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เราดำำาเนิินิธุุรกิิจโดำย
ยึึดมั่่�นในหลั่กธรรมั่าภิิบาลั
การกำาก่บดูแลักิจการที่่�ด่... 
หว่ใจของการเติบิโติอยึา่งยึ่�งยึนื
เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์มุ่่�งมัุ่�นดำำ�เนินธุ่รืกิิจดำ้วยค่ณธุรืรืมุ่ คว�มุ่ซื่ื�อสััตย์ และใสั�ใจผู้้้มุ่ีสั�วนไดำ้เสีัย  
พรื้อมุ่ทั้ั�งไมุ่�หย่ดำทั้ี�จะพัฒน�สัินค้�และบรืิกิ�รืให้ตอบสันองต�อคว�มุ่ต้องกิ�รืของผู้้้บรืิโภคดำ้วย 
กิ�รืนำ�เทั้คโนโลยีและนวัตกิรืรืมุ่เข้�มุ่�ปรืะย่กิต์ใช้้ เครืือฯ ยึดำมุ่ั�นในกิ�รืดำำ�เนินธุ่รืกิิจต�มุ่ 
หลักิกิ�รืกิำ�กิับดำ้แลกิิจกิ�รืทั้ี�ดำี เพรื�ะเช้ื�อมุ่ั�นว�� เป็นหัวใจทั้ี�ช้�วยเพิ�มุ่ขีดำคว�มุ่สั�มุ่�รืถในกิ�รืแข�งขัน
และนำ�ธุ่รืกิิจไปสั้�กิ�รืเติบโตไดำ้อย��งยั�งยืน 

เครือืฯ สั�งเสัริืมุ่กิ�รืสัร้ื�งบรืรืทัั้ดำฐ�นและวัฒนธุรืรืมุ่องค์กิรื เตรีืยมุ่พร้ือมุ่บ่คล�กิรืให้เป็นกิำ�ลงัสัำ�คญั
ในกิ�รืขับเคลื�อนกิ�รืกิำ�กิับดำ้แลกิิจกิ�รืให้เกิิดำเป็นรื้ปธุรืรืมุ่ดำ้วยกิ�รืว�งโครืงสัรื้�งและกิรืะบวนกิ�รื 
ในกิ�รืกิำ�กิบัดำแ้ล ใหมุ้่กีิ�รืสัื�อสั�รืออกิไปยงับรืษัิัทั้ในเครือือย��งต�อเนื�อง เพื�อให้กิ�รืกิำ�กิบัดำแ้ลกิจิกิ�รื
ของทั้ั�งเครืือเป็นรืะบบเดำียวกิัน 

นอกิจ�กินี�ยังมุ่ีกิ�รืวิเครื�ะห์และบรืิห�รืคว�มุ่เสัี�ยงให้อย้�ในรืะดำับทั้ี�ยอมุ่รืับไดำ้ พรื้อมุ่กิับมุ่ีรืะบบ 
กิ�รืกิำ�กิับด้ำแลกิ�รืปฏิิบัติต�มุ่กิฎเกิณฑ์์ทั้ี�คอยติดำต�มุ่และรื�ยง�นผู้ลเป็นปรืะจำ�อย��งต�อเนื�อง  
ตลอดำจนมุ่กีิ�รืสัื�อสั�รืจรืรืย�บรืรืณธุร่ืกิจิใหก้ิบัพนกัิง�นทั้ก่ิคน เพื�อสัรื�้งกิ�รืรืบัรื้แ้ละสั�งเสัรืมิุ่ใหเ้กิดิำ
พฤติกิรืรืมุ่กิ�รืทั้ำ�ง�นทั้ี�มุ่ีจรืิยธุรืรืมุ่ รืวมุ่ถึงถ��ยทั้อดำให้กิับผู้้้มุ่ีสั�วนไดำ้เสัียตลอดำห�วงโซื่�ค่ณค��ให้เกิิดำ
คว�มุ่ตรืะหนักิรื้้ เช้ื�อมุ่ั�นและมุ่ีสั�วนรื�วมุ่ในกิ�รืสัรื้�งสัภ�พแวดำล้อมุ่ของกิ�รืทั้ำ�ธุ่รืกิิจทั้ี�มุ่ีจรืิยธุรืรืมุ่ 
ต�มุ่หลักิกิ�รืกิำ�กิับดำ้แลกิิจกิ�รืทั้ี�ดำีรื�วมุ่กิัน

ว่ติถุุประสงค์์ของรายึงาน

เพืื่�อให้ผูู้้มั่่ส่วนได้เส่ยึเข้าใจถุึงการกำาก่บดูแลักิจการ
ของเค์รือเจริญโภิค์ภิ่ณฑ์์

เพืื่�อรายึงานค์วามั่คื์บหนา้ในการดำาเนนิงานติามั่กรอบ
การบูรณาการด้านการกำาก่บดูแลักิจการ การบริหาร
ค์วามั่เส่�ยึงแลัะการกำาก่บการปฏิิบ่ติิติามั่กฎเกณฑ์์

เพืื่�อที่ราบถุึงแผู้นการดำาเนินงาน
ด้านการกำาก่บดูแลักิจการ
ของเค์รือเจริญโภิค์ภิ่ณฑ์์ที่่�จะดำาเนินงานติ่อไป
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“เครืือซื่ีพี มุ่ีคว�มุ่ตั�งใจ
ทั้ี�จะบรืิห�รืจัดำกิ�รืองค์กิรื
โดำยยึดำหลักิธุรืรืมุ่�ภิบ�ลทั้ี�ดำี 
โปรื�งใสั เป็นธุรืรืมุ่ 
มุ่ีคว�มุ่รืับผู้ิดำช้อบต�อสัังคมุ่ 
ช้่มุ่ช้น และสัิ�งแวดำล้อมุ่ 
และจะใช้้คว�มุ่พย�ย�มุ่
ในทั้่กิวิถีทั้�งรืักิษั�มุ่�ตรืฐ�นนี�
ไว้อย��งมุ่ั�นคง 
เพื�อสัรื้�งคว�มุ่แข็งแกิรื�งยั�งยืน
ให้กิับองค์กิรืตลอดำไป”
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นายธนินท์์  เจีียรวนนท์์
ปรืะธุ�นอ�ว่โสั 

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์

สารจาก

ประธานอาวุโส
การแพร่ระบาดของโรคโควิิด-19  ท่ี่�เกิดข้�นต้ั้�งแต่ั้ช่่วิงต้ั้นปีี 2563 ท่ี่�ผ่่านมา  ได้ส่่งผ่ลกระที่บอย่่าง 
ใหญ่่หลวิงรุนแรงท้ี่�งที่างเศรษฐกิจ  ส่้งคม  ตั้ลอดจนวิิถ่ีการดำาเนนิช่่วิิตั้ของปีระช่าช่นในทีุ่กปีระเที่ศ
ท้ี่�วิโลก  แมว่้ิาวิิกฤตั้การณ์์การแพร่ระบาดของโรคโควิิด-19  จะที่ว่ิควิามรุนแรงเพิ�มข้�นอย่่างต่ั้อเน่�อง  
แต่ั้เคร่อซ่ีพ่ก็ส่ามารถีปีร้บต้ั้วิเพ่�อรบ้มอ่ก้บส่ถีานการณ์ค์วิามเปีล่�ย่นแปีลงท่ี่�เกิดข้�นในระด้บท่ี่�นา่พอใจ  
ซี้�งเกิดจากวิิส่ย้่ท้ี่ศนแ์ละค่านยิ่มองค์กร  โดย่เฉพาะค่านยิ่มในหว้ิข้อ  “การย่อมรบ้ควิามเปีล่�ย่นแปีลง”  
และ “การส่ร้างส่รรค์ส่ิ�งใหม่” ท่ี่�เคร่อซ่ีพ่ได้ปีลูกฝัังพน้กงานทุี่กคนให้ตั้ระหน้ก เร่ย่นรู้ เข้าใจ   
และพร้อมเส่มอท่ี่�จะปีร้บต้ั้วิใหเ้ข้าก้บภาวิะควิามเปีล่�ย่นแปีลงของโลกท่ี่�เกิดข้�นได้อย่่างรวิดเร็วิ   

จ้งนบ้เปีน็ควิามท้ี่าที่าย่ของเครอ่ซ่ีพท่่ี่�จะต้ั้องดำาเนนิงานด้านการกำาก้บดแูลกิจการภาย่ใต้ั้ส่ถีานการณ์์
ควิามเปีล่�ย่นแปีลงของช่่วิิตั้วิิถ่ีใหม ่ การเว้ินระย่ะหา่งที่างส่้งคม  การปีระชุ่มผ่า่นระบบวิิด่โอออนไลน์  
ส่ิ�งเหล่าน่�ที่ำาให้  เคร่อซ่ีพ่จำาเปี็นต้ั้องบูรณ์าการวิิธี่คิดและกระบวินการที่ำางานใหม่ท้ี่�งหมด  เพ่�อให้
องค์กรส่ามารถีบริหารจ้ดการควิามเส่่�ย่งได้อย่่างม่ปีระสิ่ที่ธีิภาพ  ตั้ลอดจนม่ควิามส่ามารถีท่ี่�จะนำา
นโย่บาย่ในรูปีแบบของช่่วิิตั้วิิถ่ีใหม่ลงสู่่ภาคการปีฏิิบ้ติั้ให้บรรลุผ่ลได้อย่่างเปี็นรูปีธีรรม  เพ่�อส่ร้าง 
ควิามเช่่�อถ่ีอไว้ิวิางใจใหก้้บผู่ม้ส่่่วินได้ส่่วินเส่่ย่ทีุ่กภาคส่่วิน

เคร่อซี่พ่ม่ควิามต้ั้�งใจท่ี่�จะบริหารจ้ดการองค์กรโดย่ย่้ดหล้กธีรรมาภิบาลท่ี่�ด่  โปีร่งใส่  เปี็นธีรรม  
ม่ควิามร้บผ่ิดช่อบต่ั้อส่้งคม  ชุ่มช่น  และสิ่�งแวิดล้อม  และจะใช่้ควิามพย่าย่ามในทุี่กวิิถ่ีที่างร้กษา
มาตั้รฐานน่�ไว้ิอย่่างม้�นคง  เพ่�อส่ร้างควิามแข็งแกร่งย่้�งย่่นใหก้้บองค์กรตั้ลอดไปี



“คณะกิรืรืมุ่กิ�รืกิำ�กิับดำ้แลให้ฝ่�่ย
บรืิห�รืพัฒน�กิรืะบวนกิ�รืทั้ำ�ง�นดำ้วย
กิ�รืนำ�เทั้คโนโลยีและนวัตกิรืรืมุ่มุ่�ช้�วย
เพิ�มุ่ปรืะสัทิั้ธุภิ�พและสัร้ื�งคว�มุ่ต�อเนื�อง
ในกิ�รืทั้ำ�ง�น ทั้ำ�ให้เครืือฯ 
สั�มุ่�รืถปรืับตัวรืองรืับกิับกิ�รืทั้ำ�ง�น
ในบรืิบทั้ใหมุ่� (New Normal) ไดำ้เป็น
อย��งดำี อีกิทั้ั�งไดำ้เน้นยำ��ให้ฝ่�่ยบรืิห�รื
ติดำต�มุ่กิ�รืดำำ�เนินง�นให้เป็นไปต�มุ่
หลักิกิ�รืบรืรืษััทั้ภิบ�ล โดำยเฉพ�ะเรืื�อง
กิ�รืบรืิห�รืคว�มุ่เสัี�ยงและกิ�รืกิำ�กิับ
กิ�รืปฏิิบัติต�มุ่กิฎเกิณฑ์์ เพื�อ
คว�มุ่ปลอดำภัยของพนักิง�นในช้�วง
วิกิฤตกิ�รืณ์และเสัรืิมุ่สัรื้�ง
คว�มุ่แขง็แกิรื�งใหก้ิบักิรืะบวนกิ�รืทั้ำ�ง�น
ภ�ยในของเครืือฯ”
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ปี ี2563 นบ้ได้ว่ิาเปีน็ปีท่ีี่�เต็ั้มไปีด้วิย่ควิามท้ี่าที่าย่อย่า่งมากจากวิิกฤติั้การณ์์
การแพรร่ะบาดของไวิรส้่โควิิด-19 ซ้ี�งส่ง่ผ่ลกระที่บรุนแรงต่ั้อเศรษฐกิจและ
ส่ง้คมท้ี่�วิโลก เปีล่�ย่นแปีลงว่ิถ่ีช่่วิิตั้ควิามเป็ีนอยู่ข่องเราในที่กุๆ ด้าน ไมว่่ิาจะ
เปีน็เร่�องการที่ำางาน การเรย่่น การเขา้ถ้ีงการร้กษาพย่าบาลและการใช่ช้่วิ่ิตั้
ปีระจำาว้ิน ท่ี่ามกลางวิิกฤตั้การณ์ท่์ี่�มด่มนก็ย่ง้มโ่อกาส่ เคร่อเจริญ่โภคภ้ณ์ฑ์์
ย่ง้คงมุง่ม้�นท่ี่�จะพฒ้นาเพ่�อก้าวิเขา้สู่ยุ่่ค 4.0 ส่รา้งส่รรค์ส่นิค้าและบรกิารด้วิย่
เที่คโนโลย่ท่่ี่�ท้ี่นส่มย้่ ควิบคูไ่ปีก้บการช่ว่ิย่เหล่อและพฒ้นาพนก้งานและคูค้่า
ของเราท้ี่�วิโลกบนพ่�นฐานของหล้กการ 3 ปีระโย่ช่น ์ อ้นได้แก่ปีระโย่ช่นต่์ั้อ
ปีระเที่ศช่าติั้ ปีระช่าช่นและบรษ้ิที่

ตั้ลอดหน้�งศตั้วิรรษในการปีระกอบธุีรกิจของเครอ่เจริญ่โภคภ้ณ์ฑ์์ เราย้่ดม้�น
ในค่านยิ่ม 6 ปีระการและใหค้วิามส่ำาค้ญ่ก้บการเตั้รย่่มควิามพร้อมเพ่�อร้บมอ่
ก้บวิิกฤติั้เส่มอมา คณ์ะกรรมการเคร่อเจรญิ่โภคภ้ณ์ฑ์์ตั้ระหนก้รูถ้้ีงควิามเส่่�ย่ง
ท่ี่�อาจเกิดข้�นจากการเปีล่�ย่นแปีลงอย่่างรวิดเร็วิด้านเศรษฐกิจ ส่้งคมและ 
ส่ิ�งแวิดล้อม ในวิิกฤตั้การณ์์น่�เราได้ติั้ดตั้ามส่ถีานการณ์์ท้ี่�วิโลกอย่่างใกล้ช่ิด 
ดแูลใหค้ำาแนะนำาแก่ฝัา่ย่บรหิารในการที่บที่วินทิี่ศที่างและกลยุ่ที่ธีก์ารดำาเนนิ
ธีุรกิจ เพ่�อเส่ริมศ้กย่ภาพในการปีร้บต้ั้วิร้บก้บวิิกฤตั้การณ์์ท่ี่�เกิดข้�นในทุี่ก
ปีระเที่ศท่ี่�เครอ่เจริญ่โภคภ้ณ์ฑ์์เข้าไปีปีระกอบธีรุกิจ

ในปีท่ีี่�ผ่า่นมา คณ์ะกรรมการได้กำาก้บดแูลให้ฝัา่ย่บรหิารพฒ้นากระบวินการ
ที่ำางานด้วิย่การนำาเที่คโนโลย่่และนว้ิตั้กรรมมาช่่วิย่เพิ�มปีระส่ิที่ธีิภาพและ
ส่ร้างควิามต่ั้อเน่�องในการที่ำางาน ที่ำาให้เคร่อฯ ส่ามารถีปีร้บต้ั้วิรองร้บก้บ 
การที่ำางานในบริบที่ใหม่ (New Normal) ได้เปีน็อย่า่งด่ อ่กท้ี่�งได้เนน้ย่ำาให้
ฝัา่ย่บรหิารติั้ดตั้ามการดำาเนนิงานใหเ้ปีน็ไปีตั้ามหล้กการบรรษ้ที่ภิบาล โดย่
เฉพาะเร่�องการบริหารควิามเส่่�ย่งและการกำาก้บการปีฏิิบติ้ั้ตั้ามกฎเกณ์ฑ์์ เพ่�อ
ควิามปีลอดภ้ย่ของพนก้งานในช่่วิงวิิกฤตั้การณ์แ์ละเส่รมิส่รา้งควิามแขง็แกรง่
ใหก้้บกระบวินการที่ำางานภาย่ในของเคร่อฯ

นอกจากน่� คณ์ะกรรมการได้ส่่งเส่ริมการพ้ฒนาควิามรู้ ส่ร้างท้ี่กษะใหม ่
(Reskill) และย่กระด้บท้ี่กษะเดิมใหด่้ย่ิ�งข้�น (Upskill)  ส่อดคล้องก้บส่ภาพ
แวิดล้อมท่ี่�เปีล่�ย่นแปีลงไปีและรองรบ้การเติั้บโตั้ของธุีรกิจในอนาคตั้ช่่วิงหล้ง
วิิกฤตั้การณ์์ ควิบคู่ไปีก้บการส่น้บส่นุนให้พน้กงานที่ำางานตั้ามมาตั้รฐาน
จรยิ่ธีรรม การปีฏิิบติ้ั้ตั้ามกฎเกณ์ฑ์์ กฎระเบย่่บ และนโย่บาย่อย่า่งเครง่ครด้ 

นายสุภกิิต เจีียรวนนท์์
ปรืะธุ�นกิรืรืมุ่กิ�รื 

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์

ท้ี่�งน่�เพ่�อส่รา้งเส่รมิใหพ้นก้งานของเครอ่เจรญิ่โภคภ้ณ์ฑ์์เปีน็ท้ี่�งคนด่และคนเก่ง
เคร่อเจริญ่โภคภ้ณ์ฑ์์ ให้ควิามส่ำาค้ญ่ก้บการเคารพในเร่�องส่ิที่ธีิมนุษย่ช่น  
การปีฏิิบติ้ั้ต่ั้อพนก้งานที่กุคนอย่า่งเปีน็ธีรรม รวิมท้ี่�งเร่�องการส่ง่เส่รมิส่ว้ิส่ดิภาพ
และควิามปีลอดภ้ย่ของพน้กงานทุี่กคนเป็ีนอ้นด้บแรก โดย่ในช่่วิงวิิกฤติั้ 
โควิิด-19 เคร่อฯ ม่นโย่บาย่ท่ี่�ช่้ดเจนท่ี่�จะอยู่่เค่ย่งข้างเพ่�อส่ร้างขว้ิญ่และ 
กำาล้งใจให้แก่พน้กงานของเราด้วิย่ควิามห่วิงใย่ โดย่ไม่ม่การปีลดพน้กงาน
และจ้ดใหม้ม่าตั้รการดแูลช่ว่ิย่เหล่อพนก้งาน รวิมถ้ีงครอบครว้ิของพนก้งาน
ท่ี่�ได้รบ้ผ่ลกระที่บจากวิิกฤติั้โควิิด-19 นอกจากน่�เครอ่ฯ ย่ง้มน่โย่บาย่จ้างงาน
น้กศ้กษาจบใหม่ จำานวินกว่ิา 30,000 อ้ตั้ราท้ี่�งในปีระเที่ศไที่ย่และ 
ต่ั้างปีระเที่ศ เพ่�อรว่ิมขบ้เคล่�อนการแก้ปีญั่หาการว่ิางงานของนก้ศก้ษาจบใหม ่
ส่ร้างปีระโย่ช่น์ให้ก้บปีระเที่ศช่าติั้ และช่่วิย่ฟื้้� นฟืู้เศรษฐกิจในช่่วิงวิิกฤติั้ 
โควิิด-19 เพราะเครอ่ฯ ตั้ระหนก้ด่ว่ิาช่ว่ิงเวิลาน่�เปีน็ช่ว่ิงเวิลาท่ี่�ย่ากลำาบาก
ส่ำาหรบ้ปีระเที่ศช่าติั้และปีระช่าช่นที่กุคน เครอ่เจริญ่โภคภ้ณ์ฑ์์ขอมส่่ว่ินรว่ิม
ช่ว่ิย่เหล่อเพ่�อตั้อบแที่นคณุ์แผ่น่ดิน

ผ่มขอขอบคุณ์เพ่�อนร่วิมงานทุี่กคนท้ี่�วิโลกท่ี่�ทีุ่่มเที่แรงกาย่ แรงใจและผ่นก้
กำาล้งเพ่�อรบ้มอ่ก้บวิิกฤตั้การณ์ท่์ี่�ย่ากลำาบากน่�รว่ิมก้น ผ่มและคณ์ะกรรมการ
จะติั้ดตั้ามส่ถีานการณ์์อย่่างใกล้ช่ิดเพ่�อปีระเมินควิามเส่่�ย่งอย่่างส่มำาเส่มอ 

ตั้ลอดจนส่ง่เส่รมิส่นบ้ส่นนุใหเ้ครอ่ฯ ดำาเนนิธุีรกิจภาย่ใต้ั้หล้กการบรรษ้ที่ภิบาล
และจรรย่าบรรณ์ธุีรกิจอย่่างต่ั้อเน่�อง เปีิดเผ่ย่ข้อมูลอย่่างโปีร่งใส่และดูแล 
ผู่้ม่ ส่่วินร่วิมทุี่กภาคส่่วินอย่่างส่มดุลตั้ลอดห่วิงโซ่ีคุณ์ค่า เพ่� อที่ำาให้ 
เครอ่เจริญ่โภคภ้ณ์ฑ์์เติั้บโตั้อย่า่งม้�นคงและย่้�งย่น่ มุง่สู่ก่ารเป็ีนองค์กรช้่�นนำา
ของโลกด้านเที่คโนโลย่่และนว้ิตั้กรรมในการส่ร้างอาหารและโอกาส่ใน 
การเข้าถ้ีงคุณ์ค่า เพ่�อส่ขุภาพและควิามเปีน็อยู่่ท่ี่�ด่ส่ำาหรบ้ที่กุคนต่ั้อไปี

สารจาก

ประธานกรรมั่การ



“เครืือฯ ยังคงขับเคลื�อน
กิ�รืสัรื้�งวัฒนธุรืรืมุ่องค์กิรื
ดำ้�นจรืิยธุรืรืมุ่และกิ�รืปฏิิบัติ
ต�มุ่กิฎเกิณฑ์์อย��งต�อเนื�อง 
โดำยสั�งเสัรืิมุ่ให้ผู้้้บรืิห�รืและ
พนักิง�นเข้�มุ่�มุ่ีสั�วนรื�วมุ่ 
ในกิ�รืสัรื้�งจิตสัำ�นึกิและพฤติกิรืรืมุ่
ทั้ี�เป็นไปต�มุ่มุ่�ตรืฐ�นจรืิยธุรืรืมุ่
และจรืรืย�บรืรืณธุ่รืกิิจ 
นอกิจ�กินี�ยังสัรื้�งกิ�รืตรืะหนักิรื้้
ให้กิับผู้้้มุ่ีสั�วนไดำ้เสัียตลอดำ
ห�วงโซื่�อ่ปทั้�นเพื�อให้เกิิดำ
กิ�รืปฏิิบัติและมุ่ีสั�วนรื�วมุ่
ในกิ�รืสัรื้�งสัภ�พแวดำล้อมุ่
ของกิ�รืดำำ�เนินธุ่รืกิิจอย��งมุ่ี
จรืิยธุรืรืมุ่ต�มุ่หลักิกิ�รื
กิำ�กิับดำ้แลกิิจกิ�รืทั้ี�ดำี 
ซื่ึ�งเป็นกิ�รืเพิ�มุ่ขีดำคว�มุ่สั�มุ่�รืถ
ในกิ�รืแข�งขันและทั้ำ�ให้ธุ่รืกิิจ
เติบโตไดำ้อย��งยั�งยืน”

12 13แนวคิิดจากผู้้�นำา ผลงานสำำาคััญปีี 2563 การกำากับดููแลกิจการ - หััวใจของการดูำาเนินธุุรกิจ คัวามคัืบหัน้าดู้านการกำากับดููแลกิจการ ปีี 2563 คัวามท้้าท้ายและก้าวต่่อไปี ปีี 2564 ภาคัผนวก

นบ้ต้ั้�งแต่ั้ก่อต้ั้�ง เคร่อเจริญ่โภคภ้ณ์ฑ์์ได้ย่ด้ม้�นในค่านยิ่มองค์กรด้านคุณ์ธีรรม 
ควิามซ่ี�อส่้ตั้ย์่ ดำาเนินธีุรกิจตั้ามหล้กการกำาก้บดูแลกิจการท่ี่�ด่ควิบคู่ก้บ 
การส่ร้างคณุ์ปีระโย่ช่นใ์หแ้ก่ส่ง้คม และปีระเที่ศท่ี่�ดำาเนนิธีรุกิจอยู่ม่าโดย่ตั้ลอด 
ที่ำาใหเ้ครอ่ฯ ได้รบ้การย่อมร้บและเติั้บโตั้มาจนครบ 100 ปีอีย่า่งเต็ั้มภาคภมูิ

เคร่อฯ มค่วิามมุง่ม้�นในการส่ร้างส่รรค์นว้ิตั้กรรมใหม ่ๆ เพ่�อตั้อบส่นองต่ั้อ
ควิามคาดหว้ิงของผู่้ม่ส่่วินได้เส่่ย่และการเติั้บโตั้อย่่างย่้�งย่่น ที่ำาให้ในช่่วิง
วิิกฤติั้การแพร่ระบาดของโรคติั้ดเช่่�อโควิิด 19 เคร่อฯ ย่้งคงส่ามารถีดำาเนนิ
งานตั้ามแผ่นท่ี่�กำาหนดไว้ิ โดย่ย้่ดม้�นในการพ้ฒนากำาก้บดูแลกิจการอย่่าง 
ต่ั้อเน่�อง เพราะการกำาก้บดแูลกิจการเปีน็หว้ิใจส่ำาค้ญ่ท่ี่�จะนำาไปีสู่ก่ารเติั้บโตั้
อย่่างย่้�งย่่น

ในปี ี2563 เครอ่ฯ ได้พฒ้นาปีร้บปีรุงการกำาก้บดแูลกิจการใหม้ป่ีระส่ทิี่ธีภิาพ
ย่ิ�งข้�นด้วิย่การเช่่�อมโย่งการที่ำางานด้านการกำาก้บดูแลกิจการ งานด้าน 
การบริหารควิามเส่่�ย่งและงานด้านการกำาก้บการปีฏิิบ้ติั้ตั้ามกฎเกณ์ฑ์์ 
เขา้ด้วิย่ก้น มก่ารวิางแผ่นงาน แลกเปีล่�ย่นขอ้มลู ที่ำาใหง้านทุี่กด้านส่ามารถี
พฒ้นาไปีพรอ้มก้น และเปีน็ไปีตั้ามเปีา้หมาย่ท่ี่�กำาหนดไว้ิ นอกจากน่�เครอ่ฯ 
ย่้งนำาเที่คโนโลย่่ เช่่น แพลตั้ฟื้อร์มการปีระชุ่มออนไลน์ รวิมถ้ีง Mobile 
Application ต่ั้าง ๆ มาใช่้ในการส่่�อส่าร และการติั้ดตั้ามการดำาเนินงาน 
ด้านการกำาก้บดูแลกิจการให้เปี็นไปีอย่่างเปี็นระบบและรวิดเร็วิ รวิมถ้ีงใช่้
ในการฝัึกอบรมในรูปีแบบออนไลน์ ซ้ี�งช่่วิย่ให้พน้กงานส่ามารถีเร่ย่นรู้ 
ได้จากทีุ่กท่ี่� ทีุ่กเวิลา ส่่งผ่ลให้การดำาเนินงานด้านการกำาก้บดูแลกิจการ 
เปีน็ไปีอย่่างต่ั้อเน่�องท่ี่ามกลางวิิกฤติั้ท่ี่�เกิดข้�น  

เคร่อฯ ย้่งคงข้บเคล่�อนการส่ร้างว้ิฒนธีรรมองค์กรด้านจริย่ธีรรมและ 
การปีฏิิบติ้ั้ตั้ามกฎเกณ์ฑ์์อย่า่งต่ั้อเน่�อง โดย่ส่ง่เส่ริมใหผู้่บ้รหิารและพนก้งาน
เขา้มามส่่่วินร่วิม ในการส่รา้งจิตั้ส่ำานก้และพฤติั้กรรมท่ี่�เปีน็ไปีตั้ามมาตั้รฐาน
จริย่ธีรรมและจรรย่าบรรณ์ธีุรกิจ นอกจากน่�ย่้งส่ร้างการตั้ระหน้กรู้ให้ก้บ 
ผู่้ม่ส่่วินได้เส่่ย่ตั้ลอดห่วิงโซี่อุปีที่านเพ่�อให้เกิดการปีฏิิบ้ติั้และม่ส่่วินร่วิม 
ในการส่ร้างส่ภาพแวิดล้อมของการดำาเนินธีุรกิจอย่่างม่จริย่ธีรรมตั้าม 
หล้กการกำาก้บดแูลกิจการท่ี่�ด่ ซี้�งเปีน็การเพิ�มขด่ควิามส่ามารถีในการแขง่ขน้
และที่ำาใหธ้ีุรกิจเติั้บโตั้ได้อย่่างย่้�งย่่น

การพ้ฒนาและปีร้บปีรุงการดำาเนนิงานตั้ามหล้กการกำาก้บดูแลกิจการและ
ย่้ดม้�นในจริย่ธีรรมมาโดย่ตั้ลอดกลาย่เปี็นว้ิฒนธีรรมองค์กรท่ี่�ที่ำาให้เคร่อฯ 
ได้ร้บการพิจารณ์าค้ดเล่อกจากส่ถีาบ้น Ethisphere  ให้เปี็น “1 ใน 135 
บรษ้ิที่ท่ี่�มจ่รยิ่ธีรรมมากท่ี่�ส่ดุในโลก” ซี้�งส่ะท้ี่อนว่ิา แนวิที่างการที่ำางานของ
เคร่อฯ น้�นเปีน็ไปีตั้ามมาตั้รฐานส่ากล โดย่ต้ั้องขอขอบคุณ์ควิามทีุ่่มเที่และ
ควิามร่วิมม่อร่วิมใจจากท่ี่านกรรมการ ผู่้บริหารและพน้กงานทีุ่กคนท้ี่�งใน
และต่ั้างปีระเที่ศท่ี่�ที่ำางานด้วิย่ควิามซี่�อส่้ตั้ย่์และม่คุณ์ธีรรม ตั้ลอดจนส่ร้าง
คุณ์ค่าใหแ้ก่ผู่ม้ส่่่วินได้เส่่ย่มาโดย่ตั้ลอด  

เคร่อฯ จะร้กษาคุณ์ภาพและพ้ฒนาปีระสิ่ที่ธีิภาพของการดำาเนินธุีรกิจ 
ตั้ามหล้กการกำาก้บดูแลกิจการท่ี่�ด่ โดย่ย่้ดม้�นในจริย่ธีรรม ม่การบริหาร 
ควิามเส่่�ย่งท่ี่�ม่ปีระส่ิที่ธีิภาพ ตั้ลอดจนติั้ดตั้ามดูแลให้ม่การปีฏิิบ้ติั้ตั้าม
กฎหมาย่ ระเบ่ย่บข้อบ้งค้บต่ั้าง ๆ ท้ี่�งในปีระเที่ศและต่ั้างปีระเที่ศอย่่าง
เครง่ครด้ เพ่�อใหเ้ครอ่ฯ มค่วิามแขง็แกรง่และพรอ้มจ้ดการก้บควิามท้ี่าที่าย่
ใหม ่ๆ  ส่ามารถีส่รา้งปีระโย่ช่นใ์หแ้ก่ส่ง้คมและปีระเที่ศท่ี่�เขา้ไปีลงที่นุ ซี้�งจะ
ส่่งผ่ลให้การดำาเนินธุีรกิจของเคร่อฯ ส่ามารถีเติั้บโตั้ควิบคู่ก้นไปีได้อย่่าง
ย่้�งย่่นตั้ามหล้ก “ส่ามปีระโย่ช่น”์ ท่ี่�เคร่อฯ ย่้ดถ่ีอมาโดย่ตั้ลอด
 

นายศุุภชััย เจีียรวนนท์์
ปรืะธุ�นคณะผู้้้บรืิห�รื 
เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์

สารจาก

ประธานค์ณะผูู้้บริหาร
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ยึดึถืุอจรรยึาบรรณธุรกิจ
เป็นส่วนหนึ�งในการที่ำางาน

เหน็ว่า ผูู้้บรหิารระดบ่สูงเป็น
ต่ิวอยึา่งที่่�ดใ่นการประพื่ฤติิปฎิบติ่ิ

ดา้นจริยึธรรมั่

เหน็ว่า การปฏิิบติ่ิติามั่
จรรยึาบรรณธรุกิจช่ว่ยึส่งเสรมิั่

ช่ื�อเส่ยึงแลัะภิาพื่ลัก่ษณ์

เหน็ว่า ห่วหนา้งานเป็นต่ิวอยึา่งที่่�ด่
ในการประพื่ฤติิปฎบิติ่ิ

ดา้นจริยึธรรมั่

เหน็ว่า ห่วหนา้งานมั่ก่ารสื�อสาร
เพืื่�อสง่เสรมิั่ให้เกิดการปฏิิบ่ติิ
ติามั่จรรยึาบรรณธุรกิจแลัะ
การปฏิิบติ่ิติามั่กฎเกณฑ์์

นำาจรรยึาบรรณธุรกิจ
ไปปรบ่ใช้่ก่บการที่ำางาน

เขา้ใจสาระสำาค์ญ่ของ
จรรยึาบรรณธรุกิจ

นำานโยึบายึ แนวปฏิิบติ่ิ
ไปปฏิิบติ่ิไดอ้ยึา่งถูุกติอ้ง

96% 96%

100%

92%

86%

86%

86%

86%

85%

88% 88%

85%86%

92% 91%

ผูู้บ้รหิารระดบ่สงูเป็นผูู้น้ำาในการปฏิิบ่ติติิามั่นโยึบายึแลัะแนวปฏิบิต่ิิ

บรษิท่ี่มั่ก่ารปฐมั่นเิที่ศใหแ้กพ่ื่นก่งานใหมั่ ่เพืื่�อให้เขา้ใจถุงึนโยึบายึ
แลัะแนวปฏิบ่ิติิ

บริษ่ที่ได้ประกาศให้บริษ่ที่ในเค์รือที่่�งในแลัะติ่างประเที่ศ ปฏิิบ่ติิติามั่นโยึบายึแลัะ 
แนวปฏิบิติ่ิ

บริษ่ที่ม่ั่ข่�นติอนแลัะการค์วบค์ุมั่ รวมั่ถุึงการรายึงานให้สอดค์ลั้องก่บนโยึบายึ 
แลัะแนวปฏิบ่ิติกิารที่จุรติิค์อร์รป่ช่น่

บริษ่ที่ม่ั่ข่�นติอนแลัะการค์วบค์ุมั่ รวมั่ถุึงการรายึงานให้สอดค์ลั้องก่บนโยึบายึ 
แลัะแนวปฏิบ่ิติกิารใหแ้ลัะรบ่ของขวญ่

บรษิท่ี่ได้กำาหนดบุค์ค์ลัหรอืหน่วยึงานผูู้้มั่อ่ำานาจแลัะค์วามั่รบ่ผิู้ดช่อบในการกำากบ่ 
ติดิติามั่ แลัะติรวจสอบการปฏิบิต่ิติิามั่นโยึบายึแลัะแนวปฏิบ่ิติิ

บรษิท่ี่มั่ก่ระบวนการสื�อสารแลัะฝึึกอบรมั่ใหแ้กก่รรมั่การ ผูู้บ้รหิาร แลัะพื่นก่งาน

16 17แนวคิิดจากผู้้�นำา ผลงานสำำาคััญปีี 2563 การกำากับด้แลกิจการ - หััวใจของการดำาเนินธุุรกิจ คิวามคิืบหัน�าด�านการกำากับด้แลกิจการ ปีี 2563 คิวามท้�าท้ายและก�าวต่่อไปี ปีี 2564 ภาคิผู้นวก

ผู้ลังานสำาค์่ญปี 2563
สร้างการมั่่ส่วนร่วมั่เพืื่�อที่ำาให้เกิด
ว่ฒนธรรมั่องค์์กร

สร้างสรรค์์สิ�งใหมั่่เพืื่�อการพ่ื่ฒนา

จ่ดที่ำาแบบประเมั่ินตินเองในห่วข้อนโยึบายึแลัะแนวปฏิิบ่ติิด้านการติ่อติ้าน
การทีุ่จริติค์อร์ร่ปช่่นของบริษ่ที่ในเค์รือ

สร้างช่่องที่างสื�อสารใหมั่่เพืื่�อการเร่ยึนรู้แลัะติิดติามั่อยึ่างติ่อเนื�อง

เป็นติว่แที่นค์วามั่รว่มั่มั่อื
ในการดำาเนนิงานผู้า่น
เค์รือขา่ยึดา้นธรรมั่าภิิบาลั

ริเริ�มั่โค์รงการนำาร่อง iGRC สำาหร่บ
กลัุ่มั่ธุรกิจในประเที่ศไที่ยึ 

กำาหนดนโยึบายึแลัะแนวปฏิิบ่ติิ
ด้านการค์ุ้มั่ค์รองข้อมัู่ลัส่วนบุค์ค์ลั

จ่ดที่ำาประเมั่ินตินเองเก่�ยึวก่บนโยึบายึ
แลัะแนวปฏิิบ่ติิติ่อติ้านการทีุ่จริติค์อร์ร่ปช่่น

ประเมั่ิน Compliance Maturity 
Self-Assessment ในรูปแบบออนไลัน์ 

ปรบ่โฉมั่ CG Voices
นติิยึสารการกำากบ่ดแูลักจิการ

ผู้่านการที่ดสอบ
จรรยึาบรรณธุรกิจ 

นำาจรรยึาบรรณธรุกจิ
ไปปรบ่ใช่ ้โดยึถุอืเป็น
สว่นหนึ�งในการที่ำางาน

72 ค์น
จากทีุ่กกลัุ่มั่ธุรกิจ

100 %
ของพื่น่กงานที่่�วโลัก

มั่ากกว่า 90 %
ของพื่น่กงาน

CPG	Connect	
Platform

Micro	E-Learning

CG	Dashboard
นำำ�เทคโนำโลยีีม�พััฒนำ� CG Dashboard 

เพ่ั�อก�รติิดติ�มง�นำของผู้้�บริห�ร

ใช้� CPG Connect Platform 
เป็็นำช้่องท�งเพิั�มเติิมในำก�รส่ื่�อสื่�ร 
ก�รเรียีนำร้� และก�รแจ้�งเบ�ะแสื่

พััฒนำ� Micro E-Learning 
เพ่ั�อให�เรียีนำร้�ได�ทุกที� 
ทุกเวล� 

จด่ที่ำาแบบสำารวจการรบ่รูข้องพื่นก่งานใน
การปฏิบิต่ิติินให้เป็นไปติามั่จรรยึาบรรณธุรกิจ
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ETHISPHERE ปรืะกิ�ศให้ 
บรืิษััทั้ เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ จำ�กิัดำ 
เป็นหนึ�งในบรืิษััทั้ทั้ี�มุ่ีจรืิยธุรืรืมุ่
มุ่�กิทั้ี�สั่ดำในโลกิปี 2564 เป็นครืั�งแรืกิ 
เพื�อเป็นกิ�รืรื�วมุ่ยกิย�ององค์กิรื
ทั้ี�ยึดำมุ่ั�นกิ�รืดำำ�เนินธุ่รืกิิจ
บนพื�นฐ�นของกิ�รืสัรื้�งค่ณค�� 
และมุ่่�งมุ่ั�นต�อจรืิยธุรืรืมุ่
และคว�มุ่ซื่ื�อสััตย์ในองค์กิรื

เค์รือเจริญโภิค์ภิ่ณฑ์์ 
1 ใน 135 บริษ่ที่
ที่่�มั่่จริยึธรรมั่
มั่ากที่่�สุดในโลัก 
ปี 2564

รางว่ลัที่่�ได้ร่บการยึอมั่ร่บ

Ethisphere Institute 

ส่ถีาบ้นช่้�นนำาระด้บโลกในการกำาหนด

และพ้ฒนามาตั้รฐานในการดำาเนนิ

ธีุรกิจอย่่างมจ่ริย่ธีรรม

ก่อต้ั้�งเม่�อปี ีพ.ศ. 2549 โดย่รวิบรวิม

ผู่เ้ช่่�ย่วิช่าญ่ด้านจริย่ธีรรมที่างธีุรกิจ

ในอุตั้ส่าหกรรมต่ั้าง ๆ จากท้ี่�วิโลก

มอบรางว้ิลใหแ้ก่บริษ้ที่ท่ี่�มม่าตั้รฐานการดำาเนนิ

ธีรุกิจอย่า่งมจ่รยิ่ธีรรม ด้วิย่การปีระกาศเก่ย่รติั้คณุ์ 

“องค์กรท่ี่�มจ่รยิ่ธีรรมมากท่ี่�ส่ดุในโลก” หรอ่ 

“World’s Most Ethical Companies®”

เกณฑ์์การประเมั่ิน

การกำาก้บดูแลกิจการ

กระบวินการด้านจริย่ธีรรมและ

การกำาก้บการปีฏิิบ้ติั้ตั้ามกฎเกณ์ฑ์์

การส่ร้างว้ิฒนธีรรมองค์กร

บที่บาที่ที่างด้านส่ิ�งแวิดล้อมและส่้งคม 

การบริหารจ้ดการคู่ค้า

บที่บาที่ของภาวิะผู่น้ำาและช่่�อเส่่ย่ง

รื�ยช้ื�อบรืิษััทั้ทั้ี�ไดำ้รืับรื�งวัล 1 ใน 
บรืิษััทั้ทั้ี�มุ่ีจรืิยธุรืรืมุ่มุ่�กิทั้ี�สั่ดำในโลกิ
ปรืะจำ�ปี 2021
https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees
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พนกัิง�นท่ั้กิคน 
มุ่ผีู้้บ้รืหิ�รืทีั้�เป็นตน้แบบทั้ี�ดำี
และเปน็กิำ�ลังในกิ�รืผู้ลกัิดำนั
ใหเ้กิิดำพฤตกิิรืรืมุ่รื�วมุ่ในองคก์ิรื 
ทั้ำ�ใหพ้นักิง�นมุ่คีว�มุ่เข�้ใจ
และคำ�นึงถงึคว�มุ่สัำ�คญั
ในกิ�รืดำำ�เนินธุร่ืกิจิ
ใหเ้ตบิโตไปพรือ้มุ่กัิบสังัคมุ่ 
ช้มุ่่ช้น และผู้้มีุ้่สั�วนได้ำเสัยี
ทั้ก่ิภ�คสั�วน

22 23แนวคิิดจากผู้้�นำา การกำากับดููแลกิจการ - หััวใจของการดูำาเนิินิธุุรกิจ คิวามคิืบหน�าด�านการกำากับด้แลกิจการ ปีี 2563 คิวามท้�าท้ายและก�าวต่่อไปี ปีี 2564 ภาคิผู้นวกผู้ลงานสำำาคิัญปีี 2563

เคร่อฯ ย่้ดม้�นในการดำาเนินธุีรกิจด้วิย่หล้กคุณ์ธีรรมและควิามซ่ี�อส่้ตั้ย์่มาต้ั้�งแต่ั้เริ�มก่อต้ั้�ง  
จนพ้ฒนามาสู่่ค่านิย่มองค์กร 6 ปีระการ ซี้�งปีระกอบด้วิย่หล้กส่ามปีระโย่ช่น์ คำาน้งถ้ีง

ปีระโย่ช่นข์องปีระเที่ศช่าติั้ ปีระช่าช่น และบรษ้ิที่ตั้ามลำาด้บ ที่ำาเรว็ิและมค่ณุ์ภาพ ที่ำาเร่�องย่าก

ใหเ้ปีน็เร่�องง่าย่ ย่อมร้บการเปีล่�ย่นแปีลง ส่ร้างส่รรค์ส่ิ�งใหม ่ควิามซี่�อส่้ตั้ย่์และมคุ่ณ์ธีรรม 

เปีน็ส่ิ�งท่ี่�พนก้งานทีุ่กคนปีฏิิบ้ติั้มาโดย่ตั้ลอดจนถ้ีงปีจัจุบ้น  

การย่อมร้บในค่านยิ่มองค์กรที่ำาใหม้ร่ากฐานหร่อม่แนวิที่างในการปีระพฤติั้ท่ี่�เปีน็ไปีตั้าม

ควิามคาดหว้ิงท่ี่�เครอ่ฯ มต่่ั้อพนก้งานที่กุคน มผู่่บ้รหิารท่ี่�เปีน็ต้ั้นแบบท่ี่�ด่และเปีน็กำาล้งใน

การผ่ล้กด้นให้เกิดพฤติั้กรรมร่วิมในองค์กร ที่ำาให้พน้กงานม่ควิามเข้าใจและคำาน้งถ้ีง 

ควิามส่ำาค้ญ่ในการดำาเนินธีุรกิจให้เติั้บโตั้ไปีพร้อมก้บส้่งคม ชุ่มช่นและผู่้ม่ส่่วินได้เส่่ย่ทีุ่ก

ภาคส่่วินและดำาเนนิธุีรกิจใหเ้ปีน็ไปีตั้ามหล้กการการกำาก้บดแูลกิจการหรอ่หล้กธีรรมาภิบาล 

ซี้�งเปีน็หว้ิใจท่ี่�จะที่ำาใหเ้คร่อฯ บรรลุเปีา้หมาย่ควิามส่ำาเร็จในระย่ะย่าวิ 

เครอ่ฯ  ได้พฒ้นาระบบการกำาก้บดแูลกิจการมาอย่า่งต่ั้อเน่�อง เพ่�อใหท้้ี่นต่ั้อการปีรบ้เปีล่�ย่น

ของการที่ำาธุีรกิจ ซี้�งเปี็นไปีตั้ามนโย่บาย่ของคณ์ะกรรมการบรษ้ิที่ คณ์ะกรรมการบรหิาร 

และคณ์ะกรรมการบรรษ้ที่ภิบาล ซี้�งคณ์ะกรรมการบรรษ้ที่ภิบาลน่�ปีระกอบด้วิย่กรรมการ

ผู่ท้ี่รงคุณ์วุิฒท่ิี่�มป่ีระส่บการณ์์ท้ี่�วิที่กุมมุโลก ท้ี่�งท่ี่�เปีน็กรรมการบริหาร เคร่อเจริญ่โภคภ้ณ์ฑ์์ 

และบริษ้ที่ในเคร่อท่ี่�จดที่ะเบ่ย่นในตั้ลาดหล้กที่ร้พย่์ กรรมการอิส่ระท่ี่�ไม่ได้เปี็นผู่้บริหาร

จากบริษ้ที่ในเคร่อท่ี่�จดที่ะเบ่ย่นในตั้ลาดหล้กที่ร้พย่์ และกรรมการผู่้ที่รงคุณ์วุิฒิจาก

ภาย่นอก เพ่�อเปีน็ท่ี่�ปีรก้ษาแก่เครอ่ฯ และคณ์ะผู่บ้ริหารในการใหแ้นวิที่างการดำาเนนิธุีรกิจ

อย่า่งมค่วิามรบ้ผ่ดิช่อบตั้ามมาตั้รฐานแนวิปีฏิิบติ้ั้ด้านการกำาก้บดแูลกิจการในระด้บส่ากล 

ค์่านิยึมั่องค์์กร 
6 ประการ

1.	 สามประโยชนิ์	:	ติ�องคำานิึงถึงประโยชนิ์ของประเที่ศชาติิ	ประชาชนิ	และบริษััที่ติามลำาดำับ
2.	 ที่ำาเร็วุและม่คุณภิาพ	:	คิดำเร็วุ	ที่ำาเร็วุ	กิ่อนิผู้้�อื�นิและติ�องม่คุณภิาพไดำ�มาติรฐานิติาม 
	 ควุามติ�องกิารของผู้้�บริโภิคและล้กิค�า
3.	 ที่ำาเรื�องยากิให�เป็นิเรื�องง่าย	:	สร�างที่ัศนิคติิในิเชิงบวุกิ	พยายามมองทีุ่กิอย่าง 
	 ให�เป็นิเรื�องง่าย	ลดำขั�นิติอนิติ่าง	ๆ	ที่่�ยุ่งยากิและซัับซั�อนิ
4.	 ยอมรับกิารเปล่�ยนิแปลง	:	พร�อมเผู้ชิญหนิ�ากิับสถานิกิารณ์กิารเปล่�ยนิแปลงที่่�เกิิดำขึ�นิ 
	 ติลอดำ	และสามารถปรับติัวุและที่ำางานิในิวุัฒนิธุรรมที่่�หลากิหลายไดำ�
5.	 สร�างสรรค์สิ�งใหม่	:	ติ�องคิดำค�นิสิ�งใหม่หรือสร�างนิวุัติกิรรมและกิระบวุนิกิารที่ำางานิ 
	 เพื�อให�เกิิดำสิ�งใหม่	ๆ	ที่่�จะเป็นิประโยชนิ์ติ่อสังคม	
6.	 ซัื�อสัติย์และคุณธุรรม	:	ติ�องม่คุณธุรรมและจรรยาบรรณประกิอบกิับควุามซัื�อสัติย์	 	
	 สุจริติติ่อล้กิค�าและองค์กิร
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เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์
มุ่่�งมุ่ั�นดำำ�เนินธุ่รืกิิจ
ดำ้วยหลักิกิ�รืบรืรืษััทั้ภิบ�ล 
เพื�อสัรื้�งคว�มุ่เช้ื�อมุ่ั�น
และคว�มุ่ไว้ว�งใจต�อ
ผู้้้มุ่ีสั�วนไดำ้เสัีย
ทั้่กิภ�คสั�วน
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หลั่กการบรรษ่ที่ภิิบาลั

คณ์ะกรรมการบรรษ้ที่ภิบาลม่บที่บาที่ส่ำาค้ญ่ในการกำาหนดหล้กการบรรษ้ที่ภิบาล  

11 ปีระการ เพ่�อใช่้เปีน็หล้กในการบริหารจ้ดการท่ี่�มป่ีระส่ิที่ธีภิาพ ส่ร้างควิามเช่่�อม้�น

และควิามไว้ิวิางใจต่ั้อผู่ม้ส่่่วินได้เส่่ย่ทีุ่กภาคส่่วิน

1

4

2
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3
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เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์มุ่องกิ�รืณ์ไกิล 
เพรื�ะกิ�รืพัฒน�ตนเองอย้�เสัมุ่อ
ทั้ำ�ให้ เครืือฯ มุ่�ถึงจ่ดำนี�ไดำ้
และจะช้�วยให้เครืือฯ ยืนหยัดำ
ต�อไปไดำ้ในอน�คต 

ขณะทั้ี�คว�มุ่เช้ื�อมุ่โยงภ�ยใน
เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ถือเป็น
คว�มุ่แข็งแกิรื�งเพรื�ะมุ่ีโอกิ�สั
มุ่�กิในกิ�รืแบ�งปนัทั้รืพัย�กิรืต��ง ๆ 
รื�วมุ่กิัน แต�เครืือฯ จำ�เป็นต้อง
ตรืะหนักิถึงคว�มุ่รืับผู้ิดำช้อบ
ทั้ี�เพิ�มุ่มุ่�กิขึ�นไปพรื้อมุ่กิันดำ้วย
กิ�รืทั้ำ�คว�มุ่เข้�ใจอย��งลึกิซื่ึ�ง
และปฏิิบัติต�มุ่กิฎรืะเบียบทั้ี�
ซื่ับซื่้อนอย��งเครื�งครืัดำ 

กิรืรืมุ่กิ�รืบรืิษััทั้ในเครืือเจรืิญ
โภคภัณฑ์์มุ่ีหน้�ทั้ี�นำ�เสันอมุ่่มุ่มุ่องทั้ี�
ผู้��นกิ�รืไตรื�ตรืองอย��งถี�ถ้วน เพื�อ
นำ�ไปใช้้ปรืะกิอบกิ�รืตัดำสัินใจของ
คณะกิรืรืมุ่กิ�รืบรืิษััทั้ โดำยกิรืรืมุ่กิ�รื
จำ�เป็นต้องมุ่ีคว�มุ่เข้มุ่แข็งเดำ็ดำเดำี�ยว 
แน�วแน� และพรื้อมุ่ทั้ี�จะทั้้�ทั้�ยใน 
กิ�รืห�รืืออย��งสัรื้�งสัรืรืค์ เพื�อให้
สั�มุ่�รืถปฏิิบัติหน้�ทั้ี�นั�นไดำ้ดำ้วยดำี 

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์มุ่่�งมุ่ั�นทั้ี�จะ
สัื�อสั�รืกิับผู้้้มุ่ีสั�วนไดำ้เสัียทั้ั�งหมุ่ดำ
อย��งเปิดำเผู้ย มุ่ีปรืะสัิทั้ธุิผู้ลและ
อย��งต�อเนื�อง 

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ต้องมุ่่�งมุ่ั�นทั้ี�จะ
ให้ผู้้้ถือห่้นรื�ยย�อยของบรืิษััทั้
จดำทั้ะเบียนของเครืือฯ ไดำ้ใช้้สัิทั้ธุิ
ของพวกิเข�อย��งเทั้��เทั้ียมุ่ 

คว�มุ่น��เช้ื�อถือ ค่ณธุรืรืมุ่และ
คว�มุ่ซื่ื�อสััตย์ คือหัวใจของ
เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์

คณะกิรืรืมุ่กิ�รืบรืิษััทั้ในเครืือเจรืิญ
โภคภัณฑ์์มุ่ีหน้�ทั้ี�กิำ�หนดำทั้ิศทั้�ง 
เป้�หมุ่�ยเช้ิงกิลย่ทั้ธุ์ และตัดำสัินใจ 
ในสัิ�งทั้ี� จะสัรื�้งปรืะโยช้นอ์ย��งแทั้จ้รืิง
ในรืะยะย�วให้กิับบรืิษััทั้และผู้้้มุ่ีสั�วนไดำ้
เสัียในทั้่กิภ�คสั�วน

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์มุ่่�งมุ่ั�นทั้ี�จะ
บรืิห�รืจัดำกิ�รืคว�มุ่เสัี�ยงดำ้วย 
คว�มุ่รืับผู้ิดำช้อบในขณะเดำียวกิัน 
กิ็ยังคงคว�มุ่กิล้�ตัดำสัินใจซื่ึ�งถือเป็น
ค่ณลักิษัณะอันมุ่ีค��ทั้ี�ต้องรืักิษั�ไว้ 

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์มุ่่�งมุ่ั�น
ทั้ี�จะพิจ�รืณ�ค��ตอบแทั้นและ
กิ�รืปรืะเมุ่ินผู้ลง�นทั้ั�งในรืะดำับ
บ่คคล บรืิษััทั้และ คณะกิรืรืมุ่กิ�รื
บรืิษััทั้อย��งถี�ถ้วนและโปรื�งใสั

เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ว�งโครืงสัรื้�ง
คณะกิรืรืมุ่กิ�รืบรืิษััทั้ โดำยมุ่่�งหวังให้
ดำำ�เนินง�นดำ้วยคว�มุ่โปรื�งใสัและ
มุ่ีเหต่ มุ่ีผู้ล โดำยใช้้คว�มุ่รื้้
คว�มุ่สั�มุ่�รืถวิจ�รืณญ�ณและ
ปรืะสับกิ�รืณ์รื�วมุ่กิันของกิรืรืมุ่กิ�รื
บรืิษััทั้ทั้ั�งหมุ่ดำ

สัิ�งสัำ�คัญอย��งยิ�งต�อค่ณภ�พใน
กิ�รืปฏิิบัติง�นในรืะยะย�วของคณะ
กิรืรืมุ่กิ�รื คือกิ�รืทั้ี�กิรืรืมุ่กิ�รืบรืิษััทั้
มุ่ีมุ่่มุ่มุ่องทั้ี�ทั้ันสัมุ่ัยและรือบดำ้�นเพียง
พอต�อกิ�รืพิจ�รืณ�ปรืะเดำ็นสัำ�คัญ
ต��ง ๆ ทั้ี�เพิ�มุ่มุ่�กิขึ�น ตลอดำจนธุร่ืกิิจ 
ทั้ี�เปลี�ยนแปลงตลอดำเวล� 



กลุ่่�มธุ่รกิจเกษตรอุ่ตสาหกรรม
แลุ่ะอุาหาร

กลุ่่�มธุ่รกิจการค้้าวััตถุ่ดิิบ 
อุาหารสัตวั์

กลุ่่�มธุ่รกิจพืืชค้รบวังจร

กลุ่่�มธุ่รกิจอุาหารสัตวั์เลุ่้�ยง

กลุ่่�มธุ่รกิจเมลุ่็ดิพัืนธุ่์ ปุ๋่�ย 
แลุ่ะผลุ่ิตภััณฑ์์อุารักขาพืืช
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กลุ่่�มธุ่รกิจยาแลุ่ะ
เวัชภััณฑ์์

กลุ่่�มธุ่รกิจยานยนต์

กลุ่่�มธุ่รกิจบรรจ่ภััณฑ์์

กลุ่่�มธุ่รกิจการตลุ่าดิ 
แลุ่ะการจัดิจำาหน�าย

กลุ่่�มธุ่รกิจการค้้า 
ระหวั�างปุ๋ระเทศ
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กลุ่่�มธุ่รกิจอุ้ค้อุมเมิร์ซ 
แลุ่ะดิิจิทัลุ่

กลุ่่�มธุ่รกิจโทรค้มนาค้ม

กลุ่่�มธุ่รกิจการเงิน 
แลุ่ะการธุนาค้าร

กลุ่่�มธุ่รกิจพัืฒนา 
อุสังหาริมทรัพืย์
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การกำาก่บดูแลักิจการในเค์รือเจริญโภิค์ภิ่ณฑ์์

บริษ้ที่ เคร่อเจริญ่โภคภ้ณ์ฑ์์ จำาก้ดเปีน็บริษ้ที่เอกช่นและเปีน็บริษ้ที่แม ่มก่ารดำาเนนิธีุรกิจในล้กษณ์ะ Holding Company ท่ี่�ถ่ีอหุน้บริษ้ที่ในเคร่อ

เจริญ่โภคภ้ณ์ฑ์์ท้ี่�งท่ี่�จดที่ะเบ่ย่นและไมจ่ดที่ะเบ่ย่นในตั้ลาดหล้กที่ร้พย่์ โดย่กำาก้บดูแลบริษ้ที่ในเคร่อฯ ในล้กษณ์ะแตั้กต่ั้างก้น ด้งน่�

บริษ่ที่ที่่�ไมั่่จดที่ะเบ่ยึนในติลัาดหลั่กที่ร่พื่ยึ์ 

ในฐานะผู่ถ่้ีอหุน้ใหญ่่ของบริษ้ที่ในเคร่อฯ บริษ้ที่ เคร่อเจริญ่โภคภ้ณ์ฑ์์ จำาก้ด จ้งเปีน็ผู่้

กำาหนดทิี่ศที่างเช่งิกลยุ่ที่ธีแ์ละนโย่บาย่ด้านการกำาก้บดแูลกิจการใหก้้บบรษ้ิที่ในเครอ่ฯ 

ท่ี่�ไม่ได้จดที่ะเบ่ย่น รวิมถ้ีงให้การส่น้บส่นุนและส่่งเส่ริมการข้บเคล่�อนมาตั้รฐานและ

แนวิปีฏิิบติ้ั้ด้านการกำาก้บดแูลกิจการ เพ่�อย่กระด้บบริษ้ที่ในเคร่อฯ ท่ี่�ไม่ได้จดที่ะเบย่่น 

ใหด้ำาเนนิงานตั้ามมาตั้รฐานการกำาก้บดแูลกิจการของบรษ้ิที่จดที่ะเบย่่น และมาตั้รฐาน

ส่ากล รวิมถ้ีงเปีน็ไปีในทิี่ศที่างเด่ย่วิก้นท้ี่�วิท้ี่�งเคร่อฯ 

บริษ่ที่จดที่ะเบ่ยึนในติลัาดหลั่กที่ร่พื่ยึ์ 
แห่งประเที่ศไที่ยึ

บที่บาที่หนา้ท่ี่�และควิามรบ้ผ่ดิช่อบของบรษ้ิที่ เคร่อเจรญิ่โภคภ้ณ์ฑ์์ จำาก้ดต่ั้อบรษ้ิที่ใน

เคร่อท่ี่�จดที่ะเบ่ย่นในตั้ลาดหล้กที่ร้พย่์แห่งปีระเที่ศไที่ย่จะแตั้กต่ั้างจากบริษ้ที่ท่ี่�ไม ่

จดที่ะเบ่ย่น เน่�องจากบริษ้ที่จดที่ะเบ่ย่นม่คณ์ะกรรมการบริษ้ที่และคณ์ะกรรมการ

กำาก้บดูแลกิจการที่ำาหน้าท่ี่�ในการกำาก้บดูแลให้เกิดการดำาเนินงานท่ี่�เปี็นไปีตั้าม

กฎหมาย่ กฎเกณ์ฑ์์ และหล้กการกำาก้บดแูลกิจการท่ี่�ด่ ตั้ามเกณ์ฑ์์ของตั้ลาดหล้กที่รพ้ย์่

และก.ล.ตั้. ด้งน้�นบริษ้ที่ เคร่อเจริญ่โภคภ้ณ์ฑ์์ จำาก้ด ในฐานะบริษ้ที่แม ่จ้งกำาก้บดูแล

ผ่่านกรรมการต้ั้วิแที่นท่ี่�อยู่่ในคณ์ะกรรมการบริษ้ที่ของบริษ้ที่จดที่ะเบ่ย่น เพ่�อเส่นอ

แนวิที่างและกำาหนดทิี่ศที่างธีรุกิจใหส้่อดคล้องก้บเครอ่ฯ ท้ี่�งน่� ต้ั้องได้ร้บควิามเหน็ช่อบ

และการอนุมติ้ั้จากคณ์ะกรรมการของบริษ้ที่จดที่ะเบย่่นน้�น ๆ   โดย่จะไม่ดำาเนนิการใด ๆ  

หากไมส่่อดคล้องก้บโครงส่ร้างของการกำาก้บดูแลกิจการของบริษ้ที่จดที่ะเบ่ย่น 

คณ์ะกรรมการบรษ้ิที่และคณ์ะกรรมการกำาก้บดแูลกิจการของบรษ้ิที่จดที่ะเบ่ย่นน้�น ๆ 

มอ่ำานาจในการกำาหนดนโย่บาย่และแนวิปีฏิิบติ้ั้ รวิมถ้ีงกระบวินการกำาก้บดแูลกิจการ

ของบรษ้ิที่จดที่ะเบ่ย่นเอง โดย่ย่ง้คงต้ั้องส่อดคล้องก้บนโย่บาย่และทิี่ศที่างการดำาเนนิ

งานด้านการกำาก้บดูแลกิจการในระด้บเคร่อ นอกจากน่�

ต้ั้องควิบคุมดูแลใหม้โ่ครงส่ร้างและระบบการกำาก้บดแูล

กิจการท่ี่�ส่ามารถีนำาไปีปีฏิิบติ้ั้ได้อย่า่งเหมาะส่ม ซี้�งได้แก่ 

หล้กการ นโย่บาย่ และแนวิปีฏิิบ้ติั้ตั้ามกฎหมาย่และ 

กฎระเบย่่บของส่ำานก้งานคณ์ะกรรมการกำาก้บหล้กที่รพ้ย์่

และตั้ลาดหล้กที่ร้พย่์ (ก.ล.ตั้.) ของแต่ั้ละปีระเที่ศท่ี่�

ดำาเนนิธีุรกิจ

การลังทีุ่นเช่ิงกลัยึุที่ธ์ 

บรษ้ิที่ เครอ่เจริญ่โภคภ้ณ์ฑ์์ จำาก้ด ลงทุี่นก้บพน้ธีมติั้รใน

หลากหลาย่ธีรุกิจ โดย่เครอ่ฯ กำาก้บดแูลการดำาเนนิธุีรกิจ

ก้บพ้นธีมิตั้รด้วิย่การส่่งกรรมการเป็ีนผู่้แที่นไปีดำารง

ตั้ำาแหน่งในคณ์ะกรรมการของบริษ้ที่ท่ี่�ร่วิมลงทีุ่น เพ่�อ

ร่วิมพิจารณ์าปีระเด็นที่างธีุรกิจ ในกรณ่์เปี็นผู่้ถ่ีอหุ้นใน

ส่้ดส่่วินท่ี่�น้อย่ เคร่อฯ จะใช่้ส่ิที่ธีิออกเส่่ย่งในท่ี่�ปีระชุ่ม 

ผู่ถ่้ีอหุน้ใหเ้ปีน็ไปีตั้ามนโย่บาย่ที่างธีุรกิจของเคร่อฯ



กิ�รืกิำ�กิับดำ้แลกิิจกิ�รื
เป็น 1 ใน 12 เป�้หมุ่�ย
ในกิ�รืดำำ�เนนิง�นต�มุ่ย่ทั้ธุศ�สัตรื์
ดำ�้นคว�มุ่ยั�งยนืของเครืือฯ 
โดำยเป็นเป้�หมุ่�ยแรืกิ
ในดำ้�น Heart

28 29แนวคิิดจากผู้้�นำา การกำากับดููแลกิจการ - หััวใจของการดูำาเนิินิธุุรกิจ คิวามคิืบหน�าด�านการกำากับด้แลกิจการ ปีี 2563 คิวามท้�าท้ายและก�าวต่่อไปี ปีี 2564 ภาคิผู้นวกผู้ลงานสำำาคิัญปีี 2563

วิส่ยึที่่ศน์แลัะกลัยึุที่ธ์ด้านการกำาก่บดูแลักิจการ 

เพ่�อให้เกิดว้ิฒนธีรรมองค์กรของการดำาเนินธีุรกิจตั้ามหล้กการกำาก้บ

ดูแลกิจการ เคร่อฯ จ้งกำาหนดวิิส้่ย่ท้ี่ศน์ที่างด้านการกำาก้บดูแลกิจการ 

เพ่�อใช่เ้ปีน็ทิี่ศที่างการดำาเนนิงาน และกำาหนดใหก้ารกำาก้บดแูลกิจการ

เปีน็ 1 ใน 12 เป้ีาหมาย่ในการดำาเนนิงานตั้ามยุ่ที่ธีศาส่ตั้ร์ด้านควิามย่้�งย่น่

ของเคร่อฯ โดย่เปี็นเปี้าหมาย่แรกในด้าน Heart เพราะเช่่�อม้�นว่ิา 
การกำาก้บดแูลกิจการท่ี่�ด่มค่วิามส่ำาค้ญ่ต่ั้อการกำาหนดทิี่ศที่างการดำาเนนิ

ธีุรกิจ ที่ำาให้เกิดระบบการบริหารจ้ดการท่ี่�ม่ปีระส่ิที่ธีิภาพเพิ�มข้�น 

เปีน็การเพิ�มมลูค่าแก่ผู่ม้ส่่่วินได้เส่่ย่ในระย่ะย่าวิ

วิส่ยึที่่ศน์
การกำาก่บดูแลักิจการ

สัรื้�งคว�มุ่เช้ื�อมุ่ั�นและคว�มุ่สััมุ่พันธ์ุอันดีำกิับกิล่�มุ่ 

ผู้้้มุ่ีสั�วนได้ำเสีัยทัั้�งทั้�งธุ่รืกิิจและสัังคมุ่ในทั้่กิมิุ่ติ  

บนพื�นฐ�นค��นิยมุ่ของเครืือเจริืญโภคภัณฑ์ ์

ดำ�้นคณ่ธุรืรืมุ่และคว�มุ่ซื่ื�อสัตัย ์มุ่่�งมุ่ั�นทั้ี�จะเปดิำเผู้ย

ขอ้มุ่ล้ต�มุ่มุ่�ตรืฐ�นคว�มุ่โปรื�งใสั แสัวงห�แนวทั้�ง

กิ�รืสัรื�้งคณ่ค��รื�วมุ่กินักิบัผู้้้มุ่สีั�วนได้ำเสัยีทั้ก่ิฝ่�่ย



ค์วามั่ค์บืหน้า
ด้านการกำากบ่ดูแลักจิการ 
ปี 2563

หมุ่วดำทั้ี�

04



ผู้ลัประเมั่ินภิาพื่รวมั่อยึู่ในระด่บด่มั่าก

เกิณฑ์์กิารประเมินิผู้ลกิารปฏิิบัติิงานิ
ของคณะกิรรมกิารบริหาร

กิารประชุม

โครงสร�าง
และคุณสมบัติิ

บที่บาที่หนิ�าที่่�

กิารพัฒนิา
ตินิเอง			เครืือฯ ให้คว�มุ่สัำ�คัญ

กิับกิ�รืขับเคลื�อนง�น
ดำ้�นกิ�รืบ้รืณ�กิ�รื
กิ�รืกิำ�กิับดำ้แลกิิจกิ�รื 
กิ�รืบรืิห�รืคว�มุ่เสัี�ยง และ 
กิ�รืกิำ�กิับกิ�รืปฏิิบัติต�มุ่กิฎเกิณฑ์์

32 33ความท้้าท้ายและก้้าวต่่อไป ปี 2564 ภาคผนวก้แนวคิดจาก้ผ้้นำา ผลงานสำำาคัญปี 2563 ก้ารก้ำาก้ับด้แลกิ้จก้าร - หััวใจของก้ารดำาเนินธุุรก้ิจ ความคืบหน้้าด้้าน้การกำากับดู้แลกิจการ ปีี 2563

ตั้ลอดปี ี2563 กลยุ่ที่ธีท่์ี่�เคร่อฯ ใช่เ้พ่�อใหก้ารดำาเนนิงานตั้ามหล้กการกำาก้บดแูลกิจการ

เปีน็ไปีในทิี่ศที่างเด่ย่วิก้นท้ี่�วิท้ี่�งเคร่อ ส่ามารถีส่ร้างคุณ์ค่าใหแ้ก่ผู่ม้ส่่่วินได้เส่่ย่ทีุ่กกลุ่ม

และเติั้บโตั้อย่่างย่้�งย่่นน้�น ได้แก่ 

 

 การบููรณาการงานด้้านการกำากับูด้แูลกิจการ การบูรหิารความเสี่่�ยง  

 และการกำากับูการปฏิิบูติัิติามกฎเกณฑ์์ 

 การยกระดั้บูมาติรฐานการกำากับูด้แูลกิจการ 

 การสี่ร้างวัฒนธรรมองค์กรด้้านจริยธรรมและการกำากับูการปฏิิบูัติิ 

 ติามกฎเกณฑ์์

ซี้�งมค่วิามค่บหนา้และควิามส่ำาเร็จในการดำาเนนิงาน ด้งน่�

4.1 การบูรณาการงานด้านการกำาก่บดูแลักิจการ 
การบรหิารค์วามั่เส่�ยึง แลัะการกำากบ่การปฏิบิต่ิติิามั่กฎเกณฑ์์ 

เพ่�อให้ม้�นใจว่ิาการกำาก้บดูแลกิจการเปี็นไปีอย่่างม่ปีระส่ิที่ธีิภาพและอยู่่ในกรอบ 

ของกฎระเบย่่บและจรยิ่ธีรรมท่ี่�ด่ ซี้�งจะช่ว่ิย่ส่รา้งควิามไว้ิวิางใจและควิามเช่่�อม้�นใหแ้ก่

ผู่ม้ส่่ว่ินได้เส่ย่่ภาย่ใน ซี้�งได้แก่ กรรมการ ผู่บ้รหิาร และพนก้งาน ตั้ลอดจนผู่ม้ส่่่วินได้เส่่ย่

ภาย่นอก จ้งให้ควิามส่ำาค้ญ่ก้บการข้บเคล่�อนงานด้านการบูรณ์าการระบบการการ

กำาก้บดูแลกิจการ การบริหารควิามเส่่�ย่ง และ การกำาก้บการปีฏิิบ้ติั้ตั้ามกฎเกณ์ฑ์์  

(Governance, Risk Management and Compliance - GRC) ให้เกิดข้�น โดย่ม่ 

การกำาหนดกรอบการดำาเนนิงานในแต่ั้ละด้านไว้ิอย่า่งเปีน็ระบบเพ่�อใหเ้กิดการดำาเนนิการ

ท่ี่�มป่ีระส่ิที่ธีภิาพ ด้งต่ั้อไปีน่�

4.1.1 การกำาก่บดูแลักิจการ

การจ้ดโครงส่รา้งท่ี่�มผู่่ร้บ้ผ่ดิช่อบและมร่ะบบการราย่งานผ่ลการดำาเนนิ

งานให้ผู่้ร้บผ่ิดช่อบสู่งสุ่ดร้บที่ราบ โดย่ม่กระบวินการบริหารจ้ดการ

อย่่างม่ปีระสิ่ที่ธีิภาพให้เปี็นไปีตั้ามหล้กการกำาก้บดูแลกิจการ ตั้าม

นโย่บาย่และจรรย่าบรรณ์ธุีรกิจ เปี็นการส่ร้างข่ดควิามส่ามารถีใน 

การแข่งข้น โดย่คำาน้งถ้ีงผู่้ม่ส่่วินได้ส่่วินเส่่ย่ทุี่กภาคส่่วิน ซี้�งจะนำาไปีสู่่

การเติั้บโตั้อย่่างย่้�งย่่น

 

(1) โค์รงสร้างการกำาก่บดูแลักิจการ

เคร่อฯ ตั้ระหน้กด่ว่ิา การกำาก้บดูแลกิจการท่ี่�ด่จะเกิดข้�นได้อย่่างเป็ีน 

รูปีธีรรม จำาเปีน็ต้ั้องอาศย้่การมโ่ครงส่ร้างการกำาก้บดแูลกิจการท่ี่�ช่ด้เจน 

ซ้ี�งคณ์ะกรรมการบรรษ้ที่ภิบาลเปี็นผู่้ม่บที่บาที่ส่ำาค้ญ่ในการกำาหนด

โครงส่ร้างการกำาก้บดูแลกิจการ ด้งน่� 

ระด่บค์ณะกรรมั่การบริษ่ที่แลัะค์ณะกรรมั่การบริหาร

คณ์ะกรรมการบริษ้ที่เปี็นผู่้นำาในการกำาหนดภาพรวิมการดำาเนินงาน

ของฝัา่ย่บรหิารใหเ้ปีน็ไปีตั้ามวิิส่ย้่ท้ี่ศนแ์ละนโย่บาย่ท่ี่�กำาหนดไว้ิใหเ้ปีน็

ไปีอย่่างม่ปีระสิ่ที่ธีิภาพและปีระสิ่ที่ธีิผ่ล โดย่มอบหมาย่ให้คณ์ะ

กรรมการบริหารที่ำาหนา้ท่ี่�ในการกำาก้บดแูลใหก้ารดำาเนนิงานของเครอ่ฯ 

เปี็นไปีตั้ามหล้กการบรรษ้ที่ภิบาล นโย่บาย่และแนวิปีฏิิบ้ติั้ต่ั้าง ๆ ท่ี่�

เก่�ย่วิข้องก้บการกำาก้บดูแลกิจการท่ี่�ด่ตั้ามท่ี่�คณ์ะกรรมการบริษ้ที่ได้

กำาหนดไว้ิ ซี้�งคณ์ะกรรมการบริหารม่ปีระธีานคณ์ะผู่้บริหารเปี็น

ปีระธีาน และปีระกอบด้วิย่ผู่้บริหารระด้บสู่งของบริษ้ที่ เคร่อเจริญ่

โภคภ้ณ์ฑ์์ จำาก้ด รวิมถ้ีงผู่้บริหารระด้บสู่งของบริษ้ที่ในเคร่อท้ี่�งท่ี่�เปี็น

บริษ้ที่ท่ี่�จดที่ะเบ่ย่นและไมจ่ดที่ะเบ่ย่น

คณ์ะกรรมการบริหารได้ติั้ดตั้ามผ่ลการดำาเนินงานของกลุ่มธีุรกิจ 

ในเคร่ออย่่างส่มำาเส่มอ ต้ั้�งแต่ั้ระด้บคณ์ะที่ำางาน หน่วิย่งาน ส่ำาน้ก  

และคณ์ะกรรมการข้บเคล่� อนท่ี่�ม่การกล้�นกรองข้�นมาเปี็นลำาด้บ 

อย่า่งเปีน็ข้�นตั้อน เพ่�อใหม้้�นใจว่ิา ที่กุการดำาเนนิการด้านการกำาก้บดูแล

กิจการม่ผู่้ร้บผ่ิดช่อบท่ี่�ที่ำาให้เกิดการปีฏิิบ้ติั้และราย่งานผ่ล ซี้�งที่ำาให ้

การข้บเคล่�อนด้านการกำาก้บดแูลกิจการเพ่�อใหเ้กิดผ่ลท้ี่�วิท้ี่�งเครอ่อย่า่ง

เปีน็รูปีธีรรม

ในปี ี 2563 คณ์ะกรรมการบริหารได้ที่ำาการปีระเมนิผ่ลการปีฏิิบ้ติั้งาน

ของตั้นเอง ภาย่ใต้ั้ 4 ห้วิข้อ ได้แก่ โครงส่ร้างและคุณ์ส่มบ้ติั้ บที่บาที่

หนา้ท่ี่� การปีระชุ่ม และการพ้ฒนาตั้นเอง ซี้�งผ่ลการปีระเมนิภาพรวิม 

โดย่เฉล่�ย่ อยู่่ในเกณ์ฑ์์ด่มาก



กิลุ่มธุุรกิิจในิเครือเจริญโภิคภิัณฑ์์

ดำ�านิธุรรมาภิิบาล

คณะที่ำางานิดำ�านิธุรรมาภิิบาล
คณะที่ำางานิ

ดำ�านิกิารบริหารควุามเส่�ยง
คณะที่ำางานิดำ�านิกิารกิำากิับ
กิารปฏิิบัติิติามกิฎเกิณฑ์์

ดำ�านิกิารกิำากิับกิาร
ปฏิิบัติิติามกิฎเกิณฑ์์

นายึศุภิช่่ยึ เจ่ยึรวนนที่์
(ประธานคณะผู้้�บริหาร)

นายึสุภิกิติ เจ่ยึรวนนที่์
(ประธานกรรมการ)

คณะกิรรมกิารบริหาร

คณะกิรรมกิารบริษััที่

คณะกิรรมกิารบริหารงานิดำ�านิควุามยั�งยืนิ	 
ธุรรมาภิิบาล	และสื�อสารองค์กิร คณะกิรรมกิารบริหารควุามเส่�ยง

ดำ�านิกิารบริหาร
ควุามเส่�ยง	

ดำ�านิกิารติรวุจสอบ
กิารปฏิิบัติิติามกิฎเกิณฑ์์

ดำ�านิกิารติรวุจสอบ	ควุามปลอดำภิัย	
อาช่วุอนิามัย	และสิ�งแวุดำล�อม

สำานิักิบริหารควุามยั�งยืนิ	
ธุรรมาภิิบาล	และสื�อสารองค์กิร

สำานิักิกิำากิับกิารปฏิิบัติิติามกิฎเกิณฑ์์

โค์รงสร้างการกำาก่บดูแลักิจการ

กิล่�มุ่ธุ่รืกิิจ
เกิษัตรือ่ตสั�หกิรืรืมุ่

และอ�ห�รื

กิล่�มุ่ธุ่รืกิิจ
โทั้รืคมุ่น�คมุ่

กิล่�มุ่ธุ่รืกิิจ
เมุ่ล็ดำพันธุ่์ ป่�ย และ 

ผู้ลิตภัณฑ์์อ�รืักิข�พืช้

กิล่�มุ่ธุ่รืกิิจ
อีคอมุ่เมุ่ิรื์ซื่
และดำิจิทั้ัล

กิล่�มุ่ธุ่รืกิิจ
กิ�รืค้�รืะหว��ง

ปรืะเทั้ศ

กิล่�มุ่ธุ่รืกิิจ
พัฒน�

อสัังห�รืิมุ่ทั้รืัพย์

กิล่�มุ่ธุ่รืกิิจ
บรืรืจ่ภัณฑ์์

กิล่�มุ่ธุ่รืกิิจ
กิ�รืค้�วัตถ่ดำิบ
อ�ห�รืสััตว์

กิล่�มุ่ธุ่รืกิิจ
พืช้ครืบวงจรื

กิล่�มุ่ธุ่รืกิิจ
ย�นยนต์

กิล่�มุ่ธุ่รืกิิจ
อ�ห�รืสััตว์เลี�ยง

กิล่�มุ่ธุ่รืกิิจ
ย�และเวช้ภัณฑ์์

กิล่�มุ่ธุ่รืกิิจกิ�รืเงิน
และกิ�รืธุน�ค�รื

กิล่�มุ่ธุ่รืกิิจ
กิ�รืตล�ดำ และ
กิ�รืจัดำจำ�หน��ย
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ระด่บค์ณะกรรมั่การข่บเค์ลัื�อน

คณ์ะกรรมการข้บเคล่�อนท่ี่�ม่หน้าท่ี่�กล้�นกรองงานท่ี่�เก่�ย่วิข้องก้บการ
กำาก้บดูแลกิจการ ควิามเส่่�ย่ง และการกำาก้บการปีฏิิบ้ติั้ตั้ามกฎเกณ์ฑ์์ 
ได้แก่ คณ์ะกรรมการข้บเคล่� อนการบริหารงานด้านควิามย่้�งย่่น  
ธีรรมาภิบาล และส่่�อส่ารองค์กร ปีระกอบด้วิย่ผู่้บริหารระด้บสู่ง 
ท่ี่�ม่หน้าท่ี่�ร้บผ่ิดช่อบงานด้านการพ้ฒนาอย่่างย้่�งย่่น ธีรรมาภิบาลและ 
การส่่�อส่ารองค์กร ที่ำาหน้าท่ี่�กำาหนดเปี้าหมาย่ระด้บเคร่อ ต้ั้วิช่่�ว้ิด 
การดำาเนินงานส่ำาหร้บแต่ั้ละกลุ่มธีุรกิจ ดูแลโครงส่ร้างการกำาก้บดูแล
และโครงส่ร้างการราย่งานผ่ลการดำาเนินงาน ติั้ดตั้ามให้ม่การจ้ดต้ั้�ง 
ช่อ่งที่างการส่่�อส่าร รวิมถ้ีงพจิารณ์าการปีระเมนิปีระเด็นส่ำาค้ญ่ท่ี่�เก่�ย่วิก้บ
ควิามย่้�งย่่นและธีรรมาภิบาล โดย่ม่การปีระชุ่มไตั้รมาส่ละ 1 คร้�ง  
นอกจากน่�ย่ง้มค่ณ์ะกรรมการบรหิารควิามเส่่�ย่ง ปีระกอบด้วิย่ผู่บ้รหิาร
จากบริษ้ที่ในเคร่อท่ี่�จดที่ะเบย่่นและไมจ่ดที่ะเบ่ย่นในตั้ลาดหล้กที่รพ้ย่ ์
ท่ี่�มค่วิามเช่่�ย่วิช่าญ่ด้านการบรหิารควิามเส่่�ย่ง เพ่�อกำาหนดระด้บควิามเส่่�ย่ง 
ด้านควิามย่้�งย่่นและธีรรมาภิบาลท่ี่�ย่อมร้บได้ และแนวิที่างใน 
การบริหารจ้ดการก้บควิามเส่่�ย่ง 

ระด่บสำาน่กแลัะหน่วยึงาน

ส่ำาหรบ้หนว่ิย่งานท่ี่�ดแูลการข้บเคล่�อนกิจกรรมและระบบการกำาก้บดแูล

กิจการของเคร่อฯ ได้แก่ หน่วิย่งานด้านธีรรมาภิบาล อยู่่ภาย่ใต้ั้ส่ำาน้ก
การบริหารงานด้านควิามย่้�งย่่น ธีรรมาภิบาล และส่่�อส่ารองค์กร 
ราย่งานตั้รงต่ั้อปีระธีานคณ์ะผู่้บริหารด้านควิามย่้�งย่่น และคณ์ะ
กรรมการข้บเคล่�อนการบริหารงานด้านควิามย่้�งย่่น ธีรรมาภิบาล  
และส่่�อส่ารองค์กร

ส่่วินงานด้านการบริหารควิามเส่่�ย่งและการกำาก้บการปีฏิิบ้ติั้ตั้าม 
กฎเกณ์ฑ์์น้�น ขบ้เคล่�อนโดย่ ส่ำานก้กำาก้บการปีฏิิบติ้ั้ตั้ามกฎเกณ์ฑ์์ ซี้�งที่ำา
หนา้ท่ี่�ดแูลใหม้ก่ารบรหิารควิามเส่่�ย่ง การกำาก้บดแูลใหม้ก่ารปีฏิิบติ้ั้ตั้าม 
กฎหมาย่ กฎเกณ์ฑ์์ และกฎระเบ่ย่บท่ี่�เก่�ย่วิขอ้งรวิมถ้ีงจรรย่าบรรณ์ธีรุกิจ 
การดแูลการรอ้งเรย่่นและการแจ้งเบาะแส่ รวิมถ้ีงการส่บ่ส่วินส่อบส่วิน 
รวิมถ้ีงการตั้รวิจส่อบด้านควิามปีลอดภ้ย่ ส่ขุอนามย้่และส่ิ�งแวิดล้อม

หว้ิหนา้ส่ำานก้กำาก้บการปีฏิิบติ้ั้การตั้ามกฎเกณ์ฑ์์ราย่งานผ่ลการดำาเนนิ
งานด้านการบรหิารควิามเส่่�ย่งไปีย่ง้คณ์ะกรรมการบรหิารควิามเส่่�ย่ง และ
ราย่งานผ่ลการดำาเนนิด้านการกำาก้บการปีฏิิบ้ติั้ตั้ามกฎเกณ์ฑ์์ไปีย่ง้คณ์ะ
กรรมการขบ้เคล่�อนการบรหิารงานด้านควิามย่้�งย่น่ ธีรรมาภิบาล และ
ส่่�อส่ารองค์กร

การดำาเนินงานด้านการกำาก้บดูแลกิจการ การบริหารควิามเส่่�ย่ง และ 
การกำาก้บการปีฏิิบ้ติั้ตั้ามกฎเกณ์ฑ์์ของเครอ่ฯ ได้รบ้การกล้�นกรอง จาก 
คณ์ะกรรมการบริหารควิามเส่่�ย่ง และคณ์ะกรรมการข้บเคล่� อน 
การบริหารงานด้านควิามย่้�งย่่น ธีรรมาภิบาล และส่่�อส่ารองค์กร 
ก่อนราย่งานผ่ลต่ั้อคณ์ะกรรมการบริหาร ซี้�งม่การปีระชุ่มอย่่างน้อย่
ไตั้รมาส่ละ 1 คร้�ง  
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ปรืะเ
ดำน็ดำ�้นกิ�รืพัฒน�ทีั้�ยั�งยืน

กิ�รืมุ่สีั�วนรื�วมุ่ของผู้้้มีุ่สั�วนได้ำสั�วนเ
สีัย
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ระด่บค์ณะที่ำางาน

เพ่�อใหก้ารกำาก้บดแูลกิจการ การบรหิารควิามเส่่�ย่งและการกำาก้บการปีฏิิบติ้ั้ตั้ามกฎเกณ์ฑ์์เปีน็ไปีตั้ามมาตั้รฐาน

เด่ย่วิก้น เคร่อฯ จ้งจ้ดต้ั้�งคณ์ะที่ำางานด้านธีรรมาภิบาล ปีระกอบด้วิย่ผู่บ้รหิารส่งูส่ดุของหนว่ิย่งานด้านธีรรมาภิบาล

ระด้บเคร่อ เปีน็หว้ิหนา้โครงการ และมผู่่แ้ที่นจากหนว่ิย่งานท่ี่�ร้บผ่ดิช่อบงานด้านธีรรมาภิบาลของบริษ้ที่เคร่อ

เปี็นส่มาช่ิก ที่ำาหน้าท่ี่�ดูแลการปีร้บปีรุงกระบวินการกำาก้บดูแลภาย่ในเคร่อฯ เพ่�อให้ส่อดคล้องตั้ามมาตั้รฐาน

ส่ากล ที่ำาใหก้ารบริหารจ้ดการเปีน็ไปีอย่่างมป่ีระส่ิที่ธีภิาพ โปีร่งใส่และตั้รวิจส่อบได้ โดย่คำานง้ถ้ีงผู่ม้ส่่่วินได้เส่่ย่

ทีุ่กกลุ่ม โดย่มก่ารปีระชุ่มร่วิมก้นทีุ่กเด่อน ซี้�งในปี ี2563 มจ่ำานวินส่มาช่ิกมากถ้ีง 72 จากทีุ่กกลุ่มธีุรกิจ ที่ำาให ้

การส่่�อส่ารและการที่ำางานด้านการกำาก้บดูแลกิจการในเคร่อฯ เปีน็ไปีอย่่างมป่ีระส่ิที่ธีภิาพและส่ามารถีติั้ดตั้าม

ควิามค่บหนา้ได้อย่่างส่มำาเส่มอ

นอกจากน่�ย่้งม่การจ้ดต้ั้�งคณ์ะที่ำางานด้านการบริหารควิามเส่่�ย่งและคณ์ะที่ำางานด้านการกำาก้บการปีฏิิบ้ติั้ตั้าม

กฎเกณ์ฑ์์ ซี้�งปีระกอบด้วิย่ผู่้แที่นจากหน่วิย่งานท่ี่�ร้บผ่ิดช่อบงานด้านการบริหารควิามเส่่�ย่งและการกำาก้บ 

การปีฏิิบติ้ั้ตั้ามกฎเกณ์ฑ์์ของบริษ้ที่เคร่อเปีน็ส่มาช่กิเช่่นเด่ย่วิก้น ซ้ี�งคณ์ะที่ำางานแต่ั้ะชุ่ดราย่งานผ่ลการดำาเนนิงาน

ต่ั้อฝัา่ย่งานของบริษ้ที่ เคร่อเจริญ่โภคภ้ณ์ฑ์์ จำาก้ดท่ี่�ร้บผ่ดิช่อบในเร่�องน้�น ๆ 

(2) นโยึบายึแลัะแนวปฏิิบ่ติิ

ส่ำาหร้บการกำาก้บดูแลให้บริษ้ที่ในเคร่อดำาเนินงานด้านการกำาก้บดูแลกิจการให้เปี็นไปีในทิี่ศที่างเด่ย่วิก้นน้�น 

เคร่อฯ ได้จ้ดที่ำาและที่บที่วินนโย่บาย่และแนวิปีฏิิบ้ติั้อยู่่เปีน็ปีระจำา โดย่ศก้ษาแนวิโนม้และมาตั้รฐานการกำาก้บ

ดูแลกิจการท้ี่�งในระด้บปีระเที่ศและระด้บส่ากลอย่่างส่มำาเส่มอ รวิมถ้ีงศ้กษาเปีร่ย่บเท่ี่ย่บก้บการปีฏิิบ้ติั้ของ

บรษ้ิที่อ่�นในอุตั้ส่าหกรรมเด่ย่วิก้น เพ่�อกำาหนดนโย่บาย่และแนวิปีฏิิบติ้ั้ท่ี่�ส่ามารถีนำาไปีปีรบ้ใช่ไ้ด้ก้บหลากหลาย่

ธีุรกิจตั้ามบริบที่ของเคร่อฯ ซี้�งมก่ารที่บที่วินและปีร้บปีรุงอย่่างต่ั้อเน่�อง 

ท่ี่�ผ่า่นมาได้ที่บที่วินนโย่บาย่และแนวิปีฏิิบติ้ั้ระด้บเครอ่ครอบคลุมปีระเด็นส่ำาค้ญ่ตั้ามหล้กการกำาก้บดแูลกิจการ

ท่ี่�ด่ อาทิี่ ควิามข้ดแย่้งที่างผ่ลปีระโย่ช่น ์การต่ั้อต้ั้านการทีุ่จริตั้คอร์ร้ปีช่้น การแจ้งเบาะแส่ ส่ิที่ธีมินษุย่ช่นและ

การปีฏิิบติ้ั้ด้านแรงงาน เปีน็ต้ั้น รวิมถ้ีงได้จ้ดที่ำาจรรย่าบรรณ์ธีรุกิจ และจรรย่าบรรณ์ส่ำาหรบ้คู่ค้าธุีรกิจ ซี้�งได้เผ่ย่

แพรไ่ว้ิบนเว็ิบไซีต์ั้ของเคร่อฯ www.cpgroupglobal.com และมก่ารส่่�อส่าร ที่ำาควิามเขา้ใจก้บบรษ้ิที่ในเครอ่และ

คู่ค้า เพ่�อใหเ้กิดการปีฏิิบ้ติั้ท่ี่�ถีูกต้ั้องและเปีน็ไปีในทิี่ศที่างเด่ย่วิก้น

ในปี ี2563 เครอ่ฯ ได้ออกนโย่บาย่และแนวิปีฏิิบติ้ั้ด้านการคุ้มครองขอ้มลูส่ว่ินบุคคลข้�น เพ่�อเตั้รย่่มควิามพรอ้ม 

ในการคุม้ครองและบริหารจ้ดการขอ้มลูส่ว่ินบุคคล เพ่�อรองรบ้การบง้ค้บใช้่ พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่ว่ินบุคคลต่ั้อไปี 

72 ค์น
จากทีุ่กกลัุ่มั่ธุรกิจ
ร่วมั่เป็นค์ณะที่ำางาน
ด้านธรรมั่าภิิบาลั

4.1.2 การบริหารค์วามั่เส่�ยึง

เคร่อฯ ให้ควิามส่ำาค้ญ่ก้บการบริหารควิามเส่่�ย่งอย่่างเป็ีนระบบท้ี่�วิท้ี่�งองค์กร เพ่�อให้ม่ควิามพร้อมในการร้บม่อ 

ต่ั้อส่ภาพแวิดล้อมการดำาเนินธีุรกิจท่ี่�ม่ควิามซี้บซี้อน และม่การเปีล่�ย่นแปีลงอยู่่ตั้ลอดเวิลาท้ี่�งจากปีัจจ้ย่ภาย่นอก 

เช่่น การเปีล่�ย่นแปีลงที่างด้านเที่คโนโลย่่ ส่ภาวิะเศรษฐกิจ ส่้งคม การเมอ่ง และส่ิ�งแวิดล้อม รวิมถ้ีงปีจัจ้ย่ภาย่ใน 

เช่่น การกำาหนดยุ่ที่ธีศาส่ตั้ร์องค์กร การดำาเนินงาน การบริหารที่ร้พย่ากรด้านต่ั้าง ๆ  ซี้�งอาจส่่งผ่ลกระที่บต่ั้อ 

ควิามส่ามารถีในการบรรลุเปีา้หมาย่ขององค์กร 

เคร่อฯ ม่มาตั้รฐานและแนวิที่างในการบริหารควิามเส่่�ย่งแบบบูรณ์าการ รวิมถ้ีงปีัจจ้ย่ด้านการพ้ฒนาท่ี่�ย้่�งย่่น  

(Sustainable Risk Context) ท้ี่�งปีจัจ้ย่ภาย่ใน และภาย่นอกองค์กร ครอบคลุมทีุ่กกลุ่มผู่ม้ส่่่วินได้ส่่วินเส่่ย่ท่ี่�อาจจะ

ได้ร้บผ่ลกระที่บ หร่อส่ร้างผ่ลกระที่บต่ั้อระด้บของควิามเส่่�ย่งและการบริหารงานภาย่ในองค์กร

เครืือฯ 
ให้คว�มุ่สัำ�คัญ
กิับกิ�รืบรืิห�รื
คว�มุ่เสัี�ยง
อย��งเป็นรืะบบ 
มุ่ีมุ่�ตรืฐ�น 
และแนวทั้�ง
ในกิ�รืบรืิห�รื
คว�มุ่เสัี�ยง
แบบบ้รืณ�กิ�รื



เค์รือฯ ให้ค์วามั่สำาค์่ญก่บการบริหาร
ค์วามั่เส่�ยึงอยึ่างเป็นระบบที่่�วที่่�งองค์์กร 
มั่่แนวที่างการบริหารค์วามั่เส่�ยึง
ที่่�งองค์์กรของเค์รือฯ เป็นไปติามั่มั่าติรฐาน
ที่่�เป็นที่่�ยึอมั่ร่บในระด่บสากลั 
ทีุ่กกลัุ่มั่ธุรกิจภิายึในเค์รือฯ 
สามั่ารถุนำาไปประยึุกติ์ใช่้ให้เหมั่าะสมั่
ก่บลั่กษณะของแติ่ลัะธุรกิจ 
โดยึยึ่งค์งว่ติถุุประสงค์์ร่วมั่ก่น
ในการบริหารค์วามั่เส่�ยึงให้อยึู่ในระด่บ
ที่่�ยึอมั่ร่บได้ แลัะยึ่งค์งค์วามั่สามั่ารถุ
ที่่�จะบรรลัุว่ติถุุประสงค์์แลัะเป้าหมั่ายึ
โดยึรวมั่ขององค์์กร
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แนวิที่างการบริหารควิามเส่่�ย่งท้ี่�งองค์กรของเคร่อฯ เปี็นไปีตั้ามมาตั้รฐานท่ี่�เปี็นท่ี่�

ย่อมร้บในระด้บส่ากล ทีุ่กกลุ่มธีุรกิจภาย่ในเคร่อฯ ส่ามารถีนำาไปีเปี็นแนวิที่างปีร้บ

ปีระยุ่กต์ั้ใช่ใ้หเ้หมาะส่มก้บล้กษณ์ะของแต่ั้ละธีรุกิจ และปีระเด็นควิามเส่่�ย่งท่ี่�เก่�ย่วิขอ้ง 

รวิมถ้ีงนโย่บาย่ของฝั่าย่จ้ดการท่ี่�ต่ั้างธีุรกิจม่องค์ปีระกอบท่ี่�แตั้กต่ั้างก้น โดย่ย้่งคง

ว้ิตั้ถีุปีระส่งค์ร่วิมก้นในการบริหารควิามเส่่�ย่งให้อยู่่ในระด้บท่ี่�ย่อมร้บได้ และย้่งคง 

ควิามส่ามารถีท่ี่�จะบรรลุว้ิตั้ถีุปีระส่งค์และเปี้าหมาย่โดย่รวิมของเคร่อเจริญ่โภคภ้ณ์ฑ์์ 

ซี้�งการจ้ดการควิามเส่่�ย่งด้งกล่าวิจะต้ั้องบูรณ์าการก้บการดำาเนินงานตั้ามยุ่ที่ธีศาส่ตั้ร์

องค์กรในทีุ่กกระบวินการที่ำางาน รวิมถ้ีงโครงการต่ั้าง ๆ ขององค์กร กรอบการบริหาร

ควิามเส่่�ย่งท่ี่�กำาหนดข้�นน่�จ้งเป็ีนแนวิที่างการจ้ดการท่ี่�เปีน็ระบบส่ำาหรบ้ทุี่กการต้ั้ดส่นิใจ

ในการดำาเนินงานท่ี่�ท้ี่นต่ั้อเหตัุ้การณ์์ ส่อดคล้องก้บส่ภาวิะควิามไม่แน่นอนและ 

ผ่ลกระที่บจากควิามเส่่�ย่งท่ี่�องค์กรต้ั้องเผ่ช่ิญ่

ในรอบปีีท่ี่�ผ่่านมา เคร่อฯ ได้มุ่งเน้นการจ้ดการและกำาหนดมาตั้รการตั้อบส่นองต่ั้อ 

ควิามเส่่�ย่งท่ี่�ส่ำาค้ญ่  ด้งน่�

การแพร่ระบาดของโรคติั้ดเช่่�อ COVID-19 ที่ำาให้เกิดควิามไม่แน่นอนและการหยุ่ดช่ะง้ก 

ที่างเศรษฐกิจ นอกจากน่�ย่้งส่่งผ่ลกระที่บต่ั้อควิามปีลอดภ้ย่ในช่่วิิตั้และสุ่ขภาพของบุคลากร  

รวิมถ้ีงการดำาเนนิธีุรกิจ 

 

เคร่อฯ จ้งกำาหนดมาตั้รการปีฏิิบติ้ั้ด้านควิามปีลอดภ้ย่และส่ขุอนามย้่ การตั้รวิจค้ดกรองและเฝัา้

ระว้ิง  การดำาเนนิงานตั้ามแผ่นบรหิารควิามต่ั้อเน่�องที่างธีรุกิจ มาตั้รการดำาเนนิงานแบบย่ด่หยุ่่น 

Work from home เปีน็ต้ั้น

รูปีแบบการดำาเนินธุีรกิจและการปีฏิิบติ้ั้งานในยุ่คปีจัจุบน้จำาเปีน็ต้ั้องอาศย้่การนำาเที่คโนโลย่ม่า

ใช่้เพ่�อเพิ�มปีระสิ่ที่ธีิภาพในการดำาเนินงาน อย่่างไรก็ตั้ามการใช้่เที่คโนโลย่่น่�อาจก่อให้เกิด 

ควิามเส่่�ย่งด้านภ้ย่คุกคามด้านไซีเบอร์ในรูปีแบบต่ั้าง ๆ รวิมถ้ีงควิามปีลอดภ้ย่ของข้อมูล และ 

ซี้�งส่ามารถีส่่งผ่ลใหเ้กิดควิามเส่่ย่หาย่ต่ั้อการเงิน ช่่�อเส่่ย่งและควิามนา่เช่่�อถ่ีอของเคร่อฯ 

 

เครอ่ฯ จ้งดแูลให้มก่ารดำาเนนิงานตั้ามมาตั้รฐานส่ากลด้านควิามปีลอดภ้ย่ของข้อมูล ISO27001 

และมาตั้รฐาน National Institute of Standards and Technology (NIST)  จ้ดที่ำาโครงการ

พ้ฒนาองค์กรด้าน Digital transformation  โดย่การจ้ดต้ั้�งศูนย่์ปีฏิิบ้ติั้การด้านควิามม้�นคง

ปีลอดภ้ย่ส่ารส่นเที่ศ Security Operating Center (SOC) นอกจากน่�ย้่งส่ร้างควิามตั้ระหน้กรู้

ด้านควิามปีลอดภ้ย่ที่างไซีเบอร์ใหแ้ก่พนก้งาน รวิมถ้ีงจ้ดใหม้ก่ารปีระก้นภ้ย่ Cybercrime 

ด้วิย่เหตั้ทุ่ี่�ผู่บ้รโิภคมก่ารเล่อกผ่ลิตั้ภ้ณ์ฑ์์อาหารท่ี่�ปีลอดภ้ย่ มคุ่ณ์ภาพและมค่ณุ์ค่าที่างโภช่นาการ

มากข้�น เน่�องจากม่การให้ควิามส่ำาค้ญ่ก้บการดูแลร้กษาสุ่ขภาพเปี็นอย่่างมาก ซี้�งธีุรกิจอาหาร

ถ่ีอเปีน็ธุีรกิจหล้กของเครอ่ฯ ที่ำาใหเ้ครอ่ฯ ใหค้วิามส่ำาค้ญ่ก้บการดำาเนนิงานตั้ามมาตั้รการจ้ดการ

ด้านควิามปีลอดภ้ย่อาหาร ม่การกำาหนดนโย่บาย่จากผู่้บริหารระด้บสู่ง ด้าน Food Safety 

Policy มาตั้รการควิบคุมต้ั้นที่าง ต้ั้�งแต่ั้ระบบวิิจ้ย่และพ้ฒนาตั้ลอดกระบวินการ และว้ิตั้ถีุดิบ

ต้ั้นที่างในการผ่ลิตั้   พ้ฒนาระบบท่ี่�ร้บปีระก้นการผ่ลิตั้ท่ี่�ได้มาตั้รฐานตั้ลอดกระบวินการ และ

ดำาเนนิงานตั้ามมาตั้รฐานส่ากล ท้ี่�งที่างด้าน GMP, Codex FAO/WHO, BRC, ISO22000  เปีน็ต้ั้น 

การโจมั่ติ่ที่างไซเบอร์
แลัะค์วามั่ปลัอดภิ่ยึ

ของข้อมัู่ลั 

ค์วามั่เส่�ยึงจากภิาวะ
โรค์ระบาดจากค์นสู่ค์น 

(Covid-19)

ค์วามั่ปลัอดภิ่ยึด้านอาหาร
แลัะค์วามั่น่าเช่ื�อถุือ

ของผู้ลัิติภิ่ณฑ์์ 
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ปัจัจุบันั ผู้้�บัริโิภคนยิมใช้�ส่ื่�อสื่งัคมออนไลนเ์พ่ื่�อการิส่ื่�อสื่าริและแลกเปัล่�ยนความเห็น็ และสื่ามาริถ

เข้�าถึงข้�อม้ลข้่าวสื่าริต่่าง ๆ ได้�ง่ายและริวด้เร็ิว ซึึ่�งอาจก่อให็�เกิด้ความเส่ื่�ยงท่ี่�จะได้�ริับัข้�อม้ล

ข้่าวสื่าริด้�านลบัห็ริ่อไมต่่ริงกับัความจริิง ที่ำาให็�เกิด้ความเข้�าใจผู้ดิ้ สื่่งผู้ลกริะที่บัต่่อความเช้่�อถ่อ

และช้่�อเสื่่ยงข้ององค์กริ  

 

เคริ่อฯ จึงให็�ความสื่ำาคัญกับัการิด้ำาเนินธุุริกิจอย่างยั�งย่น โด้ยได้�จัด้ตั่�งฝ่่ายสื่่�อสื่าริองค์กริริะดั้บั

เคริ่อฯ เพื่่�อด้้แลริะบับัการิบัริิห็าริจัด้การิด้�านการิสื่่�อสื่าริข้�อมล้ และกำาห็นด้เปัา้ห็มาย ต่ลอด้จน

ด้ำาเนนิงานต่ามแนวคิด้การิพื่ัฒนาอย่างยั�งย่น

การิด้ำาเนนิธุุริกิจข้องเคริอ่ฯ มค่วามเก่�ยวข้�องกับัค้่ค�าเปัน็จำานวนมากในห็ลากห็ลายอุต่สื่าห็กริริม 

ห็ากเกิด้กริณี่ปัญัห็ากับัค้่ค�าริายใด้ อาจสื่่งผู้ลกริะที่บัต่่อเคริ่อฯ ได้� เคริ่อฯ จึงจัด้ที่ำาจริริยาบัริริณี

ค้่ค�า และเผู้ยแพื่ริ่ ที่ำาความเข้�าใจกับัค้่ค�าท่ี่�เคริ่อฯ ด้ำาเนนิธุุริกิจผู้า่นการิฝ่กึอบัริม นอกจากน่�ยัง

จัด้ให็�ม่ริะบับัการิต่ริวจสื่อบัย�อนกลับัต่ลอด้ห็่วงโซึ่่อุปัที่าน ริวมถึงการิปัริะเมินค้่ค�าห็ลักข้อง

เคริ่อฯ ให็�มคุ่ณีสื่มบััติ่และเปัน็ไปัต่ามห็ลักเกณีฑ์์ข้องเคริ่อฯ 

การิฉ้�อโกงและการิที่จุริติ่คอริร์ิปััช้นัถ่อเปัน็ความผู้ดิ้ทัี่�งต่ามกฎห็มายและจริริยาบัริริณีธุรุิกิจ ซึ่ึ�ง

สื่ง่ผู้ลกริะที่บัที่างลบัอย่างมากต่่อการิด้ำาเนนิธุรุิกิจ เคริอ่ฯ จึงมุง่เน�นการิด้ำาเนนิธุรุิกิจอย่างโปัร่ิงใสื่ 

ต่ริวจสื่อบัได้� โด้ยจัด้ที่ำานโยบัายการิต่่อต่�านการิที่จุริติ่ คอริร์ิปััช้นั มก่าริปัริะเมนิความเสื่่�ยงท่ี่�อาจ

เกิด้ข้ึ�นจากการิที่จุริติ่ คอริรั์ิปัช้นั สื่ริ�างการิต่ริะห็นกัร้ิ�ด้�วยการิฝ่กึอบัริมและผู้า่นส่ื่�อปัริะช้าสื่มัพื่นัธุ์

ต่่าง ๆ  ริวมถึงจัด้ให็�มช่้อ่งที่างการิริ�องเริย่นและแจ�งเบัาะแสื่ และริะบับัการิต่ริวจสื่อบัการิปัฏิิบัตั่ิ

ต่ามกฎเกณีฑ์์ 

ความรัับผิิดชอบและ
การัตรัวจสอบย้้อนกลับ

ในห่่วงโซอุปทาน 

ช่�อเสีย้งองค์กรั 

การัฉ้้อโกงและการัทุจรัิต
คอรั์รััปชัน 

ความปัลอด้ภัยและสื่ิ�งแวด้ล�อมเปัน็เริ่�องท่ี่�เคริอ่ฯ ให็�ความสื่ำาคัญ และนำามาใช้�เปัน็ปัจัจัยปัริะกอบั

การิด้ำาเนนิธุุริกิจ ซึ่ึ�งถ่อเปัน็การิแสื่ด้งถึงความริับัผู้ดิ้ช้อบัต่่อสื่ังคม เคริ่อฯ จึงจัด้ที่ำานโยบัายด้�าน

ความปัลอด้ภัย อาช้ว่อนามยัและสื่ภาพื่แวด้ล�อมในการิที่ำางาน ริวมถึงออกมาต่ริฐานการิด้ำาเนนิ

งานฉ้บัับัให็ม ่ ได้�แก่ C.P. SHE Standard and Life Saving Rules  ซึ่ึ�งปัริะยุกต์่ใช้�ทัี่�วทัี่�งเคริ่อ  

เพื่่�อลด้อัต่ริาการิเกิด้อุบััติ่เห็ตุ่ข้ั�นรุินแริง นอกจากน่�ยังม่การิต่ริวจสื่อบัการิด้ำาเนินงานต่าม

นโยบัายและมาต่ริฐานการิด้ำาเนินงานดั้งกล่าว จัด้ที่ำาห็ลักสื่้ต่ริการิอบัริมเพื่่�อสื่ริ�างความร้ิ�  

ความเข้�าใจ ริวมถึงสื่ริ�างวัฒนธุริริมการิต่ริะห็นกัถึงความปัลอด้ภัยแก่พื่นกังานทีุ่กคน นอกจาก

น่�ในด้�านสื่ิ�งแวด้ล�อม เคริ่อฯ ได้�กำาห็นด้เปัา้ห็มายริะยะยาวในการิอนรุิักษ์์ เช้่น การิลด้การิปัล่อย

ก๊าซึ่เริ่อนกริะจก การิวางแผู้นการิใช้�นำาอย่างมป่ัริะสื่ิที่ธุภิาพื่ เปัน็ต่�น

เคริอ่ฯ ยดึ้ห็ลักในการิด้ำาเนนิธุรุิกิจอย่างถก้ต่�องต่ามกฎห็มาย โด้ยเคร่ิอฯ ด้ำาเนนิธุรุิกิจอย้ใ่นห็ลาย

ปัริะเที่ศ ดั้งนั�นห็ากมก่าริเปัล่�ยนแปัลงกฏิห็มาย และกฎริะเบั่ยบัใด้ๆ ท่ี่�เก่�ยวข้�องกับั การิด้ำาเนนิ

ธุุริกิจ โด้ยเคริ่อฯ ไมไ่ด้�ติ่ด้ต่ามและเต่ริ่ยมความพื่ริ�อมให็�ทัี่นต่่อการิเปัล่�ยนแปัลงดั้งกล่าว ก็อาจ

สื่ง่ผู้ลกริะที่บัต่่อการิด้ำาเนินธุรุิกิจ ภาพื่ลักษ์ณ์ี ความสื่ามาริถในการิแข่้งขั้น และการิเติ่บัโต่อย่าง

ยั�งย่นข้องเคริ่อฯ ได้�

เคริ่อฯ จึงมก่าริติ่ด้ต่ามข้�อมล้เก่�ยวกับักฎห็มายและกฎริะเบั่ยบัให็มอ่ย่างสื่มำาเสื่มอ จัด้กิจกริริม

ให็�ความร้ิ�เก่�ยวกับักฎริะเบั่ยบัท่ี่�ม่การิเปัล่�ยนแปัลงห็ริ่อจะปัริะกาศใช้�ให็ม่ให็�กับัพื่นักงานและ

ความปลอดภััย้และ
สิ�งแวดล้อม

กฎห่มาย้และกฎรัะเบีย้บ 
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4.1.3 การักำากับการัปฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์

เพ่ื่�อให็�มั�นใจว่า การิด้ำาเนินธุุริกิจในแต่่ละปัริะเที่ศท่ี่�เคริ่อฯ ม่การิด้ำาเนินธุุริกิจและ 
การิลงทีุ่น เปั็นไปัต่ามกฎห็มายและกฎริะเบั่ยบั จึงม่การิพื่ัฒนาริะบับัการิกำากับั 

การิปัฏิิบััติ่ต่ามกฎเกณีฑ์์ โด้ยถ่อเปัน็ห็นึ�งในยุที่ธุศาสื่ต่ริด์้�านความยั�งยน่ มก่าริกำาห็นด้

แนวที่างการิกำากับัการิปัฏิิบััติ่ต่ามกฎเกณีฑ์์ต่ามนโยบัายการิกำากับัการิปัฏิิบััติ่ต่าม 

กฎเกณีฑ์์ข้องกลุ่มบัริิษั์ที่ในเคริ่อเจริิญโภคภัณีฑ์์ ซึึ่�งม่การิจัด้ที่ำาเปั็นภาษ์าไที่ย ภาษ์า

จ่น และภาษ์าอังกฤษ์ และม่การิปัริะกาศใช้�เพ่ื่�อส่ื่�อสื่าริเจต่นาริมณ์ีข้องเคริ่อฯ  

ด้�านการิปัฏิิบัติั่ต่ามกฎเกณีฑ์์และกำาห็นด้ทิี่ศที่างการิปัฏิิบััติ่งานให็�พื่นกังานข้องเคริอ่ฯ 

ทัี่�วโลกที่ริาบัโด้ยทัี่�วกัน และมก่าริด้ำาเนนิการิข้ับัเคล่�อนอย่างเปัน็ร้ิปัธุริริม 

นอกจากน่�ต่ามยุที่ธุศาสื่ต่ร์ิผู้นึกกำาลังข้องเคร่ิอฯ ยังม่การิเชิ้ญผู้้�เช่้�ยวช้าญและ 

ผู้้�เก่�ยวข้�องจากห็ลากห็ลายกลุ่มธุุริกิจทัี่�วโลกริ่วมที่ำาการิศกึษ์าแนวที่างและมาต่ริฐาน

ในริะดั้บัโลกเพื่่�อจัด้ที่ำากริอบัการิกำากับัการิปัฏิิบััติ่ต่ามกฎเกณีฑ์์ ริวมถึงม่การิจัด้เก็บั

ข้�อม้ลในริะบับัสื่าริสื่นเที่ศกลางท่ี่�พื่ัฒนาโด้ยท่ี่มงานด้�านเที่คโนโลย่และเที่คโนโลย่

สื่าริสื่นเที่ศข้องเคร่ิอฯ ที่ำาให็�สื่ามาริถแบ่ังปัันความร้ิ�ด้�านการิกำากับัการิปัฏิิบััติ่ต่าม 

กฎเกณีฑ์์ท่ี่�เช่้�อมโยงกับัการิบัริิห็าริความเส่ื่�ยงด้�านจริิยธุริริมและกฎเกณีฑ์์ข้องเคริ่อฯ 

(Ethic and Compliance Risk Management) และจัด้ที่ำาริะบับัการิต่ริวจสื่อบั 

ด้�านการิปัฏิิบััติ่ต่ามกฎเกณีฑ์์ข้องเคร่ิอฯ ท่ี่�ม่มาต่ริฐานนำาไปัส่้ื่การิปัฏิิบััติ่ในแต่่ละ 

กลุ่มธุุริกิจ 

เครืือฯ พััฒนารืะบบการืกำากับ
การืปฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์ 
โดยถืือเป็นหน่�งในยุทธศาสติรื์
ด้านความยั�งยืน มีการืกำาหนด
แนวทางการืกำากับการืปฏิิบัติิ
ติามกฎเกณฑ์์ติามนโยบาย
การืกำากับการืปฏิิบัติิติาม
กฎเกณฑ์์ของกลุุ่�มบรืิษััทใน
เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์ 
แลุ่ะมีการืปรืะกาศใช้้เพืั�อสื�อสารื
เจตินารืมณ์ของเครืือฯ 
ด้านการืปฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์
แลุ่ะกำาหนดทิศทางการืปฏิิบัติิงาน
ให้พันักงานของเครืือฯ ทั�วโลุ่ก 
ทรืาบโดยทั�วกัน 
แลุ่ะมีการืดำาเนินการืขับเคลุ่ื�อน
อย�างเป็นรืูปธรืรืม

กรัอบการักำากบัการัปฏิบิตัติามกฎเกณฑ์์

สำำ�หรับักรัอบก�รักำ�กบัก�รัปฏิบัิติิติ�มกฎเกณฑ์ ์(Compliance Framework) นัั้�นั้ 
ปรัะกอบด้้วย 4 โครังสำร้ั�งพ้ื้�นั้ฐ�นั้หลักั คอ้ 

1. การัให่้ความสำาคัญโดย้ผิ้้บรัิห่ารัรัะดับส้ง
และการัสรั้ างวัฒนธรัรัมองค์กรั  เปั็น 

การิกำาห็นด้ให็�แต่่ละข้ั�นต่อนม่จุด้เริิ�มต่�นจาก

การิให็�ความสื่ำาคัญโด้ยผู้้�บัริิห็าริริะดั้บัสื่้ง และ

การิสื่ริ�างวัฒนธุริริมองค์กริให็�พื่นักงานและ 

ผู้้�มส่ื่่วนเก่�ยวข้�อง เช้่น ค้่ค�า เปัน็ต่�น มส่ื่่วนริ่วม

และ ต่ริะห็นกัถึงความสื่ำาคัญข้องการิปัฏิิบัติั่ต่าม

กฎเกณีฑ์์ในทีุ่กกริะบัวนการิที่ำางาน 

2. การักำาห่นดโครังสรั้างสาย้การัรัาย้งาน 
บุคลากรัและตัวชี�วัด เพื่่�อเป็ันเคริ่�องม่อใน 

การิปัฏิิบััติ่ต่ามกฎเกณีฑ์์  

3. การักำาห่นดนโย้บาย้และแนวทางการักำากบั
การัปฏิบิตัติามกฎเกณฑ์ ์เพื่่�อให็�มค่วามชั้ด้เจน

และเปัน็ลายลักษ์ณ์ีอักษ์ริสื่ามาริถนำาไปัอ�างอิง 

4. การัจัดให่ม้รีัะบบเทคโนโลยี้สารัสนเทศเพ่ื่�อ
การักำากับ เปั็นการิสื่นับัสื่นุนให็�กริะบัวนการิ

ปัฏิิบััติ่ต่ามกฎเกณีฑ์์ม่ปัริะสื่ิที่ธุิภาพื่ ทัี่นกาล 

แม่นยำา ถ้กต่�อง เช่้�อถ่อได้� ม่ความปัลอด้ภัย

ต่ามลำาดั้บัช้ั�นความลับัข้องการิจัด้การิข้�อม้ล

สื่าริสื่นเที่ศ และเปั็นมาต่ริฐานเด่้ยวกันทัี่�วทัี่�ง

เคริอ่ สื่นบััสื่นนุการิกำากับัและการิตั่ด้สื่นิใจเพื่่�อ

ความยั�งย่น โด้ยคำานึงถึง ความพื่อปัริะมาณี 

ความม่เห็ตุ่ผู้ล ม่การิปั้องกัน ความร้ิ� และ

คุณีธุริริมอย่างม่ปัริะสื่ิที่ธุิผู้ลในทีุ่กริะดั้บัข้อง

เคริ่อฯ ต่ามค่านยิมเคริ่อฯ

3
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จากโครงสำร�างพ้ื้�นฐานหลักัทั้ั�ง 4 เครอ้ฯ ได้�จดั้ทั้ำากระบวนการกำากบัการปฏิิบัติติิาม
กฎเกณฑ์ ์8 กระบวนการย่อย เพ้ื้�อนำาส่้ำการปฏิบิตัิอิย่างเป็นรป้ธรรม ดั้งน้� 

1. การรวบรวมั่แลัะติิดติามั่การเปลั่�ยึนแปลังกฎเกณฑ์์ที่่�งหมั่ด
 
เปีน็การรวิบรวิมกฎเกณ์ฑ์์ต่ั้าง ๆ  ตั้ามท่ี่�กำาหนดไว้ิ และข้อมลูปีระกอบการปีฏิิบติ้ั้ตั้าม เช่น่ หนว่ิย่งานท่ี่�รบ้ผ่ดิช่อบ 

บที่ลงโที่ษ เปีน็ต้ั้น จ้ดเก็บในฐานข้อมลูท่ี่�เข้าถ้ีงได้โดย่บุคลากรท่ี่�เก่�ย่วิข้อง ซ้ี�งจะม่การดำาเนนิการปีร้บปีรุง

เปี็นระย่ะ หร่อเม่�อม่การเปีล่�ย่นแปีลงด้านกฏิเกณ์ฑ์์ท่ี่�ส่ำาค้ญ่ โดย่คณ์ะที่ำางานฯ แต่ั้ละด้านท่ี่�เก่�ย่วิขอ้ง เช่น่  

ด้านควิามปีลอดภ้ย่ อาช่่วิอนาม้ย่และส่ิ�งแวิดล้อม ด้านข้อมูลส่่วินบุคคล ข้อกำาหนดของส่ญ้่ญ่าท่ี่�องค์กรม ่
การจ้ดที่ำาข้�น เช่่น ส่้ญ่ญ่าส่้มปีที่าน ส่้ญ่ญ่า Contract Farming เปีน็ต้ั้น

2. การประเมั่ินค์วามั่เส่�ยึงด้านการปฏิิบ่ติิติามั่กฎเกณฑ์์

เปี็นการปีระเมินท้ี่�งโอกาส่เกิดและควิามรุนแรงของผ่ลกระที่บหากไม่ปีฏิิบ้ติั้ตั้ามโดย่บุคลากร 
ท่ี่�เก่�ย่วิข้องก้บกฎเกณ์ฑ์์น้�น ๆ ซี้�งจะปีระเมนิอย่า่งนอ้ย่ปีลีะ 1 คร้�ง หร่อเม่�อมก่ารเปีล่�ย่นแปีลงท่ี่�ส่ำาค้ญ่ เพ่�อ

จ้ดลำาด้บควิามส่ำาค้ญ่ของการปีฏิิบ้ติั้ตั้ามกฎเกณ์ฑ์์ และนำาไปีกำาหนดมาตั้รการควิบคุมท่ี่�เหมาะส่มต่ั้อไปี

3. การดำาเนินการค์วบค์ุมั่ให้มั่่การปฏิิบ่ติิติามั่กฎเกณฑ์์

โดย่กำาหนดมาตั้รการไว้ิ 3 ปีระเภที่ ได้แก่ มาตั้รการปีอ้งก้นการไมป่ีฏิิบ้ติั้ตั้ามกฎเกณ์ฑ์์ มาตั้รการเพ่�อตั้รวิจ

ให้พบการไม่ปีฏิิบ้ติั้ตั้ามกฎเกณ์ฑ์์ และมาตั้รการแก้ไขการไม่ปีฏิิบ้ติั้ตั้ามกฎเกณ์ฑ์์ ท้ี่�งน่� จะม่การที่บที่วิน

มาตั้รการเหล่าน่�อย่่างนอ้ย่ปีลีะ 1 คร้�งหร่อเม่�อมก่ารเปีล่�ย่นแปีลงท่ี่�มน่ย้่ส่ำาค้ญ่

4. การสื�อสารแลัะการฝึึกอบรมั่การปฏิิบ่ติิติามั่กฎเกณฑ์์

ช่่องที่างการส่่�อส่ารจะถูีกเล่อกตั้ามกลุ่มเปี้าหมาย่ เน่�อหา และว้ิตั้ถุีปีระส่งค์ในการร้บรู้ตั้ามแผ่นใน 

การส่่�อส่ารและการอบรมท่ี่�กำาหนดข้�น นอกจากน่� ย่้งจ้ดให้ม่ช่่องที่างการให้คำาปีร้กษาในกรณ์่ท่ี่�ผู่้เก่�ย่วิข้อง 
มข่้อส่งส่้ย่ ซี้�งปีระเด็นท่ี่�ถีูกส่อบถีามจะถีูกนำามาพ้ฒนาการส่่�อส่ารต่ั้อไปี 

5. การประเมั่ินผู้ลั ติิดติามั่ แลัะสอบที่านการปฏิิบ่ติิติามั่กฎเกณฑ์์

เพ่�อใหส้่ามารถีตั้รวิจพบและแกไ้ขการไมป่ีฏิิบติ้ั้ตั้ามกฎเกณ์ฑ์์ได้อย่า่งรวิดเรว็ิท่ี่�ส่ดุ รวิมท้ี่�งบรหิารจ้ดการและลด

ผ่ลกระที่บจากเหตั้กุารณ์ด้์งกล่าวิใหเ้หล่อนอ้ย่ท่ี่�ส่ดุ การปีระเมนิส่ามารถีที่ำาได้ 2 วิิธีก่าร ค่อ การปีระเมนิตั้นเอง

โดย่ผู่ป้ีฏิิบติ้ั้งาน (Self-Assessment) และการส่อบที่านโดย่หนว่ิย่งานกำาก้บการปีฏิิบติ้ั้ตั้ามกฎเกณ์ฑ์์ระด้บเครอ่ 

รวิบรวิมเปีน็ข้อมลูในระด้บเครอ่เพ่�อวิิเคราะหแ์ละหาแนวิที่างในการปีรบ้ปีรุง จ้ดที่ำาเปีน็แนวิที่างเพ่�อใหเ้ครอ่ฯ 

มก่ารกำาก้บในทิี่ศที่างเด่ย่วิก้น รวิมท้ี่�งเม่�อตั้รวิจพบการไมป่ีฏิิบ้ติั้ตั้ามกฎเกณ์ฑ์์ จะมก่ารจ้ดลำาด้บควิามส่ำาค้ญ่ของ

ปีระเด็นท่ี่�ตั้รวิจพบ ระบุส่าเหตั้ ุและกำาหนดมาตั้รการในการแกไ้ขปีรบ้ปีรุง รวิมถ้ีงติั้ดตั้ามการแก้ไขปีรบ้ปีรุงและ

จ้ดที่ำาเปีน็กรณ์ศ่ก้ษาต่ั้อไปี 

6. การรายึงานผู้ลัการปฏิิบ่ติิติามั่กฎเกณฑ์์

เพ่�อให้ผู่้บริหารหร่อผู่้ท่ี่�ม่ส่่วินเก่�ย่วิข้องร้บที่ราบ โดย่ควิามถ่ี�จะแตั้กต่ั้างก้นไปีตั้ามปีระเด็นท่ี่�ราย่งานและ

ว้ิตั้ถีปุีระส่งค์ของการราย่งาน 

ในปีี 2563 เคร่อฯ มุ่งเน้นการพ้ฒนากระบวินการในการกำาก้บการปีฏิิบ้ติั้ตั้ามกฎเกณ์ฑ์์ให้เปี็นไปีตั้าม

มาตั้รฐานส่ากล เพ่�อใหก้ารกำาก้บการปีฏิิบ้ติั้ตั้ามกฎเกณ์ฑ์์ของเคร่อฯ เปีน็ท่ี่�ย่อมร้บและเช่่�อถ่ีอของผู่ม้ส่่่วิน

ได้เส่่ย่ในระด้บโลก เช่่น 

 • การนำาข้อมลูจากการปีระเมนิควิามเส่่�ย่งด้านกฎเกณ์ฑ์์และจรยิ่ธีรรมและผ่ลส่ำารวิจด้านการกำาก้บ 

  การปีฏิิบ้ติั้ตั้ามกฎเกณ์ฑ์์จากบุคลากรในเคร่อฯ มาใช่้พ้ฒนาโปีรแกรมการอบรมและส่่�อส่าร 

 • การจ้ดที่ำาเกณ์ฑ์์การปีระเมิน Compliance Maturity Self-Assessment ออนไลน์ เพ่�อใหก้ลุม่ธีรุกิจ 

  ปีระเมนิตั้นเองและส่ามารถีปีร้บปีรุงกระบวินท่ี่�เก่�ย่วิข้องได้อย่่างมป่ีระส่ิที่ธีผิ่ล

7. การจ่ดการการไมั่่ปฏิิบ่ติิติามั่กฎเกณฑ์์

เคร่อฯ ได้จ้ดให้ม่นโย่บาย่และแนวิปีฏิิบ้ติั้เก่�ย่วิก้บการแจ้งเบาะแส่ของเคร่อเจริญ่โภคภ้ณ์ฑ์์ และแนวิที่าง

ส่่บส่วินข้อเท็ี่จจริง เพ่�อให้ม่ช่่องที่างในการแจ้งเร่�องร้องเร่ย่นที่ำาให้การไม่ปีฏิิบ้ติั้ตั้ามกฎเกณ์ฑ์์ได้ร้บ 

การติั้ดตั้าม แก้ไข ปีรบ้ปีรุงเพ่�อปีอ้งก้นการเกิดซีำา และการใหค้วิามเปีน็ธีรรมก้บที่กุฝัา่ย่อย่า่งเปีน็ระบบและ

โปีร่งใส่ เปีน็ท่ี่�ย่อมร้บในระด้บส่ากล ส่ร้างควิามเช่่�อถ่ีอใหก้้บระบบการแจ้งเบาะแส่ของเคร่อฯ

8. การปรบ่ปรงุ แกไ้ขแลัะการพ่ื่ฒนา

โดย่ให้ผู่้บริหารระด้บสู่งและหน่วิย่งานท่ี่�ม่ส่่วินร้บผ่ิดช่อบที่ำาการที่บที่วินระบบการกำาก้บการปีฏิิบ้ติั้งานใน

รอบปีท่ีี่�ผ่า่นมาตั้ามหว้ิข้อท่ี่�กำาหนด



เครือืฯ บูรูืณาการืงานด้า้น
การืกำากบัูด้แูลกจิการื 
การืบูรืหิารืความเส่ี่�ยงและ
การืกำากบัูการืปฏิบิูตัิติิาม
กฎเกณฑ์ ์โด้ยถือืเปน็กลยทุธ์์
สี่ำาคญัท่�ใช้ใ้นการืขัับูเคลื�อน
การืด้ำาเนนิธ์รุืกจิใหเ้ปน็ไปอยา่ง
มป่รืะสี่ทิธ์ภิาพและติอ่เนื�อง
ทา่มกลางวกิฤติทิ่�เกดิ้ขั้�น
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สำำ�หรัับก�รัแจ้้งเบ�ะแสำและก�รัร้ัองเรัียน ซึ่่�งถืือเป็็นง�นส่ำวนหน่�งของ

ก�รักำ�กับก�รัป็ฏิิบัติิติ�มกฎเกณฑ์์นั�น เครัือฯ ได้้กำ�หนด้นโยบ�ยและ

แนวป็ฏิิบัติิเกี�ยวกับก�รัแจ้้งเบ�ะแสำ จั้ด้ให้มีช่่องท�งแจ้้งเบ�ะแสำและ

รั้องเรัียนสำำ�หรัับผู้้้มีสำ่วนได้้เสีำยทุกกลุ่ม รัวมแล้วทั�งสำิ�น 6 ช่่องท�ง  
ได้้แก่ เว็บไซึ่ต์ิของเครัือฯ โทรัศัพัท์ อีเมล จ้ด้หม�ย  ซึ่ีพีจี้ คอนเนคต์ิ 

(CPG Connect) และก�รัแจ้้งด้้วยตินเอง ซึ่่�งมีตัิวอย่�งป็รัะเด็้นที�ม ี
ก�รัแจ้้งเบ�ะแสำหรืัอร้ัองเรีัยน อ�ทิเช่่น ก�รัป็ฏิิบัติิอย่�งเท่�เทียมกัน  

ก�รัป็ฏิิบัติิด้้�นแรังง�น สำิ�งแวด้ล้อม ก�รับรัิก�รั ผู้ลป็รัะโยช่นทั์บซึ่้อน  
คว�มป็ลอด้ภััยของข้อมล้  เป็น็ต้ิน

 ในป็ี 2563 เครืัอฯ ได้้จั้ด้ง�นสัำมมน�เกี�ยวกับก�รัพัฒน�รัะบบก�รัรัับเรืั� องร้ัองเรีัยนและ 

ก�รัแจ้้งเบ�ะแสำ เพื�อส่ำงเสำริัมคว�มร้ั้ให้แก่บริัษััทในเครัือในป็รัะเทศัไทยและป็รัะเทศัจี้น สำรั้�ง 

ก�รัติรัะหนักร้ั้และนำ�ไป็ป็ฏิิบัติิ ทำ�ให้บรัิษััทในเครัือมีม�ติรัฐ�นก�รัรัับเรืั� องรั้องเรัียนและ 

ก�รัแจ้้งเบ�ะแสำที�เป็็นไป็ในทิศัท�งเดี้ยวกันกับรัะดั้บเครืัอฯ โด้ยมีเป็้�หม�ยในก�รัขย�ยผู้ลให้ 

ครัอบคลุมทั�วโลกต่ิอไป็

นอกจ้�กนี�เครัือฯ ยังจั้ด้ตัิ�งเครัือข่�ยด้้�นก�รัรัับเรัื�องรั้องเรัียนและแจ้้งเบ�ะแสำ ทำ�ให้เครัือฯ สำ�ม�รัถื

จั้ด้ตัิ�งทีมสืำบสำวน ป็รัะกอบด้้วยผู้้แ้ทนจ้�กป็รัะเทศัไทยและป็รัะเทศัจี้น เพื�อทำ�ก�รัสำบืสำวนขอ้รัอ้งเรัยีน

ในช่่วงสำถื�นก�รัณ์โควิด้แบบออนไลน ์ซึ่่�งช่่วยใหเ้กิด้ก�รัเรัียนร้ั้แนวท�งก�รัด้ำ�เนนิก�รัรัะหว่�งกัน 

นอกจ้�กนี�เครัือฯ ยังกำ�หนด้กรัะบวนก�รัในก�รัรัับและจั้ด้ก�รักับ 

ข้อรั้องเรัียนของผู้้ม้สีำ่วนได้้เสำีย โด้ยได้้กำ�หนด้ขั�นติอนของก�รัสำืบสำวน

สำอบสำวน และแต่ิงตัิ�งคณะกรัรัมก�รัสำอบสำวน ติรัวจ้สำอบ ติิด้ติ�มและ

แก้ไขข้อร้ัองเรีัยนต่ิ�ง ๆ  รัวมทั�งใหค้ว�มสำำ�คัญกับก�รัใหค้ว�มคุ้มครัอง

สำิทธิิของผู้้้แจ้้งเบ�ะแสำและบุคคลที�เกี�ยวข้องให้ได้้รัับคว�มเป็็นธิรัรัม

และไม่ถื้กกลั�นแกล้งที�มีป็รัะสำิทธิิผู้ลผู้่�นเทคโนโลยีก�รัจั้ด้ก�รัข้อม้ล

สำ�รัสำนเทศั กำ�หนด้สำทิธิผิู้้เ้ข�้ถ่ืงขอ้มล้และมกีรัะบวนก�รัทบทวนทุกป็ ี

รัวมถ่ืงจั้ด้ทำ�รั�ยง�นสำรุัป็เพื�อใหผู้้้บ้รัิห�รั และผู้้้เกี�ยวข้องทรั�บ ใช่้ใน

ก�รัติิด้ติ�มและด้ำ�เนนิก�รัป็รัับป็รุังแก้ไข 

(1) การบููรณาการงานด้้านการกำากบัูดู้แลกจิการ การบูรหิารความเสี่่�ยง 
และการกำากับูการปฏิิบูัติิติามกฎเกณฑ์์ระด้ับูเครือ

เพื�อให้ก�รักำ�กับด้้แลกิจ้ก�รั ก�รับรัิห�รัคว�มเสำี�ยงและก�รักำ�กับก�รัป็ฏิิบัติิติ�ม 

กฎเกณฑ์์ของเครัือฯ เป็น็ไป็อย่�งมีป็รัะสำิทธิภิั�พ เครัือฯ จ่้งได้้บ้รัณ�ก�รัง�นทุกด้้�น

เข้�ด้้วยกัน โด้ยถืือเป็็นกลยุทธิ์สำำ�คัญที�เครัือฯ ใช่้ในก�รัขับเคลื� อนองค์กรัไป็ 

สำ้ก่�รับรัหิ�รัองค์กรัแบบบ้รัณ�ก�รัอย�่งมคีณุค่� ทำ�ใหเ้ครืัอฯ มกี�รักำ�กับด้แ้ลกิจ้ก�รั

ที�เป็็นรัะบบเดี้ยวกันและสำอด้คล้องกันทั�งเครัือฯ ก�รับรัิห�รัคว�มเสำี�ยงเป็็นไป็อย่�ง 
มีป็รัะสำิทธิิภั�พ  รัวมถ่ืงเกิด้รัะบบก�รักำ�กับด้้แลก�รัป็ฏิิบัติิติ�มกฎเกณฑ์์ที�สำ�ม�รัถื

ติิด้ติ�มและรั�ยง�นผู้ลได้้ ซึ่่�งช่่วยให้ก�รัขับเคลื�อนก�รัด้ำ�เนินธิุรักิจ้ของเครืัอฯ  
ยังเป็น็ไป็อย่�งมปี็รัะสำิทธิภิั�พและต่ิอเนื�องท่�มกล�งวิกฤติิที�เกิด้ข่�น  

 

ก�รัด้ำ�เนินง�นติ�มกลยุทธิก์�รับ้รัณ�ก�รัง�นด้้�นก�รักำ�กับด้้แลกิจ้ก�รั ก�รับรัิห�รั

คว�มเสำี�ยงและก�รักำ�กับก�รัป็ฏิิบัติิติ�มกฎเกณฑ์์ของเครืัอฯ ให้คว�มสำำ�คัญกับ 

ก�รัด้ำ�เนินง�นที�สำอด้ป็รัะสำ�นกันรัะหว่�งหน่วยง�นต่ิ�ง ๆ ทั�งที�เป็็นหน่วยง�นที� 
รัับผู้ิด้ช่อบโด้ยติรัง ได้้แก่ หน่วยง�นด้้�นธิรัรัม�ภิับ�ล สำำ�นักบรัิห�รัคว�มยั�งยืน  
ธิรัรัม�ภิับ�ล และสำื�อสำ�รัองค์กรั ซึ่่�งรัับผู้ิด้ช่อบง�นด้้�นก�รักำ�กับด้้แล และสำำ�นัก 
กำ�กับก�รัป็ฏิิบัติิติ�มกฎเกณฑ์์ ซึ่่�งด้้แลรัับผู้ดิ้ช่อบง�นด้้�นก�รับรัิห�รัคว�มเสำี�ยง และ

ก�รักำ�กับก�รัป็ฏิิบัติิติ�มกฎเกณฑ์์ที�กำ�หนด้กรัะบวนก�รัทำ�ง�นในก�รัขับเคลื�อน 

ก�รัด้ำ�เนินง�นด้้�นต่ิ�ง ๆ เพื�อให้เกิด้ก�รัป็ฏิิบัติิอย่�งเป็็นร้ัป็ธิรัรัม นอกจ้�กนี� 

ยงัได้้รับัก�รัสำนบัสำนนุก�รัด้ำ�เนนิง�นจ้�กหนว่ยง�นอื�น ๆ  ที�เกี�ยวขอ้ง เช่น่ ด้้�นพฒัน� 

คว�มยั�งยนื สำำ�นกับรัหิ�รัคว�มยั�งยนื ธิรัรัม�ภิับ�ลและสำื�อสำ�รัองค์กรั สำำ�นกัทรัพัย�กรั

บุคคล ด้้�นสำื�อสำ�รัและคว�มเช่ื�อมั�นสำ�ธิ�รัณะ สำำ�นักคว�มรั่วมมือรัะหว่�งป็รัะเทศั 
ด้้�นคว�มยั�งยืนและสำื�อสำ�รัองค์กรั เป็็นต้ิน โด้ยทำ�ง�นรั่วมกันตัิ�งแต่ิก�รัห�รัือเพื�อ 
รั่วมกันกำ�หนด้นโยบ�ย กลยุทธิ ์ เป็้�หม�ยและแผู้นง�นจ้นถ่ืงก�รัสำื�อสำ�รัเพื�อนำ�ไป็ส่้ำ

ก�รัป็ฏิิบัติิ มกี�รัติิด้ติ�ม ติรัวจ้สำอบ และรั�ยง�นผู้ลเพื�อนำ�ผู้ลม�แลกเป็ลี�ยนรั่วมกัน

เพื�อก�รัป็รัับป็รุังและพัฒน�ก�รัด้ำ�เนินง�น รัวมถ่ืงก�รัเปิ็ด้เผู้ยข้อม้ลแก่ทั�งภั�ยใน 
และภั�ยนอกเครัือฯ  ซึ่่�งทำ�ให้ก�รัขับเคลื�อนรัะบบก�รักำ�กับด้้แลกิจ้ก�รัของเครัือฯ 

เป็น็ไป็ในทิศัท�งเดี้ยวกัน 

4.1.4 การบููรณาการงานด้้านการกำากับูดู้แลกิจการ 
การบูริหารความเสี่่�ยง และการกำากับูการปฏิิบูัติิติามกฎเกณฑ์์
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(2) การพััฒนาโครงการ iGRC นำาร่องสี่ำาหรับูบูริษััทในเครือ

เพื�อให้บรัิษััทในเครัือฯ มีรัะบบก�รับรัิห�รัง�นแบบบ้รัณ�ก�รัด้้�นก�รักำ�กับด้้แล 

กิจ้ก�รั ก�รับรัิห�รัคว�มเสำี�ยงและก�รักำ�กับก�รัป็ฏิิบัติิติ�มกฎเกณฑ์์ (Integrated 

Governance, Risk and Compliance Management - iGRC) 

ในป็ี 2563 เครืัอฯ ได้้รัิเริั�มจั้ด้ทำ�โครังก�รั iGRC สำำ�หรัับกลุ่มธุิรักิจ้ในป็รัะเทศัไทย 
นำ�รั่อง โด้ยขับเคลื� อนง�นผู้่�นกลุ่มธิุรักิจ้เป็้�หม�ย มีก�รัพัฒน�โครังสำรั้�ง 

ก�รักำ�กับด้้แลกิจ้ก�รั นโยบ�ย และก�รักำ�กับด้้แลกิจ้ก�รัที�ดี้ให้เกิด้คว�มช่ัด้เจ้น  

และเกิด้ป็รัะสำิทธิผิู้ลในก�รัด้ำ�เนินง�น รัวมถ่ืงพัฒน�รัะบบบรัิห�รัคว�มเสีำ�ยงองค์กรั 

ก�รัป็ฏิิบัติิติ�มกฎเกณฑ์์ที�เช่ื�อมโยงกับรัะบบก�รัควบคุม และสำรั้�งรัะบบก�รัรั�ยง�น

ข้อม้ลภั�ยในเพื�อนำ�ไป็ใช้่ป็รัะกอบก�รัตัิด้สำินใจ้ของฝ่่�ยบรัิห�รั และคณะกรัรัมก�รั 

ที�เกี�ยวข้อง 

ในก�รัขับเคลื�อนโครังก�รัดั้งกล่�ว ได้้มีก�รัจั้ด้ป็รัะชุ่มร่ัวมกับผู้้้บรัิห�รัรัะดั้บสำ้ง 

ของกลุ่มธุิรักิจ้เป็้�หม�ย ได้้แก่ Chia Tai, C.P. Intertrade Co.,Ltd. (CPI),  

Charoen Pokphand Produce Co.,Ltd. (CPP) และจั้ด้สำัมมน�เช่ิงป็ฏิิบัติิก�รั ได้้แก่ 

CPCROP รัวมถ่ืงมีก�รัให้คำ�ป็รั่กษั� เพื�อกลุ่มธุิรักิจ้เป็้�หม�ยสำ�ม�รัถืขับเคลื�อน

โครังก�รัดั้งกล่�วได้้อย่�งมปี็รัะสำิทธิภิั�พ และสำ�ม�รัถืใช่้เป็น็ต้ินแบบในก�รัขย�ยผู้ล

ต่ิอไป็

4.2 การยกระด้ับูมาติรฐานการกำากับูดู้แลกิจการ

เพื�อให้ก�รักำ�กับด้้แลกิจ้ก�รัของบริัษััทในเครืัอเป็็นไป็ในทิศัท�งเดี้ยวกัน ในป็ี 2563  

เครัือฯ จ่้งสำ่งเสำรัิมให้บรัิษััทในเครืัอจั้ด้ทำ�แผู้นก�รัพัฒน�ก�รักำ�กับด้้แลกิจ้ก�รัป็รัะจ้ำ�ป็ ี

และนำ�นโยบ�ยและแนวป็ฏิิบัติิท�งด้้�นก�รักำ�กับด้้แลกิจ้ก�รัไป็ป็ฏิิบัติิ โด้ยใช้่กลยุทธิ ์

ก�รัสำื�อสำ�รัและติิด้ติ�มผู้่�นคณะทำ�ง�นด้้�นธิรัรัม�ภิับ�ล ซ่ึ่�งป็รัะชุ่มร่ัวมกันทุกเดื้อน  
มีก�รัป็รัับร้ัป็แบบก�รัเรัียนร้ั้และก�รัติิด้ติ�มรั�ยง�นผู้ล โด้ยมีก�รันำ�เทคโนโลยีม�ใช่้ 

ในก�รัพัฒน� CG Dashboard เพื�อให้ผู้้้บรัิห�รัสำ�ม�รัถืติิด้ติ�มคว�มคืบหน้�ของ 

ก�รัด้ำ�เนินง�นได้้อย่�งเป็็นรัะบบ ทำ�ให้เข้�ถ่ืงพนักง�นได้้ในวงกว้�ง ติิด้ติ�มง�น 

ไ ด้้อย่�งต่ิอเนื� อง  และสำ�ม�รัถืด้ำ� เนินง�นได้้ติ�มแผู้นง�นที�กำ�หนด้ไว้แม้จ้ะ 

ต้ิองเผู้ช่ิญวิกฤติิก�รัณ์ก�รัแพรั่รัะบ�ด้ของ COVID-19 

 

นอกจ้�กนี�ยังจั้ด้กิจ้กรัรัมเพื�อยกรัะดั้บม�ติรัฐ�นก�รักำ�กับด้้แลกิจ้ก�รั ซ่ึ่�งกิจ้กรัรัม 
ที�โด้ด้เด่้นในป็ี 2563 มีทั�งกิจ้กรัรัมที�ต่ิอยอด้จ้�กก�รัด้ำ�เนินง�นในป็ีที�ผู้่�นม� และ 
กิจ้กรัรัมที�รัิเรัิ�มข่�นใหม ่ดั้งนี�

4.2.1 จรรยาบูรรณธุุรกิจ

เครัอืฯ ด้ำ�เนนิธุิรักิจ้โด้ยยด่้มั�นในค่�นยิมองค์กรัด้้�นจ้รัยิธิรัรัม คณุธิรัรัม และคว�มซึ่ื�อสัำติย์ 

จ่้งได้้จั้ด้ทำ�จ้รัรัย�บรัรัณธิุรักิจ้ถ่ืง 7 ภั�ษั� เพื�อให้ผู้้้บรัิห�รัและพนักง�นของบรัิษััท 

ในเครัอืทั�งในป็รัะเทศัไทยและต่ิ�งป็รัะเทศัถืือป็ฏิิบติัิ   และมุง่สำรั�้งใหเ้กิด้วัฒนธิรัรัมองค์กรั

ในก�รัด้ำ�เนินธุิรักิจ้ด้้วยหลักจ้รัิยธิรัรัมและคุณธิรัรัม จ่้งตัิ�งเป็้�หม�ยให้พนักง�นทั�วโลก 
ทกุคนต้ิองเรีัยนร้้ัและผู่้�นก�รัทด้สำอบด้้�นจ้รัรัย�บรัรัณธุิรักิจ้ โด้ยใช้่กลยุทธิใ์นก�รัสำื�อสำ�รั

ผู้่�นท�งคณะทำ�ง�นด้้�นธิรัรัม�ภิับ�ลให้กลุ่มธิุรักิจ้ต่ิ�ง ๆ ทำ�แผู้นง�นเพื�อให้บรัรัลุ 

เป็้�หม�ยดั้งกล่�ว และจั้ด้กิจ้กรัรัมเพื�อให้คว�มร้้ัในหล�กหล�ยวิธิีก�รั เพื�อให้บุคล�กรั 

ของเครัือฯ สำ�ม�รัถืเข้�ถ่ืงได้้ในวงกว้�งทั�งในและต่ิ�งป็รัะเทศั นอกจ้�กนี� ยังติิด้ติ�มผู้ล

ด้้วยก�รัจั้ด้ใหม้กี�รัทด้สำอบคว�มร้ัค้ว�มเข�้ใจ้เกี�ยวกับจ้รัรัย�บรัรัณธิรุักิจ้ เพื�อใหม้ั�นใจ้ว่�

บุคล�กรัของเครัือฯ มคีว�มเข้�ใจ้ที�ถื้กต้ิองในเรัื�องนี� จ้นทำ�ใหใ้นป็ ี2563 พนกัง�นบรัิษััท

ในเครืัอฯ ทั�วโลกรับัทรั�บ เรีัยนร้้ัและผู้�่นก�รัทด้สำอบจ้รัรัย�บรัรัณธุิรักิจ้ 100 เป็อร์ัเซึ่น็ต์ิ 



50 51ความท้าทายและก้าวต่อไป ปี 2564 ภาคผนวกแนวคิดจากผู้นำา ผลงานสำาคัญปี 2563 การกำากับดูแลกิจการ - หัวใจของการดำาเนินธุรกิจ ความคืบหน้้าด้้าน้การกำากับดู้แลกิจการ ปีี 2563

นอกจ้�กนี�ในป็ ี2563 ยังมกี�รัด้ำ�เนนิง�นที�สำำ�คัญเพื�อนำ�ผู้ลที�ได้้ม�ใช่้ในก�รัพัฒน�ต่ิอไป็ ซึ่่�งได้้แก่

• ก�รัสำำ�รัวจ้ก�รัรัับร้้ัด้้�นธิรัรัม�ภิับ�ลและก�รักำ�กับก�รัป็ฏิิบัติิติ�มกฎเกณฑ์์ของพนักง�นในเครืัอทั�งหมด้ ซ่ึ่�งเป็็นก�รัสำำ�รัวจ้ก�รัรัับร้้ั 
เกี�ยวกับก�รัป็ฏิิบัติิติ�มจ้รัรัย�บรัรัณธิุรักิจ้ของเครัือฯ และหลักก�รัธิรัรัม�ภิับ�ล โด้ยมพีนกัง�นรั่วมทำ�แบบสำำ�รัวจ้คิด้เป็น็ 56%

ผลสี่ำารวจการรับูรู้ของพันักงานในการปฏิิบัูติิติน
ให้เป็นไปติามจรรยาบูรรณธุุรกิจ (Code of Conduct: CoC) 
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์์และหลักการกำากับูดู้แลกิจการ 

พนกังานยด้้ถืือจรืรืยาบูรืรืณธ์รุืกจิเปน็สี่ว่นหน้�งในการืทำางาน 
และสี่ามารืถืนำาไปปฏิบิูตัิเิพื�อสี่ง่เสี่รืมิช้ื�อเสี่ย่งและภาพลักษณ์

พนกังานเหน็วา่ การืปฏิบิูตัิติิามจรืรืยาบูรืรืณ
ธ์รุืกจิช่้วยสี่ง่เสี่รืมิช้ื�อเสี่ย่งและภาพลักษณ์

พนกังานนำาจรืรืยาบูรืรืณธ์รุืกจิไปปรืบัูใช้ก้บัูการืทำางาน

พนกังานสี่ามารืถืนำานโยบูาย แนวปฏิบิูตัิ ิ ขัอ้บูงัคบัู 
กฎเกณฑ์ ์กฎรืะเบู่ยบู ฯลฯ ไปปฏิบิูตัิไิด้อ้ยา่งถืกูติอ้ง

พนกังานเหน็วา่ ผูู้บู้รืหิารืรืะด้บัูสี่งูในบูรืษัิทขัองทา่น
เปน็ติวัอยา่งท่�ด้ใ่นการืปรืะพฤติปิฎบิูตัิดิ้า้นจรืยิธ์รืรืม

พนกังานเหน็วา่ หวัหนา้งานขัองทา่นเปน็ติวัอยา่ง
ท่�ด้ใ่นการืปรืะพฤติปิฎบิูตัิดิ้า้นจรืยิธ์รืรืม

พนกังานเขัา้ใจสี่ารืะสี่ำาคญัขัองจรืรืยาบูรืรืณธ์รุืกจิ

พนกังานเหน็วา่ หวัหนา้งานมก่ารืสี่ื�อสี่ารืเพื�อสี่ง่เสี่รืมิใหเ้กดิ้
การืปฏิบิูตัิติิามจรืรืยาบูรืรืณธ์รุืกจิและการืปฏิิบูตัิติิามกฎเกณฑ์์
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หัวข้อ ร้อยละของ
พันักงานท่�รับูรู้

•  ก�รัติรัวจ้สำอบและป็รัะเ มินผู้ลก�รัป็ฏิิบั ติิติ�ม 

จ้รัรัย�บรัรัณธิุรักิจ้

ภั�ยหลังจ้�กสำื�อสำ�รัและทด้สำอบคว�มร้้ัคว�มเข้�ใจ้เกี�ยวกับ

ก�รัป็ฏิิบติัิติ�มจ้รัรัย�บรัรัณธุิรักิจ้ แล้ว เครืัอฯ ได้้ติรัวจ้สำอบ

และป็รัะเมินผู้ลก�รัป็ฏิิบัติิติ�มจ้รัรัย�บรัรัณธิุรักิจ้ของ 

กลุ่มบรัิษััทในเครืัอในป็รัะเทศัไทยที�ใม่ได้้จ้ด้ทะเบียนใน

ติล�ด้หลักทรััพย์แห่งป็รัะเทศัไทย โด้ยมีแนวท�งใน 

ก�รัติรัวจ้สำอบและป็รัะเมินผู้ลติ�มหลักก�รัของ  

Compliance Management Framework ซ่ึ่�งผู้ล 
ก�รัติรัวจ้สำอบดั้งกล่�วได้้รั�ยง�นไป็ยังคณะกรัรัมก�รั

บรัหิ�รัเครัอืฯ ผู้้บ้รัหิ�รัรัะดั้บสำง้และผู้้ที้�เกี�ยวข้อง เพื�อให ้

ไ ด้้ รัับทรั�บถ่ืงป็รัะสำิทธิิภั�พและป็รัะสำิทธิิผู้ลของ 

ก�รัป็ฏิิบติัิติ�มจ้รัรัย�บรัรัณธุิรักิจ้ของเครัอืฯ และสำ�ม�รัถื

นำ�ผู้ลก�รัติรัวจ้สำอบดั้งกล่�วไป็ใช่้ในก�รัพัฒน�ป็รัับป็รุัง 

ก�รัด้ำ�เนนิง�นต่ิอไป็

4.2.2 การติ่อติ้านการทุจริติและคอร์รัปชััน

เครัือฯ มุ่งให้คว�มสำำ�คัญกับก�รัป็้องกันและต่ิอต้ิ�นคอรั์รััป็ช่ันทุกร้ัป็แบบ เพื�อสำรั้�ง

วัฒนธิรัรัมองค์กรัก�รัด้ำ�เนินง�นที�โป็ร่ังใสำ ป็รั�ศัจ้�กคอร์ัรััป็ชั่น โด้ยมีก�รักำ�หนด้

นโยบ�ยและแนวป็ฏิิบัติิด้้�นก�รัต่ิอต้ิ�นก�รัทุจ้รัิติและคอรั์รััป็ช่ัน เพื�อเป็็นแนวท�ง 

ใหกั้บทุกบรัิษััทในเครัือในก�รัป็ฏิิบัติิติ�ม 

นอกจ้�กนี�เพื�อใหเ้กิด้วัฒนธิรัรัมองค์กรัที�เข้มแขง็ในเรัื�องนี� เครัอืฯ ได้้ด้ำ�เนนิง�นที�สำำ�คัญ 

ได้้แก่

• ก�รัรัณรังค์ขอคว�มรั่วมมือจ้�กบรัิษััทในเครัืองด้รัับของขวัญ จ้�กที�ป็รัะก�ศั 

เป็็นนโยบ�ยม�ตัิ�งแต่ิป็ี 2559 เพื�อสำ่งเสำรัิมทุกกลุ่มธิุรักิจ้ให้ป็ฏิิบัติิติ�ม “นโยบ�ย 
และแนวป็ฏิิบัติิเกี�ยวกับก�รัให้ รัับของขวัญหรัือผู้ลป็รัะโยช่น์อื�นใด้” ย่ด้มั�นหลักก�รั

ทำ�ธุิรักิจ้ด้้วยคว�มโป็รั่งใสำติ�มหลักก�รักำ�กับด้้แลกิจ้ก�รัที�ดี้ โด้ยเช่ิญช่วนให้สำ่งมอบ

คว�มสำุขคว�มป็รั�รัถืน�ดี้ โด้ยใช่้คำ�อวยพรัแบบอิเล็กทรัอนิกสำ์แทนก�รัให้ของขวัญ 

เพรั�ะนอกจ้�กจ้ะสำะด้วก รัวด้เรัว็ และป็รัะหยดั้แล้ว ยงัเป็น็ก�รัลด้โอก�สำก�รัติิด้สำนิบน

ที�แอบแฝ่ง เป็็นก�รัป้็องกันก�รัทุจ้รัิติและคอร์ัรััป็ชั่น ซึ่่�งจ้ะทำ�ให้ผู้้้มีสำ่วนได้้เสีำย 
เกิด้คว�มเช่ื�อมั�นในก�รัด้ำ�เนินธุิรักิจ้ของเครัือเจ้รัิญโภัคภััณฑ์์ โด้ยสำอด้คล้องกับ 
ค่�นยิมข้อที� 6 คือคุณธิรัรัมและคว�มซึ่ื�อสำัติย์

จ้�กผู้ลก�รัสำำ�รัวจ้พบว่� เกือบ 100 % ของพนักง�นที�ติอบแบบสำำ�รัวจ้ 

เห็นว่�ก�รัป็ฏิิบัติิติ�มจ้รัรัย�บรัรัณธุิรักิจ้นั�นถืือเป็็นส่ำวนหน่�งในก�รัทำ�ง�น และ 
ยังสำ�ม�รัถืช่่วยสำ่งเสำรัิมภั�พลักษัณ์ของเครัือเจ้รัิญโภัคภััณฑ์์ได้้ นอกจ้�กนี�  

รั้อยละ 92 รัะบุว่� มีก�รันำ�จ้รัรัย�บรัรัณธิุรักิจ้ไป็ป็รัับใช่้กับก�รัทำ�ง�น  

รั้อยละ 91 รัะบุว่� สำ�ม�รัถืนำ�นโยบ�ย แนวป็ฏิิบัติิ  ข้อบังคับ กฎเกณฑ์์  

กฎรัะเบียบ ฯลฯ ไป็ป็ฏิิบติัิได้้อย่�งถืก้ต้ิอง สำว่นร้ัอยละ 88 รัะบุว่� ผู้้บ้รัหิ�รัรัะดั้บสำง้

และหัวหน้�ง�นได้้ป็รัะพฤติิป็ฏิิบัติิตินด้้�นจ้รัิยธิรัรัมอันเป็็นตัิวอย่�งที�ดี้ และ 

รั้อยละ 86 รัะบุว่� มีคว�มเข้�ใจ้ในสำ�รัะสำำ�คัญของจ้รัรัย�บรัรัณ ทั�งนี�เครัือฯ  
จ้ะนำ�ป็รัะเด็้นที�ได้้รัับผู้ลป็รัะเมินในรัะดั้บติำ�กว่�รั้อยละ 80 ไป็ใช้่ในก�รัพัฒน�

แผู้นก�รัด้ำ�เนินง�นในป็ีถัืด้ไป็ เพื�อสำรั้�งวัฒนธิรัรัมองค์กรัท�งด้้�นก�รัป็ฏิิบัติิ 

ติ�มจ้รัรัย�บรัรัณธิุรักิจ้ที�เข้มแข็ง

• ก�รัมีสำ่วนรั่วมกับองค์กรัภั�ยนอกในก�รัต่ิอต้ิ�นก�รัคอรั์รััป็ช่ัน ซึ่่�งเครัือฯ  
ได้้เข้�รั่วมกิจ้กรัรัมวันต่ิอต้ิ�นคอรั์รััป็ช่ันแหง่ช่�ติิ ซึ่่�งจั้ด้โด้ยองค์กรัต่ิอต้ิ�นคอรั์รััป็ช่ัน 

(ป็รัะเทศัไทย) รั่วมกับภั�คีเครัือข่�ยของภั�ครััฐและเอกช่น ภั�คป็รัะช่�สำังคม 

และสำื�อมวลช่นเป็น็ป็รัะจ้ำ�ทุกป็ ีโด้ยในป็ ี2563 เครัือฯ ได้้เข้�รั่วมกิจ้กรัรัมวันต่ิอต้ิ�น

คอรั์รััป็ช่ันแห่งช่�ติิ ที�จั้ด้ข่�นภั�ยใต้ิแนวคิด้ แนวคิด้ “จั้บโกงโคติรัง่�ยแค่ป็ล�ยนิ�ว  

Power of Data” เพื�อป็รัะก�ศัจุ้ด้ยืนในก�รัด้ำ�เนินธิุรักิจ้ภั�ยใต้ิคว�มโป็ร่ังใสำและ 

ต่ิอต้ิ�นก�รัทุจ้รัิติทุกร้ัป็แบบ  
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• ก�รัรัิเรัิ�มให้ทุกกลุ่มธิุรักิจ้ที�ไม่ได้้จ้ด้ทะเบียนในติล�ด้หลักทรััพย์ทำ�ก�รัป็รัะเมิน

ตินเองเกี�ยวกับนโยบ�ยและแนวป็ฏิิบัติิต่ิอต้ิ�นก�รัทุจ้รัิติคอรั์รััป็ช่ันติ�ม 

แบบป็รัะเมินที�ด้้�นธิรัรัม�ภิับ�ล เครืัอฯ ได้้จั้ด้ทำ�ข่�นเป็็นครัั�งแรัก โด้ยก�รัจั้ด้ทำ�

แบบป็รัะเมินดั้งกล่�วนั�น อ้�งอิงม�จ้�กแบบป็รัะเมินของโครังก�รัแนวรั่วม 
ป็ฏิิบัติิของภั�คเอกช่นไทยในก�รัต่ิอต้ิ�นก�รัทุจ้รัิติ ซึ่่�งเป็็นองค์กรัที�กำ�หนด้

ม�ติรัฐ�นด้้�นก�รัต่ิอต้ิ�นก�รัทุจ้ริัติคอร์ัรััป็ชั่นของภั�คเอกช่นไทย โด้ยมุ่งหวัง 

ให้บรัิษััทในเครัือนำ�ผู้ลที�ได้้รัับจ้�กก�รัป็รัะเมินไป็ใช่้ในก�รัพัฒน�แนวท�ง 

ก�รัป็อ้งกันก�รัทุจ้รัิติคอรั์รััป็ช่ันในบรัิษััทต่ิอไป็

4.2.3 การคุ้มครองข้อมูลสี่่วนบูุคคล 

รัะบบดิ้จิ้ทัลหรัือรัะบบเครัือข่�ยออนไลน์กล�ยเป็็นสำ่วนหน่�งของช่ีวิติป็รัะจ้ำ�วัน  
ซึ่่�งทำ�ใหม้ชี่อ่งท�งในก�รัติิด้ต่ิอสำื�อสำ�รัที�หล�กหล�ย โด้ยแต่ิละช่อ่งท�งที�ใช้่ง�นนั�น 

จ้ะมีก�รัเก็บข้อม้ลสำ่วนบุคคลก่อนเข้�ใช่้ง�น เช่่น ชื่� อ น�มสำกุล  Email  

เบอรั์โทรัศัพัท์ ที�อย้่ หรัือข้อมล้สำ่วนตัิวอื�น ๆ ซึ่่�งบ�งครัั�งข้อมล้สำ่วนบุคคลดั้งกล่�ว

ถื้กนำ�ไป็ใช้่ไม่ติรังกับวัติถืุป็รัะสำงค์ที� เ จ้้�ของข้อม้ลแจ้้งไ ว้  จ่้งทำ�ให้ เ กิด้ 

ก�รักำ�หนด้ พ.รั.บ. คุ้มครัองข้อม้ลสำ่วนบุคคล พ.ศั.2562 ซึ่่�งทำ�ให้องค์กรัต้ิองให้ 
คว�มสำำ�คัญกับก�รัคุ้มครัองและก�รักำ�หนด้ม�ติรัฐ�นในก�รับริัห�รัจั้ด้ก�รั 

ข้อม้ลสำ่วนบุคคล  ห�กไม่ป็ฏิิบัติิติ�ม จ้ะมีบทลงโทษัติ�มกฎหม�ย ซ่ึ่�งถืือเป็็น 
คว�มเสำี�ยงที�เครัือฯ ใหค้ว�มสำำ�คัญ จ่้งได้้ด้ำ�เนนิก�รั ดั้งนี�

• กำ�หนด้นโยบ�ยและแนวป็ฏิิบัติิด้้�นก�รัคุ้มครัองข้อม้ลสำ่วนบุคคล เพื�อให้ม ี

 แนวท�งในก�รัคุ้มครัองข้อมล้สำ่วนบุคคลของบุคล�กรั ล้กค้� ค้่ค้�ธิุรักิจ้ และ 

 พันธิมิติรัท�งธุิรักิจ้ทั�งหมด้ รัวมถ่ืงเพื�อป็้องกันคว�มเสีำยห�ยที�เกิด้จ้�ก 
 ก�รันำ�ข้อม้ลสำ่วนบุคคลไป็แสำวงห�ป็รัะโยช่น์โด้ยทุจ้รัิติหรัือนำ�ไป็ใช่้ใน 

 ท�งที�ผู้ดิ้

• จั้ด้สำัมมน�และก�รัป็รัะชุ่มเช่ิงป็ฏิิบัติิก�รัของบรัิษััทในเครัือในป็รัะเทศัไทย 

• ว่�จ้้�งที�ป็รั่กษั�ที�มีป็รัะสำบก�รัณ์ด้้�น PDPA จั้ด้ทำ�แผู้นง�นและด้ำ�เนินก�รั 

 เพื�อใหเ้ครัือฯ สำ�ม�รัถืป็ฏิิบัติิติ�ม พ.รั.บ. คุ้มครัองข้อมล้สำ่วนบุคคลได้้ 
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4.3 การสี่ร้างวัฒนธุรรมองค์กรด้้านจริยธุรรม
 และการกำากับูการปฏิิบูัติิติามกฎเกณฑ์์

เพื�อให้ก�รัด้ำ�เนินง�นของเครืัอฯ ไป็เป็็นติ�มหลักก�รักำ�กับด้้แลกิจ้ก�รั และม�ติรัฐ�นจ้ริัยธิรัรัมอย่�งยั�งยืน เครืัอฯ จ่้งสำร้ั�งวัฒนธิรัรัมองค์กรั 
ด้้�นจ้รัยิธิรัรัมและก�รักำ�กับก�รัป็ฏิิบติัิติ�มกฎเกณฑ์์ โด้ยได้้จั้ด้กิจ้กรัรัมในร้ัป็แบบที�หล�กหล�ยเพื�อใหเ้ข�้ถ่ืงและสำรั�้งก�รัมสีำว่นรัว่มกับบุคล�กรั

ทั�วทั�งเครัือ

“Corporate Governance ของเครืือซีพีีีไม่ใ่ช่เ่พีียง
 นโยบาย แต่่ต่อ้งปฏิบิตั่จิรืงิ สิิ่�งสิ่ำาคญัต่อ้งเรืิ�ม่จาก
 ต่วัเอง และจะกลายเป็น Corporate Culture ทีี่�
 พีวกเรืาจะเคารืพีรืว่ม่กนัในองคก์รื”

คุณนพัปฎล เด้ชัอุด้ม 
ประธานคณะผู้้�บริหารด้�านความยั่่�งยั่ืนองค์กร 

เครือเจริญโภคภ่ณฑ์์

(1) กิจกรรมการม่สี่่วนร่วมของผู้บูริหารสีู่งสีุ่ด้ของบูริษััทในเครือ
 
• ก�รัสำัมภั�ษัณ์ผู้้บ้รัิห�รัของบรัิษััทในเครัือเกี�ยวกับก�รัด้ำ�เนนิง�นด้้�นก�รักำ�กับด้้แลกิจ้ก�รั

ก�รัขับเคลื�อนวัฒนธิรัรัมก�รักำ�กับด้้แลกิจ้ก�รัจ้ะป็รัะสำบคว�มสำำ�เรั็จ้ได้้ต้ิองอ�ศััย Tone at the top หรัือ ผู้้้นำ�องค์กรัหรัือผู้้้บรัิห�รัของบรัิษััท 

ในเครัือ จ้ะต้ิองใหก้�รัสำนบัสำนนุ มสีำ่วนรั่วมและป็ฏิิบัติิตินเป็น็แบบอย่�งที�ดี้ เครัือฯ จ่้งจั้ด้ใหม้กี�รัสำัมภั�ษัณ์ผู้้บ้รัิห�รัของบรัิษััทในเครัือเกี�ยวกับ

ก�รัด้ำ�เนินง�นด้้�นก�รักำ�กับด้้แลกิจ้ก�รั เพื�อสำื�อสำ�รัให้พนักง�นเห็นว่� ผู้้้บริัห�รัได้้ให้คว�มสำำ�คัญกับก�รัด้ำ�เนินง�นติ�มหลักก�รักำ�กับด้้แล

กิจ้ก�รั ซึ่่�งจ้ะช่่วยสำรั้�งก�รัมสีำ่วนรั่วมในก�รัสำ่งเสำรัิมใหเ้กิด้ก�รักำ�กับด้้แลกิจ้ก�รัทั�วทั�งองค์กรั

“ต้้องทำำ�ให้้พนัักง�นัภููมิิใจทำ่�อยูู่�ในัองค์์กรทำ่�มิ่
 ธรรมิ�ภูิบ�ลทำ่�ดี่ ต้้องทำำ�ให้้ค์ู�ค์้�เชื่่�อมิั�นัในัธุรกิจ 
 เร�ถึึงจะดีำ�เนัินักิจก�รไดี้อยู่��งยู่ั�งยู่่นั”

“ส่ิ่�งสิ่ำ�คัญั ต้อ้งทำำ�ในส่ิ่�งทำ่�ถูกูต้อ้ง 
 Do the Right Thing
 แล้ว้องคัก์รจะเจรญ่ก�้วหน�้”

“CG เป็็น Backbone ที่่�สำำ�คััญของก�รเจริญเติิบโติ 
 ที่�งธุุรกิจ เร�ติ้องไม่่ลืืม่ที่ำ�ธุุรกิจด้้วยคัว�ม่โป็ร่งใสำ 
 ติ้องใส่ำใจลืูกคั้�แลืะพนักง�น จะที่ำ�ให้้เร�ที่ำ�ธุุรกิจ
 ได้้อย่�งก้�วห้น้�

“CG ไม่่จำำ�เป็็นต้้องบอกพนักง�นต้รง ๆ ผม่เชื่่�อว่่�
 อะไรที่่�เป็็นป็ระโยชื่น์ต้่อองค์์กร พว่กเข�พร้อม่ที่่�จำะ
 ค์ิดด่ พูดด่ ที่ำ�ด่ ที่่�สำำ�ค์ัญ ผู้นำ�ต้้องพร้อม่เปิ็ดป็ระตู้
 รับฟัังอยู่ต้ลอดเว่ล�”

คุณมนัสี่ เจ่ยรวนนท์ 
ประธานคณะผู้้�บริหาร บริษ่ัท เจียั่ไต๋๋ จำาก่ด้

ด้ร. ว่ระ ว่ระกุล 
ประธานเจ�าหน�าที�บริหาร บริษ่ัท ฟรีวิลล์ โซล้ชั่่�นส์์ จำาก่ด้

คุณธุัญญพังศ์์ ธุรรมาวรานุคุปติ์
กรรมการผู้้�จ่ด้การใหญ่ บริษ่ัท แอส์เซนด้์ ม่นนี� จำาก่ด้

คุณสีุ่เมธุ ภิญโญสี่นิท
ประธานคณะผู้้�บริหาร กล่่มธ่รกิจพืืชั่ครบวงจร (ข้�าวโพืด้)
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(2) กิจกรรมการเร่ยนรู้และพััฒนา 

วัฒนธิรัรัมองค์กรัที�เข้มแข็งจ้ะเกิด้ข่�นได้้ต้ิองอ�ศััยก�รัพัฒน�อย่�ง 
ต่ิอเนื�อง เครัือฯ จ่้งจั้ด้กิจ้กรัรัมเพื�อก�รัเรัียนร้้ัและก�รัพัฒน�แก่ 

ผู้้้บรัิห�รั มุ่งเน้นให้สำ�ม�รัถืถ่ื�ยทอด้คว�มร้้ัใหม่ ๆ ได้้ในวงกว้�งและ 

ต่ิอเนื�อง นอกจ้�กก�รัจั้ด้ฝ่ึกอบรัมแบบ Classroom แล้ว เครัือฯ  

ยังได้้นำ�เทคโนโลยีม�ช่่วยสำนับสำนุนก�รัเรัียนร้ั้ที�สำ�ม�รัถืเข้�ถ่ืงได้้ง่�ย 

จ้�กทุกที�  เช่่น ก�รัฝ่ึกอบรัมแบบออนไลน์ Micro E-Learning  

ก�รัเรัียนร้ั้ผู้่�น Mobile Application เป็็นต้ิน ซึ่่�งทำ�ให้แม้จ้ะเป็็น 
ช่่วงวิกฤติิก�รัก�รัแพร่ัรัะบ�ด้ของ COVID-19 เครืัอฯ ยังสำ�ม�รัถื 

ด้ำ�เนนิง�นด้้�นก�รัฝ่กึอบรัมได้้อย่�งต่ิอเนื�องและเป็น็ไป็ติ�มแผู้น

ในป็ี 2563 เครัือฯ มุ่งสำ่งเสำริัมก�รัฝ่ึกอบรัมให้แก่ผู้้้บรัิห�รัทั�งรัะดั้บส้ำง  
และรัะดั้บกล�งในป็รัะเด็้นที�สำำ�คัญรัะดั้บสำ�กลและได้้รัับคว�มสำนใจ้ 

จ้�กผู้้้มีสำ่วนได้้เสีำย ได้้แก่ ก�รักำ�กับด้้แลกิจ้ก�รั ก�รัป้็องกัน 

ก�รัทุจ้ริัติคอรั์รััป็ชั่น สำิทธิมินุษัยช่นและก�รัป็ฏิิบัติิด้้�นแรังง�น และ

คว�มป็ลอด้ภััยด้้�นไซึ่เบอรั ์โด้ยจ้ะมกี�รัจั้ด้อบรัมในเนื�อห�สำ�รัะสำำ�คัญ

ที�สำอด้คล้องกับหน�้ที�คว�มรัับผู้ดิ้ช่อบของแต่ิละรัะดั้บ  

              หลักสีู่ติรอบูรมสี่ำาหรับู
              ผู้บูริหารระด้ับูสีู่ง

• CG in Practice
• Dealing with Corruption & Fraud
• Human Rights & Labor Practices
• Cyber Strategic Governance
• Fair Trade Competition
• Anti-Corruption Measures

              หลักสีู่ติรอบูรมสี่ำาหรับู
              ผู้บูริหารระด้ับูกลาง

• Financial Integrity and Fraud 
  Prevention
• CG for Manager
• Human Rights & Labor Practices
• Policy Management Framework
• Cyber Security Controls 
  Implementation

CG in Practice

CG for Manager

Human Rights & Labor Practices

Human Rights & Labor Practices

หลัักสููตรอบรมสูำ�หรับผูู้�บริห�รระดับัสููง

หลัักสููตรอบรมสูำ�หรับผูู้�บริห�รระดัับกลั�ง

Dealing with Corruption & Fraud

Dealing with Corruption & Fraud

Cyber Strategic Governace

Risk Management Workshop
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นอกจ้�กนี�ยังมกี�รัจั้ด้ก�รัฝ่กึอบรัมที�เกี�ยวข้องกับก�รับรัิห�รัคว�มเสำี�ยงและก�รักำ�กับก�รัป็ฏิิบัติิติ�มกฎเกณฑ์์โด้ยติรัง ได้้แก่

 • จั้ด้ก�รัอบรัมหลักสำ้ติรัเกี�ยวกับก�รับริัห�รัคว�มเสำี�ยงและกิจ้กรัรัมก�รัป็รัะเมินคว�มเสำี�ยงท�งด้้�น Ethics and Compliance Risk  

  ของเครัือฯ ซึ่่�งมจี้ำ�นวนผู้้บ้รัิห�รัเขติป็รัะเทศัไทยและจี้นเข้�รั่วมอบรัม 503 คน

 • จั้ด้สำัมมน� และสำื�อสำ�รันโยบ�ยก�รัเช่ื�อมโยงรัะบบง�น Risk & Compliance  สำำ�หรัับตัิวแทนจ้�กทุกกลุ่มธิุรักิจ้ในป็รัะเทศัไทย  

  จ้ำ�นวน 70 คน  ตัิวแทนจ้�กเขติป็รัะเทศัจี้น จ้ำ�นวน 106 คน

 • จั้ด้ป็รัะชุ่มสำัมมน�ทั�วโลกของหนว่ยง�นด้้�น Compliance  เพื�อสำื�อสำ�รัทำ�คว�มเข้�ใจ้เกี�ยวกับ Compliance Management Ecosystem  
  Framework ใหส้ำ�ม�รัถืนำ�ไป็ด้ำ�เนนิก�รัภั�ยในแต่ิละกลุ่มธิุรักิจ้ได้้

รัวมถ่ืงมกี�รัขย�ยสำื�อก�รัเรัียนร้ั้ด้้�นจ้รัรัย�บรัรัณธิุรักิจ้ที�เป็น็ภั�ษั�ท้องถิื�นเพิ�มเติิม ได้้แก่ เมยีนม� บังคล�เทศั

(3) กิจกรรมการสี่ร้างแรงจูงใจ 

เพื�อแสำด้งคว�มขอบคณุและสำรั�้งขวัญกำ�ลังใจ้ใหกั้บผู้้ป้็ฏิิบติัิง�นที�มสีำว่นรัว่มเป็น็กำ�ลังสำำ�คัญในก�รัเป็น็เครัอืข�่ยสำนบัสำนนุ

ก�รัด้ำ�เนนิง�นด้้�นธิรัรัม�ภิับ�ลของเครัือฯ ซึ่่�งเป็น็หน่�งในหวัใจ้สำำ�คัญที�จ้ะขับเคลื�อนเครัือฯ ใหบ้รัรัลุเป็�้หม�ยคว�มยั�งยืน

ของเครืัอฯ ภั�ยในปี็ 2030 เครืัอฯ จ่้งได้้จั้ด้ง�น “CG Network Recognition  Awards” โด้ยคุณสำุภักิติ เจี้ยรัวนนท์  

ป็รัะธิ�นกรัรัมก�รั เครืัอเจ้ริัญโภัคภััณฑ์์ ได้้ให้เกียรัติิเป็็นผู้้้มอบเกียรัติิบัติรัเชิ่ด้ช้่แก่ผู้้้บรัิห�รัตัิ�งแต่ิรัะดั้บกล�งข่�นไป็  
ทั�งบรัิษััทจ้ด้ทะเบียนและไมจ่้ด้ทะเบียนในติล�ด้หลักทรััพย์ฯ จ้ำ�นวน 72 คน จ้�กทุกกลุ่มธิุรักิจ้ในเครัือ

ในปี 2563 เครือฯ ยังเพิั�มรูปแบูบูการเร่ยนรู้ใหม่ ๆ ได้้แก่ Micro E-Learning 
และการเร่ยนรู้ผ่าน Mobile Application ในหลากหลายหัวข้อ ได้้แก่ 

Anti-Corruption Discrimination

Conflict of Interest Sexual Harassment

Personal Data Protection
Policy and Guidelines Whistleblowing

Code of Conduct for
New Employee Diversity & Inclusion
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(4) กิจกรรมการสี่ื�อสี่าร

เครัือฯ มุ่งเน้นให้พนักง�นในเครัือฯ ได้้รัับทรั�บข้อม้ลก�รักำ�กับด้้แลกิจ้ก�รั 

ของเครัือฯ อย่�งสำมำ�เสำมอ จ่้งได้้พัฒน�กรัะบวนก�รัในก�รัสำื�อสำ�รัที�สำำ�คัญ ดั้งนี�

 • เพิ�มช่่องท�งก�รัสำื�อสำ�รัผู้่�น CPG Connect Platform ซึ่่�งเป็็น Platform  
  ที�ช่่วยให้สำ�ม�รัถืสืำ� อสำ�รัภั�ยในองค์กรัได้้ติลอด้เวล� ลด้ก�รัใช่้ง�น  

  Application จ้�กภั�ยนอกเพื�อทำ�ให้ก�รัรัักษั�คว�มป็ลอด้ภััยนั�นเป็็นไป็ 
  อย่�งมปี็รัะสำิทธิภิั�พ 

 • เป็ลี�ยนจ้�กก�รัจั้ด้ทำ�จ้ด้หม�ยข�่วก�รักำ�กับด้แ้ลกิจ้ก�รัเครัอืเจ้ริัญโภัคภััณฑ์์ 

  ม�เป็็นนิติยสำ�รัก�รักำ�กับด้้แลกิจ้ก�รัในร้ัป็แบบใหม่ที�น่�สำนใจ้ม�กยิ�งข่�น 
  และจั้ด้ทำ�ในร้ัป็แบบของอิเล็กทรัอนกิสำเ์รัยีกว่� CG Voices โด้ยยงัคงใช่เ้ป็น็ 

  สำื�อกล�งในก�รัสำื�อสำ�รัข้อม้ลก�รัด้ำ�เนินง�นและป็รัะเด็้นแนวโน้มใหม่ ๆ  

  ท�งด้้�นก�รักำ�กับด้้แลกิจ้ก�รัแก่พนักง�นให้สำ�ม�รัถืเรีัยนร้ั้ได้้ในวงกว้�ง 

  ผู้�่น ซึ่่�งจั้ด้ทำ�ทั�งภั�ษั�ไทย อังกฤษัและจี้น

ก�รัขับเคลื�อนติ�มกลยุทธิ์ทั�งสำ�มด้้�นดั้งกล่�วทำ�ให้ก�รัด้ำ�เนินง�นด้้�นจ้ริัยธิรัรัม 
และก�รัป็ฏิิบัติิติ�มกฎเกณฑ์์เป็็นไป็ในทิศัท�งเดี้ยวกัน เกิด้เป็็นวัฒนธิรัรัมองค์กรั 
ด้้�นจ้รัิยธิรัรัม แสำด้งถ่ืงก�รัเป็็นพลเมืองภั�คองค์กรัที�ดี้และมีคว�มรัับผู้ิด้ช่อบ  
มีก�รักำ�กับด้้แล รัวมถ่ืงมีคว�มเป็็นผู้้้นำ�และมีคว�มน่�เช่ื�อถืือ ซึ่่�งสำ่งผู้ลให้บรัิษััท  
เครืัอเจ้ริัญโภัคภััณฑ์์ จ้ำ�กัด้ ได้้รัับก�รัป็รัะก�ศัจ้�กสำถื�บัน Ethisphere ซึ่่�งเป็็นผู้้้นำ� 
รัะดั้บโลกในก�รักำ�หนด้และพัฒน�ม�ติรัฐ�นก�รัป็ฏิิบัติิท�งธิุรักิจ้ที�มีจ้ริัยธิรัรัม 
ใหเ้ป็น็ 1 ใน 135 องค์์กรท่ี่�มีจ่รยิธรรมีมีากท่ี่�สุุดในโลกประจำาปี 2564



ความท้าทายและก้าวติ่อไป 
ปี 2564

หมวด้ท่�
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เครืัอฯ ยังคงมุ่งมั�นและทุ่มเทให้ก�รัด้ำ�เนินง�นของทุกกลุ่มธิุรักิจ้ 
ในเครืัอฯ เป็็นไป็ติ�มหลักก�รักำ�กับด้้แลกิจ้ก�รั หลักจ้ริัยธิรัรัม และ

ป็ฏิิบัติิติ�มกฎหม�ย รัะเบียบข้อบังคับที�เกี�ยวข้อง มกี�รัป็รัะเมนิและ

วิเครั�ะห์คว�มเสำี�ยงใหม่ ๆ และมีก�รับรัิห�รัจั้ด้ก�รัคว�มเสำี�ยง 

อย�่งเป็น็รัะบบ เพื�อลด้โอก�สำและผู้ลกรัะทบที�จ้ะเกิด้ข่�นใหอ้ย้ใ่นรัะดั้บ

การพััฒนาโครงสร้างการกำากับดููแล

กิจการให้้แก่กล่่มธุ่รกิจในเครือฯ  

ท่ี่�ไม่ไดู้จดูที่ะเบ่ยนเพัื�อเป็็นพัื�นฐาน 

ในการขัับ เคลื� อนการบูรณาการ 

ดู้านการกำากับดููแลกิจการ การบริห้าร

ความเส่�ยงและการกำากับการป็ฏิิบัติิ

ติามกฎเกณฑ์์

การนำาเที่คโนโลย่และแพัลติฟอร์ม 

ดิูจิทัี่ลมาสนับสน่นการพััฒนาระบบ

การกำากับดููแล กระบวนการติิดูติาม

และการรายงานผล เพัื� อให้้เครือฯ 

ที่ราบความก้าวห้น้าขัองการดูำาเนิน

งานขัองกล่่มธุ่รกิจไดู้อย่างรวดูเร็ว

ส มำา เ ส ม อ  แ ล ะ ส า ม า ร ถ ใ ช้้ ใ น 

การสื� อสาร เพัื� อให้้เกิดูการเร่ยนรู้ 

ไดู้อยา่งต่ิอเนื�อง 

การพััฒนาแบบป็ระเมินตินเองท่ี่�

เก่�ยวข้ัองกับการกำากับดููแลกิจการ 

จ ริ ย ธุ ร ร ม แ ล ะ ก า ร ป็ ฏิิ บั ติิ ติ า ม 

กฎเกณฑ์์ เพัื� อนำาขั้อมูลท่ี่� ไดู้มาใช้้ 

ในการวางแผนการพััฒนาการดูำาเนิน

งานให้้ม่ป็ระสิที่ธุิภาพัมากยิ� งขั้�น  
ที่ำา ใ ห้้ เ กิดู วัฒนธุรรมองค์กรดู้าน

จริยธุรรมและการกำากับการป็ฏิิบัติิ

ติามกฎเกณฑ์์ทัี่�วทัี่�งเครือ

ในปี 2564 ม่ประเด้็นสี่ำาคัญท่�ถืือเป็นความท้าทายด้้านการกำากับูดู้แลกิจการ ด้ังน่�

ที�ยอมรัับได้้ รัวมถ่ืงพัฒน�กรัะบวนก�รักำ�กับด้้แลก�รัป็ฏิิบัติิติ�ม 

กฎเกณฑ์์และยกรัะดั้บม�ติรัฐ�นก�รักำ�กับด้้แลกิจ้ก�รัของเครืัอ ฯ  

ให้มีป็รัะสำิทธิิภั�พยิ�งข่�น ติลอด้จ้นป็ล้กฝ่ังวัฒนธิรัรัมของก�รัมี

จ้รัิยธิรัรัมผู่้�นก�รัฝึ่กอบรัมและจั้ด้สำัมมน�แลกเป็ลี�ยนองค์คว�มร้้ั 

ใหกั้บพนกัง�นและผู้้ม้สีำ่วนได้้เสำียติลอด้หว่งโซึ่่คุณค่�อย่�งต่ิอเนื�อง 

โครงสี่ร้าง
การกำากับูดู้แลกิจการ

เทคโนโย่และ
แพัลติฟอร์มดิ้จิทัล การประเมินตินเอง



ภาคผู้นวก
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1. สี่ามประโยชัน์
ไมม่อีงค์กรัธุิรักิจ้ใด้ในโลกที�เติิบโติอย่�งมั�นคง แข็งแรังได้้โด้ยลำ�พงั ห�กแต่ิต้ิองมคีว�มเขม้แขง็ของป็รัะช่�ช่น สำงัคม

และป็รัะเทศัช่�ติิเคียงข้�งด้้วยเสำมอเช่่นเดี้ยวกับเครืัอเจ้ริัญโภัคภััณฑ์์ที�สำ�ม�รัถืนำ�พ�องค์กรัเติิบโติอบ่�งยั�งยืน 

เพรั�ะด้ำ�เนินธุิรักิจ้โด้ยย่ด้หลัก 3 ป็รัะโยช่น์ ตัิ�งแต่ิอดี้ติถ่ืงป็ัจ้จุ้บัน ได้้แก่ ป็รัะโยช่น์ต่ิอป็รัะเทศัที�เข้�ไป็ลงทุน 

ป็รัะโยช่นต่์ิอป็รัะช่�ช่นในทกุป็รัะเทศัที�เข้�ไป็ลงทนุ และป็รัะโยช่นต่์ิอบรัษัิัท ซึ่่�งเครัอืฯ ได้้ป็ลก้ฝ่งัแนวคิด้ค่�นยิมนี�

ม�ตัิ�งแต่ิยุคบุกเบิกธิุรักิจ้สำ้่ก�รักรัะทำ�ที�มุง่หวังใหป้็รัะเทศัที�ได้้ลงทุนเกิด้ป็รัะโยช่นแ์ละธิุรักิจ้เติิบโติก้�วหน�้ 

2. ทำาเร็วและม่คุณภาพั
ก�รัด้ำ�เนนิธิุรักิจ้ในยุคโลกไรั้พรัมแด้นเช่่นป็จั้จุ้บัน สำิ�งสำำ�คัญที�ทำ�ใหธ้ิุรักิจ้อย้่รัอด้และเติิบโติก้�วหน�้ได้้อย่�งยั�งยืน 

คือ ทำ�เร็ัวและมีคุณภั�พ เพื�อให้ธิุรักิจ้ก้�วทันก�รัเป็ลี�ยนแป็ลง ไม่ว่�จ้ะเป็็นก�รัเป็ลี�ยนแป็ลงในด้้�นเทคโนโลยี  

ขอ้มล้ข�่วสำ�รั พฤติิกรัรัมผู้้บ้ริัโภัค และกฎรัะเบยีบก�รัค้�ต่ิ�ง ๆ  เครืัอฯ จ่้งต้ิองคิด้เรัว็ ทำ�เรัว็ และทำ�อย�่งมคีณุภั�พ 

ถืือเป็น็นโยบ�ยสำำ�คัญในก�รัด้ำ�เนนิธิุรักิจ้ที�ทุกคนในองค์กรัได้้ย่ด้ถืือและป็ฏิิบัติิ 

3. ทำาเรื�องยากให้เป็นเรื�องง่าย
เครืัอเจ้ริัญโภัคภััณฑ์์มีก�รัลงทุนใน 21 ป็รัะเทศั และเขติเศัรัษัฐกิจ้ มีบริัษััทในเครืัอม�กกว่� 200 บริัษััท และมี

พนกัง�นทั�งหมด้กว่� 300,000 คน โด้ยเครืัอฯ ใหค้ว�มสำำ�คัญกับก�รัพัฒน�ป็รับัป็รุังขั�นติอนและกรัะบวนก�รัทำ�ง�น

ให้รัวด้เร็ัว ลด้ขั�นติอนต่ิ�ง ๆ ที�ไม่จ้ำ�เป็็น โด้ยมีนวัติกรัรัมและเทคโนโลยีที�ทำ�ให้ก�รัทำ�ง�นง่�ยข่�น สำะด้วกข่�น  

เพื�อใหก้�รับรัิห�รัง�นมปี็รัะสำิทธิภิั�พ ก�รัทำ�เรืั�องย�กเป็น็เรืั�องง่�ย จ่้งเป็น็ข้อป็ฏิิบัติิที�สำำ�คัญของทุกคนในองค์กรั

ที�จ้ะนำ�ม�ซึ่่�งคว�มสำำ�เรั็จ้ในก�รัด้ำ�เนนิธิุรักิจ้ของเครัือนบัตัิ�งแต่ิอดี้ติจ้นถ่ืงป็จั้จุ้บัน 
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4. ยอมรับูการเปล่�ยนแปลง
โลกเต็ิมไป็ด้้วยก�รัเป็ลี�ยนแป็ลงทั�งก�รัเป็ลี�ยนแป็ลงท�งสำภั�พสัำงคม เศัรัษัฐกิจ้ ก�รัเมือง เทคโนโลยี และพฤติิกรัรัม

ผู้้บ้รัิโภัค รัวมไป็ถ่ืงก�รัเป็ลี�ยนแป็ลงด้้�นภัม้อิ�ก�ศัและภััยพิบัติิต่ิ�ง ๆ ที�อ�จ้จ้ะเกิด้ข่�นอย่�งฉัับพลัน ดั้งนั�นกลยุทธิ์

สำำ�คัญที�ทำ�ให้เครัือเจ้รัิญโภัคภััณฑ์์เกิด้คว�มยั�งยืนได้้ คือ ก�รัยอมรัับก�รัเป็ลี�ยนแป็ลง เพื�อให้สำ�ม�รัถืป็รัับตัิวให้ 

เข�้กับสำถื�นก�รัณไ์ด้้ติลอด้เวล� ก�รัเป็ลี�ยนแป็ลงเหล่�นี�ช่ว่ยใหเ้ครัอืฯ เกิด้ก�รัป็รับัตัิว พย�ย�มค้นคว้� ศัก่ษั�วิจั้ย 

มองห�โอก�สำใหม่ ไม่หยุด้นิ�ง ทั�งยังมุ่งมั�นพัฒน�เพื�อสำิ�งที�ดี้กว่� เพื�อติอบสำนองทุกคว�มต้ิองก�รัของผู้้้บรัิโภัคและ

ป็รัะเทศัช่�ติิ 

5. สี่ร้างสี่รรค์สี่ิ�งใหม่
บนวิถีืแหง่ก�รัด้ำ�เนนิธิุรักิจ้ คว�มคิด้สำรั้�งสำรัรัค์ คือ พลังขบัเคลื�อนใหเ้กิด้คว�มก้�วหน�้ในทกุรัะดั้บของก�รัด้ำ�เนนิ

ธิุรักิจ้ ทั�งแนวคิด้ วิธิกี�รั กรัะบวนก�รั ผู้ลิติภััณฑ์์และบรัิก�รั เพรั�ะโลกไมห่ยุด้ยิ�ง ธิุรักิจ้ต้ิองสำรั้�งสำรัรัค์นวัติกรัรัม

ติลอด้เวล� พนักง�นเครัือเจ้รัิญโภัคภััณฑ์์จ่้งทำ�ง�นด้้วยคว�มพรั้อมที�จ้ะสำรั้�งสำรัรัค์สำิ�งใหม่ที�ดี้กว่�องค์กรั 

แห่งนวัติกรัรัม คือ เป็้�หม�ยที�ทุกองค์กรัในเครัือกำ�ลังมุ่งมั�นขับเคลื�อน และแน่นอนว่� ผู้ลสำุด้ท้�ยย่อมนำ�ม�ซึ่่�ง 

ก�รัสำรั้�งสำรัรัค์ผู้ลิติภััณฑ์์และบรัิก�รัที�ดี้ที�สำุด้สำำ�หรัับผู้้บ้รัิโภัคนั�นเอง

6. คุณธุรรมและความซื่ื�อสี่ัติย์
เครืัอเจ้ริัญโภัคภััณฑ์์ด้ำ�เนินกิจ้ก�รัม�ย�วน�นเกือบศัติวรัรัษัด้้วยยด่้มั�นในหลักก�รัของคว�มซึ่ื�อสัำติย์ คณุธิรัรัมอย่�ง

ต่ิอเนื�อง จ้วบจ้นป็ัจ้จุ้บันที�ธิุรักิจ้เครัือฯ แติกแขนงไป็ม�กม�ย คว�มซึ่ื�อสำัติย์และมีคุณธิรัรัมยังคงเป็็นเสำ�หลักของ

องค์กรั เรั�คำ�นง่อย้่เสำมอว่� ธิุรักิจ้ก�รัค้�ที�มุง่หวังผู้ลป็รัะโยช่นแ์ต่ิเพียงฝ่�่ยเดี้ยว ย่อมไมอ่�จ้ด้ำ�รังยืนน�น และไม่

อ�จ้ได้้รัับคว�มไว้เนื�อเช่ื�อใจ้ทั�งจ้�กค้่ค้� ผู้้บ้รัิโภัค และผู้้ม้สีำ่วนได้้เสำียอื�น ๆ ในภั�คสำังคม ดั้งนั�น   ไมว่่�จ้ะจ้ำ�หน�่ย

สำินค้�เพียงหน่�งช่ิ�นหรัือจ้ำ�หน�่ยสำินค้�เป็น็รั้อย ๆ ตัิน เรั�ก็ต้ิองตัิ�งมั�นบนหลักก�รัของคุณธิรัรัมและคว�มซึ่ื�อสำัติย์ 
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หลักการบูรรษััทภิบูาล

1. เครอืเจรญิโภคภัณฑ์ม์องการณไ์กล เพัราะการพััฒนาตินเองอยู่เสี่มอทำาให้เครือฯ 
มาถึืงจดุ้น่�ได้แ้ละจะช่ัวยใหเ้ครอืฯ ยนืหยดั้ติอ่ไปได้ใ้นอนาคติ
กิจ้ก�รัในเครืัอฯ ต้ิองพัฒน�อย้่เสำมอเพื�อให้สำ�ม�รัถืแข่งขันและแสำวงห�โอก�สำใหม่ๆ ได้้ขณะที�จิ้ติวิญญ�ณของ 
ก�รัเป็น็ผู้้ป้็รัะกอบก�รัได้้รัับก�รัป็ล้กฝ่งัไป็พรั้อมๆ กัน

2. ขณะท่�ความเชัื�อมโยงภายในเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ถ์ือืเป็นความแขง็แกรง่เพัราะมโ่อกาสี่มาก
ในการแบู่งปันทรพััยากรติา่งๆ รว่มกนั แติเ่ครอืฯ จำาเป็นติอ้งติระหนกัถืงึความรบัูผดิ้ชัอบู
ท่�เพิั�มมากขึ�นไปพัรอ้มกนัด้ว้ยการทำาความเขา้ใจอย่างลกึซื่ึ�งและปฏิบิูตัิติิามกฎระเบูย่บูท่�ซื่บัูซื่อ้น
อย่างเครง่ครดั้
กิจ้ก�รัแต่ิละแหง่ของเครัอืฯ มคีณะกรัรัมก�รับรัษัิัทแยกจ้�กกัน กรัรัมก�รับรัษัิัทบ�งท่�นอ�จ้อย้ใ่นหล�ยคณะกรัรัมก�รั
พร้ัอมกันและบ�งครัั�งต้ิองรัับผู้ิด้ช่อบง�นทั�งในสำ่วนของเครืัอฯ และของบริัษััทจ้ด้ทะเบียนด้้วย   เครืัอฯ เช่ื�อว่� 
คว�มเช่ื�อมโยงเป็น็หน่�งเดี้ยวภั�ยใต้ิเครืัอฯ ได้้ช่ว่ยสำร้ั�งพลังร่ัวมที�ต่ิ�งจ้�กคนอื�นนำ�ไป็สำ้ก่�รันำ�เสำนอสิำนค้�และบริัก�รั
ที�มคีณุภั�พดี้ยิ�งข่�นแก่ลก้ค้� อย่�งไรัก็ดี้เครัอืฯ ติรัะหนกัดี้ถ่ืงคว�มซึ่บัซึ่อ้นซ่ึ่�งอ�จ้นำ�ไป็สำ้ผู่้ลป็รัะโยช่นทั์บซึ่อ้นได้้ ดั้งนั�น 
เครัือฯ จ่้งต้ิองพย�ย�มอย่�งยิ�งเพื�อใหแ้นใ่จ้ว่�เครัือฯ ป็ฏิิบัติิติ�มกฎรัะเบียบข้อบังคับทั�งป็วงที�อ�จ้ถื้กนำ�ม�บังคับใช่ ้
เมื�อใด้ก็ได้้ ติลอด้จ้นก�รัด้้แลรัักษั�ผู้ลป็รัะโยช่นข์องผู้้ถื้ือหุน้ทุกกลุ่ม โด้ยเฉัพ�ะของผู้้ถื้ือหุน้รั�ยย่อยม�โด้ยติลอด้

3. เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ม์ุง่มั�นท่�จะบูรหิารจดั้การความเสี่่�ยงด้ว้ยความรบัูผดิ้ชัอบู
ในขณะเด้ย่วกนักยั็งคงความกล้าติดั้สี่นิใจซื่ึ�งถือืเป็นคณุลกัษัณะอนัมค่า่ท่�ติอ้งรกัษัาไว้
คณะกรัรัมก�รับรัิษััทควรัควบคุมด้้แลและป็รัะเมินกรัอบกฎเกณฑ์์ด้้�นคว�มเสำี�ยงอย่�งสำมำ�เสำมอเครืัอฯ ก้�วข่�นม�
เป็็นกลุ่มบรัิษััทข้�มช่�ติิอย่�งทุกวันนี�ได้้ เพรั�ะเครัือฯ มีจิ้ติวิญญ�ณของผู้้้ป็รัะกอบก�รัที�กล้�บุกเบิกและรัิเรัิ�มทำ� 
สำิ�งใหมด้่้วยเหตินุี�เครัอืฯ จ่้งค�ด้หวังใหค้ณะกรัรัมก�รักำ�หนด้รัะดั้บคว�มเสำี�ยงที�ยอมรับัได้้ รัวมถ่ืงก�รัสำรั�้งสำมด้ลุรัะหว่�ง
คว�มเสำี�ยงกับผู้ลติอบแทนโด้ยใหค้ว�มสำำ�คัญสำ้งสำุด้แก่ผู้ลป็รัะโยช่นร์ัะยะย�วของบรัิษััทและ ผู้้ม้สีำ่วนได้้เสำียทั�งหล�ย

4. คณะกรรมการบูริษัทัในเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ม์ห่นา้ท่�กำาหนด้ทศิ์ทางเป้าหมายเชังิกลยทุธุ์ 
และติดั้สี่นิใจในสี่ิ�งท่� จะสี่รา้งประโยชันอ์ยา่งแทจ้รงิในระยะยาวใหก้บัูบูรษิัทัและผูม้ส่ี่ว่นได้เ้สี่ย่
ในทกุภาคสี่ว่น
เครัือฯ ค�ด้หวังให้คณะกรัรัมก�รับรัิษััททุกชุ่ด้กำ�หนด้ว�รัะก�รัทำ�ง�นของติน เสำนอทิศัท�งก�รัด้ำ�เนินง�นที�ช่ัด้เจ้น 
โครังสำรั้�งที�ยั�งยืน ติลอด้จ้นกรัะบวนก�รัที�เสำรัิมสำรั้�งให้ธิุรักิจ้เข้มแข็งและก้�วไป็ข้�งหน้�เครัือฯ ยังค�ด้หวังให ้
คณะกรัรัมก�รับรัษัิัทมอบอำ�น�จ้ใหแ้ก่ผู้้บ้รัหิ�รัอย�่งเหม�ะสำมช่ดั้เจ้น เพื�อใหส้ำ�ม�รัถืด้ำ�เนนิก�รัติ�มเป็�้หม�ยต่ิ�ง ๆ   
ที�ว�งไว้และสำ�ม�รัถืวัด้ผู้ลสำำ�เรั็จ้ของง�นโด้ยเทียบกับเป็�้หม�ยเหล่�นั�นได้้

5. กรรมการบูรษัิัทในเครือเจริญโภคภณัฑ์ม์ห่น้าท่�นำาเสี่นอมมุมองท่�ผา่นการไติรต่ิรอง
อยา่งถื่�ถืว้น เพืั�อนำาไปใชั ้ประกอบูการติดั้สี่นิใจของคณะกรรมการบูรษัิัท โด้ยกรรมการจำาเป็น
ติอ้งมค่วามเขม้แข็งเด้ด็้เด้่�ยว แนว่แน่ และพัร้อมท่�จะทา้ทายในการหารอือย่างสี่รา้งสี่รรค์ 
เพืั�อใหส้ี่ามารถืปฏิบัิูติหินา้ท่�นั�นได้ด้้ว้ยด้่
กรัรัมก�รับรัษัิัทแต่ิละท่�นมบีทบ�ทและหน�้ที�เฉัพ�ะตัิวในคณะกรัรัมก�รับรัษัิัท แมว่้�คณะกรัรัมก�รับรัษัิัท แต่ิละชุ่ด้
จ้ะมวิีธิกี�รัทำ�ง�นภั�ยในกลุ่มแติกต่ิ�งกันออกไป็ แต่ิเครัือฯ ค�ด้หวังใหก้รัรัมก�รับรัิษััทของเครัือฯ ทุกท่�นโด้ยเฉัพ�ะ
อย่�งยิ�งกรัรัมก�รัที�มไิด้้ด้ำ�รังติำ�แหนง่บรัิห�รัสำ�ม�รัถืป็ฏิิบัติิง�นได้้อย่�งอิสำรัะติ�มสำิ�งที�ตินเองเช่ื�อ

6. สี่ิ�งสี่ำาคญัอยา่งยิ�งติอ่คุณภาพัในการปฏิิบูติัิงานในระยะยาวของคณะกรรมการ คอืการท่�
กรรมการบูรษัิัทมมุ่มมองท่�ทนัสี่มัยและรอบูด้้านเพ่ัยงพัอติอ่การพิัจารณาประเด้น็สี่ำาคญัติา่ง ๆ 
ท่�เพิั�มมากขึ�นติลอด้จนธุรุกจิ ท่�เปล่�ยนแปลงติลอด้เวลา
เครัือเจ้รัิญโภัคภััณฑ์์ค�ด้หวังให้คณะกรัรัมก�รับรัิษััทและกรัรัมก�รับรัิษััทของเครัือฯ ศั่กษั�ห�คว�มร้ั้เกี�ยวกับบรัิษััท 
อุติสำ�หกรัรัมมคีว�มร้ัร้ัอบด้้�น ติลอด้จ้นทรั�บพฒัน�ก�รัภั�ยนอกที�อ�จ้มผีู้ลกรัะทบต่ิอบรัษัิัทที�สำำ�คัญ กรัรัมก�รับรัษัิัท
ยังต้ิองมขี้อมล้และสำ�ม�รัถืห�คำ�ป็รั่กษั�จ้�กผู้้เ้ช่ี�ยวช่�ญที�จ้ำ�เป็น็ต่ิอก�รัป็ฏิิบัติิหน�้ที�อย่�งสำมบ้รัณ์

7. เครอืเจริญโภคภณัฑ์ว์างโครงสี่รา้งคณะกรรมการบูรษัิัท โด้ยมุ่งหวงัใหด้้ำาเนนิงานด้้วย
ความโปรง่ใสี่และมเ่หตุิ มผ่ล โด้ยใช้ัความรู้ความสี่ามารถืวจิารณญาณและประสี่บูการณร่์วมกนั
ของกรรมการบูริษัทัทั�งหมด้
เครัือฯ ติรัะหนักดี้ว่�ไม่มีสำ้ติรัสำำ�เร็ัจ้สำำ�หรัับโครังสำร้ั�งผู้้้นำ�และองค์ป็รัะกอบของคณะกรัรัมก�รับริัษััท เครืัอฯ  
เพียงกำ�หนด้ให้คณะกรัรัมก�รับรัิษััทมีโครังสำรั้�งขน�ด้และองค์ป็รัะกอบที�สำมดุ้ลพร้ัอมทั�งมีคว�มหล�กหล�ยด้้�น 
ป็รัะสำบก�รัณ ์คว�มเชี่�ยวช่�ญ วิสำยัทัศันต์ิลอด้จ้นคว�มมุง่มั�นที�แรังกล้�และมคีว�มคิด้เป็น็อิสำรัะที�จ้ะนำ�ไป็สำ้ก่�รัทำ�ง�น
ที�มปี็รัะสำิทธิภิั�พ

8. เครอืเจริญโภคภณัฑ์ม์ุง่มั�นท่�จะพิัจารณาคา่ติอบูแทนและการประเมนิผลงาน
ทั�งในระดั้บูบูคุคล บูริษัทัและ คณะกรรมการบูริษัทัอยา่งถื่�ถืว้นและโปรง่ใสี่
ก�รัทำ�ง�นของทุกคนในเครืัอฯ ควรัสำอด้คล้องกับผู้ลป็รัะโยช่น์ในรัะยะย�วของบริัษััททั�งนี� เป็็นคว�มรัับผู้ิด้ช่อบของ
คณะกรัรัมก�รับรัิษััทที�ต้ิองกำ�หนด้ ควบคุมด้้แล และในกรัณีที�เป็็นบรัิษััทจ้ด้ทะเบียนต้ิองเป็ิด้เผู้ยกรัอบกฎเกณฑ์์ 
เรัื�องค่�ติอบแทนที�สำ�ม�รัถืสำร้ั�งแรังจ้้งใจ้แก่ผู้้้บรัิห�รัและพนักง�นให้ป็ฏิิบัติิง�นเพื�อบรัรัลุวัติถืุป็รัะสำงค์ท�งธิุรักิจ้ได้้ 
คณะกรัรัมก�รับรัิษััทต้ิองกำ�หนด้และบังคับใช่้แนวท�งก�รัจ่้�ยค่�ติอบแทนแก่กรัรัมก�รับรัิษััทและผู้้้บรัิห�รัที�ช่ัด้เจ้น 
รัวมทั�งเทียบเคียงและป็รัะเมินผู้ลง�นทั�งเป็็นรั�ยบุคคลและในฐ�นะคณะกรัรัมก�รับรัิษััทโด้ยรัวม ในกรัณีบรัิษััท 
จ้ด้ทะเบยีนยงัต้ิองเป็ดิ้เผู้ยเอกสำ�รัและหลักฐ�นต่ิ�งๆ รัวมถ่ืงควรัพจิ้�รัณ�แต่ิงตัิ�งที�ป็รัก่ษั�ภั�ยนอกม�ป็รัะเมนิผู้ลง�น
ของคณะกรัรัมก�รับรัษัิัทอย่�งสำมำ�เสำมอเพื�อใหแ้นใ่จ้ว่� ทีมง�นผู้้บ้รัหิ�รัของบรัษัิัทยังคงป็ฏิิบติัิง�นอย�่งมปี็รัะสำทิธิภิั�พ
ด้้วยคว�มรัอบคอบติอบสำนองต่ิอคว�มค�ด้หวังในรัะดั้บสำ�กลของธิุรักิจ้ช่ั�นนำ�ในป็จั้จุ้บัน
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9. เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ม์ุง่มั�นท่�จะสี่ื�อสี่ารกับูผูม้ส่่ี่วนได้เ้สี่ย่ทั�งหมด้อย่างเปิด้เผย 
มป่ระสี่ทิธุผิลและอยา่งติอ่เนื�อง
บรัรัษััทภิับ�ลที�ดี้นั�นต้ิองครัอบคลุมเกินกว่�ก�รักรัะทำ�ติ�มกฎและข้อกำ�หนด้ควบคุมห�กแต่ิจ้ำ�เป็็นต้ิองเค�รัพ และ
ก�รับรัิห�รัจั้ด้ก�รัคว�มสำัมพันธิร์ัะหว่�งเครัือฯ กับผู้้ม้สีำ่วนได้้เสำียทั�งหมด้ที�ใสำ่ใจ้ติิด้ติ�มก�รัด้ำ�เนนิธิุรักิจ้ที�ดี้ของเครัือฯ 
อย่�งเหม�ะสำม เครัือฯ มุง่สำ่งเสำรัิมก�รัสำื�อสำ�รัแบบสำองท�งที�สำ�ม�รัถืโต้ิติอบแลกเป็ลี�ยนข้อคิด้เหน็กันได้้และสำ่วนหน่�ง
ของก�รัวัด้ผู้ลสำำ�เรั็จ้ของเครัือฯ คือก�รัป็รัะเมินป็รัะสำิทธิิภั�พในก�รัสำ่งเสำรัิมก�รัมีสำ่วนรั่วมของผู้้้มีสำ่วนได้้เสำียและ 
ก�รัติอบสำนองต่ิอผู้ลป็รัะโยช่นร์ัะยะย�วของผู้้ม้สีำ่วนได้้เสำียด้้วย

10. เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ต์ิอ้งมุง่มั�นท่�จะใหผู้ถ้ือืหุ้นรายย่อยของบูรษิัทัจด้ทะเบูย่นของเครือฯ 
ได้ใ้ชัส้ี่ทิธุขิองพัวกเขาอยา่งเทา่เทย่ม
ผู้้้ถืือหุ้นมีสำิทธิิที�จ้ะเข้�ถ่ืงผู้้้บริัห�รัติ�มคว�มเหม�ะสำมติลอด้จ้นรัับทรั�บผู้ลก�รัด้ำ�เนินธิุรักิจ้อย่�งทันท่วงที ดั้งนั�น 
คณะกรัรัมก�รับรัิษััทต้ิองเป็ิด้เผู้ยก�รัป็รัะเมินสำถื�นะท�งก�รัเงินและโอก�สำท�งธิุรักิจ้ของบรัิษััทอย่�งช่ัด้เจ้น สำมดุ้ล
และครัอบคลุม ทั�งนี�เพื�อรัักษั�คว�มน่�เช่ื�อถืือและคว�มโป็ร่ังใสำของบริัษััทจ้ด้ทะเบียน คณะกรัรัมก�รับริัษััทมีหน้�ที�
กำ�กับด้้แลให้มีรัะบบควบคุมทั�งเรืั�องที�เกี�ยวกับก�รัเงินและไม่ใช่่ก�รัเงินติลอด้จ้นก�รัจั้ด้ทำ�รั�ยง�นที�มีป็รัะสำิทธิิภั�พ
สำ�ม�รัถืติรัวจ้สำอบได้้โด้ยอิสำรัะ 

11. ความนา่เชัื�อถือื คณุธุรรมและความซื่ื�อสี่ตัิย์ คอืหัวใจของเครอืเจรญิโภคภณัฑ์์
นับแต่ิวันแรักเครัือฯ ให้คำ�จ้ำ�กัด้คว�มของคว�มเป็็นเครัือฯ ว่�เป็็นก�รัสำรั้�งคุณค่�รั่วมกันเครัือฯ จ่้งค�ด้หวังให้ 
คณะกรัรัมก�รับรัิษััทผู้้บ้รัิห�รัและพนกัง�นของเครัือฯ รัักษั�ม�ติรัฐ�นจ้รัิยธิรัรัมในทุกสำิ�งที�ทำ� ซึ่่�งรัวมถ่ืงคว�มซึ่ื�อสำัติย์
และก�รัทำ�ธุิรักิจ้ที�เป็็นธิรัรัมกับค้่ค้�และล้กค้�มีคว�มรัับผู้ิด้ช่อบต่ิอสำิ�งแวด้ล้อมและด้ำ�เนินคว�มสัำมพันธิ์ท�งธุิรักิจ้ 
กับค้่ค้�ที�ด้ำ�เนนิธิุรักิจ้อย่�งมจี้รัิยธิรัรัม

รายนามของคณะกรรมการบูรรษััทภิบูาล 
(ปีี 2559-2561)

กรรมการอสิี่ระท่�ไมไ่ด้้เป็นผูบู้ริหารจากบูริษััทในเครือฯ ท่�จด้ทะเบูย่นในติลาด้หลักทรพััย์

ผูท้รงคณุวฒุจิากภายนอก

	 1.	 นายธนินท์์	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	ซีีพีี	ออลล์	จีำากััด	(มหาชัน),	กัรรมกัาร	บริษััท์	สยามแมค็โคร	จีำากััด	(มหาชัน)
	 6.	 นายธานินท์ร์	บ้รณมานติ	กัรรมกัาร	บริษััท์	เครือเจีริญโภคภัณฑ์์	จีำากััด,	ประธานเจี�าหน�าที์�บริหาร	บริษััท์	ซีีพีี	ออลล์	จีำากััด	(มหาชัน)
	 7.	 นายอำารุง	สรรพีสิท์ธิ�วงศุ์	 รองประธานสำานักักัารเงิน	บริษััท์	 เครือเจีริญโภคภัณฑ์์	จีำากััด,	 กัรรมกัาร	บริษััท์	ท์ร้	คอร์ปอเรชัั�น	จีำากััด	 (มหาชัน),	 
	 	 กัรรมกัาร	บริษััท์	ซีีพีี	ออลล์	จีำากััด	(มหาชัน),	กัรรมกัาร	บริษััท์	สยามแมค็โคร	จีำากััด	(มหาชัน)
	 8.	 นายฮานส์	เวอร์เนอร์	ไรค์	ที์�ปรึกัษัาอาวุโส	บริษััท์	เครือเจีริญโภคภัณฑ์์	จีำากััด

	 9.	 ดร.	ชัยัวัฒน์	วิบ้ลย์สวัสดิ�	อดีตกัรรมกัารอิสระ	บริษััท์	เจีริญโภคภัณฑ์์อาหาร	จีำากััด	(มหาชัน),	อดีตกัรรมกัาร	บริษััท์	สยามแมค็โคร	จีำากััด	(มหาชัน)
	 10.	ดร.	โกัศุล	เพ็ีชัร์สวุรรณ์	อดีตกัรรมกัารอิสระ	บริษััท์	ท์ร้	คอร์ปอเรชัั�น	จีำากััด	(มหาชัน)
	 11.	ศุาสตราจีารย์	(พีเิศุษั)	ประสพีสขุ	บุญเดชั	กัรรมกัารอิสระ	บริษััท์	ซีีพีี	ออลล์	จีำากััด	(มหาชัน),	กัรรมกัารอิสระ	บริษััท์	สยามแมค็โคร	จีำากััด	(มหาชัน)
	 12.	ดร.	กิัตติพีงษ์ั	กิัตยารักัษ์ั	กัรรมกัารอิสระ	บริษััท์	เจีริญโภคภัณฑ์์อาหาร	จีำากััด	(มหาชัน),	
	 	 กัรรมกัารอิสระ	บริษััท์	ซีีพีี	ออลล์	จีำากััด	(มหาชัน),	กัรรมกัารอิสระ	บริษััท์	ท์ร้	คอร์ปอเรชัั�น	จีำากััด	(มหาชัน)
	 13.	นายแอนดร้ว์	มา	กัรรมกัารอิสระ	บริษััท์	ซีีพีีโภคภัณฑ์์	จีำากััด

	 14.	นายพีารณ	อิศุรเสนา	ณ	อยุธยา	อดีตประธานเจี�าหน�าที์�บริหาร	บริษััท์	ป้นซิีเมนต์ไท์ย	จีำากััด	(มหาชัน)
	 15.	ศุาสตราจีารย์หรัิญ	รดีศุรี	ผู้้�เชัี�ยวชัาญพีเิศุษัด�านบรรษััท์ภิบาลและความรับผู้ดิชัอบต่อสังคม	ตลาดหลักัท์รัพีย์แหง่ประเท์ศุไท์ย,	
	 	 ประธานกิัตติมศุกััดิ�	สมาคมสง่เสริมสถาบนักัรรมกัารบริษััท์ไท์ย
	 16.	นายเดวิด	กัอร์ดอน	เอลดอน	อดีตประธานกัรรมกัาร	ธนาคารเอชัเอสบซีีี	เอเชัยีแปซิีฟิิกั
	 17.	นางแคท์	เคท์ส์	อดีตประธานเจี�าหน�าที์�ฝ่า่ยปฏิิบติักัารด�าน	Wholesale	Banking	ธนาคารสแดนดาร์ด	ชัาร์เตอร์ด,	
	 	 หวัหน�าด�านกัารปฏิิบติัตามกัฎเกัณฑ์์	ธนาคารย้บีเอส
	 18.	นายจีอร์จี	ฮองชัอย	ประธานเจี�าหน�าที์�บริหาร	บริษััท์	สิงหแอสเซีท์แมเนจีเม�นท์์	จีำากััด	

กรรมการบูรหิาร เครือเจริญโภคภณัฑ์แ์ละบูริษััทในเครือท่�จด้ทะเบูย่นในติลาด้หลักทรพััย์
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รางวัลบูริษััทท่�ม่จริยธุรรมท่�สีุ่ด้ในโลก
ของสี่ถืาบูัน Ethisphere

เก่�ยวกบัูสี่ถืาบูนั Ethisphere
Ethisphere Institute เป็น็ผู้้น้ำ�รัะดั้บโลกในก�รักำ�หนด้และพัฒน�ม�ติรัฐ�นก�รัป็ฏิิบัติิท�งธุิรักิจ้ที�มีจ้รัิยธิรัรัมซ่ึ่�ง
เป็็นรั�กฐ�นของอัติลักษัณ์องค์กรั สำ่งผู้ลต่ิอคว�มไว้ว�งใจ้ของติล�ด้และคว�มสำำ�เรั็จ้ท�งธิุรักิจ้ Ethisphere  
มคีว�มเช่ี�ยวช่�ญอย�่งล่กซึ่่�งในก�รัป็รัะเมนิและกำ�หนด้หลักม�ติรัฐ�นท�งจ้รัยิธิรัรัมธิรุักิจ้ อ้�งอิงก�รัสำรุัป็บทเรัยีน
ที�ขับเคลื�อนด้้วยข้อมล้ ซึ่่�งช่่วยใหบ้รัิษััทต่ิ�งๆ สำ�ม�รัถืยกรัะดั้บอัติลักษัณ์ขององค์กรั ป็รัะเมนิและสำรั้�งวัฒนธิรัรัม
องค์กรัที�เข้มแข็ง Ethisphere ยกย่องบรัิษััทที�มีก�รัด้ำ�เนินง�นด้้�นจ้รัิยธิรัรัมโด้ด้เด่้นด้้วยก�รัป็รัะก�ศัเกียรัติิคุณ 
“บรัิษััทที�มีจ้รัิยธิรัรัมม�กที�สำุด้ในโลก” (World’s Most Ethical Companies) และเป็็นศั้นย์รัวมผู้้้เชี่�ยวช่�ญ 
ด้้�นจ้ริัยธิรัรัมท�งธิุรักิจ้จ้�กอุติสำ�หกรัรัมสำ�ข�ต่ิ�งๆ ภั�ยใต้ิ Business Ethics Leadership Alliance (BELA)  
สำ�ม�รัถืด้้ข้อมล้เพิ�มเติิมเกี�ยวกับ Ethisphere ได้้ที�: https://ethisphere.com
 

ระเบูย่บูวธิุแ่ละการใหค้ะแนน
กรัะบวนก�รัป็รัะเมนิ Ethics Quotient® เป็น็กรัรัมสำทิธิิ�ของ Ethisphere ป็รัะกอบด้้วยคำ�ถื�มม�กกว่� 200 คำ�ถื�ม 
เกี�ยวกับก�รักำ�กับด้้แลกิจ้ก�รั กรัะบวนก�รัด้้�นจ้รัิยธิรัรัมและก�รักำ�กับก�รัป็ฏิิบัติิติ�มกฎเกณฑ์์ ก�รัสำรั้�ง 
วัฒนธิรัรัมองค์กรั บทบ�ทท�งด้้�นสิำ�งแวด้ล้อมและสัำงคม ก�รับรัหิ�รัจั้ด้ก�รัค้่ค้� บทบ�ทของภั�วะผู้้น้ำ�และช่ื�อเสำยีง
ด้้�นจ้ริัยธิรัรัม ซึ่่�งเป็น็กรัอบก�รัด้ำ�เนนิง�นเพื�อรัวบรัวมและกำ�หนด้แนวท�งป็ฏิิบติัิด้้�นจ้ริัยธิรัรัมช่ั�นนำ�ขององค์กรั 
ในอุติสำ�หกรัรัมทั�วโลก

ในป็ีนี� กรัะบวนก�รัป็รัะเมินนี�ได้้ถ้ืกป็รัับป็รุังให้กรัะช่ับและทันต่ิอเหติุก�รัณ์ยิ�งข่�น มีก�รัตัิ�งคำ�ถื�มครัอบคลุม 
ก�รัป็รัะเมนิว่�องค์กรัที�สำมคัรัมศีักัยภั�พในก�รัป็รัับตัิวติอบสำนองต่ิอสำถื�นก�รัณโ์รัครัะบ�ด้ ป็จั้จั้ยด้้�นสำิ�งแวด้ล้อม 
สำังคม และธิรัรัม�ภิับ�ล รัวมทั�งมีม�ติรัก�รัด้ำ�เนินก�รัเพื�อคว�มป็ลอด้ภััย คว�มเสำมอภั�ค ก�รัยอมรัับและ 
คว�มยุติิธิรัรัมในสำังคมอย่�งไรั

ผูไ้ด้รั้บูรางวัล
รั�ยช่ื�อ บรัิษััท ที�มจี้รัิยธิรัรัมม�กที�สำุด้ในโลกป็ ี2021 
สำ�ม�รัถืด้้ได้้ที� https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees
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