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เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบธุรกิจด้วยคุณธรรมและความซื่อสัตย์ จำ�หน่ายสินค้า
และบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ซื่อตรงต่อลูกค้า และดูแลเอาใจใส่พนักงานมาโดยตลอดระยะ
เวลาเกือบศตวรรษ ทำ�ให้เราเติบโตจนเป็นทีย่ อมรับและเป็นทีเ่ ชื่อถือของลูกค้า
คูค่ า้ ธุรกิจและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ปัจจุบนั เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำ�เนินธุรกิจใน 20 ประเทศทัว่ โลกและมีพนักงาน
มากกว่า 300,000 คน ถึงแม้จะมีคา่ นิยมด้านคุณธรรมและความซื่อสัตย์เป็นอันหนึง่
อันเดียวกัน แต่กย็ งั มีความหลากหลายทัง้ ในด้านภาษาและวัฒนธรรม ดังนัน้ เราจึง
จำ�เป็นต้องมีคมู่ อื จรรยาบรรณธุรกิจทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษรสะท้อนถึงมาตรฐาน
ในการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามค่านิยมด้านคุณธรรมและความซื่อสัตย์ของเรา เป็นการ
สร้างความตระหนักรูแ้ ละสื่อสารให้กรรมการและบุคลากรทุกคนเข้าใจถึงค่านิยมทีด่ ี
ของเราสามารถปฏิบตั ไิ ปในทิศทางเดียวกัน จรรยาบรรณธุรกิจยังเป็นการวางรากฐาน
ของการมีวฒ
ั นธรรมองค์กรทีด่ ีในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายของแต่ละประเทศ
ทีเ่ ครือเจริญโภคภัณฑ์ประกอบธุรกิจ ตลอดจนใช้ส�ำ หรับสื่อสารกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย
เพื่อให้ทราบถึงแนวนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องเครือเจริญโภคภัณฑ์
“จรรยาบรรณธุรกิจ” ฉบับนี้ เป็นสิง่ สำ�คัญทีก่ รรมการ และบุคลากรทุกคนจะต้องยึดมัน่
ใช้เป็นแนวทางปฏิบตั เิ พื่อให้เกิดความโปร่งใสและขอให้ทกุ คนผนึกกำ�ลังร่วมกันปฏิบตั ิ
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ซพี ขี องเราแข็งแกร่งและมีความมัน่ คง สามารถก้าวสู่
ศตวรรษใหม่ในฐานะผูน้ �ำ ทีม่ มี าตรฐานในระดับโลก
ธนินท์ เจียรวนนท์
ประธานอาวุโส
เครือเจริญโภคภัณฑ์์

สารจากประธานอาวุโส
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จรรยาบรรณธุรกิจ คือ มาตรฐานการประพฤติปฏิบตั ทิ ด่ี ี กำ�หนดขึน้ เพื่อให้ทกุ ท่าน
ซึง่ รวมถึงกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบตั ทิ จ่ี ะป้องกัน การประพฤติ
ปฏิบตั ใิ นทางทีผ่ ดิ หรือทำ�ให้เสื่อมเสียและสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของเครือ
เจริญโภคภัณฑ์ทต่ี อ้ งการให้กรรมการและบุคลากรปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎข้อ
บังคับตามนโยบาย
หน่วยงานธรรมาภิบาล บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบผลของ
การส่งเสริม บังคับใช้ พร้อมทัง้ ติดตาม ดูแล และทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจให้ทนั ต่อ
เหตุการณ์ อย่างไรก็ตามเป็นความรับผิดชอบของกรรมการและบุคลากรทุกคนทีจ่ ะ
ร่วมกันทำ�ให้จรรยาบรรณธุรกิจไม่เป็นเพียงเอกสารฉบับหนึง่ เท่านัน้ แต่ตอ้ งมีการนำ�
ไปปฏิบตั กิ บั การทำ�งานในชีวติ ประจำ�วัน
จรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ใช้ส�ำ หรับทุกท่าน ซึง่ รวมถึงกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน
ของบริษทั ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ทง้ั หมด สำ�หรับบริษทั ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษทั ร่วมทุน เห็นควรให้น�ำ ไปพิจารณาปรับใช้ ให้
เข้ากับบริบททางธุรกิจและผ่านกระบวนการอนุมตั ภิ ายใน ตามหลักธรรมาภิบาล
ของแต่ละบริษทั

จรรยาบรรณของเครือเจริญโภคภัณฑ์
แนวปฏิบตั ขิ องเราครอบคลุมถึง:
•	การประพฤติตนของกรรมการและบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐานของเครือเจริญโภคภัณฑ์

•	แนวคิดและแนวปฏิบตั ทิ แ่ี สดงตัวอย่างสถานการณ์ทก่ี รรมการและบุคลากรอาจพบ สามารถ
ใช้เป็นบททดสอบทางจริยธรรม
• แนะนำ�วิธกี ารหาข้อมูลและแนวปฏิบตั เิ พิม่ เติม
•	ใช้ควบคูก่ บั นโยบายและแนวปฏิบตั ขิ องเครือเจริญโภคภัณฑ์

ความรับผิดชอบของ
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คุณธรรม

เครือเจริญโภคภัณฑ์มงุ่ มัน่ ประกอบกิจการด้วยคุณธรรมและความซื่อสัตย์สจุ ริต
ในทุกแห่งทีด่ �ำ เนินธุรกิจ ความสำ�เร็จของเครือเจริญโภคภัณฑ์สบื เนื่องมาจากความ
ซื่อสัตย์สจุ ริตในอดีตจนถึงปัจจุบนั และจะดำ�รงอยูต่ อ่ ไปในอนาคต
ดังนัน้ กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนจึงต้องยึดมัน่ ในหลักการและรักษา
มาตรฐานทางจริยธรรมให้เป็นกิจวัตรในการทำ�งาน ไม่ฝา่ ผืนกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
หรือกระทำ�การใด ๆ ทีข่ ดั ต่อความซื่อสัตย์สจุ ริตทีเ่ ราได้สร้างไว้ เพราะอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทัง้ ด้านผลประกอบการและชื่อเสียงอย่าง
ประเมินค่ามิได้
ไม่ใช่เรื่องง่ายสำ�หรับเครือเจริญโภคภัณฑ์ซง่ึ มีกลุม่ ธุรกิจทีห่ ลากหลายและมีขนาด
ใหญ่มโี ครงสร้างซับซ้อนและมีกจิ การครอบคลุมไปทัว่ โลก ทีถ่ กู จับตามองและมี
ความคาดหวังให้เป็นพลเมืองทีด่ ี (Good Corporate Citizen) การแสดงถึงความไม่มี
คุณธรรมเพียงครัง้ เดียวทีอ่ าจเกิดขึน้ จริงหรือถูกเข้าใจผิดหรือไม่รถู้ งึ ความคาดหวัง
จากภายนอก ก็อาจทำ�ให้ธรุ กิจของเราเสื่อมเสียชื่อเสียง เพื่อหลีกเลีย่ งสถานการณ์
ดังกล่าวเราจึงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะให้กรรมการและบุคลากรของเราทุกคนมีความรูค้ วามเข้าใจ
ในการปฏิบตั งิ านให้มคี วามรับผิดชอบต่อการปฏิบตั งิ านในการรักษาการดำ�เนินธุรกิจ
อย่างมีคณ
ุ ธรรม

หมวดนีค้ รอบคลุมเรื่องอะไรบ้าง
•

ท า่ นจะตระหนักรูถ้ งึ สถานการณ์ทอ่ี าจเป็นความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ของท่านและ
ผลประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมีวธิ หี ลีกเลีย่ งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ให้
เกิดขึน้ ได้อย่างไร

•	ทา่ นจะมีวธิ กี ารป้องกันไม่ให้เกิดการให้สนิ บนและการทุจริตภายในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้
อย่างไร
• ทา่ นจะมัน่ ใจได้อย่างไรว่าการตัดสินใจทางธุรกิจปราศจากอิทธิพลเชิงลบใด ๆ
• ท่านจะสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการค้าเสรีและการแข่งขันทีเ่ ป็นธรรมได้อย่างไร
• ท่านจะดูแลรักษาข้อมูลทางธุรกิจให้มคี วามถูกต้องโปร่งใสอย่างไร
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ในฐานะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน เรามีภาระหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั โิ ดยคำ�นึงถึง
ประโยชน์สงู สุดของเครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมถึงหลีกเลีย่ งการใช้ต�ำ แหน่งหน้าที่ ในทางทีผ่ ดิ
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ให้กบั ตนเองหรือบุคคลอื่น
บางครั้ง เรื่องส่วนตัวในครอบครัว เรื่องการเงินหรือกิจกรรมทางการเมือง อาจนำ�ไปสู่
ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ทั้งที่อาจ
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง เรื่องที่เกิดจากการเข้าใจผิด หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดความขัดแย้งต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ภายในเครือเจริญโภคภัณฑ์ แม้จรรยาบรรณฉบับนี้จะไม่อาจระบุตัวอย่าง
ที่อาจเกิดขึ้นได้ ในทุก ๆ กรณี แต่โดยทั่วไปแล้ว ความขัดแย้งทางผลประโยชน์มักเกิดขึ้นใน
สถานการณ์ ดังต่อไปนี้ี
• ก ารถือครองเงินลงทุนในบริษัทคู่แข่ง คู่ค้าธุรกิจ หรือบริษัทที่เป็นลูกค้าของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มีนัยสำ�คัญ
•	การคัดเลือก ประเมิน หรือเจรจาต่อรองกับคู่ค้าธุรกิจ
•	การเจรจาที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
•	การพิจารณารับตำ�แหน่งในนามส่วนตัว เช่น กรรมการหรือตำ�แหน่งอื่นๆ ที่เทียบเท่า
กรรมการในองค์กรหรือสมาคมการค้า
• การรับตำ�แหน่งในภาครัฐ

1.1

การหลีกเลี่ยง
ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
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“ความขัดแย้งทางผลประโยชน์”
คืออะไร
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คือ
สถานการณ์ทก่ี รรมการ ผูบ้ ริหาร
หรือพนักงานอยูใ่ นฐานะทีอ่ าจได้
รับประโยชน์สว่ นตัวจาก
การดำ�เนินการหรือการตัดสินใจ
ใดๆ ทางธุรกิจทีร่ บั ผิดชอบอยู่

ข้อแนะนำ�
สิง่ ทีค่ วรทำ�

สิง่ ที่ ไม่ควรทำ�

• แ จ้งหน่วยงานกำ�กับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของบริษทั หาก
พบกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• ใช้ต�ำ แหน่งหน้าที่ในเครือเจริญโภคภัณฑ์แสวงหา
ผลประ โยชน์สว่ นตัวไม่วา่ จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

• แจ้
 งผูบ้ งั คับบัญชาหรือหน่วยงานกำ�กับการปฏิบตั ติ าม
กฎเกณฑ์ของบริษทั หากญาติสนิทและสมาชิกในครอบครัวเป็น
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐอันอาจนำ�ไปสูค่ วามขัดแย้งทางผลประโยชน์

• ล งั เล ละเลยหรือเพิกเฉย ทีจ่ ะแจ้งเรื่องทีม่ หี รืออาจจะมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่วา่ จะเป็นความขัดแย้ง
ทีเ่ กีย่ วกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัวหรือการเมือง

• ข อคำ�แนะนำ�จากผูบ้ งั คับบัญชาหรือหน่วยงานกำ�กับการปฏิบตั ิ •	รบั ตำ�แหน่งภายนอกเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยไม่ได้รบั
ตามกฎเกณฑ์หากเกิดความไม่ชดั เจนหรือข้อสงสัยทีอ่ าจเป็น
ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อกั ษรจากหน่วยงานกำ�กับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์น้ี
การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ ซึง่ อาจส่งผลให้ไม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าที่ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้อย่างเต็มที่
ประเด็นสำ�คัญ
การแก้ไขเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์นน้ั มีหลายวิธี กรรมการและบุคลากรจึงต้องเข้าใจ
ความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์สว่ นตัวกับผลประโยชน์สว่ นรวม เมื่อมีขอ้ สงสัยหรือไม่สามารถ
ตัดสินใจได้ ท่านควรดำ�เนินการตามนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือขอคำ�ปรึกษาจากหน่วยงานกำ�กับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของบริษทั

ข้อมูลเพิม่ เติม

ตัวอย่าง

ถาม: ท่านได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบโครงการใหม่กบั
พันธมิตรทางธุรกิจทีค่ สู่ มรสของท่านทำ�งานอยู่ ทัง้ นี้ คูส่ มรส
ของท่านไม่ได้มสี ว่ นร่วมในโครงการหรือการเจรจาทางธุรกิจใด ๆ
ท่านจึงคิดว่าไม่มคี วามจำ�เป็นทีต่ อ้ งแจ้งให้ผู้ ใดรับทราบว่าคูส่ มรส
• เมื่อมีขอ้ เสนอให้ผลประโยชน์สว่ นตัว ผลประโยชน์ทางการเงิน ของท่านอยู่ในบริษทั นีด้ ว้ ย การกระทำ�เช่นนีถ้ กู ต้องหรือไม่
ตอบ: สถานการณ์นอ้ี าจตีความได้วา่ เป็นความขัดแย้งทาง
หรือผลประโยชน์ทางการเมือง โดยแลกกับการใช้อ�ำ นาจ
หน้าทีข่ องท่านในฐานะกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของ ผลประโยชน์และท่านควรแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชา หรือหน่วยงาน
กำ�กับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของบริษทั ให้ทราบก่อนเพื่อ
เครือเจริญโภคภัณฑ์หรือไม่
หลีกเลีย่ งปัญหาทีอ่ าจตามมา ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องพึงให้ค�ำ แนะนำ�
•	ทา่ นมีสว่ นร่วมในการใช้อทิ ธิพลทีท่ า่ นมีในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการปรับเปลีย่ นความรับผิดชอบตามความเหมาะสม
ตัดสินใจเพื่อแลกกับผลประโยชน์ทางการเงิน ตำ�แหน่ง
หรือ
ทางการเมือง ตำ�แหน่งหน้าที่
สัญญาณทีบ่ ง่ บอกว่าเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ท่านมีแนวโน้มทีจ่ ะตกอยู่ในสถานการณ์ของความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หากท่านตกลงทีจ่ ะกระทำ�การดังต่อไปนี้

• ใช้ขอ้ มูลหรืออำ�นาจหน้าทีข่ องท่านในเครือเจริญโภคภัณฑ์
แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัวกับองค์กรภายนอกหรือไม่
ทัง้ นี้ ท่านสามารถหาข้อมูลเพิม่ เติมได้จากนโยบายและ
แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ
ติดต่อหน่วยงานกำ�กับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์เพื่อขอคำ�ชีแ้ นะเพิม่ เติม

ถาม: สมาชิกในครอบครัวขอให้ทา่ นช่วยนำ�บริษทั เข้าเป็นคูค่ า้
ธุรกิจรายใหม่ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ทา่ นสามารถทำ�ได้หรือไม่
ตอบ: หากท่านเสนอชื่อบริษทั ของญาติกค็ วรอยูบ่ นพืน้ ฐานของ
เนือ้ งานและศักยภาพของบริษทั นัน้ ซึง่ ไม่ได้มาจากการ
เอือ้ ประโยชน์สว่ นตัวเพื่อให้กระบวนการคัดเลือกเป็นไปอย่าง
ยุตธิ รรม และทีส่ �ำ คัญ หากท่านมีสว่ นเกีย่ วข้องกับกระบวนการ
คัดเลือก ท่านต้องถอนตัวออกจากกระบวนการเพื่อหลีกเลีย่ ง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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เครือเจริญโภคภัณฑ์ ไม่เสนอ ไม่รบั ไม่เรียกร้องสินบนหรือผลประโยชน์ ใด ๆ
เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ส่วนตัว การเงิน ตำ�แหน่งหน้าที่ หรือชื่อเสียง
ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เราดำ�เนินธุรกิจตามนโยบายไม่ยอมรับการทุจริต
ทุกรูปแบบ (zero tolerance policy) โดยต่อต้านการฉ้อโกง สินบนและทุจริต
ทัว่ ทัง้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวคือกรรมการและบุคลากรของเราไม่โกง ไม่ ให้และ
ไม่รบั สินบน
การฉ้อโกงสามารถเกิดขึ้นได้ ในทุกแผนกและทุกธุรกิจ ดังนั้น จึงถือเป็นสิ่งสำ�คัญ
อย่างยิ่งที่เราทุกคนต้องป้องกันไม่ให้เกิดการฉ้อโกงขึ้นแม้แต่ครั้งเดียว เพราะหาก
มีการเพิกเฉยให้เกิดขึ้นแล้วอาจกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเกิดเป็นวัฒนธรรมของ
การทุจริตประพฤติมิชอบ
ในทางกลับกัน เครือเจริญโภคภัณฑ์มกี ารป้องกันการให้สนิ บนเมื่อต้องดำ�เนินการ
ติดต่อทางธุรกิจโดยเฉพาะเมื่อต้องติดต่อกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ทัง้ นี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎข้อบังคับทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้
เรายังเรียกร้องให้พนั ธมิตรทางธุรกิจของเราซึง่ รวมถึงบริษทั ร่วมทุน คูค่ า้ ธุรกิจ
ผูร้ บั เหมา ตัวแทน ผูจ้ ดั จำ�หน่าย และผูแ้ ทนจำ�หน่าย ยึดมัน่ ในหลักการต่อต้าน
การทุจริตเช่นเดียวกับเราโดยมีระบุไว้ ในข้อกำ�หนดเงื่อนไขทีเ่ กีย่ วข้องในสัญญาธุรกิจ

สินบนและทุจริตคืออะไร แตกต่าง
จากการฉ้อโกงอย่างไร
คำ�ว่า สินบนและทุจริตสามารถใช้
สลับกันได้ หมายถึง การให้
การเสนอให้ การอำ�นวยความ
สะดวกหรือให้สญ
ั ญาต่ออีกฝ่ายหนึง่
ว่าจะได้รบั ประโยชน์ โดยแลกกับ
การกระทำ�ที่ไม่ถกู ต้องและอาจผิด
ต่อกฎหมาย โดยทัว่ ไปแล้วมักจะอยู่
ในรูปแบบของการทำ�สัญญาทาง
ธุรกิจทัง้ กับภาครัฐและเอกชน

1.2

การป้องกันการฉ้อโกง
สินบนและทุจริต
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ในขณะทีก่ ารฉ้อโกง หมายถึง การ
กระทำ�ผิดโดยใช้อบุ ายหลอกลวงอัน
เป็นเท็จ เช่น ทำ�เอกสารปลอมเพื่อ
การเบิกเงิน หรือความผิดทางอาญา
ในรูปแบบอื่นทีก่ รรมการหรือ
บุคลากรกระทำ�ต่อบริษทั ทำ�ให้เกิด
การสูญเสียสินค้าหรือมูลค่าทาง
การเงินทัง้ ทางตรงและทางอ้อมซึง่
การฉ้อโกงนีย้ งั ครอบคลุมถึง
สถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ตัง้ แต่พนักงาน
รับชำ�ระเงินจากลูกค้าโดยไม่กด
เครื่องเก็บเงินสดในร้านค้าปลีก
ไปจนถึงการนำ�บริษทั ไปแอบอ้าง
เพื่อผลประโยชน์สว่ นตัว

ข้อแนะนำ�
สิง่ ทีค่ วรทำ�
• ปฏิเสธการให้สนิ บนทุกประเภททัง้ ทางตรงและทางอ้อม
• ร ายงานให้หน่วยงานกำ�กับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์รบั ทราบ
ทันที หากมีการชีน้ �ำ หรือให้สนิ บน
• พ งึ ระลึกไว้วา่ รูปแบบของการให้สนิ บนไม่จ�ำ เป็นต้องเป็น
ตัวเงินเสมอไปและอาจมาในรูปแบบการใช้อทิ ธิพลครอบงำ�
การตัดสินใจ

สิง่ ที่ ไม่ควรทำ�
• ป ล่อยให้ตนเองตกอยู่ในสถานการณ์ทด่ี เู หมือนกำ�ลังให้หรือ
รับสินบน หรือมีเจตนาให้หรือรับสินบนหรือส่งเสริมการให้
สินบน
• ถามถึ
 งสิง่ ทีอ่ าจตีความว่าเป็นสินบนหรือเป็นการจ่าย
ค่าตอบแทนที่ ไม่เหมาะสม แม้จะเป็นเพียงการพูดแบบ
ทีเล่นทีจริง เนื่องจากการกระทำ�ดังกล่าวอาจทำ�ให้ทา่ นตกอยู่
ในฐานะผูต้ อ้ งสงสัยโดยไม่เจตนา
• เสนอ ให้สญ
ั ญา หรือมอบสิง่ ใด ๆ ก็ตาม ทีม่ มี ลู ค่าเกิน
ข้อกำ�หนดตามกฎหมายหรือข้อปฏิบตั ขิ องแต่ละประเทศให้แก่
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ

ประเด็นสำ�คัญ
การให้และรับสินบนหรือค่าตอบแทนอื่น ๆ จากคูค่ า้ ธุรกิจ ลูกค้า หรือบุคคลทีส่ าม โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ได้มาซึง่ ผลประโยชน์ทางธุรกิจไม่เพียงแต่ผดิ จริยธรรมเท่านัน้ แต่ยงั ผิดกฎหมายอีกด้วย

ข้อมูลเพิม่ เติม

ตัวอย่าง

ผลจากการรับสินบนคืออะไร
สินบนถือเป็นความผิดทางอาญาทีม่ บี ทลงโทษเฉพาะเจาะจง
ซึง่ กำ�หนดขึน้ โดยกฎหมายในแต่ละประเทศ สินบนหมายรวม
ถึงการเสนอให้ การอำ�นวยความสะดวกหรือการรับสินบนซึง่
ไม่เพียงแค่ในระดับบุคคลเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงองค์กรทีม่ สี ว่ น
เกีย่ วข้องด้วย ท่านสามารถหาข้อมูลเพิม่ เติมได้จากนโยบาย
และแนวปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันของ
กลุม่ บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์หรือติดต่อหน่วยงานกำ�กับการ
ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์เพื่อขอคำ�แนะนำ�

ถาม: ขัน้ ตอนการนำ�เข้าสินค้าปกติตอ้ งใช้ระยะเวลานาน
พอสมควร ท่านมีความจำ�เป็นเร่งด่วนทีต่ อ้ งรีบออกสินค้า
บางอย่างเพื่อไม่ให้ขน้ั ตอนการผลิตชะงัก ตามประเพณีนยิ ม
การจ่ายค่าอำ�นวยความสะดวกจะช่วยเร่งกระบวนการ
ออกสินค้าได้ ท่านสามารถทำ�ได้หรือไม่
ตอบ: การจ่ายค่าอำ�นวยความสะดวกเพื่อเร่งรัดให้มี
การดำ�เนินงานให้รวดเร็วขึน้ เป็นข้อห้ามตามนโยบายและ
แนวปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันของกลุม่ บริษทั
เครือเจริญโภคภัณฑ์ หากท่านยังมีขอ้ สงสัยเพิม่ เติมกรุณาติดต่อ
หน่วยงานกำ�กับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของบริษทั
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ความสัมพันธ์ทด่ี กี บั บุคคลภายนอกมีสว่ นสำ�คัญต่อความสำ�เร็จทางธุรกิจของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ พนักงานควรรักษาความสัมพันธ์โดยตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของ
การมีผลประโยชน์รว่ มกันทีเ่ หมาะสม จริงใจและเคารพซึง่ กันและกัน
การให้และรับของขวัญและการเลีย้ งรับรองทางธุรกิจเพิม่ ช่องทางในการสร้าง
ความเข้าใจอันดีกบั ลูกค้า บริษทั จัดซือ้ จัดหา และบุคคลภายนอก ในบางประเทศ
การให้และรับของขวัญและการเลีย้ งรับรองถือเป็นประเพณีนยิ ม อย่างไรก็ตาม
ไม่ควรมีมลู ค่ามากเกินไป และไม่ควรมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
ทัง้ นี้ หากไม่แน่ใจว่ารูปแบบของขวัญและการดูแลต้อนรับทางธุรกิจนัน้ มีผลต่อ
การตัดสินใจทางธุรกิจหรือไม่ ท่านต้องรายงานเหตุผลและส่งคำ�แถลงทีเ่ ป็น
ลายลักษณ์อกั ษรให้ฝา่ ยกฎหมายหรือหน่วยงานกำ�กับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
เพื่ออธิบายว่าของขวัญและการดูแลต้อนรับทางธุรกิจนัน้ เป็นไปตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
1.	การรับของขวัญและการดูแลต้อนรับทางธุรกิจนัน้ ไม่กอ่ ให้เกิดภาระผูกพันในอนาคต รวม
ถึงไม่มนี ยั ว่าเป็น “ของรางวัล” จากการติดต่อหรือการตัดสินใจทางธุรกิจใด ๆ ทีผ่ า่ นมา
2.	ของขวัญและการดูแลต้อนรับทางธุรกิจมีมลู ค่าทางการเงินเหมาะสม อยู่ในปกติวสิ ยั
ของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ ให้และผูร้ บั

1.3

การให้ รับของขวัญและ
การดูแลต้อนรับทางธุรกิจ
10

ข้อแนะนำ�
สิง่ ทีค่ วรทำ�

สิง่ ที่ ไม่ควรทำ�

• ท �ำ ความเข้าใจนโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารให้ รับของขวัญ หรือ
ผลประโยชน์อนื่ ใดของเครือเจริญโภคภัณฑ์

•	เสนอให้หรือรับของขวัญใด ๆ ในรูปแบบของเงินสดหรือเทียบ
เท่ากับเงินสด

• ต รวจสอบการให้ของขวัญและการดูแลต้อนรับทางธุรกิจแก่
เจ้าหน้าทีร่ ฐั ให้ถกู ต้องตามประเพณีนยิ มและกฎหมายของ
แต่ละประเทศ

•	เสนอให้หรือรับของขวัญ หรือการดูแลต้อนรับทางธุรกิจใด ๆ
ระหว่างกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง

•	หากจำ�เป็นต้องรับของขวัญทีม่ มี ลู ค่าเกินกว่าทีก่ ฎหมาย
กำ�หนด ท่านต้องลงบันทึกเป็นลายลักษณ์อกั ษร แจ้งให้
ผูบ้ งั คับบัญชาและรายงานให้หน่วยงานกำ�กับการปฏิบตั ติ าม
กฎเกณฑ์ของแต่ละบริษทั ในเครือเจริญโภคภัณฑ์รบั ทราบ
• จ ดั เก็บบันทึกรายการของขวัญทีท่ า่ นให้หรือรับไว้อย่างครบ
ถ้วน

• เสนอให้หรือรับของขวัญ หรือการดูแลต้อนรับทางธุรกิจใด ๆ
ผ่านตัวกลางหรือบุคคลภายนอก
• เสนอให้หรือรับการดูแลต้อนรับทางธุรกิจใด ๆ ทีต่ อ้ งพัก
ค้างคืนหรือเดินทางไปต่างประเทศโดยไม่ได้รบั การอนุมตั ิ
ล่วงหน้า
• เรียกร้องของขวัญหรือการดูแลต้อนรับ

ประเด็นสำ�คัญ
การให้ รับของขวัญและการดูแลต้อนรับทางธุรกิจต้องเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารให้
รับของขวัญหรือผลประโยชน์อนื่ ใด สอดคล้องกับกฎหมายและประเพณีนยิ มของแต่ละประเทศ

ตัวอย่าง
ถาม: ท่านได้ ให้ค�ำ แนะนำ�แก่เพื่อนของท่าน หลังจากนัน้
เขาชนะการประมูลได้ลงนามในสัญญากับบริษทั ทีท่ า่ น
ทำ�งานอยูแ่ ละส่งของขวัญมาให้ทา่ นเพื่อเป็นการขอบคุณ
ท่านควรรับของขวัญนัน้ ไว้หรือไม่
ตอบ: ท่านสามารถรับได้เนื่องจากเป็นของขวัญทีแ่ สดงความ
ขอบคุณ แต่ตอ้ งพิจารณาด้วยว่าของขวัญนัน้ มีมลู ค่าเกินควร
หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ท่านควรศึกษาและปฏิบตั ติ ามนโยบาย
และแนวปฏิบตั กิ ารให้ รับของขวัญหรือผลประโยชน์อนื่ ใด
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ หากยังมีขอ้ สงสัยหรือไม่แน่ใจว่า
ของขวัญนัน้ มีมลู ค่าเกินอัตราทีก่ �ำ หนดไว้ ในแต่ละประเทศ
ท่านสามารถขอคำ�แนะนำ�จากหน่วยงานกำ�กับการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ของบริษทั

หรือ
ถาม: ท่านได้รบั ของขวัญทีม่ มี ลู ค่าเกินกว่าข้อกำ�หนดตาม
กฎหมาย แต่หากปฏิเสธจะเป็นการไม่สภุ าพและขัดกับ
ประเพณีนยิ ม ท่านควรทำ�อย่างไร
ตอบ: สถานการณ์เช่นนี้ ในบางประเทศถือเรื่องการรับ
ของขวัญเป็นเรื่องทีส่ �ำ คัญยิง่ ท่านอาจจะต้องรับของขวัญชิน้
นัน้ มาและจัดทำ�บันทึกเป็นลายลักษณ์อกั ษรและรายงานให้
ผูบ้ งั คับบัญชาและผูบ้ ริหารสูงสุด เพื่อส่งให้ฝา่ ยทรัพยากร
บุคคลพิจารณาและกำ�หนดทางเลือกในการจัดการต่อไป ทัง้ นี้
ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารให้ รับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์อนื่ ใดของเครือเจริญโภคภัณฑ์
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เครือเจริญโภคภัณฑ์ยอมรับและสนับสนุนการค้าเสรี เราเชื่อว่าการแข่งขันทีเ่ ป็นธรรมให้
ประโยชน์ตอ่ ผูเ้ ล่นในตลาดและลูกค้า ดังนัน้ เครือเจริญโภคภัณฑ์จงึ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
การแข่งขันทางการค้าทีเ่ ป็นธรรมในทุกธุรกิจ
ทัง้ นี้ กฎหมายการแข่งขันทางการค้ามีไว้เพื่อส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรีและเป็น
ธรรม รวมทัง้ ยับยัง้ ไม่ให้กระทำ�การดังต่อไปนี้
•	การตกลงกันระหว่างคูแ่ ข่งทีม่ อี ทิ ธิพลหรือมีเจตนาให้เกิดการแก้ไขราคา การตรึง
ราคา การขึน้ ราคาหรือผลกำ�ไร
•	การตกลงกันระหว่างคูแ่ ข่งเพื่อแบ่งลูกค้า สินค้าหรือพืน้ ทีก่ ารตลาด
•	การตกลงกันระหว่างคูแ่ ข่งเพื่อลดการผลิตหรือการปล่อยสินค้า
•	การร่วมกันเสนอราคาหรือฮัว้ ประมูล

1.4

การแข่งขันทางการค้า
อย่างเป็นธรรม
12

ข้อแนะนำ�
สิง่ ทีค่ วรทำ�
•	มน่ั ใจว่าบริษทั มีขน้ั ตอนการทำ�งาน การจัดทำ�เอกสารและ
การแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีช่ ดั เจนเพื่อสร้าง
การถ่วงดุลอำ�นาจในการประมูลและการตัง้ ราคา
• แจ้
 งให้สมาคมการค้าหรือสมาคมอุตสาหกรรมที่
เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นสมาชิกผ่านตัวแทนของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์เพื่อให้องค์กรดังกล่าวรับทราบถึง
จุดยืนของกลุม่ บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในด้านการแข่งขัน
ทางการค้าอย่างเป็นธรรม

สิง่ ที่ ไม่ควรทำ�
•	ปล่อยให้ตวั เองตกอยู่ในสถานะทีอ่ าจทำ�ให้ผอู้ นื่ มองว่ามี
ส่วนร่วมในการกีดกันทางการค้ากับคูแ่ ข่ง
•	ให้ขอ้ มูลด้านราคาหรือเงื่อนไขการขายแก่บคุ คลภายนอก
ซึง่ อาจทำ�ให้ขอ้ มูลรัว่ ไหลไปยังคูแ่ ข่ง
• เจรจาเรื่องการแบ่งลูกค้าและพืน้ ทีก่ ารตลาดกับคูแ่ ข่ง

•	ปรึกษาหน่วยงานกำ�กับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของบริษทั
หากท่านไม่มน่ั ใจเกีย่ วกับธุรกิจทีอ่ าจเป็นการกระทำ�ทีก่ ดี กัน
ทางการค้า
• ห ลีกเลีย่ งการติดต่อกับคูแ่ ข่ง ในกรณีทอ่ี ยูร่ ะหว่าง
การประมูลงานแม้วา่ ท่านจะมีความสัมพันธ์ โดยส่วนตัวก็ตาม
ประเด็นสำ�คัญ
กลุม่ บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนการแข่งขันทางการค้าทีเ่ ป็นธรรม เป็นหน้าทีข่ อง
กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนทีต่ อ้ งยืนหยัดเพื่อพันธสัญญานี้ รวมทัง้ แสดงให้เห็นถึง
มาตรฐานและแนวปฏิบตั ทิ ถ่ี กู ต้อง

ข้อมูลเพิม่ เติม

ตัวอย่าง

การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรมคืออะไร
การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรมเกิดขึน้ ได้เมื่อบริษทั แข่งขัน
บนเงื่อนไขทีเ่ ท่าเทียมกันโดยคูแ่ ข่งทางการค้าใช้กฎเกณฑ์และ
ข้อกำ�หนดเดียวกัน รวมทัง้ ไม่ท�ำ ลายศักยภาพในการแข่งขันซึง่ กัน
และกัน

ถาม: เพื่อนร่วมงานของท่านย้ายไปทำ�งานกับบริษทั คูแ่ ข่ง
และขอพบท่านเพื่อถามเกีย่ วกับวิธกี ารกำ�หนดราคา
เนื่องจากเพื่อนของท่านได้รบั แรงกดดันจากผูบ้ ริโภคในช่วง
ทีผ่ า่ นมา ท่านจะไปพบเพื่อนคนนีห้ รือไม่
ตอบ: ท่านไปพบกับอดีตเพื่อนร่วมงานได้ แต่อย่างไรก็ตาม
การสนทนาเกีย่ วกับการกำ�หนดราคาสินค้าเป็นข้อห้ามโดย
เด็ดขาด ท่านควรแสดงจุดยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่าง
ชัดเจนว่าการตกลงเรื่องราคากันระหว่างบริษทั คูแ่ ข่งเป็น
ข้อห้ามขัน้ ร้ายแรง
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กลุม่ บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ยดึ มัน่ การดำ�เนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์อย่างมี
คุณธรรม จึงเน้น ถึงการนำ�เสนอข้อมูลทัง้ ด้านการเงินและไม่ ใช่ดา้ นการเงินให้มี
ความโปร่งใส (ยกเว้นข้อมูลนัน้ เป็นข้อมูลทีเ่ ป็นความลับ ตามความหมายในหัวข้อ 4.1
หน้า 38-39) ซึง่ รวมถึงข้อมูลทางธุรกิจ งบการเงิน สัญญา และข้อตกลงให้มคี วาม
ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ เพื่อให้กรรมการและบุคลากรทุกคนสามารถนำ�ข้อมูลเหล่านี้
ประกอบ การตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลทางธุรกิจ เป็นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของกรรมการ และบุคลากรทุกคน มิใช่เป็นเพียงแต่ของผูบ้ ริหาร พนักงานบัญชีและ
การเงินเท่านัน้ ทีต่ อ้ งรักษาความแม่นยำ� สมบูรณ์ เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน
กรรมการและบุคลากรทุกคนต้องมัน่ ใจว่ามีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและ
ข้อมูลทางธุรกิจอย่างเหมาะสม โปร่งใส และพร้อมให้การตรวจสอบ

1.5

การรักษาความโปร่งใส
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ข้อแนะนำ�
สิง่ ทีค่ วรทำ�

สิง่ ที่ ไม่ควรทำ�

• ร บั ผิดชอบต่อคำ�พูดพร้อมกับการกระทำ�ของตนเองทีอ่ าจ
ส่งผลกระทบต่อเครือเจริญโภคภัณฑ์

• ล ะเลยเมื่อพบเห็นข้อมูลที่ ไม่ถกู ต้องเกีย่ วกับ
เครือเจริญโภคภัณฑ์อยู่ในสื่อสาธารณะ

•	แจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือฝ่ายสื่อสารองค์กรทราบหากพบ
ข้อมูลที่ ไม่ถกู ต้องเกีย่ วกับเครือเจริญโภคภัณฑ์บนเว็บไซต์
โซเชียลมีเดียหรือในข่าว

• ร ว่ มในการแสดงความเห็นทีผ่ ดิ หรือสร้างความเข้าใจผิด
เกีย่ วกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ตอ่ สาธารณะ

•	ลงนามในเอกสารเปล่าหรือสัญญาที่ ไม่สมบูรณ์หรือขอให้
• บนั ทึกรายงานธุรกรรมทางธุรกิจให้มคี วามสมบูรณ์ถกู ต้องและ ลูกค้าหรือผูข้ ายลงนามในเอกสารเปล่าหรือสัญญาที่ ไม่
ทันเวลาโดยปฏิบตั ติ ามมาตรฐานรายงานทางการเงินซึง่ เป็นที่
สมบูรณ์
ยอมรับในแต่ละประเทศและตามมาตรฐานระบบควบคุม
ภายใน
• พยายามทีจ่ ะแต่งเพิม่ หรือโยกยอดขายหรือประมาณการ
ค่าใช้จา่ ยหรือหนีส้ นิ ก่อนปิดงบการเงินสิน้ ปี
• ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการชำ�ระเงินตามกำ�หนดเวลาและตาม
เงื่อนไขทีก่ �ำ หนด
•	ปลอม แก้ไข ปิดบังหลักฐาน บันทึกบัญชี ประเภทบัญชีและ
เอกสาร

ประเด็นสำ�คัญ
ความโปร่งใส คือส่วนประกอบที่สำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีโดยเริ่มจากการมี
ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่องานทุกงานที่เราทำ� ดังนั้นต้องมั่นใจว่าเราได้ปฏิบัติตาม
กระบวนการและขั้นตอนอย่างถูกต้อง

ตัวอย่าง
ถาม: ท่านพบว่า เพื่อนร่วมงานของท่านได้ลงนามใน
รายงานการตรวจสอบสินค้าแต่มไิ ด้มาตรวจสอบจริงท่าน
ควรทำ�อย่างไร
ตอบ: สถานการณ์ดงั กล่าวเป็นการบันทึกข้อมูลที่ไม่ถกู ต้องและ
สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จขาดความโปร่งใส ทำ�ให้บริษทั ใน
เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ ท่านต้องรายงานต่อผู้
บังคับ บัญชาต้นสังกัดหรือหน่วยงานกำ�กับการปฏิบตั ติ ามกฎ
เกณฑ์ของบริษทั ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อพิจารณาหา
ทางออกทีเ่ หมาะสม
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2

คุณภาพ

บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด ในฐานะบริษทั แม่ทก่ี �ำ กับดูแลบริษทั ใน
เครือเจริญโภคภัณฑ์ทป่ี ระกอบธุรกิจหลากหลายในภาคอุตสาหกรรมทัว่ โลก
สิง่ สำ�คัญอันดับแรกคือเราต้องมัน่ ใจว่าสินค้าในทุกธุรกิจของเรามีมาตรฐานสูง
มีคณ
ุ ภาพและความปลอดภัยพันธสัญญานีม้ ใิ ช่แค่รกั ษามาตรฐานการผลิตเฉพาะ
ในเครือเจริญโภคภัณฑ์เท่านัน้ แต่ยงั นำ�มาตรฐานการผลิตนีค้ รอบคลุมไปถึง
กระบวนการผลิตของห่วงโซ่คณ
ุ ค่าในทุกประเทศทีเ่ ราดำ�เนินธุรกิจ
เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานนีก้ รรมการและบุคลากรต้องเน้นความสำ�คัญเรื่องคุณภาพ
และความปลอดภัยตัง้ แต่ตน้ ถึงปลาย ตลอดทัว่ ทุกจุดในวงจรการผลิตของสินค้า
ตลอดทัง้ ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า นับตัง้ แต่แหล่งทีม่ าวัตถุดบิ จนถึงผลิตภัณฑ์พร้อมจำ�หน่าย
การขายจนถึงการจัดซือ้ จัดหา เราต้องยึดมัน่ รักษามาตรฐานและส่งมอบสินค้าและ
บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ให้ได้ตามพันธสัญญาตลอดเวลาและเหมาะสมตามข้อกำ�หนด
ของกลุม่ สินค้าและบริการในระดับเดียวกันอย่าง เสมอ นอกจากนี้ในธุรกิจ
การบริการของเราพนักงานยังต้องปฏิบตั ติ นด้วยความสุภาพ เหมาะสมและมีใจ
บริการ

หมวดนีค้ รอบคลุมเรื่องอะไรบ้าง
• เราจะร่วมมือกันรักษาพันธสัญญาในการส่งมอบสินค้าทีเ่ ราภาคภูมใิ จได้อย่างไร
• พวกเราจะนำ�แนวคิดเรื่องความยัง่ ยืนไปใช้กบั การทำ�งานในชีวติ ประจำ�วันได้อย่างไร
• ท �ำ อย่างไรจึงจะช่วยรักษาห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของบริษทั ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับ
พันธสัญญาเพื่อความยัง่ ยืนและมาตรฐานคุณภาพของกลุม่ บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์
• ท า่ นจะทำ�อย่างไรทีจ่ ะทำ�ให้ลกู ค้าได้รบั สินค้าและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพตรงกับทีท่ า่ นได้ท�ำ
การส่งเสริมการตลาดไว้
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เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักถึงความต้องการของลูกค้า จึงออกแบบสินค้าและบริการเพื่อ
อำ�นวยความสะดวก มีคณ
ุ ค่าและเพิม่ คุณภาพชีวติ ทีย่ ง่ั ยืน
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในระยะยาว พวกเราทุกคน
จึงต้องเข้าใจและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ โดยยึดมั่นในมาตรฐานคุณภาพที่สูงของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมไปถึงกระบวนการดำ�เนินธุรกิจตามข้อกำ�หนดของกฎหมายโดย
ต้องตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อเครือเจริญโภคภัณฑ์ตลอดเวลา
ในกรณีทพ่ี บว่าสินค้าหรือบริการไม่ได้คณ
ุ ภาพตามเกณฑ์ทก่ี �ำ หนดโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์
หรือเกณฑ์ของตลาด ไม่วา่ ที่ ไหนและเมื่อใดก็ตาม เราจะดำ�เนินการแก้ไขทันทีเพื่อให้เกิดผล
กระทบต่อลูกค้าน้อยทีส่ ดุ นอกจากนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ยงั ได้มกี ารปรับปรุงคุณภาพของ
สินค้าโดยนำ�ผลที่ ได้จากการสำ�รวจความพึงพอใจของลูกค้าทัง้ ด้านปฏิบตั กิ ารและด้าน
การตลาด มาใช้ปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลกู ค้าได้รบั
ประสบการณ์ทด่ี จี ากการใช้สนิ ค้าและบริการ

2.1

การส่งมอบสินค้าและ
บริการที่มีคุณภาพ
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“คุณภาพ” หมายถึงอะไร  
“คุณภาพ” หมายถึง สินค้าและ
บริการทีป่ ลอดภัย เป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อมและชีวติ ของลูกค้า
นอกจากนัน้ คุณภาพของสินค้า
และบริการต้องมีมาตรฐานตาม
กฎหมายของแต่ละประเทศ
เครือเจริญโภคภัณฑ์มงุ่ มัน่ ทีจ่ ะ
พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ถกู กับ
รสนิยมและความคาดหวังของ
ลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นไปตามช่วงเวลาและ
ภูมภิ าค

ข้อแนะนำ�
สิง่ ทีค่ วรทำ�
•	ในฐานะทีต่ วั ท่านเป็นทัง้ ผูบ้ ริโภคและเป็นกรรมการหรือ
บุคลากรของเครือเจริญโภคภัณฑ์ซง่ึ เป็นส่วนหนึง่ ในห่วงโซ่
คุณค่า ท่านควรถามตนเองว่าอะไรคือคุณภาพและ
ความปลอดภัยทีท่ า่ นต้องการ และจะทำ�อย่างไรเพื่อยืนหยัด
ให้ได้ตามมาตรฐานนัน้
• ผ ลิตแต่สนิ ค้าและบริการทีท่ า่ นสามารถแนะนำ�ให้เพื่อนๆ
และครอบครัวของท่านใช้อย่างภาคภูมใิ จ

สิง่ ที่ ไม่ควรทำ�
• ลงั เลทีจ่ ะรายงานปัญหาด้านความปลอดภัย
•	ปล่อยให้ตวั ท่านเองหรือทีมงานขาดความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะทำ�ให้ลกู ค้ามี
ความสุขกับชีวติ ทีส่ ะดวกสบายมีคณ
ุ ภาพตามวิถที ย่ี ง่ั ยืน
•	เลีย่ งหรือใช้ทางลัดในการควบคุมคุณภาพทีม่ ผี ลทำ�ให้
ความปลอดภัยหรือคุณภาพของสินค้าและบริการลดลง

• ม น่ั ใจว่าสินค้าและบริการ มีการผลิตในสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมคุณภาพและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภคซึง่ ถือเป็น
สิง่ สำ�คัญยิง่ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์
•	รายงานผูบ้ ริหารทันทีเมื่อพบภัยคุกคามต่อความปลอดภัย
ของลูกค้า สินค้าและบริการเพื่อสามารถดำ�เนินการรับมือ
อย่างเหมาะสมทันท่วงที
ประเด็นสำ�คัญ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ผลิตสินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความภาคภูมใิ จ
และดำ�รงไว้ซง่ึ ชื่อเสียงของเรา

ข้อมูลเพิม่ เติม

ถ้าท่านเป็นผูจ้ ดั การ...

ความรับผิดชอบต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากสินค้าที่ ไม่
ปลอดภัยมีผลอย่างไรกับกลุม่ บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์
และต้องรับผิดด้วยหรือไม่
กฎหมายเรื่องความรับผิดชอบต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จาก
สินค้าที่ ไม่ปลอดภัยมีผลบังคับใช้กบั ผูผ้ ลิต ผูจ้ ดั จำ�หน่าย
ผูจ้ ดั ซือ้ จัดหา และผูค้ า้ ปลีกทุกรายในห่วงโซ่คณ
ุ ค่า ซึง่ ทุกคนใน
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่ามีสว่ นรับผิดชอบต่อผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จาก
สินค้าทีผ่ ลิต จำ�หน่าย หรือขาย ถึงแม้วา่ สัญญาจะจำ�กัดความ
รับผิดของผูเ้ กีย่ วข้องในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าก็ตาม เครือเจริญโภคภัณฑ์
จึงต้องมัน่ ใจว่าเรายังคงรักษาคุณภาพทีส่ งู ทีส่ ดุ ในทุกสินค้า
และบริการทีร่ บั ผิดชอบ ท่านสามารถหาคำ�แนะนำ�เพิม่ เติมและ
วิธกี ารเพื่อให้คงพันธสัญญานี้ ไว้ได้จากกฎหมายความรับผิดต่อ
ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากสินค้าที่ ไม่ปลอดภัย และกฎหมาย
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคของแต่ละประเทศทีเ่ ครือเจริญโภคภัณฑ์
ประกอบธุรกิจ

• จ ดั ทำ�ระบบการสำ�รวจความคิดเห็นของลูกค้าและบุคคล
ภายนอกเกีย่ วกับคุณภาพสินค้าและบริการเพื่อให้แน่ใจว่าเรา
ยังรักษาระดับคุณภาพการให้บริการอย่างดีทส่ี ดุ
• เรียกคืนสินค้าและบริการอย่างมีความรับผิดชอบทันท่วงทีเมื่อ
สินค้าและบริการผลิตไม่ได้มาตรฐาน หรือมีแนวโน้มว่าจะไม่ได้
มาตรฐานอันอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและ
ความน่าเชื่อถือของเครือเจริญโภคภัณฑ์ การเรียกคืนนัน้ ให้
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือมากกว่าทีก่ ฎหมายในแต่ละประเทศ
กำ�หนด
•	ใช้ขน้ั ตอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการวัดและบันทึกสมรรถภาพ
ของสินค้าและกระบวนการผลิต รวมถึงวางมาตรการป้องกัน
หรือแก้ไขทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามความเหมาะสมเพื่อให้ลกู ค้า
และผูบ้ ริโภคของเครือเจริญโภคภัณฑ์ มัน่ ใจในประสบการณ์ท่ี
จะได้รบั จากคุณภาพของสินค้า
•	ตดิ ตามข่าวสารล่าสุดเกีย่ วกับมาตรฐานการตลาดและ
มาตรฐานสากลเกีย่ วกับสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า
ตลอดจนคำ�แนะนำ�ด้านคุณภาพทีเ่ กีย่ วข้อง
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เครือเจริญโภคภัณฑ์มงุ่ มัน่ บริหารจัดการทรัพยากรด้วยความรับผิดชอบโดยมีวสิ ยั ทัศน์
หลัก คือ การลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ ยังมีวตั ถุประสงค์ ในการ
ดูแลสัตว์และสภาพความเป็นอยูต่ ลอดทัง้ ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์
อย่างมีความรับผิดชอบและยัง่ ยืน
ในฐานะที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ก่อตั้งและดำ�เนินธุรกิจการเกษตรระดับโลก ผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำ�เนินงานมีความสำ�คัญอย่างยิ่ง เครือเจริญโภคภัณฑ์
ตระหนักว่าลูกค้ามีแนวโน้มที่จะสนับสนุนธุรกิจที่มีความยั่งยืนมากขึ้น จึงทุ่มเทเพื่อให้
บรรลุหรือทำ�ได้ดีเกินกว่าข้อกำ�หนดด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศที่เราดำ�เนินธุรกิจ
พันธสัญญานี้มีผลต่อการบริหารจัดการกระบวนการผลิต การกำ�จัดของเสีย การขนส่ง
วัตถุดิบและสารเคมี รวมถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เรายึดถือการดำ�เนินงาน
โดยส่งเสริมการปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแม้ ในประเทศที่ข้อกำ�หนดของ
กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมมีเกณฑ์ กว่ามาตรฐานที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ยึดถือปฏิบัติ
นอกจากนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังทำ�การวิจัยเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดจากกระบวนการผลิตและขั้นตอนการดำ�เนินงานที่มีอยู่ โดยยึดหลักการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำ�งานอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านสิ่งแวดล้อม

2.2

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
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ข้อแนะนำ�
สิง่ ทีค่ วรทำ�

สิง่ ที่ ไม่ควรทำ�

• เข้าใจผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมอย่างถ่องแท้ตลอดห่วงโซ่
คุณค่าของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ตัง้ แต่งานวิจยั ไปจนถึง
การจัดส่งหีบห่อบรรจุภณ
ั ฑ์การขายสินค้าและบริการ

• ค ดิ ว่าการกระทำ�เล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น การปิดไฟหรือการแปรรูป
นำ�กลับมาใช้ ใหม่ (Recycle) ไม่ส�ำ คัญ ซึง่ สิง่ เหล่านีล้ ว้ นมี
ผลกระทบต่อความยัง่ ยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์

• ล ดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมเมื่อมีโอกาสและเป็นผูน้ �ำ
ในการปกป้องทรัพยากรที่ใช้รว่ มกัน

• ท �ำ ให้ลกู ค้าเกิดข้อข้องใจว่าการใช้สนิ ค้าและบริการของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ อาจเป็นการไม่รกั ษาทรัพยากรและทำ�ลาย
สิง่ แวดล้อม

• ล ดปริมาณของเสียให้เหลือน้อยทีส่ ดุ และแปรรูปเพื่อนำ�กลับ
มาใช้ ใหม่หรือหาทางเลือกทีเ่ หมาะสมในการลดวัสดุทเ่ี หลือใช้
• ร บั รองคูค่ า้ ธุรกิจและพันธมิตรทางธุรกิจให้ปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อมตามข้อตกลง
• ไม่ใช้พลังงานและ เกินความจำ�เป็น
• ป ฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดด้านสิง่ แวดล้อมให้ครบทัง้ หมดเป็น
อย่างน้อย
• แสดงความคิดเห็นหากมีขอ้ เสนอแนะในการริเริม่ เรื่องความยัง่ ยืน

ประเด็นสำ�คัญ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ตระหนักว่าความยัง่ ยืนไม่ได้หมายถึงแค่การรักษาสิง่ แวดล้อมให้เป็น
สีเขียวหรือปกป้องอนาคตไว้ ให้คนรุน่ หลังเท่านัน้ แต่เป็นโอกาสในการคิดค้นสร้างสรรค์สง่ิ ใหม่ ๆ
เพื่อวางโครงสร้างสำ�หรับอนาคตให้เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นกลุม่ ธุรกิจทีม่ คี วามยัง่ ยืน ดังนัน้
ทุกการตัดสินใจไม่วา่ จะเป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่ลว้ นมีผลต่อความยัง่ ยืนของเราทัง้ สิน้

ตัวอย่าง
ถาม: ท่านมีสว่ นเกีย่ วข้องกับงานด้านบรรจุภณ
ั ฑ์และพบว่า
มีทางเลือกใหม่ของบรรจุภณ
ั ฑ์ทร่ี าคาแพงกว่าแต่สามารถ
แปรรูปนำ�กลับมาใช้ ใหม่ได้งา่ ย อย่างไรก็ตาม บริษทั และ
ลูกค้าจะได้รบั ต้นทุนทีส่ งู ขึน้ ท่านควรทำ�อย่างไร
ตอบ: ท่านควรนำ�เสนอข้อดีของบรรจุภณ
ั ฑ์ทส่ี ามารถแปรรูป
เพื่อนำ�กลับมาใช้ ใหม่ได้งา่ ยและยังเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
เป็นการส่งเสริมเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน นอกจากนัน้
การแปรรูปนำ�กลับมาใช้ ใหม่นย้ี งั เป็นการลดต้นทุนให้กบั บริษทั
และลูกค้าในระยะยาว โดยแนบการวิเคราะห์ตวั เลขด้านต้นทุน
และผลกำ�ไรเพื่อประกอบการนำ�เสนอตามความมุง่ มัน่ ของ
จรรยาบรรณธุรกิจ
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ความไว้วางใจจากลูกค้าทำ�ให้เครือเจริญโภคภัณฑ์มงุ่ มัน่ ผลิตสินค้าและบริการทีม่ ี
คุณภาพตอบสนองความต้องการของลูกค้า ยึดมัน่ ทีจ่ ะทำ�ให้นโยบาย แนวปฏิบตั ิ
และขัน้ ตอนการทำ�งานสนับสนุนเป้าหมายนี้ แต่เราไม่ ได้ท�ำ งานเพียงลำ�พัง ทุกบริษทั
ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ท�ำ งานร่วมกับคูค่ า้ ธุรกิจและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อส่งมอบ
สินค้าและบริการแก่ลกู ค้า ดังนัน้ เครือเจริญโภคภัณฑ์มหี น้าทีร่ บั ผิดชอบต่อลูกค้า
ในการตรวจสอบให้มน่ั ใจว่าผูเ้ กีย่ วข้องในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าทุกส่วนดำ�เนินการตาม
มาตรฐานจริยธรรมและข้อกำ�หนดเรื่องคุณภาพเช่นเดียวกับเครือเจริญโภคภัณฑ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์สร้างความเข้าใจ สื่อสารในหลักการ ข้อกำ�หนดและ
พันธสัญญาที่คู่ค้าธุรกิจและพันธมิตรทางธุรกิจต้องปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและ
เสมอ ข้อกำ�หนดเรื่องคู่ค้าธุรกิจ (บริษัทที่จัดหาสินค้า และ/หรือ บริการให้กับ
บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ทั้งที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับการผลิต) ระบุไว้ ใน
จรรยาบรรณสำ�หรับคู่ค้าธุรกิจ เงื่อนไขของการจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการยัง
ระบุด้วยว่า คู่ค้าธุรกิจต้องรับทราบและปฏิบัติตามมาตรฐานที่เครือเจริญโภคภัณฑ์
กำ�หนด โดยระบุไว้ ในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีที่คู่ค้าธุรกิจหรือพันธมิตร
ทางธุรกิจไม่ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดและพันธสัญญา อาจมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่น
ที่ลูกค้ามอบให้และอาจส่งผลเสียโดยตรงต่อชื่อเสียงของเครือเจริญโภคภัณฑ์

2.3

การจัดซื้อจัดหาอย่างมี
จริยธรรม
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หลักการที่ใช้เป็นแนวทางในการ
จัดซือ้ จัดหาอย่างมีจริยธรรมของ
เราคืออะไร
เครือเจริญโภคภัณฑ์ยดึ มัน่ ตาม
หลักการพันธสัญญาโลกของ
สหประชาชาติ (United Nations
Global Compact) ซึง่ หมายถึง
หลักการทีเ่ ป็นแนวทาง
การดำ�เนินธุรกิจ สิทธิมนุษยชน
และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
มาตรฐานของเครือเจริญโภคภัณฑ์
ทีเ่ กีย่ วข้องกับห่วงโซ่อปุ ทานนัน้
ระบุอยูใ่ นจรรยาบรรณสำ�หรับ
คูค่ า้ ธุรกิจ รวมทัง้ นโยบายและ
แนวปฏิบตั กิ ารบริหารจัดการห่วง
โซ่อปุ ทาน

ข้อแนะนำ�
สิง่ ทีค่ วรทำ�
• ร บั ผิดชอบให้คคู่ า้ ธุรกิจปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการจัดซือ้ จัดหา
สินค้าและบริการอย่างมีจริยธรรม
•	ให้ขอ้ มูล คำ�แนะนำ� รวมถึงการฝึกอบรมทีจ่ �ำ เป็นแก่
คูค่ า้ ธุรกิจเพื่อให้บรรลุขอ้ กำ�หนดด้านคุณภาพของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์

สิง่ ที่ ไม่ควรทำ�
• จั ดซือ้ จัดหาจากคูค่ า้ ธุรกิจโดยไม่มน่ั ใจว่าผ่านการตรวจ
ประเมินคูค่ า้ ธุรกิจตามนโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารบริหาร
จัดการห่วงโซ่อปุ ทานของเครือเจริญโภคภัณฑ์
• ล ะเลยข้อตกลงบางประการในสัญญาการจัดซือ้ จัดหาตาม
มาตรฐานของเครือเจริญโภคภัณฑ์

• ร ายงานให้หน่วยงานกำ�กับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์รบั ทราบ
หรือแจ้งเบาะแสผ่านหน่วยงานและช่องทางรับเรื่องเบาะแส
ทีก่ ลุม่ ธุรกิจหรือแต่ละบริษทั ในเครือเจริญโภคภัณฑ์จดั ตัง้ ขึน้
หากท่านสงสัยว่าคูค่ า้ ธุรกิจไม่ท�ำ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพ
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์
ประเด็นสำ�คัญ
เพื่อให้การจัดซือ้ จัดหาอย่างมีจริยธรรมเกิดขึน้ ได้อย่างเป็นรูปธรรม เครือเจริญโภคภัณฑ์ ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากกรรมการและบุคลากรทัง้ หมดของเราในการเผยแพร่และบังคับใช้จรรยาบรรณ
สำ�หรับคูค่ า้ ธุรกิจให้ทกุ คูค่ า้ ธุรกิจในห่วงโซ่อปุ ทานยึดถือและปฏิบตั เิ ป็นมาตรฐานเดียวกัน

หากท่านทำ�งานในหน่วยงานจัดซือ้ จัดหา..
เปิดรับรูปแบบและวิธกี ารใหม่ ๆ จากแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องคูค่ า้ ธุรกิจให้
กับหน่วยงานควบคุมคุณภาพของบริษทั ของท่าน ซึง่ เป็นการเรียนรู้
วิธกี ารทีเ่ ป็นประโยชน์นอกเหนือจากการช่วยให้คคู่ า้ ธุรกิจพัฒนา
ปรับปรุง ยังเป็นการช่วยให้บคุ ลากรของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้
เรียนรูแ้ นวความคิดใหม่ ๆ จากคูค่ า้ ธุรกิจของเราเช่นกัน

ข้อมูลเพิม่ เติม

ตัวอย่าง

เราควรกำ�หนดมาตรการอย่างไรเพื่อให้คคู่ า้ ธุรกิจยึดถือ
ข้อกำ�หนดของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในกรณีทบ่ี ริษทั แม่หรือ
บริษทั อื่นของคูค่ า้ ธุรกิจไม่มแี นวปฏิบตั เิ พื่อความยัง่ ยืน
หน่วยงานจัดซือ้ จัดหาของบริษทั ในเครือเจริญโภคภัณฑ์มี
มาตรการวิเคราะห์ตรวจสอบประเมินสถานะ (Due diligence)
ของคูค่ า้ ธุรกิจทุกรายอย่างครอบคลุม รวมไปถึงการประเมิน
โครงสร้างของเจ้าของธุรกิจ ท่านมีขอ้ สงสัยเพิม่ เติมสามารถ
ขอคำ�ปรึกษาหน่วยงานกำ�กับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของ
บริษทั และอาจอ้างอิงข้อมูลเพิม่ เติมได้จากจรรยาบรรณ
สำ�หรับคูค่ า้ ธุรกิจ รวมทัง้ นโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารบริหาร
จัดการห่วงโซ่อปุ ทาน

ถาม: ขณะทีท่ า่ นเจรจากับคูค่ า้ ธุรกิจรายหนึง่ และได้ยนิ มา
ว่าหนึง่ ในทีม่ าของแหล่งวัตถุดบิ อาจมีพฤติกรรมน่าสงสัย
ด้านจริยธรรม ท่านควรตรวจสอบหาข้อเท็จจริง หรือยึดถือ
ตามผลการตรวจสอบทีม่ าของแหล่งวัตถุดบิ เมื่อสองสามปี
ก่อนจากคูค่ า้ ธุรกิจรายนีเ้ มื่อครัง้ ทีเ่ ริม่ ร่วมงานกัน
ตอบ: หากท่านพบข้อสงสัย ท่านต้องรายงานต่อหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องเป็นลายลักษณ์อกั ษรและร่วมมือกับคูค่ า้ ธุรกิจของ
ท่านเพื่อจัดการแก้ไขปรับปรุงสถานการณ์ โดยทันทเพื่อลด
ผลกระทบทีอ่ าจมีตอ่ ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณสำ�หรับ
คูค่ า้ ธุรกิจ
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การให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง เหมาะสม ครบถ้วน เป็นการสร้างความเชื่อมัน่ ในการตัดสินใจ
เลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลกู ค้า เราสร้างความซื่อสัตย์และความพึงพอใจแก่
ลูกค้าแสดงถึงความใส่ ใจดูแลทีเ่ รามอบให้เพื่อรักษาลูกค้าทีด่ ขี องเราไว้ตลอดไป
บริษทั ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ยดึ มัน่ การขายสินค้าอย่างเป็นธรรม เลือกใช้กลยุทธ์ทาง
การขายและการตลาดทีเ่ หมาะสมตามสภาวะตลาดทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละประเทศ จัดสรร
งบประมาณด้านการตลาดทีเ่ หมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการทุม่ ตลาด เราต้องการให้ลกู ค้า
เลือกผลิตภัณฑ์และบริการของเครือเจริญโภคภัณฑ์จากคุณภาพไม่ใช่จากอิทธิพล
ทางการตลาดทีม่ ากเกินไปหากมีการนำ�เสนอหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการทีบ่ ดิ เบือน
ความจริงหรือให้ขอ้ มูลที่ไม่ถกู ต้องนัน้ ไม่เพียงแต่ท�ำ ลายความไว้วางใจของลูกค้า แต่ยงั
อาจทำ�ให้เครือเจริญโภคภัณฑ์เสีย่ งต่อความผิดทางกฎหมาย และกรรมการหรือบุคลากร
อาจเสีย่ งต่อการกระทำ�ความผิดทางวินยั ของบริษทั

2.4

การขายและการตลาด
อย่างรับผิดชอบ
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ข้อแนะนำ�
สิง่ ทีค่ วรทำ�
•

ป ฏิบตั ติ ามกฎหมายเกีย่ วกับการจัดจำ�หน่ายและการตลาดใน
แต่ละประเทศทีเ่ ครือเจริญโภคภัณฑ์ประกอบธุรกิจเสมอ

• ช แ้ี จงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการใช้สนิ ค้าหรือบริการโดย
ละเอียดรวมถึงอธิบายข้อเท็จจริง และข้อมูลทางโภชนาการ
ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างซื่อสัตย์และโปร่งใส

สิง่ ที่ ไม่ควรทำ�
• น �ำ เสนอข้อมูลหรือรูปภาพทีบ่ ดิ เบือน ไม่เหมาะสมหรือ
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และบริการ
• น �ำ เสนอข้อมูลอันเป็นเท็จ เกินจริงหรือไม่ระบุขอ้ มูลทีส่ �ำ คัญ
เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และบริการ

• ต อ้ งมีความละเอียดอ่อนต่อวัฒนธรรมและประเพณีท่ี
แตกต่างกันในแต่ละประเทศทีจ่ ะนำ�ไปใช้กบั การขายและ
การตลาด
• เลือกช่องทางการโฆษณาและเนือ้ หาการตลาดอย่าง
ระมัดระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำ�เสนอมาตรฐานด้าน
จริยธรรมของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ไปในทางทีผ่ ดิ

ประเด็นสำ�คัญ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ สัง่ สมความไว้วางใจจากลูกค้ามาเป็นระยะเวลายาวนานหลายชัว่ อายุคน พวกเรา
ทุกคนควรตอบแทนลูกค้าด้วยการนำ�เสนอสินค้าและบริการอย่างซื่อสัตย์ และให้ขอ้ มูลทีเ่ พียงพอเพื่อ
ใช้ประกอบการตัดสินใจของลูกค้าโดยไม่พยายามยัดเยียดข้อมูลการโฆษณาทีม่ งุ่ ส่งเสริมการขายมาก
จนเกินไป

ข้อมูลเพิม่ เติม
มาตรฐานของเราเกีย่ วข้องอย่างไรกับกฎหมายคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภค
มาตรฐานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ตรงกับหรือสูงกว่ากฎหมาย
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคในแต่ละประเทศทีเ่ ราดำ�เนินการ หากมี
ข้อสงสัยควรปรึกษาหน่วยงานกำ�กับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
ของบริษทั
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3

บุคลากร

กลุม่ บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์เชื่อมัน่ เสมอว่าบริษทั จะมีความก้าวหน้าเมื่อ
กรรมการและบุคลากรมีความสามารถและเชีย่ วชาญ หากกรรมการและบุคลากร
ทำ�งานประสบความสำ�เร็จบรรลุเป้าหมาย ธุรกิจของเราก็จะประสบความสำ�เร็จและ
บรรลุเป้าหมายไปด้วย เราจึงให้ความเคารพและให้เกียรติแก่กรรมการ และบุคลากร
ทุกคน
การปฏิบตั เิ ช่นนีค้ รอบคลุมไปถึงบุคคลรอบข้าง เช่น ลูกค้า คูค่ า้ ธุรกิจ และ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียอื่น ๆ ซึง่ มีพน้ื ฐานมาจากการทีเ่ รายึดมัน่ ในมาตรฐานจริยธรรมเดียวกัน
ทำ�ให้เราเติบโตไปพร้อมกัน ยอมรับการเปลีย่ นแปลงร่วมกัน ปฏิบตั ติ นอย่างมีคณ
ุ ธรรม
และซื่อสัตย์สจุ ริต

หมวดนีเ้ กีย่ วข้องกับท่านอย่างไร
•

เราสร้างบรรยากาศอย่างไรให้มีการเคารพ ให้เกียรติ และปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรม
ในสถานประกอบการได้

• เราจะทำ�อย่างไรให้สถานประกอบการเป็นที่ซึ่งทุกคนสามารถทำ�งานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามสายอาชีพได้
• เรามั่นใจได้อย่างไรว่าจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ บุคลากร ลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ
และพันธมิตรทางธุรกิจ
• เราจะลงมือทำ�อย่างไรและเมื่อไรให้สถานประกอบการมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและ
มีอาชีวอนามัย
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บุคลากรทุกคนมีความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน มีความเคารพและให้เกียรติซง่ึ กันและกัน
โดยประเมินการทำ�งานของกรรมการและบุคลากรทุกระดับจากผลงานทีท่ �ำ
ไม่มกี ารเลือกปฏิบตั อิ นั เกิดจากความลำ�เอียงและไม่เกีย่ วข้องกับความสามารถใน
การทำ�งาน ไม่วา่ จะเป็น สีผวิ เชือ้ ชาติ สัญชาติ เพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ
รสนิยมทางเพศ อายุ ศาสนา ความทุพพลภาพ และสถานะอื่น ๆ ที่ ได้รบั การคุม้ ครอง
และระบุตามกฎหมาย ท่านสามารถหาข้อมูลเพิม่ เติมได้จากนโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ น
สิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ดิ า้ นแรงงาน
นอกจากนั้น เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังส่งเสริมให้กรรมการและบุคลากรทุกคนแจ้ง
เบาะแสในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องของการละเมิดหรือสงสัยว่าเป็นการกระทำ�ที่ขัด
ต่อมาตรฐานจริยธรรม นโยบาย หรือกฎหมายของแต่ละประเทศแก่ผู้บังคับบัญชา
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ/หรือ หน่วยงานกำ�กับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ โดยไม่ตอ้ งเกรง
กลัวต่อผลกระทบทีจ่ ะตามมา
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ทุกคน
ต่างมีส่วนในการยับยั้งการกระทำ�ใด ๆ ที่เป็นการกดขี่ จาบจ้วง ดูหมิ่นทั้งทางกายและ
วาจาอันก่อให้เกิดความขุ่นเคืองหรือเกรงกลัว และช่วยสร้างให้สถานประกอบการ
ปราศจากการข่มขู่คุกคามตามนิยามทางกฎหมายและประเพณีนิยมที่บัญญัติไว้ ใน
แต่ละประเทศ

3.1

การส่งเสริมให้เกิด
การปฏิบัติต่อกันด้วย
ความเคารพและเป็นธรรม
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ข้อแนะนำ�
สิง่ ทีค่ วรทำ�

สิง่ ที่ ไม่ควรทำ�

•	ระมัดระวังไม่ใช้กริ ยิ าและคำ�พูดทีอ่ าจก่อให้เกิดความไม่พอใจ
ต่อเพื่อนร่วมงานทัง้ โดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม พึงระวัง
ว่าการเลือกปฏิบตั หิ รือการคุกคามบางครัง้ อาจเกิดขึน้ โดยไม่
ตัง้ ใจ

•	ไม่รายงานเมื่อท่านหรือเพื่อนร่วมงานของท่านโดนคุกคาม
หรือเลือกปฏิบตั เิ พราะกลัวถูกกลัน่ แกล้ง

• ถ ามตัวท่านเองว่าการกระทำ�หรือความคิดเห็นของท่านอาจ
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือตีความผิดหรือไม่

• พูดตลกส่อเสียดล้อเลียนที่ ไม่เหมาะสม

• ร ายงานเหตุการณ์คกุ คามต่อผูบ้ งั คับบัญชาของท่าน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ/หรือ หน่วยงานกำ�กับการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์

• ท�ำ ให้ผอู้ นื่ หวาดกลัวหรืออับอายไม่วา่ โดยการกระทำ�หรือคำ�พูด

• แสดงเนือ้ หาที่ ไม่เหมาะสมหรือไม่สภุ าพ
• แ สดงความคิดเห็นผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียหรือช่องทาง
สื่อสารอื่น ๆ ไม่วา่ จะเป็นช่องทางบัญชีสว่ นตัว หรือบัญชี
ของบริษทั ซึง่ อาจขัดต่อนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
• ป ระเมินสถานการณ์การเล่นมุกตลกทีก่ า้ วร้าว การข่มขู่ การ
เลือกปฏิบตั ทิ เ่ี กิดขึน้ ในสถานประกอบการโดยเห็นเป็นเรื่อง
ปกติ และการสนทนาออนไลน์และออฟไลน์ (การสนทนา
ออฟไลน์ หมายถึง การใช้ถอ้ ยคำ�พูดคุยกันภายในพนักงาน
กลุม่ เล็ก ๆ โดยใช้ค�ำ ศัพท์ทอ่ี าจไม่เป็นทีย่ อมรับในกลุม่
พนักงานทัว่ ไป)

ประเด็นสำ�คัญ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้ โอกาสกรรมการและบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และมุง่ มัน่ ให้สถาน
ประกอบการเป็นสถานทีป่ ราศจากการเลือกปฏิบตั แิ ละการข่มขูค่ กุ คาม รวมถึงเป็นทีซ่ ง่ึ ทุกคนเคารพ
ให้เกียรติกนั และพร้อมทีจ่ ะประสบความสำ�เร็จไปด้วยกัน โดยกรรมการและบุคลากรทุกคนจะต้อง
ร่วมมือกัน โปรดระลึกไว้เสมอว่าการเคารพให้เกียรติกนั ในสถานประกอบการ เริม่ ต้นทีต่ วั ท่าน

ข้อมูลเพิม่ เติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะปกป้องผูแ้ จ้งเบาะแสจากการถูก
กลัน่ แกล้งอย่างไร
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลดำ�เนินการสืบสวนการแจ้งเบาะแสอย่าง
เป็นความลับเมื่อได้รบั ข้อมูลจากผูแ้ จ้งเบาะแส เอกลักษณ์ของ
ผูแ้ จ้งและข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับผูถ้ กู แจ้งจะถูกเก็บรักษาเป็น
ความลับ หากการไต่สวนมีการขยายผล ผูบ้ ริหารที่ได้รบั เลือก
เข้ามาเป็นกรรมการผูไ้ ต่สวนเท่านัน้ จึงจะมีสทิ ธิเข้าถึงข้อมูลต่าง
ๆ ได้ ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับขัน้ ตอนและหลักปฏิบตั ดิ งั กล่าว
สามารถศึกษาได้จากนโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารแจ้งเบาะแส
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์

ตัวอย่างพฤติกรรมทีย่ อมรับไม่ได้
• การคุกคามทางเพศ
•	การใช้ภาษาหรือการล้อเลียนหยอกเย้าทีส่ อ่ ถึงการดูหมิน่
เหยียดหยาม
•	การเลือกปฏิบตั หิ รือการแสดงความรังเกียจต่อผูอ้ นื่ จาก
อัตลักษณ์สว่ นบุคคลใด ๆ
• การแสดงความคิดเห็นทีเ่ ป็นการดูถกู
• พฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงการข่มขู่ให้หวาดกลัว
ตัวอย่างพฤติกรรมที่ ไม่เป็นธรรมอันเป็นการก่อให้เกิดการแตก
ความสามัคคี
• การยุยงส่งเสริม
• การใส่รา้ ยป้ายสีบคุ คลอื่น
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เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้โอกาสกรรมการและบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน ยึดถือและส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานในทุกธุรกิจ ครอบคลุมไปถึงการจ้างงานตลอดทัง้ ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
โดยเชื่อมัน่ ว่าความหลากหลายและการอยูร่ ว่ มกันของกรรมการและบุคลากรด้วยความรูส้ กึ
เป็นเจ้าของเป็นจุดแข็งและใช้เป็นมาตรฐานของการบริหารทรัพยากรบุคคลนับตัง้ แต่การจ้าง
การประเมินผลงาน การพัฒนากรรมการและบุคลากร การเลื่อนตำ�แหน่ง การจัดระเบียบ
วินยั การจ่ายค่าชดเชย และการเลิกจ้าง
เครือเจริญโภคภัณฑ์สร้างหน่วยงานที่มีการผสมผสานความหลากหลายของกรรมการ
และบุคลากรเพื่อรองรับความหลากหลายให้กับตลาดที่เราให้บริการ เพื่อมั่นใจว่าเรามี
สภาพแวดล้อมการทำ�งานที่ครอบคลุมความแตกต่างของที่มา การศึกษา เพศ เชื้อชาติ
สัญชาติ รูปแบบการทำ�งานและแนวคิด ศาสนา อายุ รุ่นอายุ (Generation) และ
ความทุพพลภาพ
เครือเจริญโภคภัณฑ์จ้างงานโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ คุณธรรม ผลงานและปัจจัยอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็นมืออาชีพโดยระบุถงึ ข้อกำ�หนดเรื่องการจ้างงานและความคาดหวัง
ในผลงานไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน โดยจะไม่ว่าจ้าง
ผู้ที่มีอายุ กว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำ�หนดเข้าทำ�งานโดยเด็ดขาด ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่ม
เติมได้จากนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงาน
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์

3.2

การส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียม
ความหลากหลายของบุคลากร
และการอยู่ร่วมกัน
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ข้อแนะนำ�
สิง่ ทีค่ วรทำ�
• ทำ�ความเข้าใจเงื่อนไขการจ้างงานของท่าน
• ปฏิบตั ติ อ่ ผูอ้ นื่ เช่นเดียวกับทีท่ า่ นอยากให้ผอู้ นื่ ปฏิบตั ติ อ่ ท่าน
•	ยนิ ดีรบั ฟังความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างและให้การสนับสนุน
เพื่อนร่วมงาน
• เรียนรูย้ อมรับข้อเสนอแนะและรับฟังปัญหาจากคนรอบข้าง

สิง่ ที่ ไม่ควรทำ�
•	กดี กันบุคคลหรือกลุม่ บุคคลเนื่องจากภูมหิ ลัง รูปลักษณ์ หรือ
ลักษณะเฉพาะตัว
• ท นต่อพฤติกรรมทีส่ ร้างความขุน่ เคืองหรือความขัดแย้งใน
สถานประกอบการ
• ย อมถูกข่มเหงหรือคุกคามจากเพื่อนร่วมงานหรือผูท้ ต่ี อ้ ง
ติดต่อประสานงาน

ประเด็นสำ�คัญ
เครือเจริญโภคภัณฑ์สง่ เสริมความหลากหลาย สนับสนุนการมีความสัมพันธ์ทด่ี ตี อ่ กันและสร้าง
โอกาสให้มคี วามเท่าเทียมกันทัง้ ภายในและภายนอกสถานประกอบการ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานทุกคนปฏิบตั ติ อ่ ผูท้ เ่ี ราติดต่อด้วยอย่างสุภาพ ให้เกียรติ และให้ความเคารพ
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เครือเจริญโภคภัณฑ์ปกป้องความเป็นส่วนตัวและความลับของข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ รา
รับผิดชอบซึง่ รวมถึงข้อมูลทางการแพทย์ ครอบครัว รวมทัง้ ข้อมูลทางการเงิน
และจะเปิดเผยข้อมูลเหล่านีต้ อ่ ผูท้ ม่ี คี วามจำ�เป็นทางด้านธุรกิจ และผู้ได้รบั การอนุญาต
ตามกฎหมายกำ�หนด การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลนีส้ ามารถนำ�ไปบริหารจัดการกับ
ข้อมูลของกรรมการ บุคลากร ลูกค้า คูค่ า้ ธุรกิจ และพันธมิตรทางธุรกิจ

3.3

การปกป้องข้อมูล
ส่วนบุคคล
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ข้อมูลส่วนตัวคืออะไร และท่านควร
ปฏิบตั อิ ย่างไรกับข้อมูลนี้
ข้อมูลส่วนตัวของกรรมการ
บุคลากร ผูบ้ ริโภค และบุคคลอื่น ๆ
ได้รบั การคุม้ ครองภายใต้กฎหมาย
และข้อกำ�หนดเฉพาะในแต่ละ
ประเทศ และต้องได้รบั การเก็บ
รักษาเป็นพิเศษ ท่านสามารถศึกษา
ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับข้อกำ�หนดใน
การจัดประเภทและการปกป้อง
ข้อมูลส่วนบุคคลได้จากนโยบายและ
แนวปฏิบตั กิ ารคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของเครือเจริญโภคภัณฑ์

ข้อแนะนำ�
สิง่ ทีค่ วรทำ�
•	เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผทู้ ่ี ได้รบั อนุญาตเท่านัน้

สิง่ ที่ ไม่ควรทำ�
•	เปิดเผยรหัสผ่านของท่านแก่ผอู้ นื่ หรือเก็บรหัสผ่านไว้ไม่มดิ ชิด

• เก็บข้อมูลความลับด้วยความระมัดระวังและทำ�ลายอย่างเหมาะสม • เปิดค้างหน้าจอคอมพิวเตอร์ ไว้ โดยไม่ลอ็ คหน้าจอ
• ผลิตเอกสารด้วยเครื่องพิมพ์ทเ่ี ชื่อมต่อกับเครือข่ายบริษทั เสมอ

• วางเอกสารต้นฉบับไว้ทเ่ี ครื่องพิมพ์หรือเครื่องถ่ายเอกสาร

ประเด็นสำ�คัญ
เครือเจริญโภคภัณฑ์จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลโดยการรักษาความลับและดูแล
ระบบความปลอดภัย ข้อมูลของกรรมการ บุคลากร และลูกค้า

ตัวอย่าง
ถาม: คูส่ มรสของท่านขอรายละเอียดของลูกค้ารายหนึง่
จากท่านเพื่อติดต่อเกีย่ วกับโอกาสในการทำ�ธุรกิจใหม่ ท่าน
จะให้รายละเอียดนีห้ รือไม่?
ตอบ: ท่านไม่สามารถให้รายละเอียดได้ เพราะเราต้องปกป้อง
ความเป็นส่วนตัวและรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคทัง้ หมด
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเครือเจริญโภคภัณฑ์
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เครือเจริญโภคภัณฑ์มงุ่ เน้นการรักษาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
เพื่อพนักงาน คูค่ า้ ธุรกิจ และผูม้ าเยือนรวมไปถึงผูท้ อ่ี ยู่ ในชุมชนทีเ่ ครือเจริญโภคภัณฑ์
เข้าไปประกอบธุรกิจ โดยปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง
พนักงานทุกคนมีหน้าที่ดูแลรักษาสถานประกอบการของตนให้มีความปลอดภัยและ
ถูกสุขลักษณะ กล่าวคือ ผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ทางวิชาชีพของผู้ที่อยู่ในความดูแลและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการยังถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบ
ร่วมกันตามเงื่อนไขการจ้างงาน

3.4

การจัดการความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยใน
สถานประกอบการ
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ข้อแนะนำ�
สิง่ ทีค่ วรทำ�

สิง่ ที่ ไม่ควรทำ�

• ตัง้ คำ�ถามเมื่อคิดว่าได้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั งิ านที่ ไม่ปลอดภัย • คาดหวั

งให้ผอู้ นื่ รายงานความเสีย่ งหรือปัญหาแทนทีท่ า่ นจะ
เป็นผูร้ ายงานด้วยตนเอง
•	ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์เสมอ
• คาดเดาว่าขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านและแนวทางในปัจจุบนั เป็น
วิธที ่ี ไม่อาจปรับเปลีย่ นได้
•	ปฏิเสธเมื่อได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่ท่านไม่ได้รับการ
ฝึกอบรมเพียงพอที่จะทำ�ได้ และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ •	เข้าปฏิบตั งิ านทัง้ ทีย่ งั อยู่ในอาการมึนเมาจากฤทธิข์ องยา
ตนเองและผู้อื่น
เครื่องดื่มมึนเมาหรือสารควบคุมอื่น ๆ
•	รายงานให้ผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ปฏิบัติงานทราบทันทีเมื่อ
พบว่าผู้ที่ปฏิบัติงานอาจได้รับอันตราย หรือไม่ได้รับ
การฝึกอบรมมาอย่างเพียงพอ

•	ปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับการฝึกอบรม ขาดความเชี่ยวชาญ มี
สุขภาพร่างกายไม่พร้อม หรือไม่มีการเตรียมพร้อมอย่าง
เพียงพอ

• แ จ้งผูเ้ กีย่ วข้องทันทีหากท่านสงสัยว่ายานพาหนะหรือชิน้ ส่วน
ของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์การทำ�งานผิดปกติและอาจเกิด
อันตราย
•	สงั เกตหรือคอยสอดส่องสภาพแวดล้อมที่ ไม่ปลอดภัย ซึง่ อาจ
เป็นอันตรายต่อตนเองและผูอ้ นื่ พนักงานทุกคนมีหน้าที่
รับผิดชอบและทำ�งานด้วยความปลอดภัยไม่วา่ ท่านจะทำ�งาน
ในตำ�แหน่งใดก็ตาม
ประเด็นสำ�คัญ
เครือเจริญโภคภัณฑ์มงุ่ หวังให้สถานประกอบการมีความปลอดภัยและมีอาชีวอนามัยทีย่ ง่ั ยืน เรา
สามารถทำ�ได้หากกรรมการและบุคลากรทุกคนร่วมมือกันสอดส่องดูแลปัญหา แจ้งให้ผเู้ กีย่ วข้อง
รับทราบและดำ�เนินการแก้ไขปัญหา

ข้อมูลเพิม่ เติม
เครือเจริญโภคภัณฑ์มี “มาตรฐาน แนวทางการจัดการ
ความปลอดภัยฯ” ซึง่ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทุกระดับสามารถนำ�
ไปประยุกต์ ใช้เพื่อเป็นแนวปฏิบตั โิ ดยการกำ�กับดูแลของสำ�นัก
ความปลอดภัยฯ หรือฝ่ายความปลอดภัยฯ ของแต่ละ
กลุม่ ธุรกิจ/สายธุรกิจ/เขตประเทศ โดยมีผบู้ ริหารกลุม่ ธุรกิจ
ผูบ้ ริหารสายธุรกิจ ผูบ้ ริหารเขตประเทศและผูบ้ ริหารหน่วยงาน
เป็นผูร้ บั ผิดชอบ หากท่านต้องการทราบรายละเอียด ท่าน
สามารถหาได้จากนโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
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4

สินทรัพย์

สินทรัพย์ของกลุม่ บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ ใช้เวลาสร้างมาเป็นเวลายาวนาน ทัง้
สินทรัพย์ทจ่ี บั ต้องได้ คือ สินทรัพย์ทางการเงิน สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตน นอกจากนัน้ ยัง
มีสนิ ทรัพย์ทจ่ี บั ต้องไม่ ได้และเป็นนามธรรม เช่น ทรัพย์สนิ ทางปัญญาและชื่อเสียง
สินทรัพย์ทง้ั หมดนีร้ วมเป็นเอกลักษณ์เช่นเดียวกับมาตรฐานจริยธรรมทีส่ ร้าง
ความแข็งแกร่งให้แก่เรา
อย่างไรก็ตามการกระทำ�ทีเ่ กิดขึน้ โดยเจตนาหรือไม่เจตนาเพียงครัง้ เดียวก็อาจทำ�ลาย
หรือสร้างความเสียหายให้กบั ภาพลักษณ์เครือเจริญโภคภัณฑ์ทส่ี ร้างและสัง่ สมมา
อย่างยาวนาน จึงเป็นหน้าทีข่ องพนักงานทุกคนทีจ่ ะต้องร่วมกันปกป้องรักษาสินทรัพย์
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์อยูเ่ สมอ

หมวดนีค้ รอบคลุมเรื่องอะไรบ้าง
•

ท่านจะแบ่งประเภทและบริหารจัดการประเภทของข้อมูลอย่างไรให้มีความเหมาะสม

•

ท่านจะซื้อขายหลักทรัพย์อย่างไรให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ

•

ท่านจะป้องกันธุรกิจจากการเข้าไปเกี่ยวพันกับการฟอกเงินอย่างไร
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หนึง่ ในสินทรัพย์ทม่ี คี า่ ทีส่ ดุ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ คือ ข้อมูลซึง่ มีอยูด่ ว้ ยกันหลาย
รูปแบบทัง้ ทีเ่ ป็นเอกสารกระดาษ และไฟล์งานอิเล็กทรอนิกส์หรือมัลติมเี ดียที่ ใช้งานอยู่ ใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพืน้ ฐานข้อมูลทุกอย่างสามารถจัดประเภทได้เป็นข้อมูล
ความลับและข้อมูลที่ ไม่เป็นความลับ
ระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของเครือเจริญโภคภัณฑ์ระบุถึงนโยบาย การ
จัดประเภท การป้องกันและการบริหารจัดการข้อมูล โดยให้บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์
นำ�ไปเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ
เครือเจริญโภคภัณฑ์มีเป้าหมายที่จะนำ�กระบวนการบริหารจัดการข้อมูลเข้ามาใช้อย่าง
เป็นระบบในทุกธุรกิจเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและการจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เครือเจริญโภคภัณฑ์มีนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ โดยแต่ละบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์สามารถนำ�ไปใช้หรือปรับใช้ ให้
เข้ากับบริบทของแต่ละบริษัท

4.1

การบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศของบริษัท
38

ข้อแนะนำ�
สิง่ ที่ ไม่ควรทำ�

สิง่ ทีค่ วรทำ�
•

ส ง่ ผ่านข้อมูลหรือให้สทิ ธิเฉพาะกลุม่ เท่าทีจ่ �ำ เป็นต้องรูข้ อ้ มูล
(Need to know basis)

• ถ อื เป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลต่อการใช้ เผยแพร่
เก็บรักษา ปกป้อง และกำ�จัดข้อมูลอย่างเหมาะสม
• ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ ได้รบั อนุญาตจากบริษทั เท่านัน้
ในการสร้าง เผยแพร่ และบันทึกข้อมูลบริษทั
• ป อ้ งกันรักษาเอกสาร บันทึก และอุปกรณ์ดจิ ทิ ลั โดยทำ�ตาม
ขัน้ ตอนทีจ่ �ำ เป็นอย่างเหมาะสมเพื่อให้มน่ั ใจว่าผูล้ กั ลอบหรือ
ผูท้ ่ี ไม่ได้รบั มอบอำ�นาจไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
• ป ระเมินและบริหารจัดการความเสีย่ งข้อมูลทีอ่ ยู่ใน
ความรับผิดชอบของท่านและหามาตรการป้องกันอย่าง
เหมาะสม

•

 ดเผยข้อมูลที่ ไม่ใช่ขอ้ มูลสาธารณะเกีย่ วกับบริษทั
เปิ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัดและบริษทั ในเครือเจริญโภคภัณฑ์
ไม่วา่ จะบนพืน้ ทีส่ ว่ นตัวหรือพืน้ ทีส่ าธารณะ

• ใช้อปุ กรณ์สารสนเทศและอุปกรณ์สอื่ สารของบริษทั ใน
เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อวัตถุประสงค์สว่ นตัวหรือในทางที่
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั
• แชร์รหัสผ่านหรือกดเข้าลิงก์ทแ่ี ปลกน่าสงสัยในอีเมล
•	ปกปิด เปลีย่ นแปลง หรือทำ�ลายเอกสารโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย
• เปิดเผยข้อมูลด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อกั ษรเกีย่ วกับ
ธุรกิจของบริษทั ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ตอ่ บุคคลภายนอก
โดยไม่ได้รบั มอบอำ�นาจ

• ล งนามในข้อตกลงห้ามเปิดเผยข้อมูล (Non Disclosure
Agreement หรือ NDA) เพื่อให้มผี ลทางกฎหมายก่อน
เปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นความลับ หรือข้อมูลที่ ไม่ใช่ขอ้ มูล
สาธารณะของบริษทั หรือเครือเจริญโภคภัณฑ์
• ร ะมัดระวังไม่ให้ผอู้ นื่ ได้ยนิ ลอบฟัง ดักฟัง หรือบันทึกเสียง
ในการเจรจาตกลงเกีย่ วกับข้อมูลที่ ไม่ใช่ขอ้ มูลสาธารณะ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ไม่ควรสนทนาในทีส่ าธารณะผ่านเครื่อง
มือสื่อสารทุกประเภทหรือกับสมาชิกในครอบครัว ซึง่ อาจ
นำ�ไปสูก่ ารเปิดเผยข้อมูลต่อผูอ้ นื่

ประเด็นสำ�คัญ
ข้อมูลสารสนเทศ (Information) ถือเป็นสินทรัพย์ทจ่ี �ำ เป็นยิง่ ของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ทต่ี อ้ งระบุ จัดประเภท และบริหารจัดการ
ตามข้อกำ�หนดในนโยบายเพื่อให้มกี ารใช้ การเก็บรักษา และ
การแชร์ขอ้ มูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง

ตัวอย่าง
ถาม: ท่านเผยแพร่ขา่ วเกีย่ วกับโครงการใหม่ของบริษทั ใน
เครือเจริญโภคภัณฑ์ บนสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากนัน้ มี
นักศึกษามาติดต่อขอข้อมูลเพิม่ เติมเพื่อทำ�วิทยานิพนธ์ ท่าน
ควรทำ�อย่างไร
ตอบ: การแชร์ขอ้ มูลมีความสำ�คัญเป็นอย่างมากจึงต้องมี
ความระมัดระวัง ในกรณีน้ี ท่านต้องทราบถึงความสำ�คัญของ
ข้อมูลทีถ่ กู ขอและเข้าใจระดับความลับของข้อมูลของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึง่ แบ่งเป็นสีป่ ระเภท คือ เอกสารลับพิเศษ
เอกสารลับ เอกสารใช้ภายในเท่านัน้ และเอกสารเปิดเผย
ทัง้ นี้ ท่านสามารถหาคำ�แนะนำ�เพิม่ เติมได้จากนโยบายและ
แนวปฏิบตั เิ รื่องการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์

หรือ
ถาม: ท่านกำ�ลังลาออกจากบริษทั เพื่อไปทำ�งานทีอ่ นื่ ท่าน
จะนำ�สำ�เนารายงานของบริษทั ไปใช้กบั ตำ�แหน่งใหม่
สามารถทำ�ได้หรือไม่?
ตอบ: หากรายงานของบริษทั นัน้ เป็นเอกสารทีม่ สี ถานะเป็น
เอกสารเปิดเผย ท่านสามารถนำ�ข้อมูลไปใช้ได้ แต่หากรายงาน
ดังกล่าวถูกจัดประเภทเป็นเอกสารลับพิเศษ เอกสารลับหรือ
เอกสารใช้ภายใน ท่านไม่สามารถทำ�ได้

39

เครือเจริญโภคภัณฑ์ประกอบด้วยบริษทั ทีจ่ ดทะเบียน และไม่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ทอ่ี ยู่ ในประเทศต่างๆ การมีระบบบริหารจัดการข้อมูลจึงเป็นสิง่ สำ�คัญ
อย่างยิง่ ทีจ่ ะทำ�ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง
ข้อมูลสาธารณะและข้อมูลที่ ไม่ ใช่ขอ้ มูลสาธารณะ รวมทัง้ การปฏิบตั ติ ามกฎหมายที่
เกีย่ วกับข้อมูลที่ ไม่ ใช่ขอ้ มูลสาธารณะและข้อมูลทีม่ คี วามสำ�คัญ สำ�หรับคำ�แนะนำ�เพื่อ
ทำ�ความเข้าใจเรื่องการรักษาความลับและการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของบริษทั
โปรดดูจากหัวข้อ “4.1 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของบริษทั ” หน้า 38–39
การซื้อขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลที่ ไม่ใช่ข้อมูล
สาธารณะและการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในหลายๆ ประเทศ
หากมีการซื้อขายหลักทรัพย์หรือมีการกระทำ�ที่มุ่งประสงค์ ในการปั่นราคาหุ้นของ
บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือบริษัทอื่นๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
นอกจากถือว่าเป็นการกระทำ�ที่ขัดต่อวินัยของบริษัทแล้ว ยังอาจส่งผลให้ทั้งบริษัท
กรรมการและบุคลากรได้รับโทษทางอาญาและเสียค่าปรับอีกด้วย

4.2

การซื้อขายหลักทรัพย์์
40

ข้อมูลสำ�คัญที่ ไม่ใช่ขอ้ มูล
สาธารณะคืออะไร
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับบริษทั
เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัดและ
บริษทั ในเครือเจริญโภคภัณฑ์
ที่ไม่ได้เปิดเผยในทีส่ าธารณะ และ
อาจมีผลต่อราคาหุน้ ของบริษทั ใน
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ ได้แก่อะไรบ้าง
หุน้ พันธบัตร ธนบัตร
และการลงทุน

ข้อแนะนำ�
สิง่ ทีค่ วรทำ�

สิง่ ที่ ไม่ควรทำ�

•	แจ้งความประสงค์กอ่ นดำ�เนินการซือ้ ขายหลักทรัพย์ตาม
ขัน้ ตอนทีบ่ ริษทั จดทะเบียนกำ�หนด

•	ซอ้ื ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในเครือเจริญโภคภัณฑ์
ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทท่ี า่ นมีขอ้ มูลภายใน

•	ศกึ ษากฎหมายเกีย่ วกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของแต่ละ
ประเทศก่อนการซือ้ ขาย

•	เผยแพร่ขอ้ มูลอันเป็นเท็จทำ�ให้ราคาของหลักทรัพย์
ปรับเปลีย่ น
• ชักชวนให้ผมู้ ขี อ้ มูลภายในซือ้ ขายหลักทรัพย์

ประเด็นสำ�คัญ
แจ้งหน่วยงานกำ�กับการปฎิบตั ติ ามกฎเกณฑ์หรือหน่วยงานที่ ได้รบั มอบหมายของบริษทั ในเครือ
เจริญโภคภัณฑ์ลว่ งหน้าก่อนการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ทจ่ี ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อมัน่ ใจว่าได้สง่ แบบฟอร์มและตรวจสอบว่าไม่ได้กระทำ�การใด ๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
การนำ�ข้อมูลภายในไปใช้ทง้ั โดยเจตนาและไม่เจตนา

ข้อมูลภายในคืออะไร
ข้อมูลภายใน (หรือข้อมูลที่อาจมีผลต่อราคาหรือสภาวะการ
ซื้อขายหลักทรัพย์) ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะแต่อาจมี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุนในการซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท หรือการแลกเปลี่ยนสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าอื่น ๆ หรือวิธีอื่นใดที่เกี่ยวกับการค้าหลักทรัพย์ของ
บริษัท ยกตัวอย่างเช่น
•	ผลประกอบการหรือการประมาณการผลประกอบการของ
บริษทั ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ทจ่ี ดทะเบียน
•	การควบรวมกิจการ การซือ้ กิจการ การเลิกกิจการหรือ
บริษทั ร่วมทุน
• การปรับโครงสร้าง
• วิกฤตการณ์หรือเหตุการณ์ส�ำ คัญ
• ข้อพิพาททางกฎหมาย
• การตัดสินใจของรัฐบาล
• การเปลีย่ นผูน้ �ำ
•	การเพิม่ ทุนหรือจ่ายเงินปันผล เป็นต้นการซือ้ ขายโดยใช้
ข้อมูลภายในคืออะไร

การซือ้ ขายโดยใช้ขอ้ มูลภายในคืออะไร
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลภายใน
เป็นประจำ�หรือแต่ละกรณีของบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อมูลของบริษัทอื่นที่
จะมีการซื้อ-ขาย หรือทำ�ธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน

ตัวอย่าง
ถาม: ท่านได้ยนิ ข่าวจากเพื่อนร่วมงานว่า บริษทั ในเครือ
เจริญโภคภัณฑ์ทจ่ี ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะมี
ผลประกอบการสูงขึน้ หลังจากลงนามในสัญญาร่วมทุน ท่าน
จึงตัดสินใจซือ้ หุน้ บริษทั นัน้ กรณีนจ้ี ะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
ว่าด้วยการซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายในหรือไม่?
ตอบ: ท่านไม่ควรซือ้ ขายหลักทรัพย์ เพราะเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมายว่าด้วยการซือ้ ขายหลักทรัพย์ โดยใช้ขอ้ มูลภายใน
เนื่องจากข้อมูลนีเ้ ป็นข้อมูลซึง่ มีนยั สำ�คัญและยังไม่เป็นทีเ่ ปิด
เผยต่อสาธารณชน ท่านสามารถหาข้อมูลเพิม่ เติมได้จาก
กฎหมายหลักทรัพย์ ในแต่ละประเทศ เรื่อง ช่วงเวลาห้ามซือ้
ขายหลักทรัพย์ (Blackout Periods) หรือปรึกษาหน่วยงาน
กำ�กับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของบริษทั
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เครือเจริญโภคภัณฑ์มคี วามมุง่ มัน่ ในการป้องกันไม่ ให้บริษทั เป็นแหล่งฟอกเงินในทุกประเทศ
ทีเ่ ราดำ�เนินธุรกิจ โดยมีการจัดทำ�และดูแลบัญชีกองทุนหรือสินทรัพย์อย่างถูกต้องตาม
กฎหมายเพื่อมุง่ มัน่ ปกป้องธุรกิจไม่ ให้มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับกิจกรรมใด ๆ ทีผ่ ดิ กฎหมายทัง้
โดยเจตนาและไม่เจตนา
เอกสารทางบัญชีและเอกสารอื่น ๆ ของทุกบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ต้องอธิบายถึง
ลักษณะของธุรกิจและธุรกรรมอย่างถูกต้อง บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

4.3

การต่อต้านการฟอกเงิน
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การฟอกเงินคืออะไร
การฟอกเงิน คือ กระบวนการซึง่
บุคคลหรือกลุม่ บุคคลพยายาม
ปกปิดการกระทำ�ผิดกฎหมายหรือ
ทำ�ให้เงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย
ดูเหมือนมีทม่ี าถูกต้องตาม
กฎหมาย อาชญากรรมทาง
การเงินแม้จะเกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว
ก็อาจส่งผลกระทบทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อมต่อเครือเจริญโภคภัณฑ์

ข้อแนะนำ�
สิง่ ทีค่ วรทำ�
•	ท�ำ ธุรกิจทีถ่ กู กฎหมายกับลูกค้าทีน่ า่ เชื่อถือ เป็นทีย่ อมรับ
และใช้เงินทุนทีต่ รวจสอบแหล่งทีม่ าได้
•	ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้าก่อนเริม่ ทำ�ธุรกรรม โดย
ให้มคี วามเข้าใจและปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการรูจ้ กั ตัวตนของ
ลูกค้า (Know Your Customer: KYC)
• ร ะบุสญ
ั ญาณเตือนภัยทีส่ อ่ พฤติกรรมทีม่ แี นวโน้มจะเป็น
การฟอกเงิน ตัวอย่างเช่น การร้องขอจากลูกค้าหรือคูค่ า้
ธุรกิจให้จา่ ยเงินทุนให้แก่บคุ คลทีส่ าม หรือจ่ายแยกหลาย ๆ
บัญชี หรือจ่ายเป็นเงินสด หรือสิง่ เทียบเท่าเงินสดเป็น
จำ�นวนมากและน่าสงสัย หรือเต็มใจจ่ายมากกว่าราคาตลาด
โดยไม่มเี หตุผลอันสมควร หรือจ่ายเงินผ่านตัวกลางโดยไม่
จำ�เป็น ทัง้ นี้ หากพบพฤติกรรมดังกล่าว ให้รายงานต่อฝ่าย
กฎหมายเพื่อพิจารณาก่อนดำ�เนินการต่อไป

สิง่ ที่ ไม่ควรทำ�
•	กลัวทีจ่ ะขอข้อมูลเพื่อยืนยันแหล่งทีม่ าของเงินทุนไม่วา่ จะ ณ
ขัน้ ตอนใดของการดำ�เนินการในข้อตกลงซึง่ เงินทุนมี
การเปลีย่ นมือ
•	สนั นิษฐานว่าการตรวจสอบโดยกระบวนการข้อเท็จจริง
เกีย่ วกับลูกค้าตามกฎหมายเสร็จสิน้ ก่อนมีการเริม่ ธุรกรรม
กับลูกค้าหรือคูค่ า้ ธุรกิจรายใหม่
•	บอกลูกค้าหรือคูค่ า้ ธุรกิจเมื่อบริษทั กำ�ลังดำ�เนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ยกเว้นท่านได้รบั มอบอำ�นาจ

•	รายงานต่อฝ่ายกฎหมายหากพบว่าลูกค้าหรือคูส่ ญ
ั ญาใหม่
อยู่ในข่าย “บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทางการเมือง” (Politically
Exposed Persons หรือ PEPs) หรือมีประวัตทิ ่ใี กล้เคียงกัน
•	แจ้งฝ่ายกฎหมายให้ทราบทันทีเมื่อพบพฤติกรรมทีม่ ี
แนวโน้มเข้าข่ายตามข้อสังเกตการณ์การฟอกเงินตามข้อ
เบือ้ งต้น
ประเด็นสำ�คัญ
การฟอกเงินเป็นอาชญากรรมทางการเงินทีร่ า้ ยแรง ดังนัน้ เพื่อปกป้องเครือเจริญโภคภัณฑ์จาก
การฟอกเงิน จึงต้องอาศัยความระมัดระวังและการทำ�งานเชิงรุกของกรรมการและบุคลากรทุกคน

ข้อมูลเพิม่ เติม
ท่านจะทราบได้อย่างไรว่า ลูกค้านิตบิ คุ คล และ/หรือ ลูกค้า
บุคคลธรรมดามีคณ
ุ สมบัตทิ ่ี “น่าเชื่อถือและเป็นทีย่ อมรับ”
ตรงตามมาตรฐานหรือไม่?
การฟอกเงินมักเกีย่ วข้องกับการดำ�เนินงานทีม่ คี วามลึกลับ
ซับซ้อนสูง หากท่านมีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับลูกค้านิตบิ คุ คล และ/
หรือ ลูกค้าบุคคลธรรมดา ท่านสามารถดูขอ้ มูลเพิม่ เติมได้จาก
นโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารป้องกันการฟอกเงิน หรือปรึกษา
หน่วยงานกำ�กับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของบริษทั
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บทลงโทษ

การร่วมกันปกป้องชื่อเสียงของเรา

กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนต้องรับทราบ
ทำ�ความเข้าใจและปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้
อย่างเคร่งครัด หากมีการกระทำ�ผิด ฝ่าฝืน หรือกระทำ�
การใดๆ ทีข่ ดั ต่อจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ แต่ละบริษทั
ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผูพ้ จิ ารณาลงโทษทางวินยั
ตามข้อบังคับเกีย่ วกับการทำ�งาน ระเบียบ ประกาศ หรือ
คำ�สัง่ ที่ ได้ก�ำ หนดไว้

การรักษาภาพลักษณ์และปกป้องชื่อเสียงของกลุม่ บริษทั
เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นหน้าทีร่ ว่ มกันของกรรมการ
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนไม่วา่ จะปฏิบตั หิ น้าที่ ใน
หน่วยงานหรือกลุม่ ธุรกิจใดภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์
เพราะ “ซีพ”ี คือพวกเราทุกคน
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เครือเจริญโภคภัณฑ์รวมเป็นหนึง่ เดียวด้วยการผนึก
กำ�ลัง ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจและร่วมกันลงมือทำ� สร้าง
ชื่อเสียงจนเป็นทีย่ อมรับ แต่การจะรักษาชื่อเสียงทีด่ ีให้
คงอยูต่ อ่ ไปนัน้ ขึน้ อยูก่ บั การผนึกกำ�ลังของเราในการมี
ส่วนร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก

นโยบายและแนวปฏิบตั ขิ องเครือเจริญโภคภัณฑ์

1.

คุณธรรม

ั เิ กีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1 นโยบายและแนวปฏิบต
2		นโยบายและแนวปฏิบต
ั กิ ารต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน
3		นโยบายและแนวปฏิบต
ั กิ ารให้ รับของขวัญหรือผลประโยชน์อนื่ ใด
2.

คุณภาพ

4 นโยบายและแนวปฏิบต
ั ดิ า้ นความยัง่ ยืน
5		จรรยาบรรณสำ�หรับคูค
่ า้ ธุรกิจ
6		นโยบายและแนวปฏิบต
ั กิ ารบริหารจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน
3.

บุคลากร

7 	นโยบายและแนวปฏิบต
ั ดิ า้ นสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ดิ า้ นแรงงาน
8 นโยบายและแนวปฏิบต
ั กิ ารแจ้งเบาะแส
9 นโยบายและแนวปฏิบต
ั กิ ารคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
10	นโยบายและแนวปฏิบต
ั ดิ า้ นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
4.

สินทรัพย์
11
12

นโยบายและแนวปฏิบตั เิ รื่องการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
นโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารป้องกันการฟอกเงิน
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รายละเอียดการติดต่อ

เครือเจริญโภคภัณฑ์

หน่วยงานด้านธรรมาภิบาล
โทรศัพท์ : +66 2 858 1229
goodgovernance@cp.co.th
www.cpgroupglobal.com/governance
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หนังสือรับทราบและถือปฏิบตั ิ

วันที่ / เดือน / พ.ศ.

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว
รหัสพนักงาน

ตำ�แหน่ง

แผนก

ฝ่าย

สำ�นัก

บริษทั

ได้รบั ทราบ ยินยอม ยึดถือและปฏิบตั ติ าม “จรรยาบรรณธุรกิจ” ข้าพเจ้าตระหนักดีวา่ หากข้าพเจ้ากระทำ�การ
อย่างหนึง่ อย่างใดทีเ่ ป็นการฝ่าฝืน “จรรยาบรรณธุรกิจ” ย่อมได้รบั โทษทางวินยั ของบริษทั ตามสมควรแก่กรณี
ลงนาม
ตำ�แหน่ง
ผูบ้ งั คับบัญชา
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