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ก่บบริบทธุ่รกิจของกล่�มุ่บริษ่ัทใน

เครอืฯ
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ความุ่รู้ และการสน่บสน่นให้้เกิดู
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และทำาความุ่เข้าใจความุ่คาดูห้ว่ง

จากผู้่มุ่่ส�วนไดู้เสย่กล่�มุ่ต�าง ๆ  เพื�อให้้

เกิดูการมุ่่ส�วนร�วมุ่ในการพ่ฒนา 

การกำาก่บดููแลกิจการของเครือฯ  

ร�วมุ่ก่น

เราดำำาเนิินิธุุรกิิจโดำยยึดำม่ั่�นิในิหล่ักิธุรรมั่าภิิบาลั

การกำากับดููแลกิจการท่ี่�ดู่ 
หััวใจของการเติิบโติอย่่างยั่�งยื่น

ตลอดระยะเวัลาเกอืบหน่�งศัตวัรรษ เค์รือเจริญโภค์ภัณฑ์์เติบโตจากร้านจำาหน่าย 
เมล็ดพันธ์์ผักเล็ก ๆ ในนาม ‘เจียไต้จ่ง’ ด้วัยรากแก้วัทีี่�แข็้งแกร่งจากการดำาเนิน
ธ์รกิจตามหลักการบรรษัที่ภิบาล 11 ปิระการและค่์านิยมองค์์กร 6 ปิระการ มาโดยตลอด 
ที่ำาให้การบริหารจัดการข้องเค์รือฯ เป็ินไปิอย่างมีปิระสิที่ธิภาพ เป็ินรากฐานให้ 
การดำาเนินธ์รกิจเป็ินไปิอย่างยั�งยืน สามารถสร้างค์์ณค่์าให้แก่ผู้มีส่วันได้เสียท์ี่กภาค์ส่วัน 
จนก้าวัสู่การเป็ินหน่�งในกล่์มบริษัที่ชัั้�นนำาระดับโลกทีี่�ดำาเนินธ์รกิจในหลากหลาย
อ์ตสาหกรรมได้ในปัิจจ์บัน และเพื� อให้การเติบโตในก้าวัต่อไปิเป็ินไปิอย่างยั�งยืน 
‘การกำากับดูแลกิจการทีี่�ดี’ จ่งเป็ินหัวัใจสำาคั์ญในการดำาเนินธ์รกิจข้องเค์รือฯ 

สำำ�หรัับปี ี2562 เครืัอฯ ให้คว�มสำำ�คัญกัับกั�รัดำำ�เนิินิง�นิด้ำ�นิกั�รัเสำริัมสำร้ั�งศัักัยภ�พ 
กั�รัสำร้ั�งวัฒนิธรัรัมองค์กัรั กั�รัเปิีดำเผยข้้อมูลและกั�รัสำร้ั�งคว�มสัำมพันิธ์กัับผู้มีส่ำวนิได้ำเสีำย ดัำงนีิ�
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เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์ รืายงานการืกำากับดููแลกิจการื ปรืะจำาปี 2562

ปีี  2562  กลุ่่�มบริิษััทเคริือเจริิญโภคภัณฑ์์  หริือเคริือซีีพีี  ยัังคงเดิินหน้าสริ้างความแข็็งแกริ�ง 

ให้กับองค์กริในท่กมิติิอยั�างติ�อเนื�อง ทั�งทางด้ิานการิดิำาเนินธุ่ริกิจแลุ่ะการิกำากับดูิแลุ่กิจการิที�ดีิ  
ซี่�งเคริือซีีพีีได้ิให้ความสำาคัญกับหลุ่ักค่ณธุริริมในการิปีริะกอบธุร่ิกิจมาอยั�างยัาวนาน  พีนักงาน

ทก่คนจะได้ิริบัการิปีลุ่กูฝังัในเริื�องข็องคณ่งามความดีิ  การิริกัษัาสจัจะ  ความซีื�อสตัิยัก์ตัิญญูู   ฯลุ่ฯ  

อีกทั�งได้ิปีฏิิบติัิสบืทอดิติ�อเนื�องกนัมานบัตัิ�งแติ�ร่ิ�นบริริพีบ่ร่ิษั  จนถ่ึงปีจัจ่บันคณ่ธุริริมเหลุ่�านั�นกย็ังั

มไิด้ิเลุ่อืนหายัไปีไหน  กลัุ่บหยัั�งริากฝังัลุ่ก่ลุ่งไปีในจิติสำานก่  เพีริาะเครืิอซีพีีี  เชืื่�อว�าการิมีจริริยัาบริริณ

ในการิดิำาเนนิธุร่ิกจิจะเป็ีนหนทางสู�ความสำาเริจ็ที�ยัั�งยันื  แลุ่ะชื่�วยัใหอ้งค์กริสามาริถึเติิบโติข็่�นได้ิ

อยั�างแข็ง็แกริ�ง  โดิยัที�ปีจัจ่บันเริาเรีิยักคณ่งามความดีิเหลุ่�านั�นว�า  ‘ธุริริมาภิบาลุ่’

ติลุ่อดิริะยัะเวลุ่าที�ผ่�านมาเคริือซีีพีี ได้ิสร้ิางสมชื่ื�อเสียัง จากกิจการิข็นาดิเลุ่็กข็ยัายัธุ่ริกิจเติิบโติ

กลุ่ายัเปี็นองค์กริชื่ั�นนำาที�มีชืื่�อเสียังในริะดัิบโลุ่ก ซี่�งเกิดิจากความม่�งมั�นตัิ�งใจที�จะบริิหาริจัดิการิ

องค์กริโดิยัยัด่ิมั�นในหลุ่กัธุริริมาภิบาลุ่ที�ดีิ  โปีริ�งใส  เปีน็ธุริริม  มคีวามรัิบผิ่ดิชื่อบติ�อสงัคม  ช่ื่มชื่น  

แลุ่ะสิ�งแวดิลุ่อ้ม  เพีื�อสริา้งองค์กริใหม้คีณ่ค�า  ได้ิริบัการิยัอมริบั  เป็ีนที�เชื่ื�อถืึอไว้วางใจ  ทั�งจากคู�ค้า  

ผู่บ้ริโิภค  ติลุ่อดิจนผู่ม้สี�วนได้ิส�วนเสยีัทก่ภาคส�วน  ซี่�งถืึอเปีน็ภาริะหนา้ที�ข็องพีนกังานทก่คนที�จะ

ต้ิองริกัษัามาติริฐานด้ิานธุริริมาภิบาลุ่เอาไว้ให้ได้ิอยั�างเหนยีัวแน�นมั�นคง  เพืี�อสร้ิางความแข็ง็แกริ�ง

ยัั�งยืันใหก้บัองค์กริติลุ่อดิไปี  

สารจาก

ประธานอาวุโส

นายธนินท์ เจียรวนนท์ 
ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์

“เครืือซีีพีีเชืื่�อว่่า การืมีี
จรืรืยาบรืรืณใน 
การืดำำาเนินธุุรืกิจจะเป็็น
หนทางสู่่่คว่ามีสู่ำาเร็ืจที�ย่�งยืน 
และช่ื่ว่ยให้องค์กรืสู่ามีารืถ
เติิบโติข้ึ้�นได้ำอย่างแข็ึ้งแกร่ืง 
โดำยที�ป็จัจุบ่นเรืาเรีืยก 
คุณงามีคว่ามีดีำเหล่าน่�นว่่า 
ธุรืรืมีาภิิบาล”
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คณะกริริมการิเคริือเจริิญโภคภัณฑ์์ให้ความสำาคัญกับการิย่ัดิมั�นในค�านิยัมเคริือเจริิญโภคภัณฑ์์ทั�งหก
ปีริะการิ แลุ่ะนำาไปีสู�การิปีฏิิบติัิเพีื�อสริา้งปีริะโยัชื่นใ์หก้บัปีริะเทศชื่าติิ ปีริะชื่าชื่น แลุ่ะองค์กริ ทั�งนี�เริามี
ความม่�งมั�นในการิดิำาเนินธุ่ริกิจ โดิยัยั่ดิถืึอการิกำากับดิูแลุ่กิจการิที�ดีิแลุ่ะจริิยัธุริริมธุ่ริกิจติลุ่อดิมาเกือบ
หน่�งศติวริริษั เริาเชื่ื�อมั�นว�าจะสามาริถึนำาพีาเคริือเจริิญโภคภัณฑ์์ให้บริริลุ่่เปี้าหมายัการิเปี็นธุ่ริกิจที�มี
ความมั�นคงแลุ่ะยัั�งยัืนในท่กธุ่ริกิจแลุ่ะในท่กปีริะเทศที�เริาลุ่งท่น สร้ิางความเชื่ื�อมั�นแก�ผู่้ถืึอห่้นแลุ่ะผู่้มี
ส�วนริ�วมท่กภาคส�วนทั�วโลุ่ก

เพีื�อให้สอดิคลุ่้องกับบริิบทโลุ่กที�มีพีัฒนาการิอยั�างริวดิเริ็วแลุ่ะมีความท้าทายัใหม� ๆ เกิดิข่็�น ริวมถ่ึง
ความท้าทายัเริื�องธุริริมาภิบาลุ่ คณะกริริมการิเครืิอเจริิญโภคภัณฑ์์ได้ิมอบหมายัให้ฝั่ายับริิหาริศ่กษัา
เรืิ�องการิสร้ิางแลุ่ะนำานวัติกริริมใหม� ๆ มาพีัฒนาแลุ่ะสร้ิางเสริิมมาติริฐานจริิยัธุริริม ความรัิบผ่ิดิชื่อบ
แลุ่ะความโปีริ�งใสในการิดิำาเนินกิจการิ ทั�งนี�เพีื�อให้การิกำากับดิูแลุ่แลุ่ะส�งเสริิมการิดิำาเนินงานข็องเคริือ
เจริิญโภคภัณฑ์์สอดิคลุ่้องกับการิกำากับดิูแลุ่กิจการิที�ดีิ มีจริิยัธุริริมในการิดิำาเนินธุ่ริกิจ เพีื�อยักริะดัิบ
มาติริฐานการิปีฏิิบัติิงานอยั�างติ�อเนื�อง สามาริถึติิดิติามแลุ่ะปีริะเมินผ่ลุ่การิปีฏิิบัติิงานอยั�างมี
ปีริะสิทธุภิาพี สู�การิเติิบโติทางธุ่ริกิจอยั�างยัั�งยัืน แลุ่ะสริ้างความเชื่ื�อมั�นให้แก�ผู่้มีส�วนริ�วมท่กภาคส�วน 
ไม�ว�าจะเปี็นช่ื่มชื่น สังคม ริัฐบาลุ่ แลุ่ะนักลุ่งท่นในท่กปีริะเทศที�เคริือเจริิญโภคภัณฑ์์ดิำาเนินธุ่ริกิจ

ในปี ี2562 คณะกริริมการิเคริอืเจริญิโภคภัณฑ์์ได้ิพีจิาริณาปีริะเด็ินสำาคัญใหเ้ปีน็นโยับายัในการิเสริมิสริา้ง
การิกำากับดูิแลุ่กิจการิที�ดีิสำาหริับเคริือเจริิญโภคภัณฑ์์ ดัิงนี�

การยกมาตรฐานการกำากับดููแลกิจการให้้เป็็นมาตรฐานเดูียวกันทัั้�งเครือฯ โดูยครอบคลุมถึึง 
การกำากับดููแลคู�ค้าธุุรกิจตลอดูห้�วงโซ่�อุป็ทั้าน 
บริิษััท เครืิอเจริิญโภคภัณฑ์์ จำากัดิ ในฐานะบริิษััทแม� (Holding Company) ได้ิกำาหนดิให้มีริะบบ 
ธุริริมาภิบาลุ่ที�คริอบคลุ่ม่ไปียังักลุ่่�มธุร่ิกิจในเครืิอฯ เพีื�อส�งเสริมิวัฒนธุริริมการิดิำาเนินธุร่ิกิจด้ิวยัความถูึกต้ิอง
โปีริ�งใสแลุ่ะเป็ีนธุริริม ทำาให้พีนักงานมีจิติสำานก่รัิบผิ่ดิชื่อบ มคีณ่ธุริริมในการิทำางาน ติลุ่อดิจนการิเผ่ยัแพีริ�
แลุ่ะสร้ิางความเข้็าใจแก�คู�ค้าธุร่ิกิจติลุ่อดิห�วงโซี�อ่ปีทานอีกด้ิวยั เพีื�อทำาให้เกิดิคณ่ค�าริ�วมกันแลุ่ะสามาริถึ
เติิบโติไปีด้ิวยักันอยั�างยัั�งยัืน

ข้้อป็ฏิิบัติดู้านสิิทั้ธิุมนุษยชนและแรงงาน 
ทรัิพียัากริบ่คคลุ่ถืึอเปี็นหัวใจสำาคัญข็องการิเติิบโติทางธุร่ิกิจข็องเคริือเจริิญโภคภัณฑ์์ เริาติิดิติามเริื�อง
สวัสดิิการิข็องพีนักงานแลุ่ะข็องคริอบคริัวพีนักงาน ความปีลุ่อดิภัยัจากการิทำางาน การิสริ้างโอกาสให้
พีนักงานท่กคนสามาริถึเติิบโติในสายัอาชื่ีพี โดิยัไม�คำาน่งถ่ึงความแติกติ�างในท่ก ๆ ด้ิาน อาทิ เชื่ื�อชื่าติิ 
อาย่ั เพีศสภาพี สีผ่ิว ภาษัา ศาสนา เปี็นต้ิน เริาเชื่ื�อว�าความหลุ่ากหลุ่ายัจะนำามาซี่�งความคิดิสริ้างสริริค์

“คณะกรืรืมีการื
เครืือเจริืญโภิคภ่ิณฑ์์ 
มีีคว่ามีมุ่ีงม่ี�นใน 
การืดำำาเนินธุุรืกิจโดำยย้ดำถือ 
การืกำาก่บด่ำแลกิจการืที�ดีำ 
และจรืรืยาบรืรืณธุุรืกิจ 
เพืี�อให้เครืือฯ บรืรืลุเป้็าหมีาย
การืเป็็นธุุรืกิจที�มีีคว่ามีม่ี�นคง
และย่�งยืน รืว่มีถ้ง 
สู่ร้ืางคว่ามีเชืื่�อม่ี�นแก่ผู้่้ถือหุ้น
และผู้่้มีีสู่่ว่นร่ืว่มีทุกภิาคสู่่ว่น
ท่�ว่โลก” 

สารจาก

ประธานกรรมการ
แลุ่ะนวัติกริริมที�ชื่�วยัเพีิ�มขี็ดิความสามาริถึใน 
การิแข็�งขั็นทางธุ่ริกิจแลุ่ะเพีิ�มผ่ลุ่กำาไริทางธุ่ริกิจ 
สังคมแลุ่ะสิ�งแวดิลุ้่อมในริะยัะยัาว

ผ่มข็อข็อบค่ณเพีื�อนริ�วมงานท่กคนที�ได้ิริ�วมแริง
ริ�วมใจกันในการิสร้ิางธุร่ิกจิข็องเครืิอเจริญิโภคภัณฑ์์
ให้เกิดิปีริะโยัชื่น์กับทั�งปีริะเทศชื่าติิ ปีริะชื่าชื่น 
แลุ่ะองค์กริมาโดิยัติลุ่อดิ คณะกริริมการิบริษิัทัจะ 
ติิดิติามแลุ่ะปีริะเมนิสถึานการิณโ์ลุ่ก ริวมถ่ึงปีริะเด็ิน
ด้ิานการิกำากบัดิแูลุ่กจิการิอยั�างติ�อเนื�อง เพีื�อใหเ้คริอื
เจริิญโภคภัณฑ์์ก้าวทันติ�อการิเปีลุ่ี�ยันแปีลุ่ง 
สามาริถึดิำาเนินธุ่ริกิจสำาเร็ิจติามวิสัยัทัศน์แลุ่ะ
ย่ัทธุศาสติริ์ที�กำาหนดิไว้ โดิยัเปี็นไปีติามหลุ่ักการิ 
กำากบัดิแูลุ่กจิการิที�ดีิ เพืี�อการิเติิบโติอยั�างยัั�งยืันใน
ท่กมิติิ ทั�งเศริษัฐกิจ สังคมแลุ่ะสิ�งแวดิลุ่้อม พีร้ิอม
ก้าวไปีสู�การิเปี็นผู่้นำาในเวทีโลุ่กติ�อไปี

นายสุภกิต เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
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บทนำำ�
ผลง�นำโดดเด่นำในำปี 2562

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร – ปีรัชญ
�      

ก�รดำ�เนำนำธุรกิจ
เปี�หม�ยกับคว�มสำำ�เร็จด้�นำ
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ปี 2562

ก้�วต่อไปีกับคว�มท้�ท�ยในำปี 2563 
ภ�คผนำวก

เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์ รืายงานการืกำากับดููแลกิจการื ปรืะจำาปี 2562

ปีี 2562 เครืิอเจริิญโภคภัณฑ์์ยัังคงม่�งมั�นดิำาเนิน
ธุ่ริกิจด้ิวยัจริิยัธุริริมติามค�านิยัมที�ย่ัดิถืึอมาเกือบ
ศติวริริษั แลุ่ะยัังคงย่ัดิหลุ่ักการิกำากับดูิแลุ่กิจการิ
เปี็นเสาหลุ่ักข็องเคริือฯ ในการิปีริะกอบธุ่ริกิจ  
ดัิงนั�นการิดิำาเนินการิด้ิานการิกำากับดิูแลุ่กิจการิ
ติามมติิข็องคณะกริริมการิบริริษััทภิบาลุ่จ่งได้ิริับ
การิพัีฒนาอยั�างติ�อเนื�อง โดิยัได้ิริับความริ�วมมือ
จากทก่ฝ่ัายัที�เกี�ยัวข้็อง ซี่�งเครืิอฯ ได้ิใหค้วามสำาคัญ
กับการิพีัฒนาให้เกิดิผ่ลุ่อยั�างเปี็นรูิปีธุริริม แลุ่ะ
ฝั่ายับริิหาริได้ิดิำาเนินการิติามแนวทางแลุ่ะ
นโยับายัที�ได้ิริับมาจากคณะกริริมการิบริิษััท  
ซี่�งมีความก้าวหน้าในการิดิำาเนินงานติามแผ่น 
การิกำากับดูิแลุ่กิจการิ 3 ด้ิาน ดัิงนี� 

“เครืือฯ ได้ำว่างโครืงสู่ร้ืาง
การืกำาก่บด่ำแล และกรือบ
การืบริืหารืจ่ดำการืนโยบาย 
เพืี�อให้เกิดำการืกำาก่บด่ำแล
กิจการืท่�งเครืือเป็็นรืะบบเดีำยว่ก่น 
รืว่มีถ้งการืสู่ร้ืางว่่ฒนธุรืรืมี
องค์กรืด้ำว่ยการืป็ล่กฝังั
จิติสู่ำาน้กในการืดำำาเนินธุุรืกิจ
ด้ำว่ยคุณธุรืรืมี จริืยธุรืรืมี
ผู่้านการืสืู่�อสู่ารื การืให้คว่ามีร้่ื 
เพืี�อสู่ร้ืางคว่ามีติรืะหน่กร้่ื”

1. การเสิรมิสิรา้งศักัยภาพ  ด้ิวยัการิวางโคริงสริ้างแลุ่ะกริะบวนการิในการิกำากับดิูแลุ่กิจการิ ริวมถ่ึง
การิจัดิทำาแนวปีฏิิบติัิที�ดีิ โดิยัพีจิาริณาถ่ึงความเหมาะสมกบับริบิทธุร่ิกจิข็องกลุ่่�มบริษิัทัในเคริอืฯ ริวมถ่ึง
มกีาริทบทวนแลุ่ะปีริับปีร่ิงนโยับายัแลุ่ะแนวปีฏิิบัติิข็องเคริือฯ ให้ทันสมัยั 

ในปี ี2562 เครืิอฯ ได้ิวางโคริงสริา้งการิกำากบัดิแูลุ่แลุ่ะกริอบการิบริหิาริจัดิการินโยับายั เพีื�อใหเ้กดิิการิกำากบั
ดิูแลุ่กิจการิทั�งเคริือเปี็นริะบบเดีิยัวกัน ริวมถ่ึงจัดิทำาโคริงการิด้ิานจริิยัธุริริมแลุ่ะการิกำากับการิปีฏิิบัติิ
ติามกฎเกณฑ์์ โดิยัจริิยัธุริริมเป็ีนปีริะเด็ินที�คณะกริริมการิบริิษััทให้ความสำาคัญนับตัิ�งแติ�เริิ�มต้ินดิำาเนิน
ธุร่ิกิจ ส�วนการิกำากับการิปีฏิิบติัิติามกฎเกณฑ์์นั�นเป็ีนเคริื�องมือที�ใช้ื่เพีื�อป้ีองกันแลุ่ะลุ่ดิความเสี�ยังที�อาจ
เกิดิข็่�นจากการิปีริะพีฤติิผ่ิดิ นอกจากนี�ยัังได้ิปีริะกาศใชื่้แนวปีฏิิบัติิที�ดีิด้ิานความหลุ่ากหลุ่ายัแลุ่ะ 
การิอยูั�ริ�วมกันในริะดัิบเคริือ สำาหริับปีริะเด็ินนี� เคริือฯ ได้ิให้ความสำาคัญมาโดิยัติลุ่อดิ เนื�องจากม ี
ความเกี�ยัวข้็องกับทรัิพียัากริบ่คคลุ่ที�ถืึอเปี็นหัวใจข็องการิดิำาเนินธุ่ริกิจ การิเปีิดิริับพีนักงานใหม� แลุ่ะ
การิปีฏิิบัติิติ�อพีนักงานเปี็นไปีติามหลุ่ักการิความเท�าเทียัมกันแลุ่ะเปี็นธุริริม เพีื�อให้เคริือฯ มีทั�งคนดีิ
แลุ่ะคนเก�ง  โดิยัมิได้ิแบ�งแยักหริือกีดิกันด้ิวยัเหติ่แห�งอัติลุ่ักษัณ์ แติ�พีิจาริณาจากความสามาริถึแลุ่ะ
พีฤติิกริริม ซี่�งเปี็นไปีในทิศทางเดีิยัวกับธุ่ริกิจทั�วโลุ่ก 

2. การสิรา้งวัฒนธุรรมองค์กร ด้ิวยัการิปีลุู่กฝัังจิติสำาน่กในการิดิำาเนินธุ่ริกิจด้ิวยัค่ณธุริริม จริิยัธุริริม
ผ่�านการิสื�อสาริ การิใหค้วามรูิเ้พืี�อสร้ิางความติริะหนกัรูิ ้แลุ่ะสนบัสนน่ใหเ้กดิิการินำาไปีปีฏิิบติัิจนเกดิิเปีน็
พีฤติิกริริม

วัฒนธุริริมองค์กริในการิดิำาเนินธุ่ริกิจอยั�างมีจริิยัธุริริมเปี็นนโยับายัที�คณะกริริมการิบริิษััทข็องเคริือฯ 
ได้ิมอบหมายัให้ฝั่ายับริิหาริดิำาเนินการิเพีื�อให้เกิดิผ่ลุ่อยั�างเปี็นรูิปีธุริริม สำาหริับคณะกริริมการิบริิษััท
แลุ่ะผู้่บริิหาริริะดัิบสูงก็ได้ิยัด่ิถืึอปีฏิิบติัิแลุ่ะเปีน็แบบอยั�างที�ดีิมาโดิยัติลุ่อดิ ซี่�งปี ี2562 เคริอืฯ ได้ิสื�อสาริ
จริริยัาบริริณธุร่ิกิจแก�กริริมการิ ผู่บ้ริหิาริ แลุ่ะพีนักงานข็องกลุ่่�มบริษิัทัในเครืิอฯ ทั�งในแลุ่ะติ�างปีริะเทศ 
ริวมถ่ึงมีการิทดิสอบเพีื�อให้มั�นใจว�า จะเกิดิการิปีฏิิบัติิที�เปี็นไปีในทิศทางเดีิยัวกัน นอกจากนี�เคริือฯ  
ยัังจัดิการิฝึักอบริมในหัวข็้อที�เกี�ยัวกับธุริริมาภิบาลุ่อยั�างสมำาเสมอ โดิยัเฉพีาะเรืิ�องจริิยัธุริริมธุ่ริกิจ  
เพืี�อให้เกิดิความเข้็าใจแลุ่ะนำาไปีปีฏิิบัติิอยั�างถึูกต้ิอง 

3. การเปิ็ดูเผยข้้อมูลและการสิร้างความสิัมพันธ์ุกับผู้มีสิ�วนไดู้เสิีย ด้ิวยัการิเผ่ยัแพีริ�ข้็อมูลุ่ด้ิาน 
การิกำากับดิูแลุ่กิจการิผ่�านชื่�องทางที�หลุ่ากหลุ่ายั ทั�งการิจัดิทำาริายังาน ข็�าวสาริ แลุ่ะเว็บไซีต์ิ ริวมถ่ึง 
การิทำาความเข้็าใจในความคาดิหวังจากผู่้มีส�วนได้ิเสียักลุ่่�มติ�าง ๆ ทั�งภายัในแลุ่ะภายันอกเคริือฯ

สารจาก

ประธานคณะผูู้�บริหัาร

นายศุภชัย เจียรวนนท์  
ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

เคริือฯ ได้ิสื�อสาริข็้อมูลุ่ด้ิานการิกำากับดิูแลุ่กิจการิ
หลุ่ากหลุ่ายัชื่�องทาง ทำาให้เกิดิการิริับรูิ้จากพีนักงาน 
จะเห็นได้ิจากผ่ลุ่สำาริวจความคิดิเห็นข็องพีนักงาน 
ปีี 2562 ซี่�งพีบว�า ริ้อยัลุ่ะ 98 เห็นว�า การิปีฏิิบัติิติาม
จริริยัาบริริณธุร่ิกิจเปีน็ความริบัผ่ดิิชื่อบในการิทำางาน
ที�พีริ้อมจะยั่ดิถืึอ ซี่�งเปี็นการิส�งเสริิมภาพีลุ่ักษัณ์ที�ดีิ
ทั�งติ�อตินเองแลุ่ะเครืิอฯ  นอกจากนี�เคริือฯ ยัังสร้ิาง
ความเข้็าใจแก�คู�ค้าหลัุ่กติลุ่อดิห�วงโซี�อ่ปีทานให้ม ี
การิดิำาเนินธุ่ริกิจติามจริริยัาบริริณสำาหริับคู�ค้าธุ่ริกิจ 
เพีื�อให้คู�ค้าสามาริถึพัีฒนาการิดิำาเนินงานให้สอดิคลุ้่อง
กับมาติริฐานที�เคริือฯ ได้ิกำาหนดิไว้ ริวมถ่ึงเสริิมสร้ิาง
ความสัมพัีนธุ์ริะหว�างกัน แลุ่ะพัีฒนากริะบวนการิ
ทำางานเพีื�อสริ้างค่ณค�าในการิทำาธุ่ริกิจริ�วมกัน 

ท่กความกา้วหนา้ข็องการิกำากบัดิแูลุ่กจิการิข็องเคริอืฯ 
ในปีี 2562 นั�นมาจากความริ�วมมอืแลุ่ะการิสนบัสน่น
เปี็นอยั�างดีิจากทั�งท�านปีริะธุานอาว่โส ท�านปีริะธุาน
กริริมการิ คณะกริริมการิบริิษััท ผู่้บริิหาริ แลุ่ะ
พีนักงาน ซี่�งต้ิองข็อข็อบคณ่มา ณ โอกาสนี� กา้วติ�อไปี
ข็องเครืิอฯ เริาจะยักริะดัิบพีัฒนาการิกำากับดิูแลุ่
กิจการิอยั�างติ�อเนื�อง เพีื�อการิเติิบโติทางธุ่ริกิจอยั�าง
มั�นคงแลุ่ะยัั�งยัืน
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บทนำำ�
ผลง�นำโดดเด่นำในำปี 2562

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร – ปีรัชญ
�      

ก�รดำ�เนำนำธุรกิจ
เปี�หม�ยกับคว�มสำำ�เร็จด้�นำ
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ปี 2562

ก้�วต่อไปีกับคว�มท้�ท�ยในำปี 2563 
ภ�คผนำวก

วัติถุุประสงค์ของราย่งาน

เพีื�อให้ผู่้มีส�วนได้ิเสียัเข้็าใจถ่ึงการิดิำาเนิน

ธุ่ริกิจติามหลัุ่กการิกำากับดิูแลุ่กิจการิข็อง

เคริอืเจริญิโภคภัณฑ์์

เพีื� อริายังานการิดิำาเนินงานติามกริอบ 

การิกำากับดิูแลุ่กิจการิ การิควบค่มภายัใน

แลุ่ะการิบริหิาริจัดิการิที�มปีีริะสทิธุภิาพี

เพีื� อทริาบถ่ึงทิศทางแลุ่ะเป้ีาหมายัข็อง 

การิดิำาเนนิงานด้ิานการิกำากบัดูิแลุ่กจิการิใน

อนาคติข็องเคริอืเจริญิโภคภัณฑ์์



ผลง�นำโดูดูเดู่นำ
ในำปี 2562

02
หมวดท่ี่�
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บทนำำ�
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร – ปรัชญ

�      
ก�รดูำ�เนำนำธุรกิจ

เป้�หม�ยกับคว�มสำำ�เร็จดู�นำ
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ปี 2562

ก้�วต่อไปกับคว�มท้�ท�ยในำปี 2563 
ภ�คผนำวก

เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์ รืายงานการืกำากับดููแลกิจการื ปรืะจำาปี 2562

ผลง�นำโดูดูเดูนำในำปี 2562

ความสำาเร็จในปี 2562

การเสริมสร�างศัักย่ภาพ

โครงสร�าง  กระบวนการ

การกำากับดููแลกิจการ

การบริหัารความเส่�ย่ง

การกำากับการ
ปฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์

• ก า ริ พีั ฒ น า แ น ว ปี ฏิิ บั ติิ ที� ดีิ ด้ิ า น 
 ความหลุ่ากหลุ่ายัแลุ่ะการิอยูั�ริ�วมกัน
• การิแติ� ง ตัิ� งคณะกริริมการิข็ับเคลืุ่� อน 
 การิดิำาเนินงานด้ิานธุริริมาภิบาลุ่แลุ่ะ 
 การิกำากับการิปีฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์ข็อง 
 กลุ่่�มบริิษััทในเคริือฯ

• การิเพีิ�มความหลุ่ากหลุ่ายัด้ิานความรู้ิ 
ปีริะสบการิณ์ ความเชื่ี�ยัวชื่าญข็องคณะ
กริริมการิบริิหาริความเสี�ยัง

• ก า ริ สื� อ ส า ริ นโยับายัเริื� องการิกำากับ 
 การิปีฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์ข็องกลุ่่�มบริิษััท 
 ในเคริือฯ

• การิสื�อสาริจริริยัาบริริณ ธุร่ิกิจ แลุ่ะนโยับายั 
 ด้ิานการิกำากับดูิแลุ่กิจการิไปีถ่ึงกลุ่่�มธุ่ริกิจ 
 ในเคริือฯ
• การิพีัฒนาริ�างโคริงสร้ิางการิกำากบัดิแูลุ่แลุ่ะ 
 กริอบการิบริิหาริจัดิการินโยับายั
• การิพีัฒนากริะบวนการิการิริายังานผ่ลุ่ 
 การิดิำาเนินงานข็องเครืิอฯ อยั�างเป็ีนริะบบ

• การิพัีฒนาโคริงการิบูริณาการิการิกำากับ 
 ดูิแลุ่กิจการิ ความเสี�ยังแลุ่ะการิกำากับ 
 การิปีฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์ (Intergrated  
 Governance, Risk and Compliance : GRC)
• การิพัีฒนา Application Software เพีื�อใชื่ ้
 ในการิปีริะเมินความเสี�ยัง
• การิพัีฒนา Management Dashboard

• การิพีัฒนากริอบการิกำากับการิปีฏิิบัติิติาม 
 กฎเกณฑ์์
• การิปีริะเมินผ่ลุ่การิดิำาเนนิงานด้ิานการิปีฏิิบติัิ 
 ติามกฎเกณฑ์์

การสร�างวัฒนธรรมองค์กร

การกำากับดููแลกิจการ

การบริหัารความเส่�ย่ง

การกำากับการ
ปฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์

100% ของ
พนักงานบริษััที่
ในเครือฯ

100% ของ
กลุ่มธุรกิจในประเที่ศัไที่ย่
อบรมเก่�ย่วกับกฎหัมาย่ใหัม่

100% ของ
กลุ่มธุรกิจส่งผูู้�แที่น
ของบริษััที่ในเครือฯ อบรม

ด้ิานริะบบการิควบคม่ภายัในแลุ่ะ

ด้ิานการิปีฏิิบติัิติามกฎเกณฑ์์

การพัฒนาผูู้�บริหัาร
ระดัูบกลางและพนักงาน
ผู่้านระบบ e-Learning

การจัดูเสวนาเพื�อสื�อสารและ
ถุ่าย่ที่อดูมุมมองดู�าน CG 
โดูย่ผูู้�บริหัารระดัูบสูง

100% ของ
ผูู้�บริหัารระดัูบสูง

ผูู้�บริหัารระดัูบสูง 
833 คน

ไที่ย่

เม่ย่นมา อินเดู่ย่

จ่น

ที�ไม�ได้ิจดิทะเบยีันในไทยัแลุ่ะบริษิัทัในจีนทั�งหมดิ

ได้ิเริยีันรูิแ้ลุ่ะผ่�านการิทดิสอบจริริยัาบริริณธุร่ิกจิ 

เข็้าอบริม หัวข็้อ ‘การิหลุ่ีกเลุ่ี�ยังความข็ัดิแยั้ง 

ทางผ่ลุ่ปีริะโยัชื่น’์

ทั�งในไทยัแลุ่ะติ�างปีริะเทศที�เข็า้ริ�วมอบริม

เชื่งิปีฏิิบติัิการิด้ิานการิบริหิาริความเสี�ยัง

เผ่ยัแพีริ�ความรูิ้ด้ิานการิกำากับการิปีฏิิบัติิติาม

กฎเกณฑ์์ในปีริะเทศ
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บทนำำ�
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร – ปรัชญ

�      
ก�รดูำ�เนำนำธุรกิจ

เป้�หม�ยกับคว�มสำำ�เร็จดู�นำ
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ปี 2562

ก้�วต่อไปกับคว�มท้�ท�ยในำปี 2563 
ภ�คผนำวก

เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์ รืายงานการืกำากับดููแลกิจการื ปรืะจำาปี 2562

ผลง�นำโดูดูเดูนำในำปี 2562

การเปิดูเผู้ย่ข�อมูลและการสร�างความสัมพันธ์กับผูู้�ม่ส่วนไดู�เส่ย่

เพิ�มเติิมช่่องท�งกั�รัเปิีดำเผยข้้อมูลกัับผู้มีส่ำวนิได้ำเสีำยทั�งภ�ยในิและภ�ยนิอกั

CG Report

CG Newsletter Poster Application platform

CG Report

https://www.cpgroupglobal.com/governance/th

สแกนเพ่ื่�อเข้้าชมเว็บไซต์์

CP Connect 
Application

จัดูที่ำาและเผู้ย่แพร่ครั�งแรกในปี 2562

จัดูที่ำาและเผู้ย่แพร่ครั�งแรกในปี 2562

จััดำทำ�แบบสำำ�รัวจัคว�มคิดำเห็นิข้องพนัิกัง�นิ ด้ำ�นิกั�รัรัับทรั�บ รัับรู้ั 
และกั�รันิำ�จัรัรัย�บรัรัณธุรักิัจัไปีปีรัับใช้่

87%

นำำ�จรรย�บรรณธุุรกิิจ 
ไปปรับใช้้กัิบกิ�รทำำ�ง�นำ

ยึดถืือจรรย�บรรณธุุรกิิจ
เปน็ำส่่วนำหนึำ�งของกิ�รทำำ�ง�นำ 

เห็นำว่�หัวหน้ำ�ง�นำส่นัำบส่นุำนำ
ให้มีีกิ�รปฏิิบัติิติ�มี
จรรย�บรรณธุุรกิิจ

เห็นำว่�กิ�รปฏิิบัติิติ�มี
จรรย�บรรณธุุรกิิจช่้วยส่่งเส่ริมี
ชื้�อเสี่ยงและภ�พลักิษณ์

เห็นำว่�หัวหน้ำ�ง�นำประพฤติิ
ปฏิิบัติิตินำด้�นำจริยธุรรมี
อันำเปน็ำตัิวอย่�งทีำ�ดี

98%

84% 83%

97%

https://www.cpgroupglobal.com/th/governance/th
https://www.cpgroupglobal.com/th/governance/th


ก�รกำ�กับดููแล
กิจก�ร - ปรัชญ�
ก�รดูำ�เนิำนำธุุรกิจ

03
หมวดท่ี่�
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บทนำำ�
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร – ปรัชญ

�      
ก�รดูำ�เนำนำธุรกิจ

เป้�หม�ยกับคว�มสำำ�เร็จดู�นำ
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ปี 2562

ก้�วต่อไปกับคว�มท้�ท�ยในำปี 2563 
ภ�คผนำวก

เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์ รืายงานการืกำากับดููแลกิจการื ปรืะจำาปี 2562

ผลง�นำโดูดูเดูนำในำปี 2562

การกำากับดููแลกิจการ : 
ปรัชญาการดูำาเนินธุรกิจ

บริัษััท เครืัอเจัริัญโภคภัณฑ์์ จัำ�กััดำ ดำำ�เนิินิธุรักิัจัด้ำวย
หลักัคุณธรัรัมม�นัิบตัิ�งแต่ิก่ัอตัิ�ง จันิถืือเป็ีนิวัฒนิธรัรัม
องค์กัรัที�เติิบโติควบคู่กัับคว�มก้ั�วหน้ิ�ในิกั�รัดำำ�เนิินิ
ธุรักิัจัข้องเครัอืฯ ปัีจัจุับันิเครัอืฯ ยังคงยึดำมั�นิกั�รัดำำ�เนิินิ
ธุรักิัจัอย่�งโปีร่ังใสำ เป็ีนิธรัรัม และรัับผิดำช่อบต่ิอผู้มี 
ส่ำวนิได้ำเสีำยทุกักัลุ่มติ�มหลักักั�รักัำ�กัับดูำแลกิัจักั�รัที�ดีำ  
โดำยเชื่�อมั�นิว่� จัะนิำ�ไปีสู่ำคว�มสำำ�เร็ัจัที�ยั�งยืนิ และช่่วยให้
องค์กัรัสำ�ม�รัถืเติิบโติขึ้�นิได้ำอย่�งแข็้งแกัร่ัง 

วิสัย่ทัี่ศัน์
การกำากับดููแลกิจการ
สริา้งความเชืื่�อมั�นแลุ่ะความสัมพัีนธุอั์นดีิกบักลุ่่�มผู้่มีส�วน

ได้ิเสียัทั�งทางธุร่ิกจิแลุ่ะสังคมในทก่มิติิ บนพืี�นฐานค�านยิัม

ข็องเครืิอเจริญิโภคภัณฑ์์ด้ิานคณ่ธุริริมแลุ่ะความซีื�อสตัิยั ์

ม่�งมั�นที�จะเปิีดิเผ่ยัข้็อมูลุ่ติามมาติริฐานความโปีริ�งใส 

แสวงหาแนวทางการิสร้ิางค่ณค�าริ�วมกันกับผู่้มีส�วน 

ได้ิเสียัทก่ฝัา่ยั

ยุ่ที่ธศัาสติร์ดู�านความยั่�งยื่นของเครือฯ

ค่านิย่ม 3 ประโย่ชน์

The 10 UNGC Principles
17 UN SDGs & UNGP

เคร่ือเจริืญโภคภัณฑ์์ดำาเนินธุุรืกิจอย่่างยั่�งย่่น
โดย่ม่รืากฐานสำาคัญปรืะกอบด้วย่ค่านิย่ม ‘3 ปรืะโย่ชน์’ ท่ี่�มุ่งสร้ืางสรืรืค์

ปรืะโย่ชน์แก่ปรืะเที่ศชาติ์และสังคม รืวมถึึงรืะบบบริืหารืจัดการืท่ี่�เร่ืย่กว่า ‘ซ่พ่ื่ ส่่ความเปน็เลิศ’ หร่ือ
‘C.P. Excellence’ และตั์�งอย่่่บนพ่ื่�นฐานข้องการืม่ธุรืรืมาภิบาล ม่ความรัืบผิิดชอบต่์อสังคม ต์ลอดจนการืเคร่ืงครัืดต่์อ

กฎรืะเบ่ย่บ ข้้อบังคับ และมาต์รืฐานข้องทุี่กปรืะเที่ศท่ี่�เข้้าไปลงทุี่น นอกจากน่�ยั่งสอดคล้องกับเปา้หมาย่การืพัื่ฒนาท่ี่�ยั่�งย่่นข้องสหปรืะชาชาติ์อ่กด้วย่

• การืกำากับด่แลกิจการื
• สิที่ธิุมนุษย่ชนและการืปฏิิบัติ์ 

ด้านแรืงงาน
• การืพัื่ฒนาผ้่ินำาและที่รัืพื่ย่ากรืบุคคล
• การืศึกษา

• การืจัดการืการืเปล่�ย่นแปลง 
สภาพื่ภ่มิอากาศ

• การืด่แลรัืกษาที่รัืพื่ย่ากรืนำ�า
• การืปกปอ้งรืะบบนิเวศ 

และความหลากหลาย่ที่างช่วภาพื่
• การืจัดการืห่วงโซ่อุปที่าน 

อย่่างรัืบผิิดชอบ

• คุณค่าที่างสังคม
• สุข้ภาพื่และสุข้ภาวะท่ี่�ด่
• การืสร้ืางความผ่ิกพัื่นกับ 

ผ้่ิม่ส่วนได้เส่ย่
• การืบริืหารืจัดการืนวัต์กรืรืม

ปรัชญา
เศัรษัฐกิจพอเพ่ย่ง

ระบบการบริหัาร
ซ่ีพ่ สู่ความเป็นเลิศั

กฎระเบ่ย่บ ข�อบังคับ
เเละมาติรฐาน

HEALTH
LIVING RIGHT LIVING WELL LIVING TOGETHER
HEART HOME
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26 เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์ รืายงานการืกำากับดููแลกิจการื ปรืะจำาปี 2562

ปรัชญาการดูำาเนินธุรกิจ

ค�านยิัมหลุ่กัหกปีริะการิข็องเคริอืเจริญิโภคภัณฑ์์

ที�ใชื่้ในการิดิำาเนินธุ่ริกิจสืบเนื�องกันมาเกือบ 

100 ปี ีปีริะกอบด้ิวยัหลุ่กัสามปีริะโยัชื่น ์คำานง่

ถ่ึงปีริะโยัชื่นข์็องปีริะเทศชื่าติิ ปีริะชื่าชื่น แลุ่ะ

บริษิัทัติามลุ่ำาดัิบ  ทำาเริว็แลุ่ะมคีณ่ภาพี ทำาเริื�อง

ยัากใหเ้ปีน็เริื�องง�ายั ยัอมริบักบัการิเปีลุ่ี�ยันแปีลุ่ง 

สริา้งสริริค์สิ�งใหม� ความซืี�อสตัิย์ัแลุ่ะมีคณ่ธุริริม 

เปี็นสิ�งที�พีนักงานท่กคนยั่ดิมั�นมาโดิยัติลุ่อดิ

จนถ่ึงปีจัจ่บนั 

ด้ิวยัริากฐานนี�เองทำาให้เคริือฯ มีความเข็้าใจ

แลุ่ะคำาน่งถ่ึงความสำาคัญในการิสริ้างให้เคริือฯ 

สามาริถึเติิบโติไปีพีร้ิอมกับสังคม ช่ื่มชื่น แลุ่ะ 

ผู่ม้สี�วนได้ิเสยีัทก่ภาคส�วน

เพีื�อให้เคริือฯ บริริลุ่่เปี้าหมายัความสำาเริ็จใน

ริะยัะยัาว จ่งมกีาริกำาหนดิกลุ่ย่ัทธุแ์ลุ่ะนโยับายั 

การิควบค่มความเสี�ยัง แลุ่ะการิปีฏิิบัติิติาม 

กฎเกณฑ์์ กฎริะเบยีับ ติลุ่อดิจนมคีวามริบัผ่ดิิชื่อบ

ติ�อการิดิำาเนนิธุร่ิกจิแลุ่ะความโปีริ�งใส

การิกำากับดิูแลุ่กิจการิหรืิอธุริริมาภิบาลุ่จ่งเปี็น

สิ�งที�เคริอืฯ ใหค้วามสำาคัญแลุ่ะต้ิองการิพีฒันา

ริะบบการิกำากบัดิแูลุ่กจิการิใหม้คีวามติ�อเนื�อง 
1 ส่�มีประโยช้น์ำ : ต้ิองคำำ�นึำงถึืงประโยช้น์ำของประเทำศช้�ติิ ประช้�ช้นำ และบริษัทำติ�มีลำ�ดับ
2 ทำำ�เร็วและมีีคุำณภ�พ : คิำดเร็ว ทำำ�เร็ว ก่ิอนำผู้้้อื�นำและต้ิองมีีคุำณภ�พได้มี�ติรฐ�นำติ�มี 
 คำว�มีต้ิองกิ�รของผู้้้บริโภคำและล้กิค้ำ�
3 ทำำ�เรื�องย�กิให้เปน็ำเรื�องง่�ย : ส่ร้�งทัำศนำคำติิในำเชิ้งบวกิ พย�ย�มีมีองทุำกิอย่�ง 
 ให้เปน็ำเรื�องง่�ย ลดขั�นำติอนำต่ิ�ง ๆ ทีำ�ยุ่งย�กิและซัับซ้ัอนำ
4 ยอมีรับกิ�รเปลี�ยนำแปลง : พร้อมีเผู้ชิ้ญหน้ำ�กัิบส่ถื�นำกิ�รณ์กิ�รเปลี�ยนำแปลงทีำ�เกิิดขึ�นำ 
 ติลอด และส่�มี�รถืปรับตัิวและทำำ�ง�นำในำวัฒนำธุรรมีทีำ�หล�กิหล�ยได้
5 ส่ร้�งส่รรค์ำสิ่�งใหม่ี : ต้ิองคิำดค้ำนำสิ่�งใหม่ีหรือส่ร้�งนำวัติกิรรมีและกิระบวนำกิ�รทำำ�ง�นำ 
 เพื�อให้เกิิดสิ่�งใหม่ี ๆ ทีำ�จะเปน็ำประโยช้น์ำต่ิอสั่งคำมี 
6 ซืั�อสั่ติย์และคุำณธุรรมี : ต้ิองมีีคุำณธุรรมีและจรรย�บรรณประกิอบกัิบคำว�มีซืั�อสั่ติย์ 
 สุ่จริติต่ิอล้กิค้ำ�และองค์ำกิร

ค่านิย่มองค์กร 6 ประการ
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ในเดืิอนกนัยัายัน ปี ี2559 คณะกริริมการิบริษิัทัได้ิจัดิตัิ�งคณะกริริมการิบริริษัทั- 
ภิบาลุ่ ซี่�งปีริะกอบด้ิวยักริริมการิผู่ท้ริงคณ่ว่ฒทีิ�มปีีริะสบการิณทั์�วทก่มม่โลุ่ก ทั�งที�

เปี็นกริริมการิบริิหาริเคริือเจริิญโภคภัณฑ์์ แลุ่ะบริิษััทในเคริือที�จดิทะเบียันใน

ติลุ่าดิหลุ่ักทริัพีย์ั กริริมการิอิสริะที�ไม�ได้ิเป็ีนผู้่บริิหาริจากบริิษััทในเคริือฯ 

ที�จดิทะเบยีันในติลุ่าดิหลุ่กัทริพัีย์ั แลุ่ะกริริมการิผู่ท้ริงคณ่ว่ฒจิากภายันอก เพีื�อเปีน็

ที�ปีริ่กษัาแก�บริิษััทแลุ่ะคณะผู้่บริิหาริในการิให้แนวทางการิดิำาเนินธุ่ริกิจอยั�างมี

ความรัิบผ่ิดิชื่อบติามมาติริฐานแนวปีฏิิบัติิด้ิานการิกำากับดิูแลุ่กิจการิในริะดัิบ

สากลุ่ 

คณะกริริมการิบริริษััทภิบาลุ่มีบทบาทสำาคัญในการิชื่�วยัยักริะดัิบการิกำากับดิูแลุ่

กิจการิข็องเครืิอฯ โดิยัติลุ่อดิริะยัะเวลุ่าการิทำาหน้าที�ที�ผ่�านมา คณะกริริมการิ 

บริริษััทภิบาลุ่มีบทบาทในการิกำาหนดิหลุ่ักการิบริริษััทภิบาลุ่ 11 ปีริะการิ  

เปี็นหลุ่ักปีฏิิบัติิในการิบริิหาริจัดิการิที�มีปีริะสิทธุิภาพี สร้ิางความมั�นใจแลุ่ะ 
ความไว้วางใจติ�อผู่ม้สี�วนได้ิเสยีัทก่ภาคส�วน 

นอกจากนี�ยัังกำาหนดิโคริงสร้ิางการิกำากบัดูิแลุ่กจิการิที�ดีิแลุ่ะกริอบการิกำากบัดิแูลุ่

กจิการิเพีื�อใชื่ใ้นการิดิำาเนินงานโดิยัมีกฎเกณฑ์์ มกีาริริะบ่ถ่ึงหนา้ที� ความรัิบผิ่ดิชื่อบ

ข็องคณะกริริมการิแลุ่ะผู้่บริิหาริ การิกำากับดูิแลุ่ความเสี�ยังแลุ่ะการิปีฏิิบัติิติาม 

กฎเกณฑ์์ การิสร้ิางความมีส�วนริ�วมกับผู้่มสี�วนได้ิเสยีัทั�งภายัในแลุ่ะภายันอกเครืิอฯ 

ติลุ่อดิจนการิสร้ิาง Ethical Culture ซี่�งฝ่ัายับริิหาริได้ิดิำาเนินการิติามคำาชื่ี�แนะ

ข็องคณะกริริมการิบริริษัทัภิบาลุ่มาโดิยัติลุ่อดิ

1. เคร่ือเจริืญโภคภัณฑ์์มองการืณ์ไกล 
เพื่รืาะการืพัื่ฒนาต์นเองอย่่่เสมอ ที่ำาให้ 
เคร่ือฯ มาถึึงจุดน่�ได้และจะช่วย่ให้เคร่ือฯ 
ย่่นหยั่ดต่์อไปได้ในอนาคต์ 

5. กรืรืมการืบรืิษัที่ในเครื่อฯ ม่หน้าท่ี่� 
นำาเสนอมุมมองท่ี่�ผ่ิานการืไต์ร่ืต์รือง 
อย่่างถ่ึ� ถ้ึวน เพ่ื่�อนำาไปใช้ปรืะกอบ 
การืต์ดัสินใจข้องคณะกรืรืมการืบรืษัิที่ 
โดย่กรืรืมการืจำาเปน็ต้์องม่ความเข้้มแข็้ง 
เด็ดเด่�ย่ว แน่วแน่ และพื่ร้ือมท่ี่�จะท้ี่าที่าย่
ในการืหาร่ืออย่่างสร้ืางสรืรืค์ เพ่ื่�อให้
สามารืถึปฏิิบัติ์หน้าท่ี่�นั�นได้ด้วย่ด่ 

2. ข้ณะท่ี่�ความเช่�อมโย่งภาย่ในเคร่ือ
เจริืญโภคภัณฑ์์ถ่ึอเปน็ความแข็้งแกร่ืง
เพื่รืาะม่โอกาสมากในการืแบ่งปัน
ที่รัืพื่ย่ากรืต่์างๆ ร่ืวมกัน แต่์เคร่ือฯ 
จำาเปน็จะต์อ้งต์รืะหนกัถึึงความรืบัผิิดชอบ 
ท่ี่�เพิื่�มมากขึ้�นไปพื่ร้ือมกันด้วย่การืที่ำา 
ความเข้้าใจอย่่างลึกซึ�ง และปฏิิบัติ์ต์าม
กฎรืะเบ่ย่บท่ี่�ซับซ้อนอย่่างเคร่ืงครัืด 

3. เคร่ือเจริืญโภคภัณฑ์์มุ่งมั�นท่ี่�จะบริืหารื
จัดการืความเส่�ย่งด้วย่ความรัืบผิิดชอบ
ในข้ณะเด่ย่วกันก็ยั่งคงความกล้าตั์ดสินใจ
ซึ�งถ่ึอเป็นคุณลักษณะอันม่ค่าท่ี่�ต้์อง
รัืกษาไว้ 

4. คณะกรืรืมการืบรืิษัที่ในเครื่อฯ  
ม่หน้าท่ี่�กำาหนดทิี่ศที่าง เป้าหมาย่เชิง 
กลยุ่ที่ธ์ุ และตั์ดสินใจในสิ�งท่ี่�จะสร้ืาง
ปรืะโย่ชน์อย่่างแท้ี่จริืงในรืะย่ะย่าวให้กับ
บริืษัที่และผ้่ิม่ส่วนได้เส่ย่ในทุี่กภาคส่วน

“คณะกรืรืมีการืบรืรืษ่ัทภิิบาลได้ำกำาหนดำหล่กการื
บรืรืษ่ัทภิิบาล 11 ป็รืะการื เพืี�อเป็็นหล่กป็ฏิิบ่ติิ
ในการืบริืหารืจ่ดำการืที�มีีป็รืะสิู่ทธิุภิาพี 
สู่ร้ืางคว่ามีม่ี�นใจและคว่ามีไว้่ว่างใจ
ต่ิอผู้่้มีีสู่่ว่นได้ำเสีู่ยทุกภิาคสู่่ว่น”

6. สิ�งสำาคัญอย่่างยิ่�งต่์อคุณภาพื่
ในการืปฏิิบัติ์งานในรืะย่ะย่าวข้อง
คณะกรืรืมการื ค่อการืท่ี่�กรืรืมการื
บริืษัที่ม่มุมมองท่ี่�ทัี่นสมัย่และ 
รือบด้านเพ่ื่ย่งพื่อต่์อการืพิื่จารืณา
ปรืะเด็นสำาคัญต่์าง ๆ  ท่ี่�เพิื่�มมากขึ้�น 
ต์ลอดจนธุุรืกิจท่ี่�เปล่�ย่นแปลง
ต์ลอดเวลา 

7. เคร่ือเจริืญโภคภัณฑ์์วาง
โครืงสร้ืางคณะกรืรืมการืบริืษัที่ 
โดย่มุ่งหวังให้ดำาเนินงานด้วย่
ความโปร่ืงใสและม่เหตุ์ม่ผิล  
โดย่ใช้ความร้่ื ความสามารืถึ
วิจารืณญาณ และปรืะสบการืณ์
ร่ืวมกันข้องกรืรืมการืบริืษัที่
ทัี่�งหมด

8. เครื่อเจรืิญโภคภัณฑ์์มุ่งมั�นท่ี่� 
จะพิื่จารืณาค่าต์อบแที่นและ 
การืปรืะเมินผิลงานทัี่�งในรืะดับ
บุคคล บริืษัที่ และคณะกรืรืมการื
บริืษัที่อย่่างถ่ึ�ถ้ึวนและโปร่ืงใส

9. เคร่ือเจริืญโภคภัณฑ์์มุ่งมั�นท่ี่�จะ
ส่�อสารืกับผ้่ิม่ส่วนได้เส่ย่ทัี่�งหมด 
อย่่างเปิดเผิย่ ม่ปรืะสิที่ธิุผิลและ
อย่่างต่์อเน่�อง 

10. เคร่ือเจริืญโภคภัณฑ์์ต้์อง 
มุ่งมั�นท่ี่�จะให้ผ้่ิถ่ึอหุ้นรืาย่ย่่อย่ 
ข้องบริืษัที่จดที่ะเบ่ย่นข้องเคร่ือฯ 
ได้ใช้สิที่ธิุข้องพื่วกเข้าอย่่าง 
เท่ี่าเท่ี่ย่ม 

11. ความน่าเช่�อถ่ึอ คุณธุรืรืม 
และความซ่�อสัต์ย์่ ค่อหัวใจข้อง
เคร่ือเจริืญโภคภัณฑ์์
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การกำากับดููแลกิจการ
ในเครือเจริญโภคภัณฑ์์

เครืิอเจริิญโภคภัณฑ์์เป็ีนหน่�งในกลุ่่�มบริิษััทชื่ั�นนำาข็องโลุ่ก ดิำาเนินธุร่ิกิจใน 8 สายัธุร่ิกิจหลัุ่ก 

คริอบคลุ่ม่ 13 กลุ่่�มธุร่ิกจิยั�อยั โดิยัมบีริษิัทั เคริอืเจริญิโภคภัณฑ์์ จำากดัิ เปีน็บริษิัทัแม� ดิำาเนนิ

กจิกริริมในลุ่กัษัณะบริษิัทั Holding Company ถืึอห่น้บริษิัทัในเครืิอฯ ทั�งที�จดิทะเบยีันแลุ่ะ

ไม�จดิทะเบียันใน 21 ปีริะเทศทั�วโลุ่ก 

ค�านยิัมหลุ่กั 6 ปีริะการิแลุ่ะหลุ่กัการิบริริษัทัภิบาลุ่ 11 ปีริะการิ เป็ีนหวัใจที�เคริอืฯ ส�งเสริมิให้

ท่กกลุ่่�มธุ่ริกิจย่ัดิมั�นแลุ่ะสื�อสาริไปียัังพีนักงานท่กคนเพีื�อปีฏิิบัติิติาม อยั�างไริก็ติาม ด้ิวยั 
ความหลุ่ากหลุ่ายัข็องปีริะเภทกลุ่่�มธุ่ริกจิ  ทั�งที�เปีน็กลุ่่�มธุร่ิกจิที�เปีน็บริษิัทัจดิทะเบียันแลุ่ะไม�ได้ิ

จดิทะเบียันในติลุ่าดิหลัุ่กทรัิพียั์แห�งปีริะเทศไทยั ริวมถ่ึงกลุ่่�มธุ่ริกิจที�เปี็นการิลุ่งท่นเชิื่ง 

กลุ่ย่ัทธุ ์การิเข็า้ไปีมบีทบาทในการิกำากบัดิแูลุ่โดิยับริษิัทั เครืิอเจริญิโภคภัณฑ์์ จำากดัิ ในแติ�ลุ่ะ

กลุ่่�มธุร่ิกจิจ่งมคีวามแติกติ�างกนั ดัิงนี� 

บริษััที่ท่ี่�ไม่จดูที่ะเบ่ย่นในติลาดูหัลักที่รัพย์่ 

ในฐานะบริษิัทัเอกชื่นแลุ่ะเป็ีนผู่ถื้ึอห่น้ใหญ�ข็องบริษิัทัในเคริอืฯ บริษิัทั เคริอืเจริญิโภคภัณฑ์์ 

จำากัดิ จ่งกำาหนดิทิศทางเชิื่งกลุ่ย่ัทธุแ์ลุ่ะความคาดิหวังด้ิานการิกำากับดูิแลุ่กิจการิริ�วมกันกับ

บริิษััทในเคริือฯ ที�ไม�ได้ิจดิทะเบียัน ริวมถ่ึงส�งเสริิมการิข็ับเคลุ่ื�อนมาติริฐานแลุ่ะแนวปีฏิิบัติิ

ด้ิานการิกำากบัดิแูลุ่กจิการิ แลุ่ะเปีน็ผู้่ใหก้าริสนบัสน่นติามความเหมาะสม เพีื�อยักริะดัิบบริษิัทั

ในเคริอืฯ ที�ไม�ได้ิจดิทะเบยีัน ใหด้ิำาเนนิงานด้ิวยัมาติริฐานการิกำากบัดิแูลุ่กจิการิที�เทียับเคียัง

กบับริษิัทัจดิทะเบยีันอื�นๆ ริวมถ่ึงเปีน็ไปีในทิศทางเดีิยัวกนัทั�วทั�งเคริอืฯ 

“เครืือเจริืญโภิคภ่ิณฑ์์ 
ในฐานะบริืษ่ัทแม่ี (Holding 
Company) ได้ำกำาหนดำให้มีีรืะบบ
ธุรืรืมีาภิิบาลที�ครือบคลุมีไป็ย่ง
กลุ่มีธุุรืกิจในเครืือฯ เพืี�อสู่่เสู่ริืมี
ว่่ฒนธุรืรืมีการืดำำาเนินธุุรืกิจ
ด้ำว่ยคว่ามีถ่กต้ิอง โป็ร่ืงใสู่
และเป็็นธุรืรืมี”

กิลุ่มีธุุรกิิจเกิษติรอุติส่�หกิรรมี
และอ�ห�ร

กิลุ่มีธุุรกิิจกิ�รค้ำ�วัติถุืดิบ 
อ�ห�รสั่ติว์

กิลุ่มีธุุรกิิจพืช้คำรบวงจร

กิลุ่มีธุุรกิิจอ�ห�รสั่ติว์เลี�ยง

กิลุ่มีธุุรกิิจเมีล็ดพันำธ์ุุ ปุ�ย 
และผู้ลิติภัณฑ์์อ�รักิข�พืช้

กิลุ่มีธุุรกิิจย�และเวช้ภัณฑ์์

1 1
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7 กิลุ่มีธุุรกิิจย�นำยนำต์ิ

กิลุ่มีธุุรกิิจบรรจุภัณฑ์์

กิลุ่มีธุุรกิิจกิ�รติล�ด 
และกิ�รจัดจำ�หน่ำ�ย

กิลุ่มีธุุรกิิจกิ�รค้ำ� 
ระหว่�งประเทำศ

8

9

10

11

12

13

14

กิลุ่มีธุุรกิิจอีคำอมีเมิีร์ซั 
และดิจิทัำล

กิลุ่มีธุุรกิิจโทำรคำมีนำ�คำมี

กิลุ่มีธุุรกิิจกิ�รเงินำ 
และกิ�รธุนำ�คำ�ร

กิลุ่มีธุุรกิิจพัฒนำ� 
อสั่งห�ริมีทำรัพย์
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บริษััที่จดูที่ะเบ่ย่นในติลาดูหัลักที่รัพย์่

บทบาทหน้าที�แลุ่ะความรัิบผ่ิดิชื่อบข็องบริิษััท เคริือเจริิญโภคภัณฑ์์ จำากัดิ ติ�อบริิษััทในเคริือฯ  

ที�จดิทะเบียันในติลุ่าดิหลุ่กัทรัิพีย์ัแห�งปีริะเทศไทยัจะแติกติ�างจากบริษิัทัที�ไม�จดิทะเบียัน เนื�องจาก

บริิษััทจดิทะเบียันมีคณะกริริมการิบริิษััทแลุ่ะคณะกริริมการิกำากับดูิแลุ่กิจการิทำาหน้าที� 

ในการิกำากบัดิแูลุ่ใหเ้กดิิการิดิำาเนนิงานที�เปีน็ไปีติามกฎหมายั กฎเกณฑ์์ แลุ่ะหลุ่กัการิกำากับดิแูลุ่

กจิการิที�ดีิอยูั�แลุ่ว้  ดัิงนั�นบริษิัทั เคริอืเจริญิโภคภัณฑ์์ จำากดัิ ในฐานะบริษิัทัแม� จ่งกำากับดูิแลุ่ผ่�าน

ตัิวแทนที�อยูั�ในคณะกริริมการิบริษิัทัข็องบริษิัทัจดิทะเบยีัน เพืี�อเสนอแนวทางแลุ่ะกำาหนดิทิศทาง

ธุร่ิกิจใหส้อดิคลุ่อ้งกบัเคริอืฯ ทั�งนี� ต้ิองได้ิริบัความเหน็ชื่อบแลุ่ะการิอนม่ติัิจากคณะกริริมการิข็อง

บริษิัทัจดิทะเบยีันนั�น ๆ  โดิยัจะไม�ดิำาเนนิการิใดิ ๆ หากไม�สอดิคลุ้่องกบัโคริงสริา้งข็องการิกำากับ

ดิแูลุ่กจิการิข็องบริษิัทัจดิทะเบยีัน 

นอกจากนี�คณะกริริมการิบริษิัทัแลุ่ะคณะกริริมการิกำากบัดิแูลุ่กจิการิข็องบริษิัทัจดิทะเบยีันนั�น ๆ 

มอีำานาจในการิกำาหนดิกริะบวนการิกำากบัดิแูลุ่กจิการิแลุ่ะแนวปีฏิิบติัิข็องบริษิัทัจดิทะเบียัน ติลุ่อดิ

จนควบค่มดูิแลุ่ให้มีโคริงสร้ิางแลุ่ะริะบบการิกำากับดูิแลุ่กิจการิที�สามาริถึนำาไปีปีฏิิบัติิได้ิอยั�าง

เหมาะสม ซี่�งได้ิแก� หลุ่กัการิ นโยับายั แลุ่ะแนวปีฏิิบติัิติามกฎหมายัแลุ่ะกฎริะเบียับข็อง ก.ลุ่.ติ. 

แติ�ลุ่ะปีริะเทศที�ดิำาเนนิธุร่ิกจิ

อยั�างไริก็ติาม บริษิัทั เครืิอเจริญิโภคภัณฑ์์ จำากดัิ ยังัคงมบีทบาทในการิกำาหนดิวิสยััทัศน ์ติลุ่อดิจน

มาติริฐานการิกำากบัดิแูลุ่กจิการิในริะดัิบเครืิอฯ ซี่�งบริษิัทัจดิทะเบยีันจะต้ิองริบัทริาบ แลุ่ะปีฏิิบติัิ

ติามความเหมาะสม โดิยัเคริือฯ คาดิหวังว�า บริิษััทติ�างๆ จะขั็บเคลืุ่�อนกริะบวนการิกำากับดูิแลุ่

กจิการิอยั�างโปีริ�งใส ในกริณีที�เกดิิเหติก่าริณที์�ส�งผ่ลุ่กริะทบติ�อเครืิอฯ  ในวงกว้าง ไม�ว�าจะเปีน็ด้ิาน

การิเงินหรืิอภาพีลัุ่กษัณ์ เครืิอฯ จะริ�วมดิำาเนินการิเพีื� อแก้ไข็ปัีญหาอยั�างเหมาะสม  

บริิษััท เครืิอเจริิญโภคภัณฑ์์ จำากัดิ ในฐานะบริิษััทแม� จะสนับสน่นการิกำากับดิูแลุ่กิจการิ 

ทั�งทางติริงแลุ่ะทางอ้อม โดิยัมีแบบแผ่นแลุ่ะแนวปีฏิิบัติิ ศ่กษัาแนวปีฏิิบัติิที�ดีิในริะดัิบสากลุ่ 

ปีริบัปีร่ิง กริะบวนการิแลุ่ะมาติริฐาน เพีื�อเติริยีัมริบัมอืกบัความท้าทายัติ�างๆ

การลงทุี่นเชิงกลยุ่ที่ธ์ 

บริษิัทั เครืิอเจริญิโภคภัณฑ์์ จำากดัิ ลุ่งทน่กบัพัีนธุมติิริในหลุ่ากหลุ่ายัธุร่ิกิจ โดิยัเครืิอฯ กำากับดูิแลุ่

การิดิำาเนินธุ่ริกิจกับพีันธุมิติริด้ิวยัการิส�งผู่้แทนไปีดิำาริงติำาแหน�งในคณะกริริมการิข็องบริิษััทที� 

ริ�วมลุ่งท่น เพีื�อริ�วมพีิจาริณาปีริะเด็ินทางธุ่ริกิจ ในกริณีเปี็นผู่้ถืึอห่้นในสัดิส�วนที�น้อยั เคริือฯ  

จะใชื่ส้ทิธุอิอกเสยีังในที�ปีริะช่ื่มผู่ถื้ึอห่น้ใหเ้ปีน็ไปีติามนโยับายัทางธุร่ิกิจข็องเคริอืฯ 
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คณะกรรมการข้ับเคลื�อนการบรหิ้ารงานดู้านความยั�งยืน ธุรรมาภิบาล และสืิ�อสิารองค์กร 

ปีริะกอบด้ิวยัผู่้บริิหาริริะดัิบสูงที�เกี�ยัวข้็องกับงานด้ิานการิพัีฒนาอยั�างยัั�งยัืน ธุริริมาภิบาลุ่ แลุ่ะ

การิสื�อสาริองค์กริ ซี่�งทำาหนา้ที�กำาหนดิเปีา้หมายัด้ิานความยัั�งยันืริะดัิบเครืิอฯ ตัิวชีื่�วัดิการิดิำาเนนิ

งานสำาหริับแติ�ลุ่ะกลุ่่�มธุ่ริกิจ ดิูแลุ่โคริงสริ้างการิกำากับดิูแลุ่ด้ิานความยัั�งยัืนแลุ่ะโคริงสริ้าง 
การิริายังานผ่ลุ่การิดิำาเนินงาน ติิดิติามให้มีการิจัดิตัิ�งชื่�องทางการิสื�อสาริ ริวมถ่ึงพีิจาริณา 
การิปีริะเมนิปีริะเด็ินสำาคัญด้ิานความยัั�งยันื แลุ่ะการิบริหิาริจัดิการิความเสี�ยังเกี�ยัวกบัความยัั�งยันื 

โดิยัปีริะช่ื่มไติริมาสลุ่ะ 1 คริั�ง ซี่�งคณะกริริมการิข็บัเคลืุ่�อนการิบริหิาริงานด้ิานความยัั�งยันื ธุริริมาภิบาลุ่ 

แลุ่ะสื�อสาริองค์กรินี�ได้ิทำางานริ�วมกบัคณะกริริมการิบริหิาริความเสี�ยัง ซี่�งปีริะกอบด้ิวยัผู่บ้ริหิาริ

จากบริิษััทในเคริือฯ ที�จดิทะเบียันแลุ่ะไม�จดิทะเบียันในติลุ่าดิหลุ่ักทริัพีย์ัที�มีความเชื่ี�ยัวชื่าญ 

ด้ิานการิบริิหาริความเสี�ยัง เพืี�อกำาหนดิความเสี�ยังด้ิานความยัั�งยัืนที�ยัอมรัิบได้ิ แลุ่ะแนวทางใน 
การิบริหิาริจัดิการิกบัความเสี�ยังดัิงกลุ่�าวที�เป็ีนรูิปีแบบเดีิยัวกนัทั�วทั�งองค์กริ 

ห้น�วยงานดู้านธุรรมาภิบาลระดัูบเครอืฯ เปี็นผู่้ขั็บเคลุ่ื�อนกิจกริริมแลุ่ะริะบบการิกำากับดิูแลุ่

กจิการิ ริายังานติริงติ�อปีริะธุานคณะผู่บ้ริหิาริด้ิานความยัั�งยันื

คณะทั้ำางานดู้านธุรรมาภิบาล เครอืฯ ปีริะกอบด้ิวยัผู่้บริิหาริสูงส่ดิข็องหน�วยังานด้ิานธุริริมา- 

ภิบาลุ่ริะดัิบเคริอืฯ เป็ีนหวัหนา้โคริงการิ แลุ่ะมีผู่แ้ทนจากหน�วยังานที�ดิแูลุ่งานด้ิานธุริริมาภิบาลุ่ 

ความเสี�ยัง การิกำากบัดิแูลุ่การิปีฏิิบติัิติามกฎเกณฑ์์ แลุ่ะทริพัียัากริบ่คคลุ่ข็องกลุ่่�มธุร่ิกจิติ�าง ๆ  ภายัใน

เคริือฯ เปี็นสมาชื่ิก ทำาหน้าที�ดิูแลุ่การิปีริับปีร่ิงกริะบวนการิกำากับดิูแลุ่ภายัในเคริือฯ เพีื�อให้

สอดิคลุ้่องติามมาติริฐานสากลุ่ ทำาใหก้าริบริหิาริจัดิการิเป็ีนไปีอยั�างมปีีริะสิทธุภิาพี โปีริ�งใส แลุ่ะ

ติริวจสอบได้ิ โดิยัคำานง่ถ่ึงผู่ม้สี�วนได้ิเสียัทก่กลุ่่�ม โดิยัมกีาริปีริะช่ื่มริ�วมกันทก่เดืิอน

โครงสร�างการกำากับดููแลกิจการ

เคริือเจริิญโภคภัณฑ์์ได้ิกำาหนดิโคริงสร้ิาง 

การิกำากบัดิแูลุ่กจิการิ ริวมถ่ึงความริบัผ่ดิิชื่อบ

แลุ่ะหน้าที�ข็องผู่ที้�เกี�ยัวข็อ้ง ดัิงนี�

เพีื� อให้การิดิำาเนินงานด้ิานการิกำากับดูิแลุ่

กิจการิเปี็นไปีติามนโยับายัที�คณะกริริมการิ

บริิษััทแลุ่ะคณะกริริมการิบริริษััทภิบาลุ่ได้ิ

กำาหนดิไว้ คณะกรรมการบรหิ้าร ซี่�งมปีีริะธุาน

คณะผู่้บริิหาริเปี็นปีริะธุาน แลุ่ะปีริะกอบด้ิวยั

ผู้่บริิหาริริะดัิบสูงข็องบริิษััท เคริือเจริิญ

โภคภัณฑ์์ จำากัดิ ริวมถ่ึงผู้่บริิหาริริะดัิบสูงข็อง

บริิษััทในเคริือฯ ทั�งที�เป็ีนบริิษััทที�จดิทะเบียัน

แลุ่ะไม�จดิทะเบยีัน ได้ิทำาหนา้ที�ในการิควบคม่

ดิูแลุ่ให้การิดิำาเนินงานข็องเครืิอฯ เป็ีนไปีติาม

หลุ่กัการิบริริษัทัภิบาลุ่ นโยับายั แลุ่ะแนวปีฏิิบติัิ

ติ�าง ๆ ที�เกี�ยัวข็อ้งกบัการิกำากบัดิแูลุ่กจิการิที�ดีิ

ติามที�คณะกริริมการิบริิษััทได้ิกำาหนดิไว้ ซี่�ง

ปีริะช่ื่มไติริมาสลุ่ะ 1 คริั�ง  

สำาหริบัการิข็บัเคลุ่ื�อนด้ิานการิกำากบัดิแูลุ่กจิการิ

เพีื�อให้เกิดิผ่ลุ่ทั�วทั�งเคริือฯ อยั�างเปี็นรูิปีธุริริม 

คณะกริริมการิบริิหาริได้ิติิดิติามผ่ลุ่อยั�าง

สมำาเสมอผ่�านการิดิำาเนินงานข็องฝ่ัายับริิหาริ

ตัิ�งแติ�ริะดัิบคณะทำางาน หน�วยังาน สำานัก 
แลุ่ะคณะกริริมการิขั็บเคลุ่ื�อนที�มกีาริกลุ่ั�นกริอง

มาเป็ีนลุ่ำาดัิบขั็�นอยั�างชัื่ดิเจน เพืี�อให้มั�นใจว�า 

ท่กการิดิำาเนินการิด้ิานการิกำากับดิูแลุ่กิจการิ 

มผีู่ด้ิแูลุ่ใหเ้กดิิการิปีฏิิบติัิแลุ่ะริายังานผ่ลุ่

สำาน่ิกิบริหารควุามั่ย่�งยืนิ ธุรรมั่าภิิบาลั แลัะสื�อสารองค์กิร

คณะกิรรมั่กิารข่บเคลืั�อนิ
กิารบริหารงานิดำ�านิควุามั่ย่�งยืนิ               
ธุรรมั่าภิิบาลั แลัะสื�อสารองค์กิร 

คณะกิรรมั่กิารบริหารควุามั่เสี�ยง

สำาน่ิกิกิำาก่ิบกิารปฏิิบ่ติตามั่กิฎเกิณฑ์์

ดำ�านิธุรรมั่าภิิบาลั ดำ�านิบริหารควุามั่เสี�ยง ดำ�านิกิลัยุท้ธุ์กิารกิำากิ่บ
กิารปฏิิบ่ติตามั่กิฎเกิณฑ์์

ดำ�านิกิารตรวุจสอบ 
อาชีวุอนิามั่่ยแลัะควุามั่ปลัอดำภิ่ย

ดำ�านิกิารตรวุจสอบกิารกิำากิ่บ
กิารปฏิิบ่ติตามั่กิฏิเกิณฑ์์

นาย่สุภกิติ เจ่ย่รวนนท์ี่
(ประธุานิกิรรมั่กิาร)

(ประธุานิคณะผู้้�บริหาร)
นาย่ศุัภชัย่ เจ่ย่รวนนท์ี่

กลุ่มธุุรืกิจ
เกษต์รือุต์สาหกรืรืม

และอาหารื

กลุ่มธุุรืกิจ
โที่รืคมนาคม

กลุ่มธุุรืกิจ
เมล็ดพัื่นธ์ุุ ปุ�ย่ และ 

ผิลิต์ภัณฑ์์อารัืกข้าพ่ื่ช

กลุ่มธุุรืกิจ
อ่คอมเมิร์ืซ
และดิจิทัี่ล

กลุ่มธุุรืกิจ
การืค้ารืะหว่าง

ปรืะเที่ศ

กลุ่มธุุรืกิจ
พัื่ฒนา

อสังหาริืมที่รัืพื่ย์่

กลุ่มธุุรืกิจ
บรืรืจุภัณฑ์์

กลุ่มธุุรืกิจ
การืค้าวัต์ถุึดิบ
อาหารืสัต์ว์

กลุ่มธุุรืกิจ
พ่ื่ชครืบวงจรื

กลุ่มธุุรืกิจ
ย่านย่นต์์

กลุ่มธุุรืกิจ
อาหารืสัต์ว์เล่�ย่ง

กลุ่มธุุรืกิจ
ย่าและเวชภัณฑ์์

กลุ่มธุุรืกิจ
การืต์ลาด และ
การืจัดจำาหน่าย่

คณะที่ำางานดู�านธรรมาภิบาล คณะที่ำางานดู�านการกำากับการปฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์

คณะกรรมการบริษััที่

คณะกรรมการบริหัาร

นอกจากนี�ยังัมีหน�วยังานที�มบีทบาทสำาคัญในการิสนับสนน่การิขั็บเคลุ่ื�อน

กิจกริริมด้ิานการิกำากับดิูแลุ่กิจการิมาโดิยัติลุ่อดิ ได้ิแก�  สำานัก 

กำากับการิปีฏิิบติัิติามกฎเกณฑ์์ ทำาหนา้ที�ดิแูลุ่ใหม้กีาริบริิหาริความเสี�ยัง  

การิกำากับดูิแลุ่ใหม้กีาริปีฏิิบติัิติาม กฎหมายั กฎเกณฑ์์ แลุ่ะกฎริะเบยีับ

ที�เกี�ยัวข้็อง ริวมถ่ึงจริริยัาบริริณธุร่ิกิจ การิดูิแลุ่การิร้ิองเริยีันแลุ่ะการิแจ้ง

เบาะแส ริวมถ่ึงการิสืบสวนสอบสวน การิติริวจสอบด้ิานความปีลุ่อดิภัยั 

ส่ข็อนามยััแลุ่ะสิ�งแวดิลุ่อ้ม

หัวหน้าสำานักกำากับการิปีฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์ริายังานผ่ลุ่การิดิำาเนินงาน

ด้ิานการิบริิหาริความเสี�ยังไปียัังคณะกริริมการิบริิหาริความเสี�ยัง แลุ่ะ

ริายังานผ่ลุ่การิดิำาเนินงานด้ิานการิกำากับการิปีฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์ไปียััง

คณะกริริมการิขั็บเคลุ่ื�อนการิบริิหาริงานด้ิานความยัั�งยัืน ธุริริมาภิบาลุ่ 

แลุ่ะสื�อสาริองค์กริ  จากนั�นทั�งสองคณะฯ  จ่งริายังานผ่ลุ่การิดิำาเนนิงาน

ไปียังัคณะกริริมการิบริหิาริ 
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36 เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์ รืายงานการืกำากับดููแลกิจการื ปรืะจำาปี 2562

กรอบการกำากับดููแลกิจการ

กริอบการิกำากับดูิแลุ่กิจการิข็องเคริือฯ ได้ิริับการิพีัฒนาข็่�นโดิยั 
คณะกริริมการิบริริษััทภิบาลุ่ โดิยัศ่กษัาเปีริียับเทียับกับเกณฑ์์ติาม 
แนวปีฏิิบัติิข็องหน�วยังานกำากับดูิแลุ่แลุ่ะนักลุ่งท่นในริะดัิบสากลุ่  
หลุ่ักปีฏิิบัติิในการิกำากับดิูแลุ่กิจการิข็องบริิษััทชัื่�นนำา ริวมถ่ึงหลุ่ักการิ 
บริริษัทัภิบาลุ่ข็องเคริอืฯ 

การกำากับดููแลกิจการ

วััฒนธรรม
องค์์กร

การกำากับั
ดููแลค์วัามเส่�ยง 

การกำากับั
ดููแลของ
ค์ณะกรรมการ

การม่ส่วันร่วัม
กับัผูู้�ม่ส่วัน
ไดู�เส่ย

แบ่งแย่กบที่บาที่และ
ความรัืบผิิดชอบข้อง
คณะกรืรืมการืและ
ผ้่ิบริืหารือย่่างชัดเจน

ติ์ดต์ามด่แลองค์ปรืะกอบข้อง
คณะกรืรืมการื อำานาจหน้าท่ี่� 
ภารืะความรัืบผิิดชอบ และ
การืต่์อวารืะการืดำารืงต์ำาแหน่ง
ข้องกรืรืมการื

ส่งเสริืมการืใช้สิที่ธิุข้องผ้่ิถ่ึอหุ้น
อย่่างม่ปรืะสิที่ธิุภาพื่

ม่การืเปดิเผิย่ข้้อม่ลท่ี่�ม่
นัย่สำาคัญให้ถ่ึกต้์องและ
ทัี่นต่์อเวลา

รัืกษาความสัมพัื่นธ์ุกับ
ผ้่ิม่ส่วนได้เส่ย่ภาย่นอก
ในรืะย่ะย่าว (เช่น ผ้่ิถ่ึอหุ้น 
หน่วย่งานกำากับด่แล ล่กค้า 
หุ้นส่วน ชุมชน)

เกณฑ์์กำาหนดการืปฏิิบัติ์ต์น 
เพ่ื่�อเป็นบุคลากรืท่ี่�ด่และ
การืดำาเนินงานท่ี่�ยั่�งย่่น

รัืกษาค่านิย่มองค์กรื
ให้คงไว้ ให้ม่รืะบบท่ี่�สามารืถึ
สร้ืางความผ่ิกพัื่นร่ืวมกัน
รืะหว่างบุคลากรื

กำาหนดและรัืกษาไว้
ซึ�งมาต์รืฐานข้อง
กรือบการืบริืหารืความเส่�ย่ง

จัดให้ม่รืะบบข้องการืกำากับ
การืปฏิิบัติ์ต์ามกฎเกณฑ์์
ให้ครือบคลุมในทุี่กกลุ่มธุุรืกิจ
และเข้ต์ปรืะเที่ศ
และม่การืปรัืบปรุืงรืะบบ
ให้ทัี่นต่์อเหตุ์การืณ์
อย่่างสมำ�าเสมอ

กริอบการิกำากับดูิแลุ่กิจการิข็องเครืิอฯ เป็ีนแนวทางการิทำางาน  
การิทบทวนแลุ่ะการิปีริะเมนิผ่ลุ่การิปีฏิิบติัิงานข็องบริษิัทัในเคริอืฯ ทั�งใน
ปีจัจ่บันแลุ่ะอนาคติ เพีื�อพัีฒนาแลุ่ะปีรัิบปีร่ิงงานด้ิานการิกำากบัดูิแลุ่กิจการิ 
ปีริะกอบด้ิวยั 4 มติิิ ได้ิแก� การิกำากับดูิแลุ่ข็องคณะกริริมการิ การิกำากับ
ดิแูลุ่ความเสี�ยัง วัฒนธุริริมองค์กริ แลุ่ะการิมีส�วนริ�วมกบัผู่มี้ส�วนได้ิเสียั



เป้�หม�ยกับคว�มสำำ�เร็จ
ดู้�นำก�รกำ�กับดููแลกิจก�ร 
ปี 2562

04
หมวดท่ี่�
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40 เครือเจริญโภคภัณฑ์์ ร�ยง�นำก�รกำ�กับดููแลกิจก�ร ประจำ�ปี 2562

จั�กักัรัอบกั�รักัำ�กัับดูำแลกิัจักั�รัที�คณะกัรัรัมกั�รับรัรัษััทภิบ�ลได้ำ
พัฒนิ�ไว้ ปีรัะกัอบกัับทิศัท�งกั�รัดำำ�เนิินิง�นิด้ำ�นิกั�รักัำ�กัับดูำแลกิัจักั�รั
ที�คณะกัรัรัมกั�รับริัษััทได้ำมอบหม�ยให้ฝ่่�ยบริัห�รัดำำ�เนิินิกั�รัในิปี ี2562 
ได้ำแก่ั กั�รัยกัม�ติรัฐ�นิกั�รักัำ�กัับดูำแลกิัจักั�รัให้เป็ีนิม�ติรัฐ�นิทั�วทั�ง
เครืัอฯ โดำยครัอบคลมุถึืงกั�รักัำ�กัับดูำแลคู่ค้�ธุรักิัจัติลอดำห่วงโซ่่อุปีท�นิ 
กั�รัปีฏิิบัติิด้ำ�นิสิำทธิมนุิษัยช่นิและแรังง�นิ กั�รัรัักัษั�คว�มสัำมพันิธ์ที�ดีำ
กัับผู้มีส่ำวนิร่ัวมทุกัภ�คส่ำวนิ คณะกัรัรัมกั�รับริัห�รัจึังได้ำกัำ�หนิดำเป็ีนิ
เปี�้หม�ยในิกั�รัดำำ�เนิินิง�นิด้ำ�นิกั�รักัำ�กัับดูำแลกิัจักั�รั 3 ด้ำ�นิสำำ�หรัับ
ปี ี2562 ซึ่�งมีคว�มต่ิอเนืิ�องม�จั�กัปี ี2561 ได้ำแก่ั 

 1. กั�รัเสำริัมสำร้ั�งศัักัยภ�พ 
 2. กั�รัสำร้ั�งวัฒนิธรัรัมองค์กัรั         
 3. กั�รัเปิีดำเผยข้้อมูลและกั�รัมีส่ำวนิร่ัวมกัับผู้มีส่ำวนิได้ำเสีำย

 ซึ่�งมีคว�มก้ั�วหน้ิ�และคว�มสำำ�เร็ัจัในิกั�รัดำำ�เนิินิง�นิ ดัำงนีิ� 

สำาหรัิบการิเสริิมสร้ิางศักยัภาพีข็องเครืิอฯ นั�นดิำาเนินการิผ่�านการิพัีฒนาทั�งนโยับายั โคริงสร้ิาง 

แลุ่ะกริะบวนการิ  โดิยัในปี ี2562 เครืิอฯ   ได้ิใหค้วามสำาคัญกบัการิเสริมิสริา้งศักยัภาพี 3 ด้ิาน ดัิงนี�

1. การเสริมสร�างศัักย่ภาพ
  ดู�านการกำากับดููแลกิจการ 

นโย่บาย่
และแนวปฏิิบัติิเก่�ย่วกับ
ความขัดูแย่�ง
ที่างผู้ลประโย่ชน์

นโย่บาย่
และแนวปฏิิบัติิเรื�อง
การบริหัารจัดูการ
ข�อมูลสารสนเที่ศั

นโย่บาย่
และแนวปฏิิบัติิดู�าน
สิที่ธิมนุษัย่ชนและ
การปฏิิบัติิดู�านแรงงาน

นโย่บาย่
และแนวปฏิิบัติิ
การใหั� รับ ของขวัญ
หัรือผู้ลประโย่ชน์อื�นใดู

นโย่บาย่
และแนวปฏิิบัติิดู�าน
ความปลอดูภัย่
อาช่วอนามัย่ 
และสภาพแวดูล�อม
ในการที่ำางาน

นโย่บาย่
และแนวปฏิิบัติิ
การต่ิอติ�านการทุี่จริติ
และคอร์รัปชัน

นโย่บาย่
และแนวปฏิิบัติิ
ในการจ�าง
แรงงานต่ิางดู�าว

นโย่บาย่
และแนวปฏิิบัติิ
การคุ�มครอง
ข�อมูลส่วนบุคคล

นโย่บาย่
และแนวปฏิิบัติิ
การบริหัารจัดูการ
ห่ัวงโซ่ีอุปที่าน

นโย่บาย่
และแนวปฏิิบัติิดู�าน
ความยั่�งยื่น

นโย่บาย่
และแนวปฏิิบัติิเก่�ย่วกับ
การแจ�งเบาะแส

นโย่บาย่
และแนวปฏิิบัติิ
การป้องกัน
การฟอกเงิน

สำาหรัิบการิเสริิมสร้ิางศักยัภาพีด้ิานการิกำากับ

ดิแูลุ่กจิการิผ่�านการิพัีฒนานโยับายันั�น เคริอืฯ 

ได้ิปีริะเมินกริะบวนการิดิำาเนินงานภายัใน 

เปีริียับเทียับกับบริิษััทอื� นในอ่ติสาหกริริม

เดีิยัวกันแลุ่ะมาติริฐานริะดัิบโลุ่ก เพีื�อกำาหนดิ

นโยับายัแลุ่ะแนวปีฏิิบติัิที�สามาริถึนำาไปีปีริบัใชื่ ้

ได้ิกับหลุ่ากหลุ่ายัธุ่ริกิจติามบริิบทข็องเคริือฯ 

แลุ่ะมกีาริปีริบัปีร่ิงอยั�างติ�อเนื�องติามการิเติิบโติ

ข็องธุ่ริกิจ ซี่�งที�ผ่�านมาได้ิจัดิทำานโยับายัแลุ่ะ

แนวปีฏิิบัติิแลุ่้ว ริวม 12 เริื� อง แลุ่ะจัดิทำา 

จริริยัาบริริณสำาหรัิบคู�ค้าธุ่ริกิจ โดิยัเผ่ยัแพีริ� 

ติ�อผู่้มีส�วนได้ิเสียัทั�งภายัในแลุ่ะภายันอกผ่�าน

เว็บไซีต์ิข็องเคริอื (www.cpgroupglobal.com) 

เชื่�นเดีิยัวกับหลัุ่กการิบริริษััทภิบาลุ่แลุ่ะ 

จริริยัาบริริณธุร่ิกิจ 

การเสริมสร�างศัักย่ภาพ
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เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์ รืายงานการืกำากับดููแลกิจการื ปรืะจำาปี 2562

ผลง�นำโดูดูเดูนำในำปี 2562

นอกจากนี�เคริือฯ ยัังกำาหนดิจริริยัาบริริริณสำาหริับคู� ค้าธุ่ริกิจ โดิยัมีการิสื� อสาริ 

ทำาความเข็า้ใจกับคู�ค้าธุ่ริกิจข็องเครืิอฯ เพืี�อให้เกิดิการิปีฏิิบัติิที�ถึูกต้ิองแลุ่ะเป็ีนไปีติาม

จริริยัาบริริณดัิงกลุ่�าว

ในปีี 2562 คณะกริริมการิบริิษััทได้ิให้ความสำาคัญกับเริื� องความเสมอภาคข็อง 

สิทธุิมน่ษัยัชื่นแลุ่ะการิปีฏิิบัติิติ�อแริงงานอยั�างเท�าเทียัม ซี่�งปีัจจ่บันความกลุ่้าใน 
การิแสดิงออกถ่ึงตัิวตินข็องแติ�ลุ่ะคนมีมากข็่�น ริวมถ่ึงความคาดิหวังติ�าง ๆ  ปีริะกอบกับ

โลุ่กมคีวามเชื่ื�อมโยังกนัด้ิวยัเทคโนโลุ่ยั ีความหลุ่ากหลุ่ายัแลุ่ะการิอยูั�ริ�วมกนั จ่งเริิ�มเปีน็

ปีริะเด็ินที�ได้ิริับความสนใจแลุ่ะมีความคาดิหวังในการิดิำาเนินการิเริื�องนี�จากภาคธุ่ริกิจ

ในทั�วโลุ่ก เครืิอฯ จ่งนำาเริื�องนี�มาหารืิอกัน แลุ่ะได้ิให้ความสำาคัญจนพัีฒนาไปีถ่ึง 
การิกำาหนดินโยับายัติ�าง ๆ ที�เกี�ยัวข็้องกับการิบริิหาริงานบ่คคลุ่ มีการิทำาโฟกัสกร่ิ�ปี 

เริื�องเพีศสภาพี ทำาใหท้ริาบถ่ึงความต้ิองการิแลุ่ะปีริะเด็ินที�สามาริถึพัีฒนาได้ิ 

เคริือฯ ยัังได้ิจัดิทำาแลุ่ะปีริะกาศใช้ื่แนวป็ฏิิบัติทั้ี�ดูีดู้านความห้ลากห้ลายและ 

การอยู�ร�วมกันในระดัูบเครอื โดิยัเปีน็การิสร้ิางโอกาสใหพ้ีนกังานทก่คนสามาริถึเติิบโติ 

ในสายัอาชื่พีี โดิยัไม�คำานง่ถ่ึงความแติกติ�างใดิ ๆ เคาริพีในคณ่ค�าข็องความหลุ่ากหลุ่ายั

ที�สามาริถึชื่�วยัสร้ิางสริริค์ให้เกิดิโอกาสทางธุ่ริกิจใหม� ๆ ได้ิ แลุ่ะเผ่ยัแพีริ�ไปียัังบริิษััท 

ในเคริือฯ เพีื�อสร้ิางให้เกิดิวัฒนธุริริมการิทำางานที�คำาน่งถ่ึงความหลุ่ากหลุ่ายัแลุ่ะ 

การิอยูั�ริ�วมกนั

สำาหริบัการเสิรมิสิรา้งศักัยภาพดู้านการกำากับดูแูลกิจการผ�านการพฒันาโครงสิรา้ง

ในปี ี2562  เครืิอฯ ได้ิผ่ลัุ่กดัินใหก้ลุ่่�มธุร่ิกิจติ�าง ๆ ภายัในเครืิอฯ จัดิตัิ�งคณะกริริมการิ 
ข็บัเคลุ่ื�อนการิดิำาเนนิงานด้ิานธุริริมาภิบาลุ่แลุ่ะการิกำากับการิปีฏิิบติัิติามกฎเกณฑ์์ เพีื�อ

ข็ยัายัการิดิำาเนนิงานติามหลัุ่กการิกำากับดูิแลุ่กจิการิไปีสู�บริษิัทัติ�าง ๆ ภายัในเครืิอฯ ซี่�ง

ในปีี 2562 มีการิจัดิตัิ�งคณะกรรมการขั้บเคลื�อนการดูำาเนินงานดู้านธุรรมาภิบาล

และการกำากับการป็ฏิิบติัตามกฎเกณฑ์์ใน 7 จาก 13 กลุ�มธุุรกิจย�อย 

นอกจากนี�ติามที�เคริือฯ ได้ิกำาหนดิให้การิดิำาเนินธุ่ริกิจข็องเคริือฯ ติามหลุ่ักการิกำากับ 

ดิูแลุ่กิจการิเป็ีนย่ัทธุศาสติร์ิข็องเครืิอเจริิญโภคภัณฑ์์ ดัิงนั�นจ่งจัดิให้มีคณะทั้ำางาน 

ดู้านธุรรมาภิบาลเครอืฯ ข็่�นมาดิแูลุ่งานโดิยัเฉพีาะ โดิยัมผีู่บ้ริหิาริสงูสด่ิข็องหน�วยังาน

ด้ิานธุริริมาภิบาลุ่ริะดัิบเคริือฯ เปี็นหัวหน้าโคริงการิ แลุ่ะมีผู่้แทนจากหน�วยังานที�ดิูแลุ่

งานด้ิานธุริริมาภิบาลุ่ ความเสี�ยัง การิกำากบัดิแูลุ่การิปีฏิิบติัิติามกฎเกณฑ์์ แลุ่ะทรัิพียัากริ

บ่คคลุ่ข็องกลุ่่�มธุร่ิกิจติ�าง ๆ ภายัในเคริือฯ เปี็นสมาชื่ิก ซี่�งการิจัดิตัิ�งคณะทำางานนี�ชื่�วยั 
ส�งเสริมิให้เกิดิการิพัีฒนาศกัยัภาพีบ่คลุ่ากริข็องเคริอืฯ ให้สามาริถึทำางานข็า้มกลุ่่�มธุร่ิกจิได้ิ 

จัดตั์�งคณะกรืรืมการืขั้บเคล่�อน
การืดำาเนินงานด้านธุรืรืมาภิบาล
และการืกำากับการืปฏิิบัติ์ต์าม
กฎเกณฑ์์

กล่่มธ่รกิจ

นอกจากนี�ยังัสอดิคลุ่อ้งกบัแนวปีฏิิบติัิที�ดีิเริื�องความหลุ่ากหลุ่ายัแลุ่ะการิอยูั�ริ�วมกนั โดิยั

เปีิดิโอกาสให้มีการิแสดิงความคิดิเห็น ซี่�งชื่�วยัสริ้างสริริค์โอกาสใหม� ๆ แลุ่ะชื่�วยัให ้
ทก่กลุ่่�มธุร่ิกิจข็องเคริอืฯ ดิำาเนนิงานด้ิานการิกำากับดูิแลุ่กจิการิไปีในทิศทางเดีิยัวกนั

ในส�วนข็องการเสิรมิสิรา้งศักัยภาพดู้านการกำากับดููแลกิจการผ�านกระบวนการนั�น 

เคริือฯ ได้ิให้ความสำาคัญกับการถึ�ายทั้อดูจรรยาบรรณธุุรกิจและนโยบายดู้าน 

การกำากับดููแลกิจการระดัูบเครือฯ ไป็ยังกลุ�มธุุรกิจ เพีื�อใช้ื่เปี็นกริอบแนวทางใน 

การิดิำาเนนิงานใหเ้ปีน็ไปีติามหลัุ่กการิกำากับดูิแลุ่กจิการิในทิศทางเดีิยัวกนัทั�วทั�งเคริอืฯ 

นอกจากนี�เครืิอฯ ได้ิจัดิทำาริ�างโคริงสร้ิางการิกำากับดิูแลุ่กิจการิ เพีื�อให้เกิดิการิกำาหนดิ

บทบาทหน้าที�ความริับผิ่ดิชื่อบที�ชื่ัดิเจน ทำาให้การิดิำาเนินงานเปี็นไปีอยั�างโปีริ�งใสแลุ่ะ

ติริวจสอบได้ิ นอกจากนี�ได้ิจัดิทำาริ�างกริอบการบรหิ้ารจัดูการเอกสิารเชงินโยบายเพืี�อ

เปีน็เคริื�องมือในการิกำากับดูิแลุ่แลุ่ะบริหิาริจัดิการิเอกสาริเชื่งินโยับายัติ�าง ๆ ให้เปีน็ไปี

ติามกฎหมายั กฎเกณฑ์์ กฎริะเบีบยั กลุ่ย่ัทธุ ์แลุ่ะแผ่นงาน

อีกหน่�งกริะบวนการิสำาคัญข็องการิกำากบัดิแูลุ่กจิการิคือ การิริายังาน ซี่�งจะทำาใหส้ามาริถึ

ติิดิติามความกา้วหน้าแลุ่ะปีริะเด็ินที�ควริพัีฒนาปีรัิบปีร่ิง  เครืิอฯ  จ่งจัดิให้มกีารรายงาน

ผลการดูำาเนินงานดู้านการกำากับดูแูลกิจการจากกลุ่่�มธุร่ิกิจติ�าง ๆ มายังัเคริอืฯ เปีน็

ปีริะจำาทก่เดืิอน แลุ่ะมีการิจัดิทำาสร่ิปีผ่ลุ่การิดิำาเนนิงานทั�งริะดัิบเคริอืฯ แลุ่ะริะดัิบกลุ่่�ม

ธุร่ิกิจใหค้ณะกริริมการิช่ื่ดิติ�าง ๆ ที�เกี�ยัวข็อ้งทริาบ
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2. การเสริมสร�างศัักย่ภาพ
   ดู�านการบริหัารความเส่�ย่ง  

เคริอืเจริญิโภคภัณฑ์์ติริะหนักดีิว�าสภาพีแวดิลุ่อ้มข็องการิดิำาเนนิธุร่ิกิจมคีวามซีบัซีอ้น แลุ่ะม ี

การิเปีลุ่ี�ยันแปีลุ่งอยั�างติ�อเนื�อง ทั�งจากปีัจจัยัภายันอก เชื่�น การิเปีลุ่ี�ยันแปีลุ่งทางด้ิาน

เทคโนโลุ่ยีั สภาวะเศริษัฐกิจ สังคม การิเมือง แลุ่ะสิ�งแวดิลุ่้อม แลุ่ะปีัจจัยัภายัใน เชื่�น  
การิกำาหนดิย่ัทธุศาสติร์ิองค์กริ การิบริิหาริทรัิพียัากริด้ิานติ�าง ๆ ซี่�งอาจส�งผ่ลุ่กริะทบติ�อ 
ความสามาริถึในการิบริริลุ่เ่ป้ีาหมายัในองค์กริ เครืิอฯ จ่งให้ความสำาคัญกบัการิบริหิาริความเสี�ยัง

อยั�างเป็ีนริะบบทั�วทั�งองค์กริ  พีริอ้มทั�งมกีาริพัีฒนาอยั�างติ�อเนื�อง เพีื�อใหอ้งค์กริมคีวามพีร้ิอม

ในการิขั็บเคลุ่ื� อนสู�การิเติิบโติอยั�างยัั�งยืันภายัใต้ิสภาพีแวดิลุ้่อมการิดิำาเนินธุ่ริกิจที�ม ี
การิเปีลุ่ี�ยันแปีลุ่งอยูั�ติลุ่อดิเวลุ่า 

ในปีี 2562 เคริือฯ ได้ิเสิริมสิร้างศัักยภาพดู้านการบริห้ารความเสิี�ยงผ�านการพัฒนา

โครงสิรา้ง โดูยมกีารทั้บทั้วนคณุสิมบติัข้องกรรมการในคณะกรรมการบรหิ้ารความเสิี�ยง 

ซี่�งทำาหน้าที�กำากับดิูแลุ่ริะบบบริิหาริความเสี�ยังในภาพีริวม กำาหนดิแนวทางการิบริิหาริ 
ความเสี�ยัง นำานโยับายัไปีสู�การิปีฏิิบัติิ แลุ่ะติิดิติามปีริะสิทธุิผ่ลุ่ในการิดิำาเนินงาน ซี่�งจาก 
การิทบทวนแลุ่้ว จ่งได้ิเพิ�มกรรมการทั้ี�มีความรู้ ความเชี�ยวชาญดู้านการกำากับดููแล 
กิจการ การวางแผนกลยุทั้ธ์ุ การเงิน การป็ระชาสัิมพันธ์ุ เพีื�อให้คณะกริริมการิบริิหาริ 

ความเสี�ยังสามาริถึให้ความเหน็เกี�ยัวกบัความเสี�ยังริอบด้ิาน 

“เครืือฯ ให้คว่ามีสู่ำาค่ญ 
ก่บการืบริืหารืคว่ามีเสีู่�ยง
อย่างเป็็นรืะบบท่�ว่ท่�งองค์กรื 
พีร้ือมีท่�งมีีการืพ่ีฒนา
อย่างต่ิอเนื�อง เพืี�อให้องค์กรื
มีีคว่ามีพีร้ือมีในการืข่ึ้บเคลื�อน
สู่่่การืเติิบโติอย่างย่�งยืน”

การจัดูที่ำาโครงการบูรณาการการกำากับ 
ดููแลกิจการ ความเส่�ย่ง และการกำากับ 
การปฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์ (Integrated 
Governance, Risk and Compliance : 
GRC) 

เพืี�อยักริะดัิบการิบริหิาริความเสี�ยังทั�งสามด้ิาน

แบบบูริณาการิ มกีาริใชื่ข้็อ้มลูุ่เชื่งิวิเคริาะหร์ิ�วมกนั

เพืี�อการิวางแผ่นการิดิำาเนนิงานแลุ่ะการิตัิดิสนิใจ

ข็องผู่้บริิหาริ ซี่�งชื่�วยัให้เกิดิปีริะสิทธุิภาพี 
แลุ่ะปีริะสิทธุิผ่ลุ่ในการิบริิหาริจัดิการิมากข็่�น 

โดิยัจะมีการิส�งเสริิมให้กลุ่่�มธุ่ริกิจข็องเคริือฯ 

ที�ไม�ได้ิจดิทะเบียันในติลุ่าดิหลุ่ักทริัพียั์ดิำาเนิน

โคริงการิ GRC ในปีถัีึดิไปี

การพัฒนา Application Software 
เพื�อใช�ในการประเมินความเส่�ย่ง

ทำาใหเ้คริอืฯ สามาริถึบริหิาริจัดิการิความเสี�ยัง

ได้ิอยั�างมปีีริะสทิธุภิาพี

โครงการพัฒนา Management 
Dashboard 

เพีื�อให้ผู้่บริิหาริสามาริถึดิูข็้อมูลุ่ความเสี�ยัง  

แนวโน้มความเสี�ยัง แลุ่ะปีริะสิทธุิผ่ลุ่ข็อง 

การิจัดิการิความเสี�ยังผ่�านมือถืึอ โดิยัให้ 

เชื่ื� อมโยังกับริะบบงานอื�น เชื่�น การิกำากับ 

การิปีฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์ การิริ้องเรีิยันหริือ 

การิแจ้งเบาะแส เปีน็ต้ิน 

กั�รัเสำริัมสำร้ั�งศัักัยภ�พด้ำ�นิกั�รับริัห�รัคว�มเสีำ�ยงผ่�นิกั�รัพัฒนิ�กัรัะบวนิกั�รัเป็ีนิอีกัหนึิ�งง�นิสำำ�คัญที�เครืัอฯ
ได้ำดำำ�เนิินิกั�รัในิปี ี2562 ซึ่�งมีกั�รัพัฒนิ�กัรัะบวนิกั�รัที�สำำ�คัญ ได้ำแก่ั
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ทั�งนีิ� คณะกัรัรัมกั�รับริัห�รัคว�มเสีำ�ยงได้ำดูำแลให้มีกั�รัดำำ�เนิินิง�นิติ�มกัรัะบวนิกั�รับริัห�รัคว�มเสีำ�ยงข้องเครืัอฯ 
ซึ่�งปีรัะกัอบด้ำวย 5 ขั้�นิติอนิติ�มม�ติรัฐ�นิ COSO ได้ำแก่ั 

โมเดูลระบบการบริหัารความเส่�ย่ง เครือเจริญโภคภัณฑ์์ 

SUSTAINABILITY CONTEXT
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ข�อมูลความเส่�ย่ง การสื�อสารและการราย่
งาน

 1. การกำากับดููแลและ
 วัฒนธรรมองค์กร

กลุ่่�มธุ่ริกิจ/สายัธุ่ริกิจ แลุ่ะหน�วยังานติ�างๆ มี
การิกำาหนดิโคริงสริ้างแลุ่ะบทบาทหน้าที�  
ความริับผ่ิดิชื่อบ ให้มีความเหมาะสมกับ
ลุ่ักษัณะธุ่ริกิจ การิดิำาเนินงาน แลุ่ะหลุ่ักการิ
กำากับดูิแลุ่กิจการิที� ดีิ  โดิยัคริอบคลุ่่มถ่ึง 
การิกำาหนดิโคริงสริ้างบทบาทแลุ่ะหน้าที� 
ด้ิานการิบริิหาริความเสี�ยัง การิกำาหนดิริะบบ
บริิหาริความเสี�ยัง แลุ่ะการิสริ้างความริ�วมมือ
แลุ่ะความม่�งมั�นในการิบริหิาริความเสี�ยังทั�วทั�ง
องค์กริ

 2. กระบวนการกำาหันดู  
 กลยุ่ที่ธ์และวัติถุุประสงค์ 

หน�วยังานที�ริบัผ่ดิิชื่อบความเสี�ยังมกีาริกำาหนดิ  
กลุ่ย่ัทธุ์องค์กริ โดิยัพิีจาริณาถ่ึงความเสี�ยัง
ภายัในสภาพีแวดิลุ่้อมแลุ่ะปีัจจัยัเสี�ยังติาม
ข็อบเข็ติแลุ่ะปีริะเภทความเสี�ยังที�เกี�ยัวข็อ้งกบั
องค์กริ ริวมทั�งกำาหนดิเกณฑ์์แลุ่ะริะดัิบความเสี�ยัง
ที�ยัอมริับได้ิ (Risk Appetite) ทั�งนี� เพีื�อให ้
การิบริิหาริแลุ่ะการิสื�อสาริข้็อมูลุ่ความเสี�ยัง
เปี็นไปีในทิศทางเดีิยัวกัน เครืิอฯ จ่งกำาหนดิ
ปีริะเภทข็องความเสี�ยังที�อาจจะเกี�ยัวข้็องกับ
กลุ่่�มธุร่ิกิจภายัในเคริอืฯ ไว้ติามหมวดิหมู�ให้เปีน็
แนวทางเดีิยัวกัน ซี่�งแบ�งได้ิ 8 ปีริะเภท ดัิงนี�  
1. ด้ิานการิเงิน 2. ด้ิานชื่ื�อเสียัง ภาพีลัุ่กษัณ์
องค์กริ 3. ด้ิานสิ�งแวดิลุ้่อม 4. ด้ิานเศริษัฐกิจ  
5. ด้ิานสังคม 6. ด้ิานปีฏิิบติัิการิ 7. ด้ิานจริยิัธุริริม
แลุ่ะการิปีฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์ แลุ่ะ 8. ด้ิาน
ย่ัทธุศาสติริ์

 3. การจัดูการความเส่�ย่ง 

หน�วยังานที�ริบัผ่ดิิชื่อบความเสี�ยังดิำาเนนิการิชื่ี�บ�ง
ถ่ึงเหติ่การิณ์ความเสี�ยังที�จะกริะทบติ�อองค์กริ 
ปีริะเมินความเสี�ยังแลุ่ะจัดิลุ่ำาดัิบความสำาคัญ 
กำาหนดิกลุ่ย่ัทธุแ์ลุ่ะแผ่นการิจัดิการิ แลุ่ะดิำาเนนิการิ 
ริวมถ่ึงติิดิติาม ริายังานผ่ลุ่เปี็นริะยัะ ๆ ทั�งนี�  
ผู่้บริิหาริริะดัิบสูงจะกำากับดิูแลุ่ให้มั�นใจว�า 
ได้ิมีการิวางแผ่นจัดิการิความเสี�ยังที�มีริะดัิบ 
นยััสำาคัญ (Risk Treatment Plan) ติ�อการิบริริลุ่่
วัติถึป่ีริะสงค์แลุ่ะเป้ีาหมายั หรืิอให้ความเสี�ยังอยูั�
ในริะดัิบที�ยัอมริบัได้ิ (Risk Appetite / Tolerance) 
แลุ่ะมีการิทบทวนการิปีริะเมินความเสี�ยังเปี็น 
ริะยัะๆ ติามแผ่น อยั�างน้อยัปีลีุ่ะ 1 คริั�ง 

หน�วยังานหริอืผู่ร้ิบัผ่ดิิชื่อบงานบริหิาริความเสี�ยัง
กลุ่างข็องกลุ่่�มธุร่ิกจิจะปีรัิบปีร่ิงฐานข็อ้มลูุ่แลุ่ะ
ทะเบียันความเสี�ยังอยั�างติ�อเนื�อง เพีื�อให้ฐาน
ข็้อมูลุ่ความเสี�ยังมีความทันสมัยัแลุ่ะถึูกต้ิอง 
ริวมถ่ึงมกีาริทวนสอบปีริะสทิธุผิ่ลุ่ข็องมาติริการิ
ควบคม่ความเสี�ยังที�องค์กริมีอยูั� (Risk Control 
Effectiveness) เพีื�อปีรัิบปีร่ิงการิดิำาเนินงาน 
ใหม้ปีีริะสทิธุผิ่ลุ่ดีิยัิ�งข็่�นติ�อไปี

 4. ข�อมูลความเส่�ย่ง 
 การสื�อสารและการราย่งาน 

หน�วยังานที�ริับผิ่ดิชื่อบงานบริิหาริความเสี�ยัง

ทำาการิเก็บแลุ่ะวิเคริาะห์ข็้อมูลุ่ความเสี�ยังเพืี�อ

เป็ีนข้็อมูลุ่ในการิตัิดิสินใจข็องฝ่ัายับริหิาริ แลุ่ะ

ดิำาเนนิการิริ�วมกับหน�วยังานพีฒันาบ่คลุ่ากริใน

การิกำาหนดิความจำาเปี็นในการิฝัึกอบริม

สำาหริับบ่คลุ่ากริในแติ�ลุ่ะริะดัิบ (Risk-Based 

Training) โดิยัสามาริถึกำาหนดิริ�วมกับแผ่น 

การิพัีฒนาบ่คลุ่ากริปีริะจำาปีี

 5. การวัดูผู้ลประสิที่ธิผู้ล
 การบริหัารความเส่�ย่ง 

เปี็นการิทบทวนปีริะสิทธุิผ่ลุ่ในการิบริิหาริ

ความเสี�ยังในภาพีริวม โดิยัติิดิติามแผ่น 

การิบริิหาริความเสี�ยังจากผู่้ริับผ่ิดิชื่อบแผ่นให้

มกีาริริายังานผ่ลุ่การิดิำาเนนิงานริายัเดืิอน โดิยั

ความเห็นชื่อบจากผู่บ้ริหิาริเจ้าข็องความเสี�ยัง เพืี�อ

ติิดิติามความก้าวหนา้แลุ่ะทบทวนความเหมาะสม

ข็องแผ่นหากมีปีัจจัยัเปีลุ่ี�ยันแปีลุ่งหรืิอมี 

แนวโน้มที�แผ่นงานนั�นจะไม�บริริลุ่่ผ่ลุ่สำาเริ็จ 

ทั�งนี�คณะกริริมการิบริิหาริความเสี�ยังกำาหนดิ

ใหม้แีผ่นการิเฝัา้ติิดิติามการิดิำาเนนิงานอยั�างนอ้ยั

ปีีลุ่ะ 1 คริั�ง เพีื�อปีริะเมินผ่ลุ่สำาเริ็จข็องแผ่น

จัดิการิความเสี�ยัง แลุ่ะปีริะเมินริะดัิบข็อง 

ความเสี�ยังเพีื�อเชื่ื�อมโยังสู�การิวัดิผ่ลุ่สำาเริจ็ติาม

ริะบบการิปีริะเมินผ่ลุ่งานปีริะจำาปีี
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ในิปี ี2562 เครืัอฯ ได้ำทำ�กั�รัปีรัะเมินิคว�มเสีำ�ยงแล้ว สำ�ม�รัถืรัะบุคว�มเสีำ�ยงหลักัข้องเครืัอฯ ได้ำ ดัำงนีิ� 

ปีจัจ่บนัผู้่บริโิภคใหค้วามสำาคัญกับการิดูิแลุ่ริกัษัาส่ข็ภาพีเปีน็อยั�างมาก จ่งเลืุ่อกผ่ลิุ่ติภัณฑ์์อาหาริ

ที�ปีลุ่อดิภัยั มีค่ณภาพี แลุ่ะมีค่ณค�าทางโภชื่นาการิ ซี่�งธุร่ิกิจอาหาริถืึอเป็ีนธุร่ิกิจหลัุ่กข็องเคริือฯ  
ทำาให้เคริือฯ ท่�มเทวิจัยัแลุ่ะพีัฒนาผ่ลุ่ิติภัณฑ์์ใหม� ๆ อยั�างติ�อเนื�อง โดิยัคำาน่งถ่ึงค่ณภาพีแลุ่ะ 

ความปีลุ่อดิภัยัเปีน็หลัุ่ก ริวมถ่ึงจัดิให้มรีิะบบการิดูิแลุ่มาติริฐานความปีลุ่อดิภัยัข็องอาหาริ แลุ่ะ

กริะบวนการิติริวจสอบคณ่ภาพีแลุ่ะความปีลุ่อดิภัยัข็องสนิค้า โดิยัเฉพีาะอยั�างยัิ�งคณ่ภาพีข็องวัติถึดิ่ิบ

ที�นำามาใชื่ใ้นการิผ่ลุ่ติิ

 

การิดิำาเนินธุร่ิกิจข็องเคริือฯ มีความเกี�ยัวข็้องกับการิเลุ่ี้ยังสัติว์ ซี่�งสภาพีแวดิลุ่้อมในการิเลุ่ี้ยังสัติว์

มีการิเปีลุ่ี�ยันแปีลุ่งได้ิติลุ่อดิเวลุ่า ทำาให้เกิดิการิริะบาดิข็องโริคในสัติว์ได้ิติลุ่อดิเวลุ่า ซี่�งบางโริค

สามาริถึติิดิติ�อมาสู�คนได้ิ จ่งอาจส�งผ่ลุ่กริะทบติ�อปีริะสทิธุภิาพีในการิเลุ่ีย้ังสัติว์ ผ่ลุ่การิดิำาเนนิงาน

ข็องเคริือฯ แลุ่ะความเชื่ื�อมั�นในการิบริิโภคได้ิ 

เครืิอฯ ได้ิจัดิให้มมีาติริการิควบคม่การิแพีริ�กริะจายัข็องการิติิดิเชื่ื�อ แลุ่ะจัดิทำาแผ่นบริหิาริจัดิการิ

ในสถึานการิณวิ์กฤติด้ิานโริคริะบาดิ โดิยัปีริะสานความริ�วมมือกบัหน�วยังานที�เกี�ยัวข็อ้ง 

 

การิเข็า้ถ่ึงข็อ้มลูุ่ข็�าวสาริติ�าง ๆ  ในปีจัจ่บนัสามาริถึทำาได้ิง�ายัแลุ่ะริวดิเริว็ ผู้่บริโิภคนยิัมใชื่สื้�อสังคม

ออนไลุ่น์เพีื�อการิสื�อสาริแลุ่ะแลุ่กเปีลีุ่�ยันความเห็น ซี่�งอาจก�อให้เกิดิความเสี�ยังที�จะได้ิริับข็้อมูลุ่

ข็�าวสาริด้ิานลุ่บหริือไม�ติริงกับความจริิง ทำาให้เกิดิความเข็้าใจผ่ิดิ ส�งผ่ลุ่กริะทบติ�อความเชื่ื�อถืึอ

แลุ่ะชื่ื�อเสยีังข็ององค์กริ  

เคริอืฯ จ่งใหค้วามสำาคัญกับการิดิำาเนนิธุร่ิกิจอยั�างยัั�งยันื โดิยัมกีาริกำาหนดิเปีา้หมายัแลุ่ะดิำาเนนิงาน

ติามแนวคิดิการิพัีฒนาอยั�างยัั�งยันื นอกจากนี�ได้ิจัดิตัิ�งฝัา่ยัสื�อสาริองค์กริริะดัิบเคริอืฯ เพืี�อดูิแลุ่ริะบบ

การิบริหิาริจัดิการิด้ิานการิสื�อสาริข็อ้มลูุ่ 

 

การิดิำาเนินธุร่ิกิจในย่ัคปีัจจ่บันจำาเปี็นต้ิองอาศัยัการินำาเทคโนโลุ่ยัีมาใชื่้เพืี�อเพิี�มปีริะสิทธุภิาพีใน

การิดิำาเนนิงาน อยั�างไริกต็ิามการิใชื่เ้ทคโนโลุ่ยันีี�อาจก�อใหเ้กดิิความเสี�ยังด้ิานความปีลุ่อดิภัยัข็อง

ข็อ้มลูุ่ แลุ่ะภัยัคก่คามด้ิานไซีเบอริอื์�นๆ ซี่�งสามาริถึส�งผ่ลุ่ให้เกดิิความเสยีัหายัติ�อการิธุร่ิกจิข็องเคริอืฯ 

เคริอืฯ จ่งได้ิสริา้งความติริะหนักรูิด้้ิานความปีลุ่อดิภัยัทางไซีเบอริใ์หแ้ก�พีนกังาน จัดิตัิ�ง Security  
Operating Center แลุ่ะดิำาเนนิโคริงการิ Digital Transformation ริวมถ่ึงจัดิใหม้กีาริปีริะกันภัยั 

Cybercrime 

ความปลอดูภัย่ดู�านอาหัาร
และความน่าเชื�อถืุอของ

ผู้ลิติภัณฑ์์ 

โรคระบาดูในสัติว์ 

ชื�อเส่ย่งองค์กร

การโจมต่ิที่างไซีเบอร์
และความปลอดูภัย่

ของข�อมูล

เคริือฯ ดิำาเนินธุร่ิกิจกับคู�ค้าเปี็นจำานวนมากในหลุ่ากหลุ่ายัอ่ติสาหกริริม หากเกิดิกริณีปีัญหากับ 

คู�ค้าริายัใดิ อาจส�งผ่ลุ่กริะทบติ�อเคริือฯ ได้ิ เครืิอฯ จ่งจัดิทำาจริริยัาบริริณคู�ค้า แลุ่ะเผ่ยัแพีริ�  

ทำาความเข็า้ใจกบัคู�ค้าที�เคริอืฯ ดิำาเนนิธุร่ิกจิผ่�านการิฝักึอบริม นอกจากนี�ยังัจัดิใหม้รีิะบบการิติริวจสอบ

ยัอ้นกลัุ่บติลุ่อดิห�วงโซี�อ่ปีทาน ริวมถ่ึงการิปีริะเมินคู�ค้าหลุ่กัข็องเครืิอฯ ให้มคีณ่สมบัติิ แลุ่ะเป็ีนไปี

ติามหลัุ่กเกณฑ์์ข็องเคริอืฯ 

การิฉ้อโกงแลุ่ะการิท่จริิติคอริ์ริัปีชื่ันถืึอเป็ีนความผิ่ดิซี่�งส�งผ่ลุ่กริะทบทางลุ่บอยั�างมากติ�อ 

การิดิำาเนนิธุร่ิกิจ เคริือฯ จ่งม่�งเน้นการิดิำาเนินธุร่ิกิจอยั�างโปีริ�งใส ติริวจสอบได้ิ โดิยัจัดิทำานโยับายั

การิติ�อต้ิานการิท่จริิติ คอริ์ริัปีชื่ัน มีการิปีริะเมินความเสี�ยังที�อาจเกิดิข็่้นจากการิท่จริิติ คอริ์ริัปีชื่ัน 

สริา้งการิติริะหนักรูิ้ด้ิวยัการิฝ่ักอบริมแลุ่ะผ่�านสื�อปีริะชื่าสัมพีันธุต์ิ�าง ๆ ริวมถ่ึงจัดิให้มีชื่�องทาง 

การิริอ้งเริยีันแลุ่ะแจ้งเบาะแส แลุ่ะริะบบการิติริวจสอบการิปีฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์ 

ปีริะเด็ินด้ิานความปีลุ่อดิภัยัแลุ่ะสิ�งแวดิลุ่้อมเป็ีนเริื�องที�เคริือฯ ให้ความสำาคัญ แลุ่ะนำามาใชื่้เป็ีน

ปีจัจัยัปีริะกอบการิดิำาเนนิธุร่ิกจิ ซี่�งถืึอเปีน็การิแสดิงถ่ึงความรัิบผ่ดิิชื่อบติ�อสงัคม เครืิอฯ จ่งจัดิทำา

นโยับายัด้ิานความปีลุ่อดิภัยั อาชื่ีวอนามัยัแลุ่ะสภาพีแวดิลุ่้อมในการิทำางาน มีการิติริวจสอบ 

การิดิำาเนนิงานติามนโยับายัดัิงกลุ่�าว จัดิทำาหลุ่กัสตูิริการิอบริมเพีื�อสริา้งความรู้ิ ความเข็า้ใจ ริวมถ่ึง

สริา้งวัฒนธุริริมการิติริะหนกัถ่ึงความปีลุ่อดิภัยัแก�พีนกังานทก่คน นอกจากนี�ในด้ิานสิ�งแวดิลุ่อ้ม 

เคริือฯ ได้ิกำาหนดิเปี้าหมายัริะยัะยัาวในการิอน่ริักษ์ั เชื่�น การิลุ่ดิการิปีลุ่�อยัก�าซีเริือนกริะจก  

การิวางแผ่นการิใชื่น้ำาอยั�างมปีีริะสทิธุภิาพี เป็ีนต้ิน

การิเปีลีุ่�ยันแปีลุ่งสถึานการิณ์ติ�างๆ ทำาให้หน�วยังานกำากับดิูแลุ่มีการิทบทวนแลุ่ะออกกฎหมายั

แลุ่ะกฎริะเบียับใหม� ซี่�งมคีวามเข็ม้งวดิมากยัิ�งข็่�น เชื่�น พีริะริาชื่บญัญติัิค่้มคริองข็อ้มลูุ่ส�วนบ่คคลุ่ 

พี.ศ. 2562 พีริะริาชื่บญัญติัิการิแข็�งขั็นทางการิค้า พี.ศ. 2560 เปีน็ต้ิน 

เคริอืฯ จ่งมกีาริติิดิติามข็อ้มลูุ่เกี�ยัวกบักฎหมายัแลุ่ะกฎริะเบยีับใหม�อยั�างสมำาเสมอ จัดิกจิกริริมให้

ความรู้ิเกี�ยัวกบักฎริะเบยีับที�มกีาริเปีลุ่ี�ยันแปีลุ่งหริอืจะปีริะกาศใชื่ใ้หม�ใหก้บัพีนกังานแลุ่ะหน�วยังาน

ที�เกี�ยัวข็อ้ง เพีื�อเติริยีัมความพีริอ้มริบัการิเปีลุ่ี�ยันแปีลุ่งดัิงกลุ่�าว 

ความรับผิู้ดูชอบและ
การติรวจสอบย่�อนกลับ

ในห่ัวงโซ่ีอุปที่าน

การฉ้�อโกงและ
การทุี่จริติคอร์รัปชัน

ความปลอดูภัย่และ
สิ�งแวดูล�อม

กฎหัมาย่และกฎระเบ่ย่บ
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3. การเสริมสร�างศัักย่ภาพ
   ดู�านการกำากับการปฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์

เคริือเจริิญโภคภัณฑ์์ให้ความสำาคัญกับการิดิำาเนินธุร่ิกิจติามกฎหมายั กฎเกณฑ์์ กฎริะเบียับ

ติ�าง ๆ ที�เกี�ยัวข็อ้งทั�งในแลุ่ะติ�างปีริะเทศ เนื�องจากกฎหมายั กฎเกณฑ์์ กฎริะเบียับติ�าง ๆ มี

ความเข็ม้ข็น้มากข็่�น เคริอืฯ จ่งมกีาริยักริะดัิบความสำาคัญข็องความเสี�ยังด้ิานจริยิัธุริริมแลุ่ะ

การิกำากับการิปีฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์ข็่�นมาในริะดัิบที�มีความสำาคัญสูงเทียับกับความเสี�ยังด้ิาน

ย่ัทธุศาสติร์ิ

เครืิอฯ มีการิบูริณาการิแนวทางการิกำากับการิปีฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์ตัิ�งแติ�ปีี 2560 แลุ่ะมี

พีัฒนาการิอยั�างติ�อเนื�องมาเปี็นลุ่ำาดัิบ เพีื�อติอบสนองความคาดิหวังแลุ่ะความต้ิองการิข็อง 

ผู้่มสี�วนได้ิเสยีัทั�วโลุ่ก โดิยัในปี ี2562  เคริอืฯ ได้ิเสิรมิสิรา้งศักัยภาพดู้านการกำากับการป็ฏิิบติั

ตามกฎเกณฑ์์ผ�านการพัฒนานโยบาย โดิยัจัดิทำานโยบายเรื�องการกำากับการป็ฏิิบติัตาม

กฎเกณฑ์์ข้องกลุ�มบริษัทั้ในเครือเจริญโภคภัณฑ์์ โดูยจัดูทั้ำาเป็็นภาษาไทั้ย ภาษาจีน  

และภาษาอังกฤษ  แลุ่ะมกีาริปีริะกาศใช้ื่เพืี�อสื�อสาริเจตินาริมณ์ข็องเคริอืฯ ด้ิานการิปีฏิิบติัิ

ติามกฎเกณฑ์์แลุ่ะกำาหนดิทิศทางการิปีฏิิบติัิงานให้พีนกังานข็องเครืิอฯ  ทั�วโลุ่ก  ริวมถ่ึงผู่ม้สี�วนได้ิ

เสยีัติ�าง ๆ ทริาบโดิยัทั�วกนั แลุ่ะมกีาริดิำาเนนิการิขั็บเคลืุ่�อนอยั�างเปีน็รูิปีธุริริม 

นอกจากนี�เครืิอฯ ยัังกำาหนดิใหเ้ริื�องการิสร้ิางริะบบการิกำากบัการิปีฏิิบติัิติามกฎเกณฑ์์เป็ีนหน่�ง

ในย่ัทธุศาสติร์ิด้ิานความยัั�งยันื จ่งมกีาริเชิื่ญผู่เ้ชีื่�ยัวชื่าญแลุ่ะผู่เ้กี�ยัวข็อ้งจากหลุ่ากหลุ่ายักลุ่่�ม

ธุร่ิกิจทั�วโลุ่กทำาการิศ่กษัาแนวทางแลุ่ะมาติริฐานในริะดัิบโลุ่ก เพืี�อนำามาปีริะย่ักต์ิจัดิทำาเปี็น 
กรอบการกำากับการป็ฏิิบติัตามกฎเกณฑ์์ ซี่�งถืึอเป็ีนการเสิรมิสิรา้งศักัยภาพดู้านการกำากับ

การป็ฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์ผ�านการพัฒนากระบวนการ ซี่�งการิกำาหนดิกริอบการิกำากับ 
การิปีฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์นี�มีวัติถ่ึปีริะสงค์เพืี�อจัดิทำาริะบบการิกำากับการิปีฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์

ที�ยัั�งยันืติอบสนองบริบิทข็องเครืิอฯ นอกจากนี�ยังัมีการิริวบริวม จัดิทำากฎหมายัที�มคีวามสำาคัญ 

แลุ่ะจัดิเก็บในริะบบสาริสนเทศกลุ่างที�พีัฒนาโดิยัทีมงานด้ิานเทคโนโลุ่ยีัแลุ่ะเทคโนโลุ่ยีั

สาริสนเทศข็องเครืิอฯ เพีื�อทำาการิแบ�งปัีนความรูิ้ด้ิานการิกำากับการิปีฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์ที�

เชื่ื�อมโยังกับการิบริิหาริความเสี�ยังด้ิานจริิยัธุริริมแลุ่ะกฎเกณฑ์์ข็องเคริือฯ (Ethic and  

Compliance Risk Management)  แลุ่ะจัดิทำาริะบบการิติริวจสอบด้ิานการิปีฏิิบติัิติามกฎเกณฑ์์

ข็องเครืิอฯ ที�มีมาติริฐานนำาไปีปีฏิิบัติิในแติ�ลุ่ะกลุ่่�มธุ่ริกิจ ซี่�งทั�งสองส�วนมีการิเทียับเคียัง 

(Benchmarking) กบัองค์กริที�ได้ิริบัการิยัอมรัิบในริะดัิบโลุ่ก เชื่�น DJSI, OECD, ISO19600 

COSO, UNGC ติลุ่าดิหลัุ่กทริพัียัแ์ห�งปีริะเทศไทยั Ethisphere เปีน็ต้ิน  ริวมทั�งได้ิศก่ษัาดูิงาน

ริะบบการิกำากบัดิแูลุ่กจิการิ ธุริริมาภิบาลุ่จากองค์กริริะดัิบโลุ่กที�เป็ีนพัีนธุมติิริ เชื่�น Ping An 

แลุ่ะ Allianz ทำาให้เกิดิการิผ่น่กกำาลัุ่งริ�วมกันข็องหน�วยังานด้ิาน Governance Risk แลุ่ะ 

Compliance

กรอบการปฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์

“เครืือฯ มีีการืบ่รืณาการื
แนว่ทางการืกำาก่บการืป็ฏิิบ่ติิ
ติามีกฎเกณฑ์์ ต่ิ�งแต่ิป็ ี2560 
และมีีพ่ีฒนาการือย่างต่ิอเนื�อง 
โดำยกำาหนดำให้เรืื�อง
การืสู่ร้ืางรืะบบการืกำาก่บ
การืป็ฏิิบ่ติิติามีกฎเกณฑ์์
เป็็นหน้�งในยุทธุศาสู่ติร์ื
ด้ำานคว่ามีย่�งยืน”

1. การใหั�ความสำาคัญโดูย่ผูู้�บริหัารระดัูบสูง
และการสร�างวัฒนธรรมองค์กร
เปีน็การิกำาหนดิใหแ้ติ�ลุ่ะข็ั�นติอนมจ่ีดิเริิ�มต้ิน
จากการิให้ความสำาคัญโดิยัผู่บ้ริหิาริริะดัิบสงู 
แลุ่ะการิสร้ิางวัฒนธุริริมองค์กริให้พีนักงาน
แลุ่ะผู่้มีส�วนเกี�ยัวข้็อง เชื่�น คู�ค้า เป็ีนต้ิน มี
ส�วนริ�วมแลุ่ะติริะหนักถ่ึงความสำาคัญข็อง
การิปีฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์ในท่กกริะบวนการิ
ทำางาน 

สำำ�หรัับกัรัอบกั�รักัำ�กัับกั�รัปีฏิิบัติิติ�มกัฎเกัณฑ์์ (Compliance Framework) นัิ�นิ 
ปีรัะกัอบด้ำวย 4 โครังสำร้ั�งพื�นิฐ�นิหลักั คือ 

2. การกำาหันดูโครงสร�างสาย่
การราย่งาน บุคลากร และตัิวช่�วัดู 
เพืี�อเปีน็เคริื�องมอืในการิปีฏิิบติัิติามกฎเกณฑ์์  

3. การกำาหันดูนโย่บาย่และแนวที่าง
การกำากับการปฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์ 
เพีื�อใหม้คีวามชื่ดัิเจนแลุ่ะเปีน็ลุ่ายัลุ่กัษัณ์อักษัริ

สามาริถึนำาไปีใชื่อ้้างอิง 

4. การจัดูใหั�ม่ระบบเที่คโนโลย่่สารสนเที่ศั
เพื�อการกำากับ 
เปีน็การิสนบัสนน่ใหก้ริะบวนการิการิปีฏิิบติัิติาม

กฎเกณฑ์์มปีีริะสทิธุภิาพี ทันกาลุ่ แม�นยัำา ถึกูต้ิอง 

เชื่ื�อถืึอได้ิ มคีวามปีลุ่อดิภัยัติามลุ่ำาดัิบชื่ั�นความลุ่บั

ข็องการิจัดิการิข็้อมูลุ่สาริสนเทศ แลุ่ะเปี็น

มาติริฐานเดีิยัวกันทั�วทั�งเคริือฯ สนับสน่น 
การิกำากับแลุ่ะการิตัิดิสินใจเพีื�อความยัั�งยัืน  
โดิยัคำานง่ถ่ึง ความพีอปีริะมาณ ความมีเหติผ่่ลุ่ 

มีภูมิค่้มกัน ความรูิ้แลุ่ะค่ณธุริริมอยั�างมี

ปีริะสิทธุผิ่ลุ่ในทก่ริะดัิบข็องเครืิอฯ ติามค�านยิัม

เคริอืฯ

Policy &  Guideline

Structure 
People &  

Measurement
Leadership
& Culture

Technology

1
Compliance
Universe

3
Compliance

Control
Implementation

4
Compliance

Communication
& training

8
Continuous

Improvement

7
Non-Compliance

Management

6
Reporting

5
Compliance
Assessment
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จั�กัโครังสำร้ั�งพื�นิฐ�นิหลักัทั�ง 4 เครืัอฯ ได้ำจััดำทำ�กัรัะบวนิกั�รักัำ�กัับกั�รัปีฏิิบัติิติ�มกัฎเกัณฑ์์ 8 กัรัะบวนิกั�รัย่อย 
เพื�อนิำ�สู่ำกั�รัปีฏิิบัติิอย่�งเป็ีนิรูัปีธรัรัม ดัำงนีิ�

1. การรวบรวมและติิดูติามการเปล่�ย่นแปลงกฎเกณฑ์์ทัี่�งหัมดู
เปีน็การิริวบริวมกฎเกณฑ์์ติ�าง ๆ  ติามที�กำาหนดิไว้ แลุ่ะข้็อมลูุ่ปีริะกอบการิปีฏิิบติัิติาม เชื่�น เนื�อหา หน�วยังานที�ริบัผ่ดิิชื่อบ 

บทลุ่งโทษั เปีน็ต้ิน จัดิเกบ็ในฐานข็อ้มลูุ่ที�เข็า้ถ่ึงได้ิโดิยับ่คลุ่ากริที�เกี�ยัวข็อ้ง ซี่�งจะมกีาริดิำาเนนิการิปีริบัปีร่ิงเปีน็ริะยัะ หริอื

เมื�อมีการิเปีลุ่ี�ยันแปีลุ่งด้ิานกฎเกณฑ์์ที�สำาคัญ โดิยัคณะทำางานฯ แติ�ลุ่ะด้ิานที�เกี�ยัวข้็อง เชื่�น ด้ิานความปีลุ่อดิภัยั  

อาชื่วีอนามัยั แลุ่ะสิ�งแวดิลุ่อ้ม ด้ิานข้็อมลูุ่ส�วนบ่คคลุ่ (PDPA) เป็ีนต้ิน 

2. การประเมินความเส่�ย่งดู�านการปฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์
เปีน็การิปีริะเมนิทั�งโอกาสเกดิิแลุ่ะความร่ินแริงข็องผ่ลุ่กริะทบ หากไม�ปีฏิิบติัิติามโดิยับ่คลุ่ากริที�เกี�ยัวข็อ้งกบักฎเกณฑ์์

นั�น ๆ ซี่�งจะปีริะเมินอยั�างน้อยัปีีลุ่ะ 1 คริั�ง หรืิอเมื�อมีการิเปีลีุ่�ยันแปีลุ่งที�สำาคัญ เพืี�อจัดิลุ่ำาดัิบความสำาคัญข็อง 
การิปีฏิิบติัิติามกฎเกณฑ์์ แลุ่ะนำาไปีกำาหนดิมาติริการิควบคม่ที�เหมาะสมติ�อไปี

3. การดูำาเนินการควบคุมใหั�ม่การปฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์
โดิยักำาหนดิมาติริการิไว้ 3 ปีริะเภท ได้ิแก� มาติริการิปีอ้งกนัการิไม�ปีฏิิบติัิติามกฎเกณฑ์์ มาติริการิเพืี�อติริวจใหพ้ีบ

การิไม�ปีฏิิบติัิติามกฎเกณฑ์์ แลุ่ะมาติริการิแกไ้ข็การิไม�ปีฏิิบติัิติามกฎเกณฑ์์ ทั�งนี� จะมกีาริทบทวนมาติริการิเหลุ่�านี�

อยั�างนอ้ยัปีลีุ่ะ 1 คริั�ง หริอืเมื�อมกีาริเปีลุ่ี�ยันแปีลุ่งที�มนียััสำาคัญ

4. การสื�อสารและการฝึึกอบรมการปฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์
ปีริะเภทการิสื�อสาริจะถึกูเลุ่อืกติามกลุ่่�มเป้ีาหมายั เนื�อหา แลุ่ะวัติถ่ึปีริะสงค์ในการิรัิบรูิต้ิามแผ่นในการิสื�อสาริแลุ่ะ

การิอบริมที�กำาหนดิข็่�น นอกจากนี�ยังัจัดิให้มชีื่�องทางการิใหค้ำาปีริก่ษัาในกริณีที�ผู่เ้กี�ยัวข็อ้งมขี็อ้สงสยัั ซี่�งปีริะเด็ินที�

ถึกูสอบถึามจะถึกูนำามาพีฒันาการิสื�อสาริติ�อไปี 

5. การประเมินผู้ล ติิดูติาม และสอบที่านการปฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์
เพืี�อให้สามาริถึติริวจพีบแลุ่ะแก้ไข็การิไม�ปีฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์ได้ิอยั�างริวดิเริ็วที�ส่ดิ ริวมทั�งบริิหาริจัดิการิแลุ่ะลุ่ดิ 
ผ่ลุ่กริะทบจากเหติก่าริณ์ดัิงกลุ่�าวใหเ้หลุ่อืนอ้ยัที�สด่ิ การิปีริะเมนิสามาริถึทำาได้ิ 2 วิธุกีาริ คือ การิปีริะเมนิตินเองโดิยั 

ผู่ป้ีฏิิบติัิงาน (Self-Assessment) แลุ่ะการิสอบทานโดิยัหน�วยังานกำากบั  นอกจากนี�เมื�อติริวจพีบการิไม�ปีฏิิบติัิติาม

กฎเกณฑ์์ จะมีการิจัดิลุ่ำาดัิบความสำาคัญข็องปีริะเด็ินที�ติริวจพีบ ริะบ่สาเหติ่ แลุ่ะกำาหนดิมาติริการิในการิแก้ไข็

ปีริบัปีร่ิง ริวมถ่ึงติิดิติามการิแกไ้ข็ปีริบัปีร่ิงแลุ่ะจัดิทำาเปีน็กริณศีก่ษัาติ�อไปี 

6. การราย่งานผู้ลการปฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์
เพีื�อใหผู้่บ้ริหิาริหริอืผู่ที้�มสี�วนเกี�ยัวข็อ้งริบัทริาบโดิยัความถีึ�จะแติกติ�างกนัไปีติามปีริะเด็ินที�ริายังานแลุ่ะวัติถ่ึปีริะสงค์

ข็องการิริายังาน 

7. การจัดูการการไม่ปฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์
เคริือฯ ได้ิจัดิให้มีนโยับายัแลุ่ะแนวปีฏิิบัติิเกี�ยัวกับการิแจ้งเบาะแสข็องเคริือเจริิญโภคภัณฑ์์ เพีื�อให้มีชื่�องทาง 

ในการิแจ้งเริื�องริอ้งเริยีัน ทำาใหก้าริไม�ปีฏิิบติัิติามกฎเกณฑ์์ได้ิริบัการิติิดิติาม แก้ไข็ ปีริบัปีร่ิง เพีื�อปีอ้งกนัการิเกดิิซีำา 

8. การปรับปรุง แก�ไข และการพัฒนา
โดิยัใหผู้่บ้ริหิาริริะดัิบสูงแลุ่ะหน�วยังานที�มสี�วนริบัผ่ดิิชื่อบทำาการิทบทวนริะบบการิกำากบัการิปีฏิิบติัิงานในริอบปีทีี�

ผ่�านมาติามหัวข็อ้ที�กำาหนดิ
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นิอกัจั�กันีิ�ในิปีี 2562 เครืัอฯ ยังได้ำ
ทำ�กั�รัปีรัะเมินิผลกั�รัดำำ�เนิินิง�นิที�
เกีั�ยวข้้องกัับกั�รักัำ�กัับกั�รัปีฏิิบัติิติ�ม
กัฎเกัณฑ์์ 3 ด้ำ�นิ ได้ำแก่ั 

 1) กั�รัปีรัะเมินิกั�รัดำำ�เนิินิง�นิติ�มนิโยบ�ย 

 และแนิวปีฏิิบัติิเกีั�ยวกัับคว�มข้ัดำแย้ง 

 ท�งผลปีรัะโยช่น์ิสำำ�หรัับบริัษััทที�ไม่ได้ำ 

 จัดำทะเบียนิในิติล�ดำหลักัทรััพย์แห่ง 

 ปีรัะเทศัไทย

 2) กั�รัปีรัะเมินิสำถื�นิะกั�รัปีฏิิบัติิติ�ม 

 กัฎเกัณฑ์์ (Compliance Maturity)  

 ซึ่� ง ทำ� กั � รัปีรั ะ เ มิ นิ เ ฉพ� ะบ ริั ษัั ท ใ นิ 

 ปีรัะเทศัไทยและจีันิที�ไม่ได้ำจัดำทะเบียนิในิ 

 ติล�ดำหลักัทรััพย์แห่งปีรัะเทศัไทย

 3) กั�รัปีรัะเมินิกั�รัดำำ�เนิินิง�นิติ�มกัรัอบ 

 ข้อง UN Global Compact ซึ่�งทำ� 

 กั�รัปีรัะเมินิเฉพ�ะบริัษััทจัดำทะเบียนิในิ 

 ติล�ดำหลักัทรััพย์แห่งปีรัะเทศัไทย จีันิ  

 และเมียนิม�

รัะบบกั�รัจััดำกั�รัเรืั�องร้ัองเรีัยนิ และแจ้ังเบ�ะแสำ

สำาหรัิบการิแจ้งเบาะแสแลุ่ะการิร้ิองเรีิยัน ซี่�งถืึอเป็ีนงานส�วนหน่�งข็องการิกำากับการิปีฏิิบัติิ

ติามกฎเกณฑ์์ เครืิอฯ จ่งให้ความสำาคัญกับการิยักริะดัิบมาติริฐานทางจริิยัธุริริม แลุ่ะ

พีฤติิกริริมในองค์กริ พีริ้อมทั�งดิำาเนินการิปี้องกันแลุ่ะข็จัดิพีฤติิกริริมที�ไม�เหมาะสมที�ไม�เปี็น

ไปีติามค�านิยัมองค์กริ โดิยัจัดิให้มีชื่�องทางแจ้งเบาะแสแลุ่ะริ้องเริียันสำาหริับผู่้มีส�วนได้ิเสียั 

ทก่กลุ่่�มทั�งสิ�น 5 ชื่�องทาง ได้ิแก� เว็บไซีต์ิข็องเคริอืฯ โทริศัพีท์ อีเมลุ่ จดิหมายั แลุ่ะการิแจ้ง

ด้ิวยัตินเอง ซี่�งมตัีิวอยั�างปีริะเด็ินที�มกีาริแจ้งเบาะแสหริอืริอ้งเริยีัน อาทิ การิบริหิาริ การิปีฏิิบติัิ

อยั�างเท�าเทียัมกนั การิปีฏิิบติัิด้ิานแริงงาน สิ�งแวดิลุ่อ้ม ผ่ลุ่ปีริะโยัชื่นทั์บซีอ้น ความปีลุ่อดิภัยัข็อง

ข็อ้มลูุ่ เปีน็ต้ิน

นอกจากนี�ยังักำาหนดินโยับายัแลุ่ะแนวปีฏิิบติัิเกี�ยัวกบัการิแจ้งเบาะแส กริะบวนการิในการิรัิบ

แลุ่ะจัดิการิกบัข็อ้ริอ้งเริยีันข็องผู่มี้ส�วนได้ิเสยีั โดิยัได้ิกำาหนดิข็ั�นติอนข็องการิสืบสวนสอบสวน 

แลุ่ะแติ�งตัิ�งคณะกริริมการิสอบสวน ติริวจสอบ ติิดิติามแลุ่ะแก้ไข็ข็้อริ้องเริียันติ�าง ๆ  
อยั�างย่ัติิธุริริมแลุ่ะทันท�วงที 

นอกจากนี�ยัังมีการิให้ความค่้มคริองสิทธุิข็องผู่้แจ้งเบาะแสแลุ่ะบ่คคลุ่ที� เกี�ยัวข้็อง 

ให้ได้ิริับความเป็ีนธุริริมแลุ่ะไม�ถูึกกลุ่ั�นแกลุ้่ง โดิยัใช้ื่เทคโนโลุ่ยีัจัดิการิข้็อมูลุ่สาริสนเทศ  
กำาหนดิสทิธุผิู่เ้ข็า้ถ่ึงข็อ้มลูุ่แลุ่ะมกีาริทบทวนทก่ปี ีริวมถ่ึงจัดิทำาริายังานสร่ิปีเพีื�อใหผู้่บ้ริหิาริ 

แลุ่ะผู้่เกี�ยัวข็อ้ง เชื่�น สำานกัความยัั�งยันื ธุริริมาภิบาลุ่แลุ่ะสื�อสาริองค์กริ เครืิอเจริญิโภคภัณฑ์์  
ด้ิานการิบริหิาริความเสี�ยัง ด้ิานบริหิาริงานบ่คคลุ่ แลุ่ะด้ิานติริวจสอบ เปีน็ต้ิน 
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การสร�างวัฒนธรรมองค์กร

เคริือฯ ติริะหนักดีิว�า ความรูิ้ความเข็้าใจที�ถึูกต้ิองแลุ่ะชัื่ดิเจนเปี็นปีัจจัยัสำาคัญที�จะทำาให้

พีนกังานยัอมริบัแลุ่ะปีฏิิบติัิติามความคาดิหวังข็องเคริอืฯ ดัิงนั�น การิสริา้งวัฒนธุริริมการิกำากบั

ดิแูลุ่กจิการิ การิบริหิาริความเสี�ยัง การิปีฏิิบติัิติามกฎเกณฑ์์ทั�วทั�งเคริอืฯ จ่งจำาเปีน็ต้ิองอาศยัั

การิฝึักอบริมด้ิวยัวิธุกีาริที�หลุ่ากหลุ่ายั แลุ่ะดิำาเนินการิให้ทั�วถ่ึงทั�งภายัในเครืิอฯ เองแลุ่ะท่ก

กลุ่่�มธุ่ริกิจข็องเคริือฯ นอกจากนี�การิจัดิกิจกริริมในรูิปีแบบหลุ่ากหลุ่ายัที�สามาริถึสริ้าง 

การิมสี�วนริ�วมในวงกว้างกเ็ปีน็อีกแนวทางที�ชื่�วยัสนับสนน่การิสริา้งวัฒนธุริริมองค์กริ

สำาหริบัปี ี2562 เคริอืฯ ได้ิจัดิกจิกริริมติ�าง ๆ ใหส้อดิคลุ่อ้งกบัการิเสริมิสริา้งศกัยัภาพี 3 ด้ิาน

เพีื�อสริา้งใหเ้กดิิวัฒนธุริริมองค์กริ ดัิงนี� 

1. การสร�างวัฒนธรรมองค์กร
  ดู�านการกำากับดููแลกิจการ

1.1 การฝึึกอบรมเก่�ย่วกับจริย่ธรรม
จริยิัธุริริม คณ่ธุริริม แลุ่ะความซีื�อสัติยั ์เปีน็ค�านิยัมองค์กริที�เครืิอฯ ย่ัดิถืึอมาติลุ่อดิการิดิำาเนนิ

ธุร่ิกจิ เคริอืฯ จ่งดิำาเนนิการิสริา้งวัฒนธุริริมด้ิานจริยิัธุริริมผ่�านการิฝักึอบริมความรู้ิที�เกี�ยัวข็อ้ง

กับจริริยัาบริริณธุร่ิกิจในหลุ่ากหลุ่ายัวิธุกีาริ เพีื�อให้บ่คลุ่ากริข็องเคริือฯ สามาริถึเข็้าถ่ึงได้ิใน 

วงกว้างทั�งในแลุ่ะติ�างปีริะเทศ นอกจากนี�ยัังจัดิให้มีการิทดิสอบความรูิ้ความเข็้าใจเกี�ยัวกับ

จริริยัาบริริณธุ่ริกิจ เพีื�อให้มั�นใจว�าบ่คลุ่ากริข็องเคริือฯ มีความเข็้าใจที�ถึูกต้ิองในเริื�องนี�  
โดิยัในปีี 2562 พนักงานบริษัทั้ในเครือฯ ทั้ี�ไม�ไดู้จดูทั้ะเบียนในไทั้ยและบริษัทั้ในจีน

ทัั้�งห้มดูไดู้เรยีนรูแ้ละผ�านการทั้ดูสิอบจรรยาบรรณธุุรกิจ 100% ซ่ึ�งเป็น็ไป็ตามเป็า้ห้มาย

ทั้ี�เครอืฯ กำาห้นดู 

สำาหริับการิฝัึกอบริมด้ิานจริิยัธุริริมสำาหริับบริิษััทในเคริือฯ ที�ไม�ได้ิจดิทะเบียัน ได้ิจัดิให ้

มกีาริฝักึอบริมเพีื�อสริา้งความรูิส้ำาหริบัผู่บ้ริหิาริริะดัิบสงูจนถ่ึงพีนกังานริะดัิบปีฏิิบติัิการิโดิยั

ผ่�านการิอบริมทั�งในรูิปีแบบ Classroom แลุ่ะ e-Learning ซี่�งในปี ี2562 มกีาริฝักึอบริมที�น�า

สนใจ สร่ิปีได้ิ ดัิงนี�

ในิเครืัอฯ ที�ไม่ได้ำจัดำทะเบียนิในิไทยและบริัษััทในิ

จีันิทั�งหมดำได้ำเรีัยนิรู้ัและผ่�นิกั�รัทดำสำอบ

จัรัรัย�บรัรัณธุรักิัจั

100% ของ
พนักงานบริษััที่

การฝึึกอบรมในรูปแบบ Classroom
เพืี�อใหผู้้่บริหิาริริะดัิบสงูในเคริอืฯ ติริะหนกัถ่ึงความสำาคัญข็องจริริยัาบริริณ

ธุ่ริกิจ เคริือฯ จ่งจัดิการิอบริมในหัวข็้อ ‘การิหลุ่ีกเลุ่ี�ยังความข็ัดิแยั้ง 

ทางผ่ลุ่ปีริะโยัชื่น์’ หรืิอ ‘Dealing with Conflict of Interest’ ข็่�น 
อยั�างติ�อเนื�องถ่ึง 4 คริั�ง ในปีี 2562 เนื�องจากเคริือฯ เชื่ื�อว�า การิสริ้าง

มาติริฐานที�ดีิในการิปีฏิิบัติิติามจริริยัาบริริณธุ่ริกิจจะเกิดิข็่�นได้ิก็ติ�อเมื�อ

ผู้่บริิหาริท่กคนปีฏิิบัติิตินเปี็นแบบอยั�างที�ดีิ โดิยัมีเนื�อหาคริอบคลุ่่ม 

ถ่ึงคำาจำากัดิความ ความสำาคัญ แลุ่ะการิริับมือกับความข็ัดิแยั้งทาง 

ผ่ลุ่ปีริะโยัชื่น ์ซ่ี�งมผีู่บ้ริหิาริเข้็าริ�วมอบริมทั�งสิ�น 162 ท�าน 

นอกจากนี�เคริอืฯ ยังัได้ิจัดิ Classroom Training ข็่�นสำาหรัิบพีนักงานที�

ไม�สามาริถึเข้็าถ่ึงริะบบ e-Learning ได้ิ เพีื�อให้มั�นใจว�า เครืิอฯ ได้ิสื�อสาริ

จริริยัาบริริณธุ่ริกิจไปียัังบ่คลุ่ากริท่กริะดัิบอยั�างแท้จริิง ซี่�งในปีี 2562  
มพีีนกังานที�ได้ิริบัการิอบริมผ่�าน Classroom Training จำานวน 5,482 คน

การฝึึกอบรมในรูปแบบ Online Training
เคริือฯ ได้ิจัดิให้มีการิอบริมผ่�านริะบบ e-Learning สำาหริับผู่้บริิหาริ

ริะดัิบกลุ่างแลุ่ะพีนกังาน เพีื�ออำานวยัความสะดิวกในการิเข็า้ถ่ึงหลุ่กัสตูิริ

การิอบริม โดิยัในปี ี2562 มบ่ีคลุ่ากริเข้็ารัิบการิอบริมในรูิปีแบบ Online 

e-Learning จำานวน 8,791 คน 
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นิอกัจั�กันีิ�ในิแต่ิละกัลุ่มธุรักิัจัยังมีกั�รัจััดำกิัจักัรัรัมเพื�อสำร้ั�งกั�รัติรัะหนัิกัรู้ั คว�มเข้้�ใจัและปีลูกัฝั่ง
เรืั�องจัริัยธรัรัมให้เป็ีนิวัฒนิธรัรัมองค์กัรัอย่�งต่ิอเนืิ�อง ซึ่�งในิปี ี2562 มีกิัจักัรัรัมที�น่ิ�สำนิใจั สำรุัปีได้ำ ดัำงนีิ�

กิจกรรมท่ี่�จัดูโดูย่กลุ่มธุรกิจของเครือฯ ในประเที่ศัไที่ย่  

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (CPCROP) 

กลุ่มธุรกิจการค�าระหัว่างประเที่ศั (CPTG) 

กลุ่มธุรกิจอ่คอมเมิร์ซีและดิูจิทัี่ล (ASCEND) 

จัดิกิจกริริมปีลูุ่กฝัังจริิยัธุริริมด้ิวยัการิอบริมที�

คริอบคลุ่ม่ถ่ึงจริริยัาบริริณธุร่ิกิจ ย่ัทธุศาสติริ์กลุ่่�ม

การิค้าริะหว�างปีริะเทศ การิบริิหาริความเสี�ยัง 

การิบริิหาริความยัั�งยืัน แลุ่ะการิกำาหนดิเป้ีาหมายั 
ความยัั�งยืัน 

ดิำาเนินการิอบริมให้ความรู้ิแก�ผู่้บริิหาริริะดัิบฝั่ายั

ข็่�นไปีในหัวข็้อ Corporate Governance and 

Compliance แลุ่ะจัดิอบริมจริริยัาบริริณธุ่ริกิจ

สำาหริบัพีนกังานแลุ่ะคู�ค้าธุร่ิกิจ

กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหัาริมที่รัพย์่ (CP LAND) 

สถุาบันพัฒนาผูู้�นำาเครือเจริญโภคภัณฑ์์ (CPLI)

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์์ (CPPC) 
จัดิฝัึกอบริมจริริยัาบริริณธุ่ริกิจให้คริอบคลุ่่มถ่ึง

พีนกังานใหม� แลุ่ะอบริมเพีิ�มเติิมในหวัข็อ้ Conflict 

of Interest, Ethical Audit แลุ่ะ Compliance 

Audit ให้กับพีนักงานริะดัิบบริิหาริหรืิอบ่คลุ่ากริ 

ที�เกี�ยัวข็อ้ง

บริษััที่ สย่ามแลนด์ู ฟลาย่อิ�ง จำากัดู (SLF) 

จัดิอบริมหลุ่ักสูติริธุริริมาภิบาลุ่ในการิทำางาน

สำาหรัิบผู้่บริิหาริริะดัิบฝ่ัายัภายัใต้ิโคริงการิ 

ยักริะดัิบธุริริมาภิบาลุ่ด้ิานจริยิัธุริริมทางธุร่ิกจิแลุ่ะ

ข็อ้ปีฏิิบติัิสำาหริบักลุ่่�มธุร่ิกิจพัีฒนาอสังหาริมิทรัิพียั์

โดิยัเฉพีาะ 

จัดิการิอบริมจริริยัาบริริณธุร่ิกิจเพีิ�มเติิม โดิยัเน้น

ยัำาหมวดิที� 3 เกี�ยัวกบับ่คลุ่ากริ ในหัวข็อ้ ‘บ่คลุ่ากริ

ส่ข็ด้ิวยักัน’ เพีื�อส�งเสริิมให้บ่คลุ่ากริปีฏิิบัติิติ�อ 

เพืี�อนริ�วมงานด้ิวยัความเคาริพีแลุ่ะเปีน็ธุริริม 

ได้ิเผ่ยัแพีริ�จริริยัาบริริณธุ่ริกิจ นโยับายั แลุ่ะแนว

ปีฏิิบติัิ  จริริยัาบริริณธุร่ิกจิข็องคู�ค้า แลุ่ะคู�มอืติ�าง ๆ  

ผ่�านแอปีพีลุ่เิคชื่นับนโทริศพัีท์มอืถืึอ 

สริ้างสื�อการิรัิบรูิ้เพืี�อส�งเสริิมให้พีนักงานในบริิษััท

เข็้าริับการิอบริมแลุ่ะทดิสอบความรู้ิจริริยัาบริริณ

ธุร่ิกจิผ่�านริะบบ e-Learning 
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กิจกรรมท่ี่�จัดูโดูย่กลุ่มธุรกิจของเครือฯ ในต่ิางประเที่ศั

เพืี�อสร้ิางมาติริฐานการิบริิหาริงานข็องเครืิอฯ 

ให้เปี็นไปีในทิศทางเดีิยัวกันแลุ่ะเติิบโติไปี 

ด้ิวยักันอยั�างยัั�งยัืน เคริือฯ จ่งได้ิเผยแพร� 

การพัฒนาความยั� งยืน การกำากับดููแล 
กิจการ จรรยาบรรณธุุรกิจ และการบรหิ้าร

ความเสิี�ยงไป็ยังทุั้กกลุ�มธุุรกิจในป็ระเทั้ศัจีน 

ซี่�งมีจำานวนพีนักงานที�ได้ิริับการิอบริมทั�งสิ�น 

75,617 คน แลุ่ะข้ยายผลไป็กลุ�มธุุรกิจใน

ป็ระเทั้ศัเมยีนมา โดิยัมกีาริแปีลุ่จรรยาบรรณ

ธุุรกิจทัั้�งห้มดู 4 ภาษา ไดู้แก� ไทั้ย อังกฤษ จนี

และเมยีนมา

กัลุ่มธุรักิัจัในิปีรัะเทศัจีันิ

กัลุ่มธุรักิัจัในิปีรัะเทศัจีันิ

กัลุ่มธุรักิัจัในิปีรัะเทศัเมียนิม�

“ผู้่้บริืหารืรืะด่ำบสู่่งขึ้องเครืือฯ 
และบริืษ่ัทในเครืือฯ ร่ืว่มีป็ล่กฝังั
ว่่ฒนธุรืรืมีการืกำาก่บด่ำแล
กิจการืผู่้านการืแบ่งป็นั
วิ่สู่่ยท่ศน์ คว่ามีคิดำเห็น
และแนว่ทางการืป็ฏิิบ่ติิ 
ที�เป็็นต่ิว่อย่างที�ดีำผู่้าน 
กิจกรืรืมี Roundtable”

1.2 กิจกรรม ‘Roundtable
ล�อมวงความคิดู ใกล�ชิดูผูู้�นำา’ 

เครืิอฯ เล็ุ่งเห็นว�า การิขั็บเคลืุ่�อนวัฒนธุริริมการิกำากับดูิแลุ่กิจการิจะปีริะสบความสำาเร็ิจได้ิต้ิอง

อาศัยั Tone at the top หริือผู้่นำาองค์กริ ผู้่บริิหาริข็องกลุ่่�มธุ่ริกิจในเคริือฯ จะต้ิองให้ 

การิสนบัสนน่ มสี�วนริ�วมแลุ่ะปีฏิิบติัิตินเปีน็แบบอยั�างที�ดีิ

 

เคริือฯ จ่งได้ิจัดิกิจกริริม ‘Roundtable ล้อมวงคิดู ใกล้ชิดูผู้นำา’ ข็่�นอยั�างติ�อเนื�องในปีี 2562 

จำานวน 9 คริั�ง โดิยัในการิจัดิกิจกริริมแติ�ลุ่ะคริั�งจะได้ิริับเกียัริติิจากผู่้บริิหาริริะดัิบสูง 
ข็องเครืิอฯ แลุ่ะบริิษััทในเครืิอฯ ในการิปีลูุ่กฝัังวัฒนธุริริมการิกำากับดูิแลุ่กิจการิผ่�านการิแบ�งปัีน

วิสัยัทัศน์ ความคิดิเห็น แลุ่ะแนวทางการิปีฏิิบัติิที�เป็ีนตัิวอยั�างที�ดีิ ซี่�งเป็ีนกริะบวนการิที�ต้ิอง 

ดิำาเนนิการิอยั�างติ�อเนื�อง เพีริาะเกี�ยัวข็อ้งกบัวิธุี

การิปีฏิิสัมพีันธุข์็องพีนักงาน นอกจากนี�ยัังม ี

การิอภิปีริายักลุ่่�มเพีื�อใหผู้่บ้ริหิาริแลุ่ะพีนกังาน

ได้ิริ�วมพีูดิค่ยัแลุ่ะแลุ่กเปีลุ่ี�ยันความคิดิเห็น

เปี็นการิเน้นยัำาการิปีฏิิบัติิตินให้เปี็นไปีติาม 

ค�านยิัมแก�พีนกังาน
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สำาหริบัการิสริา้งวัฒนธุริริมองค์กริด้ิานการิกำากบัดิแูลุ่กิจการิผ่�านกจิกริริมที�ทำาริ�วมกนัในปี ี2562 

ที�เคริอืฯ จัดิให้มขี็่�นคือ กจิกริริมวันติ�อต้ิานคอร์ิริปัีชัื่น 2562 ‘ริวมพีลัุ่งอาสาสูโ้กง’

เคริือฯ ติริะหนักถ่ึงความสำาคัญในการิดิำาเนินธุ่ริกิจด้ิวยัความซีื�อสัติยั์ ส่จริิติ โปีริ�งใส เปี็นธุริริม 

แลุ่ะมีความริับผ่ิดิชื่อบติ�อสังคมแลุ่ะสิ�งแวดิลุ่้อม จ่งแสดิงเจติจำานงในการิติ�อต้ิานการิท่จริิติแลุ่ะ

คอริ์ริัปีชื่ันท่กรูิปีแบบ โดิยัมีการิกำาหนดินโยับายั แนวปีฏิิบัติิ แลุ่ะมีมาติริการิในการิปี้องกัน 

การิท่จริิติ คอร์ิริัปีชื่ัน ติลุ่อดิจนการิดิำาเนินธุร่ิกิจภายัใต้ิหลุ่ักการิกำากับดิูแลุ่กิจการิที�ดีิ เพืี�อสริ้าง

มาติริฐานการิปีริะกอบธุ่ริกิจที�มีความส่จริิติ โปีริ�งใส แลุ่ะสามาริถึติริวจสอบได้ิ พีริ้อมทั�งสริ้าง

ความน�าเชืื่�อถืึอ แลุ่ะความไว้วางใจแก�ผู่มี้ส�วนได้ิเสยีัทก่ภาคส�วน ซี่�งกลุ่่�มธุร่ิกจิในเครืิอฯ ได้ิสบืทอดิ

เจตินาริมณดั์ิงกลุ่�าว แลุ่ะปีฏิิบติัิติามอยั�างเคริ�งคริดัิ

ในปี ี2562 บริษิัทั เครืิอเจริญิโภคภัณฑ์์ จำากดัิ แลุ่ะกลุ่่�มธุร่ิกจิในเคริอื ได้ิเข็า้ริ�วมกจิกริริมวันติ�อต้ิาน

คอริ์ริัปีชื่ัน 2562 ‘ริวมพีลุ่ังอาสาสู้โกง’ จัดิโดิยัองค์กริติ�อต้ิานคอริ์ริัปีชื่ัน (ปีริะเทศไทยั) ซี่�งมี

วัติถึ่ปีริะสงค์เพีื�อกริะติ่้นให้เกิดิการิริวมพีลุ่ังข็องคนไทยัท่กภาคส�วนที�เสียัสลุ่ะแลุ่ะริ�วมมือเปี็น

พีลุ่ัง ‘อาสาสู้โกง’ ติามบทบาทแลุ่ะบริิบทข็องตินเอง ริวมทั�งเป็ีนพีลัุ่งสังคมที�ปีฏิิเสธุการิคดิโกง

ชื่าติิท่กรูิปีแบบ แลุ่ะติ�อสูไ้ม�ให้คนโกงมีที�ยันืในสังคม   พีริอ้มม่�งข็ยัายัเครืิอข็�ายัความริ�วมมือติ�อต้ิาน

คอริร์ิปัีชัื่นทั�งในภาคปีริะชื่าชื่น ภาคริฐั แลุ่ะภาคเอกชื่นใหเ้ข็ม้แข็ง็ มพีีลัุ่งมากยัิ�งข็่�น โดิยักลุ่่�มธุร่ิกจิ

ในเคริือฯ  ให้ความริ�วมมือในการิเข็้าริ�วมกิจกริริมเปี็นอยั�างดีิ ริวมทั�งแสดิงเจติจำานงแลุ่ะปีฏิิบัติิ

ติามแนวทางการิติ�อต้ิานคอริร์ิปัีชัื่นอยั�างเคริ�งคริดัิ

1.3 กิจกรรมวันต่ิอติ�าน 
    คอร์รัปชัน ‘รวม
    พลังอาสาสู�โกง’  

“เครืือฯ ติรืะหน่กถ้ง
คว่ามีสู่ำาค่ญในการืดำำาเนิน
ธุุรืกิจด้ำว่ยคว่ามีซืี�อสู่่ติย์ 
สุู่จริืติ โป็ร่ืงใสู่ เป็็นธุรืรืมี 
และมีีคว่ามีร่ืบผิู้ดำชื่อบ
ต่ิอสู่่งคมีและสิู่�งแว่ดำล้อมี 
จ้งแสู่ดำงเจติจำานง
ในการืต่ิอต้ิานการืทุจริืติ
และคอร์ืร่ืป็ช่ื่นทุกร่ืป็แบบ”
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เคริือฯ ม่�งเน้นการิพีัฒนาแลุ่ะสริ้างการิเริียันรูิ้

ให้กับผู่้บริิหาริริะดัิบสูงเกี�ยัวกับการิบริิหาริ

ความเสี�ยังทั�งในปีริะเทศไทยัแลุ่ะติ�างปีริะเทศ 

ซี่�งในปีี 2562 ได้ิข็ยัายัไปียัังกลุ่่�มธุ่ริกิจใน

ปีริะเทศจีนแลุ่ะเมยีันมา

883 คน

2562

2561

2560

2. การสร�างวัฒนธรรม
   องค์กรดู�านการ
   บริหัารความเส่�ย่ง

จำานวนสะสมข้องผ้่ิบริืหารืรืะดับส่ง
ทัี่�งในปรืะเที่ศไที่ย่และต่์างปรืะเที่ศ
ท่ี่�เข้้าร่ืวมอบรืมเชิงปฏิิบัติ์การื
ด้านการืบริืหารืความเส่�ย่ง
(ERM Executive Workshop)

573

251

59

“คว่ามีร้่ื คว่ามีเข้ึ้าใจ ที�ถ่กต้ิอง
และช่ื่ดำเจน เป็็นปั็จจ่ยสู่ำาค่ญ
ที�จะทำาให้พีน่กงานยอมีร่ืบ
และป็ฏิิบ่ติิติามีคว่ามีคาดำหว่่ง
ขึ้องเครืือฯ”

การเผู้ย่แพร่ความรู�ดู�านการกำากับการปฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์
ในประเที่ศัไที่ย่ จ่น เม่ย่นมา และอินเดู่ย่

เพีื�อสริ้างความรูิ้ ความเข็้าใจในการิดิำาเนินงานติามหลุ่ักการิข็องการิกำากับการิปีฏิิบัติิ 

ติามกฎเกณฑ์์

การจัดูหัลักสูติรอบรมเก่�ย่วกับกฎหัมาย่
กฎเกณฑ์์ท่ี่�ม่ความเก่�ย่วข�องกับธุรกิจ

เพีื�อเติรีิยัมความพีร้ิอมแลุ่ะสร้ิางทักษัะในการิปีฏิิบัติิงานข็องผู่้บริิหาริแลุ่ะพีนักงานข็อง

ทก่กลุ่่�มธุร่ิกจิในปีริะเทศไทยัใหเ้ปีน็ไปีติามกฎหมายัแลุ่ะกฎเกณฑ์์ ได้ิแก� 

 • หลุ่กัสตูิริพีื�นฐานกฎหมายัการิป้ีองกนัข็อ้มลูุ่ส�วนบ่คคลุ่  (PDPA Fundamental)

 • หลุ่กัสตูิริเชื่งิปีฏิิบติัิการิเกี�ยัวกบัการิปีอ้งกนัข็อ้มลูุ่ส�วนบ่คคลุ่  (PDPA Workshop)

 • หลุ่กัสตูิริความปีลุ่อดิภัยัทางไซีเบอริ ์(Cyber Security Awareness)

 • หลุ่ักสูติริการิพีัฒนาแลุ่ะการิบริิหาริจัดิการิความปีลุ่อดิภัยัข็องริะบบซีอฟต์ิแวริ ์ 

  (Secure System Administration & Development) 

การฝึึกอบรมสำาหัรับผูู้�ม่หัน�าท่ี่�รับผิู้ดูชอบงานระบบควบคุมภาย่ใน
และการปฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์

ปี ี2562 การิฝึักอบริมสำาหริบัผู่บ้ริหิาริแลุ่ะพีนกังานในทก่กลุ่่�มธุร่ิกจิในปีริะเทศไทยัที�ทำา

หน้าที�กำากับแลุ่ะติริวจสอบการิดิำาเนินงานให้เปี็นไปีติามนโยับายั กฎเกณฑ์์ กฎริะเบียับ 

ซี่�งมหีลัุ่กสตูิริ ดัิงนี� 

 • หลุ่กัสตูิริ Compliance and Compliance Audit

 • หลุ่กัสตูิริ Ethical Audit

 • หลุ่กัสตูิริ Control Self-Assessment    

3. การสร�างวัฒนธรรม
   องค์กรดู�านการ
   ปฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์
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เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์ รืายงานการืกำากับดููแลกิจการื ปรืะจำาปี 2562

ผลง�นำโดูดูเดูนำในำปี 2562

การเปิดูเผู้ย่ข�อมูลและ
การม่ส่วนร่วมกับผูู้�ม่ส่วนไดู�เส่ย่

ความโปีริ�งใสในการิดิำาเนินธุร่ิกิจเป็ีนแนวทางที�เครืิอฯ ให้ความสำาคัญ โดิยัม่�งสริ้างความเชืื่�อมั�น 
ใหก้บัผู่ม้สี�วนได้ิเสยีัทก่กลุ่่�ม เครืิอฯ จ่งได้ิเปิีดิเผ่ยัข็อ้มลูุ่กบัผู่มี้ส�วนได้ิเสียัทั�งภายัในแลุ่ะภายันอก

สำาหริับการเป็ิดูเผยข้้อมูลกับผู้มีสิ�วนไดู้เสิยีภายนอกนั�น เคริือฯ ได้ิสื�อสาริข็้อมูลุ่บนเว็บไซีต์ิ 
ข็องเคริอืฯ ริวมทั�งริายังานการิกำากบัดิแูลุ่กจิการิแลุ่ะริายังานความยัั�งยันื ซี่�งจัดิทำาเปีน็ปีริะจำาทก่ปี ี

ในปีี 2562 เครืิอฯ ได้ิพัฒนาเว็บไซ่ต์โดูยนำาเสินอห้น้าเว็บในสิ�วนข้องการกำากับดููแลกิจการ

ข้ึ�นโดูยเฉพาะ เพีื�อใหง้�ายัติ�อการิเข็า้ถ่ึงข็อ้มลูุ่ด้ิานการิกำากับดูิแลุ่กจิการิข็องเคริอืฯ อาทิ หลุ่กัการิ 

บริริษััทภิบาลุ่ 11 ปีริะการิ กริอบการิกำากับดูิแลุ่กิจการิ นโยับายัแลุ่ะแนวปีฏิิบัติิ จริริยัาบริริณ

ธุร่ิกจิ ริายังานการิกำากบัดิแูลุ่กจิการิ เป็ีนต้ิน  

ส�วนการิเปิ็ดูเผยข้อ้มลูกับผูม้สีิ�วนไดู้เสิยีภายในห้รอืพนักงานนั�น เครืิอฯ ม่�งเนน้ใหพ้ีนกังานใน

เคริอืฯ ได้ิริบัทริาบข็อ้มลูุ่การิกำากบัดิแูลุ่กจิการิข็องเคริอืฯ อยั�างสมำาเสมอ จ่งได้ิพีฒันากริะบวนการิ

ในการิสื�อสาริที�สำาคัญ ดัิงนี�

“เกือบ 100% ขึ้องพีน่กงาน
ที�ติอบแบบสู่ำารืว่จเห็นว่่า 
การืป็ฏิิบ่ติิติามีจรืรืยาบรืรืณ
ธุุรืกิจน่�นถือเป็็นสู่่ว่นหน้�ง
ในการืทำางาน 
และย่งสู่ามีารืถช่ื่ว่ยสู่่งเสู่ริืมี
ภิาพีล่กษัณ์ขึ้องเครืือ
เจริืญโภิคภ่ิณฑ์์ได้ำ”

1. การสื�อสารผู่้าน CP Connect Platform
เปีน็แพีลุ่ติฟอร์ิมที�ชื่�วยัใหส้ามาริถึสื�อสาริภายัในองค์กริได้ิติลุ่อดิเวลุ่า แลุ่ะชื่�วยั

เพีิ�มปีริะสิทธุิภาพีการิทำางานข็องบ่คลุ่ากริ ลุ่ดิการิใช้ื่งานแอปีพีลิุ่เคชัื่น  
จากภายันอกเพีื�อการิสื�อสาริข็้อมูลุ่ภายัในองค์กริ ซี่�งทำาให้สามาริถึริักษัา 
ความปีลุ่อดิภัยัข็องข็อ้มลูุ่ได้ิ 

2. การจัดูที่ำาจดูหัมาย่ข่าวการกำากับดููแลกิจการเครือเจริญโภคภัณฑ์์
ข็่�นฉบับแริกในเดืิอนพีฤษัภาคม ปีี 2562 โดิยัจัดิทำาเปี็นริายัไติริมาส เพีื�อ

เปี็นสื� อกลุ่างในการิแลุ่กเปีลุ่ี�ยันความคิดิเห็นแลุ่ะปีริะสบการิณ์ติ�างๆ  

เกี�ยัวกบัการิกำากบัดูิแลุ่กจิการิแลุ่ะจริริยัาบริริณธุร่ิกิจให้กบักลุ่่�มธุร่ิกิจติ�าง ๆ  

ชื่�วยัขั็บเคลุ่ื�อนจริิยัธุริริมให้เกิดิข็่�นในเครืิอฯ โดิยัได้ิมีการิดิำาเนินการิจัดิทำา

อยั�างติ�อเนื�อง 

นอกจากการิเปีิดิเผ่ยัข็้อมูลุ่แลุ่้ว เคริือฯ ยัังให้ความสำาคัญกับการิเข็้าถ่ึง

ความคาดิหวังแลุ่ะความต้ิองการิข็องผู่ม้สี�วนได้ิเสียัด้ิวยั ดัิงนั�น เคริอืฯ จ่ง

ได้ิติิดิติามความคืบหน้าในการิรัิบทริาบ การิรัิบรูิ ้แลุ่ะการินำาจริริยัาบริริณ

ธุ่ริกิจไปีปีรัิบใช้ื่ข็องบริิษััทในเครืิอฯ ที�ไม�ได้ิจดิทะเบียันในติลุ่าดิ- 

หลุ่กัทริพัียัฯ์ ด้ิวยัการิจัดิทำาแบบสำาริวจความคิดิเหน็ข็องพีนกังาน 

จากผ่ลุ่การิสำาริวจพีบว�า เกอืบ 100% ข็องพีนกังานที�ติอบแบบสำาริวจ

เห็นว�า การิปีฏิิบัติิติามจริริยัาบริริณธุ่ริกิจนั�นถืึอเปี็นส�วนหน่�งใน 

ผู้ลสำารวจการรับรู�ของพนักงานในการปฏิิบัติิตินใหั�เป็นไปติามจรรย่าบรรณธุรกิจ 
(Code of Conduct: CoC) ของเครือเจริญโภคภัณฑ์์และหัลักการกำากับดููแลกิจการ

ร�อย่ละของพนักงานท่ี่�รับรู�หััวข�อ

การิทำางาน แลุ่ะยัังสามาริถึชื่�วยัส�งเสริิมภาพีลัุ่กษัณ์ข็องเครืิอเจริิญ

โภคภัณฑ์์ได้ิ นอกจากนี�ริอ้ยัลุ่ะ 87 ริะบ่ว�า มกีารินำาจริริยัาบริริณธุร่ิกจิ

ไปีปีริับใชื่้กับการิทำางาน ริ้อยัลุ่ะ 84 ริะบ่ว�า หัวหน้างานได้ิให ้

การิสนับสน่นให้มีการิปีฏิิบัติิติามจริริยัาบริริณธุ่ริกิจ แลุ่ะริ้อยัลุ่ะ 83  

ริะบ่ว�า หวัหนา้งานได้ิปีริะพีฤติิปีฏิิบติัิตินด้ิานจริยิัธุริริมอันเปีน็ตัิวอยั�าง

ที�ดีิ ทั�งนี� เคริือฯ จะนำาปีริะเด็ินที�ได้ิริับผ่ลุ่ปีริะเมินในริะดัิบติำากว�า 
ริอ้ยัลุ่ะ 80 ไปีใช้ื่ในการิพีฒันาแผ่นการิดิำาเนนิงานในปีถัีึดิไปี เพีื�อสริา้ง

วัฒนธุริริมองค์กริทางด้ิานการิปีฏิิบติัิติามจริริยัาบริริณธุร่ิกจิที�เข็ม้แข็ง็

พนักงานยึดูถืือจรรยาบัรรณธ่รกิจ
เป็็นส่วันหนึ�งในการทำำางาน

พนักงานนำาจรรยาบัรรณธ่รกิจ
ไป็ป็รับัใช้�กับัการทำำางาน

พนักงานเห็นว่ัา หัวัหน�างานป็ระพฤติิป็ฏิิบััติิ
ตินดู�านจริยธรรมอันเป็็นตัิวัอย่างทำ่�ดู่

พนักงานเห็นว่ัา การป็ฏิิบััติิติามจรรยาบัรรณ
ธ่รกิจช่้วัยส่งเสริมชื้�อเส่ยงและภาพลักษณ์

พนักงานเห็นว่ัา หัวัหน�างานสนับัสน่นให�ม่
การป็ฏิิบััติิติามจรรยาบัรรณธ่รกิจ

98

97

87

84

83



ก้�วต่่อไปกับ
คว�มท้�ท�ย
ในำปี 2563 

05
หมวดท่ี่�
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เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์ รืายงานการืกำากับดููแลกิจการื ปรืะจำาปี 2562

ผลง�นำโดูดูเดูนำในำปี 2562

ความที่�าที่าย่
ดู�านการกำากับดููแลกิจการ
ในปี 2563

ในปีี 2563 เคริอืฯ ยังัคงสานติ�อความสำาเริจ็ข็องการิดิำาเนนิงานด้ิานการิกำากบั

ดิูแลุ่กิจการิที�เกิดิข็่�นในปีี 2562 ด้ิวยัความม่�งมั�นแลุ่ะท่�มเทในการิส�งเสริิม

ให้การิกำากบัดูิแลุ่กิจการิข็องทก่กลุ่่�มธุ่ริกิจในเครืิอฯ เป็ีนไปีในทิศทางเดีิยัวกัน 

พีริอ้มเปีดิิริบัความคิดิเหน็จากผู่มี้ส�วนได้ิเสียัทก่กลุ่่�ม เพืี�อใหเ้กดิิการิพัีฒนา

ด้ิานการิกำากับดิูแลุ่กิจการิอยั�างติ�อเนื�อง โดิยัในปีี 2563 มีปีริะเด็ินสำาคัญ 

ที�ถืึอเปีน็ความท้าทายัด้ิานการิกำากับดูิแลุ่กจิการิ ดัิงนี� 

การิพีัฒนาโคริงสริ้างการิกำากับดิูแลุ่กิจการิที�ดีิ 

ใหแ้ก�กลุ่่�มธุร่ิกิจในเคริอืฯ ที�ไม�ได้ิจดิทะเบยีัน

การิพัีฒนาริะบบการิกำากับดูิแลุ่ กริะบวนการิ

ติิดิติามแลุ่ะการิริายังานผ่ลุ่ เพืี�อให้เครืิอฯ ทริาบ

ความก้าวหนา้ข็องการิดิำาเนนิงานข็องกลุ่่�มธุร่ิกจิ 

การิเสริิมสริ้างปีริะสิทธุิภาพีข็องกริะบวนการิ 

ด้ิานการิกำากับดูิแลุ่ 

การิปีริะเมนิตินเองเกี�ยัวกบัการิติ�อต้ิานการิท่จริติิ

คอริร์ิปัีชัื่น

การิถึ�ายัทอดิจริริยัาบริริณธุร่ิกิจแลุ่ะสื�อการิเริยีันรู้ิ

ด้ิวยัภาษัาท้องถิึ�น

การิจัดิทำาหลุ่ักสูติริอบริมแลุ่ะจัดิการิอบริม 

เชื่งิปีฏิิบติัิการิใหม้คีวามทันสมยัั 

การิผ่น่กกำาลุ่ังข็องเครืิอข็�ายัด้ิานการิกำากับดิูแลุ่

กจิการิ 

การิสริา้งการิมสี�วนริ�วมกับพีนกังานผ่�านแบบสำาริวจ 

การิริ�วมทำากิจกริริม การิให้ริางวัลุ่ แลุ่ะการิเพีิ�ม

ชื่�องทางการิแจ้งเบาะแสแลุ่ะริอ้งเริยีัน

การิเข็า้ถ่ึงข็อ้มลูุ่การิกำากบัดิแูลุ่กจิการิได้ิโดิยัง�ายั



ภ�คผนำวก
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เป้�หม�ยกับคว�มสำำ�เร็จดู�นำ
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เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์ รืายงานการืกำากับดููแลกิจการื ปรืะจำาปี 2562

ผลง�นำโดูดูเดูนำในำปี 2562

ค่านิย่ม
องค์กร 
6 ประการ

1. สามประโย่ชน์
ไม�มีองค์กริธุร่ิกจิใดิในโลุ่กที�เติิบโติอยั�างมั�นคง แข็ง็แริง ได้ิโดิยัลุ่ำาพัีง หากแติ�ต้ิองมคีวามเข้็มแข็ง็

ข็องปีริะชื่าชื่น สังคมแลุ่ะปีริะเทศชื่าติิเคียังข้็างด้ิวยัเสมอ เชื่�นเดีิยัวกับเครืิอเจริิญโภคภัณฑ์์ที�

สามาริถึนำาพีาองค์กริเติิบโติอยั�างยัั�งยันื เพีริาะดิำาเนนิธุร่ิกิจโดิยัยัด่ิหลุ่กั 3 ปีริะโยัชื่น ์ตัิ�งแติ�อดีิติ

ถ่ึงปีัจจ่บัน ได้ิแก� ปีริะโยัชื่น์ติ�อปีริะเทศที�เข้็าไปีลุ่งท่น ปีริะโยัชื่น์ติ�อปีริะชื่าชื่นในท่กปีริะเทศที�

เข็้าไปีลุ่งท่น แลุ่ะปีริะโยัชื่น์ติ�อบริิษััท ซี่�งเคริือฯ ได้ิปีลูุ่กฝัังแนวคิดิค�านิยัมนี�มาตัิ�งแติ�ย่ัคบ่กเบิก

ธุร่ิกจิสู�การิกริะทำาที�ม่�งหวังใหป้ีริะเทศที�ได้ิลุ่งทน่เกดิิปีริะโยัชื่นแ์ลุ่ะธุร่ิกิจเติิบโติก้าวหนา้ 

2. ที่ำาเร็วและม่คุณภาพ
การิดิำาเนินธุ่ริกิจในย่ัคโลุ่กไริ้พีริมแดินเชื่�นปีัจจ่บัน สิ�งสำาคัญที�ทำาให้ธุ่ริกิจอยูั�ริอดิแลุ่ะเติิบโติ

ก้าวหน้าได้ิอยั�างยัั�งยัืนคือ ทำาเริ็วแลุ่ะมีค่ณภาพี เพีื�อให้ธุ่ริกิจก้าวทันการิเปีลุ่ี�ยันแปีลุ่ง ไม�ว�าจะ

เปีน็การิเปีลุ่ี�ยันแปีลุ่งในด้ิานเทคโนโลุ่ยั ีข็อ้มลูุ่ข็�าวสาริ พีฤติิกริริมผู่บ้ริโิภค แลุ่ะกฎริะเบียับการิค้าติ�าง ๆ 

เคริอืฯ จ่งต้ิองคิดิเริว็ ทำาเริว็ แลุ่ะทำาอยั�างมคีณ่ภาพี ถืึอเปีน็นโยับายัสำาคัญในการิดิำาเนนิธุร่ิกิจที�

ทก่คนในองค์กริได้ิยัด่ิถืึอแลุ่ะปีฏิิบติัิ 

3. ที่ำาเรื�องย่ากใหั�เป็นเรื�องง่าย่
เคริือเจริิญโภคภัณฑ์์มีการิลุ่งท่นใน 21 ปีริะเทศ แลุ่ะเข็ติเศริษัฐกิจ มีบริิษััทในเคริือฯ มากกว�า  

200 บริษิัทั แลุ่ะมพีีนักงานทั�งหมดิกว�า 300,000 คน โดิยัเคริอืฯ   ใหค้วามสำาคัญกับการิพีฒันาปีริบัปีร่ิง

ข็ั�นติอนแลุ่ะกริะบวนการิทำางานให้ริวดิเริ็ว ลุ่ดิข็ั�นติอนติ�าง ๆ ที�ไม�จำาเปี็น โดิยัมีนวัติกริริมแลุ่ะ

เทคโนโลุ่ยัทีี�ทำาใหก้าริทำางานง�ายัข็่�น สะดิวกข็่�น เพีื�อใหก้าริบริหิาริงานมีปีริะสิทธุภิาพี การิทำาเริื�องยัาก 
เปีน็เริื�องง�ายั จ่งเปีน็ข็อ้ปีฏิิบติัิที�สำาคัญข็องทก่คนในองค์กริที�จะนำามาซี่�งความสำาเริจ็ในการิดิำาเนนิ

ธุร่ิกจิข็องเคริอืนบัตัิ�งแติ�อดีิติจนถ่ึงปีจัจ่บัน 

4. ย่อมรับการเปล่�ย่นแปลง
โลุ่กเต็ิมไปีด้ิวยัการิเปีลุ่ี�ยันแปีลุ่งทั�งการิเปีลุ่ี�ยันแปีลุ่งทางสภาพีสังคม เศริษัฐกิจ การิเมือง 

เทคโนโลุ่ยั ีแลุ่ะพีฤติิกริริมผู่บ้ริโิภค ริวมไปีถ่ึงการิเปีลุ่ี�ยันแปีลุ่งด้ิานภมูอิากาศแลุ่ะภัยัพิีบติัิติ�าง ๆ  

ที�อาจจะเกดิิข็่�นอยั�างฉบัพีลุ่นั ดัิงนั�นกลุ่ย่ัทธุส์ำาคัญที�ทำาใหเ้คริอืเจริญิโภคภัณฑ์์เกดิิความยัั�งยันืได้ิ 

คือ การิยัอมรัิบการิเปีลุ่ี�ยันแปีลุ่ง เพืี�อให้สามาริถึปีรัิบตัิวให้เข็้ากับสถึานการิณ์ได้ิติลุ่อดิเวลุ่า  

การิเปีลุ่ี�ยันแปีลุ่งเหลุ่�านี�ชื่�วยัให้เครืิอฯ เกิดิการิปีรัิบตัิว พียัายัามค้นคว้า ศ่กษัาวิจัยั มองหา 

โอกาสใหม� ไม�หย่ัดินิ�ง ทั�งยัังม่�งมั�นพีัฒนาเพีื�อสิ�งที�ดีิกว�า เพีื�อติอบสนองท่กความต้ิองการิข็อง 
ผู่บ้ริโิภคแลุ่ะปีริะเทศชื่าติิ 

5. สร�างสรรค์สิ�งใหัม่
บนวิถีึแห�งการิดิำาเนนิธุร่ิกจิ ความคิดิสริา้งสริริค์คือ พีลุ่งัข็บัเคลุ่ื�อนใหเ้กดิิความกา้วหนา้ในท่กริะดัิบ

ข็องการิดิำาเนนิธุร่ิกจิ ทั�งแนวคิดิ วิธุกีาริ กริะบวนการิ ผ่ลุ่ติิภัณฑ์์ แลุ่ะบริกิาริ เพีริาะโลุ่กไม�หย่ัดินิ�ง 

ธุร่ิกิจต้ิองสริา้งสริริค์นวัติกริริมติลุ่อดิเวลุ่า พีนกังานเคริอืเจริญิโภคภัณฑ์์จ่งทำางานด้ิวยัความพีริอ้ม

ที�จะสร้ิางสริริค์สิ�งใหม�ที�ดีิกว�าองค์กริแห�งนวัติกริริมคือ เป้ีาหมายัที�ทก่องค์กริในเครืิอฯ กำาลุ่งัม่�งมั�น

ข็ับเคลุ่ื�อน แลุ่ะแน�นอนว�า ผ่ลุ่ส่ดิท้ายัยั�อมนำามาซี่�งการิสริ้างสริริค์ผ่ลุ่ิติภัณฑ์์แลุ่ะบริิการิที�ดีิที�ส่ดิ

สำาหรัิบผู่บ้ริโิภคนั�นเอง

6. คุณธรรมและความซืี�อสัติย์่
เครืิอเจริญิโภคภัณฑ์์ดิำาเนนิกิจการิมายัาวนานเกือบศติวริริษัด้ิวยัยัด่ิมั�นในหลุ่กัการิข็องความซีื�อสัติยั ์

แลุ่ะค่ณธุริริมอยั�างติ�อเนื�อง จวบจนปีัจจ่บันที�ธุร่ิกิจเคริือฯ แติกแข็นงไปีมากมายั ความซีื�อสัติยั์

แลุ่ะมีค่ณธุริริมยัังคงเป็ีนเสาหลัุ่กข็ององค์กริ เริาคำาน่งอยูั�เสมอว�า ธุ่ริกิจการิค้าที�ม่�งหวัง 

ผ่ลุ่ปีริะโยัชื่น์แติ�เพีียังฝั่ายัเดีิยัว ยั�อมไม�อาจดิำาริงยัืนนาน แลุ่ะไม�อาจได้ิริับความไว้เนื�อเชื่ื�อใจ 

ทั�งจากคู�ค้า ผู่้บริิโภค แลุ่ะผู่้มีส�วนได้ิเสียัอื�น ๆ ในภาคสังคม ดัิงนั�นไม�ว�าจะจำาหน�ายัสินค้าเพีียัง

หน่�งชิื่�นหริือจำาหน�ายัสินค้าเป็ีนริ้อยั ๆ ตัิน เริาก็ต้ิองตัิ�งมั�นบนหลุ่ักการิข็องค่ณธุริริมแลุ่ะ 
ความซีื�อสตัิย์ั 
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เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์ รืายงานการืกำากับดููแลกิจการื ปรืะจำาปี 2562

ผลง�นำโดูดูเดูนำในำปี 2562

หัลักการ
บรรษััที่ภิบาล

1. เครือเจริญโภคภัณฑ์์มองการณ์ไกล เพราะการพัฒนาตินเองอยู่่เสมอที่ำาใหั� เครือฯ 
มาถึุงจุดูน่�ไดู�และจะช่วย่ใหั�เครือฯ ยื่นหัยั่ดูต่ิอไปไดู�ในอนาคติ
กจิการิในเคริอืฯ ต้ิองพีฒันาอยูั�เสมอ เพืี�อใหส้ามาริถึแข็�งขั็นแลุ่ะแสวงหาโอกาสใหม� ๆ ได้ิข็ณะที�

จิติวิญญาณข็องการิเปีน็ผู่ป้ีริะกอบการิได้ิริบัการิปีลูุ่กฝังัไปีพีร้ิอม ๆ กัน

2. ขณะท่ี่�ความเชื�อมโย่งภาย่ในเครือเจริญโภคภัณฑ์์ถืุอเป็นความแข็งแกร่ง เพราะม่โอกาส
มากในการแบ่งปันที่รัพย่ากรต่ิาง ๆ ร่วมกัน แต่ิเครือฯ จำาเป็นติ�องติระหันักถึุง 
ความรบัผิู้ดูชอบท่ี่�เพิ�มมากขึ�นไปพร�อมกนัดู�วย่การที่ำาความเข�าใจอย่่างลกึซึี�งและปฏิิบัติิ
ติามกฎระเบ่ย่บท่ี่�ซัีบซี�อนอย่่างเคร่งครัดู
กจิการิแติ�ลุ่ะแห�งข็องเครืิอฯ มคีณะกริริมการิบริษิัทัแยักจากกัน กริริมการิบริษิัทับางท�านอาจอยูั�

ในหลุ่ายัคณะกริริมการิพีร้ิอมกันแลุ่ะบางคริั�งต้ิองรัิบผ่ิดิชื่อบงานทั�งในส�วนข็องเครืิอฯ แลุ่ะข็อง

บริษิัทัจดิทะเบยีันด้ิวยั   เครืิอฯ เชืื่�อว�า ความเชืื่�อมโยังเป็ีนหน่�งเดีิยัวภายัใต้ิเครืิอฯ ได้ิชื่�วยัสริา้ง

พีลัุ่งริ�วมที�ติ�างจากคนอื�นนำาไปีสู�การินำาเสนอสนิค้าแลุ่ะบริกิาริที�มคีณ่ภาพีดีิยัิ�งข็่�นแก�ลุ่กูค้า อยั�างไริ

กดี็ิเคริอืฯ ติริะหนักดีิถ่ึงความซัีบซ้ีอนซี่�งอาจนำาไปีสู�ผ่ลุ่ปีริะโยัชื่น์ทับซ้ีอนได้ิ ดัิงนั�นเคริอืฯ จ่งต้ิอง

พียัายัามอยั�างยิั�งเพีื�อให้แน�ใจว�าเครืิอฯ ปีฏิิบัติิติามกฎริะเบียับข้็อบังคับทั�งปีวงที�อาจถูึกนำามา

บังคับใชื่้เมื�อใดิก็ได้ิ ติลุ่อดิจนการิดูิแลุ่ริักษัาผ่ลุ่ปีริะโยัชื่น์ข็องผู่้ถืึอห่้นท่กกลุ่่�ม โดิยัเฉพีาะข็อง 

ผู่ถื้ึอห่น้ริายัยั�อยัมาโดิยัติลุ่อดิ

3. เครือเจริญโภคภัณฑ์์มุ่งมั�นท่ี่�จะบริหัารจัดูการความเส่�ย่งดู�วย่ความรับผิู้ดูชอบใน 
ขณะเดู่ย่วกันก็ยั่งคงความกล�าตัิดูสินใจซึี�งถืุอเป็นคุณลักษัณะอันม่ค่าท่ี่�ติ�องรักษัาไว�
คณะกริริมการิบริษิัทัควริควบคม่ดิแูลุ่แลุ่ะปีริะเมนิกริอบกฎเกณฑ์์ด้ิานความเสี�ยังอยั�างสมำาเสมอ  เคริอืฯ 

กา้วข็่�นมาเปีน็กลุ่่�มบริษิัทัข็า้มชื่าติิอยั�างทก่วันนี�ได้ิ เพีริาะเคริอืฯ มจิีติวิญญาณข็องผู่ป้ีริะกอบการิ

ที�กลุ่้าบ่กเบิกแลุ่ะริิเริิ�มทำาสิ�งใหม� ด้ิวยัเหติ่นี�เคริือฯ จ่งคาดิหวังให้คณะกริริมการิกำาหนดิริะดัิบ 
ความเสี�ยังที�ยัอมริบัได้ิ ริวมถ่ึงการิสริา้งสมด่ิลุ่ริะหว�างความเสี�ยังกบัผ่ลุ่ติอบแทน โดิยัใหค้วามสำาคัญ

สงูสด่ิแก�ผ่ลุ่ปีริะโยัชื่น์ริะยัะยัาวข็องบริษิัทัแลุ่ะผู่มี้ส�วนได้ิเสียัทั�งหลุ่ายั

4. คณะกรรมการบริษััที่ในเครือเจริญโภคภัณฑ์์ม่หัน�าท่ี่�กำาหันดูทิี่ศัที่างเป้าหัมาย่เชิงกลยุ่ที่ธ์ 
และติัดูสินใจในสิ�งท่ี่�จะสร�างประโย่ชน์อย่่างแที่�จริงในระย่ะย่าวใหั�กับบริษััที่และผูู้�ม่ส่วนไดู�
เส่ย่ในทุี่กภาคส่วน
เครืิอฯ คาดิหวังให้คณะกริริมการิบริิษััทท่กช่ื่ดิกำาหนดิวาริะการิทำางานข็องติน เสนอทิศทาง 

การิดิำาเนนิงานที�ชื่ดัิเจน โคริงสร้ิางที�ยัั�งยันื ติลุ่อดิจนกริะบวนการิที�เสริมิสริา้งใหธุ้ร่ิกจิเข็ม้แข็ง็แลุ่ะ

ก้าวไปีข้็างหน้า เครืิอฯ ยัังคาดิหวังให้คณะกริริมการิบริิษััทมอบอำานาจให้แก�ผู่้บริิหาริอยั�าง 

เหมาะสม ชื่ัดิเจน เพีื�อให้สามาริถึดิำาเนินการิติามเปี้าหมายัติ�าง ๆ ที�วางไว้ แลุ่ะสามาริถึวัดิ 

ผ่ลุ่สำาเริจ็ข็องงานโดิยัเทียับกบัเป้ีาหมายัเหลุ่�านั�นได้ิ

5. กรรมการบรษัิัที่ในเครอืเจริญโภคภัณฑ์์ม่หัน�าท่ี่�นำาเสนอมมุมองท่ี่�ผู่้านการไติรต่ิรองอย่่าง
ถุ่�ถุ�วน เพื�อนำาไปใช�ประกอบการตัิดูสินใจของคณะกรรมการบริษััที่ โดูย่กรรมการจำาเป็นติ�อง
ม่ความเข�มแข็งเด็ูดูเดู่�ย่ว แน่วแน่ และพร�อมท่ี่�จะที่�าที่าย่ในการหัารืออย่่างสร�างสรรค์ เพื�อ
ใหั�สามารถุปฏิิบัติิหัน�าท่ี่�นั�นไดู�ดู�วย่ดู่
กริริมการิบริษิัทัแติ�ลุ่ะท�านมบีทบาทแลุ่ะหนา้ที�เฉพีาะตัิวในคณะกริริมการิบริิษัทั แมว้�าคณะกริริมการิ

บริษิัทัแติ�ลุ่ะช่ื่ดิจะมีวิธุกีาริทำางานภายัในกลุ่่�มแติกติ�างกันออกไปี แติ�เครืิอฯ คาดิหวังใหก้ริริมการิบริษิัทั

ข็องเคริอืฯ ทก่ท�านโดิยัเฉพีาะอยั�างยัิ�งกริริมการิที�มไิด้ิดิำาริงติำาแหน�งบริหิาริสามาริถึปีฏิิบติัิงานได้ิอยั�าง

อิสริะติามสิ�งที�ตินเองเชื่ื�อ

6. สิ�งสำาคัญอย่่างยิ่�งต่ิอคุณภาพในการปฏิิบัติิงานในระย่ะย่าวของคณะกรรมการคือการท่ี่�
กรรมการบริษััที่ม่มุมมองท่ี่�ทัี่นสมัย่และรอบดู�านเพ่ย่งพอต่ิอการพิจารณาประเด็ูนสำาคัญ
ต่ิาง ๆ ท่ี่�เพิ�มมากขึ�น ติลอดูจนธุรกิจท่ี่�เปล่�ย่นแปลงติลอดูเวลา
เคริอืเจริญิโภคภัณฑ์์คาดิหวังใหค้ณะกริริมการิบริษัิัทแลุ่ะกริริมการิบริษัิัทข็องเคริอืฯ ศ่กษัาหาความรูิ้

เกี�ยัวกบับริษิัทั อ่ติสาหกริริมมคีวามรูิร้ิอบด้ิาน ติลุ่อดิจนทริาบพีฒันาการิภายันอกที�อาจมผี่ลุ่กริะทบ

ติ�อบริิษััทที�สำาคัญกริริมการิบริิษััทยัังต้ิองมีข็้อมูลุ่แลุ่ะสามาริถึหาคำาปีริ่กษัาจากผู่้เชื่ี�ยัวชื่าญที�จำาเปี็น

ติ�อการิปีฏิิบติัิหน้าที�อยั�างสมบูริณ์

7. เครือเจริญโภคภัณฑ์์วางโครงสร�างคณะกรรมการบริษััที่ โดูย่มุ่งหัวังใหั�ดูำาเนินงานดู�วย่
ความโปร่งใสและม่เหัตุิ ม่ผู้ล โดูย่ใช�ความรู� ความสามารถุ วิจารณญาณ และประสบการณ์
ร่วมกันของกรรมการบริษััที่ทัี่�งหัมดู
เครืิอฯ ติริะหนักดีิว�า ไม�มสีตูิริสำาเริจ็สำาหริบัโคริงสร้ิางผู่น้ำาแลุ่ะองค์ปีริะกอบข็องคณะกริริมการิบริิษัทั 

เคริอืฯ เพีียังกำาหนดิให้คณะกริริมการิบริษิัทัมโีคริงสริา้งข็นาดิแลุ่ะองค์ปีริะกอบที�สมดิลุ่่ พีริอ้มทั�งมี

ความหลุ่ากหลุ่ายัด้ิาน ปีริะสบการิณ ์ความเชื่ี�ยัวชื่าญ วิสยััทัศน ์ติลุ่อดิจนความม่�งมั�นที�แริงกลุ่า้แลุ่ะ

มคีวามคิดิเปีน็อิสริะที�จะนำาไปีสู�การิทำางานที�มปีีริะสทิธุภิาพี

8. เครือเจริญโภคภัณฑ์์มุ่งมั�นท่ี่�จะพิจารณาค่าติอบแที่นและการประเมินผู้ลงานทัี่�งในระดัูบ
บุคคล บริษััที่ และคณะกรรมการบริษััที่ อย่่างถุ่�ถุ�วนและโปร่งใส
การิทำางานข็องท่กคนในเคริือฯ ควริสอดิคลุ่้องกับผ่ลุ่ปีริะโยัชื่น์ในริะยัะยัาวข็องบริิษััท ทั�งนี� เปี็น 
ความริับผ่ิดิชื่อบข็องคณะกริริมการิบริิษััทที�ต้ิองกำาหนดิ ควบค่มดิูแลุ่ แลุ่ะในกริณีที�เปี็นบริิษััท 

จดิทะเบียันต้ิองเปิีดิเผ่ยักริอบกฎเกณฑ์์เริื�องค�าติอบแทนที�สามาริถึสร้ิางแริงจูงใจแก�ผู่้บริิหาริแลุ่ะ

พีนักงานให้ปีฏิิบัติิงาน เพีื�อบริริลุ่่วัติถึ่ปีริะสงค์ทางธุ่ริกิจได้ิ คณะกริริมการิบริิษััทต้ิองกำาหนดิแลุ่ะ

บังคับใชื่้แนวทางการิจ�ายัค�าติอบแทนแก�กริริมการิบริิษััทแลุ่ะผู่้บริิหาริที�ชื่ัดิเจน ริวมทั�งเทียับเคียัง

แลุ่ะปีริะเมินผ่ลุ่งานทั�งเปี็นริายับ่คคลุ่แลุ่ะในฐานะคณะกริริมการิบริิษััทโดิยัริวม ในกริณีบริิษััท 
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ก้�วต่อไปกับคว�มท้�ท�ยในำปี 2563 
ภ�คผนำวก

เครืือเจริืญโภคภัณฑ์์ รืายงานการืกำากับดููแลกิจการื ปรืะจำาปี 2562

ผลง�นำโดูดูเดูนำในำปี 2562

จดิทะเบียันยัังต้ิองเปิีดิเผ่ยัเอกสาริแลุ่ะหลัุ่กฐานติ�าง ๆ ริวมถ่ึงควริพิีจาริณาแติ�งตัิ�งที�ปีริ่กษัา

ภายันอกมาปีริะเมินผ่ลุ่งานข็องคณะกริริมการิบริิษััทอยั�างสมำาเสมอ เพืี�อให้แน�ใจว�า ทีมงาน 

ผู่้บริิหาริข็องบริิษััทยัังคงปีฏิิบัติิงานอยั�างมีปีริะสิทธุิภาพีด้ิวยัความริอบคอบ ติอบสนองติ�อ 

ความคาดิหวังในริะดัิบสากลุ่ข็องธุร่ิกิจชัื่�นนำาในปีจัจ่บัน

9. เครือเจริญโภคภัณฑ์์มุ่งมั�นท่ี่�จะสื�อสารกับผูู้�ม่ส่วนไดู�เส่ย่ทัี่�งหัมดูอย่่างเปิดูเผู้ย่ 
ม่ประสิที่ธิผู้ล และอย่่างต่ิอเนื�อง
บริริษััทภิบาลุ่ที�ดีินั�นต้ิองคริอบคลุ่่มเกินกว�าการิกริะทำาติามกฎแลุ่ะข็้อกำาหนดิควบค่ม หากแติ�

จำาเปีน็ต้ิองเคาริพี แลุ่ะการิบริหิาริจัดิการิความสัมพัีนธุร์ิะหว�างเคริอืฯ กบัผู่มี้ส�วนได้ิเสียัทั�งหมดิ

ที�ใส�ใจติิดิติามการิดิำาเนนิธุร่ิกิจที�ดีิข็องเคริอืฯ อยั�างเหมาะสม เครืิอฯ ม่�งส�งเสริมิการิสื�อสาริแบบ

สองทางที�สามาริถึโต้ิติอบแลุ่กเปีลุ่ี�ยันข้็อคิดิเหน็กนัได้ิ  แลุ่ะส�วนหน่�งข็องการิวัดิผ่ลุ่สำาเริจ็ข็องเครืิอฯ 

คือการิปีริะเมินปีริะสิทธุภิาพีในการิส�งเสริิมการิมีส�วนริ�วมข็องผู่้มีส�วนไดิ้เสียัแลุ่ะการิติอบสนอง 

ติ�อผ่ลุ่ปีริะโยัชื่น์ริะยัะยัาวข็องผู่ม้สี�วนได้ิเสียัด้ิวยั

10. เครือเจริญโภคภัณฑ์์ติ�องมุ่งมั�นท่ี่�จะใหั�ผูู้�ถืุอหุั�นราย่ย่่อย่ของบริษััที่จดูที่ะเบ่ย่นของ
เครือฯ ไดู�ใช�สิที่ธิ�ของพวกเขาอย่่างเท่ี่าเท่ี่ย่ม
ผู้่ถืึอห้่นมสีทิธุิ�ที�จะเข็า้ถ่ึงผู่บ้ริหิาริติามความเหมาะสม ติลุ่อดิจนริบัทริาบผ่ลุ่การิดิำาเนนิธุร่ิกิจอยั�าง

ทันท�วงที ดัิงนั�นคณะกริริมการิบริษิัทัต้ิองเปีดิิเผ่ยัการิปีริะเมนิสถึานะทางการิเงนิแลุ่ะโอกาสทาง

ธุร่ิกิจข็องบริษิัทัอยั�างชัื่ดิเจน สมด่ิลุ่ แลุ่ะคริอบคลุ่ม่  ทั�งนี� เพืี�อรัิกษัาความน�าเชืื่�อถืึอแลุ่ะความโปีริ�งใส

ข็องบริิษััทจดิทะเบียัน คณะกริริมการิบริิษััทมีหน้าที�กำากับดูิแลุ่ให้มีริะบบควบค่มทั�งเริื�องที� 
เกี�ยัวกบัการิเงนิแลุ่ะไม�ใชื่�การิเงนิ ติลุ่อดิจนการิจัดิทำาริายังานที�มปีีริะสทิธุภิาพีสามาริถึติริวจสอบ

ได้ิโดิยัอิสริะ

11. ความน่าเชื�อถืุอ คุณธรรม และความซืี�อสัติย์่ คือหััวใจของเครือเจริญโภคภัณฑ์์
นบัแติ�วันแริกเคริอืฯ ให้คำาจำากดัิความข็องความเป็ีนเคริอืฯ ว�าเปีน็การิสร้ิางคณ่ค�าริ�วมกันเคริอืฯ 

จ่งคาดิหวังให้คณะกริริมการิบริษิัทัผู้่บริหิาริแลุ่ะพีนักงานข็องเครืิอฯ ริกัษัามาติริฐานจริยิัธุริริมใน

ทก่สิ�งที�ทำา ซี่�งริวมถ่ึงความซีื�อสัติย์ัแลุ่ะการิทำาธุร่ิกิจที�เป็ีนธุริริมกับคู�ค้าแลุ่ะลูุ่กค้ามีความรัิบผิ่ดิชื่อบ

ติ�อสิ�งแวดิลุ้่อม แลุ่ะดิำาเนนิความสัมพัีนธุท์างธุร่ิกิจกบัคู�ค้าที�ดิำาเนนิธุร่ิกิจอยั�างมจีริยิัธุริริม

ราย่นามของคณะกรรมการ
บรรษััที่ภิบาล (ป็ ี2559-2561)

กรรมการบริหัาร เครือเจริญโภคภัณฑ์์และบริษััที่ในเครือท่ี่�จดูที่ะเบ่ย่นในติลาดูหัลักที่รัพย์่

กรรมการอิสระท่ี่�ไม่ไดู�เป็นผูู้�บริหัารจากบริษััที่ในเครือฯ ท่ี่�จดูที่ะเบ่ย่นในติลาดูหัลักที่รัพย์่

ผูู้�ที่รงคุณวุฒิจากภาย่นอก

 1.	 นายธนนิท์์	เจีียรวนนท์์	ประธานอาวุโส	บริษััท์	เครือเจีริญโภคภัณฑ์์	จีำากััด
	 2.	 นายสุภกิัต	เจีียรวนนท์์	ประธานกัรรมกัาร	บริษััท์	เครือเจีริญโภคภัณฑ์์	จีำากััด
	 3.	 นายศุภุชัยั	เจีียรวนนท์์	ประธานคณะผู้้�บริหาร	บริษััท์	เครือเจีริญโภคภัณฑ์์	จีำากััด
	 4.	 ดร.อาชัว์	เตาลานนท์์	รองประธานอาวุโส	บริษััท์	เครือเจีริญโภคภัณฑ์์	จีำากััด,	รองประธานกัรรมกัาร	บริษััท์	ท์ร้คอร์ปอเรชัั�น	จีำากััด	(มหาชัน)
	 5.	 นายอดิเรกั	ศุรีประทั์กัษ์ั	รองประธานอาวุโส	บริษััท์	เครือเจีริญโภคภัณฑ์์	จีำากััด,	ประธานคณะกัรรมกัารบริหาร	
	 	 บริษััท์	เจีริญโภคภัณฑ์์อาหาร	จีำากััด	(มหาชัน),	กัรรมกัาร	บริษััท์	ซีีพีอีอลล์	จีำากััด	(มหาชัน),	กัรรมกัาร	บริษััท์	สยามแมค็โคร	จีำากััด	(มหาชัน)
	 6.	 นายธานินท์ร์	บ้รณมานิต	กัรรมกัาร	บริษััท์	เครือเจีริญโภคภัณฑ์์	จีำากััด,	กัรรมกัารผู้้�จัีดกัารและประธานเจี�าหน�าที์�บริหาร	บริษััท์	ซีีพีอีอลล์	จีำากััด	(มหาชัน)
	 7.	 นายอำารุง	สรรพีสิท์ธิ�วงศุ	์รองประธานสำานกัักัารเงิน	บริษััท์	เครือเจีริญโภคภัณฑ์์	จีำากััด,	กัรรมกัาร	บริษััท์	ท์ร้	คอร์ปอเรชัั�น	จีำากััด	(มหาชัน),
		 	 กัรรมกัาร	บริษััท์	ซีีพีอีอลล์	จีำากััด	(มหาชัน),	กัรรมกัาร	บริษััท์	สยามแมค็โคร	จีำากััด	(มหาชัน)
	 8.	 นายฮานส์	เวอร์เนอร์	ไรค์	ที์�ปรึกัษัาอาวุโส	บริษััท์	เครือเจีริญโภคภัณฑ์์	จีำากััด

	 9.	 ดร.	ชัยัวัฒน์	วิบ้ลย์สวัสดิ�	กัรรมกัารอิสระ	บริษััท์	เจีริญโภคภัณฑ์์อาหาร	จีำากััด	(มหาชัน),	กัรรมกัาร	บริษััท์	สยามแมค็โคร	จีำากััด	(มหาชัน)
	 10.	 ดร.โกัศุล	เพีช็ัร์สวุรรณ์	กัรรมกัารอิสระ	บริษััท์	ท์ร้	คอร์ปอเรชัั�น	จีำากััด	(มหาชัน)
	 11.	 ศุาสตราจีารย์	(พีเิศุษั)	ประสพีสุข	บุญเดชั	กัรรมกัารอิสระ	บริษััท์	ซีีพีอีอลล์	จีำากััด	(มหาชัน)
	 12.	 นายแอนดร้ว์	มา	กัรรมกัารอิสระ	บริษััท์	ซีีพีโีภคภัณฑ์์	จีำากััด

 13.	 นายพีารณ	อิศุรเสนา	ณ	อยุธยา	อดีตประธานเจี�าหน�าที์�บริหาร	บริษััท์	ป้นซิีเมนต์ไท์ย	จีำากััด	(มหาชัน)
	 14.	 ศุาสตราจีารย์หรัิญ	รดีศุรี	ผู้้�เชัี�ยวชัาญพีเิศุษัด�านบรรษััท์ภิบาลและความรับผู้ดิชัอบต่อสงัคม	ตลาดหลักัท์รัพีย์แหง่ประเท์ศุไท์ย,	
	 	 ประธานกิัตติมศุกััดิ�	สมาคมสง่เสริมสถาบนักัรรมกัารบริษััท์ไท์ย
	 15.	 ดร.กิัตติพีงษ์ั	กิัตยารักัษ์ั	ผู้้�อำานวยกัารสถาบันเพีื�อกัารยุติธรรมแหง่ประเท์ศุไท์ย,	อดีตปลัดกัระท์รวงยุติธรรม
	 16.	 นายเดวิด	กัอร์ดอน	เอลดอน	อดีตประธานกัรรมกัาร	ธนาคารเอชัเอสบซีีี	เอเชัยีแปซิีฟิกิั
	 17.	 นางแคท์	เคท์ส์	อดีตประธานเจี�าหน�าที์�ฝ่า่ยปฏิิบติักัารด�าน	Wholesale	Banking	ธนาคารสแดนดาร์ด	ชัาร์เตอร์ด,
	 	 หวัหน�าด�านกัารปฏิิบติัตามกัฎเกัณฑ์์	ธนาคารย้บีเอส
	 18.	 นายจีอร์จี	ฮองชัอย	ประธานเจี�าหน�าที์�บริหาร	บริษััท์	สงิหแอสเซีท์แมเนจีเม�นท์์	จีำากััด	
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