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เครือเจริญโภคภัณฑ์และรองประธานกรรมการ 
กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์

สารจาก
รองประธานอาวุโส

คุณเอี่ยม ง�มดำ�รงค์ 
รองประธานอาวุโส	เครือเจริญโภคภัณฑ์	
และรองประธานกรรมการ	กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร	
(ข้าวโพด)

“วนันีผ้มกตญัญตูอ่องค์กร ผมก็จะเล�่ใหท้กุคนฟงัว�่ ผมไดร้บัอะไรจ�กองคก์ร ส่ิงน้ันดอีย�่งไร และ
ผมจะต้องตอบแทนเท่�ที่จะทำ�ได้ให้ดีที่สุด ซึ่งวิธีก�รตอบแทน  ก็คือต้องเป็นคนดีก่อน เร�ตีคว�ม
คนดีไว้ว่�อย่�งไร ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต สิ่งเหล่�นี้ทำ�ให้เร�ประพฤติตัวเป็นคนดี และก�รที่เร�
ทำ�ดีนั่นล่ะก็คือก�รตอบแทน”

จะกตัญญูได้ ต้องเริ่มจากตัวเอง
ก่อนว่าเป็นคนดีหรือเปล่า
ถ้าเป็นคนดีก็ต้องรู้จักกตัญญู 
ถ้าเป็นคนดีไม่ได้ก็ยังไม่รู้จักกตัญญู

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)4



กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์

สารจาก
ประธานคณะผู้บริหาร

คุณสุเมธ  ภิญโญสนิท 
ประธานคณะผู้บริหาร	
กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร	(ข้าวโพด)

“กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้�วโพด) มีคว�มมุ่งมั่นต่อก�รดำ�เนินธุรกิจเกษตรครบวงจร ควบคู่กับ
ก�รดูแลเกษตรกร และสังคมม�อย่�งต่อเนื่อง ต�มปณิธ�น 3 ประโยชน์ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์  
น้ันคือ ก�รทำ�ประโยชน์แก่ประเทศท่ีเข้�ไปดำ�เนินธุรกิจ  ประช�ชนในทุกประเทศท่ีเข้�ไปลงทุน  
และองค์กรเป็นลำ�ดับสุดท้�ย สอดคล้องกับเป้�หม�ยก�รพัฒน�อย่�งมั่นคงและยั่งยืนของโลก 
Sustainable Development Goals (SDGs)”

ธุรกิจเกษตรครบวงจร คือ 
คำาตอบของการทำา 3 ประโยชน์ 
เพื่อประเทศชาติ เพื่อประชาชน 
เพื่อคู่ค้าและบริษัท อย่างแท้จริง

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2562 5



จำนวนการจดทะเบียน
คุมครองพันธุพืช ในประเทศไทย
และอินเดีย

อัตราการบาดเจ็บ
ถึงขั้นหยุดงาน 
(รายตอ 200,000 
ชั่วโมงทำงาน)

จำนวนเกษตรกร 
ผูประกอบการรายยอย 
กลุมเปราะบาง 
ที่ไดรับการสงเสริม

จำนวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุน
การเขาถึงการศึกษาและการพัฒนา
ทักษะที่จำเปน

2,748

4,318

ราย

คน

241

9

คน

ลานบาท

103,950 ซีซี

ลานบาท 

ปริมาณโลหิตที่ไดรับการบริจาค 
(ขอมูลจากสายงานโรงงาน
ปรับสภาพเมล็ดพันธุ/
ฟารมแสลงพัน/สายงานวิจัย
และพัฒนา)

บริจาค 

3.74
ใหกับโรงพยาบาล 87 แหง 
ทั้งประเทศไทย ผานโครงการ 
“Give More การใหที่มากกวา” ปที่ 1

70.12
ที่ลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา

จำนวนบุคลากรดานการวิจัย
และพัฒนา

(รวมคนไทยและคนทองถิ่น)

รายการ

HEALTH: LIVING WELL HOME: LIVING TOGETHER
การปลดปลอยกาซเรือนกระจก
(Scope 1+2)

6,649.84
ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

สัดสวนการปลดปลอยกาซเรือนกระจก จำแนกตามเขตประเทศ 

ไทย 3,898.23
ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

เวียดนาม 1,909.61
ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

อินเดีย 583.47
ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

เมียนมา 258.53
ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

ปริมาณการใชพลังงาน

96,245.11
กิกะจูล

สัดสวนการใชพลังงาน
หมุนเวียน

42.54%

ปริมาณการนำน้ำมาใช 

1.76
ลานลูกบาศกเมตร
ไมรวมประเทศอินเดีย

สัดสวนการนำน้ำ
กลับมาใชใหม/ใชซ้ำ

0.03%
ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น

591.35
ตัน

สัดสวนการนำของเสีย
กลับมาใชใหม/ใชซ้ำ

13.03 %

จำนวนการลงทุน
ดานสิ่งแวดลอม

6.12  ลานบาท

ผานโครงการ
ธรรมชาติปลอดภัย

จำนวนพื้นที่ปา
ที่ไดรับการดูแลฟนฟู

15,000 ไร

4,525.96
  มวรดไยาร

 นางกันพงอขนชยโะรปลผ

: นางกันพนวนำจ

านฒัพนุทงลยาจชใาค
มคงัสนุนสบันสะลแ

 นชมุชะลแ

ทาบนาล

539.06
ทาบนาล

 นางกันพมรบอกฝยาจชใาค

6.82 ทาบนาล

 ลาบฐัรกแหใยาีษที่จาภ

63.22 ทาบนาล

12.67 ทาบนาล
นยีบเะทดจรากนวนำจ

ยทไศทเะรปนใ ชืพุธนัพงอรคมุค
ยีดเนิอะลแ

จิกฐษรศเงาทตโบิตเราก

805คน

: ทภเะรปกนแำจนางกันพนวสดัส

นางกันพ
ดมหงัท

805 คน

 คน

นชยษุนมิธทสิ
น็ดเะรป 5 อืรคเบัดะรนใ

ยาชนางกันพ

59%
462  คน

งิญหนางกันพ

41%
328 คน

 ยาชามหเบัรูผ
13คน

งิญหามหเบัรูผ
2  คน

 96 คน มหใงาจนางกันพ

87.58%
ะลแนางกันพงอข

มรบอรากนาผีทำนูผ
นืยงัยมาวคนาด

ยัภดอลปมาวค

0.82

13

ำนูผานฒัพราก
มรบอรากนาผูผนวนำจ
ฯอืรคเ ำนูผนับาถสกาจ

รกาลคุบานฒัพราก

4.99 งมโวัช
มรบอกฝรากาลวเยีลฉเาค

 ดมหงัทนางกันพ

ณรรบายรรจชใศากะรป
ฯ อืรคเงอขจิกรุธนินเำดรากนใ

 ฯอืรคเงอขณรรบายรรจ“
”ารเงอขิตับิฏปวนแ

ะลแนิมเะรป
นาดญัคำสน็ดเะรปุบะร

จำนวนเกษตรกร 
 ยอยยารรากบอกะรปูผ

 งาบะารปเมุลก
มิรสเงสรากบัรดไีท

นุนสบันสรากบัรดไีทนยีรเกันนวนำจ
านฒัพรากะลแาษกึศรากงึถาขเราก

นปเำจีทะษกัท

2,748

4,318

ราย

คน

241

9

คน

ทาบนาล

103,950 ีซีซ

 ทาบนาล

 คาจิรบรากบัรดไีทติหลโณามิรป
นางงรโนางยาสกาจลูมอข(

/ุธนัพด็ลมเพาภสบัรป
ยัจิวนางยาส/นัพงลสแมราฟ

)านฒัพะลแ

 คาจิรบ

3.74
 งหแ 78 ลาบายพงรโบักหใ

 รากงรคโนาผ ยทไศทเะรปงัท
1 ีทป ”าวกกามีทหใราก eroM eviG“

70.12
านฒัพะลแยัจิวรากนาดนุทงลีท

ยัจิวรากนาดรกาลคุบนวนำจ
านฒัพะลแ

)นิถงอทนคะลแยทไนคมวร(

รายการ

HEART : LIVING RIGHT

า าสรุปผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ปี 2562

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)6



จำนวนการจดทะเบียน
คุมครองพันธุพืช ในประเทศไทย
และอินเดีย

อัตราการบาดเจ็บ
ถึงขั้นหยุดงาน 
(รายตอ 200,000 
ชั่วโมงทำงาน)

จำนวนเกษตรกร 
ผูประกอบการรายยอย 
กลุมเปราะบาง 
ที่ไดรับการสงเสริม

จำนวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุน
การเขาถึงการศึกษาและการพัฒนา
ทักษะที่จำเปน

2,748

4,318

ราย

คน

241

9

คน

ลานบาท

103,950 ซีซี

ลานบาท 

ปริมาณโลหิตที่ไดรับการบริจาค 
(ขอมูลจากสายงานโรงงาน
ปรับสภาพเมล็ดพันธุ/
ฟารมแสลงพัน/สายงานวิจัย
และพัฒนา)

บริจาค 

3.74
ใหกับโรงพยาบาล 87 แหง 
ทั้งประเทศไทย ผานโครงการ 
“Give More การใหที่มากกวา” ปที่ 1

70.12
ที่ลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา

จำนวนบุคลากรดานการวิจัย
และพัฒนา

(รวมคนไทยและคนทองถิ่น)

รายการ

HEALTH: LIVING WELL HOME: LIVING TOGETHER
การปลดปลอยกาซเรือนกระจก
(Scope 1+2)

6,649.84
ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

สัดสวนการปลดปลอยกาซเรือนกระจก จำแนกตามเขตประเทศ 

ไทย 3,898.23
ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

เวียดนาม 1,909.61
ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

อินเดีย 583.47
ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

เมียนมา 258.53
ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

ปริมาณการใชพลังงาน

96,245.11
กิกะจูล

สัดสวนการใชพลังงาน
หมุนเวียน

42.54%

ปริมาณการนำน้ำมาใช 

1.76
ลานลูกบาศกเมตร
ไมรวมประเทศอินเดีย

สัดสวนการนำน้ำ
กลับมาใชใหม/ใชซ้ำ

0.03%
ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น

591.35
ตัน

สัดสวนการนำของเสีย
กลับมาใชใหม/ใชซ้ำ

13.03 %

จำนวนการลงทุน
ดานสิ่งแวดลอม

6.12  ลานบาท

ผานโครงการ
ธรรมชาติปลอดภัย

จำนวนพื้นที่ปา
ที่ไดรับการดูแลฟนฟู

15,000 ไร

4,525.96
  มวรดไยาร

 นางกันพงอขนชยโะรปลผ

: นางกันพนวนำจ

านฒัพนุทงลยาจชใาค
มคงัสนุนสบันสะลแ

 นชมุชะลแ

ทาบนาล

539.06
ทาบนาล

 นางกันพมรบอกฝยาจชใาค

6.82 ทาบนาล

 ลาบฐัรกแหใยาีษที่จาภ

63.22 ทาบนาล

12.67 ทาบนาล
นยีบเะทดจรากนวนำจ

ยทไศทเะรปนใ ชืพุธนัพงอรคมุค
ยีดเนอิะลแ

จิกฐษรศเงาทตโบิตเราก

805คน

: ทภเะรปกนแำจนางกันพนวสดัส

นางกันพ
ดมหงัท

805 คน

 คน

นชยษุนมิธทิส
น็ดเะรป 5 อืรคเบัดะรนใ

ยาชนางกันพ

59%
462  คน

งิญหนางกันพ

41%
328 คน

 ยาชามหเบัรูผ
13คน

งิญหามหเบัรูผ
2  คน

 96 คน มหใงาจนางกันพ

87.58%
ะลแนางกันพงอข

มรบอรากนาผีทำนูผ
นืยงัยมาวคนาด

ยัภดอลปมาวค

0.82

13

ำนูผานฒัพราก
มรบอรากนาผูผนวนำจ
ฯอืรคเ ำนูผนับาถสกาจ

รกาลคุบานฒัพราก

4.99 งมโวัช
มรบอกฝรากาลวเยลีฉเาค

 ดมหงัทนางกันพ

ณรรบายรรจชใศากะรป
ฯ อืรคเงอขจิกรุธนินเำดรากนใ

 ฯอืรคเงอขณรรบายรรจ“
”ารเงอขิตับิฏปวนแ

ะลแนิมเะรป
นาดญัคำสน็ดเะรปุบะร

จำนวนเกษตรกร 
 ยอยยารรากบอกะรปูผ

 งาบะารปเมุลก
มิรสเงสรากบัรดไีท

นุนสบันสรากบัรดไีทนยีรเกันนวนำจ
านฒัพรากะลแาษกึศรากงึถาขเราก

นปเำจีทะษกัท

2,748

4,318

ราย

คน

241

9

คน

ทาบนาล

103,950 ีซีซ

 ทาบนาล

 คาจิรบรากบัรดไีทติหลโณามิรป
นางงรโนางยาสกาจลูมอข(

/ุธนัพด็ลมเพาภสบัรป
ยัจิวนางยาส/นัพงลสแมราฟ

)านฒัพะลแ

 คาจิรบ

3.74
 งหแ 78 ลาบายพงรโบักหใ

 รากงรคโนาผ ยทไศทเะรปงัท
1 ีทป ”าวกกามีทหใราก eroM eviG“

70.12
านฒัพะลแยจัิวรากนาดนุทงลีท

ยัจิวรากนาดรกาลคุบนวนำจ
านฒัพะลแ

)นิถงอทนคะลแยทไนคมวร(

รายการ

HEART : LIVING RIGHT
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รางวัลและความภาคภูมิใจ
ด้�นคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย สภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น 
และบริห�รจัดก�รพลังง�น

รางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

รางวัล Zero Accident Campaign
(กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุ
จากการทำางานให้เป็นศูนย์) 

รางวัล การดำาเนินการบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 
ในสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก 

รางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

รางวัล การดำาเนินโครงการ
สถานประกอบการปลอดภัย 
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัล Thailand Energy Award
ประเภท “โรงงานควบคุมดีเด่น”

รางวัล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางาน
ระดับวิชาชีพดีเด่น ระดับประเทศ รางวัล ASEAN Energy Award

 โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ซอย 19 (ระดับประเทศ 17 ปี)
 โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ซอย 12 (ระดับประเทศ 14 ปี)
 โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (ระดับประเทศ 4 ปี)
 โรงงานผสมและบรรจุปุ๋ยเคมี  (ระดับจังหวัด)

 โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ซอย 19 
 (ระดับทองแดง 5 ปี และระดับเงินปีที่ 1)

 โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ซอย 12 (ระดับต้นปีที่ 4)
 โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (ระดับต้นปีที่ 1)

 โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ซอย 19 (ระดับทอง) 
  โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ซอย 12 (ระดับทอง)

 ปี 2560  โรงงานเมล็ดพันธุ์(เวียดนาม)

 โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ซอย 19  
 โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ซอย 12 

 ปี 2561 โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ซอย 12

 ปี 2559 น.ส.สาริณี แก้วบ่อไทย โรงงานปรับสภาพ
 เมล็ดพันธุ์ซอย 12

 ปี 2560 นายโกเมศ เจริญมูล โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์

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

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)8



ด้�นก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม ด้�น CSR 

รางวัล อุตสาหกรรมสีเขียว

รางวัล โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

รางวัล Thailand 5S Award 
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 

 โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ซอย 19 (ระดับ 3)
 โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ซอย 12 (ระดับ 3)

 โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ซอย 12

 ปี 2560 โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ซอย 19 (ระดับเงิน)

รางวัล CSR-DIW Continuous Award 
(ความรับผิดชอบต่อสังคม) 

 โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ซอย 19 ต่อเนื่องปีที่ 3
 โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ซอย 12 ต่อเนื่องปีที่ 3

รางวัล มาตรฐานการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด (มยส.)

 โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ซอย 19
 โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ซอย 12
 โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ร�งวัลผู้ส่งมอบดีเด่น

รางวัลผู้ส่งมอบดีเด่นด้านคุณภาพ ปี 2562 
จากบริษัท ซีพีแรม จำากัด ผู้ผลิตอาหาร
พร้อมรับประทานรายใหญ่เพื่อจัดจำาหน่าย
ทั้งภายในประเทศและส่งออกสู่ตลาดโลก

โรงผลิตผักครบวงจร Glass Farm 
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รางวัล : เข็มทองประกาศนียบัตร ซีพีเพื่อความยั่งยืน
ประเภท : สังคม

เข้ารับรางวัลเข็มทองพร้อมประกาศนียบัตรจากการประกวด 
“โครงการซีพี...เพื่อความยั่งยืน” ประจำาปี 2559 เข้ารอบรับ
รางวัล ในฐานะ 1 ใน 38 โครงการเพื่อสังคมดีเด่น ในด้านสังคมที่
ได้มีการพัฒนาอาชีพควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม พื้นที่  อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

รางวัล : แสดงผลงาน
ประเภท : สิ่งแวดล้อม

เข้าร่วมแสดงผลงานการประกวด โครงการนวัตกรรมบัวบาน 
ประจำาปี 2561 เข้ารอบ 1 ใน 400 โครงการจากทั้งหมด 2,000 
โครงการ โดยส่งเข้าประกวด ในหัวข้อ “โครงการนวัตกรรม 
การจดัการดแูลปา่ตน้น้ำาในพืน้ทีอ่ทุยานแหง่ชาตศิรลีานนา อ.พรา้ว  
จ.เชียงใหม่

รางวัล :  เข็มเชิดชูเกียรติพร้อมประกาศนียบัตร 
ประเภท  :  สิ่งแวดล้อม

เข้ารับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมประกาศนียบัตร “พิทักษ์
ทรัพยากรปา่ไม้”ประจำาป ี2561 ในฐานะองคก์รเอกชนทีม่สีว่นรว่มใน
การสนบัสนนุและชว่ยเหลอืดา้นการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช ครบรอบ 16  ปี  

ร�งวัลและคว�มภ�คภูมิใจ

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)10



ระบบม�ตรฐ�นส�กล ระบบม�ตรฐ�นก�รผลิตสินค้�เกษตร

ปัจจัยก�รผลิตพืชอินทรีย์ 
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดและผง

GAP ก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดี

บรษัิทเจริญโภคภัณฑโ์ปรดิว๊ส จำากดั ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานดา้น
คุณภาพ ISO 9001:2015 ได้รับการรับรองจาก SGS (Thailand) 
ครอบคลุมโรงงาน   

โรงผลิตผักครบวงจร Glass Farm 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โปรดิ๊ วส  จำ ากัด  ได้ รั บการรับรอง
มาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015  
ได้รับการรับรองจาก SGS (Thailand) ครอบคลุมโรงงานได้แก่     

 โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ซอย 19
 โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ซอย 12 
 โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
 โรงงานผสมและบรรจุปุ๋ยเคมี
 โรงงานเมล็ดพันธุ์ (เวียดนาม)

 โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ซอย 19
 โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ซอย 12 
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เมียนมา

เวียดนาม

1 หองปฏิบัติการเมล็ดพันธุและธาตุอาหารพืช
1 โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ
1 โรงงานปุยเคมี

1 หองปฏิบัติการเมล็ดพันธุ
1 หองปฏิบัติการวิเคราะหดินและธาตุอาหารพืช      
1 โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ

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

ไทย
2 สถานีวิจัย 
1 หองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
1 หองปฏิบัติการเมล็ดพันธุ
1 หองปฏิบัติการธาตุอาหารพืชและจุลินทรีย
1 หองปฏิบัติการวิเคราะหดินและธาตุอาหารพืช
2 โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ
1 โรงงานปุยเคมี
1 โรงงานปุยอินทรีย

อินเดีย
2 สถานีวิจัย 
1 หองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
1 โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ

10 ประเทศที่ทำธุรกิจ*

3 โรงงานปุย

จำนวนพนักงาน คนไทย 805 คน 
คนทองถิ่น 1,014 คน

เกษตรกรผูปลูกขาวโพด

จำนวนเกษตรกรรวมในประเทศ
ที่เปนฐานธุรกิจ

4 สถานีวิจัย 

8 หองปฏิบัติการ

1,819 

5 โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ

970,000คน

คน เดือน ธันวาคม 2562

ฐานธุรกิจ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) 

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)12



วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำาเกษตรครบวงจรแบบ B2C 
บนพื้นที่เกษตรกรรมชลประทานอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
“เกษตรกร คือ คู่ชีวิต”
ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ 12 เดือนต่อปี  พัฒนา
เกษตรกรรายย่อยจนเป็นเกษตรกรแปลงใหญ่
หรือเป็นหุ้นส่วนกับบริษัท และต้องมีความยั่งยืน
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ทิศทางการดำาเนินธุรกิจ B2C เพื่อความมั่นคง
ของเกษตรกรและความยั่งยืนของธุรกิจ
ปัจจบัุนการเกษตรซ่ึงเป็นรากฐานท่ีสำาคัญของเศรษฐกจิของประเทศ ประสบกบัปัญหาความเสีย่งดา้นตา่งๆ ท้ังดา้นความเปลีย่นแปลงของ

ภูมิอากาศในแต่ละปี ความไม่แน่นอนของราคาสินค้าเกษตร การเข้าสู่สังคมสูงวัย ทำาให้ขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร เศรษฐกิจการค้า

การส่งออก รวมถึงนโยบายของภาครัฐ จำาเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

ถือเป็น “โอกาส” ของกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) ในฐานะท่ีเราทำาธุรกิจด้านการเกษตร เข้าไปช่วยเหลือและดูแลเกษตรกร  

ให้สามารถทำาการเกษตรได้อย่างย่ังยืน ช่วยลดความเสี่ยงจากวิกฤตต่างๆ โดยนำาความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือถ่ายทอดให้

เกษตรกรนำาไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดความเสี่ยงของภาคการเกษตร โดยมียุทธศาสตร์สำาคัญที่จะผลักดันในการช่วยเหลือ

เกษตรกร คอื “การพัฒนาแหลง่น้ำา” อันเป็นรากฐานสำาคัญของการเกษตร มุ่งเนน้ในการยกระดบัรายไดแ้ละความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทย  

ซึ่งทางกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) ถือเป็น “คู่ชีวิต” ให้มีรายได้ทั้ง 12 เดือนต่อปี อันเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำาธุรกิจ  

ปรับตัวก้าวให้ทันสังคมโลก โดยยกระดับการทำาธุรกิจจาก B2B เป็น B2C (C คือ เกษตรกร) เพ่ือเข้าถึงเกษตรกร รับฟังปัญหา 

ความต้องการ นำาข้อมูลมาพัฒนาวิจัย องค์ความรู้ นำามาใช้เพิ่มศักยภาพการผลิต ถ่ายทอดกลับสู่เกษตรกร ซึ่งเปรียบได้กับ “คู่ชีวิต”  

ที่บริษัทต้องดูแลใกล้ชิด ให้เกษตรกรได้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ ก้าวไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

นอกเหนือจากพันธกิจที่มีต่อเกษตรกร และการขับเคลื่อนภาคเกษตรของไทยไปสู่ความยั่งยืนแล้ว กลุ่มธุรกิจฯ ยังให้ความสำาคัญกับการ

ดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม ซ่ึงช่วยลดความเสี่ยงจากสภาพอากาศแปรปรวน ทำาให้เสียโอกาสในการเพาะปลูก  

สอดคลอ้งกบันโยบายของเครอืเจริญโภคภณัฑ์ ท่ีมุ่งสูก่ารเป็นองค์กรท่ีลดการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดส์ทุธเิป็นศนูย์ (Carbon Neutral)  

ในปี 2573 และต้องช่วยกันดำาเนินโครงการข้าวโพดหลังนา เพื่อสนับสนุนให้มีข้าวโพดเพียงพอกับธุรกิจอาหารสัตว์ ตลอดจนให้ความรู้

เกี่ยวกับการจัดการหลังเก็บเกี่ยว ไม่เผาต้นข้าวโพด เพื่อลดปัญหาหมอกควัน ขณะเดียวกันกลุ่มธุรกิจฯ วางแผนปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่

ขององค์กร เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลงด้วย ถือเป็นภารกิจที่กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) 

มุ่งมั่นดำาเนินการทั้งด้านเศรษฐกิจที่สนับสนุนเกษตรกรให้มีรายได้ที่มั่นคง และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ระบบน้ำ/วิเคราะหดิน

ดูแลรักษา/เทคโนโลยี ตลาดรับซื้อ/แปรรูป

เก็บเกี่ยว/รับซื้อคืน

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)14



การพัฒนาแหล่งน้ำาเพื่อการเกษตร 
จากการศึกษาในประเทศไทยพบว่า ปริมาณน้ำาฝนท่ีตกลงมาเฉลี่ยปีละ 754,730 ล้าน ลบ.ม. เราสามารถกักเก็บในอ่างเก็บน้ำาขนาด

กลาง-ใหญ่ เพ่ือใช้ในระบบชลประทานได้เพียง 10% ท่ีเหลอืถกูปลอ่ยให้ไหลลงสูท่ะเล ระเหย และซึมลงสูช้ั่นบาดาล โดยไม่ได้ใช้ประโยชน ์

มากถึง 62% หรือประมาณ 488,087 ล้าน ลบ.ม. นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณน้ำาบาดาลที่ถูกเก็บกักสะสมอยู่ใต้ตินรวมกันมีมากถึง 1.13 

ล้านล้าน ลบ.ม. ซึ่งหากสามารถบริหารจัดการน้ำา ทั้งที่อยู่บนดินและใต้ดินเพื่อมาสนับสนุนการเพาะปลูกได้ ก็จะช่วยลดการพึ่งพาน้ำาฝน

ให้เกษตรกรได้ค่อนข้างมาก

โดยแนวทางหลกัท่ีจะดำาเนนิการ คอื การสนบัสนนุการขุดบ่อบาดาล การพัฒนาแหลง่น้ำาในลกัษณะแกม้ลงิ หรอืโครงการชลประทานขนาดเลก็  

เพือ่ใหเ้กษตรกรมนี้ำาเพาะปลูกได้ตลอดป ีกำาหนดการปลูกพชื 2-3 รุน่ตอ่ป ี(ตามพชืปลูก หรือสภาพภูมปิระเทศ) โดยการดำาเนินโครงการ

ในลักษณะ 4 ประสาน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และเกษตรกร

 

ทั้งนี้หากโครงการฯ สามารถบริหารจัดการน้ำามาใช้ในการเกษตรได้เต็มที่ จะเพิ่มโอกาสทำาการเกษตรให้เกษตรกรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  

ใครตอ้งการปลกูพืชไม่วา่ประเภทใด ช่วงเวลาไหน กมี็น้ำาใช้ ไม่ตอ้งรอฝนฟา้ตกตอ้งตามฤดกูาลอีกตอ่ไป เม่ือมีทางเลอืกเพ่ิมในการเพาะปลกู  

สร้างรายได้ ทำาให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นตามมาเป็นลำาดับ โดยเบื้องต้นคาดว่า จะสามารถดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ 365 วัน/ปี และมีรายได้

เฉลี่ยไม่ต่ำากว่า 500 บาท/วัน 

เกษตรกรให้มีรายได้ 

365 วัน/ปี

มีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำากว่า 

500 บาท/วัน 
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กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์

โอกาสและความท้าทายทางธุรกิจ

ธุุรกิิจหลััก

มิติด้านเศรษฐกิจ
 การกำากับดูแลและจริยธรรม

 ในการดำาเนินธุรกิจ

 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

 การบริหารจัดการความเสี่ยง

มิติด้านสังคม
 ผลกระทบทางสังคมต่อชุมชน

 สิทธิมนุษยชน

 ความปลอดภัยและชีวอนามัย

 การพัฒนาบุคลากร

 การดึงดูดและรักษาบุคลากร

มิติด้านสิ่งแวดล้อม
 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

 ด้านสิ่งแวดล้อม

 ระบบนิเวศและความหลากหลาย

 ทางชีวภาพ

 การจัดหาวัตถุดิบ

จากการท่ีเครือเจริญโภคภัณฑ์ดำาเนินธุรกิจเกษตรครบวงจร  

ในด้านการผลิตสัตว์ มีการผลิตอาหารสัตว์เพื่อจำาหน่ายทั้งในและ

ตา่งประเทศ โดยข้าวโพดถอืเป็นหนึง่ในวัตถดุบิท่ีสำาคญั เนือ่งจาก

ให้โปรตีนสูง แต่พบว่าผลผลิตข้าวโพดในประเทศยังไม่เพียงพอ

ต่อความต้องการใช้ในปัจจุบัน ยังต้องมีการนำาเข้าข้าวโพดจาก 

ตา่งประเทศเกอืบทุกปี เพ่ือเป็นการสนบัสนนุให้มีการผลติข้าวโพด

ให้เพียงพอ และมีคุณภาพดีสำาหรับการเลี้ยงสัตว์ ทางกลุ่มธุรกิจ

พืชครบวงจร (ข้าวโพด) จงึมีบทบาทท่ีสำาคัญท่ีจะเป็นต้นน้ำา ตัง้แต่

การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี 

สภาพภูมิอากาศ และพฤติกรรมการเพาะปลูก ของเกษตรกร การ

ผลติเมลด็พันธุห์ลกั เมลด็พันธุข์ยายท่ีมีคุณภาพตรงตามสายพันธุ์

เพื่อปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ในโรงงาน ให้ได้เมล็ดพันธุ์คุณภาพ  

มีมาตรฐานให้กบัเกษตรกร และนอกจากการให้ความรู ้เทคโนโลยี

การปลกู ดแูลรกัษา ตลอดจนการเกบ็เกีย่วท่ีถกูตอ้ง การถา่ยทอด

ความรู้ในการใช้เครื่องจักรกลเกษตรท่ีทันสมัย การใช้ธาตุอาหาร

พืช ทั้งปุ๋ยเคมีเพิ่มผลผลิต และปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง

ดนิ รวมถงึการบรหิารจดัการน้ำา เพ่ือการเพาะปลกูพืชไดต้ลอดท้ัง

ปี เพื่อรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกร สร้างรายได้เพิ่ม

มูลค่าผลผลิต ตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความย่ังยืน เพ่ือ

เกษตรกร เพื่อประเทศชาติ และเพื่อองค์กร

บริษัทหลัก
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำากัด ไทย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ เวียดนาม จำากัด  เวียดนาม

บริษัท ซีพี ย่างกุ้ง จำากัด เมียนมา

บริษัท Charoen Plantation Co.,Ltd. กัมพูชา

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส (สปป.ลาว) จำากัด สปป.ลาว

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ (อินเดีย) จำากัด  อินเดีย

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร	(ข้าวโพด)16



ค่านิยมองค์กร 6 ประการ

นับเป็นเวลาเกือบ 1 ศตวรรษที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
ได้รับความไว้วางใจจากสังคมไทยและสังคมโลก 
และเครือฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุด
ยั้ง เพื่อนำาความผาสุก คุณภาพชีวิตที่ดีสู่ประชาชน 
สร้างสรรค์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง
แวดล้อม ให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

ต้นไม้ใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ ได้  ต้องมีรากแก้วที่
ม่ันคง เช่นเดียวกับธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์
ที่ก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืน เพราะตั้งมั่นอยู่บน
ค่านิยมองค์กรที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เป็นจิต
วิญญาณท่ีมุ่งมั่นพัฒนา ต่อยอดความสามารถใน
การบริหารธุรกิจบนฐานของคุณธรรม จริยธรรม 
ภายใต้ค่านิยมองค์กร 6 ประการ 

SIX CORE VALUES

เครือเจริญโภคภัณฑ์เริ่มดำาเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2464 ถึงปัจจุบัน

กว่า 9 ทศวรรษ มีการเติบโตขยายธุรกิจไปใน 20 ประเทศ 

ทั่วโลก และมุ่งหวังจะเป็นองค์กรที่ยั่งยืน ดร. อาชว์ เตาลานนท์  

รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ จึงได้สรุปแนวคิดบริหาร

อันเป็นเอกลักษณ์ของซีพี ไว้ดังนี้

ในการทำาธรุกิจนั้นจะมุง่หวงัแตเ่พยีงกำาไรในระยะสั้นไมไ่ด ้ยงัตอ้ง

คำานงึถงึการจดัการอย่างมีประสทิธภิาพ การบรหิารทรพัยากรและ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้มีต้นทุนท่ีแข่งขันได้ อีกท้ังองค์กรต้องมีความ

ยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่าง

เป็นธรรม และสิ่งสำาคัญยิ่งคือการตัดสินใจ กำากับในทุกการกระทำา 

ของผู้นำา ด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน 

และใช้ความรู้ควบคู่คุณธรรม ซ่ึงท้ังหมดนี้สะท้อนผ่านค่านิยม 

ทั้ง 6 ประการอันเป็นจิตวิญญาณของเครือซีพี
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สามประโยชน์

ยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง

ทำาเร็วและ
มีคุณภาพ

ทำาเรื่องยาก
ให้เป็นเรื่องง่าย

มีคุณธรรมและ
ความซื่อสัตย์

เรามุ่งม่ันปฏิบัติงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ ตลอดจนการดำาเนินธุรกิจ โดยคำานึง

ถึงผลประโยชน์ในระยะยาวร่วมกันของทุกประเทศท่ีเข้าไปลงทุน ประโยชน์ต่อ

ประชาชนในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน และประโยชน์ต่อองค์กร

เราเปิดใจรับฟัง ยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพ่ือให้สามารถปรับตัว

ให้เข้ากับสถานการณ์ได้ตลอดเวลา ไม่ปล่อยตนเองให้ยอมรับกับสถานะ

เดิมๆ เพียงเพราะเป็นสิ่งท่ีเคยทำากันมาก่อน โดยพยายามค้นคว้า ศึกษา 

วิจัย มองหาโอกาสใหม่ไม่หยุดนิ่ง ท้ังยังมุ่งม่ันพัฒนาเพ่ือสิ่งท่ีดีกว่า เพ่ือ 

ตอบสนองทุกความต้องการของเกษตรกร คู่ค้า และประเทศชาติ

เรามุ่งมั่นปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยต้องคิดเร็ว ทำาเร็ว และให้ได้ผลลัพธ์

ที่มีคุณภาพตามที่บริษัทฯ กำาหนด

เราทุ่มเทคิดค้น และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ในการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมี 

เป้าหมายท่ีจะขับเคลื่อนองค์กรให้มุ่งไปสู่การเป็น “องค์กรแห่งนวัตกรรม” เพื่อ

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีดีท่ีสุด เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ

เกษตรกร คู่ค้า

เรามุ่งม่ันปฏิบัติงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร มีข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีไม่ 

ซ้ำาซ้อน ทันสมัยตลอดเวลา เป็นท่ียอมรบัของบุคลากร และสามารถนำาไปปฏบัิติ

ได้จริง รวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพ

เรายึดถือคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตนด้วยความซ่ือสัตย์และจริงใจ  

ต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน ผู้บริโภค และองค์กร มีความโปร่งใส สามารถตรวจ

สอบและเชื่อถือได้

สร้างสรรค์สิ่งใหม่

ค่านิยมองค์กร 6 ประการ

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)18



ระบบก�รบริห�ร 
“ซีพี สู่คว�มเป็นเลิศ” 

คุณลักษณะของระบบก�รบริห�ร 
C.P. Excellence ประกอบด้วย

จากแนวคิดการบริการอันเป็นลักษณะเฉพาะของเครือฯ  

จึงเกิดเป็นระบบการบริหาร “ซีพี สู่ความเป็นเลิศ หรือ C.P.  

Excellence” ท่ีเป็นแนวทางการดำาเนินการ เพ่ือให้เกิดการ

บริหารธุรกิจต่างๆ เป็นไปอย่างเป็นระบบท่ีสอดคล้องกัน คนใน

องค์กรมีความเข้าใจตรงกันในการบริหารจัดการ และที่สำาคัญ คือ 

เป็นระบบบริหารท่ีสนับสนุนการผนึกกำาลังในเครือซีพี ท้ังด้าน

ธุรกิจ ด้านคน และด้านจิตใจ

ที่มา : คู่มือหลักการบริหารงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ 2019-2020

มเีคา้โครงมาจากการบริหารในระดับสากล คอื 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 เป็นหลักสำาคัญในปกป้ององค์กรให้เกิดความยั่งยืน

  13 ด้านท่ีครอบคลุมการบริหารของเครือฯ และผสมผสาน 

 ค่านิยม (C.P. Values)

 การบริหารแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กัน เป็นกระบวนการท่ี 

 สอดประสานกันอย่างเป็นระบบ

 แต่ละกระบวนการทำาตามหลัก P-D-C-A

 มีเครื่องมือ/หลักการ/แนวทาง ในการดำาเนินงาน

 ส่งเสริมการทำางานแบบมีส่วนร่วม หรือร่วมมือกันแบบข้าม 

 สายงาน
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6.
 ก

าร
มุ่ง

เน
้นล

ูกค
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7. การจัดการเศรษฐกิจสีเขียว

10. การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย

11. การกำากับดูแลองค์กร

12. การตัดสินใจเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

8. การจัดการข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยี

9. การวิเคราะห์ ผลการดำาเนินงาน

13. ผลลัพธ์

ระบบก�รบริห�ร ซีพี สู่คว�มเป็นเลิศ

ระบบบริหาร ซีพี สู่ความเป็นเลิศ
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พัฒนาการของเครือเจริญโภคภัณฑ์
“เติิบโต กว้้างไกล อย่่างยั่งยืืน”

2 ผู้ก่อตั้ง ต้นแบบก�รเติบโตอย่�งยั่งยืน
จากกิจการเริ่มต้น เมื่อปี 2464 ของสองพี่น้อง นายเจี่ย เอ็กชอ 

และ นายเจี่ย เซี่ยวฮุย (นายชนม์เจริญ เจียรวนนท์) โดยเปิดร้าน 

จำาหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักช่ือ ‘เจียไต้จึง’ หรือ ‘เจียไต๋’ บนถนน 

ทรงสวัสด์ิ (ทรงวาด)นั้น จุดสำาคัญท่ีท่านผู้ก่อต้ังท้ัง 2 ได้วาง

รากฐานไว้ และทุกๆ กิจการยึดมั่นสืบทอดต่อมาอย่างม่ันคง

คือ “ความซื่อสัตย์” ในเวลานั้น สิ่งที่ปรากฏชัดได้แก่ การระบุวัน 

หมดอายุไว้บนบรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจน และยินดีรับคืนสินค้าท่ี 

หมดอายุ ด้วยเห็นว่าหากเกษตรกรนำาเมล็ดพันธุ์หมดอายุไปปลูก 

จะเสียหายหมดท้ังรุ่น ส่งผลให้ครอบครัวเกษตรกรได้รับความ

เดือดร้อน

นอกจากนี้ยังมีแนวคิดท่ีก้าวหน้านำาสมัย ท้ังในเรื่องการเปลี่ยน

บรรจภุณัฑก์ระดาษ มาเป็นกระป๋องโลหะ ท่ีมีความคงทน สามารถ

รกัษาคณุภาพเมลด็พันธุ์ไดย้าวนานกว่า รวมถงึการนำารปูเครือ่งบนิ

ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในเวลานั้น มาเป็นตราสินค้าหรือ 

“ยี่ห้อ” ในชื่อ “เจียไต้จึงตราเรือบิน” ซึ่งได้พัฒนาต่อมาเป็น “ตรา

เครื่องบิน” จนถึงปัจจุบัน

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)20



MILESTONES OF CPCROP(Maize) 2522 - ปัจจุบัน

2546
ก่อตั้งบริษัท C.P.Seeds  
(India) Pvt.,Ltd. ประเทศอินเดีย 
ดำาเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไร่ 
ข้าวโพดบริโภค และข้าวลูกผสม 
จำาหน่ายครอบคลุมในประเทศ
อินเดียและกลุ่มประเทศในเขต
เอเชียใต้

2547
ก่อตั้งบริษัท Charoen 
Plantation Co.,Ltd ประเทศ
กัมพูชา โดยเริ่มเข้าไปทำาตลาด
ตั้งแต่ปี 2540 ดำาเนินธุรกิจเมล็ด
พันธุ์ข้าวโพด ปุ๋ย 

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

2554
จัดตั้งห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี
ชีวภาพที่ประเทศอินเดีย และ
ไทย เพื่อใช้ตรวจสอบความ
บริสุทธิ์สายพันธุ์ รวมถึงการ
ศึกษาเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ 

2555
เริ่มโครงการธรรมชาติปลอดภัย 
เน้นความสำาคัญการอนุรักษ์พื้นที่
ป่าต้นน้ำา และมีกิจกรรม 
ต่อเนื่องทุกปี
 

2558
เริ่มดำาเนินธุรกิจฟาร์มพืชขนาด
ใหญ่ จ.กัมปงธม, จ.พระวิหาร  
ประเทศกัมพูชา ด้วยแนวคิด 
เรื่องการทำาฟาร์มขนาดใหญ่ โดย
การใช้เทคโนโลยี และระบบการ
จัดการสมัยใหม่ที่มีความแม่นยำา 
และประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ได้
ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปริมาณมาก 
ต้นทุนต่ำา เป็นการต่อยอดธุรกิจ
ของเครือฯ

2559
เริ่มดำาเนินธุรกิจร้านบริการ
การเกษตร ฟาร์มโปร เป็นการ
เพิ่มช่องทางการจำาหน่าย 
ให้บริการ และรับซื้อผลผลิต  
เข้าถึงเกษตรกรโดยตรง สาขา
แรก อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
ปัจจุบัน ประเทศไทยมี 10 สาขา  
เมียนมา 5 สาขา และเวียดนาม 
4 สาขา

2560
เริ่มธุรกิจผักปลอดภัย ก่อตั้ง
โรงผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ภายใต้
อาคารปิด (Glass Farm) โดยใช้
เทคโนโลยี Viscon Hydroponics  
จากประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อ
ผลิตผักคุณภาพให้มีความ
ปลอดภัยสูงสุด ซึ่งปัจจุบันเป็น
สถานีวิจัยผักปลอดภัย

2562
เข้าสู่ธุรกิจครบวงจร สร้างรูป
แบบการทำาเกษตรครบวงจร 
B2C อย่างยั่งยืนให้เกษตรกรมี
รายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

2522
เริ่มกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร  
ในนาม บริษัท กรุงเทพ
อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ จำากัด 
เป็นธรุกจิท่ีมุง่เนน้ดา้นพัฒนาการ
เกษตร การคัดเลือกและปรับปรุง
พันธุ์พืชต่าง ๆ ส่งเสริมการปลูก
พืชไร่ อาทิ ข้าวโพด ข้าว  
ไม้ผล ยางพารา ปาล์มน้ำามัน 
รวมถึงเครื่องจักรกลการเกษตร
และเคร่ืองจักรโรงสีข้าว นอกจากน้ี 
ยังมีการดำาเนินโครงการต่าง ๆ  
เพื่อร่วมพัฒนาอาชีพของ
เกษตรกรรวมถึงการฟื้นฟูชนบท 
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ

2538
ขยายการดำาเนินธุรกิจในประเทศจีน  
ก่อตั้งบริษัท Xiangfan Chiatai  
Agriculture Development 
Co.,Ltd. ดำาเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์
ข้าวโพด  

2539
ก่อตั้งบริษัท C.P.Yangon 
Co.,Ltd. ประเทศเมียนมา 
ดำาเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด 
ปุ๋ย และขยายสู่ธุรกิจครบวงจร
ในปัจจุบัน

2541
ก่อตั้งบริษัท C.P.Seeds 
Vietnam Co.,Ltd.  ประเทศ
เวียดนาม  โดยเริ่มเข้าไปทำา
ตลาดตั้งแต่ปี 2536 ดำาเนินธุรกิจ
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ปุ๋ย และ
รับจ้างผลิตเมล็ดพันธุ์

2545
ก่อตั้งบริษัท เจริญโภคภัณฑ์
เมล็ดพันธุ์ (สปป.ลาว) จำากัด 
ประเทศสปป.ลาว ดำาเนินธุรกิจ
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ปุ๋ย
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SUSTAINABILITY 
MANAGEMENT
ก�รจัดก�รด้�นคว�มยั่งยืน

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



บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำากัด และบริษัทในกลุ่มธุรกิจพืช 
ครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์เชื่อว่า นอกเหนือจากการ
ส่งมอบคุณค่าผ่านสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และตรงตามความ
ตอ้งการของลกูค้าและผูบ้รโิภคแลว้ ธรุกจิจะดำาเนนิการอยา่งยัง่ยืนได้
นัน้ จะตอ้งต้ังอยูบ่นพืน้ฐานความรบัผดิชอบตอ่สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง อนัจะเหน็ไดจ้ากการยดึม่ันในหลกั
ปรัชญา 3 ประโยชน ์ทีมุ่ง่เนน้สรา้งสรรคป์ระโยชนแ์กป่ระเทศชาต ิสงัคม 
และบริษัทอย่างเสมอมา รวมถึงการนำาแนวทาง C.P. Excellence  
มาประยกุตใ์ชใ้นการดำาเนนิธรุกจิ เพือ่การพฒันาของบคุลากร บริษทัฯ 
อย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์
ด้านความยั่งยืน

การกำากับดูแล
ด้านความยั่งยืน

การประเมินประเด็นสำาคัญ
ด้านความยั่งยืน

เกี่ยวกับรายงาน
ฉบับนี้

นอกจากนี้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำากัด ยังมุ่งมั่นที่จะดำาเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืนให้มากกว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
และมาตรฐานของประเทศที่บริษัท ฯ เข้าไปดำาเนินธุรกิจ โดยการ
ปฏิบัติตามหลักการสากลด้านความยั่งยืน เช่น ข้อตกลงโลกแห่ง
สหประชาชาติ (UN Global Compact) หลักปฏิบัติของสหประชาชาติ
ว่าด้วยการดำาเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles 
on Business and Human Rights: UNGP) และเปา้หมายการพฒันา
ทีย่ัง่ยนืขององค์การสหประชาชาต ิ(UN Sustainable Development 
Goals: UN SDGs)



SUSTAINABILITY 
STRATEGY
ยุทธศ�สตร์ด้�นคว�มยั่งยืน

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร	(ข้าวโพด)24



ในปี 2559 เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้กำ�หนดยุทธศ�สตร์ด้�นคว�มยั่งยืน พร้อมประก�ศเป้�หม�ยคว�มยั่งยืนปี 2563 ภ�ยใต้กรอบก�รทำ�ง�น 3Hs 

คือ HEART – มุ่งมั่นทำ�ธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน HEALTH – มุ่งมั่นสร้�งสังคมที่ยั่งยืน HOME – มุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยยุทธศ�สตร์

คว�มยัง่ยืนของเครอืฯ นัน้ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลกั 4 ประก�ร ซ่ึงอยูภ่�ยใตหั้วใจสำ�คญัของก�รดำ�เนนิธรุกจิ และร�กฐ�นคว�มยัง่ยืนของ

เครือฯ คือ ปรัชญ� 3 ประโยชน์ ที่มุ่งสร้�งสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศช�ติ สังคม และบริษัท

องค์ประกอบแรก คือ ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง โดยส�ม�รถนำ�ม�ประยุกต์ใช้ในก�รดำ�เนินธุรกิจได้ตลอดห่วงโซ่อุปท�น โดยมีหลักก�รว่� ธุรกิจ

จะต้องรู้และเข้�ใจขีดคว�มส�ม�รถของตนเอง และดำ�เนินธุรกิจอย่�งเพียงพอและพอดี องค์ประกอบที่สองคือ แนวท�ง ซีพี สู่คว�มเป็นเลิศ (C.P. 

Excellence) หรือหลักก�รบริห�รจัดก�รคุณภ�พโดยรวม (Total Quality Management:  TQM) เพื่อสร้�งคว�มเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กร จ�กก�ร

ผนึกกำ�ลังภ�ยในเครือฯ ทั้งด้�นธุรกิจ บุคล�กร และจิตใจ องค์ประกอบที่ส�ม คือ หลักก�รส�กลที่เกี่ยวข้อง กับก�รดำ�เนินธุรกิจเพื่อก�รพัฒน�

อย่�งยั่งยืน ได้แก่ ข้อตกลงแห่งสหประช�ช�ติ (UN Global Compact) หลักปฏิบัติของสหประช�ช�ติ ว่�ด้วยก�รดำ�เนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน  

(UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) และเป้�หม�ยก�รพัฒน�อย่�งยัง่ยืนขององคก์�รสหประช�ช�ต ิ(UN Sustainable  

Development Goals: UN SDGs) โดยเครอืฯ มุง่ม่ันดำ�เนนิธรุกจิให้สอดคลอ้งต�มหลกัก�รดังกล�่ว พรอ้มท้ังสนบัสนนุเป้�หม�ยก�รพัฒน�อย�่งย่ังยืน

ครบท้ัง 17 เป้�หม�ย องคป์ระกอบสดุท้�ย คือ ก�รปฏบัิตติ�มกฎระเบียบ ข้อบังคบั และม�ตรฐ�นของประเทศท่ีเครอืฯ เข้�ไปดำ�เนนิธรุกจิ ซ่ึงถอืเป็น 

พื้นฐ�นก�รดำ�เนินธุรกิจของเครือฯ

นอกจ�กน้ี เครือฯ ยังให้คว�มสำ�คัญกับก�รดำ�เนินธุรกิจบนหลักธรรม�ภิบ�ล คว�มโปร่งใส ก�รตรวจสอบได้ รวมท้ังคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและ 

ส่ิงแวดล้อม ท่ีสะท้อนให้เห็นตลอดก�รดำ�เนินง�นของเครือฯ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือคว�มย่ังยืนในระยะย�ว และเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืนโดยมีร�กฐ�นสำ�คัญประกอบด้วยค่�นิยม ‘3 ประโยชน์’
ที่มุ่งสร้�งสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศช�ติและสังคม รวมถึงระบบบริห�รจัดก�รที่เรียกว่� ‘ซีพีสู่่คว�มเป็นเลิศ’ หรือ C.P. Excellence 

และตั้งอยู่บนพื้นฐ�นของก�รมีธรรม�ภิบ�ลมีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนก�รเคร่งครัดต่อกฏระเบียบข้อบังคับและม�ตรฐ�นของทุกประเทศ
ที่เข้�ไปลงทุน นอกจ�กนี้ยังสอดคล้องกับเป้�หม�ยก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนของสหประช�ช�ติอีกด้วย

ปรัชญ�เศรษฐกิิจ
พอเพีียง

ก�รกำ�กัับดููแลกิิจก�ร คุุณค่่�ท�งสัังคม

สุุขภ�พและสุุขภ�วะที่่ดีี

ก�รสร้�งคว�มผูกพันกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ก�รบริิห�รจััดก�รนวััตกรรมก�รศึกษ�

สิิทธิิมนุุษยชนและ
ก�รปฏิิบััติด้้�นแรงง�น

ก�รพััฒน�ผู้้นำ�
และทรััพย�กรบุุคคล

The 10 UNGC Principles
17 UN SDGS & UNGP

กฎระเบีียบข้้อบัังคัับ
และม�ตรฐ�นในแต่ละประเทศ

ค่านิยม 3 ประโยชน์

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

ก�รจัดก�รห่วงโซ่อุปท�น
อย่�งรับผิดชอบ

ก�รจัดก�รก�รเปลี่ยนแปลง
สภ�พภูมิอ�ก�ศ

ก�รดูแลรักษ�ทรัพย�กรน้ำ�

ก�รปกป้องระบบนิเวศ
และคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ

บริษัท มีเป้�หม�ยในก�รพัฒน�องค์กร 

ให้เติบโต โดยยึดหลักเกณฑ์ด้�นคว�ม

ย่ั ง ยื นม � ใ ช้ ใ นก� รดำ � เ นิ น ธุ ร กิ จ ขอ ง 

บริษัทฯ ผ่�นก�รนำ�นวัตกรรมไปใช้ท้ังใน

เชิงกลยุทธ์และก�รดำ�เนินง�นเพ่ือให้ธุรกิจ

เติบโตอย่�งย่ังยืน และปรับตัวเพ่ือรับมือ

กับคว�มเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในยุค 4.0

บริษัท วิเคร�ะห์และทบทวน เพ่ือบ่งช้ี 

คว�มต้องก�รหรือคว�มค�ดหวั งของ

เกษตรกรและคู่ค้�อย่�งครบถ้วน พร้อมท้ัง 

ใ ห้คว�มสำ �คัญกับก�รมี ส่ วนร่ วมของ

เกษตรกรและคู่ ค้ � ผ่ � นกิ จ กร รมและ 

ช่องท�งก�รสื่อส�รต่�งๆ อย่�งต่อเนื่อง เพื่อ

ให้มั่นใจว่�ก�รตอบสนองต่อคว�มค�ดหวัง

และข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นไป

อย่�งรวดเร็วและมีประสิทธิภ�พอย่�งยั่งยืน

บริษัท เข้�ใจและให้คุณค่�ในก�รเป็นส่วน

หนึ่งของแสดงออกถึงคว�มรับผิดชอบต่อ

สิ่งแวดล้อม โดยก�รขับเคลื่อนให้มีก�ร

เปลี่ยนแปลงปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น  

ผ่�นกระบวนก�รดำ�เนินง�นห่วงโซ่อุปท�น

ของบริ ษัท เพร�ะบริ ษัท เ ช่ือว่ �ก�ร 

ขับเคลื่อนด้�นนวัตกรรมจะช่วยให้บริษัท 

ส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่ีดีให้กับลูกค้� พร้อมท้ัง

ช่วยลดผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อมตลอดห่วง

โซ่อุปท�น

HEART HEALTH HOME

ระบบบริิห�ร
ซีี.พีี. สู่่คว�มเป็นเลิิศ
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สำนักตรวจสอบบัญชีภายในเครือ CPG (องคกรอิสระ)

สำนักประกันภัย และ LMG บริษัทประกันทรัพยสิน

5
ยุทธศาสตร

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม (SHE)

คณะอนุกรรมการปลอดภัยดานยานยนต

คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร ความยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ

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)

คณะทำงานดานความรับผิดชอบของบริษัทฯตอสังคม (CSR)

คณะทำงานระบบ 5ส

1.1  พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
  TH - Ear Sorter, SCADA, Treater
  การสรางโรงอบเมล็ดธัญพืช

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

2.1 ยกระดับมาตรฐาน
 หองปฏิบัติการเทียบเคียง
 มาตรฐานสากลทุกประเทศ
  ISO 17025:2015
  พัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณภาพขั้นสูง
  RE TEST (Radical Emergence Test)

3.1  วางแผนกำลังคนพัฒนา
 ความรูและทักษะ
  Study & Observe Activities
  Leadership
  Knowledge Management
  modular organization
  Strategic Program and 
  Leadership Development (SPLD)

3.2  สรรหาคนเกงพัฒนาคนดี
  Talent
  พัฒนาคนเกงคนดี

3.3  สรางความผูกพันองคกร
  Engagement Development Survey

2.2  สรางพันธมิตร พัฒนาสูตร
 คลุกสารเคมี เพิ่มประสิทธิภาพ
 และตนทุนที่เหมาะสม

2.3  พัฒนาคุณภาพเมล็ดธัญพืช
 เปนมาตรฐานเดียวกันกับ CPF

4.1  ความรับผิดชอบ
 ตอสังคม
   สงเสริมรายไดสูชุมชน

4.2 ยกระดับมาตรฐาน
 ความปลอดภัย เปนมาตรฐาน
 เดียวกันทุกประเทศ

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

กำาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และเป้าหมาย
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Production
Technology

Seed and 
Fertilizer Quality
Control

Human
Resource 

สำนักตรวจสอบบัญชีภายในเครือ CPG (องคกรอิสระ)

สำนักประกันภัย และ LMG บริษัทประกันทรัพยสิน

5
ยุทธศาสตร

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม (SHE)

คณะอนุกรรมการปลอดภัยดานยานยนต

คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร ความยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ

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)

คณะทำงานดานความรับผิดชอบของบริษัทฯตอสังคม (CSR)

คณะทำงานระบบ 5ส

1.1  พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
  TH - Ear Sorter, SCADA, Treater
  การสรางโรงอบเมล็ดธัญพืช

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

2.1 ยกระดับมาตรฐาน
 หองปฏิบัติการเทียบเคียง
 มาตรฐานสากลทุกประเทศ
  ISO 17025:2015
  พัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณภาพขั้นสูง
  RE TEST (Radical Emergence Test)

3.1  วางแผนกำลังคนพัฒนา
 ความรูและทักษะ
  Study & Observe Activities
  Leadership
  Knowledge Management
  modular organization
  Strategic Program and 
  Leadership Development (SPLD)

3.2  สรรหาคนเกงพัฒนาคนดี
  Talent
  พัฒนาคนเกงคนดี

3.3  สรางความผูกพันองคกร
  Engagement Development Survey

2.2  สรางพันธมิตร พัฒนาสูตร
 คลุกสารเคมี เพิ่มประสิทธิภาพ
 และตนทุนที่เหมาะสม

2.3  พัฒนาคุณภาพเมล็ดธัญพืช
 เปนมาตรฐานเดียวกันกับ CPF

4.1  ความรับผิดชอบ
 ตอสังคม
   สงเสริมรายไดสูชุมชน

4.2 ยกระดับมาตรฐาน
 ความปลอดภัย เปนมาตรฐาน
 เดียวกันทุกประเทศ

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

ระบบการกำากับดูแลองค์กร
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แนวคิดการดำาเนินงานเชิงกลยุทธ์

ECONOMICS: 
HEART HEALTH

SOCIAL: 

การกำากับดูแล
กิจการ

คุณค่าทางสังคม

ร้อยละ 100 ของบริษัท 
เจริญโภคภัณฑ์ 

โปรดิ๊วส จำากัด  และ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ 
มีการเปิดเผยผลการ

ดำาเนินงานด้าน
ธรรมาภิบาลและความ

ยั่งยืนผ่านรายงาน
ความยั่งยืนฯ

เกษตรกร ผู้ประกอบ
การรายย่อย รวมถึง
กลุ่มเปราะบาง 1,000 
ราย ได้รับการส่งเสริม
อาชีพและคุณภาพชีวิต

การกำากับดูแลกิจการ การพัฒนาชุมชน
ชนบท

สิทธิมนุษยชน
การพัฒนามาตรฐาน
การผลิตและมาตรฐาน

สินค้าเกษตร
การพัฒนาผู้นำา การมีส่วนร่วม

กับผู้มีส่วนได้เสีย

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

ธุรกิจแบบมีส่วนร่วมการปฏิบัติด้านแรงงาน สุขภาพและโภชนาการการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

การบริหารจัดการด้าน
การปฏิบัติตามกฎ

ระเบียบ

ส่งเสริมคนพิการ
การยอมรับและเห็น

ถึงคุณค่าของความ
แตกต่าง

คุณภาพและความ
ปลอดภัยของ

ผลิตภัณฑ์

การดึงดูดและการ
รักษาบุคลากรที่มี

ศักยภาพ

การต่อต้านคอร์รัปชั่น
การเกื้อหนุนและการ

บริจาคเพื่อสังคมสุขภาพและความ
ปลอดภัย

ฉลากผลิตภัณฑ์

ร้อยละ 100 ของกลุ่ม
ธุรกิจในเครือฯ มีการ
ตรวจสอบการดำาเนิน

งานด้านสิทธิมนุษยชน 
(Human Rights Due 

Diligence) 

ร้อยละ 100 ของผู้นำา
และพนักงาน ผ่านการ
อบรมพัฒนาความรู้
และความเข้าใจด้าน

ความยั่งยืน

ร้อยละ 100 ของ
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์
โปรดิ๊วส จำากัด และ

บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ 
มีกระบวนการสร้าง

ความผูกพันกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย

การสร้างความ
ผูกพันกับผู้มีส่วน

ได้เสีย

การพัฒนาผู้นำา
และทรัพยากร

บุคคล

สิทธิมนุษยชนและ
การปฏิบัติด้าน

แรงงาน

สุขภาพและ
สุขภาวะที่ดี
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HOME
Environment: 

การจัดการการ
เปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

การศึกษา

ลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 

(Scope 1 และ Scope 
2) ต่อหน่วยรายได้ลง
ร้อยละ 10 เทียบกับปี

ฐาน 2558

เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ 
5,000 คน มีโอกาส
เข้าถึงการศึกษาและ
การพัฒนาทักษะที่

จำาเป็นภายในปี 2563

การปล่อยและการลด
ก๊าซเรือนกระจกเข้าถึงการศึกษาที่มี

คุณภาพ

การจัดการความเสี่ยง
เรื่องน้ำาการวิจัยและพัฒนา

ผลกระทบต่อระบบ
นิเวศและความ

หลากหลายทาง
ชีวภาพ

แนวปฏิบัติในการจัดซื้อ
จัดจ้าง

การบริหารจัดการและ
การเพิ่มประสิทธิภาพ

พลังงาน
เข้าถึงองค์ความรู้ ประสิทธิภาพการใช้น้ำาเปิดกว้างในการสร้าง

นวัตกรรม

การจัดหาวัตถุดิบและ
การตรวจสอบ

ย้อนกลับ

การจัดการห่วงโซ่
อุปทานอย่างยั่งยืน 

พลังงานหมุนเวียน
การนำาน้ำากลบัมาใชใ้หม่
และการจัดการน้ำาแบบ

หมุนเวียน

นวัตกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์และการ

บริการ

การคุ้มครองและฟื้นฟู
แหล่งที่อยู่

การสร้างเสริม
ศักยภาพคู่ค้า

การเกษตรที่เท่าทันต่อ
ภูมิอากาศ 

การจัดการของเสีย

คุณภาพน้ำา
นวัตกรรมด้าน
กระบวนการ

ลดปริมาณการใช้น้ำา
ต่อหน่วยรายได้ลง

ร้อยละ 10 เทียบกับปี
ฐาน 2558

เพิ่มมูลค่านวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์และ

กระบวนการร้อยละ 50 
เทียบกับปีฐาน 2559

วัตถุดิบหลักผ่านการ
ประเมินการจัดหา
จากแหล่งผลิตที่ไม่

บุกรุกทำาลายป่าไม้และ
ทรัพยากรทางทะเล

ร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 ของคู่
ค้าธุรกิจหลักได้รับ

การตรวจประเมินด้าน
ความยั่งยืน 

การจัดการห่วงโซ่
อุปทานอย่างรับ

ผิดชอบ

การปกป้องระบบ
นิเวศและความ

หลากหลายทาง
ชีวภาพ

การดูแลรักษา
ทรัพยากรน้ำา

การบริหาร
จัดการนวัตกรรม
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แผนงานด้านความยั่งยืน

ขับเคลื่อน

2559 2560 25622561 2563

ผนึกกำาลัง ขยายผล
รายละเอียด

การกำาหนดยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน

• ยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เป้าหมายสู่ปี 2563

• ยุทธศาสตร์ด้านความย่ังยืน กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เป้าหมายสู่ปี 2568 และ 2573

การดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน

• ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในประเทศไทย

• ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในประเทศไทยและต่างประเทศ

การจัดทำารายงานความยั่งยืน

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

• ปริมาณน้ำาที่นำามาใช้

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2)

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1)

• สุขอนามัยและความปลอดภัย

• ปริมาณการใช้พลังงาน

• ปริมาณของเสีย
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ประธาน
คณะกรรมการ

รองประธาน

เลขานุการ / 
ผูจัดการ GRC

กรรมการ

กำหนด

ยุทธศาสตร

พิจารณา 

กลั่นกรอง

สนับสนุน

คณะทำงาน

รายงานคณะทำงานฯ

เครือฯ

โครงสร้างการกำากับดูแล

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์
กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)
ลงนามโดย	คุณเอี่ยม	งามดำารงค์
รองประธานอาวุโส	เครือเจริญโภคภัณฑ์
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การประเมินประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืน
(Materiality Assessment Process) 
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำากัด และบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ได้ทำารายงานฉบับนี้เพื่อเปิดเผยผลการดำาเนินงานทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำาคัญต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย โดยพิจารณาถึงประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืนจากปัจจัยภายในและภายนอกที่สอดคล้อง
ตามหลกัการรายงานประเดน็สำาคญัของมาตรฐาน Global Reporting Initiatives (GRI) ทัง้ 4 ประการ ไดแ้ก ่บรบิทความยัง่ยนื (Sustainability  
Context) ประเด็นท่ีมีนัยสำาคัญ (Materiality) ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder  
Inclusiveness) ผ่านข้ันตอนการประเมินประเด็นสำาคัญด้านความย่ังยืน ท่ีประยุกต์มาจากแนวทางการรายงานของ GRI Standards ท้ัง 4 ข้ันตอน ดังน้ี

การระบุ
ประเด็นสำาคัญ

การทวนสอบ
ความถูกต้องและ
ความน่าเชื่อถือ

การพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

การจัดลำาดับ
ความสำาคัญ

ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม และระบุประเด็นสำาคัญด้านความย่ังยืนท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของเครือฯ ครอบคลุมถึง  

ทุกกิจการของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำากัด และ บริษัทในกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)  

เครือเจริญโภคภัณฑ์ คำานึงถึงความหลากหลายของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการระบุประเด็นสำาคัญประกอบด้วย

 ทบทวนประเด็นที่มีนัยสำาคัญประจำาปี 2562 ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำากัด และบริษัท 

 ในกลุ่มธุรกิจฯ

 เทียบเคียงประเด็นความย่ังยืนของบริษัทในอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ 

 โปรดิ๊วส จำากัด และ บริษัทในกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)   

 รวบรวมประเด็นที่มีนัยสำาคัญของบริษัทในเครือฯ ที่มีการจัดทำารายงานความยั่งยืน (หรือเทียบเท่า)

 จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มเติม จากการสำารวจแบบสอบถาม

ทวนสอบกระบวนการการจัดทำารายงานความยั่งยืน ตามหลักการรายงานประเด็นสำาคัญของมาตรฐาน 

GRI ให้ครบถ้วนทั้ง 4 ประการ ขั้นตอนการทวนสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ ประกอบด้วย

 สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ถึงประเด็นสำาคัญด้านความย่ังยืนต่อเครือฯ รวมถึงข้อคิดเห็น 

 อื่นๆ เพื่อนำาไปพัฒนารายงานความยั่งยืน

 พิจารณาและอนุมัติประเด็นที่มีนัยสำาคัญ และลำาดับความสำาคัญโดยคณะผู้บริหาร

 ทวนสอบและรับรองความถูกต้องของกระบวนการจัดทำารายงานความยั่งยืน โดยหน่วยงานอิสระ

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำากัด และ บริษัทในกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) พร้อมรับฟัง

ความคิดเห็นของทุกท่าน เพื่อนำาไปพัฒนารายงานความยั่งยืนในอนาคต ให้สามารถตอบสนองความ

คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้เปิดช่องทางการติดต่อไว้หลากหลายช่องทาง

นำาประเด็นท่ีมีนัยสำาคัญของเครือฯ ท่ีผ่านการระบุจากข้ันตอนท่ี 1 มาจัดลำาดับโดยผู้มีส่วนได้เสีย  

ตามขั้นตอนดังนี้

 สำารวจความคิดเห็นของตัวแทนพนักงาน คณะผู้บริหารของกลุ่มธุรกิจฯ และตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย

 กำาหนดค่าถ่วงน้ำาหนักของแต่ละกลุ่มธุรกิจตามสัดส่วนรายได้

 คำานวณคะแนนความสำาคัญของประเด็นต่อการดำาเนินธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย

 จัดทำา Matrix ประเด็นที่มีนัยสำาคัญ
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ประเด็น
ท่ีมีนัยสำคัญ ประเด็นยอย

สายธุรกิจ

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแล และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง และการจัดการภาวะวิกฤต

ความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศและไซเบอร

สิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติดานแรงงาน

การปฏิบัติดานแรงงาน สิทธิมนุษยชน (ไมรวมเร่ืองความปลอดภัย)

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

การพัฒนาผูนำ
และทรัพยากรบุคคล การจัดการทรัพยากรบุคคล

การสรางความผูกพัน
กับผูมีสวนไดเสีย     

การสรางการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย

การจัดการลูกคาสัมพันธ

คุณคาทางสังคม
การเปนองคกรที่ดีของสังคม (ไมรวมกิจกรรมดานการศึกษา)

ผลกระทบทางสังคมจากการปฏิบัติงาน สินคาและบริการ

สุขภาพและสุขภาวะที่ดี 
สุขภาพและโภชนาการ

สวัสดิภาพสัตว

การศึกษา การเขาถึงการศึกษา

การบริหารจัดการนวัตกรรม การบริหารจัดการนวัตกรรม

การจัดการ 
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การบริหารจัดการพลังงาน

การจัดการมลพิษดานสิ่งแวดลอมและของเสีย

การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ

การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ การบริหารจัดการน้ำ

การปองกันระบบนิเวศ
และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

การจัดหาวัตถุดิบ / ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ

บรรจุภัณฑ

การจัดการหวงโซอุปทาน
อยางรับผิดชอบ การบริหารจัดการหวงโซอุปทานอยางรับผิดชอบ

ธุร
กิจ

เก
ษต

รค
รบ

วง
จร

ธุร
กิจ

เม
ล็ด

พ
ันธ

ุพ
ืช

ธุร
กิจ

ธา
ตุอ

าห
าร

พ
ืช

ไมมีผลกระทบถึงมีผลกระทบนอย      

มีผลกระทบนอย 

มีผลกระทบนอยถึงปานกลาง

มีผลกระทบปานกลางถึงสูง  

มีผลกระทบสูงถึงสูงมาก     

ประเด็นที่มีนัยสำาคัญ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกันในระดับสายธุรกิจ 
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HEART
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ยีสเดไนวสีมู
ผอตีมีท

ญัคำสมาวค

จิกรุธนินเำดรากอตญัคำสมาวค
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ผลก�รประเมิินประเด็็นที่่มีนััยสำ�คัญด้้�นคว�มยั่งยืืน
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GRI102-1, GRI102-45, GRI102-50, GRI102-51, GRI102-52, GRI102-53, GRI102-54, GRI102-56

การจัดทำารายงานความยั่งยืน

กรอบการรายงาน

จุดประสงค์การจัดทำา
รายงานฉบับนี้

การรับรองจากหน่วยงาน
ภายนอก

บริษัทที่อยู่ในขอบเขตของ
รายงาน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขององค์การสหประชาชาติ

ขอบเขตการดำาเนินงาน

การรายงานความก้าวหน้า
ของการดำาเนินงาน

ช่องทางการติดต่อ

บรษัิทเจรญิโภคภณัฑ์โปรด๊ิวส จำากดั จดัทำา

รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ขึ้นเป็นฉบับที่ 1  

รายงานความย่ังยืนประจำาปี 2562 ที่เผย

แพร่สู่สาธารณะเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 

2563 โดยรายงานฉบับนี้จัดทำาขึ้นเป็น

ประจำาทุกปี

บริษัทจัดทำารายงานความย่ังยืนฉบับน้ี 

ตามมาตรฐานของ Global Reporting  

Initiatives (GRI) โดยการเปิดเผยข้อมูล

เป็นไปตามหลักเกณฑ์แบบทางเลือกหลัก  

(Core Option)

บ ริ ษั ท มุ่ ง มั่ น ดำ า เ นิ น ง าน ใ ห้ มี ความ

สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน

ขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable 

Development Goals: SDGs) ท้ัง 17 

เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง (สามารถอ่านราย

ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า 152)

รายงานฉบับนี้จัดทำาข้ึนด้วยวัตถุประสงค์

เพ่ือสื่อสารถึงความมุ่งมั่นในการดำาเนิน

ธุรกิจสู่ความอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม

การประเมินความน่าเช่ือถือของชุดข้อมูล

ในรายงานฉบับนี ้ดำาเนนิการโดย บรษัิททูฟ

นอร์ท (ประเทศไทย) จำากัด ซึ่งเป็นหน่วย

งานรับรองอิสระท่ีน่าเช่ือถือและได้รับการ

ยอมรับในระดบัสากล โดยชุดข้อมูลท่ีไดร้บั

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)

ผลการดำาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล

ครอบคลุมบริษัทย่อยภายใต้กลุ่มธุรกิจพืช

ครบวงจร (ข้าวโพด) ทั้งหมด (ร้อยละ 100)  

ส่วนผลการดำาเนินงานด้านพลังงานน้ำา  

ของเสีย อากาศ และความปลอดภัย 

ครอบคลุมทั้งหมด 4 ประเทศฐานการผลิต 

ของกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)

รายงานฉบับนี้ได้นำาเสนอผลการดำาเนิน

งานในภาพรวมของบริษทัในกลุ่มธุรกิจพชื

ครบวงจร (ข้าวโพด) ครอบคลุม 4 ประเทศ

ฐานการผลิต ท้ังในและต่างประเทศตั้งแต่

เริ่มตั้งบริษัท ถึง 31 ธันวาคม 2562

บริษัทได้นำาเสนอความก้าวหน้าในการ

ปฏบัิตติามหลกัสากลของข้อตกลงโลกแห่ง

สหประชาชาติ (United nations Global 

Compact) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 

โดยในปี 2562 บริษัทได้ยกระดับความ

โปรง่ใสเป็นรายงานความกา้วหนา้ตามหลกั

การของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ

จำานวน 21 ประการ 

สอบถามข้อมููลเพ่่ิมเติมเกี่่ยวกับรายงาน

ฉบับนี้ ที่่สำานักความยั่งยืนองค์กร 

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำากัด 

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

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
ABOUT THIS REPORT
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ความยั่งยืนดานเศรษฐกิจ 
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ความยั่งยืนดานเศรษฐกิจ 

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำากัด และบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
ตระหนักถึงคุณค่าความสำาคัญของความยั่งยืนด้าน
เศรษฐกจิ โดย ดำาเนินธุรกจิภายใตแ้นวคดิ การเตบิโตของ
องค์กรในมมุมองเศรษฐกจิทีม่เีสถยีรภาพอยา่งตอ่เนือ่ง
ในระยะยาว มกีระบวนการวางแผน มเีปา้หมายทีต่อ้งการ
จะบรรลุที่ชัดเจน กระบวนการทำางานที่มีประสิทธิภาพ
และรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  พัฒนาสินค้านวัตกรรม
ใหม่ๆ ที่นำาไปสู่ความยั่งยืน ได้รับการยอมรับจาก
ลูกค้า ปลูกฝังอยู่ในกิจกรรมของคนในองค์กรส่ือไปถึง 
ตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ขององค์กร 

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ในการเป็นบริษัทชั้นนำาด้าน
ธุรกิจเกษตรครบวงจรและเกษตรอุตสาหกรรม ภายใต้
กรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายฯ  จึงกำาหนดเป้า
หมายความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 

ประกอบด้วย
1) การกำากับดูแลกิจการ
2) สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน
3) การพัฒนาผู้นำาและทรัพยากรบุคคล
4) ความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย
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CORPORATE 
GOVERNANCE
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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ผลก�รดำ�เนินง�นเทียบกับเป้�หม�ย

เป้�หม�ยปี 2563 (ประเทศไทย)
คว�มคืบหน้�ปี 2562

ร้อยละ 100 ครอบคลุมของการรายงานการดำาเนินงาน
ดา้นการกำากบัดแูลกจิการ และดา้นความยัง่ยนืผ่านรายงาน
ของเครือฯ

 การกำากับดูแลกิจการ
 การบริหารความเสี่ยง
 การต่อต้านคอร์รัปชั่น
 การปฎิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ

ผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญปี

คว�มท้�ท�ย

ทุกบริษัท
ในกลุ่มธุรกิจฯ มีการเปิดเผย
ผลการดำาเนินงานด้านธรรมาภิบาล
และความยั่งยืนผ่าน
รายงานของเครือฯ

ประกาศนโยบาย
ต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชั่น
ทุกบริษัทในกลุ่มธุรกิจ

2562

บริษัท มีความเชื่อม่ันว่าการกำากับดูแลกิจการท่ีดี เป็นปัจจัยสำาคัญ

ต่อบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรด๊ิวส จำากัด และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ

พืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการยกระดับความ

สามารถในการแข่งขันและนำาบริษัทฯ ไปสู่ความเจริญเติบโตอย่าง

ย่ังยืน นอกจากนั้นยังเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้แก่คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย 

ในระยะยาว การกำากับดูแลกิจการท่ีดีนั้น แสดงให้เห็นถึงการมีระบบ

การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วย

สร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า ท้ังหมดนี้

ต้องอาศัยความมุ่งมั่นและความร่วมมือจากพนักงานทุกระดับโดยมี 

คณะกรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงูให้การสง่เสรมิสนบัสนนุเพ่ือให้การ

กำากับดูแลกิจการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

ความท้าทายประการแรกของบริษัทฯ คือ การสร้างความเข้าใจและ

สือ่สารให้พนกังานให้ครบ 100% ให้เห็นความสำาคญัในการกำากบักจิการ

ดแูลกจิการท่ีด ีนำาไปสูก่ารสรา้งให้เกดิเป็นวฒันธรรมการประกอบธรุกจิ

อย่างมีความรับผิดชอบ และการปฏิบัติอยู่บนบรรทัดฐานเดียวกัน
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การกำากับดูแลกิจการ 
(Corporate Governance)

จรรยาบรรณธุรกิจ
(Code of Conduct)

ภาพรวมระดับกลุ่มธุรกิจฯ
กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)

87.58% พนักงานคนไทยผ่านการทดสอบ 

บริษัท ยึดม่ันการดำาเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและดำาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้มีการยกระดับ 

หลักบรรษัทภิบาลขององค์กร พร้อมท้ังประกาศใช้นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่างๆ รวมท้ังมีการจัดอบรมหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ  

อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการระบบบริหารธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (GRC) กลุ่มธุรกิจฯ มีหน้าท่ีรับผิดชอบส่งเสริม  

บังคับใช้ พร้อมทั้งติดตาม ดูแลและทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจให้ทันต่อเหตุการณ์ อย่างไรก็ตามเป็นความรับผิดชอบของกรรมการและ

บุคลากรทุกคนท่ีจะร่วมกันทำาให้จรรยาบรรณธุรกิจไม่เป็นเพียงเอกสารฉบับหนึ่งเท่านั้น แต่ต้องมีการนำาไปปฏิบัติกับการทำางานในชีวิต

ประจำาวัน

ในปี 2561 เครอืฯ ไดมี้การประกาศใช้คูมื่อการกำากบัดแูลกจิการท่ี

ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (CP Code of Conduct) รวมถึงการ

ประกาศใช้นโยบายย่อยตา่งๆ ให้ครอบคลมุทุกกลุม่บรษัิทในเครอืฯ

พนักงานทั้งหมด 
805 คน

ผ่าน 
705 คน

ไม่ผ่าน 
100 คน
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การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
(Risk & Compliance Management)

CPCROP (Maize)
Risk Management Framework

บริษัท จะจัดวางระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยง และ

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ให้สอดรับกับกลยุทธ์ เป้าหมายธุรกิจ

ตามมาตรฐานสากล และให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ  

กฎเกณฑ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ผูบ้รหิารและพนกังานทุกระดบั จะจดัระเบียบวธิกีารจดัการบรหิาร

ความเสี่ยง และนำาหลักการบริหารความเสี่ยง ไปผสานรวมกับวิธี

การปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ถือเป็น 

สิ่งจำาเป็นต่อความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการในทุกระดับ 

ของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุเป็นบรรษัทภิบาล

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรด๊ิวส จำากัด และบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ  

มีการกำากับด้านบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

ผ่านคณะกรรมการระบบบริหารธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและการ

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (GRC) ท่ีมีการทบทวน และติดตามผล 

อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร 

ความเสีย่งของเครอืฯ มีกรอบบรหิารความเสีย่ง (Risk Management  

Framework) ใช้เป็นมาตรฐานร่วมกันภายใน สอดคล้องกับหลัก

บริหารท่ียอมรับในระดับสากล (COSO – Enterprise Risk  

Management 2017) รวมถึงมุ่งม่ันในการจัดการความเสี่ยงโดย

ทำาแผนรับมือความเสี่ยงท่ีจะนำาไปสู่เหตุการณ์ในภาวะวิกฤต 

ทั้งนี้ระบบดังกล่าว ได้สื่อสารสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้บริหาร  

หน่วยงานที่รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owners)
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มีการกํากับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยง ในระดับกรรมการ

เชื่อมโยงการบริหาร
ความเสี่ยงกับกระบวนการ
วางกลยุทธ�องค�กร

ชี้บ�งความเสี่ยงครอบคลุม
ประเด็นที่เกี่ยวข�องกับองค�กร

มีระบบและการติดตามป�จจัย
แวดล�อมที่เปลี่ยนแปลงไป

มีระบบและการทบทวนผล 
ดําเนินงานเป�นระยะๆ

มีการหาแนวทางในการพัฒนา 
และปรับปรุงระบบบริหาร
ความเสี่ยงองค�กรอย�างต�อเน��อง 
(On Process)

ใช�ข�อมูลการวิเคราะห�
ความเสี่ยงในกระบวนการ
ตัดสินใจต�างๆ

สื่อสาร และสร�างความรับรู�
ในความเสี่ยงขององค�กร

มีการรายงานประสิทธิผล
การดําเนินงาน และ
การบรรลุตามค�านิยม 
วัฒนธรรมองค�กร

ประเมินความรุนแรงและ
จัดลําดับความเสี่ยง

กําหนดมาตรการและแผน
จัดการความเสี่ยงที่มีระดับ
ยอมรับไม�ได� 

จัดทํารายการแสดงภาพรวม
ความเสี่ยงองค�กร

กําหนดระดับความเสี่ยง
ที่องค�กรยอมรับได�

กําหนดวัตถุประสงค�และ
เป�าหมายองค�กรโดยพิจารณา
ความเสี่ยงที่ยอมรับได�

กําหนดสร�างโครงสร�างและ
บุคลากรในการบริหาร
ความเสี่ยง

กําหนดบทบาทหน�าที่และ
ความรับผิดชอบชัดเจน

กําหนดและดําเนินการตาม
ค�านิยม วัฒนธรรมองค�กร
ในการจัดการความเสี่ยง

เชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง
กับระบบสรรหา พัฒนา
และรักษาบุคลากร

หมายเหตุ* : รายการสําหรับประเมินเป�นข�อกําหนดพื้นฐาน ตามระบบมาตรฐานบริหารความเสี่ยงของเครือเจริญโภคภัณฑ�

การกำกับดููแล
และวััฒนธรรมองคกร

กำหนดวััตถุุประสงค
และกลยุุทธ

การจััดการ
ความเสี่ยง

การทบทวน
และการปรับปรุุง

ขอมููลการสื่อสาร
และการรายงาน

1

Im
pa

ct

Likelihood

Natural disaster

2 Exchange Rate

3
Debt Collection

Risk
Levels

C : Critical Red

Orange

Yellow

Green

H : High

L : Low

M : Moderate

Acceptable levels

Color
Code

5

4

3

2

1

1 2 3 4 5

ดำาเน แรากนิ ล สเว� ร็จ

อ �ูยระหว งา� ดำาเน รากนิ

ผลการดำาเนินงานประจำาปี 2562
ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และก�รปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์

ตารางแสดงภาพความเสี่ยงองค์กร (Risk Matrix)

สถานะการดำาเนินการตามระบบ ERM (Self assessment*)
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แนวปฏิบัติ

การต่อต้านคอร์รัปชั่น  
(Anti-Corruption) 

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ยึดมั่นใน

จรรยาบรรณการดำาเนินธุรกิจ โดยกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ

พนกังานจะไม่กระทำา และไมย่อมรบัการทุจรติคอรร์ปัช่ันทุกรปูแบบ 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น โดยบริษัทได้กำาหนดแนวปฏิบัติ มาตรการ

ดำาเนินการ และบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และได้มีการทบทวน

การปฏบัิตติามนโยบายการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชัน่นีอ้ย่างสม่ำาเสมอ 

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธรุกจิ ระเบียบกฎเกณฑ ์ 

ข้อบังคับ และกฎหมาย

1. การดำาเนินการตามนโยบายนี้ให้ใช้แนวปฏิบัติตามท่ีบริษัทฯ 

 ได้กำาหนดไว้ ในคู่มือการกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ  

 รวมท้ังระเบียบข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 ของบริษัทฯ

2. การดำ า เนินการในเรื่ อง ท่ี มีความเสี่ ยงสู งกับการเกิด 

 คอร์รัปชั่น บริษัทฯ กำาหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ 

 พนักงาน จะต้องปฏิบัติหน้าท่ีในเรื่องต่อไปนี้ด้วยความ 

 ระมัดระวัง ได้แก่

 2.1 ความเป็นกลางและการช่วยเหลือทางการเมือง

 2.2 การบริจาคเพื่อการกุศล

 2.3 การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่น
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HUMAN RIGHTS AND 
LABOR PRACTICES
สิทธิมนุษยชนและก�รปฎิบัติด้�นแรงง�น
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ผลก�รดำ�เนินง�นเทียบกับเป้�หม�ย

เป้�หม�ยปี 2563 (ประเทศไทย)

คว�มคืบหน้�ปี 2562

ร้อยละ 100 ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำากัด และ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ มีการเปิดเผยผลการดำาเนินงานด้าน
ธรรมาภิบาล และความยั่งยืนผ่านรายงานของเครือเจริญ
โภคภัณฑ์

 การประเมนิสทิธมินษุยชน การบรหิารความเสีย่ง และการปฏบัิต ิ
 ด้านแรงงาน
 การปฎิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ

ผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญปี

คว�มท้�ท�ย

ระบุประเด็น
สิทธิมนุษยชน
ที่สำาคัญในระดับกลุ่มธุรกิจ

ทุกหน่วยงาน
ประเมินผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชน

ประกาศนโยบาย
สิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติ
ด้านแรงงาน
ในระดับกลุ่มธุรกิจฯ

2562

บรษัิทเจรญิโภคภณัฑ์โปรดิว๊ส จำากดั กลุม่ธรุกจิพืชครบวงจร (ข้าวโพด)

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้ความสำาคัญและมุ่งเน้นในการส่งเสริมเรื่อง 

สทิธมินษุยชนของคน ทุกกลุม่ โดยยึดหลกัพ้ืนฐานของความเท่าเทียม 

สทิธเิสรภีาพ และความเสมอภาค ท้ังความคดิ การกระทำาท่ีไม่สามารถ

ล่วงเกินได้ และต้องเคารพซึ่งกฏหมายท้องถิ่นของแต่ละประเทศ เพื่อ

ให้สอดคล้องกับ วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และปฎิบัติตามหลัก 

ธรรมาภิบาล โดยหลีกเล่ียงการมีส่วนเก่ียวข้องในการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ทุกรูปแบบ 

ความท้าทายประการสำาคัญ คือความคาดหวังการปฏิบัติต่อกันอย่าง 

เท่าเทียม ในด้านแรงงานของบริษัทคู่ค้าหรือผู้มีส่วนได้เสียของ 

ห่วงโซ่อุปทานในทุกมิติท่ีเกี่ยวทางด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงการ

ประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนเป็นระยะ
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การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) ให้ความสำาคัญในการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งยกระดับ

ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกประเทศ เพื่อเป็นการยกระดับด้านความปลอดภัยฯ สำาหรับผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงผู้รับเหมาและบุคคล

ภายนอก เพ่ือป้องกันไม่ให้เกดิอบัุติเหตุ และโรคจากการทำางาน รวมท้ังไม่ให้เกดิผลกระทบตอ่ชุมชนรอบข้างและสิง่แวดลอ้ม ผา่นกจิกรรม

และโครงการต่างๆ สร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงาน

อบรมหลักสูตร การวิเคราะห์อันตรายและการประเมินความเสี่ยง 

ให้กบัพนกังาน โดยให้พนกังานทุกระดบัเข้ารบัการอบรม พรอ้มกบั 

Work shop ค้นหาอันตรายในหน้างานจริง เพื่อวิเคราะห์อันตราย

หาแนวทางการปรบัปรงุแกไ้ข ให้ความเสีย่งอยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้

อบรมหลักสูตรการระงับอัคคีภัยเบ้ืองต้น เพ่ือสร้างความรู้  

ความเขา้ใจ และเพ่ือเป็นการซักซ้อมการปฏบัิตจิรงิ ซ่ึงมีการซ้อม

ดับเพลิงเป็นประจำาทุกปี

การปรับปรุงงานตามแนวทางไคเซ็น เรียนรู้วิธีการค้นหาจุดที่ควร

ปรบัปรงุและวธิกีาร เพ่ือนำาไปการประยุกต์ในการปรบัปรุงงานของ

ตนเอง และหน่วยงานต่อไป 

อบรมหลักสูตร 5ส ให้กับพนักงานทุกระดับเพื่อ ให้พนักงานรู้ถึง

ประโยชน์ของ 5ส และขั้นตอนการทำาระบบ 5ส เพื่อให้เกิดความ

ยั่งยืน ให้กับพนักงาน

อบรมทบทวนหลักสูตร ความปลอดภัยท่ัวไปและกฎหมายความปลอดภัย  

ให้กับพนักงานในประเทศไทย เพ่ือเป็นการทบทวนให้พนักงาน 

ทุกระดับตระหนักถึงความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อบรมหลักสูตรดับเพลิงข้ันรุนแรง กับทีมผจญเพลิงของทีม

ผจญเพลิงประเทศไทย เพ่ือให้ทีมผจญเพลิงสามารถใช้อุปกรณ์

ดับเพลิงข้ันรุนแรงได้อย่างถูกต้อง และวิธีการเข้าดับเพลิง 

ขั้นรุนแรงอย่างปลอดภัย
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อบรมทบทวนด้านความปลอดภัยให้กับ

พนักงาน 1 ครั้ง/ปี เพื่อเป็นการทบทวนให้

กบัพนกังาน ไดต้ระหนกัถงึความปลอดภยั

และโรคจากการทำางาน

ฝึกซ้อมทีมผจญเพลิง เพ่ือเตรียมความ

พร้อมในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

อบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น และการ 

CPR ให้กับพนักงานทุกหน่วยงาน เพ่ือ

ช่วยเหลือเพ่ือนพนักงานในกรณีเกิดเหตุ

ฉุกเฉิน

โรงงานปรบัสภาพเมลด็พันธุ ์และโรงงานผลติปุ๋ยอินทรีย์ ไดจ้ดักจิกรรมรณรงค ์ขบัข่ีปลอดภยัในช่วงเทศกาลสงกรานต ์และเทศกาลปีใหม่ 

ด้วยหลัก “3ส” คือ สร้างนิสัย สวมใส่ครบ สภาพรถพร้อม และ 7 วันอันตราย  โดยดำาเนินการให้ความรู้การปฏิบัติตามกฏหมายจราจร 

และเทคนคิการขับข่ีอย่างปลอดดภยั รวมท้ังตรวจสภาพความพรอ้มของรถจกัรยานยนต ์การต่อพ.ร.บ. และบรกิารเปลีย่นถา่ยน้ำามันเครือ่ง

ให้กบัพนกังาน โดยมผีูเ้ข้าร่วมอบรมจากหนว่ยงานวิจยัและพัฒนาพันธุข้์าวโพด งานผลติเมลด็พันธุห์ลกัเข้ารว่มด้วยอย่างตอ่เนือ่งในทุกปี 

กจิการโรงงานปรบัสภาพเมลด็พันธุ ์ไดจ้ดักจิกรรม SHE2 & 5S DAY ซ่ึงในงาน ไดมี้กจิกรรม

ท่ีให้ความรู้กับพนักงาน เกี่ยวกับด้านพลังงาน ด้านความปลอดภัย ระบบมาตรฐาน 

5ส ในงานมีการให้ความรู้และสร้างจิตสำานึกให้กับพนักงานในเร่ือง ความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย สภาพแวดลอ้มในการทำางาน, การอนรุกัษ์พลงังาน, ความรบัผดิชอบตอ่

สงัคม และระบบ 5ส อีกท้ังยังมีการมอบรางวัลหนว่ยงานดีเดน่ดา้นความปลอดภยัฯ และ

ระบบ 5ส และหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการพลังงาน ได้ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน
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นโยบ�ยด้�นสิทธิมนุษยชน
Governance of Respect for Human Rights

เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ไดจ้ดัทำา นโยบายดา้นสทิธมินษุยชน ซ่ึงสะท้อน

ถึงความมุ่งม่ันของบริษัทในการผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจัง มีผล

บังคบัใช้กบัทุกกลุม่ธรุกจิของเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์และยังไดร้เิริม่

พัฒนากระบวนการตรวจสอบการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน  

ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงทางด้านสิทธิมนุษยชน  

การกำาหนดแผนและแนวทางการแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยง รวมถึง

การเฝ้าระวัง

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำากัด กลุ่มธุรกิจ พืชครบวงจร 

(ข้าวโพด)เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีเป้าหมายท่ีจะดำาเนินการ 

เพ่ือให้มีการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน HUMAN 

RIGHTS DUE DILIGENCE: HRDD ภายในปี 2563 โดยยึดหลัก

สิทธิมนุษยชนในการป้องกัน ลดความสูญเสีย มีการประเมินผล 

กระทบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึนจริงและอาจเกิดข้ึน

ได้และมีการติดตามผลกระทบอย่างใกล้ชิด รวมท้ังมีการสื่อสาร

ต่อสาธารณะ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าผู้ได้รับผลกระทบจะได้รับการดูแล

และเยียวยาอย่างใส่ใจ

ข้อกำาหนดเกี่ยวกับการรับแรงงานเพื่อทำางานในโรงงานปุ๋ยเคมี ประเทศเมียนมา

บริษัท CPP Fertilizer Myanmar ได้ทำาสัญญากับบริษัท Crown labor service ซึ่งในสัญญาได้ระบุไว้ในข้อ The service provider’s rights 

and obligation ข้อ 4.4 ไว้ว่า ผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบในการจัดหาแรงงานเพื่อดำาเนินการบริการที่บริษัท และจะต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายและข้อบังคบัของแรงงานของประเทศเมียนมาอย่างเครง่ครดั รวมถงึกฎหมายและข้อบังคบัของนคิมอตุสาหกรรม Thilawa ด้วย
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ก�รประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงหรือมีแนวโน้มที่อ�จเกิดขึ้น 
จ�กกิจกรรมของบริษัท ( Defining Salient Issues)

ก�รปรับปรุง ม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย พลังง�น 
สิ่งแวดล้อม และคว�มรับผิดชอบต่อสังคม และก�รตรวจประเมินก�ร
จัดก�รคว�มปลอดภัย

บริษัทเคารพสิทธิมนุษยชนของลูกจ้างทุกคนในกลุ่มบริษัท และ

จะปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ประเทศ พันธสัญญาของบริษัท

ระบุไว้ในนโยบายของบริษัทแล้ว เช่น นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติ

และความเท่าเทียม และนโยบาย การคุกคาม เพื่อให้การเยียวยา

ผูไ้ดร้บัผลกระทบอย่างมปีระสทิธภิาพ บรษัิทไดจ้ดัตัง้กระบวนการ 

รับเรื่องร้องเรียน ซึ่งใช้กับทั้งองค์กร ลูกจ้างคนใดที่มีความกังวล

ต่อผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากกิจกรรมของบริษัทสามารถ

แจ้งผ่าน ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนภายในได้

การดำาเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ

แวดล้อมในการทำางานเป็นสิ่งสำาคัญย่ิงต่อการดำาเนินธุรกิจของ 

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำากัด และบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ 

โดยยึดม่ันต่อการดูแลใส่ใจพนักงาน ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อ 

ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียในการดำาเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน  

จึงกำาหนดนโยบายโดยมีความมุ่งม่ันดำาเนินการ ระบบมาตรฐาน

บริษัทได้ทำาการระบุความเสี่ยงทางสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดจากการ

ดำาเนนิงานของบรษัิท ตอ้งคำานงึถงึความเสีย่งทางตรงและทางอ้อม  

โดยพิจารณาถงึปัจจยัตา่งๆ ท่ีเกีย่วข้องอย่างละเอียดเฉพาะเจาะจง

และรอบดา้น โดยครอบคลมุไปถงึคู่ค้า หรอืผูร้บัจา้งเหมาช่วงดว้ย 

อาทิความเสีย่งท่ีอาจจะเกดิขึน้เฉพาะอตุสาหกรรม และความเสีย่ง

ตามประเภท สิทธิมนุษยชน

ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั สิง่แวดลอ้มและความรบัผดิชอบ 

ต่อสังคม หรือระบบบริหารจัดการ SHE2 & CSR ได้พัฒนาขึ้น

ในปี 2561 และทุกสถานประกอบการได้รับการตรวจประเมิน

อย่างต่อเนื่อง และมีการประกวดโรงงานและสถานประกอบการ

ตามเกณฑ์ดังกล่าว
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LEADERSHIP AND 
HUMAN CAPITAL 
DEVELOPMENT
ก�รพัฒน�ผู้นำ�และทรัพย�กรบุคคล
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ผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญปี

คว�มท้�ท�ย

ผลก�รดำ�เนินง�นเทียบกับเป้�หม�ย

เป้�หม�ยปี 2563 (ประเทศไทย)

คว�มคืบหน้�ปี 2562

ผู้นำาและพนักงาน 
ผ่านการอบรมพัฒนาความรู้
และความเข้าใจด้าน
ความยั่งยืน

พัฒนาคู่ค้าและพันธมิตร
ธุรกิจให้มีความรู้และ
ทักษะที่จำาเป็น
เพื่อสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน

2562

คณะผูบ้รหิาร กลุม่ธรุกจิพืชครบวงจร (ข้าวโพด) ให้ความสำาคญัและ 

มุ่งเน้นการบริหารจัดการ และการกำากับดูแลกิจการท่ีดี มีธรรมาภิบาล 

โปร่งใสตรวจสอบได้ ด้วยความเช่ืออย่างย่ิงว่า องค์กรท่ีจะเจริญ

เตบิโตกา้วหนา้อย่างย่ังยืน ตอ้งมีการดำาเนนิธรุกจิบนหลกัปรชัญา 

สามประโยชน์ ซ่ึงเป็นค่านิยมของเครือเจริญโภคภัณฑ์ จึงเป็น

ความรับผิดชอบร่วมกันท่ีผู้บริหารทุกระดับจะต้องเป็นแบบอย่าง

ของการปฏบัิตติามค่านยิม 6 ประการ และดำาเนนิการตามนโยบาย

ด้านความย่ังยืน ของเครือเจริญโภคภัณฑ์  นอกจากนั้นยังให้

ความสำาคัญกับการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ

จากพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้ดำาเนินการตามวิสัยทัศน์ 

เกษตรกรคือคู่ชีวิต

ความท้าทายประการแรกของบริษัทฯ คือการสร้างความเข้าใจ

และสื่อสารให้พนักงานท่ีมีความหลากหลายท้ังในด้านภาษาและ

วัฒนธรรม เห็นความสำาคัญของการกำากับกิจการดูแลกิจการท่ีดี 

นำาไปสู่การสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการประกอบธุรกิจอย่างมี

ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติอยู่บนบรรทัดฐานเดียวกัน

ร้อยละ 100 ของผู้นำาและพนักงานผ่านการอบรมพัฒนา
ความรู้และความเข้าใจด้านความยั่งยืน

 การนำาองค์กรด้านความยั่งยืน
 การอบรมด้านความยั่งยืน
 การอบรมคู่ค้าด้านความยั่งยืน
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ผู้นำ�และพนักง�นที่ผ่�นก�รอบรม
จ�กสถ�บันผู้นำ� เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
รวมทุกหลักสูตร

119 คน 
รวมสะสมตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน 

การพัฒนาบุคลากรของกลุ่มธุรกิจฯ มุ่งเน้นการสร้างผู้นำาในทุกระดับ โดยมีสถาบันผู้นำาเป็นศูนย์กลาง โดยมีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับ

คณุสมบัตขิองผูเ้ข้ารว่มอบรม ซ่ึงทุกหลกัสตูรพัฒนามาจากการปฏบิตัจิรงิ เนน้ท่ีดำาเนนิโครงการผา่นการเรยีนรู ้ลงมือปฏบัิตจิรงิ เป็นการ

ข้ามสายงานและสายธุรกิจ เป็นการแก้ปัญหาทางธุรกิจจริง ต้องตัดสินใจและเรียนรู้จากผลกระทบที่เกิดจริง 

ผู้นำาระดับสูงของกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เป็นผู้กำาหนดทิศทาง กระตุ้นและจูงใจคนในองค์กรให้ช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่

เป้าหมายทั้งในด้านเศรษฐกิจ และด้านความยั่งยืน รวมถึงมุ่งสร้างผู้นำา คนรุ่นใหม่ให้เป็นนักบริหารธุรกิจเกษตรครบวงจร ที่ต้องเป็นคน

ดีและคนเก่ง สร้างความสำาเร็จด้วยทีมงาน

ก�รพัฒน�บุคล�กร ผ่�นหลักสูตรพัฒน�ผู้นำ� 
จ�กสถ�บันผู้นำ�เครือเจริญโภคภัณฑ์

ระบบบริหารจัดการด้านการนำาองค์กร 

LEADERSHIP GUIDELINE
กลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด)

$
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โครงการ One Young World เวทีผู้นำาเยาวชนท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก ท่ีเปิดโอกาสให้เยาวชนท่ัวโลกแลกเปลี่ยนความเห็น โดยมีผู้นำา 

ระดบัโลกจากหลากหลายสาขาความเช่ียวชาญ มารว่มให้แรงบันดาลใจเพ่ือสรา้งแรงผลกัดนัเพ่ือเปลีย่นโลกใบนี ้โดยเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์

ได้มีนโนบายสนับสนุนบุคลากรรุ่นใหม่ของเครือฯ และบุคคลภายนอกเพื่อเข้าร่วมงาน One Young World

ซีพี ส�นฝัน ปันโอก�ส สู่ผู้นำ�รุ่นใหม่ สู่เวที One Young World Summit

ผู้เข้าร่วมโครงการ
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ก�รอบรมเป้�หม�ยและค่�นิยมองค์กร 
(Purpose and Value CPP)

กลุม่ธรุกจิพืชครบวงจร (ข้าวโพด) มีรปูแบบการทำาธรุกจิแบบผา่น

ผู้แทนจำาหน่าย (B2B)  แต่เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดำาเนิน

ธุรกิจรูปแบบใหม่ ที่มุ่งเน้นการทำาธุรกิจตรงสู่เกษตรกร B2C ใน

เขตพ้ืนท่ีชลประทาน รวมท้ังเพ่ือเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกร

สามารถทำาการเพาะปลูกได้ตลอดท้ังปี หรือ สามารถปลูกพืช  

3 รุ่น / ปี  ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โดยจัดกิจกรรมเพ่ือเป็นการปรับชุดวิธีความคิด (Mind Set) ให้

สอดคล้องกับทิศทางการดำาเนินธุรกิจ ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมท่ีก้าวเข้าสู่การปรับ

เปลี่ยนทิศทางและจัดทำาแผนธุรกิจใหม่ทั้งหมด 

54 กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)



ก�รอบรมระดับบริห�รและก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยคว�มยั่งยืน
(Sustainability Workshop Program)

บริษัทเน้นเรื่องการสื่อสาร และให้ความรู้ด้านความยั่งยืนใน 

ทุกระดับ ผ่านการฝึกอบรม (Training Workshop) และการเป็น 

พ่ีเลี้ยง (Coaching) แก่องค์กรในเร่ืองการพัฒนาองค์กรไปสู่

องค์กรท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)  

ผ่านมาตรฐานท้ังในระดับประเทศ (CSR-DIW) และระดับสากล 

(ISO Standard) การพัฒนาองคก์รไปสูอ่งคก์รท่ีมีการพัฒนาอย่าง

ความยั่งยืนตามแนวทาง Sustainable Excellence Model

ทำาให้การยกระดับภาวะผู้นำา (Elevated Leadership) มีการใช้

เครื่องมือการบริหารสมัยใหม่อย่างเป็นระบบ (Systematized  

Approach) กำาหนดกลยุทธ์และกระจายกลยุทธ์เพ่ือความย่ังยืน 

(Sustainability Strategy Management) กระบวนการสร้าง

นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Innovation) ซึ่งนำาไปสู่

การรายงานและสื่อสาร (Reporting and Communication)

บริษัทให้ความสำาคัญกับการขับเคลื่อนเป้าหมายความยั่งยืน  

ที่สอดคล้องตามแนวทางของ SDG Goal และให้สร้างการรับรอง

และคำาม่ันสัญญาของผู้บริหารต่อการดำาเนินการดังกล่าว สื่อสาร

ลงไปยังพนักงานทุกระดับ
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STAKEHOLDER
ENGAGEMENT
ก�รสร้�งคว�มผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย
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ผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญปี

คว�มท้�ท�ย

ผลก�รดำ�เนินง�นเทียบกับเป้�หม�ย

เป้�หม�ยปี 2563 (ประเทศไทย)

คว�มคืบหน้�ปี 2562

ทุุกบริิษััทฯ
มีีการกำาหนด
กลุ่่มผู้้มีส่่วนได้้เสีีย
หาความต้้องการ
และความคาดหวััง

มีีการสำารวจ
ความผููกพััน
(Engagement)
และความไว้้วางใจ
(Trust) ของผู้มีส่่วนได้้เสีีย
ที่่มีีต่่อองค์์กรทุุกปีี

2562

คณะกรรมการบริษัทมีความเช่ือม่ันว่า การกำากับดูแลกิจการท่ี

ดี เป็นปัจจัยสำาคัญต่อเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการยกระดับความ

สามารถในการแข่งขัน และนำาเครือฯ ไปสู่ความเจริญเติบโต 

อย่างยั่งยืน นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 

ในระยะยาว การกำากับดูแลกิจการท่ีดีนั้น แสดงให้เห็นถึงการมี

ระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ซ่ึงช่วยสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า 

ท้ังหมดนี้ต้องอาศัยความมุ่งม่ันและความร่วมมือจากพนักงาน 

ทุกระดับ โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้การส่งเสริม

สนับสนุน เพื่อให้การกำากับดูแลกิจการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

ร้อยละ 100 ของกลุ่มธุรกิจในเครือฯ มีกระบวนการสร้าง
ความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย

 การรับฟังและประเมินผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร
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บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำากัด และบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ  

มีการประกาศนโยบาย และพิจารณาผู้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่่ยวข้องใน 

การดำาเนินธุุรกิจในขอบเขตของแต่ละบริษัท วิเคราะห์ความ

สัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรด้วย เพ่่ือให้สะท้อนบริบทการ

ดำาเนินงานของธุุรกิจอย่่างครอบคลุม

บริษัทระบุได้ว่า ในการดำาเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า ที่มีความ

เกีย่วข้องกบัผูมี้สว่นได้เสยีท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลมุ

คณะกรรมการ พนักงาน ลูกค้า  เกษตรกร คู่ค้า ชุมชนและสังคม 

ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน และคู่แข่งทางการค้า

บริษัทวิเคราะห์ประเด็นท่ีผู้มีส่วนได้เสีย มีผลกระทบและมีความ

คาดหวงัตอ่องคก์ร รวมถงึประเด็นท่ีองค์กรมผีลกระทบและมคีวาม

คาดหวังต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงบริษัทได้ให้ความสำาคัญและดำาเนิน

การเพิ่มผลกระทบเชิงบวกและลดผลกระทบเชิงลบ เพื่อรักษาขีด

ความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาศักยภาพในการเติบโตของ

ธุรกิจในระยะยาว 

บรษัิทกำาหนดวธิกีารมสีว่นร่วมกบัผูม้สีว่นได้เสยีแต่ละกลุม่ เพ่ือให้

สามารถสือ่สาร จดัการประเดน็ และไดน้ำาประเด็นท่ีมนียัสำาคญัมา

ใช้ในการกำาหนดแนวทางการตอบสนองความตอ้งการ กบัผูม้สีว่น

ได้เสีย และสร้างความผูกพันอย่างสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน

ทั้งองค์กร

กรอบการดำาเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholder Engagement Framework) 

Investor

Supplier

Bank NGO Community Competitor

Partner GovernmentSocial Online
Influences

FarmerEmployee Customer and
Consumer
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บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำ�กัด และบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ 

ได้รวบรวมประเด็นและข้อคิดเห็น ซึ่่งครอบคลุมมิิติิท�งเศรษฐกิิจ  

สังคม และสิ่งแวดล้้อมของผู้้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนร่วมจัดลำ�ดับ

คว�มสำ�คััญของประเด็นดังกล่�ว นอกจ�กนี้ ยังได้ดำ�เนินก�ร

สัมภ�ษณ์ ผู้แทนกลุ่ม ผู้มีส่วนได้เสียถึงมุุมมองต่อก�รพัฒน�

อย่�งย่ังยืนของบริษัท และได้นำ�ประเด็นท่่ีมีนัยสำ�คััญม�ใช้  

ในก�รกำ�หนดแนวท�งก�รตอบสนองคว�มต้องก�รกับผู้มีส่วน

ได้เสียและสร้�งคว�มผููกพันอย่่�งสอดคล้องในทิศท�งเดีียวกัน

ท้ังองค์กร ครอบคลุม ก�รสัมภ�ษณ์โดยตรง ก�รใช้แบบสำ�รวจ 

และก�รสำ�รวจข้อมููลโดยบริษัทท่่ีปรึกษ�เพ่่ือให้ได้ประเด็นท่่ีมีนัย

สำ�คัญที่่ชัดเจน

ก�รสร้�งคว�มมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละพ้ืนท่ี นับเป็น

สิ่งสำ�คัญท่ีจะช่วยสร้�งร�กฐ�นสู่ก�รเป็นองค์กรแห่งคว�มย่ังยืน 

โดยผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท คือ กลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบทั้ง

เชิงบวกและเชิงลบจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจ ครอบคลุมทั้งภ�ยในและ

ภ�ยนอกองค์กร ซ่ึงบริษัทมีคว�มยินดีอย่�งย่ิงในก�รรับฟังเสียง

ก�รรับฟังเสียงจ�กผู้มีส่วนได้เสีย 

จ�กผู้มีส่วนได้เสียผ่�นช่องท�งท่ีหล�กหล�ย ซ่ึงได้นำ�คว�มคิด

เห็นและข้อเสนอแนะต่�ง ๆ  เหล่�นั้น ม�วิเคร�ะห์เพื่อให้เข้�ใจถึง

คว�มค�ดหวงัและคว�มตอ้งก�ร กอ่นท่ีจะตอบสนองดว้ยแนวท�ง

ท่ีส�ม�รถบรหิ�รจดัก�รประเดน็ต�่ง ๆ  ท่ีมีคว�มสำ�คญัท้ังตอ่ธรุกจิ

และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ยอย่�งเหม�ะสม
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ก�รประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
ร่วมประชุมกับสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทยและเครือข่าย 

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำากัด ร่วมประชุม Thailand  

International Seed Trade 2019 ซ่ึงจัดข้ึนโดยสมาคมการค้า 

เมลด็พันธุ์ไทย กรมวิชาการเกษตร  สำานกังานพัฒนาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นเจ้าภาพจัดงาน ซ่ึงจัดข้ึน

เป็นครั้งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2562 ณ 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอท เซ็นทรัลเวิล์ด กทม. 

การจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งสนับสนุนส่งเสริม

อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์และธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังด้านการพัฒนา

อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ  

โดยรอบ รวมถึงการอารักขาพืช อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร  

เทคโนโลยีการผลิต บรรจุภัณฑ์ และปัจจัยการผลิตท่ีเกี่ยวข้อง 

กับเมล็ดพันธุ์ (Seed) เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของไทย 

โดยเฉพาะกลุ่ม SME ได้มีโอกาสพบปะคู่ค้าทางธุรกิจท้ังในและ 

ต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการสู่สากล

  

นอกจากน้ียังเป็นการต้อนรับพันธมิตรระหว่างประเทศใน

อุตสาหกรรมเมลด็พันธุแ์ละธรุกจิท่ีเกีย่วขอ้งท่ัวโลก ให้ไดม้โีอกาส

พบปะกบับรษัิทเมลด็พันธุข์องคนไทยและธรุกจิท่ีเกีย่วขอ้งอกีดว้ย

ร่วมประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์ุ์แห่งชาติ 

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำากัด ร่วมกับสมาคมเมล็ดพันธุ์ 

แห่งประเทศไทย สนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์

แห่งชาติ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านเมล็ดพันธุ์ ไทย 

ครั้งท่ี 16 เม่ือวันท่ี 16-18 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัย

ราชภฎัเทพสตร ีอ.เมือง จ.ลพบุร ีโดยมีนกัวิชาการท้ังจากสถาบัน

การศึกษา องค์กรภาครัฐ และเอกชน ต่างๆ เข้าร่วมนำาเสนอ 

ผลงานทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานที่เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ไทย  

นอกจากนี้สมาคมยังได้นำาข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้าทางด้าน 

วิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับแวดวงเมล็ดพันธุ์มาแลกเปลี่ยนร่วมกัน  

สมาคมฯ ได้ก่อตั้งเมื่อปี 2525 เพื่อเป็นศูนย์กลางที่เป็นทางการ

ในการดำาเนินกิจกรรมประสานงานกับองค์กรของรัฐบาลและ

เอกชน และสามารถตดิตอ่ประสานงานกบัองคก์รระหว่างประเทศ 

เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ุ

ของประเทศ และเพ่ือให้เกษตรกรได้มีเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพสูง 

ใช้อย่างเพียงพอ

  

บริษัทได้่ส่งผู้แทนร่วมดำาเนินกิจกรรมของสมาคมอย่างต่อเนื่อง 

โดยมีบทบาทหนา้ท่ีหลกัในด้านการเผยแพรข้่อมูล ข่าวสาร ความรู ้

และเทคโนโลยีใหม่ๆ  ท่ีเกีย่วกบัวทิยาการเมลด็พันธุพื์ช และแขนง

วิชาสาขาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้แก่สมาชิกและผู้สนใจท่ัวไป และ

เป็นศูนย์กลางของการประสานความคิดเห็น ผลักดัน เพื่อพัฒนา

ธรุกจิอุตสาหกรรมเมลด็พันธุข์องไทยระหว่างภาครฐักบัภาคเอกชน  

ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องกฏระเบียบต่างๆ  
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ร่วมให้การต้อนรับ สมาคมถั่วและเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศญี่ปุ่น  

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรด๊ิวส จำ�กัด กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร 

(ข้�วโพด) พร้อมด้วยกรรมก�รบริห�รสม�คมพ่อค้�ข้�วโพดและ

พันธุ์พืชไทย ร่วมให้ก�รต้อนรับ สม�คมถั่วและเมล็ดพันธุ์แห่ง

ประเทศญ่ีปุ่น (Japan Bean and Pulses  Association)และองคก์ร

เพ่ือส�ธ�รณประโยชน์ท่ีได้รับก�รรับรองจ�กกระทรวงเกษตร  

ป่�ไม้ และประมงแห่งประเทศญี่ปุ่น เพื่อพบปะพูดคุยกับตัวแทน 

ผู้ประกอบก�รค้�ถั่วและเมล็ดพันธุ์ ในประเทศไทย ในก�ร 

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่�วส�ร ภ�วะผลผลิตระหว่�งกัน เพ่ือขย�ย 

ช่องท�งในก�รนำ�เข้�และส่งออกระหว่�งกันในอน�คต

นอกจ�กนี้ได้ส่งผู้แทนเข้�เป็นกรรมก�รบริห�รสม�คมและเข้�

ร่วมประชุมอย่�งต่อเนื่อง และล่�สุดได้เข้�ร่วมประชุมใหญ่ส�มัญ

ประจำ�ปี 2561 เพ่ือเป็นก�รแลกเปลีย่นข้อมลูข�่วส�รสรปุร�ยง�น

ภ�วะก�รณ์ผลผลิตพืชพันธุ์ และกำ�หนดทิศท�งผู้ประกอบก�รท่ี 

ส่งออก ตลอดจนระดมแก้ไขปัญห�อุปสรรคท่ีเกิด ข้ึนใน

ประเทศไทยร่วมกัน 

สม�คมฯ ได้ก่อตั้งม�ตั้งแต่ปี 2499 ปัจจุบันมีสม�ชิกซึ่งเป็นผู้

ประกอบก�รส่งออกจำ�นวน 109 บริษัท โดยสม�ชิกม�จ�กผู้

ประกอบก�รส่งออก เช่น ข้�วโพดอ�ห�รสัตว์ ข้�วฟ่�ง ปุยนุ่น 

ถัว่เขียวผวิมัน ถัว่เขียวผวิดำ� และถัว่นิว้น�งแดง ซึง่ไดร้ว่มดำ�เนนิ

กิจกรรมม�อย่�งต่อเนื่อง 
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สังคมที่มีคุณภาพ 

62 กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)



สังคมที่มีคุณภาพ 

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำากัด และบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
ตระหนักถึงคุณค่าความสำาคัญของความยั่งยืนด้าน
สังคม โดยดำาเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดการพัฒนา
พนักงานและสังคมให้เช่ืองโยงกับมิติทางเศรษฐกิจของ
องค์กร โดยให้สิทธิและโอกาสที่จะได้รับการดูแลและผล
ประโยชน์ที่เป็นธรรม กระตุ้นให้พนักงานเห็นคุณค่าของ
การทำางานและเกิดความซื่อสัตย์ต่อองค์กร มีช่องทาง 
การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย มีความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได ้มรีะบบการจดัการ  มสีรา้งการมสีว่นร่วมจาก 
ทุกฝ่าย สร้างสังคมรอบข้างให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ  
ไดร้บัการยอมรบัจากสังคมและชุมชน ในการประกอบการ  
ปลูกฝังอยู่ ในกิจกรรมของคนในองค์กรส่ือไปถึง 
ตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ขององค์กร 

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ในการเป็นบริษัทชั้นนำาด้าน
สังคม กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) และเกษตร
อุตสาหกรรม ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
นโยบายฯ  จึงกำาหนดเป้าหมายความย่ังยืนด้านสังคม 
ดังต่อไปนี้

1) คุณค่าทางสังคม
2) สุขภาพและสุขภาวะที่ดี
3) การศึกษา   
4) การบริหารจัดการนวัตกรรม
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SOCIAL
IMPACT
คุณค่�ท�งสังคม

64 กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)



ผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญปี

คว�มท้�ท�ย

ผลก�รดำ�เนินง�นเทียบกับเป้�หม�ย

เป้�หม�ยปี 2563 (ประเทศไทย)

คว�มคืบหน้�ปี 2562

ทุกบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ
มีกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม

ประกาศนโยบาย
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
ในระดับกลุ่มธุรกิจและบริษัท

เกษตรกร
และกลุ่มเปราะบาง 
ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
และรายได้

2562

ปัญหาความเหลื่อมล้ำาเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีทำาให้เกิดสภาวะการ 

แบ่งแยกของผู้คนในสังคม (Social Polarization) และการขาด

ความไว้เนื้อเชื่อใจในสังคม (Lack of Social Trust) ปัจจุบันสภาพ

แวดลอ้มของสงัคมมคีวามไว้เนือ้เชือ่ใจต่ำา ทำาให้ธรุกจิมคีวามเสีย่ง

ด้านชื่อเสียง และด้านการกำากับดูแลจากหน่วยงานทางการเพ่ิม 

มากข้ึน ตลอดจนอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของการ

ดำาเนินธุรกิจในระยะยาว ดังนั้น ปัญหาความเหลื่อมล้ำา จึงไม่ได้

เป็นเพียงปัญหาสังคมที่อยู่ไกลตัวเราอีกต่อไป แต่กลายเป็นความ

เสี่ยงต่อภาคธุรกิจได้เช่นเดียวกัน

ในขณะเดียวกันธุรกิจต้องมีการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจ 

และสงัคม โดยนำาความตอ้งการหรอืความคาดหวงัของคนในสงัคม

มาบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายขององค์กร

เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงกลุ่ม
เปราะบาง 1,000  ราย ได้รับการส่งเสริมอาชีพและ
คุณภาพชีวิต ในปี พ.ศ. 2563

  สนบัสนนุเกษตรกรรายย่อย โครงการขา้วโพดหลังนา และครบวงจร  
 365 วัน โดยเน้นการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกร
 สรา้งความมัน่คงทางอาชพี ความยัง่ยนืของชมุชน และสรา้งคณุคา่ 

 ร่วมกับสังคม

จำานวนเกษตรกร 
ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
และรายได้ (ประเทศไทย) (ราย)

25622561 เป้าหมาย
2563

2,148 2,748 1,000
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ข้�วโพดหลังน�สู่ก�รพัฒน� ธุรกิจ “เกษตรครบวงจร”
เกษตรกรมีรายได้ตลอดทั้งปี การันตีผลผลิตคุณภาพเข้าโรงงานผลิตอาหารสัตว์

แนวท�งปฏิบัติสำ�หรับสม�ชิกเกษตรกร

แนวทางการบริหารจัดการ
การสนับสนุนเกษตรกร
(Supporting Farmers)

จากค่านิยม 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่มุ่งมั่นสร้าง

ธรุกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้มท่ีย่ังยืน บริษัทเจรญิโภคภณัฑ์โปรดิว๊ส 

จำากดั จงึไดจ้ดัทำา “โครงการข้าวโพดหลงันา” ข้ึน ในเขตชลประทาน 

เพ่ือสร้างรายได้ท่ีม่ันคงให้กับเกษตรกรแทนการทำานาปรังท่ีได้รับ 

ผลกระทบจากภยัแลง้ และปัญหาราคาท่ีไม่แนน่อน เพราะนอกจาก

ข้าวโพดเลีย้งสตัวจ์ะมีตลาดรับซ้ือท่ีแนน่อนแลว้ ยงัใช้น้ำานอ้ยเพียง 

1 ใน 3 ของการปลูกข้าวเท่านั้น

โครงการดังกล่าวเริ่มดำาเนินการในปี 2560 โดยเป็นความร่วมมือ

กับภาครัฐ ดำาเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการ

ปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำานา ทดแทนการทำานาปรัง เพื่อแก้ปัญหา

ผลผลิตข้าวล้นตลาด ราคาข้าวตกต่ำา แก้ปัญหาภัยแล้ง ตลอดจน

เพ่ิมปรมิาณผลผลติ และกระจายชว่งเกบ็ข้าวโพดเลีย้งสตัวภ์ายใน

บริษัทมีความตระหนักและให้ความสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจที่อาจได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจและบทบาททางสังคม โดยการสนับสนุน

เกษตรกร ผูป้ระกอบการรายยอ่ย และกลุม่เปราะบางให้เป็นสว่นหนึง่ของธรุกจิ สนบัสนนุทางการเงนิ สง่เสรมิการมีสว่นรว่ม และสรา้งสรรค์

คุณค่า การสร้างรายได้ซ่ึงบริษัทได้้ให้ความสำาคัญและมีการดำาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาและช่วยส่งเสริม

คุณภาพชีวิตให้กับชุมชน ตลอดจนกลุ่มเปราะบางให้สามารถดำารงชีวิตตามปัจจัยขั้นพื้นฐานในสังคมได้อย่างยั่งยืน

1. ให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม (ตลาดนำาการผลิต) และดำาเนินงานในลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. อบรมให้ความรู้การเกษตร จนสามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และผลผลิตมีคุณภาพที่ดี

3. ให้เกษตรกรสามารถเป็นผู้จัดการ : บริหารการผลิต ผลผลิต และมีความรู้ด้านตลาด

4. บริษัทเป็นตลาดรองรับ ป้องกันความเสี่ยงด้านความผันผวนของภาวะราคา สามารถทำาให้สมาชิกลดภาวะหนี้สิน

ประเทศให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของอุตสาหกรรมอาหารสตัว ์ 

พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ พอใจกับรายได้ที่สูงกว่าการ

ปลูกข้าวนาปรัง และส่วนใหญ่ตัดสินใจปลูกรอบ 2 ในปีถัดมา 

CASE STUDY 1
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เกษตรกรมีรายได้สุทธิเฉลี่ย 

300 บาท / วัน

120,000 บาท/ไร่/ปี

ขณะเดยีวกนับรษัิทยงัได้ส้รา้งนกับรหิารธรุกจิ

เกษตรครบวงจรลงพ้ืนท่ีนาในเขตชลประทาน

ท่ัวประเทศ เพ่ือคอยให้คำาแนะนำาเร่ืองการ

วเิคราะห์ดนิ การพัฒนาระบบน้ำา และวางแผน

การผลิตตั้งแต่การเลือกสายพันธุ์ข้าวโพดท่ี

เหมาะกับสภาพดิน การดูแล เก็บเกี่ยว และ

รับซ้ือคืนตามเงื่อนไขท่ีกำาหนดเพ่ือเป็นการ

สรา้งความม่ันใจให้กบัเกษตรกรท่ีปลกูข้าวโพด

หลังนา ต่อยอดสู่การทำา “เกษตรครบวงจร”

ท้ังนี้ เ พ่ือให้เกษตรกรมีรายได้ตลอดท้ังปี 

บริษัท จึงได้พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด

คุณภาพอายุสั้นเฉลี่ย 100 วัน เพื่อให้สามารถ

ปลูกข้าวโพดได้ 3 รุ่น/ปี ซ่ึงเกษตรกรจะมี

รายได้เฉลี่ยอย่างน้อย 300 บาท/วัน โดย

บริษัท มีนโยบายรับซื้อผลผลิตคืนทั้งหมดซึ่ง

สามารถตรวจสอบย้อนกลับท่ีมาของผลผลิต  

แ ล ะ ไ ด้ วั ต ถุ ดิ บ คุ ณภาพ ดี ส่ ง ต่ อ ใ ห้ กั บ

อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของเครือเจริญ

โภคภัณฑ์ต่อไป
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มุ่งเน้นก�รใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์เคมี 
เพื่อปรับปรุงโครงสร้�งดิน ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต

ส่งเสริมก�รใช้ปุ๋ยต�มค่�วิเคร�ะห์ดินและพืชในพื้นที่

เป็นโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยถูกสูตร ถูกเวลา ถูกอัตรา ตามค่าวิเคราะห์ดินและพืช เพ่ือให้ได้ปรับโครงสร้างดิน, เพ่ิมผลผลิต,   

ลดต้นทุน เพิ่มกำาไรให้เกษตรกร โดยผลของโครงการ ทำาให้ลดต้นทุนการใส่ปุ๋ยในข้าวลง 13.03% โดยผลผลิตเท่าเดิม ทำาให้ได้รายได้ 

เพิ่มขึ้น 572 บาท/ไร่ ลดต้นทุนการใส่ปุ๋ยในข้าวโพดลง 10% โดยผลผลิตเท่าเดิม ทำาให้ได้รายได้เพิ่มขึ้น 1,000 บาท/ไร่

OM 
ดินก่อนปลูก

OM 
ดินหลังปลูก

1.58%

2.20%

CASE STUDY 2

ผลการทดสอบ

ปุ๋ยตามเดิม
ของเกษตร

ซี.พี.หมอดิน

900

875

984

1,280

2,486

4,702

ต้นทุนปุ๋ย
(บาท/ไร่)

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

ผลผลิต
(กก./ไร่)

กำาไรสุทธิ
(บาท/ไร่)
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สร้�งร�ยได้ให้เกษตรกรสม�ชิก 1 แสนบ�ท ต่อไร่ ต่อปี 

เดินหน้�แก้ปัญห�หมอกควันร่วมกับเกษตรกร

FARMPRO สาขาเมียวละ บริษัท C.P.Yangon Co.,Ltd. มีพื้นที่

ให้บรกิารครอบคลมุพ้ืนท่ีชลประทาน 100,000 ไร ่โดยมีเป้าหมาย

ทำาให้เกษตรกรสมาชกิมีรายได้ท้ังปี ควบคู่กบัการแบ่งพ้ืนท่ีมาปลกู

พืชรายได้สูง เช่น ข้าวโพดหวาน โดยมี Sweet corn cafe เป็น

ผู้รับซื้อผลผลิตของเกษตรกร

มีการให้บริการขุดบ่อน้ำา และวางระบบน้ำาจาก FARMPRO เพื่อ

ปลูกข้าวโพดหวาน ส่งให้ Sweet corn cafe

ฟารม์บอนี ่เป็นแหลง่ผลติเมลด็พันธุข้์าวโพด และพืชท่ีมีรายไดส้งู  

บนพ้ืนท่ี 6,000 ไร่ และเป็นพ้ืนท่ีแปลงสาธิตของธุรกิจ B2C 

สร้างให้เกษตรกรปลูกพืช 3 รุ่น มีรายได้ไร่ละ 100,000 บาท 

ต่อปี บนพื้นที่ทำาการเกษตร 

บรษิทั C.P.Yangon Co.,Ltd. รว่มกบัผูน้ำาชมุชน และผูแ้ทนจำาหนา่ย เมอืง

ตองยี รฐัฉาน ลงพ้ืนท่ี สรา้งกจิกรรมนำาเกษตรกรเพ่ิมผลผลติ และลดปัญหา

หมอกควันในพ้ืนท่ีการเกษตรในเขตรัฐฉาน กิจกรรมท่ีแนะนำาเกษตรกร

ในครั้งนี้ได้แก่ การอบรมให้ความรู้ประโยชน์วิธีขยายเช้ือจุลินทรีย์ไตรโค 

เดอมาร์ เพ่ือช่วยในการย่อยสลายวัสดุท่ีเหลือจากการเพาะปลูก เพ่ือเป็น

อินทรีย์วัตถุในดิน แทนการเผา 

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้นี้ นำาโดย นักวิชาการอิสระด้านปรับปรุงพันธุ์และ

การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมจาก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ โดยเลือกหมู่บ้าน

นำาร่องในพื้นที่เมืองตองยี 2 ตำาบล ได้แก่ ตำาบลเจ้าหนี่ และ ตำาบลบาฮัน

เจท ซึ่งมีพื้นที่ทำาการเกษตรรวมกว่า 12,500 ไร่ เกษตรกรกว่า 600 ครัว

เรือน ลักษณะพื้นที่มีทั้งที่ราบ และที่เนิน มีพืชหลักเป็นข้าวโพด มะม่วง 

และอะโวคาโด เป็นหลัก

CASE STUDY 3

รายได้ไร่ละ

100,000
บาท ต่อปี

การจดักจิกรรมครัง้น้ ีมีเกษตรกรสนใจเข้ารว่มเรยีนรูก้วา่ 

300 ราย ซ่ึงแตเ่ดมิเกษตรกรมีการเตรยีมดนิโดยการเผา

อยู่บ้างบางสว่น แตเ่ม่ือไดท้ราบถงึวธิกีารจดัการซากพืช

อย่างงา่ยดว้ยจลุนิทรย์ีไตรโคเดอมารแ์ลว้ ตา่งกยิ็นดรีว่ม

มือในการไม่เผาอีกต่อไป 

สำาหรับแผนกิจกรรมในพ้ืนท่ี ยังคงมีกิจกรรมท่ีต้อง

ดำาเนินการต่อเนื่องอีก 4 เดือนในระยะที่1 ได้แก่

 การขยายเชื้อไตรโคเดอมาร์ ครอบครัวละ 5 ไร่  เพือ่ 

 เปรียบเทียบระหว่างใช้กับไม่ใช้

 เตรียมโรงเรือนเพาะชำากล้าไม้ (มะขามหวาน) เพื่อ 

 ปลูกเสริม 

 การใช้เปลือกข้าวโพดแห้งหลังการเก็บเกี่ยวแปรรูป 

 เป็นภาชนะ
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CASE STUDY 4

ก�รบริจ�คเครื่องกรองน้ำ�ให้โรงเรียนในชุมชน 
รัฐอ�นธรประเทศ  ประเทศอินเดีย
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ (อินเดีย) จำากัด มุ่งม่ันให้ 

ความสำาคัญต่อการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะท่ีดีของเกษตรกร

และคนในชุมชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีใกล้เคียงบริเวณท่ีบริษัทเข้าไป

ดำาเนินธุรกิจ ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษัทได้มอบเครื่องกรองน้ำา Reverse  

Osmosis (RO) ให้กบัโรงเรียนในชุมชนท่ีอยู่ใกลโ้รงงานปรบัสภาพ 

เมลด็พันธ์ุ เมืองวเิจยาวาดา อำาเภอ Krishna รัฐ Andhra Pradesh 

ประเทศอินเดยี เพ่ือเป็นการสรา้งสขุภาวะอนามัยท่ีดีให้กบันกัเรยีน

ในชุมชนกว่า 200 ราย ส่งผลทำาให้เกษตรกรและคนในชุมชน

มีสุขภาพท่ีดีจากการบริโภคน้ำาดื่มสะอาด รวมถึงช่วยลดภาระ

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการเข้ารับการรักษาสุขภาพ และยังช่วย

บรรเทาผลกระทบอันเกิดจากข้อจำากัดในการเข้าถึงน้ำาด่ืมสะอาด

แก่เกษตรกร ชุมชน และสังคมอีกด้วย
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CASE STUDY 5

โครงการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม

โครงการธรรมชาติปลอดภัย 
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

โครงการธรรมชาติปลอดภัย 
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

โครงการธรรมชาติปลอดภัย 
อ.สันติสุข จ.น่าน 

โครงการธรรมชาติปลอดภัย
ในผืนป่าตะวันตก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 

พัฒนาความมั่นคงพื้นที่ป่าต้นน้ำาสำาคัญของประเทศไทย ส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรในพื้นที่
 ช่วยลดการบุกรุกทำาลายป่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำา คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

CASE
STUDY

5-1

CASE
STUDY

5-2

CASE
STUDY

5-3

CASE
STUDY

5-4
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กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำาเนิน

กจิกรรมการดแูลป่าในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติศรีลานนากวา่ 8 แสนไร ่ 

ในโครงการธรรมชาติปลอดภัย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ พ้ืนท่ีทาง

ภาคเหนือซ่ึงเป็นต้นน้ำาสำาคัญของประเทศไทย โดยท่ีผ่านมาได้

ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ เริ่มตั้งแต่ปี 2555 ร่วมกับอุทยานแห่งชาติ

ศรลีานนาและภาคเีครือข่ายในพ้ืนท่ี ได้แก ่“ชมรมคนพร้าวรกัษ์ป่า”  

ส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรในพื้นที่ อาทิ โครงการปลูกไผ่ 1 ไร่ 1 กอ  

การเลี้ยงหมูดำา เลี้ยงเป็ดไข่พันธุ์ซีพีซุบเปอร์เพ่ือบริโภค และ

การสนับสนุนช่องทางการจัดจำาหน่ายในรูปแบบร้านค้าสวัสดิการ 

จำาหน่วยสินค้าชุมชน ณ จุดบริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ

ศรีลานนา ซ่ึงท่ีผ่านมาสนับสนุนการสำารวจพ้ืนท่ีทำากินกันพ้ืนท่ี

ออกจากพื้นที่ป่า พร้อมกับการส่งเสริมกล้าชาอัสสัมแก่เกษตรกร 

และสนับสนุนองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพกาแฟและการ

อบรมให้องค์ความรู้ดูแลแปรรูปการปลูกกาแฟควบคู่กับการสร้าง

กฎกติกาการดูแลผืนป่า สามารถช่วยลดการบุกรุกทำาลายป่าใน

พื้นที่ป่าต้นน้ำาแห่งนี้ คนอยู่ร่วมกับป่า ได้อย่างยั่งยืน

CASE STUDY 5-1

โครงก�รธรรมช�ติปลอดภัย อ.พร้�ว จ.เชียงใหม่ 
สู่ก�รพัฒน�อ�ชีพ “คนอยู่ร่วมกับป่�อย่�งยั่งยืน”

ดูแลป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ศรีลานนา

โครงการปลูกไผ่

กว่า 800,000

1 1ไร่

ไร่

กอ
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ความร่วมมือของชุมชนในพ้ืนท่ีเป็นปัจจัยสำาคัญ ท่ีจะนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาอย่างย่ังยืน โครงการธรรมชาติปลอดภัย

แม่แจ่ม จึงได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ น้อมนำาศาสตร์ของพระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อน

โครงการในพ้ืนท่ีบ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง เริ่มจากรับฟังความต้องการและปัญหาของคนในชุมชน ท่ีเรียกว่า “การระเบิดจากข้างใน”  

จากนั้นจึงเริ่มวิเคราะห์ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชนสู่ความย่ังยืนใน 3 ด้านคือ สังคม เศรษฐกิจ  

และสิ่งแวดล้อม โดยมีชุมชนเป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อน ปัจจุบันบ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยงสามารถคืนผืนป่า เพ่ือนำามาปลูกเป็นป่า

ชุมชนรวมทั้งสิ้น 6,252  ไร่    

 

ท้ังนี้ โครงการธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม ได้สนับสนุนการจัดต้ัง “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธรรมชาติปลอดภัยบ้านแม่ปาน- 

สันเกี๋ยง” เพ่ือให้ชุมชนได้เรียนรู้การทำาธุรกิจท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชน ปัจจุบันมีสมาชิก 146 ครัวเรือน มีจำานวนหุ้น 22,035 

หุ้น คิดเป็นจำานวนเงิน 2,203,500 บาท เงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มจำานวน 14,520,446 บาท และมีเงินออมสุทธิ 336,000 บาท ซึ่ง

ในปี 2562 / 63 กลุ่มวิสาหกิจฯได้นำาเงินจากกำาไรสุทธิบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์จำานวน 129,000 บาท และเมื่อวันที่ 14 ม.ค.2562  

พลเอกประยทุธ ์จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรแีละคณะ ไดล้งพ้ืนท่ีศกึษาดคูวามสำาเรจ็ของกลุม่ ซ่ึงไดร้บัรางวลัชนะเลศิ กลุม่วสิาหกจิชุมชน

ที่ยั่งยืนขนาดใหญ่ระดับจังหวัด(เชียงใหม่) และ รางวัลที่ 3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ยั่งยืนขนาดใหญ่ในระดับเขต ประจำาปี 2562

CASE STUDY 5-2

ชุมชนบ้�นแม่ป�น-สันเกี๋ยง 
ก�รมีส่วนร่วมของชุมชนนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน

พร้อมกันนี้โครงการธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม ยัง 

ได้สนับสนุนให้ชุมชนท้ัง 2 หมู่บ้านไปศึกษาดูงาน 

ด้านการเกษตร จากศูนย์เรียนรู้ ต่างๆท่ีชุมชน

ต้องการอย่างต่อเนื่อง ส่วนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ทำาหน้าท่ีให้คำาแนะนำาด้านวิชาการเพ่ิมเติม เพ่ือ

ให้ชุมชนนำาความรู้ ท่ีได้รับจากการศึกษาดูงาน  

ไปประยุกต์ ใ ช้ ในการปรับเปลี่ ยนอาชีพด้าน

การเกษตรตามความต้องการของแต่ละกลุ่ม

รางวัลชนะเลิศ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 
ระดับจังหวัด(เชียงใหม่) 
ประจำาปี 2562

กลุ่มไม้ผลไม้ยืนต้น
รายได้เฉลี่ย  

80,000 
บาท/ปี

โรงแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน
รายได้เฉลี่ย 10,000 
                       บาท/เดือน
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กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำาเนินกิจกรรม “โครงการธรรมชาติปลอดภัย ในพื้นที่ขยายผลของโครงการปิด

ทองหลังพระฯ จ.น่าน ที่ อ.สันติสุข จ.น่าน มาตั้งแต่ปี 2555 โดยร่วมดำาเนินกับโครงการพัฒนาเพื่อพัฒนาความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำาน่าน

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริพื้นที่ที่ 2 จ.น่าน ให้แก่ชาวเขาที่ทำากินในพื้นที่ บ้านแม่สะนาน ต.พงษ์ ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยได้มอบ 

CASE STUDY 5-3

โครงก�รธรรมช�ติปลอดภัยร่วมกับ พมพ.2
พัฒน�แหล่งน้ำ� ส่งเสริมอ�ชีพและก�รท่องเที่ยวในพื้นที่ขย�ยผล
ของโครงก�รปิดทองหลังพระฯ

แพยางให้กับกลุ่มเกษตรกรสร้างรายได้จากการรับนักท่องเท่ียว 

เพ่ือล่องแก่งน้ำาว้า ส่งเสริมการเลี้ยงหมูหมูดำาพันธุ์เหมยซาน

ภายในครัวเรือน มอบพันธุ์เป็ดไข่พันธุ์ซีพีซุปเปอร์พร้อมอาหาร 

ให้แก่ราษฎร  สนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำา เพื่อปลูกข้าวนาขั้น

บันได และใช้น้ำาปลูกพืชผักไว้บริโภคในครัวเรือน ปัจจุบันราษฎร

สามารถลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ช่วยลดการบุกรุก

ทำาลายป่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำาแห่งนี้ลงได้
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กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำาเนินกิจกรรม “โครงการธรรมชาติปลอดภัยในผืนป่าตะวันตก” ที่ อ.บ้านไร่ 

จ.อุทัยธานี มาต้ังแต่ปี 2556 โดยร่วมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และปี 2557 – ถึงปัจจุบันร่วมกับศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติและ 

เศรษฐกิจพอเพียง ต.ระบำา อ.ลานสัก เน้นสนับสนุนการพัฒนาการต่อยอดด้านอาชีพ ให้แก่ราษฎรที่อยู่บริเวณแนวขอบผืนป่าตะวันตก 

CASE STUDY 5-4

โครงก�รธรรมช�ติปลอดภัยในผืนท่ีป่�ตะวันตกร่วมกับมูลนิธิสืบฯ สนับสนุน
เครือข่�ยบ้�นตัวอย่�งสู่คว�มย่ังยืน ลดก�รพ่ึงพ�ก�รใช้ประโยชน์จ�กป่�

สนับสนุนการเพาะกล้าไม้ อาทิ กล้าผักหวานป่า พร้อมกับมีการ

อบรมให้องค์ความรู้อย่างถูกต้อง ให้ราษฎรปลูกผักหวานป่าไว้

หลังบ้าน เพ่ือเก็บกินเหลือขายลดรายจ่ายสร้างรายได้ สามารถ

ลดการพ่ึงพิงการใช้ประโยชน์จากผืนป่าตะวันตก นอกจากนี้ 

ยังสนบัสนนุการปลกูพืชผกั ผลไม้ พืชสมุนไพร การแปรรปูถนอม

อาหาร ปัจจุบันเกิดผลสัมฤทธิ์ของโครงการมีจำานวนเรียนรู้หรือ

บ้านตัวอย่างจำานวน 12 บ้าน และเตรยีมขยายผลสูร่าษฎรในพ้ืนท่ี 

และจังหวัดใกล้เคียงต่อไป 
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บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรด๊ิวส จำากัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ

สนับสนุนการดำาเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมเครือเจริญโภคภัณฑ์  

โดยสนับสนุนกิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรม 

เรอืนจำาเขาพรกิใน “โครงการปลกูไผ ่เพ่ือการเรียนรู้ด้านการเกษตร

ของผูต้อ้งขัง” บนพ้ืนท่ี 25 ไร ่ซ่ึงนอกจากจะสนบัสนนุพันธุ์ไผก่วา่ 

3,000 ต้น ทั้งชนิดที่ใช้ประโยชน์จากหน่อ และลำาไผ่ สนับสนุน

ปุ๋ยอินทรีย์เคมีเพื่อใช้บำารุงแปลงไผ่ต่อเนื่อง 2 ปี เพื่อให้ผู้ต้องขัง

ได้ฝึกอาชีพ ทั้งเรื่องของการปลูก การดูแล แปรรูปหน่อไม้  และ

การทำาจักรสานจากไผ่สำาหรับเป็นอาชีพหลังพ้นโทษแล้ว ปัจจุบัน

แปลงไผ่ดังกล่าว มีการเจริญเติบโตดี  และเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงาน

ที่ได้รับความสนใจจากบุคคลภายนอก

  

นอกจากนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้สนับสนุน การเลี้ยงสุกร การ

ปลูกทุเรียน โดยให้ องค์ความรู้เรื่องด้านการเกษตร ทั้งการเลี้ยง

สัตว์ ผลิตพืช และบริหารจัดการฟาร์ม ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทัน

สมัย พร้อมท้ังส่งผู้เชี่ยวชาญจากธุรกิจต่างๆ ของเครือฯ เป็น

วิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ต้องขัง  ควบคู่ไปกับวางแผนทาง

ธุรกิจ  และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ ถือเป็น

ศนูย์เรยีนรูแ้ห่งแรกท่ีเป็นความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ และเอกชน

ในรูปแบบ Social Enterprise ซึ่งมีระยะเวลาดำาเนินการ 15 ปี

ทั้งนี้ที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงว่า

ด้วยความร่วมมือกับกองทุนกำาลังใจในพระดำาริ สมเด็จพระเจ้า

ลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราช 

สารณิสีริพัิชร มหาวชัรราชธดิา และกรมราชทัณฑ ์กระทรวงยุตธิรรม  

CASE STUDY 6

ร่วมผนึกกำ�ลังเป็นส่วนหนึ่งสนับสนุน ศูนย์เรียนรู้ด้�นเกษตร
อุตส�หกรรมเรือนจำ�เข�พริก อำ�เภอสีคิ้ว จังหวัดนครร�ชสีม�

ดำาเนินโครงการ “ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมเรือนจำาเขาพริก” 

อ.สคีิว้ จ.นครราชสมีา เพ่ือใช้เป็นศนูยฝ์กึอบรมให้ผูต้อ้งขังไดเ้สรมิ

ทักษะด้านการเกษตร และนำาไปประกอบอาชีพหลงัพ้นโทษ และใน

ขณะเดียวกันยังเปิดให้ผู้สนใจทั้งคนไทย และชาวต่างชาติได้เรียน

รูก้ารทำาเกษตรแบบผสมผสาน 2 แนวทางในพ้ืนท่ีเดียวกนัระหวา่ง

การเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการผลิตที่

ทันสมัย โครงการดงักลา่วเริม่ดำาเนนิการมาตัง้แตปี่ 2559 บนพ้ืนท่ี 

91 ไร่ โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  

มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ ไปทรงเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตร

อุตสาหกรรมเรือนจำาเขาพริก ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรม

เขาพรกิ โดยมีผูบ้รหิารกระทรวงยุตธิรรม และผูบ้รหิารเครอืเจรญิ

โภคภัณฑ์ นำาโดยท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ และคุณ

ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง เครือเจริญโภคภัณฑ์ เฝ้ารับเสด็จ
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การสนับสนุนกลุ่มเปราะบาง 
(Supporting the Vulnerable group) 

ผลการดำาเนินงานปี 2562

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งมั่น

ดำาเนินธุรกิจตามแนวทาง ซีพีสู่ความเป็นเลิศ (C.P. Excellence)

บนสำานึกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมตามปรัชญา 3 ประโยชน์ 

สู่ความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมขับเคลื่อนเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) 

ทั้ง 3 ด้าน อันประกอบด้วย สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

เพ่ือขจัดความยากจน ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร สร้าง

คุณภาพชีวิต แบ่งปันโอกาสทางการศึกษา มีความเท่าเทียม 

ทางเพศ บริหารจัดการน้ำาอย่างยั่งยืน เข้าถึงพลังงานหมุนเวียน

สมัยใหม่ สนับสนุนงานท่ีมีคุณค่าให้สอดคล้องการเติบโตทาง

เศรษฐกจิ พัฒนาอุตสาหกรรมและโครงสรา้งพ้ืนฐานดว้ยนวตักรรม

ลดความเหลื่อมล้ำาของรายได้ มีถิ่นฐานของชุมชนและเมืองท่ี

ปลอดภัย รองรับการบริโภคและแผนการผลิตท่ีเหมาะสม ดูแล

สภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรทางทะเล และระบบนิเวศบนพ้ืนดิน 

เกดิความเท่ียงธรรม และสนัตสิขุ ยกระดบัความรว่มมอืสูเ่ป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เศรษฐกิจ สังคม           สิ่งแวดล้อม
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CASE STUDY 7

โครงก�รออกหน่วยข�เทียมร่วมกับมูลนิธิข�เทียม 
ในสมเด็จพระศรีนครินทร�บรมร�ชชนนี
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรด๊ิวส จำากัด กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร 

(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์์ ได้จัดทำานโยบายด้านสิทธิ 

มนษุยชน ซ่ึงสะท้อนถงึความมุ่งม่ันของบริษัทในการผลกัดนัเรือ่งนี้

อย่างจรงิจงั มีผลบังคับใช้กับทุกกลุ่มธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

และยังได้ริเร่ิมพัฒนากระบวนการตรวจสอบการดำาเนินงานด้าน

สิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงทางด้านสิทธิ 

มนุษยชน การกำาหนดแผนและแนวทางการแก้ไขเพ่ือลดความ

เสี่ยง รวมถึงการเฝ้าระวัง

ประเทศไทยมีผู้พิการขาขาดจำานวนมากท่ีต้องการขาเทียม 

เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสามารถประกอบอาชีพและหาเลี้ยง

ครอบครัวด้วยความภาคภูมิใจ ไม่เป็นภาระต่อสังคม แต่ภาระค่า

ใช้จ่ายในการจัดทำาขาเทียมมีราคาท่ีสูง มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี สามารถทำาขาเทียมในราคาท่ีถูก

เพราะสามารถหาวัสดุทดแทนการนำาเข้าจัดทำาขาเทียมโดยไม่คิด

ค่าใช้จ่าย ไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา (ไม่ต้องมีบัตร) บริษัทเข้าร่วม

กบัมูลนธิิขาเทียม ในสมเดจ็พระศรีนครนิทราบรมราชชนน ีตัง้แต ่

บริษัท C.P.Yangon Co.,Ltd. ได้เข้าร่วมกิจกรรม The Prosthetic  

Service from Thailand to Myanmar ซึ่งทางมูลนิธิขาเทียมใน

พระราชูปถัมภ์ และสถานทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง ได้สนับสนุนให้มี

การทำาขาเทียมให้กับผู้พิการในเมียนมา โดยผู้รับบริจาคขาเทียม

กว่า 100 ราย

ปี พ.ศ. 2554 ให้การสนับสนุนออกบูธข้าวไข่เจียวเลี้ยงผู้พิการ

ท่ีเข้ารับพระราชทานขาเทียมและครอบครัว พร้อมมอบข้าวสาร

ตราฉัตร น้ำาด่ืมแก่ผู้พิการขาและคณะช่างกายอุปกรณ์ รับสมัคร

พนักงานจิตอาสาเข้าร่วมแปลภาษาถิ่น ยังเปิดโอกาสให้คู่ค้าร่วม

สนับสนุนการออกหน่วยขาเทียม และค้นหาผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการ

ช่วยเหลอืขาเทียมในแตล่ะพ้ืนท่ีท่ีมีการออกหนว่ยมาอย่างตอ่เนือ่ง

เป็นเวลากว่า 14 ปี

ผู้บริจาคขาเทียมรวม

1,007 ราย (ปี 2560-2562)
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บริษัท C.P.Seeds Vietnam Co.,Ltd. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงที่ผ่านมา

ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมผ่านโครงการต่าง ๆ รวมเป็นมูลค่า 620,000บาท มีรายละเอียดดังนี้

มอบเงินให้แก่โรงพยาบาล Vien Huyet Hoc ในโครงการช่วยเหลือ 

มะเร็งเด็กที่จังหวัด Hanoi มูลค่ารวม 150,000 บาท

มอบทุนการศึกษา และห้องสมุดให้โรงเรียน Non Sao Mai ใน

เขตส่งเสริมปลูกข้าวโพด จังหวัด Baria มูลค่า 150,000 บาท

มอบจักรยานแก่นักเรียน ในพื้นที่ยากจน อำาเภอ Thanh Anh  

จังหวัด Cao bang มูลค่า 100,000 บาท

มอบบ้านเกษตรกรยากจน จังหวัด Nghe an มูลค่า 220,000 บาท

CASE STUDY 8

สนับสนุนก�รดำ�เนินกิจกรรมเพื่อสังคมเขตประเทศเวียดน�ม

สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม

620,000 บาท
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HEALTH AND 
WELL-BEING
สุขภ�พและสุขภ�วะที่ดี
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ผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญปี

คว�มท้�ท�ย

การพัฒนา
มาตรฐานการผลิตและ
มาตรฐานสินค้าเกษตร

การส่งเสริม
และช่วยเหลือ
ด้านสุขภาพอนามัย

2562

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรด๊ิวส จำากัด และบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ  

มุ่งม่ันทุ่มเทในการวิจัย และพัฒนาสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน

การผลิตและมาตรฐานสินค้าเกษตร มีการควบคุมและตรวจ

สอบคุณภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่า พร้อมท้ังส่งเสริมความรู้และ

เทคโนโลยีให้กับเกษตรกร ผ่านการสื่อสารท่ีมีข้อมูลครบถ้วน 

เข้าใจง่ายและถูกต้อง รวมถึงพัฒนากระบวนการตามมาตรฐาน

สากล ควบคูไ่ปกบัการดำาเนนิโครงการสง่เสรมิสขุภาพและสขุภาวะ

ที่ดีของพนักงาน และคนในชุมชน

คว�มคืบหน้�ปี 2562
 มาตราฐานการผลิตปัจจัยการเกษตรและสินค้าเกษตร 
 พัฒนาโครงการที่่สนับสนุนโอกาสในกลุ่มที่่เปราะบางโดย 

 เน้นการสร้างอาชีพและความยั่่งยืนของชุุมชน
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ก�รพัฒน�ม�ตรฐ�นก�รผลิตปัจจัยก�รเกษตร
โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรด๊ิวส จำากัด ให้ความสำาคัญกับการตรวจสอบและรับประกันคุณภาพเมล็ดพันธุ์  

มีขั้นตอน วิธีการและมาตรฐานทุกขั้นตอนการผลิตที่ถูกต้อง แม่นยำา ตรงเวลา เทียบเคียงมาตรฐานสากล International Seed Testing 

Association (ISTA) เพื่อให้เกษตรกรได้มั่นใจได้ว่า เมล็ดพันธุ์มีคุณภาพผ่านมาตรฐาน ตรงตามความต้องการ สำาหรับโรงงานปุ๋ยเคมี

ได้มีการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 ในด้านการตรวจสอบคุณภาพ เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการตรวจสอบอ้างอิงจากกรม

วิชาการเกษตร

82 กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)



ปุ๋ยอินทรีย์ ซี.พี.หมอดิน ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราลูกโลกดอกบัวบาน ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ 

ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สามารถใช้ในการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โรงผลิตผักครบวงจร Glass Farm ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP – การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำาหรับพืชอาหาร จาก

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ม�ตรฐ�นสินค้�เกษตร

ม�ตรฐ�นสินค้�เกษตร GAP
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บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำากัด ได้ให้ความสำาคัญในเร่ือง

คุณภาพสินค้าเป็นอันดับหนึ่ง ในเรื่องของสุขภาพของพนักงาน

ในองค์กร ทางบริษัทให้ความสำาคัญไม่แพ้กัน จึงจัดให้มีสถานท่ี 

ออกกำาลังกายให้กับพนักงาน ท้ังห้องฟิตเนส สนามฟุตบอล 

สนามเปตอง พร้อมกับส่งเสริมให้พนักงานงานออกกำาลังอย่าง

ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการออกกำาลังก่อนเริ่มงาน การจัดกีฬาสี 

ประจำาปี เพ่ือให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงสุขภาพของตัวเอง 

ซึ่งเป็นกลไกสำาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน

ก�รส่งเสริมเรื่องคว�มเป็นอยู่และสุขภ�พ
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เนื่องด้วยเครือเจริญโภคภัณฑ์เล็งเห็นว่า “ความสุข” ของ

พนักงาน คือรากฐานขององค์กร เพราะเม่ือพนักงานมีความสุข

และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ย่อมส่งผลให้คุณภาพงานดีขึ้นด้วย ซึ่งจะ

เป็นประโยชน์ต่อท้ังพนักงานและบริษัท จึงได้มุ่งเน้นท่ีจะสร้าง

คุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่พนักงานในเครือฯ ผ่านแอพพลิเคช่ัน CP 

Goody ซ่ึงประกอบดว้ยแพลตฟอร์มการดูแลสขุภาพ 3 ด้าน ไดแ้ก ่

สขุภาพกาย (Physical Well-Being) สขุภาพจติใจ (Psychological  

Well-Being)และสุขภาพการเงิน (Financial WellBeing) โดย

แอพพลิเคช่ันในเฟสแรกจะเร่ิมต้นด้วยสุขภาพกาย (Physical 

Well-Being)

CP Goody เป็นแอพพลเิคช่ันท่ีใช้ในการบันทึกกจิกรรมการเดนิ วิง่  

ว่ายน้ำาของพนักงาน โดยการถ่ายรูปจากอุปกรณ์ แล้วบันทึกลงใน

แอพพลิเคชั่นเพื่อสะสมก้าวหรือระยะทาง เป็นแหล่งรวมข้อมูลที่

เป็นประโยชน์ท่ีพนักงานสามารถนำาไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้  

อีกทั้งยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลต่างๆ มากมาย

 

CP Goody

CASE STUDY 9

แชร์เรื่องราว ข่าวสาร สุขภาพ

เก็บก้าวเดิน วิ่ง ว่ายน้ำา

จัด Activity แข่งขันกันภายในองค์กร

CP Goody Activity 

“ก้าวนี้ให้โชค”
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โรงพยาบาลแม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
โรงพยาบาลลี้ ลำาพูน
โรงพยาบาลเชียงคำา พะเยา
โรงพยาบาลวังเหนือ ลำาปาง
โรงพยาบาลร้องกวาง แพร่
โรงพยาบาลทองแสนขัน อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลพิชัย อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลอุ้มผาง ตาก
โรงพยาบาลสามเงา ตาก
โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชนครไทย พิษณุโลก
โรงพยาบาลเนินมะปราง พิษณุโลก
โรงพยาบาลบางระกำา พิษณุโลก
โรงพยาบาลสวรรคโลก สุโขทัย
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
โรงพยาบาลบึงสามพัน เพชรบูรณ์
โรงพยาบาลหนองไผ่ เพชรบูรณ์
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
โรงพยาบาลชนแดน เพชรบูรณ์
โรงพยาบาลวังโป่ง เพชรบูรณ์
โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า เพชรบูรณ์
โรงพยาบาลตากฟ้า นครสวรรค์
โรงพยาบาลบ้านไร่ อุทัยธานี
โรงพยาบาลชุมตาบง นครสวรรค์
โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ อุทัยธานี
โรงพยาบาลนาด้วง เลย
โรงพยาบาลปากชม เลย
โรงพยาบาลหนองหิน เลย
โรงพยาบาลเลย เลย
โรงพยาบาลบ้านม่วง สกลนคร
โรงพยาบาลป่าติ้ว ยโสธร
โรงพยาบาลหนองกุงศรี กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลนาแห้ว เลย
โรงพยาบาลยุพราช อ.ด่านซ้าย เลย
โรงพยาบาลสีชมพู ขอนแก่น
โรงพยาบาลละหานทราย บุรีรัมย์
โรงพยาบาลคลองหาด สระแก้ว
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำาบลควนลัง สงขลา
โรงพยาบาลพะโต๊ะ ชุมพร
โรงพยาบาลสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลท่าแซะ ชุมพร
โรงพยาบาลท่ายาง เพชรบุรี
โรงพยาบาลอู่ทอง สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี

CASE STUDY 10

Give More ก�รให้...ที่ม�กกว่� ปีที่ 1

โรงพยาบาลโรงพยาบาล จังหวัดจังหวัด

ปี 2562 บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำากัด ร่วมกับ ร้านค้า

ตัวแทนจำาหน่ายได้มีโครงการ ‘Give More...การให้ท่ีมากกว่า’ 

โดยได้แบ่งผลประกอบการส่วนหนึ่งจากการจำาหน่ายเมล็ดพันธุ์

ข้าวโพดตราดอกบัว และปุ๋ยซี.พี.หมอดิน เพื่อนำามาบริจาคให้กับ

โรงพยาบาลกว่า 87 แห่ง ทั่วประเทศ 

โรงพยาบาลท่าหลวง ลพบุรี
โรงพยาบาลลำาสนธิ ลพบุรี
โรงพยาบาลโคกสำาโรง ลพบุรี
โรงพยาบาลหนองม่วง ลพบุรี
โรงพยาบาลชัยบาดาล ลพบุรี
โรงพยาบาลพัฒนานิคม ลพบุรี
โรงพยาบาลสระโบสถ์ ลพบุรี
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี
โรงพยาบาลโคกเจริญ ลพบุรี
โรงพยาบาลมวกเหล็ก สระบุรี
โรงพยาบาลแก่งคอย สระบุรี
โรงพยาบาล
เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สระบุรี
โรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี
โรงพยาบาลวังม่วง สระบุรี
โรงพยาบาลด่านขุนทด นครราชสีมา
สถานีอนามัยซับพลู นครราชสีมา
โรงพยาบาลเทพารักษ์ นครราชสีมา
โรงพยาบาลสีคิ้ว นครราชสีมา
โรงพยาบาลพระทองคำา นครราชสีมา
โรงพยาบาลปักธงชัย นครราชสีมา
โรงพยาบาลวังน้ำาเขียว นครราชสีมา
โรงพยาบาลโชคชัย นครราชสีมา
โรงพยาบาลคง นครราชสีมา
โรงพยาบาลปากช่องนานา นครราชสีมา
โรงพยาบาลหนองบุญมาก นครราชสีมา
โรงพยาบาลครบุรี นครราชสีมา
โรงพยาบาลเสิงสาง นครราชสีมา
โรงพยาบาลห้วยแถลง นครราชสีมา
โรงพยาบาลขามสะแกแสง นครราชสีมา
โรงพยาบาลขามทะเลสอ นครราชสีมา
โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
โรงพยาบาลพิมาย นครราชสีมา
โรงพยาบาลชัยภูมิ ชัยภูมิ
โรงพยาบาลบ้านเขว้า ชัยภูมิ
โรงพยาบาลจัตุรัส ชัยภูมิ
โรงพยาบาลบำาเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
โรงพยาบาลบ้านแท่น ชัยภูมิ
โรงพยาบาลเนินสง่า ชัยภูมิ
โรงพยาบาลหนองบัวแดง ชัยภูมิ
โรงพยาบาลภักดีชุมพล ชัยภูมิ
โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
โรงพยาบาลคอนสาร ชัยภูมิ
โรงพยาบาลหนองบัวระเหว ชัยภูมิ
โรงพยาบาลเทพสถิต ชัยภูมิ

ยอดเงินบริจาค

โรงพยาบาล 

3,739,435 บาท

87 แห่ง
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ก�รสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วย และผู้สูงอ�ยุ คุณช้�งจับมือ
สังคมปัจจุบันของประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ภายในปี 2564   

จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ และพบว่าโรคส่วนใหญ่ท่ีเกิดข้ึน  

คือ ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต มือไม้เกร็ง ภาวะสมองผิดปกติ  

ซ่ึงทำาให้เกิดการจิกเนื้อท่ีฝ่ามือ ทำาให้เป็นบาดแผล และอาการ

กล้ามเนื้อเส้นเอ็นหดสั้น ทำาให้ไม่สามารถแบมือได้ หรือเรียกว่า

ภาวะขอ้ติด จงึเกดิแนวคิดสร้างการมีสว่นรว่มของพนกังานให้การ

ช่วยเหลือสังคมผ่านกิจกรรม “คุณช้างจับมือ” 

 

วัตถุประสงค์

สร้างการตระหนัก การมีส่วนร่วมของพนักงานช่วยเหลือแบ่งปัน

สังคมผ่านกิจกรรมที่สามารถทำาได้เอง เกิดความภูมิใจมีความสุข

ในการทำางานกับองค์กรที่ใส่ใจดูแลสังคม

ส่งมอบเครื่องมือช่วยเหลือการแพทย์พื้นฐาน ช่วยบรรเทาอาการ

ป่วยในเบื้องต้น ลดค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาล

 

เกิดการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

เสริมสร้างความแข็งแรงให้สังคมร่วมกัน

 

กลุ่มเป้าหมาย
ส่งมอบคุณช้างจับมือจำานวน 2,999 ตัว 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลศิริราช

โรงพยาบาลรามาธิบดี

โรงพยาบาลทรวงอก

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงพยาบาลบุรีรัมย์

โรงพยาบาลกำาแพงเพชร

โรงพยาบาลสระบุรี

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี

CASE STUDY 11
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CASE STUDY 12

CSR SPIRIT จิตอ�ส�พลังของแผ่นดิน  
กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) ได้ดำาเนินโครงการด้านงาน 

จิตอาสามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกจิตสำานึกให้กับพนักงานในการ

แบ่งปันช่วยเหลือดูแลสังคม และการเสียสละท้ังแรงกาย แรงใจ 

ทำางานอาสาให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม

 

การผนึกกำาลังสร้างเครือข่ายการทำางานจิตอาสา งานอาสาสมัคร

ท่ีเป็นรากฐานสำาคัญ ของการดำาเนินตามนโยบายของเครือเจริญ

โภคภัณฑ์ในการทำาให้เกิด คนดี คนเก่ง พัฒนาสังคมแห่งความ

เอ้ือเฟือ้ เกือ้กลู และพนกังานสามารถสือ่สารการดแูลใสใ่จ ช่วยเหลอื 

สงัคม เข้าใจ ภมิูใจ ท่ีไดอ้ยู่ในองคก์รท่ีมคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม  

ผา่นกจิกรรมบำาเพ็ญสาธารณะประโยชนช่์วยเหลอืสงัคมของ CSR 

SPIRIT จติอาสาทุกกจิกรรมได้มกีารกำาหนดเป้าหมายสะสมช่ัวโมง

จติอาสาของกลุม่ธรุกจิฯ มาอย่างตอ่เนือ่งตัง้แตปี่ 2559 โดยมีการ

สะสมช่ัวโมงไปแล้ว 60,000 ช่ัวโมง เพ่ือกระตุ้น และสร้างการ 

มีส่วนร่วมของพนักงาน จึงกำาหนดให้ทุกสิ้นปีมีการมอบรางวัล 

CSR SPIRIT Reward ขึน้ เป็นการสรา้งขวัญกำาลงัใจ รว่มถงึความ

ภาคภมูิใจในองคก์รท่ีให้ความสำาคญักบัพนกังานท่ีมีความเสยีสละ 

แรงกายแรงใจช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดปี 

88 กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)



CASE STUDY 13

โครงก�รซีพีมุ่งสู่ 100 ปี บริจ�คโลหิต หนึ่งคนให้ ส�มคนรับ
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำากัด ได้เข้าร่วมโครงการ ซีพีมุ่งสู่ 100 ปี บริจาคโลหิต และโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต หนึ่งคนให้ 

สามคนรบั โดยมีผูบ้รหิารและพนกังานเข้ารว่มกจิกรรมการบรจิาคโลหิตอย่างตอ่เนือ่งตัง้แตปี่ 2560-2562 รวมเป็นจำานวนโลหิตท่ีบรจิาค 

103,950 ซีซี 

บริจาคโลหิต 
รวมทั้งหมด

103,950 ซีซี
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EDUCATION
ก�รศึกษ�

90 กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)



จำานวนเด็ก เยาวชน และ
ผู้ใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุน

2561          2562 เป้าหมาย
2563

4,3181,468 5,000

ผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญปี

คว�มท้�ท�ย

ผลก�รดำ�เนินง�นเทียบกับเป้�หม�ย

เป้�หม�ยปี 2563 (ประเทศไทย)

กลุ่มธุรกิจพืชครบ
วงจร (ข้าวโพด)
สามารถสร้างให้เกิดการเข้าถึง
การศึกษาอย่างคุณภาพตาม
เป้าหมายที่กำาหนด

ประกาศนโยบาย
ความเท่าเทียมกัน
ลดความเหลื่อมล้ำา
ทางการศึกษา
ในระดับเครือฯ

2562

บริษัท เน้นนวัตกรรมเทคโนโลยีกลายเป็นพ้ืนฐานสำาคัญของการ

เปลี่ย่นแปลงรูปูแบบการศกึษา รวมถงึการยกระดบัทักษะท่่ีมีความ

จำาเป็นเพ่่ือการทำางานในยุุคปัจจุุบันเป็นอย่่างมาก โดยเน้นการ

เป็นองค์กรตัวอย่่าง การเปลี่่ยนแปลงอย่่างรวดเร็วของนวัตกรรม

เทคโนโลยีส่่งผลให้เกิดความเหลื่่อมล้ำาหลายด้านท่่ัวโลก เช่่น  

ด้านการศึกษาและด้านความมั่่นคงในอาชีพ เป็นต้น ดังนั้น  

การส่่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (Quality 

Basic Education) การยกระดับรููปแบบการเรียนรู้ที่่สามารถเกิด

ข้ึนไดอ้ย่า่งต่อ่เนื่อ่งในทุุกช่่วงอายุุ (Lifelong Learning Pathways) 

การใช้นวัตกรรมเพื่่อการศึกษา (Education Innovation)

สนับสนุนเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ ให้มีโอกาสเข้าถึงการ
ศึกษาและการพัฒนาทักษะที่จำาเป็น รวม 5,000 คน

คว�มคืบหน้�ปี 2562
 สนบัสนนุใหเ้ดก็ชายและเดก็หญงิเขา้ถงึการพฒันา การดูแูล และการ 

 จดัการศกึษาระดบักอ่นประถมศกึษา สำาหรบัเด็ก็ปฐมวยัทีม่คีุณุภาพ
 สนับสนุนให้ชายและหญิงทุุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค 

 อาชีวศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัย
 เพิ่่มจำานวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่่มีทักษะที่่จำาเป็น รวมถึงทักษะทาง 

 เทคนิคและอาชีพสำาหรับการจ้างงาน การมีงานที่่ดีและการเป็น 
 ผู้ประกอบการ
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ง�นวันเด็กแห่งช�ติ
กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) ได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็ก 

แห่งชาติเป็นประจำาทุกปี เพ่ือสง่เสริมให้ประชาชนเห็นความสำาคญั

ของเด็กและเยาวชนท่ีจะเป็นกำาลังสำาคัญต่อการพัฒนาประเทศ 

ในอนาคต และได้ดำาเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง

มาเป็นปีท่ี 12 โดยในปี 2562 นี้ ได้ดำาเนินการจัดงานวันเด็ก 

แห่งชาติขึ้นภายใต้ แนวคิด “ อาชีพในฝัน ” เพื่อให้เด็กไทยเรียนรู้

การกำาหนดเป้าหมายชีวิต สร้างความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน

และค้นหาตัวตนความชอบของตนเอง มีรายละเอียดดังนี้

1. เพ่ือเปิดโลกการเรียนรู้เยาวชนให้กำาหนดเป้าหมายและค้นหา 

 ตัวตนอาชีพที่ชอบ

2. เพ่ือสรา้งการมีสว่นรว่มระหวา่งองคก์รและชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ี 

 ดำาเนินธุรกิจ

3. เพ่ือเกิดความตระหนักและให้ความสำาคัญกับเด็กและเยาวชน 

 อันจะเป็นอนาคตของประเทศชาติ

4. เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการเด็กและเยาวชนให้ได้แสดงความรู้ 

 ความสามารถในทักษะต่างๆ

กลุ่มเป้�หม�ย
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ประชาชน และหน่วยงานอื่นๆ รอบพื้นที่ดำาเนินธุรกิจทั้ง 8 พื้นที่ ดังนี้

หน่วยง�น สถ�นที่จัดกิจกรรม จำ�นวนนักเรียน
สายงานผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก รร.วัดปากน้ำา 50 คน

สายงานผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย รร.ตชด.บ้านมอเกอร์ 240 คน

สายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ รร.บ้านไผ่ตะล่อม 65 คน

โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ รร.วัดหนองนา 227 คน

 รร.ซอย 12 สาย 4 ซ้าย 100 คน

 รร.ซอย 19 สาย 2 ขวา 100 คน

 เทศบาลเขาพระยาเดินธง 300 คน 

โรงงานผลิตปุ๋ยเคมี รร.วัดละมุด 157 คน

โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ รร.คำาพราน 34 คน

เขตขายตะวันออกและใต้ ฟาร์มโปร  300 คน

เขตขายเหนือบน และอีสานใต้ ฟาร์มโปร  2,000 คน

CASE STUDY 14

แนวทางการบริิหารจััดการ
บรษัิทเจรญิโภคภณัฑ์โปรด๊ิวส จำากดั เช่ือมัน่ว่าการสรา้งวฒันธรรมการมสีว่นรว่มดา้นการศกึษาและการสรา้งโอกาสการเขา้ถงึองคค์วามรู ้

คือการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและผู้ใหญ่ทุกวัย สร้างความพร้อมเพ่ือรับมือกับความท้าทายด้านต่างๆ ลดความเหลื่อมล้ำา และเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

วัตถุประสงค์

รวมจำ�นวนนักเรียน 4,273  คน
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สนับสนุนคว�มอบอุ่นในครอบครัว  และสร้�งสังคมแข็งแรง 
CPP และมูลนิธิค�ร�บ�ว ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งช�ติ 
และแม่ลูกผูกพัน วันแม่แห่งช�ติ
การพัฒนาเด็กและเยาวชน ตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมท่ีบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส 

จำากัด ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ด้วยตระหนักดีว่า ความใกล้ชิด และความสัมพันธ์ที่อบอุ่นของครอบครัวเป็นพื้นฐานสำาคัญที่ทำาให้

เด็กและเยาวชน เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และเป็นกำาลังหลักที่จะสร้างสังคมให้แข็งแรงต่อไป

  

บรษัิทจงึไดร้ว่มกบัมูลนธิคิาราบาว จดักจิกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” มาตัง้แตปี่ 2553 จนถงึปัจจบัุน เพ่ือเปิดโอกาสให้เดก็ๆจากชุมชนลำาสาล ี

กรุงเทพกรีฑา ได้เรียนรู้และเสริมทักษะต่างๆผ่านฐานกิจกรรมนอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมเรื่องความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก  รวม

ทั้งได้สนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการ และของรางวัลมากมาย ซึ่งทุกปีบริษัทให้การสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม และของรางวัล ให้กับ

เด็กๆ ที่มาร่วมงานประมาณ 200 คน

 

นอกจากนี ้บรษัิทและมลูนธิคิาราบาว  ยัง

ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “แม่ลูก ผูกพัน” ใน

โอกาสวันแม่แห่งชาติ ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 

2552-2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริม

สร้างความรักและความผูกพันระหว่างแม่

กับลูกจากชุมชนลำาสาลี กรุงเทพกรีฑา 

ผ่านกิจกรรมการสันทนาการ และบูธ 

เสรมิทักษะความรูต้า่งๆ เพ่ือให้คูแ่ม่ลกูได้

ร่วมทำากิจกรรมและสื่อสารกันมากขึ้น ซึ่ง

ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ร่วมกันจัดกิจกรรม

แม่ลกู ผกูพัน พบว่า มีคูแ่ม่ลกูมารว่มงาน

ในแต่ละปี 200-300 คน
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CASE STUDY 15

มอบทุนก�รศึกษ�ให้บุตรพนักง�น

มอบทุนก�รศึกษ� มห�วิทย�ลัยแม่โจ้

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ตระหนัก

ถึงความสำาคัญในด้านสวัสดิการของพนักงาน และด้านการศึกษา

ซ่ึงเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเยาวชนของชาติ จึงมีนโยบายท่ี

จะสนับสนุนช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงาน ด้วยการมอบ

ทุนการศึกษา ให้แก่บุตรพนักงานท่ีมีผลการเรียนดี และมีความ

ประพฤตดิ ีให้มีโอกาสไดร้บัการศึกษาจนสำาเรจ็การศกึษา และเป็น

ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำากัด ได้เล็งเห็นความสำาคัญและ

ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี รวมเป็นเงินทุน

การศึกษากว่า 1,200,000 บาท นับเป็นการสร้างโอกาสทางการ

ศึกษาให้กับนิสิต นักศึกษา เพื่อเป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อน

มอบทุนการศึกษา
บริษัทให้ความสำาคัญในการสนับสนุนการเข้าถึงการศึกษา พร้อม

ร่วมสร้างพัฒนาการศึกษาของเยาวชน และผู้ใหญ่เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศสืบไป

และพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้า และเกิดเป็นความย่ังยืน 

ตอ่ไป สำาหรบัปีการศกึษา 2562 บรษัิท ไดม้อบทุนการศกึษาระดบั

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ จำานวน 10 ทุน 

ทุนละ 15,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท 

มอบทุนการศึกษารวม 

สะสมตั้งแต่ปี	2556-2562	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
406 ทุน

3,297,220 บาท
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โครงก�รธรรมช�ติปลอดภัยสนับสนุนเย�วชนดูแลสิ่งแวดล้อม
โครงก�รเย�วชนร่วมรักษ�สิ่งแวดล้อม...สืบจูเนียร์

ด้วยความมุ่งม่ันในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้

ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชน ท้ังในระดับประถม

ศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เพ่ือให้เยาวชนเกิด

ความตระหนักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีผืนป่าตะวันตก  

ผืนป่าต้นน้ำาแม่กลองที่ไหลหล่อเลี้ยงคนภาคกลาง ทั้งนี้ได้ดำาเนิน

การโครงการเยาวชนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมข้ึน เพ่ือเป็นการ

สนับสนุนเยาวชนท่ีเป็นบุตรหลานเจ้าหน้าท่ีผู้พิทักษ์ป่าในพ้ืนท่ี

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี  

ท้ังนี ้ในสว่นของโครงการธรรมชาติปลอดภยั เครือเจรญิโภคภณัฑ ์

ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานเจ้าหน้าท่ีผู้พิทักษ์ป่าใน

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ในงาน “รำาลึกสืบ นาคะเสถียร” 

ตรงกบัวนัท่ี 1 กนัยายนของทุกปี โดยได้รว่มมอบทุนการศึกษาตอ่

เนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 ปีละ 10 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท  นอกจากนี้ 

ยังให้การสนับสนุนกิจกรรมค่ายเยาวชนสืบจูเนียร์ เพื่อให้เยาวชน

ท่ีรับทุนในแต่ละปีได้เรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กันไปด้วย
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CASE STUDY 16

ศึกษ�ดูง�น

ผู้เข้�เยี่ยมชม ทั้งหน่วยง�นร�ชก�ร 
สถ�บันก�รศึกษ� คู่ค้� บริษัท 
ในเครือฯ และเกษตรกร

คน3,140 
ฟ�ร์มพืชไร่แสลงพัน-คำ�พร�น

โรงง�นปุ๋ยอินทรีย์ 

ห้องปฏิบัติก�รดินและธ�ตุอ�ห�รพืช

ทางฟาร์มได้ให้ความสำาคัญในเร่ืองการเรียนรู้ โดยเปิดฟาร์มเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้าน

เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพด ซ่ึงเปิดโอกาสใหม่บุคคลภายนอก อาทิ ลูกค้า เกษตรกร 

พนักงานภาครัฐ ภาคเอกชน ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ ได้เข้ามาเรียนรู้

เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพด ระบบชลประทาน และการจัดการฟาร์ม 

เปิดให้ศึกษาดูงานกระบวนจัดการการรับวัตถุดิบ ผลิต การบรรจุสินค้า การจัดเก็บ จนถึง

การจัดการกระจายสินค้าถึงผู้มารับสินค้า ทุกขั้นตอนผ่านกระบวนการตรวจสอบโดย QA

ให้คำาแนะนำาถงึความสำาคัญของความอดุมสมบูรณข์องดิน การประเมินความอุดมสมบูรณ์

ของดิน ความสามารถของดินในการให้ธาตุอาหารท่ีจำาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช 

ลกัษณะดนิท่ีเหมาะสมในการผลติพืช ขัน้ตอนการวิเคราะห์ดนิในห้องปฏบัิตกิาร  อปุกรณ์

ท่ีใช้ในการเกบ็ตวัอย่างดิน และวธีิการเกบ็ตัวอย่างดินท่ีถกูตอ้ง ให้คำาแนะนำาการใสปุ๋่ยตาม

ค่าวิเคราะห์ดิน วิธีการใส่ปุ๋ยอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด

96 กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)



ศึกษ�ระบบ 5ส และระบบก�รจัดก�รด้�นคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัยและสภ�พแวดล้อม

กระบวนก�รปรับสภ�พเมล็ดพันธุ์ ก�รประกันคุณภ�พและก�รเก็บรักษ�เมล็ดพันธุ์

กจิการโรงงานปรบัสภาพเมลด็พันธุ ์จ.ลพบุรี เปิดบ้านตอ้นรบั ทีม

งานจาก บริษัท ข้าว ซี.พี. จำากัด (โรงสีข้าวสุพรรณบุรี) ในโอกาส

มาศึกษาดูงานระบบ 5ส และระบบการจัดการด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางานของบริษัทฯ

กิจการโรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ จ.ลพบุรี เปิดบ้านต้อนรับ 

พนักงานใหม่ในกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) หลักสูตร  

Welcome CPP New Gen (Program 1) ศึกษาดูงานภาพรวม

โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ กระบวนการปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ 

และการประกันคุณภาพของบริษัทฯ

ท่ีผ่าน มาบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรด๊ิวส จำากัด กิจการโรงงาน 

ปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ จ.ลพบุรี ให้การต้อนรับอาจารย์ และ

นิสิต ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำาแพงแสน มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสนในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน

กระบวนการปรับสภาพเมล็ดพันธุ์, การประกันคุณภาพและการ

เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์

กิจการโรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ จ.ลพบุรี เปิดบ้านต้อนรับ  

ทีมงานจาก บริษัท ข้าว ซี.พี. จำากัด (โรงสีข้าวบุรีรัมย์ และโรงสี

ข้าว กำาแพงเพชร) ในโอกาสมาศึกษาดูงานระบบ 5ส และระบบ

การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการทำางานของบริษัทฯ
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INNOVATION
ก�รบริห�รจัดก�รนวัตกรรม
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จำานวนนวัตกร

25622561 เป้าหมาย
2563

52 59 85

ผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญปี

คว�มท้�ท�ย

ผลก�รดำ�เนินง�นเทียบกับเป้�หม�ย

เป้�หม�ยปี 2563 (ประเทศไทย)

9รายการ 
ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่

241คน
จำานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 
(รวมคนไทยและคนท้องถิ่น)

53.51ล้านบาท
ผลประหยัดจากโครงการลดต้นทุน
และเพิ่มประสิทธิภาพ ปี 2562

59คน
จำานวนนวัตกรที่ได้คิดค้น
โครงการนวัตกรรม ลดต้นทุน 
และเพิ่มประสิทธิภาพ

2562

ความท้าทายของธุรกิจในยุค 4.0 คือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

เทคโนโลยี นวัตกรรมอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้สามารถตอบสนอง

และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลง ไม่เว้น

แม้แต่ในอุตสาหกรรมเกษตร ซ่ึงตอ้งมีการปรบัปรงุและสรา้งสรรค์

สิ่งใหม่ รวมถึงการให้ความสำาคัญเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมจึงถือเป็นสิ่งท่ีกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร 

(ข้าวโพด) ให้ความสำาคัญท้ังในเร่ืองการลงทุนพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา และ 

เช่ือม่ันวา่จะช่วยขับเคลือ่นธรุกจิไปข้างหนา้อย่างยัง่ยนื ท่ามกลาง

ความเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว รวมไปถึงสร้างคุณค่าให้สังคม  

และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน

เพิ่มมูลค่านวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 
ร้อยละ 50 เทียบกับปีฐาน 2559

คว�มคืบหน้�ปี 2562
 พัฒนากระบวนการวิจัยและพัฒนา และกระบวนการ 

 นวัตกรรมที่เป็นของบริษัท
 ส่งเสริมศักยภาพขององค์กรและสังคมตลอดจนการให้ 

 ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยปลูกฝัง 
 นสิยัและสรา้งเสรมิทศันคตทิีด่ตีอ่การเปลีย่นแปลงมุง่สูก่าร 
 สร้างสรรค์สิ่งใหม่
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คิดดี ทำดี
(Nice Think Made Good)

5S BEST PRACTICE

ONE FOR ALL
1. ระดับบริษัท
2. ระดับกลุมธุรกิจ
3. ระดับเครือ

โครงการขอเสนอแนะ

สะสาง
สะดวก
สะอาด
สรางมาตรฐาน
สรางวินัย

โครงการลดตนทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ
โครงการนวัตกรรม
กิจกรรมดานพลังงาน

3 Level

CPP Innovation Diagram

แนวทางการบริหารจัดการ
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล หรือยุค 

4.0 บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรด๊ิวส จำากัด และบริษัทในกลุ่ม

ธุรกิจฯ เช่ือว่า นวัตกรรมจะเป็นเครื่องมือสำาคัญท่ีจะทำาให้เรา

ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกหรือ Mega Trend จึง 

กำาหนด และดำาเนนิการตามกรอบการบรหิารจดัการดา้นนวตักรรม

ของบริษัท ประกอบด้วย การสร้างแพลตฟอร์ม (Platform)  

การพัฒนาบุคลากร และวัฒนธรรมองค์กร (People) การพัฒนา 

กระบวนการ (Process) ไดแ้ก ่นวัตกรรมแบบเปิด และการบรหิาร

จดัการทรพัย์สนิทางปัญญา (Pipeline) ซ่ึงพ้ืนฐานสำาคัญคอืการนำา 

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือพลิกโฉมองค์กร เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อน 

นวัตกรรมอยา่งเป็นระบบ และมกีารพัฒนาอย่างตอ่เนือ่ง มุง่สูก่าร

เป็นองค์กรนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร

บริษัทเชื่อว่า ทุกคนในองค์กรมีส่วนสำาคัญในการขับเคลื่อน 

นโยบายและพัฒนานวัตกรรม บริษัทจึงส่งเสริมและสนับสนุนให้

เกิดการสร้างผลงานนวัตกรรมเป็นการปลูกฝังให้พนักงานยอมรับ  

การเปลี่ยนแปลงและมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม หล่อหลอม  

ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร ซ่ึงจะขับเคล่ือนให้เกิดองค์กรแห่งนวัตกรรม  

บริษัท จัดให้มีเวทีการประกวดผลงานนวัตกรรมเป็นประจำาทุกๆ  

2 ปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแบ่งปัน ความรู้ และแลกเปลี่ยน 

ประสบการณ์สำาหรับพนักงานในบริษัท นอกจากนั้นบริษัท  

ยังส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมโดยการสร้างแรงจูงใจในการให้รางวัล  

และระบบการให้คะแนนผลงานท่ีผ่านเข้ารอบมหกรรมนวัตกรรม 

บัวบาน เพ่ือเป็นคะแนนสะสมส่วนบุคคลของพนักงานและก้าวสู่ 

การเป็นนวัตกรในระดับต่างๆ ของเครือฯด้วย

หมายเหตุ : CPI Project คือ โครงการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ (Cost Productivity Improment Project)
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PMS
360 Feed Back
Employee Engagement
Plant KPI
Department KPI
Personal KPI 

MANAGEMENT 
SYSTEM 

PROCESS 
IMPROVEMENT

INNOVATION

KNOWLEDGE 
MANAGEMENT

PERFORMANCE
EXCELLENCE 

GRC  Management 
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
Green Industry
BCM
SHE 2 CSR & 5S System

C.P.  Excellence
3/1
Kaizen/Suggestion
CPI   Project
ONE   FOR   ALL 
CHANGE
PDCA

C.P. Innovation
CEO Award

CPLI  Program
Components of  QA System 
for Standardization 
5S Master Certification 
Program
Energy Management 
Program
Risk Management Program
R&D

ระบบการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร
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ทิศทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ สายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช
พัฒนาปรับปรุงพันธุ์  พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อายุสั้น 90 วัน 

ยืนต้น สามารถเก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องจักร ปลูกถี่ได้ ผลผลิต

สงู ทนโรคแมลง รวมถงึพืชศกัยภาพอ่ืนๆ เช่น ขา้วโพดบรโิภค  

ข้าว และถั่วเหลือง

พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ การปรับปรุง คัดเลือกพันธุ์พืช เช่น 

Marker Assisted Selection (MAS) คัดเลอืกพันธุท่ี์มีคุณสมบัติ

ตามต้องการ โดยดูจาก DNA markers, Double Haploid (DH) 

การลดเวลาในการพัฒนาให้ได้ข้าวโพดสายพันธุ์แท้ใน 2 ฤดู 

จากปกติต้องใช้เวลา 6 ถึง 7 ฤดู 

พัฒนาเทคโนโลยกีารเพาะปลกู ระบบชลประทาน เครือ่งจกัรกล 

เกษตร ที่เหมาะสมกับพืช และสภาพพื้นที่

เพ่ิมมูลค่าเมล็ดพันธุ์ พัฒนาสารเคลือบเมล็ด เพ่ิมความ 

แข็งแรง ป้องกันโรคและแมลง

บริหารการใช้ทรัพยากร และห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพ  

โครงการ One Seeds ใช้ฐานการผลิตในประเทศที่มีต้นทุนต่ำา 

ลดความเสี่ยงด้วยการกระจายการผลิต

พันธมิตรทางธรุกจิ หนว่ยงานภาครฐั เอกชน สถาบันการศกึษา 

เช่น Bayer, BGI, เจียไต๋ เป็นต้น

พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้เกษตรกร

 

 ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ย 

 เหมาะสมกับดินและพืช, ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 ที่มีสารเคลือบ  

 ลดการสูญเสีย

 ปุ๋ยอินทรีย์เคมีประสิทธิภาพสูง มีทั้งปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหาร 

 ท่ีจำาเป็นสำาหรบัพืช และอินทรียวัตถสุำาหรบัปรบัสภาพดนิให้ 

 มีความเหมาะสม โดยมีอัตราส่วนเทียบเท่าปุ๋ยเคมี

 ปุ๋ยอินทรีย์สำาหรับข้าว ข้าวโพด ผัก ไม้ผล  Home Garden   

 เพ่ิมมูลคา่ปุ๋ยอนิทรย์ีด้วยเช้ือจลุนิทรีย ์เช่น ปุ๋ยอินทรย์ีผสม 

 เชื้อไตรโคเดอร์มาสำาหรับไม้ผล

 เช้ือจุลินทรีย์ ปุ๋ยจุลินทรีย์หมัก ส่งเสริมการเจริญเติบโต 

 ของพืช ด้านสิ่งแวดล้อมกำาจัดกลิ่นแอมโมเนีย

รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและปุ๋ย ให้บริการ

ตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยเพื่อขึ้นทะเบียนปุ๋ย

ทิศทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ สายงานวิจัยและพัฒนาธาตุอาหารพืช

ปุ๋ยเคมี

ปุ๋ยอินทรีย์
เคมี 

ปุ๋ยอินทรีย์

เชื้อ
จุลินทรีย์
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CASE STUDY 17

การใช้เทคโนโลยี Double Haploid ช่วยร่นระยะเวลาการปรับปรุงพันธุ์
จาก 7-8 ปี ให้ได้พันธุ์ลูกผสมการค้าใช้เวลาเพียง 2-3 ปี 
หน่วยงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพด บริษัท C.P.Seeds  

(India) Pvt.,Ltd. เห็นถึงความสำาคัญของนวัตกรรมท่ีเก่ียวข้อง

กับการเกษตรในแง่การปรับปรุงพันธุ์ โดยใช้เทคนิคการปรับปรุง

พันธ์ุใหม่ๆ เพ่ือช่วยทำาให้ความสำาเร็จของการได้มาซ่ึงพันธุ์ดี  

มีคุณภาพ ให้ผลผลิตสูง และสามารถปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม 

ในวงกวา้ง โดยการใชเ้ทคนคิ Double Haploid คอื การนำาหลกัการ 

ที่มา : httpswww.lucyreading.co.ukprojectcorn-breeding

ทางพันธุศาสตร์ เข้ามาช่วยร่นระยะเวลาการปรับปรุงพันธุ์

พืชจากการปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิมใช้ระยะเวลา 7-8 ปี  

ในการได้มาซ่ึงพันธุ์ลูกผสมเพ่ือการค้า 1 พันธุ์ แต่หลังจาก

การพัฒนานวัตกรรมข้ึนมาโดยได้นำาเทคนิค Double Haploid  

มาใช้ ในปัจจุบันสามารถช่วยร่นระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์ 

ลดลงเหลือ 2-3 ปี
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CASE STUDY 18

นวัตกรรมบัวบาน เครือเจริญโภคภัณฑ์

โครงการพอใจวันเดียว

• ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อายุสั้น พันธุ์ C.P.201  (ได้รับรางวัล Chairman’s award)

• ข้าวโพดเลีย้งสตัว ์พันธุ ์C.P.808 เพ่ือเกษตรกรในประเทศอินเดยีและเอเชียใต ้  

 (ได้รับรางวัล Chairman’s award)

• การตรวจสอบคุณภาพข้าวโพดลูกผสม F1 โดยวิธีการสังเกตสีโคนต้นกล้า

• นวตักรรมการจดัการดแูลป่าตน้น้ำาในพ้ืนท่ีอทุยานแห่งชาตศิรลีานนา  อ.พรา้ว   

 จ.เชียงใหม่

• การตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยอย่างรวดเร็วด้วย NIR

• พันธ์ุข้าวโพดเล้ียงสัตว์ C.P.333 เพ่ือธุรกิจเมล็ดพันธ์ุในเขตเอเชียใต้และอาเซียน

• ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ ซี. พี. สวีท เอส1

• ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ พันธุ์ C.P.640

ปี 2556

ปี 2559

ปี 2562

จำ�นวนผู้มีส่วนร่วม
118 คน

จำ�นวนโครงก�ร 
330 โครงก�ร

ค�ดก�รณ์ผลประหยัดสะสม
53.51 ล้�นบ�ท/ปี

จำ�นวนนวัตกรแยกต�มประเภท

ผู้ช่วยนวัตกร 
34 คน

นวัตกรระดับ 1
19 คน

โครงการพอใจวันเดียว โครงการสนับสนุนกิจกรรมการปรับปรุงงานแบบ 

“ลา่งข้ึนบน” (Bottom up Activity) ท่ีสนบัสนนุให้พนกังานทุกระดบัคดิหา

วิธีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง จนถึงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพื่อให้งานประจำา

วนัของตวัพนกังานเองดีข้ึนกวา่เดิม ท้ังยังเป็นการเสริมสรา้งให้เกดิการมี

ส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กรจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร และนำาไปสู่พื้นฐาน

การสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีนโยบายท่ีจะยกระดับศักยภาพ สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ิมประสิทธิภาพการดำาเนินธุรกิจท้ังในปัจจุบันและ

อนาคต กลุม่ธรุกจิพืชฯ จงึไดส้ง่เสรมิให้บุคลากรและพนกังานมีสว่นรว่มใน “มหกรรมนวตักรรมบัวบาน” ซ่ึงมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือสรา้งสรรค์

นวัตกรรม ตลอดจนเป็นเวทีนำาเสนอผลงานนวัตกรรม และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ของบุคลากรระหว่างกลุ่มธุรกิจภายในเครือฯ 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กระบวนก�รพัฒน�นวัตกรรม 
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CASE STUDY 19

นวัตกรรมการดูแลป่าต้นน้ำา อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
กลุม่ธรุกจิพืชครบวงจร (ขา้วโพด) ไดส้นบัสนนุเทคโนโลยีการดแูล

ป่าในพ้ืนท่ีป่าต้นน้ำากว่า 8 แสนไร่แก่เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าอุทยาน

แห่งชาตศิรลีานนา จ.เชียงใหม่ ตัง้แตปี่ 2556 เพ่ือสรา้งความรูค้วาม

เข้าใจระหวา่งเจา้หนา้ท่ีอุทยานกบัราษฎรช่วยลดความขัดแย้ง ช่วย

เพ่ิมประสทิธภิาพการปฏบัิติงาน ท้ังทางดา้นการเฝา้ระวงั ป้องกนั 

ปราบปราม และหยุดยั้งการบุกรุกทำาลายทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ทำาให้เกิดการล็อคป่า บล็อคพ้ืนท่ีทำากิน ก้าวไปสู่

การเป็นอุทยาน 4.0 โดยเริ่มจากการทำาประชาคมประชาสัมพันธ์

เคลื่อนท่ี การสำารวจพ้ืนท่ี่ีเพ่ือกันพ้ืนท่ีป่าออกจากพ้ืนท่ีทำากิน 

ท้ังนี้ได้สนับสนุนเทคโนโลยีทันสมัย ได้แก่ GPS อากาศยาน 

ไร้คนขับ ( Drone) คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต กล้องถ่ายรูป  

ฯลฯ นอกจากนี้ในปี 2562 ยังได้สนับสนุนห้องปฏิบัติการดูแล

ป่าเพ่ือใช้เป็นศูนย์กลางเฝ้าระวังภัยคุกคามพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์แบบ 

บูรณาการ หรอืท่ีเรยีกวา่ห้อง Wall Room ข้ึน เพ่ือใช้ในการสือ่สาร

รายงานผลปฏิบัติหน้าท่ีทำาให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว  

มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงพ้ืนท่ีในกรณีฉุกเฉิน เช่น ไฟป่า 

การตัดไม้ทำาลายป่า ล่าสัตว์ ฯลฯ ได้อย่างทันท่วงที

	 ปี	 ประชาคม/ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่	 สำารวจ	 แปลง	 พื้นที่	(ไร่)

 2556 - 2562 255 ครั้ง 79 หมู่บ้าน 13,588 83,660
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หม้อต้มน้ำาร้อน(Boiler)

	ระบบมอนิเตอร์ประสิทธิภาพการเผาไหม้

ตดิตัง้พรอ้มทดสอบชุดลากพ่วงรถกลบักองเพ่ือป้องกนักลิน่และฝุน่

โดยใช้ระบบบำาบัดอากาศเสียแบบเปียก (Wet Scrubber System)

คลุมผ้าใบป้องกันกลิ่นและฝุ่น

CASE STUDY 20

CASE STUDY 21

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้หม้อต้มน้ำาร้อน (Boiler) 

ระบบบำาบัดอากาศเสียแบบเปียก (Wet Scrubber System) เพื่อลดการ
ฟุ้งกระจายของไอความร้อนและกลิ่นจากขบวนการหมักปุ๋ยอินทรีย์

เนือ่งดว้ยทางโรงงานปรบัสภาพเมลด็พันธุ ์จ.ลพบุรี มกีระบวนการ

อบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดซ่ึงใช้หม้อต้มน้ำาร้อน (Boiler)  

เป็นแหล่งกำาเนิดพลังงานความร้อน โดยมีซังข้าวโพดเป็น 

เชื้อเพลิง ซึ่งเป็น By product จากการผลิต ทางโรงงานมีแนวคิด

ลดการใช้พลังงานเพ่ือลดต้นทุนการผลิต จึงได้ทำาการตรวจวัด

ประสิทธิภาพการเผาไหม้เพื่อนำาข้อมูลมาวิเคราะห์ พบว่า มีการ 

เติมอากาศเข้าไปในห้องเผาไหม้ไม่เหมาะสมทำาให้เกิดความ 

สิ้นเปลืองในการใช้เชื้อเพลิง (ซังข้าวโพด) จึงได้เริ่มทำาการศึกษา 

หาอุปกรณม์าช้ีบ่งคา่ และกำาหนดเป็นค่ามาตรฐานอากาศหลงัการ

เผาไหม้ท่ีเหมาะสมเพ่ือใช้ในการปรับตั้งเครื่องจักรของผู้ควบคุม

ท่ีมีประสบการณ์แตกต่างกัน จากการดำาเนินโครงการ ผู้ควบคุม

หม้อต้มน้ำาร้อน สามารถปรับตั้งค่าตัวแปรทั้ง 3 ชนิด (1.เชื้อเพลิง

ซังข้าวโพด 2.อากาศจากพัดลมเติมอากาศ 3.อากาศจากพัดลม

ดูดอากาศ) ได้อย่างเหมาะสมโดยดูจากจอแสดงผลค่าออกซิเจน

ท่ีเหมาะสมกับเช้ือเพลิงแข็ง (ซังข้าวโพด) ทำาให้มีมาตรฐาน

ในการปรับต้ังค่าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเผาไหม้ สามารถ

ลดต้นทุนด้านพลังงาน คือ เช้ือเพลิงซังข้าวโพด และไฟฟ้าลง 

คิดเป็นเงิน 141,000 บาท/ปี

โรงงานปุ๋ยอินทรีย์มีขบวนการหมักปุ๋ยแบบกลับกองเพ่ือเพ่ิม

ออกซิเจนให้กับกองปุ๋ยและเสริมการทำางานของจุลินทรีย์ ซ่ึงจะ

พบว่าเกิดการฟุ้งกระจายของไอความร้อนและกลิ่นส่งผลต่อการ

ปฏบัิตงิานของพนกังาน สภาพแวดลอ้มและชุมชนตามทิศทางลม 

ท่ีพัดผา่น และยงัมีผลต่อประสทิธภิาพการรับวตัถดิุบต่อรอบนอ้ยลง  

เพราะต้องมีการควบคุมเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น

ไดน้ำาเอาหลกัการระบบบำาบัดอากาศเสยีแบบเปียก (Wet Scrubber  

System) มาพัฒนาเป็นอุปกรณ์ใช้กำาจดักา๊ซและไอกรด/ไอสารเคมี 

โดยอาศัยหลักการแบบสัมผัสกันระหว่างอากาศเสียกับของเหลว

ซึ่งคือน้ำา ด้วยการฉีดพ่นละอองน้ำากระจายไปปะทะกับอากาศเสีย 

ทำาให้มวลสารท่ีเป็นสารปนเป้ือนต่างๆ ถูกดักจับด้วยของเหลว

ไม่สามารถหลุดไปสู่บรรยากาศได้ ด้วยหลักการนี้ทางโรงงานปุ๋ย

อินทรีย์ได้ดำาเนินการพัฒนาชุดลากพ่วงรถกลับกอง เพ่ือป้องกัน

กลิ่นและฝุ่นข้ึน และมีการคลุมผ้าใบกองปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือลดการ

ฟุ้งกระจายอีกชั้นหนึ่ง จากการดำาเนินงานนี้สามารถรับวัตถุดิบ

เพิ่มขึ้นจากเดิม 3,600 ตัน/รอบ และช่วยลดการฟุ้งกระจายของ

กลิ่นและฝุ่นท่ีกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

โดยรอบอีกด้วย
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CASE STUDY 22

การจัดเรียงสินค้าแบบอัตโนมัติ  โรงงานผลิตปุ๋ยเคมี
โครงการจดัเรยีงสนิคา้แบบอตัโนมัตแิละระบบหมุนวนพาเลท เดมิกอ่นท่ีจะนำาระบบการจดัเรยีงสนิคา้แบบอัตโนมตัมิาใช้งาน ข้ันตอนการ

จดัเรยีงสนิคา้จะใชแ้รงงานคนในการจดัเรยีงเป็นหลกั ซ่ึงมผีลดา้นคณุภาพของสนิคา้ท่ีไม่สม่ำาเสมอ และยังทำาให้เกดิความเมือ่ยลา้ในการ

ทำางาน แต่จากการนำาเทคโนโลยี โดยการนำาหุ่นยนต์ช่วยในการจัดเรียงนั้น เป็นส่วนนึงของโครงการ ซึ่งระบบการจัดเรียงส่วนใหญ่อยู่ที่

ระบบการลำาเลยีงและหมุนวนพาเลทกลบัมาใช้ใหม่ โดยเป็นการออกแบบเฉพาะตามเงือ่นไขท่ีกำาหนดไว้สำาหรบัโรงงานปุ๋ย ซี.พี. หมอดนิ 

เท่านั้น เช่น ขนาดพื้นที่, รูปแบบ, เครื่องจักร-อุปกรณ์ และ ขั้นตอนในการทำางาน

 

ซ่ึงผลลพัธท่ี์ได ้ทำาให้คณุภาพสนิคา้ในดา้นบรรจภุณัฑ์สม่ำาเสมอและดข้ึีน ลดการพ่ึงพาแรงงานท่ีมีทักษะ ซึง่ในอนาคตคอ่นข้างจะหายาก 

เปลี่ยนระบบการจัดเก็บจากการใช้สลิงแบ็คเป็นสลิปชีต (ลดต้นทุน) และมีการพันฟิล์มเพื่อป้องกันฝุ่นให้กับตัวสินค้า 

ผลลัพธ์

ประสิทธิภาพการผลิต
เพิ่มขึ้น 25 ตัน/ชม.

ควบคุมมาตรฐาน
การทำางานได้ดีขึ้น

 ปลอดภัย และลดการเปื้อนของ
ถุงบรรจุภัณฑ์

 สามารถต่อยอดการจ่ายสินค้า
แบบเป็นก้อน

ลดต้นทุนได้ 24.88 บาท/ตัน - พนักงานมีสุขภาพในการทำางานดีขึ้น
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้แรงงานในการผลิต
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การนำาปุ๋ยซีพี.หมอดินมารวมกับเชื้อรา T. asperellum NST-009 

(มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) เป็นปุ๋ยชีวภาพท่ีมีศักยภาพสูงในการ

เพ่ิมธาตุอาหาร ปรับปรุงโครงสร้างดิน ส่งเสริมการเจริญเติบโต 

และเสริมสร้างความแข็งแรงของทุเรียน ซ่ึงจัดเป็นไม้ผลสำาคัญ

ทางเศรษฐกิจและเป็นไม้ผลท่ีให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุด

ของประเทศไทย

CASE STUDY 23

โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ซี.พี.หมอดิน สำาหรับไม้ผล
ด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรด๊ิวส จำากัด มีปุ๋ยอินทรีย์หมอดินท่ีมี

ธาตุอาหารเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของทุเรียน และพืชอ่ืนๆ 

ส่วนศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีย์เกษตร สำานักวิชาเทคโนโลยี 

การเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีเช้ือรา Trichoderma  

asperellum NST-009 สายพันธุ์ท่ีมีศักยภาพสูงในการส่งเสริม

การเจริญเติบโตของพืช และละลายฟอสเฟตให้อยู่ในรูปท่ีต้นพืช

นำาไปใช้ประโยชน์ได้ 

108 กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)



 การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งท่ี 39  

 ระหว่างวันท่ี 27-29 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมลพบุรี 

 อินน์รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี

 การประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ัง ท่ี 5 (5th TECHCON 2019)  

 “ชาติเข้มแข็ง นวัตกรรมไทยมั่นคงด้วยการวิจัยและพัฒนา”  

 วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเฉลมิพระเกยีรติฯ วิทยาลยั 

 เทคโนโลยีสยาม กรุงเทพฯ

 งานประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ระหว่างวันท่ี 3-5  

 กรกฏาคม 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต 

 กำาแพงแสน จ.นครปฐม

 เสวนาพิเศษ เรื่อง “วิกฤตภัย: หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด”  

 ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2562 สมาคมกีฏและสัตววิทยา 

 แห่งประเทศไทย วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมมารวย  

 การ์เด้น กรุงเทพฯ

 งานสมัมนาวชิาการ เรือ่ง “ฝา่วิกฤติกบัดักรายได้ด้วยนวตักรรม 

 เกษตรไทย” และประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2562 โดยสมาคม 

 ปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย วันที่ 24-25  

 กรกฎาคม 2562  ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและ 

 ข้าวฟ่าง ครั้งท่ี 7 เร่ือง “การเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของ 

 ข้าวโพดภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง” ระหว่าง 

 วันท่ี 2-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำาเภอ 

 พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 งานบรรยายพิเศษ แกน่สิติปรญิญาโทและเอก ภาควชิาพืชไรน่า  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

 งานประชุมวิชาการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2019 (CP  

 Symposium 2019) ณ ศนูยน์ทิรรศการและการประชมุไบเทค  

 บางนา กรุงเทพฯ

ก�รเผยแพร่ผลง�นวิจัยในก�รประชุมวิช�ก�ร
ระดับน�น�ช�ติ/ระดับช�ติ/ระดับเครือฯ
บรษัิทเจรญิโภคภณัฑ์โปรด๊ิวส จำากดั ได้มีการเผยแพรผ่ลงานวจิยัท่ี

เกดิจากการคน้ควา้ ทดลองวิจยั โดยทีมวจิยัและพัฒนาเทคโนโลยี 

ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับเครือฯ
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ความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม 

110 กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)



ความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม 

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำ�กัด กลุ่มธุรกิจพืช
ครบวงจร (ข้�วโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ตระหนัก
ถึ ง คุ ณ ค่ � ค ว � ม สำ � คั ญ ข อ ง ค ว � ม ยั่ ง ยื น ด้ � น
สิ่งแวดล้อม โดยดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้แนวคิดก�รใช้
ทรพัย�กรธรรมช�ตใิหเ้กดิประโยชนอ์ย�่งรูคุ้ณค่� ควบคู ่
ไปกับก�รดูแลทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมผ่�น
กิจกรรมต่�ง ๆ ภ�ยใต้ “โครงก�รธรรมช�ติปลอดภัย 
เครือเจริญโภคภัณฑ์” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพื่อให้คว�มรู้และปลูกจิตสำ�นึกต่อเย�วชนรวมทั้ง 
 ชุมชนในก�รอยู่ร่วมกับธรรมช�ติอย่�งมีคว�มสุข

2. เพื่อปกป้อง ปร�บปร�ม และรณรงค์เชิงรุกสำ�หรับ 
 พื้นท่ีที่ยังคงคว�มสมบูรณ์ ทั้งในระดับพื้นท่ี และ 
 ภ�พรวมทั้งประเทศ

3. เพื่อฟื้นฟูปลูกป่�รักษ�ต้นน้ำ�ในพื้นที่ที่ เกิดคว�ม 
 เสยีห�ย โดยปลกูป�่ใหเ้หม�ะกบัพืน้ทีน่ัน้ๆ เชน่ ปลกูไม ้
 เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็งที่เป็นไม้พื้นเดิม  ไม้มีค่�ไม้ห�ย�ก   
 ไม้ยึดดินไม้ซับน้ำ� และไม้เพื่อเป็นอ�ห�รสัตว์ 

4. เพือ่สง่เสรมิใหป้ระช�ชนทีใ่ชพ้ืน้ทีป่�่เปน็พืน้ทีท่ำ�กนิได ้
 มีแนวท�งในก�รประกอบอ�ชีพ และมคีณุภ�พชวีติทีด่ี
     

โดยมียุทธศ�สตร์และแผนดำ�เนินก�รผ่�นก�รสนับสนุน
กิจกรรมในรูปแบบต่�งๆ คือ ก�รให้คว�มรู้ และปลูก 
จิตสำ�นึกต่อประช�ชนและ เย�วชน ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พ
ก�รปกป้อง ปร�บปร�มให้แก่เจ้�หน้�ที่ ก�รฟื้นฟูปลูกป่�
รกัษ�ตน้น้ำ�ในพืน้ทีท่ีเ่กดิคว�มเสยีห�ย และก�รสง่เสริมให้
ประช�ชนทีใ่ชพ้ืน้ทีป่�่ เปน็พืน้ทีท่ำ�กินไดม้แีนวท�ง ในก�ร
ประกอบอ�ชีพและมีคุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้น

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ในก�รเป็นองค์กรที่สร้�งสรรค์
สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ให้สังคมเกษตรกรรม ด้วยก�ร
คิดค้นนวัตกรรม ด้�นผลิตภัณฑ์ และก�รจัดก�รที่ช่วย
พัฒน�คว�มก้�วหน้� และคว�มมั่นคงด้�นพืชอ�ห�ร 
และพืชพลังง�นสู่สังคมโลก บนพื้นฐ�นของก�รรักษ�
สิ่งแวดล้อมอย่�งยั่งยืน ภ�ยใต้กรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และนโยบ�ยคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัยสิ่งแวดล้อม 
พลังง�นและประสิทธิภ�พ จึงกำ�หนดเป้�หม�ยคว�ม
ยั่งยืนด้�นสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

1) ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก
2)  ก�รใช้น้ำ�
3)  ก�รปกป้องระบบนิเวศและคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ
4)  ก�รจัดก�รห่วงโซ่อุปท�นอย่�งมีคว�มรับผิดชอบ 
 ต่อสิ่งแวดล้อม
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CLIMATE CHANGE
MANAGEMENT
การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

112 กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)



ผลการดำาเนินงานเทียบกับเป้าหมาย

เป้าหมายปี 2563 (ประเทศไทย)
ลดคว�มเขม้ขน้ของก�รปลอ่ยก�๊ซเรอืนกระจก ตอ่หนว่ยน้ำ�
หนักผลผลิตให้ได้ร้อยละ 10 เทียบฐ�นปี 2558

ร้อยละก�รลดก�ร
ปลดปล่อยก๊�ซ
เรือนกระจก

2560 2561 2562 เป้�หม�ย
2563

2- - 10

ความท้าทาย
ภายใต้ความท้าทายจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศ ซ่ึงบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรด๊ิวส จำากัด และบริษัท

ในกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์  

ได้เล็งเห็นถึงโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงในการสร้างแรงผลักดัน

และสนับสนุนให้ทุกกลุ่มธุรกิจ

บริ ษัท มีความมุ่ง ม่ันในการพยายามลดการปล่อยก๊ าซ 

เรือนกระจก และมาตรการในการติดตามอย่างต่อเนื่อง บริษัท 

มีความมุง่ม่ันท่ีจะบรหิารจดัการการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

และมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ยึด

หลักปฏิบัติตามหลักสากลท่ีเกี่ยวข้อง บูรณาการเข้ากับหลัก

การดำาเนินงานธุรกิจท่ีให้ความสำาคัญในเรื่องผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญปี

2562
ก�รปลดปล่อยก๊�ช
เรือนกระจก 6,649.84 Ton Co2e
ก�รบริห�รจัดก�รและเพิ่ม
ประสิทธิภ�พพลังง�น

สัดส่วนก�รใช้พลังง�นหมุนเวียน
23.44%
พลังง�นหมุนเวียนในกิจกรรมของ
กลุ่มธุรกิจ

ประก�ศนโยบ�ย
ก�รเปลี่ยนแปลง
สภ�พภูมิอ�ก�ศ
ในระดับธุรกิจและหน่วยง�น

ความคืบหน้าปี 2562
 เนน้กระบวนก�รและโครงก�รประหยดัพลังง�นและเพิ่ม่ประสทิธภิ�พ 

 ในองค์กร
 พัฒน�ระบบบริห�รจัดก�รที่่ครอบคลุุมง�นด้�นสิ่่งแวดล้อมด้�น 

 พลังง�นและก�รเพิ่มประสิทธิภ�พ
 สนับสนุนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงก�รสร้�งคุณค่�ร่วมกับ 

 สังคม
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กระบวนก�รดำ�เนินก�รเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อให้มั่นใจว่�ข้อกำ�หนด
ของกระบวนก�รได้ถูกนำ�ไปปฏิบัติ โดยมีขั้นตอนดังนี้

ก�รปฏิบัติด้�นสิ่งแวดล้อม

ก�รเฝ้�ระวังด้�นสิ่งแวดล้อม ก�รปฏิบัติด้�นทรัพย�กร

การบริหารจัดการเศรษฐกิจสีเขียว
ตามนโยบายบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

นโยบ�ยก๊�ซเรือนกระจก

ติดต้ังระบบดูดฝุ่น ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีกำาเนิดฝุ่น ระบบดูดฝุ่น

ไซโคลน 4 ชุด, ระบบ Dust Collector 2 ชุด, มัลติไซโคลน 1 ชุด

ตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำาทิ้ง pH, TSS, TDS, BOD, COD, 

Oil&Grease, TKN, H2S 1 ครั้งต่อปี 

โครงการ “ลดอากาศส่วนเกินให้เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพการ

เผาไหม้ ของ Boiler”

มีพื้นที่โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ ทั้งหมด 52,000 ตร.ม. เป็น

พื้นที่สีเขียว 24,576 ตรม. ลดปริมาณ CO2 6,585 กก./ปี

 ประชุมทบทวนฝ่�ยบริห�ร MRC 3 ครั้ง/ปี
 ก�รประชุมคว�มยั่งยืนกลุ่มธุรกิจ 2 ครั้ง/ปี
 ก�รตรวจวัดคุณภ�พสิ่งแวดล้อม 
 ร�ยง�น CSR-DIW Continuous

 เป้�หม�ยด้�นสิ่งแวดล้อม
 เป้�หม�ยด้�นก�รใช้ทรัพย�กร
 เป้�หม�ยด้�นก�รสร้�งจิตสำ�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 ระบบม�ตรฐ�น 14001:2015
 เอกส�รสิทธิ์ Contact  Farming

Act Plan

Check Do

ผลประหยัด 
23,468 บ�ท/ปี
คืนทุนทันที
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คว�มสำ�เร็จด้�นก�รอนุรักษ์พลังง�น

THAILAND Energy Awards 2018

ASEAN Energy Awards 2018 

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำากัด มีความมุ่งมั่นในการบริหาร

งานด้านการจัดการพลังงาน ซ่ึงให้ความสำาคัญในการปฏิบัติตาม

กฎหมาย ตลอดจนยกระดบัระบบบรหิารจดัการดา้นพลงังาน และ

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามเกณฑ์รางวัล Thailand Energy 

Award ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

กระทรวงพลงังาน มีการดำาเนินงานอย่างย่ังยืน การให้คำาม่ันสญัญา

ของผู้บริหาร ผลลัพธ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ผลกระทบด้าน 

สิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถนำาไปขยายผลอย่างแพร่หลาย

 

นอกจากนี้บริษัท ได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกระดับประเทศไทย 

จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 

กระทรวงพลังงาน ให้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าประกวด 

สุดยอดรางวัลด้านพลังงานในระดับอาเซียน โดยในปี 2018 โดย 

ได้รบัรางวลัชนะเลศิ 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

ถึงความมุ่งม่ันของทีมงานในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์พลังงาน 

เพ่ือยกระดับการบริหารและจัดการพลังงานให้เป็นไปอย่าง 

ต่อเนื่องและยั่งยืน

กิจการโรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ โรงงานซอย 12 ได้รับรางวัล 

Thailand Energy Awards 2018 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภท

โรงงานควบคุมดีเด่น ทั้งนี้รางวัล Thailand Energy Awards เป็น

สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล เป็นการประกวดด้าน

พลังงานของประเทศไทยท่ีกระทรวงพลังงานได้ส่งเสริมให้มีการ

จัดการประกวดต่อเนื่อง 

CASE STUDY 24
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โครงก�รธรรมช�ติปลอดภัย ร่วมฟื้นฟูพัฒน�คว�มมั่นคงพื้นที่ป่�ต้นน้ำ�สำ�คัญของประเทศไทย
ส่งเสริมอ�ชีพให้ร�ษฎรในพื้นที่ ช่วยลดก�รบุกรุกทำ�ล�ยป่�ในพื้นที่ป่�ต้นน้ำ� 

เพื่อคนอยู่ร่วมกับป่�ได้อย่�งยั่งยืน

1

3

2

4

โครงก�รธรรมช�ติปลอดภัย 
อ.สันติสุข จ.น่�น ระหว่�งปี 

2555-2559 

โครงก�รธรรมช�ติปลอดภัย
อ.พร้�ว จ.เชียงใหม่

ระหว่�งปี 2555-2562 

โครงก�รธรรมช�ติปลอดภัย 
อ.เชียงกล�ง  จ.น่�น ดำ�เนิน

ระหว่�งปี 2557-2560

โครงก�รธรรมช�ติปลอดภัยแม่แจ่ม 
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

ระหว่�งปี 2556-2560
ชุมชนกันพื้นที่ และช่วยดูแลป่�ชุมชน 

สำ�รวจพื้นที่ทำ�กิน 

ฟื้นฟูปลูกป่�ต้นน้ำ�

ปลูกป่�ต้นน้ำ�

ไร่

ไร่ ไร่

4,000

1,300

20

1,200

CASE STUDY 25

ก�รสร้�งคุณค่�ร่วมกับสังคม
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำากัด ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมดำาเนินกิจกรรมการฟื้นฟูดูแลป่าใน

พื้นที่ป่าต้นน้ำา 4 แห่ง ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน

ไร่
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1. โครงการธรรมชาติปลอดภัยร่วมกับ พมพ.2 ฟ้ืนฟูดูแลป่า  พัฒนาอาชีพ
 ในพื้นที่ขยายผลของโครงการปิดทองหลังพระฯ อ.สันติสุข จ.น่าน

บรษัิทเจรญิโภคภณัฑ์โปรดิว๊ส จำากดั ตระหนกัถงึความรบัผดิชอบ 

ต่องสังคม และสิ่งแวดล้อม ดำาเนินกิจกรรมการฟื้นฟูดูแลป่าใน

พ้ืนท่ีป่าต้นน้ำา จ.น่านซ่ึงมีพ้ืนท่ีรวม 7 ล้านไร่ เป็นพ้ืนท่ีสูงกว่า

ร้อยละ 70 ได้ถูกบุกรุกทำาลายผืนป่ามาอย่างต่อเนื่อง โดยได้

ดำาเนินโครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ต้ังแต่

ปี 2555 ร่วมกับโครงการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงในพ้ืนท่ีลุ่มน้ำา

น่านอันเนื่องจากจากพระราชดำาริ จ.น่าน ในพื้นที่บ้านราษฎร์รัฐ

พัฒนา ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีขยายผลของโครงการปิดทองหลงัพระ จ.นา่น 

โดยได้ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการดูแลป่าต้นน้ำาสำาคัญของ

ประเทศบนเทือกเขาภูดำา และภูแหลมทอง ไหลลงสู่แม่น้ำาและ

ไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์ ลงแม่น้ำาเจ้าพระยาถึงร้อยละ 45 โดยดำาเนิน

กิจกรรมดังนี้ 

1. โครงการปลูกป่าประชาอาสา 800 ล้านกล้า 80 พรรษา  

 มหาราชินี  100 ไร่ 

2. โครงการปลกูหญา้แฝกเพ่ือการอนรัุกษ์ดินและน้ำา 50,000 กลา้

3. โครงการสำารวจท่ีทำากิน รังวัดการถือครองท่ีดินโดยใช้ GPS   

 4 กม. 15 ราย

4. โครงการสนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้กับ 

 ราษฏร  

5. โครงการกองทุนเมล็ดพันธุ์ กองทุนหมูดำาแก่ราษฎรบ้าน 

 ราษรัฐพัฒนา 15 ราย

6. โครงการปรับปรุงนาขั้นบันไดเพื่อการปลูกข้าวไว้บริโภค

7. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ล่องแก่งแม่สะนาน

ปลูกป่�ต้นน้ำ�

ปลูกหญ้�แฝก

กล้า

140 ไร่

36 ไร่

330 ไร่

50,000

ปลูกป่�ร่องห้วย
เพิ่มคว�มชุ่มชื้น

ปลูกป่�เดิม

IN
TRO

DUCTIO
N

HEART
HEALTH

HO
M

E
APPEN

DIX
SUSTAIN

ABILITY M
AN

AGEM
EN

T

117รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2562



โครงการธรรมชาติปลอดภัย บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส 

จำากัด ได้สนับสนุนยุทธศาสตร์วาระของจังหวัดน่าน “เมืองน่าน 

น่าอยู่ คู่ ป่าต้นน้ำา” โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมโครงการ 

ปักหลักรักษ์ป่า โดยร่วมกับหน่วยจัดการต้นน้ำาน้ำามีดท่ี ต.เปือ 

อ.เชียงกลาง จ.น่าน เพื่อกำาหนดพื้นที่ทำากินและป่าอย่างชัดเจน 

ซ่ึงนอกจากจะทำาให้ชาวบ้านกินดีอยู่ดี ดำารงชีวิตอย่างมีความสุข  

ส่งผลให้ชาวบ้านเล็งเห็นถึงความสำาคัญในการดูแลป่าด้วย

จิตสำานึก เกิดความหวงแหนป่า ตลอดจนเรียนรู้การใช้ชีวิต

และประโยชน์จากป่า รวมท้ังสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับ 

ผืนป่าในพ้ืนท่ีแห่งนี้ได้อย่างย่ังยืน สืบทอดเป็นมรดกอันล้ำาค่าสู่ 

ลูกหลานต่อไป นอกจากนี้ยังได้ให้การสนับสนุนการฟื้นฟูดูแลป่า

ในพื้นที่ 3 โครงการ ได้แก่ 

1. โครงการปักหลักขนาด 6X6 น้ิว สูง 1.5 เมตร จำานวน 2,000 ต้น  

 โดยปักปีละ 500 ต้น เป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2557-2560  

 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการฟื้นฟูดูแลป่า

2. โครงการปลกูป่าตน้น้ำาหมู่บ้านคนดท่ีีดูแลป่า พ้ืนท่ี 20 ไร ่พ้ืนท่ี 

 ชาวบ้านคืนป่า 4,000 ไร่ 

3. โครงการตอบแทนหมู่บ้านต้นแบบคนดีที่ดูแลป่า กองทุนดูแล 

 ป่าในบริเวณป่าต้นน้ำาน้ำามีด 41,000 ไร่

2. โครงการธรรมชาติปลอดภัย สนับสนุนปักหลักรักษ์ป่า 
 อ.เชียงกลาง จ.น่าน ต้นแบบการดูแลป่า สู่การพัฒนาอาชีพอย่างย่ังยืน

ตั้งกองทุนดูแลป่�
บริเวณป่�ต้นน้ำ�น้ำ�มีด

ไร่41,000

2,000 ต้น

20 ไร่

ปลูกป่�ต้นน้ำ�

โครงก�รปักหลักรักษ์ป่� 
(แนวเขตพื้นที่ทำ�กินและพื้นที่ป่�)
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บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำากัด มีความมุ่งม่ันในการมี

ส่วนร่วมอย่างรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิด

ความยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมายในการดูแลพ้ืนท่ีป่าต้นน้ำา เพ่ือช่วย

ลดปัญหาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากภัยธรรมชาติ จึงได้ดำาเนิน

โครงการธรรมชาติปลอดภัย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ร่วมกับอุทยาน

แห่งชาติศรีลานนา และภาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ีผ่านกิจกรรมต่างๆ 

เพ่ือฟื้นฟูปลูกป่ารักษาต้นน้ำาในพ้ืนท่ีท่ีเกิดความเสียหายในพ้ืนท่ี

กว่า 8 แสนไร่ นับเป็นผืนป่าต้นน้ำาท่ีไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำาขนาด

ใหญ่ขนาด 20 ตารางกิโลเมตร เรียกว่า “เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล”  

สามารถกักเก็บน้ำาได้สูงสุด 265 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าเป็น

อ่างเกบ็น้ำาท่ีมีความสำาคัญและมีช่ือเสยีงในจงัหวัดเชียงใหม ่ท่ีไหล

ลงสู่แม่น้ำาเจ้าพระยา ช่วยหล่อเลี้ยงทุกภาคส่วน ชาวเชียงใหม่  

รวมท้ังนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำาพูน โดยสนับสนุนกิจกรรม

ต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 ดังนี้

3. โครงการธรรมชาติปลอดภัยร่วมฟื้นฟูปลูกป่ารักษาต้นน้ำา  
 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 

1. โครงการเพาะชำากล้าไม้เพ่ือสนับสนุนการปลูกป่าในพ้ืนท่ีอุทยาน 

 แห่งชาติศรีลานนาปี 2556-2562

2. โครงการปลูกป่าเน่ืองในโอกาสวาระสำาคัญต่างๆ เช่นวันพระราช 

 สมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช 

 ชนนีพันปีหลวง โครงการปลูกป่า “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจคืนผืนป่า 

 ให้แผ่นดิน” โครงการประชาอาสาฯ “แนวร้ัวธรรมชาติ”

3. โครงการทำาแนวกันไฟบำารุงรักษาแปลงปลูกป่าต้นน้ำาแปลงปลูกป่า 

4. โครงการติดตามความก้าวหน้าพ้ืนท่ีปลูกป่า (วัดความเติบโต) 

5. โครงการปลูกและขยายพันธ์ุไผ่ในพ้ืนท่ีอุทยาน

พิกัดพ้ืนท่ีท่ีมีการฟ้ืนฟูปลูกป่ารักษาต้นน้ำา

 ปี	 สนับสนุนเพาะกล้าไม้	 ปลูกป่าต้นน้ำา		 บำารุงแปลง วัดความเติบโต	 ปลูกขยายพันธุ์ไผ่
    ทำาแนวกัน
    ไฟปลูกป่า

	 2555-2562	 171,900	ต้น	 1,300	ไร่		 1,300	ไร่		 100	ไร่	 630	กอ
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น้ำาช่วยเปลี่ยนชีวิต สร้างอาชีพท่ีหลากหลาย 

รวมทั้งช่วยฟื้นฟูผืนป่าและทรัพยากรต่างๆ ของ

ชุมชนบ้านแม่ปาน-สนัเกีย๋ง ต.ช่างเค่ิง อ.แม่แจม่ 

จ.เชียงใหม่ให้กลับมาดีขึ้น ภายหลังจากที่ชุมชน

ตกลงท่ีจะเปลี่ยนวิถีการผลิตจากการปลูกพืช

เชิงเดี่ยวสู่การทำาเกษตรแบบผสมผสานตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นท่ีมาของการ

พัฒนาระบบน้ำาเพ่ือการเกษตรบนพ้ืนท่ีสูง หรือ

การทำาบ่อพวงสันเขา และวางระบบท่อส่งน้ำาจาก

บ่อพวงเข้าสู่พ้ืนท่ีทำากินของเกษตรกร เพ่ือให้

ชุมชนมีน้ำาใช้ทางการเกษตรตลอดทั้งปี

โดยโครงการธรรมชาติปลอดภยัแม่แจม่ สนบัสนนุ

เพียงค่าขุดบ่อและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ส่วนทีม

วิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทำาหน้าท่ีอบรม

ให้ความรู้เรื่องการทำาบ่อพวงและวางระบบท่อ  

ทางชุมชนรว่มกนัคดัเลอืกพ้ืนท่ีสำาหรับดำาเนนิการ 

และช่วยกันลงแรงทำางานต้ังแต่การปูคอนกรีต 

บ่อพวง ตลอดจนการวางระบบท่อเขา้สูแ่ปลงของ

เกษตรกรในโครงการ ซ่ึงการสนบัสนนุให้ชุมชนมี

ส่วนร่วมในทุกขั้นตอน นำาไปสู่ความรู้สึกของการ

เป็นเจา้ของ เห็นคณุค่าการดูแลรักษาบ่อพวงและ

ระบบท่อสง่น้ำาของชุมชนรว่มกนั ทำาให้ชุมชนบ้าน

แม่ปาน-สนัเกีย๋งสามารถบรหิารจดัการการใช้น้ำา

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถแบ่งปัน

การใช้น้ำากับชุมชนโดยรอบได้อย่างยั่งยืนด้วย

 

นับจากปี 2556 ถึงปัจจุบัน โครงการธรรมชาติ

ปลอดภัยแม่แจ่ม ได้สนับสนุนการทำาบ่อพวง

ขนาดความจุ 750 ลบ.ม. จำานวน 5 บ่อ และ 

บ่อพวงขนาด 175 ลบ.ม. จำานวน 47 บ่อ พร้อมท้ัง 

วางระบบท่อส่งน้ำาเข้าสู่แปลงของเกษตรกร

จำานวน 337 ครัวเรือน ช่วยให้เกษตรกรเหล่านั้น

มีน้ำาใชเ้พ่ือการเกษตรตลอดท้ังปี ครอบคลมุพ้ืนท่ี

การใช้น้ำาของเกษตรกรจำานวน 190 แปลง รวม

จำานวน 1,200 ไร่

4. โครงการธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
 น้ำาเปลี่ยนชีวิต สร้างอาชีพ ฟื้นฟูผืนป่า

บ่อพวงขน�ดคว�มจุ ว�งระบบท่อส่งน้ำ�เข้�แปลงเกษตรกร

ครอบคลุมพื้นที่ใช้น้ำ� พื้นที่รวม

จำ�นวน

ลบ.ม. ครัวเรือน

ไร่ ไร่

บ่อ750 337

190 1,200

5
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ประกวดภาพถ่าย ปลุกความคิด...สำานึกรักษ์ธรรมชาติ 
ภาพหนึ่งภาพแทนคำาพูดนับพันคำา” อยู่ท่ีการตีความหมาย

ของภาพท่ีสื่อออกมา โครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญ

โภคภัณฑ์ จึงได้จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “ปลุกความคิด...

สำานึกรักษ์ธรรมชาติ” ภายใต้หัวข้อ “Memory In Si Lanna” และ 

“Memory In Maejam” โดยได้เชิญชวนผู้ท่ีชอบการถ่ายภาพ  

ส่งรูปธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ี

สวยงาม  ของพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาตศิรลีานนา และพ้ืนท่ี อ.แม่แจม่ ซ่ึง 

ถอืเป็นแหลง่ตน้น้ำาสำาคัญของภาคเหนอื เพ่ือสร้างการตระหนกัรูถ้งึ

คณุคา่ ความสำาคญัของธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม นำาไปสูค่วามรูส้กึ

หวงแหนและการมีส่วนร่วมของผู้คนในชุมชนท้ัง 2 พ้ืนท่ีในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรรอบๆ ชุมชน  ตลอดจนประชาสัมพันธ์สถานที่ 

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงามในอุทยานแห่งชาติศรีลานนา 

และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของแม่แจ่มให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

กิจกรรม “Memory In Si Lanna” โครงการธรรมชาติปลอดภัย 

ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และสมาคม 

ช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย จัดประกวดไปแล้ว 2 ครั้ง

คือ ปี 2560 และ 2562  มีผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวดทั้งหมด 756 

ภาพ และ 397 ภาพตามลำาดับ จากผู้เข้าประกวดทั้ง 3 กลุ่มคือ 

นักศึกษา(ระดับอุดมศึกษา) / บุคคลท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี อ.พร้าว  

อ.แม่แตง่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ซ่ึงอยู่ในเขตอทุยานฯศรลีานนา  

และประชาชนทั่วไป ในแต่ละปีมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 22 และ 28 

รางวัลตามลำาดับ

ส่วนกิจกรรม “Memory In Maejam” โครงการธรรมชาติปลอดภัย 

ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประกวดขึ้นเมื่อปี 2561 มีผู้สนใจ

ส่งภาพเข้าประกวดท้ังหมด 786 ภาพ จากผู้เข้าประกวดท้ัง  

3 กลุ่มคือ นักศึกษา(ระดับอุดมศึกษา) / บุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 

อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป  ซึ่งมีผู้ที่ได้รับรางวัล

ทั้งสิ้น  28 รางวัล

CASE STUDY 26

สำาหรบัการประกวดภาพถา่ยท้ัง 3 ครัง้  ระหวา่งช่วงทำากจิกรรมจะมี

การเผยแพรผ่ลงาน และเรือ่งราวของสถานท่ีตา่งๆผา่นช่องทางสือ่

ออนไลน ์ เพ่ือกระตุน้การรบัรูด้า้นการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ

ของอุทยานแห่งชาตศิรลีานนา และ อ.แม่แจม่ จ.เชยีงใหม่ ให้เป็น

ที่รู้จักมากขึ้น เพราะถ้าชุมชนทั้ง 2 พื้นที่สามารถพัฒนาไปสู่การ 

ท่องเท่ียวเชิงอนรุกัษ์ได ้ชุมชนในพ้ืนท่ีจะสามารถอยูก่บัผนืป่าและ

ธรรมชาติอย่างเป็นมิตร ตลอดจนมีรายได้อย่างยั่งยืน
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ค่ายเยาวชนรักษ์ป่า
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา 
จ.เชียงใหม่

ค่ายเยาวชน “สืบจูเนียร์์”
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี

CASE STUDY 27

โครงก�รสร้�งคุณค่�ร่วมกับสังคมให้ก�รสนับสนุนค่�ยเย�วชน
โครงก�รธรรมช�ติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์  ร่วมสนับสนุนก�ร

จัดค่�ยเย�วชนระดับประถม และมัธยมศึกษ� ใน  2 พ้ืนท่ีท่ีเข้�ไปทำ�

กิจกรรม  โดยมีวัตถุประสงค์สำ�คัญคือ เพ่ือกระตุ้นและปลุกจิตสำ�นึก

ของเย�วชนรุ่นใหม่ให้รู้จักก�รใช้ประโยชน์ทรัพย�กร และส�ม�รถอยู่

ร่วมกับธรรมช�ติส่ิงแวดล้อมได้อย่�งย่ังยืน ท้ังน้ีเด็กๆ และเย�วชน

จะได้เรียนรู้ด้�นก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อมผ่�น

ฐ�นกิจกรรมต่�ง ๆ เช่น ก�รว�ดภ�พผืนป่�-สัตว์ป่�จ�กสีท่ีได้จ�ก

ใบไม้ชนิดต่�งๆ  ตอบคำ�ถ�ม ก�รใช้ชีวิตในป่� และ ก�รเล่นเกมส์ 

เป็นต้น  ซ่ึงมีร�ยละเอียดดังน้ี

 1. โครงก�ร “ค่�ยเย�วชนคนรักษ์ป่�ต้นน้ำ�แม่แวน” และ  

  โครงก�ร “ค่�ยเย�วชนคนรักษ์ป่� อุทย�นแห่งช�ติศรีล�นน�”   

  ระหว่�งปี 2556-2562  จำ�นวน 8 รุ่นๆละ 50-60 คน  

  รวมจำ�นวนท้ังหมด 260 คน

 2. โครงก�ร “ค่�ยเย�วชนสืบจูเนียร์” และ โครงก�ร “ค่�ยเย�วชน 

  รักษ์ผืนป่� สืบส�นง�นสืบฯ” ในง�นรำ�ลึกสืบ น�คะเสถียร   

  ระหว่�งปี 2556-2562  จำ�นวน 4 รุ่นๆละ 50 คน รวมจำ�นวน 

  ท้ังหมด 200 คน

ค่ายเยาวชนปลุกจิตสำานึกด้าน
งานอนุรักษ์ (2 พื้นที่)

คน460
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การบริหารจัดการของเสีย
ทางบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรด๊ิวส จำากัด และกลุ่มธุรกิจให้ความสำาคัญในเร่ืองการจัดการกากอุตสาหกรรม และของเสียภายในโรงงานจึง

นำาระบบมาตรฐานสากล ISO 14001 : 2015 มาบริหารจัดการภายในองค์กรมาหลายสิบปี โดยการบริหารการจัดการของเสียในองค์กร  

อย่างเป็นระบบ และถูกต้องตามข้อกำาหนดกฎหมาย มีการนำาส่ง ตาม สก.1, สก.2, สก.3 ทำาให้องค์กรไม่มีข้อร้องเรียนด้านส่ิงแวดล้อม  

ท้ังกับชุมชนรอบข้าง และระดับประเทศ

อบรมให้ความรู้กับพนักงานทุกระดับ เร่ืองมาตรฐานสากล ISO 

14001: 2015 เพ่ือให้พนักงานทุกระดับได้รับรู้ เข้าใจและสามารถ

ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง โดยมีการอบรมทบทวน 1 คร้ังต่อปี

จัดทำาโครงการถังรักษ์โลก โดยให้พนักงานแยกเศษอาหารออกจาก

ขยะท่ัวไป แล้วนำาเศษอาหารไปหมักเป็นปุ๋ย ลดขยะเศษอาหารกว่า 

100 กก.ต่อเดือน

ปรับปรุงระบบลดความช้ืนจากเดิม ใช้น้ำามันเตาเป็นเช้ือเพลิง  

ปรับปรุงมาใช้ By Product เป็นเช้ือเพลิงแทน ทำาให้ลดกาก

อุตสาหกรรมกว่า 700 ตันต่อปี 

มีการจัดทำาโครงการ “CPP2 รีไซเคิลขยะ” เพ่ือให้พนักงานทุกคน 

ทราบถึงวิธีการแยกขยะรีไซเคิล แต่ละประเภทให้ถูกต้อง และยังช่วย

สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับขยะรีไซเคิลอีกด้วย นอกจากน้ีเงินท่ีได้จากการ

ทำาโครงการ ยังสามารถนำามาสนับสนุนเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน

ท่ีเข้าร่วมโครงการอีกด้วย

มีการจัดแยกประเภทถังขยะ อย่างชัดเจน ให้กับพนักงาน โดยแยก

ประเภท ขยะท่ัวไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย
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WATER
STEWARDSHIP
การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำา

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

ความท้าทาย

ผลการดำาเนินงานเทียบกับเป้าหมาย

เป้าหมายปี 2563 (ประเทศไทย) ความคืบหน้าปี 2562

ปริม�ณก�รนำ�น้ำ�ม�ใช้ 
1.75 ล้�น ลบ.ม.

สัดส่วนก�รนำ�น้ำ�
กลับม�ใช้ใหม่/ใช้ซ้ำ�

0.10%

ส่งเสริมให้เกษตรกร
เข้�ถึงแหล่งน้ำ�
เพื่อก�รเกษตร

2562

ประชาชนครึ่งหนึ่งของโลก ประสบกับภาวะขาดแคลนน้ำา  

หากยังคงมีการใช้น้ำาที่ฟุ่มเฟื่อย ยิ่งไปกว่านั้นสภาพเศรษฐกิจโลก  

(World Economic Forum) ระบุว่าประเด็นด้านทรัพยากรน้ำา

เป็นประเด็นทางสิ่งแวดล้อมท่ีสำาคัญท่ีสุดประเด็นหนึ่งในปี 2560  

การรกัษาความมัน่คงของทรพัยากรธรรมชาต ิ(Natural Resource 

Security) โดยเฉพาะอย่างย่ิง น้ำาสะอาด เป็นประเดน็ท่ีภาคเอกชน

จำาเป็นต้องให้ความสำาคัญ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรด๊ิวส จำากัด 

และบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ให้ความสำาคัญและใส่ใจกับการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำา ซ่ึงเป็นปัจจัยพ้ืนฐานท่ีสำาคัญต่อการดำาเนิน

ธุรกิจ ท้ังยังเป็นการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

เป้าหมายที่ 6

ลดปริม�ณก�รใช้น้ำ�ต่อหน่วยก�รผลิตลง 10% 
เทียบกับปีฐ�น 2558

 ก�รบริห�รจััดก�รก�รใช้้น้ำ�และแนวท�งก�รควบคุุม
 สือ่ส�รและถ�่ยทอดเทคโนโลยกี�รใชน้้ำ�เพื่อ่ก�รเกษตรใหเ้กษตรกร

 และผู้มีส่่วนเกี่ยวข้อง
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แนวท�งก�รบริห�รจัดก�ร 
น้ำาเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีจำาเป็นต่อทุกชีวิต มีผลโดยตรงต่อ

การดำาเนนิชีวติอย่างมัน่คง และในขณะเดียวกนักมี็ความสำาคญัตอ่

การดำาเนินธุรกิจ ในปัจจุบันการขาดแคลนน้ำากลายเป็นประเด็นที่

ทวคีวามรนุแรงข้ึนท่ัวโลก เครอืเจรญิโภคภณัฑต์ระหนกัถงึปัญหา

และความเสีย่งดงักลา่วจงึได้กำาหนดแนวปฏบัิติเพ่ือให้ม่ันใจวา่การ

ดำาเนนิการธุรกจิจะสามารถรักษาสมดลุการใชน้้ำากบัความตอ้งการ

น้ำาของชุมชนและธรรมชาติดังนี้

1. มีความมุ่งม่ันท่ีจะดำาเนินการลดผลกระทบทางลบท่ีมีต่อแหล่ง 

 น้ำาธรรมชาติ เพ่ือให้มั่นใจว่าประชากรทุกครัวเรือนจะมีน้ำาท่ีมี 

 คุณภาพดีเพียงพอสำาหรับการอุปโภคและบริโภค

2. กำาหนดเป้าหมายการเพ่ิมประสทิธภิาพการใช้น้ำาในระยะยาวและ 

 ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในองค์กรบริหารจัดการการใช้น้ำาอย่าง 

 มีประสทิธภิาพ มีการประเมินความเสีย่งด้านน้ำาและดำาเนนิการ 

 ตามแนวปฏบัิตดิา้นการอนรุกัษ์ท่ีดท่ีีสดุและมีการนำาเทคโนโลยี 

 มาใช้เพื่อเพิ่มปริมาณการนำาน้ำากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

3. ส่งเสริมหลักการการเข้าถึงแหล่งน้ำาท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย 

 โดยส่งเสริมให้ทุกคนในชุมชนสามารถจัดหาและเข้าถึง 

 ทรัพยากรน้ำาได้อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค

4. ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้อง 

 ในด้านการใช้น้ำาและการอนุรักษ์แหล่งน้ำารวมท้ังตอบสนองต่อ 

 ข้อกังวลของชุมชนและสังคมอย่างโปร่งใสและทันกาล

5. ส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจด้านการ 

 อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำาให้แก่พนักงาน คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย 

 ท่ีสำาคัญด้วยการจัดฝึกอบรมการแบ่งปันความรู้หรือการจัด 

 กิจกรรมรณรงค์

6. เผยแพร่ข้อมูลและผลการดำาเนินงานด้านการดูแลรักษา 

 ทรัพยากรน้ำาผ่านรายงานความย่ังยืนเครือเจริญโภคภัณฑ์เพ่ือ 

 รายงานความคบืหนา้เทียบกบัเป้าหมายท่ีกำาหนดให้ผูมี้สว่นได ้

 เสียทราบ

7. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆอาทิ หน่วยงานภาครัฐ 

 องคก์รท่ีไมแ่สวงผลกำาไร (NGOs) สถาบันการศกึษา ชุมชนและ 

 หน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรน้ำา 

 ระดับประเทศและในระดับโลก
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ระบบน้ำาหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

ปริม�ณก�รสูญเสียน้ำ�
ลดลงจ�กระบบก�รให้น้ำ�
แบบสปริงเกอร์ขน�ดใหญ่

เทียบกับระบบน้ำ�หยด

ปริม�ณพลังง�นแสงอ�ทิตย์
แทนก�รใช้พลังง�นไฟฟ้�

ปี 2562

30 340% kWh

ฟาร์มพืชไร่แสลงพัน-คำาพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี เป็นฟาร์มปิด

ขนาดใหญ่พ้ืนท่ีกว่า 2,063 ไร่ มีระบบชลประทานขนาดใหญ่ใน

การจัดการน้ำาสำาหรับการเพาะปลูกข้าวโพด แต่ยังมีพื้นที่บางส่วน 

ท่ีระบบชลประทานขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึง จึงได้นำาระบบ

ชลประทานแบบน้ำาหยดด้วยแสงอาทิตย์มาใช้ ระบบชลประทานน้ำา

หยด ช่วยเพ่ิมประสทิธภิาพการใช้พ้ืนท่ีจากพ้ืนท่ีระบบชลประทาน

ขนาดใหญ่ท่ีเข้าไม่ถึง ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำามันท่ีใช้ใน

การสบูน้ำาและขับเคลือ่นระบบ โดยการใช้พลงังานแสงอาทิตย์เป็น

พลังงานทดแทน

จากการประเมินการใช้พลังงานของฟาร์มพืชไร่แสลงพัน-คำา

พราน สามารถลดการใช้ไฟฟ้าเพื่อการสูบน้ำาไปได้ 340 kWh และ

ที่สำาคัญระบบชลประทานน้ำาหยด ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้

น้ำา จากเดิมระบบชลประทานขนาดใหญ่จะมีการสูญเสียน้ำาไปกับ

พื้นที่นอกโซนรากพืช มากกว่า 40% ในขณะที่ระบบน้ำาหยดนั้นมี

การสูญเสียไม่เกิน 10% 
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บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำากัด คำานึงถึงการจัดการน้ำาท่ีเกิดจากโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยการรวบรวมน้ำาจากกองปุ๋ยหมักและ 

น้ำาฝน สำารองใช้ในกจิกรรมการหมักและแปลงทดสอบในกจิการโรงงานผา่นกระบวนการจดัการด้วยระบบนเิวศท่ีถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ 

นอกจากเป็นการลดการใช้น้ำาจากแหล่งธรรมชาติแล้วยังเป็นการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและกลิ่นอีกด้วย

ผลประหยัด

ระบบฝ�ยบำ�บัดรวมทั้งหมด

บ�ท

ลูกบ�ศก์เมตร

228,990

60,025

การสูบน้ำาเข้าบ่อลอยและ

หมุนเวียนบำาบัดน้ำาปุ๋ย

และนำากลับมาใช้

หมายเหตุ : เป็นการเปรียบเทียบปี 2560 ที่ยังไม่มีระบบบำาบัด และปี 2562 
 ที่มีระบบบำาบัดและนำาน้ำากลับมาใช้

307,920 78,930

CASE STUDY 28

การสร้างระบบนิเวศในการจัดการน้ำาปุ๋ย
และสิ่งแวดล้อมในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ค่�ใช้จ่�ย ก�รใช้น้ำ�บ่อลอย
และเครื่องสูบใช้น้ำ�มัน

ก�รใช้น้ำ�ปุ๋ยจ�กก�รบำ�บัด
และใช้ระบบไฟฟ้�

ปริมาณน้ำาจากบ่อเก็บธรรมชาติ บ่อรับน้ำา และระบบฝายบำาบัดรวมท้ังหมด 60,025  

ลูกบาศก์เมตร ถูกนำามาบำาบัดด้วยระบบกรองน้ำาปุ๋ย และสูบไปใช้โดยผ่านการตรวจค่า 

pH และค่า EC (Electric Conductivity) ปราศจากกลิ่นสามารถนำากลับไปใช้ได้ในโรงงาน

เม่ือเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจากเดิมใช้น้ำาบ่อลอย และใช้เคร่ืองสูบน้ำาใช้น้ำามัน มาเป็นการ

ใช้น้ำาปุ๋ยจากการบำาบัดและใช้ระบบไฟฟ้า จะเห็นได้ว่าเกิดผลประหยัดถึง 228,990 บาท 

ผลประหยัด	(บาท) 228,990

128 กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)



บริการขุดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร
บริษัท C.P.Yangon Co.,Ltd. ได้มีหน่วย

บริการเจาะน้ำาบาดาล เพ่ือใช้ในการเกษตร

ทำาให้เกษตรกรสามารถมีน้ำาไว้ทำาการเกษตร

ได้ตลอดท้ังปี โดยในปี 2562 ได้ทำาการเจาะไป

แล้วจำานวน 67 บ่อ ใน 3 ตำาบล 12 หมู่บ้าน 

ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีการเกษตรมากกว่า 800 

ไร่ ในเขต Naypyidaw Myanmar และยังคง

ให้บริการกับเกษตรกรท่ีสนใจอย่างต่อเน่ือง

โดยมีเคร่ืองเจาะน้ำาบาดาล จำานวน 2 เคร่ือง 

สำาหรับกิจกรรมน้ี

CASE STUDY 29

67 800
เจ�ะน้ำ�บ�ด�ล ครอบคลุมพื้นที่

ก�รเกษตร

บ่อ ไร่
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เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิเป็นช่ือท่ี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานให้กับเข่ือน

แห่งน้ี สร้างภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำาป่าสัก อันเน่ืองมาจาก 

พระราชดำาริ ทำาพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 

2542 เป็นเข่ือนแกนดินเหนียวท่ียาวท่ีสุดในประเทศไทย มีความยาว 

4,860 เมตร ความสูงท่ีจุดสูงสุด 36.50 เมตร 

กิจกรรมคร้ังน้ี จัดต่อเน่ืองเป็นคร้ังท่ี 2 โดยได้มีการจัดให้ปล่อยพันธ์ุ 

ปลาน้ำาจืดจำานวนกว่า 79,999 ตัว บริเวณเหนือเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ  

จ.ลพบุรี ซ่ึงเป็นเข่ือนท่ีถือกำาเนิดข้ึนจาก พระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

ทรงมีพระราชดำาริ  ว่าควรศึกษาพิจารณาวางโครงการ และก่อสร้าง

เข่ือนกักเก็บน้ำาปิดก้ันแม่น้ำาป่าสัก ท่ีอำาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

โดยเร่งด่วน เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำาท่วมและน้ำาแล้งในเขตลุ่มน้ำาป่าสัก

และลุ่มน้ำาเจ้าพระยาตอนล่าง 

บริษัท C.P.Seeds Vietnam Co.,Ltd. มุ่งเน้นให้ความสำาคัญต่อการ

พัฒนาแหล่งน้ำา มีนโยบาย “การสร้างบ้านให้น้ำาอยู่” เพราะถือว่าน้ำา

เป็นปัจจัยสำาคัญในการต่อยอดการพัฒนาด้านการเกษตรแขนงต่าง ๆ   

อันจะนำาไปต่อยอดในการพัฒนาธุรกิจต่างๆ ได้อย่างครบวงจร

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) มีความเก่ียวข้องและผูกพัน กับ 

แม่น้ำาป่าสัก ต้ังแต่การทำาธุรกิจต้นน้ำา กลางน้ำา ไปจนถึงปลายน้ำา 

ตระหนักถึงความจำาเป็นอย่างมากท่ีต้องปลูกจิตสำานึกการอนุรักษ์ให้

กับพนักงาน ในการร่วมกันอนุรักษ์พันธ์ุปลาน้ำาจืด ได้รู้คุณค่าของการ

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน

 

โดยการดำาเนินโครงการได้มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี

1. เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีลุ่มน้ำา 

 ป่าสักพร้อมกับการเพ่ิมพันธ์ุปลาน้ำาจืดในลุ่มน้ำาป่าสักสอดคล้อง 

 กับการพัฒนาอย่างย่ังยืน

2. เพ่ือสร้างการมีจิตสาธารณะในการทำาประโยชน์ต่อสังคมและ 

 ปลูกจิตสำานึกเข้าใจการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 อย่างรู้คุณค่าของพนักงาน

3. เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนและบริษัทฯได้ทำาประโยชน์ 

 ต่อการพัฒนาสังคมร่วมกัน

CASE STUDY 30

CASE STUDY 31

รักษ์ลุ่มป่าสัก ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำาจืดอย่างยั่งยืน

สร้างบ้านให้น้ำาอยู่

ท้ังน้ี บริษัท และภาครัฐในพ้ืนท่ี ได้ร่วมพัฒนาสร้างคลองส่ง

น้ำาให้แก่เกษตรกรในเขตส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธ์ุ ท่ี อ.จ๋างบ่าง  

จ.เตนินห์ ทำาให้เกษตรกรโดยรอบในพ้ืนท่ี ได้ใช้น้ำาจากคลองส่งใน

การเพาะปลูกการเกษตร ส่งผลให้ได้รับผลผลิตจากการปลูกมากข้ึน  

สร้างรายได้ และความย่ังยืนให้แก่เกษตกร  
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โครงการธรรมชาติปลอดภัย บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส 

จำากัด เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประสานกับสมาคมการค้าเมล็ด

พันธุ์ไทย สนับสนุนการดำาเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและดูแลรักษา 

สิง่แวดลอ้มในพ้ืนท่ีจ.นา่น ในปี 2556 สนบัสนนุการพัฒนาแหลง่น้ำา

และมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักให้กับโครงการปิดทองหลังพระ สืบสาน

แนวพระราชดำาริ เพ่ือมอบให้แก่ราษฎรบ้านสาระสุขสันต์ หมู่ 6 

ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน เพื่อแจกจ่ายให้กับราษฎรในพื้นที่โครงการ

ขยายผลโครงการปิดทองหลังพระฯ จ.น่าน ปลูกไว้บริโภคเพื่อลด

รายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว รวมจำานวน 33 ครอบครัว

 ปี	 สนับสนุน	 ประชากร/ครัวเรือน	 ประโยชน์ที่ได้รับ

	 2556	 1.	จัดทำาระบบกาลักน้ำาเพื่อการอุปโภค	 162	คน	 1.	ชาวบ้านร่วมอนุรักษ์ป่า/ลำาธาร	1,970	ไร่
	 	 	 บริโภค	(อ่างเก็บน้ำาห้วยรอ)	 33	ครัวเรือน	 2.	ชาวบ้านมีข้าวบริโภคตลอดทั้งปี
	 	 2.	ปรับปรุงระบบกรองน้ำาและถังพักน้ำา	 	 3.	ชาวบ้านมีน้ำาสะอาดไว้บริโภคในชุมชน
	 	 3.	วางระบบท่อน้ำาเพื่อการเกษตรที่ทำากิน	 	 4.	ชาวบ้านเกิดจิตสำานึกรักษ์หวงแหน	
	 	 	 ระยะทาง	1,020	เมตร	 	 	 และร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	
	 	 4.	ปรับพื้นที่นาขั้นบันไดและปลูกพืช	 	 5.	ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ	 	
	 	 	 หลังนา	24	ไร่	12	ราย	 	 	 ปลูกพืชหลังนาและพืชเชิงเดี่ยว

CASE STUDY 32

ร่วมพัฒนาแหล่งน้ำา สู่การพัฒนาอาชีพ 
เพื่อดูแลป่ารักษาต้นน้ำาอย่างยั่งยืน  จ.น่าน

1,970

162 33

ช�วบ้�นร่วมอนุรักษ์ป่�/ลำ�ธ�ร

ช�วบ้�นมีน้ำ�สะอ�ดไว้บริโภคในชุมชน

ไร่

คน ครัวเรือน
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ECOSYSTEM
& BIODIVERSITY
PROTECTION
การปกป้องะบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

Cr : รางวัลชมเชยประเภทบุคคลทั่วไป โครงการประกวดภาพถ่าย Memory in Si Lanna / คุณเตชทัต ธรรมนิตกิจ
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ร้อยละก�รดำ�เนินง�น
ฟื้นฟูระบบนิเวศ

ร้อยละก�รทวน
สอบย้อนกลับ

2561 2562 เป้�หม�ย
2563

100

50

100

75

100

100

ความท้าทาย
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำากัด และบริษัทในกลุ่มธุรกิจพืช 

ครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ตระหนักถึงปัญหาท่ี 

เกดิข้ึน และมีความมุ่งม่ันท่ีจะเป็นสว่นหนึง่ในการลดผลกระทบและ

ปกป้องความหลาหหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศให้มีความ

สมบูรณ์ ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม

ในการดูแลและลดผลกระทบเหล่านี้ บริษัท ยังได้ประเมินความ

เสีย่งดา้นความหลากหลายทางชีวภาพของโลกอยา่งตอ่เนือ่ง โดย

มุ่งมั่นอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างรับผิด

ชอบ ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบก ป่าไม้้ 

และความหลากหลายทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ผลการดำาเนินงานเทียบกับเป้าหมาย

เป้าหมายปี 2563 (ประเทศไทย)

จำ�นวนพื้นที่ป่�ที่ได้รับก�รดูแลฟื้นฟู 

15,000 ไร่

จำ�นวนก�รลงทุนด้�นสิ่งแวดล้อม 

6.12 ล้�นบ�ท
ผ่�นโครงก�รธรรมช�ติปลอดภัย 
ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุน
ก�รใช้ระบบนิเวศบนบก ป่�ไม้และคว�มหล�กหล�ย
ท�งชีวภ�พโดยเฉพ�ะในกระบวนก�รส่งเสริม
ก�รปลูกข้�วโพด

บริษัทฯ ประก�ศนโยบ�ยสิ่งแวดล้อม
และคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ
ต�มแนวท�งของเครือฯ

ผ่่�นก�รประเมินก�รจัดห�จ�กแหล่่งผลิตที่่ไม่่บุุกรุุก
ทำ�ล�ยป่่�ไม้้ และทรัพย�กรท�งทะเล

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญปี

2562

ความคืบหน้าปี 2562
 กระบวนก�รทวนสอบย้้อนกลัับในผลิิตภััณฑ์์ข้้�วโพด
 ก�รพััฒน�กระบวนก�รประเมิินคว�มหล�กหล�ยท�งชีีวภ�พ
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แนวท�งก�รบริห�รจัดก�ร
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำากัดและบริษัทในกลุ่มธุรกิจพืช

ครบวงจร (ข้าวโพด) มีความเช่ือว่าการปกป้องระบบนิเวศ และ

ความหลากหลายทางชีวภาพบนพ้ืนฐานของการใช้ทรัพยากรอยา่ง  

เท่าเทียมกัน เป็นความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนในสังคม จึงกำาหนด  

แนวปฏบัิตท่ีิสอดคลอ้งกบัปฏญิญาริโอ ว่าด้วยสิง่แวดลอ้มและการ

พัฒนา และอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพดังนี้

1. มีส่วนร่วมอย่างรับผิดชอบในการปกป้องระบบนิเวศและความ 

 หลากหลายทางชีวภาพ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ  

 รวมถงึมาตรฐานสากล และกำาหนดเป้าหมายระยะยาวเพ่ือเป็น  

 แนวทางในการดำาเนนิธรุกจิ ตลอดจนให้ความร่วมมือกบัองคก์ร  

 ที่ทำางานด้านการอนุรักษ์

2. ลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 

 ตลอดห่วงโซ่อุปทานให้มากท่ีสุด ด้วยการพัฒนาแนวทางการ  

 จดัการห่วงโซ่อุปทานอยา่งรับผดิชอบ ป้องกนัการตัดไม้ทำาลาย  

 ป่าและสรา้งความม่ันใจว่ามีการดำาเนนิการตามแนวทางอย่างมี  

 ประสิทธิภาพ

3. มีการประเมินความเสี่ยงผลกระทบต่อระบบนิเวศและความ 

 หลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ  

 ในการดำาเนินงาน และการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมี  

 ประสิทธิภาพ

4. ส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับการ 

 ปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ให้แก่  

 พนกังาน คูค่า้ และผูมี้สว่นไดเ้สยีท่ีสำาคญั ดว้ยการจดัฝกึอบรม  

 การแบ่งปันความรู้ หรือการจัดกิจกรรมรณรงค์

5. เผยแพร่ข้อมูลและผลการดำาเนินงาน ด้านการปกป้องระบบ 

 นเิวศและความหลากหลายทางชีวภาพผา่นรายงานความย่ังยืน  

 เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพ่ือรายงานสถานะความคืบหน้าของ  

 การดำาเนินงานปัจจุบันเทียบกับเป้าหมายท่ีกำาหนดให้ผู้มี  

 ส่วนได้เสียทราบ

6. พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ องค์กรไม่แสวง 

 ผลกำาไร (NGOs) สถาบันการศกึษา ชุมชน และหนว่ยงานอ่ืนๆ  

 เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาระบบนิเวศและความหลากหลายทาง  

 ชีวภาพในระดับประเทศหรือระดับโลก
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เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งม่ันพัฒนาธุรกิจสู่ความย่ังยืนใน 3 ด้าน 

ได้แก่ เศรษฐกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ความสำาคัญ

กับสิ่งแวดล้อม โดยกำาหนดเป็นนโยบายหลักในการดำาเนินธุรกิจ

มาโดยตลอด จึงได้ทำาระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) 

แหลง่ท่ีมาของวตัถดิุบในห่วงโซ่การผลติอยา่งเข้มงวด โดยเฉพาะ

ในธรุกจิข้าวโพดเลีย้งสตัว ์ซ่ึงเป็นวัตถดุบิสำาคญัในการผลติอาหาร

สู่ผู้บริโภค ต้องมาจากพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องและไม่ทำาลาย

สิ่งแวดล้อม

ขณะเดียวกัน ยังได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการแก้ไขปัญหาวิกฤต

ไฟป่าหมอกควันทางภาคเหนือ โดยเม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 

2558 เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม สมาคมผูผ้ลติอาหารสตัว์ไทย  

และสมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ ไทย ลงนามในบันทึก 

ข้อตกลงรว่มกนั (MOU) ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนั

จากการเผาวัสดุภาคเกษตรในพ้ืนท่ีปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซ่ึงมี 

เป้าหมายเพ่ือสรา้งความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและเอกชน ในการ

ลดและควบคุมการเผาเศษวสัดุภาคการเกษตรในพ้ืนท่ีปลกูข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ 9 จังหวัดภาคเหนือ

สาระสำาคญัของ MOU ในสว่นของภาคเอกชน คือ ให้ความรว่มมือ 

ในการลดและควบคุมการเผาในพ้ืนท่ีปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดย

การจัดทำาบัญชีการปลูกและซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อใช้เป็น

ข้อมูลในการบริหารจัดการการเผาเศษวัสดุในพ้ืนท่ีปลูกข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ ลดและงดการเผาต่อซังข้าวโพด ควบคู่ไปกับส่งเสริม

ให้เกษตรกรดำาเนินการตามการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good 

Agricultural Practices: GAP) การทำาเกษตรปลอดการเผาและ

แนวทางอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงวิจัยและพัฒนาการใช้

ประโยชน์จากตอซังข้าวโพด เพ่ือสร้างมูลค่าให้กับเศษวัสดุภาค

การเกษตร พร้อมท้ังให้ความร่วมมือและสนับสนุนภาครัฐในการ

แก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตร และหมอกควันภาคเหนือของ

ภาครัฐอย่างเต็มที่

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรด๊ิวส จำากัด กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร 

(ขา้วโพด) รว่มเป็นสว่นหนึง่ของการลงนาม MOU ดังกลา่ว และมี 

นโยบายมาตั้งแต่ปี 2551 ท่ีจะไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนการปลูก

ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ในพ้ืนท่ีป่า และพ้ืนท่ีท่ีไม่มีเอกสารสิทธ์ิ รวมท้ัง

ไม่มีส่วนเก่ียวข้องหรือส่งเสริมให้มีการเผาเพ่ือเตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลูก  

CASE STUDY 33
ประกาศเจตนารมณ์ห้ามนำาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ไปปลูกในพื้นที่ป่าหวงห้ามและป่าอนุรักษ์

พรอ้มกนันี ้บรษัิทยังกำาหนดให้เกษตรกรท่ีเข้ารว่มโครงการสง่เสรมิ

ปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต้องเป็นพ้ืนท่ีปลูกท่ีมีเอกสาร

สทิธิถ์กูตอ้งตามกฏหมาย ไม่ตัดไม้ทำาลายป่าหรือบุกรกุพ้ืนท่ีป่า และ

ห้ามทำาการเผาตอซังโดยเด็ดขาด โดยให้ทำาการไถกลบแทน เพื่อ

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการเพาะปลูก ตลอดจน

สามารถตรวจสอบย้อนกลับสู่แปลงเกษตรกรผู้ผลิตได้

นอกจากนี้ยังเข้มงวดกับตัวแทนจำาหน่ายท่ัวประเทศ โดยมีข้อ

กำาหนดยกเลิกการเป็นตัวแทนจำาหน่ายเมล็ดพันธุ์ของบริษัททันที 

หากพบว่า มีส่วนร่วมหรือส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใน

พ้ืนท่ีดังกล่าวในทุกกรณี ท่ีสำาคัญบริษัทเป็นผู้ประกอบการราย

เดียวท่ีประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจน ในการจัดทำาข้อความ

ประกาศบนบรรจุภัณฑ์ทุกถุงว่า “ห้ามนำาไปปลูกในพ้ืนท่ีป่าหวง

ห้ามและป่าอนุรักษ์”
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บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำากัด กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ 30 

พฤศจิกายน 2558 ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าลดจำานวนจุดความร้อน (Hotspot)  

ลงอย่างน้อยร้อยละ 20 จาก จำานวน Hotspot 2,381 จุด ในปี 2558 และควบคุมค่าฝุ่นละออง (PM10) ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดจน 

ต้องไม่เกิดเหตุการณ์ยกเลิกเที่ยวบินที่สนามบินเชียงใหม่เช่นปีที่ผ่านมา

CASE STUDY 34
ลงนามร่วมมือแก้ปัญหาหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ อย่างยั่งยืน

20
ตั้งเป้�ลดจำ�นวน
จุดคว�มร้อน (Hotspot)  
ลงอย่�งน้อยร้อยละ ควบคุมค่�ฝุ่นละออง 

(PM10) 

ท้ังนี้ การแก้ไขปัญหาหมอกควันในพ้ืนท่ีจังหวัด

เชียงใหมต่ามบันทึกข้อตกลงครัง้นีม้กีารดำาเนนิการ

ในพื้นที่นำาร่อง 3 อำาเภอ คือ อำาเภอแม่แจ่ม อำาเภอ

สะเมิง และอำาเภอเชยีงดาว ซ่ึงท่ีผา่นมาพบจดุความ

ร้อน (Hotspot) มากกว่าพื้นที่อื่น โดยจะแบ่งพื้นที่

ดำาเนินการออกเป็น 3 โซน คือ โซนป่าไม้ โซน

การเกษตร และโซนชุมชน และให้มีการวางแผน

การดำาเนนิงานของแตล่ะพ้ืนท่ีระหวา่งเดอืนธนัวาคม 

2558-เมษายน 2559 รวมระยะเวลา 20 สัปดาห์

โดยในแต่ละพ้ืนท่ีจะมีการดำาเนินงานในด้านต่างๆ 

เช่น การให้ความรู้ด้านวิชาการในเรื่องการใช้

ประโยชน์ทดแทน การปรับเปลี่ยนการปลูกพืช

เกษตรในพ้ืนท่ี การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้

ทราบถึงการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศของ

จงัหวดั การตดิตามประเมินผล การขอความรว่มมือ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือสอดส่องดูแลไม่ให้มีการเผา

วัสดุหรือเผาป่าในพื้นที่ เป็นต้น

สำาหรับทางบริษัทจะให้ความร่วมมือกับทางจังหวัด 

โดยเฉพาะการแจง้ให้เกษตรกรผูป้ลกูข้าวโพดดำาเนนิ

การเป็นไปตามข้อกำาหนดท่ีตกลงกับทางเครือซีพี

และดำาเนินการตามท่ีจังหวัดขอความร่วมมือ เพ่ือ

ให้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นการพัฒนาอาชีพ

และความเป็นอยู่ของเกษตรกร และนำาไปสูก่ารแกไ้ข

ปัญหาหมอกควันในพื้นที่อย่างยั่งยืน

136 กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)



โครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับสำานัก

บริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 16 กรมอุทยานฯ และเครือข่ายในพ้ืนท่ี 

อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ จัดโครงการ “ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพ่ือป่าท่ี

สมบูรณ์” ในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติศรีลานนา เชียงใหม่ เพ่ือเร่ง

ฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่า และสร้างสมดุลระบบนิเวศ เม่ือวันท่ี 18 

มิ.ย. 2562

โดยการปลอ่ยสตัวป่์าคืนธรรมชาติคร้ังนี ้ดำาเนนิการใน 2 พ้ืนท่ี  คอื 

วดัพระธาตุดอยเวยีงชัยมงคล และบรเิวณผาช่อ เหนอืเข่ือนแม่งดั

สมบูรณ์ชล รวมสัตว์ป่าทั้งหมด 9 ชนิด จำานวน 636 ตัว

ท้ังนี้พ้ืนท่ีปล่อยสัตว์ป่าท้ัง 2 จุด อยู่ในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติศรี

ลานนา  ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีอนรุกัษ์ท่ีมีสภาพสมบูรณ ์ มีปัจจยัแวดลอ้มท่ี

เหมาะสมในการดำารงชีวิต  และเป็นถิน่อาศัยของสตัว์ป่า นอกจากนี ้

เครอืข่ายตา่งๆ ในพ้ืนท่ียงัให้ความร่วมมอืในการลาดตระเวน ดูแล

ป้องกันพ้ืนท่ีอย่างเข้มแข็ง ตลอดจนร่วมกันวางกรอบแนวทาง 

การดูแล และมีทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า

 

โครงการส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพ่ือป่าสมบูรณ์ ในพ้ืนท่ีอุทยานแห่ง

ชาติศรีลานนา ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมท่ีโครงการธรรมชาติ 

ปลอดภยัฯ ไดร้ว่มกบัทุกภาคสว่นในพ้ืนท่ี อ.พรา้ว  ในการอนรุกัษ์

และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างต่อเนื่อง   

คาดว่ากิจกรรมดังกล่าวจะนำาไปสู่การเพ่ิมประชากรสัตว์ป่า และ

สร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติศรีลานนา

อย่างยั่งยืนต่อไป

CASE STUDY 35
โครงการส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าที่สมบูรณ์

636
ปล่อยสัตว์ทั้งหมด

ตัว
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RESPONSIBLE
SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ
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ความท้าทาย
เราตระหนักดีว่า ความแข็งแกร่งของห่วงโซ่ข้ึนอยู่กับโซ่ข้อท่ี

แข็งแกร่งน้อยที่สุด ด้วยเหตุนี้บริษัท จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ

เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับคู่ค้าธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

เพ่ือมุ่งสูก่ารปฏบัิตท่ีิเป็นเลศิ ครบทุกมิต ิท้ังเศรษฐกจิ สงัคม และ 

สิง่แวดลอ้มบรษัิทฯ ถอืเป็นความท้าทายท่ียิง่ใหญ่ในการขับเคลือ่น

เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ข้อจำากัดดังกล่าวมิได้

ทำาให้บริษัท ยุติหรือย่อท้อ แต่ในทางกลับกัน บริษัท ยังคงมุ่งมั่น

อย่างตั้งใจจริง เพื่อพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าให้ดียิ่งขึ้น เราจะร่วม

กนัคดิ รว่มกนัสรา้ง เพ่ือกา้วสูค่วามย่ังยืนไปพรอ้มๆกนั นอกจากนี ้ 

บรษัิท ยังสนบัสนนุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนเพ่ือพัฒนาประเทศ

ท่ีบรษัิทฯ ไดมี้การดำาเนนิธรุกจิหรอืเข้าไปลงทุน ตามหลกัคา่นยิม 

3 ประโยชน์

ความคืบหน้าปี 2562
 ก�รบริห�รห่วงโซ่อุปท�นอย่�งรับผิดชอบ
 ก�รตรวจประเมินห่วงโซ่อุปท�น

จำ�นวนคู่่ค้�ธุรกิิจหลััก
ที่่ได้้รัับก�รสื่่อส�ร
คู่่มือจริิยธรรม

281 ร�ย

ทุกบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ
มีีก�รประเมิินและระบุุ
Critical Supplier

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญปี

2562

ผลการดำาเนินงานเทียบกับเป้าหมาย

เป้าหมายปี 2563 (ประเทศไทย)
รอ้ยละ 100 ของคูค่�้ธรุกจิหลกัได้รบัก�รประเมนิด�้น
คว�มยั่งยืน
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แนวท�งก�รบริห�รจัดก�ร
ขั้นตอนและวิธีก�รปฏิบัติเพื่อก�รจัดก�ร
ห่วงโซ่อุปท�นอย่�งยั่งยืน

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ 

โปรดิ๊วส จำากัดและบริษัทในกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)  

ดำาเนินการภายใต้กรอบการดำาเนินงานบริหารจัดการห่วงโซ่ 

อุปทานอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Supply Chain 

Management Framework) ซ่ึงมีองค์ประกอบท่ีแสดงถึงความ

มุ่งม่ันของบรษัิท ในการบรหิารจดัการความเสีย่งในห่วงโซ่อุปทาน

ให้บรรลุตามนโยบายการบริหารห่วงโซ่อุปทาน จรรยาบรรณของ

คู่ค้า และเป้าหมายการจัดการห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการตรวจ

ประเมินด้านความยั่งยืนกับคู่ค้าหลักท่ีมีความสำาคัญและมีความ

เสี่ยงสูง ตลอดจนสื่อสารผลการดำาเนินการบริหารจัดการห่วงโซ่

อุปทานอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ได้นำานโยบายการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ 

และแนวปฏิบัติสำาหรับลูกค้า มาเป็นหลักปฏิบัติเพ่ือสื่อสารความ 

คาดหวงัให้กบัคูค่า้ธรุกจิหลกัเพ่ือการนำาไปปฏบัิติอย่างถกูตอ้งและ

ต่อเนื่อง เพ่ือมุ่งสู่การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในระดับสากล โดยภายใต้  

นโยบายนี้ได้กำาหนดลักษณะการทำางานท่ีสำาคัญของการจัดการ 

ห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีผลต่อค่านิยมและการสื่อสาร

1. มีการประเมินความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน โดยเพ่ิมมุมมอง 

 ด้านความยั่งยืน เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน 

2. จัดทำาคู่มือจรรยาบรรณของคู่ค้า (Code of Conduct) และ 

 แนวทางปฏิบัติ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยให้  

 ทุกบริษัทในกลุ่มฯ สามารถนำาไปปรับใช้หรือเพ่ิมเติมตาม 

 ความเหมาะสมได้ 

3. สื่อสาร ฝึกอบรม ส่งเสริมและทำางานร่วมกับคู่ค้าเพื่อให้มั่นใจ

 ว่ารับทราบถึงแนวทางท่ีกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)  

 เครือเจริญโภคภัณฑ์ คาดหวังให้คู่ค้าปฏิบัติตามและคู่ค้า 

 สามารถดำาเนนิการไดส้อดคลอ้งตามคูมื่อจรรยาบรรณของคูค่า้  

4. มีการตรวจสอบ ประเมินคู่ค้า และจัดทำารายงานต่อคณะ 

 ผู้บริหารบริษัท เพื่อการปรับปรุงต่อไป

การอบรมพัฒนาคู่ค้า (Supply Chain Training Program)

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำากัด และบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ 

เครือเจริญโภคภัณฑ์เช่ือม่ันว่า “คู่ค้า” คือห่วงโซ่สำาคัญของ

ความสำาเร็จการดำาเนินธุรกิจ และบริษัทฯ เช่ือว่าความสำาเร็จท่ี

ย่ังยืน จำาเป็นต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน  

หลักธรรมาภิบาล และรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ บริษัท

จึงได้จัดทำาคู่มือจรรยาบรรณของ คู่ค้า Supplier Code of  

conduct ที่สอดคล้องกับ UN Global Compact  และกฏหมาย/ 

กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง

   

เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการดำาเนินธุรกิจของบริษัทและคู่ค้ามี

ความสอดคล้องตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

จึงจัดทำาคู่มือจรรยาบรรณคู่ค้า เพ่ือเป็นส่วนช่วยในการพัฒนา

ศักยภาพ ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเสริม

สรา้ง การเตบิโตในระยะยาวไปดว้ยกนั รวมถงึเป็นโอกาสให้บรษัิท

และคูค่า้ธรุกจิ มีสว่นรว่มปรบัปรงุและพัฒนาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

โดยภาพรวม

ท้ังนี้ บริษัทได้ดำาเนินการอบรมและให้ความรู้กับบุคลากรท่ี

เกี่ยวข้อง และ Critical First Tire จำานวน 25% ของคู่ค้าที่มีความ

สำาคัญหรือจำานวน 43 ราย
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การเชื่อมโยงกับคู่ค้าระหว่างประเทศทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่ก่อให้เกิดเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานครอบคลุมหลายภูมิภาค นับเป็น

ทั้งโอกาสและปัจจัยสนับสนุนความสามารถในการแข่งขัน แต่การดำาเนินธุรกรรมกับองค์กรระหว่างประเทศมักเกิดความเสี่ยง ทำาให้การ

บรหิารห่วงโซอุ่ปทานต้องพิจารณาปัจจยัอย่างรอบคอบเพ่ือป้องกนัความเสีย่งท่ีอาจเกดิกบัการดำาเนนิงาน ปัจจบัุนการแข่งขนัทางธรุกจิไม่

ไดจ้ำากดัเพียงรปูแบบการแข่งขนัระหว่างองคก์ร แตเ่ป็นการแข่งขันระหวา่งห่วงโซ่อุปทาน ซ่ึงการสรา้งความสามารถให้กบัห่วงโซ่อปุทาน

ต้องเริ่มจากการสร้างความแข็งแกร่งภายในองค์กรก่อน  

ดังนั้นการจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นการวางแผนร่วมกันระหว่างองค์กร ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการจัดการระบบข้อมูลให้เกิด

ความเชื่อมโยงกัน ไม่ว่าจะเป็นสถานะคำาสั่งซื้อของลูกค้า คำาสั่งซื้อวัตถุดิบ แผนการผลิต ปริมาณการสต็อกสินค้าคงคลัง รวมถึงความไม่

แนน่อนในอุปสงคห์รอืความต้องการของตลาดและความเสีย่งการจดัหาปัจจยั สามารถใชก้ำาหนดกรอบกลยุทธห่์วงโซ่อุปทานเพ่ือตอบสนอง 

ความต้องการให้กับลูกค้า แต่สถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจโลกกำาลังประสบปัญหาท่ีส่งผลให้ภาคองค์กรต่าง ๆ เผชิญกับ 

ความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเร่ืองอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน, ความผันผวนราคาน้ำามัน, เสถียรภาพการเมือง และภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

ความเสีย่งเหลา่นีย่้อมสง่ผลกระทบต่อทุกภาคสว่น ทำาให้องคก์รตอ้งหาแนวทางช่วยป้องกนัความเสีย่ง อาทิ การหาพันธมติร  การพัฒนา

ความรว่มมือระหวา่งองค์กร   การจดัหาและสรา้งความสมัพันธก์บัผูส้ง่มอบวตัถดุบิเพ่ือให้เกดิผลประโยชนร์ะหวา่งกนัไม่วา่จะเป็นทรพัยากร

และข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้เกิดการสร้างศักยภาพกับองค์กรที่ดำาเนินการภายใต้เศรษฐกิจยุคใหม่

ด้วยสภาพความพร้อมท้ังทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของประเทศอินเดียทำาให้ บริ ษัท C.P.Seeds  

(India) Pvt.,Ltd. เป็นศูนย์กลาง (Seed Hub) ในการผลิตและส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมไปยังคู่ค้าในประเทศต่าง ๆ  

กว่า 10 ประเทศ ทั่วโลกจึงได้จัดทำาโครงการ ONE SEED เกิดขึ้นเมื่อปี 2558 โดยโครงการดังกล่าว ช่วยลดช่องว่างและความเสี่ยง  

ทั้งในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน, ความผันผวนราคาน้ำามัน, เสถียรภาพการเมือง และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

ที่จะเข้ามากระทบต่อองค์กรในทุกมิติ

CASE STUDY 36
โครงการ ONE SEEDS
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กระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เป็น 

กระบวนการของการบริหารทุกข้ันตอน  

นบัตัง้แต่การนำาเข้าวตัถดิุบสูก่ระบวนการผลติ 

กระบวนการสั่งซ้ือ จนกระท่ังส่งสินค้าถึงมือ

ลูกค้าให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

สงูสดุ พรอ้มกบัสรา้งระบบให้เกดิการไหลเวียน 

ของข้อมูล ท่ีทำาให้เกิดกระบวนการทำางาน

ของแต่ละหน่วยงานส่งผ่านไปท่ัวท้ังองค์กร

การแลกเปลี่ยนของข้อมูล ยังรวมไปถึงลูกค้า

และผู้จัดส่งวัตถุดิบ 

CASE STUDY 37
Smart Farm ด้วย CropIn

นอกจากนี้กระบวนการห่วงโซ่อุปทาน ยังมีส่วนสำาคัญท่ีช่วยให้องค์กรยกระดับความ

สามารถในการบริหาร เช่น การลดสินค้าคงคลัง การเพิ่มผลิตภาพ หรือการลดความ

สูญเปล่าในกระบวนการทำางาน ส่งเสริมความเติบโตของธุรกิจ เช่น การเพิ่มโอกาสใน

การออกสินค้าใหม่ให้เร็วข้ึน การเปิดตลาดใหม่ ๆ การสร้างความพอใจแก่ลูกค้ามาก

ขึ้น ส่งเสริมความยั่งยืนของธุรกิจ เช่น การลดต้นทุนธุรกิจการบริหารเงินทุนหมุนเวียน 

เป็นต้น กระบวนการโดยรวมของการไหลของวัสดุ สินค้า ตลอดจนข้อมูล และธุรกรรม

ต่าง ๆ ผ่านองค์กรที่เป็นผู้ส่งมอบ ผู้ผลิต ผู้จัดจำาหน่าย ไปจนถึงลูกค้าหรือ ผู้บริโภค

โดยที่องค์กรต่างๆเหล่านี้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกัน ในการปรับตัวขององค์กรเพื่อ

การจดัการห่วงโซ่อปุทานนัน้ สิง่ท่ีสำาคญั คอื เพ่ือให้องคก์รมีความสามารถในการบรหิาร 

ความเติบโตของธุรกิจ และความยั่งยืนของธุรกิจ

บริษัท C.P.Seeds (India) Pvt.,Ltd. จึงได้

พัฒนาเครื่องมือในการจัดการผลิตเมล็ด

พันธุ์ข้าวโพดการค้า เพ่ือตรวจและประเมิน

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่ง

เก็บเกี่ยว นอกจากนั้นยังสามารถตรวจสอบ

ย้อนกลับท่ีมาของวัตถุดิบได้ทุกข้ันตอน  

จึงเป็นท่ีมาของการใช้แอพพลิเคช่ัน Smart 

Farm ในการจัดการการผลิตทุกข้ันตอนของ

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดการค้า โดยบริษัทได้นำา 

แอพพลิเคชั่นดังกล่าวไปใช้ส่งเสริมเกษตรกร

ในอินเดียแล้วกว่า 5,000 ราย ต้ังแต่ปี 

2562 และมีแผนการใช้อย่างตอ่เนือ่งเพ่ือเพ่ิม 

ประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

ลูกผสมต่อไป

SMART FARM
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บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรด๊ิวส จำากัด มีการตรวจสอบแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ  

นับตั้งแต่การขนส่งทางเรือและทางรถมาจัดเก็บภายในโรงงาน เพื่อนำามาผลิตเป็นสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมจำาหน่ายให้กับเกษตรกร โดยมี

ทีมวิจัยประกันคุณภาพดินและปุ๋ยให้คำาแนะนำาตามหลักวิชาการตามความเหมาะสมกับชนิดพืชที่เกษตรกรปลูก

นอกจากการควบคุมคุณภาพของสินค้าซี.พี.หมอดินแล้ว โรงงานผลิตยังคำานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและชุมชนรอบโรงงานอีกด้วย โดย

โรงงานปุ๋ยเคมี (นครหลวง) มีการจัดการการขนส่งนับจากท่าเรือสินค้า มีการใช้ผ้าใบกันปุ๋ยร่วงหล่น การขนส่งรถบรรทุกมาที่โกดังมีการ

ใช้ระบบสายพานข้ามโกดังเพ่ือลดเสยีงรถบรรทุก และตดิตัง้ระบบดดูฝุน่ภายในอาคารเพ่ือสขุภาพของพนกังาน สำาหรบัโรงงานปุ๋ยอินทรย์ี 

(คำาพราน) ที่ใช้วัตถุดิบจากมูลไก่ มีการใช้ระบบจัดการบำาบัดน้ำาเสียเพื่อนำามาใช้ใหม่ และการป้องกันกลิ่นจากวัตถุดิบ ซึ่งจากการบริหาร

ห่วงโซ่อุปทานปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ รวมถึงการคำานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและชุมชน ทำาให้สามารถสร้างความม่ันใจในคุณภาพของ

สินค้าและลดข้อร้องเรียนในเรื่องคุณภาพและบริการจากลูกค้าได้

CASE STUDY 38
การบริหารห่วงโซ่อุปทานปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์

สอบกลับได้ของข้อมูลก�รผลิต ผลคุณภ�พ และก�รจ่�ยได้   100%

จัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนก�รผลิตว�งแผนก�รผลิต

ง�นควบคุมและประกันคุณภ�พปุ๋ย

ก�รตล�ดและก�รข�ย
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APENDIX
ภาคผนวก



บริษัทที่อยู่ในขอบเขตก�รร�ยง�นคว�มยั่งยืน

ธุรกิจประเทศ 4 ประเทศ
  บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำากัด
 บริษัท C.P.Yangon Co.,Ltd.  
 บริษัท C.P.Seeds Vietnam Co.,Ltd.  
 บริษัท C.P.Seeds (India) Pvt.,Ltd. 

4 สถ�นีวิจัย

5 โรงง�นปรับสภ�พเมล็ดพันธุ์

8 ห้องปฏิบัติก�ร

3 โรงง�นผลิตปุ๋ยเคมีและอินทรีย์

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้�วโพด)
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ผลก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มยั่งยืน ปี 2560-2562 
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำากัด และบริษัทในกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)

GRI ผลการดำาเนินการ               หน่วย 2560 2561 2562
ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ
G4-EC1	 รายได้		 ล้านบาท	 3,373.77	 5,017.38	 4,525.96
	 ผลประโยชน์ของพนักงาน		 ล้านบาท	 492.82	 525.46	 539.06
	 ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น		 ล้านบาท	 78.5	 74.53	 63.22
	 ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม		 ล้านบาท	 55.04	 60.06	 70.12
	 ค่าใช้จ่ายลงทุนพัฒนาและสนับสนุนสังคมและชุมชน	 	 23.43	 20.37	 12.67

ผลการดำาเนินงานด้านสังคม     

ข้อมูลพนักงาน    
102-8	 จำานวนพนักงานทั้งหมด		 คน	 827	 904	 805
	 	 	 ชาย	498,	หญิง	329	 ชาย	552,	หญิง	352	 ชาย	475,	หญิง	330
102-8	 สัดส่วนพนักงานแยกตามประเภทสัญญาจ้าง	 คน	 	 	
 	พนักงาน	 	 418	 784	 790
	 	 	 ชาย	314,	หญิง	104	 ชาย	490,	หญิง	294	 ชาย	462,	หญิง	328
 	ผู้รับเหมาท่ีอยู่ในการกำากับดูแลของบริษัท	 	 409	 120	 15
	 	 	 ชาย	184,	หญิง	225	 ชาย	62,	หญิง	58	 ชาย	13,	หญิง	2
405-1	 สัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ	 ร้อยละ	 	 	
 	ชาย	 	 60	 61	 59
 	หญิง	 	 40	 39	 41
401-1	 การจ้างงาน	 	 	 	
 	จำานวนพนักงานใหม่	 คน	 33	 142	 96
	 	 	 ชาย	25	,	หญิง	8	 ชาย	93	,	หญิง	49	 ชาย	54	,	หญิง	42
 	อัตราการจ้างใหม่	 ร้อยละ	 7.89	 18.11	 12.15
	 	 	 ชาย	5.98	,	หญิง	1.915	 (ชาย	11.86	,	หญิง6.25	 (ชาย	6.84	,	หญิง	5.32
401-1	 การลาออก	 	 	 	
 	จำานวนการลาออก	 คน	 19	 62	 94
	 	 	 ชาย	15	,	หญิง	4	 ชาย	39	,	หญิง23	 ชาย	59	,	หญิง	35
 	อัตราการลาออก	 ร้อยละ	 4.55	 7.91	 11.9
	 	 	 ชาย	3.59,	หญิง	0.96	 ชาย	4.91,	หญิง	2.93	 ชาย	7.47	,	หญิง	4.43
404-1	 ค่าเฉลี่ยเวลาการฝึกอบรมพนักงาน	 ชั่วโมงต่อคน	 4.62	 3	 4.99
404-1	 จำานวนพนักงานท่ีได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาด้านความย่ังยืน		 คน	 -	 308.5	 705
	 	 	 	 ชาย		289	,	หญิง	19.5	 ชาย	406	,	หญิง299
403-2	 อัตราการขาดงาน	 ร้อยละ	 0	 0.05	 0.15

ข้อมูลสุขอนามัยและความปลอดภัย     
	 อัตราการบาดเจ็บทุกประเภท	 ราย	ต่อ	200,000	ชั่วโมงทำางาน   
403-2	(a)	 	พนักงาน		 	 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)	 	ผู้รับเหมาท่ีอยู่ในการกำากับดูแลของบริษัท	 	 0	 0.52	 0.46
	 	 	 ชาย	0,	หญิง	0	 ชาย	0.77,	หญิง	0	 ชาย	0,	หญิง	1.56
	 อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน		 ราย	ต่อ	200,000	ชั่วโมงทำางาน   
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)	 -	ผู้รับเหมาที่อยู่ในการกำากับดูแลของบริษัท	 	 	 0	 0
	 	 	 	 ชาย	0,	หญิง	0	 ชาย	0,	หญิง	0
	 อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บ	 วันหยุดงาน	ต่อ	200,000	ช่ัวโมงทำางาน   
403-2	(a)	 	พนักงาน	คนงาน	และผู้รับเหมาท่ีอยู่ในการกำากับดูแลของบริษัท	 	 0.36	 3.06	 3.6
	 	 	 ชาย	0,	หญิง	0.90	 ชาย	5.41,	หญิง	0	 ชาย	5.91,	หญิง	0
403-2	(b)	 	ผู้รับเหมาท่ีอยู่ในการกำากับดูแลของบริษัท	 	 	 	 0
	 	 	 	 	 ชาย	0,	หญิง	0

ผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม     

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	 ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์จากการเผาไหม้เช้ือเพลิงชีวภาพ	 ตันคาร์บอนไดออกไซค์เทียบเท่า	 	0.31		 	1,656.84		 		4,326.30		
303-1	(a)	 ปริมาณน้ำาที่นำามาใช้	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 	-		 	1.04		 		1.76		
 	น้ำาผิวดิน	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 	-		 	0.92		 		1.54		
 	น้ำาใต้ดิน	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 	-		 	0.06		 		0.21		
 	น้ำาฝน	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 	-		 	0.06		 	0.00		
 	น้ำาประปาและน้ำาที่ซื้อมา	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 	-		 	0.01		 		0.01		
306-1	(a)	 ปริมาณน้ำาที่นำากลับมาใช้ใหม่	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 	-		 	-		 	0.00	
306-1	(a)	 ปริมาณน้ำาที่ปล่อยออกสู่ภายนอก	 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)		 	 -	 -	 -
	 บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทที่นำามารีไซเคิลได้	
	 (Recyclable	Plastic	Packaging)	*ประเภท	Mono	Layer			 	 -	 -	 -
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PAGE/WEBSITEDISCLOSURESGRI

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	 103-1	Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary	 		-	Corporate	Governance	 -	 -

	 	 103-2	The	management	approach	and	its	components	 		-	Corporate	Governance	 -	 -

	 	 103-3	Evaluation	of	the	management	approach	 		-	Corporate	Governance	 -	 -

GRI	205:	Anti-Corruption	2016	 205-2	Communication	and	training	about	anti-corruption	

	 	 policies	and	procedures	 	 -	Corporate	Governance	 -	 -

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	 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	304:	Biodiversity	2016	 304-3	Habitats	protected	or	restored	 		-	Ecosystem	&	Biodiversity	Protection	 -	 -

Emissions    

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	305:	Emissions	2016	 305-1	Direct	(Scope	1)	GHG	emissions	 		-	Appendix	 -	

	 	 305-2	Energy	indirect	(Scope	2)	GHG	emissions	 		-	Appendix	 -	

	 	 305-4	GHG	emissions	intensity	 		-	Appendix	 -	

	 	 305-5	Reduction	of	GHG	emissions	 		-	Appendix	 -	
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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	 -	

Supplier Environmental 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	308:	Supplier	Environmental		 “308-1	New	suppliers	that	were	screened	using	 -	Ecosystem	&	Biodiversity	Protection	 -	 -

Assessment	2016	 environmental	criteria”	 	

Employment    

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	401:	Employment	2016	 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”	 	

Training and Education    

GRI	103:	Management	Approach	2016	 103-1	Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary	 	-	Leadership	and	Human	Capital	Development	 -	 -

	 	 103-2	The	management	approach	and	its	components	 	-	Leadership	and	Human	Capital	Development	 -	 -

	 	 103-3	Evaluation	of	the	management	approach	 	-	Leadership	and	Human	Capital	Development	 -	 -

GRI	404:	Training	and	Education	2016	 404-1	Average	hours	of	training	per	year	per	employee	 	-	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”	 	
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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”	 -	 -

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”	 		

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 

1 The COPdescribes mainstreaming into corporate functions and business units  20-27

2 The COPdescribes value chain implementation  38, 42, 68-69

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  146

16 The COPdescribes strategic social investments and philanthropy  60-69

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  53-57
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UNITED NATIONS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 

1 End poverty in all its forms everywhere  “ • 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   • Climate Change Management

8 Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth,  “ • 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 
Introduction and Engagement 
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. 

Scope, Boundary and Limitations of Assurance 
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: 

 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. 

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) 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 

2) 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 

3) 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 

4) 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 
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Independent Assurance Statement 
Introduction and Engagement 
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. 

Scope, Boundary and Limitations of Assurance 
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: 

 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. 

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) 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 

2) 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 

3) 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 

4) 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 
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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  
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. 

 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: 
Material Issues GRI Disclosure Number 
Approach to stakeholder engagement GRI 102-43 
Energy consumption within the organization   GRI 302-1 
Water withdrawal   GRI 303-1 (2016) 
Direct (Scope 1) GHG emissions   GRI 305-1 
Energy indirect (Scope 2) GHG emissions   GRI 305-2 
Waste by type and disposal method GRI 306-2 
Average hours of training per year per employee   GRI 404-1 
Percentage of employees receiving regular performance and career development 
reviews   GRI 404-3 

Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost 
days, and absenteeism, and number of work-related fatalities GRI 403-2 (2016) 

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. 

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

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. 
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 Conclusions  
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. 

 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: 
Material Issues GRI Disclosure Number 
Approach to stakeholder engagement GRI 102-43 
Energy consumption within the organization   GRI 302-1 
Water withdrawal   GRI 303-1 (2016) 
Direct (Scope 1) GHG emissions   GRI 305-1 
Energy indirect (Scope 2) GHG emissions   GRI 305-2 
Waste by type and disposal method GRI 306-2 
Average hours of training per year per employee   GRI 404-1 
Percentage of employees receiving regular performance and career development 
reviews   GRI 404-3 

Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost 
days, and absenteeism, and number of work-related fatalities GRI 403-2 (2016) 

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. 

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

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. 
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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 
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Place: Bangkok, Thailand  
Project Reference No: TUVN/CPP/SA/2019 
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