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นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จ ำกดั 

 
บรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จ ำกดั ต่อไปนี้เรยีกว่ำ “บรษิทั” มุง่มัน่ในกำรด ำเนินงำนตำมหลกักำร

ก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ียดึมัน่ในคุณธรรม จรยิธรรม และค ำนึงถงึผลประโยชน์ของผู้มสี่วนไดเ้สยีทุกภำค

ส่วน ซึง่เป็นหวัใจส ำคญัที่น ำไปสู่กำรเตบิโตทำงธุรกจิอย่ำงมัน่คงควบคู่ไปกบัสงัคมและสิง่แวดลอ้มทีด่ใีน

ระยะยำวอยำ่งยัง่ยนื  

คณะกรรมกำรบรษิทั จงึจดัท ำนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรนี้ขึน้ใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบั

ดแูลกจิกำรทีไ่ดร้บักำรยอมรบัในระดบัสำกลและไทย รวมถงึขอ้บงัคบับรษิทั เพื่อใชเ้ป็นกรอบแนวทำงใน

กำรด ำเนินงำน โดยให้กรรมกำร ผู้บรหิำรและพนักงำนถือปฏบิตัิผ่ำนนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร  

5 ด้ำน ได้แก่ สทิธขิองผู้ถือหุ้นและกำรปฏบิตัิต่อผู้ถอืหุ้นอย่ำงเท่ำเทยีมกนั บทบำทต่อผู้มสี่วนได้เสยี  

กำรเปิดเผยขอ้มลูและควำมโปร่งใส ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร รวมถงึคุณธรรม ควำมซื่อสตัย์

และจรรยำบรรณ ซึง่นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรนี้จะไดร้บักำรทบทวนและปรบัปรงุตำมพฒันำกำรของ

กำรก ำกบัดแูลกจิกำรเป็นประจ ำทุกปี  

 

1. สิทธิของผูถื้อหุ้นและการปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั  

    1.1  การดแูลรกัษาสิทธิและการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนั  

บรษิทัตระหนักถงึสทิธขิ ัน้พื้นฐำนของผู้ถอืหุ้น และปฏบิตัต่ิอผู้ถอืหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนั 

โดยมุ่งมัน่ทีจ่ะอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ไดแ้ก่ กำรซือ้ ขำย หรอืโอนหุน้ กำรไดร้บั

ข่ำวสำรขอ้มูลอย่ำงเพยีงพอผ่ำนช่องทำงและเวลำที่เหมำะสมและเพยีงพอต่อกำรตดัสนิใจ กำรเขำ้ร่วม

ประชุมเพื่อใช้สทิธอิอกเสยีงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำรเสนอชื่อ แต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมกำร รวมถึง 

กำรแต่งตัง้และก ำหนดค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัช ี 

     1.2  โครงสร้างการถือหุ้น 

กำรก ำหนดโครงสรำ้งกำรถอืหุน้อยู่บนพืน้ฐำนแนวคดิเพื่อกำรเสรมิสรำ้งจุดแขง็ระหว่ำงกนั โดย

ต้องพจิำรณำดว้ยควำมระมดัระวงั เพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย กฎเกณฑ ์และกฎระเบยีบ มกีำรก ำหนด

ควำมรบัผดิชอบของกำรบรหิำรอย่ำงชดัเจน เพื่อใหเ้กดิควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินธุรกจิและสรำ้งมูลค่ำ

ของผูถ้อืหุน้ในระยะยำว 

 



 
 

 

     1.3  รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

บรษิทัมกีำรตดิตำมดูแลรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนัใหเ้ป็นไปตำมปกตทิำงธุรกจิ ทัง้รำคำและเงื่อนไข

เสมอืนกำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอกตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีและมกีระบวนกำรตรวจสอบ

เพื่อใหม้กีำรด ำเนินงำนอยำ่งยตุธิรรมและโปรง่ใส  

 

     1.4   ผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น 

 กำรลงทุนของบริษัทเป็นไปตำมวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น  โดย 

กำรจ่ำยเงนิปันผลนัน้ จะจ่ำยจำกผลก ำไรที่ได้รบัเท่ำนัน้ และจะไม่จ่ำยเงนิปันผลในกรณีที่มผีลขำดทุน

สะสม 

 

2. บทบาทต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 

เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัเป็นไปอย่ำงยัง่ยนื ยดึถอืหลกักำรกำรปฏบิตัอิย่ำงเสมอภำคต่อ

ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำง ๆ  โดยจะด ำเนินกำรด้วยควำมเป็นธรรม โปร่งใส สำมำรถตอบสนองต่อ 

ควำมคำดหวงั รวมถงึค ำนึงถงึผลประโยชน์ของผู้มสี่วนได้เสยีเป็นส ำคญั พรอ้มเปิดช่องทำงกำรสื่อสำร

รบัฟังควำมคดิเหน็จำกผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกภำคส่วน 

 

     2.1  พนักงาน 

พนักงำนถอืเป็นปัจจยัส ำคญัต่อกำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื บรษิทัจงึใหค้วำมส ำคญักบักำรปฏบิตัต่ิอ

พนักงำนทุกคนดว้ยควำมเป็นธรรมและดว้ยควำมเคำรพ  โดยไดร้บัค่ำตอบแทนอย่ำงเป็นธรรม เป็นไป

ตำมระบบกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนอย่ำงเท่ำเทยีม และจดัให้มกีำรพฒันำทกัษะ ควำมรู ้ศกัยภำพ

ของพนักงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ และดูแลสวสัดกิำรด้ำนสุขอนำมยั ควำมปลอดภยั สภำพแวดแวดล้อมใน

สถำนทีท่ ำงำน รวมถงึเกบ็รกัษำขอ้มลูส่วนบุคคลของพนกังำนไวเ้ป็นควำมลบัและไม่น ำขอ้มลูส่วนบุคคล

ของพนกังำนไปหำประโยชน์โดยมชิอบ 

 

     2.2  ลกูค้าและผูบ้ริโภค 

มุ่งมัน่รกัษำและเสรมิสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีในระยะยำวกับลูกค้ำและผู้บรโิภค และยดึมัน่ 

กำรด ำเนินกำรเพื่อให้มัน่ใจว่ำ ลูกคำ้ไดร้บัควำมพงึพอใจ โดยจดัหำสนิคำ้และบรกิำรที่มคีุณภำพสูงและ

ตรงกบัควำมตอ้งกำรของลกูคำ้และผูบ้รโิภค ใชว้ตัถุดบิทีไ่ดม้ำตรฐำนทีด่แีละปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค ม ี



 
 

 

 

กำรให้ขอ้มูลเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนและผลติภณัฑท์ี่ถูกต้อง และมกีำรระบุขอ้มูลบนฉลำกและเงื่อนไข

กำรบรกิำรอยำ่งครบถว้นชดัเจน รวมถงึปกป้องขอ้มลูส่วนบุคคลของลกูคำ้และผูบ้รโิภค  

 

     2.3  เกษตรกร 

ดแูลใหม้กีำรปฏบิตัต่ิอเกษตรกรทีเ่ป็นคู่สญัญำอย่ำงเป็นธรรม จดัหำช่องทำงจ ำหน่ำยสนิคำ้ และ

สื่อสำรใหค้วำมรูพ้รอ้มทัง้สนบัสนุนกำรพฒันำนวตักรรมทีเ่หมำะสมและเพยีงพอต่อเกษตรกร 

 

     2.4   คู่ค้า 

ด ำเนินธุรกจิกบัคู่คำ้ดว้ยคุณธรรมและซื่อสตัย ์และยดึมัน่ในกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้อยำ่งเป็นธรรม 

โดยเคำรพเงือ่นไขทีท่ ัง้สองฝ่ำยตกลงกนั ในกำรด ำเนินกำรคำ้รว่มกบัคู่คำ้ 

 

     2.5  ชุมชนและสงัคม 

ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ สร้ำงควำมไว้วำงใจจำกชุมชนและสังคมทัง้ในด้ำน 

ควำมปลอดภัย ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ซึ่งเป็นกำรสร้ำงคุณค่ำร่วมกับชุมชน เพื่อเสริมสร้ำง 

ควำมแขง็แรงทำงเศรษฐกจิและลดควำมเหลื่อมล ้ำทำงสงัคมอยำ่งยัง่ยนื  

     2.6  ภาครฐั 

ปฏบิตัติำมกฎหมำย กฎเกณฑ ์และกฎระเบยีบอย่ำงเคร่งครดั ใหค้วำมร่วมมอืในกำรสนับสนุน

โครงกำรภำครฐั และใหค้วำมช่วยเหลอือยำ่งเตม็ทีเ่มือ่เกดิสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 

 

      2.7  นักลงทุน 

ดูแลใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงเพยีงพอและโปร่งใส เพื่อประกอบกำรลงทุน รวมถงึใหน้ักลงทุน

สำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูไดอ้ยำ่งเสมอภำคกนั  

 

     2.8  เจ้าหน้ี 

ปฏบิตัติำมเงือ่นไขขอ้ตกลงทีม่ต่ีอเจำ้หนี้อยำ่งเครง่ครดั   

 

 



 
 

 

 

     2.9   องคก์รพฒันาเอกชน 

 ใหค้วำมรว่มมอืกบัองคก์รพฒันำเอกชนในกำรด ำเนินโครงกำรเพื่อสนบัสนุนควำมยัง่ยนื รวมถงึ

กำรสนบัสนุนดำ้นงำนวจิยัและโครงกำรพฒันำอื่น ๆ 

 

     2.10 ส่ือมวลชน 

รกัษำควำมสมัพนัธท์ีด่แีละปฏบิตัิต่อสื่อมวลชนทุกกลุ่มอย่ำงเท่ำเทยีมกนั โดยใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง 

เพื่อให้สื่อมวลชนเข้ำใจถึงประเด็นส ำคญัต่ำง ๆ ที่อยู่ในควำมสนใจ โดยมกีำรเผยแพร่ต่อสำธำรณชน

อยำ่งทนัต่อเหตุกำรณ์  

 

      2.11 คู่แข่งทางการค้า 

 เคำรพกำรแข่งขนัที่เป็นธรรมและซื่อสตัยส์ุจรติ โดยด ำเนินธุรกจิภำยใต้กฎหมำยและหลกักำร

แข่งขนัทำงกำรคำ้ที่เป็นธรรม ไม่แสวงหำควำมลบัทำงกำรคำ้ของคู่แข่งดว้ยวธิฉ้ีอฉล และไม่กระท ำกำร

ใด ๆ ทีเ่ป็นกำรท ำลำยชื่อเสยีงของคู่แขง่ 

 

       2.12 บริษทัในเครือ 

  ก ำกบัดแูลใหบ้รษิทัในเครอืด ำเนินธุรกจิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีเป็นไปตำมกฎหมำย 

กฎเกณฑ ์และนโยบำยระดบัเครอื  

 

3.         การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

บรษิทัจะเปิดเผยขอ้มลูทีส่ ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกจิ รำยงำนทำงกำรเงนิ และขอ้มลูส ำคญัอื่น ๆ  

ทัง้เรือ่งทีเ่กีย่วกบักำรเงนิและไมใ่ช่กำรเงนิอย่ำงเหมำะสม ครบถว้น ทนัเวลำบนพืน้ฐำนของควำมถูกต้อง

และโปร่งใส โดยผ่ำนช่องทำงที่เขำ้ถงึง่ำย ทัง้นี้กำรเปิดเผยต้องไม่ล่วงละเมดิขอ้มูลที่เป็นควำมลบัของ

ลกูคำ้ ผูถ้อืหุน้ และผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นๆ  

 

4.         ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบรษิทัไดร้บักำรแต่งตัง้จำกผูถ้อืหุน้ มหีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรก ำหนดนโยบำยและ

ทศิทำงกำรด ำเนินธุรกจิ รวมถงึนโยบำยดำ้นกำรก ำกบัดูแลของบรษิทั โดยมปีระธำนอำวุโสเป็นทีป่รกึษำ 



 
 

 

ซึง่คณะกรรมกำรบรษิทัจะแต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำร เพื่อท ำหน้ำที่ก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนทัง้หมดให้

เป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนดด้วยควำมซื่อสตัยส์ุจรติ ควำมระมดัระวงั และรกัษำ

ผลประโยชน์ของบรษิทัใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั และมตขิองกำรประชุมผู้ถอืหุ้น รวมถงึสัง่

กำร อนุมตัิและดูแลกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกลยุทธ์ มีระบบกำรควบคุมภำยใน กำรบริหำร 

ควำมเสี่ยง กำรตรวจสอบ กำรจดักำรควำมขดัแย้งของผลประโยชน์และกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ด ีมี 

กำรเปิดเผยขอ้มลูรำยงำนทำงกำรเงนิและขอ้มลูส ำคญัอื่น ๆ ใหม้มีำตรฐำน น่ำเชื่อถอื ถูกต้อง ครบถ้วน 

โปร่งใสและทนัเวลำ รวมถึงดูแลกำรท ำงำนร่วมกับฝ่ำยบรหิำรในด้ำนต่ำง ๆ ให้มปีระสิทธิภำพและ

ประสทิธผิล 

 

เพื่อใหส้ำมำรถปฏบิตัหิน้ำที่ดงักล่ำวได ้จงึมกีำรก ำหนดแนวปฏบิตัิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัคณะกรรมกำร

บรษิทัและคณะกรรมกำรบรหิำรในเรือ่งต่ำง ๆ ดงันี้ 

 

4.1 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรที่ได้ร ับกำรแต่งตัง้จำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วน

คณะกรรมกำรบรหิำร ประกอบดว้ยผูบ้รหิำรระดบัสูงจำกบรษิทั และบรษิทัในเครอื โดยจ ำนวนกรรมกำร

ทัง้หมดของคณะกรรมกำรบรษิัท และคณะกรรมกำรบรหิำรจะเป็นไปตำมควำมเหมำะสมตำมสภำพ 

กำรด ำเนินงำนและบรบิทในกำรด ำเนินงำนในขณะนัน้ของบรษิทั โดยไมข่ดักบัขอ้บงัคบั  

 

4.2 การสรรหากรรมการบริษทัและกรรมการบริหาร  

กำรสรรหำบุคคลเขำ้มำท ำหน้ำทีก่รรมกำรทัง้ในคณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรบรหิำร

จะเป็นไปตำมหลกักำรในกำรสรรหำกรรมกำรทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัไดก้ ำหนดไว ้ดงันี้ 

1. พจิำรณำจำกควำมรู ้ควำมสำมำรถ ทกัษะ ควำมเชีย่วชำญ และประสบกำรณ์กำรท ำงำนใน

ด้ำนต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมกลยุทธ์ เป้ำหมำยและ

วตัถุประสงคท์ีก่ ำหนดไว ้ 

2. พิจำรณำถึงองค์ประกอบให้มคีวำมหลำกหลำย เช่น อำยุ เพศสภำพ เชื้อชำติ สญัชำติ 

ภมูลิ ำเนำ เป็นตน้  

3. พจิำรณำถงึประเดน็กำรมคีุณธรรม จรยิธรรม ควำมซื่อสตัย ์และทศันคตทิีค่ ำนึงผลประโยชน์

ส่วนรวมเป็นหลกัดว้ย 

 



 
 

 

 

 

4.3 การเสริมสร้างประสิทธิผลของคณะกรรมการ 

 (1) การปฐมนิเทศกรรมการ 

กรรมกำรที่เข้ำรบัหน้ำที่ใหม่จะได้รบัขอ้มูล เอกสำรและกำรชี้แจงเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนของ

บรษิทั กฎระเบยีบต่ำง ๆ นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำร จรรยำบรรณธุรกจิ  รวมถงึไดร้บัขอ้มลู

ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำรใหมอ่ยำ่งเพยีงพอก่อนกำรปฏบิตัหิน้ำที่ 

 

 (2) การพฒันากรรมการ 

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมกำรมีโอกำสได้พัฒนำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่เป็น

ประโยชน์ต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำรและกำรด ำเนินงำนของเครอือยำ่งสม ่ำเสมอ 

 

 (3) การประเมินผลการปฏิบติังาน 

คณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรชุดย่อย และคณะกรรมกำรขบัเคลื่อน

ระดบับรหิำรจะประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนแบบรำยคณะดว้ยตนเองเป็นประจ ำทุกปี เพื่อเป็นกรอบ

ในกำรตรวจสอบกำรปฏบิตัหิน้ำที ่รวมทัง้เพื่อใชพ้จิำรณำ ทบทวน วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน 

และน ำมำพฒันำ ปรบัปรงุกำรท ำงำนต่อไป  

 

 (4) การก าหนดค่าตอบแทน 

กำรก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรจะเป็นไปตำมหลักกำรในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนที่

คณะกรรมกำรบรษิทัไดก้ ำหนดไว ้โดยค ำนึงถงึ   

1. ควำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ 

2. หน้ำที่ควำมรบัผิดชอบ เช่น กำรได้รบัค่ำตอบแทนเพิ่มในกรณีที่ท ำหน้ำที่

เพิม่เตมิ เช่น กำรเป็นสมำชกิในคณะกรรมกำรชุดยอ่ยต่ำง ๆ รวมถงึกำรแต่งตัง้

เป็นประธำนคณะกรรมกำรชุดยอ่ย  

3. อตัรำค่ำตอบแทนเปรยีบเทยีบกบับรษิัทอื่นที่อยู่ในอุตสำหกรรมเดยีวกนัหรอื

ใกลเ้คยีง  



 
 

 

4. ปัจจยัแวดล้อมอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งที่สนับสนุนกำรเพิม่มูลค่ำส่วนของผู้ถอืหุ้นใน

ระยะยำว 

 

(5) คณะกรรมการชุดย่อย 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและสนับสนุนในกำรปฏิบตัิหน้ำที่เฉพำะด้ำน คณะกรรมกำรบรษิัทจงึ
แต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำร และคณะกรรมกำรชุดย่อยคณะต่ำง ๆ นอกจำกนี้คณะกรรมกำร
บริหำรได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรขับเคลื่อนระดับบริหำรชุดต่ำง ๆ เพื่อช่วยสนับสนุน  
กำรด ำเนินงำน โดยคณะกรรมกำรชุดยอ่ยและคณะกรรมกำรขบัเคลื่อนระดบับรหิำรแต่ละคณะจะ
มกีฎบตัร ซึง่ระบุโครงสรำ้งและขอบเขต หน้ำทีร่บัผดิชอบของตนเอง 
 

4.4 การปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหาร 

(1) การก ากบัดแูลการด าเนินธรุกิจให้เป็นไปตามกลยทุธ ์นโยบายและทิศทางธรุกิจ 

คณะกรรมกำรบรหิำรมหีน้ำที่ก ำกับดูแลให้ฝ่ำยบรหิำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ นโยบำยและ

ทศิทำงธุรกิจที่คณะกรรมกำรบรษิัทได้อนุมตัิไว้ โดยดูแลทัง้กำรสื่อสำร ติดตำม ประเมนิและ

รำยงำนผล 

 

(2) การควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมกำรบรหิำรก ำกบัดูแลให้มรีะบบกำรควบคุมภำยในและกำรบรหิำรควำมเสี่ยง เพื่อให้

เกดิควำมโปร่งใสและมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล โดยควำมเสี่ยงหลกัและระบบกำรบรหิำร

จดักำรควำมเสี่ยงจะถูกทบทวนอย่ำงสม ่ำเสมอและได้รบักำรปรบัปรุงให้ทนัสมยัตำมกลไกทำง

ธุรกิจ มีกำรดูแลให้มีกำรน ำระบบบัญชีที่มีประสิทธิภำพมำใช้ และมีระบบกำรก ำกับดูแล 

กำรปฏบิตัเิพื่อใหม้ัน่ใจว่ำบรษิทัไดด้ ำเนินงำนตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งและเป็นไปตำมมำตรฐำน 

ทัง้นี้โดยมีหน่วยงำนบริหำรควำมเสี่ยง หน่วยงำนกำรก ำกับกำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์ และ

หน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็นผูร้บัผดิชอบ 

 

นอกจำกนี้ยงัก ำกบัดูแลใหม้กีำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบักำรแจง้เบำะแส 

โดยจดัให้มแีนวทำงในกำรแจ้งเบำะแส กลไกกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส แนวทำงกำรด ำเนิน 

กำรหลงัมผีูแ้จง้เบำะแส กระบวนกำรในกำรสอบสวนเบำะแสและกำรกระท ำผดิ และกำรรำยงำน 

 



 
 

 

(3) การตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรบรหิำรก ำกบัดูแลให้มกีำรตรวจสอบกระบวนกำรในทุกส่วนทัง้ทำงด้ำนกลยุทธ์  

งบกำรเงนิ กำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์ และกำรท ำงำน รวมถึงมกีำรติดตำม ประเมนิผลและ

ทบทวนกำรตรวจสอบภำยในเป็นประจ ำเพื่อใหม้ปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล 

 

(4) การจดัการความขดัแย้งของผลประโยชน์ 

คณะกรรมกำรบริหำรก ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับควำมขดัแย้งของ

ผลประโยชน์ โดยพงึหลกีเลีย่งกำรด ำเนินกำรใดๆ ทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์

กบับรษิัท และไม่กระท ำกำรในลกัษณะใด ๆ อนัเป็นกำรขดัต่อผลประโยชน์ของบรษิัท เครอื

เจรญิโภคภณัฑ ์จ ำกดั หรอืเป็นกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตวัและ/หรอืผู้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

4.5 ความสมัพนัธก์บัฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผู้แต่งตั ้ง้คณะกรรมกำรบรหิำรและประธำนคณะผู้บรหิำร และประธำน

คณะผูบ้รหิำรเป็นผูแ้ต่งตัง้ผูบ้รหิำรระดบัสงูในต ำแหน่งทีส่ ำคญัตำมทีเ่หน็สมควร 

(1) การสรรหาและคดัเลือกประธานคณะผู้บริหารและผู้บริหารระดบัสงู 

กำรสรรหำและคัดเลือกประธำนคณะผู้บริหำรและผู้บริหำรระดับสูงจะเป็นไปตำม

หลกักำรในกำรสรรหำกรรมกำรทีไ่ดก้ ำหนดไว ้ดงันี้ 

1. พิจำรณำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์  

    กำรท ำงำนในดำ้นต่ำง ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมกลยุทธ ์  

    เป้ำหมำยและวตัถุประสงคท์ีก่ ำหนดไว ้ 

2. พจิำรณำถงึองคป์ระกอบใหม้คีวำมหลำกหลำย เช่น อำย ุเพศสภำพ เชือ้ชำต ิสญัชำต ิ   

    ภมูลิ ำเนำ เป็นตน้  

3. พจิำรณำถงึประเดน็กำรมคีุณธรรม จรยิธรรม ควำมซื่อสตัย ์และทศันคตทิีค่ ำนึง  

    ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกัดว้ย 

 

 

 

 



 
 

 

      (2)  การปฐมนิเทศประธานคณะผู้บริหารและผูบ้ริหารระดบัสงู 

ประธำนคณะผู้บรหิำรและผู้บรหิำรระดบัสูงที่รบัหน้ำที่ใหม่จะได้รบัขอ้มูล เอกสำรและ

กำรชีแ้จงเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทั กฎระเบยีบต่ำง ๆ  นโยบำยกำรก ำกบัดูแล

กจิกำร จรรยำบรรณธุรกิจ  รวมถงึได้รบัข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบิตัิหน้ำที่

อยำ่งเพยีงพอก่อนกำรปฏบิตัหิน้ำที ่

 

      (3)  การพฒันาประธานคณะผูบ้ริหารและผูบ้ริหารระดบัสงู 

ประธำนคณะผูบ้รหิำรและผูบ้รหิำรระดบัสูงไดร้บักำรสนบัสนุนและพฒันำทกัษะทีจ่ ำเป็น

ต่อกำรท ำหน้ำทีอ่ย่ำงต่อเนื่อง เพื่อใหม้คีวำมก้ำวหน้ำในงำนและกำรสบืทอดต ำแหน่งที่

เหมำะสม  

 

      (4)  การพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของประธานคณะผูบ้ริหารและผูบ้ริหารระดบัสงู  

กำรก ำหนดค่ำตอบแทนของประธำนคณะผูบ้รหิำรและผูบ้รหิำรระดบัสูง จะเป็นไปตำม

หลกักำรในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัไดก้ ำหนดไว ้โดยค ำนึงถงึ   

1. ควำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ 

2. หน้ำที่ควำมรบัผิดชอบ เช่น กำรได้รบัค่ำตอบแทนเพิ่มในกรณีที่ท ำหน้ำที่

เพิม่เตมิ  

3. อตัรำค่ำตอบแทนเปรยีบเทยีบกบับรษิัทอื่นที่อยู่ในอุตสำหกรรมเดยีวกนัหรอื

ใกลเ้คยีง 

4. ควำมส ำเรจ็ในกำรปฏบิตังิำนทีเ่ชื่อมโยงกบัผลประกอบกำร 

5. ปัจจยัแวดล้อมอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งที่สนับสนุนกำรเพิม่มูลค่ำส่วนของผู้ถอืหุ้นใน

ระยะยำว 

 

5.        คณุธรรม ความซ่ือสตัยแ์ละจริยธรรม  

 คุณธรรม ควำมซื่อสตัย์ และจรยิธรรมเป็นเสำหลกัในกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท ดงันัน้

เพื่อใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีเชื่อมัน่ว่ำ บุคลำกรของบรษิทั จะประพฤตปิฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยหลกักำรดงักล่ำว จงึมี

กำรก ำหนดจรรยำบรรณธุรกจิขึน้เพื่อถอืปฏบิตัทิัง้ในระดบักรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนกังำน  

 

 



 
 

 

 กำรส่งเสรมิเรื่องคุณธรรม ควำมซื่อสตัย์และจรยิธรรมให้เป็นวฒันธรรมองค์กรเป็นเรื่อง

ส ำคญั จงึมกีำรสื่อสำรท ำควำมเขำ้ใจเกี่ยวกบัจรรยำบรรณธุรกจิผ่ำนกจิกรรมในรปูแบบหลำกหลำย และ

ในกรณีทีม่กีรรมกำร ผูบ้รหิำรหรอืพนักงำนเขำ้มำปฏบิตังิำนใหม่ จะไดร้บักำรปฐมนิเทศทีค่รอบคลุมถงึ

ประเด็นคุณธรรม ควำมซื่อสัตย์และจริยธรรมด้วย นอกจำกนี้ย ังมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติตำม

จรรยำบรรณธุรกจิผ่ำนกำรรำยงำนทีม่ำจำกฝ่ำยบรหิำรอย่ำงสม ่ำเสมอ หำกบรษิทั พบว่ำ มกีำรกระท ำผดิ

จรรยำบรรณธุรกิจ จะด ำเนินกำรตำมบทลงโทษที่ก ำหนดไว้ตัง้แต่กำรตักเตือน ระงบักำรจ่ำย เรยีก

ค่ำตอบแทนคนื ตลอดจนถงึกำรไล่ออก โดยเป็นไปตำมเกณฑข์องขอ้บงัคบัพนกังำน 

 

 บริษัทถือว่ำ คุณธรรม ควำมซื่อสัตย์ และจริยธรรมเป็นคุณสมบัติพื้นฐำนของกำรเป็น

กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทัทุกคน โดยมุ่งมัน่ทีจ่ะรกัษำมำตรฐำนอนัสูงสุดดำ้นคุณธรรม 

ควำมซื่อสัตย์และจริยธรรม ซึ่งรวมถึงกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับ  กำรต่อต้ำน 

กำรทุจรติ คอรร์ปัชนั โดยประเดน็ดำ้นจรยิธรรมจะตอ้งไดร้บักำรจดักำรอยำ่งมปีระสทิธภิำพและโปรง่ใส 


