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Corporate Governance

สำรวจแนวทางรับมือว�กฤตโคว�ด-19
พ�สูจน�ความเป�นผู�นำจาก CEO นักธุรกิจทั่วโลก

“CG Voices” ปรับโฉมใหม�! สื่อสารทุกข�าวสาร
ผ�านเหตุการณ�จร�ง เพ�่อชาวซีพ�
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คือรากฐานการสร�างธรรมาภิบาล
คุณธรรมและความซื่อสัตย�

คือรากฐานการสร�างธรรมาภิบาล

โครงการนำร�อง GRC
ความร�วมมือในการขับเคลื่อนการกำกับดูแล
กิจการของซีพ�



เพ�่อน ๆ ชาวซีพ�
อย�าลืมสวมใส�หน�ากากอนามัย

ล�างมือและรักษาระยะห�างไว�นะคะ
แล�วพบกันฉบับหน�าค�ะ

รงค�รุจา สายเชื้อ
   บรรณาธิการ

         CG Voices ฉบับนี ้อยู �ในช�วงเวลาที่ประเทศไทย
และทั ่วโลกกำลังเผชิญกับว�กฤตโรคระบาดโคว�ด-19
เคร�อฯ ของเราซึ่งดำเนินธุรกิจมาร�วมศตวรรษจะผ�าน
บททดสอบนี้ไปได�อย�างไร และจะเดินหน�าสู�ศตวรรษหน�า
ด�วยว�ธีการใด CG Voices ฉบับแรกนี้ ได�รับเกียรติเป�น
พ�เศษจาก คุณศุภชัย เจ�ยรวนนท� ประธานคณะผู�บร�หาร-
เคร�อฯ  ในฐานะผู�นำของเราในการถ�ายทอดประสบการณ�
และแนวคิดมายังชาวซีพ�ทุกคน เพ�่อยืนหยัดในการเป�น
“องค�กรที ่ด ี” พร�อมกับการก�าวไปบนเส�นทางความ
ยั่งยืนพร�อม ๆ กัน

          เคร�อฯ ยังยืนหยัดเพ� ่อสังคมควบคู � ไปกับการ
ดำเนินธุรกิจอย�างมีจร �ยธรรม ดูแลผู �ม ีส �วนได�เส ีย
ทุกฝ�าย  ซึ ่งเราได�รวบรวมมาไว�ในจดหมายข�าวฉบับนี้
นอกจากนี้เพ�่อน ๆ ยังสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และร�วมสนุกกับกิจกรรมของเราได�เหมือนเดิม

          สวัสดีค�ะ เพ�่อน ๆ ชาวซีพ� “CG Voices”
เป�นจดหมายข�าวที่ ได�ปรับรูปโฉมใหม�ให�ทันสมัย
เป�นสื่อจากเสียงของผู�มีส�วนได�เสียในเร�่องที่เกี่ยว
กับการกำกับดูแลกิจการ เป�นช�องทางในการ
สื่อสารจากผู�บร�หารระดับสูงไปยังพนักงานและ
ยังเป�นช�องทางที่ชาวซีพ�จะได�เร�ยนรู�จากเหตุการณ�
จร�งผ�านข�าวสารและบทความด�านการกำกับดูแล
กิจการจากทั ่วโลก ซึ ่งชาวซีพ�สามารถนำไปใช�
เป�นตัวอย�าง 

Editor's Corner



ผู�บร�หารและพนักงานทุกคน
จะต�องปฏิบัติตนเป�นแบบอย�างที่ดี

สร�างมาตรฐานการทำงาน
ให�เป�นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจของเคร�อฯ 

ทุกคนต�องนำไปปฏิบัติ ให� เกิดข�้นจร�ง
เพ�่อการเป�น Good Corporate Citizens 

คุณศุภชัย เจ�ยรวนนท�



คุณธรรมและความซื่อสัตย� รากฐานสร�างธรรมาภิบาล
          คุณศุภชัย เจ�ยรวนนท� ประธานคณะผู�บร�หาร บร�ษัท เคร�อเจร�ญโภคภัณฑ� จำกัด
เป�ดเผยกับ CG Voices ว�า เคร�อเจร�ญโภคภัณฑ�ให�ความสำคัญกับการขับเคล่ือนองค�กร
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี เพราะการมีธรรมาภิบาลเป�นสิ�งท่ีมีความสำคัญมาก
ไม�เพ�ยงแค�เฉพาะองค�กร แต�สำคัญระดับประเทศ สำหรับเคร�อเจร�ญโภคภัณฑ�นั ้น
มีจรรยาบรรณธุรกิจที่ก�อกำเนิดมาจากค�านิยมองค�กร ข�อที่หก คือ “คุณธรรมและ
ความซ่ือสัตย�” ซ่ึงผู�บร�หารและพนักงานทุกคนได�ยึดถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

          “ผู�บร�หารและพนักงานทุกคนของเคร�อเจร�ญโภคภัณฑ�จะต�องปฏิบัติตนเป�น
แบบอย�างที่ดี สร�างมาตรฐานการทำงานให�เป�นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจของเคร�อฯ
ซึ ่งทุกคนจะต�องนำไปปฏิบัติให�เกิดข� ้นจร�ง เพ� ่อส�งเสร�มให�เคร�อฯ เป�นองค�กรที ่มี
จร�ยธรรม ควบคู�การทำธุรกิจให�ประสบความสำเร็จ และร�วมเป�นส�วนสำคัญในการ
สร�างแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่ดีก�อให�เกิดประโยชน�ต�อประเทศชาติและสังคมของเรา”
คุณศุภชัย กล�าว 

“องค�กรที่ดี” กับความรับผิดชอบ จร�ยธรรม และความโปร�งใส
          ประธานคณะผู�บร�หาร เคร�อเจร�ญโภคภัณฑ� กล�าวว�า แม�ว�าการทำธุรกิจให�
ประสบความสำเร็จถือเป�นสิ�งสำคัญ แต�เคร�อเจร�ญโภคภัณฑ�ต�องการเป�น “พลเมือง
ที่ดี” หร�อ “Good Corporate Citizens” ที่มีส�วนร�วมในการสร�างแนวปฏิบัติทาง
ธุรกิจที่ดีข�้น และเป�นประโยชน�ต�อเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล�อม โดยจะต�องดำเนิน
ธุรกิจอย�างถูกต�องตามหลักจร�ยธรรม ด�วยการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ดีที ่สุดใน
ระดับโลกไม�ใช�แค�ทำตามกฎและข�อบังคับเท�านั้น

          ภายใต�การกำกับดูแลกิจการที่ดีของเคร�อเจร�ญโภคภัณฑ�   ซีอีโอ เคร�อซีพ�
ได�เน�นว�า จำเป�นต�องบร�หารจัดการความเสี่ยงด�วยความรับผิดชอบ มีความโปร�งใส
ในการดำเนินงาน และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจหร�อ Group Code of Conduct
เพ� ่อให�กลุ �มบร�ษัทนำไปปฏิบัติตามในทิศทางเดียวกัน และสามารถตรวจสอบได�
รวมถึงการสื่อสารกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียอย�างสม่ำเสมอเพ�่อสร�างความไว�วางใจ
และความเชื ่อมั ่นให�เกิดข� ้น

          “ความรับผิดชอบต�อสังคมและการดำเนินธุรกิจอย�างมีจร�ยธรรมควรเป�น
รากฐานสำคัญของทุกสิ�งที ่เราลงมือทำ หร�อตั้งใจจะทำในอนาคตซึ่งต�องเร� �มจาก
ตัวเราในระดับบุคคลก�อนจะแผ�ขยายไปยังผู�คนรอบตัว” 

V o i c e

คุณศุภชัย เจ�ยรวนนท�

        ซีอีโอ “ศุภชัย เจ�ยรวนนท�” ยึดค�านิยม “คุณธรรมและความซ่ือสัตย�”
เป�นรากฐานสร�างธรรมาภิบาล นำองค�กรสู�ความยั่งยืน

          ภายใต�โจทย� ใหญ�ของโลกที่ต�องเคลื่อนธุรกิจสู�ความยั่งยืนภายใต�กรอบ
Sustainable Development Goals เคร�อเจร�ญโภคภัณฑ� เป�นหน่ึงในองค�กรธุรกิจ
ของไทยท่ีให�ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจท่ีย่ังยืนอย�างสอดคล�องตามเป�าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนแห�งสหประชาชาติ และมี “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” หร�อ
“ธรรมาภิบาล” (Corporate Governance) เป�นหน่ึงในเป�าหมาย ภายใต�ยุทธศาสตร�
Heart-Health-Home ท่ีจะขับเคล่ือนธุรกิจ ให�เกิดความย่ังยืนในทุกมิติ ท้ังเศรษฐกิจ
สังคม และสิ�งแวดล�อม

          เคร�อเจร�ญโภคภัณฑ�มีพนักงานกว�า 350,000 คน ใน  21 ประเทศทั่วโลก
ที่มีความหลากหลายทั้งด�านภาษาและวัฒนธรรม การกำกับดูแลกิจการที ่ดีจ�งมี
ความสำคัญยิ �ง เพราะจะนำไปสู �การสร�างวัฒนธรรมการประกอบธุรกิจอย�างมี
ความรับผิดชอบ บนบรรทัดฐานเดียวกัน  “CG Voices” ฉบับนี้จ�งขอเป�นสื่อกลาง
สื่อสาร เพ�่อสร�างพลังขับเคลื่อนสู�การเป�น “พลเมืองที่ดี” ไปพร�อม ๆ กับการก�าวสู�
เป�าหมายความยั่งยืนของเคร�อฯ โดยเชื่อว�าทุกคนในองค�กรคือพลังการขับเคลื่อน
ที่สำคัญ

ประธานคณะผู�บร�หาร บร�ษัท เคร�อเจร�ญโภคภัณฑ� จำกัด



          วงสังคม (Social) จะมีพลังของ “ความรักและความเห็นอกเห็นใจ”
(Love & Compassion) เป �นรากฐานในการสร�างคุณค�าทางสังคมและ
การแบ�งป�น รวมถึงเป�นการสร�างวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนให�เกิดการปฏิบัติที่
ถูกต�อง เพ� ่อสร�างโมเดลในการดำเนินธุรกิจที ่ยั ่งยืน
          วงเศรษฐกิจ (Economic) จะต�องยึดโยงด�วยพลังของความมั่นคง
หร�อ Security เพราะในการทำธุรกิจนั ้น เราต�องแน�ใจได�ว�ามีสถานะทาง
การเง�นที ่มั ่นคงพอที่จะเป�นกำลังในการทำความดีได�อย�างต�อเนื ่องในขณะ
เดียวกัน เคร�อซีพ�ต�องการผู �นำเพ� ่อสร�างความสำเร็จที ่ยั ่งยืนในระยะยาว
ทั้งนี้ จ�งต�องทำให�ผู�นำเหล�านี้รู �สึกได�ถึงพลังของความมั่นคง หร�อ Security
ในการดำเนินชีว�ต 
          วงสิ�งแวดล�อม (Environment) ซึ่งเป�นวงกลมที่ 3  ในการยกระดับ
คุณภาพชีว�ตของผู�คน และเพ�่อปกป�องสิ�งแวดล�อมของเรา  หัวใจสำคัญคือ
การสร�างสรรค�นวัตกรรม พลังสำคัญที ่จะทำให�เป�าหมายสำเร็จได� ก็คือ
Dream หร�อ ความฝ�น 

          ในห�วงว�กฤตโคว�ด-19 ประธานคณะผู�บร�หาร เคร�อเจร�ญโภคภัณฑ� ได�ประกาศนโยบายดูแลพนักงาน เพ�่อให�พนักงาน 350,000 คนทั่วโลกได�มั่นใจว�าองค�กร
จะอยู�เคียงข�างและสู� ไปด�วยกันในช�วงว�กฤตนี้  เคร�อซีพ�ต�องดูแลพนักงานทุกคนให�ปลอดภัยและมีงานทำ ไปพร�อม ๆ กับการดูแลสังคมและเศรษฐกิจไปด�วยกัน

           ซีอีโอ เคร�อซีพ� ตระหนักว�าธุรกิจต�องดำเนินต�อไปได�ท�ามกลางว�กฤต และสิ�งที่สำคัญที่สุดขององค�กรคือทรัพยากร “คน”  โดยได�สร�างขวัญกำลังใจ และ
ความเชื่อมั่นด�วยนโยบาย “จะไม�มีการเลิกจ�างพนักงาน”  เพราะการรักษางานคือการสร�างความมั่นคงให�พนักงาน

          นอกจากนี้เคร�อซีพ� ยังร�วมกับสังคมในการก�าวผ�านว�กฤตโคว�ด-19  เพราะคิดเสมอว�า เมื่อยามประเทศเดือดร�อน เราต�องช�วยเหลือ  โดยได�ดำเนินภารกิจต�าง ๆ
อาทิ การสร�างโรงงานผลิตหน�ากากอนามัยแจกฟร�แก�บุคลากรทางการแพทย� โรงพยาบาล และประชาชนทั่วไป การมอบอาหารปลอดภัยแก�ผู �ต�องกักตัวเพ�่อ
เฝ�าระวังโคว�ด-19  การส�งมอบอ�ปกรณ�ทางการแพทย�ให�กับโรงพยาบาล 77 แห�งทั่วประเทศ การสร�างแพลตฟอร�ม True Virtual  World ที่รองรับการทำงาน
และเร�ยนจากที่บ�าน ในช�วงว�กฤตโคว�ด-19 เป�นต�น 

กรอบแนวคิด 3 วงกลม หลักสำคัญในการปฏิบัติต�อผู�มีส�วนได�เสีย

คุณศุภชัย เจ�ยรวนนท�

          “ความรับผิดชอบต�อสังคมที่แท�จร�งมาจาก “ภายในสู�ภายนอก” (Inside Out) เร��มต�นจากการดูแลพนักงาน 350,000 คน ใน 21 ประเทศ
ที่เราเข�าไปลงทุนให�เหมือนกับดูแลคนในครอบครัว ตลอดจนดูแลพันธมิตรธุรกิจและคู�ค�านับหมื่นรายที่เป�นตัวแทนครอบครัวเรา”
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“หลักการ 3 วงกลม” (The Three – circle Principle)

“ผู�นำในวันนี้ต�องนำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) และมีจ�ตสำนึก (Mindset)
ด�านความยั่งยืน เป�นตัวอย�างที่ดี มีว�สัยทัศน�ที่ยิ�งใหญ�”

คุณศุภชัย กล�าวในที่สุด

         เป�นกรอบแนวความคิดในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจอย�างยั่งยืน มีความรับผิดชอบและคำนึงถึงผู�มีส�วนได�เสีย ประกอบด�วย 1.วงสังคม 2.วงเศรษฐกิจ
3.วงสิ�งแวดล�อม ซึ่งทั ้ง 3 วง เกี ่ยวข�องกับผู�มีส�วนได�เสียจำนวนมาก ซึ่งต�องใช�พลังภายในตัวเรา ได�แก� “Love & Compassion”  “Dream” และ “Security”
เป�นตัวขับเคลื่อนการสร�างคุณค�าไปสู�เป�าหมายทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ�งแวดล�อม อย�างถูกต�องมีจรรยาบรรณ  ซึ ่งเป�นทิศทางไปสู�ความยั่งยืนในที่สุด

ผู�นำในภาวะว�กฤต



           หนึ่งในคุณสมบัติที่แท�จร�งของผู�นำ คือ เป�นผู�ที่มีคุณธรรม ผู�นำในโลก
ป�จจ�บัน ยังต�องมีภาระรับผิดชอบ (Accountability) ในเร�่องการกำกับดูแล
กิจการที่ดี คำนึงถึงการแบ�งป�นคุณค�าร�วมกับผู�มีส�วนได�เสียทุกภาคส�วน
ซึ่งรวมถึงพนักงาน คู�ค�า ลูกค�า สังคม ชุมชน และสิ�งแวดล�อม เพ�่อการเติบโต
อย�างยั่งยืนขององค�กร 

 

          ในการดำเนินธุรกิจผู �นำต�องเผชิญกับว�กฤตอยู �ตลอดเวลา
ผู�นำจ�งต�องมีการรับมือในรูปแบบที่หลากหลายเพ�่อแก� ไขว�กฤตนั้น
สิ�งที่สำคัญสำหรับคุณสมบัติของผู�นำคือต�องมีว�สัยทัศน�ทั้งระยะสั้น
และระยะยาว สามารถพลิกว�กฤตให�เป�นโอกาสสร�างประโยชน�ให�แก�
องค�กรและสังคมโดยรวม 

“ว�กฤตพ�สูจน�ความเป�นผู�นำ”



          แมร� บาร�ร�า ได�แสดงถึงความเป�นผู�นำที่มีความรับผิดชอบต�อผู�มีส�วนได�เสีย ต�อสังคมที่กำลังเผชิญกับภาวะว�กฤต โดยตัดสินใจในทันทีที่จะบรรเทาสถานการณ�
ให�เร็วที่สุดและดีที่สุด แมร� บาร�ร�า ได�รับการยกย�องจาก Fortune ให�เป�นหนึ่งในผู�นำของโลกจากรายงานพ�เศษ Heroes of the Pandemic ของนิตยสาร Fortune

Forbes :https://www.forbes.com/sites/edgarsten/2020/03/18/gms-barra-offers-to-build-ventilators-in-idled-plants/#28812fb74754
และยังให�สัมภาษณ�ในรายการ 60 Minutes ของ CBS

Cbsnews: https://www.cbsnews.com/news/vehicles-to-ventilators-ford-general-motors-take-on-coronavirus-60-minutes-2020-04-26/

          เจนเนอรัล มอเตอร� โรงงานผลิตรถยนต�ที ่ใหญ�ที ่สุดของสหรัฐอเมร�กา
ต�องหยุดชะงักการผลิตรถยนต�ในช�วง การระบาดของไวรัสโคว�ด-19 แมร� บาร�ร�า
ซีอีโอ ของ เจนเนอรัล มอเตอร� หร�อจ�เอ็ม จ�งตัดสินใจปรับโรงงาน ผลิตรถยนต�
ไปผลิตเคร� ่องช�วยหายใจซึ ่งเป�นสิ �งที ่ต�องการอย�างมากในช�วงการระบาดใน
สหรัฐฯ ซึ ่งกำลังเข�าสู �ภาวะว�กฤตและใช�มาตรการล็อกดาวน� โรงงานจ�เอ็มที่
ด ีทรอยต�จ�งเร� �มกระบวนการผลิตเคร�่องช�วยหายใจจำนวน 30,000 เคร�่อง
รวมทั ้งยังได�ผลิตหน�ากากอนามัย เฟซชีลด� และอ�ปกรณ�ป�องกันส�วนบุคคล
(PPE) ก�อนหน�าที่ประธานาธิบดีโดนัลด� ทรัมป� สั่งการโดยใช�กฎหมาย Defense
Production Act

วอลมาร�ท ดูแลรับผิดชอบพนักงาน ในว�กฤตโคว�ด-19

แมร� บาร�ร�า ซีอีโอ เจนเนอรัล มอเตอร� ผู�นำในภาวะว�กฤต

          เป�นการแสดงถึงวัฒนธรรมการทำงานที่มีมาตรฐานจร�ยธรรมที่ดี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ มีการดูแลผู�มีส�วนได�เสียภายในซึ่งเป�นป�จจัย
สำคัญของการเติบโตอย�างยั่งยืนของวอลมาร�ท 

ท�านสามารถดูรายละเอียดเพ��มเติมได�จาก
https://corporate.walmart.com/newsroom/2020/05/12/walmart-repeats-cash-bonuses-for-associates

          นอกจากการให�อ�ปกรณ�การทำงานที่สร�างความปลอดภัยในการทำงานให�แก�พนักงานแล�วยังได�ช�วยเหลือด�านค�าครองชีพด�วยการแจกคูปอง
ส�วนลดเพ�่อใช�ซื ้ออาหาร แจกโบนัสพ�เศษเป�นเง�นสดถึง 2 ครั้ง ครั ้งแรกในเดือน เมษายน และครั้งที ่สองในเดือนมิถุนายน รวมเป�นเง�นทั้งสิ �น 755 ล�าน-
ดอลลาร� และขยับการจ�ายโบนัสประจำไตรมาสแรกของป�ให�เร็วข� ้นอีกเป�นจำนวนเง�น 180 ล�านดอลลาร�

          วอลมาร�ท ธุรกิจค�าปลีกใหญ�สุดของสหรัฐฯ เป�นบร�ษัทชั ้นนำระดับโลกมีการจ�างงานพนักงาน 1.5 ล�านคน ในสหรัฐฯ และ 2.2 ล�านคนทั่วโลก
ได�ดูแลความเป�นอยู�ของพนักงานเป�นอย�างดี ในช�วงโคว�ด-19 ระบาดหนัก โดย จอห�น เฟอร�เนอร� ซีอีโอวอลมาร�ทของสหรัฐฯ ผู�นำที่มีความรับผิดชอบ
ต�อพนักงาน เอาใจใส�ด�านความปลอดภัยและความเป�นอยู�ของพนักงานที่ต�องเสี ่ยงต�อการให�บร�การลูกค�าท�ามกลางการแพร�ระบาดของไวรัส โดยมอบ
อ�ปกรณ�ป�องกันการติดเชื ้อ ช�วยเหลือค�าครองชีพให�กับพนักงานประจำ พนักงานพาร�ทไทม�ที ่จ�างเป�นรายชั่วโมง ไปจนถึงพนักงานของห�างแซมส� คลับ
ผู�ช�วยผู�จัดการสาขาร�านค�าปลีกในเคร�อและพนักงาน ในซัพพลายเชนที่ทำงานอยู�ในสำนักงานของวอลมาร�ทรวมถึงคนขับรถ 



          ยูนิลีเวอร� ยักษ�ใหญ�สินค�าคอนซูมเมอร�ที่ผู �บร�โภครู�จักกันดีทั่วโลก ทั้งสบู� Dove น้ำยาปรับผ�านุ�ม Comfort หร�อผงซักฟอก OMO ได�ประกาศใช�นโยบาย
เป�ดเผยรายละเอียดส�วนผสมของกลิ�นที่ใช�ในการผลิตสินค�า ของใช�ในบ�าน บนฉลากสูงกว�าเกณฑ�ที่กฎหมายกำหนดไว�ตั้งแต�ป� 2017 ทั้งผลิตภัณฑ�ทำความสะอาด
ผิวหน�าและผิวกาย (beauty and personal care products) ลูกค�าในสหรัฐฯ และยุโรป สามารถตรวจสอบข�อมูลกว�า 3,000 รายการได�บนเว็บไซต�  เพ�่อให�ลูกค�า
สามารถเลือกใช�ผลิตภัณฑ�ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย เป�นการแสดงถึง ความรับผิดชอบต�อลูกค�าและสังคมที่เกินกว�ามาตรฐานหลักเกณฑ�การควบคุมสินค�า
ที่กำหนดให�เป�ดเผยข�อมูล เป�นการเพ��มความเชื่อมั่นของผู�บร�โภคต�อสินค�า

หากท�านเป�นผู�บร�โภคและต�องการตรวจสอบข�อมูล เพ�ยงแต�ท�านคลิก
https://www.unilever.com/news/press-releases/2018/unilever-discloses-fragrance-ingredients-online-for-its-home-care-and-personal-care-brands.html

ภายใต�เมนู “What’s in our Products”

ท�านสามารถดูรายละเอียดเพ��มเติมได�จาก
caradvice: https://www.caradvice.com.au/818146/bmw-first-carmaker-to-join-initiative-for-responsible-mining-assurance/

Electrive: https://www.electrive.com/2019/12/11/bmw-buys-540-million-euros-worth-of-lithium-in-australia/

ยูนิลีเวอร� เป�ดเผยข�อมูลของสินค�าด�วยความโปร�งใสสูงกว�ามาตรฐาน

         บีเอ็มดับเบิ�ลยู ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ทั้งในด�านความรับผิดชอบต�อสังคม การปกป�องสิ�งแวดล�อม และความยั่งยืนมาอย�างต�อเนื่อง
มีการซื้อแร�ธาตุจากเหมืองแร�ที่ดำเนินการตามมาตรฐานจร�ยธรรมมาตลอด สำหรับโครงการล�าสุดที่ผลิตรถยนต� ไฟฟ�า บีเอ็มดับเบิ�ลยูได�ใช�หลักการ IRMA และ
มีนโยบายการจัดซื ้อแร�โคบอลต�และลิเธียมซึ่งเป�นวัตถุดิบสำคัญในการใช�ผลิตจากเหมืองแร�ที ่มีมาตรฐานการข�ดเจาะสูง และส�งต�อแร�ธาตุที ่ซื ้อให�คู �ค�าเพ�่อผลิต
แบตเตอร� ่สำหรับรถยนต� ไฟฟ�าที ่สามารถตรวจสอบแหล�งข�อมูลที ่มาของแร� สามารถตรวจสอบการข�ดเจาะด�วยกระบวนการที ่อยู �บนพ� ้นฐานจร�ยธรรมและ
ความรับผิดชอบสอดคล�องกับมาตรฐานสิ�งแวดล�อมตลอดจนปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน เพ�่อความโปร�งใสของการผลิตตลอดทั้งห�วงโซ� 

          บีเอ็มดับเบิ�ลยูเป�นผู�นำนวัตกรรมยานยนต�ชั้นนำจากเยอรมันนี เป�นยี่ห�อ
ที่รู�จักกันดีและมีชื่อเสียงทั่วโลกที่ทุกคนอยากเป�นเจ�าของ บีเอ็มดับเบิ�ลยูให�ความ
สำคัญกับการจัดหาวัตถุดิบอย�างมีความรับผิดชอบโดยได�ลงนามกับ Initiative
for Responsible Mining Assurance หร�อ IRMA ซึ่งคือ กระบวนการรับรอง
การผลิตแร�ธาตุด�วยความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ�งแวดล�อมที่ต�องคำนึงถึง
สุขภาพและความปลอดภัยของแรงงาน และสิทธิมนุษยชน บีเอ็มดับเบิ�ลยูต�องจัดหา
สินค�าหร�อวัตถุดิบอย�างมีความรับผิดชอบภายในห�วงโซ�อ�ปทานของตน และต�อง
จัดหาวัตถุดิบในการผลิตรถยนต�จากคู �ค�าและบร�ษัทเหมืองแร�ที ่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณคู�ค�าทางธุรกิจและ IRMA ที ่บังคับให�คู �ค�าในห�วงโซ�อ�ปทานของ
บีเอ็มดับเบิ �ลยูต�องปรับตัวยกระดับมาตรฐานทางสิ �งแวดล�อม สังคม มีการ
ดำเนินธุรกิจอย�างมีจร�ยธรรม 

BMW จัดหาวัตถุดิบผลิตรถยนต� ไฟฟ�า
จากคู�ค�าที่มีจร�ยธรรมทางธุรกิจ

          ภาระรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจถือเป�นเสาหลักหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ�านการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ�ที ่วางไว�เป�นมาตรฐาน  ซึ ่งมีบร�ษัทจำนวนมากยึดถือและปฏิบัติ
เพราะการดำเนินธุรกิจอย�างมีจร�ยธรรมโปร�งใส และตรวจสอบได� เป�นความรับผิดชอบต�อสังคมและ
ชุมชนที่นำไปสู�การพัฒนาที่ยั่งยืน 



เร��มโครงการนำร�อง GRC
          ในป�จจ�บัน “Governance” และ “Compliance” กำลังเป�นกระแสที่ทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยให�ความตื่นตัว เคร�อเจร�ญโภคภัณฑ�ได�เล็งเห็นถึงความสำคัญ
ในเร� ่องนี ้จ�งได�เร� �มนำแนวคิด GRC ซึ ่งเป�นแนวคิดใหม�ที ่รวมองค�ประกอบ 3 องค�ประกอบเข�าด�วยกัน ได�แก� “Governance”, “Risk” และ “Compliance”
มาดำเนินการร�วมกันในรูปแบบของการทำงานเป�นทีม มีการใช�ข�อมูลร�วมกัน เพ�่อการบร�หารจัดการที่มีประสิทธิภาพข�้น แนวคิด “GRC” นั ้นนอกจากจะทำให�
องค�กรแสดงถึงความเป�น “Good Corporate Governance” แล�ว ยังทำให�องค�กรเกิดความสามารถในการแข�งขัน (Competitive Advantage) ในระยะยาวอีกด�วย
ด�านธรรมาภิบาล สำนักความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค�กร โดยคุณรงค�รุจา สายเชื้อ รองกรรมการผู�จัดการอาว�โส ร�วมกับ คุณพัชร� คงตระกูลเทียน
หัวหน�าคณะผู �บร�หาร สำนักปฏิบัติตามกฎเกณฑ� เสนอโครงการนำร�อง “GRC” ให�กับกลุ �มธุรกิจเมล็ดพันธุ �ปุ �ยและอารักขาพ�ช กลุ �มบร�ษัท เจ�ยไต� จำกัด
โดย คุณมนัส เจ�ยรวนนท� ประธานคณะผู�บร�หาร ให�เกียรติเข�าร�วมและให�การสนับสนุนการดำเนินโครงการนำร�องนี้

ความร�วมมือในการขับเคลื่อนการกำกับ
ดูแลกิจการของซีพ�
         ในช�วงไตรมาส 2/2563 ท่ีผ�านมา ด�านธรรมาภิบาลสำนักบร�หารความย่ังยืน
ธรรมาภิบาลและส่ือสารองค�กร บร�ษัท เคร�อเจร�ญโภคภัณฑ� จำกัด ได�จัดการประชุม
ประจำเดือนในรูปแบบออนไลน�ระดมสมองบร�ษัทในเคร�อเพ�่อร�วมมือกันวางแผน
และจัดกิจกรรมต�าง ๆ อย�างต�อเนื่องเพ�่อส�งเสร�มการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย
มีการแบ�งป�นประสบการณ�จากบร�ษัทในเคร�อที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ
เช�น บมจ.เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร หร�อ CPF เร�่อง “การดำเนินงานด�านการกำกับ
ดูแลกิจการของซีพ�เอฟ” บมจ.ซีพ� ออลล� หร�อ CPALL  เร�่อง “โครงสร�างการ
กำกับดูแลกิจการและการสื่อสารด�านธรรมาภิบาล” บมจ.สยามแมคโคร หร�อ
Makro  เร� ่อง “แนวปฏิบัติในการแจ�งข�อมูลความขัดแย�งทางผลประโยชน�”
รวมถึงมีการแบ�งป�นประสบการณ�จาก บร�ษัทในเคร�อที่ ไม�ได�จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย�ฯ เพ�่อให�เกิดการแลกเปลี่ยนเร�ยนรู�และสามารถนำไปสู�การปฏิบัติได�
ในแต�ละกลุ�มธุรกิจอย�างเป�นรูปธรรม
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3  รากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน
    ไม�ใช�กฎสังคม แต�องค�กรต�องมีี 
4  อะไรเอ�ย ผู�ตามต�องการ ผู�นำต�องมี?
5  ที่มาของความไว�ใจ ทำอะไรใครก็ดูได�

AcrossDown
1  มาพร�อมหน�าที่ มืออาชีพมี
    สังคมดีเขามีกันทุกคน
2  D อะไร? หลากหลาย ไม�ซ้ำใคร
    สังคมยุคใหม�ที่ทุกคนต�องเข�าใจ

1

2

4

5

4 3

4

5

a

i

T


