด้ผลผา่นการให้คะแนน ซ่ึ่�งพันกังานสาม่ารถ

การลงทนุด้้านการวิ่จัยและพัฒันาอยา่งต่่อเน่�อง ทำาใหเ้ครอ่เจรญิโภคภัณฑ์์

ม่ีการพััฒนาสินค้าและบัริการใหม่่ๆ เพั่�อสร้างคว่าม่พั่งพัอใจให้กับัลูกค้า

อยา่งต่่อเน่�อง นอกจากนี� เครอ่ฯ ยงัต่ระหนกัดี้ว่่าไม่เ่พัยีงองค์คว่าม่รูภ้ายใน

องค์กรที�สำาคัญต่่อการวิ่จัยและพััฒนาเท่านั�น แต่่การร่ว่ม่ม่่อกับัหน่ว่ยงาน

ภายนอกไม่ว่่่าจะเปน็สถาบันัวิ่จัย ม่หาวิ่ทยาลัย คูค้่า หรอ่พันัธม่ติ่รทางธรุกิจ

7 Innovation Awards เว่ทีส่งเสริม่การสร้างนวั่ต่กรรม่แบับัเป้ด้ระดั้บั

ประเทศ โด้ยคว่าม่คว่าม่รว่่ม่ม่อ่กับั 11 องค์กร เพ่ั�อส่งเสรมิ่ผลักดั้นใหเ้กิด้

การนำาผลงานวิ่จัยที�ม่อียูใ่นแต่่ละองค์กรและสิ�งประดิ้ษฐใ์หม่่ๆ  ที�ผูป้ระกอบั

การ SMEs ม่อียู่ ม่าทำาการทด้สอบัหร่อทด้ลองกับักลุ่ม่ลูกค้าหร่อผูบ้ัริโภค

ในต่ลาด้จริง เกิด้การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ และเกิด้การพััฒนาต่่อยอด้ไปสู ่

ผลงานนวั่ต่กรรม่ที�สงูข่�นในระดั้บัประเทศ

TRUE INCUBE ค่อโครงการบั่ม่เพัาะนิสิต่นักศ่กษาและคนรุ่นใหม่่ที�ม่ี 

แรงบัันด้าลใจและสนใจในธุรกิจสต่าร์ต่อัพั โด้ยอาศัยคว่าม่ร่ว่ม่ม่่อภายใต้่

กลุ่ม่ธรุกิจเครอ่เจรญิโภคภัณฑ์์และบัรษัิททรู คอร์ปอเรชีั�น ในการบ่ัม่เพัาะ  

ส่งเสริม่ สนับัสนุน ด้้ว่ยที�ปร่กษา เงินทุนสนับัสนุน และต่่อยอด้กับัธุรกิจ 

ต่่างๆ เพั่�อผลักดั้นใหเ้กิด้ระบับันเิว่ศของสต่ารท์อัพั และต่่อยอด้ใหเ้กิด้เปน็

นวั่ต่กรรม่

กลไกระบับัการใหค้ะแนนพันกังานเพ่ั�อเทียบัชีั�น

เป็นนวั่ต่กรของเคร่อเจริญโภคภัณฑ์์ที�เชี่�อม่โยง 

ตั่� งแต่่โครงการปรับัปรุงงานพั่� นฐานจนถ่ง

โครงการในระดั้บันวั่ต่กรรม่ และยังเช่ี�อม่โยง

นวั่ต่กรรม่ในระดั้บักลุ่ม่ธุรกิจเข้าด้้ว่ยกัน เพั่�อ 

ปูพั่� นฐาน ผลักดั้นและส่งเสริม่ให้พันักงาน

สร้างสรรค์ผลงาน ต่่อยอด้ และไม่่หยุด้คิด้ที�จะ

ทำาใหง้านที�ได้้รบััม่อบัหม่ายดี้ข่�น ม่ปีระสทิธภิาพั

ม่ากข่�น ซึ่่�งถ่อเป็นการแสด้งออกถ่งค่านิยม่ของ

เคร่อฯ ทางหน่�ง ผลงานที�ม่ีระดั้บัคว่าม่เป็น

นวั่ต่กรรม่หร่อได้้รับัสิทธิบััต่รจะได้้คะแนนเพัิ�ม่

ม่ากข่�น ทำาใหพ้ันกังานม่กีารทำาการปรบััปรุงงาน

หรอ่สรา้งสรรค์นวั่ต่กรรม่อยา่งต่่อเน่�อง 

นำาคะแนนเทียบัชีั�นเปน็นวั่ต่กรเครอ่ฯ ซึ่่�งกลไกการใหค้ะแนนนี�ยงัเปน็กลไก

เดี้ยว่กันที�พันักงานจะได้้คะแนนเม่่�อสร้างผลงานในระดั้บัที�เป็นนวั่ต่กรรม่ 

หร่อสิทธิบััต่ร ทำาให้เป็นการส่งเสริม่พันักงานตั่�งแต่่ระดั้บัต้่นจนถ่งระดั้บั 

การม่ีส่ว่นร่ว่ม่ในการสร้างนวั่ต่กรรม่ ด้้ว่ยกลไกนี�ส่งผลให้ปัจจุบัันเคร่อฯ  

ม่นีวั่ต่กรทั�งสิ�น 13,313 คน และเริ�ม่ม่กีารขยายโครงการไปยงัต่่างประเทศ

เพั่�อใหพ้ันกังานได้้เขา้รว่่ม่โครงการเพัิ�ม่เติ่ม่

จะชีว่่ยเรง่ใหเ้กิด้การสรา้งนวั่ต่กรรม่ออกม่าอยา่งเรว็่ข่�นสอด้คล้องกับัต่ลาด้

ที�ม่ีการเปลี�ยนแปลงอย่างรว่ด้เร็ว่ ในปีที�ผ่านม่าเคร่อฯ ม่ีคว่าม่ร่ว่ม่ม่่อกับั

หน่ว่ยงานภายนอกในการวิ่จัยและพััฒนาสินค้าและกระบัว่นการเพ่ั�อ 

ต่่อยอด้รายได้้และเพัิ�ม่ประสิทธภิาพัในการผลิต่ เครอ่ฯ ยงัคงมุ่ง่ม่ั�นร่ว่ม่ม่อ่ 

แบัง่ปนัองค์คว่าม่รูเ้หล่านี�เพั่�อสรา้งสรรค์นวั่ต่กรรม่ต่่อไป

โครงการพัอใจวัันัเด่ำยวั
จากค่านิยมสู่การ้ปฏิิบัติ	มุ่งสู่องค์กร้แห่งนวัตกร้ร้มอย่างยั�งยืน 

การสร้างนัวััติกรรมุแบบเปิ้ดำ
สร้้างร้ะบบนิเวศส่งเสริ้มความร่้วมมือในการ้สร้้างนวัตกร้ร้ม

6,269
1,779

6,228

9,693

3,546

11,654

16,812

7,988

34,408

32,774

13,313

54,290

จัำานว์นโครงการ
54,290 ผลงาน

จัำานว์นพันักงานท์ี�มีสู่ว์นร่ว์ม
32,774 ค่น

จัำานว์นพันักงาน 
ท์ี�ได้รับุตำาแหน่งนวั์ตกร

13,313 ค่น

2561 25612561 2562 25622562 2563 25632563 รวัม รวัมรวัม

ระบบการให้คะแนันัพันัักงานัเพืั�อเท่ี่ยบชั่�นั
เป็้นันัวััติกรของเครือเจริญโภคภัณฑ์์

ค่วัามร่วัมมือด้าน
การว่ัจัยีและพัิ่ฒนา

R&D 
Collaboration

โอเพิ่นซอร์สั
Open Source

การร่วัมลงทุนในธุิรก่จ
Corporate Venture 

Capital

ค่วัามร่วัมมือกับคู่่ค้่า
Suppliers

Collaboration

การแยีกตัวัและ 
การก่อตั�งสัตาร์ทอัพิ่

Spin-Offs,
Start Ups

การร่วัมรังสัรรค์่ 
ทางสัังค่มแบบเค่รือข่ายี

Distributed
Creativity

การอนุญาตให้
ใช้้ส่ัทธ่ิในเทค่โนโลยีี

Technology
Licensing

โค่รงการพิ่อใจ
วัันเดียีวั

โค่รงการปีรับ

CP Score

นวััตกรเค่รือฯ
(ผู้ช่้วัยี 1, 2, 3)

โค่รงการ
นวััตกรรมอื�นๆ

โค่รงการปีรับปีรุงงาน 
(Technical)
R&D Project

R&D Projects อื�นๆ

เวัทีระดับ 
กลุ่มธุิรก่จ

เวัที
Chairman

Award

ส่ัทธ่ิบัตร
อนุส่ัทธ่ิบัตร
เวัทีระดับ
ปีระเทศ

+ TOP UP CP Score
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CASE 
STUDY 16

20 สาขา
ค่รอบค่ลุมสัาขาด้านสุัขภัาพิ่

607,500 
บาที่/ปี้
ปีระหยัีดค่่าใช้้จ่ายีในการรักษาฟนั  
ผู้ปีระเม่นจากกลุ่มอาสัาสัมัค่ร  
จำานวัน 1,500 ค่น

62 ล้านับาที่
ค่่าใช้้จ่ายีที�สัามารถลดได้

มุากกว่ัา 100 คนั
ผู้เชี้�ยีวัช้าญด้านสุัขภัาพิ่
สัาขาต่างๆ 1,500 คนั 

จำานวันเด็กกลุ่มอาสัาสัมัค่ร

400 ชิ่�นัส่วันั
ลดจำานวันช่้�นส่ัวันของเค่รื�อง
เพ่ิ่�มปีระส่ัทธ่ิภัาพิ่การซ่อมบำารุง

แพัลติฟอร์มุด้ำแลสุขภาพัอัจฉริยะ 
True HEALTH
บริษัิัท ทรูิ คอริป์อเริชั่ั�น จำำ�กััด (มห�ชั่น)

ทรู ดิ้จิทัลได้้รว่่ม่ม่อ่กับัชีวีี่ (Chiiwii) เชี่�อม่โยง

บัริการด้้านสุขภาพัให้คนไทยเข้าใกล้และเข้าถ่ง 

ไ ด้้ม่ากข่�น  ทั� งออนไลน์และออฟไลน์  ผ่าน

แพัลต่ฟอร์ม่ดู้แลสุขภาพัอัจฉริยะ ‘ทรู เฮลท์’  

(T rue  HEALTH)  โด้ยสาม่ารถพับัแพัทย์ 

ผู้เชีี�ยว่ชีาญด้้านสุขภาพัสาขาต่่าง ๆ  ปร่กษา 

คุณหม่อได้้โด้ยต่รงทุกที�ทุกเว่ลาผ่านสม่าร์ต่โฟน  

สั� ง และรับัยาต่ าม่แ พัทย์สั� ง  แพั ลต่ฟอร์ม่ 

True HEALTH จะเปน็ทางเล่อกด้้านสขุภาพั 

ที�สะด้ว่กสบัายและปลอด้ภัย

เครื�องปิ้ดำผนึักด้ำวัยอัลติราโซ่นิัก  
(ULTRASONIC)
บริษัิัท เบลลิซิโิอ ฟูู้�ด อิ�งค์ 

สนิค้าแบัรนด์้ม่ชิิีลินา่ส ์(Michelina’s) ปจัจุบันัม่ี

ยอด้ขายกว่่า 7 พัันล้านบัาท สินค้าเป็นกลุ่ม่

อาหารพัรอ้ม่รับัประทานที�บัรรจุในถาด้กระด้าษ 

ทำาใหส้าม่ารถลด้การใชีพ้ัลาสติ่กไปถ่งรอ้ยละ 75 

แต่่เดิ้ม่การปด้้ผนก่ด้้ว่ยคล่�นไม่โครเว่ฟ ซึ่่�งม่คีว่าม่ 

ซึ่ับัซึ่้อนและม่ีปัญหาการป้ด้ผน่กไม่่สม่บูัรณ ์

ทำาใหบ้ัางสว่่นต้่องม่กีารแก้ไข (Rework) ทีม่งาน 

จ่งคิด้ค้นและพััฒนาการป้ด้ผล่กด้้ว่ยเคร่� อง 

อัลต่ราโซึ่นิก ผลปรากฏิว่่าสาม่ารถลด้ปัญหาการ

ป้ด้ผน่กได้้อย่างดี้เยี�ยม่ ส่งผลให้โรงงานลด้ค่า 

ใชีจ่้ายได้้ 62 ล้านบัาท/ปี

โพัรไบโอติิกสายพัันัธ์ุ์ใหมุ่เพืั�อ
ป้้องกันัฟนััผุ 
บริษัิัท ซิพีีอีอลล์ จำำ�กััด (มห�ชั่น)

คว่าม่ร่ว่ม่ม่่อในการวิ่จัยร่ว่ม่กับัคณะทันต่-

แพัทยศาสต่ร์ ม่หาวิ่ทยาลัยสงขลานครินทร์ และ

บัริษัท แด้รี� โฮม่ เพั่� อคัด้เล่อกเช่ี� อจุลินทรีย์ 

สายพัันธุ์ดี้ ที�ม่ีคว่าม่ปลอด้ภัย ชี่ว่ยกระตุ่้น

ภูม่ิคุ้ม่กันในนำาลาย คว่บัคุม่จำานว่นเชี่�อก่อโรค 

ฟันผุ และสาม่ารถคงอยู่ในชี่องปากเพ่ั�อกำาจัด้

แหล่งเชี่�อฟันผุได้้นาน จ่งม่ีประสิทธิภาพัในการ

ป้องกันฟันผุได้้ และม่ีราคาถูกกว่่าการนำาเข้า 

สาม่ารถช่ีว่ยป้องกันปัญหาฟันผุในเด็้กและ 

ผูส้งูวั่ย ชีว่่ยลด้การสญูเสยีฟนัก่อนวั่ยอันคว่ร

ผลลัพัธ์์และ
ป้ระโยช่น์ัท่ี่�ได้ำรับ

ผลลัพัธ์์และ
ป้ระโยช่น์ัท่ี่�ได้ำรับ

ผลลัพัธ์์และ
ป้ระโยช่น์ัท่ี่�ได้ำรับ
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LIVING TOGETHER

การจััดการการเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิิอากาศ

การดูแลี่รักษาทรัพยากรนำ�า

การจััดการห่่วงโซ่่อุปทานอย่างรับผิิดชอบ

การปกป้องระบบนิเวศแลี่ะความิห่ลี่ากห่ลี่ายทางช่วภาพ

• เศรษฐกิิจำหมุนเวียนเพืื่�อกิารข่ับเคลืื่�อนธุุรกิิจำอย่างย่�งยืน 
• กิารประเมินความเสีี่�ยงแลื่ะโอกิาสี่ทีี่�เกีิ�ยวข้ัองก่ิบกิารเปลีื่�ยนแปลื่งสี่ภาพื่ภูมิอากิาศ
• กิารบริหารจ่ำดกิารกิารเปลีื่�ยนแปลื่งสี่ภาพื่ภูมิอากิาศแลื่ะกิารจ่ำดกิารพื่ล่ื่งงาน
• กิารลื่งทุี่นด้านสิี่�งแวดล้ื่อม
• กิารจ่ำดกิารแลื่ะเพิื่�มประสิี่ที่ธิุภาพื่พื่ล่ื่งงาน แลื่ะกิารส่ี่งเสี่ริมกิารใช้้พื่ล่ื่งงานหมุนเวียน
• กิารประเมินว่ฏจ่ำกิรชี้วิตขัองผลิื่ตภ่ณฑ์์
• กิารบริหารจ่ำดกิารขัองเสีี่ย
• กิารลื่ดกิารใช้้บรรจุำภ่ณฑ์์พื่ลื่าสี่ติกิ

• กิารประเมินความเสีี่�ยงด้านนำ�าอย่างบูรณากิาร
• กิารดำาเนินงานด้านกิารบริหารจ่ำดกิารนำ�าขัองคู่ค้า
• กิารจ่ำดกิารนำ�าแบบหมุนเวียน
• ร่วมมือก่ิบพ่ื่นธุมิตรในกิารส่ี่งเสี่ริมกิารเข้ัาถึึงแหล่ื่งนำ�าขัองชุ้มช้น

• กิารจ่ำดกิารว่ตถุึดิบแลื่ะกิารตรวจำสี่อบย้อนกิล่ื่บ
• กิารอนุร่กิษ์แลื่ะฟื้้� นฟูื้ที่ร่พื่ยากิรปา่ไม้
• กิารอนุร่กิษ์แลื่ะฟื้้� นฟูื้ที่ร่พื่ยากิรที่างที่ะเลื่

• คู่มือจำรรยาบรรณสี่ำาหร่บคู่ค้าธุุรกิิจำ
• กิารสี่ร้างความตระหน่กิแลื่ะความเสีี่�ยง
• กิารบริหารความเสีี่�ยง
• กิารพ่ื่ฒนาศ่กิยภาพื่ขัองคู่ค้าธุุรกิิจำ

นอกิเหนือจำากิความต่�งใจำในกิารดำาเนินธุุรกิิจำบนรากิฐานขัองความซื่ื�อส่ี่ตย์แลื่ะเป็นธุรรม รวมถึึงกิารสี่่งเสี่ริม
คุณภาพื่ชี้วิตทีี่�ดีขัองชุ้มช้น ส่ี่งคม แลื่ะผู้บริโภคโดยรวมแล้ื่ว เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์ย่งมีความมุ่งม่�นในกิารปกิปอ้ง 
ดูแลื่ แลื่ะร่กิษาไว้ซึื่�งที่ร่พื่ยากิรแลื่ะสิี่�งแวดลื่้อมให้คงอยู่อย่างสี่มบูรณ์ เพืื่�อที่ี�จำะสี่ามารถึสี่น่บสี่นุนกิารดำารงช้ีวิต
ขัองประช้ากิรโลื่กิ แลื่ะกิารดำาเนินธุุรกิิจำในปัจำจุำบ่นแลื่ะในอนาคตได้อย่างย่�งยืน โดยทีี่�ผ่านมา เครือฯ ได้มีกิารดำาเนินงาน 
ด้านกิารลื่ดกิารปล่ื่อยก๊ิาซื่เรือนกิระจำกิ กิารดูแลื่ร่กิษาที่ร่พื่ยากิรนำ�า แลื่ะกิารปกิป้องระบบนิเวศแลื่ะความหลื่ากิหลื่าย 
ที่างชี้วภาพื่มาอย่างต่อเนื�อง แลื่ะมีความคืบหน้าเป็นไปตามเป้าหมายทีี่�ได้ต่�งเอาไว้ นอกิจำากิกิารดำาเนินงานภายใน
องค์กิรแล้ื่ว เครือฯ ย่งได้ขัยายความมุ่งม่�น พื่ร้อมก่ิบแบ่งปันวิธีุกิารดำาเนินงานทีี่�ดีให้แก่ิคู่ค้าแลื่ะคู่ธุุรกิิจำตลื่อด
ห่วงโซ่ื่อุปที่านได้ร่บที่ราบแลื่ะนำาไปปฏิบ่ติอย่างเป็นรูปธุรรม เพืื่�อก่ิอให้เกิิดผลื่ล่ื่พื่ธ์ุในระด่บประเที่ศ



85%

แผินการดำาเนินงานท่�สำาคัญ ปี 2564
จ่ำดที่ำาแผนงานโครงกิารลื่ดก๊ิาซื่เรือนกิระจำกิ  
มุ่งสู่ี่เป้าหมายกิารปล่ื่อยก๊ิาซื่คาร์บอนไดออกิไซื่ด์  
(Scope 1 แลื่ะ Scope 2) สุี่ที่ธิุเป็นศูนย์ภายในปี 2573

เปดิเผยข้ัอมูลื่ด้านกิารจ่ำดกิารกิารเปลีื่�ยนแปลื่ง
สี่ภาพื่ภูมิอากิาศขัององค์กิรผ่าน CDP โดยสี่ม่ครใจำ

เข้ัาร่วมโครงกิารสี่น่บสี่นุนเปา้หมายพืื่�นฐาน 
ที่างวิที่ยาศาสี่ตร์ (Science Based Targets) 
โดยกิำาหนดเปา้หมายกิารลื่ดก๊ิาซื่คาร์บอนไดออกิไซื่ด์
สุี่ที่ธิุภายในป ี2573  

เผยแพื่ร่รายงานกิารบริหารความเสีี่�ยงต่อ
สี่ภาพื่ภูมิอากิาศเครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์ ฉบ่บแรกิ “การทำำาเกษตรกรรมท่ำ�ย่ั่�งยืั่น 

นอกจากเป็็นการดำำาเนินการ 
เชิิงรุก ร่บ และป็ร่บต่วจาก 
ผลของการเป็ล่�ยั่นแป็ลง 
สภาพภูมิอากาศแล้ว ย่ั่งเป็็น
ยุั่ทำธศาสตร์สำาค่ัญท่ำ�จะช่ิวยั่ 
ลดำการป็ล่อยั่ก๊าซเรือนกระจก 
และสร้างคัวามม่�นคัง 
ทำางอาหารของโลก”

สุุเมธ เหล่่าโมราพร
ป็ระธานคัณะผู้บริหาร
บริษ่ทำ ซ่.พ่. อินเตอร์เทำรดำ จำาก่ดำ

มุิมิมิองของเรา
ปััญหาโลกร้้อนและการ้เปัล่�ยนแปัลงสภาพภูมิิอากาศท่ี่�ที่ว่ีควีามิรุ้นแร้ง 

มิากขึ้้�น เปัน็ปัญัหาเร้ง่ด่่วีนท่ี่�ที่กุฝ่า่ยต้้องใหค้วีามิร้ว่ีมิมิอืในการ้ลด่การ้ปัลอ่ย

ก๊าซเรื้อนกร้ะจกให้เปั็นไปัต้ามิเป้ัาหมิายขึ้องควีามิต้กลงปัาร้่ส ซ้�งเครื้อ 

เจริ้ญโภคภัณฑ์์ได้่ลงนามิให้สัต้ยาบัันเข้ึ้าร่้วีมิภาค่ควีามิต้กลงปัาร้่ส พร้้อมิ

ตั้�งเปัา้หมิายเพื�อลด่การ้ปัล่อยก๊าซคาร้บ์ัอนได่ออกไซด์่สทุี่ธิเิปัน็ศนูย์ ภายใน

ปั ี2573 มิผ่ลบังัคับัใช้ค้ร้อบัคลุมิที่กุกลุ่มิธิรุ้กิจ นอกจากน่� ปัญัหาด้่านการ้

เปัล่�ยนแปัลงสภาพภูมิิอากาศยังได้่ร้ับัควีามิสนใจ และคาด่หวัีงให้เคร้ือฯ 

ร้ายงานควีามิคืบัหนา้ด้่านการ้ลด่การ้ปัล่อยก๊าซเร้อืนกร้ะจกต้ามิเปัา้หมิาย

ท่ี่�ได้่กำาหนด่ไว้ี ต้ามิ Science Based Targets และ Task Force on  

Climate Related Financial Disclosure ทัี่�งหมิด่น่� คือควีามิท้ี่าที่ายขึ้อง 

เครื้อเจร้ิญโภคภัณฑ์์ท่ี่� ต้้องปัลูกจิต้สำาน้กในเร้ื� องการ้แก้ไขึ้ปััญหา 

สภาพภูมิิอากาศให้กับัพนักงาน คู่ค้าธิุร้กิจ และผู้ลงทีุ่น ท่ี่�จะร้่วีมิมิือให้ได้่

ต้ามิเปัา้หมิายท่ี่�จะลด่และหล่กเล่�ยงการ้ปัล่อยก๊าซเร้อืนกร้ะจกอยา่งยั�งยืน

ปริิมาณการิปล่่อยก๊าซเรืิอนกริะจก 
ต่่อหน่วยริายได้้ล่ด้ล่งร้ิอยล่ะ 8.5  
จากเปา้หมายร้ิอยล่ะ 10 เทีียบกับปฐีาน 2558

สรุปผิลี่การดำาเนินงาน (ป็ระเทำศไทำยั่)
เท่ยบกับเป้าห่มิายปี 2563

SDG 7 พลัี่งงานท่�สะอาดแลี่ะสามิารถซ้่�อห่าได้
7.2 เพิื่�มส่ี่ดส่ี่วนขัองพื่ล่ื่งงานที่ดแที่นในกิารใช้้พื่ล่ื่งงานขัองโลื่กิ
7.3 เพิื่�มอ่ตรากิารปร่บปรุงประสิี่ที่ธิุภาพื่กิารใช้้พื่ล่ื่งงานขัองโลื่กิให้ 
 เพิื่�มขึั�น 2 เท่ี่า

SDG 11 เม้ิองแลี่ะชุมิชนท่�ยั�งย้น
11.6 ลื่ดผลื่กิระที่บต่อสิี่�งแวดล้ื่อมในเขัตเมือง

SDG 12 การบริโภคแลี่ะการผิลิี่ตอย่างม่ิความิรับผิิดชอบ
12.2 กิารจ่ำดกิารทีี่�ย่�งยืนแลื่ะกิารใช้้ที่ร่พื่ยากิรที่างธุรรมช้าติ
12.3 ลื่ดขัยะเศษอาหารขัองโลื่กิลื่งครึ�งหนึ�ง
12.5 ลื่ดกิารเกิิดขัองเสีี่ยอย่างจำริงจ่ำง

SDG 13 การเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิิอากาศ
13.3 กิารสี่ร้างความตระหน่กิรู้แลื่ะขีัดความสี่ามารถึในเรื�อง
 กิารเปลีื่�ยนแปลื่งสี่ภาพื่ภูมิอากิาศ

CLIMATE CHANGE 
MANAGEMENT

สนับสนุนเป้าห่มิายการพัฒนาท่�ยั�งย้น 

การจััดการการเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิิอากาศ
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สรุปผิลี่การดำาเนินงานท่�สำาคัญ ปี 2563
เคร้ือเจร้ิญโภคภัณฑ์์ได้่ให้ควีามิสำาคัญในการ้ร้ลด่ขึ้องเส่ยจากกร้ะบัวีนการ้ผลิต้สินค้าและบัร้ิการ้ท่ี่�จะส่งผลต่้อสิ�งแวีด่ล้อมิ จ้งได้่นำาแนวีคิด่ ‘เศร้ษฐกิจ

หมินุเว่ียน’ มิาใช้ใ้นการ้ขึ้บััเคลื�อนธิรุ้กิจอยา่งยั�งยนื แนวีคิด่ดั่งกล่าวีเปัน็การ้นำาที่ร้พัยากร้ท่ี่�ใช้แ้ล้วีกลับัมิาแปัร้รู้ปัและนำามิาใช้ ้โด่ยใช้น้วัีต้กร้ร้มิ เที่คโนโลย่

และช้ว่ีวิีที่ยาเขึ้า้มิาช้ว่ียในการ้ผลิต้และการ้ใหบ้ัร้กิาร้เพื�อการ้ใช้ท้ี่ร้พัยากร้ใหเ้กิด่ปัร้ะโยช้นส์งูสดุ่ อันจะนำาไปัสูค่วีามิยั�งยนืขึ้องทัี่�งร้ะบับัเศร้ษฐกิจ และลด่

มิลภาวีะท่ี่�จะเกิด่ขึ้้�นต่้อสิ�งแวีด่ล้อมิ

เศรษฐกิจัห่มุินเว่ยนเพ้�อการขับเคล้ี่�อนธุุรกิจัอย่างยั�งย้น

การิปริะกาศเปน็องค์์กริทีี�จะ 
ปล่่อยก๊าซค์าร์ิบอนได้ออกไซด์้ 
สุุทีธิิเปน็ศูนย์ภายในป ี2573

100%
ของพนักงานได้้รัิบการิอบริม 
ให้รัิบทีริาบแล่ะปฏิิบัติ่ต่ามนโยบาย 
ด้้านสิุ�งแวด้ล้่อม

ค์วามมุ่งมั�นของผูู้้นำาในการิร่ิวมมือ 
แก้ไขผู้ล่กริะทีบการิเปลี่�ยนแปล่งทีาง
สุภาพภูมิอากาศ

15%
เพิ�มสัุด้สุ่วนการิใช้้ 
พลั่งงานหมุนเวียนมากข้�น

37%
ล่ด้การิใช้้แล่ะ 
การิรีิไซเคิ์ล่พล่าสุติ่กมากข้�น

4% 
การิผู้ลิ่ต่แล่ะการิใช้้พลั่งงาน 
อย่างมีปริะสิุทีธิิภาพเพิ�มสูุงข้�น

15%
การิเพิ�มสัุด้สุ่วนการิล่งทุีน 
ด้้านสิุ�งแวด้ล้่อมมากข้�น

การิสุ่งเสุริิมการิปลู่กต้่นไม้ 
ทัี�งภายในแล่ะภายนอกเค์รืิอฯ

33%
การิล่ด้ปริิมาณขยะอาหาริ 
จากทุีกกิจกริริม

พลัี่งงาน นำ�า ทรัพยากร

การปล่ี่อย
ก๊าซ่เร้อนกระจัก

วัฏจัักรทางช่วภาพ

การเปล่ี่�ยนของเส่ย
เป็นปุ�ยอินทร่ย์

การผิลิี่ตพลัี่งงาน
ช่วภาพ

การนำาวัสดุ 
มิาร่ไซ่เคิลี่

การใช้นำ�าซ่ำ�า

วัตถุดิบ

ผิลิี่ตภัณฑ์์

บริการ บริการ

ลูี่กค้า องค์กร

เศริษฐกิจหมุนเวียน
เค์รืิอเจริิญโภค์ภัณฑ์์

ผิลิี่ตภัณฑ์์

วัตถุดิบ

วัฏจัักรทางเทคโนโลี่ย่

ของเส่ย การปล่ี่อยนำ�า
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นโยบายแลี่ะข้อบังคับ 
ระยะสั�นแลี่ะกลี่าง (1-10 ปี); 
<1% ส่งผิลี่กระทบต่อธุุรกิจั
•	ต้้นำทุนำก�รดำ�เนิำนำง�นำท่�เพิิ่�มข้ึ้�นำ	รวมถ้ึงค่�เสืื่�อมขึ้องสิื่นำทรัพิ่ย์ั่
	 อันำเนืำ�องม�จั�กก�รเปล่ี่�ยั่นำแปลี่งนำโยั่บ�ยั่แลี่ะข้ึ้อบังคับ	
	 หรือภ�ษ่ีค�ร์บอนำท่�อ�จัถูึกบังคับใช้้ในำอนำ�คต้
•	คว�มเส่ื่�ยั่งจั�กก�รเปล่ี่�ยั่นำแปลี่งนำโยั่บ�ยั่แลี่ะกฎหม�ยั่ขึ้อง
	 หน่ำวยั่ง�นำภ�ครัฐ	แลี่ะก�รจััดเก็บภ�ษ่ีค�ร์บอนำ	
•	ก�รเพิิ่�มม�ต้รฐ�นำสิื่นำค้�	แลี่ะบริก�รท่�เป็นำมิต้รต่้อสิื่�งแวดล้ี่อม
เพิิ่�มข้ึ้�นำ	

เทคโนโลี่ย่ 
ระยะสั�นแลี่ะกลี่าง (1-10 ปี); ต้นทุนด้านเคร้�องจัักรท่�ม่ิ
เทคโนโลี่ย่ขั�นสูงเพิ�มิข้�น 2%
•	ต้้นำทุนำด้�นำเครื�องจัักรท่�ม่เทคโนำโลี่ย่ั่ขัึ้�นำสูื่งเพิิ่�มข้ึ้�นำแลี่ะเทคโนำโลี่ย่ั่
	 ท่�ทันำสื่มัยั่เกิดข้ึ้�นำเร็วกว่�แผนำท่�ค�ดก�รณ์์ไว้
•	สิื่นำค้�เก่�ท่�ไม่เป็นำมิต้รต่้อสิื่�งแวดล้ี่อมถูึกแทนำท่�	แลี่ะม่คว�ม
ต้้องก�รลี่ดลี่ง

การตลี่าด
ระยะสั�นแลี่ะกลี่าง (1-5 ปี); งบวิจััยแลี่ะพัฒนาผิลิี่ตภัณฑ์์ท่�
เก่�ยวข้องกับความิยั�งย้นเพิ�มิข้�น 5%
•	งบลี่งทุนำแลี่ะเพิิ่�มข้ึ้�นำแลี่ะงบประม�ณ์ด้�นำก�รวิจััยั่แลี่ะพัิ่ฒนำ�
	 สื่ำ�หรับผลิี่ต้ภัณ์ฑ์์ท่�เก่�ยั่วข้ึ้องกับคว�มยัั่�งยืั่นำเพิิ่�มข้ึ้�นำ
•	ส่ื่วนำแบ่งท�งก�รต้ลี่�ดอ�จัลี่ดลี่งเมื�อผู้บริโภคต้้องก�ร
ผลิี่ต้ภัณ์ฑ์์ค�ร์บอนำต้ำ��

ช้�อเส่ยง
(ตลี่อดระยะเวลี่า); ความิเส่�ยงตำ�าห่ร้อไม่ิม่ิผิลี่กระทบเชิงปริมิาณ
•	คว�มต้้องก�รสิื่นำค้�แลี่ะบริก�รลี่ดลี่งจั�กก�รรับรู้ภ�พิ่ลัี่กษีณ์์
ขึ้องธุุรกิจัในำแง่ลี่บ	

เฉ่ียบพลัี่น  
ระยะกลี่าง (3-10 ปี); เพิ�มิข้�น 10% ของการลี่งทุนสำาห่รับ 
สิ�งอำานวยความิสะดวกท่�สำาคัญ
•	ส่ื่งผลี่ต่้อต้้นำทุนำก�รดำ�เนิำนำง�นำท่�สูื่งข้ึ้�นำจั�กปัญห�ก�รขัึ้ดข้ึ้อง
	 ในำระบบก�รดำ�เนิำนำธุุรกิจั	

เร้�อรัง
ระยะกลี่างแลี่ะยาว (3-20 ปี); <1%ส่งผิลี่กระทบต่อธุุรกิจั
•	ก�รหยุั่ดช้ะงักขึ้องห่วงโซ่่อุปท�นำร่วมกับผลี่กระทบขึ้องก�ร
เปล่ี่�ยั่นำแปลี่งสื่ภ�พิ่ภูมิอ�ก�ศขัึ้ดขึ้ว�งก�รดำ�เนิำนำง�นำด้�นำธุุรกิจั
ท่�รุนำแรงข้ึ้�นำ

•	ต้้นำทุนำค่�ก�รประกันำภัยั่สูื่งข้ึ้�นำเมื�อเท่ยั่บกับวงเงินำคว�มคุ้มครอง
ท่�อ�จัถูึกจัำ�กัดในำบ�งพืิ่�นำท่�ท่�ม่คว�มเส่ื่�ยั่งสูื่ง

เคร้ือเจร้ิญโภคภัณฑ์์กำาหนด่กร้อบัการ้ด่ำาเนินงานเพื� อบัร้ิหาร้จัด่การ้ 
การ้เปัล่�ยนแปัลงสภาพภูมิิอากาศต้ลอด่ห่วีงโซ่อุปัที่าน โด่ยได้่กำาหนด่
นโยบัายและเปัา้หมิายท่ี่�คร้อบัคลมุิถ้ึงปัร้ะสทิี่ธิภิาพการ้ใช้้พลังงาน การ้ใช้้
พลังงานหมิุนเว่ียน การ้จัด่การ้ขึ้องเส่ย การ้ลด่การ้ใช้้บัร้ร้จุภัณฑ์์พลาสติ้ก 
มิ่การ้ปัร้ะเมิินควีามิเส่�ยงและโอกาสด้่านสภาพภูมิิอากาศ ต้ลอด่จนจัด่ที่ำา  
Scenario Analysis ต้ามิแนวีที่างขึ้อง Task Force on Climate-related 
Financial Disclosure (TCFD) จัด่ที่ำาแผนงานท่ี่�คร้อบัคลุมิอย่างร้อบัด้่าน 

เช้่น ควีามิเส่�ยงทัี่�งด้่านกายภาพ เที่คโนโลย่ การ้ต้ลาด่ นโยบัาย และ 
กฎขึ้้อบัังคับั ชื้�อเส่ยงองค์กร้ เปั็นต้้น นอกจากน่� เคร้ือฯ มิ่การ้สื�อสาร้ 
ผลการ้ด่ำาเนินงานด้่านจัด่การ้และแนวีที่างการ้บัร้ร้เที่าผลกร้ะที่บัจาก 
การ้เปัล่�ยนแปัลงสภาพภูมิิอากาศให้ผู้มิ่ส่วีนได้่เส่ยร้ับัที่ร้าบั ผ่านช้่องที่าง
ต่้างๆ เช้่น ร้ายงานควีามิยั�งยืน การ้ร้ายงานควีามิก้าวีหน้าการ้ปัฏิิบััติ้ต้ามิ
ขึ้้อต้กลงโลกแห่งสหปัร้ะช้าช้าติ้ ร้วีมิถ้ึงผ่านโคร้งการ้เปิัด่เผยข้ึ้อมิูล 
ด้่าน การ้เปัล่�ยนแปัลงสภาพภมูิอิากาศขึ้อง CDP

การประเมิินความิเส่�ยงแลี่ะโอกาสท่�เก่�ยวข้องกับ 
การเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิิอากาศ

ผิลี่การประเมิินความิเส่�ยงแลี่ะโอกาสท่�เก่�ยวข้องกับการเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิิอากาศ

ประสิทธิุภาพของทรัพยากร 
ระยะสั�นแลี่ะกลี่าง (1-7 ปี); 
ลี่ดต้นทุนด้านพลัี่งงานได้ 3-5%
•	ช่้วยั่ลี่ดค่�ใช้้จ่ั�ยั่ด้�นำพิ่ลัี่งง�นำลี่ดลี่ง	
•	เกิดก�รใช้้ทรัพิ่ยั่�กรอย่ั่�งม่ประสิื่ทธิุภ�พิ่
•	เพิิ่�มกำ�ไรให้ธุุรกิจั	

ผิลิี่ตภัณฑ์์แลี่ะบริการ
ระยะสั�น (1-3 ปี); เพิ�มิข้�นของรายได้จัากสินค้าแลี่ะบริการท่�
เก่�ยวข้องกับความิยั�งย้น 10-15% 
•	เกิดก�รลี่งทุนำในำธุุรกิจัพิ่ลัี่งง�นำท�งเลืี่อกหรือพิ่ลัี่งง�นำหมุนำเว่ยั่นำ
•	พัิ่ฒนำ�ผลิี่ต้ภัณ์ฑ์์ค�ร์บอนำต้ำ��แลี่ะเป็นำมิต้รกับสิื่�งแวดล้ี่อม
•	เกิดนำวัต้กรรมใหม่ท่�เป็นำผลิี่ต้ภัณ์ฑ์์ค�ร์บอนำต้ำ��

การตลี่าด
ระยะสั�น (1-3 ปี); ส่วนแบ่งการตลี่าดเพิ�มิข้�นจัากผิลิี่ตภัณฑ์์
ยั�งย้น 5-10%
•	เกิดต้ลี่�ดใหม่
•	ม่ส่ื่วนำแบ่งก�รต้ลี่�ดเพิิ่�มข้ึ้�นำจั�กผลิี่ต้ภัณ์ฑ์์ยัั่�งยืั่นำ
•	เพิิ่�มก�รรับรูปภ�พิ่ลัี่กษีณ์์ขึ้องแบรนำด์ในำเชิ้งบวก	
•	เพิิ่�มร�ยั่ได้จั�กสิื่นำค้�แลี่ะบริก�รใหม่ท่�เป็นำมิต้รต่้อสิื่�งแวดล้ี่อม
รวมถ้ึงเพิิ่�มโอก�สื่ก�รกลัี่บม�ซื่�อซ่ำ��

ความิย้ดห่ยุนขององค์กร
ระยะสั�นแลี่ะกลี่าง (1-7 ปี); ไม่ิม่ิผิลี่กระทบเชิงปริมิาณ
•	โอก�สื่ก�รลี่งทุนำในำผลิี่ต้ภัณ์ฑ์์	บริก�ร	แลี่ะโครงสื่ร้�งพืิ่�นำฐ�นำ
	 ท่�ยัั่�งยืั่นำ
•	เพิิ่�มคว�มน่ำ�เชื้�อถืึอให้กับภ�พิ่ลัี่กษีณ์์ธุุรกิจั	แลี่ะสื่ร้�งคว�ม
ยัั่�งยืั่นำให้กับกิจัก�ร	

•	เพิิ่�มคว�มสื่�ม�รถึในำก�รบริห�รห่วงโซ่่อุปท�นำ	

กลี่ไลี่การกำาห่นดราคาคาร์บอน
ระยะสั�นแลี่ะกลี่าง (1-10 ปี); <1% เพิ�มิรายได้ให้่กับธุุรกิจั
•	เกิดก�รลี่งทุนำในำธุุรกิจัพิ่ลัี่งง�นำท�งเลืี่อกหรือพิ่ลัี่งง�นำหมุนำเว่ยั่นำ
•	เกิดกลี่ไกก�รซื่�อขึ้�ยั่ค�ร์บอนำทั�งภ�ยั่ในำแลี่ะภ�ยั่นำอกองค์กร

โอกาสความิเส่�ยงทางนโยบายแลี่ะเทคโนโลี่ย่

ความิเส่�ยงทางกายภาพ

ความิน่าจัะเป็น

ผิลี่
กร

ะท
บ

ตำ�า

ตำ�า

สูี่ง

สูี่ง

ความิเส่�ยงทางนโยบาย  
แลี่ะเทคโนโลี่ย่

 นโยบายแลื่ะข้ัอบ่งค่บ

 เที่คโนโลื่ยี

 กิารตลื่าด

 ชื้�อเสีี่ยง

ความิเส่�ยงทางกายภาพ

 แบบเฉียบพื่ล่ื่น

 แบบเรื�อร่ง

โอกาส

 ประสิี่ที่ธิุภาพื่ขัองที่ร่พื่ยากิร

 ผลิื่ตภ่ณฑ์์แลื่ะบริกิาร

 กิารตลื่าด

 ความยืดหยุ่นขัององค์กิร

 กิลื่ไลื่กิารกิำาหนดราคาคาร์บอน
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รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

Home การจััดการการเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิิอากาศบทนำำ� Healthก�รจััดก�รด้�นำคว�มยัั่�งยืั่นำ Heart ภ�คผนำวก

ปััญหาโลกร้้อนและการ้เปัล่�ยนแปัลงสภาพภูมิิอากาศท่ี่�รุ้นแร้งมิากขึ้้�น  

เปั็นปััจจัยเร่้งด่่วีนท่ี่�ทีุ่กฝ่่ายต้้องให้ควีามิร้่วีมิมิือในการ้ลด่การ้ปัล่อย 

ก๊าซเร้อืนกร้ะจกต้ามิควีามิต้กลงปัาร้ส่ ควีบัคมุิอุณหภมูิเิฉล่�ยขึ้องโลกไมิใ่ห้

สูงขึ้้�นเกิน 2 องศาเซลเซ่ยส และสนับัสนุนการ้ควีบัคุมิให้ไมิ่สูงขึ้้�นเกิน 

1.5 องศาเซลเซ่ยส เครื้อเจร้ิญโภคภัณฑ์์ต้ร้ะหนักด่่ว่ีาสภาวีะโลกร้้อนนั�น 

เกิด่จากการ้ปัล่อยก๊าซเรื้อนกร้ะจกจากกิจกร้ร้มิขึ้องมินุษย์ ซ้�งส่วีนใหญ ่

มิาจากการ้ใช้เ้ช้ื�อเพลิงฟอสซลิท่ี่�เปัน็ที่ร้พัยากร้ธิร้ร้มิช้าติ้ท่ี่�มิอ่ยูอ่ยา่งจำากัด่ 

เครื้อฯ จ้งนำาเที่คโนโลย่เข้ึ้ามิาจัด่การ้พัฒนากร้ะบัวีนการ้ผลิต้และบัริ้การ้ 

ปัร้บััปัรุ้งปัร้ะสทิี่ธิภิาพการ้ใช้พ้ลังงานอยา่งต่้อเนื�อง โด่ยเพิ�มิพลังงานที่างเลือก

ท่ี่�เปัน็มิติ้ร้ต่้อสิ�งแวีด่ล้อมิ และพฒันาผลิต้ภัณฑ์์คาร้บ์ัอนต้ำาท่ี่�ลด่การ้ปัล่อย

ก๊าซเร้ือนกร้ะจก ทัี่�งน่�เพื�อให้การ้บัร้ิหาร้การ้จัด่การ้พลังงานเกิด่ปัร้ะโยช้น์

สงูสุด่และยั�งยนื

จากควีามิมิุ่งมิั�นท่ี่�จะลด่ปััญหาการ้เปัล่�ยนแปัลงสภาพภูมิิอากาศท่ี่�เปั็น

ปััญหาสำาคัญขึ้องโลกในอนาคต้ เครื้อเจริ้ญโภคภัณฑ์์จ้งกำาหนด่เป้ัาหมิาย

การ้ปัลด่ปัล่อยคาร์้บัอนได่ออกไซด์่จากกิจกร้ร้มิด่ำาเนนิงานท่ี่�บัร้ษัิที่ในเครื้อฯ

ควีบัคมุิได้่สทุี่ธิเิปัน็ศนูย ์(Net Zero Carbon Organization) ภายในปั ี2573 

นอกจากน่�เคร้อืฯ ยงัมิุง่ลด่ปัร้มิิาณการ้ปัล่อยก๊าซเร้อืนกร้ะจกต้ามิแนวีที่าง 

SBTi (Science Based Targets initiative) ภายในปั ี2573 โด่ยใช้ป้ั ี2563 

เปั็นปัีฐาน มิาเปั็นแนวีที่างในการ้จัด่การ้การ้ลด่ปัร้ิมิาณการ้ปัล่อยก๊าซ 

เร้อืนกร้ะจก จากการ้ด่ำาเนนิงานขึ้องเครื้อฯ ซ้�งสอด่คล้องกับัเปัา้หมิายสูงสดุ่

ขึ้องควีามิต้กลงปัาร้่ส (Paris Agreement) ในการ้จำากัด่การ้เพิ�มิขึ้้�นขึ้อง

อุณหภมูิโิลกไมิใ่หเ้กิน 1.5 องศาเซลเซย่ส

เคร้ือฯ มิุ่งมิั�นท่ี่�จะเป็ันองค์กร้ท่ี่�ช้่วียลด่การ้เปัล่�ยนแปัลงสภาพภูมิิอากาศและมิ่ส่วีนร่้วีมิในการ้ลด่ผลกร้ะที่บัต่้อสิ�งแวีด่ล้อมิ จ้งได้่มิ่การ้กำาหนด่เปั้าหมิาย

ด้่านการ้จัด่การ้การ้เปัล่�ยนแปัลงสภาพภมูิอิากาศ โด่ยลด่การ้ปัล่อยก๊าซเร้อืนกร้ะจกต่้อหนว่ียร้ายได้่ลงร้อ้ยละ 10 ในปั ี2563 เท่ี่ยบักับัปัฐีาน 2558 และ

ช้ด่เช้ยด้่วียการ้ซื�อ Carbon Credit จำานวีนร้วีมิทัี่�งสิ�น 46,700 tCO2e

การบริห่ารจััดการการเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิิอากาศ 
แลี่ะการจััดการพลัี่งงาน

แนวทางการไปสู่องค์กรท่�ไม่ิปล่ี่อยก๊าซ่เร้อนกระจัก
ภายในปี 2573

พลัี่งงานห่มุินเว่ยน
• พลังงานแสงอาทิี่ต้ย์
• พลังงานลมิ
• พลังงานช่้วีมิวีล
• ไบัโอด่่เซล ไบัโอมิเ่ที่น

การใช้พลัี่งงานอย่างม่ิ
ประสิทธุภาพ
• ร้ะบับัโคเจเนอเร้ช้นั
• เครื้�องที่ำาควีามิเยน็ปัร้ะสทิี่ธิภิาพสงู
• การ้นำาควีามิร้้อนเหลือทิี่�งมิาใช้้
• แสงสว่ีางปัร้ะสทิี่ธิภิาพสงู

การบริห่ารจััดการของเส่ย
• การ้กักเก็บัและใช้้คาร้บ์ัอน
• การ้ผลิต้ปุั�ยจากขึ้ยะอินที่ร่้ย์
• พลังงานช่้วีมิวีล
• การ้ร่้ไซเคิล

Forestation
• การ้ปัลกูปัา่อย่างยั�งยนื
• REDD+ (การ้ลด่การ้ปัล่อยก๊าซเร้อืนกร้ะจก 
   อันเนื�องจากการ้ที่ำาลายปัา่และควีามิ 
   เสื�อมิโที่ร้มิขึ้องปัา่)

เกษตรกรรมิ
• การ้ลด่การ้ปัล่อยก๊าซเร้อืนกร้ะจก
 จากการ้ปัศสุตั้ว์ี
• การ้ใช้ปุ้ั�ยอยา่งถึกูต้้อง
• การ้กักเก็บัคาร้บ์ัอน

การคมินาคมิ
• ร้ะบับัร้ถึไฟควีามิเร้ว็ีสูง
• โคร้งการ้ร้ถึไฟฟา้ขึ้นสง่มิวีลช้น
• ร้ะบับัการ้ช้าร้จ์ไฟสำาหร้บััร้ถึไฟฟ้า
• พาเลต้นำาหนกัเบัา
• การ้เปัล่�ยนการ้ใช้เ้ช้ื�อเพลิง

เค์รืิอฯ ซื�อ Carbon Credit  
จากสุององค์์กริคื์อ การิไฟฟา้ 
ฝ่า่ยผู้ลิ่ต่แห่งปริะเทีศไทีย  
แล่ะกลุ่่มมิต่ริผู้ล่

46,700
tCO2e

ปริิมาณการิปล่่อยก๊าซเรืิอนกริะจก 
การิปล่่อยก๊าซเรืิอนกริะจกต่่อหน่วยริายได้้

ขอบเขต่ 2
ขอบเขต่ 1
เปา้หมาย SBTi

2563

0

0

-6

2

-4

4

4

-2

6

8

8

10

12

12

2.67

2562

2.63

2561

2.58

2560

2.47

2559

2.50

2558

2.36

2.852.93
2.61 2.61 2.69

-8.5%

+4%

+4%

5.68

5.68

9.54

9.54

2.66

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573

0.97

4.71

1.12

5.54

1.16

5.76

1.21

5.99

1.26

6.23

1.31

6.48

3.52

1.36

6.80

4.18

1.41

7.07

4.80

1.47

7.35

5.41

1.53

7.65

6.06

1.59

7.95

6.70
ด้วยพื่ล่ื่งงาน
หมุนเวียน
ภายในป ี2573

กิารผลิื่ตไฟื้ฟื้า้จำากิ
พื่ล่ื่งงานที่ดแที่น
ภายในป ี2573

กิารซืื่�อพื่ล่ื่งงานไฟื้ฟื้า้สี่ะอาด
13.4 ล้ื่าน MWh

ยอด้การิปล่่อยค์งเหลื่อ 
2.84 ล้ื่านต่น CO2e

ยอดกิารปล่ื่อยคงเหลืื่อ
2.84 ล้ื่านต่น CO2e

• ปริมาณพื่ล่ื่งงานไฟื้ฟื้า้สี่ะอาดทีี่�
 ต้องกิาร 13.4 ล้ื่าน MWh
• กิำาล่ื่งผลิื่ตไฟื้ฟื้า้ 3,800 MW 

ด้ำาเนินธุิริกิจผู้ลิ่ต่ไฟฟา้

กิารปลูื่กิปา่แลื่ะกิารฟื้้� นฟูื้ปา่ใน
กิารดูซ่ื่บก๊ิาซื่เรือนกิระจำกิ
2.84 ล้ื่านต่น CO2e

หน่วย: ล้ื่านต่น CO2e การปล่ี่อยก๊าซ่เร้อนกระจักสุทธิุ
เป็นศูนย์ภายในปี 2573

85%

100%

แนวทางการดำาเนินการเพ้�อลี่ดการปล่ี่อยก๊าซ่เร้อนกระจักสุทธิุเป็นศูนย์
การปล่ี่อยก๊าซ่เร้อนกระจัก

2.37 2.951.811.25

5.68 5.40 5.11 4.83 4.54 4.26 3.98 3.69 3.41 3.12 2.84

หน่วย: ล้ื่านต่น CO2e

เป้าห่มิายการดำาเนินการตามิแนวทาง SBTi
การปล่ี่อยก๊าซ่เร้อนกระจัก

การิดู้ด้ซับก๊าซเรืิอนกริะจก
ไฟฟา้พลั่งงานสุะอาด้
การิปล่่อยก๊าซค์าร์ิบอนได้ออกไซด์้
เปา้หมาย SBTi

เคร้อืเจร้ญิโภคภัณฑ์์ได้่จัด่ตั้�งเปัา้หมิายปัร้ะจำาปัใีนการ้ลด่การ้ปัล่อยก๊าซท่ี่�ก่อใหเ้กิด่ภาวีะเร้อืนกร้ะจก การ้จัด่ที่ำาเปัา้หมิายสอด่คล้องกับัขึ้อ้ต้กลง

ปัาร้ส่ และเปัา้หมิายปัร้ะจำาช้าติ้ขึ้องปัร้ะเที่ศไที่ย ทัี่�งน่�ได้่มิก่าร้จัด่ที่ำากลยุที่ธิส์ำาหร้บัักลุ่มิธิรุ้กิจยอ่ยต่้างๆ เพื�อลด่การ้ปัล่อยก๊าซเร้อืนกร้ะจกและ

การ้ใช้พ้ลังงานท่ี่�กำาลังจะหมิด่ไปั โด่ยมิก่าร้ส่งเสร้มิิใหใ้ช้พ้ลังงานที่ด่แที่นที่างกลุ่มิบัร้ษัิที่ยงัได้่สง่เสร้มิิการ้ใช้ม้ิาต้ร้การ้และเครื้�องมิอืที่างเศร้ษฐกิจ 

เช้น่ การ้ตั้�งร้าคาก๊าซคาร์้บัอน การ้เปิัด่เผยข้ึ้อมิลูขึ้องสภาพอากาศเปัล่�ยนเช้ื�อมิโยงจากข้ึ้อมิลูขึ้องที่างเครื้อสอด่คล้องกับันโยบัายนานาช้าติ้ เช้น่ 

TCFD และ CDP



สัดส่วนการปล่ี่อยก๊าซ่เร้อนกระจัก 2563

Purchased goods
and services

สิุนค้์าทุีน

สิุนค้์าแล่ะบริิการิของหน่วยงาน
ภายนอกซ้�งองค์์กริซื�อมาใช้้

กิจกริริมทีี�มีการิใช้้เชื้�อเพลิ่ง
แล่ะพลั่งงาน

การิขนสุ่งแล่ะ
กริะจายสิุนค้์า

741 (2563)
129 (2562)

20 (2563)
20 (2562)

61 (2563)
59 (2562)

แฟรินไช้ส์ุ

4,880 (2563)
1,291 (2562)

การิใช้้สิุนค้์าทีี�ขายไป

11 (2563)
11 (2562)

การิขนสุ่งแล่ะ
กริะจายสิุนค้์า

1,080 (2563)
44 (2562)

กริะบวนการิทีี�เกิด้
กับสิุนค้์าทีี�ขายไป

70 (2563)
7 (2562)

222 (2563)
222 (2562)

การิล่งทุีน

4,460 (2563)
4,441 (2562)

พื�นทีี�เช่้า

10 (2563)
13 (2562)

พื�นทีี�เช่้า

0.5 (2563)
0.5 (2562)

การิเดิ้นทีางไป-กลั่บ
ของพนักงาน

454 (2563)
496 (2562)

การิเดิ้นทีางทีางธุิริกิจ

4 (2563)
13 (2562)

ของเสีุยทีี�เกิด้ข้�น 
ในองค์์กริ

560 (2563)
154 (2562)

การิจัด้การิผู้ลิ่ต่ภัณฑ์์
หลั่งการิใช้้งาน

11 (2563)
2 (2562)
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ข้อมูิลี่เพ้�อการจััดการการปล่ี่อยก๊าซ่เร้อนกระจัก
ผิลี่การดำาเนินงานปี 2563

การปล่ี่อยก๊าซ่เร้อนกระจัก Scope 3 (ประเทศไทย)

การปล่ี่อย 
ก๊าซ่เร้อนกระจัก
ต่อรายได้ (ทั�วโลี่ก)

เป้าห่มิายปี 2563 
(ประเทศไทย)

ตั่น CO2e ต่่อริายได้้ล้่านบาที

ปริิมาณการิปล่่อยก๊าซเรืิอนกริะจก (ล้่านตั่น CO2e)

ปริิมาณการิปล่่อย
ก๊าซเรืิอนกริะจก

5.68
ล้่านตั่น CO2e

ยุโริปแล่ะอเมริิกา

เอเซียใต้่แล่ะ
เอเซียต่ะวันต่ก เอเซีย

ต่ะวันออกเฉีียงใต้่

เอเซียต่ะวันออก

CO2

ไทีย

ล่ด้การิปล่่อย 
ก๊าซเรืิอนกริะจก

0.72
ล้่านตั่น CO2e

ไฟฟา้

4.71
ล้่านตั่น CO2e 

การิเผู้าไหม้อยู่กับทีี�

0.86
ล้่านตั่น CO2e 

การิเผู้าไหม้เค์ลื่�อนทีี�

0.11
ล้่านตั่น CO2e 

ห่มิายเห่ตุ
*อ้างอิงจาก GHG Protocol (scopes and emissions across the value chain)  
GHG Scope 1 คือ การ้ปัล่อยก๊าซเร้อืนกร้ะจกที่างต้ร้ง
GHG Scope 2 คือ การ้ปัล่อยก๊าซเร้อืนกร้ะจกที่างอ้อมิจากการ้ใช้พ้ลังงาน
GHG Scope 3 คือ การ้ปัล่อยก๊าซเร้อืนกร้ะจกด้่านอื�นๆ ร้ายละเอ่ยด่ ดั่งน่�
 1: สนิค้าและบัร้กิาร้ขึ้องหนว่ียงานภายนอกซ้�งองค์กร้ซื�อมิาใช้ ้มิาจากการ้ผลิต้มิอืถืึอผา่นช้อ่งที่างขึ้ายขึ้องกลุม่ิ TRUE, การ้ซื�อบัร้ร้จุภัณฑ์์พลาสติ้กจากร้า้น 7-11, ปัร้มิิาณวัีต้ถึดิุ่บัหลัก  เช้น่ ขึ้า้วีโพด่เล่�ยงสัต้ว์ี ขึ้า้วีสาล่ ถัึ�วีเหลือง และปัลาปัน่  
 2: สนิค้าทุี่น มิาจากการ้สร้า้งสถึานส่ง่สัญญาณคลื�นโที่ร้ศพัท์ี่
 3: กิจกร้ร้มิท่ี่�เก่�ยวีขึ้อ้งกับัเช้ื�อเพลิงและพลังงาน มิาจากการ้ผลิต้ไฟฟา้จากต้้นที่างถ้ึงโร้งไฟฟา้ (C to G) จากการ้ใช้ไ้ฟฟา้ขึ้องกิจการ้ในปัร้ะเที่ศไที่ย
 4: การ้ขึ้นสง่และการ้กร้ะจายสนิค้า (ต้้นนำา) มิาจากการ้ขึ้นสง่วัีต้ถึดิุ่บัหลัก เช้น่ ข้ึ้าวีโพด่เล่�ยงสตั้ว์ี ข้ึ้าวีสาล่ ถัึ�วีเหลือง และปัลาปัน่
 5: การ้จัด่การ้ขึ้องเสย่องค์กร้ มิาจากปัร้มิิาณขึ้ยะทัี่�งหมิด่ท่ี่�เกิด่ขึ้้�นจากสำานกังานกลุม่ิ TRUE และ กลุม่ิ CPALL ปั ี2563 
 6: การ้เดิ่นที่างธิรุ้กิจ มิาจากการ้เดิ่นที่างขึ้องพนกังานไปัที่ำางานนอกสถึานท่ี่�โด่ยเคร้ื�องบันิ ทัี่�งในปัร้ะเที่ศและต่้างปัร้ะเที่ศ
 7: การ้เดิ่นที่างไปั-กลับัขึ้องบุัคลากร้ในองค์กร้ มิาจากการ้เดิ่นที่างขึ้องพนกังานมิายงัท่ี่�ที่ำางานโด่ยการ้เดิ่นที่างปัร้ะเภที่ต่้างๆ ขึ้องกลุม่ิ TRUE และ CPF
 8: พื�นท่ี่�เช้า่ มิาจากปัร้มิิาณการ้ใช้ไ้ฟฟ้าขึ้องร้า้นที่รู้คอฟฟี�จำานวีน 120 สาขึ้า ท่ี่�เช้า่จากผูเ้ช้า่ภายนอก
 9: การ้ขึ้นสง่และการ้กร้ะจายสนิค้า (ปัลายนำา) มิาจากจำานวีนสินค้าทัี่�งหมิด่ท่ี่�ขึ้ายในปัร้ะเที่ศไที่ยขึ้องกลุม่ิ CPF  
10: ขึ้ั�นต้อนกร้ะบัวีนการ้ผลิต้ มิาจากกร้ะบัวีนการ้ผลิต้ยางร้ถึบัร้ร้ที่กุ (อ้างอิง Carbon Footprint of Product: TGO-CF15-108-406) จากผลิต้ภัณฑ์์ยางแท่ี่งขึ้องโร้งงานแปัร้รู้ปัยางพาร้า บัร้ษัิที่ เจร้ญิโภคภัณฑ์์การ้เกษต้ร้ จำากัด่
11: การ้ใช้ส้นิค้าท่ี่�ขึ้ายไปั มิาจากช้ว่ีงการ้ใช้ง้านขึ้องอุปักร้ณส์ื�อสาร้ท่ี่�จำาหนา่ยโด่ยกลุม่ิ TRUE และผลิต้ภัณฑ์์ขึ้า้วีหอมิมิะลิบัร้ร้จุถึงุต้ร้าฉตั้ร้
12: การ้จัด่การ้ผลิต้ภัณฑ์์ช้ว่ีงหลังใช้ง้าน มิาจากช้ว่ีงการ้กำาจัด่ซากขึ้องผลิต้ภัณฑ์์ข้ึ้าวีหอมิมิะลิบัร้ร้จุถึงุต้ร้าฉตั้ร้ บัร้ษัิที่ ข้ึ้าวี ซ่พ่ จำากัด่
13: พื�นท่ี่�เช้า่ มิาจากปัร้มิิาณการ้ใช้ไ้ฟฟ้าทัี่�งหมิด่ขึ้องผูเ้ช้า่กลุม่ิอสงัหาร้มิิที่รั้พย ์3 อาคาร้ได้่แก่ C.P. Tower 1, C.P. Tower 2 และ C.P. Tower 3 
14: แฟร้นไช้ส ์มิาจากปัริ้มิาณการ้ใช้ไ้ฟฟา้ขึ้องแฟร้นไช้สบ์ัร้ษัิที่ เช้สเต้อร้ฟู้์ด่ จำากัด่ จำานวีน 90 สาขึ้า
15: การ้ลงที่นุ มิาจากสดั่สว่ีนการ้ถืึอหุน้ขึ้องเคร้อืฯ ในบัร้ษัิ ที่Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. ปัร้ะเที่ศจ่น, CITIC Group Corporation Ltd. ปัร้ะเที่ศจ่น, ITOCHU Corporation ปัร้ะเที่ศญ่�ปุัน่

Scope 1

17%

Scope 2

83%

แยกตามิ
ขอบเขต

0.32

1.68

2.7
0.25 0.714

2.882.88 2.70 2.65

5.455.03 5.40 5.68
2.93 2.66 2.612.85 2.61 2.69

2563 2560 25632562 2559 256225612560 2558 2561

ล่ด้การิปล่่อยก๊าซเรืิอนกริะจกต่่อ
หน่วยริายได้้เทีียบกับปฐีาน 2558 

- 8.5%

10%

กิจกริริม
ในองค์์กริ

ยานพาหนะ
ในองค์์กริ

ไฟฟา้ทีี�ซื�อ

กิจักรรมิต้นนำ�า
ขอบเขต 3 : 37%

Indirect Emission

กิจักรรมิภายในองค์กร
ขอบเขต 1 : 5%

Direct Emission

กิจักรรมิปลี่ายนำ�า
ขอบเขต 3 : 32%

Indirect Emission

ขอบเขต 2 : 26%
Direct Emission

หน่วย: พันตั่น CO2e

หน่วย: ล้่านตั่น CO2e
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การลี่งทุนด้านสิ�งแวดล้ี่อมิ
การ้เปัล่�ยนแปัลงสภาพสิ�งแวีด่ล้อมิท่ี่�เกิด่ขึ้้�น ไมิ่เพ่ยงแต่้ส่งผลกร้ะที่บัต่้อ 

สิ�งแวีด่ล้อมิ ยงัส่งผลกร้ะที่บัต่้อในสงัคมิและการ้ด่ำาเนนิธิรุ้กิจ เครื้อฯ และ

บัร้ิษัที่ในเคร้ือฯ ให้ควีามิสำาคัญกับัการ้แก้ไขึ้ปััญหาด้่านสิ�งแวีด่ล้อมิอย่าง 

ต่้อเนื�อง ด้่วียร้ะบับับัร้ิหาร้จัด่การ้สิ�งแวีด่ล้อมิท่ี่�เปั็นมิาต้ร้ฐานร้ะดั่บัสากล 

ทัี่�งในด้่านบัร้หิาร้การ้จัด่การ้นำา การ้จัด่การ้ขึ้องเสย่ ต้ลอด่จนการ้นำาขึ้องเส่ย

กลับัมิาใช้ซ้ำา อ่กทัี่�งยงัเพิ�มิปัร้ะสทิี่ธิภิาพการ้ใช้้พลงังาน ต้ลอด่จนการ้พฒันา

พลังงานที่ด่แที่น เช่้น โคร้งการ้พลังงานแสงอาทิี่ต้ย์ การ้เปัล่�ยนขึ้ยะเป็ัน 

เชื้�อเพลิง หร้ือแปัร้รู้ปัเปั็นผลิต้ภัณฑ์์ท่ี่�มิ่มิูลค่าเพิ�มิ การ้คิด่ค้นสินค้าและ

บัร้ิการ้ท่ี่�เป็ันมิิต้ร้ต่้อสิ�งแวีด่ล้อมิ เช่้น วัีสดุ่สร้้างอาคาร้ท่ี่�ร้ะบัายควีามิร้้อน

หร้ือปัร้ะหยัด่พลังงาน ร้ถึยนต์้พลังงานไฟฟ้า จากการ้ด่ำาเนินด้่าน 

สิ�งแวีด่ล้อมิในปัีท่ี่�ผ่านมิา เคร้ือฯ ได้่ลงทีุ่นด้่านสิ�งแวีด่ล้อมิเปั็นมิูลค่ากว่ีา 

1,464 ล้านบัาที่

กลุ่มิธุิร้กิจภายใต้้เครื้อเจริ้ญโภคภัณฑ์์ได้่ด่ำาเนินโคร้งการ้จัด่ที่ำาบััญช้่การ้บัริ้หาร้ด้่านสิ�งแวีด่ล้อมิ (Environmental Management Accounting: EMA)  

เพื�อเพิ�มิปัร้ะสิที่ธิิภาพการ้บัร้ิหาร้จัด่การ้บััญช้่และงบัปัร้ะมิาณด้่านพลังงานและสิ�งแวีด่ล้อมิ ต้ลอด่จนพลังงานหมิุนเว่ียน ซ้�งถืึอเปั็นเคร้ื�องมิือท่ี่�ใช้้เพื�อ

ปัร้ะกอบัการ้ตั้ด่สินใจให้มิ่ปัร้ะสิที่ธิภิาพยิ�งข้ึ้�นในด้่านการ้บัริ้หาร้จัด่การ้การ้ลงทุี่นด้่านสิ�งแวีด่ล้อมิ เพื�อวัีด่ปัร้ะสิที่ธิผิลด้่านสิ�งแวีด่ล้อมิจากการ้ลงทุี่นใน

โคร้งการ้ต่้างๆ ซ้�งที่ำาใหส้ามิาร้ถึเหน็ผลลัพธิจ์ากการ้ด่ำาเนนิโคร้งการ้ลงที่นุด้่านสิ�งแวีด่ล้อมิท่ี่�ช้ดั่เจนยิ�งข้ึ้�น

Environmental Investments

ผิลี่ตอบแทนการลี่งทุนด้านสิ�งแวดล้ี่อมิ
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บัร้ิษัที่ เอสเอไอซ่ มิอเต้อร้์ ซ่พ่ จำากัด่ ติ้ด่ตั้�งร้ะบับัร้ะบับัผลิต้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิี่ต้ย์ 

บันหลังคาท่ี่�จอด่ร้ถึ (Solar Car Park) ขึ้นาด่ใหญ่ท่ี่�สดุ่ในปัร้ะเที่ศไที่ย คร้อบัคลมุิพื�นท่ี่�ร้วีมิ 31,000 

ต้าร้างเมิต้ร้ มิข่ึ้นาด่ผลิต้พลังงานไฟฟา้ร้วีมิ 4.88 เมิกะวัีต้ต์้

ซ่พ่เอฟ เว่ียด่นามิ และกัมิพชู้า สง่เสร้มิิการ้ใช้พ้ลังงานที่ด่แที่น จากมิลูสกุร้เพื�อผลิต้กร้ะแสไฟฟ้า
และเปัน็เช้ื�อเพลิงเขึ้า้สูห่มิอ้นำาจากไบัโอแก๊ส ปัจัจุบันัติ้ด่ตั้�งร้ะบับัแก๊สช้ว่ีภาพเพื�อการ้ผลิต้กร้ะแส
ไฟฟา้ไปัแล้วี 70 ฟาร้ม์ิ สามิาร้ถึลด่ CO2 1.3 ล้านตั้นต่้อปั ีที่ด่แที่นการ้ใช้ไ้ฟฟ้า 6.7 ล้านกิโลวัีต้ต์้
ต่้อปั ีและจะขึ้ยายคร้บัร้อ้ยละ 100 ภายในปั ี2573

ซ่พ่เอฟคิด่ค้นวัีต้ถึุดิ่บัเพื�อนำาไปัผลิต้และพัฒนาสูต้ร้อาหาร้สัต้ว์ีท่ี่�ต้ร้งกับัควีามิต้้องการ้อาหาร้

ขึ้องสัต้ว์ีในแต่้ละช้่วีงวัีย ช้่วียให้สัต้ว์ีย่อยอาหาร้ได้่ด่่ ส่งผลต่้อการ้เติ้บัโต้ขึ้องสัต้ว์ีอย่างมิ่

ปัร้ะสิที่ธิิภาพ สัต้ว์ีมิ่สุขึ้ภาพแขึ้็งแร้ง โด่ยเหลือขึ้องเส่ยน้อยท่ี่�สุด่หร้ือขึ้องเส่ยเปั็นศูนย์ (Zero 

Waste) ขึ้ณะเด่่ยวีกันช้ว่ียลด่ CO2 116,000 ตั้นต่้อปัี
ค่าใช้จ่ัายในการลี่งทุน 

ค่าใช้จ่ัายการดำาเนินการ 

ผิลี่ประห่ยัดจัากโครงการ 

การใช้พลัี่งงานลี่ดลี่ง

ล้่านบาที

ล้่านบาที

ล้่านบาที

กิกะจูล่

1,150

114

413

450,795

2,511

310

854

663,622

1,086

204

486

448,312

1,464 

220 

590 

551,189

รายการ ห่น่วย 2560 2561 2562 2563

ด้้านพลั่งงานทีด้แทีน 

627
ล้่านบาที

ด้้านพลั่งงาน

657
ล้่านบาที

ด้้านของเสีุย

181
ล้่านบาที



ปริมิาณการใช้พลัี่งงานรวมิ

กลุ่่มเกษต่ริแล่ะอาหาริ

32.77
ล้่านกิกะจูล่

กลุ่ี่มิค้าปล่ี่ก

10.09
ล้่านกิกะจูล่

สัดส่วนการใช้พลัี่งงานห่มุินเว่ยน กลุ่ี่มิโทรคมินาคมิ

3.23
ล้่านกิกะจูล่

กลุ่ี่มิอ้�นๆ

2.36
ล้่านกิกะจูล่

ปริมิาณ
พลัี่งงานท่�ลี่ดได้

0.55
ล้่านกิกะจูล่

ค่าใช้จ่ัาย
ท่�ประห่ยัดได้

590
ล้่านบาที

ปริมิาณพลัี่งงาน
ห่มุินเว่ยนท่�ใช้  

5.29
ล้่านกิกะจูล่

11%

ถ่านหิ่น

1.48
ล้่านกิกะจูล่

นำ�ามัินด่เซ่ลี่
แลี่ะแก๊สโซ่ล่ี่น

2.34
ล้่านกิกะจูล่

พลัี่งงาน
ห่มุินเว่ยน

5.29
ล้่านกิกะจูล่

ไฟฟา้

28.34 
ล้่านกิกะจูล่

ก๊าซ่ธุรรมิชาติแลี่ะ 
ก๊าซ่ปิโตรเล่ี่ยมิเห่ลี่ว

10.04
ล้่านกิกะจูล่

นำ�ามัินเตา

0.96
ล้่านกิกะจูล่

CO2
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ช่วมิวลี่

47.36%
เช้�อเพลิี่งช่วภาพ

0.01%

ระบบทำาความิร้อน
ด้วยแสงอาทิตย์

7.43%

โครงการด้านไฟฟา้

7.57%

ปรับปรุงระบบ
ทางความิร้อน

2.63%

การใช้ก๊าซ่ช่วภาพ

25.12%

ระบบผิลิี่ตกระแสไฟฟา้
จัากแสงอาทิตย์

9.89%

ข้อมูิลี่เพ้�อการจััดการพลัี่งงาน

จากควีามิต้้องการ้ใช้้พลังงานท่ี่�มิ่แนวีโน้มิเพิ�มิขึ้้�นต้ามิการ้ขึ้ยายตั้วีขึ้องเศร้ษฐกิจก่อให้เกิด่สภาวีะโลกร้้อนและอาจส่งผลให้เกิด่การ้เปัล่�ยนแปัลงในช่้วิีต้ 

ต้ลอด่จนอาจที่ำาใหเ้กิด่ภาวีะสญูพนัธิุข์ึ้องพชื้และสตั้ว์ีบัางช้นดิ่ได้่ในอนาคต้ เคร้อืเจร้ญิโภคภัณฑ์์ได้่เล็งเหน็ควีามิสำาคัญขึ้องปัญัหาดั่งกล่าวี จ้งมิุง่มิั�นท่ี่�จะ

เพิ�มิปัร้ะสิที่ธิภิาพการ้ใช้พ้ลังงานในร้ะบับัต่้างๆ และสนบััสนนุการ้เพิ�มิสดั่สว่ีนการ้ใช้พ้ลังงานหมินุเว่ียนใหม้ิากขึ้้�น ถืึอเปัน็หน้�งในเปัา้หมิายท่ี่�สำาคัญท่ี่�เครื้อฯ

จะนำามิาใช้ท้ี่ด่แที่นไฟฟา้และเช้ื�อเพลิงฟอสซลิ โด่ยเฉพาะการ้นำาพลังงานแสงอาทิี่ต้ย ์ก๊าซช้ว่ีภาพ เช้ื�อเพลิงช้ว่ีมิวีล ใหค้ร้อบัคลมุิที่กุกลุ่มิธิรุ้กิจ

การจััดการแลี่ะเพิ�มิประสิทธิุภาพพลัี่งงาน 
แลี่ะการส่งเสริมิการใช้พลัี่งงานห่มุินเว่ยน

ผิลี่การดำาเนินงานปี 2563

การใช้พลัี่งงานรวมิต่อรายได้
(กิกะจูล่ต่่อล้่านบาที)

22.59

48.45

2563

23.90

46.11

2562

25.26

47.83

2561

การใช้พลัี่งงานรวมิ

 48.45
ล้่านกิกะจูล่

การใช้พลัี่งงาน
ทั�งห่มิด
แบ่่งตาม

สุายธุรกิิจหลั่กิ

การใช้พลัี่งงาน
ห่มุินเว่ยน

89.80%

การปรับปรุง
ประสิทธิุภาพการใช้
พลัี่งงานไฟฟา้

10.20%

การลี่ดการปล่ี่อย 
ก๊าซ่เร้อนกระจัก

0.72
ล้่านตั่น CO2e

25.38

44.31

2560



119
MWp

กำาลัี่งไฟฟา้ติดตั�ง
ระบบ Solar

2,814
แห่ง

จัำานวนสถานท่�ท่�ใช้
ระบบ Solar

56,148
tCO2e

ปริมิาณก๊าซ่ 
เร้อนกระจักท่�ลี่ดลี่ง
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เคร้ือเจร้ิญโภคภัณฑ์์และบัร้ิษัที่ในเคร้ือฯ ได้่ให ้

ควีามิสำาคัญในการ้ด่ำาเนินธิุร้กิจควีบัคู่กับัการ้ ดู่แล

และจัด่การ้สิ� งแวีด่ล้อมิและการ้เปัล่�ยนแปัลง 

สภาพภูมิิอากาศอย่างต่้อเนื�อง  เพื�อท่ี่�จะลด่ปััญหา

และผลกร้ะที่บัด้่วียการ้ผลักดั่นให้บัร้ิษัที่ในเครื้อฯ  

มิค่วีามิมิุง่มิั�นท่ี่�จะสง่เสร้มิิการ้ผลิต้ไฟฟา้จากพลังงาน

สะอาด่ท่ี่�หลากหลาย มิ่เที่คโนโลย่ท่ี่�ทัี่นสมิัยและ

เสถ่ึยร้ภาพการ้ผลิต้ท่ี่�มิั�นคง เปัน็มิติ้ร้ต่้อสิ�งแวีด่ล้อมิ

โด่ยเพิ�มิสัด่ส่วีนการ้ผลิต้ไฟฟ้าจากพลังงานที่ด่แที่น

จากการ้ผสมิผสานแหล่งที่ร้ัพยากร้ท่ี่�มิ่อยู่ในภูมิภิาค 

แต่้ละปัร้ะเที่ศ อาทิี่ จ่น โปัแลนด์่ ไที่ย ผา่นการ้ลงที่นุ

โคร้งสร้้างพื�นฐานด้่านพลังงานและเที่คโนโลย่ ขึ้อง

แต่้ละปัร้ะเที่ศ เพื�อมิุง่เนน้ลงทุี่นในโคร้งการ้พลังงาน

ไฟฟ้าสะอาด่ท่ี่�ไมิ่มิ่การ้ปัล่อยคาร้์บัอนหร้ือมิ่การ้

ปัล่อยคาร้บ์ัอนในร้ะดั่บัต้ำา

C.P. Center

C.P. Center เปัน็อาคาร้แฝ่ด่ท่ี่�ปัร้ะกอบั
ไปัด้่วียอาคาร้สำานักงานใหญ่ขึ้อง 
เครื้อเจร้ญิโภคภัณฑ์์และอาคาร้ World 
Chinese Business ตั้�งอยูใ่นยา่นธิรุ้กิจ
ท่ี่�สำาคัญใจกลางกรุ้งปัักกิ�ง คร้อบัคลุมิ
พื�นท่ี่� 10.25 ไร้ ่ โด่ยมิพื่�นท่ี่�ใช้ง้านร้วีมิ 
316,000 ต้ร้.มิ. อาคาร้มิค่วีามิสงู 238 
เมิต้ร้ จำานวีน 45 ช้ั�น 

อาคาร้ C.P. Center ถึูกออกแบับัให ้
เปั็นมิิต้ร้กับัสิ� งแวีด่ล้อมิโด่ยได้่ร้ับั 
การ้ร้ับัร้องมิาต้ร้ฐาน LEED for Core  
& Shell (LEED CS) ในร้ะดั่บั Gold 
นอกจากน่�  ยั ง ไ ด้่ ร้ับัการ้ รั้บัร้อง
มิาต้ร้ฐานอาคาร้เข่ึ้ยวีจากหน่วียงาน 
Beijing Municipal Planning and 
Land and Resources Management 
Committee

การผิลิี่ตพลัี่งงานไฟฟา้ด้วยแสงอาทิตย์
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ผิลี่ลัี่พธ์ุแลี่ะ
ประโยชน์ท่�ได้รับ



การประเมิินวัฏจัักรช่วิตของผิลิี่ตภัณฑ์์
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กลุ่มิธิุร้กิจการ้ค้าร้ะหว่ีางปัร้ะเที่ศ ผู้ผลิต้และส่งออกขึ้้าวีคุณภาพท่ี่�ได้่มิาต้ร้ฐานสากล

ขึ้องเคร้ือฯ ได้่มิ่แนวีคิด่ร้ิเร้ิ�มิท่ี่�จะใช้้ถึุงข้ึ้าวีแบับัใหมิ่ ภายใต้้กร้อบัแนวีการ้พัฒนาอย่าง

ยั�งยนื ด้่วียการ้ร่้วีมิมิอืกับั 2 บัร้ษัิที่ช้ั�นนำาทัี่�ง DOW และ SCGP ในการ้ผลิต้ถึงุข้ึ้าวีแบับัใหม่ิ 

ท่ี่�เร้ย่กว่ีา ‘ถึงุขึ้า้วีร้กัษ์โลก’ เปัน็ร้ายแร้ก โด่ยท่ี่�ถึงุขึ้า้วียงัคงมิค่ณุสมิบัติั้ท่ี่�ด่่ในการ้ปัอ้งกัน

อากาศและควีามิช้ื�น ร้วีมิถ้ึงมิค่วีามิบัาง และยงัที่นต่้อการ้ต้กกร้ะแที่กจากท่ี่�สงูได้่ และ 

ท่ี่�สำาคัญ ยังสามิาร้ถึลด่ปัร้ิมิาณการ้ใช้้พลาสติ้กในการ้ผลิต้ภาพร้วีมิโด่ยสรุ้ปั ปัร้ะเด็่น

ด้่านสิ�งแวีด่ล้อมิ

- ลด่ปัร้ิมิาณการ้ใช้้พลาสติ้ก = 260 เมิต้ร้ิกตั้น/ปัี*

- ลด่ปัร้มิิาณการ้ปัลด่ปัล่อยคาร้บ์ัอนได่ออกไซด์่ = 550 ตั้นคาร้บ์ัอนได่ออกไซด์่เท่ี่ยบัเท่ี่า

(*กร้ณ่ท่ี่�เปัน็ถึงุขึ้า้วีขึ้นาด่ 5 กิโลกร้มัิ และใช้พ้ลาสติ้กในการ้ผลิต้ 1,320 เมิต้ร้กิตั้น/ปั)ี

บัร้ิษัที่ ซ่พ่เอฟ (ปัร้ะเที่ศไที่ย) จำากัด่ (มิหาช้น) ได้่ข้ึ้�นที่ะเบั่ยนสินค้าภายใต้้ฉลากลด่ 

โลกร้้อนและฉลากคาร์้บัอนฟุต้พริ้นต์้ (Carbon Footprint Labeling) ผลิต้ภัณฑ์์ 

สุกร้ขุึ้น สกุร้หยา่นมิ และสกุร้ขุึ้น คโุร้บูัต้ะ ทัี่�งน่�มิผ่ลิต้ภัณฑ์์อาหาร้สัต้ว์ี ร้วีมิทัี่�งสิ�น 610 

ร้ายการ้ ได้่ร้ับัฉลากคาร้์บัอนฟุต้พร้ินต์้ และยังได้่ร้ับัฉลากลด่คาร้์บัอนฟุต้พร้ินต์้  

เปั็นบัร้ิษัที่ท่ี่�มิ่ผลิต้ภัณฑ์์ท่ี่�ได้่ร้ับัฉลากคาร้์บัอนฟุต้พร้ินต์้ร้วีมิมิากท่ี่�สุด่ในปัร้ะเที่ศไที่ย 

ถ้ึง 770 ร้ายการ้ นบััตั้�งแต่้ปั ี2552 ถ้ึงปัจัจุบันั

เคร้อืเจริ้ญโภคภัณฑ์์ได้่คำานง้ถ้ึงผลกร้ะที่บัด้่านสิ�งแวีด่ล้อมิท่ี่�เกิด่จากผลิต้ภัณฑ์์ท่ี่�จะมิผ่ลต่้อการ้ปัล่อยก๊าซเร้อืนกร้ะจกในอนาคต้ จ้งได้่นำาแนวีคิด่การ้ปัร้ะเมินิ

ผลกร้ะที่บัด้่านสิ�งแวีด่ล้อมิจากผลิต้ภัณฑ์์แต่้ละหนว่ีย ต้ลอด่วัีฏิจักร้ช่้วิีต้ขึ้องผลิต้ภัณฑ์์ ตั้�งแต่้การ้ได้่มิาซ้�งวัีต้ถึดิุ่บั การ้ขึ้นส่ง การ้ผลิต้ การ้ใช้ง้าน ต้ลอด่จน

การ้จัด่การ้ซากผลิต้ภัณฑ์์หลังใช้้งาน โด่ยคำานวีณออกมิาในรู้ปัขึ้องคาร้์บัอนได่ออกไซด์่เท่ี่ยบัเท่ี่า นอกจากน่� เคร้ือฯ ยกร้ะดั่บัการ้พัฒนาถึุงขึ้้าวีต้ร้าฉัต้ร้ 

ท่ี่�นอกจากร้ไ่ซเคิลได้่แบับัคร้บัวีงจร้ ยงัเปัน็มิติ้ร้ต่้อสิ�งแวีด่ล้อมิมิากยิ�งขึ้้�น

CASE 
STUDY 36

CASE 
STUDY 37
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201 ผิลิี่ตภัณฑ์์
ได้รับการรับรองฉีลี่าก 

คาร์บอนฟุตพรินต์ผิลิี่ตภัณฑ์์

25 ผิลิี่ตภัณฑ์์
ได้รับการรับรองฉีลี่ากลี่ด 

คาร์บอนฟุตพรินต์ผิลิี่ตภัณฑ์์

7 ห่น่วยงาน
ท่�ได้รับการรับรองฉีลี่าก 

คาร์บอนฟุตพรินต์องค์กร

1.418
ล้่านตั่น CO2e

ปริิมาณก๊าซเรืิอนกริะจกริวม 
ทีี�ล่ด้ล่งในป ี2563
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59กลุ่มิแมิ็คโคร้ได้่จัด่ตั้�ง แมิ็คโคร้ โฮเร้ก้า อคาเด่มิ่ ‘คู่คิด่ ธิุร้กิจอาหา’ โด่ย 

ร้ว่ีมิมืิอกับั “สมิาคมิเช้ฟปัร้ะเที่ศไที่ย” เพื�อสร้า้ง Know-how ให้แก่คู่ค้าร้า้น

อาหาร้ต่้าง ๆ  ซ้�งร้วีบัร้วีมิเหล่าผู้เช้่�ยวีช้าญการ้ที่ำาธิุร้กิจอาหาร้ ท่ี่�พร้้อมิให้

ควีามิรู้ด้้่านการ้บัร้หิาร้จัด่การ้ธิรุ้กิจอาหาร้ การ้เลือกใช้วั้ีต้ถึดิุ่บั และการ้ที่ำา

อาหาร้ใหกั้บัผูป้ัร้ะกอบัการ้สามิาร้ถึนำาควีามิรู้ไ้ปั พฒันาธุิร้กิจขึ้องตั้วีเองให้

เติ้บัโต้ต่้อไปั ได้่จัด่ที่ำา “Zero Food Waste Program” ท่ี่�อบัร้มิผูป้ัร้ะกอบั

การ้ใหเ้ร้่ยนรู้้วิีธิก่าร้ลด่ขึ้ยะอาหาร้โด่ยไมิ่คิด่ค่าใช้้จ่าย ซ้�งจะช่้วียลด่ต้้นทีุ่น 

ร้วีมิไปัถ้ึงการ้จัด่การ้ขึ้ยะ ซ้�งจะช่้วียให้ผู้ปัร้ะกอบัการ้วีางแผนการ้ลด่ 

ขึ้ยะอาหาร้ได้่อยา่งเหมิาะสมิ 

1,375
พันตั่น

ของเส่ยทั�งห่มิด

17%
การนำาของเส่ย
กลัี่บมิาใช้ซ่ำ�า/ใช้ให่ม่ิ

ปริิมาณของเสีุยต่่อริายได้้ 
(ตั่นต่่อล้่านบาที)

ผัิกแลี่ะผิลี่ไม้ิ
44%

อาห่ารทะเลี่
5%

อาห่ารแช่แข็งแลี่ะผิลิี่ตภัณฑ์์จัากนมิ
1%

อาห่ารแห้่งแลี่ะข้าว
0.01%

เคร้�องปรุง
2%

เน้�อสัตว์ 
4%

เบเกอร่�
2%

อาห่ารพร้อมิรับประทาน
41%

เคร้�องด้�มิ 
0%

ขยะอาห่ารผิสมิ
0.09%

นำามาทีำาปุ�ย นำากลั่บมา
ใช้้ใหม่

อื�นๆ

นำากลั่บมา
ใช้้ซำ�า

นำากลั่บมา
ใช้้เปน็พลั่งงาน

นำาไปเผู้า
ทีำาล่าย

ฝ่งักล่บ
ของเสีุย

ไม่อันต่ริาย
ของเสีุย
อันต่ริาย

ผู้สุมวัสุดุ้อื�น

อื�นๆ

ฝ่งักล่บ

นำากลั่บมาใช้้ใหม่

นำากลั่บมาใช้้ซำ�า

กองเก็บในพื�นทีี�

นำากลั่บมาใช้้เป็น
พลั่งงาน

นำาไปเผู้าทีำาล่าย

5
7
3

1
3
4

0.4
0.5
0.3

0.37
0.39
0.06

4.74
0.16
0.46

0.67
0.22
7.49

11
19
165

12
8
13

10
4
6

ของเส่ยไม่ิอันตราย

ผิลี่การดำาเนินการ ปี 2563

ของเส่ยอันตราย

192 193

รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

Home การจััดการการเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิิอากาศบทนำำ� Healthก�รจััดก�รด้�นำคว�มยัั่�งยืั่นำ Heart ภ�คผนำวก

เครื้อเจริ้ญโภคภัณฑ์์ให้ควีามิสำาคัญในการ้บัริ้หาร้จัด่การ้ขึ้องเส่ย ทัี่�งท่ี่� 

เกิด่จากการ้ด่ำาเนินธิุร้กิจขึ้องกลุ่มิธิุร้กิจภายใต้้เคร้ือฯในส่วีนขึ้องการ้ผลิต้

และการ้บัร้ิการ้ไปัจนถ้ึงคู่ค้าทัี่�งต้้นนำาและปัลายนำา โด่ยได้่มิ่การ้กำาหนด่

แนวีที่างและกร้อบัการ้บัร้ิหาร้จัด่การ้ขึ้องเส่ยต้ลอด่ห่วีงโซ่อุปัที่านอย่าง 

ต่้อเนื�อง หน้�งในขึ้องเสย่ท่ี่�ทัี่�วีโลกใหค้วีามิสำาคัญคือขึ้ยะอาหาร้ โด่ยองค์การ้

อาหาร้และการ้เกษต้ร้แห่งสหปัร้ะช้าช้าติ้ (Food and Agriculture  

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

ขึ้องอาหาร้ท่ี่�ผลิต้ในโลกเกิด่การ้สูญเส่ยหร้ือกลายเปั็นขึ้ยะอาหาร้  

ซ้�งนอกจากจะสง่ผลกร้ะที่บัด้่านลบัแก่เศร้ษฐกิจแล้วียงัสง่ผลต่้อการ้ปัล่อย

ก๊าซเร้ือนกร้ะจก ร้วีมิไปัถ้ึงลด่ปัร้ะสิที่ธิิภาพขึ้องการ้ใช้้ที่ร้ัพยากร้นำาและ

ท่ี่�ดิ่นอ่กด้่วีย เคร้อืเจร้ญิโภคภัณฑ์์ในฐานะผู้ผลิต้ จัด่จำาหนา่ย และสง่มิอบั

สินค้าเกษต้ร้และอาหาร้ ต้ร้ะหนักถ้ึงบัที่บัาที่หน้าท่ี่�ในการ้มิ่ส่วีนร่้วีมิ 

ร้ับัผิด่ช้อบัแก้ไขึ้ปััญหาดั่งกล่าวี และร่้วีมิขัึ้บัเคลื�อนให้บัร้ร้ลุเปั้าหมิาย 

การ้พัฒนาท่ี่�ยั�งยืน เปั้าปัร้ะสงค์ท่ี่� 12.3 จ้งได้่กำาหนด่ให้บัร้ิษัที่ในเคร้ือฯ  

ทัี่�งในปัร้ะเที่ศไที่ยและต่้างปัร้ะเที่ศ มิเ่ปัา้หมิายร่้วีมิกัน คือการ้ลด่ขึ้ยะอาหาร้

จากกิจกร้ร้มิด่ำาเนนิงานขึ้องบัริ้ษัที่เปัน็ศนูย์ ภายในปีั 2573 โด่ยมิก่าร้จัด่ที่ำา

ร้ะบับัติ้ด่ต้ามิผลการ้ด่ำาเนินงานและร้ายงานขึ้้อมิูลขึ้ยะอาหาร้ท่ี่�สอด่คล้อง

กับัมิาต้ร้ฐานสากล

การบริห่ารจััดการของเส่ย

CASE 
STUDY 38

‘Zero Food Waste Program’ 
การจััดการขยะอาห่ารของ MAKRO

ข้อมูิลี่เพ้�อการจััดการของเส่ย ปี 2563

ขยะอาห่าร

1,362
พันตั่น

12
พันตั่น

2561 2562 2563 หน่วย: พันตั่น

ปริิมาณของเสีุยริวม (ล้่านตั่น)

46,179
ตั่น

0.64

1.37

2563

0.89

1.78

2562

1.11

2.10

2561

0.56

0.98

2560



CPF ใช้ถาดช่วภาพแทนพลี่าสติก
ได้่ใช้บ้ัร้ร้จุภัณฑ์์รั้กษ์โลกเปัน็มิติ้ร้ต่้อสิ�งแวีด่ล้อมิ โด่ยนำาถึาด่บัร้ร้จุภัณฑ์์ช้ว่ีภาพ PLA (Polylactic 

acid) ซ้�งเปัน็ถึาด่อาหาร้ช้ว่ีภาพท่ี่�ผลิต้จากพชื้ (Renewable Resource) และสามิาร้ถึย่อยสลายได้่ 

ร้้อยละ 100 ที่ด่แที่นการ้ใช้้ถึาด่พลาสติ้กใส PET สามิาร้ถึลด่การ้ใช้้พลาสต้ิกได้่ร้้อยละ 60  

คิด่เปั็นพลาสติ้กมิากกว่ีา 8,000 ตั้น เท่ี่ยบัเท่ี่าการ้ลด่การ้ปัล่อยก๊าซเร้ือนกร้ะจกถ้ึง 17,000  

ตั้นคาร้บ์ัอนได่ออกไซด์่เท่ี่ยบัเท่ี่า

True Coffee ใช้แก้วไบโอพลี่าสติก
ลด่ใช้้พลาสติ้กทุี่กเมินู เปัล่�ยนมิาใช้้บัร้ร้จุภัณฑ์์ไบัโอพลาสติ้ก (PLA) จนถ้ึงการ้คัด่แยกขึ้ยะ 

ท่ี่�ถึูกต้้องเหมิาะสมิ และเปัล่�ยนจากผลิต้ภัณฑ์์ขึ้วีด่นำาดื่�มิพลาสติ้กท่ี่�จำาหน่ายภายในร้้านทัี่�งหมิด่

เปัน็กล่องนำากร้ะด่าษ True Coffee ขึ้นาด่ 330 มิลิลิลิต้ร้ โด่ยจะนำาร้อ่งวีางจำาหนา่ยใหบ้ัร้กิาร้แก่

ลกูค้า ณ ร้า้นที่รู้คอฟฟี�  15 สาขึ้า

ตั่น4,025

13,633 ตั่น

ตั่น

ตั่น

ตั่น

ตั่น

ตั่น

ตั่น

ตั่น

ตั่น

ตั่น

ตั่น

ตั่น

ตั่น

ตั่น

ตั่น

ตั่น

ตั่น

ความิยากในการกำาจััด6,755 ตั่น

ตั่น

ตั่น 2561

2562

2563

ง่าย ยาก

PETE1

OTHER

2

PS6

HDPE PVC3

LDPT4 PP5

91.57
พันตั่น

บรรจุัภัณฑ์์ 
พลี่าสติกท่�ใช้ทั�งห่มิด

31.80
พันตั่น

สามิารถลี่ดการใช้
บรรจุัภัณฑ์์พลี่าสติก

92.15% ของบรรจุัภัณฑ์์พลี่าสติกท่�นำามิาใช้
สามิารถนำากลัี่บมิาใช้ซ่ำ�า/ใช้ให่ม่ิ/ 
ห่ร้อสามิารถย่อยสลี่ายได้

100%
เป้าหมายปี 2568 (ปริะเทีศไทีย)

194 195

รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

Home การจััดการการเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิิอากาศบทนำำ� Healthก�รจััดก�รด้�นำคว�มยัั่�งยืั่นำ Heart ภ�คผนำวก

เคร้ือเจร้ิญโภคภัณฑ์์ ได้่เล็งเห็นถ้ึงควีามิสำาคัญและควีามิจำาเปั็นในการ้แก้ไขึ้ปััญหา 

ขึ้ยะพลาสติ้กซ้�งเปัน็ปัญัหาท่ี่�สำาคัญร้ะดั่บัโลก ทัี่�งยงัสอด่คล้องกับัหลักการ้ด่ำาเนนิธิรุ้กิจ

ท่ี่�ยั�งยืนขึ้องเครื้อฯ โด่ยมิุ่งมิั�นท่ี่�จะส่งเสริ้มิและรั้กษาคุณภาพสิ�งแวีด่ล้อมิต้ลอด่จน 

ใหค้วีามิรู้้และสร้้างการ้มิส่ว่ีนร้ว่ีมิในการ้ปัร้บััเปัล่�ยนพฤติ้กร้ร้มิผูบ้ัร้โิภคสูก่าร้พฒันาท่ี่�

ยั�งยืนภายใต้้ยุที่ธิศาสต้ร์้ขึ้ับัเคลื�อน ‘5Rs’ ทัี่�งน่� เครื้อเจริ้ญโภคภัณฑ์์ได้่ย้ด่ถืึอและมิ่

แนวีที่างในการ้ปัฏิิบัติั้ไปัในทิี่ศที่างเด่่ยวีกัน เพื�อใหส้อด่คล้องกับัพนัธิกิจและนโยบัาย

ควีามิยั�งยืนด้่านสิ�งแวีด่ล้อมิขึ้ององค์กร้ ร้วีมิถ้ึงร่้วีมิเปั็นส่วีนหน้�งในการ้แก้ไขึ้ปััญหา 

ขึ้ยะพลาสติ้ก ช้ว่ียร้กัษาสิ�งแวีด่ล้อมิ และสร้า้งสร้ร้ค์สงัคมิท่ี่�ยั�งยนื

แนวทางการบริห่ารจััดการ

CASE 
STUDY 39

นโยบายบรรจุัภัณฑ์์ท่�ยั�งย้น ‘ลี่ด ลี่ะ เลิี่กพลี่าสติก’
ปริมิาณบรรจุัภัณฑ์์พลี่าสติกของเคร้อเจัริญโภคภัณฑ์์

การลี่ดการใช้บรรจุัภัณฑ์์พลี่าสติก ข้อมูิลี่ด้านการใช้บรรจุัภัณฑ์์พลี่าสติกท่�ยั�งย้น
ผิลี่การดำาเนินการ ปี 2563

4,803

3,749

3,901

19,076

18,232

17,243

14,615

11,623

7,388

42,581

22,128

41,303

507.32

16.38

1,963

318

180

2,045

New 
Product New 

Product

New 
Product

New 
Product

New 
Product

New 
Product

New 
Product

New 
Product



100%

พััฒนาแนวทางการบริหาร
จััดการนำ�าของคู่่�คู้่า

การนำานวัตกรรมและเทคู่โนโลยีีมาใช้้ 
เพ่ั�อลดการใช้้นำ�าในกระบวนการผลิต

ประเมินคู่วามเสีี่�ยีงด้านนำ�า
ตามกรอบการดำาเนินงาน

สี่�งเสี่ริมการเข้าถึึงแหล�งนำ�าของชุ้มช้น

แผนการดำำาเนินงานท่ี่�สำำาคััญ ปีี 2564

“บริิษััทฯ ตริะหนัักถึึงความสำำาคัญ
ของทรัิพยากรินัำ�า ซึึ่�งเป็็นัหัวใจหลััก
ในัการิผลิัตของภาคเกษัตริแลัะ 
ภาคอุตสำาหกริริม มีการิบริิหาริ
จัดการินัำ�าด้วยความริอบคอบให้เกิด
ป็ริะโยชน์ัแลัะคุ้มค่ามากที�สุำดตลัอด
ห่วงโซ่ึ่การิผลิัต ตามแนัวทาง 
Eco-efficiency ซึึ่�งเป็็นัการิสำร้ิาง
สำมดุลัริะหว่างการิเติบโตของธุุริกิจ
แลัะการิรัิกษัาริะบบนิัเวศ โดยการิลัด
ผลักริะทบสิำ�งแวดล้ัอมไป็พร้ิอมกับ
เป็า้หมายการิลัดป็ริิมาณการิใช้นัำ�า
จากธุริริมชาติ” 

ประสิิทธิิ์� บุุญดวงประเสิริฐ 
ป็ริะธุานัคณะผ้้บริิหาริ 
บริิษััท เจริิญโภคภัณฑ์์อาหาริ จำากัด 
(มหาชนั)

WATER 
STEWARDSHIP

มุุมุมุองของเรา
หนึ่่�งในึ่ผลกระทบทางสิ่่�งแวดล้อมท่�เก่ดจากการเปล่�ยนึ่แปลงสิ่ภาพ 

ภมูอ่ากาศ คืือผลกระทบทางนึ่ำา เช่น่ึ่ ภัยแล้ง อุทกภัย และคุืณภาพนึ่ำาสิ่ำาหรบั

อุปโภคืบร่โภคื ซึ่่�งประเด็นึ่ทั�งหมดนึ่่�เป็นึ่คืวามท้าทายในึ่การดำาเนึ่่นึ่ธุุรก่จ

ของเคืรือเจร่ญโภคืภัณฑ์์ รวมถ่ึงการดำาเนึ่น่ึ่ธุุรก่จของคืู่ค้ืา และการใช่้ช่่ว่ต

ประจำาวันึ่ของชุ่มช่นึ่และสัิ่งคืม ด้วยเหตุนึ่่� เคืรือเจรญ่โภคืภัณฑ์์จ่งได้มก่าร

จัดทำากลยุทธุ์การบร่หารจัดการนึ่ำาอย่างยั�งยืนึ่ข่�นึ่ เพื�อเพ่�มประสิ่่ทธุ่ภาพ 

การใช่น้ึ่ำาภายในึ่องค์ืกร นึ่อกจากนึ่่� ยังสิ่นึ่บัสิ่นึ่นุึ่ใหเ้ก่ดการบรห่ารจัดการนึ่ำา

ตลอดห่วงโซึ่่อุปทานึ่เพื�อเพ่�มคืวามมั�นึ่คืงในึ่กระบวนึ่การดำาเนึ่่นึ่งานึ่ของ

เคืรอืฯ และคืูค้่ืาแบบบูรณาการ นึ่อกจากการบรห่ารจัดการนึ่ำาภายในึ่องค์ืกร

และตลอดหว่งโซึ่อุ่ปทานึ่แล้ว เคืรอืฯ ยงัมโ่คืรงการพัฒนึ่าแหล่งนึ่ำาท่�สิ่ำาคัืญ

เพื�อสิ่ร้างคืวามมั�นึ่ใจใหกั้บผูม้ส่่ิ่วนึ่ได้เสิ่ย่ทุกภาคืส่ิ่วนึ่ว่าจะมน่ึ่ำาเพย่งพอต่อ

การอุปโภคืและบรโ่ภคื

ปริิมาณการินำำานำำ�ามาใช้้ต่่อหน่ำวยริายได้้ลด้ลง 
ร้ิอยละ 52 จากเปา้หมายร้ิอยละ 10 เทีียบกับ 
ปฐีานำ 2558

สำรุปีผลการดำำาเนินงาน (ป็ริะเทศไทย)
เท่ี่ยบกับเป้ีาหมุายปีี 2563

125
ลูกบาศก์เมุตร/ล้านบาที่

SDG 6 นำ�าสำะอาดำและการสุำขาภิิบาล
6.1	 นำ�าด่�มที�ปลอดภััยีและมีราคู่าที�สี่ามารถึซ่ื้�อหาได้
6.3	 ปรับปรุงคุู่ณภัาพันำ�า	การบำาบัดนำ�าเสีี่ยี	และการใช้้ซื้ำ�าที�ปลอดภััยี
6.4	 เพิั�มประสิี่ทธิิภัาพัการใช้้นำ�าและสี่ร้างหลักประกันว�าจัะมีการจััดหานำ�า
6.5	 ดำาเนินการบริหารจััดการทรัพัยีากรนำ�าแบบองค์ู่รวม
6.B	 สี่นับสี่นุนการมีสี่�วนร�วมของชุ้มช้นท้องถิึ�นในการพััฒนาการ 
	 จััดการนำ�าและสุี่ขอนามัยี

SDG 12 การบริโภิคัและการผลิตอย่างมุ่คัวามุรับผิดำชอบ
12.2	 การจััดการที�ยัี�งย่ีนและการใช้้ทรัพัยีากรทางธิรรมช้าติ

SDG 14 สิำ�งมุ่ช่วิตในท้ี่องที่ะเล
14.1	 การลดมลพิัษทางทะเล

สำนับสำนุนเป้ีาหมุายการพััฒนาท่ี่�ยั�งยืน

การดูำแลรักษาที่รัพัยากรนำ�า



68
ล้านำลูกบาศก์เมต่ริ 

4.13

28.59

21.14

12.23

ข้อมูุลการจััดำการที่รัพัยากรนำ�า
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329
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11%

34

12%
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2562 256325612560

157 181 164 188

125
2563

10%

158
2562

173
2561

202
2560

230
2559

258
2558

ปีริมุาณนำ�าท่ี่� 
นำากลับมุาใช้ใหมุ่/ใช้ซ้ำำ�า
(ล้านำลูกบาศก์เมต่ริ) 

ปีริมุาณนำ�าท่ี่�นำามุาใช้ทัี่�งหมุดำ
(ล้านำลูกบาศก์เมต่ริ)

(ลูกบาศก์เมต่ริ/ล้านำบาที)

ปีริมุาณนำ�าท่ี่�ปีล่อยสู่ำ
ภิายนอก
(ล้านำลูกบาศก์เมต่ริ) 

สำรุปีผลการดำำาเนินงานท่ี่�สำำาคััญปีี 2563

นำ�าผิวดิำน

46
นำ�าผิวดิำน

30
นำ�าที่ะเล

130
นำ�าใต้ดิำน

1
ท่ี่อระบายนำ�าสำาธารณะ

27

นำ�าใต้ดิำน

77

นำ�าที่ะเล

175

นำ�าจัากผู้ผลิตภิายนอก

82

ลดำปีริมุาณการนำานำ�า 
มุาใช้ต่อหน่วยรายได้ำ  
เท่ี่ยบกับปีีฐาน 2558

380
ล้านำลูกบาศก์เมต่ริ 

192
ล้านำลูกบาศก์เมต่ริ 

188
ล้านำลูกบาศก์เมต่ริ

ปีริมุาณนำ�าท่ี่�นำามุาใช้ทัี่�งหมุดำ 

ปีริมุาณนำ�าใช้
ทัี่�งหมุดำ

นำ�ากลับมุา 
ใช้ใหมุ่/ใช้นำ�า

ปีริมุาณนำ�าท่ี่�ปีล่อยสู่ำภิายนอก

นำ�าจืัดำ 

59.91
ล้านำลูกบาศก์เมต่ริ

TDS** ≤ 1,000 mg/L

นำ�าจืัดำ 

23.34
ล้านำลูกบาศก์เมต่ริ

TDS** ≤ 1,000 mg/L

นำ�าอื�นๆ

6.19
ล้านำลูกบาศก์เมต่ริ

TDS** > 1,000 mg/L

นำ�าอื�นๆ

5.12
ล้านำลูกบาศก์เมต่ริ

TDS** > 1,000 mg/L

47%

9%

18%

91%

82%

นำำ�าผิิวดิ้นำ

นำำ�าทีะเล

นำำ�าใต้่ดิ้นำ

นำำ�าจากผู้ิผิลิต่ 
ภายนำอก

ข้อมูุลที่รัพัยากรนำ�าในพืั�นท่ี่�ท่ี่�มุ่คัวามุเคัร่ยดำนำ�า*

* หน่ำวยงานำทีี�อยู่ในำพ้ื้�นำทีี�ทีี�มีความเครีิยด้นำำ�า (Baseline Water Stress)  
ริะดั้บสููงและสููงมาก โด้ยใช้้เคร้ิ�องม้อ Aqueduct Water Risk Atlas
** Total Dissolved Solids

ลูกบาศก์เมต่ริ
ต่่อล้านำบาที

ปีี 2563 ปีริมุาณนำ�าท่ี่� 
นำามุาใช้ต่อหน่วยรายได้ำ

177.46
ลูกบาศก์เมต่ริต่่อล้านำบาที

ปีริมุาณนำ�าท่ี่�นำามุาใช้ แบ่งตามุแหล่งนำ�า
ล้านำลูกบาศก์เมต่ริ

ปีริมุาณนำ�าท่ี่�นำามุาใช้

ปีริมุาณนำ�าท่ี่�ปีล่อยสู่ำภิายนอก

ลดำลง

51.55%
ปีี 2563 

ลด้ปริิมาณการินำำานำำ�ามาใช้้ต่่อริายได้้  
ร้้อยละ 10 เทีียบกับปฐีานำ 2558 (ปริะเทีศไทีย)

เป้ีาหมุายปีี 2563
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รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

2%

18%
79% 1%

9%

เคืรือเจร่ญโภคืภัณฑ์์ได้ทำาการประเม่นึ่คืวามเส่ิ่�ยงด้านึ่ทรัพยากรนึ่ำาให้กับ

ทุกพื�นึ่ท่�การผล่ตของเคืรือฯ ตามกรอบการดำาเนึ่่นึ่งานึ่ท่�คืำานึ่่งถ่ึงทั�งด้านึ่

ปร่มาณนึ่ำาท่�นึ่ำามาใช่้และด้านึ่คืวามเคืร่ยดนึ่ำา (Baseline Water Stress) 

ของแต่ละพื�นึ่ท่� โดยใช่เ้คืรื�องมอื Aqueduct Water Risk Atlas ของ World 

Resources Institute (WRI) ท่�ได้รับการยอมรับในึ่ระดับสิ่ากล โดยม่ผล 

การประเมน่ึ่คืวามเส่ิ่�ยงและแผนึ่การบรห่ารจัดการด้านึ่นึ่ำา ดังต่อไปนึ่่�

เคืรอืเจรญ่โภคืภัณฑ์์มค่ืวามมุง่มั�นึ่ในึ่การใช่ท้รพัยากรนึ่ำาอยา่งยั�งยนืึ่ และให้

คืวามสิ่ำาคัืญในึ่เรื�องของการบร่หารจัดการด้านึ่นึ่ำาตลอดห่วงโซึ่่อุปทานึ่ 

เคืรือฯ จ่งได้พัฒนึ่าแนึ่วทางการบร่หารจัดการด้านึ่นึ่ำาของคืู่ค้ืาซ่ึ่�งเป็นึ่ 

ผู้ม่สิ่่วนึ่ได้เสิ่่ยท่�สิ่ำาคัืญต่อธุุรก่จ เพื�อสิ่่งเสิ่ร่มให้คืู่ค้ืาม่การใช่้นึ่ำาอย่างม่

ประสิ่ท่ธุภ่าพ ลดคืวามเส่ิ่�ยงต่อการขาดแคืลนึ่นึ่ำา รว่มกันึ่รณรงค์ืและอนึ่รุกัษ์์

ทรพัยากรนึ่ำาใหค้ืงอยูต่ลอดไป

การปีระเมิุนคัวามุเส่ำ�ยงด้ำานนำ�าแบบบูรณาการ 
เพ่ั�อการวางแผนบริหารจััดการนำ�าตลอดห�วงโซื้�อุปทาน

การดำำาเนินงานด้ำานการบริหารจััดำการนำ�าของคู่ัค้ัา 
เพ่ั�อการวางแผนบริหารจััดการนำ�าตลอดห�วงโซื้�อุปทาน

จากการประเม่นึ่คืวามเสิ่่�ยงด้านึ่นึ่ำาตามกรอบการดำาเนึ่่นึ่งานึ่ ในึ่ปี 2563  

พบว่าพื�นึ่ท่�การผล่ตของเคืรอืฯ ท่�มร่ะดับคืวามเสิ่่�ยงด้านึ่นึ่ำาระดับสิ่งูมเ่พย่ง 

ร้อยละ 1 ของทั�งหมด ซึ่่�งสิ่่วนึ่ใหญ่ของกลุ่มธุุรก่จท่�ม่คืวามเส่ิ่�ยงสูิ่งจะอยู ่

ในึ่ประเทศไทยถ่ึงร้อยละ 79 เคืรือฯ จ่งมุ่งเนึ่้นึ่สิ่่งเสิ่ร่มให้กลุ่มธุุรก่จ 

ในึ่ประเทศไทยจัดทำามาตรการด้านึ่นึ่ำาอย่างเข้มข้นึ่ และม่การต่ดตามผล 

การลดการใช่น้ึ่ำาเปน็ึ่ประจำาอยา่งต่อเนึ่ื�อง

พืั�นท่ี่�การผลิตของเคัรือฯ ท่ี่�มุ่คัวามุเส่ำ�ยงด้ำานนำ�าระดัำบสูำง จัำาแนกตามุภูิมิุศาสำตร์

กรอบการดำำาเนินงานในการปีระเมิุนคัวามุเส่ำ�ยงด้ำานนำ�า

คัวามุเคัร่ยดำนำ�า
(Baseline Water Stress)

แผนบริหารจััดำการด้ำานนำ�าปีริมุาณนำ�าท่ี่�นำามุาใช้
(Water Withdrawal)

คัวามุเส่ำ�ยงด้ำานนำ�า

ระดัำบตำ�า – ปีานกลาง

ระดัำบสูำง – สูำงมุาก

		 ปริมาณน้อยี-ปานกลาง
	 ปริมาณมาก

		 ปริมาณน้อยี
	 ปริมาณปานกลาง
	 ปริมาณมาก

*ข้้อมูลนีำ�เปน็ำผิลจากการิวิเคริาะห์
คริอบคลุมการิด้ำาเนิำนำงานำทัี�งหมด้

ระดัำบตำ�า
ระดัำบปีานกลาง

ระดัำบตำ�า
ระดัำบปีานกลาง
ระดัำบสูำง

คัวามุเส่ำ�ยงด้ำานนำ�าระดัำบตำ�า
-	ติดตามปริมาณนำ�าที�นำามาใช้้ผ�านระบบการรายีงานผลอยี�างต�อเน่�อง

ยุโรปีและอเมุริกา

เอเช่ยใต้และ
เอเช่ยตะวันตก

ไที่ย

เอเช่ยตะวันออก

เอเช่ย 
ตะวันออกเฉ่ียงใต้

แนวที่างการบริหารจััดำการ

ปีระเมิุนคัวามุเส่ำ�ยงด้ำานนำ�า 
จััดทำาการประเมินคู่วามเสีี่�ยีงด้านนำ�าให้กับคู่่�คู้่า	เพ่ั�อจััดกลุ�มตามระดับคู่วามเคู่รียีดนำ�า	
(Water	Stress)	โดยีใช้้เคู่ร่�องม่อที�เช่้�อถ่ึอได้ระดับสี่ากล

ระบบการบริหารจััดำการด้ำานนำ�า
ร�วมม่อกับคู่่�คู้่าในการจััดทำาแผนการบริหารจััดการด้านนำ�า
เพ่ั�อเพิั�มประสิี่ทธิิภัาพัการใช้้นำ�าให้เกิดประโยีช้น์ส่ี่งสุี่ด

ตรวจัปีระเมิุนคู่ัค้ัาด้ำานการบริหารจััดำการนำ�า
เข้าร�วมประเมินและตรวจัสี่อบระบบบริหารจััดการด้านนำ�าของคู่่�คู้่า
รวมถึึงเร่�องการบำาบัดนำ�าเสีี่ยีและคุู่ณภัาพันำ�าทิ�งที�ได้มาตรฐาน

+

+

ความเสีู�ยงต่ำ�า
ความเสีู�ยงปานำกลาง
ความเสีู�ยงสููง

ส่ำงเสำริมุกิจักรรมุการอนุรักษ์ที่รัพัยากรนำ�า
ร�วมกับคู่่�คู้่าในการสี่�งเสี่ริมกิจักรรมต�างๆ	เพ่ั�อรณรงค์ู่เร่�องการใช้้นำ�าอยี�างประหยัีด	
ให้คู่วามร้่	คู่วามเข้าใจั	แก�ทุกคู่นถึึงคู่วามสี่ำาคัู่ญในการช้�วยีกันอนุรักษ์นำ�า

94%

5%
1%

คัวามุเส่ำ�ยงด้ำานนำ�าระดัำบปีานกลาง
-	เพิั�มประสิี่ทธิิภัาพัการใช้้นำ�าตามหลักการ	5Rs
-	ติดตามปริมาณนำ�าที�นำามาใช้้ผ�านระบบการรายีงานผลอยี�างต�อเน่�อง

คัวามุเส่ำ�ยงด้ำานนำ�าระดัำบสูำง
-	เพิั�มประสี่ิทธิิภัาพัการใช้้นำ�าตามหลักการ	5Rs
-	ติดตามปริมาณนำ�าที�นำามาใช้้ผ�านระบบการรายีงานผลอยี�างต�อเน่�อง
-	ประเมินคู่วามเสีี่�ยีงระดับพ่ั�นที�โดยีใช้้	Local	Water	Tool
-	ประเมินคู่วามเสีี่�ยีงด้านนำ�าให้กับคู่่�คู้่ารายีสี่ำาคัู่ญ
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รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

ท่ี่�มุาโคัรงการ:
จากการสิ่ำารวจในึ่ธุรุก่จฟาร์มสิ่กุรเพื�อการดำาเนึ่น่ึ่

งานึ่ด้านึ่ส่ิ่�งแวดล้อมพบว่า ในึ่กระบวนึ่การผล่ต 

มป่ญัหาเรื�องการใช่ท้รพัยากรนึ่ำาอยา่งสิ่่�นึ่เปลือง

ในึ่กระบวนึ่การดื�มนึ่ำาของสิ่กุร ซ่ึ่�งฟารม์เล่�ยงสิ่กุร

เด่มมก่ารใช้่ระบบจ่ายนึ่ำาดื�มแบบพาสิ่ซึ่ฟ่ สิ่กุรจะ

ดื�มนึ่ำาโดยการกัดปากรางนึ่ำาดื�มทรงปากเปด็เพื�อ

ใหน้ึ่ำาไหลออกมา ซึ่่�งทำาใหม้น่ึ่ำาปรม่าณมากรั�วไหล

ออกมาจากรางนึ่ำาขณะท่�สิุ่กรดื�มนึ่ำา โดยสิุ่กร

แต่ละตัวจ่งต้องการใช่น้ึ่ำาดื�มเฉล่�ย 18.58 ล่ตรต่อ

วันึ่ ทางบรษั่์ทจ่งมค่ืวามค่ืดท่�จะเพ่�มประสิ่ท่ธุภ่าพ

การใช่น้ึ่ำาดื�มของสิ่กุร อ่กทั�งสิ่กุรจะต้องมน่ึ่ำาดื�มท่�

เพย่งพอต่อคืวามต้องการด้วย 

การปีรับปีรุงระบบการจ่ัายนำ�าดืำ�มุให้กับสุำกร  
Xiangyang Chia Tai Agro-Industry & Food Co., Ltd.

CASE 
STUDY 40

เคืรือเจร่ญโภคืภัณฑ์์ดำาเนึ่่นึ่งานึ่ด้านึ่การดูแลรักษ์าทรัพยากรนึ่ำาตาม

แนึ่วทางของโคืรงการ CEO Water Mandate ภายใต้ UN Global Compact 

ซึ่่�งเคืรอืฯ ได้มก่ารประยุกต์แนึ่วค่ืดการจัดการนึ่ำาแบบหมนุึ่เว่ยนึ่ (Circular 

Water Management) ตามหลักการ 5Rs (Reduce, Reuse, Recycle,  

Restore และ Recover) โดย WBCSD (The World Business Council for 

Sustainable Development) มาใช่้ในึ่การบร่หารจัดการการใช่้นึ่ำาภายในึ่

องค์ืกร เพื�อเพ่�มประสิ่่ทธุ่ภาพของทรัพยากรนึ่ำาผ่านึ่การดำาเนึ่่นึ่การต่างๆ 

สิ่ามารถึนึ่ำานึ่ำามาใช่้ซึ่ำาหรือนึ่ำากลับมาใช่้ใหม่ รวมทั�งให้คืวามสิ่ำาคัืญ 

ในึ่กระบวนึ่การบำาบัดนึ่ำาเสิ่่ยก่อนึ่สิ่่งคืืนึ่นึ่ำาออกสู่ิ่ภายนึ่อกองค์ืกรและ 

แหล่งนึ่ำาธุรรมช่าต่ โดยคุืณภาพนึ่ำาต้องได้มาตรฐานึ่หรือด่กว่ามาตรฐานึ่ 

ตามขอ้กำาหนึ่ดของแต่ละประเทศ 

การจััดำการนำ�าแบบหมุุนเว่ยน
เพ่ั�อเพิั�มประสิี่ทธิิภัาพัในทรัพัยีากรนำ�าให้เกิดประโยีช้น์ส่ี่งสุี่ด

Reuse

Reduce
Recover

Restore

Recycle

Reduce	water	consumption	and	water	
loss	from	processes,	optimize	

water-use	efficiency

การใช้้นำ�าซื้ำ�า	โดยีที�นำ�ายัีงไม�มีการ
ผ�านกระบวนการบำาบัดหร่อมีการ
บำาบัดนำ�าเพีัยีงเล็กน้อยี	สี่ามารถึ 
ใช้้นำ�าซื้ำ�าในกระบวนการเดิมหร่อ
กระบวนการใหม�ก็ได้

ลดการใช้้นำ�า	ลดการส่ี่ญเสีี่ยีนำ�า 
ที�เกิดขึ�นจัากกระบวนการทำางาน	 
เพิั�มประสิี่ทธิิภัาพัการใช้้นำ�าให้เกิด
ประโยีช้น์ส่ี่งสุี่ด

แยีกของเสีี่ยีอ่�นๆ	ออกจัากนำ�าเสีี่ยี	
(นอกเหน่อจัากนำ�า)	และนำากลับไปใช้้
ให้เกิดประโยีช้น์

การปล�อยีนำ�ากลับส่ี่�แหล�งนำ�า
ธิรรมช้าติเดิมด้วยีคุู่ณภัาพันำ�า 
ที�ได้มาตรฐาน

การนำานำ�ากลับมาใช้้ใหม�โดยีผ�าน
กระบวนการบำาบัดนำ�าเสีี่ยีด้วยี
เทคู่โนโลยีีต�างๆ	เพ่ั�อให้ได้นำ�าที�มี
คุู่ณภัาพัส่ี่ง	นำาไปใช้้ได้ทั�งภัายีใน
และภัายีนอกองค์ู่กร

การดำำาเนินงาน:
บร่ษั์ทจ่งได้ค่ืดค้ืนึ่ว่ธุ่ระบบจ่ายนึ่ำาดื�มให้สิุ่กรในึ่ 

รูปแบบใหม ่ โดยปรบัปรุงอุปกรณ์การจ่ายนึ่ำาดื�ม

ให้เป็นึ่แบบถ้ึวยดื�มนึ่ำา ต่ดตั�งมาตรวัดระดับนึ่ำา

และท่อนึ่ำาเพื�อคืวบคืุมระดับนึ่ำาในึ่ถ้ึวย เมื�อสิุ่กร

ดื�มนึ่ำาในึ่ถ้ึวย ระบบจะลำาเล่ยงนึ่ำาผา่นึ่ท่อนึ่ำาและ

เต่มนึ่ำาในึ่ถ้ึวยอัตโนึ่มัต่ ทำาให้สิุ่กรแต่ละตัว

ต้องการใช่น้ึ่ำาดื�มโดยเฉล่�ยลดลงเหลือ 9.76 ล่ตร

ต่อวันึ่ สิ่ามารถึลดปร่มาณการใช้่นึ่ำาดื�มต่อสุิ่กร

หนึ่่�งตัวได้ถ่ึง 8.82 ล่ตรต่อวันึ่ หรอืค่ืดเปน็ึ่รอ้ยละ 

47.5 นึ่อกจากนึ่่� ยงัช่ว่ยใหสุ้ิ่กรได้ดื�มนึ่ำาท่�สิ่ะอาด 

ลดคืวามช่ื�นึ่ของคือกสิ่กุร ลดคืวามต่งเคืรย่ดของ

สิุ่กรเมื�อเปล่�ยนึ่กลุ่ม และลดปร่มาณการใช่้ยา 

ฆ่่าเช่ื�อท่�ต้องผสิ่มในึ่นึ่ำาดื�มอ่กด้วย ในึ่ปี 2563 ม่

การเล่�ยงสิ่กุรในึ่ฟารม์ทั�งหมด 168,000 ตัว ทำาให้

สิ่ามารถึลดปรม่าณการใช่น้ึ่ำาในึ่ฟารม์สิ่กุรทั�งหมด

จากการปรับปรุงระบบการจ่ายนึ่ำาดื�มให้กับสุิ่กร

ถ่ึง 109,200 ลกูบาศก์เมตร/ปี

109,200
ลูกบาศก์เมุตร/ปีี

ร้อยละ 47.5
ลด้การิใช้้นำำ�าด้้�มข้องสุูกริ
ต่่อตั่วต่่อวันำ

ลด้การิใช้้นำำ�าด้้�มข้องสุูกริต่่อปี

ผลลัพัธ์และ
ปีระโยชน์ท่ี่�ได้ำรับ
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รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

ร่วมุมืุอกับพัันธมิุตรในการส่ำงเสำริมุการเข้าถึึง
แหล่งนำ�าของชุมุชน
เพ่ั�อให้ทุกคู่นมีนำ�าใช้้ที�สี่ะอาด	ปลอดภััยี	และถ่ึกสุี่ขลักษณะ โคัรงการพััฒนาแหล่งนำ�า 

เพืั�อการเกษตร
บ้านแมุ่วาก จัังหวัดำเช่ยงใหมุ่
2559 - ปจัจุบนัึ่

โคัรงการฝายมุ่ช่วิต
ในพืั�นท่ี่� 17 จัังหวัดำ 
ที่างภิาคัเหนือ
2560 - ปจัจุบนัึ่

โคัรงการสำร้างบ่อนำ�าบาดำาล
2557 - ปจัจุบนัึ่

โคัรงการนำ�าปุี�ย 
มูุลสุำกรสู่ำชุมุชน
บ้านห้วยนำ�าดิำบ  
จัังหวัดำเช่ยงใหมุ่
2562 - ปจัจุบนัึ่

โคัรงการสำร้างบ่อนำ�า 
และสำถึาน่สูำบนำ�า
หมูุ่บ้าน Bai Dian  
เขต Xiangzhou
2557 - ปจัจุบนัึ่

โคัรงการแหล่งนำ�าเพืั�อ
การเกษตรท่ี่�ยั�งยืน
พืั�นท่ี่�เขต Bago และ 
Naypyitaw
2561 - ปจัจุบนัึ่

โคัรงการติดำตั�งท่ี่อนำ�าหมูุ่บ้าน  
Ka Nau จัังหวัดำ Binh Dinh
2561 - ปจัจุบนัึ่

โคัรงการนำ�าดืำ�มุสำะอาดำ 
ในโรงเร่ยน พืั�นท่ี่�เขต 
Aung Za Bu
2563 - ปจัจุบนัึ่

โคัรงการแบ่งปัีนนำ�าให้กับชุมุชน 
Barangay Gugo
2561 - ปจัจุบนัึ่

โคัรงการนำ�าดืำ�มุธรรมุชาติ
บ้านธรรมุชาติล่าง  
จัังหวัดำตราดำ
2562 - ปจัจุบนัึ่

โคัรงการนำ�าพัางโมุเดำล 
อำาเภิอแมุ่จัริมุ จัังหวัดำน่าน 
2561 - ปจัจุบนัึ่

โคัรงการพืั�นท่ี่�คัวามุร่วมุมืุอ 
ตำาบลเมืุองจััง จัังหวัดำน่าน
2558 - ปจัจุบนัึ่

โคัรงการ Water For Life
2562 - ปจัจุบนัึ่

โคัรงการคืันนำ�าใสำให้บ้าน
โสำมุง จัังหวัดำปีราจ่ันบุร่
2559 - ปจัจุบนัึ่

โคัรงการธรรมุชาติปีลอดำภัิย
อำาเภิอแมุ่แจ่ัมุ  
จัังหวัดำเช่ยงใหมุ่ 
2555 - ปจัจุบนัึ่ท่�ผา่นึ่มาเคืรอืเจรญ่โภคืภัณฑ์์ได้ดำาเนึ่น่ึ่ธุรุก่จมาอยา่งยาวนึ่านึ่มุง่สิู่ป่ท่ี� 100 

ทางเคืรือฯ ได้ตระหนัึ่กถ่ึงปัญหาการลดลงของทรัพยากรนึ่ำาอย่างต่อเนึ่ื�อง 

ซึ่่�งทรัพยากรนึ่ำาถืึอเปน็ึ่ปจัจัยสิ่ำาคัืญท่�ทกุคืนึ่ต้องใช้่ในึ่การดำารงช่่ว่ต ทั�งการ

ใช่เ้พื�อบรโ่ภคืและใช่เ้พื�อทำาก่จกรรมประกอบอาช่่พ เคืรอืฯ จ่งได้ใหฦ้

คืวามร่วมมอืกับพนัึ่ธุมต่รหลายภาคืสิ่ว่นึ่ในึ่การส่ิ่งเสิ่รม่และพัฒนึ่าการเขา้ถ่ึง

แหล่งนึ่ำาของชุ่มช่นึ่ เพื�อใหท้กุคืนึ่สิ่ามารถึเขา้ถ่ึงแหล่งนึ่ำาท่�สิ่ะอาด ปลอดภัย

และถึกูสุิ่ขลักษ์ณะ อ่กทั�งยังมแ่หล่งนึ่ำาท่�เพย่งพอต่อการใช้่งานึ่ ผา่นึ่โคืรงการ

ส่ิ่งเสิ่รม่การเขา้ถ่ึงแหล่งนึ่ำาต่างๆ ในึ่ทกุประเทศท่�เขา้ไปดำาเนึ่น่ึ่ธุรุก่จ



ECOSYSTEM AND 
BIODIVERSITY 
PROTECTION

พััฒนาการประมงท่ี่�ยัั่�งยืั่นร่วมกับชุุมชุนชุายั่ฝั่่� ง
และภาคส่่วนท่ี่�เก่�ยั่วข้้อง

เพ่ั�มการอนุรักษ์์และฟื้้� นฟูื้ที่รัพัยั่ากรป่าไม้ทัี่�งในไที่ยั่ 
และต่่างประเที่ศ

ข้ยั่ายั่การประเม่นการจััดหาจัากแหล่งผล่ต่
ท่ี่�ไม่บุกรุกที่ำาลายั่ป่าไม้และที่รัพัยั่ากรที่างที่ะเล

แผนการดำำาเนินงานท่ี่�สำำาคััญ ปีี 2564

“เราน้้อมน้ำาแน้วพระราชดำำาริ  
ใน้การเข้้าใจเข้้าถึึงการพัฒน้า  
มาประยุุกต์์ใช้ เพ่�อให้้เกิดำ 
ความเข้้าใจและเกิดำความร่วมม่อกัน้ 
ข้ณะเดีำยุวกัน้ ทางแก้ไข้การรุกปา่ 
อยุ่างยัุ�งยุ่น้ก็ค่อการให้้อาชีพ  
เกษต์รกรต้์องมีอาชีพที�
อยุ่่ได้ำ มีรายุได้ำเพียุงพอ 
และอยุ่่ร่วมกับปา่ได้ำโดำยุมี 
รายุได้ำที�มั�น้คง”

สุุเมธ ภิิญโญสุนิทิ
ประธาน้คณะผู้่้บริห้าร
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์์โปรดิำ�วส จำากัดำ

สำนับสำนุนเป้ีาหมายการพััฒนาท่ี่�ยั�งยืน

100%

SDG 6 นำ�าสำะอาดำและการสุำขาภิิบาล
6.6	 ปกป้องและฟื้้� นฟูื้ระบบน่เวศท่ี่�เก่�ยั่วข้้องกับแหล่งนำ�า

SDG 14 สิำ�งม่ช่ีวิิตในท้ี่องที่ะเล
14.2	 การปกป้องและฟื้้� นฟูื้ระบบน่เวศ
14.4	 การประมงอย่ั่างยัั่�งยืั่น
14.5	 การอนุรักษ์์ชุายั่ฝั่่� งและพืั�นท่ี่�ที่างที่ะเล
14.B	 ส่นับส่นุนชุาวประมงพืั�นบ้านรายั่เล็ก

SDG 15 สิำ�งม่ช่ีวิิตบนผืนดิำน
15.1	 การอนุรักษ์์และฟื้้� นฟูื้การใชุ้ระบบน่เวศบนบกและในนำ�าจืัด
15.2	 หยุั่ดยัั่�งการตั่ดไม้ที่ำาลายั่ป่าและฟื้้� นฟูื้ปา่ท่ี่�เสื่�อมโที่รม
15.4	 ส่ร้างหลักประกันว่าจัะม่การอนุรักษ์์ระบบน่เวศภูเข้า
15.5	 ปกป้องความหลากหลายั่ที่างชุ่วภาพัและถ่ิ่�นท่ี่�อยู่ั่ต่ามธรรมชุาต่่

มุมมองของเรา
ความหลากหลายทางชีีวภาพมคีวามสำำาคัญต่่อการดำำารงชีวิีต่ของ

มนุษุยแ์ละสำิ�งมชีีีวิต่อ่�นุๆ เป็น็ุอยา่งยิ�ง ไมว่่าจะเป็น็ุการสำรา้งสำมดำลุ

ในุระบบนิุเวศ การส่ำงเสำริมวิถีีการดำำารงชีีวิต่ รวมถึีงการชีะลอ 

การเป็ลี�ยนุแป็ลงสำภาพภูมิอากาศจากการเก็บและดำูดำซัับก๊าซั

เรอ่นุกระจก แต่่นุบัวันุยิ�งมปี็จัจัยมากมายที�ส่ำงผลเชีงิลบต่่อระบบ

นุิเวศและความหลากหลายทางชีีวภาพ ซัึ�งความถีดำถีอยของ

ระบบนิุเวศและความหลากหลายทางชีวีภาพได้ำสำรา้งความกังวล

ใหแ้ก่ป็ระชีาคมโลก สำหป็ระชีาชีาติ่ (UN) จึงได้ำกำาหนุดำเป็า้หมาย

การพัฒนุาที�ยั�งย่นุ (SDGs) ขึ�นุ โดำยให้ความหลากหลายทาง

ชีวีภาพและระบบนุเิวศอยูใ่นุเป็า้หมายที� 15 ของ SDGs เพ่�อให้

องค์กรจากนุานุาป็ระเทศทั�วโลกร่วมม่อกันุดำำาเนุินุการในุการ

ชีะลอและหยุดำยั�งการสูำญเสีำยอันุยิ�งใหญ่นุี� เคร่อเจริญโภคภัณฑ์์

ในุฐานุะที�เป็็นุเคร่อข่ายพันุธมิต่รกับ United Nations Global 

Compact ได้ำดำำาเนุินุการสำ่งเสำริมและป็กป็้องระบบนุิเวศ 

และความหลากหลายทางชีวีภาพมาอยา่งต่่อเนุ่�อง

วััตถุุดิิบหลัักผ่่านการประเมิินการจััดิหา
จัากแหล่ังผ่ลิัตท่ี่�ไม่ิบุกรุกที่ำาลัายปา่ไม้ิ
แลัะที่รัพยากรที่างที่ะเลั

สำรุปีผลการดำำาเนินงาน (ประเทศไทยุ)
เท่ี่ยบกับเป้ีาหมายปีี 2563

การปีกป้ีองระบบนิเวิศ
และคัวิามหลากหลายที่างช่ีวิภิาพั



(ล้ัานตัวั)

รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

209208Home การปกป้องระบบนิิเวศและความหลากหลายทางชีีวภาพบทนำำ� Healthก�รจััดก�รด้�นำคว�มยัั่�งยืั่นำ Heart ภ�คผนำวก

ผลการดำำาเนินงานปีี 2560-2563

14,563 
ไร่

พิั�นท่ี่�ป่ีาไม้ท่ี่�ได้ำรับ 
การอนุรักษ์์และฟี้ี� นฟูี้

17
จัังหวัิดำ
ท่ี่�ได้ำรับการฟี้้� นฟูี้

ที่รัพัยากรที่างที่ะเล

49,808
ไร่

พิั�นท่ี่�เกษ์ตรกรรม
ท่ี่�ได้ำรับการพััฒนาแหล่งนำ�า

18,009 
คัน

ท่ี่�ได้ำรับผลปีระโยชีน์
จัากโคัรงการฯ

ศูนย์เร่ยนรู้เกษ์ตรทัี่นสำมัย ข้าวิ-ปีลา-ปีาล์ม
บ. เจัริญโภิคัภัิณฑ์์เมล็ดำพัันธ์ุุ์

โคัรงการสำร้างป่ีา สำร้างรายได้ำ
เคัรือเจัริญโภิคัภัิณฑ์์

โคัรงการธุ์รรมชีาติปีลอดำภัิย
บ. เจัริญโภิคัภัิณฑ์์โปีรดิำ�วิส์ำ จัำากัดำ

โคัรงการ WE GROW ปีลูกเพืั�อคัวิามยั�งยืน 
เคัรือเจัริญโภิคัภัิณฑ์์

โคัรงการปีะการังเท่ี่ยม
เคัรือเจัริญโภิคัภัิณฑ์์

โคัรงการปีลูก-ปัีน-ป้ีอง ป่ีาชีายเลน
บ. เจัริญโภิคัภัิณฑ์์อาหาร จัำากัดำ (มหาชีน)

โคัรงการปูีม้ายั�งยืนคู่ัที่ะเลไที่ย
บ. ซ่ีพ่ัแรม จัำากัดำ

โคัรงการธุ์นาคัารสัำตว์ินำ�า
เคัรือเจัริญโภิคัภัิณฑ์์

โคัรงการ SEACOSYSTEM เพืั�อที่ะเล
ไที่ยท่ี่�ยั�งยืน เคัรือเจัริญโภิคัภัิณฑ์์

โครงการปกปอ้ง
ระบบนิเวัศที่างที่ะเลัแลัะชายฝั่่� ง

โครงการปกปอ้งระบบนิเวัศ
นำ�าจืัดิในชายฝั่่� งแลัะปา่ไม้ิ
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จัำานวินสัำตว์ินำ�าวัิยอ่อน
ท่ี่�ปีล่อยคืันสู่ำที่ะเล

2561 2562 2563

800

3,200

5,000

 13
,5
15

 

 14
,0

40
 

 18
,0

09
 

 18
,0

09
 

 18
,0

09
 

จัำานวินต้นไม้
ท่ี่�ปีลูกสำะสำม
(ต้น)

ผลการดำำาเนินงานท่ี่�สำำาคััญ ปีี 2563



100%

รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

211210Home การปกป้องระบบนิิเวศและความหลากหลายทางชีีวภาพบทนำำ� Healthก�รจััดก�รด้�นำคว�มยัั่�งยืั่นำ Heart ภ�คผนำวก

เคร่อเจริญโภคภัณฑ์์มุ่งมั�นุในุการจัดำการวัต่ถุีดิำบ

และการต่รวจสำอบย้อนุกลับอยา่งรับผดิำชีอบและ

ยั�งยนุ่เสำมอมา โดำยเคร่อฯ จัดำหาวัต่ถีดิุำบจากแหล่ง

วัต่ถีุดิำบหลักทางการเกษต่รที�มาจากพ่�นุที�ที�มี

เอกสำารสำิทธิ� สำามารถีต่รวจสำอบย้อนุกลับได้ำถึีง

แหล่งที�มา นุอกจากนุี� วัต่ถีดิุำบที�มาจากทรพัยากร

ทางทะเลต้่องทราบแหล่งที�มาแนุ่ชัีดำ ไม่เป็็นุ 

สำายพันุธุ์ที�เสำี�ยงต่่อการสำูญพันุธุ์ เพ่�อป็้องกันุ 

ผลกระทบที�จะเกิดำขึ�นุต่่อระบบนุิเวศและความ

หลากหลายทางชีีวภาพ อีกทั�งเคร่อฯ ยังมุ่ง 

สำ่งเสำริมการมีสำ่วนุร่วมของคู่ ค้าธุรกิจ และ

สำนุับสำนุุนุเคร่อข่ายความร่วมม่อกับพันุธมิต่ร 

ในุภาคส่ำวนุต่่างๆ ไมว่่าจะเป็น็ุภาครฐั ภาคเอกชีนุ 

ชุีมชีนุ และองค์กรพฒันุาเอกชีนุมาอยา่งต่่อเนุ่�อง 

เพ่�อใหม้กีารดำำาเนุนิุงานุอยา่งต่่อเนุ่�อง เครอ่ฯ จึง

ตั่�งเป็้าหมายในุการจัดำหาวัต่ถีุดิำบเพ่�อการผลิต่

อาหารสำตั่ว์ 5 รายการ ได้ำแก่ ขา้วโพดำ กากถัี�วเหล่อง 

นุำามนัุป็าล์ม มนัุสำำาป็ะหลัง และป็ลาป็นุ่

แหล่งท่ี่�มาของวัิตถุุดิำบ
วัต่ถุิ่ด่บท่ี่�มาจัากแหล่งผล่ต่ท่ี่� 
รับผ่ดชุอบ	และดูแลส่่�งแวดล้อม 
และระบบน่เวศ

โรงงานผลิตอาหารสำัตว์ิ
ส่ถิ่านท่ี่�ตั่�งท่ี่�เหมาะส่ม	คัดส่รรวัต่ถุิ่ด่บ
คุณภาพั	ใชุ้สู่ต่รอาหารท่ี่�ต่รงต่่อ
ความต้่องการด้านโภชุนาการ

โรงงานผลิตปีลาป่ีน
จัากปลาปน่ท่ี่�ได้รับการรับรอง
มาต่รฐานส่ากลและส่ามารถิ่
ต่รวจัส่อบย้ั่อนกลับได้

แหล่งเพัาะปีลูกวัิตถุุดิำบ
ท่ี่�ม่ความรับผ่ดชุอบทัี่�ง
ด้านส่่�งแวดล้อม	แรงงาน	
และม่เอกส่ารส่่ที่ธ่�
ถูิ่กต้่องต่ามกฎหมายั่

ฟี้าร์มสัำตว์ิเล่�ยง
ท่ี่�ม่มาต่รฐานปลอดภัยั่ต่่อผู้บร่โภค
และใส่่ใจัดูแลส่วัส่ด่ภาพัสั่ต่ว์

โรงงานแปีรรูปีอาหาร
ส่ามารถิ่ต่รวจัส่อบย้ั่อนกลับได้ 
ผล่ต่อาหารท่ี่�ม่คุณภาพัได้มาต่รฐาน
ดูแลสั่งคมและส่่�งแวดล้อม

ศูนย์จััดำจัำาหน่ายสิำนค้ัา
ท่ี่�ได้มาต่รฐานความส่ะอาดข้อง
อุปกรณ์	รวมทัี่�งสุ่ข้อนามัยั่ข้อง
พันักงานผู้ให้บร่การ

การจััดำการวัิตถุุดิำบและการตรวิจัสำอบย้อนกลับ
เพืั�อส่ร้างความมั�นใจัให้กับผู้บร่โภค

ระบบการตรวิจัสำอบย้อนกลับคัรบวิงจัรของ 
เคัรือเจัริญโภิคัภัิณฑ์์

CASE 
STUDY 44

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์์อาหาร จำากัดำ (มหาชีนุ) 

ได้ำป็ระกาศข้อกำาหนุดำการจัดำหาป็ลาป็่นุ เพ่�อ

ให้การจัดำหาวัต่ถุีดิำบทางทะเลของบริษัท ทั�งในุ

และต่่างป็ระเทศ มีมาต่รฐานุเดีำยวกันุภายใต้่ 

ขอ้กำาหนุดำนุี� ป็ลาป็นุ่ซัึ�งผลิต่จากผลพลอยได้ำจาก

โรงงานุแป็รรูป็ที�ได้ำรับการรับรองมาต่รฐานุ 

MarinTrust ซัึ�งเป็็นุมาต่รฐานุที�สำอดำคล้องกับ 

Code of Conduct for Responsible Fisheries 

ขององค์การอาหารและเกษต่รแห่งสำหป็ระชีาชีาติ่ 

โดำยเฉพาะการจัดำหาป็ลาป็่นุในุป็ระเทศไทย  

ในุสำ่วนุของ By-Product ได้ำรับการรับรองว่า

เป็น็ุการจัดำหาจาก แหลง่ที�มกีารจัดำการอยา่งยั�งยนุ่ 

และในุฐานุะหนุึ�งในุผู้ผลิต่กุ้งรายใหญ่ของโลก  

ได้ำร่วมม่อกับองค์กรทั�งระดัำบป็ระเทศและระดัำบ

โลก เช่ีนุ Seafood Task Force และ Seafood 

Business for Ocean Stewardship (SeaBOS) 

เพ่�อแก้ไขป็ัญหาการป็ระมงผิดำกฎหมาย และ

ป็กป็้องสำิทธิของชีาวป็ระมงไม่ให้ต่กเป็็นุเหย่�อ

ของการค้ามนุษุย ์แรงงานุทาสำ และแรงงานุบงัคับ สำามารถุอ่านข้อกำาหนดำ
การจััดำหาปีลาป่ีนของ
ซ่ีพ่ัเอฟี้ได้ำท่ี่� QR Code

https://www.cpfworldwide.com/th/ 
sustainability/policy/ 
fishmealsourcing_restriction.pdf

เครอ่เจรญิโภคภัณฑ์์ใหค้วามสำำาคัญเป็น็ุอยา่งยิ�งเร่�องการต่รวจสำอบยอ้นุกลับของสำนิุค้า จึงบูรณาการระบบการต่รวจสำอบยอ้นุกลับที�มาของสำนิุค้า 

(Integrated Traceability System) ตั่�งแต่่ที�มาของวัต่ถุีดิำบ ต้่องมาจากแหล่งที�ไมบุ่กรุกพ่�นุที�ป็า่ แหล่งเพาะป็ลกูและฟาร์มเลี�ยงสำตั่ว์ ต้่องมมีาต่รฐานุ

ความป็ลอดำภัยต่่อผู้บริโภค ใส่ำใจสำวัสำดิำภาพสัำต่ว์ รวมทั�งไม่สำร้างผลกระทบต่่อสำิ�งแวดำล้อม โรงงานุผลิต่อาหารสัำต่ว์และโรงงานุแป็รรูป็อาหาร 

ทั�งของมนุษุย์และสัำต่ว์ ใชีวั้ต่ถุีดิำบที�มคีณุภาพ มกีระบวนุการผลิต่ต่ามมาต่รฐานุสำากล ทั�งยงัดูำแลรักษาสำิ�งแวดำล้อม คลังสิำนุค้า ไป็จนุถึีงระบบกระจาย

สำนิุค้า ผา่นุมาต่รฐานุความสำะอาดำของอุป็กรณ์ ระบบการบรหิารจัดำการที�ดีำ และระบบจัดำจำาหนุา่ยสิำนุค้าส่ำงต่รงถึีงมอ่ของผูบ้รโิภค เพ่�อใหผู้บ้ริโภค

มั�นุใจว่าสำินุค้าทุกผลิต่ภัณฑ์์ที�ผลิต่โดำยเคร่อฯ เป็็นุสำินุค้าที�ดีำ มีมาต่รฐานุ เชี่�อถ่ีอได้ำ และป็้องกันุผลกระทบที�อาจจะเกิดำขึ�นุต่่อระบบนิุเวศและ 

ความหลากหลายทางชีวีภาพ และมคีวามรบัผดิำชีอบต่่อสัำงคม  

ปีลาป่ีน
ได้ิรับการรับรองมิาตรฐาน MarinTrust
แลัะสามิารถุตรวัจัสอบย้อนกลัับได้ิถึุง
แหล่ังท่ี่�มิา (ธุุรกิจัอาหารสัตว์ัในไที่ย)

มันสำำาปีะหลัง
สามิารถุตรวัจัสอบย้อนกลัับได้ิ 
ถึุงแหล่ังผ่ลิัตแลัะ 
ผ้้่รวับรวัมิวััตถุุดิิบรายย่อย
(ธุุรกิจัอาหารสัตว์ัในไที่ย) 

นำ�ามันปีาล์ม
สามิารถุตรวัจัสอบย้อนกลัับ
ได้ิถึุงโรงงานสกัดินำ�ามัิน
(ธุุรกิจัอาหารสัตว์ัในไที่ย)

กากถัุ�วิเหลือง
สามิารถุตรวัจัสอบ
ย้อนกลัับได้ิถึุงแหล่ังผ่ลิัต
(ธุุรกิจัอาหารสัตว์ัในประเที่ศไที่ย) ข้าวิโพัดำ

สามิารถุระบุพื�นท่ี่�ปล้ักได้ิตามิ 
เอกสารสิที่ธิุ�ด้ิวัยแนวัที่าง  
‘ไม่ิเขา ไม่ิเผ่า เราซืื้�อ’  
(ธุุรกิจัอาหารสัตว์ัในประเที่ศไที่ย)

100%

100%

100%
100%

การจััดำการ
วัิตถุุดิำบและ 
การตรวิจัสำอบ
ย้อนกลับ
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เคร่อเจริญโภคภัณฑ์์ได้ำดำำาเนุินุโครงการพลิกฟ้� นุ 

ผ่นุป็่าสำู่การพัฒนุาคุณภาพชีีวิต่อย่างยั�งย่นุ  

ด้ำวยการรักษาสำมดำุลระบบนุิเวศ ในุรูป็แบบของ  

Social Enterprise สำง่เสำริมการเรยีนุรู ้การฟ้� นุฟู

ผ่นุป็่าสำู่การพัฒนุาคุณภาพชีีวิต่ป็ลูกฝัังจิต่สำำานุึก

ให้คนุในุชุีมชีนุ มีความรักและร่วมกันุป็กป็้อง

ระบบนุิเวศวิทยาในุพ่�นุที�ให้มีความมั�นุคงและ 

ยั�งยนุ่ต่่อไป็ในุอนุาคต่

การอนุรักษ์์และฟี้้� นฟูี้ที่รัพัยากรป่ีาไม้
เพืั�อส่่งเส่ร่มการปกป้องระบบน่เวศและความหลากหลายั่ที่างชุ่วภาพั
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เครอ่เจรญิโภคภัณฑ์์ต่ระหนุกัถึีงหนุา้ที�ในุการรว่มสำรา้งสำิ�งแวดำล้อมที�ยั�งยนุ่ และบรรเทาผลกระทบจากการเป็ลี�ยนุแป็ลง

สำภาพภมูอิากาศของโลก จึงได้ำสำง่เสำรมิการป็ลกูไมย้นุ่ต้่นุทั�งภายในุและต่่างป็ระเทศที�เครอ่ฯ ไป็ลงทนุุ รวมถึีงสำนุบัสำนุนุุ

ให้พันุธมิต่รและภาคีเคร่อข่ายชุีมชีนุต่่างๆ ร่วมกันุป็ลูกเพ่�อความยั�งย่นุ โดำยได้ำตั่�งเป็้าหมายเป็็นุองค์กรป็ล่อย 

ก๊าซัคารบ์อนุไดำออกไซัด์ำเป็น็ุศนูุยภ์ายในุ 2573

นุอกจากนุี� บรษัิท เจริญโภคภัณฑ์์อาหาร จำากัดำ (มหาชีนุ) ยงัได้ำลงนุามบนัุทึกความร่วมมอ่การป็กป็อ้งการเป็ลี�ยนุแป็ลง

สำภาพภมูอิากาศ สำูก่ารฟ้� นุฟูป็า่รว่มกับกระทรวงทรพัยากรธรรมชีาติ่และสำิ�งแวดำล้อม โดำยกรมป็า่ไม ้กรมอุทยานุแหง่ชีาติ่ 

สำตั่ว์ป็า่ และพนัุธุพ์ช่ี และองค์การบรหิารจัดำการก๊าซัเรอ่นุกระจก (องค์การมหาชีนุ) เพ่�อดำำาเนุนิุโครงการอนุรุกัษ์ ฟ้� นุฟู 

ป็ลกูป็า่บกและป็า่ชีายเลนุ ระยะที� 2 ครอบคลมุพ่�นุที�รวม 26,000 ไร ่

โคัรงการ ‘We Grow… ปีลูกเพืั�อคัวิามยั�งยืน’ ปีริมาณต้นไม้ท่ี่�ปีลูกและอนุรักษ์์ในพืั�นท่ี่�ของเคัรือฯ

ซ่ีพ่ัเอฟี้รักษ์์นิเวิศ ลุ่มนำ�าป่ีาสัำก เขาพัระยาเดิำนธุ์ง
กลุ่มเกษ์ตรอุตสำาหกรรมและอาหาร จั.ลพับุร่ 

Green Buffer For Better 
กลุ่มการค้ัาฯ จั.พัระนคัรศร่อยุธุ์ยา

โคัรงการปีลูกป่ีาในบ้าน CPP (Green Home CPP)
กลุ่มพืัชีคัรบวิงจัร (ข้าวิโพัดำ) จั.สำระบุร่, 
จั.ลพับุร่, จั.สุำโขทัี่ย, จั.สุำพัรรณบุร่

CPRAM Forest best for life ปีลูกเพืั�อช่ีวิิตท่ี่�ด่ำกว่ิา
กลุ่มการตลาดำและจััดำจัำาหน่าย จั.ชีลบุร่

WE GROW ปีลูกเพืั�อคัวิามยั�งยืนในพืั�นท่ี่�ต้นนำ�า  
ปิีง วัิง ยม น่าน 
เคัรือเจัริญโภิคัภัิณฑ์์ จั.น่าน, จั.ลำาปีาง, จั.เช่ียงใหม่,  
จั.พัะเยา

โคัรงการปีลูกป่ีาปีลูกอนาคัต
C.P. CAMBODIA CO., LTD.

Philippines Aqua Business  
Perennial Project
CPF Philippines

WE GROW Project
CPF (INDIA) Pvt. Ltd.

CP CROP ปีลูกต้นไม้สำร้างป่ีาในบ้าน
กลุ่มพืัชีคัรบวิงจัร จั.เลย

โคัรงการท่ี่�ร่วิมกับภิาค่ัภิายนอก 

โคัรงการปีลูกและอนุรักษ์์ต้นไม้เพืั�อคัวิามยั�งยืนของกลุ่มธุุ์รกิจัต่างๆ

โคัรงการปีลูก ปัีน ป้ีอง ป่ีาชีายเลน

โคัรงการซ่ีพ่ัเอฟี้ รักษ์์นิเวิศ ลุ่มนำ�าป่ีาสัำก เขาพัระยาเดิำนธุ์ง

โคัรงการปีกป้ีองและฟี้้� นฟูี้ระบบนิเวิศบก

โคัรงการพืั�นท่ี่�คัวิามร่วิมมือ อบต. เมืองจััง

โคัรงการสำานพัลังปีระชีารัฐ พััฒนาและฟี้้� นฟูี้ป่ีาต้นนำ�าน่าน

โคัรงการคัวิามร่วิมมือ มูลนิธิุ์ส่ำงเสำริมการเร่ยนรู้ชุีมชีน (วัิดำโป่ีงคัำา) 

โคัรงการส่ำงเสำริมและสำนับสำนุนการม่ส่ำวินร่วิมในการจััดำการ
พืั�นท่ี่�ป่ีาต้นนำ�าเสืำ�อมสำภิาพับนพืั�นท่ี่�สูำงชัีน บ้านทุ่ี่งใหม่ 

โคัรงการสำบขุ่นโมเดำล 

โคัรงการกล้าแสำนด่ำ

โคัรงการนำ�าพัางโมเดำล 
 
โคัรงการขยายพืั�นท่ี่�ลุ่มนำ�ายม 

โคัรงการพััฒนาแหล่งนำ�าเพืั�อการเกษ์ตร

โคัรงการจััดำการป่ีาอเนกปีระโยชีน์เพืั�อการพััฒนาท่ี่�
ยั�งยืน ด้ำวิยศาสำตร์พัระราชีา บ้านกองกาย

ตุรก่
1,697

ต้น

รัสเซ่ื้ย
1,182,000 

ต้น

จ่ัน 
1,152,810 
ต้น

เว่ัยดินามิ  
234,466 
ต้น

มิาเลัเช่ย 
17,185 
ต้น

ไที่ย  
734,548 
ต้น

เม่ิยนมิา
20,654 

ต้นอินเด่ิย
19,430 

ต้น

บังกลัาเที่ศ
589

ต้น กัมิพ้ชา 
39,250 
ต้น

ลัาวั
13,376 
ต้น

ฟิลิิัปปนิส์ 
100,050 
ต้น

รวัมิพื�นท่ี่�กว่ัา

15,640 ไร่

รวัมิทัี่�งหมิดิ เครือฯ ได้ิปล้ัก
แลัะอนุรักษ์์ปา่ไม้ิไปแล้ัวักว่ัา

3,516,055
ต้น
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สำบขุนุ่โมเดำลได้ำเขา้สำูป่็ทีี� 5 ซัึ�งสำามารถีฟ้� นุพ่�นุที�ป็า่

กลับมาได้ำ 1,998 ไร่ เป็ลี�ยนุจากดำอยหัวโล้นุ 

เป็็นุป็่าเขียวร้อยละ 48 ของพ่�นุที�เดิำม เคร่อ 

เจริญโภคภัณฑ์์ร่วมกับกลุ่มวิสำาหกิจชุีมชีนุสำร้าง

ป็่า สำร้างรายได้ำบ้านุสำบขุ่นุ ขับเคล่�อนุการจัดำตั่�ง  

โรงแป็รรูป็เพ่�อเพิ�มมลูค่าของกาแฟต่ลอดำหว่งโซั่

อุป็ทานุ พร้อมยกระดัำบคุณภาพชีีวิต่ และสำร้าง

การเติ่บโต่ของเศรษฐกิจระดัำบชุีมชีนุ ในุป็จัจุบนัุ

ชุีมชีนุได้ำจัดำจำาหนุา่ยกาแฟให ้True Coffee และ

เริ�มสำร้างรายได้ำรวมใหก้ลุม่สำมาชิีกแล้วเป็น็ุป็แีรก

โครงการพฒันุาลุ่มนุำา 5 สำายเพ่�อ ‘เพ่�อชุีบชีวิีต่แมนุ่ำาเจ้าพระยา’ เกิดำขึ�นุเพ่�อพฒันุาพ่�นุที�ป็า่ต้่นุนุำา ป็งิ วัง 

ยม นุ่านุ และแม่นุำาป็่าสำัก เพ่�อสำร้างรายได้ำและอาชีีพยั�งย่นุให้แก่เกษต่รกรและป็ระชีาชีนุโดำยรอบพ่�นุที� 

โครงการ อีกทั�งยังสำามารถีชี่วยลดำป็ัญหาฝัุ่นุควันุจากการเผา ชี่วยอนุุรักษ์พันุธุพ์่ชีและสำัต่ว์ในุธรรมชีาติ่ 

และยงัสำามารถีดำดูำซับัก๊าซัเรอ่นุกระจกอีกด้ำวย

สำบขุ่นโมเดำล

CASE 
STUDY 42CASE 

STUDY 41

สำบขุ่นกักเก็บคัาร์บอนไดำ้

5,059
ตันคาร์บอนไดิออกไซื้ด์ิ 
เท่ี่ยบเท่ี่า

วิัด่ิโอ  
สบขุ่นโมิเดิลั

“ถุ้าเฮาฮักมัน
กาแฟี้มันก็ฮักเฮา”

พ่ัอหยาดำ ธุ์รรมลังกา
เกษ์ต่รกรบ้านส่บขุ่้น

ไผ่

9.57%

กาแฟี้

25.48%

ไม้ผล

4.08%
ไม้ป่ีา

50.75%

ชีา

10.12%

ปีระเภิที่
ต้นไม้ต่างๆ ท่ี่�

ปีลูกในโคัรงการ

1,259,398
ต้น

ต้นนำ�ายม

1%
11,584

ต้น

ต้นนำ�าวัิง

8%
97,200

ต้น

ต้นนำ�าปิีง

11%
135,361

ต้น

ต้นนำ�าน่าน

36%
442,185

ต้น

ต้นนำ�าป่ีาสัำก

44%
530,248

ต้น

โคัรงการพััฒนาลุ่มนำ�า 5 สำายเพืั�อ  
‘ชุีบช่ีวิิตแม่นำ�าเจ้ัาพัระยา’

1,259,398 ต้น

133,129  
ตันคัาร์บอนไดำออกไซีด์ำ
เท่ี่ยบเท่ี่า

ปล้ักต้นไม้ิรวัมิ

คาดิการณ์์ปริมิาณ์
คาร์บอนท่ี่�จัะกักเก็บได้ิ

ผลลัพัธ์ุ์และ
ปีระโยชีน์ท่ี่�ได้ำรับ

93
ราย

ผ่ลิัตกาแฟิเชอร่�จัำานวัน 

สร้างรายได้ิให้ชุมิชน

491,688
บาที่

ผลลัพัธ์ุ์และ
ปีระโยชีน์ท่ี่�ได้ำรับ

เกษ์ตรกรได้ิรับประโยชน์

24,419
กิโลกรัม



Home การปกป้องระบบนิิเวศและความหลากหลายทางชีีวภาพบทนำำ� Healthก�รจััดก�รด้�นำคว�มยัั่�งยืั่นำ Heart ภ�คผนำวก

รายั่งานความยัั่�งยืั่น	ประจัำาปี	2563	เครือเจัร่ญโภคภัณฑ์์

การปกป้องระบบนิิเวศและความหลากหลายทางชีีวภิาพ 219Home 218บทนำำ� Healthก�รจััดก�รด้�นำคว�มยัั่�งยืั่นำ Heart ภ�คผนำวก

เคร่อเจริญโภคภัณฑ์์ร่วมม่อกับกรมป็ระมง  

ในุการฟ้� นุฟูทรัพยากรธรรมชีาติ่ทางทะเลของ

ป็ระเทศไทยให้กลับสำู่ความอุดำมสำมบูรณ์อย่าง

ยั�งย่นุ โดำยการจัดำวางป็ะการังเทียมต่่อเนุ่�องในุ

ระยะที� 2 ขนุาดำพ่�นุที� 2,250 ต่ารางเมต่ร ทั�งในุ

พ่�นุที�ชีายฝัั� งอำาเภอระโนุดำ จังหวัดำสำงขลา และ

อำาเภอเมอ่ง จังหวัดำนุราธวิาสำ ภายหลังการจัดำวาง

ป็ะการังเทียม พบว่า ชุีมชีนุสำามารถีจับทรัพยากร

สัำต่ว์นุำาได้ำเพิ�มขึ�นุเฉลี�ย 12% เรามุ่งหวังให ้

ท้องทะเลภาคใต้่ของไทยฟ้� นุค่นุสำู่ความอุดำม

สำมบูรณ์ และทำาให้พี�นุ้องชีาวชุีมชีนุมีรายได้ำ 

และชีวิีต่ความเป็น็ุอยูที่�ดีำขึ�นุ

การอนุรักษ์์และฟี้้� นฟูี้ที่รัพัยากรที่างที่ะเล
เพืั�อส่ร้างความส่มบูรณ์	มั�งคั�ง	ส่มดุล	และยัั่�งยืั่นข้องที่ะเลไที่ยั่



รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

221220Home การปกป้องระบบนิิเวศและความหลากหลายทางชีีวภาพบทนำำ� Healthก�รจััดก�รด้�นำคว�มยัั่�งยืั่นำ Heart ภ�คผนำวก

การที่ำางานร่วิมกับชุีมชีนการอนุรักษ์์
และฟี้้� นฟูี้ที่รัพัยากรที่างที่ะเล

CASE 
STUDY 43

>5,000
ล้านตัวิ

ปล่ัอยล้ักสัตว์ันำ�าส่้ธุรรมิชาติแล้ัวั

เคร่อเจริญโภคภัณฑ์์ในุฐานุะภาคเอกชีนุที�เป็็นุ

ห นุึ� ง ใ นุ ห่ ว ง โ ซั่ อุ ป็ ท า นุ ข อ ง ร ะ บ บ เ ก ษ ต่ ร

อุต่สำาหกรรมและอาหารที�เกี�ยวขอ้งกับท้องทะเล

ไทย ให้ความสำำาคัญกับการมีสำ่วนุร่วมในุการ

อนุุรักษ์และฟ้� นุฟูทรัพยากรทางทะเล รวมทั�ง

สำนุับสำนุุนุการป็ระมงชีายฝัั� งอย่างยั�งย่นุ โดำย

ดำำาเนุินุการผ่านุแนุวคิดำ ‘SEACOSYSTEM เพ่�อ

ทะเลไทยยั� ง ย่นุ’ ซัึ� ง เป็็นุการทำางานุอย่าง 

บูรณาการทั� ง ในุด้ำานุเศรษฐกิจสำั งคมและ 

สำิ�งแวดำล้อมโดำย ที�ผ่านุมา มีการขยายพันุธุ ์

สำัต่ว์นุำาผ่านุนุวัต่กรรมการเพาะฟักตั่วอ่อนุ 

สำัต่ ว์นุำา  และการศึกษาวิ จัยร่วมกับชุีมชีนุ  

จนุสำามารถีป็ล่อยลูกพันุธุ์สำัต่ว์นุำาสู่ำธรรมชีาติ่ได้ำ

กว่า 5,000 ล้านุตั่ว อีกทั�งมกีารสำง่เสำริมการสำรา้ง

รายได้ำโดำยการยกระดัำบสำินุค้าป็ระมงสำู่ต่ลาดำ 

Modern Trade และการแป็รรูป็เพ่�อสำรา้งมลูค่า

ใหส้ำนิุค้าจนุสำามารถีสำรา้งรายได้ำใหแ้ก่ชุีมชีนุ จาก

การดำำาเนุนิุงานุทั�งหมดำที�กล่าวมาสำามารถีคิดำเป็น็ุ

มูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 125 ล้านุบาท เคร่อฯ 

ต่ระหนุักดีำว่าการจะฟ้� นุฟูทรัพยากรอย่างยั�งย่นุ 

ต้่องดำำาเนุนิุการรว่มกับชุีมชีนุใหชุ้ีมชีนุดำแูลรกัษา

ทรัพยากรหนุ้าบ้านุของต่นุ ทั�งนุี�การที�ชุีมชีนุจะ

หนัุมาดำแูลใส่ำใจสำิ�งแวดำล้อมได้ำนุั�นุ จะต้่องมคีวาม

ต่ระหนุกัรู้ รวมถึีงมคีณุภาพชีีวิต่ความเป็น็ุอยูที่�ดีำ  

ทั� งหมดำนุี� ต้่องดำำา เนุินุ ไป็ด้ำวย กันุ  ป็ัจ จุบันุ 

เครอ่เจรญิโภคภัณฑ์์ได้ำทำางานุรว่มกับ 111 ชุีมชีนุ 

ในุพ่�นุที� 21 จังหวัดำ ครอบคลมุกว่า 5,550 ครวัเรอ่นุ 

และมีเป็า้หมายที�จะทำางานุในุทุกจังหวัดำที�มพี่�นุที�

ติ่ดำกับชีายฝัั� งทะเลทั�งอ่าวไทยและอันุดำามนัุ

ผลลัพัธ์ุ์และ
ปีระโยชีน์ท่ี่�ได้ำรับ



รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

223222Home การปกป้องระบบนิิเวศและความหลากหลายทางชีีวภาพบทนำำ� Healthก�รจััดก�รด้�นำคว�มยัั่�งยืั่นำ Heart ภ�คผนำวก

SEACOSYSTEM เพืั�อที่ะเลไที่ยยั�งยืน

CASE 
STUDY 44

การฟี้้� นฟูี้ระบบนิเวิศที่างที่ะเลเชิีงบูรณาการปีระกอบด้ำวิย 5 ด้ำานสำำาคััญ

แนุวคิดำ SEACOSYSTEM เพ่�อทะเลไทยยั�งย่นุ  

จะเนุนุ้เร่�องของการฟ้� นุฟรูะบบนุเิวศ และเศรษฐกิจ

ทางทะเล ซัึ�งมีเร่�องของขยะพลาสำติ่กในุทะเล 

เป็็นุหนุึ�งในุเร่� องที�มีความสำำาคัญ โดำยเคร่อฯ  

ได้ำเข้าไป็ทำางานุในุชุีมชีนุชีาวป็ระมง 22 แห่ง  

นุำาโครงการด้ำานุสิำ�งแวดำล้อม สำง่เสำรมิการวิจัยและ

พัฒนุา รวมทั�งนุำาเทคโนุโลยีเข้าชี่วยชุีมชีนุ 

ชีาวป็ระมงจัดำการสิำ�งแวดำล้อมทางทะเล เพ่�อชีว่ย

รกัษาทรพัยากรทางทะเลอยา่งยั�งยนุ่

ผลลัพัธ์ุ์และ
ปีระโยชีน์ท่ี่�ได้ำรับ

28,345,420 ตร.ม.

125,847,649 บาที่

155%

5,550 หลังคัาเรือน

พื�นท่ี่�เพาะฟิก่  
แลัะปกปอ้งสัตว์ันำ�า

สร้างรายได้ิให้กับ 
ชุมิชนชาวัประมิง

ปริมิาณ์สัตว์ันำ�าท่ี่�ชุมิชน 
ประมิงพื�นบ้านจัับได้ิเพิ�มิขึ�น

ชาวัประมิงพื�นบ้าน 
ได้ิรับประโยชน์มิากกว่ัา

การอนุรักษ์์ 
ฟี้้� นฟูี้ที่รัพัยากร

การส่ำงเสำริม
ศักยภิาพัชุีมชีน

การส่ำงเสำริมศักยภิาพัชุีมชีนการวิิจััยและพััฒนา 
นวัิตกรรม

การสืำ�อสำารและ
สำร้างคัวิามตระหนักรู้

การผลักดัำนเชิีงนโยบาย

ปริมิาณ์สัตว์ันำ�าท่ี่�
ชุมิชนประมิงพื�นบ้าน
จัับได้ิเพิ�มิขึ�น
155%

จัำานวันสัตว์ันำ�าวััยอ่อน
ท่ี่�ปล่ัอยลังส่้ที่ะเลั
5 พัันล้านตัวิ

จัำานวันชนิดิสัตว์ันำ�า
ท่ี่�เพิ�มิขึ�นในแนวั
ปะการัง
37 ชีนิดำ

ช่องที่างการตลัาดิ
แลัะสินค้าแปรร้ป
3 จัังหวััดิ

1. สมุิที่รสงครามิ

2. สุราษ์ฎร์ธุาน่

3. นครศร่ธุรรมิราช

พื�นท่ี่�

ระยอง
สมุิที่รสาคร
ชุมิพร
สงขลัา
พังงา
ตราดิ
รวัมิ

ปา่ชายเลัน
ปล้ักใหม่ิ (ไร่)
54
370
132
25
10
-
591

อนุรักษ์์
แลัะฟิ้� นฟ้ิ (ไร่)
614
14,604
890
200
80
1,000
17,388

พัฒนาระบบจััดิเก็บ
ข้อม้ิลัใน 21 จัังหวััดิ

สารคด่ิ
52 ตอน

1. ฉะเชิงเที่รา
2. จัันที่บุร่
3. กระบ่�
4. นครศร่ธุรรมิราช
5. นราธิุวัาส
6. ปต่ตาน่
7. พัที่ลุัง
8. ประจัวับค่ร่ขันธ์ุ 
9. ระยอง
10. สมุิที่รสาคร

11.  สมุิที่รสงครามิ
12.  สต้ลั
13.  สงขลัา
14.  สุราษ์ฎร์ธุาน่
15.  ตรัง
16.  ตราดิ

พืั�นท่ี่�เพัาะฟี้กั
และอนุบาลสัำตว์ินำ�า

5 พื�นท่ี่� ใน 4 จัังหวััดิ
(นครศร่ธุรรมิราช สงขลัา
ปต่ตาน่ แลัะนราธิุวัาส)
เปน็พื�นท่ี่� 4,620 ตร.มิ.

การปีระสำารคัวิาม 
ร่วิมมือทุี่กภิาคัส่ำวิน 

เพืั�อผลักดัำน 
นโยบายและ 
มาตรฐาน

การส่ำงเสำริม 
ศักยภิาพัชุีมชีน

งานวิิจััยและ 
พััฒนานวัิตกรรม

การสืำ�อสำารและการ 
สำร้างคัวิามตระหนักรู้

การอนุรักษ์์ 
ฟี้้� นฟูี้ที่รัพัยากร



สนัับสนุันัเป้้าหมายการพััฒนัาท่ี่�ยั�งยืนั

SDG 4 คุุณภาพัการศึึกษา
4.4	 เพ่ิ่�มจำำ�นวนประช�ชนท่ี่�ม่ทัี่กษะท่ี่�จำำ�เปน็และก�รเป็นผู้้�ประกอบก�ร

SDG 8 งานัท่ี่�เหมาะสม และการเติิบโติที่างเศึรษฐกิจ 
8.3		 ส่่งเส่ร่มนโยบ�ยท่ี่�ม่่งเน�นก�รส่ร��งง�นและคว�มเปน็ผู้้�ประกอบก�ร

SDG 9 อุุติสาหกรรม นัวััติกรรม และโคุรงสร้างพืั�นัฐานั
9.4		 ปรับปร่งอ่ตส่�หกรรมเพ่ิ่�อให�เก่ดคว�มยั�งย่น	โดยเพ่ิ่�ม
						 ประส่่ที่ธ่ิภ�พิ่ก�รใช�ที่รัพิ่ย�กรและก�รใช�เที่คโนโลย่

RESPONSIBLE 
SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT

มุมมอุงขอุงเรา
ด้้วยความหลากหลายของธุรุกจิเครอืเจรญิโภคภัณฑ์์ จำานวนค่�ค้าและค่�ธุรุกิจ

จึงมจีำานวนมาก กระจายอย่�ทัั่�วภม่ภิาคของประเทั่ศไทั่ยและประเทั่ศต่�างๆ 

ทัั่�วโลก ซึ่ึ�งค่�ค้าและค่�ธุุรกิจทัั่�งหมด้เปรียบเสมือนเป็นตั่วแทั่นของเครือฯ  

ในฐานะผู้่ผู้้ลิต่ ผู้่จั้ด้ส�ง ผู้่ใ้หบ้รกิาร และผู้่จั้ด้จำาหน�าย ดั้งนั�น ทั่กุการกระทั่ำา

ของค่�ค้าและค่�ธุรุกิจทีั่�ไม�สอด้คล้องกับข้อกำาหนด้ กฎ และระเบยีบ อาจส�ง

ผู้ลกระทั่บต่�อชื่ื�อเสยีงของเครอืฯ และอาจส�งผู้ลใหก้ารด้ำาเนนิธุรุกิจต้่องหยุด้

ชื่ะงัก เครือฯ จึงได้้พััฒนาระบบการจัด้การห�วงโซึ่�อุปทั่าน ทีั่�เริ�มตั่�งแต่�

กระบวนการการคัด้เลือก ขึ�นทั่ะเบยีน การประเมนิความเสี�ยง การควบคุม

การด้ำาเนินงาน และการประเมินผู้ลทัั่�งทั่างด้้านเศรษฐกิจ สังคม และ 

สิ�งแวด้ล้อม ซึึ่�งระบบการบริหารจัด้การค่�ค้าต่ลอด้ห�วงโซึ่�อุปทั่านนี� ไม�เพีัยง

แค�ลด้โอกาสการเกิด้ความเสี�ยง แต่�ยังสรา้งโอกาสในการด้ำาเนนิธุรุกิจทีั่�ยั�งยืน

ต่�อไป

คู่่�คู้่าธุุรกิิจหลัักิได้้รับกิารประเมิิน
ด้้านคู่วามิยัั่�งยืั่น

สรุป้ผลการดำำาเนิันังานั (ประเทศไทย)
เท่ี่ยบกับเป้้าหมายปี้ 2563

100%

พัิ่ฒน�และต่อยอดระบบก�รตรวจำส่อบย�อน
กลับได�ของวัตถุ่ด่บท่ี่�ม่คว�มเส่่�ยงส้่งด��น
คว�มยั�งย่นไปยังต่�งประเที่ศ

เพ่ิ่�มข่ดคว�มส่�ม�รถุของผู้้�ตรวจำประเม่นด��น
คว�มยั�งย่นเพ่ิ่�อขับเคล่�อนก�รพัิ่ฒน�ศักยภ�พิ่
ของค่้ค��ธ่ิรก่จำตลอดห่วงโซ่่อ่ปที่�น

แผนัการดำำาเนิันังานัท่ี่�สำาคัุญ ปี้ 2564

“เครือเจริญโภคภัณฑ์์มุ่่�งมัุ่�นท่�จะ 
เสริมุ่สร้างความุ่แข็็งแกร�งตลอดห่�วงโซ่�
อ่ปทาน โดยการผสานความุ่ร�วมุ่มืุ่อกับ 
ค่�ค้าธุ่รกิจและเกษตรกร ในการจัดห่า
วัตถุ่ดิบอย�างรับผิดชอบจากแห่ล�งผลิต
ท่�สามุ่ารถุตรวจสอบย้อนกลับได้  
ลดปัญห่าการบ่กร่กพืื้�นท่�ปา่และเป็นมิุ่ตร
ต�อสิ�งแวดล้อมุ่ บนพืื้�นฐานความุ่ถุ่กต้อง
ตามุ่กฎห่มุ่าย ซ่่�งจะช�วยสนับสน่นให้่
ธุ่รกิจข็องทั�ง 2 ฝ่่ายมุ่่ความุ่มัุ่�นคง 
และยั�งยืนมุ่ากข่็�น”

นายสมชาย กัังสมุทร
กรรมุ่การผ้่จัดการให่ญ� และประธุานคณะผ้่บริห่าร 
กล่�มุ่ธุ่รกิจการค้าวัตถุ่ดิบอาห่ารสัตว์ 
เครือเจริญโภคภัณฑ์์

การจัดำการห่วังโซ่่อุุป้ที่านัอุย่างรับผิดำชอุบ



ตัิวัอุย่างป้ระเด็ำนัหลักท่ี่�ม่ในัจรรยาบรรณสำาหรับคุ่่คุ้าธุุรกิจ
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รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

สรุป้ผลการดำำาเนิันังานัท่ี่�สำาคัุญ ปี้ 2563

เครือเจริญโภคภัณฑ์์ได้้ประกาศใช้ื่ค่�มือจรรยาบรรณสำาหรับค่�ค้าธุุรกิจ 

ด้้วยการอบรมให้ความร่้พัร้อมส�งมอบค่�มือจรรยาบรรณฯ และสื�อวีดิ้ทัั่ศน์

ให้กับค่�ค้าธุุรกิจได้้รับทั่ราบและนำาไปปฏิิบัติ่ต่ามอย�างเคร�งครัด้ โด้ยกลุ�ม 

เปา้หมายแรกของการสื�อสารคือ ค่�ค้าธุรุกิจหลักทีั่�สำาคัญลำาดั้บทีั่� 1 และจะ

ขยายผู้ลไปยงัค่�ค้าทั่กุประเภทั่ใหแ้ล้วเสรจ็ภายในป ี2564

คุ่่มือุจรรยาบรรณสำาหรับคุ่่คุ้าธุุรกิจ

การบ่รณาการป้ระเด็ำนัคุวัามยั�งยืนั 
เข้ากับกลยุที่ธ์ุการจัดำการห่วังโซ่่อุุป้ที่านั

การจัดำการด้ำานัสิ�งแวัดำล้อุม

แรงงานัเด็ำก

สิที่ธิุมนุัษยชนั

เงื�อุนัไขการจ้างงานั

การจ่ายคุ่าติอุบแที่นั

จริยธุรรมที่างธุุรกิจ

อุาช่วัอุนัามัยและคุวัามป้ลอุดำภัย

การสนัับสนุันัให้ม่นัโยบายการจัดำซื่�อุอุย่างยั�งยืนัขอุงคุ่่คุ้า

ส่แกนท่ี่�น่�เพ่ิ่�อศึกษ�
เน่�อห�ภ�ยในค่้ม่อ
จำรรย�บรรณ
ส่ำ�หรับค่้ค��ธ่ิรก่จำ	

การเสริมสร้างคุวัามแข็งแกร่ง
ขอุงพัันัธุมิติรที่างธุุรกิจ

ขยั่ายั่กิารด้ำาเนินงานด้้านคู่วามิยัั่�งยืั่น 
ไปยัั่งคู่่�คู้่าธุุรกิิจเพืื่�อให้เกิิด้กิาร

เปล่ั�ยั่นแปลังเชิิงบวกิในวงกิว้าง
การป้รับป้รุงกระบวันัการภายในั
พัื่ฒนาระบบกิารจัด้กิารภายั่ในองค์ู่กิร
ให้ม่ิมิาตรฐานเท่ียั่บเที�ากัิบสากิลั 
แลัะเปน็ต้นแบบให้องค์ู่กิรอื�นได้้คุวัามร่วัมมือุเพืั�อุการเติิบโติท่ี่�ยั�งยืนั

ผนึกิกิำาลัังกัิบคู่่�คู้่าธุุรกิิจในกิารพัื่ฒนา
สินคู้่าแลัะบริกิารเพืื่�อยั่กิระดั้บคุู่ณภาพื่
แลัะข่ด้คู่วามิสามิารถทีางกิารแข�งขัน

การสร้างคุุณคุ่าท่ี่�ยั�งยืนัให้กับ
ผ้่บริโภคุ/ล่กคุ้า
จัด้ทีำานโยั่บายั่แลัะยึั่ด้มัิ�นในกิารจัด้หา
วัตถุดิ้บท่ี�ได้้คุู่ณภาพื่ ม่ิมิาตรฐาน 
แลัะมิาจากิแหลั�งท่ี�ตรวจสอบย้ั่อนกิลัับได้้

การจัดำการคุวัามเส่�ยงในั 
ห่วังโซ่่อุุป้ที่านัแบบบ่รณาการ

จัด้ทีำาระบบกิารตรวจประเมิินอยั่�าง
ต�อเนื�องเพืื่�อประเมิินคู่วามิเส่�ยั่ง

ตลัอด้ห�วงโซ่�อุปทีาน

72%
คู่่�คู้่าธุุรกิิจรายั่ใหมิ� 
ท่ี�ได้้รับกิารคัู่ด้เลืัอกิ 
ด้้วยั่เกิณฑ์์ด้้านสังคู่มิ 
แลัะสิ�งแวด้ล้ัอมิ

29 รายั่
จำานวนคู่่�คู้่าธุุรกิิจท่ี�ม่ิ
คู่วามิเส่�ยั่งส่งท่ี�ตรวจ
ประเมิินแล้ัวพื่บคู่วามิ 
ไมิ�สอด้คู่ล้ัองตามิประเด็้น
ด้้านคู่วามิยัั่�งยืั่น

100%
คู่่�คู้่าธุุรกิิจท่ี�ม่ิคู่วามิเส่�ยั่ง
ส่งท่ี�ม่ิกิารแก้ิไขปรับปรุง
ตามิ Corrective 
Action Plans แล้ัวเสร็จ
ภายั่ใน 12 เดื้อน

100%
คู่่�คู้่าธุุรกิิจหลัักิท่ี�สำาคัู่ญ 
ลัำาดั้บท่ี� 1 ท่ี�ได้้รับกิารสื�อสาร
จรรยั่าบรรณสำาหรับ 
คู่่�คู้่าแลัะประเด็้นด้้าน 
คู่วามิยัั่�งยืั่น

100%
คู่่�คู้่าธุุรกิิจหลัักิท่ี�สำาคัู่ญ 
ลัำาดั้บท่ี� 1 ท่ี�ได้้รับกิาร 
ประเมิินด้้านคู่วามิยัั่�งยืั่น

100%
คู่่�คู้่าธุุรกิิจท่ี�ม่ิ
คู่วามิเส่�ยั่งส่งท่ี�ม่ิกิารจัด้ทีำา 
Corrective Action Plans 
ส�งกิลัับมิายัั่งบริษััที

ค่้ค��ธ่ิรก่จำหลักท่ี่�ส่ำ�คัญลำ�ดับท่ี่�	1	
ท่ี่�ลงน�มรับที่ร�บ

ค่้ค��ธ่ิรก่จำหลักท่ี่�ส่ำ�คัญลำ�ดับท่ี่�	1	
ท่ี่�ได�รับก�รให�คว�มร้�



อุอุกใบคุำาร้อุงขอุให้แก้ไข (ถ้้าม่)
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รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

เพัื�อสร้างความแข็งแกร�งต่ลอด้ห�วงโซึ่�อุปทั่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์์  

ได้้จำาแนกประเภทั่ค่�ค้าธุรุกิจเพืั�อกำาหนด้แนวทั่างในการบรหิารจัด้การ 

ค่�ค้าธุุรกิจในแต่�ละประเภทั่ต่ามความสำาคัญและระดั้บความเสี�ยง  

เชื่�น ค่�ค้าธุรุกิจหลักทีั่�สำาคัญ และค่�ค้าธุรุกิจอื�นๆ ทีั่�ได้้รบัการประเมนิ

ว�ามีความเสี�ยงด้้านความยั�งยืนจะได้้รับการต่รวจประเมิน ณ สถาน

ประกอบการอย�างสมำาเสมอ รวมถึงการติ่ด้ต่ามผู้ลการด้ำาเนนิงานของ

ค่�ค้าธุรุกิจอย�างต่�อเนื�อง

เครือเจริญโภคภัณฑ์์มีการบริหารความเสี�ยงของค่�ค้าธุุรกิจต่ลอด้ห�วงโซึ่�

อุปทั่านเพัื�อระบุค่�ค้าธุุรกิจทีั่�มีความเสี�ยงส่งด้้านความยั�งยืน ครอบคลุม 

ค่�ค้าธุรุกิจกลุ�มวัต่ถดิุ้บ กลุ�มบรรจุภัณฑ์์ และกลุ�มผู้่ใ้หบ้รกิาร โด้ยไม�ได้้จำากัด้

เฉพัาะค่�ค้าธุรุกิจลำาดั้บทีั่� 1 (Tier 1 Supplier) ทีั่�เครือฯ ทั่ำาการซืึ่�อขายโด้ยต่รง

เทั่�านั�น หากรวมถึงค่�ค้าธุุรกิจลำาดั้บอื�นๆ (Non-tier 1 Supplier) โด้ยมี

กระบวนการประเมินค่�ค้าธุุรกิจตั่�งแต่�การจัด้ทั่ำาแผู้นการต่รวจประเมิน  

ไปจนถึงติ่ด้ต่ามการแก้ไขและทั่บทั่วนผู้ล ทัั่�งนี�เพัื�อใหม้ั�นใจได้้ว�าค่�ค้าธุุรกิจ

จะมีการจัด้การความเสี�ยงด้้านความยั�งยนือย�างต่�อเนื�องและมีประสิทั่ธุภิาพั

เครือเจริญโภคภัณฑ์์ได้้ผู้นวกเรื�องสังคมและสิ�งแวด้ล้อมไว้ใน

เกณฑ์์การคัด้เลือกค่�ค้าธุรุกิจรายใหม� โด้ยกำาหนด้ใหค้่�ค้าธุรุกิจ

ทั่ำาการประเมินต่นเอง และมีการต่รวจประเมินโด้ยบริษัทั่ 

ในเครือฯ หรือหน�วยงานภายนอกทีั่�มีความน�าเชื่ื�อถือ รวมถึง 

การระบุข้อกำาหนด้ด้้านสังคมและสิ�งแวด้ล้อมไว้ในสัญญา  

นอกจากนี� เครอืฯ กำาหนด้ใหค่้�ค้าธุรุกิจทั่กุรายทั่ำาแบบประเมนิ

ด้้านความยั�งยนืเปน็ประจำาอย�างนอ้ย 1 ครั�งในรอบ 3 ป ีโด้ยมี

เปา้หมายใหไ้ด้้รอ้ยละ 50 ของจำานวนค่�ค้าธุรุกิจทัั่�งหมด้ภายใน

ป ี2565 ซึึ่�งรวมถึงค่�ค้าธุรุกิจทั่างอ้อมทีั่�สำาคัญ

การสร้างคุวัามติระหนัักและคุวัามเส่�ยง การบริหารคุวัามเส่�ยง

การป้ระเมินัด้ำานัคุวัามยั�งยืนัขอุงคุ่่คุ้าธุุรกิจ 
จำานัวันัคุ่่คุ้าธุุรกิจหลักท่ี่�สำาคัุญลำาดัำบท่ี่� 1
ท่ี่�ได้ำรับการป้ระเมินัตินัเอุงด้ำานัคุวัามยั�งยืนั 
(Sustainability Self-assessment) ในัรอุบ 3 ปี้

6,877 ราย
จำานวนคู่่�คู้่าธุุรกิิจทัี�งหมิด้ท่ี�ได้้รับ

กิารประเมิินด้้านคู่วามิยัั่�งยืั่น

ม่ิลัคู่�ากิารจัด้ซื่�อ 
จากิคู่่�คู้่าธุุรกิิจหลัักิ
ท่ี�สำาคัู่ญลัำาดั้บท่ี� 1

จำานัวันัคุ่่คุ้าธุุรกิจท่ี่�ถ่้ก
ติรวัจป้ระเมินัเป็้นัป้ระจำาทุี่กปี้

คุคุ
าธุ

รกิ
จที่

� ม่คุ
วัา

มเ
ส่� ย

งส่
ง

ดำา
นัคุ

วัา
มยั

� ง ยื
นั

จัดำที่ำาแผนั
การติรวัจ

ป้ระเมินัป้ระจำาปี้

ติิดำติามการ
แก้ไขและ
ที่บที่วันัผล

ดำำาเนิันัการติรวัจ
ป้ระเมินัติามแผนั

คุ่่คุ้าธุุรกิจดำำาเนิันัการ
แก้ไขติามแผนั

จัดำระดัำบคุ่่คุ้าธุุรกิจ คุ่่คุ้าธุุรกิจส่งมอุบ
แผนัการดำำาเนิันัการแก้ไข

จำานัวันัคุ่่คุ้าธุุรกิจท่ี่�ถ่้ก
ติรวัจป้ระเมินัในัรอุบ 3 ปี้

(ไม่นัับซ่ำ�าราย) 
 

คุคุ
าธุ

รกิ
จห

ลัก
ที่� ส

ำาคุ
ญ

 
 

คู่่�คู้่าท่ี�ส�งมิอบ
วัตถุดิ้บท่ี�สำาคัู่ญ

คู่่�คู้่าท่ี�ส�งมิอบวัตถุดิ้บ
ท่ี�หาทีด้แทีนไมิ�ได้้

คู่่�คู้่าท่ี�ม่ิม่ิลัคู่�า
กิารซื่�อส่ง

90.98%

0.59%

3.65%

21.47%

87.67%

2563

100%

2562

90%

2561

89%

2

8 รายั่

8 รายั่

292 รายั่

192 รายั่

กระบวันัการ
ติรวัจป้ระเมินั
คุ่่คุ้าธุุรกิจ

ป้ระเภที่ขอุง
คุ่่คุ้าธุุรกิจ

คู่่�คู้่าธุุรกิิจทีางอ้อมิ
ท่ี�สำาคัู่ญ

คู่่�คู้่าธุุรกิิจทัี�งหมิด้

คู่่�คู้่าธุุรกิิจหลัักิท่ี�สำาคัู่ญ 
ลัำาดั้บท่ี� 1

3

2

1

4

คู่่�คู้่าธุุรกิิจท่ี�ม่ิคู่วามิเส่�ยั่ง
ด้้านคู่วามิยัั่�งยืั่น

35.86%

219 รายั่

19,177 รายั่

1,267 รายั่

93 รายั่
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รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

เกือบศต่วรรษทีั่�เครือเจริญโภคภัณฑ์์ผู้นึกกำาลังกับทัุ่กภาคส�วนทัั่�งภาครัฐและเอกชื่นในการยกระดั้บคุณภาพัชื่ีวิต่ของเกษต่รกรค่�ค้าด้้วยการสนับสนุน 

ทั่กุร่ปแบบเพัื�อขจัด้ขอ้จำากัด้ทีั่�มใีนแต่�ละพัื�นทีั่� เชื่�น การจัด้หาแหล�งเงินทั่นุ การสนบัสนนุปจัจัยการผู้ลิต่ การร�วมวางแผู้นการเพัาะปลก่ผู้�านทีั่มนกัวิชื่าการ

ทีั่�แข็งแกร�ง การประยุกต์่ใช้ื่เทั่คโนโลยีเพัื�อลด้ต้่นทุั่นและเพัิ�มประสิทั่ธุภิาพั จากความมุ�งมั�นถก่ถ�ายทั่อด้มาส่�การปฏิิบติั่อย�างจริงจังและต่�อเนื�องจนได้้ผู้ลลัพัธุ์

เปน็ทีั่�ประจักษ์ต่�อเกษต่รกรค่�ค้าในห�วงโซึ่�อุปทั่านและผู้่ม้สี�วนได้้เสยีในวงกว้างอย�างมากมาย 

โคุรงการอุบรมเพืั�อุ
เสริมสร้างศัึกยภาพัคุ่่คุ้าธุุรกิจ

โคุรงการพััฒนัาป้ระมง 
IFFO RS Improver Program 
(IFFO RS IP)  

โคุรงการส่งเสริม
เกษติรกรท้ี่อุงถิ้�นั
ให้ป้ล่กผักคุุณภาพั

โคุรงการ 9 Assurance 
Services

โคุรงการการ
เสริมสร้างศัึกยภาพั
เกษติรกรผ้่เล่�ยงกุ้ง
รายย่อุยด้ำวัย CPF 
Combine Model

โคุรงการส่งเสริมการ
เล่�ยงสุกรในัร่ป้แบบ
อุุติสาหกรรมอุย่างยั�งยืนั

โคุรงการแนัะนัำาอุาช่พั
ให้กับผ้่เล่�ยงสัติว์ั

โคุรงการสร้างคุวัาม
เข้มแข็งขอุงชุมชนัอุย่าง
ยั�งยืนัด้ำวัยกล้วัยหอุมที่อุง

ศ่ึนัย์เร่ยนัร้่เกษติร
ทัี่นัสมัย
ข้าวั ป้ลา มะพัร้าวั

โคุรงการหาแหล่งนัำ�า
เพืั�อุการเกษติรยั�งยืนั

โคุรงการเกษติรกรพึั�งตินั 
ข้าวัโพัดำยั�งยืนั

โคุรงการส่งเสริม
การป้ล่กข้าวัโพัดำเล่�ยงสัติว์ั
หลังนัาในัเขติชลป้ระที่านั 

การพััฒนัาศัึกยภาพัขอุงคุ่่คุ้าธุุรกิจ 
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ท่ี่�มาโคุรงการ:
เกือบศต่วรรษทีั่�บริษัทั่ เจียไต๋่ จำากัด้ เป็นกำาลัง

สำาคัญในการยกระดั้บคณุภาพัชื่วิีต่ของเกษต่รกร

ให้ดี้ขึ�นอย�างยั�งยืน ผู้�านการส�งมอบนวัต่กรรม

การเกษต่ร ด้้วยผู้ลิต่ภัณฑ์์และบริการทีั่�มคีณุภาพั 

ทั่ำาใหเ้กษต่รกรไทั่ยมีคณุภาพัชีื่วิต่และความเป็นอย่�

ทีั่�ดี้ขึ�น สามารถปลด้หนี� สร้างสุขด้้วยวิถีเกษต่ร

ยั�งยืน จากความมุ�งมั�นส่�การปฏิิบัติ่อย�างจริงจัง  

ส�งผู้ลให้บริษัทั่ฯ ได้้รับรางวัลเกียรติ่ยศ ‘ความดี้

ทั่ด้แทั่นคุณแผู้�นดิ้น’ สาขาส�งเสรมิการเกษต่ร ใน

โครงการหนึ�งล้านกล้าความดี้ต่อบแทั่นคุณแผู้�นดิ้น 

ทีั่�จัด้ขึ�นโด้ยมล่นธิุเิพัื�อสงัคมไทั่ย

ท่ี่�มาโคุรงการ:
สินค้าเกษต่รล้นต่ลาด้และการต่กค้างของ 

สารเคมีนับว�าเป็นปัญหาทีั่�พับอย�างต่�อเนื�องใน

ภาคการเกษต่รสนิค้า ซึึ่�งส�วนหนึ�งมสีาเหต่มุาจาก

การขาด้ข้อม่ลความต้่องการสินค้าทีั่�แท้ั่จริง 

ในต่ลาด้ผู้่้บริโภค ผู้นวกกับมีการใชื่้สารเคมีและ

ปุ�ยเคมีเกินความจำาเป็น ส�งผู้ลให้สินค้าเกษต่ร 

มีราคาต่กต่ำา ในขณะทีั่�ต้่นทัุ่นการเพัาะปล่กทีั่�ส่ง

ขึ�น ด้้วยเหตุ่นี� บริษัทั่ ซึ่ี.พัี. โลตั่ส จึงมคีวามมุ�งมั�น

ในการลด้ผู้ลกระทั่บของปัญหาดั้งกล�าว จึงได้้มี

การริเริ�มโครงการพััฒนาศักยภาพัของเกษต่รกร

ผู้่้ผู้ลิต่ผู้ักและผู้ลไม้ โด้ยมีวัต่ถุประสงค์เพืั� อ 

ยกระดั้บคุณภาพัสินค้าเกษต่รและเพัิ�มรายได้้ให้

กับเกษต่รกรค่�ค้า ต่ลอด้จนเกิด้การเติ่บโต่ทั่าง

เศรษฐกิจในวงกว้าง

การพััฒนัาคุ่่คุ้าส่่คุวัามยั�งยืนั
เพ่ิ่�อส่่งเส่ร่มก�รเกษตรส่มัยใหม่

การพััฒนัาศัึกยภาพัขอุงเกษติรกรผ้่ผลิติ
ผักและผลไม้ในัเขติป้ระเที่ศึจ่นั 
เพ่ิ่�อยกระดับค่ณภ�พิ่ช่ว่ตเกษตรกรค่้ค��

CASE 
STUDY

CASE 
STUDY44 45

การดำำาเนิันังานั:
บริ ษัทั่ฯ มุ� ง เน้นการพััฒนาศักยภาพัของ 

‘พันักงานส�งเสริมการผู้ลิต่เมล็ด้พัันธุุ์’ ซึ่ึ�งเป็น

พันักงานของเจียไต๋่ให้มีความร่้ความชื่ำานาญ  

และทัั่กษะการแก้ปญัหาต่�างๆ สามารถถ�ายทั่อด้ 

องค์ความร่้ พัร้อมแบ�งปันประสบการณ์และ 

แนวปฏิิบติั่ทีั่�เปน็เลิศแก�เกษต่รกรผู้่ผู้้ลิต่เมล็ด้พันัธุุ ์

โด้ยมุ�งหวังให้เกษต่รกรได้้นำาองค์ความร่้และ

เทั่คนคิการเพัาะปลก่ไปใชื่้ในการผู้ลิต่เมล็ด้พัันธุุ์

คุณภาพัส่ง สร้างความเชื่ี�ยวชื่าญในการด้่แลต้่น

แม�พันัธุุอ์ย�างมปีระสทิั่ธุภิาพั ยกระดั้บความร่แ้ละ

ความสามารถด้้านการเพัาะปล่ก จนเกษต่รกร

ตัวแทีนเกิษัตรกิรผ้่ผลิัตเมิล็ัด้พัื่นธ์ุุ
“ร�วมิผลิัตกัิบเจ่ยั่ไต๋มิากิว�า 5 ป ี
รายั่ได้้เพิื่�มิขึ�นจากิแต�กิ�อน 
ได้้ส�งล่ักิเร่ยั่นจนจบ”

สามารถยดึ้เปน็ ‘อาชื่พีั’ ทีั่�มั�นคง และสรา้งรายได้้

สมำาเสมอต่ลอด้ทัั่�งปี นอกจากนี� บริษัทั่ฯ ได้้

ทั่ำาการส�งเสริมการประกอบอาชื่ีพัเกษต่รกรให ้

กับคนรุ�นใหม� โด้ยมุ�งเน้นทีั่�กลุ�มล่กหลานของ

เกษต่รกรรุ�นปจัจุบนั ต่ลอด้จนลก่หลานของคนใน

ชุื่มชื่น โด้ยจัด้การฝึึกอบรมให้ความร่้และสร้าง

ความภาคภ่มิใจในการทั่ำาอาชีื่พัเกษต่รกรรม  

รวมทัั่�งสนับสนุนการจ้างงานในพืั�นทีั่� เพืั�อให้

เกษต่รกรมีคุณภาพัชีื่วิต่ทีั่� ดี้ขึ�นและสามารถ

ประกอบอาชื่พีัในถิ�นทีั่�อย่�อาศยัเดิ้ม

การดำำาเนิันังานั:
บริษัทั่ ซีึ่.พัี. โลตั่ส พััฒนาศักยภาพัเกษต่รกร 

ค่�ค้าผู้�านการส�งเสริมร่ปแบบต่�างๆ ได้้แก� การ 

ร�วมวางแผู้นเพัาะปล่ก การให้ความร่้วิธุีการ 

เพัาะปล่กแก�เกษต่รกร การใส�ปุ�ยอย�างถ่กวิธุ ี

มาต่รฐานการบรรจุและการส�งมอบ รวมถึงการ

ส�งเสริมให้มีการรวมกลุ�มของเกษต่รกรเพัื� อ 

แลกเปลี�ยนความร่้ในการเพัาะปล่ก จนได้้รับ 

การรับรองสินค้าเกษต่รปลอด้ภัยจากรัฐบาลจีน

และสถาบันการเกษต่ร นอกจากนี� บริษัทั่ฯ ยังได้้

สั�งซึ่ื�อสินค้าจากเกษต่รกรโด้ยต่รงเพัื�อลด้ขั�นต่อน

การซึ่ื�อขายผู้�านพั�อค้าคนกลาง ทั่ำาให้ได้้สินค้าทีั่�

สด้ ใหม� และราคาทีั่�เป็นธุรรม โด้ยในอนาคต่ 

อันใกล้ บริษัทั่ฯ ร�วมมอืกับรฐับาลจีนในการสร้าง

แพัลต่ฟอร์มการซืึ่� อขายออนไลน์ เพัื� อเพัิ�ม 

ชื่�องทั่างการขายให้กับเกษต่รกรค่�ค้าเพัื�อเพัิ�ม 

รายได้้ให้เกษต่รกรอย�างต่�อเนื�อง

2,280
ราย

69.6
ล้านัหยวันั
สร้างรายั่ได้้ให้กัิบเกิษัตรกิร
ท่ี�เข้าร�วมิ

เกิษัตรกิรท่ี�เข้าร�วมิโคู่รงกิาร

ผลลัพัธ์ุและ
ป้ระโยชน์ัท่ี่�ได้ำรับ

3,300
ราย

52,000 
ชั�วัโมง
กิารอบรมิให้คู่วามิร้่

เกิษัตรกิรท่ี�เข้าร�วมิโคู่รงกิาร

ผลลัพัธ์ุและ
ป้ระโยชน์ัท่ี่�ได้ำรับ
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รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

Healthการจััดการด้านความยัั่�งยืั่น Heart Homeบทนำา ภาคผนวก ภาคผนวก

บริิษััทท่�อยู่่�ในขอบเขตการิริายู่งานความยัู่�งยืู่น
เครืิอเจริิญโภคภัณฑ์์ ปริะจำาปี 2563

1.	 บริิษััท	ซีีพีี	ออลล์	จำำ�กััด	(มห�ชน)	 ไทย

2.	 บริิษััท	สย�มแม็คโคริ	จำำ�กััด	(มห�ชน)	 ไทย

3.	 C.P.	LOTUS	CORPORATION	 จีำน

4	 บริิษััท	ซีี.พีี.	รีิเทล	ดีเวลลอปเม้นท์	จำำ�กััด	 ไทย

1.	 บริิษััท	ทรูิ	คอร์ิปอเริชั�น	จำำ�กััด	(มห�ชน)	 ไทย

1.	 บริิษััท	แอสเซีนด์	กัร๊ิ�ป	จำำ�กััด	 ไทย

2.	 TRUE	MONEY	(CAMBODIA)	LIMITED	 ก้ัมพูีช�

3.	 PT	WITAMI	TUNAI	MANDIRI	(TMN	INDONESIA)	 อินโดนีเซีีย

4.	 TRUE	MONEY	MYANMAR	COMPANY	LIMITED	 เมียนม�

5.	 TRUE	MONEY	PHILIPPINES	INC.	 ฟิลิิปปนิส์

6.	 TRUE	MONEY	VIETNAM	JOINT	STOCK	COMPANY	 เวียดน�ม

7.	 บริิษััท	ฟิรีิวิลล์	โซีลูชั�นส์	(จำำ�กััด)	 ไทย

1.	 บริิษััท	ซีี.พีี.	แลนด์	จำำ�กััด	(มห�ชน)		 ไทย

2.	 บริิษััท	ซีีพีี	พีร็ิอพีเพีอร์ิตีี้�	โฮลดิ�ง	จำำ�กััด	 ไทย

3.	 SHANGHAI	KINGHILL	LIMITED	 จีำน

4.	 CHIA	TAI	LAND	CO.,	LTD.	 จีำน

5. CHIA	TAI	DI	JING	(SHANGHAI)	INVESTMENT	MANAGEMENT	LTD.	 จีำน

1.	 บริิษััท	ซีีพีี	มอเตี้อร์ิ	โฮลดิ�ง	จำำ�กััด	 ไทย

2.	 C.P.	MOTOR	MYANMAR	CO.,	LTD.	 เมียนม�

3.	 บริิษััท	ซีีพีีพีีซีี	จำำ�กััด	(มห�ชน)	 ไทย

	 	 จีำน

	 	 เวียดน�ม

1.	 SINO	BIOPHARMACEUTICAL	LIMITED	 จีำน

1.	 ZHENGXIN	BANK	COMPANY	LIMITED.	 จีำน

2.	 PING	AN	INSURANCE	(GROUP)	COMPANY	OF	CHINA,	LTD.*	 จีำน

3.	 ITOCHU	CORPORATION*	 ญีี่�ป๊�น

4.	 CITIC	GROUP	CORPORATION	LTD.*	 จีำน

ธุุรกิิจค้้าปลีีกิ

ธุุรกิิจส่ื่�อสื่ารแลีะโทรค้มนาค้ม

ธุุรกิิจอีค้อมเมิร์ซแลีะธุุรกิิจดิิจิทัลี

ธุุรกิิจอสัื่งหาริมทรัพย์์

ธุุรกิิจย์าแลีะเวชภััณฑ์์

ธุุรกิิจกิารเงินแลีะกิารธุนาค้าร*

หม�ยถึึง	ผลกั�ริดำ�เนินง�นของบริิษััทคริอบคล๊มอยู�ในริ�ยง�นฉบับนี�
หม�ยถึึง	ผลกั�ริดำ�เนินง�นของบริิษััทไม�ได้คริอบคล๊มอยู�ในริ�ยง�นฉบับนี�
*	กัล๊�มธุ๊ริกิัจำกั�ริเงินและกั�ริธุน�ค�ริที�ไม�ได้อยู�ภ�ยใต้ี้กั�ริบริิห�ริจัำดกั�ริของเครืิอเจำริิญี่โภคภัณฑ์์

สายู่ธุุริกิจ / บริิษััท ปริะเทศ/
เขตเศริษัฐกิจ เศริษัฐกิจ

สิ�งแวดล้้อม สังคม
สายู่ธุุริกิจ/บริิษััท ปริะเทศ/

เขตเศริษัฐกิจ เศริษัฐกิจ
สิ�งแวดล้้อม สังคม

พีลังง�น ของเสีย บ๊คล�กัริคว�มปลอดภัยนำ��กั��ซีเรืิอนกัริะจำกัพีลังง�น ของเสีย บ๊คล�กัริคว�มปลอดภัยนำ��กั��ซีเรืิอนกัริะจำกั

ธุุรกิิจเกิษตรอุตสื่าหกิรรมแลีะอาหาร

ธุุรกิิจย์านย์นต์แลีะอุตสื่าหกิรรม

1	 บริิษััท	เจำริิญี่โภคภัณฑ์์อ�ห�ริ	จำำ�กััด	(มห�ชน)	 ไทย
	 C.P.	POKPHAND	CO.	LTD.	 จีำน
	 C.P.	AQUACULTURE	(BEIHAI)	CO.,	LTD.	 จีำน
	 C.P.	AQUACULTURE	(DONGFANG)	CO.,	LTD.	 จีำน
	 C.P.	VIETNAM	CORPORATION	 เวียดน�ม
	 CHAROEN	POKPHAND	ENTERPRISES	(TAIWAN)	CO.	LTD.	 ไต้ี้หวัน
	 C.P.	CAMBODIA	CO.,	LTD.	 กััมพูีช�
	 CPF	(INDIA)	PRIVATE	LTD.	 อินเดีย
	 C.P.	LAOS	CO.,	LTD.	 ล�ว
	 CHAROEN	POKPHAND	FOODS	(MALAYSIA)	SDN.	BHD.	 ม�เลเซีีย
	 CHAROEN	POKPHAND	FOODS	PHILIPPINES	CORP.	 ฟิลิิปปนิส์
	 SUPERDROB	ZAKLADY	DROBIARSKO-MIESNE	S.A.	 โปแลนด์
	 CHAROEN	POKPHAND	FOODS	(OVERSEAS)	LLC.	 รัิสเซีีย
	 TOPS	FOODS	NV	 เบลเยียม
	 NORFOLK	FOODS	(PRIVATE)	LIMITED	 ศรีิลังกั�
	 C.P.	STANDART	GIDA	SANAYI	VE	TICARET	A.S.	 ต๊ี้ริกีั
	 CP	FOODS	(UK)	LTD.	 อังกัฤษั
	 BELLISIO	INVESTMENT	LLC.	 สหรัิฐอเมริิกั�
	 บริิษััท	ซีี.พีี.-เมจิำ	จำำ�กััด	 ไทย
2.	 AGRO-INDUSTRY	AND	FOOD	BUSINESS	GROUP	 จีำน
3.	 CHIA	TAI	ENTERPRISES	INTERNATIONAL	LIMITED	 จีำน
4	 MYANMAR	C.P.	LIVESTOCK	CO.,	LTD.	 เมียนม�
5	 C.P.	BANGLADESH	CO.,	LTD.	 บังกัล�เทศ
6	 CHAROEN	POKPHAND	PAKISTAN	(PVT.)	LTD.	 ป�กีัสถึ�น
7	 CHIA	TAI	FEEDMILL	PTE.	LTD.	 สิงคโปร์ิ
8	 CHINA	ANIMAL	HUSBANDRY	BUSINESS	 จีำน
9	 บริิษััท	เจีำยไต๋ี้	จำำ�กัั	 ไทย
10	บริิษััท	ซีี.พีี.อินเตี้อร์ิเทริด	จำำ�กัั	 ไทย
11	 บริิษััท	ข้�ว	ซีี.พีี.	จำำ�กััด	 ไทย
12	บริิษััท	ไดน�มิกัซ์ีทริ�นสปอร์ิตี้	 ไทย
13	บริิษััท	ไดน�มิคอินเตี้อร์ิทริ�นสปอร์ิตี้	จำำ�กััด	 ไทย
14	บริิษััท	ท��เรืิออย๊ธุย�และไอซีีดี	จำำ�กััด	 ไทย
15	APSARA	RICE	(CAMBODIA)	CO.,	LTD	 กััมพูีช�
16	บริิษััท	เจำริิญี่โภคภัณฑ์์โปริดิ�วส	จำำ�กััด	 ไทย
	 	 	 อินเดีย
	 	 	 เมียนม�
	 	 	 เวียดน�ม
17	บริิษััท	เจำริิญี่โภคภัณฑ์์กั�ริเกัษัตี้ริ	จำำ�กััด	 ไทย
18	บริิษััท	ซีี	พีี	สตี้�ร์ิเลนส์	จำำ�กััด		 ไทย
19	บริิษััท	เจำริิญี่โภคภัณฑ์์วิศวกัริริม	จำำ�กััด	 ไทย
20	บริิษััท	เพีอร์ิเฟิค	คอมพี�เนียน	กัร๊ิ�ป	จำำ�กััด	 ไทย
	 	 	 จีำน

1	 บริิษััท	เครืิอเจำริิญี่โภคภัณฑ์์	จำำ�กััด	 ไทย
2	 บริิษััท	ธุนเทเลคอม	จำำ�กััด	 ไทย
3	 บริิษััท	พัีฒน�ผู้นำ�เครืิอเจำริิญี่โภคภัณฑ์์	จำำ�กััด	 ไทย
4	 บริิษััท	เค.เอส.พีี.	อ๊ปกัริณ์	จำำ�กััด	 ไทย
5	 บริิษััท	เกัษัตี้ริภัณฑ์์อ๊ตี้ส�หกัริริม	จำำ�กััด	 ไทย
6	 บริิษััท	แอ�ดว้�นซ์ีฟิ�ร์ิม��	จำำ�กััด	 ไทย
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•	 โรงงานผลิติ
•	 ฟาร์มเล้ิ�ยงสััตว์์	แลิะฟารม์พืชืสัว์น-พืชืไร่
•	 สัาขารา้นเซเว่์น	อ้ีเลิฟเว่์น
•	 ไฮเปอีร์มาเก็็ต/ซูเปอีรส์ัโตร์

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

259
940

10,268
195

259
951

10,988
204

278
951

11,712
216

278
951

12,432
219

1. การิกำากับด่แล้กิจการิ

2. สิทธิุมนุษัยู่ชนแล้ะการิปฏิิบัติด้านแริงงาน

ผล้การิดำาเนนิงานด้านความยัู่�งยืู่นปี 2563
HEART

หน�วยง�นที�อยู�ในขอบเขตี้ของริ�ยง�นคว�มยั�งยืน

ข้อมูลด้�นบ๊คล�กัริ

ข้อมูลกั�ริปฏิิบัติี้ด้�นแริงง�น

กั�ริจ้ำ�งง�น102-8

401-1

401-3

กั�ริจ้ำ�งง�น401-1

คว�มหล�กัหล�ยของพีนักัง�น405-1

ชายู่ หญิงชายู่ หญิง ชายู่ ชายู่หญิง หญิง

ชายู่ หญิงชายู่ หญิง ชายู่ ชายู่หญิง หญิง

ชายู่ หญิงชายู่ หญิง ชายู่ ชายู่หญิง หญิง

ชายู่ หญิงชายู่ หญิง ชายู่ ชายู่หญิง หญิง

ชายู่ หญิงชายู่ หญิง ชายู่ ชายู่หญิง หญิง

ชายู่ หญิงชายู่ หญิง ชายู่ ชายู่หญิง หญิง

จำาแนกตามปริะเภทสัญญาจ้าง

คน
•	 พืนกั็งาน

คน
•	 ผูร้บัเหมาท้ี่�อียู่ในก็ำาก็บัดูแูลิ 
	 ขอีงบริษัทัี่

314,337 375,891 463,307

339,431 361,570

306,695

159,763 191,223 222,042

169,633 182,734

159,364 154,574 184,668 241,265

169,798 178,836

147,331

304,205212,230

153,436111,354 150,769100,876

105,644 125,134 91,014101,919

50,533 59,674 45,10051,016 55,111 65,460 45,91450,903

10,132 36,460 101,73794,465

6,327 21,590 39,30848,010 3,805 14,870 62,42946,455

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

936
3,057

18,295
160,446

200
1,397

14,357
153,844

264
1,427

11,344
165,801

จำาแนกตามริะดับ

•	 ผูบ้รหิารระดัูบสังู
•	 ผูบ้รหิารระดัูบก็ลิาง
•	 ผูบ้รหิาร
•	 เจ้้าหน้าท้ี่�แลิะพืนกั็งาน

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

73,201
95,833
13,700

75,968
85,828
8,002

77,757
91,961
9,118

•	 อีายุนอ้ียก็ว่์า	30	ป	ี
•	 อีายุ	30-50	ป	ี
•	 อีายุมาก็ก็ว่์า	50	ปี

จำาแนกตามอายุู่

คน
คน
คน

34,406
12,738

780

35,091
12,401
3,041

40,336
17,979
1,359

28,563
15,257
1,280

33,115
12,937

537

40,150
13,705
1,256

46,054
18,373
1,033

29,529
15,547

838

•	 อีายุนอ้ียก็ว่์า	30	ป	ี
•	 อีายุ	30-50	ป	ี
•	 อีายุมาก็ก็ว่์า	50	ปี

จำาแนกตามอายุู่

พนกังานจ้างใหม�

คน
•	 จ้ำานว์นก็ารจ้้างใหม่

•	 จ้ำานว์นแรงงานทัี่�งหมดู

GRI STANDARD GRI STANDARDKEY PERFORMANCE INDICATORS KEY PERFORMANCE INDICATORSหน�วยู่ หน�วยู่2560 25602561 25612562 25622563 2563

ชายู่ หญิงชายู่ หญิง ชายู่ หญิง ชายู่ หญิง

ชายู่ หญิงชายู่ หญิง ชายู่ หญิง ชายู่ หญิง

ชายู่ หญิงชายู่ หญิง ชายู่ หญิง ชายู่ หญิง

ชายู่ หญิงชายู่ หญิง ชายู่ หญิง ชายู่ หญิง

ชายู่ หญิงชายู่ หญิง ชายู่ หญิง ชายู่ หญิง

86,387 109,172 110,39478,837

42,959 54,977 52,11040,174 43,428 54,195 58,28438,663

ข้อมูลด้�นคว�มปลอดภัย

คน
คน
คน

26,103
12,174
1,110

27,268
14,193
1,498

35,410
17,861
1,706

29,944
20,438
1,728

25,881
10,854

977

28,668
13,418
1,342

34,943
17,695
1,557

35,866
20,686
1,732

•	 อีายุน้อียก็ว่์า	30	ป	ี
•	 อีายุ	30-50	ป	ี
•	 อีายุมาก็ก็ว่์า	50	ปี

จำาแนกตามอายุู่พนักงานล้าออก

คน

คน

-

-

-

-

507

494

1,828

1,531

432

429

1,017

852

73,397

5,881

4,829

4,342

•	 จ้ำานว์นพืนกั็งานท้ี่�ใชส้ัทิี่ธิลิิาคลิอีดูบุตร/	 
	 ดูแูลิบุตร
•	 จ้ำานว์นพืนกั็งานท้ี่�ก็ลิบัมาที่ำางานหลิงัใช ้
	 สัทิี่ธิลิิาคลิอีดูบุตร/ดูแูลิบุตร

การิล้าคล้อดบุตริ (พนักงาน)

กั�ริล�ออกั

กั�ริล�คลอดบ๊ตี้ริ

อ๊บัติี้เหต๊ี้จำ�กักั�ริทำ�ง�น	(พีนักัง�น)

พนักงานล้าออก

คน
•	 จ้ำานว์นก็ารลิาอีอีก็

403-9 (A)
พนักงาน

ราย
7,957

3,697 4,260

•	 อุีบติัเหตจุ้าก็ก็ารที่ำางานขั�นบนัทึี่ก็ไดู้/	 
	 ก็ารบาดูเจ็้บที่กุ็ประเภที่

(ราย/	 
1,000,000  

ชั�ว์โมงก็ารที่ำางาน)

15.17

14.05 16.30

7 5 14

0.012 0.008 0.018

- - 32

- - 0.04

5,598 5,655 2,532

2.03 1.44 2.19

90.3530.2514.10 28.65

9.73 8.83 3.26

7 4 14

0.025 0.013 0.028

- - 25

- - 0.05

2,804 2,671 1,649

2.45 1.80 2.12

61.4537.6518.75 31.70

10.20 8.50 3.38

7

6 1 0 1 0

0 0.003 0

- - 7

- - 0.02

2,795 2,984 883

1.65 1.10 2.31

118.0523.509.50 23.40

9.30 9.15 3.13

•	 ก็ารเสัย้ชวิ้์ตอัีนเปน็ผลิจ้าก็ก็ารบาดูเจ็้บ 
	 จ้าก็ก็ารที่ำางาน

•	 อัีตราคว์ามถ้ี่�ขอีงก็ารบาดูเจ็้บจ้าก็ก็ารที่ำางาน 
	 ถึี่งขั�นหยุดูงาน	(LTIFR)

0.013

0.02 0.004

•	 อัีตราคว์ามรุนแรงก็ารบาดูเจ็้บจ้าก็ก็าร 
	 ที่ำางาน	(LDR)

-

- -

•	 High-consequence	work-related	 
	 injuries*	(ไมร่ว์มก็ารเสัย้ชวิ้์ต)

-

- -

1.36

1.84 0.88

กั�ริล�ออกั

ราย

(ราย/ 
1,000,000  

ชั�ว์โมงก็ารที่ำางาน)

(ราย/	 
1,000,000  

ชั�ว์โมงก็ารที่ำางาน)

(ราย/	 
1,000,000  

ชั�ว์โมงก็ารที่ำางาน)

ราย

(ราย/	 
1,000,000  

ชั�ว์โมงก็ารที่ำางาน)

*	High-consequence	work-related	injuries	หม�ยถึึงอ๊บัติี้เหต๊ี้เนื�องม�จำ�กักั�ริทำ�ง�นที�ภ�ยในริะยะเวล�	6	เดือน	หลังจำ�กัเกิัดอ๊บัติี้เหต๊ี้ไม�ส�ม�ริถึททำ�ให้ริ��งกั�ยฟิ้� นฟูิกัลับม�อยู�ในสภ�พี
		เหมือนเดิมกั�อนที�จำะเกิัดอ๊บัติี้เหต๊ี้ได้	
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ชายู่

ชายู่

ชายู่

ชายู่

ชายู่

ชายู่

หญิง

หญิง

หญิง

หญิง

หญิง

หญิง

ชายู่

ชายู่

ชายู่

ชายู่

ชายู่

ชายู่

หญิง

หญิง

หญิง

หญิง

หญิง

หญิง

ชายู่

ชายู่

ชายู่

ชายู่

ชายู่

ชายู่

หญิง

หญิง

หญิง

หญิง

หญิง

หญิง

ชายู่

ชายู่

ชายู่

ชายู่

ชายู่

ชายู่

หญิง

หญิง

หญิง

หญิง

หญิง

หญิง

กั�ริเจ็ำบป�วยจำ�กักั�ริทำ�ง�น	(พีนักัง�น)

อ๊บัติี้เหต๊ี้จำ�กักั�ริทำ�ง�น	(ผู้รัิบเหม�)

กั�ริเจ็ำบป�วยจำ�กักั�ริทำ�ง�น	(ผู้รัิบเหม�)

403-10 (A)

403-9 (B)

403-10 (B)

พนักงาน

ผ้่รัิบเหมา

ผ้่รัิบเหมา

จำาแนกตามริะดับ

ผ้่รัิบเหมา

0

2

0

13.30

3,411,278

32,734

25.55

24.33

20.19

13.51

0.57

-

174

0

3

0

13.49

4,608,990

28,135

32.45

22.04

16.02

12.93

0.64

-

160

0

7

0

20.01

6,320,000

53,640

19.21

21.06

26.88

19.63

0.51

5

469

0

0.032

0

2.82

-

1.71

0

14

0.011

0

-

-

1.00

0.02

105

0.009

0

-

-

1.48

0.20

19

0.022

0

6.18

0.01

1.30

0.02

0

2

0

12.69

26.55

22.55

18.44

12.27

0.45

-

108

0

3

0

12.06

33.30

21.78

14.66

11.22

0.60

-

123

0

6

0

18.05

19.53

21.11

25.45

16.74

0.59

3.00

360

0

0.043

2.90

0

-

1.75

0

14

0.015

-

0

-

0.80

0.05

66

0.013

-

0

-

1.60

0.25

13

0.04

6.27

0

0.02

2.04

0.03

0

0

0

14.81

21.23

28.00

23.58

14.89

1.00

-

66

0

0

0

14.91

29.16

22.52

18.73

14.47

0.75

-

37

0

1

0

22.01

18.07

20.97

29.18

21.97

0.42

2.00

109

0

0

2.55

0

-

1.60

0

0

0

-

0

-

1.70

0

39

0

-

0

-

1.20

0.15

6

0.01

6.10

0

0.01

0.59

0.02

•	 ก็ารเสัย้ชวิ้์ตอัีนเปน็ผลิจ้าก็ก็ารเจ็้บปว่์ยจ้าก็
ก็ารที่ำางาน

•	 ก็ารเสัย้ชวิ้์ตอัีนเปน็ผลิจ้าก็ก็ารบาดูเจ็้บจ้าก็
ก็ารที่ำางาน

•	 อัีตราคว์ามถ้ี่�ขอีงก็ารบาดูเจ็้บจ้าก็ก็ารที่ำางาน
ถึี่งขั�นหยุดูงาน	(LTIFR)

•	 ก็ารเสัย้ชวิ้์ตอัีนเปน็ผลิจ้าก็ก็ารเจ็้บปว่์ยจ้าก็
ก็ารที่ำางาน	

•	 ค่าเฉลิ้�ยเว์ลิาก็ารฝึึก็อีบรมพืนัก็งานทัี่�งหมดู

•	 จ้ำานว์นเด็ูก็	เยาว์ชน	แลิะผู้ใหญ่ ่
ไดู้รบัโอีก็าสัเขา้ถึี่งก็ารศึกึ็ษัา

•	 สันับสันุนทุี่นก็ารศึกึ็ษัา

•	 ผูบ้รหิารระดัูบสูัง

•	 ผูบ้รหิารระดัูบก็ลิาง

•	 ผูบ้รหิาร

•	 เจ้้าหน้าท้ี่�แลิะพืนัก็งาน

•	 อัีตราคว์ามรุนแรงก็ารบาดูเจ็้บจ้าก็ก็ารที่ำางาน	
(LDR)

•	 ก็ารเจ็้บปว่์ยจ้าก็ก็ารที่ำางานขั�นบนัทึี่ก็ไดู้

•	 High-consequence	work-related	injuries*	
(ไมร่ว์มก็ารเสัย้ชวิ้์ต)

•	 อุีบัติเหตจุ้าก็ก็ารที่ำางานขั�นบนัทึี่ก็ไดู้/ 
ก็ารบาดูเจ็้บที่กุ็ประเภที่

•	 ก็ารเจ็้บปว่์ยจ้าก็ก็ารที่ำางานขั�นบนัทึี่ก็ไดู้

•	 อัีตราคว์ามถ้ี่�ก็ารเจ็้บปว่์ยจ้าก็ก็ารที่ำางาน	
(OIFR)

0

1

0

16.18

2,568,762

22,109

13.34

20.47

18.35

12.12

0.41

-

161

0

1

0

16.39

13.60

21.55

19.38

12.24

0.47

-

122

0

0

0

15.97

12.40

18.39

16.71

12.00

0.27

-

39

ราย

ราย

ราย

ชั�ว์โมง 
ต่อีคนต่อีปี

ราย

ทีุ่น

ชั่ ว์โมง 
ต่อีคนต่อีป้

ชั�ว์โมง 
ต่อีคนต่อีปี

ชั�ว์โมง 
ต่อีคนต่อีปี

ชั�ว์โมง 
ต่อีคนต่อีปี

ราย

(ราย/	 
1,000,000  

ชั�ว์โมงก็ารที่ำางาน)

ราย

ราย

ราย

(ราย/	 
1,000,000  

ชั�ว์โมงก็ารที่ำางาน)

(ราย/	 
1,000,000  

ชั�ว์โมงก็ารที่ำางาน)

(ราย/	 
1,000,000  

ชั�ว์โมงก็ารที่ำางาน)

(ราย/	 
1,000,000  

ชั�ว์โมงก็ารที่ำางาน)

(ราย/	 
1,000,000  

ชั�ว์โมงก็ารที่ำางาน)

3. การิพัฒนาผ้่นำาแล้ะทรัิพยู่ากริบุคคล้

4. การิศึกษัา

กั�ริฝึกึัอบริมและกั�ริพัีฒน�พีนักัง�น404-1

GRI STANDARD KEY PERFORMANCE INDICATORS หน�วยู่ 2560 2561 2562 2563 GRI STANDARD KEY PERFORMANCE INDICATORS หน�วยู่ 2560 2561 2562 2563

ผล้การิดำาเนนิงานด้านความยัู่�งยืู่นปี 2563
HEART

*	High-consequence	work-related	injuries	หม�ยถึึงอ๊บัติี้เหต๊ี้เนื�องม�จำ�กักั�ริทำ�ง�นที�ภ�ยในริะยะเวล�	6	เดือน	หลังจำ�กัเกิัดอ๊บัติี้เหต๊ี้ไม�ส�ม�ริถึททำ�ให้ริ��งกั�ยฟิ้� นฟูิกัลับม�อยู�ในสภ�พี
		เหมือนเดิมกั�อนที�จำะเกิัดอ๊บัติี้เหต๊ี้ได้
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HEALTH HOME

5. การิสร้ิางคุณค�าริ�วมกับสังคม
•	 เก็ษัตรก็รท้ี่�ไดู้รบัก็ารสัง่เสัริม
•	 ผูป้ระก็อีบก็ารรายยอ่ียท้ี่�ไดู้รบัก็ารสัง่เสัริม
•	 ก็ลิุม่เปราะบางท้ี่�ไดู้รบัก็ารส่ังเสัริม

ราย
ราย
ราย

92,378
57,646
15,245

6. สุขภาพแล้ะสุขภาวะท่�ด่
•	 ผลิติภัณฑ์์ท้ี่�ว์างจ้ำาหนา่ยโดูยมุง่เนน้ 

สัขุโภชนาก็าร	สุัขภาพื	แลิะสัขุภาว์ะท้ี่�ดู้ขึ�น
•	 จ้ำานว์นเด็ูก็ท้ี่�ไดู้รบัก็ารสัง่เสัริมแลิะเพืิ�มโอีก็าสั

ก็ารเขา้ถึี่งอีาหาร

ผลิิตภัณฑ์์

ราย

168

32,650

7. การิสร้ิางความผ่กพันกับผ้่ม่ส�วนได้เส่ยู่
•	 จ้ำานว์นก็ลุ่ิมธิรุก็จิ้ท้ี่�มก้็ารรว์บรว์มประเด็ูนคว์าม

ต้อีงก็ารขอีงผูม้้สัว่์นไดู้เสัย้
ก็ลิุ่มธิรุก็ิจ้ 13

8. การิสร้ิางนวัตกริริม
•	 ค่าใชจ่้้ายดู้านก็ารวิ์จั้ยแลิะพืฒันา
•	 จ้ำานว์นบุคลิาก็รดู้านวิ์จั้ยแลิะพืฒันา
•	 จ้ำานว์นสัทิี่ธิบิตัรแลิะอีนสุัทิี่ธิบิตัร

ลิ้านบาที่
คน

รายก็าร

12,223
5,388
866

113,067
543,572
12,287

129,829
706,100
22,389

533,943
768,108
73,726

283

243,280

 525	

 525,195	

 791

632,147

13 13 13

17,533
5,950
1,296

7,077
 5,402	
729

20,640
5,615
2,798

9. การิจัดการิการิเปล่้�ยู่นแปล้งสภาพภ่มิอากาศ
กั�ริใช้พีลังง�น

กั�ริปล�อยกั��ซีเรืิอนกัริะจำกั

กั�ริผลิตี้ขยะของเสีย

302-1 (E) พลั้งงานท่�ใช้ทั�งหมด 

18.05
4.03

22.22
5.01

25.38

44.31

•	 พืลิงังานท้ี่�ใช้แลิว้์หมดูไป	
•	 พืลิงังานหมุนเว้์ยน
•	 ไฟฟ้าท้ี่�ซื�อีเขา้	
•	 ไฟฟ้าท้ี่�ขายอีอีก็	
•	 ค่าก็ารใชพ้ืลิงังานต่อีรายไดู้

ลิ้านก็ิก็ะจู้ลิ

ลิ้านก็ิก็ะจู้ลิ

ลิ้านก็ิก็ะจู้ลิ

ลิ้านกิ็โลิวั์ตต์-ชั่ว์โมง

กิ็ก็ะจู้ลิต่อีลิ้านบาที่

ล้้านกิกะจ่ล้

302-1 (A)
302-1 (B)
302-1 (C)
302-1 (D)

302-3

ปรมิาณก็า๊ซเรอืีนก็ระจ้ก็	(Scope	1)
ปรมิาณก็า๊ซเรอืีนก็ระจ้ก็	(Scope	2)
ปรมิาณก็า๊ซเรอืีนก็ระจ้ก็	(Scope	3)
ค่าก็า๊ซเรอืีนก็ระจ้ก็ต่อีรายไดู้

ปรมิาณก็า๊ซคารบ์อีนไดูอีอีก็ไซด์ู	tCO2e	จ้าก็
ก็ารเผาไหมเ้ชื�อีเพืลิงิชว้์ภาพื	(Biogenic)

ปริิมาณก๊าซเรืิอนกริะจก (SCOPE 1 + 2 )

1.26
3.77
-

2.88

0.38

5.03

ลิ้านตัน	CO2e
ลิ้านตัน	CO2e
ลิ้านตัน	CO2e
ลิ้านตัน	CO2e	 
ต่อีล้ิานบาที่
ลิ้านตัน	CO2e

ล้้านตัน CO2e

305-1
305-2
305-3
305-4

305-1 (C)

ปรมิาณขอีงเสัย้อัีนตราย	
-	นำามาใชซ้ำา/ใชใ้หม่
ปรมิาณขอีงเสัย้ไมอั่ีนตราย	
-	นำามาใชซ้ำา/ใชใ้หม่
-	ที่ำาปุ�ย
ปรมิาณขอีงเสัย้ต่อีรายไดู้

ก็ารสัญู่เสัย้อีาหาร
ขยะอีาหาร

ปริิมาณของเส่ยู่ทั�งหมดท่�เกิดขึ�น

การิส่ญเส่ยู่อาหาริ แล้ะขยู่ะอาหาริ

11,999
13.25

970,872
11.10
45.31
0.56

-
-

982,827

ตัน
รอ้ียลิะ
ตัน

รอ้ียลิะ
รอ้ียลิะ

ตันต่อีลิา้นบาที่

ตัน
ตัน

ตัน

306-2 (A)

306-2 (B)

18.89
4.73

24.20
39.67
25.26

47.83

1.22
4.23
-

2.88

0.45

5.44

15,146
21.79

2,089,449
21.16
42.67
1.11

-
-

2,104,595

14.89
5.27

25.93
28.68
23.09

46.10

0.91
4.49
6.90
2.70

0.50

5.39

 11,384	
65.64

 1,765,003
11.58
62.90
0.89

-
42,059

1,776,387

14.82
5.29

28.34
25.55
22.59

48.45

0.97
4.71

12.52
2.65

0.35

5.68

12,106
42.29

1,362,671
16.57
62.24
0.64

24,194
46,179

1,374,778
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10. การิด่แล้รัิกษัาทรัิพยู่ากรินำ�า

11. การิปกป้องริะบบนเิวศแล้ะความหล้ากหล้ายู่ทางช่วภาพ

12. การิจัดการิห�วงโซ�อุปทานอยู่�างรัิบผิดชอบ

กั�ริใช้นำ��และกั�ริปล�อยนำ��ออกัสู�ภ�ยนอกั	

309.08

246.09
62.99
-

157.28

121.40
35.88
-

151.79
-

638,487

-

11,377

18,362

ปรมิาณก็ารนำานำามาใช้ทัี่�งหมดู
แหลิง่ท้ี่�มาขอีงนำา
•	 นำาจื้ดู
•	 นำาอืี�นๆ	
ปรมิาณก็ารนำานำาจ้าก็พืื�นท้ี่�ท้ี่�มค้ว์ามเคร้ยดูนำา
ปรมิาณนำาท้ี่�ปล่ิอียอีอีก็สัูภ่ายนอีก็ในทุี่ก็พืื�นท้ี่�
แหลิง่ท้ี่�มก้็ารปล่ิอียนำา
•	 นำาจื้ดู
•	 นำาอืี�นๆ	
ปรมิาณนำาท้ี่�ปล่ิอียสัูภ่ายนอีก็ในพืื�นท้ี่�ท้ี่�ม้
คว์ามเครย้ดูนำา
ปรมิาณก็ารใช้นำาจ้าก็ที่กุ็พืื�นท้ี่�ทัี่�งหมดู
ปรมิาณก็ารใช้นำาจ้าก็พืื�นท้ี่�ท้ี่�มค้ว์ามเคร้ยดูนำา

จ้ำานว์นต้นไม้ในพืื�นท้ี่�ปา่ชายเลินแลิะปา่ต้นนำาท้ี่�
ไดู้รบัก็ารปก็ปอ้ีงแลิะอีนรัุก็ษั์
พืื�นท้ี่�ก็ารเก็ษัตรท้ี่�ไดู้รบัก็ารพัืฒนาแหลิง่นำา
แลิะพืนัธิุพ์ืชื

จ้ำานว์นคู่ค้าธิรุก็จิ้ท้ี่�ไดู้รบัก็ารสัื�อีสัารเรื�อีงคู่มอืี
จ้ริยธิรรมธิรุก็จิ้
จ้ำานว์นเก็ษัตรก็รท้ี่�ไดู้รบัก็ารฝึกึ็อีบรมเสัริม
สัมรรถี่นะแลิะเพืิ�มขดู้คว์ามสัามารถี่

ล้ิานลิกู็บาศึก็เ์มตร

ล้ิานลิกู็บาศึก็เ์มตร
ล้ิานลิกู็บาศึก็เ์มตร
ล้ิานลิกู็บาศึก็เ์มตร
ล้ิานลิกู็บาศึก็เ์มตร

ล้ิานลิกู็บาศึก็เ์มตร
ล้ิานลิกู็บาศึก็เ์มตร
ล้ิานลิกู็บาศึก็เ์มตร

ล้ิานลิกู็บาศึก็เ์มตร
ล้ิานลิกู็บาศึก็เ์มตร

ตัน

ไร่

ราย

ราย

303-3

303-4

303-5

329.47

240.84
88.63
-

181.33

123.10
58.23
-

148.14
-

876,460

11,268

13,510

16,168

305.05

220.68
84.37
-

164.00

147.40
16.60
-

141.02
-

1,012,355

11,268

20,544

23,369

380.51

187.47
193.04
66.10

188.08

50.84
137.24
28.46

192.41
37.64

1,259,398

49,808

19,177

38,802

GRI STANDARD KEY PERFORMANCE INDICATORS หน�วยู่ 2560 2561 2562 2563

ผล้การิดำาเนนิงานด้านความยัู่�งยืู่นปี 2563
HOME
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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
102-25	 Conflicts	of	interest
102-26	 Role	of	highest	governance	body	in	setting	purpose,	values,	and	strategy
102-30	 Effectiveness	of	risk	management	processes
102-31	 Review	of	economic,	environmental,	and	social	topics

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
•	 Our	Portfolio
•	 Our	Portfolio
•	 Our	Business
•	 Our	Business
•	 Our	Portfolio
•	 Our	Business
•	 2020	Performance	Highlights
•	 Our	Portfolio
•	 Appendix
•	 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
•	 Corporate	Governance

Ethics	and	Integrity

102-16	 Values,	principles,	standards,	and	norms	of	behavior
102-17	 Mechanisms	for	advice	and	concerns	about	ethics

-
✓

•	 C.P.	Excellence
•	 Corporate	Governance

•	 Sustainability	Governance
•	 Sustainability	Governance
•	 Sustainability	Governance
•	 About	this	Report
•	 Corporate	Governance
•	 Sustainability	Governance
•	 Corporate	Governance
•	 Sustainability	Governance
•	 About	this	Report
•	 Sustainability	Governance
•	 About	this	Report
•	 Corporate	Governance

•	 Our	Business
•	 Reporting	Boundary
•	 Materiality	Assessment
•	 Materiality	Assessments
•	 Sustainability	Performance	Data	2020
•	 About	this	Report
•	 About	this	Report
•	 About	this	Report
•	 About	this	Report
•	 Communication	Channels
•	 About	this	Report
•	 GRI	Content	Index
•	 About	this	Report
•	 LRQA	Independent	Assurance	Statement

Economic	Performance

Market	Presence

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

202-2

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

-

•	 Sustainability	Management
•	 Sustainability	Management
•	 Sustainability	Management
•	 2020	Highlights
•	 Climate	Change	 
	 Management

•	 Appendix

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
Financial	implications	and	other	risks	and	opportunities	 
due	to	climate	change

Proportion	of	senior	management	hired	from	the	local	 
community

GRI CONTENT INDEX
GENERAL STANDARD DISCLOSURES

GRI102-55

GENERAL STANDARD DISCLOSURE GENERAL STANDARD DISCLOSUREPAGE/WEBSITE PAGE/WEBSITE EXTERNAL ASSURANCE EXTERNAL ASSURANCE

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES PAGE/WEBSITE OMISSION/NOTE EXTERNAL ASSURANCE
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Indirect	Economic	Impacts

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	indirect	economic	impacts

Anti-corruption

Materials

Anti-competitive	Behavior

103-1
103-2
103-3
205-2

205-3

103-1
103-2
103-3
301-1
301-2
301-3

	206-1

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

•	 Corporate	Governance

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

•	 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
Confirmed	incidents	of	corruption	and	actions	taken

Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary
The	management	approach	and	its	components
Evaluation	of	the	management	approach
Materials	used	by	weight	or	volume
Recycled	input	materials	used
Reclaimed	products	and	their	packaging	materials

Legal	actions	for	anti-competitive	behavior,	anti-trust,	and	
monopoly	practices

-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-

-

Energy

103-1

103-2

103-3
 
302-1
302-2
302-3
302-4
302-5

-

-

-

✓
-
-
-
-

-

-

-

-
-
-
-
-

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

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	consumption	outside	the	organization
Energy	intensity
Reduction	of	energy	consumption
Reduction	in	energy	requirements	of	products	and	services

Water

103-1
103-2
103-3
303-1
303-2
303-3
303-4
303-5

-
-
-
-
-
✓
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

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

Biodiversity

103-1

103-2

103-3

304-3

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Emissions

WASTES

103-1

103-2

103-3

305-1
305-2
305-3

305-4
305-5

103-1

103-2

103-3

306-2

-

-

-

✓
✓
-

-
-

-

-

-

✓

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

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

-

-

-

-
-
-

-
-

-

-

-

-

Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary
The	management	approach	and	its	components
Evaluation	of	the	management	approach
Water	withdrawal	by	source
Management	of	water	discharge-related	impacts
Water	withdrawal
Water	discharge
Water	consumption

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

Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary

The	management	approach	and	its	components

Evaluation	of	the	management	approach

Waste	by	Type	and	Disposal	Method
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SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES SPECIFIC STANDARD DISCLOSURESPAGE/WEBSITE PAGE/WEBSITE OMISSION/NOTE OMISSION/NOTEEXTERNAL ASSURANCE EXTERNAL ASSURANCE

Environmental	Compliance Training	and	Education

Diversity	and	Equal	Opportunity

Non-discrimination

103-1

103-2

103-3

307-1

103-1

103-2

103-3

404-1

404-2

404-3

103-1

103-2

103-3

405-1

103-1

103-2

103-3

407-1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•	 Corporate	Governance
•	 Climate	Change	Management
•	 Corporate	Governance
•	 Climate	Change	Management
•	 Corporate	Governance
•	 Climate	Change	Management
•	 Appendix

•	 Leadership	and	Human	Capital	 
	 Development
•	 Leadership	and	Human	Capital	 
	 Development
•	 Leadership	and	Human	Capital	 
	 Development
•	 Appendix

•	 Leadership	and	Human	Capital	 
	 Development
•	 Appendix

•	 Corporate	Governance
•	 Human	Rights	and	Labor	Practices
•	 Corporate	Governance
•	 Human	Rights	and	Labor	Practices
•	 Corporate	Governance
•	 Human	Rights	and	Labor	Practices
•	 Appendix

•	 Human	Rights	and	Labor	Practices
•	 Responsible	Supply	Chain	 
	 management
•	 Human	Rights	and	Labor	Practices
•	 Responsible	Supply	Chain	 
	 management
•	 Human	Rights	and	Labor	Practices
•	 Responsible	Supply	Chain	 
	 management
•	 Human	Rights	and	Labor	Practices
•	 Responsible	Supply	Chain	 
	 management
•	 Appendix

Supplier	Environmental	Assessment

Employment

103-1

103-2

103-3

308-1

308-2

103-1
103-2
103-3
401-1
401-3

103-1
103-2
103-3
403-1
403-2
403-4

403-5
403-6
403-7

403-9
403-10

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-

✓
-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-

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

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

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

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

•	 Appendix
•	 Appendix

Occupational	Health	and	Safety

Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary

The	management	approach	and	its	components

Evaluation	of	the	management	approach

Non-compliance	with	environmental	laws	and	regulations

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

Programs	for	upgrading	employee	skills	and	transition	assistance	
programs
Percentage	of	employees	receiving	regular	performance	and	
career	development	reviews

Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary

The	management	approach	and	its	components

Evaluation	of	the	management	approach

Diversity	of	governance	bodies	and	employees

Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary

The	management	approach	and	its	components

Evaluation	of	the	management	approach

Operations	and	suppliers	in	which	the	right	to	freedom	of	 
association	and	collective	bargaining	may	be	at	risk

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

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
Occupational	health	and	safety	management	system
Hazard	identification,	risk	assessment,	and	incident	investigation
Worker	participation,	consultation,	and	communication	on	 
occupational	health	and	safety
Worker	training	on	occupational	health	and	safety
Promotion	of	Worker	health
Prevention	and	mitigation	of	occupational	health	and	safety	
impacts	directly	linked	by	business	relationships
Work-related	injuries
Work-related	ill	health



252 253

รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2563 เครือเจำริญโภคภ่ณฑ์์

Healthการจััดการด้านความยัั่�งยืั่น Heart Homeบทนำา ภาคผนวก ภาคผนวก

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES SPECIFIC STANDARD DISCLOSURESPAGE/WEBSITE PAGE/WEBSITE OMISSION/NOTE OMISSION/NOTEEXTERNAL ASSURANCE EXTERNAL ASSURANCE

Child	Labor Local	Communities

Forced	or	Compulsory	Labor

Supplier	Social	Assessment

Product	and	Service	Labelling

Rights	of	Indigenous	Peoples

Human	Rights	Assessment

103-1

103-2

103-3

408-1

103-1

103-2

103-3

413-1

103-1

103-2

103-3

409-1

103-1

103-2

103-3

414-1

414-2

103-1
103-2
103-3
417-1

103-1
103-2
103-3
411-1

103-1
103-2
103-3
412-1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

•	 Human	Rights	and	Labor	Practices
•	 Responsible	Supply	Chain	 
	 management
•	 Human	Rights	and	Labor	Practices
•	 Responsible	Supply	Chain	 
	 management
•	 Human	Rights	and	Labor	Practices
•	 Responsible	Supply	Chain	 
	 management
•	 Human	Rights	and	Labor	Practices
•	 Responsible	Supply	Chain	 
	 management

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

•	 Human	Rights	and	Labor	Practices
•	 Responsible	Supply	Chain	 
	 management
•	 Human	Rights	and	Labor	Practices
•	 Responsible	Supply	Chain	 
	 management
•	 Human	Rights	and	Labor	Practices
•	 Responsible	Supply	Chain	 
	 management
•	 Human	Rights	and	Labor	Practices
•	 Responsible	Supply	Chain	 
	 management

•	 Responsible	Supply	Chain	 
	 management
•	 Responsible	Supply	Chain	 
	 management
•	 Responsible	Supply	Chain	 
	 management
•	 Responsible	Supply	Chain	 
	 management
•	 Responsible	Supply	Chain	 
	 management

•	 Health	and	Well-being
•	 Health	and	Well-being
•	 Health	and	Well-being
•	 Health	and	Well-being

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

•	 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	and	suppliers	at	significant	risk	for	incident	of	child	
labor

Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary

The	management	approach	and	its	components

Evaluation	of	the	management	approach

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

Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary

The	management	approach	and	its	components

Evaluation	of	the	management	approach

Operations	and	suppliers	at	significant	risk	for	incidents	of	forced	
or	compulsory	labor

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	labelling

Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary
The	management	approach	and	its	components
Evaluation	of	the	management	approach
Incident	of	violations	involving	rights	of	indigenous	peoples

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
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

6-11,	14-17,	52-55,	63-64,	74-75,	88-89,	98-99,	 
114-115,	130-131,	146-147,	160-161,	174-175,	 

196-197,	206-207,	224-225	

34-35,	77-87,	121-127,	224-233

44-45,	50-53,	76

76-79,	81,	227

44-45,	50-53,	74-76		

9, 23, 67, 74, 81, 91

81-86,	91-92,	94,	106

81-86,	227,	238-240

2,	11,	44-45,	46-53,	157,	176,	177-183,	 
196, 199, 206  

177,	178-181,	187,	192,	194,	200-202,	210-211			

13,	28-29,	30-31,	36,	44-45,	52-53,	174,	176,	178-179,	
181-184,	186-187,	193,	195,	198-200,	209,	243-244		

62, 64, 67

67

67, 157

11,	30-31,	52,	56,	62,	74,	78-79,	88,	98,	114,	130,	146,	
154,	158-159,	160,	174,	196,	206,	224,	254

12-13,	22-27,	102,	108-109,	116-129,	133,	 
222,	232-233,	243

100-105,	143-144,	152-159,	169-170

24-27,	30-31,	76-77,	100-105,	139-140,	152-159,	 
169-170,	216-217,	220-223

6-11

46-49,	54-56,	63-67

46-47,	50-51,	146-159

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

UNITED NATIONS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

•	 Social	Impact	

•	 Health	&	Well-being	

•	 Human	Rights	&	Labor	Practices
•	 Health	&	Well-being

•	 Leadership	&	Human	Capital	Development
•	 Education
•	 Social	Impact
•	 Responsible	Supply	Chain	Management

•	 Human	Rights	&	Labor	Practices
•	 Leadership	and	Human	Capital	Development

•	 Water	Stewardship	
•	 Ecosystem	&	Biodiversity	Protection	

•	 Climate	Change	Management	

•	 Human	Rights	&	Labor	Practices
•	 Education
•	 Social	Impact
•	 Innovation
•	 Responsible	Supply	Chain	Management

•	 Education
•	 Innovation
•	 Responsible	Supply	Chain	Management

•	 Human	Rights	&	Labor	Practices
•	 Social	Impact

•	 Climate	Change	Management	

•	 Corporate	Governance
•	 Climate	Change	Management
•	 Water	Stewardship

•	 Climate	Change	Management	

•	 Water	Stewardship
•	 Ecosystem	&	Biodiversity	Protection	

•	 Ecosystem	&	Biodiversity	Protection	

•	 Corporate	Governance
•	 Stakeholder	Engagement	

•	 Leadership	and	Human	Capital	Development
•	 Stakeholder	Engagement
•	 Innovation

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

GOAL DESCRIPTION CHAPTER
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