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จรรยาบรรณธรุกิจส าหรบัคู่ค้า 

เครือเจริญโภคภณัฑ ์
 

1. บทน า 

เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์มุ่งมัน่ด าเนินธุรกจิใหเ้ตบิโตอย่างยัง่ยนืดว้ยความรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม 
และสิง่แวดลอ้ม ภายใต้หลกับรรษทัภบิาลทีใ่หค้วามส าคญักบัการบรหิารจดัการคู่คา้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
โดยได้ก าหนดจรรยาบรรณธุรกิจนี้ขึ้นให้สอดคล้องกบัหลกัการของ United Nations Global Compact 
(UNGC) จรรยาบรรณธุรกิจของเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ กฎหมาย และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพฒันาธุรกิจและส่งเสรมิให้คู่ค้าด าเนินธุรกิจด้วยความรบัผดิชอบ มจีรยิธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และเจริญเติบโตไปพร้อมกันอย่างยัง่ยืน  รวมทั ้ง เ ป็นแนวทางในการติดตาม 
การด าเนินการใหเ้ป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกจินี้  
 
2. แนวปฏิบติั 

2.1 จริยธรรมทางธุรกิจ 

คู่คา้ต้องปฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและด าเนินธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม
ตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีเพื่อสรา้งการเตบิโตอย่างยัง่ยนืไปพรอ้มกนั 

 
2.1.1 การด าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย ์สุจริต 

คู่คา้ต้องด าเนินธุรกจิอย่างมคีุณธรรม ยดึมัน่ในความถูกต้อง ซื่อสตัย ์สุจรติ โปร่งใส 
และตรวจสอบได ้รวมถงึปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีอย่างรบัผดิชอบ 

 
2.1.2 การเคารพทรพัยสิ์นทางปัญญา 

คู่ค้าต้องเคารพและไม่ละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น ซึ่งรวมถึงเครื่องหมาย
การคา้และสทิธบิตัร 
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2.1.3 การปกป้องข้อมูล  
คู่ค้าต้องเคารพสทิธิความเป็นส่วนตัว ปกป้องและรกัษาข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ใน 

ความดูแลและข้อมูลความลับทัง้ของบริษัทและของคู่ค้ารายอื่นที่เกี่ยวข้องให้ปลอดภัย 
เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

 
2.1.4  ความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร ์ 

คู่คา้ต้องรกัษาและปกป้องขอ้มูล เครอืข่ายและระบบออนไลน์ทีใ่ชใ้นการด าเนินธุรกจิ
ให้ปลอดภัย เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกบัความมัน่คงปลอดภัยทาง 
ไซเบอร ์

 
2.1.5 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

คู่ค้า ต้องไม่มีส่วนได้เสีย ในการด าเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับรษิทั หากคู่คา้หรอืบุคลากรของคู่คา้มสี่วนไดเ้สยีทีอ่าจน าไปสู่ความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลแก่บรษิทั 

 
2.1.6 การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั 

คู่ค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน ซึ่ง
ครอบคลุมถึง การกรรโชก ยกัยอก ฉ้อโกง ติดสนิบน หรอืการจ่ายเงนิทอน การเล่นพรรค
เล่นพวก การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองและกิจกรรมบันเทิง และก าหนดเป็น 
แนวปฏบิตัดิา้นการป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชนั  

 
2.1.7 การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม 

คู่ค้าต้องปฏิบตัิตามกฎหมายหรอืกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขนัทางการค้า 
และด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความไว้วางใจและเคารพซึ่งกันและกัน  ส่งเสริมให้เกิด 
การแข่งขนั และการปฏบิตัทิางการคา้ทีเ่ป็นธรรม โดยก าหนดเงื่อนไขทางการคา้ หรอืราคาที่
เป็นธรรม  

 
2.1.8 ความน่าเช่ือถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล 

คู่ค้าต้องรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน โดยบันทึกและเปิดเผยรายงานทาง 
การเงนิทีถู่กต้องต่อบรษิทั รวมทัง้จดัใหม้แีนวทางป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน  
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2.2 คณุภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ 

คู่ค้าต้องส่งมอบผลิตภณัฑ์และบรกิารที่มคีุณภาพ เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม มกีระบวนการ
ควบคุมและบรหิารจดัการใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานดา้นคุณภาพและความปลอดภยั  

 
2.2.1 การควบคมุคณุภาพการผลิต 

คู่คา้ต้องควบคุมคุณภาพผลติภณัฑแ์ละบรกิาร การออกแบบผลติภณัฑ ์กระบวนการ
ผลติ การตรวจสอบคุณภาพใหไ้ดต้ามมาตรฐานและขอ้ก าหนดตามสญัญา  

 
2.2.2 การจดัหาอย่างรบัผิดชอบ  

คู่ค้าต้องจัดหาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงตามคุณสมบัติ มีคุณภาพ 
ปลอดภยั ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน สงัคม สิง่แวดล้อม และไม่ถูกควบคุมทางการค้าตาม
กฎหมาย โดยมกีระบวนการตรวจสอบในการคดัเลือกคู่ค้ารายอื่นและแหล่งทีม่าของวตัถุดิบ
ที่อาจมีส่วนประกอบของแร่ธาตุที่ได้มาจากความขดัแย้ง การกระท าที่ผดิกฎหมาย หรือ 
การละเมดิสทิธมินุษยชน รวมทัง้จดัใหม้นีโยบายการจดัหาอย่างยัง่ยนืส าหรบัคู่คา้ 

 
2.2.3 การตรวจสอบย้อนกลบั  

คู่ค้าต้องมกีารตรวจสอบย้อนกลับ และเปิดเผยแหล่งที่มาของวตัถุดิบ ผลิตภณัฑ์ 
บรกิาร ตลอดจนการรบัรองมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภณัฑ์และ
บรกิาร 

 
2.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

คู่คา้ต้องด าเนินธุรกจิ โดยยดึมัน่ต่อการปฏบิตัติามหลกัสทิธมินุษยชน ซึ่งเป็นสทิธขิัน้พืน้ฐาน
ทีบุ่คคลทัว่ไปพงึไดร้บั 

 
2.3.1 การปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชน 

คู่ค้าต้องเคารพในสทิธิมนุษยชน และสทิธิส่วนบุคคล รวมทัง้ส่งเสรมิสทิธิในการม ี
ชีวติ และเสรภีาพทางความคดิ ค าพูด ความเชื่อ การนับถือศาสนา ความปลอดภยัในชีวติ  
ความหลากหลาย การอยู่ร่วมกนั และความเท่าเทยีม โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ 
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2.3.2 การให้เสรีภาพในการสมาคม และการร่วมเจรจาต่อรอง  
คู่ค้าต้องเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลในการสมาคม การรวมตัวกันโดยสันติ  

การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมอืง การแสดงความคดิเห็น และการมสี่วนร่วมในการเจรจา
ต่อรองตามขัน้ตอนของกฎหมาย  

 
2.3.3 การใช้สิทธิในท่ีดิน 

คู่ค้าต้องเคารพสิทธิชุมชนและคนในท้องถิ่น ในการได้มาซึ่งที่ดินต้องเกิดจาก 
ความยนิยอมอย่างเต็มใจ เป็นอิสระ มกีารบอกกล่าวล่วงหน้าและชอบธรรมตามกฎหมาย
และกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวข้อง การเขา้ใชท้ีด่นิต้องไม่กระทบต่อวถิชีีวติและอตัลกัษณ์ของคนใน
ทอ้งถิน่ 

 
2.4 การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

คู่คา้ต้องปฏบิตัต่ิอแรงงานใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานแรงงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 

2.4.1 การไม่เลือกปฏิบติัและความเสมอภาค 
คู่ค้าต้องเคารพสทิธิและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างให้เกียรติ เสมอภาค โดยไม่เลือก

ปฏิบตัิเพราะความแตกต่างทางเชื้อชาติ สญัชาติ ชนพื้นเมอืง ชนกลุ่มน้อย ภาษา ศาสนา 
เพศ อายุ การศกึษา ความพกิาร และแนวคดิทางการเมอืง  

 
2.4.2 การจ้างงาน 

คู่ค้าต้องดูแลใหม้กีารจดัหางานและจา้งงานอย่างมจีรยิธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และจดัท าสญัญาจา้งแรงงานดว้ยภาษาที่แรงงานเข้าใจ รวมทัง้ใหเ้สรภีาพในการเคลื่อนย้าย
ของแรงงาน และไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมส าหรบับรกิารจดัหางานจากแรงงาน  

 
2.4.3 การคุ้มครองแรงงาน 

คู่ค้าต้องเคารพสทิธิและปฏิบตัิต่อแรงงานกลุ่มต่าง ๆ  อย่างเป็นธรรม อาทิ แรงงาน
ผูเ้ยาว ์แรงงานสตร ีแรงงานสตรมีคีรรภ์ แรงงานผูสู้งอายุ แรงงานคนพกิาร และแรงงานขา้ม
ชาต ิฯลฯ รวมถงึจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการท างาน ไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพและความ
ปลอดภยั ก าหนดระเบียบเกี่ยวกบัการเลกิจ้าง และให้ค่าตอบแทนที่เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ทัง้นี้คู่คา้ต้องไม่จ้างแรงงานเด็กทีม่อีายุต ่ากว่าเกณฑ์ขัน้ต ่าของกฎหมายในแต่ละ
ประเทศ 
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2.4.4 การไม่บงัคบัใช้แรงงาน  
คู่ค้าต้องเคารพและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ไม่บังคับใช้แรงงานในทุก

รูปแบบ หรอืปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างไรม้นุษยธรรม รวมทัง้ไม่ใช้แรงงานทาสยุคใหม่ และไม่
ท าการคา้มนุษย ์ 

 
2.4.5 การจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์  

คู่ค้าต้องก าหนดชัว่โมง วนั เวลาในการท างาน และวนัหยุดตามทีก่ฎหมายก าหนด 
พรอ้มทัง้จ่ายค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ให้เป็นไปตามสญัญาว่าจา้งทีไ่ม่ขดัต่อกฎหมาย 
ตลอดจนใหใ้ชส้ทิธกิารลาเป็นไปตามระเบยีบการท างาน 

 
2.5 ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน  

คู่ค้าต้องจัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้พนักงานมีความปลอดภัย และมีสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมทีเ่ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อม
ในการท างาน รวมถึงจดัใหม้กีารประกนัที่ครอบคลุมการเจบ็ป่วย และอาการบาดเจบ็ทีเ่กี่ยวเนื่อง
จากการท างาน  

ตลอดจนจัดท าแนวทางด าเนินธุรกิจให้เกิดความต่อเนื่อง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัย
ธรรมชาติต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิง่แวดล้อม อาทิ อัคคีภัย 
อุทกภยั แผ่นดนิไหว โรคระบาด สถานการณ์ฉุกเฉินระดบัชาต ิและความไม่แน่นอนทางการเมอืงที่
ยดืเยือ้ เป็นต้น รวมทัง้เตรยีมการรบัมอืกบัเหตุฉุกเฉินหรอืภยัธรรมชาตต่ิาง ๆ เป็นประจ า  

 
2.6 ความรบัผิดชอบต่อชุมชนและสงัคม 

คู่คา้ต้องปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงบรรษทัทีด่ ีด าเนินธุรกจิโดยค านึงถงึผลกระทบต่อชุมชนและ
สงัคม และต้องเคารพในความหลากหลายทางวฒันธรรม ประเพณีทอ้งถิน่ รวมถงึใหค้วามร่วมมอื
กบัชุมชน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพฒันาชุมชนและสงัคม 

 
2.7 ความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม  

คู่ค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติที่ดี และดูแลรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของชุมชน 
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2.7.1 การบริหารจดัการส่ิงแวดล้อมและใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่า 
คู่คา้ต้องปฏบิตัิตามกฎหมาย ระเบยีบและมาตรฐานดา้นสิง่แวดล้อมในกระบวนการ

ผลิตภณัฑ์และบรกิาร รวมทัง้อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม โดยใช้พลงังาน 
ดินและน ้าในสถานประกอบการอย่างมปีระสทิธภิาพและคุ้มค่า ไม่ตดัไม้ท าลายป่า ท าลาย
ระบบนิเวศ หรอืท าให้เกิดความสูญเสยีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมกีารบรหิาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึง 
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

 
2.7.2 การควบคมุมลพิษ 

คู่ค้าต้องควบคุม ดูแลให้ธุรกิจลดการปล่อย มลพษิทางอากาศ และบรหิารจดัการ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ฝุ่ นละอองและควันพิษ บ าบัดน ้ าเสีย การจัดการของเสีย  
การจดัการผลิตภณัฑ์ที่สิ้นสภาพการใช้งาน และจดัเก็บวตัถุและสารเคมทีี่เป็นอนัตรายให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและมาตรฐาน รวมถึงการคดัเลอืก ใช้สารเคมหีรอืวตัถุดบิใน
การผลิตและการแปรรูปที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ไม่เป็นอันตรายหรอืท าลาย
ระบบนิเวศทางธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 
3. การน าจรรยาบรรณธรุกิจส าหรบัคู่ค้าไปปฏิบติั 

คู่คา้ต้องส่งเสรมิและสนับสนุนใหม้กีารน าจรรยาบรรณธุรกจิส าหรบัคู่คา้นี้ไปปฏิบตัใิหเ้กดิขึน้อย่าง
เป็นรูปธรรมแก่พนักงาน/แรงงาน และผูร้บัจา้งช่วง เพื่อสรา้งสภาพแวดลอ้มของการท าธุรกจิทีม่จีรยิธรรม
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 
3.1 การสื่อสารและการฝึกอบรม 

คู่ค้าต้องสื่อสาร และจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจส าหรบัคู่ค้าให้กบั
พนักงาน แรงงาน และผูร้บัจา้งช่วง เพื่อยกระดบัการบรหิารจดัการตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างยัง่ยนื  
 
3.2  การบริหารจดัการจรรยาบรรณธุรกิจส าหรบัคูค่้า 

คู่คา้ต้องด าเนินการ ดงันี้ 
3.2.1 เรยีนรู ้ลงนามรบัทราบและปฏบิตัติามจรรยาบรรณธุรกจิส าหรบัคู่คา้ 
3.2.2 จดัใหม้รีะบบการบรหิารจดัการใหส้อดคลอ้งกบัจรรยาบรรณธุรกจิส าหรบัคู่คา้ 
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3.2.3 ให้ความยนิยอมแก่บรษิัทในการตรวจสอบการด าเนินงานของคู่ค้า ( right to audit) 
และมกีารปรบัปรุงตามค าแนะน า  

3.2.4 หากไม่ด าเนินการปรบัปรุงตามค าแนะน าภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทอาจ
พจิารณาด าเนินการตามมาตรการทีเ่หมาะสมของบรษิทั 

 
3.3 การร้องเรียนและแจ้งเบาะแส 

3.3.1 คู่ค้าต้องจดัใหม้ชี่องทางการร้องเรยีนและแจง้เบาะแสใหแ้ก่ผูม้สี่วนได้เสยี รวมทัง้
ให้มีนโยบายการไม่ตอบโต้และกระบวนการจัดการกับเรื่องร้องเรียนและแจ้ง
เบาะแสทีโ่ปร่งใส เขา้ใจง่าย มมีาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนและผูแ้จง้เบาะแส  

3.3.2 คู่คา้สามารถรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแส เมื่อพบเหน็การกระท าทีเ่ชื่อได้ว่าไม่เป็นไป
ตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยปฏิบตัิตามแนวทางของนโยบายและแนวปฏิบัติด้าน
การแจง้เบาะแสของบรษิทั 

3.3.3 คู่คา้ต้องรายงานใหบ้รษิทัทราบถงึสถานการณ์ทีอ่าจส่งผลกระทบจากการไม่ปฏบิตัิ
ตามจรรยาบรรณธุรกจิส าหรบัคู่คา้ฉบบันี้ 
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ภาคผนวก 
ค านิยาม 

 
1. การแข่งขนัทางการค้าท่ีเป็นธรรม  

การแข่งขนัทีเ่ปิดกว้างเพื่อใหเ้กดิการด าเนินธุรกิจอย่างเสร ีไม่มผีู้ประกอบธุรกิจทีก่ระท าใด ๆ เกิน
ขอบเขตของการท าธุรกิจปกติจนเป็นผลให้เกิดแนวโน้มของการท าลายการแข่งขนัและท าให้เกิด
ความเสยีหายแก่ผูป้ระกอบการรายอื่น 
 

2. การคกุคามทางเพศ  
พฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์โดยมเีจตนาทางเพศหรือพฤติกรรมอื่นที่เกี่ยวโยงกบัเรื่องเพศที่ลบหลู่
ศกัดิศ์รขีองมนุษย ์ซึ่งรวมถงึพฤตกิรรมอนัไม่พงึประสงคท์างกาย ทางวาจา และทีไ่ม่ใช่วาจาดว้ย 
 

3. การค้ามนุษย ์ 
การจัดหา การซื้อขาย การขนส่ง การส่งต่อ การกักขงั การจัดให้อยู่อาศัยหรือการรับบุคคลไว้ 
โดยการข่มขู่ ใช้ก าลงับงัคบั ลกัพาตวั หลอกลวง หรอืใช้อ านาจบีบบงัคบัในรูปแบบต่าง ๆ ที่ท าให้
เกิดอนัตรายต่อชีวติ เสรภีาพ ชื่อเสยีงหรอืทรพัย์สนิ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากร่างกาย อวยัวะ 
การใชแ้รงงานหรอืการใหบ้รกิาร หรอืการแสวงประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น เช่น การคา้ประเวณี 
รวมถึงการใช้อ านาจครอบง าแก่ผูป้กครอง โดยการให้เงนิ หรอืผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อยนิยอมให้
บุคคลในปกครองไปเป็นทาสหรอืการกระท าอื่นทีเ่สมอืนการเป็นทาส  
 

4. การจดัหาอย่างรบัผิดชอบ  
การน าปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลมาใช้พิจารณาควบคู่ไปกับราคา คุณภาพ  
การส่งมอบสนิค้าและบรกิารในกระบวนการและขัน้ตอนการจดัซื้อจดัจ้างขององคก์รทีไ่ม่เพยีงแต่มี
ความคุ้มค่าทางการเงนิในแง่ของการสรา้งก าไรใหอ้งค์กรเท่านัน้ แต่ยงัสร้างประโยชน์ต่อสงัคมและ
เศรษฐกจิ และลดผลกระทบทางลบต่อสิง่แวดลอ้ม 
 

5. การใช้ข้อมูลภายใน  
การที่บุคคลอาศยัต าแหน่งหน้าที่ หรอือยู่ในฐานะที่สามารถล่วงรู้ข้อเท็จจรงิที่เป็นสาระส าคญัของ
บรษิทันัน้ มาใชใ้นการแสวงหาประโยชน์ใหก้บัตนเองหรอืพวกพอ้งโดยมชิอบ เช่น  

• ขอ้มูลดา้นการเงนิ (รายงานทางการเงนิ/งบการเงนิ/ผลประกอบการ) ของบรษิทั บรษิทัย่อย 
และ/หรอื บรษิทัร่วมคา้ ทีย่งัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัย์ 
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• ขอ้มูลดา้นการผลติ (รวมถงึสูตรการผลติ) ของบรษิทั บรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัร่วมคา้ 
• ข้อมูลที่ได้มาจากการท าสญัญาทางการคา้ ซึ่งมผีลต่อการด าเนินงานของบรษิทั บรษิัทย่อย 

และ/หรอื บรษิทัร่วมคา้อย่างมนีัยส าคญั 
• ขอ้มูลเกี่ยวกบัการบรหิารและผูบ้รหิารของบรษิทั บรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัร่วมคา้ ยกเวน้

ขอ้มูลทีไ่ดร้บัการเปิดเผยเป็นไปตามกฎหมาย 
 

6. การตรวจสอบย้อนกลบั  
กลไกเพื่อติดตามที่มาของผลิตภัณฑ์และบริการตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตัง้แต่การจัดหาวัตถุดิบไป
จนถึงการผลิต การบริโภค หรือการก าจัดทิ้ง เพื่อแจกแจงว่าผลิตภณัฑ์และบริการนัน้ๆ ผลิตขึ้น
เมื่อใด ทีใ่ด ดว้ยวธิกีารใดและบรษิทัใดเป็นผูผ้ลติ ซึ่งในแต่ละขัน้ตอนจะรวบรวมข้อมูลการผลิต เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการเรยีกตรวจสอบข้อมูลยอ้นกลบัไป เพื่อใหผู้บ้รโิภคมคีวามมัน่ใจต่อการซื้อ
สนิคา้หรอืใชบ้รกิารทีม่คีุณภาพปลอดภยั และไดม้าตรฐาน 
 

7. การเลือกปฏิบติั  
การที่บุคคลได้รบัการปฏิบตัิในเรื่องงานหรอืในเรื่องโอกาสทีแ่ตกต่างไปจากบุคคลอื่น ซึ่งถูกกระท า
โดยไม่มเีหตุผลทีส่มควรหรอืเหตุผลทีไ่ดร้บัการสนับสนุนทางกฎหมาย 
 

8. ข้อมูลส่วนบุคคล 
ความเป็นส่วนตวัของข้อมูลที่ได้รบัความคุม้ครองตามกฎหมาย รวมไปถึงการปกป้องข้อมูลต่าง ๆ 
โดยเน้นไปทีว่ธิกีารรวบรวม ประมวลผล การเปิดเผยขอ้มูล การจดัเกบ็ และการลบขอ้มูลนัน้ ๆ 
 

9. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
สถานการณ์หรอืการกระท าทีบุ่คคล หรอืกลุ่มบุคคลมองแต่ประโยชน์ส่วนตวัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจที่
เทีย่งธรรม หรอืท าใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีท่ีบุ่คคลนัน้รบัผดิชอบอยู่บกพร่อง โดยการกระท าดงักล่าวอาจ
เกิดขึ้นอย่างรูต้วัหรอืไม่รู้ตวั ทัง้เจตนาและไม่เจตนาและมรีูปแบบทีห่ลากหลาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์ของส่วนรวม 
 

10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รในการด าเนินกจิการภายใต้หลกัจรยิธรรมและการบรหิารจดัการ
ทีด่โีดยค านึงถงึชุมชน และสงัคมทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร อนัน าไปสู่การพฒันาทีย่ัง่ยนื 
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11. ความหลากหลาย 
ความหลากหลายทางทศันคติ วฒันธรรม ความเชื่อ ภาษา เชื้อชาติ สญัชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ 
อตัลกัษณ์ทางเพศ ความสามารถ สุขภาพ สถานะทางสงัคม ทกัษะและลกัษณะส่วนบุคคลอื่น ๆ 
 

12. เครือเจริญโภคภณัฑ์ 
บรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จ ากดั และบรษิทัในเครอืทุกบรษิทั 
 

13. ทาสยุคใหม่ 
การที่บุคคลถูกแสวงหาประโยชน์โดยผู้อื่น ถูกควบคุม ถูกบงัคบัใช้แรงงาน ไม่ว่าจะเป็นชาย หญงิ 
หรอืเด็ก โดยที่บุคคลนัน้ไม่สามารถปฏิเสธได้ เพราะถูกคุกคาม ถูกใช้ความรุนแรง มกีารบีบบงัคบั 
ถูกล่อลวง หรอืมกีารใชอ้ านาจในทางทีผ่ดิ ท าใหเ้สรภีาพและสทิธสิ่วนบุคคลถูกลดทอนหรอืสูญเสยี 
 

14. ทรพัยสิ์นทางปัญญา 
ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งเกิดจากสติปัญญาและ 
ความเชีย่วชาญ ซึ่งอยู่ในรูปแบบทัง้ทีจ่บัต้องได ้เช่น สนิคา้ต่าง ๆ และสิง่ทีจ่บัต้องไม่ได ้เช่น บรกิาร 
แนวความคดิ กรรมวธิใีนการผลติ เป็นต้น 
 

15. ผู้รบัจ้างช่วง 
ผูท้ีท่ าสญัญาต่อจากผูร้บัจา้งรายแรก (ผูร้บัจา้งชัน้ต้น) ทีต่ดิต่อท าสญัญากบับรษิทัและรบัด าเนินงาน
ทัง้หมดหรอืบางส่วน ซึ่งอยู่ในความรบัผดิชอบของผูร้บัจา้งรายแรก 
 

16. แรงงานข้ามชาติ 
บุคคลที่มีลักษณะตามนิยามที่ก าหนดในอนุสญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสทิธิของ
แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครวั กล่าวคือ “บุคคลซึ่งได้ตกลงใจที่จะท างานเพื่อ
ค่าตอบแทนในประเทศทีบุ่คคลนัน้ไม่มสีญัชาต”ิ 
 

17. แรงงานบงัคบั 
แรงงานทีถู่กอ านาจบงัคบัใหจ้ าเป็นต้องท างานหรอืบรกิาร โดยทีค่นเหล่านัน้ไม่ไดส้มคัรใจท า บุคคล
อาจถูกบงัคบัใชแ้รงงานดว้ยการข่มขู่ การใชค้วามรุนแรงทางกาย การทารุณทางเพศ บางครัง้อาจถูก
กกัขงั หรอืเป็นแรงงานขดัหนี้ 
 



 

 
หน้า 11 จาก  12 

 

จรรยาบรรณส าหรบัคู่ค้าธุรกจิ เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์

18. สิทธิมนุษยชน 
สิทธิขัน้พื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างทางร่างกาย  
เชื้อชาติ สญัชาติ เผ่าพนัธุ์ สผีวิ ต้นตระกูล ภาษา ศาสนา สถานะทางสงัคม เพศ เพศสภาพ และ
รสนิยมทางเพศ อายุ ความพกิาร แนวคดิทางการเมอืง ตลอดจนสถานภาพเกี่ยวกบัการสมรส โดย
ทุกคนมสีทิธเิสมอภาคกนั และถูกรกัษามใิหผู้อ้ื่นล่วงละเมดิได้ 
 

19. สุขศาสตรอุ์ตสาหกรรม  
การดูแล ตรวจสอบ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน รวมถึงวิธีการท างาน เพื่อให้เกิด 
ความปลอดภยัต่อผูป้ฏบิตังิาน โดยครอบคลุมการตระหนัก การประเมนิ และการควบคุมปัจจยัเสี่ยง
ทัง้ด้านสิง่แวดล้อม ลกัษณะการท างาน หรอือื่น ๆ ที่อาจมผีลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน  
ท าให้ผูป้ฏิบตัิงานเกิดความไม่สบายหรอืลดประสทิธิภาพในการท างาน รวมทัง้อาจส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนทีอ่ยู่บรเิวณโดยรอบ 
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ใบลงนามรบัทราบและถือปฏิบติั 
 
 ขา้พเจา้ไดอ่้าน ท าความเขา้ใจและรบัทราบจรรยาบรรณธุรกจินี้ และตกลงทีจ่ะยอมรบัและปฏบิตัิ
ตามข้อก าหนดดงักล่าวในการด าเนินธุรกจิอย่างเต็มความสามารถ โดยจะแจ้งให้พนักงาน แรงงานและ
ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ ตลอดจนยินยอมให้บริษัทตรวจสอบและประเมิน 
การด าเนินการของขา้พเจา้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของจรรยาบรรณธุรกจิส าหรบัคู่คา้นี้ 
 
 เพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จงึได้ลงนามและประทบัตรานิตบุิคคล (ถ้าม)ี ไวเ้ป็นส าคญั 
 
ชื่อบรษิทั/นิตบุิคคล/ชื่อ-นามสกุลของคูค่า้ : ………………………………………………….………...…… 
ทีอ่ยู่ : .........…………………………………………………………………………………………………… 
..………………………………………………………………………………………………………………... 
..………………………………………………………………………………………………………………... 
โทรศพัท์ : …………………………….………………….  Email : ……………..................……………… 
 
ลงนามและประทบัตราบรษิทั (ถ้าม)ี 
 
 

         
 ……………………………………………………………….… 

      
 (………………………………………………………………..) 

              ผูม้อี านาจลงนาม 
     ต าแหน่ง : …………………………………………………………..…… 
               วนัที ่: ………………/……………....…………../………………….  
 


