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เราร่วมมือกัับพัันธมิตรจากัหลากัหลายแขนงในกัารพััฒนาศัักัยภาพัในทุุกั ๆ ด้้าน
เพั่อสร้างสรรค์วนั พัรุง่ น้ทุ� ด้่้ กั้ ว่าให้แกั่ประเทุศัชาติ ประชาชน พันักังาน และองค์กัร
อย่างยั่งยืนสืบไป
ตลอดระยะเวลาหนึ่่�งศตวรรษที่่�ผ่่านึ่มา เราคำำานึ่่งถึ่งประโยชนึ่์
ที่่�เราสามารถึส่งมอบให้แก่่ประเที่ศชาติ ประชาชนึ่ แล้วจึ่งเป็นึ่
ประโยชนึ่์ตอ่ องคำ์ก่รเอง ซึ่่�งสิง� นึ่่เ� ร่ยก่ว่า “ปรัชญา 3 ประโยชนึ่์”
ที่่� เ คำรื อ เจึริ ญ โภคำภั ณ ฑ์์ ย่ ด ถึื อ เป็นึ่ คำุ ณ ธรรมและหั ว ใจึสำา คำั ญ
ในึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึ
เคำรื อ เจึริ ญ โภคำภั ณ ฑ์์ ไ ด้ ม่ ก่ ารดำา เนึ่ิ นึ่ งานึ่ และร่ ว มมื อ ก่ั บ
พัันึ่ธมิตรจึาก่หลาก่หลายภาคำส่วนึ่ ที่ัง� ในึ่ประเที่ศ และต่างประเที่ศ
มาอย่างต่อเนึ่่อง ไม่วา่ จึะเป็นึ่ก่ารพััฒนึ่าระบบก่ารศ่ก่ษาให้เด็ก่
และเยาวชนึ่ม่คำวามร้้ คำวามสามารถึที่่�เพั่ยงพัอต่อก่ารเติบโต
ในึ่ยุคำสมัยแห่งเที่คำโนึ่โลย่และดิจึที่ิ ลั ก่ารเสริมสร้างองคำ์คำวามร้้
ใหม่ ๆ ให้แก่่พันึ่ัก่งานึ่ของเรา เพั่อให้มที่่ ก่ั ษะที่่ส� ามารถึสรรคำ์สร้าง
ผ่ลิตภัณฑ์์และบริหารแห่งนึ่วัตก่รรมใหม่ อ่ก่ที่ั�งยังมุ่งพััฒนึ่า
ก่ระบวนึ่ก่ารผ่ลิตให้เป็นึ่มิตรต่อสิ�งแวดล้อม เพั่อตอบสนึ่องต่อ
เป้าหมายแห่งก่ารเป็นึ่องคำ์ก่รที่่เ� ป็นึ่ก่ลางที่างคำาร์บอนึ่ (Carbon
Neutral) ภายในึ่ปี 2573 และมุง่ ส้ก่่ ารปล่อยก่๊าซึ่เรือนึ่ก่ระจึก่สุที่ธิ
เป็นึ่ศ้นึ่ย์ (Net Zero Emissions) ภายในึ่ปี 2593 ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่
ต่าง ๆ เพั่อบรรลุเป้าหมายและคำวามร่วมมือที่ัง� หมดนึ่่� เคำรือฯ มุง่ มันึ่�
ดำาเนึ่ินึ่ก่ารเพั่อสร้างสรรคำ์คำุณประโยชนึ่์ และส่งมอบคำุณคำ่า
ที่่�ยั�งยืนึ่สืบไป
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สารจากัประธานอาวุโส
ติลอดูระยั่ะเวลาการดูำา เนิ น ธิุ ร กิ จ ท่� ผู้่ า นมา
เคุรือเจริญโภัคุภััณฑ์์ ม่คุวามมุ่งมั�นติั้งใจท่�จะ
พััฒนาศึักยั่ภัาพัขององคุ์กรใหเกิดูคุวามยั่ัง� ยั่ืน
ในทุกมิติิ ปัจจุบนั สามารถขยั่ายั่การลงทุนกลายั่
เป็นองคุ์กรขนาดูใหญ่ คุรอบคุลุม 14 กลุ่ม
ธิุรกิจ ใน 21 ประเทศึทั�วโลก

นายธนินท์์ เจีียรวนนท์์
ประธานึ่อาวุโส
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์

ที่่ า มก่ลางก่ระแสก่ารเปล่� ย นึ่แปลงของโลก่ในึ่ยุ คำ ปั จึ จึุ บั นึ่
สถึานึ่ก่ารณ์คำวามไม่แนึ่่นึ่อนึ่ล้วนึ่เป็นึ่สัจึธรรมที่่�สามารถึเก่ิดข่�นึ่ได้
ตลอดเวลา ซึ่่� ง อาจึส่ ง ผ่ลก่ระที่บอย่ า งรวดเร็ ว รุ นึ่ แรงต่ อ มวล
มนึุ่ษยชาติในึ่ทีุ่ก่ประเที่ศที่ัว� โลก่ให้ตอ้ งเผ่ชิญก่ับคำวามที่้าที่ายใหม่ 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 ได้ที่ำาให้ประเที่ศไที่ยก่้าวเข้าส้ส่ งั คำมดิจึที่ิ ลั
อย่างเต็มร้ปแบบ ถึือเป็นึ่จึุดเปล่ย� นึ่คำรัง� สำาคำัญที่่ผ่� ลัก่ดันึ่ให้ผ่บ้ ริโภคำ
จึำาเป็นึ่ต้องเร่ยนึ่ร้้ก่ารใช้เที่คำโนึ่โลย่ออนึ่ไลนึ่์อย่างจึริงจึัง ไม่ว่าจึะม่
คำวามพัร้อมหรือไม่ก่็ตาม ที่ำาให้เก่ิดก่ารปรับเปล่�ยนึ่พัฤติก่รรมก่าร
ดำารงช่วิตไปจึาก่วิถึ่เดิมอย่างที่่�ไม่เคำยปราก่ฏมาก่่อนึ่ เคำรือเจึริญ
โภคำภัณฑ์์ จึ่งต้องขับเคำล่อนึ่องคำ์ก่รเพั่อสร้างคำวามยั�งยืนึ่ให้เก่ิดข่�นึ่
ในึ่ทีุ่ก่ก่ลุ่มธุรก่ิจึ อ่ก่ที่ั�งยังต้องม่คำวามสามารถึที่่�จึะปรับตัวและตอบ
สนึ่องต่อทีุ่ก่สถึานึ่ก่ารณ์ก่ารเปล่�ยนึ่แปลงได้อย่างรวดเร็ว เพั่อก่้าว
ให้ที่ันึ่ก่ับคำวามต้องก่ารของผ่้้บริโภคำที่่�ม่คำวามผ่ันึ่แปร ด้วยก่ารส่ง
มอบคำุณคำ่าผ่่านึ่ผ่ลิตภัณฑ์์และธุรก่ิจึบริก่ารที่่�ตรงใจึและม่คำุณภาพั
ตลอดระยะเวลาก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึที่่�ผ่่านึ่มา เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ม่
คำวามมุง่ มันึ่� ตัง� ใจึที่่จึ� ะพััฒนึ่าศัก่ยภาพัขององคำ์ก่รให้เก่ิดคำวามยัง� ยืนึ่
ในึ่ทีุ่ก่มิติ ปัจึจึุบันึ่สามารถึขยายก่ารลงทีุ่นึ่ก่ลายเป็นึ่องคำ์ก่รขนึ่าด
ใหญ่ คำรอบคำลุม 14 ก่ลุ่มธุรก่ิจึ ในึ่ 21 ประเที่ศที่ั�วโลก่ ม่ก่ารดำาเนึ่ินึ่
ก่ิ จึ ก่ารที่่� ห ลาก่หลายที่ั� ง อุ ต สาหก่รรมก่ารผ่ลิ ต และก่ารบริ ก่ าร

เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

หนึ่่�งในึ่ก่ลยุที่ธ์หลัก่สำาคำัญในึ่ก่ารสร้างคำวามยั�งยืนึ่ คำือ ก่ารนึ่ำาจึุด
แข็งหรือข้อได้เปร่ยบ อันึ่เป็นึ่ “อาวุธ” ที่่�ที่รงประสิที่ธิภาพัในึ่ก่าร
สร้างคำวามสำาเร็จึ ให้ก่บั แต่ละก่ลุม่ ธุรก่ิจึในึ่ทีุ่ก่ประเที่ศที่ัว� โลก่ที่่เ� คำรือ
เจึริญโภคำภัณฑ์์ เข้าไปลงทีุ่นึ่ มาถึ่ายที่อด แลก่เปล่ย� นึ่ประสบก่ารณ์
คำวามร้้ เพั่อก่ลุม่ ธุรก่ิจึอ่นึ่จึะได้ไม่ตอ้ งเส่ยเวลาไปก่ับก่ารลองผ่ิดลอง
ถึ้ก่ซึ่ำ�าอ่ก่ และสามารถึนึ่ำาองคำ์คำวามร้นึ่้ นึ่ั� มาสร้างสรรคำ์บร้ ณาก่ารต่อ
ยอดให้เก่ิดก่ารใช้ประโยชนึ่์ เป็นึ่ก่ารผ่นึ่่ก่ก่ำาลังองคำ์ก่รที่ัง� องคำาพัยพั
ให้ม่คำวามเป็นึ่หนึ่่�งเด่ยว ด้วยก่ารแบ่งปันึ่ที่รัพัยาก่ร องคำ์คำวามร้้
เพั่อช่วยยก่ระดับธุรก่ิจึส้่ก่ารแข่งขันึ่ในึ่ระดับสาก่ล เสริมสร้าง
ศัก่ยภาพัก่ารบริหารงานึ่ขององคำ์ก่รให้ม่ประสิที่ธิภาพั อันึ่เป็นึ่ส่วนึ่
สำาคำัญอย่างยิง� ในึ่ก่ารที่ำาให้เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์มงุ่ ส้เ่ ป้าหมายคำวาม
ยั�งยืนึ่และก่้าวไปส้่ก่ารเป็นึ่องคำ์ก่รระดับโลก่ด้วยคำวามภาคำภ้มิใจึ
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ ม่คำวามเช่อมั�นึ่ว่าเม่อฐานึ่ราก่ขององคำ์ก่รม่
คำวามแข็งแก่ร่ง ย่อมส่งผ่ลให้ฐานึ่ราก่ของสังคำมและประเที่ศชาติม่
คำวามแข็งแก่ร่งมั�นึ่คำงด้วยเช่นึ่ก่ันึ่
ผ่มในึ่นึ่ามของ บริษัที่ เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ จึำาก่ัด ขอขอบคำุณ
ทีุ่ ก่ ที่่ า นึ่ที่่� ใ ห้ คำ วามเช่ อ มั� นึ่ และให้ ก่ ารสนึ่ั บ สนึุ่ นึ่ ที่่� ด่ ม าโดยตลอด
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ จึะย่ดมันึ่� ดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึด้วยคำวามซึ่่อสัตย์ สุจึริต
ด้วยก่ารบริหารงานึ่ภายใต้หลัก่ธรรมาภิบาล คำวบคำ้่ก่ับก่ารก่ำาก่ับ
ด้แลก่ิจึก่ารที่่ด� ด่ ว้ ยคำวามโปร่งใส มุง่ สร้างม้ลคำ่าให้แก่่ผ่ม้ ส่ ว่ นึ่ได้เส่ย
ทีุ่ก่ภาคำส่วนึ่ด้วยคำวามรับผ่ิดชอบต่อสังคำม เพั่อก่ารเติบโตของ
องคำ์ก่รที่่ม� นึ่ั� คำง และเพั่อสร้างสังคำมแห่งก่ารอย้ร่ ว่ มก่ันึ่ที่่ย� ง�ั ยืนึ่ต่อไป
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สารจากัประธานกัรรมกัาร
ตลอดระยะเวลาก่ว่า 2 ปีที่่�ผ่่านึ่มาจึนึ่ถึ่งปัจึจึุบันึ่ โลก่ก่็ยังเผ่ชิญก่ับ
คำวามที่้าที่ายอย่างต่อเนึ่่อง แม้ว่าสถึานึ่ก่ารณ์ COVID-19 ที่่�ยืดเยื�อ
จึะเริ�มคำล่�คำลายลงบ้างในึ่หลายประเที่ศ แต่ผ่ลก่ระที่บที่างด้านึ่
เศรษฐก่ิจึ สังคำมและสิ�งแวดล้อมก่็ยังคำงอย้่ ในึ่ขณะที่่�คำวามขัดแย้ง
ด้านึ่ภ้มิรัฐศาสตร์ได้ก่่อตัวข่�นึ่และสร้างผ่ลก่ระที่บเพัิ�มเติมต่อด้านึ่
เศรษฐก่ิ จึ และห่ ว งโซึ่่ อุ ป ที่านึ่ของวั ต ถึุ ดิ บ สำา คำั ญ ๆ ของโลก่
ในึ่สถึานึ่ก่ารณ์ที่ที่่� า้ ที่ายนึ่่� เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ในึ่ฐานึ่ะผ่้ผ่้ ลิตอาหาร
ระดับโลก่ตระหนึ่ัก่ถึ่งคำวามรับผ่ิดชอบอันึ่สำาคำัญยิง� ในึ่ก่ารม่สว่ นึ่ร่วม
สร้ า งคำวามมั� นึ่ คำงที่างด้ า นึ่อาหารและห่ ว งโซึ่่ ก่ ารผ่ลิ ต ที่่� ย�ั ง ยื นึ่
เพั่อส่งมอบอาหารคำุณภาพัด่ สะอาด ปลอดภัย ส่งเสริมโภชนึ่าก่าร
และสุขภาพัที่่�ด่ให้ก่ับสังคำมชุมชนึ่ที่ั�วโลก่ ไปพัร้อมก่ับก่ารป้องก่ันึ่
และรัก่ษาสิ�งแวดล้อมอย่างยั�งยืนึ่
ที่ัง� นึ่่� ก่ลุม่ บริษที่ั ในึ่เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ประก่อบด้วยผ่้บ้ ริหาร เพั่อนึ่
พันึ่ัก่งานึ่ ล้ก่คำ้า พัันึ่ธมิตรที่างธุรก่ิจึ คำ้่คำ้าและผ่้้ม่ส่วนึ่ร่วมในึ่สังคำม
ตลอดห่วงโซึ่่อุปที่านึ่ ได้ร่วมแรงร่วมใจึก่ันึ่เพั่อช่วยเหลือผ่้้ที่�่ได้รับ
ผ่ลก่ระที่บและฟื้้�นึ่ฟื้้เศรษฐก่ิจึชุมชนึ่ในึ่ประเที่ศต่าง ๆ ที่่�เคำรือฯ
ประก่อบธุรก่ิจึอย่างไม่ย่อที่้อในึ่ก่ว่า 2 ปีที่่�ผ่่านึ่มา สืบสานึ่คำ่านึ่ิยม
องคำ์ก่ร 6 ประก่ารของเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ ที่่�ประก่อบด้วย ก่าร
ยอมรับก่ารเปล่ย� นึ่แปลง ก่ารสร้างสรรคำ์สงิ� ใหม่ ก่ารที่ำาเร่องยาก่ให้
เป็นึ่เร่องง่าย ก่ารที่ำาเร็วและม่คำุณภาพั บนึ่พัื�นึ่ฐานึ่ของคำุณธรรม
และคำวามซึ่่อสัตย์ โดยมุง่ มันึ่� ดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึเพั่อตอบแที่นึ่คำุณประเที่ศ
ชาติ สร้างสรรคำ์ประโยชนึ่์ให้ก่บั ประชาชนึ่และบริษที่ั เพั่อก่ารเติบโต
อย่างยัง� ยืนึ่ และในึ่ปี 2564 เราได้ยก่ระดับแผ่นึ่ยุที่ธศาสตร์ที่างด้านึ่

เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

คำวามยั�งยืนึ่ขององคำ์ก่ร ให้สอดคำล้องก่ับบริบที่คำวามยั�งยืนึ่ของโลก่
ที่่�ที่้าที่ายมาก่ข่�นึ่ เพั่อลดคำวามเส่�ยงจึาก่ก่ารบังคำับใช้นึ่โยบายระดับ
ชาติและระดับโลก่ที่่�อาจึส่งผ่ลต่อก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึ ลดคำวามเส่�ยง
จึาก่ก่ารเปล่�ยนึ่แปลงสภาพัภ้มิอาก่าศ เสริมสร้างคำวามแข็งแก่ร่ง
ของห่วงโซึ่่อุปที่านึ่ของเราที่ั�วโลก่ ส่งเสริมก่ารบริหารงานึ่ภายใต้
หลัก่ก่ารบรรษัที่ภิบาลและจึรรยาบรรณธุรก่ิจึอย่างเคำร่งคำรัด และ
มุง่ สร้างผ่้นึ่้ ำาที่่ด� แ่ ละเก่่งรุนึ่่ ใหม่เพั่อเป็นึ่พัลังในึ่ก่ารขับเคำล่อนึ่องคำ์ก่ร
รับมือก่ับก่ารเปล่�ยนึ่แปลงในึ่ทีุ่ก่มิติ อ่ก่ที่ั�งเร่งก่ารนึ่ำาเที่คำโนึ่โลย่
มาปรับใช้ก่ับทีุ่ก่ส่วนึ่ของธุรก่ิจึ เพั่อเพัิ�มศัก่ยภาพัในึ่ก่ารแข่งขันึ่
ระดับโลก่ภายใต้ก่ารเปล่ย� นึ่แปลงอย่างผ่ันึ่ผ่วนึ่ เตร่ยมคำวามพัร้อม
ก่้าวส้่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึในึ่ยุคำดิจึิที่ัลอย่างเต็มร้ปแบบ
ในึ่วาระที่่�เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึผ่่านึ่วิก่ฤตและคำวาม
ที่้าที่ายต่าง ๆ มาถึ่งปีที่่� 100 ในึ่ปี 2564 นึ่่� ผ่มขอขอบพัระคำุณที่่านึ่
ผ่้้บริหารอาวุโสและขอขอบคำุณเพั่อนึ่พันึ่ัก่งานึ่ทีุ่ก่คำนึ่ในึ่ทีุ่ก่ประเที่ศ
ในึ่คำวามรัก่องคำ์ก่ร คำวามมุ่งมั�นึ่ทีุ่่มเที่ เส่ยสละและอดที่นึ่ ร่วมก่ันึ่
สร้างพััฒนึ่าก่ารที่่ย� ง�ั ยืนึ่ ที่ำาให้เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์สามารถึก่้าวข้าม
ผ่่านึ่ช่วงเวลาที่่ย� าก่ลำาบาก่และเต็มไปด้วยคำวามที่้าที่ายตลอดมา ผ่ม
ขอขอบคำุณล้ก่คำ้า พัันึ่ธมิตรที่างธุรก่ิจึ คำ้คำ่ า้ และผ่้ม้ ส่ ว่ นึ่ร่วมในึ่สังคำม
ตลอดห่วงโซึ่่อุปที่านึ่ ในึ่คำวามเช่อมั�นึ่ คำวามไว้วางใจึ ก่ารสนึ่ับสนึุ่นึ่
และคำวามร่วมมือร่วมใจึก่ันึ่อย่างต่อเนึ่่อง เหล่านึ่่คำ� อื พัลังสำาคำัญที่่จึ� ะ
ขับเคำล่อนึ่เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ให้ก่้าวส้่ศตวรรษหนึ่้าได้อย่างมั�นึ่ใจึ
บรรลุเป้าหมายด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ได้อย่างม่ประสิที่ธิภาพั เพั่อสร้าง
ประโยชนึ่์ให้ก่ับประเที่ศชาติ ประชาชนึ่ และองคำ์ก่รได้อย่างยั�งยืนึ่

ในปี 2564 เราไดูยั่กระดูับแผู้นยัุ่ทธิศึาสติร์
ท า ง ดู า น คุ ว า ม ยั่ั� ง ยั่ื น ข อ ง อ ง คุ์ ก ร
ใหสอดูคุลองกับบริบทคุวามยั่ั�งยั่ืนของ
โลกท่�ทาทายั่มากขึ้น เพั่อลดูคุวามเส่�ยั่ง
จากการบั ง คุั บ ใช น โยั่บายั่ระดูั บ ชาติิ แ ละ
ระดูับโลกท่อ� าจส่งผู้ลติ่อการดูำาเนินธิุรกิจ
ลดูคุวามเส่�ยั่งจากการเปล่�ยั่นแปลงสภัาพั
ภัูมอิ ากาศึ เสริมสรางคุวามแข็งแกร่งของ
ห่วงโซ่อุปทานของเราทั�วโลก

นายสุุภกิิต เจีียรวนนท์์
ประธานึ่ก่รรมก่าร
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์
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สารจากัประธานคณะผู้บริหาร
เราจะเป็นอ่กหนึ�งพัลังสำาคุัญในการลดูโลก
รอน ติามท่เ� ราไดูประกาศึคุวามมุง่ มัน� ว่าจะเป็น
“องคุ์ ก รท่� ป ล่ อ ยั่ก๊ า ซเรื อ นกระจกสุ ท ธิิ
เป็นศึูนยั่์” มุ่งมั�นเพั่อสรางผู้ลลัพัธิ์ท่�ยั่ั�งยั่ืน
และม่คุุณคุ่า

นายศุุภชััย เจีียรวนนท์์
ประธานึ่คำณะผ่้้บริหาร
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์

ปี 2564 ที่่�ผ่่านึ่มาเป็นึ่อ่ก่ปีหนึ่่�งที่่�เต็มไปด้วยคำวามยาก่
ลำาบาก่จึาก่มรสุม COVID-19 ที่่ย� งั คำงแพัร่ระบาดอย่าง
ต่ อ เนึ่่ อ ง นึ่อก่จึาก่นึ่่� ยั ง เป็ นึ่ ปี ที่่� ต้ อ งเผ่ชิ ญ ก่ั บ คำวาม
ที่้าที่ายที่่�เป็นึ่ระดับโลก่ในึ่หลายประเด็นึ่ อาที่ิ ก่าร
เปล่�ยนึ่แปลงของโลก่ดิจึิที่ัล นึ่วัตก่รรมที่่�ก่้าวก่ระโดด
ก่ารเปล่�ยนึ่แปลงของพัฤติก่รรมผ่้้บริโภคำ ก่ารเข้าส้่
สังคำมผ่้้ส้งวัย และที่่�สำาคำัญคำือก่ารเปล่�ยนึ่แปลงของ
สภาพัภ้มอิ าก่าศที่่ที่� วั� โลก่ต่างตระหนึ่ัก่และถึือเป็นึ่วาระ
เร่งด่วนึ่ที่่�เพัิก่เฉยไม่ได้ เหล่านึ่่�ล้วนึ่ส่งผ่ลก่ระที่บต่อ
เศรษฐก่ิจึ สังคำม ธุรก่ิจึ รวมไปถึ่งวัฒนึ่ธรรม และช่วิต
คำวามเป็นึ่อย้่ของทีุ่ก่ผ่้้คำนึ่บนึ่โลก่ใบนึ่่�

เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564
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เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ เติบโตก่้าวส้่ปีที่่� 100 ด้วยก่ารสานึ่ต่อคำ่านึ่ิยม
องคำ์ก่รที่ั�ง 6 ประก่ารคำรอบคำลุมถึ่งคำวามก่ตัญญู้และก่ารสร้างสรรคำ์
ประโยชนึ่์ให้ก่ับทีุ่ก่ประเที่ศที่่�ไปลงทีุ่นึ่ ให้ก่ับประชาชนึ่และสังคำม
สุดที่้ายเก่ิดประโยชนึ่์ต่อองคำ์ก่รอย่างยั�งยืนึ่ ที่ั�งนึ่่�เคำรือฯ ยังได้มุ่งเนึ่้นึ่
ในึ่ด้านึ่จึริยธรรมและจึรรยาบรรณที่างธุรก่ิจึ เพั่อป้องก่ันึ่ไม่ให้เก่ิดก่าร
ทีุ่จึริตและคำอร์รัปชันึ่ทีุ่ก่ร้ปแบบ พัร้อมที่ั�งส่งเสริมก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ที่่�
สอดคำล้องตามหลัก่ก่ารก่ำาก่ับด้แลก่ิจึก่ารที่่ด� ร่ วมถึ่งเป็นึ่ไปตามหลัก่ก่าร
พัั ฒ นึ่าที่่� ย�ั ง ยื นึ่ ที่่� คำาำ นึ่่ ง ถึ่ ง ผ่้้ ม่ ส่ ว นึ่ได้ เ ส่ ย ทีุ่ ก่ ภาคำส่ ว นึ่ในึ่ทีุ่ ก่ มิ ติ ที่ั� ง
เศรษฐก่ิ จึ สั ง คำม และสิ� ง แวดล้ อ ม ถึื อ เป็ นึ่ ราก่ฐานึ่ที่่� แ ข็ ง แก่ร่ ง
นึ่ำาไปส้ก่่ ารเติบโตในึ่ 100 ปีที่่� 2 ของเคำรือซึ่่พั่ ซึ่่ง� มุง่ หวังตัง� ใจึสร้างสรรคำ์
สิ�งด่งามและม่คำุณคำ่าตอบสนึ่องชุมชนึ่ สังคำม และประเที่ศชาติ ต่อไป
ตามปณิธานึ่ของผ่้ก่้ อ่ ตัง� และผ่้ส้ บื สานึ่ธุรก่ิจึขององคำ์ก่รในึ่ทีุ่ก่ยุคำทีุ่ก่สมัย
ที่ัง� นึ่่� หาก่ปราศจึาก่เป้าหมาย ก่็ยาก่ที่่จึ� ะสร้างคำวามเปล่ย� นึ่แปลงได้ ดังนึ่ันึ่�
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ดำาเนึ่ินึ่ก่ารและบรรลุเป้าหมายตามที่่ไ� ด้ประก่าศ
ไว้ตงั� แต่ปี 2559 ซึ่่ง� ได้รบั คำวามร่วมมือจึาก่ทีุ่ก่ภาคำส่วนึ่เป็นึ่อย่างด่ ที่ำาให้
องคำ์ก่รเป็นึ่ที่่ย� อมรับในึ่ระดับสาก่ล ที่ัง� นึ่่เ� พั่อให้องคำ์ก่รสามารถึต่อยอด
ก่ารสร้างคำุณคำ่าเพั่อให้เก่ิดคำวามยั�งยืนึ่ ปี 2564 เคำรือฯ จึ่งก่ำาหนึ่ด
เป้าหมายใหม่ที่่�ที่้าที่ายมาก่ข่�นึ่ โดยมุ่งส้่ก่ารพััฒนึ่าเป้าหมายที่่�ยั�งยืนึ่
2573 หรือ C.P. Group Sustainability Goals 2030 โดยเป้าหมายก่าร
พัั ฒ นึ่าที่่� ยั� ง ยื นึ่ ดั ง ก่ล่ า วม่ คำ วามสอดคำล้ อ งก่ั บ แนึ่วโนึ่้ ม ก่ระแสก่าร
เปล่ย� นึ่แปลงของโลก่เป็นึ่อย่างมาก่ เช่อมันึ่� เป็นึ่อย่างยิง� ว่าที่ิศที่างก่าร
ดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึของเคำรือฯ ภายใต้เป้าหมายคำวามยั�งยืนึ่ที่่�ก่าำ หนึ่ดไว้นึ่�่จึะ
สรรคำ์สร้างประโยชนึ่์ที่งั� แก่่ประเที่ศไที่ยและทีุ่ก่ประเที่ศที่่เ� คำรือฯ เข้าไป
ลงทีุ่นึ่ รวมถึ่งสร้างคำวามสุข สร้างรอยยิม� แก่่ประชาชนึ่ ชุมชนึ่ สังคำม ในึ่
ประเที่ศนึ่ันึ่� ๆ
นึ่อก่จึาก่นึ่่� ปี 2564 เป็นึ่ปีที่่�เคำรือฯ สามารถึบรรลุเป้าหมายที่่�วางไว้ในึ่
หลายด้านึ่ และต้องขอบคำุณหลายองคำ์ก่รรวมที่ั�งองคำ์ก่รในึ่ระดับ
นึ่านึ่าชาติที่่�มอบรางวัลและให้ก่ารยอมรับ แต่ที่ั�งนึ่่�ต้องถึือว่าคำวาม
สำาเร็จึที่่�เก่ิดข่�นึ่เป็นึ่คำวามร่วมมือจึาก่หลายภาคำส่วนึ่ โดยเฉพัาะเคำรือฯ
ได้เข้าร่วมก่ารประเมินึ่ด้านึ่คำวามยัง� ยืนึ่ของ S&P Global และได้รบั ก่าร
จึัดอันึ่ดับให้เป็นึ่ที่่� 3 ในึ่ก่ลุ่มอุตสาหก่รรม Industrial Conglomerate
และยังได้รับก่ารจึัดอันึ่ดับในึ่ระดับ S&P Global Bronze Class ในึ่ The
Sustainability Yearbook 2022 คำวามสำาเร็จึที่่ไ� ด้รับในึ่คำรั�งนึ่่เ� ก่ิดข่นึ่� จึาก่
คำวามมุง่ มันึ่� ของผ่้บ้ ริหารและพันึ่ัก่งานึ่ทีุ่ก่คำนึ่ในึ่เคำรือฯ ที่่ร� ว่ มแรงร่วมใจึ
ก่ันึ่ที่ำาให้ม่ผ่ลก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ที่่�ด่ ตอก่ยำา� ก่ารเป็นึ่ผ่้้นึ่าำ ธุรก่ิจึไที่ยที่่�มุ่งส้่
“องคำ์ก่รชันึ่� นึ่ำาด้านึ่คำวามยัง� ยืนึ่ระดับโลก่” และในึ่ปีเด่ยวก่ันึ่นึ่่ไ� ด้รบั ก่าร
พัิจึารณาให้เป็นึ่ “บริษัที่ที่่�ม่จึริยธรรมมาก่ที่่�สุดในึ่โลก่ประจึำาปี 2564”
หรือ “World’s Most Ethical Companies 2021”จึาก่ Ethisphere สถึาบันึ่
ระดับโลก่ในึ่ด้านึ่ก่ารประเมินึ่มาตรฐานึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึที่่�ม่จึริยธรรม
ที่ั� ง ยั ง ได้ รั บ คำั ด เลื อ ก่ให้ เ ป็ นึ่ องคำ์ ก่ รผ่้้ นึ่ำา ด้ า นึ่คำวามยั� ง ยื นึ่ “Global
Compact Lead” จึาก่สหประชาชาติ สะที่้อนึ่ให้เห็นึ่ถึ่งคำวามมุ่งมั�นึ่ในึ่
ก่ารประก่อบธุรก่ิจึภายใต้หลัก่ก่ารพััฒนึ่าที่่�ยั�งยืนึ่ในึ่ทีุ่ก่มิติ

ก่้าวต่อไปของเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ นึ่อก่จึาก่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึอย่าง
ยั�งยืนึ่ โดยคำำานึ่่งถึ่งสังคำม เศรษฐก่ิจึ และสิ�งแวดล้อมแล้ว เคำรือฯ จึะ
มุ่งมั�นึ่สร้างองคำ์ก่รแห่งนึ่วัตก่รรม คำิดคำ้นึ่พััฒนึ่าสินึ่คำ้าและบริก่ารให้ม่
คำุณภาพัด่ยิ�งข่�นึ่ เราสัญญาว่าผ่้้คำนึ่จึะสามารถึเข้าถึ่งอาหารและแหล่ง
คำวามร้ที่้ เ่� ป็นึ่อาหารสมองที่่ม� คำ่ ณ
ุ ภาพั เราจึะพััฒนึ่าบุคำลาก่รให้เป็นึ่คำนึ่
ด่คำนึ่เก่่ง ม่ที่ัก่ษะดิจึิที่ัล เพั่อเป็นึ่แรงพัลังสนึ่ับสนึุ่นึ่ก่ารพััฒนึ่าธุรก่ิจึ
ของเคำรือฯ ให้เติบโตยั�งยืนึ่สร้างประโยชนึ่์ต่อส่วนึ่รวม
แนึ่่นึ่อนึ่ที่่�สุดเราจึะขยายธุรก่ิจึที่่�ตอบสนึ่องต่อคำวามเปล่�ยนึ่แปลงของ
โลก่และพัฤติก่รรมมนึุ่ษย์ เราจึะเป็นึ่อ่ก่หนึ่่�งพัลังสำาคำัญในึ่ก่ารลดโลก่
ร้อนึ่ ตามที่่�เราได้ประก่าศคำวามมุ่งมั�นึ่ว่าจึะเป็นึ่ “องคำ์ก่รที่่�มุ่งส้่คำวาม
เป็นึ่ก่ลางที่างคำาร์บอนึ่ (Carbon Neutral) ภายในึ่ปี 2573 และมุ่งส้่
ก่ารปล่อยก่๊าซึ่เรือนึ่ก่ระจึก่สุที่ธิเป็นึ่ศ้นึ่ย์ (Net Zero Emissions) ภายในึ่
ปี 2593” มุ่งมั�นึ่เพั่อสร้างผ่ลลัพัธ์ที่่�ยั�งยืนึ่และม่คำณ
ุ คำ่า เช่นึ่ ก่ารลดก่าร
ปล่อยก่๊าซึ่เรือนึ่ก่ระจึก่ ก่ารลดคำวามเหล่อมลำา� เป็นึ่ต้นึ่ รวมถึ่งก่ารเดินึ่
หนึ่้าขับเคำล่อนึ่โคำรงก่ารเพั่อคำวามยั�งยืนึ่ เพั่อสังคำม และประเที่ศชาติ
ในึ่ทีุ่ก่แห่งที่่�เราไปลงทีุ่นึ่ เพั่อให้ธุรก่ิจึของเราม่ส่วนึ่ช่วยเหลือสังคำมให้
มาก่ที่่�สุด
ที่่ามก่ลางก่ารเผ่ชิญหนึ่้าก่ับวิก่ฤต COVID-19 ตั�งแต่ช่วงเริ�มต้นึ่จึนึ่ถึ่ง
ปัจึจึุบนึ่ั เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์มงุ่ มันึ่� ที่่จึ� ะเป็นึ่องคำ์ก่รที่่อ� ย้เ่ คำ่ยงข้างสังคำม
ไที่ย เคำรือฯ และทีุ่ก่ก่ลุ่มในึ่เคำรือฯ ได้ร่วมก่ันึ่ร้อยเร่ยงคำวามด่ส่งมอบ
คำวามห่วงใยช่วยเหลือประชาชนึ่คำนึ่ไที่ยในึ่ยามวิก่ฤตมาก่มายหลาย
โคำรงก่าร อาที่ิ โคำรงก่ารซึ่่พั่ร้อยเร่ยงใจึส้้ภัย COVID-19 มอบเสบ่ยง
อาหารนึ่ำ�าด่มและก่ารส่อสารแก่่โรงพัยาบาลสนึ่ามเพั่อแบ่งเบาภาระ
ด้านึ่สาธารณสุข คำิดเป็นึ่ม้ลคำ่าก่ว่า 200 ล้านึ่บาที่ และยังเดินึ่หนึ่้าแจึก่
จึ่ายหนึ่้าก่าก่อนึ่ามัยซึ่่พัแ่ ก่่บคำุ ลาก่รที่างก่ารแพัที่ย์ ก่ลุม่ เปราะบาง และ
ประชาชนึ่ จึนึ่ถึ่งปัจึจึุบนึ่ั นึ่ับได้ก่ว่า 31 ล้านึ่ชินึ่� และยังได้ผ่นึ่่ก่ก่ำาลังก่ลุม่
บริษัที่ในึ่เคำรือฯ ร่วมก่ับพัันึ่ธมิตรก่ว่า 100 องคำ์ก่รแจึก่อาหารจึำานึ่วนึ่
2 ล้านึ่ก่ล่องในึ่โคำรงก่าร ‘คำรัวปันึ่อิ�ม ซึ่่พั่ร้อยเร่ยงใจึส้้ภัย COVID-19’
รวมถึ่ ง โคำรงก่าร ‘ซึ่่ พั่ ปั นึ่ ปล้ ก่ ฟื้้ า ที่ะลายโจึร’ ที่่� เ คำรื อ ฯ ปล้ ก่
ฟื้้าที่ะลายโจึรบนึ่ที่่�ดินึ่ 100 ไร่ในึ่ จึ.สระบุร่ นึ่ำามาผ่ลิตเป็นึ่ยาสมุนึ่ไพัร
ฟื้้าที่ะลายโจึร 30 ล้านึ่แคำปซึ่้ล ส่งมอบแก่่ประชาชนึ่เพั่อช่วยเสริม
ภ้มิคำุ้มก่ันึ่ในึ่สถึานึ่ก่ารณ์ก่ารแพัร่ระบาดของ COVID-19 เป็นึ่ต้นึ่
ในึ่โอก่าสนึ่่� ผ่มขอขอบคำุณทีุ่ก่คำนึ่ในึ่ทีุ่ก่ภาคำส่วนึ่ที่่�ม่ส่วนึ่ร่วมในึ่ก่ารขับ
เคำล่อนึ่ด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ของเคำรือฯ ในึ่ยุคำที่่�ม่ก่ารเปล่�ยนึ่แปลงและ
คำวามที่้าที่ายอย่างมาก่ ที่ัง� ในึ่ด้านึ่คำวามเหล่อมลำ�าที่่ม� าก่ข่นึ่� ก่ารปรับตัว
ส้ด่ จึิ ที่ิ ลั และคำวามที่้าที่ายที่างด้านึ่สิง� แวดล้อม เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์จึะ
มุ่งมั�นึ่ขับเคำล่อนึ่คำวามเปล่�ยนึ่แปลงโดยใช้เที่คำโนึ่โลย่ใหม่ ก่ารส่งเสริม
และพััฒนึ่าบุคำลาก่ร ก่ารสร้างคำวามเปล่ย� นึ่แปลงเพั่อเศรษฐก่ิจึ สังคำม
และสิ�งแวดล้อมที่่�ยั�งยืนึ่สืบไป

บทุนำา

กัารกัำากัับดู้แล
ด้้านความยั่งยืน

HEART
Living Right

HEALTH
Living Well

HOME
Living Together

ภาคผนวกั

12 | 13

สรุปผลกัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ
รายได้้รวม

2,333,506

ข้อร้องเร้ยนเร่อง
Cybersecurity

จำานวนผลิตภัณฑ์เพั่อสุขภาพั

852

ล้านึ่บาที่

0

ผ่ลิตภัณฑ์์

ก่รณ่

ปริมาณของเส้ยทุ้่ลด้ลง

จำานวนสิทุธิบัตรและอนุสิทุธิบัตร

3,012

114,908

ฉบับ

ปริมาณกัารนำานำ�ามาใช้ทุ้่ลด้ลง

ตันึ่

65.51
ล้านึ่ล้ก่บาศ์ก่เมตร

สัด้ส่วนกัารใช้พัลังงานหมุนเว้ยน

12%

อัตรากัารปล่อย
กั๊าซเรือนกัระจกัทุ้่ลด้ลง

0.24

ตันึ่ CO2e ต่อรายได้ล้านึ่บาที่

เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

ค่าใช้จ่ายในกัารอบรมพันักังาน

จำานวนทุุนกัารศัึกัษา

853

ทีุ่นึ่

ล้านึ่บาที่

103,480

บทุนำา

กัารกัำากัับดู้แล
ด้้านความยั่งยืน

HEART
Living Right

HEALTH
Living Well

HOME
Living Together

ภาคผนวกั

14 | 15

แผนกัารด้ำาเนินงานสูเ่ ป้าหมายความยัง่ ยืนเครือื ฯ
ปี 2573
กัารกัำากัับดู้แลกัิจกัาร
ทีุ่ก่ก่ลุ่มธุรก่ิจึได้รับก่ารประเมินึ่ผ่ล
ที่่�ได้รับก่ารยอมรับของก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่
ด้านึ่ก่ารก่ำาก่ับด้แลก่ิจึก่าร

HEART
มุ่งมั่นทุำาธุรกัิจด้้วยใจทุ้่ยั่งยืน

เป้้าหมาย

50%

100%

2566

2568

2573

เป้้าหมาย

สุขภาพัและสุขภาวะทุ้่ด้้

SHOP

เป้้าหมาย

40%

50%

70%

2566

2568

2573

เป้้าหมาย

กัารปรับตัวต่อกัาร
เปล้่ยนแปลงสภาพัภูมิอากัาศั
ปลดปล่อยก่๊าซึ่คำาร์บอนึ่ไดออก่ไซึ่ด์สุที่ธิ
จึาก่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึเป็นึ่ศ้นึ่ย์ (Scope 1
และ Scope 2)

HOME
มุ่งมั่นสร้างสิ่งแวด้ล้อมทุ้่ยั่งยืน

เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

เป้้าหมาย

12.6%

21%

42%

2566

2568

2573

กัารศัึกัษาและ
กัารลด้ความเหล่อมลำ�า

กัารพััฒนาผู้นำาและ
ทุรัพัยากัรบุคคล

ทีุ่ก่ก่ลุ่มธุรก่ิจึม่ “ก่ารประเมินึ่ผ่ลก่ระที่บ
ด้านึ่สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่” เป็นึ่ประจึำา

ประชาชนึ่ทีุ่ก่เพัศทีุ่ก่วัยได้รับ
ก่ารสนึ่ับสนึุ่นึ่โอก่าสในึ่ก่ารเข้าถึ่ง
ก่ารศ่ก่ษาที่่�ม่คำุณภาพั ส่งเสริม
ก่ารเร่ยนึ่ร้้ตลอดช่วิตและเสริมที่ัก่ษะ
15
25
ล้านึ่คำนึ่ ล้านึ่คำนึ่

พันึ่ัก่งานึ่ทีุ่ก่คำนึ่ม่ส่วนึ่ร่วมในึ่
ก่ระบวนึ่ก่ารเร่ยนึ่ร้้และก่ิจึก่รรม
ด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่เป็นึ่ประจึำาทีุ่ก่ปี

100%

100%

100%

2566

2568

2573

เป้้าหมาย

คุณค่าและกัารสร้างประโยชน์
ทุางเศัรษฐกัิจให้แกั่สังคม

ยอดขายรวมมาจึาก่ผ่ลิตภัณฑ์์และ
บริก่ารที่ั�งแบบ B2B และ B2C ที่่�ช่วย
ส่งเสริมสุขภาพัและสุขภาวะที่่�ด่

HEALTH
มุ่งมั่นสร้างสังคมทุ้่ยั่งยืน

35%

เป้้าหมาย

ความปลอด้ภัยทุางไซเบอร์
และกัารปกัป้องข้อมูล

สิทุธิมนุษยชนและ
กัารปฏิิบัติด้้านแรงงาน

ส่งเสริมอาช่พัเพั่อสร้างรายได้สำาหรับ
ผ่้้ที่่�ม่คำวามต้องก่าร เช่นึ่ เก่ษตรก่ร
รายย่อย ผ่้้ประก่อบก่าร SMEs และ
ก่ลุ่มเปราะบาง ตลอดห่วงโซึ่่อุปที่านึ่
1.9
2.5
ล้านึ่คำนึ่ ล้านึ่คำนึ่

5 ล้านคน

2566

2568

2573

เป้้าหมาย

50 ล้านคน

2566

2568

2573

2566

2568

2573

2566

2568

2573

เป้้าหมาย

100%

100%

100%

2566

2568

2573

เด็ก่ ประชาชนึ่ และคำนึ่ยาก่จึนึ่ได้รับ
ก่ารสนึ่ับสนึุ่นึ่โอก่าสในึ่ก่ารเข้าถึ่ง
อาหารที่่�ปลอดภัยและม่คำุณคำ่า
ที่างโภชนึ่าก่าร

จึำานึ่วนึ่สิที่ธิบัตรและอนึุ่สิที่ธิบัตร
ที่่�ได้รับก่ารข่�นึ่ที่ะเบ่ยนึ่

คำะแนึ่นึ่คำวามผ่้ก่พัันึ่ก่ับผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ย
หลัก่จึาก่ก่ารสำารวจึของทีุ่ก่ก่ลุ่มธุรก่ิจึ

2
6
ล้านึ่คำนึ่ ล้านึ่คำนึ่

4,000
ฉบับ

5,000
ฉบับ

7500
ฉบับ

2566

2568

2573

2566

2568

10 ล้านคน
2573

ลดปริมาณก่ารนึ่ำานึ่ำ�ามาใช้ต่อหนึ่่วย
รายได้ เที่่ยบก่ับปีฐานึ่ 2563

เป้้าหมาย

100%

กัารสร้างความผูกัพัันกัับ
ผู้ม้ส่วนได้้เส้ย

ลดปริมาณขยะอาหารและของเส่ย
ที่่�ถึ้ก่นึ่ำาไปฝัังก่ลบให้เป็นึ่ศ้นึ่ย์
และบรรจึุภัณฑ์์พัลาสติก่ที่่�ใช้ที่ั�งหมด
สามารถึนึ่ำาก่ลับมาใช้ใหม่ ใช้ซึ่ำ�า หรือ
ย่อยสลายได้

100%

75%

กัารบริหารจัด้กัาร
นวัตกัรรม

กัารดู้แลรักัษาทุรัพัยากัรนำ�า

50%

60%

ความมั่นคงทุางอาหารและ
กัารเข้าถึึงโภชนากัาร

ระบบเศัรษฐกัิจหมุนเว้ยน

25%

เป้้าหมาย

ทีุ่ก่ก่ลุ่มธุรก่ิจึได้รับก่ารรับรองตาม
มาตรฐานึ่สาก่ลด้านึ่คำวามปลอดภัย
ที่างไซึ่เบอร์และก่ารปก่ป้องข้อม้ล

6%

10%

20%

2566

2568

2573

เป้้าหมาย

เป้้าหมาย

เป้้าหมาย

80%

80%

80%

2566

2568

2573

กัารปกัป้องระบบนิเวศัและ
ความหลากัหลายทุางช้วภาพั

กัารจัด้กัารห่วงโซ่อุปทุาน
อย่างรับผิด้ชอบ

ทีุ่ก่ก่ลุ่มธุรก่ิจึม่โคำรงก่ารหรือ
คำวามร่วมมือก่ับพัันึ่ธมิตรที่่�เก่่�ยวข้อง
ในึ่ระดับสาก่ล เพั่อบริหารจึัดก่ารและ
ติดตามคำวามหลาก่หลายที่างช่วภาพั

ทีุ่ก่ก่ลุ่มธุรก่ิจึม่ก่ระบวนึ่ก่ารตรวจึสอบ
ย้อนึ่ก่ลับของวัตถึุดิบที่่�ม่คำวามเส่�ยงส้ง
รวมที่ั�งม่ก่ารตรวจึประเมินึ่ด้านึ่
คำวามยั�งยืนึ่ก่ับคำ้่คำ้าที่่�ม่คำวามเส่�ยงส้ง

25%

50%

100%

2566

2568

2573

เป้้าหมาย

35%

50%

100%

2566

2568

2573
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เกั้่ยวกัับรายงานฉบับน้�
แนวทุางกัารจัด้ทุำารายงาน

กัารรับรองรายงาน

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์จึดั ที่ำารายงานึ่คำวามยัง� ยืนึ่ข่นึ่� เป็นึ่ประจึำาทีุ่ก่ปี ตัง� แต่ปี 2559 โดยรายงานึ่
คำวามยั�งยืนึ่ ประจึำาปี 2564 นึ่่� เป็นึ่รายงานึ่ฯ ฉบับที่่� 6 ของเคำรือฯ เนึ่ื�อหาของรายงานึ่ฯ
มุ่งเนึ่้นึ่ไปที่่�ก่ลยุที่ธ์ ก่ารบริหารจึัดก่าร เป้าหมาย ผ่ลก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ และก่้าวต่อไปของ
ประเด็นึ่คำวามยั�งยืนึ่ที่่�สำาคำัญของเคำรือฯ และที่่�ม่สำาคำัญต่อผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยทีุ่ก่ก่ลุ่มตลอด
ห่วงโซึ่่คำุณคำ่า ซึ่่�งคำรอบคำลุมที่ั�ง 3 มิติของคำวามยั�งยืนึ่ ได้แก่่ เศรษฐก่ิจึและก่ารก่ำาก่ับด้แล
สังคำม และสิ�งแวดล้อม นึ่อก่จึาก่นึ่่� เนึ่ื�อหาภายในึ่รายงานึ่ยังได้รวบรวมผ่ลก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ที่่�
สนึ่ับสนึุ่นึ่ต่อเป้าหมายก่ารพััฒนึ่าที่่�ยั�งยืนึ่ของโลก่ หรือ Sustainable Development Goals:
SDGs

ข้อม้ลผ่ลก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ด้านึ่สิ�งแวดล้อม สุขภาพั คำวามปลอดภัย และจึำานึ่วนึ่ข้อร้องเร่ยนึ่ผ่่านึ่ช่องที่างก่ารรับเร่องร้องเร่ยนึ่ได้ม่ก่ารตรวจึ
รับรองคำวามถึ้ก่ต้องและคำวามสอดคำล้องตามแนึ่วที่างก่ารรายงานึ่ของ GRI Standards โดยบริษัที่ที่่ป� ร่ก่ษาภายนึ่อก่ตามเร่องที่่ก่� าำ หนึ่ดไว้
รายละเอ่ยดสามารถึศ่ก่ษาเพัิ�มเติมได้ที่่�หนึ่้า 194-195
GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI
102-16 102-17 302-1 303-1 303-3 303-4 303-5 305-1 305-2 305-3 305-7 306-3 306-4 306-5 403-2 403-9 403-10
(2016) (2016) (2016) (2016) (2018) (2018) (2018) (2016) (2016) (2016) (2016) (2020) (2020) (2020) (2016) (2018) (2018)
2560
2561
2562

รายงานึ่คำวามยั� ง ยื นึ่ ประจึำา ปี 2564
จึัดที่ำาข่�นึ่โดยอ้างอิงแนึ่วที่างก่ารรายงานึ่
ของ Global Reporting Initiative
Standards: GRI Standards ในึ่ระดั บ
ตัวช่�วัดหลัก่ หรือ Core Option และยังได้
นึ่ำาเสนึ่อคำวามก่้าวหนึ่้าก่ารปฏิบัติงานึ่ตาม
เก่ณฑ์์ของ UN Global Compact: Advanced
Level และก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ตามแนึ่วที่าง
Task Force on Climate Related Financial
Disclosures: TCFD

2563
2564

กัารเช่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์ และรายงานเล่มอ่น ๆ

SHOP

เศัรษฐกัิจ

สังคม

สิ่งแวด้ล้อม

3 มิติิของคุวามยั่ั�งยั่ืน

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 ถึ่งวันึ่ที่่� 31 ธันึ่วาคำม 2564

เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�บท์
ขอบเขตก่ารรายงานึ่ ประจึำาปี 2564

เพั่อสร้างประสบก่ารณ์ก่ารศ่ก่ษาข้อม้ลก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ของเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์แบบไร้รอยต่อ ที่่านึ่สามารถึศ่ก่ษาข้อม้ล
เพัิ�มเติมได้ที่่�เว็บไซึ่ต์ และรายงานึ่เล่มอ่นึ่ ๆ ดังนึ่่�
Materiality Assessment Report 2021

Stakeholder Engagement Report 2021

รายงานการกำากับดููแลกิจการ ประจำาปี 2563

UN SDGs Mapping Report 2021

รายงานึ่สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่ ประจำาปี 2563

GRI & SASB Content Index Report 2021

TCFD Report 2021
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รางวัลและความภาคภูมิใจ ปี 2564
จากคุวามมุ่งมั�นของเคุรือเจริญโภัคุภััณฑ์์ในการดูำาเนินงานดูานคุวามยั่ั�งยั่ืนทั้งสามมิติิ
ส่งผู้ลใหในปี 2564 เคุรือเจริญโภัคุภััณฑ์์ไดูรบั รางวัลดูานคุวามยั่ัง� ยั่ืนจากสถาบันติ่าง ๆ
ทัว� โลก ซึง� เคุรือฯ ม่คุวามภัาคุภัูมใิ จและรูส กึ เป็นเก่ยั่รติิทไ่� ดูรบั รางวัลทัง้ หมดูน่้
เพัราะรางวัลไม่เพั่ยั่งแคุ่สะทอนถึงประสิทธิิภัาพัในการดูำาเนินงานดูานคุวามยั่ั�งยั่ืนของ
เคุรือฯ แติ่ยั่ังเป็นเคุร่องยั่ืนยั่ันถึงการยั่อมรับของผูู้ม่ส่วนไดูเส่ยั่ไดูเป็นอยั่่างดู่

Dow Jones
Sustainability Indices

S&P Global CSA

UN Global Compact:
LEAD

TRUE CP ALL และ CPF ได้รับ
ก่ารจึัดอันึ่ดับและรับรองให้เป็นึ่
สมาชิก่ DJSI ในึ่ก่ลุ่มอุตสาหก่รรม
Telecommunication Service,
ก่ลุ่มอุตสาหก่รรม Food &
Staples Retailing และก่ลุ่ม
อุตสาหก่รรม Food Products
ตามลำาดับ

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ติด Top 3
บริษัที่ยั�งยืนึ่ระดับโลก่ ในึ่
“ก่ลุ่มอุตสาหก่รรม Industrial
Conglomerates”

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ม่ส่วนึ่ร่วม
ในึ่ก่ารขับเคำล่อนึ่ประเด็นึ่
คำวามยั�งยืนึ่ร่วมก่ับ UNGC ในึ่
ฐานึ่ะระดับ LEAD

เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

FTSE4Good

Ethisphere

TRUE CP ALL และ CPF
ได้รับก่ารคำัดเลือก่ให้เป็นึ่
สมาชิก่ของดัชนึ่่ FTSE4Good
Emerging Index อย่างต่อเนึ่่อง

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้รับเลือก่ให้
เป็นึ่บริษัที่ที่่�ม่จึริยธรรมมาก่ที่่�สุดในึ่
โลก่ หรือ The 2021 World’s Most
Ethical Companies จึาก่
Ethisphere เป็นึ่ปีที่่� 2

LCSi
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์
CPF TRUE และ CP ALL
ได้รับรางวัลก่ารประเมินึ่และ
จึัดระดับธุรก่ิจึคำาร์บอนึ่ตำ�าและ
ยั�งยืนึ่ (LCSi) ประจึำาปี 2564

HR Asia Best
Company to Work
for in Asia 2021
CPF คำว้ารางวัลระดับสาก่ล
“องคำ์ก่รด่เด่นึ่ที่่�นึ่่าที่ำางานึ่ด้วย
มาก่ที่่�สุดในึ่เอเช่ย”

Thailand Corporate
Excellence Awards
2021
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ CPF และ
CP ALL ได้รับก่ารยก่ย่อง
ในึ่ประเภที่ Distinguished Awards
ในึ่สาขาคำวามเป็นึ่เลิศ ด้านึ่ก่ารพััฒนึ่า
อย่างยั�งยืนึ่ สาขาคำวามเป็นึ่เลิศ
ด้านึ่ก่ารตลาด และสาขาคำวามเป็นึ่เลิศ
ในึ่ก่ารบริหารจึัดก่ารโดยรวม
ตามลำาดับ

US Green Building
Council: LEED
Louyang CP International
Plaza โดย ซึ่่.พั่. ลั�วหยาง
ได้รับก่ารรับรองระดับที่อง
สำาหรับชุมชนึ่ LEED
เป็นึ่คำรั�งแรก่ของประเที่ศ
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ภาพัรวมกัารผนึกักัำาลัง
ฝาวิกัฤต COVID-19

แจึก่หนึ่้าก่าก่อนึ่ามัยฟื้ร่
อย่างต่อเนึ่่อง
ไปแล้วก่ว่า

31

ล้านึ่ชิ�นึ่

ปี 2564 เป็ น ปี ท่� ก ารแพัร่ ร ะบาดูของ COVID-19 ยั่ั ง คุง
ส่งผู้ลกระทบและม่คุวามทาทายั่ติ่อทุกภัาคุส่วน ไม่ว่าจะเป็น
ภัาคุรั ฐ ภัาคุอุ ติ สาหกรรม ภัาคุธิุ ร กิ จ และภัาคุประชาชน
ซึ�งองคุ์กรระดูับโลก World Health Organization: WHO
คุาดูว่าการแพัร่ระบาดูของ COVID-19 จะยั่ังคุงส่งผู้ลกระทบ
ติ่อเน่องถึงปี 2565 ซึง� เคุรือเจริญโภัคุภััณฑ์์ไดูมก่ ารดูำาเนินงาน
ในหลากหลายั่รูปแบบ ติั้งแติ่การแพัร่ระบาดูในรอบแรกจนถึง
ปัจจุบัน และไดูม่แผู้นการสำาหรับอนาคุติ เพั่อสรางสมดูุลใหแก่
สังคุม พัรอมผู้ลิกวิกฤติใหเป็นโอกาสภัายั่ใติสถานการณ์การแพัร่
ระบาดูของ COVID-19 รวมถึงวิถก่ ารใชชว่ ติิ รูปแบบใหม่ ท่เ� นน
ไปท่ก� ารเวนระยั่ะห่าง การสวมหนากากอนามัยั่ รวมถึงการเขาถึง
คุวามสะอาดูและสุขอนามัยั่ติลอดูเวลา

เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

สานพัลังเครือข่ายสร้าง
“โรงพัยาบาลสนามและ
ศัูนย์พัักัคอย”

“ซ้พั้ปนปลูกัฟ้าทุะลายโจร...
เสริมภูมิคุ้มกัันเพั่อต่อสู้กัับ
COVID-19”

ครัวปนอิ่ม ซ้พั้ร้อยเร้ยงใจ
สู้ภัย COVID-19

ก่ารแพัร่ระบาดของ COVID-19 ที่ำาให้หลาย
ธุรก่ิจึต้องเผ่ชิญก่ับคำวามที่้าที่าย โดยเฉพัาะ
ธุรก่ิจึบริหารจึัดก่ารอสังหาริมที่รัพัย์ และ
โรงพัยาบาล ด้วยเหตุนึ่่� เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์
จึ่ ง ได้ ร่ ว มก่ั บ ภาคำรั ฐ และเอก่ชนึ่ จึั ด ตั� ง
โรงพัยาบาลสนึ่ามและศ้นึ่ย์พัก่ั คำอย รวม 3
แห่ง ได้แก่่ โรงพัยาบาลสนึ่าม ซึ่่พั-่ ดับบลิว
เอชเอ-จึุฬารัตนึ่์ สามารถึรองรับผ่้้ป่วยได้
620 เต่ยง โรงพัยาบาลสนึ่าม ก่รมก่ารแพัที่ย์เลิดสินึ่ สามารถึรองรับผ่้ป้ ว่ ยได้ 200 เต่ยง
และศ้ นึ่ ย์ พัั ก่ คำอย ซึ่่ พั่ - รามคำำา แหงนึ่พัรั ต นึ่ราชธานึ่่ สามารถึรองรั บ ผ่้้ ป่ ว ย
ได้ 620 เต่ ย ง โรงพัยาบาลสนึ่ามและ
ศ้นึ่ย์พััก่คำอยที่ั� ง 3 แห่ ง นึ่่� เ ป็ นึ่ ตั ว ช่ ว ยลด
คำวามเส่ย� งติดเชือ� สำาหรับบุคำลาก่รที่างก่าร
แพัที่ย์ ผ่้ป้ ว่ ยที่ัว� ไป และชุมชนึ่ นึ่อก่จึาก่ก่าร
สานึ่พัลังเพั่อสร้างโรงพัยาบาลสนึ่ามและ
ศ้นึ่ย์พััก่คำอยแล้ว เคำรือฯ ยังแจึก่หนึ่้าก่าก่
อนึ่ามัยฟื้ร่อย่างต่อเนึ่่องซึ่่�งจึนึ่ถึ่งปัจึจึุบันึ่
แจึก่ไปแล้วก่ว่า 31 ล้านึ่ชิ�นึ่

เคำรื อ เจึริ ญ โภคำภั ณ ฑ์์ จึั ด พัื� นึ่ ที่่� ป ล้ ก่ ต้ นึ่
ฟื้้าที่ะลายโจึร จึำานึ่วนึ่ 100 ไร่ ที่่�ศ้นึ่ย์วิจึัย
แสลงพัันึ่ และฟื้าร์มคำำาพัรานึ่ จึ.สระบุร่
ที่่�ได้ก่ารรับรองมาตรฐานึ่ก่ารปฏิบัติที่าง
ก่ารเก่ษตรที่่ด� ่ (GAP) จึาก่ก่รมวิชาก่ารเก่ษตร
ก่ระที่รวงเก่ษตรและสหก่รณ์ ก่ารบรรจึุ
แคำปซึ่้ ล ผ่่ า นึ่ก่ารรั บ รองมาตรฐานึ่จึาก่
GMP PIC/S นึ่อก่จึาก่นึ่่� ยังดำาเนึ่ินึ่ก่ารผ่ลิต
ตาม พั.ร.บ. ยาสมุนึ่ไพัร ผ่่านึ่ก่ารรับรอง
ก่ารข่�นึ่ที่ะเบ่ยนึ่ยาสมุนึ่ไพัร ก่ับสำานึ่ัก่งานึ่
คำณะก่รรมก่ารอาหารและยา ที่่ม� ข่ อ้ ก่ำาหนึ่ด
ด้านึ่ปริมาณสารสำาคำัญ แอนึ่โดรก่ราโฟื้ไลด์
(Andrographolide) ในึ่วั ต ถึุ ดิ บ อย่ า ง
เคำร่งคำรัด เพั่อผ่ลิตสมุนึ่ไพัรฟื้้าที่ะลายโจึร
30 ล้านึ่แคำปซึ่้ล แจึก่จึ่ายฟื้ร่ให้ก่บั ประชาชนึ่
คำนึ่ไที่ย โดยเนึ่้นึ่ แจึก่จึ่ า ยไปที่่� ป ระชาชนึ่
ก่ลุ่มเปราะบาง และหนึ่่วยงานึ่ องคำ์ก่ร
พัันึ่ธมิตร และก่ลุม่ จึิตอาสาต่าง ๆ เพั่อร่วม
แจึก่จึ่ายไปยังภ้มิภาคำต่าง ๆ ที่ั�วไที่ย เพั่อ
ใช้เสริมภ้มคำิ มุ้ ก่ันึ่ป้องก่ันึ่โรคำในึ่สถึานึ่ก่ารณ์
ที่่�ม่ก่ารแพัร่ระบาดของ COVID-19

เคำรื อ เจึริ ญ โภคำภั ณ ฑ์์ ผ่ นึ่่ ก่ ก่ำา ลั ง ร่ ว มก่ั บ
พัันึ่ธมิตรก่ว่า 100 องคำ์ก่รช่วยเหลือคำนึ่ไที่ย
ในึ่ยามวิก่ฤต COVID-19 แบ่งปันึ่คำวาม
อิ� ม ที่้ อ งผ่่ า นึ่โคำรงก่าร “คำรั ว ปั นึ่ อิ� ม ซึ่่ พั่
ร้ อ ยเร่ ย งใจึส้้ ภั ย COVID-19” โดยม่
วัตถึุประสงคำ์เพั่อช่วยเหลือคำนึ่ในึ่ชุมชนึ่ที่ัง�
ในึ่ก่รุงเที่พัฯ และปริมณฑ์ลที่่�ได้รับคำวาม
เดือดร้อนึ่จึาก่ COVID-19 และยังช่วยเหลือ
ผ่้้ประก่อบก่ารร้านึ่อาหารรายย่อยที่่�ต้อง
ปิดร้านึ่ ขายอาหารไม่ได้ช่วงล็อคำดาวนึ่์
รวมถึ่งช่วยเหลือเก่ษตรก่รจึาก่ราคำาสินึ่คำ้า
ตก่ตำ�าด้วย ซึ่่�งโคำรงก่ารนึ่่�ดำาเนึ่ินึ่ก่ารแจึก่
อาหารจึำานึ่วนึ่ 2 ล้านึ่ก่ล่อง เป็นึ่อาหารจึาก่
เคำรือฯ จึำานึ่วนึ่ 1 ล้านึ่ก่ล่อง และอ่ก่ 1 ล้านึ่
ก่ล่องมาจึาก่ก่ารที่่�เคำรือฯ ช่วยสนึ่ับสนึุ่นึ่
ร้านึ่อาหารรายย่อยต่าง ๆ ที่่ไ� ด้รบั ผ่ลก่ระที่บ
ซึ่่� ง เป็ นึ่ ข้ า วก่ล่ อ งปรุ ง สุ ก่ สะอาด ม่
โภชนึ่าก่ารและถึ้ก่หลัก่อนึ่ามัย นึ่อก่จึาก่
โคำรงก่ารคำรัวปันึ่อิ�มฯ แล้ว เคำรือฯ ยังได้
จึัดตั�งสายด่วนึ่ COVID-19 เฉพัาะก่ิจึ และ
เพั่อเช่อมต่อก่ารส่อสารให้พัร้อมช่วยเหลือ

ผ่้ป้ ว่ ย COVID-19 ได้อย่างราบร่นึ่ ไม่สะดุด
โคำรงก่ารนึ่่�เป็นึ่ส่วนึ่หนึ่่�งของโคำรงก่ารซึ่่พั่
ร้อยเร่ยงใจึ ส้้ภัย COVID-19 ที่่�พัร้อมนึ่ำา
ศั ก่ ยภาพัด้ า นึ่เที่คำโนึ่โลย่ ส่ อ สารดิ จึิ ที่ั ล
มาสนึ่ับสนึุ่นึ่ภารก่ิจึของทีุ่ก่ภาคำส่วนึ่ รวมถึ่ง
ภาคำสาธารณสุข ตลอดจึนึ่เดินึ่หนึ่้าส่งต่อ
คำวามช่วยเหลือคำรอบคำลุมทีุ่ก่มิติ เพั่อเป็นึ่
อ่ก่หนึ่่�งก่ำาลังใจึเคำ่ยงคำ้่พั�่นึ่้องชาวไที่ยให้
ชนึ่ะวิก่ฤต COVID-19 ไปด้วยก่ันึ่
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รู้จักัเครือเจริญโภคภัณฑ์

ไทุย
เอเช้ยตะวันออกั เอเช้ยตะวันออกั
(สำานักังานใหญ่)
เฉ้ยงใต้

วิสัยทุัศัน์เครือเจริญโภคภัณฑ์
“เราเป็นองคุ์กรท่�เป็นผูู้นำาดูานเทคุโนโลยั่่และนวัติกรรมในการสรางอาหารคุน อาหารสมอง
โอกาสในการเขาถึงคุุณคุ่า เพั่อสุขภัาพัและคุวามเป็นอยัู่่ท่�ดู่สำาหรับทุกคุน”

120

150

58

29

13

ฟาร์มเล้�ยง
สัตว์บกั/สัตว์นำ�า
989 แห่ง

433

126

248

แห่ง

แห่ง

172

10

13,134

-

7

-

-

142

1

3

3

-

13,141 สาขา

ศัูนย์จำาหน่ายสินค้าฯ
ของ Makro
149 สาขา
ไฮเปอร์มาร์เกั็ต/
ซูเปอร์มาร์เกั็ต/
มินิซูเปอร์มาร์เกั็ต
ของ Lotus’s และ
Lotus Supercenter
2,791 สาขา
ศัูนย์วิจัยและพััฒนา/
สถึาน้วิจัย
95 แห่ง

21

จำานวนพันักังาน
ทุั�งหมด้
428,576 คน

จำานวนประชากัรรวมใน
ประเทุศัทุ้่เป็นฐานธุรกัิจ

4,598 ล้านคน

ยุโรป และ
อเมริกัา

โรงงานผลิต
370 แห่ง

ร้านเซเว่น
อ้เลฟเว่น

ประเทุศัและ
เขตเศัรษฐกัิจ

เอเช้ยใต้ และ
เอเช้ยตะวันตกั

แห่ง

แห่ง

แห่ง

สาขา

แห่ง

แห่ง

แห่ง

แห่ง

สาขา

แห่ง

สาขา

สาขา

สาขา

สาขา

2,618*

111
สาขา

62

สาขา

-

-

44

48

3

-

-

แห่ง

แห่ง

แห่ง

268,977

95,118

51,974

5,460

7,047

a b

a

สาขา

คน

a b c d e f

คน

คน

a b e f g h

a b d f

คน

คน

* รวมจึำานึ่วนึ่สาขาของ CP Fresh Mart จึำานึ่วนึ่ 305 สาขา

สัญลักัษณ์ : สายั่ธิุรกิจหลัก
a
e
เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

เก่ษตรอุตสาหก่รรมและอาหาร
อสังหาริมที่รัพัย์

b คำ้าปล่ก่
f ยานึ่ยนึ่ต์และอุตสาหก่รรม

c ส่อสารและโที่รคำมนึ่าคำม
g ยาและเวชภัณฑ์์

d อ่คำอมเมิร์ชและดิจึิที่ัล
h ก่ารเงินึ่และก่ารธนึ่าคำาร
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ห่วงโซ่คุณค่าของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์
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5
1
6

4
2

เคุรือเจริญโภัคุภััณฑ์์ม่การดูำาเนินธิุรกิจ
ท่� ห ลากหลายั่ ติั้ ง แติ่ ธิุ ร กิ จ เกษติร
อุติสาหกรรมและอาหาร ธิุรกิจคุาปล่ก
ธิุ ร กิ จ ส่ อ สารและโทรคุมนาคุม ธิุ ร กิ จ
อ่ คุ อ ม เ มิ ร์ ซ แ ล ะ ดูิ จิ ทั ล ธิุ ร กิ จ
อสั ง หาริ ม ทรั พั ยั่์ ธิุ ร กิ จ ยั่านยั่นติ์ แ ละ
อุ ติ สาหกรรม ธิุ ร กิ จ ยั่าและเวชภัั ณ ฑ์์
ไปจนถึงธิุรกิจการเงินและการธินาคุาร ซึง�
เคุรื อ ฯ ไดู บู ร ณาการประโยั่ชน์ ดู า น
ติ่าง ๆ จากแติ่ละกลุ่มธิุรกิจเขาดูวยั่กัน
เพั่อขยั่ายั่ผู้ลประโยั่ชน์ และส่งมอบคุุณคุ่า
ท่ยั่� งั� ยั่ืนใหแก่ประเทศึ ประชาชน และบริษทั
สืบไป

3
8

7
11

8 สายธุรกัิจหลักั ครอบคลุม
14 กัลุ่มธุรกัิจ

9
14
12
13

10

1

ก่ลุ่มธุรก่ิจึเก่ษตรอุตสาหก่รรมและอาหาร

2

ก่ลุ่มธุรก่ิจึก่ารคำ้าวัตถึุดิบอาหารสัตว์

3

ก่ลุ่มธุรก่ิจึพัืชคำรบวงจึร

4

ก่ลุ่มธุรก่ิจึอาหารสัตว์เล่�ยง

5

ก่ลุ่มธุรก่ิจึเมล็ดพัันึ่ธุ์ ปุ�ย และผ่ลิตภัณฑ์์อารัก่ขาพัืช

6

ก่ลุ่มธุรก่ิจึยา และเวชภัณฑ์์

7

ก่ลุ่มธุรก่ิจึยานึ่ยนึ่ต์

8

ก่ลุ่มธุรก่ิจึบรรจึุภัณฑ์์

9

ก่ลุ่มธุรก่ิจึก่ารตลาด และก่ารจึัดจึำาหนึ่่าย

10 ก่ลุ่มธุรก่ิจึก่ารคำ้าระหว่างประเที่ศ
11 ก่ลุ่มธุรก่ิจึอ่คำอมเมิร์ซึ่ และดิจึิที่ัล
12 ก่ลุ่มธุรก่ิจึโที่รคำมนึ่าคำม
13 ก่ลุ่มธุรก่ิจึก่ารเงินึ่และก่ารธนึ่าคำาร
14 ก่ลุ่มธุรก่ิจึพััฒนึ่าอสังหาริมที่รัพัย์
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ภาพัรวมธุรกัิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์
ธุรกัิจหลักั
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์มบ่ ริษที่ั เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ จึำาก่ัด เป็นึ่บริษที่ั แม่
ซึ่่ง� ดำาเนึ่ินึ่ก่ิจึก่รรมในึ่ลัก่ษณะบริษที่ั Holding Company ถึือหุนึ่้ บริษที่ั
ในึ่เคำรือฯ ที่ั�งในึ่และต่างประเที่ศ ม่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึที่่�หลาก่หลาย
ที่ั�งอุตสาหก่รรมก่ารผ่ลิตและก่ารบริก่าร

8

สายธุรกัิจหลักั

ธุรกัิจค้าปล้กั
ประเทุศัไทุย

14 21
กัลุ่มธุรกัิจ
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บริษัที่ ซึ่่พั่ออลล์
จึำาก่ัด (มหาชนึ่) 1

ต่างประเทุศั

บริษัที่ เอก่ - ชัย
ด่สที่ริบิวชั�นึ่ ซึ่ิสเที่ม
จึำาก่ัด

บริษัที่ สยาม แม็คำโคำร
จึำาก่ัด (มหาชนึ่) 1

ประเทุศัและ
เขตเศัรษฐกัิจ

ธุรกัิจอ้คอมเมิรซ์และด้ิจิทุัล
ธุรกัิจเกัษตรอุตสาหกัรรมและอาหาร

ประเทุศัไทุย

ประเทุศัไทุย

บริษัที่
เจึริญโภคำภัณฑ์์ โปรดิ�วส
จึำาก่ัด

ธุรกัิจพััฒนา
อสังหาริมทุรัพัย์

ต่างประเทุศั

ประเทุศัไทุย

ต่างประเทุศั

ต่างประเทุศั
บริษัที่ ฟื้ร่วิลล์
โซึ่ล้ชั�นึ่ส์ จึำาก่ัด

บริษัที่
เจึริญโภคำภัณฑ์์อาหาร
จึำาก่ัด (มหาชนึ่) 1

Lotus’s Stores
(Malaysia) Sdn. Bhd.

C.P. Lotus
Corporation

บริษัที่
ก่รุงเที่พัโปรดิ�วส
จึำาก่ัด (มหาชนึ่)

บริษัที่ เจึ่ยไต๋ จึำาก่ัด

บริษัที่
บริษัที่
เจึริญโภคำภัณฑ์์ ก่ารเก่ษตร เจึริญโภคำภัณฑ์์ วิศวก่รรม
จึำาก่ัด
จึำาก่ัด

บริษัที่
ซึ่่.พั่. อินึ่เตอร์เที่รด
จึำาก่ัด

บริษัที่ เพัอร์เฟื้คำ
คำอมพัาเนึ่่ยนึ่ ก่รุ๊ป
จึำาก่ัด

C.P. Pokphand
Co., Ltd.

Charoen Pokphand
Enterprises (Taiwan)
Co., Ltd.

Apsara Rice
(Cambodia)
Co., Ltd

Norfolk Foods
(Private) Limited

Bellisio Foods Inc.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Myanmar C.P.
Livestock Co., Ltd

Tops Foods NV

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.

ธุรกัิจ
โทุรคมนาคม

ประเทุศัไทุย

•
•
•
•
•

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)

ธุรกัิจยาและ
เวชภัณฑ์
ต่างประเทุศั

บริษัที่ ที่ร้คำอร์ปอเรชั�นึ่
จึำาก่ัด (มหาชนึ่) 1

Sino Biopharmaceutical
Limited

ธุรกัิจกัารเงิน
และกัารธนาคาร

ธุรกัิจอ่น ๆ

ต่างประเทุศั

ประเทุศัไทุย

Zheng Xin Bank
Company Limited
เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

บริษัที่ แอสเซึ่นึ่ด์
ก่รุ๊ป จึำาก่ัด

บริษัที่ เอเช่ย เอรา วันึ่
จึำาก่ัด 2

บริษัที่ ซึ่่.พั่. แลนึ่ด์
จึำาก่ัด (มหาชนึ่)

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

ธุรกัิจยานยนต์และอุตสาหกัรรม
ต่างประเทุศั

ประเทุศัไทุย

บริษัที่ อ่.ซึ่่.ไอ.ก่รุ๊ป
จึำาก่ัด

บริษัที่ ซึ่่พั่พั่ซึ่่ จึำาก่ัด
(มหาชนึ่)

Chia Tai Enterprises
International Limited

CP Motor Myanmar
Co., Ltd.

หมายเหตุ
1. บริษัที่ที่่�จึดที่ะเบ่ยนึ่ในึ่ตลาดหลัก่ที่รัพัย์
2. ข้อม้ลไม่รวมอย้่ในึ่รายงานึ่คำวามยั�งยืนึ่
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์
บริษัที่ที่่�ม่ธุรก่ิจึหลัก่อย้่ในึ่ต่างประเที่ศ
บริษัที่ อัลเตอร์วิม
จึำาก่ัด 2

บริษัที่ ซึ่่พั่ เมดิคำัล
เซึ่็นึ่เตอร์ จึำาก่ัด 2

บทุนำา

กัารกัำากัับดู้แล
ด้้านความยั่งยืน

HEART
Living Right

HEALTH
Living Well

HOME
Living Together

ภาคผนวกั

กัารสนับสนุนเป้าหมายกัารพััฒนาทุ้่ยั่งยืน
ในึ่ฐานึ่ะที่่เ� คำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์เป็นึ่องคำ์ก่รระดับโลก่ที่่ม� คำ่ วามมุง่ มันึ่� ในึ่ก่ารสร้างอนึ่าคำตที่่ย� ง�ั ยืนึ่ให้แก่่ประเที่ศชาติ ประชาชนึ่ และพันึ่ัก่งานึ่ของ
เรา เคำรือฯ จึ่งให้คำวามสำาคำัญ และย่ดถึือเป็นึ่หนึ่่ง� ในึ่ภารก่ิจึหลัก่ของเราในึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่เพั่อสนึ่ับสนึุ่นึ่ก่ารบรรลุเป้าหมายก่ารพััฒนึ่าที่่ย� งั� ยืนึ่
ของคำวามยั�งยืนึ่ของโลก่ แห่งสหประชาชาติ หรือ United Nations Sustainable Development Goals: SDGs ดังนึ่ั�นึ่ เพั่อเป็นึ่ก่ารสนึ่ับสนึุ่นึ่
คำวามมุ่งมั�นึ่ดังก่ล่าว ในึ่ปี 2564 เคำรือฯ จึ่งได้ดำาเนึ่ินึ่ก่ารที่บที่วนึ่และจึัดอันึ่ดับคำวามสำาคำัญของ SDGs และเป้าหมาย โดยพัิจึารณาจึาก่คำวาม
เก่่�ยวข้องก่ับก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ของเคำรือฯ แผ่นึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ส้่เป้าหมายคำวามยั�งยืนึ่ ปี 2573 คำวามสามารถึของเคำรือฯ ในึ่ก่ารให้ก่ารสนึ่ับสนึุ่นึ่
ขนึ่าดของผ่ลก่ระที่บที่่อ� าจึเก่ิดข่นึ่� ต่อเคำรือฯ และผ่้ม้ ส่ ว่ นึ่ได้เส่ยทีุ่ก่ก่ลุม่ โดยก่ารจึัดอันึ่ดับคำวามสำาคำัญของ SDGs สามารถึแบ่งออก่เป็นึ่ 2 ระดับ
ได้แก่่เป้าหมายที่่�ม่คำวามสำาคำัญเชิงก่ลยุที่ธ์ (Strategically Important) และเป้าหมายหลัก่ (Major Contribution)
สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
UN SDGs Mapping Report 2021
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กัารจัด้อันด้ับความสำาคัญของ SDGs
เป้าหมายทุ้่ม้
ความสำคัญเชิงกัลยุทุธ์

SDG 1 : ขจึัดคำวามยาก่จึนึ่
SDG 2 : ขจึัดคำวามหิวโหย
SDG 3 : ก่ารม่สุขภาพัและคำวามเป็นึ่อย้่ที่่�ด่
SDG 4 : ก่ารศ่ก่ษาที่่�ม่คำุณภาพั

Heart: Living Right

SDG 5 : คำวามเที่่าเที่่ยมที่างเพัศ

SDG 4: กัารศัึกัษาทุ้่ม้คุณภาพั

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์มุ่ง เนึ่้นึ่ไปที่่�ก่ารสร้า งโอก่าสในึ่ก่ารเข้า ถึ่ง
ก่ารศ่ก่ษาที่่ม� คำ่ ณ
ุ ภาพัให้แก่่ประชาชนึ่ทีุ่ก่เพัศทีุ่ก่วัย รวมถึ่งก่ารสร้าง
บุคำลาก่รที่่�ม่คำุณภาพัให้แก่่สังคำม

SDG 16: สันติภาพัและสถึาบันทุ้่เข้มแข็ง

ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่อย่างเป็นึ่ธรรมต่อทีุ่ก่ฝั่าย ม่คำวามโปร่งใส สามารถึ
ตรวจึสอบได้ และสอดคำล้องก่ับก่ฎหมายอย่างเคำร่งคำรัด เป็นึ่สิ�ง
สำาคำัญที่่เ� คำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ยด่ ถึือเป็นึ่ราก่ฐานึ่ของก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่
ของเรามาโดยตลอด

Health: Living Well
เคำรื อ เจึริ ญ โภคำภั ณ ฑ์์ มุ่ ง มั� นึ่ สร้ า งสภาพัแวดล้ อ มก่ารที่ำา งานึ่ที่่�
ปลอดภัย ม่คำวามหลาก่หลาย และคำวามเที่่าเที่่ยมก่ันึ่ เพั่อสร้างสรรคำ์
คำวามสุขในึ่ก่ารที่ำางานึ่และก่ารม่ส่วนึ่ร่วมให้แก่่พันึ่ัก่งานึ่ทีุ่ก่คำนึ่
นึ่อก่จึาก่นึ่่� เคำรือฯ ยังให้ก่ารสนึ่ับสนึุ่นึ่ต่อชุมชนึ่ สังคำมผ่่านึ่โคำรงก่าร
คำวามร่วมมือเพั่อพััฒนึ่าสินึ่คำ้าต่าง ๆ และก่ารจึัดซึ่ื�อจึัดจึ้างสินึ่คำ้า
ชุมชนึ่

SDG 17: หุ้นส่วนเพั่อกัารพััฒนาทุ้่ยั่งยืน

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ประสานึ่คำวามร่วมมือก่ับภาคำส่วนึ่ต่าง ๆ
ที่ั�งในึ่ประเที่ศและต่างประเที่ศอย่างต่อเนึ่่อง เพั่อพััฒนึ่าข่ดคำวาม
สามารถึของประเที่ศชาติ ประชาชนึ่ พันึ่ัก่งานึ่และองคำ์ก่รในึ่ก่าร
ขับเคำล่อนึ่ส้่คำวามยั�งยืนึ่

เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

SDG 8 : งานึ่ที่่�ม่คำุณคำ่า เศรษฐก่ิจึที่่�เติบโต

SDG 10 : ลดคำวามเหล่อมลำ�า
SDG 11 : เมืองและชุมชนึ่ที่่�ยั�งยืนึ่
SDG 12 : ก่ารผ่ลิตและก่ารบริโภคำที่่�รับผ่ิดชอบ
SDG 13 : ก่ารรับมือก่ารเปล่�ยนึ่แปลงสภาพัภ้มิอาก่าศ

Home: Living Together
เพัราะนึ่ำ�าคำือที่รัพัยาก่รที่่ส� ำาคำัญสำาหรับก่าร
ดำา เนึ่ิ นึ่ ธุ ร ก่ิ จึ ของเคำรื อ เจึริ ญ โภคำภั ณ ฑ์์
เคำรือฯ จึ่งได้มแ่ นึ่วที่างก่ารบริหารจึัดก่ารนึ่ำา�
แบบบ้ ร ณาก่ารเพั่ อ ลดก่ารนึ่ำา นึ่ำ�า จึาก่
แหล่งธรรมชาติมาใช้ และก่ารใช้นึ่ำ�าอย่าง
ม่ประสิที่ธิภาพั

SDG 7 : พัลังงานึ่สะอาดที่่�ทีุ่ก่คำนึ่เข้าถึ่งได้

SDG 9 : อุตสาหก่รรม นึ่วัตก่รรม โคำรงสร้างพัื�นึ่ฐานึ่

SDG 8: อุตสาหกัรรม นวัตกัรรม โครงสร้างพัื�นฐาน

SDG 6: กัารจัด้กัารนำ�า และสุขาภิบาล

SDG 6 : ก่ารจึัดก่ารนึ่ำ�า และสุขาภิบาล

SDG 14 : นึ่ิเวศที่างที่ะเลและมหาสมุที่ร

SDG 12: กัารผลิตและกัารบริโภคทุ้่
รับผิด้ชอบ

เคำรื อ เจึริ ญ โภคำภั ณ ฑ์์ ไ ด้ บ้ ร ณาก่ารก่าร
ดำาเนึ่ินึ่งานึ่ด้านึ่นึ่วัตก่รรมเข้าในึ่ก่ระบวนึ่ก่าร
ผ่ลิตผ่ลิตภัณฑ์์ และบริก่าร เพั่อส่งมอบ
สิ�งที่่ด� ่ที่่�สุดให้แก่่ผ่้ม่ส่วนึ่ได้เส่ย รวมถึ่งลด
ผ่ลก่ระที่บต่อสิง� แวดล้อมไปพัร้อมเพัร่ยงก่ันึ่

SDG 13: กัารรับมือกัารเปล้่ยนแปลง
สภาพัภูมิอากัาศั

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ก่ำาหนึ่ดเป้าหมาย
Carbon Neutral ภายในึ่ปี 2030 โดยได้นึ่ำา
ก่ารดำา เนึ่ิ นึ่ งานึ่แบบองคำ์ ร วมเข้ า มาใช้
ในึ่ก่ารขับเคำล่อนึ่ส้่เป้าหมายดังก่ล่าว เช่นึ่
ก่ารลดก่ารพั่งพัาต่อที่รัพัยาก่รที่างธรรมชาติ

SDG 15 : ระบบนึ่ิเวศที่างบก่
SDG 16 : สันึ่ติภาพัและสถึาบันึ่ที่่�เข้มแข็ง
SDG 17 : หุ้นึ่ส่วนึ่เพั่อก่ารพััฒนึ่าที่่�ยั�งยืนึ่

เป้าหมายหลักั

บทุนำา

กัารกัำากัับดู้แล
ด้้านความยั่งยืน

HEART
Living Right

HEALTH
Living Well

HOME
Living Together

ภาคผนวกั
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สามประโยชน์

ไม่ม่องคำ์ก่รธุรก่ิจึใดในึ่โลก่ที่่�เติบโตอย่างมั�นึ่คำง แข็งแรงได้โดยลำาพััง หาก่แต่ต้องม่คำวาม
เข้มแข็ง ของประชาชนึ่ สังคำม และประเที่ศชาติเคำ่ยงข้างด้วยเสมอ เช่นึ่เด่ยวก่ันึ่ก่ับ
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ ที่่ส� ามารถึนึ่ำาพัาองคำ์ก่รเติบโตอย่างยัง� ยืนึ่ เพัราะดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึโดยย่ดหลัก่
‘3 ประโยชนึ่์’ ตั�งเเต่อด่ต ถึ่งปัจึจึุบันึ่ ได้แก่่ ประโยชนึ่์ต่อประเที่ศที่่�เข้าไปลงทีุ่นึ่ ประโยชนึ่์ต่อ
ประชาชนึ่ในึ่ทีุ่ก่ประเที่ศที่่�เข้าไปลงทีุ่นึ่ และประโยชนึ่์ต่อบริษัที่ ซึ่่�งเคำรือฯ ได้ปล้ก่ฝัังแนึ่วคำิด
คำ่านึ่ิยมนึ่่ม� าตัง� แต่ยคำุ บุก่เบิก่ธุรก่ิจึ ส้ก่่ ารก่ระที่ำา ที่่ม� งุ่ หวังให้ประเที่ศที่่ไ� ด้ลงทีุ่นึ่ เก่ิดประโยชนึ่์เเละ
ธุรก่ิจึเติบโตก่้าวหนึ่้า

ทุำาเร็วและม้คุณภาพั

ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึในึ่ยุคำโลก่ไร้พัรมแดนึ่เช่นึ่ปัจึจึุบันึ่ สิ�งสำาคำัญที่่�ที่ำาให้ธุรก่ิจึอย้่รอดและเติบโต
ก่้าวหนึ่้าได้อย่างยั�งยืนึ่ คำือ ‘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 ม่บริษัที่ในึ่เคำรือมาก่ก่ว่า
200 บริษที่ั เเละม่พันึ่ัก่งานึ่ที่ัง� หมดก่ว่า 420,000 คำนึ่ โดยเคำรือฯ ให้คำวามสำาคำัญก่ับก่ารพััฒนึ่า
ปรับปรุงขั�นึ่ตอนึ่และก่ระบวนึ่ก่ารที่ำางานึ่ให้รวดเร็ว ลดขั�นึ่ตอนึ่ต่าง ๆ ที่่�ไม่จึาำ เป็นึ่ โดยม่
นึ่วัตก่รรม และเที่คำโนึ่โลย่ที่่�ที่ำาให้ก่ารที่ำางานึ่ง่ายข่�นึ่ สะดวก่ข่�นึ่ เพั่อให้ก่ารบริหารงานึ่ม่
ประสิที่ธิภาพั และม่ประสิที่ธิผ่ล ‘ก่ารที่ำาเร่องยาก่เป็นึ่เร่องง่าย’ จึ่งเป็นึ่ข้อปฏิบัติที่่�สำาคำัญ
ของทีุ่ก่คำนึ่ในึ่องคำ์ก่ร ที่่�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’ เพั่อให้สามารถึปรับตัวให้เข้าก่ับ
สถึานึ่ก่ารณ์ได้ตลอดเวลา ก่ารเปล่�ยนึ่แปลงเหล่านึ่่�ช่วยให้เคำรือฯ เก่ิดก่ารปรับตัวพัยายาม
คำ้ นึ่ คำว้ า ศ่ ก่ ษา วิ จึั ย มองหาโอก่าสใหม่ ไ ม่ ห ยุ ด นึ่ิ� ง ที่ั� ง ยั ง มุ่ ง มั� นึ่ พัั ฒ นึ่าเพั่ อ สิ� ง ที่่� ด่ ก่ ว่ า
เพั่อตอบสนึ่องทีุ่ก่คำวามต้องก่ารของผ่้้บริโภคำเเละประเที่ศชาติ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่

บนึ่วิถึ่แห่งก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึ คำวามคำิดสร้างสรรคำ์คำือพัลังขับเคำล่อนึ่ให้เก่ิดคำวามก่้าวหนึ่้าในึ่
ทีุ่ก่ระดับของก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึ ที่ัง� แนึ่วคำิด วิธก่่ าร ก่ระบวนึ่ก่าร ผ่ลิตภัณฑ์์ และบริก่าร เพัราะ
โลก่ไม่หยุดนึ่ิ�งธุรก่ิจึจึ่งต้องสร้างสรรคำ์นึ่วัตก่รรมตลอดเวลา พันึ่ัก่งานึ่เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์
จึ่งที่ำางานึ่ด้วยคำวามพัร้อมที่่�จึะ ‘สร้างสรรคำ์ส�ิงใหม่’ ที่่�ด่ก่ว่า ‘องคำ์ก่รแห่งนึ่วัตก่รรม’ คำือ
เป้าหมายที่่�ทีุ่ก่องคำ์ก่รในึ่เคำรือฯ ก่ำาลังมุ่งมั�นึ่ขับเคำล่อนึ่และแนึ่่นึ่อนึ่ว่าผ่ลสุดที่้ายย่อมนึ่ำามา
ซึ่่�งก่ารสร้างสรรคำ์ผ่ลิตภัณฑ์์และบริก่ารที่่�ด่ที่่�สุดสำาหรับผ่้้บริโภคำนึ่ั�นึ่เอง

คุณธรรมและความซ่อสัตย์

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ดำาเนึ่ินึ่ก่ิจึก่ารมายาวนึ่านึ่มาหนึ่่�งศตวรรษด้วยย่ดมั�นึ่ในึ่หลัก่ก่ารของ
คำวามซึ่่อสัตย์และม่คำุณธรรมอย่างต่อเนึ่่อง จึวบจึนึ่ปัจึจึุบันึ่ที่่�ธุรก่ิจึเคำรือฯ แตก่แขนึ่งไป
มาก่มาย คำวามซึ่่อสัตย์และม่คำุณธรรมยังคำงเป็นึ่เสาหลัก่ขององคำ์ก่ร เราคำำานึ่่งอย้่เสมอว่า
ธุรก่ิจึก่ารคำ้าที่่�มุ่งหวังผ่ลประโยชนึ่์แต่เพั่ยงฝั่ายเด่ยว ย่อมไม่อาจึดำารงยืนึ่นึ่านึ่ และไม่อาจึ
ได้รับคำวามไว้เนึ่ื�อเช่อใจึ ที่ั�งจึาก่คำ้่คำ้า ผ่้้บริโภคำ และผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยอ่นึ่ ๆ ในึ่ภาคำสังคำม ดังนึ่ั�นึ่
ไม่ว่าจึะจึำาหนึ่่ายสินึ่คำ้าเพั่ยงหนึ่่�งชิ�นึ่ หรือจึำาหนึ่่ายสินึ่คำ้าเป็นึ่ร้อย ๆ ตันึ่ เราก่็ต้องตั�งมั�นึ่บนึ่
หลัก่ก่ารของ ‘คำุณธรรมและคำวามซึ่่อสัตย์’

ค่านิยมองค์กัร 6 ประกัาร
คุ่านิยั่ม 6 ประการหล่อหลอมใหบุคุลากรม่คุวามเช่อ คุวามประพัฤติิ และการปฏิิบัติิไปในแนวทางเดู่ยั่วกัน
นำามาใหองคุ์กรกาวขามอุปสรรคุติ่าง ๆ สามารถดูำาเนินธิุรกิจใหเติิบโติในทุกดูาน ทั้งเศึรษฐกิจ สังคุม และ
สิ�งแวดูลอมไปพัรอม ๆ กัน เพั่อนำาประโยั่ชน์ท่�สรางส่งติ่อใหคุนรุ่นถัดูไปอยั่่างยั่ั�งยั่ืน
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เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ ใ ห้ ค วามสำา คั ญ ต่ อ
กัารกัำากัับดู้แลกัิจกัาร และกัารกัำากัับดู้แลด้้าน
ความยั่งยืน ซึ่งรวมถึึงกัารกัำาหนด้โครงสร้าง
บทุบาทุหน้ า ทุ้่ ค วามรั บ ผิ ด้ ชอบ กัารแต่ ง ตั� ง
คณะกัรรมกัารด้้ า นต่ า ง ๆ เพั่ อ ควบคุ ม ดู้ แ ล
ให้ม้กัารด้ำาเนินงานเป็นไปตามวิสัยทุัศัน์ นโยบาย
เป้าหมายองค์กัร กัฎระเบ้ยบและแนวปฏิิบั ติ ทุ่้ด้้
กัารกัำา กัั บ ดู้ แ ลกัิ จ กัารทุ้่ ด้้ จ ะต้ อ งครอบคลุ ม
ทุุ กั กัิ จ กัรรมของเครื อ ฯ และผู้ ม้ ส่ ว นได้้ เ ส้ ย
ทุุกักัลุม่ ตลอด้ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า ซึง่ จะช่วยให้องค์กัร
ม้ความโปร่งใส ยืด้หยุ่น แข็งแกัร่งและสามารถึ
กั้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ได้้อย่างภาคภูมิ
ที่่�เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ ก่ารก่ำาก่ับด้แลด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่
ที่่คำ� รอบคำลุม ไม่เพั่ยงแต่พัจึิ ารณาบริบที่และคำวามคำิดเห็นึ่
ของผ่้ม้ ส่ ว่ นึ่ได้เส่ยภายในึ่องคำ์ก่รอย่างเด่ยว แต่เคำรือฯ
ยังได้ดำาเนึ่ินึ่ก่ารวิเคำราะห์บริบที่จึาก่ภายนึ่อก่ ไม่ว่า
จึะเป็ นึ่ ประเด็ นึ่ คำวามเส่� ย งที่่� เ ก่่� ย วข้ อ งที่ั� ง ระยะสั� นึ่
ก่ลาง และยาว แนึ่วโนึ่้มของอุตสาหก่รรม และของโลก่
รวมถึ่งก่ารรับฟื้ังคำวามคำิดเห็นึ่ของผ่้ม้ ส่ ว่ นึ่ได้เส่ยตลอด
ห่วงโซึ่่คำุณคำ่าอย่างเปิดเผ่ยและอย่างโปร่งใส เพั่อนึ่ำา
ประเด็นึ่เหล่านึ่่ม� าประก่อบเป็นึ่แนึ่วที่างในึ่ก่ารก่ำาหนึ่ด
ที่ิศที่าง และก่ลยุที่ธ์ด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ขององคำ์ก่รต่อไป

กัารกัำากัับดู้แลด้้านความยั่งยืน
กระบวนการสรางคุุณคุ่า
การวิเคุราะห์บริบทและแนวโนมของโลก
การกำากับดููแลดูานคุวามยั่ั�งยั่ืน
การประเมินประเดู็นสำาคุัญดูานคุวามยั่ั�งยั่ืน
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กัระบวนกัารสร้างคุณค่า
เคุรือเจริญโภัคุภััณฑ์์ม่ธิุรกิจท่�หลากหลายั่ ซึ�งการดูำาเนินธิุรกิจทั้ง 8 สายั่ธิุรกิจ ประกอบกับกลยัุ่ทธิ์
ส่งเสริมการดูำาเนินงานและเสริมสรางคุวามแข็งแกร่งซึ�งกันและกัน สิ�งน่้พัิสูจน์ไดูจากการกาวผู้่านเหติุการณ์
สำาคุัญทางเศึรษฐกิจและอ่น ๆ ติลอดู 100 ปี ซึ�งเคุรือฯ ไม่เพั่ยั่งแคุ่นำาประสบการณ์และคุวามสามารถของ

ปจจัยนำเข้า
วิสัยทุัศัน์

เรามาสนั บ สนุ น การดูำา เนิ น งานของประเทศึชาติิ แติ่ เ รายั่ั ง ส่ ง เสริ ม คุวามเป็ น อยัู่่ ท่� ดู่ ข องประชาชน
มุ่งเนนการสรางคุุณคุ่าองคุ์รวม โดูยั่ไดูแสดูงการบูรณาการ การสรางคุุณคุ่ากับประเดู็นคุวามยั่ั�งยั่ืน
ทั้ง 15 ดูานในทุกบทของรายั่งานฉบับน่้

ธุรกัิจและกัิจกัรรมของ

เครือเจริญโภคภัณฑ์

ผลลัพัธ์ และผลประโยชน์

ค่านิยม 6 ประกัาร

ปจจัยขับเคล่อน : ความร่วมมือ / ความสามารถึ / วัฒนธรรมแห่งความยั่งยืน
Heart : Living Right

กัลุ่มผู้ม้ส่วนได้้เส้ย
Financial Capital
914,481 ล้านบาทุ คำ่าใช้จึ่ายในึ่ก่ารดำเนึ่ินึ่งานึ่

2,333,506 ล้านบาทุ รายได้รวม
เกษตรกร

Manufacturing Capital
370 โรงงานึ่ผ่ลิต
989 ฟื้าร์มเล่�ยงสัตว์ และฟื้าร์มพัืชสวนึ่ - พัืชไร่
13,141 สาขาร้านึ่เซึ่เว่นึ่ อ่เลฟื้เว่นึ่
149 ศ้นึ่ย์จึำหนึ่่ายสินึ่คำ้าฯ Makro
2,791 ไฮ็เปอร์มาร์เก่็ต/ซึ่้เปอร์มาร์เก่็ต/มินึ่ซึ่ิ เ้ ปอร์มาร์เก่็ต
Intellectual Capital
95 ศ้นึ่ย์วิจึัยและพััฒนึ่า
22,689 ล้านบาทุ คำ่าใช้จึ่ายในึ่ก่ารวิจึัยและพััฒนึ่า
Human Capital
428,576 คน จึำนึ่วนึ่แรงงานึ่
19.09 ชั่วโมง/คน/ปี เฉล่�ยก่ารอบรมพันึ่ัก่งานึ่
206,750 ล้านบาทุ คำ่าใช้จึ่ายที่่�เก่่�ยวข้องก่ับพันึ่ัก่งานึ่
Relationship Capital
องคำ์ก่รพัันึ่ธมิตร และคำวามสัมพัันึ่ธ์ก่ับผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ย

Natural Capital
57.13 ล้านกัิกัะจูล ก่ารใช้พัลังงานึ่
95 ลูกับาศักั์เมตร ก่ารนึ่ำนึ่�ำก่ลับมาใช้
7.05 ล้านกัิกัะจูล พัลังงานึ่หมุนึ่เว่ยนึ่
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ชีุมชีน
ส่งคม

คู่ค้า
ธุุรกิจ

เจ้าหนี้

พน่กงาน
NGO
และครอบคร่ว

ภาคร่ฐ

คู่แข่ง
ที่างการค้า

ส�อมวลชีน

ผูู้้ถือหุ้น
น่กลงทีุ่น

ลูกค้า
ผูู้้บริโภค

ร้อยละ 100 ของธุรก่ิจึม่ก่ารประเมินึ่คำวามเส่�ยงด้านึ่สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่
7.26 ล้านคน ที่่� ได้รับก่ารพััฒนึ่าที่ัก่ษะ
ร้อยละ 100 ของพันึ่ัก่งานึ่ที่่� ได้รับก่ารอบรม
ร้อยละ 100 ของธุรก่ิจึม่ระบบบริหารจึัดก่ารคำวามปลอดภัยด้านึ่ข้อม้ล

Health : Living Well
ว่ตถุดำิบ

คู่ค้าธุุรกิจ

การนำาเข้า
ว่ตถุดำิบ

การผู้ลิตและ
การบริหารจ่ดำการ

การขนส่งสินค้า

การใชี้งาน

การจ่ดำการหล่ง
การใชี้งาน

1.8 ล้านราย ที่่� ได้รับก่ารสร้างงานึ่สร้างอาช่พั

กัลุ่มธุรกัิจของเรา
ธุุรกิจเกษตร
อุตสาหกรรม
และอาหาร

852 รายกัาร ของผ่ลิตภัณฑ์์เพั่อสุขภาพั และสุขภาวะที่่�ด่

ธุุรกิจ
ค้าปลีก

ธุุรกิจ
อีคอมเมิร์ซ
และดำิจิที่่ล

ธุุรกิจ
พ่ฒนา
อส่งหาริมที่ร่พยั่์

ธุุรกิจ
โที่รคมนาคม

ธุุรกิจยั่า
และ
เวชีภ่ณฑ์์

ธุุรกิจ
การเงิน
และ
การธุนาคาร

ธุุรกิจ
ยั่านยั่นต์
และ
อุตสาหกรรม

ธุุรกิจ
อ�น ๆ

กัลยุทุธ์องค์กัร
S1
S2
New Business
Digital
Platform Transformation

เป้าหมายกัารพััฒนาอย่างยั่งยืน

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

3.94 ล้านราย เด็ก่และเยาวชนึ่สามารถึเข้าถึ่งอาหารที่่�ม่โภชนึ่าก่ารที่่�ด่
3,012 ฉบับ จึำนึ่วนึ่สิที่ธิบัตรและอนึุ่สิที่ธิบัตรที่่�เคำรือฯ ได้รับ
ร้อยละ 82 คำะแนึ่นึ่คำวามผ่้ก่ผ่ันึ่ของผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ย

Home : Living Together
1.07 ล้านตันคาร์บอนได้ออกัไซด้์เทุ้ยบเทุ่า ปริมาณก่๊าซึ่เรือนึ่ก่ระจึก่
ที่่�ลดลงจึาก่โคำรงก่ารด้านึ่สิ�งแวดล้อม

115 พัันตัน ปริมาณของเส่ยที่่�ลดลง
65 ล้านลูกับาศักั์เมตร ของก่ารนึ่ำนึ่�ำมาใช้ที่่�ลดลง
ร้อยละ 19 ของธุรก่ิจึที่่�ม่ก่ารร่วมมือด้านึ่ก่ารฟื้้�นึ่ฟื้้ระบบนึ่ิเวศ
ร้อยละ 92.2 ของวัตถึุดิบที่่�ม่คำวามสำคำัญสามารถึตรวจึสอบย้อนึ่ก่ลับได้

บทุนำา

กัารกัำากัับดู้แล
ด้้านความยั่งยืน

HEART
Living Right

HEALTH
Living Well

HOME
Living Together

ภาคผนวกั

36 | 37

กัารวิเคราะห์บริบทุและแนวโน้มของโลกั
หนึ�งในหัวใจของการดูำาเนินธิุรกิจท่�ยั่ั�งยั่ืน คุือการม่โคุรงสรางการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่
ประกอบกับการม่กลยัุ่ทธิ์และแนวทางการดูำาเนินงานท่�ยั่ืดูหยัุ่่น สิ�งเหล่าน่้ช่วยั่ใหธิุรกิจ
ม่คุวามสามารถในการรองรับการเปล่�ยั่นแปลง คุวามทาทายั่ และคุวามเส่�ยั่งท่�ยั่ากจะ
คุาดูเดูาไดูอยั่่างม่ประสิทธิิภัาพั

ช่องโหว่ด้้านความปลอด้ภัยทุางไซเบอร์
ชนิด้ของความเส้่ยง: เทุคโนโลย้
เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเที่คำโนึ่โลย่ ระบบสารสนึ่เที่ศ และดิจึที่ิ ลั ได้ก่ลายเป็นึ่เคำร่องมือ
สำาคำัญต่อก่ารขับเคำล่อนึ่ธุรก่ิจึให้มคำ่ วามก่้าวหนึ่้าไปอย่างรวดเร็ว พัร้อมส่งเสริมให้ก่า้ ว
ผ่่านึ่อุปสรรคำได้อย่างม่ประสิที่ธิภาพั แต่ที่ว่า เที่คำโนึ่โลย่ ระบบสารสนึ่เที่ศ และดิจึที่ิ ลั
ที่ำาให้องคำ์ก่รหรือธุรก่ิจึต้องเผ่ชิญก่ับคำวามเส่�ยงจึาก่ภัยคำุก่คำามที่างไซึ่เบอร์ที่�่เพัิ�ม
มาก่ข่นึ่� และม่ก่ารพััฒนึ่าไปอย่างรวดเร็วก่ว่าที่่อ� งคำ์ก่รหรือธุรก่ิจึจึะสามารถึดำาเนึ่ินึ่ก่าร
ติดตัง� ระบบป้องก่ันึ่ได้ที่นึ่ั ที่่วงที่่

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์จึัดให้ม่โคำรงสร้างก่ารบริหารคำวามเส่�ยงที่่�
คำรอบคำลุม เพั่อสร้างคำวามพัร้อมและคำวามยืดหยุ่นึ่ในึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่
ธุ ร ก่ิ จึ โดยม่ คำ ณะก่รรมก่ารขั บ เคำล่ อ นึ่ก่ารก่ำา ก่ั บ ด้ แ ลก่ิ จึ ก่รรม
คำวามเส่ย� ง และก่ารตรวจึสอบ ที่ำาหนึ่้าที่่ก่� ำาก่ับด้แลระบบก่ารบริหาร
คำวามเส่�ยงในึ่ภาพัรวม วิเคำราะห์สภาพัแวดล้อมที่างธุรก่ิจึ ที่ั�งจึาก่
ปั จึ จึั ย ภายในึ่และภายนึ่อก่องคำ์ ก่ ร รวมถึ่ ง แนึ่วโนึ่้ ม ของโลก่
ที่ั�งด้านึ่เศรษฐก่ิจึ สังคำม สิ�งแวดล้อม ก่ารเมือง เที่คำโนึ่โลย่ เพั่อ
ประเมินึ่ปัจึจึัยคำวามเส่�ยง หรือแนึ่วโนึ่้มที่่�สำาคำัญ พัร้อมที่ั�งพัิจึารณา
และก่ำาหนึ่ดมาตรก่ารก่ารรับมือก่ับปัจึจึัยคำวามเส่ย� งที่่ส� าำ คำัญเหล่านึ่ันึ่�

ผลกัระทุบจากักัารแพัร่ระบาด้
COVID-19

สำาหรับปี 2564 เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้้วิเคราะห์ปจจัย
ความเส้่ยง หรือแนวโน้มทุ้่สำาคัญซึ่งสามารถึแบ่งออกัเป็น
3 กัลุ่ม ได้้แกั่

ปจจัยความเส้่ยง
ทุ้่เกั้่ยวข้องกัับ
กัารด้ำาเนินธุรกัิจ
ในปจจุบัน

ความเส้่ยงหรือแนวโน้มทุ้่อาจเกัิด้ขึ�นใหม่

ปจจัยความเส้่ยง
หรือแนวโน้มทุ้่อาจ
เกัิด้ขึ�นใหม่

ปจจัยความเส้่ยง
หรือแนวโน้มทุ้่อาจ
ส่งผลกัระทุบต่อ
กัารด้ำาเนินธุรกัิจ
ในอนาคต

ก่ารพั่ง� พัาต่อก่ารใช้งานึ่เที่คำโนึ่โลย่ดจึิ ที่ิ ลั และก่ารเช่อมต่อ
อย่างไร้รอยต่อที่่�เพัิ�มมาก่ข่�นึ่ นึ่ำามาซึ่่�งคำวามเส่�ยงด้านึ่
ภัยคำุก่คำามที่างไซึ่เบอร์ ไม่ว่าจึะเป็นึ่ก่ารแฮ็็คำข้อม้ลก่าร
ดำาเนึ่ินึ่งานึ่ หรือก่ารเจึาะระบบเพั่อรบก่วนึ่ก่ระบวนึ่ก่าร
ดำาเนึ่ินึ่งานึ่หรือก่ารผ่ลิตของบริษที่ั

กัารเตร้ยมความพัร้อมเพั่อตอบสนอง
เพั่อให้ระบบเที่คำโนึ่โลย่สารสนึ่เที่ศที่่�ม่อย้่ในึ่ปัจึจึุบันึ่ม่คำวามมั�นึ่คำง
ปลอดภัย เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ก่ำาหนึ่ดหลัก่เก่ณฑ์์ก่ารก่ำาก่ับด้แล
ไว้ 2 ส่วนึ่หลัก่ ได้แก่่
ส่วนทุ้่ 1

กัารกัำาหนด้นโยบายและแนวทุาง
กัารด้ำาเนินงานทุ้่ประกัาศัใช้ทุั่วทุั�งองค์กัร
พัร้อมก่ับม่ก่ารสร้างคำวามตระหนึ่ัก่ร้้ให้พันึ่ัก่งานึ่
ทีุ่ก่ระดับได้รับที่ราบอย่างถึ่�ถึ้วนึ่
ส่วนทุ้่ 2

ซึ่่ง� ปัจึจึัยที่่ก่� ล่าวถึ่งในึ่รายงานึ่ฉบับนึ่่จึ� ะเป็นึ่ปัจึจึัยเส่ย� งที่่ส� ำาคำัญหรือ
ที่่�ม่แนึ่วโนึ่้มที่่�อาจึเก่ิดข่�นึ่ใหม่ รวมถึ่งก่ารเตร่ยมคำวามพัร้อมในึ่ก่าร
รับมือและตอบสนึ่องต่อปัจึจึัยเส่�ยงดังก่ล่าว

เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

กัารบริหารจัด้กัารความเส้่ยง
ด้้านเทุคโนโลย้สารสนเทุศั
ซึ่่�งมุ่งเนึ่้นึ่ไปที่่�ก่ารจึัดที่ำาระบบป้องก่ันึ่ให้ม่คำุณสมบัติ
ตามหลัก่เก่ณฑ์์ของสาก่ล
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ความเส้่ยงหรือแนวโน้มทุ้่อาจเกัิด้ขึ�นใหม่

ความล้มเหลวในกัารบริหารจัด้กัารสภาพัภูมิอากัาศั

ความมั่นคงด้้านห่วงโซ่คุณค่า

ชนิด้ของความเส้่ยง: สิ่งแวด้ล้อม

ชนิด้ของความเส้่ยง: สังคม

ในึ่ปัจึจึุบันึ่ เราสามารถึเห็นึ่ผ่ลก่ระที่บจึาก่ก่ารเปล่�ยนึ่แปลงสภาพัภ้มิอาก่าศที่่�เก่ิดข่�นึ่ที่ั�วโลก่
ไม่วา่ จึะเป็นึ่อุณหภ้มที่ิ ส่� ง้ ข่นึ่� หรือตำ�าลงเป็นึ่ประวัตก่ิ ารณ์ ภัยแล้ง ไฟื้ป่า นึ่ำ�าที่่วม ก่ารขาดแคำลนึ่
ที่รัพัยาก่รที่างธรรมชาติ และก่ารส้ญพัันึ่ธุ์ของสัตว์และพัืช ซึ่่�งที่ั�งหมดนึ่่�เก่ิดจึาก่ก่ารที่่�
ภาคำรัฐ เอก่ชนึ่ และประชาชนึ่ไม่สามารถึบรรลุผ่ลในึ่ก่ารบริหารจึัดก่ารสภาพัภ้มอิ าก่าศตาม
ข้อตก่ลงปาร่ส หรือ Paris Agreement นึ่อก่จึาก่นึ่่� ผ่ลจึาก่ก่ารประชุม COP26 ที่่�ผ่่านึ่มาในึ่
ปี 2564 สรุปได้ว่าก่ารเปล่�ยนึ่แปลงที่างสภาพัภ้มิอาก่าศยังคำงเป็นึ่ภัยคำุก่คำามอันึ่ดับต้นึ่ ๆ
ของโลก่ และม่คำวามเป็นึ่ไปได้ส้งที่่�ผ่ลก่ระที่บจึะที่ว่คำวามรุนึ่แรง และขยายวงก่ว้างมาก่ข่�นึ่
ในึ่ช่วงระยะก่ลาง และระยะยาว ซึ่่�งก่ารคำาดก่ารณ์ถึ่งผ่ลก่ระที่บจึาก่ก่ารเปล่�ยนึ่แปลงที่าง
สภาพัภ้มิอาก่าศม่คำวามเส่�ยงโดยตรงต่อเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ ไม่ว่าจึะเป็นึ่เร่องคำ่าใช้จึ่ายในึ่
ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึที่่�เพัิ�มข่�นึ่ เนึ่่องจึาก่นึ่โยบายด้านึ่ก่ารซึ่ื�อขายคำาร์บอนึ่ที่่�คำาดว่าจึะม่คำวามเข้ม
ข้นึ่มาก่ข่�นึ่ คำวามจึำาเป็นึ่ในึ่ก่ารย้ายถึิ�นึ่ฐานึ่ของแรงงานึ่ ซึ่่�งก่่อให้เก่ิดก่ารขาดแคำลนึ่แรงงานึ่
ที่่จึ� ำาเป็นึ่ต่อก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึ และก่ารส้ญเส่ยคำวามหลาก่หลายที่างช่วภาพัซึ่่ง� เก่ิดจึาก่ก่ารใช้
เที่คำโนึ่โลย่ชว่ ภาพัหรือก่ารใช้วสั ดุที่ดแที่นึ่ที่่อ� าจึยังไม่ได้รบั ก่ารที่ดสอบเป็นึ่ระยะเวลาที่่เ� หมาะสม

คำวามมั� นึ่ คำงของห่ ว งโซึ่่ คำุ ณ คำ่ า นึ่ั� นึ่ ม่ คำ วามสำา คำั ญ เป็ นึ่ อย่ า งมาก่
สำาหรับก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึของทีุ่ก่อุตสาหก่รรม โดยเฉพัาะสำาหรับ
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ ที่่�ม่ก่ิจึก่ารที่างธุรก่ิจึที่่�หลาก่หลาย ห่วงโซึ่่
คำุณคำ่าที่่ม� คำ่ วามซึ่ับซึ่้อนึ่ และม่คำวามเก่่ย� วโยงก่ับผ่้ม้ ส่ ว่ นึ่ได้เส่ยทีุ่ก่ก่ลุม่
ตั�งแต่ต้นึ่นึ่ำา� จึนึ่ถึ่งปลายนึ่ำา� ที่ว่าผ่ลก่ระที่บของก่ารเปล่�ยนึ่แปลง
สภาพัภ้มอิ าก่าศม่เ� ก่ิดข่นึ่� ที่ัว� โลก่ และม่แนึ่วโนึ่้มที่่จึ� ะที่ว่คำวามรุนึ่แรงข่นึ่�
ในึ่อนึ่าคำตอั นึ่ ใก่ล้ ส่ ง ผ่ลก่ระที่บต่ อ ก่ารเจึริ ญ เติ บ โตและจึำา นึ่วนึ่
ผ่ลผ่ลิตของวัตถึุดบิ ต้นึ่นึ่ำา� ที่่ส� าำ คำัญของเคำรือฯ เช่นึ่ ข้าวโพัด และข้าว
เป็ นึ่ ต้ นึ่ อย่ า งม่ นึ่ั ย สำา คำั ญ นึ่อก่จึาก่นึ่่� คำวามไม่ แ นึ่่ นึ่ อนึ่ที่าง
ภ้มิรัฐศาสตร์ที่่�อาจึเก่ิดข่�นึ่ในึ่อนึ่าคำตก่็ส่งผ่ลก่ระที่บต่อระบบก่าร
ขนึ่ส่งวัตถึุดิบและผ่ลิตภัณฑ์์ เช่นึ่ มาตรก่ารก่ารป้องก่ันึ่ที่่�ก่่อให้เก่ิด
ก่ารชะงัก่ที่างด้านึ่ก่ารขนึ่ส่ง เป็นึ่ต้นึ่ ก่ารขาดแคำลนึ่วัตถึุดิบเหล่านึ่่�
ส่งผ่ลก่ระที่บโดยตรงต่อเคำรือฯ ในึ่เชิงประสิที่ธิภาพั และคำวาม
สามารถึในึ่ก่ารผ่ลิตผ่ลิตภัณฑ์์ที่่�เปี�ยมไปด้วยโภชนึ่าก่ารที่่�เพั่ยงพัอ
ต่อก่ารม่สุขภาพัและสุขภาวะที่่�ด่ และม่คำวามพัอเพั่ยงต่อคำวาม
ต้องก่ารของผ่้้บริโภคำ

ผลกัระทุบจากักัารแพัร่ระบาด้
COVID-19
แม้วา่ ในึ่ช่วงก่ารแพัร่ระบาดของ COVID-19 จึำานึ่วนึ่ก่ารใช้
พัลังงานึ่และก่ารปล่อยก่๊าซึ่เรือนึ่ก่ระจึก่ได้ลดลง แต่หลาย
ภาคำส่วนึ่ได้คำาดก่ารณ์ว่าสิ�งเหล่านึ่่�ม่แนึ่วโนึ่้มที่่�จึะเพัิ�มข่�นึ่
เม่อเที่่ยบก่ับจึำานึ่วนึ่ก่ารใช้พัลังงานึ่และก่ารปล่อยก่๊าซึ่
เรือนึ่ก่ระจึก่ในึ่ปี 2564 ซึ่่�งเป็นึ่ผ่ลพัวงมาจึาก่ก่ารฟื้้�นึ่ตัว
ที่างเศรษฐก่ิจึและก่ารเร่งก่ระบวนึ่ก่ารผ่ลิตเพั่อตอบโจึที่ย์
คำวามต้องก่ารของผ่้้บริโภคำ

เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

กัารเตร้ยมความพัร้อมเพั่อตอบสนอง
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ตั�งเป้าหมายส้่ก่ารเป็นึ่ Carbon Neutral
ภายในึ่ปี 2573 และ Net Zero ภายในึ่ปี 2593 ให้เป็นึ่หนึ่่�งในึ่
เป้าหมายหลัก่ขององคำ์ก่ร เพั่อลดผ่ลก่ระที่บที่่�อาจึเก่ิดข่�นึ่ก่ับสังคำม
ในึ่ภาพัรวม พัร้อมก่ับเป็นึ่ส่วนึ่หนึ่่�งในึ่ก่ารสนึ่ับสนึุ่นึ่ข้อตก่ลงปาร่ส
ซึ่่�งก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่เพั่อบรรลุเป้าหมายที่ั�งสองเป้าหมายไม่ได้จึำาก่ัด
อย้่เพั่ยงขอบเขตหรือก่ระบวนึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ของเคำรือฯ แต่ยังได้
สนึ่ับสนึุ่นึ่ให้คำคำ้่ า้ ธุรก่ิจึตลอดห่วงโซึ่่อปุ ที่านึ่นึ่ำาเป้าหมายและแนึ่วที่าง
ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ของเคำรือฯ ไปประยุก่ต์ใช้ เพั่อก่่อให้เก่ิดผ่ลก่ระที่บ
เชิงบวก่ในึ่วงก่ว้าง

ผลกัระทุบจากักัารแพัร่ระบาด้
COVID-19
ก่ารแพัร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผ่ลก่ระที่บโดยตรงต่อ
ระบบก่ารผ่ลิตและก่ารขนึ่ส่งผ่ลิตภัณฑ์์ ในึ่ขณะเด่ยวก่ันึ่
ก่ารหยุดชะงัก่ที่างธุรก่ิจึของคำ้คำ่ า้ ธุรก่ิจึก่็สง่ ผ่ลให้ประชาชนึ่
ขาดแคำลนึ่อาหารที่่เ� ป็นึ่ประโยชนึ่์ตอ่ สุขภาพั และเวชภัณฑ์์
ที่่�จึำาเป็นึ่ต่อก่ารใช้ช่วิตประจึำาวันึ่

กัารเตร้ยมความพัร้อมเพั่อตอบสนอง
ในึ่ฐานึ่ะที่่�เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์เป็นึ่บริษัที่ผ่้้นึ่ำาในึ่ธุรก่ิจึก่ารเก่ษตร
อุตสาหก่รรมและอาหาร ธุรก่ิจึคำ้าปล่ก่ และธุรก่ิจึเวชภัณฑ์์ เราจึ่งให้
คำวามสำา คำั ญ ต่ อ ก่ารพัั ฒ นึ่านึ่วั ต ก่รรม ที่ั� ง ด้ า นึ่ผ่ลิ ต ภั ณ ฑ์์ ด้ า นึ่
ก่ระบวนึ่ก่ารผ่ลิต และด้านึ่ก่ารขนึ่ส่ง เพั่อเพัิม� โอก่าสในึ่ก่ารผ่ลิตและ
ส่งมอบผ่ลิตภัณฑ์์แห่งอนึ่าคำตให้แก่่ผ่้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยทีุ่ก่ก่ลุ่มได้อย่าง
ที่ั�วถึ่ง โดยหนึ่่�งในึ่ก่ลยุที่ธ์ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่เพั่อสร้างคำวามมั�นึ่คำง
ด้านึ่ห่วงโซึ่่คำุณคำ่าของเคำรือฯ คำือก่ารเพัิ�มคำุณคำ่าให้แก่่วัตถึุดิบหลัก่
ของเคำรือฯ เช่นึ่ ก่ารแปรร้ปวัตถึุดิบให้สามารถึใช้ประโยชนึ่์ได้
มาก่ก่ว่าเดิมพัร้อมที่ั�งลดก่ารเก่ิดก่ารส้ญเส่ยอาหารในึ่ก่ระบวนึ่ก่าร
ผ่ลิต ก่ารคำิดคำ้นึ่วิจึยั วัตถึุดบิ ที่ดแที่นึ่ที่่ส� ามารถึให้ประโยชนึ่์ได้มาก่ก่ว่า
หรือเที่่ยบเที่่าก่ับวัตถึุดบิ ที่่ใ� ช้ในึ่ปัจึจึุบนึ่ั และก่ารสานึ่พัลังก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่
ภายในึ่เคำรือฯ เพั่อสร้างเคำรือข่ายในึ่ก่ารเช่อมโยง และก่ารขนึ่ส่ง
วัตถึุดิบและผ่ลิตภัณฑ์์อย่างเต็มประสิที่ธิภาพั เป็นึ่ต้นึ่ นึ่อก่จึาก่
ก่ลยุที่ธ์และที่ิศที่างก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ที่่�ก่ล่าวไว้ข้างต้นึ่ เคำรือฯ ยังได้ม่
ก่ารก่ำาหนึ่ดเป้าหมายให้ที่กุ่ ก่ลุม่ ธุรก่ิจึม่ก่ระบวนึ่ก่ารตรวจึสอบย้อนึ่ก่ลับ
ของวัตถึุดบิ ที่่ม� คำ่ วามเส่ย� งส้ง เพั่อสร้างคำวามมันึ่� ใจึให้แก่่ผ่บ้ ริโภคำว่า
เคำรือฯ ม่ก่ารสรรหารวัตถึุดบิ ตามหลัก่ก่ารแห่งจึริยธรรม นึ่อก่จึาก่นึ่่�
ยังได้ตงั� เป้าหมายให้ที่กุ่ ก่ลุม่ ธุรก่ิจึดำาเนึ่ินึ่ก่ารตรวจึประเมินึ่ด้านึ่คำวาม
ยัง� ยืนึ่ก่ับคำ้คำ่ า้ ที่่ม� คำ่ วามเส่ย� งส้งอย้เ่ ป็นึ่ประจึำา เพั่อจึัดเตร่ยมมาตรก่าร
ก่ารแก่้ไขที่่�เหมาะสมอย่างที่ันึ่ที่่วงที่่
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คณะกัรรมกัารบริษัทุ
นายสุภกัิต เจ้ยรวนนทุ์

การดำำาเนินธุุรกิจบนรากฐานของความยั่่�งยั่ืน พร้อมก่บมีโครงสร้างการกำาก่บดำูแล
ที่ี�ครอบคลุม และมีประสิที่ธุิภาพ จะส่งเสริมให้เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์สามารถบรรลุ
เป้าหมายั่ในการเปนองค์กรผูู้้นำาดำ้านเที่คโนโลยั่ี และนว่ตกรรมในการสร้างอาหารคน และ
อาหารสมองไดำ้อยั่่างภาคภูมิ

ประธิานกรรมการ
คณะกัรรมกัารบริหาร
นายศัุภชัย เจ้ยรวนนทุ์
ประธิานคุณะผูู้บริหาร
คณะกัรรมกัารบริหารงานด้้านความยั่งยืน
ธรรมาภิบาล และส่อสารองค์กัร

ที่่�เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ หลัก่ก่ารด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ได้ถึ้ก่บ้รณาก่าร
เข้าไปในึ่ทีุ่ก่ก่ระบวนึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึ ไม่ว่าจึะเป็นึ่ก่ารตัดสินึ่ใจึ
ก่ารบริหารจึัดก่าร และก่ารดำาเนึ่ินึ่ก่ิจึก่รรมอ่นึ่ ๆ ที่่เ� ก่่ย� วข้อง ที่ัง� ของ
องคำ์ก่รและคำ้่คำ้าธุรก่ิจึ เพั่อสร้างคำวามมั�นึ่ใจึให้แก่่ผ่้ม่ส่วนึ่ได้เส่ย
ทีุ่ก่ก่ลุ่มว่าก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ของเคำรือฯ จึะไม่ก่่อให้เก่ิดผ่ลก่ระที่บเชิง
ลบต่อสังคำม และสิ�งแวดล้อมตลอดห่วงโซึ่่คำุณคำ่า
เพั่อเป็นึ่ก่ารตอก่ยำา� คำวามมุง่ มันึ่� ของเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ ในึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่
ธุรก่ิจึส้่คำวามยั�งยืนึ่ คำณะก่รรมก่ารบริหารงานึ่ด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่
ธรรมาภิ บ าล และส่ อ สารองคำ์ ก่ ร เคำรื อ เจึริ ญ โภคำภั ณ ฑ์์ หรื อ
Sustainability, Good Governance and Corporate Communication
Operating Committee: SGC Operating Committee ได้ถึ้ก่จึัดตั�งข่�นึ่
โดยม่ประธานึ่คำณะผ่้้บริหารเคำรือฯ เป็นึ่ประธานึ่คำณะก่รรมก่าร
บริหารงานึ่ด้านึ่คำวามยัง� ยืนึ่ฯ โดยม่หนึ่้าที่่ก่� ำาก่ับนึ่โยบาย และก่ำาหนึ่ด
เป้ า หมายก่ารพัั ฒ นึ่าอย่ า งยั� ง ยื นึ่ ให้ เ ก่ิ ด ประโยชนึ่์ ส้ ง สุ ด ต่ อ
ผ่้้ ม่ ส่ ว นึ่ได้ เ ส่ ย อย่ า งสมดุ ล ก่ำา หนึ่ดก่ลยุ ที่ ธ์ แ ละแนึ่วปฏิ บั ติ ใ ห้ ม่
คำวามสอดคำล้ อ งก่ั บ ก่ลยุ ที่ ธ์ อ งคำ์ ก่ ร ขั บ เคำล่ อ นึ่ก่ารดำา เนึ่ิ นึ่ งานึ่
ด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ให้สอดคำล้องก่ับหลัก่สาก่ล รวมถึ่งบริหารจึัดก่าร
และติดตามผ่ลก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ด้านึ่คำวามยัง� ยืนึ่ที่ัง� ในึ่ประเที่ศไที่ยและ
ต่างประเที่ศ โดยผ่ลก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ของที่ั�ง 15 เป้าส้่คำวามยั�งยืนึ่
ปี 2573 เช่ อ มโยงก่ั บ คำ่ า ตอบแที่นึ่ของผ่้้ บ ริ ห ารตามขอบเขต
คำวามรับผ่ิดชอบ และม่ก่ารจึัดให้รายงานึ่ผ่ลก่ารดำาเนึ่ินึ่เพั่อพััฒนึ่า
คำวามยั�งยืนึ่นึ่่�ให้คำณะก่รรมก่ารบริษัที่ และคำณะผ่้้บริหารระดับส้ง
ของเคำรือฯ จึาก่ทีุ่ก่ก่ลุ่มธุรก่ิจึได้รับที่ราบอย้่เป็นึ่ประจึำา

เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

ก่ารประชุมคำณะก่รรมก่ารบริหารงานึ่ด้านึ่คำวามยัง� ยืนึ่ ธรรมาภิบาล
และส่อสารองคำ์ก่ร เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ ได้ถึ้ก่ก่ำาหนึ่ดให้จึัดข่�นึ่
เป็นึ่ประจึำาทีุ่ก่ 3 เดือนึ่ เพั่อติดตามผ่ลก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ด้านึ่คำวามยัง� ยืนึ่
จึาก่ก่ลุม่ ธุรก่ิจึ รวมถึ่งก่ารก่ำาหนึ่ดที่ิศที่างด้านึ่คำวามยัง� ยืนึ่ขององคำ์ก่ร
ในึ่ประเด็นึ่ต่าง ๆ เช่นึ่ ก่ารเดินึ่หนึ่้าส้เ่ ป้าหมาย Net Zero ภายในึ่ปี 2593
ซึ่่ง� เป็นึ่มาตรฐานึ่ที่างวิที่ยาศาสตร์หรือ SBTi (Science Based Target
initiative) ก่ารเข้าร่วมประเมินึ่ด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่องคำ์ก่รก่ับหนึ่่วยงานึ่
ในึ่ระดับสาก่ล เช่นึ่ S&P, World Business Alliance ก่ารขับเคำล่อนึ่
และส่งเสริมให้ก่ลุม่ ธุรก่ิจึม่ผ่ลก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ด้านึ่คำวามยัง� ยืนึ่ที่่ด� ข่ นึ่่�
อย่างต่อเนึ่่องในึ่ทีุ่ก่มิติ ที่ั�งเศรษฐก่ิจึ สังคำม และสิ�งแวดล้อม
นึ่อก่จึาก่นึ่่� เคำรื อ เจึริ ญ โภคำภั ณ ฑ์์ ไ ด้ จึั ด ตั� ง คำณะก่รรมก่าร SGC
Operating Committee แห่งประเที่ศจึ่นึ่ข่�นึ่ เพั่อเป็นึ่ก่ำาลังสำาคำัญ
ที่่�จึะสนึ่ับสนึุ่นึ่ก่ารขับเคำล่อนึ่ยุที่ธศาสตร์ด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ 2573
โดยคำณะก่รรมก่าร SGC Operating Committee แห่งประเที่ศจึ่นึ่
จึะที่ำาก่ารรายงานึ่คำวามก่้าวหนึ่้าและผ่ลก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ที่่�เก่่�ยวข้อง
ต่าง ๆ ให้ SGC Operating Committee ได้รับที่ราบเป็นึ่ประจึำา
นึ่อก่จึาก่นึ่่� เคำรือฯ ยังม่แผ่นึ่งานึ่ที่่จึ� ะจึัดตัง� คำณะก่รรมก่ารบริหารงานึ่
ด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ฯ ในึ่ประเที่ศอ่นึ่ ๆ ที่่�เคำรือฯ ม่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึ เพั่อ
ให้ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่เป็นึ่ไปในึ่ที่ิศที่างเด่ยวก่ันึ่ที่ั�วที่ั�ง
เคำรือฯ

คณะกัรรมกัารขับเคล่อนกัารกัำากัับดู้แลกัิจกัาร
ความเส้่ยง และกัารตรวจสอบ
คณะกัรรมกัารขับเคล่อน
กัารกัำากัับกัารปฏิิบัติตามกัฎเกัณฑ์

สำานักับริหารความยัง่ ยืน ธรรมาภิบาล และส่อสารองค์กัร
Sustainability, Good Governance and Corporate Communication Office (SGC Office)
ดำ้านยัุ่ที่ธุศาสตร์ความยั่่�งยั่ืน
ธุรรมาภิบาล การส�อสาร
และนว่ตกรรมสู่ความยั่่�งยั่ืน

ดำ้านพ่ฒนาความยั่่�งยั่ืน

ดำ้านการส�อสาร และความเชี�อม่�น
ของสาธุารณะ

ดำ้านพ่ฒนาความยั่่�งยั่ืน
ภาคร่ฐและกิจการส่มพ่นธุ์

ดำ้านความร่วมมือระหว่างประเที่ศ
ดำ้านพ่ฒนาความยั่่�งยั่ืน
และส�อสารองค์กร

ดำ้านพ่ฒนาความยั่่�งยั่ืน
ภาคกิจกรรมส่มพ่นธุ์
และการศึกษา

ดำ้านอาสาสม่ครและพ่ฒนาผูู้้นำา
เพ�อความยั่่�งยั่ืน

ดำ้านพ่ฒนาความยั่่�งยั่ืน
โครงการพิเศษ

คณะที่ำางานดำ้านความยั่่�งยั่ืน

สำานักักัำากัับกัารปฏิิบตั ติ ามกัฎเกัณฑ์
Corporate Compliance Office (CCO Office)

ดำ้านธุรรมาภิบาล

คณะที่ำางานดำ้านธุรรมภิบาล

ดำ้านการบริหารความเสี�ยั่ง

ดำ้านการกำาก่บ
การปฏิบ่ติตามกฎเกณฑ์์

ดำ้านการตรวจสอบ
การปฏิบ่ติตามกฎเกณฑ์์

ดำ้านการตรวจสอบ
ความปลอดำภ่ยั่ อาชีีวอนาม่ยั่
และสิ�งแวดำล้อม

คณะที่ำางาน
ดำ้านการบริหารความเสี�ยั่ง

คณะที่ำางานดำ้านการกำาก่บ
การปฏิบ่ติตามกฎเกณฑ์์

กัลุ่มธุรกัิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์
กลุ่มธุุรกิจเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหาร

กลุ่มธุุรกิจเมล็ดำพ่นธุุ์
ปุ�ยั่ และผู้ลิตภ่ณฑ์์
อาร่กขาพืชี

กลุ่มธุุรกิจการค้า
ระหว่างประเที่ศ

กลุ่มธุุรกิจพืชีครบวงจร

กลุ่มธุุรกิจ
อาหารส่ตว์เลี้ยั่ง

กลุ่มธุุรกิจการค้าว่ตถุดำิบ
อาหารส่ตว์

กลุ่มธุุรกิจการตลาดำ
และการจ่ดำจำาหน่ายั่

กลุ่มธุุรกิจโที่รคมนาคม

กลุ่มธุุรกิจอีคอมเมิร์ซ
และดำิจิที่่ล

กลุ่มธุุรกิจพ่ฒนา
อส่งหาริมที่ร่พยั่์

กลุ่มธุุรกิจยั่านยั่นต์

กลุ่มธุุรกิจบรรจุภ่ณฑ์์

กลุ่มธุุรกิจยั่า
และเวชีภ่ณฑ์์

กลุ่มธุุรกิจการเงิน
และการธุนาคาร

บทุนำา

กัารกัำากัับดู้แล
ด้้านความยั่งยืน

HEART
Living Right

HEALTH
Living Well

HOME
Living Together

ภาคผนวกั

ประเด้็นด้้านความยั่งยืนทุ้่ ได้้หารือในกัารประชุม
คณะกัรรมกัารบริหารงานด้้านความยั่งยืนฯ
หนึ�งในหนาท่�คุวามรับผู้ิดูชอบของคุณะกรรมการบริหารงานดูานคุวามยั่ั�งยั่ืน ธิรรมาภัิบาล และส่อสาร
องคุ์กร เคุรือเจริญโภัคุภััณฑ์์ คุือการขับเคุล่อนการดูำาเนินงานดูานคุวามยั่ั�งยั่ืนใหสอดูคุลองกับหลักสากล
โดูยั่ประเดู็นดูานคุวามยั่ั�งยั่ืนหลักท่�ไดูม่การหารือระหว่างการประชุมคุณะกรรมการฯ ในปี 2564 ม่ดูังน่้
กัารทุบทุวนและกัำาหนด้นโยบายสิ่งแวด้ล้อมและ
นโยบายด้้านสิทุธิมนุษยชนระด้ับเครือฯ เพัิ่มเติม

กัารกัำาหนด้เป้าหมายลด้กัารปล่อยกั๊าซ
เรือนกัระจกัของเครือฯ

ในึ่ปี 2564 คำณะก่รรมก่ารขับเคำล่อนึ่ก่ารก่ำาก่ับด้แลก่ิจึก่าร คำวามเส่ย� ง
และก่ารตรวจึสอบได้ ที่ บที่วนึ่และอนึุ่ มั ติ ก่ ารออก่นึ่โยบายและ
แนึ่วปฏิบัติด้านึ่สิ�งแวดล้อม และนึ่โยบายย่อยด้านึ่สิ�งแวดล้อมในึ่
ระดับเคำรือฯ เพัิม� เติมอ่ก่ 10 ฉบับ รวมถึ่งนึ่โยบายและแนึ่วปฏิบตั ดิ า้ นึ่
สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่ และนึ่โยบายย่อยที่่�เก่่�ยวข้องก่ับด้านึ่สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่อ่ก่
3 ฉบับ

ในึ่ก่ารประชุมคำณะก่รรมก่ารบริหารงานึ่ด้านึ่คำวามยัง� ยืนึ่ ธรรมาภิบาล
และส่อสารองคำ์ก่ร เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ ได้ม่ก่ารหารือเก่่�ยวก่ับ
ก่ารก่ำาหนึ่ดเป้าหมายก่ารลดก่๊าซึ่เรือนึ่ก่ระจึก่ของเคำรือฯ เพัิ�มเติม
จึาก่เป้ า หมายเดิ ม หรื อ เป้ า หมายก่ารเป็ นึ่ Carbon Neutral
Organization ในึ่ปี 2573 โดยก่ำาหนึ่ดเป้าหมายที่่�เป็นึ่รายละเอ่ยด
สนึ่ับสนึุ่นึ่เพัิ�มเติมตามแนึ่วที่างของสหประชาชาติ ที่่�ได้ม่ก่ารตั�ง
แคำมเปญที่่�เร่ยก่ว่า Race to Zero โดยม่เป้าหมายเพั่อลดก่ารปล่อย
ก่๊าซึ่เรือนึ่ก่ระจึก่ของโลก่ ที่ำาให้อุณหภ้มิของโลก่ส้งไม่เก่ินึ่ 1.5 °C
ซึ่่� ง คำณะก่รรมก่ารฯ เห็ นึ่ ชอบและอนึุ่ มั ติ ที่่� จึ ะก่ำา หนึ่ดเป้ า หมาย
เพัิ�มเติม และสนึ่ับสนึุ่นึ่ให้เป้าหมายดังก่ล่าวได้รับก่ารตรวจึสอบ
คำวามถึ้ก่ต้อง (Validate) โดย Science Base Target Initiative: SBTi
เพั่อขับเคำล่อนึ่ส้่เป้าหมายคำวามยั�งยืนึ่โลก่ และข้อตก่ลงปาร่ส

นึ่โยบายและแนึ่วปฏิบัติด้านึ่สิ�งแวดล้อม
นึ่โยบายและแนึ่วปฏิบัติด้านึ่สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่และ
ก่ารปฏิบัติด้านึ่แรงงานึ่

กัารบริหารจัด้กัารกัารสูญเส้ยอาหาร และขยะอาหาร
ในึ่ฐานึ่ะที่่�เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์เป็นึ่บริษัที่ผ่้้นึ่ำาในึ่ธุรก่ิจึก่ารเก่ษตร
อุตสาหก่รรมและอาหาร และธุรก่ิจึคำ้าปล่ก่ที่่ม� ก่่ ารจึำาหนึ่่ายอาหาร ดัง
นึ่ันึ่� ขยะอาหารจึ่งเป็นึ่ประเด็นึ่สำาคำัญที่่เ� คำรือฯ ให้คำวามสำาคำัญเป็นึ่อย่าง
ส้ง โดยได้รว่ มมือก่ับพัันึ่ธมิตรภายนึ่อก่เพั่อบริหารจึัดก่ารอาหารส่วนึ่
เก่ิ นึ่ (Surplus Food) ผ่่ า นึ่ก่ารนึ่ำา มาแจึก่จึ่ า ยและเพัิ� ม ผ่ล
ก่ระที่บเชิ ง บวก่ในึ่วงก่ว้ า ง นึ่อก่จึาก่ก่ารดำา เนึ่ิ นึ่ ก่ารเพั่ อ ลดก่าร
ส้ญเส่ยอาหาร และขยะอาหารแล้ว คำณะที่ำางานึ่ฯ ได้เสนึ่อให้ม่ก่าร
จึัดเก่็บ ติดตามและวิเคำราะห์ปริมาณขยะอาหารอย่างเป็นึ่ระบบตาม
มาตรฐานึ่สาก่ล เพั่ อ บริ ห ารจึั ด ก่ารห่ ว งโซึ่่ อุ ป ที่านึ่ได้ อ ย่ า งม่
ประสิที่ธิภาพั ซึ่่�งคำณะก่รรมก่ารฯ เห็นึ่ชอบในึ่หลัก่ก่าร และพัร้อม
ให้ก่ารสนึ่ับสนึุ่นึ่อย่างเต็มก่ำาลัง เพั่อเป็นึ่ส่วนึ่หนึ่่�งของประชาคำมโลก่
ในึ่ก่ารลดก่ารส้ญเส่ยอาหาร และขยะอาหาร และเพัิ�มโอก่าสให้แก่่
ก่ลุม่ เปราะบางให้สามารถึเข้าถึ่งอาหารที่่ม� คำ่ ณ
ุ ภาพัและโภชนึ่าก่ารที่่�
คำรบถึ้วนึ่
เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

กัารขับเคล่อนแผนงานด้้านสิทุธิมนุษยชนและ
ความปลอด้ภัยของพันักังาน
ในึ่ปี 2564 คำณะที่ำางานึ่ด้านึ่สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่ระดับเคำรือฯ ได้รว่ มประชุม
เพั่ อ ขั บ เคำล่ อ นึ่ก่ารดำา เนึ่ิ นึ่ งานึ่ด้ า นึ่สิ ที่ ธิ ม นึุ่ ษ ยชนึ่ให้ เ ป็ นึ่ ไปอย่ า ง
ต่อเนึ่่องและเป็นึ่ไปตามหลัก่ก่ารช่แ� นึ่ะแห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยธุรก่ิจึ
ก่ับสิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่ (United Nations Guiding Principles on Business
and Human Rights: UNGPs) และ แนึ่วปฏิ บั ติ ด้ า นึ่
สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่ของเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์
แนึ่วปฏิบัติด้านึ่สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่ของเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์
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สรุปผลกัารด้ำาเนินงานตามเป้าหมายกัารพััฒนาอย่างยั่งยืน สู่ปี 2563
และกัารเริ่มต้นเป้าหมายกัารพััฒนาอย่างยั่งยืน สู่ปี 2573
ในึ่ปี 2563 เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ สามารถึบรรลุเป้าหมายได้ 11 เป้าหมาย จึาก่ที่ั�งหมด 12 เป้าหมาย โดยม่ 1 เป้าหมายที่่�ไม่บรรลุคำือเร่อง
ก่ารบริหารจึัดก่ารก่ารเปล่�ยนึ่แปลงสภาพัภ้มิอาก่าศ ซึ่่�งเคำรือฯ ตั�งเป้าลดก่ารปล่อยก่๊าซึ่เรือนึ่ก่ระจึก่ต่อหนึ่่วยรายได้ลงจึาก่ปีฐานึ่ 2558 ให้ได้
ร้อยละ 10 แต่จึาก่ผ่ลก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ในึ่ปี 2563 ลดลงได้เพั่ยงร้อยละ 8.5 โดยเคำรือฯ ได้ม่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ก่ารซึ่ื�อคำาร์บอนึ่เคำรดิตในึ่ส่วนึ่ที่่�ขาด
สำาหรับปี 2564 เป็นึ่ปีแรก่ของเป้าหมายก่ารพััฒนึ่าอย่างยั�งยืนึ่ ส้่ปี 2573 ซึ่่�งผ่ลก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ที่ั�ง 15 เป้าหมาย ม่ดังนึ่่�

Home: Living Together

Health: Living Well

Heart: Living Right
กัารกัำากัับดู้แลกัิจกัาร
25%

สุขภาพัและสุขภาวะทุ้่ด้้
25%

31%

35%

100%

2573

เป้าหมาย 2564

70%

2573

เป้าหมาย 2564

กัารปรับตัวต่อกัารเปล้ย่ นแปลงสภาพัภูมอิ ากัาศั
4.2%
0.08%
42%
2030

เป้าหมาย 2564

ร้อยละของก่ลุ่มธุรก่ิจึที่่�ได้รับก่ารประเมินึ่ผ่ล
ด้านึ่ก่ารก่ำาก่ับด้แลก่ิจึก่าร

ร้อยละของยอดขายมาจึาก่ผ่ลิตภัณฑ์์ที่่�ส่งเสริม
สุขภาพัและสุขภาวะที่่�ด่

ร้อยละของก่ารลดก่ารปลดปล่อยก่๊าซึ่เรือนึ่ก่ระจึก่
เที่่ยบก่ับปีฐานึ่ 2564

สิทุธิมนุษยชนและกัารปฏิิบัติด้้านแรงงาน

คุณค่าและกัารสร้างประโยชน์ทุางเศัรษฐกัิจ
ให้แกั่สังคม
1.2 ล้าน
1.8 ล้าน
5 ล้าน

ระบบเศัรษฐกัิจหมุนเว้ยน

100% 100%

เป้าหมาย 2564 และ 2573

2573

เป้าหมาย 2564

20%

47%
เป้าหมาย 2564

100%
2030

ร้อยละของก่ลุ่มธุรก่ิจึได้รับก่ารประเมินึ่
ผ่ลก่ระที่บด้านึ่สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่

จึำานึ่วนึ่คำนึ่ได้รับก่ารส่งเสริมอาช่พัเพั่อสร้าง
รายได้

ร้อยละของก่ารลดปริมาณขยะอาหารและของเส่ย
ที่่�ถึ้ก่นึ่ำาไปฝัังก่ลบและบรรจึุภัณฑ์์พัลาสติก่ที่่�ใช้
สามารถึนึ่ำาก่ลับมาใช้ใหม่ ใช้ซึ่ำ�าหรือย่อยสลายได้

กัารศัึกัษาและกัารลด้ความเหล่อมลำ�า
5 ล้าน

ความมัน่ คงทุางอาหารและกัารเข้าถึึงโภชนากัาร
0.6 ล้าน
10 ล้าน
3.94 ล้าน

กัารดู้แลรักัษาทุรัพัยากัรนำ�า
5%

7.26 ล้าน
เป้าหมาย 2564

50 ล้าน

2573

2573

เป้าหมาย 2564

21% 20%
เป้าหมาย 2564

2030

จึำานึ่วนึ่ประชาชนึ่ที่่�ได้รับก่ารสนึ่ับสนึุ่นึ่
ก่ารเข้าถึ่งก่ารศ่ก่ษา

จึำานึ่วนึ่มื�ออาหารได้ส่งมอบให้ก่ับผ่้้ที่่�ขาดแคำลนึ่

ร้อยละของก่ารลดปริมาณก่ารนึ่ำานึ่ำ�ามาใช้
เที่่ยบก่ับปีฐานึ่ 2564

กัารพััฒนาผู้นำาและทุรัพัยากัรบุคคล

กัารบริหารจัด้กัารนวัตกัรรม

กัารปกัป้องระบบนิเวศั และความหลากัหลาย
ทุางช้วภาพั
20%
19.7%
100%

3,000

50%

51%
เป้าหมาย 2564

100%

2573

3,012

7,500

2573

เป้าหมาย 2564

เป้าหมาย 2564

2030

ร้อยละของพันึ่ัก่งานึ่ที่่�ม่ส่วนึ่ร่วมในึ่ก่ระบวนึ่ก่าร
เร่ยนึ่ร้้

จึำานึ่วนึ่สิที่ธิบัตรและอนึุ่สิที่ธิบัตรที่่�ได้รับ
ก่ารข่�นึ่ที่ะเบ่ยนึ่

ร้อยละของก่ลุ่มธุรก่ิจึม่โคำรงก่ารคำวามร่วมมือ
ก่ับพัันึ่ธ์มิตรที่่�เก่่�ยวข้อง

ความปลอด้ภัยทุางไซเบอร์และกัารปกัป้องข้อมูล
10%
100% 100%

กัารสร้างความผูกัพัันกัับผู้ม้ส่วนได้้เส้ย

กัารจัด้กัารห่วงโซ่อุปทุานอย่างรับผิด้ชอบ
25%
100%
59%

เป้าหมาย 2564

2573

ร้อยละของก่ลุ่มธุรก่ิจึได้รับก่ารรับรองตาม
มาตรฐานึ่สาก่ลด้านึ่คำวามปลอดภัยที่างไซึ่เบอร์

82% 80%

เป้าหมาย 2564 และ 2573

ร้อยละของคำะแนึ่นึ่คำวามผ่้ก่พัันึ่ของผ่้ม้ ส่ ว่ นึ่ได้เส่ย

เป้าหมาย 2564

2030

ร้อยละของวัตถึุดิบที่่�ม่คำวามเส่�ยงส้ง และคำ้่คำ้า
ที่่�ม่คำวามเส่�ยงส้งได้รับก่ารตรวจึสอบ

กัารกัำากัับดู้แล
ด้้านความยั่งยืน

HEART
Living Right

HEALTH
Living Well

HOME
Living Together

ภาคผนวกั

กัระบวนกัารประเมินประเด้็นสำาคัญด้้านความยัง่ ยืน
เคุรือเจริญโภัคุภััณฑ์์ทบทวนประเดู็นสำาคุัญดูานคุวามยั่ัง� ยั่ืนเป็นประจำา เพั่อพัิจารณาคุวาม
คุรอบคุลุมของประเดู็นท่เ� ก่ยั่� วของ คุวามเส่ยั่� ง คุวามคุาดูหวังของผูู้ม ส่ ว่ นไดูเส่ยั่ รวมถึง
แนวโนมและทิศึทางใหม่ ๆ เพั่อนำามาวางแผู้นกลยัุ่ทธิ์และทิศึทางการดูำาเนินงานท่�เหมาะสม
และสรางคุุณคุ่าใหกับสังคุม และสิ�งแวดูลอมอยั่่างยั่ั�งยั่ืน
ในึ่ปี 2564 เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ดำาเนึ่ินึ่ก่ารที่บที่วนึ่ประเด็นึ่สำาคำัญ
ด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ที่่�ได้รับก่ารประเมินึ่ไว้อย่างเข้มข้นึ่ในึ่ปี 2563 ซึ่่�ง
เป็นึ่ก่ารประเมินึ่ตามก่ระบวนึ่ก่ารประเมินึ่ประเด็นึ่สำาคำัญด้านึ่คำวาม
ยัง� ยืนึ่ตามหลัก่ก่ารของ Global Reporting Initiative Standards: GRI
Standards และในึ่ร้ปแบบบ้รณาก่ารที่่�เคำรือฯ ได้ประยุก่ต์ใช้ เพั่อให้
ผ่ลก่ารประเมินึ่ม่คำวามคำรอบคำลุมและเช่อมโยงประเด็นึ่ต่าง ๆ ที่ั�ง
ภายในึ่และภายนึ่อก่ได้อย่างสมบ้รณ์มาก่ยิ�งข่�นึ่
โดยก่ระบวนึ่ก่ารที่บที่วนึ่ประเด็นึ่สำาคำัญด้านึ่คำวามยัง� ยืนึ่ที่่เ� ก่ิดข่นึ่� ในึ่
ปี 2564 ได้แก่่ ก่ารวิเคำราะห์ข้อม้ลคำวามเส่�ยงและโอก่าสใหม่ ๆ โดย
ผ่้้บริหารจึาก่ทีุ่ก่ก่ลุ่มธุรก่ิจึ ก่ารวิเคำราะห์คำวามเคำล่อนึ่ไหว แนึ่วโนึ่้ม
และผ่ลก่ระที่บที่ัง� เชิงบวก่และเชิงลบของที่ัว� โลก่และของอุตสาหก่รรม
ที่่�เก่่�ยวข้องก่ับเคำรือฯ ก่ารสำารวจึคำวามคำิดเห็นึ่และก่ารวิเคำราะห์
ข้อม้ลเชิงล่ก่ของผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยที่ั�ง 11 ก่ลุ่ม ก่ารประเมินึ่ผ่ลและ
ก่ารจึัดอันึ่ดับคำวามสำาคำัญ ก่ารที่บที่วนึ่คำวามถึ้ก่ต้องโดยผ่้บ้ ริหารและ
ผ่้้เก่่�ยวข้อง และก่ารรับรองคำวามนึ่่าเช่อถึือโดยหนึ่่วยงานึ่ภายนึ่อก่

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
Materiality Assessment Report 2021

กัารวิเคราะห์ข้อมูลความเส้่ยงและโอกัาสใหม่ ๆ
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้นึ่ำาประเด็นึ่สำาคำัญด้านึ่คำวามยัง� ยืนึ่ที่่ไ� ด้รบั ก่าร
ประเมินึ่ในึ่ปี 2563 มาพัิจึารณาคำวามเหมาะสมต่อสถึานึ่ก่ารณ์ในึ่
ปัจึจึุบันึ่และในึ่อนึ่าคำต ซึ่่�งคำำานึ่่งถึ่งคำวามเส่�ยงและโอก่าส รวมถึ่ง
คำวามสามารถึของเคำรือฯ ในึ่ก่ารบริหารจึัดก่ารประเด็นึ่เหล่านึ่ั�นึ่
ซึ่่�งผ่ลของก่ารวิเคำราะห์โดยผ่้้บริหารจึาก่ทีุ่ก่ก่ลุ่มธุรก่ิจึ ประก่อบก่ับ
ก่ารวิเคำราะห์คำวามเคำล่อนึ่ไหว แนึ่วโนึ่้มและผ่ลก่ระที่บที่ั�งเชิงบวก่
และเชิงลบของที่ั�วโลก่และของอุตสาหก่รรมที่่�เก่่�ยวข้องก่ับเคำรือฯ
พับว่าประเด็นึ่ที่่เ� ก่่ย� วข้องก่ับก่ารด้แลด้านึ่สิง� แวดล้อม และคำวามมุง่ มันึ่�
เพั่อบรรเที่าผ่ลก่ระที่บจึาก่ก่ารเปล่�ยนึ่แปลงสภาพัภ้มอิ าก่าศยังคำง
เป็นึ่ประเด็นึ่หลัก่ที่่�ยังคำงอย้่ในึ่คำวามสนึ่ใจึของหลาก่หลายภาคำส่วนึ่
ที่ั� ว โลก่ รองลงมาเป็ นึ่ เร่ อ งก่ารบริ ห ารจึั ด ก่ารนึ่วั ต ก่รรมที่ั� ง ในึ่
ก่ระบวนึ่ก่ารผ่ลิต และก่ารผ่ลิตผ่ลิตภัณฑ์์และบริก่ารที่่�ไม่เพั่ยงแต่
ลดผ่ลก่ระที่บต่อสิ�งแวดล้อม แต่ยังช่วยพััฒนึ่าคำุณภาพัช่วิตคำวาม
เป็นึ่อย้ที่่ ด่� ย่ ง�ิ ข่นึ่� ให้แก่่ประชาชนึ่ นึ่อก่จึาก่นึ่่� ประเด็นึ่ด้านึ่ก่ารพััฒนึ่า
พันึ่ัก่งานึ่ ชุมชนึ่ และสังคำมให้มคำ่ วามร้้ คำวามสามารถึเพั่อก่้าวเข้าส้ย่ คำุ
แห่งนึ่วัตก่รรมและเที่คำโนึ่โลย่ได้อย่างเที่่าเที่่ยมก่็เป็นึ่อ่ก่ประเด็นึ่ที่่�
ผ่้บ้ ริหารเล็งเห็นึ่ถึ่งคำวามสำาคำัญ และเนึ่้นึ่ยำ�าให้มก่่ ารส่งเสริมพััฒนึ่า
อย่างต่อเนึ่่อง นึ่อก่เหนึ่ือจึาก่ก่ารด้แลรัก่ษาสภาพัแวดล้อม และก่าร
พััฒนึ่าองคำ์คำวามร้้แล้ว ก่ารบริหารจึัดก่ารคำวามมั�นึ่คำงตลอดห่วงโซึ่่
คำุณคำ่าก่็เป็นึ่ประเด็นึ่ที่่�อย้่ในึ่คำวามสนึ่ใจึ เนึ่่องจึาก่เคำรือฯ ม่ห่วงโซึ่่
คำุณคำ่าที่่�ซึ่ับซึ่้อนึ่ ประก่อบก่ับม่ก่ารใช้วัตถึุดิบที่่�สำาคำัญที่่�หลาก่หลาย
ดังนึ่ั�นึ่ ก่ารบริหารจึัดก่ารห่วงโซึ่่คำุณคำ่าอย่างม่คำวามรับผ่ิดชอบ
จึะช่วยส่งเสริมให้เคำรือฯ และผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยที่่�เก่่�ยวข้องเติบโตคำ้่ก่ันึ่
ได้อย่างยั�งยืนึ่

44 | 45

กัารสำารวจความคิด้เห็นของผู้ม้ส่วนได้้เส้ย
ในึ่ปี 2564 เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ดาำ เนึ่ินึ่ก่ารวิเคำราะห์ก่ลุม่ ผ่้ม้ ส่ ว่ นึ่ได้เส่ยที่่อ� าจึได้รบั ผ่ลก่ระที่บที่ัง� เชิงบวก่และเชิงลบจึาก่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึของ
เคำรือฯ ซึ่่�งผ่้้บริหารได้ม่มติเห็นึ่ชอบให้แยก่ก่ลุ่มเจึ้าหนึ่่�ออก่จึาก่ก่ลุ่มนึ่ัก่ลงทีุ่นึ่และผ่้้ถึือหุ้นึ่ เนึ่่องจึาก่มองว่าก่ลุ่มเจึ้าหนึ่่�อาจึจึะได้รับผ่ลก่ระที่บ
ที่่�ต่างจึาก่ก่ลุ่มนึ่ัก่ลงทีุ่นึ่และผ่้้ถึือหุ้นึ่อย่างม่นึ่ัยสำาคำัญ ดังนึ่ั�นึ่ ในึ่ปี 2564 เคำรือฯ จึ่งม่ก่ลุ่มผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยที่ั�งหมด 11 ก่ลุ่ม ซึ่่�งเคำรือฯ ได้ที่ำาก่าร
สำารวจึคำวามคำิดเห็นึ่ของผ่้ม้ ส่ ว่ นึ่ได้เส่ยทีุ่ก่ก่ลุม่ เก่่ย� วก่ับก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ในึ่ภาพัรวมของเคำรือฯ และด้านึ่คำวามยัง� ยืนึ่ พัร้อมก่ับสำารวจึว่าประเด็นึ่
คำวามยั�งยืนึ่ใดที่่�ผ่้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยเห็นึ่ว่าม่คำวามสำาคำัญและม่อิที่ธิพัลต่อก่ารตัดสินึ่ใจึ ซึ่่�งผ่ลของก่ารสำารวจึและก่ารวิเคำราะห์ข้อม้ลเชิงล่ก่สรุป
ได้ว่าผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยทีุ่ก่ก่ลุ่มม่คำวามมั�นึ่ใจึในึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ของเคำรือฯ แต่ก่็ยังคำงคำาดหวังให้ม่ก่ารพััฒนึ่าอย่างต่อเนึ่่อง
โดยเฉพัาะประเด็นึ่ด้านึ่ก่ารส่อสาร คำวรดำาเนึ่ินึ่ก่ารส่อสารแนึ่วที่างก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่และผ่ลก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ต่อสังคำมมาก่ข่นึ่� รวมถึ่งประเด็นึ่ด้านึ่
ก่ารพััฒนึ่าผ่ลิตภัณฑ์์ที่่�คำวรตอบสนึ่องที่ั�งคำวามต้องก่ารของผ่้้บริโภคำและก่ารด้แลรัก่ษาสิ�งแวดล้อมคำวบคำ้่ก่ันึ่ไป

เมทุริกัซ์ผลกัารประเมินประเด้็นสำาคัญด้้านความยั่งยืนปี 2564
5.00

กัารดู้แลรักัษา
ทุรัพัยากัรนำ�า กัารกัำากัับดู้แลกัิจกัาร
4.50
ระดำ่บผู้ลกระที่บต่อการต่ดำสินใจของผูู้้มีส่วนไดำ้เสียั่

บทุนำา

4.00

3.50

สุขภาพัและสุขภาวะทุ้่ด้้

ความมั่นคงทุางอาหารและ
กัารเข้าถึึงโภชนากัาร
กัารปรับตัวต่อ
กัารเปล้่ยนแปลง
สภาพัภูมิอากัาศั
ระบบเศัรษฐกัิจหมุนเว้ยน
กัารจัด้กัารห่วงโซ่อุปทุาน
อย่างรับผิด้ชอบ

สิทุธิมนุษยชนและกัารปฏิิบัติ
ด้้านแรงงาน

กัารสร้างความผูกัพััน
กัับผู้ม้ส่วนได้้เส้ย
กัารปกัป้องระบบนิเวศั และ
ความหลากัหลายทุางช้วภาพั

3.00
3.00

3.50

กัารศัึกัษาและ
กัารลด้ความเหล่อมลำ�า

ความปลอด้ภัยทุางไซเบอร์
และกัารปกัป้องข้อมูล

กัารบริหารจัด้กัาร
นวัตกัรรม

กัารพััฒนาผู้นำาและ
ทุรัพัยากัรบุคคล

คุณค่าและกัารสร้างประโยชน์
ทุางเศัรษฐกัิจให้แกั่สังคม
4.00

4.50

ระดำ่บความสำาค่ญต่อองค์กร

Heart: Living Right
เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

Health: Living Well
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HEART
LIVING RIGHT
กัารด้ำาเนินงานด้้วยกัารคำานึงถึึงกัารกัำากัับ
ดู้แลกัิจกัารทุ้ด้่ ้ ม้จริยธรรม และความโปร่งใส
ในกัารทุำางานและต่อผู้ม้ส่วนได้้เส้ยทุุกักัลุ่ม
เปร้ยบเสมือนหัวใจสำาคัญของกัารด้ำาเนิน
ธุ ร กัิ จ และกัารเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น ของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ นอกัจากักัารกัำากัับดู้แล
กัิจกัารให้เป็นไปตามข้อกัำาหนด้ กัฎเกัณฑ์
อย่างเคร่งครัด้แล้ว กัารดู้แลรักัษาความ
ปลอด้ภัย กัารพััฒนาความรู้ ความสามารถึ
ของบุคลากัรของเรา ประกัอบกัับกัารมุ่ง
พััฒนาระบบสารสนเทุศัให้ม้ความปลอด้ภัย
สูงสุด้ เป็นอ้กัหนึ่งปจจัยหลักัทุ้่จะส่งเสริม
ให้เครือฯ ม้ศัักัยภาพัในกัารแข่งขัน เติบโต
และพัร้อมส่งมอบคุณค่าให้แกั่ผมู้ ส้ ว่ นได้้เส้ย
อย่างต่อเน่องและอย่างยั่งยืน
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กัารกัำากัับดู้แลกัิจกัาร
การกำากับดููแลกิจการเพั่อการดูำาเนินงาน
อยั่่างรับผู้ิดูชอบ
การบริหารจัดูการคุวามเส่�ยั่งเพั่อคุวามมั�นคุง
ขององคุ์กร
การติรวจสอบเพั่อสรางคุวามโปร่งใสและ
เป็นธิรรมทั�วทั้งองคุ์กร
การปฏิิบัติิใหเป็นไปติามกฎหมายั่
กฎระเบ่ยั่บท่�เก่�ยั่วของ
สิทุธิมนุษยชนและกัารปฏิิบัติด้้านแรงงาน
การดูำาเนินงานเพั่อปกป้องสิทธิิมนุษยั่ชน
ติลอดูห่วงโซ่คุุณคุ่า
ผู้ลการประเมินคุวามเส่�ยั่งดูานสิทธิิมนุษยั่ชน
มาติรการจัดูการคุวามเส่�ยั่งดูานสิทธิิมนุษยั่ชน
การปฏิิบัติิดูานแรงงานอยั่่างเท่าเท่ยั่ม
การสรางคุวามปลอดูภััยั่และอาช่วอนามัยั่
ในสถานท่�ทำางาน
กลยัุ่ทธิ์การลดูการเกิดูอุบัติิเหติุ
การบริหารจัดูการคุวามปลอดูภััยั่ยั่านยั่นติ์
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กัารศัึกัษาและกัารลด้ความเหล่อมลำ�า
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ร่วมขจัดูปัญหาคุวามเหล่อมลำ้ากับสภัาธิุรกิจโลก
เพั่อการพััฒนาอยั่่างยั่ั�งยั่ืน

70
72
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การพััฒนาผูู้นำาและทรัพัยั่ากรบุคุคุล
การดูึงดููดูและสรรหาคุนดู่คุนเก่งทั�วโลก
เสริมสรางวัฒนธิรรมการรักเคุรือฯ
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ความปลอด้ภัยทุางไซเบอร์และกัารปกัป้องข้อมูล 84
การรักษาคุวามมั�นคุงและคุวามปลอดูภััยั่
ทางไซเบอร์ และการปกป้องขอมูล
86
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กัระบวนกัารสร้างคุณค่า
ประเด้็นนำาเข้า

Human Capital

Relationship Capital

ธุรกัิจและกัิจกัรรมของเครือฯ
กัารวิเคราะห์เป้าหมายกัารพััฒนาทุ้่ยั่งยืนและผู้ม้ส่วนได้้เส้ยทุ้่ได้้รับผลกัระทุบอย่างม้นัยสำาคัญตลอด้ห่วงโซ่คุณค่า
กลุ่มผูู้้มีส่วนไดำ้เสียั่ที่ี�ไดำ้ร่บผู้ลกระที่บอยั่่างมีน่ยั่สำาค่ญ

กัารกัำากัับดู้แลกัิจกัาร

Corporate
Governance
โอกัาสและความทุ้าทุาย
ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึที่่ามก่ลางวิก่ฤตโลก่ อาที่ิ ก่ารแพัร่ระบาดของเชือ� COVID-19 ที่่ส� ง่ ผ่ลก่ระที่บ
ต่อเศรษฐก่ิจึโลก่ ช่วติ และคำวามปลอดภัยของมนึุ่ษย์ ประก่อบก่ับแนึ่วโนึ่้มใหม่ของโลก่ที่่เ� ดิม
เช่อว่าจึะใช้เวลาอ่ก่หลายปีก่ว่าผ่ลก่ระที่บจึาก่ก่ารเปล่�ยนึ่แปลงสภาพัภ้มิอาก่าศจึะเข้ามา
ก่ระที่บต่อโคำรงสร้างและร้ปแบบก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึเแบบเดิม ๆ แต่ปจึั จึุบนึ่ั ผ่ลก่ระที่บดังก่ล่าว
เข้ามาเร็วมาก่ข่นึ่� และยาก่จึะคำาดเดา รวมถึ่งผ่้ม้ ส่ ว่ นึ่ได้เส่ยม่คำวามคำาดหวังให้องคำ์ก่รดำาเนึ่ินึ่
ธุรก่ิจึอย่างโปร่งใส ม่จึริยธรรม และคำวามรับผ่ิดชอบต่อสังคำมมาก่ข่นึ่�
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์จึ่งย่ดมั�นึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึด้วยคำวามรับผ่ิดชอบ ซึ่่อสัตย์ ม่คำุณธรรม
คำวามโปร่งใส เป็นึ่ธรรม สอดคำล้องก่ับก่ฎเก่ณฑ์์ และคำำานึ่่งถึ่งประโยชนึ่์ของประเที่ศชาติ
ประชาชนึ่ และพันึ่ัก่งานึ่ของเคำรือฯ โดยได้ให้คำวามสำาคำัญอย่างยิ�งก่ับก่ารบ้รณาก่ารงานึ่
ด้านึ่ก่ารก่ำาก่ับด้แลก่ิจึก่าร ก่ารบริหารคำวามเส่�ยง และก่ารก่ำาก่ับก่ารปฏิบัติตามก่ฎเก่ณฑ์์
อย่างม่ประสิที่ธิผ่ล ม่ก่ารก่ำาหนึ่ดนึ่โยบายและก่รอบก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ที่่ช� ดั เจึนึ่ พัร้อมนึ่ำาไปปฏิบตั ิ
ให้เก่ิดผ่ลอย่างเป็นึ่ร้ปธรรมที่ัว� ที่ัง� เคำรือฯ ซึ่่ง� ม่คำณะก่รรมก่ารบริษที่ั คำณะก่รรมก่ารบริหารและ
ผ่้บ้ ริหารทีุ่ก่ระดับเป็นึ่แบบอย่างที่่ด� ่ ที่ัง� ที่างด้านึ่จึริยธรรมและก่ารปฏิบตั ติ ามโนึ่บายต่าง ๆ
อย่างเคำร่งคำรัด ส่งเสริมให้ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึของเคำรือฯ เติบโตอย่างมันึ่� คำงและยัง� ยืนึ่

เกษตรกร

ชีุมชีนและ
ส่งคม

ว่ตถุดำิบ

คู่ค้าธุุรกิจ

คู่ค้าธุุรกิจ

พน่กงานและ องค์กรพ่ฒนา ภาคร่ฐ
ครอบคร่ว เอกชีน
การผู้ลิตและ
การบริหารจ่ดำการ

การขนส่งว่ตถุดำิบ

คู่แข่ง
ส�อมวลชีน ผูู้้ถือหุ้น
ลูกค้า
ที่างการค้า
และน่กลงทีุ่น และผูู้้บริโภค
การกระจายั่
ผู้ลิตภ่ณฑ์์และบริการ

การใชี้
ผู้ลิตภ่ณฑ์์

สิ้นสุดำอายัุ่การใชี้งาน
ของผู้ลิตภ่ณฑ์์

สน่บสนุนเป้าหมายั่การพ่ฒนาที่ี�ยั่่�งยั่ืน
12.6 สนึ่ับสนึุ่นึ่ให้บริษัที่ในึ่เคำรือรับแนึ่วปฏิบัติ
ที่่�ยั�งยืนึ่ไปใช้ และผ่นึ่วก่ข้อม้ลด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่
ลงในึ่วงจึรก่ารรายงานึ่

16.5 ลดก่ารทีุ่จึริตในึ่ตำาแหนึ่่งหนึ่้าที่่แ� ละก่ารรับสินึ่บนึ่ทีุ่ก่ร้ปแบบ
16.7 สร้างหลัก่ประก่ันึ่ว่าจึะม่ก่ระบวนึ่ก่ารตัดสินึ่ใจึ
ที่่�ม่คำวามรับผ่ิดชอบ คำรอบคำลุม ม่ส่วนึ่ร่วม และ
ม่คำวามเป็นึ่ตัวแที่นึ่ที่่�ด่ ในึ่ทีุ่ก่ระดับก่ารตัดสินึ่ใจึ
16.b ส่งเสริมและบังคำับใช้ก่ฎหมายและนึ่โยบาย
ที่่�ไม่เลือก่ปฏิบัติเพั่อก่ารพััฒนึ่าอย่างยั�งยืนึ่

ผลลัพัธ์และประโยชน์
ความคืบหน้าสู่เป้าหมายด้้านความยั่งยืนเครือฯ ปี 2573
25%

100%
31%
2573

เป้้าหมาย ป้ี 2564

กัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ ปี 2564
ปรับปรุงและจึัดที่ำานึ่โยบายและแนึ่วปฏิบัติให้สอดคำล้องก่ับแนึ่วโนึ่้ม
ก่ารเปล่ย� นึ่แปลงด้านึ่ก่ารก่ำาก่ับด้แลก่ิจึก่าร โดยบ้รณาก่ารคำวามคำิดเห็นึ่
ของผ่้บ้ ริหารและผ่้แ้ ที่นึ่จึาก่ทีุ่ก่บริษที่ั ในึ่เคำรือฯ เข้ามาในึ่ก่ระบวนึ่ก่าร
จึัดที่ำานึ่โยบายและแนึ่วปฏิบัติ

ทีุ่ก่ก่ลุ่มธุรก่ิจึได้รับก่ารประเมินึ่ผ่ลที่่�ได้รับก่ารยอมรับ
ของก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ด้านึ่ก่ารก่ำาก่ับด้แลก่ิจึก่าร

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564
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กัารกัำากัับดู้แลกัิจกัารเพั่อกัารด้ำาเนินงาน
อย่างรับผิด้ชอบ
ข้อมูลกัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ
ETHISPHERE ไดูคุัดูเลือกให
เคุรือเจริญโภัคุภััณฑ์์ เป็นหนึ�งในองคุ์กรท่�ม่

จริยั่ธิรรมมากท่�สุดูในโลก 2 ปีซ้อน

กัารสร้างความตระหนักัรู้ด้้านจรรยาบรรณธุรกัิจ
กรรมการ ผูู้้บริหาร
และพน่กงานของ
บริษ่ที่ในเครือ

ผลกัารประเมินกัารปฏิิบัติงานของคณะกัรรมกัารบริหาร
กัารประเมินทุั�งคณะ

100%

100%

100%

ระดูับดู่มาก

กัารประเมินรายบุคคล

ระดูับดู่มาก

นโยบายและแนวปฏิิบัติเพั่อกัารกัำกัับดู้แลกัิจกัาร
นโยบายและแนวปฏิิบัติทุ้่ปรับปรุง
•
•
•
•

ดำ้านความยั่่�งยั่ืน
ดำ้านสิ�งแวดำล้อม
ดำ้านสิที่ธุิมนุษยั่ชีน
ดำ้านการจ่ดำการห่วงโซ่อุปที่าน

นโยบายทุ้่พััฒนาขึ�นใหม่
• การปร่บต่วต่อการเปลี�ยั่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ
• เศรษฐกิจหมุนเวียั่น
• การดำูแลร่กษาที่ร่พยั่ากรน้ำ

• การปกป้องระบบนิเวศและ
ความหลากหลายั่ที่างชีีวภาพ
• การลดำการสูญเสียั่อาหารและ
ขยั่ะอาหาร
• บรรจุภ่ณฑ์์ที่ี�ยั่่�งยั่ืน

•
•
•
•

การจ่ดำการของเสียั่
ความร่บผู้ิดำชีอบต่อผู้ลิตภ่ณฑ์์
การจ่ดำการคุณภาพอากาศ
การจ่ดำการสารเคมีและ
ว่ตถุอ่นตรายั่

กัารกัำากัับดู้แลกัิจกัารทุ้่ด้้
ก่ารสร้างคำุณคำ่าให้แก่่ผ่้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยอย่างต่อเนึ่่องถึือเป็นึ่หนึ่่�งในึ่
ภารก่ิจึหลัก่ของเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ เราย่ดมั�นึ่ในึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึ
ด้วยคำวามรับผ่ิดชอบ เป็นึ่ธรรม โปร่งใส และม่จึริยธรรมตามหลัก่
ก่ารก่ำาก่ับด้แลก่ิจึก่ารที่่ด� ม่ าอย่างต่อเนึ่่อง เพัราะเช่อมันึ่� ว่า สิง� นึ่่เ� ป็นึ่
หัวใจึสำาคำัญที่่ส� ร้างคำุณคำ่าแก่่ผ่ม้ ส่ ว่ นึ่ได้เส่ยในึ่ระยะยาว รวมถึ่งสร้าง
คำวามสามารถึในึ่ก่ารแข่งขันึ่และก่ารเติบโตที่างธุรก่ิจึอย่างยั�งยืนึ่
ภายใต้สภาพัแวดล้อมที่างธุรก่ิจึที่่ม� คำ่ วามซึ่ับซึ่้อนึ่และคำวามไม่แนึ่่นึ่อนึ่
ที่่�เปล่�ยนึ่แปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ที่ำาให้เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์
มุง่ ขับเคำล่อนึ่ก่ารก่ำาก่ับด้แลก่ิจึก่ารอย่างเป็นึ่ระบบที่ัว� ที่ัง� เคำรือฯ โดย
ให้คำวามสำาคำัญก่ับก่ารวางโคำรงสร้างและก่ระบวนึ่ก่ารในึ่ก่ารก่ำาก่ับด้แล
เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

ซึ่่�งม่ก่ารจึัดที่ำานึ่โยบายและแนึ่วปฏิบัติระดับเคำรือที่่�เก่่�ยวข้องก่ับ
ก่ารก่ำาก่ับด้แลก่ิจึก่าร และจึรรยาบรรรณธุรก่ิจึ เพั่อเป็นึ่ก่รอบให้เก่ิด
ก่ารปฏิบัติในึ่ที่ิศที่างเด่ยวก่ันึ่
ในึ่ปี 2564 ม่ก่ารปรับปรุงนึ่โยบายและแนึ่วปฏิบัติด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่
นึ่โยบายและแนึ่วปฏิบัติด้านึ่สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่ นึ่โยบายก่ารจึัดก่าร
ห่ ว งโซึ่่ อุ ป ที่านึ่ และแนึ่วปฏิ บั ติ ด้ า นึ่สิ� ง แวดล้ อ ม รวมถึ่ ง จึั ด ที่ำา
นึ่โยบายย่อยด้านึ่สิ�งแวดล้อมข่�นึ่ใหม่อ่ก่ 10 ฉบับ โดยได้บ้รณาก่าร
คำวามคำิดเห็นึ่ของผ่้บ้ ริหารและผ่้แ้ ที่นึ่จึาก่ทีุ่ก่บริษที่ั ในึ่เคำรือฯ มาร่วมในึ่
ก่ระบวนึ่ก่ารจึัดที่ำานึ่โยบายและแนึ่วปฏิบัติ เพั่อให้สามารถึนึ่ำาไป
ปฏิบัติได้และเป็นึ่ไปตามแนึ่วโนึ่้มก่ารพััฒนึ่าที่่�ยั�งยืนึ่ในึ่ระดับสาก่ล
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คณะกัรรมกัารบริษัทุและคณะกัรรมกัาร
บริหาร

กัารสร้างวัฒนธรรมองค์กัรทุ้่ม้
จริยธรรม

คำณะก่รรมก่ารบริษที่ั เป็นึ่ผ่้นึ่้ าำ ในึ่ก่ารก่ำาหนึ่ดภาพัรวมก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่
ของฝั่ายบริหารให้เป็นึ่ไปตามวิสัยที่ัศนึ่์และนึ่โยบายที่่�ก่าำ หนึ่ดไว้
ให้เป็นึ่ไปอย่างม่ประสิที่ธิภาพัและประสิที่ธิผ่ล โดยคำณะก่รรมก่าร
บริษัที่ประก่อบด้วยก่รรมก่ารจึำานึ่วนึ่ 11 ที่่านึ่ เป็นึ่ก่รรมก่ารที่่�มิใช่
ผ่้้บริหาร 10 ที่่านึ่ และก่รรมก่ารที่่�เป็นึ่ผ่้้บริหาร 1 ที่่านึ่ ซึ่่�งม่
คำวามหลาก่หลายที่ั�งที่างด้านึ่อายุ เพัศสภาพั เชื�อชาติ สัญชาติ
ภ้มิลาำ เนึ่า คำวามร้้ คำวามสามารถึ ที่ัก่ษะ คำวามเช่�ยวชาญ และ
ประสบก่ารณ์ก่ารที่ำางานึ่ในึ่ด้านึ่ต่าง ๆ ที่่�เป็นึ่ประโยชนึ่์ต่อก่าร
ดำาเนึ่ินึ่งานึ่ให้เป็นึ่ไปตามก่ลยุที่ธ์ เป้าหมาย และวัตถึุประสงคำ์ที่�่ได้
ก่ำาหนึ่ดไว้

วั ฒ นึ่ธรรมองคำ์ ก่ รที่่� ม่ จึ ริ ย ธรรมของเคำรื อ เจึริ ญ โภคำภั ณ ฑ์์
เก่ิ ด ข่� นึ่ จึาก่ก่ารปฏิบัติที่่�เป็นึ่แบบอย่างที่่�ด่ตามคำ่านึ่ิยมองคำ์ก่ร
จึรรยาบรรณธุรก่ิจึและนึ่โยบายระดับเคำรือของคำณะก่รรมก่ารบริษที่ั
คำณะก่รรมก่ารบริหาร และผ่้บ้ ริหารทีุ่ก่ระดับ รวมถึ่งก่ารปล้ก่ฝััง
ด้วยก่ารสร้างก่ารตระหนึ่ัก่ร้้และส่งเสริมให้เก่ิดพัฤติก่รรม
ก่ารที่ำางานึ่ที่่�ม่จึริยธรรม โดยให้พันึ่ัก่งานึ่ลงนึ่ามรับที่ราบในึ่
จึรรยาบรรณธุรก่ิจึ จึัดก่ารฝัึก่อบรมและเร่ยนึ่ร้้อย่างต่อเนึ่่อง
รวมถึ่งจึัดให้ม่ก่ารที่ดสอบคำวามร้้ คำวามเข้าใจึของพันึ่ัก่งานึ่ในึ่
เคำรือฯ ทีุ่ก่คำนึ่เป็นึ่ประจึำาทีุ่ก่ปี นึ่อก่จึาก่นึ่่� เคำรือฯ ยังม่ก่าร
ถึ่ายที่อดให้ผ่ม้ ส่ ว่ นึ่ได้เส่ยตลอดห่วงโซึ่่คำณ
ุ คำ่าเก่ิดคำวามตระหนึ่ัก่
ร้้ และม่สว่ นึ่ร่วมในึ่ก่ารสร้างสภาพัแวดล้อมของก่ารที่ำาธุรก่ิจึที่่�
ม่จึริยธรรมตามหลัก่ก่ารก่ำาก่ับด้แลก่ิจึก่ารที่่�ด่ร่วมก่ันึ่อ่ก่ด้วย

คำณะก่รรมก่ารบริษที่ั ได้มอบหมายให้คำณะก่รรมก่ารบริหารที่ำาหนึ่้าที่่�
ในึ่ก่ารก่ำา ก่ั บ ด้ แ ลให้ ก่ ารดำา เนึ่ิ นึ่ งานึ่ของเคำรื อ ฯ ให้ เ ป็ นึ่ ไปตาม
หลัก่ก่ารบรรษัที่ภิบาล นึ่โยบายและแนึ่วปฏิบตั ติ า่ ง ๆ ที่่เ� ก่่ย� วข้องก่ับ
ก่ารก่ำาก่ับด้แลก่ิจึก่ารที่่�ด่ ซึ่่�งคำณะก่รรมก่ารบริหารม่ประธานึ่คำณะ
ผ่้บ้ ริหารเป็นึ่ประธานึ่ และประก่อบด้วยผ่้บ้ ริหารระดับส้งของบริษที่ั
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ จึำาก่ัด รวมถึ่งผ่้้บริหารระดับส้งของบริษัที่
ในึ่เคำรือฯ ที่ั�งที่่�เป็นึ่บริษัที่ที่่�จึดที่ะเบ่ยนึ่และไม่จึดที่ะเบ่ยนึ่
คำณะก่รรมก่ารบริหารได้ติดตามผ่ลก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ของก่ลุ่มธุรก่ิจึ
ในึ่เคำรือฯ อย่างสมำา� เสมอ โดยม่คำณะก่รรมก่ารขับเคำล่อนึ่ ได้แก่่
“คำณะก่รรมก่ารขับเคำล่อนึ่ก่ารก่ำาก่ับด้แลก่ิจึก่าร คำวามเส่�ยงและ
ก่ารตรวจึสอบ” และ “คำณะก่รรมก่ารขับเคำล่อนึ่ก่ารก่ำาก่ับก่ารปฏิบตั ิ
ตามก่ฎเก่ณฑ์์” ซึ่่ง� แต่งตัง� ข่นึ่� ในึ่ปี 2564 เพั่อที่ำาหนึ่้าที่่ช� ว่ ยก่ลันึ่� ก่รอง
งานึ่ที่่�เก่่�ย วข้องก่ับ ก่ารก่ำา ก่ับ ด้แ ลก่ิจึ ก่าร เพั่อให้มั�นึ่ ใจึว่า ม่ก่ าร
ขับเคำล่อนึ่งานึ่ด้านึ่ก่ารก่ำาก่ับด้แลก่ิจึก่ารให้เก่ิดผ่ลอย่างเป็นึ่ร้ปธรรม
ที่ัว� ที่ัง� เคำรือฯ
ในึ่ปี 2564 คำณะก่รรมก่ารบริหารได้ที่าำ ก่ารประเมินึ่ผ่ลก่ารปฏิบตั งิ านึ่
ของตนึ่เองที่ัง� คำณะ ภายใต้ 4 หัวข้อ ได้แก่่ โคำรงสร้างและคำุณสมบัติ
บที่บาที่หนึ่้าที่่� ก่ารประชุม และก่ารพััฒนึ่าตนึ่เอง ซึ่่ง� ผ่ลก่ารประเมินึ่
ภาพัรวมอย้่ในึ่เก่ณฑ์์ด่มาก่ และได้เริ�มประเมินึ่ผ่ลก่ารปฏิบัติงานึ่
ของก่รรมก่ารบริหารเป็นึ่รายบุคำคำลเป็นึ่ปีแรก่ โดยใช้วิธ่ประเมินึ่
ตนึ่เองและแบบไขว้ ซึ่่�งผ่ลก่ารประเมินึ่ภาพัรวมอย้่ในึ่เก่ณฑ์์ด่มาก่
สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
ก่ารก่ำาก่ับด้แลก่ิจึก่าร

กั้าวต่อไปของเรา
เคำรื อ เจึริ ญ โภคำภั ณ ฑ์์ มุ่ ง มั� นึ่ ยก่ระดั บ ก่ารดำา เนึ่ิ นึ่ งานึ่ด้ า นึ่
ก่ารก่ำาก่ับด้แลก่ิจึก่ารให้สอดคำล้องก่ับมาตรฐานึ่สาก่ล และเป็นึ่
ไปด้วยมาตรฐานึ่เด่ยวก่ันึ่ที่ัว� ที่ัง� เคำรือฯ เพั่อขับเคำล่อนึ่ให้เก่ิดผ่ล
อย่างเป็นึ่ร้ปธรรม เคำรือฯ จึ่งม่แผ่นึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ดังนึ่่�

01

พััฒนึ่าระบบก่ารก่ำาก่ับด้แลก่ิจึก่ารให้แก่่ก่ลุ่ม
ธุรก่ิจึในึ่เคำรือฯ ที่่�ไม่ได้จึดที่ะเบ่ยนึ่เพั่อเป็นึ่
พัื�นึ่ฐานึ่ในึ่ก่ารขับเคำล่อนึ่ก่ารบ้รณาก่ารด้านึ่
ก่ารก่ำาก่ับด้แลก่ิจึก่าร ก่ารบริหารคำวามเส่�ยง
และก่ารก่ำาก่ับก่ารปฏิบัติตามก่ฎเก่ณฑ์์

02

ปล้ก่ฝัังวัฒนึ่ธรรมองคำ์ก่รด้านึ่จึริยธรรม
และก่ารก่ำาก่ับก่ารปฏิบัติตามก่ฎเก่ณฑ์์
โดยได้จึัดก่ิจึก่รรมในึ่ร้ปแบบที่่�หลาก่หลาย
เพั่อให้เข้าถึ่งและสร้างก่ารม่ส่วนึ่ร่วมก่ับ
บุคำลาก่รที่ั�วที่ั�งเคำรือฯ

03

นึ่ำาเที่คำโนึ่โลย่และแพัลตฟื้อร์มดิจึที่ิ ลั มาพััฒนึ่า
ระบบก่ารก่ำาก่ับด้แลก่ิจึก่ารของบริษัที่ในึ่เคำรือฯ
เพั่อให้เก่ิดมาตรฐานึ่ที่่�สอดคำล้องที่ั�วที่ั�งเคำรือฯ

บทุนำา

กัารกัำากัับดู้แล
ด้้านความยั่งยืน

HEART
Living Right

HEALTH
Living Well

HOME
Living Together

ภาคผนวกั

กัารบริหารจัด้กัารความเส้่ยงเพั่อความมั่นคง
ขององค์กัร
กัารกัำากัับดู้แลความเส้่ยง
เคุรือเจริญโภัคุภััณฑ์์มุ่งเนนในการสรางมูลคุ่าใหแก่ผูู้ม่ส่วนไดูเส่ยั่ทั้งในระยั่ะสั้นและระยั่ะยั่าว โดูยั่เคุรือฯ ม่
ระบบการบริหารคุวามเส่ยั่� งและวิกฤติการณ์ รวมถึงโคุรงสรางการบริหารคุวามเส่ยั่� งท่เ� หมาะสม ซึง� ช่วยั่เพัิม�
คุวามมั�นใจใหกับเคุรือฯ ในการบรรลุวัติถุประสงคุ์และเป้าหมายั่อยั่่างติ่อเน่อง
เคำรื อ เจึริ ญ โภคำภั ณ ฑ์์ ม่ โ คำรงสร้ า งก่ารก่ำา ก่ั บ ด้ แ ลเพั่ อ บริ ห าร
คำวามเส่� ย ง โดยได้ ป ระก่าศแต่ ง ตั� ง คำณะก่รรมก่ารขั บ เคำล่ อ นึ่
ก่ารก่ำาก่ับด้แลก่ิจึก่าร คำวามเส่�ยง และก่ารตรวจึสอบ (Corporate
Governance, Risk and Audit Steering Committee) โดยม่ Chief
Risk Officer เป็นึ่หนึ่่�งในึ่คำณะก่รรมก่ารฯ คำณะก่รรมก่ารชุดนึ่่�
ที่ำา หนึ่้ า ที่่� ใ นึ่ก่ารพัิ จึ ารณาก่ลั� นึ่ ก่รองและที่บที่วนึ่นึ่โยบายและ
แนึ่วปฏิบตั ที่ิ เ่� ก่่ย� วข้อง ติดตามด้แลให้มร่ ะบบก่ารบริหารคำวามเส่ย� ง
พัิจึารณาก่ลั�นึ่ก่รองก่ลยุที่ธ์ แผ่นึ่งานึ่และแนึ่วที่างในึ่ก่ารบริหาร
คำวามเส่�ยง และติดตามด้แลก่ารปฏิบัติตามนึ่โยบายที่่�เก่่�ยวข้อง
ซึ่่�งคำณะก่รรมก่ารชุดนึ่่� ได้รับก่ารแต่งตั�งในึ่ปี 2564 เพั่อก่ำาก่ับด้แล
ให้ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ของเคำรือฯ เป็นึ่ไปตามหลัก่ก่ารก่ำาก่ับด้แลก่ิจึก่าร
และม่ก่ารบริหารคำวามเส่�ยง ก่ารคำวบคำุมภายในึ่ และก่ารตรวจึสอบ
ที่่ม� ป่ ระสิที่ธิภาพั คำณะก่รรมก่ารขับเคำล่อนึ่ฯ ประก่อบไปด้วยผ่้บ้ ริหาร
จึาก่หลายหนึ่่วยงานึ่ เช่นึ่ หนึ่่วยงานึ่คำวามเส่�ยงองคำ์ก่ร หนึ่่วยงานึ่
ที่รั พั ยาก่รบุ คำ คำล หนึ่่ ว ยงานึ่ก่ำา ก่ั บ ด้ แ ลก่ิ จึ ก่าร เป็ นึ่ ต้ นึ่ โดยม่
ประธานึ่คำณะผ่้บ้ ริหารด้านึ่คำวามยัง� ยืนึ่องคำ์ก่ร (Chief Sustainability
Officer) เป็นึ่ประธานึ่คำณะก่รรมก่ารขับเคำล่อนึ่ฯ ซึ่่ง� ผ่ลก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่
และคำวามคำืบหนึ่้าต่าง ๆ จึะได้รับก่ารรวบรวมและรายงานึ่ให้แก่่
คำณะก่รรมก่ารบริหารได้รับที่ราบเป็นึ่ประจึำา

นึ่อก่จึาก่โคำรงสร้างก่ารบริหารคำวามเส่ย� งของเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์
ที่่ม� คำ่ วามคำรอบคำลุมแล้ว เคำรือฯ ยังมุง่ มันึ่� ในึ่ก่ารยก่ระดับก่ารบริหาร
คำวามเส่�ยงให้คำรอบคำลุมทีุ่ก่หนึ่่วยธุรก่ิจึ ผ่่านึ่ก่ระบวนึ่ก่ารประเมินึ่
และก่ารจึัดก่ารคำวามเส่�ยงด้านึ่ก่ารปฏิบัติตามก่ฎเก่ณฑ์์ ข้อก่ำาหนึ่ด
ที่่�เก่่�ยวข้อง (Ethics & Compliance Risks) ซึ่่�งคำรอบคำลุมถึ่งประเด็นึ่
ที่างเศรษฐก่ิจึ สังคำม และสิง� แวดล้อม ที่ัง� นึ่่ม� นึ่่ โยบาย และแผ่นึ่งานึ่
ให้ที่กุ่ ธุรก่ิจึม่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่เพั่อสร้างคำุณคำ่า และก่ารเติบโตที่่ย� งั� ยืนึ่
ขององคำ์ก่ร ดังนึ่่�
1. ผูู้้บริหารมีความมุ�งมั�น และกิำาหนด้นโยบาย (Tone at the
Top) เพั่อสร้างวัฒนึ่ธรรมด้านึ่ก่ารบริก่ารคำวามเส่ย� ง (Embed
Risk Culture) โดยแต่ละก่ลุ่มธุรก่ิจึจึะก่ำาหนึ่ดระดับคำวามเส่�ยง
ที่่� ยอมรับได้ (Risks Appetite) และพัฤติก่รรมก่ารยอมรับ
คำวามเส่ย� งที่่�สอดคำล้องก่ับเป้าหมายขององคำ์ก่ร
2. ท์ุกิหน�วยธุรกิิจี สุามารถกิำากิับดู้แลกิิจีกิารด้้านบริหารความ
เสุี� ย งท์ี� ไ ด้้ ม าตรฐานสุากิล ม่ก่ารติดตามประสิที่ธิผ่ลของ
ก่ารจึัดก่ารและคำวบคำุมคำวามเส่�ยงที่่�สำาคำัญด้วยตนึ่เอง (Risk
Control Self-assessment) เพั่อเก่ิดก่ารปรับปรุงอย่างต่อเนึ่่อง
และป้องก่ันึ่คำวามเส่�ยงในึ่อนึ่าคำต
3. ผู้นึกิกิำาลังผูู้้เชัี�ยวชัาญ (Risk Expert Synergy) สร้าง
คำวามร้้คำวามเข้าใจึ และแลก่เปล่�ยนึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ที่่�เป็นึ่เลิศ
ในึ่ก่ารจึัดก่าร เพั่อป้องก่ันึ่คำวามเส่ย� ง และให้ที่นึ่ั ต่อก่ารขยายตัว
ของธุรก่ิจึ ที่่�นึ่ำาไปส้่ก่ารบริหารคำวามเส่�ยงใหม่ ๆ ที่่�ที่้าที่ายต่อ
ก่ารเติบโตที่่�ยังยืนึ่ของเคำรือฯ ในึ่อนึ่าคำต

เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564
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กั้าวต่อไปของเรา
เพั่ อ สร้ า งคำวามมั� นึ่ คำงและคำวามยื ด หยุ่ นึ่ ที่ั� ว ที่ั� ง องคำ์ ก่ ร
เคำรื อ เจึริ ญ โภคำภั ณ ฑ์์ มุ่ ง มั� นึ่ ที่่� จึ ะขยายผ่ลก่ารดำา เนึ่ิ นึ่ งานึ่
ด้านึ่ก่ารบริหารคำวามเส่�ยงให้คำรอบคำลุมทีุ่ก่หนึ่่วยธุรก่ิจึ โดยม่
คำวามมุ่งมั�นึ่และแนึ่วที่างก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ ดังนึ่่�

01

ส่ ง เสริ ม ให้ ทีุ่ ก่ หนึ่่ ว ยธุ ร ก่ิ จึ ม่ ก่ ารดำา เนึ่ิ นึ่ งานึ่
ด้านึ่ก่ารบริหารคำวามเส่�ยงองคำ์ก่ร

02

ขยายขอบเขตก่ารอบรมให้ แ ก่่ พั นึ่ั ก่ งานึ่ที่่�
เก่่� ย วข้ อ งเพั่ อ สร้ า งเป็ นึ่ หนึ่่� ง ในึ่วั ฒ นึ่ธรรม
องคำ์ก่ร

กัารตรวจสอบเพั่อ
สร้างความโปร่งใสและ
เป็นธรรมทุั่วทุั�งองค์กัร
กัารตรวจสอบ
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ให้คำวามสำาคำัญในึ่ก่ารก่ำาก่ับด้แลก่ิจึก่ารที่่�ด่
โดยย่ดมั�นึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึอย่างม่จึริยธรรม ซึ่่อสัตย์สุจึริต และ
โปร่งใส
ในึ่ปีที่�่ผ่่านึ่มา เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ม่ก่ารติดตามและประเมินึ่
ก่ารปรับปรุงแก่้ไขของบริษัที่ในึ่เคำรือฯ ตามผ่ลก่ารตรวจึประเมินึ่
ก่ารปฏิบตั ติ ามจึรรยาบรรณธุรก่ิจึของเคำรือฯ เพั่อให้เก่ิดก่ารขับเคำล่อนึ่
และให้ ก่ ารดำา เนึ่ิ นึ่ ธุ ร ก่ิ จึ ของบริ ษั ที่ ในึ่เคำรื อ ฯ ม่ ก่ ารปฏิ บั ติ ต าม
จึรรยาบรรณธุรก่ิจึอย่างต่อเนึ่่องและเป็นึ่ร้ปธรรม
นึ่อก่จึาก่นึ่่� เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ยังให้คำวามสำาคำัญ
ก่ับก่ารปฏิบัติตามนึ่โยบายและแนึ่วปฏิบัติต่าง ๆ
รวมที่ัง� ก่ารปฏิบตั ติ ามก่ฎหมายที่่เ� ก่่ย� วข้อง จึ่งจึัดให้ม่
แผ่นึ่งานึ่ก่ารตรวจึประเมินึ่ก่ารปฏิบตั ติ ามนึ่โยบายและ
แนึ่วปฏิบตั ดิ า้ นึ่ก่ารต่อต้านึ่ก่ารทีุ่จึริตและคำอร์รปั ชันึ่
ในึ่ปี 2565 โดยพัิจึารณาจึาก่ผ่ลก่ารประเมินึ่ตนึ่เอง
ของบริ ษั ที่ ภายในึ่เคำรื อ ฯ ที่่� ไ ม่ ไ ด้ จึ ดที่ะเบ่ ย นึ่ในึ่
ตลาดหลัก่ที่รัพัย์ และจึะที่ำาก่ารตรวจึประเมินึ่ในึ่เร่อง
ก่ารนึ่ำา นึ่โยบายและแนึ่วปฏิ บั ติ ด้ า นึ่ก่ารต่ อ ต้ า นึ่
ก่ารทีุ่จึริตและคำอร์รัปชันึ่ ไปใช้ในึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึ

บทุนำา

กัารกัำากัับดู้แล
ด้้านความยั่งยืน

HEART
Living Right

HEALTH
Living Well

HOME
Living Together

ภาคผนวกั

กัารปฏิิบัติให้เป็นไปตามกัฎหมาย
กัฎระเบ้ยบทุ้่เกั้่ยวข้อง
กัารกัำากัับกัารปฏิิบัติตามกัฎเกัณฑ์
อ่ก่หนึ่่�งก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ที่่�จึะช่วยส่งเสริมให้เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์
ม่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึด้วยคำวามโปร่งใส เป็นึ่ธรรม ตรวจึสอบได้ และ
สามารถึรับมือก่ับปัจึจึัยเส่�ยงม่คำวามซึ่ับซึ่้อนึ่มาก่ยิ�งข่�นึ่ได้อย่างม่
ประสิที่ธิภาพั คำือก่ารปฏิบัติตามก่ฎเก่ณฑ์์ ด้วยเหตุนึ่่� เคำรือฯ จึ่งม่
คำวามมุ่งมั�นึ่ที่่�จึะดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึอย่างราบร่นึ่และม่ประสิที่ธิภาพัและ
เป็นึ่ไปตามก่ฎหมาย ก่ฎ และระเบ่ยบที่่เ� ก่่ย� วข้องก่ับก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึ
โดยคำำานึ่่งถึ่งคำวามรับผ่ิดชอบต่อสังคำม และสิ�งแวดล้อม เป็นึ่หลัก่
ซึ่่ง� หมายคำวามว่าผ่้บ้ ริหารและพันึ่ัก่งานึ่จึะต้องเคำารพัและปฏิบตั ติ าม
ก่ฎหมาย ก่ฎ และระเบ่ยบต่าง ๆ ที่่�เก่่�ยวข้องก่ับก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึ
และในึ่ทีุ่ก่ประเที่ศที่่�ม่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึอย่างเต็มที่่�
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ส่งเสริมและด้แลให้ผ่้บริหารและพันึ่ัก่งานึ่
ตระหนึ่ัก่และเข้าใจึ รวมถึ่งปฏิบัติตามนึ่โยบายของเคำรือฯ อย่าง
เคำร่งคำรัด ภายใต้ขอบเขตคำวามรับผ่ิดชอบของผ่้บ้ ริหารและผ่้บ้ งั คำับ
บัญชาที่่จึ� ะต้องคำวบคำุมด้แลพันึ่ัก่งานึ่ เพั่อให้แนึ่่ใจึว่าได้มก่่ ารปฏิบตั ิ
ตามนึ่โยบายที่่เ� ก่่ย� วข้อง และเป็นึ่แบบอย่างที่่ด� ใ่ ห้แก่่พันึ่ัก่งานึ่ทีุ่ก่คำนึ่
หาก่ม่ปญ
ั หาหรือข้อสงสัย หรือไม่แนึ่่ใจึในึ่สถึานึ่ะที่างก่ฎหมายใด ๆ
ก่ารขอคำำาปร่ก่ษาจึาก่หัวหนึ่้างานึ่ หรือ หนึ่่วยงานึ่ที่่�เก่่�ยวข้อง เช่นึ่
สำานึ่ัก่ก่ำาก่ับก่ารปฏิบัติตามก่ฎเก่ณฑ์์ หรือสำานึ่ัก่ก่ฎหมาย เป็นึ่สิ�งที่่�
คำวรก่ระที่ำาเป็นึ่อย่างยิ�ง

จำานวนเร่องร้องเร้ยนเกั้่ยวกัับกัารกัระทุำาผิด้ของพันักังาน และมาตรกัารในกัารจัด้กัาร สำาหรับปี 2564
2564

กัารละเมิด้ และกัารต่อต้านทุุจริต
คอร์รัปชัน
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ตระหนึ่ัก่ด่ว่าก่ารทีุ่จึริตคำอร์รัปชันึ่ก่่อให้เก่ิด
คำวามเส่ยหายต่อธุรก่ิจึอย่างไม่สามารถึประเมินึ่คำ่าคำวามเส่ยหายได้
ไม่ว่าจึะเป็นึ่คำวามเส่ยหายต่อคำวามเจึริญก่้าวหนึ่้า และช่อเส่ยงของ
องคำ์ก่ร ด้วยเหตุนึ่่� เคำรือฯ จึ่งได้ประก่าศไว้ว่า เคำรือฯ จึะไม่ที่นึ่ต่อ
พัฤติก่รรมหรือก่ารละเมิดต่อจึรรยาบรรณของบริษที่ั ฯ นึ่โยบายก่าร
ก่ำาก่ับด้แลก่ิจึก่ารที่่�ด่ และนึ่โยบายอ่นึ่ ๆ ที่่�เก่่�ยวข้องโดยเด็ดขาด
ก่ารละเมิดจึรรยาบรรณ และนึ่โยบายต่าง ๆ ของเคำรือฯ ในึ่ทีุ่ก่ก่รณ่
จึะได้ รั บ ก่ารสื บ สวนึ่ และรายงานึ่ต่ อ คำณะก่รรมก่ารขั บ เคำล่ อ นึ่
ก่ารก่ำาก่ับก่ารปฏิบัติตามก่ฏเก่ณฑ์์ ซึ่่�งจึะตรวจึสอบรายงานึ่ก่าร
ละเมิดจึรรยาบรรณและส่งผ่่านึ่ช่องที่างก่ารรับเร่องร้องเร่ยนึ่

มาตรกัารในกัารจัด้กัาร

นว่า
กัรณ้ร้อง อยู่ระหว่าง ยืม้นคยัวาม
เร้ยน
กัารสืบสวน เกั้่ยวข้อง

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

-

-

-

กัารรับเร่องร้องเร้ยน

คำอร์รัปชันึ่

3

-

1

2

-

-

-

1

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์มน่ โยบายและแนวป้ฏิิบตั ด้ิ า้ นกิารแจี้งเบาะแสุ
เพั่อรับคำำาแนึ่ะนึ่ำาและข้อคำิดเห็นึ่จึาก่ผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยที่ั�งภายในึ่และ
ภายนึ่อก่บริษที่ั ฯ โดยก่ระบวนึ่ก่ารรับเร่องร้องเร่ยนึ่ของเคำรือฯ ได้รบั
ก่ารที่วนึ่สอบจึาก่หนึ่่วยงานึ่ภายนึ่อก่ตั�งแต่ปี 2563 ซึ่่�งที่ำาให้ม�ันึ่ใจึ
ได้วา่ ระบบก่ารรับเร่องร้องเร่ยนึ่ของบริษที่ั ฯ ม่ประสิที่ธิภาพั โปร่งใส
และตรวจึสอบได้ เพั่อให้เป็นึ่ไปตามมาตรฐานึ่สาก่ล ทีุ่ก่ ๆ ข้อร้องเร่ยนึ่
ที่่�เคำรือฯ ได้รับ รวมถึ่งข้อม้ลของผ่้้ร้องเร่ยนึ่จึะได้รับก่ารปก่ป้อง
ให้เป็นึ่คำวามลับตามมาตรฐานึ่สาก่ล ในึ่ขณะที่่�ก่ารสืบสวนึ่และก่าร
เย่ยวยาจึะดำาเนึ่ินึ่ก่ารไปอย่างยุติธรรมต่อทีุ่ก่ฝั่าย

ก่ารต่อต้านึ่ก่ารแข่งขันึ่

-

-

-

-

-

-

-

รวม (ก่รณ่)

34

0

13

21

7

4

0

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้เปิดเผ่ยข้อม้ล จึำานึ่วนึ่และก่รณ่ก่ารละเมิด
จึรรยาบรรณ จึริยธรรม ก่ารต่อต้านึ่ทีุ่จึริต ก่ารให้หรือรับสินึ่บนึ่ และ
อ่นึ่ ๆ ดังนึ่่�

เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564
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ข้้อร้องเรียนเร่องกิารต�อต้านกิารแข้�งข้ัน (กิรณี)

ในึ่ปี 2564 เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ม่ก่รณ่ร้องเร่ยนึ่ด้านึ่จึรรยาบรรณ
และจึริยธรรม และอ่นึ่ ๆ ที่่�เก่่�ยวข้องจึำานึ่วนึ่ที่ั�งสิ�นึ่ 34 ก่รณ่ จึาก่
จึำานึ่วนึ่นึ่่�เป็นึ่เร่องร้องเร่ยนึ่ที่่�พัิส้จึนึ่์แล้วว่าผ่้้ก่ระที่ำาม่คำวามผ่ิดจึริง
จึำานึ่วนึ่ 13 ก่รณ่ ซึ่่�งเคำรือฯ ม่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ก่ารลงโที่ษตามข้อก่ำาหนึ่ด
ที่่�ได้ระบุไว้ในึ่จึรรยาบรรณธุรก่ิจึ และนึ่โยบายก่ารไม่ยอมรับก่าร
ละเมิดหรือก่ารก่ระที่ำาผ่ิด ไม่วา่ จึะเป็นึ่ก่ารตัก่เตือนึ่ หรือก่ารยก่เลิก่
ก่ารเป็นึ่พันึ่ัก่งานึ่ของเคำรือฯ
สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
ก่ารก่ำาก่ับด้แลก่ิจึก่าร

2

0 กัรณ้

ด้้านกัารละเมิด้ข้อบังคับหรือกัฎหมาย
สิ่งแวด้ล้อมทุ้่ม้นัยสำาคัญในช่วง 4 ปี
ทุ้่ผ่านมาจนถึึงปจจุบัน*
*เป็นึ่ก่ารละเมิดข้อบังคำับหรือก่ฎหมายสิ�งแวดล้อม
ที่่�ม่คำ่าปรับไม่เก่ินึ่ USD 10,000

บทุนำา
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กัระบวนกัารสร้างคุณค่า

สิทุธิมนุษยชนและกัารปฏิิบัติด้้านแรงงาน

Human Rights and
Labor Practices
โอกัาสและความทุ้าทุาย
ด้วยบริบที่ที่างธุรก่ิจึของเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ที่่�ม่คำวามหลาก่หลาย ประก่อบก่ับก่ลยุที่ธ์
ก่ารเติบโตเพั่อสร้างคำุณคำ่าให้แก่่ประเที่ศชาติ สังคำม และสิง� แวดล้อมอย่างต่อเนึ่่องและยัง� ยืนึ่
ส่งผ่ลให้เคำรือฯ จึำาเป็นึ่ต้องพั่�งพัาแรงงานึ่เป็นึ่จึำานึ่วนึ่มาก่ตลอดห่วงโซึ่่คำุณคำ่า ดังนึ่ั�นึ่ ก่าร
ปก่ป้องสิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่อย่างที่ัว� ถึ่ง ก่ารปฏิบตั ดิ า้ นึ่แรงงานึ่อย่างเที่่าเที่่ยม และก่ารด้แลคำวาม
ปลอดภัยของพันึ่ัก่งานึ่รวมถึ่งผ่้้เก่่�ยวข้องทีุ่ก่ก่ลุ่มอย่างรอบคำอบ เป็นึ่ประเด็นึ่ที่่�องคำ์ก่รและ
ผ่้ม้ ส่ ว่ นึ่ได้เส่ยทีุ่ก่ฝั่ายต่างให้คำวามสนึ่ใจึ พัร้อมคำาดหวังให้เคำรือฯ ม่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ที่่ส� อดคำล้อง
ก่ับมาตรฐานึ่สาก่ลอย่างเคำร่งคำรัด ด้วยเหตุนึ่่� เคำรือฯ จึ่งย่ดมั�นึ่และให้คำวามสำาคำัญในึ่ก่าร
ขับเคำล่อนึ่ธุรก่ิจึที่่�สอดคำล้องก่ับก่ารบริหารจึัดก่ารต่อก่ารเคำารพัสิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่ ก่ารปฏิบัติ
ด้านึ่แรงงานึ่ และก่ารด้แลคำวามปลอดภัยของบุคำลาก่ร ล้ก่คำ้า คำ้่คำ้าธุรก่ิจึ ตลอดจึนึ่ผ่้้ม่ส่วนึ่
ได้เส่ยทีุ่ก่ฝั่ายตลอดห่วงโซึ่่คำุณคำ่ามาโดยตลอด ด้วยก่ารประก่าศใช้นึ่โยบายและแนึ่วปฏิบัติ
ด้ า นึ่สิ ที่ ธิ ม นึุ่ ษ ยชนึ่และก่ารปฏิ บั ติ ด้ า นึ่แรงงานึ่ที่่� ส อดคำล้ อ งก่ั บ หลั ก่ ก่ารช่� แ นึ่ะของ
สหประชาชาติวา่ ด้วยก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึและสิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่ (UN Guiding Principles on Business
and Human Rights: UNGPs) หลัก่ปฏิญญาสาก่ลว่าด้วยสิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่ (Universal Declaration
of Human Rights: UDHR) หลัก่ก่ารข้อตก่ลงโลก่แห่งสหประชาชาติ (United Nations Global
Compact: UN Global Compact) และปฏิญญาว่าด้วยหลัก่ก่ารและสิที่ธิขนึ่ั� พัืนึ่� ฐานึ่ในึ่ก่ารที่ำางานึ่
(Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)

ประเด้็นนำาเข้า

Human Capital

Relationship Capital

ธุรกัิจและกัิจกัรรมของเครือฯ
กัารวิเคราะห์เป้าหมายกัารพััฒนาทุ้่ยั่งยืนและผู้ม้ส่วนได้้เส้ยทุ้่ได้้รับผลกัระทุบอย่างม้นัยสำาคัญตลอด้ห่วงโซ่คุณค่า
กลุ่มผูู้้มีส่วนไดำ้เสียั่ที่ี�ไดำ้ร่บผู้ลกระที่บอยั่่างมีน่ยั่สำาค่ญ

เกษตรกร ชีุมชีนและส่งคม

ว่ตถุดำิบ

พน่กงานและครอบคร่ว

คู่ค้าธุุรกิจ

คู่ค้าธุุรกิจ

การขนส่งว่ตถุดำิบ

การผู้ลิตและ
การบริหารจ่ดำการ

การกระจายั่
ผู้ลิตภ่ณฑ์์และบริการ

ลูกค้าและผูู้้บริโภค

การใชี้
ผู้ลิตภ่ณฑ์์

สิ้นสุดำอายัุ่การใชี้งาน
ของผู้ลิตภ่ณฑ์์

สน่บสนุนเป้าหมายั่การพ่ฒนาที่ี�ยั่่�งยั่ืน
5.1 ยุติก่ารเลือก่ปฏิบัติต่อผ่้้หญิง
5.2 ขจึัดคำวามรุนึ่แรงทีุ่ก่ร้ปแบบที่่�ม่ต่อผ่้้หญิง

3.6 ลดจึำานึ่วนึ่ก่ารเส่ยช่วิตและบาดเจึ็บจึาก่อุบัติเหตุ
ที่างถึนึ่นึ่

8.5 ส่งเสริมก่ารจึ่ายคำ่าตอบแที่นึ่สำาหรับงานึ่ที่่�ม่คำุณคำ่าเที่่า
เที่่ยมก่ันึ่
8.7 ยุติก่ารเป็นึ่ที่าสสมัยใหม่ ก่ารคำ้ามนึุ่ษย์ และก่ารใช้
แรงงานึ่เด็ก่
8.8 ปก่ป้องสิที่ธิแรงงานึ่และส่งเสริมก่ารที่ำางานึ่ที่่�ปลอดภัย

5.3 สร้างหลัก่ประก่ันึ่ว่าผ่้้หญิงจึะม่โอก่าสที่่�เที่่าเที่่ยม

10.3 สร้างโอก่าสที่่�เที่่าเที่่ยมและไม่ม่ก่ารแบ่งแยก่

10.7 รับผ่ิดชอบและบริหารจึัดก่าร
นึ่โยบายด้านึ่ก่ารอพัยพัเป็นึ่อย่างด่

ผลลัพัธ์และประโยชน์
ความคืบหน้าสู่เป้าหมายด้้านความยั่งยืนเครือฯ ปี 2573

100%

100%
เป้้าหมาย ป้ี 2564 และ 2573

ทีุ่ก่ก่ลุ่มธุรก่ิจึม่ก่ารประเมินึ่ผ่ลก่ระที่บด้านึ่สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่จึาก่
ก่ิจึก่รรมขององคำ์ก่รและคำ้คำ่ า้ โดยตรงที่่ม� คำ่ วามเส่ย� งส้งเป็นึ่ประจึำา
สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

กัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ ปี 2564
• ขยายขอบเขตนึ่โยบายและแนึ่วปฏิบัติด้านึ่สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่และก่าร
ปฏิบัติด้านึ่แรงงานึ่ให้คำรอบคำลุมห่วงโซึ่่คำุณคำ่าตั�งแต่ต้นึ่นึ่ำ�าจึนึ่ถึ่ง
ปลายนึ่ำ�า
• ส่อสารมาตรฐานึ่ก่ารจึัดก่ารด้านึ่ SHE ฉบับปรับปรุง ซึ่่ง� ประก่อบด้วย
มาตรก่ารบริหารจึัดก่ารและมาตรฐานึ่ด้านึ่เที่คำนึ่ิคำ

Stakeholder Engagement Report 2021

UN SDGs Mapping Report 2021

กัารกัำากัับดู้แล
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กัารด้ำาเนินงานเพั่อปกัป้องสิทุธิมนุษยชน
ตลอด้ห่วงโซ่คุณค่า
กัารประเมินความเส้่ยง
ด้้านสิทุธิมนุษยชน
นึ่โยบายและแนึ่วปฏิบัติด้านึ่สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่
และก่ารปฏิบัติด้านึ่แรงงานึ่

ในึ่ปี 2564 เคำรื อ เจึริ ญ โภคำภั ณ ฑ์์ ไ ด้ ดำา เนึ่ิ นึ่ ก่ารปรั บ ปรุ ง นึ่โยบายและ
แนึ่วปฏิบตั ดิ า้ นึ่สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่และก่ารปฏิบตั ดิ า้ นึ่แรงงานึ่ เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์
เพั่อให้คำรอบคำลุมทีุ่ก่ก่ิจึก่รรมที่ั�งที่างตรงและที่างอ้อมของเคำรือฯ ล้ก่คำ้า
คำ้่คำ้าธุรก่ิจึ พัันึ่ธมิตรที่างธุรก่ิจึตลอดห่วงโซึ่่คำุณคำ่า และก่ิจึก่รรมอ่นึ่ ๆ
ในึ่อนึ่าคำต นึ่อก่จึาก่นึ่่� ยังได้เพัิม� ข้อก่ำาหนึ่ดให้สอดคำล้องก่ับสาก่ลมาก่ยิง� ข่นึ่�
เช่นึ่ สิที่ธิพัลเมืองและสิที่ธิที่างก่ารเมือง สิที่ธิที่างเศรษฐก่ิจึ สังคำม และ
วัฒนึ่ธรรม สิที่ธิในึ่คำวามหลาก่หลายที่างเพัศ แรงงานึ่บังคำับ แรงงานึ่เด็ก่
และแรงงานึ่ผ่้เ้ ยาว์ ก่ารไม่เลือก่ปฏิบตั แิ ละก่ารให้โอก่าสอย่างเที่่าเที่่ยมก่ันึ่
สิที่ธิในึ่ก่ารรวมตัวก่ันึ่โดยสันึ่ติ เป็นึ่ต้นึ่
นึ่อก่จึาก่ก่ารปรั บ ปรุ ง นึ่โยบายและแนึ่วปฏิ บั ติ ด้ า นึ่สิ ที่ ธิ ม นึุ่ ษ ยชนึ่และ
ก่ารปฏิบัติด้านึ่แรงงานึ่แล้ว เคำรือฯ ยังได้ประก่าศใช้นึ่โยบายด้านึ่คำวาม
หลาก่หลายและก่ารอย้่ ร่ ว มก่ั นึ่ และนึ่โยบายป้ อ งก่ั นึ่ ก่ารเลื อ ก่ปฏิ บั ติ
ก่ารล่วงละเมิด และก่ารคำุก่คำาม เพั่อตอก่ยำ�าคำวามมุง่ มันึ่� ในึ่ก่ารปก่ป้องสิที่ธิ
มนึุ่ษยชนึ่ และประเด็นึ่เก่่�ยวเนึ่่องตลอดห่วงโซึ่่คำุณคำ่า
นึ่โยบายด้านึ่คำวามหลาก่หลายและก่ารอย้่ร่วมก่ันึ่
นึ่โยบายป้องก่ันึ่ก่ารเลือก่ปฏิบัติ ก่ารล่วงละเมิด และก่ารคำุก่คำาม
รายงานึ่สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่ ประจึำาปี 2564 เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์

เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

ผลกัารประเมินความเส้่ยงด้้านสิทุธิมนุษยชน
กัารวิเคราะห์บริบทุ

ข้อมูลกัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ
นโยบายและแนวป้ฏิิบัติ
ด้้านสุิท์ธิมนุษยชันและ
กิารป้ฏิิบัติด้้านแรงงาน
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ด้ ว ยคำวามมุ่ ง มั� นึ่ ของเคำรื อ เจึริ ญ โภคำภั ณ ฑ์์ ที่�่
ต้องก่ารปก่ป้องสิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่ตลอดห่วงโซึ่่คำณ
ุ คำ่า
เคำรือฯ จึ่งก่ำาหนึ่ดให้ที่กุ่ หนึ่่วยธุรก่ิจึและผ่้เ้ ก่่ย� วข้อง
ตลอดห่วงโซึ่่คำุณคำ่าต้องคำำานึ่่งถึ่งคำวามเส่�ยงและ
ผ่ลก่ระที่บด้านึ่สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่ตลอดก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่
ในึ่ปั จึ จึุ บั นึ่ และก่ารตั ด สิ นึ่ ใจึในึ่ก่ารลงทีุ่ นึ่ ที่่�
เก่่ย� วข้องก่ับก่ารคำวบรวมก่ิจึก่าร ก่ารเข้าซึ่ือ� ก่ิจึก่าร
และก่ารขายก่ิจึก่ารในึ่อนึ่าคำต รวมถึ่งให้ม่ก่าร
ตรวจึสอบสิ ที่ ธิ ม นึุ่ ษ ยชนึ่อย่ า งรอบด้ า นึ่ตาม
หลั ก่ ก่ารช่� แ นึ่ะธุ ร ก่ิ จึ และสิ ที่ ธิ ม นึุ่ ษ ยชนึ่แห่ ง
องคำ์ก่ารสหประชาติ หรือ UN Guiding Principles
on Business and Human Rights: UNGPs
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ดาำ เนึ่ินึ่ก่ารประเมินึ่คำวามเส่ย� ง
ด้ า นึ่สิ ที่ ธิ ม นึุ่ ษ ยชนึ่ (Human Right Risk
Assessment: HRRA) ทีุ่ก่ 3 ปี ในึ่ทีุ่ก่สายธุรก่ิจึ
ตามก่รอบก่ารรายงานึ่หลัก่ก่ารช่�แนึ่ะว่าด้วยก่าร
ดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึและสิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่แห่งสหประชาชาติ
สำาหรับก่ารประเมินึ่คำวามเส่ย� งด้านึ่สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่
เคำรือฯ ม่ก่ารก่ำาหนึ่ดขั�นึ่ตอนึ่และบริบที่ที่่�ชัดเจึนึ่
ได้แก่่ ก่ารวิเคำราะห์บริบที่ ก่ารข่นึ่� ที่ะเบ่ยนึ่และก่าร
ระบุคำวามเส่�ยง และก่ารประเมินึ่ระดับผ่ลก่ระที่บ
ที่ั� ง นึ่่� เ พั่ อ สร้ า งคำวามมั� นึ่ ใจึให้ แ ก่่ ผ่้ ม่ ส่ ว นึ่ได้ เ ส่ ย
ทีุ่ก่ก่ลุ่มว่าก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ของเคำรือฯ นึ่ั�นึ่ม่คำวาม
สมบ้รณ์ และคำรอบคำลุม
สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
แนึ่วปฏิบตั เิ พั่อก่ารจึัดก่ารด้านึ่สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่
และก่ารปฏิบัติด้านึ่แรงงานึ่

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ที่ำาก่ารวิเคำราะห์ประเด็นึ่ด้านึ่สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่ที่่�เก่่�ยวข้องก่ับเคำรือฯ โดยได้นึ่ำาบริบที่ในึ่ระดับประเที่ศ อุตสาหก่รรม
และระดับสาก่ลมาพัิจึารณา ซึ่่�งสรุปได้ดังนึ่่� จึาก่สถึานึ่ก่ารณ์ก่ารระบาดที่ั�วโลก่ของ COVID-19 ที่่�ยาวนึ่านึ่ ส่งผ่ลให้หลายธุรก่ิจึต้อง
ปรับเปล่�ยนึ่วิธ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ รวมถึ่งภาวะโลก่ร้อนึ่ที่่�ที่ว่คำวามรุนึ่แรง จึ่งม่ประเด็นึ่ที่างด้านึ่สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่ที่่�เคำรือฯ ต้องเฝั้าจึับตามอง
เพัราะม่แนึ่วโนึ่้มจึะที่ำาให้ผ่ลก่ระที่บด้านึ่สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่ม่ก่ารเปล่ย� นึ่แปลงในึ่หลายส่วนึ่ ที่ัง� ในึ่เร่องคำวามสำาคำัญ ผ่้ที่้ อ่� าจึจึะได้รบั ผ่ลก่ระที่บ
และระดับคำวามรุนึ่แรงของผ่ลก่ระที่บนึ่ั�นึ่ ๆ

เมทุริกัซ์ผลกัารประเมินความเส้่ยงด้้านสิทุธิมนุษยชน
13
12

11
10
9
8

6

7

5
4
1

1
2

เสร้ภาพัในกัารสมาคม

3

แรงงานบังคับ

4

สิทุธิในทุ้่ด้ิน

5

แร่ธาตุแห่งความขัด้แย้ง*

6
7

กัลุ่มเปราะบาง

8

สิทุธิของชุมชน

9

สิทุธิของพันักังาน

10

แรงงานเด้็กั

11

กัารเลือกัปฏิิบัติและกัารล่วงละเมิด้

12
13

แรงงานข้ามชาติ

กัารเข้าถึึงแหล่งน�ำและสุขาภิบาล

กัารคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล*

ความปลอด้ภัยและอาช้วอนามัย

3
* ประเดำ็นเกิดำขึ้นใหม่

2
ความเส้่ยงต่ำ

ความเส้่ยงปานกัลาง

ความเส้่ยงสูง
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ประเด้็นสำาคัญด้้านสิทุธิมนุษยชนของเครือฯ
ประเด้็น
ด้้านสิทุธิมนุษยชน

รายละเอ้ยด้ความเส้่ยง

โอกัาส
ในกัารเกัิด้

ระด้ับ
ผลกัระทุบ

ผู้ม้ส่วนได้้เส้ย
ทุ้่เกั้่ยวข้อง
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มาตรกัารจัด้กัารความเส้่ยงด้้านสิทุธิมนุษชน
ประเด้็น
ด้้านสิทุธิมนุษยชน

หน่วยธุรกัิจทุ้่ม้
กัารด้ำาเนินงาน

แนวทุางกัารด้ำาเนินงาน
เพั่อบรรเทุาความเส้่ยง

ผลลัพัธ์ทุ้่ได้้

คำวามปลอดภัย
และอาช่วอนึ่ามัย

ก่ารปฏิบัติงานึ่ในึ่พัื�นึ่ที่่�ที่่�ม่
คำวามเส่�ยงส้ง พันึ่ัก่งานึ่ขาดที่ัก่ษะ
คำวามร้้ และอุปก่รณ์ ในึ่ก่ารปฏิบัติ
งานึ่อย่างปลอดภัย

•

•

พันึ่ัก่งานึ่ คำนึ่งานึ่ รวมที่ั�ง
ผ่้้รับเหมาที่่�เข้าปฏิบัติงานึ่
ภายในึ่พัื�นึ่ที่่�เคำรือฯ

คำวามปลอดภัย
และอาช่วอนึ่ามัย

ที่ั�วที่ั�ง
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์

นึ่โยบายและคำณะก่รรมก่ารด้านึ่ SHE
และก่ารม่ส่วนึ่ร่วมของพันึ่ัก่งานึ่
ในึ่ด้านึ่อาช่วอนึ่ามัยและคำวามปลอดภัย

ก่ารจึัดก่ารด้านึ่สุขลัก่ษณะของบุคำคำล
รวมถึ่งพัื�นึ่ที่่�ที่ำางานึ่ที่่�ม่คำวามปลอดภัย
และเป็นึ่หนึ่่วยงานึ่ที่่�ไม่ที่ำาให้เก่ิดโรคำจึาก่
ก่ารที่ำางานึ่

ก่ารบังคำับใช้แรงงานึ่และ
แรงงานึ่ข้ามชาติ

ก่ารเข้าเมืองอย่างผ่ิดก่ฎหมาย
ที่ำาให้ไม่สามารถึได้รับก่ารด้แล
จึาก่รัฐและบริก่ารด้านึ่สุขภาพั
ต่าง ๆ อย่างที่ั�วถึ่ง

•

•

แรงงานึ่ข้ามชาติในึ่ห่วงโซึ่่
คำุณคำ่า

ก่ารเลือก่ปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นึ่ธรรม

ที่ั�วที่ั�ง
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์

นึ่โยบายด้านึ่คำวามหลาก่หลาย
และก่ารอย้่ร่วมก่ันึ่

ม่มาตรก่ารก่ารก่ำาก่ับด้แลที่่�เข้มข่�นึ่และ
เป็นึ่ร้ปธรรม

แรงงานึ่เด็ก่

ก่ารใช้แรงงานึ่เด็ก่ในึ่ภาคำเก่ษตร
และภาคำก่ารประมง

•

•

เด็ก่ในึ่ภาคำเก่ษตรและ
ก่ารประมง

ก่ารเลือก่ปฏิบัติอย่างไม่เป็นึ่ธรรม

ก่ารที่่�ไม่สามารถึเข้าถึ่งบริก่าร
ที่างด้านึ่สุขภาพั ได้อย่างเที่่าเที่่ยม

•

•

แรงงานึ่ข้ามชาติในึ่ห่วงโซึ่่
คำุณคำ่า

ก่ารคำุ้มคำรองข้อม้ลส่วนึ่บุคำคำล

ก่ารโดนึ่โจึมต่และขโมยข้อม้ล
ส่วนึ่บุคำคำลและข้อม้ลบริษัที่
จึาก่อาชญาก่รคำอมพัิวเตอร์

•

•

ล้ก่คำ้า คำ้่คำ้าธุรก่ิจึ พันึ่ัก่งานึ่

นึ่โยบายป้องก่ันึ่ก่ารเลือก่ปฏิบัติ
ก่ารล่วงละเมิด และก่ารคำุก่คำาม
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

ระบบก่ารรัก่ษาคำวามปลอดภัยและ
คำวามตระหนึ่ัก่ในึ่คำวามเส่�ยงของ
ก่ารถึ้ก่ขโมยข้อม้ลจึาก่ธุรก่รรม
ผ่่านึ่ระบบออนึ่ไลนึ่์

• ส้ง • ก่ลาง • ตำ�า
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์สร้างคำวามตระหนึ่ัก่ร้้
ด้านึ่สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่ให้แก่่พันึ่ัก่งานึ่ทีุ่ก่ระดับ
และผ่้้เก่่�ยวข้องทีุ่ก่ฝั่ายตลอดห่วงโซึ่่คำุณคำ่า
ผ่่านึ่ก่ารอบรมร้ปแบบต่าง ๆ และก่ารส่อสาร
อย่างต่อเนึ่่อง
สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
ก่ารอบรมและก่ารส่อสาร
เร่องสิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่ในึ่ปี 2564

เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

นึ่โยบายและแนึ่วปฏิบัติก่ารคำุ้มคำรอง
ข้อม้ลส่วนึ่บุคำคำล

กั้าวต่อไปของเรา
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ม่คำวามตั�งใจึที่่�จึะขจึัดประเด็นึ่ก่ารละเมิด
สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่ตลอดห่วงโซึ่่คำุณคำ่า ดังนึ่ั�นึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่เพั่อ
บรรลุเป้าหมายคำวามยัง� ยืนึ่เคำรือฯ ส้ป่ ี 2573 ด้านึ่สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่
ม่ดังนึ่่�

01

100% ของก่ิจึก่รรมภายใต้เคำรือฯ และคำ้่คำ้า
จึะต้องได้รับก่ารประเมินึ่คำวามเส่�ยงด้านึ่
สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่อย่างสม�ำาเสมอ

02

ดำาเนึ่ินึ่ก่ารประเมินึ่คำวามเส่�ยงด้านึ่สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่
ก่ับผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยที่่�เก่่�ยวข้องตลอดห่วงโซึ่่คำุณคำ่า

03

พััฒนึ่าก่ลไก่ก่ารเย่ยวยาก่ับก่ลุ่มผ่้้ได้รับผ่ลก่ระที่บ
ด้านึ่สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่อย่างเหมาะสม และเพั่ยงพัอ

HEART
Living Right

กัารกัำากัับดู้แล
ด้้านความยั่งยืน

บทุนำา

HEALTH
Living Well

HOME
Living Together

ภาคผนวกั
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กัารปฏิิบัติด้้านแรงงานอย่างเทุ่าเทุ้ยม
ข้อมูลกัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ

กัารสร้างวัฒนธรรมแห่ง
ความเทุ่าเทุ้ยม

ขอมูลคุวามหลากหลายั่ของพันักงาน
จำานวนพันักังานทุั�งหมด้

ร้อยละ
49.5

428,576 คน

ร้อยละ
50.5

แยกัตามช่วงอายุ
<30 ปี

30-50 ปี

>50 ปี

44%

50%

6%

แยกัตามระด้ับพันักังาน
ผู้บริหารระด้ับสูง

ผู้บริหารระด้ับกัลาง

0.2%

1.0%

ผู้บริหาร

พันักังาน / เจ้าหน้าทุ้่

18.3%

80.5%

นึ่อก่จึาก่นึ่่� เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ยังได้ตระหนึ่ัก่ถึ่งบริบที่ของสาก่ล
ที่่เ� ปล่ย� นึ่ไป ซึ่่ง� ส่งผ่ลก่ระที่บโดยตรงต่อก่ารดำารงช่วติ ของพันึ่ัก่งานึ่
รวมถึ่ ง คำรอบคำรั ว พันึ่ั ก่ งานึ่ ด้ ว ยเหตุ นึ่่� เคำรื อ ฯ จึ่ ง ม่ แ ผ่นึ่ก่าร
ที่่�จึะปรับปรุงแนึ่วที่างก่ารด้แลพันึ่ัก่งานึ่ของเราให้สอดคำล้อง และ
เหมาะสมต่อบริบที่ที่่เ� ปล่ย� นึ่ไป เพั่อสร้างคำวามสุขและคำวามสบายใจึ
ให้แก่่พันึ่ัก่งานึ่ และคำรอบคำรัวพันึ่ัก่งานึ่อย่างยั�งยืนึ่

แยกัตามภูมิประเทุศั

ชาย
หญิง

ประเทุศัไทุย

เอเช้ยตะวันออกั

268,977 คน
42%
58%

95,118 คน
62%
38%

เอเช้ยตะวันออกั
เฉ้ยงใต้

51,974 คน
62%
38%

เอเช้ยใต้
และเอเช้ยตะวันตกั

5,460 คน
89%
11%

ยุโรป และอเมริกัา

7,047 คน
60%
40%

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
GRI & SASB Content Index Report 2021
เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

ตลอดหนึ่่ง� ศตวรรษที่่ผ่� า่ นึ่มา เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์มงุ่ เนึ่้นึ่ปล้ก่ฝัังให้
พันึ่ัก่งานึ่ทีุ่ก่ระดับตัง� มันึ่� อย้บ่ นึ่คำ่านึ่ิยมองคำ์ก่ร 6 ประก่ารที่่ถึ� า่ ยที่อด
ก่ันึ่มาจึาก่รุนึ่่ ส้ร่ นึุ่่ เพั่อสร้างสรรคำ์ประโยชนึ่์อนึ่ั ส้งสุดให้แก่่ประเที่ศชาติ
ส่งเสริมคำุณภาพัช่วิตที่่�ด่ให้แก่่ประชาชนึ่ และสนึ่ับสนึุ่นึ่ก่ารเติบโต
อย่างก่้าวก่ระโดดและยั�งยืนึ่ให้แก่่องคำ์ก่ร นึ่อก่จึาก่ก่ารปล้ก่ฝััง
คำ่านึ่ิยมองคำ์ก่รฯ แล้ว เคำรือฯ ยังบ้รณาก่ารประเด็นึ่ที่่เ� ก่่ย� วข้องใหม่ ๆ
เข้ า มาเป็ นึ่ แนึ่วที่างก่ารดำา เนึ่ิ นึ่ งานึ่ อาที่ิ ในึ่ปี 2564 เคำรื อ ฯ
ได้ปรับปรุงและเผ่ยแพัร่นึ่โยบายด้านึ่คำวามหลาก่หลายและก่ารอย้่
ร่วมก่ันึ่ และนึ่โยบายป้องก่ันึ่ก่ารเลือก่ปฏิบัติ ก่ารล่วงละเมิด และ
ก่ารคำุก่คำาม โดยม่วตั ถึุประสงคำ์เพั่อสร้างสภาพัแวดล้อมก่ารที่ำางานึ่
ที่่�เหมาะสม ช่วยเสริมสร้างก่ารม่ส่วนึ่ร่วมของพันึ่ัก่งานึ่ พัร้อมที่ั�ง
ส่งเสริมให้พันึ่ัก่งานึ่ทีุ่ก่คำนึ่เป็นึ่ส่วนึ่หนึ่่�งขององคำ์ก่ร และพัร้อม
พััฒนึ่าที่ัก่ษะของตนึ่เองเพั่อเติบโตไปพัร้อมก่ับเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์
อย่างยั�งยืนึ่

นึ่อก่เหนึ่ือจึาก่ก่ารสร้างคำวามเที่่าเที่่ยม และสภาพัแวดล้อมก่ารที่ำางานึ่
ที่่�เหมาะสมให้แก่่พันึ่ัก่งานึ่ของเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์แล้ว เคำรือฯ
ยังได้เล็งเห็นึ่ถึ่งคำวามสำาคำัญในึ่ก่ารพััฒนึ่าคำวามเป็นึ่อย้่ที่�่ด่ให้แก่่
ผ่้้ รั บ เหมาและแรงงานึ่ต่ า งด้ า ว หรื อ แรงงานึ่ข้ า มชาติ ข องเรา
เคำรือฯ จึ่งได้ดำาเนึ่ินึ่ก่ารปรับปรุงนึ่โยบายและแนึ่วที่างปฏิบตั ใิ นึ่ก่าร
จึ้ า งแรงงานึ่ข้ า มชาติ ใ ห้ ม่ คำ วามสอดคำล้ อ งก่ั บ มาตรฐานึ่ต่ า ง ๆ
ของเคำรือฯ

กั้าวต่อไปของเรา
เคำรื อ เจึริ ญ โภคำภั ณ ฑ์์ ม่ คำ วามมุ่ ง มั� นึ่ ที่่� จึ ะสร้ า งโอก่าสคำวาม
ก่้าวหนึ่้าในึ่ก่ารที่ำางานึ่ที่่�เที่่าเที่่ยมให้แก่่พันึ่ัก่งานึ่ทีุ่ก่คำนึ่ และ
สร้างบรรยาก่าศก่ารม่ส่วนึ่ร่วมและคำวามหลาก่หลาย จึ่งได้
ก่ำาหนึ่ดเป้าหมายคำวามยั�งยืนึ่เคำรือฯ ส้่ปี 2573 ด้านึ่ก่ารปฏิบัติ
ด้านึ่แรงงานึ่ไว้ดังต่อไปนึ่่�

01

อัตราส่วนึ่ที่่�ใก่ล้เคำ่ยงก่ันึ่ระหว่างพันึ่ัก่งานึ่ชาย
และหญิง

02

จึำานึ่วนึ่ข้อร้องเร่ยนึ่ที่่เ� ก่่ย� วก่ับก่ารเลือก่ปฏิบตั ิ
ก่ารล่วงละเมิดและก่ารคำุก่คำามเป็นึ่ศ้นึ่ย์

03

ก่ารเพัิม� ตำาแหนึ่่งงานึ่ที่่เ� หมาะสมแก่่ก่ลุม่ เปราะบาง
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กัารสร้างความปลอด้ภัยและอาช้วอนามัย
ในสถึานทุ้่ทุำางาน
ข้อมูลกัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ

กัารบริหารจัด้กัารความปลอด้ภัยและอาช้วอนามัย

ขอมูลดูานคุวามปลอดูภััยั่และอาช่วอนามัยั่

คำวามปลอดภัยและอาช่วอนึ่ามัยถึือเป็นึ่หนึ่่�งประเด็นึ่ที่่�ม่คำวามสำาคำัญต่อก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึของเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ ก่ารบริหารจึัดก่าร
คำวามปลอดภัยที่่�ไม่เหมาะสมอาจึจึะส่งผ่ลให้ก่ระบวนึ่ก่ารผ่ลิตต้องหยุดชะงัก่ และสามารถึส่งผ่ลก่ระที่บเก่่�ยวเนึ่่องไปยังก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่และ
ก่ิจึก่รรมของผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยตลอดห่วงโซึ่่คำุณคำ่าอ่ก่ด้วย ดังนึ่ั�นึ่ เคำรือฯ จึ่งให้คำวามสำาคำัญต่อก่ารจึัดก่ารคำวามปลอดภัยและอาช่วอนึ่ามัย
ของพันึ่ัก่งานึ่ ผ่้้รับเหมา และผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยอย่างเคำร่งคำรัด เพั่อสร้างสภาพัแวดล้อมก่ารที่ำางานึ่ที่่�ปลอดภัย พัร้อมสร้างคำวามเช่อมั�นึ่ให้แก่่
ผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยทีุ่ก่ภาคำส่วนึ่

อัตรากัารบาด้เจ็บถึึงขั�นหยุด้งานของพันักังานและผู้รับเหมา ปี 2564
ประเทุศัจ้น

0.86

0.48

ประเทุศัไทุย

ยุโรปและอเมริกัา

11.64 3.75

1.52

เอเช้ยใต้และตะวันตกั

เอเช้ยตะวันออกัเฉ้ยงใต้

0.91

1.24

0
พันักังาน

ผู้รับเหมา

0.52
0.11

หน่วย: รายั่/1,000,000 ชี่�วโมงการที่ำงาน

อัตรากัารบาด้เจ็บถึึงขั�นหยุด้งานของ
พันักังาน และผู้รับเหมา

อัตรากัารบาด้เจ็บทุุกัประเภทุ

อัตราผู้เส้ยช้วิตจากักัารทุำงาน

หน่วย: รายั่/1,000,000 ชี่�วโมงการที่ำงาน

หน่วย: รายั่/1,000,000 ชี่�วโมงการที่ำงาน

หน่วย: รายั่/1,000,000 ชี่�วโมงการที่ำงาน

ดังนึ่ันึ่� เพั่อให้มก่่ ารบริหารจึัดก่ารคำวามปลอดภัยและอาช่วอนึ่ามัยที่่เ� ป็นึ่ระบบ และสอดคำล้องที่ัว� ที่ัง� องคำ์ก่ร รวมไปถึ่งคำ้คำ่ า้ ธุรก่ิจึและผ่้ร้ บั เหมา
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ที่ำาก่ารส่อสารนึ่โยบายและระบบก่ารจึัดก่ารคำวามปลอดภัย อาช่วอนึ่ามัย และสิ�งแวดล้อมให้ผ่้ที่่�เก่่�ยวข้องทีุ่ก่ฝั่าย
ได้รบั ที่ราบ พัร้อมก่ับจึัดให้มก่่ ารอบรม เพั่อสร้างคำวามเข้าใจึเชิงล่ก่และพัร้อมนึ่ำาไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างเคำร่งคำรัดและถึ้ก่ต้อง นึ่อก่จึาก่นึ่่� เคำรือฯ ม่แผ่นึ่
ที่่จึ� ะจึัดที่ำาแนึ่วปฏิบัติที่างเที่คำนึ่ิคำเพัิ�มเติม เพั่อสนึ่ับสนึุ่นึ่ให้เก่ิดก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ที่่�เป็นึ่ระบบ และเป็นึ่มาตรฐานึ่เด่ยวก่ันึ่ที่ั�วที่ั�งองคำ์ก่ร ได้แก่่

ระบบกัารขออนุญาต
กัารปฏิิบัติงาน
ทุ้่ม้อันตราย

ความปลอด้ภัย
ในกัารปฏิิบัติงาน
ทุ้่เกั้่ยวข้องกัับพัลังงาน
ทุ้่เป็นอันตราย

ความปลอด้ภัย
ในกัารปฏิิบัติงาน
เกั้่ยวกัับไฟฟ้า

ความปลอด้ภัย
ในกัารปฏิิบัติงานทุ้่ม้ความร้อน
หรือม้ประกัายไฟ

9.73
8.83

2.19
2.03

0.032

1.41

1.44

0.64

0.51

0.53

1.71
1.00

2561

2562

2563

2564

2561

0.012 0.011

2.45

0.014
0.008

1.30
0.73

2562

2563

2564

2561

2562

2563
พันักังาน

เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

ความปลอด้ภัย
ในกัารปฏิิบัติงาน
ในพัื�นทุ้่อับอากัาศั

0.022
0.018

3.26
0.57

0.032

ความปลอด้ภัย
ในกัารปฏิิบัติงานบนทุ้่สูง

2564
ผู้รับเหมา

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
ก่ารสร้างคำวามปลอดภัยและอาช่วอนึ่ามัยในึ่สถึานึ่ที่่�ที่ำางานึ่

กัารจัด้กัาร
กัารเปล้่ยนแปลง

กัารกัำากัับดู้แล
ด้้านความยั่งยืน
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กัลยุทุธ์กัารลด้กัารเกัิด้อุบัติเหตุ

Case Study 1

ความร่วมมือเพั่อมุ่งสู่กัารเป็นองค์กัรทุ้่ปราศัจากัอุบัติเหตุ

แนวทุางกัารลด้กัารเกัิด้อุบัติเหตุภายในองค์กัร

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ตั�งเป้าหมายในึ่ก่ารมุ่งส้่ก่ารเป็นึ่องคำ์ก่รที่่�ปราศจึาก่อุบัติเหตุ และก่ารเส่ยช่วิตที่ั�งในึ่ส่วนึ่ของพันึ่ัก่งานึ่ ผ่้้รับเหมา และ
ผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยที่่�เก่่�ยวข้อง ซึ่่�งผ่้้บริหารจึาก่เคำรือฯ และทีุ่ก่บริษัที่ภายใต้เคำรือฯ ให้ก่ารสนึ่ับสนึุ่นึ่คำวามมุ่งมั�นึ่ดังก่ล่าว ผ่่านึ่ก่ารก่ำาหนึ่ดก่ลยุที่ธ์
แผ่นึ่งานึ่และตัวช่�วัดระดับเคำรือฯ ระดับหนึ่่วยธุรก่ิจึ และระดับพันึ่ัก่งานึ่ พัร้อมก่ับม่ก่ารมอบหมายที่รัพัยาก่รบุคำคำลเพั่อขับคำล่อนึ่ส้่เป้าหมาย
อย่างเต็มก่ำาลัง โดยก่ลยุที่ธ์ก่ารลดก่ารเก่ิดอุบัติเหตุของเคำรือฯ ม่ดังนึ่่�

การติดำตามผู้ลการดำำเนินงานอยั่่างต่อเน�อง
และการจ่ดำที่ำมาตรการเพ�อลดำความเสี�ยั่ง

การกำหนดำต่วชีี้ว่ดำ
ดำ้านความปลอดำภ่ยั่ให้ก่บ
ผูู้้บริหารและพน่กงาน

การสร้างความตระหน่กรู้
ให้แก่พน่กงานทีุ่กระดำ่บ

การพ่ฒนาระบบและ
มาตรฐานการดำำเนินงาน
ดำ้านความปลอดำภ่ยั่
อยั่่างต่อเน�อง

การสร้างว่ฒนธุรรม
ความปลอดำภ่ยั่
อยั่่างต่อเน�อง

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ประยุก่ต์ใช้ระบบบริหารจึัดก่ารตามมาตรฐานึ่
สาก่ลต่าง ๆ เพั่อส่งเสริมระบบมาตรฐานึ่จึัดก่ารด้านึ่อาช่วอนึ่ามัยและ
คำวามปลอดภัยของเคำรือฯ ให้มป่ ระสิที่ธิภาพัมาก่ยิง� ข่นึ่� เช่นึ่ ISO 45001
เป็นึ่ต้นึ่ ซึ่่�งระบบและมาตรฐานึ่เหล่านึ่่�ได้ถึ้ก่นึ่ำามาบ้รณาก่ารเข้าไปในึ่
ทีุ่ก่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ของเคำรือฯ รวมถึ่งบริษัที่อ่นึ่ ๆ ที่่�อย้่ภายใต้เคำรือฯ
เพั่อสร้างคำวามมั�นึ่ใจึว่าเคำรือฯ ม่ระบบก่ารบริหารจึัดก่ารอาช่วอนึ่ามัย
และคำวามปลอดภัยที่ั�วที่ั�งเคำรือฯ และสามารถึบรรลุเป้าหมายคำวาม
ยั�งยืนึ่ได้เต็มประสิที่ธิภาพั
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ก่ำาหนึ่ดก่ลยุที่ธ์ และเป้าหมายด้านึ่ก่ารบริหาร
จึัดก่ารอาช่วอนึ่ามัยและปลอดภัย ไว้ดังนึ่่�
• ผ่้้บริหารระดับส้งมุ่งมั�นึ่ก่ารสร้างวัฒนึ่ธรรมคำวามปลอดภัยและ
ส่งเสริมให้มพั่ นึ่ัก่งานึ่ทีุ่ก่ระดับม่สว่ นึ่ร่วม เพั่อจึัดก่ารคำวามเส่ย� งและ
อุบัติเหตุให้เป็นึ่ศ้นึ่ย์ที่ั�วที่ั�งองคำ์ก่ร
• ยก่ระดับ มาตรฐานึ่ก่ารจึัดก่ารด้านึ่อาช่วอนึ่ามัยและคำวามปลอดภัย
ในึ่ก่ารที่ำางานึ่ Safety, Occupational Health and Environment
Management Standards เพั่อขยายประสิที่ธิภาพัก่ารบริหารและ
ดำาเนึ่ินึ่ก่ารคำรอบคำลุมที่ั�งในึ่และต่างประเที่ศ
• จึัดตั�งเป้าหมายและตัวช่�วัดด้านึ่คำวามปลอดภัย เพั่อให้ทีุ่ก่บริษัที่
บรรลุเป้าหมาย Zero Fatality และ Zero Loss Time Injury

กัลยุทุธ์กัารลด้
กัารเกัิด้อุบัติเหตุของเครือฯ
การประกาศความมุ่งม่�น
โดำยั่ผูู้้บริหารระดำ่บสูง
ของแต่ละหน่วยั่ธุุรกิจ
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การสร้างโปรแกรม
การยั่กยั่่อง ชีมเชียั่
และการมอบรางว่ล

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ ส่งเสริมบริษที่ั ภายในึ่เคำรือฯ ที่่ม� ก่่ ารบริหารจึัดก่าร
ด้านึ่อาช่วอนึ่ามัยและคำวามปลอดภัย อย่างต่อเนึ่่อง โดยจึัดมอบรางวัล
คำุณคำ่า Zero Accident Certificate ซึ่่�งบริษัที่ที่่�ได้รับรางวัล เป็นึ่บริษัที่
ที่่�ม่ก่ารได้รับรางวัลสถึานึ่ประก่อบด้านึ่คำวามปลอดภัย ระดับประเที่ศ
ต่อเนึ่่องมาก่ก่ว่า 10 ปี
สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
ก่ารสร้างคำวามปลอดภัยและอาช่วอนึ่ามัยในึ่สถึานึ่ที่่�ที่ำางานึ่

เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

จำานวนบริษัทุทุ้่ได้้รับ
Zero Accident Certificate

5 บริษัทุ
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กัารบริหารจัด้กัารความปลอด้ภัยยานยนต์
ข้อมูลกัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ

กัารยกัระด้ับกัารด้ำาเนินงาน
ด้้านความปลอด้ภัยยานยนต์

ขอมูลดูานคุวามปลอดูภััยั่ยั่านยั่นติ์
19,376

100%
รถขนส่งของบริษ่ที่ทีุ่กค่นติดำต่้งระบบ GPS
และกล้องติดำรถยั่นต์ โดำยั่ผู้่านการติดำตาม
จากศููนยั่์ควบคุุมส่วนกลาง

0 ราย

ไม่มีการเสียั่ชีีวิตของพน่กงานข่บรถขนส่ง
ของเครือฯ ต่้งแต่ปี 2559

(คร่้ง / ล้านกิโลเมตร)

2561

5.48

2562

11,572

1,500

2,570

50

2,006

2559

2560

2561

2562

2,921

4,128

2563

2564

พน่กงานข่บรถยั่นต์ที่ี�ผู้่านการอบรมและไดำ้ร่บใบข่บขี�จากเครือฯ (คน)
จำนวนคู่ค้าธุุุรกิจที่ี�ผู้่านการอบรมการข่บขี�ปลอดำภ่ยั่จากเครือฯ (คน)

อัตรากัารเกัิด้อุบัติเหตุ รถึขนส่ง
5.52

15,420

11,072

10,142

21,538

ระยะทุางขนส่งทุั�งหมด้
(ล้านกิโลเมตร)

5.59

2563

6.04

2564

38.20

2561

38.32

2562

40.05

2563

46.78

แม้ว่าเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ จึะม่มาตรฐานึ่และแนึ่วที่างเพั่อป้องก่ันึ่
ก่ารเก่ิดอุบัติเหตุที่างรถึยนึ่ต์ และได้รับก่ารประเมินึ่อย้่เป็นึ่ประจึำา
อย้่แล้วก่็ตาม แต่ในึ่ช่วง 2-3 ปีที่่�ผ่่านึ่มา อุบัติเหตุจึาก่ก่ารขนึ่ส่ง
ยังคำงเก่ิดข่�นึ่อย่างต่อเนึ่่อง ซึ่่�งส่วนึ่ใหญ่เก่ิดจึาก่ก่ารขับรถึในึ่ระยะ
ที่่� ใ ก่ล้ ที่้ า ยคำั นึ่ หนึ่้ า และชนึ่สิ� ง ของในึ่พัื� นึ่ ที่่� ป ฏิ บั ติ ง านึ่ ดั ง นึ่ั� นึ่
เพั่อเป็นึ่ก่ารป้องก่ันึ่ก่ารเก่ิดอุบตั เิ หตุที่างรถึยนึ่ต์เชิงรุก่ เคำรือฯ จึ่งได้
เฝั้าระวังติดตามพัฤติก่รรมก่ารขับข่�ผ่่านึ่ระบบ GPS และก่ล้องติด
รถึยนึ่ต์โดยผ่่านึ่ศ้นึ่ย์คำวบคำุมส่วนึ่ก่ลาง และก่ิจึก่รรมคำวามปลอดภัย
จึาก่หัวหนึ่้างานึ่โดยตรงอ่ก่ด้วยเร่ยก่ว่า Train the Trainer

กั้าวต่อไปของเรา
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ม่แ ผ่นึ่ก่ารเสริม สร้า งคำวามแข็ง แก่ร่ง
ด้ า นึ่คำวามปลอดภั ย อาช่ ว อนึ่ามั ย ในึ่สถึานึ่ที่่� ที่าำ งานึ่ และ
ก่ระบวนึ่ก่ารผ่ลิต โดยก่ำาหนึ่ดแผ่นึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ไว้ดังต่อไปนึ่่�

01

ก่ารอบรมหัวข้อคำวามปลอดภัยให้แก่่พันึ่ัก่งานึ่
ทีุ่ก่ระดับ ผ่้้รับเหมา คำ้่คำ้า และผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ย
ที่่�เก่่�ยวข้อง เพั่อเสริมสร้างวัฒนึ่ธรรมคำวาม
ปลอดภัย

02

ก่ารจึัดก่ลุม่ ก่ารบริหารคำวามปลอดภัย โดยพัิจึารณา
จึาก่ระดับคำวามสำาคำัญ และผ่ลก่ระที่บ

03

สนึ่ับสนึุ่นึ่ก่ารสร้างวินึ่ัยในึ่ก่ารปฏิบัติงานึ่

2564

เคำรื อ เจึริ ญ โภคำภั ณ ฑ์์ ย ก่ระดั บ มาตรฐานึ่
ก่ารใช้ยานึ่พัาหนึ่ะ เพั่อลดอุบตั เิ หตุที่ส่� ง่ ผ่ลให้
เก่ิดก่ารเส่ยช่วติ และก่ารบาดเจึ็บอย่างรุนึ่แรง
บนึ่ที่้ อ งถึนึ่นึ่ของพันึ่ั ก่ งานึ่และผ่้้ รั บ เหมา
โดยได้นึ่ำา Digital Platform เข้ามาใช้ในึ่ก่าร
บริหารจึัดก่ารคำวามพัร้อมของผ่้ข้ บั วิเคำราะห์
ระยะเวลา และเส้นึ่ที่างก่ารขนึ่ส่ง
สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
ก่ารสร้างคำวามปลอดภัยยานึ่ยนึ่ต์
เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

ก่ารขนึ่ส่งและโลจึิสติก่ส์ถึือเป็นึ่หนึ่่�งในึ่ก่ิจึก่รรมที่่�ม่คำวามสำาคำัญ
สำาหรับก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึของเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ ไม่ว่าจึะเป็นึ่ก่าร
ขนึ่ส่งวัตถึุดิบจึาก่ต้นึ่ที่างหรือแหล่งผ่ลิตไปยังก่ระบวนึ่ก่ารผ่ลิต
ก่ารขนึ่ส่งสินึ่คำ้าไปยังสถึานึ่ที่่�จึัดเก่็บ รวมถึ่งร้านึ่คำ้าปล่ก่และคำ้าส่ง
ซึ่่ง� ล้วนึ่แล้วแต่จึาำ เป็นึ่ต้องรัก่ษาไว้ซึ่ง่� คำวามสด คำวามสะอาด คำวามคำรบ
ถึ้วนึ่ และที่่�สาำ คำัญต้องม่คำวามปลอดภัยในึ่ก่ารขนึ่ส่ง ด้วยเหตุนึ่่�
เคำรือฯ จึ่งได้รว่ มมือก่ับก่ลุม่ ธุรก่ิจึต่าง ๆ และผ่้ร้ บั เหมาในึ่ก่ารพััฒนึ่า
ระบบก่ารขนึ่ส่งที่่�ม่ประสิที่ธิภาพั และปลอดภัยต่อสินึ่คำ้า ผ่้้ขับรถึ
และผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยทีุ่ก่ก่ลุ่ม
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กัระบวนกัารสร้างคุณค่า
ประเด้็นนำาเข้า

กัารศัึกัษาและกัารลด้ความเหลื่อมล�ำา

Education and
Inequality
Reduction

Intellectual Capital

Human Capital

Relationship Capital

ธุรกัิจและกัิจกัรรมของเครือฯ
กัารวิเคราะห์เป้าหมายกัารพััฒนาทุ้่ยั่งยืนและผู้ม้ส่วนได้้เส้ยทุ้่ได้้รับผลกัระทุบอย่างม้นัยสำาคัญตลอด้ห่วงโซ่คุณค่า
กลุ่มผูู้้มีส่วนไดำ้เสียั่ที่ี�ไดำ้ร่บผู้ลกระที่บอยั่่างมีน่ยั่สำาค่ญ

พน่กงานและครอบคร่ว

เกษตรกร ชีุมชีนและส่งคม

ว่ตถุดำิบ

คู่ค้าธุุรกิจ

การผู้ลิตและ
การบริหารจ่ดำการ

การขนส่งว่ตถุดำิบ

การกระจายั่
ผู้ลิตภ่ณฑ์์และบริการ

การใชี้
ผู้ลิตภ่ณฑ์์

สิ้นสุดำอายัุ่การใชี้งาน
ของผู้ลิตภ่ณฑ์์

สน่บสนุนเป้าหมายั่การพ่ฒนาที่ี�ยั่่�งยั่ืน

โอกัาสและความทุ้าทุาย
ในึ่ปัจึจึุบันึ่ คำวามเหล่อมลำ�าที่างก่ารศ่ก่ษายังคำงเป็นึ่ประเด็นึ่ใหญ่ของโลก่ เนึ่่องจึาก่เป็นึ่หนึ่่�ง
ประเด็นึ่หลัก่ที่่�ส่งผ่ลก่ระที่บต่อก่ารเก่ิดช่องว่างระหว่างรายได้ของคำนึ่ในึ่สังคำม ด้วยเหตุนึ่่�
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์จึ่งมุ่งเป็นึ่หนึ่่�งในึ่ก่ารพััฒนึ่าคำุณภาพัช่วิตของชุมชนึ่ โดยตั�งเป้าหมาย
เพั่ อ สนึ่ั บ สนึุ่ นึ่ ก่ารเข้ า ถึ่ ง ก่ารศ่ ก่ ษาที่่� ม่ คำุ ณ ภาพัและส่ ง เสริ ม ก่ารเร่ ย นึ่ร้้ อ ย่ า งต่ อ เนึ่่ อ ง
ให้สอดคำล้องก่ับเป้าหมายก่ารพััฒนึ่าที่่ย� ง�ั ยืนึ่ของสหประชาชาติ (UN SDGs) เคำรือฯ เช่อว่าก่าร
ศ่ก่ษาที่่ม� คำ่ ณ
ุ ภาพัจึะเสริมสร้างศัก่ยภาพัของคำนึ่และลดก่ารพั่ง� พัาผ่้อ้ นึ่่ ที่ัง� ยังสร้างงานึ่ สร้าง
อาช่พั สร้างคำุณภาพัช่วิตที่่�ด่ข่�นึ่และเป็นึ่เคำร่องช่�วัดศัก่ยภาพัของคำนึ่ในึ่ก่ารขับเคำล่อนึ่
เศรษฐก่ิจึ สังคำมและประเที่ศชาติอ่ก่ด้วย เคำรือฯ ได้เช่อมโยงเคำรือข่ายคำวามร่วมมือก่ับภาคำ
ส่วนึ่ที่่�เก่่�ยวข้องในึ่ก่ารพััฒนึ่าโคำรงสร้างก่ารศ่ก่ษาขั�นึ่พัื�นึ่ฐานึ่ ก่ารเข้าถึ่งก่ารศ่ก่ษาของเด็ก่
เยาวชนึ่และก่ลุม่ เปราะบาง ยก่ระดับที่ัก่ษะองคำ์คำวามร้ใ้ ห้พัร้อมต่อก่ารดำารงช่วติ ในึ่ยุคำดิจึที่ิ ลั
นึ่อก่จึาก่นึ่่� เคำรือฯ ได้รบั โอก่าสก่ารร่วมมือก่ับพัันึ่ธมิตรระดับสาก่ล สภาธุรก่ิจึโลก่เพั่อก่ารพััฒนึ่า
อย่างยัง� ยืนึ่ (WBCSD) สร้างผ่ลก่ระที่บเชิงบวก่ในึ่วงก่ว้าง โดยเข้าเป็นึ่ผ่้แ้ ที่นึ่ภาคำธุรก่ิจึไที่ยร่วม
ระบุปญ
ั หาและแก่้ไขประเด็นึ่คำวามไม่เที่่าเที่่ยมอย่างเต็มร้ปแบบ (BCTI) ซึ่่ง� หนึ่่ง� ในึ่เป้าหมายหลัก่
คำือก่ารเพัิม� องคำ์คำวามร้แ้ ละเสริมสร้างศัก่ยภาพัเยาวชนึ่และสังคำมให้มคำ่ วามพัร้อมต่อก่ารดำารง
อาช่พัในึ่อนึ่าคำต ม่คำวามสามารถึเพั่ยงพัอและที่ันึ่ก่าลก่ับเศรษฐก่ิจึที่่เ� ปล่ย� นึ่แปลงอย่างรวดเร็ว
ก่ารพััฒนึ่านึ่่จึ� ะสะที่้อนึ่ถึ่งเสถึ่ยรภาพั อิสรภาพั และคำวามเสมอภาคำที่างสังคำม

4.3 ทีุ่ก่คำนึ่เข้าถึ่งก่ารศ่ก่ษาวิชาเที่คำนึ่ิคำ อาช่วศ่ก่ษา
อุดมศ่ก่ษา รวมถึ่งมหาวิที่ยาลัยที่่�ม่คำุณภาพั
ในึ่ราคำาที่่�เข้าถึ่งได้
4.5 ขจึัดคำวามเหล่�อมลำ�าในึ่ก่ารศ่ก่ษาทีุ่ก่ร้ปแบบ
4.b ขยายจึำานึ่วนึ่ทีุ่นึ่ก่ารศ่ก่ษาสำาหรับก่ารศ่ก่ษา
ทีุ่ก่ร้ปแบบสำาหรับประเที่ศก่ำาลังพััฒนึ่า
4.c เพัิ�มจึำานึ่วนึ่คำร้ที่่�ม่คำุณภาพัในึ่ประเที่ศก่ำาลังพััฒนึ่า
8.6 ส่งเสริมเยาวชนึ่ให้ม่งานึ่ที่ำา ม่ก่ารศ่ก่ษาและได้รับ
ก่ารฝัึก่อบรม

4.b ขยายจึำานึ่วนึ่ทีุ่นึ่ก่ารศ่ก่ษาสำาหรับก่ารศ่ก่ษา
ทีุ่ก่ร้ปแบบสำาหรับประเที่ศก่ำาลังพััฒนึ่า
17.6 เพัิ�มพั้นึ่คำวามร่วมมือระหว่างประเที่ศและในึ่
ภ้มิภาคำและไตรภาคำ่ และก่ารเข้าถึ่งวิที่ยาศาสตร์
เที่คำโนึ่โลย่และนึ่วัตก่รรม และยก่ระดับก่ารแบ่งปันึ่
คำวามร้้ผ่่านึ่ก่ารพััฒนึ่าก่ารประสานึ่งานึ่ระหว่าง
ก่ลไก่ที่่�ม่อย้่เดิมและผ่่านึ่ที่างก่ลไก่อำานึ่วย
คำวามสะดวก่ด้านึ่เที่คำโนึ่โลย่ของโลก่

9.c เพัิ�มก่ารเข้าถึ่งเที่คำโนึ่โลย่ด้านึ่ข้อม้ลก่ารส่อสาร
โดยถึ้วนึ่หนึ่้า

ผลลัพัธ์และประโยชน์
ความคืบหน้าสู่เป้าหมายด้้านความยั่งยืนเครือฯ ปี 2573
5 ล้านคน

50 ล้านคน

7.26 ล้านคน
เป้้าหมาย ป้ี 2564

2573

กัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ ปี 2564
• เปิดตัว CP University แหล่งก่ารเร่ยนึ่ร้เ้ พั่ออนึ่าคำตบนึ่แพัลตฟื้อร์ม
ออนึ่ไลนึ่์
• จึัดที่ำานึ่โยบายด้านึ่คำวามหลาก่หลายและก่ารอย้่ร่วมก่ันึ่

ประชาชนึ่ทีุ่ก่เพัศทีุ่ก่วัยได้รับก่ารสนึ่ับสนึุ่นึ่โอก่าสในึ่ก่ารเข้าถึ่ง
ก่ารศ่ก่ษาที่่�ม่คำุณภาพั ส่งเสริมก่ารเร่ยนึ่ร้้ตลอดช่วิต หรือก่าร
เสริมที่ัก่ษะ
เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�

Stakeholder Engagement Report 2021

UN SDGs Mapping Report 2021
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มูลนิธิสานอนาคตกัารศัึกัษา คอนเน็กัซ์อ้ด้้
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กัารส่งเสริมกัารศัึกัษาของเครือเจริญโภคภัณฑ์
จำานวนคนทุั่วโลกัทุ้่ ได้้รับโอกัาสเข้าถึึงกัารศัึกัษาผ่านกัารสนับสนุนของเครือฯ

ในึ่ก่ารสนึ่ับสนึุ่นึ่และต่อยอดภายใต้ม้ลนึ่ิธิ
สานึ่อนึ่าคำตก่ารศ่ก่ษา คำอนึ่เนึ่็ก่ซึ่์อ่ด่ ที่่�ม่
พัันึ่ธมิตรก่ว่า 44 ราย บริษที่ั ในึ่เคำรือฯ จึัดที่ำา
โคำรงก่ารรวมที่ั�งสนึ่ับสนึุ่นึ่งบประมาณด้านึ่
ต่าง ๆ ที่่�หลาก่หลายเป็นึ่จึำานึ่วนึ่เงินึ่ 2,961
ล้านึ่บาที่ สำาหรับ 1,742 โรงเร่ยนึ่

โครงกัาร: ICT Talent
วัตถึุประสงค์:
สนึ่ับสนึุ่นึ่ให้ม่ ICT Talent ประจึำาทีุ่ก่โรงเร่ยนึ่
เพั่อให้ โรงเร่ยนึ่และชุมชนึ่ม่ที่ก่ั ษะด้านึ่ดิจึที่ิ ลั
และประยุก่ต์ ใช้ประโยชนึ่์ ในึ่ก่ารดำารงช่วิต

ผลกัารด้ำาเนินงาน:
• ต่อยอดส้่ ICT Talent ภาคำรัฐ : คำัดเลือก่
ข้าราชก่ารคำร้ก่ว่า 500 คำนึ่เข้าร่วมอบรม
หลัก่ส้ตร ICT Talent ภาคำรัฐ ตั�งแต่ปี
2561-ปัจึจึุบันึ่
• หลัก่ส้ตร ICT Talent ภาคำรัฐ ได้รับก่าร
รับรองโดย ศ้นึ่ย์บริหารงานึ่ก่ารพััฒนึ่า
ศัก่ยภาพับุคำคำลเพั่อคำวามเป็นึ่เลิศ (ศบศ.)
• เจึ้าหนึ่้าที่่� ICT Talent 700 คำนึ่ ด้แลก่ว่า
2,000 โรงเร่ยนึ่

ผลกัารด้ำาเนินงานตามยุทุธศัาสตร์หลักัในกัารขับเคล่อน
และยกัระด้ับคุณภาพักัารจัด้กัารศัึกัษา ปี 2564
ม้ลนึ่ิธสิ านึ่อนึ่าคำตก่ารศ่ก่ษา คำอนึ่เนึ่็ก่ซึ่์อด่ ่ พััฒนึ่าและดำาเนึ่ินึ่ก่ารอย่างต่อเนึ่่องเป็นึ่ปีที่่� 5
ด้วยวิสยั ที่ัศนึ่์ในึ่ก่ารลดคำวามเหล่อมลำา� พััฒนึ่าคำุณภาพัคำนึ่ และเพัิม� ข่ดคำวามสามารถึ
ในึ่ก่ารแข่งขันึ่ โดยม่พันึ่ั ธก่ิจึเพั่อส่งเสริมให้เด็ก่และเยาวชนึ่ไที่ยพััฒนึ่าศัก่ยภาพัของตนึ่
ส้ก่่ ารเป็นึ่เด็ก่ด่และเก่่ง ในึ่ปี 2564 เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้รว่ มขับเคำล่อนึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่
อย่างต่อเนึ่่องตาม 5 ยุที่ธศาสตร์ที่ไ�่ ด้ก่าำ หนึ่ดไว้เป็นึ่ก่ลไก่สำาคำัญในึ่ก่ารพััฒนึ่าก่ารศ่ก่ษา
ไที่ยให้บรรลุเป้าหมาย โดยม่ผ่ลก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ที่่ส� าำ คำัญดังต่อไปนึ่่�

1%
นักัศัึกัษาฝึกังาน

2%
ทุุนกัารศัึกัษา

10%

จำนวนทุั�งหมด้

7,262,484

กัารเสริมทุักัษะ

คน

7.26
ล้านคน

87%
กัารเข้าถึึงกัารศัึกัษา

TRANSPARENCY

• แสดงข้อม้ลรายละเอ่ยดโรงเร่ยนึ่คำอนึ่เนึ่็ก่ซึ่์อ่ด่ 5,567 โรงเร่ยนึ่
ผ่่านึ่เว็บไซึ่ต์ Connected.org

MARKET MECHANISMS

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
ก่ารศ่ก่ษาและก่ารลดคำวามเหล่อมลำ�า

• พันึ่ัก่งานึ่จึิตอาสา (School Partner) 532 คำนึ่
• เจึ้าหนึ่้าที่่�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
• พััฒนึ่าคำลังคำวามร้้ออนึ่ไลนึ่์คำรอบคำลุมทีุ่ก่ระดับชั�นึ่
และก่ลุ่มสาระก่ารเร่ยนึ่ร้้

DIGITAL INFRASTRUCTURES

• 1,294 โรงเร่ยนึ่ ติดตั�งอินึ่เที่อร์เนึ่็ตคำวามเร็วส้ง
• 39,839 ห้องเร่ยนึ่ ติดตั�งอุปก่รณ์และส่อไอที่่
• 5,000 เคำร่องโนึ่้ตบุ๊ก่คำอมพัิวเตอร์นึ่ำาร่องคำรอบคำลุม 17 จึังหวัด
สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
ก่ารศ่ก่ษาและก่ารลดคำวามเหล่อมลำ�า

Case Study 2

CP University
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์เปิดแหล่งก่ารเร่ยนึ่ร้้เพั่ออนึ่าคำต CP University ในึ่ร้ปแบบ
แพัลตฟื้อร์มออนึ่ไลนึ่์ มุ่งเนึ่้นึ่ก่ารแบ่งปันึ่คำวามร้้ส้่ภาคำสังคำม ภาคำก่ารศ่ก่ษาและ
ภาคำธุรก่ิจึผ่่านึ่ผ่้้เช่�ยวชาญจึาก่ในึ่เคำรือฯ ผ่้้ม่ประสบก่ารณ์ รวมถึ่งนึ่ัก่วิชาก่ารที่่�ม่
ช่อเส่ยงที่ั�งในึ่และต่างประเที่ศ เพั่อเปิดโอก่าสเข้าถึ่งแหล่งคำวามร้้อย่างเที่่าเที่่ยม
ลดข่ดจึำาก่ัดก่ารเร่ยนึ่ร้้ โดยผ่้้เร่ยนึ่สามารถึเร่ยนึ่ร้้สิ�งที่่�สนึ่ใจึได้ทีุ่ก่ที่่�ทีุ่ก่เวลา

10 กลุ่มหล่กสูตร อาที่ิ หล่กสูตรพ่ฒนาผูู้้ประกอบการยัุ่คใหม่
34 วิชีา อาที่ิ วิชีาที่ร่พยั่์สินที่างปญญาเบื้องต้น
21 งานส่มมนา อาที่ิ ห่วข้อ Branding 5.0
สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
ก่ารศ่ก่ษาและก่ารลดคำวามเหล่อมลำ�า
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กัารสนับสนุนทุุนกัารศัึกัษา
“ทุนการศึึกษาจาก CP” คุือ “ตินทุนช่วิติ” ท่�เพัิ�มขึ้น
ทุนช่วิติในท่�น่้ คุือ “โอกาสและประสบการณ์” ซึ�งทำาให
ผู้มกลาคุิดูกาวไกลไปกว่าเก่าและเกิดูการพััฒนาตินเอง
อยัู่่เสมอ คุวามสำาเร็จและจุดูเปล่�ยั่นแปลงทุกช่วงในช่วิติ
ทุน CP คุือส่วนสำาคุัญท่�ผู้ลักดูันใหผู้มกาวเดูินอยั่่าง
มั�นคุง

จำานวนทุุนกัารศัึกัษา

103,480 ทุุน
มูลค่าทุุนกัารศัึกัษารวม

อรรถพิ่ล ป้วัตน์รัตนภูมิ
อด่ตนึ่ัก่ศ่ก่ษาทีุ่นึ่เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์

5,065 ล้านบาทุ
หมายเหตุ: ข้อม้ลก่ารสนึ่ับสนึุ่นึ่ทีุ่นึ่ก่ารศ่ก่ษาสะสม
ปี 2559 - 2564

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์มุ่งผ่ลัก่ดันึ่คำนึ่ด่และ
คำนึ่เก่่ ง ของสั ง คำมให้ ส ามารถึพัั ฒ นึ่า
ศัก่ยภาพัอย่างต่อเนึ่่อง จึ่งได้จึัดมอบทีุ่นึ่
ก่ารศ่ก่ษาเพั่อสนึ่ับสนึุ่นึ่นึ่ัก่เร่ยนึ่ นึ่ัก่ศ่ก่ษา
ที่่�ม่พัฤติก่รรมด่ ผ่ลก่ารเร่ยนึ่โดนึ่เด่นึ่แต่
ขาดทีุ่นึ่ที่รัพัย์ ซึ่่�งทีุ่นึ่ก่ารศ่ก่ษานึ่่�ได้เปิด
โอก่าสให้เยาวชนึ่ทีุ่ก่คำนึ่ได้เข้าสมัคำรอย่าง
เที่่ า เที่่ ย มโดยไม่ ม่ ข้ อ ผ่้ ก่ มั ด นึ่อก่จึาก่นึ่่�
เคำรือฯ ได้จึดั ทีุ่นึ่ก่ารศ่ก่ษาสำาหรับพันึ่ัก่งานึ่
ที่่� ม่ ผ่ ลก่ารที่ำา งานึ่ด่ รวมถึ่ ง บุ ต รของ
พันึ่ัก่งานึ่ที่่�ม่ผ่ลก่ารเร่ยนึ่ด่ เพั่อตอก่ยำ�า
ก่ารเข้าถึ่งก่ารศ่ก่ษาที่่ม� คำ่ ณ
ุ ภาพั อาที่ิ ก่าร
ให้ทีุ่นึ่ก่ารศ่ก่ษา และก่ารก่่อตั�งวิที่ยาลัย
เที่คำโนึ่โลย่ ปั ญ ญาภิ วั ฒ นึ่์ สะที่้ อ นึ่ก่าร
สนึ่ั บ สนึุ่ นึ่ และเสริ ม สร้ า งคำนึ่คำุ ณ ภาพั
เพัิม� ข่ดคำวามสามารถึในึ่ก่ารเติบโตพัร้อมไป
ก่ับเคำรือฯ อย่างยั�งยืนึ่

เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

ร่วมขจัด้ปัญหาความเหลื่อมล�ำากัับสภาธุรกัิจโลกั
เพัื่อกัารพััฒนาอย่างยั่งยืน

“ทุน CP เป็นส่วนหนึ�งในการศึึกษาเพั่อพััฒนาทำาใหผู้ม
กาวเขาสู่คุวามสำาเร็จในช่วิติ
สุันติคม ศุรีเจีริญ
อด่ตนึ่ัก่ศ่ก่ษาทีุ่นึ่เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์

Case Study 4
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้รบั เชิญเป็นึ่ผ่้แ้ ที่นึ่ภาคำธุรก่ิจึไที่ยเพั่ยงองคำ์ก่ร
เด่ยว เข้าร่วมคำณะก่รรมาธิก่ารเพั่อจึัดก่ารปัญหาคำวามไม่เที่่าเที่่ยม
และลดคำวามเหล่อมลำ�าก่ับพัันึ่ธมิตรระดับโลก่ สภาธุรก่ิจึโลก่เพั่อก่าร
พััฒนึ่าอย่างยั�งยืนึ่ (WBCSD) โดยม่เป้าหมายเพั่อหารือ วางแผ่นึ่
แนึ่วที่างร่วมก่ันึ่ในึ่ก่ารสร้างคำวามตระหนึ่ัก่ร้้ในึ่ภาคำธุรก่ิจึในึ่ด้านึ่
ก่ารจึัดก่ารปัญหาคำวามไม่เที่่าเที่่ยม ลดคำวามเหล่อมลำ�าอย่างเป็นึ่
ร้ปธรรมและสร้างคำวามร่วมมือในึ่ก่ารระบุปัญหาและแก่้ไขปัญหา
ร่วมก่ันึ่ นึ่อก่จึาก่นึ่่�เป็นึ่ก่ารสร้างโอก่าสในึ่ก่ารใช้พั�ืนึ่ที่่�แลก่เปล่�ยนึ่
คำวามคำิดเห็นึ่ของประเด็นึ่คำวามไม่เที่่าเที่่ยมให้เป็นึ่วาระระดับสาก่ล
โดยเคำรือฯ ตั�งใจึที่่�จึะสร้างประโยชนึ่์ให้แก่่ประเที่ศและชุมชนึ่ที่่�เรา
ดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึ โดยจึะยังคำงมุง่ มันึ่� ที่่จึ� ะที่ำางานึ่ร่วมก่ับเก่ษตรก่รรายย่อย
SMEs และผ่้้ม่ส่วนึ่ได้ส่วนึ่เส่ยอ่นึ่ ๆ ตลอดที่ั�งห่วงโซึ่่อุปที่านึ่ เพั่อ
เพัิม� ที่ัก่ษะและยก่ระดับคำวามเป็นึ่อย้ข่ องทีุ่ก่คำนึ่ ส้ก่่ ารเติบโตที่่ย� ง�ั ยืนึ่
สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
ก่ารศ่ก่ษาและก่ารลดคำวามเหล่อมลำ�า

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์และก่ลุ่มบริษัที่ที่ร้ร่วมเสวนึ่าออนึ่ไลนึ่์ EEF
FORUM : สำารวจึสถึานึ่ก่ารณ์คำวามเหล่อมลำ�าที่างก่ารศ่ก่ษาในึ่วิก่ฤติ
COVID-19 ก่ารศ่ก่ษาไที่ยเดินึ่หนึ่้าอย่างไร ไม่ให้เด็ก่หลุดจึาก่ระบบ
ก่ารเร่ยนึ่ร้้ จึัดโดยก่องทีุ่นึ่เพั่อคำวามเสมอภาคำที่างก่ารศ่ก่ษา (ก่สศ.)
ซึ่่ง� ม่พันึ่ั ธมิตร นึ่ัก่วิชาก่าร ที่่ป� ร่ก่ษา และผ่้ป้ ระก่อบก่ารเอก่ชนึ่เข้าร่วม
ก่ารเสวนึ่านึ่่�เพั่อร่วมก่ันึ่เปิดโอก่าสก่ารเข้าถึ่งองคำ์คำวามร้้ให้แก่่
เยาวชนึ่ไที่ยและเด็ก่ยาก่จึนึ่ เคำรือฯ มุ่งเนึ่้นึ่ก่ารลดช่องว่างคำวาม
เช่อมโยง (Connectivity) โดยสนึ่ับสนึุ่นึ่และเอื�ออำานึ่วยเที่คำโนึ่โลย่
ส่ อ สารให้ แ ก่่ นึ่ั ก่ เร่ ย นึ่ที่่� ข าดแคำลนึ่สามารถึปรั บ ตั ว ส้่ ก่ ารศ่ ก่ ษา
ออนึ่ไลนึ่์ปัจึจึุบันึ่ได้
สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
ก่ารศ่ก่ษาและก่ารลดคำวามเหล่อมลำ�า

กั้าวต่อไปของเรา

Case Study 3

แพัลตฟอร์มกัารเร้ยนรู้อัจฉริยะคิด้ค้น
โด้ยกัลุ่มเยาวชน

ร่วมกัับพัันธมิตรเติมเต็ม
ความเหลื่อมล�ำาทุางกัารศัึกัษา

OpenMirai

สาธิต พั่ไอเอ็ม ฟื้อร์มที่่มสตาร์ที่อัพัรุ่นึ่ใหม่ ก่ลุ่มนึ่ัก่เร่ยนึ่ชั�นึ่มัธยมศ่ก่ษาปีที่่� 5 คำิดคำ้นึ่
แพัลตฟื้อร์มเพั่อก่ารศ่ก่ษา OpenMirai ที่่�ม่คำวามโดดเด่นึ่ด้านึ่ Career Based Learning
โมเดลก่ารเร่ยนึ่ร้้ด้วยก่ารลงมือที่ำาจึริง โดยแพัลตฟื้อร์มจึะม่ก่ารเลือก่สายงานึ่ด้วย
เที่คำโนึ่โลย่ AI เพั่อวิเคำราะห์ว่าผ่้้ใช้งานึ่เหมาะก่ับสายงานึ่ไหนึ่ และจึัดระบบเลือก่วิชา
ต่าง ๆ ที่่�เหมาะสม มุ่งเนึ่้นึ่ไปที่่�สายอาช่พั ไม่ใช่ก่ารเร่ยนึ่แคำ่เนึ่ื�อหาในึ่หนึ่ังสือเที่่านึ่ั�นึ่แต่
เป็นึ่ก่ารเพัิ�มประสบก่ารณ์ให้ผ่้เร่ยนึ่มั�นึ่ใจึมาก่ข่�นึ่ ช่วยแก่้ปัญหาก่ลุ่มวัยรุ่นึ่และผ่้้คำนึ่ที่่�ม่
คำวามไม่แนึ่่ใจึในึ่คำณะที่่�จึะเลือก่เร่ยนึ่ต่อระดับมหาวิที่ยาลัยหรือสายงานึ่ที่่�สนึ่ใจึ ซึ่่�ง
แพัลตฟื้อร์มนึ่่ไ� ด้รบั รางวัลชนึ่ะเลิศอันึ่ดับที่่� 1 ในึ่โคำรงก่าร Pitch@School Competition
2021 จึัดโดยคำวามร่วมมือก่ับ Global Entrepreneurship Network (GEN) มุ่งเนึ่้นึ่ก่าร
ปล้ก่ฝัังเป็นึ่ผ่้้ริเริ�มสร้างสรรคำ์นึ่วัตก่รรมและผ่้้ประก่อบก่ารรุ่นึ่ใหม่

ได้้รับรางวัลชนะเลิศั
อันด้ับ 1

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์มงุ่ มันึ่� ที่่จึ� ะยก่ระดับคำุณภาพัก่ารศ่ก่ษา ก่ารเข้าถึ่งก่ารศ่ก่ษา และก่ารลด
คำวามเหล่อมลำ�าในึ่สังคำม และเพั่อก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ให้บรรลุเป้าหมาย ส้่ปี 2573 เคำรือฯ จึ่งม่
แผ่นึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ดังนึ่่�

01

พััฒนึ่าองคำ์คำวามร้แ้ ละก่ิจึก่รรมก่ารเร่ยนึ่ร้ใ้ หม่เพัิม� เติมผ่่านึ่ CP University

02

จึัดหาอุปก่รณ์เที่คำโนึ่โลย่/ส่อดิจึิที่ัลเพั่อส่งเสริมก่ารเร่ยนึ่ร้้เชิงบ้รณาก่าร
เพั่อให้สอดคำล้องก่ับวิถึ่ช่วิตปัจึจึุบันึ่

03

ผ่ลัก่ดันึ่ก่ารลดคำวามเหล่อมลำา� ของโลก่ผ่่านึ่คำณะก่รรมธิก่ารระหว่างประเที่ศ
ของ WBCSD
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กัระบวนกัารสร้างคุณค่า

กัารพััฒนาผู�นำาและทุรัพัยากัรบุคคล

Leadership and
Human Capital
Development

ประเด้็นนำาเข้า

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ย่ดมั�นึ่ในึ่คำวามสำาคำัญของก่ารพััฒนึ่าผ่้้นึ่ำาและที่รัพัยาก่รบุคำคำลในึ่
ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึให้เติบโตอย่างยั�งยืนึ่ เคำรือฯ ได้วางแผ่นึ่เส้นึ่ที่างคำวามก่้าวหนึ่้าตามสาย
อาช่พัของพันึ่ัก่งานึ่คำวบคำ้่ก่ับก่ารจึัดที่ำาโคำรงก่ารพััฒนึ่าศัก่ยภาพั โดยย่ดมั�นึ่ว่าบุคำลาก่รคำือ
ราก่ฐานึ่ในึ่ก่ารขับเคำล่อนึ่องคำ์ก่ร จึ่งได้เปิดโอก่าสให้พันึ่ัก่งานึ่ทีุ่ก่ภาคำส่วนึ่ได้รับโอก่าสก่ารม่
ส่วนึ่ร่วมในึ่ก่ิจึก่รรมที่่ส� ง่ เสริมวัฒนึ่ธรรมก่ารเร่ยนึ่ร้้ สร้างประสบก่ารณ์และเสริมสร้างคำวาม
เป็นึ่ผ่้นึ่้ ำาคำุณภาพั สอดคำล้องก่ับก่ลยุที่ธ์ดา้ นึ่ที่รัพัยาก่รบุคำคำลของเคำรือฯ ซึ่่ง� มุง่ เนึ่้นึ่ก่ารพััฒนึ่า
‘ผ่้้นึ่ำารุ่นึ่ใหม่’ และเตร่ยมคำวามพัร้อมของพันึ่ัก่งานึ่ก่ว่า 420,000 คำนึ่ ให้ม่คำวามสามารถึในึ่
ก่ารบริหารงานึ่ยุคำดิจึที่ิ ลั ที่่ม� คำ่ วามเปล่ย� นึ่แปลงของตลาดอย่างรวดเร็ว ที่ัง� นึ่่� ด้วยคำวามหลาก่
หลายของธุรก่ิจึและก่ารขยายฐานึ่ธุรก่ิจึอย่างต่อเนึ่่อง เคำรือฯ จึ่งพััฒนึ่าสถึาบันึ่ผ่้้นึ่ำาเคำรือ
เจึริญโภคำภัณฑ์์ เพั่อเป็นึ่ศ้นึ่ย์ก่ลางในึ่ก่ารพััฒนึ่าบุคำลาก่รทีุ่ก่สายธุรก่ิจึ รวมถึ่งก่ารนึ่ำา
ประโยชนึ่์ของเที่คำโนึ่โลย่มาใช้เป็นึ่ส่อก่ลางในึ่ก่ารส่อสาร เช่อมต่อก่ับพันึ่ัก่งานึ่ทีุ่ก่พัื�นึ่ที่่�
ที่ัว� โลก่ผ่่านึ่ระบบ E-learning ที่่ไ� ด้รวบรวมหลัก่ส้ตรก่ารเร่ยนึ่ร้ต้ า่ ง ๆ ที่่เ� ก่่ย� วข้อง เป็นึ่ประโยชนึ่์
และเข้ า ถึ่ ง ได้ ง่ า ย นึ่อก่จึาก่นึ่่� เคำรื อ ฯ สนึ่ั บ สนึุ่ นึ่ และส่ ง เสริ ม ให้ เ ก่ิ ด ก่ารม่ ส่ ว นึ่ร่ ว มในึ่
ก่ารสร้างสรรคำ์และพััฒนึ่าสิง� ใหม่ในึ่องคำ์ก่รอย้เ่ สมอ เพั่อนึ่ำาไปส้ก่่ ารสร้างพัืนึ่� ฐานึ่นึ่วัตก่รรม
ในึ่องคำ์ก่ร

Human Capital

Relationship Capital

ธุรกัิจและกัิจกัรรมของเครือฯ
กัารวิเคราะห์เป้าหมายกัารพััฒนาทุ้่ยั่งยืนและผู้ม้ส่วนได้้เส้ยทุ้่ได้้รับผลกัระทุบอย่างม้นัยสำาคัญตลอด้ห่วงโซ่คุณค่า
กลุ่มผูู้้มีส่วนไดำ้เสียั่ที่ี�ไดำ้ร่บผู้ลกระที่บอยั่่างมีน่ยั่สำาค่ญ

พน่กงานและครอบคร่ว

ว่ตถุดำิบ

โอกัาสและความทุ้าทุาย

Intellectual Capital

คู่ค้าธุุรกิจ

การขนส่งว่ตถุดำิบ

การผู้ลิตและ
การบริหารจ่ดำการ

การกระจายั่
ผู้ลิตภ่ณฑ์์และบริการ

การใชี้
ผู้ลิตภ่ณฑ์์

สิ้นสุดำอายัุ่การใชี้งาน
ของผู้ลิตภ่ณฑ์์

สน่บสนุนเป้าหมายั่การพ่ฒนาที่ี�ยั่่�งยั่ืน
4.4 เพัิ�มจึำานึ่วนึ่ประชาชนึ่ที่่�ม่ที่ัก่ษะที่่�จึำาเป็นึ่ด้านึ่ก่ารเงินึ่
4.7 ก่ารศ่ก่ษาสำาหรับก่ารพััฒนึ่าอย่างยั�งยืนึ่และก่ารเป็นึ่พัลเมืองของโลก่
5.5 สร้างหลัก่ประก่ันึ่ว่าผ่้้หญิงจึะม่ส่วนึ่ร่วมอย่างเต็มที่่�ในึ่ก่ารเป็นึ่ผ่้้นึ่ำาและก่ารตัดสินึ่ใจึ

17.6 แบ่งปันึ่คำวามร้้และคำวามร่วมมือสำาหรับก่ารเข้าถึ่งวิที่ยาศาสตร์ เที่คำโนึ่โลย่ และนึ่วัตก่รรม

ผลลัพัธ์และประโยชน์
ความคืบหน้าสู่เป้าหมายด้้านความยั่งยืนเครือฯ ปี 2573
50%

100%

51%
เป้้าหมาย ป้ี 2564

กัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ ปี 2564
• พััฒนึ่าผ่้้นึ่ำารุ่นึ่ใหม่ผ่่านึ่หลัก่ส้ตรสถึาบันึ่ผ่้้นึ่ำา
• พััฒนึ่าหลัก่ส้ตร E-learning ด้านึ่ธรรมาภิบาลและคำวามยั�งยืนึ่

2573

• พััฒนึ่าก่ารที่ำางานึ่ร้ปแบบดิจึิที่ัล

พันึ่ัก่งานึ่ทีุ่ก่คำนึ่ได้รบั ก่ารฝัึก่อบรมและม่สว่ นึ่ร่วมในึ่ก่ิจึก่รรมหรือ
โคำรงก่ารด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ เป็นึ่ประจึำาทีุ่ก่ปี

เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�

Stakeholder Engagement Report 2021

UN SDGs Mapping Report 2021

HEART
Living Right

กัารกัำากัับดู้แล
ด้้านความยั่งยืน

บทุนำา

HEALTH
Living Well

HOME
Living Together

ภาคผนวกั

กัารพััฒนาผู้นำาและทุรัพัยากัรบุคคล

78 | 79

ยุทุธ์ศัาสตร์ด้้านทุรัพัยากัรบุคคลของเครือเจริญโภคภัณฑ์

ผลกัารพััฒนาบุคลากัรปี 2564

ด้วยบริบที่ของธุรก่ิจึเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ที่ห่� ลาก่หลายและจึำานึ่วนึ่บุคำลาก่รภายใต้ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ของเคำรือฯ แผ่นึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ด้านึ่ที่รัพัยาก่ร
บุคำคำลจึ่งเป็นึ่แก่่นึ่ในึ่ก่ารพััฒนึ่าบุคำลาก่รที่่ม� คำ่ วามสำาคำัญเป็นึ่อย่างมาก่ เคำรือฯ มุง่ เนึ่้นึ่ในึ่ก่ารพััฒนึ่าศัก่ยภาพัของพันึ่ัก่งานึ่ให้มคำ่ วามแข็งแก่ร่ง
และสามารถึตอบสนึ่องต่อก่ารเปล่�ยนึ่แปลงที่่�รวดเร็ว รวมที่ั�งเพัิ�มพั้นึ่ที่ัก่ษะเฉพัาะที่่�จึำาเป็นึ่แก่่พันึ่ัก่งานึ่ เพั่อป้องก่ันึ่ก่ารเก่ิดผ่ลก่ระที่บจึาก่
เที่คำโนึ่โลย่ที่่�อาจึเข้ามาแที่นึ่ที่่�แรงงานึ่มนึุ่ษย์ได้ ด้วยเหตุนึ่่� เคำรือฯ ได้ดำาเนึ่ินึ่ก่ารที่บที่วนึ่ก่ลยุที่ธ์ฉบับก่่อนึ่หนึ่้า แก่้ไขและพััฒนึ่าแผ่นึ่ก่าร
ดำาเนึ่ินึ่งานึ่ใหม่ให้มคำ่ วามสอดคำล้องก่ับบริบที่ปัจึจึุบนึ่ั มาก่ยิง� ข่นึ่� จึ่งได้มาซึ่่ง� แผ่นึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ใหม่ ‘ยุที่ธศาสตร์ดา้ นึ่ที่รัพัยาก่รบุคำคำลของเคำรือฯ’
ที่่�นึ่ำามาเป็นึ่หลัก่ก่ารก่ารบริหารตั�งแต่ปี 2564 โดยประก่อบด้วย 4 ด้านึ่หลัก่ ดังนึ่่�

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ดำาเนึ่ินึ่ก่ารพััฒนึ่าบุคำลาก่รอย่างต่อเนึ่่อง เพั่อให้พันึ่ัก่งานึ่ได้รับก่ารพััฒนึ่าอย่างเป็นึ่ระบบ ม่คำวามร้้ คำวามสามารถึ
พัร้อมที่่�จึะเติบโตอย่างก่้าวหนึ่้าในึ่สายอาช่พัอย่างมั�นึ่คำงและยั�งยืนึ่ไปพัร้อมก่ับองคำ์ก่ร ซึ่่�งในึ่ปี 2564 ม่ก่ารพััฒนึ่าส่อก่ารเร่ยนึ่ร้้ผ่่านึ่ระบบ
ออนึ่ไลนึ่์มาก่ข่�นึ่ สอดคำล้องก่ับวิถึ่ก่ารที่ำางานึ่ในึ่ปัจึจึุบันึ่ พัร้อมที่ั�งวัดประสิที่ธิผ่ลก่ารเร่ยนึ่ร้้และก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ของพันึ่ัก่งานึ่ทีุ่ก่ระดับตาม
เป้าที่่�วางไว้ เพั่อระบุที่ัก่ษะและคำวามร้้ที่่�ต้องพััฒนึ่า (Competency Gap) และเสริมสร้างจึุดแข็งต่อไป

01

02

03

04

กัารประเมินผลกัารด้ำเนินงาน

เฉล้่ยชั่วโมงกัารฝึกัอบรม

19.09
ชั่วโมง/คน/ปี

ชาย

17.54

หญิง

ชี่�วโมง/คน/ปี

20.60

100

ร้อยละ
ของพันักังานทุั�งหมด้

ชี่�วโมง/คน/ปี

90.47

กัารด้ึงดู้ด้และสรรหา
คนด้้คนเกั่งทุั่วโลกั

กัารสร้างผู้นำาและ
พััฒนาทุักัษะแห่งอนาคต

สร้างองค์กัรยุค 4.0
ในรูปแบบสตาร์ทุอัพั
และโมดู้ลาร์

เสริมสร้างวัฒนธรรม
กัารรักัเครือฯ

100

(หน่วย: ชั่วโมง/คน/ปี)

20.01

19.09

13.49
2563

2562

2563

2564

2564

สัด้ส่วนของพันักังานทุ้่ม้ส่วนร่วมในกัระบวนกัารเร้ยนรู้และกัิจกัรรมด้้านความยั่งยืน
พันักังานทุ้่เร้ยนรู้ด้้านความยั่งยืน
ร้อยละ

86.9

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
GRI & SASB Content Index Report 2021

เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

พันักังานทุ้่ม้ส่วนร่วมใน
กัิจกัรรมความยั่งยืน
ร้อยละ

15.8

บทุนำา

กัารกัำากัับดู้แล
ด้้านความยั่งยืน

HEART
Living Right

HEALTH
Living Well

HOME
Living Together

ภาคผนวกั

กัารด้ึงดู้ด้และสรรหาคนด้้คนเกั่งทุั่วโลกั
122%

สัด้ส่วนกัารคัด้เลือกัผู้นำารุ่นใหม่
ในโครงกัารเถึ้าแกั่น้อยทุั�งหมด้ทุ้่
เพัิ่มขึ�น

40%
สัด้ส่วนกัารคัด้เลือกัผู้นำารุ่นใหม่
ในโครงกัารเถึ้าแกั่น้อย
โด้ยกัารแนะนำาของรุ่นกั่อนหน้า

ในึ่ก่ระบวนึ่ก่ารคำัดเลือก่บุคำลาก่รของเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ เคำรือฯ ได้ผ่นึ่วก่คำ่านึ่ิยมองคำ์ก่รในึ่
ก่ระบวนึ่ก่ารเป็นึ่ลำาดับแรก่ ซึ่่ง� เคำรือฯ ให้คำวามสำาคำัญก่ับก่ารเฟื้้นึ่หาคำนึ่ด่และคำนึ่เก่่งเพั่อร่วม
ขับเคำล่อนึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่อย่างยั�งยืนึ่ ในึ่ปี 2564 เคำรือฯ ยังคำงมุ่งมั�นึ่เฟื้้นึ่หาบุคำลาก่รรุ่นึ่ใหม่
ที่่ม� ที่่ ศั นึ่คำติคำวามเป็นึ่เถึ้าแก่่ ร้ร้ อบ ก่ล้าคำิดก่ล้าที่ำา ม่วนึ่ิ ยั ที่่จึ� ะมาร่วมสร้างอนึ่าคำตของเคำรือฯ
ผ่่านึ่โคำรงก่าร CP Future Leaders Development Program (FLP) หรือ “เถึ้าแก่่นึ่้อย” โดยได้
ประชาสัมพัันึ่ธ์ผ่่านึ่ก่ลุ่มผ่้้นึ่ำาที่่�ปฏิบัติงานึ่อย้่แล้วก่ับเคำรือฯ ผ่่านึ่ช่องที่างส่อสังคำมออนึ่ไลนึ่์
หรือก่ารบอก่ต่อ ๆ ก่ันึ่ในึ่ก่ลุ่มเพั่อนึ่ รุ่นึ่พั่� รุ่นึ่นึ่้อง ถึ่งประสบก่ารณ์ โอก่าสและคำวามที่้าที่าย
ต่าง ๆ รวมถึ่งก่ารร่วมมือของพัันึ่ธมิตร อาที่ิ มหาวิที่ยาลัยชันึ่� นึ่ำา โคำรงก่าร และสมาคำมต่าง ๆ
ที่่�ได้แนึ่ะนึ่ำาโคำรงก่าร ส่งผ่ลให้ม่สัดส่วนึ่ก่ารคำัดเลือก่ผ่้้นึ่ำารุ่นึ่ใหม่ในึ่โคำรงก่ารเถึ้าแก่่นึ่้อย
ที่ัง� หมดเพัิม� ข่นึ่� ร้อยละ 122 ซึ่่ง� สะที่้อนึ่ถึ่งศัก่ยภาพัก่ารด่งด้ดและสรรหาคำนึ่ด่คำนึ่เก่่งเข้าร่วม
โคำรงก่ารพััฒนึ่าผ่้นึ่้ ำาของสถึาบันึ่ผ่้นึ่้ ำาเคำรือฯ อ่ก่ที่ัง� ม่ก่ารตัง� เป้าก่ารธำารงรัก่ษาบุคำลาก่รใหม่
ที่่ม� ศ่ ก่ั ยภาพัให้ที่าำ งานึ่อย้ก่่ บั องคำ์ก่รในึ่ระยะยาว เคำรือฯ เช่อว่าก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ตามยุที่ธศาสตร์นึ่่�
สามารถึเสริมสร้างที่ัก่ษะคำนึ่รุ่นึ่ใหม่ให้รอบร้้ ก่ล้าคำิดก่ล้าที่ำา พัร้อมที่ั�งพััฒนึ่าองคำ์ก่รให้เป็นึ่
องคำ์ก่รนึ่ายจึ้างด่เด่นึ่ในึ่ระดับสาก่ล

“ไดูเร่ยั่นรูการทำาธิุรกิจ จาก 5 กลุ่มธิุรกิจ
ผู้่านการลงมือทำาจริง เปิดูโอกาสใหคุิดู
นอกกรอบเพั่อสรางสิ�งใหม่ ใหธิุรกิจเติิบโติ
อยั่่างยั่ั�งยั่ืน”
อรนุชั ชััยภาคย์ FLP - PLP ห้าประสานึ่

80 | 81

กัารสร้างผู้นำาและพััฒนาทุักัษะแห่งอนาคตโด้ย
สถึาบันผู้นำาเครือเจริญโภคภัณฑ์
ด้วยคำวามมุ่งมั�นึ่ที่่�จึะปล้ก่ฝัังและพััฒนึ่าศัก่ยภาพับุคำลาก่รอย่าง
ต่อเนึ่่อง เพั่อก่ารเป็นึ่ผ่้้นึ่าำ คำุณภาพัผ่่านึ่หลัก่ส้ตรพััฒนึ่าผ่้้นึ่าำ โดย
สถึาบันึ่ผ่้้นึ่ำา เคำรือฯ จึ่งเนึ่้นึ่ก่ารเร่ยนึ่ร้้จึาก่ก่ารปฏิบัติจึริง โดยในึ่ปี
ที่่� ผ่่ า นึ่มาแม้ จึ ะผ่่ า นึ่ช่ ว งที่่� ย าก่ลำา บาก่ในึ่ก่ารปฏิ บั ติ ง านึ่ภายใต้
ก่ารระบาดของโรคำ COVID-19 ที่ำาให้ผ่้ร่วมโคำรงก่ารได้เร่ยนึ่ร้้ในึ่
ก่ารปรับตัว ก่ารแก่้ปญ
ั หา ตก่ผ่ล่ก่เป็นึ่เคำล็ดก่ลยุที่ธ์ที่างธุรก่ิจึต่าง ๆ
และยังสามารถึส่งผ่่านึ่คำวามร้้จึาก่รุ่นึ่ส้่รุ่นึ่ ผ่่านึ่ระบบ Knowledge
Management เป็นึ่ก่ารสร้างโอก่าสคำวามก่้าวหนึ่้าในึ่หนึ่้าที่่�ก่ารงานึ่
เสริ ม ที่ั ก่ ษะก่ารแก่้ ไ ขปั ญ หา คำวามเป็ นึ่ ผ่้้ นึ่าำ และสมรรถึนึ่ะในึ่

• โคำรงก่ารสำาหรับพันึ่ัก่งานึ่รุ่นึ่ใหม่ (เถึ้าแก่่นึ่้อย)
• โคำรงก่ารพััฒนึ่าผ่้้นึ่ำารุ่นึ่ใหม่ เนึ่้นึ่ก่ารพััฒนึ่าธุรก่ิจึ (เถึ้าแก่่เล็ก่)
• โคำรงก่ารพััฒนึ่าผ่้นึ่้ ำาระดับปฏิบตั ก่ิ าร เนึ่้นึ่ก่ารปฏิรป้ ก่ระบวนึ่ก่าร
(เถึ้าแก่่ก่ลาง)
• โคำรงก่ารเชิงก่ลยุที่ธ์ มุ่งเนึ่้นึ่ก่ารยก่ระดับและพััฒนึ่าเคำรือฯ
(เถึ้าแก่่ใหญ่)

ผลกัารฝึกัอบรมบุคลากัรผ่าน Action Learning Program ของเครือฯ ปี 2564
356

3,469
2,191

2,548

2,543

3,469
คน
2562

2563

FLP

CP Future Leaders
Development Program
(เถึ้าแกั่น้อย)
โคุรงการสำหรับพันักงานรุ่นใหม่

LDP

CP Leaders
Development Program
(เถึ้าแกั่กัลาง)
โคุรงการพััฒนาผูู้นำระดูับปฏิิบัติิการ
เนนการปฏิิรูปกระบวนการ

184
381
ผ่้้บริหารระดับส้ง
ผ่้้บริหารระดับก่ลาง
ผ่้้บริหาร
เจึ้าหนึ่้าที่่�และพันึ่ัก่งานึ่

2564

PLP

552
812

1,364
คน

หญิง
ชาย
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บที่บาที่หนึ่้าที่่� คำวามรับผ่ิดชอบ โดยม่ก่ารแบ่งก่ลุ่มก่ารอบรมตาม
คำวามเหมาะสมก่ับพันึ่ัก่งานึ่เป็นึ่ 4 ระดับ ประก่อบด้วย

SLP

272

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
สถึาบันึ่ผ่้นึ่้ ำาเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์

CP Potential Leaders
Development Program
(เถึ้าแกั่เล็กั)
โคุรงการพััฒนาผูู้นำรุ่นใหม่
เนนการพััฒนาธิุรกิจ

180

452
คน

หญิง
ชาย

CP Senior Leaders
Development Program
(เถึ้าแกั่ ใหญ่)
โคุรงการเชิงกลยัุ่ทธิ์
มุ่งเนนการยั่กระดูับและพััฒนาเคุรือฯ

402
468

870
คน

หญิง
ชาย

609

174

783
คน

หญิง
ชาย

กัารกัำากัับดู้แล
ด้้านความยั่งยืน

บทุนำา

HEART
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HEALTH
Living Well
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Living Together

ภาคผนวกั
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สร้างองค์กัรยุค 4.0 ในรูปแบบ
สตาร์ทุอัพัและโมดู้ลาร์

Case Study 5

โลตัส เจิ�งโจว นำาทุ้มคนรุ่นใหม่วางกัลยุทุธ์
สร้างผลงานโด้ด้เด้่น
โลตัส สาขาเจึิ�งโจึว ประเที่ศจึ่นึ่ได้รวมที่่มคำนึ่รุ่นึ่ใหม่ก่ว่า 105 คำนึ่ คำิดก่ลยุที่ธ์ B2B และ
B2C ในึ่ก่ารเพัิ�มยอดขายและส่วนึ่แบ่งตลาด โดยม่ก่ารเปิดโอก่าสให้ที่่มได้ลงพัื�นึ่ที่่�
เพั่อสำารวจึสินึ่คำ้าที่่�ขาย ศ่ก่ษาข้อม้ลประชาก่ร ข้อม้ลร้านึ่คำ้าและร้านึ่อาหารโดยรอบ
เพั่อพััฒนึ่าก่ารขายที่่ต� อบโจึที่ย์ผ่บ้ ริโภคำมาก่ที่่ส� ดุ ซึ่่ง� ก่ลยุที่ธ์ดงั ก่ล่าวได้ตอบสนึ่องคำวาม
ต้องก่ารล้ก่คำ้าหลายด้านึ่ เช่นึ่ ก่ารช่วยลดเวลาก่ารจึับจึ่าย ลดต้นึ่ทีุ่นึ่ก่ารขนึ่ส่ง ลดก่าร
สต็อคำสินึ่คำ้า อ่ก่ที่ั�ง เพัิ�มคำวามสะดวก่สบายในึ่ก่ารจึับจึ่ายมาก่ข่�นึ่จึาก่ก่ารปรับโฉมร้านึ่
ส่งผ่ลให้ที่ม่ โลตัสเจึิง� โจึว สร้างยอดขายที่ะลุเป้าหมายและประสบคำวามสำาเร็จึอย่างมาก่

เพัิ่มยอด้ขาย B2B ถึึง 7 เทุ่า
มูลค่ากัว่า

22.42 ล้านหยวน

ในช่วงเวลาเด้้ยวกัันของปีกัอ่ นหน้า

เพัิ่มยอด้ขาย B2C ถึึง 2 เทุ่า
มูลค่ากัว่า

4.77 ล้านหยวน

ในช่วงเวลาเด้้ยวกัันของปีกัอ่ นหน้า

Case Study 6

ทุ้ม LDP CP ALL เซเว่น เด้ลิเวอร้่ พััฒนากัลยุทุธ์ผนวกันวัตกัรรม
จึาก่สถึานึ่ก่ารณ์ COVID-19 ส่งผ่ลก่ระที่บต่อยอดขาย 7-Eleven
ที่่มเถึ้าแก่่ก่ลาง (LDP) จึ่งผ่นึ่่ก่ก่ำาลังลงพัืนึ่� ที่่เ� พั่อวิเคำราะห์ปญ
ั หาและ
พัฤติก่รรมของผ่้บ้ ริโภคำ ที่ดลองปฏิบตั จึิ ริง ส่งผ่ลให้เก่ิด 3 ก่ลยุที่ธ์หลัก่
ได้แก่่
1. ก่ารขายผ่่านึ่ช่องที่างดิลิเวอร่�
2. ก่ารผ่นึ่วก่โปรแก่รมวิเคำราะห์ข้อม้ลเพั่อแนึ่ะนึ่ำา
โปรโมชั�นึ่และสินึ่คำ้าเพัิ�มเติม
3. ก่ารส่ ง เสริ ม โคำรงก่าร 7 Green Delivery
รัก่ษาสิ�งแวดล้อมด้วยใบเสร็จึอิเล็ก่ที่รอนึ่ิก่ส์
เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

ด้วยก่ลยุที่ธ์นึ่จึ่� ง่ สามารถึเพัิม� ยอดขายได้สาำ เร็จึ สร้างคำวามประที่ับใจึ
ให้ล้ก่คำ้า อ่ก่ที่ั�งพััฒนึ่าคำวามร้้และที่ัก่ษะพันึ่ัก่งานึ่ เป็นึ่ต้นึ่แบบก่าร
ดำาเนึ่ินึ่งานึ่ให้ 7-Eleven ทีุ่ก่สาขาที่ั�วประเที่ศ
เพัิ่มยอด้ขาย
หน้าร้าน

30%

ต่อร้านต่อว่น

เพัิ่มยอด้ขาย
ช่องทุางเด้ลิเวอร้่

53%

ต่อร้านต่อว่น

ลด้กัารใช้
กัระด้าษถึึง

695,000

ม้วน หรือ
เที่ียั่บเที่่าก่บ
ต้นไม้ 8,888 ต้น

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ม่คำวามตั�งใจึในึ่ก่ารสร้างก่ารม่ส่วนึ่ร่วมในึ่ก่ารสร้างสรรคำ์สิ�งใหม่ให้ก่ับ
บุคำลาก่ร โดยส่งเสริมให้ม่ก่ารที่ำางานึ่ข้ามสายงานึ่ในึ่บริษัที่ต่าง ๆ ภายในึ่เคำรือฯ เพั่อสร้าง
ประสบก่ารณ์ที่�่ก่่อให้เก่ิดที่ัก่ษะหลาก่หลายและเป็นึ่ก่ารพััฒนึ่าบุคำลาก่รรอบด้านึ่ อ่ก่ที่ั�ง
ก่ำาหนึ่ดเป้าหมายก่ารสร้างประโยชนึ่์ที่างธุรก่ิจึจึาก่ก่ารขับเคำล่อนึ่องคำ์ก่รแห่งนึ่วัตก่รรมและ
โคำรงก่ารแห่งนึ่วัตก่รรมที่่�สามารถึวัดผ่ลเชิงปริมาณได้ เพั่อเป็นึ่ก่ารตอก่ยำ�าก่ารเป็นึ่องคำ์ก่ร
แบบยืดหยุนึ่่ ที่่ม� คำ่ วามคำล่องตัวในึ่ก่ารปรับเปล่ย� นึ่ก่ลยุที่ธ์ โคำรงสร้าง ก่ระบวนึ่ก่าร บุคำคำลและ
เที่คำโนึ่โลย่อย้่เสมอ ถึือเป็นึ่ราก่ฐานึ่แห่งก่ารพััฒนึ่าเพั่อมุ่งหนึ่้าส้่เป้าหมายในึ่ปี 2573 โดย
ในึ่ปี 2564 ม่โคำรงก่ารเชิงก่ลยุที่ธ์ในึ่ระดับก่ลุ่มธุรก่ิจึและข้ามก่ลุ่มธุรก่ิจึเพัิ�มข่�นึ่ร้อยละ 53
และม่พันึ่ัก่งานึ่เข้าร่วมโคำรงก่ารเพัิ�มข่�นึ่ร้อยละ 33

โครงกัารเชิงกัลยุทุธ์ในระด้ับ
กัลุ่มธุรกัิจและข้ามกัลุ่มธุรกัิจ

21,690 โครงกัาร
พันักังานระด้ับผูจ้ ด้ั กัารแผนกัขึน� ไป
เข้าร่วมโครงกัาร

24,967 คน

เสริมสร้างวัฒนธรรม
กัารรักัเครือฯ
ในึ่ก่ารขับเคำล่อนึ่องคำ์ก่รอย่างต่อเนึ่่องและยัง� ยืนึ่ เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์
ตระหนึ่ัก่ในึ่ก่ารปล้ก่ฝัังคำ่านึ่ิยม 6 ประก่าร ได้แก่่ สามประโยชนึ่์
ที่ำาเร็วและม่คำุณภาพั ที่ำาเร่องยาก่ให้เป็นึ่เร่องง่าย ยอมรับก่าร
เปล่�ยนึ่แปลง สร้างสรรคำ์สิ�งใหม่ คำุณธรรมและคำวามซึ่่อสัตย์ ให้ก่ับ
พันึ่ั ก่ งานึ่ทีุ่ ก่ คำนึ่ เนึ่้ นึ่ ก่ารสร้ า งวั ฒ นึ่ธรรมองคำ์ ก่ รที่่� แ ข็ ง แก่ร่ ง
ให้พันึ่ัก่งานึ่ม่แรงบันึ่ดาลใจึ คำวามรัก่ และคำวามภาคำภ้มิใจึในึ่ก่าร
เป็นึ่ส่วนึ่หนึ่่�งขององคำ์ก่ร ด้วยเหตุนึ่่� เคำรือฯ จึ่งเนึ่้นึ่ก่ารใส่ใจึและ
ให้คำวามสำาคำัญต่อก่ารด้แลพันึ่ัก่งานึ่อย่างที่ั�วถึ่งในึ่หลาก่หลายด้านึ่
1. ใสุ�ใจีในอาชัีพิ่: วางแผ่นึ่พััฒนึ่าบุคำลาก่รให้สามารถึเติบโตในึ่
สายอาช่พั ก่ารส่งเสริมและสนึ่ับสนึุ่นึ่โคำรงก่ารอบรมและพััฒนึ่า
ต่าง ๆ
2. ใสุ�ใจีในวัฒนธรรม: ก่ารส่งเสริมช่�แนึ่ะ ไม่ช่�นึ่ำา เพั่อให้บุคำลาก่ร
ม่โอก่าสในึ่ก่ารพััฒนึ่าศัก่ยภาพั และก่ารช่นึ่ชมเม่องานึ่สำาเร็จึ
หรือม่พัฤติก่รรมที่่�สอดคำล้องก่ับคำ่านึ่ิยม
3. ใสุ� ใ จีในสุวั สุ ด้ิ กิ าร: สนึ่ั บ สนึุ่ นึ่ บุ คำ ลาก่รในึ่ด้ า นึ่ต่ า ง ๆ อาที่ิ
ทีุ่นึ่ก่ารศ่ก่ษาพันึ่ัก่งานึ่และบุตร โปรแก่รมตรวจึสุขภาพัประจึำาปี
ก่ารที่ำางานึ่แบบยืดหยุ่นึ่
4. ใสุ� ใ จีในความเป้็ น อยู� : สร้ า งสภาพัแวดล้ อ มก่ารที่ำา งานึ่ที่่�
สนึ่ับสนึุ่นึ่คำวามเป็นึ่อย้่ที่่�ด่ของพันึ่ัก่งานึ่ ที่ั�งในึ่ด้านึ่สุขภาพัก่าย
สุขภาพัใจึ และก่ารให้คำวามช่วยเหลือพันึ่ัก่งานึ่ในึ่เร่องต่าง ๆ
เหมือนึ่เป็นึ่คำรอบคำรัวของเราเอง

กั้าวต่อไปของเรา
เพั่อก่ารพััฒนึ่าผ่้นึ่้ าำ และที่รัพัยาก่รบุคำคำลอย่างยัง� ยืนึ่ เคำรือเจึริญ
โภคำภัณฑ์์ได้ก่ำาหนึ่ดเป้าหมายก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ส้ย่ ทีุ่ ธศาสตร์คำวาม
ยั�งยืนึ่ปี 2573 ไว้ดังต่อไปนึ่่�

01

ส่งเสริมให้พันึ่ัก่งานึ่ทีุ่ก่คำนึ่ม่ส่วนึ่ร่วมในึ่ก่ระบวนึ่
ก่ารเร่ยนึ่ร้โ้ ดยม่คำา่ นึ่ิยมองคำ์ก่รเป็นึ่พัืนึ่� ฐานึ่

02

สร้างโอก่าสก่ารม่สว่ นึ่ร่วมในึ่ก่ิจึก่รรมด้านึ่คำวามยัง� ยืนึ่
ซึ่่�งคำรอบคำลุมไปถึ่งคำวามเป็นึ่อย้่ที่่�ด่ของพันึ่ัก่งานึ่
และสังคำมชุมชนึ่

03

ประเมินึ่ผ่ลก่ารปฏิบตั งิ านึ่ในึ่ร้ปแบบที่่เ� หมาะสม
ก่ับหนึ่้าที่่แ� ละคำวามรับผ่ิดชอบ

04

สร้างคำนึ่ด่และคำนึ่เก่่งผ่่านึ่โคำรงก่ารพััฒนึ่าผ่้นึ่้ าำ และ
ก่ารเปิดโอก่าสก่ารเร่ยนึ่ร้อ้ ย่างต่อเนึ่่อง
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กัระบวนกัารสร้างคุณค่า
ประเด้็นนำาเข้า

Human Capital

Intellectual Capital

ธุรกัิจและกัิจกัรรมของเครือฯ

ความปลอด้ภัยทุางไซเบอร์และกัารปกัป�องข�อมูล

Cybersecurity &
Data Protection
โอกัาสและความทุ้าทุาย
ในึ่ปัจึจึุบันึ่ ระบบดิจึิที่ัล ระบบเที่คำโนึ่โลย่สารสนึ่เที่ศ และระบบ Internet of Things (IoT)
เข้ า มาม่ บ ที่บาที่สำา คำั ญ ในึ่ก่ารดำา เนึ่ิ นึ่ ธุ ร ก่ิ จึ เป็ นึ่ อย่ า งมาก่ ไม่ ว่ า จึะเป็ นึ่ ก่ารสนึ่ั บ สนึุ่ นึ่
ก่ระบวนึ่ก่ารผ่ลิต ก่ารบริหารก่ารขนึ่ส่งสินึ่คำ้า ก่ารตรวจึสอบจึำานึ่วนึ่และจึัดเก่็บสินึ่คำ้า รวมถึ่ง
ก่ารบริหารจึัดก่ารข้อม้ลล้ก่คำ้าและพันึ่ัก่งานึ่ ซึ่่ง� ล้วนึ่แล้วแต่มคำ่ วามสำาคำัญต่อก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึ
ของเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์เป็นึ่อย่างมาก่ เนึ่่องจึาก่ระบบเหล่านึ่่�ส่งเสริมให้เคำรือฯ สามารถึ
วางแผ่นึ่ก่ารผ่ลิตสินึ่คำ้าได้อย่างเหมาะสมและสามารถึตอบสนึ่องต่อคำวามต้องก่ารของล้ก่คำ้า
และผ่้บ้ ริโภคำได้ตามคำวามคำาดหวัง อ่ก่ที่ัง� เคำรือฯ ยังสามารถึวิเคำราะห์และลดก่ารใช้พัลังงานึ่
จึาก่ภาคำก่ารขนึ่ส่งได้อย่างม่ประสิที่ธิภาพั นึ่อก่เหนึ่ือจึาก่ก่ารที่่เ� คำรือฯ ได้รบั ผ่ลประโยชนึ่์จึาก่
ก่ารนึ่ำาระบบดิจึิที่ัล ระบบเที่คำโนึ่โลย่สารสนึ่เที่ศ และระบบ IoT มาใช้แล้ว เคำรือฯ ยังได้
ตระหนึ่ัก่ถึ่งคำวามเส่�ยงด้านึ่ภัยคำุก่คำามที่างไซึ่เบอร์ที่่�สามารถึที่ำาให้เก่ิดคำวามเส่ยหายต่อก่าร
ดำาเนึ่ินึ่งานึ่ และคำวามปลอดภัยของข้อม้ล ซึ่่�งข้อม้ลของคำ้่คำ้าที่างธุรก่ิจึ ล้ก่คำ้า และพันึ่ัก่งานึ่
ของเคำรือฯ ถึือเป็นึ่ข้อม้ลที่่ส� ำาคำัญที่่ส� ดุ นึ่อก่จึาก่ผ่ลก่ระที่บที่่อ� าจึจึะเก่ิดข่นึ่� ก่ับระบบเที่คำโนึ่โลย่
สารสนึ่เที่ศของเคำรือฯ โดยตรงแล้ว สถึานึ่ก่ารณ์ก่ารแพัร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผ่ล
ให้ก่ารดำาเนึ่ินึ่ก่ารของพันึ่ัก่งานึ่เปล่�ยนึ่แปลงไป และต้องพั่�งพัาก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ในึ่ร้ปแบบ
Work from Home: WFH และก่ารประมวลผ่ลแบบคำลาวด์ หรือ Cloud Computing มาก่ข่�นึ่
หาก่ขาดก่ารบริหารจึัดก่ารด้านึ่คำวามมั�นึ่คำงปลอดภัยของเที่คำโนึ่โลย่อย่างเหมาะสมและ
ม่ประสิที่ธิภาพั ก่ารที่ำางานึ่แบบ New Normal นึ่่�อาจึเพัิ�มคำวามเส่�ยงในึ่ก่ารรั�วไหลของข้อม้ล
จึาก่อุปก่รณ์เที่คำโนึ่โลย่ของพันึ่ัก่งานึ่และที่างช่องโหว่ของคำลาวด์ได้ง่ายมาก่ข่�นึ่

กัารวิเคราะห์เป้าหมายกัารพััฒนาทุ้่ยั่งยืนและผู้ม้ส่วนได้้เส้ยทุ้่ได้้รับผลกัระทุบอย่างม้นัยสำาคัญตลอด้ห่วงโซ่คุณค่า
กลุ่มผูู้้มีส่วนไดำ้เสียั่ที่ี�ไดำ้ร่บผู้ลกระที่บอยั่่างมีน่ยั่สำาค่ญ

คู่ค้าธุุรกิจ

ว่ตถุดำิบ

คู่ค้าธุุรกิจ

การขนส่งว่ตถุดำิบ

การผู้ลิตและ
การบริหารจ่ดำการ

การกระจายั่
ผู้ลิตภ่ณฑ์์และบริการ

ลูกค้า และผูู้้บริโภค

การใชี้
ผู้ลิตภ่ณฑ์์

สิ้นสุดำอายัุ่การใชี้งาน
ของผู้ลิตภ่ณฑ์์

สน่บสนุนเป้าหมายั่การพ่ฒนาที่ี�ยั่่�งยั่ืน
4.4 เพัิ�มจึำานึ่วนึ่เยาวชนึ่และผ่้้ใหญ่ที่่�ม่ที่ัก่ษะที่่�จึำาเป็นึ่รวมถึ่งที่ัก่ษะที่างเที่คำนึ่ิคำและอาช่พั
16.10 สร้างหลัก่ประก่ันึ่ว่าสาธารณชนึ่สามารถึเข้าถึ่งข้อม้ลและม่ก่ารปก่ป้องเสร่ภาพัขั�นึ่พัื�นึ่ฐานึ่ โดยเป็นึ่ไปตามก่ฎหมายภายในึ่ประเที่ศ
และคำวามตก่ลงระหว่างประเที่ศ

ผลลัพัธ์และประโยชน์
ความคืบหน้าสู่เป้าหมายด้้านความยั่งยืนเครือฯ ปี 2573
10%
เป้้าหมาย ป้ี 2564

กัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ ปี 2564

100%

• ประก่าศใช้นึ่ โยบายเคำรือฯ ที่่�เก่่�ย วข้องก่ับ คำวามปลอดภัย ที่าง
ไซึ่เบอร์และก่ารปก่ป้องข้อม้ล

2573

• จึัดที่ำาระบบมาตรฐานึ่ด้านึ่คำวามมั�นึ่คำงและคำวามปลอดภัยของ
เที่คำโนึ่โลย่สารสนึ่เที่ศของโคำรงสร้างพัื�นึ่ฐานึ่

100%
ทีุ่ ก่ ก่ลุ่ ม ธุ ร ก่ิ จึ ได้ รั บ ก่ารรั บ รองมาตรฐานึ่สาก่ลด้ า นึ่คำวาม
ปลอดภัยที่างไซึ่เบอร์และก่ารปก่ป้องข้อม้ล

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

พน่กงานและครอบคร่ว ผูู้้ถือหุ้นและน่กลงทีุ่น

• จึัดตัง� ศ้นึ่ย์ปฏิบตั ก่ิ ารเฝั้าระวังคำวามมันึ่� คำงปลอดภัยระบบเที่คำโนึ่โลย่
สารสนึ่เที่ศ

Stakeholder Engagement Report 2021

UN SDGs Mapping Report 2021
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กัารรักัษาความมั่นคงและความปลอด้ภัย
ทุางไซเบอร์ และกัารปกัป้องข้อมูล
ข้อมูลกัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ
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นึ่อก่จึาก่โคำรงสร้างก่ารรัก่ษาคำวามมั�นึ่คำงและคำวามปลอดภัยที่าง
ไซึ่เบอร์ และก่ารปก่ป้องข้อม้ลแล้ว เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ยงั ให้คำวาม
สำาคำัญต่อก่ารพััฒนึ่าระบบและก่ารรัก่ษาคำวามปลอดภัยที่างไซึ่เบอร์
และก่ารปก่ป้องข้อม้ลอย่างรอบด้านึ่ โดยได้ก่ำาหนึ่ดให้มแ่ นึ่วที่างก่าร
ดำาเนึ่ินึ่งานึ่ที่่คำ� รอบคำลุมทีุ่ก่ก่ิจึก่รรมของเคำรือฯ รวมถึ่งม่ก่ารร่วมมือ
ก่ับก่ลุ่มธุรก่ิจึต่าง ๆ เพั่อนึ่ำาแนึ่วที่างไปประยุก่ต์ใช้อย่างเหมาะสม
และคำรอบคำลุมที่ั�วที่ั�งองคำ์ก่ร
แนึ่วที่างก่ารบริหารจึัดก่ารคำวามปลอดภัยที่างไซึ่เบอร์ และก่าร
ปก่ป้องข้อม้ลของเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ ม่ดังนึ่่�

0 กัรณ้
จำานวนภ่ยั่คุกคามที่างไซเบอร์

0 กัรณ้
จำานวนข้อร้องเรียั่น

เร�องความปลอดำภ่ยั่ของข้อมูล

กัารบริหารจัด้กัารความปลอด้ภัย
ทุางไซเบอร์และกัารปกัป้องข้อมูล
ก่ารรัก่ษาคำวามมั�นึ่คำงและคำวามปลอดภัยที่างไซึ่เบอร์ รวมถึ่งก่าร
ปก่ป้องข้อม้ลของเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์อย้ภ่ ายใต้ก่ารก่ำาก่ับด้แลของ
คำณะที่ำางานึ่ด้านึ่คำวามมั�นึ่คำงและคำวามปลอดภัยที่างไซึ่เบอร์ โดยม่
บที่บาที่หนึ่้าที่่�ในึ่ก่ารด้แลที่ั�งด้านึ่ระบบ ก่ารคำวบคำุมภายในึ่ และก่าร
บริหารคำวามเส่�ยงด้านึ่คำวามปลอดภัยที่างไซึ่เบอร์และก่ารปก่ป้อง
ข้อม้ล เพั่อเสริมสร้างคำวามแข็งแก่ร่งให้แก่่ระบบก่ารก่ารรัก่ษาคำวาม
มั�นึ่คำงและคำวามปลอดภัยที่างไซึ่เบอร์ และก่ารปก่ป้องข้อม้ลที่ั�งในึ่
ระยะสั�นึ่และระยะยาว โดยคำณะที่ำางานึ่ฯ นึ่่�ประก่อบไปด้วยตัวแที่นึ่
ที่่ม� คำ่ วามร้้ และเช่ย� วชาญด้านึ่เที่คำโนึ่โลย่สารสนึ่เที่ศจึาก่ที่ัว� ที่ัง� เคำรือฯ
มาร่วมก่ันึ่ดำาเนึ่ินึ่งานึ่เพั่อให้บรรลุภารก่ิจึดังก่ล่าว

100%
ของโครงสร้างพื้นฐานดำ้านไอที่ี
ไดำ้ร่บการร่บรองโดำยั่มาตรฐาน
ดำ้านไอที่ีระดำ่บสากล

• ก่ารนึ่ำาหลัก่ก่ารและมาตรฐานึ่ของสาก่ล เช่นึ่ ISO 27001 และ
National Institute of Standards and Technology: NIST มาใช้
เป็ นึ่ ก่รอบในึ่ก่ารดำา เนึ่ิ นึ่ ก่ารด้ า นึ่ก่ารบริ ห ารจึั ด ก่ารคำวาม
ปลอดภัยที่างไซึ่เบอร์ เที่คำโนึ่โลย่สารสนึ่เที่ศ และก่ารปก่ป้อง
ข้อม้ล

• ก่ารจึัดโคำรงสร้างก่ารบริหารจึัดก่ารระดับเคำรือฯ หรือ C.P. Group
Cybersecurity Center of Excellence โคำรงสร้างก่ารบริหาร
จึัดก่ารนึ่่�ประก่อบไปด้วยคำณะก่รรมก่าร และคำณะที่ำางานึ่จึาก่
เคำรือฯ และทีุ่ก่ก่ลุ่มธุรก่ิจึ โดยม่บที่บาที่หนึ่้าที่่�คำวามรับผ่ิดชอบ
หลัก่คำือ ก่ำาหนึ่ดนึ่โยบายและแนึ่วปฏิบัติที่�่เก่่�ยวข้อง ติดตาม
ผ่ลก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ด้านึ่คำวามปลอดภัยที่างไซึ่เบอร์ เที่คำโนึ่โลย่
สารสนึ่เที่ศ และปก่ป้องข้อม้ลที่่�เก่่�ยวข้อง ให้เป็นึ่ไปในึ่ที่ิศที่าง
เด่ยวก่ันึ่ และสอดคำล้องก่ับก่ลยุที่ธ์เคำรือฯ
• ก่ารประก่าศใช้นึ่โยบาย และมาตรฐานึ่ที่่�เก่่�ยวข้องก่ับคำวาม
ปลอดภัยที่างไซึ่เบอร์ เที่คำโนึ่โลย่สารสนึ่เที่ศ และก่ารปก่ป้อง
ข้อม้ลจึำานึ่วนึ่ก่ว่า 20 ฉบับ เช่นึ่ นึ่โยบายและแนึ่วปฏิบตั ดิ า้ นึ่ก่าร
คำุ้มคำรองข้อม้ลส่วนึ่บุคำคำล นึ่โยบายและแนึ่วปฏิบัติด้านึ่ก่าร
บริหารข้อม้ลสารสนึ่เที่ศ นึ่โยบายก่ารรัก่ษาคำวามมันึ่� คำงปลอดภัย
สารสนึ่เที่ศ มาตรฐานึ่ก่ารจึัดก่ารช่องโหว่ มาตรฐานึ่คำวบคำุม
ก่ารนึ่ำา อุ ป ก่รณ์ ส่ ว นึ่ตั ว มาใช้ ง านึ่ มาตรฐานึ่ก่ารปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานึ่ก่ารรัก่ษาคำวามมั�นึ่คำงปลอดภัยด้านึ่ที่รัพัยาก่รบุคำคำล
และมาตรฐานึ่ก่ารจึัดก่ารเหตุก่ารณ์ผ่ดิ ปก่ติดา้ นึ่ก่ารรัก่ษาคำวาม
มั� นึ่ คำงปลอดภั ย เป็ นึ่ ต้ นึ่ โดยผ่้้ บ ริ ห ารพันึ่ั ก่ งานึ่ทีุ่ ก่ คำนึ่และ
ทีุ่ก่ระดับจึะต้องศ่ก่ษาและสามารถึปฏิบัติงานึ่ตามข้อก่ำาหนึ่ดที่่�
ได้ระบุไว้ในึ่นึ่โยบาย และมาตรฐานึ่อย่างเคำร่งคำรัด
• ก่ารจึั ด อบรมเร่ อ งคำวามปลอดภั ย ที่างไซึ่เบอร์ เที่คำโนึ่โลย่
สารสนึ่เที่ศ และก่ารปก่ป้องข้อม้ลให้แก่่ผ่บ้ ริหารพันึ่ัก่งานึ่ทีุ่ก่คำนึ่
และทีุ่ก่ระดับอย้่เป็นึ่ประจึำา เพั่อสร้างคำวามตระหนึ่ัก่ร้้ และ
ป้องก่ันึ่ภัยคำุก่คำามที่างไซึ่เบอร์ได้อย่างม่ประสิที่ธิภาพั

ท์�านสุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
นึ่โยบายและแนึ่วปฏิบัติด้านึ่ก่ารบริหาร
ข้อม้ลสารสนึ่เที่ศ
นึ่โยบายและแนึ่วปฏิบัติด้านึ่ก่ารคำุ้มคำรอง
ข้อม้ลส่วนึ่บุคำคำล
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กัารกัำากัับดู้แล
ด้้านความยั่งยืน

เคุรือเจริญโภัคุภััณฑ์์สราง
คุวามติระหนั ก รู ดู า นการ
รักษาคุวามมั�นคุงและคุวาม
ปลอดูภััยั่ทางไซเบอร์ และ
การปกป้ อ งข อ มู ล ให แ ก่
ผูู้บ ริหารและพันักงานทุกระดูับ
ผู้่านการอบรมรูปแบบติ่าง ๆ
พัรอมกับม่ระบบการส่อสาร
และแจงเติือนถึงภััยั่คุุกคุาม
อยั่่างติ่อเน่อง
สุำาหรับข้้อมูลเพิ่ิ�มเติม
ท์�านสุามารถศุึกิษาได้้ท์ี�
คำวามปลอดภัยที่างไซึ่เบอร์และ
ก่ารปก่ป้องข้อม้ล

HEART
Living Right

HEALTH
Living Well

HOME
Living Together
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Case Study 7

ศัูนย์แห่งความเป็นเลิศัความปลอด้ภัยทุางไซเบอร์
คำวามปลอดภัยที่างไซึ่เบอร์และก่ารปก่ป้องข้อม้ลเป็นึ่หนึ่่ง� ในึ่ประเด็นึ่สำาคำัญ และ
เป้าหมายด้านึ่คำวามปลอดภัยที่างไซึ่เบอร์ เป็นึ่ 1 ในึ่ 15 เป้าหมายเชิงยุที่ธศาสตร์
ด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ของเคำรือฯ ในึ่ปี 2564 เคำรือฯ ม่ก่ารตั�งศ้นึ่ย์แห่งคำวามเป็นึ่เลิศ
คำวามปลอดภัยที่างไซึ่เบอร์ (CPG Cyber-security Center of Excellence) ซึ่่�งม่
วัตถึุประสงคำ์เพั่อเสริมสร้างคำวามแข็งแก่ร่งด้านึ่คำวามปลอดภัยที่างไซึ่เบอร์และ
ก่ารปรับตัวส้่ดิจึิที่ัล โดยภารก่ิจึหลัก่ในึ่ปี 2564 ได้แก่่
• สร้างศ้นึ่ย์ปฏิบัติก่ารรัก่ษาคำวามปลอดภัยแบบรวมศ้นึ่ย์ หรือ Centralized
Security Operation Center ซึ่่�งที่ำาให้เก่ิดก่ารบริหารจึัดก่ารคำวามปลอดภัย
ด้านึ่ไซึ่เบอร์แบบองคำ์รวม ลดต้นึ่ทีุ่นึ่ก่ารจึัดก่ารคำวามปลอดภัยด้านึ่ไซึ่เบอร์
และม่ก่ารแบ่งปันึ่องคำ์คำวามร้้ข้ามก่ลุ่มธุรก่ิจึภายในึ่เคำรือฯ
• รวมศ้นึ่ย์ก่ารจึัดซึ่ื�อด้านึ่เคำร่องมือและบริก่ารด้านึ่คำวามปลอดภัยที่างไซึ่เบอร์
เพั่อให้เก่ิดประสิที่ธิภาพัส้งสุดในึ่ก่ารใช้งบประมาณ
• ประก่าศใช้นึ่โยบายและแนึ่วปฏิบัติด้านึ่ก่ารบริหารข้อม้ลสารสนึ่เที่ศ ซึ่่�ง
คำรอบคำลุมมาตรก่ารด้านึ่ก่ารจึัดก่ารคำวามปลอดภัยที่างไซึ่เบอร์ และจึัดให้ม่
ก่ารสร้างแบบประเมินึ่ตนึ่เองตามก่รอบ Best Practice ด้านึ่คำวามปลอดภัย
ที่างไซึ่เบอร์ ได้แก่่ Payment Card Industry Data Security Standard: PCI
DSS, ISO 27001 และ NIST และก่ำาหนึ่ดให้ก่ลุ่มธุรก่ิจึภายใต้เคำรือฯ ม่ก่าร
ประเมิ นึ่ คำวามสอดคำล้ อ ง รวมถึ่ ง ระดั บ ในึ่ก่ารป้ อ งก่ั นึ่ คำวามปลอดภั ย
ที่างไซึ่เบอร์ และก่ำาหนึ่ดเป็นึ่ตัวช่�วัดในึ่งานึ่ด้านึ่ไอที่่ เพั่อให้แต่ละก่ลุ่มม่ก่าร
ยก่ระดับและพััฒนึ่าก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ด้านึ่ก่ารรัก่ษาคำวามปลอดภัยที่างไซึ่เบอร์
อย่างต่อเนึ่่อง

จำานวนพันักังานทุ้่ได้้รับกัารอบรมความรู้
พัื�นฐานด้้าน Cyber Security

45,183 คน
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กั้าวต่อไปของเรา
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ม่คำวามมุ่งมั�นึ่ที่่�จึะยก่ระดับก่ารบริหาร
จึัดก่ารคำวามปลอดภัยที่างไซึ่เบอร์ เที่คำโนึ่โลย่สารสนึ่เที่ศ และ
ก่ารปก่ป้องข้อม้ล เพั่อให้บรรลุเป้าหมายคำวามยั�งยืนึ่เคำรือฯ
ส้่ปี 2573 จึ่งม่แผ่นึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ดังต่อไปนึ่่�

01

ดำา เนึ่ิ นึ่ ก่ารประเมิ นึ่ คำวามเส่� ย งด้ า นึ่คำวาม
ปลอดภัยที่างไซึ่เบอร์ และก่ารปก่ป้องข้อม้ล
ของแต่ละก่ลุ่มธุรก่ิจึ

02

ร่วมดำาเนึ่ินึ่ก่ารก่ับทีุ่ก่ก่ลุ่มธุรก่ิจึเพั่อให้ได้ก่าร
รับรองมาตรฐานึ่สาก่ล
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กัารกัำากัับดู้แล
ด้้านความยั่งยืน

HEART
Living Right

HEALTH
Living Well

HEALTH
LIVING WELL
กัารดู้แลและส่งเสริมสังคมโด้ยรวมให้สามารถึ
เติ บ โตไปพัร้ อ มกัั บ เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์
อย่ า งยั่ ง ยื น นั บ เป็ น อ้ กั ภารกัิ จ หลั กั ของ
เครือฯ ด้้วยเหตุน้� เราจึงประสานความร่วมมือ
กัับภาคส่วนต่าง ๆ อย่างต่อเน่อง เพั่อร่วมกััน
คิ ด้ ค้ น และพัั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ กั าร
แห่งนวัตกัรรมทุ้่ไม่เพั้ยงแค่ตอบสนองต่อ
ความต้องกัารของผู้ม้ส่วนได้้เส้ย แต่ยัง
สามารถึส่งเสริมความเป็นอยูแ่ ละสุขภาพัทุ้ด้่ ้
ได้้อย่างยัง่ ยืน นอกัจากักัารนำานวัตกัรรมมา
พััฒนากัระบวนกัารผลิตและผลิตภัณฑ์ของ
เราแล้ว เครือฯ ยังได้้สนับสนุนให้เกัษตรกัร
และคู่ ค้ า ธุ ร กัิ จ ของเรานำา เทุคโนโลย้ แ ละ
นวัตกัรรมเข้าไปใช้ในกัารด้ำาเนินงาน เพั่อ
สร้างโอกัาสให้กัารเติบโตไปพัร้อม ๆ กััน
อย่างยั่งยืน
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สุขภาพัและสุขภาวะทุ้่ด้้
การดูำาเนินงานเพั่อส่งมอบคุวามสมบูรณ์และ
คุวามเป็นอยัู่่ท่�ดู่ของสังคุมและบุคุคุล
การส่งเสริมสุขภัาพัและสุขภัาวะท่�ดู่ของประชาชน
ผู้ลิติภััณฑ์์เพั่อสุขภัาพั และอาหารแห่งอนาคุติ
คุวามรับผู้ิดูชอบติ่อสวัสดูิภัาพัสัติว์
และสุขภัาพัของผูู้บริโภัคุ
คุวามปลอดูภััยั่และคุวามเป็นอยัู่่ท่�ดู่ของประชาชน
คุณค่าและกัารสร้างประโยชน์ทุางเศัรษฐกัิจ
ให้แกั่สังคม
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กัระบวนกัารสร้างคุณค่า
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ประเด้็นนำาเข้า

Human
Capital

Natural
Capital

ธุรกัิจและกัิจกัรรมของเครือฯ

สุขภาพัและสุขภาวะทุ้่ด้้

Health & Well-being
โอกัาสและความทุ้าทุาย
ตลอดระยะก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึที่่�ผ่่านึ่มา เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ให้คำวามสำาคำัญต่อก่ารพััฒนึ่า
ผ่ลิตภัณฑ์์ และบริก่ารที่่�สามารถึตอบสนึ่องต่อคำวามต้องก่ารของล้ก่คำ้า และผ่้้บริโภคำ
ได้อย่างเต็มประสิที่ธิภาพั อย่างไรก่็ตาม สถึานึ่ก่ารณ์ที่่�เปล่�ยนึ่แปลงไปอย่างรวดเร็ว และ
ยาก่จึะคำาดเดา เช่นึ่ ก่ารแพัร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผ่ลให้ผ่้บริโภคำส่วนึ่ใหญ่หันึ่มา
ให้คำวามสนึ่ใจึต่อก่ารด้แลสุขภาพัผ่่านึ่ก่ารบริโภคำอาหารที่่ด� ่ สะอาด และม่คำณ
ุ คำ่าที่างอาหาร
เพั่ยงพัอ เพั่อสร้างเสริมสุขภาพัและภ้มิคำุ้มก่ันึ่ให้แข็งแรง นึ่อก่จึาก่นึ่่� ก่ารเปล่�ยนึ่แปลงที่าง
สภาพัภ้มิอาก่าศก่็ส่งผ่ลต่อแผ่นึ่ก่ารผ่ลิต รวมถึ่งผ่ลิตภัณฑ์์ของเคำรือฯ เนึ่่องจึาก่สภาพั
ภ้มิอาก่าศที่่�แปรปรวนึ่เพัิ�มคำวามเส่�ยงที่่�พัืชและสัตว์ ซึ่่�งเป็นึ่วัตถึุดิบหลัก่ของเคำรือฯ จึะได้รับ
ผ่ลก่ระที่บและส่งผ่ลต่อแผ่นึ่ก่ารผ่ลิตที่่�วางไว้ ดังนึ่ั�นึ่ คำวามจึำาเป็นึ่ในึ่ก่ารพััฒนึ่าผ่ลิตภัณฑ์์
และปรับส้ตรอาหารเพั่อสุขภาพัและสุขภาวะที่่�ด่นึ่ั�นึ่ถึือเป็นึ่คำวามที่้าที่ายหลัก่ของเคำรือฯ
ในึ่ก่ารรัก่ษาไว้ซึ่ง่� ก่ารเป็นึ่ผ่้นึ่้ าำ ด้านึ่เที่คำโนึ่โลย่และนึ่วัตก่รรมในึ่ก่ารสร้างอาหารคำนึ่ อาหารสมอง
โอก่าสในึ่ก่ารเข้าถึ่งคำุณคำ่า เพั่อสุขภาพัและคำวามเป็นึ่อย้่ที่่�ด่สำาหรับทีุ่ก่คำนึ่

กัารวิเคราะห์เป้าหมายกัารพััฒนาทุ้่ยั่งยืนและผู้ม้ส่วนได้้เส้ยทุ้่ได้้รับผลกัระทุบอย่างม้นัยสำาคัญตลอด้ห่วงโซ่คุณค่า
กลุ่มผูู้้มีส่วนไดำ้เสียั่ที่ี�ไดำ้ร่บผู้ลกระที่บอยั่่างมีน่ยั่สำาค่ญ

เกษตรกร

พน่กงานและครอบคร่ว

คู่ค้าธุุรกิจ

ว่ตถุดำิบ

คู่ค้าธุุรกิจ

การขนส่งว่ตถุดำิบ

การผู้ลิตและ
การบริหารจ่ดำการ

การกระจายั่
ผู้ลิตภ่ณฑ์์และบริการ

การใชี้
ผู้ลิตภ่ณฑ์์

สิ้นสุดำอายัุ่การใชี้งาน
ของผู้ลิตภ่ณฑ์์

สน่บสนุนเป้าหมายั่การพ่ฒนาที่ี�ยั่่�งยั่ืน
2.1 เข้าถึ่งอาหารที่่�ปลอดภัย ม่โภชนึ่าก่าร และเพั่ยงพัอตลอดที่ั�งปี
2.2 ยุตภิ าวะทีุ่พัโภชนึ่าก่ารทีุ่ก่ร้ปแบบ
3.4 ลดก่ารตายจึาก่โรคำไม่ติดต่อ และสนึ่ับสนึุ่นึ่คำวามเป็นึ่อย้่ที่่�ด่
3.b สนึ่ับสนึุ่นึ่ก่ารวิจึัย ก่ารพััฒนึ่า และให้ม่ก่ารเข้าถึ่งยา วัคำซึ่่นึ่ ในึ่ราคำาที่่�สามารถึชื�อหาได้ในึ่ระดับสาก่ล

ผลลัพัธ์และประโยชน์
ความคืบหน้าสู่เป้าหมายด้้านความยั่งยืนเครือฯ ปี 2573
25%

70%
35%

เป้้าหมาย ป้ี 2564

2573

ยอดขายมาจึาก่ผ่ลิตภัณฑ์์และบริก่าร ที่ั�งแบบ B2B และ B2C
ที่่�ช่วยส่งเสริมสุขภาพัและสุขภาวะที่่�ด่

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

ลูกค้าและผูู้้บริโภค

กัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ ปี 2564
• ก่ำาหนึ่ดเป้าหมายและแนึ่วที่างก่ารพััฒนึ่าผ่ลิตภัณฑ์์และบริก่ารด้านึ่
สุขภาพัและก่ารเป็นึ่อย้่ที่่�ด่สำาหรับแต่ละก่ลุ่มธุรก่ิจึ
• นึ่ำาเที่คำโนึ่โลย่ หุนึ่่ ยนึ่ต์ และออโตเมชันึ่� มาใช้ในึ่ก่ารผ่ลิต ก่ารจึัดเก่็บ
ก่ารขนึ่ส่ง และก่ารบริก่าร
• จึัดที่ำาแนึ่วที่างก่ารตรวจึสอบย้อนึ่ก่ลับของวัตถึุดิบ และผ่ลิตภัณฑ์์
ตั�งแต่แหล่งที่่�มาจึนึ่ถึ่งปลายที่างของผ่้้บริโภคำ
• สนึ่ับสนึุ่นึ่และส่งเสริมให้คำ่้คำ้าและเก่ษตรก่รในึ่โคำรงก่ารส่งเสริม
ก่ารเล่ย� งสัตว์ ปฏิบตั ติ ามนึ่โยบายและข้อก่ำาหนึ่ดด้านึ่สวัสดิภาพัสัตว์
ของเคำรือฯ

Stakeholder Engagement Report 2021

UN SDGs Mapping Report 2021
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กัารด้ำาเนินงานเพั่อส่งมอบความสมบูรณ์และ
ความเป็นอยู่ทุ้่ด้้ของสังคมและบุคคล
ข้อมูลกัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ
ข้อมูลด้้านกัระบวนกัารผลิต และผลิตภัณฑ์เพั่อโภชนากัารทุ้่ด้้
สัด้ส่วนยอด้ขายรวมจากัผลิตภัณฑ์และบริกัาร
ทุ้่ช่วยส่งเสริมสุขภาพัและสุขภาวะทุ้่ด้้
3%

2%

ผลิตภัณฑ์เพั่อสุขโภชนากัารทุ้่ด้้
จำนวนผลิตภัณฑ์ทุ้่มุ่งเน้นสุขโภชนากัาร
สุขภาพั และสุขภาวะทุ้่ด้้ (ผู้ลิตภ่ณฑ์์)

55%

40%

791

852

525
283
สินึ่คำ้าหรือบริก่าร ที่่�ช่วยส่งเสริมสุขภาพัและสุขภาวะที่่�ด่
ผ่ลิตภัณฑ์์ที่่�ช่วยส่งเสริมสุขภาพัที่่�ด่และปลอดภัยต่อผ่้้บริโภคำทีุ่ก่วัย
สินึ่คำ้าอุป โภคำบริโภคำ ที่่�เพัิ�มส่วนึ่ผ่สมที่่�ม่คำุณคำ่าที่างโภชนึ่าก่าร
สินึ่คำ้าอุป โภคำบริโภคำ ที่่�ลดปริมาณไขมันึ่อิ�มตัว ไขมันึ่ที่รานึ่ส์ โซึ่เด่ยม หรือนึ่ำ�าตาล
ให้นึ่้อยก่ว่าผ่ลิตภัณฑ์์ ในึ่ที่้องตลาด

ข้อมูลด้้านกัารส่งเสริมสวัสด้ิภาพัสัตว์

100%

2561

2562

2563

2564

ข้อมูลด้้านกัารกัารส่งเสริมสุขภาพั
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กัารส่งเสริมสุขภาพัและสุขภาวะทุ้่ด้้ของประชาชน
กัารบริหารจัด้กัารสุขภาพั
และสุขภาวะทุ้่ด้้

คุณภาพัและมาตรฐานกัารผลิต

ในึ่ฐานึ่ะที่่เ� คำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์เป็นึ่ผ่้นึ่้ ำาในึ่ธุรก่ิจึเก่ษตรอุตสาหก่รรม
และอาหาร ธุรก่ิจึคำ้าปล่ก่ และธุรก่ิจึเวชภัณฑ์์ ก่ารส่งเสริมสุขภาพั
และสุขภาวะที่่�ด่ของประชาชนึ่ ทีุ่ก่เพัศ ทีุ่ก่วัย และทีุ่ก่สถึานึ่ะผ่่านึ่
ผ่ลิตภัณฑ์์ และบริก่ารของเราถึือเป็นึ่หนึ่่ง� ในึ่พัันึ่ธก่ิจึหลัก่ของเคำรือฯ
ด้วยเหตุนึ่�่ เคำรือฯ จึ่งมุ่งพััฒนึ่าศัก่ยภาพัในึ่ด้านึ่ต่าง ๆ มาอย่าง
ต่อเนึ่่อง อาที่ิ ก่ารพััฒนึ่าบุคำลาก่รเพั่อให้ม่คำวามร้้ คำวามสามารถึ
และคำวามเช่�ยวชาญที่่�เพั่ยบพัร้อมต่อก่ารคำิดคำ้นึ่สินึ่คำ้า ผ่ลิตภัณฑ์์
และบริก่ารใหม่ ๆ ที่่�สามารถึตอบสนึ่องต่อคำวามต้องก่ารของล้ก่คำ้า
และผ่้้ บ ริ โ ภคำได้ ใ นึ่เชิ ง รุ ก่ ก่ารพัั ฒ นึ่าก่ระบวนึ่ก่ารผ่ลิ ต และ
ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ตามมาตรฐานึ่สาก่ลเพั่อให้สินึ่คำ้า ผ่ลิตภัณฑ์์ และ
บริก่ารของเราม่คำณ
ุ ภาพัและม่คำวามปลอดภัยต่อผ่้ใ้ ช้ และผ่้บ้ ริโภคำ
ก่ารพััฒนึ่าผ่ลิตภัณฑ์์ที่�่สร้างเสริมสุขภาพัและสุขภาวะที่่�ด่ให้ก่ับ
ผ่้้บริโภคำ และก่ารส่งเสริมสุขภาพัด้วยก่ารส่อสารข้อม้ลผ่ลิตภัณฑ์์
อย่างโปร่งใสและคำรบถึ้วนึ่ ประก่อบก่ับก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ด้านึ่ก่าร
ตรวจึสอบย้อนึ่ก่ลับ

ที่่เ� คำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ เรามุง่ มันึ่� และทีุ่ม่ เที่ในึ่ก่ารพััฒนึ่าก่ระบวนึ่ก่าร
ผ่ลิ ต ของเรามาอย่ า งต่ อ เนึ่่ อ ง เพั่ อ สร้ า งคำวามมั� นึ่ ใจึให้ แ ก่่
ผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยทีุ่ก่ก่ลุ่มว่าผ่ลิตภัณฑ์์ของเราม่ที่ั�งคำุณภาพั คำวาม
ปลอดภัย พัร้อมที่ั�งได้ผ่่านึ่ก่ารรับรองมาตรฐานึ่ที่ั�งในึ่ประเที่ศและ
ระดับสาก่ล เช่นึ่ ISO 9001 GMP HACCP GAP และ BAP เป็นึ่ต้นึ่
นึ่อก่จึาก่นึ่่�เคำรือฯ ยังได้ดำาเนึ่ินึ่งานึ่ร่วมก่ับเก่ษตรก่ร และคำ้่คำ้าธุรก่ิจึ
ที่่�ม่คำวามสำาคำัญส้งอย่างใก่ล้ชิด เพั่อพััฒนึ่าและผ่ลิตผ่ลิตภัณฑ์์ที่�่ม่
คำุณภาพัและคำวามปลอดภัยส้งออก่ส้่ตลาดอย่างต่อเนึ่่อง ซึ่่�งก่าร
ดำาเนึ่ินึ่งานึ่ร่วมก่ันึ่นึ่่� ไม่เพั่ยงแคำ่เพัิ�มคำวามมั�นึ่ใจึอ่ก่ระดับให้แก่่
ผ่้ม้ ส่ ว่ นึ่ได้เส่ย แต่ยงั เป็นึ่ก่ารพััฒนึ่าก่ระบวนึ่ก่ารตรวจึสอบย้อนึ่ก่ลับ
ได้ตลอดห่วงโซึ่่อปุ ที่านึ่ นึ่อก่จึาก่นึ่่� เคำรือฯ ยังเดินึ่หนึ่้าส้คำ่ วามเป็นึ่เลิศ
ในึ่เร่องก่ารคำิดคำ้นึ่ผ่ลิตภัณฑ์์ที่�่ส่งเสริมสุขภาพัและสุขภาวะที่่�ด่ของ
ประชาชนึ่ เคำรือฯ ม่หอ้ งปฏิบตั ก่ิ ารที่ดสอบอาหารที่ัง� ในึ่ประเที่ศไที่ย
และต่างประเที่ศ อาที่ิ เว่ยดนึ่าม จึ่นึ่ และสหรัฐอเมริก่า ที่่�ผ่่านึ่ก่าร
รับรองมาตรฐานึ่ ISO / IEC 17025 และมาตรฐานึ่อ่นึ่ ๆ ที่่�เก่่�ยวข้อง

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
สุขภาพัและสุขภาวะที่่�ด่

Case Study 8

จำนวนโลหิตที่ี� ไดำ้ร่บการบริจาค

ของส่ตว์ที่ี�เลี้ยั่งไดำ้ร่บการเลี้ยั่งดำูตามหล่กอิสระ
5 ประการ และภายั่ใต้การใชี้ยั่าปฏิชีีวนะอยั่่างร่บผู้ิดำชีอบ
และสมหตุสมผู้ล

14,700,400 ซ้.ซ้.

เพิ�มกำล่งการผู้ลิตของไข่ ไก่ที่ี�มาจากการเลี้ยั่ง
แบบปล่อยั่อิสระในโรงเรือน 30% ต่อปี เม�อเที่ียั่บก่บปี 2563

จำนวนผูู้้แสดำงความจำนงบริจาคอว่ยั่วะ - ดำวงตา

150%
27.18%

ปี 2563 มีกำล่งการผู้ลิตรวม 12 ล้านฟอง
ปี 2564 มีกำล่งการผู้ลิตรวม 30 ล้านฟอง

ของฟาร์มสุกรแม่พ่นธุุ์อุ้มที่้องไดำ้ร่บการเลี้ยั่งดำู
ในระบบคอกข่งรวม

เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

187,641 คน

จำนวนเงินบริจาคสน่บสนุนผู้่านโครงการ
Let them See Love

3.94 ล้านบาทุ

โครงกัารเกัษตรกัรคู่ช้วิตโด้ย ซ้พั้แรม
ซึ่่พั่แรมในึ่ฐานึ่ะที่่�เป็นึ่ผ่้้ผ่ลิตและจึัดจึำาหนึ่่ายอาหารพัร้อมรับประที่านึ่ที่่�ได้มาตรฐานึ่
สาก่ล ได้ดำาเนึ่ินึ่โคำรงก่ารเก่ษตรก่รคำ้่ช่วิต โดยม่วัตถึุประสงคำ์เพั่อยก่ระดับคำุณภาพัช่วิต
ของเก่ษตรก่รในึ่ชุมชนึ่สนึ่ับสนึุ่นึ่อาช่พัที่่�ม�ันึ่คำงให้แก่่ชุมชนึ่ รวมไปถึ่งก่ารบ้รณาก่าร
ที่ัก่ษะและองคำ์คำวามร้้ต่าง ที่ั�งด้านึ่เก่ษตรก่รรม และด้านึ่เที่คำโนึ่โลย่ ภายใต้มาตรฐานึ่
ก่ารปฏิบัติที่างก่ารเก่ษตรที่่�ด่และเหมาะสม (Good Agriculture Practices หรือ GAP)
ที่ั�งนึ่่�ซึ่่พั่แรมได้ประสานึ่คำวามร่วมมือก่ับเก่ษตรก่รในึ่ก่ารคำวบคำุมคำุณภาพัใบก่ะเพัรา
หนึ่่�งในึ่วัตถึุดิบสำาคำัญของผ่ัดก่ะเพัรา เมนึ่้อาหารที่่�ขายด่ของร้านึ่เซึ่เว่นึ่อ่เลฟื้เว่นึ่ โดย
เนึ่้นึ่ก่ารบ้รณาก่ารองคำ์คำวามร้ด้ า้ นึ่วิชาก่ารเก่ษตร เพั่อให้ได้วตั ถึุดบิ ที่่ป� ลอดภัย ตรงตาม
มาตรฐานึ่ที่่�ก่ำาหนึ่ด และเก่ิดประสิที่ธิภาพัและประสิที่ธิผ่ลส้งสุดในึ่ก่ารผ่ลิต

จำานวนรายได้้ทุ้่เกัษตรกัรได้้รับ
จากัโครงกัาร

21 ล้านบาทุ
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ผลิตภัณฑ์เพั่อสุขภาพั และอาหารแห่งอนาคต
ผลิตภัณฑ์เพั่อสุขภาพัทุ้่ด้้กัว่า

อาหารเพั่ออนาคตทุ้่ยั่งยืน

ตลอดระยะเวลา 100 ปีที่่�ผ่่านึ่มา เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์มุ่งพััฒนึ่า
อาหารที่่�เปี�ยมไปด้วยโภชนึ่าก่ารที่่�เหมาะสมต่อทีุ่ก่เพัศ ทีุ่ก่วัย ซึ่่�ง
คำวามมุง่ มันึ่� ดังก่ล่าว ได้ที่ว่คำวามสำาคำัญมาก่ยิง� ข่นึ่� ภายใต้สถึานึ่ก่ารณ์
COVID-19 ที่่�ผ่้บริโภคำหันึ่มาให้คำวามสำาคำัญต่อสุขภาพั และคำวาม
สามารถึในึ่ก่ารสร้างภ้มิคำุ้มก่ันึ่ ด้วยเหตุนึ่่� เคำรือฯ จึ่งได้ตั�งเป้าหมาย
ด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ส้่ปี 2573 ด้านึ่สุขภาพัและสุขภาวะที่่�ด่ ไว้ที่่�ร้อยละ
70 ของยอดขายจึะต้ อ งมาจึาก่ผ่ลิ ต ภั ณ ฑ์์ แ ละบริ ก่ ารที่่� ช่ ว ย
ส่งเสริมสุขภาพัและสุขภาวะที่่�ด่ โดยในึ่ปัจึจึุบันึ่ เคำรือฯ ม่ผ่ลิตภัณฑ์์
อาหารที่่�มุ่งเนึ่้นึ่สุขโภชนึ่าก่าร สุขภาพั และสุขภาวะที่่�ด่จึำานึ่วนึ่
852 ผ่ลิตภัณฑ์์ โดยสามารถึแบ่งออก่เป็นึ่ 3 ประเภที่หลัก่ดังนึ่่�
ผ่ลิตภัณฑ์์ปรับลดไขมันึ่ นึ่ำ�าตาล โซึ่เด่ยม ผ่ลิตภัณฑ์์ปรับคำุณคำ่าที่าง
โภชนึ่าก่าร และผ่ลิตภัณฑ์์ปรับปรุงส้ตร

นึ่อก่เหนึ่ือจึาก่คำวามมุง่ มันึ่� ในึ่ก่ารผ่ลิตอาหารเพั่อสุขภาพัที่่ด� ก่่ ว่าแล้ว
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ยงั ได้ตระหนึ่ัก่ถึ่งสิง� แวดล้อม ก่ารใช้ที่รัพัยาก่รอย่าง
คำุ้มคำ่าในึ่ก่ารผ่ลิตอาหาร ด้วยเหตุนึ่่� บริษัที่ เจึริญโภคำภัณฑ์์อาหาร
จึำาก่ัด (มหาชนึ่) หรือ ซึ่่พั่เอฟื้ได้นึ่ำานึ่วัตก่รรมและเที่คำโนึ่โลย่ขั�นึ่ส้ง
มาใช้ในึ่ก่ระบวนึ่ก่ารผ่ลิตเพั่อตอบโจึที่ย์ดา้ นึ่ก่ารพััฒนึ่าอย่างยัง� ยืนึ่
และคำวามต้องก่ารของสังคำมที่่�เริ�มมาบริโภคำอาหารในึ่ก่ลุ่มโปรต่นึ่
ที่างเลือก่ โดยได้คำัดเลือก่วัตถึุดิบที่่�ที่ำาจึาก่พัืชที่่�ให้โปรต่นึ่ส้ง เช่นึ่
ถึั�ว เห็ด ข้าวโอ๊ต อัลมอนึ่ด์ และพััฒนึ่ารสชาติ ก่ลิ�นึ่ ส่สันึ่ให้เหมือนึ่
ผ่ลิตภัณฑ์์จึาก่สัตว์ โดยหนึ่่�งในึ่ผ่ลิตภัณฑ์์ที่�่ได้นึ่าำ ออก่จึำาหนึ่่ายในึ่
ที่้องตลาดคำือ MEAT ZERO ซึ่่ง� เป็นึ่ก่ารคำิดคำ้นึ่นึ่วัตก่รรมเนึ่ือ� จึาก่พัืช
หรือ Plant-tec Innovation ผ่ลิตภัณฑ์์ดงั ก่ล่าวไม่เพั่ยงแคำ่มร่ สสัมผ่ัส
เสมือนึ่เนึ่ื�อสัตว์ แต่ยังให้คำุณคำ่าโภชนึ่าก่ารเที่่ยบเที่่าก่ับเนึ่ื�อสัตว์
ที่ั�วไป

บริษัทุ เบลลิซิโอ ฟู้ด้ อิ�งค์
(ประเทศึสหรัฐอเมริกา)

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
(ประเทศึอังกฤษ)

Chicken & Wild Rice Stroganoff
•
•
•

โปรต่นึ่จึาก่ธรรมชาติ
ไม่เติมแต่งส่
ไขมันึ่ที่รานึ่ส์ 0 ก่รัม

ว้แกันลาซานญ่า

สันในไกั่ย่างถึ่านเพั่อสุขภาพั
•
•
•
•

ม่โปรต่นึ่ส้ง
ไขมันึ่อิ�มตัว
เก่ลือตำ�า
ย่างด้วยถึ่านึ่ที่่�มาจึาก่แหล่งผ่ลิตที่่�ยั�งยืนึ่

ซูปเปอร์ด้รอป
(ประเทศึโปแลนดู์)

ทุ็อปส์ฟู้ด้ส์
(ประเทศึเบลเยั่่ยั่ม)
•
•
•
•

ผ่ลิตภัณฑ์์อาหารพัร้อมที่านึ่ไม่ม่เนึ่ื�อสัตว์
ไม่ใส่สารก่ันึ่เส่ย
ปราศจึาก่ก่ล้เตนึ่
ปราศจึาก่นึ่ำ�าตาลแลคำโตส

เนื�อไกั่ KURCZAK SIELSKI
•
•
•

โอเวอร์ฮิลล์ ฟาร์ม
(ประเทศึสหรัฐอเมริกา)

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
(ประเทศึจ่น)

ด้อกักัะหล่ำบด้
•
•
•

ไม่ใช้ยาปฏิช่วนึ่ะ
วัตถึุดิบที่่�เล่�ยงไก่่เติมแคำรอที่ แร่ธาตุ
วิตามินึ่และโปรไบโอติก่ ปราศจึาก่ GMO
ไก่่ม่ก่ารเติบโตช้าก่ว่าไก่่ที่ั�วไป 30%
ที่ำาให้ไก่่นึุ่่มชุ่มฉำ�าตามธรรมชาติ

ไข่ ไกั่สด้ซ้ล้เน้ยม

ผ่ลิตภัณฑ์์ที่างเลือก่สุขภาพั แที่นึ่ก่าร
รับประที่านึ่มันึ่บด โดยที่ำาจึาก่ดอก่ก่ะหลำ�า
ไฟื้เบอร์ส้ง
แคำลอร่�นึ่้อยก่ว่า 65%*,
ไขมันึ่นึ่้อยก่ว่า 60%*

•
•
•
•

อุดมไปด้วยธาตุซึ่่ล่เนึ่่ยม
คำอเลสเตอรอลตำ�า
ไม่ใช้ยาปฏิช่วนึ่ะ 100%
ไม่ใช้สารเร่งก่ารเจึริญเติบโต

*เม่อเที่่ยบก่ับมันึ่บดปก่ติในึ่สัดส่วนึ่
ก่ารรับประที่านึ่ที่่�เที่่าก่ันึ่

37.1%

ของงบประมาณด้้านกัารตลาด้
เพั่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหาร
เพั่อสุขภาพั

ผลิตภัณฑ์ Meat Zero
•
•
•
•
•

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
(ประเทศึเว่ยั่ดูนาม)

ไกั่สด้ปลอด้สาร CP Selection

คำอเลสเตอรอล 0%
ใช้พัืชที่ดแที่นึ่เนึ่ื�อสัตว์
พัืชที่่�ใช้ไม่ผ่่านึ่ก่ารตก่แต่งที่างพัันึ่ธุก่รรม
ไม่ม่ก่ารฉ่ดฮ็อร์ โมนึ่และยาปฏิช่วนึ่ะ
บรรจึุภัณฑ์์เป็นึ่มิตรต่อสิ�งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์เพั่อสุขภาพัทุ้่ด้้กัว่า

เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
(ประเทศึไทยั่)

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
(ประเทศึไทยั่)
•
•
•

เล่�ยงด้วยนึ่วัตก่รรมโปรไบโอติก่
ไม่ใช้ยาปฏิช่วนึ่ะตลอดก่ารเล่�ยงด้
ไม่ใช้ฮ็อร์ โมนึ่ตลอดก่ารเล่�ยงด้

อาหารเพั่ออนาคตทุ้่ยั่งยืน

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
(ประเทศึจ่น)

อกัไกั่ ไขมันต่ำ CP HEMEI

Egg Plus+
•
•
•

อุดมไปด้วยธาตุซึ่่ล่เนึ่่ยม โอเมก่้า3
วิตามินึ่อ่
ฟื้าร์มมาตรฐานึ่ Viet-GAP
วิตามินึ่ A, B2, B12

•
•
•
•

โปรต่นึ่ส้ง
ไขมันึ่ตำ�า
ไม่ใช้ยาปฏิช่วนึ่ะ
ไม่ใช้ฮ็อร์ โมนึ่
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ความรับผิด้ชอบต่อสวัสด้ิภาพัสัตว์
และสุขภาพัของผู้บริโภค

Case Study 9

กัารใส่ ใจในกัารเล้�ยงตามหลักัสวัสด้ิภาพัสัตว์

กัารใส่ ใจในกัารเล้�ยงตามหลักัสวัสด้ิภาพัสัตว์
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ให้คำวามสำาคำัญต่อคำุณภาพัและคำวามปลอดภัย
ในึ่ทีุ่ก่ขั�นึ่ตอนึ่ของก่ารผ่ลิตอาหาร ซึ่่�งไม่เพั่ยงแคำ่ก่ารพัิจึารณาถึ่ง
ก่ระบวนึ่ก่ารผ่ลิตที่่�ได้มาตรฐานึ่และม่คำวามปลอดภัย ก่ารส่งมอบ
ผ่ลิตภัณฑ์์ที่ส่� ด สะอาด และเปีย� มไปด้วยคำุณโภชนึ่าก่าร รวมถึ่งคำวาม
รับผ่ิดชอบต่อสังคำมและสิ�งแวดล้อมอย่างรอบด้านึ่ แต่เคำรือฯ ยัง
ใส่ใจึต่อก่ารเล่�ยงสัตว์ของเราให้เป็นึ่ไปตามหลัก่สวัสดิภาพัสัตว์
(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 ก่ารให้อาหารในึ่ปริมาณ
ที่่�เหมาะสม และก่ารใช้ยาปฏิช่วนึ่ะในึ่สัตว์อย่างรับผ่ิดชอบและ
สมเหตุสมผ่ล เป็นึ่ต้นึ่

3. อิสระจึาก่คำวามเจึ็บปวด ก่ารบาดเจึ็บ หรือเป็นึ่โรคำ (Freedom
from Pain, Injury and Disease) เช่นึ่ ก่ารม่ระบบก่ารป้องก่ันึ่โรคำ
ที่่ด� ่ ก่ารปฏิบตั ติ อ่ ตัวสัตว์เล่ย� งอย่างนึุ่ม่ นึ่วล ก่ารใช้อปุ ก่รณ์อย่าง
เหมาะสม และก่ารจึัดพัื�นึ่ที่่�ก่ารเล่�ยงที่่�สอดคำล้องก่ับธรรมชาติ
ของสัตว์ เป็นึ่ต้นึ่
4. อิสระจึาก่คำวามก่ลัวและคำวามทีุ่ก่ข์ที่รมานึ่ (Freedom from Fear
and Distress) ด้วยสภาวะก่ารเล่�ยงด้ที่่�ไม่ที่ำาให้เก่ิดคำวามทีุ่ก่ข์
ที่รมานึ่ที่างจึิตใจึ เช่นึ่ ระหว่างก่ารจึับสัตว์เล่�ยงก่่อนึ่ก่ารเข้า
โรงเชือดต้องที่ำาอย่างนึุ่่มนึ่วล เป็นึ่ต้นึ่
5. อิสระในึ่ก่ารแสดงพัฤติก่รรมตามปก่ติของสัตว์ (Freedom to
Express Normal Behavior) คำือม่อสิ ระก่ารเป็นึ่อย้อ่ ย่างธรรมชาติ
และม่คำวามสบายตามชนึ่ิดของสัตว์

กัารนำาระบบ Birdoo Smart Eyes มาใช้ในฟาร์มไกั่เนื�อ

2. อิสระจึาก่คำวามไม่สะดวก่สบายอันึ่เนึ่่องมาจึาก่สภาวะแวดล้อม
(Freedom from Discomfort) เช่นึ่ ม่ก่ารระบายอาก่าศในึ่โรงเรือนึ่
ที่่�ด่ และไม่เล่�ยงเบ่ยดเส่ยดหนึ่าแนึ่่นึ่

เป็นึ่ระบบก่ารคำวบคำุมที่างไก่ลแบบอัตโนึ่มัติ เพั่อติดตามสวัสดิภาพัสัตว์แบบ Real-Time และ
ก่ารนึ่ำาข้อม้ลวิเคำราะห์ข้อม้ลอย่างรวดเร็ว เช่นึ่ ข้อม้ลนึ่ำา� หนึ่ัก่ไก่่ ก่ารก่ินึ่นึ่ำา� และอาหาร
โดยผ่ลจึะไปแสดงผ่่านึ่แอพัพัลิเคำชั�นึ่บนึ่มือถึือ

ข้อมูลด้้านกัารส่งเสริมสวัสด้ิภาพัสัตว์

กัารลด้พัฤติกัรรมกัารต่อสู้ในลูกัสุกัรทุ้่มาอยู่รวมฝูงหลังหย่านม

กัารวัด้ผลกัารส่งเสริมสวััสด้ิภาพัสัตว์ (Welfare Outcome Measures: WOMs)
ไกั่เนื�อ

สุกัร

อัตรากัารม้ช้วิตระหว่างขนส่ง (%)

99.80%
2562

99.80%
2563

99.76%

อัตรากัารรอด้ของแม่สุกัร (%)

94.20%

2564

โดยใช้สารสก่ัดสมุนึ่ไพัรร้ปแบบผ่ง และนึ่ำ�ายาฆ่่าเชื�อที่่�ม่ก่ลิ�นึ่เด่ยวก่ันึ่พั่นึ่บนึ่ตัวสุก่รได้อย่าง
ปลอดภัย ที่ำาให้สุก่รม่ก่ลิ�นึ่เด่ยวก่ันึ่ ยอมรับที่่�จึะร่วมฝั้ง ช่วยลดพัฤติก่รรมก่ารต่อส้้ก่ันึ่
ตามธรรมชาติ

2562

95.80%
2563

95.73%
2564

*อัตราก่ารเล่�ยงรอดของแม่สุก่รม่คำ่าเฉล่�ยอย้่ที่่� 87%
(2021 Sow Matality Analysis, Bradley Eckberg, MataFarms/SMS, Feb 3rd 2022)

ไกั่ ไข่

กัุ้ง

อัตรากัารม้ช้วิตระหว่างขนส่ง (%)

99.89%
2562

99.90%

เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

2563

99.98%
2564

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ให้คำวามสำาคำัญก่ับก่ารวิจึัยและพััฒนึ่า เพั่อยก่ระดับก่ารส่งเสริม
สวัสดิภาพัสัตว์ตลอดห่วงโซึ่่อุปที่านึ่ คำรอบคำลุมที่ั�งไก่่เนึ่ื�อ ไก่่ไข่ สุก่ร และกุ่้ง รวมถึ่งนึ่ำา
นึ่วัตก่รรมและเที่คำโนึ่โลย่มาใช้คำวบคำ้่ก่ับก่ารเล่�ยงตามหลัก่สวัสดิภาพัสัตว์สาก่ล หรือ
หลัก่อิสระ 5 ประก่าร (Five Freedoms) ซึ่่�งเป็นึ่พัื�นึ่ฐานึ่ที่่�สนึ่ับสนึุ่นึ่ให้สัตว์อย้่ด้วยคำวาม
สะดวก่สบาย ได้รบั อาหารอย่างเพั่ยงพัอและแสดงออก่ที่างพัฤติก่รรมของสัตว์ได้อย่าง
อิสระ สัตว์สขุ ภาพัด่ ไม่เจึ็บป่วย ส่งผ่ลให้ไม่มก่่ ารใช้สารฮ็อร์โมนึ่เพั่อเร่งก่ารเจึริญเติบโต
และไม่จึำาเป็นึ่ต้องใช้ยารัก่ษา คำวบคำ้่ก่ับระบบคำวามปลอดภัยที่างช่วภาพั (Biosecurity)
ช่วยเพัิม� ประสิที่ธิภาพัก่ารบริหารจึัดก่ารก่ารป้องก่ันึ่โรคำในึ่ฟื้าร์ม ตามแนึ่วที่างก่ารผ่ลิต
อาหารปลอดภัย จึาก่คำวามมุ่งมั�นึ่ในึ่ก่ารขับเคำล่อนึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ด้านึ่สวัสดิภาพัสัตว์
อย่างจึริงจึัง 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 เป็นึ่องคำ์ก่รที่่ม� ก่่ ารนึ่ำาหลัก่สวัสดิภาพัสัตว์ไปใช้ในึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่อย่างเป็นึ่ร้ปธรรม

ร่องรอยบาด้แผล (%)

N/A

N/A

2562

2563

2.09%
2564

กัารเล้�ยงกัุ้ง “โพัรไบโอติกั”
เป็นึ่ก่ารมุง่ เนึ่้นึ่ก่ระบวนึ่ก่ารเล่ย� งและระบบก่ารจึัดก่ารแบบสุขาภิบาลที่่ด� ต่ ลอดก่ารผ่ลิต รวมถึ่ง
ก่ารใช้ “โพัรไบโอติก่ฟื้าร์มมิ�ง” ที่่�ให้คำวามสำาคำัญก่ับก่ารใช้จึุลินึ่ที่ร่ย์มาช่วยเพัิ�มภ้มิคำุ้มก่ันึ่ให้
กุ่้งม่คำวามแข็งแรง ไม่ป่วยง่าย และช่วยปรับปรุงคำุณภาพันึ่ำ�า ช่วยป้องก่ันึ่ก่ารเก่ิดโรคำ และ
ลดก่ารเปล่�ยนึ่ถึ่ายนึ่ำ�าระหว่างก่ารเล่�ยงกุ่้ง ส่งผ่ลให้ผ่ลผ่ลิตกุ่้งของซึ่่พั่เอฟื้ไม่ใช้ยาปฏิช่วนึ่ะ
ตลอดก่ารเล่�ยง

บทุนำา

กัารกัำากัับดู้แล
ด้้านความยั่งยืน

HEART
Living Right

HEALTH
Living Well

HOME
Living Together

ภาคผนวกั

ความปลอด้ภัยและความเป็นอยู่ทุ้่ด้้ของประชาชน
กัารส่อสารผ่านฉลากัผลิตภัณฑ์

กัารส่งเสริมความเป็นอยู่ทุ้่ด้้ของ
ประชาชน

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ตระหนึ่ัก่ถึ่งคำวามสำาคำัญของก่ารส่อสารก่ับ
ผ่้้บริโภคำอย่างโปร่งใสมาโดยตลอดระยะเวลา 1 ศตวรรษที่่�ผ่่านึ่มา
โดยเริ�มแรก่ เคำรือฯ หรือ “เจึ่ยไต้จึ่ง” ได้ที่ำาก่ารระบุวันึ่หมดอายุ
ไว้บนึ่บรรจึุภณ
ั ฑ์์สนึ่ิ คำ้าก่ารเก่ษตรอย่างชัดเจึนึ่ ก่ารระบุวนึ่ั หมดอายุนึ่่�
เป็ นึ่ หนึ่่� ง ในึ่แนึ่วที่างปฏิ บั ติ ที่่� ต อก่ยำ�า ถึ่ ง ปณิ ธ านึ่ของก่ารดำา เนึ่ิ นึ่
ก่ิ จึ ก่ารที่่� จึ ะต้ อ งตั� ง อย้่ บ นึ่ราก่ฐานึ่ของ “คำวามซึ่่ อ สั ต ย์ และม่
คำุณธรรม” ซึ่่ง� ปณิธานึ่ดังก่ล่าวได้ถึก่้ ส่งต่อจึาก่รุนึ่่ ส้ร่ นึุ่่ และได้มก่่ าร
พััฒนึ่าแนึ่วที่างก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ให้ด่ยิ�งข่�นึ่มาโดยตลอด โดยเฉพัาะ
ในึ่ปัจึจึุบันึ่ ล้ก่คำ้าและผ่้้บริโภคำหันึ่มาให้คำวามสำาคำัญต่อโภชนึ่าก่ารที่่�
ม่อย้ใ่ นึ่อาหารและเคำร่องด่มที่่จึ� ะบริโภคำมาก่ยิง� ข่นึ่� ด้วยเหตุนึ่่� เคำรือฯ
จึ่งได้พัฒ
ั นึ่าวิธก่่ ารส่อสารและก่ารแสดงรายละเอ่ยดของผ่ลิตภัณฑ์์
อาหาร รวมถึ่งสินึ่คำ้าอ่นึ่ ๆ ในึ่ร้ปแบบเชิงรุก่ เพั่อให้ข้อม้ลคำวามร้้
เก่่�ยวก่ับก่ารอุป โภคำบริโภคำที่่�ถึ้ก่ต้อง แม่นึ่ยำา และที่ันึ่ต่อคำวาม
ต้องก่าร เช่นึ่ ก่ารส่อสารผ่่านึ่ฉลาก่ผ่ลิตภัณฑ์์ ส่อสิ�งพัิมพั์ ส่อ
ออนึ่ไลนึ่์ สายตรง เป็นึ่ต้นึ่ โดยรายละเอ่ยดสำาคำัญที่่เ� คำรือฯ ได้ที่ำาก่าร
แสดงหรือส่อสาร ได้แก่่ ส่วนึ่ประก่อบที่่�สำาคำัญ ข้อม้ลโภชนึ่าก่าร
สัดส่วนึ่ปริมาณก่ารบริโภคำที่่�แนึ่ะนึ่ำา วิธ่ก่ารเก่็บรัก่ษา วิธ่ก่ารใช้
ข้อม้ลก่ารบริโภคำสำาหรับเด็ก่ และสตร่ม่คำรรภ์ เป็นึ่ต้นึ่

ก่ารแพัร่ระบาดของ COVID-19 นึ่ั�นึ่ได้ส่งผ่ลก่ระที่บเป็นึ่วงก่ว้าง
โดยเฉพัาะต่อช่วิต และคำวามเป็นึ่อย้่ของประชาชนึ่ ด้วยเหตุนึ่่�
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์จึ่งได้นึ่ำาศัก่ยภาพัที่่�เราม่อย้่เข้าไปช่วยเหลือ
ประเที่ศ และประชาชนึ่ ไม่ว่าจึะเป็นึ่ก่ารแจึก่จึ่ายหนึ่้าก่าก่อนึ่ามัย
ให้แก่่โรงพัยาบาลที่ั�วประเที่ศไที่ย บุคำลาก่รที่างก่ารแพัที่ย์ และ
ประชาชนึ่ที่่�ขาดโอก่าสก่ารเข้าถึ่งหนึ่้าก่าก่นึ่ามัยที่่�ม่คำุณภาพัอย่าง
ต่อเนึ่่อง และก่ารดำาเนึ่ินึ่โคำรงก่าร “คำรัวปันึ่อิ�ม ซึ่่พั่ ร้อยเร่ยงใจึ
ส้้ภัย COVID-19” เพั่อช่วยเหลือสังคำม ผ่่านึ่ก่ารมอบอาหารและ
เคำร่องด่ม โดยโคำรงก่ารดังก่ล่าว เป็นึ่ก่ารผ่นึ่่ก่ก่ำาลังทีุ่ก่ภาคำส่วนึ่ก่ว่า
100 องคำ์ก่รแจึก่อาหาร 2 ล้านึ่ก่ล่องส้่ชุมชนึ่ในึ่ 40 จึุดที่ั�วก่รุงเที่พัฯ
เพั่อหวังเป็นึ่ส่วนึ่หนึ่่�งที่่�จึะช่วยบรรเที่าคำวามเดือดร้อนึ่แก่่พั่�นึ่้องในึ่
ชุมชนึ่ต่าง ๆ และผ่้ป้ ระก่อบก่ารธุรก่ิจึร้านึ่อาหารรายย่อยให้สามารถึ
ฝั่าวิก่ฤตนึ่่�ไปได้ด้วยก่ันึ่

นึ่อก่จึาก่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ภายในึ่เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ แล้ว เคำรือฯ ยังได้
ร่วมมือก่ับคำ้่คำ้าธุรก่ิจึเพั่อให้ม่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ไปในึ่ที่ิศที่างเด่ยวก่ันึ่
เพั่อสร้างคำวามปลอดภัย สุขอนึ่ามัย และคำวามเป็นึ่อย้่ที่่�ด่ของ
ประชาชนึ่อย่างที่ั�วถึ่ง

36.27%

ของฉลากับนด้้านหน้าของ
บรรจุภัณฑ์ ทุั�งทุ้่ภาคบังคับ
ตามกัฏิหมาย และภาคสมัครใจ
ทุ้่ ให้ข้อมูลโภชนากัารทุ้่มองเห็นง่าย
และเข้าใจง่าย
เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่�่ า่ นึ่มาเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ผ่นึ่่ก่ก่ำาลัง
ก่ับภาคำส่วนึ่ต่าง ๆ ที่ั�งในึ่ประเที่ศไที่ย และต่างประเที่ศ เพั่อเพัิ�ม
โอก่าสให้ประชาชนึ่สามารถึเข้าถึ่งก่ารม่สุขภาพัที่่�ด่ได้อย่างเต็มที่่�
และเที่่าเที่่ยมก่ันึ่ อาที่ิ โคำรงก่าร “เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ มุ่งส้่ 100 ปี
ที่ำาคำวามด่ ด้วยก่ารบริจึาคำโลหิต” โดยสำานึ่ัก่บริหารโคำรงก่ารพัิเศษ
ภายใต้ก่ารด้แลของนึ่ายวัลลภ เจึ่ยรวนึ่นึ่ที่์ รองประธานึ่อาวุโส
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ ร่วมก่ับศ้นึ่ย์บริก่ารโลหิตแห่งชาติ สภาก่าชาดไที่ย
ส่งเสริมให้บุคำลาก่รของทีุ่ก่ก่ลุ่มธุรก่ิจึในึ่เคำรือฯ ร่วมที่ำาคำวามด่ด้วย
ก่ารบริจึาคำโลหิต ต่อเนึ่่องมาตั�งแต่ปี 2534 - 2564 ได้โลหิตจึำานึ่วนึ่
535,087 ย้นึ่ติ หรือปริมาณที่ัง� สินึ่� 198,406,000 ซึ่่.ซึ่่. โดยในึ่ปี 2564
ม่หนึ่่วยงานึ่ที่่�จึัดก่ิจึก่รรมจึำานึ่วนึ่ 235 แห่ง ได้โลหิต 36,751 ย้นึ่ิต
หรือปริมาณ 14,700,400 ซึ่่.ซึ่่.
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Case Study 10

Together We Care
บริษัที่ ที่ร้ คำอร์ปอเรชั�นึ่ จึำาก่ัด (มหาชนึ่) ได้นึ่ำาคำวามแข็งแก่ร่งของ
ระบบนึ่ิเวศดิจึิที่ัลคำรบวงจึรมาพััฒนึ่านึ่วัตก่รรมแพัลตฟื้อร์มด้แล
สุขภาพัอัจึฉริยะ หรือ “ที่ร้ เฮ็ลที่์” (True HEALTH) เพั่อช่วยเหลือ
คำนึ่ไที่ยให้เข้าถึ่งบริก่ารที่างก่ารแพัที่ย์ได้สะดวก่ ตอบโจึที่ย์ผ่้ที่�่ม่
คำวามก่ังวลเร่องสุขภาพัให้สามารถึปร่ก่ษาปัญหาสุขภาพัได้ทีุ่ก่ที่่�
ผ่่านึ่แพัลตฟื้อร์มด้แลสุขภาพัอัจึฉริยะ โดยล่าสุด True HEALTH
ร่วมก่ับที่่มแพัที่ย์อาสาช่ว่ จึัดแคำมเปญ “Together We Care” มอบ
สิที่ธิพัิเศษสำาหรับคำนึ่ไที่ยทีุ่ก่คำนึ่ให้สามารถึเข้าถึ่งก่ารปร่ก่ษาเร่อง
สุ ข ภาพัในึ่เบื� อ งต้ นึ่ ก่ั บ ที่่ ม แพัที่ย์ อ าสาหลาก่หลายสาขาจึาก่ช่ ว่
บริรก่ั ษ์คำลินึ่ก่ิ เวชก่รรมผ่่านึ่แอปพัลิเคำชันึ่ True HEALTH โดยไม่ตอ้ ง
เส่ยคำ่าใช้จึา่ ยคำรอบคำลุมที่ัง� ปัญหาสุขภาพัก่ายและสุขภาพัใจึ เข้าถึ่ง
แพัที่ย์ได้ง่ายและรวดเร็ว ช่วยคำลายคำวามก่ังวลเร่องสุขภาพั ที่่�
สำาคำัญ อย้่ที่่�ไหนึ่ก่็สามารถึปร่ก่ษาเบื�องต้นึ่ก่ับแพัที่ย์ได้ ไม่ว่าจึะเป็นึ่
ผ่้ที่้ อ�่ ย้ใ่ นึ่ช่วงก่ัก่ตัว รัก่ษาตัวอย้ใ่ นึ่โรงพัยาบาลสนึ่าม หรือ อย้ที่่ บ�่ า้ นึ่
แต่มคำ่ วามก่ังวลเร่องสุขภาพั ก่็ปร่ก่ษาแพัที่ย์ได้โดยไม่ต้องเดินึ่ที่าง
ไปโรงพัยาบาล จึ่งช่วยลดคำวามเส่ย� งติดเชือ� โดยเฉพัาะในึ่ช่วงนึ่่ที่� ม่� ่
แพัร่ระบาดของ COVID-19 ที่ั�งยังช่วยลดภาระคำ่าใช้จึ่ายในึ่ก่าร
ปร่ก่ษาแพัที่ย์ในึ่เบื�องต้นึ่

จำานวนผู้ใช้บริกัาร
True HEALTH ในปี 2564

11,875 ราย
คลิกั! เพั่อรับบริกัาร

กั้าวต่อไปของเรา
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์มคำ่ วามตัง� ใจึในึ่ก่ารผ่ลิตผ่ลิตภัณฑ์์ และบริก่ารเพั่อสุขภาพัและสุขภาวะ
ที่่�ด่เพั่อส่งมอบให้แก่่ล้ก่คำ้า และผ่้้บริโภคำ เคำรือฯ จึ่งได้ตั�งแผ่นึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่เป้าหมาย
คำวามยั�งยืนึ่เคำรือฯ ปี 2573 ด้านึ่สุขภาพัและสุขภาวะที่่�ด่ ไว้ดังต่อไปนึ่่�

01

ดำาเนึ่ินึ่ก่ารที่างก่ารตลาดด้วยคำวามรับผ่ิดชอบ โดยก่ารให้คำวามร้้
ด้านึ่โภชนึ่าก่ารและอาหารเพั่อสุขภาพัแก่่ผ่้บริโภคำ

02

มุ่งเนึ่้นึ่ก่ารผ่ลิตอาหารที่่�่ม่คำวามปลอดภัยตลอดห่วงโซึ่่อุปที่านึ่
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กัระบวนกัารสร้างคุณค่า
ประเด้็นนำาเข้า

คุณค่าและกัารสร้างประโยชน์ทุางเศัรษฐกัิจให้แกั่สังคม

Social Impact and
Economic Contribution

Human Capital

ธุรกัิจและกัิจกัรรมของเครือฯ
กัารวิเคราะห์เป้าหมายกัารพััฒนาทุ้่ยั่งยืนและผู้ม้ส่วนได้้เส้ยทุ้่ได้้รับผลกัระทุบอย่างม้นัยสำาคัญตลอด้ห่วงโซ่คุณค่า
กลุ่มผูู้้มีส่วนไดำ้เสียั่ที่ี�ไดำ้ร่บผู้ลกระที่บอยั่่างมีน่ยั่สำาค่ญ

เกษตรกร ชีุมชีนและส่งคม

ว่ตถุดำิบ

โอกัาสและความทุ้าทุาย
ด้วยสถึานึ่ก่ารณ์ที่ที่่� ง�ั โลก่ก่ำาลังเผ่ชิญและแนึ่วโนึ่้มของก่ารเปล่ย� นึ่แปลงสำาคำัญที่่ก่� าำ ลังเก่ิดข่นึ่�
ในึ่วงก่ว้าง ได้ส่งผ่ลก่ระที่บหลาก่หลายมิติต่อมนึุ่ษย์ในึ่นึ่านึ่าประเที่ศ หนึ่่�งในึ่ผ่ลก่ระที่บที่่�
ปราก่ฏต่อเนึ่่องเป็นึ่ระยะเวลายาวนึ่านึ่หลายปีคำือประเด็นึ่คำวามเหล่อมลำ�าที่างสังคำม โดยม่
แนึ่วโนึ่้ ม ของผ่ลก่ระที่บมาก่ข่� นึ่ จึาก่สถึานึ่ก่ารณ์ ก่ ารแพัร่ ร ะบาดของโรคำติ ด เชื� อ ไวรั ส
COVID-19 อ่ก่ที่ัง� คำวามก่้าวหนึ่้าของเที่คำโนึ่โลย่และนึ่วัตก่รรมที่่ก่� อ่ ให้เก่ิดช่องว่างด้านึ่ดิจึที่ิ ลั
ส่งผ่ลให้ประชาก่รส่วนึ่หนึ่่ง� เส่ยเปร่ยบในึ่ก่ารแข่งขันึ่ที่างธุรก่ิจึ ขาดคำวามร้แ้ ละโอก่าสในึ่ก่าร
เข้าถึ่งเที่คำโนึ่โลย่ต่าง ๆ ที่่�เป็นึ่ประโยชนึ่์ เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ตระหนึ่ัก่ถึ่งคำวามที่้าที่ายนึ่่� จึ่ง
ดำาเนึ่ินึ่ก่ารส่งเสริมคำวามร่วมมือของบุคำลาก่รภายในึ่องคำ์ก่รในึ่ก่ารสร้างสมดุลระหว่างก่าร
ตอบสนึ่องต่อคำวามต้องก่ารของสังคำมชุมชนึ่อย่างยั�งยืนึ่ คำวบคำ้่ไปก่ับก่ารเติบโตของธุรก่ิจึ
ของเคำรือฯ ให้เก่ิดคำุณคำ่าร่วมก่ันึ่ผ่่านึ่ก่ารจึัดที่ำาโคำรงก่ารต่าง ๆ ที่่ส� ร้างอาช่พัและสร้างรายได้
ให้แก่่ผ่้ม่คำวามต้องก่าร โดยนึ่ำาร่องก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่นึ่่� มุ่งเนึ่้นึ่ไปที่่� 3 ก่ลุ่มหลัก่ อาที่ิ เก่ษตรก่ร
ผ่้ป้ ระก่อบก่ารรายย่อยและก่ลุม่ เปราะบาง นึ่อก่จึาก่นึ่่� เคำรือฯ เห็นึ่ถึ่งศัก่ยภาพัของพันึ่ัก่งานึ่
และโอก่าสในึ่ก่ารร่วมมือก่ับพัันึ่ธมิตรเพั่อถึ่ายที่อด แบ่งปันึ่องคำ์คำวามร้แ้ ละเสริมสร้างที่ัก่ษะ
จึำาเป็นึ่ในึ่ยุคำดิจึที่ิ ลั นึ่่� ส้ส่ งั คำม เคำรือฯ เช่อมันึ่� ว่าก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ส้เ่ ป้าหมายปี 2573 จึะสามารถึ
พััฒนึ่าคำุณภาพัช่วิตให้ผ่้คำนึ่ได้ดำารงช่วิตอย่างอิสระ ไม่แบ่งแยก่และม่คำวามเที่่าเที่่ยมก่ันึ่

Relationship Capital

คู่ค้าธุุรกิจ

คู่ค้าธุุรกิจ

การผู้ลิตและ
การบริหารจ่ดำการ

การขนส่งว่ตถุดำิบ

การใชี้
ผู้ลิตภ่ณฑ์์

สิ้นสุดำอายัุ่การใชี้งาน
ของผู้ลิตภ่ณฑ์์

สน่บสนุนเป้าหมายั่การพ่ฒนาที่ี�ยั่่�งยั่ืน
1.2 ลดคำวามยาก่จึนึ่อย่างนึ่้อยร้อยละ 50

4.4 เพัิ�มจึำานึ่วนึ่ประชาชนึ่ที่่�ม่ที่ัก่ษะที่่�จึำาเป็นึ่
ด้านึ่ก่ารเงินึ่

2.3 เพัิ�มผ่ลิตภาพัที่างก่ารเก่ษตรและรายได้ของ
ผ่้้ผ่ลิตอาหารรายเล็ก่ ให้เพัิ�มข่�นึ่เป็นึ่ 2 เที่่า

8.6 ส่งเสริมเยาวชนึ่ให้ม่งานึ่ที่ำา ม่ก่ารศ่ก่ษา
และได้รับก่ารฝัึก่อบรม

3.b สนึ่ับสนึุ่นึ่ก่ารวิจึยั และก่ารพััฒนึ่าวัคำซึ่่นึ่และยา
สำาหรับโรคำติดต่อและไม่ติดต่อที่่�ส่งผ่ลก่ระที่บ
โดยตรงต่อประเที่ศก่ำาลังพััฒนึ่า ให้ม่ก่ารเข้า
ถึ่งยาและวัคำซึ่่นึ่จึำาเป็นึ่ในึ่ราคำาที่่�สามารถึซึ่ื�อ
หาได้

9.3 เพัิม� ก่ารเข้าถึ่งบริก่ารที่างก่ารเงินึ่โดยรวมถึ่งเคำรดิตในึ่
ราคำาที่่�สามารถึจึ่ายได้ให้แก่่โรงงานึ่อุตสาหก่รรมและ
วิสาหก่ิจึขนึ่าดเล็ก่
10.1 ลดคำวามไม่เที่่าเที่่ยมก่ันึ่ของรายได้

ผลลัพัธ์และประโยชน์
ความคืบหน้าสู่เป้าหมายด้้านความยั่งยืนเครือฯ ปี 2573
1.2 ล้านคน

5 ล้านคน
1.8 ล้านคน

เป้้าหมาย ป้ี 2564

2573

ได้ รั บ ก่ารส่ ง เสริ ม อาช่ พั เพั่ อ สร้ า งรายได้ สาำ หรั บ ผ่้้ ที่�่ ม่ คำ วาม
ต้องก่าร เช่นึ่ เก่ษตรก่ร ผ่้้ประก่อบก่ารรายย่อย (SMEs ) และ
ก่ลุ่มเปราะบาง ตลอดห่วงโซึ่่คำุณคำ่า

เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

การกระจายั่
ผู้ลิตภ่ณฑ์์และบริการ

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�

กัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ ปี 2564
• ส่งเสริมอาช่พัและก่ารจึ้างงานึ่เพั่อพััฒนึ่าคำุณภาพัช่วติ ตลอดห่วงโซึ่่
คำุณคำ่าอย่างต่อเนึ่่อง
• สร้างคำุณคำ่าและก่ารม่ส่วนึ่ร่วมของสังคำมและชุมชนึ่
• สนึ่ับสนึุ่นึ่องคำ์คำวามร้้และถึ่ายที่อดเที่คำโนึ่โลย่ส้่สังคำมและชุมชนึ่

Stakeholder Engagement Report 2021

UN SDGs Mapping Report 2021
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กัารด้ำาเนินงานสร้างคุณค่าและสร้างประโยชน์
ทุางเศัรษฐกัิจให้แกั่สังคม ปี 2564
704,329 คน

8% 3%

39%

เกษติรกรท่�ไดูรับการส่งเสริม

เก่ษตรก่ร
ผ่้้ประก่อบก่ารรายย่อย
ก่ลุ่มเปราะบาง
อ่นึ่ ๆ

1,803,693
คน
50%

909,615

ราย

ผูู้ประกอบการรายั่ยั่่อยั่
ท่�ไดูรับการสนับสนุน

1,803,693

หน่วยั่: คน
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Case Study 11

โครงกัารถึุงคืนช้พั
โลตัสเปิดตัวถึุงคำืนึ่ช่พั ถึุงพัลาสติก่แบบใช้ซึ่า�ำ ได้เพั่อเป็นึ่ที่างเลือก่สำาหรับล้ก่คำ้าที่่ล� มื นึ่ำา
ถึุงผ่้ามาช้อปปิ�ง โดยถึุงคำืนึ่ช่พัผ่ลิตจึาก่พัลาสติก่ร่ไซึ่เคำิล ม่คำวามหนึ่า ที่นึ่ที่านึ่ ใช้ซึ่ำ�าได้
หลายคำรัง� เม่อถึุงชำารุดที่างโลตัสรับคำืนึ่และเปล่ย� นึ่เป็นึ่ใบใหม่ให้ลก่้ คำ้าโดยไม่มคำ่ า่ ใช้จึา่ ย
และนึ่ำาถึุงเก่่าก่ลับมาร่ไซึ่เคำิลเป็นึ่ถึุงคำืนึ่ช่พัใบใหม่ สำาหรับถึุงคำืนึ่ช่พัรุ่นึ่ล่าสุดได้จึับมือ
ก่ับศิลปินึ่ตัวนึ่้อยวัย 11 ปี นึ่้องอาณา เจึ้าของผ่ลงานึ่ศิลปะ NFT (Non-Fungible Token)
มาร่วมออก่แบบลายพัิเศษเพั่อให้ก่ำาลังใจึบุคำลาก่รด่านึ่หนึ่้าและประชาชนึ่ในึ่ก่ารส้้ก่ับ
COVID-19 โดยรายได้จึาก่ก่ารจึำาหนึ่่ายส่วนึ่หนึ่่�งจึะถึ้ก่นึ่ำาไปมอบให้ก่ับม้ลนึ่ิธิแพัที่ย์
ชนึ่บที่เป็นึ่จึำานึ่วนึ่เงินึ่ 300,000 บาที่ เพั่อจึัดซึ่ื�ออุปก่รณ์และเคำร่องมือแพัที่ย์ส้ภัย
COVID-19 ในึ่โรงพัยาบาลชุมชนึ่ที่่�ยังขาดแคำลนึ่
สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
คำุณคำ่าและก่ารสร้างประโยชนึ่์ที่างเศรษฐก่ิจึให้แก่่สังคำม

จับมือกัับศัิลปนตัวน้อยวัย 11 ปี
ออกัแบบถึุงคืนช้พั และนำารายได้้
ส่วนหนึ่ง จำานวน 300,000 บาทุ
มอบให้กัับมูลนิธิแพัทุย์ชนบทุ

1,375,777
858,318
668,926

135,728

กัารส่งเสริมเกัษตรกัรและพััฒนาช้วิตชนบทุ

คน

กลุ่มเปราะบางท่�ไดูรับ
การสนับสนุน

2561

2562

2563

2564

มูลค่ากัารสร้างคุณค่าและประโยชน์แกั่สังคม

54,021 คน
กลุ่มอ่น ๆ

การบริจาคเงิน

621 ล้านบาทุ
การบริจาคสิ�งของ

220 ล้านบาทุ
ค่าใชี้จ่ายั่ดำำเนินการสร้างคุณค่าที่างส่งคม

166 ล้านบาทุ
สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
คำุณคำ่าและก่ารสร้างประโยชนึ่์ที่างเศรษฐก่ิจึให้แก่่สังคำม

เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

เวลาดำำเนินการสร้างคุณค่าที่างส่งคมของพน่กงานบริษ่ที่

8,822 ล้านบาทุ

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ตระหนึ่ัก่ถึ่งคำุณคำ่าของก่ารเก่ษตรที่่เ� ป็นึ่เสมือนึ่สินึ่ที่รัพัย์ของประเที่ศชาติ
และเป็นึ่ธุรก่ิจึต้นึ่ก่ำาเนึ่ิดของเคำรือฯ ดังนึ่ั�นึ่ก่ารส่งเสริมเก่ษตรก่รและยก่ระดับก่ารเก่ษตรถึือ
เป็นึ่หนึ่่�งในึ่คำวามมุ่งมั�นึ่หลัก่ของเคำรือฯ เพั่อสร้างคำุณคำ่าและประโยชนึ่์ให้แก่่สังคำม ในึ่ก่ารนึ่่�
เคำรือฯ ได้นึ่ำาวิธก่่ ารที่ำา ‘เก่ษตรผ่สมผ่สานึ่ยุคำ 4.0’ เป็นึ่แนึ่วที่างหลัก่ในึ่ก่ารผ่ลัก่ดันึ่และพััฒนึ่า
เก่ษตรก่รให้สามารถึที่ำาก่ารเก่ษตรยุคำใหม่อย่างยั�งยืนึ่ โดยส่งเสริมก่ารสร้างที่ัก่ษะคำวามร้้
ด้านึ่เที่คำโนึ่โลย่ที่จึ�่ าำ เป็นึ่ต่อก่ารเก่ษตรในึ่ปัจึจึุบนึ่ั และแผ่นึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ก่ารร้ปแบบใหม่ที่จึ่� ะก่่อ
ให้เก่ิดประโยชนึ่์รอบด้านึ่ อาที่ิ ก่ารบรรเที่าคำวามเส่ยหายที่่�เก่ิดจึาก่ผ่ลผ่ลิตเส่ย ก่ารลดเวลา
ในึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่เพั่อทีุ่่นึ่แรงเก่ษตรก่ร ก่ารประเมินึ่คำวามเส่�ยง ก่ารลงทีุ่นึ่ด้านึ่เที่คำโนึ่โลย่
รวมถึ่งก่ารเพัิ�มช่องที่างก่ารก่ระจึายและจึัดจึำาหนึ่่ายสินึ่คำ้า ซึ่่�งที่ั�งหมดนึ่่�ช่วยส่งเสริมให้
เก่ษตรก่รสามารถึยืนึ่หยัดได้ด้วยตนึ่เอง พัร้อมที่ั�งม่คำุณภาพัช่วิตที่่�ด่ข่�นึ่ ในึ่ปี 2564 เคำรือฯ
ได้ดาำ เนึ่ินึ่ก่ารร่วมมือก่ับเก่ษตรก่รและพัันึ่ธมิตรหลายประเที่ศเพั่อพััฒนึ่าโคำรงก่ารต่าง ๆ
ที่่�ก่่อคำุณประโยชนึ่์แก่่ภาคำเก่ษตรก่ร ภาคำเศรษฐก่ิจึและสังคำมอย่างต่อเนึ่่อง

กัารกัำากัับดู้แล
ด้้านความยั่งยืน

บทุนำา
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HEALTH
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HOME
Living Together

ภาคผนวกั

กัารส่งเสริมผู้ประกัอบกัารรายย่อย

Case Study 12

โครงกัารผลิตสุกัรและปลูกัพัืชวัตถึุด้ิบครบวงจร
เซ้ยงหยาง
โคำรงก่ารผ่ลิตสุก่รและปล้ก่พัืชวัตถึุดิบคำรบวงจึร ณ เมืองเซึ่่ยงหยาง จึังหวัดอ้่ฮ็�ันึ่
มณฑ์ลห้เป่ย เป็นึ่โคำรงก่ารคำวามร่วมมือเชิงก่ลยุที่ธ์ในึ่ก่ารพััฒนึ่าชนึ่บที่ใหม่ระหว่าง
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ก่บั รัฐบาลจึ่นึ่มณฑ์ลห้เป่ย ซึ่่ง� เป็นึ่โคำรงก่ารห่วงโซึ่่อตุ สาหก่รรมแบบ
คำรบวงจึรขนึ่าดใหญ่และม่คำวามเป็นึ่อัจึฉริยะตั�งแต่ก่ารผ่ลิตวัตถึุดิบอาหารสัตว์ ฟื้าร์ม
เล่�ยงสุก่ร โรงงานึ่แปรร้ปอาหารและโลจึิสติก่ส์ ม่ระบบก่ารตรวจึสอบย้อนึ่ก่ลับโดยใช้
เที่คำโนึ่โลย่ที่ที่่� นึ่ั สมัย ได้สร้างฐานึ่ก่ารเพัาะปล้ก่เมล็ดข้าวโพัดจึำานึ่วนึ่ 150,000 ไร่จึนึ่่ และ
วัตถึุดิบอาหารสัตว์ 300,000 ไร่จึ่นึ่ ม่โคำรงก่ารพััฒนึ่าก่๊าซึ่ช่วภาพัขนึ่าดใหญ่ พััฒนึ่าฐานึ่
ก่ารเพัาะปล้ก่ที่างนึ่ิเวศวิที่ยาสำาหรับผ่ัก่และข้าวสาล่ฤด้หนึ่าว 100,000 ไร่จึนึ่่ 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
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ปัจึจึุบนึ่ั ม่ก่ารเพัิม� ตัวของจึำานึ่วนึ่ของผ่้ป้ ระก่อบก่ารรายย่อยที่่ม� ศ่ ก่ั ยภาพัในึ่ก่ารผ่ลิตสินึ่คำ้าใหม่
ที่่�ด่ ม่คำุณภาพั ตอบสนึ่องต่อคำวามต้องก่ารของผ่้้บริโภคำเป็นึ่อย่างด่ เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์จึ่ง
มุ่งส่งเสริมผ่้้ประก่อบก่ารรายย่อยนึ่่�โดยเนึ่้นึ่ก่ารร่วมพััฒนึ่าผ่่านึ่ก่รอบก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ของ
เคำรือฯ เพั่อช่วยพััฒนึ่าสินึ่คำ้าและก่ารบริก่ารให้ได้มาตรฐานึ่ ปลอดภัยและม่คำวามต่อเนึ่่อง
ในึ่ก่ารผ่ลิต อ่ก่ที่ัง� ก่ารร่วมออก่แบบโมเดลธุรก่ิจึใหม่ที่เ่� นึ่้นึ่คำวามสะดวก่สบายมาก่ข่นึ่� พัร้อมที่ัง�
ส่งมอบประสบก่ารณ์ใหม่ ๆ แก่่ผ่้บริโภคำ ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่เหล่านึ่่�ได้ช่วยสร้างรายได้และคำวาม
มั�นึ่คำงให้แก่่ผ่้ประก่อบก่าร โดยเฉพัาะในึ่สถึานึ่ก่ารณ์ปัจึจึุบันึ่ที่่�หลายธุรก่ิจึรับผ่ลก่ระที่บ
เชิงลบจึาก่วิก่ฤติ COVID-19 ก่ารร่วมมือก่ันึ่จึ่งเป็นึ่หนึ่่ง� หลัก่ก่ารที่่เ� คำรือฯ ย่ดมันึ่� ในึ่ก่ารพััฒนึ่า
และเติบโตคำวบคำ้่ก่ันึ่อย่างยั�งยืนึ่

เพัิ่มรายได้้ให้แกั่เกัษตรกัร

150 ล้านหยวนต่อปี
สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
คำุ ณ คำ่ า และก่ารสร้ า งประโยชนึ่์ ที่ าง
เศรษฐก่ิจึให้แก่่สังคำม

Case Study 14

โครงกัารแพัลตฟอร์มแห่งโอกัาส
Case Study 13

โครงกัารข้าวชาวนาไทุย
รับซื�อข้าวเกั้่ยวสด้ตรงจากัเกัษตรกัร

9,509 ราย

ในราคานำาตลาด้บวกัเพัิ่ม
300 บาทุต่อตัน

ข้าวตราฉัตรจึัดโคำรงก่าร “ข้าวชาวนึ่าไที่ย” ปี 3 ช่วยชาวนึ่ารับมือพัิษ COVID-19
และราคำาข้าวตก่ตำ�า โดยในึ่ปีนึ่่�เปิดจึุดรับซึ่ื�อข้าวเก่่�ยวสดตรงจึาก่เก่ษตรก่รชาวนึ่า
ราคำานึ่ำาตลาดผ่่านึ่โรงส่ที่่าข้าวสหก่รณ์ สก่ก่. รวมที่ั�ง สก่ต. ในึ่จึังหวัดเช่ยงราย
พัะเยา ก่ำาแพังเพัชร ยโสธร สุรินึ่ที่ร์ มหาสารคำาม อุตรดิตถึ์ บุร่รัมย์ ร้อยเอ็ด
ศร่สะเก่ษ อุบลราชธานึ่่ นึ่คำรสวรรคำ์ พัิจึติ ร และจึังหวัดสุพัรรณบุร่ รวมที่ัง� หมด 46
จึุดที่ั�วประเที่ศ พัื�นึ่ที่่�รวม 190,198 ไร่ จึาก่เก่ษตรก่รสมาชิก่ 9,509 ราย ในึ่ราคำานึ่ำา
ตลาดบวก่เพัิ�ม 300 บาที่ต่อตันึ่ นึ่ำามาปรับปรุงคำุณภาพับรรจึุถึุง ภายใต้แบรนึ่ด์
ข้าวชาวนึ่าไที่ย สำาหรับข้าวชาวนึ่าไที่ยที่่นึ่� ำามาส่บรรจึุถึงุ เป็นึ่ข้าวหอมมะลิแรก่เก่่ย� ว
คำุ ณ ภาพัด่ ส ดใหม่ ผ่่ า นึ่ก่ระบวนึ่ก่ารผ่ลิ ต จึาก่โรงงานึ่ขนึ่าดใหญ่ แ ละที่ั นึ่ สมั ย
ได้มาตรฐานึ่สาก่ล เป็นึ่ข้าวหอมมะลิแที่้ 100% (อายุขา้ ว 1-5 เดือนึ่) ลัก่ษณะขาวใส
หอม นึุ่่มเหนึ่่ยวอร่อย โดยวางจึำาหนึ่่ายผ่่านึ่ช่องที่างในึ่ก่ลุ่มพัันึ่ธมิตรภายใต้
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์
สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
คำุณคำ่าและก่ารสร้างประโยชนึ่์ที่างเศรษฐก่ิจึให้แก่่สังคำม

โลตัส สนึ่ับสนึุ่นึ่เก่ษตรก่ร และผ่้ป้ ระก่อบก่ารรายย่อย ที่่เ� ป็นึ่ราก่ฐานึ่
และหัวใจึสำาคำัญของก่ารขับเคำล่อนึ่เศรษฐก่ิจึไที่ย โดยเป็นึ่ที่ัง� ช่องที่าง
ก่ารจึำาหนึ่่ายสินึ่คำ้าที่ั�งออนึ่ไลนึ่์ และออฟื้ไลนึ่์ก่ว่า 2,100 สาขาที่ั�ว
ประเที่ศ และเป็นึ่พัันึ่ธมิตรที่่คำ� อยสนึ่ับสนึุ่นึ่ เก่ษตรก่ร และผ่้ป้ ระก่อบ
ก่ารรายย่อย ให้มร่ าก่ฐานึ่ที่่ม� นึ่ั� คำงและสามารถึเติบโตได้อย่างยัง� ยืนึ่
โดยที่ำางานึ่ร่วมก่ับพัันึ่ธมิตรหลายภาคำส่วนึ่ที่ั�งภาคำรัฐ และภาคำ
เอก่ชนึ่ เพั่อเป็นึ่ ‘แพัลตฟื้อร์มแห่งโอก่าส’ ให้แก่่ผ่ป้ ระก่อบก่ารราย
ย่อย และเก่ษตรก่รไที่ย โดยตลอดที่ั�งปี 2564 ที่่�ผ่่านึ่มาโลตัสได้
สนึ่ับสนึุ่นึ่ผ่้้ประก่อบก่ารรายย่อย และเก่ษตรก่รเก่ือบ 7,000 ราย
ให้ ส ามารถึม่ ร ายได้ แ ละโอก่าสในึ่ก่ารเติ บ โตที่่� ยั� ง ยื นึ่ ผ่่ า นึ่ก่าร
สนึ่ับสนึุ่นึ่ในึ่ร้ปแบบต่าง ๆ ที่่ห� ลาก่หลายและเหมาะสมก่ับศัก่ยภาพั
และคำวามพัร้อมของผ่้้ประก่อบก่ารแต่ละราย

สนับสนุนผู้ประกัอบกัารรายย่อย
และเกัษตรกัร

7,000 ราย

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
คำุณคำ่าและก่ารสร้างประโยชนึ่์ที่างเศรษฐก่ิจึให้แก่่สังคำม
เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

กัารกัำากัับดู้แล
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กัารส่งเสริมกัลุ่มเปราะบาง

โครงกัารทุั่วโลกั

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ให้คำวามสำาคำัญก่ับก่ารใส่ใจึคำนึ่ในึ่สังคำมทีุ่ก่ก่ลุ่มอย่างเที่่าเที่่ยม โดยสนึ่ับสนึุ่นึ่ก่ารปล้ก่จึิตสำานึ่่ก่แก่่บุคำลาก่รในึ่องคำ์ก่รเพั่อ
เพัิม� คำวามตระหนึ่ัก่ร้ใ้ นึ่เร่องคำวามเหล่อมลำ�าในึ่สังคำม โดยคำรอบคำลุมถึ่งก่ลุม่ เปราะบางที่่ด� อ้ ยโอก่าสที่างสังคำม ด้วยเหตุนึ่บ�่ คำุ ลาก่รในึ่องคำ์ก่รจึ่ง
ร่วมแรงร่วมใจึก่ันึ่ริเริ�มและพััฒนึ่าโคำรงก่ารต่าง ๆ ที่่�เอื�อประโยชนึ่์แก่่ประชาก่รก่ลุ่มเปราะบางนึ่่� ให้ม่คำวามร้้และที่ัก่ษะที่่�เหมาะสม เพั่ยงพัอ
ต่อก่ารประก่อบอาช่พั ในึ่ขณะเด่ยวก่ันึ่ เคำรือฯ และบริษัที่ย่อยได้ร่วมมือก่ับพัันึ่ธมิตรและสมาคำมต่าง ๆ ที่่�เก่่�ยวข้อง เพั่อขับเคำล่อนึ่โคำรงก่ารที่่�
สำาคำัญให้สามารถึเข้าถึ่งก่ลุ่มเปราะบางในึ่พัื�นึ่ที่่�ที่่�ธุรก่ิจึของเคำรือฯ ตั�งอย้่ มุ่งร่วมสร้างคำุณคำ่าและเนึ่้นึ่ก่ารส่งเสริมให้ผ่้คำนึ่ก่ลุ่มนึ่่�สามารถึ
ดำารงเล่�ยงช่พัได้ด้วยตนึ่เอง

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์มุ่งส่งเสริมคำุณคำ่าและก่ารสร้างประโยชนึ่์ที่างเศรษฐก่ิจึให้แก่่สังคำม ผ่่านึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่โคำรงก่ารที่่�หลาก่หลาย คำรอบคำลุม
ทีุ่ก่พัื�นึ่ที่่�ที่่�เคำรือฯ ดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึอย้่ ตามหลัก่ปรัชญา 3 ประโยชนึ่์ของเคำรือฯ คำือก่ารสร้างประโยชนึ่์ให้ประเที่ศชาติ ประชาชนึ่ และองคำ์ก่ร และ
ขับเคำล่อนึ่โคำรงก่ารเหล่านึ่่�ด้วยเจึตนึ่ารมณ์ในึ่ก่ารพััฒนึ่าด้วยก่ันึ่อย่างยั�งยืนึ่

Case Study 15

‘ซ้พั้ ร้อย รักัษ์ โลกั’
ฝากัเล้�ยงต้นกัล้า...สร้างงานคนยากัจน
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์และบริษัที่ในึ่เคำรือฯ ร่วมก่ันึ่ร้อยเร่ยงคำวามด่
ส้่สังคำม ได้นึ่ำาร่องดำาเนึ่ินึ่โคำรงก่ารฝัาก่เล่�ยงก่ล้าไม้ ซึ่่�งอย้่ภายใต้
โคำรงก่าร ‘ซึ่่พั่ ร้อย รัก่ษ์ โลก่’ ในึ่ 3 ชุมชนึ่ จึังหวัดชลบุร่ ได้แก่่ ชุมชนึ่
ในึ่ตำาบลห้วยใหญ่ ตำาบลนึ่าจึอมเที่่ยนึ่ และตำาบลเขาช่จึรรย์ ซึ่่�งได้ม่
ก่ารจึ้ า งงานึ่ก่ลุ่ ม ผ่้้ ไ ด้ รั บ ผ่ลก่ระที่บโดยตรงจึาก่สถึานึ่ก่ารณ์
COVID-19 ที่ั�งก่ลุ่มผ่้้ตก่งานึ่ ก่ลุ่มเก่ษตรก่ร ก่ลุ่มอาช่พัประมง ก่ลุ่ม
เปราะบาง และก่ลุม่ ผ่้ส้ ร้างสาธารณะประโยชนึ่์แก่่สงั คำมรวมที่ัง� สินึ่�
2,000 คำรอบคำรัว ชาวบ้านึ่ในึ่ชุมชนึ่จึะได้คำ่ารับฝัาก่เล่�ยงก่ล้าไม้
คำรอบคำรัวละ 1,000 ต้นึ่ ม่รายได้รวม 15,000 บาที่ต่อคำรัวเรือนึ่
ตลอดระยะเวลาก่ารฝัาก่เล่ย� ง 3 เดือนึ่ ซึ่่ง� ช่วยเย่ยวยาได้ในึ่สภาวะ
วิก่ฤตนึ่่�

ฝากัเล้�ยงกัล้าไม้ครอบครัวละ
1,000 ต้น สร้างรายได้้รวม

15,000 บาทุ
ต่อครัวเรือน

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
คำุณคำ่าและก่ารสร้างประโยชนึ่์ที่างเศรษฐก่ิจึให้แก่่สังคำม

เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

ประเทุศัตุรกั้

ประเทุศัเม้ยนมา

ประเทุศัไทุย

ประเทุศัเว้ยด้นาม

ประเทุศัจ้น

CP Fresh Shop สาขา Halkali
เขต Istanbul สร้างอาช้พัและรายได้้
ให้ผู้ประกัอบกัารรายย่อย

โครงกัารแหล่งน�ำเพั่อกัารเกัษตร
ทุ้่ยั่งยืนช่วยเกัษตรกัรในเม้ยนมา

โครงกัารมิตรแทุ้ โชห่วย

โครงกัารหน้ากัากัแห่งความเมตตา

โครงกัารเกัษตรกัรรมหมุนเว้ยน
ทุันสมัยผิงกัู่

อบรมกัารประกัอบธุรกัิจ
ออนไลน์ ให้บุคคลออทุิสติกั
ก่ลุม่ ที่ร้ ร่วมก่ับก่รมส่งเสริมคำนึ่พัิก่าร ก่ระที่รวงพััฒนึ่าสังคำม
และคำวามมันึ่� คำงของมนึุ่ษย์ และชมรมผ่้ป้ ก่คำรองบุคำคำลออที่ิสติก่
จึังหวัดปทีุ่มธานึ่่ จึัดอบรมก่ารประก่อบธุรก่ิจึออนึ่ไลนึ่์ ตามแนึ่ว
ช่วติ วิถึใ่ หม่ ให้ผ่บ้ ก่พัร่องที่างก่ารได้ยนึ่ิ บุคำคำลออที่ิสติก่และ
คำรอบคำรัว รวม 40 คำรอบคำรัว ซึ่่ง� ก่ารอบรมในึ่คำรัง� นึ่่ม� งุ่ เนึ่้นึ่ให้
เก่ิดก่ารลงมือปฏิบัติจึริง เร่ยนึ่ร้้ก่ารใช้ส่อออนึ่ไลนึ่์ในึ่ก่าร
ประก่อบอาช่พั อาที่ิ วิธก่่ ารถึ่ายภาพัสินึ่คำ้า ก่ารสร้างโพัสต์ในึ่
ก่ารขายสินึ่คำ้า ก่ารโปรโมที่ร้านึ่คำ้า รวมถึ่งก่ารเปิดเพัจึขายสินึ่คำ้า
ออนึ่ไลนึ่์ ผ่่ า นึ่แพัลตฟื้อร์ ม ยอดนึ่ิ ย ม เพั่ อ สร้ า งรายได้
เล่ย� งด้ตนึ่เองและคำรอบคำรัวได้

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
คำุณคำ่าและก่ารสร้างประโยชนึ่์ที่างเศรษฐก่ิจึให้แก่่สังคำม

กั้าวต่อไปของเรา
เพั่อคำวามต่อเนึ่่องในึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ตามเป้าหมายคำวามยั�งยืนึ่
ปี 2573 ในึ่ก่ารสนึ่ับสนึุ่นึ่และส่งเสริมอาช่พัเพั่อช่วยสร้างรายได้
ให้แก่่ผ่้ที่�่ม่คำวามต้องก่ารนึ่ั�นึ่ เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ก่าำ หนึ่ด
แผ่นึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ ดังนึ่่�

01

ขยายขอบเขตก่ารสนึ่ับสนึุ่นึ่และส่งเสริมอาช่พัไปยัง
ผ่้้ที่่�ต้องก่ารคำวามช่วยเหลืออ่นึ่ ๆ

02

เพัิม� สัดส่วนึ่ก่ารจึ้างงานึ่คำนึ่ในึ่ที่้องถึินึ่� ผ่่านึ่โคำรงก่ารต่าง ๆ

03

ส่งเสริมเที่คำโนึ่โลย่ด้านึ่ดิจึิที่ัลแพัลตฟื้อร์มให้ก่ับชุมชนึ่
และผ่้้ประก่อบก่ารรายย่อย

บทุนำา
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110 | 111

กัระบวนกัารสร้างคุณค่า

ความมั่นคงทุางอาหารและกัารเข้าถึึงโภชนากัาร

Food Security
& Access to Nutrition

ประเด้็นนำาเข้า

Manufacturing Capital

Intellectual Capital

ธุรกัิจและกัิจกัรรมของเครือฯ
กัารวิเคราะห์เป้าหมายกัารพััฒนาทุ้่ยั่งยืนและผู้ม้ส่วนได้้เส้ยทุ้่ได้้รับผลกัระทุบอย่างม้นัยสำาคัญตลอด้ห่วงโซ่คุณค่า
กลุ่มผูู้้มีส่วนไดำ้เสียั่ที่ี�ไดำ้ร่บผู้ลกระที่บอยั่่างมีน่ยั่สำาค่ญ

พน่กงานและครอบคร่ว

โอกัาสและความทุ้าทุาย
รายงานึ่ระดับโลก่ว่าด้วยวิก่ฤติอาหาร 2564 หรือ 2021 Global Report on Food Crises ได้
ระบุไว้ว่า ในึ่ปี 2563 ประชาก่รโลก่ก่ว่า 155 ล้านึ่คำนึ่ประสบก่ับคำวามไม่มั�นึ่คำงที่างอาหาร
อย่างรุนึ่แรง และสถึานึ่ก่ารณ์ดงั ก่ล่าวยังคำงเลวร้ายข่นึ่� มาจึนึ่ถึ่งปี 2564 โดยสาเหตุหลัก่ของ
สถึานึ่ก่ารณ์ดังก่ล่าวเป็นึ่ผ่ลมาจึาก่ก่ารแพัร่ระบาดของ COVID-19 ก่ารเปล่�ยนึ่แปลงที่าง
เศรษฐก่ิจึอย่างรุนึ่แรง คำวามขัดแย้งที่่�ยืดเยื�อที่ั�งในึ่ระดับที่้องถึิ�นึ่จึนึ่ถึ่งระดับประเที่ศ และ
ก่ารเปล่ย� นึ่แปลงที่างสภาพัภ้มอิ าก่าศที่่เ� ก่ิดข่นึ่� ที่ัว� โลก่ ซึ่่ง� หาก่ไม่มก่่ ารประสานึ่งานึ่คำวามร่วมมือ
ระหว่ า งองคำ์ ก่ รระดั บ สาก่ล สถึานึ่ก่ารณ์ คำ วามไม่ มั� นึ่ คำงที่างอาหารสามารถึที่ว่ คำ วาม
รุนึ่แรง และขยายวงก่ว้างมาก่ยิ�งข่�นึ่ สิ�งนึ่่�ถึือเป็นึ่หนึ่่�งคำวามที่้าที่ายและคำวามเส่�ยงสำาหรับ
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ในึ่ก่ารบรรลุวสิ ยั ที่ัศนึ่์ของก่ารเป็นึ่องคำ์ก่รที่่เ� ป็นึ่ผ่้นึ่้ ำาด้านึ่เที่คำโนึ่โลย่และ
นึ่วัตก่รรมในึ่ก่ารสร้างอาหารคำนึ่ อาหารสมอง โอก่าสในึ่ก่ารเข้าถึ่งคำุณคำ่า เพั่อสุขภาพัและ
คำวามเป็นึ่อย้่ที่่�ด่สำาหรับทีุ่ก่คำนึ่ ด้วยเหตุนึ่่� เคำรือฯ จึ่งได้ประสานึ่งานึ่คำวามร่วมมือก่ับหนึ่่วย
งานึ่ และองคำ์ก่รต่าง ๆ เพั่อสร้างคำวามมั�นึ่คำงที่างอาหารและก่ารเข้าถึ่งโภชนึ่าก่ารที่่�ด่ให้แก่่
สังคำมอย่างที่ั�วถึ่ง

ว่ตถุดำิบ

คู่ค้าธุุรกิจ

การผู้ลิตและ
การบริหารจ่ดำการ

การขนส่งว่ตถุดำิบ

ชีุมชีนและส่งคม ลูกค้าและผูู้้บริโภค

การกระจายั่
ผู้ลิตภ่ณฑ์์และบริการ

การใชี้
ผู้ลิตภ่ณฑ์์

สิ้นสุดำอายัุ่การใชี้งาน
ของผู้ลิตภ่ณฑ์์

สน่บสนุนเป้าหมายั่การพ่ฒนาที่ี�ยั่่�งยั่ืน
2.1 ส่งเสริมก่ารเข้าถึ่งอาหารที่่�ม่คำุณคำ่าที่างโภชนึ่าก่ารและคำวามปลอดภัยที่่�เป็นึ่ระดับสาก่ล
2.2 ยุตภิ าวะทีุ่พัโภชนึ่าก่ารทีุ่ก่ร้ปแบบ
2.a ยก่ระดับคำวามร่วมมือระหว่างประเที่ศในึ่เร่องโคำรงสร้างพัื�นึ่ฐานึ่ในึ่ชนึ่บที่ ก่ารวิจึัยและ
ส่งเสริมก่ารเก่ษตร

ผลลัพัธ์และประโยชน์
ความคืบหน้าสู่เป้าหมายด้้านความยั่งยืนเครือฯ ปี 2573
0.6 ล้านราย

10 ล้านราย
3.94 ล้านราย

เป้้าหมาย ป้ี 2564

2573

ของเด็ก่ ประชาชนึ่ และคำนึ่ยาก่จึนึ่ได้รับก่ารสนึ่ับสนึุ่นึ่โอก่าส
ในึ่ก่ารเข้าถึ่งอาหารที่่�ปลอดภัยและม่คำุณคำ่าที่างโภชนึ่าก่าร

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�

เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

Relationship Capital

กัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ ปี 2564
• จึัดให้มร่ ะบบบริหารจึัดก่ารด้านึ่คำวามพัร้อมและคำวามเพั่ยงพัอของ
อาหารที่่�ม่ประสิที่ธิภาพั
• ประสานึ่คำวามร่วมมือก่ับหนึ่่วยงานึ่ และองคำ์ก่รต่าง ๆ ในึ่ก่ารริเริม�
โคำรงก่ารแจึก่จึ่ายอาหารส่วนึ่ที่่�เก่ิดจึาก่ก่ารจึัดจึำาหนึ่่าย

Stakeholder Engagement Report 2021

UN SDGs Mapping Report 2021
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กัารสร้างความมั่นคงทุางอาหารเพั่อวันข้างหน้า

ข้อมูลกัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ

ข้อมูลด้้านกัารส่งเสริมกัารเข้าถึึงอาหาร
จำนวนเด้็กั เยาวชน ผู้ยากัไร้ และผู้ทุ้่อยู่ ในสถึานกัารณ์เส้่ยง ทุ้่ ได้้รับโอกัาสใน
กัารเข้าถึึงอาหารทุ้่ปลอด้ภัย และม้คุณค่าทุางโภชนากัาร
(รายั่) *จำนวนต่วเลขสะสม

จำนวนมื�ออาหารทุ้่บริจาคให้กัับ
ผู้ด้้อยโอกัาสโด้ยเฉพัาะเด้็กั
เยาวชน ผู้ยากัไร้ และผู้ทุ้่อยู่ ใน
สถึานกัารณ์เส้่ยง ทุ้่ ได้้รับโอกัาส
ในกัารเข้าถึึงอาหารทุ้่ปลอด้ภัยและ
ม้คุณค่าทุางโภชนากัาร ปี 2564

3,937,168
903,145
557,758

4,594,982 มื�อ

254,330
2561

2562

2563

2564
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กัารบริหารจัด้กัารความมั่นคงทุางอาหาร
ในึ่ฐานึ่ะที่่�เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์เป็นึ่องคำ์ก่รผ่้้นึ่าำ ในึ่ธุรก่ิจึเก่ษตรอุตสาหก่รรมและอาหาร 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

กัารม้เสถึ้ยรภาพัด้้านอาหาร (Food Stability)

กัารม้อาหารเพั้ยงพัอ (Food Availability)

ก่ารม่ เ สถึ่ ย รภาพัด้ า นึ่อาหาร หมายถึ่ ง ก่ารม่ ร ะบบ
บริ ห ารจึั ด ก่ารด้ า นึ่คำวามพัร้ อ มและคำวามเพั่ ย งพัอ
ของอาหารที่่�ม่ประสิที่ธิภาพั เพั่อให้ประชาชนึ่ทีุ่ก่คำนึ่
สามารถึเข้าถึ่งอาหารที่่�ม่คำุณภาพั ปลอดภั ย และ
เพั่ยงพัอแม้อย้่ภายใต้สถึานึ่ก่ารณ์วิก่ฤต หรือฉุก่เฉินึ่
เช่นึ่ เหตุก่ารณ์ที่างธรรมชาติ และโรคำระบาด เป็นึ่ต้นึ่

ก่ารม่ อ าหารเพั่ ย งพัอ หมายถึ่ ง ก่ารม่ อ าหารที่่�
เพั่ยงพัอต่อคำวามต้องก่ารของผ่้้บริโภคำในึ่ประเที่ศ
ของตนึ่เอง ซึ่่� ง เคำรื อ เจึริ ญ โภคำภั ณ ฑ์์ ไ ด้ ที่ำา ก่าร
วิเคำราะห์ และวางแผ่นึ่ก่ารผ่ลิตของเคำรือฯ ให้ม่คำวาม
เหมาะสมต่ อ คำวามต้ อ งก่ารของประชาก่รภายในึ่
ประเที่ศ รวมถึ่งคำวามต้องก่ารของต่างประเที่ศ

22%

11%
7%
82%

3.94

25%

ล้านรายั่

4

1

กัารม้เสถึ้ยรภาพั
ด้้านอาหาร

กัารม้อาหาร
เพั้ยงพัอ

53%

103
องค์กร

ประเที่ศไที่ย
ประเที่ศจึ่นึ่
ประเที่ศอ่นึ่ ๆ

ประเที่ศไที่ย
ประเที่ศจึ่นึ่
ประเที่ศอ่นึ่ ๆ

4
องค์ประกัอบ
หลักั

จำนวนองค์กัรทุ้่เครือฯ ประสานความร่วมมือเพั่อสร้างความมั่นคงทุางอาหารในแต่ละประเทุศั

ประเทุศัไทุย

ประเทุศัมาเลเซ้ย

ประเทุศัจ้น

ประเทุศัโปแลนด้์

54

2

26

21

เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

3

2

กัารใช้ประโยชน์
จากัอาหาร

กัารเข้าถึึง
อาหาร

กัารใช้ประโยชน์จากัอาหาร (Food Utilization)

กัารเข้าถึึงอาหาร (Food Access)

นึ่อก่จึาก่ารม่อาหารที่่เ� พั่ยงพัอ และประชาชนึ่ทีุ่ก่เพัศ
ทีุ่ ก่ วั ย สามารถึเข้ า ถึ่ ง อาหารแล้ ว ประชาชนึ่หรื อ
ผ่้้ บ ริ โ ภคำจึะต้ อ งสามารถึใช้ ป ระโยชนึ่์ จึ าก่อาหารที่่�
บริโภคำเข้าไปได้ เพั่อเสริมสร้างให้ร่างก่ายม่คำวาม
แข็งแรง และม่ภ้มิคำุ้มก่ันึ่ต่อโรคำภัยไข้เจึ็บได้

ก่ารเข้าถึ่งอาหาร หมายถึ่งประชาชนึ่ทีุ่ก่คำนึ่ม่โอก่าส
ในึ่ก่ารเข้ า ถึ่ ง อาหารที่่� ป ลอดภั ย และเหมาะสมก่ั บ
ตนึ่เอง ไม่ว่าจึะเป็นึ่ด้านึ่โภชนึ่าก่าร คำวามคำุ้มคำ่า และ
ราคำา ซึ่่� ง เคำรื อ เจึริ ญ โภคำภั ณ ฑ์์ ไ ด้ พัิ จึ ารณาเร่ อ ง
ดังก่ล่าวและปฏิบัติใช้ตลอดก่ระบวนึ่ก่ารตั�งแต่ก่าร
จึัดหาวัตถึุดิบ ก่ารคำิดคำ้นึ่และวิจึัย และก่ารส่อสาร
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Case Study 17

กัินได้้ ไม่ทุิ�งกััน

Food Bank เว้ยด้นาม

โลตัส ผ่้้นึ่ำาก่ลุ่มธุรก่ิจึคำ้าปล่ก่ร่วมมือก่ับองคำ์ก่รก่ลางในึ่ก่ารนึ่ำาอาหารที่่�จึำาหนึ่่ายไม่หมดแต่ยังรับประที่านึ่ได้ ม่คำวามปลอดภัย และ
ม่โภชนึ่าก่าร ขับเคำล่อนึ่ผ่่านึ่โคำรงก่าร “ก่ินึ่ได้ไม่ที่ิ�งก่ันึ่” เพั่อส่งมอบอาหารปลอดภัยให้แก่่ผ่้ที่่�ขาดแคำลนึ่ ด้อยโอก่าส และผ่้้ที่่�ได้รับ
ผ่ลก่ระที่บจึาก่สถึานึ่ก่ารณ์ก่ารแพัร่ระบาดของโรคำ COVID-19 เพั่อสร้างคำวามมั�นึ่คำงที่างอาหารและโอก่าสในึ่ก่ารเข้าถึ่งอาหาร
อย่างเที่่าเที่่ยมก่ันึ่ โดยปัจึจึุบันึ่ไฮ็เปอร์มาร์เก่็ตของโลตัสที่ั�งหมด 40 สาขา รวมถึ่งศ้นึ่ย์ก่ระจึายสินึ่คำ้าอ่ก่ 5 แห่ง บริจึาคำอาหารที่่�ยัง
รับประที่านึ่ได้ให้แก่่ผ่้ขาดแคำลนึ่ผ่่านึ่องคำ์ก่รต่าง ๆ เช่นึ่ ม้ลนึ่ิธิสโก่ลารส์ ออฟื้ ซึ่ัสที่่แนึ่นึ่ซึ่์ หรือ SOS ประเที่ศไที่ย ในึ่ก่ารขนึ่ส่งอาหาร
ที่่�จึำาหนึ่่ายไม่หมดเพั่อนึ่ำาไปบริจึาคำทีุ่ก่วันึ่ นึ่อก่จึาก่นึ่ันึ่� ยังร่วมงานึ่ก่ับม้ลนึ่ิธแิ ละองคำ์ก่รที่้องถึินึ่� ในึ่จึังหวัดอ่นึ่ ๆ ในึ่ก่ารบริจึาคำอาหารที่่ย� งั
รับประที่านึ่ได้

ตั�งแต่ปี 2561 บริษัที่ ซึ่่.พั่. เว่ยดนึ่าม ได้ร่วมมือก่ับ Food Bank
เว่ยดนึ่าม ซึ่่�งเป็นึ่องคำ์ก่รไม่แสวงหาผ่ลก่ำาไร และก่ลุ่มชุมชนึ่ เพั่อ
ดำาเนึ่ินึ่ก่ารจึัดเก่็บอาหารจึาก่หนึ่่วยงานึ่หรือภาคำเอก่ชนึ่ที่่�ม่ก่าร
จึำาหนึ่่ายอาหาร และนึ่ำาไปแจึก่จึ่ายให้แก่่ผ่ที่้ ข่� าดโอก่าสในึ่ก่ารเข้าถึ่ง
อาหารที่่เ� พั่ยงพัอ โดยเป็นึ่ก่ารมอบอาหารผ่่านึ่โปรแก่รมต่าง ๆ อาที่ิ
“มื� อ อาหารแห่ ง คำวามรั ก่ ” ซึ่่� ง มอบให้ แ ก่่ ศ้ นึ่ ย์ เ ล่� ย งเด็ ก่ ก่ำา พัร้ า
ศ้นึ่ย์พััก่พัิงเด็ก่ และวัด “ร้านึ่อาหารคำนึ่ด่ 2000 จึังหวัดเบ๊นึ่แจึ”
ซึ่่�งเป็นึ่ก่ารจึัดหาอาหารให้ผ่้ยาก่จึนึ่ ผ่้้ที่่�ประสบคำวามเดือดร้อนึ่และ
ผ่้ด้ อ้ ยโอก่าสในึ่จึังหวัดเบ๊นึ่แจึ รวมถึ่งผ่้ที่้ ป�่ ระสบคำวามเดือดร้อนึ่จึาก่
เหตุภัยพัิบัติ และ “โคำรงก่ารรถึแห่งคำวามรัก่” เพั่อจึัดหาอาหารให้
ก่ับคำนึ่ที่่�ยาก่ลำาบาก่หลังช่วงก่ัก่ตัวเพัราะโรคำ COVID-19 เป็นึ่ต้นึ่

ปริมาณอาหารทุ้่ปลอด้ภัยและม้คุณค่าทุาง
โภชนากัารเทุ้ยบเทุ่ากัับจำานวนมื�ออาหารทุ้่
บริจาคทุั�งหมด้

แจกัจ่ายมื�ออาหารไปทุั�งหมด้
(2561-2564)

2.8 ล้านมื�อ

348,920 มื�อ

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ประสานึ่คำวามร่วมมือก่ับหนึ่่วยงานึ่
องคำ์ก่รต่าง ๆ เพั่อนึ่ำาอาหารส่วนึ่ที่่�เก่ิดจึาก่ก่ารจึัดจึำาหนึ่่าย
นึ่ำาไปแจึก่จึ่ายให้แก่่ประชาชนึ่ก่ลุ่มเปราะบาง โดยอาหารที่่�
นึ่ำาไปแจึก่จึ่ายนึ่ั�นึ่ยังคำงม่คำวามปลอดภัย และม่คำุณคำ่าตาม
หลัก่ที่างด้านึ่คำวามปลอดภัยและสุขอนึ่ามัยของอาหาร

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
คำวามมั�นึ่คำงที่างอาหารและก่ารเข้าถึ่งโภชนึ่าก่าร
เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

กั้าวต่อไปของเรา
เพั่อเพัิ�มโอก่าสให้แก่่เด็ก่ เยาวชนึ่ และคำนึ่ยาก่จึนึ่ในึ่ก่าร
เข้ า ถึ่ ง อาหารที่่� ม่ คำุ ณ ภาพัและเปี� ย มไปด้ ว ยโภชนึ่าก่าร
เคำรื อ เจึริ ญ โภคำภั ณ ฑ์์ ไ ด้ ต�ั ง แผ่นึ่ก่ารดำา เนึ่ิ นึ่ งานึ่เป้ า หมาย
คำวามยั�งยืนึ่เคำรือฯ ปี 2573 ด้านึ่คำวามมั�นึ่คำงที่างอาหาร
และก่ารเข้าถึ่งโภชนึ่าก่าร ไว้ดังต่อไปนึ่่�

01

ให้คำวามร้้ หรือที่ัก่ษะเก่่ย� วก่ับอาหารที่่ป� ลอดภัย
คำวามร้้ด้านึ่โภชนึ่าก่าร และก่ารบริโภคำอย่าง
ยั�งยืนึ่

02

ขยายก่ารผ่นึ่่ก่ก่ำาลังก่ับองคำ์ก่รพัันึ่ธมิตร เพั่อก่าร
แจึก่จึ่ายอาหารส่วนึ่เก่ินึ่จึาก่ก่ารจึัดจึำาหนึ่่ายไปยัง
ผ่้้ที่่�ม่คำวามต้องก่าร
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กัระบวนกัารสร้างคุณค่า
Manufacturing
Capital

ประเด้็นนำาเข้า

กัารบริหารจัด้กัารนวัตกัรรม

Innovation

Intellectual
Capital

ในึ่ช่วง 2-3 ปีที่่�ผ่่านึ่มา ก่ารแพัร่ระบาดของ COVID-19 ที่ำาให้ทีุ่ก่อุตสาหก่รรมและทีุ่ก่ธุรก่ิจึ
ต้องเผ่ชิญหนึ่้าก่ับก่ารเปล่ย� นึ่แปลงคำรัง� ใหม่ที่เ่� ข้ามาอย่างรวดเร็วและม่ผ่ลก่ระที่บในึ่ระดับส้ง
โดยส่วนึ่ใหญ่ล้วนึ่เป็นึ่ผ่ลมาจึาก่คำวามต้องก่ารของผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยที่่�เปล่�ยนึ่แปลงไปจึาก่เดิม
อย่างรวดเร็ว ซึ่่�งคำวามต้องก่ารที่่�เปล่�ยนึ่แปลงไปนึ่่� ที่ำาให้ก่ารพััฒนึ่าด้านึ่เที่คำโนึ่โลย่ และ
ดิจึิที่ัลใหม่ ๆ เก่ิดข่�นึ่อย่างมาก่มาย และเติบโตในึ่อัตราก่้าวก่ระโดด เช่นึ่ ระบบก่ารส่อสาร
ผ่่านึ่โคำรงข่ายดิจึิที่ัลที่่�ม่คำวามเสถึ่ยรส้ง ก่ารคำิดคำ้นึ่และผ่ลิตผ่ลิตภัณฑ์์ รวมถึ่งบริก่ารใหม่ ๆ
ที่่ต� อบสนึ่องต่อคำวามต้องก่ารที่ัง� ด้านึ่ก่ารด้แลสุขภาพั และด้านึ่ก่ารด้แลสิง� แวดล้อม ซึ่่ง� หาก่
อุตสาหก่รรมหรือธุรก่ิจึไม่สามารถึก่้าวตาม หรือก่้าวข่�นึ่เป็นึ่ผ่้้นึ่ำาของก่ารเปล่�ยนึ่แปลงนึ่่�
อุตสาหก่รรมหรือธุรก่ิจึนึ่ั�นึ่ ๆ สามารถึส้ญเส่ยคำวามสามารถึในึ่ก่ารแข่งขันึ่และก่ารเติบโตได้
ในึ่เวลาอันึ่รวดเร็ว

Relationship
Capital

ธุรกัิจและกัิจกัรรมของเครือฯ
กัารวิเคราะห์เป้าหมายกัารพััฒนาทุ้่ยั่งยืนและผู้ม้ส่วนได้้เส้ยทุ้่ได้้รับผลกัระทุบอย่างม้นัยสำาคัญตลอด้ห่วงโซ่คุณค่า
กลุ่มผูู้้มีส่วนไดำ้เสียั่ที่ี�ไดำ้ร่บผู้ลกระที่บอยั่่างมีน่ยั่สำาค่ญ

คู่ค้าธุุรกิจ

โอกัาสและความทุ้าทุาย

Human
Capital

ว่ตถุดำิบ

คู่ค้าธุุรกิจ

พน่กงานและครอบคร่ว
การผู้ลิตและ
การบริหารจ่ดำการ

การขนส่งว่ตถุดำิบ

การกระจายั่
ผู้ลิตภ่ณฑ์์และบริการ

ชีุมชีนและส่งคม ลูกค้าและผูู้้บริโภค
การใชี้
ผู้ลิตภ่ณฑ์์

สิ้นสุดำอายัุ่การใชี้งาน
ของผู้ลิตภ่ณฑ์์

สน่บสนุนเป้าหมายั่การพ่ฒนาที่ี�ยั่่�งยั่ืน
17.17 สนึ่ับสนึุ่นึ่คำวามร่วมมือที่่�ม่ประสิที่ธิภาพั

8.1 สร้างคำวามหลาก่หลาย นึ่วัตก่รรม และยก่ระดับ
ผ่ลิตภาพัที่างเศรษฐก่ิจึ
9.5 เพัิ�มพั้นึ่ก่ารวิจึัยและยก่ระดับเที่คำโนึ่โลย่ของ
ภาคำอุตสาหก่รรม
9.b สนึ่ับสนึุ่นึ่ก่ารพััฒนึ่าเที่คำโนึ่โลย่ภายในึ่และ
คำวามหลาก่หลายของอุตสาหก่รรม

ผลลัพัธ์และประโยชน์
ความคืบหน้าสู่เป้าหมายด้้านความยั่งยืนเครือฯ ปี 2573
3,000
3,012

7,500

เป้้าหมาย ป้ี 2564

2573

จึำานึ่วนึ่สิที่ธิบัตรและอนึุ่สิที่ธิบัตรที่่�ได้รับก่ารข่�นึ่ที่ะเบ่ยนึ่

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

กัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ ปี 2564
• นึ่ำาเที่คำโนึ่โลย่ใหม่ ๆ เข้ามาพััฒนึ่าก่ระบวนึ่ก่ารผ่ลิตผ่ลิตภัณฑ์์และ
บริก่ารที่่�มุ่งส้่ก่ารเป็นึ่สังคำมดิจึิที่ัล
• ปรับก่ลยุที่ธ์ด้านึ่ก่ารวิจึัยและพััฒนึ่านึ่วัตก่รรม เพั่อก่่อให้เก่ิด
ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ที่่�ม่ประสิที่ธิภาพัมาก่ยิ�งข่�นึ่
• ส่งเสริมก่ารสร้างองคำ์ก่รแห่งนึ่วัตก่รรมผ่่านึ่ก่ารม่ส่วนึ่ร่วมของ
พันึ่ัก่งานึ่
• สร้ า งคำวามร่ ว มมื อ ระหว่ า งบริ ษั ที่ และองคำ์ ก่ รในึ่ก่ารคำิ ด คำ้ นึ่
นึ่วัตก่รรมแบบเปิด

Stakeholder Engagement Report 2021

UN SDGs Mapping Report 2021

HEART
Living Right

กัารกัำากัับดู้แล
ด้้านความยั่งยืน
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Living Together

ภาคผนวกั

กัารพััฒนาโครงสร้างพัืน� ฐานเพั่อสนับสนุนกัารวิจยั
ข้อมูลกัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ

118 | 119

นวัตกัรรมกัระบวนกัารผลิต
ก่ารเพัิ�มประสิที่ธิภาพัในึ่ก่ระบวนึ่ก่ารผ่ลิต เป็นึ่หนึ่่�งในึ่แนึ่วที่างก่ารพััฒนึ่าโคำรงสร้างพัื�นึ่ฐานึ่เพั่อสร้างสรรคำ์นึ่วัตก่รรมให้แก่่สังคำมและ
สิง� แวดล้อมอย่างต่อเนึ่่อง ด้วยเหตุนึ่เ่� คำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์จึง่ ได้ที่าำ ก่ารศ่ก่ษา และประยุก่ต์ใช้เที่คำโนึ่โลย่ใหม่ ๆ ในึ่ก่ระบวนึ่ก่ารผ่ลิตตัง� แต่ตนึ่้ นึ่ำ�า
จึนึ่ถึ่งปลายนึ่ำ�ามาโดยตลอดเพั่อเพัิม� ข่ดคำวามสามารถึในึ่ก่ารแข่งขันึ่ พัร้อมก่ับช่วยด้แลรัก่ษาสิง� แวดล้อมผ่่านึ่ก่ารใช้ที่รัพัยาก่รอย่างคำุม้ คำ่า 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

ข้อมูลด้้านกัารลงทุุนวิจัยและพััฒนา
กัารลงทุุนวิจัยและพััฒนา

Case Study 18

(ล้านบาที่)
22,689

0.97%

19,422

ร้อยั่ละของค่าใชี้จ่ายั่ดำ้านวิจ่ยั่และ
พ่ฒนาเที่ียั่บก่บรายั่ไดำ้ที่่้งหมดำ

17,533 17,795
2561

2562

2563

3,720

2564

ล้านบาทุ

95

3,012

แห่ง
ศูนยั่์วิจ่ยั่และพ่ฒนา

ฉบับ
จำนวนสิที่ธุิบ่ตรและอนุสิที่ธุิบ่ตรสะสม

ค่าใชี้จ่ายั่ที่ี�ลดำลงไดำ้จาก
โครงการนว่ตกรรม
การปร่บปรุงกระบวนการ

7,242

คน
บุคลากรกรดำ้านการวิจ่ยั่และพ่ฒนา

แนวทุางกัารด้ำาเนินกัารเพั่อสร้างนวัตกัรรม
ประสบกัารณ์
ผูใ้ ช้งาน

สร้างองคำ์คำวามร้้ด้านึ่ดิจึิที่ัลให้
พันึ่ัก่งานึ่ และสร้างดิจึิที่ัลแพัลตฟื้อร์ม
เพั่อเช่อมโยงพันึ่ัก่งานึ่

กัารทุำางานร่วมกััน
แบบด้ิจทุิ ลั

นึ่ำา Internet of Things มาใช้ในึ่ธุรก่ิจึ
คำ้าปล่ก่เพั่อสร้าง Digital Retail Store
และ Artificial Intelligence
ในึ่ก่ารเล่�ยงสัตว์และเพัาะปล้ก่

กัารทุำางานอัตโนมัติ

เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

Micro Organization Operation Center Platform (MOOC) เป็นึ่แพัลตฟื้อร์มที่่�ช่วย
เพัิม� ประสิที่ธิภาพัของก่ระบวนึ่ก่ารบริหารก่ารขายผ่่านึ่ก่ารวิเคำราะห์ขอ้ ม้ลแบบเร่ยลไที่ม์
และก่ารเข้าถึ่งก่ลุม่ ล้ก่คำ้ารายย่อยได้อย่างที่ัว� ถึ่ง แต่เดิม ก่ารเสนึ่อบริก่ารให้ก่บั ล้ก่คำ้า
ในึ่พัื�นึ่ที่่�จึาำ เป็นึ่ต้องอาศัยที่ัก่ษะของพันึ่ัก่งานึ่ขายเป็นึ่หลัก่ และก่ารวิเคำราะห์ข้อม้ล
เพั่อตอบสนึ่องคำวามต้องก่ารของล้ก่คำ้า ซึ่่�งวิธ่ดังก่ล่าวไม่สามารถึวิเคำราะห์ผ่ลก่าร
สำารวจึคำวามต้องก่ารของล้ก่คำ้า และปัญหาได้แบบเร่ยลไที่ม์ บมจึ. ที่ร้ คำอร์ปอเรชั�นึ่
หรือ TRUE Corporation จึ่งพััฒนึ่า MOOC ข่นึ่� ซึ่่ง� เป็นึ่หนึ่่ง� ในึ่เคำร่องมือที่่ช� ว่ ยวิเคำราะห์
ข้อม้ลและเสนึ่อบริก่ารได้ตรงตามคำวามต้องก่ารของล้ก่คำ้ามาก่ยิ�งข่�นึ่ อ่ก่ที่ั�งยังม่
คำวามรวดเร็ว และที่ันึ่ต่อคำวามต้องก่ารก่ารใช้งานึ่ของล้ก่คำ้าได้เป็นึ่อย่างด่

จำานวนลูกัค้าเพัิ่มขึ�น

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ให้คำวามสำาคำัญต่อก่ารวิจึัยและพััฒนึ่านึ่วัตก่รรม เพัราะเคำรือฯ เช่อว่าก่ารลงทีุ่นึ่ในึ่ก่ารวิจึัยและพััฒนึ่าจึะช่วยส่งเสริม
ศัก่ยภาพัให้เคำรือฯ สามารถึแข่งขันึ่บนึ่เวที่่โลก่ได้อย่างเต็มประสิที่ธิภาพั พัร้อมก่ับสร้างคำุณคำ่าที่่ย� งั� ยืนึ่ให้แก่่ผ่ม้ ส่ ว่ นึ่ได้เส่ยได้ในึ่ระยะยาว ด้วย
เหตุนึ่่� เคำรือฯ จึ่งได้ก่ำาหนึ่ดก่ลยุที่ธ์ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ในึ่ก่ารสร้างสรรคำ์นึ่วัตก่รรม เพั่อส่งมอบคำุณคำ่าให้แก่่ผ่้ม่ส่วนึ่ได้เส่ย ดังนึ่่�
ประยุก่ต์ใช้ดิจึิที่ัลเพั่อสร้าง
ประสบก่ารณ์ที่่�ด่แก่่ล้ก่คำ้า

Micro Organization Operation Center
Platform (MOOC)

ความมัน่ คงปลอด้ภัย จึัดที่ำานึ่โยบายบายคำวามปลอดภัย
ที่างไซึ่เบอร์และที่่�เก่่�ยวข้อง เพั่อ
ทุางไซเบอร์
ประก่าศใช้ก่ับพันึ่ัก่งานึ่ทีุ่ก่ระดับ
เทุคโนโลย้ยคุ หน้า

ใช้ Cloud Technology เป็นึ่ที่ิศที่าง
ในึ่ก่ารพััฒนึ่าต่อยอดเที่คำโนึ่โลย่
ของเคำรือฯ

ข้อมูล
และกัารวิเคราะห์

เช่อมโยงข้อม้ลก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ของแต่ละ
ก่ลุ่มธุรก่ิจึเข้าส้่สว่ นึ่ก่ลาง เพั่อใช้ในึ่ก่าร
ตัดสินึ่ใจึที่างธุรก่ิจึให้ม่คำวามแม่นึ่ยำา

322.30%
นวัตกัรรมผลิตภัณฑ์
ในึ่ปัจึจึุบนึ่ั ล้ก่คำ้าและผ่้บ้ ริโภคำต่างมองหาผ่ลิตภัณฑ์์ และบริก่ารที่่ช� ว่ ยลดผ่ลก่ระที่บต่อสิง� แวดล้อม แต่ในึ่ขณะเด่ยวก่ันึ่ก่็ตอ้ งสามารถึตอบสนึ่อง
ต่อคำวามต้องก่ารที่่�หลาก่หลายได้อย่างเต็มประสิที่ธิภาพั ด้วยเหตุนึ่่� เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์จึ่งได้ร่วมมือก่ับคำ้่คำ้าธุรก่ิจึ ผ่้้ผ่ลิต ล้ก่คำ้าและผ่้้บริโภคำ
ตลอดห่วงโซึ่่คำณ
ุ คำ่า เพั่อระบุและพััฒนึ่าผ่ลิตภัณฑ์์แห่งนึ่วัตก่รรมที่่เ� ป็นึ่เอก่ลัก่ษณ์ ที่่ไ� ม่เพั่ยงแคำ่ตอบสนึ่องต่อคำวามต้องก่ารได้ตรงจึุด ส่งเสริม
คำวามเป็นึ่อย้่ที่�่ด่ ลดผ่ลก่ระที่บต่อสิ�งแวดล้อม แต่ยังเพัิ�มศัก่ยภาพัของผ่ลิตภัณฑ์์ของเราให้ส้งสุด อาที่ิ บริษัที่ เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์อาหาร
จึำาก่ัด (มหาชนึ่) ได้พััฒนึ่าถึาดพัลาสติก่ใสช่วภาพั Polylactic Acid (PLA) ที่่�ผ่ลิตจึาก่พัืช เพั่อใช้เป็นึ่ถึาดสำาหรับผ่ลิตภัณฑ์์หม้สด ไก่่สดแช่เย็นึ่
CP Butcher ซึ่่ง� ถึาดชนึ่ิดนึ่่ส� ามารถึย่อยสลายได้ 100% และลดก่ารใช้มวลพัลาสติก่ลงได้ 20%-30% นึ่วัตก่รรมถึาดดังก่ล่าวยังได้รบั รางวัลชมเชย
จึาก่งานึ่ Thailand Research Expo 2020 Award อ่ก่ด้วย นึ่อก่จึาก่นึ่่�ยังม่ผ่ลิตภัณฑ์์แห่งนึ่วัตก่รรมอ่นึ่ ๆ เช่นึ่ Shopping Bag ถึุงใส่อาหาร
อุ่นึ่ร้อนึ่ และ Blue Pot นึ่วัตก่รรมถึุงต้มได้ เป็นึ่ต้นึ่

บทุนำา
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กัารแสวงหาโอกัาสและสร้างความร่วมมือ
ด้้านนวัตกัรรม

Case Study 19

นวัตกัรรมแผ่นแป้งห่อเกั้๊ยวนึ่ง
เพั่อตอบสนึ่องวิสัยที่ัศนึ่์ก่ารเป็นึ่คำรัวของโลก่ เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์จึ่งมุ่งมั�นึ่ในึ่ก่าร
สร้างสรรคำ์และพััฒนึ่าผ่ลิตภัณฑ์์อย่างต่อเนึ่่อง เพั่อสร้างคำวามพั่งพัอใจึให้ก่ับ
ผ่้้บริโภคำ ผ่ลิตภัณฑ์์เก่่�ยวนึ่่�งสไตล์จึ่นึ่แช่แข็งเป็นึ่หนึ่่�งในึ่ผ่ลิตภัณฑ์์ที่่�เคำรือฯ ให้คำวาม
พัิถึ่พัิถึันึ่ในึ่ก่ารผ่ลิตและไม่หยุดที่่�จึะพััฒนึ่าอย่างต่อเนึ่่อง เนึ่่องจึาก่สินึ่คำ้าดังก่ล่าว
เป็นึ่สินึ่คำ้าที่่�ม่ก่ารแข่งขันึ่ในึ่ตลาดส้ง และเป็นึ่สินึ่คำ้าที่่�ได้รับคำวามนึ่ิยมเป็นึ่อย่างมาก่
ในึ่ประเที่ศจึ่นึ่ เคำรือฯ ม่ก่ำาลังก่ารผ่ลิตเก่่�ยวนึ่่�งแช่แข็งก่ว่าปีละ 29,400 ตันึ่ จึ่งถึือว่า
เป็นึ่ผ่ลิตภัณฑ์์หลัก่ตัวหนึ่่�งในึ่ก่ลุ่มธุรก่ิจึอาหารที่่�สร้างรายได้ส้่เคำรือฯ จึาก่ก่ารวิจึัย
ที่างตลาดพับว่าในึ่ช่วงก่ารเตร่ยมอาหาร เก่่�ยวนึ่่�งแช่แข็งจึะถึ้ก่อุ่นึ่ร้อนึ่และตั�งไว้รอ
รับประที่านึ่ หาก่เวลาตรงนึ่่�นึ่านึ่เก่ินึ่ไปจึะที่ำาให้แผ่่นึ่แป้งม่คำวามแห้ง ขอบแป้งม่
คำวามแข็ง และแป้งที่่อ� ย้ด่ า้ นึ่ล่างของตัวเก่่ย� วแตก่ออก่ ที่่มวิจึยั และพััฒนึ่าผ่ลิตภัณฑ์์
จึ่งที่ำาก่ารคำิดคำ้นึ่พััฒนึ่าแผ่่นึ่แป้งให้ม่คำวามนึุ่่ม ขอบแป้งไม่แข็งแม้ถึ้ก่อุ่นึ่ร้อนึ่และ
ที่ิง� ไว้นึ่านึ่ ซึ่่ง� วิธด่ งั ก่ล่าวต้องใช้เที่คำโนึ่โลย่ก่ารแช่แข็งขันึ่� ส้ง ที่่ที่� ำาให้แผ่่นึ่แป้งส้ญเส่ย
นึ่ำ�านึ่้อย ก่ล้เต็นึ่ในึ่แป้งม่ก่ารก่ระจึายตัวสมำ�าเสมอและม่คำวามต้านึ่ที่างไอนึ่ำ�าและก่ัก่
เก่็บไอนึ่ำ�าที่่�มาก่ข่�นึ่ จึ่งที่ำาให้เม่อผ่้้บริโภคำอุ่นึ่ร้อนึ่และตั�งที่ิ�งไว้ก่่อนึ่รับประที่านึ่ก่็ไม่
ที่ำาให้ขอบแป้งและแผ่่นึ่แป้งม่คำวามแข็ง หรือแตก่ เพัิ�มรสสัมผ่ัสในึ่ขณะรับประที่านึ่
นึ่อก่จึาก่นึ่่�ผ่ลงานึ่ก่ารวิจึัยนึ่่�ยังได้รับคำัดเลือก่ให้จึัดแสดงในึ่งานึ่มหก่รรมนึ่วัตก่รรม
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์อ่ก่ด้วย

กัารเงินผ่านทุรูมันน้่วอลเล็ทุ
ความพัึงพัอใจต่อ
ผลิตภัณฑ์เพัิ่มขึ�น

90%

ปริมาณกัารขาย
ผลิตภัณฑ์เพัิ่มขึ�น

76%

กั้าวต่อไปของเรา
เครื อ เจริ ญ โภคภ่ ณ ฑ์์ ส น่ บ สนุ น ให้ พ น่ ก งานทีุ่ ก ระดำ่ บ มี
ส่วนร่วมในการปร่บปรุง เปลี�ยั่นแปลง และสร้างสรรค์
สิง� ใหม่ เพ�อข่บเคล�อนองค์กรสูก่ ารเปนผูู้น้ ำาดำ้านเที่คโนโลยั่ี
และนว่ตกรรมในการสร้างอาหารคน อาหารสมอง โดำยั่
เครือฯ ไดำ้จ่ดำให้มีโครงการพอใจว่นเดำียั่ว เพ�อเปดำโอกาส
ให้พน่กงานสร้างผู้ลงานที่ีเ� ปนนว่ตกรรม หรือสิที่ธุิบต่ รไดำ้
สุามารถศุึกิษารายละเอียด้เพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
ก่ารบริหารจึัดก่ารนึ่วัตก่รรม
เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564
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เพั่ อ เป็ นึ่ ก่ารตอบสนึ่องต่ อ เป้ า หมายหมายคำวามยั� ง ยื นึ่ เคำรื อ ฯ
ปี 2573 ด้านึ่ก่ารบริหารจึัดก่ารนึ่วัตก่รรม และก่ารสนึ่ับสนึุ่นึ่วิสยั ที่ัศนึ่์
ขององคำ์ ก่ ร เคำรื อ เจึริ ญ โภคำภั ณ ฑ์์ ไ ด้ ตั� ง แผ่นึ่ก่ารดำา เนึ่ิ นึ่ งานึ่ไว้
ดังต่อไปนึ่่�

01

ประก่าศแนึ่วที่างก่ารก่ำาหนึ่ดนึ่โยบายผ่ลตอบแที่นึ่
สำาหรับพันึ่ัก่งานึ่ที่่ส� ร้างผ่ลงานึ่สิที่ธิบตั ร/อนึุ่สที่ิ ธิบตั ร
เพั่อก่ระตุ้นึ่ให้เก่ิดก่ารสร้างนึ่วัตก่รรม

02

ส่งเสริมก่ารสร้างนึ่วัตก่รรมแบบเปิด และแบบปิดอย่าง
ต่อเนึ่่อง เพั่อสร้างคำวามคำวามพั่งพัอใจึให้แก่่ลก่้ คำ้า

บริษัที่ แอสเซึ่นึ่ด์มันึ่นึ่่� จึำาก่ัด พััฒนึ่าแอพั
ก่ระเป�าเงินึ่ที่ร้มันึ่นึ่่�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
ก่ั บ พัั นึ่ ธมิ ต รในึ่ระบบนึ่ิ เ วศด้ า นึ่ก่ารเงิ นึ่
ก่ารบริก่ารออนึ่ไลนึ่์ และก่ารบริก่ารจึาก่
ต่างประเที่ศ อาที่ิเช่นึ่ แอปเปิล� เนึ่็ต-ฟื้ลิก่ซึ่์
อโก่ด้า ฟื้้้ดแพันึ่ด้า SCBAM KSAM ฯลฯ
ในึ่พััฒนึ่านึ่วัตก่รรมด้านึ่ก่ารบริก่ารอย่าง
คำรบวงจึร โดยคำรอบคำลุ ม ก่ารให้ เ คำรดิ ต
วงเงินึ่พัร้อมใช้งานึ่ สินึ่เช่อสำาหรับผ่่อนึ่
สินึ่คำ้า เงินึ่ฝัาก่ดอก่เบ่�ยส้ง บริก่ารลงทีุ่นึ่
จึองซึ่ือ� หุนึ่้ ที่ำาให้จึำานึ่วนึ่ล้ก่คำ้าเพัิม� ข่นึ่� 40%
และรายได้เพัิ�มข่�นึ่ 50%

โครงกัารยกัระด้ับบรรจุภัณฑ์ยืด้อายุ
เนื�อโคไทุยสู่ความยั่งยืน

ช้วา พัอร์ค (Cheeva Pork)
นวัตกัรรมเนื�อหมู โอเมกั้า 3 สูง
ช่วา พัอร์คำ (Cheeva Pork) เป็นึ่นึ่วัตก่รรม
ผ่ลิตภัณฑ์์เนึ่ื�อหม้สดรายแรก่ของโลก่ที่่�ม่
โอเมก่้า 3 ส้ง โดยบริษัที่ เจึริญโภคำภัณฑ์์
อาหาร จึำาก่ัด (มหาชนึ่) ได้คำดิ คำ้นึ่วิจึยั พััฒนึ่า
ส้ตรอาหารสำาหรับสุก่รร่วมก่ับ National
Laboratory Animal Center โดยใช้ส้ตร
สุดยอดอาหารที่่�ม่ส่วนึ่ประก่อบของเมล็ด
แฟื้ลก่ซึ่์ สาหร่าย และนึ่ำา� มันึ่ปลาที่ะเลนึ่ำา� ล่ก่
ที่ำาให้เนึ่ื�อสุก่รที่่�ได้ม่โอเมก่้า 3 ส้งก่ว่าก่าร
เล่�ยงด้วยอาหารปก่ติเฉล่�ย 2.5 - 3 เที่่า
ที่ัง� ยังปลอดสารเคำม่และยาปฏิชว่ นึ่ะตลอด
ขั�นึ่ตอนึ่ก่ารเล่�ยง จึ่งม่ส่วนึ่ช่วยลดโอก่าส
ในึ่ก่ารก่ารเก่ิดโรคำหลอดเลือดหัวใจึของ
ผ่้้บริโภคำ นึ่วัตก่รรมด้านึ่ผ่ลิตภัณฑ์์อย่าง
ช่วา พัอร์คำ ช่วยเพัิ�มรายได้ในึ่ก่ลุ่มสินึ่คำ้า
ก่ว่า 400 ล้านึ่บาที่

ก่ารจึำาหนึ่่ายผ่ลิตภัณฑ์์เนึ่ื�อโคำไที่ยตก่แต่ง
ต้องม่ก่ารตัดแต่งชิ�นึ่เนึ่ื�อที่่�หนึ่้างานึ่ และ
บรรจึุภณ
ั ฑ์์เดิมเป็นึ่แบบใส่ถึาดโฟื้มและปิด
ด้วยฟื้ิล์มยืด ที่ำาให้ผ่ลิตภัณฑ์์ม่อายุในึ่ก่าร
เก่็บรัก่ษาเพั่ยง 3 วันึ่ บริษที่ั สยามแม็คำโคำร
จึำาก่ัด (มหาชนึ่) จึ่งได้ร่วมมือก่ับคำ้่คำ้าที่่�เป็นึ่
เก่ษตรก่รจึำาหนึ่่ายเนึ่ื�อวัว ในึ่ก่ารถึ่ายที่อด
เที่คำนึ่ิ คำ ก่ารตั ด แต่ ง ชิ� นึ่ เนึ่ื� อ และพัั ฒ นึ่า
เที่คำโนึ่โลย่บรรจึุภัณฑ์์แบบ Skin Pack ซึ่่�ง
เที่คำโนึ่โลย่ใหม่นึ่่�ที่ำาให้อัตราก่ารแพัร่ผ่่านึ่
ของคำวามชื�นึ่และอาก่าศผ่่านึ่บรรจึุภัณฑ์์
ลดลง ส่งผ่ลให้ลดอัตราก่ารเจึริญเติบโต
ของเชื�อจึุลินึ่ที่ร่ย์ที่่�ใช้อาก่าศและคำวามชื�นึ่
ในึ่ก่ารเจึริ ญ เติ บ โต จึ่ ง ช่ ว ยยื ด อายุ ข อง
สินึ่คำ้าได้ถึ่ง 21 วันึ่ หรือเพัิ�มข่�นึ่ 700%
ส่งผ่ลให้บริษัที่เพัิ�มรายได้จึาก่ผ่ลิตภัณฑ์์
ก่ลุ่มนึ่่�ถึ่ง 57 ล้านึ่บาที่/ปี และลดคำ่าแรง
พันึ่ัก่งานึ่ได้ 12 ล้านึ่บาที่ต่อปี

บทุนำา

กัารกัำากัับดู้แล
ด้้านความยั่งยืน

HEART
Living Right

HEALTH
Living Well

HOME
Living Together

ภาคผนวกั
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กัระบวนกัารสร้างคุณค่า

กัารสร้างความผูกัพัันกัับผู้ม้ส่วนได้้เส้ย

Stakeholder
Engagement

ประเด้็นนำาเข้า
ธุรกัิจและกัิจกัรรมของเครือฯ

กัารวิเคราะห์เป้าหมายกัารพััฒนาทุ้่ยั่งยืนและผู้ม้ส่วนได้้เส้ยทุ้่ได้้รับผลกัระทุบอย่างม้นัยสำาคัญตลอด้ห่วงโซ่คุณค่า
กลุ่มผูู้้มีส่วนไดำ้เสียั่ที่ี�ไดำ้ร่บผู้ลกระที่บอยั่่างมีน่ยั่สำาค่ญ

เกษตรกร ชีุมชีนและ
ส่งคม

โอกัาสและความทุ้าทุาย
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึมาเป็นึ่ระยะเวลา 100 ปี ธุรก่ิจึของเคำรือฯ เติบโตข่�นึ่
อย่างต่อเนึ่่อง โดยได้ขยายฐานึ่ธุรก่ิจึคำรอบคำลุมหลายประเที่ศที่ั�วโลก่ถึ่ง 21 ประเที่ศและ
เขตเศรษฐก่ิจึ ซึ่่�งเคำรือฯ ตระหนึ่ัก่ด่ว่าคำวามสัมพัันึ่ธ์ระหว่างองคำ์ก่รและผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยเป็นึ่
ส่วนึ่สำาคำัญในึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึและช่วยให้เก่ิดก่ารพััฒนึ่าก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ในึ่อนึ่าคำตอย่างม่
ประสิที่ธิภาพั แม้ว่าก่ารบริหารคำวามสัมพัันึ่ธ์ที่�่ด่ก่ับผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยที่ั�งภายในึ่และภายนึ่อก่
องคำ์ก่รจึะม่คำวามที่้าที่ายมาก่ยิ�งข่�นึ่ตามจึำานึ่วนึ่ของผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยที่่�เพัิ�มข่�นึ่และม่คำวาม
คำาดหวังส้งข่นึ่� ด้วยเหตุนึ่เ่� คำรือฯ ได้จึง่ ได้บร้ ณาก่ารก่ระบวนึ่ก่ารสร้างคำวามผ่้ก่พัันึ่ก่ับผ่้ม้ ส่ ว่ นึ่
ได้ เ ส่ ย ไปในึ่ก่ารบริ ห ารองคำ์ ก่ รในึ่หลายด้ า นึ่ และที่บที่วนึ่ร้ ป แบบก่ารจึั ด ก่ิ จึ ก่รรมและ
ช่องที่างก่ารส่อสารและก่ารม่ส่วนึ่ร่วมนึ่่�อย่างต่อเนึ่่องเป็นึ่ประจึำาทีุ่ก่ปี อ่ก่ที่ั�งยังจึัดให้ม่ก่าร
ส่อสารหลาก่หลายร้ปแบบเพั่อให้ผ่้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยมั�นึ่ใจึได้ว่า เคำรือฯ เปิดโอก่าสให้ทีุ่ก่ก่ลุ่ม
ได้ม่ส่วนึ่ร่วมและเสนึ่อข้อคำิดเห็นึ่ได้อย่างโปร่งใสและเหมาะสม คำงไว้ซึ่่�งคำวามสัมพัันึ่ธ์และ
คำวามเช่อถึือซึ่่�งก่ันึ่และก่ันึ่ นึ่อก่จึาก่นึ่่� เคำรือฯ ยังเล็งเห็นึ่ถึ่งโอก่าสในึ่ก่ารร่วมมือก่ับผ่้้ม่ส่วนึ่
ได้เส่ยและพัันึ่ธมิตรที่ัง� ในึ่ระดับประเที่ศและระดับสาก่ลในึ่ก่ารผ่ลัก่ดันึ่ก่ารพััฒนึ่าคำวามยัง� ยืนึ่
ที่่เ� ป็นึ่ประโยชนึ่์ตอ่ ประเที่ศ ต่อสังคำมชุมชนึ่และต่อองคำ์ก่ร ซึ่่ง� ม่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ก่ารผ่่านึ่โคำรงก่าร
และก่ิจึก่รรมที่่�หลาก่หลาย มุ่งเนึ่้นึ่ก่ารร่วมหารือ ประสานึ่งานึ่ และร่วมมือร่วมใจึก่ันึ่สร้าง
คำวามสงบสุข คำวามยุติธรรมที่่�ก่่อให้เก่ิดผ่ลประโยชนึ่์ต่อสังคำมโดยรวมอย่างยั�งยืนึ่

Relationship Capital

คู่ค้าธุุรกิจ

ว่ตถุดำิบ

เจ้าหนี้

คู่ค้าธุุรกิจ

พน่กงานและ องค์กรพ่ฒนา ภาคร่ฐ คู่แข่ง ส�อมวลชีน ผูู้้ถือหุ้น
ครอบคร่ว
เอกชีน
ที่างการค้า
และน่กลงทีุ่น
การขนส่งว่ตถุดำิบ

การกระจายั่
ผู้ลิตภ่ณฑ์์และบริการ

การใชี้
ผู้ลิตภ่ณฑ์์

สิ้นสุดำอายัุ่การใชี้งาน
ของผู้ลิตภ่ณฑ์์

สน่บสนุนเป้าหมายั่การพ่ฒนาที่ี�ยั่่�งยั่ืน
16.7 สร้างหลัก่ประก่ันึ่ว่าจึะม่ก่ระบวนึ่ก่ารตัดสินึ่ใจึที่่�ม่คำวามรับผ่ิดชอบคำรอบคำลุม
ม่ส่วนึ่ร่วมและม่คำวามเป็นึ่ตัวแที่นึ่ที่่�ด่ในึ่ทีุ่ก่ระดับก่ารตัดสินึ่ใจึ
17.16 ยก่ระดับหุ้นึ่ส่วนึ่คำวามร่วมมือระดับโลก่เพั่อก่ารพััฒนึ่าที่่�ยั�งยืนึ่
17.17 สนึ่ับสนึุ่นึ่คำวามร่วมมือที่่�ม่ประสิที่ธิภาพั

ผลลัพัธ์และประโยชน์
ความคืบหน้าสู่เป้าหมายด้้านความยั่งยืนเครือฯ ปี 2573
80%
82%
เป้้าหมาย ป้ี 2564 และ 2573

คำะแนึ่นึ่คำวามผ่้ก่พัันึ่ก่ับผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยหลัก่จึาก่ก่ารสำารวจึของ
ทีุ่ก่ก่ลุ่มธุรก่ิจึ

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

การผู้ลิตและ
การบริหารจ่ดำการ

ลูกค้า
และผูู้้บริโภค

กัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ ปี 2564
• ร่วมก่ับก่ลุ่มธุรก่ิจึภายในึ่องคำ์ก่รจึัดที่ำาแผ่นึ่พััฒนึ่าและดำาเนึ่ินึ่ก่าร
สำารวจึก่ารรับร้้ของผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยที่่�วัดผ่ลได้ในึ่ระดับเคำรือ
• พััฒนึ่าแนึ่วปฏิบัติด้านึ่ก่ารบริหารคำวามสัมพัันึ่ธ์ก่ับผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ย
• ร่วมเสวนึ่าในึ่หลาก่หลายเวที่่ด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ระดับประเที่ศและ
ระดับสาก่ล
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กัารสำารวจกัารรับรู้ของผู้ม้ส่วนได้้เส้ย
ประจำาปี 2564

กัระบวนกัารสำารวจกัารรับรู้ของผู้ม้ส่วนได้้เส้ย

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์มงุ่ เนึ่้นึ่ก่ารสร้างสมดุลระหว่างม้ลคำ่า คำุณคำ่า ตลอดจึนึ่ก่ารสร้างสัมพัันึ่ธ์ที่ด่� แ่ ละก่ารสร้างคำวามเช่อมันึ่� ระหว่างผ่้ม้ ส่ ว่ นึ่ได้เส่ย
ทีุ่ก่ก่ลุ่มก่ับองคำ์ก่รอย่างต่อเนึ่่อง เคำรือฯ ให้คำวามสำาคำัญก่ับก่ารรับฟื้ัง ก่ารม่ส่วนึ่ร่วมและก่ารร่วมมือก่ันึ่ของผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยทีุ่ก่ก่ลุ่มพัร้อมที่ั�ง
ผ่นึ่วก่และวิเคำราะห์ประเด็นึ่เหล่านึ่่ก่� บั ประเด็นึ่ภายนึ่อก่ที่่เ� ก่่ย� วข้อง เพั่อขับเคำล่อนึ่ก่ารเปล่ย� นึ่แปลงในึ่เชิงบวก่ นึ่อก่จึาก่นึ่่ไ� ด้รว่ มมือก่ับพัันึ่ธมิตร
ระดับโลก่ในึ่ก่ารเพัิ�มศัก่ยภาพัก่ารจึัดก่าร ก่ารใช้แนึ่วที่างก่ารปฏิบัติที่�่เหมาะสม ก่ารแบ่งปันึ่คำวามร้้และที่รัพัยาก่รที่่�สร้างประโยชนึ่์ตลอด
ห่วงโซึ่่คำุณคำ่า

ในึ่ก่ารจึัดที่ำาก่ารประเมินึ่ก่ารรับร้้ของผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยให้คำรอบคำลุมทีุ่ก่ก่ลุ่มคำนึ่และทีุ่ก่ก่ลุ่มธุรก่ิจึภายใต้เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ เคำรือฯ ได้จึัดที่ำา
แบบสำารวจึก่ารรับร้ใ้ นึ่ร้ปแบบ Multi-Stakeholders’ Perception Survey เพั่อประเมินึ่คำุณภาพัของก่ารม่สว่ นึ่ร่วมระหว่างองคำ์ก่รก่ับผ่้ม้ ส่ ว่ นึ่ได้เส่ย
สอดคำล้องตามหลัก่ก่ารระดับสาก่ล AA1000 และเพั่อให้ก่ารจึัดก่ารสำารวจึม่ประสิที่ธิภาพัและสอดคำล้องก่ับวิถึช่ ว่ ติ ปัจึจึุบนึ่ั เคำรือฯ ได้จึดั ที่ำาก่าร
สำารวจึผ่่านึ่ระบบออนึ่ไลนึ่์ที่่�สามารถึเข้าถึ่งได้โดยผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยทีุ่ก่ก่ลุ่มอย่างสะดวก่รวดเร็ว โดยได้ม่ขั�นึ่ตอนึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ดังต่อไปนึ่่�

แนวทุางปฏิิบัติ

วิเคราะห์ข้อมูล

จึัดที่ำาแนึ่วปฎิบัติในึ่ก่ารสำารวจึ
และประมวลผ่ล
• จึัดที่ำาแบบสำารวจึ
• ที่บที่วนึ่แบบสำารวจึ ร่วมก่ับ
ตัวแที่นึ่ก่ลุ่มธุรก่ิจึ

ประมวลผ่ลและวิเคำราะห์
ผ่ลสำารวจึ
• จึัดที่ำารายงานึ่สรุปผ่ล
ก่ารสำารวจึ

•

ในึ่ปี 2564 เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์จึดั ที่ำาก่ารสำารวจึก่ารรับร้ข้ องผ่้ม้ ส่ ว่ นึ่ได้เส่ย โดยมุง่ เนึ่้นึ่ไปที่่ด� า้ นึ่ก่ารจึัดก่ารด้านึ่คำวามยัง� ยืนึ่และก่ารสร้างคำวาม
ผ่้ก่พัันึ่ก่ับผ่้ม้ ส่ ว่ นึ่ได้เส่ยของทีุ่ก่ก่ลุม่ ธุรก่ิจึของเคำรือฯ เป็นึ่ปีแรก่ เพั่อนึ่ำาผ่ลก่ารสำารวจึมาวิเคำราะห์ที่บที่วนึ่ก่ลยุที่ธ์และก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ของเคำรือฯ
ให้สอดคำล้องก่ับคำวามสนึ่ใจึและคำวามคำาดหวังของผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยได้ด่ยิ�งข่�นึ่ และเพัิ�มโอก่าสในึ่ก่ารร่วมมือก่ันึ่ให้เก่ิดก่ารสร้างสรรคำ์คำุณคำ่า
อย่างยั�งยืนึ่

•

พน่กงานและครอบคร่ว

รายั่งานฉบ่ บ นี้ แ สดำงถึ ง ผู้ลคะแนน
ความผูู้ ก พ่ น , บที่สรุ ป ของความ
ต้องการ, ความสนใจ และกลไกการ
ส�อสารก่บผูู้้มีส่วนไดำ้เสียั่ครอบคลุม
ที่่้ง 11 กลุ่มหล่กของเครือฯ
สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
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1

ลูกค้าและผูู้้บริโภค

เจ้าหนี้

2

4

5

เกษตรกร

คู�แข�งที่างการค้า

ผลคะแนนความผูกัพััน
ของผู�ม้ส่วนได้�เส้ย

82%

สื�อมวลชีน

คู�ค้าธุุรกิจ

ด้ำเนินกัารสำรวจ

วางแผน
ศ่ก่ษาแนึ่วที่างก่ารสำารวจึ
ในึ่ระดับสาก่ล
• ที่บที่วนึ่แบบสำารวจึที่่�ธุรก่ิจึในึ่
เคำรือฯ ดำาเนึ่ินึ่ก่ารในึ่ปัจึจึุบันึ่
• จึัดที่ำาแผ่นึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่
•
องค์กรพ่ฒนาเอกชีน

ชีุมชีนและส่งคม

ผูู้้ถือหุ้นและน่กลงทีุ่น

ภาคร่ฐ
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3

จึัดที่ำาแพัลตฟื้อร์มก่ารสำารวจึ
แบบออนึ่ไลนึ่์
• ส่งแบบสำารวจึให้ก่ลุ่มธุรก่ิจึ
ที่ั�วโลก่
• ติดตามผ่ลก่ารตอบก่ลับ
แบบสำารวจึ
•

รายงานผล
•

ส่อสารผ่ลก่ารสำารวจึให้
ผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยได้รับที่ราบ
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กัารรับฟงและตอบสนองต่อผู้ม้ส่วนได้้เส้ย
ลูกัค้าและผู้บริโภค
พันักังานและครอบครัว
ม่ก่ารส่อสารอย่างสมำ�าเสมอผ่่านึ่ช่องที่างออนึ่ไลนึ่์และออฟื้ไลนึ่์
เพั่อสร้างคำวามผ่้ก่พัันึ่ และคำงไว้ซึ่่�งก่ารปฏิบัติต่อพันึ่ัก่งานึ่ตาม
หลัก่สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่ ก่ารมุง่ มันึ่� เสริมสร้างก่ารพััฒนึ่าศัก่ยภาพัอย่าง
ต่ อ เนึ่่ อ ง รวมถึ่ ง ก่ารด้ แ ลสุ ข ภาวะที่่� ด่ คำวามปลอดภั ย และ
อาช่วอนึ่ามัยในึ่ที่ำางานึ่

“ผู้มรูสึกประทับใจในกระบวนการ
พััฒนาผูู้นำาขององคุ์กร เพัราะ
ผูู้บริหารใหคุวามสำาคุัญเร่องคุน
ใหคุวามสำาคุัญกับการเร่ยั่นรูเป็นอยั่่าง
มาก จนกลายั่เป็นวัฒนธิรรมหน�ึง
ของบริษัท ซ่พั่แรม ทั้งในเร่องสราง
บรรยั่ากาศึสถานท่�ทำางาน
ท่�กระติุนใหเกิดูการคุิดู
สรางสรรคุ์”
คุณภุริป้พิ่ัฒน์ ภัท์รติมานนท์์
บริษัที่ ซึ่่พั่แรม จึำาก่ัด

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
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“สิ�งท่�ประทับใจ เป็นอยั่่างมากคุือผูู้นำาให โอกาส
คุนรุ่นใหม่เขาร่วมใน “หลักสูติรพััฒนาผูู้นำาเพั่อ
อนาคุติเคุรือเจริญโภัคุภััณฑ์์” โดูยั่ใหรับผู้ิดูชอบ
โคุรงการจัดูการมูลไก่ ซึ�งแติ่ละคุน
จะรับผู้ิดูชอบในแติ่ละดูานของ
โคุรงการ แลวก็ม่การสนับสนุน
จากทางผูู้บริหารระดูับสูงในการ
ใหการสนับสนุนคุนรุ่นใหม่เหล่าน่้”
Ms. Fu Wenjing
Chia Tai Henning
Modern Agricultural
Technology Co., Ltd.

ม่ก่ารจึัดที่ำาเคำร่องมือก่ารส่อสารอย่างสมำา� เสมอผ่่านึ่ช่องที่างที่่�
ที่ันึ่สมัยและหลาก่หลาย มุง่ เนึ่้นึ่ก่ระชับคำวามสัมพัันึ่ธ์ ที่ำาคำวามเข้าใจึ
ถึ่งคำวามต้องก่าร เปิดรับข้อเสนึ่อแนึ่ะและให้คำาำ ปร่ก่ษาก่ับล้ก่คำ้าและ
ผ่้้บริโภคำ เพั่อพััฒนึ่าสินึ่คำ้าให้ม่คำุณภาพั พัร้อมที่ั�งเนึ่้นึ่ยำ�าก่ารด้แล
รัก่ษาคำวามปลอดภัยของข้อม้ลล้ก่คำ้าอย่างเคำร่งคำรัด

“ผู้มรูสึกประทับใจกับการท่�ซ่พั่ให
คุวามสำาคุัญกับสุขภัาพัและ
คุวามเป็นอยัู่่ท่�ดู่ของผูู้คุนดูวยั่การ
ผู้ลิติผู้ลิติภััณฑ์์ท่�ม่คุุณคุ่า
ทางโภัชนาการ เช่น ไก่ท่�ไม่ใชยั่า
ปฏิิช่วนะและปราศึจากฮอร์ โมน
เร่งการเจริญเติิบโติ”

“สิ�งท่�ประทับใจ คุือ บริษัทม่คุวามมั�นคุง เช่อถือไดู
ราคุาคุงท่� และม่การส่งเสริม
คุวามรู ม่การส่งคุู่คุาไปอบรม
รวมถึงม่ท่มงานใหคุำาแนะนำา
ปรึกษาดููแลติลอดูเวลา”
คุณอัญชัลี
และคุณธวัชัชััย ยอด้วิชัา
คำ้่คำ้าเก่ษตรก่ร
จึังหวัดนึ่่านึ่ ประเที่ศไที่ย

“ผู้มมองว่า บริษัท ม่การดููแลคุู่คุา
อยั่่างเป็นธิรรม ม่ระบบการส่อสาร
ขอมูลท่�ดู่ รวมถึงม่การช่้แจงเร่อง
Supplier Code of Conduct
ใหกับคุู่คุา”

Mr. Saddam Hossain
ประเที่ศบังก่ลาเที่ศ

“การเสริมสรางใหพันักงานเกิดูคุวามผูู้กพััน
กับสิ�งท่�ทำา ม่คุวามผูู้กพัันกับองคุ์กร
การปลูกฝังใหพันักงานรุ่นใหม่
ม่คุวามคุุนชินกับวัฒนธิรรมองคุ์กร
กลยัุ่ทธิ์ท่�ใหเกิดูคุวามรูสึกเหมือน
เคุาไปเป็นเจาขององคุ์กรดูวยั่จริง ๆ
ก็จะเป็นส่วนนึงท่�ช่วยั่ใหองคุ์กร
ม่ผู้ลการพััฒนาการดูำาเนินงาน
ท่�ม่ประสิทธิิผู้ลมากขึ้น”
คุณวิลาสุินี ชัอบสุอาด้
บริษัที่ แอสเซึ่นึ่ด์ ก่รุ๊ป จึำาก่ัด

“ทางบริษัท ช่วยั่ผู้มในทุกเร่อง
ทั้งการซื้อขายั่ปุ๋ยั่ และการใหคุวามรู
ในการช่วยั่เพัิ�มผู้ลผู้ลิติติ่าง ๆ
รวมทั้ง ใหการช่วยั่เหลือ
ในการแกปัญหาเกษติรกรท่�ไม่ม่น้ำา
ทำานา เช่น ซ่อมแซมอุปกรณ์
ในการสูบน้ำา”
กิำานันสุุเท์พิ่ บุญแจี้ง
ประเที่ศไที่ย

คุณมานะ แซ่�ตั�ง
บริษัที่ หัวเว่ย เที่คำโนึ่โลย่�
(ประเที่ศไที่ย) จึำาก่ัด

คู่ค้าธุรกัิจ
จึัดให้มก่่ ารพับปะคำ้คำ่ า้ ส่อสาร พั้ดคำุยตามคำวามเหมาะสม เพั่อสร้าง
คำวามเช่อถึือซึ่่�งก่ันึ่และก่ันึ่ คำงไว้ซึ่่�งคำวามสัมพัันึ่ธ์ในึ่ระยะยาว
นึ่อก่จึาก่นึ่่� ได้เปิดโอก่าสในึ่ก่ารร่วมก่ันึ่พััฒนึ่าสินึ่คำ้าและก่ารบริก่าร
คำุ ณ ภาพั พัร้ อ มยก่ระดั บ ก่ารดำา เนึ่ิ นึ่ งานึ่ของคำ้่ คำ้ า ที่่� ต รวจึสอบ
ย้ อ นึ่ก่ลั บ ได้ ม่ คำ วามพัร้ อ มต่ อ ก่ารแข่ ง ขั นึ่ ระดั บ โลก่ อ่ ก่ ที่ั� ง
ก่ารส่อสารจึรรยาบรรณธุรก่ิจึก่ับคำ้่คำ้าอย่างต่อเนึ่่อง เพั่อรัก่ษาไว้
ซึ่่�งก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ร่วมก่ันึ่อย่างโปร่งใสและรับผ่ิดชอบ
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กัารรับฟงและตอบสนองต่อผู้ม้ส่วนได้้เส้ย

เกัษตรกัร

ม่ก่ารก่ระชับคำวามสัมพัันึ่ธ์ก่ับเก่ษตรก่รผ่่านึ่ก่ารพับปะ พั้ดคำุยอย่าง
สมำ�าเสมอ มุง่ เนึ่้นึ่พััฒนึ่าก่ารเก่ษตรและผ่ลผ่ลิตร่วมก่ันึ่อย่างต่อเนึ่่อง
โดยส่งเสริมที่ัก่ษะก่ารบ้รณาก่ารเที่คำโนึ่โลย่เพั่อก่ารเก่ษตร พััฒนึ่า
ก่ารเปล่�ยนึ่แปลง ที่ั�งยังบรรเที่าผ่ลก่ระที่บเชิงลบโดยเอื�ออำานึ่วยก่าร
ประก่ันึ่รายได้และเพัิ�มช่องที่างก่ารจึัดจึำาหนึ่่ายให้แก่่เก่ษตรก่ร

ม่ก่ารส่อสารอย่างต่อเนึ่่องถึ่งก่ฎหมายและระเบ่ยบปฏิบตั ที่ิ เ่� ก่่ย� วข้อง
เพั่อก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่อย่างโปร่งใสและรวดเร็ว เปิดให้มก่่ ารพั้ดคำุยและรับ
ฟื้ังถึ่งข้อเสนึ่อแนึ่ะ เพั่อยก่ระดับก่ารพััฒนึ่าและก่ารแข่งขันึ่ที่างธุรก่ิจึ
ในึ่ระดับโลก่ รวมถึ่งก่ารให้คำวามร่วมมือก่ับภาคำรัฐในึ่โคำรงก่ารต่าง ๆ
ที่่�เป็นึ่ประโยชนึ่์ต่อประเที่ศชาติ

ภาครัฐ

ชุมชนและสังคม

เพั่อเข้าถึ่งผ่้้คำนึ่ในึ่ชุมชนึ่ที่่�เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ม่ธุรก่ิจึตั�งอย้่ เคำรือฯ
ดำาเนึ่ินึ่ก่ารผ่่านึ่ก่ารเย่ย� มเย่ยนึ่ ก่ารจึัดก่ิจึก่รรมต่าง ๆ ในึ่ก่ารสร้างก่าร
ม่สว่ นึ่ร่วม มุง่ เนึ่้นึ่ด้แลรัก่ษาสิง� แวดล้อมและพััฒนึ่าคำุณภาพัช่วติ อย่าง
เที่่าเที่่ยมที่ัว� ถึ่ง อ่ก่ที่ัง� ดำาเนึ่ินึ่ก่ารสำารวจึคำวามคำิดเห็นึ่อย่างนึ่้อยปีละ 1
คำรั�ง เพั่อเป็นึ่แนึ่วที่างในึ่ก่ารสร้างผ่ลก่ระที่บเชิงบวก่ บรรเที่าผ่ลก่ระ
ที่บเชิงลบ สานึ่ต่อคำวามสัมพัันึ่ธ์ที่่�ด่จึาก่รุ่นึ่ส้่รุ่นึ่

เพั่อประสานึ่คำวามสัมพัันึ่ธ์ที่่�ด่ก่ับส่อมวลชนึ่อย่างต่อเนึ่่อง เคำรือฯ
ม่ก่ารติดตามข้อม้ลข่าวสาร เพั่อใช้เป็นึ่ส่วนึ่หนึ่่ง� ในึ่ก่ารก่ำาหนึ่ดแนึ่วที่าง
ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ ในึ่ขณะเด่ยวก่ันึ่ได้มุ่งเนึ่้นึ่ก่ารแลก่เปล่�ยนึ่ข้อม้ลที่่�เป็นึ่
ประโยชนึ่์บนึ่พัืนึ่� ฐานึ่ข้อเที่็จึจึริงและที่ันึ่ต่อเหตุก่ารณ์ เพั่อก่ารเผ่ยแพัร่
ส้ส่ าธารณชนึ่อย่างเป็นึ่ที่างก่าร

ส่อมวลชน

องค์กัรพััฒนา
เอกัชน

จึัดก่ารพับปะ ส่อสาร เปิดเผ่ยข้อม้ลก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ขององคำ์ก่รอย่าง
คำรบถึ้วนึ่ โปร่งใส รวดเร็ว พัร้อมรับฟื้ังข้อเสนึ่อแนึ่ะและนึ่ำามาปรับปรุง
ประยุก่ต์ใช้ในึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ นึ่อก่จึาก่นึ่่�ม่ก่ารแลก่เปล่�ยนึ่คำวามคำิด
เห็นึ่ ประสานึ่งานึ่ในึ่พัื�นึ่ที่่� วิเคำราะห์และร่วมก่ันึ่แก่้ไขปัญหาอ่นึ่ ๆ ที่่�
เก่่�ยวข้อง นึ่ำามาซึ่่�งก่ารพััฒนึ่าอย่างยั�งยืนึ่

ปฏิบตั ติ ามก่ฎก่ติก่าและจึริยธรรมก่ารแข่งขันึ่ที่่ด� ่ พัร้อมที่ัง� จึัดให้มร่ ะบบ
ก่ารคำวบคำุมด้แล ก่ารสร้างคำวามตระหนึ่ัก่ร้แ้ ละป้องก่ันึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ก่าร
ใด ๆ ที่่อ� าจึก่่อให้เก่ิดก่ารได้มาซึ่่ง� คำวามลับที่างก่ารคำ้าของคำ้แ่ ข่งอย่าง
เคำร่งคำัด ไม่ที่าำ ลายช่อเส่ยงคำ้แ่ ข่งด้วยก่ารให้รา้ ยโดยปราศจึาก่คำวามจึริง

คู่แข่งทุางกัารค้า

ผู้ถึือหุ้นและนักัลงทุุน

ม่ก่ารเปิดช่องที่างก่ารส่อสารที่่�หลาก่หลายและจึัดที่ำารายงานึ่แสดง
รายละเอ่ยดก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ขององคำ์ก่รแก่่ผ่้ถึือหุ้นึ่และนึ่ัก่ลงทีุ่นึ่
ให้สามารถึเข้าถึ่งข้อม้ลอย่างสะดวก่ รวดเร็ว และเพั่อเป็นึ่ก่ารสร้าง
คำวามสัมพัันึ่ธ์ที่่�แข็งแก่ร่ง เคำรือฯ นึ่ำาข้อเสนึ่อแนึ่ะ และมติที่่�ประชุม
มาพััฒนึ่าประสิที่ธิภาพัก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ ก่ารก่ำาก่ับด้แลก่ิจึก่ารตาม
หลัก่ธรรมาภิบาล และข้อบังคำับของเคำรือฯ

ม่ก่ารส่อสารเป็นึ่ระยะ ๆ ตามคำวามเหมาะสมผ่่านึ่ช่องที่างที่่�สะดวก่
รวดเร็ว เพั่อสานึ่สัมพัันึ่ธ์และคำงคำวามเช่อถึือแก่่เจึ้าหนึ่่� พัร้อมที่ั�ง
ดำา เนึ่ิ นึ่ ธุ ร ก่ิ จึ อย่ า งโปร่ ง ใสตามจึรรยาบรรณธุ ร ก่ิ จึ มุ่ ง รั ก่ ษา
ผ่ลประโยชนึ่์ของเจึ้าหนึ่่� องคำ์ก่ร และทีุ่ก่ภาคำส่วนึ่ที่่�เก่่�ยวข้อง

เจ้าหน้�

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
Stakeholder Engagement Report 2021
เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564
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กัารร่วมมือกัับพัันธมิตรเพั่อขับเคล่อนกัาร
พััฒนาอย่างยั่งยืนปี 2564

2564

15-16 มิถุนายน

26-28 กิรกิฎาคม

ร่วมเสวนึ่าในึ่หัวข้อ“Light the Way
to Glasgow and Net-Zero: Credible
Climate Action for a 1.5 °C World”
UNGC Leader Summit 2021

จึัดงานึ่เสวนึ่าในึ่หัวข้อระบบอาหารที่่�
ยั�งยืนึ่ โดยม่ผ่้บริหารและพันึ่ัก่งานึ่
จึาก่หลาก่หลายก่ลุ่ ม ธุ ร ก่ิ จึ เข้ า ร่ ว ม
เพั่อเตร่ยมคำวามพัร้อมส้่ UN Food
Systems Summit 2021

21 เมษายน

24 พิ่ฤษภาคม

8 กิรกิฎาคม

ร่วมประชุมผ่้แ้ ที่นึ่ประสานึ่งานึ่ WBCSD
Liaison Delegate Meeting ในึ่หัวข้อ
Skills Strategies to Future-proof your
Business and Create a Sustainable
Future of Work

ร่วมเสวนึ่าเวที่่ ASEAN-UK Race to Zero
Dialogues หัวข้อ ก่ารลดก่ารปล่อยก่๊าซึ่
เรือนึ่ก่ระจึก่ในึ่อุตสาหก่รรมเก่ษตรและ
อาหาร

เป็ นึ่ หนึ่่� ง ในึ่คำณะก่รรมาธิ ก่ ารเพั่ อ ขจึั ด
ปั ญ หาคำวามเหล่ อ มลำา� ร่ ว มเสวนึ่าและ
แลก่เปล่� ย นึ่คำวามคำิ ด เห็ นึ่ ในึ่ก่ารจึั ด ก่าร
ปัญหาคำวามไม่เที่่าเที่่ยม

เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นส่วนหนึ่งในกัารขับเคล่อนประเด้็นความยั่งยืน
ร่วมกัับ United Nations Global Compact ในฐานะระด้ับ LEAD

ชมว่ด่โอ

อ่านึ่ข้อม้ลเพัิ�มเติม

เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

สะที่้อนึ่ให้เห็นึ่ถึ่งคำวามมุง่ มันึ่� อย่างต่อเนึ่่องขององคำ์ก่รต่อข้อตก่ลงแห่งสหประชาชาติ
และหลัก่สาก่ล 10 ประก่าร เพั่อขับเคำล่อนึ่ไปส้่เป้าหมายก่ารพััฒนึ่าที่่�ย�ังยืนึ่ของ
สหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals) มุ่งมั�นึ่ที่่�จึะดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึอย่าง
โปร่งใสส้งสุดตลอดที่ั�งห่วงโซึ่่คำุณคำ่า รวมถึ่งก่ารขับเคำล่อนึ่ส้่คำวามเป็นึ่ก่ลางที่าง
คำาร์บอนึ่ภายในึ่ปี 2573

4 ตุลาคม

27 ตุลาคม

CEO ได้ รั บ เลื อ ก่ให้ เ ป็ นึ่ ประธานึ่สภา
ดิจึิที่ัลฯ ต่ออ่ก่วาระ เพั่อขับเคำล่อนึ่ก่าร
พััฒนึ่าข่ดคำวามสามารถึในึ่ก่ารแข่งขันึ่ด้านึ่
ดิจึิที่ัล

เข้ า ร่ ว มเสวนึ่าในึ่เวที่่ ก่ารปฏิ ร้ ป ระบบ
อาหารในึ่ภ้ มิ ที่ั ศ นึ่์ ที่�่ ห ลาก่หลาย (Food
Systems Transformation in a Fragmented
Landscape) จึั ด โดยสภาธุ ร ก่ิ จึ โลก่
เพั่อก่ารพััฒนึ่าอย่างยั�งยืนึ่ (WBCSD)

29 กิันยายน

11 ตุลาคม

8-10 พิ่ฤศุจีิกิายน

เป็นึ่ตัวแที่นึ่ภาคำธุรก่ิจึในึ่เอเช่ยตะวันึ่ออก่
เฉ่ยงใต้ เข้าร่วมก่ารเสวนึ่าในึ่ก่ารบริหาร
คำวามเส่�ยงด้านึ่สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่ ที่่�จึัดโดย
สภาธุ ร ก่ิ จึ โลก่เพั่ อ คำวามยั� ง ยื นึ่ และ
Global Business Initiative (GBI)

เข้าร่วมพัิธ่ประก่าศเจึตนึ่ารมณ์ ในึ่งานึ่
“GCNT Forum 2021: Thailand’s Climate
Leadership Summit 2021” ภายใต้แนึ่วคำิด
“A New Era of Accelerated Actions”

ร่ ว มสะที่้ อ นึ่มุ ม มองและวิ สั ย ที่ั ศ นึ่์ ก่ าร
ประชุ ม UNFCCC COP26 ในึ่หั ว ข้ อ
“Thailand Minister and Business Leaders’
Climate Talk and Share on Net – Zero
Transformation’

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�

กั้าวต่อไปของเรา
เพั่อคำวามต่อเนึ่่องในึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ตามเป้าหมายคำวามยั�งยืนึ่
ปี 2573 เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ก่ำาหนึ่ดแผ่นึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่เพั่อ
สร้างคำวามผ่้ก่พัันึ่และก่ารร่วมมือก่ับผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ย ดังนึ่่�

01

พััฒนึ่าแบบสำารวจึก่ารรับร้ข้ องผ่้ม้ ส่ ว่ นึ่ได้เส่ยในึ่ระดับ
เคำรือฯ อย่างต่อเนึ่่อง

02

จึัดที่ำาหลัก่ส้ตรอบรมในึ่เร่องก่ระบวนึ่ก่ารสร้างคำวาม
ผ่้ก่พัันึ่ก่ับผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยในึ่ร้ปแบบ E-learning

02

ร่วมก่ับพัันึ่ธมิตรเพั่อผ่ลัก่ดันึ่และยก่ระดับก่าร
ดำาเนึ่ินึ่งานึ่อย่างยั�งยืนึ่ให้คำรอบคำลุม

ก่ารสร้างคำวามผ่้ก่พัันึ่ก่ับผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ย
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LIVING TOGETHER
กัารดู้แลรักัษาสิ่งแวด้ล้อมแบบองค์รวมทุ้่
คำานึงถึึงความสมบูรณ์และความสะอาด้ของ
ด้ิน นำ�า ปา และอากัาศัจะช่วยให้เราสามารถึ
บรรลุเป้าหมายทุ้ส่ ำาคัญของโลกัในกัารจำากััด้
กัารเพัิ่มขึ�นของอุณหภูมิโลกัให้ไม่เกัิน 1.5
องศัาเซลเซ้ ย ส และกัารรั กั ษาไว้ ซึ่ ง
ทุรั พั ยากัรทุางธรรมชาติ ทุ้่ จำา เป็ น ต่ อ
กัารด้ำารงช้พัของประชากัรโลกั ด้้วยเหตุน้�
เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงมุ่งด้ำาเนินธุรกัิจไป
ในทุิศัทุางทุ้่เป็นมิตรต่อสิ่งแวด้ล้อม อาทุิ
กัารลด้กัารปล่อยกั๊าซเรือนกัระจกั กัารลด้
กัารเกัิด้และกัารจัด้กัารของเส้ย กัารสร้าง
ประโยชน์สงู สุด้ให้แกั่วตั ถึุด้บิ กัารดู้แลรักัษา
ทุรัพัยากัรนำ�า และกัารปกัป้องระบบนิเวศัและ
ความหลากัหลายทุางช้วภาพัมาอย่างต่อเน่อง
นอกัเหนือจากัความมุ่งมั่นในกัารด้ำาเนินงาน
ของเราแล้ ว เครื อ ฯ ได้้ ข ยายแนวทุาง
กัารด้ำา เนิ น งานไปยั ง คู่ ค้ า ธุ ร กัิ จ ตลอด้
ห่วงโซ่อปุ ทุาน เพั่อสร้างผลกัระทุบเชิงบวกั
ในวงกัว้าง
เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564
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แนวทางไปสู่องคุ์กรท่�ม่คุวามเป็นกลาง
ทางคุาร์บอนภัายั่ในปี 2573
136
คุวามร่วมมือกับองคุ์กรภัายั่นอกเพั่อผู้ลักดูันดูานการ
เปล่�ยั่นแปลงสภัาพัภัูมิอากาศึ
138
การประเมินคุวามเส่�ยั่งและโอกาส
จากการเปล่�ยั่นแปลงสภัาพัภัูมิอากาศึ
140
การลงทุนดูานสิ�งแวดูลอม
141
การบริหารจัดูการการเปล่�ยั่นแปลง
สภัาพัภัูมิอากาศึและการจัดูการพัลังงาน
142
การจัดูการและเพัิ�มประสิทธิิภัาพัพัลังงาน
และการส่งเสริมการใชพัลังงานหมุนเว่ยั่น
147
การประเมินวัฏิจักรช่วิติของผู้ลิติภััณฑ์์
148
ระบบเศัรษฐกัิจหมุนเว้ยน
กรอบการดูำาเนินงานติามระบบเศึรษฐกิจหมุนเว่ยั่น
การบริหารจัดูการของเส่ยั่
การบริหารจัดูการการสูญเส่ยั่อาหารและขยั่ะอาหาร
การบริหารจัดูการการใชบรรจุภััณฑ์์พัลาสติิก
ท่�ยั่ั�งยั่ืน

150
152
154
156

กัารดู้แลรักัษาทุรัพัยากัรนำ�า
การบริหารจัดูการทรัพัยั่ากรนำ้าอยั่่างยั่ั�งยั่ืน
ติลอดูห่วงโซ่อุปทาน
คุวามร่วมมือกับพัันธิมิติรในการส่งเสริม
การเขาถึงแหล่งนำ้าและสุขาภัิบาลของชุมชน

160

กัารปกัป้องระบบนิเวศัและความหลากัหลาย
ทุางช้วภาพั
คุวามร่วมมือกับผูู้ม่ส่วนไดูเส่ยั่และ
องคุ์กรภัายั่นอกเพั่อปกป้องระบบนิเวศึและ
คุวามหลากหลายั่ทางช่วภัาพั
การอนุรักษ์และฟั้�นฟัูคุวามหลากหลายั่ทางช่วภัาพั
ของระบบนิเวศึทรัพัยั่ากรบนบก
การอนุรักษ์และฟั้�นฟัูคุวามหลากหลายั่ทางช่วภัาพั
ของระบบนิเวศึทรัพัยั่ากรทางทะเล
กัารจัด้กัารห่วงโซ่อุปทุานอย่างรับผิด้ชอบ
เสริมสรางศึักยั่ภัาพัคุู่คุาธิุรกิจเพั่อสราง
คุวามเป็นเลิศึในกระบวนการดูำาเนินงาน
การประสานคุวามร่วมมือเพั่อสราง
ห่วงโซ่อุปทานท่�ยั่ั�งยั่ืน

158

164
166
168
171
172
176
180
182
183
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กัระบวนกัารสร้างคุณค่า
Financial
Capital

ประเด้็นนำาเข้า

Human
Capital

Manufacturing
Capital

Relationship
Capital

Natural
Capital

ธุรกัิจและกัิจกัรรมของเครือฯ

กัารปรับตัวต่อกัารเปล้่ยนแปลงสภาพัภูมิอากัาศั

Climate
Resilience
โอกัาสและความทุ้าทุาย

ก่ารเปล่�ยนึ่แปลงสภาพัภ้มิอาก่าศเป็นึ่วาระสำาคำัญระดับโลก่ที่่�ม่แนึ่วโนึ่้มที่่�จึะส่งผ่ลก่ระที่บ
อย่างม่นึ่ัยสำาคำัญที่ั�งด้านึ่เศรษฐก่ิจึ สังคำม และสิ�งแวดล้อมในึ่อนึ่าคำต เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์
ตระหนึ่ัก่ถึ่งคำวามสำาคำัญของก่ารม่ส่วนึ่ร่วมในึ่ก่ารแก่้ไขปัญหาก่ารเปล่�ยนึ่แปลงสภาพั
ภ้มิอาก่าศ และม่คำวามมุ่งมั�นึ่ดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึอย่างรับผ่ิดชอบเพั่อลดปัญหาผ่ลก่ระที่บที่่�อาจึ
เก่ิดข่�นึ่ จึ่งดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึโดยคำำานึ่่งถึ่งก่ารด้แลสภาพัภ้มิอาก่าศพัร้อมก่ับบ้รณาก่ารมาตรก่าร
ด้านึ่ก่ารจึัดก่ารที่รัพัยาก่รธรรมชาติอย่างยั�งยืนึ่และก่ารพััฒนึ่าแบบคำาร์บอนึ่ตำ�าเพั่อให้เก่ิด
ผ่ลก่ระที่บต่อก่ารเปล่ย� นึ่แปลงสภาพัอาก่าศให้นึ่อ้ ยที่่ส� ดุ เพั่อให้สอดคำล้องก่ับเป้าหมายตาม
ข้อตก่ลงปาร่ส (Paris Agreement) ที่่จึ� ำาก่ัดก่ารเพัิม� อุณหภ้มโิ ลก่ไว้ที่่� 1.5 องศาเซึ่ลเซึ่่ยส และ
ให้ถึง่ สุที่ธิเป็นึ่ศ้นึ่ย์ภายในึ่ปี 2593 โดยตัง� เป้าหมายในึ่ก่ารลดก่ารปล่อยก่๊าซึ่เรือนึ่ก่ระจึก่ตาม
หลัก่เก่ณฑ์์และคำำาแนึ่ะนึ่ำาของ Science Based Targets (SBTi) ในึ่ก่ารลดก่ารปล่อยก่๊าซึ่เรือนึ่
ก่ระจึก่สุที่ธิเป็นึ่ศ้นึ่ย์ (Net Zero Emission)
ตลอดจึนึ่ส่งเสริมให้ผ่้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยม่ส่วนึ่ร่วมในึ่ก่ารลดก่ารปล่อยก่๊าซึ่เรือนึ่ก่ระจึก่อย่าง
ต่อเนึ่่อง พัร้อมที่ั�งตั�งเป้าหมายมุ่งส้่คำวามเป็นึ่ก่ลางที่างคำาร์บอนึ่ (Carbon Neutral) ภายในึ่
ปี 2573 โดยก่ารใช้ที่รัพัยาก่รธรรมชาติอย่างม่ประสิที่ธิภาพั ส่งเสริมก่ารใช้พัลังงานึ่
หมุนึ่เว่ยนึ่ และปก่ป้องสภาพัแวดล้อม คำวามหลาก่หลายที่างช่วภาพัและระบบนึ่ิเวศ รวมถึ่ง
ก่ารจึัดก่ารห่วงโซึ่่อุปที่านึ่ ก่ารจึัดหาผ่ลิตภัณฑ์์ และบริก่ารต่าง ๆ อย่างยั�งยืนึ่

กัารวิเคราะห์เป้าหมายกัารพััฒนาทุ้่ยั่งยืนและผู้ม้ส่วนได้้เส้ยทุ้่ได้้รับผลกัระทุบอย่างม้นัยสำาคัญตลอด้ห่วงโซ่คุณค่า
กลุ่มผูู้้มีส่วนไดำ้เสียั่ที่ี�ไดำ้ร่บผู้ลกระที่บอยั่่างมีน่ยั่สำาค่ญ

เกษตรกร ชีุมชีนและส่งคม

ว่ตถุดำิบ

คู่ค้าธุุรกิจ

คู่ค้าธุุรกิจ

พน่กงานและครอบคร่ว ชีุมชีนและส่งคม

การผู้ลิตและ
การบริหารจ่ดำการ

การขนส่งว่ตถุดำิบ

การใชี้
ผู้ลิตภ่ณฑ์์

สิ้นสุดำอายัุ่การใชี้งาน
ของผู้ลิตภ่ณฑ์์

สน่บสนุนเป้าหมายั่การพ่ฒนาที่ี�ยั่่�งยั่ืน
11.6 ลดผ่ลก่ระที่บต่อสิง� แวดล้อม
ในึ่เขตเมือง
12.2 ก่ารจึัดก่ารที่่ย� ง�ั ยืนึ่และก่ารใช้
ที่รัพัยาก่รที่างธรรมชาติ
12.3 ลดขยะเศษอาหารของโลก่
ลงคำร่�งหนึ่่�ง
13.3 สร้างคำวามตระหนึ่ัก่ร้้และ
ข่ดคำวามสามารถึ
ในึ่เร่องก่ารเปล่�ยนึ่แปลง
สภาพัภ้มิอาก่าศ

7.2 เพัิม� สัดส่วนึ่ของพัลังงานึ่ที่ดแที่นึ่
ในึ่ก่ารใช้พัลังงานึ่ของโลก่
7.3 เพัิม� อัตราก่ารปรับปรุง
ประสิที่ธิภาพัก่ารใช้พัลังงานึ่
ของโลก่ให้เพัิม� ข่นึ่� 2 เที่่า

12.2 ก่ารจึัดก่ารที่่ย� งั� ยืนึ่และก่ารใช้
ที่รัพัยาก่รที่างธรรมชาติ
12.3 ลดขยะเศษอาหารของโลก่
ลงคำร่ง� หนึ่่ง�

11.6 ลดผ่ลก่ระที่บต่อสิง� แวดล้อม
ในึ่เขตเมือง

13.3 สร้างคำวามตระหนึ่ัก่ร้แ้ ละข่ด
คำวามสามารถึ
ในึ่เร่องก่ารเปล่ย� นึ่แปลง
สภาพัภ้มอิ าก่าศ

12.2 ก่ารจึัดก่ารที่่ย� ง�ั ยืนึ่และ
ก่ารใช้ที่รัพัยาก่รที่างธรรมชาติ
12.3 ลดขยะเศษอาหารของโลก่ลงคำร่ง� หนึ่่ง�
12.5 ลดก่ารเก่ิดของเส่ยอย่างจึริงจึัง

ผลลัพัธ์และประโยชน์
ความคืบหน้าสู่เป้าหมายด้้านความยั่งยืนเครือฯ ปี 2573
4.2%
0.08%
เป้้าหมาย ป้ี 2564

42%
2573

ก่ารลดก่ารปลดปล่อยก่๊าซึ่เรือนึ่ก่ระจึก่จึาก่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึ
(Scope 1 และ Scope 2 )
สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

การกระจายั่
ผู้ลิตภ่ณฑ์์และบริการ

ลูกค้าและผูู้้บริโภค

กัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ ปี 2564
• เปิดเผ่ยข้อม้ลด้านึ่ก่ารจึัดก่ารก่ารเปล่�ยนึ่แปลงสภาพัภ้มิอาก่าศ
ขององคำ์ก่รผ่่านึ่ CDP โดยสมัคำรใจึเป็นึ่ปีแรก่
• ร่วมเป็นึ่สมาชิก่เคำรือข่ายคำาร์บอนึ่นึ่ิวที่รัลประเที่ศไที่ย (Thailand
Carbon Neutral Network) และ Carbon Markets Club
• ประก่าศใช้นึ่โยบายก่ารปรับตัวต่อก่ารเปล่ย� นึ่แปลงสภาพัภ้มอิ าก่าศ
• เข้าร่วมตั�งเป้า SBT Near-Term Target

Stakeholder Engagement Report 2021

UN SDGs Mapping Report 2021
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แนวทุางไปสู่องค์กัรทุ้่ม้ความเป็นกัลาง
ทุางคาร์บอนภายในปี 2573
เคำรื อ ฯ ตั� ง เป้ า หมายในึ่ก่ารลดก่ารปล่ อ ยก่๊ า ซึ่เรื อ นึ่ก่ระจึก่ตาม
หลัก่เก่ณฑ์์และคำำาแนึ่ะนึ่ำาของ Science Based Targets (SBTi) ในึ่
ก่ารลดก่ารปล่อยก่๊าซึ่เรือนึ่ก่ระจึก่สุที่ธิเป็นึ่ศ้นึ่ย์ โดยมุ่งเนึ่้นึ่ก่าร
บริ ห ารจึั ด ก่ารพัลั ง งานึ่และที่รั พั ยาก่รที่่� ส่ ง เสริ ม ก่ารปรั บ ปรุ ง
ประสิที่ธิภาพัก่ารใช้พัลังงานึ่และก่ิจึก่รรมที่่ก่� อ่ ให้เก่ิดผ่ลก่ระที่บต่อ
สิ�งแวดล้อมนึ่้อยที่่�สุด เลือก่ใช้พัลังงานึ่สะอาด และอุปก่รณ์และ
เที่คำโนึ่โลย่ประสิที่ธิภาพัส้ง ตามยุที่ธศาสตร์ก่ารบริหารจึัดก่ารด้านึ่
สิ� ง แวดล้ อ ม ตลอดจึนึ่ก่ารส่ ง เสริ ม ผ่้้ ม่ ส่ ว นึ่ได้ เ ส่ ย ตลอดห่ ว งโซึ่่
อุปที่านึ่ เพั่อมุ่งส้่ก่ารเป็นึ่องคำ์ก่รที่่�ม่คำวามเป็นึ่ก่ลางที่างคำาร์บอนึ่
(Carbon Neutral) ภายในึ่ปี 2573 และอย้ร่ ะหว่างก่ารพัิจึารณาเข้าร่วม
ก่ารตัง� เป้าหมายผ่่านึ่ระบบ SBTi ที่ัง� Near-term และ Long-term Targets

C.P. Group Net Zero Pathway

*Unit: Million Ton CO2e

(GHG Emission Scope 1 2 and 3)
GHG Emission S1 and S2

GHG Emission S3

Tree Planting Absorption

Carbon Removal

Net Zero Emission

Business as Usual

Carbon Neutral (Scope 1 and 2)

Long-term SBT
90

Near-term SBTi

70

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 As Usual

50

Science-b

ased Targ

30

Net Zero
Emissions

ets Settin

g

2050

10
-10

Carbon Neutral 2030

Neutralization Actions

(Scope 1 & 2)

Year

2021

2025

เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

2030

To offset residual emissions
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ความร่วมมือกัับองค์กัรภายนอกัเพั่อผลักัด้ัน
ด้้านกัารเปล้่ยนแปลงสภาพัภูมิอากัาศั
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์มุ่งมั�นึ่ต่อก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึคำาร์บอนึ่ตำ�าและยั�งยืนึ่ โดยบริษัที่ในึ่เคำรือฯ ประก่อบธุรก่ิจึภายใต้คำ่านึ่ิยม 3 ประโยชนึ่์ ที่่�มุ่ง
สร้างสรรคำ์ประโยชนึ่์เพั่อประเที่ศชาติในึ่มิตเิ ศรษฐก่ิจึ สังคำม และสิง� แวดล้อม รวมที่ัง� ก่ารสร้างเคำรือข่ายและคำวามร่วมมือจึาก่ทีุ่ก่ภาคำส่วนึ่
ที่ั�งภาคำรัฐ เอก่ชนึ่และประชาสังคำม ตลอดจึนึ่ม่ก่ารส่อสาร ก่ารวัดผ่ล ก่ารสร้างเคำร่องมือ และจึัดหานึ่วัตก่รรมที่่�ช่วยสนึ่ับสนึุ่นึ่ตลอด
ห่วงโซึ่่อุปที่านึ่ ซึ่่�งสิ�งดังก่ล่าวจึะที่ำาให้เก่ิดก่ารบรรลุเป้าหมายได้อย่างยั�งยืนึ่

หนึ�งในความมุ่งม่�นของเครือฯ ใน
การร่ ว มมื อ แก้ ไ ขการเปลี� ยั่ นแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศ คื อ การแสดำง
เจตนารมณ์บนเวที่ีระดำ่บโลกมากมายั่
ในปี 2564 ที่ี�ผู้่านมา อาที่ิ UNFCCC
COP26, Climate Action Leader
Forum 2021, UN Global Compact
Leader Summit และ GCNT
Forum 2021

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์เข้าร่วมเคำรือข่ายคำาร์บอนึ่นึ่ิวที่รัลประเที่ศไที่ย
(Thailand Carbon Neutral Network หรือ TCNN) และ Carbon
Market Club เพั่อส่งเสริมคำวามร่วมมือระหว่างภาคำรัฐ ภาคำเอก่ชนึ่ และ
ภาคำที่้องถึินึ่� /ชุมชนึ่ ในึ่ก่ารยก่ระดับก่ารลดก่๊าซึ่เรือนึ่ก่ระจึก่ เพั่อ
สร้างก่ารเติบโตอย่างยัง� ยืนึ่บนึ่สังคำมที่่เ� ป็นึ่มิตรต่อสภาพัภ้มอิ าก่าศ
และมุ่งส้่ก่ารปล่อยก่๊าซึ่เรือนึ่ก่ระจึก่สุที่ธิเป็นึ่ศ้นึ่ย์ตามเจึตนึ่ารมณ์
ของประชาคำมโลก่
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์และบริษัที่ภายในึ่เคำรือฯ อ่ก่ 3 บริษัที่ได้แก่่
บมจึ. ซึ่่พัเ่ อฟื้ บมจึ. ที่ร้ คำอร์ปอเรชันึ่� และ บมจึ. ซึ่่พั่ ออลล์ ยังได้รับ
รางวัลธุรก่ิจึคำาร์บอนึ่ตำ�าและยั�งยืนึ่ (LCSi) ประจึำาปี 2564 ซึ่่�งเป็นึ่
รางวัลที่่เ� ชิดช้เก่่ยรติให้ก่บั องคำ์ก่รที่่ไ� ด้ผ่า่ นึ่เก่ณฑ์์ตวั ช่ว� ดั ก่ารประเมินึ่
และจึัดระดับธุรก่ิจึที่่�ม่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ด้านึ่ก่ารบริหารจึัดก่ารและ
ลดก่ารปล่อยก่๊าซึ่เรือนึ่ก่ระจึก่ที่่�สอดคำล้องก่ับเป้าหมายก่ารพััฒนึ่า
ที่่ย� งั� ยืนึ่ และสามารถึเป็นึ่แบบอย่างที่่�ด่ให้ก่ับองคำ์ก่รธุรก่ิจึอ่นึ่ในึ่ก่าร
ร่วมก่ันึ่แก่้ปัญหาโลก่ร้อนึ่
นึ่อก่จึาก่นึ่่�เคำรือได้รับก่ารประเมินึ่ ระดับ B– (ระดับ Management
Level) จึาก่องคำ์ก่รประเมินึ่คำวามยั�งยืนึ่ที่่�ม่มาตรฐานึ่และเป็นึ่ที่่�
นึ่่าเช่อถึือในึ่ระดับสาก่ลด้านึ่ก่ารเปล่ย� นึ่แปลงสภาพัภ้มอิ าก่าศ หรือ
CDP โดยเป็นึ่ก่ารเปิดเผ่ยข้อม้ลแบบสมัคำรใจึเป็นึ่ปีแรก่
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กัรอบกัารด้ำาเนินงานเพั่อกัารปรับตัวต่อกัารเปล้่ยนแปลงสภาพัภูมิอากัาศั

กัารประเมินความเส้่ยงและโอกัาส
จากักัารเปล้่ยนแปลงสภาพัภูมิอากัาศั

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
รายงานึ่ Climate-Related Risk Management
รายงานึ่ TCFD Report 2021

ความเส้ย่ งเปล้ย่ นผ่าน

โอกัาส

ความเส้ย่ ง

โอกัาส

เที่คโนโลยั่ี
การตลาดำ

เฉียั่บพล่น
เรือ้ ร่ง

ประสิที่ธุิภาพการใชี้
ที่ร่พยั่ากรและแหล่งพล่งงาน
แหล่งพล่งงาน

กัารบริหารจัด้กัาร
กัลยุทุธ์ด้า้ นความเส้ย่ ง

ชี�อเสียั่ง

ความเส้ย่ งทุางกัายภาพั

สินค้าและบริการ
การตลาดำ

ผลกัระทุบด้้านกัารเงิน

ความยั่ืดำหยัุ่น่

• รวบรวม และที่วนึ่สอบก่ารปล่อยก่๊าซึ่เรือนึ่
ก่ระจึก่ที่ั�งที่างตรงและที่างอ้อมขององคำ์ก่ร
ที่ั�ง Scope1, 2 และ 3
• ประเมินึ่ปริมาณก่ารปล่อยก่๊าซึ่เรือนึ่ก่ระจึก่
ด้านึ่ป่าไม้ ก่ารใช้ที่่�ดินึ่ และก่ารเก่ษตรตาม
แนึ่วที่าง FLAG SBTi
• ลดก่ารปล่อยก่๊าซึ่เรือนึ่ก่ระจึก่และก่ารใช้
พัลังงานึ่

06
05

01

กัารปรับตัว
ต่อกัารเปล้่ยนแปลง
สภาพัภูมิอากัาศั

04

กัารประเมินความเส้่ยงและโอกัาสจากักัารเปล้่ยนแปลง
สภาพัภูมิอากัาศั

• ดำาเนึ่ินึ่ก่ารประเมินึ่คำวามเส่�ยงและโอก่าสจึาก่ก่ารเปล่�ยนึ่แปลง
สภาพัภ้มิอาก่าศ
• จึัดที่ำาก่ารวิเคำราะห์สถึานึ่ก่ารณ์จึาก่อุณหภ้มิที่่�ม่ผ่ลต่อองคำ์ก่รในึ่
ด้านึ่ต่าง ๆ (Scenario Analysis) ตามข้อแนึ่ะนึ่ำาของคำณะที่ำางานึ่
เฉพัาะก่ิิจึด้้านึ่ก่ารเปิิดเผ่ยข้อม้ลที่างก่ารเงินึ่ที่่�เก่่�ยวก่ับ
สภาพัภ้มิอาก่าศ (TCFD)
• พััฒนึ่าแผ่นึ่ก่ารจึัดก่ารคำวามเส่�ยงอันึ่เป็นึ่ผ่ลมาจึาก่ก่าร
เปล่�ยนึ่แปลงสภาพัภ้มิอาก่าศ

กัารลงทุุนด้้านสิ่งแวด้ล้อม
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้มก่่ ารตรวจึสอบก่ารใช้ที่รัพัยาก่รและพัลังงานึ่ต่าง ๆ
รวมไปถึ่งก่ารจึัดก่ารของเส่ยที่่�เก่ิดจึาก่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึอย้่อย่างต่อเนึ่่อง
ผ่่านึ่ระบบและอุปก่รณ์ตามมาตรฐานึ่ระดับสาก่ล โดยเคำรือฯ ได้ม่ก่าร
ลงทีุ่ นึ่ ด้ า นึ่ก่ารบริ ห ารจึั ด ก่ารสิ� ง แวดล้ อ มผ่่ า นึ่โคำรงก่ารหลาก่หลาย
ประเภที่ ที่ั�งก่ารพััฒนึ่าพัลังงานึ่ที่ดแที่นึ่ อาที่ิ ก่ารลงทีุ่นึ่พัลังงานึ่แสง
อาที่ิตย์เพั่อลดก่ารใช้ไฟื้ฟื้้าที่่�เก่ิดจึาก่พัลังงานึ่สก่ปรก่ หรือก่ารใช้คำวาม
ร้อนึ่ใต้พัภิ พั ก่ารลงทีุ่นึ่ในึ่พัลังงานึ่หมุนึ่เว่ยนึ่ เช่นึ่ ก่ารใช้เชือ� เพัลิงช่วภาพั
เพั่อที่ดแที่นึ่เชือ� เพัลิงฟื้อสซึ่ิล รวมไปถึ่งก่ารลงทีุ่นึ่ด้านึ่ก่ารก่่อสร้างอาคำาร
ประหยั ด พัลั ง งานึ่ เป็ นึ่ ต้ นึ่ ที่ั� ง นึ่่� ใ นึ่ปี ที่่� ผ่่ า นึ่มาเคำรื อ ฯ ได้ ล งทีุ่ นึ่ ด้ า นึ่
สิ�งแวดล้อมผ่่านึ่โคำรงก่ารต่าง ๆ เป็นึ่ม้ลคำ่าก่ว่า 4,192 ล้านึ่บาที่
ก่รณ่ศ่ก่ษาผ่ลตอบแที่นึ่ก่ารลงทีุ่นึ่ด้านึ่สิ�งแวดล้อม
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• ตั�งเป้าหมายองคำ์ก่รที่่�ม่คำวามเป็นึ่ก่ลางที่างคำาร์บอนึ่
(Carbon Neutral) ภายในึ่ปี 2573
• เข้าร่วม Race to Zero Campaign และร่วมตั�งเป้าหมายตาม
หลัก่เก่ณฑ์์ SBTi
• มุ่งส้่ก่ารเป็นึ่องคำ์ก่รที่่�ปล่อยก่๊าซึ่เรือนึ่ก่ระจึก่สุที่ธิเป็นึ่ศ้นึ่ย์
(Net Zero) ภายในึ่ปี 2593

กัารบริหารจัด้กัารกัารปล่อยกั๊าซเรือนกัระจกั
และกัารใช้พัลังงาน

ความเส้่ยงและโอกัาสของเครือฯ จากักัารเปล้่ยนแปลงสภาพัภูมิอากัาศั

นโยั่บายั่และข้อบ่งค่บ

กัารมุ่งสู่องค์กัรทุ้่ ไม่ปล่อยกั๊าซเรือนกัระจกั

ความรับผิด้ชอบต่อผลิตภัณฑ์เพั่อผลิตภัณฑ์และบริกัารทุ้่ยั่งยืน

• ประเมินึ่ผ่ลก่ระที่บสิ�งแวดล้อมตลอดวัฎจึัก่รช่วิตผ่ลิตภัณฑ์์และ
บริก่าร
• เพัิ�มก่ารขอรับรองฉลาก่สิ�งแวดล้อมและฉลาก่คำาร์บอนึ่

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ก่ำาหนึ่ดก่รอบก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่เพั่อบริหารจึัดก่าร
ก่ารเปล่�ยนึ่แปลงสภาพัภ้มิอาก่าศตลอดห่วงโซึ่่อุปที่านึ่ และได้ม่
ก่ารประเมินึ่คำวามเส่�ยงและโอก่าสขององคำ์ก่รจึาก่ก่ารเปล่�ยนึ่แปลง
สภาพัภ้ มิ อ าก่าศ พัร้ อ มที่ั� ง จึั ด ที่ำา รายงานึ่ Climate-Related
Risk Management Report ตามแนึ่วที่างของ Task Force on
Climate-Related Financial Disclosure (TCFD)
สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
นึ่โยบายก่ารปรับตัวต่อก่ารเปล่�ยนึ่แปลงสภาพัภ้มิอาก่าศ
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กัารด้ำเนินกัิจกัรรมทุ้่ลด้กัารปล่อย
กั๊าซเรือนกัระจกั

•
•
•
•

02

ใช้พัลังงานึ่อย่างม่ประสิที่ธิภาพั
ใช้พัลังงานึ่หมุนึ่เว่ยนึ่
บริหารจึัดก่ารของเส่ย
ใช้ก่ารคำมนึ่าคำมอย่างยั�งยืนึ่

03

กัารด้ำเนินกัิจกัรรมทุ้่จัด้กัารความเส้่ยงทุ้่เกัิด้จากัผลกัระทุบ
จากักัารเปล้่ยนแปลงสภาพัภูมิอากัาศั

• สนึ่ับสนึุ่นึ่ระบบเก่ษตรก่รรมฟื้้�นึ่ฟื้้ และเก่ษตรก่รรมอย่างยั�งยืนึ่
• เสริมสร้างคำวามร้้คำวามเข้าใจึ และข่ดคำวามสามารถึของ
ผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยตลอดห่วงโซึ่่คำุณคำ่า
• จึัดที่ำาแผ่นึ่ก่ารบริหารจึัดก่ารภัยพัิบัติ
• ดำาเนึ่ินึ่ก่ารปล้ก่ป่าอย่างยั�งยืนึ่

สรุปผลกัารลงทุุนด้้านสิ่งแวด้ล้อม
หนึ่่วย: ล้านึ่บาที่

4,192
2,511
1,086
2561

2562

1,464
2563

2564
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กัารบริหารจัด้กัารกัารเปล้่ยนแปลง
สภาพัภูมิอากัาศัและกัารจัด้กัารพัลังงาน
ก่ารเปล่ย� นึ่แปลงสภาพัภ้มอิ าก่าศอย่างรุนึ่แรง อาจึส่งผ่ลต่อก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึ และหาก่ใช้ที่รัพัยาก่รอย่างไม่มป่ ระสิที่ธิภาพัหรือไม่มก่่ ารเตร่ยม
พัร้อมเพั่อรับมือผ่ลก่ระที่บ เช่นึ่ ภาวะฝันึ่แล้งรุนึ่แรง อาจึส่งผ่ลให้ขาดแคำลนึ่ที่รัพัยาก่รในึ่ก่ระบวนึ่ก่ารผ่ลิต เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์จึ่งได้ม่ก่าร
ดำาเนึ่ินึ่ก่ารปรับตัวและลดผ่ลก่ระที่บจึาก่ก่ารเปล่�ยนึ่แปลงสภาพัภ้มิอาก่าศผ่่านึ่โคำรงก่ารและก่ิจึก่รรมต่าง ๆ โดยสามารถึแบ่งออก่เป็นึ่
Mitigation Action (ก่ิจึก่รรมที่่�ลดก่ารปล่อยก่๊าซึ่เรือนึ่ก่ระจึก่อันึ่เป็นึ่สาเหตุให้เก่ิดก่ารเปล่�ยนึ่แปลงสภาพัภ้มิอาก่าศ) และ Adaptation Actions
(ก่ิจึก่รรมที่่�จึัดก่ารคำวามเส่�ยงที่่�เก่ิดจึาก่ผ่ลก่ระที่บจึาก่ก่ารเปล่�ยนึ่แปลงสภาพัภ้มิอาก่าศ)

MITIGATION
ACTIONS
พล่งงานหมุนเวียั่น
การใชี้พล่งงาน
อยั่่างมีประสิที่ธุิภาพ
การบริหาร
จ่ดำการของเสียั่
คมนาคมอยั่่างยั่่�งยั่ืน

ADAPTATION
ACTIONS
กัารเสริมสร้าง
ความรู้
และความเข้าใจ

การปร่บปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน

กัารร่วมมือ
กัับผู้ม้ส่วนได้้เส้ย
ตลอด้ห่วงโซ่
คุณค่า

การเกษตรกรรม
อยั่่างยั่่�งยั่ืน

การบริหารจ่ดำการ
ภ่ยั่พิบ่ติ

การปลูกปายั่่�งยั่ืน

แผ่นึ่ก่ารปรับตัวต่อก่ารเปล่�ยนึ่แปลงสภาพัภ้มิอาก่าศ
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ C.P.Group Adaptation Plan and Commitment
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Case Study 20

โครงกัารสวนเกัษตรสมัยใหม่ CIXI ประเทุศัจ้น
เพั่อจัดูการคุวามเส่�ยั่งท่�เกิดูจากผู้ลกระทบจากการเปล่�ยั่นแปลง
สภัาพัภัูมิอากาศึ
ปัจึจึุบนึ่ั ประเที่ศจึ่นึ่ม่พันึ่�ื ที่่ด� นึ่ิ เคำ็มมาก่ก่ว่า 200 ล้านึ่ไร่จึนึ่่ หรือ ประมาณ 83 ล้านึ่ไร่
ซึ่่�งส่วนึ่หนึ่่�งเก่ิดจึาก่ปัญหาด้านึ่ก่ารเปล่�ยนึ่แปลงสภาพัภ้มิอาก่าศและก่ารใช้ที่่�ดินึ่
ไม่ถึ้ก่วิธ่ เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์จึ่งได้นึ่ำาโมเดลร้ปแบบสวนึ่เก่ษตรสมัยใหม่มาใช้เพั่อ
ช่วยจึัดก่ารแก่้ปัญหาดินึ่เคำ็มและดินึ่ที่่ม� ส่ ภาพัเป็นึ่ที่ะเลที่ราย โดยปรับเปล่ย� นึ่พัืนึ่� ที่่ที่� ่�
เคำยถึ้ก่ที่ิง� ร้างให้ก่ลับมาเป็นึ่ที่่ด� นึ่ิ ที่่อ� ดุ มสมบ้รณ์เหมาะแก่่ก่ารเพัาะปล้ก่ 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 ก่ารใช้ยาฆ่่าแมลงและใช้ที่่�ดินึ่ที่่�ไม่เหมาะสม และลด
มลภาวะต่อสิ�งแวดล้อมได้อย่างม่ประสิที่ธิภาพั
ที่ั�งยังยก่ระดับให้ม่ผ่ลผ่ลิตเพัิ�มข่�นึ่ในึ่ระดับปานึ่ก่ลางถึ่งส้ง พัร้อมรับประก่ันึ่คำวาม
มันึ่� คำงและคำวามปลอดภัยของอาหาร จึนึ่ก่ลายเป็นึ่โคำรงก่ารต้นึ่แบบสำาหรับโคำรงก่าร
ปรับปรุงพัื�นึ่ที่่�ดินึ่เคำ็มในึ่ประเที่ศจึ่นึ่ ปัจึจึุบันึ่เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้จึัดตั�งสวนึ่เก่ษตร
10 ก่ว่าแห่งที่ัว� ประเที่ศจึ่นึ่ ช่วยปรับปรุงฟื้้นึ่� ฟื้้ที่ด่� นึ่ิ มาก่ก่ว่า 300,000 ไร่จึนึ่่ หรือ ประมาณ
125,000 ไร่ และจึะขับเคำล่อนึ่ขยายผ่ลไปยังที่่�ดินึ่มาก่ก่ว่า 2 ล้านึ่ไร่จึนึ่่ หรือ ประมาณ
833,333 ไร่ พัร้อมที่ั�งฝัึก่อบรมเก่ษตก่รก่ว่า 10,000 คำนึ่เพั่อร่วมก่ันึ่ขยายผ่ล
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กัารจัด้กัารกัารปล่
ข้ข้ออมูมูลลกัารจั
กัารกัารปล่ออยกั๊ยกั๊าซเรื
าซเรือนกัระจกัปี
อนกัระจกัปี2564
2564
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ปริมาณกัารปล่อยกั๊าซเรือนกัระจกัเทุ้ยบต่อปี
(ล้านตัน CO2e)

ปริมาณ
กัารปล่อยกั๊าซเรือนกัระจกั
รวม Scope 1+2+3

ปริมาณ
กัารปล่อยกั๊าซเรือนกัระจกั
รวม Scope 1+2

ล้านตัน CO2e

ล้านตัน CO2e

57.25

ลด้กัารปล่อย
กั๊าซเรือนกัระจกั

1.07

6.56

ล้านตัน CO2e

4.23

4.49

1.48

5.26

1.17
2561

5.14

1.30

1.42

2562

2563

Scope 1

2564

Scope 2

ปริมาณกัารปล่อยกั๊าซเรือนกัระจกั
แบ่งตามกัลุ่มธุรกัิจ
Scope 1

Scope 2

1.42 ล้านตัน CO e

5.14 ล้านตัน CO e

2

กัิจกัรรมในองค์กัร
และยานพัาหนะองค์กัร

3%

50.69 ล้านตัน CO e

2

ไฟฟ้าทุ้่ซื�อ ความร้อนและไอน�ำ
และความเย็น

9%

ก่ิจึก่รรมในึ่
องคำ์ก่ร
0.93
ยานึ่พัาหนึ่ะ
ขององคำ์ก่ร
0.22

ไฟื้ฟื้้าที่่�ซึ่ื�อ
5.10
คำวามร้อนึ่
และไอนึ่ำ�า
0.04
คำวามเย็นึ่
0.001

สารที่ำาคำวามเย็นึ่
0.27
*หน�วย: ล้านึ่ตันึ่ CO2e

Scope 3

*หน�วย: ล้านึ่ตันึ่ CO2e

5%

2

กัิจกัรรมต้นน�ำ:

74%

สินึ่คำ้าและบริก่าร
ที่่�ซึ่ื�อมาใช้ 35,126

กัิจกัรรมปลายน�ำ:

14%

สินึ่คำ้าทีุ่นึ่ 229

ก่ารขนึ่ส่งสินึ่คำ้าและ
ก่ารก่ระจึายสินึ่คำ้า 235
ก่ระบวนึ่ก่ารผ่ลิตที่่�
เก่ิดข่�นึ่ก่ับสินึ่คำ้า
ที่่�ขายไป 514
ก่ารใช้สินึ่คำ้าที่่�ขายไป
1,919

ก่ารเดินึ่ที่างที่างธุรก่ิจึ 1.9

ก่ารจึัดก่ารผ่ลิตภัณฑ์์
หลังก่ารใช้งานึ่ 157

ของเส่ยที่่�เก่ิดข่�นึ่
ในึ่องคำ์ก่ร 1,010

ก่ิจึก่รรมที่่�ม่ก่ารใช้
เชื�อเพัลิงและพัลังงานึ่
2,633
ก่ารเดินึ่ที่างของ
พันึ่ัก่งานึ่ 1,144
ก่ารขนึ่ส่งสินึ่คำ้าและ
ก่ารก่ระจึายสินึ่คำ้า 2,168

เเฟื้รนึ่ไชส์ 0
ก่ารลงทีุ่นึ่ 5,461
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Scope 1+2

31.6%

6.56

56.86%

ล้านตัน CO2e

เกษตรกรอุตสาหกรรม
และอาหาร

3.73

อส่งหาริมที่ร่พยั่์

0.17

ค้าปลีก

2.07

ยั่าและเวชีภ่ณฑ์์

0.18

ส�อสารและโที่รคมนาคม

0.33

การเงินและการธุนาคาร

อีคอมเมิร์ซและดำิจิที่่ล

0.04

กลุ่มธุุรกิจอ�นๆ

*หน�วย: พัันึ่ตันึ่ CO2e

0.001
0.04

*หน�วย: ล้านึ่ตันึ่ CO2e

พัื�นึ่ที่่�เช่า 93

พัื�นึ่ที่่�เช่า 0
*หน�วย: พัันึ่ตันึ่ CO2e

2.7% 0.02% 0.61%
2.6%
0.61%

ข้้อมูลกิารจีัด้กิารกิารป้ล�อยกิ๊าซ่เรือนกิระจีกิ
ข้อม้ลก่ารปล่อยก่๊าซึ่เรือนึ่ก่ระจึก่ต่อรายได้
สัดส่วนึ่ก่ารปล่อยก่๊าซึ่เรือนึ่ก่ระจึก่แยก่ตามประเภที่

HEART
Living Right

กัารกัำากัับดู้แล
ด้้านความยั่งยืน

บทุนำา

HEALTH
Living Well

HOME
Living Together

ภาคผนวกั

146 | 147

ข้อมูลกัารจัด้กัารพัลังงาน ปี 2564
2%

2%

7%
2%
12%

พัลังงานทุ้่ ใช้ทุั�งหมด้

57%

57.24
ล้านกัิกัะจูล

ไฟฟ้า

32.52 57%

กาซธุรรมชีาติ

10.52 18%

พล่งงานหมุนเวียั่น

7.07 12%

ถ่านหิน

1.37

2%

น้ำม่นดำีเซลและแกสโซลีน

3.90

7%

น้ำม่นเตา

0.97

2%

18%

กัารจัด้กัารและเพัิ่มประสิทุธิภาพัพัลังงาน และ
กัารส่งเสริมกัารใช้พัลังงานหมุนเว้ยน
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ดาำ เนึ่ินึ่โคำรงก่ารปรับปรุงก่ารใช้พัลังงานึ่อย่างม่ประสิที่ธิภาพัอย่างต่อเนึ่่อง โดยให้คำวามสำาคำัญก่ับก่ารส่งเสริมพัลังงานึ่
หมุนึ่เว่ยนึ่ผ่่านึ่ก่ารจึัดที่ำาโคำรงก่ารต่าง ๆ อาที่ิ ก่ารผ่ลิตพัลังงานึ่ไฟื้ฟื้้าจึาก่แสงอาที่ิตย์ ก่ารใช้เชือ� เพัลิงช่วมวล และก่ารปรับปรุงประสิที่ธิภาพั
ก่ารผ่ลิตพัลังงานึ่ช่วภาพั เพั่อเพัิม� สัดส่วนึ่ก่ารใช้พัลังงานึ่หมุนึ่เว่ยนึ่ ที่ดแที่นึ่ก่ารใช้พัลังงานึ่จึาก่ฟื้อสซึ่ิล ได้ขยายผ่ลไปยังทีุ่ก่ก่ลุม่ ธุรก่ิจึที่ัว� โลก่

ข้อมูลกัารใช้พัลังงาน
ข้อมูน
ลกัารใช้
นเว้ยน ปี 2564
หมุ
เว้ยพันลังงานหมุ
ปี 2564
13%

โครงกัารกัารผลิตพัลังงานไฟฟ้าด้้วยแสงอาทุิตย์

8%
พัลังงานหมุนเว้ยน

*ข้อม้ลก่ารใช้พัลังงานึ่ที่ั�งหมดแบ่งตามประเภที่เชื�อเพัลิง

เชีื้อเพลิงปโตรเลียั่มเหลว

0.89

16%

ผลกัารด้ำาเนินงานด้้านกัารประหยัด้
พัลั
งงาน นงานด้้านกัารประหยัด้พัลังงาน
ผลกัารด้ำเนิ
1,144
854

486

4.42

63%

กาซชีีวภาพ

1.16

16%

พล่งงานแสงอาที่ิตยั่์

0.55

8%

พล่งงานสะอาดำที่ี�ซื้อ

0.94

13%

ปริมาณกั๊าซเรือนกัระจกัทุ้่ลด้ลง

43,366 ตัน CO2e
76 MWp

0.550

2562

เชีื้อเพลิงชีีวมวล

กัำาลังไฟฟ้าติด้ตั�ง

0.450
2561

ล้านกัิกัะจูล

ก่ลุ่มธุรก่ิจึต่าง ๆ ภายในึ่เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ดำาเนึ่ินึ่โคำรงก่ารพัลังงานึ่ที่ดแที่นึ่
เพั่อสิ�งแวดล้อมด้วยก่ารติดตั�งระบบผ่ลิตพัลังงานึ่ไฟื้ฟื้้าจึาก่แสงอาที่ิตย์บนึ่หลังคำา
(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 CO2e

590

0.726

0.663

63%

7.07

2%

Case Study 21

2563

ปริมาณพัลังงานึ่ที่่�ลดได้
(ล้านึ่ก่ิก่ะจึ้ล)
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2564

คำ่าใช้จึ่ายที่่�ประหยัดได้
(ล้านึ่บาที่)

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
ข้อม้ลก่ารใช้พัลังงานึ่ระหว่างปี 2561-2564
ข้อม้ลก่ารใช้พัลังงานึ่ต่อรายได้
ข้อม้ลก่ารใช้พัลังงานึ่ที่ั�งหมดแยก่รายประเที่ศ
ข้อม้ลก่ารใช้พัลังงานึ่ที่ั�งหมดแบ่งตามก่ลุ่มธุรก่ิจึ

จำานวนสถึานทุ้่ทุ้่ใช้ระบบ Solar

961 แห่ง

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
ข้อม้ลเพัิ�มเติมโคำรงก่ารพัลังงานึ่ที่ดแที่นึ่
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กัารประเมินวัฏิจักัรช้วิตของผลิตภัณฑ์
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ม่ก่ารนึ่ำาแนึ่วคำิดก่ารประเมินึ่ผ่ลผ่ลก่ระที่บ
สิ�งแวดล้อมตลอดวัฏจึัก่รช่วิต (Life Cycle Assessment: LCA)
มาใช้ ซึ่่� ง จึะพัิ จึ ารณาตั� ง แต่ ก่ ารได้ ม าซึ่่� ง วั ต ถึุ ดิ บ ก่ารขนึ่ส่ ง
ก่ระบวนึ่ก่ารผ่ลิต ก่ารจึัดจึำาหนึ่่าย ก่ารใช้งานึ่ รวมไปถึ่งก่ารจึัดก่าร
ของเส่ย ซึ่่ง� ถึือเป็นึ่แนึ่วที่างเพั่อบริหารจึัดก่ารลดผ่ลก่ระที่บด้านึ่สิง�
แวดล้อมที่่�พัิจึารณาอย่างคำรบถึ้วนึ่และรอบด้านึ่ มุง่ ก่ารลดผ่ลก่ระที่บ
ให้ตรงจึุด นึ่อก่จึาก่นึ่่ย� งั ได้ขอก่ารรับรองฉลาก่คำาร์บอนึ่ฟืุ้ตพัรินึ่� ที่์จึาก่
องคำ์ก่ารบริหารจึัดก่ารก่๊าซึ่เรือนึ่ก่ระจึก่ (องคำ์ก่ารมหาชนึ่) ที่ัง� ฉลาก่
คำาร์บอนึ่ฟืุ้ตพัรินึ่� ที่์ผ่ลิตภัณฑ์์ ฉลาก่ลดคำาร์บอนึ่ฟืุ้ตพัรินึ่� ที่์ผ่ลิตภัณฑ์์
และ ฉลาก่คำาร์บอนึ่ฟืุ้ตพัริ�นึ่ที่์องคำ์ก่ร
สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
ก่ารประเมินึ่วัฏจึัก่รช่วิตของผ่ลิตภัณฑ์์

227 ผลิตภัณฑ์* 30 ผลิตภัณฑ์*
ได้้รับกัารรับรองฉลากั
คาร์บอนฟุตพัริ�นทุ์ผลิตภัณฑ์

ได้้รบั กัารรับรองฉลากัลด้คาร์บอน
ฟุตพัริ�นทุ์ผลิตภัณฑ์

28 หน่วยงาน*

ทุ้่ได้้รับกัารรับรองฉลากัคาร์บอนฟุตพัริ�นทุ์องค์กัร
* จึำานึ่วนึ่สะสม

Case Study 22

ประเมินวัฏิจักัรช้วิตผลิตภัณฑ์ของข้าวแบบถึุง
บริษัที่ ซึ่่.พั่. อินึ่เตอร์เที่รด จึำาก่ัด ได้ดำาเนึ่ินึ่โคำรงก่ารก่ารประเมินึ่วัฏจึัก่รช่วิตผ่ลิตภัณฑ์์ของข้าวขาวถึุงจึาก่นึ่าจึังหวัดก่ำาแพังเพัชร
เพั่อวิเคำราะห์ผ่ลก่ระที่บสิ�งแวดล้อมของผ่ลิตภัณฑ์์ตลอดวัฏจึัก่รช่วิต โดยสามารถึประเมินึ่ผ่ลก่ระที่บสิ�งแวดล้อมได้หลายด้านึ่ อาที่ิ
Global warming, Acidification, Eutrophication, Water Use โดยใช้โปรแก่รมวิเคำราะห์ผ่ลก่ระที่บสิ�งแวดล้อม (GaBi 5) คำวบคำ้่ไปก่ับ
ก่ารเสริมสร้างบุคำลาก่รให้ม่คำวามร้้และคำวามเข้าใจึในึ่เที่คำนึ่ิคำก่ารประเมินึ่วัฏจึัก่รช่วิต และนึ่ำาไปใช้ประโยชนึ่์ในึ่ก่ารพััฒนึ่าผ่ลิตภัณฑ์์
ที่่�เป็นึ่มิตรต่อสิ�งแวดล้อม
ผลกัารประเมินวัฏิจักัรช้วิตผลิตภัณฑ์ต่อ 1 กัิโลกัรัมของผลิตภัณฑ์

ผลกัระทุบทุ้่ทุำกัารประเมิน

เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

ปริมาณ

หน่วย

วิธ้กัารประเมิน

Global Warming

3.08

kg CO2-eq

CML2001 – Nov. 09, Global Warming Potential
(GWP 100 years)

Acidification (AP)

0.01

kg SO2-eq

CML2001 – Nov. 09, Acidification (AP)

Eutrophication (EP)

0.00

kg Phosphate-eq

CML2001 – Nov. 09, Eutrophication (EP)

Abiotic Depletion
(ADP elements)

0.00

kg Sb-eq

CML2001 – Nov. 09, Abiotic Depletion
(ADP elements)

Ozone Depletion (ODP)

0.00

Kg R11-eq

CML2001 – Nov. 09, Ozone Depletion
Potential (ODP)

Primary Energy from
Resources

110.68

MJ

Primary energy from resources
(gross caL value)

Energy Consumption

6.67

MJ

มาจาก Unit Process

Water Use: Total
Direct
Indirect

3.25
2.80
0.45

M3
M3
M3

Total มาจาก system process
Direct มาจาก Unit Process, Indirect มาจากผู้ลต่าง
ของ total ก่บ direct

กั้าวต่อไปของเรา
01

ตั�งเป้า SBT Long-Term Target

02

จึัดที่ำาข้อม้ลภาคำเก่ษตร ที่่ด� นึ่ิ และป่าไม้ของเคำรือฯ ตาม
มาตรฐานึ่ FLAG-SBTi (Forest, Land and Agriculture)

03

สนึ่ับสนึุ่นึ่และร่วมผ่ลัก่ดันึ่ผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยให้ร่วมลด
ก่ารปล่อยก่๊าซึ่เรือนึ่ก่ระจึก่
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กัระบวนกัารสร้างคุณค่า
Financial
Capital

ประเด้็นนำาเข้า

ระบบเศัรษฐกัิจหมุนเว้ยน

Circular Economy

Manufacturing
Capital

ปัจึจึุบันึ่คำวามต้องก่ารใช้ที่รัพัยาก่รธรรมชาติเพัิ�มข่�นึ่อย่างไม่หยุดยั�งในึ่ขณะที่่�ที่รัพัยาก่ร
ธรรมชาติม่อย้่อย่างจึำาก่ัด เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ตระหนึ่ัก่ถึ่งคำวามสำาคำัญของก่ารดำาเนึ่ินึ่
ธุรก่ิจึโดยก่ารใช้ที่รัพัยาก่รธรรมชาติให้เก่ิดประโยชนึ่์ส้งสุด ปฏิบัติตามหลัก่เศรษฐก่ิจึ
หมุนึ่เว่ยนึ่ เนึ่้นึ่ก่ารนึ่ำาวัตถึุดบิ จึาก่สินึ่คำ้าที่่ใ� ช้แล้วก่ลับมาใช้ใหม่ ลดก่ารผ่ลิตสินึ่คำ้าแบบใช้แล้ว
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�งถึือเป็นึ่คำวามที่้าที่ายของเคำรือฯ ในึ่ก่าร
ดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึที่่ม� งุ่ ส้คำ่ วามยัง� ยืนึ่ให้เติบโตอย่างแข็งแก่ร่ง อ่ก่ที่ัง� ยังได้ประก่าศนึ่โยบาย “บรรจึุ
ภัณฑ์์ที่่�ยั�งยืนึ่” เพั่อก่ำาหนึ่ดที่ิศที่างและก่รอบก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ด้านึ่ก่ารบริหารจึัดก่ารของเส่ย
ที่ั�งจึาก่ก่ระบวนึ่ก่ารผ่ลิตและก่ระบวนึ่ก่ารอ่นึ่ ๆ ตลอดห่วงโซึ่่คำุณคำ่าซึ่่�งเป็นึ่ส่วนึ่หนึ่่�งของ
นึ่โยบายคำวามยัง� ยืนึ่ด้านึ่สิง� แวดล้อม โดยก่ำาหนึ่ดให้ที่กุ่ ก่ลุม่ ธุรก่ิจึที่่ด� ำาเนึ่ินึ่ก่ารในึ่ประเที่ศไที่ย
ต้องม่เ ป้าหมายร่วมก่ันึ่ในึ่ปี 2568 และขยายขอบเขตไปยัง ก่ลุ่มธุรก่ิจึที่่�ดำาเนึ่ินึ่ก่ารในึ่
ต่ า งประเที่ศม่ เ ป้ า หมายร่ ว มก่ั นึ่ ในึ่ปี 2573 คำื อ 100% ของบรรจึุ ภั ณ ฑ์์ พั ลาสติ ก่ ที่่�
นึ่ำามาใช้จึะต้องสามารถึ “นึ่ำาก่ลับมาใช้ใหม่ ใช้ซึ่ำ�าหรือย่อยสลายได้”

Relationship
Capital

ธุรกัิจและกัิจกัรรมของเครือฯ
กัารวิเคราะห์เป้าหมายกัารพััฒนาทุ้่ยั่งยืนและผู้ม้ส่วนได้้เส้ยทุ้่ได้้รับผลกัระทุบอย่างม้นัยสำาคัญตลอด้ห่วงโซ่คุณค่า
กลุ่มผูู้้มีส่วนไดำ้เสียั่ที่ี�ไดำ้ร่บผู้ลกระที่บอยั่่างมีน่ยั่สำาค่ญ

ภาคร่ฐ พน่กงานและครอบคร่ว องค์กรพ่ฒนาเอกชีน ลูกค้าและผูู้้บริโภค

เกษตรกร ชีุมชีนและส่งคม คู่ค้าธุุรกิจ

โอกัาสและความทุ้าทุาย

Natural
Capital

ว่ตถุดำิบ

คู่ค้าธุุรกิจ

การผู้ลิตและ
การบริหารจ่ดำการ

การขนส่งว่ตถุดำิบ

การกระจายั่
ผู้ลิตภ่ณฑ์์และบริการ

การใชี้
ผู้ลิตภ่ณฑ์์

สิ้นสุดำอายัุ่การใชี้งาน
ของผู้ลิตภ่ณฑ์์

สน่บสนุนเป้าหมายั่การพ่ฒนาที่ี�ยั่่�งยั่ืน
12.2 บรรลุก่ารจึัดก่ารที่่ย� ง�ั ยืนึ่และก่ารใช้ที่รัพัยาก่รที่างธรรมชาติอย่างม่ประสิที่ธิภาพั
12.3 ลดขยะเศษอาหารของโลก่ลงคำร่ง� หนึ่่ง� และลดก่ารส้ญเส่ยอาหารจึาก่ก่ระบวนึ่ก่ารผ่ลิตและห่วงโซึ่่อปุ ที่านึ่
รวมถึ่งหลังก่ารเก่็บเก่่ย� ว
12.5 ลดก่ารผ่ลิตของเส่ยโดยก่ารป้องก่ันึ่ ก่ารลด ก่ารแปรร้ปเพั่อนึ่ำาก่ลับมาใช้ใหม่ และก่ารนึ่ำามาใช้ซึ่า�ำ

ผลลัพัธ์และประโยชน์
ความคืบหน้าสู่เป้าหมายด้้านความยั่งยืนเครือฯ ปี 2573
100%

10%
6%
เป้้าหมาย ป้ี 2564

2573

ขยะอาหารและของเส่ยที่่�ถึ้ก่นึ่ำาไปฝัังก่ลบเป็นึ่ศ้นึ่ย์
50%
เป้้าหมาย ป้ี 2564

100%
88%

กัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ ปี 2564
• ประก่าศใช้นึ่โยบายเศรษฐก่ิจึหมุนึ่เว่ยนึ่ นึ่โยบายก่ารลดก่าร
ส้ญเส่ยอาหารและขยะอาหาร นึ่โยบายบรรจึุภัณฑ์์ที่่�ยั�งยืนึ่ และ
นึ่โยบายก่ารจึัดก่ารของเส่ย
• ปรับเปล่�ยนึ่ก่ารรายงานึ่ข้อม้ลของเส่ยตาม GRI 306: WASTE
(2020)
• เพัิ�มก่ารรายงานึ่ข้อม้ลในึ่ส่วนึ่ของก่ระบวนึ่ก่ารส้ญเส่ยอาหาร
(Food Loss)

2573

บรรจึุภัณฑ์์พัลาสติก่ที่่�ใช้ที่ั�งหมดสามารถึนึ่ำาก่ลับมาใช้ใหม่ ใช้
ซึ่ำ�า หรือย่อยสลายได้

เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�

Stakeholder Engagement Report 2021

UN SDGs Mapping Report 2021
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กัรอบกัารด้ำาเนินงานตามระบบเศัรษฐกัิจหมุนเว้ยน
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ตระหนึ่ัก่ถึ่งคำวามสำาคำัญในึ่ก่ารปรับเปล่�ยนึ่
วิธก่่ ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึจึาก่เดิมเป็นึ่แบบระบบเศรษฐก่ิจึเส้นึ่ตรง (Linear
Economy) ให้ เ ป็ นึ่ ไปตามระบบเศรษฐก่ิ จึ หมุ นึ่ เว่ ย นึ่ (Circular
Economy) เคำรื อ ฯ จึ่ ง ย่ ด หลั ก่ ก่ารดำา เนึ่ิ นึ่ งานึ่ระบบเศรษฐก่ิ จึ
หมุนึ่เว่ยนึ่ให้เป็นึ่ไปตาม UNEP Circularity โดย The United Nations
Environment Programme ที่่�ม่แนึ่วคำิดสำาคำัญในึ่ก่ารใช้ที่รัพัยาก่ร
ธรรมชาติให้เก่ิดประโยชนึ่์สง้ สุด และนึ่ำาวัตถึุดบิ หรือของเส่ยก่ลับมา
ใช้ใหม่ ใช้ซึ่ำ�าตลอดที่ั�งห่วงโซึ่่คำุณคำ่า ตั�งแต่ก่ารออก่แบบผ่ลิตภัณฑ์์
ก่ารเลือก่ใช้วัตถึุดิบ ก่ารผ่ลิต ก่ารใช้งานึ่ของล้ก่คำ้าและก่ารก่ำาจึัด
ของเส่ ย ซึ่่� ง ระบบเศรษฐก่ิ จึ หมุ นึ่ เว่ ย นึ่จึะเก่ิ ด ข่� นึ่ ได้ ต้ อ งได้ รั บ
คำวามร่วมมือจึาก่ทีุ่ก่ภาคำส่วนึ่ ที่ั�งจึาก่ผ่้้ผ่ลิตและผ่้้บริโภคำ
สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
ระบบเศรษฐก่ิจึหมุนึ่เว่ยนึ่

Producttion

นโยบายเศุษฐกิิจีหมุนเวียน
เครือเจีริญโภคภัณฑ์์

extraction

esign

e by d

reduc

refurbish
repair

repurpose

reuse
reduce

end of use
use
refuse

เศัรษฐกัิจหมุุนเว้ยนเพั่
่อกัารขับเคล่่อนธุุรกัิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์
เศัรษฐกัิิจหมุนเว้้ยนเพั่่อกัารขัับเคล่่อนธุรกัิิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ตลอด้ห่วงโซ่คุณค่า
ตลอด้ห่วงโซ่คุณค่า
นำาขยะอาหารไปใช้ประโยชน์
ปุยมูลสัตว์
นึ่ำาไปใช้เพัิ�มคำุณภาพัดินึ่
ในึ่ก่ารที่ำาเก่ษตรก่รรม
777 พิ่ันตัน

กั๊าซช้วภาพั
เปล่�ยนึ่นึ่ำ�าเส่ย ม้ลสุก่ร
ให้เป็นึ่พัลังงานึ่ไฟื้ฟื้้า
97 ล้านลบ.ม

ผ่ลิตพัลังงานึ่ เพัิ�มคำุณภาพัดินึ่
และที่ำาอาหารสัตว์
4 พิ่ันตัน
บริจาคอาหารส่วนเกัิน
ส่งมอบอาหารส่วนึ่เก่ินึ่
ให้ก่ับหนึ่่วยงานึ่ Food
Rescue
227 ตัน

ช้วมวล
นึ่ำาเศษวัสดุที่างก่าร
เก่ษตรมาเป็นึ่
เชื�อเพัลิงช่วมวล
248 ล้านตัน

ลด้กัารใช้พัลาสติกัแบบใช้ครั�งเด้้ยวทุิ�ง
รณรงคำ์งดก่ารใช้หลอด ช้อนึ่-ส้อม
แก่้ว ถึุงพัลาสติก่ในึ่ร้านึ่คำ้า
26 พิ่ันตัน
ปุยอินทุร้ย์
นึ่ำาเศษวัสดุที่างก่ารเก่ษตร
มาผ่ลิตเป็นึ่ปุ�ยอินึ่ที่ร่ย์
50 พิ่ันตัน

เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

พัลาสติกัร้ไซเคิล
นึ่ำาขยะพัลาสติก่ที่่� ไม่ใช้แล้ว
ก่ลับมาใช้ ใหม่ เช่นึ่ ที่ำาถึนึ่นึ่
พัลาสติก่ พัาเลที่พัลาสติก่
118 พิ่ันตัน

นึ่โยบายเศรษฐก่ิจึหมุนึ่เว่ยนึ่
นึ่โยบายก่ารลดก่ารส้ญเส่ยอาหารและขยะอาหาร
นึ่โยบายบรรจึุภัณฑ์์ที่่�ยั�งยืนึ่
นึ่โยบายก่ารจึัดก่ารของเส่ย

remanufacture
recycle

ในึ่ปี 2564 เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้จึดั ที่ำานึ่โยบายเศรษฐก่ิจึหมุนึ่เว่ยนึ่ เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ เพั่อเป็นึ่แนึ่วที่าง
ในึ่ก่ารปรับเปล่�ยนึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึให้เป็นึ่แบบระบบหมุนึ่เว่ยนึ่ อ่ก่ที่ั�งยังได้ดำาเนึ่ินึ่ก่ารจึัดที่ำานึ่โยบายก่ารลด
ก่ารส้ญเส่ยอาหารและขยะอาหาร นึ่โยบายบรรจึุภัณฑ์์ที่่�ยั�งยืนึ่ และนึ่โยบายก่ารจึัดก่ารของเส่ย เคำรือเจึริญ
โภคำภัณฑ์์ข่�นึ่ ซึ่่�งเป็นึ่ส่วนึ่หนึ่่�งในึ่ก่ารบริหารจึัดก่ารก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึให้เป็นึ่ไปตามหลัก่เศรษฐก่ิจึหมุนึ่เว่ยนึ่

บรรจุภัณฑ์ยั่งยืน
ส่งเสริมก่ารใช้บรรจึุภัณฑ์์พัลาสติก่ที่่�สามารถึ
นึ่ำาก่ลับมาใช้ ใหม่ ใช้ซึ่ำ�า หรืิอย่อยสลายได้

88%

Case Study 23

กัารจัด้ทุำาชุด้ส่อวิด้้โอถึอด้บทุเร้ยน
เศัรษฐกัิจหมุนเว้ยนจากัธุรกัิจ
ภาคทุ่องเทุ้่ยว SMEs
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ร่วมมือก่ับหอก่ารคำ้าไที่ยและสภาหอก่ารคำ้า
แห่งประเที่ศไที่ยในึ่ก่ารจึัดที่ำาชุดส่อวิด่โอถึอดบที่เร่ยนึ่เศรษฐก่ิจึ
หมุนึ่เว่ยนึ่จึาก่สถึานึ่ประก่อบก่ารภาคำก่ารที่่องเที่่�ยว SMEs เช่นึ่
โรงแรม ร้านึ่อาหาร และแหล่งที่่องเที่่ย� วที่างธรรมชาติ โดยต้องก่าร
ส่อให้เห็นึ่ถึ่งก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึตามหลัก่เศรษฐก่ิจึหมุนึ่เว่ยนึ่และ
คำุณคำ่าต่อภาคำก่ารที่่องเที่่ย� วโดยรวมและต่อสถึานึ่ประก่อบก่าร เริม�
ก่ระบวนึ่ก่ารตั�งแต่ก่ารจึัดก่ารวัตถึุดิบอาหาร ม่ก่ารเลือก่ใช้วัตถึุดิบ
พัื�นึ่ถึิ�นึ่ คำวบคำุมปริมาณและยืดอายุคำุณภาพัวัตถึุดิบอาหาร ก่าร
จึัดก่ารอาหารส่วนึ่เก่ินึ่โดยก่ารนึ่ำาไปแปรร้ป ถึนึ่อมอาหารหรือส่งต่อ
ให้ก่บั เคำรือข่ายและชุมชนึ่ ก่ารจึัดก่ารขยะอาหารด้วยวิธแ่ ปรร้ปเป็นึ่
ปุ�ยอินึ่ที่ร่ย์ นึ่ำา� หมัก่จึุลินึ่ที่ร่ย์ ผ่ลิตภัณฑ์์ที่าำ คำวามสะอาด เช่นึ่ สบ้่
นึ่ำา� ยาซึ่ัก่ล้าง นึ่ำาไปที่ำาไบโอแก่๊ส และเป็นึ่อาหารสัตว์ ก่ารจึัดก่ารด้านึ่
ขยะพัลาสติก่ โดยเปล่ย� นึ่มาใช้วสั ดุที่ดแที่นึ่ หรือ วัสดุธรรมชาติ เช่นึ่
อุ ป ก่รณ์ ที่�่ ที่าำ จึาก่ไม้ ปรั บ ระบบก่ารจึั ด ก่ารเพั่ อ ลดปริ ม าณขยะ
พัลาสติก่ เช่นึ่ ขวดนึ่ำ�าในึ่ห้องพััก่และห้องอาหาร ชุดเคำร่องที่ำาคำวาม
สะอาดและบำารุงผ่ิว ม่ก่ารคำัดแยก่ขยะพัลาสติก่และนึ่ำาไปส่งต่อเพั่อ
ร่ไซึ่เคำิล

ชุด้ส่อวิด้ิโอถึอด้บทุเร้ยน
เศัรษฐกัิจหมุนเว้ยน

จำานวน 6 ตอน

บทุนำา

กัารกัำากัับดู้แล
ด้้านความยั่งยืน

HEART
Living Right

HEALTH
Living Well

HOME
Living Together

ภาคผนวกั
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ข้อมูลกัารจัด้กัารของเส้ย ปี 2564

กัารบริหารจัด้กัารของเส้ย
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ให้คำวามสำาคำัญในึ่ด้านึ่ก่ารบริหารจึัดก่ารของเส่ยตลอดที่ั�งห่วงโซึ่่คำุณคำ่า โดยในึ่ปี 2564 ได้ม่ก่ารประก่าศใช้นึ่โยบาย
ก่ารจึัดก่ารของเส่ย ซึ่่ง� เป็นึ่ส่วนึ่หนึ่่ง� ของนึ่โยบายและแนึ่วปฏิบตั ดิ า้ นึ่สิง� แวดล้อมที่่เ� คำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ถึอื ปฏิบตั ิ เพั่อให้ที่กุ่ ก่ลุม่ ธุรก่ิจึดำาเนึ่ินึ่
ก่ารตามแนึ่วที่างในึ่ก่ารบรรลุเป้าหมายขยะอาหารและของเส่ยที่่�ถึ้ก่นึ่ำาไปฝัังก่ลบเป็นึ่ศ้นึ่ย์ภายในึ่ปี 2573 ที่ั�งนึ่่�เคำรือฯ จึ่งได้ก่ำาหนึ่ดแนึ่วที่าง
ก่ารบริหารจึัดก่ารของเส่ยไว้ดังนึ่่�

ปริมาณของเส้ยแบ่งตามวิธ้กัารจัด้กัาร
ไปแบ่ธง้กัตามวิ
้กัารจัด้กัาร
ของเส้ยของเส้
ทุั่วไปแบ่ยทุัง่วตามวิ
ารจัด้ธกัาร
9%

1,295 91%

ปริมาณของเส้ยทุั�งหมด้
(พัันตัน)

นำาไปกัำาจัด้

กัารนำาของเส้ย
ไปใช้ประโยชน์

ฝัังก่
เผ่าที่
อ่นึ่ ๆ

ของเส้ยทุั่วไปทุั�งหมด้

1,290

ของเส้ยทุั่วไปแบ่งตามวิธ้กัารจัด้กัาร

91%

พัันตัน

ปริ
าณของเส้
ปริมมาณของเส้
ยทุั�งหมด้ยทุั�งหมด้
(พ่นต่น)

2,110
ประกาศเป้าหมายั่ขยั่ะอาหาร
และของเสียั่ที่ี�ถูกนำาไป
ฝงกลบเปนศูนยั่์
ภายั่ในปี 2573

ออกนโยั่บายั่
การจ่ดำการของเสียั่
เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์

จ่ดำที่ำาแผู้นการจ่ดำการ
ของเสียั่ ตามแนวที่าง
บริหารจ่ดำการระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียั่น 9Rs

ส�อสารและสร้างความ
ตระหน่กรู้ให้ก่บพน่กงาน
เพ�อร่วมก่นดำำาเนินธุุรกิจ
ให้บรรลุเป้าหมายั่

ของเส้1,782
ยทุั่วไปทุั�งหมด้

ติดำตามผู้ลการดำำาเนินงาน
และความก้าวหน้าเที่ียั่บ
เป้าหมายั่ผู้่านการรายั่งาน
ความยั่่�งยั่ืนประจำาปี

1,290

1,295

พัันตัน
2562

2564

1,410

2561

Case Study 24

ปริมาณขยะอาหารและของเส้ยทุ้่ถึูกันำาไปฝงกัลบ
(พ่นต่น) นึ่ำาไปก่ำาจึัด

โครงกัารคอมเพัล็กัซ์ ไกั่ ไข่ เด้ินหน้านโยบาย
Zero Waste
บริษัที่ เจึริญโภคำภัณฑ์์อาหาร จึำาก่ัด (มหาชนึ่) ส่งเสริมก่ารนึ่ำาหลัก่เศรษฐก่ิจึหมุนึ่เว่ยนึ่
(Circular Economy) มาใช้ดำาเนึ่ินึ่งานึ่ในึ่คำอมเพัล็ก่ซึ่์ไก่่ไข่ 7 แห่งที่ั�วประเที่ศ ซึ่่�งในึ่
ก่ระบวนึ่ก่ารเล่ย� งไก่่ไข่ ม่ก่ารจึัดก่ารของเส่ยด้วยระบบก่ารผ่ลิตก่๊าซึ่ช่วภาพัจึาก่ม้ลไก่่หรือ
ไบโอแก่๊ส (Biogas) ช่วยลดก่ลิ�นึ่ ลดก่ารปล่อยก่๊าซึ่เรือนึ่ก่ระจึก่ออก่ส้่ชั�นึ่บรรยาก่าศ และ
ยังได้พัลังงานึ่สะอาดจึาก่ก่ระบวนึ่ก่ารหมัก่เปล่ย� นึ่นึ่ำ�าเส่ยเป็นึ่ไบโอแก่๊สสามารถึนึ่ำาไปผ่ลิต
เป็นึ่ก่ระแสไฟื้ฟื้้าสำาหรับใช้ภายในึ่คำอมเพัล็ก่ซึ่์ ซึ่่�งแต่ละโคำรงก่ารม่ก่ารใช้ไฟื้ฟื้้าจึาก่
ไบโอแก่๊สคำิดเป็นึ่ 80% ของก่ารใช้ไฟื้ฟื้้าที่ั�งหมด นึ่อก่จึาก่นึ่่�หลังจึาก่ก่ระบวนึ่ก่ารหมัก่ในึ่
ระบบไบโอแก่๊สจึะม่นึ่ำ�าหลังก่ารบำาบัดโดยจึะไม่ม่ก่ารปล่อยออก่ส้่ภายนึ่อก่ สามารถึใช้
หมุนึ่เว่ยนึ่ไปผ่สมก่ับม้ลไก่่ในึ่ระบบได้อ่ก่คำรั�ง โดยไม่จึำาเป็นึ่ต้องใช้นึ่ำ�าดิบจึาก่ธรรมชาติ
และบางส่วนึ่ได้นึ่ำาไปรดนึ่ำ�าต้นึ่ไม้ เช่นึ่ สวนึ่มะพัร้าวในึ่ฟื้าร์ม ส่วนึ่ก่าก่ไบโอแก่๊สที่่เ� ก่ิดจึาก่
ก่ระบวนึ่ก่ารหมัก่และบำาบัดจึะส่งต่อไปยังเก่ษตรก่รที่่ข� อไปใช้ประโยชนึ่์ในึ่ก่ารปรับสภาพั
ดินึ่ก่่อนึ่ที่่�จึะปล้ก่พัืช จึะช่วยให้พัืชเติบโตเร็ว ได้ผ่ลผ่ลิตเพัิ�มข่�นึ่และม่คำุณภาพัด่
เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

2563

นึ่ำาไปใช้ประโยชนึ่์

242

นำาไปกัำาจัด้ นึ่ำาไปก่ำาจึัด

นึ่ำาไปใช้
ประโยชนึ่์
นำาไปใช้
ประโยชน์

5.41% ฝัังก่ลบ
0.45% เผ่าที่ำาลาย
2.96% อ่นึ่ ๆ

3.76% ใช้ซึ่ำ�า
17.62% นึ่ำาก่ลับไปใช้ ใหม่
60.71% ที่ำาปุ�ย
2.42% ที่ำาเชื�อเพัลิงพัลังงานึ่
0.08% ที่ำาวัสดุผ่สมสำาหรับ
ก่่อสร้าง
6.59% ที่ำาวัสดุผ่สมอาหารสัตว์

ของเส้ยของเส้
อันตรายแบ่
งตามวิธง้กัตามวิ
ารจัด้ธกัาร
ยอันตรายแบ่
้กัารจัด้กัาร

51%
นำาไปกัำาจัด้

ของเส้ยจากัมูลไกั่
ทุ้่ต้องนำาไปทุิ�งเป็น
ลด้ต้นทุุนด้้านไฟฟ้า

0

65%-85%

132
54

124
54

242

136
43
93

78

70

2561

2562

2563

2564

ของเส้ยอันตราย
ทุั�งหมด้

4.82

ของเส้ยอันตรายแบ่งตามวิธ้กัารจัด้กัาร
ขยะอาหาร

พัันตัน

ของเส่ย

นำาไปกัำาจัด้

ของเส้ยอันตราย

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มทุัเติ�งมหมด้
ได้้ท์ี�
GRI & SASB Content Index Report 2021

4.82
พัันตัน

49%

นึ่ำาไปก่ำาจึัด

6.67% ฝัังก่ลบ
7.48% เผ่าที่ำาลาย
36.42% อ่นึ่ ๆ

นึ่ำนำาไปใช้
ประโยชนึ่์
าไปใช้
ประโยชน์

6.46% ใช้ซึ่ำ�า
33.29% นึ่ำาก่ลับไปใช้ ใหม่
9.68% ที่ำาเชื�อเพัลิงพัลังงานึ่

ฝัังก่
เผ่าที่
อ่นึ่ ๆ

HEART
Living Right

กัารกัำากัับดู้แล
ด้้านความยั่งยืน

บทุนำา

HEALTH
Living Well

HOME
Living Together

ภาคผนวกั
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กัารบริหารจัด้กัารกัารสูญเส้ยอาหารและขยะอาหาร
เนึ่่องจึาก่เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ม่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึประเภที่อาหารและเคำร่องด่ม และประเภที่จึัดจึำาหนึ่่ายอาหารเป็นึ่หลัก่ ม่ก่ารคำำานึ่่งถึ่ง
ก่ารบริหารจึัดก่ารก่ารส้ญเส่ยอาหารและขยะอาหารตลอดที่ัง� ห่วงโซึ่่อปุ ที่านึ่ ตัง� แต่ก่ระบวนึ่ก่ารเพัาะปล้ก่และปศุสตั ว์ไปจึนึ่ถึ่งก่ารบริโภคำของ
ล้ก่คำ้า เคำรือฯ มุ่งมั�นึ่ที่่�จึะดำาเนึ่ินึ่งานึ่ตามนึ่โยบายเพั่อลดก่ารส้ญเส่ยอาหารและบรรลุเป้าหมายขยะอาหารและของเส่ยที่่�ถึ้ก่นึ่ำาไปฝัังก่ลบเป็นึ่
ศ้นึ่ย์ภายในึ่ปี 2573
กัารสูญเส้ยอาหาร

กระบวนการเพาะปลูก
และปศุส่ตว์

กระบวนการจ่ดำเก็บ
และขนส่ง

ขยะอาหาร

กระบวนการผู้ลิต
และบรรจุ

ร้านค้าส่ง/ค้าปลีก

ร้านอาหาร

บริโภค

กัารส่งมอบอาหารส่วนเกัินให้กัับชุมชน
ก่ลุ่มธุรก่ิจึในึ่เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ ได้ดำาเนึ่ินึ่โคำรงก่ารต่าง ๆ เพั่อลดก่ารส้ญเส่ยอาหารและ
ขยะอาหาร หนึ่่�งในึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ก่ารที่่�สำาคำัญคำือก่ารลดก่ารส้ญเส่ยอาหารจึาก่อาหารส่วนึ่เก่ินึ่
ซึ่่�งอาหารเหล่านึ่่�ยังคำงคำุณภาพัด่และสามารถึบริโภคำได้ แที่นึ่ที่่�จึะนึ่ำาไปที่ิ�งให้ก่ลายเป็นึ่ขยะ
อาหาร ส่งผ่ลก่ระที่บต่อสิง� แวดล้อมมาก่ข่นึ่� ในึ่แต่ละก่ลุม่ ธุรก่ิจึจึ่งได้ดาำ เนึ่ินึ่ก่ารส่งมอบอาหาร
ส่วนึ่เก่ินึ่เหล่านึ่่�ให้ก่ับม้ลนึ่ิธิต่าง ๆ ที่่�ไม่แสวงหาผ่ลก่ำาไร เช่นึ่ ม้ลนึ่ิธิ SOS ม้ลนึ่ิธิ We Share
และม้ลนึ่ิธิดวงประที่่ป เพั่อนึ่ำาไปจึัดก่ารส่งต่อให้ก่ับก่ลุ่มผ่้้เปราะบางที่่�ด้อยโอก่าสและในึ่
ชุมชนึ่ที่่�ขาดแคำลนึ่
ในึ่ปี 2564 ก่ลุ่มธุรก่ิจึในึ่เคำรือฯ ได้ที่ำาก่ารส่งมอบอาหารส่วนึ่เก่ินึ่ที่ั�งหมดจึำานึ่วนึ่ 227.16 ตันึ่

ข้อมูลกัารจัด้กัารกัารสูญเส้ยอาหารและขยะอาหารปี 2564
ข้อมูลกัารจัด้กัารกัารสูญเส้ยอาหารและขยะอาหารปี 2564
ปริมาณกัารสูญเส้ยอาหาร
ปริ
มมาณกัารสู
ยอาหาร
ปริ
าณกัารสูธญ
ญ้กัเส้
เส้
แยกัตามวิ
ำาจัยด้อาหาร
แยกัตามวิ
แยกัตามวิธธ้กั้กัำจั
ำจัด้ด้

0.1%

5.1%

0.7%

Case Study 25

แยกัตามประเภทุ
แยกัตามประเภทุ
แยกัตามประเภทุ
0.8%

179

93.3%

พััพัันนตัตันน

84.22% ธุ่ธุ่ญ
ญพืพืชีชี

0.67% พร้
พร้ออมร่
มร่บบประที่าน
ประที่าน

0.11% ผู้่ผู้่กกและผู้ลไม้
และผู้ลไม้

0.19% เคร�
เคร�อองปรุ
งปรุงง

0.15% เนื
เนื้อ้อส่ส่ตตว์ว์

3.93% อาหารผู้สม
อาหารผู้สม

6.55% เบเกอรี
เบเกอรี��

4.18% อ�อ�นน ๆๆ

Makro’s Zero Food Waste to
Landfill

ปริมาณขยะอาหาร

ปริ
ปริมมาณขยะอาหาร
าณขยะอาหาร

แยกัตามวิ
แยกัตามวิ
ธธ้กั้กัำจั
แยกัตามวิ
ำจัด้ด้ธ้กัำาจัด้
0.1% 0.4%

แยกัตามประเภทุ
แยกัตามประเภทุ
แยกัตามประเภทุ

1.5%
5.4%

92.6%

59
พััพัันนตัตันน

นึ่ำนึ่ำาาไปใช้
ไปใช้ ใใหม่
หม่

ที่ำที่ำาาปุปุ�ย�ย

หลุ
หลุมมฝััฝัังงก่ลบ
ก่ลบ

0.10% ธุ่ธุ่ญ
ญพืพืชีชี

2.43% เบเกอรี
เบเกอรี��

0.04% ถ่ถ่�ว�วต่ต่าางง ๆๆ

4.00% ผู้ลิ
ผู้ลิตตภ่ภ่ณ
ณฑ์์ฑ์์จจากนม
ากนม

0.06% อาหารแชี่
อาหารแชี่แแข็ข็งง

0.05% พืพืชีชีประเภที่ห่
ประเภที่ห่วว

37.00% ผู้่ผู้่กกและผู้ลไม้
และผู้ลไม้

28.84% พร้
พร้ออมร่
มร่บบประที่าน
ประที่าน

0.59% เคร�
เคร�อองปรุ
งปรุงง

4.36% เนื
เนื้ออ้ ส่ส่ตตว์ว์

0.01% อาหารแห้
อาหารแห้งง

15.76% อาหารผู้สม
อาหารผู้สม

3.31% ส่ส่ตตว์ว์ที่ที่ะเล
ะเล

2.28% เคร�
เคร�อองดำ�
งดำ�มม

1.17% อ�อ�นน ๆๆ

นึ่ำนึ่ำาาไปเป็
ไปเป็นึ่นึ่เชื
เชื�อ�อเพัลิ
เพัลิงงพัลั
พัลังงงานึ่
งานึ่

เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

อ่อ่นึ่นึ่ ๆๆ

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
GRI & SASB Content Index Report 2021

บริษที่ั สยามแม็คำโคำร จึำาก่ัด (มหาชนึ่) ได้ดาำ เนึ่ินึ่ก่ารตามเป้าหมายคำวาม
ยัง� ยืนึ่เคำรือฯ ด้านึ่ก่ารลดขยะอาหารไปหลุมฝัังก่ลบเป็นึ่ศ้นึ่ย์ โดยส่ง
มอบขยะอาหารให้ก่ับหนึ่่วยงานึ่ที่่�ม่คำวามต้องก่าร เพั่อนึ่ำาไปเป็นึ่
อาหารสัตว์ และสารบำารุงดินึ่ โดยในึ่ปี 2564 ขยะอาหารก่ว่า 294.14
ตันึ่ ถึ้ก่นึ่ำาไปใช้ประโยชนึ่์เป็นึ่อาหารสัตว์ ขยะอาหารจึำานึ่วนึ่ 508.76
ตันึ่ถึ้ก่เปล่ย� นึ่ไปเป็นึ่สารบำารุงดินึ่ และอ่ก่ 46.5 ตันึ่เปล่ย� นึ่เป็นึ่นึ่ำา� EM
ตามลำาดับ

ขยะอาหารถึูกันำาไปใช้ประโยชน์

849.4 ตัน

สามารถึลด้ปริมาณขยะอาหารไปหลุมฝงกัลบได้้

3%

HEART
Living Right

กัารกัำากัับดู้แล
ด้้านความยั่งยืน
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กัารบริหารจัด้กัารกัารใช้บรรจุภณ
ั ฑ์พัลาสติกัทุ้ย่ ง่ั ยืน
ข้อมูลกัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญปี 2564

96.33

บรรจุภััณฑ์์พัลาสติิก
ท่�ใชทั้งหมดู

ลดูการใช
บรรจุภััณฑ์์พัลาสติิก

บรรจุภัณฑ์พัลาสติกั
ทุ้่ ใช้สามารถึ
นำากัลับมาใช้ ใหม่ ใช้ซำ�า
หรือย่อยสลายได้้

91.37

2562

2563

3,901
3,763
4,027

1

PETE

2564

บรรจุภัณฑ์พัลาสติกัทุ้่ใช้สามารถึนำากัลับมาใช้ใหม่
ใช้ซำ�า หรือย่อยสลายได้้
(พ่นต่น)

92%

94%

24,555
17,243
19,076
14,651

HDPE

3

PVC/V

4

88%
117.94

ผู้ประกัอบกัารใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้้

LDPE

11,623
13,633
12,946
22,128

42,581
41,303
40,057

5

PP

69.09

82.76

84.43
6

PS

2561

2562

2563

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
โคำรงก่าร
GRI & SASB Content Index Report 2021
เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

2564

OTHER

กั้าวต่อไปของเรา
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ม่คำวามพัร้อมที่่�จึะดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึตามระบบเศรษฐก่ิจึหมุนึ่เว่ยนึ่ โดยใช้ที่รัพัยาก่รธรรมชาติให้เก่ิดประโยชนึ่์ส้งสุด
จึ่งได้ก่ำาหนึ่ดเป้าหมายคำวามยั�งยืนึ่เคำรือฯ ส้่ปี 2573 ไว้ดังต่อไปนึ่่�

180
318
2,047
2,249

01 ลดขยะอาหารและของเส่ยที่่�ถึ้ก่นึ่ำาไปฝัังก่ลบ

892
7

ร้อยละ 12

27,936

16
507
1,963
3,825
7,388

92%

มากักัว่า 100 ล้านชิ�น

(ต่น)

2

2561

ลด้กัารใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
แบบใช้ครั�งเด้้ยวทุิ�ง

บรรจุภัณฑ์พัลาสติกัทุ้่ใช้ทุั�งหมด้แบ่งตามประเภทุ

134.16
87.94

88%

บริษัที่ สยามแม็คำโคำร จึำาก่ัด (มหาชนึ่) เดินึ่หนึ่้าตามเป้าหมายของภาคำรัฐ ในึ่ก่ารมุ่งหยุดจึำาหนึ่่ายบรรจึุภัณฑ์์โฟื้มบรรจึุอาหารในึ่ทีุ่ก่
สาขาของแม็ คำ โคำรภายในึ่ปี 2565 และสนึ่ั บ สนึุ่ นึ่ ผ่้้ ป ระก่อบก่ารร้ า นึ่อาหารให้ ใ ช้ บ รรจึุ ภั ณ ฑ์์ ย่ อ ยสลายในึ่วงก่ว้ า ง ด้ ว ยโคำรงก่าร
ดังก่ล่าว ที่ำาให้แม็คำโคำรได้คำัดสรรบรรจึุภัณฑ์์เพั่อสิ�งแวดล้อมมาจึำาหนึ่่าย โดยเฉพัาะก่ลุ่มบรรจึุภัณฑ์์ย่อยสลายได้ที่่�ม่มาก่ก่ว่า 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%

(พัันติัน)

บรรจุภัณฑ์พัลาสติกัทุ้่ใช้ทุั�งหมด้

(พ่นต่น)

75.11

Say Hi to Bio, Say No to Foam

134.16
(พัันติัน)

Case Study 26

ให้เป็นึ่ศ้นึ่ย์

4,803
6,755
6,366
2561

2562

2563

2564

02 เพัิ�มปริมาณของเส่ยที่่�ถึ้ก่นึ่ำาก่ลับมาใช้ใหม่ ใช้ซึ่ำ�า

03 เพัิ�มอาหารส่วนึ่เก่ินึ่ที่่�แจึก่จึ่ายให้ก่ับก่ลุ่มคำนึ่
ที่่�ขาดแคำลนึ่

04 บรรจึุ ภั ณ ฑ์์ พั ลาสติ ก่ ที่่� ใ ช้ ที่�ั ง หมดสามารถึ
นึ่ำาก่ลับมาใช้ใหม่ ใช้ซึ่ำ�า หรือย่อยสลายได้
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กัระบวนกัารสร้างคุณค่า
Financial
Capital

ประเด้็นนำาเข้า

Manufacturing
Capital

Natural
Capital

Relationship
Capital

ธุรกัิจและกัิจกัรรมของเครือฯ

กัารดู้แลรักัษาทุรัพัยากัรน�ำา

Water
Stewardship

กัารวิเคราะห์เป้าหมายกัารพััฒนาทุ้่ยั่งยืนและผู้ม้ส่วนได้้เส้ยทุ้่ได้้รับผลกัระทุบอย่างม้นัยสำาคัญตลอด้ห่วงโซ่คุณค่า
กลุ่มผูู้้มีส่วนไดำ้เสียั่ที่ี�ไดำ้ร่บผู้ลกระที่บอยั่่างมีน่ยั่สำาค่ญ

เกษตรกร ชีุมชีนและส่งคม คู่ค้าธุุรกิจ

ว่ตถุดำิบ

คู่ค้าธุุรกิจ

พน่กงานและครอบคร่ว

ภาคร่ฐ

การผู้ลิตและ
การบริหารจ่ดำการ

การขนส่งว่ตถุดำิบ

การกระจายั่
ผู้ลิตภ่ณฑ์์และบริการ

การใชี้
ผู้ลิตภ่ณฑ์์

การจ่ดำการ
หล่งการใชี้งาน

สน่บสนุนเป้าหมายั่การพ่ฒนาที่ี�ยั่่�งยั่ืน

โอกัาสและความทุ้าทุาย
ปั จึ จึุ บั นึ่ ก่ารเปล่� ย นึ่แปลงสภาพัภ้ มิ อ าก่าศที่่� รุ นึ่ แรงข่� นึ่ ส่ ง ผ่ลก่ระที่บต่ อ ที่รั พั ยาก่รนึ่ำ�า
อย่างม่นึ่ัยสำาคำัญ เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้เล็งเห็นึ่ถึ่งคำวามสำาคำัญของที่รัพัยาก่รนึ่ำ�า ซึ่่�งเป็นึ่
ที่รั พั ยาก่รธรรมชาติ ที่่� ม่ คำ วามสำา คำั ญ อย่ า งยิ� ง ต่ อ ก่ารอุ ป โภคำบริ โ ภคำ รวมไปถึ่ ง ภาคำ
อุตสาหก่รรมที่่�จึำาเป็นึ่ต่อก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึ เคำรือฯ จึ่งต้องม่ก่ารปรับตัวและพััฒนึ่านึ่วัตก่รรม
เพั่อเพัิม� ประสิที่ธิภาพัในึ่ก่ารบริหารจึัดก่ารนึ่ำ�าให้ดย่ ง�ิ ข่นึ่� ตามหลัก่ก่าร 5Rs (Reduce, Reuse,
Recycle, Restore และ Recover) เคำรือฯ ยังตระหนึ่ัก่ถึ่งก่ารคำวบคำุมคำุณภาพันึ่ำ�าที่ิง� ก่่อนึ่ปล่อย
ออก่ส้ธ่ รรมชาติตามที่่ก่� ฎหมายในึ่แต่ละพัืนึ่� ที่่ที่� เ่� คำรือฯ ได้เข้าไปดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึได้ก่ำาหนึ่ดไว้ เพั่อ
ไม่ให้เก่ิดผ่ลก่ระที่บต่อสิ�งแวดล้อมและชุมชนึ่รอบข้าง ที่ั�งนึ่่�เคำรือฯ ยังได้ให้คำวามสำาคำัญ
ในึ่ก่ารบริหารจึัดก่ารนึ่ำ�าอย่างยัง� ยืนึ่ตลอดที่ัง� ห่วงโซึ่่อปุ ที่านึ่ โดยม่มาตรก่ารในึ่ก่ารสนึ่ับสนึุ่นึ่
และพััฒนึ่าก่ารเพัิม� ประสิที่ธิภาพัก่ารใช้นึ่ำ�าให้ก่บั คำ้คำ่ า้ ธุรก่ิจึ นึ่อก่จึาก่นึ่่เ� พั่อสนึ่ับสนึุ่นึ่เป้าหมาย
ก่ารพััฒนึ่าที่่�ยั�งยืนึ่ในึ่เร่องของก่ารเข้าถึ่งนึ่ำ�าสะอาดและก่ารสุขาภิบาล เคำรือฯ ยังมุ่งมั�นึ่
ในึ่ก่ารร่วมมือก่ับพัันึ่ธมิตรทีุ่ก่ภาคำส่วนึ่ในึ่ก่ารขับเคำล่อนึ่ก่ารอนึุ่รัก่ษ์ที่รัพัยาก่รนึ่ำ�า สนึ่ับสนึุ่นึ่
ให้ชุมชนึ่ที่้องถึิ�นึ่พััฒนึ่าก่ารจึัดก่ารเข้าถึ่งแหล่งนึ่ำ�าที่่�สะอาดและสุขาภิบาลที่่�ด่

6.1 เข้าถึ่งนึ่ำา� ด่มที่่ป� ลอดภัยและม่ราคำาที่่ส� ามารถึซึ่ือ� หาได้
6.2 เข้าถึ่งสุขอนึ่ามัยที่่พั� อเพั่ยงและเป็นึ่ธรรมและยุติ
ก่ารขับถึ่ายในึ่ที่่โ� ล่ง
6.6 ปก่ป้องและฟื้้นึ่� ฟื้้ระบบนึ่ิเวศที่่เ� ก่่ย� วข้องก่ับแหล่งนึ่ำา�
6.b สนึ่ับสนึุ่นึ่ก่ารม่สว่ นึ่ร่วมของชุมชนึ่ที่้องถึินึ่�
ในึ่ก่ารพััฒนึ่าก่ารจึัดก่ารนึ่ำา� และสุขอนึ่ามัย

12.2 ก่ารจึัดก่ารที่่ย� ง�ั ยืนึ่และก่ารใช้ที่รัพัยาก่รที่างธรรมชาติ

ผลลัพัธ์และประโยชน์
ความคืบหน้าสู่เป้าหมายด้้านความยั่งยืนเครือฯ ปี 2573
5%
เป้้าหมาย ป้ี 2564

20%
21%
2573

ลดปริมาณก่ารนึ่ำานึ่ำ�ามาใช้ต่อหนึ่่วยรายได้เที่่ยบก่ับปีฐานึ่ 2563

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

6.3 ปรับปรุงคำุณภาพันึ่ำา� ก่ารบำาบัดนึ่ำา� เส่ยและก่ารใช้ซึ่า�ำ
ที่่ป� ลอดภัย
6.4 เพัิม� ประสิที่ธิภาพัก่ารใช้นึ่า�ำ และสร้างหลัก่ประก่ันึ่ว่า
จึะม่ก่ารจึัดหานึ่ำา� ที่่ย� ง�ั ยืนึ่
6.5 ดำาเนึ่ินึ่ก่ารบริหารจึัดก่ารที่รัพัยาก่รนึ่ำา� แบบองคำ์รวม

กัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ ปี 2564
• ประก่าศใช้นึ่โยบายด้านึ่ก่ารด้แลรัก่ษาที่รัพัยาก่รนึ่ำ�า
• ประเมินึ่คำวามเส่ย� งด้านึ่นึ่ำ�าตามก่รอบก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ให้ก่บั องคำ์ก่ร
และคำ้่คำ้าธุรก่ิจึ
• นึ่ำานึ่วัตก่รรมและเที่คำโนึ่โลย่มาใช้เพั่อเพัิม� ประสิที่ธิภาพัก่ารใช้นึ่าำ�
• ส่งเสริมก่ารเข้าถึ่งแหล่งนึ่ำา� ที่่�สะอาดและก่ารสุขาภิบาลที่่�ด่ให้ก่ับ
ชุมชนึ่

Stakeholder Engagement Report 2021

UN SDGs Mapping Report 2021
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ข้อมูลกัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญปี 2564

ปริมาณน�ำาทุ้่นำามาใช้

ปริมาณน�ำทุ้่นำมาใช้
ทุั�งหมด้

ปริมาณน�ำทุ้่ปล่อย
สู่ภายนอกั

183

406

ล้านลูกับาศักั์เมตร

ปริมาณน�ำาทุ้่ปล่อยสู่ภายนอกั

ล้านลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร/ล้านบาที่

ล้านลูกบาศก์เมตร

174

153

174

471

183

181

329

น้ำผู้ิวดำิน

น้ำที่ะเล

น้ำที่ะเล

น้ำใต้ดำิน

น้ำใต้ดำิน

169

21%
83

15%
68

40

40

2561

2562

164

99

2561

111

47

67

2

น้ำจากผูู้้ผู้ลิตภายั่นอก

ที่่อระบายั่น้ำสาธุารณะ

52

35

2562

2563

59%

41%

น�ำจืด้

น�ำอ่น ๆ

57%
น�ำจืด้

TDS ≤ 1,000 mg/L

TDS > 1,000 mg/L

ปริมาณน�ำใช้ทุั�งหมด้

223

ล้านลูกับาศักั์เมตร

นำน�ำกัลับมาใช้ ใหม่ / ใช้ซ�ำ

21%
สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

GRI & SASB Content Index Report 2021

43%

ปี 2564 ปริมาณน้ำท่�นำมาใช
ติ่อหน่วยั่รายั่ไดู

173.83 ลูกับาศักั์เมตรต่อล้านบาทุ
สามารถลดูปริมาณการนำน้ำมาใช
ติ่อหน่วยั่รายั่ไดู

21% เทุ้ยบกัับปีฐาน 2563

2563

2564

ล้านลูกบาศก์เมตร

ล้านลูกบาศก์เมตร

6%
น�ำอ่น ๆ

ปริมาณน�ำทุ้่นำมาใช้

78

TDS > 1,000 mg/L

2563

2564

26

น�ำอ่น ๆ

TDS > 1,000 mg/L

ล้านลูกับาศักั์เมตร

แบ่งตามแหล่งนำ�า
17.33

น�ำผิวด้ิน

29.32
4.13
2.12
28.62
22.84
15.30
19.16

น�ำจากัผู้ผลิต
ภายนอกั

4.74
4.17

น�ำใต้ด้ิน

0.01
0.02
13.35

ทุ่อระบายน�ำ
สาธารณะ

10.16
2563

3.81
4.04
2563

12.27
11.57

น�ำผิวด้ิน

น�ำทุะเล

น�ำใต้ด้ิน

น�ำฝน

80%
TDS ≤ 1,000 mg/L

แบ่งตามแหล่งนำ�า

น�ำทุะเล

20%
ปริมาณน�ำทุ้่ปล่อย
สู่ภายนอกั

น�ำจืด้

ล้านลูกับาศักั์เมตร

น�ำอ่น ๆ

TDS > 1,000 mg/L

2562

ปริมาณน�ำาทุ้่ปล่อยสู่ภายนอกั

TDS ≤ 1,000 mg/L

ปริมาณน�ำทุ้่ปล่อยสู่ภายนอกั

2561

ปริมาณน�ำาทุ้่นำามาใช้

น�ำจืด้

ปริมาณน�ำทุ้่นำมาใช้

2564

ข้อมูลทุรัพัยากัรน�ำาในพัื�นทุ้่ทุ้่ม้ความเคร้ยด้น�ำา**

94%

น้ำฝน

7

TDS ≤ 1,000 mg/L

13%

12%

195

305
น้ำผู้ิวดำิน

ล้านลูกบาศก์เมตร
เปอร์เซ็นต์

219

406

ล้านลูกับาศักั์เมตร

ปริมาณน�าำ ทุ้น่ าำ กัลับมาใช�ใหม่/ใช�ซาำ�

2564

2564

* 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
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กัารบริหารจัด้กัารทุรัพัยากัรน�ำาอย่างยั่งยืน
ตลอด้ห่วงโซ่อุปทุาน
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กัารบริหารจัด้กัารทุรัพัยากัรน�ำาแบบหมุนเว้ยน
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ม่ก่ารประยุก่ต์แนึ่วคำิดก่ารจึัดก่ารนึ่ำ�าแบบหมุนึ่เว่ยนึ่ (Circular Water
Management) ตามหลัก่ก่าร 5Rs โดย WBCSD (The World Business Council for Sustainable
Development) มาใช้ในึ่ก่ารบริหารจึัดก่ารนึ่ำ�าตลอดห่วงโซึ่่อุปที่านึ่ เพั่อเพัิ�มประสิที่ธิภาพัในึ่
ก่ารใช้ที่รัพัยาก่รนึ่ำ�าให้เก่ิดประโยชนึ่์ส้งสุด

Recover
Reduce

Restore

5Rs
Reuse

กัารประเมินความเส้่ยง
ด้้านน�ำาแบบบูรณากัาร
นโยบายกิารดู้แลรักิษา
ท์รัพิ่ยากิรนำ�า

นึ่โยบายก่ารด้แลรัก่ษาที่รัพัยาก่รนึ่ำ�า

ในึ่ปี 2564 เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ดำาเนึ่ินึ่ก่ารจึัดที่ำานึ่โยบายก่ารด้แลรัก่ษา
ที่รัพัยาก่รนึ่ำ�า เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ ซึ่่�งเป็นึ่ส่วนึ่หนึ่่�งของนึ่โยบายและแนึ่ว
ปฏิบตั ดิ า้ นึ่สิง� แวดล้อมที่่เ� คำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ถึอื ปฏิบตั ิ อ่ก่ที่ัง� ยังสอดคำล้อง
ก่ับเป้าหมายก่ารพััฒนึ่าที่่�ยั�งยืนึ่ของสหประชาชาติ (SDGs) และสนึ่ับสนึุ่นึ่
CEO Water Mandate ภายใต้ UN Global Compact อ่ก่ด้วย เพั่อให้
ทีุ่ก่หนึ่่วยงานึ่ในึ่ก่ลุ่มธุรก่ิจึสามารถึดำาเนึ่ินึ่ก่ิจึก่รรมต่าง ๆ ที่่�เก่่�ยวข้องก่ับ
ก่ารใช้ที่รัพัยาก่รนึ่ำ�าให้เก่ิดประโยชนึ่์ส้งสุดและเป็นึ่ไปในึ่ที่ิศที่างเด่ยวก่ันึ่
รวมถึ่งก่ารบริหารจึัดก่ารที่รัพัยาก่รนึ่ำ�าตลอดที่ั�งห่วงโซึ่่อุปที่านึ่ด้วย

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้จึดั ที่ำาก่รอบก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่
ในึ่ก่ารประเมินึ่คำวามเส่ย� งด้านึ่นึ่ำ�า สำาหรับใช้ที่งั� ก่ับ
องคำ์ ก่ รและคำรอบคำลุ ม ไปถึ่ ง คำ้่ คำ้ า ที่่� สำา คำั ญ โดย
คำำา นึ่่ ง ถึ่ ง ที่ั� ง ด้ า นึ่ปริ ม าณนึ่ำ�า ที่่� นึ่ำา มาใช้ (Water
Withdrawal) และด้านึ่คำวามเคำร่ยดนึ่ำ�า (Baseline
Water Stress) เพั่อวางแผ่นึ่ในึ่ก่ารบริหารจึัดก่าร
ที่รัพัยาก่รนึ่ำ�าต่อไป
สุามารถศุึกิษาข้้อมูลและผู้ลกิารด้ำาเนินงาน
เพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
ก่ารประเมินึ่คำวามเส่ย� งด้านึ่นึ่ำา� แบบบ้รณาก่าร

กัารด้ำาเนินงานด้้านกัาร
บริหารจัด้กัารน�าำ ของคูค่ า้
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์พััฒนึ่าแนึ่วที่างก่ารบริหาร
จึัดก่ารด้า นึ่นึ่ำ�า ของคำ้่คำ้า ซึ่่�ง เป็นึ่ ผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ย ที่่�
สำาคำัญต่อธุรก่ิจึ เพั่อส่งเสริมให้คำ้่คำ้าม่ก่ารใช้นึ่ำ�า
อย่ า งม่ ป ระสิ ที่ ธิ ภ าพั ลดคำวามเส่� ย งต่ อ ก่าร
ขาดแคำลนึ่นึ่ำ�า ร่ ว มก่ั นึ่ รณรงคำ์ แ ละอนึุ่ รั ก่ ษ์
ที่รัพัยาก่รนึ่ำ�าตลอดห่วงโซึ่่อุปที่านึ่
สุามารถศุึกิษาข้้อมูลและผู้ลกิารด้ำาเนินงาน
เพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ด้านึ่ก่ารบริหารจึัดก่ารนึ่ำา�
ของคำ้คำ่ า้

เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลและกิรณีศุกิึ ษาด้้านกิารบริหารจีัด้กิารนำา� แบบหมุนเวียนเพิ่ิม� เติมได้้ท์�ี
ก่ารบริหารจึัดก่ารนึ่ำ�าแบบหมุนึ่เว่ยนึ่

Recycle

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 ระบบที่่ง� า่ ยต่อก่ารเล่ย� งสามารถึ
ผ่ลิตได้อย่างต่อเนึ่่อง R-Reliable System ผ่ลผ่ลิตม่คำุณภาพัและ
แนึ่่นึ่อนึ่และ E-Environmental Friendly ระบบก่ารเล่�ยงที่่�เป็นึ่มิตร
ก่ับสิ�งแวดล้อม สามารถึตรวจึสอบย้อนึ่ก่ลับได้
โดยฟื้าร์มร้ปแบบ CARE Aquaculture Model นึ่่� ได้ให้คำวามใส่ใจึในึ่
สิง� แวดล้อมด้านึ่ที่รัพัยาก่รนึ่ำา� ด้วยใช้หลัก่ก่ารที่่ช� อ่ ว่า “Gravity Flow”
จึัดผ่ังระบบฟื้าร์มให้ม่ก่ารลดหลั�นึ่ก่ันึ่ไป ตั�งแต่บ่อนึ่ำ�าพัร้อมใช้ บ่อ
เล่�ยง บ่อตก่ตะก่อนึ่ บ่อปรับปรุงนึ่ำ�าให้สะอาดด้วยพัืช และม่ก่ารใช้
โปรไบโอติก่เพั่อคำวบคำุมคำุณภาพันึ่ำ�าให้เหมาะสมในึ่ระหว่างก่ารเล่ย� ง
จึ่งช่วยให้ปลาม่สุขภาพัแข็งแรง นึ่อก่จึาก่นึ่่�ยังม่ก่ารติดตั�งระบบนึ่ำ�า
หมุนึ่เว่ยนึ่ก่ลับมาใช้ใหม่ได้ จึ่งช่วยให้ฟื้าร์มใช้นึ่ำ�านึ่้อยก่ว่าก่ารเล่�ยง
ปลาที่ับที่ิมโดยที่ั�วไปถึ่ง 80% ลดโอก่าสที่่�เชื�อโรคำจึะเข้าส้่ฟื้าร์มจึาก่
แหล่งนึ่ำา� ธรรมชาติและยังเป็นึ่มิตรต่อสิ�งแวดล้อม เพัราะไม่ม่ก่าร
ปล่อยของเส่ยจึาก่ฟื้าร์มออก่ส้่ภายนึ่อก่ด้วย

ลด้กัารนำานำ�ามาใช้ในฟาร์ม

ร้อยละ 80

ไม่ม้กัารปล่อยน�ำาทุิ�ง
สู่สาธารณะ

(Zero Water Discharge)
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ความร่วมมือกัับพัันธมิตรในกัารส่งเสริม
กัารเข�าถึึงแหล่งน�ำาและสุขาภิบาลของชุมชน

เพั่อก่ารบรรลุเป้าหมายของเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์และสนึ่ับสนึุ่นึ่เป้าหมายก่ารพััฒนึ่าที่่ย� ั�งยืนึ่
ของสหประชาชาติ (SDGs) เคำรือฯ จึ่งร่วมมือก่ับพัันึ่ธมิตรหลายภาคำส่วนึ่ในึ่ก่ารส่งเสริมและ
พััฒนึ่าก่ารเข้าถึ่งแหล่งนึ่ำา� และสุขาภิบาลของชุมชนึ่มาตลอดระยะเวลาหลายปีที่่�เคำรือฯ
ได้ดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึ เพั่อให้ทีุ่ก่คำนึ่สามารถึเข้าถึ่งแหล่งนึ่ำ�าที่่�สะอาด ปลอดภัยและถึ้ก่สุขลัก่ษณะ
ม่แหล่งนึ่ำ�าที่่�เพั่ยงพัอต่อก่ารอุปโภคำและบริโภคำ อ่ก่ที่ั�งได้รับก่ารบริหารจึัดก่ารสุขาภิบาลที่่�ด่
อ่ก่ด้วย

โครงกัารส่่งเสริมกัารเข้้าถึึึงแหล่่งน�ำ
และสุขาภิบาลของชุุมชนร่วมกัับผู้ม้ส่วนได้้เส้ย

สุามารถศุึกิษารายละเอียด้โครงกิารเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
โคำรงก่ารส่งเสริมก่ารเข้าถึ่งแหล่งนึ่ำ�าและสุขาภิบาลของชุมชนึ่

ประเทุศัจ้น
•
•

โคำรงก่ารสร้างบ่อนึ่ำ�าและสถึานึ่่ส้บนึ่ำ�า หม้่บ้านึ่ ไป�เด่๋ยนึ่
เขตเซึ่่ยงโจึว มณฑ์ลห้เป่ย
โคำรงก่ารติดตั�งระบบนึ่ำ�าประปาหม้่บ้านึ่ฉางชุนึ่
เขตจึ่อถึง มณฑ์ลเสฉวนึ่

กั้าวต่อไปของเรา

ประเทุศัอินเด้้ย
•

โคำรงก่าร Water For Life

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ม่คำวามมุ่งมั�นึ่ที่่�จึะอนึุ่รัก่ษ์ที่รัพัยาก่รนึ่ำ�า
เพัิ�มประสิที่ธิภาพัก่ารใช้นึ่ำ�าให้ได้ประโยชนึ่์ส้งสุด และร่วม
ส่งเสริมก่ารเข้าถึ่งแหล่งนึ่ำา� ของทีุ่ก่คำนึ่อย่างเพั่ยงพัอ จึ่งได้
ก่ำาหนึ่ดเป้าหมายคำวามยั�งยืนึ่เคำรือฯ ส้่ปี 2573 ด้านึ่ก่ารด้แล
รัก่ษาที่รัพัยาก่รนึ่ำ�าไว้ดังต่อไปนึ่่�

ประเทุศับังกัลาเทุศั
•

โคำรงก่ารสร้างบ่อนึ่ำ�าบาดาลให้ชุมชนึ่

ประเทุศักััมพัูชา
•

ประเทุศัไทุย
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

โคำรงก่ารธรรมชาติปลอดภัย อ.แม่แจึ่ม จึ.เช่ยงใหม่
โคำรงก่ารนึ่ำ�าพัางโมเดล
โคำรงก่ารพััฒนึ่าแหล่งนึ่ำ�าเพั่อก่ารเก่ษตร บ้านึ่แม่วาก่
จึ.เช่ยงใหม่
โคำรงก่ารฝัายม่ช่วิตในึ่พัื�นึ่ที่่� 17 จึังหวัด ที่างภาคำเหนึ่ือ
โคำรงก่ารพัื�นึ่ที่่�คำวามร่วมมือ ตำาบลเมืองจึัง จึ.นึ่่านึ่
โคำรงก่ารคำืนึ่นึ่ำ�าใสให้บ้านึ่โสมง จึ.ปราจึ่นึ่บุร่
โคำรงก่ารนึ่ำ�าด่มธรรมชาติ บ้านึ่ธรรมชาติล่าง จึ.ตราด
โคำรงก่ารนึ่ำ�าปุ�ยม้ลสุก่รส้่ชุมชนึ่ บ้านึ่ห้วยนึ่ำ�าดิบ จึ.เช่ยงใหม่
โคำรงก่ารสร้างห้องนึ่ำ�า ก่องทีุ่นึ่ซึ่่พั่เอฟื้คำืนึ่สุขผ่้้ส้งวัย
ต.ดอนึ่ก่ระเบื�อง จึ.ราชบุร่
โคำรงก่ารซึ่่อมแซึ่มฝัายชะลอนึ่ำ�า เขาพัระยาเดินึ่ธง

เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

โคำรงก่ารห้องนึ่ำ�าสะอาดเพั่อนึ่้องๆ จึ.ก่ำาปงสปรือ

ประเทุศัเว้ยด้นาม
•
•

โคำรงก่ารติดตั�งที่่อนึ่ำ�า หม้่บ้านึ่ Ka Nau จึ.บิ�ญดิ�ญ
โคำรงก่ารสร้างบ้านึ่ให้นึ่ำ�าอย้่ อ.จึ๋างบ่าง จึ.เตนึ่ินึ่ห์

ประเทุศัเม้ยนมา
•
•

โคำรงก่ารนึ่ำ�าด่มสะอาดในึ่โรงเร่ยนึ่พัื�นึ่ที่่� เขต Aung Za Bu
โคำรงก่ารแหล่งนึ่ำ�าเพั่ก่ารเก่ษตรที่่�ยั�งยืนึ่พัื�นึ่ที่่�
เขต Bago และ Naypyitaw

ประเทุศัฟลิปปนส์
•

โคำรงก่ารแบ่งปันึ่นึ่ำ�าให้ก่ับชุมชนึ่ Barangay Gugo

Case Study 28

ซ้.พั้. กััมพัูชา ส่งมอบห้องน�ำาสะอาด้เพั่อ
น้อง ๆ เสริมสร้างสุขอนามัยทุ้ด้่ ้
บริษัที่ ซึ่่.พั่.ก่ัมพั้ชา จึำาก่ัด ได้ให้คำวามสำาคำัญด้านึ่สุขอนึ่ามัยที่่�ด่แก่่
นึ่ัก่เร่ยนึ่และต้องก่ารปล้ก่ฝัังคำ่านึ่ิยมด้านึ่ก่ารรัก่ษาคำวามสะอาด
ให้ก่บั คำนึ่ในึ่ชุมชนึ่ จึ่งได้จึดั ที่ำาโคำรงก่าร “บอนึ่ตบต่ก่ อนึ่ามัย เดิมบัย
ปะโอนึ่ปะโอนึ่” หรือ “ห้องนึ่ำา� สะอาดเพั่อนึ่้อง ๆ” โดยก่ารมอบ
ห้องนึ่ำ�าสะอาด อุปก่รณ์ก่่ฬา และเล่�ยงอาหารก่ลางวันึ่นึ่ัก่เร่ยนึ่
ณ โรงเร่ยนึ่อองตาเปร่ยะ (Ang Ta Preah) จึ.ก่ำาปงสปรือ

นัได้้รกัับห้เร้
ยน 630 คน
องนำ�าสะอาด้ อุปกัรณ์
กั้ฬา และเล้�ยงอาหารกัลางวัน

01 ลดก่ารนึ่ำานึ่ำ�ามาใช้ต่อหนึ่่วยรายได้ โดยเฉพัาะ
นึ่ำ�าในึ่พัื�นึ่ที่่�ที่่�ม่คำวามเคำร่ยดนึ่ำ�าส้ง

02 เพัิ�มปริมาณนึ่ำ�าที่่�นึ่ำาก่ลับมาใช้ใหม่/ใช้ซึ่ำ�า
03 ส่งเสริมก่ารบริหารจึัดก่ารนึ่ำ�าให้ก่ับคำ้่คำ้าหลัก่
04 จึำานึ่วนึ่ของผ่้้ที่่�ได้รับก่ารสนึ่ับสนึุ่นึ่ให้เข้าถึ่ง
แหล่งนึ่ำ�าสะอาดและสุขาภิบาล

บทุนำา

กัารกัำากัับดู้แล
ด้้านความยั่งยืน

HEART
Living Right

HEALTH
Living Well

HOME
Living Together

ภาคผนวกั

168 | 169

กัระบวนกัารสร้างคุณค่า
ประเด้็นนำาเข้า

Financial Capital

Human Capital

Relationship Capital

ธุรกัิจและกัิจกัรรมของเครือฯ
กัารวิเคราะห์เป้าหมายกัารพััฒนาทุ้่ยั่งยืนและผู้ม้ส่วนได้้เส้ยทุ้่ได้้รับผลกัระทุบอย่างม้นัยสำาคัญตลอด้ห่วงโซ่คุณค่า

กัารปกัป�องระบบนิเวศัและความหลากัหลายทุางช้วภาพั

Ecosystem &
Biodiversity Protection
โอกัาสและความทุ้าทุาย
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ตระหนึ่ัก่ถึ่งคำวามสำาคำัญของผ่ลก่ระที่บจึาก่ก่ารใช้ที่ด่� นึ่ิ ที่รัพัยาก่รป่าไม้
พัืชพัรรณ สัตว์ป่า และที่รัพัยาก่รที่างที่ะเล รวมถึ่งคำวามหลาก่หลายที่างช่วภาพัซึ่่�งส่ง
ผ่ลต่อคำวามอุดมสมบ้รณ์ของระบบนึ่ิเวศ เคำรือฯ จึ่งมุ่งมั�นึ่ในึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึที่่�ไม่สร้าง
ผ่ลก่ระที่บต่อคำวามหลาก่หลายที่างช่วภาพั ปก่ป้องคำวามสมดุลของระบบนึ่ิเวศ และสร้าง
ผ่ลก่ระที่บเชิงบวก่ให้ก่ับที่รัพัยาก่รธรรมชาติตลอดห่วงโซึ่่อุปที่านึ่ รวมที่ั�งทีุ่่มเที่ให้ก่ับก่าร
ม่ส่วนึ่ร่วมในึ่ก่ารฟื้้�นึ่ฟื้้ระบบนึ่ิเวศให้สมบ้รณ์เพั่อส่งต่อคำุณคำ่าให้ก่ับคำนึ่รุ่นึ่ใหม่ในึ่อนึ่าคำต
เพัราะม่คำวามเช่อว่าก่ารปก่ป้องระบบนึ่ิเวศและคำวามหลาก่หลายที่างช่วภาพับนึ่พัืนึ่� ฐานึ่ของ
ก่ารใช้ที่รัพัยาก่รอย่างเที่่าเที่่ยมก่ันึ่เป็นึ่คำวามรับผ่ิดชอบของทีุ่ก่ภาคำส่วนึ่ในึ่สังคำม จึ่งก่ำาหนึ่ด
แนึ่วปฏิ บั ติ ที่่� ส อดคำล้ อ งก่ั บ ปฏิ ญ ญาริ โ อว่ า ด้ ว ยสิ� ง แวดล้ อ มและก่ารพัั ฒ นึ่า (The Rio
Declaration on Environment and Development) และอนึุ่สัญญาว่าด้วยคำวามหลาก่หลาย
ที่างช่วภาพั (The Convention on Biological Diversity) ที่ั�งนึ่่�เคำรือฯ ได้ดำาเนึ่ินึ่ก่ารส่งเสริม
และปก่ป้องระบบนึ่ิเวศและคำวามหลาก่หลายที่างช่วภาพัที่ั�งที่างบก่และที่างนึ่ำ�ามาอย่าง
ต่อเนึ่่อง เพั่อให้ม�ันึ่ใจึได้ว่าจึะไม่เก่ิดก่ารส้ญเส่ยคำวามหลาก่หลายที่างช่วภาพัจึาก่ก่าร
ดำาเนึ่ินึ่งานึ่ขององคำ์ก่รและคำ้่คำ้าของเรา และม่แนึ่วที่างก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ที่่�มุ่งส้่ก่ารสร้าง
ประโยชนึ่์หรือผ่ลก่ระที่บเชิงบวก่ (Nature Positive) ต่อที่รัพัยาก่รธรรมชาติ

กลุ่มผูู้้มีส่วนไดำ้เสียั่ที่ี�ไดำ้ร่บผู้ลกระที่บอยั่่างมีน่ยั่สำาค่ญ

เกษตรกร ชีุมชีนและส่งคม คู่ค้าธุุรกิจ องค์กรพ่ฒนาเอกชีน

ว่ตถุดำิบ

คู่ค้าธุุรกิจ

ชีุมชีนและส่งคม

การผู้ลิตและ
การบริหารจ่ดำการ

การขนส่งว่ตถุดำิบ

การใชี้
ผู้ลิตภ่ณฑ์์

การจ่ดำการ
หล่งการใชี้งาน

สน่บสนุนเป้าหมายั่การพ่ฒนาที่ี�ยั่่�งยั่ืน
14.2 ก่ารปก่ป้องและฟื้้นึ่� ฟื้้ระบบนึ่ิเวศ
14.4 ก่ารประมงอย่างยัง� ยืนึ่
14.5 ก่ารอนึุ่รก่ั ษ์ชายฝััง� และพัืนึ่� ที่่ที่� างที่ะเล
14.b สนึ่ับสนึุ่นึ่ชาวประมงพัืนึ่� บ้านึ่รายเล็ก่

6.6 ปก่ป้องและฟื้้นึ่� ฟื้้ระบบนึ่ิเวศที่่เ� ก่่ย� วข้องก่ับแหล่งนึ่ำา�

15.1 ก่ารอนึุ่รก่ั ษ์ และฟื้้นึ่� ฟื้้ก่ารใช้ระบบนึ่ิเวศบนึ่บก่และในึ่นึ่ำา� จึืด
15.2 หยุดยัง� ก่ารตัดไม้ที่าำ ลายป่า และฟื้้นึ่� ฟื้้ปา่ ที่่เ� ส่อมโที่รม
15.4 สร้างหลัก่ประก่ันึ่ว่าจึะม่ก่ารอนึุ่รก่ั ษ์ระบบนึ่ิเวศภ้เขา
15.5 ปก่ป้องคำวามหลาก่หลายที่างช่วภาพัและถึินึ่� ที่่อ� ย้ต่ าม
ธรรมชาติ

14.2 ก่ารปก่ป้องและฟื้้นึ่� ฟื้้ระบบนึ่ิเวศ
14.5 ก่ารอนึุ่รก่ั ษ์ชายฝััง� และพัืนึ่� ที่่ที่� างที่ะเล
15.1 ก่ารอนึุ่รก่ั ษ์ และฟื้้นึ่� ฟื้้ก่ารใช้ระบบนึ่ิเวศบนึ่บก่และในึ่นึ่ำา� จึืด
15.5 ปก่ป้องคำวามหลาก่หลายที่างช่วภาพัและถึินึ่� ที่่อ� ย้ต่ าม
ธรรมชาติ

ผลลัพัธ์และประโยชน์
ความคืบหน้าสู่เป้าหมายด้้านความยั่งยืนเครือฯ ปี 2573
20%
19.7%
เป้้าหมาย ป้ี 2564

100%
2573

100% ของทีุ่ก่ก่ลุ่มธุรก่ิจึดำาเนึ่ินึ่โคำรงก่ารร่วมก่ับพัันึ่ธมิตร
ที่่�เก่่�ยวข้องในึ่ระดับประเที่ศ หรือสาก่ล เพั่อบริหารจึัดก่ารและ
ติดตามคำวามหลาก่หลายที่างช่วภาพัในึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึ

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

การกระจายั่
ผู้ลิตภ่ณฑ์์และบริการ

กัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ ปี 2564
• ประก่าศใช้นึ่โยบายด้านึ่ก่ารปก่ป้องระบบนึ่ิเวศและ
คำวามหลาก่หลายที่างช่วภาพั
• เข้าร่วมก่ารประชุม UN COP15 Biodiversity
นึ่คำรคำุนึ่หมิง ประเที่ศจึ่นึ่
• เพัิ�มก่ารอนึุ่รัก่ษ์และฟื้้�นึ่ฟื้้ที่รัพัยาก่รป่าไม้ที่ั�งในึ่ไที่ย
และต่างประเที่ศ

Stakeholder Engagement Report 2021

UN SDGs Mapping Report 2021
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ความร่วมมือกัับผู�ม้ส่วนได้�เส้ยและ
องค์กัรภายนอกัเพัื่อปกัป�องระบบนิเวศัและ
ความหลากัหลายทุางช้วภาพั

ข้อมูลกัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญปี 2564

จำนวนต้นไม้สะสมทุ้่ปลูกัและดู้แล
ประเทุศัไทุย

2,659,565

จำนวนโครงกัารทุ้่ร่วมมือ
กัับพัันธมิตร

11

ประเทุศั

พัื�นทุ้่เกัษตรกัรรมทุ้่ ได้้รับ
กัารพััฒนาแหล่งน�ำในไทุย

49,808

ไร่

พัื�นทุ้่ปาไม้ ในประเทุศัไทุย
ทุ้่ ได้้รับกัารฟนฟู

>14,563

3,732,507

>17

ไร่

พัันล้านตัว

ต้น

ต้น

พัื�นทุ้่ทุ้่ ได้้รับกัารฟนฟู
แหล่งทุรัพัยากัรทุางทุะเลในไทุย

จำนวนปล่อยคืนสัตว์น�ำวัยอ่อน
สู่ทุะเลในไทุย

6

ต่างประเทุศั

ตัวอย่างโครงกัารทุ้่ร่วมกัับภาค้ภายนอกั

จังหวัด้

ผู้ทุ้่ ได้้รับผลประโยชน์
จากัโครงกัาร

18,516

คน

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
GRI & SASB Content Index Report 2021
นึ่อก่จึาก่นึ่่ใ� นึ่ปี 2564 เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ยงั ได้ประก่าศใช้นึ่โยบายด้านึ่ก่ารปก่ป้องระบบนึ่ิเวศและคำวามหลาก่หลายที่างช่วภาพั
ซึ่่�งเป็นึ่ส่วนึ่หนึ่่�งของนึ่โยบายและแนึ่วปฏิบัติด้านึ่สิ�งแวดล้อมที่่�เคำรือฯ ถึือปฏิบัติ
สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
นึ่โยบายด้านึ่ก่ารปก่ป้องระบบนึ่ิเวศและคำวามหลาก่หลายที่างช่วภาพั
เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์มงุ่ มันึ่� ต่อก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึที่่ส� ร้างสรรคำ์ประโยชนึ่์ที่งั� ในึ่มิตเิ ศรษฐก่ิจึ สังคำม และสิง� แวดล้อม รวมที่ัง� ให้คำวามร่วมมือก่ับทีุ่ก่
ภาคำส่วนึ่ที่ัง� ภาคำรัฐ เอก่ชนึ่และประชาสังคำม และสร้างเคำรือข่ายก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ด้านึ่ก่ารปก่ป้องระบบนึ่ิเวศและคำวามหลาก่หลายที่างช่วภาพั
เพั่อให้เก่ิดก่ารบรรลุเป้าหมายได้อย่างยัง� ยืนึ่ ที่ัง� นึ่่เ� คำรือฯ ได้เข้าร่วมในึ่ก่ารประชุมคำ้ข่ นึ่านึ่ก่ารประชุมรัฐภาคำ่อนึุ่สญ
ั ญาว่าด้วยคำวามหลาก่หลาย
ที่างช่วภาพั สมัยที่่� 15 หรือ CBD COP15 ที่่�จึัดข่�นึ่ ณ นึ่คำรคำุนึ่หมิง ประเที่ศจึ่นึ่ โดยผ่้้บริหารเคำรือฯ ในึ่ประเที่ศจึ่นึ่ได้ร่วมแสดงวิสัยที่ัศนึ่์ด้านึ่
ก่ารดำา เนึ่ิ นึ่ ธุ ร ก่ิ จึ โดยคำำา นึ่่ ง ถึ่ ง ก่ารด้ แ ลระบบนึ่ิ เ วศบนึ่เวที่่ “Business and Biodiversity Forum” ที่่� ร่ ว มจึั ด โดย UN Convention
on Biological Diversity และ Ministry of Ecology and Environment (MEE) ประเที่ศจึ่นึ่

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

โคำรงก่ารปล้ก่ปันึ่ป้องป่าชายเลนึ่
โคำรงก่ารซึ่่พัเ่ อฟื้ รัก่ษ์นึ่เิ วศ ลุม่ นึ่ำา� ป่าสัก่ เขาพัระยาเดินึ่ธง
โคำรงก่ารปก่ป้องและฟื้้�นึ่ฟื้้ระบบนึ่ิเวศบก่
โคำรงก่ารพัื�นึ่ที่่�คำวามร่วมมือ อบต เมืองจึัง
โคำรงก่ารสานึ่พัลังประชารัฐ พััฒนึ่าและฟื้้นึ่� ฟื้้ปา่ ต้นึ่นึ่ำ�านึ่่านึ่
โคำรงก่ารคำวามร่วมมือ ม้ลนึ่ิธิส่งเสริมก่ารเร่ยนึ่ร้้ชุมชนึ่
(วัดโป่งคำำา)
โคำรงก่ารก่ล้าแสนึ่ด่
โคำรงก่ารสบขุ่นึ่โมเดล
โคำรงก่ารขยายพัื�นึ่ที่่�ลุ่มนึ่ำ�ายม
โคำรงก่ารนึ่ำ�าพัางโมเดล
โคำรงก่ารพััฒนึ่าแหล่งนึ่ำ�าเพั่อก่ารเก่ษตร

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
ข้อม้ลโคำรงก่ารที่่�ร่วมก่ับภาคำ่ภายนึ่อก่
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กัารอนุรักัษ์และฟื�นฟูความหลากัหลายทุางช้วภาพั
ของระบบนิเวศัทุรัพัยากัรบนบกั
คำวามหลาก่หลายที่างช่วภาพัม่คำวามสำาคำัญต่อก่ารดำารงช่วิตของมนึุ่ษย์และสิ�งม่ช่วิตเป็นึ่อย่างยิ�ง ไม่ว่าจึะเป็นึ่ก่ารสร้างสมดุลในึ่ระบบนึ่ิเวศ
ก่ารส่งเสริมวิถึ่ก่ารดำารงช่วิต รวมถึ่งก่ารชะลอก่ารเปล่�ยนึ่แปลงสภาพัภ้มิอาก่าศจึาก่ก่ารเก่็บและด้ดซึ่ับก่๊าซึ่เรือนึ่ก่ระจึก่ แต่นึ่ับวันึ่ยิ�งม่ปัจึจึัย
มาก่มายที่่�ส่งผ่ลเชิงลบต่อระบบนึ่ิเวศและคำวามหลาก่หลายที่างช่วภาพั ซึ่่�งคำวามถึดถึอยของระบบนึ่ิเวศและคำวามหลาก่หลายที่างช่วภาพัได้
สร้างคำวามก่ังวลให้แก่่นึ่านึ่าชาติ สหประชาชาติจึ่งได้ก่ำาหนึ่ดเป้าหมายก่ารพััฒนึ่าที่่�ย�งั ยืนึ่ข่�นึ่ โดยให้คำวามหลาก่หลายที่างช่วภาพัและระบบ
นึ่ิเวศอย้่ในึ่ เป้าหมายที่่� 15 ของ SDGs เพั่อให้องคำ์ก่รจึาก่นึ่านึ่าประเที่ศที่ั�วโลก่ร่วมมือก่ันึ่ดำาเนึ่ินึ่ก่ารในึ่ก่ารชะลอและหยุดยั�งก่ารส้ญเส่ยอันึ่
ยิ�งใหญ่นึ่่� เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ในึ่ฐานึ่ะที่่�เป็นึ่เคำรือข่ายพัันึ่ธมิตรก่ับ United Nations Global Compact ได้ดำาเนึ่ินึ่ก่ารส่งเสริมและปก่ป้องระบบ
นึ่ิเวศและคำวามหลาก่หลายที่างช่วภาพัมาอย่างต่อเนึ่่อง

โครงกัารอนุรักัษ์และฟนฟูทุรัพัยากัรปาไม้ ในประเทุศัไทุย
ต้นน�ำยม

ยั่ม
แม่น้ำ
น่าน
แม่น้ำ

แม่น

10%

ต้นน�ำปาสักั

41%

1,289,503*

้ำปง

ตัน

ต้น

้ำชีี

ระยั่า
เจ้าพ

530,248

แม่น

แม่น้ำมูล

แม่น้ำ

ง
่กลอ
้ำแม
แม่น

ต้นน�ำปาสักั

ะกง
งปร
้ำบา
น
่
ม
แ

ต้นน�ำปง

จำนวนโครงกัารอนุรักัษ์และฟนฟู
ทุรัพัยากัรปาไม้ ในประเทุศัไทุย

136,261
ตัน
ต้นน�ำยม

35
ต้นน�ำน่าน

97,200

12,084

513,210

ตัน

ตัน

ตัน

เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

Case Study 30

ปาอเนกัประสงค์ด้้วยศัาสตร์พัระราชา
บ้านกัองกัาย

ต้นน�ำน่าน

40%

โครงกัาร

*รวมต้นกัาแฟ และต้นชา

ต้นน�ำวัง

ก่ารตรวจึติดตามและอนึุ่รัก่ษ์พั�ืนึ่ที่่�ป่าไม้นึ่�ันึ่โดยปก่ติจึะใช้วิธ่ก่าร
เดินึ่แปลง เพั่อสำารวจึปริมาณต้นึ่ไม้ และก่ารเจึริญเติบโตของไม้ ซึ่่ง�
ต้องใช้ที่รัพัยาก่รมนึุ่ษย์และเวลาจึำานึ่วนึ่มาก่ อ่ก่ที่ัง� ยังม่ขอ้ จึำาก่ัดอ่นึ่ ๆ
อ่ก่หลายด้านึ่ เคำรือฯ จึ่งได้ริเริ�มพััฒนึ่าก่ารใช้โดรนึ่ และ ปัญญา
ประดิษฐ์ เพั่อติดตามและตรวจึด้ก่ารเจึริญเติบโต และก่ารก่ัก่เก่็บ
คำาร์บอนึ่ของต้นึ่ไม้โดยใช้ข้อม้ลดาวเที่่ยม

ต้นน�ำปง

แม่น้ำป
าส่ก

แม่น้ำ

ว่ง

แม่น
้ำ

ปง

8%

กัารติด้ตามพัื�นทุ้่และอนุรักัษ์ต้นไม้
ผ่านโด้รน/ด้าวเทุ้ยม

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
ก่รณ่ศ่ก่ษาก่ารติดตามพัื�นึ่ที่่�และอนึุ่รัก่ษ์ต้นึ่ไม้ผ่่านึ่ดาวเที่่ยม

1%

ต้นน�ำวัง

Case Study 29

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
โคำรงก่ารเด่นึ่ด้านึ่ก่ารอนึุ่รัก่ษ์และฟื้้�นึ่ฟื้้
ที่รัพัยาก่รป่าไม้

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ริเริ�มโคำรงก่ารตั�งแต่ปี พั.ศ. 2559 ปัจึจึุบันึ่ได้
ดำาเนึ่ินึ่โคำรงก่ารร่วมก่ับภาคำรัฐ ภาคำเอก่ชนึ่ ภาคำชุมชนึ่ สถึาบันึ่อ้อ
ผ่ะหญา ม้ลนึ่ิธิไที่ยรัก่ษ์ป่า ม้ลนึ่ิธิเพั่อก่ารพััฒนึ่าที่่�ยั�งยืนึ่ ม้ลนึ่ิธิฮ็ัก่
เมืองแจึ๋ม GISMC สวที่ช และมหาวิที่ยาลัยเช่ยงใหม่ ในึ่ก่ารพััฒนึ่า
เพัิม� พัืนึ่� ที่่ป� า่ โดยก่ารปรับเปล่�ยนึ่พัื�นึ่ที่่�จึาก่ป่าที่่�ถึ้ก่บุก่รุก่ที่ำาไร่ ปรับ
เป็นึ่ป่าอเนึ่ก่ประสงคำ์ตามหลัก่ศาสตร์พัระราชา ที่ั�งยังพััฒนึ่าศ้นึ่ย์
เพัาะชำาก่ล้าไม้ อ่างก่ัก่เก่็บนึ่ำา� ศ้นึ่ย์พััฒนึ่าชุมชนึ่ จึัดตั�งวิสาหก่ิจึ
ชุมชนึ่ คำวบคำ้ไ่ ปก่ับก่ารพััฒนึ่าช่องที่างก่ารตลาดและพััฒนึ่าต่อยอด
สินึ่คำ้า เพั่อสร้างชุมชนึ่ยั�งยืนึ่คำวบคำ้่ก่ารฟื้้�นึ่ฟื้้ป่าไม้
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Case Study 31

โครงกัาร “We Grow…ปลูกัเพั่อความยั่งยืน”
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ส่งเสริมก่ารปล้ก่ไม้ยืนึ่ต้นึ่ ที่ั�งภายในึ่และต่างประเที่ศที่่�เคำรือฯ ไปลงทีุ่นึ่
รวมถึ่งสนึ่ับสนึุ่นึ่ให้พันึ่ั ธมิตรและภาคำ่เคำรือข่ายชุมชนึ่ต่าง ๆ ร่วมก่ันึ่ปล้ก่เพั่อคำวามยัง� ยืนึ่ โดยเคำรือฯ
ได้ตงั� เป้าหมายเป็นึ่องคำ์ก่รที่่ม� คำ่ วามป็นึ่ก่ลางที่างคำาร์บอนึ่ หรือ Carbon Neutral ภายในึ่ปี 2573 และ
ได้ตงั� เป้าหมายปล้ก่ต้นึ่ไม้ 20 ล้านึ่ต้นึ่ ภายในึ่ปี 2568

ตั�งเป้าหมายปลูกัต้นไม้

20 ล้านต้น
ภายในปี 2568

รวมจำานวนต้นไม้สะสมทุ้่เครือฯ
ได้้ปลูกัและอนุรักัษ์ปาไม้ทุั่วโลกั

6.39 ล้านต้น

ร่สเซียั่

จีน

ไที่ยั่

ตุรกี

ตัน

ตัน

ตัน

ตัน

มาเลเซียั่

ลาว

1,182,000
เวียั่ดำนาม

อินเดำียั่

ก่มพูชีา

ฟลิปปนส์

ตัน

ตัน

420,189
ตัน
สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
ก่รณ่ศ่ก่ษาโคำรงก่าร “We Grow…ปล้ก่เพั่อคำวามยั�งยืนึ่”
เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

1,553,460

5,450

18,341
ตัน
149,751

2,659,565
353,992
ตัน

2,676
23,744
ตัน
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กัารอนุรักัษ์และฟื�นฟูความหลากัหลายทุางช้วภาพั
ของระบบนิเวศัทุรัพัยากัรทุางทุะเล

Case Study 32

กัารจัด้กัารกัารเล้�ยงสัตว์น�ำาด้้วยเศัรษฐกัิจชุมชน
หมุนเว้ยน (Circular Economy)

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ให้คำวามสำาคำัญก่ับก่ารม่ส่วนึ่ร่วมในึ่ก่ารอนึุ่รัก่ษ์และฟื้้�นึ่ฟื้้ที่รัพัยาก่รที่างที่ะเล รวมที่ั�งสนึ่ับสนึุ่นึ่ก่ารประมงชายฝัั�ง
อย่างยัง� ยืนึ่ โดยดำาเนึ่ินึ่ก่ารผ่่านึ่แนึ่วคำิด “SEACOSYSTEM เพั่อที่ะเลไที่ยยัง� ยืนึ่” ซึ่่ง� เป็นึ่ก่ารที่ำางานึ่อย่างบ้รณาก่ารที่ัง� ในึ่ด้านึ่เศรษฐก่ิจึ สังคำม
และสิ�งแวดล้อม โดยปัจึจึุบันึ่เคำรือฯ ได้ร่วมมือก่ับชุมชนึ่ชาวประมง 66 แห่งในึ่ก่ารนึ่ำาเที่คำโนึ่โลย่ ส่งเสริมและวิจึัยด้านึ่ก่ารจึัดก่ารสิ�งแวดล้อม
ที่างที่ะเล เพั่อช่วยชุมชนึ่ในึ่ก่ารรัก่ษาที่รัพัยาก่รที่างที่ะเลอย่างยั�งยืนึ่
สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
SEACOSYSTEM เพั่อที่ะเลไที่ยยั�งยืนึ่

โครงกัารอนุรักัษ์และฟนฟูทุรัพัยากัรทุางทุะเลในประเทุศัไทุย
กัารอนุรักัษ์ฟนฟูทุรัพัยากัร
ปริมาณส่ตว์น้ำที่ี�ชีุมชีนประมงพื้นบ้านจ่บไดำ้เพิ�มขึ้น

155%
จำนวนส่ตว์น้ำว่ยั่อ่อนที่ี�ปล่อยั่ลงสู่ที่ะเล
6 พัันล้านตัว
จำนวนชีนิดำส่ตว์น้ำที่ี�เพิ�มขึ้นในแนวปะการ่ง
42 ชนิด้

กัารส่งเสริมศัักัยภาพัชุมชน
พัื�นทุ้่
ระยอง
สุมุท์รสุาคร
ชัุมพิ่ร
สุงข้ลา
พิ่ังงา
ตราด้
สุมุท์รสุงคราม
รวม

ปาชายเลน
ปลูกัใหม่ (ไร่)
54
370
132
25
10
-

อนุรักัษ์
และฟนฟู (ไร่)
614
14,604
890
200
80
1,000
40

591

17,428

พัื�นทุ้่เพัาะฝกัและอนุบาลสัตว์น�ำ

5 พัื�นทุ้่ ใน 4 จังหวัด้ (นครศรีธุรรมราชี สงขลา ปตตานี และนราธุิวาส)
เปนพื้นที่ี� 4,620 ตร.ม.
เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

ที่ัง� นึ่่ใ� นึ่ช่วงปีที่ผ่่� า่ นึ่มาเป็นึ่ช่วงที่่ช� มุ ชนึ่ที่้อง
ถึิ�นึ่ม่คำวามยาก่ลำาบาก่ในึ่ก่ารดำารงช่พัสืบ
เนึ่่องมาจึาก่โรคำ COVID-19 ที่่�ส่งผ่ลก่ระ
ที่บต่ อ ก่ารจึำา หนึ่่ า ยสิ นึ่ คำ้ า พัื� นึ่ บ้ า นึ่เป็ นึ่
วงก่ว้าง เคำรือฯ จึ่งได้ช่วยส่งเสริมและ
สนึ่ับสนึุ่นึ่ช่องที่างจึำาหนึ่่ายสินึ่คำ้าประมง
ชุ ม ชนึ่ ผ่่ า นึ่ช่ อ งที่าง MAKRO และ
LOTUS’S เพั่ อ สนึ่ั บ สนึุ่ นึ่ ก่ารที่ำา ประมง
ชายฝัั�งและเล่�ยงสัตว์นึ่ำ�าแบบอนึุ่รัก่ษ์ และ
ก่ารเพัาะฟื้ัก่ตัวอ่อนึ่สัตว์นึ่ำ�า ส่งเสริมงานึ่
วิจึัยระดับชุมชนึ่ และอย้่ระหว่างพััฒนึ่า
ช่ อ งที่างตลาดสิ นึ่ คำ้ า ประมงพัื� นึ่ บ้ า นึ่
ออนึ่ไลนึ่์ ผ่่านึ่โคำรงก่าร “ก่ารจึัดก่ารก่าร
เล่ย� งสัตว์นึ่า�ำ ด้วยเศรษฐก่ิจึชุมชนึ่หมุนึ่เว่ยนึ่”
ที่ั� ง นึ่่� เ พั่ อ ให้ ชุ ม ชนึ่สามารถึดำา รงวิ ถึ่ แ ห่ ง
คำวามพัอเพั่ยง ไม่ที่ำาลายแหล่งที่่�อย้่อาศัย
สัตว์นึ่ำ�า ระบบนึ่ิเวศ คำวบคำ้่ไปก่ับก่ารผ่ลิต
ตัวอ่อนึ่สัตว์นึ่ำ�าเพั่ออนึุ่รัก่ษ์ที่รัพัยาก่รที่าง
ที่ะเล

กัารส่งเสริมศัักัยภาพัชุมชน
ช่ อ งที่างก่ารตลาดและสิ นึ่ คำ้ า แปรร้ ป
3 จึังหวัด
1. สมุที่รสงคำราม
2. สุราษฎร์ธานึ่่
3. นึ่คำรศร่ธรรมราช

เนึ่้นึ่เร่องเศรษฐก่ิจึที่างที่ะเลของชุมชนึ่ให้คำวบคำ้่ก่ับก่ารฟื้้�นึ่ฟื้้ระบบนึ่ิเวศ และ มุ่งให้
ชุมชนึ่ชาวประมงสามารถึดำารงช่วิตอย่างม่คำุณภาพั เคำรือฯ ใช้ช่องที่างจึัดจึำาหนึ่่าย
ของเคำรือฯ เพั่อส่งต่อผ่ลผ่ลิตชุมชนึ่ ส้่ผ่้บริโภคำ เพั่อชุมชนึ่จึะม่เวลาด้แลใส่ใจึ
สิ�งแวดล้อมได้มาก่ข่�นึ่ พัร้อมสร้างคำวามตระหนึ่ัก่ร้้ รวมถึ่งม่คำุณภาพัช่วิตคำวามเป็นึ่
อย้ที่่ ด่� ่ ที่ัง� หมดนึ่่ต� อ้ งดำาเนึ่ินึ่ไปด้วยก่ันึ่ ปัจึจึุบนึ่ั เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ได้ที่ำางานึ่ร่วมก่ับ
111 ชุมชนึ่ ในึ่พัื�นึ่ที่่� 21 จึังหวัด คำรอบคำลุมก่ว่า 5,550 คำรัวเรือนึ่ และม่เป้าหมาย
ที่่�จึะที่ำางานึ่ในึ่ทีุ่ก่จึังหวัดที่่�ม่พัื�นึ่ที่่�ติดก่ับชายฝัั�งที่ะเลที่ั�งอ่าวไที่ยและอันึ่ดามันึ่
สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
ก่รณ่ศ่ก่ษาก่ารอนึุ่รัก่ษ์และฟื้้�นึ่ฟื้้ที่รัพัยาก่รที่างที่ะเลอย่างยั�งยืนึ่

Case Study 33

งานวิจยั บรรจุภณ
ั ฑ์ทุผ่้ ลิตจากัของเส้ยในกัารเล้ย� งสัตว์นาำ�
ทุ้่สามารถึย่อยสลายได้้ตามธรรมชาติ
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ตระหนึ่ัก่ด่ว่าก่ารจึะฟื้้�นึ่ฟื้้ที่รัพัยาก่รอย่างยั�งยืนึ่ต้องดำาเนึ่ินึ่ก่ารร่วมก่ับ
ชุมชนึ่ให้ชมุ ชนึ่ด้แลรัก่ษาที่รัพัยาก่รหนึ่้าบ้านึ่ของชุมชนึ่ จึ่งได้วจึิ ยั และพััฒนึ่าก่ารนึ่ำาของเส่ย
จึาก่ก่ารเพัาะเล่�ยงสัตว์นึ่ำ�ามาผ่ลิตเป็นึ่วัสดุที่างเลือก่ในึ่ก่ารบรรจึุต้นึ่อ่อนึ่พัืชที่่�สามารถึย่อย
สลายได้เพั่อลดขยะ จึาก่ก่ารผ่ลิตและชุมชนึ่โดยตรง ส่งเสริมก่ารวิจึัยและพััฒนึ่า รวมที่ั�งนึ่ำา
เที่คำโนึ่โลย่เข้าช่วยชุมชนึ่ชาวประมงจึัดก่ารสิ�งแวดล้อมที่างที่ะเล เพั่อช่วยรัก่ษาที่รัพัยาก่ร
ที่างที่ะเลอย่างยั�งยืนึ่

บทุนำา

กัารกัำากัับดู้แล
ด้้านความยั่งยืน

HEART
Living Right

HEALTH
Living Well

HOME
Living Together

ภาคผนวกั

178 | 179

รางวัลดู่เดู่น ระดูับบุคุคุลทั�วไป
ประเภัทสัติว์ป่า ภัาพัสัติว์อ่น ๆ
ถ�ายโด้ย นายวัชัระ กิาญจีนสุุต

กั้าวต่อไปของเรา
01 เพัิ�มก่ารอนึุ่รัก่ษ์และฟื้้�นึ่ฟื้้ที่รัพัยาก่รป่าไม้และ
ที่รัพัยาก่รที่างที่ะเลที่ั�งในึ่ไที่ยและต่างประเที่ศ

02 ขยายก่ารที่ำางานึ่ร่วมก่ับผ่้ม้ ส่ ว่ นึ่ได้เส่ยด้านึ่ก่ารปก่ป้อง
ระบบนึ่ิเวศและคำวามหลาก่หลายที่างช่วภาพั

03 ตั�งเป้าหมายระยะยาวด้านึ่ก่ารปก่ป้องระบบนึ่ิเวศและ
คำวามหลาก่หลายที่างช่วภาพั

04 จึัดที่ำาคำ้่มือและระบบจึัดเก่็บข้อม้ลด้านึ่ก่ารอนึุ่รัก่ษ์และ
ฟื้้�นึ่ฟื้้ที่รัพัยาก่รที่างบก่และที่างที่ะเล

เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564
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กัระบวนกัารสร้างคุณค่า
ประเด้็นนำาเข้า

กัารจัด้กัารห่วงโซ่อุปทุานอย่างรับผิด้ชอบ

Responsible
Supply Chain
Management

Manufacturing Capital

Relationship Capital

ธุรกัิจและกัิจกัรรมของเครือฯ
กัารวิเคราะห์เป้าหมายกัารพััฒนาทุ้่ยั่งยืนและผู้ม้ส่วนได้้เส้ยทุ้่ได้้รับผลกัระทุบอย่างม้นัยสำาคัญตลอด้ห่วงโซ่คุณค่า
กลุ่มผูู้้มีส่วนไดำ้เสียั่ที่ี�ไดำ้ร่บผู้ลกระที่บอยั่่างมีน่ยั่สำาค่ญ

เกษตรกร ชีุมชีนและส่งคม

ว่ตถุดำิบ

คู่ค้าธุุรกิจ

คู่ค้าธุุรกิจ

การขนส่งว่ตถุดำิบ

ชีุมชีนและส่งคม

คู่แข่งที่างการค้า

การผู้ลิตและ
การบริหารจ่ดำการ

การกระจายั่
ผู้ลิตภ่ณฑ์์และบริการ

การใชี้
ผู้ลิตภ่ณฑ์์

การจ่ดำการ
หล่งการใชี้งาน

สน่บสนุนเป้าหมายั่การพ่ฒนาที่ี�ยั่่�งยั่ืน

โอกัาสและความทุ้าทุาย
แนึ่วโนึ่้มของจึำานึ่วนึ่ประชาก่รโลก่ที่่�เพัิ�มมาก่ข่�นึ่อย่างต่อเนึ่่อง ส่งผ่ลให้คำวามต้องก่ารต่อ
ที่รัพัยาก่รที่างธรรมชาตินึ่ั�นึ่เพัิ�มมาก่ข่�นึ่อย่างที่ว่คำ้ณ โดยเฉพัาะคำวามต้องก่ารต่ออาหาร
พัลังงานึ่ และนึ่ำ�าสำาหรับก่ารอุปโภคำและบริโภคำ ซึ่่ง� หาก่ไม่มก่่ ารบริหารจึัดก่ารที่รัพัยาก่รที่าง
ธรรมชาติเหล่านึ่่�อย่างเหมาะสมและอย่างยั�งยืนึ่ ผ่ลก่ระที่บที่่�ตามมาอาจึจึะม่คำวามรุนึ่แรง
และขนึ่าดที่่�อย้่เหนึ่ือคำวามคำวบคำุมได้ เช่นึ่ ที่รัพัยาก่รนึ่ำ�าที่่�ไม่เพั่ยงพัอต่อก่ารอุป โภคำและ
บริโภคำของที่ัง� ภาคำคำรัวเรือนึ่ ภาคำเก่ษตรก่รรม และภาคำอุตสาหก่รรม ก่่อให้เก่ิดคำวามขัดแย้ง
และก่ารหยุก่ชะงัก่ในึ่ก่ระบวนึ่ก่ารผ่ลิต ซึ่่�งส่งผ่ลก่ระที่บต่อเนึ่่องไปยังคำวามสามารถึในึ่
ก่ารส่งมอบผ่ลิตภัณฑ์์หรือบริก่ารที่่เ� พั่ยงพัอต่อคำวามต้องก่ารของล้ก่คำ้าและผ่้บ้ ริโภคำ และหาก่
ไม่มก่่ ารบริหารจึัดก่ารได้ที่นึ่ั ที่่วงที่่ วิก่ฤตก่ารขาดแคำลนึ่อาหารอาจึเก่ิดข่นึ่� ในึ่หลาย ๆ ประเที่ศ
ดังนึ่ันึ่� ก่ารบริหารจึัดก่ารห่วงโซึ่่อปุ ที่านึ่อย่างม่คำวามรับผ่ิดชอบจึ่งเป็นึ่หนึ่่ง� ในึ่ประเด็นึ่สำาคำัญ
ที่่�เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ให้คำวามสำาคำัญมาโดยตลอด พัร้อมที่ั�งม่ก่ารด้แลและใช้แนึ่วที่าง
ก่ารบริหารจึัดก่ารที่่�รอบคำอบและคำรอบคำลุม เพั่อป้องก่ันึ่ผ่ลก่ระที่บที่่�อาจึเก่ิดข่�นึ่ตลอด
ห่วงโซึ่่อุปที่านึ่ อย่างไรก่็ตาม ด้วยบริบที่ที่างธุรก่ิจึของเคำรือฯ ที่่�ม่คำวามหลาก่หลาย และ
เก่่�ยวข้องก่ับคำ้่คำ้าธุรก่ิจึหลายหลาก่ร้ปแบบที่ำาให้ก่ารบริหารจึัดก่ารห่วงโซึ่่อุปที่านึ่ให้เป็นึ่ไป
ในึ่ที่ิศที่างและมาตรฐานึ่เด่ยวก่ันึ่นึ่ั�นึ่ จึำาเป็นึ่ต้องใช้ระยะเวลาในึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ โดยเฉพัาะ
ประเด็นึ่ด้านึ่ก่ารด้แลรัก่ษาสิ�งแวดล้อม ก่ารปก่ป้องด้แลสิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่และแรงงานึ่ และ
ก่ารบริหารคำวามเส่�ยง

2.4 ม่ระบบก่ารผ่ลิตอาหารที่่ย� ง�ั ยืนึ่และดำาเนึ่ินึ่ก่ารตาม
แนึ่วปฏิบตั ที่ิ างก่ารเก่ษตรที่่ม� ภ่ ม้ คำิ มุ้ ก่ันึ่ที่่จึ� ะเพัิม�
ผ่ลิตภาพัและก่ารผ่ลิต

9.4 ปรับปรุงอุตสาหก่รรมเพั่อให้เก่ิดคำวามยัง� ยืนึ่ โดยเพัิม�
ประสิที่ธิภาพัก่ารใช้ที่รัพัยาก่รและก่ารใช้เที่คำโนึ่โลย่

4.4 เพัิม� จึำานึ่วนึ่ประชาชนึ่ที่่ม� ที่่ ก่ั ษะที่่จึ� าำ เป็นึ่และก่ารเป็นึ่
ผ่้ป้ ระก่อบก่าร

12.7 ส่งเสริมแนึ่วปฏิบตั ดิ า้ นึ่ก่ารจึัดซึ่ือ� จึัดจึ้างของภาคำรัฐ
ที่่ย� งั� ยืนึ่
12.a เสริมคำวามแข็งแก่ร่งของข่ดคำวามสามารถึด้านึ่
วิที่ยาศาสตร์และเที่คำโนึ่โลย่ที่จึ�่ ะขับเคำล่อนึ่ไปส้่
แบบแผ่นึ่ก่ารผ่ลิตและก่ารบริโภคำที่่ย� งั� ยืนึ่ยิง� ข่นึ่�

8.3 ส่งเสริมนึ่โยบายที่่ม� งุ่ เนึ่้นึ่ก่ารสร้างงานึ่และคำวามเป็นึ่
ผ่้ป้ ระก่อบก่าร

ผลลัพัธ์และประโยชน์
ความคืบหน้าสู่เป้าหมายด้้านความยั่งยืนเครือฯ ปี 2573
25%
26.7%
เป้้าหมาย ป้ี 2564

100%
2573

100% ของวัตถึุดิบที่่�ม่คำวามเส่�ยงส้งที่่�ตรวจึสอบย้อนึ่ก่ลับได้
25%
100%
92.2%
เป้้าหมาย ป้ี 2564

2573

กัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ ปี 2564
• ปรับปรุงคำ้่มือจึรรยาบรรณธุรก่ิจึสำาหรับคำ้่คำ้า
• ขยายขอบเขตระบบตรวจึสอบย้อนึ่ก่ลับสำาหรับวัตถึุดิบที่่�ม่
คำวามเส่�ยงส้ง
• ขยายขอบเขตก่ารบ้รณาก่ารประเด็นึ่ด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่เข้าเป็นึ่
ส่วนึ่หนึ่่�งในึ่ก่ระบวนึ่ก่ารจึัดซึ่ื�อ
• ริเริ�มก่ารเสริมสร้างข่ดคำวามสามารถึของผ่้้ตรวจึประเมินึ่
ด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่เพั่อขับเคำล่อนึ่ก่ารพััฒนึ่าศัก่ยภาพัของคำ้่คำ้า
ธุรก่ิจึตลอดห่วงโซึ่่อุปที่านึ่

100% ของคำ้่คำ้าธุรก่ิจึที่่�ม่คำวามเส่�ยงส้งที่่�ได้รับก่ารตรวจึประเมินึ่
เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

สุามารถศุึกิษาข้้อมูลเพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
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UN SDGs Mapping Report 2021
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กัารกัำากัับดู้แล
ด้้านความยั่งยืน

HEART
Living Right

HEALTH
Living Well

HOME
Living Together

ภาคผนวกั

182 | 183

เสริมสร�างศัักัยภาพัคู่ค�าธุรกัิจเพัื่อสร�าง
ความเป็นเลิศัในกัระบวนกัารด้ำาเนินงาน

กัารประสานความร่วมมือเพัื่อสร�าง
ห่วงโซ่อุปทุานทุ้่ยั่งยืน

ข้อมูลด้้านห่วงโซ่อุปทุานและคู่ค้าธุรกัิจ

กัารส่งเสริมจรรยาบรรณสำาหรับ
คู่ค้าธุรกัิจ

ข้อมูลกัารด้ำาเนินงานทุ้่สำาคัญ
คู่ค้าธุรกัิจลำาด้ับทุ้่ 1
ทุ้่ม้ความสำาคัญ

คู่ค้าธุรกัิจลำาด้ับทุ้่ 1 ทุ้่ม้
ความเส้่ยงด้้านความยั่งยืน

138 ราย

2,254 ราย

คู่ค้าธุกัิจ
ลำด้ับทุ้่ 1 ทุั�งหมด้

31,465
ราย

คู่ค้าธุรกัิจทุางอ้อมทุ้่ม้
ความสำาคัญ

72 ราย

จำานวนค่าใช้จ่ายแยกัตามกัลุ่มธุรกัิจ
กัลุ่มธุรกัิจ
พัืชคำรบวงจึร
อาหารสัตว์เล่�ยง
เมล็ดพัันึ่ธุ์ ปุ�ย และผ่ลิตภัณฑ์์อารัก่ขาพัืช
บรรจึุภัณฑ์์
ก่ารตลาดและก่ารจึัดจึำาหนึ่่าย
ก่ารคำ้าระหว่างประเที่ศ
อ่คำอมเมิร์ซึ่ และดิจึิที่ัล
โที่รคำมนึ่าคำม

ค่าใช้จ่าย
(ร้อยละ)
0.37
0.40
1.62
0.73
86.21
2.31
0.20
8.16

คู่ค้าธุรกัิจทุางอ้อมทุ้่ม้ความสำาคัญ
ทุ้่ม้ความเส้่ยงด้้านความยั่งยืน

3 ราย

ข้อมูลด้้านกัารบริหารความเส้่ยงคู่ค้าธุรกัิจ

57.91%

100%

คู่ค้าธุรกัิจรายใหม่ทุ้่ผ่านกัารคัด้เลือกัด้้วยเกัณฑ์
ด้้านสิ่งแวด้ล้อม สังคม และกัารกัำากัับดู้แลกัิจกัาร

คู่ค้าธุรกัิจทุ้่ม้ความเส้่ยงสูง ทุ้่ม้กัารจัด้ทุำา
แผนปฏิิบัติกัารแกั้ไขกัลับมายังเครือฯ

84.06%

100%

คู่ค้าธุรกัิจทุ้่ได้้รับกัารประเมินด้้านความยั่งยืน
เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

คู่ค้าธุรกัิจทุ้่ม้ความเส้่ยงสูง ทุ้่ม้กัารแกั้ไขปรับปรุง
ตามแผนปฏิิบัติกัารแกั้ไขแล้วเสร็จภายใน 12 เด้ือน

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์มงุ่ สร้างคำวามเช่อมันึ่� ในึ่ก่ารบริหารจึัดก่ารห่วงโซึ่่
อุปที่านึ่ โดยส่งเสริมให้คำ้่คำ้าธุรก่ิจึทีุ่ก่รายย่ดถึือและปฏิบัติตามคำ้่มือ
จึรรยาบรรณธุรก่ิจึสำาหรับคำ้่คำ้าอย่างเคำร่งคำรัด พัร้อมที่ั�งจึัดให้ม่ก่าร
ส่อสารระหว่างเคำรือฯ และคำ้คำ่ า้ ธุรก่ิจึอย้เ่ ป็นึ่ประจึำา เพั่อสร้างคำวาม
เข้าใจึและคำวามสามารถึในึ่ก่ารปฏิบตั ติ ามอย่างต่อเนึ่่อง นึ่อก่จึาก่นึ่่�
เพั่อเป็นึ่ก่ารตอก่ยำ�าถึ่งคำวามมุ่งมั�นึ่ดังก่ล่าว ในึ่ปี 2564 เคำรือฯ
ได้ดาำ เนึ่ินึ่ก่ารปรับปรุงคำ้ม่ อื จึรรยาบรรณธุรก่ิจึสำาหรับคำ้คำ่ า้ ให้มคำ่ วาม
เหมาะสมต่อบริบที่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ของเคำรือฯ และคำ้่คำ้าธุรก่ิจึที่ั�ง
ในึ่ปัจึจึุบันึ่และอนึ่าคำต

กัารกัำากัับดู้แลและกัารส่งเสริม
คู่ค้าธุรกัิจสู่ความยั่งยืน
เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์มร่ ะบบบริหารจึัดก่ารคำวามเส่ย� งคำ้คำ่ า้ ตลอดห่วงโซึ่่
อุปที่านึ่ ซึ่่�งประก่อบด้วย ก่ารประเมินึ่และตรวจึสอบคำุณสมบัติ
ของคำ้่คำ้าธุรก่ิจึก่่อนึ่ก่ารข่�นึ่ที่ะเบ่ยนึ่คำ้่คำ้าธุรก่ิจึในึ่ด้านึ่ต่าง ๆ ได้แก่่
คำวามสามารถึที่างเที่คำนึ่ิคำ ก่ารคำวบคำุมคำุณภาพั ก่ารด้แลคำวาม
ปลอดภัยและอาช่วอนึ่ามัย ก่ารบริหารก่ารเงินึ่ ก่ารด้แลสิง� แวดล้อม
อย่างรอบด้านึ่ ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่อย่างม่คำวามรับผ่ิดชอบต่อสังคำม และ
ก่ารก่ำาก่ับด้แลก่ิจึก่าร ก่ารวิเคำราะห์คำ่าใช้จึ่ายในึ่ห่วงโซึ่่อุปที่านึ่ ก่าร
ระบุคำ้่คำ้าธุรก่ิจึที่่�ม่คำวามสำาคำัญ และก่ารประเมินึ่ผ่ลก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่
ประจึำาปี นึ่อก่จึาก่นึ่่� ยังม่ก่ารประเมินึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ด้านึ่สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่
และแรงงานึ่ เพั่อเพัิ�มระดับคำวามรัดกุ่มของคำ้่คำ้าธุรก่ิจึ พัร้อมที่ั�ง
ช่วยลดคำวามเส่ย� งและผ่ลก่ระที่บไม่ให้เก่ิดข่นึ่� ก่ับเคำรือฯ ที่ัง� ที่างตรง
และที่างอ้อม

Case Study 34

กัารปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณ
ธุรกัิจสำาหรับคู่ค้า
ในึ่ปี 2564 เคำรื อ เจึริ ญ โภคำภั ณ ฑ์์ ไ ด้ ที่าำ ก่ารปรั บ ปรุ ง คำ้่ มื อ
จึรรยาบรรณธุรก่ิจึสำาหรับคำ้่คำ้า ดังนึ่่�
• คำวามปลอดภัยที่างไซึ่เบอร์ที่เ�่ นึ่้นึ่ก่ารปก่ป้องข้อม้ล เคำรือข่าย
และระบบออนึ่ไลนึ่์ที่่�ใช้ในึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึให้ปลอดภัย
• ก่ารแข่งขันึ่อย่างเป็นึ่ธรรมที่่ส� ง่ เสริมให้เก่ิดก่ารแข่งขันึ่และ
ก่ารปฏิบัติที่างก่ารคำ้าที่่�เป็นึ่ธรรม และเสร่
• ก่ารคำุ้มคำรองแรงงานึ่ ที่่�ขยายก่ารคำุ้มคำรองไปถึ่งแรงงานึ่
ผ่้้เยาว์ แรงงานึ่สตร่และสตร่ม่คำรรภ์ แรงงานึ่ผ่้้ส้งอายุ
แรงงานึ่คำนึ่พัิก่าร และแรงงานึ่ข้ามชาติ

คู่ค้าธุรกัิจลำาด้ับทุ้่ 1 ทุ้่ม้ความสำาคัญทุ้่ได้้รับ
และแสด้งความมุ่งมั่นในกัารปฏิิบัติตามคู่มือ
จรรยาบรรณธุรกัิจสำาหรับคู่ค้า

100%

บทุนำา

1

กัารกัำากัับดู้แล
ด้้านความยั่งยืน

กัารวางแผน และกัารคัด้เลือกั

• ก่ารจึั ด ที่ำา ก่ลยุ ที่ ธ์ ก่ ารจึั ด ก่ารห่ ว งโซึ่่
อุปที่านึ่
• ก่ารประเมินึ่และตรวจึสอบคำุณสมบัติ
ของคำ้่คำ้าธุรก่ิจึ
• ก่ารข่�นึ่ที่ะเบ่ยนึ่คำ้่คำ้าธุรก่ิจึ

HEART
Living Right

2

HEALTH
Living Well

HOME
Living Together

3

กัารบริหารจัด้กัารความเส้่ยง

ภาคผนวกั

คู่ค้าธุรกัิจทุ้่ม้ความเส้่ยงด้้านความยั่งยืน
กัารประเมินผลกัารด้ำาเนินงาน

• ก่ารประเมิ นึ่ ผ่ลก่ารดำา เนึ่ิ นึ่ งานึ่ในึ่
ประเด็นึ่ต่าง ๆ
• ก่ารติ ด ตามผ่ลก่ารดำา เนึ่ิ นึ่ งานึ่ตาม
แผ่นึ่ปฏิ บั ติ ก่ ารแก่้ ไ ข (Corrective
Action Plan)

• ก่ารระบุคำ้่คำ้าธุรก่ิจึที่่�ม่คำวามสำาคำัญ
โดยพัิ จึ ารณาจึาก่ ม้ ล คำ่ า ก่ารซึ่ื� อ
คำวามสำาคำัญของส่วนึ่ประก่อบหรือ
วัตถึุดิบ และคำวามสามารถึในึ่ก่าร
หาที่ดแที่นึ่
• ก่ารประเมินึ่คำวามเส่�ยงตลอดห่วง
โซึ่่อุปที่านึ่
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นึ่อก่จึาก่ก่ารระบุคำ้่คำ้าธุรก่ิจึที่่�ม่คำวามสำาคำัญแล้ว เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ยังได้ม่ก่ารระบุคำ้่คำ้าธุรก่ิจึที่่�ม่คำวามเส่�ยงด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ หรือคำ้่คำ้าธุรก่ิจึที่่�
ม่แนึ่วโนึ่้มส้งว่าก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่หรือก่ิจึก่รรมอาจึจึะก่่อให้เก่ิดผ่ลก่ระที่บในึ่ที่างลบต่อสังคำม สิ�งแวดล้อม และก่ารก่ำาก่ับด้แล เคำรือฯ ไม่เพั่ยง
ระบุคำ้่คำ้าธุรก่ิจึที่่�ม่คำวามเส่�ยงด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ แต่เคำรือฯ ยังได้ที่ำาก่ารประเมินึ่ผ่ลก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ของคำ้่คำ้าธุรก่ิจึอ่ก่ด้วย

Case Study 35

สร้างกัลไกักัารตรวจประเมินคู่ค้าธุรกัิจเพั่อยกัระด้ับสู่กัารพััฒนาทุ้่ยั่งยืน
จำานวนคู่ค้าทุ้่ได้้รับ
กัารประเมิน ESG

สัด้ส่วนคู่ค้าทุ้่ได้้รับกัาร
ประเมิน ESG

26,450

84.06%

56

77.78%

คู่ค้าธุรกัิจลำาด้ับทุ้่ 1
คู่ค้าธุรกัิจทุางอ้อมทุ้่ม้
ความสำาคัญ

05

กัารจัด้กัารความเส้่ยง
แบบบูรณากัาร

กัลยุทุธ์กัารจัด้กัารห่วงโซ่อุปทุาน
เคำรื อ เจึริ ญ โภคำภั ณ ฑ์์ จึั ด ให้ ม่ ก่ ลยุ ที่ ธ์ ก่ ารจึั ด ก่ารห่ ว งโซึ่่ อุ ป ที่านึ่
เพั่อเป็นึ่แนึ่วที่างและเป้าหมายในึ่ก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ด้านึ่ก่ารบริหาร
จึัดก่ารห่วงโซึ่่อุปที่านึ่อย่างรับผ่ิดชอบ ซึ่่�งก่ลยุที่ธ์ที่ั�ง 5 ม่คำวาม
สอดคำล้องก่ับก่ลยุที่ธ์ของเคำรือฯ และเป้าหมายส้คำ่ วามยัง� ยืนึ่ปี 2573

เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

04

01

กัารสร้างคุณค่า
ทุ้่ยั่งยืนให้กัับ
ผู้บริโภคและลูกัค้า

กัารเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
พัันธมิตรทุางธุรกัิจ

03

02

กัารร่วมมือเพั่อ
กัารเติบโตทุ้่ยั่งยืน

กัารปรับปรุง
กัระบวนกัารภายใน

เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ม่ห่วงโซึ่่อุปที่านึ่ที่่�หลาก่หลายและม่คำวาม
ที่้าที่ายส้ง ไม่วา่ จึะเป็นึ่คำวามหลาก่หลายที่างด้านึ่อุตสาหก่รรม และ
คำวามแตก่ต่างที่างวัฒนึ่ธรรมในึ่แต่ละเขตภ้มปิ ระเที่ศที่่เ� คำรือฯ ม่ก่าร
ดำาเนึ่ินึ่ธุรก่ิจึอย้่ ดังนึ่ันึ่� ก่ารสร้างมาตรฐานึ่ก่ารตรวจึประเมินึ่ถึือเป็นึ่
ภารก่ิจึสำาคำัญยิ�งที่่�เคำรือฯ จึำาเป็นึ่ต้องเร่งพััฒนึ่าอย่างเป็นึ่ระบบ
ด้วยเหตุนึ่่� เคำรือฯ จึ่งได้จึัดให้ม่ก่ารอบรมหลัก่ส้ตร CAPACITY
BUILDING PROGRAM - CPG Cooperated Sustainability
Management System Compliance Audit ให้แก่่พันึ่ัก่งานึ่ที่่เ� ก่่ย� วข้อง
เพั่อเพัิ�มประสิที่ธิภาพัในึ่ก่ารบริหารจึัดก่ารห่วงโซึ่่อุปที่านึ่อย่างรับ
ผ่ิ ด ชอบ หลั ก่ ส้ ต รนึ่่� เ ป็ นึ่ ก่ารอบรมโดยผ่้้ ที่ รงคำุ ณ วุ ฒิ จึ าก่บริ ษั ที่
ที่้ฟื้ นึ่อร์ด (ประเที่ศไที่ย) จึำาก่ัด โดยม่วัตถึุประสงคำ์เพั่อเพัิ�มที่ัก่ษะ
ก่ารตรวจึประเมิ นึ่ คำ้่ คำ้ า ธุ ร ก่ิ จึ ให้ ม่ ป ระสิ ที่ ธิ ภ าพัและสามารถึ
คำรอบคำลุมทีุ่ก่ประเด็นึ่ด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ที่่�เก่่�ยวข้อง เช่นึ่ สินึ่คำ้าและ
บริก่าร แรงงานึ่ ก่ารเลือก่ปฏิบัติ สวัสดิก่ารแรงงานึ่ คำวามอิสระในึ่
ก่ารเข้าร่วมสมาคำม อาช่วอนึ่ามัยและคำวามปลอดภัย ก่ารบริหาร
จึั ด ก่ารสิ� ง แวดล้ อ ม ก่ารปฏิ บั ติ ต ามก่ฎหมายและข้ อ บั ง คำั บ
ก่ารบริหารจึัดก่ารคำวามเส่�ยง และก่ารปฏิบัติด้านึ่จึริยธรรม เป็นึ่ต้นึ่
โดยม่ผ่้เข้าร่วมฝัึก่อบรมที่ั�งสิ�นึ่ 143 ราย จึาก่ทีุ่ก่ก่ลุ่มธุรก่ิจึในึ่
ประเที่ศไที่ย

นึ่อก่จึาก่นึ่่� เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ยังได้ให้คำวามสำาคำัญต่อก่ารพััฒนึ่า
ระบบก่ารตรวจึประเมิ นึ่ คำ้่ คำ้ า ธุ ร ก่ิ จึ โดยเริ� ม ตั� ง แต่ ก่ ารวางแผ่นึ่
ก่ารตรวจึประเมินึ่ เพั่อประเมินึ่คำวามสอดคำล้องของคำ้่คำ้าธุรก่ิจึก่ับ
จึรรยาบรรณธุ ร ก่ิ จึ สำา หรั บ คำ้่ คำ้ า และข้ อ ก่ำา หนึ่ดของก่ฎ ระเบ่ ย บ
ข้อบังคำับที่่�เก่่�ยวข้อง โดยม่คำวามถึ่�เป็นึ่ประจึำาทีุ่ก่ปี หรือ อย่างนึ่้อย
1 คำรั�งในึ่รอบ 3 ปี ตามระดับคำวามสำาคำัญและคำวามเส่�ยงของ
คำ้่คำ้าธุรก่ิจึ ซึ่่�งแผ่นึ่ก่ารตรวจึประเมินึ่คำรอบคำลุมก่ลุ่มคำ้่คำ้าธุรก่ิจึ ดังนึ่่�
•
•
•
•

คำ้คำ่ า้ ธุรก่ิจึลำาดับที่่� 1 ที่่ม� คำ่ วามสำาคำัญทีุ่ก่ราย
คำ้่คำ้าธุรก่ิจึที่างอ้อมที่่�ม่คำวามสำาคำัญทีุ่ก่ราย
คำ้่คำ้าธุรก่ิจึที่่�ม่คำวามเส่�ยงด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ทีุ่ก่ราย
คำ้คำ่ า้ ธุรก่ิจึที่่ม� ผ่่ ลก่ารประเมินึ่ตนึ่เองด้านึ่คำวามยัง� ยืนึ่ไม่ผ่า่ นึ่เก่ณฑ์์
ที่่�ก่ำาหนึ่ด

จำานวนคู้ค้าธุรกัิจทุ้่ได้้รับกัารตรวจ
ประเมินประจำาปี

จำานวนคู้ค้าธุรกัิจทุ้่ได้้รับกัารตรวจ
ประเมินประจำาปีในรอบ 3 ปี
(ไม่นับซำ�าราย)

คำ้่คำ้าธุรก่ิจึที่่�ม่คำวามสำาคำัญ

6.84%

7.01%

คำ้่คำ้าธุรก่ิจึที่่�ม่คำวามเส่�ยงส้งด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่

63.83%

28.37%

บทุนำา

กัารกัำากัับดู้แล
ด้้านความยั่งยืน

กัลยุทุธ์

HEART
Living Right

กัารด้ำาเนินงาน

HEALTH
Living Well

HOME
Living Together

ภาคผนวกั

เป้าประสงค์
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เป้าหมาย

• ส่งเสริมและสนึ่ับสนึุ่นึ่ให้คำคำ่้ า้ ธุรก่ิจึจึัดที่ำานึ่โยบายก่ารจึัดซึ่ือ� • 100% ของคำ้คำ่ า้ ธุรก่ิจึลำาดับที่่� 1
ได้ลงนึ่ามรับที่ราบ และได้รับ
จึัดจึ้างอย่างยั�งยืนึ่ของตนึ่เอง และนึ่ำาไปปฏิบัติให้เก่ิด
ก่ารฝัึ ก่ อบรมที่่� เ ก่่� ย วข้ อ งก่ั บ
ผ่ลลัพัธ์อย่างเป็นึ่ร้ปธรรม
คำ้ม่ อื จึรรยาบรรณธุรก่ิจึสำาหรับ
• จึัดให้มว่ นึ่ั พับปะคำ้คำ่ า้ ธุรก่ิจึเป็นึ่ประจึำาอย่างนึ่้อย 1 คำรัง� ต่อปี
คำ้่คำ้า
เพั่อช่�แจึงที่ิศที่างและแนึ่วปฏิบัติส้่คำวามยั�งยืนึ่ รวมถึ่ง
ก่ารสร้างเคำรือข่ายก่ารเร่ยนึ่ร้้

50% ภายในึ่
ปี 2566

• ส่งเสริมและสนึ่ับสนึุ่นึ่ให้คำ้่คำ้าธุรก่ิจึยก่ระดับระบบก่าร • 100% ของคำ้่คำ้าธุรก่ิจึลำาดับ 1
ที่่� สำา คำั ญ ปฏิ บั ติ ต ามก่ฎหมาย
จึัดก่ารไปส้่มาตรฐานึ่คำวามยั�งยืนึ่ในึ่ระดับสาก่ล ด้วยก่าร
และข้อบังคำับเก่่�ยวก่ับนึ่ำ�า และ
ได้รับก่ารรับรองจึาก่หนึ่่วยงานึ่ภายนึ่อก่ที่่�นึ่่าเช่อถึือ เช่นึ่
ดำาเนึ่ินึ่ก่ารประเมินึ่คำวามเส่�ยง
ระบบก่ารจึัดก่ารคำุณภาพั ระบบก่ารจึัดก่ารสิ�งแวดล้อม
ด้านึ่นึ่ำา�
รวมถึ่
ง
ก่ารได้
ร
ั
บ
ก่ารประเมิ
นึ่
ด้
า
นึ่คำวามยั
�
ง
ยื
นึ่
ตามตั
ว
ช่
�
ว
ั
ด
ก่ารปรับปรุง
ด้านึ่ ESG เป็นึ่ต้นึ่
ก่ระบวนึ่ก่ารภายในึ่
• 100% ของก่ารใช้จึ่ายในึ่ก่าร
จึัดซึ่ื�อคำวรมาจึาก่คำ้่คำ้าธุรก่ิจึที่่�ม่
• ประเมิ นึ่ ผ่ลก่ารดำา เนึ่ิ นึ่ งานึ่ของคำ้่ คำ้ า ธุ ร ก่ิ จึ เป็ นึ่ ประจึำา
ก่ารจึั ด ก่ารด้ า นึ่สิ� ง แวดล้ อ ม
อย่างนึ่้อย 1 คำรั�งต่อปี เพั่อประเมินึ่ข่ดคำวามสามารถึในึ่
อย่างรอบด้านึ่
ก่ารปฏิบตั ติ ามข้อก่ำาหนึ่ดด้านึ่ต่าง ๆ ในึ่สัญญา ได้แก่่ ด้านึ่
คำุณภาพั ด้านึ่ราคำา ด้านึ่ก่ารส่งมอบ ด้านึ่คำวามยัง� ยืนึ่ และ
ด้านึ่อ่นึ่ ๆ ที่่�ม่ พัร้อมที่ั�งแจึ้งไปยังคำ้่คำ้าธุรก่ิจึเพั่อที่ำาก่าร
ปรับปรุงให้ด่ยิ�งข่�นึ่

50% ภายในึ่
ปี 2566

• สนึ่ั บ สนึุ่ นึ่ ให้ เ ก่ิ ด ก่ารยก่ระดั บ คำุ ณ ภาพัและข่ ด คำวาม • 50% ของคำ้่คำ้าธุรก่ิจึลำาดับที่่� 1
ที่่� ม่ คำ วามสำา คำั ญ เข้ า ร่ ว มหรื อ
สามารถึในึ่ก่ารแข่งขันึ่ รวมถึ่งผ่ลก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ด้านึ่
ร่วมมือก่ับบริษัที่ในึ่ก่ารจึัดก่าร
คำวามยั�งยืนึ่ของคำ้่คำ้าธุรก่ิจึด้วยแนึ่วที่างที่่�เหมาะสม เช่นึ่
สิ�งแวดล้อม
ก่ารอบรมให้คำวามร้้ ก่ารร่วมลงทีุ่นึ่ และก่ารมอบรางวัล
เพั่อสร้างแรงจึ้งใจึ เป็นึ่ต้นึ่

25% ภายในึ่
ปี 2566

• ประยุก่ต์ใช้และส่งเสริมให้เก่ิดก่ารยก่ระดับก่ารจึัดซึ่ือ� จึัดจึ้าง • 100% ของวั ต ถึุ ดิ บ ที่่� ม่ คำ วาม
เส่�ยงส้งด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ได้รับ
อย่างรับผ่ิดชอบที่่ใ� ห้คำวามสำาคำัญก่ับก่ารลดผ่ลก่ระที่บด้านึ่
ก่ารตรวจึสอบย้อนึ่ก่ลับ
สังคำมและสิ�งแวดล้อม เพั่อสร้างคำวามมั�นึ่ใจึว่าวัตถึุดิบที่่�
ใช้มาจึาก่แหล่งที่่ถึ� ก่้ ต้อง และด้วยแนึ่วที่างที่่เ� หมาะสม เช่นึ่
ก่ารตรวจึสอบย้อนึ่ก่ลับได้ตลอดห่วงโซึ่่ก่ารผ่ลิต และได้
รับก่ารรับรองมาตรฐานึ่สินึ่คำ้าด้านึ่คำวามยัง� ยืนึ่ เช่นึ่ Marine
Trust, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO),
Forest Stewardship Council (FSC) เป็นึ่ต้นึ่

50% ภายในึ่
ปี 2566

ก่ารเสริมสร้าง
คำวามเข้มแข็งของ
พัันึ่ธมิตรที่างธุรก่ิจึ

ก่ารร่วมมือเพั่อ
ก่ารเติบโตที่่�ยั�งยืนึ่

ก่ารสร้างคำุณคำ่า
ที่่�ยั�งยืนึ่ในึ่ก่ับ
ผ่้้บริโภคำและล้ก่คำ้า

เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

กัลยุทุธ์

ก่ารจึัดก่าร
คำวามเส่ย� งแบบ
บ้รณาก่าร

กัารด้ำาเนินงาน

เป้าประสงค์

• ประเมินึ่คำวามเส่�ยงด้านึ่คำวามยั�งยืนึ่ตลอดห่วงโซึ่่อุปที่านึ่ • 100% ของคำ้คำ่ า้ ธุรก่ิจึลำาดับที่่� 1
ได้รับก่ารประเมินึ่คำวามเส่�ยง
เป็นึ่ประจึำาอย่างนึ่้อย 1 คำรั�งในึ่รอบ 3 ปี ด้วยวิธ่ก่าร
ด้านึ่สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่ทีุ่ก่ 3 ปี
ที่่�เหมาะสม ได้แก่่ 1) ก่ารตรวจึเย่�ยมสถึานึ่ประก่อบก่าร
2) แบบสอบถึาม/แบบประเมินึ่ตนึ่เอง 3) ข้อม้ลจึาก่หนึ่่วย
งานึ่ภายนึ่อก่หรือผ่้้ม่ส่วนึ่ได้เส่ยที่่�นึ่่าเช่อถึือ 4) ข่าวสาร • 100% ของคำ้คำ่ า้ ธุรก่ิจึลำาดับที่่� 1
ที่่�สำาคำัญที่่�ม่คำวามเส่�ยงส้งด้านึ่
และ 5) อ่นึ่ ๆ เพั่อระบุหาคำ้่คำ้าธุรก่ิจึที่่�ม่คำวามเส่�ยงส้งด้านึ่
สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่ม่แผ่นึ่บรรเที่าทีุ่ก่ข์
คำวามยั�งยืนึ่ (Sustainability High-Risk Suppliers) และ
และแก่้ ไ ขคำวามเส่� ย งที่่� พั บ
ก่ำา หนึ่ดมาตรก่ารจึั ด ก่ารคำวามเส่� ย งด้ า นึ่คำวามยั� ง ยื นึ่
ภายในึ่
12 เดือนึ่
ที่่�คำรอบคำลุมด้านึ่สิ�งแวดล้อม สิที่ธิมนึุ่ษยชนึ่ และหลัก่
ธรรมาภิบาลอย่างเหมาะสมและเพั่ยงพัอ เพั่อยก่ระดับ • 100% ของคำ้่คำ้าธุรก่ิจึที่่�ม่คำวาม
ส้่ก่ารพััฒนึ่าอย่างยั�งยืนึ่ต่อไป
เส่ย� งส้งด้านึ่คำวามยัง� ยืนึ่ต้องได้
รับก่ารตรวจึประเมินึ่ทีุ่ก่ 3 ปี

เป้าหมาย
100%
ภายในึ่ปี
2566
100%
ภายในึ่ปี
2566

50% ภายในึ่
ปี 2566

50% ภายในึ่
ปี 2566

กั้าวต่อไปของเรา
เพั่อตอบสนึ่องต่อแนึ่วโนึ่้มของโลก่และเป้าหมายด้านึ่คำวาม
ยั� ง ยื นึ่ ของเคำรื อ เจึริ ญ โภคำภั ณ ฑ์์ เคำรื อ ฯ ม่ แ ผ่นึ่ก่ารที่่� จึ ะ
ยก่ระดับคำวามยั�งยืนึ่ในึ่ห่วงโซึ่่อุปที่านึ่ไว้ดังต่อไปนึ่่�

01 สร้างเคำรือข่ายและเสริมสมรรถึนึ่ะของผ่้้ตรวจึ
ประเมินึ่

นึ่อก่เหนึ่ือจึาก่คำวามร่วมมือระหว่างเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ และ
เก่ษตรก่ร หรือคำ้่คำ้าธุรก่ิจึแล้ว เคำรือฯ ยังสนึ่ับสนึุ่นึ่ให้พันึ่ัก่งานึ่
ทีุ่ ก่ ระดั บ ม่ ส่ ว นึ่ร่ ว มในึ่ก่ารปรั บ ปรุ ง ก่ระบวนึ่ก่ารดำา เนึ่ิ นึ่ งานึ่
เพั่อขับเคำล่อนึ่ให้ห่วงโซึ่่อุปที่านึ่ที่ั�วโลก่ม่คำวามยั�งยืนึ่มาก่ยิ�งข่�นึ่
สุามารถศุึกิษารายละเอียด้เพิ่ิ�มเติมได้้ท์ี�
ก่ารจึัดก่ารห่วงโซึ่่อุปที่านึ่อย่างรับผ่ิดชอบ

02 ผ่นึ่่ก่ก่ำาลังเพั่อยก่ระดับคำุณภาพัสินึ่คำ้าและบริก่าร
และข่ดคำวามสามารถึที่างก่ารแข่งขันึ่ให้ก่บั คำ้คำ่ า้ ธุรก่ิจึ

03 สนึ่ับสนึุ่นึ่ให้คำคำ่้ า้ ธุรก่ิจึยก่ระดับระบบก่ารจึัดก่าร
ไปส้่มาตรฐานึ่คำวามยั�งยืนึ่ในึ่ระดับสาก่ล

04 พััฒนึ่าระบบก่ารตรวจึสอบย้อนึ่ก่ลับได้ที่่�ม่
ประสิที่ธิภาพั

บทุนำา

กัารกัำากัับดู้แล
ด้้านความยั่งยืน

HEART
Living Right

HEALTH
Living Well

ภัาคุผู้นวก
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HOME
Living Together

ภาคผนวกั
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บทุนำา

กัารกัำากัับดู้แล
ด้้านความยั่งยืน

HEART
Living Right

HEALTH
Living Well

HOME
Living Together

ภาคผนวกั
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ขอบเขตกัารรายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564

สายธุรกัิจ / บริษัทุ

บริษัทท่�อยัู่่ในขอบเขติการรายั่งานคุวามยั่ั�งยั่ืน เคุรือเจริญโภัคุภััณฑ์์ ประจำาปี 2564
สายธุรกัิจ / บริษัทุ

1 บริษัที่ เคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ จึำาก่ัด
2 บริษัที่ ธนึ่เที่เลคำอม จึำาก่ัด
3 บริษัที่ พััฒนึ่าผ่้้นึ่ำาเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์ จึำาก่ัด
4 บริษัที่ เคำ.เอส.พั่. อุปก่รณ์ จึำาก่ัด
5 บริษัที่ เก่ษตรภัณฑ์์อุตสาหก่รรม จึำาก่ัด
6 บริษัที่ แอ๊ดว้านึ่ซึ่์ฟื้าร์ม่า จึำาก่ัด
ธุรกิิจีเกิษตรอุตสุาหกิรรมและอาหาร
1 บริษัที่ เจึริญโภคำภัณฑ์์อาหาร จึำาก่ัด (มหาชนึ่)
C.P. VIETNAM CORPORATION
CHAROEN POKPHAND ENTERPRISES
(TAIWAN) CO. LTD.
C.P. CAMBODIA CO., LTD.
CPF (INDIA) PRIVATE LTD.
C.P. LAOS CO., LTD.
CHAROEN POKPHAND FOODS
(MALAYSIA) SDN. BHD.
CHAROEN POKPHAND FOODS
PHILIPPINES CORP.
SUPERDROB ZAKLADY DROBIARSKO-MIESNE S.A.
CHAROEN POKPHAND FOODS
(OVERSEAS) LLC.
TOPS FOODS NV
NORFOLK FOODS (PRIVATE) LIMITED
C.P. STANDART GIDA SANAYI VE
TICARET A.S.
CP FOODS (UK) LTD.
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ประเทุศั / เศัรษฐกัิจ
สิ่งแวด้ล้อม
เขต
เศัรษฐกัิจ
พัลังงาน กั๊าซเรือน
นำ��
กัระจกั

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

BELLISIO INVESTMENT LLC.
บริษัที่ ซึ่่.พั่.-เมจึิ จึำาก่ัด
AGRO-INDUSTRY AND FOOD BUSINESS
GROUP
CHIA TAI ENTERPRISES
INTERNATIONAL LIMITED
MYANMAR C.P. LIVESTOCK CO., LTD.
C.P. BANGLADESH CO., LTD.
CHAROEN POKPHAND PAKISTAN
(PVT.) LTD.
CHIA TAI FEEDMILL PTE. LTD.
CHINA ANIMAL HUSBANDRY BUSINESS
บริษัที่ เจึ่ยไต๋ จึำาก่ัด
บริษัที่ ซึ่่.พั่.อินึ่เตอร์เที่รด จึำาก่ัด
บริษัที่ ข้าว ซึ่่.พั่. จึำาก่ัด
บริษัที่ ไดนึ่ามิก่ซึ่์ที่รานึ่สปอร์ต
บริษัที่ ไดนึ่ามิคำอินึ่เตอร์ที่รานึ่สปอร์ต จึำาก่ัด
บริษัที่ ที่่าเรืออยุธยาและไอซึ่่ด่ จึำาก่ัด
APSARA RICE (CAMBODIA) CO., LTD
บริษัที่ เจึริญโภคำภัณฑ์์โปรดิ�วส จึำาก่ัด

17
18
19
20

บริษัที่ เจึริญโภคำภัณฑ์์ก่ารเก่ษตร จึำาก่ัด
บริษัที่ ซึ่่ พั่ สตาร์เลนึ่ส์ จึำาก่ัด
บริษัที่ เจึริญโภคำภัณฑ์์วิศวก่รรม จึำาก่ัด
บริษัที่ เพัอร์เฟื้คำ คำอมพัาเนึ่่ยนึ่ ก่รุ๊ป จึำาก่ัด

สังคม
ของเส้ย

ความ
ปลอด้ภัย

บุคคล

2
3

ไที่ย
ไที่ย
ไที่ย
ไที่ย
ไที่ย
ไที่ย

•
•
•
•
•
•

๐
•
•
•
•
•

๐
•
•
•
•
•

๐
•
•
•
•
•

๐
•
•
•
•
•

๐
•
•
•
•
•

๐
•
•
๐
๐
๐

ไที่ย
เว่ยดนึ่าม
ไต้หวันึ่

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

ก่ัมพั้ชา
อินึ่เด่ย
ลาว
มาเลเซึ่่ย

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

ฟื้ิลิปปินึ่ส์

•

•

•

•

•

•

•

โปแลนึ่ด์

•

•

•

•

•

•

•

รัสเซึ่่ย

•

•

•

•

•

•

•

เบลเย่�ยม
ศร่ลังก่า
ตุรก่่

•
•
•

๐
๐
•

๐
๐
•

๐
๐
•

๐
๐
•

๐
๐
•

•
•
•

อังก่ฤษ

•

๐

๐

๐

๐

๐

๐

4
5
6

ประเทุศั / เศัรษฐกัิจ
สิ่งแวด้ล้อม
เขต
เศัรษฐกัิจ
พัลังงาน กั๊าซเรือน
นำ��
กัระจกั

สังคม
ของเส้ย

ความ
ปลอด้ภัย

บุคคล

อเมริก่า
ไที่ย
จึ่นึ่

•
•
•

•
๐
•

•
๐
•

•
๐
•

•
๐
•

•
๐
•

•
๐
•

จึ่นึ่

•

๐

๐

๐

๐

๐

•

เม่ยนึ่มา
บังก่ลาเที่ศ
ปาก่่สถึานึ่

•
•
•

•
•
๐

•
•
๐

•
•
๐

•
•
๐

•
•
๐

•
๐
๐

สิงคำโปร์
จึ่นึ่
ไที่ย
ไที่ย
ไที่ย
ไที่ย
ไที่ย
ไที่ย
ก่ัมพั้ชา
ไที่ย
อินึ่เด่ย
เม่ยนึ่มา
เว่ยดนึ่าม
ไที่ย
ไที่ย
ไที่ย
ไที่ย
จึ่นึ่

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

๐
•
•
•
•
•
๐
•
•
•
•
•
•
•
•
๐
•
๐

๐
•
•
•
•
•
๐
•
•
•
•
•
•
•
•
๐
•
๐

๐
•
•
•
•
๐
๐
•
•
•
•
•
•
•
•
๐
•
๐

๐
•
•
•
•
๐
๐
•
•
•
•
•
•
•
•
๐
•
๐

๐
•
•
•
•
๐
๐
•
•
•
•
•
•
•
•
๐
•
๐

๐
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

บทุนำา

กัารกัำากัับดู้แล
ด้้านความยั่งยืน

สายธุรกัิจ / บริษัทุ

HEART
Living Right

HOME
Living Together

ประเทุศั / เศัรษฐกัิจ
สิ่งแวด้ล้อม
เขต
เศัรษฐกัิจ
พัลังงาน กั๊าซเรือน
นำ��
กัระจกั

ธุรกิิจีค้าป้ลีกิ
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. มาเลเซึ่่ย
ธุรกิิจีสุ่อสุารและโท์รคมนาคม
1 บริษัที่ ที่ร้ คำอร์ปอเรชั�นึ่ จึำาก่ัด (มหาชนึ่)
ไที่ย
ธุรกิิจีอีคอมเมิร์ซ่และธุรกิิจีด้ิจีิท์ัล
1 บริษัที่ แอสเซึ่นึ่ด์ ก่รุ๊ป จึำาก่ัด
ไที่ย
2 TRUE MONEY (CAMBODIA) LIMITED
ก่ัมพั้ชา
3 PT WITAMI TUNAI MANDIRI
อินึ่โดนึ่่เซึ่่ย
(TMN INDONESIA)
4 TRUE MONEY MYANMAR
เม่ยนึ่มา
COMPANY LIMITED
5 TRUE MONEY PHILIPPINES INC.
ฟื้ิลิปปินึ่ส์
6 TRUE MONEY VIETNAM JOINT
เว่ยดนึ่าม
STOCK COMPANY
7 บริษัที่ ฟื้ร่วิลล์ โซึ่ล้ชั�นึ่ส์ (จึำาก่ัด)
ไที่ย
ธุรกิิจีอสุังหาริมท์รัพิ่ย์
1 บริษที่ั ซึ่่.พั่. แลนึ่ด์ จึำาก่ัด (มหาชนึ่)
ไที่ย
2 บริษัที่ ซึ่่พั่ พัร็อพัเพัอร์ต่� โฮ็ลดิ�ง จึำาก่ัด
ไที่ย
3 SHANGHAI KINGHILL LIMITED
จึ่นึ่
4 CHIA TAI LAND CO., LTD.
จึ่นึ่
5 CHIA TAI DI JING (SHANGHAI) INVESTMENT จึ่นึ่
MANAGEMENT LTD.
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HEALTH
Living Well

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ภาคผนวกั
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สายธุรกัิจ / บริษัทุ

สังคม
ของเส้ย

•
•
•
•
•

ความ
ปลอด้ภัย
•
•
•
•
•

บุคคล
ธุรกิิจียานยนต์และอุตสุาหกิรรม
1 บริษัที่ อ่.ซึ่่.ไอ. ก่รุ๊ป จึำาก่ัด
2 C.P. MOTOR MYANMAR CO., LTD.
3 บริษัที่ ซึ่่พั่พั่ซึ่่ จึำาก่ัด (มหาชนึ่)

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
๐
๐

•
•
•

•

•

•

•

•

๐

•

•
•

•
๐

•
๐

•
๐

•
๐

๐
๐

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
๐

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
๐
๐

•
•
•
๐
๐

•
•
•
•
•

ประเทุศั / เศัรษฐกัิจ
สิ่งแวด้ล้อม
เขต
เศัรษฐกัิจ
พัลังงาน กั๊าซเรือน
นำ��
กัระจกั
ไที่ย
พัม่า
ไที่ย
จึ่นึ่
เว่ยดนึ่าม

ธุรกิิจียาและเวชัภัณฑ์์
1 SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED
จึ่นึ่
ธุรกิิจีกิารเงินและกิารธนาคาร
1 ZHENG XIN BANK COMPANY LIMITED
จึ่นึ่
2 PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY จึ่นึ่
OF CHINA, LTD.*
3 ITOCHU CORPORATION*
ญ่�ปุ่นึ่
4 CITIC GROUP CORPORATION LTD.*
จึ่นึ่
ธุรกิิจีอ่น ๆ
1 บริษัที่ เอเช่ย เอรา วันึ่ จึำาก่ัด
ไที่ย
2 บริษัที่ อัลเตอร์วิม จึำาก่ัด
ไที่ย
3 บริษที่ั ซึ่่พั่ เมดิคำลั เซึ่็นึ่เตอร์ จึำาก่ัด
ไที่ย
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หมายถึ่ง ผ่ลก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ของบริษัที่คำรอบคำลุมอย้่ในึ่รายงานึ่ฉบับนึ่่�
หมายถึ่ง ผ่ลก่ารดำาเนึ่ินึ่งานึ่ของบริษัที่ไม่ได้คำรอบคำลุมอย้่ในึ่รายงานึ่ฉบับนึ่่�
ก่ลุ่มธุรก่ิจึก่ารเงินึ่และก่ารธนึ่าคำารที่่�ไม่ได้อย้่ภายใต้ก่ารบริหารจึัดก่ารของเคำรือเจึริญโภคำภัณฑ์์

บทุนำา

กัารกัำากัับดู้แล
ด้้านความยั่งยืน

HEART
Living Right

HEALTH
Living Well

HOME
Living Together

ภาคผนวกั
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LRQA Independent Assurance Statement
Relating to Charoen Pokphand Group Company Limited’s Sustainability
Report for the calendar year 2021
This Assurance Statement has been prepared for Charoen Pokphand Co, Ltd in accordance with our contract but is intended for the readers of
this Report.

Terms of engagement
LRQA Thailand Ltd. was commissioned by Charoen Pokphand Co, Ltd (CPG) to provide independent assurance on its Sustainability Report for
the calendar year 2021 (“the report”) against the assurance criteria below to a limited level of assurance and at the materiality of the
professional judgement of the verifier using LRQA’s verification procedure. LRQA’s verification procedure is based on current best practice, is in
accordance with ISAE 3000 and ISAE 3410 and uses the following principles of - inclusivity, materiality, responsiveness and reliability of
performance data.
Our assurance engagement covered only CPG’s global operations and specifically the following requirements:
 Confirming that the report is in accordance with:
- GRI’s Standard and core option
 Reviewing the integrity of CPG’s Values, principles, standards and norms of behavior (GRI 102-16), Mechanisms for advice and concerns
about ethics (GRI 102-17)
 Evaluating the reliability of data and information for only the selected indicators listed below:
- GRI 302-1 Energy consumption within the organization: 2016, GRI 303-3 to 5 Water withdrawal, discharge and consumption: 2018, GRI
305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions: 2016 (1) - combustion and refrigerants only, GRI 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions:
2016, GRI 305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions - (Cat. 1, Cat.3, Cat. 4 only freight services, Cat. 5-7, Cat. 9 – 13 and 15) : 2016,
GRI 305-7 Significant air emissions – VOC only, GRI 306-3 to 5 Waste generated, diverted from and directed to disposal : 2020 included
food waste, GRI 403-9 and 10 Work related injury and ill health :2018
Notes: (1) Reporting scope of Direct GHG emission includes emission from sources of fuel combustion only but exclude direct GHG
emission from flaring of biogas and other sources of direct GHG emission.
The information for these selected indicators is available at
https://www.cpgroupglobal.com/u/en/pdf/2021/gri-and-sasb-content-index-report
LRQA’s responsibility is only to CPG. LRQA disclaims any liability or responsibility to others as explained in the end footnote. CPG’s
responsibility is for collecting, aggregating, analysing and presenting all the data and information within the report and for maintaining
effective internal controls over the systems from which the report is derived. Ultimately, the report has been approved by, and remains
the responsibility of CPG.

-----------------------------------------------------------------------------1

GHG quantification is subject to inherent uncertainty.
 Reviewing CPG’s process for identifying and determining material issues to confirm that the right issues were included in their Report and
updated overtime. We did this by benchmarking reports written by CPG and its peers to ensure that sector specific issues were included
for comparability.
 Auditing CPG’s data management systems to confirm that there were no significant errors, omissions or mis-statements in the Report.
We did this by reviewing the effectiveness of data handling processes and systems, including collaborating information from third party
assurance engagements done for CPG subsidiaries included CPF (Thailand and Vietnam), CPAll, CPI, CPP, and True Corp.
 Sampling evidence presented - remote verification to CPG’s subsidiaries included CPF and Lotus operations in India, People’s Republic of
China, Thailand and within ASEAN counties to confirm the reliability of the selected indicators. We also spoke with key people in various
facilities responsible for compiling the data and drafting the Report.
Note: LRQA did not verify the data back to its original sources, nor did it assess the accuracy and completeness of the data reported by
individual locations.

Observations
Further observations and findings, made during the assurance engagement, are:
 Stakeholder Inclusivity: We are not aware of any key stakeholder groups that have been excluded from CPG’s stakeholder engagement
process.
 Materiality: We are not aware of any material aspects concerning CPG’s sustainability performance that have been excluded from the
Report.
 Responsiveness: CPG has processes for responding to various stakeholder groups. We believe that future reports should further explain
the actions being taken by CPG to manage impacts of business M&A to consumers.
 Reliability: CPG apply centralize systems to collect and calculate the data and information associated with the selected indicators listed
above. CPG should maintain those subsidiary companies’ third-party verification as CPG has collaborated its data and information from
subsidiaries level.

LRQA’s standards, competence and independence
LRQA ensures the selection of appropriately qualified individuals based on their qualifications, training and experience. The outcome of all
verification and certification assessments is then internally reviewed by senior management to ensure that the approach applied is rigorous
and transparent.
This verification, together with verification for CPG subsidiaries are the only work undertaken by LRQA for CPG and as such does not
compromise our independence or impartiality.

Signed

Dated: 3 June 2022

LRQA’s Opinion
Based on LRQA’s approach nothing has come to our attention that would cause us to believe that CPG has not, in all material respects:
 Met the requirements above
 Disclosed reliable performance data and information for the selected indicators as no errors or omissions were detected
 Covered all the issues that are important to the stakeholders and readers of this report.
The opinion expressed is formed on the basis of a limited level of assurance and at the materiality of the professional judgement of the verifier.
Note: The extent of evidence-gathering for a limited assurance engagement is less than for a reasonable assurance engagement. Limited assurance engagements
focus on aggregated data rather than physically checking source data at sites. Consequently, the level of assurance obtained in a limited assurance engagement is
substantially lower than the assurance that would have been obtained had a reasonable assurance engagement been performed.

LRQA’s approach
LRQA’s assurance engagements are carried out in accordance with our verification procedure. The following tasks though were undertaken as
part of the evidence gathering process for this assurance engagement:
 Assessing CPG’s approach to stakeholder engagement to confirm that issues raised by stakeholders were captured correctly. We did this
by reviewing documents and associated records.

เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์ รายั่งานความยั่่�งยั่ืน ประจำาปี 2564

Opart Charuratana
LR Lead Verifier
On behalf of LRQA (Thailand) Limited
22th Floor, Sirinrat Building, 3388/76 Rama IV Road
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 THAILAND
LRQA Reference: BGK600000750A
LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including LRQA (Thailand) Limited, and their respective officers, employees or agents are, individually and
collectively, referred to in this clause as LRQA. LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by
reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the
provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
The English version of this Assurance Statement is the only valid version. LRQA assumes no responsibility for versions translated into other languages.
This Assurance Statement is only valid when published with the Report to which it refers. It may only be reproduced in its entirety.
Copyright © LRQA Group Limited, 2022.

ร่กษ์สิ�งแวดำล้อม โดำยั่ใชี้กระดำาษกรีน ซีรี�ยั่์
ลด้กัารใช้ไม้ใหม่

100 ต้น

ดู้ด้ซับกั๊าซ CO2

81 ตัน

ลด้กัารใช้พัลังงานนำ�า

22,956 ลิตร

ลด้กัารใช้พัลังงานไอนำ�า

3 ตัน

ลด้กัารใช้พัลังงานทุั�งหมด้

526 ยูนิต

