
 

  

นโยบายดา้นความยัง่ยืน 

 

หลักการและเหตผุล:  

ในฐานะธุรกิจค้าปลีกที่ให้บรกิารลูกค้าท่ัวประเทศ โลตสั ตระหนักถึงความรบัผิดชอบตอ่ผลกระทบที่เกิด

จากการด าเนินธุรกิจของเราตลอดห่วงโซ่อุปทาน ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น เพื่อน

พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน ท้ังในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก ากับดูแล (Environment, Social 

and Governance – ESG) เราจึงให้ความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ และการ

พัฒนาความยั่งยืนในทุกมิตเิพื่อสรา้งประโยชน์ให้กับประเทศชาตแิละประชาชนในสังคม โดยมีนโยบาย

ดา้นความยั่งยืนท่ีครอบคลุมผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่ม และยึดถือปฏิบัตใินการด าเนินธุรกิจของเราในทุก

ดา้น  

แนวทางและค ามั่นสญัญาวา่ดว้ยความย่ังยืนของเรา 

กรอบการด าเนินการเชิงกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของเราครอบคลุมประเด็นส าคัญด้านความยั่งยืนท่ี

เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ และสนับสนุนการมีส่วนรว่มของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย โดยสอดคล้องกับ

แนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีไดร้บัการยอมรบัในระดบัของนานาชาต ิไม่ว่าจะเป็น เป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืนโดยองค์การสหประชาชาติ (The United Nations Sustainable Development Goals) และ

หลักสากล 10 ประการของ United Nations Global Compact (The Ten Principles of UNGC) 

รวมถึงการปฏิบัตงิานที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนดในประเทศที่เราด าเนินงาน 

นอกเหนือจากนั้น นโยบายความยั่งยืนของเรา ตัง้อยู่บนพื้นฐานของค่านิยม 3 ประโยชน์ของเครอืเจรญิ

โภคภัณฑ์ ที่มุ่งเน้นการสรา้งประโยชน์ตอ่ประเทศที่เข้าไปลงทุน ประโยชน์ตอ่ประชาชนในทุกประเทศท่ี

เข้าไปลงทุน และประโยชน์ตอ่บรษิัทเปน็ล าดบัสุดท้าย  

กรอบการด าเนินงานเชิงกลยุทธใ์นดา้นความยั่งยืนของโลตสั ประกอบไปดว้ยมิตหิลักท่ีส าคญั 4 ประการ

คือ 1. เพื่อนพนักงาน (People) 2. ผลิตภัณฑ์ (Products) 3. ชุมชน (Places) และ 4. สิ่งแวดล้อม 

(Planet) มิติหลักท้ัง 4 ประการ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีความ

รบัผิดชอบ (Ethical and Responsible business practices) 

การขับเคลื่อนนโยบายด้านความยั่งยืน เป็นหน้าที่และความรบัผิดชอบของทุกแผนกในธุรกิจที่มีความ

เกี่ยวข้อง ภายใตก้ารก ากับดแูลของประธานเจา้หน้าท่ีบรหิารดา้นบุคคลและความยั่งยืน  

หลักการส าคญั 

นโยบายดา้นความยั่งยืน ระบุหลักการส าคัญในการด าเนินงานตามกรอบการด าเนินการเชิงยุทธศาสตร์

ดา้นความยั่งยืน ดงัตอ่ไปนี้ 



 

  

1. ส่งเสรมิวัฒนธรรมแห่งความยั่งยืนและความรบัผิดชอบในองค์กรให้เป็นข้อก าหนดเบื้องตน้ท่ัว

ท้ังระบบนิเวศธุรกิจของเรา เพื่อน าไปสู่การด าเนินธุรกิจท่ียั่งยืนในทุกมิต ิโดยก าหนดโครงสรา้ง

อ านาจหน้าที่ชัดเจน ในการออกแบบนโยบาย มาตรฐาน และ ข้อก าหนดของบรษิัท ที่ครอบคลุม

แผนการด าเนินงานดา้นความยั่งยืน ท้ัง 4 มิตหิลัก เพื่อบรรลุเปา้หมายความยั่งยืน 

 

2. ประเมินประเดน็ดา้นความยั่งยืนท่ีส าคัญ (material issues) โดยพิจารณาจากปจัจยัท้ังภายใน

และภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ และมีความส าคัญต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ี

ส าคัญของบรษิัท เรามุ่งมั่นท่ีจะประเมินประเดน็ดา้นความยั่งยืนท่ีส าคัญอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้

ทราบถึงความเสี่ยงและโอกาสท้ังในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในแตล่ะช่วงเวลา และ

สามารถสรา้งสรรค์นวัตกรรมและปรบัเปลี่ยนแผนงานให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความ

ตอ้งการในแตล่ะบรบิทพื้นท่ีของธุรกิจและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียของเรา  

 

3. ก าหนดยุทธศาสตร์และแผนงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ที่มีดัชนีชี้วัดและเป้าหมายที่ชัดเจน 

สอดคล้องกับประเด็นด้านความยั่งยืนท่ีส าคัญ โดยให้ความส าคัญต่อการก ากับดูแลท่ีมี

ประสิทธภิาพ ระบบในการตดิตามและประเมินผล และการมีส่วนรว่ม ตลอดจนการตอบสนองตอ่

ความคาดหวังของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียอย่างมีนัยส าคญั  

 

4. เปิดเผยผลการด าเนินงานดา้นความยั่งยืนของบรษิัทอย่างโปรง่ใสและเป็นปัจจบุัน โลตสั มุ่งมั่น

ในการเปิดเผยผลการด าเนินงานดา้นความยั่งยืน รวมถึงผลกระทบท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

เชิงบวก ต่อเพื่อนพนักงาน ผลิตภัณฑ์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงความท้าทายในการ

ด าเนินงานในมิตติา่ง ๆ ดว้ย 

 

5. ตรวจสอบผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจและห่วงโซ่อุปทานของเรา โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเมื่อการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจเหล่านั้น ขัดตอ่ความมุ่งมั่นดา้นการส่งเสรมิความยั่งยืน

ของบรษิัท โลตสัไดจ้ดัให้มีกลไกการรอ้งเรยีนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงไดส้ าหรบั เพื่อนพนักงาน ผู้

จัดหาสินค้า และ คู่ค้าและพนักงานของคู่ค้า รวมท้ัง ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เพื่อ

ส่งเสรมิให้เกิดการรายงานและตรวจสอบอย่างโปรง่ใส หากมีความผิดปกติหรอืการละเมิดข้อ

ปฏิบัตดิา้นความยั่งยืนของบรษิัท  

 

การก ากับดแูล 

ด้วยโครงสรา้งการก ากับดูแลที่โปรง่ใสของเรา บรษิัทได้ก าหนดบทบาทและหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อให้

มั่นใจได้ว่าความมุ่งมั่นในการส่งเสริมยั่งยืนของบริษัทได้มีการน าไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและมี

ประสิทธภิาพสูงสุดในทุกมิตขิองการด าเนินธุรกิจและตลอดห่วงโซ่อุปทานของเรา  

 



 

  

คณะผู้บรหิารระดบัสูง (Executive Committee) ซึ่งเป็นหน่วยงานระดบัสูงที่สุดในการก าหนดนโยบาย

และยุทธศาสตรด์้านความยั่งยืน รวมท้ังก ากับดูแลการปฏิบัตงิานภายใตก้รอบกลยุทธด์้านความยั่งยืน

ของบรษิัท โดยมีประธานเจา้หน้าท่ีบรหิารดา้นบุคคลและความยั่งยืน ไดร้บัมอบหมายให้เปน็ผู้ขับเคลื่อน

และควบคมุการการด าเนินการให้บรรลุเปา้หมายที่วางไว้  

 

คณะผู้บริหารระดับสูง (Executive Committee) มีบทบาทและความรับผิดชอบต่อการสนับสนุน 

ส่งเสรมิ และก ากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายด้านความยั่งยืนในทุกภาคส่วนของธุรกิจ นอกจากนั้น 

คณะผู้บริหารระดับสูงยังมีหน้าที่ในการก าหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย การวางแผน การ

ด าเนินงานตามแผน และการทบทวนผลการด าเนินงานดา้นความยั่งยืนในท้ัง 4 มิตหิลัก กล่าวคือ เพื่อน

พนักงาน ผลิตภัณฑ์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

 

เพื่อให้การด าเนินการ ประสานงาน และควบคมุเปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพ คณะท างานก ากับดแูลความ

ยั่งยืน ท่ีประกอบดว้ยตวัแทนจากหน่วยงานตา่ง ๆ ภายในธุรกิจ มีหน้าทีใ่นการขับเคลื่อนแผนงาน 

โครงการและการวัดผล ภายใตแ้ผนงานดา้นความยั่งยืนของบรษิัท 

 

การทบทวน การแก้ไข หรอืการเพิกถอนนโยบาย 

คณะกรรมการก ากับกิจการ ความเสี่ยง และความยั่งยืน ซึ่งประกอบดว้ยสมาชิกที่เป็นผู้บรหิารระดบัสูง

และเจา้หน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีอ านาจใน การทบทวน แก้ไข หรอืเพิกถอนนโยบายดา้นความ

ยั่งยืน โดยค านงึถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของธุรกิจ ความจ าเปน็เรง่ดว่นในการตอบสนอง

ตอ่ปญัหาที่เกิดขึ้น และความตอ้งการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

 

นโยบายดา้นความยั่งยืน ประกาศและมีผลบังคบัใช้เมือ่วันที่  

 

 

สมพงษ์ รุง่นริตัศิยั 

ประธานคณะผู้บรหิาร ธุรกจิโลตสั ประเทศไทย 


