
1

เป้าหมายความยัง่ยืน 2020 ในระดบัเครือฯ และระดบักลุม่ธุรกิจ

เป้าหมายด้านความยั่งยืน
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปี 2020
CP SUSTAINABILITY : SHAPING THE FUTURE

คุณศภุชยั เจียรวนนท์
ประธานคณะผูบ้รหิาร เครอืเจรญิโภคภัณฑ์
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560



เราส่งมอบคุณค่าใดให้ภูมิภาค

MAKRO: THAILAND 1988  LAOS MYANMAR, CAMBODIA

2015-2016: INITIATED OPERATIONS IN THE 

PHILIPPINES, INDONESIA, VIETNAM, 

CAMBODIA, MYANMAR

CPF: 
UK – 2002

BELGIUM – 2014

TURKEY – 2004

INDIA – 2005

TANZANIA – 2013

RUSSIA – 2006

CHINA – 2002

LAOS – 2006 

TAIWAN - ...

MALAYSIA – 2005

CAMBODIA – 1995 

PHILIPPINES – 2007

VIETNAM – 1988

USA – 2017

1. ธุรกจิเกษตรอตุสาหกรรมและอาหาร
2. ธุรกจิการตลาดและการจดัจ าหนา่ย
3. ธุรกจิโทรคมนาคม
4. ธุรกจิเวชภัณฑ์
5. ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
6. ธุรกจิยานยนตแ์ละอตุสาหกรรม
7. ธุรกจิผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส์
8. ธุรกจิการเงนิและการธนาคาร



กระบวนการขับเคลื่อนด้านความยั่งยืน

stakeholder engagement and materiality analysis
(i.e. workshops, interviews, on line survey and so on)
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12 ยุทธศาสตร์
ด้านความยั่งยืน

ปรัชญา 3 ประโยชนส์ู่ความยัง่ยนื

“เครือเจรญิโภคภณัฑ์ยึดมั่นในปรชัญา 3 ประโยชนส์ูค่วามยัง่ยนืของเครอืฯ 
ที่มุ่งสรา้งสรรค์ประโยชน์แกป่ระเทศชาต ิสังคมและเครือเจรญิโภคภณัฑ ์ภายใตแ้นวทางซีพสีูค่วามเป็นเลศิ (C.P. Excellence) 

เครือฯ จึงใหค้วามส าคัญอยา่งยิง่กบัการด าเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยืน บนหลักธรรมาภบิาลและความรบัผดิชอบ 
สอดคลอ้งกับกฎระเบียบ ข้อบังคบั และมาตรฐานของแตล่ะประเทศ

SUFFICIENCY ECONOMY C.P. EXCELLENCE PRINCIPLES
THE 10 UNGC PRINCIPLES 

17 UN SDGS & UNGP
DOMESTIC & INTERNATIONAL 

REGULATIONS & STD.

HEART (LIVING RIGHT) HEALTH (LIVING WELL) HOME (LIVING TOGETHER)

การก ากบัดแูลกจิการ
CORPORATE  GOVERNANCE

สิทธมินษุยชนและการปฏิบตัดิา้นแรงงาน
HUMAN RIGHTS & LABOR PRACTICES

การพฒันาผูน้ าและทรพัยากรบคุคล
LEADERSHIP & HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

ความผกูพนักบัผูม้สีว่นไดเ้สยี
STAKEHOLDER ENGAGEMENT

คุณคา่ทางสงัคม
SOCIAL IMPACT

สุขภาพและสขุภาวะทีด่ี
HEALTH & WELL BEING

การศกึษา
EDUCATION

การบรหิารจดัการนวตักรรม
INNOVATION 

การจดัการการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
CLIMATE CHANGE MANAGEMENT

การดแูลรกัษาทรพัยากรน  า
WATER STEWARDSHIP

การปกปอ้งระบบนเิวศ
และความหลากหลายทางชวีภาพ
ECOSYSTEM & BIODIVERSITY PROTECTION

การจดัการหว่งโซ่อปุทานอยา่งรบัผดิชอบ
RESPONSIBLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

A

B
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A
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C

Community
Development
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Supply Chain
Management



SUSTAINABILITY IN OUR UNDERSTANDING
ความยัง่ยนื ในรูปแบบของเรา

• ความย ัง่ยนื ตอ้งปลอ่ยมอื แลว้เดนิต่อได ้จากรุ่นสู่รุ่น (Sustainable Business 
Model)

• นวตักรรม มสี่วนส าคญั เพือ่การบรหิารตน้ทนุทีเ่พิม่ขึ้น (Innovation)
• ความย ัง่ยนืตอ้งวดัผลได ้(Social Impact)
• มสี่วนร่วมจากทกุภาคส่วน และ มเีป้าหมายร่วมในการแกป้ญัหาสงัคม (Inclusive)



โครงสร้างการด าเนินงานเพื่อชุมชนย่ังยืน
เครื อเจรญิโภคภัณฑ์

มูลนิธเิจรญิโภคภณัฑ์
CP FOUNDATION

กองทนุ
CP SOCIAL IMPACT FUNDS

การลงทนุผา่นโครงการวสิาหกจิ
เพื่อชุมชน Social Enterprise

การลงทนุในบรษิทัเพื่อสงัคม
Social Startup

การพัฒนา
ชุมชน

Community 
Developmen

t

การศกึษา

Education

การพัฒนา
ชุมชน

Supply
ห่วงโซค่ณุคา่



การพัฒนา
ชุมชนประมง

ระบบ
ตรวจสอบยอ้นกลบั

ปลาปน่
SHRIMP SUSTAINABLE 
SUPPLY CHAIN TASK 

FORCE 2557

ผลักดัน
นโยบายการประมง
อย่างยั่งยนื
ประเดน็กฎหมายรว่มพจิารณา ได้แก ่
พรก. ประมง ปี 2558 ในหลาย
มาตรา เช่น ม.34 

ทท าใหป้ระมงพื นบา้นไมส่ามารถ
ออกไปท าประมงในระยะ
เกินกวา่ 3 ไมล์ทะเลได้

โครงการวจิยั
ที่ก าลงัด าเนนิการ
พัฒนานวตักรรมชมุชน
อย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื
เน้นการมสีว่มรว่มของชมุชน
อย่างแทจ้รงิ

เช่น เรื่อง ซั งกอ ธนาคารปู
ปะการงัเทยีม

กฎกระทรวงตา่งๆ เช่น
ประกาศอปุกรณ์ท าประมง
ที่ไม่เหมาะสมทีย่งัอาจถกูกฎหมาย
ในไทย แต่ไมใ่ชแ้ลว้ในหลายประเทศ

มีการจดัเวที ROUND TABLE 
ที่ดึงเอาผูม้สี่วนไดเ้สยี
จากทกุภาคสว่นมาหาจดุรว่ม

โครงการ
ปะการังเทยีม

กรมประมงรว่มกับ 
เครือเจริญโภคภณัฑ ์
มูลนิธิเจริญโภคภณัฑ ์และ ทรู 
จับมือเป็นพนัธมิตร
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และฟืน้ฟกูารประมงชายฝัง่
อย่างยัง่ยนื

30 มิ.ย. 2560

เน้นการท างานรว่มกบั
ชุมชน ผู้น าชุมชน กลุ่มอนุรกัษ์
ทั งในและตา่งประเทศ
เช่น สสส IUCN UNDP 

ส่วนรว่มในการท า
ซั งกอและธนาคารปู
การวางปะการงัเทียม

แนวเขตอนรุกัษ์

โครงการผิงกู่ ไก่ไข่ 3 ล้านตัว ในประเทศจีน (SOCIAL ENTERPRISE)

โครงการ
หมู่บ้าน

เกษตรกรรม
ใหม่ผิงกู่ 
ปักกิ่ง

Community Development

สี่ประสาน” ผนึกก าลัง
ความร่วมมือระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้อง 4 ฝ่าย
ได้แก่ รัฐบาล 
เกษตรกร 
บริษัทเอกชน และ
ธนาคาร

ลงทุน 30 ปี 380 ไร่
เลี ยงไก่ได้ถึง 3 ล้านตัว
ผลิตไข่ไก่ได้มากถึง
54000 ตัน ต่อปี
เกษตรกรได้ประโยชน์
5000 คน 1608 
ครอบครัว
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น้อมน าแนวพระราชด าริสร้างชุมชนยั่งยืน (SOCIAL ENTERPRISE)

โครงการ
หมู่บ้าน

เกษตรกรรม
หนองหว้า

ตามแนวพระราชด าริ
ด้านปฏริปูทีด่นิ 
ขยายผลเป็นรปูธรรม 
ช่วยเกษตรกรไทย
ยึดหลักพึ่งพาตัวเอง 
สืบสานสูค่วามยัง่ยนื

Community Development



สร้างสังคมยั่งยืน
Community Development

4 ตุลาคม 2016

ให้การสนบัสนุนโดยการ
เป็นช่องทางการจดัจ าหนา่ย
ค้าส่งค้าปลกีลองกอง
จาก 3 จังหวดัชายแดนใต ้
ได้แก่ ยะลา ปัตตานี และนราธวิาส
เป็นจ านวนถงึ

1,000,000 กก. 
หรือ 1,000 ตัน 
ซึ่งคิดเป็น 30%
ของปริมาณลองกองทั งหมดใน
โครงการ

โดยจะน ามาจ าหน่ายผา่น
ห้างแมคโครจ านวน 750,000 กก.
และอกี 250,000 กก.
ผ่านร้านเซเวน่อเีลฟเวน่

โครงการ
ลองกอง
ผลไม้ดี

ชายแดนใต้

สนับสนนุชอ่งทาง
ค้าปลกีลองกอง 
จ านวน 1,000,000 กก.
คิดเป็น 30% ของ
ปริมาณทั งหมดใน
โครงการ ผ่านแมคโคร
และเซเว่นอเีลฟเว่น



สร้างสังคมยั่งยืน
education

CONNEXTED

ความรว่มมอืระหว่าง
ภาครฐั ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสงัคม
ยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา
สร้างคณุคา่ใหก้บั
สังคมไทยอยา่งยัง่ยนื

โครงการ
ผู้น าเพื่อการ

พัฒนาการศึกษา
ที่ยั่งยนื



ขับเคลื่อนการศึกษาอย่างย่ังยืน

ภาคส่วน เอกชน เขตพื้นที่
การศึกษา

SCHOOL
PARTNER

โรงเรียน
ประชารัฐ

คุณครู
ประชารัฐ

ห้องเรียน
ประชารัฐ

นักเรียน
ประชารัฐ➤ ➤ ➤ ➤ ➤➤➤

➤

➤

➤

➤

university

partner

parent

community

3 22512 711 3,342 36,397 39,829 749,349

ครอบคลมุ 77 จังหวดั 3,342 โรงเรียน
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ปลูกความรู้ค่ คุณธรรมสร้างคนดีให้สังคม

โครงการ
สามเณร 

ปลูกปัญญา
ธรรม

ปลูกความรู้
คู่คุณธรรมให้แกเ่ยาวชน 
น าไปสูก่ารสง่ตอ่สิง่ดงีาม 
เป็นตัวอยา่งทีด่ี
แก่สังคม ตามแนวทาง
พุทธศาสนา

Education



สร้างสังคมยั่งยืน
social impact

สานฝัน 
ปันโอกาส

มอบโอกาสใหน้กัฝนั
ในหลายโครงการ

ภายใต ้ซีพี เพื่อความยัง่ยนื

2 กันยายน 2016

ONE YOUNG 
WORLD
ระยะทางทีห่า่งออกไป 
จะท าใหเ้ดก็ๆในพื นทีห่่างไกล
ถูกจ ากดัโอกาสในการมชีวีติทีด่ี
มากขึ นตามไปดว้ย ไม่ว่าจะเป็นดา้น
การศึกษา ความเปน็อยู่ สุขภาพ
ร่างกาย หรือแมก้ระทั่งโอกาส
ที่จะท าตามความฝนัของตวัเอง

ผลที่ไดร้บัจากโครงการนี 
ไม่เพยีงแตท่ าให้เดก็ๆ 
ได้ท าความฝนัให้เปน็จรงิเท่านั น 
แต่นี่คอืการปลูกฝงัให้เดก็ๆ 
มีจิตใจที่รกักฬีา มีความมุง่มั่น
และในอนาคตพวกเขาอาจเปน็
นักกีฬาที่สรา้งชือ่เสยีงให้กบั
ประเทศไทย 



เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
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การพัฒนา
ชุมชนประมง

ระบบ
ตรวจสอบยอ้นกลบั

ปลาปน่
SHRIMP SUSTAINABLE 
SUPPLY CHAIN TASK 

FORCE 2557

ผลักดัน
นโยบายการประมง
อย่างยั่งยนื
ประเดน็กฎหมายรว่มพจิารณา ได้แก ่
พรก. ประมง ปี 2558 
ในหลายมาตรา เช่น ม.34 

ท าให้ประมงพื นบา้นไมส่ามารถ
ออกไปท าประมงในระยะเกนิกวา่
3 ไมล์ทะเลได้

โครงการวจิยั
ที่ก าลงัด าเนนิการ
พัฒนานวตักรรมชมุชน
อย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื
เน้นการมสีว่มรว่มของชมุชน
อย่างแทจ้รงิ

เช่น เรื่อง ซั งกอ ธนาคารปู
ปะการงัเทยีม

กฎกระทรวงตา่งๆ เช่น
ประกาศอปุกรณ์ท าประมง
ที่ไม่เหมาะสม ที่ยังอาจถูกกฎหมาย
ในไทย แต่ไมใ่ชแ้ลว้ในหลายประเทศ

มีการจดัเวที ROUND TABLE 
ที่ดึงเอาผูม้สี่วนไดเ้สยี
จากทกุภาคสว่นมาหาจดุรว่ม



ตรวจสอบย้อนกลับเพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
Traceability Supply Chain

การออกนโยบายดา้นการบัซ์ อ
ในพื นทีท่ี่ถกูตอ้ง หรือ รับรอง
จาก NGO และหนว่ยงานภาครฐั
ว่าเปน็พื นทีฟ่ืน้ฟปู่า

ตรวจสอบ
ย้อนกลับ

การรบัซื อขา้วโพดเลี ยง
สัตว์
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การพัฒนา
ชุมชนประมง

ระบบ
ตรวจสอบยอ้นกลบั

ปลาปน่
SHRIMP SUSTAINABLE 
SUPPLY CHAIN TASK 

FORCE 2557

ผลักดัน
นโยบายการประมง
อย่างยั่งยนื
ประเดน็กฎหมายรว่มพจิารณา ได้แก ่
พรก. ประมง ปี 2558 ในหลาย
มาตรา เช่น ม.34 

ทท าใหป้ระมงพื นบา้นไมส่ามารถ
ออกไปท าประมงในระยะ
เกินกวา่ 3 ไมล์ทะเลได้

โครงการวจิยั
ที่ก าลงัด าเนนิการ
พัฒนานวตักรรมชมุชน
อย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื
เน้นการมสีว่มรว่มของชมุชน
อย่างแทจ้รงิ

เช่น เรื่อง ซั งกอ ธนาคารปู
ปะการงัเทยีม

กฎกระทรวงตา่งๆ เช่น
ประกาศอปุกรณ์ท าประมง
ที่ไม่เหมาะสมทีย่งัอาจถกูกฎหมาย
ในไทย แต่ไมใ่ชแ้ลว้ในหลายประเทศ

มีการจดัเวที ROUND TABLE 
ที่ดึงเอาผูม้สี่วนไดเ้สยี
จากทกุภาคสว่นมาหาจดุรว่ม

โครงการ
ปะการงัเทยีม

กรมประมงรว่มกับ 
เครือเจริญโภคภณัฑ ์
มูลนิธิเจริญโภคภณัฑ ์และ ทรู 
จับมือเป็นพนัธมิตร
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และฟืน้ฟกูารประมงชายฝัง่
อย่างยัง่ยนื

30 มิ.ย. 2560

เน้นการท างานรว่มกบั
ชุมชน ผู้น าชุมชน กลุ่มอนุรกัษ์
ทั งในและตา่งประเทศ
เช่น สสส IUCN UNDP 

ส่วนรว่มในการท า
ซั งกอและธนาคารปู
การวางปะการงัเทยีม

แนวเขตอนรุกัษ์



เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
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ปรับเปลี่ยนจาก ปลูกข้าวโพดมาเป็นกาแฟ
โครงการ
สร้างป่าสรา้งรายได้ 
บ้านสบขุน่ อ.ท่าวงัผา จ.น่าน ถ่ายทอดองคว์ามรูแ้ละเทคโนโลยเีกษตรผสมผสาน



เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
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20,000

เกษตรกรมรีายได้เพิ่มขึ น 

(บาท/ไร)่

เกษตรกรเปา้หมาย : 
จ านวน 500 ครัวเรอืน 

(พื นที ่7,500 ไร)่

ต้นน  า - แหล่งเพาะปลกู กลางน  า - แปรรูป ปลายน  า - ตลาด

โรงงานแปรรูปกาแฟ จ.น่าน

มีอาชพีทางเลอืก 
ได้รับความรูท้างวชิาการทีถู่กวธิี 
มีการเชือ่มโยงตลาด ตั งแต่เกษตรกรถงึผู้ซื อ



ขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน

& KM

PEOPLE & PRODUCTIVITY

VALUEs

EVOLUTION

ความยัง่ยนืทีแ่ทจ้รงิ
ธุรกจิตอ้งเติบโต

ควบคูก่บัการสรา้งประโยชน์
ให้กับประเทศชาต ิและ ประชาชน



20

เป้าหมายความยัง่ยืน 2020 ในระดบัเครือฯ และระดบักลุม่ธุรกิจ

ขอบคุณครับ


