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Collaborating for 

Sustainable Living เรารว่มมอืกับัพันัธมติรจากัหลากัหลายแขนงในกัารพัฒันาศักััยภาพัในทุุกั ๆ  ด้้าน  

เพัอ่สรา้งสรรค์วนัพัรุง่น้�ทุ้ด่้ก้ัวา่ใหแ้ก่ัประเทุศัชาติ ประชาชน พันกัังาน และองค์กัร

อย่างยั่งยืนสืบไป

ตลอดระยะเวลาหนึ่่�งศตวรรษที่่�ผ่่านึ่มา เราคำำานึ่่งถึ่งประโยชน์ึ่ 

ที่่�เราสามารถึส่งมอบให้แก่่ประเที่ศชาติ ประชาชนึ่ แล้วจึ่งเป็นึ่

ประโยชนึ่ต์อ่องค์ำก่รเอง ซึ่่�งสิ�งนึ่่�เร่ยก่วา่ “ปรัชญา 3 ประโยชนึ่”์ 

ที่่�เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ย่ดถึือเป็นึ่คำุณธรรมและหัวใจึสำาคำัญ 

ในึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึ

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ม่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ และร่วมมือก่ับ

พัันึ่ธมติรจึาก่หลาก่หลายภาคำส่วนึ่ ที่ั�งในึ่ประเที่ศ และต่างประเที่ศ 

มาอย่างต่อเน่ึ่อง ไม่วา่จึะเป็นึ่ก่ารพััฒนึ่าระบบก่ารศก่่ษาให้เดก็่

และเยาวชนึ่ม่คำวามร้้ คำวามสามารถึที่่�เพั่ยงพัอต่อก่ารเติบโต 

ในึ่ยคุำสมัยแห่งเที่คำโนึ่โลยแ่ละดิจึทิี่ลั ก่ารเสริมสร้างองค์ำคำวามร้้

ใหม่ ๆ  ให้แก่่พันึ่กั่งานึ่ของเรา เพ่ัอให้มท่ี่กั่ษะที่่�สามารถึสรรค์ำสร้าง

ผ่ลิตภัณฑ์์และบริหารแห่งนึ่วัตก่รรมใหม่ อ่ก่ที่ั�งยังมุ่งพััฒนึ่า

ก่ระบวนึ่ก่ารผ่ลิตให้เป็นึ่มิตรต่อสิ�งแวดล้อม เพ่ัอตอบสนึ่องต่อ

เปา้หมายแห่งก่ารเป็นึ่องค์ำก่รที่่�เป็นึ่ก่ลางที่างคำาร์บอนึ่ (Carbon 

Neutral) ภายในึ่ปี 2573 และมุง่ส่้ก่ารปล่อยก๊่าซึ่เรอืนึ่ก่ระจึก่สทุี่ธิ

เป็นึ่ศ้นึ่ย์ (Net Zero Emissions) ภายในึ่ปี 2593 ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่

ต่าง ๆ  เพ่ัอบรรลุเป้าหมายและคำวามร่วมมอืที่ั�งหมดนึ่่� เคำรือฯ มุง่มั�นึ่ 

ดำาเนึ่ินึ่ก่ารเพั่อสร้างสรรคำ์คำุณประโยชนึ่์ และส่งมอบคำุณคำ่า 

ที่่�ยั�งยืนึ่สืบไป



สารบัญ

กัารกัำากัับดู้แลด้้านความยั่งยืน 32

กระบวนการสร้างคุุณคุ่า	 34

การวิเคุราะห์์บริบทและแนวโน้มของโลก	 36

การกำากับดููแลดู้านคุวามยั่ั�งยืั่น	 40

การประเมินประเดู็นสำาคุัญดู้านคุวามยั่ั�งยั่ืน	 42

Heart: Living Right	 46

การกำากับดููแลกิจการ	 48

สิทธิิมนุษยั่ชนและการปฏิบิัติิดู้านแรงงาน		 56

การศึึกษาและการลดูคุวามเห์ล่อมลำ�า	 70

การพััฒนาผูู้้นำาและทรัพัยั่ากรบุคุคุล	 76

คุวามปลอดูภััยั่ทางไซเบอร์และการปกป้องข้อมูล	 84

Health: Living Well	 90

สุขภัาพัและสุขภัาวะท่�ดู่	 92

คุุณคุ่าและการสร้างประโยั่ชน์ทางเศึรษฐกิจให์้แก่สังคุม	 102

คุวามมั�นคุงทางอาห์ารและการเข้าถึึงโภัชนาการ	 110

การบริห์ารจัดูการนวัติกรรม	 116

การสร้างคุวามผูู้กพัันกับผูู้้ม่ส่วนไดู้เส่ยั่	 122

Home: Living Together	 132

การปรับติัวต่ิอการเปล่�ยั่นแปลงสภัาพัภัูมิอากาศึ	 134

ระบบเศึรษฐกิจห์มุนเว่ยั่น	 150

การดููแลรักษาทรัพัยั่ากรนำ�า	 160

การปกป้องระบบนิเวศึและคุวามห์ลากห์ลายั่ทางช่วภัาพั	 168

การจัดูการห์่วงโซ่อุปทานอย่ั่างรับผู้ิดูชอบ	 180

ภาคผนวกั	 188

ขอบเขติการรายั่งานคุวามยัั่�งยั่ืน	ประจำาปี	2564	 190

การรับรองจากห์น่วยั่งานภัายั่นอก	 194

สารจากัผู้นำาเครือเจริญโภคภัณฑ์

สารจากประธิานอาวุโส	 6

สารจากประธิานกรรมการ	 8

สารจากประธิานคุณะผูู้้บริห์าร	 10

สรุปผลกัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ	 12

แผนกัารด้ำาเนินงานสูเ่ป้าหมายความยั่งยืนเครืือฯ ปี 2573	 14

เกั้่ยวกัับรายงานฉบับน้�	 16

รางวัลและความภาคภูมิใจ ปี 2564	 18

ภาพัรวมกัารผนึกักัำาลังฝ่่าวิกัฤต COVID-19	 20

รู้จักัเครือเจริญโภคภัณฑ์ 22

ห่์วงโซ่คุุณคุ่าของเคุรือเจริญโภัคุภััณฑ์์	 24

ภัาพัรวมธิุรกิจของเคุรือเจริญโภัคุภััณฑ์์	 26

กัารสนับสนุนเป้าหมายกัารพััฒนาทุ้่ยัง่ยืน	 28

ค่านิยมองค์กัร 6 ประกัาร	 30

4  |  5



สารจากัประธานอาวุโส

นายธนินท์์ เจีียรวนนท์์

ประธานึ่อาวุโส 

           เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์

ที่่ามก่ลางก่ระแสก่ารเปล่�ยนึ่แปลงของโลก่ในึ่ยุคำปัจึจึุบันึ่ 

สถึานึ่ก่ารณ์คำวามไม่แนึ่่นึ่อนึ่ล้วนึ่เป็นึ่สัจึธรรมที่่�สามารถึเกิ่ดข่�นึ่ได้

ตลอดเวลา ซึ่่�งอาจึส่งผ่ลก่ระที่บอย่างรวดเร็วรุนึ่แรงต่อมวล

มนึ่ษุยชาตใินึ่ทุี่ก่ประเที่ศที่ั�วโลก่ให้ต้องเผ่ชญิก่บัคำวามท้ี่าที่ายใหม่ ๆ 

อย่างไม่ม่วันึ่สิ�นึ่สุด ดังเช่นึ่ ก่ารแพัร่ระบาดของโรคำ COVID-19  

ตลอดช่วงระยะเวลาสองปีที่่�ผ่่านึ่มา คำือ ตั�งแต่ปี 2563 ต่อเนึ่่องมา

จึนึ่ถึ่ง ปี 2564 ได้ก่่อให้เก่ิดคำวามเส่ยหายและคำวามยาก่ลำาบาก่คำรั�ง

ใหญ่ที่ั�งที่างเศรษฐก่ิจึและสังคำม แต่ผ่มอยาก่ให้ทีุ่ก่คำนึ่มองเห็นึ่

ปัญหาที่่�ต้องเผ่ชิญในึ่ทีุ่ก่คำรั�งว่าเป็นึ่เร่องปก่ติที่่�พัร้อมจึะมาเย่�ยม

เยือนึ่เราได้ตลอดเวลา และวิก่ฤตก่ารณ์คำือก่ารสร้างโอก่าส ก่าร

ระบาดของโรคำ COVID-19 ไดท้ี่ำาให้ประเที่ศไที่ยก่า้วเขา้ส้สั่งคำมดจิึทิี่ลั

อยา่งเตม็รป้แบบ ถึอืเปน็ึ่จึดุเปล่�ยนึ่คำรั�งสำาคัำญที่่�ผ่ลกั่ดันึ่ใหผ้่้บ้รโิภคำ

จึำาเป็นึ่ต้องเร่ยนึ่ร้้ก่ารใช้เที่คำโนึ่โลย่ออนึ่ไลนึ่์อย่างจึริงจึัง ไม่ว่าจึะม่

คำวามพัร้อมหรือไม่ก่็ตาม ที่ำาให้เก่ิดก่ารปรับเปล่�ยนึ่พัฤติก่รรมก่าร

ดำารงช่วิตไปจึาก่วิถึ่เดิมอย่างที่่�ไม่เคำยปราก่ฏมาก่่อนึ่ เคำรือเจึริญ

โภคำภัณฑ์์ จึ่งต้องขับเคำล่อนึ่องคำ์ก่รเพั่อสร้างคำวามยั�งยืนึ่ให้เก่ิดข่�นึ่

ในึ่ทีุ่ก่ก่ลุ่มธุรก่ิจึ อ่ก่ที่ั�งยังต้องม่คำวามสามารถึที่่�จึะปรับตัวและตอบ

สนึ่องต่อทีุ่ก่สถึานึ่ก่ารณ์ก่ารเปล่�ยนึ่แปลงได้อย่างรวดเร็ว เพั่อก่้าว

ให้ทัี่นึ่ก่ับคำวามต้องก่ารของผ้้่บริโภคำที่่�ม่คำวามผั่นึ่แปร ด้วยก่ารส่ง

มอบคำุณคำ่าผ่่านึ่ผ่ลิตภัณฑ์์และธุรก่ิจึบริก่ารที่่�ตรงใจึและม่คำุณภาพั

ตลอดระยะเวลาก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึท่ี่�ผ่่านึ่มา เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ม่

คำวามมุง่มั�นึ่ตั�งใจึที่่�จึะพัฒันึ่าศกั่ยภาพัขององคำก์่รใหเ้ก่ดิคำวามยั�งยนืึ่

ในึ่ทุี่ก่มิติ ปัจึจึุบันึ่สามารถึขยายก่ารลงทีุ่นึ่ก่ลายเป็นึ่องคำ์ก่รขนึ่าด

ใหญ่ คำรอบคำลุม 14 ก่ลุ่มธุรก่ิจึ ในึ่ 21 ประเที่ศที่ั�วโลก่ ม่ก่ารดำาเนึ่ินึ่

ก่ิจึก่ารที่่�หลาก่หลายที่ั�งอุตสาหก่รรมก่ารผ่ลิตและก่ารบริก่าร  

หนึ่่�งในึ่ก่ลยุที่ธ์หลัก่สำาคำัญในึ่ก่ารสร้างคำวามยั�งยืนึ่ คืำอ ก่ารนึ่ำาจุึด

แข็งหรือข้อได้เปร่ยบ อันึ่เป็นึ่ “อาวุธ” ที่่�ที่รงประสิที่ธิภาพัในึ่ก่าร

สร้างคำวามสำาเร็จึ ใหก้่บัแตล่ะก่ลุม่ธุรก่จิึในึ่ทุี่ก่ประเที่ศที่ั�วโลก่ที่่�เคำรอื

เจึรญิโภคำภณัฑ์ ์เขา้ไปลงที่นุึ่ มาถึา่ยที่อด แลก่เปล่�ยนึ่ประสบก่ารณ์ 

คำวามร้้ เพัอ่ก่ลุ่มธรุก่จิึอ่นึ่จึะได้ไม่ตอ้งเส่ยเวลาไปกั่บก่ารลองผิ่ดลอง

ถึก้่ซึ่ำ�าอก่่ และสามารถึนึ่ำาองค์ำคำวามร้น้ึ่ั�นึ่มาสร้างสรรค์ำบร้ณาก่ารต่อ 

ยอดใหเ้ก่ดิก่ารใชป้ระโยชนึ่ ์เปน็ึ่ก่ารผ่นึ่ก่่ก่ำาลังองคำก์่รที่ั�งองคำาพัยพั

ให้ม่คำวามเป็นึ่หนึ่่�งเด่ยว ด้วยก่ารแบ่งปันึ่ที่รัพัยาก่ร องค์ำคำวามร้้  

เพั่อช่วยยก่ระดับธุรก่ิจึส่้ก่ารแข่งขันึ่ในึ่ระดับสาก่ล เสริมสร้าง

ศัก่ยภาพัก่ารบริหารงานึ่ขององคำ์ก่รให้มป่ระสิที่ธิภาพั อันึ่เป็นึ่ส่วนึ่

สำาคำญัอยา่งยิ�งในึ่ก่ารที่ำาใหเ้คำรอืเจึรญิโภคำภณัฑ์ม์ุง่ส้เ่ปา้หมายคำวาม

ยั�งยืนึ่และก่้าวไปส้่ก่ารเป็นึ่องคำ์ก่รระดับโลก่ด้วยคำวามภาคำภ้มิใจึ

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ ม่คำวามเช่อมั�นึ่ว่าเม่อฐานึ่ราก่ขององคำ์ก่รม่

คำวามแข็งแก่รง่ ยอ่มส่งผ่ลให้ฐานึ่ราก่ของสังคำมและประเที่ศชาติม่

คำวามแข็งแก่ร่งมั�นึ่คำงด้วยเช่นึ่ก่ันึ่ 

ผ่มในึ่นึ่ามของ บริษัที่ เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ จึำาก่ัด ขอขอบคำุณ 

ทุี่ก่ที่่านึ่ที่่�ให้คำวามเช่อมั�นึ่และให้ก่ารสนึ่ับสนึุ่นึ่ที่่�ด่มาโดยตลอด  

เคำรอืเจึรญิโภคำภณัฑ์ ์จึะยด่มั�นึ่ดำาเนึ่นิึ่ธุรก่จิึด้วยคำวามซึ่อ่สตัย ์สุจึรติ 

ด้วยก่ารบริหารงานึ่ภายใต้หลัก่ธรรมาภิบาล คำวบคำ้่ก่ับก่ารก่ำาก่ับ

ดแ้ลก่จิึก่ารที่่�ดด่ว้ยคำวามโปร่งใส มุ่งสร้างมล้ค่ำาให้แก่ผ้้่่มส่ว่นึ่ไดเ้สย่

ทีุ่ก่ภาคำส่วนึ่ด้วยคำวามรับผ่ิดชอบต่อสังคำม เพั่อก่ารเติบโตของ

องค์ำก่รที่่�มั�นึ่คำง และเพ่ัอสร้างสงัคำมแห่งก่ารอย้ร่่วมก่นัึ่ที่่�ยั�งยนืึ่ต่อไป

ติลอดูระยั่ะเวลาการดูำาเนินธุิรกิจท่�ผู้่านมา	

เคุรือเจริญโภัคุภััณฑ์์	ม่คุวามมุ่งมั�นติั�งใจท่�จะ

พัฒันาศึกัยั่ภัาพัขององคุก์รให์เ้กิดูคุวามยัั่�งยั่นื

ในทกุมติิ	ิปจัจบุนัสามารถึขยั่ายั่การลงทนุกลายั่

เป็นองคุ์กรขนาดูให์ญ่	คุรอบคุลุม	14	กลุ่ม

ธิุรกิจ	ใน	21	ประเทศึทั�วโลก

เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์ รืายงานความยั�งยืน ปรืะจำาปี 2564
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สารจากัประธานกัรรมกัาร

ตลอดระยะเวลาก่ว่า 2 ปีที่่�ผ่่านึ่มาจึนึ่ถึ่งปัจึจึุบันึ่ โลก่ก่็ยังเผ่ชิญก่ับ

คำวามที่้าที่ายอย่างต่อเนึ่่อง แม้ว่าสถึานึ่ก่ารณ์ COVID-19 ที่่�ยืดเยื�อ

จึะเริ�มคำล่�คำลายลงบ้างในึ่หลายประเที่ศ  แต่ผ่ลก่ระที่บที่างด้านึ่

เศรษฐก่ิจึ สังคำมและสิ�งแวดล้อมก่็ยังคำงอย้ ่ในึ่ขณะที่่�คำวามขัดแย้ง

ด้านึ่ภ้มิรัฐศาสตร์ได้ก่่อตัวข่�นึ่และสร้างผ่ลก่ระที่บเพัิ�มเติมต่อด้านึ่

เศรษฐกิ่จึและห่วงโซ่ึ่อุปที่านึ่ของวัตถึุดิบสำาคำัญ ๆ ของโลก่  

ในึ่สถึานึ่ก่ารณท์ี่่�ที่า้ที่ายนึ่่� เคำรอืเจึริญโภคำภณัฑ์์ในึ่ฐานึ่ะผ่้ผ้่ลติอาหาร

ระดับโลก่ตระหนัึ่ก่ถ่ึงคำวามรับผ่ดิชอบอันึ่สำาคำญัยิ�ง ในึ่ก่ารมส่่วนึ่ร่วม

สร้างคำวามมั�นึ่คำงที่างด้านึ่อาหารและห่วงโซ่ึ่ก่ารผ่ลิตที่่�ยั�งยืนึ่  

เพั่อส่งมอบอาหารคำุณภาพัด ่สะอาด ปลอดภัย ส่งเสริมโภชนึ่าก่าร

และสุขภาพัที่่�ด่ให้ก่ับสังคำมชุมชนึ่ที่ั�วโลก่ ไปพัร้อมก่ับก่ารป้องก่ันึ่

และรัก่ษาสิ�งแวดล้อมอย่างยั�งยืนึ่

ที่ั�งนึ่่� ก่ลุม่บรษิทัี่ในึ่เคำรอืเจึริญโภคำภณัฑ์ป์ระก่อบดว้ยผ้้่บรหิาร เพัอ่นึ่

พันัึ่ก่งานึ่ ล้ก่คำ้า พัันึ่ธมิตรที่างธุรก่ิจึ คำ้่ค้ำาและผ่้้ม่ส่วนึ่ร่วมในึ่สังคำม

ตลอดห่วงโซ่ึ่อุปที่านึ่ ได้ร่วมแรงร่วมใจึกั่นึ่เพั่อช่วยเหลือผ้้่ที่่�ได้รับ

ผ่ลก่ระที่บและฟื้้�นึ่ฟื้้เศรษฐก่ิจึชุมชนึ่ในึ่ประเที่ศต่าง ๆ ที่่�เคำรือฯ 

ประก่อบธุรกิ่จึอย่างไม่ย่อท้ี่อในึ่ก่ว่า 2 ปีที่่�ผ่่านึ่มา สืบสานึ่ค่ำานิึ่ยม

องคำ์ก่ร 6 ประก่ารของเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ ที่่�ประก่อบด้วย ก่าร

ยอมรบัก่ารเปล่�ยนึ่แปลง ก่ารสร้างสรรค์ำสิ�งใหม ่ก่ารที่ำาเรอ่งยาก่ให้

เป็นึ่เร่องง่าย ก่ารที่ำาเร็วและม่คุำณภาพั บนึ่พัื�นึ่ฐานึ่ของคุำณธรรม

และคำวามซึ่อ่สตัย ์ โดยมุง่มั�นึ่ดำาเนึ่นิึ่ธรุก่จิึเพัอ่ตอบแที่นึ่คำณุประเที่ศ

ชาต ิสรา้งสรรค์ำประโยชนึ่ใ์ห้กั่บประชาชนึ่และบรษิทัี่เพัอ่ก่ารเติบโต

อยา่งยั�งยนืึ่ และในึ่ป ี2564 เราไดย้ก่ระดบัแผ่นึ่ยทุี่ธศาสตรท์ี่างดา้นึ่

คำวามยั�งยืนึ่ขององค์ำก่ร ให้สอดคำล้องก่ับบริบที่คำวามยั�งยืนึ่ของโลก่

ที่่�ที่้าที่ายมาก่ข่�นึ่ เพั่อลดคำวามเส่�ยงจึาก่ก่ารบังคำับใช้นึ่โยบายระดับ

ชาติและระดับโลก่ที่่�อาจึส่งผ่ลต่อก่ารดำาเนิึ่นึ่ธุรก่ิจึ ลดคำวามเส่�ยง

จึาก่ก่ารเปล่�ยนึ่แปลงสภาพัภ้มิอาก่าศ เสริมสร้างคำวามแข็งแก่ร่ง

ของห่วงโซึ่่อุปที่านึ่ของเราทัี่�วโลก่ ส่งเสริมก่ารบริหารงานึ่ภายใต้

หลัก่ก่ารบรรษัที่ภิบาลและจึรรยาบรรณธุรก่ิจึอย่างเคำร่งคำรัด และ

มุง่สรา้งผ่้น้ึ่ำาที่่�ดแ่ละเก่ง่รุน่ึ่ใหมเ่พัอ่เปน็ึ่พัลงัในึ่ก่ารขบัเคำลอ่นึ่องคำก์่ร

รับมือก่ับก่ารเปล่�ยนึ่แปลงในึ่ทีุ่ก่มิติ อ่ก่ทัี่�งเร่งก่ารนึ่ำาเที่คำโนึ่โลย่ 

มาปรับใช้กั่บทีุ่ก่ส่วนึ่ของธุรก่ิจึ เพั่อเพัิ�มศัก่ยภาพัในึ่ก่ารแข่งขันึ่

ระดบัโลก่ภายใต้ก่ารเปล่�ยนึ่แปลงอย่างผั่นึ่ผ่วนึ่ เตรย่มคำวามพัรอ้ม

ก่้าวส้่ก่ารดำาเนิึ่นึ่ธุรก่ิจึในึ่ยุคำดิจึิทัี่ลอย่างเต็มร้ปแบบ 

ในึ่วาระท่ี่�เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึผ่่านึ่วิก่ฤตและคำวาม

ท้ี่าที่ายต่าง ๆ มาถ่ึงปีที่่� 100 ในึ่ปี 2564 นึ่่� ผ่มขอขอบพัระคำุณที่่านึ่

ผ้้่บริหารอาวุโสและขอขอบคำุณเพ่ัอนึ่พันึ่ัก่งานึ่ทุี่ก่คำนึ่ในึ่ทุี่ก่ประเที่ศ 

ในึ่คำวามรัก่องคำ์ก่ร คำวามมุ่งมั�นึ่ทุ่ี่มเที่ เส่ยสละและอดที่นึ่ ร่วมก่ันึ่

สรา้งพัฒันึ่าก่ารที่่�ยั�งยืนึ่ ที่ำาใหเ้คำรอืเจึรญิโภคำภัณฑ์ส์ามารถึก่า้วขา้ม

ผ่า่นึ่ช่วงเวลาที่่�ยาก่ลำาบาก่และเต็มไปด้วยคำวามท้ี่าที่ายตลอดมา ผ่ม

ขอขอบคำณุลก้่คำา้ พันัึ่ธมิตรที่างธุรก่ิจึ คำ้่คำา้และผ่้ม้ส่ว่นึ่รว่มในึ่สงัคำม

ตลอดห่วงโซึ่่อุปที่านึ่ ในึ่คำวามเช่อมั�นึ่ คำวามไว้วางใจึ ก่ารสนัึ่บสนุึ่นึ่

และคำวามรว่มมอืรว่มใจึก่นัึ่อยา่งตอ่เนึ่อ่ง เหลา่นึ่่�คำอืพัลงัสำาคำญัท่ี่�จึะ

ขับเคำล่อนึ่เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ให้ก้่าวส้่ศตวรรษหนึ่้าได้อย่างมั�นึ่ใจึ 

บรรลุเป้าหมายด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ได้อย่างม่ประสิที่ธิภาพั เพั่อสร้าง

ประโยชนึ่์ให้ก่ับประเที่ศชาติ ประชาชนึ่ และองคำ์ก่รได้อย่างยั�งยืนึ่

นายสุุภกิิต เจีียรวนนท์์

ประธานึ่ก่รรมก่าร 

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์

ในป	ี2564	เราไดูย้ั่กระดัูบแผู้นยุั่ทธิศึาสติร์

ท า ง ดู้ า นคุว าม ยัั่� ง ยั่ื น ขององ ค์ุกร	 

ให้์สอดูคุล้องกับบริบทคุวามยั่ั�งยืั่นของ

โลกท่�ท้าทายั่มากขึ�น	 เพั่อลดูคุวามเส่�ยั่ง

จากการบังคัุบใช้นโยั่บายั่ระดูับชาติิและ

ระดูบัโลกท่�อาจสง่ผู้ลติอ่การดูำาเนนิธิรุกจิ	

ลดูคุวามเส่�ยั่งจากการเปล่�ยั่นแปลงสภัาพั

ภัมิูอากาศึ	เสริมสร้างคุวามแข็งแกร่งของ

ห์่วงโซ่อุปทานของเราทั�วโลก

เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์ รืายงานความยั�งยืน ปรืะจำาปี 2564
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สารจากัประธานคณะผู้บริหาร

ปี 2564 ที่่�ผ่่านึ่มาเป็นึ่อ่ก่ปีหนึ่่�งที่่�เต็มไปด้วยคำวามยาก่

ลำาบาก่จึาก่มรสุม COVID-19 ที่่�ยงัคำงแพัรร่ะบาดอยา่ง

ต่อเนึ่่อง นึ่อก่จึาก่นึ่่�ยังเป็นึ่ปีที่่�ต้องเผ่ชิญก่ับคำวาม

ที่้าที่ายท่ี่�เป็นึ่ระดับโลก่ในึ่หลายประเด็นึ่ อาที่ิ ก่าร

เปล่�ยนึ่แปลงของโลก่ดิจึิทัี่ล นึ่วัตก่รรมที่่�ก้่าวก่ระโดด 

ก่ารเปล่�ยนึ่แปลงของพัฤติก่รรมผ่้้บริโภคำ ก่ารเข้าส้่

สังคำมผ่้้ส้งวัย และที่่�สำาคำัญคำือก่ารเปล่�ยนึ่แปลงของ

สภาพัภม้อิาก่าศท่ี่�ที่ั�วโลก่ตา่งตระหนึ่กั่และถึอืเปน็ึ่วาระ

เร่งด่วนึ่ที่่�เพัิก่เฉยไม่ได้ เหล่านึ่่�ล้วนึ่ส่งผ่ลก่ระที่บต่อ

เศรษฐก่ิจึ สังคำม ธุรก่ิจึ รวมไปถึ่งวัฒนึ่ธรรม และช่วิต

คำวามเป็นึ่อย้่ของทีุ่ก่ผ่้้คำนึ่บนึ่โลก่ใบนึ่่� 

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ เติบโตก้่าวส้่ปีที่่� 100 ด้วยก่ารสานึ่ต่อค่ำานิึ่ยม

องคำ์ก่รที่ั�ง 6 ประก่ารคำรอบคำลุมถึ่งคำวามก่ตัญญู้และก่ารสร้างสรรคำ์

ประโยชน์ึ่ให้ก่ับทุี่ก่ประเที่ศที่่�ไปลงทุี่นึ่ ให้ก่ับประชาชนึ่และสังคำม 

สุดที่้ายเก่ิดประโยชนึ่์ต่อองคำ์ก่รอย่างยั�งยืนึ่ ที่ั�งนึ่่�เคำรือฯ ยังได้มุ่งเนึ่้นึ่

ในึ่ด้านึ่จึริยธรรมและจึรรยาบรรณที่างธุรก่จิึ  เพ่ัอปอ้งก่นัึ่ไม่ให้เก่ดิก่าร

ทีุ่จึริตและคำอร์รัปชันึ่ทีุ่ก่ร้ปแบบ พัร้อมที่ั�งส่งเสริมก่ารดำาเนิึ่นึ่งานึ่ที่่�

สอดคำลอ้งตามหลกั่ก่ารก่ำาก่บัดแ้ลก่จิึก่ารที่่�ดร่วมถึง่เปน็ึ่ไปตามหลกั่ก่าร

พััฒนึ่าที่่�ยั�งยืนึ่ ที่่�คำำานึ่่งถึ่งผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยทุี่ก่ภาคำส่วนึ่ในึ่ทุี่ก่มิติที่ั�ง

เศรษฐกิ่จึ สังคำม และสิ�งแวดล้อม  ถึือเป็นึ่ราก่ฐานึ่ที่่�แข็งแก่ร่ง 

นึ่ำาไปส้ก่่ารเตบิโตในึ่ 100 ปทีี่่� 2 ของเคำรอืซ่ึ่พั ่ซึ่่�งมุง่หวงัตั�งใจึสรา้งสรรคำ์

สิ�งด่งามและม่คำุณคำ่าตอบสนึ่องชุมชนึ่ สังคำม และประเที่ศชาติ ต่อไป

ตามปณธิานึ่ของผ่้ก่้่อตั�งและผ่้ส้บืสานึ่ธรุก่จิึขององค์ำก่รในึ่ทุี่ก่ยคุำทุี่ก่สมัย

ที่ั�งนึ่่� หาก่ปราศจึาก่เป้าหมาย ก่ย็าก่ที่่�จึะสร้างคำวามเปล่�ยนึ่แปลงได้ ดงันึ่ั�นึ่

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์ไ์ด้ดำาเนิึ่นึ่ก่ารและบรรลุเป้าหมายตามที่่�ได้ประก่าศ

ไว้ตั�งแตปี่ 2559 ซึ่่�งไดร้บัคำวามรว่มมอืจึาก่ที่กุ่ภาคำสว่นึ่เปน็ึ่อยา่งด ่ที่ำาให้

องคำก์่รเปน็ึ่ที่่�ยอมรบัในึ่ระดบัสาก่ล ทัี่�งนึ่่�เพัอ่ใหอ้งคำก์่รสามารถึตอ่ยอด

ก่ารสร้างคำุณคำ่าเพั่อให้เก่ิดคำวามยั�งยืนึ่ ปี 2564 เคำรือฯ จึ่งก่ำาหนึ่ด 

เป้าหมายใหม่ที่่�ที่้าที่ายมาก่ข่�นึ่ โดยมุ่งส้่ก่ารพััฒนึ่าเป้าหมายที่่�ยั�งยืนึ่ 

2573  หรือ C.P. Group Sustainability Goals 2030  โดยเป้าหมายก่าร

พััฒนึ่าที่่�ยั�งยืนึ่ดังก่ล่าวม่คำวามสอดคำล้องก่ับแนึ่วโนึ่้มก่ระแสก่าร

เปล่�ยนึ่แปลงของโลก่เป็นึ่อยา่งมาก่ เชอ่มั�นึ่เปน็ึ่อยา่งยิ�งว่าที่ศิที่างก่าร

ดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึของเคำรือฯ ภายใต้เป้าหมายคำวามยั�งยืนึ่ที่่�ก่ำาหนึ่ดไว้นึ่่�จึะ

สรรคำ์สร้างประโยชน์ึ่ที่ั�งแก่่ประเที่ศไที่ยและที่กุ่ประเที่ศที่่�เคำรือฯ เข้าไป

ลงที่นุึ่ รวมถ่ึงสร้างคำวามสขุ สร้างรอยยิ�มแก่่ประชาชนึ่ ชมุชนึ่ สงัคำม ในึ่

ประเที่ศนึ่ั�นึ่ ๆ 

นึ่อก่จึาก่นึ่่� ปี 2564 เป็นึ่ปีที่่�เคำรือฯ สามารถึบรรลุเป้าหมายที่่�วางไว้ในึ่

หลายด้านึ่ และต้องขอบคำุณหลายองคำ์ก่รรวมที่ั�งองคำ์ก่รในึ่ระดับ

นึ่านึ่าชาติที่่�มอบรางวัลและให้ก่ารยอมรับ แต่ที่ั�งนึ่่�ต้องถึือว่าคำวาม

สำาเร็จึที่่�เก่ิดข่�นึ่เป็นึ่คำวามร่วมมือจึาก่หลายภาคำส่วนึ่ โดยเฉพัาะเคำรือฯ 

ไดเ้ข้ารว่มก่ารประเมินึ่ด้านึ่คำวามยั�งยนืึ่ของ S&P Global และได้รับก่าร

จึัดอันึ่ดับให้เป็นึ่ที่่� 3 ในึ่ก่ลุ่มอุตสาหก่รรม Industrial Conglomerate 

และยังได้รับก่ารจึัดอันึ่ดับในึ่ระดับ S&P Global Bronze Class ในึ่ The 

Sustainability Yearbook 2022 คำวามสำาเร็จึที่่�ได้รับในึ่คำรั�งนึ่่�เก่ิดข่�นึ่จึาก่

คำวามมุง่มั�นึ่ของผ้้่บรหิารและพันึ่กั่งานึ่ทุี่ก่คำนึ่ในึ่เคำรือฯ ที่่�ร่วมแรงร่วมใจึ

ก่ันึ่ที่ำาให้ม่ผ่ลก่ารดำาเนิึ่นึ่งานึ่ท่ี่�ด่ ตอก่ยำ�าก่ารเป็นึ่ผ้้่นึ่ำาธุรก่ิจึไที่ยท่ี่�มุ่งส้ ่

“องคำก์่รชั�นึ่นึ่ำาดา้นึ่คำวามยั�งยนืึ่ระดับโลก่”  และในึ่ปีเดย่วก่นัึ่นึ่่�ไดร้บัก่าร

พัิจึารณาให้เป็นึ่ “บริษัที่ที่่�ม่จึริยธรรมมาก่ที่่�สุดในึ่โลก่ประจึำาปี 2564” 

หรอื “World’s Most Ethical Companies 2021”จึาก่ Ethisphere สถึาบันึ่

ระดับโลก่ในึ่ด้านึ่ก่ารประเมินึ่มาตรฐานึ่ก่ารดำาเนิึ่นึ่ธุรก่ิจึที่่�ม่จึริยธรรม  

ที่ั�งยังได้รับคำัดเลือก่ให้เป็นึ่องค์ำก่รผ้้่นึ่ำาด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ “Global  

Compact Lead” จึาก่สหประชาชาติ สะท้ี่อนึ่ให้เห็นึ่ถึ่งคำวามมุ่งมั�นึ่ในึ่

ก่ารประก่อบธุรก่ิจึภายใต้หลัก่ก่ารพััฒนึ่าที่่�ยั�งยืนึ่ในึ่ทีุ่ก่มิติ

ก่้าวต่อไปของเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ นึ่อก่จึาก่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึอย่าง

ยั�งยืนึ่ โดยคำำานึ่่งถึ่งสังคำม เศรษฐก่ิจึ และสิ�งแวดล้อมแล้ว เคำรือฯ จึะ

มุ่งมั�นึ่สร้างองคำ์ก่รแห่งนึ่วัตก่รรม คำิดคำ้นึ่พััฒนึ่าสินึ่คำ้าและบริก่ารให้ม่

คุำณภาพัด่ยิ�งข่�นึ่ เราสัญญาว่าผ่้้คำนึ่จึะสามารถึเข้าถึ่งอาหารและแหล่ง

คำวามร้ท้ี่่�เปน็ึ่อาหารสมองที่่�มคุ่ำณภาพั เราจึะพัฒันึ่าบคุำลาก่รใหเ้ปน็ึ่คำนึ่

ด่คำนึ่เก่่ง ม่ที่ัก่ษะดิจึิที่ัล เพั่อเป็นึ่แรงพัลังสนึ่ับสนึุ่นึ่ก่ารพััฒนึ่าธุรก่ิจึ

ของเคำรือฯ ให้เติบโตยั�งยืนึ่สร้างประโยชน์ึ่ต่อส่วนึ่รวม

แน่ึ่นึ่อนึ่ที่่�สุดเราจึะขยายธุรกิ่จึท่ี่�ตอบสนึ่องต่อคำวามเปล่�ยนึ่แปลงของ

โลก่และพัฤติก่รรมมนึุ่ษย์ เราจึะเป็นึ่อ่ก่หนึ่่�งพัลังสำาคำัญในึ่ก่ารลดโลก่

ร้อนึ่ ตามที่่�เราได้ประก่าศคำวามมุ่งมั�นึ่ว่าจึะเป็นึ่ “องค์ำก่รที่่�มุ่งส้่คำวาม

เป็นึ่ก่ลางที่างคำาร์บอนึ่ (Carbon Neutral) ภายในึ่ปี 2573 และมุ่งส้่ 

ก่ารปลอ่ยก่า๊ซึ่เรอืนึ่ก่ระจึก่สทุี่ธเิปน็ึ่ศน้ึ่ย ์(Net Zero Emissions) ภายในึ่

ปี 2593” มุ่งมั�นึ่เพ่ัอสร้างผ่ลลัพัธ์ที่่�ยั�งยืนึ่และมค่ำณุค่ำา เช่นึ่ ก่ารลดก่าร

ปล่อยก๊่าซึ่เรอืนึ่ก่ระจึก่ ก่ารลดคำวามเหล่อมลำ�า เป็นึ่ต้นึ่ รวมถึ่งก่ารเดินึ่

หนึ่้าขับเคำล่อนึ่โคำรงก่ารเพั่อคำวามยั�งยืนึ่ เพ่ัอสังคำม และประเที่ศชาติ 

ในึ่ทีุ่ก่แห่งที่่�เราไปลงทีุ่นึ่ เพ่ัอให้ธุรก่ิจึของเราม่ส่วนึ่ช่วยเหลือสังคำมให้

มาก่ที่่�สุด

ที่่ามก่ลางก่ารเผ่ชิญหนึ่้ากั่บวิก่ฤต COVID-19 ตั�งแต่ช่วงเริ�มต้นึ่จึนึ่ถึ่ง

ปจัึจึบุนัึ่ เคำรอืเจึรญิโภคำภณัฑ์ม์ุง่มั�นึ่ที่่�จึะเป็นึ่องคำก์่รที่่�อย้เ่คำย่งขา้งสังคำม

ไที่ย เคำรือฯ และทีุ่ก่ก่ลุ่มในึ่เคำรือฯ ได้ร่วมก่ันึ่ร้อยเรย่งคำวามด่ส่งมอบ

คำวามห่วงใยช่วยเหลือประชาชนึ่คำนึ่ไที่ยในึ่ยามวิก่ฤตมาก่มายหลาย

โคำรงก่าร อาที่ิ โคำรงก่ารซึ่่พั่ร้อยเรย่งใจึส้้ภัย COVID-19 มอบเสบ่ยง

อาหารนึ่ำ�าด่มและก่ารส่อสารแก่่โรงพัยาบาลสนึ่ามเพั่อแบ่งเบาภาระ

ดา้นึ่สาธารณสขุ คำดิเป็นึ่มล้ค่ำาก่วา่ 200 ลา้นึ่บาที่  และยงัเดินึ่หนึ่า้แจึก่

จึา่ยหนึ่า้ก่าก่อนึ่ามยัซึ่พ่ัแ่ก่บ่คุำลาก่รที่างก่ารแพัที่ย ์ก่ลุม่เปราะบาง และ

ประชาชนึ่ จึนึ่ถึง่ปจัึจึบุนัึ่นึ่บัไดก้่วา่ 31 ลา้นึ่ชิ�นึ่ และยงัไดผ้่นึ่ก่่ก่ำาลงัก่ลุ่ม

บริษัที่ในึ่เคำรือฯ ร่วมก่ับพัันึ่ธมิตรก่ว่า 100 องคำ์ก่รแจึก่อาหารจึำานึ่วนึ่ 

2 ล้านึ่ก่ล่องในึ่โคำรงก่าร ‘คำรัวปันึ่อิ�ม ซึ่่พั่ร้อยเร่ยงใจึส้้ภัย COVID-19’  

รวมถึ่งโคำรงก่าร ‘ซึ่่พั่ ปันึ่ปล้ก่ ฟื้้าที่ะลายโจึร’ ท่ี่�เคำรือฯ ปล้ก่ 

ฟื้้าที่ะลายโจึรบนึ่ที่่�ดินึ่ 100 ไร่ในึ่ จึ.สระบุร่ นึ่ำามาผ่ลิตเป็นึ่ยาสมุนึ่ไพัร

ฟื้้าที่ะลายโจึร 30 ล้านึ่แคำปซึ่้ล ส่งมอบแก่่ประชาชนึ่เพั่อช่วยเสริม

ภ้มิคำุ้มก่ันึ่ในึ่สถึานึ่ก่ารณ์ก่ารแพัร่ระบาดของ COVID-19  เป็นึ่ต้นึ่

ในึ่โอก่าสนึ่่� ผ่มขอขอบคำุณทีุ่ก่คำนึ่ในึ่ทีุ่ก่ภาคำส่วนึ่ที่่�ม่ส่วนึ่ร่วมในึ่ก่ารขับ

เคำล่อนึ่ด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ของเคำรือฯ  ในึ่ยุคำที่่�ม่ก่ารเปล่�ยนึ่แปลงและ

คำวามท้ี่าที่ายอย่างมาก่ ที่ั�งในึ่ดา้นึ่คำวามเหล่อมลำ�าที่่�มาก่ข่�นึ่ ก่ารปรบัตวั

ส้ด่จิึทิี่ลั และคำวามที่า้ที่ายที่างดา้นึ่สิ�งแวดลอ้ม เคำรอืเจึรญิโภคำภณัฑ์จ์ึะ

มุ่งมั�นึ่ขับเคำล่อนึ่คำวามเปล่�ยนึ่แปลงโดยใช้เที่คำโนึ่โลย่ใหม่ ก่ารส่งเสริม

และพัฒันึ่าบคุำลาก่ร ก่ารสรา้งคำวามเปล่�ยนึ่แปลงเพัอ่เศรษฐก่จิึ สงัคำม 

และสิ�งแวดล้อมที่่�ยั�งยืนึ่สืบไป

นายศุุภชััย เจีียรวนนท์์

ประธานึ่คำณะผ่้้บริหาร 

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์

เราจะเป็นอ่กห์นึ�งพัลังสำาคุัญในการลดูโลก

รอ้น	ติามท่�เราไดูป้ระกาศึคุวามมุง่มั�นวา่จะเปน็	

“องคุ์กรท่�ปล่อยั่ก๊าซเรือนกระจกสุทธิิ 

เป็นศึูนยั่์”	มุ่งมั�นเพั่อสร้างผู้ลลัพัธิ์ท่�ยั่ั�งยั่ืน

และม่คุุณคุ่า

เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์ รืายงานความยั�งยืน ปรืะจำาปี 2564
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สรุปผลกัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ

สัด้ส่วนกัารใช้พัลังงานหมุนเว้ยน

12%
ทีุ่นึ่

จำานวนทุุนกัารศัึกัษา

ปริมาณของเส้ยทุ้ล่ด้ลง

ตันึ่

114,908

103,480

ปริมาณกัารนำานำ�ามาใช้ทุ้่ลด้ลง

ล้านึ่ล้ก่บาศ์ก่เมตร

65.51

ค่าใช้จ่ายในกัารอบรมพันักังาน

ล้านึ่บาที่

853

จำานวนผลิตภัณฑ์เพั่อสุขภาพั

ผ่ลิตภัณฑ์์

852

รายได้้รวม

ล้านึ่บาที่

2,333,506
ข้อร้องเร้ยนเร่อง 

Cybersecurity

ก่รณ่

0

อัตรากัารปล่อย 

กั๊าซเรือนกัระจกัทุ้่ลด้ลง

ตันึ่ CO
2
e ต่อรายได้ล้านึ่บาที่

0.24

จำานวนสิทุธิบัตรและอนุสิทุธิบัตร

ฉบับ

3,012

เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์ รืายงานความยั�งยืน ปรืะจำาปี 2564
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70%

42%

10 ล้านคน

สุขภาพัและสุขภาวะทุ้่ด้้

กัารปรับตัวต่อกัาร

เปล้่ยนแปลงสภาพัภูมิอากัาศั

ความมั่นคงทุางอาหารและ

กัารเข้าถึึงโภชนากัาร

กัารดู้แลรักัษาทุรัพัยากัรนำ�า

คุณค่าและกัารสร้างประโยชน์

ทุางเศัรษฐกัิจให้แกั่สังคม

ระบบเศัรษฐกัิจหมุนเวย้น

กัารบริหารจัด้กัาร

นวัตกัรรม

กัารปกัป้องระบบนิเวศัและ

ความหลากัหลายทุางช้วภาพั

กัารสร้างความผูกัพัันกัับ 

ผู้ม้ส่วนได้้เส้ย

กัารจัด้กัารห่วงโซ่อุปทุาน

อย่างรับผิด้ชอบ

ยอดขายรวมมาจึาก่ผ่ลิตภัณฑ์์และ

บริก่ารที่ั�งแบบ B2B และ B2C ที่่�ช่วย

ส่งเสริมสุขภาพัและสุขภาวะที่่�ด่

ปลดปล่อยก่๊าซึ่คำาร์บอนึ่ไดออก่ไซึ่ด์สุที่ธิ

จึาก่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรกิ่จึเป็นึ่ศ้นึ่ย์ (Scope 1 

และ Scope 2) 

เด็ก่ ประชาชนึ่ และคำนึ่ยาก่จึนึ่ได้รับ 

ก่ารสนัึ่บสนึุ่นึ่โอก่าสในึ่ก่ารเข้าถึ่ง

อาหารที่่�ปลอดภัยและม่คำุณคำ่า 

ที่างโภชนึ่าก่าร

ลดปริมาณก่ารนึ่ำานึ่ำ�ามาใช้ต่อหนึ่่วย 

รายได้ เที่่ยบก่ับปีฐานึ่ 2563

2566

2566

2566

2566

2566

2566

2566

2566

2566

2566

40%

12.6%

80%

35%25% 25%6%

50%

21%

80%

50%50% 50%10%

เป้้าหมาย

เป้้าหมาย

เป้้าหมาย

เป้้าหมาย

เป้้าหมาย

เป้้าหมาย

เป้้าหมาย

เป้้าหมาย

เป้้าหมาย

เป้้าหมาย

2568

2568

2568

2568

2568

2568

2568

2568

2568

2568

2573

2573

2573

2573

ส่งเสริมอาช่พัเพั่อสร้างรายได้สำาหรับ 

ผ่้้ที่่�ม่คำวามต้องก่าร เช่นึ่ เก่ษตรก่ร 

รายย่อย ผ่้้ประก่อบก่าร SMEs และ

ก่ลุม่เปราะบาง ตลอดห่วงโซึ่่อุปที่านึ่

ลดปริมาณขยะอาหารและของเส่ย 

ที่่�ถึ้ก่นึ่ำาไปฝัังก่ลบให้เป็นึ่ศ้นึ่ย์ 

และบรรจึุภัณฑ์์พัลาสติก่ที่่�ใช้ที่ั�งหมด

สามารถึนึ่ำาก่ลับมาใช้ใหม่ ใช้ซึ่ำ�า หรือ

ย่อยสลายได้

จึำานึ่วนึ่สิที่ธิบัตรและอนึุ่สิที่ธิบัตร 

ที่่�ได้รับก่ารข่�นึ่ที่ะเบ่ยนึ่

ทีุ่ก่ก่ลุ่มธุรก่ิจึมโ่คำรงก่ารหรือ 

คำวามร่วมมือก่ับพันัึ่ธมิตรที่่�เก่่�ยวข้อง

ในึ่ระดับสาก่ล เพ่ัอบริหารจึัดก่ารและ

ติดตามคำวามหลาก่หลายที่างช่วภาพั 

คำะแนึ่นึ่คำวามผ่้ก่พัันึ่กั่บผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เสย่

หลัก่จึาก่ก่ารสำารวจึของทีุ่ก่ก่ลุ่มธุรก่ิจึ

ทีุ่ก่ก่ลุ่มธุรก่ิจึม่ก่ระบวนึ่ก่ารตรวจึสอบ

ย้อนึ่ก่ลับของวัตถึุดิบที่่�ม่คำวามเส่�ยงสง้ 

รวมที่ั�งม่ก่ารตรวจึประเมินึ่ด้านึ่ 

คำวามยั�งยืนึ่ก่ับคำ้่คำ้าที่่�ม่คำวามเส่�ยงสง้

5 ล้านคน

2573

100% 100%20%

2573

7500 

ฉบับ

2573

2573

80%

2573

100%

2573

HEALTH

HOME

มุ่งมั่นสร้างสังคมทุ้่ยั่งยืน

มุ่งมั่นสร้างสิ่งแวด้ล้อมทุ้่ยั่งยืน

6

ล้านึ่คำนึ่

2.5

ล้านึ่คำนึ่

2

ล้านึ่คำนึ่

1.9

ล้านึ่คำนึ่

แผนกัารด้ำาเนนิงานสูเ่ปา้หมายความยัง่ยนืเครือืฯ 

ปี 2573

100% 50 ล้านคน

กัารกัำากัับดู้แลกัิจกัาร กัารศัึกัษาและ 

กัารลด้ความเหล่อมลำ�า

สิทุธิมนุษยชนและ 

กัารปฏิิบัติด้้านแรงงาน

กัารพััฒนาผู้นำาและ

ทุรัพัยากัรบุคคล

ความปลอด้ภัยทุางไซเบอร์

และกัารปกัป้องข้อมูล
ทีุ่ก่ก่ลุม่ธุรก่ิจึได้รับก่ารประเมินึ่ผ่ล 

ที่่�ได้รับก่ารยอมรับของก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่

ด้านึ่ก่ารก่ำาก่ับด้แลก่ิจึก่าร

ประชาชนึ่ทีุ่ก่เพัศทีุ่ก่วัยได้รับ 

ก่ารสนัึ่บสนึุ่นึ่โอก่าสในึ่ก่ารเข้าถึ่ง 

ก่ารศ่ก่ษาที่่�ม่คำุณภาพั ส่งเสริม 

ก่ารเรย่นึ่ร้้ตลอดช่วิตและเสริมที่ัก่ษะ

2566 25662566 2566 2566

35% 100% 60% 100% 100%50% 100% 75%

4,000

ฉบับ

5,000

ฉบับ

เป้้าหมาย เป้้าหมายเป้้าหมาย เป้้าหมาย เป้้าหมาย

2568 25682568 2568 2568
2573 2573

ทีุ่ก่ก่ลุม่ธุรก่ิจึม่ “ก่ารประเมินึ่ผ่ลก่ระที่บ

ด้านึ่สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่” เป็นึ่ประจึำา 

พันึ่ัก่งานึ่ทีุ่ก่คำนึ่ม่ส่วนึ่ร่วมในึ่

ก่ระบวนึ่ก่ารเร่ยนึ่ร้้และกิ่จึก่รรม 

ด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่เป็นึ่ประจึำาทีุ่ก่ปี

ทีุ่ก่ก่ลุ่มธุรก่ิจึได้รับก่ารรับรองตาม

มาตรฐานึ่สาก่ลด้านึ่คำวามปลอดภัย

ที่างไซึ่เบอร์และก่ารปก่ป้องข้อม้ล

100%

2573

100%

2573

100%

2573

HEART

มุ่งมั่นทุำาธุรกัิจด้้วยใจทุ้่ยัง่ยืน

SHOP

25

ล้านึ่คำนึ่

15

ล้านึ่คำนึ่

เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์ รืายงานความยั�งยืน ปรืะจำาปี 2564
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เกั้่ยวกัับรายงานฉบับน้�

แนวทุางกัารจัด้ทุำารายงาน

3	มิติิของคุวามยั่ั�งยืั่น

เศัรษฐกิัจ สิ่งแวด้ล้อม

SHOP

สังคม

ขอบเขตกัารรายงาน 

ขอบเขตของรายงานึ่คำวามยั�งยืนึ่ ประจึำาปี 2564 พัิจึารณาจึาก่คำวามเก่่�ยวข้องที่าง 

ธุรก่ิจึ คำวามพัร้อมของข้อม้ล ผ่ลก่ระที่บต่อผ่ลก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ของบริษัที่ สิ�งแวดล้อม 

และสังคำม รวมถึ่งผ่ลก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ในึ่ภาพัรวมของก่ลุ่มบริษัที่ในึ่ 

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์คำรอบคำลุม 14 ก่ลุ่มธุรก่ิจึ ที่ั�งในึ่และต่างประเที่ศ ตั�งแต่วันึ่ที่่�  

1 มก่ราคำม 2564 ถ่ึงวันึ่ที่่� 31 ธันึ่วาคำม 2564

กัารเช่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์ และรายงานเล่มอ่น ๆ 

เพั่อสร้างประสบก่ารณ์ก่ารศ่ก่ษาข้อม้ลก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ของเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์แบบไร้รอยต่อ ที่่านึ่สามารถึศ่ก่ษาข้อม้ล

เพัิ�มเติมได้ที่่�เว็บไซึ่ต์ และรายงานึ่เล่มอ่นึ่ ๆ ดังนึ่่�

กัารรับรองรายงาน

ข้อม้ลผ่ลก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ด้านึ่สิ�งแวดล้อม สุขภาพั คำวามปลอดภัย และจึำานึ่วนึ่ข้อร้องเร่ยนึ่ผ่่านึ่ช่องที่างก่ารรับเร่องร้องเร่ยนึ่ได้ม่ก่ารตรวจึ

รับรองคำวามถึ้ก่ต้องและคำวามสอดคำล้องตามแนึ่วที่างก่ารรายงานึ่ของ GRI Standards โดยบริษัที่ที่่�ปร่ก่ษาภายนึ่อก่ตามเร่องที่่�ก่ำาหนึ่ดไว้  

รายละเอ่ยดสามารถึศ่ก่ษาเพัิ�มเติมได้ที่่�หนึ่้า 194-195

GRI 

102-16 

(2016)

GRI 

102-17 

(2016)

GRI 

302-1 

(2016)

GRI 

303-1 

(2016)

GRI 

303-3 

(2018)

GRI 

303-4 

(2018)

GRI 

303-5 

(2018)

GRI 

305-1 

(2016)

GRI 

305-2 

(2016)

GRI 

305-3 

(2016)

GRI 

305-7 

(2016)

GRI 

306-3 

(2020)

GRI 

306-4 

(2020)

GRI 

306-5 

(2020)

GRI 

403-2 

(2016)

GRI 

403-9 

(2018)

GRI 

403-10 

(2018)

2560

2561

2562

2563

2564

GRI & SASB Content Index Report 2021
ขอบเขตก่ารรายงานึ่ ประจึำาปี 2564

Materiality Assessment Report 2021 Stakeholder Engagement Report 2021

รายงานการกำากับดููแลกิจการ ประจำาปี 2563

TCFD Report 2021

รายงานึ่สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่ ประจำาปี 2563

UN SDGs Mapping Report 2021

เคำรอืเจึรญิโภคำภณัฑ์จั์ึดที่ำารายงานึ่คำวามยั�งยืนึ่ข่�นึ่เป็นึ่ประจึำาทุี่ก่ป ีตั�งแตปี่ 2559 โดยรายงานึ่

คำวามยั�งยืนึ่ ประจึำาปี 2564 นึ่่� เป็นึ่รายงานึ่ฯ ฉบับที่่� 6 ของเคำรือฯ เนึ่ื�อหาของรายงานึ่ฯ  

มุ่งเนึ่้นึ่ไปที่่�ก่ลยุที่ธ์ ก่ารบริหารจึัดก่าร เป้าหมาย ผ่ลก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ และก่้าวต่อไปของ

ประเด็นึ่คำวามยั�งยืนึ่ที่่�สำาคำัญของเคำรือฯ และที่่�ม่สำาคำัญต่อผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยทุี่ก่ก่ลุ่มตลอด 

ห่วงโซึ่่คำุณคำ่า ซึ่่�งคำรอบคำลุมที่ั�ง 3 มิติของคำวามยั�งยืนึ่ ได้แก่่ เศรษฐก่ิจึและก่ารก่ำาก่ับด้แล 

สังคำม และสิ�งแวดล้อม นึ่อก่จึาก่นึ่่� เนึ่ื�อหาภายในึ่รายงานึ่ยังได้รวบรวมผ่ลก่ารดำาเนิึ่นึ่งานึ่ที่่�

สนึ่ับสนุึ่นึ่ต่อเป้าหมายก่ารพััฒนึ่าที่่�ยั�งยืนึ่ของโลก่ หรือ Sustainable Development Goals: 

SDGs

รายงานึ่คำวามยั�งยืนึ่ ประจึำาปี 2564  

จึัดที่ำาข่�นึ่โดยอ้างอิงแนึ่วที่างก่ารรายงานึ่

ของ Globa l  Repor t ing In i t ia t i ve  

Standards: GRI Standards ในึ่ระดับ 

ตัวช่�วัดหลัก่ หรือ Core Option และยังได้

นึ่ำาเสนึ่อคำวามก่้าวหนึ่้าก่ารปฏิบัติงานึ่ตาม

เก่ณฑ์์ของ UN Global Compact: Advanced 

Level และก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ตามแนึ่วที่าง 

Task Force on Climate Related Financial 

Disclosures: TCFD 

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�บท์

เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์ รืายงานความยั�งยืน ปรืะจำาปี 2564
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จากคุวามมุ่งมั�นของเคุรือเจริญโภัคุภััณฑ์์ในการดูำาเนินงานดู้านคุวามยั่ั�งยั่ืนทั�งสามมิติิ	

ส่งผู้ลให้์ในปี	2564	เคุรือเจรญิโภัคุภัณัฑ์์ไดู้รับรางวลัดู้านคุวามยั่ั�งยั่นืจากสถึาบนัต่ิาง	ๆ	

ทั�วโลก	ซึ�งเคุรอืฯ	มคุ่วามภัาคุภัมูใิจและรูส้กึเป็นเกย่ั่รติท่ิ�ไดู้รบัรางวลัทั�งห์มดูน่�	 

เพัราะรางวัลไม่เพั่ยั่งแคุ่สะท้อนถึึงประสิทธิิภัาพัในการดูำาเนินงานดู้านคุวามยั่ั�งยืั่นของ

เคุรือฯ	แติ่ยั่ังเป็นเคุร่องยั่ืนยั่ันถึึงการยั่อมรับของผูู้้ม่ส่วนไดู้เส่ยั่ไดู้เป็นอย่ั่างดู่

รางวัลและความภาคภูมิใจ ปี 2564

UN Global Compact: 

LEAD

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ม่ส่วนึ่ร่วม 

ในึ่ก่ารขับเคำล่อนึ่ประเด็นึ่ 

คำวามยั�งยืนึ่ร่วมก่ับ UNGC ในึ่ 

ฐานึ่ะระดับ LEAD

Dow Jones  

Sustainability Indices

TRUE CP ALL และ CPF ได้รับ

ก่ารจึัดอันึ่ดับและรับรองให้เป็นึ่

สมาชิก่ DJSI ในึ่ก่ลุม่อุตสาหก่รรม 

Telecommunication Service, 

ก่ลุม่อุตสาหก่รรม Food & 

Staples Retailing และก่ลุ่ม

อุตสาหก่รรม Food Products 

ตามลำาดับ

FTSE4Good

TRUE CP ALL และ CPF  

ได้รับก่ารคำัดเลือก่ให้เป็นึ่

สมาชิก่ของดัชนึ่่ FTSE4Good 

Emerging Index อย่างต่อเนึ่่อง

LCSi

Ethisphere

HR Asia Best  

Company to Work 

for in Asia 2021

Thailand Corporate 

Excellence Awards 

2021

US Green Building 

Council: LEED
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์  

CPF TRUE และ CP ALL 

ได้รับรางวัลก่ารประเมินึ่และ

จึัดระดับธุรก่ิจึคำาร์บอนึ่ตำ�าและ

ยั�งยืนึ่ (LCSi) ประจึำาปี 2564

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้รับเลือก่ให้

เป็นึ่บริษัที่ที่่�ม่จึริยธรรมมาก่ที่่�สุดในึ่

โลก่ หรือ The 2021 World’s Most 

Ethical Companies จึาก่  

Ethisphere เป็นึ่ปีที่่� 2

CPF คำว้ารางวัลระดับสาก่ล 

“องคำ์ก่รดเ่ด่นึ่ที่่�นึ่่าที่ำางานึ่ด้วย

มาก่ที่่�สุดในึ่เอเช่ย”

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ CPF และ  

CP ALL ได้รับก่ารยก่ย่อง 

ในึ่ประเภที่ Distinguished Awards 

ในึ่สาขาคำวามเป็นึ่เลิศ ด้านึ่ก่ารพััฒนึ่า 

อย่างยั�งยืนึ่ สาขาคำวามเป็นึ่เลิศ 

ด้านึ่ก่ารตลาด และสาขาคำวามเป็นึ่เลิศ 

ในึ่ก่ารบริหารจึัดก่ารโดยรวม 

ตามลำาดับ 

Louyang CP International 

Plaza โดย ซึ่.่พั่. ลั�วหยาง 

ได้รับก่ารรับรองระดับที่อง

สำาหรับชุมชนึ่ LEED  

เป็นึ่คำรั�งแรก่ของประเที่ศ

S&P Global CSA

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ติด Top 3 

บริษัที่ยั�งยืนึ่ระดับโลก่ ในึ่ 

“ก่ลุ่มอุตสาหก่รรม Industrial 

Conglomerates”

เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์ รืายงานความยั�งยืน ปรืะจำาปี 2564
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ภาพัรวมกัารผนึกักัำาลัง 

ฝ่่าวกิัฤต COVID-19

ปี	 2564	 เป็นปีท่�การแพัร่ระบาดูของ	COVID-19	ยั่ังคุง 

ส่งผู้ลกระทบและม่คุวามท้าท้ายั่ติ่อทุกภัาคุส่วน	 ไม่ว่าจะเป็น 

ภัาคุรัฐ	 ภัาคุอุติสาห์กรรม	 ภัาคุธุิรกิจ	 และภัาคุประชาชน	 

ซึ�งองคุ์กรระดูับโลก	World	Health	Organization:	WHO	

คุาดูว่าการแพัร่ระบาดูของ	COVID-19	จะยั่ังคุงส่งผู้ลกระทบ

ติอ่เน่องถึงึปี	2565	ซึ�งเคุรือเจริญโภัคุภัณัฑ์์ไดู้มก่ารดูำาเนนิงาน

ในห์ลากห์ลายั่รูปแบบ	ติั�งแติ่การแพัร่ระบาดูในรอบแรกจนถึึง

ปัจจุบัน	และไดู้ม่แผู้นการสำาห์รับอนาคุติ	 เพั่อสร้างสมดูุลให์้แก่

สงัคุม	พัร้อมผู้ลิกวิกฤติให์เ้ป็นโอกาสภัายั่ใติส้ถึานการณ์การแพัร่

ระบาดูของ	COVID-19	รวมถึงึวถิึก่ารใชช้ว่ติิรปูแบบให์ม	่ท่�เนน้

ไปท่�การเวน้ระยั่ะห่์าง	การสวมห์น้ากากอนามัยั่	รวมถึงึการเข้าถึงึ

คุวามสะอาดูและสุขอนามัยั่ติลอดูเวลา	

สานพัลังเครือข่ายสร้าง 

“โรงพัยาบาลสนามและ 

ศัูนย์พัักัคอย”

ก่ารแพัรร่ะบาดของ COVID-19 ที่ำาใหห้ลาย

ธรุกิ่จึตอ้งเผ่ชิญก่บัคำวามที่า้ที่าย โดยเฉพัาะ

ธุรก่ิจึบริหารจึัดก่ารอสังหาริมที่รัพัย์ และ

โรงพัยาบาล ด้วยเหตนุ่ึ่� เคำรอืเจึรญิโภคำภณัฑ์์ 

จึ่งได้ร่วมก่ับภาคำรัฐและเอก่ชนึ่ จัึดตั�ง 

โรงพัยาบาลสนึ่ามและศน้ึ่ยพ์ักั่คำอย รวม 3 

แหง่ ไดแ้ก่ ่โรงพัยาบาลสนึ่าม ซ่ึ่พั-่ดบับลวิ

เอชเอ-จึุฬารัตนึ่์ สามารถึรองรับผ่้้ป่วยได ้

620 เตย่ง โรงพัยาบาลสนึ่าม ก่รมก่ารแพัที่ย์-

เลดิสนิึ่ สามารถึรองรบัผ่้ป่้วยได ้200 เตย่ง 

และศ้นึ่ย์ พััก่คำอย ซ่ึ่พั่ - รามคำำาแหง- 

นึ่พัรัตนึ่ราชธาน่ึ่ สามารถึรองรับผ้้่ป่วย 

ได้  620 เต่ยง โรงพัยาบาลสนึ่ามและ 

ศ้นึ่ย์พััก่คำอยทัี่�ง 3 แห่งนึ่่�เป็นึ่ตัวช่วยลด

คำวามเส่�ยงติดเชื�อสำาหรบับุคำลาก่รที่างก่าร

แพัที่ย ์ผ่้ป้ว่ยที่ั�วไป และชมุชนึ่ นึ่อก่จึาก่ก่าร

สานึ่พัลังเพ่ัอสร้างโรงพัยาบาลสนึ่ามและ

ศ้นึ่ย์พััก่คำอยแล้ว เคำรือฯ ยังแจึก่หนึ่้าก่าก่

อนึ่ามัยฟื้ร่อย่างต่อเนึ่่องซึ่่�งจึนึ่ถึ่งปัจึจึุบันึ่

แจึก่ไปแล้วก่ว่า 31 ล้านึ่ชิ�นึ่ 

“ซ้พั้ปันปลูกัฟ้้าทุะลายโจร...

เสริมภูมิคุ้มกัันเพ่ัอต่อสู้กัับ 

COVID-19”

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ จัึดพัื�นึ่ที่่�ปล้ก่ต้นึ่ 

ฟื้้าที่ะลายโจึร จึำานึ่วนึ่ 100 ไร่ ที่่�ศ้นึ่ย์วิจึัย

แสลงพัันึ่ และฟื้าร์มคำำาพัรานึ่ จึ.สระบุร่  

ท่ี่�ได้ก่ารรับรองมาตรฐานึ่ก่ารปฏิบัติที่าง 

ก่ารเก่ษตรที่่�ด ่(GAP) จึาก่ก่รมวชิาก่ารเก่ษตร 

ก่ระที่รวงเก่ษตรและสหก่รณ์ ก่ารบรรจึุ

แคำปซึ่้ลผ่่านึ่ก่ารรับรองมาตรฐานึ่จึาก่ 

GMP PIC/S นึ่อก่จึาก่นึ่่� ยงัดำาเนิึ่นึ่ก่ารผ่ลิต

ตาม พั.ร.บ. ยาสมุนึ่ไพัร ผ่่านึ่ก่ารรับรอง

ก่ารข่�นึ่ที่ะเบ่ยนึ่ยาสมุนึ่ไพัร ก่ับสำานึ่ัก่งานึ่

คำณะก่รรมก่ารอาหารและยา ท่ี่�มข้่อก่ำาหนึ่ด

ดา้นึ่ปริมาณสารสำาคำญั แอนึ่โดรก่ราโฟื้ไลด์ 

(Andrographol ide) ในึ่วัตถึุดิบอย่าง

เคำร่งคำรัด เพ่ัอผ่ลิตสมุนึ่ไพัรฟื้้าที่ะลายโจึร 

30 ลา้นึ่แคำปซึ่ล้ แจึก่จ่ึายฟื้ร่ให้ก่บัประชาชนึ่

คำนึ่ไที่ย โดยเน้ึ่นึ่แจึก่จึ่ายไปที่่�ประชาชนึ่ 

ก่ลุ่มเปราะบาง และหนึ่่วยงานึ่ องค์ำก่ร

พัันึ่ธมิตร และก่ลุ่มจิึตอาสาต่าง ๆ  เพ่ัอรว่ม

แจึก่จึ่ายไปยังภ้มิภาคำต่าง ๆ ทัี่�วไที่ย เพั่อ

ใช้เสริมภม้คิำุม้ก่นัึ่ป้องกั่นึ่โรคำในึ่สถึานึ่ก่ารณ์ 

ที่่�ม่ก่ารแพัร่ระบาดของ COVID-19

31

แจึก่หน้ึ่าก่าก่อนึ่ามัยฟื้ร่

อย่างต่อเนึ่่อง 

ไปแล้วก่ว่า

ล้านึ่ชิ�นึ่ 

ครัวปันอิม่ ซ้พั้ร้อยเร้ยงใจ 

สู้ภัย COVID-19

ผ่้ป้ว่ย COVID-19 ได้อยา่งราบร่นึ่ ไม่สะดุด 

โคำรงก่ารนึ่่�เป็นึ่ส่วนึ่หนึ่่�งของโคำรงก่ารซึ่่พั่ 

ร้อยเร่ยงใจึ ส้้ภัย COVID-19 ที่่�พัร้อมนึ่ำา

ศัก่ยภาพัด้านึ่เที่คำโนึ่โลย่ส่อสารดิจึิทัี่ล  

มาสนึ่บัสนึ่นุึ่ภารก่จิึของทุี่ก่ภาคำส่วนึ่ รวมถ่ึง 

ภาคำสาธารณสุข ตลอดจึนึ่เดินึ่หนึ่้าส่งต่อ

คำวามช่วยเหลือคำรอบคำลุมทีุ่ก่มิติ เพั่อเป็นึ่

อ่ก่หนึ่่�งก่ำาลังใจึเคำ่ยงคำ้่พ่ั�นึ่้องชาวไที่ยให้

ชนึ่ะวิก่ฤต COVID-19 ไปด้วยก่ันึ่

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ผ่นึ่่ก่ก่ำาลังร่วมก่ับ

พันัึ่ธมิตรก่ว่า 100 องค์ำก่รช่วยเหลือคำนึ่ไที่ย

ในึ่ยามวิก่ฤต COVID-19 แบ่งปันึ่คำวาม 

อิ�มที่้องผ่่านึ่โคำรงก่าร “คำรัวปันึ่อิ�ม ซึ่่พั่ 

ร้อยเร่ยงใจึส้้ภัย COVID-19” โดยม่

วัตถึปุระสงค์ำเพัอ่ชว่ยเหลือคำนึ่ในึ่ชุมชนึ่ที่ั�ง

ในึ่ก่รุงเที่พัฯ และปริมณฑ์ลที่่�ได้รับคำวาม

เดือดร้อนึ่จึาก่ COVID-19 และยงัชว่ยเหลือ

ผ่้้ประก่อบก่ารร้านึ่อาหารรายย่อยที่่�ต้อง

ปิดร้านึ่ ขายอาหารไม่ได้ช่วงล็อคำดาวนึ่์ 

รวมถึง่ชว่ยเหลอืเก่ษตรก่รจึาก่ราคำาสนิึ่คำา้

ตก่ตำ�าด้วย ซึ่่�งโคำรงก่ารนึ่่�ดำาเนึ่ินึ่ก่ารแจึก่

อาหารจึำานึ่วนึ่ 2 ล้านึ่ก่ลอ่ง เปน็ึ่อาหารจึาก่

เคำรือฯ จึำานึ่วนึ่ 1 ลา้นึ่ก่ล่อง และอ่ก่ 1 ลา้นึ่

ก่ล่องมาจึาก่ก่ารที่่�เคำรือฯ ช่วยสนัึ่บสนุึ่นึ่

รา้นึ่อาหารรายย่อยต่าง ๆ  ที่่�ได้รบัผ่ลก่ระที่บ 

ซึ่่� ง เป็นึ่ ข้าวก่ล่องปรุงสุก่ สะอาด ม่

โภชนึ่าก่ารและถึ้ก่หลัก่อนึ่ามัย นึ่อก่จึาก่

โคำรงก่ารคำรัวปันึ่อิ�มฯ แล้ว เคำรือฯ ยังได้ 

จึัดตั�งสายด่วนึ่ COVID-19 เฉพัาะก่ิจึ และ

เพ่ัอเชอ่มต่อก่ารส่อสารใหพ้ัรอ้มชว่ยเหลือ
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รู้จักัเครือเจริญโภคภัณฑ์

วิสัยทุัศัน์เครือเจริญโภคภัณฑ์

“เราเป็นองคุ์กรท่�เป็นผูู้้นำาดู้านเทคุโนโลยั่่และนวัติกรรมในการสร้างอาห์ารคุน	อาห์ารสมอง	

โอกาสในการเข้าถึึงคุุณคุ่า	เพั่อสุขภัาพัและคุวามเป็นอยัู่่ท่�ดูส่ำาห์รับทุกคุน”

สัญลักัษณ์ : สายั่ธิุรกิจห์ลัก

เก่ษตรอุตสาหก่รรมและอาหาร b

f

c

aa

g

d

h

a

e

b fc da e b he fa g a b bd f

ส่อสารและโที่รคำมนึ่าคำม

อสังหาริมที่รัพัย์

คำ้าปล่ก่ อ่คำอมเมิร์ชและดิจิึที่ัล

ยานึ่ยนึ่ต์และอุตสาหก่รรม ยาและเวชภัณฑ์์ ก่ารเงินึ่และก่ารธนึ่าคำาร

เอเช้ยตะวันออกั

เฉ้ยงใต้

ยุโรป และ

อเมริกัา

เอเช้ยใต้ และ 

เอเช้ยตะวันตกั

เอเช้ยตะวันออกั

120

13,134

142

7

3 31

58

433

2,618*

44

268,977

248

62

3

51,974

370 แห่ง

989 แห่ง

13,141 สาขา

149 สาขา

2,791 สาขา

95 แห่ง

428,576 คน

150

-

29

-

13

-

126

111

48

95,118

172

- -

5,460 7,047

10

--

-

โรงงานผลิต

ศัูนย์วิจัยและพััฒนา/ 

สถึาน้วิจัย

ฟ้าร์มเล้�ยง 

สัตว์บกั/สัตว์นำ�า

จำานวนพันักังาน

ทุั�งหมด้

ไฮเปอร์มาร์เกั็ต/ 

ซูเปอร์มาร์เกั็ต/ 

มินิซูเปอร์มาร์เก็ัต

ของ Lotus’s และ 

Lotus Supercenter

แห่ง

สาขา

สาขา

สาขา

สาขา สาขาสาขา

แห่ง

แห่ง

สาขา

แห่ง

คน

แห่ง

สาขา

แห่ง

คน

แห่ง แห่ง แห่ง

แห่ง

สาขา

แห่ง

คน

แห่ง

คน คน

แห่ง

ร้านเซเว่น  

อ้เลฟ้เว่น

ศัูนย์จำาหน่ายสินค้าฯ 

ของ Makro

21 4,598 ล้านคน

ประเทุศัและ 

เขตเศัรษฐกัิจ

จำานวนประชากัรรวมใน

ประเทุศัทุ้่เป็นฐานธุรกัิจ

ไทุย  

(สำานกัังานใหญ่)

* รวมจึำานึ่วนึ่สาขาของ CP Fresh Mart จึำานึ่วนึ่ 305 สาขา
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1

2
3

4

5

6

8

11

12

13

14

7

9

10

ห่วงโซ่คุณค่าของ 

เครือเจริญโภคภัณฑ์

เคุรือเจริญโภัคุภััณฑ์์ม่การดูำาเนินธิุรกิจ 

ท่� ห์ล ากห์ล ายั่ 	 ติั� ง แ ต่ิ ธิุ ร กิ จ เกษติร

อุติสาห์กรรมและอาห์าร	ธิุรกิจคุ้าปล่ก	

ธุิรกิจส่อสารและโทรคุมนาคุม	 ธุิรกิจ

อ่ คุ อ ม เ มิ ร์ ซ แ ล ะ ดูิ จิ ทั ล 	 ธิุ ร กิ จ

อสังห์าริมทรัพัยั่์	 ธิุรกิจยั่านยั่นติ์และ

อุติสาห์กรรม	 ธิุรกิจยั่าและเวชภััณฑ์์	 

ไปจนถึงึธิรุกจิการเงนิและการธินาคุาร	ซึ�ง

เคุรือฯ	 ไ ดู้บูรณาการประโยั่ชน์ดู้ าน 

ติ่าง	ๆ	จากแติ่ละกลุ่มธุิรกิจเข้าดู้วยั่กัน	

เพัอ่ขยั่ายั่ผู้ลประโยั่ชน	์และสง่มอบคุณุคุา่

ท่�ยั่ั�งยืั่นให์แ้กป่ระเทศึ	ประชาชน	และบรษิทั

สืบไป

ก่ลุ่มธุรก่ิจึเก่ษตรอุตสาหก่รรมและอาหาร

ก่ลุ่มธุรก่ิจึก่ารคำ้าวัตถึุดิบอาหารสัตว์

ก่ลุ่มธุรก่ิจึพืัชคำรบวงจึร

ก่ลุ่มธุรก่ิจึอาหารสัตว์เล่�ยง

ก่ลุ่มธุรก่ิจึเมล็ดพันัึ่ธุ์ ปุ�ย และผ่ลิตภัณฑ์์อารัก่ขาพืัช

ก่ลุ่มธุรก่ิจึยา และเวชภัณฑ์์

ก่ลุ่มธุรก่ิจึยานึ่ยนึ่ต์

ก่ลุ่มธุรก่ิจึบรรจึุภัณฑ์์

ก่ลุ่มธุรก่ิจึก่ารตลาด และก่ารจึัดจึำาหนึ่่าย

ก่ลุ่มธุรก่ิจึก่ารคำ้าระหว่างประเที่ศ

ก่ลุ่มธุรก่ิจึอ่คำอมเมิร์ซึ่ และดิจึิที่ัล

ก่ลุ่มธุรก่ิจึโที่รคำมนึ่าคำม

ก่ลุ่มธุรก่ิจึก่ารเงินึ่และก่ารธนึ่าคำาร

ก่ลุ่มธุรก่ิจึพััฒนึ่าอสังหาริมที่รัพัย์

8 สายธุรกัิจหลักั ครอบคลุม 

14 กัลุ่มธุรกัิจ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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ธุรกัิจหลกัั

ธุรกัิจเกัษตรอุตสาหกัรรมและอาหาร

ประเทุศัไทุย

• 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. 

เคำรอืเจึรญิโภคำภณัฑ์์มบ่รษิทัี่ เคำรอืเจึรญิโภคำภัณฑ์์ จึำาก่ดั เป็นึ่บริษทัี่แม่ 

ซึ่่�งดำาเนิึ่นึ่กิ่จึก่รรมในึ่ลัก่ษณะบริษทัี่ Holding Company ถึอืหุน้ึ่บริษทัี่

ในึ่เคำรือฯ ที่ั�งในึ่และต่างประเที่ศ ม่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึที่่�หลาก่หลาย 

ที่ั�งอุตสาหก่รรมก่ารผ่ลิตและก่ารบริก่าร

8 2114
สายธุรกิัจหลักั ประเทุศัและ 

เขตเศัรษฐกัิจ

กัลุม่ธุรกัิจ

ต่างประเทุศั

บริษัที่

เจึริญโภคำภัณฑ์์อาหาร 

จึำาก่ัด (มหาชนึ่)
 1

บริษัที่ เจึ่ยไต๋ จึำากั่ด

C.P. Pokphand

Co., Ltd.

Bellisio Foods Inc.

บริษัที่

ก่รุงเที่พัโปรดิ�วส

จึำากั่ด (มหาชนึ่)

บริษัที่ เพัอร์เฟื้คำ 

คำอมพัาเนึ่่ยนึ่ ก่รุ๊ป 

จึำากั่ด

Charoen Pokphand 

Enterprises (Taiwan) 

Co., Ltd.

Tops Foods NV

บริษัที่

 ซึ่่.พั.่ อินึ่เตอร์เที่รด 

จึำากั่ด

บริษัที่

เจึริญโภคำภัณฑ์์ ก่ารเก่ษตร 

จึำากั่ด

Myanmar C.P. 

Livestock Co., Ltd

Norfolk Foods 

(Private) Limited

บริษัที่

เจึริญโภคำภัณฑ์์ โปรดิ�วส 

จึำาก่ัด

บริษัที่

เจึริญโภคำภัณฑ์์ วิศวก่รรม 

จึำาก่ัด

Apsara Rice 

(Cambodia)  

Co., Ltd

ภาพัรวมธุรกิัจของเครือเจริญโภคภัณฑ์

ธุรกัิจยานยนต์และอุตสาหกัรรม

บริษัที่ อ่.ซึ่่.ไอ.ก่รุป๊ 

จึำาก่ัด

บริษัที่ ซึ่่พั่พั่ซึ่่ จึำาก่ัด 

(มหาชนึ่)

Chia Tai Enterprises

International Limited

CP Motor Myanmar

Co., Ltd.

ธุรกัิจค้าปล้กั

ธุรกัิจอ้คอมเมิรซ์และด้ิจิทุัล ธุรกัิจพััฒนา

อสังหาริมทุรัพัย์

ธุรกัิจกัารเงิน 

และกัารธนาคาร

ประเทุศัไทุย

ประเทุศัไทุย

ประเทุศัไทุย

ประเทุศัไทุย

ประเทุศัไทุย

ประเทุศัไทุย

ต่างประเทุศั

ต่างประเทุศั

ต่างประเทุศั

ต่างประเทุศั

ต่างประเทุศั

ต่างประเทุศั

Zheng Xin Bank

Company Limited

บริษัที่ ซึ่่.พั่. แลนึ่ด์ 

จึำาก่ัด (มหาชนึ่)

บริษัที่ ซึ่่พั่ออลล์

จึำาก่ัด (มหาชนึ่)
 1

ธุรกัิจ

โทุรคมนาคม

บริษัที่ ที่ร้คำอร์ปอเรชั�นึ่ 

จึำาก่ัด (มหาชนึ่)
 1

บริษัที่ ฟื้ร่วิลล์ 

โซึ่ล้ชั�นึ่ส์ จึำาก่ัด

ธุรกัิจยาและ

เวชภัณฑ์

Sino Biopharmaceutical 

Limited

บริษัที่ สยาม แม็คำโคำร 

จึำาก่ัด (มหาชนึ่)
 1

บริษัที่ แอสเซึ่นึ่ด์  

ก่รุป๊ จึำาก่ัด • Chia Tai Land Co., Ltd.

• Shanghai Kinghill Limited

• Chia Tai Di Jing (Shanghai)

Investment Management 

Limited

• 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) 

บริษัที่ เอก่ - ชัย  

ด่สที่ริบิวชั�นึ่ ซึ่ิสเที่ม 

จึำาก่ัด

Lotus’s Stores 

(Malaysia) Sdn. Bhd.

ธุรกัิจอ่น ๆ

บริษัที่ เอเช่ย เอรา วันึ่ 

จึำาก่ัด 
2

หมายเหตุ

บริษัที่ อัลเตอร์วิม 

จึำาก่ัด 
2

บริษัที่ ซึ่่พั่ เมดิคำัล 

เซึ่็นึ่เตอร์ จึำาก่ัด 
2 

C.P. Lotus 

Corporation

1. บริษัที่ที่่�จึดที่ะเบ่ยนึ่ในึ่ตลาดหลัก่ที่รัพัย์

2. ข้อม้ลไม่รวมอย้่ในึ่รายงานึ่คำวามยั�งยืนึ่ 

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์

บริษัที่ที่่�ม่ธุรกิ่จึหลัก่อย้่ในึ่ต่างประเที่ศ

เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์ รืายงานความยั�งยืน ปรืะจำาปี 2564
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Heart: Living Right

Health: Living Well

Home: Living Together

ในึ่ฐานึ่ะที่่�เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์เ์ป็นึ่องค์ำก่รระดับโลก่ที่่�มค่ำวามมุง่มั�นึ่ในึ่ก่ารสร้างอนึ่าคำตที่่�ยั�งยนืึ่ให้แก่ป่ระเที่ศชาติ ประชาชนึ่ และพันึ่กั่งานึ่ของ

เรา เคำรือฯ จึง่ใหค้ำวามสำาคำญั และย่ดถืึอเปน็ึ่หนึ่่�งในึ่ภารกิ่จึหลกั่ของเราในึ่ก่ารดำาเนึ่นิึ่งานึ่เพัอ่สนึ่บัสนึ่นุึ่ก่ารบรรลเุปา้หมายก่ารพัฒันึ่าท่ี่�ยั�งยนืึ่

ของคำวามยั�งยืนึ่ของโลก่ แห่งสหประชาชาติ หรือ United Nations Sustainable Development Goals: SDGs ดังนึ่ั�นึ่ เพั่อเป็นึ่ก่ารสนัึ่บสนึุ่นึ่

คำวามมุ่งมั�นึ่ดังก่ล่าว ในึ่ปี 2564 เคำรือฯ จึ่งได้ดำาเนิึ่นึ่ก่ารที่บที่วนึ่และจึัดอันึ่ดับคำวามสำาคำัญของ SDGs และเป้าหมาย โดยพัิจึารณาจึาก่คำวาม

เก่่�ยวข้องกั่บก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ของเคำรือฯ แผ่นึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ส้่เป้าหมายคำวามยั�งยืนึ่ ปี 2573 คำวามสามารถึของเคำรือฯ ในึ่ก่ารให้ก่ารสนึ่ับสนึุ่นึ่ 

ขนึ่าดของผ่ลก่ระที่บที่่�อาจึเกิ่ดข่�นึ่ต่อเคำรอืฯ และผ่้ม่้สว่นึ่ไดเ้สย่ที่กุ่ก่ลุม่ โดยก่ารจึดัอนัึ่ดบัคำวามสำาคำญัของ SDGs สามารถึแบง่ออก่เปน็ึ่ 2 ระดบั 

ได้แก่่เป้าหมายที่่�ม่คำวามสำาคัำญเชิงก่ลยุที่ธ์ (Strategically Important) และเป้าหมายหลัก่ (Major Contribution)

กัารสนับสนุนเป้าหมายกัารพััฒนาทุ้่ยั่งยืน

UN SDGs Mapping Report 2021

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�

SDG 1 : ขจัดความยากจน

SDG 2 : ขจัดความหิวโหย

SDG 3 : การมีสุขภาพและความเปนอยูที่ดี

SDG 4 : การศึกษาที่มีคุณภาพ

SDG 5 : ความเทาเทียมทางเพศ

SDG 6 : การจัดการนํ้า และสุขาภิบาล

SDG 7 : พลังงานสะอาดท่ีทุกคนเขาถึงได

SDG 8 : งานที่มีคุณคา เศรษฐกิจที่เติบโต

SDG 9 : อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสรางพื้นฐาน

SDG 10 : ลดความเหล�อมลํ้า

SDG 11 : เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน

SDG 12 : การผลิตและการบริโภคที่รับผิดชอบ

SDG 13 : การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

SDG 14 : นิเวศทางทะเลและมหาสมุทร

SDG 15 : ระบบนิเวศทางบก

SDG 16 : สันติภาพและสถาบันที่เขมแข็ง

SDG 17 : หุนสวนเพ�อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เปาหมายที่มี

ความสำคัญเชิงกลยุทธ
เปาหมายหลัก

SDG 4: กัารศัึกัษาทุ้่ม้คุณภาพั

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์มุ่งเน้ึ่นึ่ไปที่่�ก่ารสร้างโอก่าสในึ่ก่ารเข้าถึ่ง 

ก่ารศก่่ษาที่่�มคุ่ำณภาพัให้แก่ป่ระชาชนึ่ทุี่ก่เพัศทุี่ก่วยั รวมถึง่ก่ารสร้าง

บุคำลาก่รที่่�ม่คำุณภาพัให้แก่ส่ังคำม

SDG 16: สันติภาพัและสถึาบันทุ้เ่ข้มแข็ง

ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่อย่างเป็นึ่ธรรมต่อทีุ่ก่ฝั่าย ม่คำวามโปร่งใส สามารถึ

ตรวจึสอบได้ และสอดคำล้องก่ับก่ฎหมายอย่างเคำร่งคำรัด เป็นึ่สิ�ง

สำาคัำญที่่�เคำรือเจึรญิโภคำภณัฑ์ย์ด่ถืึอเป็นึ่ราก่ฐานึ่ของก่ารดำาเนิึ่นึ่งานึ่

ของเรามาโดยตลอด

SDG 8: อุตสาหกัรรม นวัตกัรรม โครงสร้างพัื�นฐาน

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์มุ่งมั�นึ่สร้างสภาพัแวดล้อมก่ารที่ำางานึ่ท่ี่�

ปลอดภยั มค่ำวามหลาก่หลาย และคำวามเที่า่เที่ย่มก่นัึ่ เพัอ่สรา้งสรรคำ์

คำวามสุขในึ่ก่ารที่ำางานึ่และก่ารม่ส่วนึ่ร่วมให้แก่่พันึ่ัก่งานึ่ทีุ่ก่คำนึ่ 

นึ่อก่จึาก่นึ่่� เคำรอืฯ ยงัใหก้่ารสนึ่บัสนึ่นุึ่ต่อชมุชนึ่ สงัคำมผ่า่นึ่โคำรงก่าร

คำวามร่วมมือเพั่อพััฒนึ่าสินึ่คำ้าต่าง ๆ และก่ารจัึดซึ่ื�อจึัดจึ้างสินึ่คำ้า

ชุมชนึ่

SDG 17: หุ้นส่วนเพั่อกัารพััฒนาทุ้่ยัง่ยืน

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ประสานึ่คำวามร่วมมือก่ับภาคำส่วนึ่ต่าง ๆ  

ทัี่�งในึ่ประเที่ศและต่างประเที่ศอย่างต่อเนึ่่อง เพั่อพััฒนึ่าข่ดคำวาม

สามารถึของประเที่ศชาติ ประชาชนึ่ พันัึ่ก่งานึ่และองค์ำก่รในึ่ก่าร 

ขับเคำล่อนึ่ส้่คำวามยั�งยืนึ่

SDG 6: กัารจัด้กัารนำ�า และสุขาภิบาล

เพัราะนึ่ำ�าคำอืที่รพััยาก่รที่่�สำาคำญัสำาหรบัก่าร

ดำาเนึ่ินึ่ธุรกิ่จึของเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ 

เคำรอืฯ จ่ึงได้มแ่นึ่วที่างก่ารบรหิารจึดัก่ารนึ่ำ�า

แบบบ้รณาก่ารเพั่อลดก่ารนึ่ำานึ่ำ�าจึาก่ 

แหล่งธรรมชาติมาใช้ และก่ารใช้นึ่ำ�าอย่าง 

ม่ประสิที่ธิภาพั

SDG 12: กัารผลิตและกัารบริโภคทุ้ ่

รับผิด้ชอบ

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้บ้รณาก่ารก่าร

ดำาเนึ่นิึ่งานึ่ด้านึ่นึ่วตัก่รรมเข้าในึ่ก่ระบวนึ่ก่าร 

ผ่ลิตผ่ลิตภัณฑ์์ และบริก่าร เพั่อส่งมอบ 

สิ�งที่่�ด่ที่่�สุดให้แก่่ผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ย รวมถึ่งลด

ผ่ลก่ระที่บต่อสิ�งแวดล้อมไปพัร้อมเพัรย่งก่นัึ่

SDG 13: กัารรับมือกัารเปล้่ยนแปลง

สภาพัภูมิอากัาศั

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ก่ำาหนึ่ดเป้าหมาย 

Carbon Neutral ภายในึ่ปี 2030 โดยได้นึ่ำา

ก่ารดำาเนิึ่นึ่งานึ่แบบองค์ำรวมเข้ามาใช้ 

ในึ่ก่ารขับเคำล่อนึ่ส้่เป้าหมายดังก่ล่าว เช่นึ่ 

ก่ารลดก่ารพัง่พัาต่อที่รพััยาก่รที่างธรรมชาติ

กัารจัด้อันด้ับความสำาคัญของ SDGs 

เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์ รืายงานความยั�งยืน ปรืะจำาปี 2564
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ค่านิยมองค์กัร 6 ประกัาร

คุ่านิยั่ม	6	ประการห์ล่อห์ลอมให้์บุคุลากรม่คุวามเช่อ	คุวามประพัฤติิ	และการปฏิิบัติิไปในแนวทางเดู่ยั่วกัน	

นำามาให์้องคุ์กรก้าวข้ามอุปสรรคุติ่าง	ๆ 	สามารถึดูำาเนินธิุรกิจให์้เติิบโติในทุกดู้าน	ทั�งเศึรษฐกิจ	สังคุม	และ

สิ�งแวดูล้อมไปพัร้อม	ๆ	กัน	เพั่อนำาประโยั่ชน์ท่�สร้างส่งติ่อให์้คุนรุ่นถัึดูไปอยั่่างยั่ั�งยืั่น

สามประโยชน์

ทุำาเร็วและม้คุณภาพั

ไม่ม่องคำ์ก่รธุรก่ิจึใดในึ่โลก่ที่่�เติบโตอย่างมั�นึ่คำง แข็งแรงได้โดยลำาพััง หาก่แต่ต้องม่คำวาม 

เข้มแข็ง ของประชาชนึ่ สังคำม และประเที่ศชาติเคำ่ยงข้างด้วยเสมอ เช่นึ่เด่ยวก่ันึ่ก่ับ 

เคำรอืเจึรญิโภคำภัณฑ์์ ที่่�สามารถึนึ่ำาพัาองค์ำก่รเตบิโตอย่างยั�งยนืึ่ เพัราะดำาเนึ่นิึ่ธรุก่จิึโดยย่ดหลกั่ 

‘3 ประโยชนึ่์’ ตั�งเเต่อด่ต ถึ่งปัจึจึุบันึ่ ได้แก่่ ประโยชนึ่์ต่อประเที่ศที่่�เข้าไปลงทีุ่นึ่ ประโยชน์ึ่ต่อ

ประชาชนึ่ในึ่ทีุ่ก่ประเที่ศที่่�เข้าไปลงทีุ่นึ่ และประโยชนึ่์ต่อบริษัที่ ซึ่่�งเคำรือฯ ได้ปล้ก่ฝัังแนึ่วคำิด

ค่ำานิึ่ยมนึ่่�มาตั�งแต่ยคุำบุก่เบิก่ธุรก่จิึ ส่้ก่ารก่ระที่ำา ที่่�มุง่หวงัให้ประเที่ศท่ี่�ได้ลงทุี่นึ่ เกิ่ดประโยชน์ึ่เเละ

ธุรก่ิจึเติบโตก่้าวหนึ่้า

ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึในึ่ยุคำโลก่ไร้พัรมแดนึ่เช่นึ่ปัจึจึุบันึ่ สิ�งสำาคำัญที่่�ที่ำาให้ธุรก่ิจึอย้่รอดและเติบโต

ก้่าวหนึ่้าได้อย่างยั�งยืนึ่ คืำอ ‘ที่ำาเร็ว’ และ ‘ม่คำุณภาพั’ เพั่อให้ธุรก่ิจึก่้าวที่ันึ่ก่ารเปล่�ยนึ่แปลง 

ไม่ว่าจึะเป็นึ่ก่ารเปล่�ยนึ่แปลงในึ่ด้านึ่เที่คำโนึ่โลย่ ข้อม้ลข่าวสาร พัฤติก่รรมผ่้้บริโภคำ เเละก่ฎ

ระเบ่ยบก่ารคำ้าต่าง ๆ เคำรือฯ จึ่งต้องคำิดเร็ว ที่ำาเร็ว และ ที่ำาอย่างม่คำุณภาพั ถึือเป็นึ่นึ่โยบาย

สำาคำัญในึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึที่่�ทีุ่ก่คำนึ่ในึ่องคำ์ก่รได้ย่ดถึือและปฏิบัติ

ทุำาเร่องยากัให้เป็นเร่องง่าย
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ม่ก่ารลงทีุ่นึ่ในึ่ 21 ประเที่ศ และเขตเศรษฐก่ิจึ มบ่ริษัที่ในึ่เคำรือมาก่ก่ว่า 

200 บรษิทัี่ เเละม่พันึ่กั่งานึ่ที่ั�งหมดก่ว่า 420,000 คำนึ่ โดยเคำรือฯ ใหค้ำวามสำาคำญัก่บัก่ารพัฒันึ่า

ปรับปรุงขั�นึ่ตอนึ่และก่ระบวนึ่ก่ารที่ำางานึ่ให้รวดเร็ว ลดขั�นึ่ตอนึ่ต่าง ๆ ท่ี่�ไม่จึำาเป็นึ่ โดยม ่

นึ่วัตก่รรม และเที่คำโนึ่โลย่ที่่�ที่ำาให้ก่ารที่ำางานึ่ง่ายข่�นึ่ สะดวก่ข่�นึ่ เพั่อให้ก่ารบริหารงานึ่ม่

ประสิที่ธิภาพั และม่ประสิที่ธิผ่ล ‘ก่ารที่ำาเร่องยาก่เป็นึ่เร่องง่าย’ จึ่งเป็นึ่ข้อปฏิบัติที่่�สำาคำัญ

ของทุี่ก่คำนึ่ในึ่องค์ำก่ร ท่ี่�จึะนึ่ำามาซึ่่�งคำวามสำาเร็จึในึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึของเคำรือฯ นึ่ับแต่อด่ต 

จึนึ่ถึ่งปัจึจึุบันึ่

ยอมรับกัารเปล้่ยนแปลง
โลก่เต็มไปด้วยก่ารเปล่�ยนึ่แปลง ที่ั�งก่ารเปล่�ยนึ่แปลงที่างสภาพัสังคำม เศรษฐก่ิจึ ก่ารเมือง 

เที่คำโนึ่โลย่ เเละพัฤติก่รรมผ่้้บริโภคำ รวมไปถึ่งก่ารเปล่�ยนึ่แปลงที่างด้านึ่ภ้มิอาก่าศและ 

ภัยพัิบัติต่าง ๆ  ที่่�อาจึเก่ิดข่�นึ่อย่างฉับพัลันึ่ ดังนึ่ั�นึ่ ก่ลยุที่ธ์สำาคำัญที่่�ที่ำาให้เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์

เก่ิดคำวามยั�งยืนึ่ได้คำือ ‘ก่ารยอมรับก่ารเปล่�ยนึ่แปลง’ เพ่ัอให้สามารถึปรับตัวให้เข้าก่ับ

สถึานึ่ก่ารณ์ได้ตลอดเวลา ก่ารเปล่�ยนึ่แปลงเหล่านึ่่�ช่วยให้เคำรือฯ เก่ิดก่ารปรับตัวพัยายาม

คำ้นึ่คำว้า ศ่ก่ษา วิจึัย มองหาโอก่าสใหม่ไม่หยุดนึ่ิ�งทัี่�งยังมุ่งมั�นึ่พััฒนึ่าเพั่อสิ�งท่ี่�ด่ก่ว่า  

เพั่อตอบสนึ่องทีุ่ก่คำวามต้องก่ารของผ่้้บริโภคำเเละประเที่ศชาติ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่
บนึ่วิถึ่แห่งก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึ คำวามคำิดสร้างสรรคำ์คำือพัลังขับเคำล่อนึ่ให้เก่ิดคำวามก่้าวหนึ่้าในึ่ 

ที่กุ่ระดบัของก่ารดำาเนิึ่นึ่ธรุก่จิึ ที่ั�งแนึ่วคำดิ วธิก่่าร ก่ระบวนึ่ก่าร ผ่ลติภณัฑ์ ์และบรกิ่าร เพัราะ

โลก่ไม่หยุดนึ่ิ�งธุรก่ิจึจึ่งต้องสร้างสรรคำ์นึ่วัตก่รรมตลอดเวลา พันัึ่ก่งานึ่เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ 

จึ่งที่ำางานึ่ด้วยคำวามพัร้อมที่่�จึะ ‘สร้างสรรคำ์สิ�งใหม่’ ที่่�ด่ก่ว่า ‘องคำ์ก่รแห่งนึ่วัตก่รรม’ คำือ 

เป้าหมายที่่�ทุี่ก่องค์ำก่รในึ่เคำรือฯ ก่ำาลังมุ่งมั�นึ่ขับเคำล่อนึ่และแน่ึ่นึ่อนึ่ว่าผ่ลสุดท้ี่ายย่อมนึ่ำามา

ซึ่่�งก่ารสร้างสรรคำ์ผ่ลิตภัณฑ์์และบริก่ารที่่�ด่ที่่�สุดสำาหรับผ่้้บริโภคำนึ่ั�นึ่เอง

คุณธรรมและความซ่อสัตย์
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ดำาเนึ่ินึ่ก่ิจึก่ารมายาวนึ่านึ่มาหนึ่่�งศตวรรษด้วยย่ดมั�นึ่ในึ่หลัก่ก่ารของ

คำวามซึ่่อสัตย์และม่คำุณธรรมอย่างต่อเนึ่่อง จึวบจึนึ่ปัจึจึุบันึ่ท่ี่�ธุรก่ิจึเคำรือฯ แตก่แขนึ่งไป

มาก่มาย คำวามซึ่่อสัตย์และม่คำุณธรรมยังคำงเป็นึ่เสาหลัก่ขององค์ำก่ร เราคำำานึ่่งอย่้เสมอว่า

ธุรก่ิจึก่ารคำ้าท่ี่�มุ่งหวังผ่ลประโยชนึ่์แต่เพั่ยงฝั่ายเด่ยว ย่อมไม่อาจึดำารงยืนึ่นึ่านึ่ และไม่อาจึ 

ได้รับคำวามไว้เนึ่ื�อเช่อใจึ ที่ั�งจึาก่คำ้่คำ้า ผ่้้บริโภคำ และผ้้่ม่ส่วนึ่ได้เส่ยอ่นึ่ ๆ ในึ่ภาคำสังคำม ดังนึ่ั�นึ่  

ไม่ว่าจึะจึำาหนึ่่ายสินึ่คำ้าเพั่ยงหนึ่่�งชิ�นึ่ หรือจึำาหนึ่่ายสินึ่คำ้าเป็นึ่ร้อย ๆ ตันึ่ เราก่็ต้องตั�งมั�นึ่บนึ่ 

หลัก่ก่ารของ ‘คำุณธรรมและคำวามซึ่่อสัตย์’

เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์ รืายงานความยั�งยืน ปรืะจำาปี 2564
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กัารกัำากัับดู้แลด้้านความยั่งยืน

Sustainability 

Governance

เ ครื อ เจ ริญโภคภัณฑ์ ใ ห้ คว ามสำา คัญต่อ 

กัารกัำากัับดู้แลกัิจกัาร และกัารกัำากัับดู้แลด้้าน

ความยั่งยืน ซ่ึงรวมถึึงกัารกัำาหนด้โครงสร้าง 

บทุบาทุหน้าทุ้่ความรับผิด้ชอบ กัารแต่งตั�ง 

คณะกัรรมกัารด้้านต่าง ๆ เพั่อควบคุมดู้แล 

ให้ม้กัารด้ำาเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัุศัน์ นโยบาย 

เป้าหมายองค์กัร กัฎระเบ้ยบและแนวปฏิิบัติทุ้่ด้้ 

กัารกัำากัับดู้แลกัิจกัารทุ่้ด้้จะต้องครอบคลุม 

ทุุกักัิจกัรรมของเครือฯ และผู้ม้ส่วนได้้เส้ย 

ทุกุักัลุม่ตลอด้หว่งโซค่ณุคา่ ซ่ึงจะช่วยใหอ้งคก์ัร

มค้วามโปร่งใส ยืด้หยุ่น แข็งแกัร่งและสามารถึ

ก้ัาวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ได้้อย่างภาคภูมิ 

ที่่�เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ ก่ารก่ำาก่ับด้แลด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่

ที่่�คำรอบคำลมุ ไม่เพัย่งแต่พัจิึารณาบรบิที่และคำวามคำดิเหน็ึ่ 

ของผ่้ม้ส่ว่นึ่ไดเ้สย่ภายในึ่องคำก์่รอยา่งเดย่ว แตเ่คำรอืฯ 

ยังได้ดำาเนึ่ินึ่ก่ารวิเคำราะห์บริบที่จึาก่ภายนึ่อก่ ไม่ว่า 

จึะเป็นึ่ประเด็นึ่คำวามเส่�ยงที่่�เก่่�ยวข้องที่ั�งระยะสั�นึ่  

ก่ลาง และยาว แนึ่วโน้ึ่มของอุตสาหก่รรม และของโลก่ 

รวมถ่ึงก่ารรับฟื้งัคำวามคิำดเห็นึ่ของผ้้่ม่ส่วนึ่ได้เส่ยตลอด

ห่วงโซ่ึ่คำุณค่ำาอย่างเปิดเผ่ยและอย่างโปร่งใส เพ่ัอนึ่ำา

ประเดน็ึ่เหลา่นึ่่�มาประก่อบเปน็ึ่แนึ่วที่างในึ่ก่ารก่ำาหนึ่ด

ทิี่ศที่าง และก่ลยุที่ธ์ด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ขององค์ำก่รต่อไป
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กัระบวนกัารสร้างคุณค่า

ปจจัยนำเขา

วิสัยทัศน

Financial Capital

เกษตรกร

ธุรกิจเกษตร

อุตสาหกรรม

และอาหาร

ธุรกิจ

คาปลีก

ธุรกิจ

อีคอมเมิรซ

และดิจิทัล

ธุรกิจ

พัฒนา

อสังหาริมทรัพย

ธุรกิจ

โทรคมนาคม

ธุรกิจยา

และ

เวชภัณฑ

ธุรกิจ

การเงิน

และ

การธนาคาร

ธุรกิจ

ยานยนต

และ

อุตสาหกรรม

ธุรกิจ

อ�น ๆ

S1

New Business

Platform

S2

Digital

Transformation

S3

R&D /

Excellence

Center

S4

Global Talent & 

Leadership

Development

S5

Investment for

Growth &

Competitiveness

S6

Sustainable

Growth through

Data & Analytic

S7

Sustainable

Development &

Corporate

Governance

ชุมชน

สังคม

คูคา

ธุรกิจ

เจาหนี้ พนักงาน

และครอบครัว

NGO ภาครัฐ คูแขง

ทางการคา

ส�อมวลชน ผูถือหุน

นักลงทุน

ลูกคา

ผูบริโภค

914,481 ลานบาท คาใชจายในการดำเนินงาน

852 รายการ ของผลิตภัณฑเพ�อสุขภาพ และสุขภาวะที่ดี

Manufacturing Capital

370 โรงงานผลิต

989 ฟารมเลี้ยงสัตว และฟารมพืชสวน - พืชไร

13,141 สาขารานเซเวน อีเลฟเวน

149 ศูนยจำหน�ายสินคาฯ Makro

2,791 ไฮเปอรมารเก็ต/ซูเปอรมารเก็ต/มินิซูเปอรมารเก็ต

Human Capital

428,576 คน จำนวนแรงงาน

19.09 ชั่วโมง/คน/ป เฉลี่ยการอบรมพนักงาน

206,750 ลานบาท คาใชจายที่เกี่ยวของกับพนักงาน

Intellectual Capital

95 ศูนยวิจัยและพัฒนา

22,689 ลานบาท คาใชจายในการวิจัยและพัฒนา

Relationship Capital

องคกรพันธมิตร และความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสีย

Natural Capital

57.13 ลานกิกะจูล การใชพลังงาน

95 ลูกบาศกเมตร การนำน้ำกลับมาใช

7.05 ลานกิกะจูล พลังงานหมุนเวียน

คานิยม 6 ประการ ปจจัยขับเคล�อน : ความรวมมือ / ความสามารถ / วัฒนธรรมแหงความยั่งยืน

ธุรกิจและกิจกรรมของ เครือเจริญโภคภัณฑ ผลลัพธ และผลประโยชน

วัตถุดิบ คูคาธุรกิจ
การนําเขา

วัตถุดิบ

การผลิตและ

การบริหารจัดการ
การขนสงสินคา การใชงาน

การจัดการหลัง

การใชงาน

Heart : Living Right

Health : Living Well

Home : Living Together

เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน

กลุมผูมีสวนไดเสีย

กลยุทธองคกร

กลุมธุรกิจของเรา

1.07 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา  

รอยละ 82 คะแนนความผูกผันของผูมีสวนไดเสีย

3.94 ลานราย เด็กและเยาวชนสามารถเขาถึงอาหารที่มีโภชนาการที่ดี

1.8 ลานราย ที่ไดรับการสรางงานสรางอาชีพ

3,012 ฉบับ จำนวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรที่เครือฯ ไดรับ

รอยละ 100 ของพนักงานที่ไดรับการอบรม

7.26 ลานคน ที่ไดรับการพัฒนาทักษะ

รอยละ 100 ของธุรกิจมีการประเมินความเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชน

รอยละ 100 ของธุรกิจมีระบบบริหารจัดการความปลอดภัยดานขอมูล

115 พันตัน ปริมาณของเสียที่ลดลง

65 ลานลูกบาศกเมตร ของการนำน้ำมาใชที่ลดลง

รอยละ 19 ของธุรกิจที่มีการรวมมือดานการฟนฟูระบบนิเวศ

รอยละ 92.2 ของวัตถุดิบที่มีความสำคัญสามารถตรวจสอบยอนกลับได

2,333,506 ลานบาท รายไดรวม

ปริมาณกาซเรือนกระจก 

ที่ลดลงจากโครงการดานสิ่งแวดลอม

เคุรือเจริญโภัคุภััณฑ์์ม่ธิุรกิจท่�ห์ลากห์ลายั่	ซึ�งการดูำาเนินธิุรกิจทั�ง	8	สายั่ธิุรกิจ	ประกอบกับกลยัุ่ทธิ์ 

ส่งเสริมการดูำาเนินงานและเสริมสร้างคุวามแข็งแกร่งซึ�งกันและกัน	สิ�งน่�พัิสูจน์ไดู้จากการก้าวผู่้านเห์ตุิการณ์

สำาคุัญทางเศึรษฐกิจและอ่น	ๆ	ติลอดู	100	ปี	ซึ�งเคุรือฯ	ไม่เพั่ยั่งแคุ่นำาประสบการณ์และคุวามสามารถึของ

เรามาสนับสนุนการดูำาเนินงานของประเทศึชาติิ	 แติ่เรายั่ังส่งเสริมคุวามเป็นอยัู่่ท่�ดู่ของประชาชน	 

มุ่งเน้นการสร้างคุุณคุ่าองค์ุรวม	 โดูยั่ไดู้แสดูงการบูรณาการ	การสร้างคุุณคุ่ากับประเดู็นคุวามยั่ั�งยืั่น 

ทั�ง	15	ดู้านในทุกบทของรายั่งานฉบับน่�

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ รืายงานความยั�งยืน ปรืะจำาปี 2564
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กัารวิเคราะห์บริบทุและแนวโน้มของโลกั

ห์นึ�งในห์ัวใจของการดูำาเนินธิุรกิจท่�ยั่ั�งยั่ืน	คุือการม่โคุรงสร้างการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่	

ประกอบกับการม่กลยุั่ทธิ์และแนวทางการดูำาเนินงานท่�ยั่ืดูห์ยัุ่่น	สิ�งเห์ล่าน่�ช่วยั่ให์้ธุิรกิจ 

ม่คุวามสามารถึในการรองรับการเปล่�ยั่นแปลง	คุวามท้าทายั่	และคุวามเส่�ยั่งท่�ยั่ากจะ 

คุาดูเดูาไดู้อยั่่างม่ประสิทธิิภัาพั

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์จึัดให้ม่โคำรงสร้างก่ารบริหารคำวามเส่�ยงท่ี่�

คำรอบคำลุม เพ่ัอสร้างคำวามพัร้อมและคำวามยืดหยุ่นึ่ในึ่ก่ารดำาเนิึ่นึ่

ธุรก่ิจึ โดยม่คำณะก่รรมก่ารขับเคำล่อนึ่ก่ารก่ำาก่ับด้แลก่ิจึก่รรม  

คำวามเส่�ยง และก่ารตรวจึสอบ ที่ำาหนึ่า้ท่ี่�ก่ำาก่บัดแ้ลระบบก่ารบรหิาร

คำวามเส่�ยงในึ่ภาพัรวม วิเคำราะห์สภาพัแวดล้อมที่างธุรก่ิจึ ที่ั�งจึาก่

ปัจึจึัยภายในึ่และภายนึ่อก่องคำ์ก่ร รวมถึ่งแนึ่วโนึ่้มของโลก่ 

ที่ั�งด้านึ่เศรษฐกิ่จึ สังคำม สิ�งแวดล้อม ก่ารเมือง เที่คำโนึ่โลย่ เพ่ัอ

ประเมินึ่ปัจึจึัยคำวามเส่�ยง หรือแนึ่วโนึ่้มที่่�สำาคำัญ พัร้อมที่ั�งพัิจึารณา 

และก่ำาหนึ่ดมาตรก่ารก่ารรบัมอืก่บัปัจึจึยัคำวามเส่�ยงที่่�สำาคำญัเหล่านึ่ั�นึ่

สำาหรับปี 2564 เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้้วิเคราะห์ปัจจัย 

ความเส้่ยง หรือแนวโน้มทุ้่สำาคัญซึ่งสามารถึแบ่งออกัเป็น 

3 กัลุ่ม ได้้แกั่

  ความเส้่ยงหรือแนวโน้มทุ้่อาจเกัิด้ขึ�นใหม่ 

ซึ่่�งปจัึจัึยท่ี่�ก่ล่าวถ่ึงในึ่รายงานึ่ฉบับน่ึ่�จึะเป็นึ่ปัจึจัึยเส่�ยงท่ี่�สำาคำญัหรอื  

ที่่�ม่แนึ่วโนึ่้มที่่�อาจึเก่ิดข่�นึ่ใหม่ รวมถ่ึงก่ารเตร่ยมคำวามพัร้อมในึ่ก่าร

รับมือและตอบสนึ่องต่อปัจึจัึยเส่�ยงดังก่ล่าว

ปัจจัยความเส้่ยง 

ทุ้่เกั้่ยวข้องกัับ 

กัารด้ำาเนินธุรกิัจ 

ในปัจจุบัน

ปัจจัยความเส้่ยง 

หรือแนวโน้มทุ้่อาจ 

เกัิด้ขึ�นใหม่ 

ปัจจัยความเส้่ยง

หรือแนวโน้มทุ้่อาจ

ส่งผลกัระทุบต่อ 

กัารด้ำาเนินธุรกัิจ 

ในอนาคต 

ช่องโหวด่้้านความปลอด้ภัยทุางไซเบอร์

ชนิด้ของความเส้่ยง: เทุคโนโลย้

เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเที่คำโนึ่โลย ่ระบบสารสนึ่เที่ศ และดิจึทิี่ลัได้ก่ลายเป็นึ่เคำร่องมอื

สำาคำญัต่อก่ารขบัเคำล่อนึ่ธรุก่จิึให้มค่ำวามก้่าวหน้ึ่าไปอย่างรวดเรว็ พัร้อมส่งเสริมให้ก้่าว

ผ่่านึ่อปุสรรคำได้อย่างมป่ระสิที่ธิภาพั แต่ที่ว่า เที่คำโนึ่โลย ่ระบบสารสนึ่เที่ศ และดิจึทิี่ลั

ที่ำาให้องค์ำก่รหรือธุรกิ่จึต้องเผ่ชิญก่ับคำวามเส่�ยงจึาก่ภัยคุำก่คำามที่างไซึ่เบอร์ที่่�เพิั�ม 

มาก่ข่�นึ่ และมก่่ารพัฒันึ่าไปอย่างรวดเร็วก่ว่าที่่�องค์ำก่รหรือธุรกิ่จึจึะสามารถึดำาเนิึ่นึ่ก่าร 

ตดิตั�งระบบป้องก่นัึ่ได้ที่นัึ่ท่ี่วงที่่

ผลกัระทุบจากักัารแพัร่ระบาด้ 

COVID-19

ก่ารพั่�งพัาต่อก่ารใช้งานึ่เที่คำโนึ่โลยด่จิึทิี่ลั และก่ารเช่อมต่อ

อย่างไร้รอยต่อที่่�เพัิ�มมาก่ข่�นึ่ นึ่ำามาซึ่่�งคำวามเส่�ยงด้านึ่ 

ภัยคำุก่คำามที่างไซึ่เบอร์ ไม่ว่าจึะเป็นึ่ก่ารแฮ็็คำข้อม้ลก่าร

ดำาเนึ่ินึ่งานึ่ หรือก่ารเจึาะระบบเพ่ัอรบก่วนึ่ก่ระบวนึ่ก่าร

ดำาเนึ่นิึ่งานึ่หรอืก่ารผ่ลติของบรษิทัี่

กัารเตร้ยมความพัร้อมเพัอ่ตอบสนอง

เพั่อให้ระบบเที่คำโนึ่โลย่สารสนึ่เที่ศที่่�ม่อย้่ในึ่ปัจึจึุบันึ่ม่คำวามมั�นึ่คำง

ปลอดภัย เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ก่ำาหนึ่ดหลัก่เก่ณฑ์์ก่ารก่ำาก่ับด้แล

ไว้ 2 ส่วนึ่หลัก่ ได้แก่่

 กัารกัำาหนด้นโยบายและแนวทุาง 

กัารด้ำาเนินงานทุ้่ประกัาศัใช้ทุั่วทุั�งองค์กัร

พัร้อมก่ับม่ก่ารสร้างคำวามตระหนึ่ัก่ร้้ให้พันึ่ัก่งานึ่ 

ทีุ่ก่ระดับได้รับที่ราบอย่างถึ่�ถึ้วนึ่

ส่วนทุ้ ่1

กัารบริหารจัด้กัารความเส้่ยง 

ด้้านเทุคโนโลย้สารสนเทุศั

ซึ่่�งมุ่งเนึ่้นึ่ไปที่่�ก่ารจึัดที่ำาระบบป้องก่ันึ่ให้ม่คำุณสมบัติ

ตามหลัก่เก่ณฑ์์ของสาก่ล

ส่วนทุ้่ 2

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ รืายงานความยั�งยืน ปรืะจำาปี 2564
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ความล้มเหลวในกัารบริหารจัด้กัารสภาพัภูมิอากัาศั

ชนิด้ของความเส้่ยง: สิ่งแวด้ล้อม

ในึ่ปัจึจึุบันึ่ เราสามารถึเห็นึ่ผ่ลก่ระที่บจึาก่ก่ารเปล่�ยนึ่แปลงสภาพัภ้มิอาก่าศที่่�เก่ิดข่�นึ่ที่ั�วโลก่ 

ไมว่า่จึะเปน็ึ่อณุหภม้ทิี่่�สง้ข่�นึ่หรือตำ�าลงเปน็ึ่ประวติัก่ารณ ์ภัยแลง้ ไฟื้ปา่ นึ่ำ�าที่ว่ม ก่ารขาดแคำลนึ่

ที่รัพัยาก่รที่างธรรมชาติ และก่ารส้ญพัันึ่ธุ์ของสัตว์และพัืช ซ่ึ่�งทัี่�งหมดน่ึ่�เก่ิดจึาก่ก่ารท่ี่� 

ภาคำรฐั เอก่ชนึ่ และประชาชนึ่ไมส่ามารถึบรรลผุ่ลในึ่ก่ารบรหิารจึดัก่ารสภาพัภม้อิาก่าศตาม

ข้อตก่ลงปาร่ส หรือ Paris Agreement นึ่อก่จึาก่นึ่่� ผ่ลจึาก่ก่ารประชุม COP26 ที่่�ผ่่านึ่มาในึ่ 

ปี 2564 สรุปได้ว่าก่ารเปล่�ยนึ่แปลงที่างสภาพัภ้มิอาก่าศยังคำงเป็นึ่ภัยคุำก่คำามอันึ่ดับต้นึ่ ๆ 

ของโลก่ และม่คำวามเป็นึ่ไปได้ส้งที่่�ผ่ลก่ระที่บจึะที่ว่คำวามรุนึ่แรง และขยายวงก่ว้างมาก่ข่�นึ่

ในึ่ช่วงระยะก่ลาง และระยะยาว ซึ่่�งก่ารคำาดก่ารณ์ถึ่งผ่ลก่ระที่บจึาก่ก่ารเปล่�ยนึ่แปลงที่าง

สภาพัภ้มิอาก่าศม่คำวามเส่�ยงโดยตรงต่อเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ ไม่ว่าจึะเป็นึ่เร่องคำ่าใช้จึ่ายในึ่

ก่ารดำาเนิึ่นึ่ธุรกิ่จึที่่�เพัิ�มข่�นึ่ เนึ่่องจึาก่นึ่โยบายด้านึ่ก่ารซึ่ื�อขายคำาร์บอนึ่ที่่�คำาดว่าจึะม่คำวามเข้ม

ข้นึ่มาก่ข่�นึ่ คำวามจึำาเป็นึ่ในึ่ก่ารย้ายถึิ�นึ่ฐานึ่ของแรงงานึ่ ซึ่่�งก่่อให้เก่ิดก่ารขาดแคำลนึ่แรงงานึ่

ที่่�จึำาเป็นึ่ตอ่ก่ารดำาเนิึ่นึ่ธรุกิ่จึ และก่ารสญ้เสย่คำวามหลาก่หลายที่างชว่ภาพัซึ่่�งเกิ่ดจึาก่ก่ารใช้

เที่คำโนึ่โลย่ช่วภาพัหรอืก่ารใช้วสัดทุี่ดแที่นึ่ที่่�อาจึยังไม่ได้รบัก่ารที่ดสอบเป็นึ่ระยะเวลาท่ี่�เหมาะสม

ความมั่นคงด้้านห่วงโซ่คุณค่า

ชนิด้ของความเส้่ยง: สังคม

คำวามมั�นึ่คำงของห่วงโซึ่่คำุณคำ่านึ่ั�นึ่ม่คำวามสำาคัำญเป็นึ่อย่างมาก่ 

สำาหรับก่ารดำาเนิึ่นึ่ธุรก่ิจึของทุี่ก่อุตสาหก่รรม โดยเฉพัาะสำาหรับ

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ ท่ี่�ม่ก่ิจึก่ารที่างธุรกิ่จึที่่�หลาก่หลาย ห่วงโซ่ึ่

คุำณค่ำาท่ี่�มค่ำวามซัึ่บซ้ึ่อนึ่ และมค่ำวามเก่่�ยวโยงกั่บผ้้่มส่่วนึ่ได้เสย่ทุี่ก่ก่ลุม่

ตั�งแต่ต้นึ่นึ่ำ�าจึนึ่ถึ่งปลายนึ่ำ�า ที่ว่าผ่ลก่ระที่บของก่ารเปล่�ยนึ่แปลง

สภาพัภมิ้อาก่าศม่�เก่ดิข่�นึ่ที่ั�วโลก่ และมแ่นึ่วโน้ึ่มที่่�จึะที่วค่ำวามรนุึ่แรงข่�นึ่

ในึ่อนึ่าคำตอันึ่ใก่ล้ส่งผ่ลก่ระที่บต่อก่ารเจึริญเติบโตและจึำานึ่วนึ่

ผ่ลผ่ลติของวตัถุึดบิตน้ึ่นึ่ำ�าที่่�สำาคัำญของเคำรอืฯ เชน่ึ่ ขา้วโพัด และขา้ว 

เป็นึ่ต้นึ่ อย่างม่นัึ่ยสำาคำัญ นึ่อก่จึาก่นึ่่�  คำวามไม่แนึ่่นึ่อนึ่ที่าง

ภ้มิรัฐศาสตร์ที่่�อาจึเกิ่ดข่�นึ่ในึ่อนึ่าคำตก็่ส่งผ่ลก่ระที่บต่อระบบก่าร

ขนึ่ส่งวัตถึุดิบและผ่ลิตภัณฑ์์ เช่นึ่ มาตรก่ารก่ารป้องก่ันึ่ที่่�ก่่อให้เก่ิด

ก่ารชะงัก่ที่างด้านึ่ก่ารขนึ่ส่ง เป็นึ่ต้นึ่ ก่ารขาดแคำลนึ่วัตถึุดิบเหล่านึ่่�

ส่งผ่ลก่ระที่บโดยตรงต่อเคำรือฯ ในึ่เชิงประสิที่ธิภาพั และคำวาม

สามารถึในึ่ก่ารผ่ลิตผ่ลิตภัณฑ์์ที่่�เปี�ยมไปด้วยโภชนึ่าก่ารที่่�เพ่ัยงพัอ

ต่อก่ารม่สุขภาพัและสุขภาวะที่่�ด่ และม่คำวามพัอเพั่ยงต่อคำวาม

ต้องก่ารของผ่้้บริโภคำ 

  ความเส่้ยงหรือแนวโน้มทุ้่อาจเกัิด้ขึ�นใหม่   ความเส้่ยงหรือแนวโน้มทุ้่อาจเกิัด้ขึ�นใหม่ 

ผลกัระทุบจากักัารแพัร่ระบาด้ 

COVID-19

แม้ว่าในึ่ช่วงก่ารแพัร่ระบาดของ COVID-19 จึำานึ่วนึ่ก่ารใช้

พัลงังานึ่และก่ารปล่อยก่า๊ซึ่เรือนึ่ก่ระจึก่ได้ลดลง แต่หลาย

ภาคำส่วนึ่ได้คำาดก่ารณ์ว่าสิ�งเหล่านึ่่�ม่แนึ่วโน้ึ่มที่่�จึะเพัิ�มข่�นึ่ 

เม่อเที่่ยบกั่บจึำานึ่วนึ่ก่ารใช้พัลังงานึ่และก่ารปล่อยก่๊าซึ่

เรือนึ่ก่ระจึก่ในึ่ปี 2564 ซ่ึ่�งเป็นึ่ผ่ลพัวงมาจึาก่ก่ารฟื้้�นึ่ตัว

ที่างเศรษฐกิ่จึและก่ารเร่งก่ระบวนึ่ก่ารผ่ลิตเพ่ัอตอบโจึที่ย์

คำวามต้องก่ารของผ่้้บริโภคำ

กัารเตร้ยมความพัร้อมเพั่อตอบสนอง

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ตั�งเป้าหมายส้่ก่ารเป็นึ่ Carbon Neutral 

ภายในึ่ปี 2573 และ Net Zero ภายในึ่ปี 2593 ให้เป็นึ่หน่ึ่�งในึ่ 

เป้าหมายหลัก่ขององคำ์ก่ร เพั่อลดผ่ลก่ระที่บที่่�อาจึเก่ิดข่�นึ่กั่บสังคำม

ในึ่ภาพัรวม  พัร้อมก่ับเป็นึ่ส่วนึ่หนึ่่�งในึ่ก่ารสนึ่ับสนุึ่นึ่ข้อตก่ลงปาร่ส 

ซึ่่�งก่ารดำาเนิึ่นึ่งานึ่เพ่ัอบรรลุเป้าหมายที่ั�งสองเป้าหมายไม่ได้จึำากั่ด

อย้่เพั่ยงขอบเขตหรือก่ระบวนึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ของเคำรือฯ แต่ยังได้

สนัึ่บสนุึ่นึ่ให้คำ้ค่ำา้ธรุกิ่จึตลอดห่วงโซ่ึ่อุปที่านึ่นึ่ำาเป้าหมายและแนึ่วที่าง

ก่ารดำาเนิึ่นึ่งานึ่ของเคำรือฯ ไปประยุก่ต์ใช้ เพ่ัอก่่อให้เก่ิดผ่ลก่ระที่บ

เชิงบวก่ในึ่วงก่ว้าง

ผลกัระทุบจากักัารแพัร่ระบาด้ 

COVID-19

ก่ารแพัร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผ่ลก่ระที่บโดยตรงต่อ

ระบบก่ารผ่ลิตและก่ารขนึ่ส่งผ่ลิตภัณฑ์์ ในึ่ขณะเด่ยวก่ันึ่

ก่ารหยดุชะงัก่ที่างธุรก่จิึของค่้ำค้ำาธุรก่จิึก่ส่็งผ่ลให้ประชาชนึ่

ขาดแคำลนึ่อาหารที่่�เปน็ึ่ประโยชน์ึ่ตอ่สุขภาพั และเวชภณัฑ์์

ที่่�จึำาเป็นึ่ต่อก่ารใช้ช่วิตประจึำาวันึ่ 

กัารเตร้ยมความพัร้อมเพัอ่ตอบสนอง

ในึ่ฐานึ่ะที่่�เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์เป็นึ่บริษัที่ผ่้้นึ่ำาในึ่ธุรก่ิจึก่ารเก่ษตร

อุตสาหก่รรมและอาหาร ธรุก่จิึคำา้ปลก่่ และธรุก่จิึเวชภณัฑ์ ์เราจึง่ให้

คำวามสำาคำัญต่อก่ารพััฒนึ่านึ่วัตก่รรม ที่ั�งด้านึ่ผ่ลิตภัณฑ์์ ด้านึ่

ก่ระบวนึ่ก่ารผ่ลิต และดา้นึ่ก่ารขนึ่ส่ง เพัอ่เพิั�มโอก่าสในึ่ก่ารผ่ลิตและ

ส่งมอบผ่ลิตภัณฑ์์แห่งอนึ่าคำตให้แก่่ผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยทุี่ก่ก่ลุ่มได้อย่าง

ที่ั�วถึ่ง โดยหนึ่่�งในึ่ก่ลยุที่ธ์ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่เพั่อสร้างคำวามมั�นึ่คำง 

ด้านึ่ห่วงโซึ่่คำุณค่ำาของเคำรือฯ คืำอก่ารเพัิ�มคุำณคำ่าให้แก่่วัตถึุดิบหลัก่

ของเคำรือฯ เช่นึ่ ก่ารแปรร้ปวัตถึุดิบให้สามารถึใช้ประโยชน์ึ่ได้ 

มาก่ก่ว่าเดมิพัร้อมที่ั�งลดก่ารเก่ิดก่ารส้ญเส่ยอาหารในึ่ก่ระบวนึ่ก่าร

ผ่ลติ ก่ารคำดิคำน้ึ่วิจึยัวตัถึดุบิที่ดแที่นึ่ที่่�สามารถึใหป้ระโยชนึ่ไ์ดม้าก่ก่วา่

หรอืเที่ย่บเท่ี่าก่บัวัตถึดุบิที่่�ใช้ในึ่ปัจึจุึบันึ่ และก่ารสานึ่พัลังก่ารดำาเนิึ่นึ่งานึ่

ภายในึ่เคำรือฯ เพั่อสร้างเคำรือข่ายในึ่ก่ารเช่อมโยง และก่ารขนึ่ส่ง

วัตถึุดิบและผ่ลิตภัณฑ์์อย่างเต็มประสิที่ธิภาพั เป็นึ่ต้นึ่ นึ่อก่จึาก่

ก่ลยุที่ธ์และที่ิศที่างก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ที่่�ก่ล่าวไว้ข้างต้นึ่ เคำรือฯ ยังได้ม่

ก่ารก่ำาหนึ่ดเป้าหมายให้ที่กุ่ก่ลุม่ธุรก่จิึมก่่ระบวนึ่ก่ารตรวจึสอบย้อนึ่ก่ลับ

ของวัตถึดิุบที่่�มค่ำวามเส่�ยงสง้ เพ่ัอสร้างคำวามมั�นึ่ใจึให้แก่ผ่่้บ้รโิภคำวา่

เคำรอืฯ มก่่ารสรรหารวัตถึดิุบตามหลัก่ก่ารแห่งจึรยิธรรม นึ่อก่จึาก่นึ่่� 

ยงัได้ตั�งเป้าหมายให้ทุี่ก่ก่ลุม่ธรุก่จิึดำาเนิึ่นึ่ก่ารตรวจึประเมินึ่ดา้นึ่คำวาม

ยั�งยนืึ่ก่บัคำ้ค่ำา้ที่่�มค่ำวามเส่�ยงสง้อย้เ่ปน็ึ่ประจึำา เพ่ัอจึดัเตรย่มมาตรก่าร

ก่ารแก่้ไขที่่�เหมาะสมอย่างที่ันึ่ที่่วงที่่

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ รืายงานความยั�งยืน ปรืะจำาปี 2564
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กัารกัำากัับดู้แล 

ด้้านความยั่งยืน

HEART

Living Right

HEALTH

Living Well

HOME

Living Together

ภาคผนวกับทุนำา



กัารกัำากัับดู้แลด้้านความยั่งยืน

การดำำาเนินธุุรกิจบนรากฐานของความยั่่�งยั่ืน พร้อมก่บมีโครงสร้างการกำาก่บดำูแล 

ทีี่�ครอบคลุม และมีประสิที่ธุิภาพ จะส่งเสริมให้เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์สามารถบรรลุ 

เป้าหมายั่ในการเป็นองค์กรผูู้้นำาดำ้านเที่คโนโลยั่ี และนว่ตกรรมในการสร้างอาหารคน และ

อาหารสมองได้ำอยั่่างภาคภูมิ

ที่่�เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ หลัก่ก่ารด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ได้ถ้ึก่บ้รณาก่าร

เข้าไปในึ่ทีุ่ก่ก่ระบวนึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึ ไม่ว่าจึะเป็นึ่ก่ารตัดสินึ่ใจึ 

ก่ารบริหารจัึดก่าร และก่ารดำาเนิึ่นึ่ก่จิึก่รรมอน่ึ่ ๆ  ที่่�เก่่�ยวข้อง ที่ั�งของ

องค์ำก่รและคำ้่คำ้าธุรกิ่จึ เพั่อสร้างคำวามมั�นึ่ใจึให้แก่่ผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ย 

ทีุ่ก่ก่ลุ่มว่าก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ของเคำรือฯ จึะไม่ก่่อให้เก่ิดผ่ลก่ระที่บเชิง

ลบต่อสังคำม และสิ�งแวดล้อมตลอดห่วงโซึ่่คำุณค่ำา 

เพ่ัอเป็นึ่ก่ารตอก่ยำ�าคำวามมุง่มั�นึ่ของเคำรอืเจึรญิโภคำภณัฑ์์ ในึ่ก่ารดำาเนึ่นิึ่ 

ธุรก่ิจึส้่คำวามยั�งยืนึ่ คำณะก่รรมก่ารบริหารงานึ่ด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่  

ธรรมาภิบาล และส่อสารองค์ำก่ร เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ หรือ  

Sustainability, Good Governance and Corporate Communication 

Operating Committee: SGC Operating Committee ได้ถึ้ก่จึัดตั�งข่�นึ่ 

โดยม่ประธานึ่คำณะผ่้้บริหารเคำรือฯ เป็นึ่ประธานึ่คำณะก่รรมก่าร

บรหิารงานึ่ดา้นึ่คำวามยั�งยนืึ่ฯ โดยมห่นึ่า้ที่่�ก่ำาก่บันึ่โยบาย และก่ำาหนึ่ด 

เป้าหมายก่ารพััฒนึ่าอย่างยั�งยืนึ่ให้เก่ิดประโยชน์ึ่ส้งสุดต่อ 

ผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยอย่างสมดุล ก่ำาหนึ่ดก่ลยุที่ธ์และแนึ่วปฏิบัติให้ม่ 

คำวามสอดคำล้องก่ับก่ลยุที่ธ์องคำ์ก่ร ขับเคำล่อนึ่ก่ารดำาเนิึ่นึ่งานึ่ 

ด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ให้สอดคำล้องกั่บหลัก่สาก่ล รวมถ่ึงบริหารจึัดก่าร

และตดิตามผ่ลก่ารดำาเนิึ่นึ่งานึ่ดา้นึ่คำวามยั�งยืนึ่ที่ั�งในึ่ประเที่ศไที่ยและ 

ต่างประเที่ศ โดยผ่ลก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ของที่ั�ง 15 เป้าส้่คำวามยั�งยืนึ่ 

ปี 2573 เช่อมโยงก่ับคำ่าตอบแที่นึ่ของผ่้้บริหารตามขอบเขต 

คำวามรับผ่ิดชอบ และม่ก่ารจึัดให้รายงานึ่ผ่ลก่ารดำาเนึ่ินึ่เพั่อพััฒนึ่า

คำวามยั�งยืนึ่น่ึ่�ให้คำณะก่รรมก่ารบริษัที่ และคำณะผ้้่บริหารระดับส้ง

ของเคำรือฯ จึาก่ทีุ่ก่ก่ลุม่ธุรก่ิจึได้รับที่ราบอย้่เป็นึ่ประจึำา

ก่ารประชมุคำณะก่รรมก่ารบรหิารงานึ่ดา้นึ่คำวามยั�งยนืึ่ ธรรมาภบิาล 

และส่อสารองคำ์ก่ร เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ ได้ถึ้ก่ก่ำาหนึ่ดให้จัึดข่�นึ่ 

เป็นึ่ประจึำาที่กุ่ 3 เดอืนึ่ เพ่ัอตดิตามผ่ลก่ารดำาเนึ่นิึ่งานึ่ด้านึ่คำวามยั�งยนืึ่ 

จึาก่ก่ลุม่ธรุก่จิึ รวมถ่ึงก่ารก่ำาหนึ่ดทิี่ศที่างด้านึ่คำวามยั�งยนืึ่ขององค์ำก่ร

ในึ่ประเด็นึ่ต่าง ๆ  เช่นึ่ ก่ารเดนิึ่หน้ึ่าส้เ่ป้าหมาย Net Zero ภายในึ่ปี 2593 

ซึ่่�งเป็นึ่มาตรฐานึ่ที่างวิที่ยาศาสตร์หรอื SBTi (Science Based Target 

initiative) ก่ารเข้าร่วมประเมินึ่ด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่องคำ์ก่รก่ับหนึ่่วยงานึ่

ในึ่ระดับสาก่ล เช่นึ่ S&P, World Business Alliance ก่ารขับเคำล่อนึ่

และสง่เสรมิให้ก่ลุม่ธรุก่จิึมผ่่ลก่ารดำาเนึ่นิึ่งานึ่ดา้นึ่คำวามยั�งยนืึ่ที่่�ดข่่�นึ่

อย่างต่อเนึ่่องในึ่ทุี่ก่มิติ ที่ั�งเศรษฐก่ิจึ สังคำม และสิ�งแวดล้อม 

นึ่อก่จึาก่น่ึ่� เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้จึัดตั�งคำณะก่รรมก่าร SGC  

Operating Committee แห่งประเที่ศจ่ึนึ่ข่�นึ่ เพ่ัอเป็นึ่ก่ำาลังสำาคำัญ 

ท่ี่�จึะสนัึ่บสนุึ่นึ่ก่ารขับเคำล่อนึ่ยุที่ธศาสตร์ด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ 2573  

โดยคำณะก่รรมก่าร SGC Operating Committee แห่งประเที่ศจึ่นึ่ 

จึะที่ำาก่ารรายงานึ่คำวามก่้าวหนึ่้าและผ่ลก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ที่่�เก่่�ยวข้อง

ต่าง ๆ ให้ SGC Operating Committee ได้รับที่ราบเป็นึ่ประจึำา 

นึ่อก่จึาก่นึ่่� เคำรอืฯ ยงัมแ่ผ่นึ่งานึ่ที่่�จึะจัึดตั�งคำณะก่รรมก่ารบรหิารงานึ่

ด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ฯ ในึ่ประเที่ศอ่นึ่ ๆ  ที่่�เคำรือฯ ม่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรกิ่จึ เพั่อ

ให้ก่ารดำาเนิึ่นึ่งานึ่ด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่เป็นึ่ไปในึ่ทิี่ศที่างเด่ยวกั่นึ่ที่ั�วทัี่�ง

เคำรือฯ 

สำานักักัำากับักัารปฏิบัิติตามกัฎเกัณฑ์ 

Corporate	Compliance	Office	(CCO	Office)

ดำ้านการบริหารความเสี�ยั่ง
ดำ้านการกำากบ่ 

การปฏิบิ่ติตามกฎเกณฑ์์

ดำ้านการตรวจสอบ  

ความปลอดำภ่ยั่ อาชีีวอนาม่ยั่ 

และสิ�งแวดำล้อม

ดำ้านการตรวจสอบ 

การปฏิิบ่ติตามกฎเกณฑ์์

คณะกัรรมกัารบริษัทุ

สำานกัับรหิารความยัง่ยืน ธรรมาภบิาล และส่อสารองค์กัร

Sustainability,	Good	Governance	and	Corporate	Communication	Office	(SGC	Office)

นายสุภกัิต เจ้ยรวนนทุ์

ประธิานกรรมการ

ดำ้านยัุ่ที่ธุศาสตร์ความยั่่�งยั่ืน 

ธุรรมาภิบาล การส่อสาร 

และนว่ตกรรมสูค่วามยั่่�งยั่ืน

ดำ้านการส่อสาร และความเชี่อม่�น

ของสาธุารณะ

ดำ้านพ่ฒนาความยั่่�งยั่ืน  

ภาคกิจกรรมส่มพ่นธ์ุ 

 และการศึกษา

ดำ้านพฒ่นาความยั่่�งยั่ืน

ดำ้านพฒ่นาความยั่่�งยั่ืน 

ภาคร่ฐและกิจการส่มพน่ธุ์

ดำ้านอาสาสมค่รและพฒ่นาผูู้้นำา 

เพ่อความยั่่�งยั่ืน

คณะที่ำางานดำ้านความยั่่�งยั่ืน คณะที่ำางานดำ้านธุรรมภิบาล
คณะที่ำางาน 

ดำ้านการบริหารความเสี�ยั่ง

คณะที่ำางานดำ้านการกำาก่บ 

การปฏิบิ่ติตามกฎเกณฑ์์

ดำ้านธุรรมาภิบาล

ดำ้านความร่วมมือระหว่างประเที่ศ 

ดำ้านพ่ฒนาความยั่่�งยั่ืน 

และส่อสารองค์กร

ดำ้านพ่ฒนาความยั่่�งยั่ืน  

โครงการพิเศษ

กลุ่มธุุรกิจเกษตร

อุตสาหกรรมและอาหาร

กัลุ่มธุรกัิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์

กลุ่มธุุรกิจเมล็ดำพ่นธุุ์ 

ปุ�ยั่ และผู้ลิตภ่ณฑ์์

อาร่กขาพืชี

กลุ่มธุุรกิจการค้าว่ตถุดำิบ 

อาหารส่ตว์

กลุ่มธุุรกิจการตลาดำ 

และการจ่ดำจำาหน่ายั่

กลุม่ธุุรกิจอีคอมเมิร์ซ

และดำิจิที่่ล

กลุม่ธุุรกิจพ่ฒนา

อส่งหาริมที่รพ่ยั่์
กลุม่ธุุรกิจยั่านยั่นต์ กลุม่ธุุรกิจบรรจุภ่ณฑ์์

กลุม่ธุุรกิจยั่า 

และเวชีภ่ณฑ์์

กลุ่มธุุรกิจการเงิน 

และการธุนาคาร
กลุม่ธุุรกิจโที่รคมนาคม

กลุ่มธุุรกิจการค้า

ระหว่างประเที่ศ
กลุ่มธุุรกิจพืชีครบวงจร

กลุ่มธุุรกิจ 

อาหารส่ตว์เลี�ยั่ง

คณะกัรรมกัารบริหาร

นายศัุภชัย เจ้ยรวนนทุ์

ประธิานคุณะผูู้้บริห์าร

คณะกัรรมกัารขับเคล่อนกัารกัำากัับดู้แลกัิจกัาร 

ความเส้ย่ง และกัารตรวจสอบ

คณะกัรรมกัารขับเคล่อน 

กัารกัำากัับกัารปฏิิบัติตามกัฎเกัณฑ์

คณะกัรรมกัารบริหารงานด้้านความยั่งยืน  

ธรรมาภิบาล และส่อสารองค์กัร

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ รืายงานความยั�งยืน ปรืะจำาปี 2564
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กัารกัำากัับดู้แล 

ด้้านความยั่งยืน

HEART

Living Right

HEALTH

Living Well

HOME

Living Together

ภาคผนวกับทุนำา



ประเด้็นด้้านความยั่งยืนทุ้่ ได้้หารือในกัารประชุม

คณะกัรรมกัารบริหารงานด้้านความยั่งยืนฯ

ห์นึ�งในห์น้าท่�คุวามรับผู้ิดูชอบของคุณะกรรมการบรหิ์ารงานดู้านคุวามยั่ั�งยั่ืน	ธิรรมาภิับาล	และส่อสาร

องคุ์กร	เคุรือเจริญโภัคุภััณฑ์์	คุือการขับเคุล่อนการดูำาเนินงานดู้านคุวามยั่ั�งยั่ืนให์้สอดูคุล้องกับห์ลักสากล	

โดูยั่ประเดู็นดู้านคุวามยั่ั�งยั่ืนห์ลักท่�ไดู้ม่การห์ารือระห์ว่างการประชุมคุณะกรรมการฯ	ในปี	2564	ม่ดูังน่�

กัารทุบทุวนและกัำาหนด้นโยบายสิ่งแวด้ล้อมและ

นโยบายด้้านสิทุธิมนุษยชนระด้ับเครือฯ เพัิ่มเติม

ในึ่ปี 2564 คำณะก่รรมก่ารขบัเคำล่อนึ่ก่ารก่ำาก่บัด้แลกิ่จึก่าร คำวามเส่�ยง 

และก่ารตรวจึสอบได้ที่บที่วนึ่และอนุึ่มัติก่ารออก่นึ่โยบายและ 

แนึ่วปฏิบัติด้านึ่สิ�งแวดล้อม และนึ่โยบายย่อยด้านึ่สิ�งแวดล้อมในึ่ 

ระดบัเคำรือฯ เพัิ�มเตมิอก่่ 10 ฉบับ รวมถ่ึงนึ่โยบายและแนึ่วปฏิบัตดิา้นึ่

สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่ และนึ่โยบายย่อยที่่�เก่่�ยวข้องก่ับด้านึ่สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่อ่ก่ 

3 ฉบับ

นึ่โยบายและแนึ่วปฏิบัติด้านึ่สิ�งแวดล้อม

นึ่โยบายและแนึ่วปฏิบัติด้านึ่สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่และ

ก่ารปฏิบัติด้านึ่แรงงานึ่

กัารบริหารจัด้กัารกัารสูญเส้ยอาหาร และขยะอาหาร

ในึ่ฐานึ่ะที่่�เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์เป็นึ่บริษัที่ผ่้้นึ่ำาในึ่ธุรก่ิจึก่ารเก่ษตร

อตุสาหก่รรมและอาหาร และธรุก่จิึค้ำาปลก่่ที่่�มก่่ารจึำาหนึ่า่ยอาหาร  ดงั

นึ่ั�นึ่ ขยะอาหารจึง่เปน็ึ่ประเด็นึ่สำาคัำญที่่�เคำรอืฯ ใหค้ำวามสำาคัำญเปน็ึ่อย่าง

สง้ โดยไดร้ว่มมอืก่บัพันัึ่ธมติรภายนึ่อก่เพัอ่บรหิารจึดัก่ารอาหารสว่นึ่

เก่ินึ่ (Surp lus Food)  ผ่่านึ่ก่ารนึ่ำามาแจึก่จึ่ายและเพัิ�มผ่ล 

ก่ระที่บเชิงบวก่ในึ่วงก่ว้าง นึ่อก่จึาก่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ก่ารเพั่อลดก่าร 

ส้ญเส่ยอาหาร และขยะอาหารแล้ว คำณะที่ำางานึ่ฯ ได้เสนึ่อให้ม่ก่าร

จึัดเก่็บ ติดตามและวิเคำราะห์ปริมาณขยะอาหารอย่างเป็นึ่ระบบตาม

มาตรฐานึ่สาก่ล เพั่อบริหารจึัดก่ารห่วงโซึ่่อุปที่านึ่ได้อย่างม่

ประสิที่ธิภาพั ซึ่่�งคำณะก่รรมก่ารฯ เห็นึ่ชอบในึ่หลัก่ก่าร และพัร้อม

ให้ก่ารสนัึ่บสนุึ่นึ่อย่างเต็มก่ำาลัง เพั่อเป็นึ่ส่วนึ่หนึ่่�งของประชาคำมโลก่

ในึ่ก่ารลดก่ารส้ญเส่ยอาหาร และขยะอาหาร และเพัิ�มโอก่าสให้แก่่

ก่ลุม่เปราะบางใหส้ามารถึเขา้ถึง่อาหารที่่�มค่ำณุภาพัและโภชนึ่าก่ารท่ี่�

คำรบถึ้วนึ่

กัารกัำาหนด้เป้าหมายลด้กัารปล่อยกั๊าซ 

เรือนกัระจกัของเครือฯ

ในึ่ก่ารประชุมคำณะก่รรมก่ารบรหิารงานึ่ด้านึ่คำวามยั�งยนืึ่ ธรรมาภบิาล 

และส่อสารองค์ำก่ร เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ ได้ม่ก่ารหารือเก่่�ยวกั่บ 

ก่ารก่ำาหนึ่ดเป้าหมายก่ารลดก่๊าซึ่เรือนึ่ก่ระจึก่ของเคำรือฯ เพัิ�มเติม 

จึาก่เป้าหมายเดิม หรือเป้าหมายก่ารเป็นึ่ Carbon Neutral  

Organization ในึ่ปี 2573 โดยก่ำาหนึ่ดเป้าหมายที่่�เป็นึ่รายละเอ่ยด

สนึ่ับสนุึ่นึ่เพัิ�มเติมตามแนึ่วที่างของสหประชาชาติ ที่่�ได้ม่ก่ารตั�ง

แคำมเปญที่่�เร่ยก่ว่า Race to Zero โดยม่เป้าหมายเพั่อลดก่ารปล่อย

ก่๊าซึ่เรือนึ่ก่ระจึก่ของโลก่ ที่ำาให้อุณหภ้มิของโลก่ส้งไม่เก่ินึ่ 1.5 °C  

ซึ่่�งคำณะก่รรมก่ารฯ เห็นึ่ชอบและอนึุ่มัติท่ี่�จึะก่ำาหนึ่ดเป้าหมาย 

เพัิ�มเติม และสนึ่ับสนึุ่นึ่ให้เป้าหมายดังก่ล่าวได้รับก่ารตรวจึสอบ 

คำวามถึ้ก่ต้อง (Validate) โดย Science Base Target Initiative: SBTi 

เพั่อขับเคำล่อนึ่ส้่เป้าหมายคำวามยั�งยืนึ่โลก่ และข้อตก่ลงปาร่ส

กัารขับเคล่อนแผนงานด้้านสทิุธิมนุษยชนและ

ความปลอด้ภัยของพันักังาน

ในึ่ปี 2564 คำณะที่ำางานึ่ด้านึ่สิที่ธมินุึ่ษยชนึ่ระดับเคำรือฯ ได้รว่มประชมุ

เพั่อขับเคำล่อนึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ด้านึ่สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่ให้เป็นึ่ไปอย่าง 

ตอ่เนึ่อ่งและเปน็ึ่ไปตามหลกั่ก่ารช่�แนึ่ะแห่งสหประชาชาติวา่ดว้ยธรุกิ่จึ

ก่ับสิที่ธิมนุึ่ษยชนึ่ (United Nations Guiding Principles on Business 

and  Human  R i gh t s :  UNGPs )  และ  แนึ่วป ฏิบั ติ ด้ านึ่ 

สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่ของเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์

แนึ่วปฏิบัติด้านึ่สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่ของเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์

สรุปผลกัารด้ำาเนินงานตามเป้าหมายกัารพััฒนาอย่างยั่งยืน สู่ปี 2563  

และกัารเริ่มต้นเป้าหมายกัารพััฒนาอย่างยั่งยืน สู่ปี 2573

ในึ่ปี 2563 เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ สามารถึบรรลุเป้าหมายได้ 11 เป้าหมาย จึาก่ที่ั�งหมด 12 เป้าหมาย โดยม ่1 เป้าหมายที่่�ไม่บรรลุคำือเร่อง 

ก่ารบริหารจึัดก่ารก่ารเปล่�ยนึ่แปลงสภาพัภ้มิอาก่าศ ซึ่่�งเคำรือฯ ตั�งเป้าลดก่ารปล่อยก่๊าซึ่เรือนึ่ก่ระจึก่ต่อหนึ่่วยรายได้ลงจึาก่ปีฐานึ่ 2558 ให้ได้

ร้อยละ 10 แต่จึาก่ผ่ลก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ในึ่ปี 2563 ลดลงได้เพ่ัยงร้อยละ 8.5 โดยเคำรือฯ ได้ม่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ก่ารซึ่ื�อคำาร์บอนึ่เคำรดิตในึ่ส่วนึ่ที่่�ขาด 

สำาหรับปี 2564 เป็นึ่ปีแรก่ของเป้าหมายก่ารพััฒนึ่าอย่างยั�งยืนึ่ ส้่ปี 2573 ซึ่่�งผ่ลก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ที่ั�ง 15 เป้าหมาย ม่ดังนึ่่�
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กัารกัำากัับดู้แลกัิจกัาร สุขภาพัและสุขภาวะทุ้่ด้้ กัารปรบัตัวต่อกัารเปล้ย่นแปลงสภาพัภูมอิากัาศั

สิทุธิมนุษยชนและกัารปฏิิบัติด้้านแรงงาน คุณค่าและกัารสร้างประโยชน์ทุางเศัรษฐกัิจ 

ให้แกั่สังคม

ระบบเศัรษฐกัิจหมุนเว้ยน

กัารศึักัษาและกัารลด้ความเหล่อมลำ�า ความมัน่คงทุางอาหารและกัารเข้าถึงึโภชนากัาร กัารดู้แลรักัษาทุรัพัยากัรนำ�า

กัารปกัป้องระบบนิเวศั และความหลากัหลาย 

ทุางช้วภาพั

กัารจัด้กัารห่วงโซ่อุปทุานอย่างรับผิด้ชอบ

Heart: Living Right Health: Living Well Home: Living Together

ร้อยละของก่ลุ่มธุรก่ิจึที่่�ได้รับก่ารประเมินึ่ผ่ล 

ด้านึ่ก่ารก่ำาก่ับด้แลก่ิจึก่าร

ร้อยละของยอดขายมาจึาก่ผ่ลิตภัณฑ์์ที่่�ส่งเสริม 

สุขภาพัและสุขภาวะที่่�ด่

ร้อยละของก่ารลดก่ารปลดปล่อยก๊่าซึ่เรอืนึ่ก่ระจึก่ 

เที่่ยบก่ับปีฐานึ่ 2564

ร้อยละของก่ลุ่มธุรก่ิจึได้รับก่ารประเมินึ่ 

ผ่ลก่ระที่บด้านึ่สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่

จึำานึ่วนึ่คำนึ่ได้รับก่ารส่งเสริมอาช่พัเพั่อสร้าง 

รายได้

ร้อยละของก่ารลดปรมิาณขยะอาหารและของเส่ย

ที่่�ถึ้ก่นึ่ำาไปฝัังก่ลบและบรรจุึภัณฑ์์พัลาสติก่ที่่�ใช้

สามารถึนึ่ำาก่ลับมาใช้ใหม่ ใช้ซึ่ำ�าหรือย่อยสลายได้

ร้อยละของก่ลุ่มธุรกิ่จึมโ่คำรงก่ารคำวามร่วมมือ

กั่บพัันึ่ธ์มิตรที่่�เก่่�ยวข้อง

ร้อยละของวัตถึุดิบที่่�ม่คำวามเส่�ยงส้ง และคำ้่ค้ำา

ที่่�ม่คำวามเส่�ยงส้งได้รับก่ารตรวจึสอบ

จึำานึ่วนึ่ประชาชนึ่ที่่�ได้รับก่ารสนึ่ับสนึุ่นึ่ 

ก่ารเข้าถึ่งก่ารศ่ก่ษา

จึำานึ่วนึ่มื�ออาหารได้ส่งมอบให้กั่บผ่้้ที่่�ขาดแคำลนึ่ ร้อยละของก่ารลดปริมาณก่ารนึ่ำานึ่ำ�ามาใช้ 

เที่่ยบก่ับปีฐานึ่ 2564

เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย 2564

เป้าหมาย 2564

เป้าหมาย 2564

เป้าหมาย 2564

เป้าหมาย 2564เป้าหมาย 2564

เป้าหมาย 2564เป้าหมาย 2564

2573 2573 2030

2030

2030

2030

2030

2573

25732573

เป้าหมาย 2564 และ 2573

25% 25% 4.2%

20%

5%

20%

25%

1.2 ล้าน

0.6 ล้าน5 ล้าน

31% 35% 0.08%

47%

21%

19.7%

59%

1.8 ล้าน

3.94 ล้าน

7,500

80%

100%

100%

กัารพััฒนาผู้นำาและทุรัพัยากัรบุคคล กัารบริหารจัด้กัารนวัตกัรรม

ความปลอด้ภัยทุางไซเบอร์และกัารปกัป้องข้อมูล กัารสร้างความผูกัพัันกัับผู้ม้ส่วนได้้เส้ย

ร้อยละของพันึ่ัก่งานึ่ที่่�ม่ส่วนึ่ร่วมในึ่ก่ระบวนึ่ก่าร

เร่ยนึ่ร้้

จึำานึ่วนึ่สิที่ธิบัตรและอนึุ่สิที่ธิบัตรที่่�ได้รับ 

ก่ารข่�นึ่ที่ะเบ่ยนึ่

ร้อยละของก่ลุ่มธุรก่ิจึได้รับก่ารรับรองตาม

มาตรฐานึ่สาก่ลด้านึ่คำวามปลอดภัยที่างไซึ่เบอร์

ร้อยละของคำะแนึ่นึ่คำวามผ่ก้่พัันึ่ของผ้้่ม่ส่วนึ่ได้เสย่

เป้าหมาย 2564เป้าหมาย 2564

เป้าหมาย 2564

2573

เป้าหมาย 2564 และ 2573

2573

2573

3,00050%

10%

3,012

82%

51%

100%

7.26 ล้าน

100%
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ภาคผนวกับทุนำา

https://www.cpgroupglobal.com/u/th/pdf/2021/environment-policy
https://www.cpgroupglobal.com/u/th/sustainability/heart/human-rights
https://www.cpgroupglobal.com/u/en/pdf/2021/human-rights-guidelines


กัระบวนกัารประเมินประเด็้นสำาคัญด้้านความย่ังยืน
กัารสำารวจความคิด้เห็นของผู้ม้ส่วนได้้เส้ย

ในึ่ปี 2564 เคำรอืเจึรญิโภคำภณัฑ์์ได้ดำาเนึ่นิึ่ก่ารวเิคำราะห์ก่ลุม่ผ่้ม้ส่่วนึ่ได้เสย่ที่่�อาจึได้รบัผ่ลก่ระที่บที่ั�งเชงิบวก่และเชงิลบจึาก่ก่ารดำาเนึ่นิึ่ธรุก่จิึของ 

เคำรือฯ ซึ่่�งผ่้้บริหารได้ม่มติเห็นึ่ชอบให้แยก่ก่ลุ่มเจึ้าหนึ่่�ออก่จึาก่ก่ลุ่มนึ่ัก่ลงทีุ่นึ่และผ่้้ถึือหุ้นึ่ เนึ่่องจึาก่มองว่าก่ลุ่มเจึ้าหนึ่่�อาจึจึะได้รับผ่ลก่ระที่บ

ที่่�ต่างจึาก่ก่ลุ่มนึ่ัก่ลงทีุ่นึ่และผ่้้ถึือหุ้นึ่อย่างม่นึ่ัยสำาคำัญ ดังนึ่ั�นึ่ ในึ่ปี 2564 เคำรือฯ จึ่งม่ก่ลุ่มผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เสย่ที่ั�งหมด 11 ก่ลุ่ม ซึ่่�งเคำรือฯ ได้ที่ำาก่าร

สำารวจึคำวามคำดิเห็นึ่ของผ้้่มส่่วนึ่ไดเ้สย่ทุี่ก่ก่ลุม่เก่่�ยวกั่บก่ารดำาเนิึ่นึ่งานึ่ในึ่ภาพัรวมของเคำรือฯ และดา้นึ่คำวามยั�งยนืึ่ พัร้อมก่บัสำารวจึว่าประเด็นึ่

คำวามยั�งยืนึ่ใดที่่�ผ้้่ม่ส่วนึ่ได้เส่ยเห็นึ่ว่าม่คำวามสำาคำัญและม่อิที่ธิพัลต่อก่ารตัดสินึ่ใจึ ซึ่่�งผ่ลของก่ารสำารวจึและก่ารวิเคำราะห์ข้อม้ลเชิงล่ก่สรุป 

ได้ว่าผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยทีุ่ก่ก่ลุ่มม่คำวามมั�นึ่ใจึในึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ของเคำรือฯ แต่ก่็ยังคำงคำาดหวังให้ม่ก่ารพััฒนึ่าอย่างต่อเนึ่่อง  

โดยเฉพัาะประเด็นึ่ด้านึ่ก่ารส่อสาร คำวรดำาเนิึ่นึ่ก่ารส่อสารแนึ่วที่างก่ารดำาเนิึ่นึ่งานึ่และผ่ลก่ารดำาเนิึ่นึ่งานึ่ต่อสงัคำมมาก่ข่�นึ่ รวมถึง่ประเด็นึ่ด้านึ่

ก่ารพััฒนึ่าผ่ลิตภัณฑ์์ที่่�คำวรตอบสนึ่องที่ั�งคำวามต้องก่ารของผ่้้บริโภคำและก่ารด้แลรัก่ษาสิ�งแวดล้อมคำวบคำ้่ก่ันึ่ไป

ในึ่ป ี2564 เคำรอืเจึริญโภคำภณัฑ์์ได้ดำาเนึ่นิึ่ก่ารที่บที่วนึ่ประเด็นึ่สำาคำญั

ด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ที่่�ได้รับก่ารประเมินึ่ไว้อย่างเข้มข้นึ่ในึ่ปี 2563 ซ่ึ่�ง

เปน็ึ่ก่ารประเมนิึ่ตามก่ระบวนึ่ก่ารประเมนิึ่ประเดน็ึ่สำาคำญัดา้นึ่คำวาม

ยั�งยนืึ่ตามหลัก่ก่ารของ Global Reporting Initiative Standards: GRI 

Standards และในึ่ร้ปแบบบ้รณาก่ารที่่�เคำรือฯ ได้ประยุก่ต์ใช้ เพั่อให้

ผ่ลก่ารประเมินึ่ม่คำวามคำรอบคำลุมและเช่อมโยงประเด็นึ่ต่าง ๆ ที่ั�ง

ภายในึ่และภายนึ่อก่ได้อย่างสมบ้รณ์มาก่ยิ�งข่�นึ่ 

โดยก่ระบวนึ่ก่ารที่บที่วนึ่ประเดน็ึ่สำาคำญัดา้นึ่คำวามยั�งยนืึ่ที่่�เก่ดิข่�นึ่ในึ่ 

ปี 2564 ได้แก่่ ก่ารวิเคำราะห์ข้อม้ลคำวามเส่�ยงและโอก่าสใหม่ ๆ  โดย

ผ้้่บริหารจึาก่ทีุ่ก่ก่ลุ่มธุรก่ิจึ ก่ารวิเคำราะห์คำวามเคำล่อนึ่ไหว แนึ่วโนึ่้ม

และผ่ลก่ระที่บที่ั�งเชงิบวก่และเชงิลบของที่ั�วโลก่และของอตุสาหก่รรม

ท่ี่�เก่่�ยวข้องก่ับเคำรือฯ ก่ารสำารวจึคำวามคำิดเห็นึ่และก่ารวิเคำราะห์

ข้อม้ลเชิงล่ก่ของผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยที่ั�ง 11 ก่ลุ่ม ก่ารประเมินึ่ผ่ลและ 

ก่ารจัึดอนัึ่ดบัคำวามสำาคำญั ก่ารที่บที่วนึ่คำวามถ้ึก่ตอ้งโดยผ้้่บริหารและ

ผ้้่เก่่�ยวข้อง และก่ารรับรองคำวามนึ่่าเช่อถึือโดยหนึ่่วยงานึ่ภายนึ่อก่

สุามารถศึุกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�

Materiality Assessment Report 2021

กัารวิเคราะห์ข้อมูลความเส่้ยงและโอกัาสใหม่ ๆ 

เคำรือเจึรญิโภคำภัณฑ์์ได้นึ่ำาประเด็นึ่สำาคำญัด้านึ่คำวามยั�งยนืึ่ท่ี่�ได้รบัก่าร

ประเมินึ่ในึ่ปี 2563 มาพัิจึารณาคำวามเหมาะสมต่อสถึานึ่ก่ารณ์ในึ่

ปัจึจุึบันึ่และในึ่อนึ่าคำต ซึ่่�งคำำานึ่่งถ่ึงคำวามเส่�ยงและโอก่าส รวมถ่ึง

คำวามสามารถึของเคำรือฯ ในึ่ก่ารบริหารจัึดก่ารประเด็นึ่เหล่านึ่ั�นึ่  

ซึ่่�งผ่ลของก่ารวิเคำราะห์โดยผ่้้บริหารจึาก่ทีุ่ก่ก่ลุม่ธุรก่ิจึ ประก่อบก่ับ

ก่ารวิเคำราะห์คำวามเคำล่อนึ่ไหว แนึ่วโน้ึ่มและผ่ลก่ระที่บทัี่�งเชิงบวก่

และเชิงลบของที่ั�วโลก่และของอุตสาหก่รรมท่ี่�เก่่�ยวข้องกั่บเคำรือฯ 

พับว่าประเด็นึ่ท่ี่�เก่่�ยวข้องกั่บก่ารดแ้ลด้านึ่สิ�งแวดล้อม และคำวามมุง่มั�นึ่

เพั่อบรรเที่าผ่ลก่ระที่บจึาก่ก่ารเปล่�ยนึ่แปลงสภาพัภ้มิอาก่าศยังคำง

เป็นึ่ประเด็นึ่หลัก่ที่่�ยังคำงอย้่ในึ่คำวามสนึ่ใจึของหลาก่หลายภาคำส่วนึ่

ที่ั�วโลก่ รองลงมาเป็นึ่เร่องก่ารบริหารจัึดก่ารนึ่วัตก่รรมที่ั�งในึ่

ก่ระบวนึ่ก่ารผ่ลิต และก่ารผ่ลิตผ่ลิตภัณฑ์์และบริก่ารที่่�ไม่เพั่ยงแต่

ลดผ่ลก่ระที่บต่อสิ�งแวดล้อม แต่ยังช่วยพััฒนึ่าคำุณภาพัช่วิตคำวาม

เป็นึ่อย้ท่ี่่�ดย่ิ�งข่�นึ่ให้แก่ป่ระชาชนึ่ นึ่อก่จึาก่นึ่่� ประเด็นึ่ดา้นึ่ก่ารพัฒันึ่า

พันัึ่ก่งานึ่ ชมุชนึ่ และสงัคำมให้มค่ำวามร้ ้คำวามสามารถึเพ่ัอก้่าวเข้าส้ย่คุำ

แห่งนึ่วัตก่รรมและเที่คำโนึ่โลย่ได้อย่างเที่่าเท่ี่ยมก่็เป็นึ่อ่ก่ประเด็นึ่ท่ี่�

ผ่้บ้รหิารเลง็เหน็ึ่ถึง่คำวามสำาคัำญ และเนึ่น้ึ่ยำ�าให้มก่่ารสง่เสรมิพัฒันึ่า

อยา่งตอ่เน่ึ่อง นึ่อก่เหนึ่อืจึาก่ก่ารดแ้ลรกั่ษาสภาพัแวดลอ้ม และก่าร

พััฒนึ่าองคำ์คำวามร้้แล้ว ก่ารบริหารจึัดก่ารคำวามมั�นึ่คำงตลอดห่วงโซึ่่

คำุณค่ำาก่็เป็นึ่ประเด็นึ่ท่ี่�อย้่ในึ่คำวามสนึ่ใจึ เน่ึ่องจึาก่เคำรือฯ ม่ห่วงโซึ่่

คำุณคำ่าที่่�ซึ่ับซึ่้อนึ่ ประก่อบก่ับม่ก่ารใช้วัตถึุดิบที่่�สำาคำัญที่่�หลาก่หลาย 

ดังนึ่ั�นึ่ ก่ารบริหารจัึดก่ารห่วงโซึ่่คำุณคำ่าอย่างม่คำวามรับผ่ิดชอบ 

จึะช่วยส่งเสริมให้เคำรือฯ และผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยที่่�เก่่�ยวข้องเติบโตคำ้่ก่ันึ่

ได้อย่างยั�งยืนึ่

เมทุรกิัซ์ผลกัารประเมินประเด้็นสำาคัญด้้านความยั่งยืนปี 2564

Heart: Living Right Health: Living Well Home: Living Together

เคุรือเจรญิโภัคุภัณัฑ์ท์บทวนประเดูน็สำาคุญัดูา้นคุวามยั่ั�งยั่นืเปน็ประจำา	เพัอ่พัจิารณาคุวาม

คุรอบคุลมุของประเด็ูนท่�เก่�ยั่วข้อง	คุวามเส่�ยั่ง	คุวามคุาดูห์วงัของผูู้ม้ส่่วนไดู้เสย่ั่	รวมถึงึ

แนวโน้มและทิศึทางให์ม่	ๆ	 เพ่ัอนำามาวางแผู้นกลยุั่ทธ์ิและทิศึทางการดูำาเนินงานท่�เห์มาะสม	

และสร้างคุุณคุ่าให์้กับสังคุม	และสิ�งแวดูล้อมอยั่่างยั่ั�งยั่ืน

สุขภาพัและสุขภาวะทุ้่ด้้

กัารสร้างความผูกัพััน

กัับผู้ม้ส่วนได้้เสย้

คุณค่าและกัารสร้างประโยชน์

ทุางเศัรษฐกิัจให้แกั่สังคม

กัารปกัป้องระบบนิเวศั และ

ความหลากัหลายทุางชว้ภาพั

สิทุธิมนุษยชนและกัารปฏิิบัติ

ด้้านแรงงาน

ระบบเศัรษฐกัิจหมุนเวย้น

กัารจัด้กัารห่วงโซ่อุปทุาน

อย่างรับผิด้ชอบ

กัารพััฒนาผู้นำาและ

ทุรัพัยากัรบุคคล

ความมัน่คงทุางอาหารและ

กัารเข้าถึึงโภชนากัาร

กัารดู้แลรักัษา

ทุรัพัยากัรนำ�า
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ระดำบ่ความสำาค่ญต่อองค์กร

5.00
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3.50

3.00

3.00

ความปลอด้ภัยทุางไซเบอร์

และกัารปกัป้องข้อมูล

กัารศัึกัษาและ 

กัารลด้ความเหล่อมลำ�า

กัารบริหารจัด้กัาร

นวัตกัรรม

กัารปรับตัวต่อ 

กัารเปล้่ยนแปลง

สภาพัภูมิอากัาศั

กัารกัำากัับดู้แลกัิจกัาร
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HEART
LIVING RIGHT

กัารด้ำาเนินงานด้้วยกัารคำานึงถึึงกัารกัำากัับ

ดู้แลกัจิกัารทุ้ด่้ ้มจ้รยิธรรม และความโปร่งใส 

ในกัารทุำางานและต่อผู้ม้ส่วนได้้เส้ยทุุกักัลุ่ม

เปร้ยบเสมือนหัวใจสำาคัญของกัารด้ำาเนิน

ธุรกัิจและกัารเติบโตอย่างย่ังยืนของ 

เครอืเจริญโภคภณัฑ์ นอกัจากักัารกัำากัับด้แูล

กัิจกัารให้เป็นไปตามข้อกัำาหนด้ กัฎเกัณฑ์

อย่างเคร่งครัด้แล้ว กัารดู้แลรักัษาความ

ปลอด้ภยั กัารพัฒันาความรู ้ความสามารถึ

ของบุคลากัรของเรา ประกัอบกัับกัารมุ่ง

พััฒนาระบบสารสนเทุศัให้ม้ความปลอด้ภัย 

สูงสุด้ เป็นอ้กัหนึ่งปัจจัยหลักัทุ้่จะส่งเสริม 

ให้เครือฯ ม้ศัักัยภาพัในกัารแข่งขัน เติบโต 

และพัรอ้มส่งมอบคุณคา่ให้แกัผู่ม้ส่้วนได้้เสย้ 

อย่างต่อเน่องและอย่างยัง่ยืน

กัารกัำากัับดู้แลกัิจกัาร 48
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กัารกัำากัับดู้แลกัิจกัาร

โอกัาสและความทุ้าทุาย

ก่ารดำาเนึ่นิึ่ธรุก่จิึท่ี่ามก่ลางวิก่ฤตโลก่ อาที่ ิก่ารแพัร่ระบาดของเชื�อ COVID-19 ท่ี่�ส่งผ่ลก่ระที่บ

ต่อเศรษฐกิ่จึโลก่ ชว่ติและคำวามปลอดภัยของมนุึ่ษย์ ประก่อบกั่บแนึ่วโน้ึ่มใหม่ของโลก่ท่ี่�เดิม

เช่อว่าจึะใช้เวลาอ่ก่หลายปีก่ว่าผ่ลก่ระที่บจึาก่ก่ารเปล่�ยนึ่แปลงสภาพัภ้มิอาก่าศจึะเข้ามา 

ก่ระที่บต่อโคำรงสร้างและรป้แบบก่ารดำาเนิึ่นึ่ธรุก่จิึเแบบเดมิ ๆ แต่ปัจึจึบุนัึ่ ผ่ลก่ระที่บดงัก่ล่าว

เข้ามาเรว็มาก่ข่�นึ่และยาก่จึะคำาดเดา รวมถึง่ผ่้ม้ส่่วนึ่ได้เสย่มค่ำวามคำาดหวงัให้องค์ำก่รดำาเนึ่นิึ่

ธรุก่จิึอย่างโปร่งใส มจ่ึรยิธรรม และคำวามรบัผ่ดิชอบต่อสงัคำมมาก่ข่�นึ่

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์จ่ึงย่ดมั�นึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึด้วยคำวามรับผ่ิดชอบ ซ่ึ่อสัตย์ ม่คำุณธรรม  

คำวามโปร่งใส เป็นึ่ธรรม สอดคำล้องก่ับก่ฎเก่ณฑ์์ และคำำาน่ึ่งถึ่งประโยชน์ึ่ของประเที่ศชาต ิ

ประชาชนึ่ และพันึ่ัก่งานึ่ของเคำรือฯ โดยได้ให้คำวามสำาคำัญอย่างยิ�งก่ับก่ารบ้รณาก่ารงานึ่ 

ด้านึ่ก่ารก่ำาก่ับด้แลก่ิจึก่าร ก่ารบริหารคำวามเส่�ยง และก่ารก่ำาก่ับก่ารปฏิบัติตามก่ฎเก่ณฑ์์ 

อย่างมป่ระสทิี่ธผิ่ล มก่่ารก่ำาหนึ่ดนึ่โยบายและก่รอบก่ารดำาเนิึ่นึ่งานึ่ท่ี่�ชัดเจึนึ่ พัร้อมนึ่ำาไปปฏิบัติ

ให้เก่ดิผ่ลอย่างเป็นึ่รป้ธรรมที่ั�วที่ั�งเคำรอืฯ ซึ่่�งมค่ำณะก่รรมก่ารบรษิทัี่ คำณะก่รรมก่ารบรหิารและ

ผ่้บ้รหิารที่กุ่ระดบัเป็นึ่แบบอย่างที่่�ด ่ ทัี่�งที่างด้านึ่จึรยิธรรมและก่ารปฏบิตัติามโนึ่บายต่าง ๆ 

อย่างเคำร่งคำรดั ส่งเสรมิให้ก่ารดำาเนึ่นิึ่ธรุก่จิึของเคำรอืฯ เตบิโตอย่างมั�นึ่คำงและยั�งยนืึ่

Corporate 

Governance

ความคืบหน้าสู่เป้าหมายด้้านความยั่งยืนเครือฯ ปี 2573

ผลลพััธ์และประโยชน์

กัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ ปี 2564

ธุรกิัจและกิัจกัรรมของเครือฯ

กลุม่ผูู้้มีส่วนไดำ้เสียั่ทีี่�ไดำ้ร่บผู้ลกระที่บอยั่่างมีน่ยั่สำาคญ่

ทีุ่ก่ก่ลุ่มธุรก่ิจึได้รับก่ารประเมินึ่ผ่ลที่่�ได้รับก่ารยอมรับ 

ของก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ด้านึ่ก่ารก่ำาก่ับด้แลก่ิจึก่าร

12.6 สนึ่ับสนึุ่นึ่ให้บริษัที่ในึ่เคำรือรับแนึ่วปฏิบัต ิ

ที่่�ยั�งยืนึ่ไปใช้ และผ่นึ่วก่ข้อม้ลด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่

ลงในึ่วงจึรก่ารรายงานึ่

16.5 ลดก่ารที่จุึริตในึ่ตำาแหน่ึ่งหน้ึ่าที่่�และก่ารรับสินึ่บนึ่ทุี่ก่รป้แบบ

16.7 สร้างหลัก่ประกั่นึ่ว่าจึะม่ก่ระบวนึ่ก่ารตัดสินึ่ใจึ 

ที่่�ม่คำวามรับผ่ิดชอบ คำรอบคำลุม ม่ส่วนึ่ร่วม และ 

ม่คำวามเป็นึ่ตัวแที่นึ่ที่่�ด่ ในึ่ทีุ่ก่ระดับก่ารตัดสินึ่ใจึ

16.b ส่งเสริมและบังคำับใช้ก่ฎหมายและนึ่โยบาย 

ที่่�ไม่เลือก่ปฏิบัติเพั่อก่ารพััฒนึ่าอย่างยั�งยืนึ่

ประเด้็นนำาเข้า

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้ท้์ี� Stakeholder Engagement Report 2021 UN SDGs Mapping Report 2021

กัารวิเคราะห์เป้าหมายกัารพััฒนาทุ้่ยัง่ยืนและผู้ม้ส่วนได้้เส้ยทุ้ไ่ด้้รับผลกัระทุบอย่างม้นัยสำาคัญตลอด้ห่วงโซ่คุณค่า

สนบ่สนุนเป้าหมายั่การพ่ฒนาทีี่�ยั่่�งยั่ืน

ว่ตถุดำิบ คู่ค้าธุุรกิจ การขนส่งวต่ถุดิำบ
การผู้ลิตและ 

การบริหารจ่ดำการ

การใชี้ 

ผู้ลิตภ่ณฑ์์

สิ�นสุดำอายัุ่การใชี้งาน

ของผู้ลิตภ่ณฑ์์

การกระจายั่

ผู้ลิตภ่ณฑ์์และบริการ

2573เป้้าหมาย ป้ี 2564

100%25%

31%

กัระบวนกัารสร้างคุณค่า

Human Capital Relationship Capital

ปรับปรุงและจึัดที่ำานึ่โยบายและแนึ่วปฏิบัติให้สอดคำล้องก่ับแนึ่วโนึ่้ม

ก่ารเปล่�ยนึ่แปลงด้านึ่ก่ารก่ำาก่บัดแ้ลก่จิึก่าร โดยบร้ณาก่ารคำวามคำดิเหน็ึ่

ของผ่้บ้ริหารและผ้้่แที่นึ่จึาก่ทุี่ก่บรษิทัี่ในึ่เคำรือฯ เข้ามาในึ่ก่ระบวนึ่ก่าร 

จึัดที่ำานึ่โยบายและแนึ่วปฏิบัติ

เกษตรกร เจ้าหนี� ภาคร่ฐ ส่อมวลชีนคู่แข่ง 

ที่างการค้า

ชีุมชีนและ

ส่งคม

คู่ค้าธุุรกิจ ผูู้้ถือหุ้น 

และน่กลงทีุ่น

ลูกค้า  

และผูู้้บริโภค

พน่กงานและ

ครอบคร่ว

องค์กรพ่ฒนา

เอกชีน
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กัารกัำากัับดู้แลกัิจกัารเพั่อกัารด้ำาเนินงาน 

อย่างรับผิด้ชอบ

ข้อมูลกัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ

กัารกัำากัับดู้แลกัิจกัารทุ้่ด้้

ก่ารสร้างคำุณคำ่าให้แก่่ผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยอย่างต่อเนึ่่องถึือเป็นึ่หนึ่่�งในึ่

ภารก่ิจึหลัก่ของเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ เรายด่มั�นึ่ในึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึ

ด้วยคำวามรับผิ่ดชอบ เป็นึ่ธรรม โปร่งใส และม่จึริยธรรมตามหลัก่

ก่ารก่ำาก่บัดแ้ลก่จิึก่ารที่่�ดม่าอยา่งตอ่เนึ่อ่ง เพัราะเชอ่มั�นึ่วา่ สิ�งนึ่่�เปน็ึ่

หวัใจึสำาคำญัที่่�สรา้งคำณุคำา่แก่่ผ่้ม้ส่่วนึ่ไดเ้สย่ในึ่ระยะยาว รวมถึง่สรา้ง 

คำวามสามารถึในึ่ก่ารแข่งขันึ่และก่ารเติบโตที่างธุรก่ิจึอย่างยั�งยืนึ่

ภายใต้สภาพัแวดล้อมที่างธรุก่จิึที่่�มค่ำวามซึ่บัซ้ึ่อนึ่และคำวามไม่แน่ึ่นึ่อนึ่ 

ที่่�เปล่�ยนึ่แปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ที่ำาให้เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์

มุง่ขับเคำลอ่นึ่ก่ารก่ำาก่บัด้แลกิ่จึก่ารอย่างเปน็ึ่ระบบที่ั�วที่ั�งเคำรือฯ โดย

ให้คำวามสำาคำญัก่บัก่ารวางโคำรงสร้างและก่ระบวนึ่ก่ารในึ่ก่ารก่ำาก่บัดแ้ล 

ซึ่่�งม่ก่ารจึัดที่ำานึ่โยบายและแนึ่วปฏิบัติระดับเคำรือที่่�เก่่�ยวข้องก่ับ 

ก่ารก่ำาก่บัดแ้ลก่จิึก่าร และจึรรยาบรรรณธรุก่จิึ เพัอ่เปน็ึ่ก่รอบใหเ้ก่ดิ

ก่ารปฏิบัติในึ่ที่ิศที่างเด่ยวก่ันึ่

ในึ่ปี 2564 ม่ก่ารปรับปรุงนึ่โยบายและแนึ่วปฏิบัติด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่

นึ่โยบายและแนึ่วปฏิบัติด้านึ่สิที่ธิมนุึ่ษยชนึ่ นึ่โยบายก่ารจัึดก่าร 

ห่วงโซึ่่อุปที่านึ่ และแนึ่วปฏิบัติด้านึ่สิ�งแวดล้อม รวมถึ่งจึัดที่ำา

นึ่โยบายย่อยด้านึ่สิ�งแวดล้อมข่�นึ่ใหม่อ่ก่ 10 ฉบับ โดยได้บร้ณาก่าร

คำวามคำิดเห็นึ่ของผ่้บ้รหิารและผ่้แ้ที่นึ่จึาก่ทุี่ก่บรษิทัี่ในึ่เคำรอืฯ มาร่วมในึ่

ก่ระบวนึ่ก่ารจึัดที่ำานึ่โยบายและแนึ่วปฏิบัติ เพั่อให้สามารถึนึ่ำาไป

ปฏิบัติได้และเป็นึ่ไปตามแนึ่วโนึ่้มก่ารพััฒนึ่าที่่�ยั�งยืนึ่ในึ่ระดับสาก่ล

ETHISPHERE ไดคัดเลือกให

เครือเจริญโภคภัณฑ เปนหนึ่งในองคกรที่มี

2 ปซอน

การประเมินทั้งคณะ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่ปรับปรุง นโยบายที่พัฒนาขึ้นใหม

จริยธรรมมากที่สุดในโลก

ระดับดีมาก100% 100% 100%

การสรางความตระหนักรูดานจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติเพ�อการกำกับดูแลกิจการ

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร

การประเมินรายบุคคล

ระดับดีมาก

กรรมการ ผูบริหาร

และพนักงานของ

บริษัทในเครือ

•  ดานความยั่งยืน

•  ดานสิ่งแวดลอม

•  ดานสิทธิมนุษยชน

•  ดานการจัดการหวงโซอุปทาน

•  การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 

•  เศรษฐกิจหมุนเวียน 

•  การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ 

•  การปกปองระบบนิเวศและ

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

•  การลดการสูญเสียอาหารและ

ขยะอาหาร 

•  บรรจุภัณฑที่ยั่งยืน 

•  การจัดการของเสีย 

•  ความรับผิดชอบตอผลิตภัณฑ 

•  การจัดการคุณภาพอากาศ 

•  การจัดการสารเคมีและ

วัตถุอันตราย 

คณะกัรรมกัารบริษทัุและคณะกัรรมกัาร

บริหาร

คำณะก่รรมก่ารบริษทัี่เปน็ึ่ผ้้่นึ่ำาในึ่ก่ารก่ำาหนึ่ดภาพัรวมก่ารดำาเนิึ่นึ่งานึ่

ของฝั่ายบริหารให้เป็นึ่ไปตามวิสัยทัี่ศนึ่์และนึ่โยบายที่่�ก่ำาหนึ่ดไว้ 

ให้เป็นึ่ไปอย่างม่ประสิที่ธิภาพัและประสิที่ธิผ่ล โดยคำณะก่รรมก่าร

บริษัที่ประก่อบด้วยก่รรมก่ารจึำานึ่วนึ่ 11 ที่่านึ่ เป็นึ่ก่รรมก่ารที่่�มิใช่

ผ่้้บริหาร 10 ที่่านึ่ และก่รรมก่ารท่ี่�เป็นึ่ผ้้่บริหาร 1 ที่่านึ่ ซึ่่�งม ่

คำวามหลาก่หลายทัี่�งที่างด้านึ่อายุ เพัศสภาพั เชื�อชาติ สัญชาติ 

ภ้มิลำาเนึ่า คำวามร้้ คำวามสามารถึ ที่ัก่ษะ คำวามเช่�ยวชาญ และ

ประสบก่ารณ์ก่ารที่ำางานึ่ในึ่ด้านึ่ต่าง ๆ ที่่�เป็นึ่ประโยชน์ึ่ต่อก่าร

ดำาเนึ่ินึ่งานึ่ให้เป็นึ่ไปตามก่ลยุที่ธ์ เป้าหมาย และวัตถึุประสงค์ำท่ี่�ได้

ก่ำาหนึ่ดไว้ 

คำณะก่รรมก่ารบรษิทัี่ไดม้อบหมายใหค้ำณะก่รรมก่ารบรหิารที่ำาหน้ึ่าที่่�

ในึ่ก่ารก่ำาก่ับด้แลให้ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ของเคำรือฯ ให้เป็นึ่ไปตาม 

หลัก่ก่ารบรรษัที่ภิบาล นึ่โยบายและแนึ่วปฏิบัติต่าง ๆ  ที่่�เก่่�ยวข้องก่บั

ก่ารก่ำาก่บัด้แลก่ิจึก่ารที่่�ด่ ซึ่่�งคำณะก่รรมก่ารบริหารม่ประธานึ่คำณะ 

ผ่้บ้ริหารเปน็ึ่ประธานึ่ และประก่อบดว้ยผ่้บ้ริหารระดบัสง้ของบรษิทัี่  

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ จึำาก่ัด รวมถึ่งผ่้้บริหารระดับส้งของบริษัที่ 

ในึ่เคำรือฯ ที่ั�งที่่�เป็นึ่บริษัที่ที่่�จึดที่ะเบย่นึ่และไม่จึดที่ะเบ่ยนึ่ 

คำณะก่รรมก่ารบริหารได้ติดตามผ่ลก่ารดำาเนิึ่นึ่งานึ่ของก่ลุ่มธุรก่ิจึ 

ในึ่เคำรือฯ อย่างสมำ�าเสมอ โดยม่คำณะก่รรมก่ารขับเคำล่อนึ่ ได้แก่่  

“คำณะก่รรมก่ารขับเคำล่อนึ่ก่ารก่ำาก่ับด้แลก่ิจึก่าร คำวามเส่�ยงและ 

ก่ารตรวจึสอบ” และ “คำณะก่รรมก่ารขับเคำล่อนึ่ก่ารก่ำาก่บัก่ารปฏบิติั

ตามก่ฎเก่ณฑ์์” ซึ่่�งแต่งตั�งข่�นึ่ในึ่ปี 2564 เพ่ัอที่ำาหน้ึ่าที่่�ช่วยก่ลั�นึ่ก่รอง

งานึ่ที่่�เก่่�ยวข้องก่ับก่ารก่ำาก่ับด้แลกิ่จึก่าร เพ่ัอให้มั�นึ่ใจึว่าม่ก่าร 

ขบัเคำล่อนึ่งานึ่ด้านึ่ก่ารก่ำาก่บัดแ้ลก่จิึก่ารให้เก่ดิผ่ลอย่างเป็นึ่รป้ธรรม

ที่ั�วที่ั�งเคำรือฯ

ในึ่ปี 2564 คำณะก่รรมก่ารบริหารได้ที่ำาก่ารประเมินึ่ผ่ลก่ารปฏิบัติงานึ่

ของตนึ่เองที่ั�งคำณะ ภายใต ้4 หวัขอ้ ไดแ้ก่ ่โคำรงสรา้งและคำณุสมบตัิ 

บที่บาที่หน้ึ่าที่่� ก่ารประชุม และก่ารพััฒนึ่าตนึ่เอง ซ่ึ่�งผ่ลก่ารประเมินึ่

ภาพัรวมอย้่ในึ่เก่ณฑ์์ด่มาก่ และได้เริ�มประเมินึ่ผ่ลก่ารปฏิบัติงานึ่

ของก่รรมก่ารบริหารเป็นึ่รายบุคำคำลเป็นึ่ปีแรก่ โดยใช้วิธ่ประเมินึ่

ตนึ่เองและแบบไขว้ ซึ่่�งผ่ลก่ารประเมินึ่ภาพัรวมอย้่ในึ่เก่ณฑ์์ด่มาก่ 

ก่ารก่ำาก่ับด้แลก่ิจึก่าร

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้ท้์ี�

กัารสร้างวัฒนธรรมองคก์ัรทุ้่ม้

จริยธรรม

วัฒนึ่ธรรมองค์ำก่รที่่�ม่จึริยธรรมของเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์ ์

เก่ิดข่�นึ่จึาก่ก่ารปฏิบัติที่่�เป็นึ่แบบอย่างที่่�ด่ตามค่ำานิึ่ยมองค์ำก่ร  

จึรรยาบรรณธรุก่จิึและนึ่โยบายระดบัเคำรือของคำณะก่รรมก่ารบริษทัี่ 

คำณะก่รรมก่ารบริหาร และผ้้่บรหิารทุี่ก่ระดบั รวมถึง่ก่ารปล้ก่ฝััง

ด้วยก่ารสร้างก่ารตระหนึ่ัก่ร้้และส่งเสริมให้เก่ิดพัฤติก่รรม 

ก่ารที่ำางานึ่ที่่�ม่จึริยธรรม โดยให้พันัึ่ก่งานึ่ลงนึ่ามรับที่ราบในึ่

จึรรยาบรรณธุรก่ิจึ จึัดก่ารฝึัก่อบรมและเร่ยนึ่ร้้อย่างต่อเน่ึ่อง 

รวมถึ่งจึัดให้ม่ก่ารที่ดสอบคำวามร้้ คำวามเข้าใจึของพันึ่ัก่งานึ่ในึ่

เคำรือฯ ทีุ่ก่คำนึ่เป็นึ่ประจึำาทีุ่ก่ปี นึ่อก่จึาก่นึ่่� เคำรือฯ ยังม่ก่าร

ถึา่ยที่อดให้ผ่้ม้ส่่วนึ่ได้เส่ยตลอดห่วงโซ่ึ่คำณุค่ำาเก่ดิคำวามตระหนัึ่ก่

ร้ ้และมส่่วนึ่ร่วมในึ่ก่ารสร้างสภาพัแวดล้อมของก่ารที่ำาธุรก่จิึที่่�

ม่จึริยธรรมตามหลัก่ก่ารก่ำาก่ับด้แลก่ิจึก่ารที่่�ด่ร่วมก่ันึ่อ่ก่ด้วย

พััฒนึ่าระบบก่ารก่ำาก่ับด้แลก่ิจึก่ารให้แก่่ก่ลุ่ม

ธุรก่ิจึในึ่เคำรือฯ ที่่�ไม่ได้จึดที่ะเบ่ยนึ่เพั่อเป็นึ่ 

พัื�นึ่ฐานึ่ในึ่ก่ารขับเคำล่อนึ่ก่ารบ้รณาก่ารด้านึ่

ก่ารก่ำาก่ับด้แลก่ิจึก่าร ก่ารบริหารคำวามเส่�ยง

และก่ารก่ำาก่ับก่ารปฏิบัติตามก่ฎเก่ณฑ์์ 

ปล้ก่ฝัังวัฒนึ่ธรรมองคำ์ก่รด้านึ่จึริยธรรม 

และก่ารก่ำาก่ับก่ารปฏิบัติตามก่ฎเก่ณฑ์์  

โดยได้จึัดก่ิจึก่รรมในึ่ร้ปแบบที่่�หลาก่หลาย

เพั่อให้เข้าถึ่งและสร้างก่ารม่ส่วนึ่ร่วมก่ับ

บุคำลาก่รที่ั�วที่ั�งเคำรือฯ

นึ่ำาเที่คำโนึ่โลยแ่ละแพัลตฟื้อร์มดจิึทิี่ลัมาพัฒันึ่า 

ระบบก่ารก่ำาก่ับด้แลก่ิจึก่ารของบริษัที่ในึ่เคำรือฯ 

เพ่ัอให้เก่ิดมาตรฐานึ่ที่่�สอดคำล้องที่ั�วที่ั�งเคำรือฯ

01

02

03

ก้ัาวต่อไปของเรา

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์มุ่งมั�นึ่ยก่ระดับก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ด้านึ่ 

ก่ารก่ำาก่บัดแ้ลก่จิึก่ารใหส้อดคำลอ้งก่บัมาตรฐานึ่สาก่ล และเปน็ึ่

ไปด้วยมาตรฐานึ่เดย่วกั่นึ่ที่ั�วที่ั�งเคำรือฯ เพ่ัอขับเคำล่อนึ่ให้เกิ่ดผ่ล 

อย่างเป็นึ่ร้ปธรรม เคำรือฯ จึ่งม่แผ่นึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ดังนึ่่�

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ รืายงานความยั�งยืน ปรืะจำาปี 2564
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กัารกัำากัับดู้แล 

ด้้านความยั่งยืน

HEART

Living Right

HEALTH

Living Well

HOME

Living Together

ภาคผนวกับทุนำา

https://www.cpgroupglobal.com/u/th/sustainability/heart/cg


กัารบริหารจัด้กัารความเส้่ยงเพั่อความมั่นคง

ขององค์กัร

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ม่โคำรงสร้างก่ารก่ำาก่ับด้แลเพ่ัอบริหาร 

คำวามเส่�ยง โดยได้ประก่าศแต่งตั�งคำณะก่รรมก่ารขับเคำล่อนึ่ 

ก่ารก่ำาก่ับด้แลก่ิจึก่าร คำวามเส่�ยง และก่ารตรวจึสอบ (Corporate 

Governance, Risk and Audit Steering Committee) โดยม่ Chief 

Risk Officer เป็นึ่หนึ่่�งในึ่คำณะก่รรมก่ารฯ คำณะก่รรมก่ารชุดนึ่่� 

ที่ำาหนึ่้าที่่�ในึ่ก่ารพัิจึารณาก่ลั�นึ่ก่รองและที่บที่วนึ่นึ่โยบายและ 

แนึ่วปฏบิตัทิี่่�เก่่�ยวขอ้ง ตดิตามดแ้ลให้มร่ะบบก่ารบรหิารคำวามเส่�ยง 

พัิจึารณาก่ลั�นึ่ก่รองก่ลยุที่ธ์ แผ่นึ่งานึ่และแนึ่วที่างในึ่ก่ารบริหาร

คำวามเส่�ยง และติดตามด้แลก่ารปฏิบัติตามนึ่โยบายที่่�เก่่�ยวข้อง  

ซึ่่�งคำณะก่รรมก่ารชุดนึ่่� ได้รับก่ารแต่งตั�งในึ่ปี 2564 เพั่อก่ำากั่บด้แล

ให้ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ของเคำรือฯ เป็นึ่ไปตามหลัก่ก่ารก่ำาก่ับดแ้ลก่ิจึก่าร 

และม่ก่ารบริหารคำวามเส่�ยง ก่ารคำวบคำุมภายในึ่ และก่ารตรวจึสอบ

ที่่�มป่ระสทิี่ธิภาพั คำณะก่รรมก่ารขบัเคำล่อนึ่ฯ ประก่อบไปด้วยผ่้บ้รหิาร

จึาก่หลายหน่ึ่วยงานึ่ เช่นึ่ หน่ึ่วยงานึ่คำวามเส่�ยงองคำ์ก่ร หนึ่่วยงานึ่

ที่รัพัยาก่รบุคำคำล หนึ่่วยงานึ่ก่ำาก่ับด้แลก่ิจึก่าร เป็นึ่ต้นึ่ โดยม่ 

ประธานึ่คำณะผ่้บ้รหิารด้านึ่คำวามยั�งยนืึ่องค์ำก่ร (Chief Sustainability 

Officer) เป็นึ่ประธานึ่คำณะก่รรมก่ารขบัเคำล่อนึ่ฯ ซึ่่�งผ่ลก่ารดำาเนึ่นิึ่งานึ่

และคำวามคำืบหนึ่้าต่าง ๆ จึะได้รับก่ารรวบรวมและรายงานึ่ให้แก่่ 

คำณะก่รรมก่ารบริหารได้รับที่ราบเป็นึ่ประจึำา

นึ่อก่จึาก่โคำรงสรา้งก่ารบรหิารคำวามเส่�ยงของเคำรอืเจึรญิโภคำภัณฑ์์

ท่ี่�มค่ำวามคำรอบคำลมุแลว้ เคำรอืฯ ยงัมุ่งมั�นึ่ในึ่ก่ารยก่ระดบัก่ารบรหิาร

คำวามเส่�ยงให้คำรอบคำลุมทุี่ก่หนึ่่วยธุรก่ิจึ ผ่่านึ่ก่ระบวนึ่ก่ารประเมินึ่

และก่ารจัึดก่ารคำวามเส่�ยงด้านึ่ก่ารปฏิบัติตามก่ฎเก่ณฑ์์ ข้อก่ำาหนึ่ด

ที่่�เก่่�ยวข้อง (Ethics & Compliance Risks) ซึ่่�งคำรอบคำลุมถ่ึงประเด็นึ่

ที่างเศรษฐก่จิึ สงัคำม และสิ�งแวดลอ้ม ที่ั�งน่ึ่�มน่ึ่โยบาย และแผ่นึ่งานึ่

ให้ทุี่ก่ธุรก่จิึมก่่ารดำาเนึ่นิึ่งานึ่เพ่ัอสรา้งคำณุคำา่ และก่ารเติบโตท่ี่�ยั�งยนืึ่

ขององคำ์ก่ร ดังนึ่่�

1. ผูู้้บริหารมีความมุ�งมั�น และกิำาหนด้นโยบาย (Tone at the 

Top) เพัอ่สรา้งวฒันึ่ธรรมดา้นึ่ก่ารบรกิ่ารคำวามเส่�ยง (Embed 

Risk Culture) โดยแต่ละก่ลุ่มธุรกิ่จึจึะก่ำาหนึ่ดระดับคำวามเส่�ยง

ท่ี่�ยอมรับได้ (Risks Appetite) และพัฤติก่รรมก่ารยอมรับ 

คำวามเส่�ยงที่่�สอดคำล้องก่ับเป้าหมายขององคำ์ก่ร 

2. ท์ุกิหน่วยธุรกิจิี สุามารถกิำากิับดู้แลกิิจีกิารด้้านบริหารความ

เสีุ�ยงท์ี�ได้้มาตรฐานสุากิล ม่ก่ารติดตามประสิที่ธิผ่ลของ 

ก่ารจึัดก่ารและคำวบคำุมคำวามเส่�ยงท่ี่�สำาคำัญด้วยตนึ่เอง (Risk 

Control Self-assessment) เพัอ่เก่ดิก่ารปรบัปรงุอยา่งตอ่เนึ่อ่ง 

และป้องกั่นึ่คำวามเส่�ยงในึ่อนึ่าคำต

3. ผู้นึกิกิำาลังผูู้้เชัี�ยวชัาญ (Risk Expert Synergy) สร้าง 

คำวามร้้คำวามเข้าใจึ และแลก่เปล่�ยนึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ที่่�เป็นึ่เลิศ

ในึ่ก่ารจัึดก่าร เพ่ัอป้องกั่นึ่คำวามเส่�ยง และให้ทัี่นึ่ต่อก่ารขยายตัว

ของธุรก่ิจึ ที่่�นึ่ำาไปส้่ก่ารบริหารคำวามเส่�ยงใหม่ ๆ ที่่�ที่้าที่ายต่อ

ก่ารเติบโตที่่�ยังยืนึ่ของเคำรือฯ ในึ่อนึ่าคำต

กัารกัำากัับดู้แลความเส้่ยง

เคุรือเจริญโภัคุภััณฑ์์มุ่งเน้นในการสร้างมูลคุ่าให้์แก่ผูู้้ม่ส่วนไดู้เส่ยั่ทั�งในระยั่ะสั�นและระยั่ะยั่าว	 โดูยั่เคุรือฯ	ม่

ระบบการบริห์ารคุวามเส่�ยั่งและวกิฤติการณ์	รวมถึงึโคุรงสร้างการบริห์ารคุวามเส่�ยั่งท่�เห์มาะสม	ซึ�งชว่ยั่เพิั�ม

คุวามมั�นใจให์้กับเคุรือฯ	ในการบรรลุวัติถึุประสงคุ์และเป้าห์มายั่อย่ั่างติ่อเน่อง

กัารตรวจสอบเพั่อ

สร้างความโปร่งใสและ

เป็นธรรมท่ัุวทัุ�งองค์กัร

กั้าวต่อไปของเรา

เพ่ัอสร้างคำวามมั�นึ่คำงและคำวามยืดหยุ่นึ่ที่ั�วที่ั�งองค์ำก่ร 

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์มุ่งมั�นึ่ที่่�จึะขยายผ่ลก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ 

ด้านึ่ก่ารบริหารคำวามเส่�ยงให้คำรอบคำลุมทีุ่ก่หนึ่่วยธุรก่ิจึ โดยม่

คำวามมุ่งมั�นึ่และแนึ่วที่างก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ ดังนึ่่�

ส่งเสริมให้ทีุ่ก่หนึ่่วยธุรก่ิจึม่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ 

ด้านึ่ก่ารบริหารคำวามเส่�ยงองคำ์ก่ร

ขยายขอบเขตก่ารอบรมให้แก่่พันึ่ัก่งานึ่ที่่�

เก่่�ยวข้องเพั่อสร้างเป็นึ่หนึ่่�งในึ่วัฒนึ่ธรรม

องคำ์ก่ร

01

02

กัารตรวจสอบ

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ให้คำวามสำาคำัญในึ่ก่ารก่ำาก่ับด้แลก่ิจึก่ารที่่�ด่  

โดยย่ดมั�นึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึอย่างม่จึริยธรรม ซึ่่อสัตย์สุจึริต และ

โปร่งใส 

ในึ่ปีท่ี่�ผ่่านึ่มา เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ม่ก่ารติดตามและประเมินึ่ 

ก่ารปรับปรุงแก่้ไขของบริษัที่ในึ่เคำรือฯ ตามผ่ลก่ารตรวจึประเมินึ่ 

ก่ารปฏบิตัติามจึรรยาบรรณธุรก่จิึของเคำรือฯ เพ่ัอให้เก่ดิก่ารขับเคำล่อนึ่

และให้ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึของบริษัที่ในึ่เคำรือฯ ม่ก่ารปฏิบัติตาม 

จึรรยาบรรณธุรก่ิจึอย่างต่อเนึ่่องและเป็นึ่ร้ปธรรม 

นึ่อก่จึาก่นึ่่� เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ยังให้คำวามสำาคำัญ

ก่ับก่ารปฏิบัติตามนึ่โยบายและแนึ่วปฏิบัติต่าง ๆ 

รวมที่ั�งก่ารปฏบิตัติามก่ฎหมายที่่�เก่่�ยวข้อง จ่ึงจึดัให้ม่

แผ่นึ่งานึ่ก่ารตรวจึประเมนิึ่ก่ารปฏบัิตติามนึ่โยบายและ 

แนึ่วปฏบิตัด้ิานึ่ก่ารต่อต้านึ่ก่ารที่จุึริตและคำอร์รปัชันึ่ 

ในึ่ปี 2565 โดยพัิจึารณาจึาก่ผ่ลก่ารประเมนิึ่ตนึ่เอง

ของบริษัที่ภายในึ่เคำรือฯ ที่่�ไม่ได้จึดที่ะเบ่ยนึ่ในึ่

ตลาดหลกั่ที่รพััย์ และจึะที่ำาก่ารตรวจึประเมินึ่ในึ่เร่อง

ก่ารนึ่ำานึ่โยบายและแนึ่วปฏิบัติด้านึ่ก่ารต่อต้านึ่ 

ก่ารทีุ่จึริตและคำอร์รัปชันึ่ ไปใช้ในึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึ

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ รืายงานความยั�งยืน ปรืะจำาปี 2564
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กัารกัำากัับดู้แล 

ด้้านความยั่งยืน

HEART

Living Right

HEALTH

Living Well

HOME

Living Together

ภาคผนวกับทุนำา



กัารปฏิิบัติให้เป็นไปตามกัฎหมาย  

กัฎระเบ้ยบทุ้่เกั้่ยวข้อง

กัารกัำากัับกัารปฏิิบัติตามกัฎเกัณฑ์

อ่ก่หนึ่่�งก่ารดำาเนิึ่นึ่งานึ่ที่่�จึะช่วยส่งเสริมให้เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ 

ม่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึด้วยคำวามโปร่งใส เป็นึ่ธรรม ตรวจึสอบได้ และ

สามารถึรับมือก่ับปัจึจึัยเส่�ยงม่คำวามซึ่ับซึ่้อนึ่มาก่ยิ�งข่�นึ่ได้อย่างม่

ประสิที่ธิภาพั คำือก่ารปฏิบัติตามก่ฎเก่ณฑ์์ ด้วยเหตุนึ่่� เคำรือฯ จึ่งม่

คำวามมุ่งมั�นึ่ที่่�จึะดำาเนิึ่นึ่ธุรก่ิจึอย่างราบร่นึ่และม่ประสิที่ธิภาพัและ

เป็นึ่ไปตามก่ฎหมาย ก่ฎ และระเบย่บที่่�เก่่�ยวข้องก่บัก่ารดำาเนิึ่นึ่ธุรก่จิึ 

โดยคำำาน่ึ่งถ่ึงคำวามรับผิ่ดชอบต่อสังคำม และสิ�งแวดล้อม เป็นึ่หลัก่ 

ซึ่่�งหมายคำวามวา่ผ้้่บรหิารและพันัึ่ก่งานึ่จึะตอ้งเคำารพัและปฏบิตัติาม

ก่ฎหมาย ก่ฎ และระเบ่ยบต่าง ๆ ที่่�เก่่�ยวข้องก่ับก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึ 

และในึ่ทุี่ก่ประเที่ศที่่�ม่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึอย่างเต็มที่่�

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ส่งเสริมและด้แลให้ผ่้้บริหารและพันึ่ัก่งานึ่

ตระหนึ่ัก่และเข้าใจึ รวมถึ่งปฏิบัติตามนึ่โยบายของเคำรือฯ อย่าง

เคำรง่คำรดั ภายใต้ขอบเขตคำวามรับผ่ดิชอบของผ้้่บริหารและผ้้่บงัคำบั

บญัชาที่่�จึะตอ้งคำวบคำมุด้แลพันึ่กั่งานึ่ เพัอ่ใหแ้นึ่ใ่จึวา่ไดม้ก่่ารปฏบิตัิ

ตามนึ่โยบายที่่�เก่่�ยวข้อง และเป็นึ่แบบอย่างที่่�ด่ให้แก่่พันัึ่ก่งานึ่ที่กุ่คำนึ่ 

หาก่มป่ญัหาหรอืขอ้สงสยั หรอืไมแ่นึ่ใ่จึในึ่สถึานึ่ะที่างก่ฎหมายใด ๆ  

ก่ารขอคำำาปร่ก่ษาจึาก่หัวหนึ่้างานึ่ หรือ หนึ่่วยงานึ่ที่่�เก่่�ยวข้อง เช่นึ่ 

สำานัึ่ก่ก่ำาก่ับก่ารปฏิบัติตามก่ฎเก่ณฑ์์ หรือสำานึ่ัก่ก่ฎหมาย เป็นึ่สิ�งที่่�

คำวรก่ระที่ำาเป็นึ่อย่างยิ�ง

กัารละเมดิ้ และกัารต่อต้านทุุจริต

คอร์รัปชัน

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ตระหนึ่ัก่ด่ว่าก่ารทุี่จึริตคำอร์รัปชันึ่ก่่อให้เก่ิด

คำวามเสย่หายต่อธุรกิ่จึอยา่งไม่สามารถึประเมินึ่คำา่คำวามเสย่หายได้ 

ไม่ว่าจึะเป็นึ่คำวามเส่ยหายต่อคำวามเจึริญก่้าวหน้ึ่า และช่อเส่ยงของ

องคำ์ก่ร ด้วยเหตุนึ่่� เคำรือฯ จึ่งได้ประก่าศไว้ว่า เคำรือฯ จึะไม่ที่นึ่ต่อ

พัฤตกิ่รรมหรอืก่ารละเมดิตอ่จึรรยาบรรณของบรษิทัี่ฯ นึ่โยบายก่าร

ก่ำาก่ับด้แลก่ิจึก่ารท่ี่�ด่ และนึ่โยบายอ่นึ่ ๆ ท่ี่�เก่่�ยวข้องโดยเด็ดขาด  

ก่ารละเมดิจึรรยาบรรณ และนึ่โยบายต่าง ๆ  ของเคำรือฯ ในึ่ทุี่ก่ก่รณ่ 

จึะได้รับก่ารสืบสวนึ่ และรายงานึ่ต่อคำณะก่รรมก่ารขับเคำล่อนึ่ 

ก่ารก่ำาก่ับก่ารปฏิบัติตามก่ฏเก่ณฑ์์ ซึ่่�งจึะตรวจึสอบรายงานึ่ก่าร

ละเมิดจึรรยาบรรณและส่งผ่่านึ่ช่องที่างก่ารรับเร่องร้องเร่ยนึ่

กัารรับเร่องร้องเร้ยน

เคำรอืเจึรญิโภคำภณัฑ์์มน่โยบายและแนวป้ฏิบิตัด้ิ้านกิารแจ้ีงเบาะแสุ

เพั่อรับคำำาแนึ่ะนึ่ำาและข้อคิำดเห็นึ่จึาก่ผ้้่ม่ส่วนึ่ได้เส่ยที่ั�งภายในึ่และ

ภายนึ่อก่บรษิทัี่ฯ โดยก่ระบวนึ่ก่ารรบัเร่องร้องเรย่นึ่ของเคำรอืฯ ได้รบั 

ก่ารที่วนึ่สอบจึาก่หนึ่่วยงานึ่ภายนึ่อก่ตั�งแต่ปี 2563 ซึ่่�งที่ำาให้มั�นึ่ใจึ

ได้วา่ระบบก่ารรบัเรอ่งรอ้งเรย่นึ่ของบรษิทัี่ฯ มป่ระสทิี่ธภิาพั โปรง่ใส 

และตรวจึสอบได้ เพ่ัอให้เป็นึ่ไปตามมาตรฐานึ่สาก่ล ทุี่ก่ ๆ  ข้อร้องเรย่นึ่ 

ที่่�เคำรือฯ ได้รับ รวมถ่ึงข้อม้ลของผ้้่ร้องเร่ยนึ่จึะได้รับก่ารปก่ป้อง 

ให้เป็นึ่คำวามลับตามมาตรฐานึ่สาก่ล ในึ่ขณะที่่�ก่ารสืบสวนึ่และก่าร

เย่ยวยาจึะดำาเนึ่ินึ่ก่ารไปอย่างยุติธรรมต่อทุี่ก่ฝั่าย

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้เปิดเผ่ยข้อม้ล จึำานึ่วนึ่และก่รณ่ก่ารละเมิด

จึรรยาบรรณ จึรยิธรรม ก่ารตอ่ตา้นึ่ที่จุึรติ ก่ารใหห้รอืรบัสนิึ่บนึ่ และ

อ่นึ่ ๆ ดังนึ่่� 

จำานวนเร่องร้องเร้ยนเกั้่ยวกัับกัารกัระทุำาผิด้ของพันักังาน และมาตรกัารในกัารจัด้กัาร สำาหรับปี 2564

2564 มาตรกัารในกัารจัด้กัาร

กัรณ้ร้อง

เรย้น

อยู่ระหว่าง

กัารสืบสวน

ยืนยันว่า 

ม้ความ

เกั้ย่วข้อง

ยืนยันว่า 

ไม่ม้ความ

เกั้่ยวข้อง

ตักัเตือน

ด้้วยวาจา

ตักัเตือน

ด้้วย 

ลายลักัษณ์

อักัษร

พัักังาน เลิกัจ้าง

ข้้อร้องเรียนด้้านจีรรยาบรรณ และจีริยธรรม (กิรณี)

ก่ารฉ้อโก่ง 2 - - 2 - - - - 

ผ่ลประโยชนึ่์ที่ับซึ่้อนึ่ 5 - 3 2 -  2 - 1

ก่ารไม่ดำาเนึ่ินึ่งานึ่ตาม

ก่ฎระเบ่ยบ 

7 - 4 3 3 1 - - 

ก่ารเลือก่ปฏิบัติ 8 - 2 6 1 1 - - 

ก่ารล่วงละเมิด 9 - 3 6 3 - - - 

คำอร์รัปชันึ่ 3 - 1 2 - - - 1

ข้้อร้องเรียนเร่องกิารต�อต้านกิารแข้�งขั้น (กิรณี)

ก่ารตอ่ตา้นึ่ก่ารแขง่ขนัึ่ - - - - - - -

รวม (ก่รณ่) 34 0 13 21 7 4 0 2

0 กัรณ้

ด้้านกัารละเมิด้ข้อบังคับหรือกัฎหมาย

สิ่งแวด้ล้อมทุ้่ม้นัยสำาคัญในช่วง 4 ปี 

ทุ้่ผ่านมาจนถึึงปัจจุบัน*

ในึ่ปี 2564 เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ม่ก่รณ่ร้องเรย่นึ่ด้านึ่จึรรยาบรรณ 

และจึริยธรรม และอ่นึ่ ๆ ที่่�เก่่�ยวข้องจึำานึ่วนึ่ที่ั�งสิ�นึ่ 34 ก่รณ่ จึาก่

จึำานึ่วนึ่นึ่่�เป็นึ่เร่องร้องเร่ยนึ่ที่่�พัิส้จึนึ่์แล้วว่าผ่้้ก่ระที่ำาม่คำวามผ่ิดจึริง

จึำานึ่วนึ่ 13 ก่รณ่ ซึ่่�งเคำรือฯ ม่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ก่ารลงโที่ษตามข้อก่ำาหนึ่ด

ที่่�ได้ระบุไว้ในึ่จึรรยาบรรณธุรก่ิจึ และนึ่โยบายก่ารไม่ยอมรับก่าร

ละเมดิหรอืก่ารก่ระที่ำาผ่ดิ ไมว่า่จึะเปน็ึ่ก่ารตกั่เตอืนึ่ หรอืก่ารยก่เลกิ่

ก่ารเป็นึ่พันึ่ัก่งานึ่ของเคำรือฯ

ก่ารก่ำาก่ับด้แลก่ิจึก่าร

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้ท้์ี�

*เป็นึ่ก่ารละเมิดข้อบังคำับหรือก่ฎหมายสิ�งแวดล้อม 

ที่่�ม่คำ่าปรับไม่เก่ินึ่ USD 10,000

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ รืายงานความยั�งยืน ปรืะจำาปี 2564
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สทิุธิมนุษยชนและกัารปฏิิบัติด้้านแรงงาน 

โอกัาสและความทุ้าทุาย

ด้วยบริบที่ที่างธุรก่ิจึของเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ที่่�ม่คำวามหลาก่หลาย ประก่อบก่ับก่ลยุที่ธ์ 

ก่ารเตบิโตเพัอ่สรา้งคำณุคำา่ใหแ้ก่ป่ระเที่ศชาต ิสงัคำม และสิ�งแวดลอ้มอยา่งตอ่เนึ่อ่งและยั�งยนืึ่ 

ส่งผ่ลให้เคำรือฯ จึำาเป็นึ่ต้องพั่�งพัาแรงงานึ่เป็นึ่จึำานึ่วนึ่มาก่ตลอดห่วงโซ่ึ่คำุณคำ่า ดังนึ่ั�นึ่ ก่าร

ปก่ปอ้งสทิี่ธิมนึ่ษุยชนึ่อยา่งที่ั�วถึง่ ก่ารปฏบัิติด้านึ่แรงงานึ่อยา่งเที่า่เที่ย่ม และก่ารดแ้ลคำวาม

ปลอดภัยของพันัึ่ก่งานึ่รวมถึ่งผ่้้เก่่�ยวข้องทุี่ก่ก่ลุม่อย่างรอบคำอบ เป็นึ่ประเด็นึ่ที่่�องคำ์ก่รและ

ผ่้ม้ส่่วนึ่ได้เสย่ที่กุ่ฝ่ัายต่างให้คำวามสนึ่ใจึ พัร้อมคำาดหวงัให้เคำรอืฯ ม่ก่ารดำาเนึ่นิึ่งานึ่ที่่�สอดคำลอ้ง

ก่ับมาตรฐานึ่สาก่ลอย่างเคำร่งคำรัด ด้วยเหตุนึ่่� เคำรือฯ จ่ึงย่ดมั�นึ่และให้คำวามสำาคำัญในึ่ก่าร 

ขับเคำล่อนึ่ธุรกิ่จึที่่�สอดคำล้องกั่บก่ารบริหารจัึดก่ารต่อก่ารเคำารพัสิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่ ก่ารปฏิบัติ

ด้านึ่แรงงานึ่ และก่ารด้แลคำวามปลอดภัยของบุคำลาก่ร ล้ก่คำ้า คำ้่คำ้าธุรก่ิจึ ตลอดจึนึ่ผ้้่ม่ส่วนึ่

ได้เส่ยทีุ่ก่ฝั่ายตลอดห่วงโซึ่่คุำณค่ำามาโดยตลอด ด้วยก่ารประก่าศใช้นึ่โยบายและแนึ่วปฏิบัติ

ด้านึ่สิที่ธิมนุึ่ษยชนึ่และก่ารปฏิบัติด้านึ่แรงงานึ่ที่่�สอดคำล้องก่ับหลัก่ก่ารช่�แนึ่ะของ

สหประชาชาติว่าดว้ยก่ารดำาเนิึ่นึ่ธรุกิ่จึและสทิี่ธมินึ่ษุยชนึ่ (UN Guiding Principles on Business 

and Human Rights: UNGPs) หลัก่ปฏญิญาสาก่ลว่าด้วยสิที่ธมินึ่ษุยชนึ่ (Universal Declaration 

of Human Rights: UDHR) หลกั่ก่ารขอ้ตก่ลงโลก่แหง่สหประชาชาต ิ(United Nations Global 

Compact: UN Global Compact) และปฏิญญาว่าด้วยหลกั่ก่ารและสทิี่ธขิั�นึ่พัื�นึ่ฐานึ่ในึ่ก่ารที่ำางานึ่ 

(Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)

Human Rights and  

Labor Practices

ความคืบหน้าสู่เป้าหมายด้้านความยั่งยืนเครือฯ ปี 2573

ผลลพััธ์และประโยชน์

กัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ ปี 2564

ธุรกิัจและกิัจกัรรมของเครือฯ

กลุม่ผูู้้มีส่วนไดำ้เสียั่ทีี่�ไดำ้ร่บผู้ลกระที่บอยั่่างมีน่ยั่สำาคญ่

ทีุ่ก่ก่ลุ่มธุรก่ิจึม่ก่ารประเมินึ่ผ่ลก่ระที่บด้านึ่สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่จึาก่

ก่จิึก่รรมขององค์ำก่รและคำ้ค้่ำาโดยตรงที่่�มค่ำวามเส่�ยงสง้เป็นึ่ประจึำา 

• ขยายขอบเขตนึ่โยบายและแนึ่วปฏิบัติด้านึ่สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่และก่าร

ปฏิบัติด้านึ่แรงงานึ่ให้คำรอบคำลุมห่วงโซึ่่คุำณคำ่าตั�งแต่ต้นึ่นึ่ำ�าจึนึ่ถึ่ง

ปลายนึ่ำ�า

• ส่อสารมาตรฐานึ่ก่ารจัึดก่ารด้านึ่ SHE ฉบับปรับปรุง ซึ่่�งประก่อบด้วย 

มาตรก่ารบริหารจึัดก่ารและมาตรฐานึ่ด้านึ่เที่คำนึ่ิคำ

ประเด้็นนำาเข้า

พน่กงานและครอบคร่ว ลูกค้าและผูู้้บริโภค

กัารวิเคราะห์เป้าหมายกัารพััฒนาทุ้่ยัง่ยืนและผู้ม้ส่วนได้้เส้ยทุ้ไ่ด้้รับผลกัระทุบอย่างม้นัยสำาคัญตลอด้ห่วงโซ่คุณค่า

สนบ่สนุนเป้าหมายั่การพ่ฒนาทีี่�ยั่่�งยั่ืน

ว่ตถุดำิบ คู่ค้าธุุรกิจ การขนส่งวต่ถุดิำบ
การผู้ลิตและ 

การบริหารจ่ดำการ

การใชี้ 

ผู้ลิตภ่ณฑ์์

สิ�นสุดำอายัุ่การใชี้งาน

ของผู้ลิตภ่ณฑ์์

การกระจายั่

ผู้ลิตภ่ณฑ์์และบริการ

คู่ค้าธุุรกิจชีุมชีนและสง่คมเกษตรกร

3.6 ลดจึำานึ่วนึ่ก่ารเส่ยช่วิตและบาดเจ็ึบจึาก่อุบัติเหตุ

ที่างถึนึ่นึ่

8.5 ส่งเสริมก่ารจึ่ายคำ่าตอบแที่นึ่สำาหรับงานึ่ที่่�ม่คำุณคำ่าเที่่า

เที่่ยมก่ันึ่

8.7 ยุติก่ารเป็นึ่ที่าสสมัยใหม่ ก่ารคำ้ามนึุ่ษย์ และก่ารใช้

แรงงานึ่เด็ก่

8.8 ปก่ป้องสิที่ธิแรงงานึ่และส่งเสริมก่ารที่ำางานึ่ที่่�ปลอดภัย 

5.3 สร้างหลัก่ประก่ันึ่ว่าผ่้้หญิงจึะม่โอก่าสที่่�เที่่าเที่่ยม

5.1 ยุติก่ารเลือก่ปฏิบัติต่อผ่้้หญิง

5.2 ขจัึดคำวามรุนึ่แรงทีุ่ก่รป้แบบที่่�ม่ต่อผ่้้หญิง

10.3 สร้างโอก่าสที่่�เที่่าเที่่ยมและไม่ม่ก่ารแบ่งแยก่

10.7 รับผ่ิดชอบและบริหารจัึดก่าร

นึ่โยบายด้านึ่ก่ารอพัยพัเป็นึ่อย่างด่

เป้้าหมาย ป้ี 2564 และ 2573

100%

100%

กัระบวนกัารสร้างคุณค่า

Human Capital Relationship Capital

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้ท้์ี� Stakeholder Engagement Report 2021 UN SDGs Mapping Report 2021
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https://www.cpgroupglobal.com/u/en/pdf/2021/stakeholder-engagement-report
https://www.cpgroupglobal.com/u/en/pdf/2021/un-sdgs-mapping-report


กัารด้ำาเนินงานเพั่อปกัป้องสิทุธิมนุษยชน 

ตลอด้ห่วงโซ่คุณค่า

กัารประเมินความเส้่ยง

ด้้านสทิุธิมนุษยชน

ด้วยคำวามมุ่งมั�นึ่ของเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ท่ี่�

ตอ้งก่ารปก่ป้องสิที่ธมินุึ่ษยชนึ่ตลอดห่วงโซ่ึ่คำณุคำา่ 

เคำรอืฯ จึง่ก่ำาหนึ่ดให้ที่กุ่หน่ึ่วยธรุก่จิึและผ้้่เก่่�ยวขอ้ง

ตลอดห่วงโซึ่่คำุณคำ่าต้องคำำาน่ึ่งถึ่งคำวามเส่�ยงและ

ผ่ลก่ระที่บดา้นึ่สิที่ธมินึ่ษุยชนึ่ตลอดก่ารดำาเนิึ่นึ่งานึ่

ในึ่ปัจึจุึบันึ่ และก่ารตัดสินึ่ใจึในึ่ก่ารลงทุี่นึ่ท่ี่�

เก่่�ยวขอ้งก่บัก่ารคำวบรวมกิ่จึก่าร ก่ารเขา้ซืึ่�อก่จิึก่าร 

และก่ารขายกิ่จึก่ารในึ่อนึ่าคำต รวมถ่ึงให้ม่ก่าร

ตรวจึสอบสิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่อย่างรอบด้านึ่ตาม 

หลัก่ก่ารช่�แนึ่ะธุรก่ิจึและสิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่แห่ง

องคำ์ก่ารสหประชาติ หรือ UN Guiding Principles 

on Business and Human Rights: UNGPs

เคำรอืเจึริญโภคำภัณฑ์์ดำาเนิึ่นึ่ก่ารประเมินึ่คำวามเส่�ยง 

ด้านึ่สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่ (Human R ight  R isk 

Assessment: HRRA) ทุี่ก่ 3 ปี ในึ่ทีุ่ก่สายธุรก่ิจึ 

ตามก่รอบก่ารรายงานึ่หลัก่ก่ารช่�แนึ่ะว่าด้วยก่าร

ดำาเนิึ่นึ่ธุรก่จิึและสทิี่ธิมนุึ่ษยชนึ่แห่งสหประชาชาติ 

สำาหรบัก่ารประเมนิึ่คำวามเส่�ยงดา้นึ่สทิี่ธมินึ่ษุยชนึ่ 

เคำรือฯ ม่ก่ารก่ำาหนึ่ดขั�นึ่ตอนึ่และบริบที่ที่่�ชัดเจึนึ่ 

ไดแ้ก่ ่ก่ารวเิคำราะหบ์รบิที่ ก่ารข่�นึ่ที่ะเบย่นึ่และก่าร

ระบุคำวามเส่�ยง และก่ารประเมินึ่ระดับผ่ลก่ระที่บ

ทัี่�งนึ่่�เพั่อสร้างคำวามมั�นึ่ใจึให้แก่่ผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ย 

ทีุ่ก่ก่ลุ่มว่าก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ของเคำรือฯ นัึ่�นึ่ม่คำวาม

สมบ้รณ์ และคำรอบคำลุม

แนึ่วปฏิบตัเิพัอ่ก่ารจึดัก่ารดา้นึ่สทิี่ธมินึ่ษุยชนึ่

และก่ารปฏิบัติด้านึ่แรงงานึ่

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�

ข้อมูลกัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ

ในึ่ปี 2564 เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ดำาเนึ่ินึ่ก่ารปรับปรุงนึ่โยบายและ 

แนึ่วปฏบิตัด้ิานึ่สทิี่ธมินึ่ษุยชนึ่และก่ารปฏบิตัด้ิานึ่แรงงานึ่ เคำรอืเจึรญิโภคำภณัฑ์์ 

เพั่อให้คำรอบคำลุมทุี่ก่ก่ิจึก่รรมที่ั�งที่างตรงและที่างอ้อมของเคำรือฯ ล้ก่คำ้า 

คำ้่ค้ำาธุรก่ิจึ พัันึ่ธมิตรที่างธุรก่ิจึตลอดห่วงโซึ่่คำุณคำ่า และก่ิจึก่รรมอ่นึ่ ๆ 

ในึ่อนึ่าคำต นึ่อก่จึาก่นึ่่� ยงัไดเ้พัิ�มขอ้ก่ำาหนึ่ดใหส้อดคำลอ้งก่บัสาก่ลมาก่ยิ�งข่�นึ่ 

เช่นึ่ สิที่ธิพัลเมืองและสิที่ธิที่างก่ารเมือง สิที่ธิที่างเศรษฐกิ่จึ สังคำม และ

วัฒนึ่ธรรม สิที่ธิในึ่คำวามหลาก่หลายที่างเพัศ แรงงานึ่บังคำับ แรงงานึ่เด็ก่

และแรงงานึ่ผ้้่เยาว์ ก่ารไม่เลอืก่ปฏบิตัแิละก่ารให้โอก่าสอย่างเท่ี่าเที่ย่มกั่นึ่ 

สิที่ธิในึ่ก่ารรวมตัวก่ันึ่โดยสันึ่ติ เป็นึ่ต้นึ่

นึ่อก่จึาก่ก่ารปรับปรุงนึ่โยบายและแนึ่วปฏิบัติด้านึ่สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่และ 

ก่ารปฏิบัติด้านึ่แรงงานึ่แล้ว เคำรือฯ ยังได้ประก่าศใช้นึ่โยบายด้านึ่คำวาม

หลาก่หลายและก่ารอย้่ร่วมก่ันึ่ และนึ่โยบายป้องก่ันึ่ก่ารเลือก่ปฏิบัติ  

ก่ารลว่งละเมิด และก่ารคำกุ่คำาม เพัอ่ตอก่ยำ�าคำวามมุง่มั�นึ่ในึ่ก่ารปก่ปอ้งสทิี่ธิ

มนึุ่ษยชนึ่ และประเด็นึ่เก่่�ยวเน่ึ่องตลอดห่วงโซึ่่คุำณคำ่า

นึ่โยบายและแนึ่วปฏิบัติด้านึ่สิที่ธิมนุึ่ษยชนึ่

และก่ารปฏิบัติด้านึ่แรงงานึ่

นึ่โยบายด้านึ่คำวามหลาก่หลายและก่ารอย้่ร่วมก่ันึ่

นึ่โยบายป้องก่ันึ่ก่ารเลือก่ปฏิบัติ ก่ารล่วงละเมิด และก่ารคุำก่คำาม

รายงานึ่สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่ ประจึำาปี 2564 เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ 

ผลกัารประเมินความเส่้ยงด้้านสทิุธิมนุษยชน

กัารวิเคราะห์บริบทุ

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ที่ำาก่ารวิเคำราะห์ประเด็นึ่ด้านึ่สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่ที่่�เก่่�ยวข้องก่ับเคำรือฯ โดยได้นึ่ำาบริบที่ในึ่ระดับประเที่ศ อุตสาหก่รรม 

และระดับสาก่ลมาพัิจึารณา ซึ่่�งสรุปได้ดังนึ่่� จึาก่สถึานึ่ก่ารณ์ก่ารระบาดที่ั�วโลก่ของ COVID-19 ที่่�ยาวนึ่านึ่ ส่งผ่ลให้หลายธุรก่ิจึต้อง 

ปรับเปล่�ยนึ่วิธ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ รวมถึ่งภาวะโลก่ร้อนึ่ที่่�ที่ว่คำวามรุนึ่แรง จึ่งม่ประเด็นึ่ที่างด้านึ่สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่ที่่�เคำรือฯ ต้องเฝั้าจึับตามอง 

เพัราะมแ่นึ่วโน้ึ่มจึะที่ำาให้ผ่ลก่ระที่บด้านึ่สิที่ธมินุึ่ษยชนึ่มก่่ารเปล่�ยนึ่แปลงในึ่หลายส่วนึ่ ทัี่�งในึ่เร่องคำวามสำาคำญั ผ่้ท้ี่่�อาจึจึะได้รบัผ่ลก่ระที่บ 

และระดับคำวามรุนึ่แรงของผ่ลก่ระที่บนึ่ั�นึ่ ๆ 

เมทุริกัซ์ผลกัารประเมินความเส่้ยงด้้านสิทุธิมนุษยชน

1 เสรีภาพในการสมาคม

ความเสี่ยงต่ำ   ความเสี่ยงปานกลาง   ความเสี่ยงสูง

2 การเขาถึงแหลงน้ำและสุขาภิบาล

3 แรงงานบังคับ

4 สิทธิในที่ดิน

5 แรธาตุแหงความขัดแยง*

6 กลุมเปราะบาง

7 การคุมครองขอมูลสวนบุคคล*

*  ประเด็นเกิดขึ้นใหม

8 สิทธิของชุมชน

9 สิทธิของพนักงาน

10 แรงงานเด็ก

11 การเลือกปฏิบัติและการลวงละเมิด

12 แรงงานขามชาติ

13 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

13

10

11

8

9

6

5

1

4

3

2

7

12

นโยบายและแนวป้ฏิบิัติ 

ด้้านสุิท์ธิมนุษยชันและ 

กิารป้ฏิิบัติด้้านแรงงาน

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ รืายงานความยั�งยืน ปรืะจำาปี 2564
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https://www.cpgroupglobal.com/u/en/pdf/2021/human-rights-guidelines
https://cpgroupglobal.com/storage/document/code-of-conduct-policies-and-guidelines/human-rights-and-labor-practices-th.pdf
https://www.cpgroupglobal.com/u/th/pdf/2021/diversity-equality
https://www.cpgroupglobal.com/u/th/pdf/2022/diversity-equity-and-inclusion-policy
https://www.cpgroupglobal.com/u/th/pdf/2021/human-rights-report


ประเด้็น 

ด้้านสิทุธิมนุษยชน
รายละเอ้ยด้ความเส้่ยง

โอกัาส 

ในกัารเกัิด้

ระด้ับ 

ผลกัระทุบ

ผู้ม้ส่วนได้้เสย้ 

ทุ้่เกั้่ยวข้อง

คำวามปลอดภัย 

และอาช่วอนึ่ามัย

ก่ารปฏิบัติงานึ่ในึ่พัื�นึ่ที่่�ที่่�ม ่

คำวามเส่�ยงส้ง พันึ่ัก่งานึ่ขาดที่ัก่ษะ 

คำวามร้้ และอุปก่รณ์ ในึ่ก่ารปฏิบัติ

งานึ่อย่างปลอดภัย

• •
พันัึ่ก่งานึ่ คำนึ่งานึ่ รวมที่ั�ง

ผ่้้รับเหมาที่่�เข้าปฏิบัติงานึ่

ภายในึ่พัื�นึ่ที่่�เคำรือฯ

ก่ารบังคำับใช้แรงงานึ่และ 

แรงงานึ่ข้ามชาติ

ก่ารเข้าเมืองอย่างผ่ิดก่ฎหมาย 

ที่ำาให้ไม่สามารถึได้รับก่ารดแ้ล 

จึาก่รัฐและบริก่ารด้านึ่สุขภาพั 

ต่าง ๆ อย่างที่ั�วถึ่ง

• •
แรงงานึ่ข้ามชาติในึ่ห่วงโซึ่่

คำุณคำ่า

แรงงานึ่เด็ก่ ก่ารใช้แรงงานึ่เด็ก่ในึ่ภาคำเก่ษตร

และภาคำก่ารประมง

• •
เด็ก่ในึ่ภาคำเก่ษตรและ 

ก่ารประมง

ก่ารเลือก่ปฏิบัติอย่างไม่เป็นึ่ธรรม ก่ารที่่�ไม่สามารถึเข้าถึ่งบริก่าร 

ที่างด้านึ่สุขภาพั ได้อย่างเท่ี่าเที่่ยม

• •
แรงงานึ่ข้ามชาติในึ่ห่วงโซึ่่

คำุณคำ่า

ก่ารคำุ้มคำรองข้อม้ลส่วนึ่บุคำคำล ก่ารโดนึ่โจึมต่และขโมยข้อม้ล 

ส่วนึ่บุคำคำลและข้อม้ลบริษัที่  

จึาก่อาชญาก่รคำอมพัิวเตอร์

• •
ล้ก่ค้ำา คำ้่คำ้าธุรก่ิจึ พันึ่ัก่งานึ่

• ส้ง   • ก่ลาง  • ตำ�า

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์สร้างคำวามตระหนึ่ัก่ร้้

ด้านึ่สิที่ธิมนุึ่ษยชนึ่ให้แก่่พันัึ่ก่งานึ่ทีุ่ก่ระดับ 

และผ่้้เก่่�ยวข้องทีุ่ก่ฝั่ายตลอดห่วงโซึ่่คำุณคำ่า

ผ่า่นึ่ก่ารอบรมรป้แบบต่าง ๆ  และก่ารส่อสาร

อย่างต่อเนึ่่อง 

ก่ารอบรมและก่ารส่อสาร 

เร่องสิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่ในึ่ปี 2564

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�

มาตรกัารจดั้กัารความเส่้ยงด้้านสิทุธิมนุษชน

ประเด้็น 

ด้้านสิทุธิมนุษยชน

หน่วยธุรกิัจทุ้่ม้

กัารด้ำาเนินงาน

แนวทุางกัารด้ำาเนินงาน 

เพั่อบรรเทุาความเส้่ยง
ผลลัพัธ์ทุ้่ได้้

คำวามปลอดภัย 

และอาช่วอนึ่ามัย

ที่ั�วที่ั�ง 

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์

นึ่โยบายและคำณะก่รรมก่ารด้านึ่ SHE 

และก่ารม่ส่วนึ่ร่วมของพันัึ่ก่งานึ่ 

ในึ่ด้านึ่อาช่วอนึ่ามัยและคำวามปลอดภัย

ก่ารจึัดก่ารด้านึ่สุขลัก่ษณะของบุคำคำล

รวมถึ่งพัื�นึ่ที่่�ที่ำางานึ่ที่่�ม่คำวามปลอดภัย

และเป็นึ่หนึ่่วยงานึ่ที่่�ไม่ที่ำาให้เก่ิดโรคำจึาก่

ก่ารที่ำางานึ่ 

ก่ารเลือก่ปฏิบัติ

อย่างไม่เป็นึ่ธรรม

ที่ั�วที่ั�ง 

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์

นึ่โยบายด้านึ่คำวามหลาก่หลาย 

และก่ารอย้่ร่วมก่ันึ่

นึ่โยบายป้องก่ันึ่ก่ารเลือก่ปฏิบัติ  

ก่ารล่วงละเมิด และก่ารคำุก่คำาม

มม่าตรก่ารก่ารก่ำาก่ับด้แลที่่�เข้มข่�นึ่และ

เป็นึ่ร้ปธรรม

แรงงานึ่เด็ก่ ที่ั�วที่ั�ง 

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์

จึรรยาบรรณธุรก่ิจึสำาหรับคำ้่คำ้า ผ่ลก่ารประเมินึ่คำวามเส่�ยงในึ่เร่อง

แรงงานึ่เด็ก่ลดลง

ก่ารบังคำับใช้แรงงานึ่ 

และแรงงานึ่ข้ามชาติ

ที่ั�วที่ั�ง 

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์

ก่ารที่บที่วนึ่นึ่โยบายเร่องก่ารจึ้างงานึ่

แรงงานึ่ข้ามชาติ 

ลดคำวามเส่�ยงจึาก่ก่ารที่่�แรงงานึ่จึะโดนึ่

บังคำับเข้ามาที่ำางานึ่จึาก่บริษัที่จึัดหางานึ่

ที่่�ไม่ได้มาตรฐานึ่ของเคำรือฯ

ก่ารคำุ้มคำรองข้อม้ล

ส่วนึ่บุคำคำล

ที่ั�วที่ั�ง 

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์

นึ่โยบายและแนึ่วปฏิบัติ 

เร่องคำวามปลอดภัยและก่ารป้องก่ันึ่ 

ก่ารคำุก่คำามในึ่ระบบไซึ่เบอร์

นึ่โยบายและแนึ่วปฏิบัติก่ารคำุม้คำรอง

ข้อม้ลส่วนึ่บุคำคำล

ระบบก่ารรัก่ษาคำวามปลอดภัยและ 

คำวามตระหนัึ่ก่ในึ่คำวามเส่�ยงของ 

ก่ารถึ้ก่ขโมยข้อม้ลจึาก่ธุรก่รรม 

ผ่่านึ่ระบบออนึ่ไลนึ่์

100% ของก่ิจึก่รรมภายใต้เคำรือฯ และคำ้่คำ้า 

จึะต้องได้รับก่ารประเมนิึ่คำวามเส่�ยงด้านึ่ 

สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่อย่างสม�ำาเสมอ

ดำาเนึ่ินึ่ก่ารประเมินึ่คำวามเส่�ยงด้านึ่สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่

ก่ับผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยที่่�เก่่�ยวข้องตลอดห่วงโซึ่่คำุณคำ่า

พััฒนึ่าก่ลไก่ก่ารเย่ยวยาก่ับก่ลุ่มผ่้้ได้รับผ่ลก่ระที่บ

ด้านึ่สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่อย่างเหมาะสม และเพั่ยงพัอ

กั้าวต่อไปของเรา

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ม่คำวามตั�งใจึที่่�จึะขจึัดประเด็นึ่ก่ารละเมิด

สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่ตลอดห่วงโซ่ึ่คำุณคำ่า ดังนึ่ั�นึ่ก่ารดำาเนิึ่นึ่งานึ่เพั่อ

บรรลเุปา้หมายคำวามยั�งยนืึ่เคำรือฯ ส้ปี่ 2573 ด้านึ่สิที่ธมินุึ่ษยชนึ่

ม่ดังนึ่่�

01

02

03

ประเด้น็สำาคญัด้า้นสิทุธมินษุยชนของเครอืฯ

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ รืายงานความยั�งยืน ปรืะจำาปี 2564
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กัารปฏิิบัติด้้านแรงงานอย่างเทุ่าเทุ้ยม

จำานวนพันักังานทุั�งหมด้

428,576 คน

ข้อมูลกัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ

ข้อมูลคุวามห์ลากห์ลายั่ของพันักงาน

ร้อยละ 

49.5

ร้อยละ 

50.5

แยกัตามภูมิประเทุศั

แยกัตามช่วงอายุ

แยกัตามระด้ับพันักังาน

เอเช้ยใต้ 

และเอเช้ยตะวันตกั

ยุโรป และอเมริกัาเอเช้ยตะวันออกั 

เฉ้ยงใต้

เอเชย้ตะวันออกัประเทุศัไทุย

ชาย

หญิง

268,977 คน

42%

44%

0.2%

18.3%

50%

1.0%

80.5%

6%

58%

62%

38%

62%

38%

89%

11%

60%

40%

95,118 คน 51,974 คน 5,460 คน 7,047 คน

<30 ปี 30-50 ปี >50 ปี

ผู้บริหารระด้ับสูง ผูบ้ริหารระด้ับกัลาง

ผู้บริหาร พันักังาน / เจ้าหน้าทุ้่

กัารสร้างวัฒนธรรมแห่ง 

ความเทุ่าเทุย้ม

ตลอดหนึ่่�งศตวรรษท่ี่�ผ่า่นึ่มา เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์มุง่เน้ึ่นึ่ปล้ก่ฝังัให้

พันึ่กั่งานึ่ที่กุ่ระดบัตั�งมั�นึ่อย้บ่นึ่คำา่นึ่ยิมองคำก์่ร 6 ประก่ารที่่�ถึา่ยที่อด

ก่นัึ่มาจึาก่รุ่นึ่ส่้รุ่นึ่ เพ่ัอสร้างสรรค์ำประโยชน์ึ่อันึ่ส้งสดุให้แก่่ประเที่ศชาติ 

ส่งเสริมคุำณภาพัช่วิตที่่�ด่ให้แก่่ประชาชนึ่ และสนัึ่บสนุึ่นึ่ก่ารเติบโต

อย่างก้่าวก่ระโดดและยั�งยืนึ่ให้แก่่องค์ำก่ร นึ่อก่จึาก่ก่ารปล้ก่ฝััง 

ค่ำานึ่ยิมองค์ำก่รฯ แล้ว เคำรอืฯ ยงับร้ณาก่ารประเดน็ึ่ที่่�เก่่�ยวข้องใหม่ ๆ  

เข้ามาเป็นึ่แนึ่วที่างก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ อาทิี่ ในึ่ปี 2564 เคำรือฯ  

ได้ปรับปรุงและเผ่ยแพัร่นึ่โยบายด้านึ่คำวามหลาก่หลายและก่ารอย้่

ร่วมก่ันึ่ และนึ่โยบายป้องก่ันึ่ก่ารเลือก่ปฏิบัติ ก่ารล่วงละเมิด และ

ก่ารคำกุ่คำาม โดยมว่ตัถึปุระสงค์ำเพ่ัอสรา้งสภาพัแวดล้อมก่ารที่ำางานึ่

ท่ี่�เหมาะสม ช่วยเสริมสร้างก่ารม่ส่วนึ่ร่วมของพันึ่ัก่งานึ่ พัร้อมที่ั�ง

ส่งเสริมให้พันัึ่ก่งานึ่ทุี่ก่คำนึ่เป็นึ่ส่วนึ่หนึ่่�งขององค์ำก่ร และพัร้อม

พััฒนึ่าที่กั่ษะของตนึ่เองเพัอ่เตบิโตไปพัรอ้มก่บัเคำรอืเจึรญิโภคำภณัฑ์์

อย่างยั�งยืนึ่ 

นึ่อก่จึาก่นึ่่� เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ยังได้ตระหนึ่ัก่ถึ่งบริบที่ของสาก่ล 

ที่่�เปล่�ยนึ่ไป ซึ่่�งส่งผ่ลก่ระที่บโดยตรงต่อก่ารดำารงชวิ่ตของพันัึ่ก่งานึ่ 

รวมถึ่งคำรอบคำรัวพันึ่ัก่งานึ่ ด้วยเหตุนึ่่� เคำรือฯ จึ่งม่แผ่นึ่ก่าร 

ที่่�จึะปรับปรุงแนึ่วที่างก่ารด้แลพันัึ่ก่งานึ่ของเราให้สอดคำล้อง และ

เหมาะสมตอ่บรบิที่ที่่�เปล่�ยนึ่ไป เพัอ่สรา้งคำวามสขุและคำวามสบายใจึ

ให้แก่่พันึ่ัก่งานึ่ และคำรอบคำรัวพันึ่ัก่งานึ่อย่างยั�งยืนึ่

นึ่อก่เหนึ่อืจึาก่ก่ารสร้างคำวามเท่ี่าเที่ย่ม และสภาพัแวดล้อมก่ารที่ำางานึ่ 

ท่ี่�เหมาะสมให้แก่่พันัึ่ก่งานึ่ของเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์แล้ว เคำรือฯ  

ยังได้เล็งเห็นึ่ถ่ึงคำวามสำาคำัญในึ่ก่ารพััฒนึ่าคำวามเป็นึ่อย้่ท่ี่�ด่ให้แก่่ 

ผ่้้รับเหมาและแรงงานึ่ต่างด้าว หรือแรงงานึ่ข้ามชาติของเรา 

เคำรอืฯ จึง่ไดด้ำาเนึ่นิึ่ก่ารปรบัปรงุนึ่โยบายและแนึ่วที่างปฏบิตัใินึ่ก่าร

จึ้างแรงงานึ่ข้ามชาติให้ม่คำวามสอดคำล้องก่ับมาตรฐานึ่ต่าง ๆ 

ของเคำรือฯ

กั้าวต่อไปของเรา

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ม่คำวามมุ่งมั�นึ่ที่่�จึะสร้างโอก่าสคำวาม

ก่้าวหนึ่้าในึ่ก่ารที่ำางานึ่ท่ี่�เท่ี่าเที่่ยมให้แก่่พันัึ่ก่งานึ่ทุี่ก่คำนึ่ และ

สร้างบรรยาก่าศก่ารม่ส่วนึ่ร่วมและคำวามหลาก่หลาย จึ่งได้

ก่ำาหนึ่ดเป้าหมายคำวามยั�งยืนึ่เคำรือฯ ส้่ปี 2573 ด้านึ่ก่ารปฏิบัติ

ด้านึ่แรงงานึ่ไว้ดังต่อไปนึ่่� 

อัตราส่วนึ่ที่่�ใก่ล้เคำ่ยงก่ันึ่ระหว่างพันึ่ัก่งานึ่ชาย

และหญิง

จึำานึ่วนึ่ขอ้ร้องเรย่นึ่ที่่�เก่่�ยวก่บัก่ารเลือก่ปฏบิตัิ 

ก่ารล่วงละเมิดและก่ารคุำก่คำามเป็นึ่ศ้นึ่ย์

ก่ารเพิั�มตำาแหนึ่ง่งานึ่ที่่�เหมาะสมแก่ก่่ลุม่เปราะบาง

01

02

03

GRI & SASB Content Index Report 2021

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
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กัารสร้างความปลอด้ภัยและอาช้วอนามัย 

ในสถึานทุ้่ทุำางาน

ข้อมูลกัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ

ข้อมูลดู้านคุวามปลอดูภััยั่และอาช่วอนามัยั่

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของพนักงานและผูรับเหมา ป 2564 

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของ

พนักงาน และผูรับเหมา

ประเทศจีน

0.86 0.48

ประเทศไทย

1.52 0.52

เอเชียตะวันออกเฉียงใต

1.24 0.11

พนักงาน หนวย: ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำงานผูรับเหมา

พนักงาน ผูรับเหมา

หนวย: ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน

2561

2.03

9.73

0.012
0.008

0.014

0.018

8.83

3.26

2.450.57

1.00

1.71
1.30

0.73

0.64

0.51 0.011

0.032

0.022

0.032

0.53

1.44

2.19

1.41

2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564

อัตราการบาดเจ็บทุกประเภท อัตราผูเสียชีวิตจากการทำงาน

หนวย: ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน หนวย: ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน

ยุโรปและอเมริกา

11.64 3.75

เอเชียใตและตะวันตก

0.91 0

กัารบริหารจัด้กัารความปลอด้ภัยและอาช้วอนามัย

คำวามปลอดภัยและอาช่วอนึ่ามัยถึือเป็นึ่หนึ่่�งประเด็นึ่ท่ี่�ม่คำวามสำาคำัญต่อก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึของเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ ก่ารบริหารจัึดก่าร 

คำวามปลอดภัยที่่�ไม่เหมาะสมอาจึจึะส่งผ่ลให้ก่ระบวนึ่ก่ารผ่ลิตต้องหยุดชะงัก่ และสามารถึส่งผ่ลก่ระที่บเก่่�ยวเน่ึ่องไปยังก่ารดำาเนิึ่นึ่งานึ่และ

ก่ิจึก่รรมของผ้้่ม่ส่วนึ่ได้เส่ยตลอดห่วงโซึ่่คำุณคำ่าอ่ก่ด้วย ดังนึ่ั�นึ่ เคำรือฯ จึ่งให้คำวามสำาคำัญต่อก่ารจัึดก่ารคำวามปลอดภัยและอาช่วอนึ่ามัย 

ของพันึ่ัก่งานึ่ ผ่้้รับเหมา และผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยอย่างเคำร่งคำรัด เพ่ัอสร้างสภาพัแวดล้อมก่ารที่ำางานึ่ที่่�ปลอดภัย พัร้อมสร้างคำวามเช่อมั�นึ่ให้แก่่ 

ผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยทีุ่ก่ภาคำส่วนึ่

ดงันึ่ั�นึ่ เพัอ่ให้มก่่ารบรหิารจัึดก่ารคำวามปลอดภยัและอาชว่อนึ่ามยัที่่�เปน็ึ่ระบบ และสอดคำลอ้งที่ั�วที่ั�งองคำก์่ร รวมไปถึง่คำ้ค่ำา้ธุรก่จิึและผ่้ร้บัเหมา 

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ที่ำาก่ารส่อสารนึ่โยบายและระบบก่ารจัึดก่ารคำวามปลอดภัย อาช่วอนึ่ามัย และสิ�งแวดล้อมให้ผ้้่ที่่�เก่่�ยวข้องทุี่ก่ฝ่ัาย 

ได้รับที่ราบ พัร้อมก่บัจัึดให้มก่่ารอบรม เพ่ัอสร้างคำวามเข้าใจึเชงิล่ก่และพัร้อมนึ่ำาไปปฏบัิตไิด้อย่างเคำร่งคำรัดและถึก้่ต้อง นึ่อก่จึาก่นึ่่� เคำรือฯ มแ่ผ่นึ่ 

ที่่�จึะจึดัที่ำาแนึ่วปฏิบัติที่างเที่คำนึ่ิคำเพัิ�มเติม เพ่ัอสนึ่ับสนึุ่นึ่ให้เก่ิดก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ที่่�เป็นึ่ระบบ และเป็นึ่มาตรฐานึ่เด่ยวก่ันึ่ที่ั�วที่ั�งองคำ์ก่ร ได้แก่่ 

ก่ารสร้างคำวามปลอดภัยและอาช่วอนึ่ามัยในึ่สถึานึ่ที่่�ที่ำางานึ่

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้ท้์ี�

ระบบกัารขออนุญาต

กัารปฏิบิัติงาน 

ทุ้่ม้อันตราย

ความปลอด้ภัย 

ในกัารปฏิบิัติงาน

เกั้ย่วกัับไฟ้ฟ้้า 

ความปลอด้ภัย 

ในกัารปฏิบิัติงาน 

ทุ้เ่กั้่ยวข้องกัับพัลังงาน 

ทุ้่เป็นอันตราย

ความปลอด้ภัย 

ในกัารปฏิบิัติงานทุ้่ม้ความร้อน

หรือม้ประกัายไฟ้

ความปลอด้ภัย 

ในกัารปฏิบิัติงานบนทุ้่สูง

ความปลอด้ภัย

ในกัารปฏิบิัติงาน

ในพัื�นทุ้่อับอากัาศั

กัารจัด้กัาร 

กัารเปล้่ยนแปลง
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กัลยุทุธ์กัารลด้กัารเกัิด้อุบัติเหตุ

ความร่วมมือเพั่อมุ่งสู่กัารเป็นองค์กัรทุ้่ปราศัจากัอุบัติเหตุ 

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ตั�งเป้าหมายในึ่ก่ารมุ่งส้่ก่ารเป็นึ่องคำ์ก่รที่่�ปราศจึาก่อุบัติเหตุ และก่ารเส่ยช่วิตที่ั�งในึ่ส่วนึ่ของพันึ่ัก่งานึ่ ผ่้้รับเหมา และ

ผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยที่่�เก่่�ยวข้อง ซึ่่�งผ่้้บริหารจึาก่เคำรือฯ และทีุ่ก่บริษัที่ภายใต้เคำรือฯ ให้ก่ารสนัึ่บสนุึ่นึ่คำวามมุ่งมั�นึ่ดังก่ล่าว ผ่่านึ่ก่ารก่ำาหนึ่ดก่ลยุที่ธ์ 

แผ่นึ่งานึ่และตัวช่�วัดระดับเคำรือฯ ระดับหน่ึ่วยธุรก่ิจึ และระดับพันึ่ัก่งานึ่ พัร้อมก่ับม่ก่ารมอบหมายที่รัพัยาก่รบุคำคำลเพั่อขับคำล่อนึ่ส้เ่ป้าหมาย

อย่างเต็มก่ำาลัง โดยก่ลยุที่ธ์ก่ารลดก่ารเก่ิดอุบัติเหตุของเคำรือฯ ม่ดังนึ่่�

การติดตามผลการดำเนินงานอยางตอเน�อง 

และการจัดทำมาตรการเพ�อลดความเสี่ยง

การกำหนดตัวชี้วัด

ดานความปลอดภัยใหกับ

ผูบริหารและพนักงาน

การสรางความตระหนักรู

ใหแกพนักงานทุกระดับ

การสรางวัฒนธรรม

ความปลอดภัย

อยางตอเน�อง

การสรางโปรแกรม

การยกยอง ชมเชย 

และการมอบรางวัล

การประกาศความมุงมั่น

โดยผูบริหารระดับสูง

ของแตละหนวยธุรกิจ

กลยุทธการลด

การเกิดอุบัติเหตุของเครือฯ

การพัฒนาระบบและ

มาตรฐานการดำเนินงาน

ดานความปลอดภัย

อยางตอเน�อง

  Case Study 1 

แนวทุางกัารลด้กัารเกัิด้อุบัติเหตุภายในองค์กัร

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ประยุก่ต์ใช้ระบบบริหารจึัดก่ารตามมาตรฐานึ่

สาก่ลต่าง ๆ  เพั่อส่งเสริมระบบมาตรฐานึ่จึัดก่ารด้านึ่อาช่วอนึ่ามัยและ

คำวามปลอดภัยของเคำรือฯ ให้มป่ระสิที่ธิภาพัมาก่ยิ�งข่�นึ่ เช่นึ่ ISO 45001 

เป็นึ่ต้นึ่ ซึ่่�งระบบและมาตรฐานึ่เหล่านึ่่�ได้ถึ้ก่นึ่ำามาบ้รณาก่ารเข้าไปในึ่

ทีุ่ก่ก่ารดำาเนิึ่นึ่งานึ่ของเคำรือฯ รวมถึ่งบริษัที่อ่นึ่ ๆ ที่่�อย้่ภายใต้เคำรือฯ 

เพ่ัอสร้างคำวามมั�นึ่ใจึว่าเคำรือฯ ม่ระบบก่ารบริหารจึัดก่ารอาช่วอนึ่ามัย

และคำวามปลอดภัยทัี่�วทัี่�งเคำรือฯ และสามารถึบรรลุเป้าหมายคำวาม

ยั�งยืนึ่ได้เต็มประสิที่ธิภาพั

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ก่ำาหนึ่ดก่ลยุที่ธ์ และเป้าหมายด้านึ่ก่ารบริหาร

จึัดก่ารอาช่วอนึ่ามัยและปลอดภัย ไว้ดังนึ่่�

• ผ่้้บริหารระดับส้งมุ่งมั�นึ่ก่ารสร้างวัฒนึ่ธรรมคำวามปลอดภัยและ 

ส่งเสรมิใหม้พ่ันึ่กั่งานึ่ทุี่ก่ระดบัมส่่วนึ่ร่วม เพ่ัอจึดัก่ารคำวามเส่�ยงและ

อุบัติเหตุให้เป็นึ่ศ้นึ่ย์ที่ั�วที่ั�งองคำ์ก่ร

• ยก่ระดบั มาตรฐานึ่ก่ารจัึดก่ารด้านึ่อาชว่อนึ่ามัยและคำวามปลอดภัย

ในึ่ก่ารที่ำางานึ่ Safety, Occupational Health and Environment 

Management Standards เพ่ัอขยายประสิที่ธิภาพัก่ารบริหารและ

ดำาเนึ่ินึ่ก่ารคำรอบคำลุมที่ั�งในึ่และต่างประเที่ศ

• จึัดตั�งเป้าหมายและตัวช่�วัดด้านึ่คำวามปลอดภัย เพั่อให้ทีุ่ก่บริษัที่

บรรลุเป้าหมาย Zero Fatality และ Zero Loss Time Injury 

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์ ์สง่เสริมบริษัที่ภายในึ่เคำรือฯ ท่ี่�มก่่ารบริหารจัึดก่าร

ด้านึ่อาชว่อนึ่ามยัและคำวามปลอดภยั อยา่งต่อเนึ่อ่ง โดยจึดัมอบรางวลั

คำุณคำ่า Zero Accident Certificate ซึ่่�งบริษัที่ที่่�ได้รับรางวัล เป็นึ่บริษัที่ 

ที่่�ม่ก่ารได้รับรางวัลสถึานึ่ประก่อบด้านึ่คำวามปลอดภัย ระดับประเที่ศ 

ต่อเนึ่่องมาก่ก่ว่า 10 ปี

ก่ารสร้างคำวามปลอดภัยและอาช่วอนึ่ามัยในึ่สถึานึ่ที่่�ที่ำางานึ่

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้ท้์ี�

จำานวนบริษัทุทุ้่ได้้รับ  

Zero Accident Certificate

5 บริษทัุ
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กัารบริหารจัด้กัารความปลอด้ภัยยานยนต์

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ยก่ระดับมาตรฐานึ่ 

ก่ารใช้ยานึ่พัาหนึ่ะ เพ่ัอลดอุบตัเิหตทุ่ี่�ส่งผ่ลให้

เก่ดิก่ารเสย่ชว่ติและก่ารบาดเจึบ็อย่างรนุึ่แรง 

บนึ่ที่้องถึนึ่นึ่ของพันึ่ัก่งานึ่และผ่้้รับเหมา 

โดยได้นึ่ำา Digital Platform เข้ามาใช้ในึ่ก่าร

บรหิารจึดัก่ารคำวามพัรอ้มของผ่้ข้บั วเิคำราะห์

ระยะเวลา และเส้นึ่ที่างก่ารขนึ่ส่ง

ก่ารสร้างคำวามปลอดภัยยานึ่ยนึ่ต์

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ รถขนสง

100%  10,142

 50

11,072

 1,500

11,572 

2,006

15,420

2,570

19,376

2,921

21,538

4,128

2559

(ครั้ง / ลานกิโลเมตร)

2560 2561 2562 2563 2564

พนักงานขับรถยนตที่ผานการอบรมและไดรับใบขับขี่จากเครือฯ (คน)

รถขนสงของบริษัททุกคันติดตั้งระบบ GPS

และกลองติดรถยนต โดยผานการติดตาม

จากศููนยควบคุุมสวนกลาง

0
ไมมีการเสียชีวิตของพนักงานขับรถขนสง

ของเครือฯ ตั้งแตป 2559

จำนวนคูคาธุุรกิจที่ผานการอบรมการขับขี่ปลอดภัยจากเครือฯ (คน)

6.04

2564

5.59

2563

5.48

2562

5.52

2561

ระยะทางขนสงทั้งหมด

(ลานกิโลเมตร)

2561

38.20

2562

38.32

2563

40.05

2564

46.78

ราย

ข้อมูลกัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ

ข้อมูลดู้านคุวามปลอดูภััยั่ยั่านยั่นติ์

กัารยกัระด้ับกัารด้ำาเนินงาน 

ด้้านความปลอด้ภัยยานยนต์

ก่ารขนึ่ส่งและโลจึิสติก่ส์ถึือเป็นึ่หนึ่่�งในึ่ก่ิจึก่รรมที่่�ม่คำวามสำาคำัญ

สำาหรับก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึของเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ ไม่ว่าจึะเป็นึ่ก่าร

ขนึ่ส่งวัตถึุดิบจึาก่ต้นึ่ที่างหรือแหล่งผ่ลิตไปยังก่ระบวนึ่ก่ารผ่ลิต 

ก่ารขนึ่ส่งสินึ่ค้ำาไปยังสถึานึ่ที่่�จัึดเก่็บ รวมถ่ึงร้านึ่ค้ำาปล่ก่และค้ำาส่ง 

ซึ่่�งล้วนึ่แล้วแต่จึำาเป็นึ่ต้องรกั่ษาไว้ซึ่่�งคำวามสด คำวามสะอาด คำวามคำรบ

ถ้ึวนึ่ และท่ี่�สำาคำัญต้องม่คำวามปลอดภัยในึ่ก่ารขนึ่ส่ง ด้วยเหตุนึ่่� 

เคำรือฯ จึง่ไดร้ว่มมือก่บัก่ลุ่มธรุก่จิึตา่ง ๆ  และผ่้ร้บัเหมาในึ่ก่ารพัฒันึ่า

ระบบก่ารขนึ่ส่งที่่�ม่ประสิที่ธิภาพั และปลอดภัยต่อสินึ่ค้ำา ผ่้้ขับรถึ 

และผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เสย่ทีุ่ก่ก่ลุ่ม 

แม้ว่าเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ จึะม่มาตรฐานึ่และแนึ่วที่างเพั่อป้องก่ันึ่

ก่ารเก่ิดอุบัติเหตุที่างรถึยนึ่ต์ และได้รับก่ารประเมินึ่อย้่เป็นึ่ประจึำา

อย้่แล้วก่็ตาม แต่ในึ่ช่วง 2-3 ปีที่่�ผ่่านึ่มา อุบัติเหตุจึาก่ก่ารขนึ่ส่ง 

ยังคำงเก่ิดข่�นึ่อย่างต่อเนึ่่อง ซึ่่�งส่วนึ่ใหญ่เก่ิดจึาก่ก่ารขับรถึในึ่ระยะ 

ที่่�ใก่ล้ท้ี่ายคัำนึ่หนึ่้า และชนึ่สิ�งของในึ่พัื�นึ่ที่่�ปฏิบัติงานึ่ ดังนึ่ั�นึ่ 

เพ่ัอเป็นึ่ก่ารป้องก่นัึ่ก่ารเกิ่ดอบัุตเิหตุที่างรถึยนึ่ต์เชงิรกุ่ เคำรอืฯ จึง่ได้  

เฝั้าระวังติดตามพัฤติก่รรมก่ารขับข่�ผ่่านึ่ระบบ GPS และก่ล้องติด

รถึยนึ่ตโ์ดยผ่า่นึ่ศน้ึ่ยค์ำวบคำมุสว่นึ่ก่ลาง และก่จิึก่รรมคำวามปลอดภยั

จึาก่หัวหนึ่้างานึ่โดยตรงอ่ก่ด้วยเร่ยก่ว่า Train the Trainer 

กั้าวต่อไปของเรา

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ม่แผ่นึ่ก่ารเสริมสร้างคำวามแข็งแก่ร่ง 

ด้านึ่คำวามปลอดภัย อาช่วอนึ่ามัยในึ่สถึานึ่ท่ี่�ที่ำางานึ่ และ

ก่ระบวนึ่ก่ารผ่ลิต โดยก่ำาหนึ่ดแผ่นึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ไว้ดังต่อไปนึ่่�

ก่ารอบรมหัวข้อคำวามปลอดภัยให้แก่่พันึ่ัก่งานึ่

ทีุ่ก่ระดับ ผ่้้รับเหมา คำ้่คำ้า และผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ย 

ที่่�เก่่�ยวข้อง เพั่อเสริมสร้างวัฒนึ่ธรรมคำวาม

ปลอดภัย

ก่ารจัึดก่ลุ่มก่ารบริหารคำวามปลอดภัย โดยพิัจึารณา

จึาก่ระดับคำวามสำาคำัญ และผ่ลก่ระที่บ

สนึ่ับสนึุ่นึ่ก่ารสร้างวินึ่ัยในึ่ก่ารปฏิบัติงานึ่

01

02

03
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กัารศัึกัษาและกัารลด้ความเหลื่อมล�ำา

โอกัาสและความทุ้าทุาย

ในึ่ปัจึจึุบันึ่ คำวามเหล่อมลำ�าที่างก่ารศ่ก่ษายังคำงเป็นึ่ประเด็นึ่ใหญ่ของโลก่ เน่ึ่องจึาก่เป็นึ่หนึ่่�ง

ประเด็นึ่หลัก่ท่ี่�ส่งผ่ลก่ระที่บต่อก่ารเก่ิดช่องว่างระหว่างรายได้ของคำนึ่ในึ่สังคำม ด้วยเหตุน่ึ่� 

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์จึ่งมุ่งเป็นึ่หน่ึ่�งในึ่ก่ารพััฒนึ่าคำุณภาพัช่วิตของชุมชนึ่ โดยตั�งเป้าหมาย

เพั่อสนึ่ับสนึุ่นึ่ก่ารเข้าถึ่งก่ารศ่ก่ษาที่่�ม่คำุณภาพัและส่งเสริมก่ารเร่ยนึ่ร้้อย่างต่อเนึ่่อง  

ให้สอดคำล้องก่บัเป้าหมายก่ารพัฒันึ่าท่ี่�ยั�งยนืึ่ของสหประชาชาติ (UN SDGs) เคำรือฯ เช่อว่าก่าร

ศ่ก่ษาที่่�มค่ำณุภาพัจึะเสรมิสรา้งศกั่ยภาพัของคำนึ่และลดก่ารพั่�งพัาผ่้อ้น่ึ่ ทัี่�งยงัสรา้งงานึ่ สรา้ง

อาช่พั สร้างคำุณภาพัช่วิตท่ี่�ด่ข่�นึ่และเป็นึ่เคำร่องช่�วัดศัก่ยภาพัของคำนึ่ในึ่ก่ารขับเคำล่อนึ่

เศรษฐก่ิจึ สังคำมและประเที่ศชาติอ่ก่ด้วย เคำรือฯ ได้เช่อมโยงเคำรือข่ายคำวามร่วมมือก่ับภาคำ

ส่วนึ่ที่่�เก่่�ยวข้องในึ่ก่ารพััฒนึ่าโคำรงสร้างก่ารศ่ก่ษาขั�นึ่พัื�นึ่ฐานึ่ ก่ารเข้าถึ่งก่ารศ่ก่ษาของเด็ก่ 

เยาวชนึ่และก่ลุม่เปราะบาง ยก่ระดบัทัี่ก่ษะองค์ำคำวามร้ใ้ห้พัร้อมต่อก่ารดำารงชวิ่ตในึ่ยคุำดิจิึทัี่ล 

นึ่อก่จึาก่นึ่่� เคำรอืฯ ได้รบัโอก่าสก่ารร่วมมอืก่บัพัันึ่ธมติรระดบัสาก่ล สภาธรุก่จิึโลก่เพ่ัอก่ารพัฒันึ่า

อย่างยั�งยืนึ่ (WBCSD) สร้างผ่ลก่ระที่บเชงิบวก่ในึ่วงก่ว้าง โดยเข้าเป็นึ่ผ่้แ้ที่นึ่ภาคำธรุก่จิึไที่ยร่วม

ระบปัุญหาและแก้่ไขประเดน็ึ่คำวามไม่เท่ี่าเที่ย่มอย่างเตม็รป้แบบ (BCTI)  ซึ่่�งหนึ่่�งในึ่เป้าหมายหลกั่

คืำอก่ารเพัิ�มองค์ำคำวามร้แ้ละเสรมิสร้างศกั่ยภาพัเยาวชนึ่และสงัคำมให้มค่ำวามพัร้อมต่อก่ารดำารง

อาช่พัในึ่อนึ่าคำต มค่ำวามสามารถึเพัย่งพัอและทัี่นึ่ก่าลก่บัเศรษฐก่จิึท่ี่�เปล่�ยนึ่แปลงอย่างรวดเรว็ 

ก่ารพัฒันึ่านึ่่�จึะสะท้ี่อนึ่ถ่ึงเสถึย่รภาพั อสิรภาพั และคำวามเสมอภาคำที่างสงัคำม 

Education and  

Inequality  

Reduction

4.b ขยายจึำานึ่วนึ่ทีุ่นึ่ก่ารศ่ก่ษาสำาหรับก่ารศ่ก่ษา 

ทีุ่ก่ร้ปแบบสำาหรับประเที่ศก่ำาลังพััฒนึ่า

4.3 ทีุ่ก่คำนึ่เข้าถึ่งก่ารศ่ก่ษาวิชาเที่คำนึ่ิคำ อาชว่ศ่ก่ษา

อุดมศ่ก่ษา รวมถึ่งมหาวิที่ยาลัยที่่�ม่คำุณภาพั 

ในึ่ราคำาที่่�เข้าถึ่งได้

4.5 ขจัึดคำวามเหล่�อมลำ�าในึ่ก่ารศ่ก่ษาทีุ่ก่ร้ปแบบ

4.b ขยายจึำานึ่วนึ่ทีุ่นึ่ก่ารศ่ก่ษาสำาหรับก่ารศ่ก่ษา 

ทีุ่ก่รป้แบบสำาหรับประเที่ศก่ำาลังพััฒนึ่า

4.c เพัิ�มจึำานึ่วนึ่คำร้ที่่�ม่คำุณภาพัในึ่ประเที่ศก่ำาลังพััฒนึ่า

8.6 ส่งเสริมเยาวชนึ่ให้ม่งานึ่ที่ำา ม่ก่ารศ่ก่ษาและได้รับ

ก่ารฝัึก่อบรม

9.c เพัิ�มก่ารเข้าถึ่งเที่คำโนึ่โลย่ด้านึ่ข้อมล้ก่ารส่อสาร 

โดยถึ้วนึ่หนึ่้า

17.6  เพัิ�มพั้นึ่คำวามร่วมมือระหว่างประเที่ศและในึ่

ภ้มิภาคำและไตรภาคำ่ และก่ารเข้าถ่ึงวิที่ยาศาสตร์

เที่คำโนึ่โลย่และนึ่วัตก่รรม และยก่ระดับก่ารแบ่งปันึ่

คำวามร้้ผ่่านึ่ก่ารพััฒนึ่าก่ารประสานึ่งานึ่ระหว่าง

ก่ลไก่ที่่�มอ่ย้่เดิมและผ่่านึ่ที่างก่ลไก่อำานึ่วย 

คำวามสะดวก่ด้านึ่เที่คำโนึ่โลย่ของโลก่

ความคืบหน้าสู่เป้าหมายด้้านความยั่งยืนเครือฯ ปี 2573

ผลลพััธ์และประโยชน์

กัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ ปี 2564

ธุรกิัจและกิัจกัรรมของเครือฯ

กลุม่ผูู้้มีส่วนไดำ้เสียั่ทีี่�ไดำ้ร่บผู้ลกระที่บอยั่่างมีน่ยั่สำาคญ่

ประชาชนึ่ทุี่ก่เพัศทีุ่ก่วัยได้รับก่ารสนึ่ับสนึุ่นึ่โอก่าสในึ่ก่ารเข้าถึ่ง

ก่ารศ่ก่ษาที่่�ม่คุำณภาพั ส่งเสริมก่ารเร่ยนึ่ร้้ตลอดช่วิต หรือก่าร

เสริมทัี่ก่ษะ

• เปดิตวั CP University แหลง่ก่ารเรย่นึ่ร้เ้พัอ่อนึ่าคำตบนึ่แพัลตฟื้อรม์

ออนึ่ไลนึ่์

• จึัดที่ำานึ่โยบายด้านึ่คำวามหลาก่หลายและก่ารอย้่ร่วมก่ันึ่

ประเด้็นนำาเข้า

พน่กงานและครอบคร่ว

กัารวิเคราะห์เป้าหมายกัารพััฒนาทุ้่ยัง่ยืนและผู้ม้ส่วนได้้เส้ยทุ้ไ่ด้้รับผลกัระทุบอย่างม้นัยสำาคัญตลอด้ห่วงโซ่คุณค่า

สนบ่สนุนเป้าหมายั่การพ่ฒนาที่ี�ยั่่�งยั่ืน

ว่ตถุดำิบ คู่ค้าธุุรกิจ การขนส่งวต่ถุดิำบ
การผู้ลิตและ 

การบริหารจ่ดำการ

การใชี้ 

ผู้ลิตภ่ณฑ์์

สิ�นสุดำอายัุ่การใชี้งาน

ของผู้ลิตภ่ณฑ์์

การกระจายั่

ผู้ลิตภ่ณฑ์์และบริการ

ชีุมชีนและสง่คมเกษตรกร

2573เป้้าหมาย ป้ี 2564

50 ล้านคน5 ล้านคน

7.26 ล้านคน

กัระบวนกัารสร้างคุณค่า

Human CapitalIntellectual Capital Relationship Capital

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้ท้์ี� Stakeholder Engagement Report 2021 UN SDGs Mapping Report 2021

70  |  71

เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์ รืายงานความยั�งยืน ปรืะจำาปี 2564

กัารกัำากัับดู้แล 

ด้้านความยั่งยืน

HEART

Living Right

HEALTH

Living Well

HOME

Living Together

ภาคผนวกับทุนำา

https://www.cpgroupglobal.com/u/en/pdf/2021/stakeholder-engagement-report
https://www.cpgroupglobal.com/u/en/pdf/2021/un-sdgs-mapping-report


มูลนิธิสานอนาคตกัารศัึกัษา คอนเน็กัซ์อ้ด้้

ในึ่ก่ารสนึ่ับสนึุ่นึ่และต่อยอดภายใต้ม้ลนึ่ิธิ

สานึ่อนึ่าคำตก่ารศ่ก่ษา คำอนึ่เนึ่็ก่ซ์ึ่อ่ด่ ที่่�ม่

พันัึ่ธมติรก่ว่า 44 ราย บรษิทัี่ในึ่เคำรอืฯ จึดัที่ำา 

โคำรงก่ารรวมที่ั�งสนึ่ับสนึุ่นึ่งบประมาณด้านึ่

ต่าง ๆ ที่่�หลาก่หลายเป็นึ่จึำานึ่วนึ่เงินึ่ 2,961 

ล้านึ่บาที่ สำาหรับ 1,742 โรงเร่ยนึ่

โครงกัาร: ICT Talent

วัตถึุประสงค์: 

สนัึ่บสนุึ่นึ่ให้ม่ ICT Talent ประจึำาทุี่ก่โรงเร่ยนึ่ 

เพ่ัอให้โรงเร่ยนึ่และชุมชนึ่ม่ทัี่ก่ษะด้านึ่ดิจิึทัี่ล

และประยกุ่ต์ใช้ประโยชนึ่์ในึ่ก่ารดำารงช่วิต

ผลกัารด้ำาเนินงาน:

• ต่อยอดส้่ ICT Talent ภาคำรัฐ : คัำดเลือก่

ข้าราชก่ารคำร้ก่ว่า 500 คำนึ่เข้าร่วมอบรม

หลัก่ส้ตร ICT Talent ภาคำรัฐ ตั�งแต่ปี 

2561-ปัจึจึุบันึ่

• หลัก่ส้ตร ICT Talent ภาคำรัฐ ได้รับก่าร

รับรองโดย ศ้นึ่ย์บริหารงานึ่ก่ารพััฒนึ่า

ศกั่ยภาพับคุำคำลเพ่ัอคำวามเป็นึ่เลศิ (ศบศ.)

• เจึ้าหนึ่้าที่่� ICT Talent 700 คำนึ่ ดแ้ลก่ว่า 

2,000 โรงเร่ยนึ่

ผลกัารด้ำาเนินงานตามยุทุธศัาสตร์หลักัในกัารขับเคล่อน 

และยกัระดั้บคุณภาพักัารจัด้กัารศึักัษา ปี 2564

มล้นึ่ธิสิานึ่อนึ่าคำตก่ารศก่่ษา คำอนึ่เนึ่ก็่ซ์ึ่อด่ ่พัฒันึ่าและดำาเนึ่นิึ่ก่ารอย่างต่อเน่ึ่องเป็นึ่ปีที่่� 5 

ด้วยวสิยัที่ศัน์ึ่ในึ่ก่ารลดคำวามเหล่อมลำ�า พัฒันึ่าคำณุภาพัคำนึ่ และเพัิ�มขด่คำวามสามารถึ 

ในึ่ก่ารแข่งขนัึ่ โดยมพ่ันัึ่ธก่จิึเพ่ัอส่งเสรมิให้เดก็่และเยาวชนึ่ไที่ยพัฒันึ่าศัก่ยภาพัของตนึ่

ส้ก่่ารเป็นึ่เดก็่ดแ่ละเก่่ง ในึ่ปี 2564 เคำรอืเจึรญิโภคำภณัฑ์์ได้ร่วมขบัเคำล่อนึ่ก่ารดำาเนึ่นิึ่งานึ่

อย่างต่อเน่ึ่องตาม 5 ยทุี่ธศาสตร์ท่ี่�ได้ก่ำาหนึ่ดไว้เป็นึ่ก่ลไก่สำาคำญัในึ่ก่ารพัฒันึ่าก่ารศก่่ษา

ไที่ยให้บรรลเุป้าหมาย โดยมผ่่ลก่ารดำาเนึ่นิึ่งานึ่ท่ี่�สำาคำญัดังต่อไปนึ่่�

TRANSPARENCY

• แสดงข้อม้ลรายละเอ่ยดโรงเร่ยนึ่คำอนึ่เน็ึ่ก่ซึ่์อ่ด ่5,567 โรงเร่ยนึ่  

ผ่่านึ่เว็บไซึ่ต์ Connected.org

MARKET MECHANISMS

• พันึ่ัก่งานึ่จิึตอาสา (School Partner) 532 คำนึ่

• เจ้ึาหน้ึ่าที่่�ด้านึ่เที่คำโนึ่โลย่ 200 คำนึ่ขยายผ่ลส้่ ICT Talent  

ภาคำรัฐอ่ก่ 500 คำนึ่

HIGH-QUALITY PRINCIPALS & TEACHERS

• อมรมผ่้้บริหารโรงเร่ยนึ่และคำุณคำร้ 20,000 คำนึ่

CHILD CENTRIC & CURRICULUM

• จึัดตั�ง Learning Center 13 โรงเร่ยนึ่ นึ่ำาร่อง

• พััฒนึ่าคำลังคำวามร้้ออนึ่ไลนึ่์คำรอบคำลุมทุี่ก่ระดับชั�นึ่ 

และก่ลุ่มสาระก่ารเร่ยนึ่ร้้

DIGITAL INFRASTRUCTURES

• 1,294 โรงเร่ยนึ่ ติดตั�งอินึ่เที่อร์เนึ่็ตคำวามเร็วส้ง

• 39,839 ห้องเร่ยนึ่ ติดตั�งอุปก่รณ์และส่อไอที่่

• 5,000 เคำร่องโนึ่้ตบุ๊ก่คำอมพัิวเตอร์นึ่ำาร่องคำรอบคำลุม 17 จัึงหวัด

จำานวนคนทุั่วโลกัทุ้่ ได้้รับโอกัาสเข้าถึึงกัารศัึกัษาผ่านกัารสนับสนุนของเครือฯ

  Case Study 2 

CP University 

กัารส่งเสริมกัารศัึกัษาของเครือเจริญโภคภัณฑ์

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์เปิดแหล่งก่ารเร่ยนึ่ร้้เพั่ออนึ่าคำต CP University ในึ่ร้ปแบบ

แพัลตฟื้อร์มออนึ่ไลน์ึ่ มุ่งเนึ่้นึ่ก่ารแบ่งปันึ่คำวามร้้ส้่ภาคำสังคำม ภาคำก่ารศ่ก่ษาและ

ภาคำธุรก่ิจึผ่่านึ่ผ่้้เช่�ยวชาญจึาก่ในึ่เคำรือฯ ผ่้้ม่ประสบก่ารณ์ รวมถึ่งนึ่ัก่วิชาก่ารท่ี่�ม่ 

ช่อเส่ยงทัี่�งในึ่และต่างประเที่ศ เพ่ัอเปิดโอก่าสเข้าถึ่งแหล่งคำวามร้้อย่างเท่ี่าเท่ี่ยม 

ลดข่ดจึำาก่ัดก่ารเรย่นึ่ร้้ โดยผ่้้เรย่นึ่สามารถึเรย่นึ่ร้้สิ�งที่่�สนึ่ใจึได้ทีุ่ก่ที่่�ทีุ่ก่เวลา

10 กลุ่มหล่กสูตร อาที่ิ หล่กสูตรพ่ฒนาผูู้้ประกอบการยุั่คใหม่

34 วิชีา อาที่ิ วิชีาที่ร่พยั่์สินที่างปัญญาเบื�องต้น

21 งานส่มมนา อาที่ิ ห่วข้อ Branding 5.0

จำนวนทั้งหมด

คน7,262,484 การเขาถึงการศึกษา

7.26

ลานคน
87%

นักศึกษาฝกงาน

1%

ทุนการศึกษา

2%

การเสริมทักษะ

10%

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�

ก่ารศ่ก่ษาและก่ารลดคำวามเหล่อมลำ�า

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้ท้์ี�

ก่ารศ่ก่ษาและก่ารลดคำวามเหล่อมลำ�า

สุามารถศึุกิษาข้้อมูลเพิิ่�มเติมได้ท้์ี�

ก่ารศ่ก่ษาและก่ารลดคำวามเหล่อมลำ�า
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กัารสนับสนุนทุุนกัารศัึกัษา

จำานวนทุุนกัารศัึกัษา

มูลค่าทุุนกัารศัึกัษารวม

103,480 ทุุน

5,065 ล้านบาทุ

สัุนติคม ศุรีเจีริญ 

อด่ตนัึ่ก่ศ่ก่ษาทุี่นึ่เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ 

อรรถพิ่ล ป้วัตน์รัตนภูมิ  

อดต่นึ่ัก่ศ่ก่ษาทีุ่นึ่เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ 

สาธิต พั่ไอเอ็ม ฟื้อร์มที่่มสตาร์ที่อัพัรุ่นึ่ใหม่ ก่ลุ่มนึ่ัก่เร่ยนึ่ชั�นึ่มัธยมศ่ก่ษาปีที่่� 5 คำิดคำ้นึ่ 

แพัลตฟื้อร์มเพั่อก่ารศ่ก่ษา OpenMirai ที่่�ม่คำวามโดดเด่นึ่ด้านึ่ Career Based Learning 

โมเดลก่ารเร่ยนึ่ร้้ด้วยก่ารลงมือที่ำาจึริง โดยแพัลตฟื้อร์มจึะม่ก่ารเลือก่สายงานึ่ด้วย

เที่คำโนึ่โลย่ AI เพั่อวิเคำราะห์ว่าผ่้้ใช้งานึ่เหมาะก่ับสายงานึ่ไหนึ่ และจึัดระบบเลือก่วิชา

ต่าง ๆ  ที่่�เหมาะสม มุ่งเน้ึ่นึ่ไปที่่�สายอาช่พั ไม่ใช่ก่ารเร่ยนึ่แคำ่เนึ่ื�อหาในึ่หนึ่ังสือเที่่านึ่ั�นึ่แต่

เป็นึ่ก่ารเพัิ�มประสบก่ารณ์ให้ผ่้้เร่ยนึ่มั�นึ่ใจึมาก่ข่�นึ่ ช่วยแก้่ปัญหาก่ลุ่มวัยรุ่นึ่และผ่้้คำนึ่ที่่�ม่

คำวามไม่แนึ่่ใจึในึ่คำณะท่ี่�จึะเลือก่เร่ยนึ่ต่อระดับมหาวิที่ยาลัยหรือสายงานึ่ที่่�สนึ่ใจึ ซึ่่�ง

แพัลตฟื้อร์มนึ่่�ไดร้บัรางวัลชนึ่ะเลิศอนัึ่ดับท่ี่� 1 ในึ่โคำรงก่าร Pitch@School Competition 

2021 จึัดโดยคำวามร่วมมือก่ับ Global Entrepreneurship Network (GEN) มุ่งเนึ่้นึ่ก่าร

ปล้ก่ฝัังเป็นึ่ผ่้้ริเริ�มสร้างสรรคำ์นึ่วัตก่รรมและผ่้้ประก่อบก่ารรุ่นึ่ใหม่ 

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์มุ่งผ่ลัก่ดันึ่คำนึ่ด่และ

คำนึ่เก่่งของสังคำมให้สามารถึพััฒนึ่า

ศัก่ยภาพัอย่างต่อเนึ่่อง จึ่งได้จึัดมอบทีุ่นึ่

ก่ารศ่ก่ษาเพั่อสนัึ่บสนุึ่นึ่นึ่ัก่เรย่นึ่ นึ่ัก่ศ่ก่ษา

ที่่�ม่พัฤติก่รรมด่ ผ่ลก่ารเร่ยนึ่โดนึ่เด่นึ่แต่

ขาดทีุ่นึ่ที่รัพัย์ ซึ่่�งทีุ่นึ่ก่ารศ่ก่ษานึ่่�ได้เปิด

โอก่าสให้เยาวชนึ่ทีุ่ก่คำนึ่ได้เข้าสมัคำรอย่าง

เที่่าเที่่ยมโดยไม่ม่ข้อผ่้ก่มัด นึ่อก่จึาก่นึ่่� 

เคำรอืฯ ไดจั้ึดที่นุึ่ก่ารศก่่ษาสำาหรบัพันึ่กั่งานึ่

ที่่�ม่ผ่ลก่ารที่ำางานึ่ด่  รวมถึ่งบุตรของ

พันึ่ัก่งานึ่ท่ี่�ม่ผ่ลก่ารเร่ยนึ่ด่ เพ่ัอตอก่ยำ�า 

ก่ารเข้าถึง่ก่ารศก่่ษาที่่�มค่ำณุภาพั อาที่ ิก่าร

ให้ทีุ่นึ่ก่ารศ่ก่ษา และก่ารก่่อตั�งวิที่ยาลัย

เที่คำโนึ่โลย่ปัญญาภิวัฒนึ่์ สะที่้อนึ่ก่าร

สนัึ่บสนุึ่นึ่และเสริมสร้างคำนึ่คุำณภาพั  

เพัิ�มขด่คำวามสามารถึในึ่ก่ารเติบโตพัรอ้มไป

กั่บเคำรือฯ อย่างยั�งยืนึ่

หมายเหตุ: ขอ้ม้ลก่ารสนัึ่บสนุึ่นึ่ทุี่นึ่ก่ารศก่่ษาสะสม 

ปี 2559 - 2564 

“ทุน	CP	เป็นส่วนห์นึ�งในการศึึกษาเพั่อพััฒนาทำาให์้ผู้ม

ก้าวเข้าสู่คุวามสำาเร็จในช่วิติ

  Case Study 3

แพัลตฟ้อร์มกัารเร้ยนรู้อัจฉริยะคดิ้ค้น 

โด้ยกัลุ่มเยาวชน

“ทุนการศึึกษาจาก	CP”	คุือ	“ติ้นทุนช่วิติ”	ท่�เพัิ�มขึ�น	

ทุนช่วิติในท่�น่�	คุือ	“โอกาสและประสบการณ์”	ซึ�งทำาให์้

ผู้มกล้าคุิดูก้าวไกลไปกว่าเก่าและเกิดูการพััฒนาตินเอง

อยัู่่เสมอ	คุวามสำาเร็จและจุดูเปล่�ยั่นแปลงทุกช่วงในช่วิติ	

ทุน	CP	คุือส่วนสำาคัุญท่�ผู้ลักดูันให์้ผู้มก้าวเดิูนอย่ั่าง

มั�นคุง

OpenMirai

ร่วมขจดั้ปัญหาความเหลื่อมล�ำากัับสภาธุรกัิจโลกั

เพัื่อกัารพััฒนาอย่างยั่งยืน 

เคำรอืเจึริญโภคำภณัฑ์ไ์ด้รับเชญิเปน็ึ่ผ้้่แที่นึ่ภาคำธรุก่จิึไที่ยเพัย่งองคำก์่ร

เด่ยว เข้าร่วมคำณะก่รรมาธิก่ารเพั่อจึัดก่ารปัญหาคำวามไม่เที่่าเที่่ยม

และลดคำวามเหล่อมลำ�าก่บัพันัึ่ธมิตรระดับโลก่ สภาธุรก่จิึโลก่เพ่ัอก่าร

พััฒนึ่าอย่างยั�งยืนึ่ (WBCSD) โดยม่เป้าหมายเพ่ัอหารือ วางแผ่นึ่

แนึ่วที่างร่วมก่ันึ่ในึ่ก่ารสร้างคำวามตระหนึ่ัก่ร้้ในึ่ภาคำธุรก่ิจึในึ่ด้านึ่ 

ก่ารจึัดก่ารปัญหาคำวามไม่เท่ี่าเที่่ยม ลดคำวามเหล่อมลำ�าอย่างเป็นึ่ 

ร้ปธรรมและสร้างคำวามร่วมมือในึ่ก่ารระบุปัญหาและแก้่ไขปัญหา

ร่วมกั่นึ่ นึ่อก่จึาก่นึ่่�เป็นึ่ก่ารสร้างโอก่าสในึ่ก่ารใช้พืั�นึ่ท่ี่�แลก่เปล่�ยนึ่

คำวามคำดิเหน็ึ่ของประเดน็ึ่คำวามไมเ่ที่า่เที่ย่มใหเ้ปน็ึ่วาระระดบัสาก่ล 

โดยเคำรือฯ ตั�งใจึที่่�จึะสร้างประโยชน์ึ่ให้แก่่ประเที่ศและชุมชนึ่ที่่�เรา

ดำาเนึ่นิึ่ธุรกิ่จึ โดยจึะยงัคำงมุง่มั�นึ่ที่่�จึะที่ำางานึ่ร่วมก่บัเก่ษตรก่รรายย่อย 

SMEs และผ้้่ม่ส่วนึ่ได้ส่วนึ่เส่ยอ่นึ่ ๆ ตลอดทัี่�งห่วงโซ่ึ่อุปที่านึ่ เพ่ัอ 

เพัิ�มทัี่ก่ษะและยก่ระดับคำวามเป็นึ่อย้ข่องทุี่ก่คำนึ่ ส้ก่่ารเติบโตที่่�ยั�งยนืึ่

พััฒนึ่าองค์ำคำวามร้้และก่จิึก่รรมก่ารเร่ยนึ่ร้้ใหม่เพิั�มเตมิผ่า่นึ่ CP University 

จึัดหาอุปก่รณ์เที่คำโนึ่โลย่/ส่อดิจึิทัี่ลเพ่ัอส่งเสริมก่ารเร่ยนึ่ร้้เชิงบ้รณาก่าร

เพ่ัอให้สอดคำล้องก่ับวิถึ่ช่วิตปัจึจึุบันึ่

ผ่ลัก่ดันึ่ก่ารลดคำวามเหล่อมลำ�าของโลก่ผ่่านึ่คำณะก่รรมธิก่ารระหว่างประเที่ศ

ของ WBCSD

01

02

03

กั้าวต่อไปของเรา

เคำรอืเจึรญิโภคำภณัฑ์ม์ุง่มั�นึ่ที่่�จึะยก่ระดบัคำณุภาพัก่ารศก่่ษา ก่ารเขา้ถึง่ก่ารศก่่ษา และก่ารลด

คำวามเหล่อมลำ�าในึ่สังคำม และเพ่ัอก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ให้บรรลุเป้าหมาย ส้่ปี 2573 เคำรือฯ จึ่งม่

แผ่นึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ดังนึ่่�

  Case Study 4

ร่วมกัับพัันธมิตรเติมเต็ม 

ความเหลื่อมล�ำาทุางกัารศัึกัษา

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์และก่ลุ่มบริษัที่ที่ร้ร่วมเสวนึ่าออนึ่ไลนึ่์ EEF 

FORUM :  สำารวจึสถึานึ่ก่ารณค์ำวามเหลอ่มลำ�าที่างก่ารศก่่ษาในึ่วกิ่ฤติ 

COVID-19 ก่ารศ่ก่ษาไที่ยเดินึ่หนึ่้าอย่างไร ไม่ให้เด็ก่หลุดจึาก่ระบบ

ก่ารเร่ยนึ่ร้้ จึดัโดยก่องทุี่นึ่เพ่ัอคำวามเสมอภาคำที่างก่ารศก่่ษา (ก่สศ.) 

ซึ่่�งมพั่ันึ่ธมิตร นึ่กั่วชิาก่าร ที่่�ปร่ก่ษา และผ่้ป้ระก่อบก่ารเอก่ชนึ่เข้าร่วม 

ก่ารเสวนึ่านึ่่�เพั่อร่วมก่ันึ่เปิดโอก่าสก่ารเข้าถึ่งองคำ์คำวามร้้ให้แก่่

เยาวชนึ่ไที่ยและเด็ก่ยาก่จึนึ่ เคำรือฯ มุ่งเน้ึ่นึ่ก่ารลดช่องว่างคำวาม

เช่อมโยง (Connectivity) โดยสนัึ่บสนึุ่นึ่และเอื�ออำานึ่วยเที่คำโนึ่โลย่

ส่อสารให้แก่่นึ่ัก่เร่ยนึ่ที่่�ขาดแคำลนึ่สามารถึปรับตัวส้่ก่ารศ่ก่ษา

ออนึ่ไลนึ่์ปัจึจึุบันึ่ได้

ได้้รับรางวัลชนะเลิศั 

อันด้ับ 1

สุามารถศึุกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�

ก่ารศ่ก่ษาและก่ารลดคำวามเหล่อมลำ�า สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้ท้์ี�

ก่ารศ่ก่ษาและก่ารลดคำวามเหล่อมลำ�า

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ รืายงานความยั�งยืน ปรืะจำาปี 2564
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กัารพััฒนาผู�นำาและทุรัพัยากัรบุคคล

โอกัาสและความทุ้าทุาย

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ย่ดมั�นึ่ในึ่คำวามสำาคำัญของก่ารพััฒนึ่าผ้้่นึ่ำาและที่รัพัยาก่รบุคำคำลในึ่ 

ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึให้เติบโตอย่างยั�งยืนึ่ เคำรือฯ ได้วางแผ่นึ่เส้นึ่ที่างคำวามก่้าวหนึ่้าตามสาย

อาช่พัของพันึ่ัก่งานึ่คำวบคำ้่ก่ับก่ารจึัดที่ำาโคำรงก่ารพััฒนึ่าศัก่ยภาพั โดยย่ดมั�นึ่ว่าบุคำลาก่รคำือ

ราก่ฐานึ่ในึ่ก่ารขับเคำล่อนึ่องคำ์ก่ร จึ่งได้เปิดโอก่าสให้พันึ่ัก่งานึ่ทีุ่ก่ภาคำส่วนึ่ได้รับโอก่าสก่ารม่

สว่นึ่รว่มในึ่ก่จิึก่รรมท่ี่�สง่เสรมิวฒันึ่ธรรมก่ารเรย่นึ่ร้้ สรา้งประสบก่ารณแ์ละเสรมิสรา้งคำวาม

เปน็ึ่ผ่้น้ึ่ำาคำณุภาพั สอดคำลอ้งก่บัก่ลยทุี่ธด้์านึ่ที่รพััยาก่รบคุำคำลของเคำรอืฯ ซึ่่�งมุง่เนึ่น้ึ่ก่ารพัฒันึ่า 

‘ผ่้้นึ่ำารุ่นึ่ใหม่’ และเตร่ยมคำวามพัร้อมของพันึ่ัก่งานึ่ก่ว่า 420,000 คำนึ่ ให้ม่คำวามสามารถึในึ่

ก่ารบรหิารงานึ่ยคุำดจิึทิี่ลัที่่�มค่ำวามเปล่�ยนึ่แปลงของตลาดอยา่งรวดเรว็ ทัี่�งน่ึ่� ด้วยคำวามหลาก่

หลายของธุรก่ิจึและก่ารขยายฐานึ่ธุรก่ิจึอย่างต่อเน่ึ่อง เคำรือฯ จ่ึงพััฒนึ่าสถึาบันึ่ผ้้่นึ่ำาเคำรือ

เจึริญโภคำภัณฑ์์ เพั่อเป็นึ่ศ้นึ่ย์ก่ลางในึ่ก่ารพััฒนึ่าบุคำลาก่รทีุ่ก่สายธุรก่ิจึ รวมถึ่งก่ารนึ่ำา

ประโยชน์ึ่ของเที่คำโนึ่โลย่มาใช้เป็นึ่ส่อก่ลางในึ่ก่ารส่อสาร เช่อมต่อกั่บพันัึ่ก่งานึ่ทุี่ก่พัื�นึ่ท่ี่� 

ที่ั�วโลก่ผ่่านึ่ระบบ E-learning ที่่�ได้รวบรวมหลัก่สต้รก่ารเรย่นึ่ร้ต่้าง ๆ  ท่ี่�เก่่�ยวข้อง เป็นึ่ประโยชน์ึ่

และเข้าถึ่งได้ง่าย นึ่อก่จึาก่นึ่่� เคำรือฯ สนึ่ับสนึุ่นึ่และส่งเสริมให้เก่ิดก่ารม่ส่วนึ่ร่วมในึ่ 

ก่ารสร้างสรรค์ำและพัฒันึ่าสิ�งใหมใ่นึ่องค์ำก่รอย้เ่สมอ เพ่ัอนึ่ำาไปส้ก่่ารสร้างพัื�นึ่ฐานึ่นึ่วัตก่รรม 

ในึ่องคำ์ก่ร

Leadership and 

Human Capital 

Development

ความคืบหน้าสู่เป้าหมายด้้านความยั่งยืนเครือฯ ปี 2573

ผลลพััธ์และประโยชน์

กัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ ปี 2564

ธุรกิัจและกิัจกัรรมของเครือฯ

กลุม่ผูู้้มีส่วนไดำ้เสียั่ทีี่�ไดำ้ร่บผู้ลกระที่บอยั่่างมีน่ยั่สำาคญ่

พันึ่กั่งานึ่ที่กุ่คำนึ่ไดร้บัก่ารฝักึ่อบรมและมส่ว่นึ่รว่มในึ่ก่จิึก่รรมหรอื

โคำรงก่ารด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ เป็นึ่ประจึำาทีุ่ก่ปี

• พััฒนึ่าผ่้้นึ่ำารุ่นึ่ใหม่ผ่่านึ่หลัก่สต้รสถึาบันึ่ผ่้้นึ่ำา

• พััฒนึ่าหลัก่ส้ตร E-learning ด้านึ่ธรรมาภิบาลและคำวามยั�งยืนึ่

• พััฒนึ่าก่ารที่ำางานึ่ร้ปแบบดิจึิที่ัล

ประเด้็นนำาเข้า

พน่กงานและครอบคร่ว

กัารวิเคราะห์เป้าหมายกัารพััฒนาทุ้่ยัง่ยืนและผู้ม้ส่วนได้้เส้ยทุ้ไ่ด้้รับผลกัระทุบอย่างม้นัยสำาคัญตลอด้ห่วงโซ่คุณค่า

สนบ่สนุนเป้าหมายั่การพ่ฒนาที่ี�ยั่่�งยั่ืน

ว่ตถุดำิบ คู่ค้าธุุรกิจ การขนส่งวต่ถุดิำบ
การผู้ลิตและ 

การบริหารจ่ดำการ

การใชี้ 

ผู้ลิตภ่ณฑ์์

สิ�นสุดำอายัุ่การใชี้งาน

ของผู้ลิตภ่ณฑ์์

การกระจายั่

ผู้ลิตภ่ณฑ์์และบริการ

Human CapitalIntellectual Capital Relationship Capital

4.4 เพัิ�มจึำานึ่วนึ่ประชาชนึ่ที่่�ม่ที่ัก่ษะที่่�จึำาเป็นึ่ด้านึ่ก่ารเงินึ่

4.7 ก่ารศ่ก่ษาสำาหรับก่ารพััฒนึ่าอย่างยั�งยืนึ่และก่ารเป็นึ่พัลเมืองของโลก่

5.5 สร้างหลัก่ประก่ันึ่ว่าผ่้้หญิงจึะม่ส่วนึ่ร่วมอย่างเต็มที่่�ในึ่ก่ารเป็นึ่ผ่้้นึ่ำาและก่ารตัดสินึ่ใจึ

17.6 แบ่งปันึ่คำวามร้้และคำวามร่วมมือสำาหรับก่ารเข้าถึ่งวิที่ยาศาสตร์ เที่คำโนึ่โลย่ และนึ่วัตก่รรม

2573เป้้าหมาย ป้ี 2564

100%50%

51%

กัระบวนกัารสร้างคุณค่า

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้ท้์ี� Stakeholder Engagement Report 2021 UN SDGs Mapping Report 2021
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กัารพััฒนาผู้นำาและทุรัพัยากัรบุคคล

ยุทุธ์ศัาสตร์ด้้านทุรัพัยากัรบุคคลของเครือเจริญโภคภัณฑ์

ดว้ยบรบิที่ของธุรก่จิึเคำรอืเจึริญโภคำภณัฑ์์ที่่�หลาก่หลายและจึำานึ่วนึ่บุคำลาก่รภายใตก้่ารดำาเนิึ่นึ่งานึ่ของเคำรือฯ แผ่นึ่ก่ารดำาเนิึ่นึ่งานึ่ด้านึ่ที่รัพัยาก่ร

บคุำคำลจ่ึงเปน็ึ่แก่น่ึ่ในึ่ก่ารพัฒันึ่าบุคำลาก่รที่่�มค่ำวามสำาคำญัเป็นึ่อยา่งมาก่ เคำรอืฯ มุง่เน้ึ่นึ่ในึ่ก่ารพัฒันึ่าศกั่ยภาพัของพันัึ่ก่งานึ่ใหม้ค่ำวามแขง็แก่รง่

และสามารถึตอบสนึ่องต่อก่ารเปล่�ยนึ่แปลงที่่�รวดเร็ว รวมที่ั�งเพัิ�มพั้นึ่ทัี่ก่ษะเฉพัาะท่ี่�จึำาเป็นึ่แก่่พันัึ่ก่งานึ่ เพ่ัอป้องกั่นึ่ก่ารเกิ่ดผ่ลก่ระที่บจึาก่

เที่คำโนึ่โลย่ที่่�อาจึเข้ามาแที่นึ่ที่่�แรงงานึ่มนึุ่ษย์ได้ ด้วยเหตุนึ่่� เคำรือฯ ได้ดำาเนิึ่นึ่ก่ารที่บที่วนึ่ก่ลยุที่ธ์ฉบับก่่อนึ่หนึ่้า แก้่ไขและพััฒนึ่าแผ่นึ่ก่าร 

ดำาเนิึ่นึ่งานึ่ใหม่ให้มค่ำวามสอดคำล้องกั่บบริบที่ปัจึจุึบันึ่มาก่ยิ�งข่�นึ่ จึง่ได้มาซึ่่�งแผ่นึ่ก่ารดำาเนิึ่นึ่งานึ่ใหม่ ‘ยุที่ธศาสตร์ด้านึ่ที่รัพัยาก่รบุคำคำลของเคำรือฯ’ 

ที่่�นึ่ำามาเป็นึ่หลัก่ก่ารก่ารบริหารตั�งแต่ปี 2564 โดยประก่อบด้วย 4 ด้านึ่หลัก่ ดังนึ่่�

กัารด้ึงดู้ด้และสรรหา 

คนด้้คนเกั่งทุั่วโลกั

01 02 03 04

กัารสร้างผู้นำาและ

พััฒนาทุักัษะแห่งอนาคต

สร้างองค์กัรยุค 4.0  

ในรูปแบบสตาร์ทุอัพั 

และโมดู้ลาร์

เสริมสร้างวัฒนธรรม

กัารรักัเครือฯ

ผลกัารพััฒนาบุคลากัรปี 2564

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ดำาเนิึ่นึ่ก่ารพััฒนึ่าบุคำลาก่รอย่างต่อเน่ึ่อง เพั่อให้พันัึ่ก่งานึ่ได้รับก่ารพััฒนึ่าอย่างเป็นึ่ระบบ ม่คำวามร้้ คำวามสามารถึ 

พัร้อมที่่�จึะเติบโตอย่างก่้าวหนึ่้าในึ่สายอาช่พัอย่างมั�นึ่คำงและยั�งยืนึ่ไปพัร้อมก่ับองคำ์ก่ร ซึ่่�งในึ่ปี 2564 ม่ก่ารพััฒนึ่าส่อก่ารเร่ยนึ่ร้้ผ่่านึ่ระบบ

ออนึ่ไลน์ึ่มาก่ข่�นึ่ สอดคำล้องก่ับวิถึ่ก่ารที่ำางานึ่ในึ่ปัจึจุึบันึ่ พัร้อมที่ั�งวัดประสิที่ธิผ่ลก่ารเร่ยนึ่ร้้และก่ารดำาเนิึ่นึ่งานึ่ของพันัึ่ก่งานึ่ทุี่ก่ระดับตาม 

เป้าที่่�วางไว้ เพั่อระบุที่ัก่ษะและคำวามร้้ที่่�ต้องพััฒนึ่า (Competency Gap) และเสริมสร้างจึุดแข็งต่อไป

เฉลี่ยชั่วโมงการฝกอบรม 

ชั่วโมง/คน/ป ของพนักงานทั้งหมด

ชั่วโมง/คน/ป

(หนวย: ชั่วโมง/คน/ป)

19.09 17.54

2562 2563 2564

13.49

20.01
19.09

สัดสวนของพนักงานที่มีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูและกิจกรรมดานความยั่งยืน

รอยละ

86.9

การประเมินผลการดำเนินงาน

2563 2564

90.47

100

รอยละ 100ชาย

ชั่วโมง/คน/ป20.60หญิง

พนักงานที่เรียนรูดานความยั่งยืน

รอยละ

15.8

พนักงานที่มีสวนรวมใน

กิจกรรมความยั่งยืน

GRI & SASB Content Index Report 2021

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้ท้์ี�

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ รืายงานความยั�งยืน ปรืะจำาปี 2564
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กัารด้ึงดู้ด้และสรรหาคนด้ค้นเกั่งทุั่วโลกั

ในึ่ก่ระบวนึ่ก่ารคำดัเลอืก่บคุำลาก่รของเคำรอืเจึรญิโภคำภณัฑ์์ เคำรอืฯ ไดผ้่นึ่วก่คำา่นึ่ยิมองคำก์่รในึ่

ก่ระบวนึ่ก่ารเป็นึ่ลำาดบัแรก่ ซ่ึ่�งเคำรือฯ ให้คำวามสำาคำญักั่บก่ารเฟ้ื้นึ่หาคำนึ่ด่และคำนึ่เก่่งเพ่ัอร่วม

ขับเคำล่อนึ่ก่ารดำาเนิึ่นึ่งานึ่อย่างยั�งยืนึ่ ในึ่ปี 2564 เคำรือฯ ยังคำงมุ่งมั�นึ่เฟื้้นึ่หาบุคำลาก่รรุ่นึ่ใหม่

ที่่�มทั่ี่ศนึ่คำติคำวามเป็นึ่เถึา้แก่่ ร้ร้อบ ก่ลา้คิำดก่ล้าที่ำา มวิ่นึ่ยั ท่ี่�จึะมาร่วมสร้างอนึ่าคำตของเคำรือฯ 

ผ่่านึ่โคำรงก่าร CP Future Leaders Development Program (FLP) หรือ “เถึ้าแก่่นึ่้อย” โดยได้

ประชาสัมพัันึ่ธ์ผ่่านึ่ก่ลุ่มผ่้้นึ่ำาที่่�ปฏิบัติงานึ่อย้่แล้วก่ับเคำรือฯ ผ่่านึ่ช่องที่างส่อสังคำมออนึ่ไลนึ่์

หรือก่ารบอก่ต่อ ๆ  ก่ันึ่ในึ่ก่ลุ่มเพั่อนึ่ รุ่นึ่พ่ั� รุ่นึ่น้ึ่อง ถึ่งประสบก่ารณ์ โอก่าสและคำวามท้ี่าที่าย

ต่าง ๆ รวมถึง่ก่ารร่วมมอืของพัันึ่ธมติร อาทิี่ มหาวทิี่ยาลยัชั�นึ่นึ่ำา โคำรงก่าร และสมาคำมต่าง ๆ  

ที่่�ได้แนึ่ะนึ่ำาโคำรงก่าร ส่งผ่ลให้ม่สัดส่วนึ่ก่ารคำัดเลือก่ผ่้้นึ่ำารุ่นึ่ใหม่ในึ่โคำรงก่ารเถึ้าแก่่นึ่้อย

ที่ั�งหมดเพัิ�มข่�นึ่รอ้ยละ 122 ซึ่่�งสะที่อ้นึ่ถึง่ศกั่ยภาพัก่ารดง่ดด้และสรรหาคำนึ่ดค่ำนึ่เก่ง่เขา้รว่ม

โคำรงก่ารพัฒันึ่าผ้้่นึ่ำาของสถึาบันึ่ผ่้น้ึ่ำาเคำรอืฯ อก่่ทัี่�ง มก่่ารตั�งเปา้ก่ารธำารงรกั่ษาบคุำลาก่รใหม่

ท่ี่�มศั่ก่ยภาพัให้ที่ำางานึ่อย้กั่่บองค์ำก่รในึ่ระยะยาว เคำรอืฯ เช่อว่าก่ารดำาเนิึ่นึ่งานึ่ตามยทุี่ธศาสตร์น่ึ่� 

สามารถึเสริมสร้างทัี่ก่ษะคำนึ่รุ่นึ่ใหม่ให้รอบร้้ ก่ล้าคำิดก่ล้าที่ำา พัร้อมที่ั�งพััฒนึ่าองคำ์ก่รให้เป็นึ่

องคำ์ก่รนึ่ายจึ้างด่เด่นึ่ในึ่ระดับสาก่ล

สัด้ส่วนกัารคัด้เลือกัผู้นำารุ่นใหม ่

ในโครงกัารเถึ้าแกั่น้อยทุั�งหมด้ทุ้่

เพัิ่มขึ�น

122%

40%

สัด้ส่วนกัารคัด้เลือกัผู้นำารุ่นใหม ่

ในโครงกัารเถึ้าแกั่น้อย 

โด้ยกัารแนะนำาของรุน่กั่อนหน้า

อรนุชั ชััยภาคย์  FLP - PLP ห้าประสานึ่

“ไดู้เร่ยั่นรู้การทำาธิุรกิจ	จาก	5	กลุ่มธิุรกิจ	

ผู้่านการลงมือทำาจริง	เปิดูโอกาสให์้คุิดู 

นอกกรอบเพั่อสร้างสิ�งให์ม่	ให์้ธิุรกิจเติิบโติ

อยั่่างยั่ั�งยั่ืน”

กัารสร้างผู้นำาและพััฒนาทุักัษะแห่งอนาคตโด้ย

สถึาบันผู้นำาเครือเจริญโภคภัณฑ์

ด้วยคำวามมุ่งมั�นึ่ที่่�จึะปล้ก่ฝัังและพััฒนึ่าศัก่ยภาพับุคำลาก่รอย่าง 

ต่อเน่ึ่อง เพ่ัอก่ารเป็นึ่ผ่้้นึ่ำาคำุณภาพัผ่่านึ่หลัก่ส้ตรพััฒนึ่าผ่้้นึ่ำาโดย

สถึาบันึ่ผ่้้นึ่ำา เคำรือฯ จ่ึงเนึ่้นึ่ก่ารเรย่นึ่ร้้จึาก่ก่ารปฏิบัติจึริง โดยในึ่ปี 

ท่ี่�ผ่่านึ่มาแม้จึะผ่่านึ่ช่วงท่ี่�ยาก่ลำาบาก่ในึ่ก่ารปฏิบัติงานึ่ภายใต้ 

ก่ารระบาดของโรคำ COVID-19 ที่ำาให้ผ่้้ร่วมโคำรงก่ารได้เร่ยนึ่ร้้ในึ่ 

ก่ารปรับตวั ก่ารแก้่ปัญหา ตก่ผ่ล่ก่เป็นึ่เคำลด็ก่ลยทุี่ธ์ที่างธรุก่จิึต่าง ๆ 

และยังสามารถึส่งผ่่านึ่คำวามร้้จึาก่รุ่นึ่ส้่รุ่นึ่ ผ่่านึ่ระบบ Knowledge 

Management เป็นึ่ก่ารสร้างโอก่าสคำวามก่้าวหนึ่้าในึ่หนึ่้าที่่�ก่ารงานึ่ 

เสริมทัี่ก่ษะก่ารแก่้ไขปัญหา คำวามเป็นึ่ผ่้้นึ่ำา และสมรรถึนึ่ะในึ่ 

ผลกัารฝ่ึกัอบรมบุคลากัรผ่าน Action Learning Program ของเครือฯ ปี 2564

FLP

CP Future Leaders

Development Program

(เถาแกนอย)

โครงการสำหรับพนักงานรุนใหม

PLP

CP Potential Leaders

Development Program

(เถาแกเล็ก)

โครงการพัฒนาผูนำรุนใหม

เนนการพัฒนาธุรกิจ

2562

ผูบริหารระดับสูง

2563 2564

2,191

2,543

3,469

2,548

3,469
คน

356

ผูบริหารระดับกลาง

ผูบริหาร

เจาหนาที่และพนักงาน

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

184

381

402

468

870
คน

552

812

1,364
คน

LDP

CP Leaders

Development Program

(เถาแกกลาง)

โครงการพัฒนาผูนำระดับปฏิบัติการ

เนนการปฏิรูปกระบวนการ

SLP

CP Senior Leaders

Development Program

(เถาแกใหญ)

โครงการเชิงกลยุทธ

มุงเนนการยกระดับและพัฒนาเครือฯ

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

609
174

783
คน

272

180

452
คน

บที่บาที่หนึ่้าที่่� คำวามรับผ่ิดชอบ โดยม่ก่ารแบ่งก่ลุ่มก่ารอบรมตาม

คำวามเหมาะสมก่ับพันึ่ัก่งานึ่เป็นึ่ 4 ระดับ ประก่อบด้วย 

• โคำรงก่ารสำาหรับพันึ่ัก่งานึ่รุ่นึ่ใหม่ (เถึ้าแก่่นึ่้อย)

• โคำรงก่ารพััฒนึ่าผ่้้นึ่ำารุ่นึ่ใหม่ เนึ่้นึ่ก่ารพััฒนึ่าธุรก่ิจึ (เถึ้าแก่่เล็ก่)

• โคำรงก่ารพััฒนึ่าผ้้่นึ่ำาระดับปฏบิตักิ่าร เน้ึ่นึ่ก่ารปฏิรป้ก่ระบวนึ่ก่าร 

(เถึ้าแก่่ก่ลาง)

• โคำรงก่ารเชิงก่ลยุที่ธ์ มุ่งเนึ่้นึ่ก่ารยก่ระดับและพััฒนึ่าเคำรือฯ 

(เถึ้าแก่่ใหญ่)

สถึาบันึ่ผ้้่นึ่ำาเคำรือเจึริญโภคำภณัฑ์์

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้ท้์ี�

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ รืายงานความยั�งยืน ปรืะจำาปี 2564
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30% 53% 695,000

โลตัส สาขาเจึิ�งโจึว ประเที่ศจึ่นึ่ได้รวมที่่มคำนึ่รุ่นึ่ใหม่ก่ว่า 105 คำนึ่ คิำดก่ลยุที่ธ์ B2B และ 

B2C ในึ่ก่ารเพัิ�มยอดขายและส่วนึ่แบ่งตลาด โดยม่ก่ารเปิดโอก่าสให้ที่่มได้ลงพัื�นึ่ท่ี่� 

เพั่อสำารวจึสินึ่คำ้าท่ี่�ขาย ศ่ก่ษาข้อม้ลประชาก่ร ข้อม้ลร้านึ่ค้ำาและร้านึ่อาหารโดยรอบ  

เพัอ่พััฒนึ่าก่ารขายที่่�ตอบโจึที่ย์ผ่้บ้ริโภคำมาก่ที่่�สุด ซึ่่�งก่ลยุที่ธด์งัก่ล่าวได้ตอบสนึ่องคำวาม

ต้องก่ารล้ก่คำ้าหลายด้านึ่ เช่นึ่ ก่ารช่วยลดเวลาก่ารจึับจ่ึาย ลดต้นึ่ทุี่นึ่ก่ารขนึ่ส่ง ลดก่าร

สต็อคำสินึ่ค้ำา อ่ก่ที่ั�ง เพัิ�มคำวามสะดวก่สบายในึ่ก่ารจัึบจ่ึายมาก่ข่�นึ่จึาก่ก่ารปรับโฉมร้านึ่ 

สง่ผ่ลใหท้ี่ม่โลตสัเจึิ�งโจึว สรา้งยอดขายที่ะลเุปา้หมายและประสบคำวามสำาเรจ็ึอยา่งมาก่

จึาก่สถึานึ่ก่ารณ์ COVID-19 ส่งผ่ลก่ระที่บต่อยอดขาย 7-Eleven  

ที่ม่เถึา้แก่ก่่ลาง (LDP) จ่ึงผ่นึ่ก่่ก่ำาลงัลงพัื�นึ่ที่่�เพ่ัอวเิคำราะห์ปญัหาและ

พัฤตกิ่รรมของผ่้บ้รโิภคำ ที่ดลองปฏบิตัจิึรงิ ส่งผ่ลให้เก่ดิ 3 ก่ลยทุี่ธ์หลกั่ 

ได้แก่่

  Case Study 5

โลตัส เจิ�งโจว นำาทุ้มคนรุ่นใหม่วางกัลยุทุธ ์

สร้างผลงานโด้ด้เด่้น

  Case Study 6

ทุ้ม LDP CP ALL เซเว่น เด้ลิเวอร้่ พััฒนากัลยุทุธ์ผนวกันวัตกัรรม

เพัิ่มยอด้ขาย B2B ถึึง 7 เทุ่า 

มูลค่ากัว่า

เพัิ่มยอด้ขาย B2C ถึึง 2 เทุ่า 

มูลค่ากัว่า

ในช่วงเวลาเด้ย้วกันัของปีก่ัอนหน้า 

ในช่วงเวลาเด้ย้วกันัของปีก่ัอนหน้า 

22.42 ล้านหยวน 

4.77 ล้านหยวน 

เพัิม่ยอด้ขาย 

หน้าร้าน

เพัิ่มยอด้ขาย 

ช่องทุางเด้ลิเวอร้่

ลด้กัารใช้ 

กัระด้าษถึึง

ต่อร้านต่อว่น ต่อร้านต่อว่น  ม้วน หรือ 

เที่ียั่บเที่่าก่บ 

ต้นไม้ 8,888 ต้น

1. ก่ารขายผ่่านึ่ช่องที่างดิลิเวอร่�

ด้วยก่ลยทุี่ธ์นึ่่�จ่ึงสามารถึเพัิ�มยอดขายได้สำาเรจ็ึ สร้างคำวามประที่บัใจึ 

ให้ล้ก่คำ้า อ่ก่ที่ั�งพััฒนึ่าคำวามร้้และทัี่ก่ษะพันัึ่ก่งานึ่ เป็นึ่ต้นึ่แบบก่าร

ดำาเนิึ่นึ่งานึ่ให้ 7-Eleven ทุี่ก่สาขาที่ั�วประเที่ศ

2. ก่ารผ่นึ่วก่โปรแก่รมวิเคำราะห์ข้อม้ลเพั่อแนึ่ะนึ่ำา

โปรโมชั�นึ่และสินึ่คำ้าเพัิ�มเติม

3. ก่ารส่งเสริมโคำรงก่าร 7 Green Delivery  

รัก่ษาสิ�งแวดล้อมด้วยใบเสร็จึอิเล็ก่ที่รอนึ่ิก่ส์

กั้าวต่อไปของเรา

เพ่ัอก่ารพััฒนึ่าผ่้น้ึ่ำาและที่รพััยาก่รบคุำคำลอยา่งยั�งยนืึ่ เคำรอืเจึรญิ

โภคำภัณฑ์ไ์ด้ก่ำาหนึ่ดเป้าหมายก่ารดำาเนิึ่นึ่งานึ่ส้ย่ทุี่ธศาสตร์คำวาม

ยั�งยืนึ่ปี 2573 ไว้ดังต่อไปนึ่่�

ส่งเสริมให้พันึ่ัก่งานึ่ทีุ่ก่คำนึ่ม่ส่วนึ่ร่วมในึ่ก่ระบวนึ่ 

ก่ารเร่ยนึ่ร้โ้ดยมค่่ำานึ่ยิมองค์ำก่รเป็นึ่พืั�นึ่ฐานึ่

สร้างโอก่าสก่ารมส่่วนึ่ร่วมในึ่ก่จิึก่รรมด้านึ่คำวามยั�งยนืึ่ 

ซึ่่�งคำรอบคำลุมไปถ่ึงคำวามเป็นึ่อย้่ที่่�ด่ของพันัึ่ก่งานึ่ 

และสงัคำมชมุชนึ่

ประเมินึ่ผ่ลก่ารปฏิบตังิานึ่ในึ่ร้ปแบบท่ี่�เหมาะสม

ก่บัหน้ึ่าที่่�และคำวามรับผ่ดิชอบ

01

02

03

04

สร้างองคก์ัรยุค 4.0 ในรูปแบบ

สตาร์ทุอัพัและโมดู้ลาร์

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ม่คำวามตั�งใจึในึ่ก่ารสร้างก่ารม่ส่วนึ่ร่วมในึ่ก่ารสร้างสรรคำ์สิ�งใหม่ให้ก่ับ

บุคำลาก่ร โดยส่งเสริมให้ม่ก่ารที่ำางานึ่ข้ามสายงานึ่ในึ่บริษัที่ต่าง ๆ ภายในึ่เคำรือฯ เพ่ัอสร้าง

ประสบก่ารณ์ท่ี่�ก่่อให้เก่ิดที่ัก่ษะหลาก่หลายและเป็นึ่ก่ารพััฒนึ่าบุคำลาก่รรอบด้านึ่ อ่ก่ที่ั�ง

ก่ำาหนึ่ดเป้าหมายก่ารสร้างประโยชน์ึ่ที่างธรุก่จิึจึาก่ก่ารขับเคำล่อนึ่องค์ำก่รแห่งนึ่วัตก่รรมและ

โคำรงก่ารแห่งนึ่วัตก่รรมที่่�สามารถึวัดผ่ลเชิงปริมาณได้ เพั่อเป็นึ่ก่ารตอก่ยำ�าก่ารเป็นึ่องค์ำก่ร

แบบยืดหยุน่ึ่ที่่�มค่ำวามคำล่องตัวในึ่ก่ารปรับเปล่�ยนึ่ก่ลยุที่ธ์ โคำรงสร้าง ก่ระบวนึ่ก่าร บคุำคำลและ

เที่คำโนึ่โลย่อย้่เสมอ ถึือเป็นึ่ราก่ฐานึ่แห่งก่ารพััฒนึ่าเพั่อมุ่งหนึ่้าส่้เป้าหมายในึ่ปี 2573 โดย

ในึ่ปี 2564 ม่โคำรงก่ารเชิงก่ลยุที่ธ์ในึ่ระดับก่ลุ่มธุรก่ิจึและข้ามก่ลุ่มธุรก่ิจึเพัิ�มข่�นึ่ร้อยละ 53 

และม่พันึ่ัก่งานึ่เข้าร่วมโคำรงก่ารเพัิ�มข่�นึ่ร้อยละ 33

เสริมสร้างวัฒนธรรม

กัารรกััเครือฯ

ในึ่ก่ารขับเคำล่อนึ่องค์ำก่รอย่างต่อเน่ึ่องและยั�งยนืึ่ เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์

ตระหนึ่ัก่ในึ่ก่ารปล้ก่ฝัังค่ำานึ่ิยม 6 ประก่าร ได้แก่่ สามประโยชนึ่์  

ที่ำาเร็วและม่คำุณภาพั ที่ำาเร่องยาก่ให้เป็นึ่เร่องง่าย ยอมรับก่าร

เปล่�ยนึ่แปลง สร้างสรรคำ์สิ�งใหม่ คำุณธรรมและคำวามซึ่่อสัตย์ ให้ก่ับ

พันึ่ัก่งานึ่ทีุ่ก่คำนึ่ เนึ่้นึ่ก่ารสร้างวัฒนึ่ธรรมองคำ์ก่รท่ี่�แข็งแก่ร่ง  

ให้พันึ่ัก่งานึ่ม่แรงบันึ่ดาลใจึ คำวามรัก่ และคำวามภาคำภ้มิใจึในึ่ก่าร 

เป็นึ่ส่วนึ่หนึ่่�งขององคำ์ก่ร ด้วยเหตุนึ่่� เคำรือฯ จึ่งเนึ่้นึ่ก่ารใส่ใจึและ 

ให้คำวามสำาคำัญต่อก่ารด้แลพันึ่ัก่งานึ่อย่างที่ั�วถึ่งในึ่หลาก่หลายด้านึ่

1. ใสุ�ใจีในอาชัีพิ่: วางแผ่นึ่พััฒนึ่าบุคำลาก่รให้สามารถึเติบโตในึ่ 

สายอาชพ่ั ก่ารสง่เสริมและสนัึ่บสนึ่นุึ่โคำรงก่ารอบรมและพัฒันึ่า

ต่าง ๆ 

2. ใสุ�ใจีในวัฒนธรรม: ก่ารส่งเสริมช่�แนึ่ะ ไม่ช่�นึ่ำา เพ่ัอให้บุคำลาก่ร

ม่โอก่าสในึ่ก่ารพััฒนึ่าศัก่ยภาพั และก่ารช่นึ่ชมเม่องานึ่สำาเร็จึ

หรือม่พัฤติก่รรมที่่�สอดคำล้องก่ับคำ่านึ่ิยม

3. ใสุ�ใจีในสุวัสุดิ้กิาร: สนึ่ับสนุึ่นึ่บุคำลาก่รในึ่ด้านึ่ต่าง ๆ อาที่ิ  

ที่นุึ่ก่ารศก่่ษาพันัึ่ก่งานึ่และบตุร โปรแก่รมตรวจึสุขภาพัประจึำาปี  

ก่ารที่ำางานึ่แบบยืดหยุ่นึ่

4. ใสุ�ใจีในความเป็้นอยู� : สร้างสภาพัแวดล้อมก่ารที่ำางานึ่ที่่�

สนัึ่บสนึุ่นึ่คำวามเป็นึ่อย้่ที่่�ด่ของพันัึ่ก่งานึ่ ที่ั�งในึ่ด้านึ่สุขภาพัก่าย 

สุขภาพัใจึ และก่ารให้คำวามช่วยเหลือพันัึ่ก่งานึ่ในึ่เร่องต่าง ๆ 

เหมือนึ่เป็นึ่คำรอบคำรัวของเราเอง

โครงกัารเชิงกัลยุทุธ์ในระด้ับ

กัลุ่มธุรกัิจและข้ามกัลุ่มธุรกัิจ

21,690 โครงกัาร

24,967 คน 

พันกัังานระดั้บผูจ้ดั้กัารแผนกัขึ�นไป 

เข้าร่วมโครงกัาร

สร้างคำนึ่ดแ่ละคำนึ่เก่่งผ่่านึ่โคำรงก่ารพัฒันึ่าผ่้น้ึ่ำาและ

ก่ารเปิดโอก่าสก่ารเร่ยนึ่ร้อ้ย่างต่อเน่ึ่อง

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ รืายงานความยั�งยืน ปรืะจำาปี 2564
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ความปลอด้ภัยทุางไซเบอร์และกัารปกัป�องข�อมูล

โอกัาสและความทุ้าทุาย

ในึ่ปัจึจึุบันึ่ ระบบดิจิึทัี่ล ระบบเที่คำโนึ่โลย่สารสนึ่เที่ศ และระบบ Internet of Things (IoT)  

เข้ามาม่บที่บาที่สำาคำัญในึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรกิ่จึเป็นึ่อย่างมาก่ ไม่ว่าจึะเป็นึ่ก่ารสนัึ่บสนุึ่นึ่

ก่ระบวนึ่ก่ารผ่ลติ ก่ารบรหิารก่ารขนึ่ส่งสนิึ่ค้ำา ก่ารตรวจึสอบจึำานึ่วนึ่และจัึดเก่บ็สนิึ่ค้ำา รวมถ่ึง 

ก่ารบรหิารจึดัก่ารขอ้มล้ลก้่คำา้และพันึ่กั่งานึ่ ซ่ึ่�งลว้นึ่แลว้แตม่ค่ำวามสำาคำญัตอ่ก่ารดำาเนึ่นิึ่ธรุก่จิึ

ของเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์เป็นึ่อย่างมาก่ เนึ่่องจึาก่ระบบเหล่านึ่่�ส่งเสริมให้เคำรือฯ สามารถึ

วางแผ่นึ่ก่ารผ่ลิตสนิึ่คำา้ได้อย่างเหมาะสมและสามารถึตอบสนึ่องต่อคำวามต้องก่ารของลก้่คำา้

และผ่้บ้ริโภคำได้ตามคำวามคำาดหวงั อก่่ที่ั�งเคำรือฯ ยงัสามารถึวิเคำราะหแ์ละลดก่ารใช้พัลังงานึ่

จึาก่ภาคำก่ารขนึ่สง่ไดอ้ยา่งมป่ระสิที่ธภิาพั นึ่อก่เหนึ่อืจึาก่ก่ารที่่�เคำรอืฯ ไดร้บัผ่ลประโยชนึ่จ์ึาก่

ก่ารนึ่ำาระบบดิจึิที่ัล ระบบเที่คำโนึ่โลย่สารสนึ่เที่ศ และระบบ IoT มาใช้แล้ว เคำรือฯ ยังได้

ตระหนึ่ัก่ถึ่งคำวามเส่�ยงด้านึ่ภัยคำุก่คำามที่างไซึ่เบอร์ที่่�สามารถึที่ำาให้เก่ิดคำวามเส่ยหายต่อก่าร

ดำาเนึ่ินึ่งานึ่ และคำวามปลอดภัยของข้อม้ล ซึ่่�งข้อมล้ของคำ้่ค้ำาที่างธุรก่ิจึ ล้ก่คำ้า และพันัึ่ก่งานึ่

ของเคำรือฯ ถืึอเป็นึ่ขอ้มล้ที่่�สำาคำญัที่่�สุด นึ่อก่จึาก่ผ่ลก่ระที่บที่่�อาจึจึะเกิ่ดข่�นึ่ก่บัระบบเที่คำโนึ่โลย่

สารสนึ่เที่ศของเคำรือฯ โดยตรงแล้ว สถึานึ่ก่ารณ์ก่ารแพัร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผ่ล

ให้ก่ารดำาเนิึ่นึ่ก่ารของพันัึ่ก่งานึ่เปล่�ยนึ่แปลงไป และต้องพั่�งพัาก่ารดำาเนิึ่นึ่งานึ่ในึ่ร้ปแบบ 

Work from Home: WFH และก่ารประมวลผ่ลแบบคำลาวด์ หรือ Cloud Computing มาก่ข่�นึ่ 

หาก่ขาดก่ารบริหารจัึดก่ารด้านึ่คำวามมั�นึ่คำงปลอดภัยของเที่คำโนึ่โลย่อย่างเหมาะสมและ 

ม่ประสิที่ธิภาพั ก่ารที่ำางานึ่แบบ New Normal นึ่่�อาจึเพัิ�มคำวามเส่�ยงในึ่ก่ารรั�วไหลของข้อม้ล

จึาก่อุปก่รณ์เที่คำโนึ่โลย่ของพันึ่ัก่งานึ่และที่างช่องโหว่ของคำลาวด์ได้ง่ายมาก่ข่�นึ่

Cybersecurity & 

Data Protection

4.4 เพัิ�มจึำานึ่วนึ่เยาวชนึ่และผ่้้ใหญ่ที่่�ม่ที่ัก่ษะที่่�จึำาเป็นึ่รวมถึ่งที่ัก่ษะที่างเที่คำนึ่ิคำและอาช่พั

ผูู้้ถือหุ้นและน่กลงทีุ่น

16.10 สร้างหลัก่ประก่ันึ่ว่าสาธารณชนึ่สามารถึเข้าถึ่งข้อม้ลและม่ก่ารปก่ป้องเสรภ่าพัขั�นึ่พัื�นึ่ฐานึ่ โดยเป็นึ่ไปตามก่ฎหมายภายในึ่ประเที่ศ

และคำวามตก่ลงระหว่างประเที่ศ

ความคืบหน้าสู่เป้าหมายด้้านความยั่งยืนเครือฯ ปี 2573

ผลลพััธ์และประโยชน์

กัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ ปี 2564

ธุรกิัจและกิัจกัรรมของเครือฯ

กลุม่ผูู้้มีส่วนไดำ้เสียั่ทีี่�ไดำ้ร่บผู้ลกระที่บอยั่่างมีน่ยั่สำาคญ่

ทีุ่ก่ก่ลุ่มธุรกิ่จึได้รับก่ารรับรองมาตรฐานึ่สาก่ลด้านึ่คำวาม

ปลอดภัยที่างไซึ่เบอร์และก่ารปก่ป้องข้อม้ล

• ประก่าศใช้นึ่โยบายเคำรือฯ ที่่�เก่่�ยวข้องก่ับคำวามปลอดภัยที่าง

ไซึ่เบอร์และก่ารปก่ป้องข้อม้ล

• จึัดที่ำาระบบมาตรฐานึ่ด้านึ่คำวามมั�นึ่คำงและคำวามปลอดภัยของ

เที่คำโนึ่โลย่สารสนึ่เที่ศของโคำรงสร้างพัื�นึ่ฐานึ่

• จึดัตั�งศน้ึ่ยป์ฏบิตักิ่ารเฝัา้ระวงัคำวามมั�นึ่คำงปลอดภยัระบบเที่คำโนึ่โลย่

สารสนึ่เที่ศ 

ประเด้็นนำาเข้า

พน่กงานและครอบคร่วคู่ค้าธุุรกิจ ลูกค้า และผูู้้บริโภค

กัารวิเคราะห์เป้าหมายกัารพััฒนาทุ้่ยัง่ยืนและผู้ม้ส่วนได้้เส้ยทุ้ไ่ด้้รับผลกัระทุบอย่างม้นัยสำาคัญตลอด้ห่วงโซ่คุณค่า

สนบ่สนุนเป้าหมายั่การพ่ฒนาที่ี�ยั่่�งยั่ืน

ว่ตถุดำิบ คู่ค้าธุุรกิจ การขนส่งวต่ถุดิำบ
การผู้ลิตและ 

การบริหารจ่ดำการ

การใชี้ 

ผู้ลิตภ่ณฑ์์

สิ�นสุดำอายัุ่การใชี้งาน

ของผู้ลิตภ่ณฑ์์

การกระจายั่

ผู้ลิตภ่ณฑ์์และบริการ

Human Capital Intellectual Capital

2573เป้้าหมาย ป้ี 2564

100%10%

100%

กัระบวนกัารสร้างคุณค่า

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้ท้์ี� Stakeholder Engagement Report 2021 UN SDGs Mapping Report 2021
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กัารรักัษาความมั่นคงและความปลอด้ภัย 

ทุางไซเบอร์ และกัารปกัป้องข้อมูล

0 กัรณ้ 0 กัรณ้ 100%
จำานวนภ่ยั่คุกคามที่างไซเบอร์ จำานวนข้อร้องเรียั่น 

เร่องความปลอดำภ่ยั่ของข้อมูล

ของโครงสร้างพื�นฐานดำ้านไอที่ี 

ไดำ้ร่บการร่บรองโดำยั่มาตรฐาน

ดำ้านไอที่ีระดำ่บสากล 

กัารบริหารจดั้กัารความปลอด้ภัย

ทุางไซเบอร์และกัารปกัป้องข้อมูล

ก่ารรัก่ษาคำวามมั�นึ่คำงและคำวามปลอดภัยที่างไซึ่เบอร์ รวมถึ่งก่าร

ปก่ปอ้งขอ้มล้ของเคำรอืเจึรญิโภคำภณัฑ์อ์ย้ภ่ายใตก้่ารก่ำากั่บดแ้ลของ

คำณะที่ำางานึ่ด้านึ่คำวามมั�นึ่คำงและคำวามปลอดภัยที่างไซึ่เบอร์ โดยม่

บที่บาที่หนึ่้าที่่�ในึ่ก่ารด้แลที่ั�งด้านึ่ระบบ ก่ารคำวบคำุมภายในึ่ และก่าร

บริหารคำวามเส่�ยงด้านึ่คำวามปลอดภัยที่างไซึ่เบอร์และก่ารปก่ป้อง

ขอ้มล้ เพัอ่เสรมิสรา้งคำวามแขง็แก่รง่ใหแ้ก่่ระบบก่ารก่ารรกั่ษาคำวาม

มั�นึ่คำงและคำวามปลอดภัยที่างไซึ่เบอร์ และก่ารปก่ป้องข้อม้ลที่ั�งในึ่

ระยะสั�นึ่และระยะยาว โดยคำณะที่ำางานึ่ฯ นึ่่�ประก่อบไปด้วยตัวแที่นึ่

ที่่�มค่ำวามร้ ้และเช่�ยวชาญดา้นึ่เที่คำโนึ่โลยส่ารสนึ่เที่ศจึาก่ที่ั�วที่ั�งเคำรอืฯ 

มาร่วมกั่นึ่ดำาเนิึ่นึ่งานึ่เพั่อให้บรรลุภารกิ่จึดังก่ล่าว

ข้อมูลกัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ

• ก่ารจึดัโคำรงสร้างก่ารบริหารจัึดก่ารระดับเคำรอืฯ หรอื C.P. Group 

Cybersecurity Center of Excellence โคำรงสร้างก่ารบริหาร

จึัดก่ารนึ่่�ประก่อบไปด้วยคำณะก่รรมก่าร และคำณะที่ำางานึ่จึาก่

เคำรือฯ และทีุ่ก่ก่ลุ่มธุรก่ิจึ โดยม่บที่บาที่หนึ่้าที่่�คำวามรับผ่ิดชอบ

หลัก่คำือ ก่ำาหนึ่ดนึ่โยบายและแนึ่วปฏิบัติท่ี่�เก่่�ยวข้อง ติดตาม 

ผ่ลก่ารดำาเนิึ่นึ่งานึ่ด้านึ่คำวามปลอดภัยที่างไซึ่เบอร์ เที่คำโนึ่โลย่

สารสนึ่เที่ศ และปก่ป้องข้อม้ลที่่�เก่่�ยวข้อง ให้เป็นึ่ไปในึ่ทิี่ศที่าง

เดย่วก่ันึ่ และสอดคำล้องก่ับก่ลยุที่ธ์เคำรือฯ

• ก่ารประก่าศใช้นึ่โยบาย และมาตรฐานึ่ที่่�เก่่�ยวข้องก่ับคำวาม

ปลอดภัยที่างไซึ่เบอร์ เที่คำโนึ่โลย่สารสนึ่เที่ศ และก่ารปก่ป้อง

ขอ้มล้จึำานึ่วนึ่ก่วา่ 20 ฉบับ เชน่ึ่ นึ่โยบายและแนึ่วปฏบิตัดิา้นึ่ก่าร

คำุ้มคำรองข้อม้ลส่วนึ่บุคำคำล นึ่โยบายและแนึ่วปฏิบัติด้านึ่ก่าร

บรหิารขอ้มล้สารสนึ่เที่ศ นึ่โยบายก่ารรกั่ษาคำวามมั�นึ่คำงปลอดภยั

สารสนึ่เที่ศ มาตรฐานึ่ก่ารจึัดก่ารช่องโหว่ มาตรฐานึ่คำวบคำุม

ก่ารนึ่ำาอุปก่รณ์ส่วนึ่ตัวมาใช้งานึ่ มาตรฐานึ่ก่ารปฏิบัติตาม 

มาตรฐานึ่ก่ารรัก่ษาคำวามมั�นึ่คำงปลอดภัยด้านึ่ที่รัพัยาก่รบุคำคำล 

และมาตรฐานึ่ก่ารจัึดก่ารเหตุก่ารณ์ผ่ดิปก่ติดา้นึ่ก่ารรัก่ษาคำวาม

มั�นึ่คำงปลอดภัย เป็นึ่ต้นึ่ โดยผ้้่บริหารพันัึ่ก่งานึ่ทีุ่ก่คำนึ่และ 

ทุี่ก่ระดับจึะต้องศ่ก่ษาและสามารถึปฏิบัติงานึ่ตามข้อก่ำาหนึ่ดที่่�

ได้ระบุไว้ในึ่นึ่โยบาย และมาตรฐานึ่อย่างเคำร่งคำรัด

• ก่ารจึัดอบรมเร่องคำวามปลอดภัยที่างไซึ่เบอร์ เที่คำโนึ่โลย่

สารสนึ่เที่ศ และก่ารปก่ปอ้งขอ้มล้ใหแ้ก่ผ่่้บ้รหิารพันึ่กั่งานึ่ที่กุ่คำนึ่

และทุี่ก่ระดับอย้่เป็นึ่ประจึำา เพ่ัอสร้างคำวามตระหนึ่ัก่ร้้ และ

ป้องก่ันึ่ภัยคำุก่คำามที่างไซึ่เบอร์ได้อย่างม่ประสิที่ธิภาพั

นึ่อก่จึาก่โคำรงสร้างก่ารรัก่ษาคำวามมั�นึ่คำงและคำวามปลอดภัยที่าง

ไซึ่เบอร์ และก่ารปก่ปอ้งขอ้มล้แลว้ เคำรือเจึรญิโภคำภณัฑ์ย์งัให้คำวาม

สำาคำญัตอ่ก่ารพัฒันึ่าระบบและก่ารรกั่ษาคำวามปลอดภยัที่างไซึ่เบอร์ 

และก่ารปก่ปอ้งขอ้มล้อยา่งรอบดา้นึ่ โดยไดก้่ำาหนึ่ดให้มแ่นึ่วที่างก่าร

ดำาเนึ่นิึ่งานึ่ที่่�คำรอบคำลุมที่กุ่ก่จิึก่รรมของเคำรอืฯ รวมถึง่มก่่ารรว่มมอื

ก่ับก่ลุ่มธุรก่ิจึต่าง ๆ เพั่อนึ่ำาแนึ่วที่างไปประยุก่ต์ใช้อย่างเหมาะสม

และคำรอบคำลุมที่ั�วที่ั�งองค์ำก่ร

แนึ่วที่างก่ารบริหารจึัดก่ารคำวามปลอดภัยที่างไซึ่เบอร์ และก่าร

ปก่ป้องข้อม้ลของเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ ม่ดังนึ่่�

• ก่ารนึ่ำาหลัก่ก่ารและมาตรฐานึ่ของสาก่ล เช่นึ่ ISO 27001 และ 

National Institute of Standards and Technology: NIST มาใช้

เป็นึ่ก่รอบในึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ก่ารด้านึ่ก่ารบริหารจึัดก่ารคำวาม

ปลอดภัยที่างไซึ่เบอร์ เที่คำโนึ่โลย่สารสนึ่เที่ศ และก่ารปก่ป้อง

ข้อม้ล

นึ่โยบายและแนึ่วปฏิบัติด้านึ่ก่ารบริหาร

ข้อม้ลสารสนึ่เที่ศ

นึ่โยบายและแนึ่วปฏิบัติด้านึ่ก่ารคำุ้มคำรอง

ข้อม้ลส่วนึ่บุคำคำล

ท์�านสุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้ท้์ี�

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ รืายงานความยั�งยืน ปรืะจำาปี 2564

86  |  87

กัารกัำากัับดู้แล 

ด้้านความยั่งยืน

HEART

Living Right

HEALTH

Living Well

HOME

Living Together

ภาคผนวกับทุนำา

https://www.cpgroupglobal.com/u/th/pdf/2021/information-management
https://www.cpgroupglobal.com/u/th/pdf/2021/personal-data-protection


คำวามปลอดภัยที่างไซึ่เบอร์และก่ารปก่ป้องข้อม้ลเป็นึ่หน่ึ่�งในึ่ประเด็นึ่สำาคัำญ และ

เป้าหมายด้านึ่คำวามปลอดภัยที่างไซึ่เบอร์ เป็นึ่ 1 ในึ่ 15 เป้าหมายเชิงยทุี่ธศาสตร์

ด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ของเคำรือฯ ในึ่ปี 2564 เคำรือฯ ม่ก่ารตั�งศ้นึ่ย์แห่งคำวามเป็นึ่เลิศ

คำวามปลอดภัยที่างไซึ่เบอร์ (CPG Cyber-security Center of Excellence) ซึ่่�งม่

วัตถึุประสงค์ำเพั่อเสริมสร้างคำวามแข็งแก่ร่งด้านึ่คำวามปลอดภัยที่างไซึ่เบอร์และ

ก่ารปรับตัวส่้ดิจึิทัี่ล โดยภารก่ิจึหลัก่ในึ่ปี 2564 ได้แก่่ 

• สร้างศ้นึ่ย์ปฏิบัติก่ารรัก่ษาคำวามปลอดภัยแบบรวมศ้นึ่ย์ หรือ Centralized 

Security Operation Center ซ่ึ่�งที่ำาให้เก่ิดก่ารบริหารจึัดก่ารคำวามปลอดภัย 

ด้านึ่ไซึ่เบอร์แบบองค์ำรวม ลดต้นึ่ทุี่นึ่ก่ารจัึดก่ารคำวามปลอดภัยด้านึ่ไซึ่เบอร์ 

และม่ก่ารแบ่งปันึ่องคำ์คำวามร้้ข้ามก่ลุ่มธุรก่ิจึภายในึ่เคำรือฯ

• รวมศ้นึ่ย์ก่ารจัึดซึ่ื�อด้านึ่เคำร่องมือและบริก่ารด้านึ่คำวามปลอดภัยที่างไซึ่เบอร์ 

เพั่อให้เก่ิดประสิที่ธิภาพัส้งสุดในึ่ก่ารใช้งบประมาณ

• ประก่าศใช้นึ่โยบายและแนึ่วปฏิบัติด้านึ่ก่ารบริหารข้อม้ลสารสนึ่เที่ศ ซ่ึ่�ง

คำรอบคำลุมมาตรก่ารด้านึ่ก่ารจึัดก่ารคำวามปลอดภัยที่างไซึ่เบอร์ และจัึดให้ม่

ก่ารสร้างแบบประเมินึ่ตนึ่เองตามก่รอบ Best Practice ด้านึ่คำวามปลอดภัย

ที่างไซึ่เบอร์ ได้แก่่ Payment Card Industry Data Security Standard: PCI 

DSS, ISO 27001 และ NIST และก่ำาหนึ่ดให้ก่ลุ่มธุรก่ิจึภายใต้เคำรือฯ ม่ก่าร

ประเมินึ่คำวามสอดคำล้อง รวมถึ่งระดับในึ่ก่ารป้องก่ันึ่คำวามปลอดภัย 

ที่างไซึ่เบอร์ และก่ำาหนึ่ดเป็นึ่ตัวช่�วัดในึ่งานึ่ด้านึ่ไอที่่ เพั่อให้แต่ละก่ลุ่มม่ก่าร

ยก่ระดบัและพัฒันึ่าก่ารดำาเนึ่นิึ่งานึ่ดา้นึ่ก่ารรกั่ษาคำวามปลอดภยัที่างไซึ่เบอร์

อย่างต่อเนึ่่อง

  Case Study 7

ศัูนย์แห่งความเป็นเลิศัความปลอด้ภัยทุางไซเบอร์

คำวามปลอดภัยที่างไซึ่เบอร์และ

ก่ารปก่ป้องข้อมล้

สุำาหรับข้้อมูลเพิ่ิ�มเติม  

ท์�านสุามารถศุึกิษาได้้ท์ี� 

เคุรือเจริญโภัคุภััณฑ์์สร้าง

คุวามติระห์นัก รู้ดู้ านการ

รักษาคุวามมั�นคุงและคุวาม

ปลอดูภััยั่ทางไซเบอร์	 และ

การปกป้องข้อมูล	 ให้์แก่ 

ผูู้บ้รหิ์ารและพันกังานทกุระดูบั	

ผู้่านการอบรมรูปแบบติ่าง	ๆ	

พัร้อมกับม่ระบบการส่อสาร	

และแจ้งเติือนถึึงภััยั่คุุกคุาม

อยั่่างติ่อเน่อง

จำานวนพันักังานทุ้่ได้้รับกัารอบรมความรู้

พัื�นฐานด้้าน Cyber Security

45,183 คน

กั้าวต่อไปของเรา

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ม่คำวามมุ่งมั�นึ่ที่่�จึะยก่ระดับก่ารบริหาร

จึัดก่ารคำวามปลอดภัยที่างไซึ่เบอร์ เที่คำโนึ่โลย่สารสนึ่เที่ศ และ

ก่ารปก่ป้องข้อม้ล เพ่ัอให้บรรลุเป้าหมายคำวามยั�งยืนึ่เคำรือฯ  

ส้่ปี 2573 จึ่งม่แผ่นึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ดังต่อไปนึ่่� 

ดำาเนิึ่นึ่ก่ารประเมินึ่คำวามเส่�ยงด้านึ่คำวาม

ปลอดภัยที่างไซึ่เบอร์ และก่ารปก่ป้องข้อม้ล

ของแต่ละก่ลุ่มธุรก่ิจึ

ร่วมดำาเนิึ่นึ่ก่ารก่ับทุี่ก่ก่ลุ่มธุรก่ิจึเพ่ัอให้ได้ก่าร

รับรองมาตรฐานึ่สาก่ล

01

02
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HEALTH
LIVING WELL

กัารด้แูลและส่งเสรมิสงัคมโด้ยรวมให้สามารถึ 

เติบโตไปพัร้อมกัับเครือเจริญโภคภัณฑ์

อย่างยั่งยืน นับเป็นอ้กัภารกิัจหลักัของ

เครอืฯ ด้้วยเหตนุ้� เราจึงประสานความร่วมมือ 

กับัภาคส่วนต่าง ๆ  อย่างต่อเน่อง เพ่ัอร่วมกันั 

คิด้ค้นและพััฒนาผลิตภัณฑ์และบริกัาร 

แห่งนวัตกัรรมทุ้่ไม่เพั้ยงแค่ตอบสนองต่อ

ความต้องกัารของผู้ม้ส่วนได้้เส้ย แต่ยัง

สามารถึส่งเสรมิความเป็นอยูแ่ละสขุภาพัทุ้ด่้้

ได้อ้ยา่งยัง่ยนื นอกัจากักัารนำานวัตกัรรมมา

พัฒันากัระบวนกัารผลติและผลติภณัฑ์ของ

เราแลว้ เครอืฯ ยงัได้้สนบัสนุนให้เกัษตรกัร 

และคู่ค้าธุรกัิจของเรานำาเทุคโนโลย้และ

นวัตกัรรมเข้าไปใช้ในกัารด้ำาเนินงาน เพ่ัอ

สร้างโอกัาสให้กัารเติบโตไปพัร้อม ๆ กััน

อย่างยั่งยืน

สุขภาพัและสุขภาวะทุ้่ด้้ 92

การดูำาเนินงานเพั่อส่งมอบคุวามสมบูรณ์และ 

คุวามเป็นอยัู่่ท่�ดู่ของสังคุมและบุคุคุล	 94

การส่งเสริมสุขภัาพัและสุขภัาวะท่�ดูข่องประชาชน	 95

ผู้ลิติภััณฑ์์เพั่อสุขภัาพั	และอาห์ารแห่์งอนาคุติ	 96

คุวามรับผู้ิดูชอบติ่อสวัสดูิภัาพัสัติว์ 

และสุขภัาพัของผูู้้บริโภัคุ	 98

คุวามปลอดูภััยั่และคุวามเป็นอยัู่่ท่�ดูข่องประชาชน	 100
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สุขภาพัและสุขภาวะทุ้่ด้้

โอกัาสและความทุ้าทุาย

ตลอดระยะก่ารดำาเนิึ่นึ่ธุรก่ิจึที่่�ผ่่านึ่มา เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ให้คำวามสำาคำัญต่อก่ารพััฒนึ่า

ผ่ลิตภัณฑ์์ และบริก่ารที่่�สามารถึตอบสนึ่องต่อคำวามต้องก่ารของล้ก่คำ้า และผ่้้บริโภคำ 

ได้อย่างเต็มประสิที่ธิภาพั อย่างไรก่็ตาม สถึานึ่ก่ารณ์ที่่�เปล่�ยนึ่แปลงไปอย่างรวดเร็ว และ

ยาก่จึะคำาดเดา เช่นึ่ ก่ารแพัร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผ่ลให้ผ่้้บริโภคำส่วนึ่ใหญ่หันึ่มา 

ให้คำวามสนึ่ใจึตอ่ก่ารดแ้ลสุขภาพัผ่า่นึ่ก่ารบริโภคำอาหารที่่�ด่ สะอาด และมคุ่ำณคำา่ที่างอาหาร

เพัย่งพัอ เพั่อสร้างเสริมสุขภาพัและภ้มิคำุ้มกั่นึ่ให้แข็งแรง นึ่อก่จึาก่นึ่่� ก่ารเปล่�ยนึ่แปลงที่าง

สภาพัภ้มิอาก่าศก่็ส่งผ่ลต่อแผ่นึ่ก่ารผ่ลิต รวมถึ่งผ่ลิตภัณฑ์์ของเคำรือฯ เน่ึ่องจึาก่สภาพั 

ภ้มิอาก่าศที่่�แปรปรวนึ่เพัิ�มคำวามเส่�ยงที่่�พัืชและสัตว์ ซึ่่�งเป็นึ่วัตถึุดิบหลัก่ของเคำรือฯ จึะได้รับ

ผ่ลก่ระที่บและส่งผ่ลต่อแผ่นึ่ก่ารผ่ลิตที่่�วางไว้ ดังนึ่ั�นึ่ คำวามจึำาเป็นึ่ในึ่ก่ารพััฒนึ่าผ่ลิตภัณฑ์์ 

และปรับส้ตรอาหารเพั่อสุขภาพัและสุขภาวะที่่�ด่นึ่ั�นึ่ถึือเป็นึ่คำวามที่้าที่ายหลัก่ของเคำรือฯ  

ในึ่ก่ารรกั่ษาไว้ซึ่่�งก่ารเป็นึ่ผ่้น้ึ่ำาด้านึ่เที่คำโนึ่โลยแ่ละนึ่วตัก่รรมในึ่ก่ารสร้างอาหารคำนึ่ อาหารสมอง 

โอก่าสในึ่ก่ารเข้าถึ่งคำุณคำ่า เพั่อสุขภาพัและคำวามเป็นึ่อย้่ที่่�ด่สำาหรับทีุ่ก่คำนึ่

Health & Well-being

ผลลัพัธ์และประโยชน์

ธุรกัิจและกัิจกัรรมของเครือฯ

2.1 เข้าถึ่งอาหารที่่�ปลอดภัย ม่โภชนึ่าก่าร และเพั่ยงพัอตลอดที่ั�งปี

2.2 ยุติภาวะทีุ่พัโภชนึ่าก่ารทีุ่ก่รป้แบบ

ประเด้็นนำาเข้า

กัารวิเคราะห์เป้าหมายกัารพััฒนาทุ้่ยัง่ยืนและผู้ม้ส่วนได้้เส้ยทุ้ไ่ด้้รับผลกัระทุบอย่างม้นัยสำาคัญตลอด้ห่วงโซ่คุณค่า

Human 

Capital

3.4 ลดก่ารตายจึาก่โรคำไม่ติดต่อ และสนึ่ับสนุึ่นึ่คำวามเป็นึ่อย้่ที่่�ด่

3.b สนึ่ับสนึุ่นึ่ก่ารวิจัึย ก่ารพััฒนึ่า และให้ม่ก่ารเข้าถึ่งยา วัคำซึ่่นึ่ ในึ่ราคำาที่่�สามารถึชื�อหาได้ในึ่ระดับสาก่ล

Intellectual 

Capital

Natural 

Capital

Manufacturing 

Capital

ความคืบหน้าสู่เป้าหมายด้้านความยั่งยืนเครือฯ ปี 2573 กัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ ปี 2564

กลุม่ผูู้้มีส่วนไดำ้เสียั่ทีี่�ไดำ้ร่บผู้ลกระที่บอยั่่างมีน่ยั่สำาคญ่

ยอดขายมาจึาก่ผ่ลิตภัณฑ์์และบริก่าร ที่ั�งแบบ B2B และ B2C  

ที่่�ช่วยส่งเสริมสุขภาพัและสุขภาวะที่่�ด่

• ก่ำาหนึ่ดเปา้หมายและแนึ่วที่างก่ารพัฒันึ่าผ่ลติภณัฑ์แ์ละบรกิ่ารดา้นึ่

สุขภาพัและก่ารเป็นึ่อย้่ที่่�ด่สำาหรับแต่ละก่ลุ่มธุรก่ิจึ

• นึ่ำาเที่คำโนึ่โลย ่หุ่นึ่ยนึ่ต์ และออโตเมชั�นึ่มาใช้ในึ่ก่ารผ่ลิต ก่ารจึดัเก่บ็ 

ก่ารขนึ่ส่ง และก่ารบริก่าร

• จึัดที่ำาแนึ่วที่างก่ารตรวจึสอบย้อนึ่ก่ลับของวัตถึุดิบ และผ่ลิตภัณฑ์์ 

ตั�งแต่แหล่งที่่�มาจึนึ่ถึ่งปลายที่างของผ่้้บริโภคำ

• สนึ่ับสนึุ่นึ่และส่งเสริมให้ค่้ำคำ้าและเก่ษตรก่รในึ่โคำรงก่ารส่งเสริม 

ก่ารเล่�ยงสตัว์ ปฏบิตัติามนึ่โยบายและข้อก่ำาหนึ่ดด้านึ่สวัสดภิาพัสตัว์

ของเคำรือฯ

พน่กงานและครอบคร่ว ลูกค้าและผูู้้บริโภค

สนบ่สนุนเป้าหมายั่การพ่ฒนาทีี่�ยั่่�งยั่ืน

ว่ตถุดำิบ คู่ค้าธุุรกิจ การขนส่งวต่ถุดิำบ
การผู้ลิตและ 

การบริหารจ่ดำการ

การใชี้ 

ผู้ลิตภ่ณฑ์์

สิ�นสุดำอายัุ่การใชี้งาน

ของผู้ลิตภ่ณฑ์์

การกระจายั่

ผู้ลิตภ่ณฑ์์และบริการ

คู่ค้าธุุรกิจเกษตรกร

2573เป้้าหมาย ป้ี 2564

70%25%

35%

กัระบวนกัารสร้างคุณค่า

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้ท้์ี� Stakeholder Engagement Report 2021 UN SDGs Mapping Report 2021
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กัารด้ำาเนินงานเพั่อส่งมอบความสมบูรณ์และ

ความเป็นอยูทุ่้่ด้้ของสังคมและบุคคล

ข้อมูลกัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ

ข้อมูลด้้านกัระบวนกัารผลิต และผลิตภัณฑ์เพั่อโภชนากัารทุ้่ด้้

กัารส่งเสริมสุขภาพัและสุขภาวะทุ้่ด้้ของประชาชน

กัารบริหารจดั้กัารสุขภาพั 

และสุขภาวะทุ้่ด้้

ในึ่ฐานึ่ะที่่�เคำรอืเจึรญิโภคำภณัฑ์เ์ปน็ึ่ผ่้น้ึ่ำาในึ่ธรุก่จิึเก่ษตรอตุสาหก่รรม

และอาหาร ธุรก่ิจึคำ้าปล่ก่ และธุรก่ิจึเวชภัณฑ์์ ก่ารส่งเสริมสุขภาพั

และสุขภาวะที่่�ด่ของประชาชนึ่ ทีุ่ก่เพัศ ทุี่ก่วัย และทีุ่ก่สถึานึ่ะผ่่านึ่

ผ่ลิตภณัฑ์ ์และบริก่ารของเราถืึอเป็นึ่หนึ่่�งในึ่พัันึ่ธกิ่จึหลัก่ของเคำรือฯ 

ด้วยเหตุนึ่่� เคำรือฯ จึ่งมุ่งพััฒนึ่าศัก่ยภาพัในึ่ด้านึ่ต่าง ๆ มาอย่าง 

ต่อเน่ึ่อง อาทิี่ ก่ารพััฒนึ่าบุคำลาก่รเพ่ัอให้ม่คำวามร้้ คำวามสามารถึ 

และคำวามเช่�ยวชาญที่่�เพั่ยบพัร้อมต่อก่ารคำิดคำ้นึ่สินึ่คำ้า ผ่ลิตภัณฑ์์ 

และบริก่ารใหม่ ๆ  ที่่�สามารถึตอบสนึ่องต่อคำวามต้องก่ารของล้ก่คำ้า

และผ่้้บริโภคำได้ในึ่เชิงรุก่ ก่ารพััฒนึ่าก่ระบวนึ่ก่ารผ่ลิตและ 

ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ตามมาตรฐานึ่สาก่ลเพ่ัอให้สินึ่คำ้า ผ่ลิตภัณฑ์์ และ

บรกิ่ารของเรามค่ำณุภาพัและมค่ำวามปลอดภยัตอ่ผ่้ใ้ช ้และผ่้บ้รโิภคำ 

ก่ารพััฒนึ่าผ่ลิตภัณฑ์์ที่่�สร้างเสริมสุขภาพัและสุขภาวะท่ี่�ด่ให้ก่ับ 

ผ่้้บริโภคำ และก่ารส่งเสริมสุขภาพัด้วยก่ารส่อสารข้อม้ลผ่ลิตภัณฑ์์

อย่างโปร่งใสและคำรบถ้ึวนึ่ ประก่อบก่ับก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ด้านึ่ก่าร 

ตรวจึสอบย้อนึ่ก่ลบั

สุขภาพัและสุขภาวะที่่�ด่

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้ท้์ี�

คุณภาพัและมาตรฐานกัารผลิต

ท่ี่�เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์ ์เรามุง่มั�นึ่และทีุ่ม่เที่ในึ่ก่ารพััฒนึ่าก่ระบวนึ่ก่าร

ผ่ลิตของเรามาอย่างต่อเน่ึ่อง เพ่ัอสร้างคำวามมั�นึ่ใจึให้แก่่ 

ผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยทุี่ก่ก่ลุ่มว่าผ่ลิตภัณฑ์์ของเราม่ที่ั�งคำุณภาพั คำวาม

ปลอดภัย พัร้อมทัี่�งได้ผ่่านึ่ก่ารรับรองมาตรฐานึ่ทัี่�งในึ่ประเที่ศและ

ระดับสาก่ล เช่นึ่ ISO 9001 GMP HACCP GAP และ BAP เป็นึ่ต้นึ่ 

นึ่อก่จึาก่นึ่่�เคำรือฯ ยังได้ดำาเนึ่ินึ่งานึ่ร่วมก่ับเก่ษตรก่ร และคำ้่คำ้าธุรก่ิจึ

ที่่�ม่คำวามสำาคำัญส้งอย่างใก่ล้ชิด เพั่อพััฒนึ่าและผ่ลิตผ่ลิตภัณฑ์์ท่ี่�ม่

คำุณภาพัและคำวามปลอดภัยส้งออก่ส้่ตลาดอย่างต่อเนึ่่อง ซึ่่�งก่าร

ดำาเนึ่ินึ่งานึ่ร่วมก่ันึ่นึ่่� ไม่เพ่ัยงแคำ่เพิั�มคำวามมั�นึ่ใจึอ่ก่ระดับให้แก่่ 

ผ่้ม้ส่่วนึ่ได้เส่ย แต่ยงัเป็นึ่ก่ารพััฒนึ่าก่ระบวนึ่ก่ารตรวจึสอบยอ้นึ่ก่ลับ

ได้ตลอดห่วงโซ่ึ่อปุที่านึ่ นึ่อก่จึาก่นึ่่� เคำรอืฯ ยงัเดนิึ่หน้ึ่าส้ค่ำวามเป็นึ่เลศิ

ในึ่เร่องก่ารคำิดคำ้นึ่ผ่ลิตภัณฑ์์ท่ี่�ส่งเสริมสุขภาพัและสุขภาวะท่ี่�ด่ของ

ประชาชนึ่ เคำรือฯ มห้่องปฏบิตักิ่ารที่ดสอบอาหารที่ั�งในึ่ประเที่ศไที่ย 

และต่างประเที่ศ อาทิี่ เวย่ดนึ่าม จึ่นึ่ และสหรัฐอเมริก่า ที่่�ผ่่านึ่ก่าร

รับรองมาตรฐานึ่ ISO / IEC 17025 และมาตรฐานึ่อ่นึ่ ๆ  ที่่�เก่่�ยวข้อง

  Case Study 8

โครงกัารเกัษตรกัรคู่ช้วิตโด้ย ซ้พั้แรม

ซ่ึ่พ่ัแรมในึ่ฐานึ่ะท่ี่�เป็นึ่ผ่้้ผ่ลิตและจึัดจึำาหนึ่่ายอาหารพัร้อมรับประที่านึ่ท่ี่�ได้มาตรฐานึ่

สาก่ล ได้ดำาเนึ่ินึ่โคำรงก่ารเก่ษตรก่รคำ้่ช่วิต โดยม่วัตถึุประสงค์ำเพ่ัอยก่ระดับคำุณภาพัช่วิต

ของเก่ษตรก่รในึ่ชุมชนึ่สนัึ่บสนุึ่นึ่อาช่พัที่่�มั�นึ่คำงให้แก่่ชุมชนึ่ รวมไปถ่ึงก่ารบ้รณาก่าร

ทัี่ก่ษะและองคำ์คำวามร้้ต่าง ที่ั�งด้านึ่เก่ษตรก่รรม และด้านึ่เที่คำโนึ่โลย่ ภายใต้มาตรฐานึ่

ก่ารปฏิบัติที่างก่ารเก่ษตรที่่�ด่และเหมาะสม (Good Agriculture Practices หรือ GAP) 

ทัี่�งนึ่่�ซ่ึ่พ่ัแรมได้ประสานึ่คำวามร่วมมือกั่บเก่ษตรก่รในึ่ก่ารคำวบคุำมคำุณภาพัใบก่ะเพัรา  

หนึ่่�งในึ่วัตถึุดิบสำาคำัญของผ่ัดก่ะเพัรา เมนึ่้อาหารที่่�ขายด่ของร้านึ่เซึ่เว่นึ่อเ่ลฟื้เว่นึ่ โดย

เนึ่น้ึ่ก่ารบร้ณาก่ารองคำค์ำวามร้ด้า้นึ่วชิาก่ารเก่ษตร เพัอ่ใหไ้ดว้ตัถึดุบิท่ี่�ปลอดภยั ตรงตาม

มาตรฐานึ่ที่่�ก่ำาหนึ่ด และเก่ิดประสิที่ธิภาพัและประสิที่ธิผ่ลส้งสุดในึ่ก่ารผ่ลิต

จำานวนรายได้ทุ้้่เกัษตรกัรได้้รับ 

จากัโครงกัาร

21 ล้านบาทุ

2%

สัดสวนยอดขายรวมจากผลิตภัณฑและบริการ

ที่ชวยสงเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดี

ขอมูลดานการสงเสริมสวัสดิภาพสัตว

ผลิตภัณฑเพ�อสุขโภชนาการที่ดี

ขอมูลดานการการสงเสริมสุขภาพ

จำนวนผลิตภัณฑที่มุงเนนสุขโภชนาการ

สุขภาพ และสุขภาวะที่ดี (ผลิตภัณฑ)

ของสัตวที่เลี้ยงไดรับการเลี้ยงดูตามหลักอิสระ

5 ประการ และภายใตการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบ

และสมหตุสมผล

เพิ่มกำลังการผลิตของไข ไกที่มาจากการเลี้ยง

แบบปลอยอิสระในโรงเรือน 30% ตอป เม�อเทียบกับป 2563 

ป 2563 มีกำลังการผลิตรวม 12 ลานฟอง

ป 2564 มีกำลังการผลิตรวม 30 ลานฟอง

ซี.ซี.

คน

ลานบาท

ของฟารมสุกรแมพันธุอุมทองไดรับการเลี้ยงดู

ในระบบคอกขังรวม

27.18%

100%

150%

2562 2563 2564

525

791
852

2561

283

55%
40%

3%

สินคาหรือบริการ ที่ชวยสงเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดี

ผลิตภัณฑที่ชวยสงเสริมสุขภาพที่ดีและปลอดภัยตอผูบริโภคทุกวัย

สินคาอุปโภคบริโภค ที่เพิ่มสวนผสมที่มีคุณคาทางโภชนาการ

สินคาอุปโภคบริโภค ที่ลดปริมาณไขมันอิ่มตัว ไขมันทรานส โซเดียม หรือนํ้าตาล

ใหนอยกวาผลิตภัณฑในทองตลาด

จำนวนโลหิตที่ ไดรับการบริจาค

จำนวนผูแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ - ดวงตา

187,641

จำนวนเงินบริจาคสนับสนุนผานโครงการ

Let them See Love

3.94

14,700,400 

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ รืายงานความยั�งยืน ปรืะจำาปี 2564

94  |  95

กัารกัำากัับดู้แล 

ด้้านความยั่งยืน

HEART

Living Right

HEALTH

Living Well

HOME

Living Together

ภาคผนวกับทุนำา

https://www.cpgroupglobal.com/u/th/sustainability/health/health


ผลิตภัณฑ์เพั่อสุขภาพั และอาหารแห่งอนาคต

ผลิตภัณฑ์เพั่อสุขภาพัทุ้่ด้้กัว่า

ตลอดระยะเวลา 100 ปีที่่�ผ่่านึ่มา เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์มุ่งพััฒนึ่า

อาหารที่่�เปี�ยมไปด้วยโภชนึ่าก่ารที่่�เหมาะสมต่อทีุ่ก่เพัศ ทีุ่ก่วัย ซ่ึ่�ง

คำวามมุง่มั�นึ่ดงัก่ลา่ว ไดท้ี่วค่ำวามสำาคำญัมาก่ยิ�งข่�นึ่ภายใตส้ถึานึ่ก่ารณ์ 

COVID-19 ที่่�ผ้้่บริโภคำหันึ่มาให้คำวามสำาคัำญต่อสุขภาพั และคำวาม

สามารถึในึ่ก่ารสร้างภ้มิคำุ้มก่ันึ่ ด้วยเหตุนึ่่� เคำรือฯ จ่ึงได้ตั�งเป้าหมาย

ด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ส้่ปี 2573 ด้านึ่สุขภาพัและสุขภาวะที่่�ด่ ไว้ที่่�ร้อยละ 

70 ของยอดขายจึะต้องมาจึาก่ผ่ลิตภัณฑ์์และบริก่ารที่่�ช่วย 

ส่งเสริมสุขภาพัและสุขภาวะที่่�ด่ โดยในึ่ปัจึจึุบันึ่ เคำรือฯ ม่ผ่ลิตภัณฑ์์

อาหารที่่�มุ่งเนึ่้นึ่สุขโภชนึ่าก่าร สุขภาพั และสุขภาวะที่่�ด่จึำานึ่วนึ่  

852 ผ่ลิตภัณฑ์์ โดยสามารถึแบ่งออก่เป็นึ่ 3 ประเภที่หลัก่ดังนึ่่� 

ผ่ลิตภัณฑ์์ปรับลดไขมันึ่ นึ่ำ�าตาล โซึ่เด่ยม ผ่ลิตภัณฑ์์ปรับคำุณคำ่าที่าง

โภชนึ่าก่าร และผ่ลิตภัณฑ์์ปรับปรุงส้ตร

อาหารเพั่ออนาคตทุ้่ยั่งยืน

นึ่อก่เหนึ่อืจึาก่คำวามมุง่มั�นึ่ในึ่ก่ารผ่ลติอาหารเพัอ่สขุภาพัท่ี่�ด่ก่วา่แลว้ 

เคำรอืเจึรญิโภคำภณัฑ์์ยงัได้ตระหนึ่กั่ถึง่สิ�งแวดล้อม ก่ารใช้ที่รพััยาก่รอย่าง 

คำุ้มคำ่าในึ่ก่ารผ่ลิตอาหาร ด้วยเหตุนึ่่� บริษัที่ เจึริญโภคำภัณฑ์์อาหาร 

จึำากั่ด (มหาชนึ่) หรือ ซึ่่พั่เอฟื้ได้นึ่ำานึ่วัตก่รรมและเที่คำโนึ่โลย่ขั�นึ่ส้ง

มาใชใ้นึ่ก่ระบวนึ่ก่ารผ่ลติเพัอ่ตอบโจึที่ยด์า้นึ่ก่ารพัฒันึ่าอยา่งยั�งยนืึ่ 

และคำวามต้องก่ารของสังคำมที่่�เริ�มมาบริโภคำอาหารในึ่ก่ลุ่มโปรต่นึ่

ที่างเลือก่ โดยได้คำัดเลือก่วัตถึุดิบท่ี่�ที่ำาจึาก่พัืชท่ี่�ให้โปรต่นึ่ส้ง เช่นึ่  

ถึั�ว เห็ด ข้าวโอ๊ต อัลมอนึ่ด์ และพััฒนึ่ารสชาติ ก่ลิ�นึ่ ส่สันึ่ให้เหมือนึ่

ผ่ลิตภัณฑ์์จึาก่สัตว์ โดยหน่ึ่�งในึ่ผ่ลิตภัณฑ์์ท่ี่�ได้นึ่ำาออก่จึำาหนึ่่ายในึ่

ท้ี่องตลาดคำอื MEAT ZERO ซึ่่�งเปน็ึ่ก่ารคำดิคำน้ึ่นึ่วตัก่รรมเนึ่ื�อจึาก่พัชื 

หรอื Plant-tec Innovation ผ่ลิตภณัฑ์ดั์งก่ลา่วไมเ่พัย่งแคำม่ร่สสมัผ่สั

เสมือนึ่เนึ่ื�อสัตว์ แต่ยังให้คำุณคำ่าโภชนึ่าก่ารเที่่ยบเที่่าก่ับเนึ่ื�อสัตว์

ที่ั�วไป

ของงบประมาณด้้านกัารตลาด้

เพั่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหาร

เพั่อสุขภาพั 

37.1%

ผลิตภัณฑเพ�อสุขภาพที่ดีกวา อาหารเพ�ออนาคตที่ยั่งยืน

ผลิตภัณฑ Meat Zero

คอเลสเตอรอล 0%

ใชพืชทดแทนเนื้อสัตว

พืชที่ใชไมผานการตกแตงทางพันธุกรรม

ไมมีการฉีดฮอรโมนและยาปฏิชีวนะ

บรรจุภัณฑเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

•

•

•

•

•

เจริญโภคภัณฑอาหาร

(ประเทศไทย)

วีแกนลาซานญา

ผลิตภัณฑอาหารพรอมทานไมมีเนื้อสัตว

ไมใสสารกันเสีย

ปราศจากกลูเตน

ปราศจากนํ้าตาลแลคโตส

•

•

•

•

ท็อปสฟูดส

(ประเทศเบลเยียม)

Egg Plus+

เจริญโภคภัณฑอาหาร

(ประเทศเวียดนาม)

อุดมไปดวยธาตุซีลีเนียม โอเมกา3

วิตามินอี

ฟารมมาตรฐาน Viet-GAP

วิตามิน A, B2, B12

•

•

•

ไกสดปลอดสาร CP Selection

เจริญโภคภัณฑอาหาร

(ประเทศไทย)

เลี้ยงดวยนวัตกรรมโปรไบโอติก

ไมใชยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยงดู

ไมใชฮอรโมนตลอดการเลี้ยงดู

•

•

•

ดอกกะหล่ำบด

โอเวอรฮิลล ฟารม

(ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ผลิตภัณฑทางเลือกสุขภาพ แทนการ

รับประทานมันบด โดยทําจากดอกกะหลํ่า

ไฟเบอรสูง

แคลอรี่นอยกวา 65%*,

ไขมันนอยกวา 60%*

*เม�อเทียบกับมันบดปกติในสัดสวน

การรับประทานที่เทากัน

•

•

•

อกไก ไขมันต่ำ CP HEMEI

เจริญโภคภัณฑอาหาร

(ประเทศจีน)

โปรตีนสูง

ไขมันตํ่า

ไมใชยาปฏิชีวนะ

ไมใชฮอรโมน

•

•

•

•

ไข ไกสดซีลีเนียม

เจริญโภคภัณฑอาหาร

(ประเทศจีน)

อุดมไปดวยธาตุซีลีเนียม

คอเลสเตอรอลตํ่า

ไมใชยาปฏิชีวนะ 100% 

ไมใชสารเรงการเจริญเติบโต

•

•

•

•

Chicken & Wild Rice Stroganoff

บริษัท เบลลิซิโอ ฟูด อิ้งค 

(ประเทศสหรัฐอเมริกา)

โปรตีนจากธรรมชาติ

ไมเติมแตงสี

ไขมันทรานส 0 กรัม

•

•

•

สันในไกยางถานเพ�อสุขภาพ

เจริญโภคภัณฑอาหาร

(ประเทศอังกฤษ)

มีโปรตีนสูง 

ไขมันอิ่มตัว

เกลือตํ่า 

ยางดวยถานที่มาจากแหลงผลิตที่ยั่งยืน

•

•

•

•

เนื้อไก KURCZAK SIELSKI

ซูปเปอรดรอป

(ประเทศโปแลนด)

ไมใชยาปฏิชีวนะ 

วัตถุดิบที่เลี้ยงไกเติมแครอท แรธาตุ

วิตามินและโปรไบโอติก ปราศจาก GMO

ไกมีการเติบโตชากวาไกทั่วไป 30%

ทําใหไกนุมชุมฉํ่าตามธรรมชาติ

•

•

•
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ความรับผิด้ชอบต่อสวัสดิ้ภาพัสัตว์ 

และสุขภาพัของผู้บริโภค

เคำรอืเจึรญิโภคำภัณฑ์ใ์หค้ำวามสำาคำญัตอ่คุำณภาพัและคำวามปลอดภัย

ในึ่ทุี่ก่ขั�นึ่ตอนึ่ของก่ารผ่ลิตอาหาร ซึ่่�งไม่เพั่ยงแค่ำก่ารพัิจึารณาถ่ึง

ก่ระบวนึ่ก่ารผ่ลิตที่่�ได้มาตรฐานึ่และม่คำวามปลอดภัย ก่ารส่งมอบ

ผ่ลติภณัฑ์ท์ี่่�สด สะอาด และเปี�ยมไปด้วยคุำณโภชนึ่าก่าร รวมถ่ึงคำวาม

รับผิ่ดชอบต่อสังคำมและสิ�งแวดล้อมอย่างรอบด้านึ่ แต่เคำรือฯ ยัง

ใส่ใจึต่อก่ารเล่�ยงสัตว์ของเราให้เป็นึ่ไปตามหลัก่สวัสดิภาพัสัตว ์

(Principle of Animal Welfare) โดยคำำานึ่่งถึ่งคำวามเป็นึ่อิสระของ 

สัตว์เล่�ยง 5 ประก่าร (Five Freedoms of Animals) ตลอดระยะเวลา

ก่ารเล่�ยง อันึ่ได้แก่่

1. อิสระจึาก่คำวามหิว ก่ระหาย และก่ารให้อาหารที่่�ไม่ถึ้ก่ต้อง 

(Freedom from Hungry and Thirst) เช่นึ่ ก่ารใหอ้าหารในึ่ปริมาณ

ที่่�เหมาะสม และก่ารใช้ยาปฏิช่วนึ่ะในึ่สัตว์อย่างรับผิ่ดชอบและ

สมเหตุสมผ่ล เป็นึ่ต้นึ่

2. อิสระจึาก่คำวามไม่สะดวก่สบายอันึ่เนึ่่องมาจึาก่สภาวะแวดล้อม 

(Freedom from Discomfort) เชน่ึ่ มก่่ารระบายอาก่าศในึ่โรงเรอืนึ่

ที่่�ด่ และไม่เล่�ยงเบ่ยดเส่ยดหนึ่าแนึ่่นึ่

3. อิสระจึาก่คำวามเจ็ึบปวด ก่ารบาดเจ็ึบ หรือเป็นึ่โรคำ (Freedom 

from Pain, Injury and Disease) เช่นึ่ ก่ารม่ระบบก่ารป้องก่ันึ่โรคำ

ท่ี่�ด ่ก่ารปฏบิตัติอ่ตวัสตัวเ์ล่�ยงอยา่งนึุ่ม่นึ่วล ก่ารใชอุ้ปก่รณอ์ยา่ง

เหมาะสม และก่ารจัึดพัื�นึ่ท่ี่�ก่ารเล่�ยงท่ี่�สอดคำล้องกั่บธรรมชาติ

ของสัตว์ เป็นึ่ต้นึ่

4. อิสระจึาก่คำวามก่ลัวและคำวามทีุ่ก่ข์ที่รมานึ่ (Freedom from Fear 

and Distress) ด้วยสภาวะก่ารเล่�ยงด้ที่่�ไม่ที่ำาให้เก่ิดคำวามทีุ่ก่ข์

ที่รมานึ่ที่างจึิตใจึ เช่นึ่ ระหว่างก่ารจัึบสัตว์เล่�ยงก่่อนึ่ก่ารเข้า 

โรงเชือดต้องที่ำาอย่างนึุ่่มนึ่วล เป็นึ่ต้นึ่

5. อิสระในึ่ก่ารแสดงพัฤติก่รรมตามปก่ติของสัตว์ (Freedom to 

Express Normal Behavior) คำอืมอ่สิระก่ารเปน็ึ่อย้อ่ยา่งธรรมชาต ิ

และม่คำวามสบายตามชนึ่ิดของสัตว์

ข้อมูลด้้านกัารส่งเสริมสวัสด้ิภาพัสัตว์

กัารวัด้ผลกัารส่งเสริมสวััสด้ิภาพัสัตว์ (Welfare Outcome Measures: WOMs)

กัารใส่ใจในกัารเล้�ยงตามหลักัสวัสดิ้ภาพัสัตว์

ไกเนื้อ

อัตราการมีชีวิตระหว่างขนส่ง (%) อัตราการรอดของแม่สุกร (%)

อัตราการมีชีวิตระหว่างขนส่ง (%) ร่องรอยบาดแผล (%)

ไก ไข

สุกร

กุง

2562

99.80%
2563

99.80%
2564

99.76%
2562

94.20%
2563

95.80%
2564

95.73%

2562

N/A
2563

N/A
2564

2.09%
2562

99.89%
2563

99.90%
2564

99.98%

*อัตราการเลี้ยงรอดของแมสุกรมีคาเฉลี่ยอยูที่ 87% 

(2021 Sow Matality Analysis, Bradley Eckberg, MataFarms/SMS, Feb 3
rd 

2022)
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กัารใส่ใจในกัารเล้�ยงตามหลักัสวัสด้ิภาพัสัตว์

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ให้คำวามสำาคัำญก่ับก่ารวิจัึยและพััฒนึ่า เพั่อยก่ระดับก่ารส่งเสริม

สวัสดิภาพัสัตว์ตลอดห่วงโซึ่่อุปที่านึ่ คำรอบคำลุมที่ั�งไก่่เนึ่ื�อ ไก่่ไข่ สุก่ร และกุ่้ง รวมถึ่งนึ่ำา

นึ่วัตก่รรมและเที่คำโนึ่โลย่มาใช้คำวบคำ้่ก่ับก่ารเล่�ยงตามหลัก่สวัสดิภาพัสัตว์สาก่ล หรือ 

หลัก่อิสระ 5 ประก่าร (Five Freedoms) ซึ่่�งเป็นึ่พัื�นึ่ฐานึ่ที่่�สนึ่ับสนึุ่นึ่ให้สัตว์อย้่ด้วยคำวาม

สะดวก่สบาย ได้รับอาหารอย่างเพัย่งพัอและแสดงออก่ที่างพัฤติก่รรมของสัตว์ได้อยา่ง

อสิระ สัตวส์ขุภาพัด ่ไม่เจึบ็ปว่ย ส่งผ่ลใหไ้มม่ก่่ารใช้สารฮ็อร์โมนึ่เพ่ัอเรง่ก่ารเจึริญเตบิโต 

และไม่จึำาเป็นึ่ต้องใช้ยารัก่ษา คำวบคำ้่ก่ับระบบคำวามปลอดภัยที่างชว่ภาพั (Biosecurity) 

ชว่ยเพัิ�มประสทิี่ธิภาพัก่ารบริหารจัึดก่ารก่ารป้องกั่นึ่โรคำในึ่ฟื้าร์ม ตามแนึ่วที่างก่ารผ่ลิต

อาหารปลอดภัย จึาก่คำวามมุ่งมั�นึ่ในึ่ก่ารขับเคำล่อนึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ด้านึ่สวัสดิภาพัสัตว์

อย่างจึริงจัึง ส่งผ่ลให้เคำรือฯ เป็นึ่ผ่้้ผ่ลิตอาหารหนึ่่�งเด่ยวของประเที่ศที่่�ได้ผ่ลก่าร

ประเมินึ่ที่่�ด่ เร่องนึ่โยบาย และก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ด้านึ่สวัสดิภาพัสัตว์เล่�ยงในึ่ฟื้าร์ม จึาก่

รายงานึ่เก่ณฑ์์มาตรฐานึ่ที่างธุรก่ิจึตามหลัก่สวัสดิภาพัสัตว์ปี 2564 (The Business 

Benchmark on Farm Animal Welfare Report: BBFAW) และได้รับปรับเล่อนึ่ชั�นึ่ข่�นึ่ส้่ 

Tier 3 เป็นึ่องค์ำก่รที่่�มก่่ารนึ่ำาหลัก่สวสัดิภาพัสตัว์ไปใช้ในึ่ก่ารดำาเนึ่นิึ่งานึ่อย่างเป็นึ่รป้ธรรม 

กัารนำาระบบ Birdoo Smart Eyes มาใช้ในฟ้าร์มไกั่เนื�อ 

เปน็ึ่ระบบก่ารคำวบคำมุที่างไก่ลแบบอตัโนึ่มตั ิเพัอ่ตดิตามสวสัดภิาพัสตัว์แบบ Real-Time และ

ก่ารนึ่ำาข้อม้ลวิเคำราะห์ข้อม้ลอย่างรวดเร็ว เช่นึ่ ข้อม้ลนึ่ำ�าหนึ่ัก่ไก่่ ก่ารก่ินึ่นึ่ำ�าและอาหาร  

โดยผ่ลจึะไปแสดงผ่่านึ่แอพัพัลิเคำชั�นึ่บนึ่มือถึือ

กัารลด้พัฤติกัรรมกัารต่อสู้ในลูกัสุกัรทุ้่มาอยู่รวมฝู่งหลังหย่านม 

โดยใช้สารสก่ัดสมุนึ่ไพัรร้ปแบบผ่ง และนึ่ำ�ายาฆ่่าเชื�อที่่�ม่ก่ลิ�นึ่เด่ยวก่ันึ่พั่นึ่บนึ่ตัวสุก่รได้อย่าง

ปลอดภัย ที่ำาให้สุก่รม่ก่ลิ�นึ่เด่ยวกั่นึ่ ยอมรับที่่�จึะร่วมฝั้ง ช่วยลดพัฤติก่รรมก่ารต่อส้้ก่ันึ่ 

ตามธรรมชาติ

กัารเล้�ยงกัุง้ “โพัรไบโอติกั” 

เป็นึ่ก่ารมุง่เน้ึ่นึ่ก่ระบวนึ่ก่ารเล่�ยงและระบบก่ารจัึดก่ารแบบสุขาภิบาลที่่�ดต่ลอดก่ารผ่ลิต รวมถ่ึง 

ก่ารใช้ “โพัรไบโอติก่ฟื้าร์มมิ�ง” ที่่�ให้คำวามสำาคำัญก่ับก่ารใช้จึุลินึ่ที่ร่ย์มาช่วยเพัิ�มภ้มิคำุ้มก่ันึ่ให้

กุ่้งม่คำวามแข็งแรง ไม่ป่วยง่าย และช่วยปรับปรุงคำุณภาพันึ่ำ�า ช่วยป้องก่ันึ่ก่ารเก่ิดโรคำ และ

ลดก่ารเปล่�ยนึ่ถึ่ายนึ่ำ�าระหว่างก่ารเล่�ยงกุ่้ง ส่งผ่ลให้ผ่ลผ่ลิตกุ่้งของซึ่่พัเ่อฟื้ไม่ใช้ยาปฏิช่วนึ่ะ

ตลอดก่ารเล่�ยง

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ รืายงานความยั�งยืน ปรืะจำาปี 2564

98  |  99

กัารกัำากัับดู้แล 

ด้้านความยั่งยืน

HEART

Living Right

HEALTH

Living Well

HOME

Living Together

ภาคผนวกับทุนำา



ความปลอด้ภัยและความเป็นอยู่ทุ้่ด้้ของประชาชน

กัารส่อสารผ่านฉลากัผลิตภัณฑ์

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ตระหนึ่ัก่ถึ่งคำวามสำาคำัญของก่ารส่อสารกั่บ 

ผ่้้บริโภคำอย่างโปร่งใสมาโดยตลอดระยะเวลา 1 ศตวรรษที่่�ผ่่านึ่มา 

โดยเริ�มแรก่ เคำรือฯ หรือ “เจึ่ยไต้จึ่ง” ได้ที่ำาก่ารระบุวันึ่หมดอายุ 

ไว้บนึ่บรรจุึภณัฑ์์สนิึ่ค้ำาก่ารเก่ษตรอย่างชดัเจึนึ่ ก่ารระบวุนัึ่หมดอายุนึ่่� 

เป็นึ่หน่ึ่�งในึ่แนึ่วที่างปฏิบัติที่่�ตอก่ยำ�าถ่ึงปณิธานึ่ของก่ารดำาเนิึ่นึ่

ก่ิจึก่ารที่่�จึะต้องตั�งอย้่บนึ่ราก่ฐานึ่ของ “คำวามซึ่่อสัตย์ และม่

คุำณธรรม” ซึ่่�งปณธิานึ่ดงัก่ลา่วไดถ้้ึก่สง่ตอ่จึาก่รุ่นึ่ส้รุ่น่ึ่ และไดม้ก่่าร

พััฒนึ่าแนึ่วที่างก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ให้ด่ยิ�งข่�นึ่มาโดยตลอด โดยเฉพัาะ

ในึ่ปัจึจึุบันึ่ ล้ก่คำ้าและผ่้้บริโภคำหันึ่มาให้คำวามสำาคัำญต่อโภชนึ่าก่ารที่่�

มอ่ย้ใ่นึ่อาหารและเคำรอ่งดม่ท่ี่�จึะบรโิภคำมาก่ยิ�งข่�นึ่ ด้วยเหตนุึ่่� เคำรอืฯ 

จึง่ไดพ้ัฒันึ่าวิธก่่ารสอ่สารและก่ารแสดงรายละเอย่ดของผ่ลิตภณัฑ์์

อาหาร รวมถึ่งสินึ่คำ้าอ่นึ่ ๆ ในึ่ร้ปแบบเชิงรุก่ เพั่อให้ข้อม้ลคำวามร้้

เก่่�ยวกั่บก่ารอุปโภคำบริโภคำที่่�ถึ้ก่ต้อง แม่นึ่ยำา และที่ันึ่ต่อคำวาม

ต้องก่าร เช่นึ่ ก่ารส่อสารผ่่านึ่ฉลาก่ผ่ลิตภัณฑ์์ ส่อสิ�งพัิมพั์ ส่อ

ออนึ่ไลนึ่ ์สายตรง เปน็ึ่ตน้ึ่ โดยรายละเอย่ดสำาคำญัท่ี่�เคำรอืฯ ไดท้ี่ำาก่าร

แสดงหรือส่อสาร ได้แก่่ ส่วนึ่ประก่อบที่่�สำาคัำญ ข้อม้ลโภชนึ่าก่าร 

สัดส่วนึ่ปริมาณก่ารบริโภคำที่่�แนึ่ะนึ่ำา วิธ่ก่ารเก่็บรัก่ษา วิธ่ก่ารใช้ 

ข้อมล้ก่ารบริโภคำสำาหรับเด็ก่ และสตร่ม่คำรรภ์ เป็นึ่ต้นึ่

นึ่อก่จึาก่ก่ารดำาเนึ่นิึ่งานึ่ภายในึ่เคำรอืเจึรญิโภคำภณัฑ์์ แล้ว เคำรอืฯ ยงัได้

ร่วมมือกั่บคำ้่ค้ำาธุรกิ่จึเพ่ัอให้ม่ก่ารดำาเนิึ่นึ่งานึ่ไปในึ่ทิี่ศที่างเด่ยวกั่นึ่ 

เพั่อสร้างคำวามปลอดภัย สุขอนึ่ามัย และคำวามเป็นึ่อย้่ที่่�ด่ของ

ประชาชนึ่อย่างที่ั�วถ่ึง 

กัารส่งเสริมความเป็นอยู่ทุ้่ด้้ของ

ประชาชน

ก่ารแพัร่ระบาดของ COVID-19 นึ่ั�นึ่ได้ส่งผ่ลก่ระที่บเป็นึ่วงก่ว้าง  

โดยเฉพัาะต่อช่วิต และคำวามเป็นึ่อย้่ของประชาชนึ่ ด้วยเหตุน่ึ่�  

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์จึ่งได้นึ่ำาศัก่ยภาพัท่ี่�เราม่อย้่เข้าไปช่วยเหลือ

ประเที่ศ และประชาชนึ่ ไม่ว่าจึะเป็นึ่ก่ารแจึก่จึ่ายหนึ่้าก่าก่อนึ่ามัย 

ให้แก่่โรงพัยาบาลที่ั�วประเที่ศไที่ย บุคำลาก่รที่างก่ารแพัที่ย์ และ

ประชาชนึ่ที่่�ขาดโอก่าสก่ารเข้าถ่ึงหนึ่้าก่าก่นึ่ามัยที่่�ม่คุำณภาพัอย่าง

ต่อเนึ่่อง และก่ารดำาเนิึ่นึ่โคำรงก่าร “คำรัวปันึ่อิ�ม ซึ่่พั่ ร้อยเร่ยงใจึ  

ส้้ภัย COVID-19” เพั่อช่วยเหลือสังคำม ผ่่านึ่ก่ารมอบอาหารและ

เคำรอ่งดม่ โดยโคำรงก่ารดงัก่ลา่ว เปน็ึ่ก่ารผ่น่ึ่ก่ก่ำาลงัที่กุ่ภาคำส่วนึ่ก่วา่ 

100 องค์ำก่รแจึก่อาหาร 2 ล้านึ่ก่ล่องส้่ชุมชนึ่ในึ่ 40 จึุดที่ั�วก่รุงเที่พัฯ 

เพั่อหวังเป็นึ่ส่วนึ่หนึ่่�งที่่�จึะช่วยบรรเที่าคำวามเดือดร้อนึ่แก่่พ่ั�นึ่้องในึ่

ชมุชนึ่ต่าง ๆ  และผ่้ป้ระก่อบก่ารธรุก่จิึรา้นึ่อาหารรายยอ่ยใหส้ามารถึ

ฝั่าวิก่ฤตนึ่่�ไปได้ด้วยก่ันึ่ 

ตลอดระยะเวลาหลายปท่ีี่�ผ่า่นึ่มาเคำรอืเจึรญิโภคำภณัฑ์์ไดผ้่น่ึ่ก่ก่ำาลงั

ก่ับภาคำส่วนึ่ต่าง ๆ ทัี่�งในึ่ประเที่ศไที่ย และต่างประเที่ศ เพั่อเพัิ�ม

โอก่าสให้ประชาชนึ่สามารถึเข้าถึ่งก่ารม่สุขภาพัท่ี่�ด่ได้อย่างเต็มท่ี่�

และเที่่าเที่ย่มก่ันึ่ อาทิี่ โคำรงก่าร “เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ มุ่งส้่ 100 ปี 

ที่ำาคำวามด่ ด้วยก่ารบริจึาคำโลหิต” โดยสำานัึ่ก่บริหารโคำรงก่ารพัิเศษ 

ภายใต้ก่ารด้แลของนึ่ายวัลลภ เจึ่ยรวนึ่นึ่ท์ี่ รองประธานึ่อาวุโส  

เคำรอืเจึรญิโภคำภณัฑ์์ ร่วมก่บัศน้ึ่ย์บรกิ่ารโลหติแห่งชาต ิสภาก่าชาดไที่ย 

ส่งเสริมให้บุคำลาก่รของทุี่ก่ก่ลุม่ธุรก่ิจึในึ่เคำรือฯ ร่วมที่ำาคำวามด่ด้วย

ก่ารบริจึาคำโลหิต ต่อเน่ึ่องมาตั�งแต่ปี 2534 - 2564 ได้โลหิตจึำานึ่วนึ่ 

535,087 ยน้ึ่ติ หรอืปรมิาณที่ั�งสิ�นึ่ 198,406,000 ซ่ึ่.ซึ่.่ โดยในึ่ปี 2564 

ม่หน่ึ่วยงานึ่ที่่�จัึดก่ิจึก่รรมจึำานึ่วนึ่ 235 แห่ง ได้โลหิต 36,751 ย้นึ่ิต 

หรือปริมาณ 14,700,400 ซึ่่.ซึ่่.

ของฉลากับนด้้านหน้าของ 

บรรจุภัณฑ์ ทุั�งทุ้่ภาคบังคับ 

ตามกัฏิหมาย และภาคสมัครใจ  

ทุ้่ ให้ข้อมูลโภชนากัารทุ้่มองเห็นง่าย

และเข้าใจง่าย

36.27%

ดำาเนึ่ินึ่ก่ารที่างก่ารตลาดด้วยคำวามรับผ่ิดชอบ โดยก่ารให้คำวามร้้ 

ด้านึ่โภชนึ่าก่ารและอาหารเพ่ัอสุขภาพัแก่่ผ่้้บริโภคำ

มุ่งเนึ่้นึ่ก่ารผ่ลิตอาหารท่ี่�่ม่คำวามปลอดภัยตลอดห่วงโซึ่่อุปที่านึ่

01

02

กั้าวต่อไปของเรา

เคำรอืเจึรญิโภคำภณัฑ์ม์ค่ำวามตั�งใจึในึ่ก่ารผ่ลติผ่ลติภณัฑ์ ์และบรกิ่ารเพัอ่สขุภาพัและสขุภาวะ

ที่่�ด่เพั่อส่งมอบให้แก่่ล้ก่คำ้า และผ่้้บริโภคำ เคำรือฯ จ่ึงได้ตั�งแผ่นึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่เป้าหมาย 

คำวามยั�งยืนึ่เคำรือฯ ปี 2573 ด้านึ่สุขภาพัและสุขภาวะที่่�ด่ ไว้ดังต่อไปนึ่่�

  Case Study 10

Together We Care

บริษัที่ ที่ร ้คำอร์ปอเรชั�นึ่ จึำาก่ัด (มหาชนึ่) ได้นึ่ำาคำวามแข็งแก่ร่งของ

ระบบนิึ่เวศดิจิึทัี่ลคำรบวงจึรมาพััฒนึ่านึ่วัตก่รรมแพัลตฟื้อร์มด้แล

สุขภาพัอัจึฉริยะ หรือ “ที่ร ้เฮ็ลที่์” (True HEALTH) เพั่อช่วยเหลือ

คำนึ่ไที่ยให้เข้าถ่ึงบริก่ารที่างก่ารแพัที่ย์ได้สะดวก่ ตอบโจึที่ย์ผ่้้ที่่�ม่

คำวามก่ังวลเร่องสุขภาพัให้สามารถึปร่ก่ษาปัญหาสุขภาพัได้ทีุ่ก่ท่ี่�

ผ่่านึ่แพัลตฟื้อร์มด้แลสุขภาพัอัจึฉริยะ โดยล่าสุด True HEALTH 

ร่วมก่ับที่่มแพัที่ย์อาสาช่ว่ จึัดแคำมเปญ “Together We Care” มอบ

สิที่ธิพัิเศษสำาหรับคำนึ่ไที่ยทีุ่ก่คำนึ่ให้สามารถึเข้าถึ่งก่ารปร่ก่ษาเร่อง

สุขภาพัในึ่เบื�องต้นึ่ก่ับที่่มแพัที่ย์อาสาหลาก่หลายสาขาจึาก่ช่ว่

บรริกั่ษค์ำลินึ่กิ่เวชก่รรมผ่า่นึ่แอปพัลเิคำชนัึ่ True HEALTH โดยไมต่อ้ง

เส่ยคำา่ใชจ้ึา่ยคำรอบคำลมุที่ั�งปญัหาสขุภาพัก่ายและสขุภาพัใจึ เขา้ถึง่

แพัที่ย์ได้ง่ายและรวดเร็ว ช่วยคำลายคำวามกั่งวลเร่องสุขภาพั ที่่�

สำาคำัญ อย้่ที่่�ไหนึ่ก็่สามารถึปร่ก่ษาเบื�องต้นึ่กั่บแพัที่ย์ได้ ไม่ว่าจึะเป็นึ่

ผ่้ท่้ี่�อย้ใ่นึ่ชว่งก่กั่ตวั รกั่ษาตวัอย้ใ่นึ่โรงพัยาบาลสนึ่าม หรอื อย้ท่่ี่�บ้านึ่

แต่มค่ำวามก่ังวลเร่องสุขภาพั ก่็ปร่ก่ษาแพัที่ย์ได้โดยไมต่้องเดินึ่ที่าง

ไปโรงพัยาบาล จ่ึงช่วยลดคำวามเส่�ยงติดเชื�อ โดยเฉพัาะในึ่ช่วงนึ่่�ที่่�ม่

แพัร่ระบาดของ COVID-19 ทัี่�งยังช่วยลดภาระคำ่าใช้จึ่ายในึ่ก่าร

ปร่ก่ษาแพัที่ย์ในึ่เบื�องต้นึ่

จำานวนผู้ใช้บริกัาร  

True HEALTH ในปี 2564

11,875 ราย

คลิก! เพ�อรับบริการ

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ รืายงานความยั�งยืน ปรืะจำาปี 2564
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คุณค่าและกัารสร้างประโยชน์ทุางเศัรษฐกัิจให้แกั่สังคม

โอกัาสและความทุ้าทุาย

ด้วยสถึานึ่ก่ารณ์ที่่�ที่ั�งโลก่ก่ำาลงัเผ่ชิญและแนึ่วโน้ึ่มของก่ารเปล่�ยนึ่แปลงสำาคำญัที่่�ก่ำาลงัเก่ดิข่�นึ่ 

ในึ่วงก่ว้าง ได้ส่งผ่ลก่ระที่บหลาก่หลายมิติต่อมนุึ่ษย์ในึ่นึ่านึ่าประเที่ศ หนึ่่�งในึ่ผ่ลก่ระที่บที่่�

ปราก่ฏต่อเนึ่่องเป็นึ่ระยะเวลายาวนึ่านึ่หลายปีคืำอประเด็นึ่คำวามเหล่อมลำ�าที่างสังคำม โดยม่

แนึ่วโนึ่้มของผ่ลก่ระที่บมาก่ข่�นึ่จึาก่สถึานึ่ก่ารณ์ก่ารแพัร่ระบาดของโรคำติดเชื�อไวรัส 

COVID-19 อก่่ที่ั�ง คำวามก้่าวหนึ่า้ของเที่คำโนึ่โลยแ่ละนึ่วัตก่รรมที่่�ก่อ่ให้เกิ่ดช่องว่างด้านึ่ดิจิึทัี่ล 

สง่ผ่ลใหป้ระชาก่รส่วนึ่หนึ่่�งเสย่เปรย่บในึ่ก่ารแขง่ขนัึ่ที่างธุรกิ่จึ ขาดคำวามร้แ้ละโอก่าสในึ่ก่าร

เข้าถึ่งเที่คำโนึ่โลย่ต่าง ๆ  ที่่�เป็นึ่ประโยชนึ่์ เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ตระหนัึ่ก่ถ่ึงคำวามท้ี่าที่ายนึ่่� จ่ึง

ดำาเนิึ่นึ่ก่ารส่งเสริมคำวามร่วมมือของบุคำลาก่รภายในึ่องคำ์ก่รในึ่ก่ารสร้างสมดุลระหว่างก่าร

ตอบสนึ่องต่อคำวามต้องก่ารของสังคำมชุมชนึ่อย่างยั�งยืนึ่ คำวบคำ้่ไปกั่บก่ารเติบโตของธุรก่ิจึ

ของเคำรอืฯ ให้เก่ดิคำณุค่ำาร่วมก่นัึ่ผ่่านึ่ก่ารจึดัที่ำาโคำรงก่ารต่าง ๆ ท่ี่�สร้างอาชพ่ัและสร้างรายได้ 

ให้แก่่ผ่้้ม่คำวามต้องก่าร โดยนึ่ำาร่องก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่นึ่่� มุ่งเนึ่้นึ่ไปที่่� 3 ก่ลุ่มหลัก่ อาทิี่ เก่ษตรก่ร 

ผ่้ป้ระก่อบก่ารรายยอ่ยและก่ลุม่เปราะบาง นึ่อก่จึาก่นึ่่� เคำรอืฯ เหน็ึ่ถึง่ศกั่ยภาพัของพันึ่กั่งานึ่

และโอก่าสในึ่ก่ารร่วมมอืกั่บพันัึ่ธมิตรเพ่ัอถ่ึายที่อด แบ่งปันึ่องค์ำคำวามร้แ้ละเสริมสรา้งทัี่ก่ษะ

จึำาเปน็ึ่ในึ่ยคุำดจิึทิี่ลันึ่่� ส้ส่งัคำม เคำรอืฯ เชอ่มั�นึ่วา่ก่ารดำาเนึ่นิึ่งานึ่ส้เ่ปา้หมายป ี2573 จึะสามารถึ

พััฒนึ่าคำุณภาพัช่วิตให้ผ่้้คำนึ่ได้ดำารงช่วิตอย่างอิสระ ไม่แบ่งแยก่และม่คำวามเท่ี่าเที่ย่มก่ันึ่

Social Impact and  

Economic Contribution

5 ล้านคน1.2 ล้านคน

Human Capital Relationship Capital

ผลลัพัธ์และประโยชน์

ธุรกัิจและกัิจกัรรมของเครือฯ

ประเด้็นนำาเข้า

กัารวิเคราะห์เป้าหมายกัารพััฒนาทุ้่ยัง่ยืนและผู้ม้ส่วนได้้เส้ยทุ้ไ่ด้้รับผลกัระทุบอย่างม้นัยสำาคัญตลอด้ห่วงโซ่คุณค่า

ความคืบหน้าสู่เป้าหมายด้้านความยั่งยืนเครือฯ ปี 2573 กัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ ปี 2564

กลุม่ผูู้้มีส่วนไดำ้เสียั่ทีี่�ไดำ้ร่บผู้ลกระที่บอยั่่างมีน่ยั่สำาคญ่

ได้รับก่ารส่งเสริมอาช่พัเพ่ัอสร้างรายได้สำาหรับผ่้้ท่ี่�ม่คำวาม

ต้องก่าร เช่นึ่ เก่ษตรก่ร ผ่้้ประก่อบก่ารรายย่อย (SMEs ) และ

ก่ลุ่มเปราะบาง ตลอดห่วงโซึ่่คำุณคำ่า

• ส่งเสรมิอาชพ่ัและก่ารจ้ึางงานึ่เพ่ัอพััฒนึ่าคำณุภาพัชว่ติตลอดห่วงโซ่ึ่

คำุณคำ่าอย่างต่อเนึ่่อง

• สร้างคำุณค่ำาและก่ารม่ส่วนึ่ร่วมของสังคำมและชุมชนึ่

• สนึ่ับสนึุ่นึ่องคำ์คำวามร้้และถึ่ายที่อดเที่คำโนึ่โลย่ส้่สังคำมและชุมชนึ่

สนบ่สนุนเป้าหมายั่การพ่ฒนาทีี่�ยั่่�งยั่ืน

ว่ตถุดำิบ คู่ค้าธุุรกิจ การขนส่งวต่ถุดิำบ
การผู้ลิตและ 

การบริหารจ่ดำการ

การใชี้ 

ผู้ลิตภ่ณฑ์์

สิ�นสุดำอายัุ่การใชี้งาน

ของผู้ลิตภ่ณฑ์์

การกระจายั่

ผู้ลิตภ่ณฑ์์และบริการ

2573เป้้าหมาย ป้ี 2564

1.8 ล้านคน

คู่ค้าธุุรกิจชีุมชีนและสง่คมเกษตรกร

1.2 ลดคำวามยาก่จึนึ่อย่างนึ่้อยร้อยละ 50

2.3 เพัิ�มผ่ลิตภาพัที่างก่ารเก่ษตรและรายได้ของ

ผ่้้ผ่ลิตอาหารรายเล็ก่ ให้เพัิ�มข่�นึ่เป็นึ่ 2 เที่่า

3.b สนึ่บัสนึ่นุึ่ก่ารวจิึยัและก่ารพััฒนึ่าวคัำซึ่น่ึ่และยา

สำาหรับโรคำติดต่อและไม่ติดต่อที่่�ส่งผ่ลก่ระที่บ

โดยตรงต่อประเที่ศก่ำาลังพััฒนึ่า ให้ม่ก่ารเข้า

ถึ่งยาและวัคำซึ่่นึ่จึำาเป็นึ่ในึ่ราคำาที่่�สามารถึซึ่ื�อ

หาได้

4.4 เพัิ�มจึำานึ่วนึ่ประชาชนึ่ที่่�ม่ที่ัก่ษะที่่�จึำาเป็นึ่ 

ด้านึ่ก่ารเงินึ่

8.6  ส่งเสริมเยาวชนึ่ให้ม่งานึ่ที่ำา ม่ก่ารศ่ก่ษา 

และได้รับก่ารฝัึก่อบรม

9.3 เพิั�มก่ารเข้าถึง่บริก่ารที่างก่ารเงนิึ่โดยรวมถึง่เคำรดิตในึ่

ราคำาที่่�สามารถึจ่ึายได้ให้แก่่โรงงานึ่อุตสาหก่รรมและ

วิสาหก่ิจึขนึ่าดเล็ก่

10.1  ลดคำวามไม่เที่่าเที่่ยมก่ันึ่ของรายได้

กัระบวนกัารสร้างคุณค่า

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้ท้์ี� Stakeholder Engagement Report 2021 UN SDGs Mapping Report 2021
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คำุณคำ่าและก่ารสร้างประโยชนึ่์ที่างเศรษฐก่ิจึให้แก่่สังคำม

สุามารถศึุกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้ท้์ี�

39%

8%
3%

50%

เกษตรกร

ผูประกอบการรายยอย

กลุมเปราะบาง

อ�น ๆ

2562 2563 2564

858,318

1,375,777

1,803,693

2561

668,926

มูลคาการสรางคุณคาและประโยชนแกสังคม

การบริจาคเงิน 

หนวย: คน

ลานบาท621

การบริจาคสิ่งของ

ลานบาท220

คาใชจายดำเนินการสรางคุณคาทางสังคม 

ลานบาท166

เวลาดำเนินการสรางคุณคาทางสังคมของพนักงานบริษัท 

ลานบาท8,822

คน

เกษตรกรที่ไดรับการสงเสริม

704,329

135,728

ราย

ผูประกอบการรายยอย

ที่ไดรับการสนับสนุน

909,615

คน

กลุมเปราะบางที่ไดรับ

การสนับสนุน

54,021 คน

กลุมอ�น ๆ

คน

1,803,693

กัารด้ำาเนินงานสร้างคุณค่าและสร้างประโยชน์

ทุางเศัรษฐกิัจให้แก่ัสังคม ปี 2564 

กัารส่งเสริมเกัษตรกัรและพััฒนาช้วิตชนบทุ

  Case Study 11

โครงกัารถึุงคืนช้พั

โลตสัเปดิตวัถึงุคำนืึ่ชพ่ั ถึงุพัลาสตกิ่แบบใชซ้ึ่ำ�าไดเ้พัอ่เปน็ึ่ที่างเลอืก่สำาหรบัล้ก่คำา้ที่่�ลมืนึ่ำา

ถึุงผ่้ามาช้อปปิ�ง โดยถึุงคำืนึ่ช่พัผ่ลิตจึาก่พัลาสติก่ร่ไซึ่เคำิล ม่คำวามหนึ่า ที่นึ่ที่านึ่ ใช้ซึ่ำ�าได้

หลายคำรั�ง เม่อถึงุชำารดุที่างโลตัสรับคืำนึ่และเปล่�ยนึ่เป็นึ่ใบใหมใ่ห้ล้ก่ค้ำาโดยไม่มค่่ำาใช้จึา่ย

และนึ่ำาถึุงเก่่าก่ลับมาร่ไซึ่เคำิลเป็นึ่ถึุงคำืนึ่ช่พัใบใหม่ สำาหรับถึุงคืำนึ่ช่พัรุ่นึ่ล่าสุดได้จัึบมือ

ก่บัศลิปนิึ่ตวันึ่อ้ยวยั 11 ป ีนึ่อ้งอาณา เจึา้ของผ่ลงานึ่ศลิปะ NFT (Non-Fungible Token) 

มาร่วมออก่แบบลายพิัเศษเพ่ัอให้ก่ำาลังใจึบุคำลาก่รด่านึ่หนึ่้าและประชาชนึ่ในึ่ก่ารส้้ก่ับ 

COVID-19 โดยรายได้จึาก่ก่ารจึำาหนึ่่ายส่วนึ่หนึ่่�งจึะถึ้ก่นึ่ำาไปมอบให้ก่ับม้ลนึ่ิธิแพัที่ย์

ชนึ่บที่เป็นึ่จึำานึ่วนึ่เงินึ่ 300,000 บาที่ เพ่ัอจัึดซึ่ื�ออุปก่รณ์และเคำร่องมือแพัที่ย์ส้้ภัย 

COVID-19 ในึ่โรงพัยาบาลชุมชนึ่ที่่�ยังขาดแคำลนึ่ จับมือกัับศัิลปินตัวน้อยวัย 11 ปี 

ออกัแบบถุึงคืนช้พั และนำารายได้้

ส่วนหนึ่ง จำานวน 300,000 บาทุ 

มอบให้กัับมูลนิธิแพัทุย์ชนบทุ

เคำรอืเจึริญโภคำภณัฑ์์ตระหนึ่กั่ถึง่คุำณค่ำาของก่ารเก่ษตรที่่�เป็นึ่เสมอืนึ่สินึ่ที่รัพัย์ของประเที่ศชาติ 

และเป็นึ่ธุรก่ิจึต้นึ่ก่ำาเนึ่ิดของเคำรือฯ ดังนึ่ั�นึ่ก่ารส่งเสริมเก่ษตรก่รและยก่ระดับก่ารเก่ษตรถึือ

เป็นึ่หนึ่่�งในึ่คำวามมุ่งมั�นึ่หลัก่ของเคำรือฯ เพั่อสร้างคำุณคำ่าและประโยชนึ่์ให้แก่่สังคำม ในึ่ก่ารนึ่่� 

เคำรือฯ ไดน้ึ่ำาวิธก่่ารที่ำา ‘เก่ษตรผ่สมผ่สานึ่ยคุำ 4.0’ เปน็ึ่แนึ่วที่างหลัก่ในึ่ก่ารผ่ลัก่ดนัึ่และพัฒันึ่า

เก่ษตรก่รให้สามารถึที่ำาก่ารเก่ษตรยุคำใหม่อย่างยั�งยืนึ่ โดยส่งเสริมก่ารสร้างทัี่ก่ษะคำวามร้้

ดา้นึ่เที่คำโนึ่โลยท่ี่่�จึำาเปน็ึ่ตอ่ก่ารเก่ษตรในึ่ปจัึจึบัุนึ่ และแผ่นึ่ก่ารดำาเนิึ่นึ่ก่ารร้ปแบบใหม่ที่่�จึะก่อ่

ให้เก่ิดประโยชนึ่์รอบด้านึ่ อาทิี่ ก่ารบรรเที่าคำวามเสย่หายที่่�เก่ิดจึาก่ผ่ลผ่ลิตเสย่ ก่ารลดเวลา

ในึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่เพั่อทีุ่่นึ่แรงเก่ษตรก่ร ก่ารประเมินึ่คำวามเส่�ยง ก่ารลงทีุ่นึ่ด้านึ่เที่คำโนึ่โลย่

รวมถึ่งก่ารเพิั�มช่องที่างก่ารก่ระจึายและจึัดจึำาหนึ่่ายสินึ่คำ้า ซ่ึ่�งทัี่�งหมดนึ่่�ช่วยส่งเสริมให้

เก่ษตรก่รสามารถึยืนึ่หยัดได้ด้วยตนึ่เอง พัร้อมที่ั�งม่คำุณภาพัช่วิตที่่�ด่ข่�นึ่ ในึ่ปี 2564 เคำรือฯ 

ได้ดำาเนิึ่นึ่ก่ารร่วมมือก่ับเก่ษตรก่รและพัันึ่ธมิตรหลายประเที่ศเพ่ัอพััฒนึ่าโคำรงก่ารต่าง ๆ  

ที่่�ก่่อคำุณประโยชนึ่์แก่่ภาคำเก่ษตรก่ร ภาคำเศรษฐก่ิจึและสังคำมอย่างต่อเนึ่่อง

คำุณคำ่าและก่ารสร้างประโยชนึ่์ที่างเศรษฐก่ิจึให้แก่ส่ังคำม

สุามารถศึุกิษาข้้อมูลเพิิ่�มเติมได้้ท์ี�

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ รืายงานความยั�งยืน ปรืะจำาปี 2564
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คุำณคำ่าและก่ารสร้างประโยชนึ่์ที่างเศรษฐก่ิจึให้แก่่สังคำม

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�

  Case Study 12

โครงกัารผลิตสุกัรและปลูกัพัืชวัตถึุด้ิบครบวงจร 

เซ้ยงหยาง

โคำรงก่ารผ่ลิตสุก่รและปล้ก่พัืชวัตถึุดิบคำรบวงจึร ณ เมืองเซึ่่ยงหยาง จึังหวัดอ้่ฮ็ั�นึ่  

มณฑ์ลห้เป่ย เป็นึ่โคำรงก่ารคำวามร่วมมือเชิงก่ลยุที่ธ์ในึ่ก่ารพััฒนึ่าชนึ่บที่ใหม่ระหว่าง 

เคำรือเจึรญิโภคำภณัฑ์ก์่บัรฐับาลจึน่ึ่มณฑ์ลหเ้ปย่ ซึ่่�งเปน็ึ่โคำรงก่ารหว่งโซึ่อ่ตุสาหก่รรมแบบ

คำรบวงจึรขนึ่าดใหญ่และม่คำวามเป็นึ่อัจึฉริยะตั�งแต่ก่ารผ่ลิตวัตถึุดิบอาหารสัตว์ ฟื้าร์ม

เล่�ยงสุก่ร โรงงานึ่แปรร้ปอาหารและโลจิึสติก่ส์ ม่ระบบก่ารตรวจึสอบย้อนึ่ก่ลับโดยใช้

เที่คำโนึ่โลย่ที่่�ที่นัึ่สมยั ไดส้ร้างฐานึ่ก่ารเพัาะปลก้่เมลด็ขา้วโพัดจึำานึ่วนึ่ 150,000 ไรจ่่ึนึ่ และ

วัตถึุดิบอาหารสัตว์ 300,000 ไร่จึ่นึ่ มโ่คำรงก่ารพััฒนึ่าก๊่าซึ่ช่วภาพัขนึ่าดใหญ่ พััฒนึ่าฐานึ่

ก่ารเพัาะปลก้่ที่างนึ่เิวศวทิี่ยาสำาหรบัผ่กั่และขา้วสาลฤ่ด้หนึ่าว 100,000 ไรจ่่ึนึ่ ที่ำาเก่ษตร

อินึ่ที่ร่ย์โดยใช้ประโยชนึ่์ของม้ลสัตว์ปรับให้เข้าก่ับสภาพัที่้องถึิ�นึ่ ผ่ลลัพัธ์จึาก่โคำรงก่าร

ก่่อให้เก่ิดก่ารบรรลุหลัก่คำ่านึ่ิยม 3 ประโยชนึ่์ คำือ ประโยชนึ่์ต่อเก่ษตรก่รโดยม่เก่ษตรก่ร

ได้รับประโยชนึ่์ก่ว่า 10,000 ราย และเพัิ�มรายได้ให้แก่่เก่ษตรก่ร 150 ล้านึ่หยวนึ่ต่อปี 

ประโยชนึ่์ต่อสังคำมโดยสร้างคำวามตระหนึ่ัก่ในึ่เร่องอาหารที่่�ปลอดภัย และประโยชนึ่์ต่อ

องคำ์ก่ร คำือม่สุก่รที่่�มั�นึ่คำง ปลอดภัยและตอบสนึ่องคำวามต้องก่ารตลอดห่วงโซึ่่อุปที่านึ่

เพัิ่มรายได้้ให้แก่ัเกัษตรกัร

150 ล้านหยวนต่อปี 

  Case Study 13

โครงกัารข้าวชาวนาไทุย

รับซื�อข้าวเกั้่ยวสด้ตรงจากัเกัษตรกัร

9,509 ราย
ในราคานำาตลาด้บวกัเพัิ่ม 

300 บาทุต่อตัน

ข้าวตราฉัตรจัึดโคำรงก่าร “ข้าวชาวนึ่าไที่ย” ปี 3 ช่วยชาวนึ่ารับมือพัิษ COVID-19 

และราคำาข้าวตก่ตำ�า โดยในึ่ปีนึ่่�เปิดจุึดรับซึ่ื�อข้าวเก่่�ยวสดตรงจึาก่เก่ษตรก่รชาวนึ่า 

ราคำานึ่ำาตลาดผ่่านึ่โรงส่ท่ี่าข้าวสหก่รณ์ สก่ก่. รวมที่ั�ง สก่ต. ในึ่จัึงหวัดเช่ยงราย 

พัะเยา ก่ำาแพังเพัชร ยโสธร สุรินึ่ที่ร์ มหาสารคำาม อุตรดิตถึ์ บุร่รัมย์ ร้อยเอ็ด 

ศร่สะเก่ษ อบุลราชธาน่ึ่ นึ่คำรสวรรค์ำ พัจิึติร และจึงัหวดัสพุัรรณบุร ่รวมทัี่�งหมด 46 

จึุดที่ั�วประเที่ศ พัื�นึ่ที่่�รวม 190,198 ไร่ จึาก่เก่ษตรก่รสมาชิก่ 9,509 ราย ในึ่ราคำานึ่ำา

ตลาดบวก่เพัิ�ม 300 บาที่ต่อตันึ่ นึ่ำามาปรับปรุงคำุณภาพับรรจึุถึุง ภายใต้แบรนึ่ด์ 

ขา้วชาวนึ่าไที่ย สำาหรบัข้าวชาวนึ่าไที่ยท่ี่�นึ่ำามาสบ่รรจุึถุึงเป็นึ่ข้าวหอมมะลแิรก่เก่่�ยว

คุำณภาพัด่สดใหม่ผ่่านึ่ก่ระบวนึ่ก่ารผ่ลิตจึาก่โรงงานึ่ขนึ่าดใหญ่และทัี่นึ่สมัย  

ได้มาตรฐานึ่สาก่ล เป็นึ่ข้าวหอมมะลิแท้ี่ 100% (อายุข้าว 1-5 เดือนึ่) ลกั่ษณะขาวใส 

หอม นึุ่่มเหนึ่่ยวอร่อย โดยวางจึำาหนึ่่ายผ่่านึ่ช่องที่างในึ่ก่ลุ่มพัันึ่ธมิตรภายใต้ 

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ 

กัารส่งเสริมผู้ประกัอบกัารรายย่อย

ปัจึจุึบนัึ่ มก่่ารเพิั�มตวัของจึำานึ่วนึ่ของผ่้ป้ระก่อบก่ารรายย่อยที่่�มศ่กั่ยภาพัในึ่ก่ารผ่ลติสินึ่ค้ำาใหม่

ที่่�ด่ ม่คำุณภาพั ตอบสนึ่องต่อคำวามต้องก่ารของผ้้่บริโภคำเป็นึ่อย่างด ่เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์จึ่ง

มุ่งส่งเสริมผ่้้ประก่อบก่ารรายย่อยนึ่่�โดยเนึ่้นึ่ก่ารร่วมพััฒนึ่าผ่่านึ่ก่รอบก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ของ

เคำรือฯ เพ่ัอช่วยพััฒนึ่าสินึ่คำ้าและก่ารบริก่ารให้ได้มาตรฐานึ่ ปลอดภัยและม่คำวามต่อเน่ึ่อง 

ในึ่ก่ารผ่ลติ อก่่ที่ั�งก่ารร่วมออก่แบบโมเดลธรุก่จิึใหม่ที่่�เน้ึ่นึ่คำวามสะดวก่สบายมาก่ข่�นึ่ พัร้อมที่ั�ง 

ส่งมอบประสบก่ารณ์ใหม่ ๆ แก่ผ่่้้บริโภคำ ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่เหล่านึ่่�ได้ช่วยสร้างรายได้และคำวาม

มั�นึ่คำงให้แก่่ผ้้่ประก่อบก่าร โดยเฉพัาะในึ่สถึานึ่ก่ารณ์ปัจึจึุบันึ่ที่่�หลายธุรก่ิจึรับผ่ลก่ระที่บ 

เชงิลบจึาก่วิก่ฤต ิCOVID-19 ก่ารรว่มมือก่นัึ่จ่ึงเปน็ึ่หนึ่่�งหลัก่ก่ารที่่�เคำรือฯ ยด่มั�นึ่ในึ่ก่ารพัฒันึ่า

และเติบโตคำวบคำ้่ก่ันึ่อย่างยั�งยืนึ่

  Case Study 14

โครงกัารแพัลตฟ้อร์มแห่งโอกัาส

โลตสั สนึ่บัสนึ่นุึ่เก่ษตรก่ร และผ่้ป้ระก่อบก่ารรายยอ่ย ที่่�เปน็ึ่ราก่ฐานึ่

และหัวใจึสำาคำญัของก่ารขบัเคำล่อนึ่เศรษฐก่จิึไที่ย โดยเป็นึ่ที่ั�งช่องที่าง 

ก่ารจึำาหนึ่่ายสินึ่ค้ำาทัี่�งออนึ่ไลน์ึ่ และออฟื้ไลน์ึ่ก่ว่า 2,100 สาขาทัี่�ว

ประเที่ศ และเปน็ึ่พันัึ่ธมติรที่่�คำอยสนึ่บัสนึ่นุึ่ เก่ษตรก่ร และผ่้ป้ระก่อบ

ก่ารรายยอ่ย ให้มร่าก่ฐานึ่ท่ี่�มั�นึ่คำงและสามารถึเตบิโตได้อยา่งยั�งยนืึ่ 

โดยที่ำางานึ่ร่วมก่ับพัันึ่ธมิตรหลายภาคำส่วนึ่ที่ั�งภาคำรัฐ และภาคำ

เอก่ชนึ่ เพ่ัอเป็นึ่ ‘แพัลตฟื้อรม์แห่งโอก่าส’ ให้แก่ผ่่้ป้ระก่อบก่ารราย

ย่อย และเก่ษตรก่รไที่ย โดยตลอดที่ั�งปี 2564 ที่่�ผ่่านึ่มาโลตัสได้

สนึ่ับสนึุ่นึ่ผ่้้ประก่อบก่ารรายย่อย และเก่ษตรก่รเก่ือบ 7,000 ราย 

ให้สามารถึม่รายได้และโอก่าสในึ่ก่ารเติบโตที่่�ยั�งยืนึ่ผ่่านึ่ก่าร

สนึ่บัสนึ่นุึ่ในึ่รป้แบบต่าง ๆ  ที่่�หลาก่หลายและเหมาะสมก่บัศัก่ยภาพั

และคำวามพัร้อมของผ่้้ประก่อบก่ารแต่ละราย

สนับสนุนผู้ประกัอบกัารรายย่อย 

และเกัษตรกัร

7,000 ราย

คุำณคำ่าและก่ารสร้างประโยชนึ่์ที่าง

เศรษฐก่ิจึให้แก่่สังคำม

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�

คำุณคำ่าและก่ารสร้างประโยชนึ่์ที่างเศรษฐก่ิจึให้แก่่สังคำม

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้ท้์ี�

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ รืายงานความยั�งยืน ปรืะจำาปี 2564
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กัารส่งเสริมกัลุ่มเปราะบาง

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ให้คำวามสำาคำัญก่ับก่ารใส่ใจึคำนึ่ในึ่สังคำมทีุ่ก่ก่ลุ่มอย่างเที่่าเที่ย่ม โดยสนึ่ับสนึุ่นึ่ก่ารปล้ก่จิึตสำานึ่่ก่แก่่บุคำลาก่รในึ่องคำ์ก่รเพั่อ

เพัิ�มคำวามตระหนึ่กั่ร้ใ้นึ่เรอ่งคำวามเหลอ่มลำ�าในึ่สงัคำม โดยคำรอบคำลมุถึง่ก่ลุม่เปราะบางท่ี่�ดอ้ยโอก่าสที่างสงัคำม ดว้ยเหตนุ่ึ่�บคุำลาก่รในึ่องคำก์่รจึง่

ร่วมแรงร่วมใจึก่ันึ่ริเริ�มและพััฒนึ่าโคำรงก่ารต่าง ๆ ที่่�เอื�อประโยชนึ่์แก่่ประชาก่รก่ลุ่มเปราะบางนึ่่� ให้ม่คำวามร้้และที่ัก่ษะที่่�เหมาะสม เพัย่งพัอ

ต่อก่ารประก่อบอาช่พั ในึ่ขณะเด่ยวกั่นึ่ เคำรือฯ และบริษัที่ย่อยได้ร่วมมือก่ับพัันึ่ธมิตรและสมาคำมต่าง ๆ  ที่่�เก่่�ยวข้อง เพ่ัอขับเคำล่อนึ่โคำรงก่ารที่่�

สำาคำัญให้สามารถึเข้าถึ่งก่ลุ่มเปราะบางในึ่พัื�นึ่ที่่�ที่่�ธุรก่ิจึของเคำรือฯ ตั�งอย้่ มุ่งร่วมสร้างคำุณคำ่าและเนึ่้นึ่ก่ารส่งเสริมให้ผ่้้คำนึ่ก่ลุ่มน่ึ่�สามารถึ 

ดำารงเล่�ยงช่พัได้ด้วยตนึ่เอง

  Case Study 15

‘ซ้พั้ ร้อย รกััษ์ โลกั’  

ฝ่ากัเล้�ยงต้นกัล้า...สร้างงานคนยากัจน

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์และบริษัที่ในึ่เคำรือฯ ร่วมก่ันึ่ร้อยเร่ยงคำวามด่ 

ส้่สังคำม ได้นึ่ำาร่องดำาเนิึ่นึ่โคำรงก่ารฝัาก่เล่�ยงก่ล้าไม้ ซึ่่�งอย้่ภายใต้

โคำรงก่าร ‘ซึ่พ่่ั รอ้ย รกั่ษ ์โลก่’ ในึ่ 3 ชมุชนึ่ จึงัหวัดชลบุร ่ได้แก่ ่ชมุชนึ่

ในึ่ตำาบลห้วยใหญ่ ตำาบลนึ่าจึอมเที่่ยนึ่ และตำาบลเขาช่จึรรย์ ซึ่่�งได้ม่

ก่ารจ้ึางงานึ่ก่ลุ่มผ้้่ได้รับผ่ลก่ระที่บโดยตรงจึาก่สถึานึ่ก่ารณ์ 

COVID-19 ที่ั�งก่ลุ่มผ่้้ตก่งานึ่ ก่ลุ่มเก่ษตรก่ร ก่ลุ่มอาช่พัประมง ก่ลุ่ม

เปราะบาง และก่ลุม่ผ้้่สร้างสาธารณะประโยชน์ึ่แก่สั่งคำมรวมที่ั�งสิ�นึ่ 

2,000 คำรอบคำรัว ชาวบ้านึ่ในึ่ชุมชนึ่จึะได้คำ่ารับฝัาก่เล่�ยงก่ล้าไม้

คำรอบคำรัวละ 1,000 ต้นึ่ ม่รายได้รวม 15,000 บาที่ต่อคำรัวเรือนึ่ 

ตลอดระยะเวลาก่ารฝัาก่เล่�ยง 3 เดอืนึ่ ซึ่่�งช่วยเยย่วยาได้ในึ่สภาวะ

วกิ่ฤตนึ่่�

15,000 บาทุ

ฝ่ากัเล้�ยงกัล้าไม้ครอบครัวละ 

1,000 ต้น สร้างรายได้้รวม

ต่อครัวเรือน

อบรมกัารประกัอบธุรกัิจ

ออนไลน์ ให้บุคคลออทุิสตกิั

ก่ลุม่ที่ร ้ ร่วมก่บัก่รมส่งเสรมิคำนึ่พิัก่าร ก่ระที่รวงพัฒันึ่าสงัคำม

และคำวามมั�นึ่คำงของมนึ่ษุย์ และชมรมผ่้ป้ก่คำรองบคุำคำลออทิี่สตกิ่

จึงัหวดัปที่มุธาน่ึ่ จัึดอบรมก่ารประก่อบธรุก่จิึออนึ่ไลน์ึ่ ตามแนึ่ว

ชวิ่ตวถิึใ่หม่ ให้ผ่้บ้ก่พัร่องที่างก่ารได้ยนิึ่ บคุำคำลออทิี่สตกิ่และ

คำรอบคำรวั รวม 40 คำรอบคำรวั ซึ่่�งก่ารอบรมในึ่คำรั�งนึ่่�มุง่เน้ึ่นึ่ให้

เก่ิดก่ารลงมือปฏิบัติจึริง เร่ยนึ่ร้้ก่ารใช้ส่อออนึ่ไลน์ึ่ในึ่ก่าร

ประก่อบอาชพ่ั อาทิี่ วธิก่่ารถ่ึายภาพัสนิึ่ค้ำา ก่ารสร้างโพัสต์ในึ่

ก่ารขายสนิึ่ค้ำา ก่ารโปรโมที่ร้านึ่ค้ำา รวมถึง่ก่ารเปิดเพัจึขายสนิึ่ค้ำา

ออนึ่ไลน์ึ่ผ่่านึ่แพัลตฟื้อร์มยอดนึ่ิยม เพ่ัอสร้างรายได้ 

เล่�ยงดต้นึ่เองและคำรอบคำรวัได้ 

ขยายขอบเขตก่ารสนึ่บัสนึ่นุึ่และส่งเสริมอาช่พัไปยัง

ผ่้้ที่่�ต้องก่ารคำวามช่วยเหลืออ่นึ่ ๆ 

เพัิ�มสัดส่วนึ่ก่ารจ้ึางงานึ่คำนึ่ในึ่ท้ี่องถึิ�นึ่ผ่่านึ่โคำรงก่ารต่าง ๆ  

01

03

02

กั้าวต่อไปของเรา

เพั่อคำวามต่อเนึ่่องในึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ตามเป้าหมายคำวามยั�งยืนึ่ 

ป ี2573 ในึ่ก่ารสนึ่บัสนึ่นุึ่และสง่เสรมิอาชพ่ัเพัอ่ชว่ยสรา้งรายได้

ให้แก่่ผ่้้ท่ี่�ม่คำวามต้องก่ารนึ่ั�นึ่ เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ก่ำาหนึ่ด

แผ่นึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ ดังนึ่่�

ส่งเสริมเที่คำโนึ่โลย่ด้านึ่ดิจึิที่ัลแพัลตฟื้อร์มให้ก่ับชุมชนึ่

และผ่้้ประก่อบก่ารรายย่อย

โครงกัารท่ัุวโลกั

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์มุ่งส่งเสริมคำุณคำ่าและก่ารสร้างประโยชนึ่์ที่างเศรษฐกิ่จึให้แก่่สังคำม ผ่่านึ่ก่ารดำาเนิึ่นึ่โคำรงก่ารที่่�หลาก่หลาย คำรอบคำลุม 

ทีุ่ก่พัื�นึ่ที่่�ที่่�เคำรือฯ ดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึอย้่ ตามหลัก่ปรัชญา 3 ประโยชนึ่์ของเคำรือฯ คำือก่ารสร้างประโยชนึ่์ให้ประเที่ศชาติ ประชาชนึ่ และองคำ์ก่ร และ

ขับเคำล่อนึ่โคำรงก่ารเหล่านึ่่�ด้วยเจึตนึ่ารมณ์ในึ่ก่ารพััฒนึ่าด้วยก่ันึ่อย่างยั�งยืนึ่

CP Fresh Shop สาขา Halkali

เขต Istanbul สรางอาชีพและรายได

ใหผูประกอบการรายยอย

โครงการมิตรแทโชหวยโครงการแหลงน้ำเพ�อการเกษตร

ที่ยั่งยืนชวยเกษตรกรในเมียนมา

โครงการหนากากแหงความเมตตา โครงการเกษตรกรรมหมุนเวียน

ทันสมัยผิงกู 

ประเทศตุรกี ประเทศไทยประเทศเมียนมา ประเทศเวียดนาม ประเทศจีน

คำุณคำ่าและก่ารสร้างประโยชนึ่์ที่างเศรษฐก่ิจึให้แก่ส่ังคำม

สุามารถศึุกิษาข้้อมูลเพิิ่�มเติมได้้ท์ี�

คำุณคำ่าและก่ารสร้างประโยชนึ่์ที่างเศรษฐก่ิจึให้แก่่สังคำม

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้ท้์ี�

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ รืายงานความยั�งยืน ปรืะจำาปี 2564

108  |  109

กัารกัำากัับดู้แล 

ด้้านความยั่งยืน

HEART

Living Right

HEALTH

Living Well

HOME

Living Together

ภาคผนวกับทุนำา

https://www.cpgroupglobal.com/u/th/sustainability/health/social-impact
https://www.cpgroupglobal.com/u/th/sustainability/health/social-impact


ความมั่นคงทุางอาหารและกัารเข้าถึึงโภชนากัาร

โอกัาสและความทุ้าทุาย

รายงานึ่ระดับโลก่ว่าด้วยวิก่ฤติอาหาร 2564 หรือ 2021 Global Report on Food Crises ได้

ระบุไว้ว่า ในึ่ปี 2563 ประชาก่รโลก่ก่ว่า 155 ล้านึ่คำนึ่ประสบก่ับคำวามไม่มั�นึ่คำงที่างอาหาร

อยา่งรนุึ่แรง และสถึานึ่ก่ารณ์ดงัก่ลา่วยงัคำงเลวร้ายข่�นึ่มาจึนึ่ถ่ึงป ี2564 โดยสาเหตุหลกั่ของ

สถึานึ่ก่ารณ์ดังก่ล่าวเป็นึ่ผ่ลมาจึาก่ก่ารแพัร่ระบาดของ COVID-19 ก่ารเปล่�ยนึ่แปลงที่าง

เศรษฐก่ิจึอย่างรุนึ่แรง คำวามขัดแย้งที่่�ยืดเยื�อที่ั�งในึ่ระดับที่้องถึิ�นึ่จึนึ่ถึ่งระดับประเที่ศ และ

ก่ารเปล่�ยนึ่แปลงที่างสภาพัภม้อิาก่าศที่่�เก่ดิข่�นึ่ที่ั�วโลก่ ซึ่่�งหาก่ไม่มก่่ารประสานึ่งานึ่คำวามร่วมมือ 

ระหว่างองค์ำก่รระดับสาก่ล สถึานึ่ก่ารณ์คำวามไม่มั�นึ่คำงที่างอาหารสามารถึที่ว่คำวาม 

รุนึ่แรง และขยายวงก่ว้างมาก่ยิ�งข่�นึ่ สิ�งนึ่่�ถืึอเป็นึ่หนึ่่�งคำวามที่้าที่ายและคำวามเส่�ยงสำาหรับ

เคำรอืเจึรญิโภคำภณัฑ์์ในึ่ก่ารบรรลวุสิยัที่ศันึ่ข์องก่ารเปน็ึ่องคำก์่รที่่�เปน็ึ่ผ้้่นึ่ำาด้านึ่เที่คำโนึ่โลยแ่ละ

นึ่วัตก่รรมในึ่ก่ารสร้างอาหารคำนึ่ อาหารสมอง โอก่าสในึ่ก่ารเข้าถ่ึงคุำณคำ่า เพั่อสุขภาพัและ

คำวามเป็นึ่อย่้ที่่�ด่สำาหรับทีุ่ก่คำนึ่ ด้วยเหตุนึ่่� เคำรือฯ จึ่งได้ประสานึ่งานึ่คำวามร่วมมือก่ับหนึ่่วย

งานึ่ และองคำ์ก่รต่าง ๆ  เพั่อสร้างคำวามมั�นึ่คำงที่างอาหารและก่ารเข้าถึ่งโภชนึ่าก่ารที่่�ด่ให้แก่่

สังคำมอย่างที่ั�วถึ่ง

Food Security  

& Access to Nutrition

Relationship Capital

ชีุมชีนและสง่คม

2.1 ส่งเสริมก่ารเข้าถึ่งอาหารที่่�ม่คำุณคำ่าที่างโภชนึ่าก่ารและคำวามปลอดภัยที่่�เป็นึ่ระดับสาก่ล

2.2 ยุติภาวะทีุ่พัโภชนึ่าก่ารทีุ่ก่ร้ปแบบ

2.a ยก่ระดับคำวามร่วมมือระหว่างประเที่ศในึ่เร่องโคำรงสร้างพัื�นึ่ฐานึ่ในึ่ชนึ่บที่ ก่ารวิจึัยและ

ส่งเสริมก่ารเก่ษตร

Intellectual CapitalManufacturing Capital

พน่กงานและครอบคร่ว ลูกค้าและผูู้้บริโภค

ผลลัพัธ์และประโยชน์

ธุรกัิจและกัิจกัรรมของเครือฯ

ประเด้็นนำาเข้า

กัารวิเคราะห์เป้าหมายกัารพััฒนาทุ้่ยัง่ยืนและผู้ม้ส่วนได้้เส้ยทุ้ไ่ด้้รับผลกัระทุบอย่างม้นัยสำาคัญตลอด้ห่วงโซ่คุณค่า

ความคืบหน้าสู่เป้าหมายด้้านความยั่งยืนเครือฯ ปี 2573 กัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ ปี 2564

กลุม่ผูู้้มีส่วนไดำ้เสียั่ทีี่�ไดำ้ร่บผู้ลกระที่บอยั่่างมีน่ยั่สำาคญ่

ของเด็ก่ ประชาชนึ่ และคำนึ่ยาก่จึนึ่ได้รับก่ารสนึ่ับสนึุ่นึ่โอก่าส 

ในึ่ก่ารเข้าถึ่งอาหารที่่�ปลอดภัยและม่คำุณคำ่าที่างโภชนึ่าก่าร

• จึดัให้มร่ะบบบรหิารจึดัก่ารดา้นึ่คำวามพัรอ้มและคำวามเพัย่งพัอของ

อาหารที่่�ม่ประสิที่ธิภาพั 

• ประสานึ่คำวามรว่มมอืก่บัหนึ่ว่ยงานึ่ และองคำก์่รตา่ง ๆ  ในึ่ก่ารรเิริ�ม

โคำรงก่ารแจึก่จึ่ายอาหารส่วนึ่ที่่�เก่ิดจึาก่ก่ารจึัดจึำาหนึ่่าย 

สนบ่สนุนเป้าหมายั่การพ่ฒนาทีี่�ยั่่�งยั่ืน

ว่ตถุดำิบ คู่ค้าธุุรกิจ การขนส่งวต่ถุดิำบ
การผู้ลิตและ 

การบริหารจ่ดำการ

การใชี้ 

ผู้ลิตภ่ณฑ์์

สิ�นสุดำอายัุ่การใชี้งาน

ของผู้ลิตภ่ณฑ์์

การกระจายั่

ผู้ลิตภ่ณฑ์์และบริการ

10 ล้านราย0.6 ล้านราย

2573เป้้าหมาย ป้ี 2564

3.94 ล้านราย

กัระบวนกัารสร้างคุณค่า

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้ท้์ี� Stakeholder Engagement Report 2021 UN SDGs Mapping Report 2021
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กัารสร้างความมั่นคงทุางอาหารเพั่อวันข้างหน้า

ข้อมูลกัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ

ข้อมูลด้้านกัารส่งเสริมกัารเข้าถึึงอาหาร

จำนวนองคกรที่เครือฯ ประสานความรวมมือเพ�อสรางความมั่นคงทางอาหารในแตละประเทศ

2562 2563 2564

557,758

903,145

3,937,168

2561

254,330

ประเทศจีน

26

ประเทศโปแลนด

21

ประเทศไทย

54

ประเทศมาเลเซีย

2

จำนวนเด็ก เยาวชน ผูยากไร และผูที่อยู ในสถานการณเสี่ยง ที่ ไดรับโอกาสใน

การเขาถึงอาหารที่ปลอดภัย และมีคุณคาทางโภชนาการ 

(ราย) *จำนวนตัวเลขสะสม

จำนวนมื้ออาหารที่บริจาคใหกับ

ผูดอยโอกาสโดยเฉพาะเด็ก 

เยาวชน ผูยากไร และผูที่อยู ใน

สถานการณเสี่ยง ที่ ไดรับโอกาส

ในการเขาถึงอาหารที่ปลอดภัยและ

มีคุณคาทางโภชนาการ ป 2564

4,594,982 มื้อ

82%

7%

11%

53%
25%

22%

ประเทศไทย

ประเทศจีน

ประเทศไทย

ประเทศจีน

ประเทศอ�น ๆประเทศอ�น ๆ

3.94
ลานราย

103
องคกร

กัารบริหารจดั้กัารความมั่นคงทุางอาหาร

4  

องค์ประกัอบ

หลักั

กัารม้อาหาร

เพั้ยงพัอ

กัารเข้าถึึง

อาหาร

กัารใช้ประโยชน์

จากัอาหาร

กัารม้เสถึ้ยรภาพั

ด้้านอาหาร

1

23

4

ในึ่ฐานึ่ะท่ี่�เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์เป็นึ่องค์ำก่รผ้้่นึ่ำาในึ่ธุรก่ิจึเก่ษตรอุตสาหก่รรมและอาหาร ธุรก่ิจึคำ้าปล่ก่ และธุรก่ิจึเวชภัณฑ์์ เราจึ่งตระหนึ่ัก่ถึ่ง

หนึ่้าที่่�และคำวามรับผ่ิดชอบในึ่ก่ารสร้างคำวามมั�นึ่คำงที่างอาหารเพั่อวันึ่ข้างหนึ่้าที่่�ด่ก่ว่าตลอดไป แนึ่วที่างก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ของเคำรือฯ มุ่งเนึ่้นึ่ไป

ที่่� 4 องคำ์ประก่อบหลัก่ ดั�งที่่�องคำ์ก่ารอาหารและเก่ษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ Food and Agriculture Organization of the United Nations: 

FAO ได้ก่ำาหนึ่ดไว้ 

กัารมอ้าหารเพั้ยงพัอ (Food Availability)

ก่ารม่อาหารเพ่ัยงพัอ หมายถ่ึงก่ารม่อาหารที่่� 

เพ่ัยงพัอต่อคำวามต้องก่ารของผ่้้บริโภคำในึ่ประเที่ศ 

ของตนึ่เอง ซึ่่�ง เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ไ ด้ที่ำาก่าร 

วิเคำราะห์ และวางแผ่นึ่ก่ารผ่ลิตของเคำรือฯ ให้ม่คำวาม

เหมาะสมต่อคำวามต้องก่ารของประชาก่รภายในึ่

ประเที่ศ รวมถ่ึงคำวามต้องก่ารของต่างประเที่ศ

กัารเข้าถึึงอาหาร (Food Access)

ก่ารเข้าถึ่งอาหาร หมายถึ่งประชาชนึ่ทุี่ก่คำนึ่ม่โอก่าส 

ในึ่ก่ารเข้าถึ่งอาหารที่่�ปลอดภัยและเหมาะสมกั่บ 

ตนึ่เอง ไม่ว่าจึะเป็นึ่ด้านึ่โภชนึ่าก่าร คำวามคำุ้มคำ่า และ

ราคำา ซึ่่�งเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้พิัจึารณาเร่อง 

ดังก่ล่าวและปฏิบัติใช้ตลอดก่ระบวนึ่ก่ารตั�งแต่ก่าร

จึัดหาวัตถึุดิบ ก่ารคำิดคำ้นึ่และวิจึัย และก่ารส่อสาร

กัารใช้ประโยชน์จากัอาหาร (Food Utilization)

นึ่อก่จึาก่ารมอ่าหารที่่�เพัย่งพัอ และประชาชนึ่ทุี่ก่เพัศ  

ทีุ่ก่วัยสามารถึเข้าถึ่งอาหารแล้ว ประชาชนึ่หรือ 

ผ่้้บริโภคำจึะต้องสามารถึใช้ประโยชนึ่์จึาก่อาหารที่่�

บริโภคำเข้าไปได้ เพ่ัอเสริมสร้างให้ร่างก่ายม่คำวาม 

แข็งแรง และม่ภ้มิคำุ้มก่ันึ่ต่อโรคำภัยไข้เจึ็บได้

กัารมเ้สถึย้รภาพัด้้านอาหาร (Food Stability)

ก่ารม่เสถึ่ยรภาพัด้านึ่อาหาร หมายถึ่งก่ารม่ระบบ

บริหารจึัดก่ารด้านึ่คำวามพัร้อมและคำวามเพั่ยงพัอ 

ของอาหารที่่�ม่ประสิที่ธิภาพั เพั่อให้ประชาชนึ่ที่กุ่คำนึ่

สามารถึเข้าถึ่งอาหารท่ี่�ม่คุำณภาพั ปลอดภัย และ 

เพั่ยงพัอแม้อย้่ภายใต้สถึานึ่ก่ารณ์วิก่ฤต หรือฉุก่เฉินึ่ 

เช่นึ่ เหตกุ่ารณ์ที่างธรรมชาต ิและโรคำระบาด เป็นึ่ต้นึ่

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ รืายงานความยั�งยืน ปรืะจำาปี 2564
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  Case Study 16

กิันได้้ไม่ทิุ�งกััน

โลตัส ผ่้้นึ่ำาก่ลุ่มธุรก่ิจึค้ำาปล่ก่ร่วมมือก่ับองคำ์ก่รก่ลางในึ่ก่ารนึ่ำาอาหารที่่�จึำาหน่ึ่ายไม่หมดแต่ยังรับประที่านึ่ได้ ม่คำวามปลอดภัย และ 

ม่โภชนึ่าก่าร ขับเคำล่อนึ่ผ่่านึ่โคำรงก่าร “ก่ินึ่ได้ไม่ที่ิ�งกั่นึ่” เพั่อส่งมอบอาหารปลอดภัยให้แก่่ผ่้้ที่่�ขาดแคำลนึ่ ด้อยโอก่าส และผ่้้ที่่�ได้รับ 

ผ่ลก่ระที่บจึาก่สถึานึ่ก่ารณ์ก่ารแพัร่ระบาดของโรคำ COVID-19 เพั่อสร้างคำวามมั�นึ่คำงที่างอาหารและโอก่าสในึ่ก่ารเข้าถึ่งอาหาร 

อย่างเที่่าเที่่ยมก่ันึ่ โดยปัจึจึุบันึ่ไฮ็เปอร์มาร์เก็่ตของโลตัสที่ั�งหมด 40 สาขา รวมถ่ึงศ้นึ่ย์ก่ระจึายสินึ่คำ้าอ่ก่ 5 แห่ง บริจึาคำอาหารที่่�ยัง 

รับประที่านึ่ได้ให้แก่ผ่่้้ขาดแคำลนึ่ผ่่านึ่องคำ์ก่รต่าง ๆ เช่นึ่ ม้ลนึ่ิธิสโก่ลารส์ ออฟื้ ซึ่ัสที่่แนึ่นึ่ซึ่์ หรือ SOS ประเที่ศไที่ย ในึ่ก่ารขนึ่ส่งอาหาร

ที่่�จึำาหน่ึ่ายไม่หมดเพ่ัอนึ่ำาไปบรจิึาคำที่กุ่วนัึ่ นึ่อก่จึาก่นึ่ั�นึ่ยงัร่วมงานึ่ก่บัมล้นึ่ธิแิละองค์ำก่รท้ี่องถึิ�นึ่ในึ่จัึงหวัดอ่นึ่ ๆ ในึ่ก่ารบรจิึาคำอาหารที่่�ยัง 

รบัประที่านึ่ได้

ปริมาณอาหารทุ้่ปลอด้ภัยและม้คุณค่าทุาง

โภชนากัารเทุย้บเทุ่ากัับจำานวนมื�ออาหารทุ้่

บริจาคทุั�งหมด้

2.8 ล้านมื�อ

ใหค้ำวามร้ ้หรอืที่กั่ษะเก่่�ยวก่บัอาหารที่่�ปลอดภยั 

คำวามร้้ด้านึ่โภชนึ่าก่าร และก่ารบริโภคำอย่าง

ยั�งยืนึ่

ขยายก่ารผ่นึ่ก่่ก่ำาลังก่บัองคำก์่รพันัึ่ธมติร เพัอ่ก่าร

แจึก่จ่ึายอาหารส่วนึ่เกิ่นึ่จึาก่ก่ารจัึดจึำาหน่ึ่ายไปยัง

ผ่้้ที่่�ม่คำวามต้องก่าร

กั้าวต่อไปของเรา

เพั่อเพัิ�มโอก่าสให้แก่่เด็ก่ เยาวชนึ่ และคำนึ่ยาก่จึนึ่ในึ่ก่าร 

เข้าถึ่งอาหารที่่�ม่คำุณภาพัและเปี�ยมไปด้วยโภชนึ่าก่าร  

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ตั�งแผ่นึ่ก่ารดำาเนิึ่นึ่งานึ่เป้าหมาย 

คำวามยั�งยืนึ่เคำรือฯ ปี 2573 ด้านึ่คำวามมั�นึ่คำงที่างอาหาร 

และก่ารเข้าถึ่งโภชนึ่าก่าร ไว้ดังต่อไปนึ่่�

01

02

348,920 มื�อ

แจกัจ่ายมื�ออาหารไปทุั�งหมด้

(2561-2564) 

คำวามมั�นึ่คำงที่างอาหารและก่ารเข้าถ่ึงโภชนึ่าก่าร

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ประสานึ่คำวามร่วมมือก่ับหน่ึ่วยงานึ่ 

องค์ำก่รต่าง ๆ เพั่อนึ่ำาอาหารส่วนึ่ที่่�เก่ิดจึาก่ก่ารจัึดจึำาหนึ่่าย

นึ่ำาไปแจึก่จ่ึายให้แก่่ประชาชนึ่ก่ลุ่มเปราะบาง โดยอาหารที่่�

นึ่ำาไปแจึก่จึ่ายนึ่ั�นึ่ยังคำงม่คำวามปลอดภัย และม่คำุณค่ำาตาม

หลัก่ที่างด้านึ่คำวามปลอดภัยและสุขอนึ่ามัยของอาหาร

  Case Study 17

Food Bank เว้ยด้นาม

ตั�งแต่ปี 2561 บริษัที่ ซึ่่.พ่ั. เว่ยดนึ่าม ได้ร่วมมือก่ับ Food Bank 

เว่ยดนึ่าม ซึ่่�งเป็นึ่องค์ำก่รไม่แสวงหาผ่ลก่ำาไร และก่ลุ่มชุมชนึ่ เพั่อ

ดำาเนึ่ินึ่ก่ารจึัดเก่็บอาหารจึาก่หนึ่่วยงานึ่หรือภาคำเอก่ชนึ่ที่่�ม่ก่าร

จึำาหนึ่า่ยอาหาร และนึ่ำาไปแจึก่จึา่ยใหแ้ก่ผ่่้ท้ี่่�ขาดโอก่าสในึ่ก่ารเขา้ถึง่

อาหารที่่�เพัย่งพัอ โดยเปน็ึ่ก่ารมอบอาหารผ่า่นึ่โปรแก่รมตา่ง ๆ  อาที่ิ 

“มื�ออาหารแห่งคำวามรัก่” ซึ่่�งมอบให้แก่่ศ้นึ่ย์เล่�ยงเด็ก่ก่ำาพัร้า  

ศ้นึ่ย์พััก่พิังเด็ก่ และวัด “ร้านึ่อาหารคำนึ่ด่ 2000 จึังหวัดเบ๊นึ่แจึ”  

ซึ่่�งเป็นึ่ก่ารจึัดหาอาหารให้ผ่้้ยาก่จึนึ่ ผ่้้ที่่�ประสบคำวามเดือดร้อนึ่และ

ผ่้ด้้อยโอก่าสในึ่จัึงหวดัเบ๊นึ่แจึ รวมถ่ึงผ้้่ที่่�ประสบคำวามเดือดร้อนึ่จึาก่

เหตุภัยพัิบัติ และ “โคำรงก่ารรถึแห่งคำวามรัก่” เพั่อจึัดหาอาหารให้

ก่ับคำนึ่ที่่�ยาก่ลำาบาก่หลังช่วงก่ัก่ตัวเพัราะโรคำ COVID-19 เป็นึ่ต้นึ่

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ รืายงานความยั�งยืน ปรืะจำาปี 2564
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กัารบริหารจดั้กัารนวัตกัรรม

โอกัาสและความทุ้าทุาย

ในึ่ช่วง 2-3 ปีที่่�ผ่่านึ่มา ก่ารแพัร่ระบาดของ COVID-19 ที่ำาให้ทีุ่ก่อุตสาหก่รรมและทีุ่ก่ธุรก่ิจึ

ต้องเผ่ชญิหน้ึ่าก่บัก่ารเปล่�ยนึ่แปลงคำรั�งใหม่ที่่�เข้ามาอย่างรวดเรว็และมผ่่ลก่ระที่บในึ่ระดบัสง้ 

โดยส่วนึ่ใหญ่ล้วนึ่เป็นึ่ผ่ลมาจึาก่คำวามต้องก่ารของผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยท่ี่�เปล่�ยนึ่แปลงไปจึาก่เดิม

อย่างรวดเร็ว ซึ่่�งคำวามต้องก่ารที่่�เปล่�ยนึ่แปลงไปนึ่่� ที่ำาให้ก่ารพััฒนึ่าด้านึ่เที่คำโนึ่โลย่ และ

ดิจึิที่ัลใหม่ ๆ เก่ิดข่�นึ่อย่างมาก่มาย และเติบโตในึ่อัตราก้่าวก่ระโดด เช่นึ่ ระบบก่ารส่อสาร

ผ่่านึ่โคำรงข่ายดิจึิที่ัลที่่�ม่คำวามเสถึ่ยรส้ง ก่ารคำิดค้ำนึ่และผ่ลิตผ่ลิตภัณฑ์์ รวมถ่ึงบริก่ารใหม่ ๆ 

ที่่�ตอบสนึ่องตอ่คำวามตอ้งก่ารที่ั�งด้านึ่ก่ารดแ้ลสขุภาพั และดา้นึ่ก่ารดแ้ลสิ�งแวดลอ้ม ซึ่่�งหาก่

อุตสาหก่รรมหรือธุรก่ิจึไม่สามารถึก่้าวตาม หรือก่้าวข่�นึ่เป็นึ่ผ่้้นึ่ำาของก่ารเปล่�ยนึ่แปลงนึ่่� 

อุตสาหก่รรมหรือธุรก่ิจึนึ่ั�นึ่ ๆ  สามารถึส้ญเส่ยคำวามสามารถึในึ่ก่ารแข่งขันึ่และก่ารเติบโตได้

ในึ่เวลาอันึ่รวดเร็ว

Innovation

17.17 สนึ่ับสนึุ่นึ่คำวามร่วมมือที่่�ม่ประสิที่ธิภาพั 8.1 สร้างคำวามหลาก่หลาย นึ่วัตก่รรม และยก่ระดับ 

ผ่ลิตภาพัที่างเศรษฐก่ิจึ

9.5 เพัิ�มพั้นึ่ก่ารวิจึัยและยก่ระดับเที่คำโนึ่โลย่ของ

ภาคำอุตสาหก่รรม

9.b  สนึ่ับสนึุ่นึ่ก่ารพััฒนึ่าเที่คำโนึ่โลย่ภายในึ่และ

คำวามหลาก่หลายของอุตสาหก่รรม

Human 

Capital

Relationship 

Capital

Intellectual 

Capital

Manufacturing 

Capital

ชีุมชีนและสง่คมพน่กงานและครอบคร่วคู่ค้าธุุรกิจ ลูกค้าและผูู้้บริโภค

ผลลัพัธ์และประโยชน์

ธุรกัิจและกัิจกัรรมของเครือฯ

ประเด้็นนำาเข้า

กัารวิเคราะห์เป้าหมายกัารพััฒนาทุ้่ยัง่ยืนและผู้ม้ส่วนได้้เส้ยทุ้ไ่ด้้รับผลกัระทุบอย่างม้นัยสำาคัญตลอด้ห่วงโซ่คุณค่า

ความคืบหน้าสู่เป้าหมายด้้านความยั่งยืนเครือฯ ปี 2573 กัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ ปี 2564

กลุม่ผูู้้มีส่วนไดำ้เสียั่ทีี่�ไดำ้ร่บผู้ลกระที่บอยั่่างมีน่ยั่สำาคญ่

จึำานึ่วนึ่สิที่ธิบัตรและอนึุ่สิที่ธิบัตรที่่�ได้รับก่ารข่�นึ่ที่ะเบ่ยนึ่

• นึ่ำาเที่คำโนึ่โลย่ใหม ่ๆ  เข้ามาพััฒนึ่าก่ระบวนึ่ก่ารผ่ลิตผ่ลิตภัณฑ์์และ

บริก่ารที่่�มุ่งส้่ก่ารเป็นึ่สังคำมดิจึิที่ัล

• ปรับก่ลยุที่ธ์ด้านึ่ก่ารวิจึัยและพััฒนึ่านึ่วัตก่รรม เพ่ัอก่่อให้เก่ิด 

ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ที่่�ม่ประสิที่ธิภาพัมาก่ยิ�งข่�นึ่

• ส่งเสริมก่ารสร้างองคำ์ก่รแห่งนึ่วัตก่รรมผ่่านึ่ก่ารม่ส่วนึ่ร่วมของ

พันึ่ัก่งานึ่

• สร้างคำวามร่วมมือระหว่างบริษัที่ และองคำ์ก่รในึ่ก่ารคำิดคำ้นึ่

นึ่วัตก่รรมแบบเปิด 

สนบ่สนุนเป้าหมายั่การพ่ฒนาทีี่�ยั่่�งยั่ืน

ว่ตถุดำิบ คู่ค้าธุุรกิจ การขนส่งวต่ถุดิำบ
การผู้ลิตและ 

การบริหารจ่ดำการ

การใชี้ 

ผู้ลิตภ่ณฑ์์

สิ�นสุดำอายัุ่การใชี้งาน

ของผู้ลิตภ่ณฑ์์

การกระจายั่

ผู้ลิตภ่ณฑ์์และบริการ

7,5003,000

2573เป้้าหมาย ป้ี 2564

3,012

กัระบวนกัารสร้างคุณค่า

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้ท้์ี� Stakeholder Engagement Report 2021 UN SDGs Mapping Report 2021
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https://www.cpgroupglobal.com/u/en/pdf/2021/stakeholder-engagement-report
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กัารพััฒนาโครงสร้างพืั�นฐานเพ่ัอสนับสนุนกัารวิจัย

ข้อมูลกัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ

แนวทุางกัารด้ำาเนินกัารเพั่อสร้างนวัตกัรรม

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ให้คำวามสำาคำัญต่อก่ารวิจึัยและพััฒนึ่านึ่วัตก่รรม เพัราะเคำรือฯ เช่อว่าก่ารลงทีุ่นึ่ในึ่ก่ารวิจัึยและพััฒนึ่าจึะช่วยส่งเสริม

ศกั่ยภาพัใหเ้คำรือฯ สามารถึแขง่ขนัึ่บนึ่เวที่โ่ลก่ได้อยา่งเต็มประสิที่ธภิาพั พัรอ้มกั่บสร้างคำณุคำา่ที่่�ยั�งยืนึ่ใหแ้ก่่ผ้้่มส่ว่นึ่ไดเ้สย่ไดใ้นึ่ระยะยาว ดว้ย

เหตุนึ่่� เคำรือฯ จึ่งได้ก่ำาหนึ่ดก่ลยุที่ธ์ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ในึ่ก่ารสร้างสรรคำ์นึ่วัตก่รรม เพั่อส่งมอบคำุณคำ่าให้แก่่ผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ย ดังนึ่่�

ประยุก่ต์ใช้ดิจึิที่ัลเพั่อสร้าง

ประสบก่ารณ์ที่่�ดแ่ก่่ล้ก่ค้ำา

จึัดที่ำานึ่โยบายบายคำวามปลอดภัย 

ที่างไซึ่เบอร์และที่่�เก่่�ยวข้อง เพั่อ

ประก่าศใช้ก่ับพันึ่ัก่งานึ่ทีุ่ก่ระดับ

สร้างองคำ์คำวามร้้ด้านึ่ดิจึิทัี่ลให้

พันึ่ัก่งานึ่ และสร้างดิจึิที่ัลแพัลตฟื้อร์ม

เพ่ัอเช่อมโยงพันึ่กั่งานึ่

ใช้ Cloud Technology เป็นึ่ที่ิศที่าง 

ในึ่ก่ารพััฒนึ่าต่อยอดเที่คำโนึ่โลย่ 

ของเคำรือฯ 

นึ่ำา Internet of Things มาใช้ในึ่ธุรก่ิจึ

ค้ำาปล่ก่เพั่อสร้าง Digital Retail Store 

และ Artificial Intelligence  

ในึ่ก่ารเล่�ยงสัตว์และเพัาะปล้ก่

เช่อมโยงข้อม้ลก่ารดำาเนึ่นิึ่งานึ่ของแต่ละ 

ก่ลุ่มธุรก่ิจึเขา้ส้่สว่นึ่ก่ลาง เพ่ัอใชใ้นึ่ก่าร

ตัดสินึ่ใจึที่างธุรก่ิจึให้ม่คำวามแม่นึ่ยำา

ประสบกัารณ์ 

ผูใ้ช้งาน

ความมัน่คงปลอด้ภัย

ทุางไซเบอร์

กัารทุำางานร่วมกันั

แบบด้จิทิุลั เทุคโนโลยยุ้คหน้า

กัารทุำางานอตัโนมัติ
ข้อมูล 

และกัารวเิคราะห์

การลงทุนวิจัยและพัฒนา

ขอมูลดานการลงทุนวิจัยและพัฒนา

(ลานบาท)

0.97%
รอยละของคาใชจายดานวิจัยและ

พัฒนาเทียบกับรายไดทั้งหมด 

2562 2563 2564

17,795

19,422

22,689

2561

17,533

ลานบาท

3,720
คาใชจายที่ลดลงไดจาก

โครงการนวัตกรรม

การปรับปรุงกระบวนการ

แหง95
ศูนยวิจัยและพัฒนา

ฉบับ3,012
จำนวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสะสม

คน7,242
บุคลากรกรดานการวิจัยและพัฒนา

นวัตกัรรมกัระบวนกัารผลิต

ก่ารเพัิ�มประสิที่ธิภาพัในึ่ก่ระบวนึ่ก่ารผ่ลิต เป็นึ่หนึ่่�งในึ่แนึ่วที่างก่ารพััฒนึ่าโคำรงสร้างพัื�นึ่ฐานึ่เพั่อสร้างสรรคำ์นึ่วัตก่รรมให้แก่่สังคำมและ 

สิ�งแวดล้อมอยา่งตอ่เนึ่อ่ง ดว้ยเหตุนึ่่�เคำรือเจึริญโภคำภณัฑ์จ์ึง่ได้ที่ำาก่ารศก่่ษา และประยกุ่ตใ์ชเ้ที่คำโนึ่โลยใ่หม ่ๆ  ในึ่ก่ระบวนึ่ก่ารผ่ลติตั�งแตต่น้ึ่นึ่ำ�า

จึนึ่ถึง่ปลายนึ่ำ�ามาโดยตลอดเพ่ัอเพัิ�มขด่คำวามสามารถึในึ่ก่ารแข่งขันึ่ พัร้อมก่บัช่วยดแ้ลรัก่ษาสิ�งแวดล้อมผ่า่นึ่ก่ารใช้ที่รพััยาก่รอย่างคำุม้คำา่ และ

ก่ารลดผ่ลก่ระที่บจึาก่ก่ระบวนึ่ก่ารผ่ลิต โดยในึ่ปี 2564 ม่โคำรงก่ารเด่นึ่ ๆ ได้แก่่ Micro Organization Operation Center Platform (MOOC) 

โคำรงก่ารไข่ดิจึิที่ัล โคำรงก่าร Xiangyang Million Pigs Whole Industry Chain Slaughtering Industry 4.0 Project

นวัตกัรรมผลิตภัณฑ์

ในึ่ปัจึจุึบันึ่ ลก้่ค้ำาและผ่้บ้ริโภคำต่างมองหาผ่ลิตภัณฑ์์ และบริก่ารที่่�ช่วยลดผ่ลก่ระที่บต่อสิ�งแวดล้อม แต่ในึ่ขณะเดย่วก่นัึ่ก่ต้็องสามารถึตอบสนึ่อง

ต่อคำวามต้องก่ารที่่�หลาก่หลายได้อย่างเต็มประสิที่ธิภาพั ด้วยเหตุนึ่่� เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์จึ่งได้ร่วมมือก่ับคำ้่คำ้าธุรก่ิจึ ผ่้้ผ่ลิต ล้ก่คำ้าและผ้้่บริโภคำ

ตลอดห่วงโซ่ึ่คำณุค่ำา เพัอ่ระบแุละพัฒันึ่าผ่ลติภณัฑ์แ์ห่งนึ่วัตก่รรมที่่�เปน็ึ่เอก่ลัก่ษณ์ ที่่�ไมเ่พ่ัยงแคำต่อบสนึ่องตอ่คำวามตอ้งก่ารไดต้รงจุึด สง่เสรมิ

คำวามเป็นึ่อย้่ท่ี่�ด่ ลดผ่ลก่ระที่บต่อสิ�งแวดล้อม แต่ยังเพิั�มศัก่ยภาพัของผ่ลิตภัณฑ์์ของเราให้ส้งสุด อาทิี่ บริษัที่ เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์อาหาร 

จึำาก่ัด (มหาชนึ่) ได้พััฒนึ่าถึาดพัลาสติก่ใสช่วภาพั Polylactic Acid (PLA) ที่่�ผ่ลิตจึาก่พัืช เพั่อใช้เป็นึ่ถึาดสำาหรับผ่ลิตภณัฑ์์หมส้ด ไก่่สดแช่เยน็ึ่ 

CP Butcher ซึ่่�งถึาดชนิึ่ดนึ่่�สามารถึย่อยสลายได้ 100% และลดก่ารใช้มวลพัลาสตกิ่ลงได้ 20%-30% นึ่วตัก่รรมถึาดดังก่ล่าวยงัได้รับรางวลัชมเชย 

จึาก่งานึ่ Thailand Research Expo 2020 Award อ่ก่ด้วย นึ่อก่จึาก่นึ่่�ยังม่ผ่ลิตภัณฑ์์แห่งนึ่วัตก่รรมอ่นึ่ ๆ เช่นึ่ Shopping Bag ถึุงใส่อาหาร 

อุ่นึ่ร้อนึ่ และ Blue Pot นึ่วัตก่รรมถึุงต้มได้ เป็นึ่ต้นึ่
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Micro Organization Operation Center 

Platform (MOOC)

Micro Organization Operation Center Platform (MOOC) เป็นึ่แพัลตฟื้อร์มที่่�ช่วย

เพิั�มประสทิี่ธภิาพัของก่ระบวนึ่ก่ารบรหิารก่ารขายผ่่านึ่ก่ารวเิคำราะห์ข้อมล้แบบเร่ยลไที่ม์ 

และก่ารเขา้ถึง่ก่ลุ่มล้ก่คำา้รายยอ่ยไดอ้ยา่งทัี่�วถึง่ แตเ่ดมิ ก่ารเสนึ่อบรกิ่ารใหก้่บัล้ก่คำา้

ในึ่พืั�นึ่ท่ี่�จึำาเป็นึ่ต้องอาศัยทัี่ก่ษะของพันึ่ัก่งานึ่ขายเป็นึ่หลัก่ และก่ารวิเคำราะห์ข้อม้ล

เพ่ัอตอบสนึ่องคำวามต้องก่ารของล้ก่คำ้า ซึ่่�งวิธ่ดังก่ล่าวไม่สามารถึวิเคำราะห์ผ่ลก่าร

สำารวจึคำวามต้องก่ารของล้ก่คำ้า และปัญหาได้แบบเรย่ลไที่ม์ บมจึ. ที่ร้ คำอร์ปอเรชั�นึ่ 

หรือ TRUE Corporation จึง่พััฒนึ่า MOOC ข่�นึ่ ซึ่่�งเปน็ึ่หนึ่่�งในึ่เคำร่องมือที่่�ชว่ยวิเคำราะห์

ข้อม้ลและเสนึ่อบริก่ารได้ตรงตามคำวามต้องก่ารของล้ก่ค้ำามาก่ยิ�งข่�นึ่ อ่ก่ที่ั�งยังม ่

คำวามรวดเร็ว และที่ันึ่ต่อคำวามต้องก่ารก่ารใช้งานึ่ของล้ก่คำ้าได้เป็นึ่อย่างด่

322.30%

จำานวนลูกัค้าเพัิ่มขึ�น

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ รืายงานความยั�งยืน ปรืะจำาปี 2564
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ประก่าศแนึ่วที่างก่ารก่ำาหนึ่ดนึ่โยบายผ่ลตอบแที่นึ่

สำาหรบัพันัึ่ก่งานึ่ที่่�สรา้งผ่ลงานึ่สิที่ธิบตัร/อนุึ่สทิี่ธิบัตร

เพั่อก่ระตุ้นึ่ให้เก่ิดก่ารสร้างนึ่วัตก่รรม

ส่งเสรมิก่ารสร้างนึ่วตัก่รรมแบบเปิด และแบบปิดอย่าง

ต่อเน่ึ่อง เพ่ัอสร้างคำวามคำวามพัง่พัอใจึให้แก่่ลก้่ค้ำา 

กั้าวต่อไปของเรา

เพั่อเป็นึ่ก่ารตอบสนึ่องต่อเป้าหมายหมายคำวามยั�งยืนึ่เคำรือฯ  

ปี 2573 ด้านึ่ก่ารบรหิารจึดัก่ารนึ่วัตก่รรม และก่ารสนึ่บัสนึ่นุึ่วิสยัทัี่ศน์ึ่

ขององคำ์ก่ร เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ตั�งแผ่นึ่ก่ารดำาเนิึ่นึ่งานึ่ไว้ 

ดังต่อไปนึ่่�

01

02

90%

76%

ความพัึงพัอใจต่อ

ผลิตภัณฑ์เพัิ่มขึ�น

ปริมาณกัารขาย 

ผลิตภัณฑ์เพัิ่มขึ�น

ก่ารบริหารจึัดก่ารนึ่วัตก่รรม

สุามารถศุึกิษารายละเอียด้เพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�

เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์สน่บสนุนให้พน่กงานทีุ่กระดำ่บมี 

ส่วนร่วมในการปร่บปรุง เปลี�ยั่นแปลง และสร้างสรรค์ 

สิ�งใหม ่เพอ่ขบ่เคลอ่นองคก์รสูก่ารเปน็ผูู้น้ำาด้ำานเที่คโนโลยั่ี

และนว่ตกรรมในการสร้างอาหารคน อาหารสมอง โดำยั่

เครือฯ ไดำ้จ่ดำให้มีโครงการพอใจวน่เดำียั่ว เพ่อเปิดำโอกาส

ใหพ้นก่งานสร้างผู้ลงานทีี่�เป็นนวต่กรรม หรือสทิี่ธุบิต่รได้ำ
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นวัตกัรรมแผ่นแป้งห่อเกั้๊ยวนึ่ง

เพ่ัอตอบสนึ่องวิสัยที่ัศนึ่์ก่ารเป็นึ่คำรัวของโลก่ เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์จึ่งมุ่งมั�นึ่ในึ่ก่าร

สร้างสรรค์ำและพััฒนึ่าผ่ลิตภัณฑ์์อย่างต่อเนึ่่อง เพั่อสร้างคำวามพั่งพัอใจึให้กั่บ 

ผ่้้บริโภคำ ผ่ลิตภัณฑ์์เก่่�ยวนึ่่�งสไตล์จึ่นึ่แช่แข็งเป็นึ่หนึ่่�งในึ่ผ่ลิตภัณฑ์์ที่่�เคำรือฯ ให้คำวาม

พัิถึ่พัิถึันึ่ในึ่ก่ารผ่ลิตและไม่หยุดที่่�จึะพััฒนึ่าอย่างต่อเนึ่่อง เนึ่่องจึาก่สินึ่คำ้าดังก่ล่าว 

เป็นึ่สินึ่คำ้าที่่�ม่ก่ารแข่งขันึ่ในึ่ตลาดสง้ และเป็นึ่สินึ่ค้ำาที่่�ได้รับคำวามนึ่ิยมเป็นึ่อย่างมาก่

ในึ่ประเที่ศจึ่นึ่ เคำรือฯ ม่ก่ำาลังก่ารผ่ลิตเก่่�ยวนึ่่�งแช่แข็งก่ว่าปีละ 29,400 ตันึ่ จ่ึงถึือว่า

เป็นึ่ผ่ลิตภัณฑ์์หลัก่ตัวหนึ่่�งในึ่ก่ลุ่มธุรกิ่จึอาหารที่่�สร้างรายได้ส้่เคำรือฯ จึาก่ก่ารวิจัึย

ที่างตลาดพับว่าในึ่ช่วงก่ารเตร่ยมอาหาร เก่่�ยวนึ่่�งแช่แข็งจึะถึ้ก่อุ่นึ่ร้อนึ่และตั�งไว้รอ

รับประที่านึ่ หาก่เวลาตรงนึ่่�นึ่านึ่เก่ินึ่ไปจึะที่ำาให้แผ่่นึ่แป้งม่คำวามแห้ง ขอบแป้งม่ 

คำวามแขง็ และแปง้ที่่�อย้ด่า้นึ่ลา่งของตวัเก่่�ยวแตก่ออก่ ที่ม่วจิึยัและพัฒันึ่าผ่ลิตภัณฑ์์

จึ่งที่ำาก่ารคิำดค้ำนึ่พััฒนึ่าแผ่่นึ่แป้งให้ม่คำวามนึุ่่ม ขอบแป้งไม่แข็งแม้ถึ้ก่อุ่นึ่ร้อนึ่และ 

ที่ิ�งไวน้ึ่านึ่ ซึ่่�งวธิด่งัก่ลา่วตอ้งใชเ้ที่คำโนึ่โลยก่่ารแชแ่ขง็ขั�นึ่สง้ ที่่�ที่ำาให้แผ่น่ึ่แปง้สญ้เสย่

นึ่ำ�าน้ึ่อย ก่ล้เต็นึ่ในึ่แป้งม่ก่ารก่ระจึายตัวสมำ�าเสมอและม่คำวามต้านึ่ที่างไอนึ่ำ�าและก่ัก่

เก่็บไอนึ่ำ�าที่่�มาก่ข่�นึ่ จึ่งที่ำาให้เม่อผ่้้บริโภคำอุ่นึ่ร้อนึ่และตั�งที่ิ�งไว้ก่่อนึ่รับประที่านึ่ก่็ไม่ 

ที่ำาให้ขอบแป้งและแผ่่นึ่แป้งม่คำวามแข็ง หรือแตก่ เพัิ�มรสสัมผ่ัสในึ่ขณะรับประที่านึ่ 

นึ่อก่จึาก่นึ่่�ผ่ลงานึ่ก่ารวิจึัยนึ่่�ยังได้รับคำัดเลือก่ให้จึัดแสดงในึ่งานึ่มหก่รรมนึ่วัตก่รรม 

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์อ่ก่ด้วย

กัารแสวงหาโอกัาสและสร้างความร่วมมือ

ด้้านนวัตกัรรม

ชว้า พัอร์ค (Cheeva Pork) 

นวัตกัรรมเนื�อหมู โอเมก้ัา 3 สูง

ช่วา พัอร์คำ (Cheeva Pork) เป็นึ่นึ่วัตก่รรม

ผ่ลิตภัณฑ์์เนึ่ื�อหม้สดรายแรก่ของโลก่ที่่�ม่

โอเมก่้า 3 สง้ โดยบริษัที่ เจึริญโภคำภัณฑ์์

อาหาร จึำาก่ดั (มหาชนึ่) ได้คำดิค้ำนึ่วจัิึยพััฒนึ่า

ส้ตรอาหารสำาหรับสุก่รร่วมก่ับ National  

Laboratory Animal Center โดยใช้ส้ตร 

สุดยอดอาหารที่่�ม่ส่วนึ่ประก่อบของเมล็ด

แฟื้ลก่ซ์ึ่ สาหร่าย และนึ่ำ�ามันึ่ปลาที่ะเลนึ่ำ�าล่ก่ 

ที่ำาให้เนึ่ื�อสุก่รที่่�ได้ม่โอเมก่้า 3 ส้งก่ว่าก่าร

เล่�ยงด้วยอาหารปก่ติเฉล่�ย 2.5 - 3 เที่่า  

ที่ั�งยงัปลอดสารเคำมแ่ละยาปฏชิว่นึ่ะตลอด

ขั�นึ่ตอนึ่ก่ารเล่�ยง จึ่งม่ส่วนึ่ช่วยลดโอก่าส

ในึ่ก่ารก่ารเก่ิดโรคำหลอดเลือดหัวใจึของ 

ผ่้้บริโภคำ นึ่วัตก่รรมด้านึ่ผ่ลิตภัณฑ์์อย่าง

ช่วา พัอร์คำ ช่วยเพัิ�มรายได้ในึ่ก่ลุ่มสินึ่คำ้า

ก่ว่า 400 ล้านึ่บาที่ 

โครงกัารยกัระด้ับบรรจุภัณฑ์ยืด้อายุ

เนื�อโคไทุยสู่ความยั่งยืน

ก่ารจึำาหน่ึ่ายผ่ลิตภัณฑ์์เนึ่ื�อโคำไที่ยตก่แต่ง

ต้องม่ก่ารตัดแต่งชิ�นึ่เนึ่ื�อที่่�หนึ่้างานึ่ และ

บรรจุึภณัฑ์เ์ดิมเป็นึ่แบบใส่ถึาดโฟื้มและปิด

ด้วยฟื้ิล์มยืด ที่ำาให้ผ่ลิตภัณฑ์์ม่อายุในึ่ก่าร

เก่บ็รัก่ษาเพ่ัยง 3 วนัึ่ บริษัที่ สยามแม็คำโคำร 

จึำาก่ัด (มหาชนึ่) จึ่งได้ร่วมมือก่ับคำ้่คำ้าที่่�เป็นึ่

เก่ษตรก่รจึำาหนึ่่ายเนึ่ื�อวัว ในึ่ก่ารถ่ึายที่อด

เที่คำนิึ่คำก่ารตัดแต่งชิ�นึ่เนึ่ื�อ และพััฒนึ่า

เที่คำโนึ่โลย่บรรจึุภัณฑ์์แบบ Skin Pack ซึ่่�ง

เที่คำโนึ่โลย่ใหม่นึ่่�ที่ำาให้อัตราก่ารแพัร่ผ่่านึ่

ของคำวามชื�นึ่และอาก่าศผ่่านึ่บรรจุึภัณฑ์์

ลดลง ส่งผ่ลให้ลดอัตราก่ารเจึริญเติบโต

ของเชื�อจึุลินึ่ที่ร่ย์ที่่�ใช้อาก่าศและคำวามชื�นึ่

ในึ่ก่ารเจึริญเติบโต จึ่งช่วยยืดอายุของ

สินึ่ค้ำาได้ถึ่ง 21 วันึ่ หรือเพัิ�มข่�นึ่ 700%  

ส่งผ่ลให้บริษัที่เพัิ�มรายได้จึาก่ผ่ลิตภัณฑ์์

ก่ลุ่มนึ่่�ถึ่ง 57 ล้านึ่บาที่/ปี และลดคำ่าแรง

พันึ่ัก่งานึ่ได้ 12 ล้านึ่บาที่ต่อปี

กัารเงินผ่านทุรูมันน้ว่อลเล็ทุ

บริษัที่ แอสเซึ่นึ่ด์มันึ่นึ่่� จึำาก่ัด พััฒนึ่าแอพั 

ก่ระเป�าเงินึ่ที่ร้มันึ่น่ึ่�วอลเล็ต และตั�งเป้า

พัั ฒ นึ่ า เ ป็ นึ่ ผ่้้ นึ่ำา ต ล า ด ก่ ร ะ เ ป� า เ งิ นึ่ 

อิเล็คำที่รอนึ่ิคำส์ ในึ่ปี 2564 บริษัที่ได้ร่วมมือ

ก่ับพัันึ่ธมิตรในึ่ระบบนึ่ิเวศด้านึ่ก่ารเงินึ่ 

ก่ารบริก่ารออนึ่ไลนึ่์ และก่ารบริก่ารจึาก่

ตา่งประเที่ศ อาทิี่เช่นึ่ แอปเปิ�ล เน็ึ่ต-ฟื้ลิก่ซึ่์ 

อโก่ด้า ฟื้้้ดแพันึ่ด้า SCBAM KSAM ฯลฯ 

ในึ่พััฒนึ่านึ่วัตก่รรมด้านึ่ก่ารบริก่ารอย่าง

คำรบวงจึร โดยคำรอบคำลุมก่ารให้เคำรดิต

วงเงินึ่พัร้อมใช้งานึ่ สินึ่เช่อสำาหรับผ่่อนึ่

สินึ่คำ้า เงินึ่ฝัาก่ดอก่เบ่�ยส้ง บริก่ารลงทีุ่นึ่

จึองซึ่ื�อหุน้ึ่ ที่ำาให้จึำานึ่วนึ่ลก้่คำา้เพัิ�มข่�นึ่ 40% 

และรายได้เพัิ�มข่�นึ่ 50% 

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ รืายงานความยั�งยืน ปรืะจำาปี 2564
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กัารกัำากัับดู้แล 

ด้้านความยั่งยืน

HEART

Living Right

HEALTH

Living Well

HOME

Living Together

ภาคผนวกับทุนำา

https://www.cpgroupglobal.com/u/th/sustainability/health/innovation


กัารสร้างความผูกัพัันกัับผู้ม้ส่วนได้้เส้ย

โอกัาสและความทุ้าทุาย

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ดำาเนิึ่นึ่ธุรก่ิจึมาเป็นึ่ระยะเวลา 100 ปี ธุรก่ิจึของเคำรือฯ เติบโตข่�นึ่

อย่างต่อเนึ่่อง โดยได้ขยายฐานึ่ธุรก่ิจึคำรอบคำลุมหลายประเที่ศทัี่�วโลก่ถึ่ง 21 ประเที่ศและ 

เขตเศรษฐก่ิจึ ซึ่่�งเคำรือฯ ตระหนัึ่ก่ด่ว่าคำวามสัมพัันึ่ธ์ระหว่างองคำ์ก่รและผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยเป็นึ่

ส่วนึ่สำาคำัญในึ่ก่ารดำาเนิึ่นึ่ธุรก่ิจึและช่วยให้เก่ิดก่ารพััฒนึ่าก่ารดำาเนิึ่นึ่งานึ่ในึ่อนึ่าคำตอย่างม่

ประสิที่ธิภาพั แม้ว่าก่ารบริหารคำวามสัมพัันึ่ธ์ท่ี่�ด่ก่ับผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยทัี่�งภายในึ่และภายนึ่อก่

องคำ์ก่รจึะม่คำวามที่้าที่ายมาก่ยิ�งข่�นึ่ตามจึำานึ่วนึ่ของผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยท่ี่�เพัิ�มข่�นึ่และม่คำวาม 

คำาดหวังสง้ข่�นึ่ ดว้ยเหตุนึ่่�เคำรอืฯ ไดจ่้ึงไดบ้ร้ณาก่ารก่ระบวนึ่ก่ารสร้างคำวามผ่ก้่พันัึ่กั่บผ่้ม้ส่ว่นึ่

ได้เส่ยไปในึ่ก่ารบริหารองคำ์ก่รในึ่หลายด้านึ่ และที่บที่วนึ่ร้ปแบบก่ารจึัดก่ิจึก่รรมและ 

ช่องที่างก่ารส่อสารและก่ารม่ส่วนึ่ร่วมนึ่่�อย่างต่อเน่ึ่องเป็นึ่ประจึำาทุี่ก่ปี อ่ก่ที่ั�งยังจึัดให้ม่ก่าร

ส่อสารหลาก่หลายร้ปแบบเพ่ัอให้ผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยมั�นึ่ใจึได้ว่า เคำรือฯ เปิดโอก่าสให้ทีุ่ก่ก่ลุ่ม 

ได้ม่ส่วนึ่ร่วมและเสนึ่อข้อคิำดเห็นึ่ได้อย่างโปร่งใสและเหมาะสม คำงไว้ซึ่่�งคำวามสัมพัันึ่ธ์และ

คำวามเช่อถึือซึ่่�งก่ันึ่และก่ันึ่ นึ่อก่จึาก่นึ่่� เคำรือฯ ยังเล็งเห็นึ่ถึ่งโอก่าสในึ่ก่ารร่วมมือก่ับผ่้้ม่ส่วนึ่

ไดเ้สย่และพันัึ่ธมิตรที่ั�งในึ่ระดบัประเที่ศและระดบัสาก่ลในึ่ก่ารผ่ลัก่ดนัึ่ก่ารพัฒันึ่าคำวามยั�งยนืึ่

ที่่�เป็นึ่ประโยชน์ึ่ตอ่ประเที่ศ ตอ่สังคำมชมุชนึ่และตอ่องค์ำก่ร ซ่ึ่�งมก่่ารดำาเนิึ่นึ่ก่ารผ่า่นึ่โคำรงก่าร

และก่ิจึก่รรมที่่�หลาก่หลาย มุ่งเนึ่้นึ่ก่ารร่วมหารือ ประสานึ่งานึ่ และร่วมมือร่วมใจึกั่นึ่สร้าง

คำวามสงบสุข คำวามยุติธรรมที่่�ก่่อให้เกิ่ดผ่ลประโยชน์ึ่ต่อสังคำมโดยรวมอย่างยั�งยืนึ่ 

Stakeholder  

Engagement
เกษตรกร

16.7 สร้างหลัก่ประก่ันึ่ว่าจึะม่ก่ระบวนึ่ก่ารตัดสินึ่ใจึที่่�ม่คำวามรับผ่ิดชอบคำรอบคำลุม  

ม่ส่วนึ่ร่วมและม่คำวามเป็นึ่ตัวแที่นึ่ที่่�ด่ในึ่ทีุ่ก่ระดับก่ารตัดสินึ่ใจึ

17.16 ยก่ระดับหุ้นึ่ส่วนึ่คำวามร่วมมือระดับโลก่เพ่ัอก่ารพััฒนึ่าที่่�ยั�งยืนึ่

17.17 สนึ่ับสนึุ่นึ่คำวามร่วมมือที่่�ม่ประสิที่ธิภาพั

Relationship Capital

ส่อมวลชีนพน่กงานและ

ครอบคร่ว

เจ้าหนี� ภาคร่ฐ คู่แข่ง 

ที่างการค้า

ลูกค้า  

และผูู้้บริโภค

ชีุมชีนและ

สง่คม

คู่ค้าธุุรกิจ

ผลลัพัธ์และประโยชน์

ธุรกัิจและกัิจกัรรมของเครือฯ

ประเด้็นนำาเข้า

กัารวิเคราะห์เป้าหมายกัารพััฒนาทุ้่ยัง่ยืนและผู้ม้ส่วนได้้เส้ยทุ้ไ่ด้้รับผลกัระทุบอย่างม้นัยสำาคัญตลอด้ห่วงโซ่คุณค่า

ความคืบหน้าสู่เป้าหมายด้้านความยั่งยืนเครือฯ ปี 2573 กัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ ปี 2564

กลุม่ผูู้้มีส่วนไดำ้เสียั่ทีี่�ไดำ้ร่บผู้ลกระที่บอยั่่างมีน่ยั่สำาคญ่

คำะแนึ่นึ่คำวามผ่้ก่พัันึ่ก่ับผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยหลัก่จึาก่ก่ารสำารวจึของ

ทีุ่ก่ก่ลุ่มธุรก่ิจึ

• ร่วมก่ับก่ลุ่มธุรก่ิจึภายในึ่องคำ์ก่รจึัดที่ำาแผ่นึ่พััฒนึ่าและดำาเนึ่ินึ่ก่าร

สำารวจึก่ารรับร้้ของผ้้่ม่ส่วนึ่ได้เส่ยที่่�วัดผ่ลได้ในึ่ระดับเคำรือ

• พััฒนึ่าแนึ่วปฏิบัติด้านึ่ก่ารบริหารคำวามสัมพัันึ่ธ์ก่ับผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ย

• ร่วมเสวนึ่าในึ่หลาก่หลายเวที่่ด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ระดับประเที่ศและ

ระดับสาก่ล

สนบ่สนุนเป้าหมายั่การพ่ฒนาทีี่�ยั่่�งยั่ืน

ว่ตถุดำิบ คู่ค้าธุุรกิจ การขนส่งวต่ถุดิำบ
การผู้ลิตและ 

การบริหารจ่ดำการ

การใชี้ 

ผู้ลิตภ่ณฑ์์

สิ�นสุดำอายัุ่การใชี้งาน

ของผู้ลิตภ่ณฑ์์

การกระจายั่

ผู้ลิตภ่ณฑ์์และบริการ

ผูู้้ถือหุ้น 

และน่กลงทีุ่น

80%

เป้้าหมาย ป้ี 2564 และ 2573

82%

กัระบวนกัารสร้างคุณค่า

องค์กรพ่ฒนา

เอกชีน
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กัารสำารวจกัารรับรู้ของผู้ม้ส่วนได้้เส้ย 

ประจำาปี 2564

เคำรือเจึรญิโภคำภณัฑ์์มุง่เน้ึ่นึ่ก่ารสร้างสมดลุระหว่างมล้ค่ำา คำณุค่ำา ตลอดจึนึ่ก่ารสร้างสมัพันัึ่ธ์ท่ี่�ดแ่ละก่ารสร้างคำวามเช่อมั�นึ่ระหว่างผ่้ม่้ส่วนึ่ได้เสย่ 

ทีุ่ก่ก่ลุ่มก่ับองค์ำก่รอย่างต่อเน่ึ่อง เคำรือฯ ให้คำวามสำาคำัญกั่บก่ารรับฟัื้ง ก่ารม่ส่วนึ่ร่วมและก่ารร่วมมือกั่นึ่ของผ้้่ม่ส่วนึ่ได้เส่ยทุี่ก่ก่ลุ่มพัร้อมทัี่�ง 

ผ่นึ่วก่และวเิคำราะหป์ระเด็นึ่เหลา่นึ่่�ก่บัประเด็นึ่ภายนึ่อก่ที่่�เก่่�ยวขอ้ง เพัอ่ขับเคำลอ่นึ่ก่ารเปล่�ยนึ่แปลงในึ่เชงิบวก่ นึ่อก่จึาก่น่ึ่�ไดร้ว่มมอืกั่บพันัึ่ธมิตร

ระดับโลก่ในึ่ก่ารเพัิ�มศัก่ยภาพัก่ารจัึดก่าร ก่ารใช้แนึ่วที่างก่ารปฏิบัติท่ี่�เหมาะสม ก่ารแบ่งปันึ่คำวามร้้และที่รัพัยาก่รท่ี่�สร้างประโยชน์ึ่ตลอด 

ห่วงโซึ่่คำุณคำ่า 

ในึ่ป ี2564 เคำรอืเจึรญิโภคำภัณฑ์์จึดัที่ำาก่ารสำารวจึก่ารรับร้้ของผ่้ม้ส่ว่นึ่ได้เสย่ โดยมุง่เน้ึ่นึ่ไปท่ี่�ด้านึ่ก่ารจัึดก่ารด้านึ่คำวามยั�งยนืึ่และก่ารสร้างคำวาม

ผ่ก้่พันัึ่กั่บผ้้่มส่่วนึ่ไดเ้สย่ของทุี่ก่ก่ลุม่ธรุก่จิึของเคำรือฯ เป็นึ่ปแีรก่ เพ่ัอนึ่ำาผ่ลก่ารสำารวจึมาวิเคำราะหท์ี่บที่วนึ่ก่ลยุที่ธแ์ละก่ารดำาเนิึ่นึ่งานึ่ของเคำรือฯ   

ให้สอดคำล้องกั่บคำวามสนึ่ใจึและคำวามคำาดหวังของผ้้่ม่ส่วนึ่ได้เส่ยได้ด่ยิ�งข่�นึ่ และเพิั�มโอก่าสในึ่ก่ารร่วมมือกั่นึ่ให้เกิ่ดก่ารสร้างสรรคำ์คำุณคำ่า 

อย่างยั�งยืนึ่
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รายั่งานฉบ่บนี�แสดำงถึงผู้ลคะแนน

ความผูู้กพ่น, บที่สรุปของความ

ต้องการ, ความสนใจ และกลไกการ

ส่อสารก่บผูู้้มีส่วนไดำ้เสียั่ครอบคลุม

ที่่�ง 11 กลุ่มหล่กของเครือฯ 

ผลคะแนนความผูกพัน

ของผู้มีส่วนได้เสีย

82%

ลูกค้าและผู้บริโภค

เกษตรกร

คู่ค้าธุรกิจ

ชุมชนและสังคม

ภาครัฐผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

องค์กรพัฒนาเอกชน

สื่อมวลชน

คู่แข่งทางการค้า

เจ้าหนี้

พนักงานและครอบครัว

กัระบวนกัารสำารวจกัารรับรู้ของผู้ม้ส่วนได้้เส้ย

ในึ่ก่ารจึัดที่ำาก่ารประเมินึ่ก่ารรับร้้ของผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยให้คำรอบคำลุมทุี่ก่ก่ลุ่มคำนึ่และทุี่ก่ก่ลุ่มธุรก่ิจึภายใต้เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ เคำรือฯ ได้จัึดที่ำา

แบบสำารวจึก่ารรบัร้้ในึ่รป้แบบ Multi-Stakeholders’ Perception Survey เพ่ัอประเมินึ่คำณุภาพัของก่ารมส่่วนึ่ร่วมระหว่างองค์ำก่รก่บัผ่้ม้ส่่วนึ่ได้เสย่ 

สอดคำล้องตามหลัก่ก่ารระดับสาก่ล AA1000 และเพ่ัอให้ก่ารจัึดก่ารสำารวจึมป่ระสทิี่ธภิาพัและสอดคำล้องก่บัวิถึช่วิ่ตปัจึจุึบนัึ่ เคำรือฯ ได้จึดัที่ำาก่าร

สำารวจึผ่่านึ่ระบบออนึ่ไลนึ่์ที่่�สามารถึเข้าถึ่งได้โดยผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เสย่ทีุ่ก่ก่ลุ่มอย่างสะดวก่รวดเร็ว โดยได้ม่ขั�นึ่ตอนึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ดังต่อไปนึ่่�
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วางแผน

ศึกษาแนวทางการสํารวจ

ในระดับสากล

ทบทวนแบบสํารวจที่ธุรกิจใน

เครือฯ ดําเนินการในปจจุบัน

จัดทําแผนการดําเนินงาน

•

•

•

จัดทําแนวปฎิบัติในการสํารวจ

และประมวลผล

จัดทําแบบสํารวจ

ทบทวนแบบสํารวจ รวมกับ

ตัวแทนกลุมธุรกิจ

•

•

•

ประมวลผลและวิเคราะห

ผลสํารวจ

จัดทํารายงานสรุปผล

การสํารวจ

•

•

จัดทําแพลตฟอรมการสํารวจ

แบบออนไลน

สงแบบสํารวจใหกลุมธุรกิจ

ทั่วโลก

ติดตามผลการตอบกลับ

แบบสํารวจ

•

•

•

ส�อสารผลการสํารวจให

ผูมีสวนไดเสียไดรับทราบ

•

แนวทางปฏิบัติ

ดำเนินการสำรวจ รายงานผล

21 3 4 5

วิเคราะหขอมูล
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กัารรับฟ้ังและตอบสนองต่อผู้ม้ส่วนได้้เส้ย

พันักังานและครอบครัว

ม่ก่ารส่อสารอย่างสมำ�าเสมอผ่่านึ่ช่องที่างออนึ่ไลนึ่์และออฟื้ไลนึ่์ 

เพั่อสร้างคำวามผ้่ก่พัันึ่ และคำงไว้ซึ่่�งก่ารปฏิบัติต่อพันึ่ัก่งานึ่ตาม

หลกั่สิที่ธมินึ่ษุยชนึ่ ก่ารมุง่มั�นึ่เสริมสรา้งก่ารพัฒันึ่าศกั่ยภาพัอยา่ง

ต่อเนึ่่อง รวมถึ่งก่ารด้แลสุขภาวะที่่�ด่ คำวามปลอดภัยและ 

อาชว่อนึ่ามัยในึ่ที่ำางานึ่

คุณภุริป้พิ่ัฒน์ ภัท์รติมานนท์์ 

บริษัที่ ซึ่่พัแ่รม จึำาก่ัด

Ms. Fu Wenjing

Chia Tai Henning 

Modern Agricultural 

Technology Co., Ltd.

คุณวิลาสุินี ชัอบสุอาด้

บริษัที่ แอสเซึ่นึ่ด์ ก่รุ๊ป จึำาก่ัด

“ผู้มรู้สึกประทับใจในกระบวนการ

พััฒนาผูู้้นำาขององคุ์กร	เพัราะ 

ผูู้้บริห์ารให์้คุวามสำาคุัญเร่องคุน	 

ให์้คุวามสำาคุัญกับการเร่ยั่นรู้เป็นอยั่่าง

มาก		จนกลายั่เป็นวัฒนธิรรมห์น�ึง

ของบริษัท	ซ่พัแ่รม	ทั�งในเร่องสร้าง

บรรยั่ากาศึสถึานท่�ทำางาน	 

ท่�กระติุ้นให์้เกิดูการคุิดู 

สร้างสรรคุ์”	

“สิ�งท่�ประทับใจ	เป็นอยั่่างมากคุือผูู้้นำาให์้ โอกาส

คุนรุ่นให์ม่เข้าร่วมใน	“ห์ลักสูติรพััฒนาผูู้้นำาเพั่อ

อนาคุติเคุรือเจริญโภัคุภััณฑ์์”	โดูยั่ให้์รับผู้ิดูชอบ 

โคุรงการจัดูการมูลไก	่ซึ�งแติ่ละคุน 

จะรับผู้ิดูชอบในแติ่ละดู้านของ 

โคุรงการ	แล้วก็ม่การสนับสนุน 

จากทางผูู้้บรหิ์ารระดูับสูงในการ 

ให์้การสนับสนุนคุนรุ่นให์ม่เห์ล่าน่�”

Stakeholder Engagement Report 2021
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คู่ค้าธุรกัิจ

จึดัให้มก่่ารพับปะค่้ำคำา้ สอ่สาร พ้ัดคุำยตามคำวามเหมาะสม เพ่ัอสร้าง

คำวามเช่อถึือซ่ึ่�งก่ันึ่และกั่นึ่ คำงไว้ซึ่่�งคำวามสัมพัันึ่ธ์ในึ่ระยะยาว 

นึ่อก่จึาก่นึ่่� ได้เปิดโอก่าสในึ่ก่ารร่วมก่นัึ่พััฒนึ่าสนิึ่คำา้และก่ารบริก่าร

คำุณภาพั พัร้อมยก่ระดับก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ของคำ้่ค้ำาท่ี่�ตรวจึสอบ 

ย้อนึ่ก่ลับได้ ม่คำวามพัร้อมต่อก่ารแข่งขันึ่ระดับโลก่ อ่ก่ทัี่�ง 

ก่ารส่อสารจึรรยาบรรณธุรก่ิจึก่ับคำ้่ค้ำาอย่างต่อเน่ึ่อง เพ่ัอรัก่ษาไว้

ซึ่่�งก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ร่วมก่ันึ่อย่างโปร่งใสและรับผ่ิดชอบ

ลูกัค้าและผู้บริโภค

ม่ก่ารจึัดที่ำาเคำร่องมือก่ารส่อสารอย่างสมำ�าเสมอผ่่านึ่ช่องที่างท่ี่� 

ที่นัึ่สมัยและหลาก่หลาย มุง่เน้ึ่นึ่ก่ระชบัคำวามสัมพันัึ่ธ ์ที่ำาคำวามเข้าใจึ

ถึง่คำวามตอ้งก่าร เปดิรบัขอ้เสนึ่อแนึ่ะและใหค้ำำาปร่ก่ษาก่บัล้ก่คำา้และ

ผ่้้บริโภคำ เพั่อพััฒนึ่าสินึ่คำ้าให้ม่คำุณภาพั พัร้อมที่ั�งเนึ่้นึ่ยำ�าก่ารด้แล

รัก่ษาคำวามปลอดภัยของข้อม้ลล้ก่ค้ำาอย่างเคำร่งคำรัด

Mr. Saddam Hossain

ประเที่ศบังก่ลาเที่ศ

คุณมานะ แซ่�ตั�ง

บริษัที่ หัวเว่ย เที่คำโนึ่โลย่� 

(ประเที่ศไที่ย) จึำากั่ด

“ผู้มรู้สึกประทับใจกับการท่�ซ่พั่ให์้

คุวามสำาคุัญกับสุขภัาพัและ 

คุวามเป็นอยู่ั่ท่�ดู่ของผูู้้คุนดู้วยั่การ

ผู้ลิติผู้ลิติภััณฑ์์ท่�ม่คุุณคุ่า 

ทางโภัชนาการ	เช่น	ไก่ท่�ไม่ใชย้ั่า

ปฏิิช่วนะและปราศึจากฮอร์โมน 

เร่งการเจริญเติิบโติ”

“ผู้มมองว่า	บริษัท	ม่การดููแลคูุ่คุ้า	

อยั่่างเป็นธิรรม	ม่ระบบการส่อสาร

ข้อมูลท่�ดู่	รวมถึึงม่การช่�แจงเร่อง	

Supplier	Code	of	Conduct	 

ให้์กับคุู่คุ้า”

กิำานันสุุเท์พิ่ บุญแจี้ง

ประเที่ศไที่ย

คุณอัญชัลี 

และคุณธวัชัชััย ยอด้วิชัา 

คำ้่คำ้าเก่ษตรก่ร  

จึังหวัดน่ึ่านึ่ ประเที่ศไที่ย

“ทางบริษัท	ช่วยั่ผู้มในทุกเร่อง	 

ทั�งการซื�อขายั่ปุ๋ยั่	และการให์้คุวามรู้ 

ในการช่วยั่เพัิ�มผู้ลผู้ลิติติ่าง	ๆ	 

รวมทั�ง	ให์้การช่วยั่เห์ลือ 

ในการแก้ปัญห์าเกษติรกรท่�ไม่ม่น�ำา 

ทำานา	เช่น	ซ่อมแซมอุปกรณ์ 

ในการสูบน�ำา”

“สิ�งท่�ประทับใจ	คุือ	บริษัทม่คุวามมั�นคุง	เช่อถึือไดู้	

ราคุาคุงท่�	และม่การส่งเสริม 

คุวามรู้	ม่การส่งคุู่คุ้าไปอบรม	 

รวมถึึงม่ท่มงานให์้คุำาแนะนำา 

ปรึกษาดููแลติลอดูเวลา”

“การเสริมสร้างให์้พันักงานเกิดูคุวามผูู้กพััน 

กับสิ�งท่�ทำา	ม่คุวามผูู้กพัันกับองคุ์กร	 

การปลูกฝังให์้พันักงานรุ่นให์ม่	 

ม่คุวามคุุ้นชินกับวัฒนธิรรมองคุ์กร	 

กลยัุ่ทธิ์ท่�ให์้เกิดูคุวามรู้สึกเห์มือน 

เคุ้าไปเป็นเจ้าขององคุ์กรดู้วยั่จริง	ๆ		 

ก็จะเป็นส่วนนึงท่�ช่วยั่ให์้องคุ์กร 

ม่ผู้ลการพััฒนาการดูำาเนินงาน 

ท่�ม่ประสิทธิิผู้ลมากขึ�น”
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กัารรับฟ้ังและตอบสนองต่อผู้ม้ส่วนได้้เส้ย

เพั่อเข้าถึ่งผ่้้คำนึ่ในึ่ชุมชนึ่ท่ี่�เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ม่ธุรก่ิจึตั�งอย้่ เคำรือฯ

ดำาเนึ่นิึ่ก่ารผ่า่นึ่ก่ารเย่�ยมเยย่นึ่ ก่ารจัึดกิ่จึก่รรมตา่ง ๆ  ในึ่ก่ารสรา้งก่าร

มส่ว่นึ่รว่ม มุง่เน้ึ่นึ่ดแ้ลรกั่ษาสิ�งแวดลอ้มและพัฒันึ่าคุำณภาพัชวิ่ตอย่าง

เท่ี่าเท่ี่ยมที่ั�วถึง่ อก่่ทัี่�งดำาเนึ่นิึ่ก่ารสำารวจึคำวามคำดิเห็นึ่อยา่งน้ึ่อยปีละ 1 

คำรั�ง เพั่อเป็นึ่แนึ่วที่างในึ่ก่ารสร้างผ่ลก่ระที่บเชิงบวก่ บรรเที่าผ่ลก่ระ

ที่บเชิงลบ สานึ่ต่อคำวามสัมพันัึ่ธ์ที่่�ด่จึาก่รุ่นึ่ส้่รุ่นึ่

จัึดก่ารพับปะ ส่อสาร เปิดเผ่ยข้อม้ลก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ขององคำ์ก่รอย่าง

คำรบถึว้นึ่ โปร่งใส รวดเรว็ พัรอ้มรบัฟื้งัขอ้เสนึ่อแนึ่ะและนึ่ำามาปรับปรงุ 

ประยุก่ต์ใช้ในึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ นึ่อก่จึาก่นึ่่�ม่ก่ารแลก่เปล่�ยนึ่คำวามคำิด

เห็นึ่ ประสานึ่งานึ่ในึ่พัื�นึ่ที่่� วิเคำราะห์และร่วมก่ันึ่แก่้ไขปัญหาอ่นึ่ ๆ ที่่�

เก่่�ยวข้อง นึ่ำามาซึ่่�งก่ารพััฒนึ่าอย่างยั�งยืนึ่

ม่ก่ารเปิดช่องที่างก่ารส่อสารที่่�หลาก่หลายและจึัดที่ำารายงานึ่แสดง 

รายละเอ่ยดก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ขององคำ์ก่รแก่่ผ่้้ถึือหุ้นึ่และนึ่ัก่ลงทีุ่นึ่  

ให้สามารถึเข้าถ่ึงข้อม้ลอย่างสะดวก่ รวดเร็ว และเพั่อเป็นึ่ก่ารสร้าง 

คำวามสัมพัันึ่ธ์ที่่�แข็งแก่ร่ง เคำรือฯ นึ่ำาข้อเสนึ่อแนึ่ะ และมติที่่�ประชุม 

มาพััฒนึ่าประสิที่ธิภาพัก่ารดำาเนิึ่นึ่งานึ่ ก่ารก่ำาก่ับด้แลกิ่จึก่ารตาม 

หลัก่ธรรมาภิบาล และข้อบังคำับของเคำรือฯ

ม่ก่ารก่ระชับคำวามสัมพัันึ่ธ์ก่ับเก่ษตรก่รผ่่านึ่ก่ารพับปะ พั้ดคำุยอย่าง

สมำ�าเสมอ มุง่เน้ึ่นึ่พัฒันึ่าก่ารเก่ษตรและผ่ลผ่ลิตรว่มกั่นึ่อยา่งตอ่เน่ึ่อง 

โดยส่งเสริมทัี่ก่ษะก่ารบ้รณาก่ารเที่คำโนึ่โลย่เพั่อก่ารเก่ษตร พััฒนึ่า 

ก่ารเปล่�ยนึ่แปลง ที่ั�งยังบรรเที่าผ่ลก่ระที่บเชิงลบโดยเอื�ออำานึ่วยก่าร

ประกั่นึ่รายได้และเพัิ�มช่องที่างก่ารจัึดจึำาหนึ่่ายให้แก่่เก่ษตรก่ร

เกัษตรกัร

ชุมชนและสังคม

องค์กัรพััฒนา

เอกัชน

ผู้ถืึอหุน้และนักัลงทุุน 

ภาครัฐ

มก่่ารสอ่สารอยา่งตอ่เนึ่อ่งถึง่ก่ฎหมายและระเบย่บปฏิบตัท่ิี่�เก่่�ยวข้อง

เพัอ่ก่ารดำาเนึ่นิึ่งานึ่อย่างโปร่งใสและรวดเร็ว เปิดให้มก่่ารพัด้คำยุและรับ

ฟัื้งถึง่ขอ้เสนึ่อแนึ่ะ เพัอ่ยก่ระดบัก่ารพัฒันึ่าและก่ารแขง่ขนัึ่ที่างธรุก่จิึ

ในึ่ระดับโลก่ รวมถ่ึงก่ารให้คำวามร่วมมือก่ับภาคำรัฐในึ่โคำรงก่ารต่าง ๆ  

ที่่�เป็นึ่ประโยชนึ่์ต่อประเที่ศชาติ

ส่อมวลชน

เพั่อประสานึ่คำวามสัมพัันึ่ธ์ที่่�ด่ก่ับส่อมวลชนึ่อย่างต่อเนึ่่อง เคำรือฯ  

ม่ก่ารติดตามข้อมล้ข่าวสาร เพ่ัอใช้เป็นึ่ส่วนึ่หนึ่่�งในึ่ก่ารก่ำาหนึ่ดแนึ่วที่าง

ก่ารดำาเนึ่นิึ่งานึ่ ในึ่ขณะเด่ยวก่ันึ่ได้มุ่งเนึ่้นึ่ก่ารแลก่เปล่�ยนึ่ข้อม้ลที่่�เป็นึ่

ประโยชนึ่บ์นึ่พัื�นึ่ฐานึ่ข้อเท็ี่จึจึริงและที่นัึ่ต่อเหตกุ่ารณ์ เพ่ัอก่ารเผ่ยแพัร่

ส้ส่าธารณชนึ่อย่างเป็นึ่ที่างก่าร

คู่แข่งทุางกัารค้า

ปฏบิติัตามก่ฎก่ตกิ่าและจึรยิธรรมก่ารแข่งขนัึ่ที่่�ด ่พัร้อมที่ั�งจึดัให้มร่ะบบ

ก่ารคำวบคุำมดแ้ล ก่ารสร้างคำวามตระหนัึ่ก่ร้แ้ละป้องก่นัึ่ก่ารดำาเนิึ่นึ่ก่าร

ใด ๆ  ที่่�อาจึก่อ่ใหเ้ก่ดิก่ารไดม้าซึ่่�งคำวามลบัที่างก่ารคำา้ของคำ้แ่ขง่อยา่ง

เคำร่งคัำด ไม่ที่ำาลายช่อเสย่งคำ้แ่ข่งด้วยก่ารให้ร้ายโดยปราศจึาก่คำวามจึรงิ 

เจ้าหน้�

ม่ก่ารส่อสารเป็นึ่ระยะ ๆ ตามคำวามเหมาะสมผ่่านึ่ช่องที่างที่่�สะดวก่ 

รวดเร็ว เพ่ัอสานึ่สัมพัันึ่ธ์และคำงคำวามเช่อถึือแก่่เจ้ึาหนึ่่� พัร้อมที่ั�ง

ดำาเนิึ่นึ่ธุรก่ิจึอย่างโปร่งใสตามจึรรยาบรรณธุรก่ิจึ มุ่ง รัก่ษา 

ผ่ลประโยชนึ่์ของเจึ้าหนึ่่� องค์ำก่ร และทุี่ก่ภาคำส่วนึ่ที่่�เก่่�ยวข้อง

Stakeholder Engagement Report 2021

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้ท้์ี�

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ รืายงานความยั�งยืน ปรืะจำาปี 2564
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กัารร่วมมือกัับพัันธมิตรเพั่อขับเคล่อนกัาร

พััฒนาอย่างยั่งยืนปี 2564

21 เมษายน

รว่มประชมุผ่้แ้ที่นึ่ประสานึ่งานึ่ WBCSD 

Liaison Delegate Meeting ในึ่หัวข้อ 

Skills Strategies to Future-proof your 

Business and Create a Sustainable 

Future of Work

24 พิ่ฤษภาคม

ร่วมเสวนึ่าเวที่่ ASEAN-UK Race to Zero 

Dialogues หัวข้อ ก่ารลดก่ารปล่อยก่๊าซึ่

เรือนึ่ก่ระจึก่ในึ่อุตสาหก่รรมเก่ษตรและ

อาหาร

15-16 มิถุนายน

ร่วมเสวนึ่าในึ่หัวข้อ“Light the Way 

to Glasgow and Net-Zero: Credible 

Climate Action for a 1.5 °C World” 

UNGC Leader Summit 2021

8 กิรกิฎาคม

เป็นึ่หนึ่่�งในึ่คำณะก่รรมาธิก่ารเพ่ัอขจึัด

ปัญหาคำวามเหล่อมลำ�า ร่วมเสวนึ่าและ 

แลก่เปล่�ยนึ่คำวามคำิดเห็นึ่ในึ่ก่ารจึัดก่าร

ปัญหาคำวามไม่เท่ี่าเที่่ยม

26-28 กิรกิฎาคม

จึัดงานึ่เสวนึ่าในึ่หัวข้อระบบอาหารท่ี่�

ยั�งยืนึ่ โดยม่ผ่้้บริหารและพันัึ่ก่งานึ่

จึาก่หลาก่หลายก่ลุ่มธุรก่ิจึเข้าร่วม 

เพั่อเตร่ยมคำวามพัร้อมส้่ UN Food 

Systems Summit 2021

เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นส่วนหนึ่งในกัารขับเคล่อนประเด้็นความยั่งยืน

ร่วมกัับ United Nations Global Compact ในฐานะระด้ับ LEAD

สะที่อ้นึ่ใหเ้ห็นึ่ถึง่คำวามมุง่มั�นึ่อยา่งตอ่เนึ่อ่งขององคำก์่รตอ่ขอ้ตก่ลงแหง่สหประชาชาติ

และหลัก่สาก่ล 10 ประก่าร เพั่อขับเคำล่อนึ่ไปส้่เป้าหมายก่ารพััฒนึ่าที่่�ยั�งยืนึ่ของ

สหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals) มุ่งมั�นึ่ที่่�จึะดำาเนิึ่นึ่ธุรก่ิจึอย่าง

โปร่งใสส้งสุดตลอดทัี่�งห่วงโซ่ึ่คำุณคำ่า รวมถึ่งก่ารขับเคำล่อนึ่ส้่คำวามเป็นึ่ก่ลางที่าง

คำาร์บอนึ่ภายในึ่ปี 2573

25642564

อ่านึ่ข้อม้ลเพัิ�มเติมชมว่ด่โอ

29 กิันยายน

เป็นึ่ตวัแที่นึ่ภาคำธุรก่จิึในึ่เอเชย่ตะวันึ่ออก่

เฉย่งใต้ เขา้ร่วมก่ารเสวนึ่าในึ่ก่ารบริหาร

คำวามเส่�ยงด้านึ่สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่ ที่่�จัึดโดย

สภาธุรก่ิจึโลก่เพั่อคำวามยั�งยืนึ่และ  

Global Business Initiative (GBI)

4 ตุลาคม

CEO ได้รับเลือก่ให้เป็นึ่ประธานึ่สภา

ดิจึิที่ัลฯ ต่ออ่ก่วาระ เพั่อขับเคำล่อนึ่ก่าร

พััฒนึ่าขด่คำวามสามารถึในึ่ก่ารแข่งขนัึ่ดา้นึ่

ดิจึิที่ัล

11 ตุลาคม

เข้าร่วมพิัธ่ประก่าศเจึตนึ่ารมณ์ ในึ่งานึ่ 

“GCNT Forum 2021: Thailand’s Climate 

Leadership Summit 2021” ภายใต้แนึ่วคิำด 

“A New Era of Accelerated Actions” 

27 ตุลาคม

เข้าร่วมเสวนึ่าในึ่เวท่ี่ ก่ารปฏิร้ประบบ

อาหารในึ่ภ้มิทัี่ศนึ่์ที่่�หลาก่หลาย (Food 

Systems Transformation in a Fragmented  

Landscape )  จึัด โดยสภาธุ รก่ิ จึ โลก่ 

เพ่ัอก่ารพััฒนึ่าอย่างยั�งยืนึ่ (WBCSD)

8-10 พิ่ฤศุจีิกิายน

ร่วมสะที่้อนึ่มุมมองและวิสัยทัี่ศน์ึ่ก่าร

ประชุม UNFCCC COP26 ในึ่หัวข้อ  

“Thailand Minister and Business Leaders’ 

Climate Talk and Share on Net – Zero 

Transformation’

พััฒนึ่าแบบสำารวจึก่ารรับร้้ของผ้้่มส่่วนึ่ไดเ้ส่ยในึ่ระดบั

เคำรือฯ อย่างต่อเนึ่่อง

จึัดที่ำาหลัก่ส้ตรอบรมในึ่เร่องก่ระบวนึ่ก่ารสร้างคำวาม

ผ่้ก่พันัึ่ก่ับผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เสย่ในึ่ร้ปแบบ E-learning 

กั้าวต่อไปของเรา

เพ่ัอคำวามต่อเนึ่่องในึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ตามเป้าหมายคำวามยั�งยืนึ่ 

ปี 2573 เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ก่ำาหนึ่ดแผ่นึ่ก่ารดำาเนิึ่นึ่งานึ่เพั่อ

สร้างคำวามผ่้ก่พัันึ่และก่ารร่วมมือก่ับผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ย ดังนึ่่�

01

02

02

ก่ารสร้างคำวามผ่้ก่พัันึ่ก่ับผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ย

ร่วมก่ับพัันึ่ธมิตรเพั่อผ่ลัก่ดันึ่และยก่ระดับก่าร 

ดำาเนึ่ินึ่งานึ่อย่างยั�งยืนึ่ให้คำรอบคำลุม

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
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HOME
LIVING TOGETHER

กัารดู้แลรักัษาสิ่งแวด้ล้อมแบบองค์รวมทุ้่

คำานงึถึงึความสมบูรณแ์ละความสะอาด้ของ

ด้ิน นำ�า ป่า และอากัาศัจะช่วยให้เราสามารถึ

บรรลุเป้าหมายทุ้ส่ำาคัญของโลกัในกัารจำากัดั้

กัารเพัิ่มขึ�นของอุณหภูมิโลกัให้ไม่เกิัน 1.5 

องศัา เซลเซ้ยส และกัาร รักัษา ไว้ ซ่ึ ง

ทุรัพัยากัรทุางธรรมชาติ ทุ่้จำา เป็น ต่อ 
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นอกัเหนือจากัความมุ่งมัน่ในกัารด้ำาเนินงาน

ของเราแล้ว เครือฯ ได้้ขยายแนวทุาง 
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กัารปรับตัวต่อกัารเปล้่ยนแปลงสภาพัภูมิอากัาศั

โอกัาสและความทุ้าทุาย

ก่ารเปล่�ยนึ่แปลงสภาพัภ้มิอาก่าศเป็นึ่วาระสำาคัำญระดับโลก่ที่่�ม่แนึ่วโน้ึ่มท่ี่�จึะส่งผ่ลก่ระที่บ

อย่างม่นัึ่ยสำาคำัญที่ั�งด้านึ่เศรษฐกิ่จึ สังคำม และสิ�งแวดล้อมในึ่อนึ่าคำต เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์

ตระหนึ่ัก่ถึ่งคำวามสำาคำัญของก่ารม่ส่วนึ่ร่วมในึ่ก่ารแก้่ไขปัญหาก่ารเปล่�ยนึ่แปลงสภาพั 

ภ้มิอาก่าศ และม่คำวามมุ่งมั�นึ่ดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึอย่างรับผ่ิดชอบเพั่อลดปัญหาผ่ลก่ระที่บที่่�อาจึ 

เก่ิดข่�นึ่ จึ่งดำาเนิึ่นึ่ธุรก่ิจึโดยคำำานึ่่งถ่ึงก่ารดแ้ลสภาพัภ้มิอาก่าศพัร้อมก่ับบ้รณาก่ารมาตรก่าร

ด้านึ่ก่ารจัึดก่ารที่รัพัยาก่รธรรมชาติอย่างยั�งยืนึ่และก่ารพััฒนึ่าแบบคำาร์บอนึ่ตำ�าเพั่อให้เก่ิด

ผ่ลก่ระที่บตอ่ก่ารเปล่�ยนึ่แปลงสภาพัอาก่าศใหน้้ึ่อยที่่�สดุ เพัอ่ให้สอดคำลอ้งก่บัเปา้หมายตาม

ขอ้ตก่ลงปารส่ (Paris Agreement) ที่่�จึำากั่ดก่ารเพัิ�มอณุหภ้มโิลก่ไวท้ี่่� 1.5 องศาเซึ่ลเซึ่ย่ส และ

ให้ถึง่สทุี่ธิเปน็ึ่ศน้ึ่ยภ์ายในึ่ป ี2593 โดยตั�งเป้าหมายในึ่ก่ารลดก่ารปลอ่ยก่า๊ซึ่เรอืนึ่ก่ระจึก่ตาม

หลกั่เก่ณฑ์์และคำำาแนึ่ะนึ่ำาของ Science Based Targets (SBTi) ในึ่ก่ารลดก่ารปลอ่ยก่า๊ซึ่เรอืนึ่

ก่ระจึก่สุที่ธิเป็นึ่ศ้นึ่ย์ (Net Zero Emission)

ตลอดจึนึ่ส่งเสริมให้ผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยม่ส่วนึ่ร่วมในึ่ก่ารลดก่ารปล่อยก่๊าซึ่เรือนึ่ก่ระจึก่อย่าง 

ต่อเนึ่่อง พัร้อมที่ั�งตั�งเป้าหมายมุง่ส้่คำวามเป็นึ่ก่ลางที่างคำาร์บอนึ่ (Carbon Neutral) ภายในึ่

ปี 2573 โดยก่ารใช้ที่รัพัยาก่รธรรมชาติอย่างม่ประสิที่ธิภาพั ส่งเสริมก่ารใช้พัลังงานึ่

หมนุึ่เวย่นึ่ และปก่ปอ้งสภาพัแวดล้อม คำวามหลาก่หลายที่างชว่ภาพัและระบบนึ่เิวศ รวมถึง่

ก่ารจัึดก่ารห่วงโซึ่่อุปที่านึ่ ก่ารจึัดหาผ่ลิตภัณฑ์์ และบริก่ารต่าง ๆ อย่างยั�งยืนึ่

Climate  

Resilience

สนบ่สนุนเป้าหมายั่การพ่ฒนาทีี่�ยั่่�งยั่ืน

11.6 ลดผ่ลก่ระที่บต่อสิ�งแวดล้อม 

ในึ่เขตเมือง

7.2 เพัิ�มสดัส่วนึ่ของพัลงังานึ่ที่ดแที่นึ่

ในึ่ก่ารใช้พัลงังานึ่ของโลก่

7.3  เพัิ�มอตัราก่ารปรบัปรงุ

ประสทิี่ธภิาพัก่ารใช้พัลงังานึ่ 

ของโลก่ให้เพัิ�มข่�นึ่ 2 เท่ี่า

Manufacturing 

Capital

12.2  ก่ารจึดัก่ารที่่�ยั�งยืนึ่และก่ารใช้

ที่รัพัยาก่รที่างธรรมชาติ

12.3 ลดขยะเศษอาหารของโลก่ 

ลงคำร่�งหนึ่่�ง

13.3 สร้างคำวามตระหนึ่ัก่ร้้และ

ข่ดคำวามสามารถึ 

ในึ่เร่องก่ารเปล่�ยนึ่แปลง

สภาพัภ้มิอาก่าศ

11.6 ลดผ่ลก่ระที่บต่อสิ�งแวดล้อม 

ในึ่เขตเมอืง

12.2  ก่ารจัึดก่ารท่ี่�ยั�งยืนึ่และ 

ก่ารใช้ที่รัพัยาก่รที่างธรรมชาติ

12.3 ลดขยะเศษอาหารของโลก่ลงคำร่�งหนึ่่�ง

12.5 ลดก่ารเก่ดิของเสย่อย่างจึริงจัึง

12.2  ก่ารจึดัก่ารที่่�ยั�งยืนึ่และก่ารใช้

ที่รพััยาก่รที่างธรรมชาติ

12.3 ลดขยะเศษอาหารของโลก่ 

ลงคำร่�งหนึ่่�ง

13.3  สร้างคำวามตระหนัึ่ก่ร้แ้ละขด่

คำวามสามารถึ 

ในึ่เร่องก่ารเปล่�ยนึ่แปลง

สภาพัภม้อิาก่าศ

ความคืบหน้าสู่เป้าหมายด้้านความยั่งยืนเครือฯ ปี 2573

ผลลพััธ์และประโยชน์

กัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ ปี 2564

ธุรกิัจและกิัจกัรรมของเครือฯ

กลุม่ผูู้้มีส่วนไดำ้เสียั่ทีี่�ไดำ้ร่บผู้ลกระที่บอยั่่างมีน่ยั่สำาคญ่

ก่ารลดก่ารปลดปล่อยก่๊าซึ่เรือนึ่ก่ระจึก่จึาก่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึ 

(Scope 1 และ Scope 2 )

• เปิดเผ่ยข้อม้ลด้านึ่ก่ารจึัดก่ารก่ารเปล่�ยนึ่แปลงสภาพัภ้มิอาก่าศ

ขององค์ำก่รผ่่านึ่ CDP โดยสมัคำรใจึเป็นึ่ปีแรก่

• ร่วมเป็นึ่สมาชิก่เคำรือข่ายคำาร์บอนึ่นึ่ิวที่รัลประเที่ศไที่ย (Thailand 

Carbon Neutral Network) และ Carbon Markets Club

• ประก่าศใช้นึ่โยบายก่ารปรบัตวัต่อก่ารเปล่�ยนึ่แปลงสภาพัภม้อิาก่าศ

• เข้าร่วมตั�งเป้า SBT Near-Term Target

ว่ตถุดิำบ คู่ค้าธุุรกิจ การขนส่งว่ตถุดำิบ
การผู้ลิตและ 

การบริหารจ่ดำการ

การใช้ี 

ผู้ลิตภ่ณฑ์์

สิ�นสุดำอายุั่การใชี้งาน

ของผู้ลิตภ่ณฑ์์

การกระจายั่

ผู้ลิตภ่ณฑ์์และบริการ

ประเด้็นนำาเข้า

กัารวิเคราะห์เป้าหมายกัารพััฒนาทุ้่ยั่งยืนและผู้ม้ส่วนได้้เส้ยทุ้่ได้้รับผลกัระทุบอย่างม้นัยสำาคัญตลอด้ห่วงโซ่คุณค่า

คู่ค้าธุุรกิจชีุมชีนและส่งคม ชุีมชีนและส่งคมพนก่งานและครอบคร่วเกษตรกร ลูกค้าและผูู้้บริโภค

Human 

Capital

Relationship 

Capital

Financial 

Capital

Natural 

Capital

กัระบวนกัารสร้างคุณค่า

42%4.2%

2573เป้้าหมาย ป้ี 2564

0.08%

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้ท้์ี� Stakeholder Engagement Report 2021 UN SDGs Mapping Report 2021

134  |  135

เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์ รืายงานความยั�งยืน ปรืะจำาปี 2564

กัารกัำากัับดู้แล 

ด้้านความยั่งยืน

HEART

Living Right

HEALTH

Living Well

HOME

Living Together

ภาคผนวกับทุนำา

https://www.cpgroupglobal.com/u/en/pdf/2021/stakeholder-engagement-report
https://www.cpgroupglobal.com/u/en/pdf/2021/un-sdgs-mapping-report


แนวทุางไปสู่องคก์ัรทุ้่ม้ความเป็นกัลาง 

ทุางคาร์บอนภายในปี 2573

เคำรือฯ ตั�งเป้าหมายในึ่ก่ารลดก่ารปล่อยก๊่าซึ่เรือนึ่ก่ระจึก่ตาม 

หลกั่เก่ณฑ์์และคำำาแนึ่ะนึ่ำาของ Science Based Targets (SBTi) ในึ่

ก่ารลดก่ารปล่อยก่๊าซึ่เรือนึ่ก่ระจึก่สุที่ธิเป็นึ่ศ้นึ่ย์ โดยมุ่งเนึ่้นึ่ก่าร

บริหารจัึดก่ารพัลังงานึ่และที่รัพัยาก่รที่่�ส่งเสริมก่ารปรับปรุง

ประสทิี่ธภิาพัก่ารใช้พัลงังานึ่และกิ่จึก่รรมที่่�ก่่อให้เกิ่ดผ่ลก่ระที่บตอ่

สิ�งแวดล้อมนึ่้อยที่่�สุด เลือก่ใช้พัลังงานึ่สะอาด และอุปก่รณ์และ

เที่คำโนึ่โลยป่ระสิที่ธิภาพัส้ง ตามยุที่ธศาสตร์ก่ารบริหารจึัดก่ารด้านึ่

สิ�งแวดล้อม ตลอดจึนึ่ก่ารส่งเสริมผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยตลอดห่วงโซึ่่

อุปที่านึ่ เพั่อมุ่งส้่ก่ารเป็นึ่องคำ์ก่รที่่�ม่คำวามเป็นึ่ก่ลางที่างคำาร์บอนึ่ 

(Carbon Neutral) ภายในึ่ปี 2573 และอย้ร่ะหว่างก่ารพัจิึารณาเข้าร่วม

ก่ารตั�งเป้าหมายผ่่านึ่ระบบ SBTi ทัี่�ง Near-term และ Long-term Targets 

C.P. Group Net Zero Pathway 
(GHG Emission Scope 1 2 and 3)

Near-term SBTi

Scope 1+2 : 4.2% p.a.

Scope 3 : 2.5% p.a.

Scope 1+2 : 90% Reduction (Min.)

Scope 3 : 90% Reduction (Min.)

Business A
s Usual

Long-term SBT

*Unit: Million Ton CO
2
e

GHG Emission S1 and S2

Tree Planting Absorption

GHG Emission S3

Carbon Neutral (Scope 1 and 2)

Business as Usual

Carbon Removal

Net Zero Emission

-10

10

30

50

70

90

Net Zero 
 Emissions

2050

Carbon Neutral 2030

(Scope 1 & 2)

Neutralization Actions

To offset residual emissions 

Science-based Targets Setting

2021  2025  2030  2035  2040  2045  2050Year

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ รืายงานความยั�งยืน ปรืะจำาปี 2564

136  |  137

กัารกัำากัับดู้แล 

ด้้านความยั่งยืน

HEART

Living Right

HEALTH

Living Well

HOME

Living Together

ภาคผนวกับทุนำา



ความร่วมมือกัับองคก์ัรภายนอกัเพั่อผลักัด้ัน

ด้้านกัารเปล่้ยนแปลงสภาพัภูมิอากัาศั

เคำรอืเจึรญิโภคำภณัฑ์์มุ่งมั�นึ่ต่อก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึคำาร์บอนึ่ตำ�าและยั�งยืนึ่ โดยบริษัที่ในึ่เคำรือฯ ประก่อบธุรก่ิจึภายใต้คำ่านึ่ิยม 3 ประโยชนึ่์ ที่่�มุ่ง

สรา้งสรรคำป์ระโยชนึ่เ์พัอ่ประเที่ศชาติในึ่มติิเศรษฐก่จิึ สงัคำม และสิ�งแวดลอ้ม รวมทัี่�งก่ารสรา้งเคำรอืขา่ยและคำวามร่วมมือจึาก่ทุี่ก่ภาคำส่วนึ่

ที่ั�งภาคำรัฐ เอก่ชนึ่และประชาสังคำม ตลอดจึนึ่ม่ก่ารส่อสาร ก่ารวัดผ่ล ก่ารสร้างเคำร่องมือ และจัึดหานึ่วัตก่รรมท่ี่�ช่วยสนัึ่บสนึุ่นึ่ตลอด 

ห่วงโซึ่่อุปที่านึ่ ซึ่่�งสิ�งดังก่ล่าวจึะที่ำาให้เก่ิดก่ารบรรลุเป้าหมายได้อย่างยั�งยืนึ่

หนึ�งในความมุ่งม่�นของเครือฯ ใน

การร่วมมือแก้ไขการเปลี�ยั่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ คือการแสดำง

เจตนารมณบ์นเวที่รีะดำบ่โลกมากมายั่

ในปี 2564 ที่ี�ผู้่านมา อาที่ิ UNFCCC 

COP26, Climate Action Leader 

Forum 2021, UN Global Compact 

Leader Summit และ GCNT 

Forum 2021

เคำรือเจึริญโภคำภณัฑ์์เข้าร่วมเคำรือข่ายคำาร์บอนึ่นิึ่วที่รัลประเที่ศไที่ย 

(Thailand Carbon Neutral Network หรือ TCNN) และ Carbon 

Market Club เพ่ัอส่งเสริมคำวามร่วมมือระหว่างภาคำรัฐ ภาคำเอก่ชนึ่ และ

ภาคำท้ี่องถึิ�นึ่/ชุมชนึ่ ในึ่ก่ารยก่ระดับก่ารลดก๊่าซึ่เรือนึ่ก่ระจึก่ เพ่ัอ

สร้างก่ารเตบิโตอยา่งยั�งยนืึ่บนึ่สังคำมท่ี่�เปน็ึ่มิตรต่อสภาพัภม้อิาก่าศ

และมุ่งส้่ก่ารปล่อยก๊่าซึ่เรือนึ่ก่ระจึก่สุที่ธิเป็นึ่ศ้นึ่ย์ตามเจึตนึ่ารมณ์

ของประชาคำมโลก่

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์และบริษัที่ภายในึ่เคำรือฯ อ่ก่ 3 บริษัที่ได้แก่่  

บมจึ. ซึ่พ่ัเ่อฟื้ บมจึ. ที่ร ้คำอร์ปอเรชั�นึ่ และ บมจึ. ซึ่่พั่ ออลล์ ยังได้รับ

รางวัลธุรก่ิจึคำาร์บอนึ่ตำ�าและยั�งยืนึ่ (LCSi) ประจึำาปี 2564 ซึ่่�งเป็นึ่

รางวัลที่่�เชดิชเ้ก่ย่รตใิห้ก่บัองคำก์่รที่่�ไดผ้่า่นึ่เก่ณฑ์ต์วัช่�วดัก่ารประเมนิึ่

และจัึดระดับธุรก่ิจึที่่�ม่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ด้านึ่ก่ารบริหารจัึดก่ารและ 

ลดก่ารปล่อยก่๊าซึ่เรือนึ่ก่ระจึก่ที่่�สอดคำล้องกั่บเป้าหมายก่ารพัฒันึ่า 

ที่่�ยั�งยนืึ่ และสามารถึเป็นึ่แบบอย่างที่่�ด่ให้ก่ับองค์ำก่รธุรก่ิจึอ่นึ่ในึ่ก่าร

ร่วมก่ันึ่แก่้ปัญหาโลก่ร้อนึ่

นึ่อก่จึาก่นึ่่�เคำรือได้รับก่ารประเมินึ่ ระดับ B– (ระดับ Management 

Level) จึาก่องค์ำก่รประเมินึ่คำวามยั�งยืนึ่ที่่�ม่มาตรฐานึ่และเป็นึ่ที่่� 

นึ่า่เชอ่ถึอืในึ่ระดบัสาก่ลด้านึ่ก่ารเปล่�ยนึ่แปลงสภาพัภม้อิาก่าศ หรอื 

CDP โดยเป็นึ่ก่ารเปิดเผ่ยข้อม้ลแบบสมัคำรใจึเป็นึ่ปีแรก่ 
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กัารประเมินความเส่้ยงและโอกัาส 

จากักัารเปล้่ยนแปลงสภาพัภูมิอากัาศั

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ก่ำาหนึ่ดก่รอบก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่เพั่อบริหารจึัดก่าร

ก่ารเปล่�ยนึ่แปลงสภาพัภ้มิอาก่าศตลอดห่วงโซ่ึ่อุปที่านึ่ และได้ม่ 

ก่ารประเมินึ่คำวามเส่�ยงและโอก่าสขององค์ำก่รจึาก่ก่ารเปล่�ยนึ่แปลง

สภาพัภ้มิอาก่าศ พัร้อมที่ั�งจัึดที่ำารายงานึ่ Climate-Related  

Risk Management Report ตามแนึ่วที่างของ Task Force on  

Climate-Related Financial Disclosure (TCFD)

ความเส้่ยงและโอกัาสของเครือฯ จากักัารเปล้่ยนแปลงสภาพัภูมิอากัาศั

ความเสีย่ง โอกาส

โอกาส 

ประสทิธภิาพการใช

ทรพัยากรและแหลงพลงังาน 

แหลงพลงังาน

สนิคาและบรกิาร

การตลาด

ความยดืหยุน

นโยบายและขอบงัคบั 

เทคโนโลยี

การตลาด

ช�อเสยีง 

เรือ้รงั 

ความเสีย่งเปลีย่นผาน

ความเสีย่งทางกายภาพ 

การบรหิารจดัการ

กลยทุธดานความเส่ียง

ผลกระทบดานการเงนิ
เฉยีบพลัน

กัรอบกัารด้ำาเนินงานเพั่อกัารปรับตัวต่อกัารเปล้่ยนแปลงสภาพัภูมิอากัาศั

การมุงสูองคกรที่ ไมปลอยกาซเรือนกระจก

การดำเนินกิจกรรมที่จัดการความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ความรับผิดชอบตอผลิตภัณฑเพ�อผลิตภัณฑและบริการที่ยั่งยืน

การดำเนินกิจกรรมที่ลดการปลอย

กาซเรือนกระจก

การบริหารจัดการการปลอยกาซเรือนกระจก

และการใชพลังงาน

การประเมินความเสี่ยงและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 

0106

0304

0205

การปรับตัว

ตอการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

•  ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมตลอดวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑและ

บริการ

•  เพิ่มการขอรับรองฉลากสิ่งแวดลอมและฉลากคารบอน

•  ตั้งเปาหมายองคกรที่มีความเปนกลางทางคารบอน 

(Carbon Neutral) ภายในป 2573

•  เขารวม Race to Zero Campaign และรวมตั้งเปาหมายตาม

หลักเกณฑ SBTi 

•  มุงสูการเปนองคกรที่ปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนย

 (Net Zero) ภายในป 2593

•  รวบรวม และทวนสอบการปลอยกาซเรือน

กระจกทั้งทางตรงและทางออมขององคกร

ทั้ง Scope1, 2 และ 3

•  ประเมินปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก

ดานปาไม การใชที่ดิน และการเกษตรตาม

แนวทาง FLAG SBTi

•  ลดการปลอยกาซเรือนกระจกและการใช

พลังงาน

•  ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

•  ใชพลังงานหมุนเวียน

•  บริหารจัดการของเสีย

•  ใชการคมนาคมอยางยั่งยืน

•  ดําเนินการประเมินความเสี่ยงและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

•  จัดทําการวิเคราะหสถานการณจากอุณหภูมิที่มีผลตอองคกรใน

ดานตาง ๆ  (Scenario Analysis) ตามขอแนะนําของคณะทํางาน

เฉพาะกิิจดานการเปิดเผยขอมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับ

สภาพภูมิอากาศ (TCFD)

•  พัฒนาแผนการจัดการความเสี่ยงอันเปนผลมาจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

•  สนับสนุนระบบเกษตรกรรมฟนฟู และเกษตรกรรมอยางยั่งยืน

•  เสริมสรางความรูความเขาใจ และขีดความสามารถของ

ผูมีสวนไดเสียตลอดหวงโซคุณคา

•  จัดทําแผนการบริหารจัดการภัยพิบัติ

•  ดําเนินการปลูกปาอยางยั่งยืน

กัารลงทุุนด้้านสิ่งแวด้ล้อม

สรุปผลกัารลงทุุนด้้านสิ่งแวด้ล้อม

1,086
1,464

4,192

2,511

2562 2563 25642561
ก่รณ่ศ่ก่ษาผ่ลตอบแที่นึ่ก่ารลงทีุ่นึ่ด้านึ่สิ�งแวดล้อม

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้มก่่ารตรวจึสอบก่ารใช้ที่รพััยาก่รและพัลงังานึ่ต่าง ๆ 

รวมไปถึ่งก่ารจัึดก่ารของเส่ยที่่�เกิ่ดจึาก่ก่ารดำาเนิึ่นึ่ธุรก่ิจึอย้่อย่างต่อเน่ึ่อง 

ผ่่านึ่ระบบและอุปก่รณ์ตามมาตรฐานึ่ระดับสาก่ล โดยเคำรือฯ ได้ม่ก่าร

ลงทุี่นึ่ด้านึ่ก่ารบริหารจัึดก่ารสิ�งแวดล้อมผ่่านึ่โคำรงก่ารหลาก่หลาย

ประเภที่ ที่ั�งก่ารพััฒนึ่าพัลังงานึ่ที่ดแที่นึ่ อาทิี่ ก่ารลงทุี่นึ่พัลังงานึ่แสง

อาทิี่ตย์เพ่ัอลดก่ารใช้ไฟื้ฟ้ื้าที่่�เกิ่ดจึาก่พัลังงานึ่สก่ปรก่ หรือก่ารใช้คำวาม

รอ้นึ่ใตพิ้ัภพั ก่ารลงทุี่นึ่ในึ่พัลังงานึ่หมุนึ่เวย่นึ่ เช่นึ่ ก่ารใชเ้ชื�อเพัลิงชว่ภาพั 

เพ่ัอที่ดแที่นึ่เชื�อเพัลิงฟื้อสซิึ่ล รวมไปถึง่ก่ารลงที่นุึ่ด้านึ่ก่ารก่อ่สร้างอาคำาร

ประหยัดพัลังงานึ่ เป็นึ่ต้นึ่ ที่ั�งนึ่่�ในึ่ปีที่่�ผ่่านึ่มาเคำรือฯ ได้ลงทีุ่นึ่ด้านึ่ 

สิ�งแวดล้อมผ่่านึ่โคำรงก่ารต่าง ๆ เป็นึ่ม้ลคำ่าก่ว่า 4,192 ล้านึ่บาที่

หน่ึ่วย: ล้านึ่บาที่

รายงานึ่ TCFD Report 2021

นึ่โยบายก่ารปรับตัวต่อก่ารเปล่�ยนึ่แปลงสภาพัภ้มิอาก่าศ

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�

รายงานึ่ Climate-Related Risk Management

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
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กัารบริหารจดั้กัารกัารเปล้่ยนแปลง 

สภาพัภูมิอากัาศัและกัารจัด้กัารพัลังงาน

ก่ารเปล่�ยนึ่แปลงสภาพัภ้มิอาก่าศอย่างรนุึ่แรง อาจึส่งผ่ลต่อก่ารดำาเนิึ่นึ่ธรุก่จิึ และหาก่ใช้ที่รัพัยาก่รอย่างไม่มป่ระสิที่ธภิาพัหรือไม่มก่่ารเตรย่ม

พัร้อมเพ่ัอรับมือผ่ลก่ระที่บ เช่นึ่ ภาวะฝันึ่แล้งรุนึ่แรง อาจึส่งผ่ลให้ขาดแคำลนึ่ที่รัพัยาก่รในึ่ก่ระบวนึ่ก่ารผ่ลิต เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์จ่ึงได้ม่ก่าร

ดำาเนึ่ินึ่ก่ารปรับตัวและลดผ่ลก่ระที่บจึาก่ก่ารเปล่�ยนึ่แปลงสภาพัภ้มิอาก่าศผ่่านึ่โคำรงก่ารและก่ิจึก่รรมต่าง ๆ โดยสามารถึแบ่งออก่เป็นึ่  

Mitigation Action (ก่ิจึก่รรมที่่�ลดก่ารปล่อยก่๊าซึ่เรือนึ่ก่ระจึก่อันึ่เป็นึ่สาเหตุให้เกิ่ดก่ารเปล่�ยนึ่แปลงสภาพัภ้มิอาก่าศ) และ Adaptation Actions 

(ก่ิจึก่รรมที่่�จึัดก่ารคำวามเส่�ยงที่่�เก่ิดจึาก่ผ่ลก่ระที่บจึาก่ก่ารเปล่�ยนึ่แปลงสภาพัภ้มิอาก่าศ) 

แผ่นึ่ก่ารปรับตัวต่อก่ารเปล่�ยนึ่แปลงสภาพัภ้มิอาก่าศ 

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ C.P.Group Adaptation Plan and Commitment

  Case Study 20 

โครงกัารสวนเกัษตรสมัยใหม่ CIXI ประเทุศัจ้น 

เพั่อจัดูการคุวามเส่�ยั่งท่�เกิดูจากผู้ลกระทบจากการเปล่�ยั่นแปลง

สภัาพัภัูมิอากาศึ 

ปัจึจึบุนัึ่ประเที่ศจึน่ึ่มพ่ัื�นึ่ที่่�ดินึ่เคำม็มาก่ก่ว่า 200 ล้านึ่ไร่จึน่ึ่ หรือ ประมาณ 83 ล้านึ่ไร่ 

ซึ่่�งส่วนึ่หนึ่่�งเก่ิดจึาก่ปัญหาด้านึ่ก่ารเปล่�ยนึ่แปลงสภาพัภ้มิอาก่าศและก่ารใช้ที่่�ดินึ่ 

ไม่ถึ้ก่วิธ่ เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์จ่ึงได้นึ่ำาโมเดลร้ปแบบสวนึ่เก่ษตรสมัยใหม่มาใช้เพั่อ

ช่วยจึัดก่ารแก่้ปัญหาดนิึ่เค็ำมและดนิึ่ที่่�มส่ภาพัเป็นึ่ที่ะเลที่ราย โดยปรับเปล่�ยนึ่พัื�นึ่ที่่�ที่่�

เคำยถึก้่ที่ิ�งร้างให้ก่ลบัมาเปน็ึ่ท่ี่�ดินึ่ที่่�อุดมสมบร้ณ์เหมาะแก่ก่่ารเพัาะปลก้่ โดยโคำรงก่าร

สวนึ่เก่ษตรสมัยใหม่ (Cixi Modern Agricultural Park) ที่่�เคำรือฯ ได้ก่่อตั�งข่�นึ่ได้จึัดก่าร

ปัญหาดินึ่เคำ็มโดยอาศัยวิธ่ก่ารที่างช่วภาพัเพั่อฟื้้�นึ่ฟื้้คำวามอุดมสมบ้รณ์ของพัื�นึ่ที่่� 

เพัาะปล้ก่ ซึ่่�งนึ่อก่จึาก่จึะสามารถึช่วยแก่้ปัญหาดินึ่เคำ็มแล้ว ยังช่วยลดก่ารส้ญเส่ย

ที่รัพัยาก่ร เพัิ�มคำวามหลาก่หลายที่างช่วภาพั ลดปริมาณก่ารปล่อยก่๊าซึ่เรือนึ่ก่ระจึก่

จึาก่ก่ารเพัาะปล้ก่ ก่ารใช้ปุ�ย ก่ารใช้ยาฆ่่าแมลงและใช้ท่ี่�ดินึ่ที่่�ไม่เหมาะสม และลด

มลภาวะต่อสิ�งแวดล้อมได้อย่างม่ประสิที่ธิภาพั

ที่ั�งยังยก่ระดับให้ม่ผ่ลผ่ลิตเพิั�มข่�นึ่ในึ่ระดับปานึ่ก่ลางถึ่งส้ง พัร้อมรับประก่ันึ่คำวาม

มั�นึ่คำงและคำวามปลอดภัยของอาหาร จึนึ่ก่ลายเป็นึ่โคำรงก่ารต้นึ่แบบสำาหรบัโคำรงก่าร

ปรับปรุงพัื�นึ่ที่่�ดินึ่เคำ็มในึ่ประเที่ศจึ่นึ่ ปัจึจึุบันึ่เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้จึัดตั�งสวนึ่เก่ษตร 

10 ก่วา่แหง่ที่ั�วประเที่ศจึน่ึ่ ช่วยปรบัปรงุฟ้ื้�นึ่ฟื้ท้ี่่�ดนิึ่มาก่ก่ว่า 300,000 ไร่จึน่ึ่ หรอื ประมาณ 

125,000 ไร่ และจึะขับเคำล่อนึ่ขยายผ่ลไปยังที่่�ดินึ่มาก่ก่ว่า 2 ล้านึ่ไร่จึน่ึ่ หรือ ประมาณ 

833,333 ไร่ พัร้อมที่ั�งฝัึก่อบรมเก่ษตก่รก่ว่า 10,000 คำนึ่เพั่อร่วมก่ันึ่ขยายผ่ล

MITIGATION

ACTIONS

พลังงานหมุนเวียน การปรับปรุง

โครงสรางพื้นฐาน

การใชพลังงาน

อยางมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

ภัยพิบัติ

การบริหาร

จัดการของเสีย

การเกษตรกรรม

อยางยั่งยืน

คมนาคมอยางยั่งยืน การปลูกปายั่งยืน

ADAPTATION

ACTIONS

การเสริมสราง

ความรู

และความเขาใจ

การรวมมือ

กับผูมีสวนไดเสีย

ตลอดหวงโซ

คุณคา
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สัดส่วนึ่ก่ารปล่อยก่๊าซึ่เรือนึ่ก่ระจึก่แยก่ตามประเภที่

ขอมูลการจัดการการปลอยกาซเรือนกระจกป 2564

ปริมาณ

การปลอยกาซเรือนกระจก

รวม Scope 1+2+3

57.25
ลานตัน CO

2
e

กิจกรรมในองคกร 

และยานพาหนะองคกร

*หน�วย: ลานตัน CO
2
e *หน�วย: ลานตัน CO

2
e

*หน�วย: พันตัน CO
2
e *หน�วย: พันตัน CO

2
e

3%

ปริมาณ

การปลอยกาซเรือนกระจก

รวม Scope 1+2

6.56
ลานตัน CO

2
e

ลดการปลอย

กาซเรือนกระจก

1.07
ลานตัน CO

2
e

1.42 ลานตัน CO
2
e

Scope 1

5.14 ลานตัน CO
2
e

Scope 2

50.69 ลานตัน CO
2
e

Scope 3

กิจกรรมใน

องคกร

0.93

ยานพาหนะ

ขององคกร

0.22

สารทําความเย็น

0.27

ไฟฟาที่ซื้อ ความรอนและไอน้ำ 

และความเย็น

9%

กิจกรรมตนน้ำ:

74%

ไฟฟาที่ซื้อ

5.10

สินคาและบริการ

ที่ซื้อมาใช 35,126

ของเสียที่เกิดขึ้น

ในองคกร 1,010

สินคาทุน 229

การเดินทางทางธุรกิจ 1.9

กิจกรรมที่มีการใช

เชื้อเพลิงและพลังงาน 

2,633

การเดินทางของ

พนักงาน 1,144

การขนสงสินคาและ

การกระจายสินคา 2,168

พื้นที่เชา 0

กิจกรรมปลายน้ำ:

14%
การขนสงสินคาและ

การกระจายสินคา 235

กระบวนการผลิตที่

เกิดขึ้นกับสินคา

ที่ขายไป 514

การใชสินคาที่ขายไป

1,919

การจัดการผลิตภัณฑ

หลังการใชงาน 157

เเฟรนไชส 0

การลงทุน 5,461

พื้นที่เชา 93

ความรอน

และไอนํ้า

0.04

ความเย็น 

0.001

ข้อมูลกัารจัด้กัารกัารปล่อยกั๊าซเรือนกัระจกัปี 2564

(ลานตัน CO
2
e)

Scope 1 Scope 2

2561 2562 2563 2564

1.48 1.17 1.30 1.42

4.23 4.49 5.26 5.14

56.86%
31.6%

Scope 1+2

6.56
ลานตัน CO

2
e

0.61%

5%

0.61%

2.6%

2.7% 0.02%

เกษตรกรอุตสาหกรรม

และอาหาร
3.73

คาปลีก 2.07

ส�อสารและโทรคมนาคม 0.33

อีคอมเมิรซและดิจิทัล 0.04

อสังหาริมทรัพย 0.17

ยาและเวชภัณฑ 0.18

การเงินและการธนาคาร 0.001

กลุมธุรกิจอ�นๆ 0.04

*หน�วย: ลานตัน CO
2
e

ข้อม้ลก่ารปล่อยก่๊าซึ่เรือนึ่ก่ระจึก่ต่อรายได้

ข้้อมูลกิารจีัด้กิารกิารป้ล�อยกิ๊าซ่เรือนกิระจีกิ

ปริมาณกัารปล่อยกั๊าซเรือนกัระจกัเทุ้ยบต่อปี

ปริมาณกัารปล่อยกั๊าซเรือนกัระจกั

แบ่งตามกัลุ่มธุรกัิจ
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*ขอมูลการใชพลังงานทั้งหมดแบงตามประเภทเชื้อเพลิง

ไฟฟา

น้ำมันเตา

น้ำมันดีเซลและแกสโซลีน

ถานหิน

พลังงานหมุนเวียน

กาซธรรมชาติ

พลังงานที่ ใชทั้งหมด
57%

18%

57.24
ลานกิกะจูล

2%
2%

12%

2%

7%

32.52

0.97

3.90

1.37

7.07

10.52

57%

2%

เชื้อเพลิงปโตรเลียมเหลว 0.89 2%

7%

2%

12%

18%

2562 2563 2564

0.663

0.450

0.550

2561

854

486
590

1,144

0.726

ผลการดำเนินงานดานการประหยัดพลังงาน

ปริมาณพลังงานที่ลดได

(ลานกิกะจูล)

คาใชจายที่ประหยัดได

(ลานบาท)

ข้อม้ลก่ารใช้พัลังงานึ่ระหว่างปี 2561-2564

ข้อม้ลก่ารใช้พัลังงานึ่ต่อรายได้

ข้อม้ลก่ารใช้พัลังงานึ่ที่ั�งหมดแยก่รายประเที่ศ

ข้อม้ลก่ารใช้พัลังงานึ่ที่ั�งหมดแบ่งตามก่ลุ่มธุรก่ิจึ

ข้อมูลกัารจดั้กัารพัลังงาน ปี 2564

ผลกัารด้ำาเนินงานด้้านกัารประหยัด้

พัลังงาน

กัารจัด้กัารและเพัิ่มประสทิุธิภาพัพัลังงาน และ

กัารส่งเสริมกัารใชพ้ัลังงานหมุนเว้ยน

เคำรอืเจึรญิโภคำภณัฑ์ไ์ดด้ำาเนึ่นิึ่โคำรงก่ารปรบัปรงุก่ารใชพ้ัลงังานึ่อยา่งมป่ระสทิี่ธิภาพัอยา่งตอ่เนึ่อ่ง โดยใหค้ำวามสำาคำญัก่บัก่ารสง่เสรมิพัลงังานึ่

หมุนึ่เวย่นึ่ผ่า่นึ่ก่ารจึดัที่ำาโคำรงก่ารตา่ง ๆ  อาที่ ิก่ารผ่ลติพัลงังานึ่ไฟื้ฟื้า้จึาก่แสงอาที่ติย ์ก่ารใชเ้ชื�อเพัลงิชว่มวล และก่ารปรบัปรงุประสทิี่ธิภาพั

ก่ารผ่ลิตพัลังงานึ่ชว่ภาพั เพ่ัอเพิั�มสัดส่วนึ่ก่ารใช้พัลังงานึ่หมุนึ่เวย่นึ่ ที่ดแที่นึ่ก่ารใช้พัลังงานึ่จึาก่ฟื้อสซิึ่ล ได้ขยายผ่ลไปยงัทุี่ก่ก่ลุ่มธรุกิ่จึที่ั�วโลก่

  Case Study 21 

โครงกัารกัารผลิตพัลังงานไฟ้ฟ้้าด้้วยแสงอาทุิตย์ 

ก่ลุ่มธุรก่ิจึต่าง ๆ ภายในึ่เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ดำาเนึ่ินึ่โคำรงก่ารพัลังงานึ่ที่ดแที่นึ่ 

เพ่ัอสิ�งแวดล้อมด้วยก่ารติดตั�งระบบผ่ลิตพัลังงานึ่ไฟื้ฟ้ื้าจึาก่แสงอาทิี่ตย์บนึ่หลังคำา 

(Solar Rooftop) โดยม่ก่ารติดตั�งที่ั�งที่่�โรงงานึ่ผ่ลิตอาหารสัตว์ โรงงานึ่แปรร้ปอาหาร 

ฟื้าร์มต่าง ๆ ศ้นึ่ย์ก่ระจึายสินึ่คำ้า อาคำารสำานึ่ัก่งานึ่ สถึานึ่่ฐานึ่ส่งสัญญาณ ไปจึนึ่ถึ่ง

ร้านึ่สะดวก่ซึ่ื�อ โดยม่ก่ำาลังผ่ลิตไฟื้ฟื้้าติดตั�งรวมที่ั�งหมดในึ่ปี 2564 คำิดเป็นึ่ปริมาณ  

76 MWp สามารถึผ่ลิตก่ระแสไฟื้ฟื้้าได้มาก่ก่ว่า 91 ล้านึ่ kWh ต่อปี หรือคำิดเป็นึ่

ปริมาณก่๊าซึ่เรือนึ่ก่ระจึก่ที่่�ลดลงได้ก่ว่า 43,366 ตันึ่ CO
2
e 

43,366 ตัน CO
2
e

76 MWp

961 แห่ง

ปริมาณก๊ัาซเรือนกัระจกัทุ้ล่ด้ลง

กัำาลังไฟ้ฟ้้าติด้ตั�ง

จำานวนสถึานทุ้่ทุ้ใ่ช้ระบบ Solar

ขอมูลการใชพลังงานหมุนเวียน ป 2564

พลังงานหมุนเวียน
63%

16%

7.07
ลานกิกะจูล

8%

13%

เชื้อเพลิงชีวมวล 4.42

พลังงานสะอาดที่ซื้อ 0.94

พลังงานแสงอาทิตย 0.55

กาซชีวภาพ 1.16

63%

13%

8%

16%

ข้อมูลกัารใชพ้ัลังงาน

หมุนเว้ยน ปี 2564

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�

ข้อม้ลเพัิ�มเติมโคำรงก่ารพัลังงานึ่ที่ดแที่นึ่

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้ท้์ี�
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กัารประเมินวัฏิจักัรช้วิตของผลิตภัณฑ์

  Case Study 22 

ประเมินวฏัิจักัรช้วิตผลิตภัณฑ์ของข้าวแบบถึุง

บริษัที่ ซึ่่.พั่. อินึ่เตอร์เที่รด จึำาก่ัด ได้ดำาเนึ่ินึ่โคำรงก่ารก่ารประเมินึ่วัฏจึัก่รช่วิตผ่ลิตภัณฑ์์ของข้าวขาวถึุงจึาก่นึ่าจึังหวัดก่ำาแพังเพัชร  

เพั่อวิเคำราะห์ผ่ลก่ระที่บสิ�งแวดล้อมของผ่ลิตภัณฑ์์ตลอดวัฏจึัก่รช่วิต โดยสามารถึประเมินึ่ผ่ลก่ระที่บสิ�งแวดล้อมได้หลายด้านึ่ อาที่ิ 

Global warming, Acidification, Eutrophication, Water Use โดยใช้โปรแก่รมวิเคำราะห์ผ่ลก่ระที่บสิ�งแวดล้อม (GaBi 5) คำวบคำ้่ไปกั่บ 

ก่ารเสริมสร้างบุคำลาก่รให้ม่คำวามร้้และคำวามเข้าใจึในึ่เที่คำนิึ่คำก่ารประเมินึ่วัฏจึัก่รช่วิต และนึ่ำาไปใช้ประโยชน์ึ่ในึ่ก่ารพััฒนึ่าผ่ลิตภัณฑ์์ 

ที่่�เป็นึ่มิตรต่อสิ�งแวดล้อม

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ม่ก่ารนึ่ำาแนึ่วคำิดก่ารประเมินึ่ผ่ลผ่ลก่ระที่บ

สิ�งแวดล้อมตลอดวัฏจึัก่รช่วิต (Life Cycle Assessment: LCA)  

มาใช้ ซึ่่�งจึะพัิจึารณาตั�งแต่ก่ารได้มาซ่ึ่�งวัตถึุดิบ ก่ารขนึ่ส่ง 

ก่ระบวนึ่ก่ารผ่ลิต ก่ารจึัดจึำาหนึ่่าย ก่ารใช้งานึ่ รวมไปถึ่งก่ารจัึดก่าร

ของเสย่ ซึ่่�งถืึอเป็นึ่แนึ่วที่างเพ่ัอบริหารจึดัก่ารลดผ่ลก่ระที่บด้านึ่สิ�ง

แวดล้อมที่่�พัิจึารณาอย่างคำรบถ้ึวนึ่และรอบด้านึ่ มุง่ก่ารลดผ่ลก่ระที่บ

ให้ตรงจึดุ นึ่อก่จึาก่นึ่่�ยงัไดข้อก่ารรบัรองฉลาก่คำารบ์อนึ่ฟื้ตุพัริ�นึ่ที่จ์ึาก่

องคำ์ก่ารบริหารจึดัก่ารก๊่าซึ่เรอืนึ่ก่ระจึก่ (องค์ำก่ารมหาชนึ่) ทัี่�งฉลาก่

คำาร์บอนึ่ฟุื้ตพัริ�นึ่ท์ี่ผ่ลติภณัฑ์ ์ฉลาก่ลดคำาร์บอนึ่ฟุื้ตพัริ�นึ่ท์ี่ผ่ลิตภณัฑ์์ 

และ ฉลาก่คำาร์บอนึ่ฟืุ้ตพัริ�นึ่ที่์องค์ำก่ร

* จึำานึ่วนึ่สะสม

227 ผลิตภัณฑ์*

28 หน่วยงาน*

30 ผลิตภัณฑ์*

ได้้รับกัารรับรองฉลากั

คาร์บอนฟุ้ตพัริ�นท์ุผลิตภัณฑ์

ทุ้่ได้้รับกัารรับรองฉลากัคาร์บอนฟุ้ตพัริ�นทุ์องค์กัร 

ได้ร้บักัารรบัรองฉลากัลด้คารบ์อน

ฟุ้ตพัริ�นท์ุผลิตภัณฑ์

ตั�งเป้า SBT Long-Term Target

จึดัที่ำาข้อมล้ภาคำเก่ษตร ท่ี่�ดินึ่ และปา่ไม้ของเคำรือฯ ตาม

มาตรฐานึ่ FLAG-SBTi (Forest, Land and Agriculture)

กั้าวต่อไปของเรา

01

02

03 สนัึ่บสนุึ่นึ่และร่วมผ่ลัก่ดันึ่ผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยให้ร่วมลด

ก่ารปล่อยก่๊าซึ่เรือนึ่ก่ระจึก่

ก่ารประเมินึ่วัฏจึัก่รช่วิตของผ่ลิตภัณฑ์์

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�

ผลกระทบที่ทำการประเมิน  ปริมาณ หนวย วิธีการประเมิน

Global Warming 3.08 kg CO
2
-eq CML2001 – Nov. 09, Global Warming Potential

(GWP 100 years) 

Acidification (AP) 0.01 kg SO
2
-eq CML2001 – Nov. 09, Acidification (AP)

Abiotic Depletion

(ADP elements)

0.00 kg Sb-eq CML2001 – Nov. 09, Abiotic Depletion

(ADP elements) 

Eutrophication (EP) 0.00 kg Phosphate-eq CML2001 – Nov. 09, Eutrophication (EP)

Ozone Depletion (ODP) 0.00 Kg R11-eq CML2001 – Nov. 09, Ozone Depletion

Potential (ODP) 

Energy Consumption 6.67 MJ มาจาก Unit Process

Primary Energy from 

Resources

110.68 MJ Primary energy from resources

(gross caL value) 

3.25

2.80

0.45

M
3

M
3

M
3

Total มาจาก system process 

Direct มาจาก Unit Process, Indirect มาจากผลตาง

ของ total กับ direct

Water Use: Total   

Direct

Indirect

ผลการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑตอ 1 กิโลกรัมของผลิตภัณฑ

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ รืายงานความยั�งยืน ปรืะจำาปี 2564
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ระบบเศัรษฐกัิจหมุนเว้ยน

โอกัาสและความทุ้าทุาย

ปัจึจึุบันึ่คำวามต้องก่ารใช้ที่รัพัยาก่รธรรมชาติเพัิ�มข่�นึ่อย่างไม่หยุดยั�งในึ่ขณะท่ี่�ที่รัพัยาก่ร 

ธรรมชาติม่อย้่อย่างจึำาก่ัด เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ตระหนึ่ัก่ถ่ึงคำวามสำาคำัญของก่ารดำาเนิึ่นึ่

ธุรก่ิจึโดยก่ารใช้ที่รัพัยาก่รธรรมชาติให้เกิ่ดประโยชนึ่์ส้งสุด ปฏิบัติตามหลัก่เศรษฐกิ่จึ

หมุนึ่เว่ยนึ่ เน้ึ่นึ่ก่ารนึ่ำาวตัถึดุบิจึาก่สินึ่คำา้ที่่�ใช้แลว้ก่ลบัมาใช้ใหม่ ลดก่ารผ่ลิตสนิึ่ค้ำาแบบใช้แลว้

ที่ิ�ง เคำรือฯ ได้ก่ำาหนึ่ดที่ิศที่างและเป้าหมายคำวามยั�งยืนึ่ปี 2573 ส้่ก่ารเป็นึ่หนึ่่�งในึ่ผ่้้นึ่ำาของ

โลก่ด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ ซึ่่�งเป็นึ่ก่ารขับเคำล่อนึ่ยุที่ธศาสตร์คำรั�งสำาคำัญ หนึ่่�งในึ่เป้าหมายที่่�สำาคำัญ

ที่่�เคำรือฯ ต้องที่ำาให้สำาเร็จึภายในึ่ปี 2573 คำือก่ารมุ่งส้่ก่ารเป็นึ่องคำ์ก่ร Zero Waste ลดขยะ

อาหารและของเส่ยที่่�ถึ้ก่นึ่ำาไปฝัังก่ลบให้เป็นึ่ศ้นึ่ย์ ซึ่่�งถึือเป็นึ่คำวามท้ี่าที่ายของเคำรือฯ ในึ่ก่าร

ดำาเนึ่นิึ่ธรุกิ่จึที่่�มุง่ส้ค่ำวามยั�งยืนึ่ใหเ้ตบิโตอยา่งแขง็แก่รง่ อก่่ที่ั�งยงัไดป้ระก่าศนึ่โยบาย “บรรจึุ

ภัณฑ์์ที่่�ยั�งยืนึ่” เพั่อก่ำาหนึ่ดที่ิศที่างและก่รอบก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ด้านึ่ก่ารบริหารจึัดก่ารของเส่ย

ที่ั�งจึาก่ก่ระบวนึ่ก่ารผ่ลิตและก่ระบวนึ่ก่ารอ่นึ่ ๆ ตลอดห่วงโซ่ึ่คำุณคำ่าซ่ึ่�งเป็นึ่ส่วนึ่หนึ่่�งของ

นึ่โยบายคำวามยั�งยืนึ่ดา้นึ่สิ�งแวดลอ้ม โดยก่ำาหนึ่ดให้ที่กุ่ก่ลุม่ธรุกิ่จึท่ี่�ดำาเนึ่นิึ่ก่ารในึ่ประเที่ศไที่ย

ต้องม่เป้าหมายร่วมก่ันึ่ในึ่ปี 2568 และขยายขอบเขตไปยังก่ลุ่มธุรก่ิจึที่่�ดำาเนิึ่นึ่ก่ารในึ่ 

ต่างประเที่ศม่เป้าหมายร่วมก่ันึ่ในึ่ปี 2573 คืำอ 100% ของบรรจึุภัณฑ์์พัลาสติก่ที่่� 

นึ่ำามาใช้จึะต้องสามารถึ “นึ่ำาก่ลับมาใช้ใหม่ ใช้ซึ่ำ�าหรือย่อยสลายได้”

Circular Economy
ภาคร่ฐ

12.2 บรรลกุ่ารจัึดก่ารท่ี่�ยั�งยืนึ่และก่ารใช้ที่รพััยาก่รที่างธรรมชาติอย่างมป่ระสทิี่ธภิาพั

12.3 ลดขยะเศษอาหารของโลก่ลงคำร่�งหนึ่่�ง และลดก่ารสญ้เสย่อาหารจึาก่ก่ระบวนึ่ก่ารผ่ลติและห่วงโซ่ึ่อุปที่านึ่ 

รวมถ่ึงหลงัก่ารเก็่บเก่่�ยว

12.5 ลดก่ารผ่ลิตของเสย่โดยก่ารป้องก่นัึ่ ก่ารลด ก่ารแปรร้ปเพ่ัอนึ่ำาก่ลบัมาใช้ใหม่ และก่ารนึ่ำามาใช้ซึ่ำ�า

Relationship 

Capital

Financial 

Capital

Manufacturing 

Capital

Natural 

Capital

สนบ่สนุนเป้าหมายั่การพ่ฒนาทีี่�ยั่่�งยั่ืน

ความคืบหน้าสู่เป้าหมายด้้านความยั่งยืนเครือฯ ปี 2573

ผลลพััธ์และประโยชน์

กัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ ปี 2564

ธุรกิัจและกิัจกัรรมของเครือฯ

ขยะอาหารและของเสย่ที่่�ถึ้ก่นึ่ำาไปฝัังก่ลบเป็นึ่ศ้นึ่ย์ 

บรรจึุภัณฑ์์พัลาสติก่ที่่�ใช้ที่ั�งหมดสามารถึนึ่ำาก่ลับมาใช้ใหม่ ใช้

ซึ่ำ�า หรือย่อยสลายได้

• ประก่าศใช้นึ่โยบายเศรษฐก่ิจึหมุนึ่เว่ยนึ่ นึ่โยบายก่ารลดก่าร 

ส้ญเสย่อาหารและขยะอาหาร นึ่โยบายบรรจึุภัณฑ์์ที่่�ยั�งยืนึ่ และ

นึ่โยบายก่ารจึัดก่ารของเส่ย

• ปรับเปล่�ยนึ่ก่ารรายงานึ่ข้อม้ลของเส่ยตาม GRI 306: WASTE 

(2020)

• เพัิ�มก่ารรายงานึ่ข้อม้ลในึ่ส่วนึ่ของก่ระบวนึ่ก่ารส้ญเส่ยอาหาร 

(Food Loss)

ว่ตถุดิำบ คู่ค้าธุุรกิจ การขนส่งว่ตถุดำิบ
การผู้ลิตและ 

การบริหารจ่ดำการ

การใช้ี 

ผู้ลิตภ่ณฑ์์

สิ�นสุดำอายุั่การใชี้งาน

ของผู้ลิตภ่ณฑ์์

การกระจายั่

ผู้ลิตภ่ณฑ์์และบริการ

ประเด้็นนำาเข้า

กลุม่ผูู้้มีส่วนไดำ้เสียั่ทีี่�ไดำ้ร่บผู้ลกระที่บอยั่่างมีน่ยั่สำาคญ่

กัารวิเคราะห์เป้าหมายกัารพััฒนาทุ้่ยั่งยืนและผู้ม้ส่วนได้้เส้ยทุ้่ได้้รับผลกัระทุบอย่างม้นัยสำาคัญตลอด้ห่วงโซ่คุณค่า

คู่ค้าธุุรกิจชีุมชีนและสง่คม องค์กรพ่ฒนาเอกชีนพน่กงานและครอบคร่วเกษตรกร ลูกค้าและผูู้้บริโภค

กัระบวนกัารสร้างคุณค่า

100%

100%

10%

50%

2573

2573

เป้้าหมาย ป้ี 2564

เป้้าหมาย ป้ี 2564

6%

88%

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้ท้์ี� Stakeholder Engagement Report 2021 UN SDGs Mapping Report 2021
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กัรอบกัารด้ำาเนินงานตามระบบเศัรษฐกิัจหมุนเว้ยน

เศัรษฐกิัจหมุุนเว้ยนเพั่่อกัารขับเคล่่อนธุุรกัิจของเครือเจริญโภคภัณฑ ์

ตลอด้ห่วงโซ่คุณค่า

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ตระหนึ่ัก่ถึ่งคำวามสำาคำัญในึ่ก่ารปรับเปล่�ยนึ่ 

วธิก่่ารดำาเนิึ่นึ่ธุรก่จิึจึาก่เดิมเป็นึ่แบบระบบเศรษฐกิ่จึเส้นึ่ตรง (Linear 

Economy) ให้เป็นึ่ไปตามระบบเศรษฐก่ิจึหมุนึ่เว่ยนึ่ (Circular  

Economy) เคำรือฯ จึ่งย่ดหลัก่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ระบบเศรษฐกิ่จึ 

หมุนึ่เวย่นึ่ให้เป็นึ่ไปตาม UNEP Circularity โดย The United Nations 

Environment Programme ที่่�ม่แนึ่วคำิดสำาคัำญในึ่ก่ารใช้ที่รัพัยาก่ร 

ธรรมชาติให้เกิ่ดประโยชน์ึ่สง้สดุ และนึ่ำาวตัถึดุบิหรือของเสย่ก่ลับมา

ใช้ใหม่ ใช้ซึ่ำ�าตลอดที่ั�งห่วงโซึ่่คุำณคำ่า ตั�งแต่ก่ารออก่แบบผ่ลิตภัณฑ์์ 

ก่ารเลือก่ใช้วัตถึุดิบ ก่ารผ่ลิต ก่ารใช้งานึ่ของล้ก่คำ้าและก่ารก่ำาจึัด 

ของเส่ย ซึ่่�งระบบเศรษฐกิ่จึหมุนึ่เว่ยนึ่จึะเกิ่ดข่�นึ่ได้ต้องได้รับ 

คำวามร่วมมือจึาก่ทุี่ก่ภาคำส่วนึ่ ที่ั�งจึาก่ผ่้้ผ่ลิตและผ่้้บริโภคำ 

red
uc

e b
y d

es
ign

recycle

remanufacture

refurbish

repair

reuse

reduce

refuse

repurpose

extraction

Producttion

end of use

use

เปลี่ยนนํ้าเสีย มูลสุกร

ใหเปนพลังงานไฟฟา

ผลิตพลังงาน เพิ่มคุณภาพดิน

และทําอาหารสัตว

สงมอบอาหารสวนเกิน

ใหกับหน�วยงาน Food 

Rescue

นําไปใชเพิ่มคุณภาพดิน

ในการทําเกษตรกรรม

นําเศษวัสดุทางการ

เกษตรมาเปน

เชื้อเพลิงชีวมวล

นําเศษวัสดุทางการเกษตร

มาผลิตเปนปุยอินทรีย

นําขยะพลาสติกที่ไมใชแลว

กลับมาใชใหม เชน ทําถนน

พลาสติก พาเลทพลาสติก

สงเสริมการใชบรรจุภัณฑพลาสติกที่สามารถ

นํากลับมาใชใหม ใชซํ้า หรืิอยอยสลายได

รณรงคงดการใชหลอด ชอน-สอม 

แกว ถุงพลาสติกในรานคา

ลานลบ.ม

พันตัน

พันตัน

พันตัน

พันตัน

ตัน

พันตัน

พันตัน

กาซชีวภาพ

เศรษฐกิิจหมุนเวีียนเพ�อการขัับเคล�อนธุรกิิจของเครือเจริญโภคภัณฑตลอดหวงโซคุณคา

นําขยะอาหารไปใชประโยชน

บริจาคอาหารสวนเกิน

ปุยมูลสัตว

ชีวมวล

ปุยอินทรีย
พลาสติกรีไซเคิล บรรจุภัณฑยั่งยืน

ลดการใชพลาสติกแบบใชครั้งเดียวทิ้ง

97

4

227

777

248

50

118
88%
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ในึ่ป ี2564 เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้จึดัที่ำานึ่โยบายเศรษฐก่ิจึหมนุึ่เวย่นึ่ เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ เพ่ัอเป็นึ่แนึ่วที่าง

ในึ่ก่ารปรับเปล่�ยนึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึให้เป็นึ่แบบระบบหมุนึ่เวย่นึ่ อ่ก่ที่ั�งยังได้ดำาเนึ่ินึ่ก่ารจึัดที่ำานึ่โยบายก่ารลด

ก่ารสญ้เสย่อาหารและขยะอาหาร นึ่โยบายบรรจึุภัณฑ์์ที่่�ยั�งยืนึ่ และนึ่โยบายก่ารจึัดก่ารของเสย่ เคำรือเจึริญ

โภคำภัณฑ์์ข่�นึ่ ซึ่่�งเป็นึ่ส่วนึ่หนึ่่�งในึ่ก่ารบริหารจึัดก่ารก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึให้เป็นึ่ไปตามหลัก่เศรษฐก่ิจึหมุนึ่เว่ยนึ่

นึ่โยบายเศรษฐก่ิจึหมุนึ่เวย่นึ่
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กัารจดั้ทุำาชดุ้ส่อวิด้้โอถึอด้บทุเร้ยน

เศัรษฐกัิจหมุนเว้ยนจากัธุรกัิจ  

ภาคทุ่องเทุ้่ยว SMEs

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ร่วมมือกั่บหอก่ารค้ำาไที่ยและสภาหอก่ารค้ำา

แห่งประเที่ศไที่ยในึ่ก่ารจึัดที่ำาชุดส่อวิด่โอถึอดบที่เร่ยนึ่เศรษฐก่ิจึ

หมุนึ่เว่ยนึ่จึาก่สถึานึ่ประก่อบก่ารภาคำก่ารท่ี่องเที่่�ยว SMEs เช่นึ่ 

โรงแรม รา้นึ่อาหาร และแหลง่ที่อ่งเที่่�ยวที่างธรรมชาต ิโดยตอ้งก่าร

ส่อให้เห็นึ่ถึ่งก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึตามหลัก่เศรษฐกิ่จึหมุนึ่เว่ยนึ่และ

คำณุค่ำาตอ่ภาคำก่ารที่อ่งเที่่�ยวโดยรวมและตอ่สถึานึ่ประก่อบก่าร เริ�ม

ก่ระบวนึ่ก่ารตั�งแต่ก่ารจึัดก่ารวัตถึุดิบอาหาร ม่ก่ารเลือก่ใช้วัตถึุดิบ

พัื�นึ่ถึิ�นึ่ คำวบคุำมปริมาณและยืดอายุคุำณภาพัวัตถุึดิบอาหาร ก่าร

จึดัก่ารอาหารส่วนึ่เก่นิึ่โดยก่ารนึ่ำาไปแปรรป้ ถึนึ่อมอาหารหรือส่งต่อ

ให้ก่บัเคำรือขา่ยและชมุชนึ่ ก่ารจัึดก่ารขยะอาหารด้วยวิธ่แปรร้ปเป็นึ่

ปุ�ยอินึ่ที่ร่ย์ นึ่ำ�าหมัก่จึุลินึ่ที่ร่ย์ ผ่ลิตภัณฑ์์ที่ำาคำวามสะอาด เช่นึ่ สบ้่ 

นึ่ำ�ายาซัึ่ก่ล้าง นึ่ำาไปที่ำาไบโอแก๊่ส และเป็นึ่อาหารสัตว์ ก่ารจัึดก่ารด้านึ่

ขยะพัลาสตกิ่ โดยเปล่�ยนึ่มาใชวั้สดทุี่ดแที่นึ่ หรอื วสัดธุรรมชาต ิเชน่ึ่ 

อุปก่รณ์ที่่�ที่ำาจึาก่ไม้ ปรับระบบก่ารจึัดก่ารเพั่อลดปริมาณขยะ

พัลาสตกิ่ เชน่ึ่ ขวดนึ่ำ�าในึ่ห้องพักั่และหอ้งอาหาร ชดุเคำรอ่งที่ำาคำวาม

สะอาดและบำารุงผิ่ว มก่่ารคัำดแยก่ขยะพัลาสตกิ่และนึ่ำาไปสง่ต่อเพัอ่

ร่ไซึ่เคำิล

จำานวน 6 ตอน

ชุด้ส่อวิด้ิโอถึอด้บทุเร้ยน 

เศัรษฐกัิจหมุนเวย้น 

ระบบเศรษฐกิ่จึหมุนึ่เว่ยนึ่

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�

นโยบายเศุษฐกิิจีหมุนเวียน 

เครือเจีริญโภคภัณฑ์์

นึ่โยบายก่ารลดก่ารสญ้เสย่อาหารและขยะอาหาร

นึ่โยบายบรรจึุภัณฑ์์ที่่�ยั�งยืนึ่

นึ่โยบายก่ารจึัดก่ารของเส่ย

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ รืายงานความยั�งยืน ปรืะจำาปี 2564
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กัารบริหารจัด้กัารของเส้ย

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ให้คำวามสำาคัำญในึ่ด้านึ่ก่ารบริหารจึัดก่ารของเส่ยตลอดที่ั�งห่วงโซึ่่คำุณค่ำา โดยในึ่ปี 2564 ได้ม่ก่ารประก่าศใช้นึ่โยบาย 

ก่ารจึดัก่ารของเสย่ ซึ่่�งเปน็ึ่สว่นึ่หนึ่่�งของนึ่โยบายและแนึ่วปฏบิตัดิา้นึ่สิ�งแวดลอ้มท่ี่�เคำรอืเจึรญิโภคำภณัฑ์ถ์ึอืปฏบัิต ิเพัอ่ใหทุ้ี่ก่ก่ลุม่ธรุก่จิึดำาเนึ่นิึ่

ก่ารตามแนึ่วที่างในึ่ก่ารบรรลุเป้าหมายขยะอาหารและของเส่ยที่่�ถึ้ก่นึ่ำาไปฝัังก่ลบเป็นึ่ศ้นึ่ย์ภายในึ่ปี 2573 ที่ั�งนึ่่�เคำรือฯ จึ่งได้ก่ำาหนึ่ดแนึ่วที่าง

ก่ารบริหารจึัดก่ารของเส่ยไว้ดังนึ่่�

ประกาศเป้าหมายั่ขยั่ะอาหาร

และของเสียั่ที่ี�ถูกนำาไป 

ฝัังกลบเป็นศูนยั่ ์

ภายั่ในปี 2573

ออกนโยั่บายั่ 

การจ่ดำการของเสียั่ 

เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์

จ่ดำที่ำาแผู้นการจ่ดำการ 

ของเสียั่ ตามแนวที่าง

บริหารจ่ดำการระบบ

เศรษฐกิจหมุนเวียั่น 9Rs 

ส่อสารและสร้างความ

ตระหน่กรู้ให้ก่บพน่กงาน

เพ่อร่วมก่นดำำาเนินธุุรกิจ 

ให้บรรลุเป้าหมายั่

ติดำตามผู้ลการดำำาเนินงาน

และความก้าวหน้าเที่ียั่บ 

เป้าหมายั่ผู่้านการรายั่งาน

ความยั่่�งยั่ืนประจำาปี

65%-85%

ลด้ต้นทุุนด้้านไฟ้ฟ้้า
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โครงกัารคอมเพัล็กัซ์ ไกั่ ไข่ เด้ินหน้านโยบาย  

Zero Waste 

บริษัที่ เจึริญโภคำภัณฑ์์อาหาร จึำากั่ด (มหาชนึ่) ส่งเสริมก่ารนึ่ำาหลัก่เศรษฐกิ่จึหมุนึ่เว่ยนึ่ 

(Circular Economy) มาใช้ดำาเนิึ่นึ่งานึ่ในึ่คำอมเพัล็ก่ซึ่์ไก่่ไข่ 7 แห่งทัี่�วประเที่ศ ซึ่่�งในึ่

ก่ระบวนึ่ก่ารเล่�ยงไก่่ไข่ มก่่ารจัึดก่ารของเสย่ด้วยระบบก่ารผ่ลิตก่า๊ซึ่ชว่ภาพัจึาก่มล้ไก่ห่รอื

ไบโอแก่๊ส (Biogas) ช่วยลดก่ลิ�นึ่ ลดก่ารปล่อยก๊่าซึ่เรือนึ่ก่ระจึก่ออก่ส้่ชั�นึ่บรรยาก่าศ และ

ยงัไดพ้ัลงังานึ่สะอาดจึาก่ก่ระบวนึ่ก่ารหมกั่เปล่�ยนึ่นึ่ำ�าเสย่เปน็ึ่ไบโอแก่ส๊สามารถึนึ่ำาไปผ่ลติ

เป็นึ่ก่ระแสไฟื้ฟ้ื้าสำาหรับใช้ภายในึ่คำอมเพัล็ก่ซึ่์ ซึ่่�งแต่ละโคำรงก่ารม่ก่ารใช้ไฟื้ฟ้ื้าจึาก่ 

ไบโอแก่๊สคำิดเป็นึ่ 80% ของก่ารใช้ไฟื้ฟื้้าที่ั�งหมด นึ่อก่จึาก่นึ่่�หลังจึาก่ก่ระบวนึ่ก่ารหมัก่ในึ่

ระบบไบโอแก่๊สจึะม่นึ่ำ�าหลังก่ารบำาบัดโดยจึะไม่ม่ก่ารปล่อยออก่ส้่ภายนึ่อก่ สามารถึใช้

หมุนึ่เว่ยนึ่ไปผ่สมกั่บม้ลไก่่ในึ่ระบบได้อ่ก่คำรั�ง โดยไม่จึำาเป็นึ่ต้องใช้นึ่ำ�าดิบจึาก่ธรรมชาติ 

และบางส่วนึ่ไดน้ึ่ำาไปรดนึ่ำ�าต้นึ่ไม้ เช่นึ่ สวนึ่มะพัร้าวในึ่ฟื้ารม์ สว่นึ่ก่าก่ไบโอแก๊่สท่ี่�เกิ่ดจึาก่

ก่ระบวนึ่ก่ารหมกั่และบำาบัดจึะสง่ตอ่ไปยงัเก่ษตรก่รที่่�ขอไปใชป้ระโยชนึ่ใ์นึ่ก่ารปรบัสภาพั

ดินึ่ก่่อนึ่ที่่�จึะปล้ก่พัืช จึะช่วยให้พืัชเติบโตเร็ว ได้ผ่ลผ่ลิตเพัิ�มข่�นึ่และม่คำุณภาพัด่

ของเส้ยจากัมูลไกั ่

ทุ้่ต้องนำาไปทุิ�งเป็น 0

ข้อมูลกัารจดั้กัารของเส้ย ปี 2564 ปริมาณของเส้ยแบ่งตามวิธ้กัารจดั้กัาร

ปริมาณของเส้ยทุั�งหมด้

ของเส้ยทุัว่ไปแบ่งตามวิธ้กัารจัด้กัาร

ปริมาณขยะอาหารและของเส้ยทุ้่ถูึกันำาไปฝ่ังกัลบ ของเส้ยอันตรายแบ่งตามวิธ้กัารจัด้กัาร

2562 2563 25642561

ปริมาณของเสียทั้งหมด

1,782

1,410

1,295

2,110

ปริมาณของเสียทั้งหมด

(พันตัน)

การนําของเสีย

ไปใชประโยชน
1,295

91%

2562 2563 25642561

ของเสียขยะอาหาร

242 93

43

136 132 124

242

78

54

70

54

พันตัน

ของเสียทั่วไปแบงตามวิธีการจัดการ

นําไปใชประโยชนนําไปกําจัด

1,290

ของเสียทั่วไปทั้งหมด

91%

นําไปใชประโยชน

5.41% ฝงกลบ

0.45% เผาทําลาย

2.96% อ�น ๆ

นําไปกําจัด

3.76%

17.62%

60.71%

2.42%  ทําเชื้อเพลิงพลังงาน

0.08%  ทําวัสดุผสมสําหรับ

 กอสราง

6.59%  ทําวสัดผุสมอาหารสตัว

9%

ใชซํ้า

นํากลับไปใชใหม

ทําปุย

พันตัน

ของเสียอันตรายแบงตามวิธีการจัดการ

นําไปกําจัด นําไปใชประโยชน

4.82

ของเสียอันตราย

ทั้งหมด

49%

51%

นําไปใชประโยชน

 ฝงกลบ

 เผาทําลาย

 อ�น ๆ

นําไปกําจัด

 ทําเชื้อเพลิงพลังงาน

ใชซํ้า

นํากลับไปใชใหม

6.67%

7.48%

36.42%

6.46%

33.29%

9.68%

พันตัน

ของเสียทั่วไปแบงตามวิธีการจัดการ

นําไปใชประโยชนนําไปกําจัด

1,290

ของเสียทั่วไปทั้งหมด

91%

นําไปใชประโยชน

5.41% ฝงกลบ

0.45% เผาทําลาย

2.96% อ�น ๆ

นําไปกําจัด

3.76%

17.62%

60.71%

2.42%  ทําเชื้อเพลิงพลังงาน

0.08%  ทําวัสดุผสมสําหรับ

 กอสราง

6.59%  ทําวสัดผุสมอาหารสตัว

9%

ใชซํ้า

นํากลับไปใชใหม

ทําปุย

พันตัน

ของเสียอันตรายแบงตามวิธีการจัดการ

นําไปกําจัด นําไปใชประโยชน

4.82

ของเสียอันตราย

ทั้งหมด

49%

51%

นําไปใชประโยชน

 ฝงกลบ

 เผาทําลาย

 อ�น ๆ

นําไปกําจัด

 ทําเชื้อเพลิงพลังงาน

ใชซํ้า

นํากลับไปใชใหม

6.67%

7.48%

36.42%

6.46%

33.29%

9.68%

(พ่นต่น)

(พ่นต่น)

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้ท้์ี�

GRI & SASB Content Index Report 2021
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กัารบริหารจัด้กัารกัารสูญเส้ยอาหารและขยะอาหาร

เนึ่่องจึาก่เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ม่ก่ารดำาเนิึ่นึ่ธุรก่ิจึประเภที่อาหารและเคำร่องด่ม และประเภที่จัึดจึำาหน่ึ่ายอาหารเป็นึ่หลัก่ ม่ก่ารคำำานึ่่งถ่ึง 

ก่ารบริหารจัึดก่ารก่ารสญ้เสย่อาหารและขยะอาหารตลอดที่ั�งห่วงโซ่ึ่อปุที่านึ่ ตั�งแต่ก่ระบวนึ่ก่ารเพัาะปลก้่และปศุสตัว์ไปจึนึ่ถ่ึงก่ารบริโภคำของ
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การสูญเสียอาหาร ขยะอาหาร

กระบวนการเพาะปลูก

และปศุสัตว

กระบวนการจัดเก็บ

และขนสง

กระบวนการผลิต

และบรรจุ

รานคาสง/คาปลีก รานอาหาร บริโภค

  Case Study 25

Makro’s Zero Food Waste to 

Landfill

บรษิทัี่ สยามแม็คำโคำร จึำาก่ดั (มหาชนึ่) ได้ดำาเนึ่นิึ่ก่ารตามเป้าหมายคำวาม

ยั�งยนืึ่เคำรือฯ ด้านึ่ก่ารลดขยะอาหารไปหลุมฝัังก่ลบเป็นึ่ศน้ึ่ย์ โดยส่ง

มอบขยะอาหารให้ก่ับหน่ึ่วยงานึ่ที่่�ม่คำวามต้องก่าร เพ่ัอนึ่ำาไปเป็นึ่

อาหารสัตว์ และสารบำารงุดนิึ่ โดยในึ่ปี 2564 ขยะอาหารก่ว่า 294.14 

ตันึ่ ถึก้่นึ่ำาไปใช้ประโยชน์ึ่เป็นึ่อาหารสัตว์ ขยะอาหารจึำานึ่วนึ่ 508.76 

ตนัึ่ถึก้่เปล่�ยนึ่ไปเป็นึ่สารบำารุงดนิึ่ และอ่ก่ 46.5 ตนัึ่เปล่�ยนึ่เป็นึ่นึ่ำ�า EM 

ตามลำาดบั

กัารส่งมอบอาหารส่วนเกัินให้กัับชุมชน

ก่ลุ่มธุรก่ิจึในึ่เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ ได้ดำาเนึ่ินึ่โคำรงก่ารต่าง ๆ เพ่ัอลดก่ารสญ้เสย่อาหารและ

ขยะอาหาร หนึ่่�งในึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ก่ารที่่�สำาคำัญคำือก่ารลดก่ารสญ้เส่ยอาหารจึาก่อาหารส่วนึ่เก่ินึ่ 

ซึ่่�งอาหารเหล่านึ่่�ยังคำงคำุณภาพัด่และสามารถึบริโภคำได้ แที่นึ่ที่่�จึะนึ่ำาไปที่ิ�งให้ก่ลายเป็นึ่ขยะ

อาหาร สง่ผ่ลก่ระที่บตอ่สิ�งแวดลอ้มมาก่ข่�นึ่ ในึ่แตล่ะก่ลุ่มธุรก่จิึจึง่ได้ดำาเนึ่นิึ่ก่ารสง่มอบอาหาร

ส่วนึ่เก่ินึ่เหล่านึ่่�ให้ก่ับม้ลนึ่ิธิต่าง ๆ ที่่�ไม่แสวงหาผ่ลก่ำาไร เช่นึ่ มล้นึ่ิธิ SOS ม้ลนึ่ิธิ We Share 

และม้ลนึ่ิธิดวงประที่่ป เพั่อนึ่ำาไปจึัดก่ารส่งต่อให้ก่ับก่ลุ่มผ่้้เปราะบางที่่�ด้อยโอก่าสและในึ่

ชุมชนึ่ที่่�ขาดแคำลนึ่ 

ในึ่ปี 2564 ก่ลุ่มธุรก่ิจึในึ่เคำรือฯ ได้ที่ำาก่ารส่งมอบอาหารส่วนึ่เก่ินึ่ที่ั�งหมดจึำานึ่วนึ่ 227.16 ตันึ่

ขยะอาหารถึูกันำาไปใช้ประโยชน์ สามารถึลด้ปริมาณขยะอาหารไปหลุมฝ่ังกัลบได้้

849.4 ตัน 3%

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
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กัารบริหารจัด้กัารกัารใช้บรรจุภัณฑ์พัลาสติกัทุ่้ย่ังยืน

ข้อมูลกัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญปี 2564

บรรจุภัณฑ์พัลาสติกัทุ้่ใช้สามารถึนำากัลับมาใช้ใหม่  

ใช้ซำ�า หรือย่อยสลายได้้

บรรจุภัณฑ์พัลาสติกัทุ้่ใช้ทุั�งหมด้ บรรจุภัณฑ์พัลาสติกัทุ้่ใช้ทุั�งหมด้แบ่งตามประเภทุ

(ต่น)(พ่นต่น)

(พน่ตน่)

2562 2563 25642561

87.94 91.37

134.16

75.11

2562 2563 2564

82.76 84.43

117.94

2561

69.09

โครงการ Investment (Million THB)

94%
92% 92%

88%

บรรจุภัณฑพลาสติก

ที่ใชทั้งหมด

ลดการใช

บรรจุภัณฑพลาสติก

บรรจุภัณฑพลาสติก

ที่ ใชสามารถ

นํากลับมาใชใหม ใชซํ้า

หรือยอยสลายได

134.16 96.33

88%
(พันตัน) (พันตัน)

2561 2562 2563 2564

PETE

3,901

1 3,763

4,027

24,555

17,243

19,076

14,651

27,936

16

7,388

11,623

13,633

12,946

507

1,963

3,825

22,128

42,581

41,303

40,057

180

318

2,047

2,249

892

4,803

6,755

6,366

HDPE

2

PVC/V

3

LDPE

4

PP

5

PS

6

OTHER

7

ลดขยะอาหารและของเส่ยที่่�ถึ้ก่นึ่ำาไปฝัังก่ลบ 

ให้เป็นึ่ศ้นึ่ย์

เพัิ�มปริมาณของเส่ยที่่�ถึ้ก่นึ่ำาก่ลับมาใช้ใหม่ ใช้ซึ่ำ�า 

กั้าวต่อไปของเรา

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ม่คำวามพัร้อมที่่�จึะดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึตามระบบเศรษฐก่ิจึหมุนึ่เว่ยนึ่ โดยใช้ที่รัพัยาก่รธรรมชาติให้เก่ิดประโยชนึ่์ส้งสุด 

จึ่งได้ก่ำาหนึ่ดเป้าหมายคำวามยั�งยืนึ่เคำรือฯ ส้่ปี 2573 ไว้ดังต่อไปนึ่่�

01

02

03

04

เพิั�มอาหารส่วนึ่เก่ินึ่ที่่�แจึก่จึ่ายให้ก่ับก่ลุ่มคำนึ่ 

ที่่�ขาดแคำลนึ่ 

บรรจุึภัณฑ์์พัลาสติก่ท่ี่� ใ ช้ทัี่�งหมดสามารถึ 

นึ่ำาก่ลับมาใช้ใหม่ ใช้ซึ่ำ�า หรือย่อยสลายได้

  Case Study 26 

Say Hi to Bio, Say No to Foam

บริษัที่ สยามแม็คำโคำร จึำาก่ัด (มหาชนึ่) เดินึ่หน้ึ่าตามเป้าหมายของภาคำรัฐ ในึ่ก่ารมุ่งหยุดจึำาหน่ึ่ายบรรจึุภัณฑ์์โฟื้มบรรจึุอาหารในึ่ทีุ่ก่ 

สาขาของแม็คำโคำรภายในึ่ปี 2565 และสนึ่ับสนึุ่นึ่ผ่้้ประก่อบก่ารร้านึ่อาหารให้ใช้บรรจึุภัณฑ์์ย่อยสลายในึ่วงก่ว้าง ด้วยโคำรงก่าร 

ดังก่ล่าว ที่ำาให้แม็คำโคำรได้คำัดสรรบรรจึุภัณฑ์์เพ่ัอสิ�งแวดล้อมมาจึำาหนึ่่าย โดยเฉพัาะก่ลุ่มบรรจึุภัณฑ์์ย่อยสลายได้ที่่�มม่าก่ก่ว่า 282 รายก่าร 

ผ่ลิตจึาก่ชานึ่อ้อย เย่อย้คำาลิปตัส และข้าวโพัด เป็นึ่สินึ่คำ้าที่ดแที่นึ่โฟื้มบรรจึุอาหาร และที่่�ผ่่านึ่มาผ่้้ประก่อบก่ารร้านึ่คำ้า ร้านึ่อาหารให้ก่าร 

ตอบรับเป็นึ่อย่างด่และตระหนึ่ัก่ถึ่งปัญหาสิ�งแวดล้อมที่่�เก่ิดข่�นึ่ สามารถึลดก่ารใช้ภาชนึ่ะโฟื้มบรรจึุอาหารแบบใช้คำรั�งเด่ยวที่ิ�งได้ถึ่งก่ว่า 100 

ล้านึ่ชิ�นึ่ ตั�งแต่เปิดโคำรงก่ารมา 3 ปี และผ่้้ประก่อบก่ารหันึ่มาใช้บรรจึุภัณฑ์์ย่อยสลายได้เพัิ�มข่�นึ่มาก่ก่ว่า 12%

ลด้กัารใช้ภาชนะโฟ้มบรรจุอาหาร

แบบใช้ครั�งเด้้ยวทุิ�ง

ผู้ประกัอบกัารใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้้

มากักัว่า 100 ล้านชิ�น

ร้อยละ 12

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
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กัารดู้แลรักัษาทุรัพัยากัรน�ำา 

โอกัาสและความทุ้าทุาย

ปัจึจึุบันึ่ก่ารเปล่�ยนึ่แปลงสภาพัภ้มิอาก่าศที่่�รุนึ่แรงข่�นึ่ส่งผ่ลก่ระที่บต่อที่รัพัยาก่รนึ่ำ�า 

อย่างม่นึ่ัยสำาคำัญ เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้เล็งเห็นึ่ถึ่งคำวามสำาคำัญของที่รัพัยาก่รนึ่ำ�า ซึ่่�งเป็นึ่

ที่รัพัยาก่รธรรมชาติที่่�ม่คำวามสำาคัำญอย่างยิ�งต่อก่ารอุปโภคำบริโภคำ รวมไปถึ่งภาคำ

อุตสาหก่รรมที่่�จึำาเป็นึ่ต่อก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึ เคำรือฯ จึ่งต้องม่ก่ารปรับตัวและพััฒนึ่านึ่วัตก่รรม

เพัอ่เพัิ�มประสทิี่ธภิาพัในึ่ก่ารบรหิารจึดัก่ารนึ่ำ�าใหด้ย่ิ�งข่�นึ่ตามหลัก่ก่าร 5Rs (Reduce, Reuse, 

Recycle, Restore และ Recover) เคำรือฯ ยงัตระหนึ่กั่ถึง่ก่ารคำวบคำมุคุำณภาพันึ่ำ�าทิี่�งก่อ่นึ่ปลอ่ย

ออก่ส้ธ่รรมชาตติามท่ี่�ก่ฎหมายในึ่แต่ละพัื�นึ่ที่่�ที่่�เคำรือฯ ได้เขา้ไปดำาเนึ่นิึ่ธรุก่จิึไดก้่ำาหนึ่ดไว้ เพัอ่

ไม่ให้เกิ่ดผ่ลก่ระที่บต่อสิ�งแวดล้อมและชุมชนึ่รอบข้าง ที่ั�งนึ่่�เคำรือฯ ยังได้ให้คำวามสำาคำัญ 

ในึ่ก่ารบรหิารจึดัก่ารนึ่ำ�าอยา่งยั�งยนืึ่ตลอดที่ั�งหว่งโซึ่อ่ปุที่านึ่ โดยมม่าตรก่ารในึ่ก่ารสนึ่บัสนึ่นุึ่

และพัฒันึ่าก่ารเพัิ�มประสิที่ธภิาพัก่ารใช้นึ่ำ�าให้ก่บัค่้ำคำา้ธรุก่จิึ นึ่อก่จึาก่นึ่่�เพ่ัอสนัึ่บสนุึ่นึ่เป้าหมาย

ก่ารพััฒนึ่าที่่�ยั�งยืนึ่ในึ่เร่องของก่ารเข้าถึ่งนึ่ำ�าสะอาดและก่ารสุขาภิบาล เคำรือฯ ยังมุ่งมั�นึ่ 

ในึ่ก่ารร่วมมือกั่บพัันึ่ธมิตรทีุ่ก่ภาคำส่วนึ่ในึ่ก่ารขับเคำล่อนึ่ก่ารอนึุ่รัก่ษ์ที่รัพัยาก่รนึ่ำ�า สนัึ่บสนุึ่นึ่

ให้ชุมชนึ่ที่้องถึิ�นึ่พััฒนึ่าก่ารจึัดก่ารเข้าถึ่งแหล่งนึ่ำ�าที่่�สะอาดและสุขาภิบาลที่่�ด ่

Water  

Stewardship

ความคืบหน้าสู่เป้าหมายด้้านความยั่งยืนเครือฯ ปี 2573

ผลลพััธ์และประโยชน์

กัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ ปี 2564

ธุรกิัจและกิัจกัรรมของเครือฯ

กลุม่ผูู้้มีส่วนไดำ้เสียั่ทีี่�ไดำ้ร่บผู้ลกระที่บอยั่่างมีน่ยั่สำาคญ่

ลดปริมาณก่ารนึ่ำานึ่ำ�ามาใช้ต่อหนึ่่วยรายได้เที่่ยบก่ับปีฐานึ่ 2563

• ประก่าศใช้นึ่โยบายด้านึ่ก่ารด้แลรัก่ษาที่รัพัยาก่รนึ่ำ�า

• ประเมนิึ่คำวามเส่�ยงดา้นึ่นึ่ำ�าตามก่รอบก่ารดำาเนึ่นิึ่งานึ่ใหกั้่บองคำก์่ร

และคำ้่คำ้าธุรก่ิจึ

• นึ่ำานึ่วตัก่รรมและเที่คำโนึ่โลยม่าใช้เพ่ัอเพิั�มประสทิี่ธิภาพัก่ารใช้นึ่ำ�า

• ส่งเสริมก่ารเข้าถึ่งแหล่งนึ่ำ�าที่่�สะอาดและก่ารสุขาภิบาลที่่�ด่ให้ก่ับ

ชมุชนึ่

ว่ตถุดิำบ คู่ค้าธุุรกิจ การขนส่งว่ตถุดำิบ
การผู้ลิตและ 

การบริหารจ่ดำการ

การใช้ี 

ผู้ลิตภ่ณฑ์์

การจ่ดำการ 

หล่งการใชี้งาน

การกระจายั่

ผู้ลิตภ่ณฑ์์และบริการ

ประเด้็นนำาเข้า

กัารวิเคราะห์เป้าหมายกัารพััฒนาทุ้่ยั่งยืนและผู้ม้ส่วนได้้เส้ยทุ้่ได้้รับผลกัระทุบอย่างม้นัยสำาคัญตลอด้ห่วงโซ่คุณค่า

คู่ค้าธุุรกิจ ภาคร่ฐ

6.1 เข้าถ่ึงนึ่ำ�าด่มท่ี่�ปลอดภยัและมร่าคำาท่ี่�สามารถึซืึ่�อหาได้

6.2 เข้าถ่ึงสขุอนึ่ามัยที่่�พัอเพัย่งและเป็นึ่ธรรมและยุติ 

ก่ารขบัถ่ึายในึ่ท่ี่�โล่ง

6.6 ปก่ป้องและฟ้ื้�นึ่ฟื้ร้ะบบนิึ่เวศที่่�เก่่�ยวข้องกั่บแหล่งนึ่ำ�า

6.b สนึ่บัสนึ่นุึ่ก่ารมส่่วนึ่ร่วมของชุมชนึ่ท้ี่องถิึ�นึ่ 

ในึ่ก่ารพัฒันึ่าก่ารจึดัก่ารนึ่ำ�าและสขุอนึ่ามัย

6.3 ปรับปรงุคุำณภาพันึ่ำ�า ก่ารบำาบดันึ่ำ�าเสย่และก่ารใช้ซึ่ำ�า 

ที่่�ปลอดภยั

6.4 เพัิ�มประสทิี่ธภิาพัก่ารใช้นึ่ำ�าและสร้างหลัก่ประกั่นึ่ว่า 

จึะมก่่ารจัึดหานึ่ำ�าท่ี่�ยั�งยืนึ่

6.5 ดำาเนึ่นิึ่ก่ารบรหิารจัึดก่ารที่รัพัยาก่รนึ่ำ�าแบบองค์ำรวม

12.2 ก่ารจึดัก่ารท่ี่�ยั�งยืนึ่และก่ารใช้ที่รพััยาก่รที่างธรรมชาติ

Relationship 

Capital

Financial 

Capital

Manufacturing 

Capital

พน่กงานและครอบคร่วชีุมชีนและส่งคมเกษตรกร

Natural 

Capital

สนบ่สนุนเป้าหมายั่การพ่ฒนาทีี่�ยั่่�งยั่ืน

กัระบวนกัารสร้างคุณค่า

5%

เป้้าหมาย ป้ี 2564

21%

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้ท้์ี� Stakeholder Engagement Report 2021 UN SDGs Mapping Report 2021

20%

2573
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ปริมาณน้ำที่นำมาใช

ทั้งหมด

ลานลูกบาศกเมตร

น้ำจืด น้ำอ�น ๆ

ปริมาณน้ำที่นำมาใช ปริมาณน้ำที่ปลอยสูภายนอก

TDS ≤  1,000 mg/L TDS > 1,000 mg/L

59% 41%

ปริมาณน้ำที่ปลอย

สูภายนอก

ลานลูกบาศกเมตร

ป 2564 ปริมาณน้ำที่นำมาใช

ตอหนวยรายได

ลูกบาศกเมตรตอลานบาท

สามารถลดปริมาณการนำน้ำมาใช

ตอหนวยรายได

เทียบกับปฐาน 2563

นำน้ำกลับมาใชใหม / ใชซ้ำ

ปริมาณน้ำใชทั้งหมด

ลานลูกบาศกเมตร

น้ำผิวดิน

น้ำใตดิน

น้ำจากผูผลิตภายนอก

น้ำฝน

น้ำทะเล

น้ำผิวดิน

น้ำทะเล

น้ำใตดิน

ทอระบายน้ำสาธารณะ

น้ำจืด น้ำอ�น ๆ

TDS ≤  1,000 mg/L TDS > 1,000 mg/L

406 183

173.83

21%

223

21%

169

67

52

7

111

99

47

2

35

57% 43%

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี� GRI & SASB Content Index Report 2021

ข้อมูลกัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญปี 2564

ข้อมูลทุรัพัยากัรน�ำาในพัื�นทุ้่ทุ้่ม้ความเคร้ยด้น�ำา**

329

174

305

153
471

219

406

174

2561 2562 2563 2564 2561

181

164

195

183

2562 2563 2564

40

12%

40

13%

68

15%

83

21%

2561 2562 2563 2564

ปริมาณน�ำาทุ้่นำามาใช้ 

ล้านลูกบาศก์เมตร

ลูกบาศก์เมตร/ล้านบาที่

ปริมาณน�ำาทุ้่ปล่อยสู่ภายนอกั

ล้านลูกบาศก์เมตร

ปริมาณน�ำาทุ่้นำากัลับมาใช�ใหม่/ใช�ซ�ำา

ล้านลูกบาศก์เมตร

เปอร์เซ็นต์

ปริมาณน�ำาทุ้่นำามาใช้ 

ล้านลูกบาศก์เมตร

ปริมาณน�ำาทุ้่ปล่อยสู่ภายนอกั

ล้านลูกบาศก์เมตร

แบ่งตามแหล่งนำ�า แบ่งตามแหล่งนำ�า

น้ำจืด

TDS ≤ 1,000 mg/L

6%
น้ำอ�น ๆ

TDS > 1,000 mg/L94%
ปริมาณน้ำที่นำมาใช

ลานลูกบาศกเมตร

78
น้ำจืด

TDS ≤ 1,000 mg/L

20%

น้ำอ�น ๆ

TDS > 1,000 mg/L80%
ปริมาณน้ำที่ปลอย

สูภายนอก

ลานลูกบาศกเมตร

26

17.33

29.32

28.62

15.30

3.81

4.13

22.84

19.16

4.04

2.12

น้ำผิวดิน

น้ำจากผูผลิต

ภายนอก

น้ำทะเล

น้ำฝน

น้ำใตดิน

25642563

25642563

น้ำผิวดิน

ทอระบายน้ำ

สาธารณะ

น้ำทะเล

น้ำใตดิน

12.27

11.57

0.01

13.35

0.02

10.16

4.74

4.17

* TDS (Total Dissolved Solids) = ปริมาณของแข็ง สารอนึ่ินึ่ที่ร่ย์และ

อินึ่ที่ร่ย์ที่ั�งหมดที่่�ละลายอย้่ในึ่นึ่ำ�า

** หนึ่่วยงานึ่ที่่�อย้่ในึ่พัื�นึ่ที่่�ที่่�ม่คำวามเคำร่ยดนึ่ำ�า (Baseline Water Stress) 

ระดับส้งและส้งมาก่ โดยใช้เคำร่องมือ Aqueduct Water Risk Atlas

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ รืายงานความยั�งยืน ปรืะจำาปี 2564
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กัารบริหารจัด้กัารทุรัพัยากัรน�ำาอย่างยั่งยืน 

ตลอด้ห่วงโซ่อุปทุาน

กัารประเมินความเส้่ยง

ด้้านน�ำาแบบบูรณากัาร

เคำรอืเจึรญิโภคำภณัฑ์ไ์ดจั้ึดที่ำาก่รอบก่ารดำาเนิึ่นึ่งานึ่

ในึ่ก่ารประเมนิึ่คำวามเส่�ยงดา้นึ่นึ่ำ�า สำาหรบัใชทั้ี่�งก่บั

องคำ์ก่รและคำรอบคำลุมไปถึ่งคำ้่คำ้าท่ี่�สำาคัำญ โดย

คำำาน่ึ่งถ่ึงทัี่�งด้านึ่ปริมาณนึ่ำ�าท่ี่�นึ่ำามาใช้ (Water 

Withdrawal) และด้านึ่คำวามเคำร่ยดนึ่ำ�า (Baseline 

Water Stress) เพั่อวางแผ่นึ่ในึ่ก่ารบริหารจึัดก่าร

ที่รัพัยาก่รนึ่ำ�าต่อไป

ก่ารประเมนิึ่คำวามเส่�ยงด้านึ่นึ่ำ�าแบบบร้ณาก่าร

สุามารถศุกึิษาข้้อมลูและผู้ลกิารด้ำาเนนิงาน

เพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�

กัารด้ำาเนินงานด้้านกัาร

บริหารจัด้กัารน�ำาของคู่ค้า

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์พััฒนึ่าแนึ่วที่างก่ารบริหาร

จึัดก่ารด้านึ่นึ่ำ�าของคำ้่คำ้าซึ่่�งเป็นึ่ผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยที่่�

สำาคัำญต่อธุรกิ่จึ เพ่ัอส่งเสริมให้ค่้ำคำ้าม่ก่ารใช้นึ่ำ�า

อย่างม่ประสิที่ธิภาพั ลดคำวามเส่�ยงต่อก่าร

ขาดแคำลนึ่นึ่ำ�า  ร่วมก่ันึ่รณรงค์ำและอนุึ่รัก่ษ์

ที่รัพัยาก่รนึ่ำ�าตลอดห่วงโซึ่่อุปที่านึ่

ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ด้านึ่ก่ารบริหารจัึดก่ารนึ่ำ�า

ของคำ้ค้่ำา

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลและผู้ลกิารด้ำาเนินงาน

เพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�

ในึ่ปี 2564 เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ดำาเนึ่ินึ่ก่ารจึัดที่ำานึ่โยบายก่ารด้แลรัก่ษา

ที่รัพัยาก่รนึ่ำ�า เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ ซึ่่�งเป็นึ่ส่วนึ่หนึ่่�งของนึ่โยบายและแนึ่ว

ปฏบิตัดิา้นึ่สิ�งแวดล้อมท่ี่�เคำรือเจึริญโภคำภณัฑ์ถ์ึอืปฏิบตั ิอก่่ที่ั�งยงัสอดคำล้อง

ก่ับเป้าหมายก่ารพััฒนึ่าที่่�ยั�งยืนึ่ของสหประชาชาติ (SDGs) และสนัึ่บสนุึ่นึ่ 

CEO Water Mandate ภายใต้ UN Global Compact อ่ก่ด้วย เพั่อให้ 

ทีุ่ก่หนึ่่วยงานึ่ในึ่ก่ลุ่มธุรก่ิจึสามารถึดำาเนิึ่นึ่ก่ิจึก่รรมต่าง ๆ ที่่�เก่่�ยวข้องก่ับ 

ก่ารใช้ที่รัพัยาก่รนึ่ำ�าให้เกิ่ดประโยชนึ่์ส้งสุดและเป็นึ่ไปในึ่ทิี่ศที่างเด่ยวกั่นึ่ 

รวมถ่ึงก่ารบริหารจัึดก่ารที่รัพัยาก่รนึ่ำ�าตลอดที่ั�งห่วงโซ่ึ่อุปที่านึ่ด้วย

นึ่โยบายก่ารด้แลรัก่ษาที่รัพัยาก่รนึ่ำ�านโยบายกิารดู้แลรักิษา

ท์รัพิ่ยากิรนำ�า

กัารบริหารจัด้กัารทุรัพัยากัรน�ำาแบบหมุนเว้ยน

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ม่ก่ารประยุก่ต์แนึ่วคำิดก่ารจึัดก่ารนึ่ำ�าแบบหมุนึ่เว่ยนึ่ (Circular Water 

Management) ตามหลัก่ก่าร 5Rs โดย WBCSD (The World Business Council for Sustainable 

Development) มาใช้ในึ่ก่ารบริหารจึัดก่ารนึ่ำ�าตลอดห่วงโซึ่่อุปที่านึ่ เพั่อเพัิ�มประสิที่ธิภาพัในึ่

ก่ารใช้ที่รัพัยาก่รนึ่ำ�าให้เก่ิดประโยชนึ่์สง้สุด

ก่ารบริหารจึัดก่ารนึ่ำ�าแบบหมุนึ่เว่ยนึ่

สุามารถศึุกิษาข้้อมูลและกิรณีศึุกิษาด้้านกิารบริหารจัีด้กิารนำ�าแบบหมุนเวียนเพิิ่�มเติมได้ท้์ี�

  Case Study 27

CPF ถึ่ายทุอด้ ‘รูปแบบ CARE  

Aquaculture Model’ ยกัระด้ับ

เกัษตรกัรผู้เล้�ยงปลาทุับทุิมสู่ยุค 4.0

บริษัที่ เจึริญโภคำภัณฑ์์อาหาร จึำาก่ัด เดินึ่หนึ่้าถึ่ายที่อดร้ปแบบก่าร

เล่�ยงสัตว์นึ่ำ�าสมัยใหม่ CARE Aquaculture Model ประก่อบด้วย 

C-Consumer Need คำือก่ารผ่ลิตที่่�ใส่ใจึคำวามต้องก่ารของผ่้้บริโภคำ 

A-Achieve Easily and Consistently ระบบที่่�งา่ยต่อก่ารเล่�ยงสามารถึ 

ผ่ลิตได้อย่างต่อเน่ึ่อง R-Reliable System ผ่ลผ่ลิตม่คุำณภาพัและ

แนึ่่นึ่อนึ่และ E-Environmental Friendly ระบบก่ารเล่�ยงที่่�เป็นึ่มิตร

ก่ับสิ�งแวดล้อม สามารถึตรวจึสอบย้อนึ่ก่ลับได้

โดยฟื้าร์มรป้แบบ CARE Aquaculture Model นึ่่� ได้ให้คำวามใส่ใจึในึ่

สิ�งแวดล้อมดา้นึ่ที่รัพัยาก่รนึ่ำ�าดว้ยใชห้ลัก่ก่ารที่่�ชอ่วา่ “Gravity Flow” 

จึัดผ่ังระบบฟื้าร์มให้ม่ก่ารลดหลั�นึ่ก่ันึ่ไป ตั�งแต่บ่อนึ่ำ�าพัร้อมใช้ บ่อ

เล่�ยง บ่อตก่ตะก่อนึ่ บ่อปรับปรุงนึ่ำ�าให้สะอาดด้วยพืัช  และม่ก่ารใช้

โปรไบโอตกิ่เพัอ่คำวบคำมุคำณุภาพันึ่ำ�าใหเ้หมาะสมในึ่ระหวา่งก่ารเล่�ยง

จึ่งช่วยให้ปลาม่สุขภาพัแข็งแรง นึ่อก่จึาก่นึ่่�ยังม่ก่ารติดตั�งระบบนึ่ำ�า

หมุนึ่เว่ยนึ่ก่ลับมาใช้ใหม่ได้ จ่ึงช่วยให้ฟื้าร์มใช้นึ่ำ�านึ่้อยก่ว่าก่ารเล่�ยง

ปลาที่ับที่ิมโดยที่ั�วไปถึ่ง 80% ลดโอก่าสที่่�เชื�อโรคำจึะเข้าส้่ฟื้าร์มจึาก่

แหล่งนึ่ำ�าธรรมชาติและยังเป็นึ่มิตรต่อสิ�งแวดล้อม เพัราะไม่ม่ก่าร

ปล่อยของเสย่จึาก่ฟื้าร์มออก่ส้่ภายนึ่อก่ด้วย

ลด้กัารนำานำ�ามาใช้ในฟ้าร์ม

ไม่ม้กัารปล่อยน�ำาทุิ�ง 

สู่สาธารณะ

(Zero Water Discharge)

ร้อยละ 80

5Rs

Reduce

Reuse

Restore

Recover

Recycle
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โครงการสงเสริมการเขาถึึงแหลงน้ำ

และสุขาภิบาลของชุุมชนรวมกับผูมีสวนไดเสีย

ประเทศเมียนมา

โครงการนํ้าด�มสะอาดในโรงเรียนพื้นที่ เขต Aung Za Bu

โครงการแหลงนํ้าเพ�การเกษตรที่ยั่งยืนพื้นที่

เขต Bago และ Naypyitaw

•

•

ประเทศฟลิปปนส

โครงการแบงปนนํ้าใหกับชุมชน Barangay Gugo•

ประเทศเวียดนาม

โครงการติดตั้งทอนํ้า หมูบาน Ka Nau จ.บิ่ญดิ่ญ

โครงการสรางบานใหนํ้าอยู อ.จางบาง จ.เตนินห

•

•

ประเทศจีน

โครงการสรางบอนํ้าและสถานีสูบนํ้า หมูบาน ไปเดี๋ยน

เขตเซียงโจว มณฑลหูเปย 

•

โครงการติดตั้งระบบนํ้าประปาหมูบานฉางชุน 

เขตจ�อถง มณฑลเสฉวน

•

ประเทศอินเดีย

โครงการ Water For Life•

ประเทศบังกลาเทศ

โครงการสรางบอนํ้าบาดาลใหชุมชน•

ประเทศกัมพูชา

โครงการหองนํ้าสะอาดเพ�อนองๆ  จ.กําปงสปรือ•

ประเทศไทย

โครงการธรรมชาติปลอดภัย อ.แมแจม จ.เชียงใหม 

โครงการนํ้าพางโมเดล

โครงการพัฒนาแหลงนํ้าเพ�อการเกษตร บานแมวาก

จ.เชียงใหม

โครงการฝายมีชีวิตในพื้นที่ 17 จังหวัด ทางภาคเหนือ

โครงการพื้นที่ความรวมมือ ตําบลเมืองจัง จ.น�าน

โครงการคืนนํ้าใสใหบานโสมง จ.ปราจีนบุรี

โครงการนํ้าด�มธรรมชาติ บานธรรมชาติลาง จ.ตราด

โครงการนํ้าปุยมูลสุกรสูชุมชน บานหวยนํ้าดิบ จ.เชียงใหม

โครงการสรางหองนํ้า กองทุนซีพีเอฟคืนสุขผูสูงวัย

ต.ดอนกระเบื้อง จ.ราชบุรี

โครงการซอมแซมฝายชะลอนํ้า เขาพระยาเดินธง

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ความร่วมมือกัับพัันธมิตรในกัารส่งเสริม 

กัารเข�าถึึงแหล่งน�ำาและสุขาภิบาลของชุมชน

เพั่อก่ารบรรลเุปา้หมายของเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์และสนึ่บัสนึ่นุึ่เปา้หมายก่ารพััฒนึ่าที่่�ยั�งยืนึ่

ของสหประชาชาติ (SDGs) เคำรือฯ จ่ึงร่วมมือก่ับพันัึ่ธมิตรหลายภาคำส่วนึ่ในึ่ก่ารส่งเสริมและ

พััฒนึ่าก่ารเข้าถึ่งแหล่งนึ่ำ�าและสุขาภิบาลของชุมชนึ่มาตลอดระยะเวลาหลายปีที่่�เคำรือฯ  

ได้ดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึ เพั่อให้ทุี่ก่คำนึ่สามารถึเข้าถึ่งแหล่งนึ่ำ�าที่่�สะอาด ปลอดภัยและถึ้ก่สุขลัก่ษณะ 

ม่แหล่งนึ่ำ�าที่่�เพั่ยงพัอต่อก่ารอุปโภคำและบริโภคำ อ่ก่ที่ั�งได้รับก่ารบริหารจึัดก่ารสุขาภิบาลที่่�ด่

อ่ก่ด้วย

โคำรงก่ารส่งเสริมก่ารเข้าถึ่งแหล่งนึ่ำ�าและสุขาภิบาลของชุมชนึ่

สุามารถศุึกิษารายละเอียด้โครงกิารเพิิ่�มเติมได้ท้์ี�

  Case Study 28

ซ้.พั้. กััมพัูชา ส่งมอบห้องน�ำาสะอาด้เพ่ัอ

น้อง ๆ เสริมสร้างสุขอนามัยทุ่้ด้้

บริษัที่ ซึ่่.พ่ั.ก่ัมพ้ัชา จึำาก่ัด ได้ให้คำวามสำาคัำญด้านึ่สุขอนึ่ามัยที่่�ด่แก่่

นึ่ัก่เร่ยนึ่และต้องก่ารปล้ก่ฝัังคำ่านึ่ิยมด้านึ่ก่ารรัก่ษาคำวามสะอาด 

ให้ก่บัคำนึ่ในึ่ชุมชนึ่ จ่ึงได้จึดัที่ำาโคำรงก่าร “บอนึ่ตบตก่่ อนึ่ามัย เดิมบยั 

ปะโอนึ่ปะโอนึ่” หรือ “ห้องนึ่ำ�าสะอาดเพ่ัอน้ึ่อง ๆ” โดยก่ารมอบ

ห้องนึ่ำ�าสะอาด อุปก่รณ์ก่่ฬา และเล่�ยงอาหารก่ลางวันึ่นึ่ัก่เร่ยนึ่  

ณ โรงเร่ยนึ่อองตาเปร่ยะ (Ang Ta Preah) จึ.ก่ำาปงสปรือ

ลดก่ารนึ่ำานึ่ำ�ามาใช้ต่อหนึ่่วยรายได้ โดยเฉพัาะ

นึ่ำ�าในึ่พัื�นึ่ที่่�ที่่�ม่คำวามเคำรย่ดนึ่ำ�าส้ง 

เพัิ�มปริมาณนึ่ำ�าที่่�นึ่ำาก่ลับมาใช้ใหม่/ใช้ซึ่ำ�า

กั้าวต่อไปของเรา

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ม่คำวามมุ่งมั�นึ่ท่ี่�จึะอนุึ่รัก่ษ์ที่รัพัยาก่รนึ่ำ�า 

เพิั�มประสิที่ธิภาพัก่ารใช้นึ่ำ�าให้ได้ประโยชนึ่์ส้งสุด และร่วม 

ส่งเสริมก่ารเข้าถึ่งแหล่งนึ่ำ�าของทุี่ก่คำนึ่อย่างเพ่ัยงพัอ จึ่งได้

ก่ำาหนึ่ดเป้าหมายคำวามยั�งยืนึ่เคำรือฯ ส้่ปี 2573 ด้านึ่ก่ารด้แล

รัก่ษาที่รัพัยาก่รนึ่ำ�าไว้ดังต่อไปนึ่่�

01

04

02

03 ส่งเสริมก่ารบริหารจึัดก่ารนึ่ำ�าให้ก่ับคำ้่คำ้าหลัก่

จึำานึ่วนึ่ของผ่้้ที่่�ได้รับก่ารสนึ่ับสนึุ่นึ่ให้เข้าถึ่ง 

แหล่งนึ่ำ�าสะอาดและสุขาภิบาล

ได้ร้ับห้องนำ�าสะอาด้ อุปกัรณ์

กั้ฬา และเล้�ยงอาหารกัลางวัน 

นักัเร้ยน 630 คน
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กัารปกัป�องระบบนิเวศัและความหลากัหลายทุางช้วภาพั

โอกัาสและความทุ้าทุาย

เคำรอืเจึรญิโภคำภณัฑ์ต์ระหนึ่กั่ถึง่คำวามสำาคำญัของผ่ลก่ระที่บจึาก่ก่ารใชท่้ี่�ดนิึ่ ที่รพััยาก่รปา่ไม ้

พัืชพัรรณ สัตว์ป่า และที่รัพัยาก่รที่างที่ะเล รวมถึ่งคำวามหลาก่หลายที่างช่วภาพัซึ่่�งส่ง 

ผ่ลต่อคำวามอุดมสมบ้รณ์ของระบบนิึ่เวศ เคำรือฯ จ่ึงมุ่งมั�นึ่ในึ่ก่ารดำาเนิึ่นึ่ธุรก่ิจึท่ี่�ไม่สร้าง 

ผ่ลก่ระที่บต่อคำวามหลาก่หลายที่างช่วภาพั ปก่ป้องคำวามสมดุลของระบบนิึ่เวศ และสร้าง

ผ่ลก่ระที่บเชิงบวก่ให้ก่ับที่รัพัยาก่รธรรมชาติตลอดห่วงโซ่ึ่อุปที่านึ่ รวมทัี่�งทุ่ี่มเที่ให้ก่ับก่าร 

ม่ส่วนึ่ร่วมในึ่ก่ารฟื้้�นึ่ฟื้้ระบบนิึ่เวศให้สมบ้รณ์เพ่ัอส่งต่อคำุณคำ่าให้ก่ับคำนึ่รุ่นึ่ใหม่ในึ่อนึ่าคำต 

เพัราะมค่ำวามเช่อวา่ก่ารปก่ป้องระบบนิึ่เวศและคำวามหลาก่หลายที่างชว่ภาพับนึ่พัื�นึ่ฐานึ่ของ

ก่ารใช้ที่รัพัยาก่รอยา่งเที่า่เที่ย่มก่นัึ่เปน็ึ่คำวามรับผ่ดิชอบของทุี่ก่ภาคำสว่นึ่ในึ่สงัคำม จึง่ก่ำาหนึ่ด

แนึ่วปฏิบัติที่่�สอดคำล้องกั่บปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ�งแวดล้อมและก่ารพััฒนึ่า (The Rio  

Declaration on Environment and Development) และอนึุ่สัญญาว่าด้วยคำวามหลาก่หลาย

ที่างชว่ภาพั (The Convention on Biological Diversity) ที่ั�งนึ่่�เคำรือฯ ได้ดำาเนึ่ินึ่ก่ารส่งเสริม

และปก่ป้องระบบนึ่ิเวศและคำวามหลาก่หลายที่างช่วภาพัที่ั�งที่างบก่และที่างนึ่ำ�ามาอย่าง 

ต่อเน่ึ่อง เพ่ัอให้มั�นึ่ใจึได้ว่าจึะไม่เกิ่ดก่ารส้ญเส่ยคำวามหลาก่หลายที่างช่วภาพัจึาก่ก่าร 

ดำาเนิึ่นึ่งานึ่ขององค์ำก่รและคำ้่ค้ำาของเรา และม่แนึ่วที่างก่ารดำาเนิึ่นึ่งานึ่ท่ี่�มุ่งส้่ก่ารสร้าง

ประโยชนึ่์หรือผ่ลก่ระที่บเชิงบวก่ (Nature Positive) ต่อที่รัพัยาก่รธรรมชาติ

Ecosystem &  

Biodiversity Protection

ความคืบหน้าสู่เป้าหมายด้้านความยั่งยืนเครือฯ ปี 2573

ผลลพััธ์และประโยชน์

กัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ ปี 2564

ธุรกิัจและกิัจกัรรมของเครือฯ

กลุม่ผูู้้มีส่วนไดำ้เสียั่ทีี่�ไดำ้ร่บผู้ลกระที่บอยั่่างมีน่ยั่สำาคญ่

100% ของทุี่ก่ก่ลุ่มธุรก่ิจึดำาเนึ่ินึ่โคำรงก่ารร่วมก่ับพัันึ่ธมิตร 

ที่่�เก่่�ยวข้องในึ่ระดับประเที่ศ หรือสาก่ล เพ่ัอบริหารจึัดก่ารและ

ติดตามคำวามหลาก่หลายที่างช่วภาพัในึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึ

• ประก่าศใช้นึ่โยบายด้านึ่ก่ารปก่ป้องระบบนึ่ิเวศและ 

คำวามหลาก่หลายที่างช่วภาพั

• เข้าร่วมก่ารประชุม UN COP15 Biodiversity  

นึ่คำรคำุนึ่หมิง ประเที่ศจึ่นึ่ 

• เพัิ�มก่ารอนึุ่รัก่ษ์และฟื้้�นึ่ฟื้้ที่รัพัยาก่รป่าไม้ที่ั�งในึ่ไที่ย 

และต่างประเที่ศ

ว่ตถุดิำบ คู่ค้าธุุรกิจ การขนส่งว่ตถุดำิบ
การผู้ลิตและ 

การบริหารจ่ดำการ

การใช้ี 

ผู้ลิตภ่ณฑ์์

การจ่ดำการ 

หล่งการใชี้งาน

การกระจายั่

ผู้ลิตภ่ณฑ์์และบริการ

ประเด้็นนำาเข้า

กัารวิเคราะห์เป้าหมายกัารพััฒนาทุ้่ยั่งยืนและผู้ม้ส่วนได้้เส้ยทุ้่ได้้รับผลกัระทุบอย่างม้นัยสำาคัญตลอด้ห่วงโซ่คุณค่า

คู่ค้าธุุรกิจ องค์กรพ่ฒนาเอกชีน

14.2 ก่ารปก่ป้องและฟ้ื้�นึ่ฟื้ร้ะบบนึ่เิวศ

14.4 ก่ารประมงอย่างยั�งยืนึ่

14.5 ก่ารอนึ่รัุก่ษ์ชายฝัั�งและพัื�นึ่ท่ี่�ที่างที่ะเล

14.b สนึ่บัสนุึ่นึ่ชาวประมงพัื�นึ่บ้านึ่รายเล็ก่

6.6 ปก่ป้องและฟ้ื้�นึ่ฟื้ร้ะบบนึ่เิวศท่ี่�เก่่�ยวข้องกั่บแหล่งนึ่ำ�า

ชุีมชีนและสง่คม ชีุมชีนและสง่คมเกษตรกร

Human Capital Relationship CapitalFinancial Capital

15.1 ก่ารอนึ่รัุก่ษ์ และฟ้ื้�นึ่ฟื้ก้่ารใช้ระบบนึ่เิวศบนึ่บก่และในึ่นึ่ำ�าจึดื

15.2 หยดุยั�งก่ารตัดไม้ที่ำาลายป่า และฟ้ื้�นึ่ฟื้ป่้าท่ี่�เส่อมโที่รม

15.4 สร้างหลกั่ประกั่นึ่ว่าจึะมก่่ารอนุึ่รัก่ษ์ระบบนึ่เิวศภเ้ขา

15.5 ปก่ป้องคำวามหลาก่หลายที่างชว่ภาพัและถิึ�นึ่ท่ี่�อย่้ตาม

ธรรมชาติ 

14.2 ก่ารปก่ป้องและฟ้ื้�นึ่ฟื้ร้ะบบนึ่เิวศ

14.5 ก่ารอนึ่รุกั่ษ์ชายฝัั�งและพัื�นึ่ท่ี่�ที่างที่ะเล

15.1 ก่ารอนึ่รุกั่ษ์ และฟ้ื้�นึ่ฟื้ก้่ารใช้ระบบนึ่เิวศบนึ่บก่และในึ่นึ่ำ�าจืึด

15.5 ปก่ป้องคำวามหลาก่หลายที่างชว่ภาพัและถิึ�นึ่ท่ี่�อย่้ตาม

ธรรมชาติ 

สนบ่สนุนเป้าหมายั่การพ่ฒนาทีี่�ยั่่�งยั่ืน

กัระบวนกัารสร้างคุณค่า

100%20%

2573เป้้าหมาย ป้ี 2564

19.7%

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้ท้์ี� Stakeholder Engagement Report 2021 UN SDGs Mapping Report 2021
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จำนวนตนไมสะสมที่ปลูกและดูแล

ประเทศไทย

ตน ตน

ตางประเทศ

พื้นที่ปาไมในประเทศไทย

ที่ ไดรับการฟนฟู

>14,563 ไร

จำนวนโครงการที่รวมมือ

กับพันธมิตร

ประเทศ

49,808

พื้นที่เกษตรกรรมที่ ไดรับ

การพัฒนาแหลงน้ำในไทย

ไร

พื้นที่ที่ ไดรับการฟนฟู

แหลงทรัพยากรทางทะเลในไทย

>17 จังหวัด

จำนวนปลอยคืนสัตวน้ำวัยออน

สูทะเลในไทย

6 พันลานตัว

ผูที่ ไดรับผลประโยชน

จากโครงการ

18,516 คน

2,659,565 3,732,507

11

ข้อมูลกัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญปี 2564

นึ่อก่จึาก่นึ่่�ในึ่ป ี2564 เคำรอืเจึรญิโภคำภณัฑ์ย์งัไดป้ระก่าศใชน้ึ่โยบายดา้นึ่ก่ารปก่ปอ้งระบบนึ่เิวศและคำวามหลาก่หลายที่างชว่ภาพั 

ซึ่่�งเป็นึ่ส่วนึ่หนึ่่�งของนึ่โยบายและแนึ่วปฏิบัติด้านึ่สิ�งแวดล้อมที่่�เคำรือฯ ถึือปฏิบัติ

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�

นึ่โยบายด้านึ่ก่ารปก่ป้องระบบนึ่ิเวศและคำวามหลาก่หลายที่างช่วภาพั

เคำรอืเจึรญิโภคำภณัฑ์์มุง่มั�นึ่ต่อก่ารดำาเนึ่นิึ่ธรุกิ่จึที่่�สร้างสรรค์ำประโยชน์ึ่ทัี่�งในึ่มิตเิศรษฐกิ่จึ สังคำม และสิ�งแวดล้อม รวมที่ั�งให้คำวามร่วมมือก่ับทีุ่ก่

ภาคำสว่นึ่ที่ั�งภาคำรฐั เอก่ชนึ่และประชาสังคำม และสร้างเคำรือขา่ยก่ารดำาเนึ่นิึ่งานึ่ด้านึ่ก่ารปก่ป้องระบบนิึ่เวศและคำวามหลาก่หลายที่างช่วภาพั

เพัอ่ให้เก่ดิก่ารบรรลุเป้าหมายได้อยา่งยั�งยนืึ่ ทัี่�งนึ่่�เคำรือฯ ได้เข้าร่วมในึ่ก่ารประชมุคำ้ข่นึ่านึ่ก่ารประชมุรฐัภาคำอ่นุึ่สญัญาว่าด้วยคำวามหลาก่หลาย

ที่างช่วภาพั สมัยที่่� 15 หรือ CBD COP15 ที่่�จัึดข่�นึ่ ณ นึ่คำรคุำนึ่หมิง ประเที่ศจึ่นึ่ โดยผ่้้บริหารเคำรือฯ ในึ่ประเที่ศจึ่นึ่ได้ร่วมแสดงวิสัยทัี่ศนึ่์ด้านึ่

ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึโดยคำำานึ่่งถึ่งก่ารด้แลระบบนึ่ิเวศบนึ่เวที่่ “Business and Biodiversity Forum” ที่่�ร่วมจึัดโดย UN Convention  

on Biological Diversity และ Ministry of Ecology and Environment (MEE) ประเที่ศจึ่นึ่

ความร่วมมือกัับผู�ม้ส่วนได้�เส้ยและ 

องค์กัรภายนอกัเพัื่อปกัป�องระบบนิเวศัและ 

ความหลากัหลายทุางช้วภาพั

ตัวอย่างโครงกัารทุ้่ร่วมกัับภาค้ภายนอกั

ข้อม้ลโคำรงก่ารที่่�ร่วมก่ับภาคำ่ภายนึ่อก่

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้ท้์ี� 

• โคำรงก่ารปล้ก่ปันึ่ป้องป่าชายเลนึ่

• โคำรงก่ารซึ่พ่่ัเอฟื้ รกั่ษน์ึ่เิวศ ลุ่มนึ่ำ�าปา่สัก่ เขาพัระยาเดินึ่ธง

• โคำรงก่ารปก่ป้องและฟื้้�นึ่ฟื้้ระบบนึ่ิเวศบก่

• โคำรงก่ารพัื�นึ่ที่่�คำวามร่วมมือ อบต เมืองจึัง 

• โคำรงก่ารสานึ่พัลงัประชารฐั พััฒนึ่าและฟ้ื้�นึ่ฟ้ื้ปา่ตน้ึ่นึ่ำ�านึ่า่นึ่ 

• โคำรงก่ารคำวามร่วมมือ ม้ลนิึ่ธิส่งเสริมก่ารเร่ยนึ่ร้้ชุมชนึ่  

(วัดโป่งคำำา) 

• โคำรงก่ารก่ล้าแสนึ่ด่

• โคำรงก่ารสบขุ่นึ่โมเดล 

• โคำรงก่ารขยายพัื�นึ่ที่่�ลุ่มนึ่ำ�ายม 

• โคำรงก่ารนึ่ำ�าพัางโมเดล 

• โคำรงก่ารพััฒนึ่าแหล่งนึ่ำ�าเพ่ัอก่ารเก่ษตร

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิิ่�มเติมได้้ท์ี� 

GRI & SASB Content Index Report 2021
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35 โครงการ

จำนวนโครงการอนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรปาไมในประเทศไทย

41%

40%

10%

8%

ตนน้ำวัง

ตนน้ำยม

ตนน้ำปาสัก

ตนน้ำนาน

ตนน้ำปง

1%

1,289,503*
ตน

530,248
ตัน

ตนน้ำปาสัก

136,261
ตัน

ตนน้ำปง

97,200
ตัน

ตนน้ำวัง

12,084
ตัน

ตนน้ำยม

 513,210
ตัน

ตนน้ำนาน
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*รวมตนกาแฟ และตนชา

กัารอนุรักัษ์และฟ้ื�นฟู้ความหลากัหลายทุางช้วภาพั

ของระบบนิเวศัทุรัพัยากัรบนบกั

คำวามหลาก่หลายที่างช่วภาพัม่คำวามสำาคัำญต่อก่ารดำารงช่วิตของมนึุ่ษย์และสิ�งม่ช่วิตเป็นึ่อย่างยิ�ง ไม่ว่าจึะเป็นึ่ก่ารสร้างสมดุลในึ่ระบบนึ่ิเวศ 

ก่ารส่งเสริมวิถึ่ก่ารดำารงช่วิต รวมถึ่งก่ารชะลอก่ารเปล่�ยนึ่แปลงสภาพัภ้มิอาก่าศจึาก่ก่ารเก็่บและด้ดซึ่ับก่๊าซึ่เรือนึ่ก่ระจึก่ แต่นัึ่บวันึ่ยิ�งม่ปัจึจึัย

มาก่มายที่่�ส่งผ่ลเชิงลบต่อระบบนึ่ิเวศและคำวามหลาก่หลายที่างช่วภาพั ซึ่่�งคำวามถึดถึอยของระบบนึ่ิเวศและคำวามหลาก่หลายที่างช่วภาพัได้

สร้างคำวามก่ังวลให้แก่่นึ่านึ่าชาติ สหประชาชาติจึ่งได้ก่ำาหนึ่ดเป้าหมายก่ารพััฒนึ่าที่่�ยั�งยืนึ่ข่�นึ่ โดยให้คำวามหลาก่หลายที่างช่วภาพัและระบบ

นึ่ิเวศอย้่ในึ่ เป้าหมายที่่� 15 ของ SDGs เพั่อให้องค์ำก่รจึาก่นึ่านึ่าประเที่ศที่ั�วโลก่ร่วมมือก่ันึ่ดำาเนิึ่นึ่ก่ารในึ่ก่ารชะลอและหยุดยั�งก่ารส้ญเส่ยอันึ่

ยิ�งใหญ่นึ่่� เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ในึ่ฐานึ่ะที่่�เป็นึ่เคำรือข่ายพัันึ่ธมิตรก่ับ United Nations Global Compact ได้ดำาเนึ่ินึ่ก่ารส่งเสริมและปก่ป้องระบบ

นึ่ิเวศและคำวามหลาก่หลายที่างช่วภาพัมาอย่างต่อเนึ่่อง

โครงกัารอนุรกััษ์และฟ้ื้นฟู้ทุรัพัยากัรป่าไม้ในประเทุศัไทุย

โคำรงก่ารเด่นึ่ด้านึ่ก่ารอนึุ่รัก่ษ์และฟื้้�นึ่ฟื้้

ที่รัพัยาก่รป่าไม้

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี� 

  Case Study 29

กัารตดิ้ตามพัื�นทุ้่และอนุรักัษ์ต้นไม ้

ผ่านโด้รน/ด้าวเทุ้ยม

ก่ารตรวจึติดตามและอนุึ่รัก่ษ์พืั�นึ่ที่่�ป่าไม้นึ่ั�นึ่โดยปก่ติจึะใช้วิธ่ก่าร 

เดินึ่แปลง เพ่ัอสำารวจึปริมาณตน้ึ่ไม ้และก่ารเจึริญเตบิโตของไม ้ซึ่่�ง

ต้องใช้ที่รัพัยาก่รมนึ่ษุย์และเวลาจึำานึ่วนึ่มาก่ อก่่ที่ั�งยังมข้่อจึำาก่ดัอ่นึ่ ๆ 

อ่ก่หลายด้านึ่ เคำรือฯ จึ่งได้ริเริ�มพััฒนึ่าก่ารใช้โดรนึ่ และ ปัญญา

ประดิษฐ์ เพ่ัอติดตามและตรวจึด้ก่ารเจึริญเติบโต และก่ารก่ัก่เก่็บ

คำาร์บอนึ่ของต้นึ่ไม้โดยใช้ข้อม้ลดาวเที่่ยม 

ก่รณ่ศ่ก่ษาก่ารติดตามพัื�นึ่ที่่�และอนึุ่รัก่ษ์ต้นึ่ไม้ผ่่านึ่ดาวเที่่ยม

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้ท้์ี� 

  Case Study 30

ป่าอเนกัประสงค์ด้้วยศัาสตร์พัระราชา

บ้านกัองกัาย 

เคำรอืเจึรญิโภคำภณัฑ์์ริเริ�มโคำรงก่ารตั�งแต่ปี พั.ศ. 2559 ปัจึจุึบันึ่ได้

ดำาเนึ่ินึ่โคำรงก่ารร่วมก่ับภาคำรัฐ ภาคำเอก่ชนึ่ ภาคำชุมชนึ่ สถึาบันึ่อ้อ

ผ่ะหญา มล้นึ่ิธิไที่ยรัก่ษ์ป่า มล้นึ่ิธิเพั่อก่ารพััฒนึ่าที่่�ยั�งยืนึ่ ม้ลนึ่ิธิฮ็ัก่

เมืองแจึ๋ม GISMC สวที่ช และมหาวิที่ยาลยัเชย่งใหม่ ในึ่ก่ารพััฒนึ่า

เพัิ�มพัื�นึ่ที่่�ป่า โดยก่ารปรับเปล่�ยนึ่พัื�นึ่ที่่�จึาก่ป่าที่่�ถึ้ก่บุก่รุก่ที่ำาไร่  ปรับ

เป็นึ่ป่าอเนึ่ก่ประสงค์ำตามหลัก่ศาสตร์พัระราชา ทัี่�งยังพััฒนึ่าศ้นึ่ย์

เพัาะชำาก่ล้าไม้ อ่างก่ัก่เก่็บนึ่ำ�า ศ้นึ่ย์พััฒนึ่าชุมชนึ่ จึัดตั�งวิสาหกิ่จึ

ชมุชนึ่ คำวบค่้ำไปก่บัก่ารพััฒนึ่าชอ่งที่างก่ารตลาดและพััฒนึ่าตอ่ยอด

สินึ่คำ้า เพั่อสร้างชุมชนึ่ยั�งยืนึ่คำวบคำ้่ก่ารฟื้้�นึ่ฟื้้ป่าไม้ 

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ รืายงานความยั�งยืน ปรืะจำาปี 2564
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รัสเซีย

1,182,000 

ตัน

จีน

1,553,460

ตัน

ไทย

2,659,565

ตัน

ตุรกี

2,676

ตัน

เวียดนาม

420,189 
ตัน

อินเดีย

18,341
ตัน

มาเลเซีย

353,992
ตัน

ลาว

23,744
ตัน

กัมพูชา

5,450

ตัน

ฟลิปปนส

149,751

ตัน

ก่รณ่ศ่ก่ษาโคำรงก่าร “We Grow…ปล้ก่เพั่อคำวามยั�งยืนึ่”

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี� 

  Case Study 31

โครงกัาร “We Grow…ปลูกัเพัอ่ความยั่งยืน” 

เครือเจริญโภคภณ่ฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ส่งเสริมก่ารปล้ก่ไม้ยืนึ่ต้นึ่ ที่ั�งภายในึ่และต่างประเที่ศท่ี่�เคำรือฯ ไปลงทีุ่นึ่  

รวมถึง่สนึ่บัสนึ่นุึ่ให้พันัึ่ธมติรและภาคำเ่คำรอืข่ายชมุชนึ่ต่าง ๆ  ร่วมก่นัึ่ปลก้่เพ่ัอคำวามยั�งยนืึ่ โดยเคำรอืฯ 

ได้ตั�งเป้าหมายเป็นึ่องค์ำก่รที่่�มค่ำวามป็นึ่ก่ลางที่างคำาร์บอนึ่ หรอื Carbon Neutral ภายในึ่ปี 2573 และ

ได้ตั�งเป้าหมายปลก้่ต้นึ่ไม้ 20 ล้านึ่ต้นึ่ ภายในึ่ปี 2568

ตั�งเป้าหมายปลูกัต้นไม้ 

รวมจำานวนต้นไม้สะสมทุ้่เครือฯ  

ได้้ปลูกัและอนุรักัษ์ป่าไม้ทุัว่โลกั

20 ล้านต้น

6.39 ล้านต้น

ภายในปี 2568
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กัารอนุรักัษ์และฟ้ื�นฟู้ความหลากัหลายทุางช้วภาพั

ของระบบนิเวศัทุรัพัยากัรทุางทุะเล

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ให้คำวามสำาคัำญกั่บก่ารม่ส่วนึ่ร่วมในึ่ก่ารอนุึ่รัก่ษ์และฟื้้�นึ่ฟื้้ที่รัพัยาก่รที่างที่ะเล รวมที่ั�งสนัึ่บสนุึ่นึ่ก่ารประมงชายฝัั�ง 

อยา่งยั�งยืนึ่ โดยดำาเนิึ่นึ่ก่ารผ่า่นึ่แนึ่วคิำด “SEACOSYSTEM เพ่ัอที่ะเลไที่ยยั�งยนืึ่” ซ่ึ่�งเป็นึ่ก่ารที่ำางานึ่อยา่งบ้รณาก่ารทัี่�งในึ่ดา้นึ่เศรษฐกิ่จึ สงัคำม 

และสิ�งแวดล้อม โดยปัจึจึุบันึ่เคำรือฯ ได้ร่วมมือกั่บชุมชนึ่ชาวประมง 66 แห่งในึ่ก่ารนึ่ำาเที่คำโนึ่โลย ่ส่งเสริมและวิจึัยด้านึ่ก่ารจัึดก่ารสิ�งแวดล้อม

ที่างที่ะเล เพั่อช่วยชุมชนึ่ในึ่ก่ารรัก่ษาที่รัพัยาก่รที่างที่ะเลอย่างยั�งยืนึ่

SEACOSYSTEM เพั่อที่ะเลไที่ยยั�งยืนึ่

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี� 

โครงกัารอนุรกััษ์และฟ้ื้นฟู้ทุรัพัยากัรทุางทุะเลในประเทุศัไทุย

ปริมาณสัตวน้ำที่ชุมชนประมงพื้นบานจับไดเพิ่มขึ้น

การอนุรักษฟนฟูทรัพยากร

การสงเสริมศักยภาพชุมชน

พื้นที่เพาะฝกและอนุบาลสัตวน้ำ

155%

5 พื้นที่ ใน 4 จังหวัด (นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี และนราธิวาส)

เปนพื้นที่ 4,620 ตร.ม.

จำนวนสัตวน้ำวัยออนที่ปลอยลงสูทะเล

พันลานตัว

ชนิด

พื้นที่

ระยอง 54 614

ปาชายเลน

ปลูกใหม (ไร)

อนุรักษ

และฟนฟู (ไร)

6

จำนวนชนิดสัตวน้ำที่เพิ่มขึ้นในแนวปะการัง

42

สมุทรสาคร 370 14,604

ชุมพร 132 890

สงขลา 25 200

พังงา 10 80

ตราด - 1,000

สมุทรสงคราม - 40

รวม 591 17,428

ที่ั�งนึ่่�ในึ่ชว่งปทีี่่�ผ่า่นึ่มาเปน็ึ่ชว่งที่่�ชมุชนึ่ที่อ้ง

ถึิ�นึ่ม่คำวามยาก่ลำาบาก่ในึ่ก่ารดำารงช่พัสืบ

เนึ่่องมาจึาก่โรคำ COVID-19 ที่่�ส่งผ่ลก่ระ

ที่บต่อก่ารจึำาหนึ่่ายสินึ่คำ้าพัื�นึ่บ้านึ่เป็นึ่ 

วงก่ว้าง เคำรือฯ จึ่งได้ช่วยส่งเสริมและ

สนึ่ับสนุึ่นึ่ช่องที่างจึำาหน่ึ่ายสินึ่ค้ำาประมง

ชุมชนึ่ ผ่่านึ่ช่องที่าง MAKRO และ 

LOTUS’S เพ่ัอสนัึ่บสนุึ่นึ่ก่ารที่ำาประมง

ชายฝัั�งและเล่�ยงสัตว์นึ่ำ�าแบบอนึุ่รัก่ษ์ และ

ก่ารเพัาะฟื้ัก่ตัวอ่อนึ่สัตว์นึ่ำ�า ส่งเสริมงานึ่

วิจัึยระดับชุมชนึ่ และอย้่ระหว่างพััฒนึ่า

ช่องที่างตลาดสินึ่ค้ำาประมงพัื�นึ่บ้านึ่

ออนึ่ไลน์ึ่ ผ่่านึ่โคำรงก่าร “ก่ารจัึดก่ารก่าร

เล่�ยงสัตว์นึ่ำ�าด้วยเศรษฐกิ่จึชุมชนึ่หมนุึ่เวย่นึ่”   

ที่ั�งนึ่่�เพ่ัอให้ชุมชนึ่สามารถึดำารงวิถึ่แห่ง

คำวามพัอเพัย่ง ไม่ที่ำาลายแหล่งที่่�อย้่อาศัย

สัตว์นึ่ำ�า ระบบนึ่ิเวศ คำวบคำ้่ไปก่ับก่ารผ่ลิต

ตัวอ่อนึ่สัตว์นึ่ำ�าเพ่ัออนึุ่รัก่ษ์ที่รัพัยาก่รที่าง

ที่ะเล

ช่องที่างก่ารตลาดและสินึ่คำ้าแปรร้ป  

3 จึังหวัด

1.  สมุที่รสงคำราม

2.  สุราษฎร์ธานึ่่

3.  นึ่คำรศร่ธรรมราช

  Case Study 32

กัารจดั้กัารกัารเล้�ยงสัตว์น�ำาด้้วยเศัรษฐกัิจชุมชน

หมุนเว้ยน (Circular Economy)

เนึ่้นึ่เร่องเศรษฐก่ิจึที่างที่ะเลของชุมชนึ่ให้คำวบคำ้่ก่ับก่ารฟื้้�นึ่ฟื้้ระบบนึ่ิเวศ และ มุง่ให้

ชุมชนึ่ชาวประมงสามารถึดำารงช่วิตอย่างม่คำุณภาพั เคำรือฯ ใช้ช่องที่างจึัดจึำาหน่ึ่าย

ของเคำรือฯ เพ่ัอส่งต่อผ่ลผ่ลิตชุมชนึ่ ส่้ผ่้้บริโภคำ เพั่อชุมชนึ่จึะม่เวลาด้แลใส่ใจึ 

สิ�งแวดล้อมได้มาก่ข่�นึ่ พัร้อมสร้างคำวามตระหนึ่ัก่ร้้ รวมถึ่งม่คำุณภาพัช่วิตคำวามเป็นึ่

อย้ท่ี่่�ด ่ที่ั�งหมดนึ่่�ตอ้งดำาเนึ่นิึ่ไปดว้ยก่นัึ่ ปจัึจึบุนัึ่เคำรอืเจึรญิโภคำภณัฑ์ไ์ดท้ี่ำางานึ่รว่มก่บั 

111 ชุมชนึ่ ในึ่พัื�นึ่ที่่� 21 จึังหวัด คำรอบคำลุมก่ว่า 5,550 คำรัวเรือนึ่ และมเ่ป้าหมาย 

ที่่�จึะที่ำางานึ่ในึ่ทีุ่ก่จึังหวัดที่่�ม่พัื�นึ่ที่่�ติดก่ับชายฝัั�งที่ะเลที่ั�งอ่าวไที่ยและอันึ่ดามันึ่

  Case Study 33

งานวิจัยบรรจุภัณฑ์ทุ่้ผลิตจากัของเส้ยในกัารเล้�ยงสัตว์น�ำา

ทุ้่สามารถึย่อยสลายได้้ตามธรรมชาติ

เคำรอืเจึรญิโภคำภณัฑ์์ตระหนึ่ัก่ด่ว่าก่ารจึะฟื้้�นึ่ฟื้้ที่รัพัยาก่รอย่างยั�งยืนึ่ต้องดำาเนึ่ินึ่ก่ารร่วมก่ับ

ชมุชนึ่ให้ชมุชนึ่ด้แลรัก่ษาที่รัพัยาก่รหนึ่า้บ้านึ่ของชมุชนึ่ จึง่ได้วจิึยัและพัฒันึ่าก่ารนึ่ำาของเส่ย

จึาก่ก่ารเพัาะเล่�ยงสัตว์นึ่ำ�ามาผ่ลิตเป็นึ่วัสดุที่างเลือก่ในึ่ก่ารบรรจุึต้นึ่อ่อนึ่พัืชที่่�สามารถึย่อย

สลายได้เพ่ัอลดขยะ จึาก่ก่ารผ่ลิตและชุมชนึ่โดยตรง ส่งเสริมก่ารวิจึัยและพััฒนึ่า รวมที่ั�งนึ่ำา

เที่คำโนึ่โลย่เข้าช่วยชุมชนึ่ชาวประมงจัึดก่ารสิ�งแวดล้อมที่างที่ะเล เพ่ัอช่วยรัก่ษาที่รัพัยาก่ร

ที่างที่ะเลอย่างยั�งยืนึ่

ก่รณ่ศ่ก่ษาก่ารอนึุ่รัก่ษ์และฟื้้�นึ่ฟื้้ที่รัพัยาก่รที่างที่ะเลอย่างยั�งยืนึ่

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้ท้์ี� 

กัารส่งเสริมศัักัยภาพัชุมชน

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ รืายงานความยั�งยืน ปรืะจำาปี 2564
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https://www.cpgroupglobal.com/u/th/sustainability/home/ecosystem
https://www.cpgroupglobal.com/u/th/projects/aquaculture-management-through-circular-economy


เพัิ�มก่ารอนุึ่รัก่ษ์และฟ้ื้�นึ่ฟื้้ที่รัพัยาก่รป่าไม้และ

ที่รัพัยาก่รที่างที่ะเลที่ั�งในึ่ไที่ยและต่างประเที่ศ

ขยายก่ารที่ำางานึ่ร่วมกั่บผ่้ม่้ส่วนึ่ได้เส่ยด้านึ่ก่ารปก่ป้อง

ระบบนึ่ิเวศและคำวามหลาก่หลายที่างช่วภาพั

กั้าวต่อไปของเรา

รางวัลดู่เดู่น	ระดูับบุคุคุลทั�วไป	

ประเภัทสัติว์ป่า	ภัาพัสัติว์อ่น	ๆ	

ถ�ายโด้ย นายวัชัระ กิาญจีนสุุต

01

04

02

03 ตั�งเป้าหมายระยะยาวด้านึ่ก่ารปก่ป้องระบบนึ่ิเวศและ

คำวามหลาก่หลายที่างช่วภาพั

จึัดที่ำาค่้ำมือและระบบจัึดเก่็บข้อม้ลด้านึ่ก่ารอนุึ่รัก่ษ์และ

ฟื้้�นึ่ฟื้้ที่รัพัยาก่รที่างบก่และที่างที่ะเล
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กัารจัด้กัารห่วงโซ่อุปทุานอย่างรับผิด้ชอบ

โอกัาสและความทุ้าทุาย

แนึ่วโนึ่้มของจึำานึ่วนึ่ประชาก่รโลก่ที่่�เพัิ�มมาก่ข่�นึ่อย่างต่อเนึ่่อง ส่งผ่ลให้คำวามต้องก่ารต่อ

ที่รัพัยาก่รที่างธรรมชาตินึ่ั�นึ่เพัิ�มมาก่ข่�นึ่อย่างที่ว่คำ้ณ โดยเฉพัาะคำวามต้องก่ารต่ออาหาร 

พัลงังานึ่ และนึ่ำ�าสำาหรบัก่ารอปุโภคำและบรโิภคำ ซึ่่�งหาก่ไมม่ก่่ารบรหิารจึดัก่ารที่รพััยาก่รที่าง

ธรรมชาติเหล่าน่ึ่�อย่างเหมาะสมและอย่างยั�งยืนึ่ ผ่ลก่ระที่บที่่�ตามมาอาจึจึะม่คำวามรุนึ่แรง

และขนึ่าดที่่�อย้่เหนึ่ือคำวามคำวบคุำมได้ เช่นึ่ ที่รัพัยาก่รนึ่ำ�าที่่�ไม่เพั่ยงพัอต่อก่ารอุปโภคำและ

บรโิภคำของที่ั�งภาคำคำรวัเรอืนึ่ ภาคำเก่ษตรก่รรม และภาคำอุตสาหก่รรม ก่อ่ให้เก่ดิคำวามขัดแยง้

และก่ารหยุก่ชะงัก่ในึ่ก่ระบวนึ่ก่ารผ่ลิต ซึ่่�งส่งผ่ลก่ระที่บต่อเนึ่่องไปยังคำวามสามารถึในึ่ 

ก่ารส่งมอบผ่ลติภณัฑ์์หรอืบริก่ารที่่�เพัย่งพัอต่อคำวามต้องก่ารของลก้่ค้ำาและผ่้บ้รโิภคำ และหาก่ 

ไมม่ก่่ารบรหิารจึดัก่ารไดท้ี่นัึ่ท่ี่วงที่ ่วกิ่ฤตก่ารขาดแคำลนึ่อาหารอาจึเก่ดิข่�นึ่ในึ่หลาย ๆ  ประเที่ศ 

ดังนึ่ั�นึ่ก่ารบรหิารจึดัก่ารหว่งโซึ่อ่ปุที่านึ่อยา่งมค่ำวามรบัผ่ดิชอบจึง่เปน็ึ่หนึ่่�งในึ่ประเดน็ึ่สำาคำญั

ท่ี่�เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ให้คำวามสำาคัำญมาโดยตลอด พัร้อมที่ั�งม่ก่ารด้แลและใช้แนึ่วที่าง 

ก่ารบริหารจึัดก่ารที่่�รอบคำอบและคำรอบคำลุม เพั่อป้องก่ันึ่ผ่ลก่ระที่บที่่�อาจึเก่ิดข่�นึ่ตลอด 

ห่วงโซึ่่อุปที่านึ่ อย่างไรก่็ตาม ด้วยบริบที่ที่างธุรก่ิจึของเคำรือฯ ท่ี่�ม่คำวามหลาก่หลาย และ

เก่่�ยวข้องก่ับคำ้่คำ้าธุรก่ิจึหลายหลาก่ร้ปแบบที่ำาให้ก่ารบริหารจึัดก่ารห่วงโซ่ึ่อุปที่านึ่ให้เป็นึ่ไป

ในึ่ที่ิศที่างและมาตรฐานึ่เด่ยวกั่นึ่นึ่ั�นึ่ จึำาเป็นึ่ต้องใช้ระยะเวลาในึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ โดยเฉพัาะ

ประเด็นึ่ด้านึ่ก่ารด้แลรัก่ษาสิ�งแวดล้อม ก่ารปก่ป้องด้แลสิที่ธิมนุึ่ษยชนึ่และแรงงานึ่ และ 

ก่ารบริหารคำวามเส่�ยง

Responsible 

Supply Chain 

Management

ความคืบหน้าสู่เป้าหมายด้้านความยั่งยืนเครือฯ ปี 2573

ผลลพััธ์และประโยชน์

กัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ ปี 2564

ธุรกิัจและกิัจกัรรมของเครือฯ

กลุม่ผูู้้มีส่วนไดำ้เสียั่ทีี่�ไดำ้ร่บผู้ลกระที่บอยั่่างมีน่ยั่สำาคญ่

สนบ่สนุนเป้าหมายั่การพ่ฒนาทีี่�ยั่่�งยั่ืน

100% ของวัตถึุดิบที่่�ม่คำวามเส่�ยงสง้ที่่�ตรวจึสอบย้อนึ่ก่ลับได้ 

100% ของคำ้่ค้ำาธุรก่ิจึที่่�ม่คำวามเส่�ยงสง้ที่่�ได้รับก่ารตรวจึประเมินึ่

• ปรับปรุงคำ้่มือจึรรยาบรรณธุรก่ิจึสำาหรับคำ้่คำ้า

• ขยายขอบเขตระบบตรวจึสอบย้อนึ่ก่ลับสำาหรับวัตถึุดิบที่่�ม ่

คำวามเส่�ยงส้ง

• ขยายขอบเขตก่ารบ้รณาก่ารประเด็นึ่ด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่เข้าเป็นึ่ 

ส่วนึ่หนึ่่�งในึ่ก่ระบวนึ่ก่ารจึัดซึ่ื�อ

• ริเริ�มก่ารเสริมสร้างข่ดคำวามสามารถึของผ่้้ตรวจึประเมินึ่ 

ด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่เพ่ัอขับเคำล่อนึ่ก่ารพััฒนึ่าศัก่ยภาพัของคำ้่คำ้า

ธุรก่ิจึตลอดห่วงโซึ่่อุปที่านึ่

ว่ตถุดิำบ คู่ค้าธุุรกิจ การขนส่งว่ตถุดำิบ
การผู้ลิตและ 

การบริหารจ่ดำการ

การใช้ี 

ผู้ลิตภ่ณฑ์์

การจ่ดำการ 

หล่งการใชี้งาน

การกระจายั่

ผู้ลิตภ่ณฑ์์และบริการ

ประเด้็นนำาเข้า

กัารวิเคราะห์เป้าหมายกัารพััฒนาทุ้่ยั่งยืนและผู้ม้ส่วนได้้เส้ยทุ้่ได้้รับผลกัระทุบอย่างม้นัยสำาคัญตลอด้ห่วงโซ่คุณค่า

คู่ค้าธุุรกิจ

2.4 มร่ะบบก่ารผ่ลติอาหารที่่�ยั�งยืนึ่และดำาเนิึ่นึ่ก่ารตาม 

แนึ่วปฏบิติัที่างก่ารเก่ษตรท่ี่�มภ่มิ้คุ้ำมกั่นึ่ท่ี่�จึะเพัิ�ม 

ผ่ลติภาพัและก่ารผ่ลติ 

9.4 ปรบัปรงุอตุสาหก่รรมเพ่ัอให้เก่ดิคำวามยั�งยืนึ่ โดยเพิั�ม

ประสิที่ธภิาพัก่ารใช้ที่รพััยาก่รและก่ารใช้เที่คำโนึ่โลย่

ชีุมชีนและสง่คม ชีุมชีนและสง่คม คู่แข่งที่างการค้าเกษตรกร

Relationship Capital

4.4 เพัิ�มจึำานึ่วนึ่ประชาชนึ่ท่ี่�มทั่ี่ก่ษะท่ี่�จึำาเป็นึ่และก่ารเป็นึ่ 

ผ่้ป้ระก่อบก่าร

12.7 ส่งเสรมิแนึ่วปฏิบติัด้านึ่ก่ารจัึดซืึ่�อจัึดจ้ึางของภาคำรฐั 

ที่่�ยั�งยนืึ่

12.a เสรมิคำวามแข็งแก่ร่งของขด่คำวามสามารถึด้านึ่

วทิี่ยาศาสตร์และเที่คำโนึ่โลย่ท่ี่�จึะขับเคำล่อนึ่ไปส้ ่

แบบแผ่นึ่ก่ารผ่ลติและก่ารบรโิภคำท่ี่�ยั�งยนืึ่ยิ�งข่�นึ่

Manufacturing Capital

8.3 ส่งเสรมินึ่โยบายท่ี่�มุง่เน้ึ่นึ่ก่ารสร้างงานึ่และคำวามเป็นึ่ 

ผ่้ป้ระก่อบก่าร

100%

100%

25%

25%

2573เป้้าหมาย ป้ี 2564

เป้้าหมาย ป้ี 2564 2573

26.7%

92.2%

กัระบวนกัารสร้างคุณค่า

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้ท้์ี� Stakeholder Engagement Report 2021 UN SDGs Mapping Report 2021
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เสริมสร�างศัักัยภาพัคู่ค�าธุรกัิจเพัื่อสร�าง 

ความเป็นเลิศัในกัระบวนกัารด้ำาเนินงาน

ข้อมูลกัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ

ข้อมูลด้้านห่วงโซ่อุปทุานและคู่ค้าธุรกัิจ จำานวนค่าใช้จ่ายแยกัตามกัลุ่มธุรกัิจ

ข้อมูลด้้านกัารบริหารความเส้่ยงคู่ค้าธุรกัิจ

คูคาธุกิจ

ลำดับที่ 1 ทั้งหมด

ราย

31,465

คู่ค้าธุรกัิจรายใหม่ทุ้่ผ่านกัารคัด้เลือกัด้้วยเกัณฑ์

ด้้านสิ่งแวด้ล้อม สังคม และกัารกัำากัับดู้แลกัิจกัาร

คู่ค้าธุรกิัจลำาด้ับทุ้่ 1 

ทุ้่ม้ความสำาคัญ

คู่ค้าธุรกัิจทุางอ้อมทุ้่ม้ความสำาคัญ 

ทุ้่ม้ความเส้่ยงด้้านความยั่งยืน

คู่ค้าธุรกัิจทุางอ้อมทุ้่ม้

ความสำาคัญ

คู่ค้าธุรกัิจลำาดั้บทุ้่ 1 ทุ้่ม้

ความเส้่ยงด้้านความยั่งยืน

คู่ค้าธุรกัิจทุ้่ม้ความเส้่ยงสูง ทุ้่ม้กัารจัด้ทุำา 

แผนปฏิิบัติกัารแกั้ไขกัลับมายังเครือฯ

คู่ค้าธุรกัิจทุ้่ได้ร้ับกัารประเมินด้้านความยั่งยืน คู่ค้าธุรกัิจทุ้่ม้ความเส้่ยงสูง ทุ้่ม้กัารแกั้ไขปรับปรุง 

ตามแผนปฏิิบัติกัารแกั้ไขแล้วเสร็จภายใน 12 เดื้อน

57.91%

2,254 ราย

72 ราย

138 ราย

3 ราย

100%

84.06% 100%

กัลุ่มธุรกิัจ
ค่าใช้จ่าย 

(ร้อยละ)

พัืชคำรบวงจึร 0.37

อาหารสัตว์เล่�ยง 0.40

เมล็ดพัันึ่ธุ์ ปุ�ย และผ่ลิตภัณฑ์์อารัก่ขาพัืช 1.62

บรรจึุภัณฑ์์ 0.73

ก่ารตลาดและก่ารจึัดจึำาหนึ่่าย 86.21

ก่ารคำ้าระหว่างประเที่ศ 2.31

อ่คำอมเมิร์ซึ่ และดิจิึที่ัล 0.20

โที่รคำมนึ่าคำม 8.16

กัารประสานความร่วมมือเพ่ืัอสร�าง 

ห่วงโซ่อุปทุานทุ้่ยั่งยืน

กัารส่งเสริมจรรยาบรรณสำาหรับ

คู่ค้าธุรกัิจ

เคำรอืเจึรญิโภคำภณัฑ์์มุง่สร้างคำวามเช่อมั�นึ่ในึ่ก่ารบรหิารจึดัก่ารห่วงโซ่ึ่

อุปที่านึ่ โดยส่งเสริมให้คำ้่คำ้าธุรก่ิจึทุี่ก่รายย่ดถึือและปฏิบัติตามคำ้่มือ

จึรรยาบรรณธุรก่ิจึสำาหรับคำ้่คำ้าอย่างเคำร่งคำรัด พัร้อมที่ั�งจึัดให้ม่ก่าร

สอ่สารระหว่างเคำรือฯ และคำ้ค้่ำาธุรก่จิึอย้เ่ป็นึ่ประจึำา เพัอ่สร้างคำวาม

เขา้ใจึและคำวามสามารถึในึ่ก่ารปฏบิตัติามอยา่งตอ่เนึ่อ่ง นึ่อก่จึาก่นึ่่� 

เพ่ัอเป็นึ่ก่ารตอก่ยำ�าถึ่งคำวามมุ่งมั�นึ่ดังก่ล่าว ในึ่ปี 2564 เคำรือฯ  

ไดด้ำาเนึ่นิึ่ก่ารปรับปรุงค่้ำมือจึรรยาบรรณธรุกิ่จึสำาหรบัคำ้ค่ำา้ให้มค่ำวาม

เหมาะสมต่อบริบที่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ของเคำรือฯ และคำ้่คำ้าธุรก่ิจึที่ั�ง 

ในึ่ปัจึจึุบันึ่และอนึ่าคำต

กัารกัำากัับดู้แลและกัารส่งเสริม 

คู่ค้าธุรกัิจสู่ความยั่งยืน

เคำรอืเจึรญิโภคำภณัฑ์์มร่ะบบบรหิารจึดัก่ารคำวามเส่�ยงคำ้ค้่ำาตลอดห่วงโซ่ึ่

อุปที่านึ่ ซึ่่�งประก่อบด้วย ก่ารประเมินึ่และตรวจึสอบคำุณสมบัติ 

ของคำ้่คำ้าธุรก่ิจึก่่อนึ่ก่ารข่�นึ่ที่ะเบ่ยนึ่คำ้่คำ้าธุรก่ิจึในึ่ด้านึ่ต่าง ๆ ได้แก่่ 

คำวามสามารถึที่างเที่คำนิึ่คำ ก่ารคำวบคุำมคำุณภาพั ก่ารด้แลคำวาม

ปลอดภยัและอาชว่อนึ่ามยั ก่ารบรหิารก่ารเงนิึ่ ก่ารดแ้ลสิ�งแวดลอ้ม

อยา่งรอบดา้นึ่ ก่ารดำาเนึ่นิึ่งานึ่อยา่งมค่ำวามรับผ่ดิชอบตอ่สงัคำม และ

ก่ารก่ำาก่ับด้แลก่ิจึก่าร ก่ารวิเคำราะห์คำ่าใช้จึ่ายในึ่ห่วงโซ่ึ่อุปที่านึ่ ก่าร

ระบุคำ้่คำ้าธุรก่ิจึที่่�ม่คำวามสำาคัำญ และก่ารประเมินึ่ผ่ลก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่

ประจึำาปี นึ่อก่จึาก่นึ่่� ยงัมก่่ารประเมินึ่ก่ารดำาเนิึ่นึ่งานึ่ด้านึ่สิที่ธมินึ่ษุยชนึ่

และแรงงานึ่ เพ่ัอเพิั�มระดับคำวามรัดกุ่มของคำ้่คำ้าธุรก่ิจึ พัร้อมที่ั�ง 

ชว่ยลดคำวามเส่�ยงและผ่ลก่ระที่บไมใ่ห้เก่ดิข่�นึ่ก่บัเคำรอืฯ ที่ั�งที่างตรง

และที่างอ้อม

  Case Study 34

กัารปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณ

ธุรกัิจสำาหรับคู่ค้า

ในึ่ปี 2564 เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ที่ำาก่ารปรับปรุงคำ้่มือ 

จึรรยาบรรณธุรก่ิจึสำาหรับคำ้่คำ้า ดังนึ่่� 

• คำวามปลอดภัยที่างไซึ่เบอร์ท่ี่�เน้ึ่นึ่ก่ารปก่ป้องข้อมล้ เคำรือข่าย

และระบบออนึ่ไลนึ่์ที่่�ใช้ในึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึให้ปลอดภัย

• ก่ารแขง่ขนัึ่อยา่งเปน็ึ่ธรรมที่่�สง่เสรมิใหเ้ก่ดิก่ารแขง่ขนัึ่และ

ก่ารปฏิบัติที่างก่ารคำ้าที่่�เป็นึ่ธรรม และเสร ่

• ก่ารคำุ้มคำรองแรงงานึ่ ที่่�ขยายก่ารคำุ้มคำรองไปถ่ึงแรงงานึ่ 

ผ่้้เยาว์ แรงงานึ่สตร่และสตร่ม่คำรรภ์ แรงงานึ่ผ่้้ส้งอายุ 

แรงงานึ่คำนึ่พัิก่าร และแรงงานึ่ข้ามชาติ

คู่ค้าธุรกิัจลำาดั้บทุ้ ่1 ทุ้่มค้วามสำาคัญทุ้่ได้ร้ับ

และแสด้งความมุง่มั่นในกัารปฏิบิัติตามคู่มือ

จรรยาบรรณธุรกัิจสำาหรับคู่ค้า

100%
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กัลยุทุธก์ัารจัด้กัารห่วงโซ่อุปทุาน

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์จัึดให้ม่ก่ลยุที่ธ์ก่ารจัึดก่ารห่วงโซ่ึ่อุปที่านึ่  

เพั่อเป็นึ่แนึ่วที่างและเป้าหมายในึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ด้านึ่ก่ารบริหาร

จึัดก่ารห่วงโซึ่่อุปที่านึ่อย่างรับผ่ิดชอบ ซึ่่�งก่ลยุที่ธ์ที่ั�ง 5 ม่คำวาม

สอดคำล้องกั่บก่ลยทุี่ธข์องเคำรอืฯ และเปา้หมายส้ค่ำวามยั�งยืนึ่ป ี2573 การปรับปรุง

กระบวนการภายใน

01

0203

04

05

การรวมมือเพ�อ

การเติบโตที่ยั่งยืน

การเสริมสราง

ความเขมแข็งของ

พันธมิตรทางธุรกิจ

การสรางคุณคา

ที่ยั่งยืนใหกับ

ผูบริโภคและลูกคา

การจัดการความเสี่ยง

แบบบูรณาการ 

1 2 3กัารวางแผน และกัารคัด้เลือกั กัารบริหารจัด้กัารความเส้่ยง กัารประเมินผลกัารด้ำาเนินงาน

• ก่ารจัึดที่ำาก่ลยุที่ธ์ก่ารจัึดก่ารห่วงโซ่ึ่

อปุที่านึ่

• ก่ารประเมินึ่และตรวจึสอบคำุณสมบัติ

ของคำ้่คำ้าธุรก่ิจึ

• ก่ารข่�นึ่ที่ะเบ่ยนึ่คำ้่คำ้าธุรก่ิจึ

• ก่ารระบุคำ้่คำ้าธุรก่ิจึที่่�ม่คำวามสำาคำัญ 

โดยพิัจึารณาจึาก่ ม้ลค่ำาก่ารซึ่ื�อ 

คำวามสำาคัำญของส่วนึ่ประก่อบหรือ

วัตถึุดิบ และคำวามสามารถึในึ่ก่าร

หาที่ดแที่นึ่

• ก่ารประเมินึ่คำวามเส่�ยงตลอดห่วง

โซึ่่อุปที่านึ่

• ก่ารประเมินึ่ผ่ลก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ในึ่

ประเด็นึ่ต่าง ๆ 

• ก่ารติดตามผ่ลก่ารดำาเนิึ่นึ่งานึ่ตาม

แผ่นึ่ปฏิบัติก่ารแก่้ไข (Corrective 

Action Plan)

คู่ค้าธุรกัิจทุ้่ม้ความเส้่ยงด้้านความยั่งยืน

นึ่อก่จึาก่ก่ารระบุคำ้่คำ้าธุรก่ิจึที่่�ม่คำวามสำาคำัญแล้ว เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ยังได้ม่ก่ารระบุคำ้่ค้ำาธุรก่ิจึที่่�ม่คำวามเส่�ยงด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ หรือคำ้่คำ้าธุรก่ิจึที่่�

ม่แนึ่วโนึ่้มส้งว่าก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่หรือก่ิจึก่รรมอาจึจึะก่่อให้เก่ิดผ่ลก่ระที่บในึ่ที่างลบต่อสังคำม สิ�งแวดล้อม และก่ารก่ำาก่ับด้แล เคำรือฯ ไม่เพั่ยง

ระบุคำ้่คำ้าธุรก่ิจึที่่�ม่คำวามเส่�ยงด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ แต่เคำรือฯ ยังได้ที่ำาก่ารประเมินึ่ผ่ลก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ของคำ้่ค้ำาธุรก่ิจึอ่ก่ด้วย

  Case Study 35

สร้างกัลไกักัารตรวจประเมินคู่ค้าธุรกัิจเพั่อยกัระด้ับสู่กัารพััฒนาทุ้่ยั่งยืน

นึ่อก่จึาก่นึ่่� เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ยังได้ให้คำวามสำาคำัญต่อก่ารพััฒนึ่า

ระบบก่ารตรวจึประเมินึ่คำ้่คำ้าธุรก่ิจึ โดยเริ�มตั�งแต่ก่ารวางแผ่นึ่ 

ก่ารตรวจึประเมินึ่ เพ่ัอประเมินึ่คำวามสอดคำล้องของคำ้่คำ้าธุรก่ิจึก่ับ

จึรรยาบรรณธุรก่ิจึสำาหรับคำ้่คำ้าและข้อก่ำาหนึ่ดของก่ฎ ระเบ่ยบ 

ข้อบังคำับที่่�เก่่�ยวข้อง โดยม่คำวามถึ่�เป็นึ่ประจึำาทีุ่ก่ปี หรือ อย่างนึ่้อย 

1 คำรั�งในึ่รอบ 3 ปี ตามระดับคำวามสำาคำัญและคำวามเส่�ยงของ 

คำ้่คำ้าธุรก่ิจึ ซึ่่�งแผ่นึ่ก่ารตรวจึประเมินึ่คำรอบคำลุมก่ลุ่มคำ้่คำ้าธุรกิ่จึ ดังนึ่่�

• คำ้ค้่ำาธรุก่จิึลำาดบัที่่� 1 ที่่�มค่ำวามสำาคำญัที่กุ่ราย

• คำ้่คำ้าธุรก่ิจึที่างอ้อมที่่�ม่คำวามสำาคำัญทีุ่ก่ราย

• คำ้่คำ้าธุรก่ิจึที่่�ม่คำวามเส่�ยงด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ทีุ่ก่ราย

• คำ้ค้่ำาธุรก่จิึที่่�มผ่่ลก่ารประเมินึ่ตนึ่เองด้านึ่คำวามยั�งยนืึ่ไม่ผ่า่นึ่เก่ณฑ์์

ที่่�ก่ำาหนึ่ด

จำานวนคู่ค้าทุ้่ได้้รับ

กัารประเมิน ESG

สัด้ส่วนคู่ค้าทุ้่ได้ร้ับกัาร

ประเมิน ESG

คู่ค้าธุรกิัจลำาด้ับทุ้่ 1 26,450 84.06%

คู่ค้าธุรกัิจทุางอ้อมทุ้่ม้

ความสำาคัญ

56 77.78%

จำานวนคู้ค้าธุรกัิจทุ้่ได้ร้ับกัารตรวจ

ประเมินประจำาปี

จำานวนคู้ค้าธุรกิัจทุ้่ได้ร้ับกัารตรวจ

ประเมินประจำาปีในรอบ 3 ปี  

(ไม่นับซำ�าราย)

คำ้่คำ้าธุรก่ิจึที่่�ม่คำวามสำาคำัญ 6.84% 7.01%

คำ้่คำ้าธุรก่ิจึที่่�ม่คำวามเส่�ยงส้งด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ 63.83% 28.37%

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ม่ห่วงโซึ่่อุปที่านึ่ท่ี่�หลาก่หลายและม่คำวาม

ที่า้ที่ายสง้ ไมว่า่จึะเปน็ึ่คำวามหลาก่หลายที่างด้านึ่อุตสาหก่รรม และ

คำวามแตก่ต่างที่างวัฒนึ่ธรรมในึ่แต่ละเขตภมิ้ประเที่ศที่่�เคำรือฯ มก่่าร

ดำาเนิึ่นึ่ธรุก่จิึอย้ ่ดงันึ่ั�นึ่ ก่ารสร้างมาตรฐานึ่ก่ารตรวจึประเมินึ่ถึอืเปน็ึ่

ภารก่ิจึสำาคำัญยิ�งท่ี่�เคำรือฯ จึำาเป็นึ่ต้องเร่งพััฒนึ่าอย่างเป็นึ่ระบบ  

ด้วยเหตุนึ่่� เคำรือฯ จึ่งได้จึัดให้ม่ก่ารอบรมหลัก่ส้ตร CAPACITY 

BUILDING PROGRAM - CPG Cooperated Sustainability  

Management System Compliance Audit ให้แก่พ่ันึ่กั่งานึ่ที่่�เก่่�ยวขอ้ง 

เพ่ัอเพัิ�มประสิที่ธิภาพัในึ่ก่ารบริหารจัึดก่ารห่วงโซึ่่อุปที่านึ่อย่างรับ

ผ่ิดชอบ หลัก่ส้ตรนึ่่�เป็นึ่ก่ารอบรมโดยผ่้้ที่รงคุำณวุฒิจึาก่บริษัที่  

ที่้ฟื้ นึ่อร์ด (ประเที่ศไที่ย) จึำาก่ัด โดยม่วัตถึุประสงคำ์เพ่ัอเพัิ�มที่ัก่ษะ

ก่ารตรวจึประเมินึ่คำ้่คำ้าธุรก่ิจึให้ม่ประสิที่ธิภาพัและสามารถึ

คำรอบคำลุมทีุ่ก่ประเด็นึ่ด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ที่่�เก่่�ยวข้อง เช่นึ่ สินึ่คำ้าและ

บริก่าร แรงงานึ่ ก่ารเลือก่ปฏิบัติ สวัสดิก่ารแรงงานึ่ คำวามอิสระในึ่

ก่ารเข้าร่วมสมาคำม อาช่วอนึ่ามัยและคำวามปลอดภัย ก่ารบริหาร

จึัดก่ารสิ�งแวดล้อม ก่ารปฏิบั ติตามก่ฎหมายและข้อบังคำับ  

ก่ารบริหารจึัดก่ารคำวามเส่�ยง และก่ารปฏิบัติด้านึ่จึริยธรรม เป็นึ่ต้นึ่ 

โดยม่ผ้้่เข้าร่วมฝึัก่อบรมที่ั�งสิ�นึ่ 143 ราย จึาก่ทุี่ก่ก่ลุ่มธุรก่ิจึในึ่

ประเที่ศไที่ย

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ รืายงานความยั�งยืน ปรืะจำาปี 2564
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กัารกัำากัับดู้แล 

ด้้านความยั่งยืน

HEART

Living Right

HEALTH

Living Well

HOME

Living Together

ภาคผนวกับทุนำา
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ก่ารเสริมสร้าง

คำวามเข้มแข็งของ

พัันึ่ธมิตรที่างธุรก่ิจึ

• ส่งเสรมิและสนึ่บัสนึ่นุึ่ให้คำ้ค้่ำาธรุก่จิึจึดัที่ำานึ่โยบายก่ารจึดัซึ่ื�อ

จึัดจึ้างอย่างยั�งยืนึ่ของตนึ่เอง และนึ่ำาไปปฏิบัติให้เก่ิด

ผ่ลลัพัธ์อย่างเป็นึ่ร้ปธรรม

• จึดัให้มว่นัึ่พับปะคำ้ค้่ำาธรุก่จิึเป็นึ่ประจึำาอย่างน้ึ่อย 1 คำรั�งต่อปี 

เพั่อช่�แจึงที่ิศที่างและแนึ่วปฏิบัติส้่คำวามยั�งยืนึ่ รวมถึ่ง 

ก่ารสร้างเคำรือข่ายก่ารเร่ยนึ่ร้้

• 100% ของคำ้ค่ำา้ธรุก่จิึลำาดบัท่ี่� 1 

ได้ลงนึ่ามรับที่ราบ และได้รับ

ก่ารฝัึก่อบรมท่ี่�เก่่�ยวข้องก่ับ

คำ้ม่อืจึรรยาบรรณธุรกิ่จึสำาหรับ

คำ้่คำ้า

50% ภายในึ่

ปี 2566

ก่ารปรับปรุง

ก่ระบวนึ่ก่ารภายในึ่

• ส่งเสริมและสนัึ่บสนึุ่นึ่ให้ค่้ำค้ำาธุรกิ่จึยก่ระดับระบบก่าร

จึัดก่ารไปส้่มาตรฐานึ่คำวามยั�งยืนึ่ในึ่ระดับสาก่ล ด้วยก่าร

ได้รับก่ารรับรองจึาก่หนึ่่วยงานึ่ภายนึ่อก่ที่่�น่ึ่าเช่อถึือ เช่นึ่ 

ระบบก่ารจัึดก่ารคุำณภาพั ระบบก่ารจัึดก่ารสิ�งแวดล้อม 

รวมถ่ึงก่ารได้รับก่ารประเมินึ่ด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ตามตัวช่�วัด

ด้านึ่ ESG เป็นึ่ต้นึ่

• ประเมินึ่ผ่ลก่ารดำาเนิึ่นึ่งานึ่ของค่้ำค้ำาธุรก่ิจึเป็นึ่ประจึำา 

อย่างน้ึ่อย 1 คำรั�งต่อปี เพั่อประเมินึ่ข่ดคำวามสามารถึในึ่

ก่ารปฏบัิตติามขอ้ก่ำาหนึ่ดดา้นึ่ตา่ง ๆ  ในึ่สญัญา ไดแ้ก่ ่ดา้นึ่

คำณุภาพั ดา้นึ่ราคำา ดา้นึ่ก่ารสง่มอบ ดา้นึ่คำวามยั�งยนืึ่ และ

ด้านึ่อ่นึ่ ๆ ที่่�ม่ พัร้อมทัี่�งแจึ้งไปยังค่้ำค้ำาธุรกิ่จึเพั่อที่ำาก่าร

ปรับปรุงให้ด่ยิ�งข่�นึ่

• 100% ของคำ้่คำ้าธุรก่ิจึลำาดับ 1 

ท่ี่�สำาคำัญปฏิบัติตามก่ฎหมาย

และข้อบังคัำบเก่่�ยวก่ับนึ่ำ�า และ

ดำาเนึ่ินึ่ก่ารประเมินึ่คำวามเส่�ยง

ด้านึ่นึ่ำ�า

• 100% ของก่ารใช้จ่ึายในึ่ก่าร 

จัึดซึ่ื�อคำวรมาจึาก่คำ้่ค้ำาธุรกิ่จึที่่�ม่

ก่ารจัึดก่ารด้านึ่สิ�งแวดล้อม

อย่างรอบด้านึ่

50% ภายในึ่

ปี 2566

50% ภายในึ่

ปี 2566

ก่ารร่วมมือเพั่อ 

ก่ารเติบโตที่่�ยั�งยืนึ่

• สนึ่ับสนึุ่นึ่ให้เก่ิดก่ารยก่ระดับคำุณภาพัและข่ดคำวาม

สามารถึในึ่ก่ารแข่งขันึ่ รวมถ่ึงผ่ลก่ารดำาเนิึ่นึ่งานึ่ด้านึ่ 

คำวามยั�งยืนึ่ของคำ้่ค้ำาธุรก่ิจึด้วยแนึ่วที่างที่่�เหมาะสม เช่นึ่ 

ก่ารอบรมให้คำวามร้้ ก่ารร่วมลงทีุ่นึ่ และก่ารมอบรางวัล

เพั่อสร้างแรงจึง้ใจึ เป็นึ่ต้นึ่

• 50% ของคำ้่คำ้าธุรก่ิจึลำาดับที่่� 1 

ท่ี่�ม่คำวามสำาคัำญเข้าร่วมหรือ

ร่วมมือกั่บบริษัที่ในึ่ก่ารจัึดก่าร

สิ�งแวดล้อม

25% ภายในึ่

ปี 2566

ก่ารสร้างคำุณคำ่า 

ที่่�ยั�งยืนึ่ในึ่กั่บ 

ผ่้้บริโภคำและล้ก่ค้ำา

• ประยกุ่ต์ใช้และส่งเสริมให้เกิ่ดก่ารยก่ระดบัก่ารจัึดซึ่ื�อจัึดจ้ึาง 

อยา่งรบัผ่ดิชอบที่่�ใหค้ำวามสำาคำญัก่บัก่ารลดผ่ลก่ระที่บดา้นึ่

สังคำมและสิ�งแวดล้อม เพ่ัอสร้างคำวามมั�นึ่ใจึว่าวัตถึุดิบท่ี่�

ใชม้าจึาก่แหล่งที่่�ถึก้่ตอ้ง และด้วยแนึ่วที่างท่ี่�เหมาะสม เช่นึ่ 

ก่ารตรวจึสอบย้อนึ่ก่ลับได้ตลอดห่วงโซ่ึ่ก่ารผ่ลิต และได้

รับก่ารรบัรองมาตรฐานึ่สนิึ่คำา้ด้านึ่คำวามยั�งยนืึ่ เชน่ึ่ Marine 

Trust, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), 

Forest Stewardship Council (FSC) เป็นึ่ต้นึ่

• 100% ของวัตถุึดิบที่่�ม่คำวาม

เส่�ยงส้งด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ได้รับ

ก่ารตรวจึสอบย้อนึ่ก่ลับ

50% ภายในึ่

ปี 2566
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ก่ารจึัดก่าร 

คำวามเส่�ยงแบบ

บร้ณาก่าร

• ประเมินึ่คำวามเส่�ยงด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ตลอดห่วงโซ่ึ่อุปที่านึ่

เป็นึ่ประจึำาอย่างนึ่้อย 1 คำรั�งในึ่รอบ 3 ปี ด้วยวิธ่ก่าร 

ที่่�เหมาะสม ได้แก่่ 1) ก่ารตรวจึเย่�ยมสถึานึ่ประก่อบก่าร  

2) แบบสอบถึาม/แบบประเมินึ่ตนึ่เอง 3) ข้อม้ลจึาก่หนึ่่วย

งานึ่ภายนึ่อก่หรือผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยที่่�นึ่่าเช่อถึือ 4) ข่าวสาร 

และ 5) อ่นึ่ ๆ เพั่อระบุหาคำ้่คำ้าธุรก่ิจึที่่�ม่คำวามเส่�ยงส้งด้านึ่

คำวามยั�งยืนึ่ (Sustainability High-Risk Suppliers) และ

ก่ำาหนึ่ดมาตรก่ารจัึดก่ารคำวามเส่�ยงด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ 

ท่ี่�คำรอบคำลุมด้านึ่สิ�งแวดล้อม สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่ และหลัก่ 

ธรรมาภิบาลอย่างเหมาะสมและเพ่ัยงพัอ เพ่ัอยก่ระดับ 

ส้่ก่ารพััฒนึ่าอย่างยั�งยืนึ่ต่อไป

• 100% ของคำ้ค่ำา้ธรุก่จิึลำาดับที่่� 1 

ได้รับก่ารประเมินึ่คำวามเส่�ยง

ด้านึ่สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่ทีุ่ก่ 3 ปี

• 100% ของคำ้ค่ำา้ธรุก่จิึลำาดับที่่� 1 

ที่่�สำาคำัญท่ี่�ม่คำวามเส่�ยงส้งด้านึ่

สิที่ธมินึ่ษุยชนึ่มแ่ผ่นึ่บรรเที่าทุี่ก่ข์ 

และแก้่ไขคำวามเส่�ยงท่ี่�พับ

ภายในึ่ 12 เดือนึ่

• 100% ของคำ้่คำ้าธุรก่ิจึที่่�ม่คำวาม

เส่�ยงส้งด้านึ่คำวามยั�งยนืึ่ตอ้งได้

รับก่ารตรวจึประเมินึ่ทุี่ก่ 3 ปี 

100% 

ภายในึ่ปี 

2566

100% 

ภายในึ่ปี 

2566

50% ภายในึ่

ปี 2566

ก่ารจึัดก่ารห่วงโซึ่่อุปที่านึ่อย่างรับผ่ิดชอบ

สุามารถศุึกิษารายละเอียด้เพิ่ิ�มเติมได้ท้์ี� 

นึ่อก่เหนึ่ือจึาก่คำวามร่วมมือระหว่างเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ และ

เก่ษตรก่ร หรือคำ้่คำ้าธุรกิ่จึแล้ว เคำรือฯ ยังสนัึ่บสนุึ่นึ่ให้พันัึ่ก่งานึ่ 

ทุี่ก่ระดับม่ส่วนึ่ร่วมในึ่ก่ารปรับปรุงก่ระบวนึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่  

เพั่อขับเคำล่อนึ่ให้ห่วงโซึ่่อุปที่านึ่ที่ั�วโลก่ม่คำวามยั�งยืนึ่มาก่ยิ�งข่�นึ่

สร้างเคำรือข่ายและเสริมสมรรถึนึ่ะของผ่้้ตรวจึ

ประเมินึ่

ผ่นึ่ก่่ก่ำาลงัเพัอ่ยก่ระดบัคำณุภาพัสนิึ่คำา้และบรกิ่าร 

และขด่คำวามสามารถึที่างก่ารแข่งขนัึ่ให้ก่บัคำ้ค้่ำาธรุก่จิึ

กั้าวต่อไปของเรา

เพั่อตอบสนึ่องต่อแนึ่วโน้ึ่มของโลก่และเป้าหมายด้านึ่คำวาม

ยั�งยืนึ่ของเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ เคำรือฯ ม่แผ่นึ่ก่ารที่่�จึะ 

ยก่ระดับคำวามยั�งยืนึ่ในึ่ห่วงโซึ่่อุปที่านึ่ไว้ดังต่อไปนึ่่�

01

04

02

03 สนึ่บัสนึ่นุึ่ใหค้ำ้ค่ำา้ธรุก่จิึยก่ระดบัระบบก่ารจึดัก่าร

ไปส้ม่าตรฐานึ่คำวามยั�งยืนึ่ในึ่ระดับสาก่ล

พััฒนึ่าระบบก่ารตรวจึสอบย้อนึ่ก่ลับได้ที่่�ม่

ประสิที่ธิภาพั
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ขอบเขตกัารรายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564

บริษัทท่�อยัู่ใ่นขอบเขติการรายั่งานคุวามยั่ั�งยั่ืน	เคุรือเจริญโภัคุภััณฑ์์	ประจำาปี	2564

สายธุรกัิจ / บริษัทุ ประเทุศั / 

เขต

เศัรษฐกัิจ

เศัรษฐกัิจ สิ่งแวด้ล้อม สังคม

พัลังงาน กั๊าซเรือน

กัระจกั

นำ�� ของเส้ย ความ

ปลอด้ภัย

บุคคล

1 บริษัที่ เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ จึำาก่ัด ไที่ย • ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

2 บริษัที่ ธนึ่เที่เลคำอม จึำาก่ัด ไที่ย • • • • • • •

3 บริษัที่ พััฒนึ่าผ่้้นึ่ำาเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ จึำากั่ด ไที่ย • • • • • • •

4 บริษัที่ เคำ.เอส.พั่. อุปก่รณ์ จึำาก่ัด ไที่ย • • • • • • ๐

5 บริษัที่ เก่ษตรภัณฑ์์อุตสาหก่รรม จึำาก่ัด ไที่ย • • • • • • ๐

6 บริษัที่ แอ๊ดว้านึ่ซึ่์ฟื้าร์ม่า จึำากั่ด ไที่ย • • • • • • ๐

ธุรกิจิีเกิษตรอุตสุาหกิรรมและอาหาร

1 บริษัที่ เจึริญโภคำภัณฑ์์อาหาร จึำาก่ัด (มหาชนึ่) ไที่ย • • • • • • •

C.P. VIETNAM CORPORATION เว่ยดนึ่าม • • • • • • •

CHAROEN POKPHAND ENTERPRISES 

(TAIWAN) CO. LTD.

ไต้หวันึ่ • • • • • • •

C.P. CAMBODIA CO., LTD. กั่มพั้ชา • • • • • • •

CPF (INDIA) PRIVATE LTD. อินึ่เด่ย • • • • • • •

C.P. LAOS CO., LTD. ลาว • • • • • • •

CHAROEN POKPHAND FOODS 

(MALAYSIA) SDN. BHD.

มาเลเซึ่ย่ • • • • • • •

CHAROEN POKPHAND FOODS 

PHILIPPINES CORP.

ฟื้ิลิปปินึ่ส์ • • • • • • •

SUPERDROB ZAKLADY DROBIAR-

SKO-MIESNE S.A.

โปแลนึ่ด์ • • • • • • •

CHAROEN POKPHAND FOODS 

(OVERSEAS) LLC.

รัสเซึ่่ย • • • • • • •

TOPS FOODS NV เบลเย่�ยม • ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ •

NORFOLK FOODS (PRIVATE) LIMITED ศร่ลังก่า • ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ •

C.P. STANDART GIDA SANAYI VE 

TICARET A.S.

ตุรก่่ • • • • • • •

CP FOODS (UK) LTD. อังก่ฤษ • ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

สายธุรกัิจ / บริษัทุ ประเทุศั / 

เขต

เศัรษฐกัิจ

เศัรษฐกัิจ สิ่งแวด้ล้อม สังคม

พัลังงาน กั๊าซเรือน

กัระจกั

นำ�� ของเส้ย ความ

ปลอด้ภัย

บุคคล

BELLISIO INVESTMENT LLC. อเมริก่า • • • • • • •

บริษัที่ ซึ่่.พั่.-เมจึิ จึำาก่ัด ไที่ย • ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

2 AGRO-INDUSTRY AND FOOD BUSINESS 

GROUP

จึ่นึ่ • • • • • • •

3 CHIA TAI ENTERPRISES  

INTERNATIONAL LIMITED

จึ่นึ่ • ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ •

4 MYANMAR C.P. LIVESTOCK CO., LTD. เม่ยนึ่มา • • • • • • •

5 C.P. BANGLADESH CO., LTD. บังก่ลาเที่ศ • • • • • • ๐

6 CHAROEN POKPHAND PAKISTAN 

(PVT.) LTD.

ปาก่่สถึานึ่ • ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

7 CHIA TAI FEEDMILL PTE. LTD. สิงคำโปร์ • ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

8 CHINA ANIMAL HUSBANDRY BUSINESS จึ่นึ่ • • • • • • •

9 บริษัที่ เจึ่ยไต๋ จึำาก่ัด ไที่ย • • • • • • •

10 บริษัที่ ซึ่่.พั่.อินึ่เตอร์เที่รด จึำาก่ัด ไที่ย • • • • • • •

11 บริษัที่ ข้าว ซึ่่.พั่. จึำาก่ัด ไที่ย • • • • • • •

12 บริษัที่ ไดนึ่ามิก่ซึ่์ที่รานึ่สปอร์ต ไที่ย • • • ๐ ๐ ๐ •

13 บริษัที่ ไดนึ่ามิคำอินึ่เตอร์ที่รานึ่สปอร์ต จึำาก่ัด ไที่ย • ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ •

14 บริษัที่ ที่่าเรืออยุธยาและไอซึ่่ด่ จึำาก่ัด ไที่ย • • • • • • •

15 APSARA RICE (CAMBODIA) CO., LTD ก่ัมพั้ชา • • • • • • •

16 บริษัที่ เจึริญโภคำภัณฑ์์โปรดิ�วส จึำาก่ัด ไที่ย • • • • • • •

อินึ่เด่ย • • • • • • •

เม่ยนึ่มา • • • • • • •

เว่ยดนึ่าม • • • • • • •

17 บริษัที่ เจึริญโภคำภัณฑ์์ก่ารเก่ษตร จึำาก่ัด ไที่ย • • • • • • •

18 บริษัที่ ซึ่่ พั่ สตาร์เลนึ่ส์ จึำาก่ัด ไที่ย • • • • • • •

19 บริษัที่ เจึริญโภคำภัณฑ์์วิศวก่รรม จึำาก่ัด ไที่ย • ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ •

20 บริษัที่ เพัอร์เฟื้คำ คำอมพัาเนึ่่ยนึ่ ก่รุ๊ป จึำาก่ัด ไที่ย • • • • • • •

จึ่นึ่ • ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ •
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สายธุรกัิจ / บริษัทุ ประเทุศั / 

เขต

เศัรษฐกัิจ

เศัรษฐกิัจ สิ่งแวด้ล้อม สังคม

พัลังงาน กั๊าซเรือน

กัระจกั

นำ�� ของเส้ย ความ

ปลอด้ภัย

บุคคล

ธุรกิจิีค้าป้ลีกิ

1 บริษัที่ ซึ่่พั่ ออลล์ จึำาก่ัด (มหาชนึ่) ไที่ย • • • • • • •

2 บริษัที่ สยามแม็คำโคำร จึำาก่ัด (มหาชนึ่) ไที่ย • • • • • • •

3 C.P. LOTUS CORPORATION จึ่นึ่ • • • • • • •

4 บริษัที่ เอก่ - ชัย ด่สที่ริบิวชั�นึ่ ซึ่ิสเที่ม จึำาก่ัด ไที่ย • • • • • • •

5 LOTUS’S STORES (MALAYSIA) SDN. BHD. มาเลเซึ่ย่ • • • • • • •

ธุรกิจิีสุ่อสุารและโท์รคมนาคม

1 บริษัที่ ที่ร ้คำอร์ปอเรชั�นึ่ จึำาก่ัด (มหาชนึ่) ไที่ย • • • • • • •

ธุรกิจิีอีคอมเมิร์ซ่และธุรกิิจีดิ้จีิทั์ล

1 บริษัที่ แอสเซึ่นึ่ด์ ก่รุ๊ป จึำาก่ัด ไที่ย • • • • • • •

2 TRUE MONEY (CAMBODIA) LIMITED ก่ัมพั้ชา • • • • • ๐ •

3 PT WITAMI TUNAI MANDIRI  

(TMN INDONESIA)

อินึ่โดนึ่เ่ซึ่ย่ • • • • • ๐ •

4 TRUE MONEY MYANMAR  

COMPANY LIMITED

เม่ยนึ่มา • • • • • ๐ •

5 TRUE MONEY PHILIPPINES INC. ฟื้ิลิปปินึ่ส์ • • • • • ๐ •

6 TRUE MONEY VIETNAM JOINT 

STOCK COMPANY

เว่ยดนึ่าม • ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ •

7 บริษัที่ ฟื้ร่วิลล์ โซึ่ล้ชั�นึ่ส์ (จึำาก่ัด) ไที่ย • • • • • • •

ธุรกิิจีอสุังหาริมท์รัพิ่ย์

1 บรษิทัี่ ซึ่.่พั.่ แลนึ่ด์ จึำาก่ดั (มหาชนึ่) ไที่ย • • • • • • •

2 บริษัที่ ซึ่่พั่ พัร็อพัเพัอร์ต่� โฮ็ลดิ�ง จึำากั่ด ไที่ย • • • • • • •

3 SHANGHAI KINGHILL LIMITED จึ่นึ่ • • • • • • •

4 CHIA TAI LAND CO., LTD. จึ่นึ่ • • • • ๐ ๐ •

5 CHIA TAI DI JING (SHANGHAI) INVESTMENT 

MANAGEMENT LTD.

จึ่นึ่ ๐ • • • ๐ ๐ •

สายธุรกัิจ / บริษัทุ ประเทุศั / 

เขต

เศัรษฐกัิจ

เศัรษฐกัิจ สิ่งแวด้ล้อม สังคม

พัลังงาน กั๊าซเรือน

กัระจกั

นำ�� ของเส้ย ความ

ปลอด้ภัย

บุคคล

ธุรกิจิียานยนต์และอุตสุาหกิรรม

1 บริษัที่ อ่.ซึ่่.ไอ. ก่รุ๊ป จึำาก่ัด ไที่ย • ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ •

2 C.P. MOTOR MYANMAR CO., LTD. พัม่า ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

3 บริษัที่ ซึ่่พั่พั่ซึ่่ จึำาก่ัด (มหาชนึ่) ไที่ย • • • • • • •

จึ่นึ่ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

เวย่ดนึ่าม ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

ธุรกิจิียาและเวชัภัณฑ์์

1 SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED จึ่นึ่ • • • • • • •

ธุรกิจิีกิารเงินและกิารธนาคาร

1 ZHENG XIN BANK COMPANY LIMITED จึ่นึ่ ๐ • • • • • •

2 PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY 

OF CHINA, LTD.*

จึ่นึ่

3 ITOCHU CORPORATION* ญ่�ปุ่นึ่

4 CITIC GROUP CORPORATION LTD.* จึ่นึ่

ธุรกิจิีอ่น ๆ 

1 บริษัที่ เอเช่ย เอรา วันึ่ จึำาก่ัด ไที่ย ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ •

2 บริษัที่ อัลเตอร์วิม จึำาก่ัด ไที่ย ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ •

3 บรษัิที่ ซึ่พ่ั ่เมดคิำลั เซึ่น็ึ่เตอร์ จึำาก่ดั ไที่ย ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ •

• หมายถึ่ง ผ่ลก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ของบริษัที่คำรอบคำลุมอย้่ในึ่รายงานึ่ฉบับนึ่่�

๐ หมายถึ่ง ผ่ลก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ของบริษัที่ไม่ได้คำรอบคำลุมอย้่ในึ่รายงานึ่ฉบับนึ่่�

* ก่ลุ่มธุรก่ิจึก่ารเงินึ่และก่ารธนึ่าคำารที่่�ไม่ได้อย้่ภายใต้ก่ารบริหารจึัดก่ารของเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ 
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กัารรับรองจากัหน่วยงานภายนอกั
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เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ รืายงานความยั�งยืน ปรืะจำาปี 2564

กัารกัำากัับดู้แล 

ด้้านความยั่งยืน

HEART

Living Right

HEALTH

Living Well

HOME

Living Together

ภาคผนวกับทุนำา
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ร่กษ์สิ�งแวดำล้อม โดำยั่ใช้ีกระดำาษกรีน ซีรี�ยั่์

ลด้กัารใช้ไม้ใหม่ ดู้ด้ซับกั๊าซ CO
2

ลด้กัารใช้พัลังงานนำ�า ลด้กัารใช้พัลังงานไอนำ�า ลด้กัารใช้พัลังงานทุั�งหมด้

100 ต้น 81 ตัน 22,956 ลิตร 3 ตัน 526 ยูนิต
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