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เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบธุรกิจด้วยคุณธรรมและความซื่อสัตย์ จำาหน่ายสินค้า

และบริการท่ีมีคุณภาพ ซื่อตรงต่อลูกค้า และดูแลเอาใจใส่พนักงานมาโดยตลอดระยะ

เวลาเกือบศตวรรษ ทำาให้เราเติบโตจนเป็นท่ียอมรับและเป็นท่ีเชื่อถือของลูกค้า  

คู่ค้าธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย  

ปัจจุบัน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำาเนินธุรกิจใน 20 ประเทศท่ัวโลกและมีพนักงาน

มากกว่า 300,000 คน ถึงแม้จะมีค่านิยมด้านคุณธรรมและความซื่อสัตย์เป็นอันหน่ึง 

อันเดียวกัน แต่ก็ยังมีความหลากหลายท้ังในด้านภาษาและวัฒนธรรม ดังน้ัน เราจึง

จำาเป็นต้องมีคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรสะท้อนถึงมาตรฐาน 

ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามค่านิยมด้านคุณธรรมและความซื่อสัตย์ของเรา เป็นการ

สร้างความตระหนักรู้และสื่อสารให้กรรมการและบุคลากรทุกคนเข้าใจถึงค่านิยมท่ีดี

ของเราสามารถปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน จรรยาบรรณธุรกิจยังเป็นการวางรากฐาน

ของการมีวัฒนธรรมองค์กรท่ีดีในการปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ละประเทศ 

ท่ีเครือเจริญโภคภัณฑ์ประกอบธุรกิจ ตลอดจนใช้สำาหรับสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 

เพื่อให้ทราบถึงแนวนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของเครือเจริญโภคภัณฑ์

“จรรยาบรรณธุรกิจ” ฉบับน้ี เป็นส่ิงสำาคัญท่ีกรรมการ และบุคลากรทุกคนจะต้องยึดม่ัน

ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและขอให้ทุกคนผนึกกำาลังร่วมกันปฏิบัติ

อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ซีพีของเราแข็งแกร่งและมีความม่ันคง สามารถก้าวสู่

ศตวรรษใหม่ในฐานะผู้นำาท่ีมีมาตรฐานในระดับโลก

ธนินท์ เจียรวนนท์ 
ประธานอาวุโส

เครือเจริญโภคภัณฑ์์

สารจากประธานอาวุโส



จรรยาบรรณของเครือเจริญโภคภัณฑ์� 

แนวปฏิบัติของเราครอบคลุมถึง:

•  การประพฤติตนของกรรมการและบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐานของเครือเจริญโภคภัณฑ์  

•  แนวคิดและแนวปฏิบัติท่ีแสดงตัวอย่างสถานการณ์ท่ีกรรมการและบุคลากรอาจพบ สามารถ

ใช้เป็นบททดสอบทางจริยธรรม

• แนะนำาวิธีการหาข้อมูลและแนวปฏิบัติเพ่ิมเติม  

•  ใช้ควบคู่กับนโยบายและแนวปฏิบัติของเครือเจริญโภคภัณฑ์
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ความรับผิดชอบของ

กรรมการและบุคลากร

จรรยาบรรณธุรกิจ คือ มาตรฐานการประพฤติปฏิบัติท่ีดี กำาหนดข้ึนเพื่อให้ทุกท่าน 

ซ่ึงรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติท่ีจะป้องกัน การประพฤติ 

ปฏิบัติในทางท่ีผิดหรือทำาให้เสื่อมเสียและสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของเครือ

เจริญโภคภัณฑ์ท่ีต้องการให้กรรมการและบุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อ

บังคับตามนโยบาย 

หน่วยงานธรรมาภิบาล บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำากัด มีหน้าท่ีรับผิดชอบผลของ

การส่งเสริม บังคับใช้ พร้อมท้ังติดตาม ดูแล และทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจให้ทันต่อ

เหตุการณ์ อย่างไรก็ตามเป็นความรับผิดชอบของกรรมการและบุคลากรทุกคนท่ีจะ

ร่วมกันทำาให้จรรยาบรรณธุรกิจไม่เป็นเพียงเอกสารฉบับหน่ึงเท่าน้ัน แต่ต้องมีการนำา

ไปปฏิบัติกับการทำางานในชีวิตประจำาวัน

จรรยาบรรณธุรกิจฉบับน้ีใช้สำาหรับทุกท่าน ซ่ึงรวมถึงกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

ของบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ท้ังหมด สำาหรับบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ท่ี 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทร่วมทุน เห็นควรให้นำาไปพิจารณาปรับใช้ให้

เข้ากับบริบททางธุรกิจและผ่านกระบวนการอนุมัติภายใน ตามหลักธรรมาภิบาล 

ของแต่ละบริษัท
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1 คุณธรรม

เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งม่ันประกอบกิจการด้วยคุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต

ในทุกแห่งท่ีดำาเนินธุรกิจ ความสำาเร็จของเครือเจริญโภคภัณฑ์สืบเนื่องมาจากความ

ซื่อสัตย์สุจริตในอดีตจนถึงปัจจุบัน และจะดำารงอยู่ต่อไปในอนาคต  

ดังน้ัน กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจึงต้องยึดม่ันในหลักการและรักษา

มาตรฐานทางจริยธรรมให้เป็นกิจวัตรในการทำางาน ไม่ฝ่าผืนกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

หรือกระทำาการใด ๆ ท่ีขัดต่อความซื่อสัตย์สุจริตท่ีเราได้สร้างไว้ เพราะอาจก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อเครือเจริญโภคภัณฑ์ ท้ังด้านผลประกอบการและชื่อเสียงอย่าง

ประเมินค่ามิได้

ไม่ใช่เรื่องง่ายสำาหรับเครือเจริญโภคภัณฑ์ซ่ึงมีกลุ่มธุรกิจท่ีหลากหลายและมีขนาด

ใหญ่มีโครงสร้างซับซ้อนและมีกิจการครอบคลุมไปท่ัวโลก ท่ีถูกจับตามองและมี

ความคาดหวังให้เป็นพลเมืองท่ีดี (Good Corporate Citizen) การแสดงถึงความไม่มี

คุณธรรมเพียงคร้ังเดียวท่ีอาจเกิดข้ึนจริงหรือถูกเข้าใจผิดหรือไม่รู้ถึงความคาดหวัง

จากภายนอก ก็อาจทำาให้ธุรกิจของเราเสื่อมเสียชื่อเสียง เพื่อหลีกเล่ียงสถานการณ์

ดังกล่าวเราจึงมุ่งม่ันท่ีจะให้กรรมการและบุคลากรของเราทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ

ในการปฏิบัติงานให้มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานในการรักษาการดำาเนินธุรกิจ

อย่างมีคุณธรรม  

หมวดน้ีครอบคลุมเรื่องอะไรบ้าง

•  ท่านจะตระหนักรู้ถึงสถานการณ์ท่ีอาจเป็นความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ของท่านและ 

ผลประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมีวิธีหลีกเล่ียงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ให้

เกิดข้ึนได้อย่างไร

•  ท่านจะมีวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดการให้สินบนและการทุจริตภายในเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้

อย่างไร

•  ท่านจะม่ันใจได้อย่างไรว่าการตัดสินใจทางธุรกิจปราศจากอิทธิพลเชิงลบใด ๆ

• ท่านจะสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการค้าเสรีและการแข่งขันท่ีเป็นธรรมได้อย่างไร

• ท่านจะดูแลรักษาข้อมูลทางธุรกิจให้มีความถูกต้องโปร่งใสอย่างไร
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ในฐานะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เรามีภาระหน้าท่ีต้องปฏิบัติโดยคำานึงถึง 

ประโยชน์สูงสุดของเครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมถึงหลีกเล่ียงการใช้ตำาแหน่งหน้าท่ีในทางท่ีผิด

เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือบุคคลอื่น

บางครั้ง เรื่องส่วนตัวในครอบครัว เรื่องการเงินหรือกิจกรรมทางการเมือง อาจนำาไปสู่

ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ทั้งที่อาจ

เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง เรื่องที่เกิดจากการเข้าใจผิด หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดความขัดแย้งต่อ

การปฏิบัติหน้าที่ภายในเครือเจริญโภคภัณฑ์ แม้จรรยาบรรณฉบับนี้จะไม่อาจระบุตัวอย่าง

ที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุก ๆ กรณี แต่โดยทั่วไปแล้ว ความขัดแย้งทางผลประโยชน์มักเกิดขึ้นใน

สถานการณ์ ดังต่อไปนี้ี้

•  การถือครองเงินลงทุนในบริษัทคู่แข่ง คู่ค้าธุรกิจ หรือบริษัทที่เป็นลูกค้าของ 

เครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มีนัยสำาคัญ

•    การคัดเลือก ประเมิน หรือเจรจาต่อรองกับคู่ค้าธุรกิจ

•    การเจรจาที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า

•     การพิจารณารับตำาแหน่งในนามส่วนตัว เช่น กรรมการหรือตำาแหน่งอื่นๆ ที่เทียบเท่า

กรรมการในองค์กรหรือสมาคมการค้า

• การรับตำาแหน่งในภาครัฐ

1.1  

การหลีกเลี่ยง

ความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์

“ความขัดแย้งทางผลประโยชน์”�

คืออะไร

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คือ 

สถานการณ์ท่ีกรรมการ ผู้บริหาร 

หรือพนักงานอยู่ในฐานะท่ีอาจได้

รับประโยชน์ส่วนตัวจาก 

การดำาเนินการหรือการตัดสินใจ

ใดๆ ทางธุรกิจท่ีรับผิดชอบอยู่
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7

ประเด็นสำาคัญ

การแก้ไขเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์น้ันมีหลายวิธี กรรมการและบุคลากรจึงต้องเข้าใจ 

ความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม เมื่อมีข้อสงสัยหรือไม่สามารถ

ตัดสินใจได้ ท่านควรดำาเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หรือขอคำาปรึกษาจากหน่วยงานกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัท

•  แจ้งหน่วยงานกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัท หาก

พบกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

•     แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานกำากับการปฏิบัติตาม 

กฎเกณฑ์ของบริษัท หากญาติสนิทและสมาชิกในครอบครัวเป็น

เจ้าหน้าท่ีของรัฐอันอาจนำาไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

•  ขอคำาแนะนำาจากผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานกำากับการปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑ์หากเกิดความไม่ชัดเจนหรือข้อสงสัยท่ีอาจเป็น

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์น้ี

•  ใช้ตำาแหน่งหน้าท่ีในเครือเจริญโภคภัณฑ์แสวงหา 

ผลประ โยชน์ส่วนตัวไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

•  ลังเล ละเลยหรือเพิกเฉย ท่ีจะแจ้งเรื่องท่ีมีหรืออาจจะมี 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้ง 

ท่ีเก่ียวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัวหรือการเมือง 

•  รับตำาแหน่งภายนอกเครือเจริญโภคภัณฑ์โดยไม่ได้รับ 

ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานกำากับ 

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซ่ึงอาจส่งผลให้ไม่สามารถ 

ปฏิบัติหน้าท่ีในเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้อย่างเต็มท่ี

ข้อแนะนำา

ส่ิงท่ีควรทำา ส่ิงท่ีไม่ควรทำา

ตัวอย่าง

ถาม: ท่านได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการใหม่กับ
พันธมิตรทางธุรกิจท่ีคู่สมรสของท่านทำางานอยู่�ท้ังน้ี�คู่สมรส

ของท่านไม่ได้มีส่วนร่วมในโครงการหรือการเจรจาทางธุรกิจใด�ๆ�

ท่านจึงคิดว่าไม่มีความจำาเป็นท่ีต้องแจ้งให้ผู้ใดรับทราบว่าคู่สมรส

ของท่านอยู่ในบริษัทน้ีด้วย�การกระทำาเช่นน้ีถูกต้องหรือไม่

ตอบ: สถานการณ์น้ีอาจตีความได้ว่าเป็นความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์และท่านควรแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงาน

กำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัทให้ทราบก่อนเพื่อ 

หลีกเล่ียงปัญหาท่ีอาจตามมา ผู้มีส่วนเก่ียวข้องพึงให้คำาแนะนำา 

ในการปรับเปล่ียนความรับผิดชอบตามความเหมาะสม

หรือ

ถาม: สมาชิกในครอบครัวขอให้ท่านช่วยนำาบริษัทเข้าเป็นคู่ค้า
ธุรกิจรายใหม่ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ท่านสามารถทำาได้หรือไม่

ตอบ: หากท่านเสนอชื่อบริษัทของญาติก็ควรอยู่บนพ้ืนฐานของ

เน้ืองานและศักยภาพของบริษัทน้ัน ซ่ึงไม่ได้มาจากการ 

เอ้ือประโยชน์ส่วนตัวเพื่อให้กระบวนการคัดเลือกเป็นไปอย่าง

ยุติธรรม และท่ีสำาคัญ หากท่านมีส่วนเก่ียวข้องกับกระบวนการ 

คัดเลือก ท่านต้องถอนตัวออกจากกระบวนการเพื่อหลีกเล่ียง

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

สัญญาณท่ีบ่งบอกว่าเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ท่านมีแนวโน้มท่ีจะตกอยู่ในสถานการณ์ของความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ หากท่านตกลงท่ีจะกระทำาการดังต่อไปน้ี

•  เมื่อมีข้อเสนอให้ผลประโยชน์ส่วนตัว ผลประโยชน์ทางการเงิน 

หรือผลประโยชน์ทางการเมือง โดยแลกกับการใช้อำานาจ

หน้าท่ีของท่านในฐานะกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของ

เครือเจริญโภคภัณฑ์หรือไม่

•  ท่านมีส่วนร่วมในการใช้อิทธิพลท่ีท่านมีในเครือเจริญโภคภัณฑ์

ตัดสินใจเพื่อแลกกับผลประโยชน์ทางการเงิน ตำาแหน่ง

ทางการเมือง ตำาแหน่งหน้าท่ี

•  ใช้ข้อมูลหรืออำานาจหน้าท่ีของท่านในเครือเจริญโภคภัณฑ์

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวกับองค์กรภายนอกหรือไม่

ท้ังน้ี ท่านสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากนโยบายและ 

แนวปฏิบัติเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ 

ติดต่อหน่วยงานกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ 

เครือเจริญโภคภัณฑ์เพื่อขอคำาช้ีแนะเพ่ิมเติม

http://www.cpgroupglobal.com/th/pdf/CPGCG-01CONFLICT-TH-20180907-X.pdf
http://www.cpgroupglobal.com/th/pdf/CPGCG-01CONFLICT-TH-20180907-X.pdf
http://www.cpgroupglobal.com/th/pdf/CPGCG-01CONFLICT-TH-20180907-X.pdf


เครือเจริญโภคภัณฑ์ไม่เสนอ ไม่รับ ไม่เรียกร้องสินบนหรือผลประโยชน์ใด ๆ  

เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ส่วนตัว การเงิน ตำาแหน่งหน้าท่ี หรือชื่อเสียง  

ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เราดำาเนินธุรกิจตามนโยบายไม่ยอมรับการทุจริต 

ทุกรูปแบบ (zero tolerance policy) โดยต่อต้านการฉ้อโกง สินบนและทุจริต 

ท่ัวท้ังเครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวคือกรรมการและบุคลากรของเราไม่โกง ไม่ให้และ 

ไม่รับสินบน

การฉ้อโกงสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกแผนกและทุกธุรกิจ ดังนั้น จึงถือเป็นสิ่งสำาคัญ

อย่างยิ่งที่เราทุกคนต้องป้องกันไม่ให้เกิดการฉ้อโกงขึ้นแม้แต่ครั้งเดียว เพราะหาก

มีการเพิกเฉยให้เกิดขึ้นแล้วอาจกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเกิดเป็นวัฒนธรรมของ

การทุจริตประพฤติมิชอบ

ในทางกลับกัน เครือเจริญโภคภัณฑ์มีการป้องกันการให้สินบนเมื่อต้องดำาเนินการ

ติดต่อทางธุรกิจโดยเฉพาะเมื่อต้องติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท้ังน้ี เครือเจริญโภคภัณฑ์

ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากน้ี 

เรายังเรียกร้องให้พันธมิตรทางธุรกิจของเราซ่ึงรวมถึงบริษัทร่วมทุน คู่ค้าธุรกิจ  

ผู้รับเหมา ตัวแทน ผู้จัดจำาหน่าย และผู้แทนจำาหน่าย ยึดม่ันในหลักการต่อต้าน 

การทุจริตเช่นเดียวกับเราโดยมีระบุไว้ในข้อกำาหนดเงื่อนไขท่ีเก่ียวข้องในสัญญาธุรกิจ

1.2  

การป้องกันการฉ้อโกง�

สินบนและทุจริต

สินบนและทุจริตคืออะไร�แตกต่าง

จากการฉ้อโกงอย่างไร�

คำาว่า สินบนและทุจริตสามารถใช้

สลับกันได้ หมายถึง การให้  

การเสนอให้ การอำานวยความ

สะดวกหรือให้สัญญาต่ออีกฝ่ายหน่ึง

ว่าจะได้รับประโยชน์โดยแลกกับ

การกระทำาท่ีไม่ถูกต้องและอาจผิด

ต่อกฎหมาย โดยท่ัวไปแล้วมักจะอยู่

ในรูปแบบของการทำาสัญญาทาง

ธุรกิจท้ังกับภาครัฐและเอกชน

ในขณะท่ีการฉ้อโกง หมายถึง การ 

กระทำาผิดโดยใช้อุบายหลอกลวงอัน

เป็นเท็จ เช่น ทำาเอกสารปลอมเพื่อ

การเบิกเงิน หรือความผิดทางอาญา

ในรูปแบบอื่นท่ีกรรมการหรือ

บุคลากรกระทำาต่อบริษัท ทำาให้เกิด

การสูญเสียสินค้าหรือมูลค่าทาง 

การเงินท้ังทางตรงและทางอ้อมซ่ึง

การฉ้อโกงน้ียังครอบคลุมถึง

สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนต้ังแต่พนักงาน

รับชำาระเงินจากลูกค้าโดยไม่กด

เครื่องเก็บเงินสดในร้านค้าปลีก  

ไปจนถึงการนำาบริษัทไปแอบอ้าง

เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
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ประเด็นสำาคัญ

การให้และรับสินบนหรือค่าตอบแทนอื่น ๆ จากคู่ค้าธุรกิจ ลูกค้า หรือบุคคลท่ีสาม โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์ทางธุรกิจไม่เพียงแต่ผิดจริยธรรมเท่าน้ัน แต่ยังผิดกฎหมายอีกด้วย  

•  ปฏิเสธการให้สินบนทุกประเภทท้ังทางตรงและทางอ้อม

•  รายงานให้หน่วยงานกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์รับทราบ

ทันที หากมีการช้ีนำาหรือให้สินบน 

•  พึงระลึกไว้ว่ารูปแบบของการให้สินบนไม่จำาเป็นต้องเป็น 

ตัวเงินเสมอไปและอาจมาในรูปแบบการใช้อิทธิพลครอบงำา

การตัดสินใจ

•   ปล่อยให้ตนเองตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีดูเหมือนกำาลังให้หรือ 

รับสินบน หรือมีเจตนาให้หรือรับสินบนหรือส่งเสริมการให้

สินบน

•    ถามถึงส่ิงท่ีอาจตีความว่าเป็นสินบนหรือเป็นการจ่าย 

ค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม แม้จะเป็นเพียงการพูดแบบ 

ทีเล่นทีจริง เนื่องจากการกระทำาดังกล่าวอาจทำาให้ท่านตกอยู่

ในฐานะผู้ต้องสงสัยโดยไม่เจตนา

•  เสนอ ให้สัญญา หรือมอบส่ิงใด ๆ ก็ตาม ท่ีมีมูลค่าเกิน 

ข้อกำาหนดตามกฎหมายหรือข้อปฏิบัติของแต่ละประเทศให้แก่ 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ

ข้อแนะนำา

ส่ิงท่ีควรทำา ส่ิงท่ีไม่ควรทำา

ตัวอย่าง

ถาม:� ข้ันตอนการนำาเข้าสินค้าปกติต้องใช้ระยะเวลานาน 

พอสมควร�ท่านมีความจำาเป็นเร่งด่วนท่ีต้องรีบออกสินค้า 

บางอย่างเพื่อไม่ให้ข้ันตอนการผลิตชะงัก�ตามประเพณีนิยม

การจ่ายค่าอำานวยความสะดวกจะช่วยเร่งกระบวนการ 

ออกสินค้าได้�ท่านสามารถทำาได้หรือไม่

ตอบ: การจ่ายค่าอำานวยความสะดวกเพื่อเร่งรัดให้มี 

การดำาเนินงานให้รวดเร็วข้ึนเป็นข้อห้ามตามนโยบายและ 

แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท

เครือเจริญโภคภัณฑ์ หากท่านยังมีข้อสงสัยเพ่ิมเติมกรุณาติดต่อ

หน่วยงานกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัท

ข้อมูลเพ่ิมเติม

ผลจากการรับสินบนคืออะไร

สินบนถือเป็นความผิดทางอาญาท่ีมีบทลงโทษเฉพาะเจาะจง 

ซ่ึงกำาหนดข้ึนโดยกฎหมายในแต่ละประเทศ สินบนหมายรวม

ถึงการเสนอให้ การอำานวยความสะดวกหรือการรับสินบนซ่ึง

ไม่เพียงแค่ในระดับบุคคลเท่าน้ันแต่ยังรวมถึงองค์กรท่ีมีส่วน

เก่ียวข้องด้วย ท่านสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากนโยบาย

และแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ 

กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์หรือติดต่อหน่วยงานกำากับการ

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์เพื่อขอคำาแนะนำา 
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ความสัมพันธ์ท่ีดีกับบุคคลภายนอกมีส่วนสำาคัญต่อความสำาเร็จทางธุรกิจของ 

เครือเจริญโภคภัณฑ์ พนักงานควรรักษาความสัมพันธ์โดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของ 

การมีผลประโยชน์ร่วมกันท่ีเหมาะสม จริงใจและเคารพซ่ึงกันและกัน 

การให้และรับของขวัญและการเล้ียงรับรองทางธุรกิจเพ่ิมช่องทางในการสร้าง 

ความเข้าใจอันดีกับลูกค้า บริษัทจัดซ้ือจัดหา และบุคคลภายนอก ในบางประเทศ 

การให้และรับของขวัญและการเล้ียงรับรองถือเป็นประเพณีนิยม อย่างไรก็ตาม  

ไม่ควรมีมูลค่ามากเกินไป และไม่ควรมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 

ท้ังน้ี หากไม่แน่ใจว่ารูปแบบของขวัญและการดูแลต้อนรับทางธุรกิจน้ัน มีผลต่อ 

การตัดสินใจทางธุรกิจหรือไม่ ท่านต้องรายงานเหตุผลและส่งคำาแถลงท่ีเป็น 

ลายลักษณ์อักษรให้ฝ่ายกฎหมายหรือหน่วยงานกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  

เพื่ออธิบายว่าของขวัญและการดูแลต้อนรับทางธุรกิจน้ันเป็นไปตามเงื่อนไข 

ดังต่อไปน้ี

1.  การรับของขวัญและการดูแลต้อนรับทางธุรกิจน้ันไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันในอนาคต รวม

ถึงไม่มีนัยว่าเป็น “ของรางวัล” จากการติดต่อหรือการตัดสินใจทางธุรกิจใด ๆ ท่ีผ่านมา

2.  ของขวัญและการดูแลต้อนรับทางธุรกิจมีมูลค่าทางการเงินเหมาะสม อยู่ในปกติวิสัย 

ของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้และผู้รับ

1.3 
การให้�รับของขวัญและ

การดูแลต้อนรับทางธุรกิจ
10
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ประเด็นสำาคัญ

การให้ รับของขวัญและการดูแลต้อนรับทางธุรกิจต้องเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการให้� 

รับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด สอดคล้องกับกฎหมายและประเพณีนิยมของแต่ละประเทศ

•  ทำาความเข้าใจนโยบายและแนวปฏิบัติการให้�รับของขวัญ�หรือ 

ผลประโยชน์อื่นใดของเครือเจริญโภคภัณฑ์

•  ตรวจสอบการให้ของขวัญและการดูแลต้อนรับทางธุรกิจแก่

เจ้าหน้าท่ีรัฐ ให้ถูกต้องตามประเพณีนิยมและกฎหมายของ

แต่ละประเทศ

•  หากจำาเป็นต้องรับของขวัญท่ีมีมูลค่าเกินกว่าท่ีกฎหมาย

กำาหนด ท่านต้องลงบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งให้ 

ผู้บังคับบัญชาและรายงานให้หน่วยงานกำากับการปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ์ของแต่ละบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์รับทราบ   

•  จัดเก็บบันทึกรายการของขวัญท่ีท่านให้หรือรับไว้อย่างครบ

ถ้วน

•  เสนอให้หรือรับของขวัญใด ๆ ในรูปแบบของเงินสดหรือเทียบ

เท่ากับเงินสด

•  เสนอให้หรือรับของขวัญ หรือการดูแลต้อนรับทางธุรกิจใด ๆ 

ระหว่างกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง

•  เสนอให้หรือรับของขวัญ หรือการดูแลต้อนรับทางธุรกิจใด ๆ 

ผ่านตัวกลางหรือบุคคลภายนอก 

•  เสนอให้หรือรับการดูแลต้อนรับทางธุรกิจใด ๆ ท่ีต้องพัก 

ค้างคืนหรือเดินทางไปต่างประเทศโดยไม่ได้รับการอนุมัติ 

ล่วงหน้า

• เรียกร้องของขวัญหรือการดูแลต้อนรับ

ข้อแนะนำา

ส่ิงท่ีไม่ควรทำา

หรือ

ถาม:� ท่านได้รับของขวัญท่ีมีมูลค่าเกินกว่าข้อกำาหนดตาม

กฎหมาย�แต่หากปฏิเสธจะเป็นการไม่สุภาพและขัดกับ

ประเพณีนิยม�ท่านควรทำาอย่างไร

ตอบ: สถานการณ์เช่นน้ี ในบางประเทศถือเรื่องการรับ 

ของขวัญเป็นเรื่องท่ีสำาคัญย่ิง ท่านอาจจะต้องรับของขวัญช้ิน

น้ันมาและจัดทำาบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและรายงานให้ 

ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารสูงสุด เพื่อส่งให้ฝ่ายทรัพยากร

บุคคลพิจารณาและกำาหนดทางเลือกในการจัดการต่อไป ท้ังน้ี

ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการให้�รับของขวัญหรือ

ผลประโยชน์อื่นใดของเครือเจริญโภคภัณฑ์

ตัวอย่าง

ถาม:� ท่านได้ให้คำาแนะนำาแก่เพื่อนของท่าน�หลังจากน้ัน

เขาชนะการประมูลได้ลงนามในสัญญากับบริษัทท่ีท่าน

ทำางานอยู่และส่งของขวัญมาให้ท่านเพื่อเป็นการขอบคุณ�

ท่านควรรับของขวัญน้ันไว้หรือไม่

ตอบ: ท่านสามารถรับได้เนื่องจากเป็นของขวัญท่ีแสดงความ

ขอบคุณ แต่ต้องพิจารณาด้วยว่าของขวัญน้ันมีมูลค่าเกินควร

หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ท่านควรศึกษาและปฏิบัติตามนโยบาย

และแนวปฏิบัติการให้�รับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด

ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ หากยังมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจว่า 

ของขวัญน้ันมีมูลค่าเกินอัตราท่ีกำาหนดไว้ในแต่ละประเทศ  

ท่านสามารถขอคำาแนะนำาจากหน่วยงานกำากับการปฏิบัติ 

ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท 

ส่ิงท่ีควรทำา
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เครือเจริญโภคภัณฑ์ยอมรับและสนับสนุนการค้าเสรี เราเชื่อว่าการแข่งขันท่ีเป็นธรรมให้

ประโยชน์ต่อผู้เล่นในตลาดและลูกค้า ดังน้ัน เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงปฏิบัติตามกฎหมาย

การแข่งขันทางการค้าท่ีเป็นธรรมในทุกธุรกิจ

ท้ังน้ี กฎหมายการแข่งขันทางการค้ามีไว้เพื่อส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรีและเป็น

ธรรม รวมท้ังยับย้ังไม่ให้กระทำาการดังต่อไปน้ี

•  การตกลงกันระหว่างคู่แข่งท่ีมีอิทธิพลหรือมีเจตนาให้เกิดการแก้ไขราคา การตรึง

ราคา การข้ึนราคาหรือผลกำาไร 

•   การตกลงกันระหว่างคู่แข่งเพื่อแบ่งลูกค้า สินค้าหรือพ้ืนท่ีการตลาด

•   การตกลงกันระหว่างคู่แข่งเพื่อลดการผลิตหรือการปล่อยสินค้า

•   การร่วมกันเสนอราคาหรือฮ้ัวประมูล  

1.4 
การแข่งขันทางการค้า

อย่างเป็นธรรม
12
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ประเด็นสำาคัญ

กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนการแข่งขันทางการค้าท่ีเป็นธรรม เป็นหน้าท่ีของ

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนท่ีต้องยืนหยัดเพื่อพันธสัญญาน้ี รวมท้ังแสดงให้เห็นถึง

มาตรฐานและแนวปฏิบัติท่ีถูกต้อง  

•  ม่ันใจว่าบริษัทมีข้ันตอนการทำางาน การจัดทำาเอกสารและ 

การแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจนเพื่อสร้าง 

การถ่วงดุลอำานาจในการประมูลและการต้ังราคา 

•   แจ้งให้สมาคมการค้าหรือสมาคมอุตสาหกรรมท่ี 

เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นสมาชิกผ่านตัวแทนของ 

เครือเจริญโภคภัณฑ์เพื่อให้องค์กรดังกล่าวรับทราบถึง 

จุดยืนของกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ในด้านการแข่งขัน

ทางการค้าอย่างเป็นธรรม

•  ปรึกษาหน่วยงานกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัท 

หากท่านไม่ม่ันใจเก่ียวกับธุรกิจท่ีอาจเป็นการกระทำาท่ีกีดกัน

ทางการค้า

•  หลีกเล่ียงการติดต่อกับคู่แข่ง ในกรณีท่ีอยู่ระหว่าง 

การประมูลงานแม้ว่าท่านจะมีความสัมพันธ์โดยส่วนตัวก็ตาม

•  ปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในสถานะท่ีอาจทำาให้ผู้อื่นมองว่ามี 

ส่วนร่วมในการกีดกันทางการค้ากับคู่แข่ง  

•  ให้ข้อมูลด้านราคาหรือเงื่อนไขการขายแก่บุคคลภายนอก  

ซ่ึงอาจทำาให้ข้อมูลร่ัวไหลไปยังคู่แข่ง

• เจรจาเรื่องการแบ่งลูกค้าและพ้ืนท่ีการตลาดกับคู่แข่ง

ข้อแนะนำา

ส่ิงท่ีไม่ควรทำาส่ิงท่ีควรทำา

ตัวอย่าง

ถาม: เพื่อนร่วมงานของท่านย้ายไปทำางานกับบริษัทคู่แข่ง
และขอพบท่านเพื่อถามเก่ียวกับวิธีการกำาหนดราคา

เนื่องจากเพื่อนของท่านได้รับแรงกดดันจากผู้บริโภคในช่วง

ท่ีผ่านมา�ท่านจะไปพบเพื่อนคนน้ีหรือไม่

ตอบ: ท่านไปพบกับอดีตเพื่อนร่วมงานได้ แต่อย่างไรก็ตาม 

การสนทนาเก่ียวกับการกำาหนดราคาสินค้าเป็นข้อห้ามโดย 

เด็ดขาด ท่านควรแสดงจุดยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่าง

ชัดเจนว่าการตกลงเรื่องราคากันระหว่างบริษัทคู่แข่งเป็น 

ข้อห้ามข้ันร้ายแรง

ข้อมูลเพ่ิมเติม

การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรมคืออะไร 
การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรมเกิดข้ึนได้เมื่อบริษัทแข่งขัน

บนเงื่อนไขท่ีเท่าเทียมกันโดยคู่แข่งทางการค้าใช้กฎเกณฑ์และ 

ข้อกำาหนดเดียวกัน รวมท้ังไม่ทำาลายศักยภาพในการแข่งขันซ่ึงกัน

และกัน



1.5 
การรักษาความโปร่งใส
14

กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ยึดม่ันการดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์อย่างมี

คุณธรรม จึงเน้น ถึงการนำาเสนอข้อมูลท้ังด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงินให้มี 

ความโปร่งใส (ยกเว้นข้อมูลน้ันเป็นข้อมูลท่ีเป็นความลับ ตามความหมายในหัวข้อ 4.1 

หน้า 38-39) ซ่ึงรวมถึงข้อมูลทางธุรกิจ งบการเงิน สัญญา และข้อตกลงให้มีความ

ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ เพื่อให้กรรมการและบุคลากรทุกคนสามารถนำาข้อมูลเหล่าน้ี

ประกอบ การตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบ

ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลทางธุรกิจ เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ของกรรมการ และบุคลากรทุกคน มิใช่เป็นเพียงแต่ของผู้บริหาร พนักงานบัญชีและ

การเงินเท่าน้ันท่ีต้องรักษาความแม่นยำา สมบูรณ์ เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน 

กรรมการและบุคลากรทุกคนต้องม่ันใจว่ามีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและ

ข้อมูลทางธุรกิจอย่างเหมาะสม โปร่งใส และพร้อมให้การตรวจสอบ
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ตัวอย่าง  

ถาม: ท่านพบว่า�เพื่อนร่วมงานของท่านได้ลงนามใน
รายงานการตรวจสอบสินค้าแต่มิได้มาตรวจสอบจริงท่าน

ควรทำาอย่างไร

ตอบ: สถานการณ์ดังกล่าวเป็นการบันทึกข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องและ

สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จขาดความโปร่งใส ทำาให้บริษัทใน 

เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน ท่านต้องรายงานต่อผู้

บังคับ บัญชาต้นสังกัดหรือหน่วยงานกำากับการปฏิบัติตามกฎ

เกณฑ์ของบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อพิจารณาหา

ทางออกท่ีเหมาะสม

ประเด็นสำาคัญ

ความโปร่งใส คือส่วนประกอบที่สำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดีโดยเริ่มจากการมี 

ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่องานทุกงานที่เราทำา ดังนั้นต้องมั่นใจว่าเราได้ปฏิบัติตาม

กระบวนการและขั้นตอนอย่างถูกต้อง

•  รับผิดชอบต่อคำาพูดพร้อมกับการกระทำาของตนเองท่ีอาจ 

ส่งผลกระทบต่อเครือเจริญโภคภัณฑ์

•  แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายสื่อสารองค์กรทราบหากพบ

ข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องเก่ียวกับเครือเจริญโภคภัณฑ์บนเว็บไซต์  

โซเชียลมีเดียหรือในข่าว

•   บันทึกรายงานธุรกรรมทางธุรกิจให้มีความสมบูรณ์ถูกต้องและ

ทันเวลาโดยปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงินซ่ึงเป็นท่ี

ยอมรับในแต่ละประเทศและตามมาตรฐานระบบควบคุม

ภายใน

•  ปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำาระเงินตามกำาหนดเวลาและตาม

เงื่อนไขท่ีกำาหนด

•  ละเลยเมื่อพบเห็นข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องเก่ียวกับ 

เครือเจริญโภคภัณฑ์อยู่ในสื่อสาธารณะ 

•  ร่วมในการแสดงความเห็นท่ีผิดหรือสร้างความเข้าใจผิด 

เก่ียวกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ต่อสาธารณะ

•  ลงนามในเอกสารเปล่าหรือสัญญาท่ีไม่สมบูรณ์หรือขอให้

ลูกค้าหรือผู้ขายลงนามในเอกสารเปล่าหรือสัญญาท่ีไม่

สมบูรณ์

•  พยายามท่ีจะแต่งเพ่ิมหรือโยกยอดขายหรือประมาณการ 

ค่าใช้จ่ายหรือหน้ีสินก่อนปิดงบการเงินส้ินปี

•  ปลอม แก้ไข ปิดบังหลักฐาน บันทึกบัญชี ประเภทบัญชีและ

เอกสาร

ข้อแนะนำา

ส่ิงท่ีไม่ควรทำาส่ิงท่ีควรทำา
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2 คุณภาพ�

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำากัด ในฐานะบริษัทแม่ท่ีกำากับดูแลบริษัทใน 

เครือเจริญโภคภัณฑ์ท่ีประกอบธุรกิจหลากหลายในภาคอุตสาหกรรมท่ัวโลก  

ส่ิงสำาคัญอันดับแรกคือเราต้องม่ันใจว่าสินค้าในทุกธุรกิจของเรามีมาตรฐานสูง  

มีคุณภาพและความปลอดภัยพันธสัญญาน้ีมิใช่แค่รักษามาตรฐานการผลิตเฉพาะ

ในเครือเจริญโภคภัณฑ์เท่าน้ัน แต่ยังนำามาตรฐานการผลิตน้ีครอบคลุมไปถึง

กระบวนการผลิตของห่วงโซ่คุณค่าในทุกประเทศท่ีเราดำาเนินธุรกิจ    

เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานน้ีกรรมการและบุคลากรต้องเน้นความสำาคัญเรื่องคุณภาพ

และความปลอดภัยต้ังแต่ต้น ถึงปลาย ตลอดท่ัวทุกจุดในวงจรการผลิตของสินค้า

ตลอดท้ังห่วงโซ่คุณค่า นับต้ังแต่แหล่งท่ีมาวัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์พร้อมจำาหน่าย 

การขายจนถึงการจัดซ้ือจัดหา เราต้องยึดม่ันรักษามาตรฐานและส่งมอบสินค้าและ

บริการท่ีมีคุณภาพ ให้ได้ตามพันธสัญญาตลอดเวลาและเหมาะสมตามข้อกำาหนด

ของกลุ่มสินค้าและบริการในระดับเดียวกันอย่าง เสมอ นอกจากน้ีในธุรกิจ 

การบริการของเราพนักงานยังต้องปฏิบัติตนด้วยความสุภาพ เหมาะสมและมีใจ

บริการ

หมวดน้ีครอบคลุมเรื่องอะไรบ้าง

•  เราจะร่วมมือกันรักษาพันธสัญญาในการส่งมอบสินค้าท่ีเราภาคภูมิใจได้อย่างไร

• พวกเราจะนำาแนวคิดเรื่องความย่ังยืนไปใช้กับการทำางานในชีวิตประจำาวันได้อย่างไร

•  ทำาอย่างไรจึงจะช่วยรักษาห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับ

พันธสัญญาเพื่อความย่ังยืนและมาตรฐานคุณภาพของกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

•  ท่านจะทำาอย่างไรท่ีจะทำาให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพตรงกับท่ีท่านได้ทำา 

การส่งเสริมการตลาดไว้
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เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักถึงความต้องการของลูกค้า จึงออกแบบสินค้าและบริการเพื่อ

อำานวยความสะดวก มีคุณค่าและเพ่ิมคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน 

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในระยะยาว พวกเราทุกคน

จึงต้องเข้าใจและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ โดยยึดมั่นในมาตรฐานคุณภาพที่สูงของ  

เครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมไปถึงกระบวนการดำาเนินธุรกิจตามข้อกำาหนดของกฎหมายโดย

ต้องตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อเครือเจริญโภคภัณฑ์ตลอดเวลา

ในกรณีท่ีพบว่าสินค้าหรือบริการไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์ท่ีกำาหนดโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

หรือเกณฑ์ของตลาด ไม่ว่าท่ีไหนและเมื่อใดก็ตาม เราจะดำาเนินการแก้ไขทันทีเพื่อให้เกิดผล 

กระทบต่อลูกค้าน้อยท่ีสุด นอกจากน้ี เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังได้มีการปรับปรุงคุณภาพของ

สินค้าโดยนำาผลท่ีได้จากการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าท้ังด้านปฏิบัติการและด้าน 

การตลาด มาใช้ปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับ

ประสบการณ์ท่ีดีจากการใช้สินค้าและบริการ

2.1 
การส่งมอบสินค้าและ

บริการที่มีคุณภาพ

“คุณภาพ”�หมายถึงอะไร��

“คุณภาพ” หมายถึง สินค้าและ

บริการท่ีปลอดภัย เป็นมิตรต่อ 

ส่ิงแวดล้อมและชีวิตของลูกค้า 

นอกจากน้ันคุณภาพของสินค้า

และบริการต้องมีมาตรฐานตาม

กฎหมายของแต่ละประเทศ  

เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งม่ันท่ีจะ

พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ถูกกับ

รสนิยมและความคาดหวังของ

ลูกค้าท่ีเปล่ียนไปตามช่วงเวลาและ

ภูมิภาค 
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ถ้าท่านเป็นผู้จัดการ...

•  จัดทำาระบบการสำารวจความคิดเห็นของลูกค้าและบุคคล

ภายนอกเก่ียวกับคุณภาพสินค้าและบริการเพื่อให้แน่ใจว่าเรา

ยังรักษาระดับคุณภาพการให้บริการอย่างดีท่ีสุด 

•  เรียกคืนสินค้าและบริการอย่างมีความรับผิดชอบทันท่วงทีเมื่อ

สินค้าและบริการผลิตไม่ได้มาตรฐาน หรือมีแนวโน้มว่าจะไม่ได้

มาตรฐานอันอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและ 

ความน่าเชื่อถือของเครือเจริญโภคภัณฑ์ การเรียกคืนน้ันให้

ปฏิบัติตามกฎหมายหรือมากกว่าท่ีกฎหมายในแต่ละประเทศ

กำาหนด

•  ใช้ข้ันตอนท่ีมีประสิทธิภาพในการวัดและบันทึกสมรรถภาพ

ของสินค้าและกระบวนการผลิต รวมถึงวางมาตรการป้องกัน

หรือแก้ไขท่ีมีประสิทธิภาพตามความเหมาะสมเพื่อให้ลูกค้า

และผู้บริโภคของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ม่ันใจในประสบการณ์ท่ี

จะได้รับจากคุณภาพของสินค้า

•  ติดตามข่าวสารล่าสุดเก่ียวกับมาตรฐานการตลาดและ

มาตรฐานสากลเก่ียวกับสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า

ตลอดจนคำาแนะนำาด้านคุณภาพท่ีเก่ียวข้อง

ประเด็นสำาคัญ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ผลิตสินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความภาคภูมิใจ

และดำารงไว้ซ่ึงชื่อเสียงของเรา

•  ในฐานะท่ีตัวท่านเป็นท้ังผู้บริโภคและเป็นกรรมการหรือ

บุคลากรของเครือเจริญโภคภัณฑ์ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในห่วงโซ่

คุณค่า ท่านควรถามตนเองว่าอะไรคือคุณภาพและ 

ความปลอดภัยท่ีท่านต้องการ และจะทำาอย่างไรเพื่อยืนหยัด

ให้ได้ตามมาตรฐานน้ัน

•  ผลิตแต่สินค้าและบริการท่ีท่านสามารถแนะนำาให้เพื่อนๆ 

และครอบครัวของท่านใช้อย่างภาคภูมิใจ

•  ม่ันใจว่าสินค้าและบริการ มีการผลิตในสภาพแวดล้อมท่ี 

ส่งเสริมคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคซ่ึงถือเป็น

ส่ิงสำาคัญย่ิงของเครือเจริญโภคภัณฑ์

•  รายงานผู้บริหารทันทีเมื่อพบภัยคุกคามต่อความปลอดภัย

ของลูกค้า สินค้าและบริการเพื่อสามารถดำาเนินการรับมือ

อย่างเหมาะสมทันท่วงที

•  ลังเลท่ีจะรายงานปัญหาด้านความปลอดภัย

•   ปล่อยให้ตัวท่านเองหรือทีมงานขาดความมุ่งม่ันท่ีจะทำาให้ลูกค้ามี

ความสุขกับชีวิตท่ีสะดวกสบายมีคุณภาพตามวิถีท่ีย่ังยืน

•  เล่ียงหรือใช้ทางลัดในการควบคุมคุณภาพท่ีมีผลทำาให้ 

ความปลอดภัยหรือคุณภาพของสินค้าและบริการลดลง

ข้อแนะนำา

ข้อมูลเพ่ิมเติม

ความรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่

ปลอดภัยมีผลอย่างไรกับกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์� 

และต้องรับผิดด้วยหรือไม่

กฎหมายเรื่องความรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก

สินค้าท่ีไม่ปลอดภัยมีผลบังคับใช้กับผู้ผลิต ผู้จัดจำาหน่าย  

ผู้จัดซ้ือจัดหา และผู้ค้าปลีกทุกรายในห่วงโซ่คุณค่า ซ่ึงทุกคนใน

ห่วงโซ่คุณค่ามีส่วนรับผิดชอบต่อผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจาก

สินค้าท่ีผลิต จำาหน่าย หรือขาย ถึงแม้ว่าสัญญาจะจำากัดความ

รับผิดของผู้เก่ียวข้องในห่วงโซ่คุณค่าก็ตาม เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

จึงต้องม่ันใจว่าเรายังคงรักษาคุณภาพท่ีสูงท่ีสุดในทุกสินค้า

และบริการท่ีรับผิดชอบ ท่านสามารถหาคำาแนะนำาเพ่ิมเติมและ

วิธีการเพื่อให้คงพันธสัญญาน้ีไว้ได้จากกฎหมายความรับผิดต่อ

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย และกฎหมาย

คุ้มครองผู้บริโภคของแต่ละประเทศท่ีเครือเจริญโภคภัณฑ์

ประกอบธุรกิจ 

ส่ิงท่ีไม่ควรทำาส่ิงท่ีควรทำา 



เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งม่ันบริหารจัดการทรัพยากรด้วยความรับผิดชอบโดยมีวิสัยทัศน์

หลัก คือ การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังยังมีวัตถุประสงค์ในการ

ดูแลสัตว์และสภาพความเป็นอยู่ตลอดท้ังห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์

อย่างมีความรับผิดชอบและย่ังยืน    

ในฐานะที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ก่อตั้งและดำาเนินธุรกิจการเกษตรระดับโลก ผลกระทบ 

ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำาเนินงานมีความสำาคัญอย่างยิ่ง เครือเจริญโภคภัณฑ์

ตระหนักว่าลูกค้ามีแนวโน้มที่จะสนับสนุนธุรกิจที่มีความยั่งยืนมากขึ้น จึงทุ่มเทเพื่อให้

บรรลุหรือทำาได้ดีเกินกว่าข้อกำาหนดด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศที่เราดำาเนินธุรกิจ  

พันธสัญญานี้มีผลต่อการบริหารจัดการกระบวนการผลิต การกำาจัดของเสีย การขนส่ง

วัตถุดิบและสารเคมี รวมถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เรายึดถือการดำาเนินงาน

โดยส่งเสริมการปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแม้ในประเทศที่ข้อกำาหนดของ

กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมมีเกณฑ์ กว่ามาตรฐานที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ยึดถือปฏิบัติ

นอกจากนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังทำาการวิจัยเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ที่เกิดจากกระบวนการผลิตและขั้นตอนการดำาเนินงานที่มีอยู่ โดยยึดหลักการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทำางานอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพ 

ด้านสิ่งแวดล้อม

2.2 
การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
20
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ประเด็นสำาคัญ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ตระหนักว่าความย่ังยืนไม่ได้หมายถึงแค่การรักษาส่ิงแวดล้อมให้เป็น 

สีเขียวหรือปกป้องอนาคตไว้ให้คนรุ่นหลังเท่าน้ัน แต่เป็นโอกาสในการคิดค้นสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ 

เพื่อวางโครงสร้างสำาหรับอนาคตให้เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีมีความย่ังยืน ดังน้ัน  

ทุกการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่ล้วนมีผลต่อความย่ังยืนของเราท้ังส้ิน

•  เข้าใจผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมอย่างถ่องแท้ตลอดห่วงโซ่

คุณค่าของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ต้ังแต่งานวิจัยไปจนถึง 

การจัดส่งหีบห่อบรรจุภัณฑ์การขายสินค้าและบริการ 

•  ลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมเมื่อมีโอกาสและเป็นผู้นำา 

ในการปกป้องทรัพยากรท่ีใช้ร่วมกัน

•  ลดปริมาณของเสียให้เหลือน้อยท่ีสุดและแปรรูปเพื่อนำากลับ

มาใช้ใหม่หรือหาทางเลือกท่ีเหมาะสมในการลดวัสดุท่ีเหลือใช้

•  รับรองคู่ค้าธุรกิจและพันธมิตรทางธุรกิจให้ปฏิบัติตาม

มาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมตามข้อตกลง

• ไม่ใช้พลังงานและ เกินความจำาเป็น

•  ปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านส่ิงแวดล้อมให้ครบท้ังหมดเป็น

อย่างน้อย

• แสดงความคิดเห็นหากมีข้อเสนอแนะในการริเร่ิมเรื่องความย่ังยืน

•  คิดว่าการกระทำาเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น การปิดไฟหรือการแปรรูป

นำากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ไม่สำาคัญ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีล้วนมี 

ผลกระทบต่อความย่ังยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์

•  ทำาให้ลูกค้าเกิดข้อข้องใจว่าการใช้สินค้าและบริการของ 

เครือเจริญโภคภัณฑ์ อาจเป็นการไม่รักษาทรัพยากรและทำาลาย

ส่ิงแวดล้อม 

ข้อแนะนำา

ตัวอย่าง�

ถาม: ท่านมีส่วนเก่ียวข้องกับงานด้านบรรจุภัณฑ์และพบว่า
มีทางเลือกใหม่ของบรรจุภัณฑ์ท่ีราคาแพงกว่าแต่สามารถ

แปรรูปนำากลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย�อย่างไรก็ตาม�บริษัทและ

ลูกค้าจะได้รับต้นทุนท่ีสูงข้ึน�ท่านควรทำาอย่างไร

ตอบ: ท่านควรนำาเสนอข้อดีของบรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถแปรรูป

เพื่อนำากลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายและยังเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

เป็นการส่งเสริมเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืน นอกจากน้ัน

การแปรรูปนำากลับมาใช้ใหม่น้ียังเป็นการลดต้นทุนให้กับบริษัท

และลูกค้าในระยะยาว โดยแนบการวิเคราะห์ตัวเลขด้านต้นทุน 

และผลกำาไรเพื่อประกอบการนำาเสนอตามความมุ่งม่ันของ

จรรยาบรรณธุรกิจ

ส่ิงท่ีไม่ควรทำาส่ิงท่ีควรทำา 



ความไว้วางใจจากลูกค้าทำาให้เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งม่ันผลิตสินค้าและบริการท่ีมี

คุณภาพตอบสนองความต้องการของลูกค้า ยึดม่ันท่ีจะทำาให้นโยบาย แนวปฏิบัติ

และข้ันตอนการทำางานสนับสนุนเป้าหมายน้ี แต่เราไม่ได้ทำางานเพียงลำาพัง ทุกบริษัท

ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ทำางานร่วมกับคู่ค้าธุรกิจและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อส่งมอบ

สินค้าและบริการแก่ลูกค้า ดังน้ัน เครือเจริญโภคภัณฑ์มีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อลูกค้า  

ในการตรวจสอบให้ม่ันใจว่าผู้เก่ียวข้องในห่วงโซ่คุณค่าทุกส่วนดำาเนินการตาม

มาตรฐานจริยธรรมและข้อกำาหนดเรื่องคุณภาพเช่นเดียวกับเครือเจริญโภคภัณฑ์

   

เครือเจริญโภคภัณฑ์สร้างความเข้าใจ สื่อสารในหลักการ ข้อกำาหนดและ 

พันธสัญญาที่คู่ค้าธุรกิจและพันธมิตรทางธุรกิจต้องปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและ 

เสมอ ข้อกำาหนดเรื่องคู่ค้าธุรกิจ (บริษัทที่จัดหาสินค้า และ/หรือ บริการให้กับ

บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ทั้งที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับการผลิต) ระบุไว้ใน 

จรรยาบรรณสำาหรับคู่ค้าธุรกิจ เงื่อนไขของการจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการยัง 

ระบุด้วยว่า คู่ค้าธุรกิจต้องรับทราบและปฏิบัติตามมาตรฐานที่เครือเจริญโภคภัณฑ์

กำาหนด โดยระบุไว้ในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีที่คู่ค้าธุรกิจหรือพันธมิตร 

ทางธุรกิจไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดและพันธสัญญา อาจมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่น 

ที่ลูกค้ามอบให้และอาจส่งผลเสียโดยตรงต่อชื่อเสียงของเครือเจริญโภคภัณฑ์

2.3 

การจัดซื้อจัดหาอย่างมี

จริยธรรม

หลักการท่ีใช้เป็นแนวทางในการ

จัดซ้ือจัดหาอย่างมีจริยธรรมของ

เราคืออะไร

เครือเจริญโภคภัณฑ์ยึดม่ันตาม 

หลักการพันธสัญญาโลกของ

สหประชาชาติ (United Nations 

Global Compact) ซ่ึงหมายถึง 

หลักการท่ีเป็นแนวทาง 

การดำาเนินธุรกิจ สิทธิมนุษยชน  

และเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

มาตรฐานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

ท่ีเก่ียวข้องกับห่วงโซ่อุปทานน้ัน  

ระบุอยู่ในจรรยาบรรณสำาหรับ 

คู่ค้าธุรกิจ รวมท้ังนโยบายและ 

แนวปฏิบัติการบริหารจัดการห่วง

โซ่อุปทาน�
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หากท่านทำางานในหน่วยงานจัดซ้ือจัดหา.. 

เปิดรับรูปแบบและวิธีการใหม่ ๆ จากแนวปฏิบัติท่ีดีของคู่ค้าธุรกิจให้

กับหน่วยงานควบคุมคุณภาพของบริษัทของท่าน ซ่ึงเป็นการเรียนรู้

วิธีการท่ีเป็นประโยชน์นอกเหนือจากการช่วยให้คู่ค้าธุรกิจพัฒนา

ปรับปรุง ยังเป็นการช่วยให้บุคลากรของเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้

เรียนรู้แนวความคิดใหม่ ๆ จากคู่ค้าธุรกิจของเราเช่นกัน  

ประเด็นสำาคัญ

เพื่อให้การจัดซ้ือจัดหาอย่างมีจริยธรรมเกิดข้ึนได้อย่างเป็นรูปธรรม เครือเจริญโภคภัณฑ์ ต้องอาศัย

ความร่วมมือจากกรรมการและบุคลากรท้ังหมดของเราในการเผยแพร่และบังคับใช้จรรยาบรรณ

สำาหรับคู่ค้าธุรกิจให้ทุกคู่ค้าธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานยึดถือและปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

•  รับผิดชอบให้คู่ค้าธุรกิจปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดซ้ือจัดหา

สินค้าและบริการอย่างมีจริยธรรม

•  ให้ข้อมูล คำาแนะนำา รวมถึงการฝึกอบรมท่ีจำาเป็นแก่ 

คู่ค้าธุรกิจเพื่อให้บรรลุข้อกำาหนดด้านคุณภาพของ 

เครือเจริญโภคภัณฑ์

•  รายงานให้หน่วยงานกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์รับทราบ

หรือแจ้งเบาะแสผ่านหน่วยงานและช่องทางรับเรื่องเบาะแส

ท่ีกลุ่มธุรกิจหรือแต่ละบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์จัดต้ังข้ึน 

หากท่านสงสัยว่าคู่ค้าธุรกิจไม่ทำาตามมาตรฐานด้านคุณภาพ

ของเครือเจริญโภคภัณฑ์

•   จัดซ้ือจัดหาจากคู่ค้าธุรกิจโดยไม่ม่ันใจว่าผ่านการตรวจ

ประเมินคู่ค้าธุรกิจตามนโยบายและแนวปฏิบัติการบริหาร

จัดการห่วงโซ่อุปทานของเครือเจริญโภคภัณฑ์

•  ละเลยข้อตกลงบางประการในสัญญาการจัดซ้ือจัดหาตาม

มาตรฐานของเครือเจริญโภคภัณฑ์

ข้อแนะนำา

ตัวอย่าง  

ถาม: ขณะท่ีท่านเจรจากับคู่ค้าธุรกิจรายหน่ึงและได้ยินมา
ว่าหน่ึงในท่ีมาของแหล่งวัตถุดิบอาจมีพฤติกรรมน่าสงสัย

ด้านจริยธรรม�ท่านควรตรวจสอบหาข้อเท็จจริง�หรือยึดถือ

ตามผลการตรวจสอบท่ีมาของแหล่งวัตถุดิบเมื่อสองสามปี

ก่อนจากคู่ค้าธุรกิจรายน้ีเมื่อคร้ังท่ีเร่ิมร่วมงานกัน�

ตอบ: หากท่านพบข้อสงสัย ท่านต้องรายงานต่อหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรและร่วมมือกับคู่ค้าธุรกิจของ

ท่านเพื่อจัดการแก้ไขปรับปรุงสถานการณ์โดยทันทเพื่อลด 

ผลกระทบท่ีอาจมีต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ 

เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยปฏิบัติตามจรรยาบรรณสำาหรับ 

คู่ค้าธุรกิจ�

ข้อมูลเพ่ิมเติม

เราควรกำาหนดมาตรการอย่างไรเพื่อให้คู่ค้าธุรกิจยึดถือ 

ข้อกำาหนดของเครือเจริญโภคภัณฑ์�ในกรณีท่ีบริษัทแม่หรือ

บริษัทอื่นของคู่ค้าธุรกิจไม่มีแนวปฏิบัติเพื่อความย่ังยืน

หน่วยงานจัดซ้ือจัดหาของบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์มี

มาตรการวิเคราะห์ตรวจสอบประเมินสถานะ (Due diligence)  

ของคู่ค้าธุรกิจทุกรายอย่างครอบคลุม รวมไปถึงการประเมิน

โครงสร้างของเจ้าของธุรกิจ ท่านมีข้อสงสัยเพ่ิมเติมสามารถ

ขอคำาปรึกษาหน่วยงานกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ

บริษัท และอาจอ้างอิงข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากจรรยาบรรณ

สำาหรับคู่ค้าธุรกิจ รวมท้ังนโยบายและแนวปฏิบัติการบริหาร

จัดการห่วงโซ่อุปทาน

ส่ิงท่ีไม่ควรทำาส่ิงท่ีควรทำา 
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การให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง เหมาะสม ครบถ้วน เป็นการสร้างความเชื่อม่ันในการตัดสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้า เราสร้างความซื่อสัตย์และความพึงพอใจแก่

ลูกค้าแสดงถึงความใส่ใจดูแลท่ีเรามอบให้เพื่อรักษาลูกค้าท่ีดีของเราไว้ตลอดไป  

บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ยึดม่ันการขายสินค้าอย่างเป็นธรรม เลือกใช้กลยุทธ์ทาง 

การขายและการตลาดท่ีเหมาะสมตามสภาวะตลาดท่ีแตกต่างกันในแต่ละประเทศ จัดสรร

งบประมาณด้านการตลาดท่ีเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการทุ่มตลาด เราต้องการให้ลูกค้า

เลือกผลิตภัณฑ์และบริการของเครือเจริญโภคภัณฑ์จากคุณภาพไม่ใช่จากอิทธิพล

ทางการตลาดท่ีมากเกินไปหากมีการนำาเสนอหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการท่ีบิดเบือน

ความจริงหรือให้ข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องน้ันไม่เพียงแต่ทำาลายความไว้วางใจของลูกค้า แต่ยัง

อาจทำาให้เครือเจริญโภคภัณฑ์เส่ียงต่อความผิดทางกฎหมาย และกรรมการหรือบุคลากร

อาจเส่ียงต่อการกระทำาความผิดทางวินัยของบริษัท

2.4 

การขายและการตลาด 

อย่างรับผิดชอบ
24
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ประเด็นสำาคัญ�

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ส่ังสมความไว้วางใจจากลูกค้ามาเป็นระยะเวลายาวนานหลายช่ัวอายุคน พวกเรา

ทุกคนควรตอบแทนลูกค้าด้วยการนำาเสนอสินค้าและบริการอย่างซื่อสัตย์ และให้ข้อมูลท่ีเพียงพอเพื่อ

ใช้ประกอบการตัดสินใจของลูกค้าโดยไม่พยายามยัดเยียดข้อมูลการโฆษณาท่ีมุ่งส่งเสริมการขายมาก

จนเกินไป

•  ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการจัดจำาหน่ายและการตลาดใน

แต่ละประเทศท่ีเครือเจริญโภคภัณฑ์ประกอบธุรกิจเสมอ

•  ช้ีแจงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช้สินค้าหรือบริการโดย

ละเอียดรวมถึงอธิบายข้อเท็จจริง และข้อมูลทางโภชนาการ

ท่ีเก่ียวข้องอย่างซื่อสัตย์และโปร่งใส

•  ต้องมีความละเอียดอ่อนต่อวัฒนธรรมและประเพณีท่ี 

แตกต่างกันในแต่ละประเทศท่ีจะนำาไปใช้กับการขายและ 

การตลาด

•  เลือกช่องทางการโฆษณาและเน้ือหาการตลาดอย่าง

ระมัดระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำาเสนอมาตรฐานด้าน

จริยธรรมของเครือเจริญโภคภัณฑ์ไปในทางท่ีผิด 

•  นำาเสนอข้อมูลหรือรูปภาพท่ีบิดเบือน ไม่เหมาะสมหรือ 

ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการ

•  นำาเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จ เกินจริงหรือไม่ระบุข้อมูลท่ีสำาคัญ

เก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการ

ข้อแนะนำา

ข้อมูลเพ่ิมเติม

มาตรฐานของเราเก่ียวข้องอย่างไรกับกฎหมายคุ้มครอง 

ผู้บริโภค

มาตรฐานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ตรงกับหรือสูงกว่ากฎหมาย

คุ้มครองผู้บริโภคในแต่ละประเทศท่ีเราดำาเนินการ หากมี 

ข้อสงสัยควรปรึกษาหน่วยงานกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ของบริษัท  

ส่ิงท่ีไม่ควรทำาส่ิงท่ีควรทำา 
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3 บุคลากร

กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์เชื่อม่ันเสมอว่าบริษัทจะมีความก้าวหน้าเมื่อ

กรรมการและบุคลากรมีความสามารถและเช่ียวชาญ หากกรรมการและบุคลากร

ทำางานประสบความสำาเร็จบรรลุเป้าหมาย ธุรกิจของเราก็จะประสบความสำาเร็จและ

บรรลุเป้าหมายไปด้วย เราจึงให้ความเคารพและให้เกียรติแก่กรรมการ และบุคลากร

ทุกคน

การปฏิบัติเช่นน้ีครอบคลุมไปถึงบุคคลรอบข้าง เช่น ลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ และ 

ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากการท่ีเรายึดม่ันในมาตรฐานจริยธรรมเดียวกัน

ทำาให้เราเติบโตไปพร้อมกัน ยอมรับการเปล่ียนแปลงร่วมกัน ปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม

และซื่อสัตย์สุจริต

หมวดน้ีเก่ียวข้องกับท่านอย่างไร

•  เราสร้างบรรยากาศอย่างไรให้มีการเคารพ ให้เกียรติ และปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรม 

ในสถานประกอบการได้

•  เราจะทำาอย่างไรให้สถานประกอบการเป็นที่ซึ่งทุกคนสามารถทำางานเพื่อบรรลุเป้าหมาย

ตามสายอาชีพได้

•  เรามั่นใจได้อย่างไรว่าจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ บุคลากร ลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ

และพันธมิตรทางธุรกิจ

•  เราจะลงมือทำาอย่างไรและเมื่อไรให้สถานประกอบการมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและ 

มีอาชีวอนามัย



บุคลากรทุกคนมีความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน มีความเคารพและให้เกียรติซ่ึงกันและกัน 

โดยประเมินการทำางานของกรรมการและบุคลากรทุกระดับจากผลงานท่ีทำา     

ไม่มีการเลือกปฏิบัติอันเกิดจากความลำาเอียงและไม่เก่ียวข้องกับความสามารถใน 

การทำางาน ไม่ว่าจะเป็น สีผิว เช้ือชาติ สัญชาติ เพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ  

รสนิยมทางเพศ อายุ ศาสนา ความทุพพลภาพ และสถานะอื่น ๆ ท่ีได้รับการคุ้มครอง

และระบุตามกฎหมาย ท่านสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากนโยบายและแนวปฏิบัติด้าน

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

นอกจากนั้น เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังส่งเสริมให้กรรมการและบุคลากรทุกคนแจ้ง

เบาะแสในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องของการละเมิดหรือสงสัยว่าเป็นการกระทำาที่ขัด

ต่อมาตรฐานจริยธรรม นโยบาย หรือกฎหมายของแต่ละประเทศแก่ผู้บังคับบัญชา 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ/หรือ หน่วยงานกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์โดยไม่ต้องเกรง

กลัวต่อผลกระทบท่ีจะตามมา

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ทุกคน 

ต่างมีส่วนในการยับยั้งการกระทำาใด ๆ ที่เป็นการกดขี่ จาบจ้วง ดูหมิ่นทั้งทางกายและ

วาจาอันก่อให้เกิดความขุ่นเคืองหรือเกรงกลัว และช่วยสร้างให้สถานประกอบการ

ปราศจากการข่มขู่คุกคามตามนิยามทางกฎหมายและประเพณีนิยมที่บัญญัติไว้ใน

แต่ละประเทศ

3.1 

การส่งเสริมให้เกิด 

การปฏิบัติต่อกันด้วย 

ความเคารพและเป็นธรรม
28
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ประเด็นสำาคัญ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้โอกาสกรรมการและบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และมุ่งม่ันให้สถาน

ประกอบการเป็นสถานท่ีปราศจากการเลือกปฏิบัติและการข่มขู่คุกคาม รวมถึงเป็นท่ีซ่ึงทุกคนเคารพ

ให้เกียรติกัน และพร้อมท่ีจะประสบความสำาเร็จไปด้วยกัน โดยกรรมการและบุคลากรทุกคนจะต้อง

ร่วมมือกัน โปรดระลึกไว้เสมอว่าการเคารพให้เกียรติกันในสถานประกอบการ เร่ิมต้นท่ีตัวท่าน

•  ระมัดระวังไม่ใช้กิริยาและคำาพูดท่ีอาจก่อให้เกิดความไม่พอใจ

ต่อเพื่อนร่วมงานท้ังโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม พึงระวัง

ว่าการเลือกปฏิบัติหรือการคุกคามบางคร้ังอาจเกิดข้ึนโดยไม่

ต้ังใจ

•  ถามตัวท่านเองว่าการกระทำาหรือความคิดเห็นของท่านอาจ

ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือตีความผิดหรือไม่

•  รายงานเหตุการณ์คุกคามต่อผู้บังคับบัญชาของท่าน  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ/หรือ หน่วยงานกำากับการปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑ์

•  ไม่รายงานเมื่อท่านหรือเพื่อนร่วมงานของท่านโดนคุกคาม

หรือเลือกปฏิบัติเพราะกลัวถูกกล่ันแกล้ง

•  ทำาให้ผู้อื่นหวาดกลัวหรืออับอายไม่ว่าโดยการกระทำาหรือคำาพูด

• พูดตลกส่อเสียดล้อเลียนท่ีไม่เหมาะสม

•  แสดงเน้ือหาท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่สุภาพ

•  แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียหรือช่องทาง

สื่อสารอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางบัญชีส่วนตัว หรือบัญชี

ของบริษัทซ่ึงอาจขัดต่อนโยบายและแนวปฏิบัติ 

•  ประเมินสถานการณ์การเล่นมุกตลกท่ีก้าวร้าว การข่มขู่ การ

เลือกปฏิบัติท่ีเกิดข้ึนในสถานประกอบการโดยเห็นเป็นเรื่อง

ปกติ และการสนทนาออนไลน์และออฟไลน์ (การสนทนา

ออฟไลน์ หมายถึง การใช้ถ้อยคำาพูดคุยกันภายในพนักงาน

กลุ่มเล็ก ๆ โดยใช้คำาศัพท์ท่ีอาจไม่เป็นท่ียอมรับในกลุ่ม

พนักงานท่ัวไป)

ข้อแนะนำา

ส่ิงท่ีไม่ควรทำาส่ิงท่ีควรทำา 

ตัวอย่างพฤติกรรมท่ียอมรับไม่ได้

• การคุกคามทางเพศ

•  การใช้ภาษาหรือการล้อเลียนหยอกเย้าท่ีส่อถึงการดูหม่ิน 

เหยียดหยาม

•  การเลือกปฏิบัติหรือการแสดงความรังเกียจต่อผู้อื่นจาก  

อัตลักษณ์ส่วนบุคคลใด ๆ

• การแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นการดูถูก

• พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการข่มขู่ให้หวาดกลัว

ตัวอย่างพฤติกรรมท่ีไม่เป็นธรรมอันเป็นการก่อให้เกิดการแตก

ความสามัคคี

•  การยุยงส่งเสริม

•  การใส่ร้ายป้ายสีบุคคลอื่น

ข้อมูลเพ่ิมเติม

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะปกป้องผู้แจ้งเบาะแสจากการถูก

กล่ันแกล้งอย่างไร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลดำาเนินการสืบสวนการแจ้งเบาะแสอย่าง

เป็นความลับเมื่อได้รับข้อมูลจากผู้แจ้งเบาะแส เอกลักษณ์ของ 

ผู้แจ้งและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับผู้ถูกแจ้งจะถูกเก็บรักษาเป็น 

ความลับ หากการไต่สวนมีการขยายผล ผู้บริหารท่ีได้รับเลือก

เข้ามาเป็นกรรมการผู้ไต่สวนเท่าน้ันจึงจะมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลต่าง 

ๆ ได้ ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับข้ันตอนและหลักปฏิบัติดังกล่าว

สามารถศึกษาได้จากนโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแส

ของเครือเจริญโภคภัณฑ์
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เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้โอกาสกรรมการและบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน ยึดถือและส่งเสริม

สิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานในทุกธุรกิจ ครอบคลุมไปถึงการจ้างงานตลอดท้ังห่วงโซ่คุณค่า 

โดยเชื่อม่ันว่าความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันของกรรมการและบุคลากรด้วยความรู้สึก

เป็นเจ้าของเป็นจุดแข็งและใช้เป็นมาตรฐานของการบริหารทรัพยากรบุคคลนับต้ังแต่การจ้าง 

การประเมินผลงาน การพัฒนากรรมการและบุคลากร การเลื่อนตำาแหน่ง การจัดระเบียบ

วินัย การจ่ายค่าชดเชย และการเลิกจ้าง

  

เครือเจริญโภคภัณฑ์สร้างหน่วยงานที่มีการผสมผสานความหลากหลายของกรรมการ

และบุคลากรเพื่อรองรับความหลากหลายให้กับตลาดที่เราให้บริการ เพื่อมั่นใจว่าเรามี

สภาพแวดล้อมการทำางานที่ครอบคลุมความแตกต่างของที่มา การศึกษา เพศ เชื้อชาติ 

สัญชาติ รูปแบบการทำางานและแนวคิด ศาสนา อายุ รุ่นอายุ (Generation) และ 

ความทุพพลภาพ

เครือเจริญโภคภัณฑ์จ้างงานโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ คุณธรรม ผลงานและปัจจัยอื่นๆ 

ท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นมืออาชีพโดยระบุถึงข้อกำาหนดเรื่องการจ้างงานและความคาดหวัง 

ในผลงานไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน โดยจะไม่ว่าจ้าง 

ผู้ที่มีอายุ กว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำาหนดเข้าทำางานโดยเด็ดขาด ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่ม

เติมได้จากนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน�และการปฏิบัติด้านแรงงาน 

ของเครือเจริญโภคภัณฑ์

3.2 

การส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียม� 

ความหลากหลายของบุคลากร

และการอยู่ร่วมกัน
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ประเด็นสำาคัญ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ส่งเสริมความหลากหลาย สนับสนุนการมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันและสร้าง

โอกาสให้มีความเท่าเทียมกันท้ังภายในและภายนอกสถานประกอบการ กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานทุกคนปฏิบัติต่อผู้ท่ีเราติดต่อด้วยอย่างสุภาพ ให้เกียรติ และให้ความเคารพ

• ทำาความเข้าใจเงื่อนไขการจ้างงานของท่าน

• ปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับท่ีท่านอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อท่าน

•  ยินดีรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างและให้การสนับสนุน 

เพื่อนร่วมงาน

• เรียนรู้ยอมรับข้อเสนอแนะและรับฟังปัญหาจากคนรอบข้าง

•  กีดกันบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเนื่องจากภูมิหลัง รูปลักษณ์ หรือ

ลักษณะเฉพาะตัว

•  ทนต่อพฤติกรรมท่ีสร้างความขุ่นเคืองหรือความขัดแย้งใน

สถานประกอบการ

•  ยอมถูกข่มเหงหรือคุกคามจากเพื่อนร่วมงานหรือผู้ท่ีต้อง

ติดต่อประสานงาน

ข้อแนะนำา

ส่ิงท่ีไม่ควรทำาส่ิงท่ีควรทำา 



ข้อมูลส่วนตัวคืออะไร�และท่านควร

ปฏิบัติอย่างไรกับข้อมูลน้ี

ข้อมูลส่วนตัวของกรรมการ 

บุคลากร ผู้บริโภค และบุคคลอื่น ๆ

ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมาย

และข้อกำาหนดเฉพาะในแต่ละ

ประเทศ และต้องได้รับการเก็บ

รักษาเป็นพิเศษ ท่านสามารถศึกษา

ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับข้อกำาหนดใน

การจัดประเภทและการปกป้อง

ข้อมูลส่วนบุคคลได้จากนโยบายและ

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลของเครือเจริญโภคภัณฑ์

เครือเจริญโภคภัณฑ์ปกป้องความเป็นส่วนตัวและความลับของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเรา

รับผิดชอบซ่ึงรวมถึงข้อมูลทางการแพทย์ ครอบครัว รวมท้ังข้อมูลทางการเงิน  

และจะเปิดเผยข้อมูลเหล่าน้ีต่อผู้ท่ีมีความจำาเป็นทางด้านธุรกิจ และผู้ได้รับการอนุญาต 

ตามกฎหมายกำาหนด การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลน้ีสามารถนำาไปบริหารจัดการกับ 

ข้อมูลของกรรมการ บุคลากร ลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ และพันธมิตรทางธุรกิจ

3.3 

การปกป้องข้อมูล 

ส่วนบุคคล
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ประเด็นสำาคัญ

เครือเจริญโภคภัณฑ์จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลโดยการรักษาความลับและดูแล 

ระบบความปลอดภัย ข้อมูลของกรรมการ บุคลากร และลูกค้า 

•  เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ท่ีได้รับอนุญาตเท่าน้ัน

•  เก็บข้อมูลความลับด้วยความระมัดระวังและทำาลายอย่างเหมาะสม

•  ผลิตเอกสารด้วยเครื่องพิมพ์ท่ีเชื่อมต่อกับเครือข่ายบริษัทเสมอ

 

•   เปิดเผยรหัสผ่านของท่านแก่ผู้อื่น หรือเก็บรหัสผ่านไว้ไม่มิดชิด

• เปิดค้างหน้าจอคอมพิวเตอร์ไว้โดยไม่ล็อคหน้าจอ

• วางเอกสารต้นฉบับไว้ท่ีเครื่องพิมพ์หรือเครื่องถ่ายเอกสาร

ข้อแนะนำา

ตัวอย่าง�

ถาม: คู่สมรสของท่านขอรายละเอียดของลูกค้ารายหน่ึง
จากท่านเพื่อติดต่อเก่ียวกับโอกาสในการทำาธุรกิจใหม่�ท่าน

จะให้รายละเอียดน้ีหรือไม่?

ตอบ:  ท่านไม่สามารถให้รายละเอียดได้ เพราะเราต้องปกป้อง

ความเป็นส่วนตัวและรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคท้ังหมด

ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติ 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเครือเจริญโภคภัณฑ์

ส่ิงท่ีไม่ควรทำาส่ิงท่ีควรทำา 
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เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งเน้นการรักษาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ

เพื่อพนักงาน คู่ค้าธุรกิจ และผู้มาเยือนรวมไปถึงผู้ท่ีอยู่ในชุมชนท่ีเครือเจริญโภคภัณฑ์

เข้าไปประกอบธุรกิจ โดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง 

พนักงานทุกคนมีหน้าที่ดูแลรักษาสถานประกอบการของตนให้มีความปลอดภัยและ 

ถูกสุขลักษณะ กล่าวคือ ผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ทางวิชาชีพของผู้ที่อยู่ในความดูแลและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ 

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการยังถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบ 

ร่วมกันตามเงื่อนไขการจ้างงาน

3.4 

การจัดการความปลอดภัย

และอาชีวอนามัยใน 

สถานประกอบการ
34
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ประเด็นสำาคัญ

เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งหวังให้สถานประกอบการมีความปลอดภัยและมีอาชีวอนามัยท่ีย่ังยืน เรา

สามารถทำาได้หากกรรมการและบุคลากรทุกคนร่วมมือกันสอดส่องดูแลปัญหา แจ้งให้ผู้เก่ียวข้อง 

รับทราบและดำาเนินการแก้ไขปัญหา

• ต้ังคำาถามเมื่อคิดว่าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานท่ีไม่ปลอดภัย

•  ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของ 

เครือเจริญโภคภัณฑ์เสมอ

•  ปฏิเสธเมื่อได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่ท่านไม่ได้รับการ

ฝึกอบรมเพียงพอที่จะทำาได้ และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ

ตนเองและผู้อื่น

•  รายงานให้ผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ปฏิบัติงานทราบทันทีเมื่อ

พบว่าผู้ที่ปฏิบัติงานอาจได้รับอันตราย หรือไม่ได้รับ 

การฝึกอบรมมาอย่างเพียงพอ

•  แจ้งผู้เก่ียวข้องทันทีหากท่านสงสัยว่ายานพาหนะหรือช้ินส่วน

ของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์การทำางานผิดปกติและอาจเกิด

อันตราย

•  สังเกตหรือคอยสอดส่องสภาพแวดล้อมท่ีไม่ปลอดภัย ซ่ึงอาจ

เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น พนักงานทุกคนมีหน้าท่ี 

รับผิดชอบและทำางานด้วยความปลอดภัยไม่ว่าท่านจะทำางาน

ในตำาแหน่งใดก็ตาม

•    คาดหวังให้ผู้อื่นรายงานความเส่ียงหรือปัญหาแทนท่ีท่านจะ

เป็นผู้รายงานด้วยตนเอง

•  คาดเดาว่าข้ันตอนการปฏิบัติงานและแนวทางในปัจจุบันเป็น

วิธีท่ีไม่อาจปรับเปล่ียนได้

•  เข้าปฏิบัติงานท้ังท่ียังอยู่ในอาการมึนเมาจากฤทธ์ิของยา 

เครื่องดื่มมึนเมาหรือสารควบคุมอื่น ๆ

•  ปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับการฝึกอบรม ขาดความเชี่ยวชาญ มี

สุขภาพร่างกายไม่พร้อม หรือไม่มีการเตรียมพร้อมอย่าง

เพียงพอ

ข้อแนะนำา

ส่ิงท่ีไม่ควรทำาส่ิงท่ีควรทำา 

ข้อมูลเพ่ิมเติม

เครือเจริญโภคภัณฑ์มี “มาตรฐาน แนวทางการจัดการ 

ความปลอดภัยฯ” ซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกระดับสามารถนำา

ไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติโดยการกำากับดูแลของสำานัก

ความปลอดภัยฯ หรือฝ่ายความปลอดภัยฯ ของแต่ละ 

กลุ่มธุรกิจ/สายธุรกิจ/เขตประเทศ โดยมีผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ  

ผู้บริหารสายธุรกิจ ผู้บริหารเขตประเทศและผู้บริหารหน่วยงาน

เป็นผู้รับผิดชอบ หากท่านต้องการทราบรายละเอียด ท่าน

สามารถหาได้จากนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย�

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน

http://www.cpgroupglobal.com/th/pdf/CPGCG-10SHE-TH-20180907-X.pdf
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4 สินทรัพย์ 

สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ใช้เวลาสร้างมาเป็นเวลายาวนาน ท้ัง

สินทรัพย์ท่ีจับต้องได้ คือ สินทรัพย์ทางการเงิน สินทรัพย์ท่ีมีตัวตน นอกจากน้ันยัง

มีสินทรัพย์ท่ีจับต้องไม่ได้และเป็นนามธรรม เช่น ทรัพย์สินทางปัญญาและชื่อเสียง 

สินทรัพย์ท้ังหมดน้ีรวมเป็นเอกลักษณ์เช่นเดียวกับมาตรฐานจริยธรรมท่ีสร้าง 

ความแข็งแกร่งให้แก่เรา

อย่างไรก็ตามการกระทำาท่ีเกิดข้ึนโดยเจตนาหรือไม่เจตนาเพียงคร้ังเดียวก็อาจทำาลาย

หรือสร้างความเสียหายให้กับภาพลักษณ์เครือเจริญโภคภัณฑ์ท่ีสร้างและส่ังสมมา

อย่างยาวนาน จึงเป็นหน้าท่ีของพนักงานทุกคนท่ีจะต้องร่วมกันปกป้องรักษาสินทรัพย์

ของเครือเจริญโภคภัณฑ์อยู่เสมอ 

หมวดน้ีครอบคลุมเรื่องอะไรบ้าง

•  ท่านจะแบ่งประเภทและบริหารจัดการประเภทของข้อมูลอย่างไรให้มีความเหมาะสม

• ท่านจะซื้อขายหลักทรัพย์อย่างไรให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ

• ท่านจะป้องกันธุรกิจจากการเข้าไปเกี่ยวพันกับการฟอกเงินอย่างไร



หน่ึงในสินทรัพย์ท่ีมีค่าท่ีสุดของเครือเจริญโภคภัณฑ์ คือ ข้อมูลซ่ึงมีอยู่ด้วยกันหลาย 

รูปแบบท้ังท่ีเป็นเอกสารกระดาษ และไฟล์งานอิเล็กทรอนิกส์หรือมัลติมีเดียท่ีใช้งานอยู่ใน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพ้ืนฐานข้อมูลทุกอย่างสามารถจัดประเภทได้เป็นข้อมูล 

ความลับและข้อมูลท่ีไม่เป็นความลับ

ระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของเครือเจริญโภคภัณฑ์ระบุถึงนโยบาย การ 

จัดประเภท การป้องกันและการบริหารจัดการข้อมูล โดยให้บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์

นำาไปเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีเป้าหมายที่จะนำากระบวนการบริหารจัดการข้อมูลเข้ามาใช้อย่าง

เป็นระบบในทุกธุรกิจเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและการจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ เครือเจริญโภคภัณฑ์มีนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการบริหารจัดการ

ข้อมูลสารสนเทศ โดยแต่ละบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์สามารถนำาไปใช้หรือปรับใช้ให้

เข้ากับบริบทของแต่ละบริษัท

4.1 

การบริหารจัดการข้อมูล

สารสนเทศของบริษัท
38
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•  ส่งผ่านข้อมูลหรือให้สิทธิเฉพาะกลุ่มเท่าท่ีจำาเป็นต้องรู้ข้อมูล 

(Need to know basis)

•  ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลต่อการใช้ เผยแพร่  

เก็บรักษา ปกป้อง และกำาจัดข้อมูลอย่างเหมาะสม

•  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีได้รับอนุญาตจากบริษัทเท่าน้ัน 

ในการสร้าง เผยแพร่ และบันทึกข้อมูลบริษัท

•  ป้องกันรักษาเอกสาร บันทึก และอุปกรณ์ดิจิทัล โดยทำาตาม

ข้ันตอนท่ีจำาเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อให้ม่ันใจว่าผู้ลักลอบหรือ

ผู้ท่ีไม่ได้รับมอบอำานาจไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

•  ประเมินและบริหารจัดการความเส่ียงข้อมูลท่ีอยู่ใน 

ความรับผิดชอบของท่านและหามาตรการป้องกันอย่าง

เหมาะสม

•  ลงนามในข้อตกลงห้ามเปิดเผยข้อมูล (Non Disclosure 

Agreement หรือ NDA) เพื่อให้มีผลทางกฎหมายก่อน 

เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับ หรือข้อมูลท่ีไม่ใช่ข้อมูล

สาธารณะของบริษัทหรือเครือเจริญโภคภัณฑ์

•  ระมัดระวังไม่ให้ผู้อื่นได้ยิน ลอบฟัง ดักฟัง หรือบันทึกเสียง 

ในการเจรจาตกลงเก่ียวกับข้อมูลท่ีไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะ  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงไม่ควรสนทนาในท่ีสาธารณะผ่านเครื่อง

มือสื่อสารทุกประเภทหรือกับสมาชิกในครอบครัว ซ่ึงอาจ 

นำาไปสู่การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้อื่น

•   เปิดเผยข้อมูลท่ีไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะเก่ียวกับบริษัท  

เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำากัดและบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

 ไม่ว่าจะบนพ้ืนท่ีส่วนตัวหรือพ้ืนท่ีสาธารณะ

•  ใช้อุปกรณ์สารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารของบริษัทใน 

เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวหรือในทางท่ี

อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท

•  แชร์รหัสผ่านหรือกดเข้าลิงก์ท่ีแปลกน่าสงสัยในอีเมล

•  ปกปิด เปล่ียนแปลง หรือทำาลายเอกสารโดยมิชอบด้วย

กฎหมาย

•  เปิดเผยข้อมูลด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรเก่ียวกับ

ธุรกิจของบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ต่อบุคคลภายนอก

โดยไม่ได้รับมอบอำานาจ

ข้อแนะนำา

หรือ

ถาม: ท่านกำาลังลาออกจากบริษัทเพื่อไปทำางานท่ีอื่น�ท่าน
จะนำาสำาเนารายงานของบริษัทไปใช้กับตำาแหน่งใหม่�

สามารถทำาได้หรือไม่?

ตอบ: หากรายงานของบริษัทน้ันเป็นเอกสารท่ีมีสถานะเป็น

เอกสารเปิดเผย ท่านสามารถนำาข้อมูลไปใช้ได้ แต่หากรายงาน

ดังกล่าวถูกจัดประเภทเป็นเอกสารลับพิเศษ เอกสารลับหรือ

เอกสารใช้ภายใน ท่านไม่สามารถทำาได้

ตัวอย่าง

ถาม: ท่านเผยแพร่ข่าวเก่ียวกับโครงการใหม่ของบริษัทใน
เครือเจริญโภคภัณฑ์�บนสื่อสังคมออนไลน์�หลังจากน้ันมี

นักศึกษามาติดต่อขอข้อมูลเพ่ิมเติมเพื่อทำาวิทยานิพนธ์�ท่าน

ควรทำาอย่างไร

ตอบ:  การแชร์ข้อมูลมีความสำาคัญเป็นอย่างมากจึงต้องมี

ความระมัดระวัง ในกรณีน้ี ท่านต้องทราบถึงความสำาคัญของ

ข้อมูลท่ีถูกขอและเข้าใจระดับความลับของข้อมูลของ 

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซ่ึงแบ่งเป็นส่ีประเภท คือ เอกสารลับพิเศษ 

เอกสารลับ�เอกสารใช้ภายในเท่าน้ันและเอกสารเปิดเผย 

ท้ังน้ี ท่านสามารถหาคำาแนะนำาเพ่ิมเติมได้จากนโยบายและ 

แนวปฏิบัติเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของ 

เครือเจริญโภคภัณฑ์

ส่ิงท่ีไม่ควรทำาส่ิงท่ีควรทำา 

ประเด็นสำาคัญ

ข้อมูลสารสนเทศ (Information) ถือเป็นสินทรัพย์ท่ีจำาเป็นย่ิงของ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ท่ีต้องระบุ จัดประเภท และบริหารจัดการ

ตามข้อกำาหนดในนโยบายเพื่อให้มีการใช้ การเก็บรักษา และ 

การแชร์ข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง
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เครือเจริญโภคภัณฑ์ประกอบด้วยบริษัทท่ีจดทะเบียน และไม่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ท่ีอยู่ในประเทศต่างๆ การมีระบบบริหารจัดการข้อมูลจึงเป็นส่ิงสำาคัญ

อย่างย่ิงท่ีจะทำาให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง

ข้อมูลสาธารณะและข้อมูลท่ีไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะ รวมท้ังการปฏิบัติตามกฎหมายท่ี 

เก่ียวกับข้อมูลท่ีไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะและข้อมูลท่ีมีความสำาคัญ สำาหรับคำาแนะนำาเพื่อ

ทำาความเข้าใจเรื่องการรักษาความลับและการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของบริษัท 

โปรดดูจากหัวข้อ “4.1 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของบริษัท” หน้า 38–39  

การซื้อขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลที่ ไม่ใช่ข้อมูล

สาธารณะและการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในหลายๆ ประเทศ 

หากมีการซื้อขายหลักทรัพย์หรือมีการกระทำาที่มุ่งประสงค์ในการปั่นราคาหุ้นของ

บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือบริษัทอื่นๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

นอกจากถือว่าเป็นการกระทำาที่ขัดต่อวินัยของบริษัทแล้ว ยังอาจส่งผลให้ทั้งบริษัท 

กรรมการและบุคลากรได้รับโทษทางอาญาและเสียค่าปรับอีกด้วย

4.2

การซื้อขายหลักทรัพย์์

ข้อมูลสำาคัญท่ีไม่ใช่ข้อมูล

สาธารณะคืออะไร 
ข้อมูลท่ีเก่ียวกับบริษัท 

เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำากัดและ

บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์  

ท่ีไม่ได้เปิดเผยในท่ีสาธารณะ และ

อาจมีผลต่อราคาหุ้นของบริษัทใน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ท่ีจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์

หลักทรัพย์ได้แก่อะไรบ้าง

หุ้น พันธบัตร ธนบัตร  

และการลงทุน
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ข้อมูลภายในคืออะไร

ข้อมูลภายใน (หรือข้อมูลที่อาจมีผลต่อราคาหรือสภาวะการ

ซื้อขายหลักทรัพย์) ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะแต่อาจมี

ผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุนในการซื้อหรือขาย

หลักทรัพย์ของบริษัท หรือการแลกเปลี่ยนสัญญาซื้อขาย 

ล่วงหน้าอื่น ๆ หรือวิธีอื่นใดที่เกี่ยวกับการค้าหลักทรัพย์ของ

บริษัท ยกตัวอย่างเช่น 

•  ผลประกอบการหรือการประมาณการผลประกอบการของ

บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ท่ีจดทะเบียน 

•  การควบรวมกิจการ การซ้ือกิจการ การเลิกกิจการหรือ 

บริษัทร่วมทุน 

• การปรับโครงสร้าง 

• วิกฤตการณ์หรือเหตุการณ์สำาคัญ 

• ข้อพิพาททางกฎหมาย 

• การตัดสินใจของรัฐบาล 

• การเปล่ียนผู้นำา 

•  การเพ่ิมทุนหรือจ่ายเงินปันผล เป็นต้นการซ้ือขายโดยใช้

ข้อมูลภายในคืออะไร

การซ้ือขายโดยใช้ข้อมูลภายในคืออะไร

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลภายใน

เป็นประจำาหรือแต่ละกรณีของบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อมูลของบริษัทอื่นที่

จะมีการซื้อ-ขาย หรือทำาธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน 

ประเด็นสำาคัญ�

แจ้งหน่วยงานกำากับการปฎิบัติตามกฎเกณฑ์หรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายของบริษัทในเครือ

เจริญโภคภัณฑ์ล่วงหน้าก่อนการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ท่ีจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อม่ันใจว่าได้ส่งแบบฟอร์มและตรวจสอบว่าไม่ได้กระทำาการใด ๆ ท่ีเก่ียวกับ

การนำาข้อมูลภายในไปใช้ท้ังโดยเจตนาและไม่เจตนา

•  แจ้งความประสงค์ก่อนดำาเนินการซ้ือขายหลักทรัพย์ตาม 

ข้ันตอนท่ีบริษัทจดทะเบียนกำาหนด

•  ศึกษากฎหมายเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ของแต่ละ

ประเทศก่อนการซ้ือขาย 

•  ซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์  

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่ีท่านมีข้อมูลภายใน

•  เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จทำาให้ราคาของหลักทรัพย์ 

ปรับเปล่ียน

• ชักชวนให้ผู้มีข้อมูลภายในซ้ือขายหลักทรัพย์

ข้อแนะนำา

ตัวอย่าง

ถาม: ท่านได้ยินข่าวจากเพื่อนร่วมงานว่า�บริษัทในเครือ
เจริญโภคภัณฑ์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะมี� 

ผลประกอบการสูงข้ึนหลังจากลงนามในสัญญาร่วมทุน�ท่าน

จึงตัดสินใจซ้ือหุ้นบริษัทน้ัน�กรณีน้ีจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

ว่าด้วยการซ้ือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในหรือไม่? 

ตอบ: ท่านไม่ควรซ้ือขายหลักทรัพย์ เพราะเป็นการฝ่าฝืน

กฎหมายว่าด้วยการซ้ือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน 

เนื่องจากข้อมูลน้ีเป็นข้อมูลซ่ึงมีนัยสำาคัญและยังไม่เป็นท่ีเปิด

เผยต่อสาธารณชน ท่านสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้จาก

กฎหมายหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศ เรื่อง ช่วงเวลาห้ามซ้ือ

ขายหลักทรัพย์ (Blackout Periods) หรือปรึกษาหน่วยงาน

กำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัท

ส่ิงท่ีไม่ควรทำาส่ิงท่ีควรทำา 



เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความมุ่งม่ันในการป้องกันไม่ให้บริษัทเป็นแหล่งฟอกเงินในทุกประเทศ

ท่ีเราดำาเนินธุรกิจ โดยมีการจัดทำาและดูแลบัญชีกองทุนหรือสินทรัพย์อย่างถูกต้องตาม

กฎหมายเพื่อมุ่งม่ันปกป้องธุรกิจไม่ให้มีส่วนเก่ียวข้องกับกิจกรรมใด ๆ ท่ีผิดกฎหมายท้ัง

โดยเจตนาและไม่เจตนา

เอกสารทางบัญชีและเอกสารอื่น ๆ ของทุกบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ต้องอธิบายถึง

ลักษณะของธุรกิจและธุรกรรมอย่างถูกต้อง บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

4.3

การต่อต้านการฟอกเงิน

การฟอกเงินคืออะไร

การฟอกเงิน คือ กระบวนการซ่ึง

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลพยายาม

ปกปิดการกระทำาผิดกฎหมายหรือ

ทำาให้เงินท่ีได้มาอย่างผิดกฎหมาย 

ดูเหมือนมีท่ีมาถูกต้องตาม

กฎหมาย อาชญากรรมทาง 

การเงินแม้จะเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียว 

ก็อาจส่งผลกระทบท้ังทางตรงและ

ทางอ้อมต่อเครือเจริญโภคภัณฑ์
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ประเด็นสำาคัญ

การฟอกเงินเป็นอาชญากรรมทางการเงินท่ีร้ายแรง ดังน้ันเพื่อปกป้องเครือเจริญโภคภัณฑ์จาก

การฟอกเงิน จึงต้องอาศัยความระมัดระวังและการทำางานเชิงรุกของกรรมการและบุคลากรทุกคน

•  ทำาธุรกิจท่ีถูกกฎหมายกับลูกค้าท่ีน่าเชื่อถือ เป็นท่ียอมรับ 

และใช้เงินทุนท่ีตรวจสอบแหล่งท่ีมาได้

•  ตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าก่อนเร่ิมทำาธุรกรรม โดย

ให้มีความเข้าใจและปฏิบัติตามข้ันตอนการรู้จักตัวตนของ

ลูกค้า (Know Your Customer: KYC) 

•  ระบุสัญญาณเตือนภัยท่ีส่อพฤติกรรมท่ีมีแนวโน้มจะเป็น 

การฟอกเงิน ตัวอย่างเช่น การร้องขอจากลูกค้าหรือคู่ค้า

ธุรกิจให้จ่ายเงินทุนให้แก่บุคคลท่ีสาม หรือจ่ายแยกหลาย ๆ 

บัญชี หรือจ่ายเป็นเงินสด หรือส่ิงเทียบเท่าเงินสดเป็น

จำานวนมากและน่าสงสัย หรือเต็มใจจ่ายมากกว่าราคาตลาด

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือจ่ายเงินผ่านตัวกลางโดยไม่

จำาเป็น ท้ังน้ี หากพบพฤติกรรมดังกล่าว ให้รายงานต่อฝ่าย

กฎหมายเพื่อพิจารณาก่อนดำาเนินการต่อไป 

•  รายงานต่อฝ่ายกฎหมายหากพบว่าลูกค้าหรือคู่สัญญาใหม่

อยู่ในข่าย “บุคคลท่ีเก่ียวข้องทางการเมือง” (Politically 

Exposed Persons หรือ PEPs) หรือมีประวัติท่ีใกล้เคียงกัน

•  แจ้งฝ่ายกฎหมายให้ทราบทันทีเมื่อพบพฤติกรรมท่ีมี 

แนวโน้มเข้าข่ายตามข้อสังเกตการณ์การฟอกเงินตามข้อ

เบ้ืองต้น

•   กลัวท่ีจะขอข้อมูลเพื่อยืนยันแหล่งท่ีมาของเงินทุนไม่ว่าจะ ณ 

ข้ันตอนใดของการดำาเนินการในข้อตกลงซ่ึงเงินทุนมี 

การเปล่ียนมือ

•  สันนิษฐานว่าการตรวจสอบโดยกระบวนการข้อเท็จจริง 

เก่ียวกับลูกค้าตามกฎหมายเสร็จส้ินก่อนมีการเร่ิมธุรกรรม

กับลูกค้าหรือคู่ค้าธุรกิจรายใหม่

•  บอกลูกค้าหรือคู่ค้าธุรกิจเมื่อบริษัทกำาลังดำาเนินการ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง ยกเว้นท่านได้รับมอบอำานาจ

ข้อแนะนำา

ข้อมูลเพ่ิมเติม

ท่านจะทราบได้อย่างไรว่า�ลูกค้านิติบุคคล�และ/หรือ�ลูกค้า

บุคคลธรรมดามีคุณสมบัติท่ี�“น่าเชื่อถือและเป็นท่ียอมรับ”� 

ตรงตามมาตรฐานหรือไม่?�

การฟอกเงินมักเก่ียวข้องกับการดำาเนินงานท่ีมีความลึกลับ 

ซับซ้อนสูง หากท่านมีข้อสงสัยเก่ียวกับลูกค้านิติบุคคล และ/

หรือ ลูกค้าบุคคลธรรมดา ท่านสามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้จาก

นโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการฟอกเงิน หรือปรึกษา

หน่วยงานกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัท 

ส่ิงท่ีไม่ควรทำาส่ิงท่ีควรทำา 

http://www.cpgroupglobal.com/th/pdf/CPGCG-12MONEY-TH-20180907-X.pdf


การรักษาภาพลักษณ์และปกป้องชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท

เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นหน้าท่ีร่วมกันของกรรมการ  

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนไม่ว่าจะปฏิบัติหน้าท่ีใน 

หน่วยงานหรือกลุ่มธุรกิจใดภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

เพราะ “ซีพี” คือพวกเราทุกคน 

เครือเจริญโภคภัณฑ์รวมเป็นหน่ึงเดียวด้วยการผนึก

กำาลัง ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจและร่วมกันลงมือทำา สร้าง 

 ชื่อเสียงจนเป็นท่ียอมรับ แต่การจะรักษาชื่อเสียงท่ีดีให้

คงอยู่ต่อไปน้ันข้ึนอยู่กับการผนึกกำาลังของเราในการมี

ส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องรับทราบ 

ทำาความเข้าใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจฉบับน้ี

อย่างเคร่งครัด หากมีการกระทำาผิด ฝ่าฝืน หรือกระทำา

การใดๆ ท่ีขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจฉบับน้ี แต่ละบริษัท

ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้พิจารณาลงโทษทางวินัย

ตามข้อบังคับเก่ียวกับการทำางาน ระเบียบ ประกาศ หรือ

คำาส่ังท่ีได้กำาหนดไว้

บทลงโทษ การร่วมกันปกป้องชื่อเสียงของเรา
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1. คุณธรรม 
 1 นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 2   นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

 3   นโยบายและแนวปฏิบัติการให้�รับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด

2. คุณภาพ 
 4  นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความย่ังยืน
 5  จรรยาบรรณสำาหรับคู่ค้าธุรกิจ

 6  นโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

3. บุคลากร 
 7   นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

 8 �นโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแส

 9 นโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 10  นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย�อาชีวอนามัย�และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 

4. สินทรัพย์ 
 11 นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
 12 นโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการฟอกเงิน

นโยบายและแนวปฏิบัติของเครือเจริญโภคภัณฑ์
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http://www.cpgroupglobal.com/th/pdf/CPGCG-01CONFLICT-TH-20180907-X.pdf
http://www.cpgroupglobal.com/th/pdf/CPGCG-02CORRUPTION-TH-20180907-X.pdf
http://www.cpgroupglobal.com/th/pdf/CPGCG-03GIFTS-TH-20180907-X.pdf
http://www.cpgroupglobal.com/th/pdf/CPGCG-04SD-TH-20180907-X.pdf
http://www.cpgroupglobal.com/th/pdf/CPGCG-05SUPPLIER-TH-20180907-X.pdf
http://www.cpgroupglobal.com/th/pdf/CPGCG-06SUPPLY-TH-20180907-X.pdf
http://www.cpgroupglobal.com/th/pdf/CPGCG-07HUMAN-TH-20180907-X.pdf
http://www.cpgroupglobal.com/th/pdf/CPGCG-08WHISTLE-TH-20180907-X.pdf
https://www.cpgroupglobal.com/th/pdf/CPGCG-PDPA-TH-20200527-X.pdf
http://www.cpgroupglobal.com/th/pdf/CPGCG-10SHE-TH-20180907-X.pdf
http://www.cpgroupglobal.com/th/pdf/CPGCG-11INFO-TH-20180907-X.pdf
http://www.cpgroupglobal.com/th/pdf/CPGCG-12MONEY-TH-20180907-X.pdf


46

เครือเจริญโภคภัณฑ์

หน่วยงานด้านธรรมาภิบาล

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

รายละเอียดการติดต่อ
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หนังสือรับทราบและถือปฏิบัติ

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว  

ได้รับทราบ ยินยอม ยึดถือและปฏิบัติตาม “จรรยาบรรณธุรกิจ” ข้าพเจ้าตระหนักดีว่า หากข้าพเจ้ากระทำาการ

อย่างหน่ึงอย่างใดท่ีเป็นการฝ่าฝืน “จรรยาบรรณธุรกิจ” ย่อมได้รับโทษทางวินัยของบริษัทตามสมควรแก่กรณี

ลงนาม

ตำาแหน่ง 

ผู้บังคับบัญชา

ตำาแหน่ง

ฝ่าย

บริษัท

รหัสพนักงาน

แผนก

สำานัก

วันท่ี  / เดือน / พ.ศ. 
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