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นับต้ังแต่เร่ิมดำาเนินธุรกิจ ซีพีเอฟยึดม่ันหลักปรัชญา 3 ประโยชน์
สู่ความย่ังยืน (ต่อประเทศ ประชาชน และบริษัท) บนพ้ืนฐานของ
ความซ่ือสัตย์ ความสุจริต และความเป็นธรรม ตลอดจนการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัด เพ่ือการเติบโตของธุรกิจท่ีย่ังยืนและความเป็นอยู่ท่ีดี
ของทุกภาคส่วน

สารจากประธาน
คณะผู้บริหาร

(นายประสิทธ์ิ บุญดวงประเสริฐ)
     ประธานคณะผู้บริหาร

การขับเคล่ือนความสำาเร็จภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” ท่ามกลางสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และ
ความคาดหวังของสังคมท่ีสูงข้ึนต่อการยกระดับมาตรฐานการดำาเนินงานอย่างมีจริยธรรมขององค์กรธุรกิจ จึงมีความจำาเป็น
อย่างย่ิงท่ีซีพีเอฟจะต้องสร้างและรักษาไว้ซ่ึง “ความไว้วางใจ” ท้ังจากลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ พนักงาน รวมถึงองค์กรหรือบุคคล
ใดๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับบริษัท ด้วยการดำาเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและมีจริยธรรม ซ่ึงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจาก
บุคลากรทุกคน 

“จรรยาบรรณธุรกิจ ซีพีเอฟ” ฉบับน้ี เป็นมาตรฐานพ้ืนฐานท่ีซีพีเอฟใช้ในการดำาเนินธุรกิจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน
ให้กับบุคลากรเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องของแต่ละประเทศ นโยบาย
และแนวปฏิบัติใดๆ ของบริษัท ตลอดจนมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด 

บริษัทคาดหวังให้บุคลากรศึกษาและทำาความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีได้กำาหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจซีพีเอฟฉบับน้ี 
เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานในแต่ละวันและการตัดสินใจใดๆ จะไม่ส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจและชื่อเสียงของบริษัท 

ขอขอบคุณบุคลากรทุกคนท่ีมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ 3 ประโยชน์สู่ความย่ังยืนเสมอมา และสนับสนุนให้ซีพีเอฟเป็นท่ีท่ีทุกคน
สามารถทำางานได้อย่างภาคภูมิใจต่อไป 
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“จรรยาบรรณธุรกิจ ซีพีเอฟ” ฉบับน้ีได้กล่าวถึงหลักการ
พื้นฐาน แนวทางการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท และ
บุคลากรของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย (“ซีพีเอฟ”หรือ “บริษัท”) เพ่ือให้บุคลากรของ
บริษัทได้ยึดถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเหมาะสมตามความคาด
หวังของบริษัท โดยได้กล่าวถึงข้อมูลเกี่ยวกับหลักการ
ดำาเนินธุรกิจ ค่านิยมองค์กร การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ รวมถึง
การกำากับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวัง
ในคู่มือฉบับนี ้ เพื่อประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท และบุคลากรด้วยคุณธรรม
และความซื่อสัตย์ 

รายละเอียดในคู่มือฉบับนี้ไม่ได้กล่าวถึงทุกสถานการณ์
อย่างเฉพาะเจาะจง แต่จะช่วยเป็นแนวทางตัดสินใจปฏิบัติตน
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์  ดังนั้น
กรรมการบริษัท และบุคลากรของบริษัทจึงต้อง 

• ทำาความเข้าใจหลักการและแนวปฏิบัติต่างๆ โดยเฉพาะ
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของท่าน

• ปรึกษาผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ในระเบียบหรือนโยบายนั้น หากเกิดความไม่มั่นใจในสิ่ง
ที่กระทำาถูกต้องตามจรรยาบรรณหรือไม่ 

• สื่อสารให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ให้เข้าใจตามจรรยาบรรณธุรกิจ ซีพีเอฟ

• แจ้งเบาะแส เมื่อพบการกระทำาที่ไม่ถูกต้องตาม 
จรรยาบรรณธุรกิจ ซีพีเอฟ ตามช่องทางที่ได ้
กำาหนดไว้ในคู่มือฉบับนี้หรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง และ 
ให้ความร่วมมือในกระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริง  
ซึ่งผู้ที่ให้เบาะแสจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบาย 
ของบริษัท

บทนำา
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) และบริษัทอื่นๆ 
ที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) ถือหุ้นไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม โดย

1. ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำานวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือ
โดยอ้อม และ/หรือ

2. มีอำานาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทนั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และ/หรือ

3. มีอำานาจควบคุมการแต่งต้ังหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่
กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

ซีพีเอฟ/ บริษัท 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

บุคลากร 
พนกังานทกุระดบั ตัง้แตผู่บ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิทั
ไม่ว่าจะเป็นการว่าจ้างประจำา หรือชั่วคราว และการว่าจ้าง
ด้วยสัญญาพิเศษของผู้บริหารของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

กรรมการบริษัท  
กรรมการของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) 
และ บริษัทย่อย

ผู้บริหารระดับสูง  
ประธานคณะผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานผู้บริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน และผู้บริหารสูงสุด
ของแต่ละหน่วยธุรกิจ (Business Unit) และหน่วยงานสนับสนุน
(Support Unit) ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน)
และ บริษัทย่อย

พนักงาน
ผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน รายวัน ราย
ชั่วโมงและ/หรือตามผลงานของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 
จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ไม่ว่าจะเป็นการว่าจ้างประจำา 
หรือชั่วคราว หรือการว่าจ้างด้วยสัญญาพิเศษ

ผู้มีส่วนได้เสีย 
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัทโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือมีผลประโยชน์ใดๆ
กับบริษัท หรือมีส่วนที่อาจจะทำาให้เกิดผลกระทบต่อการดำาเนิน
ธุรกิจของบริษัท ได้แก่ บุคลากร ลูกค้า ผู้บริโภค คู่ค้าธุรกิจ 
พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ชุมชน สังคม ภาครัฐ
องค์กรพัฒนาเอกชน ส่ือมวลชน คู่แข่งการค้า และเจ้าหน้ี เป็นต้น

คู่ค้าธุรกิจ 
ผู้ขาย คู่สัญญา ที่ปรึกษา หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ 

ญาติสนิท
บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน
ตามกฏหมาย ได้แก่ คู่สมรส บิดา มารดา พ่ีน้อง บุตร และคู่สมรส
ของบุตร

คำาจำากัดความ
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วิสัยทัศน์ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย คือ “ครัวของโลก
(Kitchen of the World)”

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย หรือ ซีพีเอฟ
ดำาเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพ่ือนำาเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการท่ีมีคุณภาพในด้านคุณค่า รสชาติ และความปลอดภัยสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ โดยมุ่งม่ันในการสร้างธุรกิจตามพ้ืนท่ียุทธศาสตร์ และให้ความสำาคัญ
ในการสร้างกระบวนการผลิตที่ทันสมัยตามมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐาน
การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับขีด
ความสามารถทางการแข่งขันในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมและสามารถ
สร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม ด้วยความใส่ใจในผู้มีส่วนได้
เสียทุกภาคส่วน อันจะนำาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
หลักการดำาเนินธุรกิจ
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ซีพีเอฟเชื่อว่าการบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีบริษัทกำาหนดไว้
บุคลากรจำาเป็นต้องมีทัศนคติและพฤติกรรมที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  ตลอดระยะเวลาของการดำาเนินธุรกิจ ค่านิยมองค์กร
ซีพีเอฟ หรือ CPF Way ได้ถูกปลูกฝังให้เป็นพ้ืนฐานในการดำาเนิน
ธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงานของบุคลากร ซ่ึงช่วยผลักดัน
ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นส่วนสำาคัญที่ดำารงไว ้
ซ่ึงบุคลากรท่ีเป็นเลิศ สร้างและรักษาไว้ซ่ึงความเช่ือม่ันและความ
พึงพอใจของลูกค้า รวมถึงสร้างเสริมคุณค่าแก่ผู้ถือหุ้น คู่ค้า
ธุรกิจ และสังคม โดย CPF Way ประกอบด้วยค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 6 ประการ ดังนี้

สามประโยชน์สู่ความยั่งยืน  
(ต่อประเทศ ประชาชน และบริษัท) 
(Three Benefits to sustainability)     

ประพฤติตนในฐานะพลเมืองที่ดีของบริษัท (Good Corporate 
Citizen) และดำาเนินธุรกิจตามหลักสามประโยชน์อย่างเคร่งครัด 
โดยต้องดำารงไว้ซ่ึงวิจารณญาณท่ีดีเพ่ือสร้างคุณค่า และประโยชน์ 
ต่อประเทศท่ีเราดำาเนินธุรกิจ ประชาชน และบริษัท สุดท้ายนอกเหนือ 
จากบริษัทแล้วควรจะต้องคำานึงถึงตัวพนักงาน และสมาชิกในครอบครัว 

ทำาเร็วและมีคุณภาพ
(Speed & Quality)

คิดและทำาอย่างรวดเร็วเพื่อนำามาซ่ึงความได้เปรียบเชิงการ 
แข่งขัน ปฏิบัติงานเชิงรุก และมีการตัดสินใจที่ทันท่วงที ส่งมอบ 
ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงเกินความคาดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล และ 
ประสิทธิภาพ ในส่วนที่ตนรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง อย่างม ี
คุณภาพ เพ่ือสร้างความสำาเร็จสูงสุดของงาน และองค์กรโดยรวม

ทำาเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
(Simplification)

สามารถสร้างและปรับปรุงกระบวนการและแนวทางในการ 
ปฏิบัติงานที่เรียบง่ายแต่มีมาตรฐานอยู่เสมอ เพื่อลดขั้นตอนที ่
ยุง่ยากและซบัซอ้นในการปฏบัิตงิาน ทำาใหง้า่ยตอ่การปฏบิตั ิและ 
เรียนรู้งานของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
อย่างต่อเนื่อง

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
(Adapt to Change)

เข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ตระหนักถึงความ 
สำาคัญของการเปล่ียนแปลงเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจน 
สามารถวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
พร้อมร่วมมือกันในการดำาเนินงานเพื่อนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ที่ดีขึ้นและบรรลุเป้าหมาย

สร้างสรรค์สิ่งใหม่
(Innovativeness)

มีความคิดริเร่ิม ตลอดจนมองหาโอกาสใหม่ ๆ  ทางธุรกิจ และ/หรือ 
การพัฒนางาน การเลือกใช้ระบบ กระบวนการ และวิธ ี
การปฏิบัติงาน รวมถึงการนำาวิทยาการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้  
อันจะก่อให้เกิดความสำาเร็จ ความก้าวหน้า และบรรลุเป้าหมาย 
ขององค์กร

มีคุณธรรม ความซื่อสัตย ์
และรู้จักตอบแทนบุญคุณ  
(Integrity, Honesty & Reciprocity)

ประพฤติตนและปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต เท่ียงตรง 
โปร่งใส และจริงใจ พร้อมยึดถือนโยบาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ 
ศีลธรรมอันดี จรรยาบรรณ และค่านิยมขององค์กรอย่าง
เคร่งครัด อีกทั้งไม่กระทำาการใด ๆ อันเป็นการชวนเชื่อ 
หรือหลอกลวงผู้อื่น 

ค่านิยมองค์กรซีพีเอฟ (CPF Way)
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จรรยาบรรณธุรกิจ 
การปฏิบัติตาม
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ซีพีเอฟมุ่งมั่นประกอบกิจการด้วยคุณธรรมและความซื่อสัตย์
สุจริตในทุกแห่งท่ีดำาเนินธุรกิจเสมอมา และจะยึดม่ันเจตนารมณ์
อันแน่วแน่ที่จะดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมต่อ
ไปในอนาคต 

ดังน้ัน กรรมการบริษัท และบุคลากรต้องยึดม่ันในหลักการและ
รักษามาตรฐานทางจริยธรรมให้เป็นกิจวัตรในการทำางาน ไม่ฝ่าผืน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือกระทำาการใดๆ ที่ขัดต่อความซื่อสัตย์
สุจริต เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อซีพีเอฟท้ังด้านการเงิน
และชื่อเสียงอย่างประเมินค่ามิได้

นอกจากน้ี ด้วยความเป็นองค์กรขนาดใหญ่และมีกิจการครอบคลุม
ไปทั่วโลก หากเกิดเหตุการณ์ที่แสดงถึงการขาดคุณธรรม
เพียงครั้งเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเข้าใจผิด ย่อม
สามารถส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงของธุรกิจท้ังหมดของซีพีเอฟ
เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ดังกล่าว ซีพีเอฟจึงให้ความสำาคัญ
กับการส่งเสริมความรู้ให้กับกรรมการบริษัทและบุคลากร
ถึงบทบาทหน้าที่ในการป้องกันการดำาเนินงานหรือการกระทำา
ที่ไม่ถูกต้องและมีความรับผิดชอบในการดำาเนินธุรกิจอย่าง
มีคุณธรรม

1.1 การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์               

กรรมการบริษัท และบุคลากรต้องยึดประโยชน์สูงสุดของ
ซีพีเอฟ ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม 
โดยหลีกเล่ียงการกระทำาท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ระหว่างประโยชน์ของซีพีเอฟกับประโยชน์ส่วนตน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง สถานการณ์ที่
กรรมการบริษัทและบุคลากรอยู่ในฐานะท่ีอาจได้รับประโยชน์
ส่วนตัวจากการดำาเนินการหรือการตัดสินใจใดๆ ทางธุรกิจ
ที่ตนรับผิดชอบอยู่ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

แนวปฏิบัติ
1. ไม่เรียก รับ หรือยอมที่จะรับประโยชน์ส่วนตัว รวมถึง 

การกระทำาใด ๆ ที่อาจเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน ์ 
โดยการตัดสินใจและการดำาเนินธุรกิจของกรรมการ 
บริษัท และบุคลากรต้องอยู่บนพื้นฐานเพื่อประโยชน์สูงสุด 
ของซีพีเอฟ

2. ไม่ทำางานหรือรับค่าตอบแทนจากการทำางานให้กับคู่แข่ง 
หรือคู่ค้าโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาล่วงหน้า  
และการมีผลประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านั้นต้องไม่ขัดแย้งกับ 
ประสิทธิภาพในการทำางานท่ีมีให้กับซีพีเอฟ และไม่ก่อให้เกิด 
ความเสียหายต่อธุรกิจซีพีเอฟ

3. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำาธุรกรรมของบริษัทกับบุคคล
ทีม่คีวามเกีย่วพนักบัตน เชน่ ครอบครวั ญาตสินทิ บคุคลทีม่ี
ความใกล้ชิด แม้ว่าจะเป็นประโยชน์กับซีพีเอฟก็ตาม เว้นแต ่
นโยบายหรือระเบียบของบริษัทระบุไว้เป็นการเฉพาะ

4. ไม่นำาทรัพย์สินและการบริการของบริษัทไปใช้ในกิจการ
อื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท

5. รายงานและเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนหรืออาจจะเกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชา 
และ/หรือ สำานักตรวจสอบภายในของบริษัททันที

การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจ 

1. คุณธรรม
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1.2 การป้องกันการฉ้อโกง สินบนและทุจริต                  

การดำาเนินธุรกิจของซีพีเอฟต้องดำาเนินการอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และปราศจาก
การทุจริต กรรมการบริษัท และบุคลากรต้องไม่กระทำาการ
และไม่เพิกเฉยต่อการกระทำาใด ๆ ที่อาจนำาไปสู่การทุจริต 

การทุจริต หมายถึง การกระทำา หรืองดเว้นการกระทำา
โดยเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำาหรับตนเอง
 หรือผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการคอร์รัปชัน การยักยอกทรัพย์สิน
การทุจริตในการรายงาน และการฉ้อโกง

การคอร์รัปชัน หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบ
ใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คำามั่น เรียกร้อง
หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะ
สม
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของ
เอกชน
คู่ค้า ผู้มีหน้าที่ หรือกรรมการบริษัทและบุคลากรภายใน
บริษัท ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวกระทำาหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้
ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำาธุรกิจให้กับบริษัท
โดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มา หรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์
อื่นใดที่ไม่เหมาะสม เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น 
หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำาได้ 

การยักยอกทรัพย์สิน หมายถึง การกระทำาใดๆ ที่นำาไปสู่
การครอบครองทรัพย์สินของบริษัทอย่างไม่ถูกต้อง หรือ
เป็นเหตุให้บริษัทสูญเสียทรัพย์สิน โอกาส หรือผลประโยชน์
ใด ๆ โดยมีเจตนาที่จะหาประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น โดย
ครอบคลุมถึงทรัพย์สินท่ีเป็นเงินสดหรือไม่เป็นเงินสด

การทุจริตในรายงาน หมายถึง การทำารายงานปลอมขึ้น
ท้ังฉบับหรือแต่ส่วนหน่ึงส่วนใด การเติมหรือตัดทอนข้อความ
ในรายงานหรือแก้ไขด้วยประการใดๆในรายงานที่แท้จริง 
การประทับตราปลอม การลงลายมือชื่อปลอมในรายงาน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่ืนเช่ือว่าเป็นรายงานที่แท้จริง

การฉ้อโกง หมายถึง การหลอกลวงผู้อื่นโดยการแสดง
ข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอก
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของบริษัท และผลของการหลอกลวง
ดังกล่าวทำาให้ได้ไปซ่ึงทรัพย์สินของผู้ถูกหลอกลวงหรือ
บุคคลที่สาม หรือทำาให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม
ถอน หรือทำาลายเอกสารสิทธิ ส่งผลให้บริษัทเกิดความ
เสียหายหรือเสียประโยชน์ 

แนวปฏิบัติ
1. ปฏิเสธการฉ้อโกง สินบน และทุจริตทุกประเภท ท้ังทางตรง 

และทางอ้อม 

2. ระมัดระวังในการทำาธุรกรรมกับบุคคล หรือองค์กรใด ๆ 
ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริต  

3. รายงานให้สำานักตรวจสอบภายในของบริษัทรับทราบ
ทันทีตามกลไกการแจ้งเหตุหรือเบาะแสซึ่งระบุอยู่ ใน
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและนโยบายการแจ้งเบาะแส 
หากมีการชี้นำาหรือให้สินบน หรือพบการกระทำาที่เป็นการ
ทุจริต ซึ่งผู้รายงานจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัท

คุณธรรม�
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1.3 การให้หรือรับของขวัญและการดูแลต้อนรับทางธุรกิจ

ความสัมพันธ์ท่ีดีกับบุคคลภายนอกมีส่วนสำาคัญต่อความสำาเร็จ
ทางธุรกิจของซีพีเอฟ กรรมการบริษัทและบุคลากรจึงควร
รักษาความสัมพันธ์โดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการมีผลประโยชน์
ร่วมกันที่เหมาะสม

ของขวัญ หมายถึง ส่ิงมีค่าใด ๆ  ท่ีให้แก่กันเพ่ืออัธยาศัยไมตรี
ให้โดยเสน่หา หรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำาใจแก่
ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เพื่อสร้างไมตรีจิตหรือความสัมพันธ์
ที่อยู่ในวิสัยที่กระทำาได้ ในมูลค่าที่เหมาะสมและเป็นไปตาม
ธรรมเนียมประเพณี และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยการให้ หรือ
รับของขวัญและการดูแลต้อนรับทางธุรกิจ ต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขดังนี้

1. การให้ หรือรับของขวัญและการดูแลต้อนรับทางธุรกิจไม่ก่อ
ให้เกิดภาระผูกพันในอนาคต และไม่กระทบต่อการตัดสินใจ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการบริษัท และบุคลากร รวมถึงไม่มี
นัยว่าเป็น “ของรางวัล” จากการติดต่อหรือการตัดสินใจ
ทางธุรกิจใด ๆ ที่ผ่านมา

2. ของขวัญและการดูแลต้อนรับทางธุรกิจมีมูลค่าทางการเงิน
ที่เหมาะสม อยู่ในปกติวิสัยของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้
และผู้รับ

แนวปฏิบัติ
1. การให้หรือรับของขวัญท่ีมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท รวมไปถึง 

การดูแลต้อนรับทางธุรกิจท่ีมีความเหมาะสม เป็นธรรมเนียม 
ปฏิบัติท่ียอมรับได้ทางธุรกิจ หรือเป็นไปตามประเพณีปฏิบัติตาม 
เทศกาลต่าง ๆ สามารถทำาได้

2. ตรวจสอบการให้หรือรับของขวัญ รวมถึงการดูแลต้อนรับ 
ทางธุรกิจแก่เจ้าหน้าที่รัฐให้ถูกต้องตามประเพณีนิยมและ
กฎหมายของแต่ละประเทศ

3. หากจำาเป็นต้องรับของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท 
หรือเกินกว่าที่กฎหมายกำาหนด แล้วแต่จำานวนใดน้อยกว่า  
กรรมการบริษัทและบุคลากรต้องลงบันทึกการรับของขวัญ 
เป็นลายลักษณ์อักษร  และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา  และ/หรือ
สำานักตรวจสอบภายในได้รับทราบ

4. ไม่รับของขวัญหรือการดูแลต้อนรับทางธุรกิจท่ีอาจทำาให้
เกิดอิทธิพล หรือแรงจูงใจในการตัดสินใจ และทำาให้เกิดการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

5. ไม่เสนอให้หรือรับ ของขวัญ หรือการดูแลต้อนรับทางธุรกิจ 
ใด ๆ ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

6. การดูแลต้อนรับทางธุรกิจต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับ 
บัญชาที่เกี่ยวข้อง

�คุณธรรม
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1.4 การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม                      

ซีพีเอฟเช่ือว่าการแข่งขันท่ีเป็นธรรมให้ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ
คู่ค้า และผู้บริโภค ดังนั้น ซีพีเอฟจึงปฏิบัติตามกฎหมาย
การแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในทุกธุรกิจ

การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม หมายถึง การที่
ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายสามารถเข้าสู่ตลาด กำาหนดราคา
หรือปริมาณการขายสินค้าหรือบริการได้โดยไม่ถูกจำากัด
ด้วยข้อตกลงหรือเง่ือนไขใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
และไม่ถูกแทรกแซงการประกอบธุรกิจโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย และผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการมีอิสระในการเลือกซ้ือ
สินค้าหรือบริการได้ตามความต้องการของตนเอง

แนวปฏิบัติ
1. พนักงานท่ีเป็นตัวแทนบริษัทจะต้องแจ้งให้สมาคมการค้า

หรือสมาคมอุตสาหกรรมที่ซีพีเอฟเป็นสมาชิกทราบถึง
จุดยืนของซีพีเอฟในด้านการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม

2. พนักงานท่ีเป็นตัวแทนบริษัทต้องไม่ทำาความตกลงใด ๆ  กับคู่แข่ง 
หรือคู่ค้า ในลักษณะดังต่อไปนี้
2.1 ร่วมกันกำาหนดราคาหรือเงื่อนไขทางการค้าใด ๆ  ไม่ว่า 
  ทางตรงหรือทางอ้อม
2.2 จำากดัปริมาณของสนิคา้หรอืบรกิารทีผู่ป้ระกอบธรุกจิ
  แต่ละรายจะผลิต ซื้อ จำาหน่าย หรือให้บริการ
2.3 ร่วมกันเสนอราคาหรือฮั้วประมูล
2.4 กำาหนดแบง่ทอ้งทีท่ีผู่ป้ระกอบธรุกจิแตล่ะรายจะจำาหนา่ย 
  หรือรับซื้อสินค้าหรือบริการในท้องที่นั้น ๆ 
2.5 ลดคณุภาพของสนิคา้หรอืบรกิารใหต้่ำากวา่ทีเ่คยผลติ
  หรือให้บริการ
2.6 แตง่ตัง้ตวัแทนจำาหนา่ยแตเ่พยีงผูเ้ดยีวอนักอ่ใหเ้กดิการ
  ลดการแข่งขันหรือผูกขาด

3. ปรึกษาสำานักกฎหมายของบริษัทในกรณีท่ีไม่มั่นใจว่าการ
กระทำาใดเป็นการกีดกันทางการค้า

คุณธรรม�
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1.5 การรักษาความโปร่งใส                                                 

ความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้
การดำาเนินธุรกิจของซีพีเอฟประสบความสำาเร็จ จึงเป็นหน้าท่ี
และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทและบุคลากรของ
ซีพีเอฟทุกคนที่ต้องรักษาความแม่นยำา สมบูรณ์ เชื่อถือได้
ของข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลทางธุรกิจต่าง ๆ 

แนวปฏิบัติ
1. ไม่ปกปิด ปลอมแปลง แก้ไขข้อมูล หรือปิดบังหลักฐาน ที่อาจ

ทำาให้เกิดความคลาดเคลื่อนของรายการ หรือผลที่แท้จริง
ทางด้านการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน 

2. พนักงานไม่ควรพูดให้ร้ายกับบริษัท ควรพูดในข้อเท็จจริงท่ีถูกต้อง 
และสามารถเผยแพร่ให้แก่ภายนอก ได้ หากไม่แน่ใจว่าข้อเท็จจริงใด 
ถูกต้อง และสามารถเผยแพร่ให้แก่บุคคลภายนอกได้หรือไม่
ให้สอบถามกับผู้บังคับบัญชาของท่านก่อน

3. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือสำานักส่ือสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ 
ทราบหากพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในช่องทาง หรือรูปแบบต่างๆ 
ของการสื่อสารในปัจจุบัน 

4. พนักงานท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนบริษัทในการลงนาม 
ในเอกสารจะต้องไม่ลงนามในเอกสารเปล่าหรือสัญญาที่ 
ไม่สมบูรณ์ หรือให้คู่ค้าลงนามในเอกสารเปล่าหรือสัญญาที่
ไม่สมบูรณ์

�คุณธรรม
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ซีพีเอฟให้ความสำาคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยในทุกผลิตภัณฑ์ 
และบริการเป็นอันดับแรกเสมอมา พันธสัญญานี้มิได้จำากัด 
ขอบเขตเพียงห่วงโซ่การผลิตของบริษัทเท่านั้น หากครอบคลุม 
หว่งโซค่ณุคา่ในทุกทีท่ีซ่พีเีอฟดำาเนนิธรุกจิ กลา่วคอื ตลอดวงจร 
ชีวิตผลิตภัณฑ์ต้ังแต่ต้นน้ำาถึงปลายน้ำา หรือต้ังแต่แหล่งท่ีมาของ 
วัตถุดิบไปจนถึงมือผู้บริโภค 

2.1 การส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ                   

ด้วยตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าและมุ่งสร้างความ
พึงพอใจสูงสุด  ซีพีเอฟจึงให้ความสำาคัญต่อการวิจัยและพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ
ของลูกค้าทั่วโลกด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากลและ
การควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด ซึ่งสอดคล้องตามนโยบาย
ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และนโยบายการ
ตรวจสอบย้อนกลับการผลิตอาหารของซีพีเอฟ 

คุณภาพ หมายถึง สินค้าและบริการที่สามารถสร้างความ
พึงพอใจให้ลูกค้า ปลอดภัยต่อชีวิต และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
นอกจากนั้น คุณภาพของสินค้าและบริการต้องสอดคล้อง
กับมาตรฐานและกฎหมายของแต่ละประเทศที่ซีพีเอฟ
ดำาเนินธุรกิจ 

แนวปฏิบัติ
1. ในกรณีที่พบว่าสินค้าและบริการไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์ 

ที่กำาหนด หรือมีแนวโน้มว่าจะไม่ได้มาตรฐาน อันอาจส่งผล 
กระทบต่อความปลอดภัยและความน่าเช่ือถือของบริษัท  
บุคลากรที่เกี่ยวข้องจะต้องดำาเนินการแจ้งผู้บังคับบัญชา 
เพ่ือทราบและดำาเนินการแก้ไขหรือเรียกคืนสินค้านั้นทันที  
โดยการเรียกคืนนั้นให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือมากกว่า 
กฎหมายในแต่ละประเทศกำาหนด 

2. ทุกหน่วยธุรกิจต้องให้ความสำาคัญในการดำาเนินการแก้ไข 
ปัญหาข้อร้องเรียน โดยผู้บริหารจะต้องมีการทบทวนข้อมูล 
การจัดการข้อร้องเรียนทุกไตรมาส 

3. บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการสื่อสารให้ลูกค้า 
ตามช่องทางที่ต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน ตระหนักรู้และเข้าใจใน 
คุณภาพ และมาตรฐานการผลิตตลอดห่วงโซ่คุณค่าของ 
ซีพีเอฟว่ามีคุณภาพ และมีระบบการจัดการที่ยั่งยืน

4. รายงานปัญหาด้านความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้า
ต่อสำานักกฎระเบียบอาหารของบริษัท

2. คุณภาพ
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2.2 การบริหารทรัพยากรอย่างยั่งยืน                                        

ด้วยตระหนักถึงคุณค่าและความสำาคัญของทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยต้นทางและพื้นฐาน 
ของการดำาเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร 
ซีพีเอฟจึงให้ความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ทรัพยากร 
อย่างรับผิดชอบและการบรรเทาผลกระทบทางด้าน 
ส่ิงแวดล้อมอันเน่ืองมาจากการดำาเนินธุรกิจมาอย่างต่อเน่ือง 
ไม่เพียงเท่าน้ัน ซีพีเอฟยังมุ่งม่ันดูแลความเป็นอยู่ท่ีดีของสัตว์ 
และปกป้องสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่าอีกด้วย

ความมุ่งม่ันในการบริหารทรัพยากรอย่างย่ังยืนของซีพีเอฟ 
ได้ส่งผ่านไปยังการจัดการกระบวนการผลิต การจัดการน้ำา
การจัดการพลังงาน การจัดการของเสีย การใช้และการจัดการ 
สารเคมี การขนส่ง การบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ตลอดจน 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยยึดหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การทำางานควบคู่ไปกับการเพ่ิมประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ 
(Eco-efficiency)

นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจบนหลักการ 
ท่ีถูกต้องเหมาะสมและใส่ใจในสวัสดิภาพสัตว์ ซ่ึงมีความสัมพันธ์ 
โดยตรงต่อคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร และเป็น 
องค์ประกอบสำาคัญของการเลี้ยงสัตว์และการผลิตอาหาร 
ด้วยความรับผิดชอบ (Responsible Farming and Food 
Production) ตามนโยบายด้านสวัสดิภาพสัตว์ของซีพีเอฟ 
อีกด้วย 

แนวปฏิบัติ 
1. ติดตามและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับทั้งใน 

ระดับประเทศและระดับท้องถ่ินในทุกแห่งท่ีบริษัทดำาเนินธุรกิจ

2. บุคลากรทุกคนควรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย 
นำาหลัก 4Rs ได้แก่ ลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้ำา (Reuse)  
นำากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และฟื้นฟูหรือนำาทางเลือกใหม่ 
ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเดิม (Replenish)  
มาใช้ในการบริหารจัดการน้ำา พลังงาน รวมถึงของเสีย  

3. บุคลากรต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที กรณีที่
พบเห็นสิ่งผิดปกติบริเวณสถานที่ทำางานที่อาจมีผลกระทบ
ต่อบริษัท พนักงาน ชุมชน ตลอดจนสภาพแวดล้อม 

4. บุคลากรที่ เกี่ยวข้องมีส่วนส่งเสริมและผลักดันให้คู่ค้า
ธุรกิจมีการดำาเนินงานที่สอดคล้องตามนโยบายและ 
แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืนของซีพีเอฟ 

5. เปิดเผยข้อมูลการดำาเนินงานอย่างโปร่งใส และเปิดโอกาส
ให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น 
ในประเด็นที่อาจกระทบต่อชุมชน

						คุณภาพ
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2.3 การจัดซื้อจัดหาอย่างมีจริยธรรม                                           

ซีพีเอฟทำางานร่วมกับคู่ค้าธุรกิจเพื่อส่งมอบสินค้าและ
บริการแก่ลูกค้า ดังนั้นบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อลูกค้า
ในการตรวจสอบให้มั่นใจว่าผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน
ดำาเนินการตามมาตรฐานจริยธรรมและข้อกำาหนดเรื่อง
คุณภาพเช่นเดียวกับบริษัท 

การจัดซื้อ หมายถึง การจัดหาหรือเช่าตามขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงานของบริษัทเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสินค้าและบริการ ตามความ 
ต้องการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ในการดำาเนินงานของ
บริษัท

จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติ ความรู้สึกสำานึกที่ดี 
ความซื่อสัตย์ ต่อวิชาชีพหน้าที่ความรับผิดชอบ และการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

แนวปฏิบัติ
1. บุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่สร้างความเข้าใจ สื่อสาร

ในหลักการ ให้ข้อมูล คำาแนะนำา รวมถึงการฝึกอบรมที่
จำาเป็นแก่คู่ค้าธุรกิจ เกี่ยวกับข้อกำาหนดและพันธสัญญา
ที่คู่ค้าธุรกิจต้องปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและสม่ำาเสมอ 
ตามข้อกำาหนดเรื่องคู่ค้าธุรกิจที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณ
สำาหรับคู่ค้าธุรกิจ และนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน
และแนวปฏิบัติสำาหรับคู่ค้าธุรกิจ 

2. หากสงสัยว่าคู่ค้าธุรกิจไม่ทำาตามมาตรฐานด้านคุณภาพที่
กำาหนดไว้ บุคลากรจะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
และแจ้งต่อหน่วยงานกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรือ
แจ้งเบาะแสผ่านหน่วยงานและช่องทางรับเรื่องเบาะแสตาม
นโยบายการแจ้งเบาะแสที่จัดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

3. บุคลากรต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาค
และยุติธรรมในการทำาธุรกิจ ให้ความเคารพและถือว่าคู่ค้า
เป็นเสมือนหนึ่งหุ้นส่วนทางการค้าของซีพีเอฟ

4. การคัดเลือกคู่ค้าธุรกิจต้องกระทำาตามหลักการของการ
ได้รับผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นการคัดเลือก
อย่างไม่มีอคติ

5. บุคลากรต้องไม่รับผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่กำาลังจะถูก
คัดเลือกให้เป็นคู่ค้าธุรกิจ ซ่ึงอาจทำาให้เกิดอคติในการตัดสินใจ

คุณภาพ 
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2.4 การขายและการตลาดอย่างรับผิดชอบ                                            

ข้อมูลที่เหมาะสม ถูกต้อง และสมบูรณ์มีส่วนสำาคัญในการ 
สร้างความไว้วางใจจากลูกค้าในสินค้าและบริการของซีพีเอฟ 
บริษัทจะไม่ยอมให้เกิดถ้อยแถลงที่ทำาให้เกิดการเข้าใจผิด  
การละเว้นข้อมูลท่ีสำาคัญ หรือการให้ข้อมูลเก่ียวกับข้อเสนอ 
ของคู่แข่ง หรือคู่ค้าท่ีไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง นอกจากน้ี 
บริษัทต้องนำาเสนอสินค้าและบริการอย่างซ่ือสัตย์ และให้ข้อมูล 
ที่ เพียงพอเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจของลูกค้าโดย 
ไม่พยายามยัดเยียดข้อมูลการโฆษณาท่ีมุ่งส่งเสริมการ
ขายมากจนเกินไป

แนวปฏิบัติ 
1. บุคลากรที่เกี่ยวข้องพึงปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ 

อย่างสม่ำาเสมอ นำาเสนอสินค้าและบริการด้วยความซ่ือสัตย์ 
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจของ 
ลูกค้าในการเลือกสินค้าและบริการ และมุ่งสร้างความสัมพันธ์ 
ระยะยาวให้เป็นท่ียอมรับจากลูกค้า โดยถูกต้องตามกฎหมาย 
และมีจริยธรรมทางธุรกิจ

2. การส่งเสริมการขายและการโฆษณา รวมถึงการดำาเนินงาน 
สื่อสารใด ๆ ในนามของซีพีเอฟ บุคลากรต้องไม่ให้ข้อมูล 
ท่ีคลาดเคล่ือนจากความจริงหรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
จะต้องอธิบายข้อเท็จจริงและข้อมูลที่ เกี่ยวข้องอย่าง 
ซ่ือสัตย์และโปร่งใส และ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ โดยคำานึงถึงความละเอียดอ่อน 
ต่อวัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ 

						คุณภาพ
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ซีพีเอฟเชื่อว่ารากฐานธุรกิจที่เข้มแข็งเกิดจากกรรมการบริษัท 
และบุคลากรภายในองค์กรที่มีความรู้ ความสามารถ และความ 
เชี่ยวชาญ ประกอบกับตระหนักถึงความสำาคัญในบทบาทหน้าที ่
และคุณค่าของตนเอง หากกรรมการบริษัทและบุคลากรทำางาน 
ประสบความสำาเร็จและบรรลุเป้าหมาย ธุรกิจของบริษัทย่อม 
สามารถประสบความสำาเร็จและบรรลุเป้าหมายไปด้วย ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี 
สามารถเกิดขึ้นได้ เมื่อบริษัทปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพ 
และให้เกียรติ 

ท้ังน้ี หลักแห่งการเคารพผู้อ่ืนและความสำาเร็จร่วมกันยังครอบคลุม 
ไปถึงลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของซีพีเอฟ ซึ่งเป็น 
ส่ิงสำาคัญท่ีสนับสนุนบริษัทในการสร้างการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
การยอมรับการเปล่ียนแปลง และการดำาเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์ 
สุจริตและความจริงใจ 

3.1 การส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ   
       และเป็นธรรม                                                                        

ซีพีเอฟยึดมั่นในการปฏิบัติต่อบุคลากรให้ถูกต้องตาม
กฎหมายด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ปราศจากการเลือก 
ปฏิบัติและการล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม

แนวปฏิบัติ
1. บุคลากรต้องระมัดระวังการกระทำา หรือแสดงความคิดเห็น 

ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อบุคคลอ่ืนในเร่ืองของความ
ไม่เสมอภาค เลือกปฏิบัติ หรือการล่วงละเมิดท้ังทางตรง 
และทางอ้อม 

2. บุคลากรทุกคนต่างมีส่วนในการยับย้ัง และไม่การกระทำาใดๆ 
ท่ีเป็นการกดข่ี จาบจ้วง ดูหม่ินท้ังทางกายและวาจาอันก่อให้เกิด 
ความขุ่นเคืองหรือเกรงกลัว 

3. บุคลากรทุกคนมีส่วนช่วยสร้างบรรยากาศให้สถานประกอบการ 
ปราศจากการข่มขู่คุกคามตามนิยามทางกฎหมายและประเพณี 
นิยมที่บัญญัติไว้ในแต่ละสถานประกอบการ แต่ละประเทศ

4. แจ้งเบาะแสในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องของการละเมิดหรือ
สงสัยว่าเป็นการกระทำาที่ขัดต่อมาตรฐานจริยธรรมตาม
นโยบายแจ้งเบาะแส  

3. บุคลากร
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3.2 การส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียม ความหลากหลายของ  
       บุคลากรและการอยู่ร่วมกัน                                          

ซีพีเอฟให้โอกาสบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน ยึดถือและส่งเสริม 
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในทุกธุรกิจ ครอบคลุมไปถึงการ 
จ้างงานตลอดท้ังห่วงโซ่คุณค่า โดยเช่ือม่ันว่าความหลากหลาย 
และการอยู่ร่วมกันของบุคลากรด้วยความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
เป็นจุดแข็งและใช้ เป็นมาตรฐานของการบริหารงาน 
ทรัพยากรบุคคลนับต้ังแต่การจ้างงาน  การพัฒนาบุคลากร 
การประเมินผลงาน การเล่ือนตำาแหน่ง ระเบียบวินัย การจ่าย 
ค่าชดเชย และการเลิกจ้าง เพ่ือม่ันใจว่าซีพีเอฟมีสภาพแวดล้อม 
การทำางานท่ีครอบคลุมความแตกต่างของท่ีมา การศึกษา เพศ 
หรืออัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ  
รูปแบบการทำางานและแนวคิด ศาสนา อายุ รุ่นอายุ (Generation) 
และความทุพพลภาพ รวมท้ังยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน 

แนวปฏิบัติ
1. บุคลากรท่ีพบเห็นควรรายงานการเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิด 

หรือเหตุการณ์ท่ีไม่เหมาะสมอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับตนเองโดยตรง 
หรือบุคคลอ่ืน ต่อผู้บังคับบัญชาและตัวแทนจากฝ่ายทรัพยากร 
บุคคลทราบ หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีถูกระบุไว้ในนโยบายการไม่ 
เลือกปฏิบัติและล่วงละเมิดตามนโยบายแจ้งเบาะแส   

ท้ังน้ี บุคลากรท่ีรายงานการเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิด จะได้
รับการคุ้มครองจากบริษัท และไม่มีผลกระทบต่อช่ือเสียงและ
การทำางาน

2. รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและให้การสนับสนุนเพ่ือน
ร่วมงาน และเรียนรู้ยอมรับข้อเสนอแนะ และรับฟังปัญหา
จากคนรอบข้าง

3. บุคลากรที่มีหน้าที่ในการตัดสินใจว่าจ้างพนักงาน จะต้อง 
พิจารณาอยู่บนพื้นฐานของทักษะที่จำาเป็นต่อการทำางาน 
โดยคำานึงถึงคุณสมบัติของแต่ละบุคคล ประสบการณ์ และ 
ข้อกำาหนดอ่ืนๆท่ีจำาเป็นแก่งานโดยไม่กีดกัน ไม่ว่าจะเป็น สีผิว 
เชื้อชาติ สัญชาติ เพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยม 
ทางเพศ อายุ ศาสนา ความทุพพลภาพ ถิ่นกำาเนิด สถาน 
ศึกษา และสถานะอื่นๆ ที่ได้รับการคุ้มครองและระบุตาม 
กฎหมาย หรือสถานะอ่ืนใดท่ีมิได้เก่ียวข้องโดยตรงกับการ 
ปฏิบัติงาน

4. ไม่เลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความแตกต่างของที่มา การ
ศึกษา เพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ เชื้อ
ชาติ สัญชาติ แนวคิด ความเชื่อ ศาสนา อายุ รุ่นอายุ 
(Generation) และความทุพพลภาพ

👥บุคลากร
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3.3 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล                                            

ซีพีเอฟให้ความสำาคัญและเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัว 
ในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็น 
บุคลากร ลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ คู่แข่งทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่เกี่ยวข้องของซีพีเอฟ ดังนั้น ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซีพีเอฟและบุคลากรจะปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำาหนด
อย่างเคร่งครัด

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง 
กฎหมายท่ีใช้บังคับเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หรือความเป็นส่วนตัวท่ีบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยประกอบ 
ธุรกิจหรือมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา  
ซ่ึงทำาให้สามารถระบุตัวบุคคลน้ันได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล เป็นต้น

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาท่ีข้อมูล 
ส่วนบุคคลน้ันสามารถระบุตัวตนได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร ลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ คู่แข่งทางธุรกิจ และ 
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องของซีพีเอฟ

แนวปฏิบัติ
1. บุคลากรต้องดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าท่ี 

จำาเป็นภายใต้วัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมาย

2. ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ บุคลากรมีหน้าที ่
ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงรายละเอียด 
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
(Privacy Notice) เว้นแต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะทราบ 
รายละเอียดนั้นอยู่แล้ว

3. บุคลากรต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ตามวัตถุประสงค์ท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอม 
หรือตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลกำาหนดเท่านั้น  

4. ซีพีเอฟมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม
เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และ
ทำาให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้น มีความถูกต้อง สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน 

5. บุคลากรของซีพีเอฟต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของซีพีเอฟและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำาหนดอย่างเคร่งครัด  

6. ซีพีเอฟและบุคลากรจะปฏิบัติตามคำาร้องขอใช้สิทธิของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำาหนด

บุคลากร👥
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3.4 การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถาน
   ประกอบการ                                                                

ซีพีเอฟมุ่งเน้นการรักษาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
สถานประกอบการเพ่ือบุคลากร คู่ค้าธุรกิจ และผู้มาเยือน 
รวมไปถึงผู้ที่อยู่ในชุมชนที่ซีพีเอฟเข้าไปประกอบธุรกิจ 

แนวปฏิบัติ
1. บุคลากรทุกคนมีหน้าท่ีดูแลรักษาสถานประกอบการของตน 

ให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ

2. บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับ 
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัยอย่างต่อเน่ือง 

3. บุคลากรทุกคนต้องให้ความสำาคัญในการสร้างสภาพแวดล้อม 
ในการทำางานที่ปลอดภัยและมีอาชีวอนามัยรวมทั้งจะต้อง 
ได้รับการอบรมอย่างเพียงพอเพื่อสามารถปฏิบัติตาม 
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับความ 
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมถึงการพัฒนาระบบและ 
วิธีปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

4. บุคลากรที่พบเห็นต้องรายงานเหตุอันตรายที่ประสบ หรือ
พบเห็นผู้ปฏิบัติงาน หรือสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายใน
สถานประกอบการต่อผู้บังคับบัญชาทันที

5. ห้ามบุคลากรก่อให้เกิดความรุนแรง หรือกระทำาให้เกิด 
อันตรายต่อผู้อ่ืน หรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน ห้ามครอบครอง 
ซุกซ่อน หรือใช้อาวุธใดๆ ทั้งสิ้นภายในบริเวณสถาน 
ประกอบการ (ความรุนแรง การคุกคาม และอาวุธ)

6. บุคลากรต้องไม่ปฏิบัติงานขณะอยู่ในอาการมึนเมาจาก
ฤทธิ์ของยา เครื่องดื่มมึนเมา หรือสารเสพติดอื่น ๆ

3.5 การพัฒนาบุคลากร                                                         

ซีพีเอฟส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เห็นคุณค่า
ของพนักงาน และเปิดโอกาสพัฒนาความสามารถไปสู่มือ
อาชีพและได้ทำางานให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ และส่งเสริมให้
พนักงานทำางานร่วมกันเป็นทีม

แนวปฏิบัติ
1. บุคลากรทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงการพัฒนาความรู้ ทักษะ 

อย่างเท่าเทียมกัน

2. บุคลการทุกคนมีหน้าที่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางานให้ดีขึ้น

3. ผู้บังคับบัญชาต้องให้ความสำาคัญกับการพัฒนาบุคลากร  
ไม่ว่าจะด้วยกระบวนการเรียนรู้ใดๆ ตามแต่ความเหมาะสม 
สอดคล้องกับระดับตำาแหน่งและโอกาสความก้าวหน้า 
ในอาชีพ และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้สามารถ 
ของตนไปสู่มืออาชีพ 

👥บุคลากร
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บุคลากรมีหน้าที่รับผิดชอบและใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างมี 
ประสิทธิภาพ และให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงส่งเสริมให ้
บุคลากรดูแลรักษาทรัพย์สินมิให้เสียหาย สูญหาย และไม่นำาไปใช้ 
เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว นอกจากน้ี ยังห้ามมิให้ไปใช้ในทางท่ีไม่เหมาะสม 
หรือที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อธุรกิจของบริษัท 

ทรัพย์สิน หมายถึง สิ่งที่มีคุณค่าหรือมูลค่าต่อซีพีเอฟรวม
ถึงสิ่งท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการประมวลผลสารสนเทศที่ซีพีเอฟ 
เป็นเจ้าของ เช่า ว่าจ้าง พัฒนา หรือจัดซื้อ โดยแบ่งออกเป็น 
สารสนเทศ ซอฟต์แวร์ ทรัพย์สินท่ีมีรูปร่าง บริการสาธารณูปโภค 
พื้นฐาน บุคลากร และทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง

ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ 
คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซ่ึงเน้นท่ีผลผลิตของสติปัญญา 
และความชำานาญโดยไม่คำานึงถึงชนิดของการสร้างสรรค์ 
หรือวิธีในการแสดงออก เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 
เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า สูตรอาหาร 
องค์ความรู้หรือข้อมูลอื่นใด

บุคลากรทุกคนมีหน้าที่ปกป้องและดูแลทรัพย์สินทางปัญญา 
ของซีพีเอฟ และไม่นำาไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต 
อีกทั้ งการนำาผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคล 
ภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะนำามาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจ
สอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

4. สินทรัพย์
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4.1 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของบริษัท          

ซีพีเอฟตระหนักถึงความสำาคัญของการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
ภายในองค์กร ความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศของ 
ซีพีเอฟเป็นปัจจัยสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจให้ประสบความ 
สำาเร็จและบรรลุเป้าหมายภายใต้การกำากับดูแลกิจการท่ีดี ซีพีเอฟ 
กำาหนดทิศทาง หลักการ และกรอบของข้อกำาหนดในการป้องกัน 
ทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับสารสนเทศให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามท่ี
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการรักษาความลับ ความถูกต้อง 
ครบถ้วน และความพร้อมใช้ของข้อมูลและระบบสารสนเทศ โดย 
การบันทึกหรือรายงานข้อมูลต้องถูกต้องครบถ้วน และสอดคล้อง 
กับหลักเกณฑ์ที่ซีพีเอฟ และกฎหมายกำาหนด นอกจากนี้ การเก็บ 
รักษาข้อมูลจะต้องดำาเนินการให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย และสามารถ 
นำามาใช้อ้างอิงหรือใช้ประโยชน์กับซีพีเอฟได้เมื่อต้องการ

สารสนเทศ หมายถึง ทรัพย์สินประเภทฐานข้อมูล และไฟล์ข้อมูล 
สัญญา และข้อตกลง เอกสารและคู่มือระบบงาน ข้อมูลวิจัย  
คู่มือผู้ใช้งาน เอกสารการฝึกอบรม ข้ันตอนการปฏิบัติงานแผน 
รองรับความต่อเนื่องทางธุรกิจ เอกสารเพื่อการตรวจสอบ และ 
ข้อมูลจัดเก็บสำารอง

แนวปฏิบัติ
1. ผู้บังคับบัญชาดูแลให้พนักงานบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

และทันเวลา โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีซีพีเอฟหรือหน่วยงาน 
กำากับดูแลกำาหนด

2. บุคลากรทุกคนต้องรายงานข้อมูลอย่างถูกต้อง และตรงไป 
ตรงมาตามข้อเท็จจริง

3. ผู้บังคับบัญชาดูแลให้พนักงานให้ข้อมูลหรือให้สิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูลเฉพาะกลุ่มเท่าที่จำาเป็นต้องรู้ข้อมูลเท่านั้น

4. บุคลากรท่ีเก่ียวข้องต้องดูแลเอกสารสำาคัญและข้อมูลท่ีเป็น 
ความลับด้วยวิธีการเฉพาะที่กำาหนดไว้ และต้องมั่นใจได้ว่า ม ี
การจัดเก็บอย่างปลอดภัยและเหมาะสม ท้ังข้อมูลท่ีเป็นข้อมูล 
ภายในของซีพีเอฟ และข้อมูลของผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

5. บุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเก็บ
รักษาข้อมูลตามกำาหนดเวลาและตามหลักเกณฑ์ที่ซีพีเอฟ
หรือกฎหมายกำาหนด

6. บุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องจัดให้มีการทำาลายด้วยวิธีการที่
เหมาะสมกับข้อมูลหรือเอกสารแต่ละประเภท เมื่อพ้นช่วง
ระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาข้อมูล

🚪 สินทรัพย์
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4.2 การใช้ข้อมูลภายใน                                                          

ซีพีเอฟตระหนักถึงความสำาคัญในการเสริมสร้างความ 
เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ 
ในการได้รับข้อมูลของบริษัท จึงได้กำาหนดนโยบายว่าด้วย 
การจัดการและการเปิดเผยข้อมูลภายในข้ึน เพ่ือให้ข้อมูลท่ีเป็น 
สาระสำาคัญต่อการเปล่ียนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลัก 
ทรัพย์ได้มีการเปิดเผยสู่สาธารณะอย่างถูกต้อง ชัดเจน ในเวลา 
ท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามท่ีกฎหมายกำาหนด และเพ่ือให้บริษัท 
มีมาตรการที่เหมาะสมในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว 
ในระหว่างที่บริษัทยังไม่ทำาการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ  
โดยให้กรรมการบริษัท และบุคลากรทุกคนนำาไปปฏิบัติเป็น 
แนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ การใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขาย 
หลักทรัพย์เป็นการกระทำาท่ีผิดกฎหมายและจริยธรรม  
ท้ังน้ี หมายรวมถึงข้อมูลของบริษัทท่ีเก่ียวข้องหรือทำาธุรกิจ 
ร่วมกันกับซีพีเอฟ

ข้อมูลภายใน หมายถึง ข้อมูลท่ียังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชน 
เป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นสาระสำาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของ 
ราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ของซีพีเอฟ ข้อมูลภายใน 
ที่เกี่ยวกับการดำาเนินงาน เหตุการณ์ หรือสภาพการซื้อขาย 
หลักทรัพย์ที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ 
ต่อการตัดสินใจลงทุน หรือสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น  
ตามหลักเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด เช่น

1. วันประชุมสามัญหรือประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ
บริษัท วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น หรือวันกำาหนด 
รายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหรือวันให้สิทธิ
ใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้น

2. การเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

3. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทและเป็นผลให้มีการเปลี่ยนแปลง
อำานาจการควบคุมบริษัท

4. การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล หรือการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

5. การได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์หรือโครงการ
ลงทุนที่มูลค่ามีนัยสำาคัญ

6. กรณีอื่นใดที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์
ของผู้ถือหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือ
ต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์จดทะเบียน
ของบริษัท

แนวปฏิบัติ
1. ไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพ่ือการซ้ือขายหลักทรัพย์

ของซีพีเอฟ ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาใด

2. ไม่ให้คำาแนะนำาหรือให้ความเห็นในการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายใน

3. ไม่ส่งต่อ หรือจัดหาข้อมูลภายในให้กับบุคคลภายนอกท่ีคาดว่า 
อาจจะนำาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการตัดสินใจลงทุน

4. กรรมการบริษัทและบุคลากรมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัต ิ
ตามระเบียบซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเคร่งครัด 
 

สินทรัพย์ 🚪 
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4.3 การต่อต้านการฟอกเงิน                                                

ซีพีเอฟมีความมุ่งมั่นในการป้องกันไม่ให้บริษัทเป็นแหล่ง 
ฟอกเงินในทุกประเทศท่ีดำาเนินธุรกิจ โดยกำาหนดให้มีการจัดทำา 
และดูแลบัญชีหรือสินทรัพย์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
เพื่อปกป้องธุรกิจไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ที่ผิด 
กฎหมายทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา เอกสารทางบัญชีและ 
เอกสารอื่นๆ ของบริษัทในกลุ่ม ต้องอธิบายถึงลักษณะ 
ธุรกิจและธุรกรรมอย่างถูกต้อง

ซีพีเอฟปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
การป้องกันการฟอกเงินทั้งในระดับประเทศและระดับสากล  
กล่าวคือ ซีพีเอฟจะไม่รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน  
หรือสนับสนุนให้มีการรับ โอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน 
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำาความผิด เพื่ออำาพราง 
แหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

การฟอกเงิน หมายถึง การนำาเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มา 
จากการกระทำาความผิดหรือได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
มาเปล่ียนสภาพให้เป็นเงินหรือทรัพย์สินท่ีได้มาอย่างถูกต้อง

แนวปฏิบัติ
1. บุคลากรท่ีเก่ียวข้องต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับคู่ค้า 

ก่อนเร่ิมทำาธุรกรรม โดยให้มีความเข้าใจและปฏิบัติตามข้ันตอน 
การรู้จักตัวตนของคู่ค้า

2. หากพบเห็นธุรกรรมท่ีไม่ปกติ ต้องรายงานให้สำานักกฎหมาย 
หรือตามช่องทางที่กำาหนดในนโยบายการแจ้งเบาะแสเพื่อ
พิจารณาก่อนดำาเนินการต่อไป

3. กรณีที่พบว่า คู่ค้าอยู่ในข่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมือง
หรือมีประวัติใกล้เคียง ให้แจ้งสำานักกฎหมายทันที

🚪 สินทรัพย์
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การปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบ
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ซีพีเอฟยึดม่ันให้กรรมการบริษัท บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งที่กำาหนดและ/หรือกำากับ/ดูแลโดย 
หน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายในของบริษัท รวมถึงปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณธุรกิจฉบับน้ีโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การดำาเนินธุรกิจ 
ของซีพีเอฟอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องตามกฎหมายและ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขอนามัย 

การได้รับการกดดันจากคู่แข่งทางธุรกิจ สภาพแวดล้อมในการแข่งขัน 
หรือความต้องการจากสภาพตลาดน้ัน ต้องไม่เป็นสาเหตุของการ 
ฝ่าฝืนหรือการดำาเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ 

หากกรรมการบริษัท และบุคลากรพบการกระทำาท่ีขัดต่อกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับน้ี ต้องรายงานต่อหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทันทีที่สามารถปฏิบัติได้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จะต้องรายงานต่อหน่วยงานกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ของบริษัทต่อไป หรือแจ้งผ่านนโยบายการแจ้งเบาะแส

การประกอบธุรกิจในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการตั้งบริษัท  
โรงงาน สำานักงาน สาขา การร่วมทุน หรือการทำาธุรกรรม
ใด ๆ ของซีพีเอฟ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับในแต่ละ 
ประเทศอย่างเคร่งครัด นอกจากน้ียังต้องคำานึงถึงสภาพแวดล้อม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นของ
ประเทศนั้นๆ ด้วย

การกำากับดูแลการปฏิบัติ
การรายงานการละเมิดกฎหมายและจริยธรรม
บุคลากรของบริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการแจ้ง 
เบาะแสหรือข้อร้องเรียน ในกรณีที่พบเห็น หรือสงสัยว่าเกิด 
เหตุการณ์ต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือตาม 
ช่องทางที่กำาหนดในนโยบายการแจ้งเบาะแสทันที ดังต่อไปนี้

1. การละเมิดหรือสงสัยว่าจะมีการละเมิดจริยธรรมหรือมี
การดำาเนินกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นกับบริษัท 

2. การดำาเนินการใดที่อาจจะก่อให้ เ กิดการใช้อิทธิพลที่  
ไม่เหมาะสม การข่มขู่ หรือการจัดการใด ๆ ที่ทำาให้เกิด
ความน่าสงสัยในความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีหรือ 
ผู้ตรวจสอบภายในในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับ รายงานทางการเงิน 
กระบวนการต่างๆ หรือการควบคุมภายใน 

3. การพบข้อสงสัยในการนำาเสนอผลการดำาเนินงานทางการเงิน 
และการปฏิบัติงาน หรือพบการละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือทรัพย์สิน 
ทางปัญญาของบริษัท 

กรรมการบริษัท บุคลากรทุกคนต้องรับทราบ ทำาความเข้าใจ 
และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ซีพีเอฟ ฉบับน้ีอย่างเคร่งครัด 
และบุคลากรทุกคนต้องได้รับการให้เกียรติ การเคารพ และต้อง
ไม่ถูกตอบโต้อย่างรุนแรง คุกคาม หรือล่วงละเมิด จากการที่
บุคลากรรายงานประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมาย 
จริยธรรม หรือกฎระเบียบต่างๆ โดยสุจริต

การลงโทษการละเมิดกฎหมายและจริยธรรม
ผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ติดตามดูแลการปฏิบัติตามจริยธรรมของพนักงาน พร้อมทั้ง
รับผิดชอบในการประเมินข้อมูล สอบสวนการกระทำาที่ละเมิด
จริยธรรมพนักงานและให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการบริษัท  เพื่อพิจารณาดำาเนินการต่อไป

บริษัทจะปฏิบัติต่อบุคลากรที่ละเมิดจริยธรรมฉบับนี้อย่าง
จริงจัง  และอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษทางวินัย ได้แก่  การตักเตือน  
การพักงาน การเลิกจ้าง  และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

การปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบ
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ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว.…………................................................................................................

บริษัท....……………………………………………………………………..................………………………………

ได้รับทราบ ยินยอม ยึดถือและจะปฏิบัติตาม “จรรยาบรรณธุรกิจ” ฉบับน้ี

ข้าพเจ้าตระหนักดีว่า หากข้าพเจ้ากระทำาการอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีเป็นการฝ่าฝืน “จรรยาบรรณธุรกิจ” 

ฉบับน้ี ย่อมส่งผลให้ได้รับโทษทางวินัยของบริษัทตามสมควรแก่กรณี

วันท่ี / เดือน / พ.ศ.
 
…………………………………..

หนังสือรับทราบและถือปฏิบัติ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) และบริษัท ย่อย

ลงนาม

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

(.......................................................................)





บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน)
เลขที่ 313 อาคารซีพี ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม 

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


