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หมายถึงความเป็นธรรมและความยุติธรรม ซึ่งเป็น
มรดกของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่สืบทอดมาจนถึง
ปัจจุบัน

ความส�ำเร็จของเราในระยะเกือบ
ศตวรรษมานี้

เกิดจากความมุ่งมั่นในสิ่งที่เรายึดถือตั้งแต่วันแรก
ที่เราท�ำธุรกิจ
ใน พ.ศ. 2464 สองพีน่ อ้ ง นายเจีย่ เอ็กชอ และนายเจีย่ เซียวฮุย ได้รว่ มกัน
ก่อตัง้ กิจการเมล็ดพันธุผ์ กั โดยตัง้ ชือ่ ว่า “เจียไต๋จงึ ” ซึง่ เป็นร้านเมล็ดพันธุผ์ กั
แห่งเดียวที่จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่รับรองคุณภาพและระบุวันหมดอายุของ
ผลิตภัณฑ์ทกุ ชิน้ ทีว่ างจ�ำหน่ายอยูใ่ นร้าน อีกทัง้ ลูกค้ายังสามารถน�ำเมล็ดพันธุ์
ผักทีห่ มดอายุแล้วมาแลกคืนได้ ซึง่ ในสมัยนัน้ ไม่ได้เป็นเรือ่ งทีก่ ระท�ำโดยทัว่ ไป
เป็นสิง่ ทีแ่ สดงให้เห็นว่าเรามีความรับผิดชอบต่อลูกค้ามาโดยตลอด
เครือเจริญโภคภัณฑ์เติบโตจากร้านจ�ำหน่ายเมล็ดพันธุผ์ กั เล็ก ๆ จนเป็นหนึง่
ในกลุ่มบริษัทชั้นน�ำระดับโลกที่ด�ำเนินธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม
มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด แต่ยังคงยึดมั่นค่านิยมคุณธรรมและความ
ซื่อสัตย์ตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งศตวรรษ และมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่า
ร่วมกันเพื่อรับใช้สังคม ซึ่งเป็นรากฐานส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการ
เพือ่ การด�ำเนินธุรกิจทีย่ งั่ ยืนต่อไป
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ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผูอ้ ่าน
รายงานความยัง่ ยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจ�ำปี 2561 จัดท�ำขึน้ ในรูปแบบไฟล์
Interactive PDF ซึ่งจะช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้อ่านมากขึ้น
เมือ่ ท่านเลือกทีห่ วั ข้อต่างๆ ในสารบัญ ท่านจะสามารถข้ามไปยังหัวข้อนัน้ ได้ทนั ที และท่าน
ยังสามารถเลือกทีไ่ อคอนด้านบนหรือทีแ่ ถบแสดงส่วนต่างๆ ของรายงานทางด้านขวา
ของทุกหน้า เพือ่ ไปยังหน้าหรือส่วนต่างๆ ทีท่ า่ นต้องการได้ทนั ทีเช่นกัน

การท�ำงานของไอคอน
หน้าก่อนหน้า เป็นไอคอนที่ท่านสามารถเลือกเพื่อไปยัง
หน้าก่อนถึงหน้าที่ท่านก�ำลังอ่านอยู่
หน้าหลัก (สารบัญ) เป็นไอคอนที่ท่านสามารถเลือกเพื่อกลับไป
ยังหน้าสารบัญได้ทันที
หน้าถัดไป เป็นไอคอนที่ท่านสามารถเลือกเพื่อไปยัง
หน้าก่อนถึงหน้าที่ท่านก�ำลังอ่านอยู่
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พัฒนาหลักการ นโยบาย และแนวปฏิบัติ เพื่อให้การปฏิบัติบรรลุผลส�ำเร็จ นอกจากนั้นเรายัง
มีการส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงภาระรับผิดชอบและด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เพื่ออนาคต
และก้าวต่อไปของเครือฯ

การก�ำกับดูแลกิจการเป็นเรือ่ งทีผ่ มให้ความส�ำคัญ ทัง้ นี้ เพือ่ ความยัง่ ยืนของเครือฯ ในฐานะประธาน
อาวุโส ผมจะรักษาค่านิยมและจริยธรรมทีเ่ ป็นความส�ำเร็จของเครือในอดีต และจะขับเคลือ่ นให้เป็น
รากฐานของการเติบโตในอนาคต
ถึงแม้ว่าผลงานของเรามีความคืบหน้าไปมาก แต่ผมขอฝากผู้บริหารบริษัทในเครือฯ ทุกท่าน
อย่านิ่งนอนใจหรือคิดว่างานนี้ส�ำเร็จแล้ว ทุกท่านต้องใช้โอกาสนี้ในการขับเคลื่อนให้การก�ำกับ
ดูแลกิจการก้าวหน้ามากที่สุดให้เกินกว่าที่มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีก�ำหนดไว้ เพราะตราบใด
ทีย่ งั มีการเปลีย่ นแปลง เราต้องสามารถปรับเปลีย่ นตามให้ทนั ดังนัน้ งานของเราจึงไม่มวี นั สิน้ สุด
ผมขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอ่านรายงานฉบับนี้ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเครือเจริญโภคภัณฑ์
เพิ่มขึ้น เรายังคงมุ่งมั่นที่จะแสดงความรับผิดชอบ พร้อมทั้งทุ่มเทและพัฒนาการยกระดับงาน
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง

นายธนินท์ เจียรวนนท์

ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์

ภารกิจและเป้าหมาย

จากหลักการด้านคุณธรรมและความซื่อสัตย์และ
การให้ความส�ำคัญแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียโดยรวม เราจึง
จัดท�ำโครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีการ

ในปีที่ผ่านมา เรามีความคืบหน้าด้านการก�ำกับดูแลกิจการตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ เช่น
การประกาศใช้จรรยาบรรณธุรกิจ โครงการฝึกอบรมด้านการก�ำกับดูแลกิจการและการจัดตั้ง
หน่วยงานธรรมาภิบาลระดับเครือฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงงานด้านการก�ำกับกิจการ
ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

ความส�ำเร็จในปัจจุบัน

นับตั้งแต่ที่ผมท�ำหน้าที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของ
เครือฯ เราให้ความส�ำคัญต่อผลประโยชน์ของลูกค้า
พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียมาเป็นล�ำดับแรก มีการ
พัฒนาและปรับปรุงการด�ำเนินงานเพื่อรับมือกับ
ความท้าทายต่างๆ เครือฯ ยังคงมุ่งมั่นผลักดัน
องค์กรสู่การเป็นบริษัทชั้นน�ำระดับโลก ดังนั้น
การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการก�ำกับ
ดู แ ลกิ จ การที่ มั่ น คงจึ ง เป็ น องค์ ป ระกอบส� ำ คั ญ
ในการบรรลุเป้าหมายของเรา

เครือฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลในเดือนกันยายน 2559 เพือ่ แสดงความมุง่ มัน่ ในการ
ก�ำกับดูแลกิจการ มีการขับเคลื่อนและยกระดับการก�ำกับดูแลกิจการให้เกิดขึ้นในทุกประเทศที่
เราด�ำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการชุดนีป้ ระกอบด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระทางด้านธรรมาภิบาลจากใน
ประเทศและต่างประเทศ และกรรมการอิสระทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารตลอดจนผูบ้ ริหารระดับสูงของเครือฯ
ซึง่ มีผมเป็นประธานคณะกรรมการในคณะกรรมการทีป่ ระกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ ปี ระสบการณ์
และมีชื่อเสียง

“เครือฯ ยังคงมุง่ มัน่ ผลักดัน
องค์กร สูก่ ารเป็นบริษทั
ชัน้ น�ำระดับโลก
ดังนัน้ การด�ำเนินธุรกิจ
อย่างยัง่ ยืนบนพืน้ ฐานการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีม่ นั่ คง
จึงเป็นองค์ประกอบส�ำคัญ
ในการบรรลุเป้าหมายของเรา”

การก�ำกับดูแลกิจการ –
หัวใจของการด�ำเนินธุรกิจ

ในอดีต เราไม่เคยหยุดยั้งในการสร้างความเชื่อมั่น
และคุ ณ ค่ า ร่ ว มให้ แ ก่ ธุ ร กิ จ และสั ง คมโดยรวม
ตั ว อย่ า งของความมุ ่ ง มั่ น นี้ คื อ การประทั บ ตรา
วันหมดอายุบนซองเมล็ดพันธุ์ที่บริษัทจัดจ�ำหน่าย
และให้เกษตรกรน�ำเมล็ดพันธุ์ที่หมดอายุกลับมา
แลกเมล็ดพันธุใ์ หม่ได้ ซึง่ เป็นความริเริม่ ของผูก้ อ่ ตัง้
เพื่อช่วยในการลดภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกร
และครอบครัว และยังเป็นการปกป้องสิทธิและ
ผลประโยชน์ของลูกค้า ซึ่งในสมัยนั้นเป็นสิ่งที่ยัง
ไม่มใี ครท�ำมาก่อน ถือเป็นหลักการท�ำธุรกิจด้วยการ
มีคณ
ุ ธรรมและความซือ่ สัตย์ จนกลายเป็นมาตรฐาน
ส�ำคัญของหนึง่ ในค่านิยมองค์กรจวบจนถึงปั จ จุ บั น
จะเห็นได้ว่าเราเป็นองค์กรแรกๆ ที่ได้ขับเคลื่อน
เรื่องความยั่งยืน

เราก�ำหนดมาตรฐานและการปฏิบัติตามการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทในเครือฯ ที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ของเราได้รับการรับรองจากองค์กรที่ประเมินประสิทธิผลการด�ำเนินธุรกิจ
ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับโลก อาทิ DJSI และ FTSE4Good ภารกิจต่อไปที่ส�ำคัญ
ของเราคือบุคลากรกว่า 300,000 คน ตั้งแต่พนักงานจนถึงผู้บริหารล้วนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ตามค่านิยมคุณธรรมและความซื่อสัตย์ที่เรายึดมั่นและถือปฏิบัติตั้งแต่เครือฯ ก่อตั้งมาเกือบหนึ่ง
ศตวรรษ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลระดับเครือ –
น�ำมุมมองจากภายนอกสู่ภายใน

ในฐานะประธานอาวุ โ สของกลุ ่ ม บริ ษั ท
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผมมอบหมายให้
จั ด ท� ำ รายงานการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
ขึ้นเป็นฉบับแรก ซึ่งรายงานถึงหลักวิธี
การปฏิบตั งิ านตามค่านิยมด้านคุณธรรม
และความซื่ อ สั ต ย์ ที่ เ ราใช้ ท� ำ ธุ ร กิ จ มา
โดยตลอด
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ประธานกรรมการ

เรามีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการด�ำเนินธุรกิจในกว่า 20 ประเทศ และค้าขายกับประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลกกว่า 100 ประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งหวังที่จะสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้น
ในทุกธุรกิจของเราทัว่ โลกโดยได้เริม่ ด�ำเนินการขับเคลือ่ นนโยบายธรรมาภิบาลใหม่ในประเทศไทย
แล้ว และก�ำลังขยายไปยังประเทศจีนและทุกประเทศที่เราด�ำเนินธุรกิจทั่วโลก

ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์

ภารกิจและเป้าหมาย

นายสุภกิต เจียรวนนท์

ความส�ำเร็จในปัจจุบัน

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลต่างๆ ที่น�ำเสนอในรายงานฉบับนี้ จะท�ำให้ทุกท่านเข้าใจถึงวิธีการ
ด�ำเนินธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ได้เพิ่มมูลค่าให้กับสังคมและเศรษฐกิจ มีระบบการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี พัฒนาความยัง่ ยืนให้แก่ผทู้ เี่ กีย่ วข้องทุกภาคส่วน ผมมีความยินดีและพร้อมรับฟัง
ข้อเสนอแนะรวมทั้งความคิดเห็นต่างๆ ที่มีต่อการด�ำเนินธุรกิจของเรา

“ชือ่ เสียงและธรรมาภิบาล
เป็นสิง่ ทีข่ าดไม่ได้ตอ่
การสนับสนุนการเจริญ
เติบโตอย่างยัง่ ยืนตาม
ยุทธศาสตร์ระยะยาวของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย
เครือฯ ให้ความส�ำคัญ
อย่างยิง่ ในเรือ่ งจริยธรรม
ความยัง่ ยืนและการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร
อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ สร้าง
องค์กรทีย่ งั่ ยืนภายใต้
หลักจริยธรรม”

การก�ำกับดูแลกิจการ –
หัวใจของการด�ำเนินธุรกิจ

ในก้ า วต่ อ ไปของเครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ ที่ จ ะเป็ น
หนึ่งในผู้น�ำบนเวทีโลก ธรรมาภิบาลมีความส�ำคัญ
ไม่น้อยไปกว่าความสามารถและชื่อเสียงทางธุรกิจ
ทีจ่ ะท�ำให้เครือได้รบั ความไว้วางใจทัง้ จากพันธมิตร
ทางธุรกิจและจากรัฐบาลในทุกประเทศทีเ่ ราเข้าไป
ลงทุ น เพื่ อ จะสามารถพั ฒ นาธุ ร กิ จ ที่ ยั่ ง ยื น ตาม
เป้าประสงค์ในระยะยาวได้ ทั้งนี้เครือฯ ให้ความ
ส�ำคัญกับการพัฒนาความสามารถของบุคลากร
อย่างต่อเนื่องและสร้างความยั่งยืนขององค์กร
ภายใต้หลักจริยธรรม

เพื่อนพนักงานของเราเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดและเป็นบุคคลส�ำคัญในการร่วมปลูกฝัง
วัฒนธรรมองค์กรที่ตั้งอยู่บนค่านิยมหลักทั้ง 6 ประการ คือ (1) สามประโยชน์ (2) ท�ำเร็วและ
มีคุณภาพ (3) ท�ำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย (4) ยอมรับการเปลี่ยนแปลง (5) สร้างสรรค์สิ่งใหม่ (6)
คุณธรรมและความซื่อสัตย์ โดยมีค่านิยมสามประโยชน์ที่เป็นพื้นฐานส�ำคัญที่ท�ำให้ธรรมาภิบาล
ของเครือฯ แข็งแกร่ง กล่าวคือค�ำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นล�ำดับแรก ตามด้วย
ประโยชน์ของประชาชนและประโยชน์ของบริษัท สิ่งที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ยึดมั่นและมีความ
ภาคภูมิใจนับตั้งแต่ก่อตั้งร้านขายเมล็ดพันธ์ุพืชคือความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า อีกทั้งการปลูกฝัง
หลักธรรมาภิบาลที่ดีให้แก่พนักงานทุกคนจนถึงปัจจุบัน ภายใต้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว เรามุ่งมั่นที่จะก้าวน�ำการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
เพื่อขยายขีดความสามารถทางธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในการสร้างธรรมาภิบาลโดยน�ำเอา
บูรณาการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงการใช้บล็อกเชน ปัญญาประดิษฐ์ และวิทยาการ
หุ่นยนต์ (Robotics) การยกระดับมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเรา
การผนึกก�ำลังของเครือฯ ในระดับโลกและความร่วมมือร่วมใจของพนักงานที่มีอยู่ทั่วโลกเพื่อ
การสรรหาคนดีมีความสามารถมาร่วมงานกับเราและปรับตัวเผชิญความท้าทายทางธุรกิจและ
ธรรมาภิบาล ป้องกันความเสี่ยงทางด้านการก�ำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและ
ความไว้วางใจที่สูงขึ้นในทุกภาคส่วนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลระดับเครือ –
น�ำมุมมองจากภายนอกสู่ภายใน

ตลอดการด�ำเนินธุรกิจมาเกือบ 100 ปี
เครือเจริญโภคภัณฑ์มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและยกระดับ
ความเป็นอยู่ของประชาชนและชุมชนทั้ง
ในประเทศไทยและทุกประเทศที่เราเข้าไป
ลงทุน ในปัจจุบันเครือเจริญโภคภัณฑ์
ก�ำลังเผชิญกับความท้าทายอันเกิดขึ้น
จากกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ ความเปลีย่ นแปลง
ทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง อีกทัง้
พัฒนาการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทีก่ า้ วหน้าท�ำให้เราต้องพัฒนาการท�ำงาน
ให้รวดเร็วขึ้น อย่างไรก็ตามส�ำหรับการ
พัฒนาธุรกิจในก้าวต่อไปนัน้ เราจะยังคง
ยึดมัน่ ในจริยธรรมและวิสยั ทัศน์อนั เกิดขึน้
จากค่านิยมทั้งหกประการอันมีหลักการ
สามประโยชน์เป็นส�ำคัญ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ รายงานการก�ำกับดูแลกิจการ ประจ�ำปี 2561
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ประธานคณะผูบ้ ริหาร
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ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่จะเรียนให้ทราบถึง
วิสัยทัศน์ ในการพัฒนาการก�ำกับดูแล
กิจการที่ส�ำคัญของเครือฯ ตลอดระยะ
เวลาที่ผ่านมา

โครงการด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของเราคาดหวังให้พนักงานใช้เป็นแนวทาง
น�ำไปปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรม และความซือ่ สัตย์อย่างสม�ำ่ เสมอ นโยบาย
และกรอบแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมจะช่วยให้พนักงานปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับค่านิยม เราจึง
จัดให้มกี ารฝึกอบรมควบคูไ่ ปกับโครงการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ เช่น การตรวจสอบ การประเมินผล
และการจัดตัง้ หน่วยงานก�ำกับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ทวั่ ทัง้ องค์กร รวมถึงเผยแพร่จรรยาบรรณ

นายศุภชัย เจียรวนนท์

ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์

ภารกิจและเป้าหมาย

หลักการความยัง่ ยืนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ท�ำให้การ
ขับเคลือ่ นธุรกิจต้องตระหนักถึงความเชือ่ มโยงและ
ผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ เป็นแนวทาง
ปฏิบัติที่อาศัยความรักและความเห็นใจต่อผู้อื่น

ในขัน้ ตอนต่อไป เราก�ำหนดล�ำดับความส�ำคัญด้านการก�ำกับดูแลกิจการโดยการส่งเสริมโครงการ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปกป้องสิทธิมนุษยชน แรงงาน และห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจน
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งเน้นเรื่องจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ สิ่งเหล่านี้เป็น
กระบวนการปลูกฝังให้เกิดเป็นวัฒนธรรมของเรา

“การปฏิบตั ติ นเป็นพลเมือง
ทีด่ ขี องสังคม และการปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีความ
ส�ำคัญไม่นอ้ ยไปกว่าการ
สร้างความส�ำเร็จทางธุรกิจ
ดังนัน้ การด�ำเนินธุรกิจ
ด้วยหลักความยัง่ ยืนและ
มีจริยธรรมจึงเป็นรากฐาน
ทีเ่ ครือฯ ยึดมัน่ ในการ
ด�ำเนินงานทุกมิต”ิ

ความส�ำเร็จในปัจจุบัน

ด้วยขนาดและความหลากหลายของธุรกิจ เครือฯ
จึงได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนรับผิดชอบในการ
ขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลงทีด่ ดี า้ นเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เติบโตไปพร้อมๆ กันทุก
ภาคส่วน เราไม่เพียงแต่ด�ำเนินธุรกิจตามความ
คาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่เพิ่มมากขึ้น
แต่เรายังมีเจตนารมณ์มงุ่ มัน่ ทีจ่ ะดูแลผูม้ สี ว่ นได้เสีย
โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่ายด้วยใจ

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความเชื่อว่าผู้น�ำที่ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการธรรมาภิบาล จะท�ำให้มี
การก�ำกับดูแลที่ประสบความส�ำเร็จ เราจึงสรรหาผู้น�ำที่มีความสามารถ มีคุณสมบัติพิเศษและ
มีจริยธรรม เพื่อสรรหาผู้น�ำที่สามารถวางรากฐานการท�ำธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ส่งผลให้ธุรกิจ
เติบโตอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง ผู้น�ำมีบทบาทส�ำคัญในการสร้างและส่งเสริมความรับผิดชอบ
และปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในองค์กร พัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานกระบวนการตรวจสอบของเครือฯ เพื่อรองรับการเติบโตในสภาพแวดล้อม
ของธุรกิจที่หลากหลายในอนาคต

การก�ำกับดูแลกิจการ –
หัวใจของการด�ำเนินธุรกิจ

ธรรมาภิบาลเป็นเสาหลักที่เครือฯ ยึดมั่นในการ
ประกอบธุรกิจ ดังนัน้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
จึงมอบวิสยั ทัศน์และเป้าหมายให้ผมและคณะผูบ้ ริหาร
น�ำไปด�ำเนินการเพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างเป็น
รูปธรรม แผนงานของเรามีความคืบหน้าอย่างมี
นัยส�ำคัญ มีการยกระดับความสัมพันธ์และการมีสว่ น
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย น�ำหลักการการก�ำกับดูแล
กิจการมาพัฒนาเป็นกรอบการด�ำเนินงานส�ำหรับ
บริษทั ในเครือฯ เพือ่ ใช้เป็นแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี รายงาน
การก�ำกับดูแลกิจการฉบับนี้แสดงถึงผลงานที่เกิด
จากความตั้งใจในการพัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการ
ของเครือฯ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลระดับเครือ –
น�ำมุมมองจากภายนอกสู่ภายใน

กลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์มีจุดมุ่งหมาย
ในการประกอบธุรกิจด้วยจริยธรรมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานระดับโลก ซึ่งมากกว่าข้อก�ำหนดของ
กฎหมายและกฎระเบียบการปฏิบัติตนเป็นองค์กร
ที่ดีของสังคม และการปฏิบัติตามมาตรฐานหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีความส�ำคัญไม่น้อยไป
กว่าการสร้างความส�ำเร็จทางธุรกิจ ดังนั้นการ
ด�ำเนินธุรกิจด้วยหลักความยั่งยืนและจริยธรรม
จึงเป็นรากฐานทีเ่ ครือฯ ยึดมัน่ ในการด�ำเนินงานทุก
มิติ

เป็นพื้นฐานในการสร้างค่านิยมร่วม ก่อให้เกิดความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างกัน ธุรกิจไปยังทุกประเทศที่เราด�ำเนินธุรกิจ และมี
หลั ก การนี้ ค� ำนึ ง ถึ ง ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการปฏิ บั ติ ข องเราต่ อ ผู ้ อื่ น อย่ า งรั บ ผิ ด ชอบและ การทบทวนการปฏิบัติ ประเมินหาช่องว่าง
หล่อหลอมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เห็นคุณค่าในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม
ที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้และสื่อสารผลลัพธ์
แก่ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทั้ ง ปั จ จุ บั น และแผนงาน
ผลงานส�ำคัญที่ผ่านมาเรามุ่งเน้นในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และโดยเริ่มจาก พร้อมเป้าหมายในอนาคต
การเผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจระดับเครือฉบับแรกในปี พ.ศ 2560 โดยมีการจัดฝึกอบรมและ
ทดสอบให้ กั บ พนั ก งานทุ ก คนทั่ ว ทั้ ง เครื อ ฯ เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจให้ ส ามารถน� ำ ไปปฏิ บั ติ สุดท้ายนี้ ผมในฐานะประธานคณะผู้บริหาร
ตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ค�ำมั่นว่าเครือฯ จะสาน
ตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นไปตามค่านิยมหลักของเรา
สั ม พั น ธ์ ท่ี ดี กั บ นั ก ลงทุ น และผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
ทุกฝ่ายต่อไป โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน
ประเด็นทีส่ ำ� คัญของการก�ำกับดูแลกิจการอีกประการหนึง่ คือ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับนี้จะช่วยให้ท่านได้รับทราบถึงความมุ่งมั่น
ทีจ่ ะปรับเปลีย่ นพลิกโฉมสังคมและวิถชี วี ติ ของเรา แต่เครือฯ ยังตระหนักถึงความเสีย่ งทีอ่ าจส่งผล ในการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
กระทบตามมา เพราะในปัจจุบนั ข้อมูลคือทรัพย์สนิ มีคา่ เปรียบเสมือนเงินและชือ่ เสียง ซึง่ มีความเสีย่ ง และผลลัพธ์ของความพยายามของเครือฯ
ทีอ่ าจถูกจารกรรมได้ตลอดเวลา เครือฯ มีการจัดการประเด็นความเสีย่ งเหล่านีใ้ นเชิงรุก โดยปรับตัว
ตามสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และยึดในหลักการก�ำกับดูแลกิจการ ใช้วจิ ารณญาณและจริยธรรม
ในการปฏิบตั งิ าน ทัง้ นี้ เพือ่ ควบคุม บริหาร และจัดการความเสีย่ งของเครือและผูม้ สี ว่ นได้เสีย

การก�ำกับดูแลกิจการ
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์
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วิสัยทัศน์การก�ำกับ
ดูแลกิจการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลระดับเครือ –
น�ำมุมมองจากภายนอกสู่ภายใน

สร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางธุรกิจ
และสังคมในทุกมิติ บนพืน้ ฐานค่านิยมของเครือเจริญโภคภัณฑ์ดา้ นคุณธรรม
และความซือ่ สัตย์ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานความโปร่งใส แสวงหา
แนวทางการสร้างคุณค่าร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

การก�ำกับดูแลกิจการ
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์
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การก�ำกับดูแลกิจการ –
หัวใจของการด�ำเนินธุรกิจ
ความส�ำเร็จในปัจจุบัน
ภารกิจและเป้าหมาย
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บริบทของการด�ำเนินธุรกิจ
ที่เปลี่ยนไป
ปี พ.ศ. 2559 ถือเป็นก้าวส�ำคัญด้านการก�ำกับดูแลกิจการของเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีการ
แสดงเจตนารมณ์และประกาศวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีจากผู้น�ำ
ของเครือฯ เพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลระดับเครือ –
น�ำมุมมองจากภายนอกสู่ภายใน

ไม่มีกรอบการก�ำกับดูแล
กิจการใดที่สามารถ
ใช้กับทุกบริษัทได้
เนื่องจากแต่ละแห่ง
มีความซับซ้อนและ
มีเอกลักษณ์ของตนเอง

นับตัง้ แต่เครือฯ ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ เกือบ 100 ปี เราด�ำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมและความซือ่ สัตย์
ซึง่ เป็นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กรและการปฏิบตั ติ นของพนักงานทุกคน กลายเป็นพืน้ ฐาน
ทีด่ ใี นการยกระดับการก�ำกับดูแลกิจการสูค่ วามเป็นเลิศ สามารถน�ำมาก�ำหนดเป็นนโยบาย
แนวทาง และการปฏิบัติอย่างเป็นทางการ

ภารกิจและเป้าหมาย

เครือฯ จึงก�ำหนดแนวทางทีเ่ หมาะสมกับตัวเอง โดยศึกษาและอ้างอิงจากแนวปฏิบตั ทิ ดี่ แี ละ
แนวทางการท�ำงานในระดับสากล เพือ่ เพิม่ เติมในส่วนทีข่ าดและปรับเปลีย่ นให้เข้ากับบริบท
ของเครือฯ ตามความเหมาะสม ให้การด�ำเนินงานของเราเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล

เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลในระดับเครือฯ เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการขับเคลือ่ นงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการ ท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดแนวทางการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีเ่ หมาะสมกับบริบทขององค์กร ซึง่ เป็นบริษทั ข้ามชาติทปี่ ระกอบธุรกิจในหลากหลาย
อุตสาหกรรม เป็นผูถ้ อื หุน้ บริษทั ในเครือทีจ่ ดทะเบียนและไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นธุรกิจครอบครัวที่สืบทอดมาจนถึงรุ่นที่ 3

ความส�ำเร็จในปัจจุบัน

นอกจากนักลงทุนแล้ว รัฐบาลและสื่อมวลชนยังให้ความสนใจกับการท�ำธุรกิจอย่างมี
ธรรมาภิบาล มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการ แต่ยังไม่มีกรอบ
การก�ำกับดูแลกิจการใดทีส่ ามารถใช้กบั ทุกบริษทั ได้ เนือ่ งจากแต่ละแห่งมีความซับซ้อนและ
มีเอกลักษณ์ของตนเอง

การก�ำกับดูแลกิจการ –
หัวใจของการด�ำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ เครือฯ มุ่งมั่นและพร้อมที่จะก้าวไปสู่การด�ำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ที่สะท้อนรากฐานของความเป็นไทย
บริบทการก�ำกับดูแลกิจการของเครือฯ เป็นไปตามแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการทัว่ โลก อันเนือ่ งมาจากความคาดหวังทีเ่ พิม่ ขึน้ ของนักลงทุน หน่วยงานก�ำกับดูแล
และหน่วยงานภาครัฐทัง้ ในและต่างประเทศ นอกจากนี้ หน่วยงานก�ำกับดูแลและหน่วยงาน
อิสระทั่วโลกได้ประกาศมาตรฐานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่เคร่งครัดมากขึ้น อีกทั้งยังมี
การร่วมมือของกลุ่มนักลงทุนและบริษัทต่างๆ ในการออกแนวปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแล
กิจการอย่างเป็นรูปธรรม นักลงทุนสถาบันต่างประเทศเริม่ ใช้เกณฑ์ดา้ นการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ปี ระกอบการตัดสินใจลงทุน การประเมินและจัดล�ำดับมาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการจึงมี
ความส�ำคัญมากขึ้น

การก�ำกับดูแลกิจการ
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์
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วัตถุประสงค์ของรายงาน
การก�ำกับดูแลกิจการ
ให้นักลงทุนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฯ

ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายรับทราบถึงภาพรวมความ
โปร่งใสของการด�ำเนินธุรกิจ ค่านิยม และจริยธรรมของเครือฯ

ความส�ำเร็จในปัจจุบัน

ทัง้ นี้ เราจะติดตามและรายงานความคืบหน้าการก�ำกับดูแลกิจการ พร้อมก�ำหนด
เป้าหมายเพื่อจัดล�ำดับความส�ำคัญของการด�ำเนินงานในปีต่อๆ ไป

การก�ำกับดูแลกิจการ –
หัวใจของการด�ำเนินธุรกิจ

ให้หน่วยงานก�ำกับดูแลและพันธมิตรทางธุรกิจรับทราบ
หลักการบรรษัทภิบาลและภาระความรับผิดชอบของเครือฯ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลระดับเครือ –
น�ำมุมมองจากภายนอกสู่ภายใน

รายงานฉบับนี้จัดท�ำขึ้นเพื่อ:

การก�ำกับดูแลกิจการ
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์
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ภารกิจและเป้าหมาย

02
หมวดที่

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ระดับเครือ - น�ำมุมมองจาก
ภายนอกสูภ่ ายใน

ในหมวดนี้ ก ล่ า วถึ ง องค์ ป ระกอบและบทบาทของคณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล
ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ สนับสนุนกลุม่ บริษทั ในเครือฯ ในการยกระดับมาตรฐานและแนวปฏิบตั ิ
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยครอบคลุมถึงกระบวนการท�ำงานและประเด็นต่างๆ
ที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาลระดับเครือให้ค�ำปรึกษาและก�ำหนดแนวทางเพื่อน�ำไป
สูผ่ ลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการเปลีย่ นแปลงในประเด็นทีส่ ำ� คัญ เช่น การวางระบบ
การเพิม่ ศักยภาพและทรัพยากรภายใน การพัฒนาและประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์และนโยบาย
ใหม่ การจัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน การขยายผลไปยังบริษัทในเครือ รวมถึงการสื่อสาร
การให้รางวัลและการสร้างการยอมรับ

บทบาทหน้าที่

รายงานฉบับนีย้ งั ได้นำ� เสนอความคืบหน้าในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ในหลากหลายประเด็น ได้แก่ การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับเครือ
การริเริม่ ก�ำหนดมาตรฐานและกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการ การริเริม่ กระบวนการจัดท�ำ
ข้อมูลการก�ำกับดูแลระดับเครือ และการจัดตั้งหน่วยงานก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ระดับเครือ

ยกระดับระบบและ
กลไกการควบคุม
การด�ำเนินงาน

01
ส่งเสริมให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ทัศนคติและพฤติกรรมของ
พนักงาน เพือ่ ยกระดับ
การด�ำเนินงานของเครือ
ให้สงู กว่ามาตรฐานที่
กฎหมายก�ำหนด

02

04
03

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขนโยบาย กระบวนการ ระบบการ
ท� ำ งานด้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ รวมไปถึ ง ผลกระทบในวงกว้ า งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมถึงภาพลักษณ์และชื่อเสียงของเครือฯ ในฐานะ
พลเมืองที่ดีของสังคม นอกจากนี้ ยังมีบทบาทในการน�ำเสนอประเด็นหรือหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการให้ผู้บริหาร ตลอดจนให้ค�ำแนะน�ำ
แก่บริษัทในเครือ

สนับสนุนการพัฒนา
ปรับปรุงนโยบายและ
แนวปฏิบัติ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามภาคผนวก ก: กฎบัตรของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ความส�ำเร็จในปัจจุบัน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจัดตั้งขึ้นในเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นที่ปรึกษาแก่
บริษัทและคณะผู้บริหารในการให้แนวทางการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบตาม
มาตรฐานแนวปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการในระดับสากล โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเห็นชอบในการก�ำหนดวาระการประชุมสี่ครั้งต่อปี และปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิด
การด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งปี นอกจากนี้ ในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2561 คณะ
กรรมการบรรษัทภิบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานด้านความยั่งยืน ธรรมาภิบาล
และสื่อสารองค์กร ให้มีบทบาทในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
เพื่อสานต่อการด�ำเนินงานตามแนวทางที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลก�ำหนด ตลอดจน
น� ำ แผนงานด้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การไปปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมในทุ ก ระดั บ และ
ทุกกลุ่มบริษัทในเครือ

พัฒนาและน�ำกรอบการด�ำเนินงาน
ไปปฏิบตั ิ เพือ่ วางรากฐานโครงสร้าง
การก�ำกับดูแลกิจการในระดับสากล

การก�ำกับดูแลกิจการ –
หัวใจของการด�ำเนินธุรกิจ

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล คือ “การน�ำแนวปฏิบัติที่ดีด้านการ
ก�ำกับดูแลกิจการตามมาตรฐานสากลให้กับบริษัทในเครือ”

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำและติดตามการด�ำเนินโครงการ เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ ตลอดจนก�ำหนดแนวทางเพื่อยกระดับการก�ำกับดูแลกิจการทั่วทั้งองค์กร ดังต่อไปนี้:

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลระดับเครือ –
น�ำมุมมองจากภายนอกสู่ภายใน

ความรับผิดชอบ

25

การก�ำกับดูแลกิจการ
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์

24
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องค์ประกอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

5. นายอดิเรก ศรีประทักษ์

2. นายสุภกิต เจียรวนนท์ 		

6. นายธานินทร์ บูรณมานิต 		

3. นายศุภชัย เจียรวนนท์

7. นายอ�ำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์

4. ดร.อาชว์ เตาลานนท์ 			

8. นายฮานส์ เวอร์เนอร์ ไรค์		

ประธานอาวุโส บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด

ประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด

ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด

		
รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด
รองประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

รองประธานอาวุโส บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด
ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษทั สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
		

กรรมการ บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด
กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด 		
(มหาชน)
รองประธานส�ำนักการเงิน บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษทั สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด

กรรมการอิสระทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหาร
จากบริษทั ในเครือทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ เครือฯ ยังได้แต่งตั้งกรรมการอิสระจากภายนอกจ�ำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในประเทศไทยจ�ำนวน 3 ท่าน และในต่างประเทศอีก 3 ท่าน
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ และเป็นที่ยอมรับในการ
ขับเคลื่อนการก�ำกับดูแลกิจการให้เกิดขึ้นภายในบริษัท

9. ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

11.ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช

10.ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์

12.นายแอนดรูว์ มา 			

กรรมการอิสระ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด
(มหาชน)

กรรมการอิสระ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(มหาชน)

กรรมการอิสระ บริษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ บริษัท ซีพี โภคภัณฑ์ จ�ำกัด

ภารกิจและเป้าหมาย

ประวัติคณะกรรมการบรรษัทภิบาลตามภาคผนวก ข:
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ความส�ำเร็จในปัจจุบัน

เครือฯ ได้แต่งตัง้ กรรมการอิสระทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารจากบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
และเป็นผูท้ มี่ ชี อื่ เสียงในด้านการก�ำกับดูแลกิจการ เพือ่ ให้เกิดการประสานงานและเกิดการ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นในระดับกรรมการท�ำให้เกิดโครงการต่างๆ ของกลุม่ บริษทั ในเครือฯ

ค�ำแนะน�ำและค�ำชี้แนะของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลท�ำให้เกิดแนวทางการด�ำเนินงาน
ในการเพิม่ ศักยภาพของเครือฯ เพือ่ ผลักดันการเปลีย่ นแปลงการก�ำกับดูแลกิจการอย่างเป็น
ระบบตามมาตรฐานสากล โดยคณะกรรมการบริหารงานด้านความยั่งยืน ธรรมาภิบาล
และสื่อสารองค์กร จะเข้ามาสานต่อภารกิจและขยายผลทั่วทั้งเครือฯ

1. นายธนินท์ เจียรวนนท์

การก�ำกับดูแลกิจการ –
หัวใจของการด�ำเนินธุรกิจ

องค์ประกอบส�ำคัญของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได้แก่ ตัวแทนผู้บริหารระดับสูงของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ เนือ่ งจากผูบ้ ริหารกลุม่ นีจ้ ะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการผลักดันให้โครงการ
และการริเริม่ ต่างๆ ไปสูก่ ารปฏิบตั ขิ องกลุม่ บริษทั ในเครือ นอกจากนีย้ งั ประกอบด้วยตัวแทน
ระดับประธานกรรมการบริหารจากบริษทั ในเครืออีกด้วย การทีก่ รรมการในคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลล้วนเป็นผู้บริหารระดับสูง แสดงให้เห็นว่าเครือฯ ให้ความส�ำคัญในเรื่องการ
ก�ำกับดูแลกิจการ และเป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรม

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ประกอบด้วยกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ ปี ระสบการณ์
ทั่วทุกมุมโลก เพื่อให้
ครอบคลุมทุกธุรกิจและ
วัฒนธรรมทีห่ ลากหลาย
เกิดการด�ำเนินงานตาม
มาตรฐานสากล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลระดับเครือ –
น�ำมุมมองจากภายนอกสู่ภายใน

เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ ป ระกอบด้ ว ยบริ ษั ท จดทะเบี ย นและบริ ษั ท ที่ ไ ม่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย น
ในตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ ด�ำเนินธุรกิจทีห่ ลากหลายทัว่ โลก การจัดตัง้ คณะกรรมการบรรษัทภิ บ าลจึ ง ประกอบด้ ว ยกรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ป ระสบการณ์ ทั่ ว ทุ ก มุ ม โลกเพื่ อ ให้
ครอบคลุมทุกธุรกิจและวัฒนธรรมที่หลากหลาย เกิดการด�ำเนินงานตามมาตรฐานสากล
นอกจากนัน้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลยังประกอบด้วยผูบ้ ริหารอาวุโสจากบริษทั ในเครือฯ
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและประธานคณะ
กรรมการบรรษัทภิบาลของบริษัทในเครือ และผู้ทรงคุณวุฒิอิสระทั้งจากในประเทศและ
ต่างประเทศ

กรรมการบริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์
และบริษัทในเครือที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

การก�ำกับดูแลกิจการ
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์
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นิยาม “การก�ำกับดูแลกิจการ”
ตามบริบทของเครือเจริญโภคภัณฑ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอก

14. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี 			

17. นางแคท เคทส์				

15. ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

18. นายจอร์จ ฮองชอย				

ผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานกิตติมศักดิส์ มาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันเพือ่ การยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย
อดีตปลัดกระทรวงยุตธิ รรม

อดีตประธานกรรมการ ธนาคารเอชเอสบีซี เอเชียแปซิฟกิ

อดีตประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปฏิบตั กิ าร ด้าน Wholesale
Banking ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด
หัวหน้าด้านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ ธนาคารยูบเี อส

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั ลิงค์แอสเซทแมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

ความส�ำเร็จในปัจจุบัน

กระบวนการทบทวนนี้ เป็นส่วนส�ำคัญในการจัดท�ำยุทธศาสตร์และแผนการด�ำเนินงานที่
ชัดเจนของเครือฯ รวมถึงการก�ำหนดกรอบการท�ำงานทีด่ ที สี่ ดุ ในระดับสากล เพือ่ เป็นเป้า
หมายในอนาคตตามกรอบการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการขององค์กร

การก�ำกับดูแลกิจการ –
หัวใจของการด�ำเนินธุรกิจ

16. นายเดวิด กอร์ดอน เอลดอน

อดีตประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย
จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลระดับเครือ –
น�ำมุมมองจากภายนอกสู่ภายใน

13. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้พิจารณาเห็นชอบให้พัฒนากรอบการด�ำเนินงานด้านการ นอกจากการก�ำกับดูแลกระบวนการทบทวน
ก�ำกับดูแลกิจการและก�ำหนดหลักการบรรษัทภิบาล โดยทบทวนและวิเคราะห์จากตัวอย่าง แนวทางข้างต้น คณะกรรมการบรรษัทแนวปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการขององค์กรชั้นน�ำทั่วโลก
ภิบาลยังให้คำ� แนะน�ำในเรือ่ งการเสริมสร้าง
การบริหารจัดการด้าน (1) การเพิม่ ศักยภาพ
ในขณะเดียวกัน มีการด�ำเนินการทบทวนกระบวนการและจัดท�ำแนวปฏิบัติ เพื่อยกระดับ และทรัพยากรภายใน (2) การพัฒนาและ
มาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการ โดยเทียบเคียงนโยบายและการด�ำเนินงานของเครือฯ การประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ จรรยาบรรณธุรกิจ
กับแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล
นโยบาย และแนวปฏิบตั ิ (3) การเผยแพร่และ
ฝึกอบรมให้เกิดการปฏิบัติจริง นอกจากนี้
นอกจากนี้ ยังมีการทบทวนในหัวข้อ การมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย การก�ำกับดูแลความเสีย่ ง ยังให้ค�ำแนะน�ำถึงวิธีการสื่อสารเรื่องการ
วัฒนธรรมองค์กร และการก�ำกับดูแลของคณะกรรมการ โดยต้องพิจารณารายละเอียด ก�ำกับดูแลกิจการ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ในวาระของคณะกรรมการให้ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้:
และที่ส�ำคัญที่สุดคือการสร้างความน่าเชื่อ
ถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย
1. แนวปฏิบัติและมาตรฐานการท�ำงานของเครือฯและบริษัทในเครือฯทั้งที่จดทะเบียน
และไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2. พิจารณาแนวปฏิบัติและมาตรฐานที่ดีในระดับสากล (โดยพิจารณาจากหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการและตัวอย่างจากบริษัทอื่น)
3. วิ เ คราะห์ ช ่ อ งว่ า งของการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ ระหว่ า งเครื อ ฯกั บ แนวปฏิ บั ติ ข อง
กลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน
4. ให้ค�ำแนะน�ำเพื่อให้การด�ำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

การก�ำกับดูแลกิจการ
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์
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ภารกิจและเป้าหมาย
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• การแต่งตั้งที่ปรึกษาอาวุโสและผู้บริหารด้านการก�ำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้ง
		 หน่วยงานด้านธรรมาภิบาลในระดับเครือฯ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลระดับเครือ –
น�ำมุมมองจากภายนอกสู่ภายใน
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แนวโน้มโลกและผลกระทบ
ต่อการก�ำกับดูแลกิจการ

การสนับสนุนทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐาน
ในการก�ำกับดูแลกิจการ

เครือฯ จัดให้มกี ารประชุมในการติดตามการ
ก�ำกับดูแลทีเ่ ป็นกระแสและการเปลีย่ นแปลง
ของโลก โดยมีเป้าหมายให้เกิดการปฏิบัติ
ในเชิงรุกที่ทันต่อเหตุการณ์ ตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบตั ขิ องเครือฯ

การจัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเป็น
ก้าวแรกทีส่ ำ� คัญ ท�ำให้เครือฯ สามารถพัฒนา
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ และเกิ ด ขั้ น ตอน
การด�ำเนินงานต่างๆ สร้างทรัพยากรและ
เสริมสร้างศักยภาพภายในองค์กรอย่าง
ต่อเนือ่ ง การผลักดันกลยุทธ์และการปฏิบตั ิ
โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้:

		
		
		
		
		

ในเบื้องต้น คณะท�ำงานได้มีการหารือเพื่อทบทวนกระบวนการภายในและร่าง
จรรยาบรรณธุรกิจระดับเครือฯ พร้อมทั้งปิดช่องว่างและด�ำเนินการเผยแพร่เพื่อ
ให้พนักงานทุกคนเข้าใจจรรยาบรรณธุรกิจ มีทัศนคติทางด้านจริยธรรม สามารถ
ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้ รวมทั้งตระหนักถึงความเสี่ยง
ในการขาดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

•
		
		
		
		

การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับเครือฯ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทน
จากบริษทั ในเครือทีจ่ ดทะเบียนและไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีการประชุม
ทุกไตรมาส เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และขับเคลื่อนแนวปฏิบัติในด้านความเสี่ยง
ตลอดจนจัดท�ำการประเมินและการบริหารความเสี่ยงที่เป็นรูปแบบเดียวกัน
ทั่วทั้งองค์กร

หน่วยงานด้านธรรมาภิบาลระดับเครือฯเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมและระบบการก�ำกับดูแล
กิจการ ภายใต้การติดตามดูแลของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานตรงต่อส�ำนักประธานคณะผู้บริหารของเครือเจริญโภคภัณฑ์

ความส�ำเร็จในปัจจุบัน
ภารกิจและเป้าหมาย

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีการพิจารณาจัดตัง้ หน่วยงานก�ำกับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
ระดับเครือฯ การก�ำกับดูแลด้านดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และแนวโน้มซึ่ง
รวมถึงการก�ำกับดูแลกิจการรูปแบบใหม่ทั้งการบริหารจัดการภาวะวิกฤต ส่งผลให้เครือฯ
ได้น�ำแนวปฏิบัติที่ดีระดับสากลและค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับใช้
กับทุกบริษทั ในเครือฯ เช่น แผนการจัดตัง้ หน่วยงานก�ำกับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ในทุกกลุม่
บริษัทในเครือฯ การประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและ
ความเป็นส่วนตัว และการบริหารจัดการข้อมูล

การจัดตั้งคณะท�ำงานด้านธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยที่ปรึกษา ผู้บริหารระดับ
สูงของเครือฯ ผู้บริหารด้านการก�ำกับดูแลกิจการ และตัวแทนจากทุกกลุ่มธุรกิจ
ในเครือฯ โดยมีการประชุมทุกไตรมาส เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี
ตลอดจนขับเคลื่อนนโยบาย

การก�ำกับดูแลกิจการ –
หัวใจของการด�ำเนินธุรกิจ

สืบเนือ่ งจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการมุง่ เน้นให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการ สร้างมาตรฐานและปกป้องชื่อเสียง เพื่อให้เครือฯเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึง
ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซึง่ ถือเป็นแกนส�ำคัญ โดยมีการประกาศใช้จรรยาบรรณธุรกิจ
ฉบับแรกในระดับเครือฯ พร้อมเผยแพร่และฝึกอบรมให้เกิดการปฏิบตั จิ ริง นอกจากนัน้ ยัง
ได้จัดตั้งหน่วยงานด้านธรรมาภิบาลระดับเครือฯและกลุ่มบริษัทในเครือฯ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในการน�ำไปปฏิบัติ

•
`		
		
`		

03
หมวดที่

การก�ำกับดูแลกิจการ –
หัวใจของการด�ำเนินธุรกิจ

ในหมวดนีก้ ล่าวถึงวิธกี ารก�ำกับดูแลกิจการและการยึดมัน่ และประพฤติตนตามค่านิยม
คุณธรรมและความซื่อสัตย์ ภายใต้หลักการบรรษัทภิบาล นโยบาย และแนวปฏิบัติ
จรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนการฝึกอบรมและรับรองผลการอบรม
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เครือเจริญโภคภัณฑ์มองการณ์ไกล เพราะการพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ
ท�ำให้เครือฯ มาถึงจุดนีไ้ ด้ และจะช่วยให้เครือฯ ยืนหยัดต่อไปได้ในอนาคต
กิจการในเครือฯ ต้องพัฒนาอยูเ่ สมอ เพือ่ ให้สามารถแข่งขันและแสวงหาโอกาส
ใหม่ๆ ได้ ขณะทีจ่ ติ วิญญาณของการเป็นผูป้ ระกอบการได้รบั การปลูกฝังไป
พร้อมๆ กัน

2.

ขณะทีค่ วามเชือ่ มโยงภายในเครือเจริญโภคภัณฑ์ถอื เป็นความแข็งแกร่ง
เพราะมีโอกาสมากในการแบ่งปันทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน แต่เครือฯ จ�ำเป็น
ต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นไปพร้อมกันด้วยการ
ท�ำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ซับซ้อนอย่าง
เคร่งครัด
กิจการแต่ละแห่งของเครือฯ มีคณะกรรมการบริษทั แยกจากกัน กรรมการ
บริษทั บางท่านอาจอยูใ่ นหลายคณะกรรมการพร้อมกัน และบางครัง้ ต้องรับผิดชอบ
งานทัง้ ในส่วนของเครือฯ และของบริษทั จดทะเบียนด้วย เครือฯ เชือ่ ว่าความ
เชือ่ มโยงเป็นหนึง่ เดียวภายใต้เครือฯ ได้ชว่ ยสร้างพลังร่วมทีต่ า่ งจากคนอืน่
น�ำไปสูก่ ารน�ำเสนอสินค้าและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพดียงิ่ ขึน้ แก่ลกู ค้า อย่างไรก็ดี
เครือฯ ตระหนักดีถงึ ความซับซ้อนซึง่ อาจน�ำไปสูผ่ ลประโยชน์ทบั ซ้อนได้ ดังนัน้
เครือฯ จึงต้องพยายามอย่างยิง่ เพือ่ ให้แน่ใจว่าเครือฯ ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ข้อบังคับทัง้ ปวงทีอ่ าจถูกน�ำมาบังคับใช้เมือ่ ใดก็ได้ ตลอดจนการดูแลรักษา
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทุกกลุม่ โดยเฉพาะของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยมาโดยตลอด

หลักการบรรษัทภิบาล
พนักงานทุกคนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้น�ำหลัก “ค่านิยม 3 ประโยชน์” ได้แก่ ประโยชน์
ต่อประเทศทีเ่ ข้าไปลงทุน ประโยชน์ตอ่ ประชาชนในทุกประเทศทีเ่ ข้าไปลงทุน และประโยชน์
ต่อบริษัท มาปฏิบัติเป็นค่านิยมร่วมทั่วทั้งองค์กร เครือฯ มีความคาดหวังให้คณะกรรมการ
ของบริษทั ในเครือฯ เป็นผูน้ ำ� ในการขับเคลือ่ น เคารพสิทธิของผูถ้ อื หุน้ รายย่อย มีสว่ นร่วมกับ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่าย รวมทัง้ ก�ำกับดูแลกิจการและติดตามดูแลการบริหารความเสีย่ ง

ประโยชน์ต่อประเทศชาติ
ประโยชน์ต่อประชาชน
ประโยชน์ต่อบริษัท

3.

4.

5.

กรรมการบริษทั ในเครือเจริญโภคภัณฑ์มหี น้าทีน่ ำ� เสนอมุมมองทีผ่ า่ นการ
ไตร่ตรองอย่างถีถ่ ว้ น เพือ่ น�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
บริษทั โดยกรรมการจ�ำเป็นต้องมีความเข้มแข็งเด็ดเดีย่ ว แน่วแน่ และพร้อม
ทีจ่ ะท้าทายในการหารืออย่างสร้างสรรค์ เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั หิ น้าทีน่ นั้
ได้ดว้ ยดี
กรรมการบริษทั แต่ละท่านมีบทบาทและหน้าทีเ่ ฉพาะตัวในคณะกรรมการบริษทั
แม้วา่ คณะกรรมการบริษทั แต่ละชุดจะมีวธิ กี ารท�ำงานภายในกลุม่ แตกต่างกัน
ออกไป แต่เครือฯ คาดหวังให้กรรมการบริษทั ของเครือฯ ทุกท่าน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ กรรมการทีม่ ไิ ด้ดำ� รงต�ำแหน่งบริหารสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างอิสระ
ตามสิง่ ทีต่ นเองเชือ่
สิ่ ง ส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ คุ ณ ภาพในการปฏิ บั ติ ง านในระยะยาวของ
คณะกรรมการคื อ การที่ ก รรมการบริ ษั ท มี มุ ม มองที่ ทั น สมั ย และ
รอบด้านเพียงพอต่อการพิจารณาประเด็นส�ำคัญต่างๆ ทีเ่ พิม่ มากขึน้
ตลอดจนธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
เครือเจริญโภคภัณฑ์คาดหวังให้คณะกรรมการบริษทั และกรรมการบริษทั ของ
เครือฯ ศึกษาหาความรูเ้ กีย่ วกับบริษทั อุตสาหกรรม มีความรูร้ อบด้าน ตลอดจน
ทราบพัฒนาการภายนอกทีอ่ าจมีผลกระทบต่อบริษทั ทีส่ ำ� คัญ กรรมการ
บริษทั ยังต้องมีขอ้ มูลและสามารถหาค�ำปรึกษาจากผูเ้ ชีย่ วชาญทีจ่ ำ� เป็นต่อการ
ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างสมบูรณ์

เครือเจริญโภคภัณฑ์มงุ่ มัน่ ทีจ่ ะพิจารณาค่าตอบแทนและการประเมิน
ผลงานทัง้ ในระดับบุคคล บริษทั และคณะกรรมการบริษทั อย่างถีถ่ ว้ น
และโปร่งใส
การท�ำงานของทุกคนในเครือฯ ควรสอดคล้องกับผลประโยชน์ในระยะยาวของ
บริษทั ทัง้ นี้ เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ทีต่ อ้ งก�ำหนด
ควบคุมดูแล และในกรณีทเี่ ป็นบริษทั จดทะเบียน ต้องเปิดเผยกรอบกฎเกณฑ์
เรือ่ งค่าตอบแทนทีส่ ามารถสร้างแรงจูงใจแก่ผบู้ ริหารและพนักงานให้ปฏิบตั งิ าน
เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์ทางธุรกิจได้ คณะกรรมการบริษทั ต้องก�ำหนดและบังคับ
ใช้แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารทีช่ ดั เจน รวมทัง้
เทียบเคียงและประเมินผลงานทัง้ เป็นรายบุคคลและในฐานะคณะกรรมการ
บริษทั โดยรวม ในกรณีบริษทั จดทะเบียนยังต้องเปิดเผยเอกสารและหลักฐาน
ต่างๆ รวมถึงควรพิจารณาแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาภายนอกมาประเมินผลงานของ
คณะกรรมการบริษทั อย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้แน่ใจว่าทีมงานผูบ้ ริหารของบริษทั
ยังคงปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความรอบคอบ ตอบสนองต่อความ
คาดหวังในระดับสากลของธุรกิจชัน้ น�ำในปัจจุบนั

9.

เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นที่จะสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดอย่าง
เปิดเผย มีประสิทธิผลและอย่างต่อเนื่อง
บรรษัทภิบาลทีด่ นี นั้ ต้องครอบคลุมเกินกว่าการกระท�ำตามกฎและข้อก�ำหนด
ควบคุม หากแต่จำ� เป็นต้องเคารพ และการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่าง
เครือฯ กับผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ หมดทีใ่ ส่ใจติดตามการด�ำเนินธุรกิจทีด่ ขี องเครือฯ
อย่างเหมาะสม เครือฯ มุง่ ส่งเสริมการสือ่ สารแบบสองทางทีส่ ามารถโต้ตอบ
แลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นกันได้ และส่วนหนึง่ ของการวัดผลส�ำเร็จของเครือฯ คือการ
ประเมินประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสียและการ
ตอบสนองต่อผลประโยชน์ระยะยาวของผูม้ สี ว่ นได้เสียด้วย

อเจริญโภคภัณฑ์ต้องมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท
10. เครื
จดทะเบียนของเครือฯ ได้ใช้สิทธิของพวกเขาอย่างเท่าเทียม

ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิทจี่ ะเข้าถึงผูบ้ ริหารตามความเหมาะสม ตลอดจนรับทราบผล
การด�ำเนินธุรกิจอย่างทันท่วงที ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั ต้องเปิดเผย
การประเมินสถานะทางการเงินและโอกาสทางธุรกิจของบริษทั อย่างชัดเจน
สมดุลและครอบคลุม ทัง้ นี้ เพือ่ รักษาความน่าเชือ่ ถือและความโปร่งใสของ
บริษทั จดทะเบียน คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีก่ ำ� กับดูแลให้มรี ะบบควบคุม
ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงินตลอดจนการจัดท�ำรายงานที่มี
ประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้โดยอิสระ

11. ความน่าเชื่อถือ คุณธรรม และความซื่อสัตย์ คือหัวใจของเครือ

เจริญโภคภัณฑ์
นับแต่วนั แรกเครือฯ ให้คำ� จ�ำกัดความของความเป็นเครือฯ ว่าเป็นการสร้าง
คุณค่าร่วมกัน เครือฯ จึงคาดหวังให้คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานของเครือฯ รักษามาตรฐานจริยธรรมในทุกสิง่ ทีท่ ำ� ซึง่ รวมถึงความ
ซื่อสัตย์ การท�ำธุรกิจที่เป็นธรรมกับคู่ค้าและลูกค้า มีความรับผิดชอบ
ต่อสิง่ แวดล้อมและด�ำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคูค่ า้ อย่างมีจริยธรรม

ภารกิจและเป้าหมาย

6.

คณะกรรมการบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์มีหน้าที่ก�ำหนดทิศทาง
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และตัดสินใจในสิง่ ทีจ่ ะสร้างประโยชน์อย่างแท้จริง
ในระยะยาวให้กบั บริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสียในทุกภาคส่วน
เครือฯ คาดหวังให้คณะกรรมการบริษทั ทุกชุดก�ำหนดวาระการท�ำงานของตน
เสนอทิศทางการด�ำเนินงานทีช่ ดั เจน โครงสร้างทีย่ งั่ ยืน ตลอดจนกระบวนการ
ทีเ่ สริมสร้างให้ธรุ กิจเข้มแข็งและก้าวไปข้างหน้า เครือฯ ยังคาดหวังให้คณะ
กรรมการบริษทั มอบอ�ำนาจให้แก่ผบ้ ู ริหารอย่างเหมาะสมชัดเจน เพือ่ ให้สามารถ
ด�ำเนินการตามเป้าหมายต่างๆ ทีว่ างไว้ และสามารถวัดผลส�ำเร็จของงาน
โดยเทียบกับเป้าหมายเหล่านัน้ ได้

8.

ความส�ำเร็จในปัจจุบัน

หลั ก การบรรษั ท ภิ บ าลจะเป็ น แนวทางการด� ำเนิ น งานของพนั ก งานทุ ก คนในเครื อ ฯ
รวมถึงผู้ร่วมลงทุน บริษัทที่เครือฯ เข้าไปลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้เสียในอนาคตของเรา
เครือฯ จะมุ่งมั่นรักษาและปฏิบัติตามหลักการนี้อย่างต่อเนื่อง และจะใช้เป็นมาตรฐาน
ในการประเมินการด�ำเนินงาน อีกทั้งยังเป็นเกณฑ์ที่ผู้มีส่วนได้เสียมีความคาดหวัง

เครือเจริญโภคภัณฑ์มง่ ุ มัน่ ทีจ่ ะบริหารจัดการความเสีย่ งด้วยความรับผิดชอบ
ในขณะเดียวกันก็ยงั คงความกล้าตัดสินใจ ซึง่ ถือเป็นคุณลักษณะอันมีคา่
ทีต่ อ้ งรักษาไว้
คณะกรรมการบริษทั ควรควบคุมดูแลและประเมินกรอบกฎเกณฑ์ดา้ นความ
เสีย่ งอย่างสม�ำ่ เสมอ เครือฯ ก้าวขึน้ มาเป็นกลุม่ บริษทั ข้ามชาติอย่างทุกวันนีไ้ ด้
เพราะเครือฯ มีจติ วิญญาณของผูป้ ระกอบการทีก่ ล้าบุกเบิกและริเริม่ ท�ำสิง่ ใหม่
ด้วยเหตุนเี้ ครือฯ จึงคาดหวังให้คณะกรรมการก�ำหนดระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับ
ได้ รวมถึงการสร้างสมดุลระหว่างความเสีย่ งกับผลตอบแทนโดยให้ความส�ำคัญ
สูงสุดแก่ผลประโยชน์ระยะยาวของบริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ หลาย

เครือเจริญโภคภัณฑ์วางโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั โดยมุง่ หวังให้
ด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใสและมีเหตุมผี ล โดยใช้ความรูค้ วามสามารถ
วิจารณญาณและประสบการณ์ร่วมกันของกรรมการบริษัททั้งหมด
เครือฯ ตระหนักดีวา่ ไม่มสี ตู รส�ำเร็จส�ำหรับโครงสร้างผูน้ ำ� และองค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริษทั เครือฯ เพียงก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษทั มีโครงสร้าง
ขนาดและองค์ประกอบทีส่ มดุล พร้อมทัง้ มีความหลากหลายด้านประสบการณ์
ความเชีย่ วชาญ วิสยั ทัศน์ ตลอดจนความมุง่ มัน่ ทีแ่ รงกล้าและมีความคิดเป็นอิสระ
ทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารท�ำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

การก�ำกับดูแลกิจการ –
หัวใจของการด�ำเนินธุรกิจ

“หลักค่านิยม 3 ประโยชน์” เป็นปรัชญาพื้นฐานของการด�ำเนิน
ธุรกิจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่สร้างคุณค่าให้กับองค์กร

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ริเริม่ ให้มกี ารพัฒนาหลักการ
บรรษัทภิบาลและให้นำ� ไป
ประยุกต์ใช้ทวั่ ทัง้ องค์กร
ซึง่ หลักการนีเ้ กิดขึน้ มาจาก
การยึดมัน่ ในความเชือ่ และ
ปรัชญาการประกอบธุรกิจ
ทีเ่ ครือฯ ถือปฏิบตั มิ าตัง้ แต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั

7.

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลระดับเครือ –
น�ำมุมมองจากภายนอกสู่ภายใน

1.

การก�ำกับดูแลกิจการ
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์
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กลุ ม่ บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ ์

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้พฒ
ั นากรอบการก�ำกับดูแลกิจการควบคูไ่ ปกับหลักการบรรษัทภิบาลของเครือฯ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานก�ำกับดูแลและนักลงทุนในระดับสากล รวมถึงหลักปฏิบัติในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทชั้นน�ำ
กรอบการก�ำกับดูแลกิจการของเครือฯ ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย การก�ำกับดูแลความเสี่ยง วัฒนธรรมองค์กร
และการก�ำกับดูแลของคณะกรรมการ

เครือเจริญโภคภัณฑ์สามารถเติบโตจนเป็น
ธุ ร กิ จ ชั้ น น� ำ ของเอเชี ย ด้ ว ยแนวคิ ด การ
เป็ น ผู้ประกอบการที่กล้าบุกเบิก สามารถ
คาดการณ์ถึงความต้องการของสังคมและ
ปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงในแต่ละ
ประเทศ นอกจากนั้น เครือฯ ยังเป็นหนึ่งใน
กลุ ่ ม บริ ษั ท ชั้ น น� ำ ระดั บ โลก โดยมี บ ริ ษั ท
เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด เป็นบริษัทแม่
ประกอบธุ ร กิ จ เข้ า ถื อ หุ ้ น บริ ษั ท ในเครื อ
ทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนใน 21
ประเทศทั่วโลก

กรอบการก�ำกับดูแลกิจการทั้ง 4 มิติเป็นแนวทางการท�ำงาน การทบทวนและการประเมินผลการปฏิบัติของบริษัทในเครือทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานด้านก�ำกับดูแลกิจการ

รักษาค่านิยมองค์กร
ให้คงไว้ ให้มรี ะบบทีส่ ามารถ
สร้างความผูกพันร่วมกัน
ระหว่างบุคลากร

แบ่งแยกบทบาทและ
ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการและ
ผูบ้ ริหารอย่างชัดเจน

วัฒนธรรม
องค์กร

การก�ำกับ
ดูแลของคณะ
กรรมการ

ก�ำหนดและรักษาไว้
ซึ่งมาตรฐานของ
กรอบการบริหารความเสีย่ ง

การมีส่วนร่วม
กับผู้มีส่วน
ได้เสีย

ส่งเสริมการใช้สทิ ธิข์ องผูถ้ อื หุน้
อย่างมีประสิทธิภาพ

มีการเปิดเผยข้อมูลที่มี
นัยส�ำคัญให้ถูกต้องและ
ทันต่อเวลา
รักษาความสัมพันธ์กบั
ผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก
ในระยะยาว (เช่น ผูถ้ อื หุน้
หน่วยงานก�ำกับดูแล ลูกค้า
หุน้ ส่วน ชุมชน)

บริษัทที่ไม่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
บริษัท
เครือเจริญโภคภัณฑ์
จ�ำกัด

บริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
การลงทุนเชิง
กลยุทธ์

ภารกิจและเป้าหมาย

จัดให้มีระบบของการก�ำกับ
การปฎิบัติตามกฎเกณฑ์
ให้ครอบคลุมในทุกกลุ่ม
ธุรกิจและเขตประเทศ
และมีการปรับปรุงระบบ
ให้ทันต่อเหตุการณ์
อย่างสม�่ำเสมอ

การก�ำกับ
ดูแลความเสี่ยง

ปัจจุบัน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด
ยังได้ลงทุนเชิงกลยุทธ์โดยการถือหุ้นใน
บริษทั ต่างๆ และร่วมลงทุนกับพันธมิตรทาง
ธุรกิจอื่น

ความส�ำเร็จในปัจจุบัน

การก�ำกับดูแลกิจการ

ติดตามดูแลองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ อ�ำนาจหน้าที่
ภาระความรับผิดชอบ และการ
ต่อวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
ของกรรมการ

การก�ำกับดูแลกิจการ –
หัวใจของการด�ำเนินธุรกิจ

เกณฑ์ก�ำหนดการปฎิบัติ
ตน เพื่อเป็นบุคลากรที่ดี
และการมีด�ำเนินงาน
ที่ยั่งยืน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลระดับเครือ –
น�ำมุมมองจากภายนอกสู่ภายใน

กรอบการก�ำกับดูแลกิจการ

การก�ำกับดูแลกิจการ
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์
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บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่าง
บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด และบริษทั ทีเ่ ข้าไปถือหุน้
บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ในฐานะบริษทั เอกชนและเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ในเครือฯ บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์
จ�ำกัด มีหน้าที่ก�ำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์และความคาดหวังด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
ร่วมกันกับบริษัทในเครือฯ ที่ไม่ได้จดทะเบียน รวมถึงส่งเสริมการขับเคลื่อนมาตรฐานและ
แนวปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ให้การสนับสนุนตามความเหมาะสม

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

การลงทุนเชิงกลยุทธ์

บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด มีการลงทุนเชิงกลยุทธ์กบั พันธมิตรทางธุรกิจหลายราย
ถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับการลงทุนในบริษัทที่ไม่จดทะเบียนและจดทะเบียน
อย่างไรก็ตาม บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด สามารถใช้สิทธิออกเสียงและคัดเลือก
คณะกรรมการในการผลักดันและส่งเสริมมาตรฐานด้านการก�ำกับดูแลกิจการ

ภารกิจและเป้าหมาย

คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการมีอำ� นาจในการก�ำหนดกระบวนการ
ก�ำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบตั ขิ องบริษทั ทีจ่ ดทะเบียน ตลอดจนควบคุมดูแลให้มโี ครงสร้าง
และระบบการก�ำกับดูแลกิจการทีส่ ามารถน�ำไปปฏิบตั ติ ามได้อย่างเหมาะสม ซึง่ ได้แก่ หลักการ
นโยบาย และแนวปฏิบตั ิ กฎหมายและกฎระเบียบของแต่ละประเทศทีด่ ำ� เนินธุรกิจ

ความส�ำเร็จในปัจจุบัน

บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของบริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด ต่อบริษทั ในเครือฯ
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะแตกต่างออกไปจากบริษัทที่ไม่จดทะเบียน เนื่องจาก
บริษทั จดทะเบียนมีคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ ดังนัน้ บริษทั
เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด ในฐานะบริษัทแม่ มีการก�ำกับดูแลผ่านตัวแทนที่อยู่ในคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อเสนอแนวทางและก�ำหนดทิศทางธุรกิจให้สอดคล้องกับเครือฯ ทั้งนี้
ต้องได้รับความเห็นชอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะไม่ด�ำเนินการ
ที่ไม่สอดคล้องกับโครงสร้างของการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน

อย่างไรก็ตาม บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด ยังคงมีบทบาทในการก�ำหนดวิสัยทัศน์
ตลอดจนมาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการในระดับเครือฯ ซึง่ บริษทั ทีจ่ ดทะเบียนจะต้องรับทราบ
และปฏิบัติตามความเหมาะสม นอกจากนี้ เครือฯ คาดหวังว่าบริษัทต่างๆ จะขับเคลื่อน
กระบวนการก�ำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ทสี่ ง่ ผลกระทบต่อเครือฯ
ในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินหรือภาพลักษณ์ เครือฯ จะร่วมด�ำเนินการเพื่อแก้ไข
ปัญหาอย่างเหมาะสม ในฐานะบริษทั แม่จะสนับสนุนการก�ำกับดูแลกิจการ ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อม โดยมีแบบแผนและแนวปฏิบัติ ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล ปรับปรุง
กระบวนการและมาตรฐาน เพื่อเตรียมรับมือกับความท้าทายต่างๆ

การก�ำกับดูแลกิจการ –
หัวใจของการด�ำเนินธุรกิจ

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด มุ่งหวังที่จะยกระดับบริษัทในเครือฯ ที่ไม่ได้จดทะเบียน
ให้ด�ำเนินงานด้วยมาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการที่เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
เนื่องจากปัจจุบันบริษัทที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์มีการก�ำกับดูแลกิจการที่มีมาตรฐาน
แตกต่างกัน เครือฯ จึงมีหน้าที่สร้างแบบแผน แนวปฏิบัติ และกลไกต่างๆ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก�ำหนด

เครือเจริญโภคภัณฑ์
ได้ประยุกต์แนวทาง
การก�ำกับดูแลกิจการ
ให้เหมาะสมกับโครงสร้างธุรกิจ
ทีห่ ลากหลาย และโครงสร้าง
ของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ในบริษทั
ทีไ่ ม่จดทะเบียน บริษทั จด
ทะเบียน และบริษทั ทีเ่ ครือฯ
ลงทุนเชิงกลยุทธ์ เพือ่ ให้
มัน่ ใจว่าการเปิดเผยข้อมูล
และการด�ำเนินงานร่วมกัน
ของแต่ละบริษทั ในเครือฯ
มีความโปร่งใส

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลระดับเครือ –
น�ำมุมมองจากภายนอกสู่ภายใน

เครือฯ จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตด้วยความเอาใจใส่และรับผิดชอบ โดยรักษาไว้ซงึ่ มาตรฐาน
สากลให้ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งในและต่างประเทศ

การก�ำกับดูแลกิจการ
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์
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นโยบาย แนวปฏิบตั ิ
และจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบตั ิ

นโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารแจ้งเบาะแส
นโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ
ความเป็นส่วนตัว
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
นโยบายและแนวปฏิ บั ติ เ รื่ อ งการบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล
สารสนเทศ
นโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารป้องกันการฟอกเงิน

เครือฯ ได้จัดท�ำจรรยาบรรณธุรกิจฉบับแรกเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามด้วย
ภาษาจีน โดยมีแนวปฏิบัติอย่างชัดเจนและสามารถน�ำไปปฏิบัติได้จริง เป็นความคาดหวัง
ด้ า นจริ ย ธรรมที่ เ ครื อ ฯ มี ต ่ อ พนั ก งานและบริ ษั ท ในเครื อ ฯ ในอนาคตจะมี ก ารแปล
จรรยาบรรณธุรกิจเป็นภาษาท้องถิ่นส�ำหรับทุกประเทศที่เครือฯ เข้าไปด�ำเนินธุรกิจ
การจัดท�ำจรรยาบรรณธุรกิจนีไ้ ด้รบั ความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเริม่ จากขัน้ ตอนการวิเคราะห์
ช่องว่างของหลักปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินธุรกิจของทุกบริษทั ในเครือฯ ทัง้ บริษทั จดทะเบียนและ
ไม่จดทะเบียนส่งตัวแทนมาร่วมหารือในระดับเครือฯ เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดและข้อเสนอแนะ
ในการจัดท�ำจรรยาบรรณธุรกิจทีค่ รอบคลุมทีส่ ดุ และสามารถน�ำไปใช้ได้จริง เป็นมาตรฐาน
ความประพฤติทดี่ ภี ายในองค์กร
จรรยาบรรณธุรกิจของเครือฯ ช่วยให้เรามัน่ ใจว่าพนักงานกว่า 300,000 คน จาก 20 กว่า
ประเทศทัว่ โลก ยึดมัน่ ในค่านิยมคุณธรรมและความซือ่ สัตย์ โดยมีแนวคิดและการประพฤติตน
ในทิศทางเดียวกัน ซึง่ จรรยาบรรณธุรกิจนีจ้ ะช่วยปลูกฝังวัฒนธรรมเรือ่ งธรรมาภิบาลและ
การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของแต่ละประเทศที่เครือฯ ด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจน
สือ่ สารเรือ่ งการก�ำกับดูแลกิจการของเครือฯ ไปยังผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย

สแกน QR Code เพื่ออ่าน
จรรยาบรรณธุรกิจภาษาอังกฤษ
สแกน QR Code เพื่ออ่าน
จรรยาบรรณธุรกิจภาษาไทย

ความส�ำเร็จในปัจจุบัน

นโยบายและแนวปฏิบัติของเครือเจริญโภคภัณฑ์:

เครือเจริญโภคภัณฑ์ประกาศใช้จรรยาบรรณธุรกิจฉบับแรกในปี พ.ศ. 2561 พร้อมจัด
กิจกรรมสื่อสารภายในองค์กร มีการฝึกอบรมและทดสอบความเข้าใจอย่างเป็นระบบ
จรรยาบรรณธุรกิจของเครือฯ ถือเป็นมาตรฐานความประพฤติทพี่ นักงานทุกคนควรยึดถือ
มีเนือ้ หาครอบคลุมการกระท�ำทีไ่ ม่เหมาะสมและอาจก่อให้เกิดความเสีย่ งหรือความเสียหาย
ต่อเครือฯ โดยเริ่มฝึกอบรมในประเทศไทยก่อนที่จะขยายผลไปสู่ทุกประเทศที่เครือฯ
ด�ำเนินธุรกิจ

การก�ำกับดูแลกิจการ –
หัวใจของการด�ำเนินธุรกิจ

เครือฯ ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติจากผลการประเมินกระบวนการด�ำเนินงานภายใน
เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและมาตรฐานระดับโลก มีการเผยแพร่
ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ ภายในและภายนอกผ่านเว็บไซต์ของเครือ (www.cpgroupglobal.com)
เช่นเดียวกับหลักการบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติถือเป็น
แกนส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนการบริหารจัดการประเด็นที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
การด�ำเนินธุรกิจ และการก�ำหนดความคาดหวังที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติในระดับเครือฯ
ทัง้ นี้ เครือฯ ได้กำ� หนดนโยบายและแนวปฏิบตั อิ ย่างกว้างขวาง สามารถน�ำไปปรับใช้ได้กบั
หลากหลายธุรกิจตามเอกลักษณ์ของเครือฯ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามการ
เติบโตของธุรกิจ

เครือเจริญโภคภัณฑ์
ได้พฒ
ั นานโยบายและ
แนวปฏิบตั ใิ ห้ครอบคลุม
ทุกกลุม่ ธุรกิจและทุกประเทศ
โดยมีการเผยแพร่และสือ่ สาร
ให้กบั บริษทั ในเครือฯ ทัว่ โลก
น�ำไปปรับใช้และปฏิบตั ติ าม

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลระดับเครือ –
น�ำมุมมองจากภายนอกสู่ภายใน

หลักการก�ำกับดูแลกิจการของเครือฯ แสดงให้เห็นถึงแนวคิดด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
เครือฯ ได้ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมหลากหลายประเด็น เพื่อให้สามารถ
ใช้ควบคู่กับจรรยาบรรณธุรกิจภายใต้กรอบการก�ำกับดูแลกิจการ

สแกน QR Code เพื่ออ่าน
จรรยาบรรณธุรกิจภาษาจีน

ภารกิจและเป้าหมาย

นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน
นโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารให้ รับของขวัญ หรือผลประโยชน์
อืน่ ใด
นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นความยัง่ ยืน
จรรยาบรรณส�ำหรับคูค่ า้ ธุรกิจ
นโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารบริหารจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติ
ด้านแรงงาน

การก�ำกับดูแลกิจการ
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์
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04
หมวดที่

ความส�ำเร็จในปัจจุบนั

ในหมวดนี้กล่าวถึงผลการด�ำเนินงานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ตลอดระยะเวลาสองปี (ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2559-2561) ในด้านการก�ำกับดูแลกิจการ โดยได้ให้ความส�ำคัญกับการก�ำหนด
หลั ก การบรรษั ท ภิ บ าลและกรอบการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ ซึ่ ง เป็ น รากฐานให้ เ ครื อ ฯ
สามารถปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

เครือเจริญโภคภัณฑ์ รายงานการก�ำกับดูแลกิจการ ประจ�ำปี 2561
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การเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส
ในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลเห็นชอบให้ขยายผลในเรือ่ งการเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใสระหว่างบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด กับบริษัทในเครือฯ ในการ
ด�ำเนินกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ให้เกิดความเชื่อมโยงกัน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ทบทวนการด�ำเนินงานของเครือฯ ทัง้ ในบริษทั ทีจ่ ดทะเบียน
และไม่จดทะเบียน โดยมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบช่องว่างในมาตรฐานการด�ำเนินงานของ
เครือฯ กับมาตรฐานทีด่ ใี นระดับสากล และเห็นชอบให้มกี ารร่างนโยบายใน 4 หัวข้อ ดังต่อ
ไปนี้ (1) การติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมูล (2) รายการที่มีความเกี่ยวโยงกัน (3) ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ (4) การซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์

• สนับสนุนให้ผนู้ ำ� มีแนวคิดในด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพือ่ สร้างผูน้ ำ� ทีม่ คี วามเข้าใจและสามารถน�ำ
นโยบายไปสู่การปฏิบัติกับทุกกลุ่มบริษัท
ในเครือฯ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เริม่ การอบรมเรือ่ งการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2560 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นระดับกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงจากแต่ละบริษัท หลักสูตรนี้ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรูแ้ ละประสบการณ์จากกรณีศกึ ษาทีเ่ กิดขึน้ จริง เพือ่ ให้สามารถปรับใช้ได้
ตามค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล การอบรมนี้ครอบคลุม 4
หัวข้อ ได้แก่

มีการทบทวน ปรับปรุง ยกระดับนโยบาย
ภายในและขั้นตอนปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

รายการที่เกี่ยวโยงกัน

การใช้ข้อมูลภายใน

การซื้อขายหุ้น

ความส�ำเร็จในปัจจุบัน

ทางคณะกรรมการบรรษัทภิบาลยังมีการก�ำหนดนโยบายระดับเครือฯ เพิม่ เติมอีกหลายฉบับ
พร้อมทั้งขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้การด�ำเนินงานของเครือฯ
ไม่เพียงแต่บรรลุตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย แต่ยังยกระดับมาตรฐานของเครือฯ ในด้าน
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยสามารถอ่านนโยบายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวได้ที่
เว็บไซต์ของเครือฯ

วางแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายและ
แนวปฏิ บั ติ จั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมให้ กั บ
พนักงานตามกลุ่มเป้าหมาย

การอบรมในหัวข้อการเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส

การก�ำกับดูแลกิจการ –
หัวใจของการด�ำเนินธุรกิจ

เรายึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมและความซื่อสัตย์ จึงให้ความส�ำคัญกับการ
เปิดเผยข้อมูลต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และสมบูรณ์ ทัง้ ข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลทีม่ ใิ ช่ทางการเงิน นอกจากนี้ ยังมุง่ สร้างการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ให้ครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงและจัดการข้อมูลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

นอกเหนือจากการมีหลักปฏิบตั แิ ล้ว
เครือฯ ยังมีการด�ำเนินการเพิม่ เติม
ดังนี:้

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลระดับเครือ –
น�ำมุมมองจากภายนอกสู่ภายใน

เรายึดมัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจ
ด้วยคุณธรรมและความ
ซือ่ สัตย์ จึงให้ความส�ำคัญ
กับการเปิดเผยข้อมูล
ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย
อย่างโปร่งใส ถูกต้อง
และสมบูรณ์ ทัง้ ข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทีม่ ใิ ช่
ทางการเงิน

การก�ำกับดูแลกิจการ
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์
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ภารกิจและเป้าหมาย

จากผลการประเมินการอบรม ได้รบั การตอบรับเป็นอย่างดีจากผูเ้ ข้าร่วมอบรม
โดยเฉพาะการเรียนรู้จากกรณีศึกษาที่เป็นเหตุการณ์จริง ท�ำให้ผู้เข้าร่วม
ที่มาจากต่างธุรกิจมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความส�ำคัญของการเปิดเผย
และความโปร่งใส ถือว่าการจัดอบรมบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

เครือเจริญโภคภัณฑ์ รายงานการก�ำกับดูแลกิจการ ประจ�ำปี 2561
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การบริหารความเสี่ยง

หน่วยงานบริหารความเสี่ยงได้พัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง โดยยึดหลักมาตรฐานสากลซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านความ
ยั่งยืน รวมทั้งค�ำนึงถึงการด�ำเนินธุรกิจภายในเครือฯ ทั่วโลก เกิดเป็นกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับเครือ มีรูปแบบดังนี้:

2. กลยุทธ์
และการก�ำหนด
วัตถุประสงค์

การก�ำกับดูแลกิจการ –
หัวใจของการด�ำเนินธุรกิจ

1. การก�ำกับดูแล
และวัฒนธรรม
องค์กร

ภาพลักษณ์และชือ่ เสียงองค์กร

ประเด็นสังคม

5. ข้อมูล
การสือ่ สาร
และการรายงาน
3. การจัดการ
ความเสีย่ ง
4. การทบทวน
และปรับปรุง

สภาพเศรษฐกิจ

ประเด็นสิง่ แวดล้อม

การด�ำเนินงาน

การปฏิบตั ติ าม
กฎเกณฑ์

วัตถุประสงค์
และเป้าหมายของ
องค์กร

การเงิน

กรอบการบริหารความเสี่ยง เครือเจริญโภคภัณฑ์
และความเสี่ยงทั้ง 8 ด้าน

ความส�ำเร็จในปัจจุบัน

กลยุทธ์องค์กร

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลระดับเครือ –
น�ำมุมมองจากภายนอกสู่ภายใน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ประสบความส�ำเร็จในการจัดท�ำกลยุทธ์การบริหารความเสีย่ งเพือ่ การเติบโตทีย่ งั่ ยืน โดยจัดตัง้ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงขึ้น มีบทบาทในการชี้แนะแนวทาง นโยบาย และติดตามความคืบหน้าในการน�ำนโยบายไปปฏิบัติและก�ำกับดูแลความเสี่ยง
นอกจากนี้ ได้จัดตั้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยงระดับเครือ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

การก�ำกับดูแลกิจการ
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์
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กรอบการด�ำเนินงานและกระบวนการอันเป็นมาตรฐานนีไ้ ด้มกี ารเผยแพร่และปฏิบตั ใิ ช้ทวั่ เครือฯ อย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการอบรมผูบ้ ริหาร
ทีร่ บั ผิดชอบด้านความเสีย่ งและผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องในทุกกลุม่ ธุรกิจทัว่ โลก เริม่ ทีป่ ระเทศไทยในปี พ.ศ. 2561 และได้ขยายผลไปสูป่ ระเทศจีน
รวมถึงประเทศอื่น
ภารกิจและเป้าหมาย

ในขณะที่โครงสร้าง นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายด้านการก�ำกับดูแลกิจการได้ถูกร่างขึ้นร่วมกัน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
รวมถึงมีการติดตามตรวจสอบและรวบรวมความเสี่ยงที่ส�ำคัญในระดับเครือ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ รายงานการก�ำกับดูแลกิจการ ประจ�ำปี 2561

เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักถึงการเปลีย่ นแปลงในสภาพแวดล้อมของโลกอย่างต่อเนือ่ ง
ไม่วา่ จะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ หรือสิง่ แวดล้อม ทีท่ วั่ โลกให้ความสนใจ รวมถึงการก�ำกับ
ดูแลกิจการ ความโปร่งใส การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และจริยธรรมทางธุรกิจ
ดังนั้น เครือฯ จึงจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง โดยรวบรวมกลยุทธ์
นโยบายทีเ่ กีย่ วข้องและก�ำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการส�ำหรับทุกกลุม่ ธุรกิจ เพือ่ น�ำไป
ปรับใช้ตามความเหมาะสม เช่น การบริหารจัดการภาวะวิกฤต การปฏิบตั ติ ามข้อตกลงโลก
แห่งสหประชาชาติ หลักสิทธิมนุษยชน การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ
ความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม ทัง้ หมดนีเ้ พือ่ ให้เกิดการปฏิบตั ติ ามนโยบายภายใน มาตรฐาน
ข้อก�ำหนด และกฎระเบียบ

การคุ้มครองผู้บริโภค
เครือเจริญโภคภัณฑ์จำ� หน่ายสินค้าและบริการถึงลูกค้ากว่า 4 พันล้านคนทัว่ โลก เรามุง่ มัน่
ทีจ่ ะรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูบ้ ริโภคอย่างต่อเนือ่ ง โดยให้ความส�ำคัญในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง ยกระดับมาตรฐานเพือ่ ให้ตอบรับความต้องการของลูกค้า
เช่น การมีระบบการรับรองคุณภาพของวัตถุดบิ ตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ ถึงปลายน�ำ้ การให้ขอ้ มูลทาง
โภชนาการบนฉลากผลิตภัณฑ์และวิธกี ารใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างชัดเจน เนือ่ งจากเครือฯ
ประกอบด้วยธุรกิจทีห่ ลากหลายมีขอ้ มูลทางธุรกิจเป็นจ�ำนวนมาก เราจึงให้ความส�ำคัญกับ
การคุม้ ครองความปลอดภัยข้อมูลของลูกค้า ซึง่ ถือเป็นความลับ ดังนัน้ จึงมีการจัดการฐาน
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การก�ำหนดมาตรการและระเบียบการเข้าถึงข้อมูลของพนักงาน

บุคลากรคือสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของเครือฯ ดังนั้น เครือฯ จึงให้ความส�ำคัญกับการรับฟัง
ความคิดเห็นของพนักงาน เช่นเดียวกับผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก โดยในปี พ.ศ. 2560 ได้จดั ตัง้
ศูนย์รับเบาะแสและข้อร้องเรียนในระดับเครือ เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละข้อร้องเรียนได้มีการ
ด�ำเนินการตรวจสอบ ติดตามและแก้ไขอย่างยุติธรรมและทันท่วงที

การฝึกอบรมพนักงานและ
การเผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจ
เครือฯ ได้จดั ท�ำหลักสูตรอบรมและระบบทดสอบความเข้าใจด้านการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับ
พนักงาน โดยพนักงานทุกคนต้องรับทราบ เรียนรูแ้ ละเข้าใจจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถ
น�ำไปปฏิบตั ไิ ด้ หลักสูตรอบรมและการทดสอบมีทงั้ ระบบห้องเรียนและระบบออนไลน์ เพือ่ ให้
แน่ใจว่าพนักงานทุกคนมีความเข้าใจถึงจรรยาบรรณธุรกิจของเครือฯ เป็นอย่างดี นอกจากนี้
ยังได้ผนวกเนือ้ หาเกีย่ วกับจรรยาบรรณธุรกิจเข้าไปในหลักสูตรฝึกอบรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การก�ำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เช่น หลักสูตรจรรยาบรรณของผู้น�ำ หลักสูตร
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสและหลักสูตรการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน

ภารกิจและเป้าหมาย

ผูแ้ จ้งเบาะแสสามารถร้องเรียนได้ผา่ นเว็บไซต์ของเครือและอีก 4 ช่องทาง ได้แก่ โทรศัพท์
อีเมล จดหมายและการแจ้งด้วยตนเอง โดยศูนย์จะท�ำหน้าที่บันทึก สอบสวนและส่งเรื่อง
ไปยังคณะกรรมการระดับเครือฯ เพื่อสอบสวนในขั้นต่อไป คณะกรรมการจะรายงานผล
โดยตรงผ่านระบบแดชบอร์ดไปยังผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ ยังได้ขับเคลื่อนกระบวนการ
ดังกล่าวตามนโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนไปยังทุกกลุ่มธุรกิจ

การฝึกอบรมและการรับรองผล
ความส�ำเร็จในปัจจุบัน

นโยบายการแจ้งเบาะแส
และช่องทางการร้องเรียน

การก�ำกับดูแลกิจการ –
หัวใจของการด�ำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ ได้จดั ตัง้ หน่วยงานก�ำกับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ในระดับเครือฯ ประกอบด้วย
ผูบ้ ริหารและผูเ้ ชีย่ วชาญจากส�ำนักความยัง่ ยืนทีม่ ปี ระสบการณ์ในด้านการบริหารความเสีย่ ง
รวมถึงผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์ตรวจสอบจากภายนอก ทัง้ นี้ หน่วยงานก�ำกับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
ได้สร้างเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับผู้บริหารในกลุ่มธุรกิจต่างๆ เพื่อการ
ด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดฝึกอบรมและให้คำ� แนะน�ำแก่ผบู้ ริหารทัง้ ในประเทศไทย
เวียดนาม เมียนมา กัมพูชา และลาว อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ดา้ นความปลอดภัยทุกกลุม่ ธุรกิจในประเทศจีน เพือ่ สร้างความตระหนักและความ
รับผิดชอบด้านความปลอดภัย

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลระดับเครือ –
น�ำมุมมองจากภายนอกสู่ภายใน

ความส�ำเร็จ
ในการบริหารความเสีย่ ง
ด้านการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์และแนวทาง
ในอนาคต
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การก�ำกับดูแลกิจการ
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์
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เครือเจริญโภคภัณฑ์ รายงานการก�ำกับดูแลกิจการ ประจ�ำปี 2561

นอกจากนี้ เครือฯ ยังมีการพัฒนาอีกหลายหลักสูตร เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าผูบ้ ริหารเข้าใจหลักการ
นโยบาย และมาตรฐาน สามารถน�ำไปปฏิบัติและถ่ายทอดลงไปสู่พนักงาน

เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานในทุกระดับผ่านการอบรมและทดสอบความเข้าใจจรรยาบรรณ
ธุรกิจ เครือฯ จึงได้บรรจุหลักสูตรเข้าไปในแหล่งความรูข้ องพนักงาน ทัง้ นี้ พนักงานบริษทั
ที่ไม่จดทะเบียนในประเทศไทยได้รับทราบ อบรมและผ่านการทดสอบจรรยาบรรณธุรกิจ
ครบ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว ซึ่งจะมีการขยายผลให้ครบทุกประเทศที่เครือฯ ด�ำเนินธุรกิจ
นอกเหนือจากการฝึกอบรมจรรยาบรรณธุรกิจส�ำหรับพนักงาน เครือฯ ยังบรรลุเป้าหมาย
ในการอบรมหลักสูตรด้านการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ หลักสูตร
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหลักสูตรจรรยาบรรณของผู้น�ำ รวมถึงผู้บริหาร
ระดับกลาง ได้แก่ หลักสูตรต่อต้านการรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชันและการก�ำกับ
ดูแลกิจการขั้นพื้นฐาน

เครือฯ จัดท�ำหลักสูตรและด�ำเนินการฝึกอบรมจรรยาบรรณธุรกิจ โดยหน่วยงานด้าน
ธรรมาภิบาลระดับเครือ และได้รับความร่วมมือจากบริษัทในเครือฯ ที่จดทะเบียนและ
ไม่จดทะเบียน มีหลากหลายช่องทางและรูปแบบการเรียนรู้ ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
ส�ำหรับผู้บริหาร การอบรมแบบห้องเรียน การอบรมเพื่อเป็นวิทยากร และการอบรม
ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การสื่อสารเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรและการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ผู้บริหารของเครือฯ จึงเน้นสร้างประสิทธิภาพการสื่อสารด้านธรรมาภิบาลกับพนักงาน
ทุกระดับและทุกพื้นที่ จะเห็นได้จากช่องทางการสื่อสารทั้งแบบดั้งเดิมและแบบดิจิทัล เช่น
กระดานข่าว สื่อสิ่งพิมพ์ อี-แบนเนอร์ อีเมล เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย การแจ้งเตือนผ่าน
ข้อความและแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ

การอบรมออนไลน์ผา่ นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์มรี ะบบติดตามสถานะความคืบหน้าการฝึกอบรม
ของพนักงาน ระบบนี้สามารถส่งการแจ้งเตือนให้พนักงานและหัวหน้างานโดยตรง ท�ำให้
ง่ายต่อการติดตามดูแลและสนับสนุน นอกจากนี้ด้านธรรมาภิบาลยังสามารถตรวจสอบ
ความคืบหน้าของสถานะการผ่านการอบรมได้ และช่วยผลักดันแต่ละกลุ่มธุรกิจให้ความ
ส�ำคัญในการอบรมจรรยาบรรณธุรกิจเป็นอันดับต้น

เนือ่ งจากเครือฯ มีพนักงานกว่า 300,000 คนทัว่ โลก การฝึกอบรมให้พนักงานเข้าใจ จะท�ำให้
พนักงานสามารถน�ำไปปฏิบตั ใิ นชีวติ การท�ำงานเป็นประจ�ำอย่างต่อเนือ่ ง เราได้มกี ารบรรจุ
จรรยาบรรณธุรกิจให้เป็นส่วนหนึง่ ของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ นอกจากนี้ เครือฯ ยังจัดท�ำ
กรอบการประเมินผลเพื่อติดตามดูแลให้การฝึกอบรมเกิดประสิทธิผล
เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฯ ที่จดทะเบียน ได้รับการยอมรับในด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการจากหน่วยงานภายนอกทีม่ ชี อื่ เสียงระดับโลกหลายแห่ง เช่น ได้รบั การคัดเลือก
เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์หลายปีติดต่อกัน

เครือเจริญโภคภัณฑ์
และบริษทั ในเครือฯ
ทีจ่ ดทะเบียน ได้รบั การยอมรับ
ในด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
จากหน่วยงานภายนอกทีม่ ชี อื่
เสียงระดับโลกหลายแห่ง
เช่น ได้รบั การคัดเลือก
เป็นสมาชิกดัชนีความยัง่ ยืน
ดาวโจนส์หลายปีตดิ ต่อกัน

ความส�ำเร็จในปัจจุบัน

การสื่อสาร รางวัล และการเป็นที่ยอมรับ

การก�ำกับดูแลกิจการ –
หัวใจของการด�ำเนินธุรกิจ

ความก้าวหน้า
และความส�ำเร็จ

ภารกิจและเป้าหมาย

เครือฯ ได้พฒ
ั นาการฝึกอบรมจรรยาบรรณธุรกิจในแต่ละหมวดให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ
เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมสามารถเข้าใจในเนือ้ หาและเสริมการประสานงานให้ดยี งิ่ ขึน้ โดยมีเนือ้ หา
หลายรูปแบบ ตั้งแต่ภาพเคลื่อนไหว การเล่นบทบาทสมมติในสถานการณ์จากการท�ำงาน
และแบบทดสอบ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและการมีส่วนร่วมของพนักงาน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลระดับเครือ –
น�ำมุมมองจากภายนอกสู่ภายใน

เราฝึกอบรมและสื่อสารกับพนักงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานตระหนักรู้
และเข้าใจถึงมาตรฐานและนโยบาย เป็นการสร้างจิตส�ำนึกในการด�ำเนินธุรกิจให้เกิดเป็น
วัฒนธรรมองค์กร จะเห็นได้จากการจัดตัง้ สถาบันพัฒนาผูน้ ำ� เครือเจริญโภคภัณฑ์ ทีม่ งุ่ มัน่
ส่งเสริมด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเริ่มจัดฝึกอบรมในหัวข้อด้านการก�ำกับดูแล
กิจการและจริยธรรม
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บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)

• สมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจค้าปลีกอาหาร
และสินค้าอุปโภคบริโภค 2561 – Silver Class
• สมาชิกกลุม่ ดัชนี FTSE4Good Index Series 2561 กลุม่ Emerging Index และ FTSE4GOOD
ASEAN 5 Index
• รางวัลการก�ำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” ประจ�ำปี 2561 ในโครงการส�ำรวจการก�ำกับ
ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• รางวัลรายงานความยัง่ ยืน “ดีเด่น” 2561 (จากสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย ส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
จ�ำกัด (มหาชน)

• สมาชิกดัชนีความยัง่ ยืนดาวโจนส์ (DJSI) หมวดอุตสาหกรรมอาหาร 2561 – Bronze Class
• สมาชิกกลุ่มดัชนี FTSE4Good Index Series 2561 กลุ่ม Emerging Index
• รางวัลการก�ำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ประจ�ำปี 2561 ในโครงการส�ำรวจการก�ำกับ
ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• รางวัล Corporate Governance Asia’s 8th Asian Excellence Award 2561
• นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)
ได้รับรางวัล “Asia’s Best CEO (Investor Relations)”
• นายไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานผูบ้ ริหารฝ่ายการเงิน บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด
(มหาชน) ได้รับรางวัล “Asia’s Best CFO”
• บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “Best Investor Relations
Company (Thailand)”
• รางวัลรายงานความยั่งยืน “ดีเลิศ” 2561 (จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์)

บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(มหาชน)

• สมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) หมวดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม 2561 –
Gold Class
• สมาชิกกลุ่มดัชนี FTSE4Good Index Series 2018 กลุ่ม Emerging Index
• รางวัลการก�ำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ประจ�ำปี 2561 ในโครงการส�ำรวจการก�ำกับ
ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• รางวัลรายงานความยัง่ ยืน “ยอดเยีย่ ม” 2561 (จากสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์)

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด
(มหาชน)

• รางวัลการก�ำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ประจ�ำปี 2561 ในโครงการส�ำรวจการก�ำกับ
ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภารกิจและเป้าหมาย

• รางวัลชนะเลิศ Asia’s Best Stakeholder Reporting (จาก Asia Sustainability Reporting 		
Awards 2561)
• รางวัลรายงานความยั่งยืน “ดีเยี่ยม” 2561
• รางวัลรายงานความยัง่ ยืน “Best Report Design” 2561 (จากสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสถาบันไทยพัฒน์)

ความส�ำเร็จในปัจจุบัน

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด

การก�ำกับดูแลกิจการ –
หัวใจของการด�ำเนินธุรกิจ

รางวัลและเกียรติยศ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลระดับเครือ –
น�ำมุมมองจากภายนอกสู่ภายใน

บริษัท

การก�ำกับดูแลกิจการ
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์

52

05
หมวดที่

ภารกิจและเป้าหมาย

ในหมวดนี้กล่าวถึงโครงสร้างและแผนงานที่จะด�ำเนินการในอีก 12 เดือนข้างหน้า รวมถึง
ความมุ่งมั่นของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการผลักดันองค์กรให้เดินหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็ง
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การขับเคลือ่ น
การก�ำกับดูแลกิจการ

การพัฒนาศักยภาพ

วัฒนธรรมองค์กร

การเปิดเผยข้อมูลและการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสีย

• เปรี ย บเที ย บแนวปฏิ บั ติ ข องเครื อ กั บ
แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ ในธุรกิจอุตสาหกรรม
เดียวกัน
• ทบทวนและปรั บ ปรุ ง นโยบายและแนว
ปฏิบตั เิ ครือฯ ให้ทนั สมัย
• ยกระดับกระบวนการและระบบการท�ำงาน
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการให้ดยี งิ่ ขึน้
• พั ฒ นาศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ แ ละฝึ ก อบรม
ในระดับเครือ
• พัฒนาและจัดการแหล่งองค์ความรู้ที่
ขับเคลือ่ นด้วยปัญญาประดิษฐ์

• ปรับระบบการท�ำงานด้านการก�ำกับดูแล
กิจการให้เหมาะสมกับแต่ละกลุม่ ธุรกิจ
• สนั บ สนุ น ให้ แ ต่ ล ะกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ น� ำ ระบบ
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ไี ปใช้
• จั ด อบรมและอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
เพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก รู ้ ใ นด้ า นการ
ก�ำกับดูแลกิจการให้กบั บริษทั ในเครือฯ
• สร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ภายนอกในด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
• เผยแพร่วฒ
ั นธรรมองค์กรด้านจริยธรรม
และการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์

• จัดท�ำรายงานการก�ำกับดูแลกิจการ
• เผยแพร่ข่าวสารการก�ำกับดูแลกิจการ
เป็นรายไตรมาส
• จัดท�ำจดหมายข่าวภายในด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการทุกสองเดือน
• ดูแลเว็บไซต์ของเครือฯ ในส่วนการก�ำกับ
ดูแลกิจการ
• พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการสื่ อ สารใน
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการ

ความส�ำเร็จในปัจจุบัน

ในขณะเดียวกันเครือฯ ได้แต่งตัง้ คณะท�ำงานด้านธรรมาภิบาลเพือ่ รายงานผลการด�ำเนินงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารงานด้านความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร ภายใต้การ
บริหารของผู้บริหารด้านธรรมาภิบาลเครือฯ ซึ่งคณะท�ำงานนี้ประกอบด้วยตัวแทนจาก
บริษัทจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน ท�ำหน้าที่ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามหลักการและ
นโยบายของเครือฯ ในด้านการก�ำกับดูแลกิจการ โดยร่วมมือกับหน่วยงานด้านการก�ำกับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การบริหารความเสีย่ งและความยัง่ ยืน รวมถึงการจัดฝึกอบรมและ
กิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ระดับสูง และเพือ่ ให้มนั่ ใจ
ว่ามีการน�ำแบบแผนหรือระบบงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น
ศูนย์รับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนระดับเครือ

ด้านธรรมาภิบาลระดับเครือฯ แบ่งแผนกลยุทธ์ในการด�ำเนินงานและโครงการส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการเป็น 3 ส่วน ดังนี้:

การก�ำกับดูแลกิจการ –
หัวใจของการด�ำเนินธุรกิจ

โดยมีคณะกรรมการบริหารงานด้านความยัง่ ยืน ธรรมาภิบาลและสือ่ สารองค์กร เป็นศูนย์กลาง
ขับเคลือ่ นนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของเครือฯ ซึง่ ประกอบด้วย ประธานคณะผูบ้ ริหาร
ด้านความยัง่ ยืนองค์กร ผูบ้ ริหารระดับสูงจากด้านธรรมาภิบาล ด้านการก�ำกับการปฏิบตั ติ าม
กฎเกณฑ์ ส�ำนักทรัพยากรบุคคล ด้านสื่อสารองค์กรและสายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนผูบ้ ริหารระดับสูงจากบริษทั ในเครือฯ มาสานต่อภารกิจด้วยความมุง่ มัน่ และทุม่ เท
ในการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการและโครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการให้เกิดขึน้
ในทุกกลุ่มธุรกิจ

ภารกิจของเรายังคงมุง่ มัน่
ทุม่ เทการด�ำเนินงาน
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
และโครงสร้างการก�ำกับ
ดูแลกิจการให้เกิดขึน้
ในทุกกลุม่ ธุรกิจ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลระดับเครือ –
น�ำมุมมองจากภายนอกสู่ภายใน

ปลายปี พ.ศ. 2561 หลังจากทีด่ า้ นธรรมาภิบาลได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล จึงได้จดั ท�ำกระบวนการ นโยบายและโครงการด้านการก�ำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตาม
แผนของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

แผนงานการก�ำกับ
ดูแลกิจการ

การก�ำกับดูแลกิจการ
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์
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ในปี พ.ศ. 2562 เครือฯ มีแผนประกาศนโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยก�ำหนดให้
กลุม่ บริษทั ในเครือฯ แต่งตัง้ ตัวแทนในการเป็นผูน้ ำ� ด้านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของทุกธุรกิจ
และอยูร่ ะหว่างการพัฒนากรอบการบริหารจัดการความเสีย่ งและการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
อย่างบูรณาการ ซึ่งจะประกาศใช้ในอนาคตอันใกล้
ภารกิจและเป้าหมาย
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การพัฒนาศักยภาพ

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่สู่ยุคดิจิทัล ทั้งขั้นตอนและระบบการท�ำงาน
ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การเรียนรู้และการฝึกอบรม ให้เป็นไปตามเป้าหมายด้านการก�ำกับดูแล
กิจการของเครือฯ

วัฒนธรรมองค์กร

เครือเจริญโภคภัณฑ์มงุ่ สร้างการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ใี ห้เกิดความโปร่งใส มีการสือ่ สารกับ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ ภายในและภายนอก ในเรือ่ งของการเปิดเผยข้อมูลและผลการด�ำเนินงาน
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการผ่าน รายงานความยั่งยืน รายงานการก�ำกับดูแลกิจการ
และเว็บไซต์ของเครือฯ เป็นต้น
เครือฯ ได้เริม่ เผยแพร่จดหมายข่าวด้านการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับผูบ้ ริหารและพนักงาน
ทุกสองเดือน เพือ่ สือ่ สารความคืบหน้า การพัฒนา และแนวโน้มด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
โดยมีการวางแผนเพิ่มเติมที่จะเผยแพร่ข่าวสารการก�ำกับดูแลกิจการเป็นรายไตรมาส
เพื่อน�ำเสนอข่าว กิจกรรม และโครงการที่เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการแก่ทุกกลุ่มธุรกิจ
ซึ่งทั้งหมดนี้จะท�ำควบคู่ไปกับการประกาศผ่านช่องทางการสื่อสารปกติ รวมถึงนโยบาย
หลักการ และแนวปฏิบัติใหม่ในอนาคต

ภารกิจและเป้าหมาย

นอกจากนัน้ ยังเน้นการสร้างวัฒนธรรมด้านจริยธรรมและการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ให้เกิดขึน้
ทัว่ ทัง้ องค์กร เครือฯ ตระหนักดีถงึ ความท้าทายอันเนือ่ งมาจากการประกอบธุรกิจทีห่ ลากหลาย
และขนาดที่แตกต่างกัน จึงจัดตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่
ด้วยศีลธรรมอันดีงาม สะท้อนให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียภายนอกเห็นว่าเครือฯ เป็นองค์กรทีย่ ดึ มัน่
ในจริยธรรมและการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ ซึง่ เป็นหัวใจในการด�ำเนินธุรกิจ ดังนัน้ การปลูกฝัง
เรื่องจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างจริงจังจะสร้างวัฒนธรรมของเครือฯ
ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

การเปิดเผยข้อมูลและการมีสว่ นร่วมกับ
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ความส�ำเร็จในปัจจุบัน

เครือฯ เน้นปลูกฝังวัฒนธรรมด้านการก�ำกับดูแลกิจการภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติตามนโยบาย กฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้วยความเข้าใจ
ตามเป้ า หมายของเครื อ ฯ โดยเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ไปยั ง ทุ ก กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ผ่ า นช่ อ งทางที่ มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมถึงให้การสนับสนุนในการน�ำไปปฏิบัติใช้อย่างเต็มที่

เครือได้จดั หลักสูตรฝึกอบรมและการอบรม
เชิงปฏิบตั กิ าร เพือ่ สร้างความตระหนักรูแ้ ก่
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้พนักงานทุกคน
รับการฝึกอบรมจรรยาบรรณธุรกิจบนระบบ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์และช่องทางอื่น โดยเริ่ม
ต้ น ในประเทศไทย เมื่ อ เดื อ นกรกฎาคม
ปี พ.ศ. 2562 ได้ขยายผลสู่ประเทศจีน
อีกทั้งยังมีการสื่อสารความเคลื่อนไหวเรื่องการด�ำเนินงานด้านจริยธรรมและการปฏิบัติ และประเทศอื่น
ตามกฎเกณฑ์ ซึง่ เป็นสิง่ ส�ำคัญของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีม่ จี ริยธรรม เครือฯ จะสร้าง
ความสัมพันธ์ทดี่ ี ความน่าเชือ่ ถือ และมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอกทีใ่ ห้ความสนใจ
เรื่องการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของเรา พร้อมมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการธรรมาภิบาล
เรียนรู้จากองค์กรภายในประเทศและระดับโลก

การก�ำกับดูแลกิจการ –
หัวใจของการด�ำเนินธุรกิจ

ในล�ำดับต่อไปเครือฯ ได้วางแผนในการจัดตั้งศูนย์ความรู้และฝึกอบรมที่ขับเคลื่อนด้วย
ปัญญาประดิษฐ์ ซึง่ จะเป็นประโยชน์ในการใช้งานส�ำหรับทุกบริษทั ในเครือฯ หากมีผลตอบรับ
ทีด่ ี เครือฯ มีแผนจะขยายศูนย์ความรูน้ บี้ นเว็บไซต์สาธารณะ เพือ่ เป็นการเผยแพร่และส่งเสริม
วิธีการปฏิบัติที่ดีด้านการก�ำกับดูแลกิจการ

เครือฯ อยูใ่ นระหว่างการขับเคลือ่ นจริยธรรมและการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ ส่งเสริมพนักงาน
ให้ประพฤติตามค่านิยมคุณธรรมและความซื่อสัตย์ โดยก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่
สามารถน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ พร้อมทั้งพัฒนาเป็นเนื้อหาสาระของการอบรม โดยมี
หน่วยงานก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท�ำหน้าที่ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติของ
ทุกกลุ่มธุรกิจ ภายใต้การขับเคลื่อนของหน่วยงานธรรมาภิบาลระดับเครือ สิ่งเหล่านี้
เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลระดับเครือ –
น�ำมุมมองจากภายนอกสู่ภายใน

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการก�ำกับดูแลกิจการ มีการทบทวนมาตรฐานด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการระดับโลก เพือ่ น�ำมาเปรียบเทียบกับการด�ำเนินงานของเครือฯ อย่างสม�ำ่ เสมอ
และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติระดับเครือให้ทันสมัยและ
เหมาะสมกับบริบทการด�ำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและแนวปฏิบัติของเครือฯ
สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับใหม่ลา่ สุด ครอบคลุมถึงแนวโน้มทิศทางใหม่
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
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ประเด็นส�ำคัญ
ในปี พ.ศ. 2562-2563
ขยายการฝึกอบรมจรรยาบรรณธุรกิจและหลักสูตรที่เกี่ยวข้องบนระบบออนไลน์ไปยัง
ประเทศจีนและประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เมียนมา เวียดนาม กัมพูชา และลาว
การเปิดหลักสูตรการอบรมผ่านระบบสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ดา้ นจริยธรรมและการปฏิบตั ติ าม
กฎเกณฑ์ผ่านศูนย์ความรู้และฝึกอบรมออนไลน์ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
จัดการฝึกอบรมในรูปแบบห้องเรียนส�ำหรับพนักงานใหม่และผูป้ ระกอบการทีส่ นใจในการ
ใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อด�ำเนินธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จ
ก�ำหนดให้ทุกบริษัทในเครือฯ มีการจัดตั้งหน่วยงานธรรมาภิบาลและหน่วยงานการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกทราบถึงความส�ำเร็จ ความเคลื่อนไหว
และเป้าหมายด้านการก�ำกับดูแลกิจการของเครือฯ ผ่านรายงานการก�ำกับดูแลกิจการ
ประจ�ำปีและช่องทางอื่น

ความส�ำเร็จในปัจจุบัน

เครือเจริญโภคภัณฑ์จะพัฒนายุทธศาสตร์และแนวปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
อย่างต่อเนื่อง รายงานฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงผลงานที่ประสบความส�ำเร็จในช่วงที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม เราจะไม่หยุดสานต่อในสิง่ ทีส่ ร้างไว้ ดังทีท่ า่ นประธานอาวุโสให้นโยบายการ
สร้างทัศนคติให้พนักงานรูจ้ กั ปรับปรุงงานให้ดขี นึ้ ไม่ควรพอใจหรือหยุดอยูก่ บั ความส�ำเร็จเดิม
เราจะเดินหน้าเปิดรับความท้าทายตลอดเวลา เพือ่ ให้สามารถก้าวสูม่ าตรฐานด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เครือฯ พร้อมและยินดีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของเรา

การก�ำกับดูแลกิจการ –
หัวใจของการด�ำเนินธุรกิจ

•
		
•
		
•
		
•
		
•
		
		

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลระดับเครือ –
น�ำมุมมองจากภายนอกสู่ภายใน

ประเด็นส�ำคัญในปี พ.ศ. 2562 และและในปีถัดไปคือการพัฒนาโครงสร้างการก�ำกับดูแล
กิจการและการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ รวมถึงสนับสนุนการด�ำเนินโครงการและการน�ำนโยบาย
ทีเ่ ครือฯ ก�ำหนดไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับกฎหมายและหลักจริยธรรม โดยมีเป้าหมาย ดังนี้:
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ภารกิจและเป้าหมาย

ภาคผนวก ก:

1. ค�ำน�ำและวัตถุประสงค์

1.1 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (คณะกรรมการ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ค�ำปรึกษาและ
สนับสนุนเครือและกลุ่มบริษัทในเครือ ให้ด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล
1.2 คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตร โดยเป็นที่ปรึกษาให้แก่เครือฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นที่มี
อ�ำนาจควบคุมกลุ่มบริษัทในเครือฯในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตร ทั้งนี้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้:
(ก) รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้คำ� แนะน�ำในประเด็นทีม่ ผี ลกระทบต่อเครือฯ รวมถึงกลุม่ บริษทั
		 ในเครือฯ และ
(ข) ให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการบริษัทของกลุ่มธุรกิจ ในฐานะที่เครือฯ เป็นผู้ถือหุ้นหลัก
1.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีภาระรับผิดชอบในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและก�ำกับติดตามดูแลนโยบายและ
มาตรฐานด้านการก�ำกับดูแลกิจการในระดับเครือและกลุ่มบริษัทในเครือฯ
1.4 ค�ำว่า “การก�ำกับดูแลกิจการ” ตามที่ระบุในกฎบัตร เป็นการให้ค�ำจ�ำกัดความถึงระบบและมาตรฐานอย่างกว้าง ๆ เพื่อให้เครือฯ
และกลุ่มบริษัทในเครือฯ (รวมทั้งกลุ่มธุรกิจหลัก) สามารถน�ำไปใช้ในการด�ำเนินธุรกิจได้ โดยมีรายละเอียดและข้อก�ำหนด
ซึง่ ไม่เพียงแต่ใช้รว่ มกัน แต่ยงั ต้องคงมีความสัมพันธ์ระหว่างกันในกลุม่ บริษทั ในเครือฯ (รวมถึงกลุม่ ธุรกิจหลัก) และในกลุม่ ผูม้ สี ว่ น
ได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ หน่วยงานก�ำกับดูแล ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม
1.5 ค�ำศัพท์ที่ใช้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลนี้ เป็นไปตามค�ำนิยามที่ระบุไว้หลังภาคผนวก ก.

2. การแต่งตั้ง
และอ�ำนาจหน้าที่

2.1 คณะกรรมการถูกแต่งตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559
2.2 คณะกรรมการได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ :
(ก) ด�ำเนินกิจกรรมตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร
(ข) รวบรวมข้อมูลที่ต้องการจากผู้บริหารหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทในเครือฯ ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
		 โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ (ภายใต้อ�ำนาจความรับผิดชอบของเครือฯ) และ
(ค) จัดหาผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระเพือ่ ขอค�ำปรึกษาและจัดหาบุคคลหรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องจากภายนอกทีม่ ปี ระสบการณ์และความเชีย่ วชาญ
		 ตรงตามที่ต้องการให้เข้ามามีส่วนร่วมตามความจ�ำเป็น โดยเป็นค่าใช้จ่ายของเครือฯ
2.3 คณะกรรมการต้องมีทรัพยากรบุคคลทีเ่ พียงพอส�ำหรับการปฏิบตั หิ น้าที่ และยังต้องรับผิดชอบในการก�ำหนดเกณฑ์การคัดเลือก
		 แต่งตั้ง และก�ำหนดขอบเขตหน้าที่ของบุคคลภายนอกที่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการ
2.4 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร คณะกรรมการต้องค�ำนึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบ เกณฑ์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
		 และข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมและจ�ำเป็น

3. กรรมการและ
องค์ประกอบของ
คณะกรรมการ

3.1 คณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการ ซึง่ ประกอบด้วย
(ก) ประธานอาวุโส และ/หรือ ประธานกรรมการของเครือฯ
(ข) กรรมการบริษทั จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 2 คน ทีม่ าจากกลุม่ บริษทั ในเครือฯทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (ไม่รวมประธานอาวุโส และ/
		 หรือ ประธานกรรมการของเครือฯ )
(ค) กรรมการอิสระทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารจ�ำนวนอย่างน้อย 4 คน จากกลุม่ บริษทั ในเครือฯ ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
(ง) ผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภายนอกจ�ำนวน 6 คน
		 ในแต่ละวาระของคณะกรรมการ (1) จ�ำนวนของผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภายนอกต้องไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 4 ของจ�ำนวนคณะกรรมการทัง้ หมด
		 และ (2) จ�ำนวนของกรรมการอิสระทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารและผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภายนอกต้องมีจำ� นวนมากกว่ากึง่ หนึง่ ของกรรมการทัง้ หมด
		 ทีเ่ ป็นกรรมการบริหารของเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษทั ในเครือฯ ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรพย์ฯ
3.2 กรรมการมีวาระด�ำรงต�ำแหน่งครัง้ ละ 2 ปี หรือตามวาระการด�ำรงต�ำแหน่งทีไ่ ด้รบั อนุมตั โิ ดยคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการ
ต้องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามเงือ่ นไขในข้อ 3.1
3.3 ประธานคณะกรรมการต้องเป็นประธานอาวุโสหรือประธานกรรมการของเครือฯ
3.4 ในกรณีทคี่ ณะกรรมการเห็นควรแต่งตัง้ กรรมการอาวุโสสามารถท�ำผ่านการประชุมคณะกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก ทัง้ นี้ กรรมการ
อาวุโสต้องเป็นผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภายนอก มีอำ� นาจและบทบาทหน้าทีต่ ามทีร่ ะบุไว้ในมติแต่งตัง้ กรรมการ
3.5 คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีแ่ ต่งตัง้ เลขานุการคณะกรรมการ
3.6 กรรมการอิสระภายนอกจะต้องไม่เป็นกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือผูถ้ อื หุน้ (ทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม) ของกลุม่ บริษทั ในเครือฯ
ในระหว่างทีย่ งั ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการบรรษัทภิบาล สมาชิกในครอบครัวและญาติสนิทของกรรมการอิสระภายนอกต้องผ่านการ
ตรวจสอบว่าไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ (ทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม) ของกลุมบริษทั ในเครือฯ เว้นแต่วา่ การถือหุน้ นัน้ มีมลู ค่าทีน่ อ้ ยมาก นอกจากนี้
กรรมการอิสระภายนอกไม่ควรมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกลุม่ บริษทั ในเครือฯ ใด ๆ ทีจ่ ะส่งผลต่อรายได้ มูลค่าสุทธิ และ/หรือ สินทรัพย์
ของกรรมการอิสระภายนอกอย่างมีนยั ส�ำคัญของกลุม่ ธุรกิจในเครือฯ

ขอบเขตหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

กฎบัตร
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด

วันที่ 13 กันยายน 2559
(ฉบับปรับปรุง วันที่ 8 มีนาคม 2560)

ภาคผนวก ก.
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เครือเจริญโภคภัณฑ์ รายงานการก�ำกับดูแลกิจการ ประจ�ำปี 2561

4. หน้าที่และ
ความรับผิดชอบ

5. การรายงาน

4.1 คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการทบทวนและติดตามดูแลการก�ำกับดูแลกิจการ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อ 4.2
ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องดังต่อไปนี้:
(ก) นโยบาย กระบวนการ และระบบการก�ำกับดูแลกิจการ
(ข) ระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ
(ค) การปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันขององค์กรทางด้านสังคมและด้านชือ่ เสียง ในฐานะทีเ่ ครือฯ กลุม่ บริษทั ในเครือฯ และกลุม่ ธุรกิจหลัก
		 เป็นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อที่จะ (1) รายงานประเด็นการก�ำกับดูแลกิจการให้คณะกรรมการบริษัท (2)
		 ให้คำ� แนะน�ำแก่คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริษทั ของแต่ละกลุม่ ธุรกิจของเครือฯ และ (3) ทบทวน ติดตามดูแล
		 การน�ำค�ำแนะน�ำไปปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามก�ำหนดเวลา
4.2 นอกจากหน้าที่และความรับผิดชอบในข้อ 4.1 นั้น ความรับผิดชอบเฉพาะของคณะกรรมการ ยังรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียงหน้าที่
ดังต่อไปนี้:
(ก) สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก�ำหนดขอบเขตของงาน การให้ค�ำจ�ำกัดความ และการสื่อสารที่เชื่อมโยง ท�ำให้เกิด
		 แนวปฏิบัติที่สามารถล�ำดับประเด็นที่ส�ำคัญเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
(ข) ก�ำหนดกลยุทธ์ ขอบเขต และมาตรฐานด้านการก�ำกับดูแลกิจการ รวมถึงนโยบาย ขัน้ ตอนการท�ำงาน ระบบ และแนวปฏิบตั ิ
		 อืน่ ของเครือฯ และกลุม่ บริษทั ในเครือฯ (อาจก�ำหนดค�ำแนะน�ำส�ำหรับแต่ละบริษทั หลักของเครือฯ) (เรียกว่า “นโยบายการก�ำกับ
		 ดูแลกิจการ”)
(ค) หลังจากการติดตามการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ คณะกรรมการมีหน้าที่ในการทบทวนและประเมินผลการด�ำเนินงานด้านการ
		 ก�ำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้มนั่ ใจว่านโยบายการก�ำกับดูแลกิจการมีประสิทธิผลและสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี
		 ในระดับสากล รวมถึงให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาปรับปรุงแก่คณะกรรมการบริษัท (ซึง่ รวมถึงให้คำ� แนะน�ำแก่
		 คณะกรรมการบริษัทของกลุ่มธุรกิจหลักด้วย)
(ง) ทบทวนและให้คำ� แนะน�ำโครงการฝึกอบรมด้านการก�ำกับดูแลกิจการ (ซึง่ รวมถึงการฝึกอบรมนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ)
		 ส�ำหรับกลุ่มบริษัทในเครือฯ และกลุ่มธุรกิจหลัก โดยหน่วยงานภายในหรือที่ปรึกษาจากภายนอกเป็นระยะ
(จ) ทบทวนและประเมินการด�ำเนินงานของหน่วยงานกฎหมายและหน่วยงานการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์รวมถึง
		 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทในเครือฯ และกลุ่มธุรกิจหลัก และรายงานปัญหาที่พบต่อคณะกรรมการบริษัท
(ฉ) คณะกรรมการมีหน้าที่ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทของเครือฯ รวมทั้งของกลุ่มธุรกิจ
		 และยังมีหน้าที่พิจารณาและหารือเรื่องการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในอนาคตและแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
(ช) มองหารวมทัง้ ทบทวนการเปลีย่ นแปลงจากภายนอก ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อชือ่ เสียงของกลุม่ บริษทั ในเครือฯ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
		 (รวมถึงชือ่ เสียงของแต่ละกลุม่ ธุรกิจหลัก) และ/หรือ ผลกระทบต่อความสามารถของกลุม่ บริษทั ในเครือในการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
		 ยัง่ ยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะทีเ่ ป็นพลเมืองทีด่ ี ทัง้ นี้ แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงจากภายนอกรวมถึงประเด็น
		 ทีเ่ กีย่ วข้องกับความสัมพันธ์กบั ภาครัฐ แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ที งั้ ในประเทศและต่างประเทศ มุมมองความคิดเห็นและโครงการในการ
		 ด�ำเนินงานของบริษัทที่บุคคลภายนอกให้ความสนใจ เช่น ผลงานวิจัยทางวิชาการ ความคิดเห็นของบุคคลส�ำคัญ และ
		 ประเด็นที่เป็นที่สนใจของสาธารณชน
(ซ) ก�ำหนด ทบทวน และปรับปรุงหลักการและเกณฑ์การด�ำเนินธุรกิจในระดับกลุม่ บริษทั ในเครือฯ ตามความเหมาะสม ส�ำหรับ
		 ใช้เป็นแนวทางให้แต่ละกลุม่ ธุรกิจของเครือฯน�ำไปปฏิบตั ิ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจว่าเครือฯ มีมาตรฐานในการปฏิบตั ทิ างธุรกิจที่
		 ทันสมัย อีกทั้งยังสะท้อนถึงแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง
(ฌ) รายงานผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของเครือฯและกลุ่มบริษัทในเครือฯ ที่ประเมินโดยหน่วยงานจากภายนอก
		 นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญ และกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ แก่คณะกรรมการบริษัท

5.1 คณะกรรมการต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทหลังการประชุมทุกครั้ง และควรให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท
เกีย่ วกับประเด็นทีต่ อ้ งด�ำเนินการหรือประเด็นทีต่ อ้ งสอบสวนเพิม่ เติมในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับเครือฯ และกลุม่ บริษทั ในเครือฯ
5.2 คณะกรรมการอาจให้ขอ้ เสนอแนะในเรือ่ งกฎหมาย กฎเกณฑ์ ตามกฎหมายและเรือ่ งทีอ่ ยูใ่ นอ�ำนาจของคณะกรรมการแก่คณะ
กรรมการบริษทั ของทุกกลุม่ ธุรกิจตามความเหมาะสม ซึง่ อาจต้องมีการสอบสวนเพิม่ เติมต่อการกระท�ำทีไ่ ม่เป็นไปตามกฎระเบียบ
ทัง้ นี้ เครือฯ จะติดตามทุกกลุม่ ธุรกิจในเครือฯ ให้ (1) น�ำข้อเสนอแนะนัน้ ไปปฏิบตั ติ ามอย่างสมเหตุสมผลและทันต่อเหตุการณ์ และ
(2) รายงานความคืบหน้าและการน�ำข้อเสนอแนะไปปฏิบตั ติ อ่ คณะกรรมการตามก�ำหนดเวลา โดยทัง้ หมดนีใ้ ห้เป็นตามทีก่ ฎหมาย
และกฎระเบียบอนุญาต และภายในขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ องเครือฯ
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6. จ�ำนวนครั้งและ
ขั้นตอนของการประชุม

6.1 คณะกรรมการ ต้องมีประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี (ก�ำหนดไว้ ณ วันที่ประกาศใช้กฎบัตรนี้) โดยมีก�ำหนดการประชุม
ครั้งแรกในวันที่ 12 กันยายน 2559; ครั้งต่อไป 14 พฤศจิกายน 2559; 27 กุมภาพันธ์ 2560 และในเดือนพฤษภาคม
หรือมิถุนายน 2560 ทั้งนี้อาจมีการประชุมเพิ่มเติม ในกรณีที่กรรมการทุกคนเห็นสมควรอย่างเป็นเอกฉันท์
6.2 เลขานุการคณะกรรมการท�ำหนังสือเรียนเชิญกรรมการโดยส่งหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนก�ำหนดการประชุม (หรือ
ภายในระยะเวลาที่กรรมการทุกคนตกลงกัน) นอกจากนี้ เลขานุการคณะกรรมการจะปรึกษาประธานคณะกรรมการเรื่องวาระ
การประชุมเพื่อรวบรวมเอกสารที่ใช้ในการประชุมพร้อมกับหนังสือแจ้งการประชุมเพื่อเผยแพร่ให้คณะกรรมการรับทราบ
เนื้อหาก่อนการประชุม
6.3 กรรมการทุกคนต้องเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทอาจเชิญผู้บริหารระดับสูงท่านอื่น ๆ ของบริษัท
รวมถึงที่ปรึกษาภายนอกเข้าร่วมการประชุมในกรณีที่เห็นสมควร
6.4 การประชุมจะต้องมีองค์ประชุม ซึ่งประกอบด้วยประธานอาวุโส และ/หรือ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหารจากกลุ่ม
บริษัทในเครือฯที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างน้อย 3 คน (ไม่รวมประธานอาวุโสหรือประธานกรรมการบริษัท)
กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างน้อย 2 คน และกรรมการอิสระจากภายนอก
อย่างน้อย 4 คน ในทุกๆ การประชุม การนับองค์ประชุม (1) ต้องมีกรรมการอิสระจากภายนอกอย่างน้อย 1 ใน 4 ของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมด (2) ต้องมีกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารจากบริษัทจดทะเบียนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มากกว่าจ�ำนวนกรรมการบริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษทั ในเครือฯทีจ่ ดทะเบียน ทัง้ นี้ องค์ประชุมทีก่ ำ� หนดไว้ทา่ นประธาน
อาวุโสและท่านประธานกรรมการบริษัทจะต้องเข้าร่วมการประชุมด้วย (ในกรณีที่ประธานอาวุโส และ/หรือประธานกรรมการมิ
สามารถเข้าร่วมได้จะต้องแต่งตัง้ กรรมการให้ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนประธานกรรมการตามข้อก�ำหนดข้อ 3.4) ในกรณีทกี่ รรมการอาวุโส
เข้าร่วมประชุมสามารถนับเป็นองค์ประชุมของกรรมการอิสระจากภายนอกได้
6.5 มติของคณะกรรมการให้เป็นไปตามการออกเสียงข้างมาก ในกรณีทคี่ ะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการเป็นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
6.6 คณะผู้บริหารต้องรายงานข้อมูลให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลอย่างเพียงพอและทันท่วงที เพื่อประกอบการตัดสินใจที่
เป็นเหตุเป็นผล
6.7 เลขานุการคณะกรรมการมีหน้าที่จัดเตรียมรายงานการประชุมทุกครั้ง และต้องส่งมอบแก่กรรมการทุกคนอย่างรวดเร็ว
โดยกรรมการหรือกรรมการบริหารทุกท่านควรจะรับทราบบันทึกการประชุมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม บันทึกการประชุม
ต้องระบุอย่างละเอียดถึงประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญที่คณะกรรมการพิจารณา เช่น ผลสรุปของการตัดสินใจ รวมถึงข้อกังวล
หรือความคิดเห็นที่แตกต่างใด ๆ ที่กรรมการน�ำเสนอ ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการจะจัดส่งบันทึกการประชุม ทั้งในรูป
แบบร่างและฉบับสมบูรณ์แก่กรรมการทุกคน เพื่อขอความคิดเห็นและบันทึกภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหลังการประชุมและ
ให้มีเวลาเตรียมตัวก่อนการประชุมในครั้งต่อไป

7. การประเมินผล
การปฏิบัติงานตนเอง

7.1 ในกรณีที่กรรมการขอให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง คณะกรรมการต้องท�ำการทบทวนและประเมินความ
เหมาะสมตามกฎบั ต ร (ขอบเขตหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการดั ง ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นข้ อ 4) เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า คณะ
กรรมการยั ง คงปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล สอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายของคณะกรรมการบริ ษั ท ทั้ ง นี้ ห ากมี ก าร
เสนอแก้ไขใดๆ ในกฎบัตรนี้ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
7.2 คณะกรรมการสามาถเข้าถึงเกณฑ์ก�ำหนดต่างๆ ได้ที่ http://www.cpgroupglobal.com.
7.3 คณะกรรมการควรประเมินผลการปฏิบตั งิ านตนเองเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ มัน่ ใจว่าคณะกรรมการได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีก่ ำ� หนดไว้
ในกฎบัตรและมีรายงานผลการประเมินประจ�ำปีตอ่ คณะกรรมการบริษทั ผลการประเมินการปฏิบตั งิ านตนเองของคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลควรรวมความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทด้วย

ภาคผนวก ก.
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ภาคผนวก:
ค�ำนิยาม

คณะกรรมการบริษัท หมายถึง คณะกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด ตามวาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่ง

ภาคผนวก ข:

คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลระดับเครือฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งขึน้ ตามมติ
ของคณะกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ตามข้อก�ำหนดที่ระบุไว้ในกฎบัตร
เครือฯ หมายถึง บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด
การก�ำกับดูแลกิจการ หมายถึง นิยามตามข้อ 1.4 ของกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัท หมายถึง กรรมการในคณะกรรมการบริษัท บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์
จ�ำกัด ตามวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระจากภายนอก หมายถึง กรรมการที่ไม่ได้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน ผู้ถือหุ้น รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ หรือมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทในเครือฯ
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูค้ ดั เลือกคุณสมบัติ ทักษะ และความรูด้ า้ นการก�ำกับดูแลกิจการตามเกณฑ์
เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่
กลุม่ บริษทั ในเครือฯ หมายถึง เครือฯ บริษทั ย่อย และบริษทั ทีเ่ ครือถือหุน้ ทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม
โดยถือหุ้นในสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ 5
กรรมการบริหารของบริษัทในเครือฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หมายถึง กรรมการ
บริหารหรือที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ของบริษัทหลักของเครือฯ ที่อยู่ในวาระที่ด�ำรงต�ำแหน่ง รวมถึง
ท่านประธานอาวุโส ประธานกรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร
กรรมการอิสระที่ไม่มีหน้าที่บริหารของบริษัทในเครือฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
หมายถึง กรรมการอิสระของบริษัทในเครือฯ ตามวาระที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
กลุ่มบริษัทหลัก หมายถึง เครือฯ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี.
โภคภัณฑ์ จ�ำกัด บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท
ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท ซี.พี. โลตัส คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์
คณะผู้บริหาร หมายถึง บุคคลที่ด�ำรงต�ำแหน่งบริหารภายในเครือฯ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียง
แค่กรรมการผู้บริหารของบริษัทในเครือฯ ที่จดทะเบียน และผู้บริหารอาวุโสของกลุ่มบริษัทหลัก)
กรรมการ หมายถึง กรรมการของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ที่คณะกรรมการบริหารแต่งตั้ง
ตามข้อก�ำหนดของกฎบัตร
กรรมการอาวุโส นิยามตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.4 ของกฎบัตร

สมาชิก
คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
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กรรมการบริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษทั
ในเครือทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
1.
2.
3.
4.
5.
		
6.
7.
		
8.

นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด
นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด
นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผูบ้ ริหาร บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด
ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด, รองประธานกรรมการ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
นายอดิเรก ศรีประทักษ์ รองประธานอาวุโส บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด, ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน),
กรรมการ บริษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน), กรรมการ บริษทั สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการ บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด, กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
นายอ�ำรุง สรรพสิทธิว์ งศ์ รองประธานส�ำนักการเงิน บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด, กรรมการ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน),
กรรมการ บริษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน), กรรมการ บริษทั สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
นาย ฮานส์ เวอร์เนอร์ ไรค์ ทีป่ รึกษาอาวุโส บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด
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กรรมการบริหาร
เครือเจริญโภคภัณฑ์
และบริษทั ในเครือ
ทีจ่ ดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด
•
		
		
•
		
		
		
		
•
		
		
•

นายธนิ น ท์ เจี ย รวนนท์ ปั จ จุ บั น ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ประธานอาวุ โ ส กลุ ่ ม บริ ษั ท เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ธุรกิจค้าปลีกและจัดจ�ำหน่าย ธุรกิจโทรคมนาคม
เป็นต้น
ภายใต้ความรับผิดชอบของท่านท�ำให้กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์เติบโตขึ้นเป็นกลุ่มบริษัทชั้นน�ำของทวีปเอเชีย
เป็นธุรกิจที่มียี่ห้อทางการค้าที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ท่านเป็นผู้ริเริ่มโมเดลโครงสร้าง
ธุรกิจอาหารและห่วงโซ่คุณค่าของเครือ ตั้งแต่การผลิตจนถึงการจัดจ�ำหน่าย โมเดลนี้ได้ถูกน�ำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหารใน 14 ประเทศทั่วเอเชียและยุโรป ท่านรักและมีวิสัยทัศน์ในการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ
เพื่อขยายธุรกิจสู่ระดับโลก
ในฐานะผู้น�ำของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ท่านส่งเสริมให้ยึดถือหลักสามประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ สร้าง ประโยชน์ให้
ประเทศที่เข้าไปลงทุน สร้างประโยชน์ให้ประชาชนในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน และสร้างประโยชน์ให้บริษัทตามล�ำดับ
ส่งเสริมให้เครือมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
นายธนินท์ เจียรวนนท์สมรสกับคุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ มีบุตรธิดารวม 5 คน

นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด

กรรมการอิสระทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหารจากบริษทั ในเครือ
ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
9.
10.
11.
12.

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ กรรมการอิสระ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) , กรรมการอิสระ บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ กรรมการอิสระ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช กรรมการอิสระ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
นายแอนดรูว์ มา กรรมการอิสระ บริษัท ซีพี โภคภัณฑ์ จ�ำกัด

ผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภายนอก
13.
14.
		
15.
16.
17.
		
18.

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ศาสตราจารย์ หิรัญ รดีศรี ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 		
ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย, อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม
นายเดวิด กอร์ดอน เอลดอน อดีตประธานกรรมการ ธนาคารเอชเอสบีซี เอเชียแปซิฟิก
นางแคท เคทส์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการด้าน Wholesale Banking ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด,
หัวหน้าด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ธนาคารยูบีเอส
นายจอร์จ ฮองชอย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลิงค์แอสเซทแมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

•
•
		
•
		
•
		
•
•
		

นายสุภกิต เจียรวนนท์ ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์
ท่านด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด
(มหาชน) และกรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
ท่านด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และเป็นรองประธานกรรมการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ของบริษัท
ซีพี โภคภัณฑ์ จ�ำกัด
ท่านด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริษัท ในปี พ.ศ. 2543 กรรมการในคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
และประธานคณะกรรมการสรรหา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ของบริษัท ซี.พี.โลตัส คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
ท่านยังด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท Ping An Insurance (Group) Company of China จ�ำกัด
ท่านส�ำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
มีประสบการณ์ด้านการลงทุนและบริหารในหลากหลายอุตสาหกรรม

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด
•
•
		
•
•
•
•
		
		
•
		
•
		
•
		
•

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์
ท่านด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) กรรมการ
บริษัทและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ�ำกัด กรรมการในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น
ท่านด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2556
ท่านด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี โภคภัณฑ์ จ�ำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551
ท่านด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร บริษัท ซี.พี.โลตัส คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ในปี พ.ศ. 2543
ท่านยังด�ำรงต�ำแหน่งนายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย กรรมการบริหารสมาคมโทรคมนาคมแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการและที่ปรึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดีฯ และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ท่านได้รับรางวัล “2015 Frost & Sullivan Asia Pacific Telecom CEO of the Year” ในฐานะตัวอย่างของผู้น�ำ ที่มีบทบาท
ส�ำคัญในการผลักดันและพัฒนาธุรกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคมในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ประจ�ำปี พ.ศ. 2558
ท่านด�ำรงต�ำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการจัดหาทุน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย และกรรมการจัดหาและบริการดวงตา
แห่งสภากาชาดไทย
ท่านส�ำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ภาคผนวก ข.
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ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด

นายฮานส์ เวอร์เนอร์ ไรค์ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด

รองประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
•
•
		
		
		
•
•
		
•
		
		
		

นายอดิเรก ศรีประทักษ์  รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด

ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
•
•
•
		
		
		
•
		
•
		

•
		
		
•
		
•
•
		
		
•
		
		

ดร.อาชว์ เตาลานนท์ ด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานอาวุโส กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์
ท่านด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน และกรรมการในคณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัทย่อยภายใต้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(มหาชน) ประธาน Board of Trustee สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และกรรมการส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ท่านเคยด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ. 2536 - 2542
ท่านเคยด�ำรงต�ำแหน่งประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2544 - 2547 และ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2534 - 2535
ท่านส�ำเร็จการศึกษาปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบงาน สถาบันเทคโนโลยีอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยไอโอวาสเตท สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหงและ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Adirek Sripratak is Vice Chairman at Charoen Pokphand Group.
นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานอาวุโส กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์
ปัจจุบนั ท่านยังด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานกรรมการ บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) และประธานคณะกรรมการ
บริหารตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560 และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน รวมถึงเป็นกรรมการบริษทั ย่อย
ของบริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั สยามแม็คโคร
จ�ำกัด (มหาชน)
ท่านมีประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมากกว่า 40 ปี ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกวุฒิสภาของ
สมัชชาแห่งชาติ ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย และกรรมการกิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ท่านได้รบั ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิจ์ ากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด

กรรมการอิสระของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์
เเละบริษทั จดทะเบียน

นายฮานส์ เวอร์เนอร์ ไรค์ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานในคณะกรรมการ Supervisory Board ซิตี้ กรุ๊ป เยอรมัน เป็นประธาน
คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการ ซิตี้ กรุ๊ป เยอรมัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 และเป็นสมาชิก European Advisory Board
ของซิตี้ กรุ๊ป
ท่านด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิก International Advisory Council ของธนาคารเพือ่ การพัฒนาแห่งประเทศจีน และประธานกิตติมศักดิ์
คณะกรรมการด้านการเงิน เครือเจริญโภคภัณฑ์
ท่านด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการ Foundation of Capital Markets Research, Frankfurt ตั้งแต่ พ.ศ. 2547
ท่านเคยด�ำรงต�ำแหน่งประธานธนาคารแห่งประเทศเยอรมัน (KfW) ระหว่าง พ.ศ. 2542 - 2549 ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ระหว่าง พ.ศ. 2533 - 2542 โดยได้เริ่มท�ำงานด้านการส่งออกและการจัดหาเงินทุนโครงการให้กับธนาคารแห่งประเทศ
เยอรมัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2509
ท่านมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสายการเงินกว่า 56 ปี เช่น Thyssen Krupp AG, Duisburg (พ.ศ. 2543 - 2553)
Ruhrkohle AG, Essen (พ.ศ. 2543 - 2548) IKB Deutsche Industriebank AG, Duesseldorf (พ.ศ. 2542 - 2549) และ
Deutsche Telekom AG, Bonn (พ.ศ. 2542 - 2549)

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ กรรมการอิสระ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
•
		
		
•
•
		
		
•
		
		
		
•
		

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ ประธาน
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) ประธานคณะ
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
ท่านด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ
ท่านด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) กรรมการคณะ
กรรมการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง และ
กรรมการ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ท่านเคยด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการอ�ำนวยการ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธาน
กรรมการบริ ห าร บมจ. ธนาคารกรุ ง ไทย รองประธานกรรมการ ส� ำนั ก งานคณะกรรมการก� ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
รวมถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวิลเลียมส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาเอกสาขา
เศรษฐศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)

ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ กรรมการอิสระ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

•
		
•
		
		
		
		
•

•
		
•
		
•
		
		
•
		

นายธานินทร์ บูรณมานิต ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
ท่านเคยด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดและการจัดจ�ำหน่าย เครือเจริญโภคภัณฑ์
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานการตลาด สายงานปฏิบัติการและสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด
(มหาชน) ในปี พ.ศ. 2555 รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานการตลาด และสายงานปฏิบัติการในปี พ.ศ. 2550 รอง
กรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) และผู้ช่วยรอง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท Sunny Supermarket จ�ำกัด ในปี พ.ศ. 2541
ท่านส�ำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายอ�ำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ รองประธานส�ำนักการเงิน เครือเจริญโภคภัณฑ์

กรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
•
•
		
		
		
•

นายอ�ำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานส�ำนักการเงิน กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์
ท่านด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และกรรมการในคณะกรรมการก�ำหนดค่า
ตอบแทนและสรรหากรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 กรรมการบริษัทและกรรมการ
บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และกรรมการบริหาร
บริษัท ซี.พี. โลตัส คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
ท่านส�ำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการ
ตรวจสอบ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ท่านด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตั้งแต่ พ.ศ. 2557 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ พ.ศ 2547
ท่านเคยด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) อดีตนายกสมาคมโทรคมนาคมแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานกรรมการบริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด และอธิบดีสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ท่านส�ำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์จากอิมพิเรียลคอลเลจ
ลอนดอน สหราชอาณาจักร

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช กรรมการอิสระ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
•
		
•
•
•
		
•
		
•

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการก�ำกับดูแล
ความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
ท่านเคยด�ำรงต�ำแหน่งประธานวุฒิสภาระหว่าง พ.ศ. 2551 - 2554
ท่านด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัท CP Lotus Corporation ตั้งแต่ พ.ศ. 2555
ท่านมีประสบการณ์หลากหลายในด้านกฎหมายและเป็นวิทยากรด้านกฎหมายครอบครัว คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาด้านกฎหมายเนติบัณฑิตยสภาแห่งประเทศไทย
ท่านส�ำเร็จประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (พ.ศ. 2510) และเป็นเนติบัณฑิต
อังกฤษแห่งส�ำนักลินคอล์น อินน์ (พ.ศ. 2515)
ท่านส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาคผนวก ข.
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เครือเจริญโภคภัณฑ์ รายงานการก�ำกับดูแลกิจการ ประจ�ำปี 2561

กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
จากภายนอก
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นายแอนดรูว์ มา กรรมการอิสระ บริษัท ซีพี โภคภัณฑ์ จ�ำกัด

ศาสตราจารย์หริ ญ
ั รดีศรี ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์

•
		
		
		
•
		
•
		
		
•
		
		
•
		
		
		

•
		
•
		
•
		
		
•
•
		
•
		
		

นายแอนดรูว์ มา ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการในคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน ในปี พ.ศ. 2549 และด�ำรงต�ำแหน่งประธานในคณะกรรมการก�ำหนดค่า
ตอบแทน วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 และในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ด�ำรงต�ำแหน่งประธานคณะก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัท ซีพี โภคภัณฑ์ จ�ำกัด
ท่านเป็นผู้ก่อตั้งและอดีตกรรมการ บริษัท AMA CPA จ�ำกัด (เดิมชื่อบริษัท Andrew Ma DFK (CPA) จ�ำกัด) ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการบริษัท Mayee Management จ�ำกัด
ท่านยังด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่ง ได้แก่ บริษัท Asia Financial
Holdings Limited บริษัท China Resources Power Holdings Company Limited บริษัท Chong Hing Bank Limited บริษัท
Asiaray Media Group Limited และบริษัท C-MER Eye Care Holdings Limited
ท่านเป็นอดีตกรรมการอิสระของบริษัท Asian Citrus Holdings Limited บริษัท Beijing Properties (Holdings) Limited และ
บริษัท Tanrich Financial Holdings Limited ท่านมีประสบการณ์ในด้านบัญชี การตรวจสอบบัญชี และด้านการเงินมากกว่า
40 ปี
ท่านส�ำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์จาก London School of Economics and Political Science
(University of London) สหราชอาณาจักร เป็นสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิของ Institute of Chartered Accountants (ICAEW) ของ
ประเทศอังกฤษและเวลส์ สมาชิกของ Hong Kong Institute of Certified Public Accountants สมาชิกของ Hong Kong
Institute of Directors และสมาชิก Taxation Institute of Hong Kong

แห่งประเทศไทย ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ศาสตราจารย์หริ ญ
ั รดีศรี ด�ำรงต�ำแหน่งผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ท่ า นด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการอิ ส ระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษั ท ไทยคม จ� ำ กั ด (มหาชน)
บริษทั นวกิจประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ดุสติ ธานี จ�ำกัด (มหาชน)
ท่านด�ำรงต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการผูส้ อบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร ประธานกิตติมศักดิข์ องสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (Institute of Directors – IOD) สมาชิกคณะกรรมการเตรียมบัญชีรายชือ่ กรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวง
พาณิชย์ นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่านเคยด�ำรงต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการในคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ท่านเคยด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
และประธาน บริษทั ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คเู ปอส์ (PwC) ประเทศไทย
ท่านได้รบั ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิท์ างบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโททางบริหารธุรกิจจาก Wharton Business
School - University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รบั พาณิชยศาสตร์บณ
ั ฑิต และประกาศนียบัตรชัน้ สูงทาง
การบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อ�ำนวยการ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ในคณะกรรมการกลุ่มบริษัทดีที (บริษัท แมกโนเลีย
ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ในคณะกรรมการบริษัท
ธนบุรปี ระกอบรถยนต์ จ�ำกัด ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2554 ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการโรงแรมปาร์คนายเลิศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540
ท่านด�ำรงต�ำแหน่งประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรม
แห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รองประธานมูลนิธิไทยคม สมาชิกคณะกรรมการพัฒนาการ
แข่งขันของประเทศ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรรมการในคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยชินวัตร และเป็นสมาชิกในคณะกรรมการสรรหากรรมการ
ส�ำหรับรัฐวิสาหกิจ กระทรวงพาณิชย์
ท่านมีประสบการณ์ท�ำงานด้านอื่นอีก ได้แก่ ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาชิกวุฒิสภาและ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม กรรมการสถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ เลขาธิการส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประธานส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ และกรรมการ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ท่านมีประสบการณ์ทำ� งานที่ บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) หรือเอสซีจเี ป็นเวลาทัง้ สิน้ 39 ปี ด�ำรงต�ำแหน่งประธาน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ในปี พ.ศ. 2528 เกษียณอายุในปี พ.ศ. 2535 และด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการถึงปี พ.ศ. 2554
นอกจากนี้ ท่านยังเป็นหัวหน้าคณะท�ำงานทีร่ บั ผิดชอบเรือ่ งการพัฒนา อุดมการณ์เอสซีจี หลักจริยธรรม และการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีขององค์กร
ท่านเป็นอดีตประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เคยด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการ บริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)) ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2535 - 2545
ท่านเคยด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ผาแดง
อินดัสทรี จ�ำกัด (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ. 2537 - 2558 อีกทั้งยังด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 นอกจากนี้ยังเคยด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วย
การปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาส่วนบุคคล สมาชิกและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สภากาชาดไทย
ท่านส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครื่องกลจาก Massachusetts Institute of
Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2497 ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม วิศวกรรมศาสตร์
บัณฑิต สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน พ.ศ. 2493 ปริญญาตรีวศิ วกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาเครือ่ งกล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยใน พ.ศ. 2494 นอกจากนี้ ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยโยนก (ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยเนชัน่ ) (พ.ศ. 2529) ปริญญาวิทยาศาสตร์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ (พ.ศ. 2535) วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ. 2545) และอื่น ๆ
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ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552 กรรมการเนติบณ
ั ฑิตยสภา พ.ศ. 2553
กรรมการบริหารมูลนิธปิ อ้ งกันอาชญากรรมแห่งเอเชียตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2554
ท่านด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการสถาบันเพือ่ การยุตธิ รรมแห่งประเทศไทยตัง้ แต่ พ.ศ. 2558 เคยด�ำรงต�ำแหน่งทีป่ รึกษานายก
รัฐมนตรี ระหว่าง พ.ศ. 2557 - 2558 ด�ำรงต�ำแหน่งปลัดกระทรวงยุตธิ รรมระหว่าง พ.ศ. 2551 - 2557 และรองปลัดกระทรวง
ยุตธิ รรมระหว่าง พ.ศ. 2546 - 2551
ท่านยังด�ำรงต�ำแหน่งอืน่ นับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2557 ได้แก่ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการก�ำกับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
(มหาชน) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการคดีพเิ ศษ กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ และนายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ในปี พ.ศ. 2558 ท่านได้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
ท่านได้รบั รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะนิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2551 ได้รบั คัดเลือกให้เป็นสมาชิก Fulbright
Thailand Hall of Fame ในปี พ.ศ. 2553 และได้รบั รางวัลเอกบุรษุ ประจ�ำปี พ.ศ. 2543 จากสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
ท่านส�ำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขานิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโทสาขากฎหมาย การค้า และเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยคอร์เนล ประเทศสหรัฐอเมริกาใน พ.ศ. 2526 เนติบณ
ั ฑิตจากส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบณ
ั ฑิตยสภา ประเทศไทย ปริญญาโทสาขากฎหมายจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกาใน พ.ศ. 2531 และ
ปริญญาเอกสาขากฎหมายจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกาใน พ.ศ. 2533

นายเดวิด กอร์ดอน เอลดอน อดีตประธานกรรมการ ธนาคารเอชเอสบีซี เอเชียแปซิฟิก
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นายเดวิด กอร์ดอน เอลดอน ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริษทั Octopus Cards จ�ำกัด รองประธานกรรมการกลุม่ บริษทั
Noble กรรมการ DIFC Higher Board of Dubai รวมทัง้ ต�ำแหน่งทีป่ รึกษาในฮ่องกงและประเทศอืน่ ๆ
ท่านด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหารของธนาคารเอชเอสบีซี ภูมภิ าคตะวันออกกลาง ในปี พ.ศ. 2554 และ
ใน พ.ศ. 2556 ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศโอมาน (HSBC Bank Oman S.A.O.G)
ท่านเคยด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานกรรมการธนาคารเอชเอสบีซี ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ เกษียณในปี พ.ศ. 2548 ได้รบั ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารของธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2531 ด�ำรงต�ำแหน่งประธานคณะผูบ้ ริหารของ
ธนาคารเอชเอสบีซี เอเชียแปซิฟกิ ใน พ.ศ. 2539 และได้รบั แต่งตัง้ เป็นประธานกรรมการในปี พ.ศ. 2542
ท่านเป็นอดีตทีป่ รึกษาอาวุโสบริษทั ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คเู ปอส์ (PwC) ในฮ่องกงและจีนระหว่าง พ.ศ. 2548 – 2557 ประธาน
กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหารของธนาคารฮัง่ เส็ง เป็นกรรมการธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศออสเตรเลีย กรรมการบริษทั MTR
กรรมการบริษทั Swire Pacific รองประธานกรรมการ Hong Kong Jockey Club ประธานหอการค้าฮ่องกง และประธาน
Dubai International Financial Centre Authority นอกจากนี้ ยังเป็นสมาชิกในคณะกรรมการการแข่งขันแห่งชาติของ
ประธานาธิบดีลี มยอง บัก ประเทศเกาหลีใต้
รางวัลทีท่ า่ นได้รบั ได้แก่ นักธุรกิจดีเด่นประจ�ำปี พ.ศ. 2546 ของฮ่องกง (Hong Kong Business Person of the Year) รางวัล
Gold Bauhinia Star จากรัฐบาลฮ่องกงใน พ.ศ. 2547 และรางวัล Asian Banker Lifetime Achievement Award ประจ�ำปี พ.ศ. 2548
ได้รบั เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ซบี อี ี (Commander of the British Empire (CBE)) และได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นพลเมืองกิตติมศักดิ์
ของกรุงโซล ซึง่ เป็นการยกย่องในฐานะทีท่ ำ� งานเพือ่ ผลประโยชน์ของเมือง
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เครือเจริญโภคภัณฑ์ รายงานการก�ำกับดูแลกิจการ ประจ�ำปี 2561

นางแคท เคทส์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ด้าน Wholesale Banking ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
หัวหน้าด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ธนาคารยูบีเอส
•
		
•
		
		
•
		
		
		
•
		
		
		
•
		

นางแคท เคทส์ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหารกลุม่ บริษทั RSA Insurance จ�ำกัด (มหาชน) เป็นประธานคณะ
กรรมการความเสีย่ ง กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
ท่านยังด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหารอีก 3 บริษทั ได้แก่ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและกรรมการ
ตรวจสอบบริษทั Brewin Dolphin ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2558 กรรมการบริษทั Threadneedle AM ในปี พ.ศ. 2559 และกรรมการ
บริษทั Threadneedle Investment Services Limited ในปี พ.ศ. 2559
ท่านมีประสบการณ์ดา้ นบริการทางการเงินต่างประเทศมากกว่า 25 ปี ด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปฏิบตั กิ าร (Chief
Operating Officer) ฝ่ายการธนาคารกลุม่ ธุรกิจขนาดใหญ่ (Wholesale Banking) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ประเทศสิงคโปร์
ถึง พ.ศ. 2556 มีหน้าทีค่ วบคุมดูแลฝ่ายงานบริหารความเสีย่ ง เทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบตั งิ าน กฎหมายและการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ ทรัพยากรบุคคล กลยุทธ์ องค์กรสัมพันธ์ และการสร้างแบรนด์และการตลาด ครอบคลุม 60 ประเทศทัว่ โลก
ท่านเคยมีประสบการณ์การท�ำงานทีธ่ นาคาร UBS เป็นระยะเวลา 22 ปี โดยประจ�ำอยูท่ เี่ มืองซูรคิ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ใน
ฐานะหัวหน้าฝ่ายด้านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ (Global Head of Compliance) อีกทัง้ ยังเคยประจ�ำอยูท่ ฮี่ อ่ งกง โดยด�ำรงต�ำแหน่ง
ทีป่ รึกษาทางกฎหมายภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ (พ.ศ. 2543 – 2547) และเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านระดับภูมภิ าค (Regional Operating
Officer) (พ.ศ. 2547 – 2552)
ท่านส�ำเร็จการศึกษาสาขานิตศิ าสตร์ (เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ ) จากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด สหราชอาณาจักร และได้ผา่ นการ
สอบประเมินคุณสมบัตขิ องการเป็นทนายความในประเทศอังกฤษและเวลล์ ก่อนทีจ่ ะผันตัวเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านบริการทางการเงิน

นายจอร์จ ฮองชอย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลิงค์แอสเซทแมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
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นายจอร์จ ฮองชอย ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารในปี พ.ศ. 2552 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในปี พ.ศ. 2553
บริษทั ลิงค์แอสเซทแมเนจเม้นท์ จ�ำกัด (Link Asset Management Limited) และเป็นกรรมการ บริษทั The Link Holdings
Limited บริษทั Link Properties Limited บริษทั The Link Finance Limited รวมถึงบริษทั ย่อยอืน่ ๆ ภายใต้กลุม่ บริษทั ของ Link
ท่านด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการ Supervisory Committee of Tracker Fund of Hong Kong (จดทะเบียนในฮ่องกง)
ทรัสตีของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา สมาชิกสภา Asia-Pacific Advisory Board of International
Council of Shopping Centers นอกจากนี้ ด�ำรงต�ำแหน่ง Global Governing Trustee ของสถาบัน Urban Land Institute และ
ทีป่ รึกษามูลนิธิ Our Hong Kong Foundation Limited
ท่านเคยด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั Hong Kong Cyberport Management Company สมาชิกสถาบัน Hong Kong Institute
of Certified Public Accountants โดยด�ำรงต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการการเงินบริษทั ของสถาบันดังกล่าวในปีพ.ศ. 2551
นอกจากนีเ้ คยด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสถาบัน Hong Kong Securities and Investment Institute ระหว่าง พ.ศ. 2549 – 2554
และอาจารย์ภาคปฏิบตั ิ (ด้านอสังหาริมทรัพย์) ทีม่ หาวิทยาลัยโพลีเทคนิคฮ่องกง
ท่านได้รบั รางวัลนักธุรกิจดีเด่น (Business Person of the Year) ประจ�ำปี พ.ศ. 2558 จาก DHL/SCMP Hong Kong Business
Awards รางวัล Asian Corporate Director Award ประจ�ำปี พ.ศ. 2556 – 2558 จาก Corporate Governance Asia รางวัล
Director of the Year Award ส�ำหรับกลุม่ Listed Companies - Executive Directors จาก The Hong Kong Institute of Directors
รวมถึงรางวัล Outstanding Entrepreneurship Award ประจ�ำปี พ.ศ. 2554 จาก Enterprise Asia
ท่านยังเป็นผูส้ อบบัญชี นักวิชาการอาวุโสและสมาชิกในสถาบัน Corporate Advisory Council of Hong Kong Securities and
Investment Institute และเป็นสมาชิกในฐานะนักวิชาการในองค์กรอืน่ ๆ ได้แก่: Hong Kong Institute of Certified Public
Accountants, the Chartered Accountants Australia and New Zealand, The Hong Kong Institute of Directors, the Royal
Institution of Chartered Surveyors และ Institute of Shopping Centre Management
ท่ า นส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาระดั บปริ ญ ญาตรี ส าขาการพาณิ ชย์ จ ากมหาวิ ท ยาลั ยแคนเทอเบอรี่ ประเทศนิ ว ซี แ ลนด์ และ
ระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจากวอร์ตนั สคูล มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

