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คุณเอี่ยม งามดำ�รงค์
รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์
และรองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร
(ข้าวโพด)

จะกตัญญูได้ ต้องเริ่มจากตัวเอง
ก่อนว่าเป็นคนดีหรือเปล่า
ถ้าเป็นคนดีก็ต้องรู้จักกตัญญู
ถ้าเป็นคนดีไม่ได้ก็ยังไม่รู้จักกตัญญู

“วันนีผ
้ มกตัญญูตอ
่ องค์กร ผมก็จะเล่าให้ทก
ุ คนฟังว่า ผมได้รบ
ั อะไรจากองค์กร สิง
่ นัน
้ ดีอย่างไร และ
ผมจะต้องตอบแทนเท่าที่จะทำ�ได้ให้ดีที่สุด ซึ่งวิธีการตอบแทน ก็คือต้องเป็นคนดีก่อน เราตีความ
คนดีไว้ว่าอย่างไร ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต สิ่งเหล่านี้ทำ�ให้เราประพฤติตัวเป็นคนดี และการที่เรา
ทำ�ดีนั่นล่ะก็คือการตอบแทน”
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ประธานคณะผู้บริหาร

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์

คุณสุเมธ ภิญโญสนิท
ประธานคณะผู้บริหาร
กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)

ธุรกิจเกษตรครบวงจร คือ
คำ�ตอบของการทำ� 3 ประโยชน์
เพื่อประเทศชาติ เพื่อประชาชน
เพื่อคู่ค้าและบริษัท อย่างแท้จริง

“กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) มีความมุ่งมั่นต่อการดำ�เนินธุรกิจเกษตรครบวงจร ควบคู่กับ
การดูแลเกษตรกร และสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ตามปณิธาน 3 ประโยชน์ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์
นั้ น คื อ การทำ � ประโยชน์ แ ก่ ป ระเทศที่ เ ข้ า ไปดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ประชาชนในทุ ก ประเทศที่ เ ข้ า ไปลงทุ น
และองค์กรเป็นลำ�ดับสุดท้าย สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนของโลก
Sustainable Development Goals (SDGs)”

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2562
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สรุปผลการดำ
า �เนินงานที
า ่สำ�คัญ ปี 2562
การเตบ
ิ โตทางเศรษฐกจ
ิ

HEART : LIVING RIGHT
จำนวนพนก
ั งาน :

805

รายไดรวม

4,525.96

คน

สด
ั สว
 นพนก
ั งานจำแนกประเภท :

ลานบาท

พนก
ั งานชาย

พนก
ั งานหญง
ิ

59%

462 คน
ผลประโยชนข
 องพนก
ั งาน

539.06
ลานบาท

41%

328 คน

พนก
ั งาน
ั หมด
ทง

ผร
ู บ
ั เหมาชาย

13 คน

ผร
ู บ
ั เหมาหญง
ิ

805 คน

2 คน

พนก
ั งานจางใหม 96 คน

87.58%
คาใชจ
 ายฝก
 อบรมพนก
ั งาน

6.82

ลานบาท

ภาษที
ี ่จายใหแกร
 ฐ
ั บาล

63.22

ลานบาท

คาใชจ
 ายลงทน
ุ พฒ
ั นา
และสนบ
ั สนน
ุ สง
ั คม
และชม
ุ ชน

12.67
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ลานบาท

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)

ความปลอดภย
ั

0.82

ของพนก
ั งานและ
ผน
ู ำทีผานการอบรม
ั ยน
ดานความยง
ื

อัตราการบาดเจ็บ
ถึงขั้นหยุดงาน
(รายตอ 200,000
ชั่วโมงทำงาน)

การพฒ
ั นาผน
ู ำ

การพฒ
ั นาบค
ุ ลากร

จำนวนผผ
ู านการอบรม
จากสถาบน
ั ผน
ู ำ เครอ
ื ฯ

13 คน

ประกาศใชจ
 รรยาบรรณ
ในการดำเนน
ิ ธร
ุ กจ
ิ ของเครอ
ื ฯ

“จรรยาบรรณของเครอ
ื ฯ
แนวปฏบ
ิ ต
ั ข
ิ องเรา”

4.99ชวัโมง
คาเฉลียเวลาการฝก
 อบรม
ั หมด
พนก
ั งานทง

ประเมน
ิ และ
ระบป
ุ ระเดน
็ สำคญ
ั ดาน

สท
ิ ธม
ิ นษ
ุ ยชน

ในระดบ
ั เครอ
ื 5 ประเดน
็
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6,649.84

ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

ราย

สัดสวนการปลดปลอยกาซเรือนกระจก จำแนกตามเขตประเทศ

ซี
ซซ
ี ี

บริ
บรจิ าค
าค

3.74

ล
ลา นบาท
นบาท

ให
ใหก
 ับโรงพยาบาล
โรงพยาบาล 87
87 แห
แหง

ทั
ท้ง
ั ประเทศไทย
ประเทศไทย ผ
ผา นโครงการ
นโครงการ
“Give
“Give More
More การให
การใหท
 ี่ม
 ากกว
ากกวา ” ป
ปท
 ี่  1

4,318
70.12

คน

ล
ลา นบาท
นบาท
ที
ท่ล
ี งทุ
งทน
ุ ด
ดา นการวิ
นการวจิ ัยและพั
และพฒ
ั นา
นา

อินเดีย
เมียนมา

1,909.61

ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

583.47

ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

258.53

ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

ปริมาณการใชพลังงาน

96,245.11
กิกะจูล
ปริมาณการนำน้ำมาใช

1.76

ลานลูกบาศกเมตร
ไมรวมประเทศอินเดีย

ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น

สัดสวนการใชพลังงาน
หมุนเวียน

42.54%
สัดสวนการนำน้ำ
กลับมาใชใหม/ใชซ้ำ

0.03%

สัดสวนการนำของเสีย
กลับมาใชใหม/ใชซ้ำ

591.35
ตัน
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จำนวนการลงทุน จำนวนพื้นที่ปา
ดานสิ่งแวดลอม ที่ไดรับการดูแลฟนฟู

คน
(รวมคนไทยและคนท
(รวมคนไทยและคนทอ
 งถิ
งถ่น
ิ )

รายการ
จำนวนการจดทะเบี
จำนวนการจดทะเบย
ี น
คุ
คม
ุ ครองพั
ครองพน
ั ธุธพ
ุ ืช ในประเทศไทย
ในประเทศไทย
และอิ
และอน
ิ เดี
เดย
ี

6.12

ลานบาท

ผานโครงการ
ธรรมชาติปลอดภัย

13.03 %

15,000 ไร

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2562

7

APPENDIX

241

HOME

จำนวนบุ
จำนวนบค
ุ ลากรด
ลากรดา นการวิ
นการวจิ ัย
และพั
และพฒ
ั นา
นา

เวียดนาม

HEALTH

จำนวนนั
จำนวนนก
ั เรี
เรย
ี นที
นท่ไี ด
ดร ับการสนั
การสนบ
ั สนุ
สนน
ุ
การเข
การเขา ถึ
ถง
ึ การศึ
การศก
ึ ษาและการพั
ษาและการพฒ
ั นา
นา
ทั
ทก
ั ษะที
ษะท่จี ำเป
ำเปน


ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

HEART

ปริ
ปรม
ิ าณโลหิ
าณโลหต
ิ ที
ท่ไี ด
ดร ับการบริ
การบรจิ าค
าค
(ข
(ขอ
 มู
มล
ู จากสายงานโรงงาน
จากสายงานโรงงาน
ปรั
ปรบ
ั สภาพเมล็
สภาพเมลด
็ พั
พน
ั ธุธ/ุ
ฟาร
ฟารม
 แสลงพั
แสลงพน
ั /สายงานวิ
/สายงานวจิ ัย
และพั
และพฒ
ั นา)
นา)

3,898.23

ไทย

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

การปลดปลอยกาซเรือนกระจก
(Scope 1+2)

จำนวนเกษตรกร
ผู
ผป
ู ระกอบการรายย
ระกอบการรายยอ
 ย
กลุ
กลม
ุ เปราะบาง
เปราะบาง
ที
ท่ไี ด
ดร ับการส
การสง
 เสริ
เสรม
ิ

2,748
103,950

INTRODUCTION

HEALTH: LIVING WELL

รางวัลและความภาคภูมิใจ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
และบริหารจัดการพลังงาน

รางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ซอย 19 (ระดับประเทศ 17 ปี)
โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ซอย 12 (ระดับประเทศ 14 ปี)
โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (ระดับประเทศ 4 ปี)
โรงงานผสมและบรรจุปุ๋ยเคมี (ระดับจังหวัด)

รางวัล Zero Accident Campaign
(กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุ
จากการทำ�งานให้เป็นศูนย์)
โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ซอย 19
(ระดับทองแดง 5 ปี และระดับเงินปีที่ 1)
โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ซอย 12 (ระดับต้นปีที่ 4)
โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (ระดับต้นปีที่ 1)

รางวัล การดำ�เนินการบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
ในสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก
โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ซอย 19 (ระดับทอง)
โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ซอย 12 (ระดับทอง)

รางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
ปี 2560 โรงงานเมล็ดพันธุ์(เวียดนาม)

รางวัล การดำ�เนินโครงการ
สถานประกอบการปลอดภัย
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ซอย 19
โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ซอย 12

รางวัล Thailand Energy Award
ประเภท “โรงงานควบคุมดีเด่น”
ปี 2561 โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ซอย 12

รางวัล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำ�งาน
ระดับวิชาชีพดีเด่น ระดับประเทศ
ปี 2559 น.ส.สาริณี แก้วบ่อไทย โรงงานปรับสภาพ
เมล็ดพันธุ์ซอย 12
ปี 2560 นายโกเมศ เจริญมูล โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
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กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)

รางวัล ASEAN Energy Award
ปี 2561 โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ซอย 12 ได้รับรางวัล
Winner : Energy Management for Buildings & Industry
(Small and Medium Industry)

INTRODUCTION

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

ด้าน CSR
SUSTAINABILITY MANAGEMENT

รางวัล อุตสาหกรรมสีเขียว
โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ซอย 19 (ระดับ 3)
โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ซอย 12 (ระดับ 3)

รางวัล CSR-DIW Continuous Award
(ความรับผิดชอบต่อสังคม)
โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ซอย 19 ต่อเนื่องปีที่ 3
โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ซอย 12 ต่อเนื่องปีที่ 3

HEART

รางวัล โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ซอย 12

ปี 2560 โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ซอย 19 (ระดับเงิน)

รางวัล มาตรฐานการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด (มยส.)
โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ซอย 19
โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ซอย 12
โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์

HEALTH

รางวัล Thailand 5S Award
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

รางวัลผู้ส่งมอบดีเด่น
HOME

รางวัลผู้ส่งมอบดีเด่นด้านคุณภาพ ปี 2562
จากบริษัท ซีพีแรม จำ�กัด ผู้ผลิตอาหาร
พร้อมรับประทานรายใหญ่เพื่อจัดจำ�หน่าย
ทั้งภายในประเทศและส่งออกสู่ตลาดโลก
โรงผลิตผักครบวงจร Glass Farm
APPENDIX

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2562
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รางวัลและความภาคภูมิใจ

รางวัล : เข็มทองประกาศนียบัตร ซีพีเพื่อความยั่งยืน
ประเภท : สังคม

รางวัล : แสดงผลงาน
ประเภท : สิ่งแวดล้อม

เข้ า รั บ รางวั ล เข็ ม ทองพร้ อ มประกาศนี ย บั ต รจากการประกวด
“โครงการซี พี . ..เพื่ อ ความยั่ ง ยื น ” ประจำ � ปี 2559 เข้ า รอบรั บ
รางวัล ในฐานะ 1 ใน 38 โครงการเพื่อสังคมดีเด่น ในด้านสังคมที่
ได้มีการพัฒนาอาชีพควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

เข้ า ร่ ว มแสดงผลงานการประกวด โครงการนวั ต กรรมบั ว บาน
ประจำ�ปี 2561 เข้ารอบ 1 ใน 400 โครงการจากทั้งหมด 2,000
โครงการ โดยส่ ง เข้ า ประกวด ในหั ว ข้ อ “โครงการนวั ต กรรม
การจัดการดูแลป่าต้นน้�ำ ในพืน
้ ทีอ
่ ท
ุ ยานแห่งชาติศรีลานนา อ.พร้าว
จ.เชียงใหม่

รางวัล : เข็มเชิดชูเกียรติพร้อมประกาศนียบัตร
ประเภท : สิ่งแวดล้อม
เข้ า รั บ รางวั ล เข็ ม เชิ ด ชู เ กี ย รติ พ ร้ อ มประกาศนี ย บั ต ร “พิ ทั ก ษ์
ทรัพยากรป่าไม้”ประจำ�ปี 2561 ในฐานะองค์กรเอกชนทีม
่ ส
ี ว
่ นร่วมใน
การสนับสนุนและช่วยเหลือด้านการอนุรก
ั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ครบรอบ 16 ปี
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กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)

ระบบมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร

INTRODUCTION

ระบบมาตรฐานสากล

ปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์
SUSTAINABILITY MANAGEMENT

ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดและผง

บริษท
ั เจริญโภคภัณฑ์โปรดิว
๊ ส จำ�กัด ได้รบ
ั การรับรองมาตรฐานด้าน
คุณภาพ ISO 9001:2015 ได้รับการรับรองจาก SGS (Thailand)
ครอบคลุมโรงงาน

HEART

โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ซอย 19
โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ซอย 12
โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
โรงงานผสมและบรรจุปุ๋ยเคมี
โรงงานเมล็ดพันธุ์ (เวียดนาม)

GAP การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

โรงผลิตผักครบวงจร Glass Farm

HEALTH

บ ริ ษั ท เ จ ริ ญ โ ภ ค ภั ณ ฑ์ โ ป ร ดิ๊ ว ส จำ � กั ด ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง
มาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
ได้รับการรับรองจาก SGS (Thailand) ครอบคลุมโรงงานได้แก่
โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ซอย 19
โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ซอย 12

HOME
APPENDIX

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2562
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ฐานธุรกิจ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)
เมียนมา
1 หองปฏิบัติการเมล็ดพันธุและธาตุอาหารพืช
1 โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ
1 โรงงานปุยเคมี

อินเดีย
2 สถานีวิจัย
1 หองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
1 โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ

10

4

8
5

3

ประเทศที่ทำธุรกิจ*

ไทย

สถานีวิจัย

หองปฏิบัติการ

โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ

โรงงานปุย

จำนวนพนักงาน

1,819

คน

คนไทย 805 คน
คนทองถิ่น 1,014 คน
เดือน ธันวาคม 2562

เกษตรกรผูปลูกขาวโพด

970,000
จำนวนเกษตรกรรวมในประเทศ
ที่เปนฐานธุรกิจ

คน

2
1
1
1
1
2
1
1

สถานีวิจัย
หองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
หองปฏิบัติการเมล็ดพันธุ
หองปฏิบัติการธาตุอาหารพืชและจุลินทรีย
หองปฏิบัติการวิเคราะหดินและธาตุอาหารพืช
โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ
โรงงานปุยเคมี
โรงงานปุยอินทรีย

เวียดนาม
1 หองปฏิบัติการเมล็ดพันธุ
1 หองปฏิบัติการวิเคราะหดินและธาตุอาหารพืช
1 โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ

หมายเหตุ : * ประเทศที่ทำธุรกิจ 10 ประเทศ ไดแก ไทย, สปป. ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, เมียนมา,
อินเดีย, บังคลาเทศ, ปากีสถาน, เนปาล และศรีลังกา
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กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)

INTRODUCTION
SUSTAINABILITY MANAGEMENT

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำ�เกษตรครบวงจรแบบ B2C
บนพื้นที่เกษตรกรรมชลประทานอย่างยั่งยืน

HEART

พันธกิจ

“เกษตรกร คือ คู่ชีวิต”
ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ 12 เดือนต่อปี พัฒนา
เกษตรกรรายย่อยจนเป็นเกษตรกรแปลงใหญ่
หรือเป็นหุ้นส่วนกับบริษัท และต้องมีความยั่งยืน
HEALTH
HOME
APPENDIX

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2562
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ทิศทางการดำ�เนินธุรกิจ B2C เพื่อความมั่นคง
ของเกษตรกรและความยั่งยืนของธุรกิจ
ปัจจุบนั การเกษตรซึง่ เป็นรากฐานทีส่ �ำ คัญของเศรษฐกิจของประเทศ ประสบกับปัญหาความเสีย่ งด้านต่างๆ ทัง้ ด้านความเปลีย่ นแปลงของ
ภูมิอากาศในแต่ละปี ความไม่แน่นอนของราคาสินค้าเกษตร การเข้าสู่สังคมสูงวัย ทำ�ให้ขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร เศรษฐกิจการค้า
การส่งออก รวมถึงนโยบายของภาครัฐ จำ�เป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ถือเป็น “โอกาส” ของกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) ในฐานะที่เราทำ�ธุรกิจด้านการเกษตร เข้าไปช่วยเหลือและดูแลเกษตรกร
ให้สามารถทำ�การเกษตรได้อย่างยั่งยืน ช่วยลดความเสี่ยงจากวิกฤตต่างๆ โดยนำ�ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดให้
เกษตรกรนำ�ไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดความเสี่ยงของภาคการเกษตร โดยมียุทธศาสตร์สำ�คัญที่จะผลักดันในการช่วยเหลือ
เกษตรกร คือ “การพัฒนาแหล่งน้�ำ ” อันเป็นรากฐานสำ�คัญของการเกษตร มุง่ เน้นในการยกระดับรายได้และความเป็นอยูข่ องเกษตรกรไทย
ซึ่งทางกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) ถือเป็น “คู่ชีวิต” ให้มีรายได้ทั้ง 12 เดือนต่อปี อันเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำ�ธุรกิจ
ปรับตัวก้าวให้ทันสังคมโลก โดยยกระดับการทำ�ธุรกิจจาก B2B เป็น B2C (C คือ เกษตรกร) เพื่อเข้าถึงเกษตรกร รับฟังปัญหา
ความต้องการ นำ�ข้อมูลมาพัฒนาวิจัย องค์ความรู้ นำ�มาใช้เพิ่มศักยภาพการผลิต ถ่ายทอดกลับสู่เกษตรกร ซึ่งเปรียบได้กับ “คู่ชีวิต”
ที่บริษัทต้องดูแลใกล้ชิด ให้เกษตรกรได้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ ก้าวไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน
นอกเหนือจากพันธกิจที่มีต่อเกษตรกร และการขับเคลื่อนภาคเกษตรของไทยไปสู่ความยั่งยืนแล้ว กลุ่มธุรกิจฯ ยังให้ความสำ�คัญกับการ
ดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากสภาพอากาศแปรปรวน ทำ�ให้เสียโอกาสในการเพาะปลูก
สอดคล้องกับนโยบายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทีม่ งุ่ สูก่ ารเป็นองค์กรทีล่ ดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สทุ ธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral)
ในปี 2573 และต้องช่วยกันดำ�เนินโครงการข้าวโพดหลังนา เพื่อสนับสนุนให้มีข้าวโพดเพียงพอกับธุรกิจอาหารสัตว์ ตลอดจนให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดการหลังเก็บเกี่ยว ไม่เผาต้นข้าวโพด เพื่อลดปัญหาหมอกควัน ขณะเดียวกันกลุ่มธุรกิจฯ วางแผนปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่
ขององค์กร เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลงด้วย ถือเป็นภารกิจที่กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)
มุ่งมั่นดำ�เนินการทั้งด้านเศรษฐกิจที่สนับสนุนเกษตรกรให้มีรายได้ที่มั่นคง และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
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ระบบน้ำ/วิเคราะหดิน

เก็บเกี่ยว/รับซื้อคืน

ดูแลรักษา/เทคโนโลยี

ตลาดรับซื้อ/แปรรูป

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)

โดยแนวทางหลักทีจ่ ะดำ�เนินการ คือ การสนับสนุนการขุดบ่อบาดาล การพัฒนาแหล่งน้�ำ ในลักษณะแก้มลิง หรือโครงการชลประทานขนาดเล็ก
เพือ่ ให้เกษตรกรมีน�้ำ เพาะปลูกได้ตลอดปี กำ�หนดการปลูกพืช 2-3 รุน่ ต่อปี (ตามพืชปลูก หรือสภาพภูมปิ ระเทศ) โดยการดำ�เนินโครงการ
ในลักษณะ 4 ประสาน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และเกษตรกร
ทั้งนี้หากโครงการฯ สามารถบริหารจัดการน้ำ�มาใช้ในการเกษตรได้เต็มที่ จะเพิ่มโอกาสทำ�การเกษตรให้เกษตรกรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ใครต้องการปลูกพืชไม่วา่ ประเภทใด ช่วงเวลาไหน ก็มนี �้ำ ใช้ ไม่ตอ้ งรอฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลอีกต่อไป เมือ่ มีทางเลือกเพิม่ ในการเพาะปลูก
สร้างรายได้ ทำ�ให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นตามมาเป็นลำ�ดับ โดยเบื้องต้นคาดว่า จะสามารถดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ 365 วัน/ปี และมีรายได้
เฉลี่ยไม่ต่ำ�กว่า 500 บาท/วัน

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

จากการศึกษาในประเทศไทยพบว่า ปริมาณน้ำ�ฝนที่ตกลงมาเฉลี่ยปีละ 754,730 ล้าน ลบ.ม. เราสามารถกักเก็บในอ่างเก็บน้ำ�ขนาด
กลาง-ใหญ่ เพือ่ ใช้ในระบบชลประทานได้เพียง 10% ทีเ่ หลือถูกปล่อยให้ไหลลงสูท่ ะเล ระเหย และซึมลงสูช่ นั้ บาดาล โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์
มากถึง 62% หรือประมาณ 488,087 ล้าน ลบ.ม. นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณน้ำ�บาดาลที่ถูกเก็บกักสะสมอยู่ใต้ตินรวมกันมีมากถึง 1.13
ล้านล้าน ลบ.ม. ซึ่งหากสามารถบริหารจัดการน้ำ� ทั้งที่อยู่บนดินและใต้ดินเพื่อมาสนับสนุนการเพาะปลูกได้ ก็จะช่วยลดการพึ่งพาน้ำ�ฝน
ให้เกษตรกรได้ค่อนข้างมาก

INTRODUCTION

การพัฒนาแหล่งน้ำ�เพื่อการเกษตร

HEART
HEALTH
HOME

เกษตรกรให้มีรายได้
วัน/ปี

500

บาท/วัน

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2562

APPENDIX

365

มีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำ�กว่า
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กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธุุรกิิจหลััก

บริษัทหลัก

จากการที่ เ ครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ เกษตรครบวงจร
ในด้านการผลิตสัตว์ มีการผลิตอาหารสัตว์เพื่อจำ�หน่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยข้าวโพดถือเป็นหนึง่ ในวัตถุดบิ ทีส่ �ำ คัญ เนือ่ งจาก
ให้โปรตีนสูง แต่พบว่าผลผลิตข้าวโพดในประเทศยังไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการใช้ในปัจจุบัน ยังต้องมีการนำ�เข้าข้าวโพดจาก
ต่างประเทศเกือบทุกปี เพือ่ เป็นการสนับสนุนให้มกี ารผลิตข้าวโพด
ให้เพียงพอ และมีคุณภาพดีสำ�หรับการเลี้ยงสัตว์ ทางกลุ่มธุรกิจ
พืชครบวงจร (ข้าวโพด) จึงมีบทบาททีส่ �ำ คัญทีจ่ ะเป็นต้นน้�ำ ตัง้ แต่
การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
สภาพภูมิอากาศ และพฤติกรรมการเพาะปลูก ของเกษตรกร การ
ผลิตเมล็ดพันธุห์ ลัก เมล็ดพันธุข์ ยายทีม่ คี ณ
ุ ภาพตรงตามสายพันธุ์
เพื่อปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ในโรงงาน ให้ได้เมล็ดพันธุ์คุณภาพ
มีมาตรฐานให้กบั เกษตรกร และนอกจากการให้ความรู้ เทคโนโลยี
การปลูก ดูแลรักษา ตลอดจนการเก็บเกีย่ วทีถ่ กู ต้อง การถ่ายทอด
ความรู้ในการใช้เครื่องจักรกลเกษตรที่ทันสมัย การใช้ธาตุอาหาร
พืช ทั้งปุ๋ยเคมีเพิ่มผลผลิต และปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง
ดิน รวมถึงการบริหารจัดการน้�ำ เพือ่ การเพาะปลูกพืชได้ตลอดทัง้
ปี เพื่อรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกร สร้างรายได้เพิ่ม
มูลค่าผลผลิต ตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน เพื่อ
เกษตรกร เพื่อประเทศชาติ และเพื่อองค์กร

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำ�กัด

ไทย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ เวียดนาม จำ�กัด

เวียดนาม

บริษัท ซีพี ย่างกุ้ง จำ�กัด

เมียนมา

บริษัท Charoen Plantation Co.,Ltd.

กัมพูชา

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส (สปป.ลาว) จำ�กัด

สปป.ลาว

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ (อินเดีย) จำ�กัด

อินเดีย

โอกาสและความท้าทายทางธุรกิจ
มิติด้านเศรษฐกิจ

มิติด้านสังคม

มิติด้านสิ่งแวดล้อม

การกำ�กับดูแลและจริยธรรม

ผลกระทบทางสังคมต่อชุมชน

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ในการดำ�เนินธุรกิจ

สิทธิมนุษยชน

ด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

ความปลอดภัยและชีวอนามัย

ระบบนิเวศและความหลากหลาย

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

การพัฒนาบุคลากร

ทางชีวภาพ

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

การดึงดูดและรักษาบุคลากร

การจัดหาวัตถุดิบ

การบริหารจัดการความเสี่ยง
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กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)

INTRODUCTION

SIX CORE VALUES

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

ค่านิยมองค์กร 6 ประการ

HEART
HEALTH

นับเป็นเวลาเกือบ 1 ศตวรรษที่เครือเจริญโภคภัณฑ์

ได้ รั บ ความไว้ ว างใจจากสั ง คมไทยและสั ง คมโลก
และเครือฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุด

ยั้ง เพื่อนำ�ความผาสุก คุณภาพชีวิตที่ดีสู่ประชาชน

สร้ า งสรรค์ แ ละพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง

ต้ น ไม้ ใ หญ่ ตั้ ง ตระหง่ า นอยู่ ไ ด้ ต้ อ งมี ร ากแก้ ว ที่
มั่นคง เช่นเดียวกับธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์

ที่ก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืน เพราะตั้งมั่นอยู่บน
ค่านิยมองค์กรที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เป็นจิต

วิญญาณที่มุ่งมั่นพัฒนา ต่อยอดความสามารถใน
ภายใต้ค่านิยมองค์กร 6 ประการ

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2562
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การบริหารธุรกิจบนฐานของคุณธรรม จริยธรรม

ในการทำ�ธุรกิจนั้นจะมุง่ หวังแต่เพียงกำ�ไรในระยะสั้นไม่ได้ ยังต้อง
คำ�นึงถึงการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีต้นทุนที่แข่งขันได้ อีกทั้งองค์กรต้องมีความ
ยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
เป็นธรรม และสิ่งสำ�คัญยิ่งคือการตัดสินใจ กำ�กับในทุกการกระทำ�
ของผู้นำ� ด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน
และใช้ความรู้ควบคู่คุณธรรม ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนผ่านค่านิยม
ทั้ง 6 ประการอันเป็นจิตวิญญาณของเครือซีพี

HOME

แวดล้อม ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์เริ่มดำ�เนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2464 ถึงปัจจุบัน
กว่า 9 ทศวรรษ มีการเติบโตขยายธุรกิจไปใน 20 ประเทศ
ทั่วโลก และมุ่งหวังจะเป็นองค์กรที่ยั่งยืน ดร. อาชว์ เตาลานนท์
รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ จึงได้สรุปแนวคิดบริหาร
อันเป็นเอกลักษณ์ของซีพี ไว้ดังนี้

ค่านิยมองค์กร 6 ประการ
สามประโยชน์
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เรามุง่ มัน่ ปฏิบตั งิ านในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ตลอดจนการดำ�เนินธุรกิจ โดยคำ�นึง
ถึงผลประโยชน์ในระยะยาวร่วมกันของทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน ประโยชน์ต่อ
ประชาชนในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน และประโยชน์ต่อองค์กร

ทำ�เร็วและ
มีคุณภาพ

เรามุ่งมั่นปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยต้องคิดเร็ว ทำ�เร็ว และให้ได้ผลลัพธ์
ที่มีคุณภาพตามที่บริษัทฯ กำ�หนด

ทำ�เรื่องยาก
ให้เป็นเรื่องง่าย

เรามุ่งมั่นปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่
ซ้�ำ ซ้อน ทันสมัยตลอดเวลา เป็นทีย่ อมรับของบุคลากร และสามารถนำ�ไปปฏิบตั ิ
ได้จริง รวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพ

ยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง

เราเปิ ด ใจรั บ ฟั ง ยอมรั บ การเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ส ามารถปรั บ ตั ว
ให้ เ ข้ า กั บ สถานการณ์ ไ ด้ ต ลอดเวลา ไม่ ป ล่ อ ยตนเองให้ ย อมรั บ กั บ สถานะ
เดิมๆ เพียงเพราะเป็นสิ่งที่เคยทำ�กันมาก่อน โดยพยายามค้นคว้า ศึกษา
วิจัย มองหาโอกาสใหม่ไม่หยุดนิ่ง ทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่า เพื่อ
ตอบสนองทุกความต้องการของเกษตรกร คู่ค้า และประเทศชาติ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่

เราทุ่มเทคิดค้น และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ในการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมี
เป้าหมายท่ีจะขับเคลื่อนองค์กรให้มุ่งไปสู่การเป็น “องค์กรแห่งนวัตกรรม” เพื่อ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
เกษตรกร คู่ค้า

มีคุณธรรมและ
ความซื่อสัตย์

เรายึ ด ถื อ คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม ปฏิ บั ติ ต นด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ แ ละจริ ง ใจ
ต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน ผู้บริโภค และองค์กร มีความโปร่งใส สามารถตรวจ
สอบและเชื่อถือได้

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)
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ที่มา : คู่มือหลักการบริหารงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ 2019-2020

11. การกำ�กับดูแลองค์กร

6. การมุ่งเน้นลูกค้า

5. การจัดการ
นวัตกรรม

4. การมุ่งเน้น
การปฏิบัติการ

3. การมุ่งเน้นคน

2. การวางแผน
เชิงกลยุทธ์

10. การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย

7. การจัดการเศรษฐกิจสีเขียว
8. การจัดการข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยี
9. การวิเคราะห์ ผลการดำ�เนินงาน
13. ผลลัพธ์

APPENDIX

13 ด้านที่ครอบคลุมการบริหารของเครือฯ และผสมผสาน
ค่านิยม (C.P. Values)
การบริหารแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กัน เป็นกระบวนการที่
สอดประสานกันอย่างเป็นระบบ
แต่ละกระบวนการทำ�ตามหลัก P-D-C-A
มีเครื่องมือ/หลักการ/แนวทาง ในการดำ�เนินงาน
ส่งเสริมการทำ�งานแบบมีส่วนร่วม หรือร่วมมือกันแบบข้าม
สายงาน

12. การตัดสินใจเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

HOME

คุณลักษณะของระบบการบริหาร
C.P. Excellence ประกอบด้วย

HEALTH

มีเค้าโครงมาจากการบริหารในระดับสากล คือ Malcolm Baldrige
National Quality Award : MBNQA ของสหรัฐอเมริกา ผนวกกับ
เอกลักษณ์การบริหารของเครือฯ เกิดเป็นองค์ประกอบ 13 ด้าน
แสดงเป็นรูปบ้าน แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
(1) เสาหลัก เป็นการบริหารหลัก
(2) พื้นฐาน เชื่อมโยงการบริหารในทุกด้าน เพื่อให้รากฐานของ
ธุรกิจมั่นคง
(3) หลังคา เป็นหลักสำ�คัญในปกป้ององค์กรให้เกิดความยั่งยืน

ระบบการบริหาร ซีพี สูค
่ วามเป็นเลิศ

1. การนำ�องค์กร

ระบบการบริหาร
“ซีพี สู่ความเป็นเลิศ”

HEART

CG
CSR
VALUES

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2562
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พัฒนาการของเครือเจริญโภคภัณฑ์
“เติิบโต กว้้างไกล อย่่างยั่งยืืน”

2 ผู้ก่อตั้ง ต้นแบบการเติบโตอย่างยั่งยืน
จากกิจการเริ่มต้น เมื่อปี 2464 ของสองพี่น้อง นายเจี่ย เอ็กชอ
และ นายเจี่ย เซี่ยวฮุย (นายชนม์เจริญ เจียรวนนท์) โดยเปิดร้าน
จำ�หน่ายเมล็ดพันธุ์ผักชื่อ ‘เจียไต้จึง’ หรือ ‘เจียไต๋’ บนถนน
ทรงสวัสดิ์ (ทรงวาด)นั้น จุดสำ�คัญที่ท่านผู้ก่อตั้งทั้ง 2 ได้วาง
รากฐานไว้ และทุกๆ กิจการยึดมั่นสืบทอดต่อมาอย่างมั่นคง
คือ “ความซื่อสัตย์” ในเวลานั้น สิ่งที่ปรากฏชัดได้แก่ การระบุวัน
หมดอายุไว้บนบรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจน และยินดีรับคืนสินค้าที่
หมดอายุ ด้วยเห็นว่าหากเกษตรกรนำ�เมล็ดพันธุ์หมดอายุไปปลูก
จะเสียหายหมดทั้งรุ่น ส่งผลให้ครอบครัวเกษตรกรได้รับความ
เดือดร้อน

20

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)

นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่ก้าวหน้านำ�สมัย ทั้งในเรื่องการเปลี่ยน
บรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษ มาเป็นกระป๋องโลหะ ทีม่ คี วามคงทน สามารถ
รักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ได้ยาวนานกว่า รวมถึงการนำ�รูปเครือ่ งบิน
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในเวลานั้น มาเป็นตราสินค้าหรือ
“ยี่ห้อ” ในชื่อ “เจียไต้จึงตราเรือบิน” ซึ่งได้พัฒนาต่อมาเป็น “ตรา
เครื่องบิน” จนถึงปัจจุบัน

2555
เริ่มโครงการธรรมชาติปลอดภัย
เน้นความสำ�คัญการอนุรักษ์พื้นที่
ป่าต้นน้ำ� และมีกิจกรรม
ต่อเนื่องทุกปี

2560
เริ่มธุรกิจผักปลอดภัย ก่อตั้ง
โรงผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ภายใต้
อาคารปิด (Glass Farm) โดยใช้
เทคโนโลยี Viscon Hydroponics
จากประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อ
ผลิตผักคุณภาพให้มีความ
ปลอดภัยสูงสุด ซึ่งปัจจุบันเป็น
สถานีวิจัยผักปลอดภัย
2562
เข้าสู่ธุรกิจครบวงจร สร้างรูป
แบบการทำ�เกษตรครบวงจร
B2C อย่างยั่งยืนให้เกษตรกรมี
รายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2562
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2545
ก่อตั้งบริษัท เจริญโภคภัณฑ์
เมล็ดพันธุ์ (สปป.ลาว) จำ�กัด
ประเทศสปป.ลาว ดำ�เนินธุรกิจ
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ปุ๋ย

2554
จัดตั้งห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี
ชีวภาพที่ประเทศอินเดีย และ
ไทย เพื่อใช้ตรวจสอบความ
บริสุทธิ์สายพันธุ์ รวมถึงการ
ศึกษาเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ

2559
เริ่มดำ�เนินธุรกิจร้านบริการ
การเกษตร ฟาร์มโปร เป็นการ
เพิ่มช่องทางการจำ�หน่าย
ให้บริการ และรับซื้อผลผลิต
เข้าถึงเกษตรกรโดยตรง สาขา
แรก อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ปัจจุบัน ประเทศไทยมี 10 สาขา
เมียนมา 5 สาขา และเวียดนาม
4 สาขา

HOME

2541
ก่อตั้งบริษัท C.P.Seeds
Vietnam Co.,Ltd. ประเทศ
เวียดนาม โดยเริ่มเข้าไปทำ�
ตลาดตั้งแต่ปี 2536 ดำ�เนินธุรกิจ
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ปุ๋ย และ
รับจ้างผลิตเมล็ดพันธุ์

2550
ปรับโครงสร้างการบริหารกลุ่ม
ธุรกิจใหม่ ดูแลรับผิดชอบ กลุ่ม
ธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)
อันประกอบด้วย 10 บริษัท
ทำ�ธุรกิจใน 11 ประเทศ ได้แก่
ประเทศไทย สปป.ลาว
กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม จีน
อินเดีย บังกลาเทศ ปากีสถาน
เนปาล และศรีลังกา

HEALTH

2539
ก่อตั้งบริษัท C.P.Yangon
Co.,Ltd. ประเทศเมียนมา
ดำ�เนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
ปุ๋ย และขยายสู่ธุรกิจครบวงจร
ในปัจจุบัน

2547
ก่อตั้งบริษัท Charoen
Plantation Co.,Ltd ประเทศ
กัมพูชา โดยเริ่มเข้าไปทำ�ตลาด
ตั้งแต่ปี 2540 ดำ�เนินธุรกิจเมล็ด
พันธุ์ข้าวโพด ปุ๋ย

2558
เริ่มดำ�เนินธุรกิจฟาร์มพืชขนาด
ใหญ่ จ.กัมปงธม, จ.พระวิหาร
ประเทศกัมพูชา ด้วยแนวคิด
เรื่องการทำ�ฟาร์มขนาดใหญ่ โดย
การใช้เทคโนโลยี และระบบการ
จัดการสมัยใหม่ที่มีความแม่นยำ�
และประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ได้
ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปริมาณมาก
ต้นทุนต่ำ� เป็นการต่อยอดธุรกิจ
ของเครือฯ

HEART

2538
ขยายการดำ�เนินธุรกิจในประเทศจีน
ก่อตั้งบริษัท Xiangfan Chiatai
Agriculture Development
Co.,Ltd. ดำ�เนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์
ข้าวโพด

2546
ก่อตั้งบริษัท C.P.Seeds
(India) Pvt.,Ltd. ประเทศอินเดีย
ดำ�เนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไร่
ข้าวโพดบริโภค และข้าวลูกผสม
จำ�หน่ายครอบคลุมในประเทศ
อินเดียและกลุ่มประเทศในเขต
เอเชียใต้

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

2522
เริ่มกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร
ในนาม บริษัท กรุงเทพ
อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ จำ�กัด
เป็นธุรกิจทีม่ งุ่ เน้นด้านพัฒนาการ
เกษตร การคัดเลือกและปรับปรุง
พันธุ์พืชต่าง ๆ ส่งเสริมการปลูก
พืชไร่ อาทิ ข้าวโพด ข้าว
ไม้ผล ยางพารา ปาล์มน้ำ�มัน
รวมถึงเครื่องจักรกลการเกษตร
และเครือ่ งจักรโรงสีขา้ ว นอกจากนี้
ยังมีการดำ�เนินโครงการต่าง ๆ
เพื่อร่วมพัฒนาอาชีพของ
เกษตรกรรวมถึงการฟื้นฟูชนบท
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ

INTRODUCTION

MILESTONES OF CPCROP(Maize) 2522 - ปัจจุบัน

SUSTAINABILITY
MANAGEMENT
การจัดการด้านความยั่งยืน

Copyright © 2018. Charoen Pokphand Group Co., Ltd. All rights reserved. Strictly internal use for C.P. Group only.

บริ ษั ท เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ โ ปรดิ๊ ว ส จำ � กั ด และบริ ษั ท ในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ พื ช

นอกจากนี้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำ�กัด ยังมุ่งมั่นที่จะดำ�เนิน

ครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์เชื่อว่า นอกเหนือจากการ

ธุรกิจอย่างยั่งยืนให้มากกว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ

ส่งมอบคุณค่าผ่านสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และตรงตามความ

และมาตรฐานของประเทศที่บริษัท ฯ เข้าไปดำ�เนินธุรกิจ โดยการ

ต้องการของลูกค้าและผูบ
้ ริโภคแล้ว ธุรกิจจะดำ�เนินการอย่างยัง
่ ยืนได้

ปฏิบัติตามหลักการสากลด้านความยั่งยืน เช่น ข้อตกลงโลกแห่ง

นัน
้ จะต้องตัง
้ อยูบ
่ นพืน
้ ฐานความรับผิดชอบต่อสังคม และสิง
่ แวดล้อม

สหประชาชาติ (UN Global Compact) หลักปฏิบัติของสหประชาชาติ

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะเห็นได้จากการยึดมัน
่ ในหลัก

ว่าด้วยการดำ�เนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles

ปรัชญา 3 ประโยชน์ ทีม
่ ง
ุ่ เน้นสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติ สังคม

on Business and Human Rights: UNGP) และเป้าหมายการพัฒนา

และบริษัทอย่างเสมอมา รวมถึงการนำ�แนวทาง C.P. Excellence

ทีย
่ ง
ั่ ยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development

มาประยุกต์ใช้ในการดำ�เนินธุรกิจ เพือ
่ การพัฒนาของบุคลากร บริษท
ั ฯ

Goals: UN SDGs)

อย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์
ด้านความยั่งยืน

การกำ�กับดูแล
ด้านความยั่งยืน

การประเมินประเด็นสำ�คัญ
ด้านความยั่งยืน

เกี่ยวกับรายงาน
ฉบับนี้

SUSTAINABILITY
STRATEGY
ยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน
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กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)

INTRODUCTION

เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยมีรากฐานสำ�คัญประกอบด้วยค่านิยม ‘3 ประโยชน์’
ที่มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคม รวมถึงระบบบริหารจัดการที่เรียกว่า ‘ซีพีสู่ความเป็นเลิศ’ หรือ C.P. Excellence
และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีธรรมาภิบาลมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการเคร่งครัดต่อกฏระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานของทุกประเทศ
ที่เข้าไปลงทุน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติอีกด้วย

ค่านิยม 3 ประโยชน์
ระบบบริิหาร
ซีี.พีี. สู่ความเป็นเลิิศ

The 10 UNGC Principles
17 UN SDGS & UNGP

กฎระเบีียบข้้อบัังคัับ
และมาตรฐานในแต่ละประเทศ

Heart: Living Right

Health: Living Well

Home: Living Together

การกำ�กัับดููแลกิิจการ

คุุณค่่าทางสัังคม

การจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

สิิทธิิมนุุษยชนและ
การปฏิิบัติด้านแรงงาน

สุุขภาพและสุุขภาวะที่ดี

การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ�

การพััฒนาผู้นำ�
และทรััพยากรบุุคคล

การสร้างความผูกพันกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย

การปกป้องระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ

การศึกษา

การบริิหารจััดการนวััตกรรม

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
อย่างรับผิดชอบ

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

ปรัชญาเศรษฐกิิจ
พอเพีียง

HEALTH

องค์ประกอบแรก คือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ในการดำ�เนินธุรกิจได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยมีหลักการว่า ธุรกิจ
จะต้องรู้และเข้าใจขีดความสามารถของตนเอง และดำ�เนินธุรกิจอย่างเพียงพอและพอดี องค์ประกอบที่สองคือ แนวทาง ซีพี สู่ความเป็นเลิศ (C.P.
Excellence) หรือหลักการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management: TQM) เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กร จากการ
ผนึกกำ�ลังภายในเครือฯ ทั้งด้านธุรกิจ บุคลากร และจิตใจ องค์ประกอบที่สาม คือ หลักการสากลที่เกี่ยวข้อง กับการดำ�เนินธุรกิจเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ได้แก่ ข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) หลักปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการดำ�เนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
(UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable
Development Goals: UN SDGs) โดยเครือฯ มุง่ มัน่ ดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องตามหลักการดังกล่าว พร้อมทัง้ สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ครบทัง้ 17 เป้าหมาย องค์ประกอบสุดท้าย คือ การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานของประเทศทีเ่ ครือฯ เข้าไปดำ�เนินธุรกิจ ซึง่ ถือเป็น
พื้นฐานการดำ�เนินธุรกิจของเครือฯ

HEART

ในปี 2559 เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้กำ�หนดยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน พร้อมประกาศเป้าหมายความยั่งยืนปี 2563 ภายใต้กรอบการทำ�งาน 3Hs
คือ HEART – มุ่งมั่นทำ�ธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน HEALTH – มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน HOME – มุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยยุทธศาสตร์
ความยัง่ ยืนของเครือฯ นัน้ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ประการ ซึง่ อยูภ่ ายใต้หวั ใจสำ�คัญของการดำ�เนินธุรกิจ และรากฐานความยัง่ ยืนของ
เครือฯ คือ ปรัชญา 3 ประโยชน์ ที่มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติ สังคม และบริษัท

นอกจากนี้ เครือฯ ยังให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การตรวจสอบได้ รวมทัง้ ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม ทีส่ ะท้อนให้เห็นตลอดการดำ�เนินงานของเครือฯ โดยมีจดุ ประสงค์เพือ่ ความยัง่ ยืนในระยะยาว และเพือ่ ประโยชน์สงู สุดแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่

บริ ษั ท วิ เ คราะห์ แ ละทบทวน เพื่ อ บ่ ง ชี้
ความต้ อ งการหรื อ ความคาดหวั ง ของ
เกษตรกรและคู่ค้าอย่างครบถ้วน พร้อมทั้ง
ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของ
เกษตรกรและคู่ ค้ า ผ่ า นกิ จ กรรมและ
ช่องทางการสื่อสารต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ให้มั่นใจว่าการตอบสนองต่อความคาดหวัง
และข้ อ กั ง วลของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย จะเป็ น ไป
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

HOME

บริษัท เข้าใจและให้คุณค่าในการเป็นส่วน
หนึ่งของแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อ
สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยการขั บ เคลื่ อ นให้ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงปรั บ ปรุ ง สิ่ ง แวดล้ อ มให้ ดี ขึ้ น
ผ่านกระบวนการดำ�เนินงานห่วงโซ่อุปทาน
ของบริ ษั ท เพราะบริ ษั ท เชื่ อ ว่ า การ
ขั บ เคลื่ อ นด้ า นนวั ต กรรมจะช่ ว ยให้ บ ริ ษั ท
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีให้กับลูกค้า พร้อมทั้ง
ช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดห่วง
โซ่อุปทาน
รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2562
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บริ ษั ท มี เ ป้ า หมายในการพั ฒ นาองค์ กร
ให้ เ ติ บ โต โดยยึ ด หลั ก เกณฑ์ ด้ า นความ
ยั่ ง ยื น มาใช้ ในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ของ
บริษัทฯ ผ่านการนำ�นวัตกรรมไปใช้ทั้งใน
เชิงกลยุทธ์และการดำ�เนินงานเพื่อให้ธุรกิจ
เติบโตอย่างยั่งยืน และปรับตัวเพื่อรับมือ
กั บ ความเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมในยุค 4.0

HEALTH

HOME

HEART

กำ�หนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และเป้าหมาย

1.1 พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต

TH - Ear Sorter, SCADA, Treater
การสรางโรงอบเมล็ดธัญพืช

1.2 พัฒนาระบบฐานขอมูล
Q Soft
SCADA
BIG DATA
Bar Code/ QR CODE
Traceability Program

4.1 ความรับผิดชอบ
ตอสังคม

2.1 ยกระดับมาตรฐาน
หองปฏิบัติการเทียบเคียง
มาตรฐานสากลทุกประเทศ

สงเสริมรายไดสูชุมชน

4.2 ยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัย เปนมาตรฐาน
เดียวกันทุกประเทศ

01

Production
Technology

04

4.3 ยกระดับงานบริหารจัดการ
พลังงาน

02

Human
03

Resource

รวมกับ UN กระทรวงพลังงาน
และมหาวิทยาลัย
ยกระดับสูมาตรฐานสากล
Thailand Energy Award
ASEAN Energy Award
ศึกษาโครงการ Solar Roof

3.1 วางแผนกำลังคนพัฒนา
ความรูและทักษะ

Study & Observe Activities
Leadership
Knowledge Management
modular organization
Strategic Program and
Leadership Development (SPLD)
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ISO 17025:2015
พัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณภาพขั้นสูง
RE TEST (Radical Emergence Test)

Seed and
Fertilizer Quality
Control

2.2 สรางพันธมิตร พัฒนาสูตร
คลุกสารเคมี เพิ่มประสิทธิภาพ
และตนทุนที่เหมาะสม
2.3 พัฒนาคุณภาพเมล็ดธัญพืช
เปนมาตรฐานเดียวกันกับ CPF

3.2 สรรหาคนเกงพัฒนาคนดี
Talent
พัฒนาคนเกงคนดี

3.3 สรางความผูกพันองคกร

Engagement Development Survey

INTRODUCTION

ระบบการกำ�กับดูแลองค์กร

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

HEART

/

5

ยุทธศาสตร

HEALTH

สำนักตรวจสอบบัญชีภายในเครือ CPG (องคกรอิสระ)
สำนักประกันภัย และ LMG บริษัทประกันทรัพยสิน

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม (SHE)
คณะอนุกรรมการปลอดภัยดานยานยนต
คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร ความยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ
HOME

คณะกรรมการระบบบริหารธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ (GRC)
คณะอนุกรรมการวิชาการ โครงการ 3 สูง 1 ต่ำ และ CEO Award
คณะกรรมการทบทวนฝายบริหาร ระบบมาตรฐานสากล (ISO 9001, 14001)
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน
คณะกรรมการสวัสดิการ
คณะกรรมการนวัตกรรม ขอเสนอแนะ และพลังงาน (ISE)

APPENDIX

คณะทำงานดานความรับผิดชอบของบริษัทฯตอสังคม (CSR)
คณะทำงานระบบ 5ส
รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2562
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แนวคิดการดำ�เนินงานเชิงกลยุทธ์
ECONOMICS:

SOCIAL:

HEART

HEALTH

สุขภาพและ
สุขภาวะที่ดี

สิทธิมนุษยชนและ
การปฏิบัติด้าน
แรงงาน

การพัฒนาผู้นำ�
และทรัพยากร
บุคคล

การสร้างความ
ผูกพันกับผู้มีส่วน
ได้เสีย

ร้อยละ 100 ของบริษัท
เจริญโภคภัณฑ์
โปรดิ๊วส จำ�กัด และ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ
มีการเปิดเผยผลการ
ดำ�เนินงานด้าน
ธรรมาภิบาลและความ
ยั่งยืนผ่านรายงาน
ความยั่งยืนฯ

ร้อยละ 100 ของกลุ่ม
ธุรกิจในเครือฯ มีการ
ตรวจสอบการดำ�เนิน
งานด้านสิทธิมนุษยชน
(Human Rights Due
Diligence)

ร้อยละ 100 ของผู้นำ�
และพนักงาน ผ่านการ
อบรมพัฒนาความรู้
และความเข้าใจด้าน
ความยั่งยืน

ร้อยละ 100 ของ
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์
โปรดิ๊วส จำ�กัด และ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ
มีกระบวนการสร้าง
ความผูกพันกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย

เกษตรกร ผู้ประกอบ
การรายย่อย รวมถึง
กลุ่มเปราะบาง 1,000
ราย ได้รับการส่งเสริม
อาชีพและคุณภาพชีวิต

การกำ�กับดูแลกิจการ

สิทธิมนุษยชน

การพัฒนาผู้นำ�

การมีส่วนร่วม
กับผู้มีส่วนได้เสีย

การพัฒนาชุมชน
ชนบท

การพัฒนามาตรฐาน
การผลิตและมาตรฐาน
สินค้าเกษตร

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

การปฏิบัติด้านแรงงาน

การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม

สุขภาพและโภชนาการ

การบริหารจัดการด้าน
การปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ

การยอมรับและเห็น
ถึงคุณค่าของความ
แตกต่าง

การดึงดูดและการ
รักษาบุคลากรที่มี
ศักยภาพ

ส่งเสริมคนพิการ

คุณภาพและความ
ปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์

การต่อต้านคอร์รัปชั่น

สุขภาพและความ
ปลอดภัย

การเกื้อหนุนและการ
บริจาคเพื่อสังคม

ฉลากผลิตภัณฑ์

การกำ�กับดูแล
กิจการ
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คุณค่าทางสังคม

INTRODUCTION

Environment:
การศึกษา

เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่
5,000 คน มีโอกาส
เข้าถึงการศึกษาและ
การพัฒนาทักษะที่
จำ�เป็นภายในปี 2563

การบริหาร
จัดการนวัตกรรม

เพิ่มมูลค่านวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการร้อยละ 50
เทียบกับปีฐาน 2559

การจัดการการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การปกป้องระบบ
นิเวศและความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ

การดูแลรักษา
ทรัพยากรน้ำ�

การจัดการห่วงโซ่
อุปทานอย่างรับ
ผิดชอบ

ลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
(Scope 1 และ Scope
2) ต่อหน่วยรายได้ลง
ร้อยละ 10 เทียบกับปี
ฐาน 2558

ลดปริมาณการใช้น้ำ�
ต่อหน่วยรายได้ลง
ร้อยละ 10 เทียบกับปี
ฐาน 2558

การจัดการความเสี่ยง
เรื่องน้ำ�

ผลกระทบต่อระบบ
นิเวศและความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ

แนวปฏิบัติในการจัดซื้อ
จัดจ้าง

วัตถุดิบหลักผ่านการ
ประเมินการจัดหา
จากแหล่งผลิตที่ไม่
บุกรุกทำ�ลายป่าไม้และ
ทรัพยากรทางทะเล
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100 ของคู่
ค้าธุรกิจหลักได้รับ
การตรวจประเมินด้าน
ความยั่งยืน

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

HOME

HEART

เข้าถึงองค์ความรู้

เปิดกว้างในการสร้าง
นวัตกรรม

การบริหารจัดการและ
การเพิ่มประสิทธิภาพ
พลังงาน

ประสิทธิภาพการใช้น้ำ�

การจัดหาวัตถุดิบและ
การตรวจสอบ
ย้อนกลับ

การจัดการห่วงโซ่
อุปทานอย่างยั่งยืน

นวัตกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์และการ
บริการ

พลังงานหมุนเวียน

การนำ�น้�ำ กลับมาใช้ใหม่
และการจัดการน้ำ�แบบ
หมุนเวียน

การคุ้มครองและฟื้นฟู
แหล่งที่อยู่

การสร้างเสริม
ศักยภาพคู่ค้า

นวัตกรรมด้าน
กระบวนการ

การเกษตรที่เท่าทันต่อ
ภูมิอากาศ

คุณภาพน้ำ�

HOME

การวิจัยและพัฒนา

HEALTH

เข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ

การปล่อยและการลด
ก๊าซเรือนกระจก

APPENDIX

การจัดการของเสีย
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แผนงานด้านความยั่งยืน
รายละเอียด
การกำ�หนดยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน

• ยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เป้าหมายสู่ปี 2563
• ยุทธศาสตร์ดา้ นความยัง่ ยืน กลุม่ ธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เป้าหมายสูป่ ี 2568 และ 2573
การดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน

• ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในประเทศไทย
• ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในประเทศไทยและต่างประเทศ
การจัดทำ�รายงานความยั่งยืน
ขอบเขตการรายงาน

• ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในประเทศไทย
• ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในประเทศไทยและต่างประเทศ
แนวทางการรายงาน

• GRI G4 ระดับทางเลือกหลัก (Core Option)
• GRI Standards ระดับทางเลือกหลัก (Core Option)
การรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ

• GC Active COPs (ขั้นพื้นฐาน)
• GC Advanced COPs (ขั้นสูงสุด)
ขอบเขตการรับรองรายงานจากหน่วยงานภายนอก

• ประเทศไทย
• ประเทศไทยและต่างประเทศ
ข้อมูลที่ได้รับการรับรองรายงานจากหน่วยงานภายนอก

•
•
•
•
•
•

ปริมาณน้ำ�ที่นำ�มาใช้
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2)
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1)
สุขอนามัยและความปลอดภัย
ปริมาณการใช้พลังงาน
ปริมาณของเสีย
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ขับเคลื่อน

2559

ผนึกกำ�ลัง

2560

2561

ขยายผล

2562

2563

INTRODUCTION

โครงสร้างการกำ�กับดูแล
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เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์
กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)
ลงนามโดย คุณเอี่ยม งามดำ�รงค์
รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์

HEART

ประธาน
คณะกรรมการ

นด
กำห ตร
ศาส
ยุทธ

HEALTH

รองประธาน

รณา
พิจา รอง
ก
กลั่น

เลขานุการ /
ผูจัดการ GRC

สนุน
สนับ าน
ทำง
คณะ

านคณ
รายง เครือฯ

กรรมการ
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านฯ
ะทำง
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การประเมินประเด็นสำ�คัญด้านความยั่งยืน
(Materiality Assessment Process)

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำ�กัด และบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ได้ทำ�รายงานฉบับนี้เพื่อเปิดเผยผลการดำ�เนินงานทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำ�คัญต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย โดยพิจารณาถึงประเด็นสำ�คัญด้านความยั่งยืนจากปัจจัยภายในและภายนอกที่สอดคล้อง
ตามหลักการรายงานประเด็นสำ�คัญของมาตรฐาน Global Reporting Initiatives (GRI) ทัง
้ 4 ประการ ได้แก่ บริบทความยัง
่ ยืน (Sustainability
Context) ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญ (Materiality) ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder
Inclusiveness) ผ่านขัน
้ ตอนการประเมินประเด็นสำ�คัญด้านความยัง
่ ยืน ทีป
่ ระยุกต์มาจากแนวทางการรายงานของ GRI Standards ทัง
้ 4 ขัน
้ ตอน ดังนี้

การระบุ
ประเด็นสำ�คัญ

การจัดลำ�ดับ
ความสำ�คัญ

ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม และระบุประเด็นสำ�คัญด้านความยัง่ ยืนทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของเครือฯ ครอบคลุมถึง
ทุกกิจการของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำ�กัด และ บริษัทในกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)
เครือเจริญโภคภัณฑ์ คำ�นึงถึงความหลากหลายของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการระบุประเด็นสำ�คัญประกอบด้วย
ทบทวนประเด็นที่มีนัยสำ�คัญประจำ�ปี 2562 ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำ�กัด และบริษัท
ในกลุ่มธุรกิจฯ
เทียบเคียงประเด็นความยั่งยืนของบริษัทในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์
โปรดิ๊วส จำ�กัด และ บริษัทในกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)
รวบรวมประเด็นที่มีนัยสำ�คัญของบริษัทในเครือฯ ที่มีการจัดทำ�รายงานความยั่งยืน (หรือเทียบเท่า)
จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มเติม จากการสำ�รวจแบบสอบถาม
นำ�ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญของเครือฯ ที่ผ่านการระบุจากขั้นตอนที่ 1 มาจัดลำ�ดับโดยผู้มีส่วนได้เสีย
ตามขั้นตอนดังนี้
สำ�รวจความคิดเห็นของตัวแทนพนักงาน คณะผู้บริหารของกลุ่มธุรกิจฯ และตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย
กำ�หนดค่าถ่วงน้ำ�หนักของแต่ละกลุ่มธุรกิจตามสัดส่วนรายได้
คำ�นวณคะแนนความสำ�คัญของประเด็นต่อการดำ�เนินธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย
จัดทำ� Matrix ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญ

การทวนสอบ
ความถูกต้องและ
ความน่าเชื่อถือ

ทวนสอบกระบวนการการจัดทำ�รายงานความยั่งยืน ตามหลักการรายงานประเด็นสำ�คัญของมาตรฐาน
GRI ให้ครบถ้วนทั้ง 4 ประการ ขั้นตอนการทวนสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ ประกอบด้วย
สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ถึงประเด็นสำ�คัญด้านความยั่งยืนต่อเครือฯ รวมถึงข้อคิดเห็น
อื่นๆ เพื่อนำ�ไปพัฒนารายงานความยั่งยืน
พิจารณาและอนุมัติประเด็นที่มีนัยสำ�คัญ และลำ�ดับความสำ�คัญโดยคณะผู้บริหาร
ทวนสอบและรับรองความถูกต้องของกระบวนการจัดทำ�รายงานความยั่งยืน โดยหน่วยงานอิสระ

การพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำ�กัด และ บริษัทในกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) พร้อมรับฟัง
ความคิดเห็นของทุกท่าน เพื่อนำ�ไปพัฒนารายงานความยั่งยืนในอนาคต ให้สามารถตอบสนองความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้เปิดช่องทางการติดต่อไว้หลากหลายช่องทาง
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ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกันในระดับสายธุรกิจ
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ธุรกิจธาตุอาหารพืช

ประเด็นยอย

ธุรกิจเมล็ดพันธุพืช

ประเด็น
ทีม
่ น
ี ย
ั สำคัญ

ธุรกิจเกษตรครบวงจร

สายธุรกิจ

การกำกับดูแล และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ

การบริหารความเสี่ยง และการจัดการภาวะวิกฤต
ความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศและไซเบอร

สิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติดานแรงงาน
การพัฒนาผูนำ
และทรัพยากรบุคคล

คุณคาทางสังคม

สุขภาพและสุขภาวะที่ดี

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
การจัดการทรัพยากรบุคคล

HEART

การสรางความผูกพัน
กับผูมีสวนไดเสีย

การปฏิบต
ั ด
ิ า นแรงงาน สิทธิมนุษยชน (ไมรวมเรือ
่ งความปลอดภัย)

การสรางการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย
การจัดการลูกคาสัมพันธ
การเปนองคกรที่ดีของสังคม (ไมรวมกิจกรรมดานการศึกษา)
ผลกระทบทางสังคมจากการปฏิบต
ั ง
ิ าน สินคาและบริการ
สุขภาพและโภชนาการ
สวัสดิภาพสัตว
การเขาถึงการศึกษา

การบริหารจัดการนวัตกรรม

การบริหารจัดการนวัตกรรม

HEALTH

การศึกษา

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การจัดการ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การบริหารจัดการพลังงาน
การจัดการมลพิษดานสิ่งแวดลอมและของเสีย
การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการน้ำ

การปองกันระบบนิเวศ
และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

การจัดหาวัตถุดิบ / ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ

การจัดการหวงโซอุปทาน
อยางรับผิดชอบ

HOME

การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ

บรรจุภัณฑ
การบริหารจัดการหวงโซอุปทานอยางรับผิดชอบ

ไมมีผลกระทบถึงมีผลกระทบนอย

มีผลกระทบปานกลางถึงสูง

มีผลกระทบนอย

มีผลกระทบสูงถึงสูงมาก

มีผลกระทบนอยถึงปานกลาง
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ผลการประเมิินประเด็็นที่มีนัยสำ�คัญด้้านความยั่งยืืน
Matrix by 12 Issues
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GRI102-1, GRI102-45, GRI102-50, GRI102-51, GRI102-52, GRI102-53, GRI102-54, GRI102-56

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
จุดประสงค์การจัดทำ�
รายงานฉบับนี้

ขอบเขตการดำ�เนินงาน

บริษทั เจริญโภคภัณฑ์โปรดิว๊ ส จำ�กัด จัดทำ�
รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ขึ้นเป็นฉบับที่ 1
รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2562 ท่ีเผย
แพร่สู่สาธารณะเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน
2563 โดยรายงานฉบั บ นี้ จั ด ทำ � ขึ้ น เป็ น
ประจำ�ทุกปี

รายงานฉบับนี้จัดทำ�ขึ้นด้วยวัตถุประสงค์
เพื่อสื่อสารถึงความมุ่งมั่นในการดำ�เนิน
ธุรกิจสู่ความอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม

รายงานฉบับนี้ ได้นำ�เสนอผลการดำ�เนิน
งานในภาพรวมของบริษทั ในกลุ่มธุรกิจพืช
ครบวงจร (ข้าวโพด) ครอบคลุม 4 ประเทศ
ฐานการผลิต ทั้งในและต่างประเทศตั้งแต่
เริ่มตั้งบริษัท ถึง 31 ธันวาคม 2562

กรอบการรายงาน

การรับรองจากหน่วยงาน
ภายนอก

การรายงานความก้าวหน้า
ของการดำ�เนินงาน

บริ ษั ท จั ด ทำ � รายงานความยั่ ง ยื น ฉบั บ นี้
ตามมาตรฐานของ Global Reporting
Initiatives (GRI) โดยการเปิดเผยข้อมูล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์แบบทางเลือกหลัก
(Core Option)

การประเมินความน่าเชื่อถือของชุดข้อมูล
ในรายงานฉบับนี้ ดำ�เนินการโดย บริษทั ทูฟ
นอร์ท (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่งเป็นหน่วย
งานรับรองอิสระที่น่าเชื่อถือและได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล โดยชุดข้อมูลที่ได้รบั
การตรวจสอบ ประกอบด้วย GRI 302-1,
GRI 303-1, GRI 305-1, GRI 305-2, GRI
306-2 และ GRI 403-2 (สามารถอ่านราย
ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า 148-149)

บริ ษั ท ได้ นำ � เสนอความก้ า วหน้ า ในการ
ปฏิบตั ติ ามหลักสากลของข้อตกลงโลกแห่ง
สหประชาชาติ (United nations Global
Compact) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558
โดยในปี 2562 บริษัทได้ยกระดับความ
โปร่งใสเป็นรายงานความก้าวหน้าตามหลัก
การของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
จำ�นวน 21 ประการ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขององค์การสหประชาชาติ

บริษัทที่อยู่ในขอบเขตของ
รายงาน

ช่องทางการติดต่อ

บริ ษั ท มุ่ ง มั่ น ดำ � เนิ น งานให้ มี ค วาม
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable
Development Goals: SDGs) ทั้ง 17
เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง (สามารถอ่านราย
ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า 152)

ผลการดำ � เนิ น งานด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คล
ครอบคลุมบริษัทย่อยภายใต้กลุ่มธุรกิจพืช
ครบวงจร (ข้าวโพด) ทั้งหมด (ร้อยละ 100)
ส่ ว นผลการดำ � เนิ น งานด้ า นพลั ง งานน้ำ �
ของเสี ย อากาศ และความปลอดภั ย
ครอบคลุมทั้งหมด 4 ประเทศฐานการผลิต
ของกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)

สอบถามข้อมููลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน
ฉบับนี้ ที่สำ�นักความยั่งยืนองค์กร
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำ�กัด
อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์
ชั้น 32 เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก
เขตดินแดง กรุุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: +66 (0) 2646-7200
อีเมล: sadudee.sup@cpintertrade.com
https://www.cpp-worldwide.com
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การจัดทำ�รายงานความยั่งยืน

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

ABOUT THIS REPORT
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ความยั่งยืนดานเศรษฐกิจ
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กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)
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เพื่ อ ให้ บ รรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการเป็ น บริ ษั ท ชั้ น นำ � ด้ า น

ธุ ร กิ จ พื ช ครบวงจร (ข้ า วโพด) เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์

ธุรกิจเกษตรครบวงจรและเกษตรอุตสาหกรรม ภายใต้

ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ความสำ � คั ญ ของความยั่ ง ยื น ด้ า น

กรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายฯ จึงกำ�หนดเป้า

เศรษฐกิจ โดย ดำ�เนินธุรกิจภายใต้แนวคิด การเติบโตของ

หมายความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ

HEART

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำ�กัด และบริษัทในกลุ่ม

องค์กรในมุมมองเศรษฐกิจทีม
่ เี สถียรภาพอย่างต่อเนือ
่ ง
ในระยะยาว มีกระบวนการวางแผน มีเป้าหมายทีต
่ อ
้ งการ

ประกอบด้วย

จะบรรลุที่ชัดเจน กระบวนการทำ�งานที่มีประสิทธิภาพ

1) การกำ�กับดูแลกิจการ

และรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น พัฒนาสินค้านวัตกรรม

2) สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน

ใหม่ ๆ ที่ นำ � ไปสู่ ค วามยั่ ง ยื น ได้ รั บ การยอมรั บ จาก

3) การพัฒนาผู้นำ�และทรัพยากรบุคคล

ลูกค้า ปลูกฝังอยู่ในกิจกรรมของคนในองค์กรสื่อไปถึง

4) ความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย
HEALTH

ตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ขององค์กร
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การกำ�กับดูแลกิจการ
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กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)

INTRODUCTION

ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญปี
SUSTAINABILITY MANAGEMENT

2562

ทุกบริษัท

ในกลุ่มธุรกิจฯ มีการเปิดเผย
ผลการดำ�เนินงานด้านธรรมาภิบาล
และความยั่งยืนผ่าน
รายงานของเครือฯ

ประกาศนโยบาย

ต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชั่น

ความท้าทาย

ความท้าทายประการแรกของบริษัทฯ คือ การสร้างความเข้าใจและ
สือ่ สารให้พนักงานให้ครบ 100% ให้เห็นความสำ�คัญในการกำ�กับกิจการ
ดูแลกิจการทีด่ ี นำ�ไปสูก่ ารสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการประกอบธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบ และการปฏิบัติอยู่บนบรรทัดฐานเดียวกัน

เป้าหมายปี 2563 (ประเทศไทย)

HOME

ผลการดำ�เนินงานเทียบกับเป้าหมาย

ความคืบหน้าปี 2562
การกำ�กับดูแลกิจการ

ร้อยละ 100 ครอบคลุมของการรายงานการดำ�เนินงาน

การบริหารความเสี่ยง

ด้านการกำ�กับดูแลกิจการ และด้านความยัง
่ ยืนผ่านรายงาน

การต่อต้านคอร์รัปชั่น

ของเครือฯ

การปฎิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ

HEALTH

บริษัท มีความเชื่อมั่นว่าการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เป็นปัจจัยสำ�คัญ
ต่อบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ โปรดิ๊วส จำ�กัด และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
พืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการยกระดับความ
สามารถในการแข่งขันและนำ�บริษัทฯ ไปสู่ความเจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืน นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
ในระยะยาว การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีนั้น แสดงให้เห็นถึงการมีระบบ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วย
สร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า ทั้งหมดนี้
ต้องอาศัยความมุ่งมั่นและความร่วมมือจากพนักงานทุกระดับโดยมี
คณะกรรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูงให้การส่งเสริมสนับสนุนเพือ่ ให้การ
กำ�กับดูแลกิจการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

HEART

ทุกบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
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การกำ�กับดูแลกิจการ
(Corporate Governance)

บริษัท ยึดมั่นการดำ�เนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและดำ�เนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้มีการยกระดับ
หลักบรรษัทภิบาลขององค์กร พร้อมทั้งประกาศใช้นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งมีการจัดอบรมหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง

จรรยาบรรณธุรกิจ
(Code of Conduct)

ในปี 2561 เครือฯ ได้มกี ารประกาศใช้คมู่ อื การกำ�กับดูแลกิจการที่
ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (CP Code of Conduct) รวมถึงการ
ประกาศใช้นโยบายย่อยต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกกลุม่ บริษทั ในเครือฯ

คณะกรรมการระบบบริหารธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (GRC) กลุ่มธุรกิจฯ มีหน้าที่รับผิดชอบส่งเสริม
บังคับใช้ พร้อมทั้งติดตาม ดูแลและทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจให้ทันต่อเหตุการณ์ อย่างไรก็ตามเป็นความรับผิดชอบของกรรมการและ
บุคลากรทุกคนที่จะร่วมกันทำ�ให้จรรยาบรรณธุรกิจไม่เป็นเพียงเอกสารฉบับหนึ่งเท่านั้น แต่ต้องมีการนำ�ไปปฏิบัติกับการทำ�งานในชีวิต
ประจำ�วัน
ภาพรวมระดับกลุ่มธุรกิจฯ
กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)
พนักงานทั้งหมด
805 คน

ผ่าน

705 คน

87.58% พนักงานคนไทยผ่านการทดสอบ
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กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)

ไม่ผ่าน

100 คน
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การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
(Risk & Compliance Management)

ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับ จะจัดระเบียบวิธกี ารจัดการบริหาร
ความเสี่ยง และนำ�หลักการบริหารความเสี่ยง ไปผสานรวมกับวิธี
การปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

CPCROP (Maize)
Risk Management Framework

HEALTH

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ โปรดิ๊วส จำ�กัด และบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ
มีการกำ�กับด้านบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ผ่านคณะกรรมการระบบบริหารธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (GRC) ที่มีการทบทวน และติดตามผล
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งของเครือฯ มีกรอบบริหารความเสีย่ ง (Risk Management
Framework) ใช้เป็นมาตรฐานร่วมกันภายใน สอดคล้องกับหลัก
บริหารที่ยอมรับในระดับสากล (COSO – Enterprise Risk
Management 2017) รวมถึงมุ่งมั่นในการจัดการความเสี่ยงโดย
ทำ�แผนรับมือความเสี่ยงที่จะนำ�ไปสู่เหตุการณ์ ในภาวะวิกฤต
ทั้งนี้ระบบดังกล่าว ได้สื่อสารสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้บริหาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owners)

HEART

การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ถือเป็น
สิ่งจำ�เป็นต่อความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการในทุกระดับ
ของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุเป็นบรรษัทภิบาล

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

บริษัท จะจัดวางระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยง และ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ให้สอดรับกับกลยุทธ์ เป้าหมายธุรกิจ
ตามมาตรฐานสากล และให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ
กฎเกณฑ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
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ผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2562

การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
สถานะการดำ�เนินการตามระบบ ERM (Self assessment*)
การกำกับดููแล
และวััฒนธรรมองคกร

มีการกํากับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยง ในระดับกรรมการ
กําหนดสรางโครงสรางและ
บุคลากรในการบริหาร
ความเสี่ยง
กําหนดบทบาทหนาที่และ
ความรับผิดชอบชัดเจน
กําหนดและดําเนินการตาม
คานิยม วัฒนธรรมองคกร
ในการจัดการความเสี่ยง

กำหนดวััตถุุประสงค
และกลยุุทธ

การจััดการ
ความเสี่ยง

เชื่อมโยงการบริหาร
ความเสี่ยงกับกระบวนการ
วางกลยุทธองคกร

ชี้บงความเสี่ยงครอบคลุม
ประเด็นที่เกี่ยวของกับองคกร

มีระบบและการติดตามปจจัย
แวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป

ประเมินความรุนแรงและ
จัดลําดับความเสี่ยง

มีระบบและการทบทวนผล
ดําเนินงานเปนระยะๆ

กําหนดระดับความเสี่ยง
ที่องคกรยอมรับได

การทบทวน
และการปรับปรุุง

ขอมููลการสื่อสาร
และการรายงาน

มีการหาแนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุงระบบบริหาร
ความเสี่ยงองคกรอยางตอเน��อง
(On Process)

กําหนดมาตรการและแผน
จัดการความเสี่ยงที่มีระดับ
กําหนดวัตถุประสงคและ
เปาหมายองคกรโดยพิจารณา ยอมรับไมได
ความเสี่ยงที่ยอมรับได
จัดทํารายการแสดงภาพรวม
ความเสี่ยงองคกร

เชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง
กับระบบสรรหา พัฒนา
และรักษาบุคลากร

ใชขอมูลการวิเคราะห
ความเสี่ยงในกระบวนการ
ตัดสินใจตางๆ
สื่อสาร และสรางความรับรู
ในความเสี่ยงขององคกร
มีการรายงานประสิทธิผล
การดําเนินงาน และ
การบรรลุตามคานิยม
วัฒนธรรมองคกร

ดำาเนนิการแลวเสร็จ
อยระหว
ู างดำาเนนิการ

หมายเหตุ* : รายการสําหรับประเมินเปนขอกําหนดพื้นฐาน ตามระบบมาตรฐานบริหารความเสี่ยงของเครือเจริญโภคภัณฑ

ตารางแสดงภาพความเสี่ยงองค์กร (Risk Matrix)
5

1

Natural disaster

2

Exchange Rate

3

4

Impact

Risk
Levels

Debt Collection

H : High

Red
Orange

M : Moderate

Yellow

L : Low

Green

Acceptable levels

3

2

1
1
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C : Critical

Color
Code

2

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)

3
Likelihood

4

5

INTRODUCTION

การต่อต้านคอร์รัปชั่น
(Anti-Corruption)

ดำ�เนินการ และบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และได้มีการทบทวน
การปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ นีอ้ ย่างสม่�ำ เสมอ
เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบกฎเกณฑ์
ข้อบังคับ และกฎหมาย

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณการดำ�เนินธุรกิจ โดยกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงานจะไม่กระทำ� และไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทุกรูปแบบ
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น โดยบริษัทได้กำ�หนดแนวปฏิบัติ มาตรการ

HEART
HEALTH

แนวปฏิบัติ

1. การดำ�เนินการตามนโยบายนี้ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่บริษัทฯ
ได้กำ�หนดไว้ ในคู่มือการกำ�กับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
รวมทั้งระเบียบข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ของบริษัทฯ
HOME

2. การดำ � เนิ น การในเรื่ อ งที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง กั บ การเกิ ด
คอร์รัปชั่น บริษัทฯ กำ�หนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนั ก งาน จะต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นเรื่ อ งต่ อ ไปนี้ ด้ ว ยความ
ระมัดระวัง ได้แก่

APPENDIX

2.1 ความเป็นกลางและการช่วยเหลือทางการเมือง
2.2 การบริจาคเพื่อการกุศล
2.3 การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่น
รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2562
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HUMAN RIGHTS AND
LABOR PRACTICES
สิทธิมนุษยชนและการปฎิบัติด้านแรงงาน
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กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)

INTRODUCTION

ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญปี
SUSTAINABILITY MANAGEMENT

2562

ทุกหน่วยงาน

ประเมินผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชน

ระบุประเด็น
สิทธิมนุษยชน

ที่สำ�คัญในระดับกลุ่มธุรกิจ

ประกาศนโยบาย

ในระดับกลุ่มธุรกิจฯ

บริษทั เจริญโภคภัณฑ์โปรดิว๊ ส จำ�กัด กลุม่ ธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้ความสำ�คัญและมุ่งเน้นในการส่งเสริมเรื่อง
สิทธิมนุษยชนของคน ทุกกลุม่ โดยยึดหลักพืน้ ฐานของความเท่าเทียม
สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค ทัง้ ความคิด การกระทำ�ที่ไม่สามารถ
ล่วงเกินได้ และต้องเคารพซึ่งกฏหมายท้องถิ่นของแต่ละประเทศ เพื่อ
ให้สอดคล้องกับ วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และปฎิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยหลีกเลีย่ งการมีสว่ นเกีย่ วข้องในการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ทุกรูปแบบ

ผลการดำ�เนินงานเทียบกับเป้าหมาย
เป้าหมายปี 2563 (ประเทศไทย)
ร้อยละ 100 ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำ�กัด และ

ความคืบหน้าปี 2562
การประเมินสิทธิมนุษยชน การบริหารความเสีย
่ ง และการปฏิบต
ั ิ
ด้านแรงงาน
การปฎิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ

HOME

บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ มีการเปิดเผยผลการดำ�เนินงานด้าน

HEALTH

ความท้าทายประการสำ�คัญ คือความคาดหวังการปฏิบัติต่อกันอย่าง
เท่ า เที ย ม ในด้ า นแรงงานของบริ ษั ท คู่ ค้ า หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ของ
ห่วงโซ่อุปทานในทุกมิติที่เกี่ยวทางด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงการ
ประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนเป็นระยะ

HEART

สิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติ
ด้านแรงงาน

ความท้าทาย

ธรรมาภิบาล และความยั่งยืนผ่านรายงานของเครือเจริญ
โภคภัณฑ์

APPENDIX

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2562
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การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) ให้ความสำ�คัญในการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งยกระดับ
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกประเทศ เพื่อเป็นการยกระดับด้านความปลอดภัยฯ สำ�หรับผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงผู้รับเหมาและบุคคล
ภายนอก เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดอุบตั เิ หตุ และโรคจากการทำ�งาน รวมทัง้ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างและสิง่ แวดล้อม ผ่านกิจกรรม
และโครงการต่างๆ สร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงาน

การปรับปรุงงานตามแนวทางไคเซ็น เรียนรู้วิธีการค้นหาจุดที่ควร
ปรับปรุงและวิธกี าร เพือ่ นำ�ไปการประยุกต์ในการปรับปรุงงานของ
ตนเอง และหน่วยงานต่อไป

อบรมหลักสูตร 5ส ให้กับพนักงานทุกระดับเพื่อ ให้พนักงานรู้ถึง
ประโยชน์ของ 5ส และขั้นตอนการทำ�ระบบ 5ส เพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน ให้กับพนักงาน

อบรมหลั ก สู ต รการระงั บ อั ค คี ภั ย เบื้ อ งต้ น เพื่ อ สร้ า งความรู้
ความเข้าใจ และเพือ่ เป็นการซักซ้อมการปฏิบตั จิ ริง ซึง่ มีการซ้อม
ดับเพลิงเป็นประจำ�ทุกปี

อบรมทบทวนหลักสูตร ความปลอดภัยทัว่ ไปและกฎหมายความปลอดภัย
ให้กับพนักงานในประเทศไทย เพื่อเป็นการทบทวนให้พนักงาน
ทุกระดับตระหนักถึงความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อบรมหลั ก สู ต รดั บ เพลิ ง ขั้ น รุ น แรง กั บ ที ม ผจญเพลิ ง ของที ม
ผจญเพลิงประเทศไทย เพื่อให้ทีมผจญเพลิงสามารถใช้อุปกรณ์
ดั บ เพลิ ง ขั้ น รุ น แรงได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง และวิ ธี การเข้ า ดั บ เพลิ ง
ขั้นรุนแรงอย่างปลอดภัย

อบรมหลักสูตร การวิเคราะห์อันตรายและการประเมินความเสี่ยง
ให้กบั พนักงาน โดยให้พนักงานทุกระดับเข้ารับการอบรม พร้อมกับ
Work shop ค้นหาอันตรายในหน้างานจริง เพื่อวิเคราะห์อันตราย
หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ให้ความเสีย่ งอยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
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INTRODUCTION

ฝึกซ้อมทีมผจญเพลิง เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

อบรมทบทวนด้านความปลอดภัยให้กับ
พนักงาน 1 ครั้ง/ปี เพื่อเป็นการทบทวนให้
กับพนักงาน ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย
และโรคจากการทำ�งาน

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการ
CPR ให้กับพนักงานทุกหน่วยงาน เพื่อ
ช่วยเหลือเพื่อนพนักงานในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน

HEART

โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ และโรงงานผลิตปุย๋ อินทรีย์ ได้จดั กิจกรรมรณรงค์ ขับขีป่ ลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลปีใหม่
ด้วยหลัก “3ส” คือ สร้างนิสัย สวมใส่ครบ สภาพรถพร้อม และ 7 วันอันตราย โดยดำ�เนินการให้ความรู้การปฏิบัติตามกฏหมายจราจร
และเทคนิคการขับขีอ่ ย่างปลอดดภัย รวมทัง้ ตรวจสภาพความพร้อมของรถจักรยานยนต์ การต่อพ.ร.บ. และบริการเปลีย่ นถ่ายน้�ำ มันเครือ่ ง
ให้กบั พนักงาน โดยมีผเู้ ข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานวิจยั และพัฒนาพันธุข์ า้ วโพด งานผลิตเมล็ดพันธุห์ ลักเข้าร่วมด้วยอย่างต่อเนือ่ งในทุกปี
HEALTH
HOME
APPENDIX

กิจการโรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ ได้จดั กิจกรรม SHE2 & 5S DAY ซึง่ ในงาน ได้มกี จิ กรรม
ที่ให้ความรู้กับพนักงาน เกี่ยวกับด้านพลังงาน ด้านความปลอดภัย ระบบมาตรฐาน
5ส ในงานมีการให้ความรู้และสร้างจิตสํานึกให้กับพนักงานในเรื่อง ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทํางาน, การอนุรกั ษ์พลังงาน, ความรับผิดชอบต่อ
สังคม และระบบ 5ส อีกทัง้ ยังมีการมอบรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ และ
ระบบ 5ส และหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการพลังงาน ได้ดำ�เนินการมาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน
รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2562
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นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

Governance of Respect for Human Rights

เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้จดั ทำ� นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ซึง่ สะท้อน
ถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจัง มีผล
บังคับใช้กบั ทุกกลุม่ ธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และยังได้รเิ ริม่
พัฒนากระบวนการตรวจสอบการดำ�เนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงทางด้านสิทธิมนุษ ยชน
การกำ�หนดแผนและแนวทางการแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยง รวมถึง
การเฝ้าระวัง

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำ�กัด กลุ่มธุรกิจ พืชครบวงจร
(ข้ า วโพด)เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ มี เ ป้ า หมายที่ จ ะดำ � เนิ น การ
เพื่อให้มีการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน HUMAN
RIGHTS DUE DILIGENCE: HRDD ภายในปี 2563 โดยยึดหลัก
สิทธิมนุษยชนในการป้องกัน ลดความสูญเสีย มีการประเมินผล
กระทบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจริงและอาจเกิดขึ้น
ได้และมีการติดตามผลกระทบอย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีการสื่อสาร
ต่อสาธารณะ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าผู้ได้รับผลกระทบจะได้รับการดูแล
และเยียวยาอย่างใส่ใจ

ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับการรับแรงงานเพื่อทำ�งานในโรงงานปุ๋ยเคมี ประเทศเมียนมา

บริษัท CPP Fertilizer Myanmar ได้ทำ�สัญญากับบริษัท Crown labor service ซึ่งในสัญญาได้ระบุไว้ในข้อ The service provider’s rights
and obligation ข้อ 4.4 ไว้ว่า ผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบในการจัดหาแรงงานเพื่อดำ�เนินการบริการที่บริษัท และจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อบังคับของแรงงานของประเทศเมียนมาอย่างเคร่งครัด รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับของนิคมอุตสาหกรรม Thilawa ด้วย
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INTRODUCTION

การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงหรือมีแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น
จากกิจกรรมของบริษัท ( Defining Salient Issues)
บริษัทได้ทำ�การระบุความเสี่ยงทางสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากการ
ดำ�เนินงานของบริษทั ต้องคำ�นึงถึงความเสีย่ งทางตรงและทางอ้อม
โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างละเอียดเฉพาะเจาะจง
และรอบด้าน โดยครอบคลุมไปถึงคูค่ า้ หรือผูร้ บั จ้างเหมาช่วงด้วย
อาทิความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ เฉพาะอุตสาหกรรม และความเสีย่ ง
ตามประเภท สิทธิมนุษยชน

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

บริษัทเคารพสิทธิมนุษยชนของลูกจ้างทุกคนในกลุ่มบริษัท และ
จะปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ประเทศ พันธสัญญาของบริษัท
ระบุไว้ในนโยบายของบริษัทแล้ว เช่น นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติ
และความเท่าเทียม และนโยบาย การคุกคาม เพื่อให้การเยียวยา
ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั ได้จดั ตัง้ กระบวนการ
รับเรื่องร้องเรียน ซึ่งใช้กับทั้งองค์กร ลูกจ้างคนใดที่มีความกังวล
ต่อผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากกิจกรรมของบริษัทสามารถ
แจ้งผ่าน ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนภายในได้

HEART

การดำ�เนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการทำ�งานเป็นสิ่งสำ�คัญยิ่งต่อการดำ�เนินธุรกิจของ
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำ�กัด และบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ
โดยยึ ด มั่ น ต่ อ การดู แ ลใส่ ใ จพนั ก งาน ผู้ รั บ เหมา ผู้ ม าติ ด ต่ อ
ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียในการดำ�เนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน
จึงกำ�หนดนโยบายโดยมีความมุ่งมั่นดำ�เนินการ ระบบมาตรฐาน

HEALTH

การปรับปรุง มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย พลังงาน
สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม และการตรวจประเมินการ
จัดการความปลอดภัย
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิง่ แวดล้อมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม หรือระบบบริหารจัดการ SHE2 & CSR ได้พัฒนาขึ้น
ในปี 2561 และทุกสถานประกอบการได้รับการตรวจประเมิน
อย่างต่อเนื่อง และมีการประกวดโรงงานและสถานประกอบการ
ตามเกณฑ์ดังกล่าว

HOME
APPENDIX
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ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญปี
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ผู้นำ�และพนักงาน
ผ่านการอบรมพัฒนาความรู้
และความเข้าใจด้าน

ความยั่งยืน

พัฒนาคู่ค้าและพันธมิตร

ธุรกิจให้มีความรู้และ
ทักษะที่จำ�เป็น

เป้าหมายปี 2563 (ประเทศไทย)
ร้อยละ 100 ของผู้นำ�และพนักงานผ่านการอบรมพัฒนา
ความรู้และความเข้าใจด้านความยั่งยืน

HOME

ผลการดำ�เนินงานเทียบกับเป้าหมาย

HEALTH

ความท้าทายประการแรกของบริษัทฯ คือการสร้างความเข้าใจ
และสื่อสารให้พนักงานที่มีความหลากหลายทั้งในด้านภาษาและ
วัฒนธรรม เห็นความสำ�คัญของการกำ�กับกิจการดูแลกิจการที่ดี
นำ�ไปสู่การสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการประกอบธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติอยู่บนบรรทัดฐานเดียวกัน

HEART

เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน

ความท้าทาย
คณะผูบ้ ริหาร กลุม่ ธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) ให้ความสำ�คัญและ
มุง่ เน้นการบริหารจัดการ และการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี มีธรรมาภิบาล
โปร่งใสตรวจสอบได้ ด้วยความเชื่ออย่างยิ่งว่า องค์กรที่จะเจริญ
เติบโตก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืน ต้องมีการดำ�เนินธุรกิจบนหลักปรัชญา
สามประโยชน์ ซึ่งเป็นค่านิยมของเครือเจริญโภคภัณฑ์ จึงเป็น
ความรับผิดชอบร่วมกันที่ผู้บริหารทุกระดับจะต้องเป็นแบบอย่าง
ของการปฏิบตั ติ ามค่านิยม 6 ประการ และดำ�เนินการตามนโยบาย
ด้านความยั่งยืน ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ นอกจากนั้นยังให้
ความสำ�คัญกับการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ
จากพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้ดำ�เนินการตามวิสัยทัศน์
เกษตรกรคือคู่ชีวิต

ความคืบหน้าปี 2562
การนำ�องค์กรด้านความยั่งยืน
การอบรมด้านความยั่งยืน
การอบรมคู่ค้าด้านความยั่งยืน

APPENDIX

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2562
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ระบบบริหารจัดการด้านการนำ�องค์กร
ผู้นำ�ระดับสูงของกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เป็นผู้กำ�หนดทิศทาง กระตุ้นและจูงใจคนในองค์กรให้ช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
เป้าหมายทั้งในด้านเศรษฐกิจ และด้านความยั่งยืน รวมถึงมุ่งสร้างผู้นำ� คนรุ่นใหม่ให้เป็นนักบริหารธุรกิจเกษตรครบวงจร ที่ต้องเป็นคน
ดีและคนเก่ง สร้างความสำ�เร็จด้วยทีมงาน

$
กลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด)

LEADERSHIP GUIDELINE

การพัฒนาบุคลากร ผ่านหลักสูตรพัฒนาผูน
้ �ำ
จากสถาบันผูน
้ �ำ เครือเจริญโภคภัณฑ์
การพัฒนาบุคลากรของกลุ่มธุรกิจฯ มุ่งเน้นการสร้างผู้นำ�ในทุกระดับ โดยมีสถาบันผู้นำ�เป็นศูนย์กลาง โดยมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าร่วมอบรม ซึง่ ทุกหลักสูตรพัฒนามาจากการปฏิบตั จิ ริง เน้นทีด่ �ำ เนินโครงการผ่านการเรียนรู้ ลงมือปฏิบตั จิ ริง เป็นการ
ข้ามสายงานและสายธุรกิจ เป็นการแก้ปัญหาทางธุรกิจจริง ต้องตัดสินใจและเรียนรู้จากผลกระทบที่เกิดจริง

ผู้นำ�และพนักงานที่ผ่านการอบรม
จากสถาบันผู้นำ� เครือเจริญโภคภัณฑ์
รวมทุกหลักสูตร
52
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119

คน
รวมสะสมตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน

โครงการ One Young World เวทีผู้นำ�เยาวชนที่ใหญ่ที่สุดของโลก ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วโลกแลกเปลี่ยนความเห็น โดยมีผู้นำ�
ระดับโลกจากหลากหลายสาขาความเชีย่ วชาญ มาร่วมให้แรงบันดาลใจเพือ่ สร้างแรงผลักดันเพือ่ เปลีย่ นโลกใบนี้ โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์
ได้มีนโนบายสนับสนุนบุคลากรรุ่นใหม่ของเครือฯ และบุคคลภายนอกเพื่อเข้าร่วมงาน One Young World

INTRODUCTION

ซีพี สานฝัน ปันโอกาส สูผ
่ น
ู้ �ำ รุน
่ ใหม่ สูเ่ วที One Young World Summit

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ

HEART
HEALTH
HOME
APPENDIX

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2562
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การอบรมเป้าหมายและค่านิยมองค์กร
(Purpose and Value CPP)

กลุม่ ธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) มีรปู แบบการทำ�ธุรกิจแบบผ่าน
ผู้แทนจำ�หน่าย (B2B) แต่เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดำ�เนิน
ธุรกิจรูปแบบใหม่ ที่มุ่งเน้นการทำ�ธุรกิจตรงสู่เกษตรกร B2C ใน
เขตพื้นที่ชลประทาน รวมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกร
สามารถทำ�การเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี หรือ สามารถปลูกพืช

54

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)

3 รุ่น / ปี ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
โดยจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการปรับชุดวิธีความคิด (Mind Set) ให้
สอดคล้องกับทิศทางการดำ�เนินธุรกิจ ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมที่ก้าวเข้าสู่การปรับ
เปลี่ยนทิศทางและจัดทำ�แผนธุรกิจใหม่ทั้งหมด

INTRODUCTION

การอบรมระดับบริหารและการขับเคลื่อนนโยบายความยั่งยืน
(Sustainability Workshop Program)

ทำ�ให้การยกระดับภาวะผู้นำ� (Elevated Leadership) มีการใช้
เครื่องมือการบริหารสมัยใหม่อย่างเป็นระบบ (Systematized
Approach) กำ�หนดกลยุทธ์และกระจายกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน
(Sustainability Strategy Management) กระบวนการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Innovation) ซึ่งนำ�ไปสู่
การรายงานและสื่อสาร (Reporting and Communication)
บริ ษั ท ให้ ความสำ � คั ญ กั บ การขั บ เคลื่ อ นเป้ า หมายความยั่ ง ยื น
ที่สอดคล้องตามแนวทางของ SDG Goal และให้สร้างการรับรอง
และคำ�มั่นสัญญาของผู้บริหารต่อการดำ�เนินการดังกล่าว สื่อสาร
ลงไปยังพนักงานทุกระดับ

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

บริษัทเน้น เรื่องการสื่อสาร และให้ความรู้ด้านความยั่งยืนใน
ทุกระดับ ผ่านการฝึกอบรม (Training Workshop) และการเป็น
พี่เลี้ยง (Coaching) แก่องค์กรในเรื่องการพัฒนาองค์กรไปสู่
องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)
ผ่านมาตรฐานทั้งในระดับประเทศ (CSR-DIW) และระดับสากล
(ISO Standard) การพัฒนาองค์กรไปสูอ่ งค์กรทีม่ กี ารพัฒนาอย่าง
ความยั่งยืนตามแนวทาง Sustainable Excellence Model

HEART
HEALTH
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STAKEHOLDER
ENGAGEMENT
การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย

56
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INTRODUCTION

ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญปี
SUSTAINABILITY MANAGEMENT

2562

ทุุกบริิษัทฯ

มีีการกำ�หนด
กลุ่มผู้มีส่วนได้้เสีีย
หาความต้้องการ
และความคาดหวััง
มีีการสำ�รวจ

ความผููกพััน

เป้าหมายปี 2563 (ประเทศไทย)

HEALTH

ผลการดำ�เนินงานเทียบกับเป้าหมาย

ความท้าทาย
คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่า การกำ�กับดูแลกิจการที่
ดี เป็นปัจจัยสำ�คัญต่อเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการยกระดับความ
สามารถในการแข่งขัน และนำ�เครือฯ ไปสู่ความเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ในระยะยาว การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีนั้น แสดงให้เห็นถึงการมี
ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ซึ่งช่วยสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า
ทั้งหมดนี้ต้องอาศัยความมุ่งมั่นและความร่วมมือจากพนักงาน
ทุกระดับ โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้การส่งเสริม
สนับสนุน เพื่อให้การกำ�กับดูแลกิจการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

HEART

(Engagement)
และความไว้้วางใจ
(Trust) ของผู้มีส่วนได้้เสีีย
ที่มีต่อองค์์กรทุุกปีี

ความคืบหน้าปี 2562
การรับฟังและประเมินผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร

ร้อยละ 100 ของกลุ่มธุรกิจในเครือฯ มีกระบวนการสร้าง
ความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย
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กรอบการดำ�เนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

(Stakeholder Engagement Framework)
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำ�กัด และบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ
มีการประกาศนโยบาย และพิจารณาผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องใน
การดําเนินธุุรกิจในขอบเขตของแต่ละบริษัท วิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรด้วย เพื่อให้สะท้อนบริบทการ
ดำ�เนินงานของธุุรกิจอย่่างครอบคลุม
บริษัทระบุได้ว่า ในการดำ�เนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า ที่มีความ
เกีย่ วข้องกับผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุม
คณะกรรมการ พนักงาน ลูกค้า เกษตรกร คู่ค้า ชุมชนและสังคม
ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน และคู่แข่งทางการค้า
บริษัทวิเคราะห์ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสีย มีผลกระทบและมีความ
คาดหวังต่อองค์กร รวมถึงประเด็นทีอ่ งค์กรมีผลกระทบและมีความ
คาดหวังต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำ�คัญและดำ�เนิน
การเพิ่มผลกระทบเชิงบวกและลดผลกระทบเชิงลบ เพื่อรักษาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาศักยภาพในการเติบโตของ
ธุรกิจในระยะยาว
บริษทั กำ�หนดวิธกี ารมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียแต่ละกลุม่ เพือ่ ให้
สามารถสือ่ สาร จัดการประเด็น และได้น�ำ ประเด็นทีม่ นี ยั สำ�คัญมา
ใช้ในการกำ�หนดแนวทางการตอบสนองความต้องการ กับผูม้ สี ว่ น
ได้เสีย และสร้างความผูกพันอย่างสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน
ทั้งองค์กร
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INTRODUCTION

การรับฟังเสียงจากผู้มีส่วนได้เสีย

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำ�กัด และบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ
ได้รวบรวมประเด็นและข้อคิดเห็น ซึ่งครอบคลุมมิิติทางเศรษฐกิิจ
สังคม และสิ่งแวดล้้อมของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนร่วมจัดลำ�ดับ
ความสำ�คััญของประเด็นดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้ดำ�เนินการ
สัมภาษณ์ ผู้แทนกลุ่ม ผู้มีส่วนได้เสียถึงมุุมมองต่อการพัฒนา
อย่ า งยั่ ง ยื น ของบริ ษั ท และได้ นำ � ประเด็ น ที่ มี นั ย สำ � คัั ญ มาใช้
ในการกำ�หนดแนวทางการตอบสนองความต้องการกับผู้มีส่วน
ได้เสียและสร้างความผููกพันอย่่างสอดคล้องในทิศทางเดีียวกัน
ทั้งองค์กร ครอบคลุม การสัมภาษณ์โดยตรง การใช้แบบสำ�รวจ
และการสำ�รวจข้อมููลโดยบริษัทที่ปรึกษาเพื่อให้ได้ประเด็นที่มีนัย
สำ�คัญที่ชัดเจน

HEART

จากผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางที่หลากหลาย ซึ่งได้นำ�ความคิด
เห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เหล่านั้น มาวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจถึง
ความคาดหวังและความต้องการ ก่อนทีจ่ ะตอบสนองด้วยแนวทาง
ทีส่ ามารถบริหารจัดการประเด็นต่าง ๆ ทีม่ คี วามสำ�คัญทัง้ ต่อธุรกิจ
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม

HEALTH

การสร้างความมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละพื้นที่ นับเป็น
สิ่งสำ�คัญที่จะช่วยสร้างรากฐานสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน
โดยผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท คือ กลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบทั้ง
เชิงบวกและเชิงลบจากการดำ�เนินธุรกิจ ครอบคลุมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร ซึ่งบริษัทมีความยินดีอย่างยิ่งในการรับฟังเสียง
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การประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
ร่วมประชุมกับสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทยและเครือข่าย

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ โปรดิ๊วส จำ�กัด ร่วมประชุม Thailand
International Seed Trade 2019 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมการค้า
เมล็ดพันธุ์ไทย กรมวิชาการเกษตร สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นเจ้าภาพจัดงาน ซึ่งจัดขึ้น
เป็นครั้งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2562 ณ
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอท เซ็นทรัลเวิล์ด กทม.

นอกจากนี้ ยั ง เป็ น การต้ อ นรั บ พั น ธมิ ต รระหว่ า งประเทศใน
อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุแ์ ละธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องทัว่ โลก ให้ได้มโี อกาส
พบปะกับบริษทั เมล็ดพันธุข์ องคนไทยและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องอีกด้วย

การจั ด งานดั งกล่ า ว มีวัต ถุป ระสงค์เพื่อ มุ่งสนับ สนุนส่งเสริม
อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการพัฒนา
อุ ต สาหกรรมเมล็ ด พั น ธุ์ ข องประเทศไทย และภู มิ ภาคต่ า งๆ
โดยรอบ รวมถึงการอารักขาพืช อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร
เทคโนโลยีการผลิต บรรจุภัณฑ์ และปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้อง
กับเมล็ดพันธุ์ (Seed) เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของไทย
โดยเฉพาะกลุ่ม SME ได้มีโอกาสพบปะคู่ค้าทางธุรกิจทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการสู่สากล
ร่วมประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์ุแห่งชาติ

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำ�กัด ร่วมกับสมาคมเมล็ดพันธุ์
แห่งประเทศไทย สนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์
แห่งชาติ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านเมล็ดพันธุ์ ไทย
ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเทพสตรี อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมีนกั วิชาการทัง้ จากสถาบัน
การศึกษา องค์กรภาครัฐ และเอกชน ต่างๆ เข้าร่วมนำ�เสนอ
ผลงานทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานที่เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ไทย
นอกจากนี้สมาคมยังได้นำ�ข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้าทางด้าน
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับแวดวงเมล็ดพันธุ์มาแลกเปลี่ยนร่วมกัน
สมาคมฯ ได้ก่อตั้งเมื่อปี 2525 เพื่อเป็นศูนย์กลางที่เป็นทางการ
ในการดำ�เนินกิจกรรมประสานงานกับองค์กรของรัฐบาลและ
เอกชน และสามารถติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ
เพื่ อ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์
ของประเทศ และเพื่อให้เกษตรกรได้มีเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพสูง
ใช้อย่างเพียงพอ
บริษัทได้่ส่งผู้แทนร่วมดำ�เนินกิจกรรมของสมาคมอย่างต่อเนื่อง
โดยมีบทบาทหน้าทีห่ ลักในด้านการเผยแพร่ขอ้ มูล ข่าวสาร ความรู้
และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีเ่ กีย่ วกับวิทยาการเมล็ดพันธุพ์ ชื และแขนง

60

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)

วิชาสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป และ
เป็นศูนย์กลางของการประสานความคิดเห็น ผลักดัน เพื่อพัฒนา
ธุรกิจอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุข์ องไทยระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน
ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องกฏระเบียบต่างๆ

INTRODUCTION

ร่วมให้การต้อนรับ สมาคมถั่วและเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศญี่ปุ่น

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ โปรดิ๊วส จำ�กัด กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร
(ข้าวโพด) พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมพ่อค้าข้าวโพดและ
พันธุ์พืชไทย ร่วมให้การต้อนรับ สมาคมถั่วและเมล็ดพันธุ์แห่ง
ประเทศญีป่ นุ่ (Japan Bean and Pulses Association)และองค์กร
เพื่อสาธารณประโยชน์ที่ ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตร
ป่าไม้ และประมงแห่งประเทศญี่ปุ่น เพื่อพบปะพูดคุยกับตัวแทน
ผู้ ป ระกอบการค้ า ถั่ ว และเมล็ ด พั น ธุ์ ใ นประเทศไทย ในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ภาวะผลผลิตระหว่างกัน เพื่อขยาย
ช่องทางในการนำ�เข้าและส่งออกระหว่างกันในอนาคต

HEART

นอกจากนี้ได้ส่งผู้แทนเข้าเป็นกรรมการบริหารสมาคมและเข้า
ร่วมประชุมอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ประจำ�ปี 2561 เพือ่ เป็นการแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารสรุปรายงาน
ภาวะการณ์ผลผลิตพืชพันธุ์ และกำ�หนดทิศทางผู้ประกอบการที่
ส่ ง ออก ตลอดจนระดมแก้ ไ ขปั ญ หาอุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ประเทศไทยร่วมกัน
สมาคมฯ ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2499 ปัจจุบันมีสมาชิกซึ่งเป็นผู้
ประกอบการส่งออกจำ�นวน 109 บริษัท โดยสมาชิกมาจากผู้
ประกอบการส่งออก เช่น ข้าวโพดอาหารสัตว์ ข้าวฟ่าง ปุยนุ่น
ถัว่ เขียวผิวมัน ถัว่ เขียวผิวดำ� และถัว่ นิว้ นางแดง ซึง่ ได้รว่ มดำ�เนิน
กิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง
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สังคมที่มีคุณภาพ
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เพื่ อ ให้ บ รรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการเป็ น บริ ษั ท ชั้ น นำ � ด้ า น

ธุ ร กิ จ พื ช ครบวงจร (ข้ า วโพด) เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์

สังคม กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) และเกษตร

ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ความสำ � คั ญ ของความยั่ ง ยื น ด้ า น

อุ ต สาหกรรม ภายใต้ ก รอบวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และ

สั ง คม โดยดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ แ นวคิ ด การพั ฒ นา

นโยบายฯ จึงกำ�หนดเป้าหมายความยั่งยืนด้านสังคม

พนักงานและสังคมให้เชื่องโยงกับมิติทางเศรษฐกิจของ

ดังต่อไปนี้

HEART

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำ�กัด และบริษัทในกลุ่ม

องค์กร โดยให้สิทธิและโอกาสที่จะได้รับการดูแลและผล
1) คุณค่าทางสังคม

การทำ�งานและเกิดความซื่อสัตย์ต่อองค์กร มีช่องทาง

2) สุขภาพและสุขภาวะที่ดี

การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย มีความโปร่งใส สามารถ

3) การศึกษา			

ตรวจสอบได้ มีระบบการจัดการ มีสร้างการมีสว่ นร่วมจาก

4) การบริหารจัดการนวัตกรรม

HEALTH

ประโยชน์ที่เป็นธรรม กระตุ้นให้พนักงานเห็นคุณค่าของ

ทุกฝ่าย สร้างสังคมรอบข้างให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ
ได้รบ
ั การยอมรับจากสังคมและชุมชน ในการประกอบการ
ปลู ก ฝั ง อยู่ ใ นกิ จ กรรมของคนในองค์ ก รสื่ อ ไปถึ ง
ตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ขององค์กร

HOME
APPENDIX

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2562
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SOCIAL
IMPACT
คุณค่าทางสังคม
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INTRODUCTION

ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญปี
SUSTAINABILITY MANAGEMENT

2562

ทุกบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ

มีกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม

ประกาศนโยบาย

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ในระดับกลุ่มธุรกิจและบริษัท

ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
และรายได้

สนับสนุนเกษตรกรรายย่อย โครงการข้าวโพดหลังนา และครบวงจร

เป้าหมายปี 2563 (ประเทศไทย)

365 วัน โดยเน้นการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกร

เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงกลุ่ม

สร้างความมัน
่ คงทางอาชีพ ความยัง
่ ยืนของชุมชน และสร้างคุณค่า

เปราะบาง 1,000 ราย ได้รับการส่งเสริมอาชีพและ

ร่วมกับสังคม

คุณภาพชีวิต ในปี พ.ศ. 2563

2561

2562

เป้าหมาย
2563

2,148

2,748

1,000

APPENDIX

จำ�นวนเกษตรกร
ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
และรายได้ (ประเทศไทย) (ราย)

ความคืบหน้าปี 2562

HOME

ผลการดำ�เนินงานเทียบกับเป้าหมาย

HEALTH

ในขณะเดียวกันธุรกิจต้องมีการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจ
และสังคม โดยนำ�ความต้องการหรือความคาดหวังของคนในสังคม
มาบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายขององค์กร

HEART

ความท้าทาย
ปั ญ หาความเหลื่ อ มล้ำ � เป็ น สาเหตุ ห นึ่ ง ที่ ทำ � ให้ เ กิ ด สภาวะการ
แบ่งแยกของผู้คนในสังคม (Social Polarization) และการขาด
ความไว้เนื้อเชื่อใจในสังคม (Lack of Social Trust) ปัจจุบันสภาพ
แวดล้อมของสังคมมีความไว้เนือ้ เชือ่ ใจต่�ำ ทำ�ให้ธรุ กิจมีความเสีย่ ง
ด้านชื่อเสียง และด้านการกำ�กับดูแลจากหน่วยงานทางการเพิ่ม
มากขึ้น ตลอดจนอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของการ
ดำ�เนินธุรกิจในระยะยาว ดังนั้น ปัญหาความเหลื่อมล้ำ� จึงไม่ได้
เป็นเพียงปัญหาสังคมที่อยู่ไกลตัวเราอีกต่อไป แต่กลายเป็นความ
เสี่ยงต่อภาคธุรกิจได้เช่นเดียวกัน

เกษตรกร
และกลุ่มเปราะบาง

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2562
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แนวทางการบริหารจัดการ
การสนับสนุนเกษตรกร
(Supporting Farmers)

บริษัทมีความตระหนักและให้ความสำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจที่อาจได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจและบทบาททางสังคม โดยการสนับสนุน
เกษตรกร ผูป้ ระกอบการรายย่อย และกลุม่ เปราะบางให้เป็นส่วนหนึง่ ของธุรกิจ สนับสนุนทางการเงิน ส่งเสริมการมีสว่ นร่วม และสร้างสรรค์
คุณค่า การสร้างรายได้ซึ่งบริษัทได้้ให้ความสำ�คัญและมีการดำ�เนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและช่วยส่งเสริม
คุณภาพชีวิตให้กับชุมชน ตลอดจนกลุ่มเปราะบางให้สามารถดำ�รงชีวิตตามปัจจัยขั้นพื้นฐานในสังคมได้อย่างยั่งยืน

แนวทางปฏิบัติสำ�หรับสมาชิกเกษตรกร
1. ให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม (ตลาดนำ�การผลิต) และดำ�เนินงานในลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. อบรมให้ความรู้การเกษตร จนสามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และผลผลิตมีคุณภาพที่ดี
3. ให้เกษตรกรสามารถเป็นผู้จัดการ : บริหารการผลิต ผลผลิต และมีความรู้ด้านตลาด
4. บริษัทเป็นตลาดรองรับ ป้องกันความเสี่ยงด้านความผันผวนของภาวะราคา สามารถทำ�ให้สมาชิกลดภาวะหนี้สิน

CASE STUDY

1

ข้าวโพดหลังนาสู่การพัฒนา ธุรกิจ “เกษตรครบวงจร”

เกษตรกรมีรายได้ตลอดทั้งปี การันตีผลผลิตคุณภาพเข้าโรงงานผลิตอาหารสัตว์

จากค่านิยม 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่มุ่งมั่นสร้าง
ธุรกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อมทีย่ งั่ ยืน บริษทั เจริญโภคภัณฑ์โปรดิว๊ ส
จำ�กัด จึงได้จดั ทำ� “โครงการข้าวโพดหลังนา” ขึน้ ในเขตชลประทาน
เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรแทนการทำ�นาปรังที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้ง และปัญหาราคาที่ไม่แน่นอน เพราะนอกจาก
ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์จะมีตลาดรับซือ้ ทีแ่ น่นอนแล้ว ยังใช้น�้ำ น้อยเพียง
1 ใน 3 ของการปลูกข้าวเท่านั้น
โครงการดังกล่าวเริ่มดำ�เนินการในปี 2560 โดยเป็นความร่วมมือ
กับภาครัฐ ดำ�เนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการ
ปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำ�นา ทดแทนการทำ�นาปรัง เพื่อแก้ปัญหา
ผลผลิตข้าวล้นตลาด ราคาข้าวตกต่ำ� แก้ปัญหาภัยแล้ง ตลอดจน
เพิม่ ปริมาณผลผลิต และกระจายช่วงเก็บข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ภายใน

66

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)

ประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ พอใจกับรายได้ที่สูงกว่าการ
ปลูกข้าวนาปรัง และส่วนใหญ่ตัดสินใจปลูกรอบ 2 ในปีถัดมา

INTRODUCTION

เกษตรกรมีรายได้สุทธิเฉลี่ย

300 บาท / วัน

120,000 บาท/ไร่/ปี

HEART

ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ เ กษตรกรมี ร ายได้ ต ลอดทั้ ง ปี
บริ ษั ท จึ ง ได้ พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ ข้ า วโพด
คุณภาพอายุสั้นเฉลี่ย 100 วัน เพื่อให้สามารถ
ปลูกข้าวโพดได้ 3 รุ่น/ปี ซึ่งเกษตรกรจะมี
รายได้เฉลี่ยอย่างน้อย 300 บาท/วัน โดย
บริษัท มีนโยบายรับซื้อผลผลิตคืนทั้งหมดซึ่ง
สามารถตรวจสอบย้อนกลับที่มาของผลผลิต
และได้วัตถุดิบคุณภาพดีส่งต่อให้กับ
อุ ต สาหกรรมอาหารสั ต ว์ ข องเครื อ เจริ ญ
โภคภัณฑ์ต่อไป

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

ขณะเดียวกันบริษทั ยังได้ส้ ร้างนักบริหารธุรกิจ
เกษตรครบวงจรลงพื้นที่นาในเขตชลประทาน
ทั่วประเทศ เพื่อคอยให้คำ�แนะนำ�เรื่องการ
วิเคราะห์ดนิ การพัฒนาระบบน้�ำ และวางแผน
การผลิตตั้งแต่การเลือกสายพันธุ์ข้าวโพดที่
เหมาะกับสภาพดิน การดูแล เก็บเกี่ยว และ
รับซื้อคืนตามเงื่อนไขที่กำ�หนดเพื่อเป็นการ
สร้างความมัน่ ใจให้กบั เกษตรกรทีป่ ลูกข้าวโพด
หลังนา ต่อยอดสู่การทำ� “เกษตรครบวงจร”

HEALTH
HOME
APPENDIX

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2562
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CASE STUDY

2

มุ่งเน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์เคมี
เพื่อปรับปรุงโครงสร้างดิน ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต
เป็นโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยถูกสูตร ถูกเวลา ถูกอัตรา ตามค่าวิเคราะห์ดินและพืช เพื่อให้ได้ปรับโครงสร้างดิน, เพิ่มผลผลิต,
ลดต้นทุน เพิ่มกำ�ไรให้เกษตรกร โดยผลของโครงการ ทำ�ให้ลดต้นทุนการใส่ปุ๋ยในข้าวลง 13.03% โดยผลผลิตเท่าเดิม ทำ�ให้ได้รายได้
เพิ่มขึ้น 572 บาท/ไร่ ลดต้นทุนการใส่ปุ๋ยในข้าวโพดลง 10% โดยผลผลิตเท่าเดิม ทำ�ให้ได้รายได้เพิ่มขึ้น 1,000 บาท/ไร่

ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและพืชในพื้นที่
ผลการทดสอบ
ต้นทุนปุ๋ย
(บาท/ไร่)

ผลผลิต
(กก./ไร่)

กำ�ไรสุทธิ
(บาท/ไร่)

ปุ๋ยตามเดิม
ของเกษตร

900

984

2,486

ซี.พี.หมอดิน

875

OM
ดินก่อนปลูก

1.58%

1,280 4,702
OM
ดินหลังปลูก

2.20%
* หมายเหตุ: ราคาขายข้าว 7,400 บาท/ตัน, ความชื้นข้าว 23%,
ต้นทุนการจัดการทั้งหมดไม่รวมปุ๋ย 3,895 บาท/ไร่
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INTRODUCTION

CASE STUDY

3

สร้างรายได้ให้เกษตรกรสมาชิก 1 แสนบาท ต่อไร่ ต่อปี
SUSTAINABILITY MANAGEMENT

FARMPRO สาขาเมียวละ บริษัท C.P.Yangon Co.,Ltd. มีพื้นที่
ให้บริการครอบคลุมพืน้ ทีช่ ลประทาน 100,000 ไร่ โดยมีเป้าหมาย
ทำ�ให้เกษตรกรสมาชิกมีรายได้ทงั้ ปี ควบคูก่ บั การแบ่งพืน้ ทีม่ าปลูก
พืชรายได้สูง เช่น ข้าวโพดหวาน โดยมี Sweet corn cafe เป็น
ผู้รับซื้อผลผลิตของเกษตรกร
มีการให้บริการขุดบ่อน้ำ� และวางระบบน้ำ�จาก FARMPRO เพื่อ
ปลูกข้าวโพดหวาน ส่งให้ Sweet corn cafe

รายได้ไร่ละ

100,000

ฟาร์มบอนี่ เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ วโพด และพืชทีม่ รี ายได้สงู
บนพื้นที่ 6,000 ไร่ และเป็นพื้นที่แปลงสาธิตของธุรกิจ B2C
สร้างให้เกษตรกรปลูกพืช 3 รุ่น มีรายได้ไร่ละ 100,000 บาท
ต่อปี บนพื้นที่ทำ�การเกษตร

HEART

บาท ต่อปี

เดินหน้าแก้ปัญหาหมอกควันร่วมกับเกษตรกร

สำ�หรับแผนกิจกรรมในพื้นที่ ยังคงมีกิจกรรมที่ต้อง
ดำ�เนินการต่อเนื่องอีก 4 เดือนในระยะที่1 ได้แก่
การขยายเชื้อไตรโคเดอมาร์ ครอบครัวละ 5 ไร่ เพือ่
เปรียบเทียบระหว่างใช้กับไม่ใช้
เตรียมโรงเรือนเพาะชำ�กล้าไม้ (มะขามหวาน) เพื่อ
ปลูกเสริม
การใช้เปลือกข้าวโพดแห้งหลังการเก็บเกี่ยวแปรรูป
เป็นภาชนะ

HOME

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้นี้ นำ�โดย นักวิชาการอิสระด้านปรับปรุงพันธุ์และ
การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ โดยเลือกหมู่บ้าน
นำ�ร่องในพื้นที่เมืองตองยี 2 ตำ�บล ได้แก่ ตำ�บลเจ้าหนี่ และ ตำ�บลบาฮัน
เจท ซึ่งมีพื้นที่ทำ�การเกษตรรวมกว่า 12,500 ไร่ เกษตรกรกว่า 600 ครัว
เรือน ลักษณะพื้นที่มีทั้งที่ราบ และที่เนิน มีพืชหลักเป็นข้าวโพด มะม่วง
และอะโวคาโด เป็นหลัก

การจัดกิจกรรมครัง้ น้ี มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมเรียนรูก้ ว่า
300 ราย ซึง่ แต่เดิมเกษตรกรมีการเตรียมดินโดยการเผา
อยูบ่ า้ งบางส่วน แต่เมือ่ ได้ทราบถึงวิธกี ารจัดการซากพืช
อย่างง่ายด้วยจุลนิ ทรีย์ไตรโคเดอมาร์แล้ว ต่างก็ยนิ ดีรว่ ม
มือในการไม่เผาอีกต่อไป

HEALTH

บริษทั C.P.Yangon Co.,Ltd. ร่วมกับผูน้ �ำ ชุมชน และผูแ้ ทนจำ�หน่าย เมือง
ตองยี รัฐฉาน ลงพืน้ ที่ สร้างกิจกรรมนำ�เกษตรกรเพิม่ ผลผลิต และลดปัญหา
หมอกควันในพื้นที่การเกษตรในเขตรัฐฉาน กิจกรรมที่แนะนำ�เกษตรกร
ในครั้งนี้ได้แก่ การอบรมให้ความรู้ประโยชน์วิธีขยายเชื้อจุลินทรีย์ ไตรโค
เดอมาร์ เพื่อช่วยในการย่อยสลายวัสดุท่ีเหลือจากการเพาะปลูก เพื่อเป็น
อินทรีย์วัตถุในดิน แทนการเผา
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การบริจาคเครื่องกรองน้ำ�ให้โรงเรียนในชุมชน
รัฐอานธรประเทศ ประเทศอินเดีย
บริ ษั ท เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ เ มล็ ด พั น ธุ์ (อิ น เดี ย ) จำ � กั ด มุ่ ง มั่ น ให้
ความสำ�คัญต่อการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของเกษตรกร
และคนในชุ ม ชนที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย งบริ เ วณที่ บ ริ ษั ท เข้ า ไป
ดำ�เนินธุรกิจ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้มอบเครื่องกรองน้ำ� Reverse
Osmosis (RO) ให้กบั โรงเรียนในชุมชนทีอ่ ยู่ใกล้โรงงานปรับสภาพ
เมล็ดพันธุ์ เมืองวิเจยาวาดา อำ�เภอ Krishna รัฐ Andhra Pradesh

70

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)

ประเทศอินเดีย เพือ่ เป็นการสร้างสุขภาวะอนามัยทีด่ ีให้กบั นักเรียน
ในชุมชนกว่า 200 ราย ส่งผลทำ�ให้เกษตรกรและคนในชุมชน
มีสุขภาพที่ดีจากการบริโภคน้ำ�ดื่มสะอาด รวมถึงช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้ารับการรักษาสุขภาพ และยังช่วย
บรรเทาผลกระทบอันเกิดจากข้อจำ�กัดในการเข้าถึงน้ำ�ดื่มสะอาด
แก่เกษตรกร ชุมชน และสังคมอีกด้วย

INTRODUCTION

CASE STUDY

5

โครงการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม
SUSTAINABILITY MANAGEMENT

พัฒนาความมั่นคงพื้นที่ป่าต้นน้ำ�สำ�คัญของประเทศไทย ส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรในพื้นที่
ช่วยลดการบุกรุกทำ�ลายป่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำ� คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน
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โครงการธรรมชาติปลอดภัย
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
HEART
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โครงการธรรมชาติปลอดภัย
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
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โครงการธรรมชาติปลอดภัย
อ.สันติสุข จ.น่าน

HEALTH

โครงการธรรมชาติปลอดภัย
ในผืนป่าตะวันตก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
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CASE STUDY

5-1

โครงการธรรมชาติปลอดภัย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
สู่การพัฒนาอาชีพ “คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน”
กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำ�เนิน
กิจกรรมการดูแลป่าในพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติศรีลานนากว่า 8 แสนไร่
ในโครงการธรรมชาติปลอดภัย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ พื้นที่ทาง
ภาคเหนือซึ่งเป็นต้นน้ำ�สำ�คัญของประเทศไทย โดยที่ผ่านมาได้
ดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ เริ่มตั้งแต่ปี 2555 ร่วมกับอุทยานแห่งชาติ
ศรีลานนาและภาคีเครือข่ายในพืน้ ที่ ได้แก่ “ชมรมคนพร้าวรักษ์ปา่ ”
ส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรในพื้นที่ อาทิ โครงการปลูกไผ่ 1 ไร่ 1 กอ
การเลี้ยงหมูดำ� เลี้ยงเป็ดไข่พันธุ์ซีพีซุบเปอร์เพื่อบริโภค และ

การสนับสนุนช่องทางการจัดจำ�หน่ายในรูปแบบร้านค้าสวัสดิการ
จำ�หน่วยสินค้าชุมชน ณ จุดบริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ
ศรีลานนา ซึ่งที่ผ่านมาสนับสนุนการสำ�รวจพื้นที่ทำ�กินกันพื้นที่
ออกจากพื้นที่ป่า พร้อมกับการส่งเสริมกล้าชาอัสสัมแก่เกษตรกร
และสนับสนุนองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพกาแฟและการ
อบรมให้องค์ความรู้ดูแลแปรรูปการปลูกกาแฟควบคู่กับการสร้าง
กฎกติกาการดูแลผืนป่า สามารถช่วยลดการบุกรุกทำ�ลายป่าใน
พื้นที่ป่าต้นน้ำ�แห่งนี้ คนอยู่ร่วมกับป่า ได้อย่างยั่งยืน

ดูแลป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ศรีลานนา

กว่า

800,000 ไร่

โครงการปลูกไผ่

1 ไร่ 1 กอ
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ความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่เป็นปัจจัยสำ�คัญ ที่จะนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการธรรมชาติปลอดภัย
แม่แจ่ม จึงได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ น้อมนำ�ศาสตร์ของพระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อน
โครงการในพื้นที่บ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง เริ่มจากรับฟังความต้องการและปัญหาของคนในชุมชน ที่เรียกว่า “การระเบิดจากข้างใน”
จากนั้นจึงเริ่มวิเคราะห์ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชนสู่ความยั่งยืนใน 3 ด้านคือ สังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม โดยมีชุมชนเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการขับเคลื่อน ปัจจุบันบ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยงสามารถคืนผืนป่า เพื่อนำ�มาปลูกเป็นป่า
ชุมชนรวมทั้งสิ้น 6,252 ไร่

HEALTH

พร้อมกันนี้โครงการธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม ยัง
ได้สนับสนุนให้ชุมชนทั้ง 2 หมู่บ้านไปศึกษาดูงาน
ด้ า นการเกษตร จากศู น ย์ เ รี ย นรู้ ต่ า งๆที่ ชุ ม ชน
ต้องการอย่างต่อเนื่อง ส่วนมหาวิทยาลัยแม่ โจ้
ทำ�หน้าที่ให้คำ�แนะนำ�ด้านวิชาการเพิ่มเติม เพื่อ
ให้ ชุ ม ชนนำ � ความรู้ ท่ี ไ ด้ รั บ จากการศึ ก ษาดู ง าน
ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปรั บ เปลี่ ย นอาชี พ ด้ า น
การเกษตรตามความต้องการของแต่ละกลุ่ม

HEART

ทั้ ง นี้ โ ครงการธรรมชาติ ป ลอดภั ย แม่ แ จ่ ม ได้ ส นั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง “กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนธรรมชาติ ป ลอดภั ย บ้ า นแม่ ป านสันเกี๋ยง” เพื่อให้ชุมชนได้เรียนรู้การทำ�ธุรกิจที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชน ปัจจุบันมีสมาชิก 146 ครัวเรือน มีจำ�นวนหุ้น 22,035
หุ้น คิดเป็นจำ�นวนเงิน 2,203,500 บาท เงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มจำ�นวน 14,520,446 บาท และมีเงินออมสุทธิ 336,000 บาท ซึ่ง
ในปี 2562 / 63 กลุ่มวิสาหกิจฯได้นำ�เงินจากกำ�ไรสุทธิบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์จำ�นวน 129,000 บาท และเมื่อวันที่ 14 ม.ค.2562
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ ได้ลงพืน้ ทีศ่ กึ ษาดูความสำ�เร็จของกลุม่ ซึง่ ได้รบั รางวัลชนะเลิศ กลุม่ วิสาหกิจชุมชน
ที่ยั่งยืนขนาดใหญ่ระดับจังหวัด(เชียงใหม่) และ รางวัลที่ 3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ยั่งยืนขนาดใหญ่ในระดับเขต ประจำ�ปี 2562

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

ชุมชนบ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง
การมีส่วนร่วมของชุมชนนำ�ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

รางวัลชนะเลิศ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ
ระดับจังหวัด(เชียงใหม่)
ประจำ�ปี 2562
HOME

กลุ่มไม้ผลไม้ยืนต้น
รายได้เฉลี่ย

80,000
บาท/ปี
10,000
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โครงการธรรมชาติปลอดภัยร่วมกับ พมพ.2
พัฒนาแหล่งน้ำ� ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยวในพื้นที่ขยายผล
ของโครงการปิดทองหลังพระฯ
กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำ�เนินกิจกรรม “โครงการธรรมชาติปลอดภัย ในพื้นที่ขยายผลของโครงการปิด
ทองหลังพระฯ จ.น่าน ที่ อ.สันติสุข จ.น่าน มาตั้งแต่ปี 2555 โดยร่วมดำ�เนินกับโครงการพัฒนาเพื่อพัฒนาความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำ�น่าน
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริพื้นที่ที่ 2 จ.น่าน ให้แก่ชาวเขาที่ทำ�กินในพื้นที่ บ้านแม่สะนาน ต.พงษ์ ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยได้มอบ
แพยางให้กับกลุ่มเกษตรกรสร้างรายได้จากการรับนักท่องเที่ยว
เพื่อล่องแก่งน้ำ�ว้า ส่งเสริมการเลี้ยงหมูหมูดำ�พันธุ์เหมยซาน
ภายในครัวเรือน มอบพันธุ์เป็ดไข่พันธุ์ซีพีซุปเปอร์พร้อมอาหาร
ให้แก่ราษฎร สนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำ� เพื่อปลูกข้าวนาขั้น
บันได และใช้น้ำ�ปลูกพืชผักไว้บริโภคในครัวเรือน ปัจจุบันราษฎร
สามารถลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ช่วยลดการบุกรุก
ทำ�ลายป่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำ�แห่งนี้ลงได้
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กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำ�เนินกิจกรรม “โครงการธรรมชาติปลอดภัยในผืนป่าตะวันตก” ที่ อ.บ้านไร่
จ.อุทัยธานี มาตั้งแต่ปี 2556 โดยร่วมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และปี 2557 – ถึงปัจจุบันร่วมกับศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติและ
เศรษฐกิจพอเพียง ต.ระบำ� อ.ลานสัก เน้นสนับสนุนการพัฒนาการต่อยอดด้านอาชีพ ให้แก่ราษฎรที่อยู่บริเวณแนวขอบผืนป่าตะวันตก
สนับสนุนการเพาะกล้าไม้ อาทิ กล้าผักหวานป่า พร้อมกับมีการ
อบรมให้องค์ความรู้อย่างถูกต้อง ให้ราษฎรปลูกผักหวานป่าไว้
หลังบ้าน เพื่อเก็บกินเหลือขายลดรายจ่ายสร้างรายได้ สามารถ
ลดการพึ่งพิงการใช้ประโยชน์จากผืนป่าตะวันตก นอกจากนี้
ยังสนับสนุนการปลูกพืชผัก ผลไม้ พืชสมุนไพร การแปรรูปถนอม
อาหาร ปัจจุบันเกิดผลสัมฤทธิ์ของโครงการมีจำ�นวนเรียนรู้หรือ
บ้านตัวอย่างจำ�นวน 12 บ้าน และเตรียมขยายผลสูร่ าษฎรในพืน้ ที่
และจังหวัดใกล้เคียงต่อไป

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

โครงการธรรมชาติปลอดภัยในผืนทีป
่ า่ ตะวันตกร่วมกับมูลนิธส
ิ บ
ื ฯ สนับสนุน
เครือข่ายบ้านตัวอย่างสูค
่ วามยัง
่ ยืน ลดการพึง
่ พาการใช้ประโยชน์จากป่า
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ร่วมผนึกกำ�ลังเป็นส่วนหนึ่งสนับสนุน ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตร
อุตสาหกรรมเรือนจำ�เขาพริก อำ�เภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ โปรดิ๊วส จำ�กัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
สนั บ สนุ น การดำ � เนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมเครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์
โดยสนับสนุนกิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรม
เรือนจำ�เขาพริกใน “โครงการปลูกไผ่ เพือ่ การเรียนรูด้ า้ นการเกษตร
ของผูต้ อ้ งขัง” บนพืน้ ที่ 25 ไร่ ซึง่ นอกจากจะสนับสนุนพันธุ์ไผ่กว่า
3,000 ต้น ทั้งชนิดที่ใช้ประโยชน์จากหน่อ และลำ�ไผ่ สนับสนุน
ปุ๋ยอินทรีย์เคมีเพื่อใช้บำ�รุงแปลงไผ่ต่อเนื่อง 2 ปี เพื่อให้ผู้ต้องขัง
ได้ฝึกอาชีพ ทั้งเรื่องของการปลูก การดูแล แปรรูปหน่อไม้ และ
การทำ�จักรสานจากไผ่สำ�หรับเป็นอาชีพหลังพ้นโทษแล้ว ปัจจุบัน
แปลงไผ่ดังกล่าว มีการเจริญเติบโตดี และเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงาน
ที่ได้รับความสนใจจากบุคคลภายนอก
นอกจากนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้สนับสนุน การเลี้ยงสุกร การ
ปลูกทุเรียน โดยให้ องค์ความรู้เรื่องด้านการเกษตร ทั้งการเลี้ยง
สัตว์ ผลิตพืช และบริหารจัดการฟาร์ม ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทัน
สมัย พร้อมทั้งส่งผู้เชี่ยวชาญจากธุรกิจต่างๆ ของเครือฯ เป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ต้องขัง ควบคู่ไปกับวางแผนทาง
ธุรกิจ และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ ถือเป็น
ศูนย์เรียนรูแ้ ห่งแรกทีเ่ ป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน
ในรูปแบบ Social Enterprise ซึ่งมีระยะเวลาดำ�เนินการ 15 ปี
ทั้งนี้ที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงว่า
ด้วยความร่วมมือกับกองทุนกำ�ลังใจในพระดำ�ริ สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราช
สาริณสี ริ พิ ชั ร มหาวัชรราชธิดา และกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุตธิ รรม

76

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)

ดำ�เนินโครงการ “ศูนย์เรียนรูด้ า้ นเกษตรอุตสาหกรรมเรือนจำ�เขาพริก”
อ.สีควิ้ จ.นครราชสีมา เพือ่ ใช้เป็นศูนย์ฝกึ อบรมให้ผตู้ อ้ งขังได้เสริม
ทักษะด้านการเกษตร และนำ�ไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ และใน
ขณะเดียวกันยังเปิดให้ผู้สนใจทั้งคนไทย และชาวต่างชาติได้เรียน
รูก้ ารทำ�เกษตรแบบผสมผสาน 2 แนวทางในพืน้ ทีเ่ ดียวกันระหว่าง
การเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการผลิตที่
ทันสมัย โครงการดังกล่าวเริม่ ดำ�เนินการมาตัง้ แต่ปี 2559 บนพืน้ ที่
91 ไร่ โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ ไปทรงเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตร
อุตสาหกรรมเรือนจำ�เขาพริก ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรม
เขาพริก โดยมีผบู้ ริหารกระทรวงยุตธิ รรม และผูบ้ ริหารเครือเจริญ
โภคภัณฑ์ นำ�โดยท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ และคุณ
ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์
พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง เครือเจริญโภคภัณฑ์ เฝ้ารับเสด็จ

INTRODUCTION

การสนับสนุนกลุ่มเปราะบาง

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งมั่น
ดำ�เนินธุรกิจตามแนวทาง ซีพีสู่ความเป็นเลิศ (C.P. Excellence)
บนสำ�นึกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมตามปรัชญา 3 ประโยชน์
สู่ความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs)
ทั้ง 3 ด้าน อันประกอบด้วย สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
เพื่อขจัดความยากจน ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร สร้าง
คุณภาพชีวิต แบ่งปันโอกาสทางการศึกษา มีความเท่าเทียม
ทางเพศ บริหารจัดการน้ำ�อย่างยั่งยืน เข้าถึงพลังงานหมุนเวียน
สมัยใหม่ สนับสนุนงานที่มีคุณค่าให้สอดคล้องการเติบโตทาง

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เศรษฐกิจ

สังคม

HEART

ผลการดำ�เนินงานปี 2562

เศรษฐกิจ พัฒนาอุตสาหกรรมและโครงสร้างพืน้ ฐานด้วยนวัตกรรม
ลดความเหลื่อมล้ำ�ของรายได้ มีถิ่นฐานของชุมชนและเมืองที่
ปลอดภัย รองรับการบริโภคและแผนการผลิตที่เหมาะสม ดูแล
สภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรทางทะเล และระบบนิเวศบนพื้นดิน
เกิดความเทีย่ งธรรม และสันติสขุ ยกระดับความร่วมมือสูเ่ ป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

(Supporting the Vulnerable group)

สิ่งแวดล้อม
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โครงการออกหน่วยขาเทียมร่วมกับมูลนิธิขาเทียม
ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ โปรดิ๊วส จำ�กัด กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร
(ข้ า วโพด) เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์์ ได้ จั ด ทำ � นโยบายด้ า นสิ ท ธิ
มนุษยชน ซึง่ สะท้อนถึงความมุง่ มัน่ ของบริษทั ในการผลักดันเรือ่ งนี้
อย่างจริงจัง มีผลบังคับใช้กบั ทุกกลุม่ ธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์
และยังได้ริเริ่มพัฒนากระบวนการตรวจสอบการดำ�เนินงานด้าน
สิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงทางด้านสิทธิ
มนุษยชน การกำ�หนดแผนและแนวทางการแก้ไขเพื่อลดความ
เสี่ยง รวมถึงการเฝ้าระวัง
ประเทศไทยมี ผู้ พิ การขาขาดจำ � นวนมากที่ ต้ อ งการขาเที ย ม
เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถประกอบอาชีพและหาเลี้ยง
ครอบครัวด้วยความภาคภูมิใจ ไม่เป็นภาระต่อสังคม แต่ภาระค่า
ใช้จ่ายในการจัดทำ�ขาเทียมมีราคาที่สูง มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี สามารถทำ�ขาเทียมในราคาที่ถูก
เพราะสามารถหาวัสดุทดแทนการนำ�เข้าจัดทำ�ขาเทียมโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย ไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา (ไม่ต้องมีบัตร) บริษัทเข้าร่วม
กับมูลนิธขิ าเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตัง้ แต่

บริษัท C.P.Yangon Co.,Ltd. ได้เข้าร่วมกิจกรรม The Prosthetic
Service from Thailand to Myanmar ซึ่งทางมูลนิธิขาเทียมใน
พระราชูปถัมภ์ และสถานทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง ได้สนับสนุนให้มี
การทำ�ขาเทียมให้กับผู้พิการในเมียนมา โดยผู้รับบริจาคขาเทียม
กว่า 100 ราย
ผู้บริจาคขาเทียมรวม

1,007 ราย (ปี 2560-2562)
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ปี พ.ศ. 2554 ให้การสนับสนุนออกบูธข้าวไข่เจียวเลี้ยงผู้พิการ
ที่เข้ารับพระราชทานขาเทียมและครอบครัว พร้อมมอบข้าวสาร
ตราฉัตร น้ำ�ดื่มแก่ผู้พิการขาและคณะช่างกายอุปกรณ์ รับสมัคร
พนักงานจิตอาสาเข้าร่วมแปลภาษาถิ่น ยังเปิดโอกาสให้คู่ค้าร่วม
สนับสนุนการออกหน่วยขาเทียม และค้นหาผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการ
ช่วยเหลือขาเทียมในแต่ละพืน้ ทีท่ มี่ กี ารออกหน่วยมาอย่างต่อเนือ่ ง
เป็นเวลากว่า 14 ปี
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สนับสนุนการดำ�เนินกิจกรรมเพื่อสังคมเขตประเทศเวียดนาม

สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม

620,000 บาท

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

บริษัท C.P.Seeds Vietnam Co.,Ltd. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดำ�เนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงที่ผ่านมา
ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมผ่านโครงการต่าง ๆ รวมเป็นมูลค่า 620,000บาท มีรายละเอียดดังนี้

HEART

มอบทุนการศึกษา และห้องสมุดให้โรงเรียน Non Sao Mai ใน
เขตส่งเสริมปลูกข้าวโพด จังหวัด Baria มูลค่า 150,000 บาท

มอบบ้านเกษตรกรยากจน จังหวัด Nghe an มูลค่า 220,000 บาท

HOME

มอบจักรยานแก่นักเรียน ในพื้นที่ยากจน อำ�เภอ Thanh Anh
จังหวัด Cao bang มูลค่า 100,000 บาท

HEALTH

มอบเงินให้แก่โรงพยาบาล Vien Huyet Hoc ในโครงการช่วยเหลือ
มะเร็งเด็กที่จังหวัด Hanoi มูลค่ารวม 150,000 บาท
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2562

การพัฒนา

มาตรฐานการผลิตและ
มาตรฐานสินค้าเกษตร

การส่งเสริม
และช่วยเหลือ
ด้านสุขภาพอนามัย

HEART

HEALTH

ความท้าทาย
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำ�กัด และบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ
มุ่งมั่นทุ่มเทในการวิจัย และพัฒนาสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน
การผลิตและมาตรฐานสินค้าเกษตร มีการควบคุมและตรวจ
สอบคุณภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่า พร้อมทั้งส่งเสริมความรู้และ
เทคโนโลยี ให้กับเกษตรกร ผ่านการสื่อสารที่มีข้อมูลครบถ้วน
เข้าใจง่ายและถูกต้อง รวมถึงพัฒนากระบวนการตามมาตรฐาน
สากล ควบคูไ่ ปกับการดำ�เนินโครงการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะ
ที่ดีของพนักงาน และคนในชุมชน

ความคืบหน้าปี 2562
HOME

มาตราฐานการผลิตปัจจัยการเกษตรและสินค้าเกษตร
พัฒนาโครงการที่สนับสนุนโอกาสในกลุ่มที่เปราะบางโดย
เน้นการสร้างอาชีพและความยั่งยืนของชุุมชน

APPENDIX
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การพัฒนามาตรฐานการผลิตปัจจัยการเกษตร
โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำ�กัด ให้ความสำ�คัญกับการตรวจสอบและรับประกันคุณภาพเมล็ดพันธุ์
มีขั้นตอน วิธีการและมาตรฐานทุกขั้นตอนการผลิตที่ถูกต้อง แม่นยำ� ตรงเวลา เทียบเคียงมาตรฐานสากล International Seed Testing
Association (ISTA) เพื่อให้เกษตรกรได้มั่นใจได้ว่า เมล็ดพันธุ์มีคุณภาพผ่านมาตรฐาน ตรงตามความต้องการ สำ�หรับโรงงานปุ๋ยเคมี
ได้มีการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 ในด้านการตรวจสอบคุณภาพ เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการตรวจสอบอ้างอิงจากกรม
วิชาการเกษตร

82
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ปุ๋ยอินทรีย์ ซี.พี.หมอดิน ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราลูกโลกดอกบัวบาน ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์
ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สามารถใช้ในการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

INTRODUCTION

มาตรฐานสินค้าเกษตร

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

มาตรฐานสินค้าเกษตร GAP

HEART

โรงผลิตผักครบวงจร Glass Farm ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP – การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำ�หรับพืชอาหาร จาก
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

HEALTH
HOME
APPENDIX
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การส่งเสริมเรื่องความเป็นอยู่และสุขภาพ
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำ�กัด ได้ให้ความสำ�คัญในเรื่อง
คุณภาพสินค้าเป็นอันดับหนึ่ง ในเรื่องของสุขภาพของพนักงาน
ในองค์กร ทางบริษัทให้ความสำ�คัญไม่แพ้กัน จึงจัดให้มีสถานที่
ออกกำ�ลังกายให้กับพนักงาน ทั้งห้องฟิตเนส สนามฟุตบอล
สนามเปตอง พร้อมกับส่งเสริมให้พนักงานงานออกกำ�ลังอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการออกกำ�ลังก่อนเริ่มงาน การจัดกีฬาสี
ประจำ�ปี เพื่อให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงสุขภาพของตัวเอง
ซึ่งเป็นกลไกสำ�คัญในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน
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CP Goody
SUSTAINABILITY MANAGEMENT

เนื่ อ งด้ ว ยเครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ เ ล็ ง เห็ นว่ า “ความสุ ข ” ของ
พนักงาน คือรากฐานขององค์กร เพราะเมื่อพนักงานมีความสุข
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ย่อมส่งผลให้คุณภาพงานดีขึ้นด้วย ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อทั้งพนักงานและบริษัท จึงได้มุ่งเน้นที่จะสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงานในเครือฯ ผ่านแอพพลิเคชั่น CP
Goody ซึง่ ประกอบด้วยแพลตฟอร์มการดูแลสุขภาพ 3 ด้าน ได้แก่
สุขภาพกาย (Physical Well-Being) สุขภาพจิตใจ (Psychological
Well-Being)และสุขภาพการเงิน (Financial WellBeing) โดย
แอพพลิเคชั่นในเฟสแรกจะเริ่มต้นด้วยสุขภาพกาย (Physical
Well-Being)

แชร์เรื่องราว ข่าวสาร สุขภาพ
เก็บก้าวเดิน วิ่ง ว่ายน้ำ�
จัด Activity แข่งขันกันภายในองค์กร

HEART

CP Goody เป็นแอพพลิเคชัน่ ที่ใช้ในการบันทึกกิจกรรมการเดิน วิง่
ว่ายน้ำ�ของพนักงาน โดยการถ่ายรูปจากอุปกรณ์ แล้วบันทึกลงใน
แอพพลิเคชั่นเพื่อสะสมก้าวหรือระยะทาง เป็นแหล่งรวมข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ที่พนักงานสามารถนำ�ไปปรับใช้ในชีวิตประจำ�วันได้
อีกทั้งยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลต่างๆ มากมาย

HEALTH
HOME

CP Goody Activity
APPENDIX

“ก้าวนี้ให้โชค”
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Give More การให้...ที่มากกว่า ปีที่ 1

โรงพยาบาล

87 แห่ง

ปี 2562 บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำ�กัด ร่วมกับ ร้านค้า
ตัวแทนจำ�หน่ายได้มีโครงการ ‘Give More...การให้ที่มากกว่า’
โดยได้แบ่งผลประกอบการส่วนหนึ่งจากการจำ�หน่ายเมล็ดพันธุ์
ข้าวโพดตราดอกบัว และปุ๋ยซี.พี.หมอดิน เพื่อนำ�มาบริจาคให้กับ
โรงพยาบาลกว่า 87 แห่ง ทั่วประเทศ

ยอดเงินบริจาค

3,739,435 บาท

โรงพยาบาล

จังหวัด

โรงพยาบาล

จังหวัด

โรงพยาบาลแม่ลาน้อย
โรงพยาบาลลี้
โรงพยาบาลเชียงคำ�
โรงพยาบาลวังเหนือ
โรงพยาบาลร้องกวาง
โรงพยาบาลทองแสนขัน
โรงพยาบาลพิชัย
โรงพยาบาลอุ้มผาง
โรงพยาบาลสามเงา
โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชนครไทย
โรงพยาบาลเนินมะปราง
โรงพยาบาลบางระกำ�
โรงพยาบาลสวรรคโลก
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี
โรงพยาบาลบึงสามพัน
โรงพยาบาลหนองไผ่
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลชนแดน
โรงพยาบาลวังโป่ง
โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า
โรงพยาบาลตากฟ้า
โรงพยาบาลบ้านไร่
โรงพยาบาลชุมตาบง
โรงพยาบาลสว่างอารมณ์
โรงพยาบาลนาด้วง
โรงพยาบาลปากชม
โรงพยาบาลหนองหิน
โรงพยาบาลเลย
โรงพยาบาลบ้านม่วง
โรงพยาบาลป่าติ้ว
โรงพยาบาลหนองกุงศรี
โรงพยาบาลนาแห้ว
โรงพยาบาลยุพราช อ.ด่านซ้าย
โรงพยาบาลสีชมพู
โรงพยาบาลละหานทราย
โรงพยาบาลคลองหาด
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บลควนลัง
โรงพยาบาลพะโต๊ะ
โรงพยาบาลสามร้อยยอด
โรงพยาบาลท่าแซะ
โรงพยาบาลท่ายาง
โรงพยาบาลอู่ทอง
โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์

แม่ฮ่องสอน
ลำ�พูน
พะเยา
ลำ�ปาง
แพร่
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
ตาก
ตาก

โรงพยาบาลท่าหลวง
โรงพยาบาลลำ�สนธิ
โรงพยาบาลโคกสำ�โรง
โรงพยาบาลหนองม่วง
โรงพยาบาลชัยบาดาล
โรงพยาบาลพัฒนานิคม
โรงพยาบาลสระโบสถ์
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
โรงพยาบาลโคกเจริญ
โรงพยาบาลมวกเหล็ก
โรงพยาบาลแก่งคอย
โรงพยาบาล
เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
โรงพยาบาลวังม่วง
โรงพยาบาลด่านขุนทด
สถานีอนามัยซับพลู
โรงพยาบาลเทพารักษ์
โรงพยาบาลสีคิ้ว
โรงพยาบาลพระทองคำ�
โรงพยาบาลปักธงชัย
โรงพยาบาลวังน้ำ�เขียว
โรงพยาบาลโชคชัย
โรงพยาบาลคง
โรงพยาบาลปากช่องนานา
โรงพยาบาลหนองบุญมาก
โรงพยาบาลครบุรี
โรงพยาบาลเสิงสาง
โรงพยาบาลห้วยแถลง
โรงพยาบาลขามสะแกแสง
โรงพยาบาลขามทะเลสอ
โรงพยาบาลมหาราช
โรงพยาบาลพิมาย
โรงพยาบาลชัยภูมิ
โรงพยาบาลบ้านเขว้า
โรงพยาบาลจัตุรัส
โรงพยาบาลบำ�เหน็จณรงค์
โรงพยาบาลบ้านแท่น
โรงพยาบาลเนินสง่า
โรงพยาบาลหนองบัวแดง
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์
โรงพยาบาลคอนสาร
โรงพยาบาลหนองบัวระเหว
โรงพยาบาลเทพสถิต

ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
สระบุรี
สระบุรี
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พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
สุโขทัย
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
นครสวรรค์
อุทัยธานี
นครสวรรค์
อุทัยธานี
เลย
เลย
เลย
เลย
สกลนคร
ยโสธร
กาฬสินธุ์
เลย
เลย
ขอนแก่น
บุรีรัมย์
สระแก้ว
สงขลา
ชุมพร
ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร
เพชรบุรี
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
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สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
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การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วย และผู้สูงอายุ คุณช้างจับมือ
กลุ่มเป้าหมาย
ส่งมอบคุณช้างจับมือจำ�นวน 2,999 ตัว
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลทรวงอก
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โรงพยาบาลกำ�แพงเพชร
โรงพยาบาลสระบุรี
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี

HEART

วัตถุประสงค์
สร้างการตระหนัก การมีส่วนร่วมของพนักงานช่วยเหลือแบ่งปัน
สังคมผ่านกิจกรรมที่สามารถทำ�ได้เอง เกิดความภูมิใจมีความสุข
ในการทำ�งานกับองค์กรที่ใส่ใจดูแลสังคม

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

สังคมปัจจุบันของประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ภายในปี 2564
จะเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุอย่างสมบูรณ์ และพบว่าโรคส่วนใหญ่ทเ่ี กิดขึน้
คือ ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต มือไม้เกร็ง ภาวะสมองผิดปกติ
ซึ่งทำ�ให้เกิดการจิกเนื้อที่ฝ่ามือ ทำ�ให้เป็นบาดแผล และอาการ
กล้ามเนื้อเส้นเอ็นหดสั้น ทำ�ให้ไม่สามารถแบมือได้ หรือเรียกว่า
ภาวะข้อติด จึงเกิดแนวคิดสร้างการมีสว่ นร่วมของพนักงานให้การ
ช่วยเหลือสังคมผ่านกิจกรรม “คุณช้างจับมือ”

ส่งมอบเครื่องมือช่วยเหลือการแพทย์พื้นฐาน ช่วยบรรเทาอาการ
ป่วยในเบื้องต้น ลดค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาล
เกิดการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
เสริมสร้างความแข็งแรงให้สังคมร่วมกัน

HEALTH
HOME
APPENDIX
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CSR SPIRIT จิตอาสาพลังของแผ่นดิน
กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) ได้ดำ�เนินโครงการด้านงาน
จิตอาสามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกจิตสำ�นึกให้กับพนักงานในการ
แบ่งปันช่วยเหลือดูแลสังคม และการเสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ
ทำ�งานอาสาให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม
การผนึกกำ�ลังสร้างเครือข่ายการทำ�งานจิตอาสา งานอาสาสมัคร
ที่เป็นรากฐานสำ�คัญ ของการดำ�เนินตามนโยบายของเครือเจริญ
โภคภัณฑ์ในการทำ�ให้เกิด คนดี คนเก่ง พัฒนาสังคมแห่งความ
เอือ้ เฟือ้ เกือ้ กูล และพนักงานสามารถสือ่ สารการดูแลใส่ใจ ช่วยเหลือ
สังคม เข้าใจ ภูมิใจ ที่ได้อยู่ในองค์กรทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม
ผ่านกิจกรรมบำ�เพ็ญสาธารณะประโยชน์ชว่ ยเหลือสังคมของ CSR
SPIRIT จิตอาสาทุกกิจกรรมได้มกี ารกำ�หนดเป้าหมายสะสมชัว่ โมง
จิตอาสาของกลุม่ ธุรกิจฯ มาอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2559 โดยมีการ
สะสมชั่วโมงไปแล้ว 60,000 ชั่วโมง เพื่อกระตุ้น และสร้างการ

88

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)

มีส่วนร่วมของพนักงาน จึงกำ�หนดให้ทุกสิ้นปีมีการมอบรางวัล
CSR SPIRIT Reward ขึน้ เป็นการสร้างขวัญกำ�ลังใจ ร่วมถึงความ
ภาคภูมิใจในองค์กรที่ให้ความสำ�คัญกับพนักงานทีม่ คี วามเสียสละ
แรงกายแรงใจช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดปี
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โครงการซีพีมุ่งสู่ 100 ปี บริจาคโลหิต หนึ่งคนให้ สามคนรับ
SUSTAINABILITY MANAGEMENT

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำ�กัด ได้เข้าร่วมโครงการ ซีพีมุ่งสู่ 100 ปี บริจาคโลหิต และโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต หนึ่งคนให้
สามคนรับ โดยมีผบู้ ริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2560-2562 รวมเป็นจำ�นวนโลหิตทีบ่ ริจาค
103,950 ซีซี
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บริจาคโลหิต
รวมทั้งหมด

103,950 ซีซี
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ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญปี
SUSTAINABILITY MANAGEMENT

2562
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สามารถสร้างให้เกิดการเข้าถึง
การศึกษาอย่างคุณภาพตาม
เป้าหมายที่กำ�หนด
ประกาศนโยบาย

ความเท่าเทียมกัน
ลดความเหลื่อมล้ำ�
ทางการศึกษา

ผลการดำ�เนินงานเทียบกับเป้าหมาย

HEALTH

ความท้าทาย
บริษัท เน้นนวัตกรรมเทคโนโลยีกลายเป็นพื้นฐานสำ�คัญของการ
เปลีย่ นแปลงรูปู แบบการศึกษา รวมถึงการยกระดับทักษะทีม่ คี วาม
จำ�เป็นเพื่อการทำ�งานในยุุคปัจจุุบันเป็นอย่่างมาก โดยเน้นการ
เป็นองค์กรตัวอย่่าง การเปลี่ยนแปลงอย่่างรวดเร็วของนวัตกรรม
เทคโนโลยีส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำ�หลายด้านทั่วโลก เช่่น
ด้านการศึกษาและด้านความมั่นคงในอาชีพ เป็นต้น ดั ง นั้ น
การส่่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (Quality
Basic Education) การยกระดับรููปแบบการเรียนรู้ที่สามารถเกิด
ขึน้ ได้อย่า่ งต่อ่ เนือ่ งในทุกุ ช่ว่ งอายุุ (Lifelong Learning Pathways)
การใช้นวัตกรรมเพื่อการศึกษา (Education Innovation)

HEART

ในระดับเครือฯ

ความคืบหน้าปี 2562
สนับสนุนให้เด็กชายและเด็กหญิงเข้าถึงการพัฒนา การดูแู ล และการ

เป้าหมายปี 2563 (ประเทศไทย)
สนับสนุนเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ ให้มีโอกาสเข้าถึงการ

สนั บ สนุ น ให้ ช ายและหญิ ง ทุุ ก คนเข้ า ถึ ง การศึ ก ษาวิ ช าเทคนิ ค
อาชีวศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัย
เพิ่มจำ�นวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จำ�เป็น รวมถึงทักษะทาง

HOME

ศึกษาและการพัฒนาทักษะที่จำ�เป็น รวม 5,000 คน

จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำ�หรับเด็ก
็ ปฐมวัยทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ

เทคนิ ค และอาชี พ สำ � หรั บ การจ้ า งงาน การมี ง านที่ ดี แ ละการเป็ น

จำ�นวนเด็ก เยาวชน และ
ผู้ใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุน

2561

2562

เป้าหมาย
2563

1,468

4,318

5,000

ผู้ประกอบการ
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แนวทางการบริิหารจััดการ
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์โปรดิว๊ ส จำ�กัด เชือ่ มัน่ ว่าการสร้างวัฒนธรรมการมีสว่ นร่วมด้านการศึกษาและการสร้างโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้
คือการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและผู้ใหญ่ทุกวัย สร้างความพร้อมเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านต่างๆ ลดความเหลื่อมล้ำ� และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
CASE STUDY
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งานวันเด็กแห่งชาติ
กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) ได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติเป็นประจำ�ทุกปี เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำ�คัญ
ของเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำ�ลังสำ�คัญต่อการพัฒนาประเทศ
ในอนาคต และได้ดำ�เนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง
มาเป็นปีที่ 12 โดยในปี 2562 นี้ ได้ดำ�เนินการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติขึ้นภายใต้ แนวคิด “ อาชีพในฝัน ” เพื่อให้เด็กไทยเรียนรู้
การกำ�หนดเป้าหมายชีวิต สร้างความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน
และค้นหาตัวตนความชอบของตนเอง มีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้เยาวชนให้กำ�หนดเป้าหมายและค้นหา
ตัวตนอาชีพที่ชอบ
2. เพือ่ สร้างการมีสว่ นร่วมระหว่างองค์กรและชุมชนโดยรอบพืน้ ที่
ดำ�เนินธุรกิจ
3. เพื่อเกิดความตระหนักและให้ความสำ�คัญกับเด็กและเยาวชน
อันจะเป็นอนาคตของประเทศชาติ
4. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กและเยาวชนให้ได้แสดงความรู้
ความสามารถในทักษะต่างๆ

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ประชาชน และหน่วยงานอื่นๆ รอบพื้นที่ดำ�เนินธุรกิจทั้ง 8 พื้นที่ ดังนี้
หน่วยงาน

สายงานผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก
สายงานผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย
สายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์
โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์

สถานที่จัดกิจกรรม

รร.วัดปากน้ำ�
รร.ตชด.บ้านมอเกอร์
รร.บ้านไผ่ตะล่อม
รร.วัดหนองนา
รร.ซอย 12 สาย 4 ซ้าย
รร.ซอย 19 สาย 2 ขวา
เทศบาลเขาพระยาเดินธง
โรงงานผลิตปุ๋ยเคมี
รร.วัดละมุด
โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
รร.คำ�พราน
เขตขายตะวันออกและใต้ ฟาร์มโปร		
เขตขายเหนือบน และอีสานใต้ ฟาร์มโปร		

จำ�นวนนักเรียน

50 คน
240 คน
65 คน
227 คน
100 คน
100 คน
300 คน
157 คน
34 คน
300 คน
2,000 คน
รวมจำ�นวนนักเรียน 4,273 คน
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การพัฒนาเด็กและเยาวชน ตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส
จำ�กัด ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ด้วยตระหนักดีว่า ความใกล้ชิด และความสัมพันธ์ที่อบอุ่นของครอบครัวเป็นพื้นฐานสำ�คัญที่ทำ�ให้
เด็กและเยาวชน เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และเป็นกำ�ลังหลักที่จะสร้างสังคมให้แข็งแรงต่อไป
บริษทั จึงได้รว่ มกับมูลนิธคิ าราบาว จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” มาตัง้ แต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบนั เพือ่ เปิดโอกาสให้เด็กๆจากชุมชนลำ�สาลี
กรุงเทพกรีฑา ได้เรียนรู้และเสริมทักษะต่างๆผ่านฐานกิจกรรมนอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมเรื่องความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก รวม
ทั้งได้สนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการ และของรางวัลมากมาย ซึ่งทุกปีบริษัทให้การสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม และของรางวัล ให้กับ
เด็กๆ ที่มาร่วมงานประมาณ 200 คน

HEART

HEALTH

นอกจากนี้ บริษทั และมูลนิธคิ าราบาว ยัง
ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “แม่ลูก ผูกพัน” ใน
โอกาสวันแม่แห่งชาติ ต่อเนื่องตั้งแต่ปี
2552-2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริม
สร้างความรักและความผูกพันระหว่างแม่
กับลูกจากชุมชนลำ�สาลี กรุงเทพกรีฑา
ผ่ า นกิ จ กรรมการสั น ทนาการ และบู ธ
เสริมทักษะความรูต้ า่ งๆ เพือ่ ให้คแู่ ม่ลกู ได้
ร่วมทำ�กิจกรรมและสื่อสารกันมากขึ้น ซึ่ง
ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ร่วมกันจัดกิจกรรม
แม่ลกู ผูกพัน พบว่า มีคแู่ ม่ลกู มาร่วมงาน
ในแต่ละปี 200-300 คน

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

สนับสนุนความอบอุ่นในครอบครัว และสร้างสังคมแข็งแรง
CPP และมูลนิธิคาราบาว ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
และแม่ลูกผูกพัน วันแม่แห่งชาติ
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มอบทุนการศึกษา
บริษัทให้ความสำ�คัญในการสนับสนุนการเข้าถึงการศึกษา พร้อม
ร่วมสร้างพัฒนาการศึกษาของเยาวชน และผู้ใหญ่เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศสืบไป

มอบทุนการศึกษารวม

406 ทุน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

3,297,220 บาท
สะสมตั้งแต่ปี 2556-2562

มอบทุนการศึกษาให้บุตรพนักงาน
กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ตระหนัก
ถึงความสำ�คัญในด้านสวัสดิการของพนักงาน และด้านการศึกษา
ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเยาวชนของชาติ จึงมีนโยบายที่
จะสนับสนุนช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงาน ด้วยการมอบ
ทุนการศึกษา ให้แก่บุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี และมีความ
ประพฤติดี ให้มโี อกาสได้รบั การศึกษาจนสำ�เร็จการศึกษา และเป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต

มอบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำ�กัด ได้เล็งเห็นความสำ�คัญและ
ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี รวมเป็นเงินทุน
การศึกษากว่า 1,200,000 บาท นับเป็นการสร้างโอกาสทางการ
ศึกษาให้กับนิสิต นักศึกษา เพื่อเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการขับเคลื่อน
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และพัฒนาประเทศชาติ ให้ก้าวหน้า และเกิดเป็นความยั่งยืน
ต่อไป สำ�หรับปีการศึกษา 2562 บริษทั ได้มอบทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ จำ�นวน 10 ทุน
ทุนละ 15,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท

INTRODUCTION
SUSTAINABILITY MANAGEMENT

โครงการธรรมชาติปลอดภัยสนับสนุนเยาวชนดูแลสิ่งแวดล้อม
โครงการเยาวชนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม...สืบจูเนียร์

HEART

HEALTH

ด้ ว ยความมุ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นาประเทศควบคู่ ไ ปกั บ การดู แ ล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้
ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชน ทั้งในระดับประถม
ศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เพื่อให้เยาวชนเกิด
ความตระหนักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมอนุรักษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มในพื้ น ที่ ผื น ป่ า ตะวั น ตก
ผืนป่าต้นน้ำ�แม่กลองที่ไหลหล่อเลี้ยงคนภาคกลาง ทั้งนี้ได้ดำ�เนิน
การโครงการเยาวชนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อเป็นการ
สนับสนุนเยาวชนที่เป็นบุตรหลานเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าในพื้นที่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี

HOME

ทัง้ นี้ ในส่วนของโครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์
ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าใน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ในงาน “รำ�ลึกสืบ นาคะเสถียร”
ตรงกับวันที่ 1 กันยายนของทุกปี โดยได้รว่ มมอบทุนการศึกษาต่อ
เนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 ปีละ 10 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท นอกจากนี้
ยังให้การสนับสนุนกิจกรรมค่ายเยาวชนสืบจูเนียร์ เพื่อให้เยาวชน
ที่รับทุนในแต่ละปีได้เรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กันไปด้วย
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CASE STUDY

16

ศึกษาดูงาน

ผู้เข้าเยี่ยมชม ทั้งหน่วยงานราชการ
สถาบันการศึกษา คู่ค้า บริษัท
ในเครือฯ และเกษตรกร

3,140 คน
ฟาร์มพืชไร่แสลงพัน-คำ�พราน

ทางฟาร์มได้ให้ความสำ�คัญในเรื่องการเรียนรู้ โดยเปิดฟาร์มเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพด ซึ่งเปิดโอกาสใหม่บุคคลภายนอก อาทิ ลูกค้า เกษตรกร
พนักงานภาครัฐ ภาคเอกชน ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ ได้เข้ามาเรียนรู้
เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพด ระบบชลประทาน และการจัดการฟาร์ม
โรงงานปุ๋ยอินทรีย์

เปิดให้ศึกษาดูงานกระบวนจัดการการรับวัตถุดิบ ผลิต การบรรจุสินค้า การจัดเก็บ จนถึง
การจัดการกระจายสินค้าถึงผู้มารับสินค้า ทุกขั้นตอนผ่านกระบวนการตรวจสอบโดย QA
ห้องปฏิบัติการดินและธาตุอาหารพืช

ให้ค�ำ แนะนำ�ถึงความสำ�คัญของความอุดมสมบูรณ์ของดิน การประเมินความอุดมสมบูรณ์
ของดิน ความสามารถของดินในการให้ธาตุอาหารที่จำ�เป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
ลักษณะดินทีเ่ หมาะสมในการผลิตพืช ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ดนิ ในห้องปฏิบตั กิ าร อุปกรณ์
ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างดิน และวิธกี ารเก็บตัวอย่างดินทีถ่ กู ต้อง ให้ค�ำ แนะนำ�การใส่ปยุ๋ ตาม
ค่าวิเคราะห์ดิน วิธีการใส่ปุ๋ยอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด
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INTRODUCTION

ศึกษาระบบ 5ส และระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
SUSTAINABILITY MANAGEMENT

กิจการโรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ จ.ลพบุรี เปิดบ้านต้อนรับ
ทีมงานจาก บริษัท ข้าว ซี.พี. จํากัด (โรงสีข้าวบุรีรัมย์ และโรงสี
ข้าว กําแพงเพชร) ในโอกาสมาศึกษาดูงานระบบ 5ส และระบบ
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางานของบริษัทฯ

HEART

กิจการโรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ จ.ลพบุรี เปิดบ้านต้อนรับ ทีม
งานจาก บริษัท ข้าว ซี.พี. จำ�กัด (โรงสีข้าวสุพรรณบุรี) ในโอกาส
มาศึกษาดูงานระบบ 5ส และระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งานของบริษัทฯ

กระบวนการปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ การประกันคุณภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
HEALTH

ที่ผ่าน มาบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำ�กัด กิจการโรงงาน
ปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ จ.ลพบุรี ให้การต้อนรับอาจารย์ และ
นิสิต ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำ�แพงแสน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสนในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน
กระบวนการปรับสภาพเมล็ดพันธุ์, การประกันคุณภาพและการ
เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์

HOME

กิจการโรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ จ.ลพบุรี เปิดบ้านต้อนรับ
พนักงานใหม่ ในกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) หลักสูตร
Welcome CPP New Gen (Program 1) ศึกษาดูงานภาพรวม
โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ กระบวนการปรับสภาพเมล็ดพันธุ์
และการประกันคุณภาพของบริษัทฯ
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INNOVATION
การบริหารจัดการนวัตกรรม
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INTRODUCTION

ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญปี
SUSTAINABILITY MANAGEMENT

2562
9

รายการ
ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่

241

คน
จำ�นวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
(รวมคนไทยและคนท้องถิ่น)

53.51

ล้านบาท
ผลประหยัดจากโครงการลดต้นทุน
และเพิ่มประสิทธิภาพ ปี 2562

59

คน
จำ�นวนนวัตกรที่ได้คิดค้น
โครงการนวัตกรรม ลดต้นทุน
และเพิ่มประสิทธิภาพ

ความคืบหน้าปี 2562
พั ฒ นากระบวนการวิ จั ย และพั ฒ นา และกระบวนการ

เป้าหมายปี 2563 (ประเทศไทย)

นวัตกรรมที่เป็นของบริษัท

เพิ่มมูลค่านวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ

ส่งเสริมศักยภาพขององค์กรและสังคมตลอดจนการให้

ร้อยละ 50 เทียบกับปีฐาน 2559

ความสำ�คัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยปลูกฝัง

HOME

นิสย
ั และสร้างเสริมทัศนคติทด
ี่ ต
ี อ
่ การเปลีย
่ นแปลงมุง
่ สูก
่ าร
สร้างสรรค์สิ่งใหม่

จำ�นวนนวัตกร

HEALTH

ผลการดำ�เนินงานเทียบกับเป้าหมาย

HEART

ความท้าทาย
ความท้าทายของธุรกิจในยุค 4.0 คือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยี นวัตกรรมอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถตอบสนอง
และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง ไม่เว้น
แม้แต่ในอุตสาหกรรมเกษตร ซึง่ ต้องมีการปรับปรุงและสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ รวมถึงการให้ความสำ�คัญเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมจึงถือเป็นสิ่งที่กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร
(ข้าวโพด) ให้ความสำ�คัญทั้งในเรื่องการลงทุนพัฒนาโครงสร้าง
พื้ น ฐาน การพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นา และ
เชือ่ มัน่ ว่าจะช่วยขับเคลือ่ นธุรกิจไปข้างหน้าอย่างยัง่ ยืน ท่ามกลาง
ความเปลี่ ย นแปลงที่ ร วดเร็ ว รวมไปถึ ง สร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ สั ง คม
และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน

2561

2562

52

59

เป้าหมาย
2563

85
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แนวทางการบริหารจัดการ
เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะก้ า วเข้ า สู่ ยุ ค ดิ จิ ทั ล หรื อ ยุ ค
4.0 บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ โปรดิ๊วส จำ�กัด และบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจฯ เชื่อว่า นวัตกรรมจะเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะทําให้เรา
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกหรือ Mega Trend จึง
กาํ หนด และดาํ เนินการตามกรอบการบริหารจัดการด้านนวัตกรรม
ของบริษัท ประกอบด้วย การสร้างแพลตฟอร์ม (Platform)
การพัฒนาบุคลากร และวัฒนธรรมองค์กร (People) การพัฒนา
กระบวนการ (Process) ได้แก่ นวัตกรรมแบบเปิด และการบริหาร
จัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญา (Pipeline) ซึง่ พืน้ ฐานสาํ คัญคือการนาํ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพลิกโฉมองค์กร เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน
นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง มุง่ สูก่ าร
เป็นองค์กรนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร

บริ ษั ท เชื่ อว่ า ทุ ก คนในองค์ กรมี ส่ ว นสํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น
นโยบายและพัฒนานวัตกรรม บริษัทจึงส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดการสร้างผลงานนวัตกรรมเป็นการปลูกฝังให้พนักงานยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงและมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม หล่อหลอม
ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร ซึง่ จะขับเคลือ่ นให้เกิดองค์กรแห่งนวัตกรรม
บริษัท จัดให้มีเวทีการประกวดผลงานนวัตกรรมเป็นประจําทุกๆ
2 ปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแบ่งปัน ความรู้ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ สํ า หรั บ พนั ก งานในบริ ษั ท นอกจากนั้ น บริ ษั ท
ยังส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมโดยการสร้างแรงจูงใจในการให้รางวัล
และระบบการให้คะแนนผลงานที่ผ่านเข้ารอบมหกรรมนวัตกรรม
บัวบาน เพื่อเป็นคะแนนสะสมส่วนบุคคลของพนักงานและก้าวสู่
การเป็นนวัตกรในระดับต่างๆ ของเครือฯด้วย

CPP Innovation Diagram
คิดดี ทำดี
(Nice Think Made Good)

5S BEST PRACTICE
สะสาง
สะดวก
สะอาด
สรางมาตรฐาน
สรางวินัย

โครงการขอเสนอแนะ

3 Level
1. ระดับบริษัท
2. ระดับกลุมธุรกิจ
3. ระดับเครือ

ONE FOR ALL
โครงการลดตนทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ
โครงการนวัตกรรม
กิจกรรมดานพลังงาน

หมายเหตุ : CPI Project คือ โครงการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ (Cost Productivity Improment Project)
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INTRODUCTION

ระบบการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร

SUSTAINABILITY MANAGEMENT
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ทิศทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ สายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช
พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อายุส้ัน 90 วัน
ยืนต้น สามารถเก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องจักร ปลูกถี่ได้ ผลผลิต
สูง ทนโรคแมลง รวมถึงพืชศักยภาพอืน่ ๆ เช่น ข้าวโพดบริโภค
ข้าว และถั่วเหลือง
พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ การปรับปรุง คัดเลือกพันธุ์พืช เช่น
Marker Assisted Selection (MAS) คัดเลือกพันธุท์ มี่ คี ณ
ุ สมบัติ
ตามต้องการ โดยดูจาก DNA markers, Double Haploid (DH)
การลดเวลาในการพัฒนาให้ได้ข้าวโพดสายพันธุ์แท้ใน 2 ฤดู
จากปกติต้องใช้เวลา 6 ถึง 7 ฤดู
พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูก ระบบชลประทาน เครือ่ งจักรกล
เกษตร ที่เหมาะสมกับพืช และสภาพพื้นที่
เพิ่มมูลค่าเมล็ดพันธุ์ พัฒนาสารเคลือบเมล็ด เพิ่มความ
แข็งแรง ป้องกันโรคและแมลง
บริหารการใช้ทรัพยากร และห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพ
โครงการ One Seeds ใช้ฐานการผลิตในประเทศที่มีต้นทุนต่ำ�
ลดความเสี่ยงด้วยการกระจายการผลิต
พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา
เช่น Bayer, BGI, เจียไต๋ เป็นต้น

ทิศทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ สายงานวิจัยและพัฒนาธาตุอาหารพืช
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้เกษตรกร
ปุ๋ ย เคมี ต ามค่ า วิ เ คราะห์ ดิ น ส่ ง เสริ ม ให้ เ กษตรกรใช้ ปุ๋ ย
เหมาะสมกับดินและพืช, ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 ที่มีสารเคลือบ
ลดการสูญเสีย
ปุ๋ยอินทรีย์เคมีประสิทธิภาพสูง มีทั้งปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหาร
ทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับพืช และอินทรียวัตถุส�ำ หรับปรับสภาพดินให้
มีความเหมาะสม โดยมีอัตราส่วนเทียบเท่าปุ๋ยเคมี
ปุ๋ยอินทรีย์สำ�หรับข้าว ข้าวโพด ผัก ไม้ผล Home Garden
เพิม่ มูลค่าปุย๋ อินทรียด์ ว้ ยเชือ้ จุลนิ ทรีย์ เช่น ปุย๋ อินทรียผ์ สม
เชื้อไตรโคเดอร์มาสำ�หรับไม้ผล
เชื้อจุลินทรีย์ ปุ๋ยจุลินทรีย์หมัก ส่งเสริมการเจริญเติบโต
ของพืช ด้านสิ่งแวดล้อมกำ�จัดกลิ่นแอมโมเนีย
รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและปุ๋ย ให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยเพื่อขึ้นทะเบียนปุ๋ย

102 กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)
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หน่ ว ยงานวิ จั ย และพั ฒ นาพั น ธุ์ ข้ า วโพด บริ ษั ท C.P.Seeds
(India) Pvt.,Ltd. เห็นถึงความสำ�คัญของนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการเกษตรในแง่การปรับปรุงพันธุ์ โดยใช้เทคนิคการปรับปรุง
พันธุ์ ใหม่ๆ เพื่อช่วยทำ�ให้ความสำ�เร็จของการได้มาซึ่งพันธุ์ดี
มีคุณภาพ ให้ผลผลิตสูง และสามารถปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม
ในวงกว้าง โดยการใช้เทคนิค Double Haploid คือ การนำ�หลักการ

ทางพั น ธุ ศ าสตร์ เข้ า มาช่ ว ยร่ น ระยะเวลาการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์
พื ช จากการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ แ บบดั้ ง เดิ ม ใช้ ร ะยะเวลา 7-8 ปี
ในการได้มาซึ่งพันธุ์ลูกผสมเพื่อการค้า 1 พันธุ์ แต่หลังจาก
การพัฒนานวัตกรรมขึ้นมาโดยได้นำ�เทคนิค Double Haploid
มาใช้ ในปัจจุบันสามารถช่วยร่นระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์
ลดลงเหลือ 2-3 ปี

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

การใช้เทคโนโลยี Double Haploid ช่วยร่นระยะเวลาการปรับปรุงพันธุ์
จาก 7-8 ปี ให้ได้พันธุ์ลูกผสมการค้าใช้เวลาเพียง 2-3 ปี
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ที่มา : httpswww.lucyreading.co.ukprojectcorn-breeding
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กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
นวัตกรรมบัวบาน เครือเจริญโภคภัณฑ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์มีนโยบายที่จะยกระดับศักยภาพ สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพการดำ�เนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต กลุม่ ธุรกิจพืชฯ จึงได้สง่ เสริมให้บคุ ลากรและพนักงานมีสว่ นร่วมใน “มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน” ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างสรรค์
นวัตกรรม ตลอดจนเป็นเวทีนำ�เสนอผลงานนวัตกรรม และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ของบุคลากรระหว่างกลุ่มธุรกิจภายในเครือฯ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ปี 2556

วโพดเลี้ยงสัตว์อายุสั้น พันธุ์ C.P.201 (ได้รับรางวัล Chairman’s award)
• ข้ข้าาวโพดเลี
ตว์ พันธุ์ C.P.808 เพือ่ เกษตรกรในประเทศอินเดียและเอเชียใต้
• (ได้รับรางวัย้ ลงสัChairman’s
award)
ณภาพข้าวโพดลูกผสม F1 โดยวิธีการสังเกตสีโคนต้นกล้า
• การตรวจสอบคุ
ดการดูแลป่าต้นน้�ำ ในพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติศรีลานนา อ.พร้าว
• นวัจ.เชีตกรรมการจั
ยงใหม่
ปี 2559

ณภาพปุ๋ยอย่างรวดเร็วด้วย NIR
• การตรวจสอบคุ
ธุข์ า้ วโพดเลีย้ งสัตว์ C.P.333 เพือ่ ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ในเขตเอเชียใต้และอาเซียน
• พัข้านวโพดหวานลู
กผสมพันธุ์ ซี. พี. สวีท เอส1
•
ปี 2562

• ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ พันธุ์ C.P.640
โครงการพอใจวันเดียว
โครงการพอใจวันเดียว โครงการสนับสนุนกิจกรรมการปรับปรุงงานแบบ
“ล่างขึน้ บน” (Bottom up Activity) ทีส่ นับสนุนให้พนักงานทุกระดับคิดหา
วิธีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง จนถึงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพื่อให้งานประจำ�
วันของตัวพนักงานเองดีขนึ้ กว่าเดิม ทัง้ ยังเป็นการเสริมสร้างให้เกิดการมี
ส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กรจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร และนำ�ไปสู่พื้นฐาน
การสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม
จำ�นวนนวัตกรแยกตามประเภท

จำ�นวนผู้มีส่วนร่วม
118 คน

จำ�นวนโครงการ
330 โครงการ

คาดการณ์ผลประหยัดสะสม
53.51 ล้านบาท/ปี

104 กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)

ผู้ช่วยนวัตกร
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นวัตกรระดับ 1
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นวัตกรรมการดูแลป่าต้นน้ำ� อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
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กลุม่ ธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) ได้สนับสนุนเทคโนโลยีการดูแล
ป่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำ�กว่า 8 แสนไร่แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยาน
แห่งชาติศรีลานนา จ.เชียงใหม่ ตัง้ แต่ปี 2556 เพือ่ สร้างความรูค้ วาม
เข้าใจระหว่างเจ้าหน้าทีอ่ ทุ ยานกับราษฎรช่วยลดความขัดแย้ง ช่วย
เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน ทัง้ ทางด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ปราบปราม และหยุดยั้งการบุกรุกทำ�ลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทำ�ให้เกิดการล็อคป่า บล็อคพื้นที่ทำ�กิน ก้าวไปสู่
การเป็นอุทยาน 4.0 โดยเริ่มจากการทำ�ประชาคมประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่ การสำ�รวจพื้นที่ีเพื่อกันพื้นที่ป่าออกจากพื้นที่ทำ�กิน
ทั้งนี้ได้สนับสนุนเทคโนโลยีทันสมัย ได้แก่ GPS อากาศยาน
ไร้คนขับ ( Drone) คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต กล้องถ่ายรูป
ฯลฯ นอกจากนี้ในปี 2562 ยังได้สนับสนุนห้องปฏิบัติการดูแล
ป่าเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางเฝ้าระวังภัยคุกคามพื้นที่ป่าอนุรักษ์แบบ
บูรณาการ หรือทีเ่ รียกว่าห้อง Wall Room ขึน้ เพือ่ ใช้ในการสือ่ สาร
รายงานผลปฏิบัติหน้าที่ทำ�ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงพื้นที่ในกรณีฉุกเฉิน เช่น ไฟป่า
การตัดไม้ทำ�ลายป่า ล่าสัตว์ ฯลฯ ได้อย่างทันท่วงที

ประชาคม/ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่

สำ�รวจ

แปลง

พื้นที่ (ไร่)

2556 - 2562

255 ครั้ง

79 หมู่บ้าน

13,588

83,660

HEALTH

ปี

HOME
APPENDIX
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้หม้อต้มน้ำ�ร้อน (Boiler)
เนือ่ งด้วยทางโรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ จ.ลพบุรี มีกระบวนการ
อบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดซึ่งใช้หม้อต้มน้ำ�ร้อน (Boiler)
เป็ น แหล่ ง กำ � เนิ ด พลั ง งานความร้ อ น โดยมี ซั ง ข้ า วโพดเป็ น
เชื้อเพลิง ซึ่งเป็น By product จากการผลิต ทางโรงงานมีแนวคิด
ลดการใช้พลังงานเพื่อลดต้นทุนการผลิต จึงได้ทำ�การตรวจวัด
ประสิทธิภาพการเผาไหม้เพื่อนำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์ พบว่า มีการ
เติมอากาศเข้าไปในห้องเผาไหม้ไม่เหมาะสมทำ�ให้เกิดความ
สิ้นเปลืองในการใช้เชื้อเพลิง (ซังข้าวโพด) จึงได้เริ่มทำ�การศึกษา
หาอุปกรณ์มาชีบ้ ง่ ค่า และกำ�หนดเป็นค่ามาตรฐานอากาศหลังการ
เผาไหม้ท่ีเหมาะสมเพื่อใช้ในการปรับตั้งเครื่องจักรของผู้ควบคุม
ที่มีประสบการณ์แตกต่างกัน จากการดำ�เนินโครงการ ผู้ควบคุม
หม้อต้มน้ำ�ร้อน สามารถปรับตั้งค่าตัวแปรทั้ง 3 ชนิด (1.เชื้อเพลิง
ซังข้าวโพด 2.อากาศจากพัดลมเติมอากาศ 3.อากาศจากพัดลม
ดูดอากาศ) ได้อย่างเหมาะสมโดยดูจากจอแสดงผลค่าออกซิเจน
ที่เหมาะสมกับเชื้อเพลิงแข็ง (ซังข้าวโพด) ทำ�ให้มีมาตรฐาน
ในการปรับตั้งค่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้ สามารถ
ลดต้นทุนด้านพลังงาน คือ เชื้อเพลิงซังข้าวโพด และไฟฟ้าลง
คิดเป็นเงิน 141,000 บาท/ปี
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หม้อต้มน้ำ�ร้อน(Boiler)

ระบบมอนิเตอร์ประสิทธิภาพการเผาไหม้

ระบบบำ�บัดอากาศเสียแบบเปียก (Wet Scrubber System) เพื่อลดการ
ฟุ้งกระจายของไอความร้อนและกลิ่นจากขบวนการหมักปุ๋ยอินทรีย์
โรงงานปุ๋ยอินทรีย์มีขบวนการหมักปุ๋ยแบบกลับกองเพื่อเพิ่ม
ออกซิเจนให้กับกองปุ๋ยและเสริมการทำ�งานของจุลินทรีย์ ซึ่งจะ
พบว่าเกิดการฟุ้งกระจายของไอความร้อนและกลิ่นส่งผลต่อการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงาน สภาพแวดล้อมและชุมชนตามทิศทางลม
ทีพ่ ดั ผ่าน และยังมีผลต่อประสิทธิภาพการรับวัตถุดบิ ต่อรอบน้อยลง
เพราะต้องมีการควบคุมเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้น�ำ เอาหลักการระบบบำ�บัดอากาศเสียแบบเปียก (Wet Scrubber
System) มาพัฒนาเป็นอุปกรณ์ใช้ก�ำ จัดก๊าซและไอกรด/ไอสารเคมี
โดยอาศัยหลักการแบบสัมผัสกันระหว่างอากาศเสียกับของเหลว
ซึ่งคือน้ำ� ด้วยการฉีดพ่นละอองน้ำ�กระจายไปปะทะกับอากาศเสีย
ทำ�ให้มวลสารที่เป็นสารปนเปื้อนต่างๆ ถูกดักจับด้วยของเหลว
ไม่สามารถหลุดไปสู่บรรยากาศได้ ด้วยหลักการนี้ทางโรงงานปุ๋ย
อินทรีย์ ได้ดำ�เนินการพัฒนาชุดลากพ่วงรถกลับกอง เพื่อป้องกัน
กลิ่นและฝุ่นขึ้น และมีการคลุมผ้าใบกองปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการ
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ฟุ้งกระจายอีกชั้นหนึ่ง จากการดำ�เนินงานนี้สามารถรับวัตถุดิบ
เพิ่มขึ้นจากเดิม 3,600 ตัน/รอบ และช่วยลดการฟุ้งกระจายของ
กลิ่นและฝุ่นที่กระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
โดยรอบอีกด้วย

ติดตัง้ พร้อมทดสอบชุดลากพ่วงรถกลับกองเพือ่ ป้องกันกลิน่ และฝุน่
โดยใช้ระบบบำ�บัดอากาศเสียแบบเปียก (Wet Scrubber System)

คลุมผ้าใบป้องกันกลิ่นและฝุ่น

INTRODUCTION

CASE STUDY

22

การจัดเรียงสินค้าแบบอัตโนมัติ โรงงานผลิตปุ๋ยเคมี

ซึง่ ผลลัพธ์ที่ได้ ทำ�ให้คณ
ุ ภาพสินค้าในด้านบรรจุภณ
ั ฑ์สม่�ำ เสมอและดีขนึ้ ลดการพึง่ พาแรงงานทีม่ ที กั ษะ ซึง่ ในอนาคตค่อนข้างจะหายาก
เปลี่ยนระบบการจัดเก็บจากการใช้สลิงแบ็คเป็นสลิปชีต (ลดต้นทุน) และมีการพันฟิล์มเพื่อป้องกันฝุ่นให้กับตัวสินค้า

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

โครงการจัดเรียงสินค้าแบบอัตโนมัตแิ ละระบบหมุนวนพาเลท เดิมก่อนทีจ่ ะนำ�ระบบการจัดเรียงสินค้าแบบอัตโนมัตมิ าใช้งาน ขัน้ ตอนการ
จัดเรียงสินค้าจะใช้แรงงานคนในการจัดเรียงเป็นหลัก ซึง่ มีผลด้านคุณภาพของสินค้าที่ไม่สม่�ำ เสมอ และยังทำ�ให้เกิดความเมือ่ ยล้าในการ
ทำ�งาน แต่จากการนำ�เทคโนโลยี โดยการนำ�หุ่นยนต์ช่วยในการจัดเรียงนั้น เป็นส่วนนึงของโครงการ ซึ่งระบบการจัดเรียงส่วนใหญ่อยู่ที่
ระบบการลำ�เลียงและหมุนวนพาเลทกลับมาใช้ใหม่ โดยเป็นการออกแบบเฉพาะตามเงือ่ นไขทีก่ �ำ หนดไว้ส�ำ หรับโรงงานปุย๋ ซี.พี. หมอดิน
เท่านั้น เช่น ขนาดพื้นที่, รูปแบบ, เครื่องจักร-อุปกรณ์ และ ขั้นตอนในการทำ�งาน

HEART

ผลลัพธ์

HEALTH
HOME

- พนักงานมีสุขภาพในการทำ�งานดีขึ้น
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้แรงงานในการผลิต

ลดต้นทุนได้ 24.88 บาท/ตัน

ควบคุมมาตรฐาน
การทำ�งานได้ดีขึ้น

ปลอดภัย และลดการเปื้อนของ
ถุงบรรจุภัณฑ์
สามารถต่อยอดการจ่ายสินค้า
แบบเป็นก้อน
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โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ซี.พี.หมอดิน สำ�หรับไม้ผล
ด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ โปรดิ๊วส จำ�กัด มีปุ๋ยอินทรีย์หมอดินที่มี
ธาตุอาหารเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของทุเรียน และพืชอื่นๆ
ส่วนศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีย์เกษตร สำ�นักวิชาเทคโนโลยี
การเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีเชื้อรา Trichoderma
asperellum NST-009 สายพันธุ์ที่มีศักยภาพสูงในการส่งเสริม
การเจริญเติบโตของพืช และละลายฟอสเฟตให้อยู่ในรูปที่ต้นพืช
นำ�ไปใช้ประโยชน์ ได้

108 กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)

การนำ�ปุ๋ยซีพี.หมอดินมารวมกับเชื้อรา T. asperellum NST-009
(มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) เป็นปุ๋ยชีวภาพที่มีศักยภาพสูงในการ
เพิ่มธาตุอาหาร ปรับปรุงโครงสร้างดิน ส่งเสริมการเจริญเติบโต
และเสริมสร้างความแข็งแรงของทุเรียน ซึ่งจัดเป็นไม้ผลสำ�คัญ
ทางเศรษฐกิจและเป็นไม้ผลที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุด
ของประเทศไทย

INTRODUCTION

การเผยแพร่ผลงานวิจย
ั ในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ/ระดับเครือฯ
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและ
ข้าวฟ่าง ครั้งที่ 7 เรื่อง “การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของ
ข้ า วโพดภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลง” ระหว่ า ง
วันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำ�เภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งานบรรยายพิเศษ แก่นสิ ติ ปริญญาโทและเอก ภาควิชาพืชไร่นา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
งานประชุ ม วิ ช าการ เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ 2019 (CP
Symposium 2019) ณ ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค
บางนา กรุงเทพฯ

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

บริษทั เจริญโภคภัณฑ์โปรดิว๊ ส จำ�กัด ได้มกี ารเผยแพร่ผลงานวิจยั ที่
เกิดจากการค้นคว้า ทดลองวิจยั โดยทีมวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี
ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับเครือฯ

HEART

HEALTH

การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 39
ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมลพบุรี
อินน์รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 (5th TECHCON 2019)
“ชาติเข้มแข็ง นวัตกรรมไทยมั่นคงด้วยการวิจัยและพัฒนา”
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม กรุงเทพฯ
งานประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 3-5
กรกฏาคม 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำ�แพงแสน จ.นครปฐม
เสวนาพิเศษ เรื่อง “วิกฤตภัย: หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด”
ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562 สมาคมกีฏและสัตววิทยา
แห่งประเทศไทย วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมมารวย
การ์เด้น กรุงเทพฯ
งานสัมมนาวิชาการ เรือ่ ง “ฝ่าวิกฤติกบั ดักรายได้ดว้ ยนวัตกรรม
เกษตรไทย” และประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562 โดยสมาคม
ปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย วันที่ 24-25
กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ
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โดยมียุทธศาสตร์และแผนดำ�เนินการผ่านการสนับสนุน

ครบวงจร (ข้ า วโพด) เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ ตระหนั ก

กิ จ กรรมในรู ป แบบต่ า งๆ คื อ การให้ ค วามรู้ และปลู ก

ถึ ง คุ ณ ค่ า ค ว า ม สำ � คั ญ ข อ ง ค ว า ม ยั่ ง ยื น ด้ า น

จิตสำ�นึกต่อประชาชนและ เยาวชน การเพิ่มประสิทธิภาพ

สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ แ นวคิ ด การใช้

การปกป้อง ปราบปรามให้แก่เจ้าหน้าที่ การฟื้นฟูปลูกป่า

ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างรูค
้ ณ
ุ ค่า ควบคู่

รักษาต้นน้�ำ ในพืน
้ ทีท
่ เี่ กิดความเสียหาย และการส่งเสริมให้

ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่าน

ประชาชนทีใ่ ช้พน
ื้ ทีป
่ า่ เป็นพืน
้ ทีท
่ �ำ กินได้มแี นวทาง ในการ

กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ “โครงการธรรมชาติปลอดภัย

ประกอบอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

บริ ษั ท เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ โ ปรดิ๊ ว ส จำ � กั ด กลุ่ ม ธุ ร กิ จ พื ช

เครือเจริญโภคภัณฑ์” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
เพื่ อ ให้ บ รรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการเป็ น องค์ ก รที่ ส ร้ า งสรรค์
สิ่ ง ที่ เ ป็ น คุ ณ ประโยชน์ ใ ห้ สั ง คมเกษตรกรรม ด้ ว ยการ

ชุมชนในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข

คิดค้นนวัตกรรม ด้านผลิตภัณฑ์ และการจัดการที่ช่วย
พัฒนาความก้าวหน้า และความมั่นคงด้านพืชอาหาร

2. เพื่อปกป้อง ปราบปราม และรณรงค์เชิงรุกสำ�หรับ

และพืชพลังงานสู่สังคมโลก บนพื้นฐานของการรักษา

พื้ น ที่ ที่ ยั ง คงความสมบู ร ณ์ ทั้ ง ในระดั บ พื้ น ที่ และ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภาพรวมทั้งประเทศ

และนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม

HEART

1. เพื่ อ ให้ ค วามรู้ แ ละปลู ก จิ ต สำ � นึ ก ต่ อ เยาวชนรวมทั้ ง

พลั ง งานและประสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง กำ � หนดเป้ า หมายความ
3. เพื่ อ ฟื้ น ฟู ป ลู ก ป่ า รั ก ษาต้ น น้ำ � ในพื้ น ที่ ที่ เ กิ ด ความ

ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

เสียหาย โดยปลูกป่าให้เหมาะกับพืน
้ ทีน
่ น
ั้ ๆ เช่น ปลูกไม้
1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ไม้ยึดดินไม้ซับน้ำ� และไม้เพื่อเป็นอาหารสัตว์

2) การใช้น้ำ�
3) การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

4. เพือ
่ ส่งเสริมให้ประชาชนทีใ่ ช้พน
ื้ ทีป
่ า่ เป็นพืน
้ ทีท
่ �ำ กินได้
มีแนวทางในการประกอบอาชีพ และมีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีด
่ ี

HEALTH

เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็งที่เป็นไม้พื้นเดิม ไม้มีค่าไม้หายาก

4) การจั ด การห่ ว งโซ่ อุ ป ทานอย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
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112 กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)
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ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญปี
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2562

การปลดปล่อยก๊าช
เรือนกระจก 6,649.84 Ton Co2e
การบริหารจัดการและเพิ่ม
ประสิทธิภาพพลังงาน

สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน
23.44%
พลังงานหมุนเวียนในกิจกรรมของ
กลุ่มธุรกิจ

ในระดับธุรกิจและหน่วยงาน

ผลการดำ�เนินงานเทียบกับเป้าหมาย

HEALTH

บริ ษั ท มี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการพยายามลดการปล่ อ ยก๊ า ซ
เรือนกระจก และมาตรการในการติดตามอย่างต่อเนื่อง บริษัท
มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
และมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ยึด
หลักปฏิบัติตามหลักสากลที่เกี่ยวข้อง บูรณาการเข้ากับหลัก
การดำ�เนินงานธุรกิจที่ให้ความสำ�คัญในเรื่องผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

HEART

ความท้าทาย
ภายใต้ความท้าทายจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ ซึ่งบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ โปรดิ๊วส จำ�กัด และบริษัท
ในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ พื ช ครบวงจร (ข้ า วโพด) เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์
ได้เล็งเห็นถึงโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงในการสร้างแรงผลักดัน
และสนับสนุนให้ทุกกลุ่มธุรกิจ

ประกาศนโยบาย
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ความคืบหน้าปี 2562
เน้นกระบวนการและโครงการประหยัดพลังงานและเพิม
่ ประสิทธิภาพ

ลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ต่อหน่วยน้�ำ
หนักผลผลิตให้ได้ร้อยละ 10 เทียบฐานปี 2558

ในองค์กร
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ครอบคลุุมงานด้านสิ่งแวดล้อมด้าน
พลังงานและการเพิ่มประสิทธิภาพ

HOME

เป้าหมายปี 2563 (ประเทศไทย)

สนับสนุนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างคุณค่าร่วมกับ
สังคม
2561

2562

เป้าหมาย
2563

-

2

-

10
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ร้อยละการลดการ
ปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก

2560
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นโยบายก๊าซเรือนกระจก
การบริหารจัดการเศรษฐกิจสีเขียว
ตามนโยบายบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
กระบวนการดำ�เนินการเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อให้มั่นใจว่าข้อกำ�หนด
ของกระบวนการได้ถูกนำ�ไปปฏิบัติ โดยมีขั้นตอนดังนี้

Act

Plan

Check

Do

ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร MRC 3 ครั้ง/ปี
การประชุมความยั่งยืนกลุ่มธุรกิจ 2 ครั้ง/ปี
การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รายงาน CSR-DIW Continuous

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายด้านการใช้ทรัพยากร
เป้าหมายด้านการสร้างจิตสำ�นึก

Internal Audit ISO 14001:2015 2 ครั้ง/ปี
External Audit ISO 14001:2015 2 ครั้ง/ปี
ตรวจ CEO Award
ตรวจ Compliance เครือฯ

ISO 14001:2015
SHE
Energy Management
OJT ระบบมาตรฐาน 14001:2015
เอกสารสิทธิ์ Contact Farming

การปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

ติดตั้งระบบดูดฝุ่น ครอบคลุมทุกพื้นที่กำ�เนิดฝุ่น ระบบดูดฝุ่น
ไซโคลน 4 ชุด, ระบบ Dust Collector 2 ชุด, มัลติไซโคลน 1 ชุด
การเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม

มีพื้นที่โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ ทั้งหมด 52,000 ตร.ม. เป็น
พื้นที่สีเขียว 24,576 ตรม. ลดปริมาณ CO2 6,585 กก./ปี
การปฏิบัติด้านทรัพยากร
ผลประหยัด

23,468 บาท/ปี

คืนทุนทันที

ตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำ�ทิ้ง pH, TSS, TDS, BOD, COD,
Oil&Grease, TKN, H2S 1 ครั้งต่อปี
114 กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)

โครงการ “ลดอากาศส่วนเกินให้เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพการ
เผาไหม้ ของ Boiler”
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THAILAND Energy Awards 2018
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำ�กัด มีความมุ่งมั่นในการบริหาร
งานด้านการจัดการพลังงาน ซึ่งให้ความสำ�คัญในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ตลอดจนยกระดับระบบบริหารจัดการด้านพลังงาน และ
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามเกณฑ์รางวัล Thailand Energy
Award ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน มีการดำ�เนินงานอย่างยัง่ ยืน การให้ค�ำ มัน่ สัญญา
ของผู้บริหาร ผลลัพธ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถนำ�ไปขยายผลอย่างแพร่หลาย

กิจการโรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ โรงงานซอย 12 ได้รับรางวัล
Thailand Energy Awards 2018 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภท
โรงงานควบคุมดีเด่น ทั้งนี้รางวัล Thailand Energy Awards เป็น
สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล เป็นการประกวดด้าน
พลังงานของประเทศไทยที่กระทรวงพลังงานได้ส่งเสริมให้มีการ
จัดการประกวดต่อเนื่อง

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

ความสำ�เร็จด้านการอนุรักษ์พลังงาน

HEART
HEALTH

ASEAN Energy Awards 2018

HOME

นอกจากนี้บริษัท ได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกระดับประเทศไทย
จากกรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน (พพ.)
กระทรวงพลังงาน ให้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าประกวด
สุดยอดรางวัลด้านพลังงานในระดับอาเซียน โดยในปี 2018 โดย
ได้รบั รางวัลชนะเลิศ ASEAN ENERGY AWARDS 2018 : Energy
Management in Buildings and Industries (Small and Medium
Industry) ในงาน 36th ASEAN Ministers on Energy Meeting
and Associated Meetings ณ ประเทศสิงคโปร์ ด้านการบริหาร
จัดการพลังงานดีเด่นในโรงงานขนาดกลางและเล็ก แสดงให้เห็น
ถึงความมุ่งมั่นของทีมงานในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์พลังงาน
เพื่ อ ยกระดั บ การบริ ห ารและจั ด การพลั ง งานให้ เ ป็ น ไปอย่ า ง
ต่อเนื่องและยั่งยืน

APPENDIX

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2562

115

CASE STUDY

25

การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำ�กัด ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมดำ�เนินกิจกรรมการฟื้นฟูดูแลป่าใน
พื้นที่ป่าต้นน้ำ� 4 แห่ง ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน

1

โครงการธรรมชาติปลอดภัย
อ.สันติสุข จ.น่าน ระหว่างปี
2555-2559

2

โครงการธรรมชาติปลอดภัย
อ.เชียงกลาง จ.น่าน ดำ�เนิน
ระหว่างปี 2557-2560

4,000 ไร่

20 ไร่

3

4

สำ�รวจพื้นที่ทำ�กิน

โครงการธรรมชาติปลอดภัย
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ระหว่างปี 2555-2562

1,300 ไร่
ฟื้นฟูปลูกป่าต้นน้ำ�

ปลูกป่าต้นน้ำ�

โครงการธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ระหว่างปี 2556-2560
ชุมชนกันพื้นที่ และช่วยดูแลป่าชุมชน

1,200 ไร่

โครงการธรรมชาติปลอดภัย ร่วมฟื้นฟูพัฒนาความมั่นคงพื้นที่ป่าต้นน้ำ�สำ�คัญของประเทศไทย
ส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรในพื้นที่ ช่วยลดการบุกรุกทำ�ลายป่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำ�
เพื่อคนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน
116 กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)

HEART

ปลูกป่าต้นน้ำ�

140 ไร่
ปลูกป่าร่องห้วย
เพิ่มความชุ่มชื้น

36

HEALTH

1. โครงการปลูกป่าประชาอาสา 800 ล้านกล้า 80 พรรษา
มหาราชินี 100 ไร่
2. โครงการปลูกหญ้าแฝกเพือ่ การอนุรกั ษ์ดนิ และน้�ำ 50,000 กล้า
3. โครงการสำ�รวจที่ทำ�กิน รังวัดการถือครองที่ดินโดยใช้ GPS
4 กม. 15 ราย
4. โครงการสนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้กับ
ราษฏร
5. โครงการกองทุนเมล็ดพันธุ์ กองทุนหมูดำ�แก่ราษฎรบ้าน
ราษรัฐพัฒนา 15 ราย
6. โครงการปรับปรุงนาขั้นบันไดเพื่อการปลูกข้าวไว้บริโภค
7. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ล่องแก่งแม่สะนาน

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

บริษทั เจริญโภคภัณฑ์โปรดิว๊ ส จำ�กัด ตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ต่องสังคม และสิ่งแวดล้อม ดำ�เนินกิจกรรมการฟื้นฟูดูแลป่าใน
พื้นที่ป่าต้นน้ำ� จ.น่านซึ่งมีพื้นที่รวม 7 ล้านไร่ เป็นพื้นที่สูงกว่า
ร้อยละ 70 ได้ถูกบุกรุกทำ�ลายผืนป่ามาอย่างต่อเนื่อง โดยได้
ดำ�เนินโครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ตั้งแต่
ปี 2555 ร่วมกับโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ลุ่มน้ำ�
น่านอันเนื่องจากจากพระราชดำ�ริ จ.น่าน ในพื้นที่บ้านราษฎร์รัฐ
พัฒนา ซึง่ เป็นพืน้ ทีข่ ยายผลของโครงการปิดทองหลังพระ จ.น่าน
โดยได้ดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการดูแลป่าต้นน้ำ�สำ�คัญของ
ประเทศบนเทือกเขาภูดำ� และภูแหลมทอง ไหลลงสู่แม่น้ำ�และ
ไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์ ลงแม่น้ำ�เจ้าพระยาถึงร้อยละ 45 โดยดำ�เนิน
กิจกรรมดังนี้

INTRODUCTION

1. โครงการธรรมชาติปลอดภัยร่วมกับ พมพ.2 ฟืน
้ ฟูดแู ลป่า พัฒนาอาชีพ
ในพื้นที่ขยายผลของโครงการปิดทองหลังพระฯ อ.สันติสุข จ.น่าน

ไร่

ปลูกป่าเดิม

ไร่

HOME

330
ปลูกหญ้าแฝก
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50,000 กล้า

2. โครงการธรรมชาติปลอดภัย สนับสนุนปักหลักรักษ์ป่า
อ.เชียงกลาง จ.น่าน ต้นแบบการดูแลป่า สูก
่ ารพัฒนาอาชีพอย่างยัง
่ ยืน
โครงการธรรมชาติ ป ลอดภั ย บริ ษั ท เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ โ ปรดิ๊ ว ส
จำ�กัด ได้สนับสนุนยุทธศาสตร์วาระของจังหวัดน่าน “เมืองน่าน
น่ า อยู่ คู่ ป่ า ต้ น น้ำ � ” โดยให้ ก ารสนั บ สนุ น กิ จ กรรมโครงการ
ปักหลักรักษ์ป่า โดยร่วมกับหน่วยจัดการต้นน้ำ�น้ำ�มีดที่ ต.เปือ
อ.เชียงกลาง จ.น่าน เพื่อกำ�หนดพื้นที่ทำ�กินและป่าอย่างชัดเจน
ซึ่งนอกจากจะทำ�ให้ชาวบ้านกินดีอยู่ดี ดำ�รงชีวิตอย่างมีความสุข
ส่ ง ผลให้ ช าวบ้ า นเล็ ง เห็ น ถึ ง ความสำ � คั ญ ในการดู แ ลป่ า ด้ ว ย
จิตสำ�นึก เกิดความหวงแหนป่า ตลอดจนเรียนรู้การใช้ชีวิต
และประโยชน์ จากป่ า รวมทั้ ง สร้ า งความอุ ด มสมบู ร ณ์ ใ ห้ กั บ
ผืนป่าในพื้นที่แห่งนี้ได้อย่างยั่งยืน สืบทอดเป็นมรดกอันล้ำ�ค่าสู่
ลูกหลานต่อไป นอกจากนี้ยังได้ให้การสนับสนุนการฟื้นฟูดูแลป่า
ในพื้นที่ 3 โครงการ ได้แก่
1. โครงการปักหลักขนาด 6X6 นิว้ สูง 1.5 เมตร จำ�นวน 2,000 ต้น
โดยปักปีละ 500 ต้น เป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2557-2560
นอกจากนี้ยังสนับสนุนการฟื้นฟูดูแลป่า
2. โครงการปลูกป่าต้นน้�ำ หมูบ่ า้ นคนดีทดี่ แู ลป่า พืน้ ที่ 20 ไร่ พืน้ ที่
ชาวบ้านคืนป่า 4,000 ไร่
3. โครงการตอบแทนหมู่บ้านต้นแบบคนดีที่ดูแลป่า กองทุนดูแล
ป่าในบริเวณป่าต้นน้ำ�น้ำ�มีด 41,000 ไร่
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โครงการปักหลักรักษ์ป่า
(แนวเขตพื้นที่ทำ�กินและพื้นที่ป่า)

2,000

ต้น

ปลูกป่าต้นน้ำ�

20

ไร่

ตั้งกองทุนดูแลป่า
บริเวณป่าต้นน้ำ�น้ำ�มีด

41,000

ไร่
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3. โครงการธรรมชาติปลอดภัยร่วมฟื้นฟูปลูกป่ารักษาต้นน้ำ�
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
1. โครงการเพาะชำ�กล้าไม้เพือ่ สนับสนุนการปลูกป่าในพืน้ ทีอ่ ทุ ยาน
แห่งชาติศรีลานนาปี 2556-2562
2. โครงการปลูกป่าเนือ่ งในโอกาสวาระสำ�คัญต่างๆ เช่นวันพระราช
สมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราช
ชนนีพนั ปีหลวง โครงการปลูกป่า “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจคืนผืนป่า
ให้แผ่นดิน” โครงการประชาอาสาฯ “แนวรัว้ ธรรมชาติ”
3. โครงการทำ�แนวกันไฟบำ�รุงรักษาแปลงปลูกป่าต้นน้�ำ แปลงปลูกป่า
4. โครงการติดตามความก้าวหน้าพืน้ ทีป่ ลูกป่า (วัดความเติบโต)
5. โครงการปลูกและขยายพันธุ์ไผ่ในพืน้ ทีอ่ ทุ ยาน
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บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ โปรดิ๊วส จำ�กัด มีความมุ่งมั่นในการมี
ส่วนร่วมอย่างรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมายในการดูแลพื้นที่ป่าต้นน้ำ� เพื่อช่วย
ลดปัญหาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ จึงได้ดำ�เนิน
โครงการธรรมชาติปลอดภัย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ร่วมกับอุทยาน
แห่งชาติศรีลานนา และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ผ่านกิจกรรมต่างๆ
เพื่อฟื้นฟูปลูกป่ารักษาต้นน้ำ�ในพื้นที่ที่เกิดความเสียหายในพื้นที่
กว่า 8 แสนไร่ นับเป็นผืนป่าต้นน้ำ�ที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำ�ขนาด
ใหญ่ขนาด 20 ตารางกิโลเมตร เรียกว่า “เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล”
สามารถกักเก็บน้ำ�ได้สูงสุด 265 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าเป็น
อ่างเก็บน้�ำ ทีม่ คี วามสำ�คัญและมีชอื่ เสียงในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ไหล
ลงสู่แม่น้ำ�เจ้าพระยา ช่วยหล่อเลี้ยงทุกภาคส่วน ชาวเชียงใหม่
รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำ�พูน โดยสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 ดังนี้

HEALTH

HOME

พิกดั พืน้ ทีท่ ม่ี กี ารฟืน้ ฟูปลูกป่ารักษาต้นน้�ำ

บำ�รุงแปลง
ทำ�แนวกัน
ไฟปลูกป่า
1,300 ไร่

วัดความเติบโต

ปลูกขยายพันธุ์ไผ่

100 ไร่

630 กอ

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2562
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ปี
สนับสนุนเพาะกล้าไม้ ปลูกป่าต้นน้ำ� 
				
				
2555-2562
171,900 ต้น
1,300 ไร่
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4. โครงการธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
น้ำ�เปลี่ยนชีวิต สร้างอาชีพ ฟื้นฟูผืนป่า
น้ำ�ช่วยเปลี่ยนชีวิต สร้างอาชีพที่หลากหลาย
รวมทั้งช่วยฟื้นฟูผืนป่าและทรัพยากรต่างๆ ของ
ชุมชนบ้านแม่ปาน-สันเกีย๋ ง ต.ช่างเคิง่ อ.แม่แจ่ม
จ.เชียงใหม่ให้กลับมาดีขึ้น ภายหลังจากที่ชุมชน
ตกลงที่ จ ะเปลี่ ย นวิ ถี การผลิ ต จากการปลู ก พื ช
เชิ ง เดี่ ย วสู่ การทำ � เกษตรแบบผสมผสานตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นที่มาของการ
พัฒนาระบบน้ำ�เพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูง หรือ
การทำ�บ่อพวงสันเขา และวางระบบท่อส่งน้ำ�จาก
บ่อพวงเข้าสู่พื้นที่ทำ�กินของเกษตรกร เพื่อให้
ชุมชนมีน้ำ�ใช้ทางการเกษตรตลอดทั้งปี
โดยโครงการธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม สนับสนุน
เพียงค่าขุดบ่อและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ส่วนทีม
วิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ทำ � หน้ า ที่ อ บรม
ให้ความรู้เรื่องการทำ�บ่อพวงและวางระบบท่อ
ทางชุมชนร่วมกันคัดเลือกพืน้ ทีส่ �ำ หรับดำ�เนินการ
และช่วยกันลงแรงทำ�งานตั้งแต่การปูคอนกรีต
บ่อพวง ตลอดจนการวางระบบท่อเข้าสูแ่ ปลงของ
เกษตรกรในโครงการ ซึง่ การสนับสนุนให้ชมุ ชนมี
ส่วนร่วมในทุกขั้นตอน นำ�ไปสู่ความรู้สึกของการ
เป็นเจ้าของ เห็นคุณค่าการดูแลรักษาบ่อพวงและ
ระบบท่อส่งน้�ำ ของชุมชนร่วมกัน ทำ�ให้ชมุ ชนบ้าน
แม่ปาน-สันเกีย๋ งสามารถบริหารจัดการการใช้น�้ำ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถแบ่งปัน
การใช้น้ำ�กับชุมชนโดยรอบได้อย่างยั่งยืนด้วย
นับจากปี 2556 ถึงปัจจุบัน โครงการธรรมชาติ
ปลอดภัยแม่แจ่ม ได้สนับสนุนการทำ�บ่อพวง
ขนาดความจุ 750 ลบ.ม. จำ�นวน 5 บ่อ และ
บ่อพวงขนาด 175 ลบ.ม. จำ�นวน 47 บ่อ พร้อมทัง้
วางระบบท่ อ ส่ ง น้ำ � เข้ า สู่ แ ปลงของเกษตรกร
จำ�นวน 337 ครัวเรือน ช่วยให้เกษตรกรเหล่านั้น
มีน�้ำ ใช้เพือ่ การเกษตรตลอดทัง้ ปี ครอบคลุมพืน้ ที่
การใช้น้ำ�ของเกษตรกรจำ�นวน 190 แปลง รวม
จำ�นวน 1,200 ไร่

750 5 337
บ่อพวงขนาดความจุ

จำ�นวน

ลบ.ม.

190

ครอบคลุมพื้นที่ใช้น้ำ�
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ไร่

วางระบบท่อส่งน้ำ�เข้าแปลงเกษตรกร

ครัวเรือน

บ่อ

1,200
พื้นที่รวม

ไร่
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ประกวดภาพถ่าย ปลุกความคิด...สำ�นึกรักษ์ธรรมชาติ
สำ�หรับการประกวดภาพถ่ายทัง้ 3 ครัง้ ระหว่างช่วงทำ�กิจกรรมจะมี
การเผยแพร่ผลงาน และเรือ่ งราวของสถานทีต่ า่ งๆผ่านช่องทางสือ่
ออนไลน์ เพือ่ กระตุน้ การรับรูด้ า้ นการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ของอุทยานแห่งชาติศรีลานนา และ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ให้เป็น
ที่รู้จักมากขึ้น เพราะถ้าชุมชนทั้ง 2 พื้นที่สามารถพัฒนาไปสู่การ
ท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ได้ ชุมชนในพืน้ ทีจ่ ะสามารถอยูก่ บั ผืนป่าและ
ธรรมชาติอย่างเป็นมิตร ตลอดจนมีรายได้อย่างยั่งยืน
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ภาพหนึ่ ง ภาพแทนคำ � พู ด นั บ พั น คำ � ” อยู่ ที่ การตี ความหมาย
ของภาพที่สื่อออกมา โครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญ
โภคภัณฑ์ จึงได้จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “ปลุกความคิด...
สำ�นึกรักษ์ธรรมชาติ” ภายใต้หัวข้อ “Memory In Si Lanna” และ
“Memory In Maejam” โดยได้เชิญชวนผู้ที่ชอบการถ่ายภาพ
ส่งรูปธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่
สวยงาม ของพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติศรีลานนา และพืน้ ที่ อ.แม่แจ่ม ซึง่
ถือเป็นแหล่งต้นน้�ำ สำ�คัญของภาคเหนือ เพือ่ สร้างการตระหนักรูถ้ งึ
คุณค่า ความสำ�คัญของธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม นำ�ไปสูค่ วามรูส้ กึ
หวงแหนและการมีส่วนร่วมของผู้คนในชุมชนทั้ง 2 พื้นที่ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรรอบๆ ชุมชน ตลอดจนประชาสัมพันธ์สถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามในอุทยานแห่งชาติศรีลานนา
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของแม่แจ่มให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

HEALTH

กิจกรรม “Memory In Si Lanna” โครงการธรรมชาติปลอดภัย
ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และสมาคม
ช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย จัดประกวดไปแล้ว 2 ครั้ง
คือ ปี 2560 และ 2562 มีผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวดทั้งหมด 756
ภาพ และ 397 ภาพตามลำ�ดับ จากผู้เข้าประกวดทั้ง 3 กลุ่มคือ
นักศึกษา(ระดับอุดมศึกษา) / บุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.พร้าว
อ.แม่แต่ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ซึง่ อยู่ในเขตอุทยานฯศรีลานนา
และประชาชนทั่วไป ในแต่ละปีมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 22 และ 28
รางวัลตามลำ�ดับ

HOME

ส่วนกิจกรรม “Memory In Maejam” โครงการธรรมชาติปลอดภัย
ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประกวดขึ้นเมื่อปี 2561 มีผู้สนใจ
ส่งภาพเข้าประกวดทั้งหมด 786 ภาพ จากผู้เข้าประกวดทั้ง
3 กลุ่มคือ นักศึกษา(ระดับอุดมศึกษา) / บุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีผู้ที่ได้รับรางวัล
ทั้งสิ้น 28 รางวัล
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โครงการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมให้การสนับสนุนค่ายเยาวชน
โครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมสนับสนุนการ
จัดค่ายเยาวชนระดับประถม และมัธยมศึกษา ใน 2 พืน้ ทีท่ เ่ี ข้าไปทำ�
กิจกรรม โดยมีวตั ถุประสงค์ส�ำ คัญคือ เพือ่ กระตุน้ และปลุกจิตสำ�นึก
ของเยาวชนรุน่ ใหม่ให้รจู้ กั การใช้ประโยชน์ทรัพยากร และสามารถอยู่
ร่วมกับธรรมชาติสง่ิ แวดล้อมได้อย่างยัง่ ยืน ทัง้ นีเ้ ด็กๆ และเยาวชน
จะได้เรียนรูด้ า้ นการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมผ่าน
ฐานกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การวาดภาพผืนป่า-สัตว์ปา่ จากสีท่ไี ด้จาก
ใบไม้ชนิดต่างๆ ตอบคำ�ถาม การใช้ชวี ติ ในป่า และ การเล่นเกมส์
เป็นต้น ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1. โครงการ “ค่ายเยาวชนคนรักษ์ป่าต้นน้ำ�แม่แวน” และ
		 โครงการ “ค่ายเยาวชนคนรักษ์ปา่ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา”
		 ระหว่างปี 2556-2562 จำ�นวน 8 รุ่นๆละ 50-60 คน
		 รวมจำ�นวนทัง้ หมด 260 คน
2.
		
		
		

โครงการ “ค่ายเยาวชนสืบจูเนียร์” และ โครงการ “ค่ายเยาวชน
รักษ์ผนื ป่า สืบสานงานสืบฯ” ในงานรำ�ลึกสืบ นาคะเสถียร
ระหว่างปี 2556-2562 จำ�นวน 4 รุน่ ๆละ 50 คน รวมจำ�นวน
ทัง้ หมด 200 คน

ค่ายเยาวชนรักษ์ป่า
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
จ.เชียงใหม่

ค่ายเยาวชน “สืบจูเนียร์์”
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี

ค่ายเยาวชนปลุกจิตสำ�นึกด้าน
งานอนุรักษ์ (2 พื้นที่)

460

คน
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มีการจัดแยกประเภทถังขยะ อย่างชัดเจน ให้กบั พนักงาน โดยแยก
ประเภท ขยะทัว่ ไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย

จัดทำ�โครงการถังรักษ์โลก โดยให้พนักงานแยกเศษอาหารออกจาก
ขยะทัว่ ไป แล้วนำ�เศษอาหารไปหมักเป็นปุย๋ ลดขยะเศษอาหารกว่า
100 กก.ต่อเดือน

ปรับปรุงระบบลดความชื้นจากเดิม ใช้นำ้�มันเตาเป็นเชื้อเพลิง
ปรับปรุงมาใช้ By Product เป็นเชื้อเพลิงแทน ทำ�ให้ลดกาก
อุตสาหกรรมกว่า 700 ตันต่อปี

HEART

อบรมให้ความรู้กับพนักงานทุกระดับ เรื่องมาตรฐานสากล ISO
14001: 2015 เพือ่ ให้พนักงานทุกระดับได้รบั รู้ เข้าใจและสามารถ
ปฏิบตั ติ ามได้อย่างถูกต้อง โดยมีการอบรมทบทวน 1 ครัง้ ต่อปี

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

ทางบริษทั เจริญโภคภัณฑ์โปรดิว๊ ส จำ�กัด และกลุม่ ธุรกิจให้ความสำ�คัญในเรือ่ งการจัดการกากอุตสาหกรรม และของเสียภายในโรงงานจึง
นำ�ระบบมาตรฐานสากล ISO 14001 : 2015 มาบริหารจัดการภายในองค์กรมาหลายสิบปี โดยการบริหารการจัดการของเสียในองค์กร
อย่างเป็นระบบ และถูกต้องตามข้อกำ�หนดกฎหมาย มีการนำ�ส่ง ตาม สก.1, สก.2, สก.3 ทำ�ให้องค์กรไม่มขี อ้ ร้องเรียนด้านสิง่ แวดล้อม
ทัง้ กับชุมชนรอบข้าง และระดับประเทศ

INTRODUCTION

การบริหารจัดการของเสีย

HEALTH

HOME
APPENDIX

มีการจัดทำ�โครงการ “CPP2 รีไซเคิลขยะ” เพือ่ ให้พนักงานทุกคน
ทราบถึงวิธกี ารแยกขยะรีไซเคิล แต่ละประเภทให้ถกู ต้อง และยังช่วย
สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ขยะรีไซเคิลอีกด้วย นอกจากนีเ้ งินทีไ่ ด้จากการ
ทำ�โครงการ ยังสามารถนำ�มาสนับสนุนเป็นสวัสดิการให้กบั พนักงาน
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการอีกด้วย
รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2562
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WATER
STEWARDSHIP
การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ�

Cr : รางวัลมหาชน โครงการประกวดภาพถ่าย Memory in Si Lanna / คุณณัฐรดา ประกิจ
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INTRODUCTION

ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญปี
SUSTAINABILITY MANAGEMENT

2562

ปริมาณการนำ�น้ำ�มาใช้

1.75

ล้าน ลบ.ม.

สัดส่วนการนำ�น้ำ�
กลับมาใช้ใหม่/ใช้ซ้ำ�

0.10%

ส่งเสริมให้เกษตรกร

เป้าหมายปี 2563 (ประเทศไทย)
ลดปริมาณการใช้น้ำ�ต่อหน่วยการผลิตลง 10%
เทียบกับปีฐาน 2558

HEALTH

ผลการดำ�เนินงานเทียบกับเป้าหมาย

ความท้าทาย
ประชาชนครึ่ ง หนึ่ ง ของโลก ประสบกั บ ภาวะขาดแคลนน้ำ �
หากยังคงมีการใช้น้ำ�ที่ฟุ่มเฟื่อย ยิ่งไปกว่านั้นสภาพเศรษฐกิจโลก
(World Economic Forum) ระบุว่าประเด็นด้านทรัพยากรน้ำ�
เป็นประเด็นทางสิ่งแวดล้อมที่สำ�คัญที่สุดประเด็นหนึ่งในปี 2560
การรักษาความมัน่ คงของทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource
Security) โดยเฉพาะอย่างยิง่ น้�ำ สะอาด เป็นประเด็นทีภ่ าคเอกชน
จำ�เป็นต้องให้ความสำ�คัญ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำ�กัด
และบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ให้ความสำ�คัญและใส่ใจกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ� ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำ�คัญต่อการดำ�เนิน
ธุรกิจ ทั้งยังเป็นการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 6

HEART

เข้าถึงแหล่งน้ำ�
เพื่อการเกษตร

ความคืบหน้าปี 2562
การบริหารจััดการการใช้้น้ำ�และแนวทางการควบคุุม
สือ
่ สารและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้น�้ำ เพือ
่ การเกษตรให้เกษตรกร

HOME

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

APPENDIX

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2562
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แนวทางการบริหารจัดการ
น้ำ�เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่จำ�เป็นต่อทุกชีวิต มีผลโดยตรงต่อ
การดำ�เนินชีวติ อย่างมัน่ คง และในขณะเดียวกันก็มคี วามสำ�คัญต่อ
การดำ�เนินธุรกิจ ในปัจจุบันการขาดแคลนน้ำ�กลายเป็นประเด็นที่
ทวีความรุนแรงขึน้ ทัว่ โลก เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักถึงปัญหา
และความเสีย่ งดังกล่าวจึงได้ก�ำ หนดแนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้มนั่ ใจว่าการ
ดำ�เนินการธุรกิจจะสามารถรักษาสมดุลการใช้น�้ำ กับความต้องการ
น้ำ�ของชุมชนและธรรมชาติดังนี้
1. มีความมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินการลดผลกระทบทางลบที่มีต่อแหล่ง
น้ำ�ธรรมชาติ เพื่อให้มั่นใจว่าประชากรทุกครัวเรือนจะมีน้ำ�ที่มี
คุณภาพดีเพียงพอสำ�หรับการอุปโภคและบริโภค
2. กำ�หนดเป้าหมายการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้น�้ำ ในระยะยาวและ
ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในองค์กรบริหารจัดการการใช้น�้ำ อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการประเมินความเสีย่ งด้านน้�ำ และดำ�เนินการ
ตามแนวปฏิบตั ดิ า้ นการอนุรกั ษ์ทดี่ ที สี่ ดุ และมีการนำ�เทคโนโลยี
มาใช้เพื่อเพิ่มปริมาณการนำ�น้ำ�กลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
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3. ส่งเสริมหลักการการเข้าถึงแหล่งน้ำ�ที่มีคุณภาพและปลอดภัย
โดยส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก คนในชุ ม ชนสามารถจั ด หาและเข้ า ถึ ง
ทรัพยากรน้ำ�ได้อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค
4. ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
ในด้านการใช้น้ำ�และการอนุรักษ์แหล่งน้ำ�รวมทั้งตอบสนองต่อ
ข้อกังวลของชุมชนและสังคมอย่างโปร่งใสและทันกาล
5. ส่ ง เสริ ม การสร้ า งความตระหนั กรู้ แ ละความเข้ า ใจด้ า นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ�ให้แก่พนักงาน คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
ที่สำ�คัญด้วยการจัดฝึกอบรมการแบ่งปันความรู้หรือการจัด
กิจกรรมรณรงค์
6. เผยแพร่ ข้ อ มู ล และผลการดำ � เนิ น งานด้ า นการดู แ ลรั ก ษา
ทรัพยากรน้ำ�ผ่านรายงานความยั่งยืนเครือเจริญโภคภัณฑ์เพื่อ
รายงานความคืบหน้าเทียบกับเป้าหมายทีก่ �ำ หนดให้ผมู้ สี ว่ นได้
เสียทราบ
7. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆอาทิ หน่วยงานภาครัฐ
องค์กรที่ไม่แสวงผลกำ�ไร (NGOs) สถาบันการศึกษา ชุมชนและ
หน่วยงานอื่นๆ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรน้ำ�
ระดับประเทศและในระดับโลก

INTRODUCTION

ระบบน้ำ�หยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

ฟาร์มพืชไร่แสลงพัน-คำ�พราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี เป็นฟาร์มปิด
ขนาดใหญ่พ้ืนที่กว่า 2,063 ไร่ มีระบบชลประทานขนาดใหญ่ใน
การจัดการน้ำ�สำ�หรับการเพาะปลูกข้าวโพด แต่ยังมีพื้นที่บางส่วน
ที่ระบบชลประทานขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึง จึงได้นำ�ระบบ
ชลประทานแบบน้�ำ หยดด้วยแสงอาทิตย์มาใช้ ระบบชลประทานน้�ำ
หยด ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พนื้ ทีจ่ ากพืน้ ทีร่ ะบบชลประทาน
ขนาดใหญ่ที่เข้าไม่ถึง ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำ�มันที่ใช้ใน
การสูบน้�ำ และขับเคลือ่ นระบบ โดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็น
พลังงานทดแทน

HEART

จากการประเมินการใช้พลังงานของฟาร์มพืชไร่แสลงพัน-คำ�
พราน สามารถลดการใช้ไฟฟ้าเพื่อการสูบน้ำ�ไปได้ 340 kWh และ
ที่สำ�คัญระบบชลประทานน้ำ�หยด ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
น้ำ� จากเดิมระบบชลประทานขนาดใหญ่จะมีการสูญเสียน้ำ�ไปกับ
พื้นที่นอกโซนรากพืช มากกว่า 40% ในขณะที่ระบบน้ำ�หยดนั้นมี
การสูญเสียไม่เกิน 10%

HEALTH

30 %

340 kWh

ปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์
แทนการใช้พลังงานไฟฟ้า
ปี 2562

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2562

APPENDIX

ปริมาณการสูญเสียน้ำ�
ลดลงจากระบบการให้น้ำ�
แบบสปริงเกอร์ขนาดใหญ่
เทียบกับระบบน้ำ�หยด
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ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ
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การสร้างระบบนิเวศในการจัดการน้ำ�ปุ๋ย
และสิ่งแวดล้อมในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำ�กัด คำ�นึงถึงการจัดการน้ำ�ที่เกิดจากโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยการรวบรวมน้ำ�จากกองปุ๋ยหมักและ
น้�ำ ฝน สำ�รองใช้ในกิจกรรมการหมักและแปลงทดสอบในกิจการโรงงานผ่านกระบวนการจัดการด้วยระบบนิเวศทีถ่ กู ต้องตามหลักวิชาการ
นอกจากเป็นการลดการใช้น้ำ�จากแหล่งธรรมชาติแล้วยังเป็นการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและกลิ่นอีกด้วย
ปริมาณน้ำ�จากบ่อเก็บธรรมชาติ บ่อรับน้ำ� และระบบฝายบำ�บัดรวมทั้งหมด 60,025
ลูกบาศก์เมตร ถูกนำ�มาบำ�บัดด้วยระบบกรองน้ำ�ปุ๋ย และสูบไปใช้โดยผ่านการตรวจค่า
pH และค่า EC (Electric Conductivity) ปราศจากกลิ่นสามารถนำ�กลับไปใช้ได้ในโรงงาน
เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจากเดิมใช้น้ำ�บ่อลอย และใช้เครื่องสูบน้ำ�ใช้น้ำ�มัน มาเป็นการ
ใช้น้ำ�ปุ๋ยจากการบำ�บัดและใช้ระบบไฟฟ้า จะเห็นได้ว่าเกิดผลประหยัดถึง 228,990 บาท

ค่าใช้จ่าย

การสูบน้�ำ เข้าบ่อลอยและ
หมุนเวียนบำ�บัดน้�ำ ปุย๋
และนำ�กลับมาใช้
ผลประหยัด (บาท)

ผลประหยัด

228,990 บาท
ระบบฝายบำ�บัดรวมทั้งหมด

60,025
ลูกบาศก์เมตร

หมายเหตุ : เป็นการเปรียบเทียบปี 2560 ที่ยังไม่มีระบบบำ�บัด และปี 2562
ที่มีระบบบำ�บัดและนำ�น้ำ�กลับมาใช้
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การใช้น้ำ�บ่อลอย
และเครื่องสูบใช้น้ำ�มัน

การใช้น้ำ�ปุ๋ยจากการบำ�บัด
และใช้ระบบไฟฟ้า

307,920

78,930

228,990
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บริการขุดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร
SUSTAINABILITY MANAGEMENT

บริษัท C.P.Yangon Co.,Ltd. ได้มีหน่วย
บริการเจาะน้ำ�บาดาล เพื่อใช้ในการเกษตร
ทำ�ให้เกษตรกรสามารถมีนำ�้ ไว้ทำ�การเกษตร
ได้ตลอดทัง้ ปี โดยในปี 2562 ได้ท�ำ การเจาะไป
แล้วจำ�นวน 67 บ่อ ใน 3 ตำ�บล 12 หมูบ่ า้ น
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่การเกษตรมากกว่า 800
ไร่ ในเขต Naypyidaw Myanmar และยังคง
ให้บริการกับเกษตรกรที่สนใจอย่างต่อเนื่อง
โดยมีเครือ่ งเจาะน้�ำ บาดาล จำ�นวน 2 เครือ่ ง
สำ�หรับกิจกรรมนี้

HEART
HEALTH

HOME

บ่อ

ครอบคลุมพื้นที่
การเกษตร

800

APPENDIX

67
เจาะน้ำ�บาดาล

ไร่
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รักษ์ลุ่มป่าสัก ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำ�จืดอย่างยั่งยืน
เขือ่ นป่าสักชลสิทธิเ์ ป็นชือ่ ที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานให้กบั เขือ่ น
แห่งนี้ สร้างภายใต้โครงการพัฒนาลุม่ แม่น�ำ้ ป่าสัก อันเนือ่ งมาจาก
พระราชดำ�ริ ทำ�พิธเี ปิดอย่างเป็นทางการเมือ่ วันที่ 25 พฤศจิกายน
2542 เป็นเขือ่ นแกนดินเหนียวทีย่ าวทีส่ ดุ ในประเทศไทย มีความยาว
4,860 เมตร ความสูงทีจ่ ดุ สูงสุด 36.50 เมตร
กิจกรรมครัง้ นี้ จัดต่อเนือ่ งเป็นครัง้ ที่ 2 โดยได้มกี ารจัดให้ปล่อยพันธุ์
ปลาน้�ำ จืดจำ�นวนกว่า 79,999 ตัว บริเวณเหนือเขือ่ นป่าสักชลสิทธิ์
จ.ลพบุรี ซึง่ เป็นเขือ่ นทีถ่ อื กำ�เนิดขึน้ จาก พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงมีพระราชดำ�ริ ว่าควรศึกษาพิจารณาวางโครงการ และก่อสร้าง
เขือ่ นกักเก็บน้�ำ ปิดกัน้ แม่น�ำ้ ป่าสัก ทีอ่ �ำ เภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
โดยเร่งด่วน เพือ่ แก้ไขปัญหาน้�ำ ท่วมและน้�ำ แล้งในเขตลุม่ น้�ำ ป่าสัก
และลุม่ น้�ำ เจ้าพระยาตอนล่าง

CASE STUDY

กลุม่ ธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) มีความเกีย่ วข้องและผูกพัน กับ
แม่น�ำ้ ป่าสัก ตัง้ แต่การทำ�ธุรกิจต้นน้�ำ กลางน้�ำ ไปจนถึงปลายน้�ำ
ตระหนักถึงความจำ�เป็นอย่างมากทีต่ อ้ งปลูกจิตสำ�นึกการอนุรกั ษ์ให้
กับพนักงาน ในการร่วมกันอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลาน้�ำ จืด ได้รคู้ ณุ ค่าของการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน
โดยการดำ�เนินโครงการได้มวี ตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ล่มุ น้ำ�
ป่าสักพร้อมกับการเพิม่ พันธุป์ ลาน้�ำ จืดในลุม่ น้�ำ ป่าสักสอดคล้อง
กับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
2. เพื่อสร้างการมีจิตสาธารณะในการทำ�ประโยชน์ต่อสังคมและ
ปลูกจิตสำ�นึกเข้าใจการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
อย่างรูค้ ณุ ค่าของพนักงาน
3. เพือ่ ให้เกิดการมีสว่ นร่วมของชุมชนและบริษทั ฯได้ท�ำ ประโยชน์
ต่อการพัฒนาสังคมร่วมกัน

31

สร้างบ้านให้น้ำ�อยู่
บริษทั C.P.Seeds Vietnam Co.,Ltd. มุง่ เน้นให้ความสำ�คัญต่อการ
พัฒนาแหล่งน้�ำ มีนโยบาย “การสร้างบ้านให้น�ำ้ อยู”่ เพราะถือว่าน้�ำ
เป็นปัจจัยสำ�คัญในการต่อยอดการพัฒนาด้านการเกษตรแขนงต่าง ๆ
อันจะนำ�ไปต่อยอดในการพัฒนาธุรกิจต่างๆ ได้อย่างครบวงจร
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ทั้งนี้ บริษัท และภาครัฐในพื้นที่ ได้ร่วมพัฒนาสร้างคลองส่ง
น้ำ�ให้แก่เกษตรกรในเขตส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธุ์ ที่ อ.จ๋างบ่าง
จ.เตนินห์ ทำ�ให้เกษตรกรโดยรอบในพืน้ ที่ ได้ใช้น�ำ้ จากคลองส่งใน
การเพาะปลูกการเกษตร ส่งผลให้ได้รบั ผลผลิตจากการปลูกมากขึน้
สร้างรายได้ และความยัง่ ยืนให้แก่เกษตกร
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ร่วมพัฒนาแหล่งน้ำ� สู่การพัฒนาอาชีพ
เพื่อดูแลป่ารักษาต้นน้ำ�อย่างยั่งยืน จ.น่าน
โครงการธรรมชาติ ป ลอดภั ย บริ ษั ท เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ โ ปรดิ๊ ว ส
จำ�กัด เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประสานกับสมาคมการค้าเมล็ด
พันธุ์ ไทย สนับสนุนการดำ�เนินกิจกรรมเพื่อสังคมและดูแลรักษา
สิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีจ่ .น่าน ในปี 2556 สนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้�ำ
และมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักให้กับโครงการปิดทองหลังพระ สืบสาน
แนวพระราชดำ�ริ เพื่อมอบให้แก่ราษฎรบ้านสาระสุขสันต์ หมู่ 6
ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน เพื่อแจกจ่ายให้กับราษฎรในพื้นที่โครงการ
ขยายผลโครงการปิดทองหลังพระฯ จ.น่าน ปลูกไว้บริโภคเพื่อลด
รายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว รวมจำ�นวน 33 ครอบครัว

1,970

HEART

ชาวบ้านร่วมอนุรักษ์ป่า/ลำ�ธาร

ไร่

ชาวบ้านมีน้ำ�สะอาดไว้บริโภคในชุมชน
คน

ครัวเรือน
HEALTH

162 33

HOME

สนับสนุน

ประชากร/ครัวเรือน

ประโยชน์ที่ได้รับ

2556

1. จัดทำ�ระบบกาลักน้ำ�เพื่อการอุปโภค
บริโภค (อ่างเก็บน้ำ�ห้วยรอ)
2. ปรับปรุงระบบกรองน้ำ�และถังพักน้ำ�
3. วางระบบท่อน้ำ�เพื่อการเกษตรที่ทำ�กิน
ระยะทาง 1,020 เมตร
4. ปรับพื้นที่นาขั้นบันไดและปลูกพืช
หลังนา 24 ไร่ 12 ราย

162 คน
33 ครัวเรือน

1. ชาวบ้านร่วมอนุรักษ์ป่า/ลำ�ธาร 1,970 ไร่
2. ชาวบ้านมีข้าวบริโภคตลอดทั้งปี
3. ชาวบ้านมีน้ำ�สะอาดไว้บริโภคในชุมชน
4. ชาวบ้านเกิดจิตสำ�นึกรักษ์หวงแหน
และร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
5. ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ
ปลูกพืชหลังนาและพืชเชิงเดี่ยว
รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2562
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การปกป้องะบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

Cr : รางวัลชมเชยประเภทบุคคลทั่วไป โครงการประกวดภาพถ่าย Memory in Si Lanna / คุณเตชทัต ธรรมนิตกิจ
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ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญปี
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2562

จำ�นวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการดูแลฟื้นฟู

15,000 ไร่

จำ�นวนการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม

6.12 ล้านบาท

ผ่านโครงการธรรมชาติปลอดภัย

ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุน

การใช้ระบบนิเวศบนบก ป่าไม้และความหลากหลาย
ทางชีวภาพโดยเฉพาะในกระบวนการส่งเสริม
การปลูกข้าวโพด

เป้าหมายปี 2563 (ประเทศไทย)

2562

เป้าหมาย
2563

50

75

100

100

100

100

APPENDIX

2561

การพััฒนากระบวนการประเมิินความหลากหลายทางชีีวภาพ

HOME

ร้อยละการดำ�เนินงาน
ฟื้นฟูระบบนิเวศ

ความคืบหน้าปี 2562
กระบวนการทวนสอบย้้อนกลัับในผลิิตภััณฑ์์ข้าวโพด

ผ่่านการประเมินการจัดหาจากแหล่่งผลิตที่ไม่่บุกรุุก
ทำ�ลายป่่าไม้้ และทรัพยากรทางทะเล

ร้อยละการทวน
สอบย้อนกลับ

HEALTH

ผลการดำ�เนินงานเทียบกับเป้าหมาย

HEART

บริษัทฯ ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพ
ตามแนวทางของเครือฯ

ความท้าทาย
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำ�กัด และบริษัทในกลุ่มธุรกิจพืช
ครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ตระหนักถึงปัญหาที่
เกิดขึน้ และมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นส่วนหนึง่ ในการลดผลกระทบและ
ปกป้องความหลาหหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศให้มีความ
สมบูรณ์ ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม
ในการดูแลและลดผลกระทบเหล่านี้ บริษัท ยังได้ประเมินความ
เสีย่ งด้านความหลากหลายทางชีวภาพของโลกอย่างต่อเนือ่ ง โดย
มุ่งมั่นอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างรับผิด
ชอบ ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบก ป่าไม้้
และความหลากหลายทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน
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แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำ�กัดและบริษัทในกลุ่มธุรกิจพืช
ครบวงจร (ข้าวโพด) มีความเชื่อว่าการปกป้องระบบนิเวศ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพบนพืน้ ฐานของการใช้ทรัพยากรอย่าง
เท่าเทียมกัน เป็นความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนในสังคม จึงกําหนด
แนวปฏิบตั ทิ สี่ อดคล้องกับปฏิญญาริโอ ว่าด้วยสิง่ แวดล้อมและการ
พัฒนา และอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพดังนี้
1. มีส่วนร่วมอย่างรับผิดชอบในการปกป้องระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ
รวมถึงมาตรฐานสากล และกําหนดเป้าหมายระยะยาวเพือ่ เป็น
แนวทางในการดาํ เนินธุรกิจ ตลอดจนให้ความร่วมมือกับองค์กร
ที่ทํางานด้านการอนุรักษ์
2. ลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
ตลอดห่วงโซ่อุปทานให้มากที่สุด ด้วยการพัฒนาแนวทางการ
จัดการห่วงโซ่อปุ ทานอย่างรับผิดชอบ ป้องกันการตัดไม้ทาํ ลาย
ป่าและสร้างความมัน่ ใจว่ามีการดาํ เนินการตามแนวทางอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. มีการประเมินความเสี่ยงผลกระทบต่อระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ในการดําเนินงาน และการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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4. ส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
ปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ให้แก่
พนักงาน คูค่ า้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทีส่ าํ คัญ ด้วยการจัดฝึกอบรม
การแบ่งปันความรู้ หรือการจัดกิจกรรมรณรงค์
5. เผยแพร่ข้อมูลและผลการดําเนินงาน ด้านการปกป้องระบบ
นิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพผ่านรายงานความยัง่ ยืน
เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อรายงานสถานะความคืบหน้าของ
การดํ า เนิ น งานปั จ จุ บั น เที ย บกั บ เป้ า หมายที่ กํ า หนดให้ ผู้ มี
ส่วนได้เสียทราบ
6. พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ องค์กรไม่แสวง
ผลกําไร (NGOs) สถาบันการศึกษา ชุมชน และหน่วยงานอืน่ ๆ
เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาระบบนิเวศและความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระดับประเทศหรือระดับโลก
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เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนใน 3 ด้าน
ได้แก่ เศรษฐกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ความสำ�คัญ
กับสิ่งแวดล้อม โดยกำ�หนดเป็นนโยบายหลักในการดำ�เนินธุรกิจ
มาโดยตลอด จึงได้ทำ�ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)
แหล่งทีม่ าของวัตถุดบิ ในห่วงโซ่การผลิตอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะ
ในธุรกิจข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ ซึง่ เป็นวัตถุดบิ สำ�คัญในการผลิตอาหาร
สู่ผู้บริโภค ต้องมาจากพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องและไม่ทำ�ลาย
สิ่งแวดล้อม

พร้อมกันนี้ บริษทั ยังกำ�หนดให้เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการส่งเสริม
ปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต้องเป็นพื้นที่ปลูกที่มีเอกสาร
สิทธิถ์ กู ต้องตามกฏหมาย ไม่ตดั ไม้ท�ำ ลายป่าหรือบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ และ
ห้ามทำ�การเผาตอซังโดยเด็ดขาด โดยให้ทำ�การไถกลบแทน เพื่อ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการเพาะปลูก ตลอดจน
สามารถตรวจสอบย้อนกลับสู่แปลงเกษตรกรผู้ผลิตได้

HEALTH

HOME

สาระสำ�คัญของ MOU ในส่วนของภาคเอกชน คือ ให้ความร่วมมือ
ในการลดและควบคุมการเผาในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดย
การจัดทำ�บัญชีการปลูกและซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการบริหารจัดการการเผาเศษวัสดุในพื้นที่ปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ลดและงดการเผาต่อซังข้าวโพด ควบคู่ไปกับส่งเสริม
ให้เกษตรกรดำ�เนินการตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good
Agricultural Practices: GAP) การทำ�เกษตรปลอดการเผาและ
แนวทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงวิจัยและพัฒนาการใช้
ประโยชน์จากตอซังข้าวโพด เพื่อสร้างมูลค่าให้กับเศษวัสดุภาค
การเกษตร พร้อมทั้งให้ความร่วมมือและสนับสนุนภาครัฐในการ
แก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตร และหมอกควันภาคเหนือของ
ภาครัฐอย่างเต็มที่

HEART

ขณะเดียวกัน ยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาวิกฤต
ไฟป่ า หมอกควั น ทางภาคเหนือ โดยเมื่อวัน ที่ 17 มิถุนายน
2558 เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม สมาคมผูผ้ ลิตอาหารสัตว์ไทย
และสมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ ไทย ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
จากการเผาวัสดุภาคเกษตรในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมี
เป้าหมายเพือ่ สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการ
ลดและควบคุมการเผาเศษวัสดุภาคการเกษตรในพืน้ ทีป่ ลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ 9 จังหวัดภาคเหนือ

นอกจากนี้ยังเข้มงวดกับตัวแทนจำ�หน่ายทั่วประเทศ โดยมีข้อ
กำ�หนดยกเลิกการเป็นตัวแทนจำ�หน่ายเมล็ดพันธุ์ของบริษัททันที
หากพบว่า มีส่วนร่วมหรือส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ใน
พื้นที่ดังกล่าวในทุกกรณี ที่สำ�คัญบริษัทเป็นผู้ประกอบการราย
เดียวที่ประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจน ในการจัดทำ�ข้อความ
ประกาศบนบรรจุภัณฑ์ทุกถุงว่า “ห้ามนำ�ไปปลูกในพื้นที่ป่าหวง
ห้ามและป่าอนุรักษ์”
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ประกาศเจตนารมณ์ห้ามนำ�เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ไปปลูกในพื้นที่ป่าหวงห้ามและป่าอนุรักษ์
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บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ โปรดิ๊วส จำ�กัด กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร
(ข้าวโพด) ร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของการลงนาม MOU ดังกล่าว และมี
นโยบายมาตั้งแต่ปี 2551 ที่จะไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนการปลูก
ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ในพื้นที่ป่า และพืน้ ทีท่ ่ไี ม่มเี อกสารสิทธิ์ รวมทัง้
ไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องหรือส่งเสริมให้มกี ารเผาเพือ่ เตรียมพืน้ ทีเ่ พาะปลูก
รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2562
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ลงนามร่วมมือแก้ปัญหาหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ อย่างยั่งยืน
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำ�กัด กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ 30
พฤศจิกายน 2558 ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าลดจำ�นวนจุดความร้อน (Hotspot)
ลงอย่างน้อยร้อยละ 20 จาก จำ�นวน Hotspot 2,381 จุด ในปี 2558 และควบคุมค่าฝุ่นละออง (PM10) ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดจน
ต้องไม่เกิดเหตุการณ์ยกเลิกเที่ยวบินที่สนามบินเชียงใหม่เช่นปีที่ผ่านมา
ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ตามบันทึกข้อตกลงครัง้ นีม้ กี ารดำ�เนินการ
ในพื้นที่นำ�ร่อง 3 อำ�เภอ คือ อำ�เภอแม่แจ่ม อำ�เภอ
สะเมิง และอำ�เภอเชียงดาว ซึง่ ทีผ่ า่ นมาพบจุดความ
ร้อน (Hotspot) มากกว่าพื้นที่อื่น โดยจะแบ่งพื้นที่
ดำ�เนินการออกเป็น 3 โซน คือ โซนป่าไม้ โซน
การเกษตร และโซนชุมชน และให้มีการวางแผน
การดำ�เนินงานของแต่ละพืน้ ทีร่ ะหว่างเดือนธันวาคม
2558-เมษายน 2559 รวมระยะเวลา 20 สัปดาห์
โดยในแต่ละพื้นที่จะมีการดำ�เนินงานในด้านต่างๆ
เช่ น การให้ ความรู้ ด้ า นวิ ช าการในเรื่ อ งการใช้
ประโยชน์ ท ดแทน การปรั บ เปลี่ ย นการปลู ก พื ช
เกษตรในพื้ น ที่ การรณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้
ทราบถึงการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศของ
จังหวัด การติดตามประเมินผล การขอความร่วมมือ
ประชาชนในพื้นที่เพื่อสอดส่องดูแลไม่ให้มีการเผา
วัสดุหรือเผาป่าในพื้นที่ เป็นต้น
สำ�หรับทางบริษัทจะให้ความร่วมมือกับทางจังหวัด
โดยเฉพาะการแจ้งให้เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวโพดดำ�เนิน
การเป็นไปตามข้อกำ�หนดที่ตกลงกับทางเครือซีพี
และดำ�เนินการตามที่จังหวัดขอความร่วมมือ เพื่อ
ให้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นการพัฒนาอาชีพ
และความเป็นอยูข่ องเกษตรกร และนำ�ไปสูก่ ารแก้ไข
ปัญหาหมอกควันในพื้นที่อย่างยั่งยืน

ตั้งเป้าลดจำ�นวน
จุดความร้อน (Hotspot)
ลงอย่างน้อยร้อยละ

20
136 กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)

ควบคุมค่าฝุ่นละออง

(PM10)

INTRODUCTION

CASE STUDY

35

โครงการส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าที่สมบูรณ์
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โครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับสำ�นัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กรมอุทยานฯ และเครือข่ายในพื้นที่
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ จัดโครงการ “ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าที่
สมบูรณ์” ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา เชียงใหม่ เพื่อเร่ง
ฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่า และสร้างสมดุลระบบนิเวศ เมื่อวันที่ 18
มิ.ย. 2562
โดยการปล่อยสัตว์ปา่ คืนธรรมชาติครัง้ นี้ ดำ�เนินการใน 2 พืน้ ที่ คือ
วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล และบริเวณผาช่อ เหนือเขือ่ นแม่งดั
สมบูรณ์ชล รวมสัตว์ป่าทั้งหมด 9 ชนิด จำ�นวน 636 ตัว

HEART

ทั้งนี้พื้นที่ปล่อยสัตว์ป่าทั้ง 2 จุด อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรี
ลานนา ซึง่ เป็นพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ทมี่ สี ภาพสมบูรณ์ มีปจั จัยแวดล้อมที่
เหมาะสมในการดำ�รงชีวติ และเป็นถิน่ อาศัยของสัตว์ปา่ นอกจากนี้
เครือข่ายต่างๆ ในพืน้ ทีย่ งั ให้ความร่วมมือในการลาดตระเวน ดูแล
ป้องกันพื้นที่อย่างเข้มแข็ง ตลอดจนร่วมกันวางกรอบแนวทาง
การดูแล และมีทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า

HEALTH

โครงการส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์ ในพื้นที่อุทยานแห่ง
ชาติ ศ รี ลานนา ถื อ เป็ น อี ก หนึ่ ง กิ จ กรรมที่ โ ครงการธรรมชาติ
ปลอดภัยฯ ได้รว่ มกับทุกภาคส่วนในพืน้ ที่ อ.พร้าว ในการอนุรกั ษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างต่อเนื่อง
คาดว่ากิจกรรมดังกล่าวจะนำ�ไปสู่การเพิ่มประชากรสัตว์ป่า และ
สร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
อย่างยั่งยืนต่อไป

HOME

ปล่อยสัตว์ทั้งหมด

ตัว

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2562
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2562

จำ�นวนคู่ค้าธุรกิิจหลััก
ที่ได้้รับการสื่อสาร
คู่มือจริิยธรรม

281 ราย

ทุกบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ
มีีการประเมิินและระบุุ

Critical Supplier

ความคืบหน้าปี 2562
การบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

HOME

ร้อยละ 100 ของคูค
่ า้ ธุรกิจหลักได้รบ
ั การประเมินด้าน
ความยั่งยืน
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เป้าหมายปี 2563 (ประเทศไทย)

HEART

ผลการดำ�เนินงานเทียบกับเป้าหมาย

ความท้าทาย
เราตระหนักดีว่า ความแข็งแกร่งของห่วงโซ่ขึ้นอยู่กับโซ่ข้อที่
แข็งแกร่งน้อยที่สุด ด้วยเหตุนี้บริษัท จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับคู่ค้าธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน
เพือ่ มุง่ สูก่ ารปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ ครบทุกมิติ ทัง้ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่ แวดล้อมบริษทั ฯ ถือเป็นความท้าทายทีย่ ง่ิ ใหญ่ในการขับเคลือ่ น
เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ข้อจำ�กัดดังกล่าวมิได้
ทำ�ให้บริษัท ยุติหรือย่อท้อ แต่ในทางกลับกัน บริษัท ยังคงมุ่งมั่น
อย่างตั้งใจจริง เพื่อพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าให้ดียิ่งขึ้น เราจะร่วม
กันคิด ร่วมกันสร้าง เพือ่ ก้าวสูค่ วามยัง่ ยืนไปพร้อมๆกัน นอกจากนี้
บริษทั ยังสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนเพือ่ พัฒนาประเทศ
ทีบ่ ริษทั ฯ ได้มกี ารดำ�เนินธุรกิจหรือเข้าไปลงทุน ตามหลักค่านิยม
3 ประโยชน์

การตรวจประเมินห่วงโซ่อุปทาน
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แนวทางการบริหารจัดการ
การบริ ห ารจั ด การห่ ว งโซ่ อุ ป ทานของบริ ษั ท เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์
โปรดิ๊วส จำ�กัดและบริษัทในกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)
ดํ า เนิ น การภายใต้ กรอบการดํ า เนิ น งานบริ ห ารจั ด การห่ ว งโซ่
อุปทานอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Supply Chain
Management Framework) ซึ่งมีองค์ประกอบที่แสดงถึงความ
มุง่ มัน่ ของบริษทั ในการบริหารจัดการความเสีย่ งในห่วงโซ่อปุ ทาน
ให้บรรลุตามนโยบายการบริหารห่วงโซ่อุปทาน จรรยาบรรณของ
คู่ค้า และเป้าหมายการจัดการห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการตรวจ
ประเมินด้านความยั่งยืนกับคู่ค้าหลักที่มีความสําคัญและมีความ
เสี่ยงสูง ตลอดจนสื่อสารผลการดําเนินการบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทานอย่างต่อเนื่อง
บริษัท ได้นํานโยบายการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ
และแนวปฏิบัติสําหรับลูกค้า มาเป็นหลักปฏิบัติเพื่อสื่อสารความ
คาดหวังให้กบั คูค่ า้ ธุรกิจหลักเพือ่ การนําไปปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องและ
ต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศในระดับสากล โดยภายใต้
นโยบายนี้ได้กําหนดลักษณะการทํางานที่สําคัญของการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีผลต่อค่านิยมและการสื่อสาร

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติเพื่อการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

1. มีการประเมินความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน โดยเพิ่มมุมมอง
ด้านความยั่งยืน เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน
2. จัดทําคู่มือจรรยาบรรณของคู่ค้า (Code of Conduct) และ
แนวทางปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานสากล โดยให้
ทุกบริษัทในกลุ่มฯ สามารถนําไปปรับใช้หรือเพิ่มเติมตาม
ความเหมาะสมได้
3. สื่อสาร ฝึกอบรม ส่งเสริมและทํางานร่วมกับคู่ค้าเพื่อให้มั่นใจ
ว่ารับทราบถึงแนวทางที่กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)
เครือเจริญโภคภัณฑ์ คาดหวังให้คู่ค้าปฏิบัติตามและคู่ค้า
สามารถดําเนินการได้สอดคล้องตามคูม่ อื จรรยาบรรณของคูค่ า้
4. มีการตรวจสอบ ประเมินคู่ค้า และจัดทํารายงานต่อคณะ
ผู้บริหารบริษัท เพื่อการปรับปรุงต่อไป

การอบรมพัฒนาคู่ค้า (Supply Chain Training Program)
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำ�กัด และบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ
เครื อเจริ ญโภคภั ณฑ์เชื่อ มั่นว่า “คู่ค้า” คือ ห่ว งโซ่สำ�คัญของ
ความสำ�เร็จการดำ�เนินธุรกิจ และบริษัทฯ เชื่อว่าความสำ�เร็จที่
ยั่งยืน จำ�เป็นต้องอยู่บนพื้นฐานของการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
หลักธรรมาภิบาล และรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ บริษัท
จึ ง ได้ จั ด ทำ � คู่ มื อ จรรยาบรรณของ คู่ ค้ า Supplier Code of
conduct ที่สอดคล้องกับ UN Global Compact และกฏหมาย/
กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทและคู่ค้ามี
ความสอดคล้องตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
จึงจัดทำ�คู่มือจรรยาบรรณคู่ค้า เพื่อเป็นส่วนช่วยในการพัฒนา
ศักยภาพ ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเสริม
สร้าง การเติบโตในระยะยาวไปด้วยกัน รวมถึงเป็นโอกาสให้บริษทั
และคูค่ า้ ธุรกิจ มีสว่ นร่วมปรับปรุงและพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม
โดยภาพรวม
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ได้ ดำ � เนิ น การอบรมและให้ ความรู้ กั บ บุ ค ลากรที่
เกี่ยวข้อง และ Critical First Tire จำ�นวน 25% ของคู่ค้าที่มีความ
สำ�คัญหรือจำ�นวน 43 ราย
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โครงการ ONE SEEDS

HEART

ดังนั้นการจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นการวางแผนร่วมกันระหว่างองค์กร ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการจัดการระบบข้อมูลให้เกิด
ความเชื่อมโยงกัน ไม่ว่าจะเป็นสถานะคำ�สั่งซื้อของลูกค้า คำ�สั่งซื้อวัตถุดิบ แผนการผลิต ปริมาณการสต็อกสินค้าคงคลัง รวมถึงความไม่
แน่นอนในอุปสงค์หรือความต้องการของตลาดและความเสีย่ งการจัดหาปัจจัย สามารถใช้ก�ำ หนดกรอบกลยุทธ์หว่ งโซ่อปุ ทานเพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการให้กับลูกค้า แต่สถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจโลกกำ�ลังประสบปัญหาที่ส่งผลให้ภาคองค์กรต่าง ๆ เผชิญกับ
ความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน, ความผันผวนราคาน้ำ�มัน, เสถียรภาพการเมือง และภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ความเสีย่ งเหล่านีย้ อ่ มส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ทำ�ให้องค์กรต้องหาแนวทางช่วยป้องกันความเสีย่ ง อาทิ การหาพันธมิตร การพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างองค์กร การจัดหาและสร้างความสัมพันธ์กบั ผูส้ ง่ มอบวัตถุดบิ เพือ่ ให้เกิดผลประโยชน์ระหว่างกันไม่วา่ จะเป็นทรัพยากร
และข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้เกิดการสร้างศักยภาพกับองค์กรที่ดำ�เนินการภายใต้เศรษฐกิจยุคใหม่
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การเชื่อมโยงกับคู่ค้าระหว่างประเทศทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่ก่อให้เกิดเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานครอบคลุมหลายภูมิภาค นับเป็น
ทั้งโอกาสและปัจจัยสนับสนุนความสามารถในการแข่งขัน แต่การดำ�เนินธุรกรรมกับองค์กรระหว่างประเทศมักเกิดความเสี่ยง ทำ�ให้การ
บริหารห่วงโซ่อปุ ทานต้องพิจารณาปัจจัยอย่างรอบคอบเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดกับการดำ�เนินงาน ปัจจุบนั การแข่งขันทางธุรกิจไม่
ได้จ�ำ กัดเพียงรูปแบบการแข่งขันระหว่างองค์กร แต่เป็นการแข่งขันระหว่างห่วงโซ่อปุ ทาน ซึง่ การสร้างความสามารถให้กบั ห่วงโซ่อปุ ทาน
ต้องเริ่มจากการสร้างความแข็งแกร่งภายในองค์กรก่อน

ด้ ว ยสภาพความพร้ อ มทั้ ง ทางด้ า น เศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม ของประเทศอิ น เดี ย ทำ � ให้ บริ ษั ท C.P.Seeds
(India) Pvt.,Ltd. เป็นศูนย์กลาง (Seed Hub) ในการผลิตและส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมไปยังคู่ค้าในประเทศต่าง ๆ
กว่า 10 ประเทศ ทั่วโลกจึงได้จัดทำ�โครงการ ONE SEED เกิดขึ้นเมื่อปี 2558 โดยโครงการดังกล่าว ช่วยลดช่องว่างและความเสี่ยง
ทั้งในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน, ความผันผวนราคาน้ำ�มัน, เสถียรภาพการเมือง และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ที่จะเข้ามากระทบต่อองค์กรในทุกมิติ
HEALTH
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Smart Farm ด้วย CropIn
กระบวนการจั ด การห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน เป็ น
กระบวนการของการบริ ห ารทุ ก ขั้ น ตอน
นับตัง้ แต่การนาํ เข้าวัตถุดบิ สูก่ ระบวนการผลิต
กระบวนการสั่งซื้อ จนกระทั่งส่งสินค้าถึงมือ
ลูกค้าให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด พร้อมกับสร้างระบบให้เกิดการไหลเวียน
ของข้อมูล ที่ทําให้เกิดกระบวนการทํางาน
ของแต่ละหน่วยงานส่งผ่านไปทั่วทั้งองค์กร
การแลกเปลี่ยนของข้อมูล ยังรวมไปถึงลูกค้า
และผู้จัดส่งวัตถุดิบ

SMART FARM

บริษัท C.P.Seeds (India) Pvt.,Ltd. จึงได้
พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ในการจั ด การผลิ ต เมล็ ด
พันธุ์ข้าวโพดการค้า เพื่อตรวจและประเมิน
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่ง
เก็บเกี่ยว นอกจากนั้นยังสามารถตรวจสอบ
ย้ อ นกลั บ ที่ ม าของวั ต ถุ ดิ บ ได้ ทุ ก ขั้ น ตอน
จึงเป็นที่มาของการใช้แอพพลิเคชั่น Smart
Farm ในการจัดการการผลิตทุกขั้นตอนของ
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดการค้า โดยบริษัทได้นำ�
แอพพลิเคชั่นดังกล่าวไปใช้ส่งเสริมเกษตรกร
ในอิ น เดี ย แล้ ว กว่ า 5,000 ราย ตั้ ง แต่ ปี
2562 และมีแผนการใช้อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ เพิม่
ประสิ ท ธิ ภาพการผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า วโพด
ลูกผสมต่อไป
142 กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)

นอกจากนี้กระบวนการห่วงโซ่อุปทาน ยังมีส่วนสําคัญที่ช่วยให้องค์กรยกระดับความ
สามารถในการบริหาร เช่น การลดสินค้าคงคลัง การเพิ่มผลิตภาพ หรือการลดความ
สูญเปล่าในกระบวนการทํางาน ส่งเสริมความเติบโตของธุรกิจ เช่น การเพิ่มโอกาสใน
การออกสินค้าใหม่ให้เร็วขึ้น การเปิดตลาดใหม่ ๆ การสร้างความพอใจแก่ลูกค้ามาก
ขึ้น ส่งเสริมความยั่งยืนของธุรกิจ เช่น การลดต้นทุนธุรกิจการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
เป็นต้น กระบวนการโดยรวมของการไหลของวัสดุ สินค้า ตลอดจนข้อมูล และธุรกรรม
ต่าง ๆ ผ่านองค์กรที่เป็นผู้ส่งมอบ ผู้ผลิต ผู้จัดจําหน่าย ไปจนถึงลูกค้าหรือ ผู้บริโภค
โดยที่องค์กรต่างๆเหล่านี้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกัน ในการปรับตัวขององค์กรเพื่อ
การจัดการห่วงโซ่อปุ ทานนัน้ สิง่ ทีส่ าํ คัญ คือ เพือ่ ให้องค์กรมีความสามารถในการบริหาร
ความเติบโตของธุรกิจ และความยั่งยืนของธุรกิจ
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การบริหารห่วงโซ่อุปทานปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์

จัดซื้อวัตถุดิบ

วางแผนการผลิต

กระบวนการผลิต

การตลาดและการขาย

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ โปรดิ๊วส จำ�กัด มีการตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นับตั้งแต่การขนส่งทางเรือและทางรถมาจัดเก็บภายในโรงงาน เพื่อนำ�มาผลิตเป็นสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมจำ�หน่ายให้กับเกษตรกร โดยมี
ทีมวิจัยประกันคุณภาพดินและปุ๋ยให้คำ�แนะนำ�ตามหลักวิชาการตามความเหมาะสมกับชนิดพืชที่เกษตรกรปลูก

งานควบคุมและประกันคุณภาพปุ๋ย

HEART

สอบกลับได้ของข้อมูลการผลิต ผลคุณภาพ และการจ่ายได้ 100%

HEALTH

HOME
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นอกจากการควบคุมคุณภาพของสินค้าซี.พี.หมอดินแล้ว โรงงานผลิตยังคำ�นึงถึงผลกระทบต่อสังคมและชุมชนรอบโรงงานอีกด้วย โดย
โรงงานปุ๋ยเคมี (นครหลวง) มีการจัดการการขนส่งนับจากท่าเรือสินค้า มีการใช้ผ้าใบกันปุ๋ยร่วงหล่น การขนส่งรถบรรทุกมาที่โกดังมีการ
ใช้ระบบสายพานข้ามโกดังเพือ่ ลดเสียงรถบรรทุก และติดตัง้ ระบบดูดฝุน่ ภายในอาคารเพือ่ สุขภาพของพนักงาน สำ�หรับโรงงานปุย๋ อินทรีย์
(คำ�พราน) ที่ใช้วัตถุดิบจากมูลไก่ มีการใช้ระบบจัดการบำ�บัดน้ำ�เสียเพื่อนำ�มาใช้ใหม่ และการป้องกันกลิ่นจากวัตถุดิบ ซึ่งจากการบริหาร
ห่วงโซ่อุปทานปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ รวมถึงการคำ�นึงถึงผลกระทบต่อสังคมและชุมชน ทำ�ให้สามารถสร้างความมั่นใจในคุณภาพของ
สินค้าและลดข้อร้องเรียนในเรื่องคุณภาพและบริการจากลูกค้าได้

APENDIX
ภาคผนวก

INTRODUCTION

บริษัทที่อยู่ในขอบเขตการรายงานความยั่งยืน

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

HEART
HEALTH

ธุรกิจประเทศ 4 ประเทศ

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำ�กัด
บริษัท C.P.Yangon Co.,Ltd.
บริษัท C.P.Seeds Vietnam Co.,Ltd.
บริษัท C.P.Seeds (India) Pvt.,Ltd.

4 สถานีวิจัย
HOME

8 ห้องปฏิบัติการ
5 โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์
3 โรงงานผลิตปุ๋ยเคมีและอินทรีย์
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ผลการดำ�เนินงานด้านความยั่งยืน ปี 2560-2562

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำ�กัด และบริษัทในกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)
GRI

ผลการดำ�เนินการ

หน่วย

2560

2561

2562

3,373.77
492.82
78.5
55.04
23.43

5,017.38
525.46
74.53
60.06
20.37

4,525.96
539.06
63.22
70.12
12.67

ผลการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ

G4-EC1

รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม
ค่าใช้จ่ายลงทุนพัฒนาและสนับสนุนสังคมและชุมชน

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ผลการดำ�เนินงานด้านสังคม					
ข้อมูลพนักงาน				

102-8

จำ�นวนพนักงานทั้งหมด

คน

102-8

สัดส่วนพนักงานแยกตามประเภทสัญญาจ้าง
พนักงาน

คน

ผู้รับเหมาที่อยู่ในการกำ�กับดูแลของบริษัท
405-1
401-1

สัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ
ชาย
หญิง
การจ้างงาน
จำ�นวนพนักงานใหม่
อัตราการจ้างใหม่

401-1

การลาออก
จำ�นวนการลาออก
อัตราการลาออก

ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ

404-1
404-1

ค่าเฉลี่ยเวลาการฝึกอบรมพนักงาน
จำ�นวนพนักงานทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรมและพัฒนาด้านความยัง่ ยืน

ชั่วโมงต่อคน
คน

403-2

อัตราการขาดงาน

ร้อยละ

827
ชาย 498, หญิง 329

904
ชาย 552, หญิง 352

805
ชาย 475, หญิง 330

418
ชาย 314, หญิง 104
409
ชาย 184, หญิง 225

784
ชาย 490, หญิง 294
120
ชาย 62, หญิง 58

790
ชาย 462, หญิง 328
15
ชาย 13, หญิง 2

60
40

61
39

59
41

33
ชาย 25 , หญิง 8
7.89
ชาย 5.98 , หญิง 1.915

142
96
ชาย 93 , หญิง 49
ชาย 54 , หญิง 42
18.11
12.15
(ชาย 11.86 , หญิง6.25 (ชาย 6.84 , หญิง 5.32

19
ชาย 15 , หญิง 4
4.55
ชาย 3.59, หญิง 0.96
4.62
-

62
94
ชาย 39 , หญิง23
ชาย 59 , หญิง 35
7.91
11.9
ชาย 4.91, หญิง 2.93 ชาย 7.47 , หญิง 4.43
3
4.99
308.5
705
ชาย  289 , หญิง 19.5 ชาย 406 , หญิง299
0.05
0.15

0

ข้อมูลสุขอนามัยและความปลอดภัย				

ราย ต่อ 200,000 ชั่วโมงทำ�งาน			
0.6
0.49
0.82
ชาย 0.79, หญิง 0.30
ชาย 0.65, หญิง 0.28 ชาย 1.18, หญิง 0.26
403-2 (b)
ผู้รับเหมาที่อยู่ในการกำ�กับดูแลของบริษัท
0
0.52
0.46
ชาย 0, หญิง 0
ชาย 0.77, หญิง 0
ชาย 0, หญิง 1.56
อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
ราย ต่อ 200,000 ชั่วโมงทำ�งาน			
403-2 (a)
พนักงาน  
0.12
0.24
0.41
ชาย 0, หญิง0.30
ชาย 0.43, หญิง 0
ชาย 0.68, หญิง 0
403-2 (b) - ผู้รับเหมาที่อยู่ในการกำ�กับดูแลของบริษัท
0
0
ชาย 0, หญิง 0
ชาย 0, หญิง 0
อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บ
วันหยุดงาน ต่อ 200,000 ชัว่ โมงทำ�งาน			
403-2 (a)
พนักงาน คนงาน และผูร้ บั เหมาทีอ่ ยูใ่ นการกำ�กับดูแลของบริษทั
0.36
3.06
3.6
ชาย 0, หญิง 0.90
ชาย 5.41, หญิง 0
ชาย 5.91, หญิง 0
403-2 (b)
ผู้รับเหมาที่อยู่ในการกำ�กับดูแลของบริษัท
0
ชาย 0, หญิง 0
ผลการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม					
302-1 (e) พลังงานที่ใช้ทั้งหมด
กิกะจูล
25,388.94
58,671.21
  96,245.11  
พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป
9,871.95
25,985.43
  26,570.26  
พลังงานหมุนเวียน
-   
13,790.44
  40,938.78  
พลังงานไฟฟ้า
15,516.99
18,895.34
  28,739.06  
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
ตันคาร์บอนไดออกไซค์เทียบเท่า
2,960.98
4,868.06
  6,649.84  
305-1
ก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1)
ตันคาร์บอนไดออกไซค์เทียบเท่า
754.12
2,238.46
  2,059.10  
305-2
ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2)
ตันคาร์บอนไดออกไซค์เทียบเท่า
2,206.86
2,629.60
  4,590.74  
302-4
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์จากการเผาไหม้เชือ้ เพลิงชีวภาพ ตันคาร์บอนไดออกไซค์เทียบเท่า
0.31
1,656.84
  4,326.30  
303-1 (a) ปริมาณน้ำ�ที่นำ�มาใช้
ล้านลูกบาศก์เมตร
1.04
  1.76  
น้ำ�ผิวดิน
ล้านลูกบาศก์เมตร
0.92
  1.54  
น้ำ�ใต้ดิน
ล้านลูกบาศก์เมตร
0.06
  0.21  
น้ำ�ฝน
ล้านลูกบาศก์เมตร
0.06
0.00  
น้ำ�ประปาและน้ำ�ที่ซื้อมา
ล้านลูกบาศก์เมตร
0.01
  0.01  
306-1 (a) ปริมาณน้ำ�ที่นำ�กลับมาใช้ใหม่
ล้านลูกบาศก์เมตร
0.00
306-1 (a) ปริมาณน้ำ�ที่ปล่อยออกสู่ภายนอก
ล้านลูกบาศก์เมตร
0.02
  0.18  
ปริมาณของเสียทั้งหมด
ตัน
260.64
  591.35  
306-2 (b)
ของเสียทั่วไป
1.75
585.40  
ของเสียอันตราย
258.89
  5.95  
บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ทั้งหมด (All plastic packaging)
บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทที่นำ�มารีไซเคิลได้
(Recyclable Plastic Packaging) *ประเภท Mono Layer  
403-2 (a)

อัตราการบาดเจ็บทุกประเภท
พนักงาน
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GRI CONTENT INDEX

GRI 102: GENERAL DISCLOSURES 2019
DISCLOSURES

PAGE/WEBSITE

EXTERNAL ASSURANCE

Organizational Profile			

Name of the organization

-

HEART

-

-

-

HEALTH

-

HOME

-
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“ - Our Business
- About this Report”
102-2
Activities, brands, products, and services
- Our Business
102-3
Location of headquarters
- Business Overview
102-4
Location of operations
“ - Business Overview
- Our Business”
102-5
Ownership and legal form
- Our Business
102-6
Markets served
“ - Business Overview
- Our Business”
102-7
Scale of the organization
“ - 2019 Highlights
- Business Overview”
102-8
Information on employees and other workers
- Appendix
102-9
Supply chain
- Responsible Supply Chain Management
102-10
Significant changes to the organization and its supply chain
- About this Report
102-11
Precautionary Principle or approach
“ - Climate Change Management
- Water Stewardship”
102-12
External initiatives
- Stakeholder Engagement
102-13
Membership of associations
- Stakeholder Engagement
Strategy			
102-14
Statement from senior decision-maker
“ - Message from the Senior Chairman
- Message from the Chairman
- Message from the CEO”
102-15
Key impacts, risks, and opportunities
“ - Message from the Senior Chairman
- Message from the Chairman
- Message from the CEO
- Our Business
- Climate Change Management
- Water Stewardship”
Ethics and Integrity			
102-16
Values, principles, standards, and norms of behavior
“ - Sustainability Milestone
- Six Core Values
- C.P. Excellence”
102-17
Mechanisms for advice and concerns about ethics
- Corporate Governance
Governance			
102-18
Governance structure
“ - Sustainability Governance
- Corporate Governance”
102-20
Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics
- Sustainability Governance
Stakeholder Engagement			
102-40
List of stakeholder groups
- Stakeholder Engagement
102-41
Collective bargaining agreements
- Human Rights and Labor Practices
102-42
Identifying and selecting stakeholders
- Stakeholder Engagement
102-43
Approach to stakeholder engagement
- Stakeholder Engagement
102-44
Key topics and concerns raised
- Stakeholder Engagement
Reporting Practice			
102-45
Entities included in the consolidated financial statements
“ - Our Business
- Reporting Boundary”
102-46
Defining report content and topic Boundaries
- Materiality Assessment
102-47
List of material topics
- List of Material Issues
102-48
Restatements of information
In 2018, we discontinued reporting GRI 308-2
and GRI 414-2 as our supplier audit program is
set to be completed by 2020. We will report the
abovementioned GRI indicators again once the
result of the program has been confirmed.
102-49
Changes in reporting
- About this Report
102-50
Reporting period
- About this Report
102-51
Date of most recent report
- About this Report
102-52
Reporting cycle
- About this Report
102-53
Contact point for questions regarding the report
“ - Materiality Assessment
- About this Report”
102-54
Claims of reporting in accordance with the GRI Standards
- About this Report
102-55
GRI content index
- GRI Content Index
102-56
External assurance
- About this Report

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

102-1

MATERIAL TOPICS
GRI

OMISSION/
NOTE

EXTERNA
ASSURANCE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Corporate Governance
- Corporate Governance
- Corporate Governance

-

-

- Corporate Governance

-

-

-

-

DISCLOSURES

PAGE/WEBSITE

Economic Performance				
GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary - Sustainability Milestone
103-2 The management approach and its components
- Sustainability Milestone
103-3 Evaluation of the management approach
- Sustainability Milestone
GRI 201: Economic Performance 2016 201-1 Direct economic value generated and distributed
- 2019 Highlights
Indirect Economic Impacts				
GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary “ - Social Impact
- Education
- Innovation”
103-2 The management approach and its components “ - Social Impact
- Education
- Innovation”
103-3 Evaluation of the management approach
“ - Social Impact
- Education
- Innovation”
GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016 203-1 Infrastructure investments and services supported “ - Social Impact
- Education”
203-2 Significant indirect economic impacts
“ - Social Impact
- Education
- Innovation”
Anti-corruption				

GRI 103: Management Approach 2016
GRI 205: Anti-Corruption 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
205-2 Communication and training about anti-corruption
policies and procedures

Energy				
GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary - Climate Change Management
103-2 The management approach and its components
- Climate Change Management
103-3 Evaluation of the management approach
- Climate Change Management
GRI 302: Energy 2016
302-1 Energy consumption within the organization
- Appendix
302-3 Energy intensity
- Appendix
302-4 Reduction of energy consumption
- Appendix
Water				
GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary - Water Stewardship
103-2 The management approach and its components
- Water Stewardship
103-3 Evaluation of the management approach
- Water Stewardship
GRI 303: Water 2016
303-1 Water withdrawal by source
- Appendix
303-3 Water recycled and reused
“ - Appendix
- Ecosystem & Biodiversity Protection”
Biodiversity

GRI 103: Management Approach 2016
GRI 304: Biodiversity 2016

			
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary - Ecosystem & Biodiversity Protection
103-2 The management approach and its components
- Ecosystem & Biodiversity Protection
103-3 Evaluation of the management approach
- Ecosystem & Biodiversity Protection
304-3 Habitats protected or restored
- Ecosystem & Biodiversity Protection

Emissions				

GRI 103: Management Approach 2016
GRI 305: Emissions 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions
305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions
305-4 GHG emissions intensity
305-5 Reduction of GHG emissions
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- Climate Change Management
- Climate Change Management
- Climate Change Management
- Appendix
- Appendix
- Appendix
- Appendix

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DISCLOSURES

PAGE/WEBSITE

EXTERNA
ASSURANCE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Supplier Environmental Assessment				

GRI 103: Management Approach 2016

GRI 308: Supplier Environmental
Assessment 2016
Employment

GRI 103: Management Approach 2016

GRI 401: Employment 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary - Ecosystem & Biodiversity Protection
103-2 The management approach and its components
- Ecosystem & Biodiversity Protection
103-3 Evaluation of the management approach
- Ecosystem & Biodiversity Protection
“308-1 New suppliers that were screened using
- Ecosystem & Biodiversity Protection
environmental criteria”
			
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary - Human Rights and Labor Practices
103-2 The management approach and its components
- Human Rights and Labor Practices
103-3 Evaluation of the management approach
- Human Rights and Labor Practices
401-1 New employee hires and employee turnover
- Appendix

Occupational Health and Safety				
GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary - Human Rights and Labor Practices
103-2 The management approach and its components
- Human Rights and Labor Practices
103-3 Evaluation of the management approach
- Human Rights and Labor Practices
“GRI 403: Occupational Health and
“403-2 Types of injury and rates of injury, occupational - Appendix
Safety 2016”
diseases, lost days, and absenteeism, and number of
work-related fatalities”

HEART

-

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

Effluents and Wastes				
GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary - Climate Change Management
103-2 The management approach and its components
- Climate Change Management
103-3 Evaluation of the management approach
- Climate Change Management
GRI 306: Effluents and Waste 2016
306-1 Water discharge by quality and destination
- Appendix
306-2 Waste by type and disposal method
- Appendix

OMISSION/
NOTE

INTRODUCTION

GRI

Training and Education				

GRI 103: Management Approach 2016

- Leadership and Human Capital Development
- Leadership and Human Capital Development
- Leadership and Human Capital Development
- Appendix

Human Rights Assessment				
GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary - Human Rights and Labor Practices
103-2 The management approach and its components
- Human Rights and Labor Practices
103-3 Evaluation of the management approach
- Human Rights and Labor Practices
“GRI 412: Human Rights Assessment
“412-1 Operations that have been subject to human
- Human Rights and Labor Practices
2016”
rights reviews or impact assessments”

HEALTH

GRI 404: Training and Education 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
404-1 Average hours of training per year per employee

HOME
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OMISSION/
NOTE

EXTERNA
ASSURANCE

-

-

-

-

-

-

-

-

Supplier Social Assessment				
GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary - Ecosystem & Biodiversity Protection
103-2 The management approach and its components
- Ecosystem & Biodiversity Protection
103-3 Evaluation of the management approach
- Ecosystem & Biodiversity Protection
“GRI 414 Supplier Social Assessment
“414-1 New suppliers that were screened using social
- Ecosystem & Biodiversity Protection
2016”
criteria”

-

-

Product and Service Labelling				
GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary - Health and Well-being
103-2 The management approach and its components
- Health and Well-being
103-3 Evaluation of the management approach
- Health and Well-being
GRI 417: Marketing and Labeling 2016 “417-1 Requirements for product and service information - Health and Well-being
and labeling”

-

-

-

-

-

-

-

-

GRI

DISCLOSURES

PAGE/WEBSITE

Local Communities				
GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary “ - Social Impact
- Health and Well-being
- Education
- Water Stewardship
- Ecosystem & Biodiversity Protection
- Responsible Supply Chain Management”
103-2 The management approach and its components “ - Social Impact
- Health and Well-being
- Education
- Water Stewardship
- Ecosystem & Biodiversity Protection
- Responsible Supply Chain Management”
103-3 Evaluation of the management approach
“ - Social Impact
- Health and Well-being
- Education
- Water Stewardship
- Ecosystem & Biodiversity Protection
- Responsible Supply Chain Management”
GRI 413: Local Communities 2016
“413-1 Operations with local community engagement,
“ - Social Impact
impact assessments, and development programs”
- Health and Well-being
- Education
- Water Stewardship
- Ecosystem & Biodiversity Protection
- Responsible Supply Chain Management”

Healthy and Affordable Food				
GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary “ - Health and Well-being
- Innovation”
103-2 The management approach and its components “ - Health and Well-being
- Innovation”
103-3 Evaluation of the management approach
“ - Health and Well-being
- Innovation”
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UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT

COMMUNICATION ON PROGRESS - ADVANCED LEVEL
CRITERION

DESCRIPTION

PAGE

The COPdescribes mainstreaming into corporate functions and business units

20-27

2

The COPdescribes value chain implementation

3

The COPdescribes robust commitments, strategies or policies in the area of human rights

41-42

4

The COPdescribes effective management systems to integrate the human rights principles

41-42

5

The COPdescribes effective monitoring and evaluation mechanisms of human rights integration

41-43

6

The COPdescribes robust commitments, strategies or policies in the area of labor

41-43

7

The COPdescribes effective management systems to integrate the labor principles

41-43

8

The COPdescribes effective monitoring and evaluation mechanisms of labor principles integration

41-43

9

The COPdescribes robust commitments, strategies or policies in the area of environmental stewardship

102-132

10

The COPdescribes effective management systems to integrate the environmental principles

102-132

11

The COPdescribes effective monitoring and evaluation mechanisms for environmental stewardship

102-132

12

The COPdescribes robust commitments, strategies or policies in the area of anti-corruption

38-39

13

The COPdescribes effective management systems to integrate the anti-corruption principle

38-39

14

The COPdescribes effective monitoring and evaluation mechanisms for the integration of anti-corruption

38-39

15

The COPdescribes core business contributions to UN goals and issues

16

The COPdescribes strategic social investments and philanthropy

17

The COPdescribes advocacy and public policy engagement

132-137

18

The COPdescribes partnerships and collective action

132-137

19

The COPdescribes CEO commitment and leadership

2-3

20

The COPdescribesBoard adoption and oversight

25

21

The COPdescribes stakeholder engagement

38, 42, 68-69

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

1

HEART

146
60-69

HEALTH

53-57

HOME

151
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UNITED NATIONS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
GOAL
1

DESCRIPTION
End poverty in all its forms everywhere

CHARTER
“ • Social Impact

			 • Climate Change Management”
2

End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture

“ • Health& Well-being

			 • Climate Change Management”
3

Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages

“ • Human Rights&LaborPractices

			 • Health& Well-being”
4

Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all

“ • Human Rights&LaborPractices

			 • Leadership& Human Capital
				 Development
			 • Education”
5

Achieve gender equality and empower all women and girls

• Human Rights&LaborPractices

6

Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all

“ • WaterStewardship

			 • Ecosystem &BiodiversityProtection”
7

Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all

8

Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth,

• Climate Change Management
“ • Human Rights&LaborPractices

full and productive employment and decent work for all		 • Social Impact
			 • Education
			 • Innovation
			 • WaterStewardship”
9

Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation 		 • Innovation

10

Reduce inequality within and among countries

“ • Human Rights&LaborPractices

			 • Social Impact”
11

Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable 		 • Climate Change Management

12

Ensure sustainable consumption and production patterns

“ • Corporate Governance

			 • Human Rights&LaborPractices
			 • Climate Change Management
			 • Ecosystem &BiodiversityProtection
			 • ResponsibleSupply Chain Management”
13

Take urgent action to combat climate change and its impacts 		 • Climate Change Management

14

Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development 		 • Ecosystem &BiodiversityProtection

15

Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, 		 • Ecosystem &BiodiversityProtection
sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation
and halt biodiversity loss

16

Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access

“ • Corporate Governance

to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels		 • Human Rights&LaborPractices
			 • StakeholderEngagement
			 • ResponsibleSupply Chain Management”
17

Strengthen the means of implementation and revitalize the global

“ • Climate Change Management

partnership for sustainable development		 • WaterStewardship
			 • Ecosystem &BiodiversityProtection”
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Independent Assurance Statement
Charoen Pokphand Produce Co., Ltd. (hereafter ‘CPP’) commissioned TÜV NORD (Thailand) Ltd.
(hereafter ‘TUVT’) for Sustainability Assurance Engagement. TÜV NORD (Thailand) Ltd. conducted the
independent assurance of CPP’s sustainability report (hereinafter ‘the Report’), which includes “limited
assurance” of CPP’s sustainability information for the applied reporting period. This assurance engagement
was conducted against the Global Reporting Initiative Standards and AA1000AS (2008) Protocol (Type 2,
Moderate Level). TUVT also performed Assurance, based on AccountAbility Principles Standard
AA1000AP (2018) and AccountAbility Stakeholder Engagement Standard AA1000SES (2015) and ISO
14064 Part 3: Greenhouse Gases: Specification with guidance for the validation and verification of
greenhouse gas assertions (ISO, 2006). The remote verification was conducted in May 2020. In addition,
desk review was carried out for other sites which are parts of report boundary. CPP opted for external
assurance for the calendar year 2019. The Report covers CPP’s sustainability information for the period
1st January 2019 to 31st December 2019.

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

Introduction and Engagement

Scope, Boundary and Limitations of Assurance







The reporting boundary is based on the internal and external materiality assessment. The reporting
aspect boundaries are set out in the Report covering the sustainability performance of four (4) main
business units; Seed Processing, Chemical Fertilizer, Organic Fertilizer, and Research Centre (in line
with Company’s Annual Report 2019), comprising;
1)

3)
4)

1|Page
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2)

Charoen Pokphand Produce Co. Ltd
Office: 89 AIA Capital Center 32 Fl., Rachadapisek Bangkok 10400
Seed Processing Plant: Phatthana Nikhom Sub-District, Phatthana Nikhom District, Lopburi
Province
Chemical Fertilizer Plant: Pak Chan Sub-District, Nakhon Luang District, Ayutthaya Province
Organic Fertilizer Plant: Kham Phran Sub-District, Wang Muang District, Saraburi Province
Research centre: Salaengphan Station Wang Muang District, Saraburi Province
Research centre: Sawankhalok Station Sawankhalok District, Sukhothai Province
C.P.P. Fertilizer Co. Ltd
Office, Seed Processing Plant and Fertilizer Plant: F-5,Zone A,Thilawa special economic
zone,Dagon-Thilawa road, Kyauktan Township, Yangon, Myanmar
C.P. Seeds (Vietnam) Co., Ltd.
Office and Seed Processing Plant: Lot I-4 Road No.1 Dinh Quan Industrial zone ,La Nga
District, Dong Nai Province , Vietnam
Charoen Pokphand Seeds (India) Pvt., Ltd.
Office: 4th Floor, Srinidhi Landmark, Opp. New Thipprasandra Post Office, New Thippasandra
Main Road, HAL III Stage, Bangalore-560075, Karnataka, India.
Seed Processing Plant: Door No. 5-133, Billanapalli Road, Meerjapuram Village, Nuzvid Mandal,
Krishna District-521111 Andhra Pradesh, India

HEALTH



Verification of the application of the Report content, principles as mentioned in the GRI
Standards, and the quality of information presented in the Report over the reporting period;
Review of the policies, initiatives, practices and performance described in the Report;
Review of the disclosures made in the Report against the requirements of the GRI Standards and
AA1000AS (2008), with a Type 2, moderate level of assurance;
Verification of the reliability of the GRI Standards Disclosure on economic, environmental and
social (disclosures are tabulated below)
Specified information was selected based on the materiality determination and needs to be
meaningful to the intended users;
Confirmation of the fulfilment of the GRI Standards; ‘in accordance’ with the Core criteria, as
declared by the management of CPP.

HEART

The scope of the assurance includes the economic, environmental and social indicators in the report as
per the Core disclosures required by GRI Standards. In particular, the assurance engagement includes
the following:

Sustainability Assurance Service

Research centre: 5-127, Excellent research and innovative center Opp.Porus Chemical plant,
Akkireddygudem ,Musunuru Mandal,Krishna District-521213 Andhra Pradesh, India
Our engagement did not include an assessment of the adequacy or the effectiveness of CPP’s strategy
or management of sustainability related issues. During the assurance process, TUVT did not come
across the limitations to the scope of the agreed assurance engagement. No external stakeholders were
interviewed as a part of the sustainability engagement for the reporting period.

Verification Methodology
This assurance engagement was planned and carried out in accordance with the GRI Standards and
AA1000AS (2008). The Report was evaluated against the following criteria:


Adherence to the principles of Stakeholder inclusiveness, Materiality, Responsiveness,
Completeness, Neutrality, Relevance, Sustainability context, Accuracy, Reliability, Comparability,
Clarity and Timeliness; as prescribed in the GRI Standards and AA1000AS (2008);



Application of the principles and requirements of the GRI Standards for its “in accordance with
Core” criteria.

During the assurance engagement, TUVT adopted a risk-based approach, concentrating on verification
efforts on the issues of high material relevance to CPP’s business and its stakeholders. TUVT has verified
the statements and claims made in the Report and assessed the robustness of the underlying data
management system, information flows and controls. In doing so:


TUVT reviewed the approach adopted by CPP for the stakeholder engagement and materiality
determination process. TUVT performed limited internal stakeholder engagement to verify the
qualitative statements made in the Report;



TUVT verified the sustainability-related statements and claims made in the Report and assessed
the robustness of the data management system, information flow and controls;



TUVT examined and reviewed the documents, data and other information made available by CPP
for the reported disclosures including the Disclosure on Management Approach and performance
indicators;



TUVT conducted interviews with key representatives including data owners and decision-makers
from different functions of the Company during the site visit;



TUVT performed sample-based reviews of the mechanisms for implementing the sustainability
related policies, as described in CPP’s Sustainability Report;



TUVT verified sample-based checks of the processes for generating, gathering and managing the
quantitative data and qualitative information included in the Report for the reporting period.

Opportunities for Improvement
The following is an extract from the observations and opportunities for improvement reported to the
management of CPP and are considered in drawing our conclusions on the Report; however, they are
generally consistent with the Management’s objectives.
Opportunities are as follows:
 The sources of methane emission could be considered following; plantation
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Conclusions

Disclosures: TUVT is of the opinion that the reported disclosures generally meet the GRI Standards
reporting requirements for ‘in accordance’- Core reporting criteria. Organization refers to general
disclosure to report contextual information about an organization while the Management Approach
is discussed to report the management approach for each material topic.
 Topic Specific Standard: TUVT is of the opinion that the reported specific disclosures for each
material topic generally meet the GRI Standards reporting requirements for ‘in accordance’- Core
reporting criteria.
The requirements below material aspect were verified by the assurance team:


GRI Disclosure Number
GRI 102-43
GRI 302-1
GRI 303-1 (2016)
GRI 305-1
GRI 305-2
GRI 306-2
GRI 404-1

HEART

Material Issues
Approach to stakeholder engagement
Energy consumption within the organization
Water withdrawal
Direct (Scope 1) GHG emissions
Energy indirect (Scope 2) GHG emissions
Waste by type and disposal method
Average hours of training per year per employee
Percentage of employees receiving regular performance and career development
reviews
Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost
days, and absenteeism, and number of work-related fatalities

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

The Report was prepared based on the GRI Standards Reporting Principles and Standard Disclosures ‘in
accordance’ with the GRI Standards Core option. In our opinion, based on the scope of this assurance
engagement, the disclosures on sustainability performance reported in the Report along with the
referenced information provides a fair representation of the material aspects, related strategies, and
performance indicators, and meets the general content and quality requirements of the GRI Standards
Core option.

GRI 404-3
GRI 403-2 (2016)

HEALTH

On the basis of the procedures we have performed, nothing has come to our attention that causes us to
believe that the information subject to the Type 2 moderate level assurance engagement was not prepared,
in all material aspects, in accordance with the GRI Standards “Core option” sustainability reporting
guidelines, or that the sustainability information is not reliable in all material respects, with regards to the
reporting criteria.
TUVT did perform any assurance of procedures on the prospective information, such as targets,
expectations and ambitions, disclosed in the sustainability information. Consequently, TUVT draws
conclusion on the prospective information. This assurance statement has been prepared in accordance
with the terms of our engagement. Type 2 moderate level assurance engagement with respect to
sustainability related data involves performing procedures to obtain evidence about the sustainability
information. It does include detailed testing of source data or the operating effectiveness of processes,
internal controls and consequently they do enable us to obtain the assurance necessary to become aware
of all significant matters that might be identified in a Type 2 moderate level assurance engagement.

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2562
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Stakeholder Inclusiveness: Stakeholder identification and engagement is carried out by CPP on a periodic
basis to bring out key stakeholder concerns as material aspects of significant stakeholders. In our view,
the Report meets the requirements.
Materiality: The materiality assessment process has been carried out, based on the requirements of the
GRI Standards, considering aspects that are internal and external to the Company’s range of businesses.
The Report fairly brings out the aspects and topics and its respective boundaries of the diverse operations
of CPP. In our view, the Report meets the requirements.
Responsiveness: TUVT believes that the responses to the material aspects are fairly articulated in the
report, i.e. disclosures on CPP’s policies and management systems including governance. In our view, the
Report meets the requirements.

HOME

TUVT has evaluated the Report’s adherence to the following principles with respect to the requirements of
the GRI Standards.

Impact: CPP has adequately captured the impact of its business on the community and environment and
has taken several measures to reduce the impact.
Completeness: The Report has fairly disclosed the General and Specific Standard Disclosures, including
the Disclosure on Management Approach, covering the sustainability strategy, management approach,
monitoring systems and sustainability performance indicators against the GRI Standards, ‘in accordance
‘with the Core option. In our view, the Report meets the requirements.
Reliability: The majority of the data and information was verified by TUVT’s assurance team at CPP’s office
on the factory’s premises and found to be accurate. Further desk review of web-based data was carried
out for all other sites mentioned above. Therefore, in accordance with the GRI Standards and AA1000AS
(2008) for a Type 2, moderate level assurance engagement, TUVT concludes that the sustainability data
and information presented in the Report is reliable and acceptable. In our view, the Report meets the
requirements.
Neutrality: The disclosures related to sustainability issues and performances are reported in a neutral tone,
in terms of content and presentation. In our view, the Report meets the requirements.
TUVT expressly disclaims any liability or co-responsibility for any decision a person or entity would make
based on this Assurance Statement. The intended users of this assurance statement are the management
of CPP. The management of the Company is responsible for the information provided in the Report as well
as the process of collecting, analyzing and reporting the information presented in web-based and printed
Reports, including website maintenance and its integrity. TUVT’s responsibility regarding this verification
is in accordance with the agreed scope of work which includes non-financial quantitative and qualitative
information (Sustainability Performance – environmental and social indicators) disclosed by CPP in the
Report. This assurance engagement is based on the assumption that the data and the information provided
to TUVT by CPP are complete and reliable.

TUV’s Competence and Independence
TUVT is an independent, neutral, third-party providing sustainability services, with qualified environmental
and social assurance specialists. TUVT states its independence and impartiality with regard to this
assurance engagement. In the reporting year, TUVT did not work with CPP on any engagement that could
compromise the independence or impartiality of our findings, conclusions and recommendations. TUVT
was not involved in the preparation of any content or data included in the Report, with the exception of this
Assurance Statement. TUVT maintains complete impartiality toward any people interviewed during the
assurance engagement.

Mr. Nattapon Vasasmith
Lead Verifier
TÜV NORD (Thailand) Ltd.
Bangkok 10260 Thailand

Date: 30 May 2020
Place: Bangkok, Thailand
Project Reference No: TUVN/CPP/SA/2019
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