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หลกัการ

บริิษััท เจริิญโภคภัณฑ์์อาหาริ จำากััด (มหาชน) หริือ ซีีพีีเอฟ ตริะหนักัดีว่่า “คู่่�คู่้า
ธุุรกิิจ” คือ หัว่ใจสำำาคัญของคว่ามสำำาเร็ิจในกัารินำาเสำนอผลิิตภัณฑ์์แลิะบริิกัาริที�มี

คุณภาพีในด้านคุณค่า ริสำชาติ แลิะคว่ามปลิอดภัย สำามาริถตริว่จสำอบย้อนกัลิับได้ 

บนพืี�นฐานกัาริดำาเนินธุุริกัิจด้ว่ยคว่ามรัิบผิดชอบต่อสำังคมแลิะสำิ�งแว่ดลิ้อม 

บริิษัทัเชื�อว่่าคว่ามสำำาเร็ิจที�มั�นคงแลิะยั�งยืน จำาเป็นต้องอย่บ่นพืี�นฐานคว่ามริบัผดิชอบ

ต่อสำังคมแลิะสำิ�งแว่ดลิ้อมอย่างเป็นริะบบตลิอดกัริะบว่นกัาริดำาเนินธุุริกัิจของ

บริิษัทัแลิะค่่ค้าธุรุิกิัจ จึงได้กัำาหนดนโยบายด้านกัาริจัดหาอย่างยั�งยนืแลิะแนว่ปฏิบัิติ

สำำาหริับค่่ค้าธุุริกิัจ  เพืี�อให้มั�นใจได้ว่่าคว่ามเป็นหุ้นสำ่ว่นกัาริดำาเนินธุุริกัิจริะหว่่าง

บริิษััทแลิะค่่ค้าธุุริกิัจมีคว่ามสำอดคลิ้องตามกัฎหมายแลิะริะเบียบข้อบังคับที�

เกัี�ยว่ข้อง ซีึ�งนโยบายแลิะแนว่ปฏิิบัตินี� ไม่เพีียงแต่จะช่ว่ยพีัฒนาศัักัยภาพี 

ยกัริะดับขีดคว่ามสำามาริถทางกัาริแข่งขัน แลิะเสำริิมสำริ้างกัาริเติบโตในริะยะยาว่

ไปด้ว่ยกััน หากัยังเป็นโอกัาสำให้บริิษััทแลิะค่่ค้าธุุริกัิจมีสำ่ว่นริ่ว่มสำริ้างคว่ามสำมดุลิ

แลิะพีัฒนาสำังคมแลิะสำิ�งแว่ดลิ้อมโดยภาพีริว่มให้เกัิดคว่ามมั�นคงที�ยั�งยืนตลิอดไป
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INTRODUCTION

Charoen Pokphand Foods Public Company Limited or “CPF” 
understands that “Business Partners” are the key to success in 
delivering products and services with traceability and high quality 
in nutritious, taste and safety based on socially-and-environmentally-
responsible business conduct.

CPF truly believes that stable and sustainable success depends 
greatly on systematic social and environmental responsibility 
throughout the business operations of the Company and the 
business partners. CPF, thus, formulates its Sustainable Sourcing 
Policy and Supplier Guiding Principle to ensure that business 
partnership between the Company and its business partners is 
in accordance with relevant laws and regulations. This policy 
and guiding principle does not only enhance potential, improve 
competitiveness and foster long-term mutual growth, but also 
offers an opportunity to the Company and its business partners 
to participate in an effort to develop balance and to improve 
the society and the environment, which will, in turn, ensure 
sustainability and growth of the business.
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ขอบเขต / SCOPE

นโยบายแลิะแนว่ปฏิิบัติฉบับนี�บังคับใช้กัับซีีพีีเอฟแลิะบริิษััทย่อย ริว่มถึงสำ่งมอบ

ให้กัับค่่ค้าธุุริกิัจของบริิษััทนำาไปปริะยุกัต์ใช้ในกัาริดำาเนินธุุริกัิจ

This policy and guiding principle applies to CPF and its subsidiaries and 
can be adapted by the business partners for their business operation.

นยิาม / DEFINITIONS

ในนโยบายแลิะแนว่ปฏิิบัติฉบับนี� / In this policy and guiding principle:

บรษัิท หรอื ซีพเีอฟ หมายถึง บริิษััท เจริิญโภคภัณฑ์์อาหาริ จำากััด (มหาชน) 

บรษัิทย�อย หมายถงึบริษัิัทที�ซีพีีีเอฟ (๑) ถอืหุน้ที�มสีำทิธิุออกัเสีำยงเกิันกัว่่าร้ิอยลิะ 50 

ของจำานว่นสำิทธุิออกัเสีำยงทั�งหมดของบริิษััทนั�น ไม่ว่่าโดยตริงหริือโดยอ้อม 

(๒) มอีำานาจคว่บคุมคะแนนเสีำยงส่ำว่นใหญ่ในที�ปริะชมุผ่ถ้อืหุน้ของบริิษัทันั�น ไม่ว่่า

โดยตริงหริือโดยอ้อม แลิะ/หรืิอ (๓) มีอำานาจคว่บคุมกัาริแต่งตั�งหริือถอดถอน

กัริริมกัาริตั�งแต่กัึ�งหนึ�งของกัริริมกัาริทั�งหมด ไม่ว่่าโดยตริงหริือโดยอ้อม

คู่่�คู้่าธุรุกิจิ หมายถงึ ผ่ส่้ำงมอบสำนิค้าแลิะบริกิัาริ ริว่มถงึผ่ร้ิบัเหมาแริงงานแลิะบริกิัาริ

“Company” or “CPF” means Charoen Pokphand Foods Public 
Company Limited.

“Subsidiaries” or “Subsidiary” mean any company that CPF directly or 
indirectly (i) holds more than 50% of such company’s total voting 
shares, (ii) has control over majority votes at such company’s shareholder 
meetings, and/or (iii) has control over appointments or dismissals of at 
least one half of the total committee members of such company.

“Business Partner” mean suppliers of products and services including 
labor and services contractors.
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แนวทางปฏบิตั ิ/ IMPLEMENTATION 

เพืี�อให้มั�นใจว่่ากัาริดำาเนินงานของค่่ค้าธุุริกิัจสำอดคล้ิองกัับนโยบายด้านกัาริจัดหา

อย่างยั�งยนื บริิษัทัจึงกัำาหนดแนว่ทางในกัาริบริิหาริจัดกัาริด้านกัาริจัดหาไว้่ดังนี�  

In order to ensure that the operation of its business partners is 

in accordance with CPF’s Responsible and Sustainable Sourcing 

Policy, the Company, thus, stipulates the following guidelines for 

sourcing management as follows.

• ฝึึกัอบริมพีนักังานที�เกัี�ยว่ข้องให้มีคว่ามริ่้แลิะคว่ามเข้าใจถึงนโยบายแลิะ

แนว่ปฏิิบัติ

  Provide training to relevant employees to equip them with knowledge 

and understanding of the policy and guiding principle.

• สำ่งต่อนโยบายแลิะแนว่ปฏิิบัติแกั่ค่่ค้าธุุริกัิจ 

  Communicate the policy and guiding principle to the business 

partners.

• ติดตามแลิะปริะเมินผลิกัาริดำาเนินงานของค่่ค้าธุุริกัิจอย่างต่อเนื�อง

  Continually monitor and assess the operation of the business partners.

• ริ่ว่มพีัฒนาศัักัยภาพีแลิะขีดคว่ามสำามาริถทางกัาริแข่งขันบนพืี�นฐานคว่าม

รัับผิิดชอบต่่อสัังคม 

  Foster potential and competitiveness on the basis of social responsibility.

พีริ้อมกัำาหนดแนว่ปฏิิบัติสำำาหริับค่่ค้าธุุริกัิจ คริอบคลิุมแนว่ทางกัาริดำาเนินงานใน 

4 ด้านหลิักั ดังนี� 

CPF also sets guidelines for its business partners covering 4 princi-

ples of operation as follows.
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ในฐานะผู่้้นำาธุุรกิิจเกิษตรอุตสาหกิรรมและอาหารคู่รบวงจร บริษัทให้
คู่วามสำาคู่ัญและใส�ใจอย�างยิ�งในเร่�อง “คูุ่ณภาพและคู่วามปลอดภัยตลอด
ห�วงโซ�อาหาร” ซ่�งนับเป็นปัจจัยสำาคู่ัญต้นทางในกิารนำาเสนอผู้ลิตภัณฑ์์
และบริกิารที�มีคูุ่ณภาพและปลอดภัยต�อผู้่ ้บริโภคู่ จ่งคู่าดหวังให้คู่่ �คู่้า
ธุุรกิิจมีกิารดำาเนินกิาร ดังนี� 

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

PRODUCTS  
& SERVICES

As a leading integrated agro-industrial and food business, 
CPF places great importance and attention on the “quality 
and safety throughout the food chain” which is considered an 
important initial factor in delivering quality and safe products 
and services to consumers. CPF, thus, expects its business 
partners to comply with the following business practices.

คุณภาพและความปลอดภัย / Quality and Safety   
ค่่ค้าธุุริกัิจจะสำริ้างสำริริค์หริือจัดหาผลิิตภัณฑ์์แลิะบริิกัาริที�มีคุณภาพี ปลิอดภัย แลิะ

เป็นมิตริกัับสำิ�งแว่ดลิ้อม ผ่านว่ิธุีกัาริคว่บคุมแลิะบริิหาริจัดกัาริอย่างเหมาะสำม 

เพืี�อสำ่งมอบผลิิตภัณฑ์์แลิะบริิกัาริที�ตริงตามข้อกัำาหนดของบริิษััทแลิะข้อตกัลิงที�

ค่่ค้าธุุริกิัจให้ไว่้ 

Business partners shall create and deliver environmentally-friendly 

products which are high in quality and safety through appropriate 

control and management methods to ensure that the products and 

services delivered meet CPF’s requirements and terms agreed by the 

business partners.
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การตรวจสำอบย้อนกลับ / Traceability  
ค่่ค้าธุุริกิัจต้องสำามาริถแสำดงหลิักัฐานหริือเอกัสำาริริับริองแหลิ่งที�มาของ

ผลิติภณัฑ์์แลิะบริิกัาริ ที�สามารถทำาให้บริษัทตรวจสอบและยอมรับได้ว�าผู้ลิตภณัฑ์์
เหล�านั�นไม�ได้มาจากิแหล�งตัดไม้ทำาลายป่า พื�นที�มรดกิโลกิและพื�นที�ที�มี
คู่วามหลากิหลายทางชีีวภาพ ตลอดจนกิารลดทอนคู่วามสมบ่รณ์ของแหล�ง
ทรัพยากิรธุรรมชีาติที�มีคู่วามสำาคู่ัญหลักิ ริว่มทั�งมาตริฐานด้านคุณภาพีแลิะ

คว่ามปลิอดภัยของกัริะบว่นกัาริผลิติแก่ับริิษัทัแลิะผ่เ้กัี�ยว่ข้อง หากัได้รัิบกัาริร้ิองขอ  

การไม่ตัดไม้ทำลายป่า / No-Deforestation Practice 
ค่่ค้าธุุริกิัจผ่้สำ่งมอบผลิิตภัณฑ์์ทางกัาริเกัษัตริที�มีคว่ามเสำี�ยงต่อกัาริตัดไม้

ทำาลิายป่า คว่ริมีริะบบสำอบย้อนกัลิับที�มีปริะสำิทธุิภาพี เพืี�อให้มั�นใจว่่าผลิิตภัณฑ์์

ที�สำ่งมอบให้กัับบริิษััทไม่ได้ มาจากัแหลิ่งที�มาที�มีกัาริตัดไม้ทำาลิายป่า

Business partner who supplies agriculture products that may be 

exposed to high deforestation risks shall have an effective traceability 

system ensure that product supplied to CPF are deforestation free.

If requested by the Company or relevant parties, business partners 

shall produce proof or documents which i) certify that products and 

services are not sourced from deforested areas, World Heritage 

areas or biodiversity areas, and ii) certify that product and service 

sourcing does not reduce natural resource abundance. Business 

partners shall also present proof which certifies that the production 

meets the quality and safety standards. 
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บริษัทให้คู่วามสำาคู่ัญกิับกิารปฏิิบัติต�อบุคู่ลากิรอย�างเป็นธุรรมและเคู่ารพ
ในสิทธุิมนุษยชีน จ่งคู่าดหวังให้คู่่�คู่้าธุุรกิิจให้คู่วามสำาคู่ัญในเร่�องดังกิล�าว 
โดยมกีิารดำาเนนิกิารดังนี�

แรงงานเด็ก / Child Labor
ค่่ค้าธุุริกิัจจะปฏิิบัติตามกัฎหมายแลิะหลิักัสำากัลิด้านแริงงานว่่าด้ว่ยอายุขั�นตำ�าใน

กัาริจ้างงาน  แลิะจะไม่ให้แริงงานผ่เ้ยาว์่ทำางานที�เป็นอนัตริายต่อสำขุภาพีแลิะพัีฒนากัาริ 

ริว่มถึงสำ่งผลิกัริะทบต่อกัาริศัึกัษัาภาคบังคับ

Business partners shall comply with international labor law and 

regulations on the minimum employment age and shall not allow 

young workers to perform work tasks that may pose risks to their 

health, development or compulsory education. 

CPF places great importance on treating its employees with 
fairness and respect to human rights and expects business 
partners to also take the issues seriously by complying with 
the following regulations.

ด้านบุคลากร

PEOPLE
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Business partners shall not endorse or engage in forced labor of any 

form, and shall not collect any money or personal documents from 

employees unless otherwise stipulated by law.

Business partners shall respect the differences among employees 

and equally treat all employees without unfairly benefiting or depriving 

employees based on their race, nationality, skin color, ancestry, 

religion, social status, gender, age, disability, political beliefs and 

marital status.

แรงงานบังคับ / Forced Labor
ค่ค้่าธุรุิกิัจจะไม่กัริะทำาหรืิอสำนบัสำนนุให้มกีัาริใช้แริงงานบงัคับในทกุัริป่แบบ แลิะจะ 

ไม่เรีิยกัเกับ็เงินหรืิอเอกัสำาริปริะจำาตัว่ใดๆ ของพีนักังาน เว้่นแต่เป็นกัริณทีี�กัฎหมาย

อนุญาตให้ดำาเนินกัาริได้โดยชัดแจ้ง

การไม่เลือกปฏิบัติ / Non-discrimination
ค่ค้่าธุรุิกิัจจะเคาริพีในคว่ามแตกัต่างแลิะปฏิิบัติต่อพีนกัังานอย่างเท่าเทียมกันั โดย

ไม่เอื�อปริะโยชน์หริือลิิดริอนสำิทธุิของพีนักังานอย่างไม่เป็นธุริริม อันมีสำาเหต ุ

มาจากัเรืิ�องเชื�อชาต ิ สำญัชาติ เผ่าพัีนธุุ ์ สำผีวิ่ ต้นตริะกัล่ิ ศัาสำนา สำถานะทางสำงัคม 

เพีศั อายุ คว่ามพิีกัาริหรืิอทพุีพีลิภาพี แนว่คิดทางกัาริเมือง ตลิอดจนสำถานภาพี

เกัี�ยว่กับักัาริสำมริสำ
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การจ่ายผลตอบแทน / Compensation
ค่่ค้าธุุริกิัจจะจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ซีึ�งริว่มถึงค่าลิ่ว่งเว่ลิา แลิะผลิปริะโยชน์

ในริ่ปแบบต่างๆ ที�สำอดคลิ้องกัับกัฎหมายแริงงาน แลิะจะไม่หักัค่าจ้างพีนักังาน 

ไม่ว่่ากัริณีใดๆ เว่้นแต่ที�กัฎหมายยกัเว่้นไว่้ 

Business partners shall comply with labor law on wages, 

compensation, overtime and various forms of benefits, and 

shall not deduct wages under any circumstances unless 

otherwise exempted by law.

Business partners shall set the normal working hours which will 

not exceed that stipulated by law, and shall keep the overtime 

hours of employees within the limit stipulated by law.

ชั่วโมงการท�างาน / Working Hours
ค่่ค้าธุุริกัิจจะกัำาหนดชั�ว่โมงกัาริทำางานปกัติไม่เกัินกัว่่าที�กัฎหมายกัำาหนดไว่้ 

แลิะจะด่แลิให้ชั� ว่โมงกัาริทำางานลิ่ว่งเว่ลิาของพีนักังานเป็นไปตามที�

กัฎหมายกัำาหนด
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Business partners shall respect the employees’ right to set up or to 

join a labor union, and the employees’ right to enter into negotiation 

as stipulated by law.

Business partners shall ensure that the work environment, machines, 

equipment and operations are safe and hygienic. This includes 

setting measures for safe operating procedures, prevention measures 

against occupational accidents and diseases, and any other relevant 

technical measures, which are appropriate for the nature of work in 

order to reduce risks which can be posed on employees and which 

can affect the production.

สำิทธิในการเข้าร่วมสำมาคมและสำิทธิในการเจรจาต่อรอง / 
Freedom of Association and Collective Bargaining
ค่่ค้าธุุริกัิจจะเคาริพีสำิทธุิพีนักังานในกัาริจัดตั�งหริือกัาริเข้าริ่ว่มเป็นสำมาชิกั

สำหภาพีแริงงาน ริว่มถึงกัาริเข้าริ่ว่มในกัริะบว่นกัาริเจริจาต่อริองตามขั�นตอน

ของกัฎหมาย

การดแูลเรือ่งความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในสำถานประกอบการ /  
Occupational Health and Safety
ค่่ค้าธุุริกัิจจะจัดให้มีสำภาว่ะแว่ดลิ้อม เคริื�องจักัริ อุปกัริณ์ ริว่มทั�งกัาริปฏิิบัติงาน

ที�ปลิอดภัยแลิะถ่กัสำุขอนามัย ซีึ�งริว่มถึงกัาริกัำาหนดให้มีกัาริคว่บคุมขั�นตอนกัาริ

ปฏิบิตังิานที�ปลิอดภัย กัาริป้องกันักัาริเกิัดอุบตัเิหตแุลิะโริคจากักัาริทำางาน  แลิะ 

มาตริกัาริด่แลิทางด้านเทคนิคอื�นๆ ที�เหมาะสำมกับัลิกััษัณะงาน เพืี�อลิดคว่ามเสำี�ยงที�

อาจจะเกัิดขึ�นกัับพีนักังาน ตลิอดจนไม่เกัิดกัาริหยุดชะงักัในกัริะบว่นกัาริผลิิต

นโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำ�าหรับคู่ค้าธุรกิจ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย   | <<12



บริษัทตระหนักิถึงคูุ่ณคู่�าและคู่วามสำาคู่ัญของทรัพยากิรธุรรมชีาติและ 
สิ�งแวดล้อม ซ่�งเป็นปัจจยัต้นทางและพื�นฐานของธุรุกิจิเกิษตรอตุสาหกิรรม
และอาหาร จ่งได้ดำาเนินงานภายใต้แนวทาง “ธุุรกิิจสีเขียว” หร่อ Green 
Business ด้วยกิารปฏิบิตัติามระเบียบ ข้อบังคู่บั และกิฎหมายอย�างเคู่ร�งคู่รดั 
กิารบริหารจัดกิารทรัพยากิรในกิระบวนกิารผู้ลิตอย�างมีประสิทธุิภาพและ
เกิิดประโยชีน์ส่งสุด กิารพัฒนานวัตกิรรมกิารผู้ลิตในแนวทางที�เป็นมิตร
กิับสิ�งแวดล้อม และผู้ลิตภัณฑ์์ออร์แกินิคู่ต�างๆ 

ในฐานะที�คู่่�คู้่าธุรุกิจิเป็นส�วนหนึ�งของกิระบวนกิารดำาเนนิงาน  บริษัทจ่งคู่าดหวงั
คู่วามร�วมมือจากิคู่่�คู้่าธุุรกิิจในกิารดำาเนินงานที�สอดคู่ล้องและเป็นไปใน
ทศิทางเดียวกินั ดงันี�

ด้านกระบวนการ

PROCESS

CPF realizes the value and the significance of natural resources 
and the environment which are the basic factors of and the basis 
for the agro-industrial and food businesses. Thus, the Company 
has been operating under the concept “Green Business,” strictly 
complying with rules and regulations. CPF places great importance 
on ensuring efficient and effective resources management within 
the production process, and pays great attention to its 
environmentally-friendly approaches to the development of 
innovation and to its various organic products.

As business partners are part of the operating process, CPF 
expects business partners to operate in accordance with CPF’s 
operating principles as follows.
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การบริหารจัดการด้านสำิ่งแวดล้อม / Environmental Management
ค่่ค้าธุุริกัิจจะปฏิิบัติตามข้อบังคับแลิะกัฎหมายสำิ�งแว่ดล้ิอมทั�งในริะดับปริะเทศัแลิะ

ท้องถิ�น ริว่มถงึจะสำนบัสำนนุกัาริดำาเนินงานที�เป็นมติริต่อสำิ�งแว่ดล้ิอม โดย

Business partners shall comply with both national and local 

environmental rules and regulations, and will ensure environmentally-

friendly operation by 

 • บริิหาริจัดกัาริทริัพียากัริอย่างมีปริะสำิทธุิภาพี ซีึ�งริว่มถึงลิดกัาริปลิ่อย 

  กั๊าซีเริือนกัริะจกั ลิดกัาริใช้พีลิังงาน นำ�า ลิดมลิภาว่ะทางสำิ�งแว่ดลิ้อม  

  แลิะกัาริปฏิิบัติตามมาตริฐานกัาริจัดกัารินำ�าเสำีย เช่น กัาริลิดกัาริใช้สำาริ 

  เคมี ยาฆ่่าแมลิงเกิันคว่ามจำาเป็น กัาริบำาบัดนำ�าเสีำยกั่อนกัาริริะบาย 

  นำ�าทิ�ง เป็นต้น

 Ensuring efficient resources management which includes  

 reducing greenhouse gas emissions, reducing energy and water  

 consumption, reducing environmental pollution, and ensuring  

 compliance with wastewater standard. Examples are such as  

 reducing excessive use of chemical insecticide, treating its  

 effluent before discharge

 • มีสำ่ว่นริ่ว่มในกัาริอนุริักัษั์ทรัิพียากัริธุริริมชาติแลิะคว่ามหลิากัหลิายทาง 

  ชีว่ภาพี เพืี�อริักัษัาคว่ามสำมดุลิของริะบบนิเว่ศั

 Taking part in conservation of natural resources and biodiversity  

 to ensure ecological balance.

นโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำ�าหรับคู่ค้าธุรกิจ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย   | <<14



Business partner shall participate in climate-related engagement 

program and/or energy conservation program that help addressing 

direct or indirect climate problem.  

โครงการที่เกี่ยวข้องกับสำภาพภูมิอากาศ /  
Climate-Related Engagement Program 

ค่ค้่าธุรุิกัจิจะมีส่ำว่นร่ิว่มในโคริงกัาริที�เกัี�ยว่ข้องกับัสำภาพีภ่มิอากัาศัแลิะ/หรืิอโคริงกัาริ

อนุริักัษั์พีลัิงงานซึี�งมีสำ่ว่นช่ว่ยในกัาริริับมือกัับปัญหาสำภาพีภ่มิอากัาศัทั�งทางตริง

แลิะทางอ้อม 

โครงการเกษตรกรรมเพื่อปรับตัวต่อสำภาพภูมิอากาศ / 
Climate Resilient Agriculture Projects  

 ค่ค้่าธุรุิกิัจทางกัาริเกัษัตริเมื�อถ่กิร้องขอ คว่ริเข้าร่ิว่มหรืิอริิเริิ�มในโคริงกัาริเกัษัตริกัริริม

เพีื�อปริับตัว่ต่อสำภาพีภ่มิอากัาศัที�เกัี�ยว่ข้องกัับ

If requested by the Company or relevant parties, Agriculture business 

partner shall participate or initiate a climate resilient agriculture 

projects that are related to

 • กัาริปริับปริุงบำาริุงดิน

  Soil health improvement

 • คว่ามมั�นคงด้านนำ�า

  Water security

 • กัาริเพิี�มปริะสำทิธิุภาพีกัาริผลิิตผลิผลิิตทางกัาริเกัษัตริ

  Crop efficiency improvement
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Business partners shall collaborate in the operation, and the 

knowledge and experience exchange in order to continually improve 

the operating processes, which, in turns, brings about increasing 

efficiency and innovation in the business.

Business partner shall conduct water risk and impact assessment 

and shall have water management plans in place 

การปรับปรุงประสำิทธิภาพ/การพัฒนานวัตกรรม / 
Efficiency Improvement / Business Innovation

ค่่ค้าธุุริกิัจจะริ่ว่มคิด ดำาเนินกัาริ ตลิอดจนแลิกัเปลิี�ยนคว่ามริ่้แลิะปริะสำบกัาริณ์ 

เพืี�อให้เกิัดกัาริปริับปริุงพัีฒนากัริะบว่นกัาริทำางานอย่างต่อเนื�อง อันนำามาซีึ�ง

กัาริเพิี�มปริะสำิทธุิภาพีหริือนวั่ตกัริริมในธุุริกัิจ

แผนบริหารจัดการน้ำ / Water Management Plan 

ค่่ค้าธุุริกิัจจะต้องมีกัาริปริะเมินคว่ามเสำี�ยงแลิะผลิกัริะทบต่อทริัพียากัรินำ�า แลิะ

จะต้องมีกัาริจัดทำาแผนบริิหาริจัดกัารินำ�า

นโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำ�าหรับคู่ค้าธุรกิจ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย   | <<16



CPF adheres to the good corporate governance principle, 
appropriate risk management and compliance with relevant 
rules and regulations related to efficient, systematic, 
transparent and verifiable organizational management. 
The Company expects business partners to operate based 
on consistent organizational management approaches 
with regard to the following issues.

บริษัทยึดหลักิกิารกิำากิับด่แลกิิจกิารที�ดี กิารบริหารคู่วามเสี�ยงอย�าง
เหมาะสม และกิารปฏิิบัติตามข้อบังคู่ับและกิฎหมายที�เกิี�ยวข้อง ใน
กิารบริหารจัดกิารองคู่์กิรให้มีประสิทธุิภาพ เป็นระบบ โปร�งใส และ
ตรวจสอบได้ จ่งคู่าดหวังให้คู่่ �คู่้าธุุรกิิจซ่�งดำาเนินธุุรกิิจร�วมกิับบริษัท
มีแนวทางกิารบริหารจัดกิารองคู่์กิรที�สอดคู่ล้องกิัน โดยคู่รอบคู่ลุม
ประเด็นต�างๆ ดังนี�

การปฏิบัติตามกฎหมาย / Legal Compliance 
ค่่ค้าธุุริกัิจจะปฏิิบัติตามกัฎหมายแลิะริะเบียบข้อบังคับที�เกัี�ยว่ข้อง ตลิอดจน

จริริยาบริริณธุุริกัิจของบริิษััทได้อย่างถ่กัต้อง

Business partners shall abide by relevant laws and regulations 

and comply with CPF’s code of business conduct.

ด้านการด�าเนินงาน

PERFORMANCE
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การบริหารความเสำี่ยง / Risk Management
ค่่ค้าธุุริกัิจจะติดตามสำถานกัาริณ์แลิะปัจจัยเสำี�ยงทางด้านเศัริษัฐกิัจ สำังคม 

สำิ�งแว่ดลิ้อม แลิะอื�น ๆ อย่างใกัลิ้ชิด พีริ้อมปริะเมินผลิกัริะทบแลิะกัำาหนด

แนว่ทางในกัาริบริิหาริคว่ามเสำี�ยงนั�น ๆ สำำาหริับกัาริดำาเนินธุุริกัิจทั�งริะยะ

สำั�นแลิะริะยะยาว่ 

Business partners shall closely monitor economic, social, environmental 

and other situations and risk factors, and assess impact and set 

approaches to managing such risks for short- and long-term business 

operations.

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสำ /  
Disclosure of Information and Transparency 
ค่่ค้าธุุริกัิจจะริายงานผลิปริะกัอบกัาริหริือสำถานะทางกัาริเงินอย่างคริบถ้ว่น 

โปริ่งใสำ แลิะตริว่จสำอบได้ ทั�งนี� ข้อม่ลิที�แสำดงในริายงานทางกัาริเงินคว่ริมี

คว่ามถ่กัต้องเป็นไปตามมาตริฐานกัาริบัญชีที�ริับริองโดยทั�ว่ไป

Business partners shall report financial performance and status in 

a complete, transparent and verifiable manner. Information included 

in financial reports should be accurate and in accordance with 

generally-accepted accounting standards.

นโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำ�าหรับคู่ค้าธุรกิจ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย   | <<18



การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน / 
Equitable Treatment of Shareholder
ค่ค้่าธุรุิกิัจจะให้ข้อมล่ิสำาริสำนเทศัแก่ัผ่ถื้อหุน้โดยริว่มอย่างเพีียงพีอแลิะเท่าเทยีมกันั 

ตลิอดจนมมีาตริกัาริป้องกันัผ่บ้ริิหาริใช้ข้อมล่ิภายในเพืี�อแสำว่งหาผลิปริะโยชน์ให้แก่ั

ตนเองหรืิอผ่อื้�นในทางมชิอบ

Business partners shall sufficiently and equitably provide information 

to all shareholders, and shall set measures which prevent executive 

members from wrongfully using such information for personal gain or 

for others.

Business partners will operate with adherence to rules and ethics 

and will not engage in business conduct that may create an unfair 

competitive advantage.

การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม / Fair Business Operation
ค่่ค้าธุุริกิัจจะดำาเนินงานบนพืี�นฐานของกัาริปฏิิบัติตามกัฎกัติกัาแลิะจริิยธุริริม 

แลิะไม่ดำาเนินกัาริใดๆ ซึี�งเป็นกัาริสำร้ิางคว่ามได้เปรีิยบทางกัาริแข่งขนัอย่างไม่เป็นธุริริม 
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การป้องกันการทุจริต / Anti-Corruption
ค่่ค้าธุุริกัิจจะกัำาหนดเป็นนโยบาย ว่างแผนบริิหาริแลิะปริะเมินคว่ามเสำี�ยง มี

กัลิไกักัาริริายงานแลิะริะบบบัญชีที�ดี มีกัาริพิีจาริณาแลิะติดตามผลิ สำื�อสำาริ

แลิะฝึึกัอบริมสำริ้างคว่ามตริะหนักัริ่้ถึงกัาริทุจริิตที�อาจเกัิดขึ�นแลิะกัาริต่อต้าน

กัาริทุจริิตแกั่พีนักังาน 

Business partners shall formulating risk assessment and management 

policies identifying high-risk cases. Business partners shall also 

create an efficient reporting mechanism and accounting system, 

review and follow up. It is also expected that business partners 

shall manage communication and provide training to raise awareness 

of possible corruptions and anti-corruption for employees.

การรักษาความลับ / Data Privacy, Protection and Security  
ค่่ค้าธุุริกัิจจะเคาริพีในสำิทธุิแลิะข้อม่ลิของลิ่กัค้าแลิะค่่ค้า โดยจะไม่ใช้หริือ

เปิดเผยข้อม่ลิของลิ่กัค้าแลิะค่่ค้าหากัไม่ได้ริับอนุญาต เว่้นแต่เป็นกัาริปฎิบัติ

ตามกัฎหมายกัำาหนดเท่านั�น 

Business partners shall respect the rights and information of customers 

and partners by refraining from using or disclosing information of 

customers and partners without permission unless otherwise stipulated 

by law.
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บริษทัคู่าดหวังว�าคู่่�คู้่าธุรุกิจิจะตระหนักิในประโยชีน์และคู่วามสำาคู่ญัอนัจะนำา
ไปส่�คู่วามร�วมมือและสื�อสารแนวปฏิิบัตข้ิางต้นไปส่�พนักิงานและผู้่้เกิี�ยวข้อง 
นอกิจากินี� บริษทัสนบัสนนุให้คู่่�คู้่าธุรุกิจิมหีลักิจริยธุรรม หร่อกิำาหนดนโยบาย
กิารจดัหาสนิคู้่าและบริกิารอย�างรบัผิู้ดชีอบของตนเองที�สอดคู่ล้องกัิบนโยบาย
และแนวปฏิบัิตขิองบริษัท ใช้ีกิบัคู่่�คู้่าธุรุกิจิของตนเอง เพื�อประสิทธิุภาพและ
ประสทิธิุผู้ลในกิารจัดหาและส�งมอบอย�างรบัผู้ดิชีอบและยั�งยนืระหว�างบริษทั
และคู่่�คู้่าธุรุกิจิต�อไป

CPF expects business partners to realize the benefit and significance 
of the policy which will lead to cooperation, and to communicate this 
policy and guiding principle to their employees and related parties. 
Furthermore, CPF encourages business partners to uphold ethics 
and to formulate their own responsible product and service sourcing 
policy that is in accordance with CPF’s policy and guiding principle 
to be applied to their own business partners.

ประกิาศ ณ วนัที� 25 สิงหาคู่ม 2565
Announced on 25 August 2022 

นายประสทิธิุ� บญุดวงประเสริฐ
ประธานคณะผู้้�บริหาร 

Mr. Prasit Boonduangprasert
Chief Executive Committee
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การรับทราบและยืนยันการปฏิบัติตามนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน
และแนวปฏิบัติสำำหรับคู่ค้าธุรกิจ

Acknowledgement and Confirmation 
of Sustainable Sourcing Policy and Supplier Guiding Principle

ข้าพีเจ้าริบัทริาบแลิะยนืยนัว่่าจะปฏิิบตัติามนโยบายด้านกัาริจดัหาอย่างยั�งยนืแลิะแนว่ปฏิบิตัิ

สำำาหริบัค่ค้่าธุรุิกิัจ บริิษัทั เจริิญโภคภัณฑ์์อาหาริ จำากัดั (มหาชน) แลิะบริิษัทัย่อย (บริิษัทัฯ) ตามที�

บริิษัทัฯ ได้แจ้งให้ทริาบในเว่บ็ไซีต์ของบริิษัทัฯ (https://www.cpfworldwide.com/th/

sustainability/policy/) อย่างถก่ัต้องแลิะคริบถ้ว่น ในกัาริดำาเนินธุรุิกัจิ

We, the undersigned, hereby acknowledge and confirm that we precisely and 

entirely agree to follow Sustainable Sourcing Policy and Supplier Guiding 

Principle of Charoen Pokphand Foods Public Limited and its subsidiaries (the 

“Company”) as informed in its website (https://www.cpfworldwide.com/en/

sustainability/policy) for our operations. 

ช่ี�อคู่่�คู้่าธุรุกิจิ/ Name of Supplier :

......................................................................................... 

ช่ี�อผู้่ม้อีำานาจลงนาม/ Name of the Authorized Person(s):

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

ตำาแหน�ง / Title :

......................................................................................... 

ตราประทับบริษทั (ถ้ามี)/ Company Seal (if any) 

ลงช่ี�อ (Signature) : ......................................

วนัที� (Date) : ......./......./.......

หมายเหตุ / Remark : 
แบบฟอริ์มนี�ต้องลิงนามโดยตัว่แทนผ่้มีอำานาจของค่่ค้าธุุริกัิจ แลิะกัริุณาสำ่งกัลิับมายังหน่ว่ยงานจัดซีื�อของกัลิุ่มซีีพีีเอฟที�ท่าน
ดำาเนินธุุริกัริริมอย่่ด้ว่ย

This form must be signed by an Authorized Person(s) of the Supplier and please return to the requesting CPF 
Group’s Purchasing Department.   
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