เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์
รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี

2563

ท่ า มกลางพลวั ต ของโลกปั จ จุ บั น กระแสการลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกสุ ท ธิ เ ป็ น ศู น ย์
กลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตากันทั่วโลก และเป็นสิ่งที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะองค์กรที่มี
พนักงานและผู้รับเหมากว่า 450,000 คน ท�ำธุรกิจครอบคลุมกว่า 20 ประเทศทั่วโลกได้ให้
ความส�ำคัญและวางเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนในฐานะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง โดยมีภารกิจส�ำคัญ
2 ประการคือ

การเป็นองค์กรที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon Emission) และ
การเป็นองค์กร Zero Food Waste
ซึง
่ ถือเป็นความท้าทายทีย
่ ง
่ ะต้องร่วมกันท�ำให้สำ� เร็จ เครือฯ ยังเน้นเรือ
่ งการบริหาร
่ิ ใหญ่ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทีจ
จั ด การธุ ร กิ จ โดยเน้ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและลดการสู ญ เสี ย การเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ รั บ มื อ กั บ ปั ญ หา
การเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบต่อสิง
่ แวดล้อม เช่น การใช้พลังงาน
หมุนเวียนจากแสงอาทิตย์ การใช้พลังงานทดแทนจากระบบไบโอแก๊ส การพัฒนาอาหารสัตว์ทล
่ี ดก๊าซไนตรัสออกไซด์
เป็นต้น ทัง
้ ว้ นเป็นภารกิจทีท
่ ก
ุ กลุม
่ ธุรกิจได้รว่ มกันขับเคลือ
่ นไปในทิศทางเดียวกัน และเริม
ั นี้
้ หมดนีล
้ แต่วน
่ ลงมือท�ำตัง
โดยเพิ่ ม มิ ติ ข องความยั่ง ยื น ควบคู่ ไ ปกั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ตั้ง แต่ ต้ น น�้ำ ถึ ง ปลายน�้ำ ค� ำ นึ ง ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ส่วนรวมในทุกด้าน ตามวิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กรของเครือฯ โดยเฉพาะหลักการ 3 ประโยชน์คือการค�ำนึงถึง
ประโยชน์ของประเทศ สังคม และองค์กร สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาธุรกิจควบคูก
่ บ
ั ความอย่างยัง
่ ยืนมา 100 ปี

“เราไม่สามารถก�ำหนดความเป็นไปของโลกได้ แต่ถ้าเราเปลี่ยนจากกรอบความคิดเดิม
เพื่ อรองรับโอกาสและความท้าทาย เราสามารถก�ำหนดอนาคตของตัวเองได้”
นายศุ ภชัย เจียรวนนท์
ประธานคณะผูบ
้ ริหาร
เครือเจริญโภคภัณฑ์

TOWARDS
NET ZERO
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ได้ทันที และท่านยังสามารถเลือกที่หัวข้อทางด้านบนของแต่ละหน้าเพื่ อข้าม
ไปยังหัวข้อนั้นๆ ได้ทันทีอีกเช่นกัน

การท�ำงานของไอคอน
หน้าก่อนหน้า เป็นไอคอนทีท
่ า่ นสามารถเลือก
เพื่อไปยังหน้าก่อนถึงหน้าทีท
่ า่ นก�ำลังอ่านอยู่
หน้าหลัก (สารบัญ) เป็นไอคอนทีท
่ า่ นสามารถเลือก
เพื่อกลับไปยังหน้าสารบัญได้ทน
ั ที
หน้าถัดไป เป็นไอคอนทีท
่ า่ นสามารถเลือก
เพื่อไปยังหน้าถัดไปต่อจากหน้าทีท
่ า่ นก�ำลังอ่านอยู่

บทน�ำ

การจัดการด้านความยั่งยืน
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Message from

THE SENIOR
CHAIRMAN
สารจากประธานอาวุโส

นั บ เป็ น เวลา ‘หนึ่ ง ศตวรรษ’ ที่ เ ครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ ไ ด้ เ ติ บ โตขึ้ น จาก

ธุรกิจจะเติ บโตอย่างมีเสถี ยรภาพและยั่งยืนได้ ต้ องมีความเข้มแข็งของ

และเขตเศรษฐกิ จ และท� ำ การค้ า ขายในอี ก กว่ า 100 ประเทศทั่ ว โลก

และการสนับสนุนที่ดีจากทุกภาคส่วนเป็นแรงผลักดันที่สำ� คัญ

เติ บ โตขึ้ น เป็ น องค์ ก รชั้ น น� ำ ระดั บ โลกที่ มี ก ารลงทุ น กว่ า 21 ประเทศ
หนึ่งในปัจจัยสู่ความส�ำเร็จคือ ‘ค่านิยมองค์กร 6 ประการ’ ประกอบด้วย

ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนต้องได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจ

1. สามประโยชน์ 2. ท�ำเร็วและมีคุณภาพ 3. ท�ำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย

อนาคตสู่ศตวรรษต่อไปของเครือฯ คือก้าวสู่การเป็นผู้น�ำด้านเทคโนโลยี

ความซื่อสัตย์ ซึ่งได้สร้างประโยชน์ในทุกมิติ ส่งผลให้เครือฯ เติบโตก้าวหน้า

‘คน’ ทรัพยากรส�ำคัญล้�ำค่าขององค์กร กับ ‘เทคโนโลยี’ ผนวกกับจุดแข็ง

4. ยอมรั บ การเปลี่ ย นแปลง 5. สร้ า งสรรค์ ส่ิ ง ใหม่ 6. คุ ณ ธรรมและ
เป็น ‘องค์กรยั่งยืน’ ได้อย่างมั่นคง

บนเส้นทางธุรกิจตลอด 100 ปี เครือฯ ได้เผชิญกับความท้าทายตามกระแสโลก

ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลง ผั น แปรไปตามภาวการณ์ ท างเศรษฐกิ จ
สังคม การเมือง เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ที่เข้ามาเป็นบททดสอบ อาทิ

่ อง การปฏิวต
ั อ
ิ ต
ุ สาหกรรม วิกฤตเศรษฐกิจโลก
วิกฤตจากสงครามโลกครัง้ ทีส

“บนวิถีแห่งการด�ำเนินธุรกิจ
ตลอดหนึ่งศตวรรษ
เครือฯ เชือ
่ มัน
่ ว่าองค์กรธุรกิจ
จะเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
และยั่งยืนได้ ต้องมี
ความเข้มแข็งของชุมชน
สังคม และประเทศชาติ
ตลอดจนต้องได้รับ
ความเชื่อถือ ไว้วางใจ
และการสนับสนุนที่ดี
จากทุกภาคส่วนเป็น
แรงผลักดันที่สำ� คัญ”

บนวิถีแห่งการด�ำเนินธุรกิจตลอดหนึ่งศตวรรษ เครือฯ เชื่อมั่นว่าองค์กร

์ ้น
ั งอกงาม
เมล็ดพันธุเ์ ล็กๆ ตั้งแต่ พ.ศ. 2464 จวบจนถึงปัจจุบันเมล็ดพันธุน

วิกฤตการเงินภายในประเทศ ภาวะโลกร้อน โรคระบาด ผลกระทบจาก

ดิจิทัล สารสนเทศ และนวัตกรรม ด้วยการผสมผสานความร่วมมือระหว่าง

หรื อ ข้ อ ได้ เ ปรี ย บที่ เ กิ ด จากการสั่ ง สมความรู้ แ ละประสบการณ์ จ นเป็ น
ที่ ย อมรั บ ของทุ ก กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ในเครื อ ฯ น� ำ มาบู ร ณาการร่ ว มกั น เกิ ด การ
ประสานพลั ง ผนึ ก องค์ ก รให้ เ ป็ น หนึ่ ง เดี ย ว เพื่ อ ต่ อ ยอดการพั ฒ นาและ

การลงทุนให้ประสบผลส�ำเร็จในทุกด้าน สร้างเสริมศักยภาพขององค์กร

ให้พร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ พร้อมส่งต่อคุณค่าให้กับคนรุ่นถัดไป
ได้อย่างยั่งยืน

เทคโนโลยีและโลกในยุคดิจิทัล ฯลฯ ซึ่งเครือฯ สามารถผ่านพ้นทุกความ

วันนีพ
้ ิสูจน์แล้วว่าเครือฯ มีความก้าวหน้าในทุกระดับของการด�ำเนินธุรกิจ

ทีช
่ ว่ ยต้นไม้ใหญ่เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้สามารถยืนต้นผ่านกาลเวลาได้อย่าง

หยุดนิ่ง ธุรกิจจึงต้องสร้างสรรค์นวัตกรรมตลอดเวลา ซึ่งเป็นเป้าหมายที่

ท้าทายเหล่านั้นมาได้ ด้วยยึดมั่นในหลักค่านิยมองค์กร เปรียบดังรากแก้ว
แข็งแกร่งงดงาม

วันนี้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ถือเป็นบททดสอบครั้งใหม่ที่เครือฯ

ต้องน�ำพาสังคมตลอดจนธุรกิจทั้งองคาพยพให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
ในช่วงแรกของการระบาด เครือฯ ได้ระดมสรรพก�ำลังและความร่วมมือ

ตั้งแต่แนวคิด วิธก
ี าร กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการ เพราะโลกไม่เคย
ทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ

ที่ ดี ที่ สุ ด ให้ แ ก่ ทุ ก คนบนโลกใบนี้ ทั้ ง หมดตั้ ง มั่ น อยู่ บ นพื้ น ฐานส� ำ คั ญ คื อ

การเป็น ‘องค์กรยั่งยืน’ ที่แข็งแกร่งท่ามกลางความท้าทายต่อไปในอนาคต

สุดท้ายนี้ ผมขอให้ค�ำมั่นสัญญาถึงศตวรรษต่อไปของเครือฯ ว่า จะยังคง

ที่มอ
ี ยู่ท่ัวโลกช่วยกันจัดหาเครื่องจักรและวัตถุดิบส�ำหรับสร้างโรงงานผลิต

มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อ ‘สร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ดีกว่า’ บนรากฐานของคุณธรรม

วิ ก ฤตการขาดแคลนหน้ า กากอนามั ย ที่ ก� ำ ลั ง เป็ น ประเด็ น ปั ญ หาส� ำ คั ญ

เทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ และนวัตกรรม ในการสร้างอาหารคน อาหาร

บุ ค ลากรด้ า นสาธารณสุ ข ตลอดจนประชาชนกลุ่ ม เปราะบางโดยไม่ มี

ทุกคน

หน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานขึ้นในประเทศไทยอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทา
ในขณะนั้น น�ำไปแจกจ่ ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และ

ค่าใช้จ่าย ทั้งยังช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากโรคอุบัติใหม่ครั้งนี้อย่าง

และจริยธรรม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์สู่ ‘องค์กรแห่งนวัตกรรม’ ผู้นำ� ด้าน
สมอง โอกาสในการเข้าถึงคุณค่า เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีส�ำหรับ

ครอบคลุมในหลายภาคส่วน เช่น บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ

สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ จัดอาหารส่งต่อให้กบ
ั บุคลากรทางการแพทย์
และผูท
้ ี่ต้องกักตัว (State Quarantine) นอกจากนีเ้ ครือฯ ยังได้บริจาคเงิน
ให้ กั บ รั ฐ บาลในหลายประเทศรวมถึ ง รั ฐ บาลจี น เพื่ อ ฝ่ า วิ ก ฤตโควิ ด -19

ตั้ งแต่ การระบาดครั้งแรกที่ เมืองอู่ ฮ่ัน ซึ่งเครือฯ ถื อเป็นพันธกิจที่ จะยืน
เคียงบ่าเคียงไหล่ช่วยเหลือสังคม และพร้อมที่จะสู้ไปด้วยกัน

นายธนินท์ เจียรวนนท์
ประธานอาวุโส
เครือเจริญโภคภัณฑ์

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2563 เครือเจริญโภคภัณฑ์
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ปี พ.ศ. 2563 นับได้ ว่าเป็นปีที่มีความท้ าทายเป็นอย่างยิ่งในทุกๆ ด้ าน

ที่ส่งเสริมให้เครือฯ มองเห็นโอกาสในวิกฤต เกื้อหนุนให้เราสามารถก้าว

ในโลก และสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากให้กับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่

ในเครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ ท่ั ว โลกไม่ เ พี ย งแต่ เ ฝ้ า ระวั ง เพื่ อ รั ก ษามาตรฐาน

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิ ด-19 ที่ สร้างผลกระทบต่ อทุกคน

งแวดล้อมของโลก ในขณะเดียวกัน ท่ามกลางแรงกดดันของสถานการณ์นี้ เรา

การท�ำงานให้ปลอดภัยและบริหารงานภายใต้หลักการบรรษัทภิบาลและ

ก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากพัฒนาการที่รวดเร็วของเทคโนโลยี

จรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด แต่เรายังได้ใช้เวลานี้ ทบทวนปรับแผน

การผลิ ต การบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ การค้ า และการเงิ น ของโลก ส� ำ หรั บ

เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ย่ั ง ยื น ขององค์ ก ารสหประชาชาติ เตรี ย มพร้ อ ม

อันทันสมัย ซึง่ ถูกน�ำมาใช้แก้ปญ
ั หาวิกฤตทางการแพทย์และการสาธารณสุข

เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ แ ล้ ว วิ ก ฤตโรคโควิ ด -19 นั บ ได้ ว่ า เป็ น อี ก หนึ่ ง

วิกฤตการณ์ส�ำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของการด�ำเนินธุรกิจในรอบ 100
ปีของเรา

ในช่วงเวลาที่ เต็ มไปด้ วยความท้ าทายและการเปลี่ ยนแปลงนี้ บริษัทใน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ทว่ั โลกได้ผนึกก�ำลังกัน ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน
หน่วยงานทางการแพทย์ พนักงานของเราและครอบครัว คู่ค้า ตลอดจน

“เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังคง
มุ่งมั่นสร้าง ‘คนดีคนเก่ง’
ให้แก่องค์กรและสังคมโลก
อย่างต่อเนื่อง เพื่ อเป็น
พลังส�ำคัญในการขับเคลื่อน
นวัตกรรม สร้างสรรค์
ธุรกิจที่ยั่งยืน”

ผ่ า นวิ ก ฤตการณ์ ต่ า งๆ ของโลกมาได้ ใ นทุ ก ๆ ครั้ง ในช่ ว งเวลานี้ บ ริ ษั ท

ผูป
้ ระกอบการและชุมชนที่เดือดร้อนในด้านต่างๆ ทั้งนีเ้ ครือเจริญโภคภัณฑ์

ได้มส
ี ว่ นช่วยลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยโดยการสร้างโรงงาน
ผลิตหน้ากากอนามัยขึ้นในประเทศไทยเพื่อส่งมอบให้แก่แพทย์ พยาบาล
บุ คลากรทางการแพทย์ และกลุ่มเปราะบาง เครือเจริญโภคภั ณฑ์ ได้ ให้
การสนับสนุนโรงพยาบาลและศูนย์รองรับผู้ป่วยโควิ ด-19 ด้ านครุ ภัณฑ์

ทางการแพทย์ เทคโนโลยี และเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนได้ส่งมอบ

กลยุ ทธ์ด้านการพัฒนาที่ ย่ังยืนทั้ งระยะสั้นและระยะยาวที่ สอดคล้องกับ
รั บ มื อ กั บ ความท้ า ทายใหม่ ๆ ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ได้ ต ลอดเวลาในช่ ว งนี้

และช่วงหลังวิกฤตการณ์ อีกทั้งยังคงศึกษาและปรับปรุ งระบบการท�ำงาน
โดยการน�ำเอาเทคโนโลยีที่ล้ำ� สมัยมาเพิม
่ ประสิทธิภาพ สร้างความต่อเนื่อง
ในการท� ำงานและการท� ำธุรกิจเพื่อลดผลกระทบจากชีวิตวิ ถีใหม่ (New

Normal) ที่ ได้ เปลี่ยนแปลงรู ปแบบการใช้ชีวิตประจ�ำวั นและพฤติ กรรม
ของผู้บริโภค และประการส�ำคั ญ เครือเจริญโภคภั ณฑ์ ยังคงมุ่งมั่นสร้าง

‘คนดีคนเก่ง’ ให้แก่องค์กรและสังคมโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นพลังส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อนนวั ตกรรม สร้างสรรค์ ธุรกิจที่ ย่ังยืน สร้างเสริมสุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ทุกคนตามปณิธานของเรา

การจัดท�ำรายงานความยั่งยืนประจ�ำปีของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นการ

จัดท�ำภายใต้กรอบการรายงานตามมาตรฐานสากล (Global Reporting
Initiative) เพื่ อ ประมวลผลความคื บ หน้ า ในการด� ำ เนิ น งานของเครื อ ฯ

อาหารที่สะอาดปลอดภัยให้กับศาสนสถาน ชุมชนที่เดือดร้อน ผู้ป่วยและ

ด้านความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของโลก ผมมี

โครงการสร้างโอกาสการขายเพื่อเสริมรายได้ให้กบ
ั เกษตรกรและผูป
้ ระกอบการ

ต่างๆ ร่วมกับเพื่อนพนักงานทุกคนในช่วงเวลาแห่งความท้ าทายนี้ และ

ผูท
้ ี่ต้องกักตัวเพื่อเฝ้าระวัง (State Quarantine) นอกจากนีเ้ ราได้ดำ� เนินงาน
ระดับต่างๆ รวมถึงกลุ่มเปราะบางตลอดห่วงโซ่คุณค่า และได้เปิดรับนิสิต
นักศึกษาจบใหม่จ�ำนวนมากเข้าท�ำงานเพื่อช่วยลดภาวะการว่างงานของ

ประเทศ อีกทั้งด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทางกลยุทธ์การพัฒนา
ที่ ย่ั ง ยื น ของเครื อ ฯ เพื่ อ เป็ น การยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนในชุ ม ชน

ี ว่ นร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ
ความยินดีเป็นอย่างยิง่ ที่ได้มส
เชื่ อ มั่ น ว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจและการผนึ ก ก� ำ ลั ง ของทุ ก บริ ษั ท ใน

เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ ท่ั ว โลกจะสามารถท� ำ ให้ เ ราบรรลุ เ ป้ า หมายที่ ใ หญ่

และท้าทายด้านการพัฒนาที่ย่ังยืนดังที่ต้ังไว้ได้

สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้ดีข้น
ึ และเข้มแข็ง เครือเจริญโภคภัณฑ์ขอร่วมเป็น
พลังที่จะช่วยให้สังคมโลกก้าวผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนีไ้ ปด้วยกันในเร็ววัน

เครือเจริญโภคภัณฑ์เชื่อว่าในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาส ตลอดหนึ่งศตวรรษ

ที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์ยึดมั่นและศรัทธาในค่านิยมทั้ง 6 ประการ
ที่ มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ ธุรกิจที่ ยั่งยืนอั นยังประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ

ประชาชน และบริษัท บนพื้นฐานของคุณธรรมและความซื่อสัตย์ ค่านิยม

นายสุภกิต เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ
เครือเจริญโภคภัณฑ์

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2563 เครือเจริญโภคภัณฑ์
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สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ เ ครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ ยื น หยั ด และเติ บ โตครบรอบ 100 ปี

รวมไปถึ ง การสนั บ สนุ น งานด้ า นวิ จั ย และพั ฒ นาทางด้ า นเทคโนโลยี การน�ำ

เข็มทิศในการด�ำเนินธุรกิจที่ทุกคนในเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ยึดมั่นและปฏิบัติ

มาใช้ทำ� ข้อมูลให้องค์กร และการเข้าสูธ่ รุ กิจรูปแบบใหม่ทางด้านการเงิน รวมไปถึง

ได้มโี อกาสเข้าไปท�ำการค้าและลงทุน

ต่อไปทีเ่ ครือฯ จะต้องก้าวเข้าสูก
่ ารเป็นองค์กรแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Tech

และเป็นองค์กรชั้นน�ำระดับโลกได้ก็คือ ‘ค่านิยมองค์กร 6 ประการ’ ซึ่งถือเป็น

มาอย่างต่อเนื่อง สร้างประโยชน์ตอ
่ ส่วนรวมในทุกประเทศทีเ่ ครือเจริญโภคภัณฑ์

ธุรกิจสุขภาพและอาหารในรู ปแบบใหม่ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นความท้าทายในล�ำดับ

Company) โดยเสริมสร้างองค์ความรูท
้ ักษะใหม่ Reskill Upskill และ New Skill

เครือฯ ให้ความส�ำคั ญในด้ านความโปร่งใส (Transparency) โดยได้ ก�ำหนด

ให้กบ
ั บุคลากรทุกกลุม
่ และน�ำเทคโนโลยีที่เครือฯ มีมาสร้างประโยชน์ในวงกว้าง

และพนักงานทุกคนใน 21 ประเทศทั่วโลก มีทิศทางการท�ำงานที่ชัดเจน เพราะ

ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และองค์กรเป็นล�ำดับสุดท้าย

พัฒนาทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ติดตามประเมินและวัดผลอย่าง

นอกจากนี้ เราจะเห็นได้ว่าภาคธุรกิจมีบทบาทเพิม
่ มากขึ้นในการขับเคลื่อนเพื่อ

มาถึงจุดไหน ทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตขององค์กร ที่ปจ
ั จุบน
ั ไม่ได้เติบโต

ยั่ ง ยื น ขึ้ น ส� ำ หรั บ เครื อ ฯ ได้ เ ข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มผลั ก ดั น การเปลี่ ย นแปลงผ่ า น

เป้ า หมายที่ ชั ด เจน ทั้ ง ทางด้ า นเศรษฐกิ จ และความยั่ง ยื น ซึ่ ง ท� ำ ให้ ผู้ บ ริ ห าร
การมีเป้าหมายร่วมกันเป็นสิ่งส�ำคัญมากส�ำหรับยุคปัจจุบัน เรามีการวางแผน
สม่�ำเสมอ เป้าหมายที่มต
ี ัวชีว้ ัดชัดเจนจะเป็นกระจกสะท้อนให้รบ
ั รูว้ ่าเราเดินทาง

ตามเจตนารมณ์ของค่านิยมองค์กร โดยเฉพาะค่านิยม ‘3 ประโยชน์’ คือการสร้าง

สร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม ประเทศ และโลก ทุกคนต้องการให้โลกนี้ดีขึ้น

เฉพาะทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่ต้องครอบคลุมในมิติด้านความยั่งยืนทั้งใน

เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในหลายภาคส่ ว น เช่ น การเข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก ของ

ทุกภาคส่วนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์กร

Compact (UNGC) และยังไปร่วมในการขับเคลื่อนเพิ่มขีดความสามารถของ

นอกจากนี้ เครือฯ ได้เน้นย้�ำจุดยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้ประกาศนโยบายและ

เพื่ อเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ประเทศไทย (DCT) รวมทั้ ง การมี ส่ ว นร่ ว ม

(Net Zero Carbon Emission) และองค์กรที่มข
ี ยะอาหารเป็นศูนย์ (Zero Food

(CONNEXT ED) เป็นต้น ดังนัน
้ จะเห็นว่าภาคเอกชนมีบทบาทในการน�ำศักยภาพ

ประเด็ น ส� ำ คั ญ ด้ า นความยั่ ง ยื น ของโลกที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตามบริ บ ททั้ ง ด้ า น

สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนในสังคม

โรคระบาดโควิด-19 ซึง่ ท�ำให้ตอ
้ งมองไปถึงอนาคตของการเป็นองค์กรทีป
่ ราศจาก

ผมเชื่ อมั่ น ว่ า ผู้ น� ำ และพนั ก งานในองค์ ก รเป็ น ฟั น เฟื อ งส� ำ คั ญ ในการสร้ า ง

ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมด้วย โดยจะต้องอาศัยความร่วมมือจาก

“เครือฯ ได้เน้นย�ำ้ จุดยืน
ด้านสิง
่ แวดล้อม โดยได้
ประกาศนโยบายและเป้าหมาย
สู่การเป็นองค์กรที่มีการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิ
เป็นศูนย์ และองค์กรที่มี
ขยะอาหารเป็นศูนย์”

เทคโนโลยีบล็อกเชน อุปกรณ์เชื่อมต่ออัจฉริยะ (IoT) การน�ำระบบคลาวด์ (Cloud)

กรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืนแห่งสหประชาชาติ หรือ UN Global

ประเทศในการพัฒนาด้านดิจท
ิ ล
ั ผ่านการสร้างพันธมิตรเครือข่ายของสภาดิจท
ิ ล
ั

เป้าหมายสู่การเป็นองค์กรที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์

ในการพัฒนาภาคการศึกษาผ่านโครงการผู้น�ำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ย่ังยืน

Waste) โดยทุ ก กลุ่ ม ธุ ร กิ จ มี ก ารทบทวนผลการด� ำ เนิ น งาน มี ก ารพิ จ ารณา

ขององค์ ก รสร้ า งการเปลี่ ย นแปลงและท� ำ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ ประเทศชาติ

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการปรับตัวครั้งส�ำคัญจากสภาวะ
การสร้างผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ (Zero Health Hazard) อีกด้วย

ความยั่งยืนให้เกิดขึ้น โดยในระยะยาว ผู้น�ำของเราในวันนี้จะต้องน�ำและสร้าง

สิ่งที่ ส�ำคั ญอี กประการคื อ ‘ผู้น�ำ’ ในทุกระดั บชั้นขององค์ กรต้ องเป็นต้ นแบบ

ตลอดจนมีวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนในทุกมิติ เพื่อจะเป็นตัวอย่างที่ดี และสร้าง

การเปลี่ยนแปลง (Change Agent) มีจิตส�ำนึกหรือกรอบความคิด (Mindset)

ในการน� ำ ค่ า นิ ย มองค์ ก รไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ต้ อ งมี ค วามกล้ า ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลง

การเปลี่ ย นแปลงให้ ส� ำ เร็ จ ขณะเดี ย วกั น ก็ ต้ อ งสร้ า งความร่ ว มมื อ ให้ เ กิ ด ขึ้ น

สร้างการเปลีย
่ นแปลงให้เกิดขึน
ู้ ริหารที่มป
ี ระสบการณ์จะเป็น
้ ในองค์กร โดยมีผบ

ด�ำเนินการได้เพียงล�ำพัง จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยการสร้างพันธมิตรตลอด

เป็นสิ่งที่เครือฯ ยึดมั่นมาโดยตลอดในการผลักดันเพื่อสร้าง ‘ผู้น�ำรุ่นใหม่’ ที่จะ

ในที่สุด

และกล้าที่จะผลักดัน ซึ่งเครือฯ ได้เปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถ

ผูช
้ ว่ ยชีแ
้ นะแต่จะไม่ชน
ี้ ำ� เพื่อให้ทก
ุ คนได้มโี อกาสแสดงศักยภาพที่แท้จริง ถือว่า

ในทุกระดับ เพราะความยัง่ ยืนในบริบททีจ
่ ะเปลีย
่ นแปลงโลกใบนีไ้ ด้นน
ั้ ไม่สามารถ

ห่วงโซ่คุณค่ านี้ อั นจะเป็นกุญแจดอกส�ำคั ญสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ แท้ จริง

เป็นพลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงโลกใบนีอ
้ ย่างยั่งยืน

เครือฯ ก�ำลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษใหม่ ที่มีความท้าทายในการปรับเปลี่ยนรู ปแบบ
การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ ส อดรั บ กั บ โลกยุ ค 4.0 เครื อ ฯ ให้ ค วามส� ำ คั ญ และมี
ความมุง่ มัน
่ ที่จะน�ำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นเมกะเทรนด์ของโลกมาสร้างสรรค์
และประยุกต์ใช้กับธุรกิจต่างๆ ของเครือฯ

นายศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานคณะผู้บริหาร
เครือเจริญโภคภัณฑ์

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2563 เครือเจริญโภคภัณฑ์
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การจัดการด้านความยั่งยืน
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สรุ ป ผลการด� ำ เนิ น งานที่ ส� ำ คั ญ ปี 2563

012
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สรุปผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญปี 2563
ECONOMIC

HEART : LIVING RIGHT

100%

2,144,266 ล้านบาท

จ�ำนวนพนักงานของบริษท
ั ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ทีผ
่ า่ นหลักสูตรอบรม ‘จรรยาบรรณธุรกิจ’

รายได้จากการขาย

สัดส่วนรายได้
แยกตามเขตประเทศและสายธุรกิจ
49% ไทย

เขต
ประเทศ

36% จีน
่ ๆ
15% อืน

100%

ของทุกกลุ่มธุรกิจมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
และแจ้งเบาะแส

พนักงานชาย

พนักงานหญิง

50.54 %

49.46%

182,734 คน

พนักงาน
้ หมด
ทัง
(คน)

เข้าใหม่ + 45,100 คน
ลาออก - 52,110 คน
ผู้รับเหมาชาย

58% เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร

สาย
ธุรกิจ

28% ค้าปลีก
7% สื่อสารและโทรคมนาคม
่ ๆ
7% อืน

39,308 คน

178,836 คน

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

ภาษีท่จ
ี ่ายให้แก่รัฐบาล

ผ่านการอบรมและ
การทดสอบเรื่อง
การเลือกปฏิบัติ

149,978 ล้านบาท

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2563 เครือเจริญโภคภัณฑ์

การจ้างงานผู้พิการ

3,657 คน

2.19

ราย/1,000,000
ชั่วโมงการท�ำงาน

53,640 ราย

1,518 ล้านบาท

จ�ำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเข้าถึงการศึกษา
และการพั ฒนาทักษะที่จ�ำเป็น

6,325,724 ราย

ลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

0.72 ล้าน tCO e

จ�ำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม

2

768,108 คน

1,464 ล้านบาท

73,726 คน

ลดการใช้พลังงาน

ผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการสนับสนุน

จ�ำนวนการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม

0.55 ล้านกิกะจูล

จ�ำนวนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับการสนับสนุน

11%

763 ล้านบาท

สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน

การบริจาคเพื่ อสังคม

268 ล้านบาท

92.15 %

การลงทุนทางสังคม

791 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ทีม
่ ง
ุ่ เน้นสุขโภชนาการ สุขภาพ และสุขภาวะทีด
่ ี

632,147

เด็กและเยาวชน
มูลค่าทุนการศึกษา

HOME : LIVING TOGETHER

533,943 คน

บรรจุภัณฑ์พลาสติก
ที่สามารถน�ำกลับมา
ใช้ไหม่

17%

ของปริมาณของเสีย
ที่น�ำกลับไปใช้ใหม่/ใช้ซ�ำ้

การส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (พนักงาน)

มอบทุนการศึกษาให้แก่

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานทั้งหมด
(เงินเดือนและสวัสดิการ)

62,429 คน

361,570 คน

194,958 คน

22,475 ล้านบาท

ผู้รับเหมาหญิง

HEALTH : LIVING WELL

901

โรงเรียน

20,637 ล้านบาท

47.24 %

ลดปริมาณการน�ำน�ำ้
มาใช้ต่อรายได้ของ
ปีฐาน 2558

ที่ลงทุนด้านการวิจัยและพั ฒนา

2,798 ฉบับ

จ�ำนวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ที่เครือฯ ได้รับในปี 2563

18%

การน�ำน�ำ้ กลับมา
ใช้ใหม่/ใช้ซ�ำ้

14,563 ไร่

พืน
้ ทีป
่ า่ ไม้ทไ่ี ด้รบ
ั การฟื้ นฟู

49,808 ไร่

พื้ นที่เกษตรกรรมที่ได้รับ
การพั ฒนาแหล่งน�ำ้

18,009 คน
ได้รับผลประโยชน์จาก
โครงการ

100%

จ�ำนวนคู่ค้าธุรกิจล�ำดับ
ที่ 1 ที่ส�ำคัญ ที่ได้รับการ
สือ
่ สารเรือ
่ งจรรยาบรรณ
ส�ำหรับคู่ค้าธุรกิจและ
ประเด็นด้านความยั่งยืน

100%

จ�ำนวนคู่ค้าธุรกิจหลัก
ล�ำดับที่ 1 และล�ำดับถัดไป
ที่ผ่านการประเมิน
ด้านความยั่งยืนรายปี
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การจัดการด้านความยั่งยืน
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100 ปี เ ครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์

100 ปี เครือเจริญโภคภัณฑ์
ให้เกษตรกรไทย พร้อมกันนี้ยังได้น�ำเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่เนื้อในโรงเรือนมาใช้เป็นครั้งแรก

100 ปี ของความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม

ในประเทศไทย ซึ่งท�ำให้การดูแลความสะอาด สุขอนามัย และน้�ำหนักของไก่เนื้อได้มาตรฐาน

เมื่ อปี 2464 สองพี่ น้ อ ง นายเจี่ ย เอ็ ก ชอ และนายเจี่ ย เชี่ ย วฮุ ย

นอกจากเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่เนื้อแล้ว เครือฯ ได้รว่ มมือกับพันธมิตรจากประเทศต่างๆ ในการ

หรือ ‘เจียไต๋’ ซึ่งอยู่บนบนถนนทรงวาด ประเทศไทย นับตั้งแต่วันแรก

ผลิตภัณฑ์ที่มค
ี ณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของตลาด เช่น การใช้เทคโนโลยี

(นายชนม์เจริญ เจียรวนนท์) ได้ก่อตั้งร้านขายเมล็ดพันธุผ
์ ก
ั ‘เจียไต้จึง’
ของการก่อตั้งร้าน ‘เจียไต้จงึ ’ ทั้งสองท่านได้ตั้งปณิธานไว้ว่า การด�ำเนิน

กิจการของร้าน ‘เจียไต๋’ รวมถึงกิจการงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในอนาคต

จะต้องด�ำเนินการอยู่บนรากฐานของ ‘ความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม’

น�ำเทคโลโนยีล้ำ� สมัยอื่นๆ มาใช้เพื่อเพิม
่ ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม รวมถึงสนับสนุนการผลิต

ในการปรับปรุ งกระบวนการผลิต และการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มายกระดับการ
เลี้ยงสุกรและไก่ เป็นต้น

จึงจะส่งผลให้การด�ำเนินกิจการเติบโต งอกงามอย่างยั่งยืน

เครื อ ฯ ตระหนั ก ดี ว่ า เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมต่ า งๆ ที่ เ ครื อ ฯ มี อ ยู่ จ ะสามารถขั บ เคลื่ อ น

ด้วยปณิธานดังกล่าว ประกอบกับความมุง่ มัน
่ ะบรรเทาความเดือดร้อน
่ ทีจ

เท่านัน
ี วามรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำ� เป็น
้ ดังนัน
้ เครือฯ จึงมุง่ เน้นไปที่การพัฒนาคนให้มค

ของครอบครัวเกษตรกร และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์

ให้มีคุณภาพ เมล็ดพันธุ์ของร้าน ‘เจียไต้จึง’ จึงเป็นสินค้าการเกษตร
ชนิ ด แรกที่ มี ก ารระบุ วั น หมดอายุ ไ ว้ อ ย่ า งชั ด เจน พร้ อ มทั้ ง มี ก าร

การด�ำเนินธุรกิจของเครือฯ และตอบสนองต่อความต้องการของผูม
้ ส
ี ่วนได้เสียเพียงระยะหนึ่ง

ต่อการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่พร้อมสนับสนุนให้เกิดการส่งมอบผลิตภัณฑ์และ
บริการคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

รับประกันคุณภาพสินค้า และยินดีรบ
ั คืนสินค้าทีห
่ มดอายุ นีค
่ อ
ื จุดเริม
่ ต้น

ของการเป็นองค์กรแห่งความซื่อสัตย์และมีคณ
ุ ธรรมที่ได้สบ
ื ทอดต่อกัน
มาตลอด 100 ปี และจะยังคงอยู่สืบไป

100 ปี ของการเติบโตอย่างมั่นคง
หลั ง จากที่ ‘เจี ย ไต๋ ’ ได้ บุ ก เบิ ก ตลาดต่ า งประเทศเพื่ อสรรหาและจั ด จ� ำ หน่ า ยเมล็ ด พั น ธุ์

‘เจียไต๋’ ตระหนักว่าความรูแ
้ ละเครื่องจักรกลทีม
่ อ
ี ยู่ ณ เวลานัน
้ ไม่สามารถส่งเสริมและสนับสนุน

100 ปี ของการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพ

วิสัยทัศน์ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพให้แก่ลูกค้าและผูบ
้ ริโภคได้อย่างต่อเนื่อง

สืบเนื่องจากการมีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมเป็นรากฐานของการด� ำเนินกิจการ ‘เจี ยไต๋ ’

คุณธนินท์ เจียรวนนท์ บุตรคนที่สี่ของนายเจี่ย เอ็กชอ เดินทางไปดูงานในต่างประเทศ เพราะ

จึงให้ความส�ำคัญต่อการสรรหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้คุณภาพ โดยเริ่มต้นจากการบุกเบิก
กิจการเมล็ดพันธุผ
์ ก
ั ในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า ลาว เวียดนาม และ
เขมร เพื่อจั ดหาเมล็ดพันธุ์ผักคุณภาพดี มาจ� ำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งการน�ำเมล็ดพันธุ์ผัก

ชนิดใหม่ๆ เข้ามานี้ เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรใทยได้ เรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชใหม่ๆ และ
สามารถน�ำไปพัฒนาต่อยอดในการสร้างงาน สร้างอาชีพต่อไป

ท่ านเชื่อว่ าการเดิ นทางไปต่ างประเทศเป็นการพัฒนาความรู้เพื่อน� ำมาปรับปรุ งและพัฒนา
การด�ำเนินงานให้มป
ี ระสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

โดยหนึ่งในประเทศที่ คุณธนินท์ เจี ยรวนนท์ ได้ เดิ นทางไป และได้ รับทั้ งองค์ ความรู้รวมถึ ง
เทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการด�ำเนินงานคือ สหรัฐอเมริกา นอกจากองค์ความรูแ
้ ล้ว ท่านยัง

ได้สร้างพันธมิตรทางการค้ากับบริษัทอาร์เบอร์เอเคอร์ ที่เป็นบริษัทผู้น�ำด้านการเลี้ยงไก่เนื้อ

นอกจากนี้ ‘เจียไต๋’ ยังได้เล็งเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรของประเทศไทย รวมถึง

อีกด้วย ซึ่งประโยชน์จากการเดินทางไปต่างประเทศครั้งนั้นได้ยกระดับอุตสาหกรรมไก่เนื้อของ

ด�ำเนินกิจการด้านการผลิตและจัดจ�ำหน่ายอาหารสัตว์สำ� เร็จรูป ซึง่ สินค้าจากร้านเจริญโภคภัณฑ์

ต้นแบบให้กับการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจและการเพาะปลูกพืชอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

ความสามารถทางด้านเกษตรกรรมของเกษตรกรไทย ร้าน ‘เจริญโภคภัณฑ์’ จึงได้เปิดขึ้นเพื่อ

ไม่เพียงแค่มีคุณภาพและโภชนาการเพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ชนิดต่างๆ แต่ยังช่วย
ลดต้นทุนในการด�ำเนินงานของเกษตรกรได้อีกด้วย

เมื่อยุ คสมัยเปลี่ยนผ่านไป นวั ตกรรมได้ เข้ามามีบทบาทส�ำคั ญต่ อการด� ำเนินธุรกิจ รวมถึ ง

ความต้ องการของผู้บริโภคที่ มีต่อปริมาณของผลิ ตภั ณฑ์ ที่ได้ คุณภาพและมีราคาที่ ย่อมเยา

เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงได้ร่วมทุนกับบริษัทอาร์เบอร์เอเคอร์ แห่งสหรัฐอเมริกา ในการพัฒนา
สายพันธุ์ไก่เนื้อขึ้นในประเทศไทย เพื่อผลิตลูกไก่เนื้อสายพันธุ์ดีและมีน้�ำหนักที่ได้มาตรฐาน

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2563 เครือเจริญโภคภัณฑ์

และยั่งยืน ดั งนั้น คุณมนตรี เจี ยรวนนท์ บุ ตรคนรองของนายเจี่ ย เอ็ กชอ จึ งสนับสนุนให้

ประเทศไทย รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ ต่อยอดให้องค์กรเติบโตอย่างก้าวกระโดดและกลายเป็น

จากความส�ำเร็จของการพัฒนาระบบการเลี้ยงสัตว์ แบบครบวงจรในประเทศไทย คุณสุเมธ

เจียรวนนท์ บุตรชายคนที่สามของนายเจี่ย เอ็กชอ ได้เล็งเห็นถึงความต้องการอาหารโปรตีนจาก

เนื้ อ สั ต ว์ แ ละอาหารอื่ นๆ ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ในทุ ก ประเทศ ท่ า นจึ ง ได้ เ ริ่ ม ขยายกิ จ การบริ ษั ท

เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ จ� ำ กั ด ไปในประเทศอิ น โดนี เ ซี ย โดยเป็ น การขยายตลาดในรู ป แบบ

การลงทุนประกอบกิจการเกษตรอุตสาหกรรมในต่างประเทศเป็นแห่งแรก แล้วจึงขยายการ

ลงทุนด้านเกษตรอุตสาหกรรม รวมถึงกิจการต่อเนื่องอื่นๆ ไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เช่น
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มาเลเซีย สิงคโปร์ จีน และประเทศอื่นๆ รวม 21 ประเทศและเขตเศรษฐกิจทั่วโลก โดยในปัจจุบน
ั

100 ปี ของการพั ฒนา เพื่ อตอบแทนชุมชนและสังคม

และนวั ตกรรมในการสร้างอาหารคน อาหารสมอง โอกาสในการเข้าถึ งคุณค่ า เพื่อสุขภาพ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักดีว่าการพัฒนาคนให้มีความรู้และทักษะที่เพียบพร้อมต่อการด�ำรงชีพ

เครือฯ ยังคงแสวงหาโอกาสในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้�ำการเป็นผูน
้ ำ� ด้านเทคโนโลยี
และความเป็นอยู่ที่ดีสำ� หรับทุกคน

นอกเหนื อ จากการขยายกิ จ การด้ า นเกษตรอุ ต สาหกรรมรวมถึ ง กิ จ การต่ อ เนื่ อ งอื่ น ๆ ไปยั ง

ต่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังได้แตกแขนงกิจการออกไปสู่ธุรกิจอื่นๆ โดยมุ่งเน้นไปยัง
ธุรกิจที่ชว่ ยเพิม
่ ขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ เพิม
่ มูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ภายใน

ประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมให้สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการ
คุณภาพได้อย่างสะดวกสบาย อาทิ ธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจค้าส่ง โดยมีร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น
ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก และแม็ ค โครส� ำ หรั บ ธุ ร กิ จ ค้ า ส่ ง ธุ ร กิ จ พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์

โดยมีบริษัท ซีพี แลนด์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผูด
้ �ำเนินกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านเช่าและ
ขายในประเทศไทย ธุรกิจโทรคมนาคม โดยมีบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) เป็น

ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจรรายเดียวในประเทศไทย ส่งผล

017

เป็นการให้ที่ย่งั ยืน ดังนัน
้ ตลอดระยะเวลาหนึ่งทศวรรษที่ผา่ นมา เครือฯ มุง่ พัฒนาระบบและอุปกรณ์
ต่างๆ เพื่อเอื้ออ�ำนวยให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนทีอ
่ ยูใ่ นพื้นทีห
่ า่ งไกลและกลุม
่ เปราะบางสามารถ

เข้ า ถึ ง การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและข้ อ มู ล ข่ า วสารได้ อ ย่ า งง่ า ยดาย พร้ อ มกั น นี้ ยั ง จั ด ให้ มี โ ครงการ
ทุนการศึกษา และโครงการฝึกงานให้แก่เยาวชนและผู้ใหญ่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เครือฯ ยังได้

ก่อตั้งศูนย์การเรียนรูใ้ นพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรได้พฒ
ั นากระบวนการผลิตให้มป
ี ระสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยเกษตรกรไม่เพียงแค่ สามารถเข้ามาเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ จากเครือฯ แต่ ยังสามารถ

มาพบปะเพื่อนเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ หรือสร้างพันธมิตรทางธุรกิจได้อีกด้วย ซึ่งความ
มุ่งมั่นของเครือฯ ด้านการพัฒนาเพื่อตอบแทนชุมชนและสังคมจะไม่ส้ินสุดเพียงเท่านี้ เครือฯ ได้

ตั้งเป้าหมายที่จะส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้สำ� หรับผูท
้ ี่มค
ี วามต้องการ พร้อมกับขจัดความยากจน
เพื่อสร้างสังคมที่ย่งั ยืนและมั่นคง

ให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสาร ข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

100 ปี ของการร่วมปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม
100 ปี ของการด�ำเนินงานบนพื้ นฐานค่านิยม 3 ประโยชน์

ทรัพยากรทางธรรมชาติรวมถึงสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศล้วนแล้วแต่มีความส�ำคัญต่อการเติบโต

เพื่อเป็นการสานต่อปณิธานความซื่อสัตย์และคุณธรรม พร้อมกับตอกย้�ำความมุง่ มัน
่ ด้านการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

และฟื้ นฟูทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอต่อการด�ำรงชีวิต

คุณเจี่ย เอ็กชอ และคุณเจี่ย เชี่ยวฮุย จึงได้ต้ังปณิธานค่านิยม 3 ประโยชน์เพื่อใช้เป็นอีกหนึ่งพื้นฐานในการลงทุนของเครือเจริญโภคภัณฑ์

ล�ำดับแรกคือ ประเทศชาติ ต้องได้ประโยชน์ ซึ่งหมายถึง การลงทุนนัน
้

ทางเศรษฐกิจของประเทศ การด�ำรงชีพของมนุษย์ และการด�ำเนินกิจการของเครือฯ ซึ่งการรักษา
และการด�ำเนินงานในปัจจุบันและอนาคต จ� ำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจึงจะก่อ
ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม

ตลอดระยะเวลาที่ ผ่ า นมา เครื อ ฯ ได้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม

เครือเจริญโภคภัณฑ์ในฐานะที่เป็นผูน
้ �ำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร อีกทั้งยังมีการด�ำเนิน

ให้รัฐจัดเก็บเพื่อน�ำไปพัฒนาประเทศได้

ต่ อเนื่อง เพราะเครือฯ เชื่อว่ าการสนับสนุนอย่างเต็ มความสามารถ

ตั้งเป้าหมายด้านการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

อยู่ในทุกส่วนของห่วงโซ่การผลิต ต้องประกอบกิจการได้อย่างมั่นคง

ประชาชนได้รับประโยชน์ไปพร้อมๆ กัน อาทิ การมีส่วนร่วมในการ

ต้ อ งก่ อ ให้ เ กิ ด การเพิ่ ม ขึ้ น ของรายได้ ป ระชาชาติ และภาษี ต่ อ เนื่ อ ง

ล�ำดับต่อมาคือ ประชาชน ต้องได้ประโยชน์ ซึ่งหมายถึง ประชาชนที่

ยั่งยืน ขณะเดียวกัน ประชาชนที่เป็นผูบ
้ ริโภค ต้องได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดี

นโยบายของแต่ ล ะประเทศที่ เ ครื อ ฯ มี ก ารด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อยู่ ม าอย่ า ง

ไม่เพียงแค่ช่วยพัฒนาให้ประเทศมีความเจริญเติบโต แต่ยังส่งผลให้

สนั บ สนุ น นโยบายแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนของประเทศจี น ที่ ตั้ ง

มีคุณภาพในปริมาณเพียงพอ ต่อเนื่อง และในราคายุติธรรม

เป้าหมายว่ าภายในปี 2563 จะต้ องไม่มีประชากรอาศัยอยู่ในภาวะ

เกิดขึ้นกับบริษัท ต้องช่วยให้บริษัทอยู่ได้ มีผลก�ำไรพอสมควรที่จะน�ำ

ที่ เรียบร้อย ซึ่งจากการยึดมั่นในปณิธานความซื่อสัตย์และคุณธรรม

ล�ำดับสุ ดท้ายจึงเป็ น บริษัทได้ประโยชน์ ซึ่งหมายถึง ประโยชน์ที่
ไปแบ่งปันตอบแทนผูล
้ งทุน ตอบแทนพนักงาน และใช้เพื่อการพัฒนา
นวัตกรรมให้องค์กรเติบโตสืบต่อไปอย่างยั่งยืน

ความยากจนระดับรุนแรง ซึง่ ประเทศจีนได้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวเป็น

รวมถึ งค่ านิยม 3 ประโยชน์ ได้ น�ำพาให้เครือเจริญโภคภัณฑ์ เติ บโต

มาพร้อมกับความก้าวหน้าของประเทศชาติ และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

และมั่นคงของประชาชนจวบจนทุกวันนี้ ซึ่งเครือฯ ให้ค�ำมั่นสัญญาว่า

จะยังคงยึดมั่นในปณิธานดังกล่าวต่อไป เพื่อน�ำพาประโยชน์มาให้แก่
ประเทศชาติ ประชาชน และองค์กรอย่างยั่งยืนสืบไป

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2563 เครือเจริญโภคภัณฑ์

กิ จ การใน 21 ประเทศและเขตเศรษฐกิ จ ทั่ ว โลก ตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบทางสิ่ ง แวดล้ อ ม จึ ง ได้

ต่ อ หน่ ว ยการผลิ ต การลดปริ ม าณการน� ำน้� ำ มาใช้ ต่ อ หน่ ว ยรายได้ การจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ หลั ก ผ่ า น
การประเมินการจัดหาจากแหล่งผลิตที่ไม่บุกรุ กท�ำลายป่าไม้และทรัพยากรทางทะเล ซึ่งเครือฯ ได้

เดินทางมาถึงปีเป้าหมายในปี 2563 ดังนั้น เพื่อเป็นการตอกย้�ำถึงความมุ่งมั่น เครือฯ ได้ทบทวน

ผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมาและก�ำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมไปจนถึงปี 2573 ดังนี้
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Scope 1 และ Scope 2) สุทธิเป็นศูนย์ ลดปริมาณขยะอาหาร
และของเสียที่ถก
ู น�ำไปฝังกลบให้เป็นศูนย์ บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ท้ังหมดสามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่
ใช้ซ้ำ� หรือย่อยสลายได้ และลดการน�ำน้ำ� มาใช้ต่อหน่วยรายได้ นอกจากการด�ำเนินงานภายในองค์กร
แล้ว เครือฯ ยังได้ เข้าร่วมเป็นภาคี เครือข่ายกับองค์ กรนานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนการปกป้องรักษา
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

บทน�ำ

การจัดการด้านความยั่งยืน

Heart

Health

Home

ภาคผนวก

ก้ า วแห่ ง ความยั่ ง ยื น

2460

2490

2500

2510

2464

2496

2502

2513

(คุณชนม์เจริญ เจี ยรวนนท์ ) ได้ ก่อตั้ งร้านขาย

เครื่ อ งบดและผสมอาหารในโรงจอดรถที่ บ้ า น

เพาะพันธุ์ผักที่ได้คุณภาพ

ได้ ต้ั ง ปณิ ธ านไว้ ว่ า การด� ำ เนิ น กิ จ การจะต้ อ ง

อาหารสั ต ว์ ที่ ทั น สมั ย เพื่ อ ผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้

คุ ณ เ จี่ ย เ อ็ ก ช อ แ ล ะ คุ ณ เ จี่ ย เ ชี่ ย ว ฮุ ย

เมล็ ด พั น ธุ์ ผั ก ‘เจี ย ไต้ จึ ง ’ หรื อ ‘เจี ย ไต๋ ’ โดย

ด� ำ เนิ น การอยู่บ นรากฐานของ ‘ความซื่ อ สั ต ย์
และมีคุณธรรม’ จึ ง เป็น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการระบุ

เริ่ ม กิ จ การโรงงานอาหารสั ต ว์ แ ห่ ง แรกจาก

ตรอกจั น ทร์ ภายหลั ง ได้ ป รั บ ปรุ ง เป็ น โรงงาน
คุณภาพ

วั นหมดอายุ ไว้ บนบรรจุ ภัณฑ์ สินค้ าการเกษตร
อย่างชัดเจน

เริ่ ม แปลงทดสอบสายพั น ธุ์ผั ก ของเจี ย ไต๋ เพื่ อ

2503

ก่อตั้ งส�ำนักงานสาขาต่ างประเทศแห่งแรกของ

2516

2520

ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่ถนนบางนา-ตราด

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจน ให้มโี อกาสเป็น

สร้างโรงงานอาหารสัตว์ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุด

มีน้ำ� หนักที่ได้มาตรฐานให้เกษตรกรไทย

กม. 21 เพื่ อส่ ง มอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ คุ ณ ภาพให้ แ ก่

ประเทศไทย เพื่อผลิตลูกไก่เนื้อสายพันธุ์ดีและ

2515

ขยายการลงทุ น ไปในประเทศอิ น โดนี เ ซี ย และ

ได้คุณภาพ

โปรตี น จากเนื้ อ สั ต ว์ แ ละอาหารอื่ น ๆ ที่ เ ติ บ โต

019

2520

บุ ก เ บิ ก ก า ร พั ฒ น า ส า ย พั น ธุ์ ไ ก่ เ นื้ อ ขึ้ น ใ น

บริ ษั ท เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ จ� ำ กั ด ที่ ฮ่ อ งกง เพื่ อ

แลกเปลี่ ย น เมล็ ด พั น ธุ์ ผั ก ที่ ห ลากหลายและ

018

ผูบ
้ ริโภค

2518

มาเลเซีย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการต่ออาหาร

ริเริ่มการเลี้ ยงไก่ แบบครบวงจรและค้� ำประกั น

อย่างต่อเนื่อง

ตอกย้�ำปณิธานค่านิยม 3 ประโยชน์

รายได้ ข้ั น ต่� ำ เป็ น ครั้ ง แรกในประเทศไทย เพื่ อ

ด�ำเนินโครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า
เจ้าของฟาร์ม โดยในปัจจุบัน เกษตรกรมีรายได้

เฉลี่ ย 80,000 บาทต่ อ เดื อ น และเป็ น ชุ ม ชน
เลี้ยงสุกรที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย

ก่อตั้ งโครงการพัฒนาโรงเรียนเจียรวนนท์ อุทิศ
เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2521

จัดตั้ง ‘บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จ�ำกัด’
เพื่อประกอบธุรกิจอาหารสัตว์บกและการเลี้ยง
สัตว์บกในประเทศไทย

2523

ขยายรู ปแบบการค้� ำประกั นรายได้ ข้ันต่� ำไปยัง
เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสุกร

2528
ก้าวแห่งความยั่งยืน
รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2563 เครือเจริญโภคภัณฑ์

ร่ ว มทุ น กั บ บริ ษั ท มิ ต ซู บิ ชิ แ ห่ ง ญี่ ปุ่ น เพื่ อน� ำ
องค์ ค วามรู้ ด้ า นการเลี้ ย งกุ้ ง กุ ล าด� ำ มาพั ฒ นา
ให้กับเกษตรกรไทย

บทน�ำ

การจัดการด้านความยั่งยืน

2530
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2540
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020

2550

021

2560

2558

2561

ตั้งคณะกรรมการก�ำกับนโยบาย คณะกรรมการ

ประกาศนโยบายลดการใช้พลาสติก

ธ ร ร ม า ภิ บ า ล แ ล ะ สื่ อ ส า ร อ ง ค์ ก ร เ ค รื อ

2562

บริ ห ารงานและคณะท� ำ งานด้ า นความยั่ ง ยื น
เจริญโภคภัณฑ์

2530

2547

2550

2555

ลงนามสั ญ ญาร่ ว มลงทุ น ระหว่ า งบริ ษั ท รถไฟ

น้อมเกล้าฯ รับแนวพระราชด�ำริด้านการพัฒนา

และสิ่ ง แวดล้ อ มเครื อ ฯ เพื่ อ แสดงความมุ่ ง มั่ น

สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง ทีเ่ น้นการศึกษาและ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศผ่านโครงการ CDP

โฮลดื้ ง จ� ำ กั ด และพั น ธมิ ต ร) กั บ การรถไฟ

ก่ อ ตั้ ง ‘มู ล นิ ธิ พั ฒ นาชี วิ ต ชนบท’ ขึ้ น เพื่ อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่หา่ งไกล โดย

มีเป้าหมายในการสร้างสรรค์ความดี 3 ประการ
ได้แก่ คนดี พลเมืองดี และอาชีพดี

2531

ก่อตั้ งบริษัท ซีพี ออลล์ จ� ำกัด (มหาชน) เป็น
ธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซื้อ ภายใต้
เครื่องหมายการค้า ‘7-Eleven’ ในประเทศไทย

2533

เริ่มต้นธุรกิจด้านโทรคมนาคมขึ้นครั้งแรกในชื่อ

บริ ษั ท เทเลคอมเอเชี ย คอร์ ป อเรชั่ น เพื่ อ
ให้บริการโทรศัพท์พ้ น
ื ฐาน

2539

ประกาศนโยบายด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มของเครื อ ฯ

แสดงความมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ควบคู่ กั บ

การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ในการดู แ ลความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย
ของบุคลากร

2548

ก่ อ ตั้ ง สถาบั น การจั ด การปั ญ ญาภิ วั ฒ น์ ข้ึ น เป็ น
วิจย
ั ทางด้านธุรกิจค้าปลีก

สร้างโอกาสให้นักเรียนและครู เข้าถึงแหล่งข้อมูล
สาระความรู้ผ่านโครงการ ‘ทรู ปลูกปัญญา’ ที่มุ่ง
ปลูกความรู้ ปลูกความดี ปลูกใจรักสิง่ แวดล้อม

ก่ อ ตั้ ง โครงการการศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี

2549

ประกาศใช้ค่านิยม 6 ประการโดยท่านประธาน
อาวุโส

ริเริ่มจัดการประชุ ม และแสดงนิทรรศการด้ าน

วิ ศ วกรรมระดั บ เครื อ ฯ โดยในครั้ ง แรกใช้ ช่ ื อ

‘CP Engineering & Symposium’ และต่อมา

เปลี่ยนชื่อเป็น ‘มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน’ ในปี
2554

2553

เริ่ ม จั ด การอบรมหลั ก สู ต รพั ฒ นาผู้ น� ำ เครื อ

เจริญโภคภั ณฑ์ รุ่นที่ 1 เป็นหลั กสูตร Action
Learning Program (ALP)

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2563 เครือเจริญโภคภัณฑ์

แห่งประเทศไทย

เพื่ อแสดงความมุ่ ง มั่ น ในการบริ ห ารจั ด การ
สภาพภูมอ
ิ ากาศ

เริ่ ม โครงการเกษตรกรรมหมุ น เวี ย นทั น สมั ย

‘ผิ ง กู่ ’ เป็ น โครงการต้ น แบบตามแนวทาง

ค ว า ม ร่ ว ม มื อ สี่ ป ร ะ ส า น ร ะ ห ว่ า ง รั ฐ บ า ล

2556
2552

จ�ำกัด (กลุ่มกิจการร่วมค้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์

ท รู เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล ก า ร ด� ำ เ นิ น ง า น ด้ า น ก า ร

เกษตรกรรม ธนาคาร และเครือฯ

ปัญญาภิวัฒน์

ความเร็วสูงสายตะวั นออกเชื่อมสามสนามบิน

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ก่ ข องซี พี เ อฟได้ รั บ การรั บ รองเป็ น
ผลิตภัณฑ์ย่งั ยืนรายแรกของโลก

ซีพเี อฟเข้าร่วมการเปิดเผยข้อมูลการด�ำเนินงาน

ด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศผ่ า น
โครงการ CDP

เปิดสถาบันผู้น�ำเครือฯ เพื่อสร้าง ‘คน’ ของซีพี
ให้พร้อมทีจ
่ ะน�ำองค์กรไปสูก
่ ารเติบโตอย่างยัง่ ยืน

2559

ตั้งคณะกรรมการด้านบรรษัทภิบาลเครือฯ พร้อม
จัดท�ำหลักการด้านการก�ำกับดูแลกิจการ

2563

สร้างโรงงานหน้ากากอนามัย เพื่อช่วยสังคมใน
การรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ก่อตั้งส�ำนักงานด้านความยั่งยืนเครือฯ แห่งแรก
ที่ จั ง หวั ด น่ า น เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ร วมความร่ ว มมื อ
ในการขับเคลื่อนความยั่งยืนร่วมกับชุมชน

ก� ำ หนดยุ ท ธศาสตร์ แ ละเป้ า หมายความยั่ ง ยื น

ซื้อกิจการ Tesco Lotus ในไทย และมาเลเซีย

เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก UN Global Compact

ก� ำ หนดยุ ท ธศาสตร์ แ ละเป้ า หมายความยั่ ง ยื น

เครือฯ สู่ปี 2563

Caring for Climate และ World Business
Council for Sustainable Development

ร่วมก่อตั้งเครือข่าย Global Compact Network
Thailand

เพื่อเพิม
่ ศักยภาพของธุรกิจค้าปลีก

เครือฯ สู่ปี 2573
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เครื อ ฯ ผนึ ก ก� ำ ลั ง ฝ่ า วิ ก ฤต COVID-19

เครือฯ ผนึกก�ำลังฝ่าวิกฤตโควิด-19

ชุมชนและสังคมเป็นสุข

ในช่วงต้นปี 2563 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)

ดังนัน
้ เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบในระหว่างที่โควิด-19 ยังคงระบาดอยู่

แม้ ว่ า เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ จ ะได้ รั บ ผลกระทบ

หรือ โควิด-19 เป็นโรคระบาดครั้งใหญ่ของโลก (Pandemic) หลังจากเกิด

ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว หลั ง วิ ก ฤตผ่ า นพ้ น ไป เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ จึ ง ได้ ใ ห้ ก าร

ถึ ง หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของเราที่ มี ต่ อ คู่ ค้ า

ได้ ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

การระบาดในช่วงปลายปี 2562 โดยในปี 2563 ทั่วโลกมีจ�ำนวนผู้ติดเชื้อ
โควิด-19 มากกว่า 83 ล้านราย และเสียชีวิตมากกว่า 1.7 ล้านราย ซึ่งการ

ระบาดของโควิด-19 ไม่เพียงแค่ส่งผลกระทบทางด้านสาธารณสุขของโลก
เท่ านั้น แต่ ยังส่งผลกระทบทั้ งทางตรงและทางอ้ อมต่ อเศรษฐกิจ สังคม

และสิ่ ง แวดล้ อ มทั่ ว โลกอย่ า งมหาศาล ซึ่ ง ยั ง ไม่ มี ใ ครสามารถระบุ ไ ด้ ว่ า
ความรุนแรงของผลกระทบนีจ
้ ะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่

และในขณะเดี ยวกันก็เตรียมความพร้อมให้ทุกภาคส่วนสามารถปรับตั ว
สนับสนุนเพื่อรับมือกับวิกฤตในด้านต่างๆ มาโดยตลอด เพื่อให้ทก
ุ คนก้าวผ่าน

วิ ก ฤตนี้ ไ ปพร้ อ มๆ กั น เช่ น การสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานของบุ ค ลากร

ทางการแพทย์ การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่สังคมและกลุ่มเปราะบาง

การยกระดั บกระบวนการผลิต การออกนโยบายช่วยเหลือลูกค้ าที่ ได้ รับ
ผลกระทบจากโควิด-19 รวมถึงการช่วยเหลือพนักงานของเรา ซึ่งรวมมูลค่า
แล้ว มากกว่า 29.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
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จากการระบาดของโรคโควิด-19 แต่เราตระหนัก

ลูกค้ า และผู้บริโภคตลอดห่วงโซ่คุณค่ า เราจึ ง
ก� ำ หนดแผนการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งรอบคอบ

เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจของเรารวมถึงคู่ค่าเป็นไป
ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง พร้ อ มส่ ง มอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ

บริการคุณภาพให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคได้อย่าง

ให้การช่วยเหลือชุมชนสังคม

เพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการ โดยเครื อ ฯ มี ก าร

สนับสนุนอาหารและเครือ
่ งดืม
่
ให้แก่ประชาชนทีต
่ อ
้ งกักตัว

ด�ำเนินงานช่วยเหลือ และสนับสนุนอาหารและ
เครื่องดื่มให้แก่ชุมชนและประชาชนที่ต้องกักตัว

ประเทศชาติเข้มแข็ง
การช่วยเหลือพนักงานของเครือฯ
มูลค่า
การสนับสนุนรวม

700

ล้านบาท

โรงงาน
หน้ากากอนามัยฟรี

100

ล้านบาท

เพิ่ มงบผลิต
หน้ากากอนามัย

75

ล้านบาท

เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้นำ� หลักค่านิยม 3 ประโยชน์มาใช้ในการสนับสนุนประเทศชาติและสังคมโดยรวม

ไม่ว่าจะเป็นการมอบเงินช่วยเหลือไปยัง 77 โรงพยาบาลทั่วประเทศ การมอบอุปกรณ์ปอ
้ งกันการติด
เชื้อส่วนบุคคล การมอบอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสาร และการน�ำส่ง

บริจาค
‘อุปกรณ์การแพทย์’
(ชุด PPE/Test Kit)

30

ล้านบาท

สิง่ ของอุปโภคบริโภคที่จ�ำเป็นให้แก่บุคลากรทาง

การแพทย์ และโรงพยาบาล นอกจากการ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความส�ำคัญต่อสวัสดิภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยูท
่ ี่ดีของพนักงานมาโดยตลอด โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิด-19 การสร้างความมั่นใจและการมีมาตรการความปลอดภัยที่เพียงพอให้แก่พนักงานถือเป็นภารกิจหลักของเครือฯ ดังนั้น เครือฯ จึงได้

จัดซื้อฉีดวัคซีนทางเลือกผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และฉีดให้กับพนักงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเร่งด�ำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรที่อยู่ในสายงาน
การผลิต เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่พนักงาน และสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าและผูบ
้ ริโภค

ไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงาน
อันเนื่องมาจากผลกระทบ
ของสถานการณ์โควิด-19

สนั บ สนุ น ให้ ร ากฐานในการต่ อ สู่ กั บ โควิ ด -19
ของประเทศมีความเข้มแข็งแล้ว เครือฯ ยังได้

ลงทุ น เงิ น จ� ำ นวน 100 ล้ า นบาทในการสร้ า ง

โรงงานผลิ ต หน้ า กากอนามั ย เพื่ อแจกจ่ า ยฟรี
ให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาล

การดูแล
พนักงาน

ผนึกก�ำลังของกลุ่มธุรกิจ
และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์
มอบคูปองอิเล็กทรอนิกส์
ให้แก่คู่สมรสและบุตร
เพื่ อซื้ออาหารและเครื่องดื่ม

การดูแล
ครอบครัวพนักงาน

ทีม
่ ค
ี วามจ�ำเป็น และประชาชนทัว่ ไปทีข
่ าดโอกาส
ในการเข้าถึงหน้ากากอนามัย

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2563 เครือเจริญโภคภัณฑ์

ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ส�ำหรับพนักงาน
ที่ได้รับเชื้อโควิด-19

มอบเงินกู้ค่าเล่าเรียนบุตร
ส�ำหรับพนักงานและคู่สมรส
ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์โควิด-19
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ซี พี ...ร้ อ ยเรี ย งความดี
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ซีพี...ร้อยเรียงความดี
ผนึกก�ำลังกองทัพบก ช่วยเหลือชุมชน...
วิ กฤตโควิ ด-19 ระลอกสาม สร้างความเดื อดร้อนแก่ประชาชนที่ ยากไร้
ในชุมชนต่างๆ นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์

จึงร่วมมือกับกองทัพบก น�ำอาหารและถุงยังชีพช่วยเหลือชาวคลองเตย

22 ชุมชน 15,000 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เนื่องด้วยชุมชน

คลองเตยกลายเป็ น คลั ส เตอร์ ใ หญ่ ข องการแพร่ ร ะบาดในระลอกสาม
โดยเห็นว่า อาหารเป็นสิง่ ส�ำคัญในการด�ำรงชีวิต การช่วยเหลือสังคมในยาม

ยากล�ำบากถือเป็นภารกิจส�ำคัญที่สอดคล้องกับปรัชญาการด�ำเนินธุรกิจ
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย

ส่ ง ผลให้ จ� ำนวนผู้ ติ ดเชื้ อรายวั นเพิ่ ม สู ง ขึ้ นจนท� ำให้

ขณะที่กองทัพบกก็มน
ี โยบายว่าทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของกองทัพบก
และกองทัพบกอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอ

เตี ยงในโรงพยาบาลไม่เพียงพอ นายธนินท์ เจี ยรวนนท์

ประธานอาวุ โ สเครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ จึ ง ประกาศภารกิ จ

‘ ซี พี ร้ อ ย เ รี ย ง ใ จ สู้ ภั ย โ ค วิ ด ’ ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด ตั้ ง

โรงพยาบาลสนาม เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระด้ าน
สาธารณสุขในยามที่ประเทศชาติเผชิญกับการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 โดยเครือฯ และบริษัทในเครือฯ ได้สนับสนุน

อาหาร น้�ำดื่ ม เครือข่ายสื่อสารอิ นเทอร์เน็ต ฯลฯ ให้แก่

โรงพยาบาลสนามของแผ่ น ดิ น 8 แห่ ง ประกอบด้ ว ย
โรงพยาบาลสนามจุ ฬ าลงกรณ์ โรงพยาบาลสนามของ

โรงพยาบาลศิริ ร าช โรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาล
รามาธิ บ ดี โรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลต� ำ รวจ

โรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลพระมงกุ ฎ เกล้ า ฯ

โรงพยาบาลสนามของกองทัพบก โรงพยาบาลสนามของ
กองทั พ เรื อ และโรงพยาบาลสนามของกองทั พ อากาศ

รวมไปถึงโรงพยาบาลสนามอีกหลายแห่งทั่วประเทศ เพื่อ
ช่วยเหลือชุมชนและกลุ่มเปราะบางต่างๆ

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2563 เครือเจริญโภคภัณฑ์

ในขณะเดียวกัน ท่ามกลางสถานการณ์ที่ชุมชนมีความยากล�ำบากในการ
ด� ำรงชีวิตประจ� ำวั น ไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพในวิ ถีชีวิตปกติ ได้

เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร

ได้ ส นั บ สนุ น มู ล นิ ธิ ด วงประที ป เพื่ อ ช่ ว ยชุ ม ชน โดยมอบอาหารพร้ อ ม
เครื่องอุปโภคบริโภคที่จ�ำเป็น รวมทั้งแม็คโครได้ร่วมส่งมอบถุงแยกขยะ
ระหว่างผู้ป่วยและผู้กักตัว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ
โรค นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับศูนย์บริหารสถานการณ์
โควิ ด -19 (ศบค.) และกรุ งเทพมหานครในการฉี ด วั ค ซี น โควิ ด -19

ให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ ค ลองเตยจ� ำ นวนกว่ า 9 หมื่ น คนเป็ น การเร่ ง ด่ ว น

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่ จะแพร่ระบาดในวงกว้ าง โดยใช้พ้ ืนที่
โลตัส สาขาพระราม 4 เป็นจุดฉีดวัคซีน
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ซี พี ...ร้ อ ยเรี ย งความดี

026

027

โครงการสร้างและซ่อมแซมบ้านพั ก
ให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

‘ซีพี ร้อย รักษ์ โลก’
้ งต้นกล้า… สร้างงานคนยากจน
ฝากเลีย

ชุ ม ชนคลองเตยเป็ น ชุ ม ชนที่ มี ข นาดใหญ่ มี ผู้ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น ตั้ ง อยู่

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ละระลอก สร้างผลกระทบ

การอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตประจ�ำวัน จนอาจกล่าวได้ว่า ‘บ้าน’ กลายเป็น

นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ ได้นำ� ร่องโครงการ ‘ซีพี ร้อย รักษ์

เครือเจริญโภคภัณฑ์ เห็นถึงความเดือนร้อนในเรื่องทีอ
่ ยูอ
่ าศัยของชาวชุมชน

ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 กลุม
่ ผูต
้ กงาน กลุม
่ เกษตรกร กลุม
่ ชาวประมง

สนั บ สนุ น กองทั พ ภาคที่ 1 กองทั พ บกในการปรั บ ปรุ ง ที่ พั ก อาศั ย เพื่ อ

ในท้องถิ่นน�ำร่อง 500,000 ต้น ซึ่งสามารถสร้างอาชีพและกระจายรายได้

ภายใต้ ‘โครงการสร้างและซ่อมแซมบ้านพักให้กับผูย
้ ากไร้และด้อยโอกาส

ต�ำบลนาจอมเทียน 200 ครัวเรือน และต�ำบลเขาชีจรรย์ 200 ครัวเรือน

ร่วมกันส่งมอบบ้านพักที่สร้างแล้วเสร็จในเฟสแรก จ�ำนวน 40 หลังให้แก่

โครงการซีพี ร้อย รักษ์ โลก อยู่ภายใต้โครงการ ‘ซีพี ร้อยเรียงความดี’

ยั ง ลดโลกร้ อ น เพราะต้ น ไม้ ใ นโครงการสามารถสร้ า งการกั ก เก็ บ

ภายในปี 2564 นี้

เจริญโภคภัณฑ์ และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่งั ยืนของเครือฯ

ควบคู่กับด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมไปในคราวเดียวกัน

ต่อรายได้ ชีวิต ความเป็นอยู่ และการจ้างงาน เครือเจริญโภคภัณฑ์โดย

กลางใจเมืองกรุงเทพฯ มีสภาพบ้านพักอาศัยที่ทรุดโทรม ส่งผลกระทบต่อ

สถานที่ ที่ ไ ม่ ป ลอดภั ย นายสุ ภ กิ ต เจี ย รวนนท์ ประธานกรรมการ

โลก’ จ้างงานฝากเลีย
้ งกล้าไม้ชุมชน เริม
้ ี่ได้รบ
ั
่ ต้นที่จังหวัดชลบุรี จ้างงานผูท

คลองเตยผูย
้ ากไร้ จึงร่วมกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)

และกลุ่มผู้เปราะบาง จ�ำนวน 500 ครัวเรือน โดยฝากเลี้ยงกล้าไม้ชุมชน

ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสุขอนามัยที่ดี โดยสร้างบ้านพัก 47 หลัง

ครอบคลุม 500 ครัวเรือนใน 3 พื้นที่ได้แก่ ต�ำบลห้วยใหญ่ 100 ครัวเรือน

ในพื้นที่เขตกรุ งเทพมหานคร และ 25 จังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง’ และได้

(CP For Good Deed) ที่ ส านต่ อ ค่ า นิ ย มองค์ ก ร 6 ประการของเครื อ

ชาวชุมชนคลองเตย และในเฟสที่สองจะร่วมกันส่งมอบบ้านครบ 47 หลัง

เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)

ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับกองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก เพื่อใช้ในการ
ซ่อมแซมและก่อสร้างบ้านพักให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง

ในพื้นที่ชุมชนคลองเตยล็อก 4-5-6 คิดเป็นมูลค่า 6,110,000 บาท บ้าน
ทุกหลังของโครงการฯ เป็นรูปแบบหมูบ
่ า้ นสมัยใหม่ มีแบบแปลนมาตรฐาน

เหมือนกัน เพื่อพัฒนาชุมชนให้มส
ี ุขอนามัยที่ดี ปลอดภัย และมีความเป็น
ระเบียบ จนกลับมาเป็น ‘บ้าน’ ที่นา่ อยู่ของทุกคนอีกครั้ง

คาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย ถือเป็นต้นแบบในการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้ผล

อนุรก
ั ษ์คลองลาดพร้าว
นายสุภกิต เจี ยรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภั ณฑ์ พร้อม

การวางผั ง เมื อ ง ในฐานะผู้ มี ส่ ว นร่ ว มจั ด ท� ำ แผนแม่ บ ทการพั ฒ นาพื้ น ที่

ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของเครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ ได้ ร่ ว มกั น ลงพื้ นที่ ศึ ก ษา

ริ ม คลองลาดพร้ า ว เพื่ อศึ ก ษาวิ ถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ การพั ฒ นาคลอง

กรุ งเทพมหานคร ทั้งยังศึกษาดูงานโครงการพัฒนาคลอง ชุมชมริมคลอง

ชุ ม ชนตั ว อย่ า งแห่ ง แรกที่ พั ฒ นาแล้ ว เสร็ จ ตามแนวทางของแผนแม่ บ ท

การพัฒนาพื้นที่ริมคลอง ต้นแบบการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน
และการจัดท�ำแผนแม่บทการพัฒนาคลองลาดพร้าว ร่วมกับทีมงาน Urban
Action โดยมี ผศ.พงศ์พร สุดบรรทัด ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมและ

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2563 เครือเจริญโภคภัณฑ์

โดยนอกจากจะก่อให้เกิดการจ้างงานซึ่งเป็นการช่วยเหลือสังคม ที่ส�ำคัญ

และชุมชนริมคลอง และได้เยี่ยมชมชุมชนสยามเวนิสจันทรเกษม ซึ่งเป็น
รวมทั้งศึกษาพื้นที่ริมคลองที่มแ
ี ผนจะพัฒนาให้เป็นป่าในเมือง
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รางวั ล และความภาคภู มิ ใ จ ปี 2563
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รางวัลและความภาคภูมิใจปี 2563
จากความมุง่ มัน
ั รางวัลด้านความยัง่ ยืน
่ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการด�ำเนินงานด้านความยัง่ ยืนทั้งสามมิติ ส่งผลให้ในปี 2563 เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รบ
จากสถาบันต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งเครือฯ มีความภาคภูมใิ จและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลทั้งหมดนี้ เพราะรางวัลไม่เพียงแค่สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนของเครือฯ แต่ยังเป็นเครื่องยืนยันถึงการยอมรับของผูม
้ ส
ี ่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี

FTSE4Good

Sustainable Business Awards Thailand

Climate Disclosure Project

บริษท
ั ทรู คอร์ปอเรชัน
ั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
่ จ�ำกัด (มหาชน) บริษท

เครือเจริญโภคภัณฑ์ชนะเลิศ Overall Winners คว้า 11 รางวัลความยัง่ ยืน

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด

และบริษัท เจริญโภคภั ณฑ์ อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) ได้ รับการคั ดเลือก

ระดับภูมภ
ิ าค จากเวที Sustainable Business Award Thailand จัดขึ้น

(มหาชน) ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับผู้น�ำด้านการเปลี่ยนแปลง

ให้เป็นสมาชิกของดั ชนี FTSE4Good Emerging Index ซึ่งสะท้ อนถึ ง

โดย Global Initiatives ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกด้านความยั่งยืนจาก

สภาพภูมอ
ิ ากาศ (ระดับ A-) โดย CDP

ความมุง่ มัน
่ บริษท
ั ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการด�ำเนินงานอย่าง
่ ของกลุม

จ�ำนวนรางวัลที่เครือฯ ได้รับส่งผลให้เครือฯ ขึ้นเป็นผูน
้ ำ� ด้านความยั่งยืน

มีความรับผิดชอบต่ อสังคม สิ่งแวดล้อม และการก�ำกับดูแลกิจการที่ ดี

ระดับชาติ

อย่างต่อเนื่อง

Dow Jones Sustainability Indices

Ethisphere

Human Resources Awards

เครือเจริญโภคภั ณฑ์ ได้ รับเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่ มีจริยธรรมมาก

Vietnam Business Council
for Sustainable Development

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษท
ั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) ได้รบ
ั การจัดอันดับและ

ที่ สุ ด ในโลกเป็ น ปี แ รก จั ด อั น ดั บ โดยสถาบั น Ethisphere ของสหรั ฐ ฯ

บริษท
ั ซี.พี. เวียดนาม คอร์ปอเรชัน
ั มอบประกาศนียบัตรจาก
่ จํากัด ได้รบ

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

รั บ รองให้ เ ป็ น สมาชิ ก Dow Jones Sustainability Indices ในกลุ่ ม

ซึ่งการจัดอันดับของ Ethisphere ประเมินความมีจริยธรรมของบริษัท

สภาพั ฒ นาธุ ร กิ จ อย่ า งยั่ ง ยื น แห่ ง ชาติ เ วี ย ดนาม (Vietnam Business

ทรู คอร์ ป อเรชั่ น จ� ำ กั ด (มหาชน) ได้ รั บ รางวั ล นายจ้ า งดี เ ด่ น ประจ� ำ

อุตสาหกรรม Telecommunication Service, กลุ่มอุตสาหกรรม Food &

จากคะแนน EQ (Ethics Quotient) อั น ประกอบด้ ว ยปั จ จั ย 5 ด้ า น

Council for Sustainable Development) ในฐานะบริษัทที่ มีผลการ

ประเทศไทย ‘Top Employer Thailand 2020’ ต่อเนื่อง 2 ปีซอ
้ น จากเวที

Staples Retailing และกลุ่มอุตสาหกรรม Food Products ตามล�ำดับ

ได้ แ ก่ โปรแกรมด้ า นจริ ย ธรรมและการบั ง คั บ ใช้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ

ด� ำเนินงานด้ านความยั่งยืนโดดเด่ นในกลุ่มบริษัท TOP 10 ซึ่งสะท้ อน

‘Top Employers APAC 2020’ จากการคั ด เลื อ กของสถาบั น Top

สังคม (CSR) วัฒนธรรมด้านจริยธรรม บรรษัทภิบาลและความเป็นผู้น�ำ

ความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ บนรากฐานของ

Employers Institute

นวัตกรรม และชื่อเสียง

การร่วมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2563 เครือเจริญโภคภัณฑ์

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล ‘Best Companies
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การสนั บ สนุ น เป้ า หมายการพั ฒนาที่ ยั่ ง ยื น

030

031

การสนับสนุนเป้าหมายการพั ฒนาที่ยั่งยืน
PEOPLE: ขจัดความยากจน

เกษตรกรในประเทศก�ำลังพั ฒนาที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและคุณภาพ
ชีวิต (ราย)
533,943
92,378

113,067

129,829

2561

2562

2560

กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และเด็กผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับ
การส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต (ราย)

15,245
2563

2560

2561

จ�ำนวนการจ้างงานผู้พิการ (ราย)

73,726

22,389

12,287

PROSPERITY: ลดความเหลื่อมล�้ำ

2,864

PEOPLE: การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

เด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมและการเพิ่ มโอกาสในการ
เข้าถึงอาหาร (คน)
32,650
2560

243,280
2561

ประเทศก�ำลังพั ฒนาที่เครือฯ เข้าไปลงทุนในการเลี้ยงสัตว์และ
ผลิ ต อาหารที่ ไ ด้ ม าตรฐานสากล เปี่ ยมคุ ณ ภาพปลอดภั ย
และถูกอนามัยต่อผู้บริโภค (ประเทศ)

632,147

525,195

15

2562

2563

2560

15

15

2561

2562

2562

เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ ที่ได้รับการส่งเสริมการเข้าถึงการศึ กษาและ
การพั ฒนาทักษะที่จำ� เป็น (คน)
6,320,368
4,608,990
3,411,278
2,560,426
2560

2562

2561

2563

2561

2563

11

สัดส่วนจ�ำนวนพนักงานชายต่อพนักงานหญิง (คน)
49% : 51%

51% : 49%

50% : 50%

53,640

38,135

13

2561

2562

2561

2562

2560

2563

PROSPERITY: พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
ปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียน (ล้านกิกะจูล)
4.03
2560

5.27

5.27

0.23

2561

2562

2563

2561

เครื อ ฯ มุ่ ง มั่ น พั ฒ นากระบวนการ
ก า ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง ด้ า น สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น
อย่ า งจริ ง จั ง ตามหลั ก ปฏิ บั ติ ข อง
สหประชาชาติวา่ ด้วยการด�ำเนินธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชน (คน)

2561

339.431

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2563 เครือเจริญโภคภัณฑ์

2563

2563

0.23

0.17

2563

82.45
2562

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกทีส
่ ามารถลดได้ (ตัน)
913,407
522,000

2560

2561

813,620

ผูป
้ ระกอบการรายย่อยทีไ่ ด้รบ
ั การส่งเสริม
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการ
ท�ำธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (ราย)

2560

543,572

7,078

2561

2562

2563

2561

706,100

2562

2561

768,108

2563

2562

47.24
2563

2561

2562

2563

2561

198

2562

PLANET: การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
15,347
6,233

7,034

2560

2561

2562

หลักการบรรษัทภิบาลของเครือฯ เปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะน�ำไป
ก�ำหนดมาตรฐานเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทในการก�ำกับ
ดูแล การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการควบคุมดูแล
ความเสี่ยงและวัฒนธรรมองค์กร

2562

2563

P LA N E T : ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
มหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล

ผลิตภัณฑ์และบริการสะสมทัง
้ หมด
ที่ ไ ด้ รั บ ฉลากคาร์ บ อนฟุ ตพริ น ต์
(รายการ)

182

54.14

21.20

2563

675,000

2563

20,637

17,533

2560

54.59

62.74

PEACE: สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก

12,223

48.26

สัดส่วนการน�ำของเสียกลับมาใช้ท�ำปุ๋ย (%)

89

จั ง หวั ด ชายฝั่ งทะเลของประเทศไทยที่ มี ก าร
ด�ำ เนินโครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเล
เพื่ อการพั ฒนาอย่างยั่งยืน (จังหวัด)
22
15
14
10

201

2563

2560

2561

2562

2563

พื้ นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการพั ฒนาแหล่งน�ำ้ และพั นธุ์พืช (ไร่)

พื้ นป่าที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้ นฟู (ไร่)

2562

PROSPERITY: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้ นฐาน

361,570

2562

2562

ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นา
(ล้านบาท)

47.37

PLANET: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

18.05:22.01

12.06:14.91

18

PLANET: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

2563

ปริมาณพลังงานทีไ่ ด้จากการเปลีย
่ นของเสียให้เป็นพลังงาน (ล้านกิกะจูล)

4.73

PROSPERITY: การจ้ า งงาน
ที่ มี คุ ณ ค่ า และการเติ ม โตทาง
เศรฐกิจ

304,205

2561

2563

สั ด ส่ ว นการใช้ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ใ ช้ ซ้� ำ ใช้ ใ หม่ และ
ย่อยสลายได้ (%)
91.06

2562

12.69:14.82

2562

2563

ค่าเฉลี่ยเวลาการฝึกอบรมพนักงานชายและหญิง (ชั่วโมงต่อคน)
51%:49%

2561

ลดการน�ำน�ำ้ มาใช้ต่อหน่วยรายได้เทียบกับปี 2559 (%)

12

2561

PEOPLE: ความเท่าเทียมทางเพศ

31.7

สัดส่วนการน�ำน�ำ้ กลับมาใช้ใหม่หรือใช้ซำ�้ (%)

15

ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ และทุนการศึกษาบุตรพนักงานสะสม
ทั้งหมด (ทุน)
32,734

29.5

PLANET: การจัดการน�้ำและสุขาภิบาล

2560

PEOPLE: การศึกษาที่เท่าเทียม

29.2

กลุ่ ม ธุ ร กิ จ โทรคมนาคมโดยทรู ไ ด้ ใ ห้
บริการ IoT ครอบคลุมพื้ นที่ทั่วไทย และ
เริ่มทดสอบเทคโนโลยี 5G ที่จะน�ำไปสู่
การปฏิรูปการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้ง
ใหม่ รวมถึงเปลีย
่ นรูปแบบการใช้ชวี ต
ิ ใน
อนาคต

2563
2561

PEOPLE: ขจัดความหิวโหย

3,657

1,845

2562

PROSPERITY: เมืองและถิน
่ ฐาน
มนุษย์อย่างยั่งยืน

จ� ำ นวนผู้ ท� ำ ธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ่ า น
ทรู มั น นี่ ใน 6 ประเทศก� ำ ลั ง พั ฒ นา
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ล้านคน)

14,563

2563

49,808
11,268
2561

11,268
2562

2563

PARTNERSHIP: ความร่วมมือเพื่ อการพั ฒนาที่
ยัง
่ ยืน

ร่วมก่อตั้งสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ กในประเทศไทย
และเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกสภาธุรกิจโลก (World Business
Council for Sustainable Development: WBCSD) เพื่ อ
การพั ฒนาที่ยั่งยืน
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ฐานธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์
วิสัยทัศน์เครือเจริญโภคภัณฑ์

“เราเป็นองค์กรที่เป็นผู้น�ำด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการสร้างอาหารคน อาหารสมอง
โอกาสในการเข้าถึงคุณค่า เพื่ อสุ ขภาพและ
ความเป็นอยู่ที่ดีส�ำหรับทุกคน”
โรงงานผลิต

278

ศูนย์วิจัยและพั ฒนา/สถานีวิจัย

110

แห่ง

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์บก/สัตว์น�ำ้

951

จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด

361,570

แห่ง

ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

12,432

ไทย

21

สาขา

73

ไฮเปอร์มาร์เก็ต/ซูเปอร์สโตร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนา/สถานีวิจัย
จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด

e

f

48

214,949

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2563 เครือเจริญโภคภัณฑ์

117

a

b

สายธุรกิจหลัก

d

สื่อสารและโทรคมนาคม
อีคอมเมิร์ซและดิจิทัล

-

3

ไฮเปอร์มาร์เก็ต/ซูเปอร์สโตร์

-

อสังหาริมทรัพย์

ไฮเปอร์มาร์เก็ต/ซูเปอร์สโตร์

3

e

ยานยนต์และอุตสาหกรรม

ศูนย์วิจัยและพัฒนา/สถานีวิจัย

-

ศูนย์วิจัยและพัฒนา/สถานีวิจัย

2

f
g
h

การเงินและการธนาคาร

จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด

a

ค้าปลีก

c

ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

ศูนย์วิจัยและพัฒนา/สถานีวิจัย

h

10

เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร

-

59

g

ฟาร์มเลีย
้ งสัตว์บก/สัตว์นำ�้

a
b

ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

ศูนย์วิจัยและพัฒนา/สถานีวิจัย

f

19

-

ไฮเปอร์มาร์เก็ต/ซูเปอร์สโตร์

e

โรงงานผลิต

ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

76
92,378

163

ฟาร์มเลีย
้ งสัตว์บก/สัตว์นำ�้

สัญลักษณ์ : สายธุรกิจหลัก

d

ไฮเปอร์มาร์เก็ต/ซูเปอร์สโตร์

จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด

ยุโรป และอเมริกา

27

โรงงานผลิต

233

ฟาร์มเลีย
้ งสัตว์บก/สัตว์นำ�้

-

เอเชียใต้ และเอเชียตะวันตก

42

โรงงานผลิต

193

ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

137

สายธุรกิจหลัก

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ฟาร์มเลีย
้ งสัตว์บก/สัตว์นำ�้

12,432

ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

d

ล้านคน

โรงงานผลิต

352

ฟาร์มเลีย
้ งสัตว์บก/สัตว์นำ�้

c

4,595
เอเชียตะวันออก

(ส�ำนักงานใหญ่)

b

ประเทศ

จ�ำนวนประชากรรวม
ในประเทศที่เป็นฐานธุรกิจ

สาขา

โรงงานผลิต

a

คน

ประเทศและเขตเศรษฐกิจ

ไฮเปอร์มาร์เก็ต/ซูเปอร์สโตร์

219

แห่ง

f

1

37,446
สายธุรกิจหลัก

จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด

a

9,958
สายธุรกิจหลัก

จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด

a

f

6,839
สายธุรกิจหลัก

ยาและเวชภัณฑ์
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ห่วงโซ่คุณค่าของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์

034

เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ มี ก ารด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ห ลากหลาย ตั้ ง แต่ ธุ ร กิ จ เกษตรอุ ต สาหกรรมและอาหาร ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก
ธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม ธุรกิจอีคอมเมิรซ
์ และดิจท
ิ ล
ั ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม ธุรกิจ
ยาและเวชภัณฑ์ ไปจนถึงธุรกิจการเงินและการธนาคาร ซึง
่ เครือฯ ได้บูรณาการประโยชน์ด้านต่างๆ จากแต่ละกลุ่มธุรกิจ
เข้าด้วยกัน เพื่ อขยายผลประโยชน์ และส่งมอบคุณค่าทีย
่ ่ง
ั ยืนให้แก่ประเทศ ประชาชน และบริษัทสืบไป

1

5
14

6

2

7

3

12

4
8 สายธุรกิจหลัก
ครอบคลุม 14 กลุ่มธุรกิจ
1

กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
และอาหาร

2

กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบ
อาหารสัตว์

3

กลุ่มธุรกิจพื ชครบวงจร

4

้ ง
กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลีย

5

กลุ่มธุรกิจเมล็ดพั นธุ์ ปุ๋ย
และผลิตภัณฑ์อารักขาพื ช

6

กลุ่มธุรกิจยาและเวชภัณฑ์

7

กลุ่มธุรกิจยานยนต์

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2563 เครือเจริญโภคภัณฑ์

035

8

9
11

10

13

8

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์

9

กลุ่มธุรกิจการตลาด
และการจัดจ�ำหน่าย

10

กลุ่มธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศ

11

กลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
และดิจิทัล

12

กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม

13

กลุ่มธุรกิจการเงิน
และการธนาคาร

14

กลุ่มธุรกิจพั ฒนา
อสังหาริมทรัพย์
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ภาพรวมธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์

037

ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
ประเทศไทย
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)1

บริษัท เจียไต๋ จ�ำกัด

บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จํากัด (มหาชน) 1

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ�ำกัด

บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จ�ำกัด

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จ�ำกัด

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จ�ำกัด

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จ�ำกัด

ต่างประเทศ
C.P. Pokphand Co., Ltd.

Bellisio Foods Inc.

Charoen Pokphand Enterprises
(Taiwan) Co., Ltd.

Tops Foods NV
Norfolk Foods (Private) Limited

Myanmar C.P. Livestock Co., Ltd

ธุรกิจหลัก

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด เป็นบริษัทแม่ ซึ่งด�ำเนินกิจกรรมในลักษณะบริษัท Holding Company ถือหุ้นบริษัทในเครือฯ

Apsara Rice (Cambodia) Co., Ltd

ทั้งในและต่างประเทศ มีการด�ำเนินธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ โดยสามารถแบ่งประเภทธุรกิจออกเป็น 8 สายธุรกิจหลัก
ครอบคลุม 14 กลุ่มธุรกิจ ปัจจุบันมีการลงทุนอยู่ใน 21 ประเทศและเขตเศรษฐกิจ

ธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจอีคอมเมิร์ซและดิจิทัล

ประเทศไทย

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญปี 2563
2562

จ�ำนวนพนักงาน (ราย)

49.46%

361,570

178,836

การส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต (ราย)

50.54%
182,734

533,943

อัตราบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน

ผู้ประกอบการ
รายย่อย

กลุ่มเปราะบาง

768,108

73,726

2.65
2.70

2.32

2.15

6.32 ล้านคน

เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ทไ่ี ด้รับ
การส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษา

กิกะจูล

0.73
0.89

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)1

บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จ�ำกัด

ต่างประเทศ

ธุรกิจโทรคมนาคม
ประเทศไทย

ลบ.ม.

ธุรกิจยาและเวชภัณฑ์
ต่างประเทศ

บริษท
ั ทรู คอร์ปอเรชัน
่ จ�ำกัด (มหาชน)

Overseas
ต่
างประเทศ
หมายเหตุ

1. บริษัททีจ
่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2. เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เข้าซือ
้ กิจการโลตัสจากกลุม
่ เทสโก้ ในช่วงปลายปี 2563 ซึง
่ ข้อมูลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยัง
่ ยืนของบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์
จ�ำกัด จะน�ำมารายงานในเล่มรายงานความยัง
่ ไป
่ ยืนเครือเจริญโภคภัณฑ์ในปีตอ
รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2563 เครือเจริญโภคภัณฑ์

ต่างประเทศ

Zheng Xin Bank Company Limited.
* ข้อมูลไม่ได้รวมอยูใ่ นเล่มรายงานความยัง
่ ยืนเครือเจริญโภคภัณฑ์

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

ธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม
ประเทศไทย

Sino Biopharmaceutical Limited

ธุรกิจการเงินและการธนาคาร

ตัน

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จ�ำกัด (มหาชน)

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)

C.P. Lotus Corporation

ตัน CO2e

177.46
152.74

(รายต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)

บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูช่ันส์ จ�ำกัด

ต่างประเทศ

(หน่วยต่อรายได้ล้านบาท)

ธุรกิจพั ฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเทศไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) 1

บริษท
ั ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด*2

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
22.59
23.05

เกษตรกร

2563

ประเทศไทย

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 อี.ซี.ไอ. กรุ๊ป จ�ำกัด
บริษัท ซีพีพีซี จ�ำกัด (มหาชน)

ต่างประเทศ
Chia Tai Enterprises
International Limited.
CP Motor Myanmar Co.,Ltd.

บทน�ำ
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ระบบการบริหาร ซีพี สู่ความเป็นเลิศ
ช่วยสร้างมาตรฐานระบบงาน

คุณลักษณะโดยรวมของระบบบริหาร ซีพี สู่ความเป็นเลิศ เป็นระบบบริหารที่

การตัดสินใจเพื่ อความยั่งยืน

ครอบคลุมเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจรอบด้าน การน�ำระบบบริหารนีไ้ ปใช้ภายใน
องค์ ก รจึ ง เป็ น การสร้ า งมาตรฐานการบริ ห ารงานบู ร ณาการแบบองค์ ร วม

การกํากับดูแลองค์กร

ช่วยให้ธุรกิจขององค์กรเติบโต ช่วยสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจ ส่งเสริมความสุข

การสร้างความผูกพั นกับผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสีย

ของพนักงานด้วยการดูแลคนในองค์กร การให้คณ
ุ ค่าของคนรวมไปถึงครอบครัว
และสั ง คม การดู แ ลผู้ ถื อ หุ้ น ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย การจั ด การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
การบริหารความเสี่ยง การจั ดการความต่ อเนื่องทางธุรกิจ การส่งเสริมด้ าน
จริยธรรมและธรรมาภิบาล และยึดหลักการตัดสินใจอย่างยั่งยืน ที่ผสมผสาน
หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยก�ำกับทุกการกระท�ำของผูน
้ ำ� ด้วยความพอประมาณ

การนํา
องค์กร

ความมีเหตุมผ
ี ล มีภม
ู ค
ิ ้ม
ุ กัน และใช้ความรู้ควบคู่คุณธรรม

การวางแผน
เชิงกลยุทธ์

การ
มุง
่ เน้นคน

การมุง
่ เน้น
ปฏิบัติการ

การสร้าง
นวัตกรรม

การมุง
่ เน้น
ลูกค้า

การจัดการเศรษฐกิจสีเขียว

“ระบบบริหาร ซีพี สู่ความเป็นเลิศ
ช่วยสร้างมาตรฐานการบริหาร
ให้เครือเจริญโภคภัณฑ์
เป็นองค์กรระดับโลก
พร้อมทีจ
่ ะก้าวไปสู่ศตวรรษทีส
่ อง
ด้วยความมั่นคงจากภายใน
และส่งต่อความมั่นคง
สู่ประเทศชาติ
สังคม และชุมชน”

การจัดการข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยี
การวัด วิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน

นอกจากนี้ ระบบบริหาร ซีพี สูค
่ วามเป็นเลิศ ยังช่วยสร้างมาตรฐานของระบบงาน

ผลลัพธ์

ให้ ก ารบริ ห ารงานขององค์ ก รในแต่ ล ะด้ า นมี ก ารท� ำ งานที่ สั ม พั น ธ์ เ ป็ น

รองประธานอาวุโส
เครือเจริญโภคภัณฑ์

กระบวนการที่ สอดประสานกันอย่างเป็นระบบ ตลอดห่วงโซ่คุณค่ า (Value
Chain) มุง่ เน้นการท�ำงานเพื่อตรวจสอบกระบวนการท�ำงาน น�ำไปสูก
่ ารพัฒนา

ระบบบริหาร ซีพี สูค
่ วามเป็นเลิศ ยังสะท้อนถึงการสร้างประโยชน์ต่อสังคม

ปรั บ ปรุ ง กระบวนการท� ำ งาน ยกระดั บ มาตรฐานเดิ ม ให้ สู ง ขึ้ น รวมทั้ ง เพิ่ ม

ภายนอก เป็นระบบบริหารที่น�ำค่านิยมสู่การปฏิบัติ การสร้างวัฒนธรรม

ประสิทธิภาพการด�ำเนินธุรกิจด้วยการน�ำเทคโนโลยี และระบบดิจิทัลเข้ามาใช้

โดยยึดหลักค่านิยม 6 ประการ พนักงานจึงได้รับการหล่อหลอมให้เป็นทั้ง

ตอบสนองนโยบาย Digital Transformation ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ควบคู่

คนดี แ ละคนเก่ ง มุ่ ง สร้ า งความส� ำ เร็ จ ทั้ ง ในงาน และสร้ า งประโยชน์ ต่ อ

แนวทางส่งเสริมการท�ำงานแบบมีส่วนร่วมหรือร่วมมือกันแบบข้ามสายงาน

ประชาชนและสั ง คมภายนอก ทั้ ง ในรู ป แบบของสิ น ค้ า และบริ ก ารของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มค
ี วามปลอดภัย สนับสนุนความร่วมมือกับภาคส่วน

องค์ กรของเครือเจริญโภคภั ณฑ์ ที่น�ำระบบบริหาร ซีพี สู่ความเป็นเลิศไปใช้

ต่างๆ การท�ำประโยชน์และยกระดับชุมชน สังคมด้านเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม

ยังได้รับการส่งเสริมให้มีการตรวจประเมินองค์กรของตนเองอย่างสม่�ำเสมอ

และการศึกษา

โดยใช้แนวทางการตรวจประเมินองค์กร CPEX Assessment ซึง่ ช่วยให้ผบ
ู้ ริหาร
ทราบถึ งสภาพที่ แท้ จริงถึ งระบบบริหารจั ดการขององค์ กรนั้นว่ าส่วนใดเป็น

ระบบบริ ห าร ซี พี สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ จึ ง มี ส่ ว นส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการท� ำ ให้

จุดแข็งหรือแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรที่ต้องท�ำให้ดีข้ึน รวมทั้งทราบถึงส่วนที่

เครือเจริญโภคภัณฑ์มงุ่ สูเ่ ป้าหมายการเป็นองค์กรระดับโลกที่มค
ี วามยั่งยืน

ยังขาดตกบกพร่องว่ายังมีในด้านใด ซึ่งช่วยให้เห็นจุดปรับปรุ ง สามารถน�ำไป

และก้าวไปสู่ศตวรรษที่สองอย่างมั่นคง

ก�ำหนดเป็นเป้าหมายและวิธก
ี ารที่ชัดเจนในการน�ำไปสู่แผนการปฏิบัติ

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2563 เครือเจริญโภคภัณฑ์

ดร.อาชว์ เตาลานนท์

บทน�ำ
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โครงการซี พี เพื่ อความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2563
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โครงการซีพีเพื่ อความยั่งยืน ประจ�ำปี 2563
1. ปลดหนี้สร้างสุข สายธุรกิจสุกร

11. ซีพีเอฟ อิ่มสุขปลูกอนาคต
โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว

21. ชุมชนคนรักหมา

31. พัฒนาเกษตรกรชาวเขา
เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

41. รณรงค์ลดขยะพลาสติก
เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ย่งั ยืน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ซี.พี . เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

2. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงวัย
ชุมชนเวียงยอง

12. การจัดท�ำแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยให้กับชุมชน

22. 7-11 เคียงข้างเกษตรกรไทย

32. MaxWin Cares For All

52. กิจกรรมให้การศึกษาแก่พอ
่ แม่
และบุตรของโลตัส

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ�ำกัด

42. จิตวิญญาณของ ESR
เพื่อนช่วยเพื่อน
เราไม่ละทิ้งกันและกัน

บริษัท ซี.พี . เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

C.P. Lotus Corporation (Lotus South)

3. สร้าง สาน สุข วิถีชุมชน
บ้านซับรวงไทร

13. ลดการใช้พลาสติก
แบบครั้งเดียวทิ้ง

23. บ่มเพาะคนดี มีทักษะ สูส
่ ังคม

33. ก�ำจัดขยะให้หายไป

43. โภชนาการพอเพียง

53. การศึกษาที่มีคุณภาพโรงเรียน
มัธยมผูกงอิง

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ซี.พี . แลนด์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ซี.พี . เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

4. ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน
สูก
่ ารท่องเที่ยว

14. CP ALL Art Story by
Autistic Thai

24. ธุรกิจเพื่อสังคมโดยคนพิการ

34. ธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม:
แม่ปาน-สันเกี๋ยง โมเดล

44. ปลูกป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ย่งั ยืน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จ�ำกัด

บริษัท ซี.พี . เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

Laibin Zhengda Modern Agriculture
Co., Ltd.

5. ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน
จ.สมุทรสาคร

15. เอื้อกัน ปันโอกาส

25. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
ในสถานรองรับ

35. ส่งเสริมการอนุรักษ์และ
อาชีพประมงปลาตะกรับ

45. Give Blood Give Life

55. อบรมการสร้างอาชีพให้เกษตรกร

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด

บริษัท ซี.พี . ลาว จ�ำกัด

Zhengda Agricultural Technology
(Zhejiang) Co., Ltd.

6. น้�ำดื่มธรรมชาติ

16. เตรียมความพร้อม สร้างอาชีพ
ให้กับนักศึกษาฝึกงาน

26. สื่อพกพาเพื่อการรู้หนังสือ
ส�ำหรับเยาวชนปอเนาะ ภาคใต้

46. สร้างห้องน้�ำให้น้อง

56. แบ่งรักปันน้�ำใจให้กับ
พนักงานซีพีฉินหวงเต่า

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

36. ฟื้นฟูแหล่งที่อยูอ
่ าศัยสัตว์น้�ำ
เพื่อชุมชนประมงพื้นบ้าน
ด้วยปะการังเทียม
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด

บริษัท ซี.พี . กัมพู ชา จ�ำกัด

Qinhuangdao Zhengda

7. มหัศจรรย์ถังหมักรักษ์ดิน

17. เรียนฟรี มีรายได้ ศูนย์การเรียน
ปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม

27. การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อ
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ชุมชน

37. สร้างป่าสร้างรายได้บ้านสบขุน
่
(สบขุน
่ โมเดล)

47. เลี้ยงปลาดุก เพื่ออาหารกลางวัน

57. ความรักของซีพี ความฝันของ
ประเทศจีน ซีพีเขตซินเจียง

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คอร์ปอร์เรชั่น
ฟิลิปปินส์ จ�ำกัด

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

8. CPR เพื่อชุมชน

18. ศูนย์กระจายพันธุ์ไม้หายาก
ของชุมชน

28. ธนาคารชุมชน
เพื่อบุคคลออทิสติก

38. กาแฟ... เปลี่ยนชีวิต
ผู้พิทักษ์ล่ม
ุ น้�ำวัง จ.ล�ำปาง

48. Increase the Fisher Women
Income by Solar Dryer Tunnel

58. ‘สี่ประสาน’ ของธุรกิจ
ไข่ไก่ซีพีในกรุงปักกิ่ง

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร อินเดีย จ�ำกัด

Beijing Zhengda Industry

9. ซีพีเอฟ อิ่มสุขปลูกอนาคต
โรงเรียนบ้านวังใหญ่

19. บ่มเพาะต้นกล้าเยาวชน
สร้างคน สร้างชาติ

29. Universal Design QR-Code

39. ปุ๋ยอินทรีย์ พลิกวิถีชีวิตเกษตรกร
จ.พะเยา

49. Bellisio Foods Health Center

59. ดูแลเอาใจใส่พนักงานธุรสุกร
เขตเจียงซู

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด

Bellisio Foods Incorporated

Shandong & Jiangsu Area

10. ซีพีเอฟ อิ่มสุขปลูกอนาคต
โรงเรียนบ้านใหม่สําโรง

20. การพัฒนาธุรกิจการจ�ำหน่าย
ปลากัด ชุมชนบ้านอ้อมพยศ

30. ล�ำไยปันสุข คืนสุขสูช
่ ุมชน

40. ซั้งหมุนเวียนนวัตกรรมชุมชน
อนุรักษ์กินได้ อนุรักษ์มีรายได้

50. มหาวิทยาลัยซีพีเพื่อฝึกฝน
บุคลากรที่มีคุณภาพ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด

C.P. Lotus Corporation (Lotus South)

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2563 เครือเจริญโภคภัณฑ์

51. สร้างมาตรฐานแนวทางการปลูก
เพื่อรับประกันการจัดหาสินค้า
ให้แก่ประชาชน

C.P. Lotus Corporation (Lotus South)

Development Services of
Industrialization and Urbanization

54. น�ำพาประชาชนหลุดพ้นจาก
ความยากจนแบบ ‘เร็วติดจรวด’

SUSTAINABILITY
MANAGEMENT
การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

ด้้วยวิิสัย
ั ทััศน์์ที่มุ่
่� ง่� สู่่ก
� ารเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านเทคโนโลยีีและนวััตกรรมในการสร้้างอาหารคน อาหารสมอง
โอกาสในการเข้้าถึึงคุุณค่่า เพื่่�อสุุขภาพและความเป็็นอยู่่ที่
� ่�ดีีสำ�ำ หรัับทุุกคน เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ให้้
ความสำำ�คััญกัับการจััดการความยั่่�งยืืนควบคู่่�ไปกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจเสมอมา นอกเหนืือจากการ

บููรณาการด้้านความยั่่�งยืืนเข้้าเป็็นส่่วนหนึ่่�งกัับธุรุ กิิจอย่่างต่่อเนื่่�องแล้้ว เครืือฯ ได้้นำ�ำ กลยุุทธ์์และ

แนวทางการดำำ�เนิินงานที่่�เกิิดขึ้้�นมาเป็็นรากฐานของการพััฒนา เพื่่�อการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนและ
พร้้อมส่่งมอบคุุณค่่าให้้แก่่ประเทศชาติิ ประชาชน พนัักงานและองค์์กรต่่อไป

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน
•	สรุุปผลการดำำ�เนิินงานตามเป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ ปีี 2563
• การทบทวนความมุ่่ง� มั่่�นและก้้าวต่่อไปของเครืือฯ

• การจััดทำำ�ยุุทธศาสตร์์และเป้้าหมาย ความยั่่�งยืืนเครืือฯ สู่่ปี
� ี 2573
• การกำำ�กัับดููแลด้้านความยั่่�งยืืน
• เกี่่�ยวกัับรายงานฉบัับนี้้�

•	ช่่องทางการติิดต่่อสื่่�อสาร

Heart

สรุุปผลการดำำ�เนิินงานตาม
เป้้าหมายการพัั ฒนาอย่่าง
ยั่ง
่� ยืืน เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์
ปีี 2563
เครืือเจริิญโภคภัั ณฑ์์ สามารถบรรลุุเป้้าหมายยุุทธศาสตร์์การ
พััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนปีี 2563 ครอบคลุุมธุรุ กิิจในประเทศไทย 11 จาก
เรื่่�องที่่�กำำ�หนดไว้้ 12 เรื่่�อง โดยเรื่่�องที่่�เครืือฯ ยัังไม่่บรรลุุเป้้าหมาย

Health

Home

ได้้แก่่การจััดการการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ที่่�เครืือฯ ลด

ภาคผนวก

สรุุปผลการดำำ�เนิินงานตามเป้้าหมายการพัั ฒนาอย่่างยั่่�งยืืน เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ ปีี 2563

045

2560

2561

2562

2563

100%

100%

100%

100%

สิิทธิิมนุุษยชนและ
การปฎิิบััติิด้้านแรงงาน

77%

97%

100%

100%

การพัั ฒนาผู้้�นำำ�และ
ทรััพยากรบุุคคล

N/A

62%

75%

100%

การศึึกษา

59%

78%

100%

100%

คุุณค่่าทางสัังคม

100%

100%

100%

100%

สุุขภาพและสุุขภาวะที่่�ดีี

100%

97%

100%

100%

การสร้้างความผููกพัั น
กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

100%

100%

100%

100%

การบริิหารจััดการนวััตกรรม

86%

100%

100%

100%

การจััดการการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ

34%

36%

75.2%

85%

การดููแลรัักษาทรััพยากรน้ำำ��

100%

100%

100%

100%

การปกป้้องระบบนิิเวศและ
ความหลากหลายทางชีีวภาพ

55%

72%

83.5%

100%

การจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน
อย่่างรัับผิิดชอบ

75%

89%

90.2%

100%

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

Heart : Living Right

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

บทนำำ�

ปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกต่่อหน่่วยรายได้้ลง ร้้อยละ 8.5 จาก
คาร์์บอน (Carbon Offset) โดยการซื้้� อ คาร์์ บ อนเครดิิ ต จาก
โครงการลดก๊๊าซเรืือนกระจกภาคสมััครใจตามมาตรฐานของ
ประเทศไทย (T-VER) เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายความยั่่�งยืืนเครืือฯ

Home : Living Together

ปีี 2563

Health : Living Well

เป้้าหมายร้้อยละ 10 เครืือฯ จึึงประยุุกต์์ใช้้แนวทางการชดเชย

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

045

บทนำำ�

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

Heart

Health

Home
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046

การทบทวนความมุ่่�งมั่่�นและก้้าวต่่อไปของเครืือฯ

047

การทบทวนความมุ่่�งมั่่�นและก้้าวต่่อไปของเครืือฯ
Our Look Back and Way Forward

สำำ�หรัับปีี 2563 เครืือฯ ได้้จััดให้้มีีการทบทวนลำำ�ดัับความ สำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับปััจจััยภายในและภายนอก รวมถึึงความเสี่่ย
� งและโอกาสทางธุรุ กิิจโดยคณะ
สำำ�หรัับเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ ความยั่่�งยืืนเปรีียบเสมืือนโซ่่ที่่เ� ชื่่�อมโยงประเด็็น

เครืือฯ ตระหนัักอยู่่เ� สมอว่่า การจะทำำ�ให้้การดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนของ

กรรมการ และผู้บ
้� ริิหารที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งผลจากการทบทวนพบว่่า ประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืนทั้้�ง 12 ประเด็็น รวมถึึงลำำ�ดัับความสำำ�คััญที่่�ได้้ระบุุไว้้ในปีี 2562

ต่่าง ๆ เข้้าด้้วยกััน ซึ่่�งเป็็นการเชื่่�อมโยงเพื่่�อสร้้างสรรค์์ให้้เกิิดความมั่่�นคงและ

เรามีีความหมายและสร้้างผลกระทบเชิิงบวกให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างรอบ

ยัังคงเป็็นเรื่่�องที่่�อยู่่ใ� นความสนใจและมีีนััยสำำ�คััญต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย มีีความสอดคล้้องต่่อแนวโน้้มและสถานการณ์์ของโลก และมีีความสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิิน

การเติิบโตในมิิติิต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง ไม่่ว่่าจะเป็็นความอุุดมสมบููรณ์์ของ

ด้้าน เราจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องให้้ความสำำ�คััญต่่อประเด็็นที่่�อยู่่�ในความสนใจและ

ธุรุ กิิจของเครืือฯ

สิ่่� ง แวดล้้ อ ม ความเป็็ น อยู่่� ที่่� ดีีข องสัั ง คม และการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ อย่่างมีี

มีีนััยสำำ�คััญต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของเรา รวมถึึงความสำำ�คััญและผลกระทบที่่�

ประสิิทธิิภาพ ซึ่่�งตลอดหนึ่่�งทศวรรษที่่�ผ่่านมา เครืือฯ ได้้บููรณาการความ

อาจเกิิดต่่อการดำำ�เนิินธุรุ กิิจของเครืือฯ ดัังนั้้�น เครืือฯ ได้้จััดให้้มีีการทบทวน

ยั่่�งยืืนควบคู่่�ไปกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยป้้องกัันและลดผลกระทบจากการ

ประเด็็นสำ�คั
ำ ัญด้้านความยั่่�งยืืนเป็็นประจำำ�ทุุกปีี โดยการทบทวนและการ

ดำำ�เนิินธุุรกิิจ ผลิิตภััณฑ์์ และบริิการที่่�อยู่่�ในขอบเขตของบริิษััทและตลอด

ประเมิินฯ เครืือฯ ได้้อ้า้ งอิิงกระบวนการประเมิินฯ ตามมาตรฐานการรายงาน

ห่่วงโซ่่อุุปทานมาโดยตลอด เพื่่�อเป็็นการสร้้างคุุณค่่าระยะยาวให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วน

ด้้านความยั่่�งยืืนของ GRI Standards ดัังนี้้�

การระบุุประเด็็นสำำ�คััญ
ของเครืือฯ
และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

การจััดลำำ�ดัับ
ความสำำ�คััญ

การทบทวนความถููก
ต้้องและความน่่าเชื่่�อถืือ

การพัั ฒนา
อย่่างต่่อเนื่่�อง

เครืือฯ ได้้ระบุุประเด็็ญสำำ�คััญโดย

ระดมความคิิ ด เห็็ น จากผู้้� บ ริิ ห าร

ดำำ�เนิินการตรวจสอบความถููกต้้อง

ทบทวนกระบวนการจัั ดทำำ� และ

การพิิจารณาจากปััจจััยภายในและ

ระดัับสููงขององค์์กร กลุ่่ม
� ธุุรกิิจหลััก

ของการจััดลำำ�ดับ
ั ประเด็็นด้้านความ

การเปิิดเผยข้้อมููลในรายงานความ

ภายนอก ได้้แก่่ ประเด็็นทางเศรษฐกิิจ

และตััวแทนจากทุุกกลุ่่ม
� ธุรุ กิิจต่่าง ๆ

ยั่่� ง ยืืนที่่� สำ�คั
ำ ั ญ พร้้ อ มทั้้� ง รายงาน

ยั่่� ง ยืืนอย่่างต่่อเนื่่� อ ง พร้้ อ มทั้้� ง นำำ�

สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมที่่�สำ�คั
ำ ัญใน

เพื่่� อ วิิ เ คราะห์์ แ ละจัั ดลำำ�ดัั บ ความ

ประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืนที่่สำ
� �คั
ำ ญ
ั ต่่อ

เสนอช่่องทางที่่�เปิิดโอกาสให้้กัับผู้้�

ปัั จ จุุบัั น ความท้้ า ทายในอนาคต

สำำ�คััญของประเด็็นที่�่ส่่งผลต่่อการ

คณะกรรมการจััดการ เพื่่�อพิิจารณา

มีีส่่วนได้้ เ สีียแสดงความคิิ ด เห็็ น

ความเสี่่� ย งและโอกาส ทางธุุ ร กิิ จ

ดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ และมีีความสำำ�คัั ญ

และขอความเห็็ น ชอบต่่อผลการ

พร้้อมทั้้�งข้้อเสนอแนะต่่อแนวทาง

แผนยุุทธศาสตร์์ของแต่่ละประเทศ

ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ เ สีียทั้้� ง ในระยะสั้้� น

ประเมิินประเด็็ นสำ�คั
ำ ั ญด้้ านความ

การดำำ� เนิิ น งานด้้ า นความยั่่� ง ยืืน

กฎหมาย ระเบีียบ ข้้อตกลงระหว่่าง

และระยะยาว ผ่่านการประชุุมเชิิง

ยั่่�งยืืนของเครืือฯ

ขององค์์ กร เพื่่�อให้้สามารถนำำ�ไป

ประเทศ ความเสี่่ย
� งและโอกาส ของ

ปฏิิบััติิการ กำำ�หนดค่่าถ่่วงน้ำำ�หนััก

ปรัั บ ปรุุงและพัั ฒ นารููปแบบการ

14 กลุ่่�มธุุรกิิจ รวมถึึงความสนใจ

การสััมภาษณ์์เชิิงลึึกเพื่่�อรัับทราบ

ดำำ�เนิินงานขององค์์กรต่่อไป

ความต้้องการ และความคาดหวััง

ถึึงประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืนที่่�สำ�คั
ำ ัญ

ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกภาคส่่วน

พร้้อมทั้้�งจััดทำำ�เมทริิกซ์์

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

5.0

ระดัับผลกระทบต่่อการตััดสิินใจของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ได้้เสีียอย่่างต่่อเนื่่�อง

ผลการประเมิินประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืนปีี 2562 - 2563
การศึึกษา

4
9

4.5

การพัั ฒนาผู้้�นำำ�และ
ทรััพยากรบุุคคล
คุุณค่่าทางสัังคม

4.0

สิิทธิิมนุุษยชนและการ
ปฎิิบััติิด้้านแรงงาน

2
11

3.5

3.0

การจััดการการเปลี่่�ยน
แปลงสภาพภููมิิอากาศ

การปกป้้อง
ระบบนิิเวศและ
ความหลากหลาย 10
ทางชีีวภาพ

3.5

6

3
1

5

12

7
8

สุุ ขภาพและ
สุุ ขภาวะที่่�ดีี

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

การจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน
อย่่างรัับผิิดชอบ

การบริิหารจััดการนวััตกรรม

การสร้้างความผููกพัั น
กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
การดููแลรัักษา
ทรััพยากรน้ำำ��

4.0

4.5

5.0

ระดัับผลกระทบต่่อองค์์กร ทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม

Heart : Living Right
•	พนัักงานและครอบครััว
•	คู่่�ค้้าธุรุ กิิจ
• ภาครััฐ
• ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน และเจ้้าหนี้้�
• องค์์กรพััฒนาเอกชน
•	สื่่�อมวลชน
•	คู่่�แข่่งทางการค้้า

Health : Living Well
•	ลููกค้้าและผู้บ
้� ริิโภค
• เกษตรกร
•	คู่่�ค้้าธุรุ กิิจ
•	ชุุมชนและสัังคม
• ภาครััฐ
• ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน และเจ้้าหนี้้�
• องค์์กรพััฒนาเอกชน
•	สื่่�อมวลชน

Home : Living Together
•	ลููกค้้าและผู้บ
้� ริิโภค
• เกษตรกร
•	คู่่�ค้้าธุรุ กิิจ
•	ชุุมชนและสัังคม
• องค์์กรพััฒนาเอกชน

บทนำำ�

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

Heart

Health

Home

ภาคผนวก

ก้้าวต่่อไปของเครืือฯ
สิ้้�นสุุดปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ได้้เดิินทางมาถึึงปีีเป้้าหมายของการ

รัับผิิดชอบ และสามารถตรวจสอบย้้อนกลัับได้้ และร้้อยละ 100 ของคู่่�ค้้า

ดำำ� เนิิ น งานสู่่� เ ป้้ า หมายความยั่่� ง ยืืนปีี 2563 ที่่� กำำ� หนดขอบเขตภายใน

ธุุรกิิจหลัักได้้รับ
ั การประเมิินด้้านความยั่่�งยืืน อย่่างไรก็็ตาม การดำำ�เนิินงาน

ประเทศไทย ซึ่่�งนัับว่่าเป็็นปีีแห่่งความภาคภููมิิใจของเครืือฯ เนื่่�องจากการ

ด้้านการจััดการการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศไม่่ได้้เป็็นตามเป้้าหมายที่่�

ดำำ�เนิินงานของเครืือฯ ได้้ประสบความสำำ�เร็็จและบรรลุุเป้้าหมายในหลาย ๆ

ได้้ตั้้�งเอาไว้้ ซึ่่�งเครืือฯ ได้้ทำำ�การชดเชยคาร์์บอน (Carbon Offset) โดยการ

ด้้ าน ไม่่ว่่าจะเป็็นด้้ านการเปิิดเผยผลการดำำ�เนิินงานด้้ านการกำำ�กัับดููแล

ซื้้� อ คาร์์ บ อนเครดิิ ต จากโครงการลดก๊๊ า ซเรืือนกระจกภาคสมัั ค รใจตาม

กิิจการที่่ดีี
� โดยทุุกกลุ่่ม
� ธุุรกิิจ การประเมิินประเด็็นด้้านสิิทธิมนุุ
ิ ษยชนที่่สำ
� �คั
ำ ญ
ั

มาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายความยั่่�งยืืน

ครบทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจในประเทศไทย การอบรมพััฒนาความรู้้�ด้้านความยั่่�งยืืน

เครืือฯ ปีี 2563

ให้้แก่่ผู้้�นำำ�และพนัักงานทั่่�วทั้้�งองค์์กร การสนัับสนุุนการเข้้าถึึงการศึึกษาให้้

ความสำำ�เร็็จ และความภาคภููมิิใจนี้้�เป็็นเพีียงจุุดเริ่่�มต้้นของเครืือฯ ในการ

กว่่า 4,500,000 คน การส่่งเสริิมอาชีีพและคุุณภาพชีีวิิตให้้แก่่เกษตรกร

พััฒนา และสร้้างคุุณค่่าระยะยาวให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ดัังนั้้�น ในปีี 2563

ผู้้�ประกอบการรายย่่อย และกลุ่่�มเปราะบางกว่่า 850,000 ราย สััดส่่วน

เครืือฯ จึึงได้้พัฒ
ั นากระบวนการประเมิินประเด็็นสำ�คั
ำ ัญด้้านความยั่่�งยืืนให้้

ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มุ่่�งเน้้นสุุขโภชนาการ สุุขภาพ และสุุขภาวะที่่�ดีีเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ

เป็็นแบบบููรณาการ ที่่�มีีความครอบคลุุมและเชื่่�อมโยงมากยิ่่�งขึ้้�น ซึ่่�งผลการ

37 ทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจมีีกระบวนการสร้้างความผููกพัันกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย มููลค่่า

ประเมิินประเด็็ นสำ�คั
ำ ั ญด้้ านความยั่่�งยืืนสำำ�หรัับปีี 2564 นี้้� จะนำำ�ไปเป็็น

นวััตกรรมด้้านผลิิตภััณฑ์์เพิ่่�มขึ้้�นกว่่า 7.9 พัันล้า้ นบาท ปริิมาณการนำำ�น้ำ�ม
ำ า

ข้้อมููลในการกำำ�หนดยุุทธ์์ศาสตร์์ความยั่่�งยืืนเครืือฯ สู่่�ปีี 2573 เพื่่�อมุ่่�งสู่่�

ใช้้ต่่อหน่่วยรายได้้ลดลงกว่่าร้้อยละ 39 จากเป้้าหมายร้้อยละ 10 เมื่่�อเทีียบ

เป้้าหมายการเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านความยั่่�งยืืนในระดัับสากล

048

การทบทวนความมุ่่�งมั่่�นและก้้าวต่่อไปของเครืือฯ

กระบวนการประเมิินประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน
แบบบููรณาการ
การวิิเคราะห์์
ข้้อมููลเชิิงลึึก

วิิเคราะห์์แนวโน้้มทางตลาดและอุุตสาหกรรมที่่�เกี่่ย
� วข้้องกัับธุรุ กิิจของเครืือฯ รวมถึึงทิิศทาง
การดำำ�เนิินงานขององค์์กรด้้านความยั่่�งยืืน ทั้้�งในระดัับประเทศและระดัับสากล วิิเคราะห์์
ความเสี่่ย
� งในภาพกว้้างโดยผู้้�บริิหารจาก 14 กลุ่่ม
� ธุุรกิิจ และผู้้�ที่่เ� กี่่ย
� วข้้องจากหน่่วยงานต่่าง ๆ

ปรึึกษาหารืือ และทำำ�การสำำ�รวจความคิิดเห็็นของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า เพื่่�อระบุุ

การสร้้างการมีีส่่วนร่่วม
ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ข้้อมููลเชิิงลึึกเกี่่ย
� วกัับประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืนที่่ผู้
� ้�มีีส่่วนได้้เสีียให้้ความสำำ�คัญ
ั สููงสุุด
อ่่านรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�หน้้า 146-159

กัับปีีฐานร้้อยละ 100 ของวััตถุุดิิบหลัักผ่่านการประเมิินการจััดหาอย่่าง
วิิเคราะห์์ข้อ
้ มููลเชิิงลึึก และสร้้างการมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย โดยกว่่า 200 ประเด็็นด้้านความ

การระบุุประเด็็น
ด้้านความยั่่�งยืืน

“เราต้้องกำำ�หนดเป้้าหมาย
และตััวชี้้�วััดที่่�มีีความท้้าทาย
แต่่ก็็ต้้องอยู่่�ในขอบเขตศัักยภาพ
ของเรา เพื่่� อให้้เรามีีความสุุขใน
การสร้้างประโยชน์์ และพร้้อม
ที่่�จะเป็็นหนึ่่�งในการขัับเคลื่่�อน
การเปลี่่�ยนแปลง”

ยั่่�งยืืนได้้ถููกระบุุ ซึ่่�งเครืือฯ ได้้ทำ�ำ การคััดเลืือกออกมาเพีียง 29 ประเด็็น โดยเครืือฯ นำำ�กรอบการ
ประเมิินด้้านความยั่่�งยืืนของสากล และทิิศทางการดำำ�เนิินงานของบริิษัท
ั ในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน
มาใช้้ในการคััดเลืือก

การประเมิินผล
กระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น

ประเมิินผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า โดยนำำ�แต่่ละประเด็็นที่�่ได้้คััดเลืือกไว้้มา
ประเมิินหาผลกระทบทางด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมที่่อ
� าจเกิิดขึ้้น
� ในแต่่ละช่่วงของ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ ไปจนถึึงการบริิโภค หรืืออุุปโภคโดยลููกค้้าหรืือผู้้�บริิโภค

นายศุุภชััย เจีียรวนนท์์
ประธานคณะผู้้�บริิหาร
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

การพัั ฒนาและการ
ตรวจสอบผลการ
ประเมิินประเด็็นสำำ�คัญ
ั
ด้้านความยั่ง
่� ยืืน

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

นำำ�ผลการประเมิินผลกระทบของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียมานำำ�เสนอต่่อผู้้�บริิหารเพื่่�อประเมิินและ
จััดลำ�ดั
ำ ับความสำำ�คััญต่่อองค์์กร โดยมีีเพีียง 15 ประเด็็นที่่�เป็็นประเด็็นสำ�คั
ำ ัญของเครืือฯ
ซึ่่�งประเด็็นทั้้�งหมดนี้้�ได้้ถููกนำำ�ไปจััดทำ�ำ เมทริิกซ์์ อีีกทั้้�งยัังเป็็นข้้อมููลเพื่่�อกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์
ความยั่่�งยืืนเครืือฯ สู่่ปี
� ี 2573
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การจััดทำำ�ยุุทธศาสตร์์ความยั่่�งยืืนเครืือฯ สู่่� ปีี 2573

การจััดทำำ�ยุุทธศาสตร์์ความยั่่�งยืืนเครืือฯ สู่่�ปีี 2573
ผลการประเมิินประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน

ปััจจััยนำำ�เข้้า

และยุุทธศาสตร์์ความยั่่�งยืืนเครืือฯ สู่่�ปีี 2573

Industry Focused
ความคิิดเห็็นของ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

เป็็ น การประเมิิ นป ระเด็็ นสำ�คั
ำ ั ญ ของ
เครืือฯ โดยนำำ�ปัจ
ั จััยที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกัับเครืือฯ
และบริิษััทอื่� ่ น ๆ ที่่� อยู่่�ในอุุตสาหกรรม

ปััจจััยความ
เสี่่�ยงและโอกาส
ทางธุุรกิิจ

หลัักเดีียวกัันกัับเครืือฯ มาพิิจารณา

เกษตรกร
การกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการ

ลููกค้้าและผู้้�บริิโภค
การจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน
อย่่างรัับผิิดชอบ

ทิิศทางด้้านความ
ยั่่�งยืืนของโลก

เป็็ น การประเมิิ นป ระเด็็ นสำ�คั
ำ ั ญ ของ
เครืือฯ โดยนำำ�ปัั จ จัั ย หลัั ก ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
กัั บ การดำำ� เนิิ น งานภายในของเครืือฯ
มาพิิจารณา

ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน
และเจ้้าหนี้้�

External Focused
เป็็ น การประเมิิ นป ระเด็็ นสำ�คั
ำ ั ญ ของ
เครืือฯ โดยนำำ�ป ระเด็็ นที่่� อ ยู่่� ใ นความ

กรอบการ
ดำำ�เนิินงานด้้าน
ความยั่่�งยืืน

สนใจของผู้้�มีีส่่วนได้้ เ สีียภายนอกมา
พิิจารณา

สื่่�อมวลชน

ผลการวิิเคราะห์์
อุุตสาหกรรม

ระดัับอิิทธิิพลต่่อการตััดสิินใจของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
(Imfluence on stakeholder assessments & decisions)

ความสำำ�คััญ
ของบริิบทโลก
ในอนาคต

9

สิิทธิิมนุุษยชนและการ
ปฏิิบััติิด้้านแรงงาน

1

2
สุุ ขภาพและ
สุุ ขภาวะที่่�ดีี
การปกป้้อง
ระบบนิิเวศ
และความหลาก
หลายทางชีีวภาพ

7
13

6

3

คุุณค่่าและการสร้้างประโยชน์์
ทางเศรษฐกิิจให้้แก่่สัังคม

5

12

การสร้้างความผููกพัั น
กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

คู่่�ค้้าธุุรกิิจ
การพัั ฒนาผู้้�นำำ�และ
ทรััพยากรบุุคคล

ความปลอดภััยทางไซเบอร์์
และการปกป้้องข้้อมููล

8

ความมั่่�นคงทางอาหาร
และการเข้้าถึึงโภชนาการ

ระบบเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียน
คู่่�แข่่งทางการค้้า

Future Focused
ระดัับผลกระทบต่่อองค์์กร ทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
(Significant of economics, social
and environmental impact)

เป็็ น การประเมิิ นป ระเด็็ นสำ�คั
ำ ั ญ ของ
สนใจขององค์์กรผู้้�นำำ�ของอุุตสาหกรรม

ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเครืือฯ และมุุมมองของ
นัักลงทุุนมาร่่วมพิิจารณา

ชุุมชนและสัังคม

ภาครััฐ

องค์์กรภาคเอกชน

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

การศึึกษาและการ
ลดความเหลื่่�อมล้ำำ��

4

10

14

การปรัับตััวต่่อ
การเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ

11

15

เครืือฯ โดยนำำ�ป ระเด็็ นที่่� อ ยู่่� ใ นความ

ผลการดำำ�เนิินงาน
ของเครืือฯ
ที่่�ผ่่านมา

การบริิหาร
จััดการนวััตกรรม

การดููแลรัักษาทรััพยากรน้ำำ��

Internal Focused

พนัักงานและ
ครอบครััว
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ยุุทธศาสตร์์และเป้้าหมายความยั่�ง
่ ยืืนเครืือฯ สู่่�ปีี 2573
C.P. Group’s 2030 Sustainability Strategy and Goals

เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ได้้กำำ�หนดยุุทธศาสตร์์ เป้้าหมายและตััวชี้้�วััดการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ สู่่ปี
� ี 2573 ขึ้้�นใหม่่ เพื่่�อให้้ทุุกกลุ่่�มบริิษััท
ในเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ทั่่�วโลกนำำ�ไปกำำ�หนดเป้้าหมายและแผนงานเพื่่�อนำำ�ไปสู่่ก
� ารปฏิิบัติ
ั ิ ตลอดจนใช้้เป็็นทิศ
ิ ทางการพััฒนาธุรุ กิิจและการปฏิิบัติ
ั งิ าน ตั้้�งแต่่
เดืือนมกราคม ปีี 2564 ถึึงเดืือนธัันวาคม 2573 ครอบคลุุมระยะเวลา 10 ปีี โดยประกอบด้้วยประเด็็นสำ�คั
ำ ัญด้้านความยั่่�งยืืน 15 ประเด็็น พร้้อม 15
เป้้าหมายหลััก และตััวชี้้�วััดการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่�งครอบคลุุมประเด็็นที่่�อยู่่ใ� นความสนใจของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทั้้�งในระยะสั้้�น กลาง และยาว อีีกทั้้�งยัังตอบ
สนองต่่อทิิศทางการเติิบโตของเครืือ เพื่่�อสร้้างความเปลี่่�ยนแปลงที่่�ยิ่่ง� ใหญ่่ให้้แก่่ประเทศชาติิ ประชาชน และเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์อย่่างยั่่�งยืืน

เราเป็็นองค์์กรที่่�เป็็นผู้้�นำำ�ด้้านเทคโนโลยีีและวััฒนธรรม
ในการสร้้างอาหารคน อาหารสมอง โอกาสในการเข้้าถึึงคุุณค่่า
� �ำ หรัับทุุกคน
เพื่่� อสุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ที่่ดีีสำ

ค่่านิิยม 3 ประโยชน์์
ปรััชญา
เศรษฐกิิจพอเพีียง

Heart : Living Right

ระบบการบริิหาร
ซีีพีี สู่่�ความเป็็นเลิิศ

The 10 UNGC Principles
17 UN SDGs & UNGP

กฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับ
เเละมาตรฐาน

Health : Living Well

Home : Living Together

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

สุุขภาพและสุุขภาวะที่่�ดีี

การปรัับตััวต่่อการเปลี่่�ยน
แปลงสภาพภููมิิอากาศ

สิิทธิิมนุุษยชนและ
การปฏิิบััติด้
ิ ้านแรงงาน

คุุณค่่าและการสร้้างประโยชน์์
ทางเศรษฐกิิจให้้แก่่สัังคม

ระบบเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน

การศึึกษาและ
การลดความเหลื่่�อมล้ำำ��

ความมั่่�นคงทางอาหาร
และการเข้้าถึึงโภชนาการ

การดููแลรัักษาทรััพยากรน้ำำ��

การพัั ฒนาผู้้�นำำ�และ
ทรััพยากรบุุคคล

การบริิหารจััดการนวััตกรรม

การปกป้้องระบบนิิเวศ และ
ความหลากหลายทางชีีวภาพ

ความปลอดภััยทางไซเบอร์์
และการปกป้้องข้้อมููล

การสร้้างความผููกพัั น
กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

การจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน
อย่่างรัับผิิดชอบ

ความร่่วมมืือ การสร้้างเสริิมขีีดความสามารถ ทััศนคติิ และวััฒนธรรมความยั่่�งยืืน
รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์
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ยุุทธศาสตร์์และเป้้าหมายความยั่่�งยืืนเครืือฯ สู่่� ปีี 2573

Heart : Living Right

Heart

Health : Living Well

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

Home : Living Together

บทนำำ�

053

การกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการ

100%

ทุุกกลุ่่�มธุรุ กิิจได้้รับ
ั การประเมิินผลที่่�ได้้รับ
ั การยอมรัับของการดำำ�เนิิน		
งานด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

สิิทธิิมนุุษยชนและ
การปฏิิบััติิด้้านแรงงาน

100%

ทุุกกลุ่่�มธุรุ กิิจมีีการประเมิินผลกระทบด้้านสิิทธิมนุุ
ิ ษยชนจากกิิจกรรม
ขององค์์กรและคู่่�ค้้าโดยตรงที่่�มีีความเสี่่ย
� งสููงเป็็นประจำำ�

การศึึกษาและ
การลดความเหลื่่�อมล้ำำ��

50
ล้้านราย

ของประชาชนทุุกเพศทุุกวััยได้้รับ
ั การสนัับสนุุนโอกาสในการเข้้าถึึง
การศึึกษาที่่�มีีคุุณภาพส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตและเสริิมทัักษะ

การพัั ฒนาผู้้�นำำ�และ
ทรััพยากรบุุคคล

100%

พนัักงานทุุกคนได้้รับ
ั การฝึึกอบรมและมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมหรืือ		
โครงการด้้านความยั่่�งยืืน เป็็นประจำำ�ทุุกปีี

ความปลอดภััยทางไซเบอร์์
และการปกป้้องข้้อมููล

100%

ทุุกกลุ่่�มธุรุ กิิจได้้รับ
ั การรัับรองตามมาตรฐานสากลด้้านความปลอดภััย		
ทางไซเบอร์์และการปกป้้องข้้อมููล

สุุขภาพและสุุขภาวะที่่�ดีี

70%

ของยอดขายมาจากผลิิตภััณฑ์์และบริิการทั้้�งแบบ B2B และ B2C 		
ที่่�ช่่วยส่่งเสริิมสุุขภาพและสุุขภาวะที่่�ดีี
ของเกษตรกร ผู้้�ประกอบการรายย่่อย กลุ่่ม
� เปราะบาง และอื่่�น ๆ
ตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน ได้้รับ
ั การสนัับสนุุนให้้เกิิดการสร้้างรายได้้

คุุณค่่าและการสร้้างประโยชน์์
ทางเศรษฐกิิจให้้แก่่สัังคม

5
ล้้านราย

ความมั่่�นคงทางอาหาร
และการเข้้าถึึงโภชนาการ

ของเด็็ก ประชาชน และคนยากจนได้้รับ
ั การสนัับสนุุนโอกาสใน
10
ล้้านราย การเข้้าถึึงอาหารที่่�ปลอดภััยและมีีคุุณค่่าทางโภชนาการ

การบริิหารจััดการนวััตกรรม

7,500
ฉบัับ

จำำ�นวนสิิทธิบั
ิ ต
ั รและอนุุสิิทธิบั
ิ ต
ั รที่่�ได้้รับ
ั การขึ้้�นทะเบีียน

การสร้้างความผููกพัั น
กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

80%

คะแนนความผููกพัันกับ
ั ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียหลัักจากการสำำ�รวจ			
ของทุุกกลุ่่ม
� ธุุรกิิจ

การปรัับตััวต่่อการเปลี่่�ยน
แปลงสภาพภููมิิอากาศ

Net
Zero

ปลดปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ (Scope1 และ Scope2) สุุทธิิเป็็นศููนย์์

ระบบเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน

100%

ขยะอาหารและของเสีียที่่�ถููกนำำ�ไปฝัังกลบเป็็นศููนย์์ และบรรจุุภััณฑ์์
พลาสติิกที่่�ใช้้ทั้้�งหมดสามารถนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ ใช้้ซ้ำ�ำ หรืือย่่อยสลายได้้

การดููแลรัักษาทรััพยากรน้ำำ��

20%

ลดปริิมาณการนำำ�น้ำ�ม
ำ าใช้้ต่่อหน่่วยรายได้้ เทีียบกัับปีีฐาน 2563

การปกป้้องระบบนิิเวศ และ
ความหลากหลายทางชีีวภาพ

100%

ทุุกกลุ่่�มธุรุ กิิจมีีโครงการหรืือความร่่วมมืือกัับพัันธมิต
ิ รที่่�เกี่่�ยวข้้องใน
ระดัับสากล เพื่่�อบริิหารจััดการและติิดตามความหลากหลายทางชีีวภาพ

การจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน
อย่่างรัับผิิดชอบ

100%

ทุุกกลุ่่�มธุรุ กิิจมีีกระบวนการตรวจสอบย้้อนกลัับของวััตถุุดิิบที่่�มีี
ความเสี่่ย
� งสููง รวมทั้้�งมีีการตรวจประเมิินด้้านความยั่่�งยืืนกัับคู่่�ค้้า
ที่่�มีีความเสี่่ย
� งสููง
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การกำำ�กัับดููแลด้้านความยั่่�งยืืน

นายศุุภชััย เจีียรวนนท์์

Sustainability Governance

ประธานคณะผู้้�บริิหาร เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์
Chief Executive Officer Charoen Pokphand Group

เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ตระหนัักมาโดยตลอดว่่า การดำำ�เนิินงานตามหลัักการ

องค์์กร เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ และคณะทำำ�งานด้้านความยั่่�งยืืน ธรรมภิิบาล

ของความยั่่�งยืืน ประกอบกัับการยึึดมั่่�นในหลัักค่่านิิยม 3 ประโยชน์์ จะช่่วย

และสื่่�อสารองค์์กรของกลุ่่ม
� ธุรุ กิิจ เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ เป็็นผู้้�นำำ�แนวทางการ

ส่่งเสริิมให้้เครืือฯ สามารถเติิบโต และมีีศัักยภาพในการส่่งมอบประโยชน์์ให้้

ดำำ�เนิินงานที่่�ได้้รับ
ั นโยบายและทิิศทางจากคณะกรรมการ SGC Operating

แก่่ ประเทศชาติิ สัังคม รวมถึึงพนัักงานและองค์์กรได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง ดัังนั้้�น

Committee ไปสู่่�การปฎิิ บััติิทั่่� วทั้้� งองค์์ กร ซึ่่� งความก้้าวหน้้าและผลการ

เครืือฯ จึึงได้้จััดตั้้�งคณะกรรมการบริิหารงานด้้านความยั่่�งยืืน ธรรมาภิิบาล

ดำำ�เนิินงานความยั่่�งยืืนทั้้�งในประเทศไทย และประเทศอื่่�น ๆ ที่่�เครืือฯ มีีการ

และสื่่� อ สารองค์์ ก ร เครืือเจริิ ญ โภคภัั ณ ฑ์์ หรืือ Sustainability, Good

ดำำ�เนิินธุุรกิิ จอยู่่�จะถููกนำำ�ไปรายงานให้้คณะกรรมการบริิษััท และคณะผู้้�

Governance and Corporate Communication Operating Committee :

บริิหารระดัับสููงของเครืือฯ จากทุุกกลุ่่ม
� ธุุรกิิจกว่่า 400 ท่่านได้้รับ
ั ทราบอย่่าง

SGC Operating Committee ขึ้้�น เพื่่�อช่่วยขัับเคลื่่�อนให้้ระบบการบริิหาร

ต่่อเนื่่�อง

คณะกรรมการบริิหาร
งานด้้านความยั่่�งยืืน
ธรรมาภิิบาล
และสื่่�อสารองค์์กร
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์
(SGC Operating
Committee)

นายนพปฏล เดชอุุดม
ประธาณคณะผู้้�บริิหารด้้านความยั่่�งยืืนองค์์กร
Chief Sustainability Officer

จััดการด้้านความยั่่�งยืืนเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและมีีผลลััพธ์์เป็็นรููป
ธรรม ทำำ�หน้้าที่่�รับ
ั ผิิดชอบในการขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์เครืือฯ การพิิจารณา

ด้้วยรููปแบบโครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลด้้านความยั่่�งยืืนนี้้� ช่่วยให้้เรามั่่�นใจได้้

กลั่่�นกรองการออกนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความยั่่�งยืืน รวมถึึงการบริิหาร

ว่่าหลัักการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนได้้ถููกปลููกฝัังไว้้ในทุุกกิิจกรรมและการ

จััดการและการติิดตามความคืืบหน้้าการดำำ�เนิินงานของทั้้�งในประเทศไทย

ตััดสิน
ิ ใจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจทั้้�ง 14 กลุ่่�มธุุรกิิจ

สำำ�นัักบริิหารความยั่่�งยืืน ธรรมาภิิบาล และสื่่�อสารองค์์กร เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

และต่่างประเทศ โดยมีีสำำ�นัก
ั บริิหารความยั่่�งยืืน ธรรมาภิิบาล และสื่่�อสาร

Sustainability, Good Governance and Corporate Communication (SGC)

“ความสำำ�เร็็จในการบริิหารจััดการ
ความยั่่�งยืืนของเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์
เกิิดจากความเชื่่�อมั่่�นของผู้้�บริิหารระดัับสููง
ที่่�ว่่า การบููรณาการกรอบการดำำ�เนิินงาน
ด้้านความยั่่�งยืืนจะส่่งเสริิมให้้ธุุรกิิจ
สามารถเติิบโตได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง”

ด้้านยุุทธศาสตร์์ความยั่่�งยืืน ธรรมาภิิบาล
การสื่่�อสาร และนวััตกรรมสู่่�ความยั่่�งยืืน

ด้้านพัั ฒนาความยั่่�งยืืน
โครงการพิิ เศษ

ด้้านพัั ฒนาความยั่่�งยืืน

ด้้านการสื่่�อสาร
และความเชื่่�อมั่่�นของสาธารณะ

ด้้านพัั ฒนาความยั่่�งยืืน ภาครััฐ

ด้้านความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ
ด้้านความยั่่�งยืืนและสื่่�อสารองค์์กร

ด้้านอาสาสมััครและพัั ฒนาผู้้�นำำ�
เพื่่� อความยั่่�งยืืน

ด้้านธรรมาภิิบาล

ด้้านพัั ฒนาความยั่่�งยืืน
ภาคกิิจกรรมสััมพัันธ์์ และการศึึกษา

นายนพปฎล เดชอุุดม

ประธานคณะผู้้�บริิหารด้้านความยั่่�งยืืนองค์์กร
สำำ�นัักบริิหารความยั่่�งยืืน ธรรมาภิิบาล และสื่่�อสารองค์์กร
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

คณะทำำ�งานด้้านความยั่่�งยืืน ธรรมาภิิบาล และสื่่�อสารองค์์กร เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์
(SGC Working Group)
กลุ่่�มธุุรกิิจเกษตร
อุุตสาหกรรม
และอาหาร
กลุ่่�มธุุรกิิจ
โทรคมนาคม

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

กลุ่่�มธุุรกิิจเมล็็ดพัันธุ์์�
ปุ๋๋�ย และผลิิตภััณฑ์์
อารัักขาพืืช

กลุ่่�มธุุรกิิจการค้้า
ระหว่่างประเทศ

กลุ่่�มธุุรกิิจอีีคอมเมิิร์์ซ
และดิิจิทั
ิ ัล

กลุ่่�มธุุรกิิจพืืช
ครบวงจร

กลุ่่�มธุุรกิิจพัั ฒนา
อสัังหาริิมทรััพย์์

กลุ่่�มธุุรกิิจอาหาร
สััตว์์เลี้้�ยง

กลุ่่�มธุุรกิิจการค้้า
วััตถุุดิิบอาหารสััตว์์

กลุ่่�มธุุรกิิจการตลาด
และการจััดจำำ�หน่่าย

กลุ่่�มธุุรกิิจ
ยานยนต์์

กลุ่่�มธุุรกิิจ
บรรจุุภััณฑ์์

กลุ่่�มธุุรกิิจยา
และเวชภััณฑ์์
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เกี่่�ยวกัับรายงานฉบัับนี้้�
About this Report

เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ได้้จััดทำำ�รายงานความยั่่�งยืืนขึ้้�นเป็็นประจำำ�ทุุกปีี ตั้้�งแต่่ปีี 2559 โดยเนื้้� อหาของรายงานฯ มุ่่ง� เน้้นไปที่่�กลยุุทธ์์ การบริิหารจััดการ เป้้า
หมาย และผลการดำำ�เนิินงานของประเด็็นความยั่่�งยืืนที่่�สำ�คั
ำ ัญของเครืือฯ และที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า ซึ่่�งครอบคลุุม
ทั้้�ง 3 มิิติิของความยั่่�งยืืน ได้้แก่่ เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 นี้้� เป็็นรายงานฯ ฉบัับที่่� 5 ของเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ ขอบเขตข้้อมููลในรายงานฯ ฉบัับนี้้�เป็็นการนำำ�เสนอรายละเอีียด
และผลการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนในภาพรวมของกลุ่่�มบริิษััทในเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ครอบคลุุม 14 กลุ่่�มธุุรกิิจ ทั้้�งในและต่่างประเทศ ตั้้�งแต่่วัันที่่�
1 มกราคม 2563 ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 โดยเครืือฯ ได้้จััดเตรีียมข้้อมููลตามมาตรฐานและแนวทางการรายงานในระดัับสากล ดัังนี้้�

สำำ�หรัับปีี 2563 ชุุดข้้อมููลที่่�ได้้รับ
ั การทวนสอบประกอบด้้วย 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 ซึ่่�งเป็็นข้้อมููลการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััททั่่�วโลก

วิิวััฒนาการของรายงานความยั่่�งยืืนเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์
ตลอดระยะเวลา 5 ปีีที่ผ่่
่� านมา รายงานฯ ทั้้�ง 5 ฉบัับของเครืือฯ ได้้มีีการพััฒนามาอย่่างต่่อเนื่่�อง ไม่่ว่่าจะเป็็นด้้านการขยายขอบเขตการรายงานข้้อมููลของกลุ่่ม
�
บริิษัท
ั ในเครืือฯ ที่่เ� พิ่่�มขึ้้น
� ธุรุ กิิจในปีี 2563 การพััฒนาเนื้้� อหาและข้้อมููลของรายงานให้้สอดคล้้องกัับมาตรฐานและแนวทางการ
� อย่่างต่่อเนื่่�องจนครบ 14 กลุ่่ม
รายงานในระดัับสากลที่่�มีีการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้เกิิดความสอดคล้้องกัับสถานการณ์์โลก และการขยายขอบเขตการทวนสอบข้้อมููลการดำำ�เนิินงาน
ด้้านความยั่่�งยืืนโดยหน่่วยงานภายนอกที่่เ� ริ่่�มจากประเทศไทยจนในปััจจุุบัันครอบคลุุมกลุ่่ม
� บริิษัททั่่
ั �วโลก

การรายงานสอดคล้้องกัับมาตรฐานการรายงาน

การรายงานความก้้าวหน้้าของการดำำ�เนิินงานตาม

ของ Global Reporting Initiative (GRI Standards)

หลัักสากล 10 ประการ ของข้้อตกลงโลกแห่่ง

ในระดัับตััวชี้้�วััดหลััก (Core option)

สหประชาชาติิ (United Nations Global Compact

การขยายขอบเขตการทวนสอบข้้อมููลการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่ง
่� ยืืน

หรืือ UNGC) ในระดัับ Advanced
อ่่านรายละเอีียดเพิ่่� มเติิมได้้ที่่�หน้้า 246-253

อ่่านรายละเอีียดเพิ่่� มเติิมได้้ที่่�หน้้า 254

การรายงานความก้้าวหน้้าในการสนัับสนุุนเป้้า

การประเมิินความเสี่่ย
� งและโอกาสด้้านสภาพภููมิิ

หมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนของสหประชาชาติิ

อากาศตลอดจนจััดทำำ� Scenario Analysis ตาม

(Sustainable Development Goals หรืือ SDGs)

แนวทางของ Task Force on Climate-related
Financial Disclosure หรืือ TCFD

อ่่านรายละเอีียดเพิ่่� มเติิมได้้ที่่�หน้้า 255

อ่่านรายละเอีียดเพิ่่� มเติิมได้้ที่่�หน้้า 178-179

2559-2562

เนื้้� อหาของรายงานฯ ฉบัับนี้้�ได้้รับ
ั การเห็็นชอบจากคณะกรรมการบริิหารงานด้้านความยั่่�งยืืน ธรรมาภิิบาล และสื่่�อสารองค์์กร เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ รวม

GRI 102-17
(2016)

ถึึงผู้บ
้� ริิหารระดัับสููงที่่�มีีบทบาทและหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืน นอกจากนี้้� ยัังได้้รับ
ั การประเมิินความน่่าเชื่่�อถืือ
ของชุุดข้้อมููลโดยบริิษััท ลอยด์์ส รีีจิิสเตอร์์ ควอลิิตี้้� แอสชััวรัันส์์ จำำ�กััด (LRQA) ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานรัับรองอิิสระภายนอกที่่�มีีความน่่าเชื่่�อถืือและได้้รับ
ั การ
ยอมรัับในระดัับสากล

2560
2561
2562
2563

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

GRI 302-1
(2016)

GRI 303-1
(2016)

GRI 303-3
(2018)

GRI 305-1
(2016)

2563
GRI 305-2
(2016)

GRI 306-2
(2016)

GRI 403-2
(2016)

GRI 403-9
(2018)

GRI 403-10
(2018)

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน
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058

ช่่องทางการติิดต่่อสื่่�อสาร

059

ช่่องทางการติิดต่่อสื่่�อสาร
Communication Channels

เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ให้้ความสำำ�คััญต่่อการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย รวมถึึงการรัับฟัังข้้อคิิดเห็็น ข้้อเสนอแนะ และข้้อติิชม เพื่่�อนำำ�มาพััฒนา
กระบวนการดำำ�เนิินงานของเครืือฯ ให้้มีีประสิิทธิภ
ิ าพดีียิ่่�งขึ้้�นและสามารถตอบสนองต่่อความต้้องการของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียได้้อย่่างตรงประเด็็น โดยเครืือฯ

เนื้้� อหาที่่�ปรากฎในรายงานความยั่่�งยืืนฉบัับนี้้� เป็็นเพีียงส่่วนหนึ่่�งของความมุ่่ง� มั่่�นในการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนของเครืือฯ ท่่านสามารถอ่่านรายละเอีียด
เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานในด้้านอื่่�น ๆ เพิ่่�มเติิมได้้ที่�่ลิิงค์์ต่่อไปนี้้�

ได้้จััดช่่องทางการสื่่�อสารที่่�หลากหลายและครอบคลุุม เพื่่�อให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มสามารถติิดต่่อสื่่�อสารมายัังเครืือฯ ได้้อย่่างสะดวกรวดเร็็ว

เว็บไซด์

Facebook

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

We are CP

รายงานการกำำ�กัับดููแลกิิจการเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ 2562 และ CG Voice

รายงานการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ 2562

CP for
Sustainability

วารสารบัวบาน

YouTube

สำ�นักงาน
สำำ�นัักกิิจกรรมสื่่�อสารองค์์กร
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

เมล็็ดพัั นธุ์์�แห่่ง
ความยั่่�งยืืน

รายการ
คิิดเพื่่� อชีีวิิตยั่่�งยืืน

อาคารทรููทาวเวอร์์ ชั้้�น 23
18 ถนนรััชดาภิิเษก ห้้วยขวาง
กรุุงเทพ 10310
+66 (0)2–858-6254
prcpgroup@cp.co.th
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รายงานความยั่่�งยืืนของบริิษััทในกลุ่่�มเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

CG Voice
(on Corporate Governance)

บทนำำ�
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เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์เชื่่�อว่่าความสำำ�เร็็จในระยะยาวเกิิดขึ้้�นจากการมีีรากฐานระบบการดำำ�เนิินงาน
ภายในที่่�มั่่�นคง และมีีประสิิทธิิภาพ ซึ่่�งตลอดระยะเวลา 100 ปีีที่�่ผ่่านมา เครืือฯ ได้้บููรณาการปััจจััย
จากหลากหลายมิิติ ข้
ิ อ
้ เสนอแนะจากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกภาคส่่วน รวมถึึงกฎหมาย กฎระเบีียบ และข้้อ
บัังคัับต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องมาประกอบเป็็นทิิศทาง และกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจของเครืือฯ เพื่่� อให้้การ
ดำำ�เนิินธุรุ กิิจของเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนไปพร้้อมกัับการพััฒนาของประเทศ และลด
ความเหลื่่�อมล้ำำ�� ทางสัังคม ซึ่่�งการดำำ�เนิินงานหลัักเพื่่� อสร้้างรากฐานภายในที่่�มั่่�นคงได้้แก่่ การดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจอย่่างมีีจริิยธรรม การเคารพต่่อสิิทธิิมนุุษยชน การพัั ฒนาศัั กยภาพของบุุคลการ และการ
พัั ฒนาระบบการศึึกษาขั้้�นพื้้� นฐานของเยาวชนและผู้้�ใหญ่่ทุุกวััย

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
•
•
•
•

LIVING RIGHT

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
การบริิหารความเสี่่�ยง
การกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์
การตรวจสอบ

สิิทธิิมนุุษยชนและการปฏิิบััติด้
ิ ้านแรงงาน
•
•
•
•

การบริิหารจััดการสิิทธิิมนุุษยชน
ระบบการจััดการความปลอดภััยอาชีีวอนามััยและสิ่่�งแวดล้้อม
การตรวจประเมิินด้้านความปลอดภััย
ระบบการจััดการความปลอดภััยยานยนต์์

การพัั ฒนาผู้้�นำำ�และทรััพยากรบุุคคล
• การบริิหารบุุคลากร
• กระบวนการพััฒนาผู้้�นำำ� ที่มีีส
�่ ถาบัันผู้้�นำำ�เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์เป็็นศููนย์ก
์ ลาง
• การดึึงดููดสรรหาและแนะนำำ�คนดีี/คนเก่่งเชิิงกลยุุทธ์์

การศึึกษา
•
•
•
•

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

มููลนิิธิิสานอนาคตการศึึกษา คอนเน็็กซ์์อีีดีี 
การส่่งเสริิมการศึึกษาที่่�มีีคุุณภาพ             
สนัับสนุุนทุุนการศึึกษา
การส่่งเสริิมและยกระดัับการศึึกษาของเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

CORPORATE
GOVERNANCE
การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

“เจีียไต๋๋ ยึึดมั่่�นการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจด้้วยความซื่่อ
� สััตย์์สุุจริิต
เป็็นพื้้� นฐาน ดัังนั้้�นด้้วยการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่ดี
� ี การบริิหาร
ความเสี่่�ยงองค์์กร และการกำำ�กัับ
การปฏิิบััติิตามฎเกณฑ์์ตาม
หลัักมาตรฐานสากล
จะช่่วยส่่งเสริิมให้้เจีียไต๋๋
เติิบโตต่่อไปอย่่างยั่่�งยืืน”

มุุมมองของเรา
สนัับสนุุนเป้้าหมายการพัั ฒนาที่่�ยั่่�งยืืน

เครืื อ เจริิ ญ โภคภัั ณ ฑ์์ เ ชื่่� อ มั่่�น ว่่ า การกำำ�กัั บดูู แ ลกิิ จ การเป็็นอีี ก
หนึ่่� ง หัั ว ใจหลัั ก ของการเติิ บ โตอย่่ า งยั่่� ง ยืื น จึึงกำำ� หนดเป็็ น
เป้้ า หมายหลัั ก ของการดำำ� เนิิ น งาน พร้้ อ มกำำ� หนดกลยุุ ท ธ์์ ใ ห้้
ครอบคลุุ ม การดำำ� เนิิ น งานที่่� สำ�คั
ำ ั ญ เพื่่� อให้้ บ รรลุุ เ ป้้ า หมาย

SDG 12 การบริิโภคและการผลิิตอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ
12.6

สนัับสนุุนให้้บริิษััทในเครืือรัับแนวปฏิิบััติิที่�่ยั่่�งยืืนไปใช้้
และผนวกข้้อมููลด้้านความยั่่�งยืืนลงในวงจรการรายงาน

SDG 16 ความสงบสุุข ความยุุติิธรรม และสถาบัันที่่�เข้้มแข็็ง

ดัังกล่่าว ได้้แก่่ การกำำ�กัับดููแล (Governance) การบริิหารความ
เสี่่�ยง (Risk Management) การกำำ�กัับการปฏิิบัติ
ั ิตามกฎเกณฑ์์
(Compliance) ซึ่่�งรวมถึึงงานทางด้้านการตรวจสอบ (Audit) โดย
ได้้เริ่่�มดำำ�เนิินการในลัักษณะบููรณาการร่่วมกัน
ั (Integrated GRC)
มีีการพััฒนากระบวนการการทำำ�งานอย่่างต่่อเนื่่� อง ขณะเดีียวกัน
ั

16.5

ลดการทุุจริิตในตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�และการรัับสิินบนทุุกรููปแบบ

16.7

สร้้างหลัักประกัันว่่าจะมีีกระบวนการตััดสิินใจที่่�มีีความรัับผิิดชอบ

ก็็มุ่่�งเน้้นการสร้้างให้้เกิิดวัฒ
ั นธรรมองค์์กรที่่�เข้้มแข็็งในการดำำ�เนิิน

ครอบคลุุม มีีส่่วนร่่วม และมีีความเป็็นตััวแทนที่่�ดีี ในทุุกระดัับการ

ธุุรกิจ
ิ ด้้วยหลัักจริิยธรรม การปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎเกณฑ์์ และการกำำ�กับ
ั

ตััดสิน
ิ ใจ
16.B ส่่งเสริิมและบัังคัับใช้้กฎหมายและนโยบายที่่�ไม่่เลืือกปฏิิบััติิเพื่่� อการ
พัั ฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

ดููแลกิิจการที่่�ดีทั่่
ี วทั้้
� ง� เครืือฯ

สรุุปผลการดำำ�เนิินงาน (ประเทศไทย)
เทีียบกัับเป้้าหมายปีี 2563

100%

กลุ่่�มธุุรกิิจในเครืือฯ มีีการเปิิดเผยผล
การดำำ�เนิินงานด้้านธรรมาภิิบาลและ
ความยั่่�งยืืนผ่่านรายงานความยั่่�งยืืน
ของเครืือฯ

� �คั
แผนการดำำ�เนิินงานที่่สำ
ำ ญ
ั ปีี 2564
นำำ�เทคโนโลยีีมาพัั ฒนาระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการธุุรกิิจในเครืือฯ
ให้้เป็็นไปตามมาตรฐานสากล

จััดทำ�ำ แพลตฟอร์์มดิิจิิตััลระบบการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์
ในระดัับเครืือเพื่่� อสนัับสนุุนการขัับเคลื่่�อนและติิดตามด้้านการปฏิิบััติิ
ตามกฎหมาย กฎระเบีียบและจรรยาบรรณธุุรกิิจ เพื่่� อให้้เกิิดมาตรฐาน
ที่่�สอดคล้้องทั่่�วทั้้�งเครืือฯ
ตรวจสอบบนฐานความเสี่่�ยง (Risk-Based Audit) โดยผลของการ
ตรวจสอบจะถููกวิิเคราะห์์ และรายงานระดัับเครืือฯ อย่่างบููรณาการ
ข้้อมููลร่่วมกััน เพื่่� อให้้สอดคล้้องตามแผนการพัั ฒนาการดำำ�เนิินงาน 
Integrated GRC
ขยายผล และยกระดัับการบริิหารของกลุ่่�มธุุรกิิจในด้้านการบริิหารความ
เสี่่�ยงและการควบคุุมภายใน โดยให้้สามารถประเมิินตนเองด้้วยระบบการ
จััดการ Risk Control Self Assessment (RCSA)

มนััส เจีียรวนนท์์
ประธานคณะผู้้�บริิหาร
บริิษััท เจีียไต๋๋ จำำ�กััด
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� ง
การกำำ�กัับดููแลกิิจการ ความเสี่่ย
และการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์

การบููรณาการเพื่่�อเสริิมสร้้างประสิิทธิิภาพ และการดำำ�เนิินงานอย่่างเป็็นระบบ

ETHISPHERE ประกาศให้้
บริิษััท เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ จำำ�กััด
เป็็น 1 ใน 135 องค์์กรที่่�มีีจริิยธรรม
มากที่่�สุุดในโลกประจำำ�ปีี 2564

นายสุุภกิิต เจีียรวนนท์์
(ประธานกรรมการ)

คณะกรรมการบริิษััท

โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

กระบวนการการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

100%

(ประธานคณะผู้้�บริิหาร)

ของพนัักงานในเครืือฯ ทั่่�วโลก รัับทราบ
และผ่่านการทดสอบจรรยาบรรณธุุรกิิจ

ดีี ม าก-มากที่่� สุุ ด

ผลประเมิินการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิหาร

72 คน จาก 14 กลุ่่�มธุุรกิิจ
คณะทำำ�งานด้้านธรรมาภิิบาล

503 คน

100%

การเรีียนรู้้�ด้้วยรููปแบบใหม่่ ๆ

คณะกรรมการบริิหาร
คณะกรรมการบริิหารงานด้้านความยั่่�งยืืน
ธรรมาภิิบาล และสื่่�อสารองค์์กร

คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

สำำ�นัักบริิหารความยั่่�งยืืน
ธรรมาภิิบาล และสื่่�อสารองค์์กร

สำำ�นัักกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์

ด้้านการบริิหาร
ความเสี่่�ยง

ด้้านการกำำ�กัับการ
ปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์

ด้้านการตรวจสอบ
การปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์

ด้้านการตรวจสอบ ความปลอดภััย
อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม

ด้้านธรรมาภิิบาล

การเรีียนรู้้�
แบบออนไลน์์

การเรีียนรู้้�แบบ
Micro Learning

การเรีียนรู้้�ทาง
Mobile Application

คณะทำำ�งานด้้านธรรมาภิิบาล คณะทำำ�งานด้้านบริิหารความเสี่่�ยง
คณะทำำ�งานด้้านการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์

กิิจกรรมริิเริ่่�มใหม่่ในปีี 2563
จำำ�นวนผู้บ
้� ริิหารเขตประเทศไทยและจีีนเข้้า
ร่่วมอบรมหลัักสููตรเกี่่�ยวกัับการบริิหาร
ความเสี่่�ยงและกิิจกรรมการประเมิินความ
เสี่่�ยงทางด้้าน Ethics and Compliance
Risk ของเครืือฯ

กลุ่่�มธุุรกิิจในเครืือฯ

เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์บููรณาการการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการ การบริิหารความเสี่่�ยง

ประเทศ ด้้านความยั่่�งยืืนและสื่่�อสารองค์์กร และสำำ�นัักทรััพยากรบุุคคล

โดยกำำ�หนดเป้้าหมายด้้านการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการภายใต้้เป้้าหมายการพััฒนา

เสี่่�ยงและการกำำ�กัับดููแล ขัับเคลื่่�อนงานด้้านจริิยธรรม และการปฏิิบััติิตาม

และการกำำ�กับ
ั การปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎเกณฑ์์เข้้าเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของการดำำ�เนิินธุุรกิจ
ิ
ที่่�ยั่่ง� ยืืน และได้้ดำำ�เนิินงานตามกลยุุทธ์์เพื่่� อให้้บรรลุุเป้้าหมายในแต่่ละปีีภาย

Anti-Corruption
Self-Assessment Survey

ใต้้การดููแลรัับผิิดชอบโดยตรงของ 2 หน่่วยงานได้้แก่่ สำำ�นัักบริิหารความ

กลุ่่�มธุุรกิิจในประเทศไทยและจีีนได้้เริ่่�ม
ดำำ�เนิินการตามกระบวน Compliance
Management Ecosystem Framework

ยั่่�งยืืน ธรรมาภิิบาล และสื่่�อสารองค์์กร ซึ่่�งดููแลรัับผิิดชอบงานด้้านธรรมา
ภิิบาล และสำำ�นัก
ั กำำ�กัับการปฏิิบัติ
ั ิตามกฎเกณฑ์์ซึ่�ง่ ดููแลรัับผิิดชอบงานด้้าน

การบริิหารความเสี่่�ยง การกำำ�กับ
ั การปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎเกณฑ์์ และการตรวจสอบ

เริ่่�มมีีกระบวนการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนและแจ้้ง
เบาะแสทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจ

ภายใน ภายใต้้ท่่านประธานคณะผู้้�บริิหารเครืือฯ โดยมีีการทำำ�งานร่่วมกัับ
ตััวแทนจากกลุ่่�มธุุรกิิจในเครืือฯ และยัังได้้รัับการสนัับสนุุนจากเครืือข่่าย
CG Voices

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

นายศุุภชััย เจีียรวนนท์์

CG Dashboard

หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้อ
้ งต่่าง ๆ ทั้้�งเครืือฯ ทั่่�วโลก เช่่น ด้้านพััฒนาความยั่่�งยืืน
ด้้านการสื่่� อสารและความเชื่่�อมั่่�นของสาธารณะ ด้้านความร่่วมมืือระหว่่าง

เครืือฯ เป็็นต้้น การขัับเคลื่่�อนดัังกล่่าวทำำ�ให้้เกิิดแนวทางการบริิหารความ

กฎเกณฑ์์ ดำำ�เนิินการไปในทิิศทางเดีียวกัน
ั เพื่่� อขัับเคลื่่�อนให้้เครืือฯ สามารถ
ปรัั บ ตัั ว ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ การเปลี่่� ย นแปลงจากปัั จ จัั ย ภายนอกได้้ ทัั น ต่่ อ
เหตุุการณ์์ และเกิิดวััฒนธรรมองค์์กรด้้านจริิยธรรม แสดงออกถึึงการเป็็น

องค์์กรที่่�มุ่่�งมั่�น
่ มีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย มีีการกำำ�กัับดููแลรวมทั้้�ง
มีีความเป็็นผู้้�นำำ�ที่่�น่า่ เชื่� อ
่ ถืือ ส่่งผลให้้ บริิษััท เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ จำำ�กััด ได้้

รัับการประกาศจากสถาบััน Ethisphere ซึ่่�งเป็็นเป็็นผู้้�นำำ�ระดัับโลกในการ

กำำ�หนดและพััฒนามาตรฐานการปฏิิบัติ
ั ิทางธุุรกิิจที่่�มีจ
ี ริิยธรรมให้้เป็็น 1 ใน
135 องค์์กรที่่�มีจ
ี ริิยธรรมมากที่่�สุด
ุ ในโลกประจำำ�ปีี 2564
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การพัั ฒนากระบวนการกำำ�กัับดููแลกิิจการอย่่างเป็็นระบบ
ปีี 2563 เป็็นปีีที่่�เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ ให้้ความสำำ�คััญกัับการส่่งเสริิมให้้กลุ่่�มธุุรกิจ
ิ ต่่าง ๆ นำำ�นโยบายและแนวปฏิิบัติ
ั ิทางด้้านการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการของเครืือฯ
ไปปฏิิบัติ
ั ิ โดยใช้้กลยุุทธ์์การสื่่� อสารและติิดตามผ่่านคณะทำำ�งานด้้านธรรมาภิิบาล ซึ่่�งประชุุมร่วมกั
่
ันทุุกเดืือน มีีการปรัับรููปแบบการเรีียนรู้้�และการติิดตาม
รายงานผล โดยนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้ ทำำ�ให้้เข้้าถึึงพนัักงานได้้ในวงกว้้าง ติิดตามงานได้้อย่่างต่่อเนื่่� อง และสามารถดำำ�เนิินงานได้้ตามแผนงานที่่�กำำ�หนดไว้้แม้้
จะต้้องเผชิิญวิิกฤติิการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 การดำำ�เนิินงานด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�โดดเด่่นในปีี 2563 มีีทั้้�งกิิจกรรมที่่�ต่่อยอดจากการ

ความมุ่่�งมั่่�น

การดำำ�เนิินงานในปีี 2563

เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์มุ่่�งมั่่�นดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยจริิยธรรมตามค่่านิิยมที่่�ยึึดถืือ

กลไกการกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การของเครืื อ ฯ ประกอบด้้ วย การพัั ฒ นาระบบ

มาตั้้�งแต่่เริ่่�มดำำ�เนิินธุุรกิจ
ิ และยึึดหลัักการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการที่่�ดีเี ป็็นหััวใจของ

การกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การให้้ ไ ด้้ ม าตรฐานขององค์์ ก รในระดัั บ สากล โดยให้้

การดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยดำำ�เนิินการให้้ทั่่�วทั้้�งเครืือปฏิิบัติ
ั ิตามนโยบายและแนว

ความสำำ�คััญกัับโครงสร้้างการกำำ�กัับดููแล การสร้้างกระบวนการกำำ�กัับ

ปฏิิบัติ
ั ิทางด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการในทิิศทางเดีียวกััน เพื่่� อสร้้างคุุณค่่าให้้

ดููแลกิิจการอย่่างเป็็นระบบ ซึ่่�งรวมถึึงการนำำ�นโยบายไปปฏิิบัติ
ั ิ การสื่่� อสาร

แก่่ผู้้�มีส่
ี ว่ นได้้เสีียทุก
ุ กลุ่่�มและเติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืน

และการมีีส่่วนร่่วม การติิดตามและรายงานผลการดำำ�เนิินงาน รวมถึึงการ

ความท้้าทาย

เปิิดเผยผลการดำำ�เนิินงาน

การขัับเคลื่่�อนการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการระดัับเครืือ เพื่่� อเป็็นกรอบแนวปฏิิบัติ
ั ิให้้
ทุุกบริิษััทที่่�มีีการดำำ�เนิินงานด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการในช่่วงที่่�ผ่่านมานั้้�น

ดำำ�เนิินงานในปีีที่่�ผ่า่ นมา และกิิจกรรมที่่�ริเิ ริ่่�มดำำ�เนิินการขึ้้�นใหม่่ ดัังนี้้�

จรรยาบรรณธุุรกิิจ

การเรีียนรู้้�และพัั ฒนา

เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์มุ่่�งมั่�่นสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรในการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยหลััก

เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ตระหนัักดีีว่่า วััฒนธรรมองค์์กรที่่�เข้้มแข็็งจะเกิิดขึ้้�นได้้ต้้อง

จริิยธรรมและคุุณธรรม จึึงตั้้�งเป้้าหมายให้้พนัักงานทั่่�วโลกทุุกคนต้้องเรีียนรู้้�และ

อาศััยการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่� อง เพื่่� อให้้เครืือฯ สามารถแบ่่งปัันความรู้้�ใหม่่ ๆ ได้้ใน

ผ่่านการทดสอบด้้านจรรยาบรรณธุุรกิิจ โดยใช้้กลยุุทธ์์ในการสื่่� อสารผ่่านทาง

วงกว้้างและต่่อเนื่่� อง เครืือฯ จึึงนำำ�เทคโนโลยีีมาช่่วยสนับ
ั สนุุนการเรีียนรู้้�ที่่�สามารถ

คณะทำำ� งานด้้ า นธรรมาภิิ บ าลให้้ ก ลุ่่�มธุุ รกิิ จ ต่่ า ง ๆ ทำำ� แผนงานเพื่่� อ ให้้ บ รรลุุ

เข้้าถึึงได้้ง่า่ ยจากทุุกที่่� เช่่น Micro Learning การเรีียนรู้้�ผ่่าน Mobile Application

เป้้าหมายดัังกล่่าว และจััดกิจ
ิ กรรมเพื่่� อให้้ความรู้้� และมีีการติิดตามอย่่างต่่อเนื่่� อง

การฝึึกอบรมแบบออนไลน์์ เป็็นต้้น ซึ่่�งทำำ�ให้้แม้้จะเป็็นช่่วงวิิกฤตการณ์์การแพร่่

จนทำำ�ให้้ในปีี 2563 พนัักงานของกลุ่่�มธุุ รกิิจในเครืือฯ ทั่่� วโลก Risk-Based

ระบาดของ COVID-19 เครืือฯ ยัังสามารถดำำ�เนิินงานด้้านการฝึึกอบรมได้้อย่่าง

Audit เรีียนรู้้�และผ่่านการทดสอบจรรยาบรรณธุุรกิิจ ร้้อยละ 100

ต่่อเนื่่� องและเป็็นไปตามแผน

เป็็นการจััดทำำ�นโยบายและแนวปฏิิบััติิให้้กลุ่่�มธุุรกิิจในเครืือนำำ�ไปปฏิิบััติิใน

ในปีี 2563 เครืือฯ มุ่่�งส่่งเสริิมการฝึึกอบรมในประเด็็นที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ระดัับสากลและได้้รับ
ั

ทิิศทางเดีียวกััน อย่่างไรก็็ตาม การขัับเคลื่่�อนในเรื่่�องดัังกล่่าวต้้องทำำ�อย่่าง

ความสนใจจากผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย ได้้แก่่

เป็็นระบบ และจำำ�เป็็นต้้องอาศััยการมีีส่่วนร่่วมของแต่่ละกลุ่่�มธุุรกิิจ เนื่่� อง

•	สิิทธิิมนุษ
ุ ยชนและการปฏิิบัติ
ั ด้
ิ า้ นแรงงาน

จากเครืือฯ เป็็นกลุ่่�มบริิษััทขนาดใหญ่่ ดำำ�เนิินธุุรกิิจในหลากหลายประเทศ

• การคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
• ความปลอดภััยทางด้้านไซเบอร์์

นอกจากนี้้� การเกิิดวิก
ิ ฤติิการแพร่่ระบาดของ COVID-19 ในปีี 2563 ยัังส่่งผล
ให้้เครืือฯ ต้้องปรัับตััวเพื่่� อให้้สามารถขัับเคลื่่�อนได้้ตามเป้้าหมายที่่�กำ�ำ หนดไว้้

การพัั ฒนาโครงสร้้างการกำำ�กัับดููแล

นอกจากนี้้� ในส่่วนของคณะทำำ�งานด้้านธรรมาภิิบาล ยัังได้้รับ
ั การสนัับสนุุน
2563 มีีจำำ�นวนสมาชิิกมากถึึง 72 จาก 14 กลุ่่�มธุุรกิิจ ทำำ�ให้้การสื่่� อสารและ
การทำำ�งานด้้านการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการระหว่่างเครืือฯ และบริิษัท
ั ในเครืือเป็็น
ไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและสามารถติิดตามความก้้าวหน้้าได้้อย่่างสม่ำำ�เสมอ
รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

เกณฑ์์การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
ของคณะกรรมการบริิหาร

ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์และกลุ่่�มธุุรกิจ
ิ ในเครืือได้้เข้้าร่่วมกิจ
ิ กรรมวัันต่่อต้้าน

แนวโน้้มใหม่่ ๆ ทางด้้านการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการแก่่พนัักงานให้้สามารถเรีียนรู้้�ได้้ในวง

คอร์์รััปชัันแห่่งชาติิ ซึ่่�งจััดโดยองค์์กรต่่อต้้านคอร์์รััปชััน (ประเทศไทย) ร่่วมกัับ

กว้้างผ่่านวารสารการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการในรููปแบบใหม่่ที่่เ� ป็็นอิิเล็็กทรอนิิกส์์เรีียกว่่า

ภาคีีเครืือข่่ายของภาครััฐและเอกชน ภาคประชาสัังคมและสื่่�อมวลชนภายใต้้

CG Voices ซึ่่�งจััดทำ�ทั้้
ำ �งภาษาไทย อัังกฤษ และจีีน ในขณะเดีียวกััน เครืือฯ ได้้

แนวคิิด แนวคิิด “จัับโกงโคตรง่่ายแค่่ปลายนิ้้�ว Power of Data” เพื่่� อประกาศ

ศึึกษาข้้อมููลจากความคิิดเห็็นของพนัักงานผ่่านการจััดทำ�ำ Employee Awareness

จุุดยืน
ื ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้ความโปร่่งใสและต่่อต้้านการทุุจริิตทุก
ุ รููปแบบ

Survey เพื่่� อนำำ�ผลที่่�ได้้มาใช้้พััฒนาการดำำ�เนิินงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการกำำ�กัับดููแล

นอกจากนี้้� เ ครืื อ ฯ ได้้ ริิ เ ริ่่� ม ให้้ ทุุ ก กลุ่่�มธุุ รกิิ จ ที่่� ไ ม่่ ไ ด้้ จ ดทะเบีี ย นในตลาด

2563 สามารถดำำ�เนิินการได้้อย่่างสม่ำำ�เสมอและรวดเร็็วผ่า่ น CG Dashboard ที่่�

ห ลัั ก ท รัั พ ย์์ ทำำ� การประเมิิ น ตนเองเกี่่� ย วกัั บนโยบายและแนวปฏิิ บัั ติิ

เพิ่่�งได้้รับ
ั การพััฒนาขึ้้�นเป็็นปีีแรก

ต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั น
ั ตามแบบประเมิินที่่�ด้้านธรรมาภิิบาล เครืือฯ ได้้จััด

72 คน
จาก 14
กลุ่่�มธุุรกิิจ

จากกลุ่่�มธุุรกิจ
ิ ต่่าง ๆ ในการส่่งผู้้�แทนเข้้ามาร่่วมทำำ�งานอย่่างต่่อเนื่่� อง ซึ่่�งในปีี

นอกจากนี้้� เครืือฯ ยัังพััฒนาแนวทางการสื่่� อสารข้้อมููลการดำำ�เนิินงานและประเด็็น

กิิจการต่่อไป ทั้้�งนี้้�การติิดตามและรายงานผลด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการตลอดปีี

การพััฒนา
ตนเอง

พััฒนาตนเอง ซึ่่�งผลการประเมิินภาพรวมอยู่่�ในเกณฑ์์ดีม
ี ากถึึงมากที่่สุ
� ด
ุ

การประชุุม

หััวข้อ
้ ได้้แก่่ โครงสร้้างและคุุณสมบััติิ บทบาทหน้้าที่่� การประชุุม และการ

ระดัับดีีมากถึึงมากที่่�สุุด

บทบาทหน้้าที่่�

ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานประจำำ�ปีีของคณะกรรมการบริิหาร ภายใต้้ 4

โครงสร้้างและ
คุุณสมบััติิ

ปีี 2563 บริิษััท เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทแม่่ ได้้จััดให้้มีก
ี าร

ผลประเมิินภาพรวมอยู่่�ใน

การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน

ร่่วมเป็็นคณะทำำ�งาน
ด้้านธรรมาภิิบาล

ทำำ�ขึ้้�น โดยอ้้ างอิิ งมาจากแบบประเมิินของโครงการแนวร่่วมปฏิิ บััติิของภาค
เอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิต ซึ่่�งมุ่่�งหวัังให้้กลุ่่�มธุุรกิิจในเครืือนำำ�ผลที่่�ได้้รับ
ั
จากการประเมิินไปใช้้ในการพััฒนาแนวทางการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั น
ั อย่่าง
เป็็นระบบต่่อไป

บทนำำ�

Heart

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

Health

Home

ภาคผนวก

การบริิหารความเสี่่�ยง

เพื่่�อสร้้างความมั่่�นคงในการดำำ�เนิินธุรุ กิิจและลดผลกระทบที่่ไ� ม่่พึึงประสงค์์
ความมุ่่�งมั่่�น

การดำำ�เนิินงานในปีี 2563

ยกระดัับประสิิทธิิผลของการบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่� อสร้้างความมั่่น
� คงในการ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยงถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

ดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยบููรณาการการบริิหารความเสี่่�ยงร่่วมกัับการกำำ�กัับดููแล

ที่่� เครืือฯ ให้้ความสำำ�คััญเสมอมา โดยมีีการจััดตั้้�งคณะกรรมการบริิหาร

กิิจการและการกำำ�กัับการปฏิิบัติ
ั ิตามกฎเกณฑ์์ (Integrated GRC)

ความเสี่่�ยงระดัับเครืือฯ ตั้้�งแต่่ปีี 2560 และจััดการประชุุมอย่่างต่่อเนื่่� อง
เป็็นประจำำ�ทุก
ุ ไตรมาส เพื่่� อกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานตามนโยบายด้้านการ

ความท้้าทาย

บริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร และการพััฒนาแนวทางการบริิหารความเสี่่�ยงให้้

การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นในด้้านต่่าง ๆ ทำำ�ให้้เกิิดความเสี่่�ยงใหม่่ ๆ ที่่�ต้้อง

สามารถจััดการเหตุุการณ์์ที่่�อาจสร้้างผลกระทบที่่�ไม่่พึึงประสงค์์ต่่อธุุรกิิจได้้

เรีียนรู้้�และบริิหารจััดการ เช่่น สถานการณ์์โรคระบาด COVID-19 และ

อย่่างมีีประสิิทธิิผล ทำำ�ให้้เกิิดความมั่่�นคงในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

การดำำ�เนิินชีีวิตวิ
ิ ถี
ิ ใี หม่่ (New Normal) และผลพวงจากอาชญากรรมไซเบอร์์
(Cybercrime)

ความเสี่่�ยงที่่�มีีนััยสำำ�คััญสููงสุุดของเครืือฯ 3 อัันดัับแรกในปีี 2563
ลำำ�ดัับที่่�

ชื่่�อความเสี่่�ยง

1

ภาวะโรคระบาดจากคนสู่่�คน
(Pandemic)

2

การคุุกคามทางไซเบอร์์
(Cyber Risks)

3

ความปลอดภััยของอาหารและ
การรัับผิิดชอบต่่อผลิิตภััณฑ์์

เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนัย
ั สำำ�คััญ

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

มาตรการจััดการในปีี 2563
การให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการป้้องกัันตนเองให้้กัับพนัักงาน
การสนัับสนุุนอุุปกรณ์์ป้อ
้ งกัันที่่�จำำ�เป็็น การสนัับสนุุนการทำำ�งาน
ที่่�บ้า้ นและการเว้้นระยะห่่างทางสัังคม รวมไปถึึงการปรัับปรุุง
การดำำ�เนิินงานสู่่�ระบบ Digitalization

โครงการ Security Operating Center (SOC)
ยกระดัับมาตรฐานจััดการสู่่�สากล (ISO27001, NIST)
และทบทวนนโยบายจััดการด้้านข้้อมููลสารสนเทศ

มุ่่�งเน้้นการตรวจสอบย้้อนกลัับ (Traceability) และการจััดการ
ด้้านห่่วงโซ่่อุุปทาน (Supply Chain Management)
ให้้มีม
ี าตรฐานระดัับสากล

คงที่่�

แนวโน้้ม

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

068

069

� ง การพัั ฒนาโครงการ iGRC นำำ�ร่่อง
การฝึึกอบรมด้้านการบริิหารความเสี่่ย
สำำ� หรัั บ การขัั บ เคลื่่� อ นเพื่่� อ ให้้บ ริิ ษัั ท ในเครืื อ เจริิ ญ โภคภัั ณฑ์์ มีีการดำำ� เนิิน

เครืื อ ฯ ริิ เริ่่� มพััฒนาระบบการบริิ ห ารงานแบบบูู ร ณาการด้้ า นการกำำ�กัับ

การด้้านการบริิหารความเสี่่�ยงตามนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร

ดููแลกิิจการ การบริิหารความเสี่่�ยงและการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์

นั้้�น สำำ�นัก
ั กำำ�กับ
ั การปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎเกณฑ์์ (Corporate Compliance Office:

(Integrated Governance, Risk and Compliance Management-iGRC)

CCO) ได้้ จัั ด การอบรมหลัั ก สูู ต รเกี่่� ย วกัั บ การบริิ ห ารความเสี่่� ย งและ

โดยได้้จัดทำ
ั �ำ โครงการ iGRC สำำ�หรัับกลุ่่�มธุุรกิิจในประเทศไทยนำำ�ร่อ
่ ง ผ่่าน

กิิ จกรรมการประเมิินความเสี่่�ยงทางด้้ าน Ethics and Compliance

กิิจกรรมสััมมนาเชิิงปฏิิบัติ
ั ก
ิ าร และการเป็็นพี่่�เลี้้�ยง (Coaching) เพื่่� อให้้กลุ่่�ม

Risk ของเครืือฯ ซึ่่ง� ในปีี 2563 มีีจำ�ำ นวนผู้้�บริิหารเขตประเทศไทยและจีีนเข้้า

ธุุรกิจ
ิ อื่่�น ๆ สามารถใช้้เป็็นต้้นแบบในการขยายผลต่่อไป

ร่่วมอบรม 503 คน
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เพื่่�อส่่งเสริิมมาตรฐานและแนวปฏิิบัติ
ั ที่
ิ ดีี มีีคุ
�่
ณ
ุ ธรรม สร้้างความน่่าเชื่่�อถืือ
ไว้้วางใจจากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และเป็็นที่ย
�่ อมรัับในระดัับโลก

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

070

071

การปรัับปรุุงกระบวนการตามมาตรฐานสากล
เพื่่� อให้้การกำำ�กับ
ั การปฏิิบัติ
ั ิตามกฎเกณฑ์์ของเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ เป็็นที่่�ยอมรัับและน่่าเชื่� อ
่ ถืือของผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียในระดัับโลก เครืือฯ จึึงพััฒนากระบวนการ
การกำำ�กัับการปฏิิบัติ
ั ิตามกฎเกณฑ์์ โดยนำำ�แนวทางที่่�เป็็นที่่�ยอบรัับในระดัับสากลมาประยุุกต์์ใช้้ เช่่น

ความมุ่่�งมั่่�น
เครืื อ เจริิ ญ โภคภัั ณ ฑ์์ มุ่่� งมั่่� น ให้้ มีี ก ารบริิ ห ารจัั ด การและการดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิ จ

การจัั ดทำำ� โปรแกรมการอบรม

การบัั ง คัั บ ใช้้ บ ทลงโทษการ

การจัั ดทำำ�เกณฑ์์ การประเมิิน

การรายงานเหตุุการณ์์หลััก ๆ

และสื่่�อสารโดยใช้้ข้อ
้ มููลจากการ

เชื่่�อมโยงการละเมิิดจริิยธรรม

Compliance Maturity Self

ที่่� ไ ม่่ ป ฏิิ บัั ติิ ต า ม ก ฎ เ ก ณ ฑ์์

ประเมิินความเสี่่�ยงด้้านจริิยธรรม

หรืือกฎเกณฑ์์ กัับการประเมิิน

Assessment ออนไลน์์ เพื่่� อให้้

(Non-Compliance Incidents)

เสีียต่่าง ๆ และเป็็นที่่�ยอมรัับในระดัับโลก

และการปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎเกณฑ์์

ผลงานหรืื อ การปรัั บ ตำำ� แหน่่ ง

กลุ่่�มธุุรกิิจสามารถประเมิินตน

โดยมีี ก ารนำำ�ผ ลจากรายงาน

ความท้้าทาย

และผลสำำ�รวจด้้านการกำำ�กับ
ั การ

ประจำำ�ปีี ในคู่่�มืือการบริิหารงาน

เองและปรัับปรุุงกระบวนการที่่�

ดัั ง ก ล่่ า ว ไ ป เ ส น อ ต่่ อ ค ณ ะ

ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎเกณฑ์์จากบุุคลากร

บุุคคลทั่่�วทั้้ง� เครืือฯ

เกี่่�ยวข้อ
้ งได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผล

กรรมการบริิหารเครืือฯ

ให้้ เ ป็็ น ไปตามกฎหมาย กฎระเบีี ย บ กฎเกณฑ์์ ทั้้� ง ภายในและภายนอก
จรรยาบรรณธุุรกิจ
ิ ของเครืือฯ อัันจะส่่งผลให้้เครืือฯ ประสบความสำำ�เร็็จตาม
เป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้และได้้รัับความเชื่� ่อถืือ ความไว้้วางใจจากผู้้�มีีส่่วนได้้

เครืือฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจในหลากหลายประเทศ มีีจำำ�นวนพนัักงานมากกว่่ า
350,000 คน ซึ่่�งมีีการสื่่� อสารหลายภาษา และต้้องปฏิิบัติ
ั ิตามกฎหมาย กฎ
เกณฑ์์ที่่แ
� ตกต่่างกัันตามแต่่ละประเทศที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิจ
ิ อยู่่� จึึงเป็็นความท้้าทาย
ในการกำำ�กัับดููแลเพื่่� อให้้มั่�น
่ ใจว่่า เกิิดการปฏิิบัติ
ั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์์
ต่่าง ๆ อย่่างถููกต้้อง
นอกจากนี้้�เนื่่� องจากการเกิิดโรคระบาด COVID-19 ในปีี 2563 ทำำ�ให้้มีก
ี าร
ปรัับกระบวนการกำำ�กัับการปฏิิบัติ
ั ิตามกฎเกณฑ์์ เพื่่� อให้้สามารถดำำ�เนิินการ
ได้้อย่่างต่่อเนื่่� องและเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

การดำำ�เนิินงานในปีี 2563
เครืือฯ ดำำ�เนิินการยกระดัั บการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์โดยจััดทำำ�
Compliance Management Ecosystem Framework เพื่่� อใช้้เป็็นมาตรฐาน
ในการกำำ�กัับการปฏิิบัติ
ั ิตามกฎเกณฑ์์ของบริิษััทในเครืือฯ ซึ่่�งในปีี 2563 ได้้
จัั ด ให้้ มีีก ารประชุุ มสัั มม นาทั่่� ว โลกของหน่่ ว ยงานด้้ า น Compliance
เพื่่� อสื่่�อสารทำำ�ความเข้้าใจให้้สามารถนำำ�ไปดำำ�เนิินการภายในแต่่ ละกลุ่่�ม
ธุุรกิิจได้้ นอกจากนี้้�ยัังได้้ปรัับปรุุ งกระบวนการตามมาตรฐานสากล และ
ดำำ�เนิินโครงการ Personal Data Protection Act (PDPA)

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

ในเครืือฯ

โครงการ Personal Data Protection Act (PDPA)
จากการประกาศใช้้ พ.ร.บ. การคุ้้�มครองข้้อมููล

การจัั ด การสัั มม นาและการประชุุ ม เชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ

เครืือฯ เห็็นว่่ า เป็็นความเสี่่�ยงใหม่่ที่่� ต้้องมีีการ

เครืือเจริิญโภคภัั ณฑ์์ จำำ�กััด โดยได้้ มีีการขยาย

ส่่วนบุุ คคล ซึ่่�งจะมีีผลบัังคัั บใช้้ในประเทศไทย
บริิหารจัั ดการ และเพื่่� อให้้สามารถปฏิิ บััติิตาม

พ.ร.บ. คุ้้�มครองข้้ อ มูู ล สส่่ ว นบุุ ค คลได้้ อ ย่่ า งมีี
ประสิิทธิิผล

ในปีี 2563 เครืือฯ จึึงจััดให้้มีโี ครงการ PDPA ซึ่่�ง

ได้้รับ
ั ความร่่วมมือ
ื จากคณะทำำ�งานด้้านการกำำ�กับ
ั
การปฏิิ บััติิตามกฎเกณฑ์์ โดยดำำ�เนิินการงานที่่�
สำำ�คััญ ได้้แก่่

การของกลุ่่�มธุุ รกิิ จ ในประเทศไทยและ บริิ ษัั ท

ผลไปยัั ง บริิ ษัั ท ต่่ า ง ๆ ในทุุ ก กลุ่่�มธุุ รกิิ จ พร้้ อ ม

การว่่าจ้้างที่่�ปรึึกษาที่่�มีีประสบการณ์์ด้้าน PDPA
เพื่่� อจััดทำำ�แผนงานและดำำ�เนิินการ เพื่่� อให้้เครืือ

เจริิญโภคภััณฑ์์ สามารถปฏิิบัติ
ั ต
ิ าม พ.ร.บ. คุ้้�มครอง
ข้้ อ มูู ล ส่่ ว นบุุ ค คลได้้ อ ย่่ า งถูู ก ต้้ อ งภายในวัั น ที่่�
1 มิิถุน
ุ ายน 2565
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การรัับเรื่่�องร้้องเรีียนและแจ้้งเบาะแส
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ ได้้กำ�ำ หนดนโยบายและแนว

ในปีี 2563 เครืือฯ ได้้ส่ง่ เสริิมความรู้้�ให้้แก่่บริิษัท
ั

ปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการแจ้้งเบาะแส จััดให้้มีีช่่องทาง

ในเครืือในประเทศไทยและประเทศจีีนผ่่านการจััด

แจ้้งเบาะแสและร้้องเรีียนสำำ�หรัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

งานสััมมนาเกี่่�ยวกัั บการพััฒนาระบบการรัับ

ทุุกกลุ่่�ม รวมถึึงพััฒนากระบวนการในการรัับและ

เรื่่�องร้้องเรีียนและการแจ้้งเบาะแส เพื่่� อให้้เกิิด

จััดการกัับข้้อร้้องเรีียนของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย โดยได้้

การตระหนัักรู้้�และนำำ�ไปปฏิิบััติิเพื่่� อให้้บริิษััทใน

กำำ�หนดขั้้�นตอนของการสืืบสวนสอบสวน และแต่่ง

เครืือมีีมาตรฐานการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนและการแจ้้ง

ตั้้�งคณะกรรมการสอบสวน ตรวจสอบ ติิดตามและ

เบาะแสที่่�เป็็นไปในทิิศทางเดีียวกัน
ั กัับระดัับเครืือฯ

แก้้ไขข้้อร้้องเรีียนต่่าง ๆ นอกจากนี้้� ยัังมีีการให้้

โดยจะขยายผลไปยัังทั่่�วโลกต่่อไป

072

การตรวจสอบ

เพื่่� อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นในความโปร่่งใสและมาตรฐานการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ความมุ่่�งมั่่�น
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ มุ่่�งมั่่�นพััฒนาการตรวจสอบ
อย่่างเป็็นระบบ เพื่่� อทำำ�ให้้เกิิดการปรัับปรุุ งการ
ดำำ�เนิินงานให้้มีีประสิิทธิิภาพและบรรลุุตามเป้้า
หมายที่่� กำำ� หนดไว้้ รวมถึึ ง ทำำ� ให้้ ผู้้�มีี ส่่ ว นได้้ เ สีี ย
ทุุ ก กลุ่่�มเกิิ ด ความเชื่� ่ อ มั่�่ น ในความโปร่่ ง ใสและ

ความคุ้้�มครองสิิทธิิของผู้้�แจ้้งเบาะแสและบุุคคลที่่�
เกี่่�ยวข้้องให้้ได้้รัับความเป็็นธรรมและไม่่ถููกกลั่่�น

นอกจากนี้้� การมีีเครืือข่่ายด้้านการรัับเรื่่�องร้้องเรีียน

แกล้้ง โดยใช้้เทคโนโลยีีจััดการข้้อมููลสารสนเทศ

และแจ้้งเบาะแส ยัังทำำ�ให้้เครืือฯ สามารถจััดตั้้ง�

กำำ�หนดสิิทธิิผู้้�เข้้าถึึงข้้อมููลและมีีการทบทวนทุุก

ทีีมสอบสวน ประกอบด้้วยผู้้�แทนจากประเทศไทย

ปีี รวมถึึงจััดทำ�ร
ำ ายงานสรุุป เพื่่� อให้้ผู้้�บริิหารและ

และประเทศจีีน เพื่่� อทำำ�การสืืบสวนข้้อร้้องเรีียน

ผู้้�เกี่่�ยวข้อ
้ งทราบและดำำ�เนิินการปรัับปรุุงแก้้ไข

ในช่่วงสถานการณ์์โควิิดแบบออนไลน์์ ซึ่่�งช่่วยให้้

มาตรฐานในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของเครืือฯ

ความท้้าทาย

การสร้้ า งกระบวนการตรวจสอบที่่� จ ะสามารถ

ตอบสนองต่่อความเสี่่�ยงของการดำำ�เนิินธุุรกิิจใน
โลกปััจจุุ บัันและการเปลี่่�ยนแปลงกลยุุ ทธ์์อย่่าง

เกิิดการเรีียนรู้้�แนวทางการดำำ�เนิินการระหว่่างกััน

นอกจากนี้้�ด้้วยเหตุุที่่�เครืือฯ มีีการลงทุุนในหลาก
หลายประเภทกิิจการทั้้�งในและต่่างประเทศ จึึง
เกิิ ดความแตกต่่ า งในบริิ บ ทของการตรวจสอบ

235

ช่่องทางออนไลน์์ที่่�ถููกใช้้
ในการร้้องเรีียนมากที่่�สุุด

เรื่่�อง

89%

ดำำ�เนิินการตรวจสอบโดย

52

เจ้้าหน้้าที่่�จากสำำ�นัักกำำ�กัับ
การปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์

182

ตััวแทนกลุ่่�มธุร
ุ กิิจ

อีีเมล์์
เว็็บไซต์์

ประเภทของข้้อร้้องเรีียนที่่�
มีีมากที่่�สุุด
สิินค้้าและบริิการ

111

เรื่่�องร้้องเรีียนที่่�อยู่่�ระหว่่าง
การตรวจสอบ

1

เรื่่�อง

18%
71%

เรื่่�อง
สิินค้้า
บริิการ

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

45 เรื่่�อง
66 เรื่่�อง

ที่่� ทำำ� ให้้ ก ารตรวจสอบต้้ อ งดำำ� เนิิ น การอย่่ า งมีี

เรื่่�องที่่�ได้้รัับการร้้องเรีียน 5 อัันดัับแรก
(ไม่่รวมเรื่่อ
� งสิินค้้าและบริิการ)

74%
ร้้อยละขอเรื่่�องร้้องเรีียน
ที่่�ได้้รัับการตรวจสอบ
แล้้วเสร็็จภายใน 30 วััน

ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลสููงสุุด

ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
สิ่่�งแวดล้้อม		
แรงงาน		
การไม่่ได้้รัับความเป็็นธรรม

26
24
24
21

สอบถามข้้อมููล

9

ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�มีีข้้อกัังวลมากที่่�สุุดของเราคืือ
ลููกค้้า 		
พนัักงาน		
ชุุมชนและสัังคม
คู่่�ค้า้ ธุุรกิิจ 		

ประเทศที่่�ได้้รัับ
ข้้อร้้องเรีียนมากที่่�สุุด

122
45
44
24

ประเทศไทย

215

การตรวจสอบและประเมิินผลการปฏิิบััติิ
ตามจรรยาบรรณธุุรกิิจ
ตามที่่�เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ ได้้มีีการสื่่� อสารและทดสอบความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิตาม
จรรยาบรรณธุุรกิิจเครืือฯ เพื่่� อดููแลให้้มั่�น
่ ใจว่่า ได้้มีก
ี ารปฏิิบัติ
ั ิตามจรรยาบรณธุุรกิิจเครืือฯ ในปีี 2563
เครืือฯ จึึงให้้ความสำำ�คััญกัับการตรวจสอบและประเมิินผลการปฏิิบัติ
ั ิตามจรรยาบรรณธุุรกิิจของกลุ่่�ม
บริิษััทในเครืือฯ ในประเทศไทยที่่�ใม่่ได้้จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย โดยมีีแนวทาง
ในการตรวจสอบและประเมิินผลตามหลัักการของ Compliance Management Framework ซึ่่�ง
ผลการตรวจสอบดัังกล่่าวได้้รายงานไปยัังผู้้�บริิหารระดัับสููงและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่� อให้้ได้้รัับทราบถึึง
ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลของการปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณธุุรกิิจของเครืือฯ และสามารถนำำ�ผล
การตรวจสอบดัังกล่่าวไปใช้้ในการพััฒนาปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานต่่อไป

รวดเร็็วเป็็นความท้้าทายของฝ่่ายตรวจสอบ

ภาพรวมของการรัับเรื่่�องร้้องเรีียน
จำำ�นวนเรื่่�องร้้องเรีียนทั้้�งหมด

073

81
57

18
2560

2561

2562

เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ให้้ความสำำ�คััญกัับการตรวจ
สอบอย่่างเป็็นระบบ โดยเป็็นการตรวจสอบเชิิง
ป้้องกััน เพื่่� อให้้เครืือฯ สามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้
อย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่�งในปีี 2563 สำำ�นัก
ั กำำ�กัับการปฏิิบัติ
ั ิ
ตามกฎเกณฑ์์ เครืือฯ ได้้ ดำำ�เนิินการตรวจสอบ
และประเมิิ น ผลการปฏิิ บัั ติิ ต ามจรรยาบรรณ
ธุุรกิิจและด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััยและ
สิ่่�งแวดล้้อม

แนวโน้้มของจำำ�นวนข้้อร้้องเรีียน

เรื่่�อง

การดำำ�เนิินงานในปีี 2563

79

2563

การตรวจสอบด้้านความปลอดภััย
อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม
ด้้วยเหตุุที่่�ความปลอดภััย อาชีีวอนามััยและสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

อย่่างยั่่�งยืืน ในปีี 2563 เครืือฯ จึึงดำำ�เนิินการตรวจสอบการบริิหารความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และ
สิ่่�งแวดล้้อมของกลุ่่�มบริิษััทต่่าง ๆ ในเครืือฯ ในประเทศไทยอีีกครั้้�ง ซึ่่�งผลการตรวจสอบได้้นำ�ำ เสนอไว้้
ในรายงานการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนนี้้�ในหััวข้อ
้ “การตรวจประเมิินด้้านความปลอดภััย”

HUMAN RIGHTS
AND LABOR
PRACTICES
สิิทธิิมนุุษยชนและการปฎิิบััติิด้้านแรงงาน

“เราเชื่่อ
� ว่่า “คน” เป็็นแรงขัับเคลื่่อ
� น
สำำ�คััญขององค์์กร ทรููจึึงให้้
ความสำำ�คััญกัับพนัักงานเป็็นอย่่างมาก
และเปิิดโอกาสให้้กัับกลุ่่�มคนที่่�
หลากหลายโดยไม่่เลืือกปฏิิบััติิ
ส่่งเสริิมการยอมรัับความแตกต่่าง
และการพัั ฒนาศัักยภาพคนใน
องค์์กรที่่มีี
� ความหลากหลาย
อย่่างเท่่าเทีียม”

มุุมมองของเรา
สนัับสนุุนเป้้าหมายการพัั ฒนาที่่�ยั่่�งยืืน

หลัักการชี้้�แนะของสหประชาชาติิว่่าด้้วยธุุรกิิจกัับสิิทธิิมนุุษยชน (United
Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs)
เป็็นกรอบในการผลัักดัันให้้เกิิดการเคารพสิิทธิิมนุุษยชนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
มาโดยตลอด นัับตั้้�งแต่่สหประชาชาติิได้้ให้้การรัับรองหลัักปฏิิบััติิดัังกล่่าว

SDG 3 สุุขภาพดีีและสวััสดิิภาพที่่�ดีี
3.6

ลดจำำ�นวนการตายและบาดเจ็็บจากอุุบััติิเหตุุทางถนน

SDG 5 ความเท่่าเทีียมทางเพศ
5.1	ยุุติิการเลืือกปฏิิบััติิต่่อผู้้�หญิิง

SDG 8 ส่่งเสริิมการเติิบโตทางเศรษฐกิิจและการสร้้างงาน
8.5 	ส่่งเสริิมการจ่่ายค่่าตอบแทนสำำ�หรัับงานที่่�มีีคุุณค่่าเท่่าเทีียมกััน
8.7 	ยุุติิการเป็็นทาสสมััยใหม่่ การค้้ามนุุษย์์ และการใช้้แรงงานเด็็ก
8.8

ปกป้้องสิิทธิิแรงงานและส่่งเสริิมสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานที่่�
ปลอดภััย ครอบคลุุมแรงงานต่่างด้้าว

SDG 10 ลดความไม่่เสมอภาค
10.3 	สร้้างโอกาสที่่�เท่่าเทีียมและไม่่มีีการแบ่่งแยก
10.7 	รัับผิิดชอบและบริิหารจััดการนโยบายด้้านการอพยพเป็็นอย่่างดีี

เมื่่�อปีี 2554 แม้้ในช่่วงเวลาเกืือบ 10 ปีีที่่�ผ่า่ นมา องค์์กรต่่าง ๆ ได้้ยึด
ึ หลััก
UNGPs เป็็นแนวทางในการจััดการความท้้าทายด้้านสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ แต่่ประเด็็นด้้านสิิทธิิมนุุษยชนยัังคงเป็็นความเสี่่�ยงทางธุุรกิิจ

คุุณณััฐวุุฒิิ อมรวิิวััฒน์์

และสัังคมอยู่่� ในฐานะที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�หลากหลายและเกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�มีีส่่วน

กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (ร่่วม)

ได้้เสีียหลากหลายกลุ่่�ม เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ตระหนัักดีีถึึงความเสี่่�ยงดัังกล่่าว
และมิิได้้ละเว้้นความพยายามที่่�จะยกระดัับมาตรฐานในการดำำ�เนิินงานของ
เครืือฯ คู่่�ค้้าธุุรกิิจ และพัันธมิิตรอย่่างต่่อเนื่่�อง เครืือฯ มุ่่�งมั่่�นดำำ�เนิินงานด้้าน
สิิ ท ธิิม นุุ ษ ยชนผ่่ า นวิิ ธีีการต่่ า ง ๆ เช่่ น การส่่ ง เสริิ ม ความเท่่ า เทีียม การ
สนัับสนุุนการปฏิิบััติิด้้านแรงงานอย่่างเป็็นธรรม การขจััดการเลืือกปฏิิบััติิ

แผนการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ ปีี 2564
ขยายขอบเขตการประเมิินผลกระทบด้้าน
สิิทธิิมนุุษยชนครอบคลุุมทั่่�วโลก

ทุุกรููปแบบ และการบริิหารจััดการด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยใน
ทุุกหน่่วยงานของเครืือฯ

สรุุปผลการดำำ�เนิินงาน (ประเทศไทย)
เทีียบกัับเป้้าหมายปีี 2563

100%

ของกลุ่่�มธุุรกิิจในเครืือฯ มีีการตรวจ
สอบการดำำ�เนิินงานด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
(Human Rights Due Diligence)

จััดทำำ�รายงานด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
เล่่มแรกของเครืือฯ

สร้้าง Digital Platform เพื่่� อพััฒนา E-logistic

ทบทวน Integrated SHE Management
Standard

บริิษััท ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�ย จำำ�กััด (มหาชน)

บทนำำ�

Heart

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

Health

Home

ภาคผนวก

สิิ ทธิิมนุุษยชนและการปฎิิบััติิด้้านแรงงาน

076

077

การประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ตระหนัักดีีว่่าการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ไม่่คำำ�นึึงถึึงผลกระทบ

และการป้้องกัันและบรรเทาผลกระทบด้้านสิิทธิิมนุุษยชน นอกจากนี้้� เพื่่�อ

เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ดำำ�เนิินการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจในประเทศไทย โดยคาดหวัังให้้ทุก
ุ กลุ่่�มธุุรกิิจต้้องประเมิินความเสี่่�ยง

ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างรอบด้้านนั้้�น สามารถนำำ�มาซึ่�ง่ ผลกระทบเชิิงลบที่่�มีี

เป็็นการสร้้างความมั่่�นใจให้้แก่่ผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียทุุกภาคส่่วนว่่าการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

ทุุก 3 ปีี ตามหลัักการพิิจารณาความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของ UNGPs และได้้ทำำ�การรวบรวมผลการประเมิินความเสี่่�ยงทางด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของแต่่ละ

นััยสำำ�คััญต่่อเครืือฯ ไม่่ว่่าจะเป็็นการสููญเสีียความเชื่่�อมั่่�นของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ของเครืือฯ จะไม่่ก่่อให้้เกิิดการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน

กลุ่่�มธุุรกิิจ พร้้อมระบุุประเด็็นด้้านสิิทธิิมนุุษยชนที่่�มีีระดัับความเสี่่�ยงสููงของเครืือฯ ในปีี 2563 สำำ�หรัับประเด็็นด้้านสิิทธิิมนุุษยชนอื่่�น ๆ สามารถอ่่านเพิ่่�ม

การละเมิิดกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง และการสููญเสีียโอกาสในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

เครืือฯ ได้้สื่� อ
่ สารให้้บริิษัท
ั ในเครืือฯ และคู่่�ค้า้ นำำ�แนวทางการจััดการด้้านสิิทธิิ

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

ทั้้�งในปััจจุุบัน
ั และอนาคต ดัังนั้้�น เพื่่�อเป็็นการป้้องกัันผลกระทบเชิิงลบที่่�อาจ

มนุุษยชนไปประยุุ กต์์ ใช้้เพื่่�อให้้เป็็นมาตรฐานเดีียวกัั น พร้้อมกัั บมุ่่�งเน้้น

จะเกิิดขึ้้�น พร้้อมกัับสร้้างโอกาสในการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน เครืือฯ จึึงได้้นำ�ำ

ในการสร้้างความตระหนัักรู้้�และความเข้้าใจในเรื่่�องสิิทธิิมนุุษยชนให้้แก่่

หลัักการชี้้แ
� นะว่่าด้้วยธุุรกิิจและสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งสหประชาชาติิ หรืือ UN

ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกระดัับ นอกจากการสร้้างมาตรฐานการดำำ�เนิินงาน

Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) มาใช้้เป็็น

สำำ�หรัับธุุรกิิจที่่�มีีอยู่่ใ� นปััจจุุบัน
ั แล้้ว เครืือฯ ยัังได้้บููรณาการกระบวนการตรวจ

แนวทางการจัั ดการด้้ านสิิทธิิมนุุษยชน โดยเริ่่�มตั้้� งแต่่ การจัั ดทำำ�นโยบาย

สอบด้้านสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างรอบด้้านเข้้าไปในกระบวนการควบรวมกิิจการ

การกำำ�หนดแนวทางการดำำ�เนิินงาน การประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

อีีกด้้วย

ทุุกกลุ่่�ม
ธุุรกิิจ

กระบวนการตรวจสอบสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างรอบด้้าน

ในประเทศไทยที่่�ได้้รัับ
การประเมิินความเสี่่�ยง
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

ระดัับผลกระทบของความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

� ำ�คััญด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ข้้อมููลและการดำำ�เนิินงานที่่สำ

ความปลอดภััย
และอาชีีวอนามััย

2

3

ผลกระทบด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อม

4
แรงงาน
ต่่างด้้าว

6

การบัังคัับใช้้แรงงาน

5

แรงงานเด็็ก

1

การเลืือกปฏิิบััติิ

โอกาสการเกิิดความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

แสดงความมุ่่�งมั่่�น

ประเมิินผลกระทบ

1

3

ติิดตามเพื่่� อ
เพิ่่� มประสิิทธิิผล

สร้้างการมีีส่่วนร่่วม
กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

5

7

ความเสี่่�ยงต่ำำ��

ความเสี่่�ยงปานกลาง

ความเสี่่�ยงสููง

ความเสี่่�ยงสููงมาก

“เด็็ก ๆ เป็็นผู้้�รัับมรดกของอนาคตที่่�กำำ�หนดโดยสิ่่�งที่่�เราเลืือกในวัันนี้้� และเป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสููงสุุดในการ
ตััดสิินใจทั้้�งหมดไม่่ว่่าจะเป็็นด้้านสัังคม เศรษฐกิิจ และสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งทำำ�ให้้เราเข้้าใกล้้หรืือห่่างจากเป้้า

2

4

6

8

ปลููกฝัังในองค์์กร

บููรณาการ
ดำำ�เนิินงาน

สื่่�อสารผล
การดำำ�เนิินงาน

เยีียวยา และการรัับ
ข้้อร้้องเรีียน

หมายการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน (SDGs)... ในขณะที่่�เด็็ก ๆ ในประเทศไทยมีีความก้้าวหน้้าอย่่างมาก แต่่ยังั คงมีีแนว
โน้้มที่่�น่า่ เป็็นห่่วงในหลายด้้าน เช่่น พััฒนาการของเด็็กปฐมวััย โภชนาการ และความสามารถในการจ้้าง
งานของเยาวชนที่่�เลวร้้ายลงจากผลกระทบของ COVID-19 ซึ่ง�่ ชี้้ใ� ห้้เห็็นว่่าเรามีีงานที่่�ต้้องทำำ�อีีกมาก ยููนิิเซฟ
ขอให้้เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์และบริิษััทอื่่�น ๆ พยายามอย่่างเข้้มแข็็งและต่่อเนื่่�องในการแก้้ไขปััญหาที่่�ยััง
มีีอยู่่�และที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่กัับเด็็ก โดยใช้้หลัักการสิิทธิิเด็็กและหลัักปฏิิบััติิทางธุุรกิิจ หรืือ CRBP และกรอบ
แนวทางอื่่�น ๆ เราหวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่าจะได้้สร้้างจากความร่่วมมืือเพื่่�อช่่วยพััฒนาสิิทธิิของเด็็ก ๆ และมุ่่�ง
สู่่ก
� ารบรรลุุ SDGs”

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

Mr. Eric Arndt

Partnerships Manager
UNICEF Thailand Country Office
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มาตรการจััดการความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

สิิ ทธิิมนุุษยชนและการปฎิิบััติิด้้านแรงงาน

078

079

ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย

เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ได้้จััดทำำ�มาตรการจััดการความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชน ตามนโยบายและแนวทางปฏิิบััติิของเครืือฯ ได้้แก่่ ด้้านจรรยาบรรณธุุรกิิจ
ด้้านความยั่่�งยืืน ด้้านการบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนและการปฏิิบัติ
ั ิด้้านแรงงาน ด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อม
ในการทำำ�งาน และด้้านการจ้้างแรงงานต่่างด้้าว โดยมีีมาตรการสำำ�หรัับประเด็็นด้้านสิิทธิิมนุุษยชนที่่�มีีระดัับความเสี่่�ยงสููง ดัังนี้้�

การเลืือกปฏิิบััติิ
สนัับสนุุนเป้้าหมาย
การพัั ฒนา

สนัับสนุุนเป้้าหมาย
การพัั ฒนา

ผู้้�ได้้รัับผลกระทบ

• พนัักงาน

• ประเทศ ไทย

•	คู่่�ค้้า

• ประเทศจีีน

• คนงาน

• ประเทศในกลุ่่�มอาเซีียน

•	ผู้้�รัับเหมา
ผู้้�ได้้รัับผลกระทบ

• พนัักงาน

จำำ�นวนกลุ่่�มธุุรกิิจ
ที่่�มีีการดำำ�เนิินการ
• ประเทศไทย

(13 กลุ่่�มธุุรกิิจ)

• ประเทศเวีียดนาม
(1 CPF)

การดำำ�เนิินงาน
• จรรยาบรรณธุุรกิิจ

• โครงการส่่งเสริิมผู้้�นำำ�รุ่่�นใหม่่
• การจ้้างงานผู้้�พิิการ

ผลลััพธ์์

• เกษตรกร

• อบรม และทดสอบความรู้้�	

พนัักงานรวม 216,512 คน

•	ตรวจประเมิินด้้านความปลอดภััย

•	ลดความเสี่่�ยง จากอัันตราย

• มาตรฐานการปฏิิบัติ
ั ิงานอย่่าง		
ปลอดภััยในงานที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง

เช่่น พื้้� นที่่�อัับอากาศ การทำำ�งาน		
ในที่่�สููง เป็็นต้้น

• การจััดการความปลอดภััย
ยานยนต์์

• ประเทศไทย

•	กำำ�กัับดููแลระบบการจััดการ

• มากกว่่า 5,000 ครััวเรืือนที่่�

• ประเทศเวีียดนาม

•	ส่่งเสริิมโครงการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

• ไม่่พบข้้อร้้องเรีียนด้้าน

เข้้าถึึงแหล่่งน้ำำ�

	สิ่่�งแวดล้้อม

• เกษตรกร

• ประเทศเวีียดนาม

• คนงาน

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

(13 กลุ่่�มธุุรกิิจ)
(1 CPF)

• การอบรมให้้ความรู้้�และสนัับสนุุน • ไม่่พบว่่ ามีีการใช้้แรงงานเด็็ ก
	คู่่�ค้้ า ในเรื่่� องความยั่่� ง ยืืนและส่่ ง

•	ลดอััตราการเกิิดอุุบัติ
ั ิเหตุุ

จากการขนส่่งและโลจิิสติิกส์์

• ไม่่มีีการบัังคัับใช้้แรงงานจาก

•	คู่่�ค้้า

• ประเทศเวีียดนาม

•	สุ่่�มตรวจประเมิินหน่่วยงานจััดหา		

• ไม่่มีีข้อ
้ ร้้องเรีียนเรื่่�องการ

• ทบทวนและประกาศใช้้นโยบาย		

• ไม่่มีีการใช้้แรงงานต่่างด้้าวที่่�

(13 กลุ่่�มธุุรกิิจ)
(1 CPF)

	ศึึกษาและแก้้ไขเรื่่�องดัังกล่่าว
งานในประเทศพม่่า

จากการตรวจประเมิินคู่่�ค้า้ ธุุรกิิจ

้ ร้้องเรีียนเรื่่�อง		
เสริิมนโยบายการไม่่ใช้้แรงงานเด็็ก • ไม่่มีีข้อ
แรงงานเด็็ก

การตรวจประเมิินคู่่�ค้้าธุุรกิิจ

	บัังคัับใช้้แรงงาน

แรงงานต่่างด้้าว
• ประเทศไทย

(13 กลุ่่�มธุุรกิิจ))

และแนวปฏิิบัติ
ั ิในการจ้้างงาน		
แรงงานต่่างด้้าวและแนวปฏิิบัติ
ั ิ		
เกี่่�ยวกัับค่่าใช้้จ่่ายในการจ้้าง		

•	คู่่�ค้้า

จากการทำำ�งาน

•	ดำำ�เนิินการร่่วมกัับ NGOs ในการ		

• คนงาน

แรงงานเด็็ก
• ประเทศไทย

การบาดเจ็็บและการเจ็็บป่่วย

• ประเทศไทย

•	ผู้้�รัับเหมา

•	ผู้้�รัับเหมา

ในพื้้� นที่่�ปฏิิบัติ
ั ิงาน

•	ลดอััตราการเสีียชีีวิิต

• พนัักงาน

• คนงาน

ได้้แก่่ การจััดการแหล่่งน้ำำ�ชุุมชน

ผลลััพธ์์

การบัังคัับใช้้แรงงาน

• เกษตรกร

(1 CPF)

(ทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจ)

การดำำ�เนิินงาน

จากประเทศไทย 1,805 คน
และจากต่่างประเทศ 397 คน

	สิ่่�งแวดล้้อม

(ทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจ)

(ทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจ)

•	จ้้างงานผู้้�พิิการ รวม 2,202 คน

ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม

(13 กลุ่่�มธุุรกิิจ)

(13 กลุ่่�มธุุรกิิจ)

• ประเทศอื่่� น ๆ

•	ผู้้�รัับเหมา

•	ชุุมชนท้้องถิ่่�น

จำำ�นวนกลุ่่�มธุุรกิิจ
ที่่�มีีการดำำ�เนิินการ

แรงงานข้้ามชาติิ

• การส่่งเสริิมและคุ้้�มครองคุุณภาพ
	ชีีวิิตแรงงานต่่างด้้าว

	ผิิดกฎหมาย จากการตรวจ
ประเมิินคู่่�ค้้าธุุรกิิจ

• ไม่่มีีข้อ
้ ร้้องเรีียนเรื่่�อง		
แรงงานต่่างด้้าว
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� ำ�คััญด้้านการดููแลบุุคลากร
ข้้อมููลและการดำำ�เนิินงานที่่สำ
การส่่งเสริิมขีีดความสามารถ
ของพนัักงานหญิิง 2563

จำำ�นวนพนัักงานจำำ�แนกตามเพศและขอบเขตเชิิงภููมิิศาสตร์์
ของปีี 2563
ประเทศจีีน

92,378

ยุุโรปและอเมริิกา

6,839

40%

คน

61%

คน

36.90%

สััดส่่วนพนัักงานหญิิงในระดัับ
ผู้้�บริิหารทั้้�งหมด

39%
60%

9,958

214,949 คน

คน

สััดส่่วนผู้้�บริิหารหญิิงในระดัับ
ผู้้�บริิหารระดัับกลาง

42%

7%

37,446

22.00%

58%

เอเซีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
93%

38.27%

ประเทศไทย

เอเซีียใต้้และ
เอเซีียตะวัันตก

คน

สััดส่่วนผู้้�บริิหารหญิิงในระดัับ
ผู้้�บริิหารระดัับสููง

63%

080

ตลอดระยะเวลาที่่� ผ่่ า นมา เครืือเจริิ ญ โภคภัั ณ ฑ์์ ไ ด้้ ส่่ ง เสริิ ม และพัั ฒ นา

เสริิมสร้้างความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี โดยเฉพาะในช่่วงการระบาดของ COVID-19 ที่่�

พนัักงานทุุกระดัับให้้มีีความรู้้�ความสามารถที่่�เพีียบพร้้อม เพื่่�อรองรัับการ

พนัักงานอาจมีีความกัังวลในด้้านสุุขภาพ และความกัังวลด้้านความมั่่�นคง

เปลี่่�ยนแปลงของธุุรกิิจ และความก้้าวหน้้าของเทคโนโลยีีที่่�เข้้ามามีีบทบาท

ในอาชีีพการงาน ซึ่�่งเครืือฯ เล็็งเห็็นความสำำ�คััญเรื่่�องดัังกล่่าว และได้้ดููแล

ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ พร้้อมกัันนี้้� เครืือฯ ยัังมุ่่�งเน้้นการดููแลพนัักงานตามหลััก

พนัักงานในด้้านต่่าง ๆ เพื่่�อลดความกัังวลและเสริิมสร้้างความสุุขทั้้�งด้้าน

สิิทธิิมนุุษยชน โดยการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีของพนัักงานทุุกคนเพื่่�อให้้

ร่่างกายและจิิตใจ

เกิิดความสมดุุลในการปฏิิบััติิงานและการใช้้ชีีวิิตส่่วนตััว ตลอดจนมุ่่�งเน้้น

การส่่งเสริิมโอกาสที่่�เท่่าเทีียม และความหลากหลายของบุุคลากร
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ประกาศนโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

เลืือกให้้ พิิจารณาจากความสามารถและศัักยภาพ การพััฒนาบุุคลากรอย่่าง

โอกาสอย่่างเท่่าเทีียมกััน ครอบคลุุมถึึงเรื่่�องค่่าจ้้างและผลตอบแทน การห้้าม

กระบวนการโอนย้้ายอยู่่�ภายใต้้ความเสมอภาคในโอกาสก้้าวหน้้าในอาชีีพ

และการปฏิิบัติ
ั ิด้้านแรงงงาน ซึ่�ง่ ครอบคลุุมถึึงการไม่่เลืือกปฏิิบัติ
ั ิและการให้้

ทั่่�วถึึง เสมอภาค การเปิิดเผยเกณฑ์์และผลการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
การให้้ออกจากงานต้้องไม่่ได้้เกิิดจากการเลืือกปฏิิบัติ
ั ิ

พนัักงานหญิิง

ความหลากหลายของพนัักงาน 2563
ผู้้�บริิหารระดัับสููง
ผู้้�บริิหารระดัับกลาง

CASE
STUDY

936
264

18,295
11,344

อายุุมากกว่่า 50 ปีี

28,563
29,529

พนัักงานชาย

พนัักงานหญิิง

อายุุมากกว่่า 50 ปีี

พนัักงานชาย

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

พนัักงานหญิิง

30.53%
อััตราการลาออก

เป็็ น การดููแลสุุ ข ภาพอนามัั ย และจิิ ต ใจของ

1. สายด่่วนปรึึกษา ทางด้้านสุุขภาพและ		

29,944
35,866

		ปััญหาจากสถานการณ์์การระบาด

20,438
20,686

อายุุ 30-50 ปีี

1,280
838

สถานการณ์์ ก ารระบาด COVID-19 และเพื่่� อ
พนัักงาน จึึงมีีการดำำ�เนิินการเรื่่�องต่่าง ๆ ดัังนี้้�

อายุุน้้อยกว่่า 30 ปีี

15,257
15,547

อายุุ 30-50 ปีี

การดููแลพนัักงานในช่่วงการระบาด COVID-19
เ ค รืื อ เ จ ริิ ญ โ ภ ค ภัั ณ ฑ์์ ไ ด้้ ป ร ะ ก า ศ น โ ย บ า ย

การลาออก 2563

อายุุน้้อยกว่่า 30 ปีี

1

อย่่ า งชัั ด เจน ที่่� จ ะไม่่ เ ลิิ ก จ้้ า งพนัั ก งานในช่่ ว ง

พนัักงานหญิิง

การจ้้างงานใหม่่ 2563

อััตราการจ้้างงานใหม่่

13,700
9,118

160,446
165,801

พนัักงานชาย

25.17%

95,833
91,961

อายุุ 30-50 ปีี

เจ้้าหน้้าที่่�

อายุุมากกว่่า 50 ปีี

73,201
77,757

อายุุน้้อยกว่่า 30 ปีี

3,057
1,427

ผู้้�บริิหาร

081

การดููแลบุุคลากร

เลืือกปฏิิบััติิต่่อบุุคลากร ไม่่ว่่าสภาพแวดล้้อมใดก็็ตาม การสรรหาและคััด

37%
พนัักงานชาย

สิิ ทธิิมนุุษยชนและการปฎิิบััติิด้้านแรงงาน

2. การแจกคููปองซื้้�ออาหารผลิิตภััณฑ์์ของ		

1,728
1,732

พนัักงานชาย

พนัักงานหญิิง

		

เครืือฯ เพื่่�อให้้พนัักงานและครอบครััวเข้้าถึึง

		

อาหารที่่�ดีีมีีคุณ
ุ ภาพ

บทนำำ�

Heart

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

Health

Home

ภาคผนวก

สิิ ทธิิมนุุษยชนและการปฎิิบััติิด้้านแรงงาน

ข้้อมููลเพื่่� อการบริิหารจััดการด้้านความปลอดภััย
และอาชีีวอนามััย
ราย/1,000,000 ชั่่�วโมงการทำำ�งาน

ประเทศจีีน
2.73
0.33

11.50
0.00

อััตราการบาดเจ็็บถึึงขั้้�น
หยุุดงาน 2563

ราย/1,000,000 ชั่่�วโมงการทำำ�งาน

ประเทศไทย
1.69
0.30

เอเชีียใต้้และ
ตะวัันตก
6,20
0.72

2.19

1.65
0.24

การที่่� เ ครืือเจริิ ญ โภคภัั ณ ฑ์์ มีี การดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ที่่� มีี ความหลากหลาย มีี

ของพนัักงาน และผู้้�รัับเหมา หรืือผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับห่่วงโซ่่อุป
ุ ทาน

Business Model ใหม่่ ๆ รวมถึึงการที่่�เครืือฯ มีีแนวทางในการรัักษาความ

ของบริิษััทอย่่างต่่อเนื่่�อง เครืือฯ จึึงทบทวนนโยบายและระบบการจััดการ

มั่่�นคงทางอาชีีพ โดยในช่่วง COVID-19 ที่่�ส่ง่ ผลกระทบให้้เกิิดการว่่างงาน

ความปลอดภัั ย ฯ เพื่่�อ ให้้มั่่�น ใจว่่ า นโยบาย และระบบฯ ดัั งกล่่ า วยัั ง คงมีี

เครืือฯ ยัังคงรัับพนัักงานใหม่่เพิ่่�มถึึง 8,000 อััตรา สิ่่�งเหล่่านี้้ล้
� ้วนเป็็นความ

ประสิิ ท ธิิภ าพและเหมาะสมกัั บ บริิ บ ทที่่� เ ปลี่่� ย นแปลงไปอย่่ า งสม่ำำ� เสมอ

ท้้าทายในเรื่่�องการจััดการความปลอดภััยอาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อม

ตลอดจนพััฒนาความรู้้� ความสามารถของบุุคลากรในองค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�อง

ในการทำำ�งาน อย่่างไรก็็ตามเครืือฯ ยัังคงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะปกป้้องความปลอดภััย

ระบบการจััดการความปลอดภััย
อาชีีวอนามััยและสิ่่�งแวดล้้อมเครืือฯ ฉบัับ ปีี2563

พนัักงาน

เอเขีียตะวัันออกเฉีียงใต้้

0.51
ผู้้�รัับเหมา

0.012

0.009

0.011

0.008

0
2562

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์
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พนัักงาน

0.032

0
2560

TER
TEWA
WAS EMENT
AG
MAN

ราย/1,000,000 ชั่่�วโมงการทำำ�งาน
0.03
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อััตราผู้้�เสีียชีีวิิตจากการทำำ�งาน

ราย/1,000,000 ชั่่�วโมงการทำำ�งาน
(C.P. Group)
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อััตราการบาดเจ็็บถึึงขั้้�นหยุุดงาน
ของผู้้�รัับเหมา
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2560

8.83
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1.36

9.73
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2

ผู้้�รัับเหมา

12

EF

2.19

2.03

พนัักงาน

15.17
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ราย/1,000,000 ชั่่�วโมงการทำำ�งาน

ราย/1,000,000 ชั่่�วโมงการทำำ�งาน
(C.P. Group)
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อััตราการบาดเจ็็บทุุกประเภท

ระบบการจััดการความปลอดภััย
อาชีีวอนามััยและสิ่่�งแวดล้้อมเครืือฯ
ประกอบด้้วย
• มาตรฐานการจััดการ
(Management Standard)
• มาตรฐานด้้านเทคนิิค
(Technical Standard)

,
ES

อััตราการบาดเจ็็บถึึงขั้้�นหยุุดงาน
ของพนัักงาน

ผู้้�รัับเหมา

M

พนัักงาน

083

ระบบการจััดการความปลอดภััย อาชีีวอนามััย
และสิ่่�งแวดล้้อม

อััตราการบาดเจ็็บถึึงขั้้�นหยุุดงานของพนัักงาน และผู้้�รัับเหมา
ยุุโรปและอเมริิกา
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สิิ ทธิิมนุุษยชนและการปฎิิบััติิด้้านแรงงาน

084

การตรวจประเมิินด้้านความปลอดภััย

CASE
STUDY

โครงการตรวจการบริิหารความปลอดภััย เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์
ปีี 2563 (เขตประเทศไทย)
เพื่่�อยกระดัับการกำำ�กัับดููแลและตรวจสอบประสิิทธิิผลการดำำ�เนิินงานด้้านความปลอดภััยในยุุคการ

rd

3

ระบาดของโรค COVID-19 ในปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์จึึงได้้ปรัับรููปแบบการตรวจให้้สอดคล้้อง

Of Defe
nc
Line
e
nd Lin
e
2
1 Line

หลัักของแนวทางการป้้องกัันสามชั้้�น (Three Lines Of Defense) โดยแบ่่งความรัับผิิดชอบในการตรวจ

2

การสร้้างความตระหนัักด้้านความปลอดภััย
ของพนัักงานภายในฟาร์์ม (ประเทศเมีียนมา)
ในช่่วงต้้นปีี 2562 ฟาร์์มเลี้้�ยงสััตว์์ในประเทศเมีียนมา เกิิดอุุบััติิเหตุุกัับพนัักงานภายในฟาร์์มในขณะปฏิิบััติิงาน โดยมีีสาเหตุุที่่�แท้้จริิงคืือ การขาดความ
ตระหนัักถึึงสภาพไม่่ปลอดภััยในงาน รวมทั้้�งไม่่ได้้มีีการกำำ�หนดวิิธีีการปฏิิบัติ
ั ิงานที่่�เหมาะสมกัับลัักษณะงานภายในฟาร์์ม ดัังนั้้�นผู้้�บริิหารจึึงได้้จััดโปรแกรม

st

เป็็น 3 ระดัับคืือ ผู้้�รัับผิิดชอบระดัับแรก (First Line) คืือหน่่วยงานต่่าง ๆ ภายในเครืือฯ ตรวจสอบความ

085

การสร้้างจิิตสำ�นึ
ำ ก
ึ ด้้านความปลอดภััย เพื่่�อให้้พนัักงานของฟาร์์มตระหนัักถึึงประเด็็นเหล่่านี้้� และมีีการดำำ�เนิินการปรัับปรุุงแก้้ไขดัังนี้้�

e Aud

S

it

คณะกรรมการตรวจประเมิิน SHE ภายในสายงานของตนเอง (Business Line Audit) โดยสลัับสายการ

BU

it

ปลอดภััยด้้วยตนเอง (Site Self-audit) ผู้้�รัับผิิดชอบระดัับที่่�สอง (Second Line) โดยให้้ทุก
ุ สายงานจััดตั้้ง�

1. ฝ่่ า ยบริิ ห ารเป็็ น ผู้้�นำำ� และส่่ ง เสริิ ม ทางด้้ า น

it

ความปลอดภััยผ่่านกิิจกรรมต่่าง ๆ เช่่น การ

Li n e A u d
Co
rp o rate Au dit

ตรวจ ไม่่ตรวจหน่่วยงานของตนเอง และผู้้�รัับผิิดชอบระดัับที่่�สาม (Third Line) คืือ การสุ่่�มตรวจประเมิิน
โดยสำำ�นัก
ั กำำ�กับ
ั การปฏิิบัติ
ั ิตามกฎเกณฑ์์ เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ (Corporate Audit) และขยายขอบเขต
การตรวจประเมิินให้้ครอบคลุุมพื้้� นที่่�จัดจำ
ั �ำ หน่่ายและให้้บริิการลููกค้้า เช่่น ร้้านซีีพีีเฟรชมาร์์ท ร้้านห้้าดาว

	ตรวจเยี่่� ย มโดยฝ่่า ยบริิ ห ารและการประชุุ ม
ความปลอดภััยทุุกเดืือน
2. การสร้้างความรู้้�ในการบ่่งชี้้�บ่่งอัันตรายและ

รวมถึึ งหน่่วยงานฟาร์์มเลี้้�ยงสััตว์์ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ ามีีการดููแลเรื่่�องความปลอดภัั ยอาชีีวอนามััยและ

สร้้างความตระหนัักผ่่านกิิจกรรมการต่่าง ๆ

สิ่่�งแวดล้้อมให้้ผู้้�เกี่่�ยวข้้องอย่่างทั่่�วถึึง

3. จัั ดให้้มีีคู่�มืื
่ อมาตรฐานความปลอดภัั ยในการ
	ทำำ�งาน ที่่�สอดคล้้องกัับความเสี่่�ยงของฟาร์์ม

วััตถุุประสงค์์โครงการ มุ่่�งเน้้นผลลััพธ์์ 4 ด้้าน ได้้แก่่

4. 	บููรณาการระเบีียบปฏิิ บัั ติิ ง านเพื่่� อความ
ปลอดภััย (โดยพนัักงานชาวเมีียนมาพััฒนา

• ยกระดัับความรัับผิิดชอบทางด้้านความปลอดภััยของผู้้�บริิหารในแต่่ละสายงาน เพื่่�อให้้การบริิหาร

ปรัับปรุุงด้้วยตนเอง)

ความปลอดภััย เป็็นส่่วนหนึ่่�งของธุุรกิิจ สร้้างทััศนคติิ แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� และรวมพลัังของผู้้�บริิหารทุุกระดัับ
• เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ามีีการปฏิิบัติ
ั ิตามกฎเกณฑ์์ กฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานด้้าน SHE ของเครืือฯ

ผลลััพธ์์และ
ประโยชน์์ที่่�ได้้รัับ

ศููนย์์

ราย

ไม่่มีีการเสีียชีีวิิตของพนัักงาน
ฟาร์์มในประเทศเมีียนมา

100%

จำำ�นวนบุุคลากรตั้้�งแต่่ระดัับบริิหาร
และพนัักงานของฟาร์์มในประเทศ
เมีียนมา ที่่�เข้้าร่่วมโครงการ
“ Safety Start with Us ”

• ขยายขอบเขตการตรวจ ครอบคลุุมร้้านค้้าปลีีก หน่่วยงานเอาท์์ซอร์์ส (Outsource) รวมถึึงผู้้�รัับ
เหมา และลููกค้้าที่่�เข้้ามาในหน่่วยงาน
•	ตรวจจุุดที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง ที่่�อาจนำำ�ไปสู่่�อุุบัติ
ั ิเหตุุร้า้ ยแรงและอุุบัติ
ั ิเหตุุอื่� ่น ๆ และให้้มีีการกำำ�กัับดููแล

CASE
STUDY

ให้้ทำำ�การปรัับปรุุงแก้้ไขปััญหาที่่�ตรวจพบ ทั้้�งด้้านการบริิหารจััดการ การกำำ�กัับดููแล และประเด็็น

3

ตััวอย่่างการปรัับปรุุงจากการตรวจประเมิินความปลอดภััย

ความเสี่่�ยง โดยเป้้าหมายสููงสุุดเพื่่�อลดอุุบัติ
ั ิเหตุุ การหยุุดชะงัักของธุุรกิิจ และการสููญเสีียชีีวิิตของ
	บุุคลากรที่่�มีีคุณ
ุ ค่่าขององค์์กร
การตรวจครั้้�งนี้้� ครอบคลุุมหน่่วยงานทั้้�งสิ้้�น 429 หน่่วยงาน ผู้้�บริิหารเข้้าร่่วมเป็็นกรรมการตรวจ

การพััฒนามาตรฐานการทำำ�งานบนที่่สู
� งู

ประเมิิน 853 ท่่าน การตรวจประเมิินความปลอดภััย 35 สายงาน

ผลจากการประเมิินความปลอดภััยของโรงเรืือนเลี้้�ยงไก่่ในประเทศจีีน ส่่ง

รวม

ผลให้้มีีการพััฒนามาตรฐานการทำำ�งานบนที่่�สููงโดยมีีระบบป้้องกัันการตก

110

429

ปลอดภััย ติิดตั้้�ง Lifeline System และทางเดิินบนหลัังคา เพื่่�อลดอุุบัติ
ั ิเหตุุ

152

853

Feed Mill

Food

DC & Store

Building

Other Factory

Farm*

Small Shop

พื้้� นที่่�

20

39

63

34

40

123

ผู้้�ตรวจประเมิิน

48

114

131

92

118

198

* กลุ่่�มใหม่่
รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

จากที่่�สููง (Fall Protection System) ได้้แก่่ การติิดตั้้�งบัันไดทางขึ้้�นที่่�มีีความ
ถึึงขั้้�นหยุุดงานจากกิิจกรรมการทำำ�งานบนที่่�สููงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ

บทนำำ�

Heart

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

Health

Home

ภาคผนวก

� �ำ คััญด้้าน
ข้้อมููลและการดำำ�เนิินงานที่่สำ
ความปลอดภััยยานยนต์์

100%

รถขนส่่งของบริิษััททุุกคัันติิดตั้้�งระบบ
GPS และกล้้องติิดรถยนต์์ โดยผ่่านการ
ติิดตามโดยศููนย์์ควบคุุมส่่วนกลาง

ศููนย์์

ราย

จำำ�นวนคู่่�ค้้าธุุรกิิจที่ผ่
่� า่ นการอบรม
การขัับขี่่ป
� ลอดภััยจากเครืือฯ (คน)

ไม่่มีีการเสีียชีีวิิตของพนัักงานขัับรถ
ขนส่่งของเครืือฯ ตั้้�งแต่่ปีี 2559

11,072

50

1,500

2559

2560

อััตราการเกิิดอุุบััติิเหตุุ รถขนส่่ง
(ครั้้�งต่่อล้้านกิิโลเมตร)

ระยะทางขนส่่งทั้้�งหมด
(ล้้านกิิโลเมตร)

11,572

2,006

2,570

2561

2562

2,921

2563

2561

2562

2563

5.52

5.48

5.59

38.20

38.32

40.05

การดำำ�เนิินงาน:

จากสถานการณ์์การระบาดของ COVID-19 ในปีี 2563 และกระแสการปรัับ

โดยในปีี 2564 เครืือฯ มีีแผนที่่�จะนำำ�ระบบ E-Logistic ไปใช้้กัับกลุ่่�มธุุรกิิจ

เปลี่่�ยนสู่่�สังั คมเศรษฐกิิจดิิจิิทััล เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์โดยคณะกรรมการด้้าน

ในประเทศไทย และจะขยายไปต่่างประเทศในอนาคต

แพลตฟอร์์มโลจิิสติิกส์์ร่่วมกัับ True E-Logistic จึึงริิเริ่่�มโครงการ Digital
Platform Transformation ซึ่่�งมีีการเชื่่�อมโยงข้้อมููลด้้ านการขนส่่งและ

ระบบ E-Logistic นี้้�ได้้ถููกออกแบบให้้ใช้้งานได้้ทั้้�งจากคอมพิิวเตอร์์ และ

โลจิิสติิกส์์ต่่าง ๆ เข้้าด้้วยกััน อาทิิ รายละเอีียดของผู้้�ขัับรถ ใบอนุุญาตขัับขี่่�

โทรศััพท์์มืือถืือ เพื่่�อให้้สามารถใช้้งานได้้ง่า่ ย โดยพนัักงานขัับรถจะสามารถ

การฝึึกอบรมเชิิงป้้องกัันอุุบััติิเหตุุ เส้้นทางการใช้้รถ ระยะทาง และสิินค้้า

ได้้รับ
ั การแจ้้งเตืือนข้้อมููลพฤติิกรรมการขัับขี่่� เส้้นทาง ระยะทางการวิ่่�ง จาก

ซึ่�ง่ สามารถนำำ�ไปวิิเคราะห์์ประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานด้้านการขนส่่ง และ

ผู้้�บัังคัับบััญชา และยัังสามารถอบรม E-Learning และตรวจสอบข้้อมููล

ความยั่่�งยืืน ครอบคลุุมถึึงความปลอดภััยของผู้้�ขัับรถและสาธารณชน และ

ใบขัับขี่่�ได้้

การใช้้พลัังงานและการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก

การจััดการความปลอดภััยยานยนต์์
การขนส่่งและโลจิิสติิกส์์เป็็นห่่วงโซ่่อุป
ุ ทานที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ของเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

เพื่่�อให้้การบริิหารระบบ Logistic มีีประสิิทธิิภาพและปลอดภัั ยมากขึ้้� น

โดยการนำำ�เทคโนโลยีีเข้้ามาบริิหารงานมากขึ้้�น อีีกทั้้�งสิินค้้าและการบริิการ

บููรณาการธุุ ร กิิ จ และความยั่่� ง ยืืนในมิิ ติิ ต่่ า ง ๆ เพื่่� อขัั บ เคลื่่� อนงานด้้ า น

มีีความหลากหลายเพิ่่�มมากขึ้้�น จึึงส่่งผลให้้การขนส่่งมีีปริิมาณสููงขึ้้�นตามมา
ด้้วย

เครืือฯ พบว่่าในปีี 2561-2563 อุุบััติิเหตุุจากการขนส่่งยัังคงเกิิดขึ้้�นอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง แม้้ว่่าเครืือฯ จะมีีการบริิหารจััดการความปลอดภััยยานยนต์์ ตั้้�งแต่่

E-learning

E-license

Transport

Green
Logistic

เครืือฯ จึึงได้้มีีการจััดตั้้�งคณะกรรมการด้้านแพลตฟอร์์มโลจิิสติิกส์์ฯ โดย
โลจิิสติิกส์์อย่่างต่่อเนื่่�อง

การเสริิมสร้้างศัักยภาพของพนัักงานและผู้้�รัับเหมาที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ขัับรถ โดย
การฝึึกอบรม Defensive Driving รวมถึึ ง ทดสอบความรู้้� ทัั กษะ และ

สมรรถภาพร่่างกายว่่ามีีความพร้้อมในการขัับรถอย่่างปลอดภััย และออก
ใบขัับขี่่�รถยนต์์จากเครืือฯ

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

4

ที่่�มาโครงการ:

Energy

ท่่ามกลางความเติิบโตและการแข่่งขัันที่่�เข้้มข้้น ส่่งผลให้้เครืือฯ เร่่งปรัับตััว

087

Digital Transformation
15,420

10,142

086

CASE
STUDY

19,376

พนัักงานขัับรถยนต์์ที่ผ่
่� า่ นการอบรม
และได้้รับ
ั ใบขัับขี่่จ
� ากเครืือฯ (คน)

สิิ ทธิิมนุุษยชนและการปฎิิบััติิด้้านแรงงาน

Vehicles

LEADERSHIP AND
HUMAN CAPITAL
DEVELOPMENT
การพัั ฒนาผู้้�นำำ�และทรััพยากรบุุคคล

“เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ ได้้ให้้ความ
สำำ�คััญในการสรรหา คนเก่่งคนดีี
และมุ่่�งเม้้นในการสร้้างบุุคลากร
โดยการพัั ฒนาสร้้างความรู้้�
ความสามารถและทัักษะทุุกด้้าน
พร้้อมที่่�จะขัับเคลื่่�อนองค์์กรไป
ด้้วยกัันได้้อย่่างยั่่�งยืืน”

มุุมมองของเรา
สนัับสนุุนเป้้าหมายการพัั ฒนาที่่�ยั่่�งยืืน

เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ตระหนัักดีีว่่าเราต้้องให้้ความสำำ�คััญกัับการ
พััฒนาขีีดความสามารถของบุุคลากร โดยเสริิมสร้้างทัักษะเดิิม
ให้้แข็็งแกร่่งยิ่่�งขึ้้�น และการเพิ่่�มพููนทัักษะใหม่่ นอกจากนี้้� เครืือฯ
ยัังต้้องพััฒนาทัักษะอื่่�น ๆ ที่่�จำำ�เป็็นในการทำำ�งานให้้แก่่พนัักงาน

SDG 4 คุุณภาพการศึึกษา
4.4
4.7

เพิ่่� มจำำ�นวนประชาชนที่่�มีีทัักษะที่่�จำำ�เป็็นด้้านการเงิิน
การศึึกษาสำำ�หรัับการพัั ฒนาอย่่างยั่่�งยืืนและการเป็็น
พลเมืืองของโลก

SDG 5 ความเท่่าเทีียมทางเพศ
5.5

จริิยธรรม เพื่่� อสนัับสนุุนให้้เครืือฯ สามารถก้้าวผ่่านความท้้าทาย
ต่่าง ๆ ข้้างต้้นไปได้้ ทั้้�งนี้้� พนัักงานที่่�มีีความรู้้� ความสามารถจะ

ณรงค์์ เจีียรวนนท์์

ช่่วยขัับเคลื่่�อนให้้องค์์ กรบรรลุุเป้้าหมายที่่� กำำ�หนดไว้้ ได้้ อย่่างมีี

รองประธานอาวุุโส

แบ่่งปัันความรู้้� และร่่วมมืือสำำ�หรัับการเข้้าถึึงวิิทยาศาสตร์์
เทคโนโลยีี และนวััตกรรม

เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

ประสิิทธิภ
ิ าพ

สร้้างหลัักประกัันว่่าผู้้�หญิิงจะมีีส่่วนร่่วมอย่า่ งเต็็มที่่�ใน
การเป็็นผู้้�นำำ�และการตััดสิินใจ

SDG 17 ความร่่วมมืือเพื่่� อการพัั ฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
17.6

รวมไปถึึงรัักษาและดึึงดููดบุุคลากรที่่�มีค
ี วามรู้้� ความสามารถ และ

สรุุปผลการดำำ�เนิินงาน (ประเทศไทย)
เทีียบกัับเป้้าหมายปีี 2563

100%

ของผู้้�นำำ�และพนัักงานผ่่านการอบรม
พัั ฒนาความรู้้�และความเข้้าใจ
ด้้านความยั่่�งยืืน

แผนการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ ปีี 2564
พัั ฒนาผู้้�นำำ�รุ่่�นใหม่่ผ่่านหลัักสููตรสถาบัันผู้้�นำำ�

พัั ฒนาหลัักสููตร e-Learning
ด้้านธรรมาภิิบาลและความยั่่�งยืืน

พัั ฒนาการทำำ�งานรููปแบบดิิจิิดััล

บทนำำ�

Heart

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

Health

Home

ภาคผนวก

การพัั ฒนาผู้้�นำำ�และทรััพยากรบุุคคล

ผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ ปีี 2563

090

091

การบริิหารบุุคลากร

จำำ�นวนบุุคลากรที่่�เข้้าร่่วมเรีียนรู้้�ตามแนวทาง Action Learning ผ่่านสถาบัันผู้้�นำำ�เครืือฯ

ตลอดระยะเวลาในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ ‘บุุคลากรในองค์์กร’ เปรีียบเสมืือนรากฐานและเสาหลัักในการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจ โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�ง ภายใต้้ยุุคอุุตสาหกรรม 4.0 ซึ่่�งเป็็นโลกที่่�การผลิิตสิินค้้าและบริิการได้้ถูก
ู ผสมผสานเชื่่�อมต่่อเข้้ากัับเทคโนโลยีีที่่�มีอ
ี ยู่่� เพื่่� อให้้กระบวนการผลิิตและ

434

375

2,543

1,364

749

737

663

178

คน

839

935

การให้้บริิการมีีประสิิทธิภ
ิ าพ สามารถตอบสนองกัับความต้้องการของตลาดได้้อย่่างรวดเร็็วและเหมาะสม การสร้้าง ‘ผู้้�นำำ�รุ่่�นใหม่่’ อัันสามารถนำำ�พาซึ่่�ง

การเปลี่่�ยนแปลง รวมถึึงการเสริิมสร้้างความรู้้�และทัักษะที่่�จำำ�เป็็นในยุุค 4.0 ของบุุคลากรในเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ ควบคู่่�ไปกัับการปรัับเปลี่่�ยนโครงสร้้าง
และลัักษณะการทำำ�งานให้้มีค
ี วามยืืดหยุ่่�น จึึงมีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งที่่�จะช่่วยส่่งเสริิมและขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจของเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน ใน

414

การนี้้� เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ได้้มีก
ี ารดำำ�เนิินกลยุุทธ์ด้
์ ้านทรััพยากรของเครืือฯ “Workforce 4.0” ซึ่�ง่ ประกอบด้้วย 5 กลยุุทธ์ห
์ ลัักในปีี 2563 ดัังนี้้�

79
FLP

PLP

LDP

SLP
2562

2563

C.P. Group

568

ผู้้�บริิหารระดัับสููง
ผู้้�บริิหารระดัับกลาง

ผู้้�บริิหาร
เจ้้าหน้้าที่�แ
่ ละพนัักงาน

ค่่าเฉลี่่�ยเวลาการฝึึกอบรมพนัักงาน
20.01

16.18

13.30

2563

13.49

2562
2561
18.06

กลยุุทธ์์ด้้านทรััพยากร
บุุคคลของเครืือฯ

พนัักงานที่่�ได้้รัับการอบรมด้้านความยั่่�งยืืน

(ชม.ต่่อคนต่่อปีี)

22.01

WORK
FORCE
4.0

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

2560

2561

2562

76%

18.25
20.48

เจ้้าหน้้าที่่�และพนัักงาน

14.88
22.70

คนงาน

ชาย

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

หญิิง

3

4

5

สร้้างผู้้�นำำ�
ผ่่านสถาบัันผู้้�นำำ�
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

ดึึงดููดสรรหา
และแนะนำำ�คนดีี/คนเก่่ง
เชิิงกลยุุทธ์์

เรีียนรู้้�จากที่่�ปรึึกษา
ระดัับโลก

พัั ฒนาและวางแผน
ทางอาชีีพให้้คนดีี
คนเก่่งของเครืือฯ

เป็็นองค์์กรที่�มี
่ ี
ความยืืดหยุ่่�น
(Modular
Organization)

การประเมิินผลงาน
25.36
29.07

ผู้้�บริิหาร

2

62%

21.11
20.92

ผู้้�บริิหารระดัับกลาง

1

2563

19.53
18.07

ผู้้�บริิหารระดัับสููง

100%

ร้้อยละของพนัักงานที่่ไ� ด้้รัับ
การประเมิินผลงาน พััฒนาศัักยภาพ
และความก้้าวหน้้าในอาชีีพ

68.12%

บทนำำ�

Heart

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

Health

Home

ภาคผนวก

กระบวนการพัั ฒนาผู้้�นำำ�ที่่�มีีสถาบัันผู้้นำ
� �ำ
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์เป็็นศููนย์์กลาง

การพัั ฒนาผู้้�นำำ�และทรััพยากรบุุคคล

CASE
STUDY

บุุคลากรข้้ามสายงานและกลุ่่�มธุุรกิิจทั้้�งในและต่่างประเทศ ในทุุกระดัับ เน้้นการทำำ�โครงการผ่่านการเรีียนรู้้� ลงมืือปฏิิบัติ
ั ิจริิง (Action Learning Program)
เพื่่� อสร้้างคน สร้้างวััฒนธรรม และขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจไปสู่่�อนาคต

การดำำ�เนิินงาน:

จากหลัักสููตรผู้้�นำำ�รุ่่�นใหม่่ของสถาบัันผู้้�นำ�ำ เครืือฯ

นำำ�แนวคิิดจากโครงการเถ้้าแก่่ มาพััฒนาและต่่อยอด ให้้เป็็นโมเดลธุุรกิจ
ิ จริิง จึึงก่่อให้้เกิิดร้า้ นซีีพีเี ฟรซ

ซึ่�ง่ เน้้นการดำำ�เนิินโครงการผ่่านการเรีียนรู้้� ลงมืือ

สาขาต้้นแบบ ที่่� อ.ปากช่่อง จ.นครราชสีีมา โดยแนวคิิดของร้้านคืือ สิินค้้าที่่�สด สะอาด ปลอดภััย ที่่�

ปฏิิบัติ
ั จ
ิ ริิง ซึ่่ง� ผู้้�นำำ�รุ่่�นใหม่่เหล่่านี้้�ร่ว่ มค้้นหาปััญหา

ควบคุุมตั้้�งแต่่ต้้นน้ำ�ำ จนถึึงปลายน้ำำ� ร้้านนี้้�จึึงเป็็นแหล่่งรวมความสดใกล้้บ้า้ น (Fresh Destination) ส่่ง

และแนวทางแก้้ ไขปััญหาการทำำ�ธุุรกิิจโดยต้้ อง

ตรงจากทะเล มีี Live Seafood Tank เป็็นแห่่งแรกของ อ.ปากช่่อง อีีกทั้้�งร้้านนี้้�ยังั เป็็นร้า้ นที่่�สนัับสนุุน

ลงมืือปฏิิบััติิจริิงในทุุกตำำ�แหน่่งงาน และพััฒนา

ผลิิตภััณฑ์์ของคนในท้้องถิ่่�นเพื่่� อกระจายรายได้้ และช่่วยพััฒนาคู่่�ค้้าทางธุุรกิิจเพื่่� อให้้เติิบโตไปร่่วมกััน

ต่่อยอดเป็็นธุรกิ
ุ ิจโมเดลใหม่่ของเครืือฯ

กัับเครืือฯ

ผลลััพธ์์และ
ประโยชน์์ที่่�ได้้รัับ

คน

358

234

มุ่่�งเน้้นอาหารสด
250

958

414

คน

FLP

PLP

LDP

SLP

CP Future Leaders
Development Program
(เถ้้าแก่่น้้อย)
โครงการสำำ�หรัับพนัักงานรุ่่�นใหม่่

CP Potential Leaders
Development Program
(เถ้้าแก่่เล็็ก)
โครงการพัั ฒนาผู้้�นำำ�รุ่่�นใหม่่
เน้้นการพัั ฒนาธุุรกิิจ

CP Leaders
Development Program
(เถ้้าแก่่กลาง)
โครงการพัั ฒนาผู้้�นำำ�ระดัับปฏิิบััติิการ
เน้้นการปฏิิรููปกระบวนการ

CP Senior Leaders
Development Program
(เถ้้าแก่่ใหญ่่)
โครงการเชิิงกลยุุทธ์์ มุ่่�งเน้้น
การยกระดัับและพัั ฒนาเครืือฯ

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ให้้ คืือ เวทีี
ในการแสดงความสามารถ
พวกเราได้้รัับโอกาสในการคิิด
และลงมืือทำำ�สิ่่�งใหม่่ ๆ
พวกเราได้้เรีียนรู้้�จากการลงมืือทำำ�จริิง คืือ
เป็็นประสบการณ์์ที่่�เหมืือนได้้เรีียนปริิญญา
หลาย ๆ ใบพร้้อมกััน”

เรีียนรู้้ทุ
� ุก
ตำำ�แหน่่งงาน

708

ชาย

80%

“สำำ�หรัับสิ่่�งที่่�สถาบัันพัั ฒนาผู้้�นำำ�

ผู้้�นำำ�รุ่่�นใหม่่จะได้้

คน

คน

244

เท่่า

เป็็นขนาดมากกว่่า 500 ตร.ม.

170

434

ขยายขนาดของร้้าน

5

จำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วมโครงการตามแนวทาง Action Learning
ผ่่านสถาบัันผู้้�นำำ�เครืือฯ

737

5

� าโครงการ:
ที่่ม

เชื่่�อมโยงบุุคลากรข้้ามสายงานและข้้ามกลุ่่�มธุุรกิิจ ผ่่านการถ่่ายทอดวิิสัย
ั ทััศน์์ กลยุุทธ์์ และจััดการอบรมหลัักสููตรพััฒนาผู้้�นำำ�รวมถึึงหลัักสููตรในการพััฒนา

200

093

CP Fresh Supermarket ศููนย์์บ่่มเพาะธุุรกิิจเถ้้าแก่่รุ่่�นใหม่่

เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ มุ่่�งมั่่�นเตรีียมผู้้�นำำ�และบุุคลากรเพื่่� อขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินธุรกิ
ุ ิจอย่่างยั่่�งยืืน โดยมีีสถาบัันผู้้�นำ�ำ เครืือฯ เป็็นศููนย์ก
์ ลางในการพััฒนาและ

379

092

หญิิง

มนััญญา ลิิขิิตธนวััฒน์์
หนึ่่�งในผู้้�นำำ�รุ่่�นใหม่่จากโครงการ
Future Leaders Development Program

บทนำำ�

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

Heart

Health

Home

ภาคผนวก

การพัั ฒนาผู้้�นำำ�และทรััพยากรบุุคคล

การดึึงดููดสรรหาและแนะนำำ�คนดีี /
คนเก่่งเชิิงกลยุุทธ์์
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์เฟ้้นหาผู้้�นำำ�รุ่่�นใหม่่ ที่่�มีทั
ี ัศนคติิความเป็็นเถ้้าแก่่ รู้้�รอบ
กล้้าคิิดกล้้าทำำ� มีีวิินััย ที่่�จะมาร่่วมสร้้างอนาคตของเครืือฯ ผ่่านโครงการ
CP Future Leaders Development Program (FLP) “เถ้้าแก่่น้อ
้ ย” โดยการ

ในปีี 2563 สััดส่่วนการคััดเลืือก
ผู้้�นำำ�รุ่่�นใหม่่ในโครงการเถ้้าแก่่น้้อย
โดยการแนะนำำ�ของรุ่่�นก่่อนหน้้า

094

CASE
STUDY

095

6

ประยุุกต์์ ใช้้เทคโนโลยีีเพื่่� อเพิ่่� มประสิิทธิิภาพ
งานด้้านบุุคคล
47%

ที่่�มาโครงการ:
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์มีีพนัักงานเป็็นจำำ�นวนมาก ดัังนั้้�นการบริิหารจััดการ
ข้้อมููลด้้านบุุคลากรให้้ถูก
ู ต้้องรวดเร็็วและแม่่นยำ�จึึ
ำ งเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญ เครืือฯ

ประชาสััมพัันธ์ผ่
์ า่ นกลุ่่�มผู้้�นำำ�ที่่�ปฏิิบัติ
ั ิงานอยู่่�แล้้วกัับเครืือฯ ให้้แนะนำำ�คนดีี
คนเก่่งมาร่่วมงาน

จึึงในนำำ�เทคโนโลยีีมาประยุุกต์์เพื่่� อให้้การดำำ�เนิินงานมีีประสิิทธิภ
ิ าพมากขึ้้�น

นอกจากนั้้� น ทางเครืือฯ ยัังประสานร่่วมมืือกัั บทางมหาวิิ ทยาลัั ยชั้้� นนำ�ำ

การดำำ�เนิินงาน:
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์จึึงได้้มีก
ี ารพััฒนาระบบ CPG Connect มาช่่วยในการ

โครงการยุุ วชนประชาธิิปไตย โครงการนัักศึึกษาทุุนของเครืือฯ สมาคม

บริิหารจััดการ เพื่่� อเพิ่่�มประสิิทธิภ
ิ าพงานด้้านบุุคลากร โดยมีีหมวดหลัักที่่�

นัักเรีียนไทยในอัังกฤษ ฯลฯ เพื่่� อเพิ่่�มช่่องทางการได้้มาซึ่่�งผู้้�นำำ�รุ่่�นใหม่่ ซึ่�่ง

ช่่วยบริิหารจััดการ เช่่น หมวดการสื่่� อสาร หมวดการแบ่่งปัันองค์์ความรู้้�

เป็็นทั้้�งคนดีีและคนเก่่ง

หมวดการบริิหารจััดการและเชื่่�อมโยงไปยัังระบบต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดย
ระบบนี้้�สามารถใช้้งานได้้ ทุุกที่่� ทั่่� วโลก เชื่่�อมต่่ อได้้ ทั้้� ง คอมพิิวเตอร์์และ
โทรศััพท์์มือ
ื ถืือ

ระบบหลัักสำำ�หรัับการทำำ�งาน

องค์์กรที่่�มีีโครงสร้้างแบบยืืดหยุ่่�น

การสื่่�อสาร
องค์์กรแบบยืืดหยุ่่�นหรืือแบบโมดููลาร์์ (Modular Organization) หมายถึึง
องค์์ ก รที่่� มีี ค วามคล่่ อ งตัั ว และสามารถปรัั บ เปลี่่� ย นองค์์ ปร ะกอบย่่ อ ยใน
แต่่ละมิิติิ อัันได้้แก่่ กลยุุทธ์์ โครงสร้้าง กระบวนการ บุุคคล และ เทคโนโลยีี
เพื่่� อ ตอบสนองต่่อความต้้องการของตลาด (Market Driven) และลููกค้้า

พนัักงานระดัับผู้้�จััดการแผนกขึ้้�นไป

16,927
เข้้าร่่วมโรงการ

คน

(Customer Oriented) ได้้อย่่างทัันท่่วงทีี โดยมุ่่�งเน้้นการสร้้างคุุณค่่า (Value
Creation) และนวััตกรรม (Innovation) อย่่างต่่อเนื่่� อง
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ได้้นำ�ำ หลัักการขององค์์กรแบบยืืดหยุ่่�น มาประยุุกต์์ใช้้
กัับกลุ่่�มธุุรกิจ
ิ ในเครืือฯ โดยให้้แต่่ละกลุ่่�มธุุรกิจ
ิ ได้้ศึึกษาและนำำ�ไปปฏิิบัติ
ั ิ เพื่่� อ
สร้้างเครืือข่่ายการทำำ�งานร่่วมกััน

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

โครงการเชิิงกลยุุทธ์์ในระดัับ
กลุ่่�มธุุรกิิจและข้้ามกลุ่่�มธุุรกิิจ

2,789
โครงการ

สามารถค้้นหารายชื่่�อ และติิดต่่อผ่่านการพููดคุุยในห้้องสนทนาหรืือ
โทรและระบบประชุุมออนไลน์์ รวมทั้้�งติิดตามประกาศข่่าวสารต่่าง ๆ

การแบ่่งองค์์ความรู้้�

มีีห้้องสมุุดออนไลน์์เป็็นคลัังความรู้้�ที่�ส
่ ามารถเรีียนรู้้�ได้้ตลอด
เวลา และมีีพื้้� นที่่�แลกเปลี่่�ยนหััวข้้อที่่�สนใจร่่วมกััน

ผลลััพธ์์และ
ประโยชน์์ที่่�ได้้รัับ

100%

ของพนัักงาน บริิษััท เครืือ
เจริิญโภคภััณฑ์์ จำำ�กััด
สามารถเข้้าถึึงระบบได้้

กว่่า

1,700

13

Portal

คลัังความรู้้ที่
� อ
่� ยู่่�ในห้้องสมุุดออนไลน์์
การบริิหารจััดการและเชื่่�อมโยงถึึงระบบต่่าง ๆ

บัันทึึกเวลาทำำ�งานได้้ทุุกที่่�ทั่่�วโลก และเชื่่�อมต่่อสู่่�ระบบของ
แต่่ละหน่่วยงานและเว็็บไซค์์ต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

� วบรวมในระบบ
ที่่ร

บทนำำ�

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

Heart

Health

Home

ภาคผนวก

CASE
STUDY

การพัั ฒนาผู้้�นำำ�และทรััพยากรบุุคคล

096

7

CASE
STUDY

การพัั ฒนาบุุคลากรด้้านดิิจิิทััล

097

8

ส่่งเสริิมการพัั ฒนาแผนธุุรกิิจ

ที่่�มาโครงการ:

การดำำ�เนิินงาน:

การเปลี่่� ย นแปลงด้้ า นเทคโนโลยีี อ ย่่ า งก้้ า วกระโดดทำำ� ให้้ ทุุ ก องค์์ ก รและ

เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์จึึงได้้จัดตั้้
ั �งทรูู ดิิจิทั
ิ ล
ั อคาเดมีี (True Digital Academy)

บุุคลากรต้้องปรัับแนวคิิดและพััฒนาการเรีียนรู้้� รวมทั้้�งต้้องตระหนัักรู้้�ใน

ร่่วมมืือกัับ General Assembly สถาบัันการเรีียนการสอนด้้านดิิจิิทััลชื่่�อดััง

เรื่่� องพื้้� นฐานและการปรัั บ ใช้้ เ ทคโนโลยีี ดิิ จิิ ทัั ล ในการทำำ� งานให้้ ทัั นต่่ อ

จากประเทศสหรััฐอเมริิกา ที่่�มีส
ี าขากว่่า 30 สาขาทั่่�วโลก เปิิดสอนหลัักสููตร

ที่่�มาโครงการ:

การดำำ�เนิินโครงการ:

เหตุุการณ์์

คุุณภาพที่่�มุ่่�งเน้้นการพััฒนาและเสริิมสร้้างทัักษะด้้านดิิจิิทััลให้้แก่่ผู้้�เรีียน

หนึ่่�งในแนวทางการพััฒนาผู้้�นำำ�รุ่่�นใหม่่ คืื อการ

ธุุรกิิจเกษตรอุุตสาหกรรมและอาหาร เขตประเทศจีีน (ภาคเหนืือ) ได้้จััดให้้มีีกิิจกรรมการประกวด

ครอบคลุุม 5 หััวข้อ
้ ดัังนี้้� Data, Product Management, UX & Design,

เปิิ ด โอกาสให้้ ผู้้�นำ�ำ และพนัั ก งานมีี ช่่ อ งทางใน

แผนงานทางธุุรกิิจ โดยส่่งเสริิมให้้พนัักงานทุุกคนมีีส่่วนร่่วม มีีพนัักงานสนใจเข้้าร่่วมถึึง ร้้อยละ 99

Digital Marketing, Software Engineering

การนำำ� เสนอแนวคิิ ด เพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม ให้้ พ นัั ก งานมีี

ของพนัักงานทั้้�งหมดและมีีโครงการที่่�พนัักงานร่่วมกัันสร้า้ งสรรค์์ถึึง 245 ผลงาน โดยผลงานเหล่่านี้้�

การประยุุกต์์องค์์ความรู้้�สู่่�การปฏิิบัติ
ั ิจริิง

จะเป็็นกำำ�ลัังหลัักในการพััฒนาธุุรกิิจต่่อไป อีีกทั้้�ง เครืือฯ ยัังร่่วมเป็็นผู้้�สนัับสนุุนการแข่่งขัันประกวด
ด้้านการตลาดเชิิงปฏิิบัติ
ั ิสำ�ำ หรัับนวััตกรรมและการเป็็นผู้้�ประกอบการของนัักศึึกษาวิิทยาลััยเป็็นปีที่่
ี �5
ติิดต่่อกัันตั้้�งแต่่ปีี 2559

Data Analysis

UX & Design

Digital
Marketing

Product
Management

Software
Engineering
ผลลััพธ์์และ
ประโยชน์์ที่่�ได้้รัับ

99%

ผลลััพธ์์และ
ประโยชน์์ที่่�ได้้รัับ

7

หลัักสููตร

ที่่เ� ปิิดสอนในปีี 2563

พนัักงานและบุุคคลทั่่�วไปเข้้าร่่วม

5,323

คน

ของพนัักงานทั้้�งหมด
ได้้เข้้าร่่วมโครงการฯ

577

คน

ทีีมงานที่่�เป็็นผู้้�นำำ�รุ่่�นใหม่่

114 สถานศึึกษา
ที่่เ� ข้้าร่่วมโครงการ

ศึึกษารายละเอีียดเพิ่่� มเติิมได้้ที่่นี่่
� �

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

EDUCATION
การศึึกษา

มุุมมองของเรา
สนัับสนุุนเป้้าหมายการพัั ฒนาที่่�ยั่่�งยืืน

การศึึกษาเป็็นหนึ่่�งในรากฐานสำำ�คััญในการยกระดัับคุุณภาพชีีวิต
ิ

“การศึึกษาที่่มี
� ีคุุณภาพ
นำำ�ไปสู่่�การสร้้างโอกาส
สร้้างอาชีีพ สร้้างคนให้้เป็็น
คนดีี คนเก่่ง สร้้างสัังคม
ให้้เกิิดการพัั ฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน”

ของประชาชน อีีกทั้้� งยัังเป็็นปััจจััยหลัักที่่� นำ�ำ พาสัังคมไปสู่่�การ
เปลี่่�ยนแปลงโดยรวมให้้ดีขึ้้
ี น
� ด้้วยเหตุุนี้้� องค์์กรต่่าง ๆ ทั้�ง้ ในระดัับ
สากล และระดัับประเทศ ต่่างให้้ความสำำ�คััญและพร้้อมสนัับสนุุน
SDG 4 การศึึกษาที่่�มีีคุุณภาพ

ให้้ประชาชนทุุกระดัับ ทุุกช่่วงอายุุวััยสามารถเข้้าถึึงการศึึกษาที่่�
จำำ�เป็็นได้้อย่่างทั่่�วถึึง แม้้ว่่าประเด็็นดัังกล่่าวจะได้้รับ
ั ความสนใจ

4.3

ทุุกคนเข้้าถึึงการศึึกษาวิิชาเทคนิิค อาชีีวศึึกษาอุุดมศึึกษา
รวมถึึงมหาวิิทยาลััยที่่�มีีคุุณภาพ ในราคาที่่�เข้้าถึึงได้้

ในระดัับสากล แต่่ผลสำำ�รวจขององค์์การสหประชาชาติิ (UN)

4.5

ขจััดความเหลี่่�อมล้ำำ�� ในการศึึกษาทุุกรููปแบบ

ได้้เปิิดเผยว่่า ยัังคงมีีประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนจำำ�นวนมากที่่�

4.B   ขยายจำำ�นวนทุุนการศึึกษาสำำ�หรัับการศึึกษาทุุกรููปแบบ       
สำำ�หรัับประเทศกำำ�ลัังพััฒนา
4.C   เพิ่่�มจำำ�นวนครููที่่�มีีคุุณภาพในประเทศกำำ�ลัังพัั ฒนา

SDG 8 งานที่่�เหมาะสม และการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ
8.6   ส่่งเสริิมเยาวชนให้้มีีงานทำำ�, มีีการศึึกษา และได้้รัับ
การฝึึกอบรม

ไม่่สามารถเข้้าถึึงระบบการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานได้้ ซึ่่�งเครืือเจริิญ
โภคภััณฑ์์ ในฐานะที่่�มีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่�ในทุุกภููมิิภาคทั่่�วโลก

ธานิินทร์์ บููรณมานิิต

ตระหนัักถึึงความท้้าทายนี้้� และได้้มีีการดำำ�เนิินงานมาอย่่างต่่อ

กรรมการผู้้�จััดการ

เนื่่� องเพื่่� อยกระดัับคุุณภาพการศึึกษาให้้มีีความพร้้อมก้้าวเข้้าสู่่�

และประธานเจ้้าหน้้าที่่บ
� ริิหาร

ยุุคดิิจิิทััล

บริิษััท ซีีพีีออลล์์ จำำ�กัด
ั (มหาชน)

SDG 9 อุุตสาหกรรม นวััตกรรมและโครงสร้้างพื้้� นฐาน
9.C   เพิ่่�มการเข้้าถึึงเทคโนโลยีีด้้านข้้อมููลการ
สื่่�อสารโดยถ้้วนหน้้า

สรุุปผลการดำำ�เนิินงาน (ประเทศไทย)
เทีียบกัับเป้้าหมายปีี 2563

100%

6.32 ล้้านคน

จำำ�นวนเด็็ก เยาวชน และผู้้�ใหญ่่
มีีโอกาสเข้้าถึึงการศึึกษาและ
การพัั ฒนาทัักษะที่่�จำำ�เป็็น

แผนการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ ปีี 2564
ยกระดัับทัักษะและองค์์ความรู้้�ให้้ก้้าวทัันเทคโนโลยีี
� างการศึึกษา
เพื่่� อลดความเหลื่่�อมล้ำำ�ท

เชื่่�อมโยงเครืือข่่ายความร่่วมมืือเพื่่� อส่่งเสริิม
และพัั ฒนาโครงสร้้างการศึึกษาขั้้�นพื้้� นฐาน

สนัับสนุุนทุุนการศึึกษา เพื่่�อสร้้างโอกาสและ
ยกระดัับคุุณภาพชีีวิิต

บทนำำ�

Heart

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

Health

Home

ภาคผนวก

มููลนิิธิิสานอนาคตการศึึกษา คอนเน็็กซ์์อีีดีี

โครงการสานพลัังประชารััฐ
ด้้านการศึึกษาพื้้�นฐาน
และการพััฒนาผู้้�นำ�ำ (E5)

การศึึ กษา

100

ยุุทธศาสตร์์หลัักในการขัับเคลื่่�อนและยกระดัับคุุณภาพ
การจััดการศึึกษา

เครืือเจริิญโภคภัั ณฑ์์ มีีความมุ่่�งมั่่�นในการยกระดัั บคุุณภาพการศึึกษาขั้้�น
พื้้�นฐานของประเทศไทยให้้เกิิดความยั่่�งยืืน โดยได้้ตั้้�งเป้้าหมายในการส่่ง

แสดงข้้อมููลโรงเรีียนในเว็็บไซต์์ Connexted.org

เสริิมให้้เด็็กและเยาวชนไทยสามารถดึึงศัักยภาพของตนเองสู่่ก
� ารเป็็น “เด็็ก

แก้้ปัญ
ั หาและพััฒนาทุุกพื้้�นที่่�ได้้ตรงจุุด

ดีีและเด็็กเก่่ง” ซึ่่�งเครืือฯ ได้้ขับ
ั เคลื่่� อนการดำำ�เนิินงานภายใต้้ 5 ยุุทธศาสตร์์
หลัั ก เพื่่� อ ยกระดัั บ คุุ ณ ภาพการจัั ด การศึึ ก ษา และเกิิ ด เป็็ น ผลสัั ม ฤทธิ์์� ที่่�
สามารถวััดผลได้้อย่่างชััดเจนกัับโรงเรีียนที่่�อยู่่ภ
� ายใต้้โครงการคอนเน็็กซ์์อีีดีี

Transparency

• รวบรวมข้้อมููลโรงเรีียนทั่่�วประเทศ 5,567 โรงเรีียน

การเปิิดเผยข้้อมููลสถานศึึกษาสู่่�สาธารณะ

นอกจากนี้้� ยัังได้้วางแผนการทำำ�งาน ซึ่่ง� เปรีียบเสมืือนรากฐานของการดำำ�เนิิน

ภาค
ประชา
สัังคม

ภาครััฐ

ภาค
เอกชน

งานเพื่่� อมอบโอกาสที่่�ดีี และสร้้างอนาคตของเด็็กไทยให้้เติิบโตเป็็นคนที่่�มีี
คุุณภาพ

เชื่่�อมโยงเครืือข่่ายความร่่วมมืือให้้ทุก
ุ ฝ่่ายมาช่่วยกััน

• พนัักงานจิิตอาสา School Partner กว่่า 900 คน

Market Mechanisms

กลไกตลาดและวััฒนธรรมการมีีส่่วนร่่วม

มููลนิิธิิสานอนาคตการศึึกษา
คอนเน็็กซ์์อีีดีี

• ICT Talent เจ้้าหน้้าที่่�ด้้านเทคโนโลยีี 700 คน

ส่่งเสริิมศัักยภาพของผู้้�บริิหาร โรงเรีียน และคุุณครูู
เพิ่่�มประสิิทธิภ
ิ าพการเรีียนการสอน

High Quality
Principals & Teachers

การพัั ฒนาผู้้�บริิหารสถานศึึกษาและครููผู้้�สอน

การดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญในปีี 2563

• อบรมผู้บ
้� ริิหารโรงเรีียนและคุุณครููกว่่า 20,000 คน
• หลัักสููตรอบรม 700 หลัักสููตร

ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ให้้เด็็กเป็็นศููนย์์กลาง
ระดมทุุนเพื่่�อ
การศึึกษา
CONNEXT ED Crowdfunding

มููลนิิธิิสานอนาคต
การศึึกษา
CONNEXT ED

ติิดตั้้�งสื่่�อมััลติิมิเิ ดีียในคอมพิิวเตอร์์ที่่�มอบให้้กัับโรงเรีียน
Potential
Partner

สมุุดพกดิิจิิทััล

คณะทำำ� งานด้้ า นการศึึ ก ษาขั้้� น

จัั ดทำำ� ระบบบริิ จ าคออนไลน์์ เ พื่่� อ

พัั ฒ นาระบบฐานข้้ อ มููลและการ

ขยายโอกาสความร่่วมมืือไปยัั ง

เปลี่่� ย นสถานะเป็็ น มููลนิิ ธิิ ส าน

ระบบได้้รวบรวมโครงการตามแผน

ประมวลผลและแสดงข้้ อ มููลการ

เพื่่� อให้้ครอบคลุุมโรงเรีียนประชารััฐ

พื้้� น ฐ า น แ ล ะ ก า ร พัั ฒ น า ผู้้�นำำ�
อนาคตการศึึกษา คอนเน็็กซ์์ อีีดีี
เพื่่� อสานต่่อเจตนารมณ์์ด้้านการ
ยกระดัั บ คุุ ณ ภาพการศึึ ก ษาขั้้� น
พื้้�นฐานของประเทศ

ระดมทุุนสนัับสนุุนการศึึกษา โดย
พััฒนาคุุณภาพโรงเรีียนประชารััฐ

ที่่�ผ่่านการคััดกรองจากคณะทำำ�งาน

ส่่วนกลางเพื่่� อให้้บุุคคลทั่่� วไปได้้ มีี
ส่่วนร่่วมในการสนัับสนุุนทางการ
ศึึกษา

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

จัั ด การสถานศึึ ก ษาให้้ ส ามารถ

ศึึกษาของนัักเรีียนรายบุุคคลในรููป

แบบ “สมุุดพกดิิจิทั
ิ ล
ั ” ให้้ทราบจุุด

อ่่อน จุุดแข็็ง ความถนััด อัันนำำ�ไปสู่่�
การพัั ฒ นาทัั กษะและส่่งเสริิ ม
ศัักยภาพได้้ตรงจุุด

Child Centric
& Curriculum

เด็็กเป็็นศููนย์์กลาง
เสริิมสร้้างคุุณธรรมและความมั่่�นใจ

• จััดตั้้�ง Learning Center 9 โรงเรีียนนำำ�ร่อ
่ ง 5 ภููมิภ
ิ าค
• จััดทำำ� Knowledge Based Learning บนเว็็บไซต์์

องค์์กรเอกชนต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่� อง

สนัับสนุุนอุุปกรณ์์และสื่่�อดิิจิิทััลเข้้าถึึงเทคโนโลยีีทุก
ุ พื้้�นที่่�

ที่่� ยัั ง ต้้ อ งการการดููแลจากองค์์ ก ร

• 1,294 โรงเรีียนติิดตั้้�งอิินเตอร์์เน็็ทความเร็็วสููง

เอกชน โดยมีีโรงเรีียนภายใต้้ความ

ดููแลของภาคเอกชนแล้้ ว จำำ� นวน
2,657 โรงเรีียน จากจำำ�นวนทั้้�งหมด
4,781 โรงเรีียน

Digital
Infrastructure
การเข้้าถึึงโรงสร้้างพื้้� นฐานดิิจิิทััล
ของสถานศึึกษา

• ติิดตั้้�งอุุปกรณ์์และสื่่�อไอทีีกว่่า 3,351 โรงเรีียน 		
ครอบคลุุม 39,839 ห้้อง

• 5,000 เครื่่�องคอมพิิวเตอร์์โน๊๊ตบุ๊๊�กนำำ�ร่อ
่ ง 17 จัังหวััด
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CONNEXT ED Crowdfunding

การศึึกษาซึ่�่งจะเป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�ช่่วยสร้้างความเปลี่่�ยนแปลง ให้้โรงเรีียนและเยาวชนที่่�ขาดแคลนทั่่�ว
ประเทศมีีโอกาสทางการศึึกษาที่่�ดีีขึ้้�นได้้

การดำำ�เนิินงาน:
จััดทำำ�ระบบระดมทุุนเพื่่� อการศึึกษา มููลนิิธิส
ิ านอนาคตการศึึกษา คอนเน็็กซ์์อีีดีี เป็็นพื้้�นที่่�กลางที่่�เชื่่�อม
โยงระหว่่างผู้้�บริิจาคและโรงเรีียนที่่�เสนอโครงการเพื่่� อขอรัับบริิจาค เป็็นการสร้้างวััฒนธรรมการมีีส่่วน
ร่่วมจากทุุกภาคส่่วนในเรื่่�องการศึึกษา ผู้้�สนใจมอบทุุนสามารถเข้้าไปศึึกษาข้้อมููลโรงเรีียนผ่่านเว็็บไซต์์
connexted.org ซึ่�่งได้้แสดงข้้อมููลและบริิบทของสถานศึึกษาอย่่างโปร่่งใส และสามารถติิดตามผล
การดำำ�เนิินงานของโครงการที่่�ร่่วมสนัับสนุุนได้้ ซึ่�ง่ โครงการที่่�ได้้รับ
ั การคััดเลืือกขึ้้�นระบบได้้ผ่่านการคััด
กรองจากคณะกรรมการที่่�มาจากทั้้�งภาครััฐและภาคเอกชน และเป็็นโครงการที่่�มาจากความต้้องการ
ของโรงเรีียนที่่�จะนำำ�งบประมาณที่่�ได้้รับ
ั ไปพััฒนาโรงเรีียนอย่่างแท้้จริิง

9
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ผลลััพธ์์และ
ประโยชน์์ที่่�ได้้รัับ
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โรงเรีียน

การดำำ�เนิินงาน:

การเปลี่่� ย นแปลงทางเทคโนโลยีี อ ย่่างรวดเร็็ ว

มููลนิิธิิสานอนาคตการศึึกษา คอนเน็็กซ์์อีีดีี ภายใต้้การดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มทรูู ได้้จััดอบรมออนไลน์์

ทำำ�ให้้ทุุกภาคส่่วนต้้องพััฒนาระบบการศึึกษาที่่�

หลัักสููตร “การออกแบบการจััดการเรีียนรู้้�บนฐานเทคโนโลยีี” ให้้กับ
ั ผู้้�บริิหารสถานศึึกษาและครููผู้้�สอน

สามารถตอบสนองต่่อความต้้องการที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น

กว่่า 5,000 คน จากโรงเรีียนคอนเน็็กซ์์อีีดีีในการดููแลของกลุ่่�มทรูู 1,067 โรงเรีียนทั่่�วประเทศ และ

และทั่่�วถึึง นอกจากการพััฒนาระบบการศึึกษา

หลัักสููตร “ผู้้�นำำ�ด้้านเทคโนโลยีีเพื่่� อการศึึกษา” ให้้กัับ ICT Talent กว่่า 200 คน เพื่่� อสร้้างความเข้้าใจ

ที่่�กำำ�ลัังระดมทุุน

แล้้ว การสร้้างบุุคลากรที่่�เพีียบพร้้อมและสามารถ

ต่่อการเปลี่่�ยนแปลงเทคโนโลยีี พร้้อมส่่งเสริิมบทบาทผู้้�บริิหารสถานศึึกษาในการเป็็นโค้้ชและกำำ�กัับ

32

ถ่่ายทอดความรู้้�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ถืือเป็็น

ติิ ดตามการจััดการเรีียนรู้้� รวมถึึงพััฒนา ”ครููผู้้�สอน” ให้้สามารถออกแบบแผนการจััดการเรีียนรู้้�

อีี ก หนึ่่� ง ภารกิิ จ ที่่� เ ครืือเจริิ ญ โภคภัั ณ ฑ์์ ใ ห้้ คว าม

เชิิงรุุก (Active Learning) บนฐานเทคโนโลยีีที่่�เหมาะสมกัับบริิบทของโรงเรีียน มุ่่�งเน้้นการพััฒนาผู้้�

สำำ�คััญให้้มีก
ี ารพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่� อง

สอนและผู้้�เรีียนให้้เท่่าทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลงในยุุค 4.0 โดยผู้้�สอนสามารถจััดการเรีียนรู้้�ให้้ผู้้�เรีียนได้้

โรงเรีียน

ที่่�มีีโครงการระดมทุุน

42

เข้้ามามีีบทบาทในการเรีียนรู้้�ผ่่านเทคโนโลยีีเป็็นสำำ�คััญในปััจจุุบัน
ั

ล้้านบาท

เป้้าหมายการระดมทุุน

ผลลััพธ์์และ
ประโยชน์์ที่�่ได้้รัับ

5,000

คน

โรงเรีียนที่่�ได้้รัับประโยชน์์

1,067 โรงเรีียน
ICT Talent ผู้้นำ
� ำ�ด้้านเทคโนโลยีี
เพื่่� อการศึึกษา

200

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

10

ที่่�มาโครงการ:

อบรมผู้้�บริิหารและครููผู้้�สอนกว่่า

ศึึกษารายละเอีียดเพิ่่� มเติิมได้้ที่่�

103

การพัั ฒนาผู้บ
้� ริิหารสถานศึึกษาและครููผู้้�สอน

ที่่�มาโครงการ:
“ให้้” ที่่�มีคุ
ี ณ
ุ ค่่ามหาศาลและยั่่�งยืืน นั่่�นก็็คืือการให้้การศึึกษา เครืือฯ จึึงได้้พัฒ
ั นากลไกในการสนัับสนุุน

102

ห้้องเรีียนออนไลน์์ การศึึกษาในยุุค New Normal

กลไกตลาดและวััฒนธรรมการมีีส่่วนร่่วม

เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ตระหนัักดีีว่่าอนาคตการศึึกษาของเด็็กไทย คืืออนาคตของเรา และหนึ่่�งในการ

การศึึ กษา

คน
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11

โครงการหลัักสานอนาคตการศึึกษาของเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์สนัับสนุุนการจััดทำำ�แผนพััฒนาคุุณภาพโรงเรีียนประชารััฐที่่�อยู่่�ในความดููแลในรููปแบบต่่าง ๆ ที่่�เหมาะสมกัับบริิบทของโรงเรีียน

การศึึ กษา

104

โรงเรืือนจำำ�ลองฟาร์์มไก่่
พัั นธุ์์�ไข่่มาตรฐานสากล
พัั นธมิิตร

รููปแบบ

โดยมีี School Partner แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� วิิเคราะห์์ปัญ
ั หาร่่วมกัับโรงเรีียนและชุุมชน พร้้อมติิดตามและประเมิินผลอย่่างต่่อเนื่่� อง เพื่่� อให้้เกิิดผลประโยชน์์
สููงสุุดตามเป้้าหมายของโครงการฯ ผ่่าน School Management System

รููปแบบ

เขตพื้้�นที่่�การศึึกษา มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี
สรรหา คััดเลืือก ICT Talent ประจำำ�การที่่�โรงเรีียน ร่่วมยกระดัับการเรีียน
การสอนและคุุณภาพชีีวิิต
• ICT Talent ภายใต้้มููลนิธิ
ิ ส
ิ านอนาคตการศึึกษา CONNEXT ED 200

ผลการดำำ�เนิินงาน

	จัังหวััดทั่่�วประเทศ

•	นัักเรีียนมีีทัักษะการรู้้�เท่่าทัันเทคโนโลยีีสารสนเทศสููงขึ้้�น

โครงการคอมพิิ วเตอร์์โน้้ตบุ๊๊�ก
เพื่่� อการศึึกษา

รููปแบบ

พัั นธมิต
ิ ร

รููปแบบ

	คน และที่่�จััดตั้้�งโดยภาครััฐ 500 คน ครอบคลุุม 2,123 โรงเรีียน ทุุก
•	ร้้อยละ 76 ของครููใช้้ไอซีีทีีในการสอนมากขึ้้�น

พัั นธมิิตร

มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
ส่่งเสริิมทัักษะการใช้้งานสื่่�อและอุุปกรณ์์ไอซีีทีี ผ่่านการส่่งมอบ
“คอมพิิวเตอร์์เพื่่� อการศึึกษา” แก่่โรงเรีียนผสานการอบรมเชิิง

ผลการดำำ�เนิินงาน

ผสานการพััฒนาทัักษะผู้้�นำำ�ของนัักเรีียน

•	ขัับเคลื่่� อน 50 โรงเรีียน ใน 30 จัังหวััด

•	สร้้างแหล่่งการเรีียนรู้้�ชุุมชนต้้นแบบในการแปรรููปไข่่

•	ลดปััญหาการเจริิญเติิบโตของเด็็กที่่�ยังั ไม่่ได้้มาตรฐาน

• เกิิดการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีในการสอนและการเรีียนรู้้�แบบ
Active Learning

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

“Cluster Workshop” สร้้างกลไกการทำำ�งานของภาครััฐและเอกชน
พััฒนาการเป็็นผู้้�นำำ�นวััตกรรมทางการศึึกษา เพิ่่�มทัักษะการคิิดเชิิงวิิสัย
ั
ทััศน์สู่
์ คว
�่ ามยั่่�งยืืน

•	สร้้างกลไก 6 Clusters 311 โรงเรีียน ใน 49 จัังหวััด
• School Grading เพิ่่�มขึ้้�น

Train the Trainer by Professional
พัั นธมิต
ิ ร

ความร่่วมมืือ 10 คณะ 2 วิิทยาลััยนานาชาติิ
พััฒนาหลัักสููตร “อบรมเชิิงวิิชาการ พี่่�เลี้้�ยงเชิิงวิิชาการ” เชื่่�อมโยงผู้้�

รููปแบบ

เชี่่�ยวชาญแต่่ละสาขา ร่่วมพััฒนาครููและส่่งเสริิมผู้้�เรีียนในการศึึกษาต่่อ
และพััฒนาอาชีีพผ่่านการปฏิิบัติ
ั ิจริิง

•	ขัับเคลื่่� อน 50 โรงเรีียน ใน 11 จัังหวััด

• นำำ�ร่่องคอมพิิวเตอร์์ 5,000 เครื่่� อง ใน 17 จัังหวััด
•	นัักเรีียนมีี ICT Literacy สููงขึ้้�น

เขตพื้้�นที่่�การศึึกษา เกษตรตำำ�บล วิิทยาลััยเทคนิิค

• งบประมาณและค่่าใช้้จ่่ายลดลง

ปฏิิบัติ
ั ิการ Digital Classroom Management

ผลการดำำ�เนิินงาน

สร้้างแหล่่งเรีียนรู้้�เชิิงปฏิิบัติ
ั ิการที่่�เชื่่�อมโยงชีีวิิตจริิง

นวััตกรรมแผนพัั ฒนาโรงเรีียน
ประชารััฐ 4.0

ICT Talent
พัั นธมิิตร

ผลการดำำ�เนิินงาน

มููลนิิธิเิ จริิญโภคภััณฑ์์พัฒ
ั นาชีีวิิตชนบท

ผลการดำำ�เนิินงาน

•	ครููมีีทัักษะการจัั ดทำำ�โครงการเชิิงอาชีีพ เกิิ ดทัักษะการสอนแบบ
การเรีียนรู้้�ผ่่านประสบการณ์์ทำำ�งาน

• โรงเรีียนพััฒนาเป็็นต้้นแบบ เกิิดเครืือข่่ายขยายผลในเขตพื้้�นที่่�
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การส่่งเสริิมการศึึกษาเพื่่� อสานฝััน เมืืองลั่่�วหยาง ประเทศจีีน

เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์เล็็งเห็็นถึึงโอกาสในการใช้้ความเชี่่�ยวชาญและความเข้้าใจในการประกอบธุุรกิิจขององค์์กรไปสนัับสนุุนสถาบัันการศึึกษา เพื่่� อยกระดัับ
การศึึกษาให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการของตลาดทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ โดยมุ่่�งเน้้นไปที่่�การสร้้างบุุคลากรที่่�มีคว
ี ามสามารถ การพััฒนาความเป็็น
ผู้้�นำำ� การพััฒนาทัักษะให้้กัับครููผู้้�สอนและสร้้างองค์์ความรู้้�อย่่างมีีคุณ
ุ ภาพให้้เด็็ก และเยาวชน ตลอดจนสนัับสนุุนให้้เยาวชนสามารถประกอบอาชีีพตาม
ความถนััดของตน ร่่วมกัับการมีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชน รวมไปถึึงให้้ผู้้�มีส่่ว
ี นได้้เสีียทุุกกลุ่่�มได้้รับ
ั ผลประโยชน์์และคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขื้� น
้
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ที่่�มาโครงการ:

การดำำ�เนิินงาน:

ในปีี 2560 มณฑลลั่่�วหยาง ประเทศจีีน มีีหมู่่บ้
� า้ นที่่�ยากจนและขาดโอกาส

โครงการมุ่่�งเน้้นไปที่่�การพััฒนาและส่่งเสริิมให้้เด็็กที่่�อยู่่ใ� นครอบครััวยากจน

ในการศึึกษาถึึง 669 แห่่ง หากได้้รับ
ั การสนัับสนุุนเงิินทุุนด้้านการศึึกษา จะ

และด้้อยโอกาสทางการศึึกษาได้้รับ
ั การศึึกษาต่่อในระดัับมหาวิิทยาลััยเพื่่� อ

ช่่วยยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตและลดความเหลื่่�อมล้ำำ�ทางสัังคมได้้อย่่างยั่่�งยืืน

เพิ่่�มโอกาสในการประกอบอาชีีพมากขึ้้�น โครงการนี้้�เป็็นการยกระดัับความ

Chia Tai Land Investment Luo Yang Company Limited จึึงได้้ริ่่�เริิม

เป็็นอยู่่ขั้้
� �นพื้้�นฐาน ลดความเหลื่่�อมล้ำำ�ทางสัังคม และให้้ความสำำ�คััญกัับการ

โครงการส่่งเสริิมการศึึกษาเพื่่� อสานฝัันขึ้้�น

พััฒนาระบบการศึึกษาท้้องถิ่่�นตามค่่านิิยม 3 ประโยชน์์ โดยในปััจจุุบัน
ั มีี

ต้้นกล้้าแห่่งความหวััง (CP Lotus)

นัักศึึกษาจำำ�นวน 20 คน ได้้เข้้าศึึกษาในระดัับมหาวิิทยาลััย โดยแบ่่งออก
เป็็น นัักศึึกษา 18 คนได้้สำ�ำ เร็็จการศึึกษาในระดัับปริิญญาตรีี และอีีก 2 คน
กำำ�ลัังศึึกษาในคณะแพทย์์ศาสตร์์ ซึ่่�งบริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีการติิดตามการ
พััฒนาของนัักศึึกษาอย่่างต่่อเนื่่� อง พร้้อมกัับวิิเคราะห์์โอกาสในการพััฒนา

ที่่�มาโครงการ:

การดำำ�เนิินงาน:

ซีีพีโี ลตััสให้้ความสำำ�คััญกัับการศึึกษา เพื่่� อส่่งเสริิม

ภายในโครงการต้้ น กล้้ า แห่่งความหวัั ง มีีก ารจัั ดนิิท รรศการภาพวาดเพื่่� อสิ่่� ง แวดล้้ อ ม ประกวดผู้้�

“ตลอด 4 ปีีในการศึึกษาในมหาวิิทยาลััย

ให้้เด็็ กและเยาวชนมีีคว ามรู้้�และทัั กษะที่่� เ พีียบ

เชี่่�ยวชาญน้้อยในการคััดแยกขยะ และกิิจกรรมเกี่่�ยวกัับสิ่่�งแวดล้้อมอื่่�น ๆ เพื่่� อสืืบสานวััฒนธรรมจีีนใน

จนสำำ�เร็็จการศึึกษาในระดัับปริิญญาตรีี

พร้้อมต่่อการเติิบโต อีีกทั้้�งยัังให้้ความสำำ�คััญด้้าน

เทศกาลดั้้�งเดิิม สอนเยาวชนให้้มีีความกตััญญููรู้้�คุุณต่่อพ่่อแม่่ และครูู นอกจากนี้้� ยัังมีีการระดมทุุน

ขอบคุุณบริิษััทที่่�สนัับสนุุนในเรื่่�องการศึึกษา

การสืืบสานวัั ฒ นธรรมจีี น ดั้้� ง เดิิ ม ที่่� ย อดเยี่่� ย ม

สำำ�หรัับสถานสงเคราะห์์และโรงเรีียนสำำ�หรัับคนหููหนวกและเป็็นใบ้้ผ่่านกิิจกรรมการกุุศล เพื่่� อปลููกฝััง

พร้้ อ มเสริิ ม สร้้ า งความมั่่� น ใจในตนเองด้้ า น

ความรัักของวััยรุ่่�นและเด็็ก ๆ ร่่วมถึึงได้้คิิดค้้น “Tide Dialogue Tongue Twister Competition” เพื่่� อ

วัั ฒ นธรรม ผ่่านการให้้ คว ามรู้้�พ่่อแม่่ลููกอย่่าง

ส่่งเสริิมวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น ซึ่่�งโครงการนี้้�ได้้รับ
ั ความสนใจจากโรงเรีียนมากกว่่า 20 แห่่ง

ให้้โอกาสในการฝึึกงานและทำำ�งาน
ทั้้�งยัังดููแลและชี้้�แนะมาโดยตลอด”

เด็็กและเยาวชนที่่�เข้้าร่่วม
โครงการกว่่า

500 คน

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

บริิษััทฯ ได้้สนับ
ั สนุุนเงิินให้้กับ
ั มููลนิิธิิ “ดููแลคนรุ่่�นต่่อไป เมืืองลั่่�วหยาง” เป็็น
จำำ�นวน 1 ล้้านหยวน เพื่่� อใช้้ในโครงการส่่งเสริิมการศึึกษาและโครงการศึึกษา

โอกาสให้้เข้้ามาฝึึกงานกัับบริิษััทมาอย่่างต่่อเนื่่� อง

ผลลััพธ์์และ
ประโยชน์์ที่่�ได้้รัับ

โรงเรีียน

ความเป็็นอยู่่ข
� องประชาชนกลุ่่�มหนึ่่�ง แต่่ยัังขัับเคลื่่� อนทุุกภาคส่่วนของสัังคม

ศึึกษาเพื่่� อสานฝัันได้้มีก
ี ารมอบทุุนการศึึกษาให้้กัับนัักเรีียนยากจนและเปิิด

ต้้นกล้้าแห่่งความหวััง เป็็นต้้น

ที่่�เข้้าร่่วมโครงการ

ติิดตามและวิิเคราะห์์แสดงให้้เห็็นว่่า โครงการดัังกล่่าวไม่่เพีียงแต่่ยกระดัับ

แบบเรีียนและปฏิิบัติ
ั ิต่่าง ๆ นอกจากนี้้� ตั้้�งแต่่ปีี 2559 โครงการส่่งเสริิมการ

สม่ำำ�เสมอ และการจััดกิจ
ิ กรรมต่่าง ๆ เช่่นโครงการ

20

อาชีีพในอนาคต และการเปลี่่�ยนแปลงของสถานะครอบครััว โดยผลการ

เฉาเฟยชิิง
นัักศึึกษาที่่�ได้้รัับการช่่วยเหลืือใน
โครงการส่่งเสริิมการศึึกษาเพื่่� อสานฝััน

บทนำำ�
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การศึึกษาที่่�มีีคุุณภาพและเท่่าเทีียมกััน โรงเรีียนมััธยมผููกงอิิง
(Dandelion) ประเทศจีีน
โรงเรีียนมััธยมผููกงอิิงเป็็นโรงเรีียนมััธยมแห่่งเดีียวในกรุุ งปัักกิ่่�งที่่�ได้้จััดตั้้�งขึ้้�นเพื่่� อแก้้ไขความท้้าทายด้้านการศึึกษาที่่�ไม่่มีีคุุณภาพและลดความเหลื่่�อมล้ำำ�
ที่่�จะได้้รับ
ั การศึึกษาตามภาคบัังคัับ โดยโรงเรีียนดัังกล่่าว มีีนัก
ั เรีียนที่่�มาจากครอบครััวที่่ย
� ากจนกว่่า 550 คน โดย บริิษัท
ั Chia Tai Land จำำ�กัด
ั และ บริิษัท
ั
Chia Tai Henning Modern Agricultural Technology จำำ�กัด
ั ได้้ให้้การสนัับสนุุนโรงเรีียนในรููปแบบต่่าง ๆ อาทิิ การมอบเงิินสนัับสนุุน และอุุปกรณ์์การเรีียน
การสอน นอกจากนี้้� ยัังได้้มีก
ี ารจััดกิจ
ิ กรรมเพื่่�อเปิิดโลกทััศน์ท
์ างการศึึกษา และสนัับสนุุนให้้นัก
ั เรีียนมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมกัับองค์์กรทางสัังคมต่่าง ๆ โดยทั้้ง� หมดนี้้�
เพื่่�อพััฒนาและขยายหลัักสููตรการเรีียนการสอนให้้มีป
ี ระสิิทธิภ
ิ าพ ส่่งเสริิมคุุณภาพการศึึกษา และยกระดัับคุุณภาพชีีวิต
ิ ของครอบครััวนัก
ั เรีียนให้้ดีขึ้้
ี น
�
ผลลััพธ์์และ
ประโยชน์์ที่่�ได้้รัับ

การศึึ กษา

108

สนัับสนุุนทุุนการศึึกษา

สร้้างโอกาสในการเข้้าถึึงการศึึกษาที่่�มีีคุุณภาพ

ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2563
ทุุนการศึึกษาที่่�มอบ

มููลค่่าทุุนการศึึกษา

ทุุน

ล้้านบาท

53,640

1,518

เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์มีีความมุ่่�งมั่่�นในการสร้้างเยาวชนไทยให้้เป็็น “คนเก่่ง

ชีีวิิตให้้ดีียิ่่ง� ขึ้้�น โดยกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์และแนวทางสนัับสนุุนการเข้้าถึึงการ

และคนดีี” ผ่่านการพััฒนาศัักยภาพความเป็็นผู้้�นำำ� และการฝึึกงานกัับบริิษัท
ั

ศึึกษาอย่่างมีีคุณ
ุ ภาพในทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจ เครืือฯ ได้้สนับ
ั สนุุนทุุนการศึึกษาแก่่

ในเครืือฯ เพื่่� อเพิ่่�มประสบการณ์์ตรงจากการปฏิิบัติ
ั ิจริิง ทำำ�ให้้เกิิดการพััฒนา

นิิสิต
ิ ระดัับอุุดมศึึกษาทั่่�วประเทศที่่�มีผ
ี ลการเรีียนดีีแต่่ขาดแคลนทุุนและมอบ

ผู้้�นำำ�ยุค
ุ ใหม่่ที่่�ทัน
ั ต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของสัังคมจนสามารถ ยกระดัับคุุณภาพ

ทุุนการศึึกษาให้้แก่่บุุตรพนัักงานที่่�เรีียนดีีอีีกด้้วย

ทุุนซีีพีี ทุุนพัั ฒนาชีีวิิต ปั้้�นผู้้�นำำ�แห่่งอนาคต

มอบเงิินและอุุปกรณ์์
การเรีียนการสอนกว่่า

230,000
หยวน

CASE
STUDY

ศููนย์์การเรีียนรู้้�ด้้านปศุุสััตว์์แบบ
Active Learning

15

“ทุุนการศึึกษาเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

“ผมมุ่่�งมั่่�นใช้้ความรู้้�ที่่เ� รีียนมา

“โอกาสรัับทุุนซีีพีีมีีอยู่่�

สะท้้อนให้้เห็็นบทบาทภาคเอกชน

ทำำ�อุุปกรณ์์ช่่วยเหลืือคนพิิ การ

และเป็็นของทุุกคน อยู่่�ที่เ่� ราจะมอง

ที่่ใ� ห้้ความสำำ�คััญด้้านศึึกษาและคุุณค่่า

คนตาบอด หากเราให้้ช่่วยเหลืือใคร

หรืือหาโอกาสนั้้�นหรืือไม่่

ในการพัั ฒนาบุุคลากรของสัังคม

โดยเฉพาะคนที่่ต้
� ้องการ

เมื่่�อได้้โอกาสแล้้วจงอย่่าหยุุด

เป็็นการสร้้างโอกาสทางการศึึกษาให้้

สัังคมก็็จะช่่วยเรา และสัังคมไทย

พัั ฒนาตนเอง และสร้้างคุุณค่่าให้้

กัับเด็็กที่่อ
� าจจะมีีโอกาสน้้อยกว่่าคนอื่่�น

โดยรวมจะเข้้มแข็็งขึ้้�น”

กัับตนเองเสมอ ต้้องฝึึกฝน

และเป็็นกำำ�ลัังใจที่่สำ
� ำ�คััญให้้กัับผู้้�ที่่�

และยอมรัับปรัับตััวกัับการเปลี่่ยน
� แปลง

ได้้รัับทุุน ก้้าวไปสู่่�ความสำำ�เร็็จ”

ใช้้ศัักยภาพของเราในการพัั ฒนา
ประเทศให้้เต็็มที่่”�

จากความร่่วมมืือระหว่่างบริิษััท Myanmar C.P. Livestock Co., Ltd. และคณะสััตวแพทย์์ศาสตร์์
มหาวิิทยาลััย Veterinary Science ประเทศประเทศเมีียนมา ได้้จััดตั้้�งศููนย์์การเรีียนรู้้�ด้้านการเลี้้�ยงไก่่
เนื้้�อขึ้้�นภายในมหาวิิทยาลััย ศููนย์์การเรีียนรู้้�นี้้�ได้้เปิิดให้้มีก
ี ารฝึึกอบรมด้้านปศุุสัต
ั ว์์แบบ Active Learning
และเน้้นการจััดการเรีียนการสอนผ่่านการจััดทำำ�โครงการ (Project Based) เพื่่� อให้้นัก
ั ศึึกษาของคณะ

ผลลััพธ์์และ
ประโยชน์์ที่่�ได้้รัับ

สััตวแพทย์์ปีสุ
ี ดท้
ุ ้าย Bachelor of Veterinary Science จำำ�นวนกว่่า 500 คน จากทั้้�งหมด 3 รุ่่�น ได้้รับ
ั
ความรู้้�และทัักษะในการบริิหารจััดการไก่่เนื้้�อและไก่่ไข่่ในโรงเรืือน เน้้นการเรีียนรู้้�จากสถานการณ์์จริิง
ผ่่านการลงมืือทำำ�และลงพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิงาน และมีีการแบ่่งปัันประสบการณ์์จากรุ่่�นพี่่�ศิิษย์์เก่่าสู่่�รุ่่�นน้้อง
เป็็นการเตรีียมความพร้้อม ต่่อยอด และส่่งเสริิมอาชีีพในอนาคต

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

นัักเรีียนกว่่า

500 คน

ได้้รัับความรู้้แ
� ละทัักษะ

109

ดร.ธีีรารััตย์์ พัั นทวีี วงศ์์ธนะเอนก

ผศ.ดร.เซง เลิิศมโนรััตน์์

กมล นััฎสถาพร

นายกสมาคมวิิทยุุและสื่่�อเพื่่� อเด็็กและเยาวชน

อาจารย์์ประจำำ�คณะวิิศวกรรมศาสตร์์

วิิศวกร บริิษััท ซีีพีีเอฟ (ประเทศไทย)

มหาวิิทยาลััยมหิิดล

นัักศึึกษาทุุนเครืือเจริิญ

นัักศึึกษาทุุนเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ รุ่่�นที่่� 16

โภคภััณฑ์์ รุ่่�นที่่� 35

นัักศึึกษาทุุนเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ รุ่่�นที่่� 12

บทนำำ�

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

Heart

Health

Home

ภาคผนวก

การศึึ กษา

110

111

การส่่งเสริิมการศึึกษาของเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์
โครงการต้้นกล้้าแห่่งความหวััง

เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ได้้ให้้การสนัับสนุุนด้้านการศึึกษาให้้แก่่เด็็กและเยาวชนผ่่านโครงการต่่าง ๆ เพื่่� อยกระดัับคุุณภาพการศึึกษาแบบบููรณาการตั้้�งแต่่ระบบ
โครงสร้้างพื้้�นฐานให้้มีรี ะบบการศึึกษาที่่�มีคุ
ี ณ
ุ ภาพ โดยส่่งเสริิมความรู้้� และทัักษะด้้านการประกอบอาชีีพมาอย่่างต่่อเนื่่� อง ด้้วยมุ่่�งหวัังให้้เด็็กและเยาวชน
ได้้ฝึึกฝนอาชีีพเพื่่� อพึ่่�งพาตนเองโดยการถ่่ายทอดความรู้้� การฝึึกอบรม การสืืบสานทางวััฒนธรรมอัันดีีงาม ตลอดจนสร้้างองค์์ความรู้้�อัันเกิิดจากการนำำ�
เทคโนโลยีีที่่�ก้้าวหน้้าและสภาพแวดล้้อมสัังคมแห่่งการเรีียนรู้้�มาประยุุกต์์ใช้้ เพื่่� อให้้ทุก
ุ คนสามารถเรีียนรู้้�อย่่างต่่อเนื่่� อง

We Give Wings
Youth Academy

พััฒนาความคิิดสร้้างสรรค์์และให้้
ความรู้้เ� พื่่�อพััฒนาทัักษะอาชีพ
ี

สร้้างคุุณภาพชีีวิิตให้้เด็็ก และให้้ความรู้้�
เพื่่�อพััฒนาทัักษะอาชีพ
ี

� คุุณภาพและเท่่าเทีียมกััน
การศึึกษาที่่มีี
เป็็นจริิงของโรงเรีียนมััธยมผููกงอิิง
(Dandelion)
สร้้างคุุณภาพชีีวิิตให้้เด็็ก และให้้ความรู้้�
เพื่่�อพััฒนาทัักษะ

มหาวิิทยาลััยซีีพีี เพื่่� อฝึึกฝน
บุุคลากรที่่�มีีคุุณภาพ

ซีีพีีเอฟ อิ่่�ม สุุข ปลููกอนาคต

สร้้างคุุณภาพชีีวิิตให้้เด็็ก และให้้ความรู้้�
เพื่่�อพััฒนาทัักษะอาชีพ
ี

สร้้างความรู้้ด้้
� านโภชนาการแก่่นัักเรีียน

และสร้้างเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้ข
� องโรงเรีียนและ
ชุุมชน

บ่่มเพาะคนดีี มีีทัักษะ สู่่�สัังคม

พััฒนาเด็็กและเยาวชนให้้มีีความรู้้แ
� ละทัักษะ
อาชีพ
ี ให้้เติิบโตเป็็นผู้้�ใหญ่่ที่่�มีีคุณ
ุ ภาพ

โรงเรีียนน่่าอยู่่�และปลอดภััย

ศููนย์์การเรีียนรู้้�สายธุุรกิิจสุุกร

ส่่งเสริิมและสอนให้้นัักเรีียนตระหนััก
ถึึงความปลอดภััย และ 7 ส. ในโรงเรีียน

มอบทุุนการศึึกษาสำำ�หรับ
ั นัักเรีียนที่่�
เรีียนดีีแต่่ยากจน และฝึึกอบรมทัักษะ
เพื่่�อประกอบวิิชาชีพ
ี ในอนาคต

True Startup Challenge 2020
ช่่วยสร้้างสตาร์์ตอััพรุ่่�นใหม่่ให้้กัับ
Innovation Ecosystem

โภชนาการพอเพีียง

ได้้รัับความรู้้แ
� ละทัักษะการเรีียนและ
อาชีพ
ี เป็็นศููนย์์การเรีียนรู้้� ให้้กัับเด็็ก

True Young Producer Award

เวทีีเพื่่�อแสดงความสามารถและความคิิด
สร้้างสรรค์์ ในการผลิิตภาพยนตร์์โฆษณา
เพื่่�อสัังคม

การปฐมนิิเทศการเข้้าถึึง
เทคโนโลยีี 4.0

อบรมให้้ความรู้้เ� กี่่�ยวการเกษตรที่่�
ทัันสมััยให้้กัับเกษตรกร

รัักบ้้านรัักษ์์โรงเรีียนเพื่่� อน้้อง

ต้้นแบบการพััฒนาโรงเรีียนที่่�อยู่่�ห่่างไกล

ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้ภ
� ายในโรงเรีียนและชุุมชน

สื่่�อพกพาเพื่่� อการรู้้ห
� นัังสืือสำำ�หรัับเยาวชน
พััฒนาทัักษะทางวิิชาการ และเปิิด
โลกทััศน์์การเรีียนรู้้�

Active Learning
Livestock Training

ส่่งเสริิมความรู้้เ� รื่่�องการเลี้้ย
� งไก่่
สู่่�อาชีพ
ี ในอนาคต

Junior chef

เปิิดโอกาสให้เ้ ด็็กและเยาวชนได้้สร้้าง
ประสบการณ์์ในการทำำ�อาหารที่่�มีีประโยชน์์
ผนวกกัับความคิิดสร้้างสรรค์์

CPF Philippines Back
to School Program
School – My First Home

ปลููกฝัังการเรีียนรู้้ก
� ารศึึกษา
และสนัับสนุุนอุุปกรณ์์การเรีียนการสอน

การเลี้้�ยงไก่่ไข่่เพื่่� ออาหารกลางวััน

สร้้างรายได้้ระหว่่างเรีียน และนำำ�ไปเป็็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ
ี ในอนาคต

จััดหาอุุปกรณ์์การเรีียนขั้�น
้ พื้้� นฐานเพื่่�อให้้
เด็็กพร้้อมที่่�จะเรีียนรู้้ใ� นโรงเรีียน

CPF Philippines University
Tie-Up & Collaboration

สร้้างโอกาสฝึึกอาชีพ
ี สร้้างความร่่วมมืือ
กัับมหาวิิทยาลััยและมอบทุุนการศึึกษา

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

บทนำำ�

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

Heart

Health

Home

ภาคผนวก

LIVING WELL

112

113

เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ตระหนัักมาโดยตลอดว่่าการสร้้างคุุณค่่าทางสัังคมให้้มีีความยั่่�งยืืนในทุุกมิิติิ
รวมถึึงส่่งเสริิมให้้สัังคมมีีสุุขภาพที่่�ดีี มีีรายได้้อาชีีพที่่�มั่่�นคง และมีีโอกาสในการเข้้าถึึงการศึึ กษา
ที่่�จำำ�เป็็นนั้้�น  เป็็นหนึ่่�งในหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของเครืือฯ ซึ่่�งที่่�ผ่่านมา เครืือฯ ได้้มีีการดำำ�เนิินงาน
ในด้้านต่่างๆ เพื่่� อตอกย้ำำ��ความมุ่่�งมั่่�น เช่่น การเข้้าร่่วมกัับเครืือข่่ายทั่่�วโลกเพื่่� อประสานความร่่วมมืือ
อัั นก่่ อ ให้้เกิิ ดผ ลลัั พ ธ์์ ใ นวงกว้้าง การสื่่� อ สารกัั บ ผู้้� มีี ส่่ ว นได้้เสีี ยทุุ ก กลุ่่�มอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งเพื่่� อ สร้้าง
ความเข้้าใจอัันดีีในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ สร้้างความผููกผัันกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในระยะยาว และเข้้าใจถึึง
ความต้้องการของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างแท้้จริิง นอกจากนี้้� เครืือฯ ได้้ให้้ความสำำ�คััญด้้านการพัั ฒนา
นวััตกรรมเพื่่� อผลิิตผลิิตภััณฑ์์แห่่งนวััตกรรมที่่�สามารถยกระดัับความเป็็นอยู่่� สุุขภาพ และสุุขภาวะ
ที่่�ดีีของผู้้�บริิโภค

คุุณค่่าทางสัังคม
•
•
•
•
•

LIVING WELL

กลยุุทธ์์การดำำ�เนิินงานเพื่่�อเพิ่่�มคุุณค่่าทางสัังคม
โครงการซีีพีีเพื่่�อความยั่่�งยืืน
ส่่งเสริิมเกษตรกรและพััฒนาชุุมชนชนบท
ส่่งเสริิมผู้้ป
� ระกอบการรายย่่อย
ส่่งเสริิมกลุ่่�มเปราะบาง

สุุขภาพและสุุขภาวะที่่�ดีี
•
•
•
•
•
•

การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อสุุขภาพ
การมุ่่�งเน้้นกระบวนการผลิิตที่่�มีคุ
ี ณ
ุ ภาพ
การส่่งเสริิมสวััสดิภ
ิ าพสััตว์์
การใช้้ยาปฏิิชีวี นะอย่่างรัับผิิดชอบและสมเหตุุสมผล
การส่่งเสริิมการเข้้าถึึงอาหาร
การส่่งเสริิมสุุขภาพ

การสร้้างความผููกพัั นกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
•
•
•
•
•

กระบวนการสร้้างความผููกผัันกับ
ั ผู้้มี
� ส่
ี ว่ นได้้เสีีย
การดำำ�เนิินงานเพื่่�อตอบสนองผู้้มี
� ส่
ี ว่ นได้้เสีีย
การสนัับสนุุนภาคส่่วนต่่างๆ เพื่่�อขัับเคลื่่อ
� นการเติิบโตของอุุตสาหกรรม
การเข้้าร่่วมเป็็นภาคีีสมาชิิกในองค์์กรระดัับประเทศและระดัับสากล
การร่่วมมืือกัับพัันธมิต
ิ รเพื่่�อขัับเคลื่่อ
� นการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

นวััตกรรม
•
•
•
•
•
รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

การพลิิกโฉมองค์์กรด้้วยเทคโนโลยีีดิจิ
ิ ทั
ิ ล
ั
การพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านนวััตกรรม
การสร้้างองค์์กรแห่่งนวััตกรรม
โครงการพอใจวัันเดีียว
การสร้้างนวััตกรรมแบบเปิิด

SOCIAL
IMPACT
คุุณค่่าทางสัังคม

มุุมมองของเรา
สนัับสนุุนเป้้าหมายการพัั ฒนาที่่�ยั่่�งยืืน

ปััจจุุบัน
ั ในหลายประเทศและภาคส่่วนต่่างๆ ต่่างให้้ความสำำ�คััญในการลด

“แม็็คโครเชื่่อ
� มั่่�นว่่า ความมุ่่�งมั่่�น
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่คำ
� �นึ
ำ ึงถึึง
สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และเศรษฐกิิจ
ทำำ�ให้้เราสามารถเติิบโต
อย่่างยั่่�งยืืนเคีียงคู่่�สัังคม
ในฐานะ ‘คู่่�คิิด... เพื่่� อชีีวิิตที่ดีี
่� กว่่า’ ”

ความเหลื่่�อมล้ำำ�ทางสัังคม ที่่�ยัังคงเป็็นปััญหาใหญ่่ระดัับสากลที่่�จำำ�เป็็นต้้อง
แก้้ไขเร่่งด่่วน เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ในฐานะที่่�เป็็นบริิษััทเอกชนขนาดใหญ่่
และมีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่�ในทุุกภููมิิภาคทั่่�วโลก ได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญ
SDG 1 ยุุติิความยากจน
1.2
1.4

ลดความยากจนอย่่างน้้อยร้้อยละ 50
สิิทธิิเท่่าเทีียมกัันในการเป็็นเจ้้าของบริิการขั้้�นพื้้� นฐานเทคโนโลยีี
และทรััพยากรทางเศรษฐกิิจ

SDG 4 คุุณภาพการศึึกษา
4.4

เพิ่่�มจำำ�นวนประชาชนที่่�มีีทัักษะที่่�จำำ�เป็็นด้้านการเงิิน

SDG 8 งานที่่�เหมาะสม และการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ
8.6

ความเหลื่่�อมล้ำำ�ในระดัับสากล ตลอดจนในทุุกประเทศที่่�เครืือฯ มีีการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ อีีกทั้้� งยัังช่่วยผลัักดัั นการบรรลุุเป้้าหมายของ UN SDGs เพื่่�อยุุ ติิ
ความยากจน และยกระดัั บองค์์ ความรู้้�ของประชาชน และยัังสนัับสนุุน
การส่่งเสริิมอาชีีพเพื่่�อลดความไม่่เท่่าเทีียมกัันในสัังคม ซึ่่�งที่่�ผ่า่ นมา เครืือฯ
ได้้ดำ�ำ เนิินโครงการที่่ห
� ลากหลาย โดยมุ่่�งเน้้นไปที่่ก
� ารส่่งเสริิมขีีดความสามารถ
ของเกษตรกร สนัับสนุุนการประกอบธุุรกิิจของผู้้�ประกอบการรายย่่อย

สุุชาดา อิิทธิิจารุุกุุล

และพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของประชาชนกลุ่่�มเปราะบาง

ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ
� ริิหาร
บริิษััท สยามเเม็็คโคร จำำ�กััด (มหาชน)

ส่่งเสริิมเยาวชนให้้มีีงานทำำ� มีีการศึึกษา และได้้รัับการฝึึกอบรม

SDG 10 ลดความไม่่เสมอภาค
10.1

ของปััญหาดัังกล่่าว จึึงได้้เข้้าร่่วมเป็็นภาคีีกัับเครืือข่่ายต่่างๆ เพื่่�อลดปััญหา

ลดความไม่่เท่่าเทีียมกัันของรายได้้

สรุุปผลการดำำ�เนิินงาน (ประเทศไทย)
เทีียบกัับเป้้าหมายปีี 2563

100%

780,227 ราย

แผนการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญปีี 2564
ส่่งเสริิมอาชีีพและการจ้้างงานเพื่่�อพััฒนาคุุณภาพชีีวิต
ิ
ตลอดห่่วงโซ่่อุป
ุ ทานอย่่างต่่อเนื่่อ
� ง

(จากเป้้าหมาย 100,000 ราย)

จำำ�นวนเกษตรกร ผู้้�ประกอบการรายย่่อย
กลุ่่�มเปราะบาง และอื่่�นๆ ตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน
ที่่�ได้้รัับการสนัับสนุุนให้้เกิิดการสร้้างรายได้้

สร้้างคุุณค่่าและการมีีส่่วนร่่วม
ของสัังคมและชุุมชน

สนัับสนุุนองค์์ความรู้้�และถ่่ายทอดเทคโนโลยีี
สู่่�สัังคมและชุุมชน
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คุุณค่่าทางสัั งคม

จำำ�นวนผู้้�ได้้รับ
ั การส่่งเสริิม/สนัับสนุุน (คน)

9%

เกษตรกรที่ได้รับ
การส่งเสริม

35%

1,375,777
คน

ไทย
จีีน
56%

อื่่�นๆ

เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ได้้ พััฒนากลยุุ ทธ์์การดำำ�เนิินงานเพื่่�อเพิ่่�มคุุณค่่าทาง

กลยุุทธ์์ระดัับองค์์กรเพื่่�อเพิ่่�มคุุณค่่าทางสัังคมของเครืือฯ มุ่่�งเน้้นไปที่่�การ

สัังคม โดยอ้้างอิิงถึึงอััตลัก
ั ษณ์์ที่แ
�่ สดงถึึงตััวตนของเครืือฯ ได้้แก่่ ความกตััญญูู

ดำำ�เนิินงานเชิิงรุุ กใน 3 ประเด็็นหลััก ได้้แก่่ การส่่งเสริิมอาชีีพและรายได้้

และความซื่่�อสััตย์์ ค่่านิิยม 3 ประโยชน์์ ระบบการบริิหาร ซีีพีี สู่่ค
� วามเป็็นเลิิศ

ให้้แก่่เกษตรกร การสนัับสนุุนองค์์ความรู้้�และเพิ่่�มช่่องทางจำำ�หน่่ายให้้แก่่

และเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืนภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ ปีี 2573 นอกจากปััจจััย

ผู้้�ประกอบการรายย่่อย และการสนัับสนุุนการมีีคุุณภาพชีีวิิตที่�่ดีีขึ้้�นให้้แก่่

ภายในแล้้ว เครืือฯ ยัังได้้นำ�ป
ำ ระเด็็นข้้อกัังวลของชุุมชนสัังคม และเป้้าหมาย

กลุ่่�มเปราะบาง นอกจากนี้้� เครืือฯ ยัังได้้ นำ�ำ โครงการซีีพีีเพื่่�อความยั่่�งยืืน

การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนขององค์์การสหประชาชาติิเข้้ามาร่่วมพิิจารณาในการ

มาขัับเคลื่่�อนกลยุุทธ์์เพื่่�อสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�บริิหารและพนัักงานที่่�

พััฒนากลยุุทธ์์เพื่่�อสร้้างสมดุุลระหว่่างการตอบสนองต่่อความต้้องการของ

ปฏิิบัติ
ั ิงานอยู่่ใ� นทุุกประเทศทั่่�วโลก ให้้มีีการดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อสัังคมไปใน

ชุุมชนสัังคมอย่่างยั่่�งยืืน และการเติิบโตทางธุุรกิิจของเครืือฯ ในภาพรวม

ทิิศทางเดีียวกััน

768,108
ผู้้�ประกอบการรายย่่อย
ที่่�ได้้รัับการสนัับสนุุน

30%

73,726

51%

เกษตรอุุตสาหกรรมและอาหาร
โทรคมนาคม

1,375,777

ค้้าปลีีกและการตลาด

คน

กลุ่่�มเปราะบาง
ที่่�ได้้รับ
ั การสนัับสนุุน

9%

อื่่�นๆ

กลยุุทธ์์ระดัับองค์์กรด้้านการดำำ�เนิินงานเพื่่� อเพิ่่� มคุุณค่่าทางสัังคม
มุ่่�งเน้้นใน 3 ประเด็็นหลััก ได้้แก่่

10%

กิิจกรรมเพื่่� อสัังคม

การส่่งเสริิมอาชีีพและ
รายได้้ให้้แก่่เกษตรกร

สร้้างสรรค์์
คุุณค่่า

763

268

ล้้านบาท
การบริิจาค

ล้้านบาท
การลงทุุนทางสัังคม

266

ล้้านบาท
การริิเริ่่�มทางการค้้า

ส่่วนหนึ่่�ง
ของธุุรกิิจ

สนัับสนุุน
การเงิิน

219

ล้้านบาท

ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินการ
สร้้างคุุณค่่าทางสัังคม

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

117

กลยุุทธ์์การดำำ�เนิินงานเพื่่� อเพิ่่� มคุุณค่่าทางสัังคม

ผลการดำำ�เนิินการที่่�สำ�คั
ำ ัญ ปีี 2563

533,943

116

628,433

การสร้้างประโยชน์์
ทางเศรษฐกิิจ

ล้้านบาท
ส่่งเสริิม
การมีีส่่วนร่่วม

เพื่่� อสร้้างสมดุุลระหว่่าง
การตอบสนองต่่อความ
ต้้องการของชุุมชนสัังคมอย่่าง
ยั่่�งยืืน และการเติิบโตทางธุุรกิิจ
ของเครืือฯ ในภาพรวม

การสนัับสนุุนองค์์ความรู้้�
และเพิ่่� มช่่องทาง
ในการจำำ�หน่่ายสิินค้้าแก่่
ผู้้�ประกอบการรายย่่อย

การสนัับสนุุนการมีี
คุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น
ให้้แก่่กลุ่่�มเปราะบาง
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ตััวอย่่างโครงการสร้้างคุุณค่่าร่่วมกัับสัังคม
ของเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ทั่่�วโลก
จำำ� นวนเกษตรกร ผู้้�ประกอบการรายย่่ อ ย กลุ่่�มเปราะบาง
และอื่่�นๆ ตลอดห่่วงโซ่่อุุปทานที่่� ได้้รัับการสนัับสนุุนให้้เกิิด
การสร้้างรายได้้

2563

ไทย
• โครงการธุุรกิิจเพื่่� อสัังคมโดยคนพิิ การ

จีีน
• โครงการสร้้างมาตรฐานความปลอดภััยให้้กัับฐาน
การเกษตร

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

ไทย
• โครงการหมู่่�บ้้านเกษตรกรรมหนองหว้้า

เวีียดนาม
• การทำำ�ปศุุสััตว์์ในระบบเกษตรพัั นธสััญญา

อัังกฤษ
• Charity Partnership การระดมทุุนเพื่่� อช่่วยเหลืือ
องค์์กรการกุุศล

118

เมีียนมา
• โครงการส่่งเสริิมเกษตรกรท้้องถิ่่�นปลููกผััก
คุุณภาพ

119

โปแลนด์์
• โครงการสนัับสนุุนทุุนการศึึกษา

1,375,777

2562

858,318

2561
2560

คุุณค่่าทางสัั งคม

668,926
165,269

จีีน
• โครงการเกษตรกรรมหมุุนเวีียนทัันสมััยผิิงกู่่�

เวีียดนาม
• โครงการบ้้านปัันสุุข

อิินเดีีย
• โครงการส่่งเสริิมรายได้้ให้้เกษตรกรสตรีี
ชาวอิินเดีีย

กััมพูู ชา
• ทรููมัันนี่่�กัับการส่่งเสริิมผู้้�ประกอบการรายย่่อย

ตุุรกีี
• CP Fresh Shop ช่่วยสร้้างอาชีีพและรายได้้
ให้้ผู้้�ประกอบการรายย่่อย

กััมพูู ชา
• โครงการสร้้างห้้องน้ำำ��ให้้น้้อง

รััสเซีีย
• โครงการกิิจกรรมการกุุศลให้้กัับองค์์กรด้้านสัังคม
ในกรุุงมอสโกและคาลููกา

ลาว
• โครงการเถ้้าแก่่เนื้้�อหมููตู้้�เย็็นชุุมชน

บทนำำ�
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คุุณค่่าทางสัั งคม

120

ส่่งเสริิมเกษตรกรและพัั ฒนาชุุมชนชนบท

โครงการซีีพีีเพื่่� อความยั่่�งยืืน

เพื่่�อคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีของเกษตรกร

การขจััดปััญหาความยากจน เป็็นหนึ่่�งในเป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
ขององค์์การสหประชาชาติิ การสนัับสนุุนเป้้าหมายดัังกล่่าวเป็็นการสร้้าง
ภููมิิคุ้้�มกัันในมิิติิต่่างๆ ของสัังคมในภาพรวมทั้้�งหมด
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์สนับสนุ
ั
น
ุ การแก้้ไขปััญหาความยากจนมาอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยเล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญของการพััฒนาด้้านการเกษตร รวมถึึงเสริิมสร้้าง
ศัักยภาพของเกษตรกรทั้้�งในระดัับประเทศและสากล โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
การที่่� เ ครืือฯ ได้้ สนัั บสนุุ น นโยบายการแก้้ ไ ขปัั ญ หาความยากจนใน
ทุุกประเทศที่่�เครืือฯ ไปดำำ�เนิินการ อาทิิ ในประเทศจีีน เครืือฯ ได้้ให้้การ
สนัับสนุุนผ่่านการดำำ�เนิินโครงการต่่างๆ เช่่น โครงการสุุกร 500,000 ตััว
ในอำำ�เภอหมีีตู้้� มณฑลยููนนาน เพื่่�อแก้้ไขปััญหาความยากจน และโครงการ
ตลอดระยะเวลาที่่�ผ่่านมา เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์เป็็นองค์์กรที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิิจ

สร้้างสัังคมเพื่่�อความยั่่�งยืืนได้้ อย่่างมีีประสิิทธิิผล โครงการซีีพีีเพื่่�อความ

โดยมิิได้้มุ่่�งหวัังเพีียงผลประกอบการด้้านเศรษฐกิิจเท่่านั้้�น หากแต่่ยังั มุ่่�งเน้้น

ยั่่�งยืืนในปีี 2563 นี้้� เป็็นการจััดต่่อเนื่่�องเป็็นครั้้�งที่่� 3 โดยมีีผลงานที่่�ผ่า่ นการ

การสร้้างจิิตสำ�นึ
ำ ก
ึ ของทุุกคนในองค์์กรให้้นึก
ึ ถึึงการสร้้างประโยชน์์ต่่อสัังคม

พิิจารณาและได้้รับ
ั การยกย่่องเชิิดชููทั้้�งสิ้้�น 59 โครงการ ซึ่่�งเป็็นผลงานของ

และชุุมชนไปในขณะเดีียวกััน โดยการปลููกฝัังจิิตสำ�นึ
ำ ึกด้้านความยั่่�งยืืนให้้

พนัักงานเครืือฯ ทั้้�งในประเทศไทยและต่่างประเทศ และจะมีีการจััดงาน

อยู่่�ในดีีเอ็็นเอของพนัักงานเครืือฯ กว่่า 350,000 คนทั่่�วโลก ซึ่่�งเป็็นพลััง

เชิิดชููเกีียรติิสำ�ำ หรัับโครงการที่่�ได้้รัับการคััดเลืือกในปีี 2564 ซึ่�่งจะเป็็นการ

สำำ�คัญ
ั อัันเข้้มแข็็งที่่จ
� ะร่่วมกัันทำำ�ความดีีและสร้้างประโยชน์์ให้้กับชุ
ั ม
ุ ชนและ

จััดงานที่่�พิเิ ศษกว่่าสองครั้้�งที่่�ผ่า่ นมาเนื่่�องจากเป็็นปีีที่่�เครืือฯ ดำำ�เนิินกิิจการ

สัังคมดัังสะท้้อนให้้เห็็นจากหลายโครงการที่่�เกิิดจากพนัักงานในพื้้� นที่่�ที่่�ได้้

มาครบ 100 ปีี

เห็็นปััญหา และร่่วมมืือกัันในการแก้้ไขปััญหานั้้�นๆ นำำ�ไปสู่่�พลัังร่่วมในการ

เส้้นทางการดำำ�เนิินโครงการซีีพีีเพื่่� อความยั่่�งยืืน
2559-2560

เข้้าร่่วม

2561-2562

เข้้าร่่วม

2563-2564

เข้้าร่่วม

92

204

368

38

28

59

โครงการ
ดำำ�เนิินงานเฉพาะเขตประเทศไทย

โครงการ
ทีไ่ ด้รบ
ั การคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชู

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

โครงการ
เริม
่ ขยายการด�ำเนินงานสู่ตา่ งประเทศ

โครงการ
ทีไ่ ด้รบ
ั การคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชู

โครงการ
ขยายการด�ำเนินงานไปทัว
่ โลก

โครงการ
ทีไ่ ด้รบ
ั การคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชู

ภายใต้้ รููป แบบความร่่ ว มมืือ ‘4 ประสาน’ อีีกหลายโครงการ เป็็ น ต้้ น
ซึ่�่งสหประชาชาติิ ได้้ ยกย่่องว่่ าประเทศจีีนประสบความสำำ�เร็็จในการแก้้
ปััญหาความยากจน และเป็็นตััวอย่่างที่่�ดีีให้้กัับประเทศกำำ�ลัังพััฒนาอื่่�นๆ
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โครงการสุุกร 500,000 ตััว อำำ�เภอหมีีตู้้� มณฑลยููนนาน
เพื่่� อแก้้ไขปััญหาความยากจน

การดำำ�เนิินงาน:
โครงการหมีีตู้้�เกิิดจากความร่่วมมืือระหว่่างเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์และชุุมชน
ในพื้้� นที่่� เพื่่�อเลี้้�ยงและผลิิตสุก
ุ รที่่�ได้้มาตรฐานและเพีียงพอต่่อความต้้องการ
โดยในปััจจุุบััน โครงการหมีีตู้้�มีีสุุกรพ่่อแม่่พัันธุ์์�ทั้้�งหมด 7,400 ตััว และมีี

ที่่�มาโครงการ:

ฟาร์์มสุุกรพ่่อแม่่พัน
ั ธุ์์�จำำ�นวน 3 แห่่ง ได้้แก่่ที่่� อำำ�เภอปิินชวน, หมีีตู้้� และหยุุน

ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นของเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ที่่�ต้้องการให้้ประชาชนมีีโอกาส

ซึ่่�งแต่่ละฟาร์์มจะสามารถผลิิตสุุกรพ่่อแม่่พัันธุ์์�ได้้ถึึงปีีละ 50,000 ตััวต่่อปีี

ในการเข้้าถึึงอาหารที่่�มีีคุณ
ุ ค่่าอย่่างทั่่�วถึึง และขจััดความยากจน เครืือฯ จึึง

นอกจากนี้้� โครงการหมีีตู้้�ยัังมีีโรงเรืือนเลี้้�ยงสุุกรขุุนทั้้�งหมด 250 โรงเรืือน

ได้้มีีการดำำ�เนิินโครงการสุุกร 500,000 ตััว ในมณฑลยููนนาน ประเทศจีีน

โดยรวมในปััจจุุบัน
ั สามารถผลิิตสุก
ุ รขุุนได้้ทั้้�งสิ้้�น 150,000 ตััวต่่อปีี จากการ

และหนึ่่�งในโครงการนี้้�ก็็คืือสุุกร 500,000 ตััวในเขตอำำ�เภอหมีีตู้้� เพื่่�อแก้้ไข

ดำำ�เนิินโครงการดัังกล่่าวมาอย่่างต่่อเนื่่�อง ทำำ�ให้้เรามีีการพััฒนาและเติิบโต

ปััญหาความยากจน โดยตั้้� งเป้้าหมายว่่ าเราจะเป็็นครััวของโลกและเป็็น

เป็็นทีีมงานมืืออาชีีพ ในขณะเดีียวกัันก็็สามารถดึึงดููดบุุคลากรรุ่่�นใหม่่ที่่�มีี

ผู้้�ส่่งมอบอาหารให้้กัับมวลมนุุษยชาติิ ในเดืือนมกราคม ปีี 2560 โครงการ

ความสามารถมาร่่วมงานกัับเครืือฯ นอกจากนี้้�เราได้้ตั้้�งทีีมเทคโนโลยีีอาหาร

หมีีตู้้�ได้้เริ่่�มดำำ�เนิินการและทำำ�การผลิิต ซึ่�่งได้้การสนัับสนุุนจากผู้้�บริิหารใน

สััตว์์ ทีีมเทคโนโลยีีในการเลี้้�ยง และทีีมเทคโลโนยีีในการแปรรููปขึ้้�น เพื่่�อ

การตั้้�งทีีมงานเพื่่�อให้้คำำ�แนะนำำ� มีีการวางแผนออกแบบโครงการ รวมถึึงมีี

สนัับสนุุนให้้การดำำ�เนิินงานเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยมุ่่�งไปสู่่�ความ

การมอบอำำ� นาจเต็็ ม ที่่� ใ ห้้กัั บทีี มงานรุ่่�นใหม่่ โครงการหมีีตู้้�ครอบคลุุ ม ถึึ ง

สำำ�เร็็จตามเป้้าหมายโครงการสุุกร 1,000,000 ตััวในมณฑลยููนนานภายใน

โรงงานอาหารสััตว์์ ฟาร์์มสุุกรขุุน ฟาร์์มสุุกรพ่่อแม่่พัน
ั ธุ์์� และโรงงานแปรรููป

ปีี 2566

เนื้้� อสุุกร ทำำ�ให้้แต่่ละพื้้� นที่่�สามารถดำำ�เนิินงานได้้อย่่างบููรณาการ ก่่อให้้เกิิด
ประสิิทธิิภาพสููงสุุด

รููปแบบการดำำ�เนิินโครงการ

ผลลััพธ์์และ
ประโยชน์์ที่่�ได้้รัับ

สัังคมสนัับสนุุน

โรงงานอาหารสััตว์์

ฟาร์์มสุุกร
พ่่ อแม่่พัันธุ์์�

การขนส่่งสิินค้้า

ลงทุุน

72

ล้้านหยวน
ลงทุุน

ฟาร์์มสุุกรขุุน

โรงงานแปรรููปเนื้้�อสุุกร

ลงทุุน
ล้้านหยวน

โรงงานแปรรููปเนื้้�อสุุกร

โครงการ
Midu

ฐานการผลิิต
ผัักและผลไม้้

มููลค่่าการลงทุุนรวม 892 ล้้านหยวน
รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

(587.2 ล้้านบาท)
ผลกำำ�ไรจากการดำำ�เนิินโครงการ
โรงงานอาหารสััตว์์

700

126 ล้้านหยวน

ฟาร์์มพ่่ อแม่่พัันธุ์์�

120

48,600 หยวน

(223,560 บาท)
สร้้างรายได้้ให้้กัับเกษตรกร
ต่่อครััวเรืือนต่่อปีี

83,345 คน

ล้้านหยวน

จำำ�นวนผู้้ที่
� ่�ได้้รัับการจ้้างงาน
แปลงปลููก

ร้้านค้้า
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ส่่งเสริิมผู้้�ประกอบการรายย่่อย

17

เพื่่�อสร้้างโอกาสทางอาชีีพ

สำำ�นัักงานด้้านความยั่่�งยืืนและพัั ฒนาชุุมชน
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ จัังหวััดน่่าน

การส่่ ง เสริิ ม ผู้้�ประกอบการรายย่่ อ ยเป็็ น หนึ่่� ง ในกลยุุ ท ธ์์ ห ลัั ก ของการสร้้ า งคุุ ณ ค่่ า ทางสัั ง คมที่่�
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ ดำำ�เนิินการมาโดยตลอด เนื่่�องจากที่่� ผ่่านมาผู้้�ประกอบการรายย่่อยส่่วนใหญ่่
จะดำำ�เนิินธุุรกิิจแบบตััวคนเดีียว ทำำ�ให้้ต้้องแบกรัับต้้นทุุนที่่�ค่่อนข้้างสููง อีีกทั้้�งยัังขาดความเข้้าใจใน
กระบวนการบริิหารจััดการอย่่างเป็็นระบบ ดัังนั้้�น เครืือฯ จึึงมุ่่�งสนัับสนุุนให้้ผู้้�ประกอบการรายย่่อย
ผลิิตสิน
ิ ค้้าอย่่างมีีคุุณภาพ เพื่่�อยกระดัับการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ให้้ตรงตามมาตรฐาน สนัับสนุน
ุ ให้้เข้้าถึึง
แหล่่งเงิินทุุนได้้ง่่ายยิ่่�งขึ้้�น รวมถึึงการสนัับสนุุนการสร้้างเครืือข่่ายผู้้�ประกอบการ ให้้เกิิดการถ่่ายทอด
และแบ่่งปัันองค์์ความรู้้� รองรัับการขยายธุุรกิิจให้้เติิบโตพร้้อมทั้้�งสร้้างโอกาสในการเริ่่�มต้้นและเป็็น
เจ้้าของธุุรกิิจ

ที่่�มาโครงการ:
จัังหวััดน่่านเป็็นจัังหวััดหนึ่่�งที่่�มีีปััญหาเรื่่�องภููเขาหััวโล้้นและหมอกควััน ไฟป่่า เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์
จึึงได้้ร่ว่ มมืือกัับหน่่วยงานในภาคส่่วนต่่างๆ เข้้าไปช่่วยฟื้้� นฟููและแก้้ปัญ
ั หาให้้กัับชุุมชนตั้้�งแต่่ปีี 2558
จนถึึงปััจจุุบัน
ั เป็็นเวลากว่่า 5 ปีี ผ่่านโครงการต่่างๆ เช่่น โครงการสบขุ่่�นโมเดล โครงการน้ำำ�พางโมเดล
โครงการค่่ายเยาวชนรัักษ์์พงไพร เป็็นต้้น

การดำำ�เนิินงาน:
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์จัด
ั ตั้้�งสำำ�นัก
ั งานด้้านความยั่่�งยืืนและพััฒนาชุุมชน เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ จัังหวััดน่่าน
ขึ้้�นเป็็นแห่่งแรก เพื่่�อมุ่่�งขัับเคลื่่�อนความยั่่�งยืืนอย่่างเป็็นรููปธรรมในพื้้� นที่่�ภาคเหนืือ พร้้อมเป็็นศููนย์์รวม
ในการสร้้ า งความร่่ ว มมืือกัั บพี่่� น้้ อ งประชาชน เกษตรกร หน่่ ว ยงานภาครัั ฐ ภาคประชาสัั ง คม
ภาคการศึึกษา ทุุกภาคส่่วนในการมีีส่่วนร่่วมเสริิมสร้้างคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�นของชุุมชน และสอดคล้้อง
กัับวิิถีีชีีวิิตและวััฒนธรรมในพื้้� นที่่�จัังหวััดน่่าน ครอบคลุุมทุุกมิิติิทั้้�งเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

ผลลััพธ์์และ
ประโยชน์์ที่่�ได้้รัับ

6,444 คน

จำำ�นวนเกษตรกรที่่�ได้้รัับการ
ส่่งเสริิมอาชีีพ ปีี 2559-2563

1,108,751 บาท

“ซีีพีี ออลล์์ให้้ทุุกๆ อย่่าง เริ่่�มจากให้้โอกาสเรามาขาย
ตั้้�งแต่่วัันแรกที่่�ติิดต่่อ เรายัังไม่่มีีอะไรเลย

รายได้้รวมของเกษตรกร
ปีี 2559-2563

แต่่ก็็ให้้โอกาสเราพััฒนาตััวเอง เปิิดโอกาสให้้เราเสนอสิินค้้าตััวใหม่่
มนสวรรณ ศรััณย์์เวชกุุล

บริิษััทคุุณเก๋๋ ขนมหวาน จำำ�กััด
ผู้้�ประกอบการรายย่่อยที่่�ได้้รัับ ‘รางวััล SME ยั่่�งยืืน’
จากบริิษััท ซีีพีี ออลล์์ จำำ�กััด (มหาชน) ปีี 2563

และมีีการพััฒนาสิินค้้าให้้ตอบโจทย์์ของตลาดมาตลอด”

125
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คุุณค่่าทางสัั งคม
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โครงการคััดสรรสุุดยอดสิินค้้า SME จำำ�หน่่ายผ่่านช่่องทาง
ร้้านเซเว่่น อีีเลฟเว่่น และช่่องทางออนไลน์์ของ
บริิษััท ทเวนตี้้�โฟร์์ ช้้อปปิ้้�ง จำำ�กััด

CASE
STUDY

บริิษััท สยามแม็็คโคร จํํากััด (มหาชน) ยัังคงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนาศัักยภาพ

ธนาคารพััฒนาวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อมแห่่งประเทศไทย (ธพว.)

ของผู้้�ประกอบการร้้ า นค้้ า ปลีีกรายย่่ อ ยหรืือโชห่่ ว ยให้้ เ ข้้ ม แข็็ ง เติิ บ โต

หรืือ SME D Bank ต้้องการเพิ่่�มศัักยภาพและขยายช่่องทางการจำำ�หน่่าย

สร้้ า งรายได้้ ตอบโจทย์์ พ ฤติิ ก รรมผู้้�บริิ โ ภคที่่� ต้้ อ งการอาหารพร้้ อ มปรุุ ง
พร้้อมรัับประทานใกล้้บ้า้ น

อย่่างยั่่�งยืืน โดยนำำ�เสนอสิินค้้าบริิการใหม่่ ‘ครััวชุุมชน’ เพื่่�อเป็็นทางเลืือก

สิินค้้าให้้กัับผู้้�ประกอบการเอสเอ็็มอีี ในช่่วงสถานการณ์์ โควิิด-19 โดยร่่วม
กัับบริิษััท ซีีพีี ออลล์์ จำำ�กััด (มหาชน) ผู้้�ประกอบธุุรกิิจค้้ าปลีีกประเภท
ร้้ า นค้้ า สะดวกซื้้� อ เซเว่่ น อีีเลฟเว่่ น จัั ด โครงการปั้้� นสุุ ด ยอดสิิ น ค้้ า SME
จำำ�หน่่ายผ่่านร้้านเซเว่่ น อีีเลฟเว่่ นทั่่� วประเทศ รวมถึึ งช่่องทางออนไลน์์
เพื่่�อเพิ่่�มโอกาสในการจำำ�หน่่ายสิินค้้าของผู้้�ประกอบการเอสเอ็็มอีีในแต่่ละ
พื้้� นที่่�ส่ง่ ตรงถึึงมืือผู้้�บริิโภค

การดำำ�เนิินงาน:
โครงการดัังกล่่าวเปิิดโอกาสให้้กัับลููกค้้าของ SME D Bank นำำ�สิินค้้ามา
จำำ�หน่่ายผ่่านช่่องทางของซีีพีี ออลล์์ และทเวนตี้้�โฟร์์ ช้้อปปิ้้� ง ประกอบด้้วย
ร้้ า นเซเว่่ น อีีเลฟเว่่ น , เว็็ บ ไซต์์ www.ShopAt24.com และนิิ ต ยสาร

ทเวนตี้้�โฟร์์ แคตตาล็็อก โดยต้้องมีีกำำ�ลังั การผลิิตที่่�เพีียงพอต่่อความต้้องการ
และกระบวนการผลิิ ตที่่�ได้้ มาตรฐาน ซึ่�่งจะช่่วยสร้้างความเชื่่�อมั่่� นให้้กัับ
ผู้้�บริิโภคในการเลืือกซื้้�อสิินค้้า และยัังช่่วยสร้้างยอดขาย สร้้างรายได้้กับชุ
ั ม
ุ ชน

การดำำ�เนิินงาน:

ผลลััพธ์์และ
ประโยชน์์ที่่�ได้้รัับ

ครััวชุุมชนคืือแนวคิิดสำำ�หรัับร้า้ นโชห่่วย ที่่�สามารถเพิ่่�มรายได้้ด้้วยการขายสิินค้้ากลุ่่�มอาหารสด อาหาร

>20,000

แช่่แข็็ง เพื่่�อเพิ่่�มทางเลืือกการซื้้�อสิินค้้าให้้ลููกค้้า และเป็็นแหล่่งอาหารสด สะอาดในชุุมชน ดัังนั้้�น

รายการ

จำำ�นวนสิินค้้าเอสเอ็็มอีี

50,000

ครอบครััว

จำำ�นวนเกษตรกรที่่�ได้้รัับ
การช่่วยเหลืือ

แม็็คโครจึึงพััฒนาสิินค้้ากลุ่่�มนี้้�ให้้มีีขนาดบรรจุุภััณฑ์์และราคาที่่�เหมาะสมกัับความต้้องการของลููกค้้า
ในชุุมชน และพััฒนาตู้้�แช่่แข็็งที่่�มีีประสิิทธิิภาพในราคาที่่�จัับต้้องได้้เพื่่�อสร้้างความแตกต่่าง เพิ่่�มยอด
ขาย เพิ่่�มกำำ�ไร ให้้กัับร้้านโชห่่วยที่่� ร่่วมโครงการ และเนื่่�องมาจากสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรค
โควิิด-19 ในปีี 2563 ‘ครััวชุุมชน’ จึึงช่่วยให้้ร้า้ นโชห่่วยในทุุกๆ ชุุมชนสามารถตอบโจทย์์การใช้้ชีีวิิต
วิิถีีใหม่่ และบริิษััทฯ ยัังช่่วยลดต้้นทุุนในการเริ่่�มต้้นธุุรกิิจครััวชุุมชน โดยร้้านที่่�ซื้้�อตู้้�แช่่แข็็งจะได้้รัับ
คููปองส่่วนลดมููลค่่า 2,000 บาท สำำ�หรัับนำ�ำ ไปซื้้� ออาหารสดจากแม็็คโครมาใส่่ตู้้�แช่่แข็็งเพื่่�อจำำ�หน่่าย
รวมทั้้�งยัังจััดเตรีียมสื่่�อและกิิจกรรมส่่งเสริิมการขายให้้อย่่างต่่อเนื่่�องอีีกด้้วย แม็็คโครเชื่่�อว่่าโครงการ
ครััวชุุมชนเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นที่่�จะทำำ�ให้้ร้้านโชห่่วยสามารถอยู่่�ได้้อย่่างยั่่�งยืืน และเป็็นแรงบัันดาลใจที่่�จะ
ทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบการโชห่่วยพััฒนาศัักยภาพของร้้านค้้าให้้เติิบโตต่่อไปในอนาคต

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

19

โครงการ ครััวชุุมชน

ที่่�มาโครงการ:

ที่่�มาโครงการ:
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ผลลััพธ์์และ
ประโยชน์์ที่่�ได้้รัับ

>1,222

ล้้านบาท

12,095

ราย

ยอดขายตู้้�แช่่แข็็งและสิินค้้า
กลุ่่�มอาหารสดจากร้้านโชห่่วย
ที่่�ร่่วมโครงการ

จำำ�นวนสมาชิิกสะสมที่่�เข้้าร่่วม
โครงการ
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ส่่งเสริิมประชากรกลุ่่�มเปราะบาง

CASE
STUDY

เพื่่� อความเท่่าเทีียมในสัังคม

มีีแนวคิิดและตระหนัักถึึงการสนัับสนุุนให้้กัับกลุ่่�มเปราะบางอย่่างต่่อเนื่่�อง

โดยมีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อพััฒนาศัักยภาพ สร้้างความรู้้�ความสามารถในการ

เครืือฯ จึึงได้้ริเิ ริ่่�มโครงการต่่างๆ เพื่่�อช่่วยเหลืือทั้้�งคนพิิการ ผู้้�สููงวััย ผู้้�ที่่�ขาด

ประกอบอาชีีพ เพิ่่�มโอกาสในการประกอบอาชีีพที่่ยั่่
� ง� ยืืนให้้กับ
ั กลุ่่�มคนเหล่่านี้้�

โอกาสทางสัังคม โดยการส่่งเสริิมอาชีีพ การสนัับสนุน
ุ ให้้สามารถประกอบ

ซึ่่�งสอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของเครืือฯ และภายใต้้

ธุุ ร กิิ จ ของตนเอง ทั้้� ง นี้้� เ พื่่� อ ลดปัั ญ หาความเหลื่่� อ มล้ำำ� ในสัั ง คม และช่่ ว ย

แนวคิิ ด ที่่� ว่่ า ‘การลร้้ า งรากฐานทางธุุ ร กิิ จ ให้้ แ ข็็ ง แรง ต้้ อ งดำำ� เนิิ น ควบคู่่�

เสริิมสร้้างคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�นให้้กัับกลุ่่�มเปราะบางในสัังคมอย่่างยั่่�งยืืน

ไปพร้้อมกัับการสร้้างรากฐานคุุณภาพชีีวิิตของคนในสัังคม’ จึึงทำำ�ให้้เครืือฯ

ที่่�มาโครงการ:
การขาดภาวะทางโภชนาการในเวีียดนามยัังคงมีีอยู่่�ทั่่�วไป เช่่น เด็็กอายุุต่ำำ�
กว่่า 5 ปีี มีีอััตราการป่่วยเป็็นโรคโลหิิตจางอยู่่�ที่�่ร้อ
้ ยละ 28 และในพื้้� นที่่�ภููเขา
ที่่�มีีชนกลุ่่�มน้้อยจะพบถึึงร้้อยละ 31 ในขณะที่่�สตรีีที่่�มีีครรภ์์ มีีอััตราป่่วยเป็็น
โรคโลหิิตจาง อยู่่�ที่่�ร้อ
้ ยละ 32 เด็็กที่่�อายุุต่ำำ�กว่่าหกเดืือนที่่�ได้้กิินนมแม่่ล้้วน

CASE
STUDY

20

ตััวอย่่างโครงการพัั ฒนาคุุณภาพชีีวิิต
ผู้้�พิิ การและเด็็กด้้อยโอกาสของกลุ่่�มทรูู

มีีจำำ�นวน 1/4 ของทั้้�งหมด และมีีเพีียงร้้อยละ 59 ที่่�ได้้รัับโภชนาการจาก
อาหารเสริิมที่่�หลากหลายและเพีียงพอ ดัังนั้้�น รััฐบาลเวีียดนามจึึงต้้องการ
วิิธีีการใหม่่ๆ เพื่่�อพััฒนาและปรัับปรุุงภาวะทางโภชนาการที่่�ครอบคลุุมและ
ยั่่�งยืืนให้้กัับเด็็กเวีียดนามทุุกคน

การดำำ�เนิินงาน:
ในช่่วงปลายปีี 2561 บริิษััท ซีี.พีี. เวีียดนาม ได้้รับ
ั การอนุุมัติ
ั ิจาก ‘กองทุุน

ล้้านบาท

รายได้้รวมของโครงการ

21

โครงการโภชนาการพอเพีียง ซีี.พีี. เวีียดนาม

เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์มุ่่�งมั่่�นให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับกลุ่่�มคนเปราะบางมาโดยตลอด

9.8

โครงการธุุรกิิจเพื่่� อสัังคมโดยคนพิิ การ
พื้้� น ที่่� ข องศููนย์์ บริิ ก ารคนตาบอด จัั ง หวัั ด กาฬสิิ น ธุ์์� เป็็ น โครงการนำำ�ร่่ อ งที่่� บริิ ษัั ท
ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) ให้้การสนัับสนุน
ุ จนเกิิดเป็็นโมเดลในการช่่วยเหลืือ
คนพิิการที่่�ยั่่�งยืืน สร้้างผลิิตภาพให้้ระบบเศรษฐกิิจผ่่านการทำำ�ธุุรกิิจเพื่่�อสัังคม โดยมีี
เกษตรกรผู้้�พิิการจำำ�นวน 27 คน และพนัักงานคนพิิการในโรงคััดแยกวััตถุดิ
ุ ิบจำำ�นวน

ช่่ ว ยเหลืือเด็็ ก เวีียดนาม’ ใน ‘โครงการโภชนาการพอเพีียง’ ให้้ จัั ด ตั้้� ง
‘โครงการเลี้้�ยงไก่่ไข่่เพื่่�ออาหารกลางวััน’ สำำ�หรัับเด็็ก ผู้้�สููงอายุุ และคนพิิการ
ที่่�ศููนย์์ช่ว่ ยเหลืือทางสัังคม ในจัังหวััดและเมืืองต่่างๆ ของเวีียดนาม โครงการ
โภชนาการพอเพีียงนี้้�เป็็นความพยายามในการปรัับปรุุงการโภชนาการและ

คนพิิการ และผู้้�สููงอายุุที่�่อยู่่�ตามลำำ�พััง ให้้สามารถเข้้าถึึงแหล่่งโปรตีีนที่่�ดีี
รวมถึึงสร้้างโอกาสการพััฒนาทัักษะการจััดการโครงการและสร้้างรายได้้
เพิ่่�มเติิมจากการขายไข่่ที่่�เหลืือจากการใช้้ประกอบอาหาร เป็็นการลดค่่า
ใช้้จ่่ายและมีีรายได้้ในการดููแลเด็็กในศููนย์์ช่่วยเหลืือทางสัังคมที่่�เวีียดนาม
อย่่างยั่่�งยืืน

ส่่งเสริิมสุุขภาพของเด็็กนัักเรีียนในเวีียดนาม โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง เด็็กกำำ�พร้า้

9 คน

3

โครงการ Universal Design QR Code

ของแม็็คโคร
จัังหวััดเชีียงใหม่่ที่่�นำำ�
QR Code ไปทดลองใช้้

คุุณค่่าของผลิิตภััณฑ์์ที่่�พัฒ
ั นาและผลิิตโดยผู้้�พิิการ

สาขา

494
คน

จำำ�นวนเด็็กใน
สถานรองรัับที่่�ได้้รัับ
การพัั ฒนาทัักษะ

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

129

ช่่วยให้้ผู้้�พิก
ิ ารสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลของสิินค้้าได้้อย่่างเสมอภาค โดยสร้้าง QR Code
สำำ�หรัับผู้้�พิิการทางสายตาและการได้้ยิิน รวมถึึงผู้้�บริิโภคทั่่� วไปให้้สามารถรัับรู้้�ถึึง

โครงการพัั ฒนาคุุณภาพชีีวิิตเด็็กในสถานรองรัับ
ส่่งเสริิมโอกาสให้้เด็็ กในสถานรองรัับตามแนวคิิ ด ‘เตรีียมความพร้้อมก่่อนออกสู่่�
โลกกว้้าง’ ผ่่านกิิจกรรมด้้านการพััฒนาทัักษะอาชีีพและด้้านการเรีียนรู้้�นอกห้้องเรีียน
โดยในจำำ�นวนนี้้�มีีเด็็กจำำ�นวน 9 คน ได้้รับทุ
ั น
ุ การศึึกษา

ผลลััพธ์์และ
ประโยชน์์ที่่�ได้้รัับ

2,376

คน

จำำ�นวนเด็็กที่่�ได้้รัับผลประโยชน์์

440,000

บาท

รายได้้เฉลี่่�ยรวมจากพื้้� นที่่�ดำำ�เนิิน
โครงการ 11 แห่่ง

HEALTH AND
WELL-BEING

แผนการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ ปีี 2564
มุ่่�งเน้้นการพัั ฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการทั้้�งแบบ B2B
และ B2C ที่่�ช่่วยส่่งเสริิมสุุขภาพและสุุขภาวะที่่�ดีี

มุ่่�งเน้้นการผลิิตอาหารที่่มี
� ีความปลอดภััย
ตลอดห่่วงโซ่่อุป
ุ ทาน

สุุขภาพและสุุขภาวะที่่�ดีี

มุุมมองของเรา
สนัับสนุุนเป้้าหมายการพัั ฒนาที่่�ยั่่�งยืืน

ทุุกวัันนี้้ผู้
� บ
้� ริิโภคจำำ�นวนมากหัันมาให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องคุุณภาพ
อาหารที่่�จะบริิโภค ไม่่ว่่าจะเป็็นปััจจััยด้้านผลกระทบต่่อสุุขภาพ
ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม โภชนาการที่่�ครบถ้้วน กระบวนการผลิิต
ที่่� ไ ด้้ ม าตรฐาน และการดููแลรัั ก ษาสิ่่� ง แวดล้้อมในขั้้� น ตอน

SDG 2 ยุุติิความหิิวโหย
2.1

การเข้้าถึึงอาหารที่่�มีคุ
ี ุณค่่าทางโภชนาการและความปลอดภััยที่่�
เป็็นระดัับสากล

2.2

ยุุติิภาวะทุุพโภชนาการทุุกรููปแบบ

การผลิิต ซึ่่�งปััจจััยทั้้�งหลายเหล่่านี้ถืื
้� อเป็็นความท้้าทายของเครืือ
เจริิญโภคภััณฑ์์ ในการดำำ�รงไว้้ซึ่่ง� การเป็็นผู้้นำ
� �ำ ด้้านเทคโนโลยีีและ
นวััตกรรมในการสร้้างอาหาร โดยตลอดระยะเวลาของการดำำ�เนิิน
ธุุรกิจที่่
ิ �ผ่า่ นมา เครืือฯ ได้้มีีการปรัับเปลี่่�ยนกลยุุทธ์ก
์ ารดำำ�เนิินงาน
เพื่่� อ ตอบสนองต่่ อ ความต้้องการของผู้้� บ ริิ โ ภคที่่� เ พิ่่� ม ขึ้้� น อย่่ า ง

SDG 3 สุุขภาพดีีและสวััสดิิภาพที่่�ดีี
3.4

ลดการตายจากโรคไม่่ติิดต่่อ และสนัับสนุุนความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี

3.B

สนัับสนุุนการวิิจััย การพััฒนา และให้้มีีการเข้้าถึึงยาและวััคซีีน
ในราคาที่่�สามารถซื้้�อหาได้้ในระดัับสากล

รวดเร็็วอยู่่�ตลอดเวลา ไม่่ว่่าจะเป็็นการจััดหาวััตถุดิ
ุ ิบจากแหล่่งที่่�
ได้้ มาตรฐาน การคิิ ดค้้ นผลิิตภััณฑ์์ ที่่� มีีคุุณค่่ าทางโภชนาการที่่�
ครบถ้้วนและเหมาะสมแต่่ ล ะช่่ ว งวัั ย การผลิิ ตผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ เ พื่่� อ
สุุขภาพ และการเปิิดเผยข้้อมููลโภชนาการอย่่างครบถ้้วน

พัั ฒนากระบวนการในการพัั ฒนาผลิิตภััณฑ์์
เพื่่� อสุุขภาพอย่่างต่่อเนื่่�อง

“ด้้วยวิิสััยทััศน์์การเป็็นครััวของโลกที่่�
ยั่่�งยืืน ซีีพีีเอฟมุ่่�งมั่่�นสร้้างความมั่่�นคง
ทางอาหารและการเข้้าถึึงอาหาร (Food
Security & Food Accessibility)
ด้้วยความใส่่ใจในคุุณภาพและ
ความปลอดภััยเป็็นหััวใจหลััก
พร้้อมส่่งมอบอาหารที่่มีี
� รสชาติิดีี
เต็็มไปด้้วยคุุณค่่าทางโภชนาการ
(Nutrition) เหมาะสมกัับวััยที่่�
แตกต่่างกััน และสามารถตรวจสอบ
ย้้อนกลัับได้้ตลอดกระบวนการ
จนถึึงมืือผู้้�บริิโภค”
ประสิิทธิ์์� บุุญดวงประเสริิฐ
ประธานคณะผู้้�บริิหาร
บริิษััท เจริิญโภคภััณฑ์์อาหาร จำำ�กััด (มหาชน)

สรุุปผลการดำำ�เนิินงาน (ประเทศไทย)
เทีียบกัับเป้้าหมายปีี 2563

100%

ร้้อยละ 37 ของผลิิตภััณฑ์์ใหม่่เป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่�่
มุ่่�งเน้้นสุุขโภชนาการ สุุขภาพ และสุุขภาวะที่่�ดีี
� �งไว้้ร้้อยละ 30
เทีียบจากเป้้าที่่ตั้้

บทนำำ�

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

Health

Heart

Home

ภาคผนวก

60%*
43%*

132

133

การพัั ฒนาผลิิตภััณฑ์์เพื่่� อสุุขภาพ

สรุุปผลการดำำ�เนิินงาน ปีี 2563

สร้้างเสริิมสุุขภาพและสุุขภาวะที่่�ดีีที่่�สุุดให้้ผู้้�บริิโภค

กระบวนการผลิิตที่่�ปลอดภััยและมีีคุุณภาพ

การส่่งเสริิมสวััสดิิภาพสััตว์์

สุุ ขภาพและสุุ ขภาวะที่่�ดีี

100%*

พื้้� นที่่�การเลี้้�ยงไก่่
เนื้้�อที่่�ความหนาแน่่นน้้อยกว่่า
หรืือเท่่ากัับ 33 กก./ม.2

โรงงานแปรรููปเนื้้�อสััตว์์และอาหาร
แปรรููปได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน
ด้้านคุุณภาพและความปลอดภััย

แม่่สุุกรที่่�เลี้้�ยงแบบคอกขัังรวม

*กำำ�ลัังการผลิิตตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่าการผลิิตของกิิจการประเทศไทย

เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ในฐานะผู้้นำ
� �ำ ธุุรกิจ
ิ เกษตรกรรม และอุุตสาหกรรมอาหาร

และพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ มีีความคิิ ดสร้้างสรรค์์ และสามารถแสดงศัักยภาพ

ได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญด้้านสุุขภาพ ความปลอดภััย และสุุขภาวะความ

ในการทดลองผลิิ ตสิิ น ค้้าใหม่่ ๆ อีีกทั้้� ง ยัั ง เป็็ น การเน้้นย้ำำ� ความมุ่่�งมั่่� น ใน

เป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของผู้้บ
� ริิโภค ดัังนั้้�น เพื่่�อเป็็นการตอบสนองการเติิบโตของตลาด

การวิิจััยและพััฒนาอาหารมนุุษย์์ด้้วยทีีมงานวิิจััยที่่�เชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้าน

ในอนาคต เครืือฯ จึึงมีีความมุ่่�งมั่่�นทุ่่�มเทในการคิิ ดค้้ น วิิ จััย และพััฒนา

เพื่่�อตอบโจทย์์ความต้้องการของร่่างกายที่่�แตกต่่างกัันในแต่่ละช่่วงวััย และ

ผลิิตภััณฑ์์แห่่งนวััตกรรมเพื่่�อสุุขภาพที่่�ดีีของผู้้�บริิโภค พร้้อมทั้้�งดำำ�เนิินการ

คิิดค้้นนวััตกรรมอาหารเพื่่�อเสริิมสร้้างคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีของผู้้บ
� ริิโภคทั่่�วโลก

ลดการใช้้ทรััพยากรทางธรรมชาติิและผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมาอย่่าง

โดยมีีโรงงานต้้นแบบที่่�สามารถทดลองและพััฒนาการผลิิตสิน
ิ ค้้าตอบสนอง

ต่่ อเนื่่�อง โดยเครืือฯ ได้้จัั ดตั้้� งศููนย์์วิิจััยและพััฒนาอาหารที่่� มีีเทคโนโลยีี

ความต้้องการของตลาดได้้ทัันท่่วงทีี

ในการผลิิตอาหารที่่�ทัันสมััยและได้้มาตรฐานสากล เพื่่�อส่่งเสริิมให้้นัักวิิจััย

ผลิิตภััณฑ์์เพื่่� อสุุขโภชนาการที่่�ดีี
จำำ�นวนผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ที่�มุ่
่ �ง
่ เน้้นสุุขโภชนาการ
สุุขภาพ และสุุขภาวะที่่�ดีี

ศููนย์์วิิจััยและพัั ฒนาผลิิตภััณฑ์์เพื่่� อสุุขภาพ

791
525
168

283

ผลิิตภััณฑ์์
2560

การส่่งเสริิมการเข้้าถึึงอาหาร
เด็็กและเยาวชน

โรงเรีียน

632,147

753

533,795

2561

2562

2563

816

878

901

243,280
32,650

คน

2560

2561

2562

ศููนย์์วิิจััยและพัั ฒนาอาหาร ซีีพีีเอฟ (ประเทศไทย)

ศููนย์์วิิจััยและพัั ฒนาอาหาร ซีีพีีแรม (ประเทศไทย)

ศููนย์์วิิจััยและพัั ฒนายาและเวชภััณฑ์์ (สาธารณรััฐประชาชนจีีน)

ศููนย์์วิิจััยและพัั ฒนาอาหาร เบลลิิซิิโอ ฟู้้�ด อิ้้�งค์์ (ประเทศสหรััฐอเมริิกา)

โรงเรีียน

2563

2560

2561

2562

2563

การส่่งเสริิมสุุขภาพ

31,047,050
107,720

3,994

ยููนิิต

คน
ผู้้�เข้้าร่่วมโครงการส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิต
การปฐมพยาบาล และการช่่วยชีีวิิตขั้้�นพื้้� นฐาน

ซีี.ซีี.
ปริิมาณโลหิิตที่่�ได้้รัับการบริิจาค

1,277

คน

ผู้้�ที่่�ได้้รัับการสนัับสนุุน
ปลููกถ่่ายอวััยวะ-ดวงตา

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

205,613
ผู้้�แสดงความจำำ�นงบริิจาค
อวััยวะ-ดวงตา

คน

3.29

ล้้านบาท

เงิินบริิจาคสนัันสนุุนทุุนทรััพย์์
ผ่่านโครงการ Let Them See Love

เครืือฯ กำำ�หนดกระบวนการในการพััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์เพื่่�อสุุขภาพ โดยปััจจัย
ั หลัักที่่�นำ�ำ มาพิิจารณา ได้แ
้ ก่่ คุุณภาพและความปลอดภััยของผลิิตภัณ
ั ฑ์์ โภชนาการ
ที่่�ครบถ้้วน ราคาที่่�เหมาะสม แนวโน้้มของตลาดและผู้้บ
� ริิโภค และคุุณค่่าที่่�สังั คมจะได้้รัับ สำำ�หรัับปีี 2563 มีีผลิิตภััณฑ์์ใหม่่จำำ�นวน 791 ผลิิตภััณฑ์์ ที่่�ผ่า่ น
กระบวนการการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่่�มุ่่�งเน้้นสุุขโภชนาการ สุุขภาพ และสุุขภาวะที่่�ดีี
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การมุ่่�งเน้้นกระบวนการผลิิตที่่�มีีคุุณภาพ

ตััวอย่่างผลิิตภััณฑ์์เพื่่� อสุุขโภชนาการที่่�ดีี

ผลิิตอาหารที่่�ได้้มาตรฐานและปลอดภััย
เจริิญโภคภััณฑ์์อาหาร (ประเทศไทย)
หมููชีีวา
• เนื้้�อหมููไขมัันดีีและมีีโอเมก้้า 3 สููง
• ไม่่ใช้้สารเร่่งการเจริิญเติิบโต
•	ปราศจากสารเร่่งเนื้้�อแดง
• ไม่่ใช้้ยาปฏิิชีีวนะร้้อยละ 100 ตลอดการเลี้้�ยงดูู

ได้้รัับการรัับรองมาตรฐานการเลี้้�ยงจาก
NSF คว้้ารางวััลสุุดยอดนวััตกรรมอาหาร
จากงานแสดงสิินค้้าอาหารระดัับโลก
THAIFEX–Anuga Asia 2020

เครืือฯ มีีระบบการจััดการคุุณภาพตั้้�งแต่่ต้้นน้ำำ�จนถึึงปลายน้ำำ� อีีกทั้้�งยัังได้้นำำ�

ดำำ� เนิิ น การเป็็ น ไปตามมาตรฐาน ตรงตามมาตรฐานสากล สอดคล้้อง

มาตรฐานต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับด้้านคุุณภาพ และสวััสดิิภาพสััตว์์ ทั้้�งที่่�มีีอยู่่�

ตามกฎระเบีียบ ข้้อบัั งคัั บ และกฎหมาย และมีีการจัั ด การอบรมให้้แก่่

ในประเทศไทยและต่่างประเทศมาประยุุกต์์ใช้้ นอกจากนี้้� เครืือฯ ได้้จััดให้้

บุุ คลากรได้้มีีความรู้้� ความเข้้าใจในมาตรฐาน อัั นสนัับสนุุนให้้บุุ คลากร

หน่่วยงานอิิสระภายนอกดำำ�เนิินการตรวจสอบและการรัับรองระบบการ

สามารถปฏิิบัติ
ั ิงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพ

จััดการคุุณภาพภายในเครืือฯ เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้แก่่ผู้มีีส่
้� ว่ นได้้เสีียว่่า
CASE
STUDY

เจริิญโภคภััณฑ์์อาหาร (ประเทศจีีน)
ไข่่ไก่่สดซีีลีีเนีียม
•	อุุดมไปด้้วยธาตุุซีีลีีเนีียม
•	คอเลสเตอรอลต่ำำ��
• ไม่่ใช้้ยาปฏิิชีีวนะร้้อยละ 100
• ไม่่ใช้้สารเร่่งการเจริิญเติิบโต
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บริิษััท ซีี.พีี. เวีียดนาม เปิิดโครงการคอมเพล็็กซ์์โรงงาน CPV Food Binh
ได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน CQM
(China Quality Mark Certification)
เครื่่�องหมายการรัับรองผลิิตภััณฑ์์ไม่่ใช้้
ยาปฏิิชีีวนะ

Phuoc จัังหวััด Binh Phuoc ทางตอนใต้้ของเวีียดนาม โดยเป็็นโครงการ
เลี้้�ยงไก่่แปรรููปแบบครบวงจร ทั้้�งอาหารสััตว์์ ฟาร์์ม และอาหารแปรรููปเพื่่�อ
การส่่งออกแห่่งแรกของเวีียดนาม และมีีขนาดใหญ่่ รวมถึึงทัันสมััยที่่�สุุด
ในเอเชีียตะวัั นออกเฉีียงใต้้ มีีเป้้าหมายการผลิิ ตไก่่ เนื้้� อ 50 ล้้านตัั ว/ปีี
ในเฟสแรก (ตั้้�งแต่่ปีี 2562-2566) ส่่วนเฟสที่่�สอง (ตั้้�งแต่่ปีี 2566 เป็็นต้้น
ไป) จะเพิ่่� ม กำำ� ลัั ง การผลิิ ตขื้้� น เป็็ น 100 ล้้านตัั ว /ปีี ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ที่่� ม าจาก
คอมเพล็็กซ์์นี้้� สามารถตรวจสอบย้้อนกลัับได้้ทั้้�งหมดตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน

ท็็อปส์์ ฟู้้�ดส์์ (ประเทศเบลเยีียม)
วีีแกนลาซานญ่่า
• ผลิิตภััณฑ์์อาหารพร้้อมรัับประทาน ไม่่มีีเนื้้�อสััตว์์
• ไม่่ใส่่สารกัันเสีีย
•	ปราศจากกลููเตน
•	ปราศจากน้ำำ��ตาลแลคโตส

คำำ�นึึงถึึงการดำำ�เนิินการที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และหลัักสวััสดิิภาพสััตว์์
ที่่�ได้้รัับการยอมรัับในระดัับโลก ในเฟสที่่�หนึ่�่ง ได้้ดำำ�เนิินการใน 6 อำำ�เภอ
ได้้รัับรางวััลจาก Mercury’s 2018
สถาบัันที่่�ดููแลมาตรฐานการบริิการของ
ธุุรกิิจสายการบิิน และสุุดยอดนวััตกรรม
ของ THAIFEX 2019

ในจัังหวััด Binh Phuoc ซึ่่�งทั้้�งหมดได้้รัับการรัับรองจากองค์์กรโรคระบาด
สััตว์์โลก (OIE) ให้้เป็็นเขตปลอดโรคแห่่งแรกของประเทศ โดยบริิษััทฯ ได้้
สร้้างระบบโรงเรืือนตามมาตรฐานขององค์์กรสััตวแพทย์์โลก เพื่่�อป้้องกััน
โรคไข้้หวััดนกและอหิิวาตกโรค บริิษััทฯ ยัังให้้ความสำำ�คััญกัับการประยุุกต์์
ใช้้เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย การผลิิตและการแปรรููปที่่�ปลอดภััย ปลอดโรค และ
เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม การประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีี 4.0 ปััญญาประดิิษฐ์์

โอเวอร์์ฮิิลล์์ ฟาร์์ม (ประเทศสหรััฐอเมริิกา)
ดอกกะหล่ำำ��บด

รวมถึึง Big Data เป็็นต้้น ในการควบคุุมและบริิหารจััดการด้้านการปศุุสัตว์
ั ์
ซึ่่� ง เทคโนโลยีีเหล่่ านี้�้ จ ะช่่ ว ยเพิ่่� ม ผลผลิิ ต และคุุ ณ ภาพของผลิิ ตภัั ณ ฑ์์
สร้้างความสามารถในการแข่่งขััน สู่่�การพััฒนาปศุุสัตว์
ั ์อย่่างยั่่�งยืืน

• ผลิิตภััณฑ์์ทางเลืือกสุุขภาพ แทนการรัับประทานมัันบด
โดยทำำ�จากดอกกะหล่ำำ��
• ไฟเบอร์์สููง
• แคลอรีีน้้อยกว่่าร้้อยละ 65*, ไขมัันน้้อยกว่่าร้้อยละ 60*
*เมื่่�อเทีียบกัับมัันบดปกติิในสััดส่่วนการรัับประทานที่่�
เท่่ากััน

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

หนึ่่�งในนวััตกรรมเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์
โดย โอเวอร์์ฮิิลล์์ ฟาร์์ม ได้้พััฒนาสร้้างสรรค์์
ผลิิตภััณฑ์์ และปรัับกระบวนการผลิิต
เพื่่� อตอบโจทย์์ผู้้�บริิโภคที่่�ใส่่ใจดููแลสุุขภาพ
ในประเทศสหรััฐอเมริิกา

� ณภาพ’ ได้้ที่่�
อ่่านรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับ ‘การมุ่่�งเน้้นกระบวนการผลิิตที่่มีีคุุ
https://www.cpgroupglobal.com/th/health/SD_Health-and-Well-being
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การส่่งเสริิมสวััสดิิภาพสััตว์์

สร้้างเสริิมสุุขภาพและสุุขภาวะที่่�ดีีที่่�สุุดให้้ผู้้�บริิโภค
เครืือเจริิญโภคภัั ณ ฑ์์ มุ่่�งมั่่� นในการดำำ� เนิินธุุ รกิิจที่่� เ ป็็นมิิตรต่่ อสััตว์์ มาโดย

ในทุุกประเทศ ตั้้�งแต่่ปีี 2532 เครืือฯ ได้้นำำ�เทคโนโลยีีโรงเรืือนระบบปิิด

ของ Farm Animal Welfare Committee (FAWC) ซึ่่�งยึึดตามหลัักอิิสระ

ของภููมิิภาคอาเซีียน ซึ่่�งช่่วยให้้ไก่่มีีความเป็็นอยู่่�ที่่�สุุขสบาย ได้้รัับอาหาร

ตลอด โดยเน้้นย้ำำ�ให้้การดำำ�เนิินงานมีีความสอดคล้้องกัับแนวปฏิิบััติิสากล
5 ประการ (Five Freedoms)

อ่่านรายละเอีียดของหลัักอิิสระ 5 ประการได้้จาก
https://www.cpgroupglobal.com/th/health/SD_Health-and-Well-being

นอกจากนี้้� ยัังได้้จัั ดตั้้� งคณะกรรมการด้้านสวัั สดิิภาพสััตว์์เพื่่�อขัับ เคลื่่� อ น
นโยบายและแนวทางการดำำ�เนิินงานด้้านสวััสดิิภาพสััตว์์อย่่างเป็็นระบบ

โดยจัั ดทำำ�คู่่�มืือและมาตรฐานสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานด้้านสวัั สดิิภาพสััตว์์

เพื่่�อมาประยุุกต์์ใช้้ในการจััดการฟาร์์มไก่่เนื้้� อ ไก่่ไข่่ เป็็ด สุุกร และสััตว์์นํ้้า

ปรัับอากาศ หรืือโรงเรืือนอีีแวปพร้้อมอุุปกรณ์์อััตโนมััติิมาใช้้เป็็นรายแรก
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มาตรฐานสวััสดิิภาพสััตว์์ในห่่วงโซ่่คุุณค่่าทั้้�งสััตว์์บกและสััตว์์น้ำ�ำ�
เครืือฯ ส่่ ง เสริิ ม การเลี้้� ย งสัั ตว์์ ตา มหลัั ก สวัั สดิิ ภ าพสัั ตว์์ สา กลและใช้้ยา

พฤติิกรรมตามธรรมชาติิของสััตว์์ทั้้�งสััตว์์บกและสััตว์์น้ำ�ำ สร้้างหลัักประกััน

ปฏิิชีีวนะด้้วยความรัับผิิดชอบอย่่างเคร่่งครััด สนัับสนุุนการแสดงออกทาง

เนื้้� อสััตว์์และอาหารปลอดภััยตลอดห่่วงโซ่่การผลิิต

และน้ำำ�อย่่างเพีียงพอ และแสดงพฤติิ กรรมตามธรรมชาติิ ได้้ อย่่างอิิ สระ

ซึ่่�งส่่งผลให้้ไก่่มีีสุุขภาพพื้้� นฐานดีี และไม่่จำำ�เป็็นใช้้ยาปฏิิชีีวนะหรืือฮอร์์โมน

ธุุรกิิจสุุกรเป็็นการเลี้้�ยงตามหลััก 3’Ts (No Testicles, No Teeth Clipping และ No Tail Docking) โดยเน้้นการเลี้้�ยง

ภาคเอกชนไทยรายแรกนอกเขตสหภาพยุุ โ รปที่่� ไ ด้้รัั บ รองมาตรฐาน

ในรููปแบบของการทำำ�หมััน (เพื่่�อลดกลิ่่�นตััวของสุุกรเพศผู้้�) การตััดหรืือกรอฟััน (เพื่่�อลดการกััดหััวนมแม่่สุุกรและการ

ในโรงเรืือนระบบปิิดที่่� มีีการระบายอากาศได้้ดีี และพยายามลด ละ เลิิ ก การเปลี่่� ยนแปลงทางกายภาพของสุุกร

เพื่่� อ เร่่ ง การเจริิ ญ เติิ บ โตตลอดการเลี้้� ย ง ขณะเดีียวกัั น เครืือฯ ยัั ง เป็็ น

สวััสดิิภาพสััตว์์ อีีกทั้้�งยัังได้้รัับการยอมรัับจากผู้้�บริิโภคทั่่�วโลก โดยเฉพาะ

กััดหางของตััวอื่� ่น) และการตััดหาง (ลดการกััดกัันเองจนเกิิดแผลอัักเสบ)

ในสหภาพยุุโรปและญี่่�ปุ่่�น

ธุุรกิิจไก่่เนื้้� อเป็็นการเลี้้�ยงไก่่โดยไม่่ตััดจะงอยปาก (No Beak Trimming) ร้้อยละ 100 มีีการเพิ่่�มวััสดุุสำำ�หรัับจิิกเล่่น
ในโรงเรืือนให้้ไก่่ ได้้คุ้้� ยเขี่่�ยตามพฤติิ กรรมทางธรรมชาติิ ส่่วนไก่่พ่่อแม่่พัันธุ์์�เพศผู้้�และไก่่ ไข่่ บริิษััทฯ ใช้้เทคโนโลยีี
อิินฟราเรด (Infrared Beak Treatment) เพื่่�อทดแทนการตััดจะงอยปาก ซึ่่�งทำำ�ให้้ไก่่ไม่่มีีการบาดเจ็็บ

จากความสำำ�เร็็จที่่�เกิิดขึ้้�นในประเทศไทย เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ได้้มีีการขยายแนวทางหลัักสวััสดิิภาพ

สำำ�หรัับธุุรกิิจสััตว์์น้ำำ� เป็็นการเลี้้�ยงแม่่พัันธุ์์�กุ้้�งโดยไม่่ตััดก้้านตา (Female Non Eyestalk Ablation) มีีการนำำ�นวััตกรรม

สััตว์์ไปยัังกิิจการในต่่างประเทศ และเพื่่�อแสดงให้้เห็็นถึึงความมุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินงาน ในประเทศจีีน

เทคโนโลยีีชีีวภาพในธุุรกิิจเพาะฟัักและอนุุบาลลููกกุ้้�ง ทำำ�ให้้แม่่พัน
ั ธุ์์�กุ้้�งสร้้างและวางไข่่ได้้เองตามธรรมชาติิ จึึงไม่่จำำ�เป็็น

Mr. Bai Shanlin รองประธานอาวุุโสของกลุ่่�มธุุรกิิจเกษตร ปศุุสัตว์
ั ์ และอาหารเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

ต้้องตััดก้้านตา

ได้้รัับเชิิญให้้กล่่าวปาฐกถาพิิเศษเรื่่�อง ‘การส่่งเสริิมสวััสดิิภาพสััตว์์และการส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
ขององค์์กร’ ในงานประชุุม Animal Welfare Science ที่่�จััดขึ้้�น ณ เมืืองเซี่่�ยงไฮ้้ ประเทศจีีน โดย
Bai Shanlin
รองประธานอาวุุโส

สวััสดิิภาพสััตว์์เป็็นส่่วนสำำ�คััญของกลยุุทธ์์ในการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนระดัับโลก และเป็็นส่่วนสำำ�คััญของ

CASE
STUDY

ยุุ ทธศาสตร์์เกษตร 4.0 เครืือฯ ให้้ความสำำ�คัั ญกัั บสวัั สดิิภาพของตัั วสััตว์์ สวัั สดิิภาพสิ่่�งแวดล้้อม

กลุ่่�มธุุรกิิจเกษตร ปศุุสััตว์์ และอาหาร

สวััสดิิภาพสุุขภาพ สวััสดิิภาพทางจิิตใจ และสวััสดิิภาพพฤติิกรรมของสััตว์์ ทั้้�งนี้้ก
� ารให้้ความสำำ�คััญกัับ

เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ ประเทศจีีน

สวััสดิิภาพสััตว์์จะส่่งผลต่่อสุุขภาพของมนุุษย์์ที่่�รัับประทานสััตว์์ที่่�ได้้รัับการเลี้้�ยงตามหลัักสวััสดิิภาพ
สััตว์์ที่่�ดีีในที่่�สุด
ุ

รางวััลด้้านสวััสดิิภาพสััตว์์ดีีเด่่น
บริิษััท Heilongjiang Yongyuan Animal Technology จำำ�กััด และบริิษััท
Heilongjiang Chia Tai Enterprise จำำ� กัั ด ซึ่่� ง เป็็ น กลุ่่�มธุุ รกิิ จ ในเครืือ
เจริิญโภคภััณฑ์์ ในเขตประเทศจีีน ได้้รัับรางวััล Good Chicken Production
Award ระดัับ 3 ดาว จากประเทศอัังกฤษ ซึ่่�งเป็็นรางวััลการเลี้้ย
� งไก่่ที่่�ให้้ความ

การประชุุม Animal Welfare Science มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อหารืือเกี่่�ยวกัับ
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างคนสััตว์์ สิ่่�งแวดล้้อม เทคโนโลยีี และการปฏิิบััติิเพื่่�อ
สวััสดิิภาพสััตว์์ ทั้้�งในจีีน สหรััฐอเมริิกา ฝรั่่�งเศส และเนเธอร์์แลนด์์ มีีการ
หารืือแลกเปลี่่�ยนเกี่่�ยวกัับกฎระเบีียบและเทคโนโลยีีด้้านสวััสดิิภาพสััตว์์
การประเมิิน การตรวจสอบ การรัับรองที่่�เกี่่�ยวกัับสวััสดิิภาพสััตว์์

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

สำำ�คััญกัับสวััสดิิภาพสััตว์์ดีีเด่่น โดยผ่่านการพิิจารณาตามข้้อกำำ�หนด ดัังนี้้�
•	กำำ�หนดความหนาแน่่นในการเลี้้ย
� งไก่่ไม่่เกิิน 33 กก./ตร.ม. และมีีการเก็็บ
บัันทึึกข้้อมููลประจำำ�วััน
•	กำำ�หนดให้้ระบบการทิ้้�งของเสีียในโรงเรืือน และพื้้� นที่่�การให้้อาหารไม่่เกิิน
30 กก./ตร.ม.
•	ดำำ�เนิินการตามข้้อกำำ�หนดในด้้านการบริิหารจััดการ (แผนสุุขภาพขา)
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การใช้้ยาปฏิิชีีวนะอย่่างรัับผิิดชอบ
และสมเหตุุสมผล
จนเกิิดเป็็นนวััตกรรมการเลี้้�ยงสััตว์์ที่่�เน้้นระบบการป้้องกัันไม่่ให้้สััตว์์ป่่วย

รัับผิิดชอบและสมเหตุุสมผล ด้้วยการพิิจารณาทุุกปััจจััยอย่่างรอบคอบเพื่่�อ

ซึ่่�งส่่งผลให้้ไม่่มีีความจำำ�เป็็นต้้องใช้้ยาปฏิิชีีวนะในการรัักษา แนวทางการ

ลดปััญหายาปฏิิชีีวนะตกค้้างในผลิิตภััณฑ์์จากสััตว์์ ปััญหาเชื้้�อดื้้�อยาต้้าน

ดำำ�เนิินงานนี้้ไ� ด้้นำำ�ไปใช้้ในทุุกกิิจการปศุุสัตว์
ั ใ์ นทุุกประเทศ ตลอดทั่่�วทั้้ง� ฟาร์์ม

จุุ ลชีีพ รวมถึึงลดผลกระทบต่่ อสุุขภาพของมนุุษย์์และสิ่่�งแวดล้้อม โดย

เลี้้�ยงสััตว์์ของเครืือฯ และของเกษตรกรโครงการส่่งเสริิมการเลี้้�ยงสััตว์์ โดย

เครืือฯ ได้้ใช้้หลัักปฏิิบััติิหนึ่�่งเดีียวเป็็นแนวทางการดำำ�เนิินงาน ซึ่่�งเป็็นการ

ในปััจจุุบัน
ั กิิจการในประเทศไทย เวีียดนาม กััมพููชา และตุุรกีี ไม่่มีีการใช้้

รวมแนวทางปฏิิบััติิด้้านสุุขภาพคน สุุขภาพสััตว์์ และสุุขภาพสิ่่�งแวดล้้อม

ยาปฏิิชีีวนะชนิิด Shared-class เพื่่�อวััตถุปร
ุ ะสงค์์เร่่งการเจริิญเติิบโตในสััตว์์

เข้้าไว้้ด้้วยกััน ควบคู่่�กัับการมีีนโยบายในการงดใช้้ยาปฏิิชีีวนะมาอย่่างต่่อเนื่่�อง

ทุุกประเภทแล้้วเช่่นกััน

กลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ไข่่ไก่่ได้้รัับการรัับรองปราศจากยาปฏิิชีีวนะ
(ประเทศจีีน)
ที่่�มาโครงการ:
ปััจจุุ บััน ในหลายประเทศได้้ตระหนัักถึึงผลกระทบด้้านความปลอดภัั ย
อาหารและสุุขภาพของผู้้บ
� ริิโภคจากการใช้้ยาปฏิิชีีวนะในผลิิตภััณฑ์์อาหาร
เครืือฯ ในฐานะผู้้ผลิ
� ต
ิ ไข่่ไก่่ชั้้น
� นำำ�ของประเทศจีีนได้เ้ ห็็นทิิศทางอุุตสาหกรรม

และมีีคุุณค่่าทางโภชนาต่่อสุุขภาพของผู้้บ
� ริิโภค
ปราศจากการใช้้ฮอร์์โมนเพื่่� อ
วััตถุุประสงค์์เร่่งการเจริิญเติิบโต
(Growth Promoter)

การดำำ�เนิินงาน:
เครืือฯ ได้้คิิดค้้น วิิจััย และพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้คุุณภาพ ตั้้�งแต่่การคััดเลืือก
วััตถุดิ
ุ ิบอาหารสััตว์์ และการจััดการฟาร์์ม นอกจากนี้้� ยัังได้้ร่่วมมืือกัับองค์์กร
ภายนอกเพื่่�อวิิ จััยและพััฒนามาตรฐานร่่วมกัันจนมีีความสอดคล้้องตาม
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ผลลััพธ์์และ
ประโยชน์์ที่่�ได้้รัับ

มาตรฐานผลิิตภััณฑ์์ที่่�ปราศจากยาปฏิิชีีวนะ โดยการดำำ�เนิินงานครั้้�งนี้้นั
� บ
ั ว่่า

โดยกลุ่่�มผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ที่่� ไ ด้้รัั บ การรัั บ รองคืือผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ไ ก่่ ไ ข่่ ปราศจา กยา

เป็็นการยกระดัับอุุตสาหกรรมการเลี้้�ยงไก่่ไข่่ที่่�ปราศจากยาปฏิิชีีวนะและ

ปฏิิชีีวนะ, ผลิิตภััณฑ์์ไข่่ไก่่ปราศจากยาปฏิิชีีวนะ และผลิิตภััณฑ์์ไข่่ไก่่เหลวที่่�

ได้้รัับการรัับรองมาตรฐานผลิิ ตภััณฑ์์ ปราศจากยาปฏิิ ชีีวนะ จากองค์์ กร

ปราศจากยาปฏิิชีีวนะ ซึ่่�งเป็็นผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััท ไข่่ไก่่ซีีพีี (หููเป่่ย) จำำ�กััด

รัับรองมาตรฐานที่่�ได้้รัับความเชื่่�อถืือในระดัับประเทศ สำำ�หรัับดำำ�เนิินงาน

บริิษััท ไข่่ไก่่ซีีพีี ปัักกิ่่�ง จำำ�กััด และบริิษััท ไข่่ไก่่ซีีพีี ฉืือซีี จำำ�กััด โดยเป็็นบริิษััท

ในขั้้�นต่่อไป เครืือฯ จะส่่งเสริิมการรัับรองผลิิตภััณฑ์์ที่่�ปราศจากยาปฏิิชีีวนะ

ในเครืือฯ กลุ่่�มแรกในอุุตสาหกรรมไข่่ที่่�ได้้รัับการรัับรองผลิิตภััณฑ์์ปราศจาก

ในผลิิตภััณฑ์์สัตว์
ั ์น้ำ�ำ และผลิิตภััณฑ์์เนื้้� อหมูู

ยาปฏิิชีีวนะ
ผลลััพธ์์และ
ประโยชน์์ที่่�ได้้รัับ

0%

0%

ไม่่ได้้รัับยาปฏิิชีีวนะร้้อยละ 100
ตลอดการเลี้้�ยง

ไม่่ได้้รัับยาปฏิิชีีวนะร้้อยละ 100
ตลอดการเลี้้�ยง

0%

0%

สารเร่่งการเจริิญเติิบโต

สารเร่่งการเจริิญเติิบโต

และน้ำำ�มัันปลาทะเลลึึกช่่วยลดความเสี่่�ยงของโรคหลอดเลืือดหััวใจ และยัังปลอดสาร ปลอดภััย ไม่่ใช้้
ยาปฏิิชีีวนะตลอดการเลี้้�ยงดูู ได้้รัับการรัับรองมาตรฐานการเลี้้�ยงจาก NSF
รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์
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ปราศจากยาปฏิิชีีวนะ เพื่่�อส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุณ
ุ ภาพ มีีความปลอดภััย
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‘หมููชีีวา’ เลี้้ย
� งด้้วยอาหารจากธรรมชาติิที่่�อุุดมด้้วยโอเมก้้า 3 อย่่าง Flax Seed, สาหร่่ายทะเลธรรมชาติิ

139

ไข่่ ไ ก่่ ที่่� ต้้ องปรัั บ เปลี่่� ย นแนวความคิิ ด และปรัั บ ปรุุ งกระบวนการผลิิ ต ให้้

หลัักปฏิิบััติิหนึ่่�งเดีียวสำำ�หรัับการส่่งเสริิมด้้านสวััสดิิภาพสััตว์์
ปราศจากการใช้้ยาปฏิิชีีวนะที่่�ผ่่าน
การรัับรองให้้ใช้้ทั้้�งในคนและสััตว์์
(Shared-class Antibiotics)
ที่่�สำำ�คััญทางการแพทย์์ของมนุุษย์์
เพื่่� อวััตถุุประสงค์์เร่่งการเจริิญ
เติิบโต (Growth Promoter)
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CASE
STUDY

เครืือเจริิญโภคภัั ณฑ์์ ให้้ความสำำ�คัั ญด้้านการใช้้ยาปฏิิ ชีีวนะในสััตว์์อย่่าง

ปราศจากการใช้้ยาปฏิิชีีวนะที่่�
ผ่่านการรัับรองให้้ใช้้เฉพาะใน
คนเท่่านั้้�น (Human-only
Antibiotics)

สุุ ขภาพและสุุ ขภาวะที่่�ดีี

� ’ี ที่่จั
� ดขึ้้
� ณ เมืืองปัักกิ่่�ง ประเทศจีีน
งานแถลงข่่าวผลิิตภััณฑ์์ไข่่ไก่่ซีีพีี ‘ปราศจากยาปฏิิชีีวนะ เพื่่�อคุุณภาพชีีวิิตที่่ดี
ั น
โดยมีี Mr.Xie Yi, Mr.Yu Jianping และ Mr.Zhou Yongshun รองประธานอาวุุโสกลุ่่�มธุุรกิิจเกษตร ปศุุสััตว์์
และอาหาร เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ และหน่่วยงานพัั นธมิิตรภายนอกอื่่�นๆ เข้้าร่่วมงานกว่่า 200 คน
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การส่่งเสริิมการเข้้าถึึงอาหาร
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อัังกฤษ

สร้้างเสริิมสุุขภาพและสุุขภาวะที่่�ดีีที่่�สุุดให้้ผู้้�บริิโภค

• โครงการอาหารในจาน
• โครงการแบ่่งปัันเท่่าเทีียม
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เมีียนมา
• โครงการนมเพื่่� อเด็็ก
• โครงการอาหารเพื่่� อชีีวิิต

โปแลนด์์
• โครงการเราให้้ปีก
ี เพื่่� อขจััดความหิิวโหย

เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์มีีความมุ่่�งมั่่�นในการส่่งเสริิมสุุขภาพและสุุขภาวะที่่�ดีีของประชาชน รวมถึึงช่่วยบรรเทาผลกระทบอัันเกิิดจากข้้อจำำ�กััดในการเข้้าถึึง
อาหารแก่่ผู้้�บริิโภค ชุุมชน และสัังคม โดยดำำ�เนิินการผ่่านโครงการและกิิจกรรมต่่างๆ ที่่�ส่่งเสริิมการบริิโภคอาหารที่่�ถููกสุุขลัักษณะและหลัักโภชนาการ
รวมทั้้�งส่่งเสริิมกระบวนการเรีียนรู้้แ
� ละการสร้้างทัักษะในด้้านการผลิิตอาหารเพื่่�อมีีส่่วนร่่วมบรรเทาภาวะทุุพโภชนาการ

การส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร
จำำ�นวนเด็็ก เยาวชน ผู้้�ยากไร้้ และผู้้�ที่่�อยู่่�ในสถานการณ์์

2563

เสี่่�ยง ที่่�ได้้รัับโอกาสในการเข้้าถึึงอาหารที่่�ปลอดภััย และมีี

903,145

2562

คุุณค่่าทางโภชนาการ

557,758

2561
2560

254,330

อิินเดีีย
• โครงการสนัับสนุุนบรรเทาทุุกข์์ช่่วงโควิิด-19

225,150

สหรััฐอเมริิกา
• โครงการ Feed IT Forward

ฟิิลิิปปิินส์์
• โครงการเลี้้�ยงปลาดุุกเพื่่� ออาหารกลางวััน
• โครงการบริิจาคอาหารช่่วงโควิิด-19

อ่่านรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับโครงการเพิ่่� มเติิมได้้ที่�่
https://www.cpgroupglobal.com/th/health/SD_Health-and-Well-being

ไทย
•
•
•
•
•

โครงการเลี้้�ยงไก่่ไข่่เพื่่� ออาหารกลางวัันนัักเรีียน
โครงการเปิิดโลกการเรีียนรู้้�
โครงการซีีพีีเอฟ อิ่่�ม สุุข ปลููกอนาคต
โครงการส่่งเสริิมการปลููกพืืชสมุุนไพรในชุุมชน
โครงการเสริิมสร้้างสุุขภาพและโภชนาการอาหาร
ที่่�ดีี
• โครงการ CPRAM Junior Chef

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

จีีน
• โครงการขนส่่งสิินค้้าอย่่างต่่อเนื่่�อง สู้้�ภััยโควิิด-19
• โครงการจััดส่่งผัักให้้เพีียงพอ สู้้�ภััยโควิิด-19
• โครงการส่่งเสริิมอาหารปลอดภััยในโรงเรีียน

เวีียดนาม
•
•
•
•

โครงการโภชนาการพอเพีียง
โครงการธนาคารอาหารประเทศเวีียดนาม
โครงการคริิสต์ม
์ าสวัันอัันแสนอบอุ่่�น เพื่่� อผู้้�พิิ การ
โครงการผัักปลอดภััยเพื่่� อพนัักงาน

กััมพููชา
• โครงการอาหารกลางวัันเพื่่� อเด็็กด้้อยโอกาส

ลาว
• โครงการอาหารจากใจต้้านภััยโควิิด-19
• โครงการผัักปลอดสารพิิ ษ
• โครงการเลี้้�ยงไก่่ไข่่เพื่่� ออาหารกลางวััน

รััสเซีีย
• โครงการร่่วมสร้้างความมั่่�นคงทางอาหารช่่วย
ชาวรััสเซีียฝ่่าวิิกฤตโควิิด-19
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การส่่งเสริิมสุุขภาพ

CASE
STUDY

สร้้างเสริิมสุุขภาพและสุุขภาวะที่่�ดีีที่่�สุุดให้้ผู้้�บริิโภค
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องการพััฒนาสุุขภาพ

ส่่งเสริิมสุุขภาพของประชาชนที่่�เครืือฯ ได้้มีีการดำำ�เนิินกิิจการทั้้�งภายในและ

และความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของประชาชน นอกจากการเข้้าถึึงอาหารที่่�มีีคุุณภาพ

ต่่างประเทศที่่�หลากหลายและต่่อเนื่่�อง เช่่น โครงการเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

และราคาที่่�เหมาะสมแล้้ว สุุขภาพที่่�สมบููรณ์์แข็็งแรงเป็็นสิ่่�งที่่�เครืือฯ ให้้ความ

มุ่่�งสู่่� 100 ปีี ทำำ�ความดีีด้้วยการบริิจาคโลหิิต โครงการส่่งเสริิมสุุขภาพให้้แก่่

สำำ�คััญเป็็นอย่่างยิ่่�ง และเพื่่�อให้้ประชาชนสามารถเข้้าถึึงการมีีสุุขภาพที่่�ดีี

พนัักงานและชุุมชน โครงการ CP CPR Volunteer และโครงการหอพััก

ได้้อย่่างเต็็มที่่�และเท่่าเทีียมกััน เครืือฯ จึึงได้้จััดให้้มีีโครงการสนัับสนุุน และ

ผู้้ป่่ว
� ยและญาติิผู้ป่่ว
้� ย ณ โรงพยาบาลโรคมะเร็็ง เป็็นต้้น

CASE
STUDY

หอพัั กผู้้�ป่่วยและญาติิของผู้้�ป่่วย ณ โรงพยาบาลโรคมะเร็็ง
โรงพยาบาล K Tan Trieu กรุุ งฮานอย ประเทศเวีียดนาม ประสบปััญหาผู้้�ป่่วยล้้นโรงพยาบาลและ
มีีความแออัั ด ส่่งผลให้้ผู้้�ป่่วยมีีความยากลำำ�บากในการเข้้ารัับการรัักษาและไม่่ได้้รัับความสะดวก
หากแต่่ผู้ป่่ว
้� ยไม่่สามารถย้้ายไปรัักษายัังโรงพยาบาลอื่่�นที่่�มีีความแออััดน้้อยและสะดวกสบาย เนื่่�องจาก
ค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษามะเร็็งนั้้�นสููง
บริิษััท ซีี.พีี. เวีียดนาม จึึงได้้ผนึึกกํําลัังร่่วมกัับโรงพยาบาลเพื่่�อสร้้างหอพััก ประกอบด้้วย 240 เตีียง
มีีห้้องสุุขา ห้้องน้ำำ� พื้้� นที่่�ส่ว่ นกลาง และระบบบริิหารจััดการหอพัักที่่�มีีประสิิทธิภ
ิ าพ เพื่่�อรองรัับผู้้ป่่ว
� ย
และญาติิผู้้�ป่่วย ช่่วยประหยััดค่่าใช้้จ่่ายในระหว่่างการรัักษา หอพัักนี้้�ไม่่เพีียงแต่่ช่่วยให้้ครอบครััวได้้
พัักผ่่อนในที่่�สะดวกและปลอดภััย ค่่าใช้้จ่่ายไม่่แพง แต่่ยัังสร้้างความมั่่�นใจในความปลอดภััยและ
ความเป็็นระเบีียบ

เครืือเจริิญโภคภัั ณฑ์์ และทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น ร่่วมกัับศููนย์์ดวงตาและศููนย์์

3,293,942 บาท ซึ่่�งเป็็นเงิินบริิจาคจากลููกค้้ากลุ่่�มทรููผ่่าน SMS ระบบ

เป็็นปีีที่่� 14 ติิดต่่อกััน เพื่่�อรณรงค์์ให้้คนไทยตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของ

แทนเงิินบริิจาค ให้้แก่่สภากาชาดไทย

รัับบริิจาคอวััยวะ สภากาชาดไทย ดำำ�เนิินโครงการ ‘Let Them See Love’

ทรููมููฟ เอช รวมถึึงแอปพลิิเคชััน ทรููมัันนี่่� วอลเล็็ท และการเปลี่่�ยนทรููพอยท์์

จำ�นวนผู้แสดงความจำ�นงบริจาค
อวัยวะ-ดวงตา (คน)
2563

205,613

2562

219,782

2561
ผลลััพธ์์และ
ประโยชน์์ที่่�ได้้รัับ

201,334

2560

186,029

มากกว่่า

300,000
ครั้้�ง

จำำ�นวนการหมุุนเวีียนใช้้เตีียงซ้ำำ��

87.5%

สััดส่่วนค่่าใช้้จ่่ายที่่�ลดลงของผู้้�ป่่วย
และญาติิผู้้�ป่ว่ ยที่่�เข้้ารัับบริิการหอพัั ก

CASE
STUDY

29

ศููนย์สุ
์ ุขภาพ เบลลิิซิิโอ
บริิษััท เบลลิิซิโิ อ ฟู้้�ด อิ้้�งค์์ ประเทศสหรััฐอเมริิกา

มีีสุุขภาพที่่�ดีีขึ้้น
� เช่่น พนัักงานที่่�มีีภาวะความดัันสููง

กลุ่่�มธุุรกิิจภายใต้้เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ ได้้จััดตั้้�ง

กลัับมาสู่่�ในสภาวะความดัันปกติิ 48% พนัักงาน

ศูู น ย์์ สุุ ข ภาพเบลลิิ ซิิ โ อ ฟู้้�ด ณ เมืืองแจ็็ ค สัั น

ที่่� มีีดัั ช นีีมวลกายเกิิ น มาตรฐานกลัั บ มาสู่่�ระดัั บ

รััฐโอไฮโอ เพื่่�อให้้บริิการดููแลสุุขภาพฟรีี และยััง

มาตรฐาน 32% เป็็นต้้น

มีีการจ่่ ายยาสำำ� หรัั บ พนัักงานในราคาที่่� ไ ม่่แ พง
มีีการส่่งเสริิมความรู้้เ� พื่่�อให้้ตระหนัักถึึงวิิถีีชีีวิิตใน
การใส่่ใจสุุขภาพ
นอกจากนี้้� บริิ ษัั ท ได้้ติิ ดตา มผลของพนัั ก งาน
ในกลุ่่�มที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงและเป็็นโรคที่่�ไม่่ติิดต่่อ
เรื้้�อรัังด้้านสุุขภาพอย่่างใกล้้ชิิด โดยหลัังจากที่่�
พนัักงานเข้้าร่่วมโครงการดัังกล่่าว พบว่่าพนัักงาน
รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

28

Let Them See Love โครงการรณรงค์์บริิจาคอวััยวะและดวงตา

การให้้อวััยวะและดวงตา โดยในปีี 2563 เครืือฯ ส่่งมอบเงิินบริิจาคจำำ�นวน

27
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1,128
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พนัักงานที่่�ได้้เข้้ารัับบริิการ
ศููนย์์สุุขภาพเบลลิิซิิโอ
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30

โครงการเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ มุ่่�งสู่่� 100 ปีี
ทำำ�ความดีีด้้วยการบริิจาคโลหิิต
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์โดยสำำ�นัักบริิหารโครงการพิิเศษ ร่่วมกัับศููนย์์บริิการ

243.45

โลหิิตแห่่งชาติิสภากาชาดไทย ดำำ�เนิินโครงการส่่งเสริิมการบริิจาคโลหิิตของ
บริิ ษัั ท ในเครืือฯ ทั้้� ง ในประเทศไทยและต่่ า งประเทศอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งผ่่ า น

ล้้าน ซีี.ซีี.

ปริิมาณโลหิิตบริิจาคของหน่่วยงาน
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ระหว่่างปีี 2534-2563

โครงการเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ มุ่่�งสู่่� 100 ปีี ทำำ�ความดีีด้้วยการบริิจาคโลหิิต
โดยในปีี 2563 ได้้รัั บ ความร่่ ว มมืือจากบริิ ษัั ท ต่่ า งๆ ในเครืือฯ จำำ� นวน
192 แห่่ง

183.71 ล้้าน ซีี.ซีี.

0.92 ล้้าน ซีี.ซีี.

57.91 ล้้าน ซีี.ซีี.

0.92 ล้้าน ซีี.ซีี.

CASE
STUDY

31

โครงการเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิต
การปฐมพยาบาลและการช่่วยชีีวิิตขั้้�นพื้้� นฐาน

65,784

เครืือฯ โดยสำำ�นัักบริิหารโครงการพิิเศษร่่วมกัับมููลนิิธิหั
ิ วั ใจแห่่งประเทศไทย
ในพระราชููปถัั ม ภ์์ เริ่่� ม ดำำ� เนิิ น การเมื่่� อปีี 2553 เพื่่� อเพิ่่� ม มาตรการ

คน

จำำ�นวนสะสมของผู้้�ผ่่านการฝึึกอบรม
ตั้้�งแต่่ปีี 2553-2563

ความปลอดภััยในการปฏิิบัติ
ั ิงาน และส่่งเสริิมให้้ทุุกคนมีีความรู้้พื้้
� � นฐานด้้าน
การปฐมพยาบาลและการช่่วยชีีวิิตขั้้�นพื้้� นฐาน (CPR) โดย ‘วิิทยากรอาสา
สมััครการช่่วยชีีวิิตขั้้น
� พื้้� นฐาน เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์’ (CP CPR VOLUNTEER)
ทำำ� หน้้าที่่� เ ผยแพร่่ ค วามรู้้� ทั้้� ง ภาคทฤษฎีีและการฝึึก ปฏิิ บัั ติิ โดยแบ่่ ง เป็็ น
หลัักสููตรสำำ�หรัับบุุคลากรของเครืือฯ ประชาชนทั่่�วไป และหลัักสููตรสำำ�หรัับ
เยาวชนผ่่านโครงการเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์สนัับสนุุนเยาวชนไทยให้้โลหิิต
และโครงการเยาวชนจิิตอาสา CPR กู้้�ชีีพ
รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

17,146
บุุคลากรของ ซีี.พีี.

5,330 43,308
บุุคคลภายนอก

เยาวชน

สุุ ขภาพและสุุ ขภาวะที่่�ดีี
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STAKEHOLDER
ENGAGEMENT
การสร้้างความผููกพัั นกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

มุุมมองของเรา
สนัับสนุุนเป้้าหมายการพัั ฒนาที่่�ยั่่�งยืืน

จากการที่่� สถานการณ์์โลกมีีการเปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็ว
ทั้้�งจากปััจจััยทางเศรษฐกิิจ สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม โดยเฉพาะ
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิ ด-19 ที่่� ผ่่านมาทำำ�ให้้
ผู้้� มีีส่่ ว นได้้ เ สีียมีี ค วามคาดหวัังต่่ อ บริิ ษััทสูู งขึ้้� น อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง

SDG 16 ความสงบสุุข ความยุุติิธรรม และสถาบัันที่่�เข้้มแข็็ง
16.7

สร้้างหลัักประกัันว่่าจะมีีกระบวนการตััดสิินใจที่�มี
่ ีความรัับผิิดชอบ
ครอบคลุุม มีีส่่วนร่่วม และมีีความเป็็นตััวแทนที่�่ดีีในทุุกระดัับ
การตััดสิินใจ

และเปลี่่�ยนแปลงไปตามสถานการณ์์โลก เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์
จึึงต้้องมีก
ี ารทบทวนประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืนจากผู้้มี
� ีส่่วน

17.16 ยกระดัับหุ้้�นส่่วนความร่่วมมืือระดัับโลกเพื่�่อการพัั ฒนาที่�ยั่่
่ �งยืืน
17.17 สนัับสนุุนความร่่วมมืือที่�มี
่ ีประสิิทธิิภาพ

ทบทวนประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน
จากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ติิดตามผลการใช้้ช่อ
่ งทางการสื่่�อสาร
ด้้วยระบบดิิจิทั
ิ ลกั
ั บ
ั ผู้้มี
� ส่
ี ว่ นได้้เสีีย
พัั ฒนากระบวนการสำำ�รวจความผููกพัั นกัับ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสำำ�หรัับทุุกกลุ่่�มบริิษััทในเครืือฯ

“ผมรัักษาคน รัักษาลููกค้้า
ลููกค้้าสำำ�คัญ
ั ถ้้าเจ๊๊งหรืือปิิด
กิิจการไป ถามว่่าผมจะหาลููกค้้า
ด้้วยวิิธีไี หน ชีีวิต
ิ เราควรให้้
ดีีกว่่ารัับ จะปล่่อยให้้เขาแย่่
(ลููกค้้า) แล้้วเราดีีคนเดีียว
เป็็นไปไม่่ได้้”

ได้้ เ สีีย พร้้ อ มทั้้� ง พััฒนากระบวนการสำำ� รวจความผููกพัันกัับ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ตลอดจนต้้องปรัับตััวให้้ทัันต่่อสถานการณ์์และ
ความคาดหวัังที่่เ� ปลี่่ย
� นแปลงไป เพื่่�อการรัักษาไว้้ซึ่ง�่ ความสััมพัันธ์์

SDG 17 ความร่่วมมืือเพื่่� อการพัั ฒนาที่่�ยั่่�งยืืน

แผนการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ ปีี 2564

อัันดีีระหว่่างเครืือฯ และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม เพื่่�อให้้องค์์กร
สามารถเติิบโตพร้้อมตอบสนองต่่อความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีียได้้อย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพ

สรุุปผลการดำำ�เนิินงาน (ประเทศไทย)
เทีียบกัับเป้้าหมายปีี 2563

100%

ของกลุ่่�มธุุรกิิจในเครืือฯ มีีกระบวนการ
สร้้างความผููกพัั นกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

สุุนทร อรุุณานนท์์ชััย
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
และประธานคณะผู้้�บริิหาร
บริิษััท ซีี.พีี .แลนด์์ จำำ�กััด (มหาชน)

บทนำำ�

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

Heart

Health

Home

ภาคผนวก

การสร้้างความผููกพัั นกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีี ย
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กระบวนการสร้้างความผููกผัันกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ในช่่วงครึ่่�งปีีหลัังของปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ได้้เริ่่�มดำำ�เนิินโครงการจััดทำำ�ยุุทธศาสตร์์ความยั่่�งยืืนสู่่�ปีี 2573 มีีการสำำ�รวจความคิิดเห็็นของผู้้�มีีส่่วน

เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ได้้ประยุุกต์์ใช้้หลัักการของมาตรฐาน AA 1000 มาเป็็นกรอบการดำำ�เนิินงานและกระบวนการสร้้างความผููกพัันกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

หารืือกัับกลุ่่�มเป้้าหมาย รวมถึึงการสำำ�รวจความคิิดเห็็นเชิิงปริิมาณในแบบสอบถาม เพื่่�อให้้ทราบถึึงความต้้องการและประเด็็นที่่�ผู้มี
้� ีส่่วนได้้เสีียแต่่ละกลุ่่�ม

ครอบคลุุมการวางแผนการสร้้างความผููกพัันและการสื่่�อสารกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ การเตรีียมข้้อมููลและบุุคลากรให้้เพีียบพร้้อมและ
พอเพีียงสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงาน การลงพื้้� นที่่�พบกลุ่่�มผู้้มี
� ีส่่วนได้้เสีียเพื่่�อจััดเก็็บข้้อมููลที่่�สำ�คัั
ำ ญ และการประเมิินผลการดำำ�เนิินงานและการปรัับปรุุงแผนการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ เพื่่�อตอบสนองต่่อความคาดหวัังของผู้้มี
� ีส่่วนได้้เสีียพร้้อมทั้้�งสร้้างคุุณค่่าให้้ผู้มี
้� ีส่่วนได้้เสีียอย่่างยั่่�งยืืน

วางแผน

เตรีียมการ

ทำำ�ความเข้้าใจและกำำ�หนดวิิธีีการ
ในการสร้้างความผููกพัั น
และสื่่�อสารกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

วางตััวทีีมงานและคาดการณ์์ถึึง
ความท้้าทายที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
พร้้อมแนวทางแก้้ปัญ
ั หา

1.	พนัักงานและครอบครััว
2.	ลููกค้้าและผู้้�บริิโภค
3. เกษตรกร
4.	คู่่�ค้้าธุุรกิิจ
5. ชุุมชนและสัังคม
6. ภาครััฐ
7.	ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน และเจ้้าหนี้้�
8. องค์์กรพัั ฒนาเอกชน
9.	สื่่�อมวลชน
10.	คู่่�แข่่งทางการค้้า

ติิดตาม ประเมิินผล
และปรัับปรุุงเพื่่� อผลลััพธ์์ที่่�ดีขึ้้
ี �น

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

ให้้ความสำำ�คััญที่่�ถููกต้้องมากที่่�สุุด ซึ่่�งเป็็นการดำำ�เนิินงานเพิ่่�มเติิมจากการรวบรวมประเด็็นความต้้องการและคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียผ่่านช่่องทางที่่�
ดำำ�เนิินการโดยผู้้�รัับผิิดชอบตามปกติิ

ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ของเรา

ลงพื้้� นที่่�พบกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ตามวิิธีีการที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้

พบปะ พูู ดคุุย กิิจกรรม
โครงการ
ความร่่วมมืือ

ช่่องทางรัับ
ข้้อเสนอแนะ
หรืือข้้อร้้องเรีียน

ศููนย์์ส่่งเสริิม
ดููแลให้้คำ�ปรึ
ำ
ึกษา
บริิการวิิชาการ

สำำ�รวจ
ความพึึ งพอใจ

อย่่างน้้อย
ปีีละ 1 ครั้้�ง

อย่่างน้้อย
ปีีละ 1 ครั้้�ง

ตลอดเวลา

ตลอดเวลา

อย่่างน้้อย
ปีีละ 1 ครั้้�ง

ลููกค้้า
และผู้้�บริิโภค

อย่่างน้้อย
ปีีละ 1 ครั้้�ง

อย่่างน้้อย
ปีีละ 1 ครั้้�ง

ตลอดเวลา

ตลอดเวลา

อย่่างน้้อย
ปีีละ 1 ครั้้�ง

อย่่างน้้อย
ปีีละ 1 ครั้้�ง

อย่่างน้้อย
ปีีละ 1 ครั้้�ง

ตลอดเวลา

ตลอดเวลา

อย่่างน้้อย
ปีีละ 1 ครั้้�ง

อย่่างน้้อย
ปีีละ 1 ครั้้�ง

ตลอดเวลา

ตลอดเวลา

ชุุมชน
และสัังคม

อย่่างน้้อย
ปีีละ 1 ครั้้�ง

อย่่างน้้อย
ปีีละ 1 ครั้้�ง

ตลอดเวลา

ตลอดเวลา

ภาครััฐ

อย่่างน้้อย
ปีีละ 1 ครั้้�ง

อย่่างน้้อย
ปีีละ 1 ครั้้�ง

ตลอดเวลา

ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน
และเจ้้าหนี้้�

อย่่างน้้อย
ปีีละ 1 ครั้้�ง

อย่่างน้้อย
ปีีละ 1 ครั้้�ง

ตลอดเวลา

องค์์กรพัั ฒนาเอกชน

อย่่างน้้อย
ปีีละ 1 ครั้้�ง

เป็็นประจำำ�
ทุุกเดืือน

ตลอดเวลา

สื่่�อมวลชน

เป็็นประจำำ�
ทุุกเดืือน

เป็็นประจำำ�
ทุุกเดืือน

ตลอดเวลา

คู่่�แข่่งทางการค้้า

อย่่างน้้อย
ปีีละ 1 ครั้้�ง

อย่่างน้้อย
ปีีละ 1 ครั้้�ง

ตลอดเวลา

คู่่�ค้้าธุุรกิิจ

ดำำ�เนิินการ

การสื่่�อสาร
หรืือรายงาน
ในรููปแบบดิิจิิทััล

พนัักงาน
และครอบครััว

เกษตรกร

ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีี ยของเรา:

ทบทวน
และปรัับปรุุง

ได้้เสีียเชิิงลึึกโดยที่่�ปรึึกษาภายนอก มีีขอบเขตครอบคลุุมธุุรกิิจหลัักทั้้�งในประเทศไทยและต่่างประเทศ โดยใช้้ทั้�้งวิิธีีการสััมภาษณ์์เชิิงลึึกและการสนทนา

อย่่างน้้อย
ปีีละ 1 ครั้้�ง

บทนำำ�

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

Health

Heart

Home

ภาคผนวก

การสร้้างความผููกพัั นกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีี ย
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การดำำ�เนิินงานเพื่่� อตอบสนองต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
พนัักงาน
และครอบครััว

ลููกค้้า
และผู้้�บริิโภค

•	สำำ�รวจความพึึงพอใจ
ของพนัักงานและจััดทำำ�
แผนงานความปลอดภััย
ตามหลัักสิิทธิมนุ
ิ ษ
ุ ยชน

•	พััฒนาผลิิตภััณฑ์์
และบริิการที่่�มีีคุุณภาพ
ปลอดภััย และตรวจสอบ
ย้้อนกลัับได้้

•	พััฒนาศัักยภาพ
พนัักงานอย่่างต่่อเนื่่�อง
และรัักษาไว้้ซึ่�ง่ พนัักงาน
ที่่�เก่่งและดีี

•	สื่่�อสารให้้ลููกค้้าและ
ผู้้บ
� ริิโภคเข้้าใจเกี่่�ยวกัับ
ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
ผ่่านช่่องทางที่่�ทัันสมััย
และหลากหลาย

•	สื่่�อสารกัับพนัักงานใน
รููปแบบดิิจิิทััลหลาย
ช่่องทาง

•	รัักษาความปลอดภััย
ของข้้อมููลลููกค้้า

เกษตรกร

• ประกัันรายได้้ จััดหา
ตลาด และช่่องทาง
จำำ�หน่า่ ย
•	จััดทำำ�สััญญาที่่�เป็็นธรรม
•	พััฒนารููปแบบการ
ส่่งเสริิมความรู้้� ทัักษะ
และเทคโนโลยีีเพื่่�อ
การดำำ�เนิินงานอย่่าง
รัับผิิดชอบที่่�เหมาะสม
และเพีียงพอสำำ�หรัับ
เกษตรกร

• มีีช่่องทางให้้คำำ�ปรึึกษา
รัับข้้อร้้องเรีียน และรัับ
ข้้อเสนอแนะจากลููกค้้า

คู่่�ค้้าธุุรกิิจ

•	สื่่�อสารจรรยาบรรณ
สำำ�หรัับคู่่�ค้้าธุุรกิิจ
• ปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้าทุุกราย
ด้้วยความเสมอภาคและ
ยุุติิธรรม ตามข้้อตกลง
และจรรยาบรรณธุุรกิิจ
• บริิหารจััดการห่่วงโซ่่
อุุปทานอย่่างรัับผิิดชอบ
•	พััฒนาโครงการความ
ร่่วมมืือเพื่่�อต่่อยอด
การเติิบโตทางธุุรกิิจ

ชุุมชน
และสัังคม

•	สำำ�รวจความคิิดเห็็น
และร่่วมดููแลรัักษา
สิ่่�งแวดล้้อมและความ
เป็็นอยู่่�ของชุุมชน

ลููกค้้าและ
ผู้้�บริิโภค

ความเชื่่�อมั่่�น
และการตััดสิินใจ

•	นำำ�ขีีดความสามารถของ
บริิษััทมาเป็็นเครื่่�องมืือ
ในการสร้้างผลกระทบ
เชิิงบวกและบรรเทา
ผลกระทบเชิิงลบทาง
สัังคม

•	รัับผิิดชอบต่่อสิินค้้าและบริิการ
• สร้้างประสบการณ์์ของลููกค้้า
• พัั ฒนาศัักยภาพเกษตรกร
• ดำำ�เนิินธุุรกิิจตามหลัักธรรมาภิิบาล
• เปิิดเผยข้้อมููลอย่่างโปร่่งใส
• ดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
ธุุรกิิจที่่�เป็็นธรรม
และแข่่งขัันได้้
ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน
และเจ้้าหนี้้�

ผู้้�ถืือหุ้้�น
นัักลงทุุน
และเจ้้าหนี้้�

ภาครััฐ

• ปฏิิบััติิตามกฎหมาย
และระเบีียบปฏิิบััติิ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• ให้้ความร่่วมมืือและ
สนัับสนุุนการริิเริ่่�ม
พััฒนาโครงการและ
กิิจกรรมอัันเป็็น
ประโยชน์์ต่่อประเทศ
•	สื่่�อสารและเปิิดเผย
ข้้อมููลการดำำ�เนิินงาน
อย่่างครบถ้้วน โปร่่งใส
และรวดเร็็ว พร้้อมรัับฟััง
ข้้อเสนอแนะเพื่่�อนำำ�มา
ปรัับปรุุงแผนการ
ดำำ�เนิินงาน

•	ดำำ�เนิินธุุรกิิจตาม
หลัักธรรมาภิิบาล
และข้้อบัังคัับของบริิษััท
รวมถึึงมติิที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�น
•	รัับฟัังความคิิดเห็็น
สะท้้อนกลัับจากผู้้�ถืือหุ้้�น
และนัักลงทุุน
• ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไข
เจ้้าหนี้้�อย่่างเคร่่งครััด
•	ร่่วมมืือกัับหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อพััฒนา
ประสิิทธิภ
ิ าพการ
ดำำ�เนิินงาน

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

เกษตรกร

องค์์กรพัั ฒนา
เอกชน

•	สื่่�อสารและเปิิดเผย
ข้้อมููลการดำำ�เนิินงาน
อย่่างครบถ้้วน โปร่่งใส
และรวดเร็็ว พร้้อมรัับฟััง
ข้้อเสนอแนะเพื่่�อนำำ�มา
ปรัับปรุุงแผนการ
ดำำ�เนิินงาน
•	ร่่วมมืือกัันเพื่่�อประสาน
งานในพื้้� นที่่เ� พื่่�อวิิเคราะห์์
ปััญหาและร่่วมกัันแก้้ไข

สื่่�อมวลชน

• ปฏิิบััติิต่่อสื่่�อมวลชนด้้วย
ความสััมพัันธ์์ที่่�ดีี
• ให้้ข้อ
้ มููลที่่�เป็็นประโยชน์์
บนพื้้� นฐานข้้อเท็็จจริิง
และทัันต่่อเหตุุการณ์์
เพื่่�อการเผยแพร่่สู่่�
สาธารณชนอย่่างเป็็น
ทางการ
•	ติิดตามข้้อมููลข่่าวสาร
เพื่่�อใช้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งใน
การกำำ�หนดแนวทางการ
ดำำ�เนิินงานในอนาคต

การลงทุุนระยะยาว

เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์
(พนัักงาน)

คู่่�แข่่ง
ทางการค้้า

• ปฏิิบััติิตามกฎกติิกา
และจริิยธรรมการ
แข่่งขัันที่่�ดีี จััดให้้มีรี ะบบ
การควบคุุมดููแลมิิให้้มีี
การดำำ�เนิินการใดๆ เพื่่�อ
ให้้ได้้มาซึ่่�งความลัับ
ทางการค้้าของคู่่�แข่่ง
• ไม่่ทำำ�ลายชื่่�อเสีียงคู่่�แข่่ง
ด้้วยการให้้ร้า้ ยโดย
ปราศจากความจริิง

•	ร่่วมมืือสร้้างผลกระทบเชิิง
บวกต่่อสัังคม
•	กำำ�กัับดููแลกิิจการอย่่างดีี
• เปิิดเผยข้้อมููลอย่่างครบถ้้วน

•	จััดการห่่วงโซ่่อุปท
ุ านอย่่าง
รัับผิิดชอบ
•	ปฏิิบััติิด้้วยความเสมอภาค
เป็็นธรรม
•	ร่่วมมืือส่่งเสริิมศัักยภาพคู่่�ค้้า

ความเชื่่�อมั่่�น
การสนัับสนุุน
และความร่่วมมืือ

ชุุมชน
และสัังคม

สื่่�อมวลชน
องค์์กร
พัั ฒนาเอกชน

ภาครััฐ

คู่่�ค้้าธุุรกิิจ

คู่่�แข่่ง
ทางการค้้า
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บทนำำ�

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

ดร.พิิ พััฒน์์ ยอดพฤติิการ
ประธานสถาบัันไทยพัั ฒน์์
คณะกรรมการคััดเลืือกโครงการซีีพีีเพื่่� อความยั่่�งยืืน

Heart

Health

Home

ภาคผนวก

การสร้้างความผููกพัั นกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีี ย
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“ความน่่าสนใจในปีีนี้้�คืือ โครงการที่่�ส่่งเข้้ามาส่่วนใหญ่่คำำ�นึึงถึึงประโยชน์์ตลอดห่่วงโซ่่อุุปทานตั้้�งแต่่

“ในฐานะกรรมการจากภายนอก ผมยอมรัับว่่าผลงานมีค
ี วามน่่าสนใจมาก โดยเฉพาะในเรื่่�องสุุขภาพ

ต้้นน้ำำ�ถึึงปลายน้ำำ� มีีการมองในเรื่่�องของ Value Chain เพิ่่�มมากขึ้้�น ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องที่่�ดีีและน่่าชื่่�นชม เพราะ

ผลงานที่่�นำ�ำ เสนอสามารถนำำ�ไปใช้้ได้้จริิงและส่่งผลต่่อสัังคมโดยรวมได้้ หลายโครงการที่่�นำ�ม
ำ าเสนอ

เรื่่�องของความยั่่� งยืืน เราจะต้้ องพิิจารณาให้้เห็็นถึึงความสำำ�คัั ญของผู้้�มีีส่่วนได้้ เสีียทั้้� งภายในและ

หากมีีการทำำ�วิิจััยร่่วมกัันและมีีการประสานเชื่่�อมโยงกัันระหว่่างสายงานต่่างๆ ก็็จะเกิิดประโยชน์์อย่่าง

ภายนอกองค์์กร ซึ่�ง่ เป็็นเรื่่�องสำำ�คััญในการดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้หลัักของความยั่่�งยืืน นอกจากนี้้� โครงการ

มาก และหากเครืือฯ เปิิดโอกาสให้้นวััตกรได้้มีโี อกาสพููดคุุยประสานความร่่วมมืือกัันมากขึ้้�นนอกเหนืือ

ในปีีนี้้�มีีโครงการจากกลุ่่�มธุุรกิิจในต่่างประเทศเพิ่่�มมากขึ้้�น ซึ่่�งมีีเอกลัักษณ์์เฉพาะของแต่่ละประเทศ

จากโครงการที่่�ทำำ�ขึ้�น
้ เฉพาะในบริิษััทตนเอง จะทำำ�ให้้เกิิดการบููรณาการ และเกิิดอิิมแพ็็กต์์ต่่อธุุรกิิจของ

ทำำ�ให้้เห็็นถึึงความสำำ�คััญของเครืือซีีพีีที่่จ
� ะต้้องเข้้าไปลงทุุนและสร้้างประโยชน์์ให้้กัับคนในประเทศนั้้น
� ๆ
ให้้มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้�น
้ ”

สาวิิตร สุุทธิิพัันธุ์์�
Vice President

บริิษััทมากขึ้้�น”

Digital Transformation, TOA Paint (Thailand)
คณะกรรมการวิิชาการด้้านเศรษฐกิิจ
โครงการมหกรรมนวััตกรรมบััวบาน

“ผมเห็็นความมุ่่�งมั่่�นตั้้�งใจของพนัักงานเครืือซีีพีี ในโครงการที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อสัังคมในหลายมิิติิของ
ความยั่่�งยืืนที่่� ลงลึึกมากขึ้้�น อย่่างในมิิติิด้้านการศึึกษา มีีการทำำ�โครงการเชิิงลึึกที่่� ต้้องสร้้างทัักษะ

“ปีีนี้้�ผลงานนวััตกรรมค่่อนข้้างโดดเด่่นกว่่าครั้้�งที่่�ผ่่านมา มีีความทัันสมััยมากขึ้้�น เข้้ากัับเทรนด์์ใน

ฝึึกอาชีีพคนในชุุมชน ให้้สามารถนำำ�ความรู้้�ไปพััฒนาสร้้างงานสร้้างอาชีีพได้้ รวมไปถึึงการให้้ความ

ยุุคสมััยของโลกที่่�เปลี่่�ยนไป มีีการนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิิทััลเข้้ามาใช้้งาน ทั้้�งด้้าน Robotic (หุ่่�นยนต์์) AI

สำำ�คััญกัับการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตกลุ่่�มคนพิิการและด้้อยโอกาสเพิ่่�มมากขึ้้�น

(ปััญญาประดิิษฐ์์) และ IoT (Internet of Things) และยัังมีีผลงานที่่�ใช้้ฐานเทคโนโลยีีทางด้้านชีีววิิทยา
อย่่างการคิิดค้้นวััคซีีนด้้วย เป็็นความพยายามที่่�ดีี และเครืือฯ ต้้องแสดงให้้เห็็นถึึงการนำำ�เทคโนโลยีี

“นอกจากนี้้� โครงการของกลุ่่�มธุุรกิิจในต่่างประเทศ มีก
ี ารคิิดที่่�เป็็นระบบมากขึ้้�น มีีการพััฒนาโครงการ
ที่่บูู
� รณาการมิิติท
ิ างด้้านการศึึกษาเทคโนโลยีีและการเกษตรเข้้าด้้วยกััน ขอชื่่�มชมเครืือซีีพีีที่่ใ� ห้้พนัักงาน
ในเครืือฯ ได้้สร้้างประโยชน์์ให้้กัับคนในประเทศไปพร้้อมกัับการเติิบโตของการดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้อย่่าง
ยั่่�งยืืนแท้้จริิง”

ดร.เพิ่่� มศัักดิ์์� มกราภิิรมย์์
ที่่�ปรึึกษาศููนย์์ศึึกษาและพัั ฒนาสัันติิวิิธีี

มาประยุุกต์์ใช้้ให้้เร็็วมากขึ้้�น ซึ่�ง่ จะส่่งผลโดยตรงต่่อการเพิ่่�มศัักยภาพการแข่่งขัันในเวทีีโลกและพััฒนา
อุุตสาหกรรมได้้อย่่างรวดเร็็วอีีกด้้วย”

ดร.สมวงษ์์ ตระกููลรุ่่�ง
ที่่�ปรึึกษาผู้้�อำำ�นวยการ

มหาวิิทยาลััยมหิิดล

สำำ�นัักงานพัั ฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ

คณะกรรมการคััดเลืือกโครงการซีีพีีเพื่่� อความยั่่�งยืืน

คณะกรรมการวิิชาการด้้านเทคโนโลยีี
โครงการมหกรรมนวััตกรรมบััวบาน

“โครงการที่่�ภาคเอกชนเข้้ามามีีส่่วนผลัักดัันเรื่่�องของนวััตกรรมนั้้�นล้้วนมีีความน่่าสนใจ เพีียงแต่่ว่่า

“ปีีนี้้โ� ครงการมีีความหลากหลาย ทั้้�งโครงการระดัับชุุมชนในรููปแบบ CSR ไปจนถึึงโครงการที่่�จะสร้้าง

ผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นอาจจะแตกต่่างกัันอยู่่�บ้้าง ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นเรื่่�องธรรมดาของการออกแบบโครงการ

ความยั่่�งยืืนในระดัับประเทศ ที่่�เป็็นความร่่วมมืือระหว่่างเครืือซีีพีีและรััฐบาล ในขณะเดีียวกัันโครงการ

เหล่่านี้้� จึึงอยากฝากให้้มองในเรื่่�องของผลกระทบซึ่ง�่ ยัังมีีช่่องว่่างอยู่่�มาก ไม่่ว่า่ จะเป็็นเรื่่�องความเหลื่่�อมล้ำำ�

ส่่วนใหญ่่ยัังเป็็นโครงการที่่� มีีความต่่ อเนื่่�อง ซึ่�่งสอดคล้้องกัับนััยของความยั่่�งยืืนที่่� จะต้้ องทำำ�อย่่าง

ด้้านการศึึกษาโดยเฉพาะในพื้้� นที่่�แนวตะเข็็บชายแดนหรืือกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ต่่างๆ ส่่วนตััวเชื่่�อว่่าเครืือฯ

ต่่ อเนื่่�องและสิ่่�งสำำ�คัั ญต้้ องเกิิดประโยชน์์ต่่อสัังคมอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ขอชื่่�นชมเครืือซีีพีีที่่� ได้้ ทำำ�
บุุญลาภ ภููสุุวรรณ
ผู้้�ก่่อตั้้�ง, บรรณาธิิการบริิหาร

โครงการต่่างๆ ที่่�ไม่่เพีียงมองแค่่ระดัับชุุมชนแต่่ได้้มองถึึงประโยชน์์ของประเทศเพื่่�อให้้เกิิดความยั่่�งยืืน
ซึ่�ง่ ได้้ครอบคลุุมในทุุกมิิติิอีีกด้้วย”

ผศ.ดร.นิิคม แหลมสััก
รองอธิิการบดีีฝ่่ายนวััตกรรมและกิิจการเพื่่� อสัังคม

สำำ�นัักข่่าวไทยพัั บลิิก้้า

มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์

คณะกรรมการคััดเลืือกโครงการซีีพีีเพื่่� อความยั่่�งยืืน

คณะกรรมการวิิชาการด้้านสัังคม
โครงการมหกรรมนวััตกรรมบััวบาน

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

มองเห็็นสิ่่�งเหล่่านี้้� และยัังสามารถลงลึึกได้้ทั้�้งในเชิิงปริิมาณและคุุณภาพที่่�มากกว่่านี้้� ซึ่่�งจะส่่งผลให้้
โครงการมีค
ี วามสำำ�เร็็จมากขึ้้�น”

บทนำำ�

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน
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“ในฐานะบริิ ษััท เอกชนที่่� ใ หญ่่ ที่่� สุุ ด ของประเทศไทยและเป็็ น กลุ่่�มธุุ ร กิิ จ ชั้้� น นำำ� ระดัับโลก เครืือ

“ที่่�ผ่า่ นมาผลผลิิตทางการเกษตรต้้องพึ่่�งพาธรรมชาติิเป็็นส่่วนใหญ่่ แต่่หลัังจากที่่�เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

เจริิญโภคภััณฑ์์สามารถสร้้างผลกระทบต่่อชีีวิิตของคนนัับล้้านในทุุกๆ วััน การที่่�เครืือฯ นำำ�หลัักการ

ได้้นำ�ำ แนวทางหลัักวิิชาการ นำำ�นัักวิิชาการและบุุคลากรมาให้้ความรู้้ใ� ห้้ความช่่วยเหลืือ ตั้้�งโรงแปรรููป

เคารพสิิทธิิมนุุษยชนมาเป็็นหััวใจหลัักของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ จะสร้้างโอกาสในการยกระดัับคุุณภาพ

ผลผลิิตขั้�น
้ ต้้น พร้้อมกัับรัับซื้้�อผลผลิิตของกลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชนอย่่างต่่อเนื่่�อง อีีกทั้้�งยัังได้้ตั้�้งสำำ�นัักงาน

ชีีวิิตของผู้้�คนจำำ�นวนมาก ในขณะเดีียวกัันก็็สร้้างความเชื่่�อถืือในกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียและเสริิมความ

ด้้ านความยั่่�งยืืนและพััฒนาชุุ มชนให้้กัับประชาชนในจัังหวััดน่่าน ทำำ�ให้้มีีแหล่่งแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�

แข็็งแกร่่งของธุุรกิิจอีีกด้้วย

ผมเชื่่�อว่่าในอนาคตการดำำ�เนิินงานรููปแบบนี้้�จะขยายไปทุุกพื้้� นที่่�ของจัังหวััด จะทำำ�ให้้ได้้พื้้�นที่่�ป่า่ ต้้นน้ำำ�
คืืนมา อีีกทั้้�งยัังสร้้างรายได้้ สร้้างงาน สร้้างอาชีีพ นำำ�ไปสู่่�ความมั่่�นคงและยั่่�งยืืน ก่่อให้้เกิิดการพััฒนา

Mr.James Gomme
ผู้อ�ำนวยการโครงการ People & Society

“ในปีี 2562 คุุณศุภ
ุ ชััย เจีียรวนนท์์ ประธานคณะผู้้บ
� ริิหารของเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ เป็็นหนึ่่�งในผู้้�นำ�ำ
ธุุรกิิจกลุ่่�มแรกที่่�ให้้การสนัับสนุุนประกาศ Call to Action for Business Leadership on Human Rights

พ.อ.พงศ์ศิริ พงศ์อริยะมงคล
หัวหน้ากลุ่มงานข่าวและประชาสัมพั นธ์

เศรษฐกิิจชุุมชน

World Business Council

ของ WBCSD และในปีีถััดมา เครืือฯ ก็็ได้้ร่่วมพััฒนาคู่่�มืือสิิทธิมนุ
ิ ุษยชนสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร (WBCSD’s

for Sustainable Development (WBCSD)

CEO Guide to Human Rights) ภาคภาษาไทย เพื่่�อส่่งเสริิมความเข้้าใจถึึงความสำำ�คััญของประเด็็น

อื่่�นๆ ของประเทศไทย เพราะมัันจะส่่งผลดีีต่่อการลดปััญหา Climate Change ไม่่เฉพาะในประเทศไทย

สิิทธิิมนุุษยชนในภาคธุุรกิิจ สำำ�หรัับบริิษััทในเครืือและภาคเอกชนไทยโดยทั่่�วไป WBCSD ขอชื่่�นชม

เท่่านั้้�น ยัังเป็็นผลดีีกัับทั้้�งโลกอีีกด้้วย

กอ.รมน. จ.น่าน

“ผมหวัังว่่าโมเดลการพััฒนานี้้�จะไม่่เกิิดขึ้้�นในจัังหวดน่่านเท่่านั้้�น ผมอยากจะให้้ขยายต่่อไปในพื้้� นที่่�

เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ที่่�ได้้แสดงความเป็็นผู้้�นำ�ำ ภาคธุุรกิิจในด้้านการส่่งเสริิมการเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
และขอให้้เครืือฯ เดิินหน้้าพััฒนาการบริิหารจััดการประเด็็นสิิทธิมนุ
ิ ษ
ุ ยชนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของเครืือ

“อีีกประการหนึ่่�งผมเชื่่�อว่่าเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์จะสร้้างความหวัังใหม่่ในเรื่่�องการพััฒนาชุุมชน พััฒนา

ต่่อไป”

สัังคม และรัักษาทรััพยากรธรรมชาติิสิ่่�งแวดล้้อม ก่่อให้้เกิิดอาชีีพที่่�เหมาะสมกัับบริิบทในพื้้� นที่่�ต่่างๆ
นำำ�ไปสู่่�ความยั่่�งยืืนในทุุกมิิติิผมเชื่่�ออย่่างนั้้�น

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ชล บุุนนาค
ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์วิิจััยและสนัับสนุุน
เป้้าหมายการพัั ฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (SDG Move)

“จากมุุมมองของเราที่่�ได้้มีโี อกาสร่่วมงานกัับเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ในโครงการ SDG Game Fest และ

“ความยั่่�งยืืนต้้ องมีีมิิติิที่่�คำำ�นึึงถึึงหรืืออย่่างน้้อยต้้ องครอบคลุุมด้้านสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และคุุณค่่า

ร่่วมขัับเคลื่่�อน SDGs ในหลายโอกาสกัับ Global Compact Network Thailand (GCNT) เราเห็็นว่่า

ความเป็็นมนุุษย์์ โดยมีเี ศรษฐกิิจเป็็นตััวขัับเคลื่่�อน ความยั่่�งยืืนนั้้�นต้้องทำำ�ให้้คนบรรลุุเป้้าหมายในการ

เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์เป็็นหนึ่่�งในองค์์กรภาคเอกชนขนาดใหญ่่ไม่่กี่อ
�่ งค์์กรที่่�มีค
ี วามเข้้าใจเกี่่ย
� วกัับ SDGs

พึ่่�งพาตนเอง กำำ�หนดชีีวิิตตนเองได้้อย่่างมีีศัักดิ์์�ศรีี และต้้องไม่่ตกอยู่่�ภายใต้้ความเสี่่ย
� งจากปััจจััยต่่างๆ

อย่่างลึึกซึ้้�ง และยิินดีีจััดสรรทรััพยากรมาเพื่่�อขัับเคลื่่�อน SDGs ผ่่านโครงการที่่�มีค
ี วามสร้้างสรรค์์และ

จนไม่่สามารถพลิิกฟื้้� นตนเองได้้ และความยั่่�งยืืนต้้องสามารถตอบโจทย์์การมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้�น
้ ของ

หวัังผลสััมฤทธิ์์�สููง โครงการ SDG Game Fest เป็็นโครงการขัับเคลื่่�อน SDGs ที่่�ต้้องการสื่่�อสารเรื่่�อง

ทั้้�งปััจเจกบุุคคลและสัังคม โดยสามารถเห็็นและเชื่่�อมโยงทรััพยากรทั้้�งที่่�เป็็นทรััพยากรบุุคคลและ

SDGs ให้้เยาวชนผ่่านแอปพลิิเคชัันเกมบนมืือถืือ ซึ่่�งการสื่่�อสารเรื่่�องนี้้�ผ่า่ นเกมอย่่างแยบยลเป็็นหนึ่่�ง

ทรััพยากรอื่่�นๆ ร้้อยเรีียงเข้้าด้้วยกัันได้้และเสริิมพลัังซึ่่�งกัันและกััน ทำำ�ให้้ศัักยภาพโดยรวมสููงขึ้้�นอย่่าง

ในวิิธีีการที่่�ก้้าวหน้้าและสร้้างสรรค์์มากในการทำำ�งาน SDGs กัับเยาวชน นอกจากนี้้� การที่่�เครืือฯ

ต่่อเนื่่�อง

เป็็นหนึ่่� งในผู้้�สนัับสนุุนหลัักของเครืือข่่าย GCNT ซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่� เป็็นพื้้� นที่่� ในการเชื่่�อมโยงและเสริิม
ศัักยภาพภาคเอกชนเพื่่�อการขัับเคลื่่�อน SDGs ยัังสะท้้อนว่่า เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์มิไิ ด้้มุ่่�งหวัังการทำำ�งาน
ความยั่่�งยืืนในบทบาทของตนเองเท่่านั้้�น แต่่ยัังมองไกลไปถึึงการสร้้างกลไกเพื่่�อดึึงบริิษััทเอกชนอื่่�นๆ

ต่่อพงศ์์ เสลานนท์์
อุุปนายกสมาคมคนตาบอดแห่่งประเทศไทย
สมาคมคนตาบอดแห่่งประเทศไทย

“ด้้วยศัักยภาพอัันมหาศาลของเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ ภาคส่่วนต่่างๆ ก็็มีค
ี วามเชื่่�อมั่่�นว่่าเครืือฯ สามารถ
ต่่ อยอดผลสำำ�เร็็จของการพััฒนาได้้ มากยิ่่�งขึ้้�นไปอย่่างต่่ อเนื่่�อง โดยเพิ่่�มความเร่่งในการยกระดัับ

มาร่่วมขบวนในการผลัักดัันความยั่่�งยืืนอีีกด้้วย ซึ่�ง่ ความร่่วมมืือเพื่่�อการพััฒนานี้้�เองเป็็นองค์์ประกอบ

การพััฒนาในภาคสัังคมที่่จ
� ะก้้าวไปสู่่�การเป็็นหุ้้�นส่่วนให้้เร็็วขึ้้น
� โดยอาจต้้องเพิ่่�มทรััพยากรเพื่่�อยกระดัับ

สำำ�คััญที่่�จะทำำ�ให้้การขัับเคลื่่�อนวาระการพััฒนา 2573 เป็็นจริิงได้้”

การพััฒนาให้้มากขึ้้�น ทั้้�งนี้้�อาจหมายรวมถึึงบุุคลากรโดยเฉพาะในส่่วนของภาคสนาม งบประมาณ
พื้้� นที่่� และเทคโนโลยีี และควรเพิ่่�มระดัับการผนึึกกำำ�ลัังกัันขององค์์กรภายในเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ให้้มีี
ทิิ ศทางของนโยบายและการบริิหารจััดการให้้ตอบโจทย์์การพััฒนาที่่� ยั่่�งยืืนในภาคสัังคมที่่� เครืือฯ
ให้้ความสำำ�คััญเพิ่่�มมากขึ้้�น โดยเฉพาะในระดัับปฏิิบััติิการ ที่่�ต้้องสร้้างกระบวนการในการสร้้างความ
ร่่วมมืือกัันให้้มากขึ้้�น”

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์
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การสนัับสนุุนภาคส่่วนต่่างๆ เพื่่� อขัับเคลื่่�อน
การเติิบโตของอุุตสาหกรรม

การเข้้าร่่วมเป็็นภาคีีสมาชิิกในองค์์กรระดัับประเทศ
และระดัับสากล

สภาดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งประเทศไทย หรืือ DCT เป็็นตััวแทน

เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์เป็็นภาคีีสมาชิิกขององค์์กรทั้้�งในระดัับประเทศและระดัับ

UN Global Compact (UNGC)

สามารถการแข่่งขัันและพััฒนาบุุคลากรด้้านดิิจิิทััล พร้้อมเสนอความเห็็น

ต่่อภาครััฐในเรื่่�องเกี่่ย
� วกัับกฎระเบีียบและกฎหมาย ที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกัับธุุรกิิจและ

United Nations Development Programme

อุุตสาหกรรมดิิจิิทััล

United Nations Environment Programme

เป็็นการรวมตััวกัันของผู้้�ประกอบการเอกชนด้้ านดิิ จิิทัั ลทั้้� งรายใหญ่่และ
รายเล็็กกว่่า 4,000 ราย เพื่่�อเป็็นเวทีีให้้ผู้้�ประกอบการที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญ

Caring for Climate Initiative

และทำำ�งานคู่่�กัับภาครััฐ ในการขัับเคลี่่�อนเทคโนโลยีีและอุุตสาหกรรม 4.0

The Race to Zero Emissions by 2050

ให้้ภาครััฐเห็็นถึึงผลกระทบและทิิศทางในการพััฒนาอุุตสาหกรรมดิิจิิทััลนี้้�

CDP

ด้้านดิิจิิทััลสามารถคุุยกัับรััฐบาลได้้ เป็็นแพลตฟอร์์มที่่�จะรวมพลัังความคิิด

ผู้้�ประกอบการซึ่�่งต้้องปรัับตััวอย่่างรวดเร็็วจะสามารถเป็็นกระจกสะท้้อน
ได้้อย่่างทัันท่่วงทีีและสามารถเป็็นผู้้�นำ�ำ การเปลี่่�ยนแปลงได้้ในอนาคต

Global Compact Network Thailand (GCNT)

� ำ�คััญของสภาดิิจิิทััลฯ ที่่ผ่
� ่านมา
กิิจกรรมที่่สำ

• ประกาศนโยบายและแผนงานของสภาฯ ที่่� มุ่่� งเน้้ น เทคโนโลยีีดิิ จิิ ทัั ล

ยกระดัับเศรษฐกิิ จ ให้้ ทัั นต่่ อ การเปลี่่� ย นแปลงของโลกหลัังวิิ ก ฤต
โควิิด-19 ซึ่�่งเชื่่�อว่่าจะเกิิดพฤติิกรรม New Normal ที่่�จะนำำ�ไปสู่่�ระบบ
เศรษฐกิิจใหม่่ (New Economy)

•	นำำ� เสนอยุุ ทธ ศาสตร์์ เ พื่่� อ แก้้ ไ ขปัั ญ หาเศรษฐกิิ จ ด้้ ว ยดิิ จิิ ทัั ล (Digital
Solution) ในการประชุุ มคณะที่่� ปรึึกษาด้้านธุุรกิิจภาคเอกชนในศููนย์์

World Business Council for
Sustainable Development (WBCSD)
Food Reform for Sustainability and Health (FReSH)
World Economic Forum (WEF)
มููลนิิธิิสานอนาคตการศึึกษา คอนเน็็กซ์์ อีีดีี

บริิหารสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อโควิิด-19

สภาดิิจิิทััลเพื่่� อเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งประเทศไทย

ประเทศไทยสู่่�การเป็็ น ศููนย์์ ก ลางเทคโนโลยีีของภููมิิ ภ าคเอเซีียใน

สภากาชาดไทย

•	จััดการประชุุ ม เชิิ ง ปฏิิ บััติิ ก ารเรื่่� อง ‘ข้้ อ เสนอเพื่่� อการขัับเคลื่่� อน
ยุุคดิิจิิทััล’

•	ร่่วมลงนามความร่่วมมืือทางวิิชาการกัับสมาคมสถาบัันอุุดมศึึกษาเอกชน

แห่่งประเทศไทย (สสอท.) เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพการเรีียนการสอนด้้าน
ดิิจิิทััล และยกระดัับความรู้้�ด้้านดิิจิิทััลให้้กัับนัักศึึกษาทั่่� วประเทศกว่่า
200,000 คน

แนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รััปชัันของภาคเอกชนไทย

การดููแลรัักษาทรััพยากรน้ำำ��

การจััดการการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ

HOME
การบริิหารจััดการวััตกรรม

การสร้้างความผููกพัั น
กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

สุุขภาพและสุุขภาวะที่่�ดีี

ร่่วมกัับภาครััฐบาล ภาคประชาสัังคม และภาคเอกชน ในการเพิ่่�มขีีดความ

คุุณค่่าทางสัังคม

ดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งประเทศไทยเป็็นคนแรก มีีหน้้าที่่�ทำำ�งาน

HEALTH

การศึึกษา

ความยั่่�งยืืนของเครืือฯ ดัังตััวอย่่างต่่อไปนี้้�

ประธานคณะผู้้บ
� ริิหาร เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานสภา

การพัั ฒนาผู้้�นำำ�
และทรััพยากรบุุคคล

โครงการความร่่วมมืือต่่างๆ และส่่งเสริิมการบริิหารจััดการประเด็็นสำำ�คััญด้้าน

สัังคมดิิจิิทััลของประเทศไทย ได้้มีีมติิเอกฉัันท์์แต่่งตั้้�ง คุุณศุภ
ุ ชััย เจีียรวนนท์์

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

กำำ�ลัังสำำ�คััญจากภาคเอกชนในการผลัักดัันการเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�เศรษฐกิิจและ

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

HEART

สากลหลายองค์์ ก ร เพื่่� อ ร่่ ว มขัับเคลื่่� อ นเป้้ า หมายการพััฒนาอย่่ า งยั่่� ง ยืืนผ่่ า น

สิิทธิิมนุุษยชนและการ
ปฏิิบััติิด้้านแรงงาน

ของภาคเอกชนที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกัับดิิจิทัั
ิ ลในการวางยุุทธศาสตร์์ด้า้ นดิิจิทัั
ิ ลซึ่ง�่ เป็็น
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การจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน
อย่่างรัับผิิดชอบ

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

การปกป้้องระบบนิิเวศและ
ความหลากหลายทางชีีวภาพ

บทนำำ�

บทนำำ�

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

Heart

Health

Home

ภาคผนวก

การร่่วมมืือกัับพัั นธมิิตรเพื่่� อขัับเคลื่่�อน
การพัั ฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
เครืือเจริิ ญ โภคภััณฑ์์ มุ่่� งสร้้ า งความร่่ ว มมืือกัับพัันธมิิ ต รระหว่่ า งประเทศและในประเทศจากทุุ ก ภาคส่่ ว นเพื่่� อ ร่่ ว มขัับเคลื่่� อ นการพััฒนาอย่่ า งยั่่� ง ยืืน
โดยมีีบทบาทในกรอบความร่่วมมืือด้้านการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนที่่�สำ�คัั
ำ ญ ดัังนี้้�

การสร้้างความผููกพัั นกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีี ย
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UNFCCC, Climate Week NYC:
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ ผนึึกกำำ�ลัังกัับประชาคมโลกภายใต้้ กรอบอนุุสััญญาสหประชาชาติิ UNFCCC
ว่่าด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ร่่วมประกาศเจตนารมณ์์ ‘Race to Zero’ พาองค์์กรธุุรกิิจ
ก้้าวสู่่�ยุุค ‘เศรษฐกิิจปลอดคาร์์บอน’ ในงานประชุุม Climate Week ของสหประชาชาติิที่่�นครนิิวยอร์์ก
ตั้้�งเป้้าหมายให้้เครืือฯ ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิใิ ห้้เป็็นศููนย์์ภายในปีี 2573 ด้้วยเทคโนโลยีี
และนวััตกรรมขั้้�นสููงในกระบวนการผลิิต

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

United Nations Global Compact (UNGC)

เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ สนัับสนุุนการส่่งเสริิมระบบอาหารที่่� ยั่่�งยืืนในกรอบ

เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ เป็็นสมาชิิกระดัับ LEAD โดยมีีส่่วนร่่วมกัับ UNGC

โครงการ FReSH และการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการทำำ�งาน เพื่่�อให้้สอดรัับกัับ

ระดัับโลก ใน Action Platform 2 รายการ ได้้แก่่ การจ้้างงานในระบบ

ยุุคการเปลี่่�ยนผ่่านทางดิิจิิทััล และส่่งเสริิมความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของพนัักงานใน

ห่่ ว งโซ่่ อุุ ป ทานอย่่ า งมีีคุุ ณธ รรม และผลกระทบจากการเปลี่่� ย นแปลง

กรอบโครงการ Future of Work

สภาพภููมิิอากาศต่่อสุุขภาพ นอกจากนี้้� เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ยัังเป็็นสมาชิิก
ผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�งสมาคมเครืือข่่ายโกลบอลคอมแพ็็กแห่่งประเทศไทย (Global

World Economic Forum (WEF)

Compact Network Thailand: GCNT) และในปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

ผู้้บ
� ริิหารระดัับสููง เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ เข้้าร่่วมเวทีีหารืือพร้้อมผู้้แ
� ทนองค์์กร

ได้้ ร่่ ว มผลัักดัันให้้ ภ าคธุุ ร กิิ จ ประกาศเจตนารมณ์์ ก ารพััฒนาอย่่ า งยั่่� ง ยืืน

ธุุรกิิจระดัับโลก แบ่่งปัันแลกเปลี่่ย
� นองค์์ความรู้้แ
� ละวิิสััยทััศน์์  ในหััวข้้อทิิศทาง

แม้้ในสภาวะวิิกฤตอัันเกิิดจากโรคโควิิด-19 รวมถึึงสร้้างความตระหนัักรู้้�

เศรษฐกิิจโลก กลยุุทธ์์การรัับมืือกัับสถานการณ์์การระบาดของโรคโควิิด-19

เกี่่�ยวกัับธุุรกิิจกัับสิิทธิมนุ
ิ ษ
ุ ยชนอย่่างต่่อเนื่่�อง

พััฒนาการของเทคโนโลยีีดิิ จิิ ทัั ล และประเด็็ น การพััฒนาอย่่ า งยั่่� ง ยืืน

UNGC, Virtual Leaders Summit 2020:
นายศุุ ภ ชััย เจีียรวนนท์์ ประธานคณะผู้้� บ ริิ ห าร เครืือเจริิ ญ โภคภััณฑ์์ แสดงวิิ สัั ยทััศน์์ ใ นหััวข้้ อ
‘Reflections on Change & Roadmaps to Recovery’ บนเวทีีผู้้�นำ�ด้
ำ ้ านความยั่่�งยืืนระดัับโลก
‘UN Global Compact Virtual Leaders Summit 2020’ ซึ่่�งรวบรวมสุุดยอดผู้้�นำ�ำ ระดัับโลกกว่่า
200 คน ร่่วมแบ่่งปัันวิิสััยทััศน์์และมุุมมองธุุรกิิจบนรากฐานของความยั่่�งยืืนให้้ฟื้นตััวได้้
้�
อย่่างแข็็งแกร่่ง
จากวิิกฤตโควิิด-19 โดยมีีผู้้�สนใจลงทะเบีียนเข้้าร่่วมงานผ่่านรููปแบบออนไลน์์กว่่า 15,000 คน จาก
193 ประเทศทั่่�วโลก

ในแง่่มุม
ุ ต่่างๆ
WBCSD, High-level Political Forum on Sustainable Development 2020:
นายนพปฎล เดชอุุดม ประธานคณะผู้้บ
� ริิหารด้้านความยั่่�งยืืนองค์์กร เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ ร่่วมเสวนา
ในช่่วงการประชุุมประจำำ�ปีีของสหประชาชาติิ จััดโดย WBCSD เพื่่�อทบทวนความคืืบหน้้าของ SDGs
ร่่วมกัับ United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) โดยเน้้นย้ำำ�
จุุดยืืนองค์์กร ‘การจ้้างงานต่่อเนื่่�อง ความมั่่�นคงทางอาหาร และการสร้้างสุุขภาวะที่่�ดีี’

GRI, Bright Lights of ASEAN-Sustainability Insights & Ideas from Leading Companies
in the Region:
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ในฐานะหนึ่่�งในสมาชิิกผู้้ร่� ว
่ มก่่อตั้�้งสมาคมเครืือข่่ายโกลบอลคอมแพ็็กแห่่งประเทศไทย ร่่วมกัับสมาชิิกสมาคมฯ ผนึึกกำำ�ลััง
ทุุกภาคส่่วน เดิินหน้้าขัับเคลื่่�อน SDGs ประกาศเจตนารมณ์์ของสมาชิิก 21 องค์์กร ร่่วมลงทุุนเพื่่� อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนผลัักดััน 998 โครงการ
มููลค่่ารวมกว่่า 1.2 ล้้านล้้านบาท ภายในปีี 2573 และจะนำำ�หลัักเศรษฐกิิจพอเพีียง หลัักการ UN Global Compact และเป้้าหมายการพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืนมาใช้้เป็็นหััวใจหลัักของกลยุุทธ์์ทางธุุ รกิิจ เพื่่� อขัับเคลื่่�อนการฟื้้�นตััวและการเติิบโตทางเศรษฐกิิจของประเทศไทยและภููมิิภาคเอเชีีย
ให้้เดิินหน้้าไปสู่่�หนทางที่่ยั่่
� �งยืืนยิ่่�งขึ้้�น

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

นายนพปฎล เดชอุุดม ประธานคณะผู้้�บริิหารด้้านความยั่่�งยืืนองค์์กร เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ นำำ�เสนอ
แนวปฏิิ บััติิ ที่่� ดีีด้้ า นการใช้้ น้ำ�ำ และการอนุุ รัั กษ์์ น้ำ�ำ ของเครืือฯ ในงานเสวนาแบบออนไลน์์ จััดโดย
Global Reporting Initiative (GRI) ซึ่่�งเป็็นองค์์กรที่่�จััดทำำ�มาตรฐานการรายงานความยั่่�งยืืนที่่�ได้้รัับ
การยอมรัับในระดัับโลก ร่่วมกัับ Global Initiatives องค์์กรภาคประชาสัังคมที่่�ส่่งเสริิมความยั่่�งยืืน
ผ่่านการร่่วมงานกัับภาคธุุรกิิจ

INNOVATION
การบริิหารจััดการนวััตกรรม

มุุมมองของเรา
สนัับสนุุนเป้้าหมายการพัั ฒนาที่่�ยั่่�งยืืน

เราปฏิิเสธไม่่ได้้เลยว่่า โลกในยุุคปััจจุุบัันนั้้�นมีีการเปลี่่�ยนแปลง

“การสร้้างองค์์กร
แห่่งการเรีียนรู้้�และ
นวััตกรรม จำำ�เป็็นต้้อง
ขัับเคลื่่�อนด้้วยใจ”

อย่่างรวดเร็็ว ซึ่่�งเป็็นผลจากความก้้าวหน้้าของเทคโนโลยีีที่่�ได้้รับ
ั
การพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง การเปลี่่�ยนแปลงนี้้�ทำำ�ให้้ธุุรกิิจต้้องมีี
การปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการดำำ�เนิินงานให้้เป็็นไปในทิิศทางเดีียว
SDG 8 งานที่่�เหมาะสม และการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ
8.2

สร้้างความหลากหลาย นวััตกรรม และยกระดัับผลิิตภาพ
ทางเศรษฐกิิจ

SDG 9 อุุตสาหกรรม นวััตกรรม และโครงสร้้างพื้้� นฐาน
9.5

เพิ่่�มพูู นการวิิจััยและยกระดัับเทคโนโลยีีของภาคอุุตสาหกรรม

9.B

สนัับสนุุนการพััฒนาเทคโนโลยีีภายในและความหลากหลายของ
อุุตสาหกรรม

� �งยืืน
SDG 17 ความร่่วมมืือเพื่่� อการพัั ฒนาที่่ยั่่

กัับสากล อัันจะส่่งเสริิมให้้สามารถตอบสนองต่่อความต้้องการ
ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียได้้ทัันท่่วงทีี และรัักษาไว้้ซึ่�่งประสิิทธิิภาพใน
การแข่่งขััน
สำำ� หรัั บ เครืือเจริิ ญ โภคภัั ณ ฑ์์ การพัั ฒ นานวัั ต กรรมยัั ง คงเป็็ น

ดร.อาชว์์ เตาลานนท์์

สิ่่�งท้้าทายอยู่่�เสมอ ดัังนั้้�น เครืือฯ จึึงไม่่เคยหยุุดยั้้�งที่่�จะพััฒนา

รองประธานอาวุุโส

บุุ ค ลากรให้้ มีี ศัั ก ยภาพในการคิิ ดค้้ น นวัั ต กรรมใหม่่ ๆ รวมถึึง

เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

แสวงหาเทคโนโลยีีการผลิิตเพื่่�อพััฒนาคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์และ
บริิการอยู่่�เสมอ

17.17 สนัับสนุุนความร่่วมมืือที่่�มีีประสิิทธิิภาพ

สรุุปผลการดำำ�เนิินงาน (ประเทศไทย)
เทีียบกัับเป้้าหมายปีี 2563

100%

เพิ่่� มมููลค่่านวััตกรรมของผลิิตภััณฑ์์และ
กระบวนการจากมหกรรมนวััตกรรมเครืือฯ
มููลค่่า 16,051 ล้้านบาทจาก 4,058 ล้้านบาท
ในปีีฐาน 2559

แผนการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ ปีี 2564
จััดทำ�ำ แผนงานด้้านนวััตกรรมเพื่่�อรองรัับ
เป้้าหมายปีี 2573

ขัับเคลื่่�อนให้้พนัักงานมีีส่่วนร่่วมในการสร้้างสรรค์์
นวััตกรรมผ่่านมหกรรมนวััตกรรมบััวบาน

บทนำำ�

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

Health

Heart

Home

ภาคผนวก

การทำำ� งานร่่ วมกัั น แบบดิิ จิิ ทัั ล (Digital Workplace) โดยปรัั บ ระบบ

รายเขตประเทศ

รายธุุรกิิจ

1%

การบริิหารจััดการตนเองสำำ�หรัับพนัก
ั งาน (Self Service) อาทิิ Smart Nurse,

20%

Smart Expense ในส่่วนการทำำ�งานอััตโนมััติิ (Automation) มีี 8 โครงการ

20.64

20,637

12.37

2560

2561

2562

ความร่่วมมืือด้้ าน AI and Space เพื่่�อปรัับการทำำ�งานให้้เป็็นอัั ตโนมััติิ

20,637

ตลอดห่่ ว งโซ่่ คุุ ณ ค่่ า ครอบคลุุ มทั้้� ง ธุุ ร กิิ จ เกษตร ธุุ ร กิิ จ ค้้ า ปลีี ก และ

ล้้านบาท

74%

2563

หน่่วย: พัั นล้้านบาท

โทรคมนาคม เช่่น แพลตฟอร์์ม Dr.Pig ที่่� ช่่วยสนัับสนุุนการเลี้้�ยงตลอด
ห่่วงโซ่่ แพลตฟอร์์ม Geopulse ใช้้เป็็นดััชนีีวััดผลเกี่่�ยวกัับความหนาแน่่น

79%

เกษตรอุุตสาหกรรม

ไทย

ค้้าปลีีก

จีีน

โทรคมนาคม

อื่่�นๆ

คุุณภาพ และอายุุประชากรในพื้้� นที่่� ช่่วยวิิเคราะห์์ด้้านการตลาด เป็็นต้้น

อื่่�นๆ

94.7%

0.2%

4%

ล้้านบาท

7.08

จำำ�นวน
สิิทธิิบััตรสะสม

จำำ�นวน
อนุุสิิทธิิบััตรสะสม

2,169

5%

629

ฉบัับ

ฉบัับ

TRUE VIRTUAL WORLD
ผู้้�ช่ว่ ยบนโลกดิิจิิทััล
ท่่ า มกลางภาวะวิิ ก ฤตโควิิ ด -19 การดำำ� เนิิ น ชีี วิิ ต ประจำำ�วัั น ถูู ก กระทบ
ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น กลุ่่�มธุุรกิิจภายใต้้เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ผลัักดัันแพลตฟอร์์ม

5,615

110

คน

บุุคลากรด้้าน
การวิิจััยและพัั ฒนา

แห่่ง

ศููนย์์วิิจััยและพัั ฒนา

จำ�นวนผลงานนวัตกรรม

100.4

ล้้านบาท
ผลประหยััดด้้านภาษีี

TRUE Virtual World เพื่่�อช่่วยคนไทยในการดำำ�รงชีีวิต
ิ ภายใต้้วิก
ิ ฤตโควิิด-19
หลัักสููตร

พัั ฒนาหลัักสููตรด้้าน
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

294

458

บริิหารจััดการ งานด้้านต่่างๆ ขององค์์กร และการทำำ�งานจากที่่�บ้า้ นอย่่างมีี

และการเรีียนการสอนออนไลน์์ได้้ทุก
ุ ที่่� ทุุกเวลา ส่่งเสริิมการพััฒนาทุุนมนุุษย์์

1

สู่่�ยุุ ค ดิิ จิิ ทัั ล มีี ค วามรู้้�และทัั ก ษะที่่� เ หมาะสมต่่ อ การดำำ� เนิิ น ชีี วิิ ต และการ

18
394

ประเทศไทย บนแพลตฟอร์์มประกอบไปด้้วย VWORK แพลตฟอร์์มเพื่่�อการ

ระดัับประเทศ VLEARN แพลตฟอร์์มเพื่่�อการบริิหารจััดการสถานศึึกษา

326

142

และยัังเป็็นหนึ่่ง� ในทิิศทางธุุรกิิจที่่�จะช่่วยเสริิมกลยุุทธ์์ Digital Thailand ของ

ประสิิทธิิภาพ ช่่วยเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันขององค์์กรและใน

(ล้านบาท)
40

256

7

มูลค่าทางเศรษฐกิจ

(โครงการ)

ประกอบอาชีีพในยุุคดิิจิิทััล ทั้้�งยัังสร้้างโอกาสที่่�เท่่าเทีียมทางด้้านการศึึกษา
VLIVE แพลตฟอร์์มเพื่่�อการใช้้ชีีวิิตคุุณภาพที่่� บ้้าน ทั้้� งด้้ านความบัันเทิิ ง

7805

81

ช้้อปปิ้้� งหรืือเปิิดร้้านออนไลน์์ สร้้างโอกาสทางสัังคมอย่่างเท่่าเทีียม ด้้วย
ข้้อมููลข่่าวสาร และบริิการต่่างๆ ผ่่านสื่่�อดิิจิิทััลเพื่่�อยกระดัับคุุณภาพชีีวิิต
ของประชาชน และ VSHARE แหล่่งแลกเปลี่่�ยนความรู้้�ทุุกที่่�ทุก
ุ เวลา โดยเรา

เทคโนโลยีี

ไทย

เศรษฐกิิจ

ไทย

เศรษฐกิิจ

จีีน

เทคโนโลยีี

จีีน

สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

อื่่�นๆ

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

163

ในปีี 2563 เครืือฯ มีี ค วามคืืบหน้้ า ในการปรัั บ โฉมองค์์ ก ร โดยในส่่ ว น

22%
17.53

162

การพลิิกโฉมองค์์กรด้้วยเทคโนโลยีีดิิจิิทััล

สรุุปผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำ�คั
ำ ัญ ปีี 2563
การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา

การบริิหารจััดการนวััตกรรม

อื่่�นๆ

เปิิดให้้ประชาชนทุุกกลุ่่�มเข้้าใช้้งานฟรีี เพื่่�อแสดงจุุดยืืนที่่�จะแบ่่งปัันและ
ส่่งเสริิมการพััฒนาดิิจิิทััลของประเทศไทย

บทนำำ�

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

Health

Heart

Home

ภาคผนวก

การบริิหารจััดการนวััตกรรม

164

การพัั ฒนาโครงสร้้างพื้้� นฐานด้้านนวััตกรรม
เพื่่� อรองรัับการวิิจััยและพัั ฒนา และสร้้างนวััตกรรมสู่่�อนาคต

เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานด้้านนวััตกรรมของเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์เติิบโตอย่่าง

การสร้้ า งทรัั พย์์ สิิ น ทางปัั ญ ญาของเครืือฯ ให้้ ไ ด้้ 7,500 สิิ ท ธิิ บัั ต รและ

ในการพััฒนาโครงสร้้างพื้้� นฐานอย่่างต่่อเนื่่�อง สำำ�หรัับปีี 2563 เครืือฯ ได้้

จะสามารถรองรัับการการเติิบโตด้้านนวััตกรรมของเครืือฯ เพื่่�อสร้้างสรรค์์

ก้้าวกระโดด และมีีความได้้เปรีียบทางการแข่่งขััน เครืือฯ จึึงมีีการลงทุุน

ลงทุุนพััฒนา CPG R&D Asset Platform for Cloud Lab และเปิิดศููนย์์

การจััดการทรััพย์สิ
์ น
ิ ทางปััญญา (IP Service Center) เพื่่�อสนัับสนุุนเป้้าหมาย

อนุุสิท
ิ ธิิบัต
ั รภายในปีี 2573 เครืือฯ มีีความเชื่่�อมั่่�นว่่า โครงสร้้างพื้้� นฐานเหล่่านี้้�
ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ แ ละบริิ ก ารที่่� มีีคุุณ ภาพ สดใหม่่ และหลากหลายให้้กัับลูู ก ค้้ า
และผู้้�บริิโภคอย่่างต่่อเนื่่�อง

ศููนย์์จััดการทรััพย์สิ
์ ินทางปััญญา (IP Service Center)

CASE
STUDY

16

‘Dr.Pig’ แพลตฟอร์์มบริิการห่่วงโซ่่อุต
ุ สาหกรรม
การเกษตรครบวงจร
ที่่�มาโครงการ:

การดำำ�เนิินงาน:

ประเทศจีี น มีี ป ริิ ม าณการผลิิ ต และตลาดบริิ โ ภคเนื้้� อหมูู ข นาดใหญ่่

ในฐานะที่่�เครืือฯ เป็็นผู้้�มีีประสบการณ์์และความเชี่่�ยวชาญในการเลี้้�ยงสุุกร

แต่่อุุตสาหกรรมเพาะพัันธุ์์�สุุกรของจีีนยัังคงมีีประสิิทธิิภาพต่ำำ� ในปััจจุุบััน

ในประเทศจีีนกว่่า 40 ปีี อีีกทั้้�งยัังเป็็นรายแรกที่่�ก่่อตั้้�งห่่วงโซ่่อุุตสาหกรรม

3 ใน 4 ของการเลี้้�ยงสุุกรเป็็นธุุรกิิจขนาดกลางและรายย่่อย (น้้อยกว่่า 5,000

สุุกรในประเทศจีีน เครืือฯ จึึงใช้้ศัักยภาพที่่�มีีในการยกระดัับการเลี้้�ยงสุุกร

ตััวต่่อปีี) ซึ่่�งล้้วนประสบปััญหาเรื่่�องความก้้าวหน้้าของเทคโนโลยีี เงิินทุุน

ในประเทศจีีนผ่่านโครงการ Dr. Pig แพลตฟอร์์ม ซี่่�งเป็็นการนำำ�เทคโนโลยีี

ความสามารถ และปัั ญ หาอื่่� น ๆ จึึงส่่ ง ผลให้้ เ ติิ บ โตได้้ ย าก และผลผลิิ ต

และระบบการวิิเคราะห์์ข้้อมููลขนาดใหญ่่มาช่่วยเพิ่่�มความได้้เปรีียบให้้กัับ

มีีประสิิทธิิภาพต่ำำ�

ฟาร์์มสุก
ุ รขนาดเล็็กและขนาดกลาง

ผสมพัั นธุ์์�
อาหาร ยา

รายงานการ
วิิเคราะห์์

ประสิิทธิิภาพการเลี้้�ยงดีีขึ้น
้�
(MSY) ต้้นทุุนลดลง

เติิบโต

พัั ฒนาและขยายผล

แพลตฟอร์์ม

เข้้มแข็็ง

CP IP Service Center ตั้้�งอยู่่� ณ True Digital Park ซึ่่�งจะเป็็นศููนย์์กลาง
นวััตกรรมดิิจิิทััลแห่่งแรกในไทย CP IP Service Center จะเป็็นแหล่่งรองรัับ
การสร้้างนวัั ตกรรมและเร่่ ง ผลัั กดัั นผลงานที่่� นวัั ต กรของเครืือฯ ร่่วมกัั น

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

สร้้างสรรค์์ให้้สามารถยื่่�นขอรัับความคุ้้�มครองเป็็นสิิทธิิบัต
ั รหรืืออนุุสิท
ิ ธิิบัต
ั ร
ได้้ ใ นอนาคต นอกจากนี้้� ยัั ง เป็็ น ศูู น ย์์ ใ ห้้ คำำ� ปรึึกษาและการอบรมด้้ า น
ทรััพย์์สิินทางปััญญาอีีกด้้วย ในส่่วนของ CPG R&D Asset Platform for

Dashboard

Cloud Lab เป็็นแพลตฟอร์์มภายใต้้ความร่่วมมืือข้้ามกลุ่่�มธุุรกิิจเพื่่�อแบ่่งปััน
ข้้อมููลพื้้� นฐานด้้านการวิิจััยและพััฒนาความเชี่่�ยวชาญของนัักวิิจััยในด้้าน
ต่่างๆ อุุปกรณ์์ และเครื่่�องมืือด้้านการวิิจััยและพััฒนา ซึ่่�งการแบ่่งปัันความ

Web Crawling

เชี่่�ยวชาญและงานวิิจััยต่่างๆ ระหว่่างกลุ่่�มธุุรกิิจภายในเครืือฯ จะเป็็นการ

Software
Asset
Platform

Search

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

รัับซื้้�อคืืน

25,000
จำำ�นวนสุุกรที่่�ขายต่่อปีี

CPG R&D
Central Database

Integrated AI

ราย

ผู้้�ใช้้งานแพลตฟอร์์มต่่อเดืือน

4.2 ล้้านตััว

ยกระดัับและเพิ่่�มอััตราการสร้้างสรรค์์นวััตกรรมของเครืือฯ ในด้้านต่่างๆ
ต่่อไปในอนาคต

การบริิหารจาก
ผู้้�เชี่่�ยวชาญ

ผลลััพธ์์และ
ประโยชน์์ที่่�ได้้รัับ
Online Lab

165

บทนำำ�

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

Health

Heart

Home

ภาคผนวก

การสร้้างองค์์กรแห่่งนวััตกรรม

การบริิหารจััดการนวััตกรรม

166

167

มหกรรมนวััตกรรมบััวบาน

ให้้เป็็นองค์์กรที่่�พนัักงานทุุกระดัับมีีทััศนคติิ มีีใจ และเห็็นความสำำ�คััญ
ในการขัับเคลื่่�อน สนัับสนุุน และแบ่่งปััน เพื่่� อร่่วมกัันสร้้างนวััตกรรม

รางวััลแห่่งสุุดยอดความเป็็นนวััตกรรมของเครืือฯ
เครืือเจริิญภััณฑ์์และกลุ่่�มบริิษััทในเครืือฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้างสรรค์์

นอกจากนี้้� เครืือฯ ยัั ง ได้้ ส ร้้ า งกลไกการยกย่่ อ งพนัั ก งานที่่� ส ร้้ า งสรรค์์

นวััตกรรม เพื่่�อสร้้างโอกาสและต่่อยอดในการสร้้างสรรค์์ผลิิตภัณ
ั ฑ์์และธุุรกิิจ

นวััตกรรมอย่่างเป็็นรููปธรรมผ่่านมหกรรมนวััตกรรมบััวบาน ซึ่่�งจััดขึ้้�นทุุกๆ
2 ปีี โดยในปีี 2563 เครืือฯ มีีการตััดสิน
ิ ผลงานนวััตกรรมระดัับเครืือฯ จำำ�นวน

กว่่ า 10 ปีีที่่� เครืือเจริิญโภคภัั ณฑ์์ จััดการประกวดผลงานด้้ านนวัั ตกรรม

สัังคม ตลอดจนการดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งนี้้� เครืือฯ ยัังคงไม่่หยุุดนิ่่ง� ที่่�จะ

ใหม่่ เครืือฯ จึึงทุ่่�มเทลงทุุนในการวิิจััยและพััฒนา นำำ�เทคโนโลยีีเข้้ามาใช้้ใน

ผ่่านมหกรรมนวััตกรรมบััวบาน ตลอดระยะเวลาที่่�ผ่า่ นมา เครืือฯ ได้้เห็็นถึึง

สนัับสนุุนพร้้อมสร้้างแรงบัันดาลใจให้้พนัก
ั งานคิิดค้น
้ และสร้้างสรรค์์ผลงาน

การปฏิิ บััติิงานและส่่งเสริิมให้้พนัักงานทุุกคนมีีส่่วนร่่วมในการปรัับปรุุ ง

1,975 โครงการ จากจำำ�นวนนี้้�มีผ
ี ลงานนวััตกรรมที่่�ผ่า่ นเข้้ารอบทั้้�งสิ้้�น 792

ความมุ่่�งมั่่�นในการนำำ�เสนอผลงานนวััตกรรมใหม่่ๆ อยู่่�เสมอ ไม่่ว่่าจะเป็็น

ด้้านนวััตกรรมอย่่างต่่อเนื่่�อง เพราะเครืือฯ เชื่่�อว่่ากระบวนการ ผลิิตภััณฑ์์

เปลี่่�ยนแปลง และสร้้างสรรค์์สิ่่ง� ใหม่่ ซึ่่�งตลอด 100 ปีี ของเครืือฯ ได้้มีก
ี าร

โครงการซึ่่�งทั้้�งหมดนี้้�จะถููกนำำ�ไปแสดงในงานมหกรรมฯ ในปีี 2564 เพื่่�อ

ผลิิตภััณฑ์์แห่่งนวััตกรรมเพื่่�อเพิ่่�มรายได้้ กระบวนการดำำ�เนิินงานเพื่่�อเพิ่่�ม

และบริิการที่่�เกิิดจากการคิิดค้้นสิ่่�งใหม่่ จะช่่วยยกระดัับผลการดำำ�เนิินงาน

สร้้างสรรค์์นวััตกรรมเป็็นจำำ�นวนมาก

เป็็นการแบ่่งปัันความรู้้�ระหว่่างกลุ่่�มธุุรกิิจในเครืือฯ

ประสิิทธิิภาพการผลิิต รวมถึึงนวััตกรรมอื่่�นๆ ที่่�ส่ง่ เสริิมความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของ

ทั้้�งทางด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างต่่อเนื่่�องและยั่่�งยืืน

จำำ�นวนผลงานนวััตกรรมที่่�ได้้
รัับรางวััล Chairman Award

จำำ�นวนผลงานนวััตกรรม
(โครงการ)
2564

796

2562

572

2559
2556
2554

285
152
352

2564

76

2562

54

2559

43

2556

26

2554

27

นวััตกรรมด้้าน
เทคโนโลยีี

มููลค่่าทางเศรษฐกิิจ
(ล้้านบาท)

394

2564

8,130

2562
2559

7,921

32%

4,058

โครการ

นวััตกรรมด้้าน
เศรษฐกิิจ

256

นวััตกรรมด้้านสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม

142

โครงการ

โครงการ

50%

18%

“มหกรรมนวััตกรรมบััวบานของเครืือฯ เป็็นเวทีี

“นวััตกรรมเปรีียบเหมืือนพลัังขัับเคลื่่�อนเพื่่� อ

“มหกรรมนวััตกรรมบััวบานทำำ�ให้้พนัักงานของ

เพื่่� อสนัับสนุุนให้้พนัักงานสร้้างสรรค์์นวััตกรรม

สร้้างความก้้าวหน้้าสำำ �หรัับการพัั ฒนาที่่�ยั่่�งยืืน

เราได้้รัับความรู้้�และแรงบัันดาลใจและเป็็นการ

นวััตกรรมเปรีียบเป็็นรากฐานที่่�จะช่่วยเสริิมสร้้าง

ขององค์์กร ภายใต้้วิิสััยทััศน์์ของเครืือฯ

ส่่งเสริิมให้้ผู้บ
้� ริิหารและพนัักงานเกิิดแนวคิิด

ศัักยภาพและการพัั ฒนาอย่่างยั่่�งยืืน อนาคต

นวััตกรรมเป็็นเป้้าหมายเชิิงกลยุุทธ์์ที่่�จะเป็็น

สร้้างสรรค์์ สิ่่�งประดิิษฐ์์ โครงการใหม่่ๆ เพื่่�อ

นวััตกรรมจะนำำ�เราสู่่� ความเป็็นเลิิศ ช่่วยนำำ�

จะช่่วยนำำ�เกษตรสู่่�ยุุค 4.0 การทุ่่�มเทสร้้าง

ช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ และลดต้้นทุุน สร้้างโอกาส

ประโยชน์์ต่่อประเทศ ประชาชน และองค์์กร”

นวััตกรรมจึึงเป็็นการสร้้างอนาคตของเครืือฯ”

แข่่งขััน ถืือเป็็นหนึ่่�งในกลยุุทธ์์ที่่�ส่่งผลให้้เกิิด
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนตามค่่านิิยมองค์์กร”

เพื่่� อ เป็็ น การยกระดัั บ ผลงานนวัั ต กรรม เครืือฯ มีี ก ารแบ่่ ง ประเภทของ
นวััตกรรมออกเป็็น 3 ประเภท ได้้แก่่ นวััตกรรมด้้านเศรษฐกิิจ เทคโนโลยีี
สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม นอกจากนี้้� ยัังได้้มีก
ี ารเชิิญผู้้�เชี่่�ยวชาญภายในเครืือฯ

การประชุมวิชาการ
CP SYMPOSIUM

มาคััดเลืือกผลงาน และเชิิญผู้้�เชี่่�ยวชาญภายนอกจากสาขาต่่างๆ มาเป็็น
ผู้้�ให้้คะแนนเพื่่�อตััดสิินผลงานนวััตกรรมที่่�จะได้้รางวััล Chairman Award
ซึ่่� ง เป็็ น รางวัั ล แห่่ ง ความภาคภูู มิิ ใ จของพนัั ก งานในเครืือฯ นอกจาก
การประกวดผลงานนวััตกรรมแล้้ว เครืือฯ ยัังมีีการแบ่่งปัันความรู้้�เชิิงวิิชาการ
หรืือ CP Symposium ในงานมหกรรมนวััตกรรมบััวบานด้้วย โดยผลงาน

33%

36%

เชิิงวิิ ชาการต่่ างๆ ที่่� นำ�ม
ำ าแสดงได้้ ผ่่านการคัั ดกรองอย่่างเข้้มข้้นมาแล้้ ว
Mr.Yu Jianping

Senior Vice Chairman,
CPG Agro-industry and Food
Business and Retail Business China Area

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

Mr.Bai Shanlin

Senior Vice Chairman,
CP.Group Agro-industry and Food
Business and Retail Business China Area

คุุณมนตรีี สุุวรรณโพธิ์์�ศรีี

กรรมการผู้้�จััดการ
บริิษััท ซีี.พีี . เวีียดนาม คอร์์ปอเรชั่�่น

ซึ่่� ง ในครั้้� ง นี้้� องค์์ ค วามรู้้�ได้้ แ บ่่ ง ออกเป็็ น 4 ด้้ า น ได้้ แ ก่่ Life Science,
Engineering, IT and Digital และ Sustainability

12%

19%

ผลงานด้้าน Life Science

ผลงานด้้าน IT and Digital

ผลงานด้้าน Engineering

ผลงานด้้าน Sustainability

บทนำำ�

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

Health

Heart

Home

ภาคผนวก

โครงการพอใจวัันเดีียว

การบริิหารจััดการนวััตกรรม

168

169

การสร้้างนวััตกรรมแบบเปิิด

จากค่่านิิยมสู่่�การปฏิิบััติ มุ่่�
ิ งสู่่�องค์์กรแห่่งนวััตกรรมอย่่างยั่่�งยืืน

สร้้างระบบนิิเวศส่่งเสริิมความร่่วมมืือในการสร้้างนวััตกรรม

ค่่ า นิิ ย มทั้้� ง 6 ประการของเครืือเจริิ ญ โภคภัั ณ ฑ์์ คืือพื้้� น ฐานสำำ�คัั ญ ของ

นำำ�คะแนนเทีียบชั้้�นเป็็นนวััตกรเครืือฯ ซึ่่�งกลไกการให้้คะแนนนี้้�ยังั เป็็นกลไก

การลงทุุนด้้านการวิิจััยและพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง ทำำ�ให้้เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

จะช่่วยเร่่งให้้เกิิดการสร้้างนวััตกรรมออกมาอย่่างเร็็วขึ้้�นสอดคล้้องกัับตลาด

การทำำ�งานที่่�ถูก
ู ปลููกฝัังให้้เป็็น DNA ของพนัักงานทั่่�วโลก เครืือฯ จึึงส่่งเสริิม

เดีียวกัันที่่�พนัักงานจะได้้คะแนนเมื่่�อสร้้างผลงานในระดัับที่่�เป็็นนวััตกรรม

มีีการพััฒนาสิินค้้าและบริิการใหม่่ๆ เพื่่�อสร้้างความพึึงพอใจให้้กัับลููกค้้า

ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว ในปีีที่่�ผ่่านมาเครืือฯ มีีความร่่วมมืือกัับ

ให้้พนัก
ั งานทุุกคนมีีส่ว่ นร่่วมในโครงการพอใจวัันเดีียว เพื่่�อปลููกฝัังค่่านิิยม

หรืือสิิทธิิบััตร ทำำ�ให้้เป็็นการส่่งเสริิมพนัักงานตั้้�งแต่่ระดัับต้้นจนถึึงระดัับ

อย่่างต่่อเนื่่�อง นอกจากนี้้� เครืือฯ ยัังตระหนัักดีีว่่าไม่่เพีียงองค์์ความรู้้�ภายใน

หน่่ ว ยงานภายนอกในการวิิ จัั ย และพัั ฒ นาสิิ น ค้้ า และกระบวนการเพื่่� อ

ผ่่านการปฏิิบััติิจริิงของพนัักงาน ในปััจจุุบัันโครงการนี้้� ได้้เดิินทางเข้้าสู่่�ปีี

การมีีส่่วนร่่วมในการสร้้างนวััตกรรม ด้้วยกลไกนี้้�ส่่งผลให้้ปััจจุุบัันเครืือฯ

องค์์กรที่่�สำ�คั
ำ ัญต่่อการวิิจััยและพััฒนาเท่่านั้้�น แต่่การร่่วมมืือกัับหน่่วยงาน

ต่่อยอดรายได้้และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการผลิิต เครืือฯ ยัังคงมุ่่�งมั่่�นร่่วมมืือ

ที่่� 3 โดยจำำ� นวนพนัั ก งานที่่� มีี ส่่ ว นร่่ วม ในโครงการนี้้� ทั้้� ง สิ้้� น 32,774 คน

มีีนวััตกรทั้้�งสิ้้�น 13,313 คน และเริ่่�มมีก
ี ารขยายโครงการไปยัังต่่างประเทศ

ภายนอกไม่่ว่า่ จะเป็็นสถาบัันวิิจัย
ั มหาวิิทยาลััย คู่่�ค้้า หรืือพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ

แบ่่งปัันองค์์ความรู้้�เหล่่านี้้�เพื่่�อสร้้างสรรค์์นวััตกรรมต่่อไป

มีีโครงการพอใจวัันเดีียวที่่�นำ�ำ เสนอโดยพนัักงานทั้้�งสิ้้�น 54,290 โครงการ

เพื่่�อให้้พนัก
ั งานได้้เข้้าร่่วมโครงการเพิ่่�มเติิม

และเครืือฯ ยัังสร้้างกลไกการวััดผลผ่่านการให้้คะแนน ซึ่่�งพนัักงานสามารถ

54,290

ผลงาน

จำำ�นวนโครงการ
34,408

32,774

11,654

รวม

2561

1,779

2562

2563

รวม

2561

7,988

13,313

การอนุุญาตให้้
ใช้้สิิทธิิในเทคโนโลยีี
Technology
Licensing

2563

รวม

เวทีี
Chairman
Award

CP Score

เวทีีระดัับ
กลุ่่�มธุุรกิิจ
โครงการพอใจ
วัันเดีียว
โครงการปรัับปรุุงงาน
(Technical)
R&D Project

โครงการ
นวััตกรรมอื่่�นๆ

2562

กลไกระบบการให้้คะแนนพนัักงานเพื่่�อเทีียบชั้้�น

R&D Projects อื่่�นๆ

ตั้้� งแต่่ โครงการปรัั บ ปรุุ งงานพื้้� นฐานจนถึึ ง
โครงการในระดัั บ นวัั ต กรรม และยัั ง เชื่่� อ มโยง
นวัั ต กรรมในระดัั บ กลุ่่�มธุุ ร กิิ จ เข้้ า ด้้ ว ยกัั น เพื่่� อ
ปูู พื้้� นฐาน ผลัั ก ดัั น และส่่ ง เสริิ ม ให้้ พนัั ก งาน
สร้้างสรรค์์ผลงาน ต่่อยอด และไม่่หยุุดคิิดที่่�จะ
ทำำ�ให้้งานที่่�ได้้รับม
ั อบหมายดีีขึ้้�น มีีประสิิทธิิภาพ
มากขึ้้�น ซึ่่�งถืือเป็็นการแสดงออกถึึงค่่านิิยมของ
เครืือฯ ทางหนึ่่� ง ผลงานที่่� มีี ร ะดัั บ ความเป็็ น
นวััตกรรมหรืือได้้ รัับสิิทธิิบััตรจะได้้คะแนนเพิ่่�ม
มากขึ้้�น ทำำ�ให้้พนัก
ั งานมีีการทำำ�การปรัับปรุุงงาน
หรืือสร้้างสรรค์์นวััตกรรมอย่่างต่่อเนื่่�อง

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

การร่่วมรัังสรรค์์
ทางสัังคมแบบเครืือข่่าย
Distributed
Creativity

ประเทศ โดยความความร่่วมมืือกัับ 11 องค์์กร เพื่่�อส่่งเสริิมผลัักดัันให้้เกิิด

สิิทธิิบััตร
อนุุสิิทธิิบััตร
เวทีีระดัับ
ประเทศ

+ TOP UP CP Score

ความร่่วมมืือกัับคู่่�ค้้า
Suppliers
Collaboration

3,546

เป็็นนวััตกรของเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ที่่�เชื่่�อมโยง

โครงการปรัับ

การแยกตััวและ
การก่่อตั้้�งสตาร์์ทอััพ
Spin-Offs,
Start Ups

7 Innovation Awards เวทีี ส่่งเสริิมการสร้้างนวัั ตกรรมแบบเปิิดระดัั บ

ระบบการให้้คะแนนพนัักงานเพื่่� อเทีียบชั้้�น
เป็็นนวััตกรของเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์
นวััตกรเครืือฯ
(ผู้้�ช่่วย 1, 2, 3)

การร่่วมลงทุุนในธุุรกิิจ
Corporate Venture
Capital

โอเพนซอร์์ส
Open Source

32,774

6,269

2563

ความร่่วมมืือด้้าน
การวิิจััยและพัั ฒนา
R&D
Collaboration

คน

จำำ�นวนพนัักงาน
ที่่�ได้้รัับตำำ�แหน่่งนวััตกร

9,693

6,228

2562

13,313

54,290
16,812

2561

คน

จำำ�นวนพนัักงานที่่�มีีส่่วนร่่วม

การนำำ�ผลงานวิิจััยที่่�มีอ
ี ยู่่�ในแต่่ละองค์์กรและสิ่่�งประดิิษฐ์์ใหม่่ๆ ที่่�ผู้้�ประกอบ
การ SMEs มีีอยู่่� มาทำำ�การทดสอบหรืือทดลองกัับกลุ่่�มลููกค้้าหรืือผู้้�บริิโภค
ในตลาดจริิง เกิิดการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� และเกิิดการพััฒนาต่่ อยอดไปสู่่�
ผลงานนวััตกรรมที่่�สูงู ขึ้้�นในระดัับประเทศ
TRUE INCUBE คืือโครงการบ่่ ม เพาะนิิ สิิ ตนัั ก ศึึกษาและคนรุ่่�นใหม่่ ที่่� มีี
แรงบัันดาลใจและสนใจในธุุรกิิจสตาร์์ตอััพ โดยอาศััยความร่่วมมืือภายใต้้
กลุ่่�มธุุรกิิจเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์และบริิษััททรูู คอร์์ปอเรชั่่�น ในการบ่่มเพาะ
ส่่งเสริิม สนัับสนุุน ด้้วยที่่�ปรึึกษา เงิินทุุนสนัับสนุุน และต่่อยอดกัับธุุรกิิจ
ต่่างๆ เพื่่�อผลัักดัันให้้เกิิดระบบนิิเวศของสตาร์์ทอััพ และต่่อยอดให้้เกิิดเป็็น
นวััตกรรม

บทนำำ�

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน
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แพลตฟอร์์มดููแลสุุขภาพอััจฉริิยะ
True HEALTH

เครื่่�องปิิดผนึึกด้้วยอััลตราโซนิิก
(ULTRASONIC)

โพรไบโอติิกสายพัั นธุ์์�ใหม่่เพื่่� อ
ป้้องกัันฟันผุ
ั ุ

บริิษััท ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

บริิษััท เบลลิิซิโิ อ ฟู้้ด
� อิ้้�งค์์

บริิษััท ซีีพีอ
ี อลล์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ทรูู ดิิจิิทััลได้้ร่วมมืื
่
อกัับชีีวีี (Chiiwii) เชื่่�อมโยง

สิินค้้าแบรนด์์มิชิ
ิ ลิ
ิ ิน่า่ ส์์ (Michelina’s) ปััจจุุบัน
ั มีี

ความร่่ วมมืื อในการวิิ จัั ย ร่่ วมกัั บ คณะทัั น ต-

บริิการด้้านสุุขภาพให้้คนไทยเข้้าใกล้้และเข้้าถึึง

ยอดขายกว่่ า 7 พัั น ล้้ า นบาท สิิ น ค้้ า เป็็ น กลุ่่�ม

แพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ และ

ได้้ มากขึ้้� น ทั้้� งออนไลน์์ แ ละออฟไลน์์  ผ่่ า น

อาหารพร้้อมรัับประทานที่่�บรรจุุในถาดกระดาษ

บริิ ษัั ท แดรี่่� โ ฮม เพื่่� อคัั ด เลืือกเชื้้� อจุุ ลิิ น ทรีี ย์์

แพลตฟอร์์ มดูู แ ลสุุ ข ภาพอัั จ ฉริิ ย ะ ‘ทรูู เฮลท์์ ’

ทำำ�ให้้สามารถลดการใช้้พลาสติิกไปถึึงร้้อยละ 75

สายพัั น ธุ์์�ดีี ที่่� มีี ค วามปลอดภัั ย ช่่ ว ยกระตุ้้�น

( T r u e H E A LT H ) โ ด ย ส า ม า ร ถ พบ แ พ ท ย์์

แต่่เดิิมการปิิดผนึึกด้้วยคลื่่�นไมโครเวฟ ซึ่่�งมีีความ

ภููมิิคุ้้�มกัันในน้ำำ�ลาย ควบคุุมจำำ�นวนเชื้้�อก่่อโรค

ผู้้�เชี่่� ย วชาญด้้ า นสุุ ข ภาพสาขาต่่ า ง ๆ ปรึึกษา

ซัั บซ้้ อ นและมีี ปัั ญ หาการปิิดผนึึกไม่่ ส มบูู ร ณ์์

ฟัันผุุ และสามารถคงอยู่่�ในช่่องปากเพื่่�อกำำ�จััด

คุุณหมอได้้โดยตรงทุุกที่่�ทุุกเวลาผ่่านสมาร์์ตโฟน

ทำำ�ให้้บางส่่วนต้้องมีีการแก้้ไข (Rework) ทีีมงาน

แหล่่งเชื้้�อฟัันผุุได้้นาน จึึงมีีประสิิทธิิภาพในการ

สั่่� ง แ ล ะ รัั บ ย า ต า ม แ พ ท ย์์ สั่่� ง แ พ ล ต ฟ อ ร์์ ม

จึึงคิิ ดค้้ น และพัั ฒ นาการปิิดผลึึกด้้ ว ยเครื่่� อง

ป้้ อ งกัั น ฟัั น ผุุ ไ ด้้ และมีี ร าคาถูู ก กว่่ า การนำำ� เข้้ า

True

อััลตราโซนิิก ผลปรากฏว่่าสามารถลดปััญหาการ

สามารถช่่ ว ยป้้ อ งกัั น ปัั ญ หาฟัั น ผุุ ใ นเด็็ ก และ

ปิิดผนึึกได้้ อย่่ า งดีี เยี่่� ยม ส่่ ง ผลให้้โ รงงานลดค่่ า

ผู้้�สููงวััย ช่่วยลดการสููญเสีียฟัันก่่อนวััยอัันควร

HEALTH

จะเป็็นทางเลืือกด้้านสุุขภาพ

ที่่�สะดวกสบายและปลอดภััย

ใช้้จ่่ายได้้ 62 ล้้านบาท/ปีี

ผลลััพธ์์และ
ประโยชน์์ที่่�ได้้รัับ

20 สาขา

ครอบคลุุมสาขาด้้านสุุขภาพ

ผลลััพธ์์และ
ประโยชน์์ที่่�ได้้รัับ

62 ล้้านบาท

ค่่าใช้้จ่่ายที่่�สามารถลดได้้

ผลลััพธ์์และ
ประโยชน์์ที่่�ได้้รัับ

607,500
บาท/ปีี

ประหยััดค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษาฟััน

มากกว่่า

100 คน

ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านสุุขภาพ
สาขาต่่างๆ

400 ชิ้้�นส่วน
่

ลดจำำ�นวนชิ้้�นส่่วนของเครื่่�อง
เพิ่่� มประสิิทธิิภาพการซ่่อมบำำ�รุุง

ผู้้�ประเมิินจากกลุ่่�มอาสาสมััคร
จำำ�นวน 1,500 คน

1,500

คน 

จำำ�นวนเด็็กกลุ่่�มอาสาสมััคร

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

การบริิหารจััดการนวััตกรรม
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173

นอกเหนืือจากความตั้้�งใจในการดำำ�เนิินธุุรกิิจบนรากฐานของความซื่่�อสััตย์์และเป็็นธรรม รวมถึึงการส่่งเสริิม
คุุณภาพชีีวิต
ิ ที่่�ดีข
ี องชุุมชน สัังคม และผู้้�บริิโภคโดยรวมแล้้ว เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ยัังมีีความมุ่่�งมั่่น
� ในการปกป้้อง
ดููแล และรัักษาไว้้ซึ่่�งทรััพยากรและสิ่่�งแวดล้้อมให้้คงอยู่่�อย่่างสมบููรณ์์ เพื่่� อที่่�จะสามารถสนัับสนุุนการดำำ�รงชีีวิิต
ของประชากรโลก และการดำำ�เนิินธุุรกิิจในปััจจุบัั
ุ นและในอนาคตได้้อย่่างยั่่ง
�่ า่ นมา เครืือฯ ได้้มีก
ี ารดำำ�เนิินงาน
� ยืืน โดยที่ผ่
ด้้านการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก การดููแลรัักษาทรััพยากรน้ำำ�� และการปกป้้องระบบนิิเวศและความหลากหลาย
ทางชีีวภาพมาอย่่างต่่อเนื่่�อง และมีีความคืืบหน้้าเป็็นไปตามเป้้าหมายที่่�ได้้ตั้้�งเอาไว้้ นอกจากการดำำ�เนิินงานภายใน
องค์์กรแล้้ว เครืือฯ ยัังได้้ขยายความมุ่่�งมั่่�น พร้้อมกัับแบ่่งปัันวิิธีีการดำำ�เนิินงานที่่�ดีีให้้แก่่คู่่�ค้้าและคู่่�ธุุรกิิจตลอด
ห่่วงโซ่่อุุปทานได้้รัับทราบและนำำ�ไปปฏิิบััติิอย่่างเป็็นรููปธรรม เพื่่� อก่่อให้้เกิิดผลลััพธ์์ในระดัับประเทศ

การจััดการการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
• เศรษฐกิิจหมุุนเวีียนเพื่�่ อการขับ
ั เคลื่�อ
่ นธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
•	การประเมิินความเสี่�ย
่ งและโอกาสที่�เ่ กี่่�ยวข้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
•	การบริิหารจััดการการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและการจััดการพลัังงาน
•	การลงทุุนด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
•	การจััดการและเพิ่่� มประสิิทธิิภาพพลัังงาน และการส่่งเสริิมการใช้้พลัังงานหมุุนเวีียน
•	การประเมิินวััฏจัักรชีีวิิตของผลิิตภััณฑ์์

LIVING TOGETHER

•	การบริิหารจััดการของเสีีย
•	การลดการใช้้บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิก

การดููแลรัักษาทรััพยากรน้ำำ��
•	การประเมิินความเสี่�ย
่ งด้้านน้ำำ�� อย่่างบููรณาการ
� องคู่่�ค้้า
•	การดำำ�เนิินงานด้้านการบริิหารจััดการน้ำำ�ข
•	การจััดการน้ำำ�� แบบหมุุนเวีียน
� องชุุมชน
•	ร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรในการส่่งเสริิมการเข้้าถึึงแหล่่งน้ำำ�ข

การปกป้้องระบบนิิเวศและความหลากหลายทางชีีวภาพ
•	การจััดการวััตถุุดิิบและการตรวจสอบย้้อนกลัับ
•	การอนุุรัักษ์์และฟื้้� นฟูู ทรััพยากรป่่าไม้้
•	การอนุุรัักษ์์และฟื้้� นฟูู ทรััพยากรทางทะเล

การจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานอย่่างรัับผิิดชอบ
•	คู่่�มืือจรรยาบรรณสำำ�หรัับคู่่�ค้้าธุุรกิิจ
•	การสร้้างความตระหนัักและความเสี่�ย
่ ง
•	การบริิหารความเสี่�ย
่ ง
•	การพััฒนาศัักยภาพของคู่่�ค้้าธุุรกิิจ

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

CLIMATE CHANGE
MANAGEMENT
การจััดการการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ

มุุมมองของเรา
สนัับสนุุนเป้้าหมายการพัั ฒนาที่่�ยั่่�งยืืน

ปััญหาโลกร้้อนและการเปลี่่� ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศที่่� ทวีี ความรุุ นแรง
มากขึ้้น
� ก
ุ ฝ่่ายต้้องให้้ความร่่วมมือ
ื ในการลดการปล่่อย
� เป็็นปััญหาเร่่งด่่วนที่่ทุ
ก๊๊าซเรืือนกระจกให้้เป็็นไปตามเป้้าหมายของความตกลงปารีีส ซึ่่� งเครืือ
เจริิญโภคภััณฑ์์ได้้ลงนามให้้สััตยาบัันเข้้าร่่วมภาคีีความตกลงปารีีส พร้้อม

SDG 7 พลัังงานที่่�สะอาดและสามารถซื้้�อหาได้้
7.2

เพิ่่�มสััดส่่วนของพลัังงานทดแทนในการใช้้พลัังงานของโลก

7.3

เพิ่่�มอััตราการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานของโลกให้้
เพิ่่�มขึ้้�น 2 เท่่า

SDG 11 เมืืองและชุุมชนที่่�ยั่่�งยืืน
11.6	ลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมในเขตเมืือง

SDG 12 การบริิโภคและการผลิิตอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ
12.2	การจััดการที่�ยั่
่ ่�งยืืนและการใช้้ทรััพยากรทางธรรมชาติิ
12.3	ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่่�งหนึ่่�ง

ตั้้�งเป้้าหมายเพื่่� อลดการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์สุท
ุ ธิิเป็็นศููนย์์ ภายใน
ปีี 2573 มีีผลบัังคัับใช้้ครอบคลุุมทุก
ุ กลุ่่�มธุุรกิิจ นอกจากนี้้� ปััญหาด้้านการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศยัังได้้รัับความสนใจ และคาดหวัังให้้เครืือฯ
รายงานความคืืบหน้้าด้้านการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกตามเป้้าหมาย
ที่่� ไ ด้้ กำำ� หนดไว้้ ตาม Science Based Targets และ Task Force on
Climate Related Financial Disclosure ทั้้�งหมดนี้้� คืือความท้้าทายของ

13.3	การสร้้างความตระหนัักรู้้�และขีีดความสามารถในเรื่่�อง
	การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ

จััดทำำ�แผนงานโครงการลดก๊๊าซเรืือนกระจก
มุ่่�งสู่่�เป้้าหมายการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
(Scope 1 และ Scope 2) สุุทธิิเป็็นศููนย์์ภายในปีี 2573
เปิิดเผยข้้อมููลด้า้ นการจััดการการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิอ
ิ ากาศขององค์์กรผ่่าน CDP โดยสมััครใจ
เข้้าร่่วมโครงการสนัับสนุุนเป้้าหมายพื้้�นฐาน
ทางวิิทยาศาสตร์์ (Science Based Targets)
โดยกำำ�หนดเป้้าหมายการลดก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
สุุทธิภ
ิ ายในปีี 2573
เผยแพร่่รายงานการบริิหารความเสี่ย
�่ งต่่อ
สภาพภููมิอ
ิ ากาศเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ ฉบัับแรก

“การทำำ�เกษตรกรรมที่่ยั่
� �่งยืืน
นอกจากเป็็นการดำำ�เนิินการ
เชิิงรุุก รัับ และปรัับตััวจาก
ผลของการเปลี่่ย
� นแปลง
สภาพภููมิิอากาศแล้้ว ยัังเป็็น
ยุุทธศาสตร์์สำำ�คััญที่่จ
� ะช่่วย
ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
และสร้้างความมั่่�นคง
ทางอาหารของโลก”

เครืื อ เจริิ ญ โภคภัั ณฑ์์ ที่่� ต้้ องปลูู ก จิิ ตสำ�นึึ
ำ กในเรื่่� องการแก้้ ไ ขปัั ญ หา
สภาพภููมิิอากาศให้้กัับพนัักงาน คู่่�ค้้าธุุรกิิจ และผู้้�ลงทุุน ที่่�จะร่่วมมืือให้้ได้้

สุุเมธ เหล่่าโมราพร

ตามเป้้าหมายที่่�จะลดและหลีีกเลี่่�ยงการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกอย่่างยั่่�งยืืน

ประธานคณะผู้้�บริิหาร

12.5	ลดการเกิิดของเสีียอย่่างจริิงจััง

SDG 13 การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ

แผนการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ ปีี 2564

สรุุปผลการดำำ�เนิินงาน (ประเทศไทย)
เทีียบกัับเป้้าหมายปีี 2563

85%

ปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ต่่อหน่่วยรายได้้ลดลงร้้อยละ 8.5
จากเป้้าหมายร้้อยละ 10 เทีียบกัับปีีฐาน 2558

บริิษััท ซีี.พีี. อิินเตอร์์เทรด จำำ�กััด

บทนำำ�

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

Heart

Home

Health

สรุุปผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำ�คั
ำ ัญ ปีี 2563

ภาคผนวก

การจััดการการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ

176

177

เศรษฐกิิจหมุุนเวีียนเพื่่� อการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ได้้ให้้ความสำำ�คััญในการรลดของเสีียจากกระบวนการผลิิตสิินค้้าและบริิการที่่�จะส่่งผลต่่อสิ่่�งแวดล้้อม จึึงได้้นำ�ำ แนวคิิด ‘เศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียน’ มาใช้้ในการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน แนวคิิดดัังกล่่าวเป็็นการนำำ�ทรัพ
ั ยากรที่่�ใช้้แล้้วกลัับมาแปรรููปและนำำ�มาใช้้ โดยใช้้นวััตกรรม เทคโนโลยีี
และชีีววิิทยาเข้้ามาช่่วยในการผลิิตและการให้้บริก
ิ ารเพื่่� อการใช้้ทรัพ
ั ยากรให้้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุด อัันจะนำำ�ไปสู่่�ความยั่่�งยืืนของทั้้�งระบบเศรษฐกิิจ และลด
มลภาวะที่่�จะเกิิดขึ้้�นต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

ความมุ่่�งมั่่�นของผู้้�นำำ�ในการร่่วมมืือ
แก้้ไขผลกระทบการเปลี่่�ยนแปลงทาง
สภาพภููมิอ
ิ ากาศ

การประกาศเป็็นองค์์กรที่่�จะ
ปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
สุุทธิิเป็็นศููนย์์ภายในปีี 2573

100%

ของพนัักงานได้้รัับการอบรม
ให้้รัับทราบและปฏิิบััติิตามนโยบาย
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

น้ำำ��

พลัังงาน

วััตถุุดิิบ
การเปลี่่�ยนของเสีีย
เป็็นปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์

4%

การผลิิตและการใช้้พลัังงาน
�
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพเพิ่่� มสููงขึ้้น

15%

เพิ่่� มสััดส่่วนการใช้้
พลัังงานหมุุนเวีียนมากขึ้้�น

37%

ลดการใช้้และ
การรีีไซเคิิลพลาสติิกมากขึ้้�น

การผลิิตพลัังงาน
ชีีวภาพ

ทรััพยากร

วััตถุุดิิบ

การใช้้น้ำ�ซ้ำ
ำ� �ำ�

ผลิิตภััณฑ์์

ผลิิตภััณฑ์์

เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์
บริิการ

บริิการ

ลููกค้้า

องค์์กร

วััฏจัักรทางเทคโนโลยีี

วััฏจัักรทางชีีวภาพ

33%

การลดปริิมาณขยะอาหาร
จากทุุกกิิจกรรม
รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

15%

การเพิ่่� มสััดส่่วนการลงทุุน
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมมากขึ้้�น

การส่่งเสริิมการปลููกต้้นไม้้
ทั้้�งภายในและภายนอกเครืือฯ

การนำำ�วััสดุุ
มารีีไซเคิิล

การปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจก

ของเสีีย

การปล่่อยน้ำำ��

บทนำำ�

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

Heart

Home

Health

ภาคผนวก

การประเมิินความเสี่่�ยงและโอกาสที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
เครืื อ เจริิ ญ โภคภัั ณ ฑ์์ กำำ� หนดกรอบการดำำ� เนิิ น งานเพื่่� อบริิ ห ารจัั ด การ

เช่่ น ความเสี่่� ย งทั้้� ง ด้้ า นกายภาพ เทคโนโลยีี การตลาด นโยบาย และ

นโยบายและเป้้าหมายที่่�ครอบคลุุมถึึงประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงาน การใช้้

ผลการดำำ� เนิิ น งานด้้ า นจัั ด การและแนวทางการบรรเทาผลกระทบจาก

การเปลี่่� ย นแปลงสภาพภูู มิิ อ ากาศตลอดห่่ ว งโซ่่ อุุ ปท าน โดยได้้ กำำ� หนด
พลัังงานหมุุนเวีียน การจััดการของเสีีย การลดการใช้้บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิก

มีีการประเมิินความเสี่่�ยงและโอกาสด้้านสภาพภููมิิอากาศ ตลอดจนจััดทำำ�

Scenario Analysis ตามแนวทางของ Task Force on Climate-related
Financial Disclosure (TCFD) จััดทำำ�แผนงานที่่�ครอบคลุุมอย่่างรอบด้้าน

กฎข้้ อ บัั ง คัั บ ชื่่� อ เสีียงองค์์ ก ร เป็็ น ต้้ น นอกจากนี้้� เครืื อ ฯ มีีการสื่่� อ สาร

การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียรัับทราบ ผ่่านช่่องทาง
ต่่างๆ เช่่น รายงานความยั่่�งยืืน การรายงานความก้้าวหน้้าการปฏิิบััติิตาม

ข้้ อ ตกลงโลกแห่่ ง สหประชาชาติิ รวมถึึ ง ผ่่ า นโครงการเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล
ด้้าน การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศของ CDP

ผลการประเมิินความเสี่่�ยงและโอกาสที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
ความเสี่่�ยงทางนโยบาย
และเทคโนโลยีี

สููง

นโยบายและข้้อบัังคัับ
เทคโนโลยีี
	การตลาด
	ชื่่�อเสีียง

ผลกระทบ

ความเสี่่�ยงทางกายภาพ
แบบเฉีียบพลััน
แบบเรื้้�อรััง

การจััดการการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ

ความเสี่่�ยงทางนโยบายและเทคโนโลยีี
นโยบายและข้้อบัังคัับ

ระยะสั้้�นและกลาง (1-10 ปีี);
<1% ส่่งผลกระทบต่่อธุุรกิิจ
� รวมถึึงค่่าเสื่่�อมของสิินทรััพย์์
• ต้้นทุน
ุ การดำำ�เนิินงานที่่เ� พิ่่�มขึ้้น 
� แปลงนโยบายและข้้อบัังคัับ
อัันเนื่่�องมาจากการเปลี่่ยน
� าจถููกบัังคัับใช้้ในอนาคต
หรืือภาษีีคาร์์บอนที่่อ
� แปลงนโยบายและกฎหมายของ
• ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่ยน
หน่่วยงานภาครััฐ และการจััดเก็็บภาษีีคาร์์บอน 
• การเพิ่่�มมาตรฐานสิินค้า 
้ และบริิการที่่เ� ป็็นมิต
ิ รต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
�
เพิ่่�มขึ้้น 

เทคโนโลยีี

�
ระยะสั้้�นและกลาง (1-10 ปีี); ต้้นทุุนด้้านเครื่่�องจัักรที่่มีี
เทคโนโลยีีขั้้�นสููงเพิ่่� มขึ้้�น 2%
� เทคโนโลยีีขั้้�นสููงเพิ่่�มขึ้้น
� และเทคโนโลยีี
• ต้้นทุนด้
ุ าน
้ เครื่่�องจัักรที่่มีี
� นสมั
� เร็็วกว่่าแผนที่่ค
� าดการณ์์ไว้้
ที่่ทั
ั
ย
ั เกิิดขึ้้น
• สิินค้า้ เก่่าที่ไ่� ม่่เป็็นมิต
ิ รต่่อสิ่่�งแวดล้้อมถููกแทนที่่� และมีีความ
ต้้องการลดลง

การตลาด

ระยะสั้้�นและกลาง (1-5 ปีี); งบวิิจััยและพัั ฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับความยั่่�งยืืนเพิ่่� มขึ้้�น 5%
� และงบประมาณด้้านการวิิจัย
• งบลงทุุนและเพิ่่�มขึ้้น
ั และพััฒนา
� วข้้องกัับความยั่่ง
�
สำำ�หรัับผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่เ่� กี่่ย
� ยืืนเพิ่่�มขึ้้น
• ส่่วนแบ่่งทางการตลาดอาจลดลงเมื่่�อผู้้�บริิโภคต้้องการ
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์คาร์์บอนต่ำำ��

ชื่่�อเสีียง

�
(ตลอดระยะเวลา); ความเสี่่�ยงต่ำำ�หรืื
อไม่่มีีผลกระทบเชิิงปริิมาณ
• ความต้้องการสิินค้า้ และบริิการลดลงจากการรัับรู้้�ภาพลัักษณ์์
ของธุุรกิิจในแง่่ลบ

ความเสี่่�ยงทางกายภาพ
เฉีียบพลััน

โอกาส
ประสิิทธิิภาพของทรััพยากร
ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
	การตลาด
ความยืืดหยุ่่�นขององค์์กร
ต่ำำ��

	กลไลการกำำ�หนดราคาคาร์์บอน
ต่ำำ��

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

ความน่่าจะเป็็น

สููง
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ระยะกลาง (3-10 ปีี); เพิ่่� มขึ้้�น 10% ของการลงทุุนสำำ�หรัับ
� ำ�คััญ
สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกที่่สำ
� ูงขึ้้นจา
�
• ส่่งผลต่่อต้้นทุน
ุ การดำำ�เนิินงานที่่สู
กปััญหาการขััดข้้อง
ในระบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจ 

เรื้้�อรััง

ระยะกลางและยาว (3-20 ปีี); <1%ส่่งผลกระทบต่่อธุุรกิิจ
• การหยุุดชะงัักของห่่วงโซ่่อุป
ุ ทานร่่วมกัับผลกระทบของการ
� แปลงสภาพภููมิอ
เปลี่่ยน
ิ ากาศขััดขวางการดำำ�เนิินงานด้้านธุุรกิิจ
�
ที่่รุ� น
ุ แรงขึ้้น
� เมื่่�อเทีียบกัับวงเงิินความคุ้้�มครอง
• ต้้นทุนค่
ุ า่ การประกัันภัยสู
ั ูงขึ้้น
� าจถููกจำำ�กััดในบางพื้้�นที่ที่
ที่่อ
่� มีี
่� ความเสี่่�ยงสููง

โอกาส
ประสิิทธิิภาพของทรััพยากร
ระยะสั้้�นและกลาง (1-7 ปีี);

ลดต้้นทุุนด้้านพลัังงานได้้ 3-5%
• ช่่วยลดค่่าใช้้จ่ายด้
่
านพลั
้
ง
ั งานลดลง
• เกิิดการใช้้ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
• เพิ่่�มกำำ�ไรให้้ธุรุ กิิจ 

ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ

� ของรายได้้จากสิินค้้าและบริิการที่่�
ระยะสั้้�น (1-3 ปีี); เพิ่่� มขึ้้น
เกี่่�ยวข้้องกัับความยั่่�งยืืน 10-15%
• เกิิดการลงทุุนในธุุรกิิจพลัง
ั งานทางเลืือกหรืือพลัังงานหมุุนเวีียน
• พััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์คาร์์บอนต่ำำ�� และเป็็นมิต
ิ รกัับสิ่่�งแวดล้้อม
• เกิิดนวััตกรรมใหม่่ที่เ่� ป็็นผลิิตภัณ
ั ฑ์์คาร์์บอนต่ำำ��

การตลาด

ระยะสั้้�น (1-3 ปีี); ส่่วนแบ่่งการตลาดเพิ่่� มขึ้้�นจากผลิิตภััณฑ์์
ยั่่�งยืืน 5-10%
• เกิิดตลาดใหม่่
�
• มีีส่่วนแบ่่งการตลาดเพิ่่�มขึ้้นจา
กผลิิตภัณ
ั ฑ์์ยั่ง
่� ยืืน
• เพิ่่�มการรัับรููปภาพลัักษณ์์ของแบรนด์์ในเชิิงบวก
• เพิ่่�มรายได้้จากสิินค้า้ และบริิการใหม่่ที่เ่� ป็็นมิต
ิ รต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
รวมถึึงเพิ่่�มโอกาสการกลัับมาซื้้�อซ้ำำ��

ความยืืดหยุุนขององค์์กร

ระยะสั้้�นและกลาง (1-7 ปีี); ไม่่มีีผลกระทบเชิิงปริิมาณ
• โอกาสการลงทุุนในผลิิตภัณ
ั ฑ์์ บริิการ และโครงสร้้างพื้้�นฐาน
� ง
ที่่ยั่
่� ยืืน
• เพิ่่�มความน่่าเชื่่�อถืือให้้กับ
ั ภาพลัักษณ์์ธุรุ กิิจ และสร้้างความ
ยั่่ง
ั กิิจการ
� ยืืนให้้กับ
• เพิ่่�มความสามารถในการบริิหารห่่วงโซ่่อุป
ุ ทาน 

กลไลการกำำ�หนดราคาคาร์์บอน

ระยะสั้้�นและกลาง (1-10 ปีี); <1% เพิ่่� มรายได้้ให้้กัับธุุรกิิจ
• เกิิดการลงทุุนในธุุรกิิจพลัง
ั งานทางเลืือกหรืือพลัังงานหมุุนเวีียน
• เกิิดกลไกการซื้้�อขายคาร์์บอนทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร
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บทนำำ�

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

Heart

Health

Home

ภาคผนวก

การบริิหารจััดการการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
และการจััดการพลัังงาน

การจััดการการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
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แนวทางการไปสู่่�องค์์กรที่่ไ� ม่่ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ภายในปีี 2573

ปัั ญ หาโลกร้้ อ นและการเปลี่่� ย นแปลงสภาพภูู มิิ อ ากาศที่่� รุุ น แรงมากขึ้้� น

มาจากการใช้้เชื้้�อเพลิิงฟอสซิิลที่่�เป็็นทรััพยากรธรรมชาติิที่่�มีีอยู่่�อย่่างจำำ�กััด

จากความมุ่่�งมั่่� น ที่่� จ ะลดปัั ญ หาการเปลี่่� ย นแปลงสภาพภูู มิิ อ ากาศที่่� เ ป็็ น

SBTi (Science Based Targets initiative) ภายในปีี 2573 โดยใช้้ปีี 2563

เป็็ น ปัั จ จัั ย เร่่ ง ด่่ ว นที่่� ทุุ ก ฝ่่ า ยต้้ อ งให้้ ค วามร่่ วมมืื อ ในการลดการปล่่ อ ย

เครืือฯ จึึงนำำ�เทคโนโลยีีเข้้ามาจััดการพััฒนากระบวนการผลิิตและบริิการ

ปััญหาสำำ�คััญของโลกในอนาคต เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์จึึงกำำ�หนดเป้้าหมาย

เป็็ น ปีี ฐ าน มาเป็็ น แนวทางในการจัั ด การการลดปริิ ม าณการปล่่ อ ยก๊๊ า ซ

ก๊๊าซเรืือนกระจกตามความตกลงปารีีส ควบคุุมอุุณหภููมิเิ ฉลี่่�ยของโลกไม่่ให้้

ปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเพิ่่�มพลัังงานทางเลืือก

การปลดปล่่อยคาร์์บอนไดออกไซด์์จากกิิจกรรมดำำ�เนิินงานที่่บริ
� ษั
ิ ท
ั ในเครืือฯ

เรืือนกระจก จากการดำำ�เนิินงานของเครืือฯ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับเป้้าหมายสููงสุุด

สูู ง ขึ้้� น เกิิ น 2 องศาเซลเซีียส และสนัั บ สนุุ น การควบคุุ ม ให้้ ไ ม่่ สูู ง ขึ้้� น เกิิ น

ที่่เ� ป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และพััฒนาผลิิตภััณฑ์์คาร์์บอนต่ำำ�ที่่�ลดการปล่่อย

ควบคุุมได้้สุท
ุ ธิิเป็็นศููนย์์ (Net Zero Carbon Organization) ภายในปีี 2573

ของความตกลงปารีีส (Paris Agreement) ในการจำำ�กััดการเพิ่่�มขึ้้�นของ

1.5 องศาเซลเซีียส เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ตระหนัักดีีว่่าสภาวะโลกร้้อนนั้้�น

ก๊๊าซเรืือนกระจก ทั้้�งนี้้�เพื่่� อให้้การบริิหารการจััดการพลัังงานเกิิดประโยชน์์

นอกจากนี้้�เครืือฯ ยัังมุ่่�งลดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกตามแนวทาง

อุุณหภููมิโิ ลกไม่่ให้้เกิิน 1.5 องศาเซลเซีียส

เกิิดจากการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากกิิจกรรมของมนุุษย์์ ซึ่่�งส่่วนใหญ่่

สููงสุุดและยั่่�งยืืน

พลัังงานหมุุนเวีียน

Forestation

• พลัังงานแสงอาทิิตย์์
• พลัังงานลม
• พลัังงานชีีวมวล
• ไบโอดีีเซล ไบโอมีีเทน

เกษตรกรรม

• การลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
จากการปศุุสัตว์
ั ์
• การใช้้ปุ๋๋ย
� อย่่างถููกต้้อง
• การกัักเก็็บคาร์์บอน

• ระบบโคเจเนอเรชััน
• เครื่่�องทำำ�ความเย็็นประสิิทธิิภาพสููง
• การนำำ�ความร้้อนเหลืือทิ้้�งมาใช้้
• แสงสว่่างประสิิทธิิภาพสููง

การใช้้พลัังงานที่่�กำำ�ลังั จะหมดไป โดยมีีการส่่งเสริิมให้้ใช้้พลัังงานทดแทนทางกลุ่่�มบริิษัทยั
ั งั ได้้ส่ง่ เสริิมการใช้้มาตรการและเครื่่�องมืือทางเศรษฐกิิจ
เช่่น การตั้้�งราคาก๊๊าซคาร์์บอน การเปิิดเผยข้้อมููลของสภาพอากาศเปลี่่�ยนเชื่่�อมโยงจากข้้อมููลของทางเครืือสอดคล้้องกัับนโยบายนานาชาติิ เช่่น
TCFD และ CDP

เป้้าหมายการดำำ�เนิินการตามแนวทาง SBTi
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก

ขอบเขต 2
ขอบเขต 1
เป้้าหมาย SBTi

หน่่วย: ล้้านตััน CO2e
12

+4%

8

การคมนาคม

• การกัักเก็็บและใช้้คาร์์บอน
• การผลิิตปุ๋๋ย
� จากขยะอิินทรีีย์์
• พลัังงานชีีวมวล
• การรีีไซเคิิล

• ระบบรถไฟความเร็็วสูงู
• โครงการรถไฟฟ้้าขนส่่งมวลชน
• ระบบการชาร์์จไฟสำำ�หรัับรถไฟฟ้้า
• พาเลตน้ำำ�หนัักเบา
• การเปลี่่ย
� นการใช้้เชื้้�อเพลิิง

เครืือฯ มุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็นองค์์กรที่่�ช่่วยลดการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและมีีส่่วนร่่วมในการลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม จึึงได้้มีีการกำำ�หนดเป้้าหมาย
ด้้านการจััดการการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศ โดยลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกต่่อหน่่วยรายได้้ลงร้้อยละ 10 ในปีี 2563 เทีียบกัับปีฐ
ี าน 2558 และ
ชดเชยด้้วยการซื้้� อ Carbon Credit จำำ�นวนรวมทั้้�งสิ้้�น 46,700 tCO2e

4

0

6.48

6.80

7.07

7.35

7.65

7.95

5.76

5.99

6.23

0.97

1.12

1.16

1.21

1.26

1.31

1.36

1.41

1.47

1.53

1.59

2563

2564

2565

2566

2567

2568

2569

2570

2571

2572

2573

2.61

2.61

2.69

การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก

การดููดซัับก๊๊าซเรืือนกระจก
ไฟฟ้้าพลัังงานสะอาด
การปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
เป้้าหมาย SBTi

หน่่วย: ล้้านตััน CO2e
12

+4%

10

-8.5%

2.36

2.50

2.47

2.58

2.63

2.67

2558

2559

2560

2561

2562

2563

ปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกต่่อหน่่วยรายได้้
รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

46,700

tCO2e

เครืือฯ ซื้้�อ Carbon Credit
จากสององค์์กรคืือ การไฟฟ้้า
ฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย
และกลุ่่�มมิิตรผล

ยอดการปล่่อยคงเหลืือ
2.84 ล้้านตััน CO2e

แนวทางการดำำ�เนิินการเพื่่� อลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิเป็็นศููนย์์

9.54

8
2.66

การผลิิตไฟฟ้้าจาก
พลัังงานทดแทน
ภายในปีี 2573

• ปริิมาณพลัังงานไฟฟ้้าสะอาดที่่�
	ต้้องการ 13.4 ล้้าน MWh
•	กำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้า 3,800 MW

5.54

4.71

85%

9.54

5.68

การบริิหารจััดการของเสีีย

2.85

ปารีีส และเป้้าหมายประจำำ�ชาติิของประเทศไทย ทั้้�งนี้้�ได้้มีีการจััดทำำ�กลยุุทธ์สำ
์ �ำ หรัับกลุ่่�มธุุรกิิจย่่อยต่่างๆ เพื่่� อลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกและ

• การปลููกป่่าอย่่างยั่่�งยืืน
• REDD+ (การลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
อัันเนื่่�องจากการทํําลายป่่าและความ	
เสื่่�อมโทรมของป่่า)

การใช้้พลัังงานอย่่างมีี
ประสิิทธภาพ

2.93

เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ได้้จััดตั้้�งเป้้าหมายประจำำ�ปีใี นการลดการปล่่อยก๊๊าซที่่�ก่่อให้้เกิิดภาวะเรืือนกระจก การจััดทำำ�เป้้าหมายสอดคล้้องกัับข้อ
้ ตกลง

6

5.68

1.25

1.81

2.37

2.95

3.52

4.18

4.80

5.41

6.06

6.70

4
2
0
-2
-4
-6

5.68

2563

5.40

2564

5.11

4.83

4.54

4.26

3.98

3.69

2565

2566

2567

2568

2569

2570

3.41

3.12

2.84

2571

2572

2573

การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิ
เป็็นศููนย์์ภายในปีี 2573
การซื้้�อพลัังงานไฟฟ้้าสะอาด
13.4 ล้้าน MWh
ดำำ�เนิินธุุรกิิจผลิิตไฟฟ้้า

100%

ด้้วยพลัังงาน
หมุุนเวีียน
ภายในปีี 2573

ยอดการปล่่อยคงเหลืือ
2.84 ล้้านตััน CO2e
การปลููกป่า่ และการฟื้้� นฟูู ป่า่ ใน
การดููซัับก๊๊าซเรืือนกระจก
2.84 ล้้านตััน CO2e

บทนำำ�

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

Heart

Home

Health

ภาคผนวก

ข้้อมููลเพื่่� อการจััดการการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2563

1.68

ยุุโรปและอเมริิกา

5.68

กิิจกรรมต้้นน้ำำ��
ขอบเขต 3 : 37%
Indirect Emission

0.32

ล้้านตััน CO2e

ไทย

เอเซีียใต้้และ
เอเซีียตะวัันตก

2.7

0.25

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

เอเซีีย
ตะวัันออกเฉีียงใต้้

0.714

ลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจก

หน่่วย: ล้้านตััน CO2e

2.70

10%

5.45

5.40

5.68

2560

2561

2562

2563

129 (2562)

61 (2563)

ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกต่่อ
หน่่วยรายได้้เทีียบกัับปีีฐาน 2558

59 (2562)

กิิจกรรมภายในองค์์กร

กิิจกรรมปลายน้ำำ��

ขอบเขต 1 : 5%

ขอบเขต 3 : 32%

Direct Emission

Indirect Emission

560 (2563)
154 (2562)

70 (2563)
7 (2562)

ของเสีียที่่�เกิิดขึ้้�น
ในองค์์กร

กิิจกรรม
ในองค์์กร

การเดิินทางทางธุุรกิิจ

ยานพาหนะ
ในองค์์กร

454

(2563)
496 (2562)
การเดิินทางไป-กลัับ
ของพนัักงาน

0.5 (2563)
0.5 (2562)

การขนส่่งและ
กระจายสิินค้้า

พื้้� นที่่�เช่่า

2.85

2.66

2.61

2.61

2.69

2558

2559

2560

2561

2562

2563

กระบวนการที่่�เกิิด
กัับสิินค้้าที่่�ขายไป

1,080 (2563)
44 (2562)
การใช้้สิินค้้าที่่�ขายไป

11 (2563)
2 (2562)
การจััดการผลิิตภััณฑ์์
หลัังการใช้้งาน

11 (2563)
11 (2562)

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

แฟรนไชส์์

การลงทุุน

ขอบเขต 2 : 26%

10 (2563)
13 (2562)

Direct Emission

พื้้� นที่่�เช่่า

Purchased goods
and services
ไฟฟ้้าที่่�ซื้้�อ

CO2
2.93

หน่่วย: พัั นตััน CO2e

หมายเหตุุ

ปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก (ล้้านตััน CO2e)

*อ้้างอิิงจาก GHG Protocol (scopes and emissions across the value chain)
GHG Scope 1 คืือ การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทางตรง

สััดส่่วนการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก 2563

GHG Scope 2 คืือ การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทางอ้้อมจากการใช้้พลัังงาน
GHG Scope 3 คืือ การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกด้้านอื่่�นๆ รายละเอีียด ดัังนี้้�

1: สิินค้้าและบริิการของหน่่วยงานภายนอกซึ่่�งองค์์กรซื้้� อมาใช้้ มาจากการผลิิตมือ
ื ถืือผ่่านช่่องทางขายของกลุ่่�ม TRUE, การซื้้� อบรรจุุภัณ
ั ฑ์์พลาสติิกจากร้้าน 7-11, ปริิมาณวััตถุดิ
ุ บ
ิ หลััก เช่่น ข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์ ข้้าวสาลีี ถั่่�วเหลืือง และปลาป่่น
2: สิินค้้าทุุน มาจากการสร้้างสถานีีส่่งสััญญาณคลื่่�นโทรศััพท์์

3: กิิจกรรมที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกัับเชื้้�อเพลิิงและพลัังงาน มาจากการผลิิตไฟฟ้้าจากต้้นทางถึึงโรงไฟฟ้้า (C to G) จากการใช้้ไฟฟ้้าของกิิจการในประเทศไทย
4: การขนส่่งและการกระจายสิินค้้า (ต้้นน้ำำ�) มาจากการขนส่่งวััตถุดิ
ุ บ
ิ หลััก เช่่น ข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์ ข้้าวสาลีี ถั่่�วเหลืือง และปลาป่่น

Scope 1

แยกตาม
ขอบเขต

17%

5: การจััดการของเสีียองค์์กร มาจากปริิมาณขยะทั้้�งหมดที่่เ� กิิดขึ้้น
ั งานกลุ่่�ม TRUE และ กลุ่่�ม CPALL ปีี 2563
� จากสำำ�นัก

6: การเดิินทางธุุรกิจ
ิ มาจากการเดิินทางของพนัักงานไปทำำ�งานนอกสถานที่่โ� ดยเครื่่�องบิิน ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ

7: การเดิินทางไป-กลัับของบุุคลากรในองค์์กร มาจากการเดิินทางของพนัักงานมายัังที่่ทำ
� �ำ งานโดยการเดิินทางประเภทต่่างๆ ของกลุ่่�ม TRUE และ CPF
8: พื้้� นที่่เ� ช่่า มาจากปริิมาณการใช้้ไฟฟ้้าของร้้านทรููคอฟฟี่่�จำำ�นวน 120 สาขา ที่่เ� ช่่าจากผู้้�เช่่าภายนอก

9: การขนส่่งและการกระจายสิินค้้า (ปลายน้ำำ�) มาจากจำำ�นวนสิินค้้าทั้้�งหมดที่่ข
� ายในประเทศไทยของกลุ่่�ม CPF

10: ขั้้�นตอนกระบวนการผลิิต มาจากกระบวนการผลิิตยางรถบรรทุุก (อ้้างอิิง Carbon Footprint of Product: TGO-CF15-108-406) จากผลิิตภัณ
ั ฑ์์ยางแท่่งของโรงงานแปรรููปยางพารา บริิษัท
ั เจริิญโภคภััณฑ์์การเกษตร จำำ�กัด
ั

Scope 2

83%
รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

ไฟฟ้้า

4.71

ล้้านตััน CO2e

การเผาไหม้้อยู่่�กัับที่่�

0.86
ล้้านตััน CO2e
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222 (2563)
222 (2562)

การขนส่่งและ
กระจายสิินค้้า

4 (2563)
13 (2562)

- 8.5%

2.65

5.03

741 (2563)

กิิจกรรมที่่�มีีการใช้้เชื้้�อเพลิิง
และพลัังงาน

เป้้าหมายปีี 2563
(ประเทศไทย)

ตััน CO2e ต่่อรายได้้ล้้านบาท
2.88

20 (2563)
สิินค้้าทุุน

ล้้านตััน CO2e

2.88

สิินค้้าและบริิการของหน่่วยงาน
ภายนอกซึ่่�งองค์์กรซื้้�อมาใช้้

20 (2562)

0.72
การปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจก
ต่่อรายได้้ (ทั่่�วโลก)
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การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก Scope 3 (ประเทศไทย)

เอเซียตะวันออก

ปริิมาณการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจก

การจััดการการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ

การเผาไหม้้เคลื่่�อนที่่�

0.11

ล้้านตััน CO2e

11: การใช้้สิน
ิ ค้้าที่่ข
� ายไป มาจากช่่วงการใช้้งานของอุุปกรณ์์สื่่�อสารที่่จำ
� �ำ หน่่ายโดยกลุ่่�ม TRUE และผลิิตภัณ
ั ฑ์์ข้า้ วหอมมะลิิบรรจุถุ
ุ งุ ตราฉััตร
12: การจััดการผลิิตภัณ
ั ฑ์์ช่ว่ งหลัังใช้้งาน มาจากช่่วงการกำำ�จัด
ั ซากของผลิิตภัณ
ั ฑ์์ข้า้ วหอมมะลิิบรรจุถุ
ุ งุ ตราฉััตร บริิษัท
ั ข้้าว ซีีพีี จำำ�กัด
ั

13: พื้้� นที่่เ� ช่่า มาจากปริิมาณการใช้้ไฟฟ้้าทั้้�งหมดของผู้้�เช่่ากลุ่่�มอสัังหาริิมทรัพ
ั ย์์ 3 อาคารได้้แก่่ C.P. Tower 1, C.P. Tower 2 และ C.P. Tower 3
14: แฟรนไชส์์ มาจากปริิมาณการใช้้ไฟฟ้้าของแฟรนไชส์์บริษั
ิ ท
ั เชสเตอร์์ฟู้้�ด จำำ�กัด
ั จำำ�นวน 90 สาขา

15: การลงทุุน มาจากสััดส่ว่ นการถืือหุ้้�นของเครืือฯ ในบริิษัั ทPing An Insurance (Group) Company of China Ltd. ประเทศจีีน, CITIC Group Corporation Ltd. ประเทศจีีน, ITOCHU Corporation ประเทศญี่่ปุ่่�
� น

บทนำำ�

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

Heart

Health

Home

ภาคผนวก

การจััดการการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
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การลงทุุนด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

CASE
STUDY

การเปลี่่�ยนแปลงสภาพสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เกิิดขึ้้�น ไม่่เพีียงแต่่ส่่งผลกระทบต่่อ

พลัังงานทดแทน เช่่น โครงการพลัังงานแสงอาทิิตย์์ การเปลี่่�ยนขยะเป็็น

สิ่่�งแวดล้้อม ยัังส่่งผลกระทบต่่อในสัังคมและการดำำ�เนิินธุุรกิิจ เครืือฯ และ

เชื้้�อเพลิิง หรืือแปรรูู ปเป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีมููลค่่าเพิ่่�ม การคิิดค้้นสิินค้้าและ

บริิษััทในเครืือฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับการแก้้ไขปััญหาด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอย่่าง

บริิการที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม เช่่น วััสดุุสร้้างอาคารที่่�ระบายความร้้อน

ต่่อเนื่่� อง ด้้วยระบบบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เป็็นมาตรฐานระดัับสากล

หรืื อ ประหยัั ด พลัั ง งาน รถยนต์์ พ ลัั ง งานไฟฟ้้ า จากการดำำ� เนิิ น ด้้ า น

ทั้้�งในด้้านบริิหารการจััดการน้ำำ� การจััดการของเสีีย ตลอดจนการนำำ�ของเสีีย

สิ่่�งแวดล้้อมในปีีที่่�ผ่่านมา เครืือฯ ได้้ลงทุุนด้้านสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นมููลค่่ากว่่า

กลัับมาใช้้ซ้ำ�ำ อีีกทั้้�งยัังเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงาน ตลอดจนการพััฒนา

1,464 ล้้านบาท

185

34

ผลตอบแทนการลงทุุนด้้านสิ่่ง
� แวดล้้อม
กลุ่่�มธุุรกิิจภายใต้้เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ได้้ดำำ�เนิินโครงการจััดทำำ�บััญชีีการบริิหารด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (Environmental Management Accounting: EMA)
เพื่่� อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบริิหารจััดการบััญชีีและงบประมาณด้้านพลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อม ตลอดจนพลัังงานหมุุนเวีียน ซึ่่�งถืือเป็็นเครื่่�องมืือที่่�ใช้้เพื่่� อ
ประกอบการตััดสิินใจให้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�นในด้้านการบริิหารจััดการการลงทุุนด้้านสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่� อวััดประสิิทธิิผลด้้านสิ่่�งแวดล้้อมจากการลงทุุนใน
โครงการต่่างๆ ซึ่่�งทำำ�ให้้สามารถเห็็นผลลััพธ์์จากการดำำ�เนิินโครงการลงทุุนด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ชัด
ั เจนยิ่่�งขึ้้�น

บริิษััท เอสเอไอซีี มอเตอร์์ ซีีพีี จำำ�กััด ติิดตั้้�งระบบระบบผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์

ด้้านพลัังงานทดแทน

บนหลัังคาที่่จ
� อดรถ (Solar Car Park) ขนาดใหญ่่ที่่�สุด
ุ ในประเทศไทย ครอบคลุุมพื้้�นที่่รวม
�
31,000

627

ตารางเมตร มีีขนาดผลิิตพลัังงานไฟฟ้้ารวม 4.88 เมกะวััตต์์

ล้้านบาท

ด้้านพลัังงาน

657
ล้้านบาท

ซีีพีีเอฟ เวีียดนาม และกััมพูช
ู า ส่่งเสริิมการใช้้พลัังงานทดแทน จากมููลสุุกรเพื่่� อผลิิตกระแสไฟฟ้้า
และเป็็นเชื้้�อเพลิิงเข้้าสู่่�หม้้อน้ำำ�จากไบโอแก๊๊ส ปััจจุุบัน
ั ติิดตั้้�งระบบแก๊๊สชีีวภาพเพื่่� อการผลิิตกระแส

ไฟฟ้้าไปแล้้ว 70 ฟาร์์ม สามารถลด CO2 1.3 ล้้านตัันต่่อปีี ทดแทนการใช้้ไฟฟ้้า 6.7 ล้้านกิิโลวััตต์์
ต่่อปีี และจะขยายครบร้้อยละ 100 ภายในปีี 2573
ด้้านของเสีีย

181
ล้้านบาท

Environmental Investments
หน่่วย

2560

2561

2562

2563

ซีีพีีเอฟคิิดค้้นวััตถุุดิิบเพื่่� อนำำ�ไปผลิิตและพััฒนาสููตรอาหารสััตว์์ที่่�ตรงกัับความต้้องการอาหาร

ค่่าใช้้จ่่ายในการลงทุุน

ล้้านบาท

1,150

2,511

1,086

1,464

ประสิิทธิิภาพ สััตว์์มีีสุุขภาพแข็็งแรง โดยเหลืือของเสีียน้้อยที่่�สุุดหรืือของเสีียเป็็นศููนย์์ (Zero

ค่่าใช้้จ่่ายการดำำ�เนิินการ

ล้้านบาท

114

310

204

220

ผลประหยััดจากโครงการ

ล้้านบาท

413

854

486

590

การใช้้พลัังงานลดลง

กิิกะจููล

450,795

663,622

448,312

551,189

รายการ

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

ของสัั ตว์์ ใ นแต่่ ล ะช่่ ว งวัั ย ช่่ ว ยให้้ สัั ตว์์ ย่่ อ ยอาหารได้้ ดีี ส่่ ง ผลต่่ อ การเติิ บ โตของสัั ตว์์ อ ย่่ า งมีี
Waste) ขณะเดีียวกัันช่่วยลด CO2 116,000 ตัันต่่อปีี
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186

187

การจััดการและเพิ่่� มประสิิทธิิภาพพลัังงาน
และการส่่งเสริิมการใช้้พลัังงานหมุุนเวีียน

ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2563

จากความต้้องการใช้้พลัังงานที่่�มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นตามการขยายตััวของเศรษฐกิิจก่่อให้้เกิิดสภาวะโลกร้้อนและอาจส่่งผลให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงในชีีวิิต
น้ำำ��มัันดีีเซล
และแก๊๊สโซลีีน

ตลอดจนอาจทำำ�ให้้เกิิดภาวะสููญพัันธุ์์�ของพืืชและสััตว์์บางชนิิดได้้ในอนาคต เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ได้้เล็็งเห็็นความสำำ�คััญของปััญหาดัังกล่่าว จึึงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะ

น้ำำ��มัันเตา

0.96

2.34

ล้้านกิิกะจููล

ล้้านกิิกะจููล

การใช้้พลัังงานรวม

ถ่่านหิิน

ล้้านกิิกะจููล

พลัังงาน
หมุุนเวีียน

ก๊๊าซธรรมชาติิและ
ก๊๊าซปิิโตรเลีียมเหลว

5.29

10.04

ล้้านกิิกะจููล

ล้้านกิิกะจููล

สััดส่่วนการใช้้พลัังงานหมุุนเวีียน

กลุ่่�มโทรคมนาคม

ปริิมาณ
พลัังงานที่่�ลดได้้

ค่่าใช้้จ่่าย
ที่่�ประหยััดได้้

ปริิมาณพลัังงาน
หมุุนเวีียนที่่�ใช้้

ล้้านกิิกะจููล

ล้้านบาท

ล้้านกิิกะจููล

0.55

28.34

ล้้านกิิกะจููล

ล้้านกิิกะจููล

จะนำำ�มาใช้้ทดแทนไฟฟ้้าและเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล โดยเฉพาะการนำำ�พลัังงานแสงอาทิิตย์์ ก๊๊าซชีีวภาพ เชื้้�อเพลิิงชีีวมวล ให้้ครอบคลุุมทุก
ุ กลุ่่�มธุุรกิิจ

ไฟฟ้้า

48.45

1.48

เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานในระบบต่่างๆ และสนัับสนุุนการเพิ่่�มสัดส่
ั ว่ นการใช้้พลัังงานหมุุนเวีียนให้้มากขึ้้�น ถืือเป็็นหนึ่่�งในเป้้าหมายที่่�สำ�คั
ำ ัญที่่�เครืือฯ

590

การใช้้ก๊๊าซชีีวภาพ

25.12%

การใช้้พลัังงาน
หมุุนเวีียน

89.80%

กลุ่่�มอื่่�นๆ

3.23

2.36

ล้้านกิิกะจููล

ล้้านกิิกะจููล

ปรัับปรุุงระบบ
ทางความร้้อน

2.63%

11%

CO2

การลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจก

(กิิกะจููลต่่อล้้านบาท)
25.38
44.31

2560

25.26

23.90

22.59

47.83

46.11

48.45

2561

2562

2563

ปริิมาณการใช้้พลัังงานรวม
รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

7.57%

การใช้้พลัังงาน
ทั้้�งหมด
แบ่่งตาม
สายธุุรกิิจหลััก

10.20%

ล้้านตััน CO2e

ระบบทำำ�ความร้้อน
ด้้วยแสงอาทิิตย์์

7.43%

กลุ่่�มค้้าปลีีก

กลุ่่�มเกษตรและอาหาร

ล้้านกิิกะจููล

ล้้านกิิกะจููล

10.09

การปรัับปรุุง
ประสิิทธิิภาพการใช้้
พลัังงานไฟฟ้้า

0.72

โครงการด้้านไฟฟ้้า

การใช้้พลัังงานรวมต่่อรายได้้

5.29

32.77

ระบบผลิิตกระแสไฟฟ้้า
จากแสงอาทิิตย์์

9.89%

เชื้้�อเพลิิงชีีวภาพ

ชีีวมวล

0.01% 47.36%
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35
C.P. Center

การผลิิตพลัังงานไฟฟ้้าด้้วยแสงอาทิิตย์์

C.P. Center เป็็นอาคารแฝดที่่ปร
� ะกอบ
ไปด้้ วยอาคารสำำ�นัั ก งานใหญ่่ ข อง

เครืื อ เจริิ ญ โภคภัั ณ ฑ์์ แ ละบริิ ษัั ท ในเครืื อ ฯ ได้้ ใ ห้้

เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์และอาคาร World

ความสำำ�คััญในการดำำ�เนิินธุุรกิิจควบคู่่�กัับการ ดููแล

Chinese Business ตั้้�งอยู่่�ในย่่านธุุรกิจ
ิ

และจัั ดการสิ่่� ง แวดล้้ อ มและการเปลี่่� ย นแปลง

ที่่�สำ�คั
ำ ัญใจกลางกรุุ งปัักกิ่่�ง ครอบคลุุม

สภาพภููมิิอากาศอย่่างต่่อเนื่่� อง เพื่่� อที่่�จะลดปััญหา

พื้้� นที่่� 10.25 ไร่่ โดยมีีพื้้� นที่่�ใช้้งานรวม

และผลกระทบด้้ วยการผลัักดัั นให้้บริิษััทในเครืือฯ

316,000 ตร.ม. อาคารมีีความสููง 238

มีีความมุ่่�งมั่่�นที่่จ
� ะส่่งเสริิมการผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงาน

เมตร จำำ�นวน 45 ชั้้�น

สะอาดที่่� ห ลากหลาย มีีเทคโนโลยีีที่่� ทัั น สมัั ย และ
เสถีียรภาพการผลิิตที่่�มั่่�นคง เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

อาคาร C.P. Center ถููกออกแบบให้้

โดยเพิ่่�มสััดส่่วนการผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานทดแทน

เป็็ น มิิ ตรกัั บสิ่่� ง แวดล้้ อ มโดยได้้ รัั บ

จากการผสมผสานแหล่่งทรััพยากรที่่�มีีอยู่่�ในภููมิภ
ิ าค

การรัับรองมาตรฐาน LEED for Core

แต่่ละประเทศ อาทิิ จีีน โปแลนด์์ ไทย ผ่่านการลงทุุน

& Shell (LEED CS) ในระดัับ Gold

โครงสร้้างพื้้� นฐานด้้านพลัังงานและเทคโนโลยีี ของ

น อ ก จ า ก นี้้� ยัั ง ไ ด้้ รัั บ ก า รรัั บร อ ง

แต่่ละประเทศ เพื่่� อมุ่่�งเน้้นลงทุุนในโครงการพลัังงาน

มาตรฐานอาคารเขีียวจากหน่่วยงาน

ไฟฟ้้ า สะอาดที่่� ไ ม่่ มีี การปล่่ อ ยคาร์์ บ อนหรืื อ มีีการ

Beijing Municipal Planning and
Land and Resources Management

ปล่่อยคาร์์บอนในระดัับต่ำำ�

Committee
ผลลััพธ์์และ
ประโยชน์์ที่่�ได้้รัับ

กำำ�ลัังไฟฟ้้าติิดตั้้�ง
ระบบ Solar

119
MWp

จำำ�นวนสถานที่่�ที่่�ใช้้
ระบบ Solar

2,814
แห่่ง

ปริิมาณก๊๊าซ
� ดลง
เรืือนกระจกที่่ล

56,148
tCO2e

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์
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การประเมิินวััฏจัักรชีีวิิตของผลิิตภััณฑ์์

CASE
STUDY

191

36

เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ได้้คำำ�นึึงถึงึ ผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่เ� กิิดจากผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่จ
่� ะมีีผลต่่อการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในอนาคต จึึงได้้นำ�ำ แนวคิิดการประเมิิน
ผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมจากผลิิตภััณฑ์์แต่่ละหน่่วย ตลอดวััฏจัักรชีีวิิตของผลิิตภััณฑ์์ ตั้้�งแต่่การได้้มาซึ่่�งวััตถุดิ
ุ ิบ การขนส่่ง การผลิิต การใช้้งาน ตลอดจน
การจััดการซากผลิิตภััณฑ์์หลัังใช้้งาน โดยคำำ�นวณออกมาในรููปของคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า นอกจากนี้้� เครืือฯ ยกระดัับการพััฒนาถุุงข้้าวตราฉััตร
ที่่�นอกจากรีีไซเคิิลได้้แบบครบวงจร ยัังเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมากยิ่่�งขึ้้�น

กลุ่่�มธุุรกิิจการค้้าระหว่่างประเทศ ผู้้�ผลิิตและส่่งออกข้้าวคุุณภาพที่่�ได้้มาตรฐานสากล
ของเครืือฯ ได้้มีีแนวคิิดริิเริ่่�มที่่�จะใช้้ถุุงข้้าวแบบใหม่่ ภายใต้้กรอบแนวการพััฒนาอย่่าง
ยั่่�งยืืน ด้้วยการร่่วมมือ
ื กัับ 2 บริิษัทชั้้
ั น
� นำำ�ทั้้�ง DOW และ SCGP ในการผลิิตถุงุ ข้้าวแบบใหม่่
ที่่�เรีียกว่่า ‘ถุุงข้้าวรัักษ์์โลก’ เป็็นรายแรก โดยที่่�ถุงุ ข้้าวยัังคงมีีคุุณสมบััติิที่่�ดีีในการป้้องกััน
อากาศและความชื้้� น รวมถึึงมีีความบาง และยัังทนต่่อการตกกระแทกจากที่่�สูงู ได้้ และ
ที่่�สำำ�คััญ ยัังสามารถลดปริิมาณการใช้้พลาสติิกในการผลิิตภาพรวมโดยสรุุ ป ประเด็็น
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
- ลดปริิมาณการใช้้พลาสติิก = 260 เมตริิกตััน/ปีี*
- ลดปริิมาณการปลดปล่่อยคาร์์บอนไดออกไซด์์ = 550 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า

201 ผลิิตภััณฑ์์

25 ผลิิตภััณฑ์์

7 หน่่วยงาน

ได้้รัับการรัับรองฉลาก
คาร์์บอนฟุุ ตพริินต์์ผลิิตภััณฑ์์

ได้้รัับการรัับรองฉลากลด
คาร์์บอนฟุุ ตพริินต์์ผลิิตภััณฑ์์

ที่่�ได้้รัับการรัับรองฉลาก
คาร์์บอนฟุุ ตพริินต์์องค์์กร

(*กรณีีที่่�เป็็นถุุงข้้าวขนาด 5 กิิโลกรััม และใช้้พลาสติิกในการผลิิต 1,320 เมตริิกตััน/ปีี)

CASE
STUDY

151

156

162

198

201

25

2
2559

2560

6
4

2561

2562

2563

2559

6

5

2560

2561

5

6

7

37

8
2562

2563

2559

2560

2561

2562

2563

บริิษััท ซีีพีีเอฟ (ประเทศไทย) จำำ�กััด (มหาชน) ได้้ขึ้�้นทะเบีียนสิินค้้าภายใต้้ฉลากลด
โลกร้้อนและฉลากคาร์์บอนฟุุตพริินต์์ (Carbon Footprint Labeling) ผลิิ ตภััณฑ์์
สุุกรขุุน สุุกรหย่่านม และสุุกรขุุน คุุโรบููตะ ทั้้�งนี้้�มีีผลิิตภััณฑ์์อาหารสััตว์์ รวมทั้้�งสิ้้�น 610
รายการ ได้้ รัั บ ฉลากคาร์์ บ อนฟุุ ต พริิ น ต์์ และยัั ง ได้้ รัั บ ฉลากลดคาร์์ บ อนฟุุ ต พริิ น ต์์
เป็็นบริิษััทที่่�มีีผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้รัับฉลากคาร์์บอนฟุุตพริินต์์รวมมากที่่�สุุดในประเทศไทย
ถึึง 770 รายการ นัับตั้้�งแต่่ปีี 2552 ถึึงปััจจุุบัน
ั

CO2

ปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกรวม
ที่่�ลดลงในปีี 2563

1.418
ล้้านตััน CO2e

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์
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ข้้อมููลเพื่่� อการจััดการของเสีีย ปีี 2563

เครืื อ เจริิ ญ โภคภัั ณ ฑ์์ ใ ห้้ ค วามสำำ�คัั ญ ในการบริิ ห ารจัั ด การของเสีีย ทั้้� ง ที่่�

ก๊๊าซเรืือนกระจก รวมไปถึึงลดประสิิทธิิภาพของการใช้้ทรััพยากรน้ำำ�และ

เกิิดจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มธุุรกิิจภายใต้้เครืือฯในส่่วนของการผลิิต

ที่่�ดิินอีีกด้้วย เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ในฐานะผู้้�ผลิิต จััดจำำ�หน่่าย และส่่งมอบ

และการบริิการไปจนถึึ งคู่่�ค้้ าทั้้� งต้้ นน้ำำ�และปลายน้ำำ� โดยได้้ มีีการกำำ�หนด

สิิ น ค้้ า เกษตรและอาหาร ตระหนัั ก ถึึ ง บทบาทหน้้ า ที่่� ใ นการมีีส่่ ว นร่่ วม

แนวทางและกรอบการบริิหารจััดการของเสีียตลอดห่่วงโซ่่อุุปทานอย่่าง

รัั บผิิ ดช อบแก้้ ไ ขปัั ญ หาดัั ง กล่่ า ว และร่่ วมขัั บ เคลื่่� อ นให้้ บรรลุุ เ ป้้ า หมาย

ต่่อเนื่่� อง หนึ่่�งในของเสีียที่่�ทั่่�วโลกให้้ความสำำ�คััญคืือขยะอาหาร โดยองค์์การ

การพััฒนาที่่� ยั่่�งยืืน เป้้าประสงค์์ ที่่� 12.3 จึึงได้้กำำ�หนดให้้บริิษััทในเครืือฯ

อาหารและการเกษตรแห่่ ง สหประชาชาติิ (Food and Agriculture

ทั้้�งในประเทศไทยและต่่างประเทศ มีีเป้้าหมายร่่วมกัน
ั คืือการลดขยะอาหาร

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

จากกิิจกรรมดำำ�เนิินงานของบริิษััทเป็็นศููนย์์ ภายในปีี 2573 โดยมีีการจััดทำำ�

ของอาหารที่่� ผ ลิิ ต ในโลกเกิิ ด การสูู ญ เสีียหรืื อ กลายเป็็ น ขยะอาหาร

ระบบติิดตามผลการดำำ�เนิินงานและรายงานข้้อมููลขยะอาหารที่่�สอดคล้้อง

ซึ่่�งนอกจากจะส่่งผลกระทบด้้านลบแก่่เศรษฐกิิจแล้้วยังั ส่่งผลต่่อการปล่่อย

กัับมาตรฐานสากล

38

‘Zero Food Waste Program’
การจััดการขยะอาหารของ MAKRO
กลุ่่�มแม็็คโครได้้จััดตั้้�ง แม็็คโคร โฮเรก้้า อคาเดมีี ‘คู่่�คิิด ธุุรกิิจอาหา’ โดย
ร่่วมมือ
ื กัับ “สมาคมเชฟประเทศไทย” เพื่่� อสร้้าง Know-how ให้้แก่่คู่่�ค้้าร้้าน
อาหารต่่าง ๆ ซึ่่�งรวบรวมเหล่่าผู้้�เชี่่�ยวชาญการทํําธุุรกิิจอาหาร ที่่�พร้้อมให้้
ความรู้้�ด้้านการบริิหารจััดการธุุรกิิจอาหาร การเลืือกใช้้วััตถุดิ
ุ ิบ และการทํํา
อาหารให้้กับผู้้�ปร
ั
ะกอบการสามารถนํําความรู้้�ไป พััฒนาธุุรกิจ
ิ ของตััวเองให้้
เติิบโตต่่อไป ได้้จััดทำำ� “Zero Food Waste Program” ที่่�อบรมผู้้�ประกอบ
การให้้เรีียนรู้้�วิิธีีการลดขยะอาหารโดยไม่่คิิดค่่าใช้้จ่่าย ซึ่่�งจะช่่วยลดต้้นทุุน
รวมไปถึึ ง การจัั ด การขยะ ซึ่่� ง จะช่่ ว ยให้้ ผู้้�ปร ะกอบการวางแผนการลด
ขยะอาหารได้้อย่่างเหมาะสม

ผลการดำำ�เนิินการ ปีี 2563

ปริิมาณของเสีียต่่อรายได้้
(ตัันต่่อล้้านบาท)

ของเสีียทั้้�งหมด

0.56

การนำำ�ของเสีีย
กลัับมาใช้้ซ้ำ��ำ /ใช้้ใหม่่

1,375

1.11

0.89

2.10

17%

พัั นตััน

0.64

1.78

1.37

0.98
2560

2561

2562

2563

ปริิมาณของเสีียรวม (ล้้านตััน)

ของเสีียไม่่อัันตราย

ของเสีียอัันตราย
848
1,110
891

นำำ�มาทำำ�ปุ๋๋ย
�

CASE
STUDY

86
230
502

อื่่�นๆ

ฝัังกลบ

นำำ�กลัับมา
ใช้้ซ้ำ�ำ�

พัั นตััน

95
73
70

นำำ�กลัับมา
ใช้้เป็็นพลัังงาน

26
63
59

นำำ�กลัับมาใช้้ซ้ำำ��

11
19
165

กองเก็็บในพื้้� นที่่�
นำำ�กลัับมาใช้้เป็็น
พลัังงาน

12
8
13

นำำ�ไปเผาทำำ�ลาย

10
4
6

2561

1,362

75
116

ผสมวััสดุุอื่่�น

2562

ขยะอาหาร

12

พัั นตััน

2563

ของเสีีย
ไม่่อัันตราย

0.37
0.39
0.06

4.74
0.16
0.46

0.67
0.22
7.49

ฝัังกลบ

หน่่วย: พัั นตััน

ผัักและผลไม้้

เนื้้�อสััตว์์

อาหารทะเล

เบเกอรี่่�

อาหารแช่่แข็็งและผลิิตภััณฑ์์จากนม

อาหารพร้้อมรัับประทาน

อาหารแห้้งและข้้าว

เครื่่�องดื่่�ม

เครื่่�องปรุุง

ขยะอาหารผสม

1%

ตััน

นำำ�ไปเผา
ทำำ�ลาย

0.4
0.5
0.3

ของเสีีย
อัันตราย

44%

46,179

1
3
4

อื่่�นๆ

200
141
383

นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่

5
7
3

นำำ�กลัับมา
ใช้้ใหม่่

5%

0.01%
2%
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4%
2%

41%
0%

0.09%
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การลดการใช้้บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิก

ข้้อมููลด้้านการใช้้บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกที่่�ยั่่�งยืืน

แนวทางการบริิหารจััดการ

ผลการดำำ�เนิินการ ปีี 2563

เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ ได้้เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญและความจำำ�เป็็นในการแก้้ไขปััญหา

New
Product

ขยะพลาสติิกซึ่่�งเป็็นปััญหาที่่�สำ�คั
ำ ัญระดัับโลก ทั้้�งยัังสอดคล้้องกัับหลัักการดำำ�เนิินธุุรกิจ
ิ
ที่่� ยั่่�งยืืนของเครืือฯ โดยมุ่่�งมั่่�นที่่� จะส่่งเสริิมและรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมตลอดจน
ให้้ความรู้้�และสร้้างการมีีส่่วนร่่วมในการปรัับเปลี่่ย
� นพฤติิกรรมผู้้�บริิโภคสู่่�การพััฒนาที่่�

New
Product

ความยั่่�งยืืนด้้านสิ่่�งแวดล้้อมขององค์์กร รวมถึึงร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการแก้้ไขปััญหา
ขยะพลาสติิก ช่่วยรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม และสร้้างสรรค์์สังั คมที่่�ยั่่�งยืืน

บรรจุุภััณฑ์์
พลาสติิกที่่�ใช้้ทั้้�งหมด

New
Product
New
Product

ยั่่�งยืืนภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ขัับเคลื่่�อน ‘5Rs’ ทั้้�งนี้้� เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ได้้ยึึดถืือและมีี
แนวทางในการปฏิิบัติ
ั ิไปในทิิศทางเดีียวกััน เพื่่� อให้้สอดคล้้องกัับพัน
ั ธกิิจและนโยบาย

91.57

New
Product
New
Product
New
Product

พัั นตััน

New
Product

100%

สามารถลดการใช้้
บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิก
CASE
STUDY

39

เป้าหมายปี 2568 (ประเทศไทย)

92.15%

31.80

ของบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกที่่�นำำ�มาใช้้
สามารถนำำ�กลัับมาใช้้ซ้ำำ��/ใช้้ใหม่่/
หรืือสามารถย่่อยสลายได้้

พัั นตััน

นโยบายบรรจุุภััณฑ์์ที่�่ยั่่�งยืืน ‘ลด ละ เลิิกพลาสติิก’
CPF ใช้้ถาดชีีวภาพแทนพลาสติิก

ปริิมาณบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกของเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

acid) ซึ่่�งเป็็นถาดอาหารชีีวภาพที่่�ผลิิตจากพืืช (Renewable Resource) และสามารถย่่อยสลายได้้

3,749 ตััน
1

คิิดเป็็นพลาสติิกมากกว่่า 8,000 ตััน เทีียบเท่่าการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกถึึ ง 17,000

PETE

ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า

True Coffee ใช้้แก้้วไบโอพลาสติิก

4

LDPT

ลดใช้้ พ ลาสติิ ก ทุุ ก เมนูู เปลี่่� ย นมาใช้้ บรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ ไ บโอพลาสติิ ก (PLA) จนถึึ ง การคัั ด แยกขยะ
ที่่�ถููกต้้องเหมาะสม และเปลี่่�ยนจากผลิิตภััณฑ์์ขวดน้ำ�ดื่่
ำ � มพลาสติิกที่่�จำำ�หน่่ายภายในร้้านทั้้�งหมด
เป็็นกล่่องน้ำำ�กระดาษ True Coffee ขนาด 330 มิิลลิิลิิตร โดยจะนำำ�ร่อ
่ งวางจำำ�หน่่ายให้้บริก
ิ ารแก่่
ลููกค้้า ณ ร้้านทรููคอฟฟี่่� 15 สาขา

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

14,615 ตััน

4,025 ตััน

ได้้ใช้้บรรจุุภััณฑ์์รัก
ั ษ์์โลกเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยนำำ�ถาดบรรจุุภััณฑ์์ชีีวภาพ PLA (Polylactic
ร้้อยละ 100 ทดแทนการใช้้ถาดพลาสติิ กใส PET สามารถลดการใช้้พลาสติิ กได้้ ร้้อยละ 60

195

OTHER

3,901 ตััน

1,963

507.32 ตััน

19,076 ตััน
2

17,243 ตััน

HDPE

ตััน

3

PVC

16.38 ตััน

13,633 ตััน

41,303 ตััน

2,045 ตััน

11,623 ตััน

42,581 ตััน

318 ตััน

7,388 ตััน

5

22,128 ตััน

PP

6,755 ตััน

2563

4,803 ตััน

2562

18,232 ตััน

2561

6

PS

180 ตััน

ความยากในการกำำ�จััด

ง่่าย

ยาก

WATER
STEWARDSHIP
การดููแลรัักษาทรััพยากรน้ำำ��

แผนการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ ปีี 2564
พัั ฒนาแนวทางการบริิหาร
จััดการน้ำำ��ของคู่่�ค้้า

การนำำ�นวััตกรรมและเทคโนโลยีีมาใช้้
เพื่่�อลดการใช้้น้ำ�ำ� ในกระบวนการผลิิต

ประเมิินความเสี่่ย
� งด้้านน้ำำ��
ตามกรอบการดำำ�เนิินงาน

มุุมมองของเรา
สนัับสนุุนเป้้าหมายการพัั ฒนาที่่�ยั่่�งยืืน

หนึ่่� ง ในผลกระทบทางสิ่่� ง แวดล้้ อ มที่่� เ กิิดจากการเปลี่่� ย นแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศ คืือผลกระทบทางน้ำำ� เช่่น ภััยแล้้ง อุุทกภััย และคุุณภาพน้ำำ�สำ�ำ หรัับ
อุุปโภคบริิโภค ซึ่่�งประเด็็นทั้้�งหมดนี้้�เป็็นความท้้าทายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ รวมถึึงการดำำ�เนิินธุุรกิิจของคู่่�ค้้า และการใช้้ชีีวิิต

SDG 6 น้ำำ��สะอาดและการสุุขาภิิบาล
6.1
6.3
6.4
6.5
6.B

� �ม
น้ำำ�ดื่
่ ที่่�ปลอดภััยและมีีราคาที่่�สามารถซื้�อ
้ หาได้้
� การบำำ�บััดน้ำำ�� เสีีย และการใช้้ซ้ำำ�ที่่
� �ปลอดภััย
ปรัับปรุุงคุุณภาพน้ำำ� 
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้น้ำ�ำ� และสร้้างหลัักประกัันว่่าจะมีีการจััดหาน้ำำ��
ดำำ�เนิินการบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ�� แบบองค์์รวม
สนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนท้้องถิ่่�นในการพัั ฒนาการ
จััดการน้ำำ�� และสุุขอนามััย

SDG 12 การบริิโภคและการผลิิตอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ
12.2

การจััดการที่่�ยั่่�งยืืนและการใช้้ทรััพยากรทางธรรมชาติิ

ประจำำ�วัันของชุุมชนและสัังคม ด้้วยเหตุุนี้้� เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์จึึงได้้มีีการ
จััดทำำ�กลยุุทธ์์การบริิหารจััดการน้ำำ�อย่่างยั่่�งยืืนขึ้้�น เพื่่� อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การใช้้น้ำ�ำ ภายในองค์์กร นอกจากนี้้� ยัังสนัับสนุุนให้้เกิิดการบริิหารจััดการน้ำำ�
ตลอดห่่วงโซ่่อุุปทานเพื่่� อเพิ่่�มความมั่่�นคงในกระบวนการดำำ�เนิินงานของ
เครืือฯ และคู่่�ค้้าแบบบููรณาการ นอกจากการบริิหารจััดการน้ำำ�ภายในองค์์กร
และตลอดห่่วงโซ่่อุุปทานแล้้ว เครืือฯ ยัังมีีโครงการพััฒนาแหล่่งน้ำำ�ที่่�สำ�คั
ำ ัญ
เพื่่� อสร้้างความมั่่�นใจให้้กับ
ั ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกภาคส่่วนว่่าจะมีีน้ำำ�เพีียงพอต่่อ
การอุุปโภคและบริิโภค

SDG 14 สิ่่�งมีีชีีวิิตในท้้องทะเล
14.1

การลดมลพิิ ษทางทะเล

สรุุปผลการดำำ�เนิินงาน (ประเทศไทย)
เทีียบกัับเป้้าหมายปีี 2563

100%

125

ลููกบาศก์์เมตร/ล้้านบาท

ปริิมาณการนำำ�น้ำำ��มาใช้้ต่่อหน่่วยรายได้้ลดลง
ร้้อยละ 52 จากเป้้าหมายร้้อยละ 10 เทีียบกัับ
ปีีฐาน 2558

ส่่งเสริิมการเข้้าถึึงแหล่่งน้ำำ�� ของชุุมชน

“บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญ
ของทรััพยากรน้ำำ�� ซึ่่ง
� เป็็นหััวใจหลััก
ในการผลิิตของภาคเกษตรและ
ภาคอุุตสาหกรรม มีีการบริิหาร
� ้วยความรอบคอบให้้เกิิด
จััดการน้ำำ�ด้
ประโยชน์์และคุ้้�มค่่ามากที่่�สุุดตลอด
ห่่วงโซ่่การผลิิต ตามแนวทาง
Eco-efficiency ซึ่่ง
� เป็็นการสร้้าง
สมดุุลระหว่่างการเติิบโตของธุุรกิิจ
และการรัักษาระบบนิิเวศ โดยการลด
ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมไปพร้้อมกัับ
เป้้าหมายการลดปริิมาณการใช้้น้ำ�ำ�
จากธรรมชาติิ”
ประสิิทธิ์์� บุุญดวงประเสริิฐ
ประธานคณะผู้้�บริิหาร
บริิษััท เจริิญโภคภััณฑ์์อาหาร จำำ�กััด
(มหาชน)

บทนำำ�

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

Heart

Home

Health

ภาคผนวก

การดููแลรัักษาทรััพยากรน้ำำ��

ข้้อมููลการจััดการทรััพยากรน้ำำ��

สรุุปผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญปีี 2563
ปริิมาณน้ำำ��ที่่�นำำ�มาใช้้ทั้้�งหมด

ปริิมาณน้ำำ��ที่่�นำำ�มาใช้้ทั้้�งหมด

ปริิมาณน้ำำ��ที่่�ปล่่อยสู่่�ภายนอก

380

188

ล้้านลููกบาศก์์เมตร

(ล้้านลููกบาศก์์เมตร)

ล้้านลููกบาศก์์เมตร
177

น้ำำ��ผิิวดิิน

46

น้ำำ��ผิิวดิิน

น้ำำ��ทะเล

น้ำำ��ทะเล

30

175

130

ปริิมาณน้ำำ��ใช้้
ทั้้�งหมด

192

น้ำำ��ใต้้ดิิน

77

82

174

(ลููกบาศก์์เมตร/ล้้านบาท)
177
153

380

2560

2561

2562

2563

27

177.46

ลดปริิมาณการนำำ�น้ำำ��
มาใช้้ต่่อหน่่วยรายได้้
เทีียบกัับปีีฐาน 2558

47%

157

181

164

188

2561

2562

2563

� มีีค
ข้้อมููลทรััพยากรน้ำำ�� ในพื้้� นที่่ที่
่� วามเครีียดน้ำำ�� *
น้ำำ��จืืด

น้ำำ��ผิิวดิิน

59.91

21.14

ล้้านลููกบาศก์์เมตร
TDS** ≤ 1,000 mg/L

4.13

น้ำำ��ใต้้ดิิน

28.59
12.23

* หน่่วยงานที่่�อยู่่�ในพื้้� นที่่�ที่่�มีีความเครีียดน้ำำ�� (Baseline Water Stress)
ระดัับสููงและสููงมาก โดยใช้้เครื่่�องมืือ Aqueduct Water Risk Atlas
** Total Dissolved Solids

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

173
2561

� �ม
ปริิมาณน้ำำ�� ที่่นำ
ำ าใช้้

ล้้านลููกบาศก์์เมตร

น้ำำ��จากผู้้�ผลิิต
ภายนอก

202
2560

2560

น้ำำ��ทะเล

258
2559

ลููกบาศก์์เมตรต่่อล้้านบาท

� �ม
ปริิมาณน้ำำ�� ที่่นำ
ำ าใช้้ แบ่่งตามแหล่่งน้ำำ��

ปริิมาณน้ำำ��ที่่�
นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่/ใช้้ซ้ำ�ำ�

น้ำำ��อื่่�นๆ

91%

9%

6.19

ล้้านลููกบาศก์์เมตร
TDS** > 1,000 mg/L

18%

23.34

ล้้านลููกบาศก์์เมตร
TDS** ≤ 1,000 mg/L

น้ำำ��อื่่�นๆ

82%

18%

5.12

ล้้านลููกบาศก์์เมตร
TDS** > 1,000 mg/L

158
2562

(ล้้านลููกบาศก์์เมตร)

� อ
ปริิมาณน้ำำ�� ที่่ปล่
่ ยสู่่�ภายนอก
น้ำำ��จืืด

10%

ลดลง

230

(ล้้านลููกบาศก์์เมตร)

ล้้านลููกบาศก์์เมตร

ปีี 2563 ปริิมาณน้ำำ��ที่่�
นำำ�มาใช้้ต่่อหน่่วยรายได้้

ลููกบาศก์์เมตร
ต่่อล้้านบาท

2558

ปริิมาณน้ำำ��ที่่�ปล่่อยสู่่�
ภายนอก

ท่่อระบายน้ำำ��สาธารณะ

68

ลดปริิมาณการนำำ�น้ำำ��มาใช้้ต่่อรายได้้
ร้้อยละ 10 เทีียบกัับปีีฐาน 2558 (ประเทศไทย)

305

1

น้ำำ��กลัับมา
ใช้้ใหม่่/ใช้้น้ำ�ำ�

เป้้าหมายปีี 2563

329
309

น้ำำ��ใต้้ดิิน

ล้้านลููกบาศก์์เมตร

น้ำำ��จากผู้้�ผลิิตภายนอก

198

11%

12%

2563

13%
68

34

40

40

2560

2561

2562

125

2563

51.55%
ปีี 2563

199

บทนำำ�

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

Heart

Home

Health

ภาคผนวก

การประเมิินความเสี่่�ยงด้้านน้ำำ��แบบบููรณาการ
เพื่่� อการวางแผนบริิหารจััดการน้ำำ�� ตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน

การดููแลรัักษาทรััพยากรน้ำำ��

200

201

การดำำ�เนิินงานด้้านการบริิหารจััดการน้ำำ��ของคู่่�ค้้า
เพื่่� อการวางแผนบริิหารจััดการน้ำำ�� ตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน

เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ได้้ทำำ�การประเมิินความเสี่่�ยงด้้านทรััพยากรน้ำำ�ให้้กัับ

ของแต่่ละพื้้� นที่่� โดยใช้้เครื่่� องมืือ Aqueduct Water Risk Atlas ของ World

แนวทางการบริิหารจััดการ

ทุุกพื้้� นที่่�การผลิิตของเครืือฯ ตามกรอบการดำำ�เนิินงานที่่�คำำ�นึึงถึึงทั้้� งด้้าน

Resources Institute (WRI) ที่่�ได้้รัับการยอมรัับในระดัับสากล โดยมีีผล

เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์มีีความมุ่่�งมั่่�นในการใช้้ทรััพยากรน้ำำ�อย่่างยั่่�งยืืน และให้้

ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีียที่่� สำ�คั
ำ ั ญ ต่่ อ ธุุ ร กิิจ เพื่่� อ ส่่ ง เสริิมให้้ คู่่�ค้้ า มีีการใช้้ น้ำ�ำ อย่่ า งมีี

ปริิมาณน้ำำ�ที่�่นำ�ำ มาใช้้และด้้านความเครีียดน้ำำ� (Baseline Water Stress)

การประเมิินความเสี่่ย
� งและแผนการบริิหารจััดการด้้านน้ำำ� ดัังต่่อไปนี้้�

ความสำำ�คัั ญ ในเรื่่� อ งของการบริิหารจัั ด การด้้ า นน้ำำ� ตลอดห่่ ว งโซ่่ อุุ ป ทาน

ประสิิทธิิภาพ ลดความเสี่่ย
� งต่่อการขาดแคลนน้ำำ� ร่่วมกัันรณรงค์์และอนุุรัก
ั ษ์์

เครืื อ ฯ จึึงได้้ พัั ฒ นาแนวทางการบริิหารจัั ด การด้้ า นน้ำำ� ของคู่่�ค้้ า ซึ่่� ง เป็็ น

ทรััพยากรน้ำำ�ให้้คงอยู่่�ตลอดไป

กรอบการดำำ�เนิินงานในการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านน้ำำ��
ความเครีียดน้ำำ��
(Baseline Water Stress)

+

ปริิมาณน้ำำ��ที่่�นำำ�มาใช้้
(Water Withdrawal)

ปริิมาณน้้อย-ปานกลาง
ปริิมาณมาก

ความเสี่่�ยงด้้านน้ำำ��

แผนบริิหารจััดการด้้านน้ำำ��
ความเสี่่�ยงด้้านน้ำำ��ระดัับต่ำำ��
� �นำำ�มาใช้้ผ่่านระบบการรายงานผลอย่่างต่่อเนื่่�อง
- ติิดตามปริิมาณน้ำำ�ที่่

ระดัับต่ำำ��
ระดัับปานกลาง

ความเสี่่�ยงด้้านน้ำำ��ระดัับปานกลาง
- เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้น้ำ�ำ� ตามหลัักการ 5Rs
� �นำำ�มาใช้้ผ่่านระบบการรายงานผลอย่่างต่่อเนื่่�อง
- ติิดตามปริิมาณน้ำำ�ที่่

ระดัับต่ำำ�� – ปานกลาง

+

ปริิมาณน้้อย
ปริิมาณปานกลาง
ปริิมาณมาก

ระดัับต่ำำ��
ระดัับปานกลาง
ระดัับสููง

ความเสี่่�ยงด้้านน้ำำ��ระดัับสููง
- เพิ่ มประสิทธิภาพการใช้น�้ำตามหลักการ 5Rs
- ติดตามปริมาณน�้ำที่น�ำมาใช้ผ่านระบบการรายงานผลอย่างต่อเนื่อง
- ประเมิินความเสี่�ย
่ งระดัับพื้้� นที่่�โดยใช้้ Local Water Tool
- ประเมิินความเสี่�ย
่ งด้้านน้ำำ�� ให้้กัับคู่่ค้
� ้ารายสำำ�คััญ

ระดัับสููง – สููงมาก

จากการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านน้ำำ�ตามกรอบการดำำ�เนิินงาน ในปีี 2563

ในประเทศไทยถึึ ง ร้้ อ ยละ 79 เครืื อ ฯ จึึงมุ่่�งเน้้ นส่่ ง เสริิมให้้ ก ลุ่่�มธุุ ร กิิจ

พบว่่าพื้้� นที่่�การผลิิตของเครืือฯ ที่่�มีีระดัับความเสี่่ย
� งด้้านน้ำำ�ระดัับสููงมีีเพีียง

ในประเทศไทยจััดทำำ�มาตรการด้้านน้ำำ�อย่่างเข้้มข้้น และมีีการติิดตามผล

ร้้อยละ 1 ของทั้้�งหมด ซึ่่�งส่่วนใหญ่่ของกลุ่่�มธุุรกิิจที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงจะอยู่่�

การลดการใช้้น้ำ�ำ เป็็นประจำำ�อย่่างต่่อเนื่่� อง

9%

ยุุโรปและอเมริิกา

18%
เอเชีียใต้้และ
เอเชีียตะวัันตก

5%

เอเชีียตะวัันออก

79%
ไทย

1%

1%
เอเชีีย
ตะวัันออกเฉีียงใต้้

94%
ความเสี่ยงต�่ำ
ความเสี่่�ยงปานกลาง
ความเสี่่�ยงสููง
*ข้้อมููลนี้้�เป็็นผลจากการวิิเคราะห์์

ครอบคลุุมการดำำ�เนิินงานทั้้�งหมด

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

�
จััดทำำ�การประเมิินความเสี่ย
�่ งด้้านน้ำำ�� ให้้กับ
ั คู่่ค้
� า้ เพื่่�อจััดกลุ่่�มตามระดัับความเครีียดน้ำำ� 
(Water Stress) โดยใช้้เครื่่�องมืือที่่�เชื่่�อถืือได้้ระดัับสากล

ระบบการบริิหารจััดการด้้านน้ำำ��

ร่่วมมืือกัับคู่่ค้
� ้าในการจััดทำำ�แผนการบริิหารจััดการด้้านน้ำำ��
เพื่่� อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้น้ำ�ำ� ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด

ตรวจประเมิินคู่่�ค้้าด้้านการบริิหารจััดการน้ำำ��
เข้้าร่่วมประเมิินและตรวจสอบระบบบริิหารจััดการด้้านน้ำำ�� ของคู่่ค้
� ้า
� ง
รวมถึึงเรื่่�องการบำำ�บััดน้ำำ�� เสีียและคุุณภาพน้ำำ�ทิ้้
� ที่่�ได้้มาตรฐาน

ส่่งเสริิมกิิจกรรมการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรน้ำำ��

ร่่วมกัับคู่่ค้
� า้ ในการส่่งเสริิมกิิจกรรมต่่างๆ เพื่่�อรณรงค์์เรื่่อ
� งการใช้้น้ำ�ำ� อย่่างประหยััด
ให้้ความรู้้� ความเข้้าใจ แก่่ทุุกคนถึึงความสำำ�คััญในการช่่วยกัันอนุุรัักษ์์น้ำ�ำ�

พื้้� นที่่�การผลิิตของเครืือฯ ที่่�มีีความเสี่่�ยงด้้านน้ำำ��ระดัับสููง จำำ�แนกตามภููมิิศาสตร์์

2%

ประเมิินความเสี่่�ยงด้้านน้ำำ��
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การจััดการน้ำำ��แบบหมุุนเวีียน

CASE
STUDY

เพื่่� อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในทรััพยากรน้ำำ�� ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
เครืื อ เจริิญโภคภัั ณ ฑ์์ ดำำ� เนิินงานด้้ า นการดูู แ ลรัั ก ษาทรัั พ ยากรน้ำำ� ตาม

องค์์กร เพื่่� อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของทรััพยากรน้ำำ�ผ่่านการดำำ�เนิินการต่่างๆ

แนวทางของโครงการ CEO Water Mandate ภายใต้้ UN Global Compact

สามารถนำำ�น้ำ�ำ มาใช้้ ซ้ำ�ำ หรืื อ นำำ� กลัั บ มาใช้้ ใ หม่่ รวมทั้้� ง ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ

ซึ่่�งเครืือฯ ได้้มีีการประยุุกต์์แนวคิิดการจััดการน้ำำ�แบบหมุุนเวีียน (Circular

ในกระบวนการบำำ�บัั ด น้ำำ� เสีียก่่ อ นส่่ ง คืื นน้ำ�ำ ออกสู่่�ภายนอกองค์์ ก รและ

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

แหล่่งน้ำำ�ธรรมชาติิ โดยคุุณภาพน้ำำ�ต้้องได้้มาตรฐานหรืือดีีกว่่ามาตรฐาน

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

ตามข้้อกำำ�หนดของแต่่ละประเทศ

การปรัับปรุุงระบบการจ่่ายน้ำำ��ดื่่�มให้้กัับสุุกร
Xiangyang Chia Tai Agro-Industry & Food Co., Ltd.

Sustainable Development) มาใช้้ในการบริิหารจััดการการใช้้น้ำ�ำ ภายใน
แยกของเสีียอื่�่นๆ ออกจากน้ำำ�� เสีีย 

Reduce water consumption and water
ลดการใช้้
น้ำ� 
ำ� ลดการสููญเสีียน้ำ�ำ�

(นอกเหนืือจากน้ำำ�� ) และนำำ�กลัับไปใช้้

ที่่�เกิิดขึ้้�นจากกระบวนการทำำ
water-use efficiency�งาน

ให้้เกิิดประโยชน์์

เพิ่่� มประสิิทธิิภาพการใช้้น้ำ�ำ� ให้้เกิิด

loss from processes, optimize

Recover
การปล่่อยน้ำำ�� กลัับสู่่�แหล่่งน้ำำ��

ประโยชน์์สููงสุุด

Reduce

ธรรมชาติิเดิิมด้้วยคุุณภาพน้ำำ��
ที่่�ได้้มาตรฐาน

Restore

ที่่�มาโครงการ:

Reuse
การนำำ�น้ำ�ำ� กลัับมาใช้้ใหม่่โดยผ่่าน

การใช้้น้ำ�ซ้ำ
ำ� � 
ำ� โดยที่่�น้ำ�ยั
ำ� ังไม่่มีีการ

กระบวนการบำำ�บััดน้ำำ�� เสีียด้้วย

ผ่่านกระบวนการบำำ�บััดหรืือมีีการ

เทคโนโลยีีต่่างๆ เพื่่�อให้้ได้้น้ำ�ที่่
ำ� �มีี

Recycle

บำำ�บััดน้ำำ�� เพีี ยงเล็็กน้้อย สามารถ

คุุณภาพสููง นำำ�ไปใช้้ได้้ทั้้�งภายใน

ใช้้น้ำ�ซ้ำ
ำ� �ำ� ในกระบวนการเดิิมหรืือ

และภายนอกองค์์กร

กระบวนการใหม่่ก็็ได้้

จากการสำำ�รวจในธุุรกิิจฟาร์์มสุุกรเพื่่� อการดำำ�เนิิน
งานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมพบว่่า ในกระบวนการผลิิต
มีีปััญหาเรื่่�องการใช้้ทรััพยากรน้ำำ�อย่่างสิ้้�นเปลืือง
ในกระบวนการดื่่�มน้ำำ�ของสุุกร ซึ่่�งฟาร์์มเลี้้�ยงสุุกร
เดิิมมีีการใช้้ระบบจ่่ายน้ำำ�ดื่่�มแบบพาสซิิฟ สุุกรจะ
ดื่่�มน้ำำ�โดยการกััดปากรางน้ำำ�ดื่่�มทรงปากเป็็ดเพื่่� อ
ให้้น้ำ�ำ ไหลออกมา ซึ่่ง� ทำำ�ให้้มีีน้ำ�ำ ปริิมาณมากรั่่�วไหล
ออกมาจากรางน้ำำ� ขณะที่่� สุุ ก รดื่่� มน้ำำ� โดยสุุ ก ร
แต่่ละตััวจึึงต้้องการใช้้น้ำ�ดื่่
ำ � มเฉลี่่�ย 18.58 ลิิตรต่่อ
วััน ทางบริิษััทจึึงมีีความคิิดที่่จ
� ะเพิ่่ม
� ประสิิทธิิภาพ
การใช้้น้ำ�ดื่่
ำ � มของสุุกร อีีกทั้้�งสุุกรจะต้้องมีีน้ำำ�ดื่่�มที่่�
เพีียงพอต่่อความต้้องการด้้วย

การดำำ�เนิินงาน:
บริิษััทจึึงได้้ คิิ ดค้้ นวิิธีีระบบจ่่ ายน้ำำ�ดื่่� มให้้สุุกรใน
รููปแบบใหม่่ โดยปรัับปรุุงอุุปกรณ์์การจ่่ายน้ำำ�ดื่่�ม
ให้้เป็็นแบบถ้้ วยดื่่� มน้ำำ� ติิดตั้้� งมาตรวัั ดระดัั บน้ำำ�
และท่่อน้ำำ�เพื่่� อควบคุุมระดัับน้ำำ�ในถ้้วย เมื่่�อสุุกร
ดื่่�มน้ำำ�ในถ้้วย ระบบจะลำำ�เลีียงน้ำำ�ผ่า่ นท่่อน้ำำ�และ
เติิมน้ำำ� ในถ้้ ว ยอัั ต โนมัั ติิ ทำำ� ให้้ สุุ ก รแต่่ ล ะตัั ว

109,200
ลููกบาศก์์เมตร/ปีี

ลดการใช้้น้ำำ��ดื่่�มของสุุกรต่่อปีี

ต้้องการใช้้น้ำ�ดื่่
ำ � มโดยเฉลี่่�ยลดลงเหลืือ 9.76 ลิิตร
ต่่ อวัั น สามารถลดปริิมาณการใช้้น้ำ�ดื่่
ำ � มต่่ อสุุกร
หนึ่่�งตััวได้้ถึึง 8.82 ลิิตรต่่อวััน หรืือคิิดเป็็นร้อ
้ ยละ
47.5 นอกจากนี้้� ยัังช่่วยให้้สุก
ุ รได้้ดื่่�มน้ำำ�ที่�่สะอาด
ลดความชื้้�นของคอกสุุกร ลดความตึึงเครีียดของ
สุุ ก รเมื่่� อ เปลี่่� ย นกลุ่่�ม และลดปริิมาณการใช้้ ย า
ฆ่่าเชื้้�อที่่�ต้้องผสมในน้ำำ�ดื่่�มอีีกด้้วย ในปีี 2563 มีี
การเลี้้�ยงสุุกรในฟาร์์มทั้้�งหมด 168,000 ตััว ทำำ�ให้้
สามารถลดปริิมาณการใช้้น้ำ�ำ ในฟาร์์มสุุกรทั้้�งหมด
จากการปรัับปรุุ งระบบการจ่่ายน้ำำ�ดื่่�มให้้กัับสุุกร
ถึึง 109,200 ลููกบาศก์์เมตร/ปีี

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

ผลลััพธ์์และ
ประโยชน์์ที่่�ได้้รัับ

ร้้อยละ

47.5

ลดการใช้้น้ำำ��ดื่่�มของสุุกร
ต่่อตััวต่่อวััน

40
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ร่่วมมืือกัับพัั นธมิิตรในการส่่งเสริิมการเข้้าถึึง
แหล่่งน้ำำ��ของชุุมชน
เพื่่� อให้้ทุุกคนมีีน้ำ�ำ� ใช้้ที่่�สะอาด ปลอดภััย และถููกสุุขลัักษณะ
ที่่�ผ่า่ นมาเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ได้้ดำำ�เนิินธุุรกิิจมาอย่่างยาวนานมุ่่�งสู่่�ปีีที่�่ 100

ความร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรหลายภาคส่่วนในการส่่งเสริิมและพััฒนาการเข้้าถึงึ

ทางเครืือฯ ได้้ตระหนัักถึึงปััญหาการลดลงของทรััพยากรน้ำำ�อย่่างต่่อเนื่่� อง

แหล่่งน้ำำ�ของชุุมชน เพื่่� อให้้ทุก
ุ คนสามารถเข้้าถึึงแหล่่งน้ำำ�ที่่�สะอาด ปลอดภััย

ซึ่่�งทรััพยากรน้ำำ�ถืือเป็็นปัจ
ั จััยสำำ�คััญที่่�ทุก
ุ คนต้้องใช้้ในการดำำ�รงชีีวิิต ทั้้�งการ

และถููกสุุขลัักษณะ อีีกทั้้�งยัังมีีแหล่่งน้ำำ�ที่เ่� พีียงพอต่่อการใช้้งาน ผ่่านโครงการ

ใช้้เพื่่� อบริิโภคและใช้้เพื่่� อทำำ�กิิจกรรมประกอบอาชีีพ เครืือฯ จึึงได้้ให้้ฦ

ส่่งเสริิมการเข้้าถึึงแหล่่งน้ำำ�ต่่างๆ ในทุุกประเทศที่่�เข้้าไปดำำ�เนิินธุุรกิิจ

โครงการสร้้างบ่่อน้ำำ��บาดาล
2557 - ปััจจุุบัน
ั

โครงการธรรมชาติิปลอดภััย
อำำ�เภอแม่่แจ่่ม
จัังหวััดเชีียงใหม่่

โครงการพัั ฒนาแหล่่งน้ำำ��
เพื่่� อการเกษตร
บ้้านแม่่วาก จัังหวััดเชีียงใหม่่

โครงการน้ำำ��ปุ๋๋�ย
มููลสุุกรสู่่�ชุุมชน
บ้้านห้้วยน้ำำ��ดิิบ
จัังหวััดเชีียงใหม่่

โครงการฝายมีีชีีวิิต
ในพื้้� นที่่� 17 จัังหวััด
ทางภาคเหนืือ

2555 - ปััจจุุบัน
ั

2562 - ปััจจุุบัน
ั

โครงการแหล่่งน้ำำ��เพื่่� อ
การเกษตรที่่�ยั่่�งยืืน
พื้้� นที่่�เขต Bago และ
Naypyitaw

โครงการ Water For Life
2562 - ปััจจุุบัน
ั

2557 - ปััจจุุบัน
ั

โครงการน้ำำ��ดื่่�มสะอาด
ในโรงเรีียน พื้้� นที่่�เขต
Aung Za Bu

โครงการพื้้� นที่่�ความร่่วมมืือ
ตำำ�บลเมืืองจััง จัังหวััดน่่าน

โครงการคืืนน้ำำ��ใสให้้บ้้าน
โสมง จัังหวััดปราจีีนบุุรีี

โครงการน้ำำ��พางโมเดล
อำำ�เภอแม่่จริิม จัังหวััดน่่าน

2559 - ปััจจุุบัน
ั

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

2560 - ปััจจุุบัน
ั

โครงการสร้้างบ่่อน้ำำ��
และสถานีีสููบน้ำำ��
หมู่่�บ้้าน Bai Dian
เขต Xiangzhou

2561 - ปััจจุุบัน
ั

2563 - ปััจจุุบัน
ั

2559 - ปััจจุุบัน
ั

โครงการติิดตั้้�งท่่อน้ำำ��หมู่่�บ้้าน
Ka Nau จัังหวััด Binh Dinh
2561 - ปััจจุุบัน
ั

2558 - ปััจจุุบัน
ั

2561 - ปััจจุุบัน
ั

โครงการน้ำำ��ดื่่�มธรรมชาติิ
บ้้านธรรมชาติิล่่าง
จัังหวััดตราด
2562 - ปััจจุุบัน
ั

โครงการแบ่่งปัันน้ำำ��ให้้กัับชุุมชน
Barangay Gugo
2561 - ปััจจุุบัน
ั
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ECOSYSTEM AND
BIODIVERSITY
PROTECTION
การปกป้้องระบบนิิเวศ
และความหลากหลายทางชีีวภาพ

“เราน้้อมนำำ�แนวพระราชดำำ�ริิ
ในการเข้้าใจเข้้าถึึงการพัั ฒนา
มาประยุุกต์์ใช้้ เพื่่� อให้้เกิิด
ความเข้้าใจและเกิิดความร่่วมมืือกััน
ขณะเดีียวกััน ทางแก้้ไขการรุุกป่่า
อย่่างยั่่�งยืืนก็็คืือการให้้อาชีีพ
เกษตรกรต้้องมีีอาชีีพที่่�
อยู่่�ได้้ มีีรายได้้เพีี ยงพอ
และอยู่่�ร่่วมกัับป่่าได้้โดยมีี
รายได้้ที่่มั่่
� �นคง”

มุุมมองของเรา
สนัับสนุุนเป้้าหมายการพัั ฒนาที่่�ยั่่�งยืืน

ความหลากหลายทางชีีวภาพมีีความสำำ�คััญต่่อการดำำ�รงชีีวิิตของ
มนุุษย์์และสิ่่�งมีีชีวิี ตอื่
ิ �น
่ ๆ เป็็นอย่่างยิ่่�ง ไม่่ว่า่ จะเป็็นการสร้้างสมดุุล
ในระบบนิิเวศ การส่่งเสริิมวิิถีีการดำำ�รงชีีวิิต รวมถึึงการชะลอ
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศจากการเก็็บและดููดซัับก๊๊าซ

SDG 6 น้ำำ��สะอาดและการสุุขาภิิบาล
6.6

ปกป้้องและฟื้้� นฟูู ระบบนิิเวศที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับแหล่่งน้ำำ��

SDG 14 สิ่่�งมีีชีีวิต
ิ ในท้้องทะเล
14.2

การปกป้้องและฟื้้� นฟูู ระบบนิิเวศ

14.4

การประมงอย่่างยั่�ง
่ ยืืน

14.5

การอนุุรัักษ์์ชายฝั่่�งและพื้้� นที่่�ทางทะเล

14.B สนัับสนุุนชาวประมงพื้้� นบ้้านรายเล็็ก

SDG 15 สิ่่�งมีีชีีวิิตบนผืืนดิิน
15.1

� ืด
การอนุุรัักษ์์และฟื้้� นฟูู การใช้้ระบบนิิเวศบนบกและในน้ำำ�จื

เรืือนกระจก แต่่นับ
ั วัันยิ่่ง� มีีปัจ
ั จััยมากมายที่่�ส่ง่ ผลเชิิงลบต่่อระบบ
นิิเวศและความหลากหลายทางชีีวภาพ ซึ่่� งความถดถอยของ
ระบบนิิเวศและความหลากหลายทางชีีวภาพได้้สร้า้ งความกัังวล
ให้้แก่่ประชาคมโลก สหประชาชาติิ (UN) จึึงได้้กำำ�หนดเป้้าหมาย

สุุเมธ ภิิญโญสนิิท

การพััฒนาที่่� ยั่่�งยืืน (SDGs) ขึ้้� น โดยให้้ความหลากหลายทาง

ประธานคณะผู้บ
้� ริิหาร
บริิษััท เจริิญโภคภััณฑ์์โปรดิ๊๊�วส จำำ�กัด
ั

ชีีวภาพและระบบนิิเวศอยู่่�ในเป้้าหมายที่่� 15 ของ SDGs เพื่่�อให้้
องค์์ กรจากนานาประเทศทั่่� วโลกร่่วมมืือกัันดำำ�เนิินการในการ
ชะลอและหยุุดยั้้�งการสููญเสีียอัันยิ่่�งใหญ่่นี้้� เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

15.2

หยุุดยั้้�งการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่าและฟื้้� นฟูู ป่า่ ที่่�เสื่่�อมโทรม

ในฐานะที่่�เป็็นเครืือข่่ายพัันธมิิตรกัับ United Nations Global

15.4

สร้้างหลัักประกัันว่่าจะมีีการอนุุรัักษ์์ระบบนิิเวศภููเขา

15.5

ปกป้้องความหลากหลายทางชีีวภาพและถิ่่น
� ที่่�อยู่่�ตามธรรมชาติิ

Compact ได้้ ดำำ� เนิิ น การส่่ ง เสริิ ม และปกป้้ อ งระบบนิิ เ วศ
และความหลากหลายทางชีีวภาพมาอย่่างต่่อเนื่่�อง

สรุุปผลการดำำ�เนิินงาน (ประเทศไทย)
เทีียบกัับเป้้าหมายปีี 2563

100%

วััตถุุดิิบหลัักผ่่านการประเมิินการจััดหา
จากแหล่่งผลิิตที่่�ไม่่บุุกรุุกทำำ�ลายป่่าไม้้
และทรััพยากรทางทะเล

แผนการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ ปีี 2564
พัั ฒนาการประมงที่่�ยั่่�งยืืนร่่วมกัับชุุมชนชายฝั่่�ง
และภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง

เพิ่่� มการอนุุรัักษ์์และฟื้้� นฟูู ทรััพยากรป่่าไม้้ทั้้�งในไทย
และต่่างประเทศ

ขยายการประเมิินการจััดหาจากแหล่่งผลิิต
ที่่�ไม่่บุุกรุุกทำำ�ลายป่่าไม้้และทรััพยากรทางทะเล

Home
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ผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำ�ำ คััญ ปีี 2563

208

18,009

ที่่�ได้้รัับการฟื้้� นฟูู
ทรััพยากรทางทะเล

ที่่�ได้้รัับผลประโยชน์์
จากโครงการฯ

2560

2561

2562

2563

13,515

2559

จัังหวััด

คน

2559

2560

จำำ�นวนสััตว์์น้ำำ��วััยอ่่อน
ที่่�ปล่่อยคืืนสู่่�ทะเล

800
2561

2561

2562

2562

2563

(ล้้านตััว)

18,009

17

ไร่่

จำำ�นวนต้้นไม้้
ที่่�ปลููกสะสม
(ต้้น)

18,009

การอนุุรัักษ์์และฟี้นฟูู
้�

พิ้้� นที่่�เกษตรกรรม
ที่่�ได้้รัับการพัั ฒนาแหล่่งน้ำำ��

3,200

18,009

พิ้้� นที่่�ป่่าไม้้ที่�ไ่ ด้้รัับ

5,000

14,040

49,808

1,259,398

ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2560-2563

14,563
ไร่่

การปกป้้องระบบนิิเวศและความหลากหลายทางชีีวภาพ

1,012,355

Health

876,460

Heart

638,487

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

207,850

บทนำำ�

2563

จำำ�นวนประชาชนที่่�
ได้้รัับผลประโยชน์์
จากโครงการทั้้�งหมด
(คน)

โครงการปกป้้อง
ระบบนิิเวศทางทะเลและชายฝั่่�ง
โครงการปกป้้องระบบนิิเวศ
น้ำำ��จืด
ื ในชายฝั่่�งและป่่าไม้้

โครงการปลููก-ปััน-ป้้อง ป่่าชายเลน
บ. เจริิญโภคภััณฑ์์อาหาร จำำ�กััด (มหาชน)

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

ศููนย์์เรีียนรู้้�เกษตรทัันสมััย ข้้าว-ปลา-ปาล์์ม
บ. เจริิญโภคภััณฑ์์เมล็็ดพัั นธุ์์�

โครงการสร้้างป่่า สร้้างรายได้้
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

โครงการธรรมชาติิปลอดภััย
บ. เจริิญโภคภััณฑ์์โปรดิ๊๊�วส์์ จำำ�กััด

โครงการ WE GROW ปลููกเพื่่� อความยั่่�งยืืน
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

โครงการปะการัังเทีียม
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

โครงการปููม้้ายั่่�งยืืนคู่่�ทะเลไทย
บ. ซีีพีีแรม จำำ�กััด

โครงการธนาคารสััตว์์น้ำำ��
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

โครงการ SEACOSYSTEM เพื่่� อทะเล
ไทยที่่�ยั่่�งยืืน เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์
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บทนำำ�

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

Heart

Health

Home
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การจััดการวััตถุุดิิบและการตรวจสอบย้้อนกลัับ
เพื่่� อสร้้างความมั่่�นใจให้้กัับผู้้�บริิโภค
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์มุ่่�งมั่่�นในการจััดการวััตถุุดิิบ
และการตรวจสอบย้้อนกลัับอย่่างรัับผิิดชอบและ
ยั่่�งยืืนเสมอมา โดยเครืือฯ จััดหาวััตถุดิ
ุ บ
ิ จากแหล่่ง
วัั ตถุุ ดิิ บ หลัั ก ทางการเกษตรที่่� ม าจากพื้้� นที่่� ที่่� มีี
เอกสารสิิทธิ์์� สามารถตรวจสอบย้้อนกลัับได้้ถึึง
แหล่่งที่่�มา นอกจากนี้้� วััตถุดิ
ุ ิบที่่�มาจากทรััพยากร
ทางทะเลต้้ อ งทราบแหล่่ ง ที่่� ม าแน่่ ชัั ด ไม่่ เ ป็็ น
สายพัั นธุ์์�ที่่� เ สี่่� ย งต่่ อ การสูู ญ พัั นธุ์์� เพื่่� อป้้ อ งกัั น
ผลกระทบที่่�จะเกิิดขึ้้�นต่่อระบบนิิเวศและความ
หลากหลายทางชีี ว ภาพ อีี ก ทั้้� ง เครืือฯ ยัั ง มุ่่�ง
ส่่ ง เสริิ ม การมีี ส่่ ว นร่่ ว มของคู่่�ค้้ า ธุุ ร กิิ จ และ
สนัั บ สนุุ น เครืือข่่ า ยความร่่ ว มมืือกัั บ พัั น ธมิิ ต ร
ในภาคส่่วนต่่างๆ ไม่่ว่่าจะเป็็นภาครััฐ ภาคเอกชน
ชุุมชน และองค์์กรพััฒนาเอกชนมาอย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อให้้มีก
ี ารดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�อง เครืือฯ จึึง
ตั้้� ง เป้้ า หมายในการจัั ด หาวัั ตถุุ ดิิ บ เพื่่� อ การผลิิ ต
อาหารสััตว์์ 5 รายการ ได้้แก่่ ข้้าวโพด กากถั่่�วเหลืือง

มัันสำำ�ปะหลััง
สามารถตรวจสอบย้้อนกลัับได้้
ถึึงแหล่่งผลิิตและ
ผู้้�รวบรวมวััตถุุดิิบรายย่่อย
(ธุุรกิิจอาหารสััตว์์ในไทย)

ปลาป่่น
ได้้รับ
ั การรัับรองมาตรฐาน MarinTrust
และสามารถตรวจสอบย้้อนกลัับได้้ถึง
ึ
� า (ธุุรกิิจอาหารสััตว์์ในไทย)
แหล่่งที่่ม

100%

น้ำำ��มัันปาล์์ม
สามารถตรวจสอบย้้อนกลัับ
ได้้ถึึงโรงงานสกััดน้ำำ��มััน
(ธุุรกิิจอาหารสััตว์์ในไทย)

100%

กากถั่่�วเหลืือง
สามารถตรวจสอบ
ย้้อนกลัับได้้ถึึงแหล่่งผลิิต
(ธุุรกิิจอาหารสััตว์์ในประเทศไทย)

100%

การจััดการ
วััตถุุดิิบและ
การตรวจสอบ
ย้้อนกลัับ

ข้้าวโพด
สามารถระบุุพื้้� นที่่�ปลููกได้้ตาม
เอกสารสิิทธิ์์�ด้้วยแนวทาง
‘ไม่่เขา ไม่่เผา เราซื้้�อ’
(ธุุรกิิจอาหารสััตว์์ในประเทศไทย)

100%

CASE
STUDY

บริิษััท เจริิญโภคภััณฑ์์อาหาร จำำ�กััด (มหาชน)

และในฐานะหนึ่่� งในผู้้�ผลิิ ตกุ้้� งรายใหญ่่ของโลก

ได้้ ป ระกาศข้้ อ กำำ� หนดการจัั ด หาปลาป่่ น เพื่่� อ

ได้้ร่่วมมืือกัับองค์์กรทั้้�งระดัับประเทศและระดัับ

ให้้การจััดหาวััตถุุดิิบทางทะเลของบริิษััท ทั้้�งใน

โลก เช่่น Seafood Task Force และ Seafood

และต่่ า งประเทศ มีี ม าตรฐานเดีี ย วกัั น ภายใต้้

Business for Ocean Stewardship (SeaBOS)

ข้้อกำำ�หนดนี้้� ปลาป่่นซึ่่�งผลิิตจากผลพลอยได้้จาก

เพื่่� อ แก้้ ไ ขปัั ญ หาการประมงผิิ ด กฎหมาย และ

โรงงานแปรรูู ปที่่� ไ ด้้ รัั บ การรัั บ รองมาตรฐาน

ปกป้้อ งสิิ ท ธิิข องชาวประมงไม่่ ใ ห้้ต กเป็็นเหยื่่� อ

MarinTrust ซึ่่� ง เป็็ น มาตรฐานที่่� ส อดคล้้ อ งกัั บ

ของการค้้ามนุุษย์์ แรงงานทาส และแรงงานบัังคัับ

ขององค์์การอาหารและเกษตรแห่่งสหประชาชาติิ

เป็็นการจััดหาจาก แหล่่งที่่�มีก
ี ารจััดการอย่่างยั่่�งยืืน
รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

ระบบการตรวจสอบย้้อนกลัับครบวงจรของ
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์
แหล่่งที่่�มาของวััตถุุดิิบ

วััตถุุดิิบที่่�มาจากแหล่่งผลิิตที่่�
รัับผิิดชอบ และดููแลสิ่่�งแวดล้้อม
และระบบนิิเวศ

โรงงานผลิิตปลาป่่น

จากปลาป่่นที่่�ได้้รัับการรัับรอง
มาตรฐานสากลและสามารถ
ตรวจสอบย้้อนกลัับได้้

โรงงานผลิิตอาหารสััตว์์

สถานที่่�ตั้้�งที่่�เหมาะสม คััดสรรวััตถุุดิิบ
คุุณภาพ ใช้้สููตรอาหารที่่�ตรงต่่อ
ความต้้องการด้้านโภชนาการ

ฟาร์์มสััตว์์เลี้้�ยง

ที่่�มีีมาตรฐานปลอดภััยต่่อผู้้�บริิโภค
และใส่่ใจดููแลสวััสดิิภาพสััตว์์

แหล่่งเพาะปลููกวััตถุุดิิบ
ที่่�มีีความรัับผิิดชอบทั้้�ง
ด้้านสิ่่ง
� แวดล้้อม แรงงาน
และมีีเอกสารสิิทธิ์์�
ถููกต้้องตามกฎหมาย

ศููนย์์จััดจำำ�หน่่ายสิินค้้า
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โรงงานแปรรููปอาหาร

สามารถตรวจสอบย้้อนกลัับได้้
ผลิิตอาหารที่่�มีีคุุณภาพได้้มาตรฐาน
ดููแลสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

ที่่�ได้้มาตรฐานความสะอาดของ
อุุปกรณ์์ รวมทั้้�งสุุขอนามััยของ
พนัักงานผู้้�ให้้บริิการ

เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ให้้ความสำำ�คััญเป็็นอย่่างยิ่่�งเรื่่�องการตรวจสอบย้้อนกลัับของสิินค้้า จึึงบููรณาการระบบการตรวจสอบย้้อนกลัับที่่�มาของสิินค้้า
(Integrated Traceability System) ตั้้�งแต่่ที่่ม
� าของวััตถุดิ
ุ บ
ิ ต้้องมาจากแหล่่งที่่�ไม่่บุก
ุ รุุกพื้้� นที่่ป่
� า่ แหล่่งเพาะปลููกและฟาร์์มเลี้้�ยงสััตว์์ ต้้องมีีมาตรฐาน
สามารถอ่่านข้้อกำำ�หนด
การจััดหาปลาป่่นของ
ซีีพีีเอฟได้้ที่่� QR Code

ความปลอดภััยต่่อผู้้�บริิโภค ใส่่ใจสวััสดิิภาพสััตว์์ รวมทั้้�งไม่่สร้้างผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โรงงานผลิิตอาหารสััตว์์และโรงงานแปรรูู ปอาหาร
ทั้้�งของมนุุษย์์และสััตว์์ ใช้้วัตถุ
ั ดิ
ุ บ
ิ ที่่�มีคุ
ี ณ
ุ ภาพ มีีกระบวนการผลิิตตามมาตรฐานสากล ทั้้�งยัังดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม คลัังสิินค้า้ ไปจนถึึงระบบกระจาย
สิินค้้า ผ่่านมาตรฐานความสะอาดของอุุปกรณ์์ ระบบการบริิหารจััดการที่่�ดีี และระบบจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าส่่งตรงถึึงมืือของผู้้�บริิโภค เพื่่�อให้้ผู้้�บริิโภค

โดยเฉพาะการจัั ด หาปลาป่่ น ในประเทศไทย
ในส่่ ว นของ By-Product ได้้ รัั บ การรัั บ รองว่่ า

210

100%

น้ำำ�มันป
ั าล์์ม มัันสำำ�ปะหลััง และปลาป่่น

Code of Conduct for Responsible Fisheries

การปกป้้องระบบนิิเวศและความหลากหลายทางชีีวภาพ

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

มั่่�นใจว่่าสิินค้้าทุุกผลิิตภััณฑ์์ที่่�ผลิิตโดยเครืือฯ เป็็นสิินค้้าที่่�ดีี มีีมาตรฐาน เชื่่�อถืือได้้ และป้้องกัันผลกระทบที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นต่่อระบบนิิเวศและ
ความหลากหลายทางชีีวภาพ และมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
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การอนุุรัก
ั ษ์์และฟื้้� นฟูู ทรัพ
ั ยากรป่่าไม้้

เพื่่�อส่่งเสริิมการปกป้้องระบบนิิเวศและความหลากหลายทางชีีวภาพ

เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ได้้ดำำ�เนิินโครงการพลิิกฟื้้� น
ผืืนป่่ า สู่่�การพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพชีี วิิ ต อย่่ า งยั่่� ง ยืืน
ด้้วยการรัักษาสมดุุลระบบนิิเวศ ในรูู ปแบบของ
Social Enterprise ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้� การฟื้้� นฟูู
ผืืนป่่าสู่่�การพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึก
ให้้ ค นในชุุ ม ชน มีี ค วามรัั ก และร่่ ว มกัั นป กป้้ อ ง
ระบบนิิ เ วศวิิ ท ยาในพื้้� นที่่� ใ ห้้ มีี ค วามมั่่� น คงและ
ยั่่�งยืืนต่่อไปในอนาคต

รายงานความยั่่� ง ยืื น ประจำำ �ปีี 2563 เครืื อ เจริิญโภคภัั ณ ฑ์์
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โครงการ ‘We Grow… ปลููกเพื่่� อความยั่่�งยืืน’

การปกป้้องระบบนิิเวศและความหลากหลายทางชีีวภาพ
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ปริิมาณต้้นไม้้ที่ปลู
่� ูกและอนุุรัักษ์์ในพื้้� นที่่�ของเครืือฯ

เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ตระหนัักถึึงหน้้าที่่�ในการร่่วมสร้้างสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ยั่่ง� ยืืน และบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิอ
ิ ากาศของโลก จึึงได้้ส่ง่ เสริิมการปลููกไม้้ยืืนต้้นทั้้�งภายในและต่่างประเทศที่่�เครืือฯ ไปลงทุุน รวมถึึงสนัับสนุุน
ให้้ พัั น ธมิิ ต รและภาคีี เ ครืือข่่ า ยชุุ ม ชนต่่ า งๆ ร่่ ว มกัั นปลูู ก เพื่่� อ ความยั่่� ง ยืืน โดยได้้ ตั้้� ง เป้้ า หมายเป็็ น องค์์ ก รปล่่ อ ย
ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์เป็็นศูนย์
ู ภ
์ ายใน 2573

รวมทั้้�งหมด เครืือฯ ได้้ปลููก
และอนุุรัักษ์์ป่า่ ไม้้ไปแล้้วกว่่า

3,516,055

นอกจากนี้้� บริิษัท
ั เจริิญโภคภััณฑ์์อาหาร จำำ�กัด
ั (มหาชน) ยัังได้้ลงนามบัันทึึกความร่่วมมืือการปกป้้องการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิอ
ิ ากาศ สู่่�การฟื้้� นฟููป่า่ ร่่วมกัับกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม โดยกรมป่่าไม้้ กรมอุุทยานแห่่งชาติิ
สััตว์์ป่า่ และพัันธุ์์�พืืช และองค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน) เพื่่�อดำำ�เนิินโครงการอนุุรัก
ั ษ์์ ฟื้้� นฟูู
ปลููกป่่าบกและป่่าชายเลน ระยะที่่� 2 ครอบคลุุมพื้้� นที่่�รวม 26,000 ไร่่

รััสเซีีย

จีีน

ต้้น

ต้้น

1,152,810

1,182,000

ต้้น

เวีียดนาม

234,466
ต้้น

ตุุรกีี

1,697

ต้้น

โครงการปลููกและอนุุรัักษ์์ต้้นไม้้เพื่่� อความยั่่�งยืืนของกลุ่่�มธุุรกิิจต่่างๆ

ลาว

13,376
ต้้น

บัังกลาเทศ

589

กััมพูู ชา

ต้้น

39,250
ต้้น

ฟิิลิิปปิินส์์

100,050

เมีียนมา

CP CROP ปลููกต้้นไม้้สร้า้ งป่่าในบ้้าน
กลุ่่�มพืืชครบวงจร จ.เลย

โครงการปลููกป่่าในบ้้าน CPP (Green Home CPP)
กลุ่่�มพืืชครบวงจร (ข้้าวโพด) จ.สระบุุรีี,
จ.ลพบุุรีี, จ.สุุโขทััย, จ.สุุพรรณบุุรีี

โครงการปลููกป่่าปลููกอนาคต
C.P. CAMBODIA CO., LTD.

อิินเดีีย

20,654

19,430

ต้้น

ต้้น

ไทย

734,548

ต้้น

ต้้น

มาเลเชีีย

17,185
ต้้น

โครงการที่่�ร่่วมกัับภาคีีภายนอก
� า่ สััก เขาพระยาเดิินธง
ซีีพีีเอฟรัักษ์์นิเิ วศ ลุ่่�มน้ำำ�ป่
กลุ่่�มเกษตรอุุตสาหกรรมและอาหาร จ.ลพบุุรีี

� กว่่า
CPRAM Forest best for life ปลููกเพื่่�อชีีวิต
ิ ที่่ดีี
กลุ่่�มการตลาดและจััดจำ�ำ หน่่าย จ.ชลบุุรีี

Philippines Aqua Business
Perennial Project
CPF Philippines

โครงการปลููก ปััน ป้้อง ป่่าชายเลน

โครงการสบขุ่่�นโมเดล

โครงการซีีพีีเอฟ รัักษ์์นิิเวศ ลุ่่�มน้ำำ��ป่่าสััก เขาพระยาเดิินธง

โครงการกล้้าแสนดีี

โครงการปกป้้องและฟื้้� นฟูู ระบบนิิเวศบก

โครงการน้ำำ��พางโมเดล

โครงการพื้้� นที่่�ความร่่วมมืือ อบต. เมืืองจััง

� มน้ำำ�� ยม
โครงการขยายพื้้� นที่่ลุ่่�

โครงการสานพลัังประชารััฐ พัั ฒนาและฟื้้� นฟูู ป่่าต้้นน้ำำ��น่่าน

โครงการพัั ฒนาแหล่่งน้ำำ��เพื่่� อการเกษตร

โครงการความร่่วมมืือ มููลนิิธิส่
ิ ่งเสริิมการเรีียนรู้้�ชุุมชน (วััดโป่่งคำำ�)

โครงการจััดการป่่าอเนกประโยชน์์เพื่่� อการพัั ฒนาที่่�
ยั่่�งยืืน ด้้วยศาสตร์์พระราชา บ้้านกองกาย

โครงการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมในการจััดการ
� า่ ต้้นน้ำำ�� เสื่่�อมสภาพบนพื้้�นที่่สู
� ง
พื้้�นที่่ป่
ู ชััน บ้้านทุ่่�งใหม่่
Green Buffer For Better
กลุ่่�มการค้้าฯ จ.พระนครศรีีอยุุธยา

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

� น
WE GROW ปลููกเพื่่�อความยั่่�งยืืนในพื้้�นที่่ต้
้ น้ำำ��
ปิิง วััง ยม น่่าน
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ จ.น่่าน, จ.ลำำ�ปาง, จ.เชีียงใหม่่,
จ.พะเยา

WE GROW Project
CPF (INDIA) Pvt. Ltd.

รวมพื้้� นที่่�กว่่า

15,640 ไร่่
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41

42

CASE
STUDY

โครงการพัั ฒนาลุ่่�มน้ำำ�� 5 สายเพื่่� อ
‘ชุุบชีีวิต
ิ แม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา’

สบขุ่่�นโมเดล
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ผลลััพธ์์และ
ประโยชน์์ที่่�ได้้รัับ

ปลููกต้้นไม้้รวม
ต้้นน้ำำ��วััง

8%
97,200
ต้้น

1,259,398 ต้้น

ต้้นน้ำำ��ยม

1%
11,584

1,259,398

คาดการณ์์ปริิมาณ
คาร์์บอนที่่�จะกัักเก็็บได้้

ต้้น

133,129

ต้้น

ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า
“ถ้้าเฮาฮัักมััน
กาแฟมัันก็็ฮัักเฮา”

กลัั บ มาได้้ 1,998 ไร่่ เปลี่่� ย นจากดอยหัั ว โล้้ น

พ่่ อหยาด ธรรมลัังกา
เกษตรกรบ้้านสบขุ่่�น

ป่่า สร้้างรายได้้บ้้านสบขุ่่�น ขัับเคลื่่�อนการจััดตั้้�ง

การเติิบโตของเศรษฐกิิจระดัับชุุมชน ในปััจจุุบัน
ั
ชุุมชนได้้จััดจำำ�หน่่ายกาแฟให้้ True Coffee และ
เริ่่�มสร้้างรายได้้รวมให้้กลุ่่�มสมาชิิกแล้้วเป็็นปีแ
ี รก

ต้้น

ต้้น

เจริิญโภคภััณฑ์์ร่่วมกัับกลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชนสร้้าง

อุุปทาน พร้้อมยกระดัับคุุณภาพชีีวิิต และสร้้าง

36%
442,185

11%
135,361

เป็็ นป่่ า เขีี ย วร้้ อ ยละ 48 ของพื้้� นที่่� เ ดิิ ม เครืือ

โรงแปรรููปเพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าของกาแฟตลอดห่่วงโซ่่

ต้้นน้ำำ��น่่าน

ต้้นน้ำำ��ปิิง

สบขุ่่�นโมเดลได้้เข้้าสู่่�ปีีที่่� 5 ซึ่่�งสามารถฟื้้� นพื้้� นที่่�ป่า่

ผลลััพธ์์และ
ประโยชน์์ที่่�ได้้รัับ

เกษตรกรได้้รัับประโยชน์์

93

ชา

10.12%
ต้้นน้ำำ��ป่่าสััก

44%
530,248

กาแฟ

25.48%

ไผ่่

9.57%
ประเภท
ต้้นไม้้ต่่างๆ ที่่�
ปลููกในโครงการ

ต้้น

ราย
ผลิิตกาแฟเชอรี่่�จำำ�นวน

24,419

ไม้้ป่่า

50.75%

กิิโลกรััม
สร้้างรายได้้ให้้ชุุมชน

491,688

วิิดีีโอ
สบขุ่่�นโมเดล
รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

บาท

โครงการพััฒนาลุ่่�มน้ำำ� 5 สายเพื่่�อ ‘เพื่่�อชุุบชีีวิิตแม่่น้ำ�ำ เจ้้าพระยา’ เกิิดขึ้้�นเพื่่�อพััฒนาพื้้� นที่่�ป่า่ ต้้นน้ำ�ำ ปิิง วััง
ยม น่่าน และแม่่น้ำ�ป่
ำ ่าสััก เพื่่�อสร้้างรายได้้และอาชีีพยั่่�งยืืนให้้แก่่เกษตรกรและประชาชนโดยรอบพื้้� นที่่�
โครงการ อีีกทั้้�งยัังสามารถช่่วยลดปััญหาฝุ่่�นควัันจากการเผา ช่่วยอนุุรัักษ์์พัันธุ์์�พืืชและสััตว์์ในธรรมชาติิ
และยัังสามารถดููดซัับก๊๊าซเรืือนกระจกอีีกด้้วย

ไม้้ผล

4.08%
สบขุ่นกักเก็บคาร์บอนได้

5,059

ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า

บทนำำ�
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การอนุุรัก
ั ษ์์และฟื้้� นฟูู ทรัพ
ั ยากรทางทะเล
เพื่่�อสร้้างความสมบููรณ์์ มั่่ง
� คั่่�ง สมดุุล และยั่่ง
� ยืืนของทะเลไทย

เครืือเจริิ ญ โภคภัั ณ ฑ์์ ร่่ ว มมืือกัั บ กรมประมง
ในการฟื้้� นฟููทรััพยากรธรรมชาติิ ทางทะเลของ
ประเทศไทยให้้ ก ลัั บ สู่่�ความอุุ ด มสมบูู ร ณ์์ อ ย่่ า ง
ยั่่�งยืืน โดยการจัั ดวางปะการัังเทีี ยมต่่ อเนื่่�องใน
ระยะที่่� 2 ขนาดพื้้� นที่่� 2,250 ตารางเมตร ทั้้�งใน
พื้้� นที่่� ชายฝั่่�งอำำ�เภอระโนด จัั งหวัั ดสงขลา และ
อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดนราธิิวาส ภายหลัังการจััดวาง
ปะการัังเทีียม พบว่่า ชุุมชนสามารถจัับทรััพยากร
สัั ตว์์ น้ำ�ำ ได้้ เ พิ่่� ม ขึ้้� น เฉลี่่� ย 12% เรามุ่่�งหวัั ง ให้้
ท้้ อ งทะเลภาคใต้้ ข องไทยฟื้้� นคืืนสู่่�ความอุุ ด ม
สมบูู ร ณ์์ และทำำ� ให้้ พี่่� น้้ อ งชาวชุุ ม ชนมีี ร ายได้้
และชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�น

รายงานความยั่�่งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์
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การทำำ�งานร่่วมกัับชุุมชนการอนุุรัักษ์์
และฟื้้� นฟูู ทรััพยากรทางทะเล

เครืือเจริิญโภคภัั ณฑ์์ ในฐานะภาคเอกชนที่่� เป็็น

Modern Trade และการแปรรููปเพื่่�อสร้้างมููลค่่า

ห นึ่่� ง ใ นห่่ ว ง โ ซ่่ อุุ ป ท า น ข อ ง ร ะ บ บ เ ก ษ ต ร

ให้้สินค้
ิ ้าจนสามารถสร้้างรายได้้ให้้แก่่ชุุมชน จาก

อุุตสาหกรรมและอาหารที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับท้้องทะเล

การดำำ�เนิินงานทั้้�งหมดที่่�กล่่าวมาสามารถคิิดเป็็น

ไทย ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ กัั บ การมีี ส่่ ว นร่่ ว มในการ

มููลค่่าทางเศรษฐกิิจกว่่า 125 ล้้านบาท เครืือฯ

อนุุ รัั ก ษ์์ แ ละฟื้้� นฟูู ท รัั พ ยากรทางทะเล รวมทั้้� ง

ตระหนัักดีีว่่าการจะฟื้้� นฟููทรััพยากรอย่่างยั่่�งยืืน

สนัั บ สนุุ น การประมงชายฝั่่� งอย่่ า งยั่่� ง ยืืน โดย

ต้้องดำำ�เนิินการร่่วมกัับชุุมชนให้้ชุุมชนดููแลรัักษา

ดำำ�เนิินการผ่่านแนวคิิด ‘SEACOSYSTEM เพื่่�อ

ทรััพยากรหน้้าบ้้านของตน ทั้้�งนี้้�การที่่�ชุุมชนจะ

ทะเลไทยยั่่� ง ยืืน’ ซึ่่� งเป็็ น การทำำ� งานอย่่ า ง

หัันมาดููแลใส่่ใจสิ่่�งแวดล้้อมได้้นั้้�น จะต้้องมีีความ

บูู ร ณ า ก า ร ทั้้� ง ใ นด้้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิิ จ สัั ง ค ม แ ล ะ

ตระหนัักรู้้� รวมถึึงมีีคุณ
ุ ภาพชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี

สิ่่� ง แวดล้้ อ มโดย ที่่� ผ่่ า นมา มีี ก ารขยายพัั นธุ์์�

ทั้้� ง ห ม ดนี้้� ต้้ อ ง ดำำ� เ นิิ น ไ ปด้้ ว ย กัั น ปัั จ จุุ บัั น

สัั ตว์์ น้ำ�ผ่
ำ ่ า นนวัั ต กรรมการเพาะฟัั ก ตัั ว อ่่ อ น

เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ได้้ทำำ�งานร่่วมกัับ 111 ชุุมชน

สัั ตว์์ น้ำำ� แ ล ะ ก า ร ศึึ ก ษ า วิิ จัั ย ร่่ ว ม กัั บ ชุุ ม ชน

ในพื้้�นที่่� 21 จัังหวััด ครอบคลุุมกว่่า 5,550 ครััวเรืือน

จนสามารถปล่่อยลููกพัันธุ์์�สััตว์์น้ำ�สู่่�
ำ ธรรมชาติิได้้

และมีีเป้้าหมายที่่�จะทำำ�งานในทุุกจัังหวััดที่่�มีพื้้
ี � นที่่�

กว่่า 5,000 ล้้านตััว อีีกทั้้�งมีีการส่่งเสริิมการสร้้าง

ติิดกัับชายฝั่่�งทะเลทั้้�งอ่่าวไทยและอัันดามััน

รายได้้ โ ดยการยกระดัั บ สิิ นค้้ า ประมงสู่่�ตลาด
รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

ผลลััพธ์์และ
ประโยชน์์ที่่�ได้้รัับ

ปล่่อยลููกสััตว์์น้ำำ��สู่่�ธรรมชาติิแล้้ว

>5,000
ล้้านตััว

การปกป้้องระบบนิิเวศและความหลากหลายทางชีีวภาพ
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SEACOSYSTEM เพื่่� อทะเลไทยยั่่�งยืืน

การอนุุรัักษ์์
ฟื้้� นฟูู ทรัพ
ั ยากร

การสื่่�อสารและ
สร้้างความตระหนัักรู้้�

ปริิมาณสััตว์์น้ำำ��ที่่�
ชุุมชนประมงพื้้� นบ้้าน
จัับได้้เพิ่่� มขึ้้�น
155%

สารคดีี
52 ตอน

ผลลััพธ์์และ
ประโยชน์์ที่่�ได้้รัับ

จำำ�นวนสััตว์์น้ำำ��วััยอ่่อน
ที่่�ปล่่อยลงสู่่�ทะเล
5 พัั นล้้านตััว

พื้้� นที่่�เพาะฟััก
และปกป้้องสััตว์์น้ำำ��

28,345,420

ตร.ม.

จำำ�นวนชนิิดสััตว์์น้ำำ��
ที่่�เพิ่่� มขึ้้�นในแนว
ปะการััง
37 ชนิิด

สร้้างรายได้้ให้้กัับ
ชุุมชนชาวประมง

125,847,649

บาท

ปริิมาณสััตว์์น้ำำ��ที่่�ชุุมชน
ประมงพื้้� นบ้้านจัับได้้เพิ่่� มขึ้้�น

155%

ชาวประมงพื้้� นบ้้าน
ได้้รัับประโยชน์์มากกว่่า

5,550 หลัังคาเรืือน
การฟื้้� นฟูู ระบบนิิเวศทางทะเลเชิิงบููรณาการประกอบด้้วย 5 ด้้านสำำ�คััญ
แนวคิิ ด SEACOSYSTEM เพื่่�อ ทะเลไทยยั่่� งยืืน

การประสารความ
ร่่วมมืือทุุกภาคส่่วน
เพื่่� อผลัักดััน
นโยบายและ
มาตรฐาน

การอนุุรัักษ์์
ฟื้้� นฟูู ทรััพยากร

จะเน้้นเรื่่�องของการฟื้้� นฟููระบบนิิเวศ และเศรษฐกิิจ
ทางทะเล ซึ่่� ง มีี เ รื่่� อ งของขยะพลาสติิ ก ในทะเล
เป็็ น หนึ่่� ง ในเรื่่� องที่่� มีี ค วามสำำ�คัั ญ โดยเครืือฯ
ได้้ เ ข้้ า ไปทำำ� งานในชุุ ม ชนชาวประมง 22 แห่่ ง
นำำ�โครงการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ส่่งเสริิมการวิิจััยและ
พัั ฒ นา รวมทั้้� ง นำำ� เทคโนโลยีี เ ข้้ า ช่่ ว ยชุุ ม ชน
ชาวประมงจััดการสิ่่�งแวดล้้อมทางทะเล เพื่่�อช่่วย
รัักษาทรััพยากรทางทะเลอย่่างยั่่�งยืืน

การส่่งเสริิม
ศัักยภาพชุุมชน

งานวิิจััยและ
พัั ฒนานวััตกรรม

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

การสื่่�อสารและการ
สร้้างความตระหนัักรู้้�

การส่่งเสริิม
ศัักยภาพชุุมชน

การผลัักดัันเชิิงนโยบาย
1. ฉะเชิิงเทรา
2. จัันทบุุรีี
3. กระบี่่�
4. นครศรีีธรรมราช
5. นราธิิวาส
6.	ปััตตานีี
7.	พัั ทลุุง
8. ประจวบคีีรีีขัันธ์์
9. ระยอง
10. สมุุทรสาคร

11.		สมุุทรสงคราม
12.		สตููล
13.		สงขลา
14.		สุุราษฎร์์ธานีี
15.		ตรััง
16.		ตราด

1. สมุุทรสงคราม
2.	สุุราษฎร์์ธานีี
3. นครศรีีธรรมราช

การส่่งเสริิมศัักยภาพชุุมชน

การวิิจััยและพัั ฒนา
นวััตกรรม
พัั ฒนาระบบจััดเก็็บ
ข้้อมููลใน 21 จัังหวััด

ช่่องทางการตลาด
และสิินค้้าแปรรููป
3 จัังหวััด

พื้้� นที่่�
ระยอง
สมุุทรสาคร
ชุุมพร
สงขลา
พัั งงา
ตราด
รวม

ป่่าชายเลน
ปลููกใหม่่ (ไร่่)
54
370
132
25
10
591

อนุุรัักษ์์
และฟื้้� นฟูู (ไร่่)
614
14,604
890
200
80
1,000
17,388

พื้้� นที่่�เพาะฟััก
และอนุุบาลสััตว์์น้ำำ��
5 พื้้� นที่่� ใน 4 จัังหวััด
(นครศรีีธรรมราช สงขลา
ปััตตานีี และนราธิิวาส)
เป็็นพื้้� นที่่� 4,620 ตร.ม.
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RESPONSIBLE
SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT
การจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานอย่่างรัับผิิดชอบ

ด้้วยความหลากหลายของธุุรกิิจเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ จำำ�นวนคู่่ค้
� า้ และคู่่ธุ
� รุ กิิจ
จึึงมีีจำำ�นวนมาก กระจายอยู่่ทั่
� �่วภููมิิภาคของประเทศไทยและประเทศต่่างๆ
ทั่�่ วโลก ซึ่�่งคู่่�ค้้าและคู่่�ธุุรกิิจทั้้� งหมดเปรีียบเสมืือนเป็็นตัั วแทนของเครืือฯ
ในฐานะผู้้�ผลิิต ผู้้�จััดส่่ง ผู้ใ้� ห้้บริิการ และผู้้�จััดจำำ�หน่่าย ดัังนั้้�น ทุุกการกระทำำ�

SDG 4 คุุณภาพการศึึกษา
4.4

เพิ่่�มจำำ�นวนประชาชนที่่�มีีทัักษะที่่�จำำ�เป็็นและการเป็็นผู้้�ประกอบการ

SDG 8 งานที่่�เหมาะสม และการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ
8.3

ส่่งเสริิมนโยบายที่่�มุ่่�งเน้้นการสร้้างงานและความเป็็นผู้้�ประกอบการ

ของคู่่�ค้้าและคู่่�ธุรุ กิิจที่่�ไม่่สอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนด กฎ และระเบีียบ อาจส่่ง
ผลกระทบต่อ
่ ชื่� อ
่ เสีียงของเครืือฯ และอาจส่่งผลให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจต้้องหยุุด

9.4 ปรัับปรุุงอุุตสาหกรรมเพื่่�อให้้เกิิดความยั่่�งยืืน โดยเพิ่่�ม
      ประสิิทธิภ
ิ าพการใช้้ทรััพยากรและการใช้้เทคโนโลยีี

“เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์มุ่่�งมั่่�นที่่จ
� ะ
เสริิมสร้้างความแข็็งแกร่่งตลอดห่่วงโซ่่
อุุปทาน โดยการผสานความร่่วมมืือกัับ
คู่่�ค้้าธุุรกิิจและเกษตรกร ในการจััดหา
วััตถุุดิิบอย่่างรัับผิิดชอบจากแหล่่งผลิิต
ที่่ส
� ามารถตรวจสอบย้้อนกลัับได้้
ลดปััญหาการบุุกรุุกพื้้� นที่่ป่
� า่ และเป็็นมิิตร
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม บนพื้้� นฐานความถููกต้้อง
ตามกฎหมาย ซึ่่ง
� จะช่่วยสนัับสนุุนให้้
ธุุรกิิจของทั้้�ง 2 ฝ่่ายมีีความมั่่�นคง
และยั่่�งยืืนมากขึ้้�น”

ชะงัั ก เครืื อ ฯ จึึ ง ได้้ พัั ฒ นาระบบการจัั ด การห่่วงโซ่่อุุ ป ทาน ที่่� เ ริ่่� ม ตั้้� ง แต่่
กระบวนการการคััดเลืือก ขึ้้�นทะเบีียน การประเมิินความเสี่่�ยง การควบคุุม
การดำำ� เนิิ น งาน และการประเมิิ น ผลทั้้� ง ทางด้้ า นเศรษฐกิิ จ สัั ง คม และ
สิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งระบบการบริิหารจััดการคู่่�ค้้าตลอดห่่วงโซ่่อุุปทานนี้้� ไม่่เพีียง

SDG 9 อุุตสาหกรรม นวััตกรรม และโครงสร้้างพื้้� นฐาน

พััฒนาและต่่อยอดระบบการตรวจสอบย้้อน
กลัับได้้ของวััตถุุดิิบที่่มีี
� ความเสี่่ย
� งสููงด้้าน
ความยั่่�งยืืนไปยัังต่่างประเทศ
เพิ่่�มขีีดความสามารถของผู้้ต
� รวจประเมิินด้้าน
ความยั่่�งยืืนเพื่่�อขัับเคลื่่อ
� นการพััฒนาศัักยภาพ
ของคู่่�ค้้าธุุรกิิจตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน

มุุมมองของเรา
สนัับสนุุนเป้้าหมายการพัั ฒนาที่่�ยั่่�งยืืน

แผนการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ ปีี 2564

แค่่ลดโอกาสการเกิิดความเสี่่�ยง แต่่ยัังสร้้างโอกาสในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ยั่่ง� ยืืน
ต่่อไป

สรุุปผลการดำำ�เนิินงาน (ประเทศไทย)
เทีียบกัับเป้้าหมายปีี 2563

100%

คู่่�ค้้าธุุรกิิจหลัักได้้รัับการประเมิิน
ด้้านความยั่่�งยืืน

นายสมชาย กัังสมุุทร
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ และประธานคณะผู้้�บริิหาร
กลุ่่ม
� ธุรุ กิิจการค้้าวััตถุุดิิบอาหารสััตว์์
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

บทนำำ�

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน
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คู่่�มืือจรรยาบรรณสำำ�หรัับคู่่�ค้้าธุุรกิิจ

สรุุปผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำ�คั
ำ ัญ ปีี 2563

เครืื อ เจริิ ญ โภคภัั ณ ฑ์์ ไ ด้้ ป ระกาศใช้้ คู่�่ มืื อ จรรยาบรรณสำำ� หรัั บ คู่่� ค้้ า ธุุ ร กิิ จ
ด้้วยการอบรมให้้ความรู้้�พร้้อมส่่งมอบคู่่�มืือจรรยาบรรณฯ และสื่่�อวีีดิิทััศน์์
ให้้กัับคู่่�ค้้าธุุรกิิจได้้รัับทราบและนำำ�ไปปฏิิบััติิตามอย่่างเคร่่งครััด โดยกลุ่่�ม

100%

72%

คู่่�ค้้าธุุรกิิจหลัักที่่�สำำ�คััญ
ลำำ�ดัับที่่� 1 ที่่�ได้้รัับการสื่่�อสาร
จรรยาบรรณสำำ�หรัับ
คู่่�ค้้าและประเด็็นด้้าน
ความยั่่�งยืืน

เป้้าหมายแรกของการสื่่�อสารคืือ คู่่�ค้้าธุุรกิิจหลัักที่่�สำ�คั
ำ ัญลำำ�ดัับที่่� 1 และจะ
ขยายผลไปยัังคู่่�ค้้าทุุกประเภทให้้แล้้วเสร็็จภายในปีี 2564

100%

คู่่�ค้้าธุุรกิิจที่่�มีีความเสี่่�ยง
สููงที่่�มีีการแก้้ไขปรัับปรุุง
ตาม Corrective
Action Plans แล้้วเสร็็จ
ภายใน 12 เดืือน

คู่่�ค้้าธุุรกิิจหลัักที่่�สำำ�คััญลำำ�ดัับที่่� 1

ที่่�ลงนามรัับทราบ

ที่่�ได้้รัับการให้้ความรู้้�

สแกนที่่�นี่�เ่ พื่่� อศึึกษา
เนื้้�อหาภายในคู่่�มืือ
จรรยาบรรณ
สำำ�หรัับคู่่�ค้้าธุุรกิิจ 

การจ่่ายค่่าตอบแทน
จริิยธรรมทางธุุรกิิจ
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
การสนัับสนุุนให้้มีีนโยบายการจััดซื้้�ออย่่างยั่่�งยืืนของคู่่�ค้้า

คู่่�ค้้าธุุรกิิจหลัักที่่�สำำ�คััญ
ลำำ�ดัับที่่� 1 ที่่�ได้้รัับการ
ประเมิินด้้านความยั่่�งยืืน

100%

คู่่�ค้้าธุุรกิิจที่่�มีี
ความเสี่่�ยงสููงที่่�มีีการจััดทำำ�
Corrective Action Plans
ส่่งกลัับมายัังบริิษััท

การบููรณาการประเด็็นความยั่่�งยืืน
เข้้ากัับกลยุุทธ์์การจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน
การเสริิมสร้้างความแข็็งแกร่่ง
ของพัั นธมิิตรทางธุุรกิิจ
ขยายการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืน
ไปยัังคู่่ค้
� ้าธุุรกิิจเพื่่� อให้้เกิิดการ
เปลี่่�ยนแปลงเชิิงบวกในวงกว้้าง

ความร่่วมมืือเพื่่� อการเติิบโตที่่�ยั่่�งยืืน

การปรัับปรุุงกระบวนการภายใน
พัั ฒนาระบบการจััดการภายในองค์์กร
ให้้มีีมาตรฐานเทีียบเท่่ากัับสากล
และเป็็นต้้นแบบให้้องค์์กรอื่่�นได้้

ผนึึกกำำ�ลัังกัับคู่่�ค้้าธุุรกิิจในการพัั ฒนา

สิินค้้าและบริิการเพื่่� อยกระดัับคุุณภาพ
และขีีดความสามารถทางการแข่่งขััน

การจััดการความเสี่่�ยงใน
ห่่วงโซ่่อุุปทานแบบบููรณาการ
จััดทำำ�ระบบการตรวจประเมิินอย่่าง
ต่่อเนื่่�องเพื่่� อประเมิินความเสี่่�ยง
ตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

แรงงานเด็็ก

เงื่่�อนไขการจ้้างงาน
คู่่�ค้้าธุุรกิิจหลัักที่่�สำำ�คััญลำำ�ดัับที่่� 1

100%

จำำ�นวนคู่่�ค้้าธุุรกิิจที่่�มีี
ความเสี่่�ยงสููงที่่�ตรวจ
ประเมิินแล้้วพบความ
ไม่่สอดคล้้องตามประเด็็น
ด้้านความยั่่�งยืืน

การจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

สิิทธิิมนุุษยชน

คู่่�ค้้าธุุรกิิจรายใหม่่
ที่่�ได้้รัับการคััดเลืือก
ด้้วยเกณฑ์์ด้้านสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม

29 ราย

� ในจรรยาบรรณสำำ�หรัับคู่่�ค้้าธุุรกิิจ
ตััวอย่่างประเด็็นหลัักที่่มีี

การสร้้างคุุณค่่าที่่�ยั่่�งยืืนให้้กัับ
ผู้้�บริิโภค/ลููกค้้า
จััดทำ�ำ นโยบายและยึึดมั่่�นในการจััดหา
วััตถุุดิิบที่่�ได้้คุุณภาพ มีีมาตรฐาน
และมาจากแหล่่งที่่�ตรวจสอบย้้อนกลัับได้้
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คู่่�ค้้าธุุรกิิจทางอ้้อม
ที่่�สำำ�คััญ

93

� วามเสี่่�ยง
คู่่�ค้้าธุุรกิิจที่่มีีค
ด้้านความยั่่�งยืืน

219

ราย

4

ราย

2

ประเภทของ
คู่่�ค้้าธุุรกิิจ

เพื่่� อสร้้างความแข็็งแกร่่งตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

เครืือเจริิญโภคภัั ณฑ์์ มีีการบริิหารความเสี่่�ยงของคู่่�ค้้าธุุรกิิจตลอดห่่วงโซ่่

ได้้จำำ�แนกประเภทคู่่ค้
� า้ ธุุรกิิจเพื่่� อกำำ�หนดแนวทางในการบริิหารจััดการ

อุุ ปทานเพื่่� อระบุุ คู่�่ค้้าธุุรกิิจที่่� มีีความเสี่่�ยงสููงด้้ านความยั่่�งยืืน ครอบคลุุม

คู่่�ค้้าธุุรกิิ จในแต่่ ละประเภทตามความสำำ�คััญและระดัั บความเสี่่�ยง

คู่่�ค้้าธุุรกิิจกลุ่่�มวััตถุดิ
ุ ิบ กลุ่่�มบรรจุุภััณฑ์์ และกลุ่่�มผู้ใ้� ห้้บริิการ โดยไม่่ได้้จำำ�กััด

เช่่น คู่่�ค้้าธุุรกิิจหลัักที่่�สำ�คั
ำ ัญ และคู่่�ค้้าธุุรกิิจอื่่�นๆ ที่่�ได้้รับ
ั การประเมิิน

เฉพาะคู่่�ค้า้ ธุุรกิิจลำำ�ดับ
ั ที่่� 1 (Tier 1 Supplier) ที่่�เครืือฯ ทำำ�การซื้้�อขายโดยตรง

ว่่ามีีความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืนจะได้้รัับการตรวจประเมิิน ณ สถาน

เท่่านั้้�น หากรวมถึึ งคู่่�ค้้าธุุรกิิจลำำ�ดัับอื่่�นๆ (Non-tier 1 Supplier) โดยมีี

ประกอบการอย่่างสม่ำำ�เสมอ รวมถึึงการติิดตามผลการดำำ�เนิินงานของ

กระบวนการประเมิิ น คู่่� ค้้ า ธุุ ร กิิ จ ตั้้� ง แต่่ ก ารจัั ดทำำ� แผนการตรวจประเมิิ น

คู่่�ค้้าธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่� อง

ไปจนถึึงติิดตามการแก้้ไขและทบทวนผล ทั้้�งนี้้�เพื่่� อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าคู่่�ค้้าธุุรกิิจ
มููลค่่าการจััดซื้้�อ
จากคู่่�ค้้าธุุรกิิจหลััก
ที่่�สำำ�คััญลำำ�ดัับที่่� 1

คู่่�ค้้าธุุรกิิจหลัักที่่�สำำ�คััญ
ลำำ�ดัับที่่� 1

1,267

คู่่ค้
� ้าธุุรกิิจทั้้�งหมด

19,177

ราย
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การบริิหารความเสี่่�ยง

การสร้้างความตระหนัักและความเสี่่�ยง
3

การจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานอย่่างรัับผิิดชอบ

2

ราย

จำำ�นวนคู่่�ค้้าธุุรกิิจที่่�ถููก
ตรวจประเมิินเป็็นประจำำ�ทุุกปีี

จำำ�นวนคู่�ค้
่ ้าธุุรกิิจที่่�ถููก
ตรวจประเมิินในรอบ 3 ปีี
(ไม่่นัับซ้ำำ��ราย)

0.59%

21.47%

คู่่�ค้้าธุุรกิิจหลัักที่่�สำำ�คััญ

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

จะมีีการจััดการความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืนอย่่างต่อ
่ เนื่่� องและมีีประสิิทธิภ
ิ าพ

8
คู่่�ค้้าธุุรกิิจที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง
ด้้านความยั่่�งยืืน

บทนำำ�

90.98%

คู่่�ค้้าที่่�มีีมููลค่่า
การซื้้�อสููง

คู่่ค้
� ้าที่่�ส่่งมอบ
วััตถุุดิิบที่่�สำำ�คััญ

จำำ�นวนคู่่�ค้้าธุุรกิิจหลัักที่่�สำำ�คััญลำำ�ดัับที่่� 1
ที่่�ได้้รัับการประเมิินตนเองด้้านความยั่่�งยืืน
(Sustainability Self-assessment) ในรอบ 3 ปีี
90%

จััดระดัับคู่่�ค้้าธุุรกิิจ

6,877 ราย

2563

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

192

ราย

เกณฑ์์การคััดเลืือกคู่่�ค้้าธุุรกิิจรายใหม่่ โดยกำำ�หนดให้้คู่�ค้
่ ้าธุุรกิิจ
ทำำ� การประเมิิ น ตนเอง และมีี ก ารตรวจประเมิิ น โดยบริิ ษัั ท

ดำำ�เนิินการตรวจ
ประเมิินตามแผน

คู่่�ค้้าธุุรกิิจดำำ�เนิินการ
แก้้ไขตามแผน

นอกจากนี้้� เครืือฯ กำำ�หนดให้้คู่�ค้
่ ้าธุุรกิิจทุุกรายทำำ�แบบประเมิิน
ด้้านความยั่่�งยืืนเป็็นประจำำ�อย่่างน้้อย 1 ครั้้�งในรอบ 3 ปีี โดยมีี
เป้้าหมายให้้ได้้ร้อ
้ ยละ 50 ของจำำ�นวนคู่่�ค้้าธุุรกิิจทั้้�งหมดภายใน

2562

87.67%

การระบุุ ข้้ อ กำำ� หนดด้้ า นสัั ง คมและสิ่่� ง แวดล้้ อ มไว้้ ใ นสัั ญ ญา

35.86%

2561

ราย

คู่่�ค้้าธุุรกิิจส่่งมอบ
แผนการดำำ�เนิินการแก้้ไข

เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ได้้ผนวกเรื่่�องสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมไว้้ใน

ในเครืือฯ หรืือหน่่วยงานภายนอกที่่�มีีความน่่าเชื่่�อถืือ รวมถึึง

100%

ราย

292

ออกใบคำำ�ร้้องขอให้้แก้้ไข (ถ้้ามีี)

คู่่�ค้้าที่่�ส่่งมอบวััตถุุดิิบ
ที่่�หาทดแทนไม่่ได้้

การประเมิินด้้านความยั่่�งยืืนของคู่่�ค้้าธุุรกิิจ

89%

3.65%
8

1

ราย

จำำ�นวนคู่่�ค้้าธุุรกิิจทั้้�งหมดที่่�ได้้รัับ
การประเมิินด้้านความยั่่�งยืืน

ปีี 2565 ซึ่่�งรวมถึึงคู่่�ค้้าธุุรกิิจทางอ้้อมที่่�สำ�คั
ำ ัญ

จััดทำ�ำ แผน
การตรวจ
ประเมิินประจำำ�ปีี

กระบวนการ
ตรวจประเมิิน
คู่่�ค้้าธุุรกิิจ

ติิดตามการ
แก้้ไขและ
ทบทวนผล

229

บทนำำ�

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

Heart

Health

Home

ภาคผนวก

การจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานอย่่างรัับผิิดชอบ

230

231

การพัั ฒนาศัักยภาพของคู่่�ค้้าธุุรกิิจ
เกืือบศตวรรษที่่�เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ผนึึกกำำ�ลัังกัับทุุกภาคส่่วนทั้้�งภาครััฐและเอกชนในการยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของเกษตรกรคู่่�ค้้าด้้วยการสนัับสนุุน
ทุุกรููปแบบเพื่่� อขจััดข้อ
้ จำำ�กััดที่่�มีใี นแต่่ละพื้้� นที่่� เช่่น การจััดหาแหล่่งเงิินทุุน การสนัับสนุุนปััจจััยการผลิิต การร่่วมวางแผนการเพาะปลููกผ่่านทีีมนัักวิิชาการ
ที่่�แข็็งแกร่่ง การประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีเพื่่� อลดต้้นทุุนและเพิ่่�มประสิิทธิภ
ิ าพ จากความมุ่่�งมั่่�นถููกถ่่ายทอดมาสู่่ก
� ารปฏิิบัติ
ั อ
ิ ย่่างจริิงจัังและต่อ
่ เนื่่� องจนได้้ผลลััพธ์์

โครงการส่่งเสริิม
การปลููกข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์
หลัังนาในเขตชลประทาน

โครงการสร้้างความ
เข้้มแข็็งของชุุมชนอย่่าง
ยั่่�งยืืนด้้วยกล้้วยหอมทอง

เป็็นที่่�ประจัักษ์์ต่่อเกษตรกรคู่่�ค้้าในห่่วงโซ่่อุุปทานและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในวงกว้้างอย่่างมากมาย

โครงการส่่งเสริิมการ
เลี้้�ยงสุุกรในรููปแบบ
อุุตสาหกรรมอย่่างยั่่�งยืืน

โครงการอบรมเพื่่� อ
เสริิมสร้้างศัักยภาพคู่่�ค้้าธุุรกิิจ

โครงการพั ฒนาประมง
IFFO RS Improver Program
(IFFO RS IP)

โครงการ 9 Assurance
Services

โครงการหาแหล่่งน้ำำ��
เพื่่� อการเกษตรยั่่�งยืืน

โครงการแนะนำำ�อาชีีพ
ให้้กัับผู้้�เลี้้�ยงสััตว์์

โครงการส่่งเสริิม
เกษตรกรท้้องถิ่่�น
ให้้ปลููกผัักคุุณภาพ

โครงการการ
เสริิมสร้้างศัักยภาพ
เกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงกุ้้�ง
รายย่่อยด้้วย CPF
Combine Model

โครงการเกษตรกรพึ่่� งตน
ข้้าวโพดยั่่�งยืืน

ศููนย์์เรีียนรู้้�เกษตร
ทัันสมััย
ข้้าว ปลา มะพร้้าว

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

บทนำำ�

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

Heart

Health

Home

ภาคผนวก

CASE
STUDY

การจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานอย่่างรัับผิิดชอบ

232

44

การพัั ฒนาคู่่�ค้้าสู่่�ความยั่่�งยืืน

CASE
STUDY

การพัั ฒนาศัักยภาพของเกษตรกรผู้้�ผลิิต
ผัักและผลไม้้ในเขตประเทศจีีน

เพื่่�อส่่งเสริิมการเกษตรสมััยใหม่่

เพื่่�อยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตเกษตรกรคู่่�ค้้า

ที่่�มาโครงการ:

การดำำ�เนิินงาน:

เกืือบศตวรรษที่่�บริิษััท เจีียไต๋๋ จำำ�กััด เป็็นกำำ�ลััง

บ ริิ ษัั ท ฯ มุ่่� ง เ น้้ น ก า ร พัั ฒ น า ศัั ก ย ภ า พ ข อ ง

สามารถยึึดเป็็น ‘อาชีีพ’ ที่่�มั่่น
� คง และสร้้างรายได้้

สำำ�คััญในการยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของเกษตรกร

‘พนัักงานส่่งเสริิมการผลิิ ตเมล็็ ดพัันธุ์์�’ ซึ่�่งเป็็น

สม่ำำ� เสมอตลอดทั้้� ง ปีี นอกจากนี้้� บริิ ษัั ท ฯ ได้้

ให้้ดีีขึ้้�นอย่่างยั่่� งยืืน ผ่่านการส่่งมอบนวัั ตกรรม

พนัั ก งานของเจีี ย ไต๋๋ ใ ห้้ มีี ค วามรู้้�ความชำำ� นาญ

ทำำ�การส่่งเสริิมการประกอบอาชีีพเกษตรกรให้้

การเกษตร ด้้วยผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิการที่่�มีคุ
ี ณ
ุ ภาพ

และทัักษะการแก้้ปัญ
ั หาต่่างๆ สามารถถ่่ายทอด

กัั บ คนรุ่่� น ใหม่่ โดยมุ่่� ง เน้้ น ที่่� ก ลุ่่� ม ลููกหลานของ

ทำำ�ให้้เกษตรกรไทยมีีคุณ
ุ ภาพชีีวิต
ิ และความเป็็นอยู่่�

องค์์ ค วามรู้้� พร้้ อ มแบ่่งปัั น ประสบการณ์์ แ ละ

เกษตรกรรุ่่�นปััจจุุบัน
ั ตลอดจนลููกหลานของคนใน

ที่่�ดีีขึ้้�น สามารถปลดหนี้้� สร้้างสุุขด้้วยวิิถีีเกษตร

แนวปฏิิบัติ
ั ที่่
ิ เ� ป็็นเลิิศแก่่เกษตรกรผู้้�ผลิิตเมล็็ดพัันธุ์์�

ชุุมชน โดยจััดการฝึึกอบรมให้้ความรู้้�และสร้้าง

ยั่่�งยืืน จากความมุ่่�งมั่่�นสู่่�การปฏิิบััติิอย่่างจริิงจััง

โดยมุ่่� ง หวัั ง ให้้ เ กษตรกรได้้ นำ�ำ องค์์ ค วามรู้้�และ

ความภาคภููมิิ ใ จในการทำำ� อาชีี พ เกษตรกรรม

ส่่งผลให้้บริิษััทฯ ได้้รัับรางวััลเกีียรติิยศ ‘ความดีี

เทคนิิคการเพาะปลููกไปใช้้ในการผลิิตเมล็็ดพัันธุ์์�

รวมทั้้� ง สนัั บ สนุุ น การจ้้ า งงานในพื้้� นที่่� เพื่่� อให้้

ทดแทนคุุณแผ่่นดิิน’ สาขาส่่งเสริิมการเกษตร ใน

คุุณภาพสููง สร้้างความเชี่่�ยวชาญในการดููแลต้้น

เกษตรกรมีี คุุ ณ ภาพชีี วิิ ตที่่� ดีี ขึ้้� น และสามารถ

โครงการหนึ่่�งล้้านกล้้าความดีีตอบแทนคุุณแผ่่นดิิน

แม่่พัันธุ์์�อย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพ ยกระดัับความรู้้�และ

ประกอบอาชีีพในถิ่่�นที่่�อยู่่อ
� าศััยเดิิม

ที่่�จััดขึ้้�นโดยมููลนิิธิเิ พื่่� อสัังคมไทย

ความสามารถด้้ านการเพาะปลููก จนเกษตรกร

ที่่�มาโครงการ:
สิิ น ค้้ า เกษตรล้้ น ตลาดและการตกค้้ า งของ
สารเคมีีนัับว่่าเป็็นปััญหาที่่� พบอย่่างต่่อเนื่่� องใน
ภาคการเกษตรสิินค้้า ซึ่่�งส่่วนหนึ่่�งมีีสาเหตุุมาจาก
การขาดข้้ อ มููลความต้้ อ งการสิิ น ค้้ า ที่่� แ ท้้ จ ริิ ง
ในตลาดผู้้�บริิโภค ผนวกกัับมีีการใช้้สารเคมีีและ
ปุ๋๋�ยเคมีีเกิินความจำำ�เป็็น ส่่งผลให้้สิินค้้ าเกษตร
มีีราคาตกต่ำำ� ในขณะที่่�ต้้นทุุนการเพาะปลููกที่่�สููง
ขึ้้�น ด้้วยเหตุุนี้้� บริิษััท ซีี.พีี. โลตััส จึึงมีีความมุ่่�งมั่่�น
ในการลดผลกระทบของปััญหาดัังกล่่าว จึึงได้้มีี
การริิเริ่่�มโครงการพััฒนาศัักยภาพของเกษตรกร

ตััวแทนเกษตรกรผู้้�ผลิิตเมล็็ดพัันธุ์์�

ผู้้�ผลิิ ตผัั ก และผลไม้้ โดยมีี วัั ตถุุ ป ระสงค์์ เ พื่่� อ

“ร่่วมผลิิตกัับเจีียไต๋๋มากว่่า 5 ปีี

ยกระดัับคุุณภาพสิินค้้าเกษตรและเพิ่่�มรายได้้ให้้

รายได้้เพิ่่� มขึ้้�นจากแต่่ก่่อน
ได้้ส่่งลููกเรีียนจนจบ”

กัับเกษตรกรคู่่�ค้้า ตลอดจนเกิิดการเติิ บโตทาง
เศรษฐกิิจในวงกว้้าง

การดำำ�เนิินงาน:
ผลลััพธ์์และ
ประโยชน์์ที่่�ได้้รัับ

3,300
ราย

เกษตรกรที่่�เข้้าร่่วมโครงการ

52,000
ชั่่�วโมง

การอบรมให้้ความรู้้�

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

บริิ ษัั ท ซีี . พีี . โลตัั ส พัั ฒ นาศัั ก ยภาพเกษตรกร

และสถาบัันการเกษตร นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังได้้

คู่่�ค้้าผ่่านการส่่งเสริิมรููปแบบต่่างๆ ได้้ แก่่ การ

สั่่�งซื้้�อสิินค้้าจากเกษตรกรโดยตรงเพื่่� อลดขั้้�นตอน

ร่่วมวางแผนเพาะปลููก การให้้ ค วามรู้้�วิิ ธีี ก าร

การซื้้�อขายผ่่านพ่่อค้้าคนกลาง ทำำ�ให้้ได้้สิินค้้าที่่�

เพาะปลููกแก่่เกษตรกร การใส่่ปุ๋๋� ย อย่่างถููกวิิ ธีี

สด ใหม่่ และราคาที่่� เป็็น ธรรม โดยในอนาคต

มาตรฐานการบรรจุุและการส่่งมอบ รวมถึึงการ

อัันใกล้้ บริิษััทฯ ร่่วมมืือกัับรััฐบาลจีีนในการสร้้าง

ส่่งเสริิ ม ให้้ มีี ก ารรวมกลุ่่� ม ของเกษตรกรเพื่่� อ

แพลตฟอร์์ ม การซื้้� อขายออนไลน์์ เ พื่่� อเพิ่่� ม

แลกเปลี่่� ย นความรู้้�ในการเพาะปลููก จนได้้ รัั บ

ช่่องทางการขายให้้ กัั บ เกษตรกรคู่่� ค้้ า เพื่่� อ เพิ่่� ม

การรัับรองสิินค้้าเกษตรปลอดภััยจากรััฐบาลจีีน

รายได้้ให้้เกษตรกรอย่่างต่่อเนื่่� อง

ผลลััพธ์์และ
ประโยชน์์ที่่�ได้้รัับ

2,280
ราย

เกษตรกรที่่�เข้้าร่่วมโครงการ

69.6

ล้้านหยวน

สร้้างรายได้้ให้้กัับเกษตรกร
ที่่�เข้้าร่่วม

45
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ภาคผนวก

บทนำำ�

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน
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ภาคผนวก

Home

ภาคผนวก
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บริิษััทที่่�อยู่่�ในขอบเขตการรายงานความยั่่�งยืืน
เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ ประจำำ�ปีี 2563
สายธุุรกิิจ / บริิษััท

ประเทศ/
เขตเศรษฐกิิจ

เศรษฐกิิจ

สิ่่�งแวดล้้อม
พลัังงาน

ก๊๊าซเรืือนกระจก

สัังคม
น้ำำ��

ของเสีีย

ความปลอดภััย

สายธุุรกิิจ/บริิษััท

บุุคลากร

ประเทศ/
เขตเศรษฐกิิจ

1 บริิษััท เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ จำำ�กััด

ไทย

2 บริิษััท ธนเทเลคอม จำำ�กััด

ไทย

3 บริิษััท พัั ฒนาผู้้�นำำ�เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ จำำ�กััด

ไทย

1.

บริิษััท ซีีพีี ออลล์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ไทย

4 บริิษััท เค.เอส.พีี. อุุปกรณ์์ จำำ�กััด

ไทย

2.

บริิษััท สยามแม็็คโคร จำำ�กััด (มหาชน)

ไทย

5 บริิษััท เกษตรภััณฑ์์อุุตสาหกรรม จำำ�กััด

ไทย

3.

C.P. LOTUS CORPORATION

จีีน

6 บริิษััท แอ๊๊ดว้้านซ์์ฟาร์์ม่่า จำำ�กััด

ไทย

4

บริิษััท ซีี.พีี . รีีเทล ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด

ไทย

ธุุรกิิจเกษตรอุุตสาหกรรมและอาหาร
1 บริิษััท เจริิญโภคภััณฑ์์อาหาร จำำ�กััด (มหาชน)

ธุุรกิิจค้้าปลีีก

ธุุรกิิจสื่่�อสารและโทรคมนาคม
ไทย

C.P. POKPHAND CO. LTD.

จีีน

1.

C.P. AQUACULTURE (BEIHAI) CO., LTD.

จีีน

C.P. AQUACULTURE (DONGFANG) CO., LTD.

จีีน

ธุุรกิิจอีีคอมเมิิร์ซ
์ และธุุรกิิจดิิจิทั
ิ ล
ั

C.P. VIETNAM CORPORATION

เวีียดนาม

1.

บริิษััท แอสเซนด์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด

ไทย

CHAROEN POKPHAND ENTERPRISES (TAIWAN) CO. LTD.

ไต้้หวััน

2.

TRUE MONEY (CAMBODIA) LIMITED

ก้้มพูู ชา

C.P. CAMBODIA CO., LTD.

กััมพูู ชา

3.

PT WITAMI TUNAI MANDIRI (TMN INDONESIA)

อิินโดนีีเซีีย

CPF (INDIA) PRIVATE LTD.

อิินเดีีย

4.

TRUE MONEY MYANMAR COMPANY LIMITED

เมีียนมา

C.P. LAOS CO., LTD.

ลาว

CHAROEN POKPHAND FOODS (MALAYSIA) SDN. BHD.

มาเลเซีีย

5.

TRUE MONEY PHILIPPINES INC.

ฟิิลิิปปิินส์์

6.

TRUE MONEY VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

เวีียดนาม

7.

บริิษััท ฟรีีวิิลล์์ โซลููชั่่�นส์์ (จำำ�กััด)

ไทย

CHAROEN POKPHAND FOODS PHILIPPINES CORP.

ฟิิลิป
ิ ปิินส์์

SUPERDROB ZAKLADY DROBIARSKO-MIESNE S.A.

โปแลนด์์

CHAROEN POKPHAND FOODS (OVERSEAS) LLC.

รััสเซีีย

TOPS FOODS NV

เบลเยีียม

NORFOLK FOODS (PRIVATE) LIMITED

ศรีีลัง
ั กา

C.P. STANDART GIDA SANAYI VE TICARET A.S.

ตุุรกีี

CP FOODS (UK) LTD.

อัังกฤษ

BELLISIO INVESTMENT LLC.

สหรััฐอเมริิกา

บริิษััท ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

ไทย

ธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์
1.

บริิษััท ซีี.พีี . แลนด์์ จำำ�กััด (มหาชน)

2.

บริิษััท ซีีพีี พร็็อพเพอร์์ตี้�้ โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด

ไทย
ไทย

3.

SHANGHAI KINGHILL LIMITED

จีีน

4.

CHIA TAI LAND CO., LTD.

จีีน

CHIA TAI DI JING (SHANGHAI) INVESTMENT MANAGEMENT LTD. จีีน

ไทย

5.

2. AGRO-INDUSTRY AND FOOD BUSINESS GROUP

จีีน

3. CHIA TAI ENTERPRISES INTERNATIONAL LIMITED

จีีน

ธุุรกิิจยานยนต์์และอุุตสาหกรรม

4 MYANMAR C.P. LIVESTOCK CO., LTD.

เมีียนมา

1.

บริิษััท ซีีพีี มอเตอร์์ โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด

ไทย

5 C.P. BANGLADESH CO., LTD.

บัังกลาเทศ

2.

C.P. MOTOR MYANMAR CO., LTD.

เมีียนมา

6 CHAROEN POKPHAND PAKISTAN (PVT.) LTD.

ปากีีสถาน

3.

บริิษััท ซีีพีีพีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

7 CHIA TAI FEEDMILL PTE. LTD.

สิิงคโปร์์

จีีน

8 CHINA ANIMAL HUSBANDRY BUSINESS

จีีน

9 บริิษััท เจีียไต๋๋ จำำ�กัั

ไทย

เวีียดนาม

10 บริิษััท ซีี.พีี.อิินเตอร์์เทรด จำำ�กัั

ไทย

บริิษััท ซีี.พีี.-เมจิิ จำำ�กััด

11 บริิษััท ข้้าว ซีี.พีี. จำำ�กััด

ไทย

12 บริิษััท ไดนามิิกซ์์ทรานสปอร์์ต

ไทย

13 บริิษััท ไดนามิิคอิินเตอร์์ทรานสปอร์์ต จำำ�กััด

ไทย

14 บริิษััท ท่่าเรืืออยุุธยาและไอซีีดีี จำำ�กััด

ไทย

15 APSARA RICE (CAMBODIA) CO., LTD

กััมพูู ชา

16 บริิษััท เจริิญโภคภััณฑ์์โปรดิ๊๊�วส จำำ�กััด

ไทย
อิินเดีีย
เมีียนมา

ไทย

ธุุรกิิจยาและเวชภััณฑ์์
1.

SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED

จีีน

ธุุรกิิจการเงิินและการธนาคาร*
1.

ZHENGXIN BANK COMPANY LIMITED.

2.

PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.* จีีน

จีีน

3.

ITOCHU CORPORATION*

ญี่่�ปุ่่น
�

4.

CITIC GROUP CORPORATION LTD.*

จีีน

เวีียดนาม
17 บริิษััท เจริิญโภคภััณฑ์์การเกษตร จำำ�กััด

ไทย

18 บริิษััท ซีี พีี สตาร์์เลนส์์ จำำ�กััด

ไทย

19 บริิษััท เจริิญโภคภััณฑ์์วิิศวกรรม จำำ�กััด

ไทย

20 บริิษััท เพอร์์เฟค คอมพาเนีียน กรุ๊๊�ป จำำ�กััด

ไทย
จีีน

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

หมายถึึง ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทครอบคลุุมอยู่่�ในรายงานฉบัับนี้้�
หมายถึึง ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทไม่่ได้้ครอบคลุุมอยู่่�ในรายงานฉบัับนี้้�
* กลุ่่�มธุุรกิิจการเงิินและการธนาคารที่่�ไม่่ได้้อยู่่�ภายใต้้การบริิหารจััดการของเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

เศรษฐกิิจ

สิ่่�งแวดล้้อม
พลัังงาน

ก๊๊าซเรืือนกระจก

สัังคม
น้ำำ��

ของเสีีย

ความปลอดภััย

บุุคลากร

บทนำำ�

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

Heart

Health

ภาคผนวก

Home

ภาคผนวก
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ผลการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนปีี 2563
HEART

GRI STANDARD

1.

KEY PERFORMANCE INDICATORS

หน่่วย

2560

2561

2562

2563

GRI STANDARD

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

• ฟาร์์มเลี้้ย
� งสััตว์์ และฟาร์์มพืืชสวน-พืืชไร่่
• สาขาร้้านเซเว่่น อีีเลฟเว่่น

• ไฮเปอร์์มาเก็็ต/ซููเปอร์์สโตร์์

401-1
แห่ง

259

แห่ง

259

940

แห่ง

10,268

แห่ง

278

951

10,988

195

278

951

11,712

204

• จำำ�นวนการลาออก

12,432

216

219

หญิิง

ชาย
คน

จำำ�แนกตามประเภทสััญญาจ้้าง

• ผู้้�รัับเหมาที่่�อยู่่�ในกำำ�กับ
ั ดููแล
ของบริิษัท
ั

405-1

คน

คน

หญิิง

ชาย

306,695
147,331

159,763

154,574

ชาย

หญิิง

ชาย

หญิิง

111,354

191,223

100,876

153,436

จำำ�แนกตามระดัับ

241,265

หญิิง

ชาย

หญิิง

150,769

169,633

169,798

182,734

36,460

178,836

101,737

6,327

3,805

21,590

14,870

39,308

62,429

ชาย

หญิิง

ชาย

หญิิง

ชาย

หญิิง

ชาย

หญิิง

400

774

178

768

200

936

264

1,499

• ผู้้�บริิหาร

คน

11,319

• เจ้้าหน้้าที่่�และพนัักงาน

คน

จำำ�แนกตามอายุุ

5,298

2,733
7,135

1,237
7,202

2,620

28,923

1,397

14,357

3,057

18,295

137,849

137,737

153,844

160,446

165,801

ชาย

หญิิง

ชาย

หญิิง

ชาย

หญิิง

ชาย

หญิิง

61,417

64,636

72,482

75,968

73,201

77,757

9,327

6,244

11,765

8,002

13,700

9,118

65,304

63,576

• อายุุมากกว่่า 50 ปีี

คน

9,032

6,000

79,839

76,314

77,862

75,586

85,386

85,828

95,833

401-1

• จำำ�นวนการจ้้างใหม่่

คน

จำำ�แนกตามอายุุ

101,919
51,016

หญิิง

ชาย
105,644

50,903

50,533

หญิิง

ชาย
125,134

55,111

59,674

45,100

45,914

ชาย

หญิิง

ชาย

หญิิง

ชาย

หญิิง

ชาย

หญิิง

• อายุุน้อ
้ ยกว่่า 30 ปีี

คน

34,406

33,115

35,091

40,150

40,336

46,054

28,563

29,529

• อายุุมากกว่่า 50 ปีี

คน

780

537

3,041

1,256

1,359

1,033

1,280

• อายุุ 30-50 ปีี

คน

12,738

12,937

12,401

13,705

17,979

18,373

15,257

15,547
838

58,284

หญิิง

ชาย

หญิิง

ชาย

หญิิง

35,410

34,943

29,944

35,866

• อายุุมากกว่่า 50 ปีี

คน

1,110

977

1,498

1,342

1,706

1,557

1,728

1,732

คน

12,174

10,854

14,193

13,418

17,861

17,695

20,438

20,686

การลาคลอดบุุตร
ชาย

หญิิง

ชาย

หญิิง

ชาย

หญิิง

ชาย

หญิิง

• จำำ�นวนพนัักงานที่่�ใช้้สิท
ิ ธิิลาคลอดบุุตร/

คน

-

-

507

1,017

1,828

73,397

432

4,829

• จำำ�นวนพนัักงานที่่�กลับ
ั มาทำำ�งานหลัังใช้้

คน

-

-

494

852

1,531

5,881

429

4,342

ชาย

หญิิง

ชาย

หญิิง

ชาย

หญิิง

ชาย

หญิิง

1

7

0

4

1

14

0.004

0.025

0

0.013

0.003

0.028

ดููแลบุุตร

ข้้อมููลด้้านความปลอดภััย

403-9 (A)

อุุบััติิเหตุุจากการทำำ�งาน (พนัักงาน)
พนัักงาน
• การเสีียชีีวิิตอัันเป็็นผลจากการบาดเจ็็บ
จากการทำำ�งาน

ราย

(ราย/
1,000,000
ชั่่� วโมงการทำำ�งาน)

• High-consequence work-related
injuries* (ไม่่รวมการเสีียชีีวิิต)

ราย

(ราย/
1,000,000
ชั่่� วโมงการทำำ�งาน)
ราย

(ราย/
1,000,000
ชั่่� วโมงการทำำ�งาน)

91,014

65,460

52,110

28,668

หญิิง

ชาย

54,195

ชาย

การจ้้างงาน
หญิิง

54,977

27,268

การบาดเจ็็บทุุกประเภท

ชาย

43,428

110,394

หญิิง

• อุุบัติ
ั ิเหตุุจากการทำำ�งานขั้้�นบัันทึึกได้้/

พนัักงานจ้้างใหม่่

42,959

หญิิง

ชาย

109,172

25,881

91,961

ข้้อมููลการปฏิิบัติ
ั ิด้้านแรงงาน

38,663

หญิิง

ชาย

86,387

ชาย

1,427

131,413

40,174

หญิิง

ชาย

78,837

26,103

11,344

135,827

คน
คน

2,555

13,914

135,634

• อายุุน้อ
้ ยกว่่า 30 ปีี
• อายุุ 30-50 ปีี

2563

คน

สิิทธิิลาคลอดบุุตร/ดููแลบุุตร

46,455

คน

401-3

361,570

48,010

• ผู้้�บริิหารระดัับสููง

คน

คน

การลาคลอดบุุตร (พนัักงาน)

222,042

339,431

10,132

94,465

463,307

184,668

ชาย

304,205

หญิิง

ชาย

375,891

159,364

212,230

หญิิง

ชาย

314,337

ความหลากหลายของพนัักงาน

• ผู้้�บริิหารระดัับกลาง

2562

• อายุุน้อ
้ ยกว่่า 30 ปีี
• อายุุ 30-50 ปีี

การจ้้างงาน

• พนัักงาน

2561

หญิิง

ชาย

จำำ�แนกตามอายุุพนัักงานลาออก

ข้้อมููลด้้านบุุคลากร

• จำำ�นวนแรงงานทั้้�งหมด

2560

การลาออก
พนัักงานลาออก

951

2.	สิิ ทธิิมนุุษยชนและการปฏิิบััติิด้้านแรงงาน
102-8

หน่่วย

การลาออก

หน่่วยงานที่่�อยู่่�ในขอบเขตของรายงานความยั่่�งยืืน
• โรงงานผลิิต

KEY PERFORMANCE INDICATORS

7
6
0.013
0.02

-

-

ถึึงขั้้�นหยุุดงาน (LTIFR)

• อััตราความรุุนแรงการบาดเจ็็บจากการ
ทำำ�งาน (LDR)

(ราย/
1,000,000
ชั่่� วโมงการทำำ�งาน)
(ราย/
1,000,000
ชั่่� วโมงการทำำ�งาน)

-

-

7,957
3,697

4,260

2,804

10.20

หญิิง

ชาย

1.84

0.88

18.75

2,795

2,671

9.30

8.50

หญิิง

ชาย

9.50

37.65

2,984

1,649

9.15

3.38

หญิิง

ชาย

3.13
หญิิง
2.19

1.10

1.80

61.45

883
3.26

118.05

2.31

2.12

90.35
23.50

0.02
2,532

1.44

30.25

7

0.05

8.83

1.65

2.45

14.10

5,655

2.03

1.36

25
0.04

-

9.73
16.30

-

-

0
32

-

5,598

15.17
14.05

-

0
0.018

-

-

14

0.008

-

-

5

0.012

-

ชาย
• อััตราความถี่่�ของการบาดเจ็็บจากการทำำ�งาน

7

28.65
31.70

23.40

* High-consequence work-related injuries หมายถึึงอุุบััติิเหตุุเนื่่�องมาจากการทำำ�งานที่่�ภายในระยะเวลา 6 เดืือน หลัังจากเกิิดอุุบััติิเหตุุไม่่สามารถททำำ�ให้้ร่่างกายฟื้้� นฟูู กลัับมาอยู่่�ในสภาพ
  เหมืือนเดิิมก่่อนที่่�จะเกิิดอุุบััติิเหตุุได้้
รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

บทนำำ�

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

Heart

Health

ภาคผนวก

Home

ภาคผนวก

240

241

ผลการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนปีี 2563
HEART

GRI STANDARD

403-10 (A)

KEY PERFORMANCE INDICATORS

หน่่วย

• การเสีียชีีวิิตอัันเป็็นผลจากการเจ็็บป่่วยจาก
การทำำ�งาน

• การเจ็็บป่่วยจากการทำำ�งานขั้้�นบัันทึึกได้้

• อััตราความถี่่�การเจ็็บป่่วยจากการทำำ�งาน
(OIFR)

2562

2563

GRI STANDARD

ชาย
ราย

ราย

(ราย/
1,000,000
ชั่่� วโมงการทำำ�งาน)

หญิิง

ชาย

0

การทำำ�งาน

(ไม่่รวมการเสีียชีีวิิต)

0.15

0.25

ชาย
ราย

ราย

(ราย/
1,000,000
ชั่่� วโมงการทำำ�งาน)

• อุุบัติ
ั ิเหตุุจากการทำำ�งานขั้้�นบัันทึึกได้้/
การบาดเจ็็บทุุกประเภท

ราย

(ราย/
1,000,000
ชั่่� วโมงการทำำ�งาน)

ผู้้�รัับเหมา
• อััตราความถี่่�ของการบาดเจ็็บจากการทำำ�งาน
ถึึงขั้้�นหยุุดงาน (LTIFR)

• อััตราความรุุนแรงการบาดเจ็็บจากการทำำ�งาน
(LDR)

0

0.05

6

หญิิง

(ราย/
1,000,000
ชั่่� วโมงการทำำ�งาน)

ชาย

1

0

• การเจ็็บป่่วยจากการทำำ�งานขั้้�นบัันทึึกได้้

-

-

-

39

1.60

1.20

0.80

หญิิง

ชาย

0.47

1.70

1.75

หญิิง

ชาย

0.27

469
37

1.30
1.60

2.04

หญิิง

ชาย

0.59
หญิิง
0.51

0.75

0.60

-

109

360

0.64
1.00

0.45

-

0.01

0.02

1.71

0.57

0.41

0.01
-

123

1.00

2.00

3.00

160
66

108

1.48

5
-

-

174

161
122

-

-

0.01

0.04

-

-

-

0.022
0

-

1

6

-

-

หญิิง
7

0

0.043

-

-

ชาย

0.032
0

0.015

หญิิง

3

0.011
0

-

ชาย

0.42

0.59

2.82

6.18

-

-

-

-

2.90

2.55

6.27

6.10

ชาย

หญิิง

ชาย

หญิิง

ชาย

หญิิง

ชาย

หญิิง

ราย

0

0

0

0

0

0

ราย

0
0

0

0

0
0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

* High-consequence work-related injuries หมายถึึงอุุบััติิเหตุุเนื่่�องมาจากการทำำ�งานที่่�ภายในระยะเวลา 6 เดืือน หลัังจากเกิิดอุุบััติิเหตุุไม่่สามารถททำำ�ให้้ร่่างกายฟื้้� นฟูู กลัับมาอยู่่�ในสภาพ
  เหมืือนเดิิมก่่อนที่่�จะเกิิดอุุบััติิเหตุุได้้
รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

• ค่่าเฉลี่่�ยเวลาการฝึึกอบรมพนัักงานทั้้�งหมด

ชั่่� วโมง
ต่่อคนต่่อปีี

จำำ�แนกตามระดัับ

0

• ผู้้�บริิหาร

• เจ้้าหน้้าที่่�และพนัักงาน

หญิิง

2562

ชั่ วโมง
ต่ อคนต่ อปี

ชั่่� วโมง
ต่่อคนต่่อปีี

ชั่่� วโมง
ต่่อคนต่่อปีี

ชั่่� วโมง
ต่่อคนต่่อปีี

ชาย

หญิิง

2563

16.18
16.39

15.97

12.69

หญิิง

ชาย

12.40

26.55

21.55

18.39

22.55

16.71

18.44

12.00

12.27

หญิิง

ชาย

ชาย

21.23

14.91

18.05

หญิิง

ชาย

21.78

23.58

14.66

14.89

11.22

หญิิง

18.07

19.53

22.04
28.00

22.01

19.21
29.16

33.30

หญิิง
20.01

32.45

21.06
22.52

21.11

18.73

25.45

14.47

16.74

16.02

13.51

12.12
12.24

12.06

20.19

18.35
19.38

14.81

24.33

20.47

หญิิง
13.49

25.55

13.34
13.60

ชาย

13.30

ชาย

0.02

0.03

3
0

2

0.009
0.013

หญิิง
2

1

ชาย
(ราย/
1,000,000
ชั่่� วโมงการทำำ�งาน)

ผู้้�รัับเหมา
การทำำ�งาน

2561

การฝึึกอบรมและการพัั ฒนาพนัักงาน

• ผู้้�บริิหารระดัับสููง

0.02
0

0

0

การเจ็็บป่่วยจากการทำำ�งาน (ผู้้�รัับเหมา)

• การเสีียชีีวิิตอัันเป็็นผลจากการเจ็็บป่่วยจาก

2560

ชาย

13

0

0.02

0.20

404-1

19
0

0

หญิิง

0

0
0

14

ชาย

• ผู้้�บริิหารระดัับกลาง

(ราย/
1,000,000
ชั่่� วโมงการทำำ�งาน)

• High-consequence work-related injuries*

หน่่วย

0
0

0

14
39

หญิิง
0

0

0

105
66

ชาย

0

0
0

หญิิง

อุุบััติิเหตุุจากการทำำ�งาน (ผู้้�รัับเหมา)

• การเสีียชีีวิิตอัันเป็็นผลจากการบาดเจ็็บจาก

KEY PERFORMANCE INDICATORS

3. การพัั ฒนาผู้้�นำำ�และทรััพยากรบุุคคล

ผู้้�รัับเหมา

403-10 (B)

2561

การเจ็็บป่่วยจากการทำำ�งาน (พนัักงาน)
พนัักงาน

403-9 (B)

2560

20.97
26.88

12.93

29.18
19.63
21.97

4. การศึึ กษา
• จำำ�นวนเด็็ก เยาวชน และผู้้�ใหญ่่

ราย

2,568,762

3,411,278

4,608,990

6,320,000

• สนัับสนุุนทุุนการศึึกษา

ทุน

22,109

32,734

28,135

53,640

ได้้รับ
ั โอกาสเข้้าถึึงการศึึกษา

บทนำำ�

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

Heart

Health

ภาคผนวก

Home

ผลการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนปีี 2563

HOME

หน่่วย

2560

2561

2562

2563

• เกษตรกรที่่�ได้้รับ
ั การส่่งเสริิม

ราย

92,378

113,067

129,829

533,943

• กลุ่่�มเปราะบางที่่�ได้้รับ
ั การส่่งเสริิม

ราย

15,245

12,287

22,389

73,726

KEY PERFORMANCE INDICATORS

ราย

57,646

543,572

706,100

768,108

สุุขโภชนาการ สุุขภาพ และสุุขภาวะที่่�ดีีขึ้้�น

• จำำ�นวนเด็็กที่่�ได้้รับ
ั การส่่งเสริิมและเพิ่่�มโอกาส
การเข้้าถึึงอาหาร

ต้้องการของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ผลิตภัณฑ์
ราย

168
32,650

283
243,280

525
525,195

791
632,147

• จำำ�นวนบุุคลากรด้้านวิิจััยและพััฒนา
• จำำ�นวนสิิทธิิบัต
ั รและอนุุสิท
ิ ธิิบัต
ั ร

2561

2562

2563

302-1 (E)

พลัังงานที่่�ใช้้ทั้้�งหมด

ล้้านกิิกะจููล

44.31

47.83

46.10

48.45

• พลัังงานที่่�ใช้้แล้้วหมดไป

ล้านกิกะจูล

18.05

18.89

14.89

14.82

• ไฟฟ้้าที่่�ซื้้�อเข้้า

ล้านกิกะจูล

22.22

24.20

25.93

28.34

กิกะจูลต่อล้านบาท

25.38

25.26

23.09

22.59

302-1 (C)
302-1 (D)
302-3

• พลัังงานหมุุนเวีียน
• ไฟฟ้้าที่่�ขายออก 

• ค่่าการใช้้พลังั งานต่่อรายได้้

ล้านกิกะจูล
ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

4.03
5.01

4.73

39.67

5.27

28.68

5.29

25.55

การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก

กลุ่มธุรกิจ

13

13

13

13

305-1
305-2
305-3
305-4

8. การสร้้างนวััตกรรม
• ค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจััยและพััฒนา

2560

302-1 (A)

7. การสร้้างความผููกพัั นกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
• จำำ�นวนกลุ่่�มธุุรกิิจที่่�มีีการรวบรวมประเด็็นความ

หน่่วย

KEY PERFORMANCE INDICATORS

การใช้้พลัังงาน

302-1 (B)

6.	สุุ ขภาพและสุุ ขภาวะที่่�ดีี
• ผลิิตภััณฑ์์ที่่�วางจำำ�หน่่ายโดยมุ่่�งเน้้น

GRI STANDARD

9. การจััดการการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ

5. การสร้้างคุุณค่่าร่่วมกัับสัั งคม
• ผู้้�ประกอบการรายย่่อยที่่�ได้้รับ
ั การส่่งเสริิม

242

ผลการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนปีี 2563

HEALTH

GRI STANDARD

ภาคผนวก

ล้านบาท
คน

รายการ

12,223
5,388
866

17,533
5,950
1,296

7,077

5,402
729

20,640
5,615

305-1 (C)

2,798

ปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจก (SCOPE 1 + 2 )

ล้้านตััน CO2e

5.03

5.44

5.39

5.68

ปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจก (Scope 1)

ล้านตัน CO2e

1.26

1.22

0.91

0.97

ปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจก (Scope 3)

ล้านตัน CO2e

-

-

6.90

12.52

ปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจก (Scope 2)
ค่่าก๊๊าซเรืือนกระจกต่่อรายได้้

ปริิมาณก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ tCO2e จาก
การเผาไหม้้เชื้้�อเพลิิงชีีวภาพ (Biogenic)

ล้านตัน CO2e

3.77

4.23

4.49

4.71

ล้านตัน CO2e

2.88

2.88

ล้านตัน CO2e

0.38

0.45

0.50

0.35

ต่อล้านบาท

2.70

2.65

การผลิิตขยะของเสีีย
ปริิมาณของเสีียทั้้�งหมดที่่�เกิิดขึ้้�น

ตััน

982,827

2,104,595

1,776,387

1,374,778

306-2 (A)

ปริิมาณของเสีียอัันตราย

ตััน

11,999

15,146

11,384

12,106

306-2 (B)

ปริิมาณของเสีียไม่่อัันตราย

ตััน

970,872

2,089,449

1,765,003

1,362,671

ร้้อยละ

45.31

42.67

62.90

62.24

- นำำ�มาใช้้ซ้ำ�ำ /ใช้้ใหม่่

ร้้อยละ

- นำำ�มาใช้้ซ้ำ�ำ /ใช้้ใหม่่

ร้้อยละ

- ทำำ�ปุ๋๋ย
�

ปริิมาณของเสีียต่่อรายได้้

ตัันต่่อล้า้ นบาท

13.25
11.10
0.56

21.79
21.16
1.11

65.64
11.58
0.89

42.29
16.57
0.64

การสููญเสีียอาหาร และขยะอาหาร
การสููญเสีียอาหาร
ขยะอาหาร

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

ตัน
ตัน

-

-

-

42,059

24,194
46,179

243

บทนำำ�

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

Heart

Health

ภาคผนวก

Home

ผลการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนปีี 2563
HOME

GRI STANDARD

หน่่วย

2560

2561

2562

2563

ปริิมาณการนำำ�น้ำ�ำ มาใช้้ทั้้�งหมด

ล้้านลููกบาศก์์เมตร

309.08

329.47

305.05

380.51

• น้ำำ�จืืด

ล้้านลููกบาศก์์เมตร

246.09

240.84

220.68

187.47

ปริิมาณการนำำ�น้ำ�จ
ำ ากพื้้� นที่่�ที่่�มีีความเครีียดน้ำำ�

ล้้านลููกบาศก์์เมตร

-

-

-

66.10

KEY PERFORMANCE INDICATORS

10. การดููแลรัั กษาทรัั พยากรน้ำำ��
การใช้้น้ำ�ำ� และการปล่่อยน้ำำ�� ออกสู่่�ภายนอก 
303-3

แหล่่งที่่�มาของน้ำำ�

303-4

• น้ำำ�อื่่�นๆ

ปริิมาณน้ำำ�ที่่�ปล่่อยออกสู่่�ภายนอกในทุุกพื้้�นที่่�

62.99

88.63

ล้้านลููกบาศก์์เมตร

157.28

181.33

• น้ำำ�จืืด

ล้้านลููกบาศก์์เมตร

121.40

123.10

ปริิมาณน้ำำ�ที่่�ปล่่อยสู่่�ภายนอกในพื้้� นที่่�ที่่�มีี

ล้้านลููกบาศก์์เมตร

-

-

แหล่่งที่่�มีีการปล่่อยน้ำำ�

303-5

ล้้านลููกบาศก์์เมตร

• น้ำำ�อื่่�นๆ

ความเครีียดน้ำำ�

ปริิมาณการใช้้น้ำ�จ
ำ ากทุุกพื้้�นที่่�ทั้้�งหมด

ปริิมาณการใช้้น้ำ�จ
ำ ากพื้้� นที่่�ที่่�มีีความเครีียดน้ำำ�

ล้้านลููกบาศก์์เมตร

ล้้านลููกบาศก์์เมตร
ล้้านลููกบาศก์์เมตร

35.88

151.79
-

58.23

84.37

164.00
147.40

193.04

188.08
50.84

16.60

137.24

-

141.02

192.41

148.14

-

-

28.46

37.64

11. การปกป้้องระบบนิิเวศและความหลากหลายทางชีีวภาพ
จำำ�นวนต้้นไม้้ในพื้้� นที่่�ป่า่ ชายเลนและป่่าต้้นน้ำำ�ที่่�

ตััน

638,487

876,460

1,012,355

1,259,398

พื้้� นที่่�การเกษตรที่่�ได้้รับ
ั การพััฒนาแหล่่งน้ำำ�

ไร่่

-

11,268

11,268

49,808

จำำ�นวนคู่่�ค้้าธุุรกิิจที่่�ได้้รับ
ั การสื่่�อสารเรื่่�องคู่่�มืือ

ราย

11,377

13,510

20,544

19,177

จำำ�นวนเกษตรกรที่่�ได้้รับ
ั การฝึึกอบรมเสริิม

ราย

18,362

16,168

23,369

38,802

ได้้รับ
ั การปกป้้องและอนุุรักษ์
ั ์
และพัันธุ์์�พืช
ื

12. การจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานอย่่างรัั บผิิดชอบ
จริิยธรรมธุุรกิิจ

สมรรถนะและเพิ่่�มขีีดความสามารถ
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GRI102-55

GENERAL STANDARD DISCLOSURES
GENERAL STANDARD DISCLOSURE

PAGE/WEBSITE

EXTERNAL ASSURANCE

102-2
102-3
102-4
102-5
102-6

Name of the organization
Activities, brands, products, and services
Location of headquarters
Location of operations

Ownership and legal form
Markets served

102-7

Scale of the organization

102-8

Information on employees and other workers

102-9
102-10
102-11

102-12
102-13

Supply chain

Significant changes to the organization and its supply chain
Precautionary Principle or approach

External initiatives

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

-

• Appendix

-

• Our Portfolio

• Responsible Supply Chain Management
• About this Report

• Corporate Governance

• Climate Change Management
• Water Stewardship

• Supporting UN SDGs

• Stakeholder Engagement
• Stakeholder Engagement

-

102-40

-

102-15

Key impacts, risk and opportunities

• Message from the Senior Chairman
• Message from the Chairman

• Stakeholder Engagement

-

Identifying and selecting stakeholders

• Stakeholder Engagement

-

Collective bargaining agreements

102-43

Approach to stakeholder engagement

102-42
102-44

Key topics and concerns raised

• Human Rights and Labor Practices

-

• Stakeholder Engagement

-

• Stakeholder Engagement

-

Reporting Practice
102-45

Entities included in the consolidated financial statements

• Our Business

-

102-46

Defining report content and topic Boundaries

• Materiality Assessment

-

102-48

Restatements of information

• Sustainability Performance Data 2020

-

102-47
102-49
102-50
102-51
102-52

Strategy
Statement from senior decision-maker

EXTERNAL ASSURANCE

List of stakeholder group

102-41

102-53
102-54
102-55
102-56

102-14

PAGE/WEBSITE

Stakeholder Engagement

Organizational Profile
102-1

GENERAL STANDARD DISCLOSURE

List of material topics
Changes in reporting
Reporting period

Date of most recent report
Reporting cycle

Contact point for questions regarding the report

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

External assurance

• Reporting Boundary

• Materiality Assessments

-

• 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

-

-

• Message from the CEO
• Corporate Governance

-

Ethics and Integrity
102-16
102-17

Values, principles, standards, and norms of behavior
Mechanisms for advice and concerns about ethics

• C.P. Excellence

• Corporate Governance

-

✓

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

Governance
102-18
102-19
102-20
102-25
102-26
102-30
102-31
102-32
102-33

Governance structure
Delegating Authority

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

Conflicts of interest

Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy
Effectiveness of risk management processes

Review of economic, environmental, and social topics
Highest governance body’s role in sustainability reporting
Communicating critical concerns
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• Sustainability Governance
• Sustainability Governance
• Sustainability Governance
• About this Report

• Corporate Governance

• Sustainability Governance
• Corporate Governance

-

• Sustainability Governance

-

• Sustainability Governance

-

• About this Report
• About this Report

• Corporate Governance

-

PAGE/WEBSITE

OMISSION/NOTE

EXTERNAL ASSURANCE

Economic Performance
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

• Sustainability Management

-

-

103-3

Evaluation of the management approach

• Sustainability Management

-

-

103-2
201-1
201-2

The management approach and its components

Direct economic value generated and distributed

Financial implications and other risks and opportunities
due to climate change

• Sustainability Management
• 2020 Highlights
• Climate Change
Management

-

-

Market Presence
202-2

Proportion of senior management hired from the local

community

• Appendix

-

-
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103-2

103-3

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

203-1

Infrastructure investments and services supported

203-2

Significant indirect economic impacts

• Social Impact
• Education

• Innovation

• Social Impact
• Education

• Innovation

• Social Impact
• Education

• Innovation

• Social Impact
• Education

• Innovation

• Social Impact
• Education

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

• Corporate Governance

-

-

103-3

Evaluation of the management approach

• Corporate Governance

-

-

205-3

procedures

Confirmed incidents of corruption and actions taken

• Corporate Governance
• Corporate Governance
• Corporate Governance

-

Legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and
monopoly practices

• Corporate Governance

-

103-3

Evaluation of the management approach

• Water Stewardship

-

-

303-1
303-3
303-4

-

-

-

-

Materials

103-3

Evaluation of the management approach

• Ecosystem &

-

-

304-3

Habitats protected or restored

• Ecosystem &

-

-

301-3

Reclaimed products and their packaging materials

• Appendix

-

-

103-2

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

• Climate Change
Management

• Climate Change
Management

-

-

-

103-3

Evaluation of the management approach

• Climate Change

-

-

302-1

Energy consumption within the organization

• Appendix

-

✓

302-3

Energy intensity

• Appendix

-

-

-

-

302-2
302-4
302-5

Energy consumption outside the organization
Reduction of energy consumption

Reduction in energy requirements of products and services
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Management

• Appendix
• Appendix
• Appendix

-

Biodiversity Protection
Biodiversity Protection

Explanation of the material topic and its Boundary

• Climate Change

-

-

103-2

The management approach and its components

• Climate Change

-

-

103-3

Evaluation of the management approach

• Climate Change

-

-

305-1

Direct (Scope 1) GHG emissions

• Appendix

-

Other indirect (Scope 3) GHG emissions

• Climate Change

-

✓
✓

Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

Management
Management
Management

• Appendix

Management

-

GHG emissions intensity

• Appendix

-

-

103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

• Climate Change

-

-

103-2

The management approach and its components

• Climate Change

-

-

103-3

Evaluation of the management approach

• Climate Change

-

-

306-2

Waste by Type and Disposal Method

• Appendix

-

✓

305-5

Reduction of GHG emissions

• Appendix

-

-

-

Energy
103-1

Biodiversity Protection

103-1

305-4

-

Biodiversity Protection

Emissions

-

-

-

-

-

-

• Appendix

-

-

• Appendix

-

• Climate Change Management
• Appendix

✓

• Ecosystem

Evaluation of the management approach
Recycled input materials used

• Appendix

-

-

The management approach and its components

103-3

Materials used by weight or volume

• Appendix

-

103-2

305-3

301-2

-

-

-

• Appendix

-

-

301-1

Water consumption

-

• Ecosystem &

• Climate Change Management

-

Water discharge

• Appendix

-

Explanation of the material topic and its Boundary

305-2
• Climate Change Management

Water withdrawal

-

103-1

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

Management of water discharge-related impacts

• Water Stewardship

Biodiversity

103-1
103-2

Water withdrawal by source

-

Anti-competitive Behavior
206-1

-

303-5

Explanation of the material topic and its Boundary

Communication and training about anti-corruption policies and

EXTERNAL ASSURANCE

• Water Stewardship

The management approach and its components

-

WASTES
Management
Management
Management
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Explanation of the material topic and its Boundary

303-2

103-1

205-2

PAGE/WEBSITE

103-1
103-2

Anti-corruption
The management approach and its components

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

Water

• Innovation

103-2
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Indirect Economic Impacts
103-1

ภาคผนวก

บทนำำ�

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

Heart

Health

PAGE/WEBSITE

ภาคผนวก

Home

OMISSION/NOTE

ภาคผนวก

EXTERNAL ASSURANCE

Environmental Compliance
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SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

PAGE/WEBSITE

OMISSION/NOTE

EXTERNAL ASSURANCE

Training and Education

103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

• Corporate Governance

-

-

103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

• Leadership and Human Capital

-

-

103-2

The management approach and its components

• Corporate Governance

-

-

103-2

The management approach and its components

• Leadership and Human Capital

-

-

103-3

Evaluation of the management approach

• Corporate Governance

-

-

103-3

Evaluation of the management approach

• Leadership and Human Capital

-

-

307-1

Non-compliance with environmental laws and regulations

• Appendix

-

-

404-1

Average hours of training per year per employee

• Appendix

-

-

404-2

Programs for upgrading employee skills and transition assistance

• Leadership and Human Capital

-

-

404-3

Percentage of employees receiving regular performance and

• Appendix

-

-

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

Supplier Environmental Assessment
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

• Responsible Supply Chain

-

-

103-2

The management approach and its components

• Responsible Supply Chain

-

-

103-3

Evaluation of the management approach

• Responsible Supply Chain

-

-

308-1
308-2

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

Management
Management
Management

• Responsible Supply Chain
Management

• Responsible Supply Chain
Management

-

-

programs

career development reviews

Development
Development
Development

Development

Diversity and Equal Opportunity
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

• Corporate Governance

-

-

103-2

The management approach and its components

• Corporate Governance

-

-

103-3

Evaluation of the management approach

• Corporate Governance

-

-

405-1

Diversity of governance bodies and employees

• Appendix

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Employment
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

• Human Rights and Labor Practices

-

-

103-3

Evaluation of the management approach

• Human Rights and Labor Practices

-

-

103-2
401-1
401-3

The management approach and its components
New employee hires and employee turnover
Parental leave

• Human Rights and Labor Practices
• Appendix
• Appendix

-

-

Occupational Health and Safety
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

• Human Rights and Labor Practices

-

-

103-3

Evaluation of the management approach

• Human Rights and Labor Practices

-

-

103-2
403-1
403-2
403-4
403-5
403-6
403-7
403-9

403-10

The management approach and its components

Occupational health and safety management system

Hazard identification, risk assessment, and incident investigation
Worker participation, consultation, and communication on
occupational health and safety

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

-

-

Worker training on occupational health and safety

• Human Rights and Labor Practices

-

-

Prevention and mitigation of occupational health and safety

• Human Rights and Labor Practices

-

-

Promotion of Worker health

impacts directly linked by business relationships
Work-related injuries

Work-related ill health
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• Human Rights and Labor Practices

• Appendix
• Appendix

-

-

-

✓
-

Non-discrimination
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

• Human Rights and Labor Practices

103-2

The management approach and its components

• Human Rights and Labor Practices

103-3

Evaluation of the management approach

• Human Rights and Labor Practices

407-1

Operations and suppliers in which the right to freedom of

• Human Rights and Labor Practices

association and collective bargaining may be at risk

• Responsible Supply Chain
management

• Responsible Supply Chain
management

• Responsible Supply Chain
management

• Responsible Supply Chain
management

• Appendix
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Child Labor

252

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

Explanation of the material topic and its Boundary

• Human Rights and Labor Practices

103-2

The management approach and its components

• Human Rights and Labor Practices

• Responsible Supply Chain
management

• Responsible Supply Chain
management

103-3

Evaluation of the management approach

• Human Rights and Labor Practices

408-1

Operations and suppliers at significant risk for incident of child

• Human Rights and Labor Practices

• Responsible Supply Chain
management

• Responsible Supply Chain

-

-

-

-

-

-

-

-

management

103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

Explanation of the material topic and its Boundary

• Responsible Supply Chain
management

The management approach and its components

• Human Rights and Labor Practices

103-3

Evaluation of the management approach

• Human Rights and Labor Practices

Operations and suppliers at significant risk for incidents of forced
or compulsory labor

• Responsible Supply Chain
management

• Responsible Supply Chain
management

• Human Rights and Labor Practices
• Responsible Supply Chain

-

-

-

-

-

-

-

-

103-2

The management approach and its components

-

-

-

• Water Stewardship

• Ecosystem & Biodiversity Protection
Evaluation of the management approach

• Responsible Supply
• Social Impact

• Health and Well-being

• Human Rights and Labor Practices

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

• Responsible Supply
• Social Impact

• Health and Well-being
• Education

• Water Stewardship

• Ecosystem & Biodiversity Protection

-

-

-

103-3

Evaluation of the management approach

• Responsible Supply Chain

-

-

-

-

414-1

New suppliers that were screened using social criteria

• Responsible Supply Chain

-

-

414-2

Negative social impacts in the supply chain and actions taken

• Responsible Supply Chain

-

-

103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

• Human Rights and Labor Practices

-

-

103-3

Evaluation of the management approach

• Human Rights and Labor Practices

-

-

• Human Rights and Labor Practices

413-1

-

Human Rights Assessment
• Human Rights and Labor Practices

• Ecosystem & Biodiversity Protection

• Responsible Supply Chain

-

• Human Rights and Labor Practices

• Water Stewardship

The management approach and its components

-

-

-

management
management
management
management
management

Product and Service Labelling
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

• Health and Well-being

-

-

103-3

Evaluation of the management approach

• Health and Well-being

-

-

103-2
417-1
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-

• Education

103-2

• Human Rights and Labor Practices

impact assessments

-

-

Evaluation of the management approach

Operations that have been subject to human rights reviews or

• Health and Well-being

-

103-3

412-1

• Social Impact

• Responsible Supply Chain

-

The management approach and its components

• Responsible Supply

Explanation of the material topic and its Boundary

-

103-2

-

• Ecosystem & Biodiversity Protection

103-1

• Human Rights and Labor Practices

Incident of violations involving rights of indigenous peoples

-

Supplier Social Assessment

management

Explanation of the material topic and its Boundary

411-1

-

• Responsible Supply

103-1

The management approach and its components

• Health and Well-being
• Water Stewardship

103-3

Rights of Indigenous Peoples
103-2

EXTERNAL ASSURANCE

• Education
• Human Rights and Labor Practices

103-2

409-1

• Social Impact

The management approach and its components

Requirements for product and service information and labelling

• Health and Well-being
• Health and Well-being
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UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT

COMMUNICATION ON PROGRESS - ADVANCED LEVEL
CRITERION
1

DESCRIPTION
The COP describes mainstreaming into corporate functions and business units

254

255

UNITED NATIONS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
PAGE

GOAL

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

1

End poverty in all its forms everywhere

• Social Impact

2

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

• Health & Well-being

34-35, 77-87, 121-127, 224-233

3

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

• Human Rights & Labor Practices
• Health & Well-being

4

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

•
•
•
•

5

Achieve gender equality and empower all women and girls

• Human Rights & Labor Practices
• Leadership and Human Capital Development

6

Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all

• Water Stewardship
• Ecosystem & Biodiversity Protection

7

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

• Climate Change Management

8

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

•
•
•
•
•

9

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

• Education
• Innovation
• Responsible Supply Chain Management

10

Reduce inequality within and among countries

• Human Rights & Labor Practices
• Social Impact

11

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

• Climate Change Management

12

Ensure sustainable consumption and production patterns

• Corporate Governance
• Climate Change Management
• Water Stewardship

13

Take urgent action to combat climate change and its impacts

• Climate Change Management

14

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

• Water Stewardship
• Ecosystem & Biodiversity Protection

15

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

• Ecosystem & Biodiversity Protection

16

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

• Corporate Governance
• Stakeholder Engagement

17

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

• Leadership and Human Capital Development
• Stakeholder Engagement
• Innovation

2

The COP describes value chain implementation

3

The COP describes robust commitments, strategies or policies in the area of human rights

44-45, 50-53, 76

4

The COP describes effective management systems to integrate the human rights principles

76-79, 81, 227

5

The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms of human rights integration

44-45, 50-53, 74-76  

6

The COP describes robust commitments, strategies or policies in the area of labor

9, 23, 67, 74, 81, 91

7

The COP describes effective management systems to integrate the labor principles
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