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นโยบายและแนวปฏิบติัด้านความยัง่ยืน 
 

1. ความส าคญัของนโยบาย 
 

เครอืเจริญโภคภณัฑ์เชื่อว่าการพัฒนาอย่างยัง่ยนืและการเติบโตอย่างมสี่วนร่วมคือหนทางในการ
สรา้งสรรคค์ุณค่าในระยะยาวส าหรบัองคก์รและผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกภาคส่วน จงึใหค้วามส าคญัอย่างยิง่กบั
การด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยนืบนหลกัธรรมาภบิาลและความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ซึ่งไม่
เพยีงแค่การปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และมาตรฐานของประเทศที่เขา้ไปด าเนินกจิการเท่านัน้ 
แต่ยงัยดึมัน่ปฏบิตัติามหลกัการสากลด้านความยัง่ยนื เช่น หลกัความรบัผดิชอบพืน้ฐาน 10 ประการ
ตามขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาต ิ(UN Global Compact) (รายละเอยีดตามภาคผนวก 1) และ
เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนืขององคก์ารสหประชาชาต ิ(Sustainable Development Goals – SDGs) 
(รายละเอยีดตามภาคผนวก 2) ทุกกจิกรรมของเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จะต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนื 12 ประการตามกรอบการท างาน 3Hs (รายละเอยีดตามภาคผนวก 3) 
  
2. วตัถปุระสงค ์
 

เพื่อใหเ้ครอืเจรญิโภคภณัฑม์แีนวทางการบรหิารจดัการ และแนวทางปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัการการ
พฒันาอยา่งยัง่ยนืทีมุ่ง่สรา้งเสรมิสมดุลระหว่างเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
 
3. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

 

3.1  คณะกรรมการ 
 

3.1.1 พิจารณาทบทวนประเด็นส าคญัด้านความยัง่ยนืและอนุมตัิรายงานความยัง่ยืน
ประจ าปี 

 

3.1.2 สนับสนุนให้มกีารด าเนินธุรกิจภายในองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายด้านความ
ยัง่ยนืของเครอืเจรญิโภคภณัฑ์และสอดคล้องกบัการพฒันาความยัง่ยนืตามหลกั
สากล 

 

3.2  ผูบ้ริหาร 
  

 

3.2.1  พจิารณาก าหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยทุธ ์แนวทางบรหิารและดชันีชีว้ดัดา้นความ
ยัง่ยนื ทีส่อดคลอ้งกบันโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นความยัง่ยนืของเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์

  

3.2.1 ผลกัดนัใหม้กีารบรหิารความยัง่ยนืทัว่ทัง้องคก์รทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดย
จดัให้มโีครงสร้างผู้รบัผดิชอบ เช่น หน่วยงาน คณะกรรมการ คณะท างาน หรอื
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บุคคลผู้รบัผดิชอบ เพื่อเป็นผู้แทนผู้บรหิารในการด าเนินงานด้านความยัง่ยนืให้
เหมาะสมกับบรบิทของแต่ละประเทศ /เขตประเทศที่เครอืเจรญิโภคภณัฑ์มกีาร
ลงทุน โดยหัวหน้าหน่วยงาน คณะกรรมการ หรือคณะท างาน หรือบุคคล
ผู้ร ับผิดชอบควรเป็นผู้บริหารระดับสูงที่สามารถรายงานตรงต่อประธานคณะ
ผูบ้รหิาร หรอืผูบ้รหิารสูงสุดของประเทศ/เขตประเทศ และสามารถท างานขา้มสาย
งานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สายงานผลิต สายงานทรัพยากรบุคคล สายงานความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม สายงานจดัซือ้ สายงานวจิยัและพฒันา สาย
งานสื่อสารองคก์ร สายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคม/ความยัง่ยนื 

  

3.2.2 ตดิตามและทบทวนผลการด าเนินงานดา้นความยัง่ยนื รวมถงึพจิารณาการรายงาน
ผลการด าเนินงานด้านความยัง่ยนืผ่านรายงานความยัง่ยนืประจ าปีของเครอืเจรญิ
โภคภณัฑ ์และน าเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมตั ิ

 

3.2.3 สื่อสารแสดงความมุง่มัน่ และความก้าวหน้าในการด าเนินงานดา้นความยัง่ยนืไปยงั
ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกภาคส่วนทัง้ภายในและภายนอกอยา่งต่อเนื่อง 

 

3.3 หน่วยงานด้านพฒันาความยัง่ยืน เครือเจริญโภคภณัฑ ์
 

3.3.1 รบัผดิชอบในภาพรวมของการขบัเคลื่อนนโยบาย แนวปฏบิตั ิและเป้าหมายเชงิกล
ยุทธด์้านความยัง่ยนืของเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์ไปสู่การปฏบิตัริ่วมกบัส านักบรหิาร
ความยัง่ยนืในแต่ละประเทศ/เขตประเทศใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

3.3.2 พฒันาระบบบรหิารจดัการ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานดา้นความยัง่ยนืของเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์

 

3.3.3 ตดิตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานเทยีบกบัเป้าหมาย ทวนสอบความถูกต้อง 
ประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูล พจิารณาวางแผนปรบัปรุงการด าเนินงาน รวมถึง
รายงานความก้าวหน้าต่อผู้บรหิารของบรษิัท เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ จ ากดั อย่าง
ต่อเนื่อง 

 

3.3.4 จดัท ารายงานความยัง่ยนืประจ าปีของเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ตามมาตรฐานที่ได้รบั
การยอมรบัในระดบัสากล เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและพฒันาการมสี่วน
ร่วมกบัผู้มสี่วนได้เสยี และเป็นรายงานความก้าวหน้าในการปฏบิตัติามหลกัสากล
ของขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาต ิ(Communication on Progress) 

 

3.3.5 ให้ค าปรกึษาแนะน า จดัท าเอกสารสนับสนุน คู่มอื แนวปฏบิตั ิตามมาตรฐานทาง
เทคนิคต่างๆที่จ าเป็น เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายและแนวปฏบิตัิ
ดา้นความยัง่ยนืของเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
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3.3.6 ส่งเสรมิสนับสนุนความรู ้สื่อสาร ปลูกจติส านึกและสรา้งวฒันธรรมด้านความยัง่ยนื
ภายในเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์

 

3.3.7 สื่อสารนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และความก้าวหน้าในการด าเนินงานดา้นความ
ยัง่ยนื ต่อสาธารณะรวมถึงสร้างการมสี่วนร่วมกบัผู้มสี่วนได้เสยีเพื่อปรบัปรุงการ
ด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง 

 

3.4 หน่วยงานพฒันาความยัง่ยืนของแต่ละประเทศ/เขตประเทศ 
 
 

3.4.1 รบัผิดชอบในการขบัเคลื่อนนโยบาย แนวปฏิบตัิ และเป้าหมายเชงิกลยุทธ์ด้าน
ความยัง่ยนืของเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ไปสู่การปฏบิตัิโดยให้สอดคล้องกบับรบิทของ
แต่ละประเทศ/เขตประเทศ 
  

3.4.2 สนบัสนุนและประสานงานร่วมกบัส านักบรหิารความยัง่ยนื ธรรมาภบิาลและสื่อสาร
องคก์ร เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์ในการขบัเคลื่อนนโยบาย แนวปฏบิตั ิและเป้าหมาย
เชงิกลยทุธด์า้นความยัง่ยนื 

 

3.4.3 จดัใหม้หีน่วยงานทีร่บัผดิชอบ/บุคคลผูร้บัผดิชอบการด าเนินงานดา้นความยัง่ยนืใน
แต่ละบรษิทั 

 
 

3.4.4 พฒันาระบบบรหิารจดัการเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานด้านความยัง่ยนืของแต่ละ
บรษิทัใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

3.4.5 ตดิตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานเทยีบกบัเป้าหมาย ทวนสอบความถูกต้อง 
ประมวลผลและวเิคราะหข์อ้มลู พิจารณาวางแผนปรบัปรุงการด าเนินงานของแต่ละ
บรษิทั รวมถึงรวบรวมและจดัส่งข้อมูลการด าเนินงานด้านการพฒันาความยัง่ยนื
ของแต่ละบรษิัทในประเทศ/เขตประเทศให้กับหน่วยงานด้านพฒันาความยัง่ยนื 
เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์อยา่งต่อเนื่อง 

 

3.4.6 ให้ค าปรกึษา แนะน า จดัท าเอกสารสนับสนุน คู่มอื แนวปฏบิตั ิเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานดา้นความยัง่ยนื 

 

3.4.7 ส่งเสรมิสนับสนุนความรู ้สื่อสาร ปลูกจติส านึกและสรา้งวฒันธรรมด้านความยัง่ยนื
ใหแ้ก่แต่ละบรษิทัในประเทศ/เขตประเทศ 

 

3.4.8 สื่อสารนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และความก้าวหน้าในการด าเนินงานดา้นความ
ยัง่ยนืต่อสาธารณะรวมถึงสร้างการมสี่วนร่วมกบัผู้มสี่วนได้เสยีเพื่อปรบัปรุงการ
ด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง 
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3.5 หน่วยงาน/บคุคลผูร้บัผิดชอบด้านความยัง่ยืนของแต่ละบริษทั  
 

3.5.1 น าเอานโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นความยัง่ยนืไปปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธภิาพ 
 

3.5.2 ติดตาม ทบทวนผลการด าเนินงานด้านความยัง่ยนื ทวนสอบความถูกต้อง และ
น าเสนอส านกับรหิารความยัง่ยนืในประเทศ/เขตประเทศ 

 

3.6 พนักงาน 
 

3.6.1 ท าความเขา้ใจเกีย่วกบัความยัง่ยนืในบรบิทของเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
 

3.6.2 รบัทราบและปฏิบตัิตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายเเละตัวชี้วดัที่สอดคล้องกับ
นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นความยัง่ยนื 

 
4. แนวปฏิบติั 

 

เครอืเจรญิโภคภณัฑไ์ดย้ดึถอืกระบวนการบรหิารจดัการดา้นความยัง่ยนืตามหลกัสากล (Sustainability 
Management Framework) โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 
 

4.1  ความมุ่งมัน่ (Commit) 
 

แสดงความมุ่งมัน่โดยผู้บรหิารระดบัสูงสุดขององค์กรในการก าหนดยุทธศาสตร์ กรอบ
นโยบายการด าเนินงานด้านความยัง่ยนื และเป้าหมายเชงิกลยุทธ์ขององค์กรทัง้ระยะสัน้
และระยะยาว ทีส่อดคลอ้งกบัหลกัสากลดา้นความยัง่ยนื เพื่อน าไปปรบัใชใ้นการท างานขัน้
พืน้ฐาน ผลกัดนัเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตรแ์ละวฒันธรรมขององคก์ร รวมถงึการก ากบั
ดแูลการด าเนินงาน 
 

4.2 ประเมินประเดน็ส าคญัด้านความยัง่ยืน (Assess) 
 

ประเมนิโอกาส และผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบนั  และจดัล าดบั
ความส าคญัประเดน็ทีอ่าจเกดิผลกระทบในประเดน็ความยัง่ยนืขององค์กรใหค้รอบคลุมทัง้ 
3 มติ ิได้แก่ เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ในมุมมองขององค์กร
และผู้มสี่วนได้เสยี เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรบัการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายใน
การด าเนินงานทีส่อดคลอ้งกบัธุรกจิ 
 

4.3 ก าหนดนโยบาย กลยทุธ ์และเป้าหมาย (Define) 
 

ก าหนดนโยบาย กลยทุธ ์เป้าหมาย และตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานทีส่อดคลอ้งกบับรบิทการ
ด าเนินธุรกจิ และจดัท าแผนการด าเนินงานไปสู่การปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธผิล 
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4.4 การด าเนินการ (Implement) 
 

น านโยบาย กลยุทธ ์และแผนการด าเนินงานไปสู่การปฏบิตัทิัว่ทัง้องค์กร  สรา้งการมสี่วน
รว่ม และเสรมิสรา้งการตระหนักรูแ้ละทกัษะความรูใ้หแ้ก่บุคลากร รวมทัง้ส่งเสรมิการมสี่วน
รว่มอยา่งรบัผดิชอบกบัคู่คา้ในห่วงโซ่อุปทานและผูม้สี่วนไดเ้สยี 

 

4.5 ติดตามวดัผลการด าเนินงาน (Measure) 
 

ตดิตามวดัผลการด าเนินงานเทยีบกบัเป้าหมาย ประมวลและวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานเพื่อ
ก าหนดแนวทางปรบัปรงุผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

 

4.6 ส่ือสารต่อสาธารณะ (Communicate) 
 

สื่อสารข้อมูลการด าเนินงานและความก้าวหน้าต่อสาธารณะเป็นประจ าทุกปีผ่านรายงาน
ความยัง่ยนืเครอืฯ รวมถึงสรา้งการมสี่วนร่วมกบัผูม้สี่วนไดเ้สยีเพื่อร่วมกนัก าหนดแนวทาง
ปรบัปรงุการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการสรา้งความผกูพนักบัผูม้สี่วนไดเ้สยี 

 
5. การฝึกอบรม 

  

เครอืเจรญิโภคภณัฑ์จดัให้มกีารฝึกอบรมเพื่อให้บุคลากรมคีวามรู้ความเขา้ใจพื้นฐานด้านความยัง่ยนื
และเป้าหมายความยัง่ยนืของเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ ซึ่งอาจด าเนินการฝึกอบรมโดยผ่านระบบออนไลน์
หรอืการฝึกอบรมแบบหอ้งเรยีน 
 
6. นโยบายท่ีเก่ียวข้อง 
 

6.1 ประกาศเครอืเจรญิโภคภณัฑท์ี ่คจภ. 038/2560 เรือ่ง นโยบายความยัง่ยนืดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 

6.2  ประกาศเครอืเจรญิโภคภณัฑท์ี ่คจภ. 039/2560 เรือ่ง นโยบายความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 

6.3 ประกาศเครอืเจรญิโภคภณัฑท์ี ่คจภ. 040/2560 เรื่อง นโยบายด้านสทิธมินุษยชนและการ
ปฏบิตัดิา้นแรงงาน 

 

6.4 ประกาศเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ คจภ. 041/2560 เรื่อง นโยบายด้านการบรหิารห่วงโซ่
อุปทานอยา่งรบัผดิชอบ 

 

6.5 นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
 

6.6 นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นสทิธมินุษยชนและการปฏบิตัดิา้นแรงงาน 
 

6.7 นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นการบรหิารจดัการห่วงโซ่อุปทาน 
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7. การทบทวนนโยบาย 
 

หน่วยงานด้านพฒันาความยัง่ยนื  เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ จะทบทวนนโยบายฉบบันี้อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครัง้ 
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ภาคผนวก 1 : 
หลกัสากล 10 ประการแห่งสหประชาชาติ 

(Ten Principles of the United Nations Global Compact) 
 

สิทธิมนุษยชน (Human Rights) 
 

1. สนบัสนุนและเคารพในการปกป้องสทิธมินุษยชนทีป่ระกาศใชใ้นระดบัสากล  
Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed 
human rights; and 

2. หมัน่ตรวจตราดแูลมใิหธุ้รกจิของตนเขา้ไปมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการล่วงละเมดิสทิธมินุษยชน 
 make sure that they are not complicit in human rights abuses. 
 

แรงงาน (Labor) 
 

3. ส่งเสรมิสนับสนุนเสรภีาพในการรวมกลุ่มของแรงงานและการรบัรองสทิธใินการรว่มเจรจา
ต่อรองอยา่งจรงิจงั 

 Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of 
the right to collective bargaining; 

4. ส่งเสรมิ สนบัสนุนและหาแนวทาง เพื่อต่อตา้นการใชแ้รงงานเกณฑแ์ละแรงงานทีใ่ชก้ารบงัคบั
ในทุกรปูแบบ 
the elimination of all forms of forced and compulsory labour; 

5. ส่งเสรมิ สนบัสนุนและหาแนวทาง เพื่อต่อตา้นการใชแ้รงงานเดก็อย่างจรงิจงั 
the effective abolition of child labour; and 

6. ส่งเสรมิ สนบัสนุนและหาแนวทาง เพื่อต่อตา้นการเลอืกปฏบิตัใินเรือ่งการจา้งแรงงานและการ
ประกอบอาชพี 
the elimination of discrimination in respect of employment and occupation. 
 

ส่ิงแวดล้อม (Environment) 
 

7. สนบัสนุนแนวทางการระแวดระวงัในการด าเนินงานทีอ่าจส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 
Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges; 

8. อาสาจดัท ากจิกรรมทีส่่งเสรมิการยกระดบัความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม 
undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; and 

9. ส่งเสรมิการพฒันาและการเผยแพรเ่ทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies. 
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การต้านการทจุริต (Anti-Corruption) 
 

10. ด าเนินงานเพื่อในทางต่อตา้นการทุจรติรวมทัง้การกรรโชกและการใหส้นิบนในทุกรปูแบบ 
Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and 
bribery 
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ภาคผนวก 2 :  
เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน 17 ประการของสหประชาชาติ 

(Seventeen United Nation Sustainable Development Goals) 
 

เป้าหมายท่ี 1:  ยตุคิวามยากจนทุกรปูแบบในทุกที ่ (No poverty) 
     

เป้าหมายท่ี 2:  ยุตคิวามหวิโหย บรรลุความมัน่คงทางอาหาร และยกระดบัโภชนาการและส่งเสรมิ
เกษตรกรรมทีย่ ัง่ยนื (Zero hunger) 

  

เป้าหมายท่ี 3:  สรา้งหลกัประกนัว่าคนมชีวีติทีม่สีุขภาพด ีและส่งเสรมิสวสัดภิาพส าหรบัทุกคนในทุก
วยั (Good health and well-being) 

 

เป้าหมายท่ี 4:  สรา้งหลกัประกนัว่าทุกคนมกีารศกึษาทีม่คีุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทยีม และ
สนบัสนุนโอกาสในการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Quality education) 

    

เป้าหมายท่ี 5:  บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อ านาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน
(Gender equality) 

  

เป้าหมายท่ี 6:  สร้างหลกัประกนัเรื่องน ้าและการสุขาภบิาลให้มกีารจดัการอย่างยัง่ยนืและมสีภาพ
พรอ้มใชส้ าหรบัทุกคน(Clean water and sanitation) 

     

เป้าหมายท่ี 7:   สรา้งหลกัประกนัว่าทุกคนเขา้ถงึพลงังานสมยัใหม่ในราคาทีส่ามารถซือ้หาได ้เชื่อถอื
ได ้และยัง่ยนื(Affordable and clean energy) 

    

เป้าหมายท่ี 8:   ส่งเสรมิการเตบิโตทางเศรษฐกจิทีต่่อเนื่องครอบคลุมและยัง่ยนื การจา้งงานเตม็ทีแ่ละ
มผีลติภาพและการมงีานที่สมควรส าหรบัทุกคน(Decent work and economic 
growth) 

 

เป้าหมายท่ี 9:   สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานที่มคีวามทนทานส่งเสรมิการพฒันาอุตสาหกรรมทีค่รอบคลุม
และยัง่ยนื และส่งเสรมินวตักรรม(Industry, innovation and infrastructure) 

 

เป้าหมายท่ี 10:  ลดความไมเ่สมอภาคภายในและระหว่างประเทศ (Reduced inequalities) 
  

เป้าหมายท่ี 11:   ท าใหเ้มอืงและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์มคีวามครอบคลุม ปลอดภยั มภีูมติ้านทาน
และยัง่ยนื(Sustainable cities and communities) 
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เป้าหมายท่ี12:  สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ย ัง่ยืน (Responsible 
consumption and production) 

  

เป้าหมายท่ี 13:  ปฏิบตัิการเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและผลกระทบที่
เกดิขึน้ (Climate action)  

 

เป้าหมายท่ี 14:  อนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์จากมหาสมุทรทะเลและทรพัยากรทางทะเลอย่างยัง่ยนืเพื่อ
การพฒันาทีย่ ัง่ยนื (Life below water)  

  

เป้าหมายท่ี 15:  ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยัง่ยนื จดัการป่าไมอ้ย่าง
ยัง่ยนื ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืน
สภาพกลบัมาใหม ่และหยดุการสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ(Life on land) 

 

เป้าหมายท่ี 16:  ส่งเสรมิสงัคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยนืให้ทุกคนเขา้ถงึความ
ยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มปีระสิทธิผล รบัผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
(Peace, justice and strong institutions) 

   

เป้าหมายท่ี 17:  เสรมิความเข้มแขง็ให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมอื
ระดบัโลกส าหรบัการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (Partnerships for the goals)  
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ภาคผนวก 3 : กรอบการท างาน 3Hs 
 

HEART: Living Right – จิตส านึกรบัผิดชอบ 
 

เพราะเชื่อว่าเรือ่งส าคญัต่อธุรกจิและต่อทุกๆ การด าเนินการใดๆ คอื การมคีวามชอบธรรมและจติส านึก
รบัผดิชอบเป็นพืน้ฐาน และเมื่อใดที่ด าเนินการโดยยดึหลกัคุณธรรม ความโปร่งใส การมสี่วนร่วมอย่าง
จรงิใจและใส่ใจยอ่มน าไปสู่การยอมรบั ความไวว้างใจ และความสุขของทุกภาคส่วน   
เครอืเจรญิโภคภณัฑจ์งึยดึหลกั “3 ประโยชน์” ในการด าเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกบัการพฒันาบุคลากร 
เคารพและส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของผูม้สี่วนไดเ้สยี เพื่อใหส้ามารถก้าวขา้มขอ้จ ากดัและก้าวไปขา้งหน้า
พรอ้มกบัทุกภาคส่วนไดอ้ยา่งยัง่ยนื 
 

1) การก ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance) 
ยดึมัน่ในการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีดว้ยหลกัความเป็นธรรม คุณธรรม ความโปร่งใสและตรวจสอบ
ได ้ความมสี่วนรว่ม ความรบัผดิชอบ ตลอดจนความคุม้ค่า ซึง่ไดก้ าหนดไวช้ดัเจนในจรรยาบรรณ
ธุรกจิ 
 

2) สิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัด้านแรงงาน (Human Rights & Labor Practices) 
สนับสนุนและเคารพสทิธมินุษยชนตามที่ระบุไว้ในหลกัการชี้แนะว่าด้วยธุรกจิและสทิธมินุษยชน
แห่งสหประชาชาต ิ(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights - 
UNGP) ปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชน (United Nations Universal Declaration of Human 
Rights: UNDHR) และปฏญิญาว่าด้วยหลกัการและสทิธขิ ัน้พื้นฐานในการท างานขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization (ILO) Declaration on 
Fundamental Principles and Rights at Work) รวมถงึมุ่งมัน่ในการเสรมิสรา้งวฒันธรรมความ
ปลอดภยัและอาชวีอนามยัภายในองคก์ร 
 

3) การพฒันาผูน้ าและทรพัยากรบคุคล (Leadership & Human Capital Development) 
มุ่งพฒันาบุคลากรเพื่อความยัง่ยนื ให้มวีิสยัทศัน์และภาวะผู้น าเชิงบูรณาการ ที่พร้อมเรยีนรู ้
แลกเปลีย่น และรองรบัต่อการเปลีย่นแปลง โดยมุ่งสรา้งเสรมิวฒันธรรม “ผูน้ าสรา้งผูน้ า” ภายใต้
บรรยากาศที่เคารพและยอมรบัในความแตกต่าง เพื่อความสุขของบุคลากรและศกัยภาพการ
แขง่ขนัขององคก์รในระดบัสากล 
 

 

4) การสร้างความผกูพนักบัผูมี้ส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) 
ก าหนดกระบวนการสรา้งความผูกพนักบัผูม้สี่วนไดเ้สยีและพฒันาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เขา้ใจถงึ
ความคาดหวงัและความตอ้งการ ก่อนทีจ่ะตอบสนองดว้ยแนวทางทีส่ามารถบรหิารจดัการประเดน็
ทีม่คีวามส าคญัทัง้ต่อธุรกจิและผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ายอยา่งเหมาะสม 
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HEALTH: Living Well – สงัคมอยู่ดีมีสขุ  
 

เพราะเชื่อว่าเมือ่ใดทีส่งัคมอยูด่มีสีุข พลงัแห่งความคดิสรา้งสรรคแ์ละพลงัร่วมแห่งการอนุรกัษ์วฒันธรรม
และภมูปัิญญาทอ้งถิน่ รวมถงึการปกป้องทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
เครอืเจรญิโภคภณัฑจ์งึใหค้วามส าคญักบัการพฒันา “ความอยู่ดมีสีุข” แบบองคร์วม ทีเ่ชื่อมโยงถงึความ
มัน่คงทางอาชพีและรายได ้ความสมดุลในชวีติและการท างาน สุขภาพอนามยัที่สมบูรณ์แขง็แรง การมี
ความรู้คู่คุณธรรมเป็นฐานราก และการด ารงอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อร่วมสร้างเสรมิความ
ตระหนกัรูสู้่การปรบัเปลีย่นวธิคีดิและพฤตกิรรมใหเ้กดิเป็นคุณค่าใหมใ่นการอยู่รว่มกนัอยา่งมคีวามสุข 
 

5) คณุค่าทางสงัคม (Social Impact) 
ส่งเสรมิอาชพีและศกัยภาพของเกษตรกร ผูป้ระกอบการรายย่อย รวมถงึกลุ่มเปราะบาง เพื่อสรา้ง
ความเป็นอยูท่ีด่แีละความสามารถในการพึง่พาตนเอง 
 

6) สขุภาพและสขุภาวะท่ีดี (Health and Well-Being) 
ทุ่มเทวจิยัและพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารคุณภาพที่สนับสนุนการมสีุขภาพและความเป็นอยู่ที่ด ี
รวมถงึส่งเสรมิความรูแ้ละโอกาสในการเขา้ถงึภาวะโภชนาการทีด่ ี
 

7) การศึกษา (Education) 
สรา้งเสรมิโอกาสในการเขา้ถงึการศกึษา ส่งเสรมิองค์ความรู ้ความสามารถ และทกัษะที่จ าเป็น 
ตลอดจนเตรยีมความพรอ้มในการเขา้สู่ยคุดจิทิลั เพื่อเอือ้ใหเ้กดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
 

8) การบริหารจดัการนวตักรรม (Innovation) 
ไม่หยุดนิ่งพฒันาองคก์รแห่งนวตักรรม ทัง้ด้านกระบวนการ ด้านผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ด้านการ
บรหิารจดัการองคก์ร รวมไปถงึด้านรูปแบบการด าเนินธุรกจิ ควบคู่ไปกบัการพฒันานวตักรและ
สรา้งโอกาสให้บุคลากรกล้าสรา้งสรรค์และรเิริม่สิง่ใหม่ เพื่อร่วมสรา้งคุณค่าทางเศรษฐกจิ สงัคม 
และสิง่แวดลอ้ม 
 

HOME – ส่ิงแวดล้อมท่ียัง่ยืน 
 

เพราะตระหนักดีว่า “แผ่นดินนี้คือบ้านของเรา” แหล่งผลิตปัจจยั 4 อันเป็นรากฐานของการพฒันา
ประเทศทีส่ าคญั และเอือ้ใหทุ้กชวีติไดอ้ยูอ่าศยัและด ารงอยู ่ 
เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงอาสา “ตอบแทนคุณแผ่นดิน ” ด้วยความมุ่งมัน่ในการบริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมไม่เพยีงแต่ในการด าเนินกจิกรรมขององค์กร หากหมายรวมไปถงึ
การส่งเสรมิในห่วงโซ่อุปทานดว้ย เพื่อการคงอยู่ของแหล่งทรพัยกรในการด ารงชพีและแหล่งเรยีนรูไ้ม่รู้
จบส าหรบัคนรุน่ใหมใ่นยคุนี้และต่อไปในยคุหน้า 
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9) การจดัการการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ (Climate Change Management) 
ผลกัดนัการใช้พลงังานอย่างประสทิธภิาพ เพิม่สดัส่วนการใช้พลงังานหมุนเวยีน รวมถงึจดัการ
และเพิม่มลูค่าของเสยีตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อมสี่วนรว่มในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
ขณะเดยีวกนั ยงัส่งเสรมิการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว เพื่อช่วยดดูกลบัก๊าซคารบ์อนไดออกไซต์  
 

10) การดแูลรกัษาทรพัยากรน ้า (Water Stewardship) 
บรหิารจดัการน ้าตลอดห่วงโซ่คุณค่าทัง้ในเชงิ “การป้องกนั” ผ่านการประเมนิความเสีย่งรอบดา้น 
“การปรบัปรงุ” ผ่านการสรา้งสรรคน์วตักรรมเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการใชน้ ้าและการสนับสนุนการ
พฒันานโยบายสาธารณะ ตลอดจน “การปกป้อง” ผ่านเครอืข่ายความร่วมมอืในการส่งเสรมิการใช้
น ้าอยา่งรูคุ้ณค่าและการอนุรกัษ์แหล่งตน้น ้าทีส่ าคญั  
 

11) การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ (Ecosystem and Biodiversity 
Protection) 
ให้ความส าคัญตัง้แต่การเลือกสถานที่ตัง้ของสถานประกอบการที่ต้องไม่อยู่ในแหล่งอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมตามที่กฎหมายก าหนด และประเมนิความเสีย่งที่อาจเกดิขึน้
จากการด าเนินธุรกิจอย่างสม ่าเสมอ นอกจากนี้ ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมกับคู่ค้า ชุมชน และผู้มสี่วนได้เสีย  
ผ่านการจดัหาวตัถุดบิหลกัอย่างรบัผดิชอบ/ ยัง่ยนื ควบคู่ไปกบัการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชวีภาพ 
 

12) การบริหารห่วงโซ่อปุทานอย่างรบัผิดชอบ (Responsible Supply Chain Management) 
ให้ความส าคญักับการประเมนิความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน และร่วมกับคู่ค้าธุรกิจก าหนดแนว
ทางการบรหิารจดัการผ่านการประเมนิตนเอง การตรวจประเมนิโดยบรษิัทหรอืผู้ตรวจประเมนิ
อิสระ การส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพของคู่ค้าธุรกิจ และการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ขดีความสามารถทางการผลติอยา่งรบัผดิชอบและยกระดบัห่วงโซ่อุปทานสู่ความ
ยัง่ยนื 

 


