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สารจากประธาน
คณะผู้บริหาร
นับตัง้ แต่เริม่ ดำ�เนินธุรกิจ ซีพเี อฟยึดมัน่ หลักปรัชญา 3 ประโยชน์
สูค่ วามยัง่ ยืน (ต่อประเทศ ประชาชน และบริษทั ) บนพืน้ ฐานของ
ความซือ่ สัตย์ ความสุจริต และความเป็นธรรม ตลอดจนการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องอย่าง
เคร่งครัด เพือ่ การเติบโตของธุรกิจทีย่ ง่ั ยืนและความเป็นอยูท่ ด่ี ี
ของทุกภาคส่วน
การขับเคลือ่ นความสำ�เร็จภายใต้วสิ ยั ทัศน์ “ครัวของโลก” ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว และ
ความคาดหวังของสังคมทีส่ งู ขึน้ ต่อการยกระดับมาตรฐานการดำ�เนินงานอย่างมีจริยธรรมขององค์กรธุรกิจจึงมีความจำ�เป็น
อย่างยิง่ ทีซ่ พี เี อฟจะต้องสร้างและรักษาไว้ซง่ึ “ความไว้วางใจ” ทัง้ จากลูกค้า คูค่ า้ ธุรกิจ พนักงาน รวมถึงองค์กรหรือบุคคล
ใดๆ ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับบริษทั ด้วยการดำ�เนินธุรกิจอย่างถูกต้องและมีจริยธรรม ซึง่ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจาก
บุคลากรทุกคน
“จรรยาบรรณธุรกิจ ซีพเี อฟ” ฉบับนี้ เป็นมาตรฐานพืน้ ฐานทีซ่ พี เี อฟใช้ในการดำ�เนินธุรกิจและเป็นแนวทางในการปฏิบตั ติ น
ให้กบั บุคลากรเพือ่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องของแต่ละประเทศ นโยบาย
และแนวปฏิบตั ใิ ดๆ ของบริษทั ตลอดจนมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด
บริษัทคาดหวังให้บุคลากรศึกษาและทำ�ความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีได้กำ�หนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจซีพีเอฟฉบับนี้
เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานในแต่ละวันและการตัดสินใจใดๆ จะไม่ส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจและชื่อเสียงของบริษัท
ขอขอบคุณบุคลากรทุกคนทีม่ สี ว่ นร่วมสร้างสรรค์ 3 ประโยชน์สคู่ วามยัง่ ยืนเสมอมา และสนับสนุนให้ซพี เี อฟเป็นทีท่ ท่ี กุ คน
สามารถทำ�งานได้อย่างภาคภูมใิ จต่อไป

(นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ)
ประธานคณะผูบ้ ริหาร
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บทนำ�
“จรรยาบรรณธุรกิจ ซีพเี อฟ” ฉบับนีไ้ ด้กล่าวถึงหลักการ
พื้นฐาน แนวทางการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท และ
บุคลากรของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)
และบริษทั ย่อย (“ซีพเี อฟ”หรือ “บริษทั ”) เพือ่ ให้บคุ ลากรของ
บริษัทได้ยึดถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเหมาะสมตามความคาด
หวังของบริษัท โดยได้กล่าวถึงข้อมูลเกี่ยวกับหลักการ
ดำ�เนินธุรกิจ ค่านิยมองค์กร การปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
ธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ รวมถึง
การกำ�กับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวัง
ในคู่มือฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานในการ
ปฏิบตั งิ านของกรรมการบริษทั และบุคลากรด้วยคุณธรรม
และความซื่อสัตย์
รายละเอี ย ดในคู่ มื อ ฉบั บ นี้ ไ ม่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง ทุ ก สถานการณ์
อย่างเฉพาะเจาะจง แต่จะช่วยเป็นแนวทางตัดสินใจปฏิบตั ติ น
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ดังนั้น
กรรมการบริษัท และบุคลากรของบริษัทจึงต้อง
• ทำ�ความเข้าใจหลักการและแนวปฏิบัติต่างๆ โดยเฉพาะ
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของท่าน
• ปรึ ก ษาผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในระเบียบหรือนโยบายนั้น หากเกิดความไม่มั่นใจในสิ่ง
ที่กระทำ�ถูกต้องตามจรรยาบรรณหรือไม่
• สื่อสารให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ให้เข้าใจตามจรรยาบรรณธุรกิจ ซีพีเอฟ
• แจ้งเบาะแส เมื่อพบการกระทำ�ที่ไม่ถูกต้องตาม
จรรยาบรรณธุรกิจ ซีพีเอฟ ตามช่องทางที่ได้
กำ�หนดไว้ในคู่มือฉบับนี้หรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง และ
ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในกระบวนการสื บ สวนข้ อ เท็ จ จริ ง
ซึ่งผู้ที่ให้เบาะแสจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบาย
ของบริษัท
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คำ�จำ�กัดความ
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน) และ บริษทั ย่อย
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทอื่นๆ
ที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม โดย
1. ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำ�นวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือ
โดยอ้อม และ/หรือ
2. มีอำ�นาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทนั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และ/หรือ
3. มีอำ�นาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่ พนักงาน
กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน รายวัน ราย
ชั่วโมงและ/หรือตามผลงานของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
ซีพเี อฟ/ บริษทั
จำ�กัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ไม่ว่าจะเป็นการว่าจ้างประจำ�
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย หรือชั่วคราว หรือการว่าจ้างด้วยสัญญาพิเศษ
บุคลากร
พนักงานทุกระดับ ตัง้ แต่ผบู้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั
ไม่ว่าจะเป็นการว่าจ้างประจำ� หรือชั่วคราว และการว่าจ้าง
ด้ ว ยสั ญ ญาพิ เ ศษของผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์
อาหาร จำ�กัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
กรรมการบริษทั
กรรมการของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)
และ บริษัทย่อย
ผูบ้ ริหารระดับสูง
ประธานคณะผูบ้ ริหาร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ประธานผูบ้ ริหาร
ฝ่ายปฏิบตั กิ ารประธานผูบ้ ริหารฝ่ายการเงิน และผูบ้ ริหารสูงสุด
ของแต่ละหน่วยธุรกิจ (Business Unit) และหน่วยงานสนับสนุน
(Support Unit) ของบริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)
และ บริษัทย่อย

ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือมีผลประโยชน์ใดๆ
กับบริษัท หรือมีส่วนที่อาจจะทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อการดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษัท ได้แก่ บุคลากร ลูกค้า ผู้บริโภค คู่ค้าธุรกิจ
พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ชุมชน สังคม ภาครัฐ
องค์กรพัฒนาเอกชน สือ่ มวลชน คูแ่ ข่งการค้า และเจ้าหนี้ เป็นต้น
คูค่ า้ ธุรกิจ
ผู้ขาย คู่สัญญา ที่ปรึกษา หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ
ญาติสนิท
บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน
ตามกฏหมาย ได้แก่ คูส่ มรส บิดา มารดา พีน่ อ้ ง บุตร และคูส่ มรส
ของบุตร
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หลักการดำ�เนินธุรกิจ
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

วิสัยทัศน์ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด
(มหาชน) และบริ ษ ั ท ย่อย คือ “ครัว ของโลก
(Kitchen of the World)”

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย หรือ ซีพีเอฟ
ดำ�เนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพือ่ นำ�เสนอผลิตภัณฑ์
และบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพในด้านคุณค่า รสชาติ และความปลอดภัยสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ โดยมุง่ มัน่ ในการสร้างธุรกิจตามพืน้ ทีย่ ทุ ธศาสตร์ และให้ความสำ�คัญ
ในการสร้างกระบวนการผลิตที่ทันสมัยตามมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐาน
การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับขีด
ความสามารถทางการแข่งขันในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมและสามารถ
สร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม ด้วยความใส่ใจในผู้มีส่วนได้
เสียทุกภาคส่วน อันจะนำ�ไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
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ค่านิยมองค์กรซีพีเอฟ (CPF Way)
ซีพีเอฟเชื่อว่าการบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจที่บริษัทกำ�หนดไว้
บุคลากรจำ�เป็นต้องมีทัศนคติและพฤติกรรมที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ตลอดระยะเวลาของการดำ�เนินธุรกิจ ค่านิยมองค์กร
ซีพเี อฟ หรือ CPF Way ได้ถกู ปลูกฝังให้เป็นพืน้ ฐานในการดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษทั และการปฏิบตั งิ านของบุคลากร ซึง่ ช่วยผลักดัน
ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นส่วนสำ�คัญที่ดำ�รงไว้
ซึง่ บุคลากรทีเ่ ป็นเลิศ สร้างและรักษาไว้ซง่ึ ความเชือ่ มัน่ และความ
พึงพอใจของลูกค้า รวมถึงสร้างเสริมคุณค่าแก่ผู้ถือหุ้น คู่ค้า
ธุรกิจ และสังคม โดย CPF Way ประกอบด้วยค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 6 ประการ ดังนี้

ทำ�เรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
(Simplification)
สามารถสร้างและปรับปรุงกระบวนการและแนวทางในการ
ปฏิบัติงานที่เรียบง่ายแต่มีมาตรฐานอยู่เสมอ เพื่อลดขั้นตอนที่
ยุง่ ยากและซับซ้อนในการปฏิบตั งิ าน ทำ�ให้งา่ ยต่อการปฏิบตั ิ และ
เรียนรู้งานของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างต่อเนื่อง

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
(Adapt to Change)
สามประโยชน์สู่ความยั่งยืน
เข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ตระหนักถึงความ
(ต่อประเทศ ประชาชน และบริษัท)
สำ�คัญของการเปลีย่ นแปลงเพือ่ ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม ตลอดจน
(Three Benefits to sustainability)
ประพฤติตนในฐานะพลเมืองที่ดีของบริษัท (Good Corporate สามารถวิเคราะห์ปจั จัยต่างๆ ทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั และทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
Citizen) และดำ�เนินธุรกิจตามหลักสามประโยชน์อย่างเคร่งครัด พร้อมร่วมมือกันในการดำ�เนินงานเพื่อนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลง
โดยต้องดำ�รงไว้ซง่ึ วิจารณญาณทีด่ เี พือ่ สร้างคุณค่า และประโยชน์ ที่ดีขึ้นและบรรลุเป้าหมาย
ต่อประเทศทีเ่ ราดำ�เนินธุรกิจ ประชาชน และบริษทั สุดท้ายนอกเหนือ
จากบริษทั แล้วควรจะต้องคำ�นึงถึงตัวพนักงาน และสมาชิกในครอบครัว
สร้างสรรค์สิ่งใหม่
(Innovativeness)
มี
ค
วามคิ
ด
ริ
เ
ริ
ม
่
ตลอดจนมองหาโอกาสใหม่
ๆทางธุรกิจและ/หรือ
ทำ�เร็วและมีคุณภาพ
การพัฒนางาน การเลือกใช้ระบบ กระบวนการ และวิธี
(Speed & Quality)
คิ ด และทำ � อย่ า งรวดเร็ ว เพื่ อ นำ � มาซึ่ ง ความได้ เ ปรี ย บเชิ ง การ การปฏิบัติงาน รวมถึงการนำ�วิทยาการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้
แข่งขัน ปฏิบัติงานเชิงรุก และมีการตัดสินใจที่ทันท่วงที ส่งมอบ อันจะก่อให้เกิดความสำ�เร็จ ความก้าวหน้า และบรรลุเป้าหมาย
ผลิ ตภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่มีคุณ ภาพสูงเกินความคาดหวั ง ของ ขององค์กร
ผู้มีส่วนได้เสีย มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล และ
มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์
ประสิทธิภาพ ในส่วนที่ตนรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง อย่างมี
และรู้จักตอบแทนบุญคุณ
คุณภาพ เพือ่ สร้างความสำ�เร็จสูงสุดของงาน และองค์กรโดยรวม
(Integrity, Honesty & Reciprocity)
ประพฤติตนและปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์ สุจริต เทีย่ งตรง
โปร่งใส และจริงใจ พร้อมยึดถือนโยบาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ
ศีลธรรมอันดี จรรยาบรรณ และค่านิยมขององค์กรอย่าง
เคร่งครัด อีกทั้งไม่กระทำ�การใด ๆ อันเป็นการชวนเชื่อ
หรือหลอกลวงผู้อื่น
จรรยาบรรณธุรกิจ ซีพเอฟ l 9

การปฏิบัติตาม
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การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจ
1. คุณธรรม
ซีพีเอฟมุ่งมั่นประกอบกิจการด้วยคุณธรรมและความซื่อสัตย์
สุจริตในทุกแห่งทีด่ �ำ เนินธุรกิจเสมอมา และจะยึดมัน่ เจตนารมณ์
อันแน่วแน่ที่จะดำ�เนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมต่อ
ไปในอนาคต

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง สถานการณ์ที่
กรรมการบริษทั และบุคลากรอยูใ่ นฐานะทีอ่ าจได้รบั ประโยชน์
ส่วนตัวจากการดำ�เนินการหรือการตัดสินใจใดๆ ทางธุรกิจ
ที่ตนรับผิดชอบอยู่ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ดังนัน้ กรรมการบริษทั และบุคลากรต้องยึดมัน่ ในหลักการและ
รักษามาตรฐานทางจริยธรรมให้เป็นกิจวัตรในการทำ�งาน ไม่ฝา่ ผืน
แนวปฏิบัติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือกระทำ�การใดๆ ที่ขัดต่อความซื่อสัตย์ 1. ไม่เรียก รับ หรือยอมที่จะรับประโยชน์ส่วนตัว รวมถึง
สุจริต เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อซีพเี อฟทัง้ ด้านการเงิน
การกระทำ�ใด ๆ ที่อาจเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์
และชื่อเสียงอย่างประเมินค่ามิได้
โดยการตั ด สิ น ใจและการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ของกรรมการ
บริษัท และบุคลากรต้องอยู่บนพื้นฐานเพื่อประโยชน์สูงสุด
นอกจากนี้ ด้วยความเป็นองค์กรขนาดใหญ่และมีกจิ การครอบคลุม
ของซีพีเอฟ
ไปทั่วโลก หากเกิดเหตุการณ์ที่แสดงถึงการขาดคุณธรรม
เพียงครั้งเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเข้าใจผิด ย่อม 2. ไม่ทำ�งานหรือรับค่าตอบแทนจากการทำ�งานให้กับคู่แข่ง
สามารถส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของธุรกิจทั้งหมดของซีพีเอฟ
หรือคู่ค้าโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาล่วงหน้า
เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ดังกล่าว ซีพีเอฟจึงให้ความสำ�คัญ
และการมีผลประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านั้นต้องไม่ขัดแย้งกับ
กั บ การส่ ง เสริ ม ความรู้ ใ ห้ กั บ กรรมการบริ ษั ท และบุ ค ลากร
ประสิทธิภาพในการทำ�งานทีม่ ใี ห้กบั ซีพเี อฟ และไม่กอ่ ให้เกิด
ถึงบทบาทหน้าที่ในการป้องกันการดำ�เนินงานหรือการกระทำ�
ความเสียหายต่อธุรกิจซีพีเอฟ
ที่ไม่ถูกต้องและมีความรับผิดชอบในการดำ�เนินธุรกิจอย่าง
มีคุณธรรม
3. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำ�ธุรกรรมของบริษัทกับบุคคล
ทีม่ คี วามเกีย่ วพันกับตน เช่น ครอบครัว ญาติสนิท บุคคลทีม่ ี
ความใกล้ชิด แม้ว่าจะเป็นประโยชน์กับซีพีเอฟก็ตาม เว้นแต่
1.1 การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายหรือระเบียบของบริษัทระบุไว้เป็นการเฉพาะ
กรรมการบริษัท และบุคลากรต้องยึดประโยชน์สูงสุดของ 4. ไม่นำ�ทรัพย์สินและการบริการของบริษัทไปใช้ในกิจการ
ซีพีเอฟ ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม
อื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท
โดยหลีกเลี่ยงการกระทำ�ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ระหว่างประโยชน์ของซีพเี อฟกับประโยชน์สว่ นตน 5. รายงานและเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชา
และ/หรือ สำ�นักตรวจสอบภายในของบริษัททันที

จรรยาบรรณธุรกิจ ซีพเอฟ l 11

คุณธรรม

1.2 การป้องกันการฉ้อโกง สินบนและทุจริต
การดำ�เนินธุรกิจของซีพีเอฟต้องดำ�เนินการอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และปราศจาก
การทุจริต กรรมการบริษทั และบุคลากรต้องไม่กระทำ�การ
และไม่เพิกเฉยต่อการกระทำ�ใด ๆ ที่อาจนำ�ไปสู่การทุจริต
การทุจริต หมายถึง การกระทำ� หรืองดเว้นการกระทำ�
โดยเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำ�หรับตนเอง
หรือผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการคอร์รัปชัน การยักยอกทรัพย์สิน
การทุจริตในการรายงาน และการฉ้อโกง

การทุจริตในรายงาน หมายถึง การทำ�รายงานปลอมขึ้น
ทัง้ ฉบับหรือแต่สว่ นหนึง่ ส่วนใด การเติมหรือตัดทอนข้อความ
ในรายงานหรือแก้ไขด้วยประการใดๆในรายงานที่แท้จริง
การประทับตราปลอม การลงลายมือชื่อปลอมในรายงาน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อื่นเชื่อว่าเป็นรายงานที่แท้จริง
การฉ้อโกง หมายถึง การหลอกลวงผู้อื่นโดยการแสดง
ข้ อ ความอั น เป็ น เท็ จ หรื อ ปกปิ ด ข้ อ ความจริ ง ที่ ค วรบอก
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของบริษัท และผลของการหลอกลวง
ดังกล่าวทำ�ให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้ถูกหลอกลวงหรือ
บุคคลที่สาม หรือทำ�ให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม
ถอน หรือทำ�ลายเอกสารสิทธิ ส่งผลให้บริษัทเกิดความ
เสียหายหรือเสียประโยชน์

การคอร์รปั ชัน หมายถึง การติดสินบนไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปแบบ
ใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คำ�มั่น เรียกร้อง
หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะ
สม
แนวปฏิบัติ
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของ 1. ปฏิเสธการฉ้อโกง สินบน และทุจริตทุกประเภท ทัง้ ทางตรง
เอกชน
และทางอ้อม
คู่ค้า ผู้มีหน้าที่ หรือกรรมการบริษัทและบุคลากรภายใน
บริษัท ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคล 2. ระมัดระวังในการทำ�ธุรกรรมกับบุคคล หรือองค์กรใด ๆ
ดังกล่าวกระทำ�หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้
ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริต
ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำ�ธุรกิจให้กับบริษัท
โดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มา หรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ 3. รายงานให้ สำ � นั ก ตรวจสอบภายในของบริ ษั ท รั บ ทราบ
อื่นใดที่ไม่เหมาะสม เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ
ทั น ที ต ามกลไกการแจ้ ง เหตุ ห รื อ เบาะแสซึ่ ง ระบุ อ ยู่ ใ น
ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและนโยบายการแจ้งเบาะแส
หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำ�ได้
หากมีการชี้นำ�หรือให้สินบน หรือพบการกระทำ�ที่เป็นการ
ทุจริต ซึ่งผู้รายงานจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัท
การยักยอกทรัพย์สิน หมายถึง การกระทำ�ใดๆ ที่นำ�ไปสู่
การครอบครองทรัพย์สินของบริษัทอย่างไม่ถูกต้อง หรือ
เป็นเหตุให้บริษทั สูญเสียทรัพย์สนิ โอกาส หรือผลประโยชน์
ใด ๆ โดยมีเจตนาที่จะหาประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น โดย
ครอบคลุ ม ถึ ง ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ป็ น เงิ น สดหรื อ ไม่ เ ป็ น เงิ น สด
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1.3 การให้หรือรับของขวัญและการดูแลต้อนรับทางธุรกิจ

แนวปฏิบัติ
1. การให้หรือรับของขวัญทีม่ มี ลู ค่าไม่เกิน 3,000 บาท รวมไปถึง
ความสัมพันธ์ทด่ ี กี บั บุคคลภายนอกมีสว่ นสำ�คัญต่อความสำ�เร็จ
การดูแลต้อนรับทางธุรกิจทีม่ คี วามเหมาะสม เป็นธรรมเนียม
ทางธุรกิจของซีพีเอฟ กรรมการบริษัทและบุคลากรจึงควร
ปฏิบตั ทิ ย่ี อมรับได้ทางธุรกิจ หรือเป็นไปตามประเพณีปฏิบตั ติ าม
รักษาความสัมพันธ์โดยตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของการมีผลประโยชน์
เทศกาลต่าง ๆ สามารถทำ�ได้
ร่วมกันที่เหมาะสม
2. ตรวจสอบการให้หรือรับของขวัญ รวมถึงการดูแลต้อนรับ
ของขวัญ หมายถึง สิง่ มีคา่ ใด ๆ ทีใ่ ห้แก่กนั เพือ่ อัธยาศัยไมตรี
ทางธุรกิจแก่เจ้าหน้าที่รัฐให้ถูกต้องตามประเพณีนิยมและ
ให้โดยเสน่หา หรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำ�ใจแก่
กฎหมายของแต่ละประเทศ
ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เพื่อสร้างไมตรีจิตหรือความสัมพันธ์
ที่อยู่ในวิสัยที่กระทำ�ได้ ในมูลค่าที่เหมาะสมและเป็นไปตาม 3. หากจำ�เป็นต้องรับของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท
ธรรมเนียมประเพณี และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยการให้ หรือ
หรือเกินกว่าที่กฎหมายกำ�หนด แล้วแต่จำ�นวนใดน้อยกว่า
รับของขวัญและการดูแลต้อนรับทางธุรกิจ ต้องเป็นไปตาม
กรรมการบริษทั และบุคลากรต้องลงบันทึกการรับของขวัญ
เงื่อนไขดังนี้
เป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา และ/หรือ
สำ�นักตรวจสอบภายในได้รับทราบ

1. การให้ หรือรับของขวัญและการดูแลต้อนรับทางธุรกิจไม่กอ่ 4. ไม่รับของขวัญหรือการดูแลต้อนรับทางธุรกิจที่อาจทำ�ให้
ให้เกิดภาระผูกพันในอนาคต และไม่กระทบต่อการตัดสินใจ
เกิดอิทธิพล หรือแรงจูงใจในการตัดสินใจ และทำ�ให้เกิดการ
ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการบริษทั และบุคลากร รวมถึงไม่มี
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
นัยว่าเป็น “ของรางวัล” จากการติดต่อหรือการตัดสินใจ
ทางธุรกิจใด ๆ ที่ผ่านมา
5. ไม่เสนอให้หรือรับ ของขวัญ หรือการดูแลต้อนรับทางธุรกิจ
ใด ๆ ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ของขวัญและการดูแลต้อนรับทางธุรกิจมีมลู ค่าทางการเงิน
ที่เหมาะสม อยู่ในปกติวิสัยของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้ 6. การดูแลต้อนรับทางธุรกิจต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับ
และผู้รับ
บัญชาที่เกี่ยวข้อง
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1.4 การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม

แนวปฏิบัติ
1. พนักงานที่เป็นตัวแทนบริษัทจะต้องแจ้งให้สมาคมการค้า
ซีพเี อฟเชือ่ ว่าการแข่งขันทีเ่ ป็นธรรมให้ประโยชน์ตอ่ ผูป้ ระกอบการ
หรื อ สมาคมอุ ต สาหกรรมที่ ซี พี เ อฟเป็ น สมาชิ ก ทราบถึ ง
คู่ค้า และผู้บริโภค ดังนั้น ซีพีเอฟจึงปฏิบัติตามกฎหมาย
จุดยืนของซีพเี อฟในด้านการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม
การแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในทุกธุรกิจ
2. พนักงานทีเ่ ป็นตัวแทนบริษทั ต้องไม่ท�ำ ความตกลงใด ๆ กับคูแ่ ข่ง
การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม หมายถึง การที่
หรือคู่ค้า ในลักษณะดังต่อไปนี้
ผูป้ ระกอบธุรกิจแต่ละรายสามารถเข้าสูต่ ลาด กำ�หนดราคา
2.1 ร่วมกันกำ�หนดราคาหรือเงื่อนไขทางการค้าใด ๆ ไม่ว่า
หรือปริมาณการขายสินค้าหรือบริการได้โดยไม่ถูกจำ�กัด
		 ทางตรงหรือทางอ้อม
ด้วยข้อตกลงหรือเงือ่ นไขใด ๆ ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
2.2 จำ�กัดปริมาณของสินค้าหรือบริการทีผ่ ปู้ ระกอบธุรกิจ
และไม่ ถู ก แทรกแซงการประกอบธุ ร กิ จ โดยไม่ ช อบด้ ว ย
		 แต่ละรายจะผลิต ซื้อ จำ�หน่าย หรือให้บริการ
กฎหมาย และผูบ้ ริโภคหรือผูใ้ ช้บริการมีอสิ ระในการเลือกซือ้
2.3 ร่วมกันเสนอราคาหรือฮั้วประมูล
สินค้าหรือบริการได้ตามความต้องการของตนเอง
2.4 กำ�หนดแบ่งท้องทีท่ ผี่ ปู้ ระกอบธุรกิจแต่ละรายจะจำ�หน่าย
		 หรือรับซื้อสินค้าหรือบริการในท้องที่นั้น ๆ
2.5 ลดคุณภาพของสินค้าหรือบริการให้ต�่ำ กว่าทีเ่ คยผลิต
		 หรือให้บริการ
2.6 แต่งตัง้ ตัวแทนจำ�หน่ายแต่เพียงผูเ้ ดียวอันก่อให้เกิดการ
		 ลดการแข่งขันหรือผูกขาด
3. ปรึกษาสำ�นักกฎหมายของบริษัทในกรณีที่ไม่มั่นใจว่าการ
กระทำ�ใดเป็นการกีดกันทางการค้า
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1.5 การรักษาความโปร่งใส
ความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้
การดำ�เนินธุรกิจของซีพเี อฟประสบความสำ�เร็จ จึงเป็นหน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทและบุคลากรของ
ซีพีเอฟทุกคนที่ต้องรักษาความแม่นยำ� สมบูรณ์ เชื่อถือได้
ของข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลทางธุรกิจต่าง ๆ
แนวปฏิบัติ
1. ไม่ปกปิด ปลอมแปลง แก้ไขข้อมูล หรือปิดบังหลักฐาน ที่อาจ
ทำ�ให้เกิดความคลาดเคลื่อนของรายการ หรือผลที่แท้จริง
ทางด้านการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน
2. พนักงานไม่ควรพูดให้รา้ ยกับบริษทั ควรพูดในข้อเท็จจริงทีถ่ กู ต้อง
และสามารถเผยแพร่ให้แก่ภายนอก ได้ หากไม่แน่ใจว่าข้อเท็จจริงใด
ถูกต้อง และสามารถเผยแพร่ให้แก่บุคคลภายนอกได้หรือไม่
ให้สอบถามกับผู้บังคับบัญชาของท่านก่อน
3. แจ้งให้ผบ้ ู งั คับบัญชา หรือสำ�นักสือ่ สารองค์กรและประชาสัมพันธ์
ทราบหากพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในช่องทาง หรือรูปแบบต่างๆ
ของการสื่อสารในปัจจุบัน
4. พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนบริษัทในการลงนาม
ในเอกสารจะต้องไม่ลงนามในเอกสารเปล่าหรือสัญญาที่
ไม่สมบูรณ์ หรือให้คู่ค้าลงนามในเอกสารเปล่าหรือสัญญาที่
ไม่สมบูรณ์
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2. คุณภาพ
ซีพเี อฟให้ความสำ�คัญกับคุณภาพและความปลอดภัยในทุกผลิตภัณฑ์
และบริการเป็นอันดับแรกเสมอมา พันธสัญญานี้มิได้จำ�กัด
ขอบเขตเพียงห่วงโซ่การผลิตของบริษัทเท่านั้น หากครอบคลุม
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าในทุกทีท่ ซี่ พี เี อฟดำ�เนินธุรกิจ กล่าวคือ ตลอดวงจร
ชีวติ ผลิตภัณฑ์ตง้ั แต่ตน้ น้�ำ ถึงปลายน้�ำ หรือตัง้ แต่แหล่งทีม่ าของ
วัตถุดิบไปจนถึงมือผู้บริโภค

แนวปฏิบัติ
1. ในกรณีที่พบว่าสินค้าและบริการไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์
ที่กำ�หนด หรือมีแนวโน้มว่าจะไม่ได้มาตรฐาน อันอาจส่งผล
กระทบต่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของบริษัท
บุคลากรที่เกี่ยวข้องจะต้องดำ�เนินการแจ้งผู้บังคับบัญชา
เพื่อทราบและดำ�เนินการแก้ไขหรือเรียกคืนสินค้านั้นทันที
โดยการเรียกคืนนั้นให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือมากกว่า
กฎหมายในแต่ละประเทศกำ�หนด

2.1 การส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

2. ทุกหน่วยธุรกิจต้องให้ความสำ�คัญในการดำ�เนินการแก้ไข
ปัญหาข้อร้องเรียน โดยผูบ้ ริหารจะต้องมีการทบทวนข้อมูล
ด้วยตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าและมุง่ สร้างความ
การจัดการข้อร้องเรียนทุกไตรมาส
พึงพอใจสูงสุด ซีพเี อฟจึงให้ความสำ�คัญต่อการวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพสอดคล้องกับความต้องการ
ของลูกค้าทั่วโลกด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากลและ 3. บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มในการสื่ อ สารให้ ลู ก ค้ า
ตามช่องทางที่ต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน ตระหนักรู้และเข้าใจใน
การควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด ซึ่งสอดคล้องตามนโยบาย
คุณภาพ และมาตรฐานการผลิตตลอดห่วงโซ่คุณค่าของ
ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และนโยบายการ
ซีพีเอฟว่ามีคุณภาพ และมีระบบการจัดการที่ยั่งยืน
ตรวจสอบย้อนกลับการผลิตอาหารของซีพีเอฟ
คุณภาพ หมายถึง สินค้าและบริการที่สามารถสร้างความ 4. รายงานปัญหาด้านความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้า
ต่อสำ�นักกฎระเบียบอาหารของบริษัท
พึงพอใจให้ลกู ค้า ปลอดภัยต่อชีวติ และเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
นอกจากนั้น คุณภาพของสินค้าและบริการต้องสอดคล้อง
กั บ มาตรฐานและกฎหมายของแต่ ล ะประเทศที่ ซี พี เ อฟ
ดำ�เนินธุรกิจ
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      คุณภาพ

2.2 การบริหารทรัพยากรอย่างยั่งยืน

แนวปฏิบัติ
1. ติดตามและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับทั้งใน
ด้ ว ยตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า และความสำ � คั ญ ของทรั พ ยากร
ระดับประเทศและระดับท้องถิน่ ในทุกแห่งทีบ่ ริษทั ดำ�เนินธุรกิจ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยต้นทางและพื้นฐาน
ของการดำ�เนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร 2. บุคลากรทุกคนควรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ซี พี เ อฟจึ ง ให้ ค วามสำ � คั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การใช้ ท รั พ ยากร
นำ�หลัก 4Rs ได้แก่ ลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้ำ� (Reuse)
อย่ า งรั บ ผิ ด ชอบและการบรรเทาผลกระทบทางด้ า น
นำ�กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และฟื้นฟูหรือนำ�ทางเลือกใหม่
สิง่ แวดล้อมอันเนือ่ งมาจากการดำ�เนินธุรกิจมาอย่างต่อเนือ่ ง
ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเดิม (Replenish)
ไม่เพียงเท่านัน้ ซีพเี อฟยังมุง่ มัน่ ดูแลความเป็นอยูท่ ด่ี ขี องสัตว์
มาใช้ในการบริหารจัดการน้ำ� พลังงาน รวมถึงของเสีย
และปกป้องสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่าอีกด้วย
3. บุคลากรต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที กรณีที่
ความมุง่ มัน่ ในการบริหารทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนของซีพเี อฟ
พบเห็นสิ่งผิดปกติบริเวณสถานที่ทำ�งานที่อาจมีผลกระทบ
ได้สง่ ผ่านไปยังการจัดการกระบวนการผลิต การจัดการน้�ำ
ต่อบริษัท พนักงาน ชุมชน ตลอดจนสภาพแวดล้อม
การจัดการพลังงาน การจัดการของเสีย การใช้และการจัดการ
สารเคมี การขนส่ง การบรรจุภณ
ั ฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ ตลอดจน 4. บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ส่ ว นส่ ง เสริ ม และผลั ก ดั น ให้ คู่ ค้ า
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยยึดหลักการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ธุ ร กิ จ มี ก ารดำ � เนิ น งานที่ ส อดคล้ อ งตามนโยบายและ
การทำ�งานควบคูไ่ ปกับการเพิม่ ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ
แนวปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรอย่ า ง
(Eco-efficiency)
ยั่งยืนของซีพีเอฟ
นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังยึดมั่นในการดำ�เนินธุรกิจบนหลักการ 5. เปิดเผยข้อมูลการดำ�เนินงานอย่างโปร่งใส และเปิดโอกาส
ทีถ่ กู ต้องเหมาะสมและใส่ใจในสวัสดิภาพสัตว์ ซึง่ มีความสัมพันธ์
ให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น
โดยตรงต่อคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร และเป็น
ในประเด็นที่อาจกระทบต่อชุมชน
องค์ประกอบสำ�คัญของการเลี้ยงสัตว์และการผลิตอาหาร
ด้วยความรับผิดชอบ (Responsible Farming and Food
Production) ตามนโยบายด้านสวัสดิภาพสัตว์ของซีพีเอฟ
อีกด้วย
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คุณภาพ

2.3 การจัดซื้อจัดหาอย่างมีจริยธรรม
ซี พี เ อฟทำ � งานร่ ว มกั บ คู่ ค้ า ธุ ร กิ จ เพื่ อ ส่ ง มอบสิ น ค้ า และ
บริการแก่ลูกค้า ดังนั้นบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อลูกค้า
ในการตรวจสอบให้มั่นใจว่าผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน
ดำ�เนินการตามมาตรฐานจริยธรรมและข้อกำ�หนดเรื่อง
คุณภาพเช่นเดียวกับบริษัท

แนวปฏิบัติ
1. บุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่สร้างความเข้าใจ สื่อสาร
ในหลักการ ให้ข้อมูล คำ�แนะนำ� รวมถึงการฝึกอบรมที่
จำ�เป็นแก่คู่ค้าธุรกิจ เกี่ยวกับข้อกำ�หนดและพันธสัญญา
ที่คู่ค้าธุรกิจต้องปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและสม่ำ�เสมอ
ตามข้อกำ�หนดเรื่องคู่ค้าธุรกิจที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณ
สำ�หรับคู่ค้าธุรกิจ และนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน
และแนวปฏิบัติสำ�หรับคู่ค้าธุรกิจ

การจัดซื้อ หมายถึง การจัดหาหรือเช่าตามขั้นตอนการ
ปฏิบตั งิ านของบริษทั เพือ่ ให้ได้มาซึง่ สินค้าและบริการ ตามความ 2. หากสงสัยว่าคู่ค้าธุรกิจไม่ทำ�ตามมาตรฐานด้านคุณภาพที่
ต้องการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ในการดำ�เนินงานของ
กำ�หนดไว้ บุคลากรจะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
บริษัท
และแจ้งต่อหน่วยงานกำ�กับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรือ
แจ้งเบาะแสผ่านหน่วยงานและช่องทางรับเรื่องเบาะแสตาม
จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติ ความรู้สึกสำ�นึกที่ดี
นโยบายการแจ้งเบาะแสที่จัดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ความซื่อสัตย์ ต่อวิชาชีพหน้าที่ความรับผิดชอบ และการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
3. บุคลากรต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาค
และยุติธรรมในการทำ�ธุรกิจ ให้ความเคารพและถือว่าคู่ค้า
เป็นเสมือนหนึ่งหุ้นส่วนทางการค้าของซีพีเอฟ
4. การคัดเลือกคู่ค้าธุรกิจต้องกระทำ�ตามหลักการของการ
ได้รับผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นการคัดเลือก
อย่างไม่มีอคติ
5. บุคลากรต้องไม่รับผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ที่กำ�ลังจะถูก
คัดเลือกให้เป็นคูค่ า้ ธุรกิจ ซึง่ อาจทำ�ให้เกิดอคติในการตัดสินใจ
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      คุณภาพ

2.4 การขายและการตลาดอย่างรับผิดชอบ

แนวปฏิบัติ
1. บุคลากรที่เกี่ยวข้องพึงปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเอาใจใส่
อย่างสม่�ำ เสมอ นำ�เสนอสินค้าและบริการด้วยความซือ่ สัตย์
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจของ
ลูกค้าในการเลือกสินค้าและบริการ และมุง่ สร้างความสัมพันธ์
ระยะยาวให้เป็นทีย่ อมรับจากลูกค้า โดยถูกต้องตามกฎหมาย
และมีจริยธรรมทางธุรกิจ

ข้อมูลที่เหมาะสม ถูกต้อง และสมบูรณ์มีส่วนสำ�คัญในการ
สร้างความไว้วางใจจากลูกค้าในสินค้าและบริการของซีพเี อฟ
บริษัทจะไม่ยอมให้เกิดถ้อยแถลงที่ทำ�ให้เกิดการเข้าใจผิด
การละเว้นข้อมูลทีส่ �ำ คัญ หรือการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับข้อเสนอ
ของคูแ่ ข่ง หรือคูค่ า้ ทีไ่ ม่ถกู ต้องตามความเป็นจริง นอกจากนี้
บริษทั ต้องนำ�เสนอสินค้าและบริการอย่างซือ่ สัตย์ และให้ขอ้ มูล
ที่ เ พี ย งพอเพื่ อ ใช้ ป ระกอบการตั ด สิ น ใจของลู ก ค้ า โดย 2. การส่งเสริมการขายและการโฆษณา รวมถึงการดำ�เนินงาน
ไม่พยายามยัดเยียดข้อมูลการโฆษณาที่มุ่งส่งเสริมการ
สื่อสารใด ๆ ในนามของซีพีเอฟ บุคลากรต้องไม่ให้ข้อมูล
ขายมากจนเกินไป
ทีค่ ลาดเคลือ่ นจากความจริงหรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
จะต้ อ งอธิ บ ายข้ อ เท็ จ จริ ง และข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
ซือ่ สัตย์และโปร่งใส และ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ โดยคำ�นึงถึงความละเอียดอ่อน
ต่อวัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ
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3. บุคลากร

แนวปฏิบัติ
1. บุคลากรต้องระมัดระวังการกระทำ� หรือแสดงความคิดเห็น
ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อบุคคลอืน่ ในเรือ่ งของความ
ไม่เสมอภาค เลือกปฏิบตั ิ หรือการล่วงละเมิดทัง้ ทางตรง
และทางอ้อม

ซีพีเอฟเชื่อว่ารากฐานธุรกิจที่เข้มแข็งเกิดจากกรรมการบริษัท
และบุคลากรภายในองค์กรที่มีความรู้ ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญ ประกอบกับตระหนักถึงความสำ�คัญในบทบาทหน้าที่
และคุณค่าของตนเอง หากกรรมการบริษัทและบุคลากรทำ�งาน
ประสบความสำ�เร็จและบรรลุเป้าหมาย ธุรกิจของบริษัทย่อม
สามารถประสบความสำ�เร็จและบรรลุเป้าหมายไปด้วย ซึง่ สิง่ เหล่านี้ 2. บุคลากรทุกคนต่างมีสว่ นในการยับยัง้ และไม่การกระทำ�ใดๆ
ทีเ่ ป็นการกดขี่ จาบจ้วง ดูหมิน่ ทัง้ ทางกายและวาจาอันก่อให้เกิด
สามารถเกิดขึ้นได้ เมื่อบริษัทปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพ
ความขุ่นเคืองหรือเกรงกลัว
และให้เกียรติ

ทัง้ นี้ หลักแห่งการเคารพผูอ้ น่ื และความสำ�เร็จร่วมกันยังครอบคลุม 3. บุคลากรทุกคนมีสว่ นช่วยสร้างบรรยากาศให้สถานประกอบการ
ปราศจากการข่มขูค่ กุ คามตามนิยามทางกฎหมายและประเพณี
ไปถึงลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของซีพีเอฟ ซึ่งเป็น
นิยมที่บัญญัติไว้ในแต่ละสถานประกอบการ แต่ละประเทศ
สิง่ สำ�คัญทีส่ นับสนุนบริษทั ในการสร้างการเติบโตอย่างมีสว่ นร่วม
การยอมรับการเปลีย่ นแปลง และการดำ�เนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์
4. แจ้งเบาะแสในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องของการละเมิดหรือ
สุจริตและความจริงใจ
สงสัยว่าเป็นการกระทำ�ที่ขัดต่อมาตรฐานจริยธรรมตาม
นโยบายแจ้งเบาะแส
3.1 การส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ
และเป็นธรรม
ซี พี เ อฟยึ ด มั่ น ในการปฏิ บั ติ ต่ อ บุ ค ลากรให้ ถู ก ต้ อ งตาม
กฎหมายด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ปราศจากการเลือก
ปฏิ บั ติ แ ละการล่ ว งละเมิ ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพส่ ว นบุ ค คล
ทั้งทางตรงและทางอ้อม
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👥บุคลากร

3.2 การส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียม ความหลากหลายของ
แนวปฏิบัติ
บุคลากรและการอยู่ร่วมกัน
1. บุคลากรทีพ่ บเห็นควรรายงานการเลือกปฏิบตั ิ การล่วงละเมิด
หรือเหตุการณ์ทไ่ี ม่เหมาะสมอืน่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับตนเองโดยตรง
ซีพเี อฟให้โอกาสบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน ยึดถือและส่งเสริม
หรือบุคคลอืน่ ต่อผูบ้ งั คับบัญชาและตัวแทนจากฝ่ายทรัพยากร
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในทุกธุรกิจ ครอบคลุมไปถึงการ
บุคคลทราบ หรือช่องทางอืน่ ใดทีถ่ กู ระบุไว้ในนโยบายการไม่
จ้างงานตลอดทัง้ ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า โดยเชือ่ มัน่ ว่าความหลากหลาย
เลือกปฏิบัติและล่วงละเมิดตามนโยบายแจ้งเบาะแส
และการอยูร่ ว่ มกันของบุคลากรด้วยความรูส้ กึ เป็นเจ้าของ
เป็ น จุ ด แข็ ง และใช้ เ ป็ น มาตรฐานของการบริ ห ารงาน
ทัง้ นี้ บุคลากรทีร่ ายงานการเลือกปฏิบตั ิ การล่วงละเมิด จะได้
ทรัพยากรบุคคลนับตัง้ แต่การจ้างงาน การพัฒนาบุคลากร
รับการคุม้ ครองจากบริษทั และไม่มผี ลกระทบต่อชือ่ เสียงและ
การประเมินผลงาน การเลือ่ นตำ�แหน่ง ระเบียบวินยั การจ่าย
การทำ�งาน
ค่าชดเชย และการเลิกจ้าง เพือ่ มัน่ ใจว่าซีพเี อฟมีสภาพแวดล้อม
การทำ�งานทีค่ รอบคลุมความแตกต่างของทีม่ า การศึกษา เพศ 2. รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและให้การสนับสนุนเพื่อน
หรืออัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ
ร่วมงาน และเรียนรู้ยอมรับข้อเสนอแนะ และรับฟังปัญหา
รูปแบบการทำ�งานและแนวคิด ศาสนา อายุ รุน่ อายุ (Generation)
จากคนรอบข้าง
และความทุพพลภาพ รวมทัง้ ยึดถือและปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงาน
3. บุคลากรที่มีหน้าที่ในการตัดสินใจว่าจ้างพนักงาน จะต้อง
พิจารณาอยู่บนพื้นฐานของทักษะที่จำ�เป็นต่อการทำ�งาน
โดยคำ�นึงถึงคุณสมบัติของแต่ละบุคคล ประสบการณ์ และ
ข้อกำ�หนดอืน่ ๆทีจ่ �ำ เป็นแก่งานโดยไม่กดี กัน ไม่วา่ จะเป็น สีผวิ
เชื้อชาติ สัญชาติ เพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยม
ทางเพศ อายุ ศาสนา ความทุพพลภาพ ถิ่นกำ�เนิด สถาน
ศึกษา และสถานะอื่นๆ ที่ได้รับการคุ้มครองและระบุตาม
กฎหมาย หรือสถานะอืน่ ใดทีม่ ไิ ด้เกีย่ วข้องโดยตรงกับการ
ปฏิบัติงาน
4. ไม่เลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความแตกต่างของที่มา การ
ศึกษา เพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ เชื้อ
ชาติ สัญชาติ แนวคิด ความเชื่อ ศาสนา อายุ รุ่นอายุ
(Generation) และความทุพพลภาพ
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บุคลากร👥

แนวปฏิบัติ
1. บุคลากรต้องดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่
จำ�เป็นภายใต้วัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมาย
2. ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ บุคลากรมีหน้าที่
ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงรายละเอียด
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
(Privacy Notice) เว้นแต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะทราบ
รายละเอียดนั้นอยู่แล้ว
3.3 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

3. บุคลากรต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ซีพีเอฟให้ความสำ�คัญและเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัว
ตามวัตถุประสงค์ท่เี จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอม
ในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ไม่วา่ จะเป็น
หรื อ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครอง
บุคลากร ลูกค้า คูค่ า้ ธุรกิจ คูแ่ ข่งทางธุรกิจ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ข้อมูลส่วนบุคคลกำ�หนดเท่านั้น
ที่เกี่ยวข้องของซีพีเอฟ ดังนั้น ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซีพีเอฟและบุคลากรจะปฏิบัติตาม 4. ซีพีเอฟมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลกำ � หนด
เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ
อย่างเคร่งครัด
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และ
ทำ�ให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้น มีความถูกต้อง สมบูรณ์
กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง
และเป็นปัจจุบัน
กฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หรือความเป็นส่วนตัวทีบ่ ริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อยประกอบ 5. บุคลากรของซีพีเอฟต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาความ
ธุรกิจหรือมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
มั่นคงปลอดภัยของซีพีเอฟและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำ�หนดอย่างเคร่งครัด
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา
ซึง่ ทำ�ให้สามารถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม 6. ซี พี เ อฟและบุ ค ลากรจะปฏิ บั ติ ต ามคำ � ร้ อ งขอใช้ สิ ท ธิ ข อง
เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล เป็นต้น
เจ้ า ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลตามที่ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำ�หนด
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาทีข่ อ้ มูล
ส่วนบุคคลนัน้ สามารถระบุตวั ตนได้ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม
ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร ลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ คู่แข่งทางธุรกิจ และ
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องของซีพีเอฟ
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3.4 การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถาน 3.5 การพัฒนาบุคลากร
ประกอบการ
ซีพีเอฟส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เห็นคุณค่า
ซีพเี อฟมุง่ เน้นการรักษาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
ของพนักงาน และเปิดโอกาสพัฒนาความสามารถไปสู่มือ
สถานประกอบการเพือ่ บุคลากร คูค่ า้ ธุรกิจ และผูม้ าเยือน
อาชีพและได้ทำ�งานให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ และส่งเสริมให้
รวมไปถึงผู้ที่อยู่ในชุมชนที่ซีพีเอฟเข้าไปประกอบธุรกิจ
พนักงานทำ�งานร่วมกันเป็นทีม
แนวปฏิบัติ
1. บุคลากรทุกคนมีหน้าทีด่ แู ลรักษาสถานประกอบการของตน
แนวปฏิบัติ
ให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
1. บุคลากรทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงการพัฒนาความรู้ ทักษะ
อย่างเท่าเทียมกัน
2. บุคลากรทุกคนต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย 2. บุคลการทุกคนมีหน้าที่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
และอาชีวอนามัยอย่างต่อเนือ่ ง
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำ�งานให้ดีขึ้น
3. บุคลากรทุกคนต้องให้ความสำ�คัญในการสร้างสภาพแวดล้อม 3. ผู้บังคับบัญชาต้องให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาบุคลากร
ในการทำ�งานที่ปลอดภัยและมีอาชีวอนามัยรวมทั้งจะต้อง
ไม่ว่าจะด้วยกระบวนการเรียนรู้ใดๆ ตามแต่ความเหมาะสม
ได้ รั บ การอบรมอย่ า งเพี ย งพอเพื่ อ สามารถปฏิ บั ติ ต าม
สอดคล้ อ งกั บ ระดั บ ตำ � แหน่ ง และโอกาสความก้ า วหน้ า
กฎหมายและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความ
ในอาชีพ และเปิดโอกาสให้บคุ ลากรได้พฒ
ั นาความรูส้ ามารถ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมถึงการพัฒนาระบบและ
ของตนไปสู่มืออาชีพ
วิธีปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
4. บุคลากรที่พบเห็นต้องรายงานเหตุอันตรายที่ประสบ หรือ
พบเห็นผู้ปฏิบัติงาน หรือสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายใน
สถานประกอบการต่อผู้บังคับบัญชาทันที
5. ห้ามบุคลากรก่อให้เกิดความรุนแรง หรือกระทำ�ให้เกิด
อันตรายต่อผูอ้ น่ื หรือทรัพย์สนิ ของผูอ้ น่ื ห้ามครอบครอง
ซุกซ่อน หรือใช้อาวุธใดๆ ทั้งสิ้นภายในบริเวณสถาน
ประกอบการ (ความรุนแรง การคุกคาม และอาวุธ)
6. บุคลากรต้องไม่ปฏิบัติงานขณะอยู่ในอาการมึนเมาจาก
ฤทธิ์ของยา เครื่องดื่มมึนเมา หรือสารเสพติดอื่น ๆ
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4. สินทรัพย์
บุคลากรมีหน้าที่รับผิดชอบและใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างมี
ประสิทธิภาพ และให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงส่งเสริมให้
บุคลากรดูแลรักษาทรัพย์สนิ มิให้เสียหาย สูญหาย และไม่น�ำ ไปใช้
เพือ่ ประโยชน์สว่ นตัว นอกจากนี้ ยังห้ามมิให้ไปใช้ในทางทีไ่ ม่เหมาะสม
หรือที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อธุรกิจของบริษัท
ทรัพย์สิน หมายถึง สิ่งที่มีคุณค่าหรือมูลค่าต่อซีพีเอฟรวม
ถึ ง สิ่ ง ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประมวลผลสารสนเทศที่ ซี พี เ อฟ
เป็นเจ้าของ เช่า ว่าจ้าง พัฒนา หรือจัดซื้อ โดยแบ่งออกเป็น
สารสนเทศ ซอฟต์แวร์ ทรัพย์สนิ ทีม่ รี ปู ร่าง บริการสาธารณูปโภค
พื้นฐาน บุคลากร และทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์
คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึง่ เน้นทีผ่ ลผลิตของสติปญ
ั ญา
และความชำ � นาญโดยไม่ คำ � นึ ง ถึ ง ชนิ ด ของการสร้ า งสรรค์
หรือวิธีในการแสดงออก เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์
เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า สูตรอาหาร
องค์ความรู้หรือข้อมูลอื่นใด
บุคลากรทุกคนมีหน้าที่ปกป้องและดูแลทรัพย์สินทางปัญญา
ของซีพีเอฟ และไม่นำ�ไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
อี ก ทั้ ง การนำ � ผลงานหรื อ ข้ อ มู ล อั น เป็ น สิ ท ธิ ข องบุ ค คล
ภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะนำ�มาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจ
สอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
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4.1 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

แนวปฏิบัติ
1. ผูบ้ งั คับบัญชาดูแลให้พนักงานบันทึกข้อมูลให้ถกู ต้อง ครบถ้วน
ซีพเี อฟตระหนักถึงความสำ�คัญของการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
และทันเวลา โดยปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทซ่ี พี เี อฟหรือหน่วยงาน
ภายในองค์กร ความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศของ
กำ�กับดูแลกำ�หนด
ซีพีเอฟเป็นปัจจัยสำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจให้ประสบความ
สำ�เร็จและบรรลุเป้าหมายภายใต้การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ซีพเี อฟ 2. บุคลากรทุกคนต้องรายงานข้อมูลอย่างถูกต้อง และตรงไป
กำ�หนดทิศทาง หลักการ และกรอบของข้อกำ�หนดในการป้องกัน
ตรงมาตามข้อเท็จจริง
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามที่
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการรักษาความลับ ความถูกต้อง 3. ผู้บังคับบัญชาดูแลให้พนักงานให้ข้อมูลหรือให้สิทธิในการ
ครบถ้วน และความพร้อมใช้ของข้อมูลและระบบสารสนเทศ โดย
เข้าถึงข้อมูลเฉพาะกลุ่มเท่าที่จำ�เป็นต้องรู้ข้อมูลเท่านั้น
การบันทึกหรือรายงานข้อมูลต้องถูกต้องครบถ้วน และสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ที่ซีพีเอฟ และกฎหมายกำ�หนด นอกจากนี้ การเก็บ 4. บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องต้องดูแลเอกสารสำ�คัญและข้อมูลทีเ่ ป็น
รักษาข้อมูลจะต้องดำ�เนินการให้อยูใ่ นสภาพทีป่ ลอดภัย และสามารถ
ความลับด้วยวิธีการเฉพาะที่กำ�หนดไว้ และต้องมั่นใจได้ว่า มี
นำ�มาใช้อ้างอิงหรือใช้ประโยชน์กับซีพีเอฟได้เมื่อต้องการ
การจัดเก็บอย่างปลอดภัยและเหมาะสม ทัง้ ข้อมูลทีเ่ ป็นข้อมูล
ภายในของซีพีเอฟ และข้อมูลของผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ
สารสนเทศ หมายถึง ทรัพย์สนิ ประเภทฐานข้อมูล และไฟล์ขอ้ มูล
สัญญา และข้อตกลง เอกสารและคู่มือระบบงาน ข้อมูลวิจัย 5. บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ก ารเก็ บ
คูม่ อื ผูใ้ ช้งาน เอกสารการฝึกอบรม ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านแผน
รักษาข้อมูลตามกำ�หนดเวลาและตามหลักเกณฑ์ท่ีซีพีเอฟ
รองรับความต่อเนื่องทางธุรกิจ เอกสารเพื่อการตรวจสอบ และ
หรือกฎหมายกำ�หนด
ข้อมูลจัดเก็บสำ�รอง
6. บุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องจัดให้มีการทำ�ลายด้วยวิธีการที่
เหมาะสมกับข้อมูลหรือเอกสารแต่ละประเภท เมื่อพ้นช่วง
ระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาข้อมูล
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4.2 การใช้ข้อมูลภายใน
ซี พี เ อฟตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ในการเสริ ม สร้ า งความ
เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ
ในการได้รับข้อมูลของบริษัท จึงได้กำ�หนดนโยบายว่าด้วย
การจัดการและการเปิดเผยข้อมูลภายในขึน้ เพือ่ ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็น
สาระสำ�คัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลัก
ทรัพย์ได้มกี ารเปิดเผยสูส่ าธารณะอย่างถูกต้อง ชัดเจน ในเวลา
ทีเ่ หมาะสมและเป็นไปตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด และเพือ่ ให้บริษทั
มี ม าตรการที่ เ หมาะสมในการเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว
ในระหว่างที่บริษัทยังไม่ทำ�การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ
โดยให้กรรมการบริษัท และบุคลากรทุกคนนำ�ไปปฏิบัติเป็น
แนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ การใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขาย
หลั ก ทรั พ ย์ เ ป็ น การกระทำ � ที่ ผิ ด กฎหมายและจริ ย ธรรม
ทัง้ นี้ หมายรวมถึงข้อมูลของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทำ�ธุรกิจ
ร่วมกันกับซีพีเอฟ

3. การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งการถื อ หุ้ น ของผู้ ถื อ หุ้ น
รายใหญ่ของบริษัทและเป็นผลให้มีการเปลี่ยนแปลง
อำ�นาจการควบคุมบริษัท
4. การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล หรือการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
5. การได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์หรือโครงการ
ลงทุนที่มูลค่ามีนัยสำ�คัญ
6. กรณี อื่ น ใดที่ มี ห รื อ จะมี ผ ลกระทบต่ อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์
ของผู้ถือหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือ
ต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์จดทะเบียน
ของบริษัท

แนวปฏิบัติ
ข้อมูลภายใน หมายถึง ข้อมูลทีย่ งั มิได้มกี ารเปิดเผยต่อประชาชน 1. ไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
เป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นสาระสำ�คัญต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ของซีพีเอฟ ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาใด
ราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ของซีพีเอฟ ข้อมูลภายใน
ที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงาน เหตุการณ์ หรือสภาพการซื้อขาย 2. ไม่ให้คำ�แนะนำ�หรือให้ความเห็นในการซื้อขายหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ
ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายใน
ต่อการตัดสินใจลงทุน หรือสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด เช่น 3. ไม่สง่ ต่อ หรือจัดหาข้อมูลภายในให้กบั บุคคลภายนอกทีค่ าดว่า
อาจจะนำ�ข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการตัดสินใจลงทุน
1. วั น ประชุ ม สามั ญ หรื อ ประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ของ
บริษทั วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ หรือวันกำ�หนด 4. กรรมการบริษัทและบุคลากรมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติ
รายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหรือวันให้สิทธิ
ตามระเบียบซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเคร่งครัด
ใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้น
2. การเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
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4.3 การต่อต้านการฟอกเงิน

แนวปฏิบัติ
1. บุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคู่ค้า
ซีพีเอฟมีความมุ่งมั่นในการป้องกันไม่ให้บริษัทเป็นแหล่ง
ก่อนเริม่ ทำ�ธุรกรรม โดยให้มคี วามเข้าใจและปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอน
ฟอกเงินในทุกประเทศทีด่ �ำ เนินธุรกิจ โดยกำ�หนดให้มกี ารจัดทำ�
การรู้จักตัวตนของคู่ค้า
และดู แ ลบั ญ ชี ห รื อ สิ น ทรั พ ย์ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย
เพื่อปกป้องธุรกิจไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ที่ผิด 2. หากพบเห็นธุรกรรมทีไ่ ม่ปกติ ต้องรายงานให้ส�ำ นักกฎหมาย
กฎหมายทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา เอกสารทางบัญชีและ
หรือตามช่องทางที่กำ�หนดในนโยบายการแจ้งเบาะแสเพื่อ
เอกสารอื่นๆ ของบริษัทในกลุ่ม ต้องอธิบายถึงลักษณะ
พิจารณาก่อนดำ�เนินการต่อไป
ธุรกิจและธุรกรรมอย่างถูกต้อง
3. กรณีที่พบว่า คู่ค้าอยู่ในข่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมือง
ซีพีเอฟปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
หรือมีประวัติใกล้เคียง ให้แจ้งสำ�นักกฎหมายทันที
การป้องกันการฟอกเงินทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
กล่าวคือ ซีพีเอฟจะไม่รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน
หรือสนับสนุนให้มีการรับ โอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ�ความผิด เพื่ออำ�พราง
แหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
การฟอกเงิน หมายถึง การนำ�เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มา
จากการกระทำ�ความผิดหรือได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
มาเปลีย่ นสภาพให้เป็นเงินหรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มาอย่างถูกต้อง
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การปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบ
ซีพเี อฟยึดมัน่ ให้กรรมการบริษทั บุคลากรทุกคนปฏิบตั ติ ามกฎหมาย 1. การละเมิดหรือสงสัยว่าจะมีการละเมิดจริยธรรมหรือมี
กฎเกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ที่ กำ � หนดและ/หรื อ กำ � กั บ /ดู แ ลโดย
การดำ�เนินกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นกับบริษัท
หน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายในของบริษทั รวมถึงปฏิบตั ติ าม
จรรยาบรรณธุรกิจฉบับนีโ้ ดยเคร่งครัด เพือ่ ให้การดำ�เนินธุรกิจ 2. การดำ � เนิ น การใดที่ อ าจจะก่ อ ให้ เ กิ ด การใช้ อิ ท ธิ พ ลที่
ของซีพีเอฟอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องตามกฎหมายและ
ไม่เหมาะสม การข่มขู่ หรือการจัดการใด ๆ ที่ทำ�ให้เกิด
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขอนามัย
ความน่ า สงสั ย ในความเป็ น อิ ส ระของผู้ ส อบบั ญ ชี ห รื อ
ผูต้ รวจสอบภายในในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับ รายงานทางการเงิน
การได้รบั การกดดันจากคูแ่ ข่งทางธุรกิจ สภาพแวดล้อมในการแข่งขัน
กระบวนการต่างๆ หรือการควบคุมภายใน
หรือความต้องการจากสภาพตลาดนัน้ ต้องไม่เป็นสาเหตุของการ
ฝ่าฝืนหรือการดำ�เนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ 3. การพบข้อสงสัยในการนำ�เสนอผลการดำ�เนินงานทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้
และการปฏิบตั งิ าน หรือพบการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สนิ
ทางปัญญาของบริษัท
หากกรรมการบริษทั และบุคลากรพบการกระทำ�ทีข่ ดั ต่อกฎหมาย
กฎเกณฑ์ และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ ต้องรายงานต่อหน่วยงาน กรรมการบริษัท บุคลากรทุกคนต้องรับทราบ ทำ�ความเข้าใจ
ที่เกี่ยวข้องทันทีที่สามารถปฏิบัติได้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจ ซีพเี อฟ ฉบับนีอ้ ย่างเคร่งครัด
จะต้ อ งรายงานต่ อ หน่ว ยงานกำ�กับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และบุคลากรทุกคนต้องได้รับการให้เกียรติ การเคารพ และต้อง
ของบริษัทต่อไป หรือแจ้งผ่านนโยบายการแจ้งเบาะแส
ไม่ถูกตอบโต้อย่างรุนแรง คุกคาม หรือล่วงละเมิด จากการที่
บุคลากรรายงานประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมาย
การประกอบธุ ร กิ จ ในต่ า งประเทศไม่ ว่ า จะเป็ น การตั้ ง บริ ษั ท จริยธรรม หรือกฎระเบียบต่างๆ โดยสุจริต
โรงงาน สำ�นักงาน สาขา การร่วมทุน หรือการทำ�ธุรกรรม
ใด ๆ ของซีพีเอฟ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับในแต่ละ การลงโทษการละเมิดกฎหมายและจริยธรรม
ประเทศอย่างเคร่งครัด นอกจากนีย้ งั ต้องคำ�นึงถึงสภาพแวดล้อม ผู้ บ ริ ห ารหรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายมี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นของ ติดตามดูแลการปฏิบัติตามจริยธรรมของพนักงาน พร้อมทั้ง
ประเทศนั้นๆ ด้วย
รับผิดชอบในการประเมินข้อมูล สอบสวนการกระทำ�ที่ละเมิด
จริยธรรมพนักงานและให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาดำ�เนินการต่อไป

การกำ�กับดูแลการปฏิบัติ

การรายงานการละเมิดกฎหมายและจริยธรรม
บริ ษั ท จะปฏิ บั ติ ต่ อ บุ ค ลากรที่ ล ะเมิ ด จริ ย ธรรมฉบั บ นี้ อ ย่ า ง
บุ ค ลากรของบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการแจ้ ง จริงจัง และอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษทางวินยั ได้แก่ การตักเตือน
เบาะแสหรือข้อร้องเรียน ในกรณีที่พบเห็น หรือสงสัยว่าเกิด การพักงาน การเลิกจ้าง และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
เหตุการณ์ต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือตาม
ช่องทางที่กำ�หนดในนโยบายการแจ้งเบาะแสทันที ดังต่อไปนี้
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หนังสือรับทราบและถือปฏิบัติ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัท ย่อย
วันที่ / เดือน / พ.ศ.
…………………………………..

ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.…………................................................................................................
บริษทั ....……………………………………………………………………..................………………………………
ได้รบั ทราบ ยินยอม ยึดถือและจะปฏิบตั ติ าม “จรรยาบรรณธุรกิจ” ฉบับนี้
ข้าพเจ้าตระหนักดีวา่ หากข้าพเจ้ากระทำ�การอย่างหนึง่ อย่างใดทีเ่ ป็นการฝ่าฝืน “จรรยาบรรณธุรกิจ”
ฉบับนี้ ย่อมส่งผลให้ได้รบั โทษทางวินยั ของบริษทั ตามสมควรแก่กรณี

ลงนาม
.........................................................................
(.......................................................................)
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)
เลขที่ 313 อาคารซีพี ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

