
ข้องบริู้ษััทมีก�รู้เปิดเผย่ก�รู้ดำ�เนินก�รู้ด��นธรู้รู้ม�ภิบ�ล
ต�มกรู้อบ OECD (The Organization for Economic 
Co-operation and Development) และด��นคว�มยั่�งยื่น  
ผ่�นรู้�ย่ง�นข้องบริู้ษััทภ�ย่ในปี 2563 

100
รู้�อย่ละ

ผลก�รู้ดำ�เนินง�นเทีย่บเป้�หม�ย่

เป้�หม�ย่ปี 2563

องค์กรู้แห่งธรู้รู้ม�ภิบ�ล 
บริู้ห�รู้ด�วย่คว�มโปรู่้งใส

ก�รู้สนับสนุนเป้�หม�ย่ 
ก�รู้พัีฒน�ที�ยั่�งยื่น

SDG17 คัวามีร่วมีม้ีอเพ้�อกิารพัฒนา 
  ที์�ยั�งย้น
 17.16 ส่งเสริมความร่วมมือ
  ระดับโลุ่กเพืื่�อการพัื่ฒนา
  ที�ยั�งยืน ด้วยหุ้นส่วน 
  ความร่วมมือระหว่าง 
  ผู้่้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  หลุ่ายฝ่่าย ซึ่�งการระดม 
  แลุ่ะแบ่งปันความร้่  
  ความเชี้�ยวช้าญ เทคโนโลุ่ยี  
  แลุ่ะทรัพื่ยากรทางการเงิน 
  เป็นส่วนเสริมเพืื่�อสนับสนุน
  การบรรลุุ่เป้าหมายการพัื่ฒนา 
  ที�ยั�งยืนในทุกประเทศ  
  โดยเฉพื่าะอย่างยิ�ง
  ในประเทศกำาลัุ่งพัื่ฒนา

SDG12 กิารบริโภคัและกิารผลิต
  อย่างมีีคัวามีรับผิดิ์ชอบ
 12.6 นำาแนวทางการดำาเนินงาน 
  อย่างยั�งยืนมาปฏิบัติ่ แลุ่ะ 
  เผู้ยแพื่ร่ข้อม่ลุ่ด้านความ 
  ยั�งยืนในกระบวนการรายงาน

รู้�อย่ละ 

100

รู้�อย่ละ 

100

รู้�อย่ละ 

97.51

ข้องพีนักง�นทุกรู้ะดับ
ได�รัู้บก�รู้อบรู้มและ
ผ่�นก�รู้ทดสอบ 
หลักส้ตรู้ธรู้รู้ม�ภิบ�ล  
และก�รู้ต่อต��นก�รู้ทุจัริู้ต

ข้องค่้ค��ลำ�ดับที� 1 
ได�รัู้บก�รู้สื�อส�รู้ค่้มือ
จัริู้ย่ธรู้รู้มและ
แนวท�งปฏิิบัติสำ�หรัู้บค่้ค��

ข้องค่้ค��ลำ�ดับที� 1 ลงน�มรัู้บทรู้�บ 
(Written Acknowledgement)

ได�รัู้บผลสำ�รู้วจัก�รู้กำ�กับด้แลกิจัก�รู้ 
บริู้ษััทจัดทะเบีย่นไทย่ (CGR) โดย่ 
สม�คมส่งเสริู้มสถ�บันกรู้รู้มก�รู้ 
บริู้ษััทไทย่ (IOD) รู้ะดับ 5 ด�ว  
หรืู้อ เกณ์ฑ์์ดีเลิศ (Excellent) 

ผลก�รู้ดำ�เนินง�น
ที�สำ�คัญปี 2562 

บริษััท์มีีกิารเป้ดิ์เผยกิารดิ์ำาเนินกิารด้ิ์านธิรรมีาภิบาล
และคัวามียั�งย้น (ร้อยละข็องคัวามีคัรอบคัลุมี)

2559

2560

2561

2562

เป�าหมีายปี 2563:
คัรอบคัลุมีร้อยละ 100

15

46

61

100

ร้อยละ

100
จีำานวน 

2,032 คัน

จีำานวน 

6,769 คัน

จีำานวน 

6,942 คัน

ร้อยละ

100
จีำานวน 

5,712 คัน

ร้อยละ

100

ร้อยละ

97.51
กิารบริหารคัวามีเสุี�ยง

ระดิ์ับบริหาร ระดิ์ับแผนกิ ระดิ์ับพนักิงาน เจี้าหน้าท์ี�
ร้อยละ

100
จีำานวน 

57,572 คัน

จีำานวน และร้อยละ
ข็องคัู่คั้าลำาดิ์ับท์ี� 1
ไดิ์้รับกิารสุ้�อสุาร

จีำานวน และร้อยละ
ข็องคัู่คั้าลำาดิ์ับท์ี� 1  
ลงนามีรับท์ราบ ร้อยละ

100
ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ข็องหน่วยงานพ้�นท์ี�ท์ี�มีี
คัวามีเสุี�ยงดิ์้านกิารปฏิิบัติ
ตามีกิฎหมีาย และกิารท์ุจีริต

ข็องหน่วยงานท์ี�ไดิ์้รับ
กิารประเมีินคัวามีเสุี�ยง

ข็องหน่วยงานท์ี�มีี
แผนกิารจีัดิ์กิาร
คัวามีเสุี�ยง

จีำานวน และร้อยละข็องพนักิงานผ่านกิารอบรมี และท์ดิ์สุอบหลักิสุูตรธิรรมีาภิบาล และต่อต้านกิารท์ุจีริต

36  บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)



คัวามีท้์าท์าย

บร้ิษัทั้ ซื้่พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) และบร้ิษัทั้ย่อย (“บร้ิษัทั้”) มี่่ความี่เชุ่�อมี่ั�นว่า 
แนวป็ฏิิบัติด้ัานการ้กำากับดูัแลกิจำการ้ท่ั้�ด่ั สิามี่าร้ถึชุ่วยสิร้้างพ่�นฐานความี่ยั�งย่นขององค์กร้ 
ให้สิามี่าร้ถึเติบโตและเป็็นปั็จำจัำยสิำาคัญในการ้เพิ�มี่ความี่สิามี่าร้ถึการ้แข่งขันขององค์กร้ได้ั เชุ่น 
สิามี่าร้ถึดัึงดัูดัความี่สินใจำทั้่�เพิ�มี่ขึ�นของกลุ่มี่นักลงทัุ้น และการ้ป็ร้ับป็รุ้งแผนการ้ดัำาเนินงาน 
ภายในองค์กร้ทั้่�มี่่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพยิ�งขึ�น ซื้ึ�งผลลัพธิ์ของการ้มี่่ร้ะบบการ้บร้ิหาร้จำัดัการ้ทั้่�มี่ ่
ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพยังสิะทั้้อนให้เห็นถึึงร้ะบบการ้บร้ิหาร้จำัดัการ้ทั้่�มี่่คุณภาพขององค์กร้ 
ทั้่�สิามี่าร้ถึสิร้้างความี่เชุ่�อมี่ั�นให้กับผู้มี่่สิ่วนไดั้สิ่วนเสิ่ยในร้ะยะยาว พร้้อมี่กันน่� แนวโน้มี่ 
การ้เป็ล่�ยนแป็ลงทั้่�สิำาคัญของโลกเร้่�องการ้กำากับดัูแล เป็็นหนึ�งในความี่ทั้้าทั้ายทั้่�องค์กร้ 
ติดัตามี่และให้ความี่สิำาคัญ อาทิั้ สัิดัส่ิวนและคุณสิมี่บัติของคณะกร้ร้มี่การ้บริ้ษัทั้ (Board 
composition and qualification)  ท่ั้�สิถึาบันนักลงทุั้นม่ี่ความี่คาดัหวังต่อกร้ะบวนการ้ 
ป็ร้ะเมี่ินคณะกร้ร้มี่การ้บร้ิษัทั้ทั้่�มี่่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพ อ่กทั้ั�งความี่หลากหลายทั้างเพศของ 
คณะกร้ร้มี่การ้บร้ิษัทั้ยังเป็็นป็ร้ะเดั็นทั้่�สิถึาบันนักลงทัุ้นทั้ั�วโลกให้ความี่สินใจำดั้วยเชุ่นกัน 
ป็ร้ะเด็ันความี่สิำาคัญของการ้กำากับดูัแลกับวัฒนธิร้ร้มี่องค์กร้ (Deeper focus on oversight 
of corporate culture) ร้วมี่ถึึงภาพลักษณ์และชุ่�อเสิ่ยงขององค์กร้ ซื้ึ�งสิ่งผลกร้ะทั้บ 
โดัยตร้งต่อการ้ดัำาเนินธิ ุร้ก ิจำและความี่สิามี่าร้ถึในการ้ดัึงดัูดัและร้ักษาพนักงาน 
นอกจำากน่� การ้บูร้ณาการ้ป็ร้ะเดั็นดั้านความี่ยั�งย่นกับการ้กำากับดัูแล (ESG continues 
to be a critical issue globally) เป็็นป็ร้ะเดั็นทั้่�นักลงทัุ้นให้ความี่สินใจำในหน้าทั้่� 
การ้กำากับดูัแลของคณะกร้ร้มี่การ้บร้ษิัทั้ทั้่�ผนวกป็ร้ะเดั็นดั้านความี่ยั�งย่นเป็็นกลยุทั้ธิ์หลัก 
ในการ้ดัำาเนินธุิร้กิจำ ดัังนั�น บริ้ษัทั้จึำงกำาหนดัโคร้งสิร้้างการ้กำากับดูัแลกิจำการ้ท่ั้�ม่ี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพ 
โป็ร่้งใสิ สิามี่าร้ถึตร้วจำสิอบได้ั ภายใต้พ่�นฐานความี่เส่ิ�ยงทั้างจำริ้ยธิร้ร้มี่ธุิร้กิจำและกฎีหมี่าย 
เพ่�อให้เกิดัป็ร้ะโยชุน์สูิงสุิดัแก่องค์กร้ พร้้อมี่ทัั้�งสิร้้างความี่เข้าใจำและส่ิ�อสิาร้ให้แก่พนักงาน 
ทั้ั�งในแง่การ้กำากับดัูแลกิจำการ้และการ้พัฒนาความี่ยั�งย่น ซื้ึ�งเป็็นเร้่�องทั้่�มี่่ความี่ทั้้าทั้าย 
อย่างยิ�งต่อการ้ดัำาเนินธุิร้กิจำขององค์กร้

คว�มคืบหน��ปี 2562

จััดทำ�แนวปฏิิบัติด��นคว�มยั่�งยื่น 

อนุมัติกฎบัตรู้และแต่งตั�ง
คณ์ะอนุกรู้รู้มก�รู้พัีฒน�
คว�มยั่�งยื่น

ก�รู้ว�งรู้ะบบควบคุมภ�ย่ใน
เพืี�อควบคุมคว�มเสี�ย่ง
เข้��ไปในกรู้ะบวนก�รู้ทำ�ง�น

ปรู้ะก�ศนโย่บ�ย่และแนวปฏิิบัติ
ด��นธรู้รู้ม�ภิบ�ล ได�แก่ นโย่บ�ย่
คว�มขั้ดแย่�งท�งผลปรู้ะโย่ชน์ 
นโย่บ�ย่ก�รู้คุ�มครู้อง
ข้�อม้ลส่วนบุคคล นโย่บ�ย่กำ�กับด้แล
ก�รู้แข่้งขั้นท�งก�รู้ค��

โครู้งก�รู้จัำ�ลองเหตุก�รู้ณ์์ท�งไซีเบอร์ู้
(Cyber Simulation Program)
เพืี�อรัู้บมือกับสถ�นก�รู้ณ์์วิกฤต
จั�กโลกออนไลน์

จััดอบรู้มหลักส้ตรู้ธรู้รู้ม�ภิบ�ล
และก�รู้ต่อต��นก�รู้ทุจัริู้ต
ในรู้้ปแบบ Animation 
ผ่�นรู้ะบบ E-Learning
ให�พีนักง�นรู้ะดับเจั��หน��ที� 
ได�เรีู้ย่นรู้้�และทำ�แบบทดสอบ

สรุู้ปผลก�รู้ดำ�เนินง�นด��นก�รู้กำ�กับด้แลกิจัก�รู้

บริษััท์มีีกิารเป้ดิ์เผยกิารดิ์ำาเนินกิารด้ิ์านธิรรมีาภิบาล
และคัวามียั�งย้น (ร้อยละข็องคัวามีคัรอบคัลุมี)

2559

2560

2561

2562

เป�าหมีายปี 2563:
คัรอบคัลุมีร้อยละ 100

15

46

61

100

ร้อยละ

100
จีำานวน 

2,032 คัน

จีำานวน 

6,769 คัน

จีำานวน 

6,942 คัน

ร้อยละ

100
จีำานวน 

5,712 คัน

ร้อยละ

100

ร้อยละ

97.51
กิารบริหารคัวามีเสุี�ยง

ระดิ์ับบริหาร ระดิ์ับแผนกิ ระดิ์ับพนักิงาน เจี้าหน้าท์ี�
ร้อยละ

100
จีำานวน 

57,572 คัน

จีำานวน และร้อยละ
ข็องคัู่คั้าลำาดิ์ับท์ี� 1
ไดิ์้รับกิารสุ้�อสุาร

จีำานวน และร้อยละ
ข็องคัู่คั้าลำาดิ์ับท์ี� 1  
ลงนามีรับท์ราบ ร้อยละ

100
ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ข็องหน่วยงานพ้�นท์ี�ท์ี�มีี
คัวามีเสุี�ยงดิ์้านกิารปฏิิบัติ
ตามีกิฎหมีาย และกิารท์ุจีริต

ข็องหน่วยงานท์ี�ไดิ์้รับ
กิารประเมีินคัวามีเสุี�ยง

ข็องหน่วยงานท์ี�มีี
แผนกิารจีัดิ์กิาร
คัวามีเสุี�ยง

จีำานวน และร้อยละข็องพนักิงานผ่านกิารอบรมี และท์ดิ์สุอบหลักิสุูตรธิรรมีาภิบาล และต่อต้านกิารท์ุจีริต
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กิารดิ์ำาเนินงาน

คณะกร้ร้มี่การ้บริ้ษัทั้จัำดัโคร้งสิร้้างการ้บริ้หาร้งานด้ัานการ้กำากับดูัแล 
พร้้อมี่ทั้ั �งมี่อบหมี่ายให้คณะกร้ร้มี่การ้กำากับดัูแลความี่ยั �งย ่น 
และบร้ร้ษัทั้ภิบาล ทั้ำาหน้าท่ั้�กำาหนดันโยบายการ้กำากับดัูแลกิจำการ้ 
นโยบายต่อต้านการ้คอร้์ร้ัป็ชุัน นโยบายความี่ยั�งย่นและแนวป็ฏิิบัติ 
ร้วมี่ถึึงจำร้ิยธิร้ร้มี่ธิุร้กิจำและข้อพึงป็ฏิิบัติในการ้ทั้ำางาน พร้้อมี่ทั้ั�ง 
ทั้ำาหน้าท่ั้�ทั้บทั้วนและป็รั้บป็รุ้งนโยบายการ้กำากับดูัแลกิจำการ้ขององค์กร้ 
ให้มี่่ความี่เหมี่าะสิมี่และเป็็นไป็ตามี่หลักบร้ร้ษทัั้ภิบาลของหน่วยงาน 
ทั้่�มี่่อำานาจำกำากับดัูแลตามี่กฎีหมี่าย สิอดัคล้องตามี่แนวป็ฏิิบัติสิากล 
ท่ั้�ได้ัรั้บการ้ยอมี่รั้บ ในปี็ 2562 บริ้ษัทั้ไดั้ทั้ำาการ้ป็ร้ับป็รุ้งมี่าตร้ฐาน 

แนวปฏิิบัติด้ิ์านกิารกิำากัิบดูิ์แลกิิจีกิาร

หร้่อข้อกำาหนดัขององค์กร้ให้คร้อบคลุมี่ในเร้่�องการ้เป็ล่�ยนแป็ลง 
สิภาพภูมิี่อากาศ (Climate change) มี่ากยิ�งขึ�น พร้้อมี่ทัั้�งป็รั้บเป็ล่�ยน 
โคร้งสิร้้างคณะกร้ร้มี่การ้กำากับดัูแลความี่ยั�งย่นและบร้ร้ษัทั้ภิบาล  
และกำาหนดัให้มี่่คณะอนุกร้ร้มี่การ้บร้ร้ษัทั้ภิบาลและคณะ 
อนุกร้ร้มี่การ้พัฒนาความี่ยั�งย่น ทั้ำาหน้าทั้่�ร้ายงานผลและขึ�นตร้ง 
ต่อคณะกร้ร้มี่การ้กำากับดัูแลความี่ยั �งย่นและบร้ร้ษัทั้ภิบาล 
โดัยดัำาเนินการ้ภายใต้แนวป็ฏิิบัติและนโยบายการ้กำากับดัูแลกิจำการ้
ของบร้ิษัทั้ ดัังน่�

หลักิกิารกิำากิับดิ์ูแลกิิจีกิารท์ี�ดิ์ี

เสุริมีสุร้างนวัตกิรรมี 
และกิารประกิอบธิุรกิิจี
อย่างมีีคัวามีรับผิดิ์ชอบ

ตระหนักิถึงบท์บาท์ และ
คัวามีรับผิดิ์ชอบในฐานะ
ผู้นำาท์ี�สุร้างคัุณคั่าให้แกิ่
กิิจีกิารอย่างยั�งย้น

1 5

ดิ์ูแลให้มีีระบบกิารบริหาร
คัวามีเสุี�ยงและกิารคัวบคัุมี
ภายในท์ี�เหมีาะสุมี

กิำาหนดิ์วัตถุประสุงคั์ 
เป�าหมีายหลักิข็องกิิจีกิาร
ท์ี�เปลี�ยนไปเพ้�อคัวามียั�งย้น

2 6

รักิษัาคัวามีน่าเช้�อถ้อ
ท์างกิารเงิน
และกิารเป้ดิ์เผยข็้อมีูล

เสุริมีสุร้าง
คัณะกิรรมีกิาร
ท์ี�มีีประสุิท์ธิิผล

3 7

สุนับสุนุน
กิารมีีสุ่วนร่วมีและ
กิารสุ้�อสุารกิับผู้ถ้อหุ้น

สุรรหาและพัฒนา
ผู้บริหารระดิ์ับสุูง 
และกิารบริหารบุคัลากิร

4 8

ESG Issue That May Impact 
Investment Performance

สิุท์ธิิข็อง
ผู้ถ้อหุ้น

กิารบริหาร
คัวามีเสีุ�ยง

จีริยธิรรมีและ
จีรรยาบรรณ
ท์างธุิรกิิจี

นโยบาย
ต่อต้านกิาร
คัอร์รัปชัน

กิารป�องกัินคัวามี
ขั็ดิ์แย้งท์างผล

ประโยชน์

กิารปฏิิบัติต่อ
ผู้ถ้อหุ้นอย่าง

เท่์าเที์ยมี

บท์บาท์ข็อง
ผู้มีีสุ่วนได้ิ์
สุ่วนเสีุย

กิารเป้ดิ์เผย
ข้็อมูีลและ

คัวามีโปร่งใสุ

คัวามี
รับผิดิ์ชอบข็อง
คัณะกิรรมีกิาร

นโนบายกิารกิำากิับดิ์ูแลกิิจีกิารข็อง ซีพี ออลล์

1. สุิ�งแวดิ์ล้อมี
 กิารจีัดิ์กิารท์รัพยากิร

 ลดิ์กิารปล่อยกิ๊าซเร้อนกิระจีกิ
 อุบัติกิารณ์ดิ์้านสุิ�งแวดิ์ล้อมี

 กิารบรรเท์าผลกิระท์บ
ดิ์้านสุิ�งแวดิ์ล้อมี

2. สัุงคัมี
 สิุท์ธิิมีนุษัยชน
 สุร้างคัวามีสัุมีพันธ์ิ
  กัิบชุมีชน
 กิารตรวจีสุอบ
  ห่วงโซ่อุปท์าน

3. ธิรรมีาภิบาล
 ค่ัาตอบแท์นผู้บริหาร
 สิุท์ธิิข็องผู้ถ้อหุ้น
 คัวามีรับผิดิ์ชอบ
  ข็องคัณะกิรรมีกิาร
 วิสัุยทั์ศัน์
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พร้้อมี่กันน่� คณะกร้ร้มี่การ้บร้ิษัทั้มี่่การ้แต่งตั�งคณะกร้ร้มี่การ้ชุุดัย่อย 3  คณะ ทั้่�มี่่ความี่เป็็นอิสิร้ะในการ้ป็ฏิิบัติหน้าทั้่�ภายใต้ความี่ร้ับผิดัชุอบ 
ต่อคณะกร้ร้มี่การ้บร้ิษัทั้ ซื้ึ�งป็ร้ะกอบไป็ดั้วย 1) คณะกร้ร้มี่การ้ตร้วจำสิอบ 2) คณะกร้ร้มี่การ้กำากับดัูแลความี่ยั�งย่นและบร้ร้ษัทั้ภิบาล 
3) คณะกร้ร้มี่การ้กำาหนดัค่าตอบแทั้นและสิร้ร้หากร้ร้มี่การ้ โดัยมี่่หน้าทั้่�และความี่ร้ับผิดัชุอบสิำาคัญดัังต่อไป็น่�

หน้าที์�และคัวามีรับผิดิ์ชอบ
สุำาคััญข็องคัณะกิรรมีกิาร
ตรวจีสุอบ

หน้าที์�และคัวามีรับผิดิ์ชอบ
สุำาคััญข็องคัณะกิรรมีกิาร
กิำากัิบดูิ์แลคัวามียั�งย้น
และบรรษััท์ภิบาล

หน้าที์�และคัวามีรับผิดิ์ชอบ
สุำาคััญข็องคัณะกิรรมีกิาร
กิำาหนดิ์ค่ัาตอบแท์น
และสุรรหากิรรมีกิาร

• สอบท�นงบก�รู้เงิน

• สอบท�นก�รู้ดำ�เนินง�นข้องบริู้ษััทให�ถ้กต�อง
 ต�มนโย่บ�ย่ และรู้ะเบีย่บข้�อบังคับ กฎหม�ย่  
 รู้ะเบีย่บปฏิิบัติ และข้�อกำ�หนดข้องหน่วย่ง�น 
 กำ�กับด้แล

• สอบท�นรู้ะบบควบคุมภ�ย่ในและตรู้วจัสอบ   
 ภ�ย่ใน รู้วมถึงรู้ะบบบริู้ห�รู้คว�มเสี�ย่งที�รัู้ดกุม

• ห�รืู้อกับผ้�สอบบัญชี เพืี�อข้อคว�มเห็น
 เกี�ย่วกับงบก�รู้เงิน และก�รู้ควบคุมภ�ย่ใน

• รู้�ย่ง�นสรุู้ปผลก�รู้ปฏิิบัติง�น และข้�อเสนอแนะ 
 ต่อที�ปรู้ะชุมคณ์ะกรู้รู้มก�รู้บริู้ษััท ปีละ 4 ครัู้�ง

• จััดทำ�นโย่บ�ย่ก�รู้กำ�กับด้แลกิจัก�รู้ นโย่บ�ย่ 
 ต่อต��นก�รู้คอร์ู้รัู้ปชัน นโย่บ�ย่คว�มยั่�งยื่นและ 
 แนวปฏิิบัติต่�ง ๆ ที�เกี�ย่วข้�อง จัริู้ย่ธรู้รู้มธุรู้กิจั 
 และข้�อพึีงปฏิิบัติในก�รู้ทำ�ง�น

• ทบทวนนโย่บ�ย่ต่�ง ๆ ให�มีคว�มเป็นปัจัจุับัน 
 และมีคว�มต่อเนื�องอย่่�งน�อย่ ปีละ 1 ครัู้�ง

• รู้�ย่ง�นสรุู้ปผลก�รู้ปฏิิบัติง�น และให�คำ�ปรึู้กษั�  
 ข้�อเสนอแนะต่อคณ์ะกรู้รู้มก�รู้บริู้ษััทในเรืู้�อง 
 ก�รู้กำ�กับด้แลกิจัก�รู้ ก�รู้ต่อต��นก�รู้ทุจัริู้ต  
 คว�มรัู้บผิดชอบต่อสังคม และก�รู้จััดก�รู้ 
 คว�มยั่�งยื่น ปีละ 2 ครัู้�ง

• กำ�กับด้แลก�รู้ปฏิิบัติง�นข้องผ้�บริู้ห�รู้และ 
 พีนักง�นให�เป็นไปต�มนโย่บ�ย่ก�รู้กำ�กับด้แล 
 กิจัก�รู้และอื�น ๆ 

• สอบท�นและปรู้ะเมินผลก�รู้ปฏิิบัติต�มนโย่บ�ย่ 
 รู่้วมกับกรู้รู้มก�รู้ และฝึ่�ย่จััดก�รู้ พีรู้�อมเสนอแนะ 
 ก�รู้ดำ�เนินง�นให�เป็นไปต�มนโย่บ�ย่

• พิีจั�รู้ณ์�หลักเกณ์ฑ์์ในก�รู้จ่ั�ย่ และรู้้ปแบบ
 ค่�ตอบแทนข้องกรู้รู้มก�รู้และผ้�บริู้ห�รู้รู้ะดับส้ง
 เพืี�อเสนอคว�มเห็นต่อคณ์ะกรู้รู้มก�รู้บริู้ษััท

• ปรู้ะเมินค่�ตอบแทนข้องผ้�บริู้ห�รู้รู้ะดับส้ง
 ให�สอดคล�องกับผลก�รู้ปฏิิบัติง�น

• พิีจั�รู้ณ์�หลักเกณ์ฑ์์ และกรู้ะบวนก�รู้สรู้รู้ห�  
 บุคคลที�มีคุณ์สมบัติเหม�ะสมเพืี�อดำ�รู้ง 
 ตำ�แหน่งกรู้รู้มก�รู้บริู้ษััท

• คัดเลือกบุคคลต�มกรู้ะบวนก�รู้สรู้รู้ห�ที�กำ�หนด 
 และบุคคลที�ถ้กเสนอโดย่ผ้�ถือหุ�นรู้�ย่ย่่อย่ต�ม 
 หลักเกณ์ฑ์์ที�บริู้ษััทกำ�หนด

• เสนอคว�มคิดเห็นต่อที�ปรู้ะชุมคณ์ะกรู้รู้มก�รู้ 
 บริู้ษััท ก่อนนำ�เสนอต่อที�ปรู้ะชุมผ้�ถือหุ�นให�เป็น 
 ผ้�แต่งตั�งกรู้รู้มก�รู้

$
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ลำาดิ์ับเหตุกิารณ์ข็องอุบัติกิารณ์

เกิิดิ์อุบัติกิารณ์

วัตถุประสุงคั์กิารฟ� นฟูโดิ์ยภาพรวมี : กิลับคั้นสุู่สุภาพปกิติโดิ์ยเร็วท์ี�สุุดิ์เท์่าท์ี�จีะเป็นไปไดิ์้

BS 25999-1 : 2006 Part 1 : Code of Practice

บริหารคัวามีเสุี�ยง กิารจัีดิ์กิารภาวะวิกิฤต กิารฟ� นฟูผลจีากิคัวามีเสีุยหาย

กิ่อนเกิิดิ์เหตุ ระหว่างเกิิดิ์เหตุ หลังเกิิดิ์เหตุ

Incident Response

ภายในนาท์ีถึงชั�วโมีง : ภายในนาท์ีถึงวัน : ภายในสุัปดิ์าห์ถึงเดิ์้อน :

Business Continuity Recovery / Resumotion
Back to normal

ช่วงเวลา

 รับผิดิ์ชอบพนักิงานและผู้เยี�ยมีชมี
 จีัดิ์กิารกิับผู้เสุียชีวิต 
 จีำากิัดิ์กิารข็ยายวงกิว้างข็อง
  คัวามีเสุียหาย
 ประเมีินคัวามีเสุียหาย
 ร้องข็อ BCP

 ติดิ์ต่อพนักิงานลูกิคั้า
  ผู้จีำาหน่ายปัจีจีัย ฯลฯ
 ฟ� นฟูกิระบวนกิารธิุรกิิจีหลักิ
 ฟ� นฟูงานท์ี�สุูญเสุียในกิระบวนกิาร

 ซ่อมีแซมี / บูรณะสุิ�งท์ี�เสุียหาย
 ย้ายสุถานท์ี�ตั�งไปอยู่
  สุถานท์ี�ท์ำางานถาวร
 เรียกิคั้นคั่าใช้จี่ายจีากิบริษััท์
  ประกิันภัย

ระบุ
คัวามีเสีุ�ยง

กิา
รประเมิีนคัวามีเสีุ�ยง

กิาร
จัีดิ์ลำาดัิ์บคัวามีสุำาคััญ

กิำา
หน

ดิ์มีาตรกิารจัีดิ์กิารคัวามีเสีุ�ยง

ดิ์ำาเนินกิารและติดิ์ตามีผล

กิลยุท์ธิ์
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จีริยธิรรมีธุิรกิิจีและข้็อพึงปฏิิบัติในกิารท์ำางาน

บริ้ษัทั้ให้ความี่สิำาคัญต่อการ้ดัำาเนินงานด้ัานจำริ้ยธิร้ร้มี่ธุิร้กิจำมี่าอย่างต่อเน่�อง ผ่านการ้ 
จำัดัทั้ำาคู่มี่่อจำร้ิยธิร้ร้มี่ธิุร้กิจำและข้อพึงป็ฏิิบัติในการ้ทั้ำางาน (Business Ethics and  
Code of Conduct) เพ่�อสิร้้างแนวทั้างการ้ป็ฏิิบัติแก่ผู้บริ้หาร้ พนักงาน คู่ค้า และผู้รั้บเหมี่า 
ท่ั้�เป็็นรู้ป็ธิร้ร้มี่ โดัยยึดัหลักนิติธิร้ร้มี่ ความี่โป็ร่้งใสิ คุณธิร้ร้มี่ ความี่รั้บผิดัชุอบต่อสัิงคมี่ 
โดัยมี่่หน่วยงาน Corporate Legal & Compliance กำากับดัูแลให้หน่วยงานต่าง ๆ 
และบริ้ษัทั้ในกลุ่มี่ป็ฏิิบัติตามี่กฎีหมี่ายและกฎีเกณฑ์์ท่ั้�เก่�ยวข้องกับบริ้ษัทั้ การ้ติดัตามี่ 
กฎีหมี่ายในร้าชุกิจำจำานุเบกษาร้ายวัน เพ่�อจำัดัทั้ำาแนวทั้างป็ฏิิบัติ   ส่ิ�อสิาร้ให้หน่วยงาน 
ท่ั้�เก่�ยวข้องทั้ร้าบถึึงแนวป็ฏิิบัติเพ่�อการ้ป็ฏิิบัติทั้่�ถึูกต้อง ผ่านการ้จำัดัป็ร้ะชุุมี่ บร้ร้ยาย 
การ้ออกนโยบายหร้่อป็ร้ะกาศในเร้่�องสิำาคัญจัำดัอบร้มี่เก่�ยวกับกฎีหมี่ายใหม่ี่ท่ั้�เก่�ยวข้อง 
กับการ้ดัำาเนินการ้ทั้างธุิร้กิจำ  เชุ่น พร้ะร้าชุบัญญัติคุ้มี่คร้องข้อมีู่ลสิ่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
เพ่�อให้ทัุ้กภาคสิ่วนไดั้เข้าใจำและพร้้อมี่ป็ฏิิบัติตามี่กฎีหมี่ายไดั้อย่างถึูกต้อง ร้วมี่ถึึง 
ให้คำาแนะนำาต่อหน่วยงานทั้่�มี่่ความี่เสิ่�ยงสิูงต่อการ้ป็ฏิิบัติไมี่่สิอดัคล้องกับแนวป็ฏิิบัติ 
ดัังกล่าว ในปี็ 2562 บริ้ษัทั้ป็ร้ะกาศใชุ้แนวป็ฏิิบัติการ้เป็็นวิทั้ยากร้หร่้อเข้าร่้วมี่กิจำกร้ร้มี่ 
กับองค์กร้ภายนอกบริ้ษัทั้ แนวป็ฏิิบัติกร้ณ่กร้ะทั้ำาการ้ทุั้จำริ้ตและผิดักฎีหมี่าย นโยบาย 
และแนวป็ฏิิบัติเก่�ยวกับความี่ขัดัแย้งทั้างผลป็ร้ะโยชุน์ นโยบายการ้คุ้มี่คร้องข้อมีู่ล 
สิ่วนบุคคล นโยบายแนวป็ฏิิบัติตามี่แผนธิุร้กิจำขององค์กร้ให้ถึูกต้องตามี่กฏิหมี่าย 
ป็ร้ะกาศแนวทั้างป็ฏิิบัติตามี่นโยบายกำากับดัูแลการ้แข่งขันทั้างการ้ค้า และป็รั้บป็รุ้ง 
อำานาจำการ้ดัำาเนินการ้สิำาหร้ับโคร้งการ้ทั้ดัลองหร้่อโคร้งการ้ร้ิเร้ ิ �มี่เพ่ �อแสิดังถึึง 
ความี่มีุ่่งมี่ั�นขององค์กร้ในการ้ดัำาเนินงานเก่�ยวกับการ้ให้ความี่สิำาคัญต่อจำร้ร้ยาบร้ร้ณ 
ในการ้ดัำาเนินธุิร้กิจำ พร้้อมี่กันน่� บริ้ษัทั้ยังได้ัม่ี่การ้จัำดัอบร้มี่และทั้ดัสิอบความี่รู้้ความี่เข้าใจำ  
ของหลักสูิตร้ธิร้ร้มี่าภิบาลและการ้ต่อต้านการ้ทุั้จำริ้ต หลักสูิตร้ดิัจิำทัั้ลมี่ายเซ็ื้ทั้ (Digital 
Mindset) ในรู้ป็แบบแอนิเมี่ชัุนผ่านร้ะบบ E-Learning เพ่�อสิร้้างการ้เข้าถึึงไดั้สิะดัวก 
สิามี่าร้ถึเร้่ยนรู้้และเข้าใจำง่ายยิ�งขึ�นสิำาหร้ับพนักงานทัุ้กร้ะดัับ

บริษััท์ท์ำากิารวิเคัราะห์คุัณค่ัา
จีากิกิารดิ์ำาเนินงานโคัรงกิาร
ดัิ์งกิล่าวได้ิ์ผลดัิ์งนี�

พีนักง�นมีคว�มรู้้� และตรู้ะหนักในเรืู้�อง 
จัริู้ย่ธรู้รู้มธุรู้กิจัและข้�อพึีงปฏิิบัติในก�รู้ทำ�ง�น  
ซึี�งเป็นผลดีในก�รู้ช่วย่สอดส่องด้แลก�รู้ทำ�ง�น
ที�เกี�ย่วกับบริู้ษััท และป้องกันก�รู้ทุจัริู้ตหรืู้อ 
ก�รู้ละเมิดต่อจัริู้ย่ธรู้รู้มธุรู้กิจัและข้�อพึีงปฏิิบัติ 
ในก�รู้ทำ�ง�นที�บริู้ษััท

พีนักง�นรัู้บรู้้�ได�ว่�บริู้ษััทมีคว�มจัริู้งจััง 
ในก�รู้ปรู้ะกอบธุรู้กิจัอย่่�งมีจัริู้ย่ธรู้รู้ม  
มีคว�มรู้้�สึกที�ดีต่อบริู้ษััท

รู้�อย่ละ 87.9
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โคัรงกิารสุร้างผู้นำารุ่นใหม่ีด้ิ์านธิรรมีาภิบาล
(Mister & Miss Good Governace)

1 2 3

เป็็นเวทั้่ป็ร้ะชุันความี่สิามี่าร้ถึสิำาหรั้บคนรุ้่นใหมี่่ไดั้แสิดังออกถึึงแนวคิดั 
เร้่�องธิร้ร้มี่าภิบาลทั้่�ทั้ันยุคสิมี่ัย โดัยตัวแทั้นผู้นำารุ้่นใหมี่่ดั้านธิร้ร้มี่าภิบาล 
กว่า 124 คน จำาก 62 สิำานัก/หน่วยงาน ในกลุ่มี่ธิุร้กิจำของ ซื้่พ่ ออลล์ ต้อง 
ผ่านการ้อบร้มี่เตร้่ยมี่ความี่พร้้อมี่อย่างเข้มี่ข้นจำากวิทั้ยากร้ผู้เชุ่�ยวชุาญ  
เพ่�อตอบคำาถึามี่ วัดัทั้ัศนคติ มีุ่มี่มี่อง และวิธิ่ป็ฏิิบัติดั้านธิร้ร้มี่าภิบาล 
นอกจำากน่� จุำดัหมี่ายสิำาคัญของการ้ป็ร้ะกวดัไม่ี่ใชุ่เพ่ยงเพ่�อค้นหาผู้ชุนะเลิศ  
แต่เป็็นการ้ทั้ำาให้ทุั้กภาคส่ิวนในองค์กร้มี่องเห็นความี่สิำาคัญของธิร้ร้มี่าภิบาล 
มี่ากยิ�งขึ�น กลายเป็็นแนวทั้างสิำาหรั้บผู้บริ้หาร้และพนักงานในบริ้ษัทั้ใชุ้เป็็น 
กร้อบการ้ป็ฏิิบัติอย่างเคร้่งคร้ัดั โดัยคำานึงถึึงความี่ร้ับผิดัชุอบต่อ ชุุมี่ชุน  
สัิงคมี่ และป็ร้ะเทั้ศชุาติ ดัำาเนินธุิร้กิจำอย่างเป็็นธิร้ร้มี่กับผู้ม่ี่ส่ิวนได้ัส่ิวนเส่ิย 
ทัุ้กกลุ่มี่  ซื้ึ�ง Mister & Miss Good Governance  มี่่หน้าทั้่�ดัังน่�

“หัวใจสำาคัญของความสำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจของ ซี่พีื่ ออลุ่ล์ุ่ 
 กว่า 30 ปี ที�ผู่้านมา คือ การต่ระหนัก แลุ่ะให้ความสำาคัญกับการกำากับด่แลุ่
กิจการที�ดี มีธรรมาภิิบาลุ่ เป็นแนวทางให้ผู้่้บริหาร แลุ่ะพื่นักงานในบริษัท 

ใช้้เป็นกรอบการปฏิบัติ่อย่างเคร่งครัด คำานึงถึังความรับผิู้ดช้อบ
ต่่อชุ้มช้น สังคม แลุ่ะประเทศช้าติ่ ดำาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับ

ผู้่้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุุ่่ม เป็นก้าวสำาคัญอีกก้าวหนึ�งที�ช่้วยปลุ่่กฝ่ัง 
เรื�องธรรมาภิิบาลุ่ให้กับพื่นักงานในองค์กรทุกระดับ”

คุณ์ก่อศักดิ� ไชย่รัู้ศมีศักดิ�
ปรู้ะธ�นกรู้รู้มก�รู้บริู้ห�รู้ บริู้ษััท ซีีพีี ออลล์ จัำ�กัด (มห�ชน)

เป็นแบบอย่างที์�ดีิ์และพร้อมีนำา
สิุ�งที์�ได้ิ์รับไปข็ยายผลให้เพ้�อนร่วมีงาน 
เกิิดิ์คัวามีเข้็าใจีและยึดิ์เป็นแนวท์าง 
ในกิารปฏิิบัติตามีต่อไป 

ร่วมีศึักิษัาดูิ์งานเพ้�อวาง
แนวท์างกิารดิ์ำาเนินงานสุ่งเสุริมี
ธิรรมีาภิบาลข็ององค์ักิรอย่างยั�งย้น

ขั็บเคัล้�อนกิิจีกิรรมี  
เผยแพร่องค์ัคัวามีรู้ 
ด้ิ์านธิรรมีาภิบาล
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