นโยบายและแนวปฏิบตั ิ ด้านสิ่งแวดล้อม
เครือเจริญโภคภัณฑ์

สารบัญ
1. ความสาคัญ

1

2. ขอบเขตนโยบาย

2

3. วัตถุประสงค์

2

4. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ

2

5. แนวปฏิบตั ิ

5

6. การฝึกอบรม

6

7. การแจ้งเบาะแส

7

8. การขอคาแนะนา

7

9. บทลงโทษ

7

10. กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายทีเ่ กี่ยวข้อง

7

นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ด้านสิ่ งแวดล้อม
เครือเจริ ญโภคภัณฑ์
1. ความสาคัญ
เครือ เจริญ โภคภัณ ฑ์ ตระหนั ก และให้ ค วามส าคัญ กับ การดู แ ลรัก ษาสิ่ง แวดล้ อ มและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรับผิดชอบ ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับ
เกี่ยวกับสิง่ แวดล้อมตามมาตรฐานสากลและแนวปฏิบตั ิที่เหมาะสมของแต่ละธุรกิจ รวมถึงกระบวนการ
ผลิต สิง่ อานวยความสะดวกทางธุรกิจ (business facilities) ตัง้ แต่การออกแบบ การจัดหา การเพาะปลูก
การจัดหาวัตถุดบิ การผลิตสินค้า บริการและโซลูช ั ่น การจัดจาหน่ายและการขนส่ง การค้าปลีก รวมทัง้
การจัดการของเสียและการสิน้ สุดของผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้แล้ว (end of used products) รวมถึงใช้กบั โครงการ
ใหม่ โครงการที่ปรับเปลี่ยน และการขยายธุรกิจ ตลอดจนใช้ในการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (due
diligence) ของการควบรวมและซื้อกิจ การ นอกจากนั น้ ยัง ให้ความร่ วมมือกับชุ มชน เพื่อดูแลรักษา
สิง่ แวดล้อมของชุมชน ตลอดจนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมในด้านต่าง ๆ
ที่อาจเกิดจากการดาเนินธุรกิจ การผลิตหรือการบริการ ทัง้ ในขอบเขตงานของตัวเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า อีกทัง้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ร่วมเป็ นสมาชิกในหลากหลายโครงการด้านความยั ่งยืน
ระดับโลก และเป็ น ผู้ส นั บสนุ นข้อตกลงโลกแห่ง สหประชาชาติ (UN Global Compact) จึง มุ่ง มั ่นที่จะ
ดาเนิ น การตามหลักการด้านสิ่ง แวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนั บสนุ น ให้คู่ค้า พัน ธมิตรทางธุร กิจ
รวมไปถึงผูร้ บั เหมาให้นาหลักการดังกล่าวไปปฏิบตั ิ เพื่อสร้างคุณค่าและความยั ่งยืนในระยะยาวร่ วมกัน
กับผูม้ สี ่วนได้เสีย โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้ าหมายความยั ่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์
เพื่อให้เกิดประสิท ธิภาพในการดาเนิ น งานด้านสิ่ง แวดล้อมจึง ได้ก าหนดนโยบายย่อ ยภายใต้
นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นสิง่ แวดล้อม เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบด้วย
1) นโยบายการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ เครือเจริญโภคภัณฑ์
2) นโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน เครือเจริญโภคภัณฑ์
3) นโยบายการดูแลรักษาทรัพยากรน้า เครือเจริญโภคภัณฑ์
4) นโยบายการปกป้ องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ เครือเจริญโภคภัณฑ์
5) นโยบายการลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์
6) นโยบายบรรจุภณ
ั ฑ์ทยี่ ั ่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์
7) นโยบายการจัดการของเสีย เครือเจริญโภคภัณฑ์
8) นโยบายความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
9) นโยบายการจัดการคุณภาพอากาศ เครือเจริญโภคภัณฑ์
10) นโยบายการจัดการสารเคมีและวัตถุอนั ตราย เครือเจริญโภคภัณฑ์
นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ ้านสิง่ แวดล้อม เครือเจริญโภคภัณฑ์
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2. ขอบเขตนโยบาย
นโยบายและแนวปฏิบัติน้ีใช้บงั คับกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ต่อไปนี้ เรียกว่า “เครือฯ” หมายถึง
บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด และบริษทั ในเครือทุกบริษทั ซึ่ง “บริษทั ” ทีจ่ ะกล่าวถึงในเอกสารฉบับ
นี้ ใ ห้ห มายถึง บริษัท หนึ่ ง ๆ ที่น าเอาเอกสารฉบับนี้ ไ ปบัง คับใช้ ทัง้ นี้ จะมีการทบทวนโยบายฉบับนี้
อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้ หรือกรณีมเี หตุอนั สมควร

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้พนั กงานทุ กคนในทุ กระดับเข้าใจบทบาทหน้ าที่และความรับผิ ดชอบ และใช้เป็ น
แนวทางในการด าเนิ น ธุ ร กิจ ที่ค านึ ง ถึง ประเด็น ด้า นสิ่ง แวดล้อ ม มีก ารบริห ารจัด การ
ทรัพ ยากรธรรมชาติ สิ่ง แวดล้อ มและสภาพภู มิอ ากาศ รวมถึง การจัดการของเสียและ
ผลิตภัณฑ์ภายหลังการใช้งานทีเ่ หมาะสม
3.2 เพื่อลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมให้น้อยทีส่ ุดและเกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุม้ ค่า
เพื่อปกป้ องสมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ตามกรอบยุทธศาสตร์
และเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งยืนของเครือฯ

4. หน้ าที่และความรับผิ ดชอบ
4.1 คณะกรรมการบริษทั
4.1.1 พิจารณาอนุมตั ิ และทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านสิง่ แวดล้อม ตามขอบเขต
นโยบายที่ครอบคลุม กิจกรรมทางธุรกิจทัง้ หมด และผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่
คุณค่า
4.1.2 กากับดูแลให้การดาเนินธุรกิจสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบนโยบายและมาตรฐาน
ด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ กี่ยวข้อง
4.2 ผู้บริหาร
4.2.1 กาหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และตัวชี้วดั ผลการดาเนินด้านสิง่ แวดล้อม
4.2.2 กาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินงานให้เหมาะสมกับ บริบททางธุร กิจ
โดยสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นสิง่ แวดล้อม
นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ ้านสิง่ แวดล้อม เครือเจริญโภคภัณฑ์
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4.2.3 จัด ให้ ม ี โ ครงสร้า งผู้ร ับ ผิด ชอบที่เ หมาะสม พร้ อ มก าหนดบทบาทหน้ า ที่แ ละ
ความรับผิดชอบ เพื่อกากับดูแลและควบคุมให้การดาเนินงานเป็ นไปอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบบังคับ นโยบาย และแนวปฏิบตั ทิ เี่ กี่ยวข้อง
4.2.4 ส่งเสริม และสนับสนุนให้การดาเนินธุรกิจสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิระดับ
เครือ รวมทัง้ กฎหมายข้อกาหนด และมาตรฐานทีแ่ ต่ละบริษทั ถือปฏิบตั อิ ยู่
4.2.5 ประเมินความเสี่ยงด้านสิง่ แวดล้อมทัง้ ด้านอากาศ น้ า เสียง ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และของเสีย รวมถึงผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรและพลังงานในกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินธุรกิจเป็ นไปตามนโยบาย และแนวปฏิบตั ิ
4.2.6 สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติใ ห้กับพนั กงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด
เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ติ ามอย่างถูกต้อง
4.2.7 จัดให้มชี ่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทาผิด ด้านสิง่ แวดล้อมแก่ผมู้ สี ่วนได้เสียทุก
กลุ่ม รวมทัง้ มาตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส ผูร้ อ้ งเรียน และผูร้ ายงานข้อมูล
4.2.8 ติดตาม ดูแลและควบคุม การดาเนิ น งานให้เป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบียบบัง คับ
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ รวมทัง้ มาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และศึกษา
แนวทางในการปรับปรุงการดาเนินงาน
4.2.9 จัดทารายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมประจาปี
4.2.10 ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านสิง่ แวดล้อมให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ
และแนวปฏิบตั ทิ เี่ กี่ยวข้องทัง้ ไทยและสากล
4.3 หน่ วยงานหรือบุคคลผู้รบั ผิดชอบด้านสิ่ งแวดล้อม
4.3.1 ขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติให้เป็ นไปตามเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งยืน
และสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจ
4.3.2 ก าหนดแผนการด าเนิ น งาน และเป้ าหมายที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายและ
แนวปฏิบตั นิ ้ี และเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งยืนของเครือฯ
4.3.3 สนั บสนุ น และประสานงานระหว่างหน่ วยงานหรือบุคคลผู้รบั ผิดชอบด้านพัฒนา
ความยั ่งยืนของเครือฯ ในการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิง่ แวดล้อม
รวมถึงเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งยืนของเครือฯ
4.3.4 ให้คาแนะน าและแนวทางในการปฏิบตั ิตามนโยบายให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่ วมกับผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
ต่อเนื่องตลอดห่วงโซ่คุณค่า
นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ ้านสิง่ แวดล้อม เครือเจริญโภคภัณฑ์
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4.3.5 จัดให้มแี ผนการการลงทุนด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมและเครื่องมือในการประเมิน
ผลตอบแทนจากการลงทุนด้านสิง่ แวดล้อม (Environmental Return on Investment:
EROI) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
4.3.6 จัดให้ม ีการฝึ กอบรม ประชาสัมพัน ธ์ และสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนั ก รู้ แ ละ
จิตสานึกด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ให้แก่ผู้มสี ่วนได้เสีย
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าอย่างต่อเนื่อง
4.3.7 สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับ ช่องทางการรับฟั งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อ
ร้องเรียนจากพนักงานและผูม้ สี ่วนได้เสีย เพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุงการจัดการด้าน
สิง่ แวดล้อมของบริษทั ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
4.3.8 ติดตามและวิเคราะห์การดาเนินงานให้เป็ นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติน้ี อ ย่าง
ต่อเนื่อง
4.3.9 รวบรวมข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อมทัง้ หมดตามทีป่ รากฎในนโยบายและแนวปฏิบตั ิน้ีและ
จัดทารายงานผลการดาเนินงานด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมเสนอผูบ้ ริหารระดับสูง
ทราบเป็ นประจาทุกปี
4.3.10 สื่อสารข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อมทัง้ หมดแก่สาธารณะ พนักงาน และผูม้ สี ่วนได้เสียผ่าน
การรายงานความยั ่งยืนเป็ นประจาทุกปี
4.3.11 ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกาหนดหรือทบทวนนโยบายการจัดการสิง่ แวดล้อม
มาตรการมาตรฐาน และแผนงานทีเ่ กี่ยวข้องให้ผบู้ ริหารระดับสูงพิจารณาเป็ นประจา
ทุกปี
4.4 พนักงาน
4.4.1 เรียนรู้ ทาความเข้าใจและปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบบังคับ มาตรฐานทีเ่ กี่ยวข้อง
และนโยบายและแนวปฏิบตั นิ ้ีอย่างถูกต้อง
4.4.2 เข้าร่วมการฝึกอบรมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องด้านสิง่ แวดล้อม
4.4.3 เมื่อพบกรณีกระทาผิดหรือการกระทาทีอ่ าจเข้าข่ายฝ่ าฝืนนโยบายฉบับนี้ ให้รายงาน
ข้อมูลหรือแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส
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5. แนวปฏิ บตั ิ
5.1 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านสิง่ แวดล้อม ตลอดจน
มาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อมทีใ่ ช้บงั คับในทุกประเทศที่บริษทั เข้าไปดาเนินธุรกิจ
5.2 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต การจัดซื้อ การบริการ การขนส่ง การบริหารจัดการ
การออกแบบผลิต ภัณ ฑ์ แ ละกิจ กรรมที่ เ กี่ย วข้ อ งให้มีป ระสิท ธิภ าพ พร้อ มทัง้ ส่ ง มอบ
ผลิตภัณฑ์และบริการทีม่ คี ุณภาพและเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมให้กบั ลูกค้าเสมอ
5.3 ป้ องกัน ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจากการดาเนิน ธุรกิจและตลอด
ห่วงโซ่คุณค่า
5.4 สนับสนุนการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร
อย่างคุม้ ค่า และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของธุรกิจและตลอดห่วงโซ่คุณค่า
5.5 ประเมินความเสีย่ งและผลกระทบทางด้านสิง่ แวดล้อมรวมถึงคานวนผลกระทบทีเ่ ป็ นตัวเงิน
จากกิจ กรรมการดาเนิน งานขององค์กร ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และการบริการ
พร้อมจัดทาแผนป้ องกันและลดผลกระทบของความเสีย่ งนัน้ ๆ อย่างเหมาะสม ทัง้ ก่อนเริม่
ระหว่าง และภายหลังการดาเนินงานอย่างละเอียด รอบคอบและต่อเนื่อง
5.6 ดูแลและควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจสร้างปั ญหามลภาวะทัง้ ต่อชุมชนและสังคมรอบข้างตาม
หลักการเศรษฐกิจ สีเขียวในระบบการบริหารซีพีสู่ความเป็ น เลิศ (C.P. Excellence) ของ
บริษทั
5.7 ติดตามผลกระทบสิง่ แวดล้อมจากการปฏิบตั งิ านและส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดย
กาหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และแผนปฏิบัติ การที่ชดั เจน รวมทัง้ ประเมินผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบตั งิ าน
5.8 อนุรกั ษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั ่งยืน ด้วยหลักการ 9Rs คือ
(1) Refuse คือ การปฏิเสธที่จะใช้สารหรือวัตถุที่ไม่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม รวมถึงการที่
ผูซ้ ้อื สามารถเลือกทีจ่ ะปฏิเสธการซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์น้อยลงเพื่อเปลีย่ นไปสู่วถิ ชี วี ติ ที่
ยั ่งยืนมากขึน้
(2) Reduce by Design คือ การใช้ผลิตภัณฑ์ให้เต็มประสิทธิภาพทีส่ ุด ผ่านการออกแบบ
ทีล่ ดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
(3) Reduce คือ การลดการบริโภคหรือใช้ทรัพยากรและลดสร้างของเสีย
(4) Reuse คือ การนากลับมาใช้ซ้าเพื่อยืดอายุการใช้งาน
นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ ้านสิง่ แวดล้อม เครือเจริญโภคภัณฑ์
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5.9
5.10

5.11
5.12
5.13

(5) Repair คือ การซ่อมแซมของทีเ่ สียแล้วให้ใช้งานได้เหมือนเดิม
(6) Refurbish คือ ฟื้ นฟูผลิตภัณฑ์เก่าและปรับปรุงใหม่ให้นามาใช้ซ้าได้และอยู่ในระดับ
คุณภาพทีก่ าหนด
(7) Remanufacture คือ น าชิ้ น ส่ ว นของผลิต ภัณ ฑ์ที่ถู ก ทิ้ง มาใช้ ใ นผลิต ภัณ ฑ์ใ หม่ ที่
สามารถทาหน้าทีไ่ ด้เหมือนเดิม
(8) Repurpose คือ นาผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ในผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
มีลกั ษณะการใช้งานต่างจากเดิม
(9) Recycle คือ การแปรรูปเพื่อนากลับมาใช้เป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่
บริห ารจัดการสิ่ง แวดล้อมและบูรณาการการทางานร่วมกัน กับผู้มีส่วนได้เสีย รวมทัง้ ให้
การสนับสนุนคู่คา้ ธุรกิจในการดาเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายด้านสิง่ แวดล้อม
สนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคประชาสังคมและชุมชนรอบข้างใน
การช่วยกันรณรงค์และอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ
และสร้างสภาพแวดล้อมทีด่ ี
สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบตั ิน้ีให้แก่คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้ เกิดการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบบังคับ นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นสิง่ แวดล้อมทีเ่ กี่ยวข้อง
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้ และเพิม่ ศักยภาพการทาธุรกิจทีเ่ ป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อมแก่คู่คา้ พันธมิตรและผูม้ สี ่วนได้เสียทีเ่ กี่ยวข้อง
เปิ ดเผยผลการดาเนินงานด้านสิง่ แวดล้อมสู่สาธารณะในรายงานความยั ่งยืน หรือเปิ ดเผยใน
รูปแบบอื่น ๆ

6. การฝึ กอบรม
จัด ให้ม ีก ารสื่อ สารและถ่า ยทอดนโยบายและแนวปฏิบัติด้า นสิ่ง แวดล้อ ม ผ่ า นการฝึ กอบรม
การประชุม หรือกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้มสี ่วนได้
เสียภายนอก ซึ่ง รวมถึง คู่ ค้า พัน ธมิต รทางธุ ร กิจ และสาธารณชน ตลอดห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า และให้ ม ี
การประเมินประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
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7. การแจ้งเบาะแส
ร้ อ งเรีย นหรือ แจ้ ง เบาะแสเมื่อ พบเห็น การกระท าที่ เ ชื่อ ได้ ว่ า เป็ นการละเมิด นโยบายและ
แนวปฏิบตั ดิ า้ นสิง่ แวดล้อม โดยมีขนั ้ ตอนให้เป็ นไปตามนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการแจ้งเบาะแส
ทัง้ นี้ผูร้ อ้ งเรียนหรือผูแ้ จ้งเบาะแสจะได้รบั ความคุม้ ครองและข้อมูลจะถูกเก็บเป็ นความลับ โดยไม่มผี ลต่อ
ตาแหน่งงาน ทัง้ ในระหว่างดาเนินการสอบสวนและหลังเสร็จสิน้ กระบวนการ

8. การขอคาแนะนา
ในกรณีที่มขี ้อสงสัยว่าการกระท านัน้ อาจฝ่ าฝืน กฎหมาย ระเบียบ นโยบายและแนวปฏิบัติด้าน
สิง่ แวดล้อม สามารถขอคาแนะนาจากผู้บงั คับบัญชา หน่วยงานหรือบุคคลผูร้ บั ผิดชอบด้านสิง่ แวดล้อม
ด้านกากับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์หรือด้านกฎหมายก่อนตัดสินใจหรือดาเนินการใด ๆ

9. บทลงโทษ
ในกรณีที่เกิดการสอบสวน พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือกับ หน่วยงานภายในและภายนอก
อย่างเต็มที่ ทัง้ นี้หากผูบ้ ริหารและพนักงานกระทาการใด ๆ ที่เป็ นการฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ิตามนโยบาย
ฉบับนี้ ไ ม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ผู้บริห ารและพนั กงานจะถูกพิจ ารณาโทษทางวินั ย ตามระเบีย บ
ข้อบังคับการทางาน

10. กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
10.1 พระราชบัญ ญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านสิง่ แวดล้อมของแต่ละประเทศที่เครือเจริญ
โภคภัณฑ์เข้าไปดาเนินธุรกิจ
10.2 นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นความยั ่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์
10.3 นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการแจ้งเบาะแส เครือเจริญโภคภัณฑ์
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