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นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ต่อไปนี้เรียกว่ำ “บริษทั ” มุง่ มันในกำรด
่
ำเนินงำนตำมหลักกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี ยึดมันในคุ
่ ณธรรม จริยธรรม และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มสี ่วนได้เสียทุก ภำค
ส่วน ซึง่ เป็ นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่กำรเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงมันคงควบคู
่
่ไปกับสังคมและสิง่ แวดล้อมทีด่ ใี น
ระยะยำวอย่ำงยังยื
่ น
คณะกรรมกำรบริษทั จึงจัดทำนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรนี้ขน้ึ ให้สอดคล้องกับหลักกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรทีไ่ ด้รบั กำรยอมรับในระดับสำกลและไทย รวมถึงข้อบังคับบริษทั เพื่อใช้เป็ นกรอบแนวทำงใน
กำรดำเนินงำน โดยให้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนถือปฏิบตั ิ ผ่ ำนนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
5 ด้ำน ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้นและกำรปฏิบตั ิต่อผู้ถอื หุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน บทบำทต่อผู้มสี ่วนได้เสีย
กำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร รวมถึงคุณธรรม ควำมซื่อสัตย์
และจรรยำบรรณ ซึง่ นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรนี้จะได้รบั กำรทบทวนและปรับปรุง ตำมพัฒนำกำรของ
กำรกำกับดูแลกิจกำรเป็ นประจำทุกปี
1. สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้นและการปฏิ บตั ิ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่ าเทียมกัน
1.1 การดูแลรักษาสิ ทธิ และการปฏิ บตั ิ อย่างเท่ าเทียมกัน
บริษทั ตระหนักถึงสิทธิขนั ้ พื้นฐำนของผู้ถอื หุ้น และปฏิบตั ติ ่อผู้ถอื หุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน
โดยมุ่งมันที
่ จ่ ะอำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ ได้แก่ กำรซือ้ ขำย หรือโอนหุน้ กำรได้รบั
ข่ำวสำรข้อมูลอย่ำงเพียงพอผ่ำนช่องทำงและเวลำที่เหมำะสมและเพียงพอต่อกำรตัดสินใจ กำรเข้ำร่วม
ประชุมเพื่อใช้สทิ ธิออกเสียงในที่ประชุ มผู้ถือหุ้น กำรเสนอชื่อ แต่ง ตัง้ หรือถอดถอนกรรมกำร รวมถึง
กำรแต่งตัง้ และกำหนดค่ำตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
1.2 โครงสร้างการถือหุ้น
กำรกำหนดโครงสร้ำงกำรถือหุน้ อยู่บนพืน้ ฐำนแนวคิดเพื่อกำรเสริมสร้ำงจุดแข็งระหว่ำงกัน โดย
ต้องพิจำรณำด้วยควำมระมัดระวัง เพื่อให้เป็ นไปตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบ มีกำรกำหนด
ควำมรับผิดชอบของกำรบริหำรอย่ำงชัดเจน เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรดำเนินธุรกิจและสร้ำงมูลค่ำ
ของผูถ้ อื หุน้ ในระยะยำว

1.3 รายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษทั มีกำรติดตำมดูแลรำยกำรทีเ่ กี่ยวโยงกันให้เป็ นไปตำมปกติทำงธุรกิจ ทัง้ รำคำและเงื่อนไข
เสมือนกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอกตำมหลัก กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี และมีกระบวนกำรตรวจสอบ
เพื่อให้มกี ำรดำเนินงำนอย่ำงยุตธิ รรมและโปร่งใส
1.4 ผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น
กำรลงทุ น ของบริษั ท เป็ นไปตำมวัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ สร้ำ งผลตอบแทนให้ แ ก่ ผู้ถือ หุ้ น โดย
กำรจ่ำยเงินปั นผลนัน้ จะจ่ำยจำกผลกำไรที่ได้รบั เท่ำนัน้ และจะไม่จ่ำยเงินปั นผลในกรณีท่มี ผี ลขำดทุน
สะสม
2. บทบาทต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
เพื่อให้กำรดำเนินธุรกิจของบริษทั เป็ นไปอย่ำงยังยื
่ น ยึดถือหลักกำรกำรปฏิบตั อิ ย่ำงเสมอภำคต่อ
ผู้ม ีส่ ว นได้เ สีย กลุ่ ม ต่ ำ ง ๆ โดยจะด ำเนิ น กำรด้ว ยควำมเป็ น ธรรม โปร่ง ใส สำมำรถตอบสนองต่ อ
ควำมคำดหวัง รวมถึงคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มสี ่วนได้เสียเป็ นสำคัญ พร้อมเปิ ดช่องทำงกำรสื่อสำร
รับฟั งควำมคิดเห็นจำกผูม้ สี ่วนได้เสียทุกภำคส่วน
2.1 พนักงาน
พนักงำนถือเป็ นปั จจัยสำคัญต่อกำรเติบโตอย่ำงยังยื
่ น บริษทั จึงให้ควำมสำคัญกับกำรปฏิบตั ติ ่อ
พนักงำนทุกคนด้วยควำมเป็ นธรรมและด้วยควำมเคำรพ โดยได้รบั ค่ำตอบแทนอย่ำงเป็ นธรรม เป็ นไป
ตำมระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนอย่ำงเท่ำเทียม และจัดให้มกี ำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ ศักยภำพ
ของพนักงำนอย่ำงสม่ำเสมอ และดูแลสวัสดิกำรด้ำนสุขอนำมัย ควำมปลอดภัย สภำพแวดแวดล้อมใน
สถำนทีท่ ำงำน รวมถึงเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำนไว้เป็ นควำมลับและไม่นำข้อมูลส่วนบุคคล
ของพนักงำนไปหำประโยชน์โดยมิชอบ
2.2 ลูกค้าและผูบ้ ริ โภค
มุ่งมันรั
่ ก ษำและเสริม สร้ำ งควำมสัมพันธ์อ ันดีใ นระยะยำวกับลูกค้ำ และผู้บ ริโ ภค และยึด มัน่
กำรดำเนินกำรเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำ ลูกค้ำได้รบั ควำมพึงพอใจ โดยจัดหำสินค้ำและบริกำรที่มคี ุณภำพสูงและ
ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำและผูบ้ ริโภค ใช้วตั ถุดบิ ทีไ่ ด้มำตรฐำนทีด่ แี ละปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค มี

กำรให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนและผลิตภัณฑ์ท่ถี ูกต้อง และมีกำรระบุขอ้ มูลบนฉลำกและเงื่อนไข
กำรบริกำรอย่ำงครบถ้วนชัดเจน รวมถึงปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำและผูบ้ ริโภค
2.3 เกษตรกร
ดูแลให้มกี ำรปฏิบตั ติ ่อเกษตรกรทีเ่ ป็ นคู่สญ
ั ญำอย่ำงเป็ นธรรม จัดหำช่องทำงจำหน่ ำยสินค้ำ และ
สื่อสำรให้ควำมรูพ้ ร้อมทัง้ สนับสนุนกำรพัฒนำนวัตกรรมทีเ่ หมำะสมและเพียงพอต่อเกษตรกร
2.4 คู่ค้า
ดำเนินธุรกิจกับคู่คำ้ ด้วยคุณธรรมและซื่อสัตย์ และยึดมันในกำรแข่
่
งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเป็ นธรรม
โดยเคำรพเงือ่ นไขทีท่ งั ้ สองฝ่ ำยตกลงกัน ในกำรดำเนินกำรค้ำร่วมกับคู่คำ้
2.5 ชุมชนและสังคม
ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยควำมรับ ผิด ชอบ สร้ ำ งควำมไว้ ว ำงใจจำกชุ ม ชนและสัง คมทัง้ ในด้ ำ น
ควำมปลอดภัย ด้ำ นกำรพัฒ นำคุ ณ ภำพชีว ิต ซึ่ง เป็ น กำรสร้ำ งคุ ณ ค่ ำ ร่ว มกับ ชุ ม ชน เพื่อ เสริม สร้ำง
ควำมแข็งแรงทำงเศรษฐกิจและลดควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคมอย่ำงยังยื
่ น
2.6 ภาครัฐ
ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบอย่ำงเคร่งครัด ให้ควำมร่วมมือในกำรสนับสนุ น
โครงกำรภำครัฐ และให้ควำมช่วยเหลืออย่ำงเต็มทีเ่ มือ่ เกิดสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
2.7 นักลงทุน
ดูแลให้มกี ำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอและโปร่งใส เพื่อประกอบกำรลงทุน รวมถึงให้นักลงทุน
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงเสมอภำคกัน
2.8 เจ้าหนี้
ปฏิบตั ติ ำมเงือ่ นไขข้อตกลงทีม่ ตี ่อเจ้ำหนี้อย่ำงเคร่งครัด

2.9 องค์กรพัฒนาเอกชน
ให้ควำมร่วมมือกับองค์กรพัฒนำเอกชนในกำรดำเนินโครงกำรเพื่อ สนับสนุ นควำมยังยื
่ น รวมถึง
กำรสนับสนุนด้ำนงำนวิจยั และโครงกำรพัฒนำอื่น ๆ
2.10 สื่อมวลชน
รักษำควำมสัมพันธ์ทด่ี แี ละปฏิบตั ิต่อสื่อมวลชนทุกกลุ่มอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง
เพื่อให้ส่อื มวลชนเข้ำใจถึงประเด็นสำคัญต่ำง ๆ ที่อยู่ในควำมสนใจ โดยมีกำรเผยแพร่ต่อสำธำรณชน
อย่ำงทันต่อเหตุกำรณ์
2.11 คู่แข่งทางการค้า
เคำรพกำรแข่งขันที่เป็ นธรรมและซื่อสัตย์สุจริต โดยดำเนินธุรกิจภำยใต้กฎหมำยและหลักกำร
แข่งขันทำงกำรค้ำที่เป็ นธรรม ไม่แสวงหำควำมลับทำงกำรค้ำของคู่แข่ง ด้วยวิธฉี ้อฉล และไม่กระทำกำร
ใด ๆ ทีเ่ ป็ นกำรทำลำยชื่อเสียงของคู่แข่ง
2.12 บริ ษทั ในเครือ
กำกับดูแลให้บริษทั ในเครือดำเนินธุรกิจตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี เป็ นไปตำมกฎหมำย
กฎเกณฑ์ และนโยบำยระดับเครือ
3.

การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลทีส่ ำคัญต่อกำรดำเนินธุรกิจ รำยงำนทำงกำรเงิน และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ
ทัง้ เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับกำรเงินและไม่ใช่กำรเงินอย่ำงเหมำะสม ครบถ้วน ทันเวลำบนพืน้ ฐำนของควำมถูกต้อง
และโปร่งใส โดยผ่ำนช่องทำงที่เข้ำถึงง่ำย ทัง้ นี้กำรเปิ ดเผยต้องไม่ล่วงละเมิดข้อมูลที่เป็ นควำมลับของ
ลูกค้ำ ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสียอื่นๆ
4.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมกำรบริษทั ได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกผูถ้ อื หุน้ มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบในกำรกำหนดนโยบำยและ
ทิศทำงกำรดำเนินธุรกิจ รวมถึงนโยบำยด้ำนกำรกำกับดูแลของบริษทั โดยมีประธำนอำวุโสเป็ นทีป่ รึกษำ

ซึง่ คณะกรรมกำรบริษทั จะแต่งตัง้ คณะกรรมกำรบริหำร เพื่อทำหน้ำที่กำกับดูแลกำรดำเนินงำนทัง้ หมดให้
เป็ นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษทั กำหนดด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมระมัดระวัง และรักษำ
ผลประโยชน์ของบริษทั ให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของกำรประชุมผู้ถอื หุ้น รวมถึงสัง่
กำร อนุ ม ตั ิแ ละดูแ ลกำรด ำเนิ น กำรให้เ ป็ น ไปตำมกลยุ ท ธ์ มีร ะบบกำรควบคุ ม ภำยใน กำรบริห ำร
ควำมเสี่ยง กำรตรวจสอบ กำรจัดกำรควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ และกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี มี
กำรเปิ ดเผยข้อมูลรำยงำนทำงกำรเงินและข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ให้มมี ำตรฐำน น่ ำเชื่อถือ ถูกต้อง ครบถ้วน
โปร่งใสและทันเวลำ รวมถึงดูแ ลกำรทำงำนร่ว มกับ ฝ่ ำยบริหำรในด้ำนต่ ำง ๆ ให้มปี ระสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล
เพื่อให้สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำที่ดงั กล่ำวได้ จึงมีกำรกำหนดแนวปฏิบตั ิทเ่ี กี่ยวข้องกับคณะกรรมกำร
บริษทั และคณะกรรมกำรบริหำรในเรือ่ งต่ำง ๆ ดังนี้
4.1 โครงสร้างของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้ว ยกรรมกำรที่ไ ด้ร ับ กำรแต่ ง ตัง้ จำกที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น ส่ ว น
คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วยผูบ้ ริหำรระดับสูงจำกบริษทั และบริษทั ในเครือ โดยจำนวนกรรมกำร
ทัง้ หมดของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรบริหำรจะเป็ นไปตำมควำมเหมำะสมตำมสภำพ
กำรดำเนินงำนและบริบทในกำรดำเนินงำนในขณะนัน้ ของบริษทั โดยไม่ขดั กับข้อบังคับ
4.2 การสรรหากรรมการบริ ษทั และกรรมการบริ หาร
กำรสรรหำบุคคลเข้ำมำทำหน้ำทีก่ รรมกำรทัง้ ในคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรบริหำร
จะเป็ นไปตำมหลักกำรในกำรสรรหำกรรมกำรทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ได้กำหนดไว้ ดังนี้
1. พิจำรณำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ ควำมเชีย่ วชำญ และประสบกำรณ์กำรทำงำนใน
ด้ ำ นต่ ำ ง ๆ ที่เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ กำรด ำเนิ น งำนให้ เ ป็ นไปตำม กลยุ ท ธ์ เป้ ำหมำยและ
วัตถุประสงค์ทก่ี ำหนดไว้
2. พิจำรณำถึงองค์ประกอบให้มคี วำมหลำกหลำย เช่น อำยุ เพศสภำพ เชื้อ ชำติ สัญ ชำติ
ภูมลิ ำเนำ เป็ นต้น
3. พิจำรณำถึงประเด็นกำรมีคุณธรรม จริยธรรม ควำมซื่อสัตย์ และทัศนคติทค่ี ำนึงผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็ นหลักด้วย

4.3 การเสริ มสร้างประสิ ทธิ ผลของคณะกรรมการ
(1) การปฐมนิ เทศกรรมการ
กรรมกำรที่เข้ำรับหน้ ำที่ใหม่จะได้รบั ข้อมูล เอกสำรและกำรชี้แจงเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของ
บริษทั กฎระเบียบต่ำง ๆ นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ รวมถึงได้รบั ข้อมูล
ทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องกรรมกำรใหม่อย่ำงเพียงพอก่อนกำรปฏิบตั หิ น้ำที่
(2) การพัฒนากรรมการ
บริษัท ส่ ง เสริม และสนับ สนุ น ให้ก รรมกำรมีโ อกำสได้พ ัฒ นำควำมรู้แ ละประสบกำรณ์ ท่ีเ ป็ น
ประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องกรรมกำรและกำรดำเนินงำนของเครืออย่ำงสม่ำเสมอ
(3) การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
คณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรชุดย่อย และคณะกรรมกำรขับเคลื่อน
ระดับบริหำรจะประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนแบบรำยคณะด้วยตนเองเป็ นประจำทุกปี เพื่อเป็ นกรอบ
ในกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั หิ น้ำที่ รวมทัง้ เพื่อใช้พจิ ำรณำ ทบทวน วิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน
และนำมำพัฒนำ ปรับปรุงกำรทำงำนต่อไป
(4) การกาหนดค่าตอบแทน
กำรก ำหนดค่ ำ ตอบแทนของกรรมกำรจะเป็ น ไปตำมหลัก กำรในกำรก ำหนดค่ ำ ตอบแทนที่
คณะกรรมกำรบริษทั ได้กำหนดไว้ โดยคำนึงถึง
1. ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์
2. หน้ ำ ที่ค วำมรับ ผิด ชอบ เช่ น กำรได้ร บั ค่ ำ ตอบแทนเพิ่ม ในกรณี ท่ีท ำหน้ ำ ที่
เพิม่ เติม เช่น กำรเป็ นสมำชิกในคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ รวมถึงกำรแต่งตัง้
เป็ นประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อย
3. อัตรำค่ำตอบแทนเปรียบเทียบกับ บริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกันหรือ
ใกล้เคียง

4. ปั จจัยแวดล้อมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สนับสนุ นกำรเพิม่ มูลค่ำส่วนของผู้ถอื หุ้นใน
ระยะยำว
(5) คณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อ เพิ่มประสิทธิภำพและสนับสนุ นในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่เ ฉพำะด้ำน คณะกรรมกำรบริษัทจึง
แต่งตัง้ คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรชุดย่อยคณะต่ำง ๆ นอกจำกนี้คณะกรรมกำร
บริห ำรได้ แ ต่ ง ตั ง้ คณะกรรมกำรขับ เคลื่ อ นระดับ บริห ำรชุ ด ต่ ำ ง ๆ เพื่ อ ช่ ว ยสนั บ สนุ น
กำรดำเนินงำน โดยคณะกรรมกำรชุดย่อยและคณะกรรมกำรขับเคลื่อนระดับบริหำรแต่ละคณะจะ
มีกฎบัตร ซึง่ ระบุโครงสร้ำงและขอบเขต หน้ำทีร่ บั ผิดชอบของตนเอง
4.4 การปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการบริ หาร
(1) การกากับดูแลการดาเนิ นธุรกิ จให้ เป็ นไปตามกลยุทธ์ นโยบายและทิ ศทางธุรกิ จ
คณะกรรมกำรบริห ำรมีห น้ ำที่ก ำกับดูแลให้ฝ่ ำยบริหำรดำเนิน งำนตำมกลยุทธ์ นโยบำยและ
ทิศทำงธุรกิจที่คณะกรรมกำรบริษัทได้อนุ มตั ิไว้ โดยดูแลทัง้ กำรสื่อสำร ติดตำม ประเมินและ
รำยงำนผล
(2) การควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริหำรกำกับดูแลให้มรี ะบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อให้
เกิดควำมโปร่งใสและมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยควำมเสี่ยงหลักและระบบกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงจะถูกทบทวนอย่ำงสม่ำเสมอและได้รบั กำรปรับปรุงให้ทนั สมัยตำมกลไกทำง
ธุ ร กิจ มีก ำรดู แ ลให้ม ีก ำรน ำระบบบัญ ชีท่ีม ีป ระสิท ธิภ ำพมำใช้ และมีร ะบบกำรก ำกับ ดูแ ล
กำรปฏิบตั เิ พื่อให้มนใจว่
ั ่ ำบริษทั ได้ดำเนินงำนตำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องและเป็ นไปตำมมำตรฐำน
ทัง้ นี้ โ ดยมีห น่ ว ยงำนบริห ำรควำมเสี่ย ง หน่ ว ยงำนกำรก ำกับกำรปฏิบตั ิต ำมกฎเกณฑ์ และ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
นอกจำกนี้ยงั กำกับดูแลให้มกี ำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับกำรแจ้งเบำะแส
โดยจัดให้มแี นวทำงในกำรแจ้งเบำะแส กลไกกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส แนวทำงกำรดำเนิน
กำรหลังมีผแู้ จ้งเบำะแส กระบวนกำรในกำรสอบสวนเบำะแสและกำรกระทำผิด และกำรรำยงำน

(3) การตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริหำรกำกับดูแลให้มกี ำรตรวจสอบกระบวนกำรในทุกส่วนทัง้ ทำงด้ำนกลยุทธ์
งบกำรเงิน กำรปฏิบตั ิต ำมกฎเกณฑ์ และกำรทำงำน รวมถึงมีกำรติดตำม ประเมินผลและ
ทบทวนกำรตรวจสอบภำยในเป็ นประจำเพื่อให้มปี ระสิทธิภำพและประสิทธิผล
(4) การจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์
คณะกรรมกำรบริห ำรก ำกับ ดูแ ลให้ม ีก ำรปฏิบ ัติต ำมแนวปฏิบ ัติ เ กี่ย วกับ ควำมขัด แย้ง ของ
ผลประโยชน์ โดยพึงหลีกเลีย่ งกำรดำเนินกำรใดๆ ทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
กับบริษัท และไม่กระทำกำรในลักษณะใด ๆ อันเป็ นกำรขัดต่อผลประโยชน์ ของบริษัท เครือ
เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด หรือเป็ นกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวและ/หรือผู้ทเ่ี กีย่ วข้อง
4.5 ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายบริ หาร
คณะกรรมกำรบริษทั เป็ นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริ
้
หำรและประธำนคณะผู้บริหำร และประธำน
คณะผูบ้ ริหำรเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ผูบ้ ริหำรระดับสูงในตำแหน่งทีส่ ำคัญตำมทีเ่ ห็นสมควร
(1) การสรรหาและคัดเลือกประธานคณะผู้บริ หารและผู้บริ หารระดับสูง
กำรสรรหำและคัด เลือ กประธำนคณะผู้บ ริห ำรและผู้บ ริห ำรระดับ สูง จะเป็ น ไปตำม
หลักกำรในกำรสรรหำกรรมกำรทีไ่ ด้กำหนดไว้ ดังนี้
1. พิจ ำรณำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทัก ษะ ควำมเชี่ย วชำญ และประสบกำรณ์
กำรทำงำนในด้ำนต่ำง ๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำนให้เป็ นไปตำมกลยุทธ์
เป้ ำหมำยและวัตถุประสงค์ทก่ี ำหนดไว้
2. พิจำรณำถึงองค์ประกอบให้มคี วำมหลำกหลำย เช่น อำยุ เพศสภำพ เชือ้ ชำติ สัญชำติ
ภูมลิ ำเนำ เป็ นต้น
3. พิจำรณำถึงประเด็นกำรมีคุณธรรม จริยธรรม ควำมซื่อสัตย์ และทัศนคติทค่ี ำนึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็ นหลักด้วย

(2) การปฐมนิ เทศประธานคณะผู้บริ หารและผูบ้ ริ หารระดับสูง
ประธำนคณะผู้บริหำรและผู้บริหำรระดับสูงที่รบั หน้ ำที่ใหม่จะได้รบั ข้อมูล เอกสำรและ
กำรชีแ้ จงเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษทั กฎระเบียบต่ำง ๆ นโยบำยกำรกำกับดูแล
กิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ รวมถึงได้รบั ข้อมูลที่จะเป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่
อย่ำงเพียงพอก่อนกำรปฏิบตั หิ น้ำที่
(3) การพัฒนาประธานคณะผูบ้ ริ หารและผูบ้ ริ หารระดับสูง
ประธำนคณะผูบ้ ริหำรและผูบ้ ริหำรระดับสูงได้รบั กำรสนับสนุ นและพัฒนำทักษะทีจ่ ำเป็ น
ต่อกำรทำหน้ำทีอ่ ย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้มคี วำมก้ำวหน้ำในงำนและกำรสืบทอดตำแหน่ งที่
เหมำะสม
(4) การพิ จารณากาหนดค่าตอบแทนของประธานคณะผูบ้ ริ หารและผูบ้ ริ หารระดับสูง
กำรกำหนดค่ำตอบแทนของประธำนคณะผูบ้ ริหำรและผูบ้ ริหำรระดับสูง จะเป็ นไปตำม
หลักกำรในกำรกำหนดค่ำตอบแทนทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ได้กำหนดไว้ โดยคำนึงถึง
1. ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์
2. หน้ ำ ที่ค วำมรับ ผิด ชอบ เช่ น กำรได้ร บั ค่ ำ ตอบแทนเพิ่ม ในกรณี ท่ีท ำหน้ ำ ที่
เพิม่ เติม
3. อัตรำค่ำตอบแทนเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกันหรือ
ใกล้เคียง
4. ควำมสำเร็จในกำรปฏิบตั งิ ำนทีเ่ ชื่อมโยงกับผลประกอบกำร
5. ปั จจัยแวดล้อมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สนับสนุ นกำรเพิม่ มูลค่ำส่วนของผู้ถอื หุ้นใน
ระยะยำว
5.

คุณธรรม ความซื่อสัตย์และจริ ยธรรม

คุ ณ ธรรม ควำมซื่อ สัตย์ และจริยธรรมเป็ นเสำหลักในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนัน้
เพื่อให้ผมู้ สี ่วนได้เสียเชื่อมันว่
่ ำ บุคลำกรของบริษทั จะประพฤติปฏิบตั หิ น้ำทีด่ ว้ ยหลักกำรดังกล่ำว จึงมี
กำรกำหนดจรรยำบรรณธุรกิจขึน้ เพื่อถือปฏิบตั ทิ งั ้ ในระดับกรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำน

กำรส่ งเสริมเรื่องคุณ ธรรม ควำมซื่อ สัตย์และจริยธรรมให้เป็ นวัฒนธรรมองค์กรเป็ นเรื่อง
สำคัญ จึงมีกำรสื่อสำรทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับจรรยำบรรณธุรกิจผ่ำนกิจกรรมในรูปแบบหลำกหลำย และ
ในกรณีทม่ี กี รรมกำร ผูบ้ ริหำรหรือพนักงำนเข้ำมำปฏิบตั งิ ำนใหม่ จะได้รบั กำรปฐมนิเทศทีค่ รอบคลุมถึง
ประเด็น คุ ณ ธรรม ควำมซื่อ สัต ย์แ ละจริย ธรรมด้ว ย นอกจำกนี้ ย ัง มีก ำรติด ตำมผลกำรปฏิบ ัติ ต ำม
จรรยำบรรณธุรกิจผ่ำนกำรรำยงำนทีม่ ำจำกฝ่ ำยบริหำรอย่ำงสม่ำเสมอ หำกบริษทั พบว่ำ มีกำรกระทำผิด
จรรยำบรรณธุ รกิจ จะดำเนินกำรตำมบทลงโทษที่กำหนดไว้ตงั ้ แต่ กำรตักเตือน ระงับกำรจ่ำย เรียก
ค่ำตอบแทนคืน ตลอดจนถึงกำรไล่ออก โดยเป็ นไปตำมเกณฑ์ของข้อบังคับพนักงำน
บริษัท ถือ ว่ ำ คุ ณ ธรรม ควำมซื่อ สัต ย์ และจริย ธรรมเป็ น คุ ณ สมบัติพ้ืน ฐำนของกำรเป็ น
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ทุกคน โดยมุ่งมันที
่ จ่ ะรักษำมำตรฐำนอันสูงสุด ด้ำนคุณธรรม
ควำมซื่อ สัต ย์แ ละจริย ธรรม ซึ่ง รวมถึง กำรปฏิบ ัติต ำมกฎหมำยและระเบีย บข้อ บัง คับ กำรต่ อ ต้ ำ น
กำรทุจริต คอร์รปั ชัน โดยประเด็นด้ำนจริยธรรมจะต้องได้รบั กำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและโปร่งใส

