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“เกษตรกร คือ คูชีวิต”
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ประธานคณะผูบริหาร
กลุมธุรกิจพืชครบวงจร 

(ขาวโพด)

คุณสุเมธ ภิญโญสนิท

Sustainable Development 
Goals (SDGs)

มีความมุงมั่นตอการดําเนินธุรกิจเกษตร
ครบวงจร ควบคูกับการดูแลเกษตรกร 

และสังคมมาอยางตอเนื่อง ตามปณิธาน 
3 ประโยชน ของเครือเจริญโภคภัณฑ

นั้นคือ การทําประโยชนแกประเทศที่เขาไป
ดําเนินธุรกิจ ประชาชนในทุกประเทศ

ที่เขาไปลงทุนและองคกรเปนลําดับสุดทาย 
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา

อยางมั่นคงและยั่งยืนของโลก

กลุมธุรกิจพืชครบวงจร 
(ขาวโพด) 

เติบโตมาจากการเห็นคุณคาของความดี 
ที่ผูอื่นมอบให ทั้งโอกาสและความรัก ทําใหมีมุมมองที่เชื่อวา 
ความกตัญูก็คือการรูซึ้งถึงความดี และการตอบแทนดวย

ใจจริง จะเปนสิ่งที่นําพาชีวิตไปในทางที่ดี ทําสิ่งดีๆ 
สงตอความรูสึกดีใหแกกันไดไมมีที่สิ้นสุด

สารจากรองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ 
และรองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร 
(ขาวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ

ใจจริง จะเปนสิ่งที่นําพาชีวิตไปในทางที่ดี ทําสิ่งดีๆ 
สงตอความรูสึกดีใหแกกันไดไมมีที่สิ้นสุด

(GRI 102-14)

สารจากประธานคณะผูบริหาร
กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) 
เครือเจริญโภคภัณฑ

ธุรกิจเกษตรครบวงจร คือ 
คําตอบของการทํา 3 ประโยชน์

เพื่อประเทศชาติ เพื่อประชาชน 
เพื่อคูคาและบริษัท อยางแทจริง

รองประธานอาวุโส 
เครือเจริญโภคภัณฑ

คุณเอี่ยม งามดํารงค์

ตองเริ่มจากตัวเองกอน 
วาเปนคนดี หรือเปลา

ถาเปนคนดีก็ตองรูจักกตัญู

จะกตัญูได

ถาเปนคนดีไมได 
ก็ยังไมรูจักกตัญู
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ที่สุดของความภูมิใจ คือไดเปนสวนหนึ่งของ
การรับประกัน คุณภาพเมล็ดพันธุ จากการเริ่มตน

ดําเนินธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑที่ยึดมั่น 
และคํานึงถึงความซื่อสัตย ยุติธรรม เที่ยงตรง 

ใหความสําคัญกับคุณภาพ คุณธรรม และเทคโนโลยี
มุงมั่น เพื่อสรางประโยชนใหกับประเทศชาติ 

ประชาชน และองคกรอยางยั่งยืน

ศิรประภา นาสารีย
ศูนยประกันคุณภาพและพัฒนา

เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ

100 ปี เครือเจริญโภคภัณฑ

รวมแบงปน “ความภูมิใจ” 

ที่ทุกคนเปนสวนหนึ่งของเครือเจริญโภคภัณฑ ในโครงการ

“CP รอยเรียงความดี”

ภูมิใจที่ไดรวมงานกับเครือเจริญโภคภัณฑ
ซึ่งกําลังจะกาวเขาสู ศตวรรษที่สอง 

ภายใตการทําธุรกิจตนน้ําที่ทําใหเกษตรกร
และครอบครัวมีความสุข 365 วัน

คานิยมองคกร 6 ประการเปนสิ่งที่
ยึดมั่นตลอดการปฎิบัติงาน บนพื้น
ฐาน ความกตัญู และแรงศรัทธาที่
จะนําพาความยั่งยืนมาสูองคกรของ
พวกเราและเครือเจริญโภคภัณฑใน

ศตวรรษที่สองนี้

เฉลิม บุญประเชิญ
ธุรกิจครบวงจร

เครือซีพี ปลูกฝงใหเราเปนทั้งคนดี

และคนเกง โดยยึดหลักคานิยม 
6 ประการ เพื่อสรางความยั่งยืน 

ใหกับธุรกิจและองคกร
นิพนธ กสิพรอง

โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ

เครือเจริญโภคภัณฑเปนองคกร 
ที่สรางสรรคสิ่งดีๆ ใหกับประเทศชาติ 

ประชาชน ชุมชน สังคม และมุงมั่น
ที่จะพัฒนาตอไป อยางไมหยุดนิ่ง

โดยคํานึงถึง 3 ประโยชนเปนหลัก 
นี่คือความประทับใจที่มิลืมเลือน

กําธน มงคลสกุลฤทธิ์
ทรัพยากรบุคคล โรงงานปุย

กิตติพงศ พูนทิพย
นักบริหารธุรกิจเกษตรครบวงจร

เมล็ดพันธุที่หลากหลาย หลอมรวมเปนหนึ่ง
สรางสรรคประโยชนสูประเทศชาติ ประชาชน และ

องคกรรอยเรียงความดี 100 ป เครือซีพี
ความสําเร็จของเกษตรกร คือหนาที่ของเรา

เราเปนเพียงเมล็ดพันธุ เมล็ดเล็กๆ 
ของเครือซีพี ที่ถูกบมเพาะดวย

คุณธรรมความซื่อสัตย และเปยมดวย
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพพรอมเจริญงอกงาม 

นําความภาคภูมิ มาสูตนเอง
ครอบครัว องคกร ประเทศชาติ
และเปนที่ยอมรับของสังคมโลก

แผนฟา พันธสวาง
สายงานผลิตเมล็ดพันธุขยาย

ยินดีและภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งของซีพี
ซึ่งเปนองคกรที่ปลูกฝงคุณธรรมและความซื่อสัตย

ในการทํางานรวมทั้งสรางประโยชนตอสังคม
และประเทศอยางมั่นคง ยั่งยืน

ชาติชาย ทวีผล
โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ

ภูมิใจเมื่อครั้งไดรับโอกาสรวมงาน
กับเครือซีพีตั้งแตวันแรก วันนี้ 10 กวาป 

ที่เดินรวมทางกันมายังรูสึกรักและผูกพันมากขึ้น 
ดวยหลักของ CP Core values 

มองเห็นไดวาเราทําเพื่อประเทศชาติ ประชาชน 
และองคกร ใหเติบโต กาวหนาไปพรอมๆกัน

พนมกร ชาติไทย
งานธุรกิจปจจัยทางการเกษตร

ผมภูมิใจในตัวเอง ที่เลือกองคกรไมผิด 
ในวันที่ประเทศประสบปญหาภาวะ

เศรษฐกิจจากโควิด-19 เครือซีพีไมทอดทิ้ง
พนักงาน…แมแตคนเดียวผมอาจไมใชคน
ที่มีรายไดสูงที่สุด แตผมเปนคนที่โชคดีที่สุด

ที่ไดอยูในเครือเจริญโภคภัณฑ 
องคกรที่มองเห็นคุณคาของทุกคน

โยธิน สัตยซื่อ
นักบริหารธุรกิจเกษตรครบวงจร

ตนกลาแหงความหวัง สรางพลัง
ดวยแรงใจ กาวไกลสู การเปลี่ยนแปลง 

พรอมรอยเรียงความดี  
กาวสู 100 ป เครือเจริญโภคภัณฑ

ศิริพร มิ่งศิริ
กิจการโรงงานผลิตปุย

ขอขอบคุณเปนอยางยิ่ง ที่เครือเจริญโภคภัณฑ
ไดมอบทุนการศึกษาและยังมอบ
โอกาสใหเขามารวมเปนสวนหนึ่ง

ขององคกร ที่ดําเนินธุรกิจมาอยางมั่นคง
ยาวนาน กาวเขาสู 100 ป และกาวตอไป 

บนพื้นฐานหลัก 3 ประโยชน เพื่อความยั่งยืน 
ของทุกภาคสวนเสมอมา

สุวิมล ลิ้มไพบูลย
สํานักสื่อสารองคกร

สาธิต บัวรอด
สายงานผลิตเมล็ดพันธุหลัก

ไดทํางานรวมกับเครือเจริญโภคภัณฑ
เปรียบเสมือนกับเมล็ดพันธุที่ได 
คิด พัฒนา เรียนรู เพื่อที่จะเติบโต
ไปพรอมกับองคกร ที่มีความมั่นคง 

นาเชื่อถือและยั่งยืนตลอดไป
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สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญป 2563

“จรรยาบรรณของเครือฯ
แนวปฏิบัติของเรา”

ประกาศการใชจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของเครือฯ

(GRI 102-7)

การเติบโตทางเศรษฐกิจ
รายไดรวม

ลานบาท
4,289.81

ลานบาท
15.30

คาใชจายลงทุน
พัฒนา สนับสนุน
สังคม และชุมชน

ภาษีที่จาย
ใหแกรัฐบาล

ลานบาท
69.57

คาใชจายฝกอบรม
พนักงาน

ลานบาท
14.36

ผลประโยชน์
ของพนักงาน

ลานบาท
553.77

สัดสวนพนักงานจําแนกประเภท :

62%

38%

คน
พนักงานหญิง
385คน

พนักงานชาย

627

จํานวนพนักงาน คน
รวม 4 ประเทศ (ไทย/เมียนมา/เวียดนาม/อินเดีย)

1,012

พนักงานจางใหม

คน70
พนักงาน
828 คน

ผูรบัเหมา

184 คน

HEART :  LIVING RIGHT

ของพนักงานและ
ผูนําที่ผานการอบรม
ดานความยั่งยืน

100%

ค่าเฉลี่ยเวลาการฝกอบรม
พนักงานทั้งหมดต่อป

การพัฒนาบุคลากร

ชั่วโมง7.3

ความปลอดภัย
อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน 
(รายต่อ 1,000,000 ชั่วโมงทํางาน)

0

ประเมินและระบุประเด็นสําคัญ
ดานสิทธิมนุษยชนในระดับเครือฯ
5 ประเด็น
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HEALTH : LIVING WELL HOME:  LIVING TOGETHER

จํานวนเกษตรกร ผูประกอบการ
รายยอยกลุมเปราะบางที่ไดรับ
การสงเสริม

คน
คน

2,836 9,546

จํานวนนักเรียนที่ไดรับ
การสนับสนุนการเขาถึง
การศึกษา และการพัฒนา
ทักษะที่จําเปน

สัดสวนการปลดปลอยกาซเรือนกระจก 
จําแนกตามเขตประเทศ

ไทย

ตนัคารบอนไดออกไซดเทยีบเทา่
4,069.81

เวียดนาม

ตนัคารบอนไดออกไซดเทยีบเทา่
2,586.70

อินเดีย

ตนัคารบอนไดออกไซดเทยีบเทา่
3,465.61

เมียนมา

ตนัคารบอนไดออกไซดเทยีบเทา่
235.39บริจาค

ลานบาท5.42
ใหกับโรงพยาบาล 88 แห่ง 
ทั้งประเทศไทย ผ่านโครงการ 
“ Give More การใหที่
มากกวา” ปที่ 2

ลานบาท

คน

คน

75.05

188

228

ที่ลงทุนดานการวิจัย
และพัฒนา

จํานวนบุคลากร
ดานการวิจัยและพัฒนา

รวมคนไทยและทองถิ่น

จํานวนนวัตกร
และผูชวยนวัตกร

สัดสวนการใช
พลังงานหมุนเวียน

ปริมาณการใช
พลังงาน

จิกะจูล
97,437.34

28.32%

สัดสวนการนํา
ของเสียกลับมา
ใชใหม/ใชซ้ํา

26.34%

ปริมาณของเสีย
ที่เกิดขึ้น

ตัน601.97

สัดสวนการนําน้ํา
กลับมาใชใหม/ใชซ้ํา

ปริมาณการใชน้ําตอรายได
m3/ลานบาท

0.25%

ปริมาณการนําน้ํามาใช

ลานลูกบาศกเมตร2.41

564

การปลดปลอยกาซเรือนกระจก (Scope 1+2)

ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเท่า10,357.50

รายการ

ลานบาท

16

71.9
จํานวนการจดทะเบียน
คุมครองพันธุ์พืช 
ในประเทศไทยและอินเดีย

ผลประหยัดจากการทํา
โครงการพอใจวันเดียว

จํานวนพื้นที่ปาที่
ไดรับการดูแลฟนฟู

จํานวนการลงทุน
ดานสิ่งแวดลอม

ไร่

ลานบาท
ผ่านโครงการ
ธรรมชาติปลอดภัย

17,310

4.32
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สําเร็จตามเปาหมายความยั่งยืนป 2563 ได 100% รางวัลและระบบมาตรฐาน

รายงานความยั่งยืน ป 2562 
ของบริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด 
และบริษัทในกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด)

ผ่านรอบสุดทาย (Finalist) 
รายงานความยั่งยืนที่ดีของเอเชีย 
ในการประกวด รางวัล Asia Sustainability 
Reporting Awards 2020 

ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดลอมในการทํางาน

รางวัล 
สถานประกอบกิจการ
ตนแบบดีเด่น
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน

• โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุซอย 19 (ระดับประเทศ 18 ป)

• โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุซอย 12 (ระดับประเทศ 14 ป)

• โรงงานผลิตปุยอินทรีย (ระดับประเทศ 5 ป)

• โรงงานผสมและบรรจุปุยเคมี (ระดับจังหวัด)

HEART
ความยั่งยืน

ดานเศรษฐกิจ 100%

การกํากับดูแลกิจการ
สิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติดานแรงงาน

การพัฒนาผูนําและทรัพยากรบุคคล
การศึกษา

การจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การดูแลรักษาทรัพยากรน้ํา

การปกปองระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ
การจัดการหวงโซอุปทาน
อยางรับผิดชอบ

รางวัล 
มาตรฐานการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด (มยส.)

• โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุซอย 19 

• โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุซอย 12

• โรงงานผลิตปุยอินทรีย

• โรงงานผสมและบรรจุปุยเคมี

รางวัล 
Zero Accident Campaign
(กิจกรรมการรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจาก
การทํางานใหเปนศูนย)

• โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุซอย 19 

(ระดับทองแดง 5 ป และระดับเงินปที่ 2)

• โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุซอย 12 (ระดับตนปที่ 4)

• โรงงานผลิตปุยอินทรีย (ระดับตนปที่ 1)

คุณคาทางสังคม

สุขภาพและสุขภาวะที่ดี

การสรางความผูกพัน
กับผูมีสวนไดเสีย

การบริหารจัดการนวัตกรรม

100%
HEALTH
สังคม

ที่มีคุณภาพ

100%
HOME
ความยั่งยืน
ดานสิ่งแวดลอม
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ฐานธุรกิจ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด)
(GRI 102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6, 102-16, 102-45)

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

อินเดีย
สถานีวิจัย2
หองปฏิบัติการ
เทคโนโลยีชีวภาพ

1

โรงงานปรับ
สภาพเมล็ดพันธุ

1

เวียดนาม
หองปฏิบัติการเมล็ดพันธุ1
หองปฏิบัติการวิเคราะหดิน
และ ธาตุอาหารพืช

1

โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ1

เมียนมา
หองปฏิบัติการเมล็ดพันธุ
และธาตุอาหารพืช

1

โรงงานปุยเคมี1

1 โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ

ไทย

โรงงานปุยอินทรีย

สถานีวิจัย

หองปฏิบัติการ
เทคโนโลยีชีวภาพ

หองปฏิบัติการเมล็ดพันธุ

หองปฏิบัติการ
ธาตุอาหารพืชและจุลินทรีย

หองปฏิบัติการวิเคราะห
ดินและธาตุอาหารพืช
โรงงานปรับสภาพ
เมล็ดพันธุ

โรงงานปุยเคมี

2

1

1

1

1

2

1

1

จํานวนเกษตรกรรวมในประเทศที่เปนฐานธุรกิจ

เกษตรกรผูปลูกขาวโพด

970,000 คน

จํานวนพนักงาน

828 คน 
รวม 4 ประเทศ (ไทย/เมียนมา/เวียดนาม/อินเดีย)

10 ประเทศที่ทําธุรกิจ*

4 สถานีวิจัย

8 หองปฏิบัติการ

5 โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ

3 โรงงานปุย

รางวัล Thailand Energy Award 
ประเภท “ผูรับผิดชอบ
พลังงานพลังงาน”
• นางสาวสวรส กิตติโสภา

เจาหนาที่บริหารจัดการพลังงานอาวุโส

โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ

ดานบริหารจัดการพลังงาน

รางวัล CSR-DIW Award 
(ความรับผิดชอบต่อสังคม)
• โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุซอย 19 

• โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุซอย 12 

• โรงงานผสมและบรรจุปุยเคมี

ดาน CSR

ISO 9001 : 2015 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 14001 : 2015 ระบบบริหารจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม

ISO 17025

• โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุซอย 19 

• โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุซอย 12 

• โรงงานผลิตปุยอินทรีย 

• โรงงานผสมและบรรจุปุยเคมี

• โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ ประเทศเวียดนาม

• โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุซอย 19 

• โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุซอย 12

• หองปฏิบัติการบริการวิเคราะหดินและปุย

• หองปฏิบัติการวิเคราะหปุยเคมี ไดรับรองการรับจาก

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ระบบมาตรฐานสากลและใบรับรอง
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เปนผูนําเกษตรครบวงจรแบบ B2C 
บนพื้นที่เกษตรกรรมชลประทานอย่างยั่งยืน

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) 
เครือเจริญโภคภัณฑ
ธุรกิจหลัก

จากการที่เครือเจริญโภคภัณฑดําเนินธุรกิจเกษตรครบวงจรในดาน

การเลี้ยงสัตว มีการผลิตอาหารสัตวเพื่อจําหนายทั้งในและตางประเทศ 

โดยขาวโพดถือเปนหนึ่งในวัตถุดิบที่สําคัญ แตพบวาผลผลิตขาวโพดใน

ประเทศยังไมเพียงพอตอความตองการใชในปจจุบัน ยังตองมีการนํา

ขาวโพดจากตางประเทศเกือบทุกป เพื่อเปนการสนับสนุนใหมีการผลิต

ขาวโพดใหเพียงพอ และมีคุณภาพที่ดีสําหรับการเลี้ยงสัตว ทางกลุม

ธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) จึงมีบทบาทที่สําคัญที่จะเปนตนน้ํา ตั้งแต

การวิจัยและการพัฒนาสายพันธุขาวโพดใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่

สภาพภมูอิากาศ และพฤตกิรรมการเพาะปลกู ของเกษตรกรการผลติเมลด็

พนัธุหลกั เมลด็พนัธุขยายทีม่คีณุภาพตรงตามสายพนัธุเพือ่ปรบัปรงุสภาพ

เมล็ดพันธุในโรงงาน ใหไดเมล็ดพันธุคุณภาพมีมาตรฐานใหเกษตรกร 

และนอกจากการใหความรู เทคโนโลยีการปลูก ดูแลรักษา ตลอดจน

การเก็บเกี่ยวที่ถูกตอง การถายทอดความรูการใชเครื่องจักรกลเกษตรท่ี

ทันสมัย การใชธาตุอาหารพืช ทั้งปุยเคมีเพิ่มผลผลิต และปุยอินทรียเพื่อ

ปรับปรุงโครงสรางดิน รวมถึงการบริหารจัดการน้ํา เพื่อการเพาะปลูกพืช

ไดตลอดทัง้ป เพือ่รายไดและความเปนอยูทีด่ขีองเกษตรกร สรางรายไดเพิม่

มูลคาผลผลิต ตามหลักปรัชญา 3 ประโยชนสูความยั่งยืน เพื่อประเทศชาติ 

เพื่อเกษตรกร และเพื่อองคกร

โอกาสและความทาทาย
ทางธุรกิจ

• การกํากับดูแลและจริยธรรมใน

การดําเนินธุรกิจ

• การจัดการลูกคาสัมพันธ

• สุขภาพความเปนอยูที่ดี

• การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน

• การบริหารจัดการความเสี่ยง

• ผลกระทบทางสังคมตอชุมชน

• สิทธิมนุษยชน

• ความปลอดภัย

และอาชีวอนามัย

• การพัฒนาบุคลากร

• การดึงดูดและรักษาบุคลากร

มิติดานเศรษฐกิจ

มิติดานสังคม

• ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ดานสิ่งแวดลอม

• ระบบนิเวศและความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

• การจัดหาวัตถุดิบ

มิติดานสิ่งแวดลอม

บริษัท เจริญโกคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด

บริษัท เจริญโกคภัณฑเมล็ดพันธุ 
เวียดนาม จํากัด

ไทย

เวียดนาม

Charoen Plantation Co.,Ltd. กัมพูชา

บริษัท เจริญโกคภัณฑโปรดิ๊วส 
(สปป.ลาว) จํากัด 

สปป. ลาว

บริษัท เจริญโภคภัณฑเมล็ดพันธุ
(อินเดีย) จํากัด อินเดีย

เมียนมา
บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส 
เมียนมา จํากัด

บริษัทหลัก

พันธกิจ

“เกษตรกร คือ คูชีวิต”
ดูแลเกษตรกรใหมีรายได 12 เดือนต่อป 
พัฒนาเกษตรกรรายย่อยจนเปนเกษตรกรแปลงใหญ่ 
หรือเปนหุนส่วนกับบริษัท และตองมีความยั่งยืน
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ห่วงโซ่อุปทานธุรกิจ

Contract 
Farmer

Extension

Fertilizer

Agent

Sale

Mega Farm

Other brand 
Agent

R&D

Seed Processing 
Plant CPF 

Grain

บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด กอตั้งเมื่อป 2510 หนึ่งในบริษัทภายใตเครือเจริญโภคภัณฑ 

เปนองคกรที่สรางสรรค สิ่งที่เปนคุณประโยชน ใหกับสังคมเกษตรกรรม ดวยการคิดคนนวัตกรรม ดานผลิตภัณฑ 

การจัดการที่ชวยพัฒนาความกาวหนา และความมั่นคงดานพืชอาหาร พืชพลังงานสูสังคมโลก โดยบริษัท

ไดมีการพัฒนาธุรกิจ เปน 5 ธุรกิจหลัก ดังนี้ ธุรกิจพืชเกษตรครบวงจร ธุรกิจเมล็ดพันธุขาวโพด ธุรกิจธาตุ

อาหารพืช ธุรกิจฟารมพืชขนาดใหญ และธุรกิจผักปลอดภัยขั้นสูง บนพื้นฐานความรับผิดชอบที่มีตอสังคม

สูความยั่งยืน สนับสนุนการแกปญหาสภาพแวดลอม และสงเสริมการอยูรวมกับธรรมชาติอยางปลอดภัย

Quality Assurance 
Center

Foundation

Partner

N
P

K

Farmer
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ทิศทางการดําเนินธุรกิจ B2C
ปจจุบันการเกษตรซึ่ ง เปนรากฐานที่สําคัญของ

เศรษฐกิจประเทศ ประสบกับปญหาความเสี่ยงดาน

ตางๆ ทั้งดานความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศในแตละป 

ความไมแนนอนของราคาสินคาเกษตร การเขาสูสังคม

สูงวัย ทําใหขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร เศรษฐกิจการคา

การสงออก รวมถึงนโยบายของภาครัฐ จําเปนที่ทุกภาคสวน

จะตองรวมกนัรบัมอืกบัสถานการณทีเ่กดิขึน้ถอืเปน “โอกาส” 

ของกลุมธรุกจิพชืครบวงจร (ขาวโพด) ในฐานะที่เราทําธุรกิจ

ดานเกษตร เขาไปชวยเหลือและดูแลเกษตรใหสามารถทํา

การเกษตรไดอยางยั่งยืน ชวยลดความเสี่ยงจากวิกฤตตางๆ 

โดยนําความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อถายทอด

ใหเกษตรกรนําไปใชเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลด

ความเสี่ยงภาคเกษตร โดยมียุทธศาสตรสําคัญที่จะผลักดัน

ในการชวยเหลือ

เกษตรกร คือ “การพัฒนาแหลงน้ํา” อันเปน

รากฐานที่สําคัญของการเกษตร มุงเนนการยกระดับ

รายไดและความเปนอยูของเกษตรกรไทยซึ่งทางกลุมธุรกิจ

พืชครบวงจร (ขาวโพด) ถือเปน “คูชีวิต” ใหมีรายไดทั้ง 12 

เดือนตอป อันเปนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ การทําธุรกิจ 

ปรับตัว กาวใหทันสังคมโลก โดยยกระดับการทําธุรกิจ

จาก B2B เปน B2C (C คือเกษตรกร) เพื่อเขาถึงเกษตรกร 

รับฟงปญหา ความตองการ นําขอมูลมาพัฒนาวิจัย 

องคความรู นํามาใชเพิ่มศักยภาพการผลิต ถายทอดกับ

เกษตรกร ซึ่งเปรียบไดกับ “คูชีวิต” ที่บริษัทตองดูแล

ใกลชิด ใหเกษตรกรไดเปนสวนหนึ่งธุรกิจ กาวไปพรอมกัน

อยางยั่งยืน

นอกเหนือจากพันธกิจท่ีมีตอเกษตรกร และการขับ

เคล่ือนภาคเกษตรของไทยไปสูความยั่งยืนแลว กลุมธุรกิจฯ 

ยังใหความสําคัญกับการดูแลอนุรักษธรรมชาติ รักษา

สิ่งแวดลัอม ซึ่งชวยผลักดันความเสี่ยงจากสภาพอากาศ

แปรปรวนทําใหเสียโอกาสในการเพาะปลูกสอดคลองกับ

นโยบายของเครือเจริญโภคภัณฑ ที่มุงสูการเปนองคกร

ที่ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซตสุทธิเปนศูนย 

(Carbon Neutral) ในป 2573 และตองชวยกันดําเนิน

โครงการขาวโพดหลังนาเพื่อสนับสนุนใหมีขาวโพด

เพียงพอกับธุรกิจอาหารสัตว ตลอดจนใหความรูเก่ียวกับ

การจัดการหลังเก็บเกี่ยว ไมเผาตนขาวโพด เพื่อลด

ปญหาหมอกควัน ขณะเดียวกันกลุมธุรกิจฯ วางแผน

ปลูกตนไมยืนตนในพื้นที่ขององคกร เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซตใหนอยลงดวย ถือเปน

ภารกิจที่กลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) มุงมั่นดําเนิน

การดานเศรษฐกิจที่สนับสนุนเกษตรกรใหมีรายไดที่มั่นคง 

และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน

ระบบน้ํา/
วิเคราะห์ดิน

ดูแลรักษา/
เทคโนโลยี

ตลาดรับซื้อ/ 
แปรรูป

ปลูก

เก็บเกี่ยว/
ซื้อคืน

ค่านิยมองคกร 6 ประการ
เปนผูนําเกษตรครบวงจรแบบ B2C 
บนพื้นที่เกษตรกรรมชลประทานอย่างยั่งยืน

ทําเร็วและมีคุณภาพ
เรามุงมั่นปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย โดยตองคิดเร็ว ทําเร็ว และใหไดผลลัพธตามที่

บริษัทฯ กําหนด

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
เราเปดใจรบัฟง ยอมรบัการเปลีย่นแปลงตางๆ เพือ่สามารถปรบัตวัใหเขากบัสถานการณ

ไดตลอดเวลา ไมปลอยตนเองใหยอมรับกับสถานะเดิมๆ เพียงเพราะเปนสิ่งที่เคยทํากัน

มากอน โดยพยายามคนควา ศึกษาวิจัย มองหาโอกาสใหมไมหยุดนิ่ง ทั้งยังมุงมั่นพัฒนา

เพื่อสิ่งที่ดีกวา เพื่อตอบสนองทุกความตองการของเกษตรกร คูคา และประเทศชาติ

สรางสรรค์สิ่งใหม
เราทุมเทคิดคน และพัฒนาสิ่งใหมๆ ในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง โดยมีเปาหมาย

ที่จะขับเคลื่อนองคกรใหมุงไปสูการเปน “องคกรแหงนวัตกรรม” เพื่อสรางสรรคผลิตภัณฑ

และบริการที่ดีที่สุด เพื่อตอบสนองความตองการของเกษตรกร คูคา

มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์
เรายึดถือคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตยและจริงใจตอตนเอง 

เพื่อนรวมงาน ผูบริโภค และองคกร มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบและเชื่อถือได

 สามประโยชน์
เรามุงมั่นปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดซอบ ตลอดจนการดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงถึง

ผลประโยชนในระยะยาวรวมกันของทุกประเทศที่เขาไปลงทุน ประโยชนตอประชาชนใน

ทุกประเทศที่เขาไปลงทุน และประโยชนตอองคกร

ทําเรื่องยากใหเปนเรื่องงาย
เรามุงมั่นปฏิบัติงานที่เปนประโยชนตอองคกร มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไมซ้ําซอน 

ทันสมัยตลอดเวลา เปนที่ยอมรับของบุคลากร และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง รวดเร็ว 

อยางมีประสิทธิภาพ
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ระบบการบริหาร
“ซีพี สู่ความเปนเลิศ”

จากแนวคิดการบริการอันเปนลักษณะเฉพาะของเครือฯจึงเกิด

เปนระบบการบริหาร ซีพี สูความเปนเลิศ หรือ C.P.Excellence” 

ที่ เปนแนวทางการดําเนินการ เพื่อใหเกิดการบริหารธุรกิจตางๆ 

เปนไปอยางเปนระบบที่สอดคลองกัน คนในองคกรมีความเขาใจ

ตรงกันในการบริหารจัดการ และที่สําคัญ คือ เปนระบบบริหารที่

สนับสนุนการผนึกกําลังในเครือฯ ทั้งดานธุรกิจ ดานคน และดานจิตใจ

มีเคาโครงมาจากการบริหารในระดับสากล คือ  Malcolm Baldrige National Quality Award : 

MBNQA ของสหรัฐอเมริกา ผนวกกับ เอกลักษณการบริหารของเครือฯ 

เกิดเปนองคประกอบ 13 ดาน แสดงเปนรูปบาน แบงเปน 3 สวน คือ

คุณลักษณะของระบบการบริการ C.P. Excellence ประกอบดวย
• 13 ดานที่ครอบคลุมการบริหารของเครือฯ และผสมผสานคานิยม (C.P. Values)

• การบริหารแตละดานมีความสัมพันธกัน เปนกระบวนการที่สอดประสานกันอยางเปนระบบ

• แตละกระบวนการทําตามหลัก PDCA

• มีเครื่องมือ/หลักการ/แนวทาง ในการดําเนินงาน

• สงเสริมการทํางานแบบมีสวนรวม หรือรวมมือกันแบบขามสายงาน

เสาหลัก พื้นฐาน หลังคา1 2 3
เชื่อมโยงการบริหารใน
ทุกดาน เพื่อใหรากฐาน
ของธุรกิจมั่นคง

เปนหลักสําคัญใน
การปกปององคใหเกิด
ความยั่งยืน

เปนการบริหารหลัก

   
   

   
   

   
   

   
   

   
กา

รบ
รหิ

ารผ
ูทีม่สีวนไดเสยี           การสนับสนุน

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
    

    
    

     
     

 การตดัสนิใจ            ความย่ังยืน-สมดุล

กําไร

  ก
าร

จัด

การ           ประสิทธภิาพกา
รบ

ริห
าร

ทรพัยากร           ตนทุน
บทบาทผูถอืหุน            ความยุติธรรม

               TQM     GREEN ECONOMY

            CG

         VALUES

       จติวญิญาณ

กา
รน

ําอ
งค

กร

กา
รว

าง
แผ

น
เช

ิงก
ลย

ุทธ


กา
รม

ุ่งเ
นน

คน

กา
รม

ุ่งเ
นน

กา
รป

ฏิบ
ัติก

าร

กา
รจ

ัดก
าร

นว
ัตก

รร
ม

กา
รม

ั่งเ
นน

ลูก
คา

การตัดสินใจเพื่อความยั่งยืนขององคกร

12

การกํากับดูแลองคกร11

การสรางความผูกพันกับผูมีส่วนไดเสีย10

การจัดการเศรษฐกิจสีเขียว7

การจัดการขอมูล สารสนเทศ ความรู และเทคโนโลยี8

การวิเคราะห ผลการดําเนินงาน9

ผลลัพธ13

1 2 3 4 5 6

C.P.       Values

ระบบการบริหาร
“ซีพี สู่ความเปนเลิศ”
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ป 2563 บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ โรงงาน 2 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 

เปนตัวแทนกลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) รับการตรวจประเมินรางวัล “ซีพี สูความเปนเลิศ” โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อยกยองชมเชยองคกรภายในเครือฯ มีความเปนเลิศในการบริหารจัดการตามแนวทางของ C.P. Excellence และเพื่อ

เปนการยกระดับความสามารถในการแขงขันที่ยั่งยืน

C.P. Excellence 

Award Silver 
Overall

Excellence 

Good Practice
COMPANY
CHAROEN POKPHAND 
PRODUCE CO.,LTD.
SEED PROCESSING PLANT 2

COUNTRY
THAILAND

CLASSIFY
C.P. Excellence 
Overall Excellence Award

LEVEL
SILVER

P PLAN DO CHECK ACTIOND C A
สุมหัว ทํา

“ทันที”“คิด”
“ SUCCESS BY 

my Walking”

“ คิดใหไกล

ไปใหถึง”

3 จุดเดน ของระบบบริหาร 

1 การนําองค์กรอยางมีวิสัยทัศน์
บริษัทฯ มีระบบการนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน การขับเคลื่อน

ธรรมาภิบาล การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกร การสื่อสารของผูนํา 

และระบบการกํากับดูแลองคกร 

3
ความรับผิดชอบตอสังคม

มีแนวทางการดําเนินการที่รับผิดชอบตอสังคม ดวยการขับเคลื่อน

ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคมของผูนํา การจัดการสิ่งแวดลอม 

การตอบสนองตอผูมีสวนไดสวนเสียที่เปนชุมชน

2
การจัดการกระบวนการ

ออกแบบและควบคุมกระบวนการอยางเปนมาตรฐาน ปรับปรุง

กระบวนการตามทิศทางของเครือฯ กําหนดรูปแบบการบริหารโครงการ

ที่นําไปใชไดจริง

การถายทอดสูคนในองค์กร



24 รายงานความยั่งยืน ป 2563 บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด 25

HEART
HEALTH

HO
M

E
APPENDIX

INTRO
DUCTIO

N
SUSTAIN

ABILITY M
AN

AGEM
EN

T

SUSTAINABILITY

MANAGEMENT

บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด และบริษัทในกลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) 

เครือเจริญโภคภัณฑเชื่อวา นอกเหนือจากการสงมอบคุณคาผานสินคาและบริการที่มีคุณภาพ และตรงตาม

ความตองการของลูกคาและผูบริโภคแลว ธุรกิจจะดําเนินการอยางยั่งยืน ไดนั้น จะตองตั้งอยูบนพื้นฐาน

ความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะเห็นไดจากการยึดมั่น

ในหลักปรัชญา 3 ประโยชน ที่มุงเนนสรางสรรคประโยชนแกประเทศชาติ สังคมและบริษัทอยางเสมอมา 

รวมถึงการนําแนวทาง C.P. Excellence มาประยุกตใช

นอกจากนี้บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด ยังมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืนให

มากกวาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐานของประเทศที่บริษัทฯ เขาไปดําเนินธุรกิจ 

โดยการปฏิบัติตามหลักการสากลดานความยั่งยืน เชน ขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ (UN Global 

Compact) หลักปฏิบัติของสหประชาชาติ วาดวยการดําเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN Guiding 

Principles on Business and Human Rights: UNGP) และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององคการ

สหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals: UN SDGs)

ยุทธศาสตร์
ดานความยั่งยืน

การกํากับดูแล
ดานความยั่งยืน

การประเมินประเด็น
สําคัญดานความยั่งยืน

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

การจัดการดานความยั่งยืน
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กลยุทธ และเปาหมายความยั่งยืนสู่ป 2030 แนวคิดการดําเนินงานเชิงกลยุทธ

เราเปนองคกรที่เปนผูนําดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการสรางอาหารคน อาหารสมอง โอกาสในการเขาถึงคุณคา เพื่อสุขภาพและความเปนอยูที่ดีสําหรับทุกคน

Three-Benefi t Principle

ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ระบบการบริหาร
ซีพี สู่ความเปนเลิศ

The 10 UNGC Principles
17 UN SDGs & UNGP

กฎระเบียบขอบังคับ
และมาตรฐานในแต่ละประเทศ

การกํากับดูแลกิจการ

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติ
ดานแรงงาน

การศึกษาและการลด
ความเหลื่อมล้ํา

การพัฒนาผูนําและทรัพยากรบุคคล

ความปลอดภัยทางทางไซเบอร
และการปกปองขอมูล

สุขภาพและสุขภาวะที่ดี

คุณคาและการสรางประโยชน
ทางเศรษฐกิจใหแกสังคม

การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การดูแลรักษาทรัพยากรน้ํา

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

การปกปองระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ

การจัดการหวงโซอุปทาน
อยางรับผิดชอบ

การบริหารจัดการนวัตกรรม

การสรางความผูกพันกับผูมีสวนไดเสีย

HEART: LIVING RIGHT HEALTH: LIVING WELL HOME: LIVING TOGETHER

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ในป 2559 บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด และบริษัทในกลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) ไดนํา

ยุทธศาสตรดานความยั่งยืน และเปาหมายความยั่งยืนป 2563 ของเครือเจริญโภคภัณฑ มาเปนกรอบในการดําเนินงาน

ดานความยั่งยืน ภายใตกรอบการทํางาน 3Hs คือ HEART – มุงมั่นทําธุรกิจดวยใจที่ยั่งยืน HEALTH – มุงมั่นสรางสังคม

ที่ยั่งยืน HOME – มุงมั่นเพื่อสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน โดยยุทธศาสตรความยั่งยืนของเครือฯ นั้น ประกอบไปดวยองคประกอบ

หลัก 4 ประการ ซึ่งอยูภายใตหัวใจสําคัญของการดําเนินธุรกิจและรากฐานความยั่งยืนของเครือฯ คือ ปรัชญา 3 ประโยชน 

ที่มุงสรางสรรคประโยชนแกประเทศชาติ สังคม และบริษัท

นอกจากนี้ บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด และบริษัทในกลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) ยังใหความสําคัญ

กับการดําเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล ความโปรงใส การตรวจสอบได รวมทั้งความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

ที่สะทอนใหเห็นตลอดการดําเนินงานของเครือฯ โดยมีจุดประสงคเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว และเพื่อประโยชนสูงสุด

แกผูมีสวนไดเสียทุกกลุม

ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานดานความยั่งยืนครอบคลุมทุกประเด็นความยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรของ

เครือเจริญโภคภัณฑ โดย บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด และบริษัทในกลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) 

รับนโยบาย กลยุทธ และเปาหมายความยั่งยืนสูป 2030 เพิ่มเติม  3 เปาหมายไดแก 

(GRI 102-12, 103-2)

ความปลอดภัยทางไซเบอร
และการปกปองขอมูล

อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

1 2 3

100% ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด และบริษัทในกลุมธุรกิจฯ 
มีการเปดเผยผลการดําเนินงานดานธรรมาภิบาลและความยั่งยืนผานรายงานความยั่งยืนฯ

100% ของกลุมธุรกิจฯ ที่ไดรับการประเมินผลที่ไดรับการยอมรับของการดําเนินงาน
ดานการกํากับดูแลกิจการ

ผลสําเร็จตาม
เปาหมายปี 2020

เปาหมายปี 2030

ประเด็นสําคัญ

ประเด็นสําคัญ

การกํากับดูแลกิจการ

100% ของผูนําและพนักงาน ผานการอบรมพัฒนาความรูและความเขาใจ
ดานความยั่งยืน

100% ของพนักงานที่ไดรับการฝกอบรมและมีสวนรวมในกิจกรรมหรือโครงการ
ดานความยั่งยืนประจําทุกป

ผลสําเร็จตาม
เปาหมายปี 2020

เปาหมายปี 2030

ประเด็นสําคัญ สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติดานแรงงาน

100% ของกลุมธุรกิจฯ มีการตรวจสอบการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน 
(Human Rights Due Diligence)

100% กลุมธุรกิจฯ มีการประเมินผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนจากกิจกรรม
ขององคกรและคูคา โดยตรง และความเสี่ยงสูงเปนประจํา

ผลสําเร็จตาม
เปาหมายปี 2020

เปาหมายปี 2030

ประเด็นสําคัญ การศึกษาและการลดความเหลื่อมล้ํา

เด็ก เยาวชน และผูใหญ 5,000 คน มีโอกาสเขาถึงการศึกษาและการพัฒนาทักษะ
ที่จําเปน

จํานวนประชาชนทุกเพศทุกวัยที่ไดรับการสนับสนุนโอกาสในการเขาถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและเสริมทักษะทั้งหมด 100,000 ราย

ผลสําเร็จตาม
เปาหมายปี 2020

เปาหมายปี 2030

ประเด็นสําคัญ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการปกปองขอมูล

-

100% ของกลุมธุรกิจฯ ที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากลดานความปลอดภัย
ทางไซเบอรและการปกปองขอมูล

ผลสําเร็จตาม
เปาหมายปี 2020

เปาหมายปี 2030

การพัฒนาผูนําและทรัพยากรบุคคล
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ประเด็นสําคัญ คุณคาทางสังคม

เกษตรกร ผูประกอบการรายยอย รวมถึงกลุมเปราะบาง 1,000 ราย ไดรับการสงเสริม
อาชีพและคุณภาพชีวิต

จํานวนเกษตรกร ผูประกอบการรายยอย กลุมเปราะบาง และอื่นๆ ตลอดหวงโซอุปทาน 
ที่ไดรับการสนับสนุนใหเกิดการสรางรายไดทั้งหมด 100,000 ราย

ผลสําเร็จตาม
เปาหมายปี 2020

เปาหมายปี 2030

ประเด็นสําคัญ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

-

อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน เทากับศูนย

ผลสําเร็จตาม
เปาหมายปี 2020

เปาหมายปี 2030

ประเด็นสําคัญ สุขภาพและสุขภาวะที่ดี

-

-

ผลสําเร็จตาม
เปาหมายปี 2020

เปาหมายปี 2030

ประเด็นสําคัญ การสรางความผูกพันกับผูมีสวนไดเสีย

100% ของบริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด และบริษัทในกลุมธุรกิจฯ มีกระบวนการ
สรางความผูกพันกับผูมีสวนไดเสีย

คะแนนความผูกพันกับผูมีสวนไดเสียหลักจากการสํารวจของทุกกลุมธุรกิจฯ คิดเปน 80%

ผลสําเร็จตาม
เปาหมายปี 2020

เปาหมายปี 2030

ประเด็นสําคัญ การบริหารจัดการนวัตกรรม

จํานวนพันธุขาวโพดที่ขอขึ้นทะเบียนพันธุใหม มากกวา 10 พันธุการคา

จํานวนพันธุขาวโพดที่ขอขึ้นทะเบียนพันธุใหม มากกวา 50 พันธุการคา

ผลสําเร็จตาม
เปาหมายปี 2020

เปาหมายปี 2030

-

100% ของขยะอาหารและของเสียที่ถูกนําไปฝงกลบ และบรรจุภัณฑพลาสติกที่ใช
ทั้งหมดสามารถนํากลับมาใชใหม ใชซ้ํา หรือยอยสลายได

ผลสําเร็จตาม
เปาหมายปี 2020

เปาหมายปี 2030

ประเด็นสําคัญ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

ลดปริมาณการใชน้ําตอหนวยรายไดลง 10% เทียบกับปฐาน 2558

ลดปริมาณการใชน้ําตอหนวยรายไดลง 30% เทียบกับปฐาน 2563

ผลสําเร็จตาม
เปาหมายปี 2020

เปาหมายปี 2030

ประเด็นสําคัญ การดูแลรักษาทรัพยากรน้ํา

วัตถุดิบหลักผานการประเมินการจัดหาจากแหลงผลิตที่ไมบุกรุกทําลายปาไมและ
ทรัพยากรทางทะเล 100%

100% ของกลุมธุรกิจฯ ภายในองคกรที่มีความรวมมือกับพันธมิตรที่เกี่ยวของใน
ระดับสากล เพื่อบริหารจัดการและติดตามความหลากหลายทางชีวภาพในการดําเนินธุรกิจ 

ผลสําเร็จตาม
เปาหมายปี 2020

เปาหมายปี 2030

ประเด็นสําคัญ
การปกปองระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ

ลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก (Scope 1 และ Scope2) ตอหนวยรายไดลง 
10% เทียบกับป ฐาน 2558

100% ของการปลดปลอยกาซเรือนกระจกทางตรงและทางออม (Scope1 และ 
Scope2) สุทธิเปนศูนย

ผลสําเร็จตาม
เปาหมายปี 2020

เปาหมายปี 2030

ประเด็นสําคัญ
การจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

100% ของคูคาธุรกิจหลักไดรับการตรวจประเมินดานความยั่งยืน

100% ของกลุมธุรกิจฯ ที่มีกระบวนการตรวจสอบยอนกลับของวัตถุดิบที่มี
ความเสี่ยงสูง รวมทั้งมีการตรวจประเมินดานความยั่งยืนกับคูคาที่มีความเสี่ยงสูง

ผลสําเร็จตาม
เปาหมายปี 2020

เปาหมายปี 2030

ประเด็นสําคัญ
การการจัดการหวงโซอุปทาน
อยางรับผิดชอบ
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โครงสรางการกํากับดูแลดานความยั่งยืน การประเมินประเด็นสําคัญดานความยั่งยืน 
(GRI 102-19, 102-20, 102-23, 102-29, 102-31, 102-32, 103-2)

(GRI 102-2, 102-15, 102-32, 102-46, 102-47, 102-54, 103-1)

(Materiality Assessment Process)

บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด และบริษัท

ในกลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) กําหนดเนื้อหา

และคุณภาพของรายงานฉบับนี้บนพื้นฐานการดําเนิน

งานขององคกรและประเด็นสําคัญที่มีผลกระทบตอ

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ภายใตมุมมองของ

ผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อเปน

หนึ่งในชองทางสําหรับสื่อสารใหกับผูมีสวนได เสีย

ไดรับทราบถึงความมุงมั่น และผลการดําเนินงานตาม

กรอบยุทธศาสตรดานความยั่งยืนของบริษัทฯ โดยนํา

แนวทางการจัดทํารายงานความย่ังยืนในระดับสากล GRI 

Sustainability Reporting Standards แบบทาง

เลือกหลัก (Core option) มาเปนกรอบในการจัด

ทํารายงาน โดยพิจารณาจากปจจัยทั้งภายในและ

ภายนอกที่ เกี่ยวของกับการดําเนินงาน เพื่อนํามา

ประเมินประเด็นด านความยั่ งยืนที่ สํ าคัญ โดยมี

กระบวนการและขั้นตอนตางๆ ในการประเมินประเด็น

ความยั่งยืนภายใตหลักสําคัญ 10 ประการของ GRI 

Standards ซึ่งประกอบดวยการมีสวนรวมของผูสวน

ไดเสีย ในกระบวนการจัดทํารายงาน (Stakeholder 

Inclusiveness) การพิจารณาบริบทแหงความยั่งยืน 

(Sustainability Context) การประเมินประเด็น

ดานความยั่งยืนที่สําคัญ (Materiality) ความครบถวน

สมบูรณ ของขอมูล (Completeness) พรอมทั้ง

ทวนสอบคุณภาพของรายงานโดยดําเนินงานตรวจ

สอบความถูกตองของขอมูลที่ เปดเผย (Accuracy) 

ความสมดุลของผลการดําเนินงาน ทั้งเชิงบวกและ

เชงิลบ (Balance) ความชดัเจน และเขาใจงายของขอมลูตอ

ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม (Clarity) การมีขอมูลที่สามารถ

เปรียบเทียบไดเพื่อแสดงถึงแนวโนมของการดําเนินงาน

ที่ผานมา (Comparability) ความนาเชื่อถือของขอมูล

และเนื้อหา (Reliability) และขอบเขตของเวลาใน

การรายงานเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูมี

สวนไดเสีย (Timeliness) โดยมีกระบวนการและขั้นตอน

การประเมินประเด็นความยั่งยืนที่สําคัญ ดังนี้

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ

• พิ จ า รณากลั่ น ก รอ งน โ ยบายและแนวทา ง

การบริหาร ธรรมาภิบาล ความเส่ียง และการปฏิบัติ

ตามกฏเกณฑ โดยรวมของกลุมธุรกิจ

• กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางในการบริหาร

ธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตาม

กฏเกณฑของกลุมธุรกิจฯ โดยสามารถประเมิน 

ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่

เหมาะสม

• สนับสนุนคณะทํางานฯ ดานบุคลากร งบประมาณ 

ทรัพยากรที่จําเปนใหสอดคลองกับความรับผิดชอบ

• รายงานตอคณะกรรมการบริหารธรรมาภิบาล 

ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ของเครือ

เจริญโภคภัณฑอยางสม่ําเสมอ เกี่ยวกับการบริหาร

ความเสี่ยงของกลุมธุรกิจฯ รวมถึงสิ่งที่ตองดําเนิน

การปรับปรุงแกไข เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย

และกลยุทธที่กําหนด

• รวมกําหนดทิศทาง ตัดสินใจ ใหขอมูล ขอคิดเห็น

และขอเสนอแนะ และประสานงานกับผูที่

เกี่ยวของในกลุมธุรกิจ ในกระบวนการจัดทํา

ยุทธศาสตรความยั่งยืนกลุมธุรกิจฯ

• รวมกับสํานักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล 

และสื่อสารองคกร เครือเจริญโภคภัณฑ ในการนํา

ยุทธศาสตร ไปสูการปฏิบัติ  ติดตาม วัดผล

การดําเนินงาน และจัดทํารายงานความยั่งยืน

ประจําปของกลุมธุรกิจฯ

• รวมรายงานความกาวหนา แนวทางการดําเนินงาน 

และผลการดําเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ความยั่งยืนของกลุมธุรกิจฯ ตอคณะกรรมการ

บริหารงานดานความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และ

สื่อสารองคกร เครือเจริญโภคภัณฑ

คณะกรรมการ บริหารธรรมาภิบาล 
ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ 

คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรความยั่งยืน 

คุณศุภชัย เจียรวนนท์

ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองคกร 

เครือเจริญโภคภัณฑ

คุณสุเมธ ภิญโญสนิท

ประธานคณะผูบริหาร
กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด)

รายงานต่อ
เครือเจริญโภคภัณฑ
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การระบุประเด็นสําคัญ
ศึกษา วิเคราะห รวบรวม และระบุประเด็นสําคัญดานความยั่งยืนที่ เกี่ยวของกับธุรกิจ 

ครอบคลุมทุกกิจการของ บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด และบริษัทในกลุมธุรกิจพืชครบวงจร 

(ขาวโพด) คํานึงถึงความหลากหลายของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ขั้นตอนการระบุประเด็นสําคัญ

ประกอบดวย

• ประเด็นสําคัญมาจากการอบรมเชิงปฏิบัติการดานความยั่งยืนในป 2559 รวมกันระหวาง

ผูบริหาร รวมถึงรวบรวมขอมูลของคูคามารวมพิจารณา จากนั้นมีการทบทวนทุกป ปละ 1 ครั้ง  

• ผลการทบทวนประเด็นที่มีนัยสําคัญประจําป 2563 ของเครือฯ และของกลุมธุรกิจฯ 

เปนขอมูลสําหรับการจัดทํารายงานฉบับนี้

• เทียบเคียงประเด็นความยั่งยืนของบริษัทในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ

โปรดิ๊วส จํากัดและบริษัทในกลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) ประกอบไปดวย เปาหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs), ขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ (UN Global Compact), 

คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งเเวดลอมโลก (World Business Council for Sustainable 

Development : WBCSD), ดชันคีวามยัง่ยนืของดาวโจนส (Dow Jones Sustainability Index)

• ระบกุลุมผูมสีวนไดเสยีจากขอมลูการสาํรวจคูคา ขอมลูกลุมผูมสีวนไดเสยีของเครอืฯ และขอมลู

กลุมผูมีสวนไดเสียจากระบบมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ไดเปนทั้งหมด 14 กลุม

• รวบรวมประเด็นที่มีนัยสําคัญของบริษัทในเครือฯ ที่มีการจัดทํารายงานความยั่งยืน และจัด

เวทีรับฟงความคิดเห็นกับผูมีสวนไดเสียเพิ่มเติม จากการสํารวจแบบสอบถาม

1

การจัดลําดับความสําคัญ
•  ประชุมคณะกรรมการบริหารความยั่งยืน เพื่อพิจารณา

ขอมูลประเด็นสําคัญดานความยั่งยืน แยกตามกลุมผูมี

สวนไดเสีย ซึ่งเปนขอมูลจากผลการสํารวจ และประเด็นที่

นัยสําคัญของเครือฯ 

• สํารวจความคิดเห็นของตัวแทนพนักงาน คณะผูบริหารของ

กลุมธุรกิจ และตัวแทนผูมีสวนไดเสียแบบออนไลน

• นําประเด็นที่มีนัยสําคัญของการประชุม และการสํารวจ

ความคดิเหน็ มาจดัลาํดบัโดยผูมสีวนไดเสยี ตามขัน้ตอนดงันี้

• กําหนดคาถวงน้ําหนักของกลุมธุรกิจ

• กําหนดคาถวงน้ําหนักของแตละกลุมผูมีสวนไดเสีย

• คํานวณคะแนนความสําคัญตอผูมีสวนไดเสีย

• คํานวณคะแนนความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ

• จัดทํา Materiality Matrix

2

การทวนสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือ
ทวนสอบกระบวนการจัดทํารายงานความยั่งยืนตามหลักการรายงาน

ประเด็นสําคัญของมาตรฐาน GRI ใหครบถวนทั้ง 4 ประการ ขั้นตอนการทวน

สอบความถูกตองและความนาเชื่อถือ ประกอบดวย

• สัมภาษณผูมีสวนไดเสียภายนอกถึงประเด็นสําคัญดานความยั่งยืน

ตอเครือฯ รวมถึงขอคิดเห็นอื่นๆ เพื่อนําไปพัฒนารายงานความยั่งยืน

• พิจารณาและอนุมัติประเด็นที่มีนัยสําคัญและลําดับความสําคัญโดย

คณะผูบริหาร

• ทวนสอบและรับรองความถูกตองของกระบวนการจัดทํารายงาน

ความยั่งยืนโดยหนวยงานอิสระ

3

ความยั่งยืนโดยหนวยงานอิสระ

การพัฒนาอยางตอเนื่อง

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑโปรดิว๊ส จาํกดั และบรษิทั

ในกลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) พรอมรับฟง

ความคิดเห็นของทุกทาน เพื่อนําไปพัฒนารายงาน

ความยั่ งยืน ในอนาคต ใหสามารถตอบสนอง

ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย จึงไดเปดชองทาง

การติดตอไวหลากหลายชองทาง

4

ขั้นตอนการประเมินประเด็นความยั่งยืนที่สําคัญ
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ประเด็นที่มีนัยสําคัญ
และประเด็นที่เกี่ยวของกันในระดับสายธุรกิจ

ผลการประเมิน
ประเด็นที่มีนัยสําคัญดานความยั่งยืน

หมายเหตุ : 

ผลการทบทวนประเด็นสําคัญดานความยั่งยืน ในป 2563 เมื่อวันที่ประชุม 18 กรกฎาคม 2563 ไมมีการ

เปลี่ยนแปลงประเด็นที่มีนัยสําคัญ ทําใหกระบวนการชองทางการมีสวนรวมของกลุมผูมีสวนไดเสียยังคงเดิม และ

มีผลทําใหไมมีการพิจารณาการเปลี่ยนแปลง

การสรางความผูกพัน
กับผูมีสวนไดเสีย 
(Stakeholder 
Engagement)

1 5 9

10
6

7

8

2

3

4

การกํากับดูแลกิจการ 
(Corporate Governance)

คุณคาทางสังคม 
(Social impact)

การจัดการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change Management)

การดูแลรักษาทรัพยากรนํ้า 
(Water Stewardship)

การปกปองระบบนิเวศและ
ความหลากหลายชีวภาพ 
(Ecosystem & 
Biodiversity Protection)

การจัดการหวงโซอุปทาน
อยางรับผิดชอบ 
(Responsible Supply 
Chain Management)

สุขภาพและสุขภาวะท่ีดี 
(Health and Well-Being)

การศึกษา 
(Education)

การบริหารจัดการนวัตกรรม 
(Innovation)

สิทธิมนุษยชนและ
การปฏิบัติดานแรงงาน 
(Human Rights and 
Labor Practices)

การพัฒนาผูนํา 
และทรัพยากรบุคคล 
(Leadership and 
Human Capital 
Development)
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Matrix by 12 Issues

คว
าม

สํา
คัญ

ที่ม
ีต่อ

ผูม
ีส่ว

นไ
ดเ

สีย

ความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ
5.0

ไมมีผลกระทบถึงมีผลกระทบนอย

มีผลกระทบนอยมีผลกระทบปานกลางกึ่งสูง

มีผลกระทบสูงกึ่งสูงมาก มีผลกระทบนอยถึงปานกลาง

ประเด็นที่มีนัยสําคัญ ประเด็นย่อย

สายธุรกิจ

ธุร
กิจ

พ
ืชเ

กษ
ตร

คร
บว

งจ
ร

ธุร
กิจ

เม
ล็ด

พ
ันธ

ุ์พ
ืช

ธุร
กิจ

ธา
ตุอ

าห
าร

พ
ืช

การกํากับ
ดูแลกิจการ

การกํากับดูแล และจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง และการจัดการภาวะวิกฤต

ความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศและไซเบอร

สิทธิมนุษยชน 
และการปฏิบัติ
ดานแรงงาน

การปฏิบัติดานแรงงาน สิทธิมนุษยชน (ไมรวมเรื่องความปลอดภัย)

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

การพัฒนาผูนํา 
และทรัพยากรบุคคล

การจัดการทรัพยากรบุคคล

การสรางความผูกพัน
กับผูมีสวนไดเสีย

การสรางการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย

การจัดการลูกคาสัมพันธ

คุณคาทางสังคม การเปนองคกรที่ดีของสังคม (ไมรวมกิจกรรมดานการศึกษา)

ผลกระทบทางสังคมจากการปฏิบัติงาน สินคาและบริการสุขภาพและโภชนาการ

สุขภาพ
และสุขภาวะที่ดี

สุขภาพและโภชนาการ

สวัสดิภาพสัตว

การศึกษา การเขาถึงการศึกษา

การบริหารจัดการนวัตกรรม การบริหารจัดการนวัตกรรม

การจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การบริหารจัดการพลังงาน

การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ

การดูแลรักษาทรัพยากรน้ํา การบริหารจัดการน้ํา

การปกปองระบบนิเวศ
และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

การจัดหาวัตถุดิบ / ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ

บรรจุภัณฑ

การจัดการหวงโซอุปทาน
อยางรับผิดชอบ

การบริหารจัดการหวงโซอุปทานอยางรับผิดชอบ
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
(GRI 102-45, 102-46, 102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 
102-52, 102-53, 102-54) 

การจัดทํารายงานความยั่งยืน
บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด จัดทํารายงาน

ความยั่งยืนประจําป 2563 ขึ้นเปนฉบับที่ 2 ที่เผยแพร

สูสาธารณะ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564

การรายงานความกาวหนาของการดําเนินงาน
บริษัทฯ ไดนําเสนอความกาวหนาในการปฏิบัติตามหลักสากลของ

ขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) 

มาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2558 โดยตั้งแตป 2562 บริษัทฯ ไดยกระดับ

ความโปรงใสเปนรายงานความกาวหนาตามหลักการของขอตกลงโลก

แหงสหประชาชาติ จํานวน 21 ประการ

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขององคการสหประชาชาติ

บริษัทฯ มุงมั่นดําเนินงานใหมีความสอดคลองกับเปาหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ (Sustainable 

Development Goal: SDGs) ทั้ง 17 เปาหมายอยางตอเนื่อง 

(สามารถอานเพิ่มเติมไดที่หนา 194)

บริษัทที่อยู่ในขอบเขตของรายงาน
ผลการดําเนินงานดานทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมบริษัท

ยอยภายใตกลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) (รอยละ 100) 

สวนผลการดําเนินงานดานพลังงาน น้ํา ของเสีย อากาศ และ

ความปลอดภัยครอบคลุมทั้งหมด 4 ประเทศฐานการผลิตของ

กลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด)

จุดประสงคการจัดทํารายงานฉบับนี้

รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นดวยวัตถุประสงค เพื่อสื่อสารถึง

ความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจสูความยั่งยืนทั้งดานเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดลอม

ขอบเขตการดําเนินงาน

รายงานฉบับนี้ไดนําเสนอผลการดําเนินงานในภาพรวมของ

บริษัทในกลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) ครอบคลุม 4 ประเทศ

ฐานการผลิต ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563

กรอบการรายงาน
บริษัทฯ จัดทํารายงานความยั่งยืนฉบับนี้ ตามมาตรฐาน

ของ Global Reporting Initiatives (GRI) โดยการเปดเผย

ขอมูลเปนไปตามหลักเกณฑแบบทางเลือกหลัก (Core Option)

การรับรองจากหน่วยงานภายนอก
การประเมินความนาเชื่อถือของชุดขอมูลในรายงานฉบับนี้ดําเนิน

การโดย บริษัท ทูฟนอรด (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนหนวยงานรับรอง

อิสระที่นาเชื่อถือ และไดรับการยอมรับในระดับสากล โดยชุดขอมูลที่

ไดรับการตรวจสอบ ประกอบดวย GRI 101, GRI 102, GRI 302-1, 

GRI 303-3, GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 306-2  และ GRI 403-9  

(สามารถอานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หนา 195-197)

ช่องทางการติดต่อ

อาคาร เอไอเอ แคปปตอล เซ็นเตอร ชั้น 29 เลขที่ 89 

ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท: +66 (0) 2 764 7000

อีเมล: sgc.cpp@cptg.co.th

เว็บไซต: https://www.cpp-worldwide.com

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ที่สํานัก

บริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและกํากับการปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑ (SGC)

https://www.sgc.cptg.co.th
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บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด และบริษัทในกลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) 

เครือเจริญโภคภัณฑ ตระหนักถึงคุณคาความสําคัญของความยั่งยืนดานเศรษฐกิจ โดยดําเนินธุรกิจ

ภายใตแนวคิด การเติบโตขององคกรในมุมมองเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพอยางตอเนื่องในระยะยาว 

มีกระบวนการวางแผน มีเปาหมายที่ตองการจะบรรลุที่ชัดเจน กระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพและ

รองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น พัฒนาสินคานวัตกรรมใหมๆ ที่นําไปสูความยั่งยืน ไดรับการยอมรับจากลูกคา 

ปลูกฝงอยูในกิจกรรมของคนในองคกรสื่อไปถึงตราสินคาและผลิตภัณฑขององคกร เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน

ในการเปนบริษัทชั้นนําดานธุรกิจเกษตรครบวงจรและเกษตรอุตสาหกรรม ภายใตกรอบวิสัยทัศน พันธกิจ 

และนโยบายฯ จึงกําหนดเปาหมายความยั่งยืนดานเศรษฐกิจ ประกอบดวย

การกํากับ
ดูแลกิจการ

สิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติ
ดานแรงงาน

การพัฒนาผูนํา
และทรัพยากรบุคคล

การศึกษา

ความยั่งยืนดานเศรษฐกิจ
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ผลลัพธ์ปี

เทียบเปาหมาย2563

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

การกํากับดูแลกิจการ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขอบังคับ

2563

ทุกบริษัท 
ในกลุ ม ธุ รกิ จฯ  มี ก าร เป ด เผยผล

การดํ า เนิ น งานด านธรรมาภิบาล

และความยั่งยืนผานการรายงานของ

เครือเจริญโภคภัณฑ

ต่อตานทุจริตและคอรรัปชั่น
ทุกบริษัทในกลุมธุรกิจฯ

2560 2561 2562 2563 บรรลุตามเปาหมาย 2563

จํานวนบริษัททั้งหมด 6 6 6 6 100%

จํานวนบริษัทที่มีการดําเนินงาน

ดานธรรมาภิบาล
6 6 6 6 100%

ธุรกิจฯ มีความเชื่อมั่นวาการกํากับดูแลกิจการที่ดี เปนปจจัยสําคัญตอ บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด 

และบริษัทในกลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ ในการยกระดับความสามารถในการแขงขันและ

นําบริษัทฯ ไปสูความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน นอกจากนั้นยังเปนการเพิ่มมูลคาใหแกคูคาและผูมีสวนไดเสียในระยะ

ยาว การกํากับดูแลกิจการที่ดีนั้น แสดงใหเห็นถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได 

ซึ่งชวยสรางความไววางใจใหกับผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคา ทั้งหมดนี้ตองอาศัยความมุงมั่นและความรวมมือจาก

พนักงานทุกระดับโดยมีคณะกรรมการ และผูบริหารระดับสูงใหการสงเสริมสนับสนุนเพื่อใหการกํากับดูแลกิจการเกิดขึ้น

อยางเปนรูปธรรม

ความทาทายของบริษัทฯ คือ การสรางความเขาใจและสื่อสารใหพนักงานใหครบ 100% ใหเห็นความสําคัญ

ในการกํากับกิจการดูแลกิจการที่ดี นําไปสูการสรางใหเกิดเปนวัฒนธรรมการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ 

และการปฏิบัติอยูบนบรรทัดฐานเดียวกัน

การกํากับดูแลกิจการ
CORPORATE GOVERNANCE

(GRI 102-12, 102-13, 102-16, 102-17, 102-18, 
102-19, 103-1, 103-2, 103-3, 205-2, 205-3)

เปาหมายปี

2563
1 0 0 %  ค ร อ บ ค ลุ ม ข อ ง ก า ร ร า ย ง า น

การดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการ 

และดานความยั่งยืนผานรายงานของเครือฯ



42 รายงานความยั่งยืน ป 2563 บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด 43

HEALTH
HO

M
E

APPENDIX
INTRO

DUCTIO
N

SUSTAINABILITY M
ANAGEM

ENT
HEART

การกํากับดูแลกิจการ 
(CORPORATE GOVERNANCE)

แนวทางการบริหารจัดการ
โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ

บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด และบริษัทใน

กลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ 

มี ความ เชื่ อมั่ นว าการกํ ากับดู แลกิ จการ ท่ีดี  การบริหาร

ความเส่ียง และการปฏิบัติตามขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(Governance, Risk and Compliance Management 

–  GRC) เปนรากฐานสําคัญที่ จะนําพาใหองคกรประสบ

ความสําเร็จไดอยางยั่งยืน และสรางความมั่นใจใหกับผูบริหาร

และผูมีสวนได เสีย โดยมีการจัดโครงสรางการกํากับดูแล

องคกร การส่ือสารนโยบายสูการปฏิบัติ การติดตามรายงาน

ผลการดําเนินงาน และประเด็นความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล 

มีการเชื่อมโยงขอมูลของทั้งองคกรอยางเปนระบบ โดยผูบริหาร

และคณะกรรมการเปนผูขับเคลื่อนที่สําคัญที่ทําใหเกิดการกํากับ

องคกรที่ดี และเปนแบบอยางที่ดีใหแกพนักงาน ซึ่งแนวทาง

การปฏิบัติจะสอดคลองกับคานิยมองคกรในเรื่องคุณธรรม

และความซื่อสัตย ทางบริษัทฯจึงไดมีการประกาศใชนโยบาย

และแนวปฏิบัติเพื่อสรางความตระหนักใหแกทุกคนในองคกร

ยึดถือเปนแนวปฏิบัติเดียวกันเพื่อใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร 

โดยมีนโยบายดังนี้

Group Level

Oversight, Steering

Aligned reporting

Business Level

Internal Audit 
(3rd Line)

Governance Body

System of Governance
(Policies, Guideline & Corp.

Control Functions)

Governance Body
(e.g> BOARD/ EXCOM.)

Internal Control System

Control Functions (2nd Line)
(e.g. Risk, Compliance, Legal etc)

External Audit

Share 
database

Business Operation Processes 
(1st Line)

Internal Control 
Report

Oversight

Control Assessment

1. Governance System
2. Internal Control Function
3. Business Operation

4. Control effectiveness assurance

5. Shared Information & reporting

4

5

2

1

3

นโยบายกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

นโยบายดานสิทธิมนุษยชนและ

การปฏิบัติดานแรงงาน

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการทํางาน

นโยบายบริหารหวงโซอุปทานอยางรับผิดชอบ

1

2

3

4

5

GRC – Framework
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จรรยาบรรณธุรกิจ
Code of Conduct

ภาพรวมกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด)

คิดเปน

ผ่าน
ของพนักงานทั้งหมดคน

พนักงานทั้งหมด
คน828

100%
828

บรษิทัฯ ยึดมัน่การดาํเนนิธรุกจิตามหลกับรรษทัภิบาล

และดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรมกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

ไดมีการยกระดับหลักบรรษัทภิบาลขององคกร พรอมทั้ง

ประกาศใชนโยบายและแนวทางปฏิบัติตางๆ รวมทั้งมี

การจัดอบรมหลักสูตรและกิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่อง

คณะกรรมการระบบบริหารธรรมภิบาล ความเสี่ยง

และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ (GRC) กลุมธุรกิจฯ มีหนา

ที่รับผิดชอบสงเสริม บังคับใช พรอมทั้งติดตาม ดูแลและ

ทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจใหทันตอเหตุการณ อยางไร

ก็ตามเปนความรับผิดชอบของกรรมการและบุคลากร

ทุกคนที่จะรวมกันทําใหจรรยาบรรณธุรกิจไมเปนเพียง

เอกสารฉบับหนึ่งเทานั้น แตตองมีการนําไปปฏิบัติกับ

การทํางานในชีวิตประจําวัน

โดยในป 2563 บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส 

จํากัด และบริษัทในกลุมธุรกิจฯ ไดมีการตรวจสอบ

และประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุ รกิจ 

โดยผูตรวจประเมินจากสํานักกํากับการปฏิบัติตาม

กฏเกณฑ เครือเจริญโภคภัณฑ

 ในป 2561 เครือฯ ไดมีการประกาศใชคูมือการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (CP Code of 

Conduct) รวมถึงการประกาศใชนโยบายยอยตางๆ ให

ครอบคลุมทุกกลุมบริษัทในเครือฯ

การต่อตานคอรรัปชัน
Anti-Corruption

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษั ท  เจริญ โภคภัณฑ โปรดิ๊ ว ส  จํ ากั ด 

และบริษัทในกลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) 

มีความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใสและ

ต อ ต า นก า รทุ จ ริ ตทุ ก รู ป แบบ ในกา รทํ า ง าน 

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งนี้กรรมการบริษัท 

ผูบริหารและพนักงาน จะไมกระทําหรือยอมรับ

การคอรรัปชันทุกรูปแบบไมว ากรณี ใดๆ โดย

บริษัทฯ ไดกําหนดแนวปฏิบัติ มาตรการดําเนินการ 

และบทบาทหนาที่ผูรับผิดชอบ ตลอดจนจัดใหมี

การทวนสอบ และทบทวนการปฏิบัติตามนโยบาย

การตอตานคอรรัปชันนี้อยางสม่ําเสมอ เพื่อให

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ 

ขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนหนึ่งใน

คานิยมองคกรของบริษัท นอกจากนี้ เพื่อ เปน

การปองกันการทุจริตอยางครบถวน บริษัทฯ ไดมี

การประกาศใชจรรยาบรรณสําหรับคูคาทางธุรกิจ 

ซึ่ งรวมถึงคูค า  พันธมิตร บริษัทจัดซื้อจัดจาง 

ผูจัดจําหนายและผูรับเหมาชวง ใหมีการปฏิบัติตาม

แนวทางปฏิบัติการตอตานทุจริตคอรรัปชันอยาง

เครงครัดและกําหนดใหมีการสื่อสารและระบุเปน

เงื่อนไขของสัญญาธุรกิจ

บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด และ

บริษัทในกลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) ไดเขา

รวมการประกาศจุดยืนในการดําเนินธุรกิจ ภายใต

ความโปรงใสและตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ ในวัน

ตอตานคอรรัปชันแหงชาติ ซึ่งจัดโดยองคกร ตอตาน

คอรรัปชัน (ประเทศไทย) รวมกับภาคีเครือขายของ

ภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน

ภายใตแนวคดิ รวมพลงัอาสาสูโกงนอกจากนัน้ บรษิทั

ในเครอืฯ ไดจดักจิกรรมใหผูบรหิารระดบัสงูเนนย้าํถงึ

ความสําคัญของการปฏิบัติตามนโยบายการตอตาน

คอรรัปชัน เผยแพรคลิปวิดีโอประชาสัมพันธแนวทาง

การปฏิบัติที่ดีและกรณีศึกษา มีการประชาสัมพันธ 

ติ ดป ายประชาสัมพันธ เกี่ ย วกับนโยบายและ

จรรยาบรรณธุรกิจ 

ผลการดําเนินงาน ป 2563
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การบริหารความเสี่ยง 
Risk Management
(GRI 102-11, 102-15, 102-20, 102-29, 102-30, 103-1, 103-2)

ระบบการบริหารความเสี่ยง 
กลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์

บริษัทฯ มีการกํากับดานบริหารความเสี่ยง และ

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ ผานคณะกรรมการระบบบริหาร

ธรรมภิบาล ความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ 

(GRC) ที่มีการทบทวน และติดตามผลอยางตอเนื่อง 

รวมถึงการรายงานผลตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ของเครือฯ มีกรอบบริหารความเสี่ยง (Risk Management 

Framework) ใชเปนมาตรฐานรวมกันภายใน สอดคลอง

กับหลักบริหารที่ ยอมรับในระดับสากล (COSO – 

Enterprise Risk Management 2017) รวมถึงมุงมั่น

ในการจัดการความเสี่ยงโดยทําแผนรับมือความเสี่ยงที่

จะนําไปสูเหตุการณในภาวะวิกฤต ทั้งนี้ ระบบดังกลาว

ไดสื่อสารสรางความตระหนักรูใหกับผูบริหาร หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบความเสี่ ยง (R isk Owners)  โดยไดมี

การรวบรวมประเด็นความเสี่ยง, จัดทํามาตรการลดและ

ควบคุมความเสี่ยง, ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 

พรอมทั้งมีการทบทวนความเสี่ยงปละ 2 ครั้ง สื่อสารและ

ฝกอบรมเพื่อสรางวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยง

องคกรใหกับผูบริหารและพนักงานอยางตอเนื่อง

นอกจากนี้ ไดวางแผนเชิงรุกสําหรับภาวะวิกฤต

อันอาจเกิดขึ้นได และปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก 

การหยุดชะงักทางธุรกิจ ผานการบริหารความตอเนื่อง

ทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ซึ่งสอดคลอง

ตอนโยบายความตอเนื่องทางธุรกิจ

การกํากับ 
ดูแล และ

วัฒนธรรม
องคกร

กลยุทธ 
และการกําหนด
วัตถุประสงค

การจัดการ
ความเสี่ยง

การทบทวน
 และปรับปรุง

ขอมูล 
การสื่อสาร

และการรายงาน

1

2

3

4

5

   
   

   
    

    
    

     
ประเดน็ดานการพัฒนาอย่างย่ังยืน

         การมสีว่นรวม่ของผูมีส่วนไดส่วนเสีย

การจัดการความเสี่ยง
การทบทวน
และการปรับปรุง

ขอมูล การสื่อสาร 
และการรายงาน

• ชี้บงความเสี่ยงครอบคลุม

ประเด็นที่เกี่ยวของกับองคกร

• ประเมินความรุนแรงและ

จัดลําดับความเสี่ยง

• กําหนดมาตรการและแผนจัดการ

ความเสี่ยงที่มีระดับยอมรับไมได

• จัดทํารายการแสดงภาพรวม

ความเสี่ยงองคกร

• มีระบบและการติดตามปจจัย

แวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป

• มีระบบและทบทวนผล

การดําเนินงานเปนระยะๆ

• มีการหาแนวทางในการพัฒนา 

และปรับปรุงระบบบริหาร

ความเสี่ยงองคกรอยางตอเนื่อง

• ใชขอมูลการวิเคราะห

ความเสี่ยง ในกระบวนการ

ตัดสินใจตางๆ

• สื่อสาร และสรางความรับรู

ในความเสี่ยงขององคกร

• มีการรายงานประสิทธิผล

การดําเนินงาน และการบรรลุ

ตามคานิยม วัฒนธรรมองคกร

Risk Levels

C: Critical

H: High 

M: Moderate

L:  Low

Color Code

Red

Orange

Yellow

Green

Acceptable Levels

Natural disaster1
2 Exchange Rate

3Debt 
collection 

ตารางแสดงภาพรวมความเสี่ยงองค์กรของปี 2563

2

การกํากับดูแลและวัฒนธรรมองคกร

กําหนดวัตถุประสงคและกลยุทธ

• การกํากับดูแลการบริหาร ความเสี่ยง ในระดับ

กรรมการ

• กําหนดสรางโครงสราง และบุคลากรในการบริหาร

ความเสี่ยง

• กําหนดบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบชัดเจน

• กําหนดและดําเนินการตามคานิยม วัฒนธรรม

องคกรในการจัดการความเสี่ยง

• เชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับระบบสรรหา 

พัฒนาและรักษาบุคลากร

• เชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการ

วางกลยุทธองคกร

• กําหนดระดับความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได

• กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายองคกรโดย

พิจารณาความเสี่ยงที่ยอมรับได

ผลการดําเนินงาน ป 2563

สถานะการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง
ตัวชี้วัดการดําเนินงานตามระบบมาตรฐานบริหารความเสี่ยง เครือเจริญโภคภัณฑ์

1

3 4

5
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การกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ
Compliance Management

ปจจุบันกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑและ

มาตรฐานตางๆ ไดเพิ่มความเขมขนอยางมีนัยสําคัญ 

เพื่อใหผูประกอบการทุกรายดําเนินธุรกิจตามกฎตางๆ 

อยางเครงครัด สงผลใหบริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส 

จํากัด และบริษัทในกลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) 

ตองมีการประเมินผลการดําเนินงานอยู เปนประจํา 

เพื่อบริหารจัดการประเด็นที่ไมสอดคลองกับทิศทางของ

องคกรและสากล รวมถึงเตรียมความพรอมการดําเนินงาน

ใน 2 ดาน ไดแก

1) การดําเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติ

เ กี่ ย ว กั บ ค ว ามขั ด แย ง ท า ง ผลประ โ ยชน  

ซึ่งครอบคลุมทุกบริษัทในกลุมธุรกิจฯ ทั้งใน

ประเทศไทยและตางประเทศ

2) การจัดทําโครงสรางการบริหารงานของหนวยงาน

กํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ที่ทําหนาที่

กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและ

แนวปฏิบั ติ  ตลอดจนหาแนวทางพัฒนา

ปรับปรุง เพื่อใหการนําไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการรายงานผลการปฏิบัติ

งานตามนโยบาย, แนวปฏิบัติและระเบียบปฏิบัติ

นอกจากการดําเนินงาน เพื่อตอบสนองผลตอ

การประเมิน บริษัทฯ ไดจัดเขารวมโครงการตางๆ ของเครือ

เจริญโภคภัณฑ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย เรื่องการขับเคลื่อน

ใหมีการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑอยางมีประสิทธิภาพ 

อาทิ โครงการ Compliance Ecosystem ซึ่งเปน

ความรวมมือระหวางกลุมบริษัทในเครือฯ ในการเตรียม

ความพรอมใหการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑมีอยูใน

กระบวนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ มีการเชื่อมโยง

อย าง บูรณาการ โดยได รับ  Tone at  the Top 

และ การส นับส นุน ผู บ ริหาร  ให มี  Compl i ance 

Network เปนผูประสานงานระหวางบริษัทฯ กับเครือฯ 

เพ่ือสรางความตระหนักรู  กํากับดูแลการปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ  และมี ระบบการรายงานมาถึ งผู บริหาร 

โ ด ย ที่ ผ า น ม า ไ ด มี ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม เชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร 

เรื่ อ ง กํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ  ให กับผูบ ริหาร

และ Compliance Network และจัดอบรมในหัวขอ 

Compliance & Compliance Audit, Ethical Audit 

และ Control Self Assessment Introduction เพ่ือสราง

ความรูความเขาใจในการดําเนินงานตามหลักการของ

การกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ

โครงสรางการบริหารงาน 
หนวยงานกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

รองประธานอาวุโส 
เครือเจริญโภคภัณฑ์

หน่วยงานบริหารธรรมาภิบาล 
ความเสี่ยงและการปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑ์ (GRC)

ทุกหน่วยงาน (24 BUs) 
ในบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จํากัด 

มีหนาที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
ผาน GRC Committee & GRC Champion

สํานักกํากับ
การปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑ 
เครือเจริญโภคภัณฑ์

หน่วยงานกํากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ 

สํานักบริหารความยั่งยืน 
ธรรมาภิบาล และกํากับ

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (SGC)

GRC
Manager

ประธาน
คณะผูบริหาร

บังคับบัญชา

ประสานงาน/รายงาน

ผลการดําเนินงาน ป 2563
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ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในชวงตนป 2563 สงผลกระทบ

ตอทุกอุตสาหกรรม ความเปนอยูและการดําเนินชีวิต

ของประชากรทั่วโลก การตัดสินใจหรือพิจารณาประเด็น

ตาง ๆ ของคณะผูบริหารจึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญ

เปนอย างมากส งผลตอการดํ า เนินงานขององคกร

ภาย ใต ส ถ านกา รณ ดั ง กล า ว  ร วม ไปถึ ง ยั ง ต อ งมี

การพิจารณาถึงความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียกลุม

ตางๆ ในการตอบสนองอยางรวดเร็วขององคกรและสงผล

กระทบนอยที่สุด บริษัทฯ มีการดําเนินการโดยกําหนด

มาตรการปองกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อปองกันเชื้อไวรัส

โควิด-19 รวมถึงกําหนดมาตรการใหพนักงานทํางานที่

บาน (Work from Home) มาตรการเวลาการทํางานแบบ

ยืดหยุน (Flexible Time) และมาตรการในเรื่องสวัสดิการ 

เพื่ อดู แลพนักงานและครอบครั วพนั กงานที่ ไ ด รั บ

ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโควิด-19

การบริหารความเสี่ยง
CASE

STUDY

01
ในสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

การตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจCASE

STUDY

02

โดยผูตรวจประเมิน จากสํานักกํากับการปฏิบัติ
ตามกฏเกณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์

ตามท่ีเครือเจริญโภคภัณฑไดขับเคล่ือนใหมีการกํากับกิจการดูแลตามหลักธรรมาภิบาลโดยไดประกาศใช 

จรรยาบรรณธุรกิจในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด และบริษัทในกลุมธุรกิจพืช

ครบวงจร (ขาวโพด)  ไดนําไปดําเนินการแลวนั้น เพื่อใหมั่นใจวามีการใชจรรยาบรรณธุรกิจของเครือฯ ตามที่กําหนดไว 

รวมทั้งเพื่อนํามา ปรับปรุงและทบทวนการบังคับใชจรรยาบรรณธุรกิจของเครือฯ ใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด จึงไดมีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยผูตรวจประเมินจาก

สํานักกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมตางๆ ระหวางป 2562 – 2563 ดังตอไปนี้

1. องคกรมี/ประกาศใชจรรยาบรรณธุรกิจของเครือ

เจริญโภคภัณฑเปนแนวทางปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ 

2. องคกรมีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑโดยผูบริหารระดับสูง 

และมีการมอบหมายอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ 

อยางเหมาะสมและเพียงพอ 

3. องคกรมีการส่ือสารและอบรมจรรยาบรรณธุรกิจและ

นโยบายของเครือฯ อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

(รวมถึงนโยบายท่ีเก่ียวของ เชน การให/รับของขวัญ 

ความขัดแยงทางผลประโยชน ฯลฯ) 

4. องคกรมีการติดตาม สอบทาน ตรวจสอบ และการรายงาน 

เชน การรวบรวมและรายงานตามนโยบายที่เกี่ยวของ

5. องคกรมีมาตรการสงเสริมการแจงเบาะแส และ

การลงโทษในกรณีฝาฝนหลักเกณฑและจรรยาบรรณ

ธุรกิจ ตลอดจนการวิเคราะหสาเหตุ และการกําหนด

มาตรการปองกันการฝาฝน/ละเมิด

ผลการตรวจประเมิน

ประเด็นที่พิจารณา
ทั้งหมด

ประเด็นตองพิจารณา
แกไขเพิ่มเติม

31 13
ดําเนินการแกไข

100%

Committee Management Plan

Prevent Control Strict & Moral New Normal

• Covid Committee

• Training

• Focus Worker

• BCP

• Safety Zone

• Key Man

• Visitor

• Minimum Std.

• Internal Audit

• Separate area

• Stop traveling

• Stop touch 

point

• Cleaning

• 6 Rule

• Moral & CSR

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4

2 M

แนวทางการบริหารความเสี่ยงในสถานการณโควิด-19
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ช่องทางที่ 3ช่องทางที่ 1

พบพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการกระทําผิดหรือไดรับเบาะแสเรื่องรองเรียน

รองเรียนโดย
ตรงตอหนวยงาน

Compliance

ชองทางอื่น

ออกหนังสือตอบกลับ
การรับแจงเรื่องเบาะแส/
เรื่องรองเรียนภายใน 3 วัน 
นับแตวันที่ไดรับเรื่อง

30 วัน 
(ขยายไดคราวละ 30 วัน)

ตองการขอเท็จจริง
เพิ่มเติม

เขาสูกระบวนการ
รวบรวมขอเท็จริง

ไมมีมูลความผิด

มีเอกสารหลักฐาน
ที่แสดงถึงมูลความผิด

แจงผานชองทาง
การแจงเบาะ/เรื่องรองเรียน
ของบริษัทหรือกลุมธุรกิจ

Compliance 
พิจารณาเบื้องตน

เขาสูกระบวนการสอบสวน
เพื่อพิจารณาการลงโทษ

ทางวินัย

ช่องทางที่ 2

มีมูลความผิด

จัดเก็บขอมูลเขา
ฐานขอมูลพนักงาน

สิ้นสุด
แจงผลกับผูแจง

เบาะแส/ผูรองเรียน

เริ่มตน

กระบวนการแจงเบาะแส และรับเรื่องรองเรียนCASE
STUDY

03
Whistle Blowing System

บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด และบริษัทในกลุมธุรกิจฯ  

เห็นความสําคัญของการจัดใหมีชองทางการแจงเบาะแสและการรองเรียน 

เพื่อรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะหรือขอรองเรียนตางๆ ทั้งจาก

ผู บริหาร พนักงานทุกระดับและจากบุคคลภายนอกที่ ได รับ

ผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจ

หรือจากการกระทําผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ

รวมถึงพฤติกรรมที่เขาขายการทุจริตของบุคลากร นอกจากนี้ยังเปน

เครื่องมือในการเฝาระวัง ติดตามการดําเนินธุรกิจ และเปนแหลงขอมูล

ที่ใชในการปรับปรุงการบริหารงานและการบริการใหมีความรัดกุมและ

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผูนํา 
Leadership

วางแผน 
Planning

ปฏิบัติ 
Implementation

ติดตาม 
Monitering

ทบทวน
Review

• แสดงความมุงมั่น

• กําหนดนโยบาย

• สนับสนุนสงเสริม

• ผนึกกําลังและสรางเครือขาย

• สื่อสารความมุงมั่นและนโยบาย

• สรางจิตสํานึกและฝกอบรม

• ระบบการรายงานการ

ละเมิดแนวปฏิบัติฯ

• การไตสวนที่เปนกลาง

และเปนความลับ

• การเก็บบันทึกที่เหมาะสม

• รายงานผลการวิเคราะห

• วิเคราะหสาเหตุที่แทจริง

• ทบทวนผลการตรวจสอบ

• แบงปนกรณีขอมูลศึกษา

ระบบการรับ
ขอรองเรียน
และแจงเบาะแส

กระบวนการจัดการขอรองเรียน
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ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

2563
ทุกหนวยงาน
ประเมินผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน

ประกาศนโยบายดานสิทธิ
มนุษยชนและการปฏิบัติ
ดานแรงงาน
ในระดับกลุมธุรกิจฯ

ผลลัพธ์ปี

เทียบเปาหมาย2563 2560 2561 2562 2563 บรรลุตามเปาหมาย 2563

จํานวนบริษัททั้งหมด 6 6 6 6 100%

จํานวนบริษัทที่มีการตรวจสอบ

การดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน
6 6 6 6 100%

บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด และบริษัทในกลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ 

ใหความสําคัญและมุงเนนในการสงเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชนของคนทุกกลุม โดยยึดหลักพื้นฐานของความเทาเทียมสิทธิ

เสรีภาพ และความเสมอภาค ทั้งความคิด การกระทําที่ไมสามารถลวงเกินได และตองเคารพซึ่งกฏหมายทองถิ่นของ

แตละประเทศ เพื่อใหสอดคลองกับ วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และปฎิบัติตามหลักธรรมาภิบาล โดยหลีกเลี่ยงการมี

สวนเกี่ยวของในการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ

ความทาทายประการสําคัญ คือ ความคาดหวังการปฏิบัติตอกันอยางเทาเทียม ในดานแรงงานของบริษัท

คูคาหรือผูมีสวนไดเสียของหวงโซอุปทานในทุกมิติที่เกี่ยวทางดานสิทธิมนุษยชน รวมถึงการประเมินความเสี่ยงดาน

สิทธิมนุษยชนเปนระยะ

สิทธิมนุษยชน

HUMAN RIGHTS AND LABOR PRACTICES
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 406-1, 408-1, 409-1, 411-1, 412-1)

และการปฎิบัติดานแรงงาน

การปฏิบัติดานแรงงาน

คน
จํานวนพนักงานที่ผานการอบรม 

“จรรยาบรรณธุรกิจ”

828

เปาหมายปี

2563
100% ของบรษิทัในกลุมธรุกจิฯ มกีารตรวจสอบ

การดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน (Human 

Rights Due Diligence)
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สิทธิมนุษยชนและการปฎิบัติดานแรงงาน
HUMAN RIGHTS AND LABOR PRACTICES

แนวทางการบริหารจัดการ

การบูรณาการ

ติดตามประสิทธิผล

ประเมินผลกระทบ

การสื่อสาร

การเยียวยาและรับเรื่องรองเรียน

• บูรณาการเขาไปในการประเมินความเสี่ยง

และกระบวนการทํางานปกติขององคกร

• จัดทําและสื่อสารแนวปฏิบัติเชนการจัดการ

หวงโซอุปทานอยางรับผิดชอบ

• จัดทําตัวชี้วัดหลักการดานสิทธิมนุษยชน

• การติดตามความคืบหนาในการดําเนิน

การดานสิทธิมนุษยชน ในระดับบริษัท

ของกลุมธุรกิจฯ

มีส่วนร่วมกับผูมีส่วนไดเสีย

• ประชุม และสํารวจความตองการและ

ความคาดหวังของกลุมผูมีสวนไดเสีย

• เขารวมเปนสมาชิก สมาคมเครือขาย 

UNGC Thailand ภายในป 2564

• ระบุและประเมินความรุนแรงประเด็น

ความเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชนโดย

ครอบคลุมกิจกรรมในปจจุบัน 

และอาจจะเกิดขึ้น

• ชี้บงประเด็นความเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชน

ที่สําคัญของธุรกิจในประเทศที่เขาไปลงทุน

• รายงานผลความคืบหนาการดําเนินการ

ถาม Human Rights Due Diligence 

ผานรายงานความยั่งยืน

• จัดทําชองทางในการรองเรียน 

(Whistleblowing) ระดับกลุมธุรกิจฯ

ความมุ่งมั่น
• ประกาศนโยบายดานสิทธิมนุษยชน

และการปฏิบัติดานแรงงาน

• ประกาศจรรยาบรรณธุรกิจ

• จัดทํานโยบายเฉพาะ เชน นโยบาย

การจัดจางแรงงานตางดาว

ปลูกฝงในองคกร
• อบรมสรางความตระหนักดานสิทธิ

มนุษยชนที่ครอบคลุมทุกระดับของ

พนักงาน

• อยูระหวางการพัฒนาหลักสูตรรูปแบบ 

E-Learning เพื่อสื่อสารพนักงานได

ทั่วถึงมากขึ้น

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

แรงงานบังคับ และแรงงานต่างดาว

การเลือกปฏิบัติ

ผลกระทบสิ่งแวดลอม

การดําเนินงาน

การดําเนินงาน

การดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

• นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม

ในการทํางาน

• กําหนดเปาหมาย ความปลอดภัยเปนศูนย (Zero Accident)

• จัดอบรมใหผูบริหารและพนักงานทุกระดับเขาใจถึง

ความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีตลอดหวงโซอุปทาน

• โครงการตรวจประเมินความปลอดภัยฯ ระดับกลุมธุรกิจฯ

และระดับเครือเจริญโภคภัณฑ

• การฝกอบรมขับขี่ปลอดภัยและการทดสอบความปลอดภัย

ยานยนตอยางตอเนื่อง

• นโยบายสิทธิมนุษยชน การจางงานและบริหารแรงงาน

• นโยบายการจัดการหวงโซอุปทานอยางรับผิดชอบ 

• ดําเนินการตามมาตรฐานแรงงาน เพื่อใหแรงงานไดรับ

การคุมครองอยางทัดเทียมเสมอภาค

• สนับสนุนใหคูคาธุรกิจหลักตรวจประเมินตนเอง

ดานความยั่งยืน

• จรรยาบรรณธุรกิจ 

• การฝกอบรมใหความรูกับพนักงานเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ

ความเทาเทียมและแนวปฏิบัติในการอยูรวมกัน

• นโยบายและเปาหมายดานสิ่งแวดลอม

• ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม

• แผนงานสิ่งแวดลอม

• การสรางความตระหนัก และองคความรูดานสิ่งแวดลอม

• การสํารวจความคิดเห็นชุมชน

• ผูบริหารและพนักงานทุกระดับตระหนัก

และใหความสําคัญในการรวมมือขับ

เคลื่อนงานดานความปลอดภัยฯ

• ใน ป 2563 สถิติการเกิดอุบัติเหตุถึง

ขั้นหยุดงาน

พนักงาน :  ไมเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 

(0 ราย) 

ผูรับเหมา : 5.68 รายตอ 1,000,000 

ชั่วโมงทํางาน (2 ราย)

• พนักงานทุกคน และคูคาธุรกิจหลักมี

ความรูความเขาใจดานความยั่งยืน 

และสนับสนุนใหคูคามีการตรวจ

ประเมินตนเองดานความยั่งยืน

• สื่อสารใหพนักงานรับทราบจรรยาบรรณ

ธุรกิจครบถวน 100% โดยผานระบบ 

e- Learning  และการอบรมในหองเรียน

• ดําเนินการวาจางผูพิการจํานวน 21 ราย

• ดําเนินการตามนโยบาย ระบบมาตรฐาน

และแผนงาน

• มีแผนการดําเนินงานที่ตอบสนองขอคิด

เห็นของชุมชนได

ผลการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนที่สําคัญ
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• การใหคุณคากับพนักงาน เอาใจใสในความสามารถ 

มอบหมายงานที่มีคุณคาและทาทาย

• ทําใหคนในองคกรเขาใจในบทบาทของตนเอง ปฏิบัติตอ

เพื่อนรวมงานดวยความเคารพ เขาใจในความแตกตาง 

ยอมรับนับถือและสรางสัมพันธที่ดีตอกันในทีมงาน

• สนับสนุนใหเกิดกลุมชมรมตามความสนใจ เพื่อสราง

สัมพันธภาพที่ดีตอกัน

• สงเสริมใหคนในองคกรมีน้ําใจ เอื้ออาทรตอกัน เอาใจใส

ซึ่งกันและกันทั้งในงานและนอกงานรวมถึงการแบงปน 

ความรู ประสบการณ และอื่น ๆ ไปใหผูที่ตองการ

อยางเหมาะสม สรางความรูสึกการเปนครอบครัวเดียวกัน

การสรางสังคมการทํางาน

การดูแลพนักงาน

แนวทางการบริหารจัดการ

• สงเสริมใหเกิดคุณธรรมในจิตใจ

• สงเสริมการดําเนินชีวิตอยางมีสติ (Mindfulness)

• สงเสริมความกตัญูกตเวที (รูคุณและตอบแทนคุณ)

การดูแลจิตใจและจิตวิญญาณ

• สนับสนุนใหพนักงานมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง สมบูรณ

• สนับสนุนใหคนใช “ความมีเหตุผล ความพอประมาณ มีภูมิคุมกัน ใชความรู

คูคุณธรรม” เพื่อสรางความมั่นคงในชีวิตและครอบครัว

• ขยายผลแนวทางการสรางความมั่นคงในชีวิตไปสูครอบครัวและชุมชนของ

คนในองคกร

การสรางความมั่นคงในชีวิต

“คน คอื จติวญิญาณทีท่าํใหองคกรมชีวีติ” บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด และบริษัท

ในกลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) ใหความเคารพและยกยองคุณคาของคนในองคกรทุกคน ปลูกฝงและพัฒนา

ใหเปนคนดีคนเกงในทีมงานที่เปนเลิศ อันจะเปนแบบอยางแกคนรอบขางทั้งในที่ทํางาน ครอบครัว และสังคม

โดยรวม นําไปสูความรัก ความผูกพันตอประเทศชาติสังคม และองคกรตามคานิยม สามประโยชน โดยมีแนวทาง

การดําเนินงานดังนี้

สัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ แยกตามอายุพนักงาน

หญิง

38%    ชาย

62%    

กราฟแสดงจํานวนพนักงานแยกตามระดับ

295
165

130

359
122

237

101
24

77

57
2

55

16

15
1

Worker

Staff/ offi cer

Management
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Management

Top 
Management
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58%    26%    
อายุนอยกว่า 
30 ป

อายุมากกว่า 
50 ป

อายุ 30-50 ป

16%    

รวม            หญิง              ชาย
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การบริหารคน CASE
STUDY

04

1. การสรรหาว่าจาง

2. การพัฒนาคน

3. การประเมิน

4. การสรางแรงจูงใจ

5. การสื่อสาร
ภายในองคกร

6. การบริหารขอมูล
7. การสิ้นสุดการเปนพนักงาน

• การวางแผนดานคน

• การสรรหาคน

• การดูแลคนใหม

• ระบบและกระบวนการ

• การประเมินผลการเรียนรู 

และพัฒนา
• การประเมินผลการปฏิบัติงาน

• การคัดเลือกคนดี คนเกง ที่มีศักยภาพสูง

• การวางแผนผูสืบทอดตําแหนง

• ปรัชญาการใหผลตอบแทน

• การทบทวนนโยบายผลตอบแทน

• สถานที่ทํางาน

• จากองคกรสูคนในองคกร

• จากคนในองคกรสูองคกร

• ขอมูลดานการบริหารบุคคล

• การนําขอมูลไปใช

• การเกษียณ

• การลาออก

• การเลิกจาง

กิจกรรมที่ส่งเสริม
ความผูกพันองค์กรของพนักงาน

CASE
STUDY

05

บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด และบริษัทในกลุม

ธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) ใหความสําคัญกับพนักงานเปน

อยางยิ่ง ความสําคัญของสุขภาพพนักงาน จึงมีการสงเสริมให

พนักงานตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของพนักงาน ผานกิจกรรม

ตางๆ เชน กิจกรรมรูทัน ออฟฟศซินโดรม ตรวจรางกายฟรี

โดยผูเชี่ยวชาญ, กิจกรรมกาวนี้ใหโชค เดินครบ 10,000 กาว, 

กิจกรรม CP Goody The IDOL

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

CASE
STUDY

06

Provident Fund

บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด และบริษัทในกลุม

ธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ มุงเนนและให

ความสําคัญในการออมเงินของพนักงาน จึงไดจัดตั้งกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ เพื่อสนับสนุนใหพนักงานออมเงินในขณะที่ยังทํางานอยู 

เพื่อเก็บไวใชในยามเกษียณ หรือเมื่อออกจากงาน ซึ่งพนักงานสามารถ

สมัครเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดตามความสมัครใจ โดยบริษัทฯ

 ไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 

ทิสโก จํากัด เปนผูบริหารจัดการกองทุนนโยบายของกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพในสวนขอบังคับของบริษัทฯ มีดังนี้

หัวขอ รายละเอียด

1. อัตราเงินสะสม
จากพนักงาน

3%  /   5%  /  10% /  15% 

เปลี่ยนไดปละ 1 ครั้ง  ตามรอบที่กําหนด

2. อัตราเงินสมทบ
จากบริษัทฯ

3%

3. แผนการลงทุน สามารถเลือกแผนการลงทุนตามความ

เหมาะสม

4. พนักงานเปลี่ยน
แผนการลงทุนได 

ปละ 2 ครั้ง ตามรอบที่กําหนด
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บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด และบริษัทใน

กลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ 

มุงเนนและใหความสําคัญกับความปลอดภัยในการทํางาน 

โดยยึดมั่นตอการดูแลใสใจพนักงาน ผูรับเหมา ผูมาติดตอ 

ตลอดจนผูมีสวนไดเสียในการดําเนินธุรกิจตลอดจนหวงโซ

อุปทาน จึงกําหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อใหเปนแนวปฏิบัติ

และยกระดับการดําเนินงานดานความปลอดภัยขององคกร 

โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

1. กําหนดใหความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางาน เปนหนาที่และ

ความรับผิดชอบประจําของผูบริหาร และ

พนักงานทุกระดับ และถือวาผลสํา เร็จใน

การดําเนินงานเปนสวนหนึ่งในการประเมินผล

การปฏิบัติงาน

2. บริษัทฯ จะสนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากร

ตางๆ เพื่อการพัฒนาการดํา เนินงานดาน

ความปลอดภัยฯ เพื่อใหพนักงานทุกคนมีสวน

รวมในการนํานโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงสื่อสาร

ใหผูที่เกี่ยวของรับทราบผลการดําเนินการ

3. จั ด ให พนั ก ง านทุ ก ระดั บ ได รั บการอบรม 

ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน ใหเปน

ไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน 

เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของการมีระบบ

ความปลอดภัยฯ ที่ ดี  ให เกิดความมีส วน

รวมในการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

เปนการสร า งวั ฒนธ ร รมคว ามปลอดภั ย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

4. ใหมีการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยฯ 

การจัดการภาวะวิกฤตที่มีมาตรฐานเปนที่

ยอมรับในระดับสากล โดยบูรณาการเขากับ

ทุกกิจกรรมของการดําเนินธุรกิจในทุกระดับ

งานตลอดหวงโซอุปทาน เพื่อเปนการปองกัน 

และลดผลกระทบจากอันตราย ลดการบาดเจ็บ 

ความเจ็บปวยของพนักงาน และผูที่เกี่ยวของ 

รวมถึงความเสียหายตอชื่อเสียง และทรัพยสิน 

และไมสงผลกระทบตอชุมชนภายนอก

5. ปฏิบั ติ ตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกับความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน

การทํางานทั้งในระดับประเทศ ระดับทองถิ่น 

และสอดคลองตามมาตรฐานสากล ขอกําหนด

ของลูกคาและหนวยงานตางๆ

6. ติดตามและรายงานประสิทธิผล การบริหาร

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม

ในการทํางานใหกับผูบริหารทุกระดับ เพื่อนําไป

ปรับปรุงอยางตอเนื่อง ใหสอดคลองกับรูปแบบ

การรายงานตามมาตรฐานสากล

การบริหารจัดการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน

แนวทางการบริหารจัดการ

กลยุทธการดําเนินงาน
อุบัติเหตุเปนศูนย

กระบวนการชี้บ่งอันตราย และประเมินความเสี่ยง

1. ยกระดับมาตรฐานการดําเนินงาน

ดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สิ่งแวดลอมเปนมาตรฐานเดียวกัน

ทุกประเทศ (SHE STANDARD)

2. ป ร ะ ก ว ด ด า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมกลุม

ธุรกิจฯ ผานโครงการ CEO AWARDS

3. ประกวดสถานประกอบการดีเดน

ดานความปลอดภยั อาชวีอนามยัและ

ส่ิงแวดลอมในการทํางาน ระดับประเทศ

4. ประกวดโครงการรณรงคอุบัติเหตุ

เปนศูนย กับหนวยงาน สสปท.

บริษัทฯ ใหความสําคัญในการบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม เปนสิ่งสําคัญ

ไมนอยกวาคุณภาพสินคา ดังนั้นทุกกระบวนการการตองเกิดความปลอดภัย ไมสงผลตอสุขภาพของพนักงานและไมมี

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จึงมีกระบวนการชี้บงอันตรายและประเมินความเสี่ยงของทุกกิจกรรมงานที่ปฏิบัติรวมถึง 

เมื่อมีกิจกรรมใหมหรือมีเครื่องจักรใหมเขามา ตองมีการชี้บงอันตรายและประเมินความเสี่ยงกอนทุกครั้งกอนเริ่มงาน 

เพื่อใหทราบถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นพรอมกับหาแนวทางการปรับปรุงแกไขและปองกัน

1. กําหนดใหผูบริหารทุกฝายดําเนินการชี้บงอันตรายและประเมินความเสี่ยงทุกกิจกรรมงาน

2. รวมกับหัวหนางาน, เจาหนาที่ความปลอดภัย และจนท.ฝายวิศวกรรม วิเคราะหช้ีบงอันตราย โดยใช

เคร่ืองมือ JSA , Fault Tree Analysis, Why Why Analysis

3. รวมกับหัวหนางาน, เจาหนาที่ความปลอดภัย และเจาหนาที่ฝายวิศวกรรม ประเมินความเสี่ยง ตามหลัก

เกณฑที่กําหนด

4. ประเมินความเสี่ยงอยูในระดับ 1-2 ใหจัดทําขั้นตอนการทํางานที่ปลอดภัย (WI) อบรมใหความรูกับ

พนักงาน และทบทวนประจําป (OJT) หัวหนางานตรวจเช็คการปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัย ทุกวัน

5. ประเมินความเสี่ยงอยูในระดับ 3-4 ใหจัดทําแผนงานเพื่อปรับปรุงแกไขใหลดความเสี่ยงในระดับ 1-2         

เมื่อมีกิจกรรมใหม/เครื่องจักรใหม

เจาของพื้นที่, วิศวกรรม, 
เจาหนาที่ความปลอดภัย 

รวมวิเคราะห์ชี้บงอันตราย

ระดับความเสี่ยง

JSA , Fault Tree 
Analysis, Why Why Analysis

จัดทํา WI,
OJT,เฝาระวัง

จัดทําแผนลดความเสี่ยง

1-2
ประเมินความเสี่ยง
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บริษัทฯ ใหความสําคัญในการบริหารจัดการดาน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดลอม จึงมี

กระบวนการรายงานอุบัติการณและอุบัติเหตุ โดยกําหนด

ใหการรายงานเปนหนาที่ของพนักงานทุกคนทุกระดับ 

ผานชองทาง ขอเสนอแนะ Photo Safety  คณะกรรมการ 

คปอ. และคณะกรรมการ 5ส  

ขั้นตอนการรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ

1. เมื่อพบการเกิดอุบัติเหตุ ใหผูประสบเหตุหรือ

หัวหนางานของผูประสบเหตุดําเนินการบันทึก

ขอมูลลงในแบบรายงานการประสบอุบัติเหตุ  

หรือแบบรายงานอุบัติเหตุทรัพยสิน หรือแบบ

รายงานอุบัติ เหตุยานยนต  ตามแตกรณีวา

ลักษณะการเกิดมีเหตุมาจากอะไร และมีผล

กระทบตอบุคคล ทรัพยสิน หรือยานพาหนะ 

แลวสงมายัง เจาหนาที่ความปลอดภัย

2. คณะกรรมการไตสวน วิเคราะหอุบัติเหตุ และ

โรคอันเนื่องมาจากการทํางาน โดยใช แผนภูมิ

กางปลา, WhyWhyAnalysis ดําเนินการไตสวน

และบันทึกรายละเอียดตางๆ ลงในแบบรายงาน

การวิเคราะหการเกิดอุบัติเหตุ แลวนําเสนอ

ผูบริหารเพื่อพิจารณา 

3. ผูบริหาร พิจารณาใหดําเนินการโดยสั่งการ 

หรือเสนอแนะตามดุลยพินิจ และรายละเอียด

ในรายงานเพื่อดําเนินการตอไป แลวแจงให

ประธานคณะกรรมการไตสวนทําบันทึกพรอม

แนบรายงานการวิเคราะหการเกิดอุบัติ เหตุ

ถึงผูจัดการฝายแผนกที่เกิดอุบัติเหตุ

4. เจาหนาที่ความปลอดภัย ดําเนินการติดตาม

ความกาวหนาในการปรับปรุงแกไขขอเสนอแนะ

ที่ไดจากการไตสวนอุบัติเหตุจนกวาจะแลวเสร็จ

คน คน
งารถยกชน

ประตูอาคาร Boiler
ขาดความชํานาญใน

การขับรถยกผูรับผิดชอบ

เสียบกุญแจรถยกทิ้งไว
เปดประตูไมสุด

ประมาท คาดการณ

ผิดไมปฏิบัติตามระเบียบ

บริษัทฯ เชนขับรถ 

ยกโดยไมมีใบขับขี่เครือฯ

ไมมีการสื่อสารภายใน

หนวยงาน เชน การชี้แจง 

การเตือน 

ไมมีการหาม เมื่อพบเจอ

การกระทําที่ผิดกฎระเบียบ

รถยก ระบบบริหาร

ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีเกิดอุบัติเหตุในงาน

พนักงาน
ผูพบเหตุ

บุคคลและธุรการ

สํานักงาน

ประกันสังคม

หนวยงานนําไป

ปรับปรุงแกไข

และออกมาตรการ

หัวหนางาน/
ผูบังคับบัญชา

เจาหนาที่
ความปลอดภัย

คณะกรรมการ
ไตสวนอุบัติเหตุ

ผูบริหาร

เขาชวยเหลือ

กท .44

ทําบันทึก ภายใน 1 วันรุนแรงทันทีที่เกิดเหตุ ไตสวนภายใน 7 วัน

สั่งการ, นําไปปฏิบัติกท .44, กท. 16

รายงาน

• ไตสวนอุบัติเหตุ

• วิเคราะห

• เสนอแนะ

มาตรการ 

ปองกันแกไข

โรงพยาบาล

หองพยาบาล

เล็กนอย, ทําแผล

ใบรับรองแพทย

สิ่งที่ตองปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน :
1. อบรมกฎระเบียบ วิธีการขับขี่รถยก

อยางปลอดภัยภายใน เพื่อออก

ใบอนุญาตชั่วคราว

2. ผูบริหารในหนวยงานเมื่อพบเจอ

การกระทําที่ผิดกฎระเบียบบริษัท 

หรือไมถูกตอง ใหตักเตือนหรือหยุด

การปฏิบัติงานที่ผิดกฎระเบียบของ

บริษัท ทันที

สิ่งที่ตองปรับปรุงแกไขระยะยาว  :
1. เมื่อมีหลักสูตรการขับขี่รถยกของเครือฯ 

สงพนักงานเขารับการอบรมและสอบ

ใบขับขี่เครือฯ อยางถูกตอง

2. ประชาสัมพันธสื่อสารใหกับพนักงาน

ทุกระดับรับทราบ เมื่อพบเจอการกระทํา

ผิดใหแจงผูบังคับบัญชา 

3. อบรมทบทวนวิธีการขับขี่รถยก

อยางปลอดภัย ใหกับพนักงานที่มี

ใบขับขี่รถยก อยางนอยปละ 1 ครั้ง

4. กรณีผูที่ตองการใชงานรถยกตองขอ

อนุญาตจากผูบริหารหนวยงานที่

รับผิดชอบรถยกกอนทุกครั้ง

กระบวนการรายงานและการสอบสวนอุบัติเหตุจากการทํางาน
ตัวอยางการวิเคราะห์และการสอบสวนอุบัติเหตุจากการทํางาน
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SHE2 CSR&5S Management
CASE

STUDY

07
ระบบบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
ส่ิงแวดลอม, การจัดพลังงาน, 5ส และความรับผิดชอบตอสังคม

บริษัทฯ มีการจัดทําระบบหลายระบบ เชน ระบบมาตรฐานสากล ISO 9001, ISO 14001, 

SHE, 5S , CSR และ Energy นอกจากนี้ เครือฯ ยังมีอีกหลายระบบที่ตองดําเนินการจัดทํา ทําให

การดําเนินงานในระบบตางๆไมตอเนื่อง และไมยั่งยืน ทีมงานจึงมีแนวคิดบูรณาการ การจัดการ

ระบบตางๆ ที่มีความสอดคลอง ผนวกเขาดวยกัน อีกทั้งยังเปนการผนึกกําลังคณะกรรมการตางๆ

เขาดวยกัน เพื่อใหเกิดการความยั่งยืน และเปนวัฒนธรรมองคกร

Driving 
of Organization

โครงสรางการขับเคลื่อนระบบ จากนโยบายผูบริหาร สูคณะ

กรรมการ การจัดทําแผนงาน นําเสนอผลงาน ประชาสัมพันธ 

ดําเนินการ ตรวจสอบ/สรุปผล รายงานผล พรอมกับขยายโครงการ

สูโรงงานตางประเทศ

ดําเนินงาน ตามแผนงาน ตามระบบ SHE2 CSR& 5S เชน

การประชาสัมพันธ การใหความรู การปฏิบัติ การตรวจสอบ 

การปรับปรุงแกไข 
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S
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G
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O
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TIO

N
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Project

ISO9001
ISO

14001

5
S

CS
R

PD
CA

FACTO
RY

FACTO
RY FA

CTO
RY

FA
CT

O
RY

ประชุมคณะกรรมการ

แตงตั้งคณะกรรมการ

นโยบาย
(ผูบริหาร)

รายงานผล

จัดทําแผน
นําเสนอ
โครงการ

ประชาสัมพันธ์

ดําเนินงาน

สรุปผลการดําเนินงาน
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การตรวจประเมินประสิทธิผล
ดานความปลอดภัยฯ 

CASE
STUDY

08

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และรางวัล 
CEO AWARD กลุมธุรกิจพืช
ครบวงจร (ขาวโพด)

เพื่อปองกันอุบัติเหตุรายแรง และลดผลกระทบท่ีเกิด

ข้ึน (Major Hazard Prevention & Emergency Response) 

ยกระดับการจัดการดาน SHE ใหเทียบเคียงกับระดับสากล 

ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการทําธุรกิจอยางย่ังยืน (Sustainable 

Development) ที่หนวยงานตองมีการตรวจประเมิน

ในระดับตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย SHE 

เครือ เจริญโภคภัณฑ  เปน เวที ในการแลกเปลี่ ยน

ประสบการณ เสริมสรางทัศนคติที่ดีและสามารถนํามา

พัฒนาประสิทธิผลการจัดการใหดียิ่งขึ้น 

เกณฑประเมินประสิทธิผลดาน SHE ป 2020

Leadership

Felt 
Leadership

Electrical

Vehicle

Forklift

Boiler

Chemical

Fire Protection
• General

Fire Protection
• High Rise 

Bldg.
• Farm

Confi ned 
Space

Crisis 
Management Investigation

Energy 
Cons.& GHG 

Emission

Water 
Stewardship

Air 
Pollution 
Control

Waste 
Management

Public 
Relation 

& Reporting

Incident 
Reporting

Emergency 
Response

Hot Work/
Explosion

Work at 
Height

Lock out 
– Tag Out 
(LOTO)

Ammonia

Storage

Machinery

Gas Brooding

Animal House

Major Incident 
Prevention

Permit 
System

Emergency 
Response & Crisis 

Management

Incident 
Investigation 
& Reporting

Environment

ประสิทธิผลการดําเนินงาน คะแนน

ตั้งแต่ 90% ขึ้นไป ประสิทธิผลดีมาก 3

คะแนน 70% – 89% ประสิทธิผลดี 2

คะแนน 50% – 69% ประสิทธิผลพอใช 1

คะแนน 0% – 49% ประสิทธิผลนอย 0

ไมเกี่ยวของ N/A

เกณฑ์ตรวจแบงเปน : 

หมายเหตุ : ชองสีเหลือง เกณฑตรวจที่เพิ่มเติมใหม

6 หมวดใหญ 1,446 คะแนน26 หมวดยอย 482 ขอ
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เปาหมายปี

2563
1 0 0 %  ข อ ง ผู นํ า แ ล ะ พ นั ก ง า น ผ า น

การอบรมพัฒนาความรูความเขาใจดาน

ความย่ังยืน

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

2563

ผลลัพธ์ปี

เทียบเปาหมาย2563 2560 2561 2562 2563 บรรลุตามเปาหมาย 2563

% ของผูนําและพนักงานผาน

การอบรมพัฒนาความรูความเขาใจ

ดานความยั่งยืน
100 100 100 100 100%

บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด และบริษัทในกลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ 

มุงมั่นพัฒนาธุรกิจใหดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร โดยยกระดับการดําเนินธุรกิจาร B2B เปน B2C (C คือ เกษตรกร) เพื่อให

เขาถึึงเกษตรกร รับฟงปญหาความตองการ นําขอมูลมาพัฒนาวิจัย องคความรู นํามาใชเพิ่มศักยภาพการผลิต ถายทอด

กลับสูเกษตรกร ซึ่งเปรียบไดกับ “คูชีวิต” ที่บริษัทตองดูแลใกลชิด ใหเกษตรกรไดเปนสวนหนึ่งของธุรกิจ กาวไปพรอม

กันอยางยั่งยืน

บริษัทฯ มีการกําหนดพันธกิจ วิสัยทัศน ทิศทาง และกลยุทธ รองรับความเปลี่ยนแปลงเหลานี้ มุงเนนการพัฒนา

ศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถของ “บุคลากร” เปนหัวใจหลัก บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการสรางความพรอมของ

บุคลากรเพื่อการรับมือการปรับเปลี่ยนตางๆ ในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานทรัพยากรบุคคล

ของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับมาตรฐานระดับโลก

ความทาทายของบริษัทฯ คือ การสรางความผูกพันและชองทางในการมีสวนรวมใหกับพนักงานในทุกระดับ

ที่เพิ่มจํานวนขึ้น เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถใหอยูรวมกับบริษัทฯ กาวเปนผูนํารุนใหม สะสมประสบการณ 

รวมเรียนรู และเติบโตไปกับบริษัทฯ

การพัฒนาผูนําและทรัพยากรบุคคล
LEADERSHIP AND HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

(GRI 102-41, 102-43, 102-44, 103-1, 103-2, 103-3, 401-1, 401-2, 403-1, 
403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-9, 404-1, 404-2, 404-3, 405-1)

ผูนําและพนักงาน

คน
ผานการอบรมพัฒนาความรู

และความเขาใจดานความยั่งยืน

828

ผูนําและพนักงาน
ที่ผานการอบรม

จากสถาบันพัฒนาผูนํา 

เครือเจริญโภคภัณฑ

คน31
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แนวทางการบริหารบุคลากร ระบบการเรียนรู
และพัฒนาคน

แนวทางการบริหารจัดการ

การสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ เปนอีกหนึ่งเรื่องที่

บริษัทฯ ใหความสําคัญ ซึ่งทีมงานที่มีประสิทธิภาพถือเปน

แรงขบัเคลือ่นสาํคญัในการพาองคกรไปสูเปาหมายความสําเร็จ

ที่วางไว โดยหลักการในการสรางคน มีดังนี้

1. ปฏิบัติตนใหเปนแบบอย่าง 

เพื่ อแสดงให เห็นถึ งความมุ งมั่ นตอค านิยม

และจริ ยธรรมทางธุ รกิ จของบริษัทฯ  และของ

เครือเจริญโภคภัณฑ

2. พัฒนาทีมดวยการเปนโคช  
โดยใชหลักการโคช เพื่อดึงศักยภาพสูงสุดของ

ทีมงาน ใหสามารถทํางานไดบรรลุเปาหมายและใชชีวิต

อยางประสบความสําเร็จ

3. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อสรางความไววางใจและความผูกพันกับคน

ในองคกร รวมถึงผูมีสวนไดเสียที่สําคัญ

สรางผูนําผาน 
สถาบันพัฒนาผูนํา
เครือเจริญโภคภัณฑ์

1

2

3

4

5

การดึงดูด
สรรหา และแนะนํา

คนดีคนเกง
เชิงกลยุทธ์

เรียนรูจากที่
ปรึกษาระดับโลก

พัฒนาและ
วางแผน ทาง

อาชีพใหคนดีคน
เกงของเครือฯ 

องค์กรที่มี
โครงสรางแบบ

ยืดหยุน

5 กลยุทธ์
ดานทรัพยากร 
บุคคลเครือฯ 

“Workforce 4.0”

ที่ตรงไปตรงมา และไปใน

สักษณะ 2 ทาง อาจมี

การใชสื่อสังคมออนไลน

กระตุนให
เกิดการสื่อสาร

1

สื่อสารใหทราบถึง
วิสัยทัศน ค่านิยมเครือ

ชีพี การตัดสินใจที่สําคัญ 
และการเปลี่ยนแปลง

ขององคกร

2

3 สื่อสารพบปะ
เพื่อจูงใจคน
ในองคกร

ใหเกิดผลการดําเนินงาน

ที่ดีและใหความสําคัญ

กับลูกคาและธุรกิจ

4 มีส่วนร่วม
ในการใหรางวัล 

และยกย่องชมเขย 
บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด และบริษัท

ในกลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) เชื่อวา “บุคลากร

ทุกคน” ถือเปนสินทรัพยที่มีคามากที่สุด และเปนกําลัง

สําคัญในการผลักดันการดําเนินงานใหสําเร็จตามปณิธาน

ที่ตั้งไว โดยเฉพาะในปจจุบันที่บริษัทฯ มุงพัฒนาธุรกิจให

เจริญเติบโตและขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหมๆ นํามาซึ่ง

ความทาทายในการสราง “ผูนํารุนใหม” เพื่อมาสานตอคา

นยิมขององคกร ควบคูไปกบัการเตรยีมความพรอมบคุลากร 

มีการพัฒนาบุคลากรจากหลากหลายหนวยงานใหมี

ความรู ทกัษะทีจ่าํเปน และมทีศันคตทิีพ่รอมรบัมอืและปรบั

ตัวกับการเปลี่ยนแปลง สงเสริมประสบการณใหพนักงาน

มีความภาคภูมิ ใจที่ ได เปนสวนหนึ่ งของความสําเร็จ

ของบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงไดนําเอา “กลยุทธดานทรัพยากรบุคคล

ของเครือเจริญโภคภัณฑ Workforce 4.0” มาเปน

แกนหลักในการบริหารทรัพยากรบุคคล ขับเคลื่อนดวย 6 

คานิยมเครือฯ ขอมูลดิจิทัลและเทคโนโลยี ประกอบดวย 

5 กลยุทธหลัก เนนการสรางผูนํารุนใหมผานการเรียนรูจริง 

โดยมีสถาบันพัฒนาผูนํา เครือฯ เปนศูนยกลาง สรางระบบ

นิเวศการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ซึ่งครอบคลุม

การสรรหาคนดีคนเกง การเรียนรูจากที่ปรึกษาระดับ

โลกในดานตางๆ การพัฒนาและวางแผนทางอาชีพคนดี 

คนเกงของเครือฯ และปรับองคกรใหเปนองคกรที่มี

โครงสรางแบบยืดหยุน ใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของ

ธุรกิจและความเปลี่ยนแปลงที่ขึ้นบนชองวางความแตกตาง

ทางยุคสมัยของคน

ฟง

เนนใหปฏิบัติ

หลักการ

โคช

ถาม

พูดทางเลือก
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4. สรางบรรยากาศเพื่อความสําเร็จในการทํางาน ดังนี้

ขับเคลื่อน ค่านิยม
เครือใหกลายเปน
วัฒนธรรมของ

องคกร

ส่งเสริมการเรียนรู
ของคนในองคกร

ส่งเสริมใหเกิด
ความร่วมมือและ
ความคล่องตัว

ขององคกร

ดูแลเอาใจใส่
คนในองคกรเพื่อ
ใหดีขึ้น เก่งขึ้น 

มีแรงจูงใจ มีความสุข

ระบบการเรียนรู 
และพัฒนาคน

CASE
STUDY

09

หลักสูตร Leadership Program
สํานักทรัพยากรบุคคลของกลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) 

ไดคํานึงถึงความสําคัญของการพัฒนาผูนํา ซึ่งเปรียบเสมือนกําลังสําคัญ

ในการขับ เคลื่ อนความสํ า เร็ จขององคกร เพื่ อบรรลุ เป าหมายและ

เติบโตอยางยั่งยืน จึงไดมีการจัดหลักสูตร Leadership Program โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาภาวะผูนําใหกับพนักงานในองคกรใหไดมีโอกาส

เรียนรูและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารงาน และการบริหารคน

เพื่อนําพาองคกรใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว และทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาบุคลากรของกลุมธุรกิจฯ มุงเนนการสรางผูนําในทุกระดับ 

โดยมีสถาบันพัฒนาผูนําเปนศูนยกลาง โดยมีหลักสูตรที่ เหมาะสมกับ

คุณสมบัติของผูเขารวมอบรม ซึ่งทุกหลักสูตรพัฒนามาจากการปฏิบัติจริง 

เนนที่ดําเนินโครงการผานการเรียนรู ลงมือปฏิบัติจริง เปนการขามสายงาน

และสายธุรกิจ เปนการแกปญหาทางธุรกิจจริง ตองตัดสินใจและเรียนรูจาก

ผลกระทบที่เกิดจริง

รวมพนักงาน
เขาร่วมอบรม
หลักสูตร

ผูนําและพนักงาน
ที่ผ่านการอบรม 
จากสถาบันพัฒนา
ผูนํา เครือเจริญโภคภัณฑ

Leadership 
Program

คน97

รวมทุกหลักสูตร 
ในป 2563

คน31

การพัฒนาบุคลากร
ผ่านหลักสูตรพัฒนาผูนํา
จากสถาบันพัฒนาผูนํา เครือเจริญโภคภัณฑ์

1 2 3 4

การพัฒนาคน

วิเคราะหความตองการ
การพัฒนา

ความตองการองคกร

ความตองการตนเอง

ความกาวหนาในอาชีพ

กําหนดแนวทางการเรียนรู
และพัฒนา

นําสู่การปฏิบัติ

ติดตามผลการการพัฒนาระหว่างป

ติดตามความกาวหนาในอาชีพอย่างต่อเนื่อง

ติดตามหลังการเรียนรู
และพัฒนา

ติดตามความกาวหนา
ต่อเนื่อง (Tracking)

LEARNING MODEL
70:20:10

On the Job EXPERIENCE70% 
Classroom, Courses, & Reading20% 
Mentoring & Coaching10% 

CP Future Leaders
Development Program

(เถาแก่นอย)

CP Potential Leaders
Development Program

(เถาแก่เล็ก)

CP Leaders
Development Program

(เถาแก่กลาง)

CP Senior Leaders
Development Program

(เถาแก่ใหญ่)

FLP PLP LDP SLP
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การดําเนินงานดานความมั่นคง
และความปลอดภัยทางไซเบอร์

แนวทางการบริหารจัดการ
แนวทางการบริหารจัดการ

(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 418-1)

ในชวงเวลาที่ผานมามี เหตุการณการละเมิดความปลอดภัย

ของขอมูล ในระดับสากลทั่วไปเพิ่มขึ้นหลากหลายเหตุการณ อาทิ 

การโจรกรรมขอมูลทางการคาและขอมูลสวนตัวของลูกคา ซึ่งเหตุการณ

เหลานี้อาจสงผลกระทบตอชื่อเสียง ภาพลักษณ และความนาเชื่อถือ

ขององคกรได ดังนั้นบริษัทฯ จึงกําหนดการบริหารจัดการความมั่นคง

ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการความเสี่ยง

ดานภัยคุกคามทางไซเบอร ซึ่งประกอบดวย 3 องคประกอบ ดังนี้

สํานักทรัพยากรบุคคล กลุมธุรกิจพืชครวงจร (ขาวโพด) 

ไดคํานึงถึงความสําคัญของการบริหารขอมูลสวนบุคคล 

(PDPA) ของพนักงานในทุกระดับ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน

สากลและคุมครองขอมูลสวนบุคคลจากผูไมเกี่ยวของ ทั้งเรื่อง

การขอขอมูล การเก็บขอมูล การสงตอขอมูล และการทําลาย

ขอมูล

โดยสํานักทรัพยากรบุคคลไดมีการจัดทําสื่อ และ

ประชาสัมพันธ  รวมถึงการเรียนรู และทําแบบทดสอบ 

เรื่องขอมูลสวนบุคคลออนไลน

บริษัทฯ ดําเนินงานออกนโยบายดานการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลครอบคลุมทั้งลูกคา พนักงานขององคกร 

และคูคาอยางรัดกุมทุกขั้นตอนการดําเนินงาน รวมถึง

ครอบคลุมลูกคาที่ใชบริการของบริษัท ซึ่งมีการสื่อสาร

กับลูกคาเจาของขอมูลดังนี้

ในที่นี้ ลูกคาสามารถดํา เนินการใชสิทธิรองขอ

เกี่ยวกับขอมูลที่ถูกเก็บ ดังตอไปนี้

การคุมครองขอมูลสวนบุคคล

ขอถอนความยินยอม

เขาถึงขอมูลส่วนบุคคลของตนเอง

ขอริบสําเนา

ขอคัดคนการเก็บ การใช การเปดเผย

รองเรียน

ขอใหโอนมูลส่วนบุคคลของตนไปยัง
ผูควบคุมขอมูลอื่น

ขอแกไขขอมูลใหเปนปจจุบัน

ขอใหลบ ทําลาย หรือพักการใชขอมูล

ความปลอดภัยขอมูล: 
ขอมูลดานการบริหารบุคคล

CASE
STUDY

10

พ.ร.บ.คุมครองขอมูลส่วนบุคคล 
PDPA (Personal Data Protection Act)

แจงผลกระทบจากการไม่ให
ขอมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว

ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงาน
ซึ่งอาจมีการเปดเผยพัดมูล

ขอมูลหรือช่องทางการติดต่อกับบริษัท

สิทธิ์ของเจาของขอมูลส่วนบุคคล

หน่วยงาน
และบุคลากร

มาตรการและขั้นตอน
การดําเนินการ

เทคโนโลยี
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การถ่ายทอดวิสัยทัศน
และแนวทางในการดําเนินธุรกิจ

CP Future Leader 
Development Program 2020

CASE
STUDY

11

CASE
STUDY

12

(CPP Town Hall)

โครงการเถาแกนอย เครือเจริญโภคภัณฑ์

ศึกษาเรียนรู

ลงมือทําจริง
กลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) ไดจัดงาน CPP Townhall 

ขึน้เพือ่ถายทอดนโยบายและมุงเนนใหพนกังานมุงไปสูการดาํเนนิธรุกจิ

แบบ B2C ที่จะชวยยกระดับรายไดของเกษตรกรและชวยใหองคกร

เจริญเติบโตอยางยั่งยืนในอนาคต

ทั้งนี้ผูบริหารและพนักงานที่เขารวมงานไดรวมกันระดมความคิด

เห็นในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  เพื่อวิเคราะหปจจัยที่

จะนําไปสูความสําเร็จและรวมวางแผนงานเพื่อนําไปสูการลงมือปฏิบัติ

อยางเปนรูปธรรม 

ซ่ึงการส่ือสารนโยบายไดส่ือสารใหครอบคลุมถึงพนักงานในทุกๆ สวน 

เพราะพนักงานเปรียบเสมือนฟนเฟองสําคัญที่จะรวมกันขับเคลื่อน

การดําเนินธุรกิจแบบ B2C เพื่อนําพาองคกรใหประสบความสําเร็จ

แบบยั่งยืนตอไป โดยมี คณะผูบริหารระดับสูง CPP ในทุกประเทศ, ผูนํา

รุนใหมรวมงาน ทามกลางบรรยากาศอันอบอุน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ โปรดิ๊ วส จํ ากัด 

สนับสนุนการสรางผูนํารุนใหม โดยไดสงพนักงาน

ที่เปนคนรุนใหมเขารวมหลักสูตรพัฒนาผูนํา CP 

Future Leader Program หรอืโครงการเถาแกนอย 

ของสถาบันพัฒนาผูนําเครือเจริญโภคภัณฑ ซึ่งเปน

หลักสูตรที่เปดโอกาสใหพนักงานที่เขารวมโครงการ

ไดเรียนรูและพัฒนาตนเองผานการลงมือทําธุรกิจ

จริงเปนระยะเวลา 6 เดือน โดยมุงเนนการสราง

ความเปนผูนําที่ครบเครื่องในแบบฉบับของเครือฯ 

เปนคนเกง คนดี มีวินัยในการบริหารจัดการตนเอง 

รวมถงึเปนคนทีส่ามารถดงึศกัยภาพของตนเอง และ

ผูอื่นมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด

ปจจุบันโครงการ CP Future Leader 

Program หรือโครงการเถาแกนอยไดดําเนิน

มาจนถึงรุนที่ 8 และทางบริษัท เจริญโภคภัณฑ

โปรดิ๊วส จํากัด ก็ไดสงคนเขารวมโครงการนี้ทุกรุน 

โดยรุนที่ 8 นี้เปนรุนแรกที่บริษัทฯ ไดจัดตั้งโครงการ

เพื่อเปนฐานการเรียนรูเปนของตนเอง โดยใชชื่อ

โครงการวา “โครงการสามประโยชนสรางรายได

ใหเกษตรกร” โดยมีผูนํารุนใหมเขารวมโครงการ

ทั้งหมด 5 ทาน เปดโอกาสใหผูนํารุนใหมได

ศึกษาเรียนรู และลงมือปลูกจริง ในพื้นที่ 50 ไร 

อ.วัดโบสถ จ.พิษณุโลก และไดมีการรายงาน

ผลการดําเนินงานใหทางผูบริหารของเครือฯ 

ตลอดโครงการ

และในป 2021 บริษัทฯ มีเปาหมายจะสง

พนักงานเขารวมโครงการรุนที่ 9 จํานวน 2 ทีม

ดวยกัน

“โครงการ สามประโยชน
สรางรายไดใหเกษตรกร”
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นักบริหารธุรกิจเกษตรครบวงจรCASE
STUDY

13
(Integrated Agricultural 
Business Manager)

การพฒันาบคุลากรดานบรหิารจดัการพลังงานCASE
STUDY

14
Energy Management Development Program

นักบริหารธุรกิจครบวงจร (Integrated Agricultural Business Manager) มุงเนน

การดําเนินงานพัฒนารูปแบบการประกอบธุรกิจใหเขาถึงลูกคาขั้นปลายอยางเกษตรกรในพื้นที่

มากยิ่งขึ้นตามทิศทางของธุรกิจแบบครบวงจร โดยเชื่อมโยงตลาดใหสามารถติดตามขอมูลสมาชิก

ในแบบ B2B2C ยกระดับผลผลิตของเกษตรกร จัดการใหมีการรองรับผลผลิตที่ออกสูตลาดได

อยางเหมาะสม สอดประสานกับการเปลี่ยนแปลงใหธุรกิจรูปแบบ B2C มีความมั่นคง ดําเนินธุรกิจ

ตลอดหวงโซคุณคา ที่มีความเกี่ยวของกับผูมีสวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออม โดยครอบคลุม

คณะกรรมการ พนักงาน ลูกคา เกษตรกร คูคา ชุมชนและสังคม ภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน 

สื่อมวลชน และคูแขงทางการคา

การอนรุกัษพลงังานถอืเปนเรือ่งใหมสาํหรบัองคกร จงึจาํเปน

ที่จะตองพัฒนาศักยภาพของตนเองและองคกรอยูเสมอ ซึ่งที่

ผานมาไดพบปญหาอุปสรรคตางๆ มากมาย ทั้งเรื่องการจัดเก็บ

ขอมูลการใชพลังงาน ขอมูลเชิงวิศวกรรม และวิธีการตรวจสอบ

ประสิทธิภาพดานพลังงานของเครื่องจักรตางๆ ภายในโรงงาน 

สิ่งเหลานี้ถือเปนแรงผลักดันใหเกิดความพยายามที่จะแกไข

ปญหา โดยเริ่มตนเรียนรูจากการฝกอบรม การคนควาขอมูลเพิ่ม

เติมจากหนังสือและอินเตอรเน็ต การเขารวมกับเครือขายดาน

พลังงาน การศึกษาจากหนวยงานที่ประสบผลสําเร็จดานพลังงาน 

“จากอุปสรรค ความผิดหวัง สูแรงผลักดันใหสรางสรรคตอไป” 

จึงเปนประโยคที่เกิดขึ้นหลังจากผานการศึกษาและพัฒนาระบบ

การจัดการพลังงานมาอยางตอเนื่อง ผานการทดลอง และลงมือ

ปฏิบัติจนสรางระบบการจัดการพลังงานของโรงงานไดอยางเปน

รูปธรรมและมีความยั่งยืน

ผูรับผิดชอบดานพลังงานจึงทําหนาที่กําหนดกลยุทธใน

การดําเนินงานตางๆ ดานพลังงาน อาทิเชน การจัดทําแผนและ

การติดตามผลการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงาน การสรรหา

กิจกรรมดานการอนุรักษพลังงานและหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนา

ความรูความสามารถใหกับพนักงานภายในองคกร นอกจากนี้ 

ยังเปนผูสงเสริมใหโรงงานไดเขารวมในโครงการดานการอนุรักษ

พลังงานจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน เชน โครงการขยายผล

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไอน้ําของหมอน้ําดวยระบบควบคุม

อัตโนมัติรวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม โครงการ IEE Project 

(Industrial Effi ciency Energy Project) ซึ่งเปนโครงการที่ให

ความรวมมือกบักระทรวงพลังงานและองคการพฒันาอตุสาหกรรม

แหงสหประชาชาติ (UNIDO) เพื่อจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพ

การใชพลังงานภายในโรงงาน เปนตน

การขยายผลการอนุรักษพลังงาน เปนวิทยากรบรรยาย

ในการฝ กอบรมด านอนุ รั กษพลั ง ง าน ในกลุ ม โร ง งาน ใน

เครือเจริญโภคภัณฑ การบรรยายใหความรูดานพลังงานใน

โครงการ SHE2CSR&5S To School ใหกับครูและนักเรียน

โรงเรียนซอย 17 และโรงเรียนซอย 19 อําเภอพัฒนานิคม 

จังหวัดลพบุรี

ขาวโพด 134,172 ไร่

ขาว 24,600  ไร่

เปาหมาย
103 ช่องทาง

50,930 ไร่พืชอ่ืน 

แบบที่ 1

ส่งเสริมครบวงจร
ขายปจจัย-สงเสริม-รับซื้อ

เพิ่มศักยภาพตลาด
ขายปจจัย-สงเสริม-สนับสนุนรับซื้อ

พัฒนาศักยภาพเกษตรกร
ขายปจจัย-สงเสริม

แบบที่ 2 แบบที่ 3

ผล
ผล

ิต ปจจัย

ปจจัย

ปจจัย

ปจจัย

ปจจัย

ปจจัย
ผลผลิต

เชียงราย
พะเยา

ลําปาง

ลําพูน

อุตรดิตถ เลย

ตาก

พิษณุโลก

เพชรบูรณพิจิตร

นครสวรรค อุทัยธานี ชัยภูมิ

ลพบุรี

สุรินทร

บุรีรัมย
นครราชสีมา

สระแกว

จันทบุรี

อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ

แพร่
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ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

2563

2560 2561 2562 2563 บรรลุตามเปาหมาย 2563

จํานวนเด็ก เยาวชน และผูใหญที่ไดรับ

การสนับสนุน - 1,468 4,318 9,546 5,000

ผลลัพธ์ปี

เทียบเปาหมาย2563

บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด และบริษัทในกลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ 

เนนนวัตกรรมเทคโนโลยีกลายเปนพื้นฐานสําคัญของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษา รวมถึงการยกระดับทักษะ

ที่มีความจําเปนเพื่อการทํางานในยุคปจจุบันเปนอยางมาก โดยเนนการเปนองคกรตัวอยาง การเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเรว็ของนวตักรรมเทคโนโลยสีงผลใหเกดิความเหลือ่มล้าํหลายดานทัว่โลก เชน ดานการศกึษาและดานความมัน่คง

ในอาชีพ เปนตน ดังนั้นการสงเสริมและพัฒนาโครงสรางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Quality Basic Education) การยกระดับ

รูปแบบการเรียนรูที่สามารถเกิด ขึ้นไดอยางตอเนื่องในทุกชวงอายุ (Lifelong Learning Pathways) การใชนวัตกรรม

เพื่อการศึกษา (Education Innovation)

การศึกษา
EDUCATION

เปาหมายปี

2563
สนับสนุนเด็ก เยาวชน และผูใหญ ใหมีโอกาส

เขาถึงการศึกษาและการพัฒนาทักษะที่จําเปน 

รวม 5,000 คน

คน เด็ก เยาวชนและผูใหญ่
ที่ไดรับการสนับสนุนใหมีโอกาสเขาถึง

การศึกษาและการพัฒนาทักษะที่จําเปน

9,546

พื้นที่
ไดรับการสงเสริมการศึกษา 

และสนับสนุนความยั่งยืน

25

ทุนการศึกษา
ที่สนับสนุนโดยบริษัทในกลุมธุรกิจฯ

197
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การบริหารจัดการดานการศึกษา
แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด และบริษัท

ในกลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) เชื่อมั่นวาการสราง

วัฒนธรรมการมีสวนรวม ดานการศึกษาและการสราง

โอกาสการเขาถึงองคความรู คือการพัฒนาศักยภาพของ

เยาวชนและผูใหญทุกวัย สรางความพรอมเพื่อรับมือ

กับความทาทายดานตางๆ ลดความเหลื่อมล้ําและเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย บริษัทฯ 

นําเอา 5 ยุทธศาสตรหลัก ของเครือเจริญโภคภัณฑ 

มาเปนแนวปฏิบัติเพื่อการยกระดับคุณภาพการบริหาร

จัดการการศึกษา ไทยอยางยั่งยืน สอดคลองกับแรง

ผลักดันการพัฒนาระดับมหภาค (Mega Trend) คือ

การ เป ด เ ผยข อมู ลสถานศึ กษาสู ส า ธ า รณชน เพื่ อ 

ความโปรงใส การสรางเสริมกลไกตลาดและวัฒนธรรม

การมีสวนรวม การพัฒนาผูบริหาร สถานศึกษาและ

ครูผูสอน การสรางคุณคาและหลักสูตรที่ยึดเปนศูนยกลาง 

และการเขาถึงโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล ของสถานศึกษา 

บริษัทฯ  มี ความตั้ ง ใจที่ จะ เปนส วนหนึ่ ง ของ

การสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (UN SDGs) 

จึงมีแผนการปฏิบัติการงานที่สอดคลองกับ UN SDGs 

ในระดับ เป าหมายยอย  (Ta rgets )  เนนการขจัด

ความเหล่ือมลํ้าในการศึกษา การเปดโอกาส ขยายการเขาถึง 

สงเสริมศักยภาพของทั้งผูเรียนและผูสอน เพื่อคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้นอยางยั่งยืนของทุกฝาย

CASE
STUDY

15

25 
พ้ืนท่ีจัดกิจกรรม

5,088 
เด็กท่ีเขาร่วมกิจกรรม

กรอบการดําเนินงานดานการศึกษา
บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด และบริษัทในกลุมธุรกิจ

พืชครบวงจร (ขาวโพด) ไดมีการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติเปนประจํา

ทุกป เพื่อสงเสริมใหประชาชนเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนที่

จะเปนกําลังสําคัญตอการพัฒนาประเทศในอนาคต และไดดําเนินการ

จัดงานวันเด็กแหงชาติอยางตอเนื่องมาเปนปที่ 14 โดยในป 2563 นี้ ได

ดําเนินการจัดงานวันเด็กแหงชาติขึ้นภายใต แนวคิด “ความปลอดภัย

และสขุอนามยั” เพื่อใหเด็กไทยตระหนักถึงความสําคัญการดูแลสุขภาพ

และการมีสุขอนามัยที่ดี ใหหางไกลโรค มีรางกายที่แข็งแรง จิตใจที่สดใส 

พรอมสําหรับการเปดรับความคิดสรางสรรคและเปนกําลังสําคัญตอ

การพัฒนาประเทศ โดยผานกิจกรรมตางๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

1. เพื่อเปดโลกการเรียนรูเยาวชนใหตระหนักถึงความสําคัญของ

การดูแลสุขภาพและสุขอนามัยที่ดี

2. เพื่อสรางการมีสวนรวมระหวางองคกรและชุมชนโดยรอบ

พื้นที่ดําเนินธุรกิจ

3. เพื่อเกิดความตระหนักและใหความสําคัญกับเด็กและเยาวชน

อันจะเปนอนาคตของประเทศชาติ

4. เพื่อเสริมสรางพัฒนาการเด็กและเยาวชนใหไดแสดงความรู

ความสามารถในทักษะตางๆ

TRANS PARENCY
การเปดเผยขอมูล

สถานศึกษาสูสาธารณะ

MARKET 
MECHANISMS

กลไกตลาดและวัฒนธรรม

การมีสวนรวม

HIGH QUALITY 
PRINCIPALS&

TEACHERS
การพัฒนาผูบริหาร

สถานศึกษาและครูผูสอน

CHILD CENTRIC 
& CURRICULUM

การสรางคุณคา

และเด็กเปนศูนยกลาง

DIGITAL  
INFRASTRUCTURES

การเขาถึงโครงสราง

พื้นฐานดิจิทัล

สถานศึกษา

ACCESS TO 
EDUCATION

การเขาถึงการศึกษา
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ทุนการศึกษาCASE
STUDY

16
สําหรับบุตรพนักงาน, นักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ

ทุนการศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ
บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด ไดจัดพิธีมอบทุนการศึกษา

แกนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแมโจ ที่มีผลการเรียนดี 

ความประพฤติดี แตขาดแคลนทุนทรัพย โดยไดดําเนินการตอเนื่องติดตอ

กันมาเปนปที่ 8 ซึ่งความรวมมือทั้งหลายก็เปนไปเพื่อพัฒนาประเทศชาติ

และสังคมใหกาวหนาอยางยั่งยืนตอไป โดยเฉพาะในดานการเกษตร

โดยบริษัทฯ ใหความสําคัญและสนับสนุนการใหโอกาสทาง

การศึกษากับเยาวชนซึ่งสอดคลองกับคานิยมขององคกรในเรื่อง 3 

ประโยชนสูความยั่งยืน ในปการศึกษา 2563 บริษัทฯ ไดมอบทุน

ใหแกนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามเง่ือนไข รวมท้ังส้ิน 7 คน มูลคาทุนละ 

15,000 บาท

ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

สืบเนื่องจากเครือเจริญโภคภัณฑตระหนัก

ถึงความสําคัญในดานสวัสดิการของพนักงาน

และดานการศึกษา บริษัท เจริญโภคภัณฑ

โปรดิ๊วส จํากัด จึงมีนโยบายสนับสนุนชวยเหลือ

การศึกษาของบุตรพนักงานดวยการมอบทุน

การศึกษาใหกับบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี

และมีความประพฤติดีเปนประจําทุกป

โครงการสานอนาคตการศึกษา (Connext ED)CASE
STUDY

17
School Partner CPP

โครงการสานอนาคตการศึกษา (Connext ED) 

ความรวมมือระหวาง ภาครัฐ - ภาคเอกชน –ภาคประชา

สังคม เพื่อเสริมสรางเศรษฐกิจและสังคมใหเติบโต มั่งคั่ง 

และยั่งยืน โครงการสานพลังประชารัฐ ดานการศึกษา

พื้นฐานและการพัฒนาผูนํา มุงเนนพัฒนาศักยภาพคนไทยใน

อนาคต ผานการจัดการการศึกษาพื้นฐานของประเทศไทยใน

ทุกมิติ สงเสริมและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาไทยใน

ศตวรรษที่ 21 แกโรงเรียนภายใตความดูแล ดึงศักยภาพของ

ตนเองออกมาใหเปนไดทั้ง “คนดีและคนเกง” โดยมีกลไก

การยกระดับการศึกษาตามยุทธศาสตรหลักการดําเนินงาน 

5 ประการ ที่เหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน

และชุมชนนั้น ๆ 

วิสัยทัศน์
• ลดความเหลื่อมล้ํา

• พัฒนาคุณภาพคน

• เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

พันธกิจ
สงเสริมใหเด็ก และเยาวชนไทยสามารถ

ดึงศักยภาพของตนเองสูการเปน 

“เด็กดีและเด็กเก่ง” ของประเทศ

โดยตั้งแตป 2562 บริษัทฯ ไดเขารวมโครงการสานอนาคตการศึกษา มุงเนนการพัฒนาผูเรียนของเด็กนักเรียน

โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซาย อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยมีสนับสนุนบุคลากรทําหนาที่ School Partner ที่ผาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผูนํารุนใหม กอนลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน เพื่อรวมจัดทํา

แผนพัฒนาตามบริบทโรงเรียน รวมถึงสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียน
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บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด และบริษัทในกลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) 

เครือเจริญโภคภัณฑ ตระหนักถึงคุณคาความสําคัญของความยั่งยืนดานสังคม โดยดําเนินธุรกิจภายใต

แนวคิดการพัฒนาพนักงานและสังคมใหเชื่อมโยงกับมิติทางเศรษฐกิจขององคกร โดยใหสิทธิและโอกาส

ที่จะไดรับการดูแลและผลประโยชนที่เปนธรรม กระตุนใหพนักงานเห็นคุณคาของการทํางานและเกิด

ความซื่อสัตยตอองคกร มีชองทางการสื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 

มีระบบการจัดการ มีสรางการมีสวนรวมจากทุกฝาย สรางสังคมรอบขางใหเปนสังคมที่มีคุณภาพได

รับการยอมรับจากสังคมและชุมชน ในการประกอบการปลูกฝงอยูในกิจกรรมของคนในองคกรสื่อ

ไปถึงตราสินคาและผลิตภัณฑขององคกร เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนในการเปนบริษัทชั้นนําดานธุรกิจเกษตร

ครบวงจรและเกษตรอุตสาหกรรม ภายใตกรอบวิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายฯ จึงกําหนดเปาหมาย

ความยั่งยืนดานสังคมประกอบดวย

คุณคา
ทางสังคม

สุขภาพและ
สุขภาวะที่ดี

การบริหารจัดการ
นวัตกรรม

การสรางความผูกพัน
กับผูมีสวนไดเสีย

สังคมที่มีคุณภาพ
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ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

2563

2561 2562 2563 บรรลุตามเปาหมาย 2563

จํานวนเกษตรกรไดรับการสงเสริมอาชีพ

และรายได (ประเทศไทย) (ราย)
2,148 2,748 2,836 1,000

ผลลัพธ์ปี

เทียบเปาหมาย2563

บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด และบริษัทในกลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ 

มองเห็นวาปญหาความเหล่ือมลํ้าเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหเกิดสภาวะการแบงแยกของผูคนในสังคม (Social polarization) 

และการขาดความไวเนื้อเชื่อใจในสังคม (Lack of social trust) ปจจุบันสภาพแวดลอมของสังคมมีความไวเนื้อ

เชือ่ใจต่าํ ทาํใหธรุกจิมคีวามเสีย่งดานชือ่เสยีง และดานการกาํกบัดแูลจากหนวยงานทางการเพิม่มากขึน้ ตลอดจนอาจสงผล

กระทบตอผลประกอบการของการดําเนินธุรกิจในระยะยาว ดังนั้นปญหาความเหลื่อมล้ําจึงไมไดเปนเพียงปญหาสังคม

ที่อยูใกลตัวอีกตอไป แตกลายเปนความเสี่ยงตอภาคธุรกิจไดเชนเดียวกัน

ในขณะเดียวกันธุรกิจตองมีการสรางความเชื่อมโยงระหวางธุรกิจ และสังคม โดยนําความตองการหรือความคาดหวัง

ของคนในสังคมมาบูรณาการเปนสวนหนึ่งของเปาหมายขององคกร

ราย

ราย

ลานบาท

เกษตรกร

กลุ่มเปราะบาง 

มูลค่า

ที่ไดรับการสงเสริมอาชีพและรายได

ที่ไดรับการสงเสริมอาชีพและรายได

ของการสนับสนุนดานกิจกรรมเพื่อสังคม

2,836 

603 

1.41 

คุณค่าทางสังคม
SOCIAL IMPACT

เปาหมายปี

2563
เกษตรกรและผูประกอบการรายยอย รวมถึง

กลุมเปราะบาง 1,000 ราย ไดรับการสงเสริม

อาชีพและคุณภาพชีวิต ในป 2563
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บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด และบริษัทใน

กลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ 

มีความตระหนักและใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจ

ที่อาจไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจและบทบาททาง

สังคม โดยการสนับสนุนเกษตรกร ผูประกอบการรายยอย 

และกลุมเปราะบางใหเปนสวนหนึ่งของธุรกิจ สนับสนุน

ทางการเงิน สงเสริมการมีสวนรวมและสรางสรรค คุณคา

การสรางรายไดซึ่ งบริษัทฯ ได ใหความสําคัญและมี

การดําเนินงานมาอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถแกไขปญหา

และชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับชุมชน ตลอดจนกลุม

เปราะบางใหสามารถดํารงชีวิตตามปจจัยขั้นพื้นฐานใน

สังคมไดอยางยั่งยืน

แนวทางปฏิบัติสําหรับสมาชิกเกษตรกร
1. ใหเกษตรกรมีการรวมกลุม (ตลาดนําการผลิต) 

และดําเนินงานในลักษณะบูรณาการระหวาง

หนวยงานที่เกี่ยวของ

2. อบรมใหความรูการเกษตร จนสามารถลดตนทุน

การผลิต เพิ่มผลผลิต และผลผลิตมีคุณภาพที่ดี

3. ใหเกษตรกรสามารถเปนผูจัดการ : บริหาร

การผลิต ผลผลิต และมีความรูดานตลาด

4. บริษัทฯ เปนตลาดรองรับ ปองกันความเสี่ยง

ดานความผันผวนของภาวะราคา สามารถทําให

สมาชิกลดภาวะหนี้สิน

การสนับสนุนเกษตรกร
Supporting Farmers

การสนับสนุนกลุ่มเปราะบาง 

แนวทางการบริหารจัดการ

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด และบริษัทใน

กลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ 

มุงมั่นดําเนินธุรกิจตามแนวทาง ซีพีสูความเปนเลิศ (C.P. 

Excellence) บนสํานึกถึงความรับผิดชอบตอสังคมตาม

ปรัชญา 3 ประโยชน สูความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ 

พรอมขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable 

Development Goals (SDGs) ท้ัง 3 ดาน อันประกอบดวย 

สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม เพื่อขจัดความยากจน 

สงเสริมความม่ันคงทางอาหาร สรางคุณภาพชีวิต แบงปน

โอกาสทางการศึกษา มีความเทาเทียมทางเพศ บริหาร

จัดการน้ําอยางยั่งยืน เขาถึงพลังงานหมุนเวียนสมัยใหม 

สนับสนุนงานที่มีคุณคาใหสอดคลองการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ พัฒนาอุตสาหกรรมและโครงสรางพื้นฐานดวย

นวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ําของรายได มีถิ่นฐานของชุมชน

และเมืองที่ปลอดภัย รองรับการบริโภคและแผนการผลิตที่

เหมาะสม ดูแลสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรทางทะเล และ

ระบบนิเวศบนพื้นดิน เกิดความเที่ยงธรรม และสันติสุข 

ยกระดับความรวมมือสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

พัฒนาเด็ก เยาวชน และผูใหญใหไดรับ

การศึกษาที่ดีมีคุณภาพ พัฒนาทักษะที่จําเปน 

สามารถพึ่งพาตนเองไดในอนาคต

Supporting the Vulnerable group

ผลการดําเนินงานในป 2563

พัฒนาการศึกษา

เปาหมาย 2020    

13,000 คน

เกิดขึ้นจริง    

9,546 คน

เกิดจริงสะสม 

36,269 คน

สรางใหเกิด Trust ระหวางองคกรกับสังคม 
การสรางภาพลักษณ์ที่ดีใหองค์กร

มูลคาสื่อ                       

10,481,480 บาท

เผยแพรภาพลักษณ์                     

11,131,977 คน

• แผนบรรเทาและฟนฟูสาธารณภัย

• วันอนุรักษพัฒนาแมน้ําคูคลองแหงชาติ

• รักษลุมน้ําปาสัก ปที่ 3

• No Plastic Challenge 3 rd 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

เกิดขึ้นจริง    

603 คน

เกิดจริงสะสม  
9,615 คน

ขับเคลื่อนการพัฒนาอยางยั่งยืน พัฒนา

คุณภาพชีวิต ควบคูกับการดูแลสิ่งแวดลอม

รวมกันของเครือขายหลายภาคสวน

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
และสังคม

เปาหมาย 2020    

2,800 คน

เกิดขึ้นจริง

เกิดจริงสะสม

จิตอาสาพลังของแผนดิน

CSR SPIRIT

เปาหมาย 2020

(100% การมีสวนรวมของ BU)

19,000 ชั่วโมง 

16,620 ชั่วโมง 

59,476 ชั่วโมง 

เปาหมายสะสม 
ปี 2563 36,269 คน  9,615 คน

CSR SPIRIT 
จิตอาสา 

สนับสนุนการเขาถึง
การศึกษา

ขับเคลื่อนสังคม
สูความยั่งยืน          

59,476 ชั่วโมง
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สรางรายไดใหเกษตรกร 365 วัน
เปนโครงการเพื่อสงเสริม และพัฒนาเกษตรกรดวย

การเพิ่มทักษะและศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดิน

ทํากินอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเขาถึงแหลงน้ําเพื่อ

การเกษตรไดตลอดทั้งป รวมถึงมุงเนนนโยบาย “การตลาดนํา

การผลิต” ซ่ึงเปนการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงาน

ที่ เกี่ยวของทุกภาคสวน ในการเชื่อมโยงผลผลิตคุณภาพ

สูตลาด อีกทั้ งยั ง เปนการสรางความมั่นคงทางรายได 

ลดความเสี่ยงใหกับเกษตรกร ดวยเทคโนโลยีสมัยใหมใน

การเพาะปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยว และดําเนินการรับซื้อคืน

ผลผลิตทั้งหมด สงเสริมใหเกษตรกรสามารถปลูกพืชไดทั้งป 

และสามารถเขาถึงแหลงน้ําที่เพียงพอ

ดําเนินการรับซื้อผลผลิตในโครงการที่ เกษตรกรได

ลงทะเบียนไวทั้งหมด โดยจะแจงราคารับซื้อผลผลิตขั้นต่ํา

ลวงหนา และถาราคาตลาดสูงกวาจะรับซื้อในราคาตลาด 

ภายใตคุณภาพมาตรฐานของกระทรวงพาณิชยที่กําหนด

ผลตอบแทน
พื้นที่ 20 ไร่

 ปลูก 
3 รุ่น/ป

ปลูก 
2 รุ่น/ป

กําไรรวม (บาท) 192,880 131,920

กําไรรวม (บาท/วัน) 528 361

โดยรวมผลักดันโครงการสรางรายไดใหเกษตรกร 

365 วัน กับสมาคมคาเมล็ดพันธุไทย สมาคมคาอาหาร

สัตว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อใหดําเนินการได

อยางเปนระบบยั่งยืน มีหนวยงานกลางที่สามารถกํากับ

ดูแลกฎเกณฑที่สรางความเปนธรรมใหแกเกษตรกรได

รูปแบบการดําเนินงานโดย
• สํารวจพื้นที่เขตชลประทาน แหลงน้ํา 

ดินดี มีเอกสารสิทธิ์

• เตรียมการจัดการใหเหมาะสม

• สรางตลาดรับซื้อผลผลิต

• สรางความยั่งยืนใหเกษตรกร 365 วัน

• สรางนักบริหารธุรกิจเกษตรครบวงจร 

– มีศูนยเรียนรู 

• สรางแพลตฟอรม IT เพื่อการบริหาร

CSR ร่วมใจสูภัย 
COVID-19

CASE
STUDY

19

การพัฒนาเกษตร
เพื่อความยั่งยืน

CASE
STUDY

18

ดําเนินการเขาชวยเหลือสถานการณวิกฤต COVID-19 ซึ่ง

เปนภัยพิบัติรายแรงสงผลกระทบทั่วโลก โดยใหการสนับสนุน

ผาน 3 กลุมเปาหมายหลักภายใตชื่อโครงการ “รวมใจสูภัย 

COVID-19” มอบขาวฉัตรไลท สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย 

ในประเทศไทย 24 รพ. ขยายผลตอยอด 1 รพ. และในประเทศ

กัมพูชา 3 รพ. รวมทั้งสิ้น 28 รพ.

ระดมทุนจากผูบริหารและพนักงาน
ร่วมช่วยเหลือสมทบทุนซื้ออุปกรณ
ทางการแพทยยอดบริจาครวม  
313,000 บาท
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ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

2563

บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด และบริษัทในกลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ มุงมั่น

ทุมเทในการวิจัย และพัฒนาสินคาใหไดตามมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานสินคาเกษตร มีการควบคุมและตรวจสอบ

คุณภาพตลอดหวงโซคุณคา พรอมทั้งสงเสริมความรูและเทคโนโลยีใหกับเกษตรกร ผานการสื่อสารที่มีขอมูลครบถวน 

เขาใจงายและถูกตอง รวมถึงพัฒนากระบวนการตามมาตรฐานสากล ควบคูไปกับการดําเนินโครงการสงเสริมสุขภาพ

และสุขภาวะที่ดีของพนักงาน และคนในชุมชน

สุขภาพและสุขภาวะที่ดี
HEALTH AND WELL-BEING

ดานสุขภาพอนามัยใน
สถานการณการแพร่ระบาด
ของโควิด-19

การสงเสริมและชวยเหลือ

นวัตกรรมผลิตภัณฑ
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

การพัฒนา
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ผลิตภัณฑเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
สุขภาพและสุขภาวะที่ดีของประชากรทุกคนใน

แต ละประ เทศ เป นประ เด็ นสํ าคัญจะช วย เพิ่ ม ขี ด

ความสามารถของประเทศนั้นๆ ในอนาคตรวมไปถึงชวยลด

ภาระตนทุนคารักษาพยาบาลในระดับประเทศลงได บริษัท 

เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด และบริษัทในกลุมธุรกิจพืช

ครบวงจร (ขาวโพด) ในฐานะบริษัทตนน้ําของธุรกิจเกษตร 

ตระหนักดีวาเปนสวนหนึ่งที่สามารถรวมบรรเทาปญหา

ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการใชศักยภาพของ

บรษิทัฯ ซึง่มหีนาทีห่ลกัทีต่องการนาํเสนอสนิคาและบรกิาร

ที่สงเสริมคุณภาพชีวิต สงเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของ

ประชาชน

บริษัทฯ จึงมุงมั่นทุมเทในการวิจัยและพัฒนาสินคา 

ใชการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล มีการควบคุม

และตรวจสอบคุณภาพตลอดหวงโซคุณคา พรอมทั้ง

สงเสริมความรูและภาวะโภชนาการที่ดีใหเกิด ในสังคม

วงกวาง ผานการบริหารจัดการ 4Ps ท่ีเนนพัฒนาบุคลากร 

(People) พัฒนากระบวนการตามมาตรฐานสากล 

(Process) พัฒนา ผลิตภัณฑที่สรางเสริมสุขภาพและ

สุขภาวะที่ดีใหกับผูบริโภค (Product) และสงเสริมสุขภาพ 

(Promotion of Health) ดวยการสื่อสาร ขอมูลผลิตภัณฑ

และบริการควบคูไปกับการดําเนินโครงการที่ สงเสริม

สุขภาพและสุขภาวะที่ดี 

• สรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

• ฝกอบรมทักษะและพัฒนาความรู

บุคลากร (PEOPLE)

• วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑและนวัตกรรม

• สรางสรรคผลิตภัณฑที่หลากหลาย

• เพิ่มคุณคาทางโภชนาการ

• คิดคนผลิตภัณฑอาหารสําหรับผูบริโภค 

ในแตละชวงวัย และอาหารสําหรับผูปวยเฉพาะโรค

ผลิตภัณฑ์ (PRODUCT)

• ขอมูลผลิตภัณฑที่ชัดเจนและถูกตอง

• ขอมูลการทวนสอบยอนกลับ

การสงเสริมสุขภาพ
(PROMOTION OF HEALTH)

• ระบบและมาตรฐานการจัดการ

• ระบบการวิเคราะหและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ

โดยหองปฏิบัติการที่ไดมาตรฐาน ISO/IEC 17025

• ระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุนยนต

• ระบบตรวจสอบยอนกลับ

กระบวนการ (PROCESS)

แนวทางการบริหารจัดการ ผลิตภัณฑปุยอินทรีย 
Organic Fertilizer Product

หัวใจของการหมักปุยอินทรีย์ที่ดี
1. อาหารจุลินทรียตองเหมาะสม (ตองมีสูตรการหมักที่ดี)

จุลินทรียจะมายอยวัสดุอินทรียทางการเกษตรใหสลายตัว

2. สภาพของกองหมักตองเหมาะสม

3. ตองมีการจัดการกองหมักที่ดี

4. มีการถายเทอากาศที่ดี (ตองการการยอยสลายแบบใช

ออกซิเจน)

5. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมของการหมักใหเหมาะสม

ประโยชน์ที่ไดรับ
1. ลดตนทุนการหมักโดยใชวัตถุดิบมา

หมักปุยราคาถูกกวา

2. เพิ่มความโปรงพรุนของกองหมัก

ทําใหจุลินทรียทํางานไดดีขี้น

3. ลดชวงเวลาในการหมักปุยใหสั้นลง

4. ได เ ม็ ดปุ ย อิ นทรี ย ที่ มี คุณภาพ 

ค า ค ว า ม แ ข็ ง ข อ ง เ ม็ ด สู ง 

แตการละลายน้ําเร็ว

5. เกษตรกรสามารถใชกับเคร่ืองหยอด

ปุยโดยเม็ดไมแตกละเอียด

ปุยอินทรีย
ชนิดอัดเม็ด

ปุยอินทรีย
ชนิดผง

ปุยอินทรีย 
1 Kg

วัสดุปลูก 
Soil Plus

นวัตกรรมสูตรการหมักปุยอินทรีย
แบบตนทุนต่ําคุณภาพสูง

CASE
STUDY
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ที่มาของโครงการ

1. สถาบันวิ จั ยและพัฒนาพื้ นที่ สู ง  และบริษั ท 

เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด รวมกันเปนผูกําหนด

โครงการ กิจกรรมการวิจัย และการทดลองใชระบบ 

Certifarm เพื่อวางแผนการผลิต การคาดการณ

ผลผลิตเพื่อสงมอบไดอยางสม่ําเสมอ และสามารถ

ตรวจสอบยอนกลับได 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ใหความรวมมือทาง

วิชาการและสนับสนุนการดําเนินงานรวมกับกลุม

เกษตรกรในพืน้ทีน่าํรองโครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบ

โครงการหลวง 4 แหง

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ

1. จํานวนเกษตรกร เทียบ เจาหนาที่สงเสริมที่ใชระบบ 

เชน เจาหนาที่ 1 คน ดูแลเกษตรกร 100 คน

2. จํานวนขอมูลที่ถูกบันทึกเพื่อใชในการวิเคราะห เชน 

ชนิดสารเคมี น้ําหนักผลผลิต ขอมูลพื้นฐานเกษตรกร 

ชนิดผักที่ปลูก และเวลาในการบันทึกขอมูล เปนตน

3. ความแมนยําและเวลาในการคาดการณผลผลิตลวง

หนา โดยวิธีคํานวณผลผลิตของแตละชนิดพืช 

4. ความแมนยําในการวางแผนปลูก เทียบกับการสง

มอบตามแผนที่กําหนด

5. ความสามารถในการสืบยอนกลับดวย QR Code 

บนบรรจุภัณฑ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงหวยเปา

โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงปางหินฝน

โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง
หวยน้ําขาว 

โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงแม่จริม

อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 

ที่มาของโครงการ

ธุรกิจผักปลอดภัยขั้นสูงของบริษัท เจริญโภคภัณฑ

โปรดิ๊วส จํากัด เครือเจริญโภคภัณฑ มีแนวคิดในการพัฒนา

ระบบ Certifarm และนํามาใชใหเกิดเปนรูปธรรมในพื้นที่ 

โดยมุงมั่นที่จะยกระดับระบบวางแผนการผลิตผัก ตั้งแต

ตนน้ําใหมีคุณภาพ ปลอดภัย ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อ

ใชในการคาดการณผลผลิต (Forecasting) ใหสามารถสง

มอบผลผลิตไดอยางสม่ําเสมอ และการตรวจสอบยอนกลับ 

(Traceability) เพื่อตอบโจทยตลาดอยางยั่งยืน

การพัฒนาระบบดังกลาวฯ จะทําใหผูบริโภคทราบ

ถึงแหลงที่มาของผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสาร

เคมี ระบบจะชวยวางแผนการผลิตใหเหมาะสมกับการ

สงมอบของตลาด (Just in time) และลดเวลาในการ

ทํางานของทีมสงเสริม โดยที่ทีมสงเสริม 1 คน สามารถ

ใชระบบในการสื่อสารคําสั่งปลูก ขั้นตอนการปลูก วันที่

ใชสารเคมีและวันเก็บเกี่ยวไปยังเกษตรกร ทําใหสามารถ

วางแผนปลูกไดอยางถูกตอง อีกทั้งระบบยังสามารถชวยใน

การคาดการณผลผลิตเพื่อใหทีมขายสามารถหาตลาด

รองรับผลผลิตลวงหนาได เกษตรกรไดรับคาผลผลิตสูงสุด

โดยไมผานการกดราคาจากพอคาคนกลาง และผูบริโภค

ไดผลผลิตที่ปลอดภัยสูงสุด จากการควบคุมสารตกคาง

ของผักทุกตน ระบบฯ จะเปนศูนยกลางจัดเก็บขอมูล 

การผลิต การตลาด และการขนสง เร่ิมทําการทดสอบ

ระบบจริง ภายใตความรวมมือการพัฒนาจากสถาบันวิจัย

และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

เพ่ือการวางแผน คาดการณ์ผลผลิต และตรวจสอบยอนกลับ 
รวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) 

การวิจัยและพัฒนาระบบ Certifarm 

CASE
STUDY
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บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด 

ไดดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนาย เมล็ดพันธุ 

ธาตุอาหารพืช ตลอดไปจนถึง สงเสริมอาชีพ

เกษตรกรรม พัฒนาเทคโนโลยีดานการเกษตร 

เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดตนทุน สรางรายไดเพิ่ม

ใหกับเกษตรกร โดยมีผูเชี่ยวชาญที่คอยใหคํา

แนะนําแกเกษตรกร ใหสามารถทําการเกษตร

ไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ และดวย

คานิยมองคกรของเครือฯ เรื่อง 3 ประโยชน 

บริษัทฯ จึงไดเล็งเห็นถึงการตอบแทนประโยชน

กลับคืนใหสูสังคม จึงเกิดเปนโครงการ Give 

more “การให...ที่มากกวา” โดยเปนโครงการ

ที่ เกษตรกรและตัวแทนจําหนายมีสวนรวม 

โดยการสนับสนุนผลิตภัณฑจากบริษัทฯ 

ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีจุดมุงหมายที่อยากจะมอบ

ประโยชนตอบแทนกลับไปสูลูกคา เกษตรกร 

ตวัแทนจาํหนาย ในพืน้ทีต่างๆ ทีท่างบรษิทัฯ ได

ทาํธรุกจิอยูผานทางชองทาง โรงพยาบาลภายใน

ชุมชนนั้นๆ เพื่อใหเกิดเปนสาธารณประโยชน 

ถึงลูกคา เกษตรกร และตัวแทนจําหนาย ที่ได

ใหการสนับสนุนผลิตภัณฑของบริษัทฯ ตลอดมา

เพื่ อ เปนกํ าลั ง ใจ ใหบุ คลากรทางการแพทย  และ

โรงพยาบาล 88 แหงทัว่ประเทศ คณุสายณัห หงษา ประธานคณะ

ผูบริหารฝายปฏิบัติการ บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด 

(CPP) กลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ 

และมลูนธิเิครอืเจรญิโภคภณัฑ ภายใตโครงการ “ซพีรีอยเรยีงใจ 

สูภัยโควิด-19” และโครงการ “GIVE more การใหที่

มากกวา” มอบเงินพรอมทั้งผลิตภัณฑใหกับโรงพยาบาลและ

หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 88 แหงทั่วประเทศ 

มูลคาทั้งสิ้น 5,418,280 บาทโดยมี นพ.ณรงค สายวงศ 

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับมอบ “GIVE more การใหที่

มากกวา” เปนโครงการที่ CPP ตั้งใจดําเนินการอยางตอเนื่องมา

เปนปที่ 2 โดยเปนโครงการที่เกษตรกร และตัวแทนจําหนายมี

สวนรวม โดยใหการสนบัสนนุผลติภณัฑของบรษิทัฯ และบรษิทัฯ 

ก็นํารายไดสวนหนึ่งเพื่อมาใชสนับสนุนกิจกรรมของโรงพยาบาล

และหนวยงานในพืน้ทีต่างๆตามวตัถปุระสงคของโครงการ จงึถอื

ไดวาเกษตรกร และตัวแทนจําหนายทุกทานมีสวนรวมโดยตรง

กับเครือเจริญโภคภัณฑ มีนโยบายสําคัญใหทุกบริษัทในเครือฯ 

รวมมือกัน เพื่อชวยเหลือสังคมในสถานการณโควิด-19

บริษัท เจริญโภคภัณฑไปรด๊ิวส จํากัด
เครือเจริญโภคภัณฑ มอบเงินและ
เคร่ืองบริโภคจําเปน กว่า 5 ลานบาท

ดวยรักและห่วงใย 
ดูแลเพื่อนพนักงาน CPP

CASE
STUDY

23

สถานการณ์โควิด-19

Give More 
การให...ท่ีมากกวา ปที่ 2

CASE
STUDY

22
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ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

2563

2561 2562 2563 บรรลุตามเปาหมาย 2563

จํานวนที่ขอขึ้นทะเบียนพันธุใหม 6 2 16 10

จํานวนนวัตกรที่ไดคิดคน โครงการ

นวัตกรรม ลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพ
52 59 188 -

ผลลัพธ์ปี

เทียบเปาหมาย2563
ความทาทายของธุรกิจในยุค 4.0 คือ การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี นวัตกรรมอยางรวดเร็ว เพื่อใหสามารถ

ตอบสนอง และสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลง ไมเวนแมแตในอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งตองมี

การปรับปรุงและสรางสรรคสิ่งใหม รวมถึงการใหความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม นวัตกรรม

จึงถือเปนสิ่งที่กลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) ใหความสําคัญทั้งในเรื่องการลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนา

บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา และเชื่อมั่นวาจะชวยขับเคลื่อนธุรกิจไปขางหนาอยางยั่งยืน ทามกลางความเปลี่ยนแปลง

ที่รวดเร็ว รวมไปถึงสรางคุณคาใหสังคมและสิ่งแวดลอมไปพรอมๆ กัน

การบริหารจัดการนวัตกรรม
INNOVATION

เปาหมายปี

2563
จํานวนพันธุขาวโพดที่ขอขึ้นทะเบียนพันธุใหม 

มากกวา 10 พันธุการคา

ลานบาท
ผลประหยัดจากโครงการลดตนทุน

และเพิ่มประสิทธิภาพ

71.9 

จํานวนนวัตกรที่ไดคิดคน 

โครงการนวัตกรรม ลดตนทุน

และเพิ่มประสิทธิภาพ

คน188

รายการ

ขึ้นทะเบียนพันธุพืชใหม

16 
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การบริหารจัดการนวัตกรรม
ทิศทางธุรกิจเชิงกลยุทธ 
สายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช

แนวทางการบริหารจัดการ

GRI 103-1, 103-2, 103-3

วิจัย พัฒนา ปรับปรุงพันธุขาวโพด และพืชไรเศรษฐกิจที่สําคัญ ใหกับ

สังคมเกษตรกรรม ดวยการคิดคนนวัตกรรมดานการเกษตรตางๆ ซึ่งใหผลผลิต

สูง เหมาะสมกับความตองการของเกษตรกร ในแตละพื้นที่ สรางผลตอบแทน

อยางยั่งยืนใหกับเกษตรกร

 

 

CPP Innovation Diagram 

  

  
  

พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายไดเกษตรกร

รับรองมาตรฐานสากลของหองปฏิบัติการ 
ISO/IEC 17025:2017 - หองปฏิบัติการ
วิเคราะห์ดินและปุย ใหบริการตรวจ
วิเคราะห์ปุยเพื่อขึ้นทะเบียนปุย

ปุยอินทรีย์เคมี

• ปุยอินทรียเคมีประสิทธิภาพสูง ปุยอินทรีย

เคมีผสมธาตุอาหารรองมีทั้งปุยเคมีที่มีธาตุ

อาหารที่จําเปนสําหรับพืช และอินทรียวัตถุ

สําหรับปรับสภาพดินใหมีความเหมาะสม 

โดยมีอัตราสวนเทียบเทาปุยเคมี

ปุยโปรไบโอติก

• ปุยอินทรียผสมจุลินทรีย หรือปุยโปรไบ

โอติกชวยสงเสริมการเจริญเติบโต และลด

ปญหาเชื้อโรคพืช

เชื้อจุลินทรีย์

• เชื้อจุลินทรีย สงเสริมการเจริญเติบโตของ

พืช ปองกันโรคพืชดานสิ่งแวดลอมกําจัด

กลิ่นแอมโมเนีย

ทิศทางธุรกิจเชิงกลยุทธ สายงานวิจัยและพัฒนาธาตุอาหารพืช

• พัฒนาปรับปรุงพันธุพืช เพื่อตอบสนองความตองการของเกษตรกรในแตละพื้นที่

• พฒันาเทคนคิทางดานเทคโนโลยชีวีภาพ เพือ่ชวยในการคดัเลอืกลกัษณะยนีทีค่วบคมุ ไดอยางถกูตองแมนยาํ

• พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูก การดูแลรักษา การชลประทาน เครื่องจักรที่เหมาะสมกับพืชในแตละพื้นที่

• เพิ่มมูลคาเมล็ดพันธุ สารเคมีคลุกเมล็ดเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ปองกันโรคและแมลง

• บริหารทรัพยากรและหวงโซอุปทานใหมีประสิทธิภาพ

ปุยอินทรีย์

ปุยควบคุมการปลดปลอย

• ปุยควบคุมการปลดปลอยเพื่อลดการสูญเสีย

ธาตุอาหารพืช

ปุยเคมี

• ปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินสงเสริมให

เกษตรกรใชปุย เหมาะสมกับดินและพืช

5S BEST 
PRACTICE 
• สะสาง
• สะดวก
• สะอาด
• สรางมาตรฐาน
• สรางวินัย

  

 

 

 

 

 

      
 

คิดดี ทําดี 
(Nice Think Made Good)
โครงการขอเสนอแนะ

ONE FOR ALL 
• โครงการลดตนทุน และ

เพิ่มประสิทธิภาพ
• โครงการนวัตกรรม
• กิจกรรมดานพลังงาน

3 Level 

ระดับเครือฯ

ระดับบริษัทฯ

ระดับกลุ่มธุรกิจฯ
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การเผยแพร่ผลงานวิจัย

การใชปุยอินทรีย (+ จุลินทรีย) 
ในการสงเสริมภูมิตานทาน

บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด ไดมีการเผยแพร

ผลงานวิจัยที่เกิดจากการคนควา ทดลองวิจัยโดยทีมวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยี ทั้งในระดับเครือฯ ระดับชาติ และนานาชาติ

• งานประชุมวิชาการนวัตกรรม วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 6 (TECHCON 2020) 

“วิจัยและพัฒนาเพื่อแกปญหาชาติ”  ชื่อผล

งาน “จุลินทรียลดการปลดปลอยแอมโมเนียสู

สิ่งแวดลอมจากปุยหมักมูลไกระดับอุตสาหกรรม” 

ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2563 อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพ

 

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ / นานาชาติ/ 
ในเครือฯ

และลดความรุนแรง โรคตนเนาขาวโพดท่ีเกิดจากเช้ือ Fusarium sp.

1. ปรับปรุงโครงสรางดิน, ลดปญหาเชื้อโรคสะสมในดิน

2. สงเสริมภูมิตานทานพืชตอโรคระบบรากและลําตน

3. เสริมสรางการสรางรากและการเติบโต

4. ชวยละลายธาตุอาหารในดินใหอยูในรูปที่พืชนําไปใช

ประโยชนได

5. มีจุลินทรียที่ เปนประโยชนไมต่ํากวา 10 ลานเซลล

ตอกรัมปุย

6. ธาตุอาหาร NPK รวม ไมต่ํากวารอยละ 2

7. Organic matter ไมต่ํากวารอยละ 20 

การใชปุยอินทรีย (+จุลินทรีย)
ช่วงเตรียมดิน อัตรา 1 ตัน/ไร่

 + จุลินทรีย์

Bacillus 
B87

CASE
STUDY

25
ผลตรวจเช็คความรุนแรงของโรคลําตนเนาขาวโพด 

%ตนหักลมจากโรคตนเน่า
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37.34

46.00 แปลงขาวโพดท่ีใชปุยอินทรีย (+จุลินทรีย ) 

ชวยลดความเสียหายของโรคตนเนาขาวโพดได

มากกวาแปลงที่ใชการจัดการตามวิธีทั่วไป (ไมได

ใชปุยอินทรีย (+จุลินทรีย) 

การใชปุยอินทรีย (+จุลินทรีย)

เปนการเพิ่มจุลินทรียที่ดีลงไปในดิน, ชวยลด

การใชสารเคมีปองกันกําจัดโรค และเปนวิธีการ

ในการควบคุมเชื้อกอโรคในระยะยาว
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การใชปุยอินทรีย 
(+จุลินทรีย์ Trichoderma NST-009)
ในการสงเสริมภูมิตานทานและ ลดความรุนแรงของ
โรครากเนาโคนเนาในกลุมผักกินใบ (คะนา)

CASE
STUDY

26

การใชปุยอินทรีย
(+ จุลินทรียTrichoderma
 NST-009) ช่วงเตรียมดิน 
อัตรา 160 กก./ไร่ 

• ในผักคะนาและกวางตุง การใชปุยอินทรียซี.พี.หมอดิน (+จุลินทรีย 

Trichoderma NST-009) ชวยสงเสริมภูมิตานทานพืชปองกันโรคราก

เนาผักคะนาได เปรียบเทียบกับแปลงชุดควบคุม (จัดการแปลงตามวิธี

เกษตรกร) 

• ผลผลิตของผักคะนาแปลงที่ใชปุยอินทรีย (+จุลินทรีย Trichoderma 

NST-009) 

มากกวาแปลง
ชุดควบคุม 70% 

ทุ่งรวงทอง
พ้ืนท่ีปลูกขาวนาปี

CASE
STUDY

27

ขาวไมตอบสนองตอปุยเคมี
(46-0-0, 16-20-0 ฯลฯ) 

เกษตรกรไดผลผลิตนอยลง

จากขอมูลและผลวิเคราะห
พบวาพ้ืนท่ีภาคกลาง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, สุพรรณบุรี, 
พิจิตร, พิษณุโลก

โครงสรางดินเส่ือม
ดินอัดแนน ขาดความโปรงพรุน ทําใหพืชไม

สามารถดึงธาตุอาหารไปใชไดเต็มที่ หรือดึง

ไปใชไดบางสวน

ดินเปนกรด (pH<5.5)
สังเกตไดจากคราบสนิมบนผิวน้ําในแปลงขาว

ขาวไมเจริญเติบโตและมีอาการแหงตาย771,988 ไร่

14,135,973 ไร่
ภาคเหนือ

37,799,154 ไร่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8,409,919 ไร่
ภาคกลาง

ภาคใต

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจ
รวม 61,197,134 ไร่
พ้ืนท่ีปลูกขาวนาปี

ส่งเสริมการใชปุยตามค่าวิเคราะหดินและพืชโดยการใชปุยอินทรียเคมี 
(แพคเกจทุงรวงทอง)

ดินรวนฟู
• ไมแนน

• ระบบรากเดินดี 

• แผขยายไดไกลและลึก

ดินและนํ้ามีธาตุอาหาร
เหมาะสม
• เกิดตะไครน้ํา เมื่อเอา

น้ําออกนา ตะไครจะ

คลุมดิน ทําใหหญา

ไมเจริญโตไดเต็มที่

ลําตนแข็งแรง
• แตกกอไดดี

• ขาวไมลมงาย จํานวนรวง

และเมล็ดตอรวงเยอะ

ผลผลิต
• แตกกอไดดี

• จํานวนรวงและเมล็ดตอรวงเยอะ

• เก็บเกี่ยวเร็ว

เขียวทนนาน
• ใบขาวเขียวออน

• ขาวเขียวและสูงเสมอกันทั่วแปลง
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28ผลงานท่ีผ่านเขารอบ
มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2021

บริษัท เจริญโภคภัณฑ โปรดิ๊ วส จํ ากัด 

และบริษัทในกลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) 

มุงเนนการสรางบรรยากาศ สงเสริม และสนับสนุน

ใหพนักงานทุกคนมีความรู มีสวนรวมในการสราง

นวัตกรรมในองคกร ทําใหคนในองคกรมีแรงจูงใจ

และทุมเทการสรางนวัตกรรม ตลอดจนสามารถนํา

นวัตกรรมที่ไดไปใชงานจริง มีการจัดเก็บ ถายทอด

และแลกเปลี่ยนองคความรูอยางมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งนํานวัตกรรมไปขยายผลและตอยอดใหเกิด

ความยั่งยืน

มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน เค รือเจ ริญ

โภคภัณฑ ถูกจัดขึ้นเพื่อนํานวัตกรรมที่สรางสรรค

ขึ้ น ใน เครื อฯ  รวมทั้ งประสบการณความรู  

มาแลกเปลี่ยน แบงปนและขยายผลทั่วทั้งเครือฯ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสงเสริมการพัฒนา

อยางตอเน่ืองเพ่ือความย่ังยืนขององคกร และเพ่ือ

เชิดชูนวัตกรผูสรางสรรคนวัตกรรมในเครือฯ 

และส ง เส ริมให เ กิดบรรยากาศความสามัคคี

ความคิดสรางสรรคในเครือฯ นอกจากนี้ยังจัดเพื่อ

เสริมสร าง เครือข ายแลกเปลี่ ยนความรู และ

ประสบการณในเครือฯ และสนับสนุนเครือฯ 

เปนองคกรแหงนวัตกรรม โดยสงเสริมใหทุกกลุม

ธุรกิจสงผลงานเขารวมพิจารณา จัดแสดงในงาน

และรางวัล Chairman Award จากทานประธาน

อาวุโสธนินท เจียรวนนท

CASE
STUDY

29โครงการพอใจวันเดียว  
เครือเจริญโภคภัณฑ์

บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด และบริษัทใน

กลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) ตั้งเปาหมายที่จะขับเคลื่อน

ใหพนักงาน ทุกคนมีสวนรวมในการริเริ่มปรับปรุงสรางสรรค 

งานของตนเอง  และตอยอดจนกลายเปน  นวัตกรรม 

ผานโครงการพอใจวันเดียว และเชื่อมั่นวานี่คือจุดเริ่มตนของ

การสรางนวัตกรรมที่ทุกคนมีสวนรวมได บริษัทฯ ผลักดันให

พนักงานทุกคนมีสวนรวมในการมุงสูองคกรแหงนวัตกรรม 

โครงการพอใจวันเดียว เปนโครงการที่ตองการมุงเนนการสราง

บรรยากาศสงเสริม และสนับสนุนใหพนักงานทุกคนมีสวนรวม

ในการสรางนวัตกรรมในองคกร โดย ดร.อาชว เตาลานนท 

ไดริเริ่ม โครงการพอใจวันเดียวซึ่งมีหลักการแนวคิดมาจาก

ทานประธานอาวุโส ธนินท เจียรวนนท ที่สอนใหพนักงานใน

เครือฯ ทุกคนเรียนรูที่จะพอใจกับความสําเร็จในปจจุบันเพียง

แควันเดียว และวันพรุงนี้ใหคิดหาแนวทางที่ดีขึ้นกวาเดิมเสมอ 

ดวยหลักการแนวคิดนี้ จึงเปนพื้นฐานการสรางการมีสวนรวม

ใหพนักงานทุกคนในเครือฯ มีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 

โดยการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และสรางสรรคสิ่งใหมในงานที่

ตนรับผิดชอบ เพื่อเปนพื้นฐานมุงสูการสรางนวัตกร นี่จึงเปน

การสรางบรรยากาศของการมุงสูองคกรแหงนวัตกรรมแบบ

ทั่วทั้งองคกรอยางแทจริง นอกจากนั้นมีการสงเสริมผาน

ระบบการใหคะแนนเมื่อพนักงานมีสวนรวมในการทําโครงการ

ปรับปรุงงานของตน ซึ่ งพนักงานสามารถสะสมคะแนน

ดังกลาวเปนคะแนนสวนบุคคล และเมื่อคะแนนถึงระดับที่

กําหนด พนักงานจะไดรับยกยองใหเปนนวัตกรในระดับตางๆ

จํานวนผลงานโครงการ

พอใจวันเดียว

699 โครงการ 
ผลประหยัดรวม

71.9 ลานบาท 

จํานวนนวัตกร
ในกลุมธุรกิจฯ

ผูชวยนวัตกร

นวัตกร 1 - 3 

164 คน

24 คน

โครงการนวัตกรรมท่ีผ่านเขารอบจัดแสดงงาน
“นวัตกรรมบัวบาน 2564”

ลางทอไฟ งาย ไวเวอร โรงงานปรับสภาพ
เมล็ดพันธุซอย 19

ขาวโพดเลี้ยงสัตว พันธุ ซี.พี. 555 ฝกใหญ 
ผลผลิตสูง เพื่อเกษตรกรในเขตประเทศ
อินเดีย-เอเชียใต และเอเชียตะวันออกเฉียงใต

CP Seed India

ขาวโพดเลี้ยงสัตว สําหรับพื้นที่หลังนา 
พันธุ ซี.พี.639

งานวิจัยและพัฒนา
พันธุขาวโพด

ขาวโพดฝกออนพันธุชางแดง18 ผลผลิตสูง 
คุณภาพสูง รายไดสูง

งานวิจัยและพัฒนา
พันธุขาวโพด

การใชเครื่องหมายโมเลกุลชนิดสนิปส 
(SNPs) เพื่อตรวจความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรม
ของขาวโพด ในธุรกิจเมล็ดพันธุขาวโพด

งานวิจัยและพัฒนา
พันธุขาวโพด

ขาวโพดขาวเหนียวเทียนสวรรค 
พืชอายุสั้น ทางเลือกใหมของเกษตรกร

งานวิจัยและพัฒนา
พันธุขาวโพด

เทคโนโลยี Double Haploid 
เพื่อการพัฒนาสายพันธุแทขาวโพด

งานวิจัยและพัฒนา
พันธุขาวโพด

Quick Test for Soil Organic Matter and 
Total Nitrogen in Maize Growing 
Soil for Nitrogen Fertilizer 
recommemdation

ศูนยวิจัย,ประกันคุณภาพ
ดินและปุย

ทุงรวงเงิน สรางดินใหมีชีวิต เพิ่มผลผลิตขาว ศูนยวิจัย,ประกันคุณภาพ
ดินและปุย

Soil Guide Service Program ศูนยวิจัย,ประกันคุณภาพ
ดินและปุย

จุลินทรียลดกลิ่นแอมโมเนียสูสิ่งแวดลอม
จากกองปุยหมัก

ศูนยวิจัย,ประกันคุณภาพ
ดินและปุย

การบริหารจัดการพื้นที่เชิงนิเวศพื้นที่กันชน 
เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง จ.อุทัยธานี

สํานักสื่อสารองคกร

การวิเคราะหขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ผานศูนย
ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ

สํานักสื่อสารองคกร



114 รายงานความยั่งยืน ป 2563 บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด 115

HO
M

E
APPENDIX

INTRO
DUCTIO

N
SUSTAINABILITY M

ANAGEM
ENT

HEART
HEALTH

CASE
STUDY

30ขาวโพดเล้ียงสัตว  
สําหรับพ้ืนท่ีหลังนา พันธ์ุ ซี.พี.639

ภาครัฐสงเสริมใหเกษตรกรเลือกปลูกพืชที่ใชน้ํานอยทดแทนการปลูกขาวใน

ฤดูแลง ขาวโพดจึงเปนพืชที่เหมาะสมในการปลูกหลังเก็บเกี่ยวขาว การสงเสริมปลูก

ขาวโพดเลี้ยงสัตวแทนนาขาวบางสวน ทําใหปริมาณผลผลิตขาวโพดสอดคลองกับ

ความตองการบริโภคในประเทศ ผลผลิตขาวโพดยังเปนที่ตองการของภาคอุตสาหกรรม

ผลิตอาหารสัตวที่ยังขาดแคลนและผลผลิตที่เก็บเกี่ยวไดในฤดูกาลนี้ยังมีคุณภาพเมล็ด

ที่ดีมาก หนวยงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม จึงไดพัฒนาและปรับปรุงพันธุขาวโพด 

จนไดพันธุขาวโพดลูกผสมเดี่ยว พันธุ ซี.พี. 639 เปนพันธุขาวโพดที่ปรับตัวไดดีใน

พื้นที่นาหลังเก็บเกี่ยวขาว เปนพืชทางเลือกทดแทนการปลูกขาวในฤดูแลง เปนพันธุ

ที่ใหผลผลิตสูง ฝกใหญ ระบบรากดี ตอบสนองตอปุยไดดี  ชวยยกระดับผลผลิตเฉลี่ย

ภายในประเทศเพิ่มขึ้น มีผลผลิตเมล็ดขาวโพดเขาสูโรงงานอาหารสัตวและอุตสาหกรรม

อื่นๆอยางตอเนื่อง

บริษัทฯ มีนโยบายที่ทําการสงเสริมการผลิตและดูแลเกษตรกร ใหสามารถ

ปลูกพืชไดตลอดทั้งป เพื่อพัฒนาความเปนอยูและรายไดของเกษตรกรใหดีขึ้น 

ซึ่งขาวโพดขาวเหนียวเทียนสวรรค เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่สามาถสงเสริมให

กับเกษตรกรปลูกในชวงเวลาระหวางการปลูกพืชหลัก เนื่องจากเปนพืชที่อายุ

สั้น ใชน้ํานอย และสามารถปลูกไดตลอดทั้งป และผลผลิตขาวโพดขาวเหนียว

เปนที่ตองการของตลาด หนวยงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม มีการพัฒนาและ

ปรับปรุงพันธุขาวโพดขาวเหนียวอยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนองตอความตองการ

ของเกษตรกร จนไดพันธุขาวโพดขาวเหนียวลูกผสมเดี่ยว พันธุเทียนสวรรค  

เปนพันธุขาวโพดที่ปรับตัวไดกวาง เปนพันธุที่ใหผลผลิตสม่ําเสมอ ฝกเล็กขนาด

กําลังนารับประทานซึ่งเปนลักษณะเดนแบบขาวโพดเทียน เปนทรัพยสินของ

บริษัทฯ ซึ่งสามารถผลิตและทดลองจําหนายไดในประเทศไทย ตั้งแตป 2562 

จํานวน 500 กิโลกรัม และในป 2563 มียอดการสั่งผลิต จํานวน 2,000 กิโลกรัม 

รวมมูลคา 1,000,000 บาท ชวยเพิ่มความหลากหลายในธุรกิจขาวโพดบริโภค

ฝกสด

ขาวโพดขาวเหนียวเทียนสวรรค 
พืชอายุส้ัน ทางเลือกใหมของเกษตรกร
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โครงการ 1 หนวยงาน 1 โครงการลดตนเพ่ิมประสิทธิภาพ 
1 นวัตกรรม และ 1 กิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

โครงการ One for All ( 1หนวยงาน 1โครงการ 1กิจกรรม 

1นวัตกรรม) เปนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในระดับหนวยงาน 

เนนดานการสรางนวัตกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพ ลดตนทุน และ

ขอเสนอแนะ เพื่อใหพนักงานในแตละหนวยงานไดตระหนักถึง

ความสําคัญ และการมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงาน สงเสริม

การพัฒนาเทคโนโลยี, สรางจิตสํานึกการประหยัดพลังงาน เพื่อ

ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดกับสิ่งแวดลอม มีการจัดการพลังงาน

อยางเหมาะสม และคุมคา สรางวัฒนธรรมดานการอนุรักษ

พลังงานในองคกรอยางตอเนื่อง และยั่งยืน

นอกจากนี้โครงการ One for all ที่ดําเนินการเสร็จ

เรียบรอย จะมีการนําขอมูลกรอกเขาระบบ “พอใจวันเดียว” 

(One day Satisfaction Project)  และระบบนวัตกรรมบัวบาน

ของเครือเจริญโภคภัณฑ (CP INNOVATION) ซึ่งคะแนนที่ไดจาก

การประเมินผลของโครงการ จะเปนคะแนนนวัตกร และสะสม

คะแนนเพื่อใชในการเลื่อนระดับนวัตกร

เปนกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษพลังงานภาย

ในบริษัทฯ หรือภายนอก เชน โรงเรียน, ชุมชน

หรือวัด

เปนโครงการที่สามารถลดการใชพลังงาน หรือ

ลดตนทุน และเพิ่มประสิทธิกาพในการทํางาน

สามารถวัดผลไดชัดเจน

One for 
All Diagram

โครงการลดตนทุน
และเพ่ิมประสิทธิภาพ

กิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การอนุรักษพลังงาน

หนวยงาน

ขอมูลโครงการ ประเมินผลโครงการ

ดําเนินการโครงการ

ส่งโครงการลดตนทุน/เพ่ิมประสิทธิภาพกิจกรรมดานพลังงานนวัตกรรม 
(ดานเศรษฐกิจ, ดานสังคมและผูมีส่วนไดส่วนเสีย, ดานเทคโนโลยี)

เลขานุการคณะกรรมการนวัตกรรมฯ 
รวบรวมโครงการ และจัดทําแบบประเมิน
สําหรับส่งใหคณะกรรมการแต่ละท่าน
ประเมินผลโครงการ

คณะกรรมการนวัตกรรมฯ
ประเมินผลโครงการ

รายงานผลการตรวจ
ประเมินโครงการ
เลขานุการประกาศ
ผลการประเมินในท่ีประชุม 
คณะกรรมการนวัตกรรมฯ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ
ท่ีผ่าน ดําเนินการจัดทํา
โครงการ จนแลวเสร็จ

1

2

3

4

5

นวัตกรรมเพ่ือการ
สรางสรรคส่ิงใหม่

โครงการลดตนทุนและ
เพ่ิมประสิทธิภาพ

หน่วยงาน1

1

กิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การอนุรักษพลังงาน1

1

เปนการคิดคนสิ่งใหม เพื่อพัฒนาการทํางาน 

แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก

1. นวัตกรรมดานเศรษฐกิจ

2. นวัตกรรมดานเทคโนโลยี

3. นวัตกรรมดานสังคมและผูมีสวนไดสวนเสีย

นวัตกรรมเพ่ือ
การสรางสรรคส่ิงใหม่
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ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

2563

2561 2562 2563 บรรลุตามเปาหมาย 2563

จํานวนบริษัททั้งหมด 6 6 6 100%

จํานวนบริษัทที่มีกระบวนการสราง

ความผูกพันกับผูมีสวนไดเสีย 6 6 6 100%

ผลลัพธ์ปี

เทียบเปาหมาย2563

คณะกรรมการบริษัท มีความเชื่อมั่นวา การกํากับดูแลกิจการที่ดี เปนปจจุบันสําคัญตอเครือเจริญโภคภัณฑ 

ในการยกระดับความสามารถในการแขงขัน และนําเครือฯ ไปสูความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน นอกจากนั้นยังเปน

การเพิ่มมูลคาใหแกผูมีสวนไดเสียในระยะยาว การกํากับดูแลกิจการที่ดีนั้น แสดงใหเห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่

มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได ซึ่งชวยสรางความไววางใจใหกับผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคา ทั้งหมดนี้ตองอาศัย

ความมุงมั่นและความรวมมือจากพนักงานทุกระดับ โดยมีคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงใหการสงเสริม สนับสนุน 

เพื่อใหการกํากับดูแลกิจกรรมเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม

เปาหมายปี

2563
100% ของบริษัทในกลุมธุรกิจฯ มีกระบวนการ

สรางความผูกพันกับผูมีสวนไดเสีย

กับผูมีส่วนไดเสีย
STAKEHOLDER ENGAGEMENT

การสรางความผูกพัน

(GRI 102-21, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 413-1)

มีการสํารวจ
ความผูกพัน (Engagement) และความไว

วางใจ (Trust) ของผูมีสวนไดเสีย ที่มีตอ

องคกรทุกป

ทุกบริษัทฯ
มีการกําหนดกลุมผูมีสวนไดเสีย 

หาความตองการ และความคาดหวัง
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กรอบการดําเนินงานกับผูมีส่วนไดเสีย  
Stakeholder Engagement Framework

การรับฟงเสียงจากผูมีส่วนไดเสีย

บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด และบริษัท

ในกลุมธุรกิจฯ มีการประกาศนโยบาย และพิจารณาผูมี

สวนไดเสียที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจในขอบเขตของ

แตละบริษัท วิเคราะหความสัมพันธผูมีสวนไดเสียของ

องคกรดวย เพื่อใหสะทอนบริบทการดําเนินงานของธุรกิจ

อยางครอบคลุมบริษัทระบุไดวา ในการดําเนินธุรกิจตลอด

หวงโซคุณคา ที่มีความเกี่ยวของกับผูมีสวนไดเสียทั้งทาง

ตรงและทางออม โดยครอบคลุมคณะกรรมการ พนักงาน 

ลูกคา เกษตรกร คูคา ชุมชนและสังคม ภาครัฐ องคกร

พัฒนาเอกชน สื่อมวลชน และคูแขงทางการคาบริษัท

วิเคราะหประเด็นที่ผูมีสวนไดเสีย มีผลกระทบและมี

ความคาดหวังตอองคกร รวมถึงประเด็นที่องคกรมีผล

กระทบและมีความคาดหวังตอผูมีสวนไดเสีย ซึ่งบริษัทฯ 

ไดใหความสําคัญและดําเนินการเพิ่มผลกระทบเชิงบวก

และลดผลกระทบเชิงลบ เพื่อรักษาขีดความสามารถใน

การแขงขัน พัฒนาศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจใน

ระยะยาว

บริษัทฯ กําหนดวิธีการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย

แตละกลุม เพื่อใหสามารถสื่อสาร จัดการประเด็น และ

ไดนําประเด็นที่มีนัยสําคัญมาใชในการกําหนดแนวทาง

การตอบสนองความตองการ กับผูมีสวนไดเสีย และสราง

ความผูกพันอยางสอดคลองในทิศทางเดียวกันทั้งองคกร

บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด และบริษัท

ในกลุมธุรกิจฯ ไดรวบรวมประเด็นและขอคิดเห็น 

ซึ่งครอบคลุมมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

ของผูมีสวนไดเสีย ตลอดจนรวมจัดลําดับความสําคัญของ

ประเด็นดังกลาว นอกจากนี้ยังไดดําเนินการสัมภาษณ 

ผูแทนกลุม ผูมีสวนไดเสียถึงมุมมองตอการพัฒนา

อยางยั่งยืนของบริษัทฯ และไดนําประเด็นที่มีนัยสําคัญ

มาใชในการกําหนดแนวทางการตอบสนองความตองการ

กับผูมีสวนไดเสียและสรางความผูกพันอยางสอดคลอง

ในทิศทางเดียวกันทั้งองคกร ครอบคลุม การสัมภาษณ

โดยตรง การใชแบบสํารวจ และการสํารวจขอมูลโดย

บริษัทที่ปรึกษาเพื่อใหไดประเด็นที่มีนัยสําคัญที่ชัดเจน

การสรางความมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสียใน

แตละพื้นที่ นับเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยสรางรากฐาน

สูการเปนองคกรแหงความยั่งยืนโดยผูมีสวนไดเสียของ

บริษัทฯ คือ กลุมบุคคลที่ไดรับผลกระทบทั้งเชิงบวก

และเชิงลบจากการดําเนินธุรกิจ ครอบคลุมทั้งภายใน

และภายนอกองคกร ซึ่งบริษัทฯ มีความยินดีอยางยิ่งใน

การรับฟงเสียง จากผูมีสวนได เสียผานชองทางที่

หลากหลาย ซึ่งไดนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ 

เหลานั้น มาวิเคราะหเพื่อใหเขาใจถึงความคาดหวังและ

ความตองการ กอนที่จะตอบสนองดวยแนวทางที่สามารถ

บริหารจัดการประเด็นตางๆ ที่มีความสําคัญทั้งตอธุรกิจ 

และผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเหมาะสม

เตรียมการ

ทบทวนและปรับปรุง

วางตัวทีมงานและคาดการณถึง
ความทาทายท่ีอาจเกิดข้ึนพรอม

แนวทางแกปญหา

ดําเนินการ
ลงพ้ืนท่ีพบกลุ่มผูมี

ส่วนไดเสียตามวิธีการ
ท่ีไดกําหนดไว

ติดตาม ประเมินผล
และปรับปรุงเพ่ือผลลัพธท่ีดีข้ึน

การวางแผน
ทําความเขาใจและกําหนด

วิธีการในการสราง
ความผูกพันและส่ือสาร

ผูมีส่วนไดส่วนเสีย

กระบวนการสรางความผูกพันกับผูมีส่วนไดเสีย

Investor

Employee 

Customer and 
Consumer 

Supplier 

Partner 

Social Online 

 Community 

 Bank  Government 

NGO

Farmer

Competitor 
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กรอบการดําเนินงานกับผูมีส่วนไดเสีย
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 418-1)

กลุมผูมี
สวนไดเสีย

ชองทาง
การมีสวนรวม

ประเด็นที่อยูในความสนใจ 
(ที่สอดคลองกับประเด็นที่มี
นัยสําคัญดานความยั่งยืน)

ประเด็นที่มีนัยสําคัญ
ดานความยั่งยืน

พนักงาน • อินทราเน็ต, CPTG & CROP Connect 
Mobile Applications

• อีเมล และ สื่อโซเชียล
• พูดคุยและประชุมคณะทํางานตางๆ
• การดําเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการ

และคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)
• การสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของ

พนักงานตอองคกร
• เปดชองทางรับฟงขอเสนอแนะ 

และขอรองเรียน

• คาตอบแทน สิทธิประโยชน 
และสวัสดิการ

• ความกาวหนาในอาชีพ
• สภาพแวดลอมในการทํางาน
• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

• การกาํกบัดแูลกจิการ
• สิทธิมนุษยชน 

และการปฏิบัติดาน
แรงงาน

• การพัฒนาผูนําและ 
ทรัพยากรบุคคล

ชุมชน
และสังคม

• รายงานความยั่งยืนประจําป/ รายงาน CSR
• รับฟงและสํารวจความคิดเห็น
• เปดชองรับขอรองเรียน
• สานเสวนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนอยาง

สม่ําเสมอ
• จัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพชีวิต

• ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจ
ที่มีผลตอชุมชน และสิ่งแวดลอม

• การมีสวนรวมในการสงเสริม
คุณภาพชีวิตชุมชน

• มีกระบวนการขอรองเรียน
อยางเปนธรรม

• การสื่อสารการดําเนินงาน
อยางรวดเร็วและโปรงใส

• คุณคาทางสังคม
• การจัดการการ

เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

• การดูแลรักษา
ทรัพยากรน้ํา

• การปกปองระบบ
นิเวศและความหลาก
หลายทางชีวภาพ

ลูกคา/ 
ผูบริโภค

• ศูนยบริการลูกคา
• ชองทางรับฟงความคิดเห็นและขอรองเรียน
• ออกสํารวจ และสัมภาษณ
• พบปะลูกคา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน
• ทาง Mail / Social Media ตางๆ

• คุณภาพสินคาที่ดีและ
เหมาะสมกับราคา

• ความปลอดภัยอาหาร
• การตรวจสอบยอนกลับของผลิตภัณฑ
• ขอมูลผลิตภัณฑ และบริการ

หลังการขาย
• ความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล

• สุขภาพและสุขภาวะ
ที่ดี

• การปกปองระบบ
นิเวศและความหลาก
หลายทางชีวภาพ

คูคา • ประชุมรวมกับคูคา
• การจัดหลักสูตรอบรมพัฒนาคูคา
• โครงการสรางเสริมศักยภาพคูคา 

ความรวมมือรวมสรางนวัตกรรม
• ประเมินใหคําปรึกษา และบริการวิชาการ
• เปดชองทางรับขอรองเรียนหรือขอเสนอแนะ

• ดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส
• ความเสมอภาคในการทําธุรกิจ
• การสงเสริมศักยภาพคูคาใน

การดําเนินธุรกิจ
• สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติ

ดานแรงงานตลอดหวงโซอุปทาน

• การกาํกบัดแูลกจิการ
• การจัดการหวงโซ

อุปทานอยาง
รับผิดชอบ

การดําเนินงาน
เพื่อตอบสนอง

ประโยชนที่
ผูมีสวนไดเสียไดรับ

หนา

• ปฏิบัติตอพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน
• พัฒนาศักยภาพพนักงานอยางตอเนื่อง
• รักษาไวซึ่งพนักงานที่เกงและดี พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
• ดําเนินงานตามมาตรฐานแรงงานไทย
• กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติดานความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

• พนักงานไดรับการฝกอบรมที่เหมาะสม
• การเตรียมความพรอมและพัฒนาผูนํา
• การดําเนินการกับขอรองเรียนและ

แจงเบาะแส
• การตรวจประเมินการจัดการความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน

41-53
54-89
70-81

• ควบคุมดูแลประสิทธิภาพระบบปองกันมลพิษ
• สนับสนุนใหเกิดการเพิ่มคุณภาพชีวิต และสรางรายไดแก

ชุมชน
• นําขีดความสามารถของบริษัทมาเปนเครื่องมือในการสราง

ผลกระทบเชิงลวกและบรรเทาผลกระทบเชิงลบ

• การดําเนินงานเพื่อเพิ่มคุณคาทางสังคม
• การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• การดูแลรักษาทรัพยากรน้ํา
• การปกปองระบบนิเวศและความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

90-95
130-144
144-153
154-169

• พัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่ไดมาตรฐานทั้งคุณภาพและ
ความปลอดภัย

• สื่อสารลูกคาและผูบริโภคเขาใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ และ
บริการผานฉลากผลิตภัณฑ และรักษาความลับของลูกคา

• พัฒนาระบบตรวจสอบยอนกลับไดของผลิตภัณฑ

• การมุงเนนกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ
• ฉลากสินคา เว็บไซต และสายดวน

เพื่อผูบริโภค
• การจัดการวัตถุดิบและการตรวจสอบ

ยอนกลับ

96-103
154-169

• พัฒนาโครงการความรวมมือกับคูคาอยางตอเนื่อง
โดยจัดหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาคูคา

• พัฒนาขอกําหนดการตรวจประเมินคูคาตามนโยบายดาน
การจัดหาอยางยั่งยืน

• สื่อสารใหคูคาเขาใจขอกําหนดตางๆ
• ปฏิบัติตอคูคาทุกรายดวยความเสมอภาคตามขอตกลง 

และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

41-53
170-175
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กลุมผูมี
สวนไดเสีย

ชองทาง
การมีสวนรวม

ประเด็นที่อยูในความสนใจ 
(ที่สอดคลองกับประเด็นที่มี
นัยสําคัญดานความยั่งยืน)

ประเด็นที่มีนัยสําคัญ
ดานความยั่งยืน

ผูถือหุน/
นักลงทุน

• ประชุมชี้แจงผูถือหุน และนักลงทุน
• นําเยี่ยมชมกิจการ
• รายงานความยั่งยืน
• เปดชองทางการรับขอรองเรียน

• การกํากับดูแลกิจการที่ดี
• การเปดเผยขอมูลการดําเนินงาน

อยางครบถวนโปรงใส และรวดเร็ว
• การเพิ่มขีดความสามารถใน

การแขงขันทางธุรกิจ และทิศทาง
การดําเนินธุรกิจ

• การกาํกบัดแูลกจิการ

สื่อมวลชน/ 
สื่อออนไลน์

• ดําเนินกิจกรรมการสื่อสารผานเครื่องมือ
สื่อสารในทุกรูปแบบ

• นําเยี่ยมชมกิจการ
• การแถลงขาว ใหสัมภาษณเปนประจํา
• สนับสนุนและมีสวนรวมในกิจกรรม
• เปดชองทางรับขอรองเรียน 

• การกํากับดูแลกิจการ
• การเปดเผยขอมูลการดําเนินงาน

อยางครบถวน โปรงใส และรวดเร็ว
• ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจที่มีตอ

สังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม
• การดําเนินโครงการเพื่อสังคม

• การกาํกบัดแูลกจิการ
• ความผูกพันกับผูมี

สวนไดเสีย

ภาครัฐ • การรวมประชุม เขาพบในโอกาสตางๆ
• รวมมือและสนับสนุนการริเริ่มเพิ่อพัฒนา

โครงการและกิจกรรมสรางสรรคประโยชน
• เปดชองทางรับขอรองเรียน 

• การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ปฏิบัติที่เกี่ยวของ

• การเปนตัวอยางการดําเนินธุรกิจดวย
ความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม

• การเปดเผยขอมูลการดําเนินงาน
อยางครบถวน โปรงใส และรวดเร็ว

• การกาํกบัดแูลกจิการ

ผูจัดหา • ประชุมรวมกับผูจัดหา
• การจัดหลักสูตรอบรมพัฒนาผูจัดหา
• เปดรับขอรองเรียนหรือขอเสนอแนะ

• ดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส
• ความเสมอภาคในการทําธุรกิจ
• สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติ

ดานแรงงาน

• การกาํกบัดแูลกจิการ
• การจัดการหวงโซ

อุปทานอยางรับผิด
ชอบ

คูแขง • ประชุมชี้แจงผูถือหุน และนักลงทุน
• นําเยี่ยมชมกิจการ
• รายงานความยั่งยืน
• เปดชองทางการรับขอรองเรียน

• ปฏิบัติตามเงื่อนไข กฎระเบียบ 
และกฎหมาย

• การแขงขันที่มีความเทาเทียม 
โปรงใส และเปนธรรม

• การกาํกบัดแูลกจิการ

องค์กร
ไมแสวงหา
กําไร

• รับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเปนประจํา
• สนับสนุนการทํางานเปนเครือขายตามความ

เหมาะสม
• นําเยี่ยมชมกิจการ
• เปดชองทางรับขอรองเรียน

• ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจที่มีตอ
สังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม

• การดําเนินโครงการเพื่อสังคม
• การเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ

อยางครบถวน
• โปรงใส และรวดเร็ว

• สิทธิมนุษยชน และ
การปฏิบัติดาน
แรงงาน

• คุณคาทางสังคม
• การปกปองระบบ

นิเวศและความหลาก
หลายทางชีวภาพ

เจาหนี้
และธนาคาร

• จดหมายถึงเจาหนี้
• ทาง Mail / Social Media ตางๆ
• เปดชองทางรับขอรองเรียน

• ชําระเงินครบถวนและตรงเวลา
• ขอมูลทางการเงินที่ถูกตอง 

และโปรงใส

• การกาํกบัดแูลกจิการ

การดําเนินงาน
เพื่อตอบสนอง

ประโยชนที่
ผูมีสวนไดเสียไดรับ หนา

• ดําเนินธุรกิจตามกฎหมาย หลักธรรมาภิบาล วัตถุประสงค 
และขอบังคับบริษัท รวมถึงมติที่ประชุมผูถือหุน

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขเจาหนี้อยางเครงครัด
• รับฟงความคิดเห็นสะทอนกลับจากผูถือหุนและ นักลงทุน
• รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ

ดําเนินงาน

• การกํากับดูแลกิจการที่ดี
• การบริหารจัดการความยั่งยืนขององคกร

41-53

• ปฏิบัติตอสื่อมวลชนดวยความสัมพันธที่ดีใหขอมูลที่เปน
ประโยชนบนพื้นฐาน ขอเท็จจริงและทันตอเหตุการณเพื่อการ
เผยแพรสูสาธารณชนอยางเปนทางการ

• ติดตามขอมูลขาวสาร เพื่อใชเปนสวนหนึ่งในการกําหนด
แนวทางการดําเนินงานในอนาคต

• เปดเผยขอมูลที่ครบถวนและโปรงใส
• สรางความสัมพันธที่ดีตอสื่อมวลชน 
• สนับสนุนและมีสวนรวมในกิจกรรมของ

สื่อมวลชน

41-53
116-127

• ติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวของอยางเครงครัด

• รวมมือและสนับสนุนการริเริ่มพัฒนาโครงการและกิจกรรม
สรางสรรคอันเปนประโยชนตอประเทศ

• สื่อสารและเปดเผยขอมูลการดําเนินงานอยางครบถวน 
โปรงใส และรวดเร็ว พรอมรับฟงขอเสนอแนะเพื่อนํามา
ปรับปรุงแผนการดําเนินงาน

• การกํากับดูแลกิจการที่ดี
• การกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑของ

กลุมบริษัทในกลุมธุรกิจฯ
• การรวมมือกับพันธมิตร เพื่อขับเคลื่อน

พัฒนาอยางยั่งยืน

41-53

• สัญญาซื้อขายที่เปนธรรมและโปรงใส
• จัดหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาผูจัดหา
• ดําเนินงานตามนโยบายสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติดาน

แรงงานตลอดหวงโซอุปทาน

• การพัฒนาศักยภาพของผูจัดหา
• การสื่อสารจรรยาบรรณสําหรับคูคาธุรกิจ 

(Supplier Code of Conduct)
• การดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรม

และความโปรงใส

41-53
170-175

• ปฏิบัติตามกฎกติกา/จริยธรรมการแขงขันที่ดีจัดใหมีระบบ
การควบคุมดูแลมิใหมีการดําเนินการใดๆ เพื่อใหไดมาซึ่ง
ความลับทางการคาของคูแขง

• ไมทําลายชื่อเสียงคูแขงดวยการใหรายโดยปราศจากความจริง

• การกํากับดูแลกิจการ
• การตอตานคอรรัปชัน

41-53

• ประสานงานในพื้นที่เพื่อแกปญหารวมกันรับฟงขอเสนอแนะ
และนํามาใชในการกําหนดแนวทางดําเนินงาน

• สื่อสารและเปดเผยขอมูลการดําเนินงานอยางครบถวน
• โปรงใส และรวดเร็ว พรอมรับฟงขอเสนอแนะเพื่อนํามา

ปรับปรุงแผนการดําเนินงาน

• การดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติดานแรงงาน

• การดําเนินงานเพื่อเพิ่มคุณคาทางสังงคม
• การปกปองระบบนิเวศและความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

54-69

90-95
154-169

• ใหขอมูลทางการเงินที่ถูกตองครบถวน
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขอยางเครงครัด
• ชําระหนี้ตรงเวลา

• การกํากับดูแลกิจการ
• การตอตานคอรรัปชัน

41-53
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การจัดประชุมเกษตรกร เขารับฟงปญหา สืบคน

หาสาเหตุของปญหาที่เกิดกับเกษตรกร เพื่อหาวิธีการ

ปองกัน และ/หรือแกไขปญหาได นําเสนอผลิตภัณฑ

ที่เหมาะสม สามารถแกไขปญหา แนะนําวิธีการ

จัดการผลิต เก็บเกี่ยว และเชื่อมโยงตลาด ทั้งนี้ยัง

เปนโอกาสไดชี้แจงนโยบายที่กําลังพัฒนาใหเขาถึง 

B2C มากยิ่งขึ้น

“การรับฟงเกษตรกร” CASE
STUDY

32

CASE
STUDY

33พัฒนาบานตัวอย่าง 
พัฒนาอาชีพ เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

โครงการธรรมชาติปลอดภั ยฯ  และมู ลนิ ธิ

สืบนาคะเสถียร ไดรวมกันสนับสนุนการพัฒนาอาชีพที่

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ผานศูนยเรียนรูเกษตรธรรมชาติและเศรษฐกิจ

พอเพียง ต.ระบํา อยางตอเนื่องมาตั้งแตป 2559 ใน

รูปแบบของการสนับสนุนบานตัวอยาง เพื่อสรางรายได

และตอยอดอาชีพที่ยั่งยืนใหกับชุมชนในพื้นที่

ป จ จุ บันศูนย เรียนรูฯ  ต .ระบํา ไดส นับสนุน

เคร่ืองมือ อุปกรณ และวัตถุดิบตางๆ เพื่อพัฒนา

อาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตรใหกับเกษตรกร 

และกลุมตางๆในพื้นที่ ต.ระบํา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ที่มี

ความพรอมในการพฒันาอาชพี รวมทัง้สิน้ 23 บาน  ไดแก 

กลุมทอผา, กลุมหมูฝอย, กลุมหนูนา, กลุมชาวกะเหรี่ยง

บานภูเหม็น, บานตัวอยางเพาะเห็ด, บานตัวอยางปลารา, 

บานตัวอยางขาวเกรียบปลากระจก และบานตัวอยาง

เศรษฐกิจพอเพียง เปนตน

สําหรับกลุมเปาหมายของกิจกรรมประชาสัมพันธ

เคลื่อนที่ คือ ชุมชนในพื้นที่กันชนเขตรักษาพันธุสัตว

ปาหวยขาแขง เพื่อลดการเขาไปเก็บของปาหรือพึ่งพา

ทรัพยากรตางๆจากผืนปาหวยขาแขง โดยศูนยเรียนรูฯ 

ต.ระบํา จัดอบรมความรูเรื่องการทําเกษตรผสมผสาน

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับสภาพ

พื้นที่ ควบคูไปกับการใหความรูเรื่องการอนุรักษ และ

การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณคา เพื่อสราง

การมีสวนรวมของชุมชนในการดูแลผืนปาใหญมรดกโลก

หวยขาแขง

CASE
STUDY

34

โครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ไดรวมกัน

สนับสนุนจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตภาชนะ (จาน ถวย) อ.บานไร 

จ.อุทัยธานีขึ้น เพื่อสรางรายไดเสริมจากการใชวัสดุทางธรรมชาติใน

ทองถิ่น ควบคูไปกับการลดปริมาณเชื้อเพลิง ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งของ

ปญหาไฟปาที่เกิดขึ้นดวย

นอกจากการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อ เครื่องขึ้นรูป

ภาชนะจากใบไมใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตภาชนะ อ.บานไร 

แลวทางมูลนิธิสืบฯ ยังไดหารือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ต.ระบํา 

และหนวยราชการในพื้นที่ เพื่อเสนอใหหนวยงานตางๆนําภาชนะ

จากธรรมชาตทิีท่างกลุมฯผลติได ไปใชทดแทนกลองโฟม หรอืจานกระดาษ

ในการประชุมและงานอบรมตางๆ เบื้องตน หลายหนวยงานใหความสนใจ 

ที่จะรวมเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนสงผลใหชุมชนมีรายไดเสริมควบคู

ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

วิสาหกิจชุมชน
ผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ
ลดปญหาขยะพลาสติกในชุมชน
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รวมรณรงคการเปนอาสาสมัครชวยเหลือสังคมในยามวิกฤต

ผานกิจกรรมที่สามารถทําเองไดและสงตอความชวยเหลือไปยังผูที่มี

ความจําเปน โดยการทําอุปกรณปองกันเชื้อเบื้องตน Face Shield 

สงมอบบุคลากรทางการแพทย โดยจิตอาสาทํา 2 ชิ้น จะไดรับ 1 ชั่วโมง

อาสา

สงมอบ Face Shield 
จาก CSR SPIRIT

1,379 ช้ินจิตอาสาไปแลว

รวมสูวิกฤตสถานการณ COVID-19 แจก

หนากากผาใหเกษตรกร, แจกผัก และมอบ

เจลแอลกอฮอล สถานีตํารวจ Nuzvid และ 

สํานักงานรอง อบจ. Sub Collector 

มอบขวดน้ํ าลดการติดเชื้ อ  จํ านวน 

276 ขวด แจกหนากากอนามัยพรอมเจล

แอลกอฮอล ชุมชนรอบบริษัทจํานวน 50 

หลังคาเรือน และทําหนากากผา 10,000 ชิ้น 

แจกลูกคาและเกษตรกร

จัดอบรมการทําหนากากใหพนักงานเพื่อ

ใชในปองกันการติดเชื้อ

ม อ บ น้ํ า ดื่ ม แ ล ะ เ ค รื่ อ ง ดื่ ม ชู กํ า ลั ง

สนับสนุนเจาหนาที่

ประเทศอินเดีย

ประเทศ สปป.ลาว

ประเทศเมียนมา

ประเทศเวียดนาม 

มอบขาวถวาย
สมเด็จพระสังฆราชฯ 

ตามที่สมเด็จพระสังฆราชฯมีบัญชาใหวัดในประเทศไทยชวยแบงเบาภาระของประชาชนโดยออกโรงทาน ชวยเหลือ

สถานการณวิกฤต COVID-19 ทางบริษัทฯ จึงไดถวายขาวสารตราฉัตร จํานวน 20,200 กิโลกรัม มูลคา 1,090,800 บาท

CASE
STUDY

35
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บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด และบริษัทในกลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) 

เครอืเจรญิโภคภณัฑ ตระหนกัถงึคณุคาความสาํคญัของความยัง่ยนืดานสิง่แวดลอม โดยดาํเนนิธรุกจิภายใต

แนวคิดการใชทรัพยากรธรรมชาติิใหเกิดประโยชนอยางรูคุณคา ควบคูไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาต ิ

ผานกิจกรรมตางๆ ภายใต “โครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ” โดยมีวัตถุประสงคดังนี้

1. เพื่อใหความรูและปลูกจิตสํานึกตอเยาวชนรวมทั้งชุมชนในการอยูรวมกับธรรมชาติ

อยางมีความสุข

2. เพื่อปกปอง ปราบปราม และรณรงคเชิงรุกสําหรับ พื้นที่ที่ยังคงความสมบูรณ ทั้งในระดับพื้นที ่

และภาพรวมทั้งประเทศ เพื่อฟนฟูปลูกปารักษาตนน้ําในพื้นที่ที่เกิดความเสียหาย โดยปลูกปา

ใหเหมาะกับพื้นที่นั้นๆ เชน ปลูกไมเนื้อออน ไมเนื้อแข็งที่เปนไมพื้นเดิม ไมหายาก ไมยึดดิน 

ไมซับน้ําและไมเพื่อเปนอาหารสัตว

3. เพื่อสงเสริมใหประชาชนที่ใชพื้นที่ปาเปนพื้นที่ทํากินได

4. มีแนวทางในการประกอบอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โดยมียุทธศาสตรและแผนดําเนินการผานการสนับสนุนกิจกรรมในรูปแบบตางๆ คือ การใหความรู 

และปลูกจิตสํานึกตอประชาชนและ เยาวชน การเพิ่มประสิทธิภาพการปกปอง ปราบปรามใหแก

เจาหนาที่ การฟนฟูปลูกปา รักษาตนน้ําในพื้นที่ที่เกิดความเสียหาย และการสงเสริมใหประชาชนที่ใช

พื้นที่ปา เปนพื้นที่ทํากินไดมีแนวทาง ในการประกอบอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนในการเปนองคกรที่สรางสรรคสิ่งที่เปนคุณประโยชนใหสังคมเกษตรกรรม 

ดวยการคิดคนนวัตกรรม ดานผลิตภัณฑ และการจัดการที่ชวยพัฒนาความกาวหนา และความมั่นคง

ดานพืชอาหารและพืชพลังงานสูสังคมโลก บนพื้นฐานของการรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ภายใต

กรอบวิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยสิ่งแวดลอม พลังงานและประสิทธิภาพ 

จึงกําหนดเปาหมายความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้

การปลอย
กาซเรือนกระจก

การใชน้ํา

การปกปองระบบนิเวศ
และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

การจัดการ
หวงโซอุปทาน

ความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม
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ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

2563

2561 2562 2563 บรรลุตามเปาหมาย 2563

% ของการลดการปลดปลอย

กาซเรือนกระจก
2 - 72 100%

ผลลัพธ์ปี

เทียบเปาหมาย2563

ภายใตความทาทายจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งบริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด และ

บริษัทในกลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ ไดเล็งเห็นถึงโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงในการสราง

แรงผลักดันและสนับสนุนใหทุกกลุมธุรกิจ

บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการพยายามลดการปลอยกาซเรือนกระจก และมาตรการในการติดตามอยางตอเนื่อง 

บริษัทมีความมุงมั่นที่จะบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีสวนรวมในการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

ในวงกวาง ยึดหลักปฏิบัติตามหลักสากลที่เกี่ยวของ บูรณาการเขากับหลักการดําเนินงานธุรกิจที่ใหความสําคัญในเรื่อง 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Ton Co2e

สัดส่วนการใชพลังงาน
หมุนเวียน

การปลดปลอยกาชเรือนกระจก 

การบริหารจัดการและ

เพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน

พลังงานหมุนเวียนในกิจกรรมของ

กลุมธุรกิจฯ

10,357.50 

28.32%

เปาหมายปี

2563
ลดความเขมขนของการปลอยกาซเรือนกระจก 

ตอหนวยน้ําหนักผลผลิตใหได10% เทียบฐาน

ป 2558

สภาพภูมิอากาศ
การจัดการการเปลี่ยนแปลง

CLIMATE CHANGE MANAGEMENT
(GRI 102-21, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 413-1)
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นโยบายและการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัท  เจริญโภคภัณฑ โปรดิ๊ วส  จํ า กัด  และ

บริษัทในกลุมธุรกิจฯ เครือเจริญโภคภัณฑตระหนักถึง

ความสําคัญของการสรางดุลยภาพดานการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ความผิดชอบตอสังคมและยึดมั่นใน

การดําเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน คือการประเมิน

และใหความสําคัญตอการจัดการสิ่ งแวดลอมตลอด

กระบวนการดําเนินการของธุรกิจ ตั้งแตการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ การคัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิตรวมทั้ง

กระบวนการพัฒนาธุรกิจ รับผิดชอบ ปกปองและรักษา

สิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบการ จึงได

กําหนดแนวปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในระดับประเทศ ระดับ

ทองถิ่นและมาตรฐานสากลดานสิ่งแวดลอม

รวมถึงขอกําหนดของลูกคาและกฎระเบียบ

ขอบังคับของกลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) 

เครือเจริญโภคภัณฑอยางเครงครัด

2. ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จอย า งมี ค ว ามรั บผิ ดชอบต อ

สิ่งแวดลอมและสังคมโดยมุงเนนใหกระบวน

การผลิต เครื่องมือรวมทั้งกิจกรรมทางธุรกิจ

ตางๆมีแนวทางการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐาน

เดียวกันสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน

รอบขางนอยที่สุด

3. กําหนดใหมีการตรวจติดตามผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอมจากการปฏิบัติงานและดําเนินการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพอยางตอเนื่องโดยตอง

กําหนดวัตถุประสงคเปาหมายและแผนการ

ดําเนินงานที่ชัดเจนและประเมินผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอมประกอบการตัดสินใจในการดําเนิน

งาน

4. สนับสนุนการสรางความตระหนักรูโดยจัดฝก

อบรมดานสิ่งแวดลอมแกพนักงาน คูคาและผูมี

สวนไดเสีย

5. สื่อสารนโยบายและขอกําหนดไปยังพันธมิตร

และคูคาทางธุรกิจเพื่อใหมั่นใจวาผูสงมอบ

ผูใหบริการผูรับเหมาและคูคาธุรกิจดําเนินการ

ตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมที่

เหมาะสมสอดคลองกับนโยบาย กฎระเบียบและ

ขอบังคับดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของของประเทศ

ที่ดําเนินกิจการ 

6. เปดเผยผลการดําเนินงานดานสิ่ งแวดลอม

สูสาธารณะในรายงานความยั่งยืนหรือเปดเผย

ในรูปแบบอื่นๆ

7. ผูบริหารระดับสูงขององคกรใหความเห็นชอบ

โดยลงนามอนุมัติใหประกาศใชนโยบายดาน

สิ่ งแวดลอมเพื่ อ ใช เปนแนวทางปฏิบัติทั่ ว

ทั้งองคกร

ผลการดําเนินงานป 2563

การปล่อยกาซ
เรือนกระจก ไทย

(Ton CO2e)

เวียดนาม
(Ton CO2e)

เมียนมา
(Ton CO2e)

อินเดีย
(Ton CO2e)

ปริมาณการปล่อย
กาซเรือนกระจกทั้งหมด  
(Scope 1 + Scope 2)

 4,069.81 2,586.70 235.39 3,465.61 

ปริมาณการปล่อย
กาซเรือนกระจก  
(Scope 1)

1,165.64 135.46 140.50 526.01 

การเผาไหมอยู่กับที่ 
(Stationary 
Combustion)

454.21 86.72 4.14 493.07 

การเผาไหมที่มี
การเคลื่อนที่ 
(Mobile Combustion)

 711.43 48.73 136.36 32.94 

ปริมาณกาซ
คารบอนไดออกไซด
จากการเผาไหม
เชื้อเพลิงชีวภาพ 
(Biogenic)

1,334.79 1,422.63 -   2.50 

ปริมาณการปล่อยกาซ
เรือนกระจก(Scope 2) : 
ผ่านการใชไฟฟา

2,904.17 2,451.24 94.90 2,939.60 
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การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม 
และปองกันมลพิษ

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด และบริษัทในกลุมธุรกิจฯ เครือเจริญโภคภัณฑ มีความมุงมั่นที่จะจัดการ

ดานสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบโดยพิจารณาปจจัยที่มีผลกระทบตอการจัดการสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอก 

และนํามาวิเคราะห กําหนดเปนกลยุทธ วัตถุประสงคและเปาหมาย จัดการและบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เกิด

ผลกระทบนอยที่สุดหรือในระดับที่ยอมรับได โดยจะมีการจัดทําเอกสารบันทึก แสดงใหเห็นการนําไปปฏิบัติ การคงไว 

และการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ตามระบบ PDCA ใหสอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐานสากล ISO 14001 : 2015 

โดยมีการประกาศนโยบายดานสิ่งแวดลอม ดังนี้

โรงงาน
การปฏิบัติ

ตามกฎหมาย
ดานสิ่งแวดลอม

ผลการตรวจวัด
คุณภาพ

สิ่งแวดลอม

ขอรองเรียน
ดานสิ่งแวดลอม

จากชุมชนรอบขาง

โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ ซ.19 97.95% 100% ไมมีขอรองเรียน

โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ ซ.12 100% 100% ไมมีขอรองเรียน

โรงงานผสมและบรรจุปุยเคมีชนิดเม็ด 99.55% 100% ไมมีขอรองเรียน

โรงงานผลิตปุยอินทรีย 98.33% 100% ไมมีขอรองเรียน

ดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม

ตรวจเสียง

ตรวจวัดปล่อง

ตรวจความรอน

ตรวจวัดน้ําทิ้ง

ตรวจออกซิเจน

ตรวจวัดฝุนละเอียด

1. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามขอกําหนด และกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม

2. บริษัทฯ จะมุงมั่นปกปองปองกันมลพิษ และปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดลอม

อยางตอเนื่อง

3. มีการจัดการพลังงาน ทรัพยากร อยางเหมาะสม คุมคาและพัฒนาเทคโนโลยี

นํากลับมาใชใหม

4. สรางจิตสํานึกใหพนักงานตระหนักถึงการปกปองสิ่งแวดลอม รวมทั้งนําเผยแพร

สูสาธารณชน

5. ดําเนินธุรกิจไมใหสงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย

ทั้งภายในและภายนอก
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การบริหารจัดการพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพ

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด และบริษัทในกลุมธุรกิจฯ เล็งเห็นวาการอนุรักษพลังงานเปนสิ่งสําคัญและ

เปนหนาที่ของพนักงานทุกคนที่ตองรวมมือกันดําเนินการจัดการพลังงานอยางตอเนื่องและยั่งยืน จึงไดมีการนําเอาระบบ

บริหารจัดการพลังงานมาใช และไดมีการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน เพื่อใชเปนแนวทางการดําเนินงานดานพลังงาน

และเพื่อสงเสริมการใชพลังงานใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งนี้บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายดังตอไปนี้

1. บริษัทฯ จะดําเนินการ และพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอยางเหมาะสม 

สอดคลองกับกฎหมาย และขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยกําหนดให

การอนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานของบริษัทฯ

2. บริษัทฯ จะดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชทรัพยากรพลังงานของ

องคกรอยางตอเนื่อง ใหเหมาะสมกับธุรกิจ เทคโนโลยีที่ใช และแนวทาง

การปฏิบัติงานที่ดี

3. บริษัทฯ จะกําหนดแผน และเปาหมายการอนุรักษพลังงานในแตละป 

และสื่อสารใหพนักงานทุกคนเขาใจและปฏิบัติไดอยางถูกตอง

4. บริษัทฯ ถือวาการอนุรักษพลังงานเปนหนาที่ความรับผิดชอบของ ผูบริหาร 

และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับที่จะใหความรวมมือในการปฏิบัติตาม

มาตรการที่กําหนด ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานตอคณะทํางานดาน

การจัดการพลังงาน

5. บริษัทฯ จะใหการสนับสนุนทรัพยากรดานบุคลากร ดานงบประมาณ 

เวลาในการทํางาน การฝกอบรม และการมีสวนรวมในการนําเสนอขอคิดเห็น 

เพื่อพัฒนางานดานพลังงาน

6. ผูบริหาร และคณะทํางานดานการจัดการพลังงานจะทบทวน และปรับปรุง

นโยบาย เปาหมายและแผนการดําเนินงานดานพลังงานทุกป

ผลการดําเนินงานป 2563

GRI 302 
การใชพลังงาน

ไทย
จิกะจูล (GJ)

เวียดนาม
จิกะจูล (GJ)

เมียนมา
จิกะจูล (GJ)

อินเดีย
จิกะจูล (GJ)

302-1 (e) 
พลังงานที่ใชทั้งหมด       50,299.67 25,717.45  3,293.77       18,126.46 

302-1 (a) 
พลังงานที่ใชแลวหมดไป       15,216.66 1,476.98    1,870.33      7,077.97 

302-1 (b) 
พลังงานหมุนเวียน       13,347.01    14,212.67               -              25.00 

302-1 (c) 
ไฟฟาที่ซื้อเขา       21,736.00   10,027.80        1,423.44       11,023.49 

ไทย
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การบริหารจัดการของเสีย 
Waste Management

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด และบริษัทในกลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) ใหความสําคัญในเรื่อง

การจัดการกากอุตสาหกรรม และของเสียภายในโรงงาน จึงนําระบบมาตรฐานสากล ISO 14001 : 2015 

มาบริหารจัดการภายในองคกรมาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2545 โดยการบริหารจัดการของเสียภายในองคกรมี

การจัดการอยางเปนระบบ และถูกตองตามขอกําหนดกฎหมาย ณ ปจจุบัน ไดดําเนินการตามระบบการอนุญาตแบบ

อิเล็กทรอนิกส (การจัดการวัสดุที่ไมใชแลว) ประกอบดวย สก.1 สก.2 และ สก.3 อยางตอเนื่อง ทําใหองคกรไมมี

ขอรองเรียนดานสิ่งแวดลอมจากชุมชนรอบขาง

การบริหารจัดการของเสีย

ปรมิาณของเสยีแยกตามวิธกีารกาํจดั

Waste Management

ปริมาณของเสียทั้งหมด

ตัน601.97

ตัน

ปริมาณของเสียแยกตามประเภท

ตัน

590.11

11.86

ของเสียทั่วไป

ของเสียอันตราย

สัดส่วนการนําของเสีย
กลับมาใชซ้ํา/ใชใหม่

26.34%

มีการนําเปลือกไหม และละอองซังขาวโพดมา

จัดทําปุยหมักแบบไมกลับกองโดยนําปุยที่ ไดมาใชใน

การดูแลพื้นที่สี เขียว และสนามหญาภายในโรงงาน

ปรับสภาพเมล็ดพันธุอบรมใหความรูกบัพนกังานทกุระดบั เรือ่งมาตรฐาน

สากล ISO 14001: 2015 เพื่อใหพนักงานทุกระดับได

รับรู  เขาใจ และสามารถปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง 

โดยมีการอบรมทบทวน 1 ครั้ง/ป

จัดทําโครงการถังรักษโลก โดยใหพนักงานแยกเศษ

อาหารออกจาก ขยะทั่วไป แลวนําเศษอาหารไปหมักเปน

ปุย ลดขยะเศษอาหารกวา 100 กก.ตอเดือน

โครงการ “CPP2 Recycle waste Bank” เพื่อ

ใหพนักงานทุกคนทราบถึงวิธีการแยกขยะรีไซเคิลแตละ

ประเภทใหถูกตอง และยังชวยสรางมูลคาเพิ่มใหกับขยะ

รีไซเคิล และนํารายไดจากการทําโครงการสนับสนุนเปน

สวัสดิการใหกับพนักงานที่เขารวมโครงการอีกดวย

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานป 2563

23.67%
Ton142.47

26.16%
Ton157.48

0.93%
Ton5.60

11.57%
Ton69.64

0.08%
Ton0.46

34.93%
Ton210.26

2.67%
Ton16.07

นํากลับไปใชซ้ํา 
(Reuse)

นํากลับไปใชใหม่ 
(Recycle)

ทําปุย 
(Composting)

เผาทําลาย 
(Incineration-mass burn)

หลุมฝงกลบ 
(Landfi ll)

กองเก็บในพื้นที่ 
(On-site storage)

อื่นๆ (Others-to be 
specifi eld by 
the organization)

**วิธีการกําจัดอื่นๆ คือ ขยะของเสียไม่อันตราย  ขายออก
ทําเปนอาหารสัตว และของเสียอันตราย แบตเตอรีใชแลว
รอ Supplier นําไปกําจัด
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ผลดําเนินการโครงการขาวจังหวัดกําแพงเพชร
CASE

STUDY

36โครงการนาขาวครบวงจร  
ปุยส่ังตัด ลดการเผาฟาง - ตอซัง โดยการไถกลบ

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ซึ่งประชากร

สวนใหญมีการประกอบอาชีพดานการเกษตร โดยมีพื้นที่

ทําการเกษตรภาพรวมทั้งประเทศอยูประมาณ 174 ลานไร 

โดยเปนพื้นที่นาประมาณ 75 ลานไร  (กรมสงเสริม

การเกษตร, 2556) เมื่อพิจารณาจากพื้นที่แลว จะเห็นได

วาพื้นที่ทํานาเปนพื้นที่ทําการเกษตรมากที่สุดในประเทศ 

เนื่องจากขาวเปนอาหารหลักของคนในประเทศ ซึ่งภาย

หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแลวนั้น จะมีตอซังฟางขาว

ตกคางอยูในแปลงนา เฉลี่ย 600 – 1,500 กิโลกรัมตอไร 

หรือมากถึง ประมาณ 25-50 ลานตันตอป โดยฟางขาว

ที่ไดหลังจากการปลูกขาวนั้น เกษตรกรสวนใหญยังไมมี

การจัดการที่ดี และยังไมเหมาะสมเทาที่ควร ซึ่งสวนใหญ

จะเลือกใชวิธีการ “เผาทําลาย” เพื่อเรงขบวนการเพาะ

ปลูกในครั้งตอไป เพื่อใหเกิดรายไดในครอบครัว เนื่องจาก

การเพาะปลูกที่ไมถูกหลักวิชาการ ไดผลผลิตต่ํา ทําให

ตองเรงการเพาะปลูกเพื่อใหมีรายได กอใหเกิดมลภาวะ

ทางอากาศอยางมาก และยังสงผลกระทบใหเกิดภาวะโลก

รอนจากภาคการเกษตรกรรมอีกดวย ซึ่งประเทศไทยสราง

กาซคารบอนไดออกไซดจากการเผาตอซังออกมาสูโลกมาก

ถึง 27 ลานตันกิโลกรัมคารบอน สูญเสียไนโตรเจนจาก

การเผาทําลายถึง 462 ลานกิโลกรัม ซึ่งสงผลทําใหพื้นที่

ทําการเกษตรเสื่อมโทรม สูญเสียอินทรียวัตถุ และธาตุ

อาหารในดิน ทําลายโครงสรางดินที่เหมาะสมตอการเพาะ

ปลูกพืช อีกทั้งยังกอใหเกิดเขมาควัน เถา ฝุนละอองตางๆ 

ที่สงผลเสียตอสุขภาพ และสิ่งแวดลอม รวมถึงสงผลใหเกิด

การเสียสมดุลธรรมชาติอีกดวย

ดังนั้นคณะผูจัดทําไดเล็งเห็นวาปญหาดานพฤติกรรม

การเผาทําลายตอซังฟางขาวหลังการเก็บเกี่ยวของ

เกษตรกรนั้น และวิธีการจัดการที่ถูกตองเหมาะสม 

อันไดแกการสนับสนุนทางวิชาการ การเพาะปลูกที่ถูก

หลักวิชาการทั้งดานการจัดการเมล็ดพันธุ การใชปุยสั่งตัด 

การดูแลดาน โรค-แมลง เพิ่มผลผลิตและรายไดใหเกษตรกร 

ไมเรงการผลิตแบบตอเนื่องชวยใหเกษตรกรลดพฤติกรรม

การเผาตอซัง รวมถึงการสงเสริมใหเกษตรกรมีความรู

ดานการไถกลบตอซัง เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุแกพื้นที่ทํา

การเกษตร และลดการเพิ่มมลภาวะทางอากาศ

พื้นที่ดําเนินโครงการ
พืน้ท่ีโครงการนาขาวครบวงจร ต.ทุงทราย อ.ทรายทอง

วัฒนา จ.กําแพงเพชร

ขาวเจรญิเตบิโต

1 15 30 60 70 90 120

ขาวแตกกอ ขาวตั้งทอง ขาวออกรวง เก็บเกี่ยว

ใส่ปุยตามคําแนะนํา

วันวัน

ขาวอายุ 70 วัน 
ใส่ปุยสูตร 16-20-0 

อัตรา 30 กก./ไร่
ขาวอายุ 90 วัน 
ปุยเกล็ด 0-0-60 

ฮอรโมน

ขาวอายุ 30 วัน 
ใส่ปุยสูตร 46-0-0 
อัตรา 30 กก./ไร่

เปรียบเทียบสูตรปุยและช่วงเวลาการใส่ปุยของเกษตรกรกับโครงการ

เกษตรกรใส่ปุยแบบเดิม

ขาวอายุ 30 วัน
ใส่ปุยสูตร 20-8-20 

อัตรา 20 กก./ไร่

ขาวอายุ15 วัน
ใส่ปุยสูตร 27-12-6 

อัตรา 20 กก./ไร่

ขาวอายุ 60 วัน
ใส่ปุยสูตร 46-0-0 

อัตรา 5 กก./ไร่

กลุม
เกษตรกร

(ราย)
พื้นที่
(ไร)

ผลผลิต
เฉลี่ย(กก./ไร)

คาเฉลี่ยผลผลิต
ของจ.กําแพงเพชร

ราคา
เฉลี่ย

รายได
เฉลี่ย/ไร

มูลคา

กําแพงเพชร 305 6,921 853  604 8.6 7,336 50,771,072 

ลานกระบือ 113 3,188  964 604 8.7  8,387  26,737,118 

รวม 418 10,109   909  604 8.7 7,861  77,508,190 

ประโยชน์ของโครงการ

คาเฉลี่ยผลผลิตการปลูกขาวนาป 62 ของจังหวัดกําแพงเพชรทั้งหมดมีผลผลิตเฉลี่ย อยูที่ 604 กก./ไร ซึ่งคา

เฉลี่ยผลผลิตของเกษตรกรที่เขารวมในโครงการทั้ง 15 กลุม สูงกวาคาเฉลี่ยผลผลิตการปลูกขาวนาป 62 ของจังหวัด

กําแพงเพชรทั้งหมด สงผลใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการที่ปรับพฤติกรรมการปลูกตามคําแนะนําสามารถเพิ่ม ผลผลิต

ใหสูงขึ้นไดจากพฤติกรรมการปลูกเดิมทั้ง 15 กลุม

• ไดรับการถายทอดองคความรูเรื่องปุย ดิน วิธีการจัดการเกี่ยวกับขาวอยางเหมาะสม

• ผลผลิตเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพที่ดี

• รายไดเกษตรกรเพิ่มขึ้น

• เกษตรกรสามารถนําไปใชไดตลอด

• ไดรับผลประกอบการตอบแทน

• บริษัทคูคาไดรับผลผลิตที่มีคุณภาพ เพื่อหมุนเวียนสินคา

• เปนที่รูจักของเกษตรกรมากขึ้น

• สงเสริมใหอาชีพเกษตรกรมีความเปนอยูที่ดีขึ้น

• มีผลผลิตทางการเกษตรกรที่มีคุณภาพ สามารถสงออก และสรางมูลคาใหกับประเทศ

• เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น

เกษตรกร

บริษัท

ประเทศชาติ
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ตามที่เครือเจริญโภคภัณฑ มีนโยบายการดําเนิน

ธุรกิจอยางยั่งยืน และมุงมั่นสูการเปนองคกรที่ปลดปลอย

กาซคารบอนไดออกไซดเปนศูนย (Carbon Neutral) 

ภายในป 2030

ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินธุรกิจ เปนไปตามเปาหมายที ่

วางไว เมื่อตนป 2563 เครือฯ ไดจัดโครงการ “We Grow...

ปลูกเพื่อความยั่งยืน” ขึ้น เพื่อสนับสนุนใหทุกหนวยงาน

ในเครือฯ ปลูกไมยืนตน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่มี

เอกสารสิทธิ์ของเครือฯ ทั่วประเทศ

กลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) หนึ่งในองคกร

ธุรกิจที่มุงใหความสําคัญในการฟนฟูธรรมชาติ และ

สภาพแวดลอมตางๆ ควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจมา

อยางตอเนื่อง จึงไดนํานโยบายมาขับเคลื่อนกิจกรรมการ

ปลูกไมยืนตน เพื่อชดเชยการปลอยกาซเรือนกระจกให

สําเร็จตามเปาหมายที่เครือฯ วางไว ภายใตชื่อ “โครงการ

ปลูกปาในบาน CPP (Green Home CPP)” โดยเมื่อ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ไดมีการ Kick-off ณ สถานีวิจัย

แสลงพัน อ.วังมวง จ.สระบุรี โดยมีคุณสุเมธ ภิญโญสนิท 

ประธานคณะผูบริหาร เปนประธานในพิธี รวมดวยผูบริหาร

จากเครือเจริญโภคภัณฑ ผูบริหารจากกลุมการคาระหวาง

ประเทศ ผูบริหารเขตประเทศ และพนักงานจิตอาสา

จากกลุมธรุกจิพชืครบวงจร (ขาวโพด) รวมปลกูกวา 250 คน 

ซึ่งนอกจากเปนการสนองตอนโยบายแลวยังชวยเพิ่มพื้นที่

สีเขียว และสรางความรมรื่นในพื้นที่ดวย

สําหรับพื้นที่ที่ดําเนินโครงการปลูกปาในบาน CPP 

รวมทั้งสิ้น 7 แหงทั่วประเทศที่เปนพื้นที่ฟารม โรงงาน

และสถานีวิจัย มีพื้นที่เปาหมายรวม 1,385 ไร ระยะ

เวลาดําเนินการ 5 ป ระหวางป 2563-2567 ทั้งนี้คาดวา

เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ ไมยืนตนในโครงการจะสามารถ

ชวยดูดซับกาชคารบอนไดออกไซดจํานวน 41,500 ตัน

คารบอน (TonCO2e) / ป

CASE
STUDY

37โครงการปลูกปาในบาน
(Green Home CPP) สนองนโยบายเครือฯ สูการเปนองค์กร
ท่ีปลดปลอยคาร์บอนไดออกไซด์เปนศูนย์ ภายในปี 2030

Green Home 
CPP Myanmar

Green Home 
CPP Vietnam

ธุรกิจเขตประเทศเมียนมา ไดรวมกับหนวยงาน

ทองถิ่น และชุมชนรอบๆสถานที่ทํางาน จัดกิจกรรม 

“โครงการปลูกปาในบาน Green home CPP 

Myanmar” ทั้งหมด 5 พื้นที่ รวมเปนไมยืนตน

ทั้งสิ้น 2,480 ตน

ธุรกิจเขตประเทศเวียดนาม รวมกับหนวยงาน

ทองถิ่นและชุมชนรอบๆ จัดกิจกรรม “โครงการปลูก

ปาในบาน CPP (GREEN HOME CPP Vietnam) 

ปลูกไมยนตนชนิดตางๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งปาบก 

และปาชายเลน รวมทั้งหมด 4 พื้นที่ รวม 1,700 ตน 

สรุปโครงการปลูกปา
ในบาน CPP

ปลดปลอยคารบอน

7,228 TonCo2e/ป

ปริมาณตนไมที่ตองใช(ตน)

24,095
2563 ปลูกแลว (ตน) เปรียบเทียบตองใช

 8,940 37.1 %

สรุปภาพรวม

ประเทศไทย

ปลดปลอยคารบอน 2030

ปริมาณตนไมที่ตองใช(ตน)

2563 ปลูกแลว (ตน)

มีแผนปลูกรวม(ตน) เปรียบเทียบตองใช

4,369

14,562

 4,760

103,668 33%

TonCo2e/ป

ประเทศเมียนมา

ปลดปลอยคารบอน 2030

ปริมาณตนไมที่ตองใช(ตน)

2563 ปลูกแลว (ตน)

มีแผนปลูกรวม(ตน) เปรียบเทียบตองใช

367

1,225

2,480

5,655 202.4 %

TonCo2e/ป

ประเทศอินเดีย

ปลดปลอยคารบอน 2030

ปริมาณตนไมที่ตองใช(ตน)

หมายเหตุ จากสถานการณการแพรระบาดของโควิดที่
รนุแรง ป 2563 ประเทศอนิเดียจงึไมสามารถทาํกจิกรรม
ปลูกตนไมตามแผนงานที่วางไว

4,369

1,994

TonCo2e/ป

ประเทศเวียดนาม

ปลดปลอยคารบอน 2030

ปริมาณตนไมที่ตองใช(ตน)

2563 ปลูกแลว (ตน)

เปรียบเทียบตองใช

1,909

6,366

1,700

26.7 %

TonCo2e/ป
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38อบรมใหองคความรู
เร่ืองการวัดคารบอนในไมยืนตน
เพ่ือสานตอแนวทางสูการเปนองค์กร Carbon Neutral

นอกจากการขับเคลื่อน “โครงการปลูกปาใน

บาน CPP (Green Home CPP)” โดยการปลูกไม

ยืนตนในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ขององคกร เพื่อชดเชย

การปลอยกาซเรือนกระจกใหสําเร็จตามเปาหมาย

ที่เครือฯ วางไว

ก ลุ ม ธุร กิจ พืชครบวงจร (ข าว โพด)  ยัง ให

ความสําคัญกับการสรางความรูความเขาใจ เพื่อเตรียม

ความพรอมใหกับพนักงาน ซึ่งเปนกลไกสําคัญใน

การปลูกไมยืนตนในพื้นที่ ตลอดจนเปนการเพิ่มพื้นที่

สีเขียวในพื้นที่โดยรอบอาคาร สถานที่ตางๆ จึงไดรวม

กับสํานักบริหารความยั่งยืนฯ เครือเจริญโภคภัณฑ 

จัดอบรมใหองคความรู “การกักเก็บคารบอนของพันธุ

ไมแตละชนิด ตามเปาหมายความยั่งยืนของเครือฯ” 

สําหรับการอบรมดังกลาว นอกจากผูเขารวม

อบรมจะได เรียนรูทั้ งภาคทฤษฎี เรื่องแนวทางสู

การเปนองคกร Carbon Neutral ป 2030, ขอมลูปรมิาณ

การปลดปลอยคารบอนของเครอืฯ, การกกัเกบ็คารบอน

ของพันธุ ไมแตละชนิด นอกจากนี้พนักงานที่ เขา

อบรมยังไดเรียนรูในภาคปฏิบัติจริงในการสํารวจเก็บ

ขอมูล และการวัดการเติบโตของตนไมเพื่อคํานวณ

ปริมาณคารบอนของตนไมชนิดตางๆ ดวย

CASE
STUDY

39โครงการติดต้ัง
Solar Cell Workshop CPP12 
ท่ีมาของโครงการ 

เนื่องจากความตองการการใชไฟฟาของอาคารซอม

บํารุงมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ประกอบกับผูบริหารใหนโยบาย 

สงเสริม สนับสนุนการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 

เพื่อชวยลดปญหาและผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม 

ทางหนวยงานวิศวกรรม ไดเล็งเห็นศักยภาพของพลังงาน

แสงอาทิตยซึ่งเปนพลังงานสะอาดและไมมีวันหมด 

โดยนํามาใชผลิตกระแสไฟฟา จึงไดมีการศึกษาเรื่อง

พลังงานแสงอาทิตย ดานเทคโนโลยี งบประมาณ และคา

ใชจายในการลงทุน ทั้งนี้ไดดําเนินการออกแบบ และติด

ตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย เพื่อผลิตไฟฟาใชภายในใน

พื้นที่อาคารซอมบํารุง ขนาด 5 kW. เปนระบบ On Grid 

ซึ่งสามารถใชรวมกับไฟจากการไฟฟาไดอีกดวย

ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน
• ศึกษาขอมูลการติดตั้งระบบ Solar cell ใช

ในอาคาร

• ออกแบบคํานวณผลประหยัดและตนทุน

การติดตั้ง

• ดําเนินการติดตั้ง

• ติดตามผล รวบรวม และสรุปขอมูล

           สรุปผลการดําเนินงาน

พลังงานไฟฟาที่ลดลง 9,000 หนวยตอป

คาพลังงานไฟฟาลดลง 34,200 บาทตอป

เงินลงทุน 187,600 บาท

คืนทุน 5.49 ป

ผลลัพธ์การดําเนินงาน
สามารถใชพลังงานแสงอาทิตยรวมกับไฟ

จากการไฟฟาสําหรับใชงานในอาคารซอมบํารุงได

อยางมีประสิทธิภาพ

ลดพลังงาน
9,000 หน่วยต่อป

คืนทุน
5.49 ป

ประหยัด
34,200 บาทต่อป
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ประชาชนครึ่งหนึ่งของโลก ประสบกับภาวะขาดแคลนน้ํา หากยังคงมีการใชน้ําที่ฟุมเฟอย ยิ่งไปกวานั้น

สภาพเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ระบุวาประเด็นดานทรัพยากรน้ําเปนประเด็นทางสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

ที่สุดประเด็นหนึ่งในป 2560 การรักษาความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource Security) โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง น้ําสะอาด เปนประเด็นที่ภาคเอกชน จําเปนตองใหความสําคัญ บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด 

และบริษัทในกลุมธุรกิจฯ ใหความสําคัญ และใสใจกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญตอ

การดําเนินธุรกิจ ทั้งยังเปนการสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน เปาหมายที่ 6

เปาหมายปี

2563
ลดปริมาณการใชน้ําตอรายไดลดลง 10% 

เทียบกับปฐาน 2558

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

2563

การดูแลทรัพยากรน้ํา
WATER STEWARDSHIP

(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 302-1, 302-3, 303-1, 303-3, 
305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 306-2, 307-1)

2561 2562 2563 บรรลุตามเปาหมาย 2563

% การลดลงของปริมาณ

การใชน้ําตอรายได
- - 19.69 10%

ผลลัพธ์ปี

เทียบเปาหมาย2563

*เทียบฐาน คิดจากโรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุซอย 19,12 และโรงงานปุยอินทรีย

m3/ลานบาท
ปริมาณการใชน้ําตอรายได

564

ลาน ลบ.ม.

ปริมาณการนําน้ํามาใช

2.42 
สัดสวนการนําน้ํากลับมาใชใหม/ใชซ้ํา

0.25 %
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แนวทางการบริหารจัดการ

น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติที่จําเปนตอทุกชีวิต มีผลโดยตรงตอการดําเนินชีวิตอยางมั่นคง 

และในขณะเดียวกันก็มีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ ในปจจุบันการขาดแคลนน้ํากลายเปนประเด็นที่

ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลก เครือเจริญโภคภัณฑตระหนักถึงปญหา และความเสี่ยงดังกลาว จึงไดกําหนด

แนวปฏิบัติเพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินการธุรกิจจะสามารถรักษาสมดุลการใชน้ํากับความตองการน้ําของ

ชุมชน และธรรมชาติดังนี้

การดําเนินงานดานการจัดการน้ํา

การดําเนินงาน

โดยผูบริหารขององคกรรวมรับผิดชอบ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพและสงเสริม
การดูแลรักษาทรัพยากรน้ําตลอด
หวงโซอุปทาน

นโยบายความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม
และเปาหมายความยั่งยืน ป 2563 
ดานการดูแลรักษาทรัพยากรน้ํา

ดําเนินงานดาน
การดูแลรักษาทรัพยากรน้ํา 
ตลอดหวงโซอุปทาน

ติดตามความกาวหนาเทียบกับ
เปาหมาย วิเคราะหแนวทาง
ปรับปรุงผลการดําเนินงาน

สื่อสารกลยุทธ และความกาวหนาใน
การดําเนินงาน และเสริมสราง
ความรวมมือกับผูมีสวนไดเสียภายนอก

ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงดานน้ํา
อยางบูรณาการ ครอบคลุมความเสี่ยงดานกายภาพ 
ปริมาณ คุณภาพ กฎระเบียบขอบังคับ 
และภาพลักษณองคกร

แสดงเจตจํานง ประเมินความเสี่ยง โอกาส และผลกระทบ

กําหนดเปาหมายและนโยบาย 

สื่อสารกับผูมีส่วนไดเสีย ติดตามวัดผล 

ผลการดําเนินงาน

GRI 303 การใชน้ํา
และการปล่อยน้ําออกสู่ภายนอก

303-3 (a) 
ปริมาณการนํา
น้ํามาใชทั้งหมด

ปริมาณน้ําที่
นํากลับมาใชใหม่

303-4 (a) 
ปริมาณน้ําที่ปล่อย
สู่ภายนอก

ลานลูกบาศกเมตร ลานลูกบาศกเมตร ลานลูกบาศกเมตร

ลานลูกบาศกเมตร ลานลูกบาศกเมตร ลานลูกบาศกเมตร

ลานลูกบาศกเมตร ลานลูกบาศกเมตร ลานลูกบาศกเมตร

ลานลูกบาศกเมตร ลานลูกบาศกเมตร ลานลูกบาศกเมตร

ลานลูกบาศกเมตร ลานลูกบาศกเมตร ลานลูกบาศกเมตร

2.39 0.06 0.05 

0.00 0.00 0.00

0.01 0.00 0.00

0.01 0.00 0.00 

2.41 0.06 0.05SUM SUM SUM

ไทย เวียดนาม เมียนมา อินเดีย



150 รายงานความยั่งยืน ป 2563 บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด 151

APPENDIX
INTRO

DUCTIO
N

SUSTAINABILITY M
ANAGEM

ENT
HEART

HEALTH
HO

M
E

การประเมินความเสี่ยงดานน้ําแบบบูรณาการ
เพ่ือการวางแผนบริหารจัดการนํ้าตลอดหวงโซอุปทาน

บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด และบริษัทในกลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) ไดนํากรอบการดําเนินงาน

เก่ียวกับการประเมินความเส่ียงดานทรัพยากรนํ้า ของเครือเจริญโภคภัณฑ มาเปนแนวทางการบริหารจัดการ โดยการประเมิน

จะคํานึงถึงความเสี่ยงในหลายๆ ดาน ทั้งดานปริมาณน้ําที่นํามาใชของแตละหนวยงาน และดานความเครียดน้ํา 

(Baseline Water Stress) โดยใชเครื่องมือ Aqueduct Water Risk Atlas ของ World Resource Institute (WRI) ที่ไดรับ

การยอมรับในระดับสากล จากนั้นจะนําผลการประเมินมาจัดระดับตามความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ํา 3 ระดับ เพื่อจัด

ทําแผนบริหารจัดการน้ําตอไป

แผนบริหารจัดการดานน้ํา 

• ติดตามปริมาณนํ้า ที่นํามาใชผาน

ระบบการรายงานผลอยางตอเนื่อง

ระดับ 1: ความเสี่ยงตํ่า 

• ประเมินความเสี่ยงระดับพื้นที่โดย
ใช Local Water Tool 

• เพิ่มประสิทธิภาพการใชนํ้า
ตามหลักการ 5Rs

• ติดตามปริมาณนํ้าที่นํามาใชผานระบบ
การรายงานผลอยางตอเนื่อง

ระดับ 2: ความเสี่ยงปานกลาง

• ประเมินความเสี่ยงระดับพื้นที่โดยใช 
Local Water Tool 

• เพิ่มประสิทธิภาพการใชนํ้า
ตามหลักการ 5Rs 

• ติดตามปริมาณนํ้าที่นํามาใชผาน
ระบบการรายงานผลอยางตอเนื่อง 

• ประเมินความเสี่ยงดานนํ้าใหกับคูคา
รายสําคัญ

ระดับ 3: ความเสี่ยงสูง 

ความเครียดน้ํา 
 (Baseline Water Stress) (Water Withdrawal)

ปริมาณน้ําที่นํามาใช 

ปริมาณนอย - ปานกลาง
ปริมาณมาก

ระดับต่ํา - ปานกลาง

ปริมาณนอย
ปริมาณปานกลาง
ปริมาณมาก

ระดับสูง - สูงมาก

• โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ  (ซอย 12) 

อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

• โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ (ซอย 19) 

อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

• โรงงานผสมและบรรจุปุยเคมีชนิดเม็ด 

อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

• โรงงานผลิตปุยอินทรีย คําพราน อ.วังมวง 

จ.สระบุรี

• ฟารมผลิตเมล็ดพันธุหลัก อ.วังมวง จ.สระบุรี

• ฟารมวิจัยแสลงพันธุ อ.วังมวง จ.สระบุรี

• ฟารมวิจัยสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

7 Locations
(64%)

High 
(40-80%)

• บริษัท เจริญโภคภัณฑเมล็ดพันธุ 

เวียดนาม จํากัด

• บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส เมียนมา จํากัด

1

1

Locations

Locations

(9%)

(9%)

• บริษัท เจริญโภคภัณฑเมล็ดพันธุ 

(อินเดีย) จํากัด

• พื้นที่สงเสริมและผลิตเมล็ดพันธุขยาย 

อ.พบพระ จ.ตาก

2 Locations
(18%)

Medium-High 
(20-40%)

Low-Medium 
(10-20%)

Low (<10%)

Low (<10%)

Low - Medium
(10-20%)

Medium - High 
(20-40%)

High (40-80%)

Low - Medium
(10-20%)

High (40-80%)

Medium - High 
(20-40%)

Low (<10%)

หน่วยงานที่มีความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ําระดับสูง 

จําแนกตามขอบเขตเชิงภูมิศาสตร

กรอบการดําเนินงานในการประเมินความเสี่ยงดานน้ํา
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CASE
STUDY

40

โครงการปลูกบานใหนํ้า
(ธนาคารนํ้าใตดิน)

ประเทศเมียนมา โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธ์ุ ประเทศไทย

โครงการปลูกบานใหน้ํา หรือ ธนาคารน้ํา

ใตดิน เปนอีกหนึ่งโครงการที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ

โปรดิ๊วส จํากัด และบริษัทในกลุมธุรกิจพืชครบ

วงจร (ขาวโพด) สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกร 

รวมถึงพนักงานนําไปจัดทํา โดยการนําน้ําไปเก็บที่

ชั้นใตดินในชั้นหินอุมน้ํา เหมือนกับฝากเงินไวกับ

ธนาคาร วันไหนที่เดือดรอนเรื่องเงิน คุณก็สามารถ

นําเงินที่เก็บออมไวมาใชได ซึ่งธนาคารน้ําใตดินก็

เหมือนกัน ชวงหนาฝนที่มีน้ํามาก ธนาคารน้ําใตดิน 

จะชวยดูดซับน้ําเพื่อนําไปกักเก็บไวที่ชั้นหินอุมน้ํา 

เมื่อถึงชวงหนาแลง ก็สามารถสูบน้ํามาใชได

ประโยชน์ของการทําธนาคารนํ้าใตดิน
• แกปญหาน้ําทวมขัง

• แกปญหาพื้นที่แหงแลง

• ชวยเพิ่มระดับน้ําใตดิน น้ําบาดาล

• ชวยเพิ่มความชุมชื้นใหผิวดินทําใหตนไม

และพืชเขียวทั้งป

• ชวยลดความเสียหายดานโครงสรางพื้นฐาน 

(ถนนขวางทางน้ํา การกัดเซาะถนนของน้ํา

หรือน้ําปาไหลหลาก)

• ชวยรักษาสิ่งแวดลอมและปองกันไฟปา

• ชวยลดการเกิดโรคระบาดจากแมลงตางๆ 

เชน ยุง แมลงวัน

CASE
STUDY

41นโยบายการขุดบ่อบาดาล
ในพ้ืนท่ีปลูกขาวโพด

พัฒนาแหล่งนํ้า สรางทางเลือกในการผลิต

ประเทศเมียนมา ไดขยายธุรกิจนอกเหนือจากธุรกิจเมล็ดพันธุและธาตุอาหารพืช สูธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งนั้น

คือ B2C โดยการรับสมาชิกเขารวมโครงการกับบริษัทฯ นโยบายที่สําคัญของธุรกิจนี้คือ การทําใหเกษตรกรสามารถ

ทําการเกษตรไดตลอดทั้งป ดังนั้นน้ําเพื่อการเกษตร จึงเปนเรื่องที่สําคัญ บริษัทฯ ไดทําการขุดบอน้ําบาดาลใหกับ

สมาชิกที่มีพื้นที่ทําการเกษตรที่ชลประทาน หรือแหลงน้ําสาธารณะ ในป 2563 จํานวน 127 บอ ครอบคลุมพื้นที่

ทั้งหมด 1,588 ไร โดยไมมีคาใชจาย และนอกเหนือจากขาวโพดไร เกษตรกรยังสามารถปลูกพืชอื่นๆ เพื่อใชประโยชน

จากพื้นที่ ไดแก ขาว ขาวโพดหวานและถั่ว

“น้ํา” ถือเปนหัวใจสําคัญและมีความจําเปนตอการทํา

การเกษตรอยางมาก โดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทาน และ

ในเขตพื้นที่ระบบสงน้ําไปไมถึง จําเปนอยางยิ่งที่จะตองสนับสนุน

การพฒันาแหลงน้าํเพือ่การเกษตร เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ

ใหกับเกษตรกรเหลานั้น 

ดวยเหตุนี้ โครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ จึงไดรวมกับ

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และศูนยเรียนรูฯ ต.ระบํา สนับสนุน

การพัฒนาแหลงน้ํา เพื่อการเกษตรใหกับเกษตรกรในพื้นที่ 

ต.ระบํา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ที่ทําการเกษตรแบบผสมผสาน

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประสบปญหาไมมีแหลงน้ํา

ในพื้นที่เพาะปลูก โดยในป 2563 ไดสนับสนุนการพัฒนาแหลง

น้ําเพื่อการเกษตรใหกับเกษตรกร 1 ราย คือ นางสํารวย มูลสิงห 

บานหวย ขาแขง หมู 10 ต.ระบํา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ซึ่งภาย

หลังจากที่มีแหลงน้ําในพื้นที่การเกษตร นอกจากจะชวยเพิ่ม

ผลผลิตจากการทํานา ปลูกพืชผัก ไมผลแลว ยังมีรายไดเพิ่มขึ้น

จากการเลี้ยงปลาอีกดวย
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2561 2562 2563 บรรลุตามเปาหมาย 2563

% ของวัตถุดิบหลักผานการประเมิน

การจัดหาจากแหลงผลิตที่ไมบุกรุก

ทําลายปาไมและทรัพยากรทางทะเล 

100 100 100 100%

% การทวนสอบยอนกลับ 50 75 100 100%

% การดําเนินงานฟนฟูระบบนิเวศ 100 100 100 100%

ผลลัพธ์ปี

เทียบเปาหมาย2563
บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด และบริษัทในกลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ ตระหนัก

ถึงปญหาที่เกิดขึ้น และมีความมุงมั่นที่จะเปนสวนหนึ่งในการลดผลกระทบและปกปองความหลากหลายทางชีวภาพ 

และระบบนิเวศใหมีความสมบูรณ ผานการมีสวนรวมของภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมในการดูแลและลดผลกระทบ

เหลานี้ บริษัท ยังไดประเมินความเสี่ยงดานความหลากหลายทางชีวภาพของโลกอยางตอเนื่อง โดยมุงมั่นอนุรักษและ

ใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลอยางรับผิดชอบ ปกปอง ฟนฟู และสนับสนุนการใชระบบนิเวศบนบก ปาไมและ

ความหลากหลายทางธรรมชาติอยางยั่งยืน

เปาหมายปี

2563
100% ของวัตถุดิบหลักผานการประเมิน

การจัดหาจากแหลงผลิตที่ไม บุกรุกทําลาย

ปาไมและทรัพยากรทางทะเล

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

2563

ปกปอง ฟนฟู และสนับสนุน

ของพื้นที่สงเสริมปลูกเมล็ดพันธุขาวโพด

สามารถยอนกลับได

การใชระบบนิเวศบนบก ปาไมและ

ความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะ

ในกระบวนการสงเสริมการปลูกขาวโพด

ลานบาท 

จํานวนการลงทุนดานสิ่งแวดลอม

ผ่านโครงการธรรมชาติ
ปลอดภัย

4.32 

รอยละ 100

และความหลากหลายทางชีวภาพ
การปกปองระบบนิเวศ

ECOSYSTEM & BIODIVERSITY PROTECTION
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 302-1, 302-3, 303-1, 303-3, 
305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 306-2, 307-1)
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แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด และบริษัท

ในกลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) มีความเชื่อวา

การปกปองระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ

บนพื้นฐานของการใชทรัพยากรอยาง เท า เทียมกัน 

เปนความรับผิดชอบของทุกภาคสวนในสังคม จึงกําหนด

แนวปฏิบัติที่สอดคลองกับปฏิญญาริโอ วาดวยสิ่งแวดลอม

และการพัฒนา และอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย

ทางชีวภาพดังนี้

1. มีส วนร วมอย างรับผิดชอบในการปกปอง

ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 

โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ รวมถึง

มาตรฐานสากล และกําหนดเปาหมายระยะยาว

เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนให

ความรวมมือกับองคกรที่ทํางานดานการอนุรักษ

2. ลดผลกระทบตอระบบนเิวศและความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ตลอดหวงโซอุปทานใหมากที่สุด 

ดวยการพฒันาแนวทางการจดัการหวงโซอปุทาน

อยางรับผิดชอบ ปองกันการตัดไมทําลายปาและ

สรางความมั่นใจวามีการดําเนินการตามแนวทาง

อยางมีประสิทธิภาพ

3. มีการประเมินความเส่ียงผลกระทบตอระบบ

นิ เวศและคว ามหลากหลายทา ง ชี วภ าพ 

เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการดําเนิน

งาน และการบริหารจัดการความเส่ียงอยาง

มีประสิทธิภาพ

4. ส ง เ ส ริ ม ก า ร ส ร า ง ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก รู แ ล ะ

ความเขาใจ เกี่ยวกับการปกปองระบบนิเวศ

และความหลากหลายทางชีวภาพ ใหแกพนักงาน 

คูคา และผูมีสวนไดเสียที่สําคัญ ดวยการจัดฝก

อบรม การแบงปนความรู หรือการจัดกิจกรรม

รณรงค

5. เผยแพรขอมูลและผลการดําเนินงาน ดาน

การปกปองระบบนิเวศและความหลากหลาย

ทางชีวภาพผานรายงานความยั่งยืน เครือเจริญ

โภคภัณฑ เพื่อรายงานสถานะความคืบหนา

ของการดําเนินงานปจจุบันเทียบกับเปาหมายที่

กําหนดใหผูมีสวนไดเสียทราบ

6. พัฒนาความรวมมือกับหนวยงานราชการ องคกร

ไมแสวงผลกําไร (NGOs) สถาบันการศึกษา 

ชุมชน และหนวยงานอื่นๆ เพื่อรวมกันแกไข

ปญหาระบบนิเวศและความหลากหลายทาง

ชีวภาพในระดับประเทศหรือระดับโลก

กรอบการดําเนินงานดานการปกปองระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ

ร่วมรับผิดชอบในการปกปอง
ระบบนิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ประเมิินผลกระทบของ
การดําเนินธุรกิจจาก
การพึ่งพาตนทุนทาง
ธรรมชาติ ตามกรอบ

แนวทาง Natural 
Capital Protocol

นโยบายความยั่งยืน
ดานสิ่งแวดลอม เครือเจริญโภคภัณฑ

และเปาหมายความยั่งยืน ป 2563 
ดานการปกปองระบบนิเวศและ

ความหลากหลายทางธรรมชาติ

ดําเนินงานเพื่อปกปองระบบนิเวศ 
และความหลากหลายทางธรรมชาติ

ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ติดตามความกาวหนา 
เทียบกับเปาหมาย

วิเคราะหแนวทางปรับปรุง 
ผลการดําเนินงาน

สื่อสารกลยุทธและ
ความกาวหนาในการดําเนินงาน 

และเสริมสรางความร่วมมือ
กับผูมีส่วนไดเสีย

ภายนอก

แสดงเจตจํานง
โดยผูบริหารขององคกร

ประเมินความเสี่ยง
โอกาส และผลกระทบ

กําหนดเปาหมาย
และนโยบาย

การดําเนินงาน

ติิดตามวัดผล

สื่อสารกับผูมีส่วนไดเสีย
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CASE
STUDY

42 โครงการธรรมชาติปลอดภัย 
จ.อุทัยธานี

โครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ ใหการสนับสนุน

การจั ดกิ จกรรม  “ค ายพญาแร งคื นถิ่ น ”  โ ดย

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร รวมกับเขตรักษาพันธุสัตว

ปาหวยขาแขง สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาหวยขาแขง 

และองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย จัดขึ้นวันที่ 

18-19 ธันวาคม 2563 กิจกรรมดังกลาวมีวัตถุประสงค 

เพื่อสรางความรู ความเขาใจถึงความสําคัญของพญาแรง

ที่มีตอระบบนิเวศใหแกเด็กนักเรียนจาก 9 โรงเรียน 

จํานวน 54 คน จาก 4 อําเภอ ของ จ.อุทัยธานี ดังนี้

CASE
STUDY

43อบรมใหความรู
และแจกกลาผักหวานปาใหกับชุมชนปลูก
เพ่ือลดการพ่ึงพิงการใชประโยชน์
จากผืนปาตะวันตก

แมวาเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขงไมมีชุมชนเขาไปอยู

อาศัยในพื้นที่ปา หากแตตลอดแนวดานทิศตะวันออกมี 29 ชุมชน

ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมตั้งอยูประชิดชายขอบแลว ยังมีชุมชน

กวา 60 ชุมชนที่เขาไปเก็บหาของปาเพื่อสรางรายได สงผลใหเกิด

ปญหาความขัดแยงระหวางชุมชนในพื้นที่ กับเจาหนาที่เขตรักษา

พันธุสัตวปาหวยขาแขงอยางหลีกเลี่ยงไมได

ศูนยเรียนรูเกษตรธรรมชาติและเศรษฐกิจพอเพียง ต.ระบํา 

โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิสืบฯ และโครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ 

รวมใหการสนับสนุนการขยายพันธุผักหวานปา พรอมจัดอบรมให

องคความรูเรื่องการปลูกและดูแลผักหวานปาใหชุมชน เพื่อนําไป

ปลูกที่บาน พื้นที่ปาสาธารณะ และพื้นที่ปาชุมชน เพื่อบริโภค และ

สรางรายไดเสริม โดยไมตองเขาไปเก็บหาผักหวานปาจากผืนปา

โดยในป 2563 โครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ สนับสนุน

ศูนยเรียนรูฯ ต.ระบํา เพาะกลาผักหวานปา จํานวน 16,000 กลา 

และจัดอบรมใหองคความรูเรื่องการปลูก การดูแลรักษารักษา

ผักหวานใหกับชุมชน 3 อําเภอในพื้นที่ จํานวน 2 ครั้ง รวม 200 คน 

ทั้งนี้ไดมีการดําเนินการใหการสนับสนุนมาตั้งแตป 2559 รวม 5 ป

ลดการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ

จากผืนปาตะวันตกมรดกโลก

สรางรายไดเสริม
จากอาชีพหลัก
เฉลี่ยครัวเรือนละ 

2,000 บาท/ป 

ใหผลผลิตเฉล่ีย 

10 กิโลกรัม

กิโลกรัมละ 200 บาท 

จํานวน 5 ครัวเรือน

ครัวเรือนละ 2 งาน

จํานวน 3,000  ตน 

พรอมกันนี้ ไดมอบกลาผกหวานปาให

กับเกษตรกร 5 ครัวเรือนๆ 3,000 ตน ตอยอด

การผลิตผักหวานปาเชิงพาณิชย พบวาให

ผลผลิตเฉลี่ย 10 กิโลกรัม ๆ ละ 200 บาท 

สรางรายไดเสริมครัวเรือนละ 2,000 บาท / ป 

อ.ลานสัก 

ไดแก ร.ร.หวยขาแขงวิทยา, 

ร.ร.รองตาทีวิทยา, ร.ร.ลานสักวิทยา, 

ร.ร.บานบุงอายเจี้ยม 

และ ร.ร.บานโปงสามสิบ

อ.หนองฉาง 
ไดแก ร.ร.หนองฉางวิทยา

อ.หวยคต 
ไดแก ร.ร.สมอทองประทีปพลีผลอุปถัมภ

อ.บานไร 
ไดแก ร.ร.ทองหลา
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ปญหาสัตวปาออกนอกพื้นที่ และเขาทําลายพื้นที่

การเกษตรของชุมชนที่อยูรอบๆเขตรักษาพันธุสัตวปาหวย

ขาแขงมีแนวโนมรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นโครงการธรรมชาติ

ปลอดภัยฯ จึงไดรวมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร สนับสนุน

อุปกรณเฝาระวังภัย ใหกับศูนยประสานงานสัตวปาออก

นอกพื้นที่ เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขงมาตั้งแตป 

2562 ไดแก อุปกรณสัญญาณเตือนภัย ชุดผลักดันสัตวปา 

กลองดักถายภาพฯ 

สําหรับในป 2563 ไดสนับสนุนอุปกรณชุดสัญญาณ

เตือนภัย และสปอตไลท จํานวน 5 ชุด นําไปติดตั้งเพิ่ม

เติมเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาที่ใหสามารถ

ผลักดันสัตวปากลับสูพื้นที่คุมครองไดทันตอสถานการณ 

แกปญหา ลดการปะทะระหวางคนกับสัตวปา นอกจาก

นี้โครงการฯ ยังสนับสนุนชุมชนที่ไดรับผลกระทบจาก

สัตวปา ปรับเปลี่ยนจากพืชเกษตรเดิม มาปลูกพืชที่ไมใช

อาหารสัตวปาที่ตลาดตองการ เชน ผักกูด ผักหวานปา และ

สมุนไพร เปนตน

CASE
STUDY

44สนับสนุนอุปกรณระวังภัยจากสัตวปา 

CASE
STUDY

46

สนับสนุนการลาดตระเวน 
ลดปญหาภัยคุกคามผืนปาตะวันตก

ความอุดมสมบูรณของผืนปาในเขตฯหวยขาแขง 

นําไปสูปญหาภัยคุกคามและการบุกรุกจากบุคคลภายนอก

เพื่อเขาไปหาประโยชนจากพันธุพืชและสัตวปานานาชนิด 

ดังนั้นเพื่อเปนการเฝาระวัง และสรางเกราะปองกันให

กับผืนปาแหงนี้ โครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ ไดรวมกับ

มูลนิธิสืบฯ สนับสนุนเสบียงอาหารใหกับคณะกรรมการ

ปาชุมชน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ในการลาดตระเวนพื้นที่

ปาโดยรอบผืนปาหวยขาแขงของทุกเดือน 

ทั้งนี้คณะกรรมการปาชุมชนฯ ประกอบดวย ตัวแทน

จากชุมชน กรมปาไม เขตรักษาพันธุฯ ซึ่งในการเดินลาด

ตระเวนแตละครั้งใชเจาหนาที่ 10 คน สํารวจเสนทางใน

พื้นที่ปา 18 ปาตามแผนที่วางไว โดยจะมีการบันทึกขอมูล

ดวยอุปกรณ GPS เริ่มจากเสนทางการเดิน รองรอยของ

สิ่งที่พบ ตลอดจนสํารวจแนวเขตปาสงวน เพื่อนําขอมูลที่

ไดมาใชในการวางแนวทางปองกันการบุกรุก แจงเตือนภัย

กับชุมชนหากพบรอยเทาสัตวปา

ในป 2563 คณะกรรมการปาชุมชน อ.ลานสัก 

สรุปผลการลาดตระเวนใน

พื้นที่ 18 ปา

ระยะทางการลาดตระเวน 
รวม 388.16 กิโลเมตร

พบภัยคุกคามในพื้นที่ 
17 ครั้ง

รอยเทาสัตว์ 
46 จุด

การใชประโยชน์พื้นที่ 
23 จุด 

ทําการบวชตนไมใหญ 
25 ตน

CASE
STUDY

45เครือขายเยาวชนรุนใหม รวมดูแลผืนปาตนนํ้า

ผ่านการอบรมโครงการครูเทคโนโลยีปาไม
ผ่านแอปพลิเคช่ัน Handy GPS

งานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนเรื่องสําคัญที่ทุกคนตองรวมมือกันของทุกภาคสวน โครงการ

ธรรมชาติปลอดภัยฯ รวมกับอุทยานแหงชาติศรีลานนา จัดทํา “โครงการครูเทคโนโลยีปาไม” กับเยาวชนในโรงเรียน 

ผานแอปพลิเคชั่น Handy GPS โดยปลายป 2563 เพื่อถายทอดความรูในการดูแลผืนปากวา 8 แสนไรในอุทยานแหง

ชาติศรีลานนา ใหกับเครือขายชุมชน และเยาวชนในพื้นที่

โดยแอปพลิเคช่ันดังกลาว ทํางานผานสมารทโฟน ต้ังแตการสํารวจ

การเดินปา, ตําแหนงทางภูมิศาสตร และหาขอมูลพิกัดพื้นที่ ทําให

เครือขายชุมชนสามารถแจงปญหาไฟปา หรือภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหกับ

เจาหนาที่อุทยานฯ ไดทันตอสถานการณ รวดเร็ว แมนยําเพิ่มมากขึ้น

พรอมกันนี้ ยังไดมีการถายทอดความรูดานงานอนุรักษ และ

การใชประโยชนจากผืนปาอยางยั่งยืน เพื่อเปนการปลูกจิตสํานึก

และสรางความตระหนักรูในคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น 

ใหกับเยาวชนรุนใหม เบื้องตนไดนําเทคโนโลยีมาใชควบคูไปกับการ

สรางเครือขายเยาวชนในพื้นที่ ชวยเพิ่มศักยภาพในการดูแลผืนปา 

ตลอดจนเปนสวนสําคัญที่จะชวยลดปญหาการเกิดไฟปา และปองกัน

การบุกรุกผืนปาตนน้ําแหงนี้ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาท่ี 
เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ปาหวยขาแขง
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ที่ผานมาชุมชนสวนใหญในเขตอุทยานฯ เปนพื้นที่

ที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ จึงขาดโอกาสในการเขาถึงโครงสราง

พื้นฐาน การพัฒนาอาชีพ ตลอดจนไมไดรับมาตรการชวย

เหลือตางๆจากภาครัฐ ทั้งการชวยเหลือผลกระทบจาก

ภัยพิบัติ การรับซื้อผลผลิต และการประกันรายได ฯลฯ 

อุทยานแหงชาติศรีลานนา จึงไดรวมกับโครงการธรรมชาติ

ปลอดภัยฯ มหาวิทยาลัยแมโจ และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

จัดทํา “โครงการจัดทําแผนที่การใชประโยชนที่ดิน

ตามหลักการอนุรักษดินและน้ําในพื้นที่ปาอนุรักษ เพื่อ

ชุมชนยั่งยืน” (Water chase profi le) ในพื้นที่นํารอง 

“บานแมจอน” อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม ซึ่งเปนชาวเขาเผา

อาราดัง หรือปะหลอง อพยพมาจากประเทศเมียนมา โดยที่

ผานมามีการขยายตัวของชุมชน นําไปสูปญหาพื้นที่ทํากินที่

บุกรุกเขาไปในพื้นที่ปาตนน้ํากวา 1,088 ไร

ในเบื้องตน อุทยานแหงชาติศรีลานนา ไดเจรจา

ขอคืนพื้นที่ 183 ไร นํามาฟนฟูเปนปากันชน (buffer 

zone) นอกจากน้ียังไดรวมกับชุมชนทําการสํารวจ และ

การออกแบบการใชประโยชนพื้นที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

ตามหลักการอนุรักษดิน และน้ํา ตลอดจนรวมกันสราง

กติกาชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อใหคนอยูรวม

กับปาไดอยางยั่งยืนดังนี้

1. พื้นที่ที่ชุมชนคืนใหกับอุทยานฯเพื่อใชประโยชน

รวมกัน จํานวน 127 ไร เนนปลูกไม 3 อยาง 

ประโยชน 4 อยาง เชน มะขามปอม, สัก, 

ประดู,แคนา, ไผ, หวา ฯ

2. แนวกันชน หรือแนวกันไฟ ระยะทาง 5.2 กม. 

เนนปลูกไผ เชน ไผรวก, ไผซางหมน, ไผกิมซุง 

และไผตง

3. พื้นที่ทํากินของชุมชน : พัฒนาแหลงน้ํา, ปลูก

พืชทางเลือกเชน ผัก ผักในโรงเรือน ขาวโพด 

เหลื่อมถั่ว และบางสวนทําปศุสัตว
โครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ ไดรวมสนับสนุน

อุปกรณ และปรับปรุง “ศูนยตรวจสอบและเฝาระวังภัย

คุกคาม” (War room) ใหกับอุทยานแหงชาติศรีลานนา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝาระวังภัยคุกคาม ควบคุม

สถานการณไฟปา ตลอดจนวางแผนการอนุรักษสัตวปา

และความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่กวา 8 แสนไร

ของอุทยานแหงชาติศรีลานนา 

ทั้งนี้ War room ทําหนาที่เปนศูนยกลางรวบรวม

ขอมูลจากอุปกรณเฝาระวังทุกชนิดในพื้นที่ เพื่อนํา

มาวางแผนการปราบปราม และเฝาระวังภัยคุกคาม

ตางๆ ทําใหเจาหนาที่สามารถเขาถึงพื้นที่ เกิดเหตุ

และหยุดยั้ งการกระทําผิดไดทันตอสถานการณที่

เกิดขึ้น นอกจากนี้ขอมูล Hot spot ที่ไดจากภาพถายทาง

อากาศ ขอมูลทิศทางลม และสถานการณไฟปาที่ไดจาก

อากาศยานไรคนขับ (Drone) ยังชวยใหเจาหนาที่พิทักษ

ปาทั้ง 10 หนวย เขาควบคุมสถานการณ และวางแผน

สกัดการรุกลามของไฟปาดับไดอยางรวดเร็วดวย 

สวนขอมูลจากกลองดักถายทั้ง NCAPS และ 

CAMERA TRAP ที่นําไปติดตั้งตามจุดตางๆของอุทยาน 

และเชื่อมตอสัญญาณกับหอง War room ทําใหเมื่อ

ป 2563 อุทยานแหงชาติศรีลานนาสามารถจับกุม

ดําเนินคดีการกระทําผิดทั้งหมด 31 คดี ซึ่ง 11 คดีเปนคดี

เกี่ยวกับไฟปา ที่สามารถสกัดผูกระทําผิดไดกอนที่

จะลงมือกอเหตุ นอกจากนี้ขอมูลดังกลาวยังใชใน

การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ และติดตาม

จํานวนประชากรสัตวปาใน“โครงการปลอยสัตวปา

คืนสูวนา” ที่ดําเนินการไปเมื่อป 2562 

ในอนาคตอุทยานแหงชาติศรีลานนา เตรียมเพิ่ม

ศักยภาพดานอากาศยานไรคนขับ(Drone) ซึ่งไดรับ

การสนับสนุนจากโครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ สามารถ

เพิ่มระยะบินเปน 10-20 กม./รอบ เพื่อใชในการสํารวจ

พื้นที่ในสวนที่การเดินเทาลาดตระเวนเขาไมถึง ตลอดจน

เปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแกไขปญหา

ไฟปาไดแมนยําสามารเขาถึงพื้นที่ไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

CASE
STUDY

48

ศูนยตรวจสอบ
การเฝาระวังภัยคุกคาม (War room) 
ชวยแกปญหาการบุกรุกปาตนนํ้า

CASE
STUDY

47แผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินชุมชน
สูการพัฒนาอาชีพ ในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ์ เพ่ือชุมชนย่ังยืน
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50สํารวจขอมูลพื้นฐาน 
สูการพัฒนาอาชีพ เพ่ือคนอยูรวมกับปา

การมีสวนรวมของชุมชนในการขับเคลื่อนงานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ หัวใจสําคัญคือการแกปญหาเรื่อง

ปากทองสงเสริมการพัฒนาอาชีพใหมีรายไดเพียงพอตอการยังชีพ  

และเพื่อเปนการสรางทางเลือกในอาชีพที่ยั่งยืนใหกับชุมชนใน

พื้นที่อุทยานแหงชาติศรีลานนา โครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ 

ไดสนับสนุน “โครงการสํารวจขอมูลพื้นฐานการตอยอดเพื่อ

พัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตชุมชนบานแมสายปาเมี่ยง” 

ซึ่งเปนชุมชนที่ทํากินในพื้นที่ตนน้ําลําหวยแมสาย หนึ่งในแมน้ํา

สายหลักที่ไหลลงสูเขื่อนแมงัดสมบูรณชล 

จากสํารวจพบวา ชุมชนแมสายปาเมี่ยงมีรายไดจาก

การทําการเกษตร เฉลี่ยครัวเรือนละ 25,000 บาทตอป พืชหลัก

ที่ปลูกไดแก เมี่ยง และกาแฟอาราบิกา โดยที่ผานมาเมี่ยงสด

ราคาเฉลี่ย กก.ละ 7 บาท สวนกาแฟสดราคาเฉลี่ย กก.ละ 13 

บาท ซ่ึงมีแหลงรับซ้ือผลผลิตคือ โครงการขยายผลโครงการหลวง 

ตลาด อ.ดอยสะเก็ด และ อ.เมือง จ.เชียงใหม สวนอาชีพรองคือ

การเลี้ยงสัตว และรับจางทั่วไป นอกจากนี้มีการปลูกพืชอื่น ๆ  เชน

พลับ 5 ราย, เสาวรส 16 ราย( 550 ตน) และอโวคาโด 25 ราย 

(1,000 ตน)

ทั้งนี้โครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ จะไดหารือรวมกับอุทยาน

แหงชาติศรีลานนา เพื่อวางแผนการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับ

พื้นที่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดและ

รวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมบนผืนปาตนน้ํา

แหงนี้ ควบคูไปกับการพัฒนาอาชีพอยูรวมกับปาไดอยางยั่งยืน

อบรม SMART PATROL

เดิมทีการลาดตระเวน เพื่อสํารวจพื้นที่ปาและตรวจ

ปองกันภัยคุกคามตางๆในพื้นที่ปาอนุรักษของเจาหนาที่

อุทยาน มีการวางแผนการดําเนินงานออกเปนสวนๆ 

ระหวางพื้นที่ที่อยูติดกัน ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การทํางาน และลดความเสี่ยงของเจาหนาที่อุทยานแหง

ชาติศรีลานนา ซึ่งตองรับผิดชอบพื้นที่ปากวา 8 แสนไร 

โครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ จึงไดสนับสนุน “โครงการ

พัฒนาศักยภาพการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ” (SMART 

PATROL) ใหกับเจาหนาที่อุทยานแหงชาติศรีลานนา เพื่อ

เตรียมความพรอมของรางกาย และทบทวนการใชเครื่อง

มืออุปกรณตางๆ ตลอดจนความรูเรื่อง พ.ร.บ.อุทยานฉบับ

ใหม ซึ่งนอกจากจะชวยใหเจาหนาที่อุทยานฯ สามารถดูแล

พื้นที่ปาไดครอบคลุมมากขึ้น ยังทําใหเจาหนาที่อุทยานฯ

สามารถเขาถึงพื้นที่เสี่ยง หรือพื้นที่เกิดเหตุการกระทํา

ผิดไดอยางรวดเร็ว ลดคดีบุกรุกทําลายปา และแกปญหา

ไฟปาไดอยางทันทวงทีอีกดวย 

พรอมกันนี้โครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ ไดสนับสนุน

อากาศยานไรคนขับ (Drone) กับทางอุทยานแหงชาติ

ศรีลานนา เพื่อใชในภารกิจเฝาระวังพื้นที่ปาดวยเทคโนโลย ี

(Recheck) ทั้งนี้ขอมูลที่ไดจากการสํารวจพื้นที่การใช

ประโยชนที่ดิน และตรวจสอบการครอบครองพื้นที่ของ

ราษฎรในเขตอุทยานจากอากาศยานไรคนขับ (Drone) 

จะนํามาเปรียบเทียบกับขอมูลการสํารวจชุดเดิม โดย

วิธีการลาดตระเวนจากการเดินเทา ซึ่งนอกจากจะลด

ความปญหาความขัดแยงระหวางเจาหนาที่กับชุมชนแลว 

ยังนําไปสูการสรางกติกาชุมชนรวมกันในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ปาอนุรักษ อีกทั้งฐานขอมูล

(Big Data) ของโครงการยังใชในการบริหารจัดการ

การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ปาอนุรักษอยางถูกตอง 

ซึ่งเปนที่ยอมรับของทุกฝายดวย

เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาท่ีอุทยาน
พรอมสนับสนุนการบินอากาศยานไรคนขับ(Drone) 
เพ่ือสํารวจการใชประโยชน์พ้ืนท่ี

CASE
STUDY

49



166 รายงานความยั่งยืน ป 2563 บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด 167

APPENDIX
INTRO

DUCTIO
N

SUSTAINABILITY M
ANAGEM

ENT
HEART

HEALTH
HO

M
E

การคงสภาพไวซ่ึง “ความสมบูรณอยางตอเน่ือง” 

ของผืนปาตะวันตก นับเปนความทาทายของการทํา

งานดานอนุรักษ เพราะความตอเนื่องของผืนปานําไป

สูความเชื่อมโยงกับการแลกเปล่ียนพันธุกรรม ชวยสราง

ความหลากหลายของชนิดพันธุสัตวปาที่อาศัยอยูใน

ผืนปาแหงนี้ ปจจุบันพบวา พื้นที่รอยตอระหวางเขต

รักษาพันธุสัตวปาเขาสนามเพรียง กับอุทยานแหงชาติ

คลองวังเจา สวนหนึ่งของผืนปาตะวันตกถูกตัดผานดวย

ทางหลวงแผนดิน และบางสวนเปนพื้นที่ทําการเกษตร

ของชุมชนในพื้นที่ ซึ่งนอกจากจะสงผลกระทบตอถิ่น

ที่อยูอาศัยของสัตวปาแลว การแตกกระจายของผืนปายัง

สงผลตอการแลกเปลี่ยนพันธุกรรมและความหลากหลาย

ของชนิดพันธุที่ลดลงอีกดวย 

โครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ ไดรวมกับมูลนิธิสืบ 

นาคะเสถียร กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติสัตวปา

และพันธุพืช จังหวัดกําแพงเพชร และภาคีเครือขาย

ที่เกี่ยวของ ทํา “โครงการจัดการพื้นที่ปาสงวนและ

แนวเชื่อมตอปาตะวันตก เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” 

ที่  อ.โกสัมพีนคร จ.กําแพงเพชรขึ้น โดยมีแนวคิด

การเชื่ อมตอระบบนิ เวศระหวางอุทยานแหงชาติ

คลองวังเจา กับเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสนามเพรียง 

ด วยกระบวนการทางป า เศรษฐกิจ  ควบคู ไปกับ

การสรางเครือขาย และกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 

ตลอดจนหนวยงานในพื้นที่  เพื่อใหชุมชนสามารถ

อยูรวมกับปาไดอยางยั่งยืนตอไป 

จากความรวมมือของทุกภาคสวน เกิดเปนผล

การดําเนินงานตามแผนงาน ดังนี้  

1. งานวิชาการและขอมูลพื้นฐาน เกิดฐานขอมูล

การใชประโยชนพื้นที่ของสัตวปาบางชนิด

ที่เขามาใชประโยชนในพื้นที่ปาชุมชน และ

ที่ดินทํากินของชุมชน เชน อีเห็น เลียงผา 

หมาจิ้ งจอกฯ และฐานขอมูลชนิดพันธุที่

กระจายตัวในพื้นที่ ไดแก  ตนไทร ตนสัก 

ตนแดง ตนประดู ไผ ซึ่งนอกจากจะใชวางแผน

เรื่องการสงเสริมการปลูกปาเศรษฐกิจใน

พื้นที่ของชุมชนแลว คณะทํางานยังรวมกับ

คณะที่ ป รึ กษาจากม . เ กษตรศาสตร ใ น

การพัฒนาโครงการเพ่ือเสนอขึ้นทะเบียน

กับ T-VER

2. ฐานขอมูลชุมชน เศรษฐกิจ สังคม ขอบเขต

พื้นที่ทํากิน และสถานภาพพื้นที่ พรอมกันนี้

ไดมีการประชุมหารือกับหนวยงานตางๆ โดย 

มีผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร นําไปสู

การสํารวจพื้นที่ทํากินของชุมชน (คทช.) 

ผานกระบวนการสํารวจขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

3. สรางการรับรูและความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ

โครงการจัดการระบบนิเวศ ในพื้นที่ปาสงวน

และแนวเชื่อมตอปาตะวันตก เพื่อการพัฒนา

อยางย่ังยืน ขณะเดียวกันทางมูลนิธิสืบฯ ยังได

จัดทําวีดีโอ และบทความเกี่ยวกับโครงการ

จัดการระบบนิเวศฯ เผยแพรผานเว็บไซต และ

สื่ อออนไลน ของมู ลนิ ธิ สื บนาคะ เสถี ย ร 

เพื่อสรางการรับรูแกสังคมดวย

ทั้ งนี้ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย

รวมกัน โครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ จึงไดสนับสนุนให

มูลนิธิสืบฯ พรอมเครือขายที่เกี่ยวของ ดําเนินกิจกรรม

ตามแผนอยางตอเนื่องตอไป
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52เช่ือมต่อปาตะวันตก
มรดกโลก ผืนปาใหญท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ และมี
ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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51ปลูกไมพ้ืนถ่ินส่งเสริมการท่องเท่ียว
และเปนแหลงอาหารสัตว์ปาเข่ือนแมงัดสมบูรณ์ชล

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อแสดง

ความจงรักภักดี และนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองคทรงมีตอการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสัตวปา อุทยานแหงชาติศรีลานนา จึงไดรวมกับ

โครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ สมาคมยางนาและขี้เหล็กสยาม ชมรมผูประกอบ

การเรือนแพ อ.แมแตง และภาคีเครือขาย รวมกันปลูกไมพื้นถิ่นหลากสี และไมเพื่อ

เปนอาหารสัตวปา จํานวน 2,100 ตน ระยะทาง 500 เมตร ใน “โครงการปลูกไม

พื้นถิ่นสงเสริมการทองเที่ยวและเปนแหลงอาหารสัตวปา” ในพื้นที่เขื่อนแมงัด

สมบูรณชล

สําหรับพันธุไมพื้นถิ่นหลากสีที่นํามาปลูกมี 8 ชนิด ไดแก ทองกวาว รวงผึ้ง 

ราชพฤกษ ตะแบก สลา อินทนิลน้ํา งิ้วปาดอกแดง และเสี้ยวดอกขาว สวนพันธุไม

เพื่อเปนอาหารสัตวปา ไดแก ตนขี้เหล็ก มะขามปอม และหวา โดยการปลูกแซม

ไปกับไมพื้นถิ่นเดิมบริเวณดานในเขื่อนแมงัดสมบูรณชล คาดวาในอนาคต บริเวณ

ดังกลาวจะเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ สําหรับนักทองเที่ยวที่เขาไปพักที่เรือนแพ 

เพื่อชมบรรยากาศดอกไมหลากสีที่สลับกันบานตลอดทั้งป และยังเปนแหลงอาหาร

ใหกับสัตวปา ซึ่งไดมีกิจกรรมปลอยสัตวปาในพื้นที่เมื่อป 2562 ผานมา 

โดยในแตละปมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางชาติ เขามาทองเที่ยวเขื่อน

แมงัดสมบูรณชลเปนจํานวนมาก เนื่องจากมีทิวทัศนที่สวยงาม และเปนแหลงรวม

กิจกรรมทางน้ํา เชน การพักเรือนแพ พายเรือฯ ดังนั้นการปลูกไมพื้นถิ่นหลากสี

ครั้งนี้ นอกจากจะชวยเพิ่มศักยภาพพื้นที่แลวยังจะชวยกระตุนการทองเที่ยว

เชิงนิเวศใหกับเขื่อนแมงัดสมบูรณชลชวยดึงดูดนักทองเที่ยวอีกทางหนึ่ง
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53โครงการธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม
นํ้าเปล่ียนชีวิต เนนการมีสวนรวมชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในพ้ืนท่ี และการพัฒนาอาชีพท่ีย่ังยืน

“นํ้าเปล่ียนชีวิต ชีวิตเปล่ียนส่ิงแวดลอม เม่ือมีนํ้าจึงมีชีวิต 
นํ้าคือรากฐานของการเกษตร”  

หลังจากท่ีนอมนําศาสตรของพระราชาในหลวงรัชกาลท่ี 9 “การระเบิดจากขางใน : เขาใจ เขาถึง และพัฒนา” มาใช

ในการขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆของโครงการธรรมชาติปลอดภัยแมแจม ตั้งแตป 2555 โดยเริ่มจากการพัฒนาแหลงน้ํา

ใหเพียงพอกับการเพาะปลูก เพื่อสรางทางเลือกในการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืนใหกับพื้นที่ตนแบบ “บานแมปาน-สันเกี๋ยง” 

พบวาในป 2563 บานแมปาน-สันเกี๋ยง มีบอพวงขนาดขนาด 750 ลบ.ม. จํานวน 5 บอ, บอพวงขนาด 175 ลบ.ม. จํานวน 

42 บอ โดยตอระบบทอสงน้ําเขาแปลงเกษตรกร ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 1,200 ไร จํานวน 190 แปลง 

สวนการปรับเปลี่ยนอาชีพที่ยั่งยืนทั้งภาคการเกษตร และนอกภาคการเกษตร ประกอบดวย 

1. จดทะเบียนเกษตรกรผูปลูกลําไยแปลงใหญของจ.เชียงใหม มีสมาชิก 80 ราย พื้นที่ปลูกรวม 970 ไร พรอมทั้ง

สรางเครือขายการรับซื้อลําไยระดับจังหวัด ซึ่งมีการทํา MOU รับซื้อลําไยกับบริษัทเอกชน

2. กลุมไมผลไมยืนตน มีสมาชิก 120 ราย (รวมเกษตรกรผูปลูกลําไย) รายไดเฉลี่ย 80,000 บาท / ป

3. กลุมเลี้ยงสุกร มีสมาชิก 27 ราย มีจํานวนแมพันธุสุกร 100 ตัว จํานวนลูกสุกร 419 ตัว และ จํานวนสุกรขุน 

160 ตัว ซึ่งในจํานวนนี้เขารวมโครงการพัฒนาฟารมเลี้ยงสุกรปลอดภัยป 2562/63 จํานวน 11 ราย และใน

ป 2563/64 จํานวน 10 ราย

4. โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑชุมชน(เนื้อสุกร) รายไดเฉลี่ย 10,000 บาท / เดือน

5. กลุมผูเลี้ยงไกไข  รายไดเฉลี่ย  9,000 บาท / เดือน

6. กลุมทอผาผาซิ่นตีนจก มีสมาชิก 30 ราย รายได

เฉลี่ย 2,000 บาท / เดือน

7. กลุมวิสาหกิจชุมชนฯ มีสมาชิก 146 ครัวเรือน  มีหุน

ทั้งหมด 22,035 หุน  คิดเปนเงินจํานวน  2,203,500 

บาท ซึ่งป 2562/63 มีผลประกอบการ (พ.ค.2562 

- มี.ค.2563) มีเงินลงทุนจํานวน  14,520,446 บาท  

มีรายรับรวมทั้งสิ้น 15,810,689 บาท และมีกําไร

สุทธิจํานวน 1,209,243 บาท

นอกจากนี้  ยังไดรวมกันสรางฝายชะลอน้ําบริเวณ

ลําน้ําแมปาน เพ่ือรวมกันอนุรักษลํานํ้าแมปาน สายนํ้าหลักท่ี

หลอเล้ียงชุมชนในพื้นที่  ตลอดจนเปนการปลูกจิตสํานึก

การมีสวนรวมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติใหกับชุมชน 

และเยาวชนใน อ.แมแจม ควบคูไปกับการสนับสนุนการพัฒนา 

young smart farm หรือ กลุมลูกหลานรุนใหมในชุมชน

ใหสามารถยกระดับการผลิตที่ไดมาตรฐาน และตอยอด

การซื้อขายไปสูระบบ online เพื่อขยายชองทางการตลาด

ใหกับผลิตภัณฑชุมชนอีกทางหนึ่งดวย  

โครงการธรรมชาติปลอดภัยแมแจม และมหาวิทยาลัย

แมโจ ยังไดขยายผลการดําเนินงานเร่ืองการพัฒนาแหลงนํ้า 

และการพัฒนาอาชีพท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ซ่ึงเนนการมี

สวนรวมของชุมชนไปยังหมูบานใหมปูเลย และบานสันพัฒนา 

อีกทั้งอําเภอแมแจมยังขอความรวมมือใหพื้นที่ตนแบบ 

“บานแมปาน-สันเกี๋ยง” เปนแหลงเรียนรูเพื่อพาชุมชนอื่นๆใน 

อ.แมแจม มาศึกษาดูงานของโครงการฯ เพื่อนําไปประยุกตใช

ใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของชุมชนตอไป
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2561 2562 2563 บรรลุตามเปาหมาย 2563

% ของคูคาธุรกิจหลักไดรับการประเมิน

ดานความยั่งยืน
- - 100 100%

ผลลัพธ์ปี

เทียบเปาหมาย2563

เราตระหนักดีวา ความแข็งแกรงของหวงโซขึ้นอยูกับโซขอที่แข็งแกรงนอยที่สุด ดวยเหตุนี้บริษัทฯ จึงรวมเปน

สวนหนึ่งในการเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับคูคาธุรกิจตลอดหวงโซอุปทาน เพื่อมุงสูการปฏิบัติที่เปนเลิศ ครบทุกมิติ 

ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม บริษัทฯ ถือเปนความทาทายที่ยิ่งใหญในการขับเคลื่อน เพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ในเชิงบวก ขอจํากัดดังกลาวมิไดทําใหบริษัท ยุติหรือยอทอ แตในทางกลับกัน บริษัทฯ ยังคงมุงมั่นอยางตั้งใจจริง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของคูคาใหดียิ่งขึ้น เราจะรวมกันคิด รวมกันสราง เพื่อกาวสูความยั่งยืนไปพรอมๆกัน นอกจากนี้

บริษัทฯ ยังสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อพัฒนาประเทศ ที่บริษัทฯ ไดมีการดําเนินธุรกิจหรือเขาไปลงทุน 

ตามหลักคานิยม 3 ประโยชน

เปาหมายปี

2563
100% ของคูคาธุรกิจหลักไดรับการประเมิน

ดานความยั่งยืน

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

2563
จรรยาบรรณคู่คา
ปรับปรุงและประกาศใช

ป 2563

ของคูคาธุรกิจหลักไดรับการประเมิน

ดานความยั่งยืน

100%

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

คูคาของคูคาธุรกิจหลัก

มีการทวนสอบและติดตาม

(GRI 102-9, 103-1, 103-2, 103-3, 308-1, 308-2, 414-1, 414-2)

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ
RESPONSIBLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
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แนวทางการบริหารจัดการ

การบริหารจัดการหวง โซอุปทานของ บริษัท 

เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด และบริษัทในกลุมธุรกิจพืช

ครบวงจร (ขาวโพด) ดําเนินการภายใตกรอบการดําเนิน

งานบริหารจัดการหวงโซอุปทานอยางมีความรับผิดชอบ 

(Respons ible Supply Cha in Management 

Framework) ซึ่งมีองคประกอบที่แสดงถึงความมุงมั่น

ของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในหวงโซ

อุปทาน ใหบรรลุตามนโยบายการบริหารหวงโซอุปทาน 

จรรยาบรรณของคูคา และเปาหมายการจัดการหวงโซ

อุปทาน รวมถึงการตรวจประเมินดานความยั่งยืนกับ

คูคาหลักที่มีความสําคัญและมีความเสี่ยงสูง ตลอดจน

สื่อสารผลการดําเนินการบริหารจัดการหวงโซอุปทาน

อยางตอเนื่อง 

บริษัทฯ ไดนํานโยบายการจัดการหวงโซอุปทาน

อยางรับผิดชอบและแนวปฏิบัติสําหรับลูกคา มาเปนหลัก

ปฏิบัติเพื่อสื่อสารความคาดหวังใหกับคูคาธุรกิจหลัก 

เพื่อการนําไปปฏิบัติอยางถูกตองและตอเนื่อง เพื่อมุงสู

การปฏิบัติที่เปนเลิศในระดับสากล โดยภายใตนโยบาย

นี้ไดกําหนดลักษณะการทํางานที่สําคัญของการจัดการ

หวงโซอุปทานอยางยั่งยืน เพื่อใหมีผลตอคานิยมและ

การสื่อสาร

บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด และบริษัท

ในกลุมธุรกิจฯ เครือเจริญโภคภัณฑเชื่อมั่นวา “คูคา” 

คือหวงโซสําคัญของความสําเร็จการดําเนินธุรกิจ และ

บริษัทฯ เชื่อวาความสําเร็จที่ยั่งยืน จําเปนตองอยูบนพื้น

ฐานของการเคารพตอสิทธิมนุษยชน หลักธรรมาภิบาล 

และรักษาสิ่งแวดลอม ดวยเหตุนี้ บริษัทจึงไดจัดทําคูมือ

จรรยาบรรณของคูคา Supplier Code of conduct 

ที่สอดคลองกับ UN Global Compact และกฏหมาย 

กฏระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อใหมั่นใจไดวากระบวนการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทและคูคามีความสอดคลองตาม

กฎหมาย และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ เพื่อเปนสวน

ชวยในการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับขีดความสามารถ

ทางการแขงขัน และเสริมสราง การเติบโตในระยะยาว

ไปดวยกัน รวมถึงเปนโอกาสใหบริษัทและคูคาธุรกิจ 

มีสวนรวมปรับปรุงและพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

โดยภาพรวม

CASE
STUDY

54
Supplier Code of Conduct

จรรยาบรรณสําหรับคู่คา

จรรยาบรรณคูคา

การปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ

ความปลอดภัยและ
คุณภาพของผลิตภัณฑ

การตรวจสอบยอนกลับ

แรงงานเด็ก

ขอมูลส่วนบุคคล
การรักษาความลับ และ
ทรัพยสินทางปญญา

การบังคับแรงงาน
และการกดขี่แรงงาน

การเลือกปฏิบัติ

การจางงานค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชน

เสรีภาพในการรวมกลุ่ม
เปนสมาคม และการร่วม
เจรจาต่อรอง

อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

สิทธิในที่ดิน 

การบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม

การจัดซื้อจัดหาอย่างมี
ความรับผิดชอบ

การประกอบธุรกิจดวย
ความซื่อสัตย

ความขัดแยงทาง
ผลประโยชน

การต่อตานสินบน
และคอรรัปชัน

การแจงเบาะแส
และการรับเรื่อง

รองเรียน

การส่งเสริม
ใหคู่คาธุรกิจปรับปรุง

การดําเนินงาน

การประเมิน
ความเสี่ยงของ
ห่วงโซ่อุปทาน
ตามระยะเวลาที่

กําหนด

การตรวจประเมิน
คู่คาธุรกิจตาม

ระยะเวลาที่กําหนด
(Audit)

การสื่อสาร
การบริหาร

ห่วงโซ่อุปทาน

การบริหารจัดการ
ความสัมพันธกับ

คู่คาธุรกิจ

การรองขอใหแกไข
ประเด็นที่ไม่สอดคลอง

กับจรรยาบรรณ
สําหรับคู่คาธุรกิจ

การกําหนดคู่คาหลัก 
(Critical Tier1 

Supplier) 

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ
เพื่อการจัดการหวงโซอุปทานอยางยั่งยืน

2

3 5 71

4 6 8
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55การตรวจประเมินการปฏิบัติ
จรรยาบรรณคูคาธุรกิจ

บริษัทฯ เชื่อวาความสําเร็จที่ยั่งยืน  จําเปนตองอยูบนพื้นฐานของการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตลอดทั้งหวงโซ

อุปทาน  อาทิ  การเคารพตอสิทธิมนุษยชน  หลักของธรรมาภิบาลและการรักษาสิ่งแวดลอม  รวมไปถึงการดําเนินการให

สอดคลองตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ  ซึ่งนโยบายและแนวปฏิบัตินี้ไมเพียงแตจะชวยพัฒนาศักยภาพ  

ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันและเสริมสรางการเติบโตในระยะยาวเทานั้น หากยังเปนโอกาสใหบริษัท 

และคูคาธุรกิจ  มีสวนรวมปรับปรุง และพัฒนารวมกัน อีกดวย

การตรวจประเมินครอบคลุม
แนวทางการดําเนินงานใน  
3 ดานหลัก  ดังน้ี

การกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง

อยางเหมาะสม และการปฏิบัติตามขอบังคับและกฎหมาย

ที่เกี่ยวของ ในการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ 

เปนระบบ และโปรงใส สามารถตรวจสอบได

การบริหารจัดการ

ดานความปลอดภัย 

สิ่งแวดลอม พลังงาน

อยางมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการแรงงาน

อยางเปนธรรม และเคารพ

ในสิทธิมนุษยชน

ดานกระบวนการ
(Process) 

ดานการดําเนินการ 
(Performance) 

ดานบุคลากร  
(People) 

การระบุหาคู่คา
ธุรกิจหลักและคู่คา
ธุรกิจลําดับอื่นๆ 

การสื่อสารประเด็น
ดานความยั่งยืน
ไปยังคู่คาธุรกิจ

เปาหมายของการจัดการ
หวงโซอุปทานอยางรับผิดชอบ

การประเมินตนเอง
ดานความยั่งยืน

ของคู่คาธุรกิจหลัก

การบูรณาการประเด็นความย่ังยืนเขากับกลยุทธ์การจัดการหวงโซอุปทาน
( ESG lntegration in Supply Chain Management Straegy )
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Smart Sale Program เปนโปรแกรมที่บริษัทฯ ใชเชื่อมโยง

ฐานขอมูลของบริษัทกับลูกคาและเปนการรองรับธุรกิจเกษตรที่

มีการปรับเปลี่ยนในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค 3 ประการ ไดแก

1. ประสิทธิภาพ: การรวบรวมขอมูลที่ ง ายขึ้นผาน

แอปพลิเคชันที่บันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานและ

เหตุการณสําคัญ, ลดตนทุน, สามารถติดตามและ

มองเห็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแปลงผลิตไดตลอดเวลา

2. ผลผลิต: ขอมูลเชิงลึกที่นําไปปฏิบัติไดแบบเรียลไทม

ชวยใหบริษัทฯ สามารถตัดสินใจทางธุรกิจตามแผน 

และ/หรือตัดสินใจตอบสนองไดทันเวลา มีความสามารถ

ในการคาดการณปริมาณ และคุณภาพของผลผลิต 

ลดตนทุนการดําเนินงานสงผลใหเกิดประสิทธิผลที่สูง

ขึ้นสําหรับธุรกิจ

3. ความยั่งยืน: ตอบสนองความตองการดานการเกษตร

ในปจจุบัน เสริมสรางทรัพยากรสําหรับอนาคตโดย

การสรางสภาพแวดลอมที่ดี ความสามารถในการทํา

กําไรทางเศรษฐกิจ สรางความเสมอภาคทางสังคม

และเศรษฐกิจสําหรับทุกคน เพิ่มขีดความสามารถของ

การเกษตรในระบบนิเวศเกษตรโดยการทําใหธุรกิจ

ตางๆไดรับประโยชนจากขอมูลเชิงลึกที่นําไปปฏิบัติได 

ในขณะเดียวกันก็เสริมสรางศักยภาพใหกับเกษตรกร

ผานคําแนะนํา และการแจงเตือน และ สามารถรับ

ขอมูลขนาดใหญเพื่อวิเคราะห สังเคราะหและใชขอมูล

นี้ในอนาคต รวมถึงการสรางรูปแบบการบริการทางการ

เกษตรแบบแมนยํา

SmartSale Program

ประโยชน์ที่ไดรับ : 
• มี ข อ มู ล เ พื่ อ ก า ร วิ เ ค ร า ะห

วางแผนกลยุทธการขายได

แมนยํา

• เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

ของทีมขายใหรวดเร็ว ทันเวลา 

และตอบโจทยลูกคา
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APPENDIX
ภาคผนวก

บริษัทท่ีอยู่ในขอบเขต
รายงานความย่ังยืน

บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรด๊ิวส จํากัด บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรด๊ิวส เมียนมา จํากัด

บริษัท เจริญโภคภัณฑเมล็ดพันธุ เวียดนาม จํากัด บริษัท เจริญโภคภัณฑเมล็ดพันธุ (อินเดีย) จํากัด

ธุรกิจ 4 ประเทศ

หองปฏิบัติการ8

สถานีวิจัย4

โรงงานปรับสภาพ
เมล็ดพันธุ

5

โรงงานปุย3
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ผลการดําเนินงานดานความย่ังยืน 
ป 2560-2563

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรด๊ิวส จํากัด 
และบริษัทในกลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด)

GRI ผลการดําเนินการ หนวย 2560 2561 2562 2563*

ผลการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ

G4-EC1 รายได ลานบาท  3,373.77 5,017.38 4,525.96 4,289.81

ผลประโยชนของพนักงาน ลานบาท 492.82 525.46 539.06 553.77

ภาษีที่จายใหแกรัฐบาล

และหนวยงานทองถิ่น

ลานบาท 78.5 74.53 63.22  69.57

คาใชจายดานการวิจัย

และพัฒนาและนวัตกรรม

ลานบาท 55.04 60.06 70.12  75.05

คาใชจายลงทุนพัฒนาและ

สนับสนุนสังคมและชุมชน

ลานบาท 23.43 20.37 12.67 15.30

ผลการดําเนินงานดานสังคม

ขอมูลพนักงาน

102-8 จํานวนพนักงานทั้งหมด คน 827 904 805 1,012

ช/ญ 498 329 552 352 475 330 628 384

102-8 สัดสวนพนักงานแยก

ตามประเภทสัญญาจาง

พนักงาน 418 784 790 828

ช/ญ 314 104 490 294 462 328 514 314

ผูรับเหมาที่อยูใน

การกํากับดูแลของบริษัท

409 120 15 184

ช/ญ 184 225 62 58 13 2 114 70

405-1 สัดสวนพนักงานแยกตามเพศ

ชาย รอยละ 60 61 59 62

หญิง รอยละ 40 39 41 38

GRI ผลการดําเนินการ หนวย 2560 2561 2562 2563*

401-1 การจางงาน

จํานวนพนักงานใหม คน 33 142 96 70

ช/ญ 25 8 93 49 54 42 46 24

อัตราการจางใหม รอยละ 7.895 18.11 12.15 8.24

ช/ญ 5.98 1.915 11.86 6.25 6.84 5.32 5.55 2.90

401-1 การลาออก

จํานวนการลาออก คน 19 62 94 98

ช/ญ 15 4 39 23 59 35 69 29

อัตราการลาออก รอยละ 4.55 7.91 11.9 11.84

ช/ญ 3.59 0.96 4.91 2.93 7.47 4.43 8.33 3.50

404-1 คาเฉลี่ยเวลาการฝกอบรม
พนักงาน

ชั่วโมง
ตอคน

4.62 3 4.99 7.30

404-1 จํานวนพนักงานที่ไดรับ
การฝกอบรมและพัฒนา
ดานความยั่งยืน

คน 0 309 705 828

หมายเหตุ :

* ขอมูลรวม 4 ประเทศ (ประเทศไทย,เมียนมา,เวียดนาม,อินเดีย)
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GRI ผลการดําเนินการ หนวย 2560 2561 2562 2563*

ขอมูลสุขอนามัยและความปลอดภัย 

อัตราการบาดเจ็บทุกประเภท

403-2 (a)   พนักงาน ราย ตอ 

1,00,000 

ชั่วโมงทํางาน

3.00 2.45 4.11 2.78

ช/ญ 3.95 4.00 3.25 1.4 5.91 1.32 4.86 0.00

403-2 (b) ผูรับเหมาที่อยูใน

การกํากับดูแลของบริษัท

ราย ตอ 

1,00,000 

ชั่วโมงทํางาน

0.00 2.6 2.29 8.52

ช/ญ 0.00 0.00 3.85 0.00 0.00 7.82 9.53 7.03

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน

403-2 (a)   พนักงาน ราย ตอ 

1,00,000 

ชั่วโมงทํางาน

0.60 1.2 2.06 0.00

ช/ญ 0.00 1.50 2.15 0.00 3.38 0.00 0.00 0.00

403-2 (b)  ผูรับเหมาที่อยู

ในการกํากับดูแลของบริษัท

ราย ตอ 

1,00,000 

ชั่วโมงทํางาน

0.00 0.00 5.68

ช/ญ 0.00 0.00 0.00 0.00 4.76 7.03

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน

403-2 (a)  พนักงาน ราย - - - 0

ช/ญ - - - - - - 0 0

403-2 (b) ผูรับเหมาที่อยู

ในการกํากับดูแลของบริษัท

ราย - - - 2

ช/ญ - - - - - - 1 1

อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บ

403-2 (a) พนักงาน วันหยุดงาน 

ตอ 1,000,000 

ชั่วโมงทํางาน

1.8 15.3 18.00 0.00

ช/ญ 0.00 4.50 27.05 0.00 29.54 0.00 0.00 0.00

403-2 (b) ผูรับเหมาที่อยู

ในการกํากับดูแลของบริษัท

วันหยุดงาน 

ตอ 1,000,000 

ชั่วโมงทํางาน

0.00 85.21

ช/ญ 0 0.00 142.92 0.00

GRI Performance Unit 2017 2018 2019 2020*

อัตราผูเสียชีวิตทั้งหมดจากการทํางาน 

403-9 (a) พนักงาน ราย ตอ 1,000,000 
ชั่วโมงทํางาน

- - - 0.00

ช/ญ - - - - - - 0.00 0.00

403-9 (b) ผูรับเหมาที่อยู
ในการกํากับดูแล
ของบริษัท

ราย ตอ 1,000,000 
ชั่วโมงทํางาน

- - - 0.00

ช/ญ - - - - - - 0.00 0.00

อัตราผูเสียชีวิตทั้งหมดจากการทํางาน 

403-9 (a) พนักงาน ราย - - - 0.00

ช/ญ - - - - - - 0.00 0.00

403-9 (b) ผูรับเหมาที่อยู
ในการกํากับดูแล
ของบริษัท

ราย - - - 0.00

ช/ญ - - - - - 0.00 0.00

อัตราผูบาดเจ็บทั้งหมดที่มีความรุนแรงสูง (ไมรวมตาย)

403-9 (a) พนักงาน ราย ตอ 1,000,000 
ชั่วโมงทํางาน

- - - 0.00

ช/ญ - - - - - - 0.00 0.00

403-9 (b) ผูรับเหมาที่อยู
ในการกํากับดูแล
ของบริษัท

ราย ตอ 1,000,000 
ชั่วโมงทํางาน

- - - 0.00

ช/ญ - - - - - - 0.00 0.00

อัตราผูบาดเจ็บทั้งหมดที่มีความรุนแรงสูง (ไมรวมตาย)

403-9 (a) พนักงาน ราย - - - 0.00

ช/ญ - - - - - - 0.00 0.00

403-9 (b) ผูรับเหมาที่อยู
ในการกํากับดูแล
ของบริษัท

ราย - - - 0.00

ช/ญ - - - - - - 0.00 0.00

อัตราผูบาดเจ็บทั้งหมด

403-9 (a) พนักงาน ราย ตอ 1,000,000 
ชั่วโมงการทํางาน

- - - 2.78

ชาย/หญิง - - - - - - 4.86 0.00

403-9 (b) ผูรับเหมาที่อยูใน
การกํากับดูแล
ของบริษัท

ราย ตอ 1,000,000 
ชั่วโมงการทํางาน

- - - 8.52

ชาย/หญิง - - - - - - 9.53 7.03
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หมายเหตุ:     

• ขอมูลอุบัติเหตุรายงานรวม 4 ประเทศ ไดแก ประเทศไทย, ประเทศเมียนมา, ประเทศเวียดนาม และประเทศ

อินเดีย     

• อัตราผูบาดเจ็บที่บันทึกทั้งหมด= จํานวนรายของการบาดเจ็บทุกชนิด (ในชวงเวลาที่รายงาน) X 1,000,000 (ชั่วโมง

การปฏิบัติงาน) /จํานวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ในชวงเวลาที่รายงาน)     

• อัตราผูบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน = จํานวนรายของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (ในชวงเวลาที่รายงาน) X 1,000,000 

(ชั่วโมงการปฏิบัติงาน ชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ในชวงเวลาที่รายงาน)      

• อัตราผูบาดเจ็บทั้งหมดที่มีความรุนแรงสูง = จํานวนรายของการบาดเจ็บที่มีความรุนแรงสูง (ในชวงเวลาที่รายงาน) 

X 1,000,000 (ชั่วโมงการปฏิบัติงาน) /จํานวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ในชวงเวลาที่รายงาน)

GRI ผลการดําเนินการ หนวย 2560 2561 2562 2563*

ผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม 

พลังงาน

302-1 (a) พลังงานที่ใชแลวหมดไป จิกะจูล 9,871.95 25,985.43 26,570.26  25,641.61 

302-1 (b) พลังงานหมุนเวียน จิกะจูล 0.00 13,790.44 40,938.78  27,584.68 

302-1 (C) พลังงานไฟฟา จิกะจูล 15,516.99 18,895.34 28,739.06  44,210.73 

305-2 (a) การปลอยกาซเรือนกระจก

ทั้งหมด

ตันคารบอนไดออกไซค

เทียบเทา

2,960.98 4,868.06 6,649.84  10,357.50 

305-1 (a) กาซเรือนกระจกทางตรง 

(Scope 1)

ตันคารบอนไดออกไซค

เทียบเทา

754.12 2,238.46 2,059.10  1,967.60 

305-2 (a) กาซเรือนกระจกทางออม 

(Scope 2)

ตันคารบอนไดออกไซค

เทียบเทา

2,206.86 2,629.60 4,590.74  8,389.91 

302-4 ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซค

จากการเผาไหมเชื้อเพลิงชีวภาพ

ตันคารบอนไดออกไซค

เทียบเทา

0.31 1,656.84 4,326.30  2,811.35 

น้ํา

303-3 (a) ปริมาณน้ําที่นํามาใช ลานลูกบาศกเมตร  -   1.04 1.76  2.66 

• น้ําผิวดิน ลานลูกบาศกเมตร  -   0.92 1.54  2.20 

• น้ําใตดิน ลานลูกบาศกเมตร  -   0.06 0.21  0.19 

• น้ําฝน ลานลูกบาศกเมตร  -   0.06 0.00  0.27 

• น้ําประปาและน้ําที่ซื้อมา ลานลูกบาศกเมตร  -   0.01 0.01  0.03 

303-4 (b) ปริมาณน้ําที่นํากลับมาใชใหม ลานลูกบาศกเมตร  -    -   0.00  0.006 

303-4 (a) ปริมาณน้ําที่ปลอยออกสูภายนอก ลานลูกบาศกเมตร 0.02 0.18  0.09 

ของเสีย

ปริมาณของเสียทั้งหมด  ตัน 260.64 591.35  601.97 

306-2 (a) • ของเสียทั่วไป  ตัน  -   1.75 585.4  590.00 

306-2 (b) • ของเสียอันตราย  ตัน  -   258.89 5.95  11.86 

บรรจุภัณฑพลาสติก 

บรรจุภัณฑพลาสติกที่ใชทั้งหมด 

(All plastic packaging)

 ตัน  -    -   0.00  700.02 

บรรจุภัณฑพลาสติกประเภท

ที่นํามารีไซเคิลได

 ตัน  -    -    -    475.73 

(Recyclable Plastic 

Packaging) *ประเภท 

Mono Layer

 ตัน  -    -    -    5.24 

บรรจุภัณฑพลาสติกประเภทอื่นๆ  ตัน  -    -    -    207.15 

การลดการใชบรรจุภัณฑพลาสติก  ตัน  -    -    -    11.89 

GRI Performance Unit 2017 2018 2019 2020*

อัตราผูบาดเจ็บที่บันทึกทั้งหมด

403-9 (a) พนักงาน ราย - - - 5

ช/ญ - - - - - - 5.00 0.00

403-9 (b) ผูรับเหมาที่อยูใน
การกํากับดูแล
ของบริษัท

ราย - - - 3

ช/ญ - - - - - - 2 1

จํานวนผูเสียชีวิตทั้งหมดดวยโรคจากการทํางาน

403-10 (a) พนักงาน ราย - - - 0.00

ช/ญ - - - - - - 0.00 0.00

403-10 (b) ผูรับเหมาที่อยูในการกํากับ

ดูแลของบริษัท

ราย - - - 0.00

ช/ญ - - - - - - 0.00 0.00

จํานวนรายที่เจ็บปวยดวยโรคจากการทํางาน

403-10 (a) พนักงาน ราย - - - 0.00

ช/ญ - - - - - - 0.00 0.00

403-10 (b) ผูรับเหมาที่อยูใน

การกํากับดูแลของบริษัท

ราย - - - 0.00

ช/ญ - - - - - - 0.00 0.00
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หมายเหตุ:

• การคํานวณเปนไปตามการจัดทํารายงานแหงความยั่งยืนตามกรอบ GRI G4 (EN3)

• ปริมาณพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช = ผลรวมของปริมาณเชื้อเพลิงที่ใชแตละประเภท X คาความรอนของเชื้อเพลิงแตละ

ประเภท (หนวยวัด :  จิกะจูลตอเดือน) 

• คา CONVERSION FACTOR อางอิงจากรายงานพลังงานของประเทศไทยรายป กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษพลังงาน 

• การใชพลังงานไฟฟา = ผลรวมของปริมาณพลังงานไฟฟาที่ใช (กิโลวัตตชั่วโมง) X 3.6 (หนวยวัด : จิกะจูลตอเดือน)

• ปริมาณพลังงานรวมที่ใชทั้งหมด = พลังงานใชแลวหมดไป+ พลังงานหมุุนเวียน + การใชพลังงานไฟฟา (หนวยวัด 

: จิกะจูลตอเดือน)

• คาความเขมขนการใชพลังงานตอรายไดครอบคลุุมการใชพลังงานที่ใชแลวหมดไป ไดแก น้ํามันดีเซล พลังงานหมุุน

เวียน ไดแก แกลบ และ พลังงานไฟฟาที่ใชภายในองคกรเทานั้น

• การคํานวณการปลอย กาซเรือนกระจกขอบเขตที่  2 (Scope 2) มีการคํานวณใหมโดยใชคาสัมประสิทธิ์การปลอย

กาซเรือนกระจก (Emission Factor) ใชคาอางอิงดังนี้

ประเทศไทย อางอิงจาก สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (http://www.eppo.

go.th/index.php/en/en-energystatistics/co2-statistic) 

ประเทศเมียนมา อางอิงจาก https://united4effi ciency.org/country-assessments/myanmar 

ประเทศเวียดนาม อางอิงจาก https://www.iges.or.jp/en/publication_documents/pub/data/

en/1215/IGES_GRID_EF_v10.10_20210223.xlsx 

ประเทศอินเดีย อางอิงจาก https://www.iges.or.jp/en/publication_documents/pub/data/

en/1215/IGES_GRID_EF_v10.10_20210223.xlsx 

• การรายงานการปลอยกาซเรือนกระจก ครอบคลุมกาซ CO2 CH4 และ N2O โดยการคํานวณและแสดงผลในรูป

กาซคารบอนไดออกไซดเทียบเทาในการทําใหเกิด ภาวะโลกรอน (Global Warming Potential: GWP) ที่กําหนด

โดย Intergovernmental Panel on Climate Change 2006 (IPCC) ขณะที่คาสัมประสิทธิ์ การปลอยกาซเรือน

กระจก (Emission Factor) อางอิงขอมูลจาก IPCC และองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคกรมหาชน) 

(GRI G4-EN 15, EN 16)

• คาความเขมขนของกาซเรือนกระจกตอรายไดครอบคลุมปริมาณ กาซเรือนกระจกขอบเขตที่  1 (Scope 1) และ

ขอบเขตที่  2 (Scope 2) (GRI G4-EN 18)

• ปริมาณการนําน้ํามาใชทั้งหมดรวบรวมขอมููลจากมิเตอร/ใบเสร็จเรียกเก็บเงิน/รายงานการใชน้ําบาดาล 

• ปริมาณของเสียทั่วไปและปริมาณของเสียอันตรายที่เก็บไวภายในบริษัทเปนปริมาณของเสียสะสมรวมปที่ผานมา 

(G4-EN23)

• ปริมาณของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น คิดรวมเฉพาะปริมาณของเสียทั่วไปและของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในแตละปโดย

ปริมาณของเสียที่เก็บไวภายในบริษัทในแตละป คํานวณจากปริมาณของเสียสะสมในปปจจุบัน – ปริมาณของเสีย

สะสมในปที่ผานมา (G4-EN23)

ตารางสรุปดัชนี GRI (GRI CONTENT INDEX)
GRI 102: GENERAL DISCLOSURES 2016

DISCLOSURES PAGE/WEBSITE
EXTERNAL 

ASSURANCE
Organizational Profi le

102-1 Name of the organization • Our Business
• About this Report

 - 

102-2 Activities, brands, products, and services • Our Business  - 

102-3 Location of headquarters • Business Overview  - 

102-4 Location of operations • Business Overview
• Our Business

 - 

102-5 Ownership and legal form • Our Business  - 

102-6 Markets served • Business Overview
• Our Business

 - 

102-7 Scale of the organization • 2020 Highlights
• Business Overview

 - 

102-8 Information on employees and other 
workers

•  Appendix  - 

102-9 Supply chain • Responsible Supply Chain 
Management

 - 

102-10 Signifi cant changes to the organization 
and its supply chain

• About this Report  - 

102-11 Precautionary Principle or approach • Climate Change Management
• Water Stewardship

 - 

102-12 External initiatives • Stakeholder Engagement  - 

102-13 Membership of associations • Stakeholder Engagement  - 

Strategy   

102-14 Statement from senior decision-maker • Message from the Senior 
President

• Message from the CEO

- 

102-15 Key impacts, risks, and opportunities • Message from the Senior 
President

• Message from the CEO
• Our Business
• Climate Change Management
• Water Stewardship

- 

Ethics and Integrity   

102-16 Values, principles, standards, and norms 
of behavior

• Sustainability Milestone
• Six Core Values
• C.P. Excellence

 - 

102-17 Mechanisms for advice and concerns 
about ethics

• Corporate Governance  - 
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DISCLOSURES PAGE/WEBSITE
EXTERNAL 

ASSURANCE

Governance   

102-18 Governance structure • Sustainability Governance
• Corporate Governance

 - 

102-20 Executive-level responsibility for 
economic, environmental, and 
social topics

• Sustainability Governance  - 

Stakeholder Engagement   

102-40 List of stakeholder groups • Stakeholder Engagement  - 

102-41 Collective bargaining agreements • Human Rights and Labor Practices  - 

102-42 Identifying and selecting stakeholders • Stakeholder Engagement  - 

102-43 Approach to stakeholder engagement • Stakeholder Engagement  - 

102-44 Key topics and concerns raised • Stakeholder Engagement  - 

Reporting Practice

102-45 Entities included in the consolidated 
fi nancial statements

• Our Business
• Reporting Boundary

 - 

102-46 Defi ning report content and topic 
Boundaries

• Materiality Assessment  - 

102-47 List of material topics • List of Material Issues  - 

102-48 Restatements of information • In 2020, we discontinued reporting GRI 
308-2 and GRI 414-2 as our supplier audit 
program is set to be completed by 2020. 
We will report the abovementioned GRI 
indicators again once the result of the 
program has been confi rmed.

 - 

102-49 Changes in reporting • About this Report  - 

102-50 Reporting period • About this Report  - 

102-51 Date of most recent report • About this Report  - 

102-52 Reporting cycle • About this Report  - 

102-53 Contact point for questions regarding 
the report

• Materiality Assessment
• About this Report

 - 

102-54 Claims of reporting in accordance 
with the GRI Standards

• About this Report  - 

102-55 GRI content index • GRI Content Index  - 

102-56 External assurance • Appendix  - 

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

GRI DISCLOSURES PAGE/WEBSITE OMISSION
/NOTE

EXTERNAL 
ASSURANCE

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

•  2020 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 Signifi cant 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  -  - 
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GRI DISCLOSURES PAGE/WEBSITE OMISSION
/NOTE

EXTERNAL 
ASSURANCE

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 2018 303-1 Interactions with water 
as a shared resource

• Water Stewardship  -  - 

303-2 Management of water 
discharge-related impacts

• Water Stewardship  -  - 

303-3 Water withdrawal • Appendix  - 

303-4 Water discharge • Appendix  -  - 

303-5 Water consumption • Appendix  -  - 

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

 -  - 

GRI DISCLOSURES PAGE/WEBSITE OMISSION
/NOTE

EXTERNAL 
ASSURANCE

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  -  - 

Effl uents 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: Effl uents 
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 
Assessment 2016

308-1 New suppliers that were 
screened using environmental 
criteria

• Ecosystem & 
Biodiversity Protection

 -  - 

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

 -  - 
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GRI DISCLOSURES PAGE/WEBSITE OMISSION
/NOTE

EXTERNAL 
ASSURANCE

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 Safety 
2018

403-1 Occupational health and 
safety management system

• Human Rights and 
Labor Practices

 - - 

403-2 Hazard identifi cation, risk 
assessment, and incident investigation

• Human Rights and 
Labor Practices

 - - 

403-3 Occupational health services • Human Rights and 
Labor Practices

 - - 

403-4 Worker participation, 
consultation, and communication 
on occupational health and safety

• Human Rights and 
Labor Practices

 - - 

403-5 Worker training on 
occupational health and safety

• Human Rights and 
Labor Practices

 - - 

403-6 Promotion of worker health • Human Rights and 
Labor Practices

 - - 

403-7 Prevention and mitigation of 
occupational health and safety 
impacts directly linked by business 
relationships

• Human Rights and 
Labor Practices

 - -

403-9 Work-related injuries • Appendix  -   

403-10 Work-related ill health • Appendix  - - 

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  - - 

GRI DISCLOSURES PAGE/WEBSITE OMISSION
/NOTE

EXTERNAL 
ASSURANCE

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
2016

412-1 Operations that have been 
subject to human rights reviews or 
impact assessments

• Human Rights and 
Labor Practices

 -  - 

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, impact 
assessments, and development 
programs

• Social Impact
• Health and Well-being
• Education
• Water Stewardship
• Ecosystem & 

Biodiversity Protection
• Responsible Supply 

Chain Management

 -  - 
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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
2016

414-1 New suppliers that were 
screened using social criteria

• Ecosystem & 
Biodiversity Protection

 -  - 

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 informationand labeling

• Health and Well-being  -  - 

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

 -  - 

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT (UNGC) COMMUNICATION ON PROGRESS – ADVANCED LEVEL
CRITERION DESCRIPTION PAGE

1 The COP describes mainstreaming into corporate 
functions and business units

14-26, 34-37, 38-43, 44-45, 46-47, 48-49, 53, 
56-57,58, 72-81, 82-87

2 The COP describes value chain implementation 42, 44-47, 82-87, 92-94, 129, 132-133

3 The COP describes robust commitments, strategies 
or policies in the area of human rights

44-47

4 The COP describes effective management systems 
to integrate the human rights principles

46-47, 48-49, 134-139

5 The COP describes effective monitoring and evaluation 
mechanisms of human rights integration

46-47, 48-49, 134-139

6 The COP describes robust commitments, strategies 
or policies in the area of labor

44, 48-49, 57

7 The COP describes effective management systems 
to integrate the labor principles

36-37, 46-47, 48-53

8 The COP describes effective monitoring and evaluation 
mechanisms of labor principles integration

44, 48-49, 57

9 The COP describes robust commitments, strategies 
or policies in the area of environmental stewardship

14-19, 128-145

10 The COP describes effective management systems 
to integrate the environmental principles

128-145

11 The COP describes effective monitoring and 
evaluation mechanisms for environmental stewardship

128-131, 132-145, 146-147

12 The COP describes robust commitments, strategies 
or policies in the area of anti-corruption

36-37, 42

13 The COP describes effective management systems 
to integrate the anti-corruption principle

42-43

14 The COP describes effective monitoring and evaluation 
mechanisms for the integration of anti-corruption

40-41

15 The COP describes core business contributions to UN 
goals and issues

6-7, 26, 27-29, 30, 34-35, 44, 56-57, 62-63, 
72-73, 94, 118-119, 124-127, 128-129, 132-145

16 The COP describes strategic social investments and 
philanthropy

6-7, 72-87, 116-123, 130-131, 
132-145, 146-147

17 The COP describes advocacy and public policy 
engagement

42, 92

18 The COP describes partnerships and collective action 56-57, 120-123, 132-145

19 The COP describes CEO commitment and leadership 2-3

20 The COP describes Board adoption and oversight 14-15, 27-29, 34-35, 36-37

21 The COP describes stakeholder engagement 27-29, 40-41, 92

การแสดงขอมูลตามการรายงานความกาวหนา
ของการปฏิบัติ ตามหลักสากล ของขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ
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Goal Description Chapter
1 End poverty in all its forms everywhere • Social Impact

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

• Health & Well-being

3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages • Human Rights & Labor Practices
• Health & Well-being

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

• Leadership & Human Capital Development
• Education
• Social Impact
• Responsible Supply Chain Management

5 Achieve gender equality and empower all women and girls • Leadership & Human Capital Development

6 Ensure availability and sustainable management of water 
and sanitation for all

• Water Stewardship 
• Ecosystem & Biodiversity Protection 

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

• Climate Change Management

8 Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, 
full and productive employment and decent work for all

• Human Rights & Labor Practices
• Education
• Social Impact
• Innovation
• Responsible Supply Chain Management

9 Build resilient infrastructure, promote inclusive and 
sustainable industrialization and foster innovation

• Education
• Innovation
• Responsible Supply Chain Management

10 Reduce inequality within and among countries • Human Rights & Labor Practices
• Social Impact

11 Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient 
and sustainable

• Climate Change Management

12 Ensure sustainable consumption and production patterns • Corporate Governance
• Climate Change Management 
• Water Stewardship 

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

14 Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine 
resources for sustainable development

• Water Stewardship 
• Ecosystem & Biodiversity Protection 

15 Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage forests, combat desertifi cation, 
and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss

• Ecosystem & Biodiversity Protection

16 Promote peaceful and inclusive societies for sustainable 
development, provide access to justice for all and build 
effective, accountable and inclusive institutions at all levels

• Corporate Governance
• Stakeholder Engagement 

17 Strengthen the means of implementation and revitalize 
the global partnership for sustainable development

• Leadership & Human Capital Development
• Stakeholder Engagement
• Innovation 

การแสดงขอมูลตามเปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 

 
 
 

 

 

1 | P a g e                
 

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 for the calendar year 2020. This assurance engagement was conducted against the Global 
Reporting Initiative Standards and AA1000 AS Version 3 Protocol (Type 2, Moderate Level).  The Report covers CPP’s 
sustainability information for the period 1st January 2020 to 31st December 2020. The remote verification was conducted 
in July 2021. In addition, desk review was carried out for other sites which are parts of report boundary.  

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 Report content, principles as mentioned in the GRI Standards,  
 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  
 Verification of the reliability of the GRI Standards Disclosure on economic, environmental and social  

(disclosures are tabulated below) 
 Specified information was 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 
2020), comprising 

Charoen Pokphand Producce Co., Ltd 

Office: 89 AIA Capital Center 32 Fl., Rachadapisek Bangkok 10400  

Seed Processing Plant: Phatthana Nikhom Sub-District, Phatthana Nikhom District, Lopburi Province  

Chemical Fertilizer Plant: Pak Chan Sub-District, Nakhon Luang District, Ayutthaya Province  

Organic Fertilizer Plant: Kham Phran Sub-District, Wang Muang District, Saraburi Province  

Research centre: Salaengphan Station Wang Muang District, Saraburi Province  

Research centre: Sawankhalok Station Sawankhalok District, Sukhothai Province  

C.P.P. Fertilizer Co. Ltd  

Office, Seed Processing Plant and Fertilizer Plant: F-5,Zone A,Thilawa special economic zone,Dagon-Thilawa road, 
Kyauktan Township, Yangon, Myanmar  

C.P. Seeds (Vietnam) Co., Ltd.  

Office and Seed Processing Plant: Lot I-4 Road No.1 Dinh Quan Industrial zone ,La Nga District, Dong Nai Province , 
Vietnam  

Charoen Pokphand Seeds (India) Pvt., Ltd.  

Office: 4th Floor, Srinidhi Landmark, Opp. New Thipprasandra Post Office, New Thippasandra Main Road, HAL III Stage, 
Bangalore-560075, Karnataka, India.  

Seed Processing Plant: Door No. 5-133, Billanapalli Road, Meerjapuram Village, Nuzvid Mandal, Krishna District-521111 
Andhra Pradesh, India  
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During the assurance engagement, TUVT adopted a risk-based approach, concentrating on verification efforts on the 
issues of high material relevance to CPI’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 CPI 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 CPI 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 verification;  

 TUVT performed sample-based reviews of the mechanisms for implementing the sustainability related 
policies, as described in CPI’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 
CPI and are considered in drawing our conclusions on the Report; however, they are generally consistent with the 
Management’s objectives.  
There are some Opportunities as follows: 
 

 Emission Factor, should refer to IPCC fifth Assessment Report; AR5 according to Greenhouse Gas Protocol 
as GWP recommend 

 Significant changes to the companies from previous reporting periods shall be considered  in the list of 
material topics and topic Boundaries    

 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 
Energy consumption within the organization   GRI 302-1 
Water withdrawal   GRI 303-3 (2018) 
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 
Work-related injuries GRI 403-9 (2018) 

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. 
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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. 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 identification and engagement is carried out by CPI on a periodic basis to bring out key 
stakeholder concerns as material aspects of significant stakeholders. The materiality assessment process 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 CPI. The Report has fairly disclosed the General 
and Specific Standard Disclosures, and adequately captured the impact of its business on the community and 
environment and has taken several measures to reduce the impact including the Disclosure on Management Approach, 
covering the sustainability strategy, management approach, monitoring systems and sustainability performance 
indicators against the GRI Standards. It was reported in a neutral tone, in terms of content and presentation.     The 
majority of the data and information was verified by TUVT’s assurance team by remote technic.  In our view, the Report 
could be adherence to Inclusivity, Materiality, Responsiveness, Impacts, Completeness, Neutrality, Relevance, 
Sustainability context, Accuracy, Reliability, Comparability, Clarity and Timeframe.  

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 CPI. 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 CPI in the Report. This assurance engagement is based on the assumption that the data and the 
information provided to TUVT by CPI 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 CPI 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.  

 

 
 
 
Ms. Numfon Sangeamruk  
Lead Verifier  
TÜV NORD (Thailand) Ltd. 
Bangkok 10260 Thailand 

 
 

 

 
 
 

   Date: 25  Aug. 2021 
Place: Bangkok, Thailand  
Project Reference No: TUVN/CPI/SA/2020 
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คือ คู่ชีวิตเกษตรกร



บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จำกัด
และบริษัทในกลุมธุรกิจพืชครบวงจร (ขาวโพด) 
เครือเจริญโภคภัณฑ

89 อาคาร เอไอเอ แคปปตอล เซ็นเตอร 
ชั้น 32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400

รายงานความยั่งยืน 2563


