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จรรยาบรรณธุรกิ จสาหรับคู่ค้า
เครือเจริ ญโภคภัณฑ์
1.

บทนา

เครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งมั ่นดาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั ่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม
และสิง่ แวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลทีใ่ ห้ความสาคัญกับการบริหารจัดการคู่คา้ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
โดยได้กาหนดจรรยาบรรณธุรกิจนี้ข้นึ ให้สอดคล้องกับหลักการของ United Nations Global Compact
(UNGC) จรรยาบรรณธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ กฎหมาย และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒนาธุรกิจและส่งเสริม ให้คู่ค้าดาเนินธุร กิจด้วยความรับผิดชอบ มีจริยธรรม โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และเจริ ญ เติ บ โตไปพร้ อ มกั น อย่ า งยั ง่ ยื น รวมทั ้ง เป็ นแนวทางในการติ ด ตาม
การดาเนินการให้เป็ นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจนี้
2.

แนวปฏิ บตั ิ
2.1 จริยธรรมทางธุรกิจ
คู่คา้ ต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับและดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
ตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั ่งยืนไปพร้อมกัน
2.1.1 การดาเนิ นธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
คู่คา้ ต้องดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั ่นในความถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส
และตรวจสอบได้ รวมถึงปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียอย่างรับผิดชอบ
2.1.2 การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา
คู่ค้าต้องเคารพและไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้อ่นื ซึ่งรวมถึงเครื่องหมาย
การค้าและสิทธิบตั ร
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2.1.3 การปกป้ องข้อมูล
คู่ค้าต้องเคารพสิทธิความเป็ น ส่วนตัว ปกป้ องและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ใน
ความดูแลและข้อมู ลความลับ ทัง้ ของบริษัท และของคู่ค้า รายอื่น ที่เกี่ย วข้องให้ปลอดภัย
เป็ นไปตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
2.1.4 ความมันคงปลอดภั
่
ยทางไซเบอร์
คู่คา้ ต้องรักษาและปกป้ องข้อมูล เครือข่ายและระบบออนไลน์ทใี่ ช้ในการดาเนินธุรกิจ
ให้ปลอดภัย เป็ น ไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ ความมั ่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์
2.1.5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คู่ ค้ า ต้ อ งไม่ ม ี ส่ ว นได้ เ สีย ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์กบั บริษทั หากคู่คา้ หรือบุคลากรของคู่คา้ มีส่วนได้เสียทีอ่ าจนาไปสู่ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้เปิ ดเผยข้อมูลแก่บริษทั
2.1.6 การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
คู่ค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุ จริตคอร์รปั ชัน ซึ่ง
ครอบคลุมถึง การกรรโชก ยักยอก ฉ้อโกง ติดสินบน หรือการจ่ายเงินทอน การเล่นพรรค
เล่น พวก การให้ห รือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองและกิจกรรมบัน เทิง และกาหนดเป็ น
แนวปฏิบตั ดิ า้ นการป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน
2.1.7 การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
คู่ค้าต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า
และดาเนิ น ธุร กิจ บนพื้น ฐานของความไว้วางใจและเคารพซึ่ง กัน และกัน ส่ง เสริมให้เกิด
การแข่งขัน และการปฏิบตั ทิ างการค้าทีเ่ ป็ นธรรม โดยกาหนดเงื่อนไขทางการค้า หรือราคาที่
เป็ นธรรม
2.1.8 ความน่ าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้อมูล
คู่ค้าต้องรักษาความน่ าเชื่อถือทางการเงิน โดยบัน ทึก และเปิ ดเผยรายงานทาง
การเงินทีถ่ ูกต้องต่อบริษทั รวมทัง้ จัดให้มแี นวทางป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน
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2.2 คุณภาพและมาตรฐานของสิ นค้าและบริการ
คู่ค้าต้องส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มคี ุณภาพ เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม มีกระบวนการ
ควบคุมและบริหารจัดการให้เป็ นไปตามมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัย
2.2.1 การควบคุมคุณภาพการผลิต
คู่คา้ ต้องควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการ
ผลิต การตรวจสอบคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานและข้อกาหนดตามสัญญา
2.2.2 การจัดหาอย่างรับผิดชอบ
คู่ค้าต้องจัดหาและส่ง มอบผลิตภัณ ฑ์และบริการที่ตรงตามคุณสมบัติ มีคุณ ภาพ
ปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม สิง่ แวดล้อม และไม่ถูกควบคุมทางการค้า ตาม
กฎหมาย โดยมีกระบวนการตรวจสอบในการคัดเลือกคู่ค้ารายอื่นและแหล่งทีม่ าของวัตถุดิบ
ที่อาจมีส่วนประกอบของแร่ธาตุ ที่ไ ด้ม าจากความขัดแย้ง การกระทาที่ผดิ กฎหมาย หรือ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ จัดให้มนี โยบายการจัดหาอย่างยั ่งยืนสาหรับคู่คา้
2.2.3 การตรวจสอบย้อนกลับ
คู่ค้าต้องมีการตรวจสอบย้อนกลับ และเปิ ดเผยแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ผลิตภัณ ฑ์
บริการ ตลอดจนการรับรองมาตรฐานด้านคุณ ภาพและความปลอดภัยของผลิต ภัณ ฑ์และ
บริการ
2.3 การเคารพสิทธิ มนุษยชน
คู่คา้ ต้องดาเนินธุรกิจ โดยยึดมั ่นต่อการปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็ นสิทธิขนั ้ พืน้ ฐาน
ทีบ่ ุคคลทั ่วไปพึงได้รบั
2.3.1 การปฏิ บตั ิ ตามหลักสิ ทธิ มนุษยชน
คู่ค้าต้องเคารพในสิทธิมนุษยชน และสิทธิส่วนบุคคล รวมทัง้ ส่งเสริมสิทธิในการมี
ชีวติ และเสรีภาพทางความคิด คาพูด ความเชื่อ การนับถือศาสนา ความปลอดภัยในชีวติ
ความหลากหลาย การอยู่ร่วมกัน และความเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
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2.3.2 การให้เสรีภาพในการสมาคม และการร่วมเจรจาต่อรอง
คู่ค้าต้องเคารพสิท ธิเสรีภาพส่ วนบุ คคลในการสมาคม การรวมตัวกัน โดยสัน ติ
การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง การแสดงความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมในการเจรจา
ต่อรองตามขัน้ ตอนของกฎหมาย
2.3.3 การใช้สิทธิ ในที่ดิน
คู่ ค้า ต้ อ งเคารพสิท ธิชุ มชนและคนในท้อ งถิ่น ในการได้ ม าซึ่ง ที่ดิน ต้ อ งเกิดจาก
ความยินยอมอย่างเต็มใจ เป็ นอิสระ มีการบอกกล่าวล่วงหน้าและชอบธรรมตามกฎหมาย
และกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง การเข้าใช้ทดี่ นิ ต้องไม่กระทบต่อวิถชี ีวติ และอัตลักษณ์ของคนใน
ท้องถิน่
2.4 การปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
คู่คา้ ต้องปฏิบตั ติ ่อแรงงานให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานแรงงานทีเ่ กี่ยวข้อง
2.4.1 การไม่เลือกปฏิ บตั ิ และความเสมอภาค
คู่ค้าต้องเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อ แรงงานอย่างให้เกียรติ เสมอภาค โดยไม่เลือก
ปฏิบตั ิเพราะความแตกต่างทางเชื้อชาติ สัญชาติ ชนพื้นเมือง ชนกลุ่มน้อย ภาษา ศาสนา
เพศ อายุ การศึกษา ความพิการ และแนวคิดทางการเมือง
2.4.2 การจ้างงาน
คู่ค้าต้องดูแลให้มกี ารจัดหางานและจ้างงานอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
และจัดทาสัญญาจ้างแรงงานด้วยภาษาที่แรงงานเข้าใจ รวมทัง้ ให้เสรีภาพในการเคลื่อนย้าย
ของแรงงาน และไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสาหรับบริการจัดหางานจากแรงงาน
2.4.3 การคุ้มครองแรงงาน
คู่ค้าต้องเคารพสิทธิและปฏิบตั ิต่อแรงงานกลุ่มต่าง ๆ อย่างเป็ นธรรม อาทิ แรงงาน
ผูเ้ ยาว์ แรงงานสตรี แรงงานสตรีมคี รรภ์ แรงงานผูส้ ูงอายุ แรงงานคนพิการ และแรงงานข้าม
ชาติ ฯลฯ รวมถึงจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการทางาน ไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพและความ
ปลอดภัย กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการเลิกจ้าง และให้ค่าตอบแทนที่เป็ นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้คู่คา้ ต้องไม่จ้างแรงงานเด็กทีม่ อี ายุต่ากว่าเกณฑ์ขนั ้ ต่าของกฎหมายในแต่ละ
ประเทศ
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2.4.4 การไม่บงั คับใช้แรงงาน
คู่ค้าต้องเคารพและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ น ธรรม ไม่ บัง คับใช้แรงงานในทุก
รูปแบบ หรือปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างไร้มนุษยธรรม รวมทัง้ ไม่ใช้แรงงานทาสยุคใหม่ และไม่
ทาการค้ามนุษย์
2.4.5 การจ่ายค่าตอบแทนและสิ ทธิ ประโยชน์
คู่ค้าต้องกาหนดชั ่วโมง วัน เวลาในการทางาน และวันหยุดตามทีก่ ฎหมายกาหนด
พร้อมทัง้ จ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้เป็ นไปตามสัญญาว่าจ้างทีไ่ ม่ขดั ต่อกฎหมาย
ตลอดจนให้ใช้สทิ ธิการลาเป็ นไปตามระเบียบการทางาน
2.5 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
คู่ค้าต้องจัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้พนั กงานมีค วามปลอดภัย และมีสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมทีเ่ ป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทางาน รวมถึงจัดให้มกี ารประกันที่ครอบคลุมการเจ็บป่ วย และอาการบาดเจ็บทีเ่ กี่ยวเนื่อง
จากการทางาน
ตลอดจนจัดท าแนวทางด าเนิ น ธุร กิจให้เ กิด ความต่ อ เนื่ อ ง เมื่อ เกิด เหตุ ฉุ กเฉิน หรือภัย
ธรรมชาติต่าง ๆ ที่ส่ง ผลกระทบต่อความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม อาทิ อัคคีภัย
อุทกภัย แผ่นดินไหว โรคระบาด สถานการณ์ฉุกเฉินระดับชาติ และความไม่แน่นอนทางการเมืองที่
ยืดเยือ้ เป็ นต้น รวมทัง้ เตรียมการรับมือกับเหตุฉุกเฉินหรือภัยธรรมชาติต่าง ๆ เป็ นประจา
2.6 ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
คู่คา้ ต้องปฏิบตั ติ นเป็ นพลเมืองบรรษัททีด่ ี ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและ
สังคม และต้องเคารพในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณีทอ้ งถิน่ รวมถึงให้ความร่วมมือ
กับชุมชน และร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนและสังคม
2.7 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
คู่ ค้า ต้ อ งปฏิบัติต ามกฎหมายที่เ กี่ย วข้อ งและแนวปฏิบัติที่ดี และดู แ ลรัก ษาทรัพ ยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของชุมชน

จรรยาบรรณสาหรับคู่ค้าธุรกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์

หน้า 5 จาก 12

2.7.1 การบริหารจัดการสิ่ งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
คู่คา้ ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบและมาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อมในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทัง้ อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยใช้พลังงาน
ดินและน้ าในสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ไม่ตดั ไม้ทาลายป่ า ทาลาย
ระบบนิเวศ หรือทาให้เกิดความสูญเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม และรายงานข้อมูล ด้านสิ่ง แวดล้อม รวมถึง
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2.7.2 การควบคุมมลพิษ
คู่ค้าต้องควบคุม ดูแลให้ธุรกิจลดการปล่อย มลพิษทางอากาศ และบริหารจัดการ
การปล่ อ ยก๊ า ซเรือ นกระจก ฝุ่นละอองและควัน พิษ บ าบัด น้ า เสีย การจัด การของเสีย
การจัดการผลิตภัณฑ์ที่ส้นิ สภาพการใช้งาน และจัดเก็บวัตถุและสารเคมีที่เป็ นอันตรายให้
เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบและมาตรฐาน รวมถึงการคัดเลือก ใช้สารเคมีหรือวัตถุดบิ ใน
การผลิตและการแปรรูปที่ม ีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ไม่เป็ น อัน ตรายหรือทาลาย
ระบบนิเวศทางธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
3.

การนาจรรยาบรรณธุรกิ จสาหรับคู่ค้าไปปฏิ บตั ิ

คู่คา้ ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารนาจรรยาบรรณธุรกิจสาหรับคู่คา้ นี้ไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดขึน้ อย่าง
เป็ นรูปธรรมแก่พนักงาน/แรงงาน และผูร้ บั จ้างช่วง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมของการทาธุรกิจทีม่ จี ริยธรรม
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
3.1 การสื่อสารและการฝึ กอบรม
คู่ค้าต้องสื่อสาร และจัดฝึ กอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ จรรยาบรรณธุรกิจสาหรับคู่ค้า ให้กบั
พนักงาน แรงงาน และผูร้ บั จ้างช่วง เพื่อยกระดับการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างยั ่งยืน
3.2 การบริหารจัดการจรรยาบรรณธุรกิจสาหรับคูค่ ้า
คู่คา้ ต้องดาเนินการ ดังนี้
3.2.1 เรียนรู้ ลงนามรับทราบและปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจสาหรับคู่คา้
3.2.2 จัดให้มรี ะบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจสาหรับคู่คา้
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3.2.3 ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการตรวจสอบการดาเนินงานของคู่ค้า (right to audit)
และมีการปรับปรุงตามคาแนะนา
3.2.4 หากไม่ ดาเนิน การปรับปรุงตามคาแนะนาภายในระยะเวลาที่กาหนด บริษัท อาจ
พิจารณาดาเนินการตามมาตรการทีเ่ หมาะสมของบริษทั
3.3 การร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
3.3.1 คู่ค้าต้องจัดให้มชี ่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสให้แก่ผมู้ สี ่วนได้เสีย รวมทัง้
ให้ม ีน โยบายการไม่ ต อบโต้ และกระบวนการจัด การกับเรื่องร้องเรีย นและแจ้ง
เบาะแสทีโ่ ปร่งใส เข้าใจง่าย มีมาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนและผูแ้ จ้งเบาะแส
3.3.2 คู่คา้ สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส เมื่อพบเห็นการกระทาทีเ่ ชื่อได้ว่าไม่เป็ นไป
ตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยปฏิบตั ิตามแนวทางของนโยบายและแนวปฏิบัติด้าน
การแจ้งเบาะแสของบริษทั
3.3.3 คู่คา้ ต้องรายงานให้บริษทั ทราบถึงสถานการณ์ทอี่ าจส่งผลกระทบจากการไม่ปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณธุรกิจสาหรับคู่คา้ ฉบับนี้
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ภาคผนวก
คานิ ยาม
1. การแข่งขันทางการค้าที่เป็ นธรรม
การแข่งขันทีเ่ ปิ ดกว้างเพื่อให้เกิดการดาเนินธุรกิจอย่างเสรี ไม่มผี ู้ประกอบธุรกิจทีก่ ระทาใด ๆ เกิน
ขอบเขตของการท าธุรกิจปกติจนเป็ นผลให้เกิดแนวโน้ มของการทาลายการแข่งขันและทาให้เ กิด
ความเสียหายแก่ผปู้ ระกอบการรายอื่น
2. การคุกคามทางเพศ
พฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์โดยมีเจตนาทางเพศหรือพฤติกรรมอื่นที่เกี่ยวโยงกับเรื่องเพศที่ล บหลู่
ศักดิ ์ศรีของมนุษย์ ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมอันไม่พงึ ประสงค์ทางกาย ทางวาจา และทีไ่ ม่ใช่ วาจาด้วย
3. การค้ามนุษย์
การจัดหา การซื้อขาย การขนส่ง การส่ง ต่อ การกักขัง การจัดให้อยู่อาศัยหรือการรับ บุคคลไว้
โดยการข่มขู่ ใช้กาลังบังคับ ลักพาตัว หลอกลวง หรือใช้อานาจบีบบังคับในรูปแบบต่าง ๆ ที่ทาให้
เกิดอันตรายต่อชีวติ เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สนิ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากร่างกาย อวัยวะ
การใช้แรงงานหรือการให้บริการ หรือการแสวงประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น เช่น การค้าประเวณี
รวมถึงการใช้อานาจครอบงาแก่ผปู้ กครอง โดยการให้เงิน หรือผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อยินยอมให้
บุคคลในปกครองไปเป็ นทาสหรือการกระทาอื่นทีเ่ สมือนการเป็ นทาส
4. การจัดหาอย่างรับผิดชอบ
การน าปั จ จัยทางสิ่ง แวดล้อม สัง คม และธรรมาภิบาลมาใช้พิจารณาควบคู่ไ ปกับราคา คุณ ภาพ
การส่งมอบสินค้าและบริการในกระบวนการและขัน้ ตอนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรทีไ่ ม่เพียงแต่มี
ความคุ้มค่าทางการเงินในแง่ของการสร้างกาไรให้องค์กรเท่านัน้ แต่ยงั สร้างประโยชน์ต่อสังคมและ
เศรษฐกิจ และลดผลกระทบทางลบต่อสิง่ แวดล้อม
5. การใช้ข้อมูลภายใน
การที่บุคคลอาศัยตาแหน่งหน้าที่ หรืออยู่ในฐานะที่สามารถล่วงรู้ข้อเท็จจริงที่เป็ นสาระสาคัญของ
บริษทั นัน้ มาใช้ในการแสวงหาประโยชน์ให้กบั ตนเองหรือพวกพ้องโดยมิชอบ เช่น
• ข้อมูลด้านการเงิน (รายงานทางการเงิน/งบการเงิน/ผลประกอบการ) ของบริษทั บริษทั ย่อย
และ/หรือ บริษทั ร่วมค้า ทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์
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• ข้อมูลด้านการผลิต (รวมถึงสูตรการผลิต) ของบริษทั บริษทั ย่อย และ/หรือ บริษทั ร่วมค้า
• ข้อมูลที่ได้มาจากการทาสัญญาทางการค้า ซึ่งมีผลต่อการดาเนินงานของบริษทั บริษัทย่อย
และ/หรือ บริษทั ร่วมค้าอย่างมีนัยสาคัญ
• ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและผูบ้ ริหารของบริษทั บริษทั ย่อย และ/หรือ บริษทั ร่วมค้า ยกเว้น
ข้อมูลทีไ่ ด้รบั การเปิ ดเผยเป็ นไปตามกฎหมาย
6. การตรวจสอบย้อนกลับ
กลไกเพื่อติดตามที่ม าของผลิตภัณฑ์และบริการตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตัง้ แต่การจัดหาวัตถุดิบไป
จนถึง การผลิต การบริโภค หรือการกาจัดทิ้ง เพื่อแจกแจงว่าผลิตภัณ ฑ์และบริการนัน้ ๆ ผลิตขึ้น
เมื่อใด ทีใ่ ด ด้วยวิธกี ารใดและบริษทั ใดเป็ นผูผ้ ลิต ซึ่งในแต่ละขัน้ ตอนจะรวบรวมข้อมูลการผลิต เพื่อ
อานวยความสะดวกในการเรียกตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับไป เพื่อให้ผบู้ ริโภคมีความมั ่นใจต่อการซื้อ
สินค้าหรือใช้บริการทีม่ คี ุณภาพปลอดภัย และได้มาตรฐาน
7. การเลือกปฏิ บตั ิ
การที่บุคคลได้รบั การปฏิบตั ิในเรื่องงานหรือในเรื่องโอกาสทีแ่ ตกต่างไปจากบุคคลอื่น ซึ่งถูกกระทา
โดยไม่มเี หตุผลทีส่ มควรหรือเหตุผลทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนทางกฎหมาย
8. ข้อมูลส่วนบุคคล
ความเป็ นส่วนตัวของข้อมูลที่ได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมาย รวมไปถึงการปกป้ องข้อมูลต่าง ๆ
โดยเน้นไปทีว่ ธิ กี ารรวบรวม ประมวลผล การเปิ ดเผยข้อมูล การจัดเก็บ และการลบข้อมูลนัน้ ๆ
9. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
สถานการณ์หรือการกระทาทีบ่ ุคคล หรือกลุ่มบุคคลมองแต่ประโยชน์ส่วนตัวทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจที่
เทีย่ งธรรม หรือทาให้การปฏิบตั หิ น้าทีท่ บี่ ุคคลนัน้ รับผิดชอบอยู่บกพร่อง โดยการกระทาดังกล่าวอาจ
เกิดขึ้นอย่างรูต้ วั หรือไม่รู้ตวั ทัง้ เจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบทีห่ ลากหลาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์ของส่วนรวม
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในการดาเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการบริหารจัดการ
ทีด่ โี ดยคานึงถึงชุมชน และสังคมทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร อันนาไปสู่การพัฒนาทีย่ ั ่งยืน
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11. ความหลากหลาย
ความหลากหลายทางทัศนคติ วัฒนธรรม ความเชื่อ ภาษา เชื้อชาติ สัญชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ
อัตลักษณ์ทางเพศ ความสามารถ สุขภาพ สถานะทางสังคม ทักษะและลักษณะส่วนบุคคลอื่น ๆ
12. เครือเจริญโภคภัณฑ์
บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด และบริษทั ในเครือทุกบริษทั
13. ทาสยุคใหม่
การที่บุคคลถูกแสวงหาประโยชน์โดยผู้อ่นื ถูกควบคุม ถูกบังคับใช้แรงงาน ไม่ว่าจะเป็ นชาย หญิง
หรือเด็ก โดยที่บุคคลนัน้ ไม่สามารถปฏิเสธได้ เพราะถูกคุกคาม ถูกใช้ความรุนแรง มีการบีบบังคับ
ถูกล่อลวง หรือมีการใช้อานาจในทางทีผ่ ดิ ทาให้เสรีภาพและสิทธิส่วนบุคคลถูกลดทอนหรือสูญเสีย
14. ทรัพย์สินทางปัญญา
ผลงานอัน เกิด จากการประดิษ ฐ์ คิด ค้น หรือ สร้า งสรรค์ข องมนุ ษ ย์ ซึ่ง เกิด จากสติปั ญ ญาและ
ความเชีย่ วชาญ ซึ่งอยู่ในรูปแบบทัง้ ทีจ่ บั ต้องได้ เช่น สินค้าต่าง ๆ และสิง่ ทีจ่ บั ต้องไม่ได้ เช่น บริการ
แนวความคิด กรรมวิธใี นการผลิต เป็ นต้น
15. ผู้รบั จ้างช่วง
ผูท้ ที่ าสัญญาต่อจากผูร้ บั จ้างรายแรก (ผูร้ บั จ้างชัน้ ต้น) ทีต่ ดิ ต่อทาสัญญากับบริษทั และรับดาเนินงาน
ทัง้ หมดหรือบางส่วน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผูร้ บั จ้างรายแรก
16. แรงงานข้ามชาติ
บุคคลที่ม ีลักษณะตามนิ ยามที่กาหนดในอนุ สญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของ
แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว กล่าวคือ “บุคคลซึ่ง ได้ตกลงใจที่จะท างานเพื่อ
ค่าตอบแทนในประเทศทีบ่ ุคคลนัน้ ไม่มสี ญ
ั ชาติ”
17. แรงงานบังคับ
แรงงานทีถ่ ูกอานาจบังคับให้จาเป็ นต้องทางานหรือบริการ โดยทีค่ นเหล่านัน้ ไม่ได้สมัครใจทา บุคคล
อาจถูกบังคับใช้แรงงานด้วยการข่มขู่ การใช้ความรุนแรงทางกาย การทารุณทางเพศ บางครัง้ อาจถูก
กักขัง หรือเป็ นแรงงานขัดหนี้
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18. สิ ทธิ มนุษยชน
สิท ธิขนั ้ พื้น ฐานที่ม นุ ษ ย์ทุ กคนมีความเท่ าเทียมกัน โดยไม่คานึ ง ถึง ความแตกต่างทางร่ า งกาย
เชื้อชาติ สัญชาติ เผ่าพันธุ์ สีผวิ ต้นตระกูล ภาษา ศาสนา สถานะทางสังคม เพศ เพศสภาพ และ
รสนิยมทางเพศ อายุ ความพิการ แนวคิดทางการเมือง ตลอดจนสถานภาพเกี่ยวกับการสมรส โดย
ทุกคนมีสทิ ธิเสมอภาคกัน และถูกรักษามิให้ผอู้ ่นื ล่วงละเมิดได้
19. สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
การดูแล ตรวจสอบ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางาน รวมถึง วิธีการท างาน เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยต่อผูป้ ฏิบตั งิ าน โดยครอบคลุมการตระหนัก การประเมิน และการควบคุมปัจจัยเสี่ยง
ทัง้ ด้านสิง่ แวดล้อม ลักษณะการทางาน หรืออื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติง าน
ทาให้ผปู้ ฏิบตั ิงานเกิดความไม่สบายหรือลดประสิทธิภาพในการทางาน รวมทัง้ อาจส่งผลกระทบต่ อ
ประชาชนทีอ่ ยู่บริเวณโดยรอบ
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ใบลงนามรับทราบและถือปฏิ บตั ิ
ข้าพเจ้าได้อ่าน ทาความเข้าใจและรับทราบจรรยาบรรณธุรกิจนี้ และตกลงทีจ่ ะยอมรับและปฏิบตั ิ
ตามข้อกาหนดดังกล่าวในการดาเนินธุรกิจ อย่างเต็มความสามารถ โดยจะแจ้งให้พนักงาน แรงงานและ
ลู ก จ้า งที่เ กี่ย วข้อ งทุ กคนรับ ทราบและถือปฏิบัติ ตลอดจนยิน ยอมให้บ ริษัท ตรวจสอบและประเมิน
การดาเนินการของข้าพเจ้า เพื่อให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของจรรยาบรรณธุรกิจสาหรับคู่คา้ นี้
เพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงนามและประทับตรานิตบิ ุคคล (ถ้ามี) ไว้เป็ นสาคัญ
ชื่อบริษทั /นิตบิ ุคคล/ชื่อ-นามสกุลของคูค่ า้ : ………………………………………………….………...……
ทีอ่ ยู่ : .........……………………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………………...
..………………………………………………………………………………………………………………...
โทรศัพท์ : …………………………….…………………. Email : ……………..................………………
ลงนามและประทับตราบริษทั (ถ้ามี)

……………………………………………………………….…
(………………………………………………………………..)
ผูม้ อี านาจลงนาม
ตาแหน่ง : …………………………………………………………..……
วันที่ : ………………/……………....…………../………………….
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