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จริิยธริริมและธริริมาภิิบาล... 

หััวใจของพลเมืองบริริษััทท่�ดี่สู่่�การิเติิบโติอย�างยั�งยืน

เริาดีำาเนินธุริกิจอย�างเป็็นธริริม 

บริิหัาริองค์์กริดี้วยค์วามโป็ริ�งใสู่และค์วามริับผิิดีชอบ  

มุ�งสู่ริ้างค์ุณค์�าแก�ผิ่้ม่สู่�วนไดี้เสู่่ยทุกกลุ�ม

หน่ึ่�งศตวรรษที่่�เครือเจริญโภคภัณฑ์์ได้้รับความไว้วางใจจากสัังคมไที่ยและสัังคม

โลก เรากา้วหนึ่า้และเตบิโตอยา่งยั�งยนืึ่ เพราะตั�งมั�นึ่อย่บ่นึ่คา่นึ่ยิมองคก์รที่่�ถ่า่ยที่อด้

กนัึ่มาจากร่น่ึ่ส่่ัร่น่ึ่ เป็น็ึ่จติวญิญาณที่่�ม่ง่มั�นึ่พฒันึ่า ตอ่ยอด้ความสัามารถ่ในึ่การด้ำาเนึ่นิึ่

ธุ่รกิจด้้วยค่ณธุรรม จริยธุรรม และหลักการกำากับด้่แลกิจการที่่�ด้่ 

เครอืฯ ตระหนัึ่กด่้วา่ ไมม่อ่งค์กรธุร่กจิใด้ในึ่โลกที่่�เติบโตอย่างมั�นึ่คงแข็ง็แรงได้้โด้ย

ลำาพัง หากแต่ต้องม่ความเข็็มแข็็งข็องป็ระชาชนึ่ สัังคม และป็ระเที่ศชาติเค่ยงข็้าง

ด้้วยเสัมอ ตั�งแต่อด่้ตถ่่งปั็จจ่บันึ่ การด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจข็องเครือฯ จ่งมิใช่เพ่ยงเพ่อ 

การเติบโตที่างธุ่รกิจเที่่านึ่ั�นึ่ เครือฯ ยังม่่งมั�นึ่เป็็นึ่ “พลเมืองบรรษัที่ที่่�ด้่” โด้ยด้ำาเนึ่ินึ่

ธุ่รกิจด้้วยความรับผิิด้ชอบ และเป็็นึ่สั่วนึ่หนึ่่�งในึ่การสันึ่ับสันึ่่นึ่การพัฒนึ่าเศรษฐกิจ 

สัังคม และสิั�งแวด้ล้อม เพ่อสัร้างป็ระโยชนึ่์ให้แก่สัังคม ซ่ึ่�งรวมถ่่งป็ระโยชนึ่์ 

ต่อป็ระเที่ศและป็ระชาชนึ่ในึ่ที่่กป็ระเที่ศที่่�เข็้าไป็ลงที่่นึ่ ซ่ึ่�งนึ่ำาไป็ส่่ัการพัฒนึ่าที่่�ยั�งยืนึ่

ร่วมกันึ่ข็องเครือฯ และสัังคม

วััตถุุประสงค์ของรายงาน

1. เพื่่อสร้้างความเข้้าใจเกี่่�ยวกี่ับกี่าร้กี่ำากี่ับดููแลกี่ิจกี่าร้ข้องเคร้ือเจร้ิญโภคภัณฑ์์

2. เพื่่อส่อสาร้เกี่่�ยวกี่ับกี่ิจกี่ร้ร้มและผลกี่าร้ดูำาเนิินิงานิดู้านิกี่าร้กี่ำากี่ับดููแลกี่ิจกี่าร้ 

ข้องเคร้ือเจร้ิญโภคภัณฑ์์

3. เพื่่อแสดูงให้้เห้็นิถึึงแนิวทางท่�เคร้ือเจริ้ญโภคภัณฑ์์สร้้างคุณค่าแกี่่ผู้ถืึอหุ้้นิ 

และผู้ม่ส่วนิไดู้เส่ย



หมวัดที่่�

ผูู้�นำาเครือเจริญโภคภัณฑ์์

1
8 สู่าริจากป็ริะธานอาวุโสู่

10 สู่าริจากป็ริะธานกริริมการิ

12 สู่าริจากป็ริะธานค์ณะผิ่้บริิหัาริ

หมวัดที่่�

ผู้ลงานสำาคัญปี 2564

2
16 ผิลงานสู่ำาค์ัญป็ี 2564

17 ริางวัลท่�ไดี้ริับการิยอมริับ

หมวัดที่่�

การดำาเนินธุุรกิจด�วัย

หลักการบรรษััที่ภิบาล

3
20 ลักษัณะการิป็ริะกอบธุริกิจ

22 การิกำากับดี่แลของ 

 เค์ริือเจริิญโภิค์ภิัณฑ์์

หมวัดที่่�

การกำากับดูแล และ 

การสร�างคุณค่าแก่สังคม 

ปี 2564

4
30 การิกำากับดี่แลเพ่อการิเติิบโติ

 อย�างยั�งยืน 

 - การิกำากับดี่แลกิจการิ

 - การิบริิหัาริค์วามเสู่่�ยง

 - การิกำากับการิป็ฏิิบัติิติาม 

   กฎเกณฑ์์

59 การิสู่ริ้างค์ุณค์�าแก�สู่ังค์ม

หมวัดที่่�

ก�าวัต่อไปในปี 2565

5
66 ก้าวติ�อไป็ในป็ี 2565

ภาคผู้นวัก

70 ค์�านิยมองค์์กริ 6 ป็ริะการิ

72 หัลักการิบริริษััทภิิบาล

76 ริายนามของค์ณะกริริมการิ 

 บริริษััทภิิบาล (ป็ี 2559-2561)

78 ริางวัลบริิษััทท่�ม่จริิยธริริม 

 ท่�สูุ่ดีในโลกของสู่ถาบัน 

 Ethisphere

สารบัญ



ผูู้�นำาเครือเจริญโภคภัณฑ์์

หมวัดที่่�

1



เครืือซีีพีี ให้้ความสำำาคัญกัับ 

กัารืปรืับตััวในกัารืดำำาเนินธุุรืกัิจควบค่�ไปกัับ 

กัารืยึึดำมั�นในห้ลัักัธุรืรืมาภิิบาลัที่ี�ดำ ี

มาโดำยึตัลัอดำ จึงเตัรืียึมความพีรื้อมของที่ั�ง

องคาพียึพีให้้สำามารืถรืับมือกัับทีุ่กัวิกัฤตั

สำถานกัารืณ์์ บัญญัตัิไว้เป็นค�านิยึมของ  

เครืือซีีพีีที่ี�พีนักังานทีุ่กัคนจะตั้องยึึดำมั�น 

เป็นห้ลัักัปรืะจำาใจ แลัะสำามารืถนำาไป 

ปรืะยึุกัตั์ใช้้ในกัารืที่ำางานให้้เกัิดำผลัไดำ ้

อยึ�างเป็นรื่ปธุรืรืม

นายธุนินที่์  เจ่ยรวันนที่์

ป็ริะธานอาวุโสู่ 

เค์ริือเจริิญโภิค์ภิัณฑ์์

สารจาก

ประธุานอาวัุโส

ป็ี 2564 ป็ระเที่ศไที่ยและที่่กป็ระเที่ศที่ั�วโลกยังคงต้อง 

เผิชิญกับการแพร่ระบาด้ข็องโรคโควิด้-19 อย่างต่อเนึ่่อง  

ความเป็ล่�ยนึ่แป็ลงข็องโลกสั่งผิลกระที่บให้เกิด้การป็รับตัว 

ครั�งสัำาคัญในึ่ที่่กภาคสั่วนึ่ซ่ึ่�งแท้ี่ที่่�จ ริงแล้ว เครือซ่ึ่พ่ให้ 

ความสัำาคัญกับการป็รับตัวในึ่การด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจควบค่่ไป็กับ 

การย่ด้มั�นึ่ในึ่หลักธุรรมาภิบาลที่่�ด่้มาโด้ยตลอด้ จ่งเตร่ยม 

ความพร้อมข็องที่ั�งองคาพยพให้สัามารถ่รับมือกับที่่กวิกฤต

สัถ่านึ่การณ์ บัญญัติไว้เป็็นึ่ค่านิึ่ยมข็องเครือซ่ึ่พ่ที่่�พนัึ่กงานึ่ 

ที่่กคนึ่จะต้องย่ด้มั�นึ่เป็็นึ่หลักป็ระจำาใจและสัามารถ่นึ่ำาไป็

ป็ระย่กต์ใช้ในึ่การที่ำางานึ่ให้เกิด้ผิลได้้อย่างเป็็นึ่ร่ป็ธุรรม 

 สัถ่านึ่การณ์ความเป็ล่�ยนึ่แป็ลงที่่�เกดิ้ข็่�นึ่อยา่งฉับัพลนัึ่ กำาลัง

เป็็นึ่สััญญาณเตือนึ่ให้พวกเราที่ก่คนึ่บนึ่โลกใบนึ่่� ต้องตั�งอย่่บนึ่

ความไม่ป็ระมาที่ ต้องม่ความต่นึ่ตัว ม่ความกระตือรือร้นึ่ และ

ต้ อง เตร่ ยมพ ร้อม เสัมอที่่� จ ะป็ รับ ตั ว ใ ห้ เ ข็้ า กั บวิ กฤต 

ความเป็ล่�ยนึ่แป็ลง อ่กที่ั�งต้องเตร่ยมความพร้อมในึ่การรับมือ

กับสัถ่านึ่การณ์ที่่�จะเกิด้ข็่�นึ่ต่อไป็ในึ่อนึ่าคต 

ที่่ามกลางวิกฤตโรคระบาด้ เครือซ่ึ่พ่ยังคงเด้ินึ่หนึ่้าพัฒนึ่า

องค์กรให้เติบโตข็่�นึ่อย่างต่อเนึ่่อง การป็รับตัวให้เข็้ากับช่วิตวิถ่่

ใหม่ การเว้นึ่ระยะห่างที่างสัังคม เครือซ่ึ่พ่จำาเป็็นึ่ต้องป็รับ

กลยท่ี่ธ์ุการด้ำาเนึ่นิึ่งานึ่ให้สัอด้รับกบัความเป็ล่�ยนึ่แป็ลงที่่�เกิด้ข็่�นึ่

อย่างรวด้เร็ว ด้้วยการสัร้างสัรรค์งานึ่นึ่วัตกรรมเพ่อพัฒนึ่า

ผิลิตภัณฑ์์และบริการให้ตอบสันึ่องพฤติกรรมที่่�เป็ล่�ยนึ่ไป็ข็อง 

ผิ่้บริโภค การพัฒนึ่าเที่คโนึ่โลย่ด้ิจิที่ัล การสัั�งซึ่ื�อสัินึ่ค้าออนึ่ไลนึ่์ 

การสั่งสัินึ่ค้าและบริการเด้ลิเวอร่�อย่างรวด้เร็วที่ันึ่ใจ ตลอด้จนึ่

การสัร้างความเช่อมั�นึ่ในึ่ค่ณภาพและความป็ลอด้ภัยข็องสิันึ่ค้า

และบริการ ภายใต้การบริหารงานึ่ตามหลักการกำากับด่้แล

กิจการที่่�ด้่ ม่ธุรรมาภิบาล ม่ความรับผิิด้ชอบต่อผิ่้ม่สั่วนึ่ได้้เสั่ย 

ม่ความจริงใจ ม่ค่ณธุรรม และม่ความซึ่่อสััตย์ อันึ่จะนึ่ำาพาให้

เครอืซ่ึ่พส่ัามารถ่ข็บัเคล่อนึ่ธุร่กจิใหเ้ตบิโตข็่�นึ่อยา่งมั�นึ่คง ยั�งยนืึ่ 

และสัง่างาม 

กว่าหนึ่่�งร้อยปี็ที่่�ผิ่านึ่มา เครือซ่ึ่พ่เร่ยนึ่ร่้ที่่�จะป็รับตัวในึ่ 

การด้ำาเนิึ่นึ่ธุ่รกิจควบค่่ไป็กับการย่ด้มั�นึ่หลักธุรรมาภิบาลที่่�ด่้  

ด้้วยป็ณิธุานึ่ข็องผ้่ิบริหารและพนึ่ักงานึ่ที่่กคนึ่ที่่�จะไม่ย่อที่้อ 

ต่อที่ั�งป็ัญหาและอ่ป็สัรรคในึ่การนึ่ำาพาองค์กรสั่่ความเป็็นึ่เลิศ 

เพ่อตอบสันึ่องป็รัชญาการที่ำางานึ่ข็องเครือ ซ่ึ่พ่  โด้ย 

มเ่จตนึ่ารมณแ์ละความม่ง่หมายป็ระโยชนึ่ใ์หเ้กดิ้ข็่�นึ่ตอ่สัว่นึ่รวม

เป็็นึ่ป็ระการสัำาคัญ 

8 9ผู้้�นำำ�เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์

รายงานการกำากับดููแลกิจการประจำาปี 2564 เครือเจริญโภคภัณฑ์์  



คณ์ะกัรืรืมกัารืบรืิษััที่ฯ ไดำ้ตัิดำตัามสำถานกัารืณ์์

ที่ั�วโลักัอยึ�างใกัลั้ช้ิดำ อีกัที่ั�งไดำ้ผนึกักัำาลัังกััน

รืะห้ว�างบรืิษััที่แม�แลัะบรืิษััที่ในเครืือฯ ผ�านกัารืใช้้

เที่คโนโลัยึีที่ี�ที่ันสำมัยึ เพี่อสำ่อสำารืนโยึบายึแลัะ 

ขั�นตัอนกัารืดำำาเนินงานให้ม� ๆ ที่ั�งในดำ้านกัารืกัำากัับ

ดำ่แลักัิจกัารื กัารืบรืิห้ารืความเสำี�ยึง แลัะกัารืกัำากัับ

กัารืปฏิิบัตัิตัามกัฎเกัณ์ฑ์์ของบรืิษััที่ในเครืือฯ  

สำ�งผลัให้้เครืือฯ มีโครืงสำรื้างแลัะรืะบบ 

กัารืบรืิห้ารืจัดำกัารืดำ้านกัารืกัำากัับดำ่แลักัิจกัารืที่ี�มี

แนวที่างปฏิิบัตัิตัามมาตัรืฐานสำากัลัในทีุ่กักัลัุ�ม

ธุุรืกัิจของเครืือฯ ในปีที่ี�ผ�านมา

ป็ี 2564 นึ่ับเป็็นึ่ป็ีที่่�สัองแล้ว ที่่�สัถ่านึ่การณ์โควิด้-19 ยังคง

อย่่กับเราและสัร้างผิลกระที่บอย่างต่อเนึ่่องในึ่ป็ระเที่ศต่างๆ 

ที่ั�วโลก สั่งผิลให้หลายป็ระเที่ศยังคงด้ำาเนิึ่นึ่นึ่โยบายควบค่ม 

การแพร่ระบาด้อย่างเคร่งครัด้ ด้้วยความย่ด้มั�นึ่อย่างแนึ่่วแนึ่่

ในึ่ค่านึ่ิยมที่ั�ง 6 ป็ระการข็องเครือเจริญโภคภัณฑ์์ ผ้่ิบริหาร 

พนึ่ักงานึ่และค่่ค้าได้้ร่วมมือร่วมใจกันึ่ในึ่มาตรการป้็องกันึ่ 

เพอ่ลด้ความเสั่�ยงและผิลกระที่บตอ่การด้ำาเนึ่นิึ่ธุร่กจิ ตลอด้จนึ่

เรายังคงใหค้วามช่วยเหลือแกพ่นึ่กังานึ่และผ้่ิที่่�ได้้รบัผิลกระที่บ

อย่างต่อเนึ่่องจนึ่ถ่่งป็ัจจ่บันึ่ 

คณะกรรมการบริษัที่ฯ ได้้ติด้ตามสัถ่านึ่การณ์ที่ั�วโลกอย่าง

ใกล้ชิด้ อ่กที่ั�งได้้ผิน่ึ่กกำาลังกันึ่ระหว่างบริษัที่แม่และบริษัที่ในึ่

เครือฯ ผิ่านึ่การใช้เที่คโนึ่โลย่ที่่�ที่ันึ่สัมัย อาที่ิ ช่องที่างออนึ่ไลนึ่์

ร่ป็แบบต่างๆ เพ่อส่ัอสัารนึ่โยบายและข็ั�นึ่ตอนึ่การด้ำาเนึ่ินึ่งานึ่

ใหม่ ๆ ที่ั�งในึ่ด้้านึ่การกำากับด้่แลกิจการ การบริหารความเสั่�ยง 

และการกำากับการป็ฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์ข็องบริษัที่ในึ่เครือฯ 

ที่ำาให้ฝ่่ายบริหารม่ความเข้็าใจสัถ่านึ่การณ์ ป็รับม่มมอง ป็รับ

โครงสัร้างระบบใหม่ ที่ำาให้เห็นึ่ภาพรวมที่่�ชัด้เจนึ่และสัามารถ่

จัด้การแก้ไข็ป็ัญหาได้้ง่ายข็่�นึ่และรวด้เร็วข็่�นึ่ สั่งเสัริมให้ม่ 

การคิด้แผินึ่สัำารองเพ่อหาวิธุ่รับมือกับสัถ่านึ่การณ์ พลิกวิกฤต

ให้เป็็นึ่โอกาสั สัามารถ่สัร้างสัรรค์สัินึ่ค้าและบริการใหม่ ๆ  

ตรงตามความต้องการข็องผ้่ิบริโภคที่่�เป็ล่�ยนึ่ไป็ สัง่ผิลใหเ้ครอืฯ 

ม่โครงสัร้างและระบบการบริหารจัด้การด้้านึ่การกำากับด่้แล

กิจการที่่�ม่แนึ่วที่างป็ฏิิบัติตามมาตรฐานึ่สัากลในึ่ที่่กกล่่มธุ่รกิจ

ข็องเครือฯ ในึ่ป็ีที่่�ผิ่านึ่มา

เครือเจริญโภคภัณฑ์์ ในึ่ฐานึ่ะบริษัที่ข็้ามชาติและผิ่้นึ่ำาธุ่รกิจ

ในึ่เวที่่โลก เราม่ความม่่งมั�นึ่ในึ่การพัฒนึ่าธุ่รกิจให้เติบโตอย่าง

ต่อเนึ่่องและยั�งยืนึ่ในึ่ที่่กด้้านึ่มาตลอด้ ภายใต้หลักจริยธุรรม 

ค่ณธุรรม ความซึ่่อสััตย์และการกำากับด่้แลกิจการที่่�ด่้เพ่อให้ม่

มาตรฐานึ่ที่่�ด่้ยิ�งข็่�นึ่ไป็ ในึ่นึ่ามข็องคณะกรรมการ ผิมข็อข็อบค่ณ

กรรมการ ผิ่้บริหาร และเพ่อนึ่ร่วมงานึ่ที่่กคนึ่ที่่�ให้การสันึ่ับสันึ่่นึ่

และผินึ่่กกำาลังเป็็นึ่หน่ึ่�งเด่้ยวในึ่การข็ับเคล่อนึ่การด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจ

ข็องเครือฯ ให้เป็็นึ่ไป็ตามหลักการกำากับด่้แลกิจการ สัามารถ่

บรหิารจัด้การความเส่ั�ยงและรบัมอืกบัภาวะวกิฤต เพ่อกา้วข็า้ม

ความที่้าที่ายในึ่ครั�งนึ่่� 

นายสุภกิต เจ่ยรวันนที่์

ป็ริะธานกริริมการิ 

เค์ริือเจริิญโภิค์ภิัณฑ์์

สารจาก

ประธุานกรรมการ

10 11ผู้้�นำำ�เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์

รายงานการกำากับดููแลกิจการประจำาปี 2564 เครือเจริญโภคภัณฑ์์  



เครืือฯ ไดำ้วางแผนแลัะขับเคลั่อนงานดำ้าน 

กัารืกัำากัับดำ่แลักัิจกัารื กัารืบรืิห้ารืความเสำี��ยึง  

แลัะกัารืกัำากัับกัารืปฏิิบัตัิตัามกัฎเกัณ์ฑ์ ์

รื�วมกัับบรืิษััที่ในเครืือจนบรืรืลัุผลัสำำาเรื็จ  

โดำยึใช้้แพีลัตัฟอรื์มแอปพีลัิเคช้ัน ซีึ�งที่ำาให้้พีนักังาน 

สำามารืถที่ำางานไดำ้อยึ�างมีปรืะสำิที่ธุิภิาพีเพีิ�มขึ�น  

แลัะไดำ้รืับกัารืรืับรืองจากัผ่้ปรืะเมินภิายึนอกั  

ที่ำาให้้ไดำ้รืับกัารืยึอมรืับให้้เป็นบรืิษััที่ที่ี�มีจรืิยึธุรืรืม

มากัที่ี�สำุดำในโลักัปรืะจำาปี 2565 ตั�อเน่องเป็นปีที่ี� 2

วิกฤต COVID-19 ยังคงสั่งผิลกระที่บต่อภาคธุ่รกิจที่ั�วโลก 

ในึ่ปี็ที่่�ผ่ิานึ่มาเครือเจริญโภคภัณฑ์์ได้้ม่การป็รับตัวที่ั�งในึ่เชิง 

กลย่ที่ธุ์และเชิงป็ฏิิบัติการเพ่อรองรับกับเหต่การณ์และให้ 

การบริหารธุ่รกิจด้ำาเนิึ่นึ่ไป็ได้้อย่างต่อเน่ึ่องโด้ยไม่หย่ด้ชะงัก 

โด้ยให้ผ้่ิม่สั่วนึ่ได้้เส่ัยที่่กฝ่่ายได้้รับผิลกระที่บที่่�อาจเกิด้ข็่�นึ่นึ่้อย

ที่่�สั่ด้ ในึ่ข็ณะเด้่ยวกันึ่เครือฯ ยังให้ความสัำาคัญกับกระบวนึ่การ

กำากับด่้แลที่่�ป็รับเป็ล่�ยนึ่สัำาหรับการที่ำางานึ่ในึ่ร่ป็แบบออนึ่ไลน์ึ่

ให้ม่การด้ำาเนึ่ินึ่การการด้้วยความซึ่่อสััตย์ส่ัจริตและถ่่กต้อง  

เปิ็ด้เผิยข็อ้มล่อยา่งโป็รง่ใสั มภ่าระรบัผิิด้ชอบตอ่ผ้่ิมส่ัว่นึ่ได้้เส่ัย 

รวมถ่่งสิั�งแวด้ล้อมและสัังคม เราม่่งมั�นึ่ที่่�จะป็ฏิิบั ติตนึ่ 

เป็็นึ่พลเมืองบรรษัที่ที่่�ด้่ และสัร้างวัฒนึ่ธุรรมองค์กรที่่�เข็้มแข็็ง

ในึ่ด้้านึ่จริยธุรรมเพ่อให้การกำากับด่้แลกิจการสัามารถ่สัร้าง

ม่ลค่าเพิ�มให้กับสัังคม สั่งผิลให้เครือเจริญโภคภัณฑ์์เติบโตได้้

อย่างยั�งยืนึ่ตามย่ที่ธุศาสัตร์และเป็้าหมาย

ในึ่ป็ี 2564 เราได้้ข็ับเคล่อนึ่งานึ่ด้้านึ่การกำากับด่้แลกิจการ 

การบริหารความเสั่�ยง และการกำากับการป็ฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์

ร่วมกับบริษัที่ในึ่เครือจนึ่บรรล่ผิลสัำาเร็จตามแผินึ่งานึ่ที่่�กำาหนึ่ด้

ไว้ โด้ยเครือฯ ได้้พัฒนึ่าแพลตฟอร์มแอป็พลิเคชันึ่เพ่อช่วยให้

พนึ่ักงานึ่สัามารถ่ที่ำางานึ่ร่วมกันึ่ได้้อย่างสัะด้วก รวด้เร็ว ม่

ป็ระสัิที่ธุิภาพและเป็็นึ่ระบบเด้่ยวกันึ่   นึ่อกจากนึ่ั�นึ่ยังสัามารถ่

ที่ำาให้ติด้ตามผิลการด้ำาเนึ่ินึ่งานึ่ข็องบริษัที่ในึ่เครือได้้อย่าง 

เร่ยลไที่ม์ 

เครือฯ ด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจด้้วยค่ณธุรรมและความซึ่่อสััตย์ตาม 

ค่านึ่ิยมหลัก 6 ป็ระการข็องเรา เราป็ล่กฝ่ังจิตสัำานึ่่กด้้านึ่

จริยธุรรมและการป็ฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์ให้พนัึ่กงานึ่ซ่ึ่พ่ที่ั�วโลก

ป็ระพฤติตามจรรยาบรรณธุ่รกิจในึ่ป็ี 2564 เครือฯ ยังสั่งเสัริม

ค่่ค้าและพันึ่ธุมิตรที่างธุ่รกิจตลอด้ห่วงโซึ่่อ่ป็ที่านึ่ตระหนึ่ักร่้ถ่่ง

ความสัำาคัญข็องการม่สั่วนึ่ร่วมและสัร้างสัภาพแวด้ล้อมข็อง

การที่ำาธุ่รกิจตามจรรยาบรรณธุ่รกิจสัำาหรับค่่ค้า เรายังได้้รับ 

การรับรองการป็ฏิิบัติตามค่านึ่ิยม จรรยาบรรณธุ่รกิจ และม่

กลไกในึ่การให้คำาแนึ่ะนึ่ำาเก่�ยวกับการป็ฏิิบัติตนึ่ตามหลัก

จริยธุรรม จาก LRQA ซึ่่�งเป็็นึ่ผิ่้ป็ระเมินึ่อิสัระภายนึ่อก ที่ำาให้

เครือฯ ได้้รับการพิจารณาคัด้เลือกให้เป็็นึ่บริษัที่ที่่�ม่จริยธุรรม

มากที่่�สั่ด้ในึ่โลกป็ระจำาป็ี 2565 ต่อเน่ึ่องเป็็นึ่ป็ีที่่� 2 จากสัถ่าบันึ่ 

Ethisphere ซ่ึ่�งเป็็นึ่สัถ่าบันึ่ชั�นึ่นึ่ำาระด้ับโลกในึ่การกำาหนึ่ด้ 

และพัฒนึ่ามาตรฐานึ่ในึ่การด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจอย่างม่จริยธุรรม 

กา้วตอ่ไป็ส่่ัศตวรรษที่่�สัองยงัเตม็ไป็ด้้วยความที่า้ที่าย เครอืฯ 

ยังม่่งมั�นึ่พัฒนึ่าค่ณภาพและป็ระสัิที่ธุิภาพด้้านึ่การกำากับด่้แล

กจิการ ด้้านึ่การบรหิารความเสั่�ยง ด้้านึ่การกำากบัการป็ฏิบิตัติาม

กฎเกณฑ์์ และด้้านึ่การตรวจสัอบภายในึ่ให้ด้่ยิ�งข็่�นึ่ เพ่อรับมือ

กับความท้ี่าที่ายนึ่่� เราวางแผินึ่พัฒนึ่าคนึ่และเที่คโนึ่โลย่ให้

ที่ำางานึ่สัอด้ป็ระสัานึ่กันึ่ ที่ำาให้การด้ำาเนิึ่นึ่งานึ่ด้้านึ่ต่าง ๆ  

รวมถ่่งด้้านึ่การกำากับด่้แลกิจการรวด้เร็วยิ�งข็่�นึ่ และเครือข็่าย 

ผ้่ิแที่นึ่ข็องบรษิทัี่ในึ่เครือสัามารถ่ส่ัอสัารความร่แ้ละทัี่กษะไป็ยงั

บ่คลากรภายในึ่บริษัที่จนึ่เกิด้การป็ฏิิบัติอย่างที่ั�วถ่่งและเป็็นึ่ 

ร่ป็ธุรรม 

ส่ัด้ที่า้ย ผิมข็อข็อบค่ณความรว่มมอืรว่มใจและการสันึ่บัสันึ่น่ึ่

เป็็นึ่อย่างด่้จากผ่ิบ้ริหารและพนัึ่กงานึ่ที่่กคนึ่จากบริษัที่ในึ่เครือ

ที่ั�งในึ่ป็ระเที่ศไที่ยและที่ก่ป็ระเที่ศที่่�เครอืฯ เข็า้ไป็ลงที่น่ึ่ รวมถ่ง่ 

ค่่ค้า และผ้่ิม่ส่ัวนึ่ได้้เส่ัยที่่กกล่่มที่่�ร่วมกันึ่ขั็บเคล่อนึ่การกำากับ

ด่้แลกจิการและการด้ำาเนึ่นิึ่ธุร่กจิอยา่งมจ่รยิธุรรมอยา่งตอ่เนึ่อ่ง 

เครอืฯ พรอ้มรว่มมอืกบัที่ก่ภาคสัว่นึ่ในึ่การรกัษาสัมด่้ลระหวา่ง

เศรษฐกิจ สัังคม และสัิ�งแวด้ล้อมเพ่ออนึ่าคตที่่�ยั�งยืนึ่

นายศุุภชััย เจ่ยรวันนที่์

ป็ริะธานค์ณะผิ่้บริิหัาริ 

เค์ริือเจริิญโภิค์ภิัณฑ์์

สารจาก

ประธุานคณะผูู้�บริหาร

12 13ผู้้�นำำ�เครืือเจรืิญโภคภัณฑ์์

รายงานการกำากับดููแลกิจการประจำาปี 2564 เครือเจริญโภคภัณฑ์์  



ผู้ลงานสำาคัญปี 2564

หมวัดที่่�

2



16 17

ETHISPHERE ป็ริะกาศใหั้  

บริิษััท เค์ริือเจริิญโภิค์ภิัณฑ์์ จำากัดี 

เป็็นหัน่�งในบริิษััทท่�ม่จริิยธริริม 

มากท่�สูุ่ดีในโลกป็ี 2565 เป็็นป็ีท่�สู่อง 

เพ่อเป็็นการิริ�วมยกย�ององค์์กริ 

ท่�ย่ดีมั�นการิดีำาเนินธุริกิจ

บนพื�นฐานของการิสู่ริ้างค์ุณค์�า  

และมุ�งมั�นติ�อจริิยธริริม 

และค์วามซื่่อสู่ัติย์ในองค์์กริ

เครือเจริญโภคภัณฑ์์  

1 ใน บริษััที่ที่่�ม่จริยธุรรมมากที่่�สุดในโลก 

ต่อเน่องเป็นปีที่่�สอง

ผู้ลงานสำาคัญปี 2564

การกำากับดูแลเพื่่อการเติบโตอย่างยั�งยืน การสร�างคุณค่าแก่สังคม 

สร�างกลไกการกำากับดูแลท่ี่�แข็งแกร่ง

สร�างวััฒนธุรรมองค์กรด�านการกำากับดูแลและจริยธุรรม

คุณค่าต่อสังคม คุณค่าต่อสิ�งแวัดล�อม

พื่ัฒนากระบวันการกำากับดูแลใหม่เพื่่อนำาไปสู่การปฏิิบัติทัี่�วัทัี่�งเครือ

ที่ำาการป็ระเมินึ่ผิลการป็ฏิิบัติงานึ่ข็อง 

คณะกรรมการบริหารเป็็นึ่รายบ่คคล

ป็รับป็ร่งนึ่โยบายการกำากับด้่แลกิจการ 

กฎบัตรข็องคณะกรรมการบริษัที่ และ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการข็ับเคล่อนึ่การกำากับด้่แล

กิจการ ความเสั่�ยงและการตรวจสัอบ

คณะกรรมการข็ับเคล่อนึ่การกำากับ 

การป็ฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์

100%

ข็องพนึ่ักงานึ่

เ ร่ ย นึ่ ร่้ แ ล ะ ผ่ิ า นึ่ ก า ร ที่ ด้ สัอ บ 

จรรยาบรรณธุ่รกิจ

91%

ข็องพนึ่ักงานึ่

ย่ด้ ถื่อจรรยาบรรณธุ่ รกิ จ เป็็นึ่ 

สั่วนึ่หนึ่่�งในึ่การที่ำางานึ่

100%

ข็องบริษัที่ในึ่เครือ

สั่งผ้่ิแที่นึ่ร่วมด้ำาเนึ่ินึ่งานึ่ผิ่านึ่

เครื อข็่ าย ด้้ านึ่ธุรรมาภิ บาล  

ความ เ ส่ั� ย ง  และการกำากั บ 

การป็ฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์

ให้ความร่้และ 

คำาแนึ่ะนึ่ำาแก่ค่่ค้า

เพอ่ใหค้่ค่า้ที่ก่รายป็ฏิบิตัติามจรรยา

บรรณธุ่รกิจสัำาหรับค่่ค้าข็องเครือฯ

สัร้างเครือข็่าย 

ผิ่้ตรวจป็ระเมินึ่ 

ด้้านึ่ความยั�งยืนึ่     

เพ่อข็ับเคล่อนึ่การพัฒนึ่าศักยภาพ

ข็องค่่ค้าตลอด้ห่วงโซึ่่อ่ป็ที่านึ่ 

Subsidiary  

Companies Hearing

กระบวนึ่การรับฟังความคิด้เห็นึ่ 

เก่�ยวกับการจัด้ที่ำานึ่โยบายระด้ับเครือ 

จากบริษัที่ในึ่เครือ

แต่งตั�ง

2
คณะกรรมการ 

ข็ับเคล่อนึ่

ม่่งมั�นึ่สั่่การป็ฏิิบัติ

12
นึ่โยบายด้้านึ่ 

ความยั�งยืนึ่และ 

สัิ�งแวด้ล้อม

Policy Deployment

แอพพลิเคชันึ่ซึ่อฟที่แวร์ 

เผิยแพร่นึ่โยบายสั่่บริษัที่ในึ่เครือ

ผลงานสำำาคััญ ปีี 2564

รายงานการกำากับดููแลกิจการประจำาปี 2564 เครือเจริญโภคภัณฑ์์  



การดำาเนินธุุรกิจ 

ด�วัยหลักการบรรษััที่ภิบาล

หมวัดที่่�
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การดำาเนินธุุรกิจ

ด�วัยหลักการบรรษััที่ภิบาล

ลักษัณะการประกอบธุุรกิจ

เครือเจริญโภคภัณฑ์์เช่อมั�นึ่ว่าการด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจตามหลัก

บรรษทัี่ภิบาลเป็็นึ่พื�นึ่ฐานึ่สัำาคญัที่่�ที่ำาใหก้ารป็ระกอบธุร่กจิเป็น็ึ่ไป็

อย่างม่จริยธุรรม ที่ำาให้การบริหารจัด้การเป็็นึ่ไป็อย่างม่ระบบ 

และม่ป็ระสัิที่ธุิภาพ ที่ำาให้สัามารถ่ป็รับตัวได้้ภายใต้ป็ัจจัย 

การเป็ล่�ยนึ่แป็ลงและเพิ�มความสัามารถ่ในึ่การแข็่งข็ันึ่ ซึ่่�งสัง่ผิล

ให้ม่ผิลป็ระกอบการที่่�ด่้ในึ่ระยะยาว รวมถ่่งสัามารถ่ส่ังมอบ

ค่ณค่าให้แก่สัังคม สิั�งแวด้ล้อม และผ้่ิม่สั่วนึ่ได้้เส่ัยอ่นึ่ ๆ  

จนึ่นึ่ำาธุ่รกิจไป็สั่่การเติบโตได้้อย่างยั�งยืนึ่

เครือเจริญโภคภัณฑ์์เป็็นึ่กล่่มบริษัที่ชั�นึ่นึ่ำาข็องป็ระเที่ศไที่ยที่่�

ด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจอย่่ที่ั�วโลก ม่การลงที่่นึ่ในึ่ 21 ป็ระเที่ศและเข็ต

เศรษฐกิจ โด้ยบริษัที่ เครือเจริญโภคภัณฑ์์ จำากัด้ ถ่ือเป็็นึ่บริษัที่

แม่ ซ่ึ่�งด้ำาเนิึ่นึ่ธุ่รกิจในึ่ลักษณะ Holding Company ที่่�ลงที่่นึ่ในึ่

บรษิทัี่จด้ที่ะเบ่ยนึ่และไมจ่ด้ที่ะเบ่ยนึ่ในึ่ตลาด้หลกัที่รัพย ์นึ่อกจาก

นึ่่�ยังม่การลงที่่นึ่กับพันึ่ธุมิตรเร่ยกว่า บริษัที่ร่วมที่่นึ่

เครือฯ ด้ำาเนึ่ินึ่กิจการในึ่หลากหลายธุ่รกิจ โด้ยแบ่งออกเป็็นึ่ 8 

สัายธุร่กจิหลกั ครอบคล่ม 14 กล่ม่ธุร่กจิ มบ่รษิทัี่ในึ่เครอืมากกวา่ 

200 บริษัที่ ตั�งแต่ธุ่รกิจเกษตรอ่ตสัาหกรรมและอาหาร ธุ่รกิจค้า

ป็ล่ก ธุ่รกิจสั่อสัารและโที่รคมนึ่าคม ธุ่รกิจอ่คอมเมิร์ซึ่และด้ิจิที่ัล 

ธุ่รกิจอสัังหาริมที่รัพย์ ธุ่รกิจยานึ่ยนึ่ต์และอ่ตสัาหกรรม ธุ่รกิจยา

และเวชภัณฑ์์ ไป็จนึ่ถ่่งธุ่รกิจการเงินึ่และการธุนึ่าคาร

8 สายธุุรกิจหลัก  

ค์ริอบค์ลุม 14 กลุ�มธุริกิจ

กล่่มธุ่รกิจเกษตรอ่ตสัาหกรรมและอาหาร

กล่่มธุ่รกิจการค้าวัตถ่่ด้ิบอาหารสััตว์

กล่่มธุ่รกิจพืชครบวงจร

กล่่มธุ่รกิจอาหารสััตว์เล่�ยง

กล่่มธุ่รกิจเมล็ด้พันึ่ธุ่์ ป็่�ย  

และผิลิตภัณฑ์์อารักข็าพืช

กล่่มธุ่รกิจยา และเวชภัณฑ์์

กล่่มธุ่รกิจยานึ่ยนึ่ต์

กล่่มธุ่รกิจบรรจ่ภัณฑ์์

กล่่มธุ่รกิจการตลาด้ และการจัด้จำาหนึ่่าย

กล่่มธุ่รกิจการค้าระหว่างป็ระเที่ศ

กล่่มธุ่รกิจอ่คอมเมิร์ซึ่ และด้ิจิที่ัล

กล่่มธุ่รกิจโที่รคมนึ่าคม

กล่่มธุ่รกิจการเงินึ่และการธุนึ่าคาร

กล่่มธุ่รกิจพัฒนึ่าอสัังหาริมที่รัพย์14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

การดำำาเนิินิธุุรกิจดำ้วยหลัักการบรรษััทภิิบาลั
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1

สามประโยชัน์ 

คำานึ่่งถ่่งป็ระโยชนึ่์ 

ข็องป็ระเที่ศชาติ ป็ระชาชนึ่ 

และบริษัที่ ตามลำาด้ับ

3

ที่ำาเร่องยาก 

ให�เป็นเร่องง่าย 

สัร้างที่ัศนึ่คติในึ่เชิงบวก 

พยายามมองที่่กอย่าง 

ให้เป็็นึ่เร่องง่าย ลด้ข็ั�นึ่ตอนึ่

ต่าง ๆ ที่่�ย่่งยากและซึ่ับซึ่้อนึ่

5

สร�างสรรค์สิ�งใหม่ 

คิด้ค้นึ่สัิ�งใหม่หรือสัร้าง

นึ่วัตกรรมและกระบวนึ่การ

ที่ำางานึ่เพ่อให้เกิด้สัิ�งใหม่ ๆ  

ที่่�จะเป็็นึ่ป็ระโยชนึ่์ต่อสัังคม 

2

ที่ำาเร็วัและม่คุณภาพื่

คิด้เร็วที่ำาเร็วก่อนึ่ผิ่้อ่นึ่ 

และต้องม่ค่ณภาพ 

ได้้มาตรฐานึ่ตาม 

ความต้องการข็องผิ่้บริโภค

และล่กค้า

4

ยอมรับการเปล่�ยนแปลง

พร้อมเผิชิญหนึ่้ากับ

สัถ่านึ่การณ์การเป็ล่�ยนึ่แป็ลง

ที่่�เกิด้ข็่�นึ่ตลอด้และสัามารถ่

ป็รับตัวและที่ำางานึ่ในึ่

วัฒนึ่ธุรรมที่่�หลากหลายได้้

6

ซื่่อสัตย์และคุณธุรรม

ม่ค่ณธุรรมและจรรยาบรรณ

ป็ระกอบกับความซึ่่อสััตย์

สั่จริตต่อล่กค้าและองค์กร

22 23

การกำากับดูแลของเครือเจริญโภคภัณฑ์์

เพ่อให้การด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจเป็็นึ่ไป็ตามหลักการบรรษัที่ภิบาล บริษัที่ เครือเจริญโภคภัณฑ์์ จำากัด้ 

ในึ่ฐานึ่ะบรษิทัี่แมไ่ด้้กำาหนึ่ด้วสัิัยที่ศันึ่ท์ี่างด้้านึ่การกำากบัด่้แลกจิการใหเ้ป็็นึ่ 1 ในึ่ 15 เป็า้หมายในึ่

การด้ำาเนึ่ินึ่งานึ่ตามย่ที่ธุศาสัตร์ด้้านึ่ความยั�งยืนึ่ข็องเครือฯ เพ่อใช้เป็็นึ่ที่ิศที่างการด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจ 

ที่ำาให้เครือฯ ม่เป็้าหมายในึ่การด้ำาเนึ่ินึ่งานึ่ที่่�ชัด้เจนึ่

เครือฯ ให้ความสัำาคัญกับการย่ด้มั�นึ่ในึ่ค่านึ่ิยมองค์กร 6 ป็ระการ จนึ่ที่ำาให้เกิด้วัฒนึ่ธุรรม

องค์กรข็องการด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจอย่างม่จริยธุรรม บ่คลากรข็องเครือฯ ม่จิตสัำาน่ึ่กข็องการม่ 

ความซึ่่อสััตย์และค่ณธุรรม ซ่ึ่�งเป็็นึ่พื�นึ่ฐานึ่ที่่�นึ่ำาไป็สั่่ป็รัชญาการที่ำางานึ่ตามหลักสัามป็ระโยชนึ่์ 

โด้ยคำาน่ึ่งถ่่งการสัร้างป็ระโยชนึ่์ให้กับป็ระเที่ศที่่�เข็้าไป็ลงที่่นึ่มาเป็็นึ่ลำาด้ับแรก ตามมาด้้วย

ป็ระชาชนึ่และส่ัด้ที่า้ย คอื บรษิทัี่ ที่ำาใหก้ารด้ำาเนึ่นิึ่ธุร่กจิข็องเครอืฯ ป็ระสับความสัำาเรจ็ สัามารถ่

ข็ยายธุ่รกิจจนึ่เติบโตเป็็นึ่บริษัที่ชั�นึ่นึ่ำาระด้ับโลก 

นึ่อกจากนึ่่�บ่คลากรข็องเครือฯ ยังม่ที่ัศนึ่คติข็องการยอมรับการเป็ล่�ยนึ่แป็ลง ที่ำาให้เกิด้ 

การเร่ยนึ่ร่้สิั�งใหม่ ๆ ซ่ึ่�งนึ่ำาไป็ส่่ัความสัามารถ่ในึ่การที่ำาเร็วและม่ค่ณภาพ ที่ำาเร่องยากให้เป็็นึ่

เร่องง่าย รวมถ่่งการสัร้างสัรรค์สิั�งใหม่  เครือฯ จ่งสัามารถ่คิด้ค้นึ่นึ่วัตกรรมใหม่ ๆ ได้้เร็ว  

โด้ยม่ระบบการบริหารจัด้การที่่�ม่ป็ระสัิที่ธุิภาพ สัามารถ่ตอบสันึ่องต่อความต้องการข็องกล่่ม 

ผ้่ิม่สั่วนึ่ได้้เส่ัยที่่�หลากหลาย ซ่ึ่�งนึ่ำาไป็สั่่ความสัามารถ่ในึ่การแข็่งข็ันึ่ที่างธุ่รกิจ ที่ำาให้เครือฯ  

เติบได้้อย่างแข็็งแกร่งที่ามกลางสัภาพแวด้ล้อมที่างธุ่รกิจที่่�ม่การเป็ล่�ยนึ่แป็ลงอย่างรวด้เร็ว 

อย่่ตลอด้เวลา 

วัิสัยที่ัศุน์การกำากับดูแลกิจการ

สัรา้งความเชอ่มั�นึ่และความสััมพนัึ่ธุอ์นัึ่ด่้กบักล่ม่ผ้่ิม่สัว่นึ่ได้้เส่ัยที่ั�งที่างธุร่กจิและ

สัังคมในึ่ที่่กมิติบนึ่พื�นึ่ฐานึ่ค่านิึ่ยมข็องเครือเจริญโภคภัณฑ์์ด้้านึ่ค่ณธุรรมและ 

ความซึ่่อสััตย์ ม่่งมั�นึ่ที่่�จะเป็ิด้เผิยข็้อม่ลตามมาตรฐานึ่ความโป็ร่งใสั แสัวงหา

แนึ่วที่างการสัร้างค่ณค่าร่วมกันึ่กับผิ่้ม่สั่วนึ่ได้้เสั่ยที่่กฝ่่าย  

ค่านิยมองค์กร 6 ประการ

การดำำาเนิินิธุุรกิจดำ้วยหลัักการบรรษััทภิิบาลั

รายงานการกำากับดููแลกิจการประจำาปี 2564 เครือเจริญโภคภัณฑ์์  



หลักการบรรษััที่ภิบาล

เครือฯ ด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจในึ่หลากหลายอ่ตสัาหกรรมที่ั�วโลก 

และตอ้งเผิชญิกบัความที่า้ที่ายในึ่การแข็ง่ข็นัึ่ที่างธุร่กจิที่่�ม่

ความเป็ล่�ยนึ่แป็ลงตลอด้เวลา เครอืฯ จง่ยด่้มั�นึ่ด้ำาเนึ่นิึ่ธุ่รกิจ

ตามหลกัการบรรษทัี่ภบิาล 11 ป็ระการ โด้ยใหค้วามสัำาคญั

กับการมองการณ์ไกล ม่การพัฒนึ่าตนึ่เองอย่่เสัมอ ซ่ึ่�ง

ที่ำาให้เราเห็นึ่ถ่่งโอกาสัในึ่การที่ำาธุ่รกิจใหม่ๆ เครือฯ ได้้นึ่ำา

องค์ความร่้ (body of knowledge) ที่่�ได้้รับจากการด้ำาเนึ่ินึ่

ธุร่กจิมาผินึ่ก่กำาลงักนัึ่และสัรา้งสัรรคเ์ป็็นึ่นึ่วตักรรมใหม ่ๆ  

ที่ำาให้เครือฯ สัามารถ่สั่งมอบสัินึ่ค้าและบริการที่่�สัามารถ่

ตอบสันึ่องความต้องการและความคาด้หวังข็องล่กค้าที่่�ม่

ความแตกต่างกันึ่ อย่างไรก็ตามเครือฯ ด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจโด้ย

คำาน่ึ่งถ่่งหนึ่้าที่่� ม่ความรับผิิด้ชอบต่อสัังคม ม่การบริหาร

จัด้การที่รัพยากรธุรรมชาติ และสิั�งแวด้ล้อมอย่างยั�งยืนึ่ 

รวมถ่่งตั�งมั�นึ่อย่่บนึ่ค่ณธุรรม ความซึ่่อสััตย์ และหลัก

บรรษทัี่ภบิาล เพอ่สัรา้งมล่ค่าเพิ�มรว่มกนัึ่กบัผ้่ิมส่ัว่นึ่ได้้เส่ัย

ที่่กกล่่ม

เครอืฯ กำากบัด่้แลใหบ้รษิทัี่ในึ่เครอืด้ำาเนึ่นิึ่งานึ่ตามระบบ

การกำากบัด่้แลกิจการ โด้ยมค่ณะกรรมการบริษทัี่และคณะ

กรรมการชด่้ตา่ง ๆ  กำากับด่้แลใหก้ารด้ำาเนึ่นิึ่ธุร่กิจใหเ้ป็็นึ่ไป็

ตามวิสััยทัี่ศน์ึ่ ย่ที่ธุศาสัตร์ นึ่โยบาย เป็้าหมายข็องบริษัที่

และระด้ับเครือ ให้ม่มมองที่่�ที่ันึ่สัมัย รอบด้้านึ่ และกำากับ

ด่้แลให้ฝ่่ายบริหารม่การวางแผินึ่งานึ่และนึ่ำาแผินึ่งานึ่ไป็

ป็ฏิิบัติให้เกิด้ผิลอย่างเป็็นึ่ร่ป็ธุรรม
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1 เครือเจริญโภคภัณฑ์์มองการณ์ไกล เพราะการพัฒนึ่า

ตนึ่เองอย่่เสัมอที่ำาให้ เครือฯ มาถ่่งจ่ด้นึ่่�ได้้และจะช่วย

ให้เครือฯ ยืนึ่หยัด้ต่อไป็ได้้ในึ่อนึ่าคต 

กรรมการบริษัที่ในึ่เครือเจริญโภคภัณฑ์์ม่หนึ่้าที่่�นึ่ำาเสันึ่อม่มมองที่่�ผิ่านึ่ 

การไตร่ตรองอย่างถ่่�ถ่ว้นึ่ เพ่อนึ่ำาไป็ใช ้ป็ระกอบการตัด้สิันึ่ใจข็องคณะกรรมการ

บริษัที่ โด้ยกรรมการจำาเป็็นึ่ต้องม่ความเข็้มแข็็งเด้็ด้เด้่�ยว แนึ่่วแนึ่่ และพร้อมที่่�

จะที่า้ที่ายในึ่การหารืออยา่งสัร้างสัรรค์ เพอ่ใหส้ัามารถ่ป็ฏิบิตัหิน้ึ่าที่่�นึ่ั�นึ่ได้้ด้้วยด่้ 

เครือเจริญโภคภัณฑ์์ม่่งมั�นึ่ที่่�จะสั่อสัารกับผิ่้ม่สั่วนึ่ได้้

เส่ัยที่ั�งหมด้อย่างเป็ิด้เผิย ม่ป็ระสัิที่ธุิผิลและอย่าง 

ต่อเนึ่่อง 

ข็ณะที่่�ความเชอ่มโยงภายในึ่เครอืเจรญิโภคภณัฑ์์ถ่อืเป็็นึ่ความแข็ง็แกรง่เพราะ

ม่โอกาสัมากในึ่การแบ่งป็ันึ่ที่รัพยากรต่าง ๆ ร่วมกันึ่ แต่เครือฯ จำาเป็็นึ่ต้อง

ตระหนึ่ักถ่่งความรับผิิด้ชอบที่่�เพิ�มมากข็่�นึ่ไป็พร้อมกันึ่ด้้วยการที่ำาความเข็้าใจ

อย่างล่กซึ่่�งและป็ฏิิบัติตามกฎระเบ่ยบที่่�ซึ่ับซึ่้อนึ่อย่างเคร่งครัด้

สิั�งสัำาคัญอย่างยิ�งต่อค่ณภาพในึ่การป็ฏิิบัติงานึ่ในึ่ระยะยาวข็อง

คณะกรรมการ คอืการที่่�กรรมการบริษทัี่มม่ม่มองที่่�ทัี่นึ่สัมัยและรอบ

ด้้านึ่เพ่ยงพอต่อการพิจารณาป็ระเด้็นึ่สัำาคัญต่าง ๆ ที่่�เพิ�มมากข็่�นึ่

ตลอด้จนึ่ธุ่รกิจ ที่่�เป็ล่�ยนึ่แป็ลงตลอด้เวลา 

เครือเจริญโภคภัณฑ์์ม่่งมั�นึ่ที่่�จะสั่อสัารกับผ้่ิม่สั่วนึ่ได้้เส่ัย

ที่ั�งหมด้อย่างเป็ิด้เผิย ม่ป็ระสัิที่ธุิผิลและอย่างต่อเนึ่่อง 

เครือเจรญิโภคภณัฑ์์ม่ง่มั�นึ่ที่่�จะบรหิารจดั้การความเสั่�ยง

ด้้วยความรบัผิิด้ชอบในึ่ข็ณะเด่้ยวกนัึ่กย็งัคงความกล้า

ตดั้สันิึ่ใจซ่ึ่�งถ่อืเป็็นึ่ค่ณลักษณะอนัึ่มค่่าที่่�ต้องรักษาไว้ 

เครือเจริญโภคภัณฑ์์วางโครงสัร้างคณะกรรมการบริษัที่ 

โด้ยม่่งหวังให้ด้ำาเนึ่ินึ่งานึ่ด้้วยความโป็ร่งใสัและมเ่หต่ ม่ผิล 

โด้ยใช้ความร่้ความสัามารถ่วิจารณญาณและป็ระสับการณ์

ร่วมกันึ่ข็องกรรมการบริษัที่ที่ั�งหมด้

ความน่ึ่าเช่อถื่อ ค่ณธุรรมและความซ่ึ่อสััตย์ คือหัวใจ

ข็องเครือเจริญโภคภัณฑ์์

คณะกรรมการบริษัที่ในึ่เครือเจริญโภคภัณฑ์์ม่หน้ึ่าที่่�

กำาหนึ่ด้ที่ิศที่างเป้็าหมายเชิงกลย่ที่ธ์ุ และตัด้สิันึ่ใจในึ่

สัิ�งที่่� จะสัร้างป็ระโยชนึ่์อย่างแที่้จริงในึ่ระยะยาวให้กับ

บริษัที่และผิ่้ม่สั่วนึ่ได้้เสั่ยในึ่ที่่กภาคสั่วนึ่

เครือเจริญโภคภัณฑ์์ม่่งมั�นึ่ที่่�จะพิจารณาค่าตอบแที่นึ่

และการป็ระเมินึ่ผิลงานึ่ที่ั�งในึ่ระด้ับบ่คคล บริษัที่และ 

คณะกรรมการบริษัที่อย่างถ่่�ถ่้วนึ่และโป็ร่งใสั
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บริษััที่ท่ี่�ไม่จดที่ะเบ่ยนในตลาดหลักที่รัพื่ย์ หรือบริษััที่จำากัด 

ในึ่ฐานึ่ะผ้่ิถ่ือห่้นึ่ใหญ่ข็องบริษัที่ในึ่เครือบริษัที่ เครือเจริญโภคภัณฑ์์ จำากัด้ เป็็นึ่ 

ผ้่ิกำาหนึ่ด้ทิี่ศที่างเชงิกลยท่ี่ธ์ุและพจิารณาแต่งตั�งคณะกรรมการบรษิทัี่เพอ่ที่ำาหน้ึ่าที่่�

รับผิิด้ชอบการการด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจด้้วยความระมัด้ระวัง ซึ่่อสััตย์ส่ัจริต และรักษา 

ผิลป็ระโยชนึ่์ส่ังส่ัด้ข็องบริษัที่ รวมถ่่งติด้ตามด่้แลฝ่่ายบริหารด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจ 

ให้เป็็นึ่ไป็ตามกฎหมาย กฎระเบ่ยบ นึ่โยบายและมาตรฐานึ่จริยธุรรมที่างธุ่รกิจ 

ให้เป็็นึ่ไป็ตามวิสััยที่ัศนึ่์ ที่ิศที่าง ย่ที่ธุศาสัตร์ และเป็้าหมายที่่�บริษัที่แม่กำาหนึ่ด้

บริษััที่จดที่ะเบ่ยนในตลาดหลักที่รัพื่ย์  

คณะกรรมการบรษิทัี่จด้ที่ะเบย่นึ่เป็็นึ่ผ้่ิกำาหนึ่ด้และอนึ่ม่ตันิึ่โยบายและแนึ่วป็ฏิบิติั 

รวมถ่่งกระบวนึ่การกำากับด่้แลกิจการข็องบริษัที่จด้ที่ะเบ่ยนึ่เอง โด้ยพิจารณาให้

สัอด้คล้องกับนึ่โยบายระด้ับเครือ เพ่อให้เกิด้การด้ำาเนึ่ินึ่งานึ่ด้้านึ่การกำากับด่้แล

กิจการที่่�ด้่เป็็นึ่ไป็ในึ่ที่ิศที่างเด้่ยวกับบริษัที่แม่  

บริษััที่ร่วัมทุี่น

บริษัที่ เครือเจริญโภคภัณฑ์์ จำากัด้ม่การลงที่่นึ่กับพันึ่ธุมิตรที่างธุ่รกิจ ซ่ึ่�งบริษัที่ 

เครือเจริญโภคภัณฑ์์ จำากัด้พิจารณาส่ังตัวแที่นึ่ไป็ด้ำารงตำาแหนึ่่งในึ่คณะกรรมการ

ข็องบริษัที่ร่วมที่่นึ่ด้ังกล่าวตามสััด้สั่วนึ่การถ่ือห่้นึ่หรือตามเง่อนึ่ไข็ที่่�ได้้ตกลงกันึ่ไว้

ตามสััญญา เพ่อส่ัอสัารนึ่โยบายและที่ิศที่างการด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจระด้ับเครือ และร่วม

พิจารณาป็ระเด้็นึ่ที่างธุ่รกิจ

กรณ่เป็็นึ่ผ้่ิถ่ือห่้นึ่ที่่�ม่อำานึ่าจควบค่ม บริษัที่ร่วมที่่นึ่ต้องม่ระบบการกำากับด่้แล

กจิการที่่�เป็็นึ่ไป็ตามมาตรฐานึ่ที่่�บริษทัี่แมก่ำาหนึ่ด้และมค่วามเหมาะสัมกับบรบิที่ที่าง

ธุ่รกิจข็องบริษัที่นึ่ั�นึ่

ในึ่กรณ่เป็็นึ่ผ้่ิถ่ือห่้นึ่ในึ่สััด้ส่ัวนึ่ที่่�นึ่้อย จะใช้สัิที่ธุิออกเส่ัยงในึ่ที่่�ป็ระช่มผ้่ิถื่อห่้นึ่ให้

เป็็นึ่ไป็ตามนึ่โยบายที่างธุ่รกิจ เพ่อรักษาผิลป็ระโยชนึ่์สั่งสั่ด้ให้กับบริษัที่ เครือเจริญ

โภคภัณฑ์์ จำากัด้

26 27

นึ่อกจากน่ึ่�คณะกรรมการบริษัที่ข็องบริษัที่ในึ่เครือฯ ยังม่หน้ึ่าที่่�กำากับด่้แลให้ม่ระบบการบริหาร 

ความเส่ั�ยงและการควบค่มภายในึ่ การกำากบัการป็ฏิบัิติกฎเกณฑ์์ การตรวจสัอบภายในึ่ พร้อมที่ั�งติด้ตาม

ป็ระเมินึ่ผิล และรายงานึ่ผิลการด้ำาเนึ่ินึ่งานึ่เพ่อพิจารณาให้ความเห็นึ่และอนึ่่มัติ ก่อนึ่ให้ม่การรายงานึ่

ผิลการด้ำาเนึ่ินึ่งานึ่ต่อบริษัที่แม่ ที่ำาให้การบริหารจัด้การม่ป็ระสัิที่ธิุภาพ  เป็็นึ่ไป็ด้้วยความระมัด้ระวัง 

รอบคอบ สัร้างความสัามารถ่ในึ่การแข็่งข็ันึ่ รวมถ่่งรักษาผิลป็ระโยชนึ่์ข็องผ้่ิถ่ือห่้นึ่และผ้่ิม่สั่วนึ่ได้้เส่ัย 

ที่่กกล่่ม นึ่อกจากนึ่่�ยังที่ำาให้เกิด้การตรวจสัอบและการถ่่วงด้่ลอำานึ่าจ สั่งผิลให้เกิด้การกำากับด้่แลกิจการ

ที่่�เป็็นึ่ไป็ในึ่ที่ิศที่างเด้่ยวกันึ่ 

เครอืฯ ได้้เปิ็ด้เผิยถ่ง่การด้ำาเนึ่นิึ่งานึ่ด้้านึ่การกำากับด่้แลกจิการผิา่นึ่ที่างเวบ็ไซึ่ต์ และรายงานึ่การกำากับ

ด่้แลกิจการอย่างต่อเนึ่่อง ซ่ึ่�งสัร้างความมั�นึ่ใจและความไว้วางใจต่อผ้่ิม่สั่วนึ่ได้้เส่ัยที่่กกล่่ม ที่ำาให้ 

ภาพลักษณ์ข็องเครือฯ เป็็นึ่ที่่�นึ่่าเช่อถ่ือจวบจนึ่ป็ัจจ่บันึ่

การดำำาเนิินิธุุรกิจดำ้วยหลัักการบรรษััทภิิบาลั
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การกำากับดูแล

และการสร�างคุณค่าแก่สังคมปี 2564

ในึ่ปี็ 2564 การด้ำาเนึ่นิึ่ธุร่กจิยงัเผิชญิกบัความที่า้ที่ายไมว่า่จะเป็็นึ่วกิฤตกิารแพรร่ะบาด้ข็องโรคตดิ้เชื�อไวรสัั

โคโรนึ่า 2019 (COVID-19) ความก้าวหนึ่้าที่างเที่คโนึ่โลย่ที่่�มาพร้อมกับภัยค่กคาม รวมถ่่งการเป็ล่�ยนึ่แป็ลง

ข็องนึ่โยบายและกฎระเบ่ยบต่าง ๆ เครือฯ จ่งให้ความสัำาคัญกับการด้ำาเนึ่ินึ่งานึ่ ด้ังนึ่่�

4.1 การกำากับดูแลเพื่่อการเติบโตอย่างยั�งยืน 

เครอืฯ ได้้บร่ณาการ การกำากบัด่้แลกจิการ การบรหิารความเสั่�ยง และ การกำากบัการป็ฏิิบติัตามกฎเกณฑ์์ 

(Governance, Risk Management and Compliance – GRC) เพ่อบริหารให้ที่่กหนึ่่วยงานึ่ ระบบงานึ่ 

กระบวนึ่การ บ่คลากร และข้็อม่ล ป็ระสัานึ่กันึ่อย่างเป็็นึ่ระบบ ที่ำาให้ลด้ความเส่ั�ยง เพิ�มป็ระสิัที่ธุิภาพข็อง 

การด้ำาเนึ่นิึ่ธุร่กจิ ให้อย่่ในึ่กรอบข็องกฎเกณฑ์์ กฎระเบ่ยบและจริยธุรรมที่่�ด่้ สัง่ผิลให้เครอืฯบรรล่วัตถ่ป่็ระสังค์

และเป็้าหมายที่่�กำาหนึ่ด้ไว้ โด้ยม่กรอบการด้ำาเนึ่ินึ่งานึ่ในึ่แต่ละด้้านึ่ด้ังต่อไป็นึ่่�

การกำากับดูแลกิจการ

• โครงสร�างการกำากับดูแลและบที่บาที่ผูู้�นำา

คณะกรรมการบริษัที่เป็็นึ่ผ้่ิกำาหนึ่ด้โครงสัร้างการกำากับด่้แลโด้ยระบ่บที่บาที่หน้ึ่าที่่�และ ความรับผิิด้ชอบ

ข็องคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการช่ด้ย่อย รวมถ่่งกำาหนึ่ด้ให้คณะกรรมการบริหารรายงานึ่ผิล 

การด้ำาเนึ่นิึ่งานึ่ที่างด้้านึ่การบรหิารธุร่กจิและการป็ฏิบิติัตามหลกัการบรรษทัี่ภบิาล นึ่โยบายและจรรยาบรรณ

ธุ่รกิจเป็็นึ่ป็ระจำาที่่กป็ี 

การกำากับดูแลเพื่่อการเติบโตอย่างยั�งยืน 

คณะกรรมการบริหารได้้กำากบัด่้แลการด้ำาเนิึ่นึ่งานึ่

ข็องธุ่รกิจอย่างใกล้ชิด้ โด้ยให้ม่มาตรการในึ่การ

เฝ่้าระวังความเสั่�ยงและกำากับการป็ฏิิบัติงานึ่ให้

เป็็นึ่ไป็ตามกฎหมายและกฎระเบ่ยบ ตลอด้จนึ่ม่

ระบบการตรวจสัอบภายในึ่ที่่�เข็ม้แข็ง็เพอ่ใหเ้ครอืฯ 

สัามารถ่ด้ำา เนึ่ินึ่ธุ่ รกิ จ ไป็ไ ด้้อย่ างป็กติ  ในึ่ 

ข็ณะเด่้ยวกันึ่ ก็สัามารถ่สัร้างโอกาสัที่างธุ่รกิจ 

ใหม่ ๆ อย่างต่อเนึ่่อง

การสร�างคุณค่าแก่สังคม

เครือฯ ให้ความสัำาคัญกับการสัร้างความสััมพันึ่ธุ์

อันึ่ด่้กับช่มชนึ่ และด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจที่่�เอาใจใส่ัช่มชนึ่ 

โด้ยสัร้างเครือข่็ายกับช่มชนึ่ในึ่พื�นึ่ที่่�และผ้่ิม่ส่ัวนึ่

ได้้เส่ัยภายนึ่อก รวมที่ั�งส่ังเสัริมและพัฒนึ่า   

การสัร้างอาช่พ ด้้วยโครงการและกิจกรรมเพ่อ

สัังคม ที่ำาให้ลด้ความเหล่อมลำ�าที่างสัังคม  

ยกระดั้บค่ณภาพช่วิตและเสัริมสัร้างเศรษฐกิจ

ข็องชม่ชนึ่ควบค่ก่บัการเตบิโตข็องธุร่กจิ นึ่อกจาก

นึ่ั�นึ่ยังสันึ่ับสันึ่่นึ่ค่่ค้าข็องเครือฯให้ม่การด้ำาเนึ่ินึ่

กิจการที่่�คำาน่ึ่งถ่่งสิั�งแวด้ล้อม สัังคมและช่มชนึ่ 

ภายใต้กรอบจริยธุรรมที่างธุ่รกิจ สั่งผิลให้ช่มชนึ่

และสัังคมได้้รับป็ระโยชน์ึ่ ซ่ึ่�งเป็น็ึ่การสัร้างค่ณคา่

ร่วมให้แก่สัังคม

การกำากับดููแลและการสร้างคุุณคุ่าแก่สังคุม ปีี 2564

รายงานการกำากับดููแลกิจการประจำาปี 2564 เครือเจริญโภคภัณฑ์์  



ค์ณะกริริมการิบริิหัาริงานดี้านค์วามยั�งยืน  

ธริริมาภิิบาล และสู่่อสู่าริองค์์กริ

ค์ณะกริริมการิขับเค์ล่อนการิกำากับดี่แลกิจการิ 

ค์วามเสู่่�ยง และการิติริวจสู่อบ

ค์ณะกริริมการิขับเค์ล่อน 

การิกำากับการิป็ฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์

คณะกรรมการบริษััที่

นายสุภกิต เจ่ยรวันนที่ ์
....................................

ปรืะธุานกัรืรืมกัารื

คณะกรรมการบริหาร

นายศุุภชััย เจ่ยรวันนที่ ์
....................................

ปรืะธุานคณ์ะผ่ ้บริืห้ารื

สำานักกำากับการปฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์

Corporate Compliance Office (CCO Office)

ดี้านการิกำากับ 

การิป็ฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์

ดี้านการิบริิหัาริ

ค์วามเสู่่�ยง 

ดี้านการิติริวจสู่อบ  

ค์วามป็ลอดีภิัย อาช่วอนามัย  

และสู่ิ�งแวดีล้อม

ดี้านการิติริวจสู่อบ

การิป็ฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์

ค์ณะทำางาน

ดี้านการิบริิหัาริค์วามเสู่่�ยง

ค์ณะทำางานดี้านการิกำากับ

การิป็ฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์

สำานักบริหารควัามยั�งยืน ธุรรมาภิบาล และส่อสารองค์กร 

Sustainability, Good Governance and Corporate Communication Office (SGC Office)

ดี้านธริริมาภิิบาล

ดี้านค์วามริ�วมมือริะหัว�างป็ริะเทศ 

ดี้านพัฒนาค์วามยั�งยืน 

และสู่่อสู่าริองค์์กริ

ดี้านพัฒนาค์วามยั�งยืน 

โค์ริงการิพิเศษั

ดี้านยุทธศาสู่ติริ์ค์วามยั�งยืน 

ธริริมาภิิบาล การิสู่่อสู่าริ 

และนวัติกริริมสู่่�ค์วามยั�งยืน

ดี้านการิสู่่อสู่าริ และ 

ค์วามเช่อมั�นของสู่าธาริณะ

ดี้านพัฒนาค์วามยั�งยืน 

ภิาค์กิจกริริมสู่ัมพันธ ์

และการิศ่กษัา

ดี้านพัฒนาค์วามยั�งยืน

ดี้านพัฒนาค์วามยั�งยืน 

ภิาค์ริัฐและกิจการิสู่ัมพันธ์

ดี้านอาสู่าสู่มัค์ริและพัฒนา

ผิ่้นำาเพ่อค์วามยั�งยืน

ค์ณะทำางานดี้านค์วามยั�งยืน ค์ณะทำางานดี้านธริริมาภิิบาล

กลุ�มธุริกิจในเค์ริือเจริิญโภิค์ภิัณฑ์์

กลุ�มธุริกิจ

เกษัติริอุติสู่าหักริริม

และอาหัาริ

กลุ�มธุริกิจ

โทริค์มนาค์ม

กลุ�มธุริกิจ

เมล็ดีพันธุ์ ป็ุ�ย และ 

ผิลิติภิัณฑ์์อาริักขาพืช

กลุ�มธุริกิจ

อ่ค์อมเมิริ์ซื่

และดีิจิทัล

กลุ�มธุริกิจ

การิค์้า

ริะหัว�างป็ริะเทศ

กลุ�มธุริกิจ

พัฒนา

อสู่ังหัาริิมทริัพย์

กลุ�มธุริกิจ

บริริจุภิัณฑ์์

กลุ�มธุริกิจ

การิค์้าวัติถุดีิบ

อาหัาริสู่ัติว์

กลุ�มธุริกิจ

พืชค์ริบวงจริ

กลุ�มธุริกิจ

ยานยนติ์

กลุ�มธุริกิจ

อาหัาริสู่ัติว์เล่�ยง

กลุ�มธุริกิจ

ยาและเวชภิัณฑ์์

กลุ�มธุริกิจ

การิเงิน

และการิธนาค์าริ

กลุ�มธุริกิจ

การิติลาดี และ

การิจัดีจำาหัน�าย
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คณะกรรมการบริษััที่

ด�านธุรรมาภิบาล

• กำาหนึ่ด้วิสััยที่ัศนึ่์ ภารกิจ ค่านึ่ิยม กลย่ที่ธุ์ นึ่โยบาย และเป็้าหมายข็องบริษัที่ 

• กำากับด้่แลให้องค์กรม่ความโป็ร่งใสั (transparency) และภาระความรับผิิด้ (accountability)  

เพ่อสัร้างค่ณค่าในึ่ระยะยาวและความยั�งยืนึ่แก่ผิ่้ม่สั่วนึ่ได้้เสั่ยที่่กกล่่ม

• ติด้ตามด้่แลฝ่่ายบริหารให้ม่การด้ำาเนึ่ินึ่งานึ่ให้เป็็นึ่ไป็ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์์ นึ่โยบาย และ 

จรรยาบรรณธุ่รกิจ

• จัด้ที่ำาจรรยาบรรณธุ่รกิจและนึ่โยบายระด้ับเครือให้สัอด้คล้องกับมาตรฐานึ่การกำากับด้่แลกิจการ

• ข็ับเคล่อนึ่นึ่โยบายระด้ับเครือไป็สั่่บริษัที่ในึ่เครือให้เกิด้การป็ฏิิบัติ

• ให้คำาป็ร่กษาโครงสัร้างการกำากับด้่แลกิจการ กฎบัตรข็องคณะบ่คคลที่่�ที่ำาหนึ่้าที่่�กำากับด้่แล 

• วางกระบวนึ่การกำากับด้่แล ระบบการกำากับด้่แลแก่เครือฯ

• ติด้ตามและป็ระเมินึ่ผิลการด้ำาเนึ่ินึ่งานึ่ด้้านึ่การกำากับด้่แลกิจการภาพรวมข็องบริษัที่ในึ่เครือ 

• ให้ความร่้และสัร้างความเข็้าใจเก่�ยวกับการกำากับด้่แลกิจการ 

คณะกรรมการบริหาร • กำากับด้่แลการด้ำาเนึ่ินึ่งานึ่ตามกลย่ที่ธุ์และผิลการด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจ 

• กำากับด้่แลการกำากับด้่แลกิจการ การบริหารความเสั่�ยงและการควบค่มภายในึ่ การกำากับการป็ฏิิบัติ

ตามกฎเกณฑ์์และการตรวจสัอบภายในึ่

คณะกรรมการขับเคล่อน 

การกำากับดูแลกิจการ  

ควัามเส่�ยง และการตรวัจสอบ

สำานักกำากับการปฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์

• กลั�นึ่กรองและพิจารณา แผินึ่งานึ่ และนึ่โยบายด้้านึ่การกำากับด้่แลกิจการ การบริหารความเสั่�ยง 

และการตรวจสัอบ 

• ติด้ตามด้่แลให้ม่ระบบการกำากับด้่แลกิจการ ระบบการบริหารความเสั่�ยง การควบค่มภายในึ่ และ

การตรวจสัอบที่่�ม่ป็ระสัิที่ธุิภาพ 

• บริหารความเสั่�ยงองค์กรและการควบค่มภายในึ่ 

• ติด้ตามการด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจให้เป็็นึ่ไป็ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์์ และกฎระเบ่ยบ รวมถ่่งนึ่โยบายและ 

แนึ่วป็ฏิิบัติ จรรยาบรรณธุ่รกิจ 

• จัด้การกับข็้อร้องเร่ยนึ่และการแจ้งเบาะแสั การสัืบสัวนึ่สัอบสัวนึ่ 

• ตรวจสัอบการป็ฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์

• ตรวจสัอบด้้านึ่ความป็ลอด้ภัย สั่ข็อนึ่ามัยและสัิ�งแวด้ล้อม 

• กำาหนึ่ด้ข็ั�นึ่ตอนึ่ป็ฏิิบัติ (procedures) เพ่อให้บริษัที่ในึ่เครือสัามารถ่นึ่ำานึ่โยบายไป็ป็ฏิิบัติให้เป็็นึ่ไป็ตาม

มาตรฐานึ่เด้่ยวกันึ่

คณะกรรมการขับเคล่อน 

การกำากับการปฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์

• กลั�นึ่กรองและพิจารณาแผินึ่งานึ่ นึ่โยบาย มาตรฐานึ่ แนึ่วป็ฏิิบัติที่่�เก่�ยวข็้องกับการกำากับการป็ฏิิบัติ

ตามกฎเกณฑ์์

• ติด้ตามด้่แลให้ม่ระบบการการป็ฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์การร้องเร่ยนึ่ และการแจ้งเบาะแสั

• พิจารณารายงานึ่การร้องเร่ยนึ่หรือแจ้งเบาะแสัและรายงานึ่ผิลการสัืบสัวนึ่สัอบสัวนึ่
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คณะกรรมการบริหารได้้ติด้ตามผิลการด้ำาเนึ่ินึ่งานึ่ด้้านึ่การกำากับด้่แลกิจการข็องเครือฯ อย่างสัมำ�าเสัมอจากรายงานึ่

ข็องคณะกรรมการข็ับเคล่อนึ่ ได้้แก่ คณะกรรมการข็ับเคล่อนึ่การกำากับด้่แลกิจการ ความเสั่�ยงและการตรวจสัอบ และ

คณะกรรมการขั็บเคล่อนึ่การกำากบัการป็ฏิบัิติตามกฎเกณฑ์์ ที่่�มห่น้ึ่าที่่�ในึ่การกลั�นึ่กรองและพิจารณาให้ความเห็นึ่กอ่นึ่นึ่ำา

เสันึ่อต่อคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการข็ับเคล่อนึ่การกำากับด้่แลกิจการ ความเสั่�ยงและการตรวจสัอบ กลั�นึ่กรองและพิจารณาแผินึ่งานึ่และ

ผิลการด้ำาเนึ่ินึ่งานึ่ข็องเครือฯ โด้ยหน่ึ่วยงานึ่ระดั้บเครือที่่�เก่�ยวข็้องเป็็นึ่ผ้่ิรวบรวมข้็อม่ลจากบริษัที่ในึ่เครือที่่�ได้้ผ่ิานึ่มติ

คณะกรรมการข็องแต่ละบริษัที่ ซ่ึ่�งแสัด้งให้เห็นึ่ถ่่งการข็ับเคล่อนึ่งานึ่ด้้านึ่การกำากับด่้แลกิจการให้เกิด้การป็ฏิิบัติอย่าง

เป็็นึ่ร่ป็ธุรรมที่ั�วที่ั�งเครือ 

บริษัที่ เครือเจริญโภคภัณฑ์์ จำากัด้ ในึ่ฐานึ่ะบริษัที่แม่กำากับด่้แลการด้ำาเนึ่ินึ่งานึ่ข็องบริษัที่ในึ่เครือให้เป็็นึ่อย่าง 

ม่ป็ระสัิที่ธุิภาพเป็็นึ่ไป็ตามนึ่โยบายและจรรยาบรรณธุ่รกิจ โด้ยคณะกรรมการบริษัที่เป็็นึ่ผิ่้กำาหนึ่ด้ย่ที่ธุศาสัตร์การด้ำาเนึ่ินึ่

งานึ่ข็องเครอืฯ ใหเ้ป็็นึ่ไป็ตามวิสััยที่ศันึ่ท์ี่่�กำาหนึ่ด้ไว ้โด้ยมอบหมายให้คณะกรรมการบรหิารที่ำาหนึ่า้ที่่�กำากบัด่้แลการด้ำาเนึ่นิึ่

ธุ่รกิจ การกำากับด่้แลกิจการ การบริหารความเสั่�ยงและการควบค่มภายในึ่ การกำากับการป็ฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์และ 

การตรวจสัอบให้เป็็นึ่ไป็ตามเป็้าหมายระด้ับเครือ

การกำากับดููแลและการสร้างคุุณคุ่าแก่สังคุม ปีี 2564

รายงานการกำากับดููแลกิจการประจำาปี 2564 เครือเจริญโภคภัณฑ์์  
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• บที่บาที่ผูู้�นำาด�านการกำากับดูแลในปี 2564

ค่ณส่ัภกิต เจ่ยรวนึ่นึ่ท์ี่   ป็ระธุานึ่กรรมการ 

เครือเจริญโภคภัณฑ์์ มอบเก่ยรติบัตรเชิด้ช่เพ่อ 

แสัด้งความข็อบ ค่ณให้ กั บคณะที่ำา ง านึ่ ด้้ านึ่ 

ธุรรมาภิบาล

ค่ณศ่ภชัย เจ่ยรวนึ่นึ่ที่์  ป็ระธุานึ่คณะผ้่ิบริหาร 

เครอืเจริญโภคภณัฑ์์ สัอ่สัารเก่�ยวกับความสัำาเรจ็ข็อง

การข็ับ เคล่อนึ่การด้ำา เนึ่ินึ่งานึ่ด้้านึ่การกำากับ 

ด่้แลกิจการ จริยธุรรมและการกำากับการป็ฏิิบัติ 

ตามกฎเกณฑ์์ จนึ่ที่ำาใหเ้ครอืฯ ได้้รบัการคดั้เลอืกจาก 

Ethisphere ให้เป็็นึ่หนึ่่�งในึ่บริษัที่ที่่�ม่จริยธุรรม 

มากที่่�สั่ด้ในึ่โลก

คณะกรรมการบริหาร 

ที่ั�งคณะ

อยู่ในระดับด่มาก 

คณะกรรมการบริหาร 

รายบ่คคล

อยู่ในระดับด่มาก

โครงสัร้างและค่ณสัมบัต ิ

ข็องคณะกรรมการ

บที่บาที่ หนึ่้าที่่� และความรับผิิด้ชอบ

การป็ระช่มคณะกรรมการบริหาร

การพัฒนึ่าตนึ่เอง

หลักเกณฑ์์การประเมิน ผู้ลการประเมินการปฏิิบัติงาน

ของคณะกรรมการบริหาร

  แตง่ตั�งคณะกรรมการข็บัเคลอ่นึ่การกำากบัด่้แลกจิการ ความเสั่�ยงและการตรวจสัอบ ซ่ึ่�งป็ระกอบด้้วยผ้่ิบรหิารระด้บั

ส่ังข็องเครือเจริญโภคภัณฑ์์ที่่�รับผิิด้ชอบงานึ่ด้้านึ่ธุรรมาภิบาล ด้้านึ่การการบริหารความเส่ั�ยง ด้้านึ่การการตรวจ

สัอบ ด้้านึ่ที่รัพยากรบ่คคล ด้้านึ่บัญช่และการเงินึ่ และสัรรหากรรมการจากภายนึ่อกที่่�เป็็นึ่เพศหญิงเพ่อได้้ม่มมอง

จากความร่้และป็ระสับการณ์ที่่�หลากหลาย

  อนึ่่มัตินึ่โยบายการกำากับด่้แลกิจการ กฎบัตรข็องคณะกรรมการบริษัที่ และ

คณะกรรมการบริหารข็องบริษัที่ เครือเจริญโภคภัณฑ์์ จำากัด้ที่่�ได้้ป็รับป็ร่ง 

ให้สัอด้คล้องกับหลักการกำากับด้่แลกิจการที่ั�งในึ่ระด้ับป็ระเที่ศและสัากล 

  แตง่ตั�งคณะกรรมการข็บัเคลอ่นึ่การกำากบัการป็ฏิบิตัติามกฎเกณฑ์์ ซ่ึ่�งป็ระกอบด้้วยผ้่ิบรหิารระด้บัส่ังข็องเครอืเจรญิ

โภคภัณฑ์์ที่่�ด่้แลรับผิิด้ชอบงานึ่ด้้านึ่การกำากับการป็ฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์ ด้้านึ่การบริหารความเสั่�ยง ด้้านึ่กฎหมาย 

ด้้านึ่บัญช่และการเงินึ่ ด้้านึ่การตรวจสัอบภายในึ่ ด้้านึ่การสัืบสัวนึ่และสัอบสัวนึ่ และด้้านึ่การจัด้ซึ่ื�อจัด้จ้าง 

  ป็ระเมินึ่ผิลการป็ฏิิบัติงานึ่ป็ระจำาป็ีข็องคณะกรรมการบริหาร โด้ยม่หลักเกณฑ์์การป็ระเมินึ่ตามบที่บาที่หนึ่้าที่่� และ

ความรับผิิด้ชอบในึ่กฎบัตร สัำาหรับป็ี 2564 คณะกรรมการบริหารได้้เริ�มที่ำาการป็ระเมินึ่ผิลการป็ฏิิบัติงานึ่เป็็นึ่ 

รายบ่คคลเป็็นึ่ครั�งแรกอ่กด้้วย

นึ่โยบาย 

การกำากับด่้แลกิจการ

  เข็้าอบรมจรรยาบรรณธุ่รกิจและที่ำาแบบที่ด้สัอบป็ระจำาป็ี 

  สั่งเสัริมการข็ับเคล่อนึ่การกำากับด่้แลกิจการข็องบริษัที่ในึ่เครือ โด้ยมอบเก่ยรติบัตรแก่คณะที่ำางานึ่ธุรรมาภิบาล 

เพ่อแสัด้งความช่นึ่ชมและสัร้างข็วัญกำาลังใจที่่�ร่วมเป็็นึ่สั่วนึ่หนึ่่�งในึ่การพัฒนึ่าการกำากับด้่แลกิจการข็องเครือฯ 

  เข็า้อบรมในึ่หลักส่ัตร “มาตรการควบค่มภายในึ่เพอ่ป็อ้งกันึ่การใหส้ันิึ่บนึ่เข็า้พนึ่กังานึ่ข็องรฐั” และ “การบ่รณาการ

ด้้านึ่การกำากับด่้แลกิจการ การบริหารความเสั่�ยง การกำากับการป็ฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์และการตรวจสัอบเพ่อ 

การพัฒนึ่าองค์กรสั่่ความยั�งยืนึ่” 

  สั่อสัารวิสััยทัี่ศน์ึ่กลย่ที่ธ์ุด้้านึ่การกำากับด่้แลกิจการ จริยธุรรมและการกำากับการป็ฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์แก่บ่คลากร

ภายในึ่เครือ รวมถ่่งผิ่้ม่สั่วนึ่ได้้เสั่ยภายนึ่อก

การกำากับดููแลและการสร้างคุุณคุ่าแก่สังคุม ปีี 2564
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สัำาหรับป็ี 2564 เครือฯ ได้้ด้ำาเนึ่ินึ่งานึ่เก่�ยวกับนึ่โยบายและจรรยาบรรณธุ่รกิจ ด้ังนึ่่�

ภาษัาไที่ย

ภาษัาอังกฤษั

ภาษัาจ่น

ภาษัากัมพืู่ชัา

ภาษัาเบงกอล

ภาษัามาเลเซื่่ย

ภาษัาเม่ยนมา

ภาษัาเวั่ยดนาม
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• นโยบายและจรรยาบรรณธุุรกิจ

เพ่อให้การกำากับด่้แลการกิจการข็องบริษัที่ในึ่เครือเป็็นึ่ไป็ในึ่ที่ิศที่าง

เด้่ยวกันึ่นึ่ั�นึ่ เครือฯ จ่งจัด้ที่ำานึ่โยบายระด้ับเครือและจรรยาบรรณธุ่รกิจ

เพอ่เป็น็ึ่แนึ่วที่างให้บ่คลากรป็ฏิบัิตงิานึ่เป็็นึ่ไป็ตามหลักการบรรษทัี่ภิบาล 

และมาตรฐานึ่จริยธุรรม โด้ยได้้ด้ำาเนึ่ินึ่การเพ่อให้เกิด้การป็ฏิิบัติตาม

นึ่โยบายและจรรยาบรรณธุ่รกิจอย่างเป็็นึ่ร่ป็ธุรรม ด้ังนึ่่�

การจัดที่ำาและปรับปรุงนโยบายและจรรยาบรรณธุุรกิจ

จรรยาบรรณธุุรกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์์

  ป็รับป็ร่ง Template ข็องนึ่โยบายและแนึ่วป็ฏิิบัติระด้ับเครือเพ่อให้บริษัที่ในึ่เครือสัามารถ่ 

นึ่ำาไป็ป็ฏิิบัติได้้ง่ายข็่�นึ่

  จัด้ที่ำานึ่โยบายใหม่เพ่อให้เกิด้การข็ับเคล่อนึ่ที่่�สัอด้คล้องกับเป็้าหมายการพัฒนึ่าที่่�ยั�งยืนึ่

ข็องเครือฯ 2030 ได้้แก่  

  นึ่โยบายและแนึ่วป็ฏิิบัติด้้านึ่ความยั�งยืนึ่ 

	  นึ่โยบายและแนึ่วป็ฏิิบัติด้้านึ่สัิ�งแวด้ล้อม และนึ่โยบายย่อยอ่ก 10 นึ่โยบาย 

  จัด้ที่ำาร่างนึ่โยบายและแนึ่วป็ฏิิบัติด้้านึ่สัิที่ธุิมนึ่่ษยชนึ่และการป็ฏิิบัติด้้านึ่แรงงานึ่ การ

บริหารจัด้การห่วงโซึ่่อ่ป็ที่านึ่อย่างรับผิิด้ชอบ ความข็ัด้แย้งที่างผิลป็ระโยชนึ่์ โด้ยป็รับป็ร่ง

ให้สัอด้คล้องกับมาตรฐานึ่ที่ั�งในึ่ไที่ยและระด้ับสัากล รวมถ่่งแนึ่วโนึ่้มและความคาด้หวัง

จากผิ่้ม่สั่วนึ่ได้้เสั่ย

  จดั้ที่ำาจรรยาบรรณธุร่กจิเพิ�มเตมิอ่ก 2 ภาษา คอื ภาษาเบงกอล และภาษามลาย ่ที่ำาใหเ้ครอืฯ 

ม่จรรยาบรรณธุ่รกิจรวม 8 ภาษา  ได้้แก่ ภาษาไที่ย ภาษาอังกฤษ ภาษาจ่นึ่ ภาษากัมพ่ชา 

ภาษาเบงกอล ภาษามาเลเซึ่่ย ภาษาเม่ยนึ่มา ภาษาเว่ยด้นึ่าม

  จัด้ที่ำาและที่บที่วนึ่นึ่โยบายและจรรยาบรรณธุ่รกิจระดั้บเครือ 

เป็็นึ่ป็ระจำาโด้ยติด้ตามแนึ่วโนึ่้มและมาตรฐานึ่การกำากับด่้แล

กจิการที่ั�งในึ่ระด้บัป็ระเที่ศและระดั้บสัากล มก่ารเป็รย่บเที่ย่บกับ

การป็ฏิิบัติข็องบริษัที่อ่นึ่ในึ่อ่ตสัาหกรรมเด้่ยวกันึ่

  ป็ระกาศนึ่โยบายและจรรยาบรรณธุ่รกิจระด้ับเครือ พร้อมเผิย

แพร่ไป็ยังบริษัที่ในึ่เครือเพ่อให้เกิด้การด้ำาเนึ่ินึ่งานึ่อย่างเป็็นึ่ 

ร่ป็ธุรรม

  จดั้ที่ำาจรรยาบรรณธุ่รกิจด้้วยภาษาที่่�หลากหลาย เพอ่ใหส้ัามารถ่

นึ่ำาไป็ใช้ได้้กับบริษัที่ในึ่เครือในึ่ต่างป็ระเที่ศ

  จัด้อบรมให้ความร่้ด้้านึ่การกำากับด่้แลกิจการที่่�เก่�ยวข็้องกับ

นึ่โยบายและจรรยาบรรณธุ่รกิจผิ่านึ่การอบรมในึ่ร่ป็แบบต่าง ๆ

  จัด้ให้ม่การเร่ยนึ่ร่้และที่ด้สัอบจรรยาบรรณธุ่รกิจข็องบ่คลากร

ที่ั�วที่ั�งเครือ เป็็นึ่ป็ระจำาที่่กป็ี

การกำากับดููแลและการสร้างคุุณคุ่าแก่สังคุม ปีี 2564
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ควัามก�าวัหน�าของกระบวันการกำากับดูแล

  จดั้ใหม่้กระบวนึ่การรบัฟงัความคดิ้เหน็ึ่ (Hearing) เก่�ยวกบัการจดั้ที่ำานึ่โยบายและแนึ่วป็ฏิบิตัิ

ระด้ับเครือจากที่่กบริษัที่ในึ่เครือที่ำาให้นึ่โยบายและแนึ่วป็ฏิิบัติระด้ับเครือเป็็นึ่ที่่�ยอมรับและ 

นึ่ำาไป็สั่่การป็ฏิิบัติอย่างเป็็นึ่ร่ป็ธุรรม

  พัฒนึ่าระบบการเผิยแพร่นึ่โยบายสั่่บริษัที่ในึ่เครือ ผิ่านึ่ Policy Deployment Application ที่ำาให้เกิด้กระบวนึ่การข็อง

การส่ัอสัารนึ่โยบายระดั้บเครอือย่างเป็น็ึ่ที่างการ โด้ยเริ�มต้นึ่จากการรับที่ราบจากป็ระธุานึ่คณะผ้่ิบริหารหรอืผ้่ิบริหาร

ส่ังส่ัด้ข็องบรษิทัี่ในึ่เครอื เพอ่ใหห้นึ่ว่ยงานึ่ที่่�รบัผิิด้ชอบสัอ่สัารและนึ่ำาไป็ป็ฏิบิติัได้้อยา่งถ่ก่ตอ้ง ที่ำาใหเ้ครอืฯ สัามารถ่

ติด้ตามสัถ่านึ่ะข็องการด้ำาเนึ่ินึ่การได้้แบบเร่ยลไที่ม์

การกำากับดููแลและการสร้างคุุณคุ่าแก่สังคุม ปีี 2564

รายงานการกำากับดููแลกิจการประจำาปี 2564 เครือเจริญโภคภัณฑ์์  
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การปลูกฝังสร�างวััฒนธุรรมองค์กรด�านจริยธุรรม

  จดั้อบรมหลักส่ัตรเก่�ยวกับการกำากบัด่้แลกจิการเพ่อสัรา้งความร่ ้ความเข็า้ใจแก่กรรมการ 

ผิ่้บริหารและพนึ่ักงานึ่ข็องเครือฯ ในึ่หัวข็้อ “การกำากับการด้่แลกิจการอย่างบ่รณาการ” 

“มาตรการควบค่มภายในึ่เพ่อป้็องกันึ่การให้สัินึ่บนึ่พนัึ่กงานึ่รัฐ” และ “Effective CG 

Communication” ที่ั�งในึ่ร่ป็แบบ Onsite และ Online

  บ่คลากรข็องเครือฯ ที่่กคนึ่เร่ยนึ่ร่้และสัอบผิ่านึ่การที่ด้สัอบจรรยาบรรณธุ่รกิจ ซึ่่�งเครือฯ 

ม่การป็รับป็ร่งแบบที่ด้สัอบให้ม่ความที่ันึ่สัมัยเป็็นึ่ป็ระจำาที่่กป็ี

  จดั้ที่ำาสัอ่การเรย่นึ่ร่แ้ละการส่ัอสัารหลากหลายรป่็แบบในึ่หลากหลายภาษาเพ่อสัรา้งความตระหนัึ่กร่ด้้้านึ่การกำากบั

ด่้แลกิจการ ได้้แก่ การจัด้ที่ำา e-Learning  Micro-Learning การจัด้ที่ำาโป็สัเตอร์สั่งเสัริมการป็ฏิิบัติตามนึ่โยบาย

จรรยาบรรณธุ่รกิจ และค่านึ่ิยมเพ่อให้บริษัที่ในึ่เครือสัามารถ่นึ่ำาไป็ใช้สั่อสัารกับพนึ่ักงานึ่ได้้อย่างม่ป็ระสัิที่ธุิภาพ

  จัด้ให้ม่การสััมภาษณ์ผ้่ิบริหารข็องบริษัที่ในึ่เครือ

เก่�ยวกับม่มมองข็องการด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจอย่างม่

จริยธุรรม เพ่อสั่อสัารให้พนึ่ักงานึ่เห็นึ่ถ่่งความ

สัำาคัญข็องการป็ฏิิบัติงานึ่ด้้วยจริยธุรรม ซึ่่�งจะช่วย

สัรา้งการป็ล่กฝ่งัวฒันึ่ธุรรมด้้านึ่จรยิธุรรมใหเ้กดิ้ข็่�นึ่

ที่ั�วที่ั�งเครือฯ โด้ยได้้เผิยแพร่ในึ่ CG Voices  ซ่ึ่�ง 

เป็็นึ่นึ่ิตยสัาร Online ด้้านึ่การกำากับด่้แลกิจการ 

ข็องเครือฯ

การกำากับดููแลและการสร้างคุุณคุ่าแก่สังคุม ปีี 2564
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เครอืฯ กำาหนึ่ด้ใหม้ก่ารบรหิารความเสั่�ยงอยา่งเป็็นึ่ระบบที่ั�วที่ั�งองค์กรเพอ่เพิ�มการรับร่ค้วามเสั่�ยงที่างธุ่รกิจที่ก่ป็ระเภที่

รวมถ่่งความเสั่�ยงด้้านึ่สัิ�งแวด้ล้อม สัังคมและการกำากับด้่แลกิจการ เพ่อให้เป็็นึ่องค์กรที่่�ม่ความคล่องตัว ม่ความพร้อม

ในึ่การรับมือต่อสัภาพแวด้ล้อมการด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจที่่�ม่ความซัึ่บซึ่้อนึ่ และม่การเป็ล่�ยนึ่แป็ลงอย่่ตลอด้เวลา ซ่ึ่�งอาจสั่งผิล 

กระที่บต่อความสัามารถ่ในึ่การบรรล่เป็้าหมายข็ององค์กร

คณะกรรมการข็ับเคล่อนึ่การกำากับด้่แลกิจการ ความเสั่�ยงและการตรวจสัอบกำากับด้่แลกรอบการบริหารความเสั่�ยง

ข็องเครือฯ ให้สัอด้คล้องกับมาตรฐานึ่สัากล COSO (THE Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission) และได้้ม่การบ่รณาการกระบวนึ่การบริหารความเส่ั�ยงเข้็ากับกระบวนึ่การที่ำางานึ่ เพ่อให้สัามารถ่ระบ ่

ความเส่ั�ยงและโอกาสัที่างธุ่รกจิได้้อย่างเหมาะสัมและทัี่นึ่เหต่การณ์ รวมถ่ง่บรหิารความเส่ั�ยงใหอ้ย่ใ่นึ่ระดั้บความเส่ั�ยง

ที่่�ยอมรับได้้ เพ่อให้การด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจข็องเครือฯ เป็็นึ่ไป็ด้้วยความระมัด้ระวังและรอบคอบ โด้ยได้้ม่ด้ำาเนึ่ินึ่การ ด้ังนึ่่�

คณะกรรมการบริษัที่ ผ้่ิบริหาร พนึ่ักงานึ่ และที่่กหนึ่่วยงานึ่เป็็นึ่เจ้าข็องความเส่ั�ยง ม่หนึ่้าที่่�รับผิิด้ชอบ ด้ำาเนึ่ินึ่การ

ป็ระเมินึ่ ติด้ตาม และสันัึ่บสันึ่่นึ่ให้ม่กระบวนึ่การบริหารความเส่ั�ยงอย่างม่ป็ระสิัที่ธุิภาพ เครือฯ จ่งส่ังเสัริมการสัร้าง

วัฒนึ่ธุรรมองค์กรด้้านึ่ความเสั่�ยงโด้ยการสัร้างองค์ความร่้และจิตสัำานึ่่กในึ่เร่องความเสั่�ยงข็องงานึ่ที่่�รับผิิด้ชอบ ที่ำาให้

เกิด้ความเข็้าใจร่วมกันึ่ โด้ย

การบริหารควัามเส่�ยง

  กำาหนึ่ด้ใหก้ารบรหิารความเสั่�ยงเป็น็ึ่หนึ่่�งในึ่เป็า้หมายการพฒันึ่าที่่�ยั�งยนืึ่ข็องเครอืฯ และเป็น็ึ่กลยท่ี่ธุอ์งคก์ร

ที่่�ต้องให้ความสัำาคัญและถ่ือป็ฏิิบัติ

  จัด้ป็ระช่มคณะที่ำางานึ่ด้้านึ่ความเสั่�ยง ซึ่่�งป็ระกอบด้้วยผิ่้แที่นึ่ที่่�รับผิิด้ชอบงานึ่ด้้านึ่บริหารความเสั่�ยง  

จากที่่กกล่่มธุ่รกิจในึ่เครือเป็็นึ่ป็ระจำา เพ่อติด้ตามความก้าวหนึ่้าในึ่การด้ำาเนึ่ินึ่งานึ่และแลกเป็ล่�ยนึ่ 

ป็ระสับการณ์ระหว่างกันึ่

  กำาหนึ่ด้ระด้ับความเสั่�ยงที่่�ยอมรับได้้ที่่�สัอด้คล้องกับย่ที่ธุศาสัตร์ข็องเครือฯ

  ป็ระกาศใช้นึ่โยบายและแนึ่วป็ฏิิบัติด้้านึ่การบริหารความเสั่�ยง และสั่อสัารให้กับบ่คลากรรับที่ราบ

  จัด้อบรมด้้านึ่การบริหารความเสั่�ยง เพ่อยกระด้ับความร่้ข็องพนึ่ักงานึ่ให้ที่ันึ่ต่อเหต่การณ์ และสัามารถ่

ป็ระเมินึ่ความเสั่�ยงได้้อย่างม่ป็ระสัิที่ธุิภาพ

  ป็ระเมินึ่ความเสั่�ยงที่ั�วที่ั�งองค์กร โด้ยครอบคล่มถ่่งความเสั่�ยงด้้านึ่สัิ�งแวด้ล้อม สัังคม และการกำากับด้่แล

กิจการ

  จัด้ให้ม่กระบวนึ่การบริหารความเสั่�ยง ตลอด้จนึ่ติด้ตามความคืบหนึ่้าข็องการบริหารความเสั่�ยง 

อย่างต่อเนึ่่อง

กรอบการบริหารความเสั่�ยง
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1
 การโจมต่ที่างไซื่เบอร์และควัามปลอดภัยของข�อมูล

ป็ัจจ่บันึ่ เครือฯ ได้้นึ่ำาเที่คโนึ่โลย่สัารสันึ่เที่ศมาใช้ในึ่การพัฒนึ่าป็ระสัิที่ธุิภาพข็อง 

การด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจ ซ่ึ่�งเที่คโนึ่โลย่ช่วยให้การที่ำางานึ่บรรล่ผิลตามเป็้าหมายได้้อย่างเที่่�ยงตรง

และรวด้เร็ว ที่ำาให้เข็้าถ่่งล่กค้าหรือผิ่้บริโภคได้้ง่ายข็่�นึ่ ในึ่ข็ณะเด้่ยวกันึ่ก็ม่ความเสั่�ยงจากภัย

ค่กคามตอ่ความป็ลอด้ภยัข็องเครอืข็า่ยที่่�อาจจะถ่ก่โจมต่ที่างไซึ่เบอรจ์ากบ่คคลภายนึ่อก เชน่ึ่ 

การที่่�ข็้อม่ลถ่่กเข็้าถ่่งโด้ยไม่ได้้รับอนึ่่ญาต  (Data Breach) การโด้นึ่มัลแวร์ซ่ึ่�งเป็็นึ่ไวรัสั 

2
 ควัามปลอดภัยด�านอาหาร  

 และควัามน่าเชั่อถุือของผู้ลิตภัณฑ์์ 

ในึ่ฐานึ่ะผ้่ินึ่ำาในึ่ธุ่รกิจเกษตรอาหารและค้าป็ล่ก เราด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจโด้ยให้ความสัำาคัญกับ 

ความป็ลอด้ภัยและค่ณภาพข็องผิลิตภณัฑ์์มาโด้ยตลอด้ เน่ึ่องจากตระหนึ่กัด่้วา่ความป็ลอด้ภัย

และค่ณภาพที่่�ด่้เป็็นึ่หัวใจที่่�ที่ำาให้ล่กค้าเลือกซืึ่�อผิลิตภัณฑ์์ ซ่ึ่�งคือการสัร้างค่ณค่าและ 

ความพ่งพอใจแก่ล่กค้า

3
 ชั่อเส่ยงองค์กร 

สัังคมออนึ่ไลนึ่์ให้อิสัระแก่ผิ่้ใช้งานึ่ในึ่การเข็่ยนึ่ข็้อความ สั่งต่อข็้อม่ล รวมถ่่งแสัด้ง

ความคิด้เห็นึ่ได้้อย่างเสัร่ ผ้่ิใช้งานึ่สัามารถ่เห็นึ่ข็้อความในึ่อด่้ตและสัามารถ่นึ่ำามาส่ังต่อใหม่

อ่กครั�ง ซ่ึ่�งหากม่การเผิยแพร่ข็้อม่ลที่่�ไม่ถ่่กต้องหรือไม่ตรงกับความจริงข็องเครือฯ ในึ่สั่อ

สัังคมออนึ่ไลนึ่์ ก็สัามารถ่แพร่กระจาย ที่ำาให้เกิด้ความเข็้าใจผิิด้ และสั่งผิลกระที่บต่อภาพ

ลักษณ์และช่อเสั่ยงข็องเครือฯ 

4
 ควัามรับผู้ิดชัอบ  

 และการตรวัจสอบย�อนกลับในห่วังโซื่่อุปที่าน 

ด้้วยความหลากหลายข็องธุ่รกิจในึ่เครือฯ ที่ำาใหเ้ครือฯ ม่ค่ค่า้จำานึ่วนึ่มากกระจายอย่่ในึ่ที่ั�ง

ป็ระเที่ศไที่ยและป็ระเที่ศต่าง ๆ ที่ั�วโลก ซึ่่�งค่่ค้าที่ั�งหมด้เป็ร่ยบเสัมือนึ่ตัวแที่นึ่ข็องเครือฯ  ในึ่

ฐานึ่ะผิ่้ผิลิต ผิ่้จัด้สั่ง ผิ่้ให้บริหาร และผิ่้จัด้จำาหนึ่่าย การด้ำาเนึ่ินึ่การข็องค่่ค้าอาจม่ความเสั่�ยง

ที่่�จะสั่งผิลกระที่บต่อช่อเสั่ยงข็องเครือฯ และอาจสั่งผิลให้การด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจข็องเครือฯ ต้อง

หย่ด้ชะงัก  

ที่่�ถ่่กออกแบบมาเพ่อล็อคไฟล์เข็้าถ่่งข็้อม่ลสัำาคัญภายในึ่บริษัที่และเร่ยกค่าไถ่่ในึ่การป็ลด้ล็อค (Ransomware) 

การถ่่กกรรโชกที่รัพย์ที่างอินึ่เที่อร์เนึ่็ต (Cyber Extortion) เป็็นึ่ต้นึ่ ซ่ึ่�งการโจมต่ที่างไซึ่เบอร์นึ่่�ที่ำาให้เกิด้ 

ความเสั่ยหายต่อข็้อม่ลสั่วนึ่บ่คคล ข็้อม่ลธุ่รกิจ และความเสั่ยหายที่างการเงินึ่และภาพลักษณ์ข็องเครือฯ  

เครือฯ จ่งด่้แลให้ม่การด้ำาเนึ่ินึ่งานึ่ตามมาตรฐานึ่สัากลด้้านึ่ความป็ลอด้ภัยข็องข็้อม่ล ตามมาตรฐานึ่ 

ISO27001 และมาตรฐานึ่ National Institute of Standards and Technology (NIST)  โด้ยม่คณะกรรมการ

ความมั�นึ่คงป็ลอด้ภัยสัารสันึ่เที่ศและไซึ่เบอร์ (Digital Transformation Committee) ที่ำาหนึ่้าที่่�กำากับด่้แล 

การจดั้การด้้านึ่ความมั�นึ่คงความป็ลอด้ภยัที่างไซึ่เบอรใ์หเ้ป็็นึ่ไป็ตามนึ่โยบายและมาตรฐานึ่ความป็ลอด้ภยัที่าง

ไซึ่เบอร์ เที่คโนึ่โลยส่ัารสันึ่เที่ศ และการป็กป้็องข้็อมล่ นึ่อกจากนึ่่�ยงัจดั้ตั�งศน่ึ่ย์แหง่ความเป็น็ึ่เลิศความป็ลอด้ภัย

ที่างไซึ่เบอร์ (CPG Cyber-security Center of Excellence) พร้อมที่ั�งสัร้างความตระหนึ่ักร่้ให้แก่ผิ่้บริหารและ

พนึ่ักงานึ่ที่่กระด้ับผิ่านึ่การอบรมร่ป็แบบต่าง ๆ ตลอด้จนึ่จัด้ให้ม่ระบบการสั่อสัารและการแจ้งเตือนึ่ภัยค่กคาม

เครือฯ จ่งม่่งมั�นึ่วิจัยและพัฒนึ่าผิลิตภัณฑ์์โด้ยใช้มาตรฐานึ่การจัด้การระด้ับสัากล คำานึ่่งถ่่งค่ณภาพและ

ความป็ลอด้ภัยเป็็นึ่หลัก รวมถ่่งม่การพัฒนึ่ากระบวนึ่การต่าง ๆ เพ่อควบค่มค่ณภาพข็องผิลิตภัณฑ์์ให้ม่ 

ความป็ลอด้ภัยและได้้มาตรฐานึ่สัากล เริ�มตั�งแต่การสัรรหาวัตถ่่ดิ้บเพ่อใช้ในึ่การผิลิต การเคล่อนึ่ย้าย 

การจัด้เก็บรักษา  การป็้องกันึ่ความเสั่ยหาย  การจัด้สั่งสัินึ่ค้า และการควบค่มค่ณภาพ เพ่อให้ได้้ผิลิตภัณฑ์์ 

ที่่�ถ่่กต้องตามความต้องตรงตามความต้องการล่กค้า

นึ่อกจากนึ่่�เครอืฯ ได้้เฝ่า้ระวงั ตดิ้ตามและกำาหนึ่ด้มาตรการในึ่การป้็องกันึ่การแพร่ระบาด้ข็องโรคตดิ้ต่อ โด้ย

ม่การป็ระสัานึ่งานึ่อย่างใกล้ชิด้กับภาครัฐ เพ่อติด้ตามข็่าวสัารอย่างที่ันึ่ที่่วงที่่ รวมถ่่งจัด้ฝ่ึกอบรมให้ความร่้แก่

บ่คลากรเพ่อเพิ�มพ่นึ่ความร่้และความเข็้าใจในึ่มาตรฐานึ่ตลอด้จนึ่ป็ฏิิบัติตามข็้อกำาหนึ่ด้อย่างม่ป็ระสัิที่ธุิผิล 

นึ่อกจากน่ึ่�เครือฯ ยังม่การตรวจป็ระเมินึ่โด้ยหน่ึ่วยงานึ่ภายนึ่อกที่่�นึ่่าเช่อถ่ือเข็้ามาตรวจสัอบกระบวนึ่การผิลิต

ข็องเราว่าม่ความสัอด้คล้องกับมาตรฐานึ่ที่่�เก่�ยวข็้องอย่างสัมำ�าเสัมอ

เพ่อจัด้การภาวะวิกฤตบนึ่สั่อสัังคมออนึ่ไลนึ่์ เครือฯ ได้้จัด้ตั�งฝ่่ายสั่อสัารองค์กรระด้ับเครือ เพ่อด้่แลระบบ

การบริหารจัด้การด้้านึ่การสั่อสัารข็้อม่ล โด้ยได้้ด้ำาเนึ่ินึ่การตามข็ั�นึ่ตอนึ่ที่่�กำาหนึ่ด้ไว้ คือ 

1. ติด้ตามผิลกระที่บจากข็้อม่ลหรือข็่าวที่่�ม่การเผิยแพร่ผิ่านึ่สั่อสัังคมออนึ่ไลนึ่์ 

2. ติด้ตามผิลกระที่บต่อความเสั่�ยงด้้านึ่ช่อเสั่ยง 

3. จัด้ลำาด้ับกรณ่ที่่ม่ความเสั่�ยงต่อช่อเสั่ยงสั่ง และด้ำาเนึ่ินึ่การค้นึ่หาข็้อเที่็จจริง 

4. สั่อสัารข็้อเที่็จริงเพ่อแก้ไข็สัถ่านึ่การณ์ และ 

5. รายงานึ่และติด้ตามผิลอย่างต่อเนึ่่อง 

เครอืฯ จง่ได้้บ่รณาการป็ระเด้น็ึ่ด้้านึ่ความยั�งยนืึ่ใหค้รอบคล่มมติด้ิ้านึ่เศรษฐกจิ สิั�งแวด้ลอ้ม ชม่ชนึ่และสัังคม 

เข็า้เป็็นึ่ส่ัวนึ่หน่ึ่�งในึ่กระบวนึ่การจัด้หา และด้ำาเนึ่นิึ่การภายใต้กรอบด้ำาเนึ่นิึ่งานึ่การบริหารจดั้การห่วงโซ่ึ่อ่ป็ที่านึ่

อย่างรับผิิด้ชอบควบค่่กับสั่งเสัริมให้ค่่ค้าป็ฏิิบัติตามจรรยาบรรณธุ่รกิจสัำาหรับค่่ค้า

 นึ่อกจากน่ึ่�เครือฯ ได้้พัฒนึ่าเคร่องมือการตรวจป็ระเมินึ่ความเสั่�ยงด้้านึ่ความยั�งยืนึ่ผิ่านึ่การใช้เที่คโนึ่โลย่

สัารสันึ่เที่ศ เพ่อค้นึ่หาโอกาสัในึ่การป็รับป็ร่ง และวางมาตรการจัด้การเชิงร่กที่่�เป็็นึ่การผิสัานึ่ความร่วมมือ

ระหว่างค่่ค้าและเครือฯ รวมถ่่งพัฒนึ่าระบบการตรวจสัอบย้อนึ่กลับตลอด้ที่ั�งห่วงโซ่ึ่อ่ป็ที่านึ่ เพ่อสัร้าง 

ความมั�นึ่ใจว่าวัตถ่่ด้ิบมาจากแหล่งที่่�ม่การจัด้หาอย่างยั�งยืนึ่

การกำากับดููแลและการสร้างคุุณคุ่าแก่สังคุม ปีี 2564

รายงานการกำากับดููแลกิจการประจำาปี 2564 เครือเจริญโภคภัณฑ์์  
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5
 การฉ�อโกงและการทีุ่จริตคอร์รัปชััน 

การฉัอ้โกงและการที่จ่ริตคอร์รปั็ชันึ่ถื่อเป็น็ึ่ความผิิด้ที่ั�งตามกฎหมายและจรรยา

บรรณธุ่รกิจ ซ่ึ่�งสั่งผิลให้เกิด้ความส่ัญเส่ัยที่ั�งที่างด้้านึ่การเงินึ่และที่่�ไม่ใช่ด้้านึ่การเงินึ่ 

ตลอด้จนึ่เป็็นึ่อ่ป็สัรรคข็องการด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจที่่�ยั�งยืนึ่ เครือฯ จ่งม่่งเน้ึ่นึ่การด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจ

อยา่งโป็รง่ใสั ตรวจสัอบได้้ โด้ยจดั้ที่ำานึ่โยบายและแนึ่วป็ฏิิบติัด้้านึ่การตอ่ต้านึ่การที่จ่รติ

คอร์รัป็ชันึ่ ม่การป็ระเมินึ่ความเส่ั�ยงที่่�อาจเกิด้ข็่�นึ่จากการที่่จริต คอร์รัป็ชันึ่ สัร้าง 

การตระหนึ่ักร่้ด้้วยการฝ่ึกอบรมและสั่อสัารป็ระชาสััมพันึ่ธุ์ให้แก่บ่คลากร รวมถ่่ง 

จัด้ให้ม่ช่องที่างการร้องเร่ยนึ่และแจ้งเบาะแสั และม่การตรวจสัอบการป็ฏิิบัติ 

ตามกฎเกณฑ์์ 

6
 ควัามปลอดภัย และสิ�งแวัดล�อม 

ความป็ลอด้ภัยอาช่วอนึ่ามัย และสัิ�งแวด้ล้อม เป็็นึ่ป็ัจจัยพื�นึ่ฐานึ่ในึ่การด้ำาเนึ่ินึ่

ธุ่รกิจ หากเครือฯ ม่การบริหารจัด้การความป็ลอด้ภัยอาช่วอนึ่ามัย และสิั�งแวด้ล้อม  

ที่่�ไม่ได้้มาตราฐานึ่อาจสั่งผิลกระที่บต่อกระบวนึ่การผิลิต และสั่งผิลกระที่บเก่�ยวเนึ่่อง

ไป็ยังการด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจข็องค่่ค้าและผ้่ิม่สั่วนึ่ได้้เส่ัยตลอด้ห่วงโซึ่่อ่ป็ที่านึ่  นึ่อกจากนึ่่� 

การด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจที่่�ไม่คำานึ่่งถ่่งสัิ�งแวด้ล้อม ก็อาจก่อให้เกิด้ป็ัญหาที่ำาให้เครือฯ ต้องจ่าย

ค่าชด้เชยหรือถ่่กฟ้องร้อง สั่งผิลกระที่บด้้านึ่ช่อเสั่ยง 

เครือฯ จ่งป็ระกาศใช้นึ่โยบายและแนึ่วป็ฏิิบัติด้้านึ่ความป็ลอด้ภัย อาช่วอนึ่ามัยและ

สัภาพแวด้ล้อมในึ่การที่ำางานึ่ พร้อมที่ั�งป็รับป็ร่งมาตรฐานึ่การจัด้การความป็ลอด้ภัย 

อาช่วอนึ่ามัยและสิั�งแวด้ล้อมให้ม่ความสัอด้คล้องกับมาตรฐานึ่สัากล โด้ยให้บริษัที่ในึ่

เครือนึ่ำาไป็ป็ฏิิบัติ เพ่อลด้อัตราการเกิด้อ่บัติเหต่ข็ั�นึ่ร่นึ่แรง 

นึ่อกจากน่ึ่�ยังม่กระบวนึ่การตรวจสัอบการด้ำาเนิึ่นึ่งานึ่ตามนึ่โยบายและมาตรฐานึ่ 

การด้ำาเนึ่นิึ่งานึ่ดั้งกลา่ว รวมถ่ง่ใหค้วามร่ ้ความเข้็าใจ และป็ล่กฝั่งวัฒนึ่ธุรรมการที่ำางานึ่

ด้้วยความป็ลอด้ภัยแก่พนึ่ักงานึ่ที่่กคนึ่ 

 สัำาหรับด้้านึ่สัิ�งแวด้ล้อม เครือฯ ได้้กำาหนึ่ด้นึ่โยบายและแนึ่วป็ฏิิบัติด้้านึ่สัิ�งแวด้ล้อม  

รวมถ่่งเป็้าหมายระยะยาวในึ่การอนึ่่รักษ์ เช่นึ่ การลด้การป็ล่อยก๊าซึ่เรือนึ่กระจก  

การใช้ที่รัพยากรธุรรมชาติอย่างยั�งยืนึ่ การจัด้การข็องเสั่ยแบบหม่นึ่เว่ยนึ่ การจัด้การ

ที่รัพยากรนึ่ำ�าแบบหม่นึ่เว่ยนึ่ การป็กป็้องระบบนึ่ิเวศและความหลากหลายที่างช่วภาพ 

เป็็นึ่ต้นึ่

7
 กฎหมายและกฎระเบ่ยบ 

เครือฯ ด้ำาเนึ่นิึ่ธุร่กจิอย่ใ่นึ่หลายป็ระเที่ศและหลากหลายอ่ตสัาหกรรม จง่ให้

ความสัำาคัญกับการป็ฏิิบัติตามกฎหมายและกฎระเบ่ยบ ที่่�เก่�ยวข็้องอย่างเคร่งครัด้ 

การไม่ป็ฏิิบัติตามกฎหมายและกฎระเบ่ยบอาจสั่งผิลกระที่บต่อการด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจ  

ภาพลักษณ์ ความสัามารถ่ในึ่การแข็่งข็ันึ่ และการเติบโตอย่างยั�งยืนึ่ข็องเครือฯ

เครือฯ จ่งม่การติด้ตามการป็ระกาศใช้กฎหมายและกฎระเบ่ยบใหม่ๆ ตลอด้จนึ่

ผิลกระที่บที่่�อาจเกดิ้ข็่�นึ่จากกฎหมายอยา่งรอบด้้านึ่และเป็น็ึ่ระบบ รวมถ่ง่ใหค้วามร่้

ใหก้บับค่ลากรและหนึ่ว่ยงานึ่ที่่�เก่�ยวข็อ้ง เพอ่เตรย่มความพรอ้มรบัการเป็ล่�ยนึ่แป็ลง

ด้ังกล่าว

8
 การปฏิิบัติตามกฎหมายคุ�มครองข�อมูลส่วันบุคคล 

ตามที่่�พระราชบัญญตัค้่ิมครองข้็อมล่ส่ัวนึ่บ่คคล พ.ศ. 2565 (Personal Data 

Protection Act: PDPA) ม่ผิลบังคับใช้ในึ่วันึ่ที่่� 1 มิถ่่นึ่ายนึ่ 2565 หากไม่ป็ฏิิบัติตาม 

จะม่ความเส่ั�ยงต่อการถ่่กฟ้องร้อง และม่บที่ลงโที่ษตามกฎหมาย สัามารถ่สัร้าง

ความเสั่ยหายที่ั�งที่างการเงินึ่และภาพลักษณ์ข็องเครือฯ 

เครือฯ ได้้ป็ระกาศใช้นึ่โยบายและแนึ่วป็ฏิิบัติด้้านึ่การค้่มครองข็้อม่ลส่ัวนึ่บ่คคล 

และวา่จ้างที่่�ป็รก่ษาที่่�มป่็ระสับการณ์ด้้านึ่ PDPA เพอ่จดั้ที่ำาแผินึ่การด้ำาเนึ่นิึ่งานึ่ข็อง

เครือฯ ให้สัามารถ่ป็ฏิิบัติตาม พ.ร.บ. ค่้มครองข็้อม่ลสั่วนึ่บ่คคลด้ังกล่าว รวมถ่่งจัด้

อบรมเก่�ยวกับกฎหมายให้แก่ผ้่ิบริหารและพนึ่ักงานึ่เพ่อรับที่ราบและตระหนึ่ักถ่่ง 

ผิลกระที่บและการเป็ล่�ยนึ่แป็ลงที่่�อาจะเกิด้ข็่�นึ่ในึ่การที่ำางานึ่

การกำากับดููแลและการสร้างคุุณคุ่าแก่สังคุม ปีี 2564
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9
 ควัามพื่ร�อมของบุคลากร 

 เพื่่อรองรับการเติบโตที่างธุุรกิจในระยะยาวั 

เครือฯ ตระหนึ่ักว่าที่รัพยากรบ่คคลเป็็นึ่ป็ัจจัยสัำาคัญในึ่การข็ับเคล่อนึ่การด้ำาเนึ่ินึ่

ธุ่รกิจไป็สั่่การเป็็นึ่องค์กรด้ิจิที่ัลภายใต้สัภาพแวด้ล้อมที่่�ม่การแข็่งข็ันึ่ส่ังและรวด้เร็ว 

หากที่รัพยากรบ่คคลไม่ได้้รับการพัฒนึ่าความร่้และความสัามารถ่ที่่�เหมาะสัม และ

เพ่ยงพอ จะสัง่ผิลกระที่บใหเ้ครอืฯ ไมส่ัามารถ่ด้ำาเนึ่นิึ่งานึ่ได้้ตามเป็า้หมายที่่�กำาหนึ่ด้ไว้  

คณะกรรมการด้้านึ่ที่รัพยากรบ่คคลข็องเครอืฯ ได้้กำากบัด่้แลการด้ำาเนึ่นิึ่งานึ่ใหเ้ป็็นึ่ไป็ตามนึ่โยบาย

การบริหารและพัฒนึ่าที่รัพยากรบ่คคล โด้ยม่การวางแผินึ่เสั้นึ่ที่างความก้าวหนึ่้าตามสัายอาช่พข็อง

พนึ่ักงานึ่ควบค่่กับการพัฒนึ่าความร่้ สัร้างที่ักษะใหม่ (Reskill) ยกระด้ับที่ักษะเด้ิมข็องพนึ่ักงานึ่ให้ด้่

ยิ�งข็่�นึ่ (Upskill)  เพ่อให้สัอด้คล้องกับสัภาพแวด้ล้อมที่่�เป็ล่�ยนึ่แป็ลงไป็และการเติบโตข็องธุ่รกิจในึ่

อนึ่าคต ที่ำาใหม้ั�นึ่ใจว่าพนัึ่กงานึ่ที่ก่คนึ่มค่วามพร้อมในึ่การป็ฏิบัิติงานึ่ที่ั�งในึ่ปั็จจบั่นึ่และอนึ่าคตได้้อยา่ง

รวด้เร็วและม่ค่ณภาพ รวมถ่่งได้้จัด้ตั�งสัถ่าบันึ่ผ้่ินึ่ำาเครือเจริญโภคภัณฑ์์ข็่�นึ่ เพ่อเป็็นึ่ศ่นึ่ย์กลางในึ่ 

การพัฒนึ่าบ่คลากรจากที่่กธุ่รกิจให้เป็็นึ่ผิ่้นึ่ำาในึ่อนึ่าคตที่่�ม่ศักยภาพ

นึ่อกจากนึ่่�เครือฯ ได้้สัรรหาคนึ่ร่่นึ่ใหมท่ี่่�มทั่ี่ศนึ่คติความเป็็นึ่เถ้่าแก ่ร่ร้อบ กล้าคดิ้กล้าที่ำา มว่นิึ่ยัผิา่นึ่

โครงการ CP Future Leaders Development Program (FLP) หรือ “เถ่้าแก่นึ่้อย” เพ่อมาเป็็นึ่ผิ่้นึ่ำาร่่นึ่

ใหม่รองรับการข็ยายธุ่รกิจข็องเครือฯ ในึ่อนึ่าคต 
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การกำากับการปฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์

เครอืฯ เคารพและป็ฏิบิตัติามกฎหมายข็องที่ก่ป็ระเที่ศที่่�มก่ารด้ำาเนึ่นิึ่ธุร่กจิและการลงที่น่ึ่ รวมถ่ง่การป็ฏิบิตัิ

ตามนึ่โยบาย จรรยาบรรณธุ่รกิจและกฎเกณฑ์์ ซึ่่�งถ่ือเป็็นึ่ความที่้าที่ายที่่�สัำาคัญ เนึ่่องจากเครือฯ ด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจ

ในึ่หลายป็ระเที่ศ ซึ่่�งม่กฎหมายและกฎระเบ่ยบที่่�แตกต่างกันึ่ นึ่อกจากนึ่ั�นึ่ยังม่การป็รับป็ร่งแก้ไข็หรือการออก

กฎหมายใหม่เพ่อตอบสันึ่องกับการเป็ล่�ยนึ่แป็ลงข็องสัภาพแวด้ล้อมที่างธุ่รกิจที่่�เป็็นึ่ไป็อย่างรวด้เร็ว เครือฯ 

จ่งพัฒนึ่าระบบการกำากับการป็ฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์ให้ม่ป็ระสัิที่ธิุภาพและป็ระสัิที่ธิุผิล เพ่อป้็องกันึ่ความเสั่�ยง

ข็องการไม่สัามารถ่ป็ฏิิบัติ ตามกฎ ระเบ่ยบ ข็้อบังคับ หรือกฎหมายที่่�เก่�ยวข็้อง ที่ำาให้ผิ่้ม่สั่วนึ่ได้้เสั่ยที่่กฝ่่าย

เช่อมั�นึ่ว่า การด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจข็องเครือฯ ม่มาตรการการที่ำางานึ่ที่่�ด้่ เป็็นึ่การสัร้างสัภาพแวด้ล้อมการที่ำางานึ่ซึ่่�ง

จะนึ่ำาไป็สั่่การเติบโตที่างธุ่รกิจอย่างยั�งยืนึ่

คณะกรรมการขั็บเคล่อนึ่การกำากบัการป็ฏิบัิตติามกฎเกณฑ์์กำากบัด่้แลการด้ำาเนึ่นิึ่งานึ่ข็องเครือฯ ตามกรอบ

การกำากับการป็ฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์ ด้ังนึ่่�

กรอบการกำากับการ 

ป็ฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์

สัถ่ิติการร้องเร่ยนึ่ 

และแจ้งเบาะแสั

  กำาหนึ่ด้ให้การกำากับการป็ฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์เป็็นึ่หนึ่่�งในึ่เป็้าหมายการพัฒนึ่าที่่�ยั�งยืนึ่ข็องเครือฯ และเป็็นึ่

หนึ่้าที่่�ข็องบ่คลากรที่่กคนึ่ที่่�ต้องถ่ือป็ฏิิบัติ

  ป็ระเมินึ่ผิล ติด้ตามและสัอบที่านึ่การป็ฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์ข็องบริษัที่ในึ่เครือเพ่อนึ่ำามา

วิเคราะห์และหาแนึ่วที่างในึ่การป็รับป็ร่ง ที่ำาให้เครือฯ สัามารถ่กำากับการป็ฏิิบัติให้เป็็นึ่ไป็

ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์์อย่างม่ป็ระสัิที่ธุิภาพ และเม่อตรวจพบการไม่ป็ฏิิบัติตามกฎหมาย 

กฎเกณฑ์ ์มก่ารด้ำาเนึ่นิึ่การจดั้ลำาด้บัความสัำาคญัข็องป็ระเด้น็ึ่ที่่�ตรวจพบ วเิคราะหร์ากสัาเหต่

ข็องป็ัญหาและกำาหนึ่ด้มาตรการในึ่การแก้ ไข็ป็รับป็ร่ง รวมถ่่งติด้ตามการแก้ ไข็ป็รับป็ร่ง

และจัด้ที่ำาเป็็นึ่กรณ่ศ่กษาต่อไป็

  จัด้ให้ม่ช่องที่างในึ่การร้องเร่ยนึ่หรือแจ้งเบาะแสั และกำาหนึ่ด้กระบวนึ่การในึ่การรับและ

จดั้การกบัข็อ้รอ้งเรย่นึ่ข็องผิ่ม้ส่ัว่นึ่ได้เ้สัย่ รวมที่ั�งมก่ระบวนึ่การป็ฏิบิตัติอ่ผิ่แ้จง้เบาะแสัและ

บ่คคลที่่�เก่�ยวข็้องอย่างเป็็นึ่ธุรรมโด้ยให้ความค่้มครองสัิที่ธุิ ไม่ให้ถ่่กกลั�นึ่แกล้ง โด้ยม่ 

การบนัึ่ที่ก่ข็อ้ม่ลกระบวนึ่การรอ้งเรย่นึ่ผ่ิานึ่เที่คโนึ่โลยก่ารจดั้การข็อ้ม่ลสัารสันึ่เที่ศ พนึ่กังานึ่

ที่่� ได้้รับสัิที่ธุิเที่่านึ่ั�นึ่ที่่�ม่สัิที่ธุิเข็้าถ่่งข็้อม่ลได้้ โด้ยม่กระบวนึ่การสัอบที่านึ่และที่บที่วนึ่ที่่กป็ี 

เพอ่ใหร้ะบบมค่วามมั�นึ่คงป็ลอด้ภยั นึ่อกจากนึ่ั�นึ่ยงัมก่ารจดั้ที่ำารายงานึ่สัรป่็เพอ่ใหผ้ิ่บ้รหิาร 

และผิ่้เก่�ยวข็้องใช้ในึ่การติด้ตามและด้ำาเนึ่ินึ่การป็รับป็ร่งแก้ ไข็ต่อไป็

  จัด้ที่ำาเกณฑ์์การป็ระเมินึ่ข็่ด้ความสัามารถ่ในึ่การกำากับการป็ฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์ข็องตนึ่เอง (Compliance 

Maturity Self-Assessment) เพ่อให้บริษัที่ในึ่เครือที่ราบถ่่ง Maturity level ในึ่การพัฒนึ่ากระบวนึ่การ 

กำากับการป็ฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์ให้ม่ป็ระสัิที่ธุิผิล

  ป็ระกาศใช้นึ่โยบายการกำากับการป็ฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์ ซึ่่�งม่การจัด้ที่ำาเป็็นึ่ภาษาไที่ย ภาษาจ่นึ่ และภาษา

อังกฤษ และสั่อสัารให้กับบ่คลากรที่ราบโด้ยที่ั�วกันึ่

  จัด้เก็บข็้อม่ลที่่�เก่�ยวข็้องกับการป็ฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์ที่่�อาจก่อให้เกิด้ความเสั่�ยงในึ่การไม่

ป็ฏิบิติัตามกฎเกณฑ์์ เชน่ึ่ กฎหมาย กฎระเบย่บ ข็อ้บงัคบั นึ่โยบาย ข็ั�นึ่ตอนึ่ป็ฏิบิติั มาตรฐานึ่ 

ค่ม่ือ และสัญัญาตา่ง ๆ  เป็็นึ่ต้นึ่ ในึ่ระบบสัารสันึ่เที่ศสัว่นึ่กลาง ที่ำาให้สัามารถ่บรหิารจัด้การ

การกำากับการป็ฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์ได้้อย่างม่ป็ระสัิที่ธุิภาพ

  ด้ำาเนึ่ินึ่การตรวจสัอบด้้านึ่การป็ฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์ และติด้ตามการแก้ ไข็ข็้อบกพร่องให ้

เป็็นึ่ไป็ตามมาตรฐานึ่

  ป็ระเมินึ่และบริหารความเสั่�ยงด้้านึ่การป็ฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์ ตลอด้จนึ่ติด้ตามความคืบหนึ่้าการบริหาร

ความเสั่�ยงอย่างต่อเนึ่่อง เพ่อป็้องกันึ่หรือลด้โอกาสัที่่�จะเกิด้การป็ฏิิบัติไม่เป็็นึ่ไป็ตามกฎเกณฑ์์
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เพ่อเป็น็ึ่การสัรา้งวฒันึ่ธุรรมองคก์รด้้านึ่การป็ฏิบิตัติามกฎเกณฑ์์ใหบ้ค่ลากรข็องเครอืฯ และ

ผิ่้ม่สั่วนึ่เก่�ยวข็้อง เช่นึ่ ค่่ค้า เป็็นึ่ต้นึ่ ตระหนึ่ักถ่่งความสัำาคัญและสัามารถ่ป็ฏิิบัติตามกฎหมาย

และกฎเกณฑ์์ที่่�เก่�ยวข็้องในึ่ที่่กกระบวนึ่การที่ำางานึ่ เครือฯ ได้้ด้ำาเนึ่ินึ่การ ด้ังนึ่่� 

ผิลสัำารวจการรับร้่ด้้านึ่ธุรรมาภิบาลและการกำากับการป็ฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์ 

ข็องพนึ่ักงานึ่ในึ่เครือฯ ป็ี 2564 โด้ยหัวข็้อที่่�ม่การป็ฏิิบัติมากกว่าร้อยละ 80  

ม่ด้ังนึ่่�

  จดั้ป็ระชม่คณะที่ำางานึ่ด้า้นึ่การกำากบัป็ฏิบิตัติามกฎเกณฑ์ ์ซึ่่�งป็ระกอบด้ว้ยผิ่แ้ที่นึ่จากที่ก่

กล่ม่ธุร่กจิในึ่เครอืเป็น็ึ่ป็ระจำา เพอ่ตดิ้ตามความกา้วหนึ่า้ในึ่การด้ำาเนึ่นิึ่งานึ่และแลกเป็ล่�ยนึ่

ข็้อม่ลและป็ระสับการณ์การกำากับป็ฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์ระหว่างกันึ่

  จัด้ให้ม่ช่องที่างการให้คำาป็ร่กษาแก่บ่คลากรเก่�ยวกับการเป็ล่�ยนึ่แป็ลง แก้ ไข็ นึ่โยบาย 

ระเบ่ยบ กฎเกณฑ์์ภายในึ่เครือฯ เพ่อให้บ่คลากรสัามารถ่ป็ฏิิบัติได้้อย่างถ่่กต้อง ซ่ึ่�ง

ป็ระเด้็นึ่ที่่� ให้คำาป็ร่กษาจะนึ่ำามาพัฒนึ่าสั่อการสั่อสัารเพ่อที่ำาความเข็้าใจแก่บ่คลากร 

ที่ั�วที่ั�งเครือต่อไป็

  ติด้ตามกฎเกณฑ์์ใหม่ ๆ ที่่�ออกโด้ยหนึ่่วยงานึ่กำากับด้่แลที่่�เก่�ยวข็้องกับการด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจ

ข็องเครือฯ พนึ่ักงานึ่ย่ด้ถ่ือจรรยาบรรณธุ่รกิจเป็็นึ่สั่วนึ่หนึ่่�งในึ่การที่ำางานึ่

พนึ่ักงานึ่เห็นึ่ว่าการป็ฏิิบัติตามจรรยาบรรณธุ่รกิจ

ช่วยสั่งเสัริมชื�อเสั่ยงและภาพลักษณ์

พนึ่ักงานึ่นึ่ำาจรรยาบรรณธุ่รกิจไป็ป็รับใช้กับการที่ำางานึ่

พนึ่ักงานึ่สัามารถ่นึ่ำานึ่โยบาย แนึ่วป็ฏิิบัติ  ข็้อบังคับ  

กฎเกณฑ์์ กฎระเบ่ยบ ฯลฯ ไป็ป็ฏิิบัติได้้อย่างถ่่กต้อง

พนึ่ักงานึ่ที่ราบถ่่งความเสั่�ยงที่่�เก่�ยวข็้องในึ่การป็ฏิิบัติงานึ่และม่

ระเบ่ยบป็ฏิิบัติงานึ่อย่างเพ่ยงพอที่่�จะป็้องกันึ่การกระที่ำาผิิด้กฎหมาย

และผิิด้จริยธุรรม เช่นึ่ การที่่จริต คอร์รัป็ชันึ่ การกระที่ำาผิิด้หลัก 

มนึ่่ษยชนึ่หรือความป็ลอด้ภัยในึ่การที่ำางานึ่

พนึ่ักงานึ่เข็้าใจสัาระสัำาคัญข็องจรรยาบรรณธุ่รกิจ

พนึ่ักงานึ่เห็นึ่ว่า หัวหนึ่้างานึ่ข็องที่่านึ่เป็็นึ่ตัวอย่างที่่�ด้่ 

ในึ่การป็ระพฤติป็ฏิิบัติด้้านึ่จริยธุรรม

พนึ่ักงานึ่เห็นึ่ว่า ผิ่้บริหารระด้ับสั่งในึ่บริษัที่ข็องที่่านึ่ 

เป็็นึ่ตัวอย่างที่่�ด้่ในึ่การป็ระพฤติป็ฏิิบัติด้้านึ่จริยธุรรม

  สัำารวจการรับร่้เก่�ยวกับการป็ฏิิบัติตามจรรยาบรรณธุ่รกิจข็องเครือฯ และหลักการ 

ธุรรมาภิบาลข็องพนึ่ักงานึ่ที่ั�วที่ั�งเครือฯ เป็็นึ่ป็ระจำาที่่กป็ี

  สั่อสัารที่ำาความเข็้าใจกับบ่คลากรเก่�ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์์ต่าง ๆ ผิ่านึ่การฝ่ึก

อบรมและสัอ่การเรย่นึ่ร่ ้เพอ่ใหบ่้คลากรเกดิ้ความร่ ้ความเข็า้ใจ และสัามารถ่นึ่ำาไป็ป็ฏิบิตัิ

งานึ่ได้้

90.6%

90.0%

87.0%

84.5%

84.1%

81.2%

80.8%

80.2%
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ในึ่ป็ี 2564 เครือฯ ได้้พัฒนึ่ากระบวนึ่การในึ่การกำากับการป็ฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์  ดั้งนึ่่� เครือฯ ได้้นึ่ำาผิลสัำารวจที่่�ได้้รับคะแนึ่นึ่ระหว่าง 75-80% มาจัด้ที่ำาเป็็นึ่แผินึ่เพ่อเพิ�มศักยภาพการรับร่้ข็องพนึ่ักงานึ่ ด้ังนึ่่�

1. การม่สั่วนึ่ร่วมข็องพนึ่ักงานึ่ในึ่การพัฒนึ่าการกำากับการป็ฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์ เครือฯ ได้้นึ่ำาผิลสัำารวจการรับร่้ 

ด้้านึ่ธุรรมาภิบาลและการกำากับการป็ฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์ข็องพนัึ่กงานึ่ในึ่เครือมาใช้พัฒนึ่ากระบวนึ่การข็อง 

การด้ำาเนึ่ินึ่งานึ่ตลอด้จนึ่การอบรมและการสั่อสัาร ในึ่หัวข็้อที่่�ม่การป็ฏิิบัติระหว่างร้อยละ 75-80 ด้ังนึ่่�
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พนึ่ักงานึ่เห็นึ่ว่า บริษัที่ม่การจัด้การด้้านึ่การป็ฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์ที่่�ด้่79.8%

พนึ่ักงานึ่สัะด้วกใจที่่�จะแจ้งหรือรายงานึ่พฤติกรรมที่่�ไม่เหมาะสัม

ข็องผิ่้บริหาร หรือเพื�อนึ่ร่วมงานึ่แก่หัวหนึ่้างานึ่โด้ยตรง
79.3%

พนึ่ักงานึ่เห็นึ่ว่า บริษัที่ม่การตรวจ ติด้ตามด้้านึ่จริยธุรรมและการป็ฏิิบัติ

ตามกฎเกณฑ์์และม่การป็รับป็ร่งการด้ำาเนึ่ินึ่งานึ่อย่างต่อเนึ่ื�อง
75.8%

พนึ่ักงานึ่ที่ราบว่า สัามารถ่ป็ร่กษาข็้อสังสััยในึ่เร่องข็องการป็ฏิิบัติตนึ่ 

ให้ถ่่กต้องตามกฎเกณฑ์์ กฎระเบ่ยบ หรือจรรยาบรรณธุ่รกิจได้้ 

ที่่�หัวหนึ่้างานึ่ HR หรือ หนึ่่วยงานึ่กำากับการป็ฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์

78.5%

พนึ่ักงานึ่สัามารถ่เข็้าถ่่งจรรยาบรรณธุ่รกิจ นึ่โยบาย แนึ่วป็ฏิิบัติ  

ข็้อบังคับกฎเกณฑ์์ และกฎระเบ่ยบได้้อย่างสัะด้วกผิ่านึ่เว็บไซึ่ต์  

เครือข็่ายภายในึ่ แอป็พลิเคชั�นึ่ข็องบริษัที่ บอร์ด้ป็ระชาสััมพันึ่ธุ์ 

หรือพื�นึ่ที่่�จัด้เก็บข็้อม่ลสั่วนึ่กลางข็องบริษัที่

77.2%

 การพััฒนาการรับร้�ของพันักงานเก่�ยวกับการดำำาเนินงาน 

ดำ�านการกำากับการปฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์

โด้ยเครือฯ ได้้จัด้อบรมหลักสั่ตร 3-Lines of Defense from Good  

to Great แก่บ่คลากรข็องหนึ่่วยงานึ่ที่่�เป็็นึ่ 1
st
 line และ 2

nd
 line 

ได้แ้ก ่หนึ่ว่ยงานึ่ที่่�ด้แ่ลงานึ่ด้า้นึ่ธุรรมาภบิาล การบรหิารความเสั่�ยง 

และการควบค่มภายในึ่ รวมถ่่งการกำากับการป็ฏิิบัติตาม 

กฎเกณฑ์์ และหนึ่่วยงานึ่ที่่�เป็็นึ่ 3
rd
 line ได้้แก่ หนึ่่วยงานึ่ตรวจสัอบ

ภายในึ่ เพ่อให้เข็้าใจถ่่งบที่บาที่หนึ่้าที่่�และแนึ่วที่างการที่ำางานึ่ 

แบบบ่รณาการเพ่อนึ่ำาไป็พัฒนึ่าการด้ำาเนึ่ินึ่งานึ่ตามระบบ 

การกำากบัการป็ฏิบิตัติามกฎเกณฑ์์ใหม้ป่็ระสัทิี่ธุภิาพอยา่งตอ่เนึ่อ่ง

 การพััฒนาการรับร้�ดำ�านเก่�ยวกับการเข�าถึึงจรรยาบรรณธุุรกิจ 

นโยบาย แนวปฏิิบัติิ และกฎเกณฑ์์

โด้ยเครือฯ ได้้จัด้ที่ำาระบบการถ่่ายที่อด้นึ่โยบายผิ่านึ่ Policy  

Deployment Application เพ่อสั่อสัารนึ่โยบายระด้ับเครือไป็ยัง 

ผิ่้บริหารระด้ับสั่งและพนึ่ักงานึ่ข็องที่่กบริษัที่ในึ่เครืออย่างเป็็นึ่

ที่างการ นึ่อกจากนึ่่�เครือฯ ยังอย่่ระหว่างการพัฒนึ่าระบบ 

การติด้ตามการนึ่ำานึ่โยบายไป็ป็ฏิิบัติ  (Policy Tracking System) 

และจดั้ที่ำาฐานึ่ข็อ้มล่กลางเก่�ยวกบันึ่โยบายและกฎเกณฑ์ ์เพอ่ใหก้าร

เข็้ าถ่่ งข็้ อม่ ลเป็็ นึ่ไป็อย่ างรวด้เร็ ว  ม่ ป็ระสัิที่ธุิภาพและ 

เป็็นึ่มาตรฐานึ่เด้่ยวกันึ่

 การพััฒนาการรับร้�ดำ�านเก่�ยวกับการร�องเร่ยน 

และการแจ�งเบาะแส

โด้ยเครือฯ ได้้ จัด้ที่ำา Micro-Learning ในึ่หัวข็้อ Whistleblowing: 

Speak up Environment เพ่อสั่งเสัริมวัฒนึ่ธุรรมการกล้าพ่ด้กล้า

แจ้ง หากพบการกระที่ำาที่่� ไม่เป็็นึ่ไป็ตามกฎเกณฑ์์ รวมถ่่งที่ำาให้

พนึ่ักงานึ่ที่ราบถ่่งช่องที่างในึ่การข็อคำาป็ร่กษาเม่อม่ข็้อสังสััย 

ในึ่เรอ่งข็องการป็ฏิบิติัตนึ่ใหถ้่ก่ตอ้งตามกฎเกณฑ์์ กฎระเบย่บ หรือ

จรรยาบรรณธุ่รกิจ

การกำากับดููแลและการสร้างคุุณคุ่าแก่สังคุม ปีี 2564
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• บริษัที่ ในึ่เครือที่่� ไ ม่ ไ ด้้จด้ที่ะเ บ่ยนึ่ในึ่ตลาด้หลักที่รัพย์ที่ำา 

การป็ระเมินึ่ตนึ่เองเก่�ยวกับการต่อต้านึ่การที่่จริตคอร์รัป็ชันึ่  

โด้ยแบบป็ระเมินึ่นัึ่�นึ่ อ้างอิงมาจากแบบป็ระเมินึ่ข็องโครงการ 

แนึ่วร่วมป็ฏิิบัติข็องภาคเอกชนึ่ไที่ยในึ่การต่อต้านึ่การที่่จริต  

ซ่ึ่�งเป็็นึ่องค์กรที่่�กำาหนึ่ด้มาตรฐานึ่ด้้านึ่การต่อต้านึ่การที่่จริต

คอร์รัป็ชันึ่ข็องภาคเอกชนึ่ไที่ย โด้ยม่่งหวังให้บริษัที่ในึ่เครือ 

นึ่ำาผิลที่่� ไ ด้้รับจากการป็ระเมินึ่ไป็ใช้ในึ่การพัฒนึ่าแนึ่วที่าง 

การป้็องกันึ่การที่่จริตคอร์รัป็ชันึ่ในึ่บริษัที่ต่อไป็ เครือฯ ยังได้้นึ่ำา 

ผิลข็องการป็ระเมินึ่มาใช้เป็็นึ่เกณฑ์์การตรวจสัอบการป็ฏิิบัติตาม

กฎเกณฑ์์ด้้านึ่การป็้องกันึ่การที่่จริตคอร์รัป็ชันึ่อ่กด้้วย

• จัด้ที่ำาการรณรงค์ป็ระจำาป็ีให้บริษัที่ในึ่เครืองด้รับข็องข็วัญ  

เพ่อเป็็นึ่การส่ังเสัริมการป็ฏิิบัติตาม “นึ่โยบายและแนึ่วป็ฏิิบัต ิ

เก่�ยวกับการให้ รับข็องข็วัญหรือผิลป็ระโยชนึ่์อ่นึ่ใด้” 

• จัด้หลักส่ัตรอบรมให้แก่บ่คลากรข็องเครือฯ เพ่อสั่งเสัริมความร่้ความเข็้าใจ และเสัริมสัร้างความตระหนัึ่กถ่่ง 

ความสัำาคัญและสัามารถ่ป็ฏิิบัติตนึ่ได้้ตามกฎหมายที่่�เก่�ยวข็้องการที่่จริตคอร์รัป็ชันึ่อย่างต่อเนึ่่องตลอด้ที่ั�งป็ี 

ในึ่ร่ป็แบบ Classroom Training และ E-learning

• ม่สั่วนึ่ร่วมกับองค์กรภายนึ่อกในึ่การต่อต้านึ่การคอร์รัป็ชันึ่ ซ่ึ่�งเครือฯ ได้้เข้็าร่วมกิจกรรมวันึ่ต่อต้านึ่คอร์รัป็ชันึ่ 

แห่งชาติ ซ่ึ่�งจัด้โด้ยองค์กรต่อต้านึ่คอร์รัป็ชันึ่ (ป็ระเที่ศไที่ย) ร่วมกับภาค่เครือข็่ายข็องภาครัฐและเอกชนึ่  

ภาคป็ระชาสัังคมและสั่อมวลชนึ่เป็็นึ่ป็ระจำาที่่กป็ี โด้ยในึ่ป็ี 2564 เครือฯ ได้้เข็้าร่วมกิจกรรมวันึ่ต่อต้านึ่คอร์รัป็ชันึ่

แห่งชาติ ที่่�จัด้ข็่�นึ่ภายใต้แนึ่วคิด้ “คบเด็้กสัร้างชาติ” เพ่อเป็็นึ่การป็ระกาศจ่ด้ยืนึ่ในึ่การด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจภายใต้ 

ความโป็ร่งใสัและต่อต้านึ่การที่่จริตที่่กร่ป็แบบ

2. การพัฒนึ่ากระบวนึ่การในึ่การด้ำาเนึ่ินึ่งานึ่เพ่อป็้องกันึ่ความเส่ั�ยงที่่�สัำาคัญข็องเครือฯ ในึ่ป็ี 2564 เครือฯ ได้้ให้ 

ความสัำาคญักบัการป็อ้งกนัึ่ความเสั่�ยงสัำาคญัที่่�อาจเกดิ้ข็่�นึ่ด้้วยการพฒันึ่ากระบวนึ่การในึ่การด้ำาเนึ่นิึ่งานึ่ที่่�สัำาคญั ด้งันึ่่� 

  การติ่อติ�านการทุุจริติและคอร์รัปชััน

เครอืฯ ใหค้วามสัำาคญักบัการสัรา้งวฒันึ่ธุรรมองคก์รการด้ำาเนึ่นิึ่งานึ่ที่่�โป็รง่ใสั ป็ราศจากคอรร์ปั็ชนัึ่ โด้ยมก่ารกำาหนึ่ด้

นึ่โยบายและแนึ่วป็ฏิิบัติด้้านึ่การต่อต้านึ่การที่่จริตและคอร์รัป็ชันึ่เพ่อให้ที่่กบริษัที่ในึ่เครือป็ฏิิบัติตามเพ่อให้เกิด้ 

การป็้องกันึ่และต่อต้านึ่คอร์รัป็ชันึ่ที่่กร่ป็แบบ ที่ำาให้การด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจเป็็นึ่ไป็ตามกฎหมายและจรรยาบรรณธุ่รกิจ

นึ่อกจากนึ่่�เพ่อให้เกิด้วัฒนึ่ธุรรมองค์กรที่่�เข็้มแข็็งในึ่เร่องนึ่่� เครือฯ ได้้ด้ำาเนึ่ินึ่งานึ่ที่่�สัำาคัญ ได้้แก่
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ในึ่ปี็ 2564 เครือฯ สันัึ่บสันึ่่นึ่ให้บริษัที่ในึ่เครือม่การรักษา 

ความป็ลอด้ภัยข็องข็้อม่ลสั่วนึ่บ่คคลด้ังนึ่่� 

นึ่โยบายและแนึ่วป็ฏิิบัติด้้านึ่ 

การค่้มครองข็้อม่ลสั่วนึ่บ่คคล จรรยาบรรณสัำาหรับค่่ค้า

เครือฯ ให้ความสัำาคัญกับการด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจด้้วยค่ณธุรรมและจริยธุรรม รวมถ่่งม่สั่วนึ่ร่วมกับล่กค้า ค่่ค้าและบ่คลากร 

อ่กที่ั�งม่ความรับผิิด้ชอบต่อผ้่ิม่สั่วนึ่ได้้เส่ัย สัังคม และสิั�งแวด้ล้อม การด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจข็องเครือฯ โด้ยย่ด้มั�นึ่ป็รัชญา 

“สัามป็ระโยชน์ึ่” ที่่�คำานึ่ง่ถ่ง่การสัร้างป็ระโยชน์ึ่ตอ่ป็ระเที่ศที่่�เข้็าไป็ลงที่น่ึ่เป็็นึ่อันึ่ดั้บแรก จากนึ่ั�นึ่เป็น็ึ่ป็ระโยชน์ึ่ตอ่ป็ระชาชนึ่ 

และสั่ด้ที่้ายเป็็นึ่ป็ระโยชนึ่์ต่อองค์กร เพ่อให้การด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจเติบโตไป็พร้อมกันึ่อย่างยั�งยืนึ่

เครอืฯ ได้้กำาหนึ่ด้เป็า้หมายด้้านึ่ความยั�งยนืึ่เพอ่เป็็นึ่กรอบการด้ำาเนึ่นิึ่งานึ่ที่่�แสัด้งถ่ง่ความรบัผิิด้ชอบตอ่ผ้่ิมส่ัว่นึ่ได้้เส่ัย

ในึ่ 3 ด้้านึ่ได้้แก่  Heart – Living Right  ความม่่งมั�นึ่ที่่�จะด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจด้้วยความซึ่่อสััตย์สั่จริต  Health – Living Well 

ความม่ง่มั�นึ่ที่่�จะใหแ้ละสัรา้งป็ระโยชนึ่แ์ก่ผ้่ิมส่ัว่นึ่ได้้เส่ัยและสัังคม และ Home – Living Together ความม่ง่มั�นึ่ที่่�จะสัรา้ง

ความเป็น็ึ่อย่ท่ี่่�ด่้ข็องชม่ชนึ่และสัังคมโด้ยป็กป็อ้งและอนึ่ร่กัษท์ี่รพัยากรธุรรมชาตแิละสิั�งแวด้ลอ้ม  โด้ยในึ่ป็ ี2564 เครอืฯ 

ได้้สัร้างค่ณค่าแก่ผ้่ิม่สั่วนึ่ได้้เส่ัยจากการด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจด้้วยความซึ่่อสััตย์ส่ัจริตในึ่ด้้านึ่การกำากับด่้แลกิจการ การบริหาร

ความเสั่�ยงและการกำากับการป็ฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์ ด้ังนึ่่�

การสนับสนุนคู่ค�าดำาเนินธุุรกิจตามจรรยาบรรณธุุรกิจ

ค่ค่า้เป็น็ึ่หวัใจสัำาคญัในึ่การด้ำาเนึ่นิึ่ธุร่กจิ เป็็นึ่กำาลงัสัำาคญัในึ่การเพิ�มข็ด่้ความสัามารถ่ในึ่การแข็ง่ข็นัึ่ เพิ�มความสัามารถ่

ในึ่การตอบสันึ่องต่อความต้องการข็องผ้่ิบรโิภค และลด้ความเสั่�ยงในึ่การด้ำาเนึ่นิึ่ธุร่กิจ การสันัึ่บสันึ่น่ึ่และสัง่เสัรมิศกัยภาพ

ในึ่การด้ำาเนึ่ินึ่งานึ่ข็องค่่ค้าด้้วยหลักธุรรมาภิบาล คำานึ่่งถ่่งสัังคมและสิั�งแวด้ล้อม รวมถ่่งการส่ังมอบวัตถ่่ดิ้บที่่�มาจาก

กระบวนึ่การผิลิตยั�งยืนึ่จะที่ำาให้ค่่ค้าสัามารถ่เติบโตไป็พร้อมกันึ่กับเครือฯ 

เครอืฯ จง่สัรา้งค่ณคา่ใหแ้กค่่ค่า้โด้ยการสันึ่บัสันึ่น่ึ่และสัง่เสัรมิศกัยภาพการด้ำาเนึ่นิึ่ธุร่กจิข็องค่ค่า้ภายใตก้รอบจรยิธุรรม

ที่างธุ่รกิจโด้ยเช่อมโยงแนึ่วที่างความยั�งยืนึ่ที่ั�งด้้านึ่การกำากับด้่แล สัังคม และสัิ�งแวด้ล้อมเข็้ามาในึ่กระบวนึ่การบริหาร

จัด้การค่่ค้าตลอด้ห่วงโซึ่่อ่ป็ที่านึ่ ด้ังนึ่่�

  การคุ�มครองข�อม้ลส่วนบุคคล

• แบ่งป็ันึ่แนึ่วที่างป็ฏิิบัติในึ่การรักษาความป็ลอด้ภัยข็องข็้อม่ล

สั่วนึ่บ่คคลระหว่างกันึ่ข็องเครือข็่ายด้้านึ่กำากับการป็ฏิิบัติตาม

กฎเกณฑ์์ โด้ยกล่่มธุร่กิจที่่�มป่็ระสับการณ์ในึ่การขั็บเคลอ่นึ่เร่อง

น่ึ่�การป้็องกนัึ่ข็อ้มล่สัว่นึ่บ่คคลได้้เข็า้มารว่มแลกเป็ล่�ยนึ่แนึ่วที่าง

ป็ฏิิบัติ และให้ความร่้แก่กล่่มธุ่รกิจอ่นึ่ ๆ ในึ่เร่องที่่�เก่�ยวกับ

กฎหมาย บที่บาที่ หนึ่้าที่่�ข็องพนึ่ักงานึ่และผ้่ิที่่�เก่�ยวข็้อง ผิล 

กระที่บและความเส่ั�ยงต่าง ๆ นึ่อกจากนึ่่�ยังม่การแบ่งป็ันึ่ส่ัอ 

การสั่อสัารในึ่ร่ป็แบบต่าง ๆ เพ่อช่วยในึ่การถ่่ายที่อด้ความร่้

อย่างเป็็นึ่ลำาด้ับ

• ที่บที่วนึ่เอกสัาร สััญญาที่่�เก่�ยวข็อ้ง และกำาหนึ่ด้โครงสัร้างผ้่ิรบั

ผิิด้ชอบ เช่นึ่ เจ้าหนึ่้าที่่� ค้่มครองข็้อม่ลส่ัวนึ่บ่คคล (Data  

Protection Officer: DPO) การจัด้ที่ำาคำาป็ระกาศความเป็็นึ่ 

สัว่นึ่ตัว (Privacy Notice) เอกสัารแสัด้งความยนิึ่ยอม (Consent 

Form) รวมถ่่งให้พนึ่ักงานึ่ที่่กคนึ่ให้ความยินึ่ยอมผิ่านึ่ระบบ

ด้ิจิที่ัล

•  ให้บริษัที่ในึ่เครือจัด้ที่ำาแผินึ่งานึ่ด้้านึ่ความมั�นึ่คงป็ลอด้ภัยที่าง

ไซึ่เบอร์และม่การติด้ตามความคืบหนึ่้าอย่างสัมำ�าเสัมอ เพ่อให้

มั�นึ่ใจว่าแผินึ่งานึ่ที่่�จัด้ที่ำาข็่�นึ่นึ่ั�นึ่ได้้นึ่ำาสั่่การป็ฏิิบัติที่ั�วที่ั�งเครือ 

4.2 การสร�างคุณค่าแก่สังคม

  สัร้างเครือข็่ายและเสัริมสัมรรถ่นึ่ะข็องผิ่้ตรวจป็ระเมินึ่ด้้านึ่ความยั�งยืนึ่เพ่อข็ับเคล่อนึ่

การพัฒนึ่าศักยภาพข็องค่่ค้าตลอด้ห่วงโซึ่่อ่ป็ที่านึ่ โด้ยได้้จัด้การอบรมหลักส่ัตร  

Capacity Building Program -CPG Cooperate Sustainability Management System 

Compliance Audit เพอ่เพิ�มที่กัษะการตรวจป็ระเมนิึ่ค่่คา้ใหม้ป่็ระสัทิี่ธุภิาพและครอบคล่ม

ที่ก่ป็ระเด้น็ึ่ด้้านึ่ความยั�งยนืึ่ เชน่ึ่ การป็ฏิบิตัด้ิ้านึ่จรยิธุรรม การบรหิารจดั้การความเสั่�ยง 

การป็ฏิิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์์ การบริหารจัด้การสัิ�งแวด้ล้อม เป็็นึ่ต้นึ่ 

การด้ำาเนึ่ินึ่การด้ังกล่าวเป็็นึ่การสัร้างความนึ่่าเช่อถ่ือให้แก่ค่ณภาพและ 

ความป็ลอด้ภัยข็องผิลิตภัณฑ์์ ซึ่่�งคือการเพิ�มม่ลค่าให้แก่ค่่ค้าและที่ำาให้ธุ่รกิจข็องค่่ค้า

เติบโตได้้อย่างยั�งยืนึ่

  สัง่เสัรมิใหค้่ค่า้ที่ก่รายยด่้ถ่อืและป็ฏิบิตัติามจรรยาบรรณธุร่กจิสัำาหรบัค่ค่า้ตามที่่�เครอืฯ 

กำาหนึ่ด้อย่างเคร่งครัด้ โด้ยเครือฯ ม่การให้ความร่้และคำาแนึ่ะนึ่ำาแก่ค่่ค้าเป็็นึ่ป็ระจำาเพ่อ

ให้ค่่ค้าสัามารถ่ป็ฏิิบัติตาม

ในึ่เศรษฐกิจด้ิจิที่ัลป็ัจจ่บันึ่ ธุ่รกิจสัามารถ่เข็้าถ่่งเที่คโนึ่โลย่ด้ิจิที่ัลรวมที่ั�งเที่คโนึ่โลย่ป็ระมวลผิลบนึ่คลาวด้์ ซึ่่�งนึ่อกจาก

จะช่วยเพิ�มป็ระสัิที่ธุิภาพในึ่การที่ำางานึ่และลด้ต้นึ่ที่่นึ่แล้ว ยังที่ำาให้สัามารถ่ติด้ต่อโด้ยตรงกับล่กค้า ค่่ค้า พันึ่ธุมิตร

ที่างธุ่รกิจ และผิ่้ม่สั่วนึ่ได้้เสั่ยอ่นึ่ ๆ  โด้ยการใช้เที่คโนึ่โลย่เหล่านึ่่�จำาเป็็นึ่ต้องม่การเก็บข็้อม่ลสั่วนึ่บ่คคลก่อนึ่การใช้งานึ่ 

เช่นึ่ ช่อ นึ่ามสัก่ล  Email เบอร์โที่รศัพที่์ ที่่�อย่่ หรือข็้อม่ลสั่วนึ่ตัวอ่นึ่ ๆ ซ่ึ่�งบางครั�งข็้อม่ลสั่วนึ่บ่คคลด้ังกล่าวถ่่ก 

นึ่ำาไป็ใช้ ไม่ตรงกับวัตถ่่ป็ระสังค์ที่่�เจ้าข็องข็้อม่ลแจ้งไว้ หรืออาจถ่่กข็โมยไป็ใช้เพ่อวัตถ่่ป็ระสังค์อ่นึ่ ๆ สัร้างความเสั่ย

หายให้กับเจ้าข็องข็้อม่ลได้้ จ่งม่การป็ระกาศใช้ พ.ร.บ. ค่้มครองข็้อม่ลสั่วนึ่บ่คคล พ.ศ. 2562 เครือฯ จ่งกำากับด้่แล 

ให้ม่การป็ฏิิบัติตามพ.ร.บ. ค้่มครองข็้อม่ลสั่วนึ่บ่คคล พ.ศ. 2562 โด้ยป็ระกาศใช้นึ่โยบายและแนึ่วป็ฏิิบัติด้้านึ่ 

การค่ม้ครองข็อ้มล่สัว่นึ่บค่คลสัำาหรบัใหบ้ค่ลากรใชป้็ฏิบิตังิานึ่เพอ่ป็อ้งกนัึ่ความเสัย่หายที่่�อาจเกดิ้ข็่�นึ่จากการนึ่ำาข็อ้มล่

สั่วนึ่บ่คคลไป็แสัวงหาป็ระโยชนึ่์โด้ยที่่จริตหรือนึ่ำาไป็ใช้ในึ่ที่างที่่�ผิิด้
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การสร�างคุณค่าร่วัมให�เกิดแก่สังคม 

• กิจกรรมส่งเสริมดำ�านจริยธุรรมเครือฯ พัฒนึ่าการด้ำาเนึ่ินึ่งานึ่ตามหลักการบรรษัที่ภิบาลให้เป็็นึ่ไป็ตามมาตรฐานึ่สัากล และสัอด้คล้องกับความ 

คาด้หวังข็องผ้่ิม่ส่ัวนึ่ได้้เส่ัยที่่กกล่่ม รวมถ่่งสัร้างวัฒนึ่ธุรรมองค์กรที่่�ม่จริยธุรรมมาอย่างต่อเนึ่่องนัึ่บตั�งแต่เริ�ม 

ด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจจนึ่ที่ำาให้เครือฯ สัามารถ่เติบโตและก้าวผิ่านึ่เหต่การณ์สัำาคัญที่างเศรษฐกิจมาตลอด้ 100 ป็ี 

นึ่อกจากนึ่่�เครือฯ ยังม่่งสัร้างค่ณค่าร่วมด้้านึ่วัฒนึ่ธุรรมข็องการกำากับด้่แลกิจการที่่�ด้่ให้เกิด้ข็่�นึ่ในึ่สัังคม โด้ยแบ่งป็ันึ่

ข็้อม่ลและแนึ่วป็ฏิิบัติข็องเครือฯ รวมถ่่งสั่งต่อความร่้ ป็ระสับการณ์ข็องผ้่ิบริหารระด้ับส่ังข็องเครือฯ ผิ่านึ่กิจกรรม 

ที่่�จัด้ข็่�นึ่เพ่อบ่คคลภายนึ่อกเครือฯ ตลอด้ป็ี 2564 ด้ังนึ่่� 

• กิจกรรมส่งเสริมดำ�านการกำากับดำ้แลกิจการ

ป็ระธุานึ่คณะผิ่้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์์ ค่ณศ่ภชัย เจ่ยรวนึ่นึ่ที่์ ร่วมแบ่งป็ันึ่ป็ระสับการณ์ 

และม่มมองในึ่หัวข็้อ Chairing a Virtual Board Meeting ในึ่งานึ่ Chairman Forum ซึ่่�งจัด้โด้ย

สัมาคมสั่งเสัริมสัถ่าบันึ่กรรมการบริษัที่ไที่ยแก่ป็ระธุานึ่กรรมการข็องบริษัที่ที่่�จด้ที่ะเบ่ยนึ่และ 

ไม่จด้ที่ะเบ่ยนึ่

  การเป็็นึ่วิที่ยากรบรรยายแก่ C.P. University ในึ่หัวข็้อ  

“Business Ethics: How to Create an Ethical Organization”  

ซึ่่�งให้ความร่้แก่บ่คลากรข็องเครือฯ และบ่คคลภายนึ่อก 

  จรรยาบรรณธุร่กจิข็องเครอืฯ ได้้รบัการยอมรบัจากสัำานึ่กังานึ่ ก.พ. 

ให้เป็็นึ่หนึ่่�งในึ่แบบอย่างการเข็่ยนึ่จรรยาบรรณธุ่รกิจที่่�ด่้ ซ่ึ่�งม่ 

การให้ตัวอย่างข็องข็้อควรที่ำาและไม่ควรที่ำา และได้้ถ่่กนึ่ำาไป็ 

เผิยแพร่แก่หนึ่่วยงานึ่ต่าง ๆ

  การเข็า้รว่มสััมมนึ่ากล่ม่ยอ่ยผ้่ิที่รงค่ณวฒ่เิพอ่ใหค้วามเหน็ึ่ในึ่หวัข็อ้ 

“การพัฒนึ่าแนึ่วที่างและเคร่องมือในึ่การกำากับติด้ตามและ

ป็ระเมินึ่ผิลสััมฤที่ธุิ�การส่ังเสัริมค่ณธุรรม จริยธุรรมในึ่หนึ่่วยงานึ่

ภาครัฐ” ซ่ึ่�งเป็็นึ่โครงการร่วมระหว่างสัำานึ่ักงานึ่ ก.พ. และ

มหาวิที่ยาลัยธุรรมศาสัตร์

การกำากับดููแลและการสร้างคุุณคุ่าแก่สังคุม ปีี 2564
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การส่งเสริมการดำาเนินธุุรกิจด�วัยควัามรับผู้ิดชัอบต่อสิ�งแวัดล�อม

เครือฯ ให้ความสัำาคัญการป็กป็้องและอนึ่่รักษ์ที่รัพยากรธุรรมชาติและสัิ�งแวด้ล้อม เพราะตระหนึ่ักด้่ว่า 

ความอ่ด้มสัมบ่รณ์ข็องที่รัพยากรธุรรมชาติช่วยหล่อเล่�ยงช่วิตบนึ่โลกอย่างยั�งยืนึ่และส่ังเสัริมการด้ำาเนึ่ินึ่

ธุ่รกิจอย่างยั�งยืนึ่สัำาหรับวันึ่นึ่่�และในึ่อนึ่าคต

เครือฯ ได้้กำาหนึ่ด้เป้็าหมายด้้านึ่สิั�งแวด้ล้อมที่่�ม่่งสั่่การเป็็นึ่องค์กร Zero Carbon หรือองค์กรที่่�ป็ล่อย 

ก๊าซึ่คาร์บอนึ่ได้ออกไซึ่ด้์ “ส่ัที่ธุิ” เป็็นึ่ศ่นึ่ย์ภายในึ่ป็ี 2573 และป็ล่กไม้ยืนึ่ต้นึ่ 20 ล้านึ่ต้นึ่ ภายในึ่ป็ี 2568  

รวมที่ั�งการเป็็นึ่องค์กร Zero Waste ในึ่การลด้ข็ยะและข็องเสั่ยให้เป็็นึ่ศ่นึ่ย์ภายในึ่ป็ี 2573 

นึ่อกจากน่ึ่�ในึ่ป็ี 2564 เครือฯ ได้้กำาหนึ่ด้นึ่โยบายและแนึ่วป็ฏิิบัติด้้านึ่สิั�งแวด้ล้อม รวมถ่่งนึ่โยบายย่อย 

อ่ก 10 นึ่โยบายที่่�ครอบคล่มถ่่งเร่องด้ังต่อไป็นึ่่�

เครือฯ ได้้สั่อสัารนึ่โยบายและแนึ่วป็ฏิิบัติด้้านึ่สัิ�งแวด้ล้อมไป็ยังบริษัที่ในึ่เครือฯ สัร้างความตระหนึ่ักร่้ถ่่ง

ความสัำาคัญข็องป็กป็้องและอนึ่่รักษ์ที่รัพยากร ธุรรมชาติและสิั�งแวด้ล้อมแก่บ่คลากร และสั่งเสัริมให้ 

การด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจข็องบริษัที่ในึ่เครือ เป็็นึ่มิตรกับสัิ�งแวด้ล้อม 

นึ่อกจากน่ึ่�เครือฯ ยังข็ยายความม่่งมั�นึ่ข็องเราไป็ยังค่่ค้าธุ่รกิจและพันึ่ธุมิตรตลอด้ห่วงโซึ่่อ่ป็ที่านึ่ โด้ยม่

การบรหิารหว่งโซึ่อ่่ป็ที่านึ่อย่างรบัผิิด้ชอบ  และสันัึ่บสัน่ึ่นึ่ให้ค่ค่า้ธุ่รกิจและพนัึ่ธุมิตรนึ่ำาแนึ่วป็ฏิบัิตขิ็องเครือฯ 

ไป็ใช้เพ่อร่วมกันึ่ป็กป็้องและอนึ่่รักษ์ที่รัพยากรธุรรมชาติและสิั�งแวด้ล้อม ที่ำาให้สัามารถ่เติบโตที่างธุ่รกิจ 

ร่วมกันึ่ได้้อย่างยั�งยืนึ่

การป็รับตัวต่อ 

การเป็ล่�ยนึ่แป็ลงสัภาพภ่มิอากาศ 

การลด้การสั่ญเสั่ยอาหาร 

และข็ยะอาหาร

เศรษฐกิจหม่นึ่เว่ยนึ่

บรรจ่ภัณฑ์์ที่่�ยั�งยืนึ่

การจัด้การค่ณภาพอากาศ

การด้่แลรักษาที่รัพยากรนึ่ำ�า การป็กป็้องระบบนึ่ิเวศและ

ความหลากหลายที่างช่วภาพ

การจัด้การข็องเสั่ย

การจัด้การสัารเคม่ 

และวัตถ่่อันึ่ตราย

ความรับผิิด้ชอบต่อผิลิตภัณฑ์์

การสัร้างวัฒนึ่ธุรรมองค์กรด้้านึ่จริยธุรรมและการป็ฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์ด้้วยการสั่งเสัริมให้ 

ผ้่ิบริหารและพนัึ่กงานึ่เข็้ามาม่ส่ัวนึ่ร่วมในึ่การสัร้างจิตสัำานึ่่กและพฤติกรรมที่่�เป็็นึ่ไป็ตาม

มาตรฐานึ่จรยิธุรรมและจรรยาบรรณธุร่กจิ รวมถ่ง่สัรา้งการตระหนึ่กัร่ใ้หก้บัผ้่ิมส่ัว่นึ่ได้้เส่ัยตลอด้

ห่วงโซึ่่อ่ป็ที่านึ่เพ่อให้เกิด้การป็ฏิิบัติและม่สั่วนึ่ร่วมในึ่การสัร้างสัภาพแวด้ล้อมข็องการด้ำาเนึ่ินึ่

ธุ่รกิจอย่างม่จริยธุรรมตามหลักการกำากับด่้แลกิจการที่่�ด่้ ที่ำาให้เครือฯ ได้้รับเลือกเป็็นึ่หนึ่่�งในึ่

บริษัที่ที่่�ม่จริยธุรรมมากที่่�สั่ด้ในึ่โลก ต่อเนึ่่องเป็็นึ่ป็ีที่่� 2 โด้ย Ethisphere สัถ่าบันึ่ระด้ับโลกด้้านึ่

การป็ระเมินึ่มาตรฐานึ่จริยธุรรมธุ่รกิจ

เครอืฯ ด้ำาเนึ่นิึ่ธุร่กจิอยา่งมจ่รยิธุรรมตามหลกัมาตรฐานึ่สัากล ใสัใ่จผ้่ิมส่ัว่นึ่ได้้เส่ัย และยด่้มั�นึ่

ในึ่หลักการกำากับด้่แลกิจการด้้วยเช่อมั�นึ่ว่า เป็็นึ่หัวใจสัำาคัญที่่�ที่ำาให้เกิด้ระบบการบริหารจัด้การ

ที่่�มป่็ระสัทิี่ธุภิาพ สัามารถ่เพิ�มมล่คา่แกผ้่่ิมส่ัว่นึ่ได้้เส่ัยในึ่ระยะยาว ซ่ึ่�งนึ่ำาธุร่กจิไป็สั่ก่ารเตบิโตที่าง

ธุ่รกิจและม่สั่วนึ่ร่วมในึ่การพัฒนึ่าเศรษฐกิจและสัังคมในึ่ที่่กมิติอย่างยั�งยืนึ่

การกำากับดููแลและการสร้างคุุณคุ่าแก่สังคุม ปีี 2564

รายงานการกำากับดููแลกิจการประจำาปี 2564 เครือเจริญโภคภัณฑ์์  



ก�าวัต่อไปในปี 2565

หมวัดที่่�

5



เครอืเจรญิโภคภัณฑ์์ยงัยด่้มั�นึ่ในึ่การยกระดั้บมาตรฐานึ่

งานึ่ด้้านึ่การกำากบัด่้แลกจิการใหด่้้ยิ�งข็่�นึ่ โด้ยมก่ารวางแผินึ่

ง า นึ่ อ ย่ า ง เ ป็็ นึ่ ร ะ บ บ ที่่� บ่ ร ณ า ก า ร ง า นึ่ ด้้ า นึ่ 

การกำากับด่้แลกิจการ ด้้านึ่การบริหารความเสั่�ยง  

ด้้านึ่การกำากับการป็ฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์ และด้้านึ่ 

การตรวจสัอบภายในึ่ ซึ่่�งต้องม่การติด้ตามการด้ำาเนึ่ินึ่งานึ่

อ ย่ าง เคร่ งครั ด้ เพ่ อป็รั บป็ร่ งผิลการด้ำา เนึ่ิ นึ่งานึ่ 

อย่างต่อเนึ่่อง

ในึ่ป็ี 2565 เครือฯ ม่แผินึ่พัฒนึ่ากระบวนึ่การกำากับด้่แล

ให้ ม่ ร ะบบที่่� แ บ่ งป็ั นึ่ ข็้ อ ม่ ล ร ะห ว่ า งหนึ่่ ว ยง านึ่ที่่� 

รับ ผิิด้ชอบในึ่การขั็บเคล่อนึ่การป็ฏิิบั ติ ให้ เกิด้เป็็นึ่ 

ร่ป็ธุรรม ด้ังนึ่่�

66 67

พััฒนาโครงสร�างการกำากับดำ้แลกิจการให้แก่บริษัที่ในึ่เครือฯ ที่่�ไม่ได้้ 

จด้ที่ะเบ่ยนึ่ที่ั�งในึ่และต่างป็ระเที่ศเพ่อเป็็นึ่พื�นึ่ฐานึ่ในึ่การข็ับเคล่อนึ่ 

การด้ำาเนึ่ินึ่งานึ่ด้้านึ่การกำากับด่้แลกิจการ การบริหารความเสั่�ยงและ 

การกำากับการป็ฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์ให้ม่ป็ระสัิที่ธุิภาพเพิ�มยิ�งข็่�นึ่

พััฒนาการส่อสารนโยบายและแนวปฏิิบัติิระดัำบเครือไปยังบริษััทุในเครือฯ 

ใ ห้ม่ป็ระสัิที่ธุิภาพ โด้ยใช้ วิ ธุ่ ฝึ่กอบรมตัวแที่นึ่จากบริษัที่ในึ่เครือ  

(Train the Trainer) เพ่อที่ำาให้การสั่อสัารไป็ยังบ่คลากรข็องบริษัที่ในึ่เครือ 

เป็็นึ่ไป็อย่างที่ั�วถ่่งและเป็็นึ่ร่ป็ธุรรม

สนับสนุนและส่งเสริมการแบ่งปันข�อม้ล ความร้�และประสบการณ์ 

ที่างด้้านึ่การกำากับด่้แลกิจการ จริยธุรรมในึ่การด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจ และการกำากับ

การป็ฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์ไป็ยังค่่ค้า พันึ่ธุมิตรที่างธุ่รกิจ และผ้่ิม่ส่ัวนึ่ได้้เส่ัย 

อ่นึ่ ๆ เพ่อสัร้างวัฒนึ่ธุรรมการด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจอย่างม่จริยธุรรมและเป็็นึ่ไป็ตาม

หลักการกำากับด้่แลกิจการตลอด้ห่วงโซึ่่อ่ป็ที่านึ่

ปรับปรุงกระบวนการจัดำทุำานโยบายและแนวปฏิิบัติิ ระดำับเครือ  

โด้ยให้ผ้่ิบริหารและผ้่ิแที่นึ่จากที่่กบริษัที่ในึ่เครือร่วมแสัด้งความคิด้เห็นึ่ในึ่ 

การพัฒนึ่านึ่โยบายระด้ับเครือฉับับใหม่ ๆ

พััฒนาเทุคโนโลย่และแพัลติฟอร์มดำิจิติัลเพั่อการกำากับดำ้แล ติด้ตาม 

และรายงานึ่ผิล ที่ำาให้ที่ราบความก้าวหนึ่้าในึ่การด้ำาเนึ่ินึ่งานึ่ข็องบริษัที่ 

ในึ่เครือฯ ได้้ที่ันึ่ที่่และตลอด้เวลา

ก้้าวต่่อไปในปี 2565

รายงานการกำากับดููแลกิจการประจำาปี 2564 เครือเจริญโภคภัณฑ์์  



ภิาคผนวกั



1. สามประโยชัน์

ไม่ม่องค์กรธุ่รกิจใด้ในึ่โลกที่่�เติบโตอย่างมั�นึ่คง แข็็งแรงได้้โด้ยลำาพัง หากแต่ต้องม่

ความเข้็มแข็ง็ข็องป็ระชาชนึ่ สัังคมและป็ระเที่ศชาติเค่ยงข้็างด้้วยเสัมอเช่นึ่เด่้ยวกับ

เครือเจริญโภคภัณฑ์์ที่่�สัามารถ่นึ่ำาพาองค์กรเติบโตอบ่างยั�งยืนึ่ เพราะด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจ

โด้ยย่ด้หลัก 3 ป็ระโยชนึ่์ ตั�งแต่อด่้ตถ่่งป็ัจจ่บันึ่ ได้้แก่ ป็ระโยชนึ่์ต่อป็ระเที่ศที่่�เข็้าไป็

ลงที่่นึ่ ป็ระโยชนึ่์ต่อป็ระชาชนึ่ในึ่ที่่กป็ระเที่ศที่่�เข็้าไป็ลงที่่นึ่ และป็ระโยชนึ่์ต่อบริษัที่ 

ซ่ึ่�งเครอืฯ ได้้ป็ล่กฝั่งแนึ่วคิด้ค่านิึ่ยมนึ่่�มาตั�งแต่ย่คบก่เบกิธุ่รกิจส่่ัการกระที่ำาที่่�ม่ง่หวัง

ให้ป็ระเที่ศที่่�ได้้ลงที่่นึ่เกิด้ป็ระโยชนึ่์และธุ่รกิจเติบโตก้าวหนึ่้า 

4. ยอมรับการเปล่�ยนแปลง

โลกเต็มไป็ด้้วยการเป็ล่�ยนึ่แป็ลงที่ั�งการเป็ล่�ยนึ่แป็ลงที่างสัภาพสัังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง เที่คโนึ่โลย่ และพฤติกรรมผ้่ิบริโภค รวมไป็ถ่่งการเป็ล่�ยนึ่แป็ลงด้้านึ่ภ่มิ

อากาศและภยัพบิติัต่าง ๆ  ที่่�อาจจะเกดิ้ข็่�นึ่อยา่งฉับัพลนัึ่ ด้งันึ่ั�นึ่กลยท่ี่ธุส์ัำาคัญที่่�ที่ำาให้

เครือเจริญโภคภัณฑ์์เกิด้ความยั�งยืนึ่ได้้ คือ การยอมรับการเป็ล่�ยนึ่แป็ลง เพ่อให้

สัามารถ่ป็รับตัวให้เข็้ากับสัถ่านึ่การณ์ได้้ตลอด้เวลา การเป็ล่�ยนึ่แป็ลงเหล่านึ่่�ช่วยให้

เครือฯ เกิด้การป็รับตัว พยายามค้นึ่คว้า ศ่กษาวิจัย มองหาโอกาสัใหม่ ไม่หย่ด้นึ่ิ�ง 

ที่ั�งยังม่่งมั�นึ่ พัฒนึ่า เพ่อสัิ�งที่่�ด้่กว่า เพ่อตอบสันึ่องที่่กความต้องการข็องผิ่้บริโภค

และป็ระเที่ศชาติ 

5. สร�างสรรค์สิ�งใหม่

บนึ่วิถ่่แห่งการด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจ ความคิด้สัร้างสัรรค์ คือ พลังข็ับเคล่อนึ่ให้เกิด้ 

ความก้าวหน้ึ่าในึ่ที่่กระดั้บข็องการด้ำาเนิึ่นึ่ธุ่รกิจ ที่ั�งแนึ่วคิด้ วิธุ่การ กระบวนึ่การ 

ผิลิตภัณฑ์์และบริการ เพราะโลกไม่หย่ด้ยิ�ง ธุ่รกิจต้องสัร้างสัรรค์นึ่วัตกรรม 

ตลอด้เวลา พนัึ่กงานึ่เครอืเจรญิโภคภัณฑ์์จง่ที่ำางานึ่ด้้วยความพรอ้มที่่�จะสัร้างสัรรค์

สัิ�งใหม่ที่่�ด้่กว่าองค์กรแห่งนึ่วัตกรรม คือ เป็้าหมายที่่�ที่่กองค์กรในึ่เครือกำาลังม่่งมั�นึ่

ข็ับเคล่อนึ่ และแนึ่่นึ่อนึ่ว่า ผิลส่ัด้ที่้ายย่อมนึ่ำามาซ่ึ่�งการสัร้างสัรรค์ผิลิตภัณฑ์์ 

และบริการที่่�ด้่ที่่�สั่ด้สัำาหรับผิ่้บริโภคนึ่ั�นึ่เอง

6. คุณธุรรมและควัามซื่่อสัตย์

เครือเจริญโภคภัณฑ์์ด้ำาเนึ่ินึ่กิจการมายาวนึ่านึ่เกือบศตวรรษด้้วยย่ด้มั�นึ่ในึ่หลักการ

ข็องความซึ่่อสััตย์ ค่ณธุรรมอย่างต่อเนึ่่อง จวบจนึ่ป็ัจจ่บันึ่ที่่�ธุ่รกิจเครือฯ แตกแข็นึ่ง

ไป็มากมาย ความซึ่อ่สััตยแ์ละมค่่ณธุรรมยงัคงเป็็นึ่เสัาหลกัข็ององคก์ร เราคำาน่ึ่งอย่่

เสัมอว่า ธุ่รกิจการค้าที่่�ม่่งหวังผิลป็ระโยชนึ่์แต่เพ่ยงฝ่่ายเด่้ยว ย่อมไม่อาจด้ำารง

ยืนึ่นึ่านึ่ และไม่อาจได้้รับความไว้เนึ่ื�อเช่อใจที่ั�งจากค่่ค้า ผิ่้บริโภค และผิ่้ม่สั่วนึ่ได้้เสั่ย

อ่นึ่ ๆ  ในึ่ภาคสัังคม ด้ังนึ่ั�นึ่   ไม่ว่าจะจำาหนึ่่ายสัินึ่ค้าเพ่ยงหนึ่่�งชิ�นึ่หรือจำาหนึ่่ายสัินึ่ค้า

เป็็นึ่ร้อย ๆ ตันึ่ เราก็ต้องตั�งมั�นึ่บนึ่หลักการข็องค่ณธุรรมและความซึ่่อสััตย์ 

2. ที่ำาเร็วัและม่คุณภาพื่

การด้ำาเนึ่นิึ่ธุร่กจิในึ่ยค่โลกไร้พรมแด้นึ่เชน่ึ่ป็จัจบั่นึ่ สิั�งสัำาคญัที่่�ที่ำาใหธุ้ร่กจิอย่ร่อด้และ

เติบโตก้าวหน้ึ่าได้้อย่างยั�งยืนึ่ คือ ที่ำาเร็วและม่ค่ณภาพ เพ่อให้ธุ่รกิจก้าวที่ันึ่ 

การเป็ล่�ยนึ่แป็ลง ไม่ว่าจะเป็็นึ่การเป็ล่�ยนึ่แป็ลงในึ่ด้้านึ่เที่คโนึ่โลย่ ข็้อม่ลข่็าวสัาร 

พฤติกรรมผิ่้บริโภค และกฎระเบ่ยบการค้าต่าง ๆ  เครือฯ จ่งต้องคิด้เร็ว ที่ำาเร็ว และ

ที่ำาอย่างม่ค่ณภาพ ถ่ือเป็็นึ่นึ่โยบายสัำาคัญในึ่การด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจที่่�ที่่กคนึ่ในึ่องค์กรได้้

ย่ด้ถ่ือและป็ฏิิบัติ 

3. ที่ำาเร่องยากให�เป็นเร่องง่าย

เครือเจริญโภคภัณฑ์์ม่การลงที่่นึ่ในึ่ 21 ป็ระเที่ศ และเข็ตเศรษฐกิจ ม่บริษัที่ในึ่เครือ

มากกว่า 200 บริษัที่ และม่พนึ่ักงานึ่ที่ั�งหมด้กว่า 300,000 คนึ่ โด้ยเครือฯ ให้ 

ความสัำาคัญกับการพัฒนึ่าป็รับป็ร่งข็ั�นึ่ตอนึ่และกระบวนึ่การที่ำางานึ่ให้รวด้เร็ว  

ลด้ข็ั�นึ่ตอนึ่ต่าง ๆ ที่่�ไม่จำาเป็็นึ่ โด้ยม่นึ่วัตกรรมและเที่คโนึ่โลย่ที่่�ที่ำาให้การที่ำางานึ่ 

ง่ายข็่�นึ่ สัะด้วกข็่�นึ่ เพ่อให้การบริหารงานึ่ม่ป็ระสัิที่ธุิภาพ การที่ำาเร่องยาก 

เป็็นึ่เรอ่งงา่ย จง่เป็น็ึ่ข็อ้ป็ฏิบิตัทิี่่�สัำาคญัข็องที่ก่คนึ่ในึ่องคก์รที่่�จะนึ่ำามาซ่ึ่�งความสัำาเรจ็

ในึ่การด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจข็องเครือนึ่ับตั�งแต่อด้่ตจนึ่ถ่่งป็ัจจ่บันึ่ 
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1. เครือเจริญโภคภัณฑ์์มองการณ์ไกล เพื่ราะการพื่ัฒนาตนเองอยู่เสมอที่ำาให�เครือฯ 

มาถุึงจุดน่�ได�และจะชั่วัยให� เครือฯ ยืนหยัดต่อไปได�ในอนาคต

กิจการในึ่เครือฯ ต้องพัฒนึ่าอย่่เสัมอเพ่อให้สัามารถ่แข็่งข็ันึ่และแสัวงหาโอกาสั

ใหม่ๆ ได้้ข็ณะที่่�จิตวิญญาณข็องการเป็็นึ่ผิ่้ป็ระกอบการได้้รับการป็ล่กฝ่ัง ไป็ 

พร้อม ๆ กันึ่

2. ขณะท่ี่�ควัามเชั่อมโยงภายในเครือเจริญโภคภัณฑ์์ถืุอเป็นควัามแข็งแกร่งเพื่ราะม่

โอกาสมากในการแบ่งปันที่รัพื่ยากรต่าง ๆ ร่วัมกัน แต่เครือฯ จำาเป็นต�องตระหนัก

ถุึงควัามรับผู้ิดชัอบท่ี่�เพื่ิ�มมากขึ�นไปพื่ร�อมกันด�วัยการที่ำาควัามเข�าใจอย่างลึกซึื่�ง

และปฏิิบัติตามกฎระเบ่ยบที่่�ซื่ับซื่�อนอย่างเคร่งครัด

กิจการแต่ละแห่งข็องเครือฯ ม่คณะกรรมการบริษัที่แยกจากกันึ่ กรรมการบริษัที่

บางที่่านึ่อาจอย่่ ในึ่หลายคณะกรรมการพร้อมกันึ่และบางครั�งต้องรับ 

ผิิด้ชอบงานึ่ที่ั�งในึ่สั่วนึ่ข็องเครือฯ และข็องบริษัที่จด้ที่ะเบ่ยนึ่ด้้วย เครือฯ เช่อว่า

ความเช่อมโยงเป็็นึ่หนึ่่�งเด้่ยวภายใต้เครือฯ ได้้ช่วยสัร้างพลังร่วมที่่�ต่างจากคนึ่

อ่นึ่นึ่ำาไป็สั่่การนึ่ำาเสันึ่อสัินึ่ค้าและบริการที่่�ม่ค่ณภาพด้่ยิ�งข็่�นึ่แก่ล่กค้า อย่างไรก็ด้่

เครือฯ ตระหนึ่ักด้่ถ่่งความซึ่ับซึ่้อนึ่ซึ่่�งอาจนึ่ำาไป็สั่่ผิลป็ระโยชนึ่์ที่ับซึ่้อนึ่ได้้ ด้ังนึ่ั�นึ่

เครือฯ จ่งต้องพยายามอย่างยิ�งเพ่อให้แนึ่่ใจว่าเครือฯ ป็ฏิิบัติตามกฎระเบ่ยบ 

ข็้อบังคับที่ั�งป็วงที่่�อาจถ่่กนึ่ำามาบังคับใช้เม่อใด้ก็ได้้ ตลอด้จนึ่การด้่แลรักษา 

ผิลป็ระโยชนึ่์ข็องผิ่้ถ่ือห่้นึ่ที่่กกล่่ม โด้ยเฉัพาะข็องผิ่้ถ่ือห่้นึ่รายย่อยมาโด้ยตลอด้

3. เครือเจริญโภคภัณฑ์์มุ่งมั�นท่ี่�จะบริหารจัดการควัามเส่�ยงด�วัยควัามรับผู้ิดชัอบใน

ขณะเด่ยวักันก็ยังคงควัามกล�าตัดสินใจซื่ึ�งถุือเป็นคุณลักษัณะอันม่ค่าที่่�ต�องรักษัาไวั�

คณะกรรมการบริษัที่ควรควบค่มด่้แลและป็ระเมินึ่กรอบกฎเกณฑ์์ด้้านึ่ความ

เสั่�ยงอย่างสัมำ�าเสัมอเครือฯ ก้าวข็่�นึ่มาเป็็นึ่กล่่มบริษัที่ข็้ามชาติอย่างที่่กวันึ่นึ่่�ได้้ 

เพราะเครือฯ ม่จิตวิญญาณข็องผิ่้ป็ระกอบการที่่�กล้าบ่กเบิกและ ริเริ�มที่ำาสัิ�งใหม่

ด้้วยเหต่นึ่่�เครือฯ จ่งคาด้หวังให้คณะกรรมการกำาหนึ่ด้ระด้ับความเสั่�ยงที่่�ยอมรับ

ได้้ รวมถ่่งการสัร้างสัมด้่ลระหว่างความเสั่�ยงกับผิลตอบแที่นึ่โด้ยให้ความสัำาคัญ

สั่งสั่ด้แก่ผิลป็ระโยชนึ่์ระยะยาวข็องบริษัที่และ ผิ่้ม่สั่วนึ่ได้้เสั่ยที่ั�งหลาย

4. คณะกรรมการบริษััที่ในเครือเจริญโภคภัณฑ์์ม่หน�าท่ี่�กำาหนดทิี่ศุที่างเป้าหมายเชิัง 

กลยุที่ธุ์ และตัดสินใจในสิ�งที่่� จะสร�างประโยชัน์อย่างแที่�จริงในระยะยาวัให�กับบริษััที่

และผูู้�ม่ส่วันได�เส่ยในทีุ่กภาคส่วัน

เครือฯ คาด้หวังให้คณะกรรมการบริษัที่ที่่กช่ด้กำาหนึ่ด้วาระการที่ำางานึ่ข็องตนึ่ 

เสันึ่อที่ิศที่างการด้ำาเนึ่ินึ่งานึ่ที่่�ชัด้เจนึ่ โครงสัร้างที่่�ยั�งยืนึ่ ตลอด้จนึ่กระบวนึ่การ 

ที่่�เสัริมสัร้างให้ธุ่รกิจเข็้มแข็็งและก้าวไป็ข็้างหนึ่้าเครือฯ ยังคาด้หวังให้คณะ

กรรมการบริษัที่มอบอำานึ่าจให้แก่ผิ่้บริหารอย่างเหมาะสัมชัด้เจนึ่ เพ่อให้สัามารถ่

ด้ำาเนึ่ินึ่การตามเป็้าหมายต่าง ๆ ที่่�วางไว้และสัามารถ่วัด้ผิลสัำาเร็จข็องงานึ่โด้ย

เที่่ยบกับเป็้าหมายเหล่านึ่ั�นึ่ได้้

5. กรรมการบริษััที่ในเครือเจริญโภคภัณฑ์์ม่หน�าท่ี่�นำาเสนอมุมมองท่ี่�ผู่้านการไตร่ตรอง

อย่างถุ่�ถุ�วัน เพื่่อนำาไปใชั� ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษััที่ โดย

กรรมการจำาเป็นต�องม่ควัามเข�มแข็งเด็ดเด่�ยวั แน่วัแน่ และพื่ร�อมที่่�จะที่�าที่ายใน 

การหารืออย่างสร�างสรรค์ เพื่่อให�สามารถุปฏิิบัติหน�าที่่�นั�นได�ด�วัยด่

กรรมการบริษัที่แต่ละที่่านึ่ม่บที่บาที่และหนึ่้าที่่�เฉัพาะตัวในึ่คณะกรรมการบริษัที่ 

แม้ว่าคณะกรรมการบริษัที่ แต่ละช่ด้จะม่วิธุ่การที่ำางานึ่ภายในึ่กล่่มแตกต่างกันึ่

ออกไป็ แต่เครือฯ คาด้หวังให้กรรมการบริษัที่ข็องเครือฯ ที่่กที่่านึ่โด้ยเฉัพาะ

อย่างยิ�งกรรมการที่่�มิได้้ด้ำารงตำาแหนึ่่งบริหารสัามารถ่ป็ฏิิบัติงานึ่ได้้อย่างอิสัระ

ตามสัิ�งที่่�ตนึ่เองเช่อ
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7. เครือเจริญโภคภัณฑ์์วัางโครงสร�างคณะกรรมการบริษััที่ โดยมุ่งหวัังให�ดำาเนินงาน

ด�วัยควัามโปร่งใสและม่เหตุ ม่ผู้ล โดยใชั�ควัามรู�ควัามสามารถุวัิจารณญาณและ

ประสบการณ์ร่วัมกันของกรรมการบริษััที่ที่ั�งหมด

เครือฯ ตระหนึ่ักด้่ว่าไม่ม่สั่ตรสัำาเร็จสัำาหรับโครงสัร้างผิ่้นึ่ำาและองค์ป็ระกอบข็อง

คณะกรรมการบริษัที่ เครือฯ เพ่ยงกำาหนึ่ด้ให้คณะกรรมการบริษัที่ม่โครงสัร้าง

ข็นึ่าด้และองค์ป็ระกอบที่่�สัมด้่ลพร้อมที่ั�งม่ความหลากหลายด้้านึ่ ป็ระสับการณ์ 

ความเช่�ยวชาญ วิสััยที่ัศนึ่์ตลอด้จนึ่ความม่่งมั�นึ่ที่่�แรงกล้าและม่ความคิด้เป็็นึ่

อิสัระที่่�จะนึ่ำาไป็สั่่การที่ำางานึ่ที่่�ม่ป็ระสัิที่ธุิภาพ

8. เครือเจริญโภคภัณฑ์์มุ่งมั�นท่ี่�จะพื่ิจารณาค่าตอบแที่นและการประเมินผู้ลงานทัี่�งใน

ระดับบุคคล บริษััที่และ คณะกรรมการบริษััที่อย่างถุ่�ถุ�วันและโปร่งใส

การที่ำางานึ่ข็องที่่กคนึ่ในึ่เครือฯ ควรสัอด้คล้องกับผิลป็ระโยชนึ่์ในึ่ระยะยาวข็อง

บริษัที่ที่ั�งนึ่่� เป็็นึ่ความรับผิิด้ชอบข็องคณะกรรมการบริษัที่ที่่�ต้องกำาหนึ่ด้ ควบค่ม

ด้่แล และในึ่กรณ่ที่่�เป็็นึ่บริษัที่จด้ที่ะเบ่ยนึ่ต้องเป็ิด้เผิยกรอบกฎเกณฑ์์เร่องค่า

ตอบแที่นึ่ที่่�สัามารถ่สัร้างแรงจ่งใจแก่ผ้่ิบริหารและพนึ่ักงานึ่ให้ป็ฏิิบัติงานึ่เพ่อ

บรรล่วัตถ่่ป็ระสังค์ที่างธุ่รกิจได้้ คณะกรรมการบริษัที่ต้องกำาหนึ่ด้และบังคับใช้

แนึ่วที่างการจ่ายค่าตอบแที่นึ่แก่กรรมการบริษัที่และ ผิ่้บริหารที่่�ชัด้เจนึ่ รวมที่ั�ง

เที่่ยบเค่ยงและป็ระเมินึ่ผิลงานึ่ที่ั�งเป็็นึ่รายบ่คคลและในึ่ฐานึ่ะคณะกรรมการ

บริษัที่โด้ยรวม ในึ่กรณ่บริษัที่จด้ที่ะเบ่ยนึ่ยังต้องเป็ิด้เผิยเอกสัารและหลักฐานึ่

ต่าง ๆ รวมถ่่งควรพิจารณาแต่งตั�งที่่�ป็ร่กษาภายนึ่อกมาป็ระเมินึ่ผิลงานึ่ข็อง

คณะกรรมการบริษัที่อย่างสัมำ�าเสัมอเพ่อให้แนึ่่ใจว่า ที่่มงานึ่ผิ่้บริหารข็องบริษัที่

ยังคงป็ฏิิบัติงานึ่อย่างม่ป็ระสิัที่ธุิภาพด้้วยความรอบคอบตอบสันึ่องต่อความ

คาด้หวังในึ่ระด้ับสัากลข็องธุ่รกิจชั�นึ่นึ่ำาในึ่ป็ัจจ่บันึ่

9. เครือเจริญโภคภัณฑ์์มุ่งมั�นท่ี่�จะส่อสารกับผูู้�ม่ส่วันได�เส่ยทัี่�งหมดอย่างเปิดเผู้ย 

ม่ประสิที่ธุิผู้ลและอย่างต่อเน่อง

บรรษัที่ภิบาลที่่�ด่้นึ่ั�นึ่ต้องครอบคล่มเกินึ่กว่าการกระที่ำาตามกฎและข็้อกำาหนึ่ด้

ควบค่มหากแต่จำาเป็็นึ่ต้องเคารพ และการบริหารจัด้การความสััมพันึ่ธุ์ระหว่าง

เครือฯ กับผิ่้ม่สั่วนึ่ได้้เสั่ยที่ั�งหมด้ที่่�ใสั่ใจติด้ตามการด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจที่่�ด้่ข็องเครือฯ 

อย่างเหมาะสัม เครือฯ ม่่งสั่งเสัริมการสั่อสัารแบบสัองที่างที่่�สัามารถ่โต้ตอบ

แลกเป็ล่�ยนึ่ข็้อคิด้เห็นึ่กันึ่ได้้และสั่วนึ่หนึ่่�งข็องการวัด้ผิลสัำาเร็จข็องเครือฯ คือ

การป็ระเมินึ่ป็ระสัิที่ธุิภาพในึ่การสั่งเสัริมการม่สั่วนึ่ร่วมข็องผ้่ิม่สั่วนึ่ได้้เส่ัยและ

การตอบสันึ่องต่อผิลป็ระโยชนึ่์ระยะยาวข็องผิ่้ม่สั่วนึ่ได้้เสั่ยด้้วย

10. เครือเจริญโภคภัณฑ์์ต�องมุ่งมั�นท่ี่�จะให�ผูู้�ถุือหุ�นรายย่อยของบริษััที่จดที่ะเบ่ยน 

ของเครือฯ ได�ใชั�สิที่ธุิของพื่วักเขาอย่างเที่่าเที่่ยม

ผ้่ิถ่ือห่้นึ่ม่สิัที่ธุิที่่�จะเข็้าถ่่งผ้่ิบริหารตามความเหมาะสัมตลอด้จนึ่รับที่ราบผิล 

การด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจอย่างที่ันึ่ที่่วงที่่ ด้ังนึ่ั�นึ่คณะกรรมการบริษัที่ต้องเป็ิด้เผิย 

การป็ระเมินึ่สัถ่านึ่ะที่างการเงินึ่และโอกาสัที่างธุ่รกิจข็องบริษัที่อย่างชัด้เจนึ่ 

สัมด้่ลและครอบคล่ม ที่ั�งนึ่่�เพ่อรักษาความนึ่่าเช่อถ่ือและความโป็ร่งใสัข็อง

บริษัที่จด้ที่ะเบ่ยนึ่ คณะกรรมการบริษัที่ม่หนึ่้าที่่�กำากับด้่แลให้ม่ระบบควบค่มที่ั�ง

เร่องที่่� เก่�ยวกับการเงินึ่และไม่ใช่การเงินึ่ตลอด้จนึ่การจัด้ที่ำารายงานึ่ที่่�ม่

ป็ระสัิที่ธุิภาพสัามารถ่ตรวจสัอบได้้โด้ยอิสัระ

11. ควัามน่าเชั่อถุือ คุณธุรรมและควัามซื่่อสัตย์ คือหัวัใจของเครือเจริญโภคภัณฑ์์

นึ่ับแต่วันึ่แรกเครือฯ ให้คำาจำากัด้ความข็องความเป็็นึ่เครือฯ ว่าเป็็นึ่การสัร้าง

ค่ณค่าร่วมกันึ่เครือฯ จ่งคาด้หวังให้คณะกรรมการบริษัที่ผิ่้บริหารและพนึ่ักงานึ่

ข็องเครือฯ รักษามาตรฐานึ่จริยธุรรมในึ่ที่่กสัิ�งที่่�ที่ำาซึ่่�งรวมถ่่งความซึ่่อสััตย์และ

การที่ำาธุ่รกิจที่่�เป็็นึ่ธุรรมกับค่่ค้าและล่กค้าม่ความรับผิิด้ชอบต่อสิั�งแวด้ล้อมและ

ด้ำาเนึ่ินึ่ความสััมพันึ่ธุ์ที่างธุ่รกิจกับค่่ค้าที่่�ด้ำาเนึ่ินึ่ธุ่รกิจอย่างม่จริยธุรรม

6. สิ�งสำาคัญอย่างยิ�งต่อคุณภาพื่ในการปฏิิบัติงานในระยะยาวัของคณะกรรมการ คือ

การท่ี่�กรรมการบริษััที่ม่มุมมองท่ี่�ทัี่นสมัยและรอบด�านเพื่่ยงพื่อต่อการพิื่จารณา

ประเด็นสำาคัญต่าง ๆ ที่่�เพื่ิ�มมากขึ�นตลอดจนธุุรกิจ ที่่�เปล่�ยนแปลงตลอดเวัลา

เครือเจริญโภคภัณฑ์์คาด้หวังให้คณะกรรมการบริษัที่และกรรมการบริษัที่ข็อง

เครือฯ ศ่กษาหาความร่้เก่�ยวกับบริษัที่ อ่ตสัาหกรรมม่ความร่้รอบด้้านึ่ ตลอด้จนึ่

ที่ราบพัฒนึ่าการภายนึ่อกที่่�อาจม่ผิลกระที่บต่อบริษัที่ที่่�สัำาคัญ กรรมการบริษัที่

ยังต้องม่ข็้อม่ลและสัามารถ่หาคำาป็ร่กษาจากผ้่ิเช่�ยวชาญที่่�จำาเป็็นึ่ต่อการป็ฏิิบัติ

หนึ่้าที่่�อย่างสัมบ่รณ์
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รายนามของคณะกรรมการบรรษััที่ภิบาล (ปี 2559-2561)

กรรมการบริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์์ และบริษััที่ในเครือที่่�จดที่ะเบ่ยนในตลาดหลักที่รัพื่ย์

1. นายธุนนิท์ุ เจย่รวนนท์ุ ป็ระธุานึ่อาวโ่สั บริษทัี่ เครอืเจรญิโภคภัณฑ์์ จำากดั้

2. นายสภุกติิ เจย่รวนนท์ุ ป็ระธุานึ่กรรมการ บรษิทัี่ เครอืเจริญโภคภัณฑ์์ จำากดั้

3. นายศุภุชััย เจย่รวนนท์ุ ป็ระธุานึ่คณะผ้่ิบรหิาร บรษิทัี่ เครอืเจรญิโภคภัณฑ์์ จำากดั้

4. ดำร. อาชัว์ เติาลานนท์ุ รองป็ระธุานึ่อาวโ่สั บริษทัี่ เครอืเจรญิโภคภัณฑ์์ จำากดั้,  

รองป็ระธุานึ่กรรมการ บรษิทัี่ ที่รค่อร์ป็อเรชั�นึ่ จำากดั้ (มหาชนึ่)

5. นายอดำเิรก ศุร่ประทุกัษ์ั รองป็ระธุานึ่อาวโ่สั บริษทัี่ เครอืเจรญิโภคภัณฑ์์ จำากดั้,  

ป็ระธุานึ่คณะกรรมการบรหิาร บรษิทัี่ เจรญิโภคภณัฑ์์อาหาร จำากดั้ (มหาชนึ่),  

กรรมการ บรษิทัี่ ซ่ึ่พ่ ออลล์ จำากดั้ (มหาชนึ่), กรรมการ บรษิทัี่ สัยามแมค็โคร จำากดั้ (มหาชนึ่)

6. นายธุานนิทุร์ บร้ณมานิติ กรรมการ บรษิทัี่ เครอืเจริญโภคภณัฑ์์ จำากดั้,  

ป็ระธุานึ่เจ้าหน้ึ่าที่่�บรหิาร บรษิทัี่ ซ่ึ่พ่ ออลล์ จำากดั้ (มหาชนึ่)

7. นายอำารงุ สรรพัสทิุธิุ�วงศ์ุ รองป็ระธุานึ่สัำานึ่กัการเงนิึ่ บริษทัี่ เครือเจรญิโภคภัณฑ์์ จำากดั้,  

กรรมการ บรษิทัี่ ที่ร ่คอร์ป็อเรชั�นึ่ จำากดั้ (มหาชนึ่), กรรมการ บรษิทัี่ ซ่ึ่พ ่ออลล์ จำากดั้ (มหาชนึ่),  

กรรมการ บรษิทัี่ สัยามแมค็โคร จำากดั้ (มหาชนึ่)

8. นายฮานส์ เวอร์เนอร์ ไรค์ ที่่�ป็รก่ษาอาวโ่สั บรษิทัี่ เครอืเจรญิโภคภัณฑ์์ จำากดั้

กรรมการอิสระที่่�ไม่ได�เป็นผูู้�บริหารจากบริษััที่ในเครือฯ ที่่�จดที่ะเบ่ยนในตลาดหลักที่รัพื่ย์

9. ดำร. ชัยัวฒัน์ วิบล้ย์สวัสดำิ� อด่้ตกรรมการอสิัระ บริษทัี่ เจริญโภคภัณฑ์์อาหาร จำากดั้ (มหาชนึ่),  

อด่้ตกรรมการ บรษิทัี่ สัยามแมค็โคร จำากดั้ (มหาชนึ่)

10. ดำร. โกศุล เพัช็ัร์สวุรรณ์ อด่้ตกรรมการอสิัระ บริษทัี่ ที่ร ่คอร์ป็อเรชั�นึ่ จำากดั้ (มหาชนึ่)

11. ศุาสติราจารย์ (พัเิศุษั) ประสพัสุข บุญเดำชั กรรมการอสิัระ บรษิทัี่ ซ่ึ่พ ่ออลล์ จำากดั้ (มหาชนึ่),  

กรรมการอสิัระ บริษทัี่ สัยามแมค็โคร จำากดั้ (มหาชนึ่)

12. ดำร. กติิติพิังษ์ั กิติยารักษ์ั กรรมการอสิัระ บริษทัี่ เจรญิโภคภัณฑ์์อาหาร จำากดั้ (มหาชนึ่),  

กรรมการอสิัระ บริษทัี่ ซ่ึ่พ่ ออลล์ จำากดั้ (มหาชนึ่), กรรมการอสิัระ บรษิทัี่ ที่ร ่คอร์ป็อเรชั�นึ่ จำากดั้ (มหาชนึ่)

13. นายแอนดำร้ว์ มา กรรมการอสิัระ บริษทัี่ ซ่ึ่พ่โภคภณัฑ์์ จำากดั้

ผูู้�ที่รงคุณวัุฒิจากภายนอก

14. นายพัารณ อศิุรเสนา ณ อยุธุยา อด่้ตป็ระธุานึ่เจ้าหน้ึ่าที่่�บรหิาร บรษิทัี่ ป็น่ึ่ซิึ่เมนึ่ต์ไที่ย จำากดั้ (มหาชนึ่)

15. ศุาสติราจารย์หิิรญั รดำศุ่ร ่ผ้่ิเช่�ยวชาญพเิศษด้้านึ่บรรษทัี่ภิบาลและความรบัผิิด้ชอบต่อสัังคม 

ตลาด้หลกัที่รพัย์แห่งป็ระเที่ศไที่ย, ป็ระธุานึ่กติตมิศักดิ้� สัมาคมส่ังเสัรมิสัถ่าบนัึ่กรรมการบรษิทัี่ไที่ย

16. นายเดำวดิำ กอร์ดำอน เอลดำอน อด่้ตป็ระธุานึ่กรรมการ ธุนึ่าคารเอชเอสับซ่่ึ่ เอเชย่แป็ซิึ่ฟิก

17. นางแคทุ เคทุส์ อด่้ตป็ระธุานึ่เจ้าหน้ึ่าที่่�ฝ่่ายป็ฏิบิตักิารด้้านึ่ Wholesale Banking  

ธุนึ่าคารสัแด้นึ่ด้าร์ด้ ชาร์เตอร์ด้, หวัหน้ึ่าด้้านึ่การป็ฏิบิตัติามกฎเกณฑ์์ ธุนึ่าคารยบ่่เอสั

18. นายจอร์จ ฮองชัอย ป็ระธุานึ่เจ้าหน้ึ่าที่่�บรหิาร บรษิทัี่ สังิหแอสัเซึ่ที่แมเนึ่จเม้นึ่ท์ี่ จำากดั้

ภาคผนวก
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รางวััลบริษััที่ท่ี่�ม่จริยธุรรมท่ี่�สุดในโลก 

ของสถุาบัน Ethisphere

เก่�ยวักับสถุาบัน Ethisphere

Ethisphere® Institute เป็็นึ่ผ้่ินึ่ำาระด้ับโลกในึ่การกำาหนึ่ด้และพัฒนึ่ามาตรฐานึ่การป็ฏิิบัติที่าง

ธุ่รกิจที่่�ม่จริยธุรรมซึ่่�งเป็็นึ่รากฐานึ่ข็องอัตลักษณ์องค์กร สั่งผิลต่อความไว้วางใจข็องตลาด้และ

ความสัำาเรจ็ที่างธุ่รกจิ Ethisphere มค่วามเช่�ยวชาญอย่างล่กซ่ึ่�งในึ่การป็ระเมินึ่และกำาหนึ่ด้หลกั

มาตรฐานึ่ที่างจริยธุรรมธุ่รกิจ อ้างอิงการสัร่ป็บที่เร่ยนึ่ที่่�ขั็บเคล่อนึ่ด้้วยข้็อม่ล ซ่ึ่�งช่วยให้บริษัที่

ต่าง ๆ สัามารถ่ยกระด้ับอัตลักษณ์ข็ององค์กร ป็ระเมินึ่และสัร้างวัฒนึ่ธุรรมองค์กรที่่�เข็้มแข็็ง 

Ethisphere ยกย่องบริษัที่ที่่�ม่การด้ำาเนึ่ินึ่งานึ่ด้้านึ่จริยธุรรมโด้ด้เด่้นึ่ด้้วยการป็ระกาศเก่ยรติค่ณ 

“บริษัที่ที่่�ม่จริยธุรรมมากที่่�สั่ด้ในึ่โลก” (World’s Most Ethical Companies) และเป็็นึ่ศ่นึ่ย์รวม 

ผ้่ิเช่�ยวชาญด้้านึ่จริยธุรรมที่างธุ่รกิจจากอ่ตสัาหกรรมสัาข็าต่าง ๆ ภายใต้ Business Ethics 

Leadership Alliance (BELA) 

สัามารถ่ด้่ข็้อม่ลเพิ�มเติมเก่�ยวกับ Ethisphere ได้้ที่่� : https://ethisphere.com

 

ระเบ่ยบวัิธุ่และการให�คะแนน

กระบวนึ่การป็ระเมินึ่ Ethics Quotient® เป็็นึ่กรรมสิัที่ธุิ�ข็อง Ethisphere ป็ระกอบด้้วยคำาถ่าม 

มากกวา่ 200 คำาถ่ามเก่�ยวกบักระบวนึ่การด้ำาเนึ่นิึ่งานึ่ด้้านึ่จริยธุรรมและการกำากบัด่้แลการป็ฏิิบัติ

ตามกฎเกณฑ์์ การกำากับด้่แลกิจการ การสัร้างวัฒนึ่ธุรรมด้้านึ่จริยธุรรม การป็กป็้องผิลกระที่บ

ที่างสัิ�งแวด้ล้อมและสัังคม ภาวะผิ่้นึ่ำาและการรักษาช่อเสั่ยงข็ององค์กร

 

ป็จัจบ่นัึ่มอ่งคก์รชั�นึ่นึ่ำาระด้บัโลกเป็็นึ่เครอืข็า่ยสัมาชกิมากกวา่ 300 บรษิทัี่ อาที่ ิH&M, Microsoft, 

Kohl’s, L’oreal และ Sony เป็็นึ่ต้นึ่

ผูู้�ได�รับรางวััล

รายช่อ บริษัที่ ที่่�ม่จริยธุรรมมากที่่�สั่ด้ในึ่โลกป็ี 2022 

สัามารถ่ด้่ได้้ที่่� https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees

ภาคผนวก

รายงานการกำากับดููแลกิจการประจำาปี 2564 เครือเจริญโภคภัณฑ์์  

https://ethisphere.com
https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees 





	ผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์
	ผลงานสําคัญปี 2564
	การดำเนินธุรกิจด้วยหลักการบรรษัทภิบาล
	การกำกับดูแล และการสร้างคุณค่าแก่สังคม ปี 2564
	ก้าวต่อไปในปี 2565
	ภาคผนวก
	08 สารจากประธานอาวุโส
	10 สารจากประธานกรรมการ
	12 สารจากประธานคณะผู้บริหาร
	16 ผลงานสำคัญปี 2564
	17 รางวัลที่ได้รับการยอมรับ
	20 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
	22 การกำกับดูแลของเครือเจริญโภคภัณฑ์
	30 การกำกับดูแลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
	31 การกำกับดูแลกิจการ
	42 การบริหารความเสี่ยง
	50 การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
	59 การสร้างคุณค่าแก่สังคม
	66 ก้าวต่อไปในปี 2565
	70 ค่านิยมองค์กร 6 ประการ
	72 หลักการบรรษัทภิบาล
	76 รายนามของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (ปี 2559-2561)
	78 รางวัลบริษัทที่มีจริยธรรมที่สุดในโลก
	สารบัญ

	Button 61: 
	Button 62: 
	Button 63: 
	Button 64: 
	Button 65: 
	Button 67: 
	Button 68: 
	Button 69: 
	Button 70: 
	Button 71: 
	Button 72: 
	Button 73: 
	Button Go 68: 
	Button Go 69: 
	Button Go 70: 
	Button Go 71: 
	Button Go 72: 
	Button 2: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 

	Button 3: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 

	Button 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 

	Button 5: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 

	Button 6: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 

	Button 75: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 

	Button 76: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 

	Button 77: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 

	Button 78: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 

	Button 7: 
	Page 9: 

	Button 9: 
	Page 9: 

	Button 11: 
	Page 9: 

	Button 12: 
	Page 9: 

	Button 55: 
	Page 9: 

	Button 79: 
	Page 9: 

	Button 80: 
	Page 9: 

	Button 81: 
	Page 9: 

	Button 107: 
	Page 9: 

	Button 13: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 

	Button 14: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 

	Button 17: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 

	Button 18: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 

	Button 56: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 

	Button 83: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 

	Button 84: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 

	Button 85: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 

	Button 108: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 

	Button 19: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 

	Button 20: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 

	Button 21: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 

	Button 23: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 

	Button 24: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 

	Button 87: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 

	Button 88: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 

	Button 89: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 

	Button 109: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 

	Button 25: 
	Page 34: 

	Button 26: 
	Page 34: 

	Button 27: 
	Page 34: 

	Button 30: 
	Page 34: 

	Button 57: 
	Page 34: 

	Button 91: 
	Page 34: 

	Button 92: 
	Page 34: 

	Button 93: 
	Page 34: 

	Button 110: 
	Page 34: 

	Button 31: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 

	Button 32: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 

	Button 33: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 

	Button 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 

	Button 58: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 

	Button 95: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 

	Button 96: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 

	Button 97: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 

	Button 111: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 



