
จดหมายแสดงความมุ่งมัน่ต่อ 

 เป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยืนของเครอืเจริญโภคภณัฑ ์2573 

จดหมายแสดงความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารสงูสดุต่อเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

เครือเจริญโภคภณัฑ ์สู่ปี 2573  
เวอรช์นั 1.0 

ธนัวาคม 2563 

ค าแนะน า: จดหมายแสดงความมุ่งมัน่ของผูบ้รหิารสงูสดุต่อเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนืของเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์สูปี่ 2573 นัน้
ครอบคลุมการก าหนดเป้าหมายของบรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จ ากดั และบรษิทัในเครอืฯ ทีบ่รษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จ ากดั 
ถอืหุน้ไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม โปรดตรวจสอบเอกสารและกรอกขอ้มลูลงในตารางตอนทา้ยของจดหมายใหค้รบถว้น 

นอกจากนี้ โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า: 

จดหมายไดร้บัการลงนามโดยผูบ้รหิารสงูสดุของบรษิทัท่าน 

 พมิพบ์นหวัจดหมายของบรษิทัอย่างเป็นทางการ 



 

 

 

วนัท่ี 13 มกราคม 2564 

บริษัท กลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์

 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซน็เตอร ์ ชัน้ 28 เลขที ่89 ถนนรชัดาภเิษก เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

เรียน คุณศุภชยั เจยีรวนนท ์

ประธานคณะผูบ้รหิาร เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ดว้ยตระหนกัถงึความเร่งด่วนในการด าเนินการเกีย่วกบัการพฒันาทีย่ ัง่ยนืทีเ่กดิขึน้ทัว่โลก กระผม นายสุเมธ เหล่าโมราพร 
ยนิดทีี่จะยนืยนัว่า “กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภณัฑ์” จะเขา้ร่วมกบัเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ ในการด าเนิน
ธุรกจิของเราให้สอดคล้องกบักรอบยุทธศาสตร์การพฒันาอย่างยัง่ยนืของเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์สู่ปี 2573 โดยมเีป้าหมายการพฒันา
อย่างยัง่ยืนของเครือฯทัง้ 15 เป้าหมาย และ ดชันีชี้วดัผลงาน (KPIs) ซึ่งมเีจตนารมณ์เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยนื 
(SDGs) ของสหประชาชาตแิละหลกัการ 10 ประการของขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาตดิา้นสทิธมินุษยชน แรงงาน สิง่แวดลอ้ม และ
การต่อตา้นการทุจรติ 

นอกจากนี้กลุ่มธุรกจิของเรายงัมุ่งมัน่ทีจ่ะด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ตกลงปารสี เพื่อจ ากดัการเพิม่ขึน้ของอุณหภูมโิลกให้
สงูกว่าระดบัก่อนการปฏวิตัอิุตสาหกรรมไม่เกนิ 1.5 องศาเซลเซยีส และตัง้เป้าหมายระยะยาวเพื่อใหก้ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของ      
ทัง้ห่วงโซ่คุณค่าเป็นศนูยไ์ม่เกนิปี 2593 ควบคู่ไปกบัการตัง้เป้าหมายทางวทิยาศาสตร ์หรอื Science Based Targets ในทุกขอบเขตที่
เกีย่วขอ้ง และสอดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละค าแนะน าของโครงการ Science Based Targets Initiative (SBTi) 

เรามุ่งมัน่ที่จะน ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยัง่ยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ สู่ปี 2573 และข้อตกลงโลกของ
สหประชาชาติเขา้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ วฒันธรรม และการด าเนินงานประจ าวนัของกลุ่มธุรกจิเรา และมสี่วนร่วมในโครงการ           
ความร่วมมอืทีจ่ะกา้วไปสูเ่ป้าหมายการพฒันาทีก่วา้งขึน้ของสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

นอกจากนี้เพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อสาธารณะและความโปร่งใส เราจึงมุ่งมัน่ที่จะรายงานความคืบหน้าทุกครึ่งปีต่อ            
ส านักบรหิารความยัง่ยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครอืฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพฒันาและการส่งรายงานต่อขอ้ตกลง             
การสื่อสารระดบัโลกของสหประชาชาตวิ่าดว้ยความกา้วหน้า (UN Global Compact Communication on Progress: COP) โดยขอ้มลู
ทีจ่ะรายงานประกอบดว้ย: 

 ประสทิธผิลการด าเนินงานดา้นความยัง่ยนื (เช่น ระดบัทีบ่รรลุเป้าหมาย / ตวัชีว้ดัประสทิธภิาพหรอืการวดัผลเชงิคุณภาพ
หรอืเชงิปรมิาณอื่นๆ) 
 ค าอธบิายแนวทางการด าเนินงานทีม่กีารน ากลยุทธด์้านความยัง่ยนืไปปฏบิตัิ (เช่น การเปิดเผยนโยบาย ขัน้ตอนหรอื
กระบวนการด าเนินงาน หรอืกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง) หรอืแผนงานทีจ่ะน าไปปฏบิตั ิ  

 

ขอแสดงความนับถือ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………….. 

(นายสเุมธ เหล่าโมราพร) 

ประธานคณะผูบ้รหิารกลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ 



ข้อมลูส าหรบัการติดต่อประสานงาน
ข้อมูลเบือ้งต้นขององคก์ร 

ชื่อบรษิทั กลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ 
ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซน็เตอร ์ ชัน้ 28 เลขที ่89 ถนน

รชัดาภเิษก เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400 

โปรดระบุรายชื่อประเทศทีม่กีจิการของบรษิทัตัง้อยู่ 1. ไทย
2. กมัพชูา
3. เวยีดนาม
4. พม่า

5. จนี
6. อเมรกิา

จ านวนพนกังาน 2,702 คน 

เวป็ไซต ์ www.khaotrachat.com 

ข้อมูลผูบ้ริหารสูงสุด 

ชื่อ - นามสกุล คุณสเุมธ เหล่าโมราพร 
ต าแหน่ง ประธานคณะผูบ้รหิาร 
โทรศพัทท์ีท่ างาน 02-764-7000 ต่อ 105-106 

โทรศพัทม์อืถอื 084-388-9665 

อเีมล ์ Sumeth@cpintertrade.com 

ชื่อ - นามสกุล เลขานุการ คุณวรรณพร อาภาศรรีตัน์ 

โทรศพัทท์ีท่ างาน 02-764-7000 ต่อ 105-106 

โทรศพัทม์อืถอื 084-388-9665 

อเีมล ์ Vannaporn.arp@cpintertrade.com 

ลกัษณะธรุกิจ 

ลกัษณะของบรษิทั (บรษิทัเอกชนจ ากดั หรอืบรษิทัมหาชน 
จ ากดั) 

บรษิทัเอกชนจ ากดั 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ธุรกจิคา้ระหว่างประเทศในสนิคา้ขา้วและอาหาร 

ผูแ้ทนคณะผูบ้ริหารด้านความยัง่ยืนขององคก์ร 

ชื่อ - นามสกุล นางสาวอฌัฌมาพนัธุ ์เกดิสวสัดิ ์
ต าแหน่ง ผูจ้ดัการแผนกความยัง่ยนืองคก์ร 

หน่วยงาน ส านกับรหิารความยัง่ยนืองคก์ร ธรรมภบิาล และการปฏบิตัติาม
กฎเกณฑ ์

โทรศพัทท์ีท่ างาน 035-957-999 

โทรศพัทม์อืถอื 063-456-3699 

อเีมล ์ Ajchamapun.kir@cpintertrade.com 

ผูแ้ทนคณะผูบ้ริหารด้านการส่ือสารขององคก์ร 

ชื่อ - นามสกุล คุณรมดิา ไชยมงคล 

ต าแหน่ง ผูช้่วยกรรมการผูจ้กัาร 
หน่วยงาน สือ่สารองคก์ร 

โทรศพัทท์ีท่ างาน 02-764-7000 

โทรศพัทม์อืถอื 099-592-4469 

อเีมล ์ Ramida.cha@ cpintertrade.com 



ข้อมลูส าหรบัการติดต่อประสานงาน
ข้อมูลเบือ้งต้นขององคก์ร 

ชื่อบรษิทั กลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ 
ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซน็เตอร ์ ชัน้ 28 เลขที ่89 ถนน

รชัดาภเิษก เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400 

โปรดระบุรายชื่อประเทศทีม่กีจิการของบรษิทัตัง้อยู่ 1. ไทย
2. กมัพชูา
3. เวยีดนาม
4. พม่า

5. จนี
6. อเมรกิา

จ านวนพนกังาน 2,702 คน 

เวป็ไซต ์ www.khaotrachat.com 

ข้อมูลผูบ้ริหารสูงสุด 

ชื่อ - นามสกุล คุณสเุมธ เหล่าโมราพร 
ต าแหน่ง ประธานคณะผูบ้รหิาร 
โทรศพัทท์ีท่ างาน 02-764-7000 ต่อ 105-106 

โทรศพัทม์อืถอื 084-388-9665 

อเีมล ์ Sumeth@cpintertrade.com 

ชื่อ - นามสกุล เลขานุการ คุณวรรณพร อาภาศรรีตัน์ 

โทรศพัทท์ีท่ างาน 02-764-7000 ต่อ 105-106 

โทรศพัทม์อืถอื 084-388-9665 

อเีมล ์ Vannaporn.arp@cpintertrade.com 

ลกัษณะธรุกิจ 

ลกัษณะของบรษิทั (บรษิทัเอกชนจ ากดั หรอืบรษิทัมหาชน 
จ ากดั) 

บรษิทัเอกชนจ ากดั 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ธุรกจิคา้ระหว่างประเทศในสนิคา้ขา้วและอาหาร 

ผูแ้ทนคณะผูบ้ริหารด้านความยัง่ยืนขององคก์ร 

ชื่อ - นามสกุล นางสาวอฌัฌมาพนัธุ ์เกดิสวสัดิ ์
ต าแหน่ง ผูจ้ดัการแผนกความยัง่ยนืองคก์ร 

หน่วยงาน ส านกับรหิารความยัง่ยนืองคก์ร ธรรมภบิาล และการปฏบิตัติาม
กฎเกณฑ ์

โทรศพัทท์ีท่ างาน 035-957-999 

โทรศพัทม์อืถอื 063-456-3699 

อเีมล ์ Ajchamapun.kir@cpintertrade.com 

ผูแ้ทนคณะผูบ้ริหารด้านการส่ือสารขององคก์ร 

ชื่อ - นามสกุล คุณรมดิา ไชยมงคล 

ต าแหน่ง ผูช้่วยกรรมการผูจ้กัาร 
หน่วยงาน สือ่สารองคก์ร 

โทรศพัทท์ีท่ างาน 02-764-7000 

โทรศพัทม์อืถอื 099-592-4469 

อเีมล ์ Ramida.cha@ cpintertrade.com 



CPI Sustainability Governance  and Compliance 

The directors and management are confident that good corporate governance is a significant factor in 

promo4ng our sustainable economic growth and preserving society and the environment. Therefore, the 

implementa4on of the principles and guidelines established in this Restated Corporate Governance 

Policy is one of the missions of the Company's and its subsidiaries boards of directors, execu4ves, and 

employees. The Human Resources Unit has the duty and responsibility to communicate this Corporate 

Governance Policy and other policies and regula4ons established hereunder to the directors, execu4ves, 

and employees on a regular basis, and to promote the implementa4on of this Policy and such other 

policies and regula4ons throughout the organiza4on. An evalua4on of the implementa4on of this Policy 

and such other policies and regula4ons, and report on the results thereof to the Board of Directors, shall 

be made at least once a year and disclosed in the annual report. In the year 2015, the Company 

established the Corporate Compliance Unit to ensure that the Company’s opera4ons are in compliance 

with relevant laws and regula4ons. The Corporate Compliance Unit is also responsible for seNng up and 

developing compliance standards as well as the promo4on of employee’s awareness about the non-

compliance risk. 

In 2017, the Securi4es and Exchange Commission announced the Corporate Governance Code (the “CG 

Code”) as prac4ce principles for the board of directors to apply with each company in order to create 

long-term sustainable value according to the expecta4on of business sectors, investors, capital market 

and society. The Company’s Board of Directors, through Corporate Governance CommiXee, reviewed 

and applied the CG Code by means that are suitable for the Company’s businesses. 

Regarding the Company’s Corporate Governance Policy, it has been revised to be consistent with certain 

changes in the capital market community in order to improve our organiza4on's governance in line with 

interna4onal standards. The Company’s Corporate Governance Policy consists of five chapters: "(1)" 

Rights of Shareholders "(2)" Equitable Treatment of Shareholders "(3)" Roles towards Stakeholders "(4)" 

Disclosure of Informa4on and Transparency and "(5)" Responsibili4es of the Board of Directors with 

details as follows. 

Board Structure 
CPI operates integrated Rice and food business with its objec4ves to provide products in high quality and 

environmentally and socially responsible manner. 

The Board of Directors has an important role in supervising the Company's businesses. To ensure 

efficiency, the Board's structure, as well as its authori4es, du4es and responsibili4es must be appropriate 

and clearly defined. Individuals who are to be appointed the Company's directors must be honest in their 

du4es, have vision, ability and experience and be able devote their 4me to fully perform their du4es for 

the Company. These individuals must also be independent in their decision making for the best interests 

of the Company and shareholders as a whole. Furthermore, in order to enhance the efficiency of the 

Board of Directors, there must be commiXees in charge of providing assistance in areas of supervision, 

studying and screening of works as necessary. 



In order to ensure that the Board's structure is suitable for the Company's business opera4ons and to 

clearly define the framework, authori4es, du4es and responsibili4es of the Board with a view to 

enhancing its efficiency, the Board of Directors has established the guidelines as set forth below. 

Structure of the Board of Directors 

1. Independent Execu8ve

Mr. Sumeth Chearavanont 

Mr. Wanlop Chearavanont 

Mr. Prasert Rungkumarn 

Mr. Min Thearawan 

Mr. Teerayut PiFayaisarakul 

Mr. Thanakorn Seriburi 

Mr. Pongthep Chearavanont 

Mr. Chingchai Lohawatanakul 

2. Execu8ve Director

Mr. Eam Ngamdamronk 

Mr. Sumeth Laomoraphorn 

Non-Executive Chairperson/ Lead Director 

The CPI Business Group of Companies includes non-listed en44es (private company) which operate in 

many different industries, sectors and countries. In order to deliver leading-prac4ce guidance aligned 

with this unique opera4ng and cultural context, it was necessary to appoint a commiXee with diverse 

and interna4onal experience. Therefore, the CommiXee comprised senior execu4ves from our major 

businesses. Role of CEO and chairperson is split and chairperson is non-executive but not independent 

who sat as Governance Risk and Compliance  commiXee chairs on the boards of our companies (CEO), 

and also independent governance experts from Thailand and overseas 

In terms of the representa4on from Charoen Pokphand Group, it was essen4al that the CommiXee 

included those at the very top of the Group’s leadership team to ensure the ini4a4ves cascaded to the 

subsidiary companies and hence CEO-level representa4ves from the key companies were also appointed. 

The level of representa4on demonstrated how important this CommiXee and the broader Corporate 



Governance Program was for the business, and the extent to which the work was being owned and 

driven from the top 

An Independent Non-Execu4ve Director (INED) from CP Group Board of company was selected. 

Board composi4on  

The CPI Board of Director   be of the correct size and have the best mix of skills to ensure its  

op4mum effec4veness.  There be a clear dis4nc4on between the roles of the Chairman and the 

CEO. It is advisable that the majority of the Board is independent of the organisa4on. 

There should be a formal and transparent nomina4on process for Board  

commiXees.  Board commiXees be fulfil their assigned roles and report to the  

Board.  Board members should demonstrate good judgement, credibility, strategic thinking,  

industry knowledge, intui4on, communica4on skills and decision making ability. 

Training of new Board members 

New Board members will receive proper induc4on on appointment and ongoing  training to enable them 

to meet development needs. It is advisable that Board members receive regular training. Board 

members should be individually subject to a regular performance  evalua4ons that measures their 

contribu4on and commitment.  

Independence 

It is advisable that majority of the Board is independent of the organisa4on and that 

at least two Board members out of five are independent of the main shareholders. 

Board members should have access to independent advisors. 

The Board should itself determine whether a Board member is independent of the  

organisa4on. 

Execu4ve Directors of C.P. Group in CPI Board Director 



Defining Corporate Governance in the C.P. Group Context 

The CommiXee agreed on the development of a working framework for corporate governance which 

was developed following careful review and analysis of the leading corporate governance prac4ces from 

around the world followed by the establishment of a set of principles. 

In parallel, the CommiXee set about a comprehensive review process of the materials and codify 

prac4ces to further heighten the corporate governance standards that included benchmarking C.P. 

Group’s exis4ng policies and procedures against global best prac4ces. 

The CommiXee agreed that each topic to cover in the review, i.e. Stakeholder Engagement, Risk 

Governance, Corporate Culture and Board Stewardship, would be subject to detailed evalua4on over the 

course of the CommiXee’s lifespan and that each item would cover 

1.Exis4ng prac4ce & standards within C.P. Group and its listed and non-listed companies

2.Best in class standards & prac4ces (based on corporate governance codes and examples from other

companies) 

 3.Gap analysis: C.P. Group vs. Best in Class 4.Recommenda4ons for C.P. Group to achieve its goals 

The review modules helped seNng strategy and ac4on plan a clear paradigm of ‘best in class’ prac4ce 

for the Group to aspire towards in the future as shown in the Corporate Governance Framework. 

Global Trends and Implica4ons for C.P. Group’s Corporate Governance 

In addi4on to the review modules as men4oned, the CommiXee also ran a number of topical sessions 

aimed at encouraging the Group to be relevant and proac4ve in the corporate governance space. The 

subjects brought to the sessions covered aspira4ons of the Group as well as global events and trends 

that might have implica4ons on corporate governance principles and prac4ces 

Among the insighful discussion topics, the CommiXee weighted on how corporate governance could 

best support the future growth of C.P. Group, build and protect the Group’s reputa4on and be a 

backbone of its business conduct. This led to a number of ac4on plans and implementa4ons including 

the inaugural Group’s Code of Conduct paired with the Group-wide training and rollout program and 

appoin4ng a dedicated corporate governance func4on or officer in every Group company to deploy the 

corporate governance program, provide clarity and support to employees around the maXer 

C.P. Group was also benefited from the discussion around compliance func4on at the Group level, digital 

governance and cyber security, and future trends including emerging themes of corporate governance as 

well as how to navigate a crisis in this area. Resul4ng from these corporate governance experts’ 

intelligence, C.P. Group adopted some of the global best prac4ces and recommenda4ons such as a plan 



to install compliance func4ons in every Group company, issue the policies and guidelines on personal 

data and privacy, and informa4on management 

Corporate Governance Suppor4ng Resources and Infrastructure 

The establishment of the CP intertrade Co., Ltd.  Governance CommiXee was a cri4cal first step in 

helping the Group to further enrich its corporate governance during the period under review. In 

addi4on, a number of steps were taken to build internal resource and capacity which was grown to lead 

and drive the corporate governance strategy and prac4ces in C.P. Group. The steps include: 

a) The appointment of a senior governance advisor and a Head of Corporate Governance at CP

intertrade Co., Ltd. This was the first 4me that CP intertrade Co., Ltd. had a dedicated corporate 

governance resource and team at the Group level. 

b) The establishment of a wider corporate governance working group comprising advisors, CP intertrade

Co., Ltd.  senior management and corporate governance leads from the CP intertrade Co., Ltd.’s non 

listed companies. The working group meets on a quarterly basis and is responsible for sharing learnings 

and best prac4ce and driving forward recommenda4ons from the top. Ini4ally, the working group 

convened and began with conduc4ng a review of internal processes and the Code of Conduct drah, and 

addressed any gaps; implemen4ng the rollout plan to ensure all employees understand the Group’s Code 

of Conduct, adopt policies and guidelines, increase awareness of risk items threatening good governance 

and embrace an ethical mindset.  

c) The establishment of the Risk Management CommiXee at a Group-level which comprises

representa4ves. The CommiXee meets on a quarterly basis and is responsible for sharing learnings and 

best prac4ce in the area of risk and finding as well as developing a uniform approach across the business 

when it comes to risk assessment and management. 

The ac4vity and systems outlined above are all delivered and supported by the Group-level Corporate 

Governance func4on. This team works closely alongside the C.P. Group’s Corporate Governance 

CommiXee and Risk CommiXee, and reports directly to the office of the CEO of Charoen Pokphand 

Group. 

Board Diversity Policy 

Corporate Governance Principles 

As CP intertrade Co., Ltd.  diversifies over nearly a century into sectors and across geographies, it has 

been guided by values of integrity and honesty. All of the businesses are united by shared values of the 

‘Three-Benefit Principle’. Applying to all of CP intertrade Co., Ltd.’s employees, it affirms the vow to 

conduct business always with the aim of providing benefit to the countries in which it invests; the people 

whose communi4es it shares; and the companies for which it is responsible. With the Corporate 

Governance Principles, CP intertrade Co., Ltd.  seeks to define a common set of fundamental 

expecta4ons for how the Boards of the subsidiary companies should lead the businesses, respect 

minority shareholders, engage all stakeholder groups, oversee risk and govern their own stewardship. 
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Chief Executive Officer of CP Trading Group (Rice and Food Businesses)

Strategies for CP Trading Group
(Rice and Food Businesses)



Revenue 45,979 Mil. THB

Develop upstream businesses

to better serve the farmers, 

creating stable supply chain 

for the company and 

agricultural sustainability 

for the environment. 

Develop supply chain from upstream raw material,

to enhance the quality and unique features of the rice. 

With higher return, ensure stability for farmers. 
Remark: Exchange Rate 1USD = 30.50 THB

(1,507 Mil. USD)

(877 Mil. USD)

2019 ECONOMIC & SUSTAINABILITY  
PERFORMANCE AGAINST 2022 TARGETS

Revenue 34,127 Mil. THB
(1,119 Mil. USD)

Revenue 26,756 Mil. THB

ECONOMIC 
VALUE

SUSTAINABILITY
VALUE 

2022

2020

2019Grew from 2018

by 29%



10 Strategic Businesses 

(Unit : Mil. THB)
2018 Actual

Revenue

2019 Actual

Revenue

2020 Target 

Revenue

2021 Target 

Revenue

2022 Target 

Revenue

1. Rice Export 12,239 12,101 15,646 17,054 18,760
2. Rice Domestic 5,994 7,684 8,882 9,730 10,703
3. Rice and Food in USA (Otis McAllister) 4,649 5,589 6,255 7,024
4. Rice and Food in China (CPI SHANGHAI) 869 1,500 2,114
5. Rice and Food in Cambodia (APSARA RICE) 1,341 1,226 2,020 2,973 3,600
6. Cooked Rice and Noodle 57 91 146 550
7. Beverage 279 705 1,577
8. General Food and ICD 567 511 551 701 820
9. Tapioca Starch (Thai and Vietnam) 601 528 1,929 2,649 2,840
10. Upstream Raw Material Development 60 184 237

Total Revenue (Mil. THB) 20,742 26,756 34,127 39,893 45,979
Gross Profit (Mil. THB) 988 1,770 2,536 3,200 4,193

Gross Profit (%) 4.8% 6.6% 7.4% 8.0% 9.1%
EBITDA (Mil. THB) 166 81 917 1,110 1,452

EBITDA (%) 0.8% 0.3% 2.7% 2.8% 3.2%

2018-2019 Financial Performance and 2020-2022 Target Revenue
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CP Trading Group Strategies for 2020

Expand trading network / Overseas investment1

Develop leaders and working process5

3 Upgrade quality; Improve productivity; Reduce costs

2 Create added value; Penetrate new businesses

4 Sustainability management



Joint Venture in the US / Otis McAllister
S 5.2 : Corporate Mergers and Acquisitions

RESPONSIBLE PERSON:

GOAL :

1. PLANNING
2. UNDER DEVELOPMENT 
3. EXECUTE
4. AGAINST KPI
5. ACHIEVEMENT

YEAR 2020 :

- Revenue

5,589 Mil. THB

- Gross Profit

789 Mil. THB

YEAR 2022 : 

- Revenue

7,024 Mil. THB

- Gross Profit

1,142 Mil. THB

Strategy

1.1

• Synergize import-export and distribution of protentional 

products from in and outside of CPG

• Expand the business with innovative rice products

• Leverage famous brands, promote market potential and 

sustainably strengthen CP brand

Otis’s Potential Product and Channel Strategies

No.1 Player Market share 45%

Seafood Business in Central America

No.1 Thai Rice Importer

To the US Approx. 60 Bil.Tons

2020 Goal : 5,589 Mil.THB

Rice and 

Grains

61%Seafood
16%

12%
9%

Import-Export 2%

Army 

Supply
Duty-Free

CHOCOLATE GHIRARDELLI

Porntiwa

Tanaphong

Royce

Nicolaisen



Establish CPI SHANGHAI in China
S 5.1 Corporate Venture Capital & Investment Team

RESPONSIBLE PERSON:

GOAL :

1. PLANNING
2. UNDER DEVELOPMENT 
3. EXECUTE
4. AGAINST KPI
5. ACHIEVEMENT

YEAR 2020 :

- Quantity 20,000 Tons

- Sales

869 Mil. THB

- Gross Profit

67 Mil. THB

YEAR 2022 : 

- Quantity 50,000Tons

- Sales

2,114 Mil. THB

- Gross Profit

163 Mil. THB

Organic Growth Dynamic Growth

• Rice factory in Guangdong province

• Sales 450,000 servings / days

in 18 provinces

150,000

Tons

• Healthy Drink

• Thai Rice

• Cambodian Rice

• Chinese Rice

• Vegetable Oil

• Snack

• Beverage

Strategy

Beverage 

Business

Rice 

Business

Catering 

Business

คา้ปลีก
สมยัใหม่

คา้ปลีก
ดั้งเดิม

อีคอมเมิรซ์
ช่องทางการจดัจ  าหน่าย

15%

25%
30%

30%

Sales Channels
Modern 

Trade

Traditional 

Trade

ECommerce

Food 

Service

Strategy

1.2

Withaya

Sriareerug

Xie

Qing Long



Expand trading network / investment in South Africa
S 5.1 Corporate Venture Capital & Investment Team

RESPONSIBLE PERSON:

GOAL :

1. PLANNING
2. UNDER DEVELOPMENT 
3. EXECUTE
4. AGAINST KPI
5. ACHIEVEMENT

YEAR 2020 :

- Quantity 327,849Tons

- Sales

5,038 Mil. THB

- Gross Profit

108 Mil. THB

YEAR 2022 : 

- Quantity 415,063Tons 

- Sales

6,400 Mil. THB

- Gross Profit

128 Mil. THB

Market Potential

30% of Africa

(3.2 Mil. Tons) 

• Import rice, food and beverage products from in and outside of CPG

• Set up a factory for rice blending and packing to reduce costs and 

increase profits 

• Expand into retail distribution business

Product and Channel Strategies

Population 1.3 Bil. people

Growth Rate 2.49%
Annual Rice Imported to Africa: 11 Mil. Tons

Partner Potential

ไอวอรีโคสต ์
เซเนกลั 
แคเมอรูน 

1.4
1.1

0.77.7

Unit: Mil. Tons

No.3 Rice Importer of the 

country 200,000 Tons (18%)

Leader in Commodity Product

No.1 in Snack Business

No.1 Fragrant Rice Importer 

of the countryประเทศอื่นๆ

Strategy

Ivory Coast

Senegal

CameroonOthers

Strategy

1.3

Prin

Lertboon

chai

Eakkachai

Sangkaew

wattana

Vorawudh

Wongta

nachai



16.7 Mil. People 97.9 Mil. People 56.1 Mil. People 107.5 Mil. People 32.2 Mil. People

5.69 Mil. Tons 28.30 Mil. Tons 13.30 Mil. Tons 12.00 Mil. Tons 1.83 Mil. Tons

4.30 Mil. Tons 21.50 Mil. Tons 10.55 Mil. Tons 14.40 Mil. Tons 2.78 Mil. Tons

1.40 Mil. Tons 7.00 Mil. Tons 2.60 Mil. Tons 0.00 Mil. Tons 0.03 Mil. Tons

0.02 Mil. Tons 0.40 Mil. Tons 0.01 Mil. Tons 2.70 Mil. Tons 1.00 Mil. Tons

- Production base for 

world’s Hom Mali and 

quality fragrant rice 

- CPI conducts trading 

and joint investment 

in a Cambodian rice 

factory

- Fragrant rice’s top 
exporter since 2018

- Continuously 

develops fragrant rice 

and was awarded World 

Best Rice in 2019 

- Cost competitive

- Production base with 

quality soils and 

water

– Cheapest white rice 

and broken rice, 

high market demand

- Rice is consumed as 

staple food

- Thai Products are 

recognized to be high 

quality

- Strong partnership 

and dist. Channels

- YHL runs integrated 

rice business

- Has BERNAS who 

monopolizes the rice 

import as a shareholder 

- In the Top 3 leaders 

of rice industry

Expand trading network / investment in ASEAN
S 5.1 Corporate Venture Capital & Investment Team / S 5.2 : Corporate Mergers and Acquisitions

Population
310 Mil. ppl

CAMBODIA VIETNAM MYANMAR PHILIPPINE MALAYSIA

Rice Production

Local Consumption 

Export Quantity

Import Quantity

Business 

Opportunity

StrategyStrategy

1.4



Quantity (Tons) : YEAR 2020 >> 255,442  Tons /    YEAR 2022  >>   561,014 Tons

Value (Mil. THB) : YEAR 2020 >> 4,295 Mil. THB /     YEAR 2022  >>  11,155 Mil. THB

Gross Profit (Mil. THB) : YEAR 2020 >> 163 Mil. THB /  YEAR 2022  >>  493 Mil. THB

- Improve productivity

- Synergize to develop team

- Improve and maintain 

competitiveness

- Export rice from 

contracted farms to Europe

- High production standard 

with competitive price

- Factory located in a key 

production base 

(Yangon, Pathein)
- Leader of rice brand in 

modern trade

- Sales Channels over

180,000 spots

- JV to set up a rice 

improvement and packing 

factory

- Introduce rice from 

Cambodia, Vietnam and 

Myanmar

- Introduce new rice formula 

for Food Service Channels

Expand trading network / investment in ASEAN

CPI Rice 

Sales Forecast

Ayeyar
Hinthar

Monheim
Distribution 

YHL

GROUP 

Key Strategies

AngimexApsara
Rice

Strategy

CAMBODIA VIETNAM MYANMAR PHILIPPINE MALAYSIA

S 5.1 Corporate Venture Capital & Investment Team / S 5.2 : Corporate Mergers and Acquisitions

Strategy

1.4



Cooked Rice and Noodle Businesses
S 1.6 Health Food & Drink

RESPONSIBLE PERSON:

GOAL :

1. PLANNING
2. UNDER DEVELOPMENT 
3. EXECUTE
4. AGAINST KPI
5. ACHIEVEMENT

YEAR 2020 : 

- Noodle Business

91 Mil. THB

- GP 9.1 Mil. THB

YEAR 2022 :

- Cooked Rice

300 Mil. THB

- GP 21 Mil. THB

- Noodle Business

250 Mil. THB

- GP 30 Mil THB

• Aseptic Cooked Rice

• Automated Production System from Japan (SODICK)

• 144,000 serves/day, investment 664 Mil. THB

Next Steps

• Study financial investment. sales and 

return, in cooperation with

• Build initial customer base through OEM

• Automated production system from Buhler 

• Production capacity 130,000 pieces/day

Investment 320 Mil. THB Return in 5 Years

• Enter value-added instant noodle business 

with protein from rice

1.09
TIL. THB

World Noodle

Rice Noodle

95%
Instant Noodle

Next Steps

• Propose noodle factory Q2 investment plan

• Study investment models with our partner 

for instant noodle business in Q1

Cooked Rice Noodle

* Pasta not included

5%

StrategyStrategy

2.1

Market Value

Pakin
Juthasilaparutt

Niramol
Ruengwutchanaphuet

Chaiwat
Supawimol



Beverage Business BK (CARBONATED POWER DRINK) 
S 1.6 Health Food & Drink / S 5.1 Corporate Venture Capital & Investment Team

RESPONSIBLE PERSON:

GOAL :

1. PLANNING
2. UNDER DEVELOPMENT 
3. EXECUTE
4. AGAINST KPI
5. ACHIEVEMENT

YEAR 2020 :

- Sales

279 Mil. THB

- Gross Profit

155 Mil. THB

YEAR 2022 : 

- Sales

1,577 Mil. THB

- Gross Profit

775 Mil. THB

Product and MarketingLow Investment Strategy

Product Dev. Branding

Production Partners (OEM)

Distributors

Vietnam Germany Spain

Italy UK China
2019 2024

77.4

BILLION

USD

83.4

BILLION

USD

Global Sales Forecast

Market Potential

CP Group Vision

Source: Mordor Intelligence 

• Highlight natural ingredients for health 

conscious group

• Be part of new generation’s lifestyle 

through channels such as fitness centers, 

boxing gyms, smart vending machines, 

and e-commercePresident of ADM met CPG Senior Chairman

StrategyStrategy

2.2

Yongyut

Phurkmaha

damrong

Poonnawong

Kongsoontorn

kijkul



Tapioca Starch Business Joint Venture
S 5.2 : Corporate Mergers and Acquisitions

RESPONSIBLE PERSON:

GOAL :

1. PLANNING
2. UNDER DEVELOPMENT 
3. EXECUTE
4. AGAINST KPI
5. ACHIEVEMENT

YEAR 2020 :

- Sales

1,929 Mil. THB

- Gross Profit

123 Mil. THB

YEAR 2022 : 

- Sales

2,840 Mil. THB

- Gross Profit

320 Mil. THB

Market Potential

Tapioca Starch Exporters

Product and Channel Strategies

• Cutting-edge production

technology

3 Benefits for Sustainability

• Improve farming quality

• Upgrade tapioca starch

business in Vietnam

• Create sustainable tapioca

starch business for CP Group

Tapioca Starch Importers

68%
31% Native Starch

1.74 Mil. Tons

Modified Starch

0.08 Mil. Tons

Native Starch 2.93 Mil. Tons

Modified Starch1.03 Mil. Tons

Malaysia 8%

Taiwan 8%

Indonesia 8%

Japan 8%

59%
(3.3 Mil. Tons)

Others

15%

• Target network of direct users

Tapioca Starch 

Factory in Tay Ninh, Vietnam

GP 7%
Lower

GP 14%
Higher

China

Modified
Starch

Strategy

Native
Starch

Strategy

2.3

• Value added innovations

Withaya

Sriareerug

Boonthum

Savatadul



Thai Dessert Export Business
S 1.6 Health Food & Drink

RESPONSIBLE PERSON:

GOAL :

1. PLANNING
2. UNDER DEVELOPMENT 
3. EXECUTE
4. AGAINST KPI
5. ACHIEVEMENT

Charanya

Wanitchadmongkol

YEAR 2020 :

- Sales

102 Mil. THB

- Gross Profit

32.5 Mil. THB

YEAR 2022 : 

- Sales

150 Mil. THB

- Gross Profit

50 Mil. THB

Market Potential

1. No key players in Thai Dessert 

Business outside of Thailand

2. Number of Thai restaurants 

overseas is growing

Product Strategy and Branding

Distributors Modern Trade

Distribution Channels

Hong Kong Beijing, China Shanghai, China

StrategyStrategy

2.4



Upgrade quality, improve productivity and reduce costs in production
S 6.2 : Cost Analysis Through Business Value Chain

RESPONSIBLE PERSON:

GOAL :

1. PLANNING
2. UNDER DEVELOPMENT 
3. EXECUTE
4. AGAINST KPI
5. ACHIEVEMENT

YEAR 2020 :

- Cost Reduction

60  Mil. THB

YEAR 2022 : 

- Cost Reduction

100 Mil. THB

Thammavit 

Srikrerkkrit

Pataraphong 

Sanguansakdi

Sivaporn 

Daengchot

Develop Partnership Improve ProductivityUpgrade Product Quality

• Identify and develop local and 

international packaging partners

• Develop and cooperate with logistics 

partners

• Create network of rice production

• Connect partners’ and customers’ 
data with End-to-End IT platform 

• Co-manage sales order, 

production and delivery data with 

the customers

• Create added value from 

increasing productivity of drying 

and polishing processes 

• Develop rice grain cooler

Digital Supply Chain Platform

R/M

URD SCADA WMS

Produce Sell Stock Delivery

Cost Reduction

Cost 

Reduction

Strategy

Thai China Cambodia VietnamMyanmar

Target 

(Mil. THB)

Target 

(Mil. THB)

Target 
(Mil. THB)

Strategy

3.1

Cost 

Reduction
Hom Mali
New Crop

Hug
Phayao



Increase efficiency and reduce costs on logistics
S 6.2 : Cost Analysis Through Business Value Chain

RESPONSIBLE PERSON:

GOAL :

1. PLANNING
2. UNDER DEVELOPMENT 
3. EXECUTE
4. AGAINST KPI
5. ACHIEVEMENT

YEAR 2020 :

- Container throughput

7,680 Containers

- Bulk tonnage

1.17 Mil. Tons

YEAR 2022 : 

- Container throughput

12,480 Containers

- Bulk tonnage

1.80 Mil. Tons

Strategies 3 Benefits for SustainabilityTarget Group

Agri Product: 1.2 Mil. Tons

Concrete : 0.6 Mil. Tons

Fertilizer : 4,800 Containers

• Reduce costs for clients with 

integrated river transportation

• Establish a biosecurity standard 

for agriculture products

• Drive for excellent service to 

create the best experience

• Develop workforce for logistics 

and river transportation

StrategyStrategy

3.2

• Reduce logistics costs for the 

country’s agricultural products 

by river transportation 

• Reduce 10-wheel truck and trailer 

delivery by 60,000 trips/year

• Reduce cost and sustainably 

increase agricultural product 

loading efficiency for customers 

inside and out of CP Group

Thammavit

Srikrerkkrit

Kamol

Satcha



Increase productivity via digitization
S 2 : Digital Transformation

RESPONSIBLE PERSON:

GOAL :

1. PLANNING
2. UNDER DEVELOPMENT 
3. EXECUTE
4. AGAINST KPI
5. ACHIEVEMENT

Manuch 

Manipanti

YEAR 2020 :

- URD Platform is ready 

for farmer’s access 

- Implement QR code 

trace back system

- Create big data 

network on Data 

Cloud Platform

YEAR 2022 : 

- Stock management 

system connects over 

20,000 shop outlets 

URD PLATFORM
Digital system to overview and monitor farming

• Smart automated system to evaluate replenishment 

• Connect stores, distribution centers and factory data

Consolidate data on to Data Cloud Platform

• Farming activities and production factors

• Engage and create good experience

End to End PLATFORM
Digital system to overview and manage stock

Command Room, Nakormluang Rice Factory

StrategyStrategy

3.3

AI
SUPPLYCHAIN

DIGITAL

artificial intelligence
FULFILLMENT

DIGITAL

smart i-logistic
SUPPLYCHAIN

SMART

manufacturing execution system

FACTORY 4.0

End to End Digital Management



Develop Upstream Raw Material for Sustainability
S 6.2 : Cost Analysis Through Business Value Chain / S 7.4 : Compliance Audit Ecosystem

RESPONSIBLE PERSON:

GOAL :

1. PLANNING
2. UNDER DEVELOPMENT 
3. EXECUTE
4. AGAINST KPI
5. ACHIEVEMENT

YEAR 2020 :

> Total Area 680,000 Rai

- Buy back 345,000 Tons

1. Mali Premium= 40,000 Tons

2. RU Lite = 20,000 Tons

YEAR 2022 : 

> Total Area 800,000 Rai

- Buy back 410,000 Tons

1. Mali Premium = 55,000 Tons

2. RU Lite = 25,000 Tons

Trairat 

Udomsriyothin

Chatchai 

Piriyaprakard

1. Hom Mali Area 510,000 Rai

1.1 Phayao Model Project: 120,000 Rai

- Paddy Buy Back 53,000 Tons

- Premium rice 22,000 Tons

1.2 Outside of the project:  390,000 Rai

- Paddy Buy Back 138,000 Tons

Paddy Quality Improvement Product Strategies and 

Market Channels

3 Benefits for Sustainability

2. RD43 Rice Area 60,000 Rai 

- Paddy Buy Back 33,000  Tons

- RU Lite 14,800 Tons

Farmer coverage 28,500 families

Total income increased by132 Mil. THB

- Phayao Model : 72 Mil. THB

- RD 43 Rice : 60 Mil. THB

CPI buys back Hom Mali paddy

Price 17,000  THB/Tons higher than 

the guaranteed price by 2,000 THB/Tons

Traceable high quality and good taste 

rice at a reasonable price for consumers

Year 2019

- Total Area         570,000 Rai 

- Buy back          224,000 Tons

Cooperate with the Ministry of Agriculture for 

the launching of Phayao model Hom Mali Rice 

geographical indication (GI)

Phayao

CP Group synergy

Premium Hom Mali Rice and Healthy Rice

StrategyStrategy

4



Branded Hug Phayao Hom Mali Rice Product

RESPONSIBLE PERSON:

GOAL :

1. PLANNING
2. UNDER DEVELOPMENT 
3. EXECUTE
4. AGAINST KPI
5. ACHIEVEMENT

YEAR 2020 :

- Sales

406 Mil. THB

- Gross Profit

83 Mil. THB

Trairat 

Udomsriyothin

“Leverage our strength 

to create a sustainable 
happiness.” 

QUALITY | EMOTIONAL | AUTHENTIC

Upgrade pricing and 
market awareness 

through Royal Umbrella 
PARTNERs 

in all channels

Hom Mali Harvesting Event in Phayao

Capt. Thammanat Prompao
Deputy Agriculture Minister

Yongyut

Phurkmaha

damrong

Develop Upstream Raw Material for Sustainability

Strategy

Government Private
Share technology and 

knowhow with farmers

Build strength as 

a group

Support infrastructure 

e.g. irrigation system

Introduce land reform 

scheme

Serve as a market for 

the finish goods

Handle managing and 

planning systems

Build global brands for 

Thai Hom Mali Rice

Strategy

4

Cooperate with the 

Government



S 4.4 Develop leadership, competencies and career advancement. Learn and accept world class skills.

RESPONSIBLE PERSON:

GOAL :

1. PLANNING
2. UNDER DEVELOPMENT 
3. EXECUTE
4. AGAINST KPI
5. ACHIEVEMENT

Apuntree
Nakawech

Total

1,543 ppl.

Workforce Planning for 2020 business expansion

72%
Production

Support

7%

Frontline 

21%
Age (YO.) Total %

18-30 383 33 %

31-45 612 53 %

46-60 157 13 %

60 and above 10 1 %

Total 1,162 100 %

Employee age at the end of 2019 (Thailand)

Modular

Ratio of foreign 

employees

Increased by

50%

from

2019

Develop new generation of traders for rice and 
food businesses (CPI Young Generation)  

Learning & Evaluation
• Learn by doing

• Followed up and

evaluated by experienced

members. Detailed

Reports progress with

management.

Results

• Company equipped

with workforce ready

for future business

expansion.

Strategy and Working Group Structure

Organization

Age

18-30 YO

Increased by

20%

from 

2018

Foreigners 381 ppl.
• Cambodia 175

• USA 70

• Philippine 50

• China 39

• Vietnam 39

• Myanmar 3

• Europe 2

• UAE   2

• Hong Kong        1

25%

75%
Thai 

1,162 ppl.

YEAR 2020 :

Train young traders through 

domestic assignments and 

working with middle 

management to create 

sustainable domestic sales 

revenues

YEAR 2022 : 
Develop total-solution 

trading managers to 

expand business overseas

Project Description
• Develop young-gen

• Responsible for

domestic and export

CPLI

StrategyStrategy

5
Develop leaders and working process



Sustainability Plan 

Implementation Report for KPI



Completed incomplete It is not performed.

Sustainability Plan Implementation Report



Completed incomplete It is not performed.

Sustainability Plan Implementation Report



Result of Sustainability Plan



CP Trading Group and CP Crop (Maize)  CHAROEN POKPHAND GROUP Announcement 

094/2017 

Human right and labour practices policy 

_________________________________________________________________________________ 

CP Trading Group and CP Crop (Maize)  CHAROEN POKPHAND GROUP is committed to ensuring that 

we respect human rights, including labour practices, and aims for continuous improvements in how 

we raise awareness, review/monitor and address potential human right risks that may occurred link 

to our operations. CP Trading Group and CP Crop (Maize)  CHAROEN POKPHAND GROUP recognises 

our responsibility to uphold the International Bill of Human Rights, including the Universal 

Declaration of Human Rights, and is currently working to align our policies and process to the UN 

Guiding Principles on Business and Human Rights. In addition, as a member of UN Global Compact, 

we aim to uphold the relevant principles for human rights (Principles 1 and 2) and labour practices 

(Principles 3, 4,5, 6).  Specifically for labour practices, CPG aims to ensure  to act in accordance to the 

following  International Labour  Organisation (ILO) Conventions 

As respect for human rights and ethical and fair labour practices is a part of CPG’s values and culture 

as well as a key issue for our stakeholders, we have included as a key part of our new sustainability 

strategy. A summary of our planned actions relating to human rights and labour practices are: 

Revision of human rights and labour policies to strengthen our policy commitment and to align with 

the UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) and other relevant international 

standards with consultations with key stakeholders and relevant experts prior to finalisation; 

Provision of human rights awareness training to employees, business and supply chain partners and 

other key stakeholders; 

Establish a human rights due diligence process for the group and each business unit that is meets the 

recommendations by the UNGP. This includes the identification of human rights risks through 

conducting human rights impact assessments and planning for their mitigation, including setting up 

a human rights grievance mechanism and provision of support to possible victims; 

Communicate our human rights performance As we aim to execute these action steps towards 

strengthening our human rights and labour practices commitments, CP Trading Group and CP Crop 

(Maize)  CHAROEN POKPHAND GROUP will update on our progress as according to the UN Global 

Compact and UNGP’s reporting framework 

 

 

 

 

 

 



CP Trading Group and CP Crop (Maize)  CHAROEN POKPHAND GROUP Announcement 

093/2017 

Responsible supply chain management policy 

_________________________________________________________________________________ 

CP Trading Group and CP Crop (Maize)  CHAROEN POKPHAND GROUP is committed to ensuring 

responsible management of our supply chain. Responsible management refers to responsible 

sourcing and traceability of key raw materials, conducting assessments of our supply chain for 

related risks, ensuring compliance and working with our key suppliers and partners for continuous 

improvements. Responsible supply chain management can be summarised by a long term 

collaboration between CPG and its suppliers that focuses on continuous improvement 

As responsible management of our supply chain is important to both CP Trading Group and CP Crop 

(Maize)  CHAROEN POKPHAND GROUP  and our stakeholders, we have included it as a key part of 

our sustainability strategy. A summary of our planned actions relating to responsible supply chain 

management are: 

Revising our responsible sourcing policy into a more comprehensive responsible supply chain 

management policy and to align with the UN Global Compact and other relevant standards; 

Providing responsible supply chain management training to employees, business and supply chain 

partners and other key stakeholders; 

Establishing a responsible supply chain management process for the group and each business unit 

that focuses on provision of support to suppliers and partners. This includes the identification of 

supply chain risks through conducting assessments, self-assessments for suppliers, monitoring of 

suppliers, audits of suppliers and planning for mitigation of any issues identified. This process should 

also include a responsible supply chain communication channel or platform to inspire collaboration 

with suppliers that may be at-risk etc. A senior management representative should be assigned for 

ownership and approve the revised policy; 

Communicating responsible supply chain performance As we realise these new action steps towards 

strengthening our supply chain, CP Trading Group and CP Crop (Maize)  CHAROEN POKPHAND 

GROUP   will update on our progress according to the UN Global Compact and in the future 

sustainability report; 

Reference to CP Trading Group and CP Crop (Maize)  CHAROEN POKPHAND GROUP  ’s revised 

human rights and labour practices policy; the new environmental policy and CPG’s corporate 

governance policy or CP code of conducts etc 

 

 

 

 

 



CP Trading Group and CP Crop (Maize)  CHAROEN POKPHAND GROUP Announcement 

no. 038/2560 

 

C.P. Group Environmental Sustainability Policy  

  

 

CHAROEN POKPHAND GROUP (C.P. Group) as one of global organization having strong commitment 

to consider 3 benefits as a key principle by emphasize on Benefits for Nation (that CP’s Investment), 

Benefits for People and Benefits for Organization, respectively. And up to this, we considerably 

realize and attempt to minimize an environmental impact that might originate from our business 

operation, manufacturing process and services covering through our boundary and also throughout 

its value chain. Therefore, it is essential to establish an overview framework of environmental policy 

which clearly mention as specified below. 

 

1. All C.P. Group business functions in each country shall develop and improve theirs 

manufacturing process, purchasing, services, transportation and environmental 

management. Including with promotion and creation any new innovation in order to rise up 

efficiency use of natural resources, reduce Greenhouse Gasses (GHG) emission throughout 

its value chains. And also proper manage and control any associate significant aspects which 

might originate an environmental pollution to community and public society nearby in 

accordance with green economy management under C.P. Excellence Framework.  

 

2. C.P. Group strongly commits to maintain an environmental management and fully support 

any business partners in accordance with C.P. Environmental Policy in which able to obtain 

more benefits together both for C.P. Group subsidiaries operation and also for their business 

partners, consistently and sustainably.  

 

3. C.P. Group will closely collaborate with any potential private organizations, governmental 

authorities, public society and also community nearby in order to preserve our natural 

resources covering through forests, water resources and biodiversity keeping the balance of 

natural ecosystem and environment for our next generation.    

 

Moreover, as member of global organization and United Nation (UN), C.P. Group also having strong 

commitment to preserve and maintain an agreement and environmental friendly principles in any 

associated area of concern. And meanwhile, encouraging our business partners to implement for  

all of that and shall comply with legal and other standards, promoting co-creation values to achieve 

business targets together and also encouraging environmental responsibility to minimize 

environmental impacts for business and organization, consistently and sustainably.  

 



General Guideline for Environmental Management 

 

Charoen Pokphand Group (C.P. Group) truly realizes an importance of the balance between social 

responsibilities, environment and economic development as well as holding on fully responsibilities 

to preserve an environment both for internal and external operation boundary. And to achieve this, 

we definitely commit to implement and maintain the following practical guideline as specified.  

 

 

1. Strictly comply with environmental law, international standards, customer requirements  

and C.P. Group rules and regulations 

2. Conduct responsible business under environmental and social responsibility by emphasize 

on manufacturing process, operational procedures and any related activities that might 

impacts to environment and community nearby. 

3. Providing environmental impact monitoring from our operations and continuous 

improvement by setting up a clear objectives, targets and action plans including with 

conduct environmental impact assessment to support an operational consideration. 

4. Encourage an awareness campaign by training and acknowledge on environmental issues  

to all employees, partners and any interested stakeholders 

5. Communicate policy and any regulations to suppliers and business partners in order to 

ensure that all service providers, contractors and business partners are in accordance with 

any environmental standard procedures in appropriate manner. And also comply with policy, 

environmental rules and regulations that require for operation in each country 

6. Disclose an environmental performance to public society by Sustainability Report  

or other formats 

7. Senior Top Management within organization should officially sign and approve on 

environmental policy and implement that as a practical guideline throughout organization     

8. This policy will effective apply for all subsidiaries under C.P. Group and shall disclose to public 

society including with follow up its performance plus verification. With respect of this,  

C.P. Group assume that it is duties and responsibilities for all levels of employee and all 

related business partners to perform in accordance with policy, strictly.  

 

Moreover, not only the baseline of practical guideline for environment, sustainability policy under 

C.P. Group will cover general framework of practical guideline in area of Climate Change, Water 

Stewardship, Ecosystem Protection and Biodiversity Preservation as specified below. 

 



 

Climate Change  

 

Climate change is a critical global agenda and having tendency that significantly impact to economy, 

society and environment in the future. Up to this, C.P. Group strongly commits to take responsibility  

in order to minimize impacts by using the following practical guidelines. 

 

1. Promoting and supporting all functions within organization to improve energy efficiency for 

all associated activities and encourage the use of natural resources effectively including with 

develop an innovation or new procedures to minimize energy consumption as a whole. 

2. Increase ratio in the use of renewable energy and clean energy as well as promoting any low 

carbon activities as much as possible 

3. Setting up long term goals to minimize Greenhouse Gasses (GHG) Emission and cooperate 

with partners, providers, suppliers and business partners in order to reduce GHG emission 

and also adaptation on impact of climate change throughout supply chain  

4. Process improvement for waste management by means of applying 3Rs concept;  

(1) R-Reduce the use of unnecessary natural resources (2) R-Reuse natural resources more 

effectively and (3) R-Recycle to minimize impacts on local landfill and reduce any 

environmental pollution in which originating from improper waste management. 

5. Providing environmental impact assessment throughout lifecycle of key products and core 

services  

6. Encourage on awareness and understanding on climate change to all employees, partners, 

and interested stakeholders via training, knowledge sharing and also any related campaign 

activities. 

7. Promoting and supporting an emergency preparedness from any natural catastrophe  

in order to keep business running, continually, and obtain less impacts 

8. Data disclosure and its operational performance on Climate Change passing through C.P. 

Group Sustainability Report in order to follow up its status against with specified targets  

and also communicate to any associated interested stakeholders. 

9. Collaboration with any governmental authorities, NGOs (Non-Governmental Organizations), 

educational institutes, communities and other agencies in order to handle with climate 

change both for national and international level 

 

  



Water Stewardship 

 

Water is essential natural resources for living organisms and having direct impacts to their 

livelihoods, meanwhile, it also plays an important role for our business operation. At present, 

water scarcity becomes one of the most critical issues throughout the world. Our C.P. Group 

definitely realizes this serious problem and its risk occurrence by means of setting up the following 

practical guidelines to ensure that our business operation is able to keep the balance between  

the needs of water use for communities and nature.  

 

1. Strive to minimize any negative impacts on natural water resources in order to ensure that 

people in every household having a good water quality and an adequate water supply for 

their utilization and consumption 

2. Setting up long term goals in the use of water resources and also encourage all business 

functions within organization to implement an effective water management, water risk 

assessment, water resources preservation and applying technology to raise up volume of 

water recycle 

3. Promoting the principles of good water quality and safe water supply shall be accessible and 

affordable for all people in communities in a fair and equity manner 

4. Promoting cooperation between community and any associated stakeholders in the use of 

water and water resource preservation as well as responding to any concerns from 

community and public society with transparency manner 

5. Encourage an awareness and understanding of water preservation to all employees and  

any interested stakeholders by training, knowledge sharing and also any related campaign 

activities together. 

6. Data disclosure and its operational performance on water preservation passing through  

C.P. Group Sustainability Report in order to follow up its status against with specified targets 

and also communicate to any interested stakeholders 

7. Collaboration with any associated agencies i.e. governmental authorities, non-governmental 

orgaizations (NGOs), educational institutes, communities and other associated stakeholders 

in order to handle with the problem on water stewardship both for national and global level 

 

 

  



Ecosystem Protection and Biodiversity Preservation 

 

C.P. Group definitely believes that baseline of ecosystem protection and biodiversity preservation 

under the equality use of natural resources is core responsibility for all associated parties. Therefore,   

we commit to implement practical guidelines which are in accordance with Rio Declaration on 

environment and development including with Convention on Biological Diversity as following.  

 

1. Responsible contribution on ecosystem protection and biodiversity preservation to comply  

with legal, other regulations and international standards as well as setting up long term goals 

for business operation plus more cooperation with any conservation organizations.  

2. Minimize impacts on ecosystem and biodiversity throughout value chain by means of 

developing practical guidelines on responsible value chain, deforestation protection and 

ensuring an effective implementation in practice.  

3. Providing risk evaluation that impact to ecosystem and biodiversity in order to consider and 

plan for business operation as well as risk management, more effectively. 

4. Encourage on awareness and understanding about ecosystem protection and biodiversity 

preservation to all employees, partners, and any potential interested stakeholders  

via training, knowledge sharing and also any related campaign activities. 

5. Data disclosure and its operational performance on ecosystem protection and biodiversity 

preservation passing through C.P. Group Sustainability Report in order to monitor its status 

against with specified targets and communicate to any associated interested stakeholders 

6. Develop collaboration with governmental authorities, non-governmental orgaizations 

(NGOs), educational institutes, communities and other associated stakeholders in order to 

handle with the problem on ecosystem protection and biodiversity preservation both for 

national and global level. 

 

 

Effective on September 1st, 2017. 

Official announced on September 1st, 2017.  

 



26 สิงหาคม 2564อ
ด้านธรรมาภิบาล 
ส านักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร



บทน ำ

กำรน ำนโยบำยและแนวปฏิบัติระดับเครือไปปฏิบัติ

2.1 กำรใช้โปรแกรม Policy Deployment

2.2 กำรจัดท ำนโยบำยและแนวปฏิบัติของกลุ่มธุรกิจ/บริษัท

หัวข้อ

02 

01
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• เพื่อก ำหนดทิศทำงของบริษัทในครือให้มีกำรด ำเนินงำนไปในทิศทำงเดียวกัน
• เพื่อให้บริษัทในเครือ สำมำรถน ำนโยบำยและแนวปฏิบัติระดับเครือ ไปปฏิบัติใช้อย่ำงเป็นระบบ
• เพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำร และบุคลำกร ทรำบถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและแนวทำงในกำรปฏิบัติ

วัตถปุระสงคข์องนโยบำยและแนวปฏบิตัิระดบัเครอื

Policy 

Deployment 

Process

Conflict of Interest

Gift and Benefits 

Supply Chain Management

Supplier Code of Conduct

Human Rights

Personal Data Protection

Anti-corruption

Personal Data Protection

Corporate Governance  |  Sustainability, Good Governance and Corporate Communications Office
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กลุ่มเปำ้หมำยในกำรน ำนโยบำยและแนวปฏิบตัริะดบัเครอืไปปฏิบตัิ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ (เครือฯ)

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ำกัด (บริษัทแม่) บริษัทในเครือ

บริษัทในเครือ
ที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรพัย์

บริษัทในเครือ
ที่ไมจ่ดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์

Corporate Governance  |  Sustainability, Good Governance and Corporate Communications Office
Copyright © 2021. Charoen Pokphand Group Co., Ltd. All rights reserved. Strictly internal use for C.P. Group only.
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1. โครงสรำ้งกำรก ำกบัดแูลกจิกำร
1.1 โครงสร้ำงของคณะบุคคลที่ก ำกับดูแล
1.2 โครงสรำ้งพืน้ฐำนของกำรก ำกับดูแล

ฉบับร่ำง
แนวทำงกำรก ำกบัดูแลกจิกำรของบรษิทัในเครอื (Subsidiary Governance Guidelines)

Corporate Governance  |  Sustainability, Good Governance and Corporate Communications Office
Copyright © 2021. Charoen Pokphand Group Co., Ltd. All rights reserved. Strictly internal use for C.P. Group only.
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ระบบกำรก ำกบัดูแลกจิกำร

Corporate Governance  |  Sustainability, Good Governance and Corporate Communications Office
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โครงสรำ้งกำรก ำกบัดูแลกจิกำร กระบวนกำรก ำกบัดูแล หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง

• โครงสร้ำงองค์กรที่เหมำะสมกับ
บริบทธุรกิจ
• คณะกรรมกำร/คณะอนุกรรมกำร/
คณะกรรมกำรขับเคลื่อน
• บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
• ค่ำนิยมองคก์ร 6 ประกำร
• หลักกำรบรรษทัภิบำล
• จรรยำบรรณธุรกิจ
• นโยบำยและแนวปฏิบตัิ

• แผนงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร
• กำรน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ
• กำรสร้ำงกำรตระหนักรู้เพื่อให้เกิด
กำรน ำไปใช้
• กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและ
ระบบควบคุมภำยใน
• กำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์
• กำรตรวจสอบภำยใน
• กำรแจ้งเบำะแสและกำรสอบสวน
• กำรติดตำมผลและกำรรำยงำน

• หน่วยงำนบริหำรควำมเสี่ยงและกำร
ควบคุมภำยใน 
• หน่วยงำนธรรมำภิบำล
• หน่วยงำนก ำกับกำรปฏิบัติตำม
กฎเกณฑ์
• หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
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I. ข้อก ำหนดโดยบรษิทัแม ่ II. ข้อก ำหนดโดยกลุ่มธรุกจิ/บรษิทั

(1) นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร (CG Policy)
(2) กฎบัตร (Charter)
(3) จรรยำบรรณวิชำชีพ (Professional Code 

of Conduct)
(4) นโยบำยเฉพำะธุรกิจ หรือนโยบำยบริหำรอื่น ๆ

(1) ค่ำนิยมองค์กร 6 ประกำร
(2) หลักกำรบรรษัทภิบำล 11 ประกำร
(3) จรรยำบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)
(4) นโยบำยระดับเครอื (Group Policy)
• นโยบำยและแนวปฏิบตัริะดับเครอื (Group 

Policy & Guidelines)
• นโยบำยบริหำรอื่น ๆ
• คู่มือ มำตรฐำน 
• เป้ำหมำยของกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

โครงสรำ้งพืน้ฐำนของกำรก ำกบัดแูล

Corporate Governance  |  Sustainability, Good Governance and Corporate Communications Office
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โครงสร้ำงพืน้ฐำนของกำรก ำกบัดแูล

Corporate Governance  |  Sustainability, Good Governance and Corporate Communications Office
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นโยบำยและแนวปฏิบตัิ
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ผู้บริหำรเครือเจริญโภคภัณฑ์

ผู้บริหำร กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอก

นำยอดิเรก ศรีประทักษ์ดร.อำชว์ เตำลำนนท์ นำยธนินท์ เจียรวนนท์ นำยสุภกิต เจียรวนนท์นำยศุภชัย เจียรวนนท์

ดร.ชัยวัฒน์ 
วิบูลย์สวัสดิ์

ดร.โกศล 
เพ็ชร์สุวรรณ

ศ.พิเศษ 
ประสบสุข 
บุญเดช

นำยพำรณ อิศร
เสนำ ณ อยุธยำ

ศ. หิรัญ 
รดีศรี

ดร. กิตติพงษ์ 
กิตยำรักษ์

นำยธำนินทร์ บูรณมำนิต นำยอ ำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ นำยฮันส์ เวอร์เนอร์ ไรท์

นำยเดวิด กอร์
ดอน เอลดอน

นำยจอร์จ 
ฮองชอย

นำงสำวเคธ 
เคทส์

นำยแอนดูร์ มำ

คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำล
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นโยบายและแนวปฏบิตัริะดับเครือ (Group Policy & Guidelines)

1. นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัความขัดแยง้ทางผลประโยชน์

3. นโยบายและแนวปฏบิตัเิก่ียวกบัการให ้รับของขวัญหรอื
ผลประโยชนอ์ืน่ใด

2. นโยบายและแนวปฏบิตักิารตอ่ตา้นการทจุรติและคอร์รปัชัน

4. นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นความยั่งยืน

7. นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการแจง้เบาะแส

6. นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นสิทธมินษุยชนและการปฏบิตัดิา้นแรงงาน

8. นโยบายและแนวปฏบิตักิารคุม้ครองข้อมลูสว่นบคุคลและความเปน็
ส่วนตวั

9. นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน

10. นโยบายและแนวปฏบิตัเิรือ่งการบรหิารจดัการข้อมลูสารสนเทศ

5. นโยบายและแนวปฏบิตักิารจดัการหว่งโซ่อปุทานอยา่งรบัผดิชอบ 11. นโยบายและแนวปฏบิตักิารปอ้งกนัการฟอกเงนิ

จรรยาบรรณส าหรบัคูค่า้ธรุกจิ
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1) บทน ำ

12

นโยบายและแนวปฏบิตัริะดับเครือ (Group Policy & Guidelines)

แนวปฏบิตัทิีด่ี (Best Practices)

1. นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัความขัดแยง้ทางผลประโยชน์

3. นโยบายและแนวปฏบิตัเิก่ียวกบัการให ้รับของขวัญหรอื
ผลประโยชนอ์ืน่ใด

2. นโยบายและแนวปฏบิตักิารตอ่ตา้นการทจุรติและคอร์รปัชัน

4. นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นความย่ังยืน

5. นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นส่ิงแวดล้อม (+10 นโยบายย่อย)

8. นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการแจง้เบาะแส

7. นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นสิทธมินษุยชนและการปฏบิตัดิา้นแรงงาน

9. นโยบายและแนวปฏบิตักิารคุม้ครองข้อมลูสว่นบคุคลและความเปน็
ส่วนตวั

10. นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน

11. นโยบายและแนวปฏบิตัเิรือ่งการบรหิารจดัการข้อมลูสารสนเทศ

6. นโยบายและแนวปฏบิตักิารจดัการหว่งโซ่อปุทานอยา่งรบัผดิชอบ 12. นโยบายและแนวปฏบิตักิารปอ้งกนัการฟอกเงนิ

แนวปฏบิตัทิีด่ดีา้นความหลากหลายและการอยูร่ว่มกนั

จรรยาบรรณส าหรบัคูค่า้ธรุกจิ
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Poll

13

1) กลุ่มธรุกจิของทำ่นมกีำรน ำนโยบำยและแนว
ปฏิบตัริะดับเครือไปปฏิบตักิีฉ่บบั 

1. มีกำรน ำไปใช้บำงฉบับ
2. มีกำรน ำไปใช้ทุกฉบับฉบับ
3. ไม่ทรำบว่ำต้องน ำไปปฏิบัติ

2) กลุ่มธรุกจิของทำ่นมชีอ่งทำงหลักในกำร
สื่อสำรใหพ้นกังำนรบัรู้ รับทรำบนโยบำยและแนว
ปฏิบตัอิยำ่งไร

1. Website บริษัท
2. Email

3. แอพลเิคชันต่ำง ๆ เช่น Connect 

4. Social media

5. บอร์ดประชำสัมพันธ์
6. ไม่มีกำรสื่อสำรกับพนักงำน

Corporate Governance  |  Sustainability, Good Governance and Corporate Communications Office
Copyright © 2021. Charoen Pokphand Group Co., Ltd. All rights reserved. Strictly internal use for C.P. Group only.



กำรน ำนโยบำยและแนวปฏิบัติ
ระดับเครือไปปฏิบัติ

02
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2) กำรน ำนโยบำยและแนวปฏิบติัระดบัเครือไปปฏิบตัิ

15

กระบวนกำรของกำรจดัท ำนโยบำยและแนวปฏบิตัิระดับเครือ
Initiation, Development, 
Amendment Process

Hearing Process

Reviewing Process

ทีม CG/หน่วยงานต้นเรื่อง
จัดท าร่างนโยบาย

ทีม CG/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ความเห็นต่อร่างนโยบาย

น าส่งร่างนโยบายต่อ BU และจัด 
Workshop เพื่อให้ความเห็น

ปรับปรุงร่างนโยบาย 
โดยทีม CG/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

น าเสนอต่อที่ประชุม GRA Steering 
Committee เพื่อให้ความเห็นชอบ

Approval Process น าเสนอต่อที่ประชุม Executive 
Board เพื่อพิจารณาอนุมัติ

1 เดือน 1 เดือน

1 เดือน 2 สัปดาห์

1 เดือน

2 เดือน

Policy Deployment Process ประกาศนโยบายไปที่กลุ่มธุรกิจให้
กลุ่มธุรกิจรับทราบ กลุ่มธุรกิจน านโยบายไปปฏิบัติ

ความเห็นเพิ่มเติม
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2) กำรน ำนโยบำยและแนวปฏิบติัระดบัเครือไปปฏิบตัิ

16

Head of
• Business Groups
• Business Units
• Companies

ประกำศนโยบำยและแนว
ปฏิบัติระดับเครือ

ส่งนโยบำยและแนว
ปฏิบัติของระดับเครอื 
ที่มีกำรปรับแลว้กลบัมำ

ยังบริษัทแม่

Employees

ขออนุมัติกำรประกำศใช้

• จัดท ำนโยบำยและแนวปฏิบัติโดยเปลี่ยน
ข้อมูลตำมที่บรษิัทแมร่ะบุไว้ เช่น ชื่อบริษัท 
ข้อมูลที่จ ำเป็นและใส่โลโก้ของบริษทั

• หลังจำกมีกำรปรับแลว้ให้สง่กลับมำที่ดำ้น
ธรรมำภิบำลเพื่อตรวจสอบก่อนน ำไปเสนอ
ให้มีกำรอนุมัติ
• ท ำควำมเข้ำใจในนโยบำยและแนวปฏิบัติเพื่อ
จัดท ำขั้นตอนและแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้
สอดคล้องกับนโยบำยและแนวปฏิบัติระดบั
เครือ
• น ำเสนอต่อคณะบุคคลที่ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแล
กิจกำร (Governing Body) /ผู้บริหำร
สูงสุดในกำรขออนุมัตกิำรประกำศใช้

CG Network / Working Team

ประกำศ/ สื่อสำรให้กบั
พนักงำน

รับรู้ รับทรำบ และเข้ำถึง

Policy Deployment Process

น ำไปปฏิบัติ
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2) กำรน ำนโยบำยและแนวปฏิบติัระดบัเครือไปปฏิบตัิ

17

Head of
• Business Groups
• Business Units
• Companies

ประกำศนโยบำยและแนว
ปฏิบัติระดับเครือ

ส่งนโยบำยและแนว
ปฏิบัติของระดับเครอื 
ที่มีกำรปรับแลว้กลบัมำ

ยังบริษัทแม่

ขออนุมัติกำรประกำศใช้

• จัดท ำนโยบำยและแนวปฏิบัติโดยเปลี่ยน
ข้อมูลตำมที่บรษิัทแมร่ะบุไว้ เช่น ชื่อบริษัท 
ข้อมูลที่จ ำเป็นและใส่โลโก้ของบริษทั

CG Network / Working Team

Policy Deployment Process

น ำไปปฏิบัติ1 2

5

3
4
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2) กำรน ำนโยบำยและแนวปฏิบติัระดบัเครือไปปฏิบตัิ

18

Head of
• Business Groups
• Business Units
• Companies

ประกำศนโยบำยและแนว
ปฏิบัติระดับเครือ

ส่งนโยบำยและแนว
ปฏิบัติของระดับเครอื 
ที่มีกำรปรับแลว้กลบัมำ

ยังบริษัทแม่

ขออนุมัติกำรประกำศใช้

• จัดท ำนโยบำยและแนวปฏิบัติโดยเปลี่ยน
ข้อมูลตำมที่บรษิัทแมร่ะบุไว้ เช่น ชื่อบริษัท 
ข้อมูลที่จ ำเป็นและใส่โลโก้ของบริษทั

CG Network / Working Team

Policy Deployment Process

น ำไปปฏิบัติ1 2

3
4

CG Platform: Policy Deployment Application Software
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2) กำรน ำนโยบำยและแนวปฏิบติัระดบัเครือไปปฏิบตัิ

19

Phase 1 : Policy Deployment

Phase 2 : CG Implementation Plan

(1) CG Process

(2) Report (Awareness Survey, COC, Dashboard)

(3) E-learning

2.1 กำรใชโ้ปรแกรม Policy Deployment
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CG Platform

LOGIN



Support BU’s Network

REPORT (Survey / COC)

DOCUMENT / MANUAL

E-Learning

CG Platform 
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SHOW YOU
LET’s me 



2) กำรน ำนโยบำยและแนวปฏิบติัระดบัเครือไปปฏิบตัิ

29

Head of
• Business Groups
• Business Units
• Companies

ประกำศนโยบำยและแนว
ปฏิบัติระดับเครือ

ส่งนโยบำยและแนว
ปฏิบัติของระดับเครอื 
ที่มีกำรปรับแลว้กลบัมำ

ยังบริษัทแม่

ขออนุมัติกำรประกำศใช้

• จัดท ำนโยบำยและแนวปฏิบัติโดยเปลี่ยน
ข้อมูลตำมที่บรษิัทแมร่ะบุไว้ เช่น ชื่อบริษัท 
ข้อมูลที่จ ำเป็นและใส่โลโก้ของบริษทั

CG Network / Working Team

Policy Deployment Process

น ำไปปฏิบัติ

5
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2) กำรน ำนโยบำยและแนวปฏิบติัระดบัเครือไปปฏิบตัิ

30

2.2 กำรจดัท ำนโยบำยและแนวปฏบิตัิของกลุม่ธุรกจิ/บรษิทั
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การน านโยบายและแนวปฏิบัติระดับเครือ

ไปจัดท าเป็นของกลุ่มธุรกิจ/บริษัท



กำรน ำนโยบำยและแนวปฏิบัตริะดับเครือไปจดัท ำเปน็ของกลุ่มธรุกิจ/บริษัท

31

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

ส่วนที่กลุ่มธุรกิจ/บริษัทสามารถปรับได้

ส่วนที่กลุ่มธุรกิจ/บริษัทต้องทบทวน

1

2

3
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กำรน ำนโยบำยและแนวปฏิบัตริะดับเครือไปจดัท ำเปน็ของกลุ่มธรุกิจ/บริษัท

32

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

ส่วนที่กลุ่มธุรกิจ/บริษัทสามารถปรับได้

ส่วนที่กลุ่มธุรกิจ/บริษัทต้องทบทวน

1

2

3
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1. ข้อมูลพ้ืนฐำนเก่ียวกบันโยบำยและแนวปฏิบัติ

33

ฉบับเดิม ฉบับปรับปรุง
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1. ข้อมูลพ้ืนฐำนเก่ียวกบันโยบำยและแนวปฏิบัติ

34

นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับหลัก นโยบายฉบับย่อย

1. ความส าคัญ
2. ขอบเขตนโยบาย
3. วัตถุประสงค์
4. หน้าท่ีและความรับผิดชอบ
5. แนวปฏิบัติ
6. การฝึกอบรม
7. การแจ้งเบาะแส
8. การขอค าแนะน า
9. บทลงโทษ
10. กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายท่ี

เกี่ยวข้อง
11. ภาคผนวก (ถ้าม)ี

1. ความส าคัญ
2. วัตถุประสงค์
3. หน้าท่ีและความรับผิดชอบ
4. แนวปฏิบัติ
5. การฝึกอบรม
6. นโยบายที่เก่ียวข้อง
7. การทบทวนนโยบาย

ภาคผนวก

• เกริ่นน า
- การอ้างอิงถึงนโยบายและแนวปฏิบัติ
ฉบับหลัก

- ความส าคัญ
- เป้าหมาย

• แนวทางปฏิบัติ
• การบังคับใช้ 
• การลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด

Corporate Governance  |  Sustainability, Good Governance and Corporate Communications Office
Copyright © 2021. Charoen Pokphand Group Co., Ltd. All rights reserved. Strictly internal use for C.P. Group only.



1. ข้อมูลพ้ืนฐำนเก่ียวกบันโยบำยและแนวปฏิบัติ

35

หัวข้อ รายละเอียด
1 ความส าคัญ ไม่เปลี่ยนแปลง
2 ขอบเขตนโยบาย • ใช้บังคับกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ (เครือฯ)

• ทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้หรือกรณีมีเหตอุันสมควร
3 วัตถุประสงค ์ ไม่เปลี่ยนแปลง
4 หน้าที่และความ

รับผิดชอบ
ไม่เปลี่ยนแปลง

5 แนวปฏิบัติ ไม่เปลี่ยนแปลง
6 การฝึกอบรม • สื่อสารและถ่ายทอดผ่านการฝึกอบรม การประชุมหรือกจิกรรมในรปูแบบต่าง ๆ

• ให้มีการประเมินประสิทธผิลอย่างตอ่เนื่อง
7 การแจ้งเบาะแส • ขั้นตอนให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการแจง้เบาะแส

• ร้องเรียนหรือผู้แจง้เบาะแสจะไดร้ับความคุ้มครองและขอ้มูลจะถกูเก็บเปน็ความลับ 
8 การขอค าแนะน า ขอค าแนะน าจากผู้บงัคับบัญชา หน่วยงานหรอืบุคคลผู้รบัผิดชอบ และ compliance

9 บทลงโทษ • กรณีที่เกิดการสอบสวน พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือกบัเจ้าหน้าที่ภายนอก
• การฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ ผู้บริหารและพนักงานจะถูกพิจารณาโทษทางวินยั

10 กฎหมาย กฎระเบียบ
และนโยบายทีเ่กี่ยวข้อง 

ไม่เปลี่ยนแปลง

11 ภาคผนวก (ถ้ามี) อธิบายภาคผนวก
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1. ข้อมูลพ้ืนฐำนเก่ียวกบันโยบำยและแนวปฏิบัติ

36

นโยบายและแนวปฏิบัติที่กลุ่มธุรกิจ/บริษัทจะได้รับจากบริษัทแม่

นโยบายและแนวปฏิบัติระดับเครือ
(PDF File ซึ่งจะเผยแพร่ไว้บน www.cpgroupglobal.com ด้วย)

นโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อจัดท าเป็นของกลุ่มธุรกิจ/บริษัท
(Word File ซ่ึงจะส่งผ่านระบบ CG Platform)

Corporate Governance  |  Sustainability, Good Governance and Corporate Communications Office
Copyright © 2021. Charoen Pokphand Group Co., Ltd. All rights reserved. Strictly internal use for C.P. Group only.



1. ข้อมูลพ้ืนฐำนเก่ียวกบันโยบำยและแนวปฏิบัติ

37

นโยบายและแนวปฏิบัติระดับเครือ

Corporate Governance  |  Sustainability, Good Governance and Corporate Communications Office
Copyright © 2021. Charoen Pokphand Group Co., Ltd. All rights reserved. Strictly internal use for C.P. Group only.



1. ข้อมูลพ้ืนฐำนเก่ียวกบันโยบำยและแนวปฏิบัติ

38

นโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อจัดท าเป็นของ
กลุ่มธุรกิจ/บริษัท
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1. ข้อมูลพ้ืนฐำนเก่ียวกบันโยบำยและแนวปฏิบัติ

39

นโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อจัดท าเป็นของ
กลุ่มธุรกิจ/บริษัท
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กำรน ำนโยบำยและแนวปฏิบัตริะดับเครือไปจดัท ำเปน็ของกลุ่มธรุกิจ/บริษัท

40

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

ส่วนที่กลุ่มธุรกิจ/บริษัทสามารถปรับได้

ส่วนที่กลุ่มธุรกิจ/บริษัทต้องทบทวน

1

2

3
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2. ส่วนที่กลุ่มธรุกิจ/บริษัทสำมำรถปรับได้

41

2.1 การเติมโลโก้ของ
กลุ่มธุรกิจ/บริษัท 
อยู่ด้านขวาของ
เอกสารทั้งในส่วนของ
1. ปก
2. เนื้อหา

1

2
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2.2 การปรับชื่อจาก
“เครือเจริญโภคภัณฑ์” เป็น 
ชื่อกลุ่มธุรกิจ/บริษัท ทั้งในส่วน
ของ
1. ปก 
2. เนื้อหา 
3. Footer

หมายเหตุ เมื่อเปล่ียนชื่อแล้วให้น าแถบสีเทาเข้มออกเป็นสี
พื้นขาวปกติ

2. ส่วนที่กลุ่มธรุกิจ/บริษัทสำมำรถปรับได้

42

1

2

3
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2. ส่วนที่กลุ่มธรุกิจ/บริษัทสำมำรถปรับได้

43

2.3 การปรับชื่อ 
“กฎหมายไทย” เป็น 
“กฎหมายต่างประเทศ” 
เฉพาะกรณีที่เป็นกลุ่ม
ธุรกิจ/บริษัทที่ด าเนิน
ธุรกิจอยู่ในต่างประเทศ 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการขอ้มูลสารสนเทศ นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
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กำรน ำนโยบำยและแนวปฏิบัตริะดับเครือไปจดัท ำเปน็ของกลุ่มธรุกิจ/บริษัท

44

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

ส่วนที่กลุ่มธุรกิจ/บริษัทสามารถปรับได้

ส่วนที่กลุ่มธุรกิจ/บริษัทต้องทบทวน

1

2

3
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3. ส่วนที่กลุ่มธรุกิจ/บริษัทต้องทบทวน

45

รายการปรับปรุงแก้ไขนโยบายและแนวปฏิบัติ
(เอกสารใช้ภายในบริษัท)

คงไว้ ห้ามเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงตามการทบทวนของบริษัท
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3. ส่วนที่กลุ่มธรุกิจ/บริษัทต้องทบทวน

46

รายการปรับปรุงแก้ไขนโยบายและแนวปฏิบัติ
(เอกสารใช้ภายในบริษัทและภายในเครือฯ)

หมายเหตุ เมื่อมีการน านโยบายและแนวปฏิบตัิเผยแพรสู่่สาธารณะให้น าหน้า “รายการปรับปรุงแก้ไขนโยบายและแนวปฏบิัติ” ทั้งของเครือฯ และกลุ่มธุรกิจ/บริษัท ออกเสมอ

นโยบายและแนวปฏบิัติ
ฉบับที่ปรับ Format เท่านั้น

นโยบายและแนวปฏบิัติ
ฉบับที่ปรับ Format และเนื้อหา 

(นโยบายและแนวปฏบิัตดิ้านความยัง่ยืน)

นโยบายและแนวปฏบิัตทิี่จัดท าขึ้นใหม่
(นโยบายและแนวปฏบิัตดิ้านสิ่งแวดล้อม)

1 2 3
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ตัวอย่ำงนโยบำยและแนวปฏิบัติ

47

นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับท่ีปรับ Format เท่านั้น

Corporate Governance  |  Sustainability, Good Governance and Corporate Communications Office
Copyright © 2021. Charoen Pokphand Group Co., Ltd. All rights reserved. Strictly internal use for C.P. Group only.

2 WM & RS Revised/REV_CPGCG-01CONFLICT-TH-23180907-X.docx


ตัวอย่ำงนโยบำยและแนวปฏิบัติ

48

นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับท่ีปรับ Format และเนื้อหา : 
นโยบายและแนวปฏิบตัิด้านความยั่งยนื
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ตัวอย่ำงนโยบำยและแนวปฏิบัติ

49

นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีจัดท าขึ้นใหม่
นโยบายและแนวปฏิบตัิด้านสิ่งแวดล้อมและ
นโยบายย่อย
1. นโยบายการปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ
2. นโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน
3. นโยบายการดูแลรักษาทรัพยากรน้ า
4. นโยบายการปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ
5. นโยบายการลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร
6. นโยบายบรรจุภัณฑ์ท่ีย่ังยืน
7. นโยบายการจัดการของเสีย
8. นโยบายความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
9. นโยบายการจัดการคุณภาพอากาศ
10. นโยบายการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย
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2) กำรน ำนโยบำยและแนวปฏิบติัระดบัเครือไปปฏิบตัิ

50

2.2 กำรจดัท ำนโยบำยและแนวปฏบิตัิของกลุม่ธุรกจิ/บรษิทั
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ตัวอย่ำง CPG_CG_COI_TH_02_20210831 ASCEND_Compliance_COI_TH_02_20210930

ตัวยอ่ ควำมหมำย
AAA บริษัทที่ออกนโยบำย
BBB หน่วยงำนที่เป็นต้นเรือ่งในกำรออกเอกสำรเชิงนโยบำย

CCC หัวเรื่องของเอกสำรเชิงนโยบำย
DD ภำษำที่ออกเอกสำรเชิงนโยบำย (อ้ำงอิงจำกตัวย่อของภำษำตำม ISO 3166-1)

EE Revision ของเอกสำร
YYYYMMDD ปีเดือนวันที่เอกสำรเชิงนโยบำยได้รบัอนุมตัิ

กำรก ำหนดชือ่เอกสำร (Code of Controlling File Name) โดยระบรุหัสเอกสำร

รหัส AAA_BBB_CCC_DD_EE_YYYYMMDD



2) กำรน ำนโยบำยและแนวปฏิบติัระดบัเครือไปปฏิบตัิ

51

Head of
• Business Groups
• Business Units
• Companies

ประกำศนโยบำยและแนว
ปฏิบัติระดับเครือ

ส่งนโยบำยและแนว
ปฏิบัติของระดับเครอื 
ที่มีกำรปรับแลว้กลบัมำ

ยังบริษัทแม่

Employees

ขออนุมัติกำรประกำศใช้

• จัดท ำนโยบำยและแนวปฏิบัติโดยเปลี่ยน
ข้อมูลตำมที่บรษิัทแมร่ะบุไว้ เช่น ชื่อบริษัท 
ข้อมูลที่จ ำเป็นและใส่โลโก้ของบริษทั

• หลังจำกมีกำรปรับแลว้ให้สง่กลับมำที่ดำ้น
ธรรมำภิบำลเพื่อตรวจสอบก่อนน ำไปเสนอ
ให้มีกำรอนุมัติ
• ท ำควำมเข้ำใจในนโยบำยและแนวปฏิบัติเพื่อ
จัดท ำขั้นตอนและแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้
สอดคล้องกับนโยบำยและแนวปฏิบัติของ
ระดับเครือ
• น ำเสนอต่อคณะบุคคลที่ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแล
กิจกำร (Governing Body) /ผู้บริหำร
สูงสุดในกำรขออนุมัตกิำรประกำศใช้

CG Network / Working Team

ประกำศ/ สื่อสำรให้กบั
พนักงำน

รับรู้ รับทรำบ และเข้ำถึง

Policy Deployment Process

น ำไปปฏิบัติ
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2) กำรน ำนโยบำยและแนวปฏิบติัระดบัเครือไปปฏิบตัิ

52

Head of
• Business Groups
• Business Units
• Companies

ประกำศนโยบำยและแนว
ปฏิบัติระดับเครือ

ส่งนโยบำยและแนว
ปฏิบัติของระดับเครอื 
ที่มีกำรปรับแลว้กลบัมำ

ยังบริษัทแม่

Employees

ขออนุมัติกำรประกำศใช้

• จัดท ำนโยบำยและแนวปฏิบัติโดยเปลี่ยน
ข้อมูลตำมที่บรษิัทแมร่ะบุไว้ เช่น ชื่อบริษัท 
ข้อมูลที่จ ำเป็นและใส่โลโก้ของบริษทั

• หลังจำกมีกำรปรับแลว้ให้สง่กลับมำที่ดำ้น
ธรรมำภิบำลเพื่อตรวจสอบก่อนน ำไปเสนอ
ให้มีกำรอนุมัติ
• ท ำควำมเข้ำใจในนโยบำยและแนวปฏิบัติเพื่อ
จัดท ำขั้นตอนและแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้
สอดคล้องกับนโยบำยและแนวปฏิบัติของ
ระดับเครือ
• น ำเสนอต่อคณะบุคคลที่ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแล
กิจกำร (Governing Body) /ผู้บริหำร
สูงสุดในกำรขออนุมัตกิำรประกำศใช้

CG Network / Working Team

ประกำศ/ สื่อสำรให้กบั
พนักงำน

รับรู้ รับทรำบ และเข้ำถึง

Policy Deployment Process

น ำไปปฏิบัติ
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2) กำรน ำนโยบำยและแนวปฏิบติัระดบัเครือไปปฏิบตัิ

53

แนวทำงกำรสือ่สำร

หลักกำร
• พนักงำนต้องสำมำรถรับรู้ รับทรำบ และเข้ำถึงได้
• สำมำรถตรวจสอบกำรเข้ำถึงนโยบำยได้

ช่องทำง
• Intranet ของบริษัท หรือ Portal 

• Email

• แอพลเิคชันต่ำง ๆ เช่น Connect 

• กำรฝึกอบรม
• อื่น ๆ 
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2) กำรน ำนโยบำยและแนวปฏิบติัระดบัเครือไปปฏิบตัิ

54

1. ขอข้อมลูเพิม่เตมิ

• ช่ือ – อีเมล ของ BU Head + เลขำ
• ชื่อ – อีเมล ของ BU Network ตัวแทน 1 ท่ำน

2. สิ่งที่ BU จะได้รับ

• บัญชีผู้ใช้งำนระบบ
• คู่มือกำรใช้งำนระบบ
• ไฟล์นโยบำยและแนวปฏิบัติระดับเครือ (.pdf)

• ไฟล์นโยบำยและแนวปฏิบัติ เพื่อน ำไปจัดท ำเป็นนโยบำยและแนวปฏิบัติของกลุ่มธุรกิจ / บริษัท (.docx)
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NEXT
STEP
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Thank you 

for your attention
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