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นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

HUMAN RIGHTS POLICY
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited and Subsidiaries 
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หลกัการ / PRINCIPLE

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ตระหนักดีว่าบุคคลทุกคนต่างมีคุณค่าและ 

ศกัด์ิศรใีนตนเองอย่างเท่าเทยีมกนั จึงให้ความส�าคัญต่อการเคารพสทิธมินษุยชนอันเป็นคุณธรรมพ้ืนฐาน 

ของการท�างานและการอยู่ร่วมกัน โดยค่านิยมองค์กร หรือ CPF Way ได้ก�าหนดให้การมีคุณธรรมเป็น

ส่วนหนึ่งของพฤติกรรมอันพึงประสงค์ในองค์กร ท�าให้มั่นใจได้ว่าวิธีการด�าเนินธุรกิจของบริษัทและวิถี

การปฏิบัติงานของพนักงานอยู่บนหลักการเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน

บริษัทสนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ระบุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal 

Declaration of Human Rights: UDHR) หลกัการชีแ้นะว่าด้วยธรุกจิและสทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาติ 

(United Nations’ Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) และปฏิญญาว่า

ด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการท�างานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International 

Labour Organisation (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) 

โดยบริษัทวางกรอบในการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้เป็นไปตามกฎหมายและหลักมาตรฐานสากล 

ดังกล่าว อาทิ กระบวนการตรวจประเมินสถานะด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน การสนับสนุนส่งเสริม

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

นโยบายฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของความทุ่มเทและความพยายามในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมี

จริยธรรมและด้วยความรับผิดชอบมาอย่างต่อเนื่อง

Charoen Pokphand Foods Public Company Limited or “CPF” recognises that all human 

beings are valued and equal in dignity and rights. The Company, therefore, respects 

human rights as the fundamental virtue for working and living together. CPF’s Core Values 

or CPF Way has integrity as part of desired behaviours in the organisation. This creates 

confidence that the way of doing business and employees’ practices are based on the 

principle of reciprocal respect for an individual’s honour and dignity.

CPF upholds and respects human rights as reflected in the Universal Declaration of 

Human Rights (UDHR), the United Nations’ Guiding Principles on Business and Human 

Rights (UNGP) and the International Labour Organization (ILO) Declaration on Fundamental 

Principles and Rights at Work. The conceptual framework of the implementation of this 

Policy is structured by the aforementioned standards, for instance, in the Human Rights 

Due Diligence process, promoting and protecting human rights, including driving equality 

of and opportunity to people with different gender or disability, etc.

The Company’s commitment to respecting human rights is derived from continuous efforts 

in running the business ethically and responsibly.
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ขอบเขต / SCOPE

นโยบายฉบับนี้ใช้กับการด�าเนินธุรกิจของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อย่างไรก็ดี บริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทย่อย 

ของบรษิทัย่อยทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์ รวมถงึบรษิทัร่วมทนุสามารถน�านโยบายฉบบันี้ไปปรบัใช้ 

ให้เข้ากับบริบททางธุรกิจและกระบวนการบริหารภายในของแต่ละบริษัทบนพ้ืนฐานของภูมิสังคมของ

แต่ละประเทศให้มีความสอดคล้องกันอย่างเหมาะสม 

นอกจากนี้ นโยบายฉบับนี้จะได้ถูกส่งต่อให้กับคู่ค้าธุรกิจเพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนินธุรกิจของตน 

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพันธมิตรธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานในการเคารพสิทธิมนุษยชนส�าหรับธุรกิจ

อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร

นโยบายฉบบันีค้รอบคลมุถงึแผนการควบรวมและซ้ือกจิการ ซึง่บรษิทัจะก�าหนดให้ประเด็นด้านสทิธมินษุยชน

เป็นหนึ่งในเกณฑ์ประกอบการพิจารณาตัดสินใจการขยายธุรกิจของบริษัทต่อไป

This Policy shall be applied to CPF and its subsidiaries in Thailand and overseas. 

Nonetheless, the subsidiaries listed in the Stock Exchange of Thailand, the subsidiaries 

of those subsidiaries listed in the Stock Exchange of Thailand as well as the joint-

ventures can, as appropriate, apply and implement this Policy to be compatible with 

their respective business context and management process, according to the socio-

geographic background of the country they operate in.

Furthermore, it shall be disseminated to CPF’s Suppliers for adaptation to their operations 

and shall encourage the participation of Business Partners in our supply chain on 

human rights aspect for the agricultural and food industries. 

This Policy extends its coverage of the Company’s merger and acquisition programmes 

forthwith and the human rights aspects shall be one of the key elements in deliberation 

and resolution.

นิยาม / DEFINITION

“บริษัท” หมายถึง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

The Company means Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CPF) and 

Subsidiaries

“บริษัทย่อย” หมายถึง บริษัทที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)

Subsidiaries mean Companies of which CPF
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 (1) ถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ�านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ ไม่ว่า

โดยตรงหรอืโดยอ้อม และ/หรอื

  directly or indirectly holds more than 50% of the total voting shares and/or

 (2) มอี�านาจควบคุมคะแนนเสยีงส่วนใหญ่ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้ ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อม  

และ/หรอื 

  directly or indirectly has the majority power at the convened shareholders’ meeting 

and/or

 (3) มอี�านาจควบคุมการแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการตัง้แต่กึง่หนึง่ของกรรมการทัง้หมด ไม่ว่าโดยตรง

หรอืโดยอ้อม 

  directly or indirectly has control power in appointing or dismissing at least half of the 

Board of Directors

“บริษัทร่วมทุน” หมายถึง บริษัทใดๆ ที่บริษัทก�ากับดูแลให้เป็นไปตามที่ได้ตกลงร่วมกันซึ่งระบุไว้ใน

สัญญาร่วมทุน และไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทฯ 

Joint-Ventures mean any companies that CPF governs in accordance with the mutual 

agreed terms as stipulated in the joint-venture agreement and are not CPF’s Subsidiaries

“พนักงาน” หมายถึง พนักงานและคนงานทุกระดับของบริษัท

Employee means Employees and Workers at all levels of the Company

“คูค้่าธรุกจิ” หมายถงึ หมายถงึ ผูส่้งมอบสนิค้าและบรกิารให้แก่บรษิทั รวมถงึผูร้บัเหมาแรงงานและบรกิาร

Supplier means Entities providing goods and services to the Company, including 

Contractors providing manpower and manpower’s services.

“พันธมิตรธุรกิจ”  หมายถึง บุคคลหรือองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท อาทิ ผู้

บริโภค ลูกค้า ชุมชน องค์กรภาคประชาสังคม เป็นต้น

Business Partner means Individuals or organisations in relationship and association 

with the Company’s business operations, for instance, consumer, customer, community, 

civil society organisation, etc
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แนวทางปฏบิตั ิ/ IMPLEMENTATION

เพ่ือส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนทั่วทั้งองค์กร และเสริมสร้างความมั่นใจว่าพนักงานทุกคนและผู้มี

ส่วนได้เสยีทกุกลุม่จะได้รบัการปฏบิตั ิปกป้อง และเคารพสทิธพ้ืินฐานอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม ในขณะ

เดียวกัน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออก การสมาคม และการเจรจาต่อรอง การได้รับค่า

ตอบแทนที่เป็นธรรม รวมถึงการให้ความส�าคัญกับการคุ้มครองกลุ่มเปราะบาง เพ่ือน�าไปสู่การบรรเทา

ความเสีย่งในประเด็นการค้ามนษุย์ แรงงานบงัคับ แรงงานเด็ก โดยมุง่มัน่ขจัดการเลือกปฏบิตัโิดยสิน้เชงิ

และต่อต้านการคุกคามในทุกรูปแบบ บริษัทจึงได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

To promote respect for human rights throughout the organization, to build confidence 

that all employees and stakeholders are entitled to fair treatment, protection and respect 

for fundamental rights equally and fairly, while fostering freedom of association including 

the right to collective bargaining, equal remuneration, as well as to reinforce protection 

of vulnerable groups and to mitigate risks of human trafficking, forced labour, child 

labour, discrimination and harassment in any forms in zero-tolerance approach, the 

Company commits to the following practices;

• เคารพและปฏบิตัติามกฎระเบยีบและข้อบงัคับของบรษิทั ตลอดจนกฎหมายทัง้ในประเทศและระหว่าง

ประเทศทีเ่กีย่วข้องโดยเคร่งครดั 

 Strictly comply with the Company’s rules and regulations, including related local and 

international laws.

• ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิความเสีย่งและผลกระทบด้านสทิธมินษุยชนอย่างสม�า่เสมอ พร้อมก�าหนด

แนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่

ก�ากับดูแลและบริหารความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนซ่ึงอาจเกิดขึ้นจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 

รวมถึงห่วงโซ่คุณค่าที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน 

 Regularly monitor and assess risks and impacts on human rights as well as providing 

appropriate risk management guidelines or control measures, of which all business 

units are in charge to ensure that the risk management of the Company’s operations 

including its value-chains is fully implemented in their area(s) of responsibility.

.• พัฒนากระบวนการตรวจประเมนิสถานะด้านสทิธมินษุยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence 

Process) ของการด�าเนินธุรกิจของบริษัทรวมถึงห่วงโซ่คุณค่าอย่างสม�่าเสมอ อันประกอบไปด้วย 

การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงในเรื่องสิทธิมนุษยชนดังกล่าวข้างต้น การระบุประเด็นและการ

ด�าเนนิการเพ่ือบรรเทาความเสีย่งเหล่านัน้ ซ่ึงน�าไปสูก่ารป้องกนัการละเมดิสทิธมินษุยชนและผลกระทบ

เชงิลบทีอ่าจเกดิขึน้จากการด�าเนนิธรุกิจของบรษิทัรวมถงึห่วงโซ่คุณค่า โดยมุง่เน้นความส�าคัญไปยงั 

กลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้หญิง เด็ก กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มศาสนา แรงงานข้ามชาติ แรงงานรับเหมา 
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ชุมชน ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เพศทางเลือก ลูกค้า เป็นต้น ตลอดทั้งการบูรณาการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง การติดตามการด�าเนินการ และการสื่อสารรายงาน

 Develop the Human Rights Due Diligence Process, for the Company’s operations and 

its value-chains, which is implemented periodically, comprising analysing and assessing 

human rights risks aforementioned – aiming to identify and mitigate human rights risks 

and to prevent human rights violations or other adverse impacts on human rights 

deriving from the Company’s operations and its value-chains with particular focus on 

vulnerable groups, for instance, women, children, people with disabilities, indigenous 

people, religious group, migrant workers, third-party contracted labour, local 

communities, elderly, pregnant women, LGBTQI+, customers, etc. – managing those 

risks and continuously monitoring and reporting the performances.

• น�ากระบวนการตรวจประเมนิสถานะด้านสทิธมินษุยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence 

Process) ไปประยกุต์ใช้เพ่ือประเมนิความเสีย่งและผลกระทบด้านสทิธมินษุยชนอย่างเป็นระบบในแผนการ 

ควบรวมและซ้ือกจิการในอนาคตของบรษิทั

 Systematically apply the Human Rights Due Diligence Process for future merger and 

acquisition programmes of the Company.

• พัฒนาช่องทางการสื่อสารแบบสองทาง เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติตน ต่อการ

เคารพสทิธมินษุยชน รวมถึงเพ่ือเปิดโอกาสให้พนกังานและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีสามารถแสดงความคิด

เหน็สะท้อนปัญหาและแจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีน หากมเีหตกุารณ์หรอืการกระท�าทีเ่กีย่วข้องต่อการ

ละเมดิสทิธมินษุยชน

 Foster proactive two-way communication amongst employees to promote greater awareness, 

knowledge and understanding of their role in respecting human rights, introducing grievance 

mechanisms for employees and stakeholders to raise concerns, make complaints or identify 

adverse human rights impacts in case of human rights violations

• จัดให้มกีระบวนการตรวจสอบข้อมลูหรอืข้อร้องเรยีนทีเ่กีย่วข้องกบัสทิธมินษุยชนหลังจากทีไ่ด้รบัแจ้งจาก

พนกังาน และ/หรอืผูม้ส่ีวนได้เสยี พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เพ่ือด�าเนนิการพัฒนา บรรเทา 

หรอืแก้ไขผลกระทบด้านสทิธมินษุยชนอย่างเหมาะสม

 Establish procedures for investigating allegations of human rights abuses and violations 

upon receiving grievance reports from employees and/or stakeholders, as well as report to 

top management to pursue effective solutions to mitigate any adverse human rights impacts.
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• สือ่สารและส่งต่อนโยบายนีใ้ห้คู่ค้าธรุกจิและพันธมติรธรุกจิ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการบรหิารจดัการต่างๆ และ

ป้องกนัการด�าเนนิงานทีเ่กีย่วข้องต่อการละเมดิสทิธมินษุยชน

 Communicate and disseminate policy and guiding principles to Suppliers and Business 

Partners to serve as guidelines for preventing involvement in human rights violations.

• ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้คู่ค้าธรุกจิและพันธมติรธรุกจิมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิธรุกจิและพันธกจิอย่างมี

จรยิธรรมและด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพ่ือเสรมิสร้างวฒันธรรมแห่งการเคารพซ่ึงกนัและกนั โดยมุง่เน้น

การพัฒนาร่วมกนัสูก่ารเตบิโตอย่างยัง่ยนื 

 Promote ethical business conduct amongst Suppliers and Business Partners to build a culture 

of reciprocal respect and enhance mutual growth and development in a sustainable manner.

ทัง้นี ้ความมุง่มัน่ต่อการเคารพสทิธมินษุยชนของบรษิทั ได้สะท้อนให้เหน็อย่างชดัเจนผ่านนโยบายการบรหิาร

การจัดการด้านต่าง  ๆทีส่�าคัญของบรษิทั อาทิ 

In this regard, the Company’s commitment to respect human rights has been explicitly 

reflected through the key corporate policies as follows:     

• จรรยาบรรณธุรกิจ ซีพีเอฟ  

(CPF Code of Conduct)

• นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ  

(Corporate Governance Policy) 

• นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน  

(Corporate Social Responsibility to Sustainability Policy)

•  นโยบายด้านการจ้างงานและการบริหารแรงงาน  

(Employment and Labour Management Policy)

• นโยบายการจ้างแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย  

(Foreign Worker Recruitment in Thailand Policy)

• นโยบายเรื่องการไม่เลือกปฏิบัติและการต่อต้านการล่วงละเมิด  

(Non-Discrimination and Anti-Harassment Policy)

• นโยบายการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง  

(Diversity and Inclusion Policy)
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• วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม และพลังงาน  

(Safety, Health, Environment and Energy Vision, Mission and Policy)

• นโยบายด้านการจัดหาอย่างย่ังยืนและแนวปฏิบัติส�าหรับคู่ค้าธุรกิจ  

(Sustainable Sourcing Policy and Supplier Guiding Principle)

การบรหิารจัดการข้างต้นเป็นส่วนหนึง่ของเจตนารมณ์ของบรษิทัตามหลักปรชัญา “3 ประโยชน์สูค่วามยัง่ยนื 

(ต่อประเทศ ประชาชน และบริษัท)” ในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม เสมอภาค ให้เกียรติและ

ให้โอกาสอย่างเท่าเทยีม ควบคู่ไปกบัการให้ความส�าคัญในการดูแลชมุชนและสงัคมบนพ้ืนฐานของความ

ปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนการส่งเสริมคู่ค้าธุรกิจและพันธมิตรธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน 

อย่างรับผิดชอบและการเคารพสิทธิพ้ืนฐานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกันซ่ึงสอดคล้องกับ

แนวทางสากลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน

This policy implementation is consistent with the intent of the Company based 

on the core philosophy “3-Benefit to Sustainability (for the Country, People, and 

Company)” that employees are treated with fairness, dignity, respect and equal 

opportunity along with ensuring community and social responsibility on the basis of 

safety and good quality of life. This includes encouraging Suppliers and Business 

Partners to grow responsibly together and respect the fundamental human rights of 

all stakeholders equally in accordance with the international practice for corporate 

social responsibility towards sustainable growth.




