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นโยบายเร่ืองการไม่เลือกปฏิบัติและการต่อต้านการล่วงละเมิด 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

Non-Discrimination and Anti-Harassment Policy 
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited and Subsidiaries
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หลกัการ / INTRODUCTION 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ตระหนักและเห็นคุณประโยชน์ของการน�า

ความคิด ทักษะและประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายของบุคลากรมาต่อยอดให้เป็นพลังที่ส�าคัญ

ในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทจึงเสริมสร้างบรรยากาศในการท�างานให้มีความเคารพซึ่งกัน

และกัน สามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่าง ไม่มีการเลือกปฏิบัติและไม่เกิดการล่วงละเมิด

และการคุกคามในรูปแบบต่างๆ  จึงได้ก�าหนดนโยบายเรื่องการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิดไว้เป็น 

หลักเกณฑ์เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น

นโยบายนี้จะเป็นส่วนประกอบเสริมกับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Policy) นโยบาย

ความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง (Diversity & Inclusion Policy) ที่ได้มีการจัดท�าขึ้นไป

ก่อนหน้านี้แล้ว โดยจะสอดคล้องกับ “จรรยาบรรณธุรกิจ ซีพีเอฟ” (CPF Code of Conduct) ) และจะ

ต้องเป็นไปตามกฎหมายรวมถึงปฏิญญาและมาตรฐานสากลที่บริษัทยึดถือ

บริษัทจะด�าเนินการที่จะป้องกันและคุ้มครองพนักงานทุกระดับไม่ให้ถูกเลือกปฏิบัติโดยเด็ดขาดใน 

ทุกกรณี ไม่ให้ถูกล่วงละเมิดและคุกคามในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการคุกคามทางเพศ เพื่อที่จะสร้างให้

สถานทีท่�างาน เป็นทีท่ีน่่าท�างานและมคีวามปลอดภัย และหากมเีหตกุารณ์ทีพ่นกังานถกูล่วงละเมดิหรอื

คุกคามในสถานที่ท�างาน บริษัทจะด�าเนินการพิจารณาสอบสวนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมกับ

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

Charoen Pokphand Foods Public Company Limited or “CPF” recognises and values 

difference and diversity in concepts, skills, and experiences of its employees to reinforce their 

capabilities in driving the Company sustainably. The Company encourages building a 

“respect for people” working environment and ability to live together on individual differences 

with no discrimination nor harassment in any forms. The Company therefore determines Non-

Discrimination and Anti-Harassment Policy for operations to progress smoothly.

This Policy is the supplement of Human Rights Policy and Diversity and Inclusion Policy which 

have been issued earlier. It will conform to CPF Code of Conduct and comply with the law, 

including any declarations and standards which The Company adheres to.

The Company shall protect its employees at all levels against discrimination in the zero-

tolerance approach and harassment in any forms – sexual or non-sexual - with an aim 

to  build safe and happy workplace. The Company will carry out a fair investigation into any 

discrimination and harassment cases that occurred.
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ขอบเขต / SCOPE

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

ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  อย่างไรก็ดี บริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทย่อย 

ของบรษิทัย่อยท่ีจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์ รวมถงึบรษิทัร่วมทนุสามารถน�านโยบายฉบบันี้ไปปรบัใช้ 

ให้เข้ากับบริบททางธุรกิจและกระบวนการบริหารภายในของแต่ละบริษัทบนพ้ืนฐานของภูมิสังคมของ

แต่ละประเทศให้มีความสอดคล้องกันอย่างเหมาะสม 

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

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

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

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

business context and management process, according to the socio-geographic background 

of the country they operate in.

นิยาม / DEFINITIONS 

บริษัท หมายถึง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

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

 
“บริษัทย่อย” หมายถงึ บรษิทัทีบ่รษิทั เจรญิโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากดั (มหาชน) 

 (1) ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ�านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น ไม่ว่า

โดยตรงหรอืโดยอ้อม และ/หรอื

 (2) มอี�านาจควบคุมคะแนนเสยีงส่วนใหญ่ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้ ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อม 

และ/หรอื 

 (3) มอี�านาจควบคุมการแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการตัง้แต่กึง่หนึง่ของกรรมการทัง้หมด ไม่ว่าโดยตรง 

หรอืโดยอ้อม

Subsidiaries mean Companies of which CPF

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

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

and/or

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

Board of Directors.
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“บริษัทร่วมทุน” หมายถงึ บรษิทัใดๆ ทีบ่รษิทัก�ากับดูแลให้เป็นไปตามทีไ่ด้ตกลงร่วมกนัซึง่ระบไุว้ในสญัญา

ร่วมทนุ และไม่ใช่บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ

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

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

 

พนักงาน หมายถึง พนักงานและคนงานทุกระดับของบริษัท

Employee means Employees and Workers at all levels of the Company.

 
การเลือกปฏิบัติ หมายถึง การปฏิบัติต่อบุคคลอย่างแตกต่าง การกีดกัน หรือการให้สิทธิพิเศษแก่

บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งอันเนื่องจากลักษณะของบุคคลหรือกลุ่มคนนั้นในเรื่อง 

เชื้อชาติ สัญชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว ต้นตระกูล ความเชื่อ ศาสนา สถานะทางสังคม รสนิยมทางเพศ เพศ 

อายุ สรีระทางกายภาพ ความพิการหรือทุพพลภาพ ภาษาที่ใช้ แนวคิดทางการเมือง ตลอดจนสถานภาพ

เกี่ยวกับการสมรส หรือข้อมูลอื่นใดที่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติ

Discrimination means any different treatment or discrimination or special treatment to 

an individual or a group of people on the basis of  personal characteristics on race, 

nationality, skin colour, ethnicity, family background, belief, religion, social status, sexual 

orientation, gender, age, physical stature or disability, spoken language, political belief 

including marital status or any particular features causing discriminatory incidents.

 

การล่วงละเมิด / การคุกคาม หมายถึง การแสดงพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ในการล่วงละเมิด / การ

คุกคาม กีดกัน ข่มขู่ ไม่เป็นมิตร ที่ก่อให้เกิดการขัดขวางการท�างาน โดยแม้ไม่มีความตั้งใจ แต่มีผลต่อ

ผู้ถูกกระท�าในด้านร่างกายและจิตใจ ไม่ว่าการแสดงพฤติกรรมนั้นจะมีนัยยะทางเพศหรือไม่ก็ตาม

Harassment means behaviour which is considered unwelcome, offensive, discriminatory, 

threatening and hostile (by the harassed Employee) which unreasonably disrupts another 

person in his/her work. The behaviour may not be intentionally done by the offender but 

it has impact on the harassed employee physically and mentally. It can either be sexual 

or non-sexual.
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“รูปแบบพฤติกรรมการล่วงละเมิด / การคุกคาม” / Form of Harassment

 • ด้วยวาจา เช่น พูดถากถาง พูดข่มขู่ พูดส่อเสียด พูดเป็นเรื่องตลกขบขันที่ไม่สมควร พูดล้อเลียน 

พูดยั่วยวน พูดยุยง พูดกล่าวหาที่ไม่จริง พูดลวนลาม

  Verbal : saying sarcastically, bully, joking, jesting, teasing, instigate, wrong accusation, 

verbally assaulting words.

 • ด้วยท่าทาง เช่น จ้องมอง ชายตามอง ท�าสญัญาณมอืทีไ่ม่สภุาพ ผวิปาก

  Non Verbal / Gesture: staring, leering, impolite hand gesturing, whistling.

 • ด้วยการกระท�า เช่น ท�าร้ายร่างกาย เข้าใกล้ชดิหรอืสมัผสัเนือ้ตวัโดยไม่จ�าเป็น แสดงภาพทีไ่ม่เหมาะสม  

อนาจาร ส่งข้อความคุกคาม ข่มขู ่กระท�าการใดๆ ทีผู่เ้สยีหายรูส้กึอับอาย เสยีหน้า ถกูกดีกนั

  Physical : bullying, unnecessarily patting / touching the other’s body, showing 

pornographic materials, sending threaten messages, any acts that cause the harassed 

employee to be ashamed, humiliated, or discriminated. 

 • การละเมดิ / คุกคาม หมายรวมถงึ การแสดงพฤตกิรรมซ่ึงไม่เป็นทีป่รารถนาโดยไม่ว่าจะมนียัยะทาง

เพศหรอืไม่กต็าม โดยก่อให้เกิดบรรยากาศในการท�างานทีไ่ม่เป็นมติร การละเมดิ / คุกคามทีม่นียัยะ

ทางเพศอาจเกีย่วข้องกบัเรือ่งเพศหรอืเพศสภาพของบคุคล การละเมดิ / คุกคามทีไ่ม่มนียัยะทางเพศ

อาจเกีย่วข้องกบับคุลิกภาพหรอืสถานภาพของบคุคล อาท ิเผ่าพันธุ ์การนับถอืศาสนา อาย ุเชือ้ชาติ 

เชาวน์ปัญญา ความทพุพลภาพ สรรีะทางกายภาพ

  Harassment covers both sexual and non-sexual unwelcome conduct or behaviour 

that creates hostile work environment. Sexual harassment relates to gender and 

sexual orientation and non-sexual harassment associates with personal characteristics 

or situations, such as race, religion, age, ethnicity, intelligence, disability, physical 

stature, etc.

สถานที่ท�างาน หมายถึง สถานที่ปฏิบัติงาน อาทิ / 
Workplace means operational facilities, for instance:

 • ส�านกังาน โรงงาน ฟาร์ม ร้านค้าของบรษิทั ฯลฯ

  Office, Plant, Farm, Company’s Outlet/Shop, etc. 

 • สถานทีจั่ดงานของบรษิทั

  Place of Company’s functional events

 • สถานทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายให้ไปท�างาน

  Place of work assigned for a business mission 

 • สถานทีป่ระชมุและฝึกอบรม

  Place of conference or training



  หน้า | page 7

แนวทางปฏบิตั ิ/ IMPLEMENTATION

เพ่ือไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติอย่างเด็ดขาดในทุกกรณีและต่อต้านไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดและการคุกคาม

ในทุกรูปแบบภายในองค์กร บริษัทจึงได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

To prohibit discrimination in the zero-tolerance approach and harassment in any forms  

within the organisation, the Company has set the guideline as follows:

1. การสรรหา คัดเลือกและบรรจุทรัพยากรบุคคล / Recruitment and Selection

 • การประกาศรบัสมคัรงานจะไม่มข้ีอความทีกี่ดกนัใดๆ

  No discriminatory wording in job vacancy advertisement.

 • การสรรหาและคัดเลือกบคุลากรเข้าท�างานจะไม่มกีารเลือกปฏบิตัด้ิวยเหตจุากเชือ้ชาต ิสญัชาต ิเผ่าพันธุ์  

สผีวิ ต้นตระกลู ความเชือ่ ศาสนา สถานะทางสงัคม รสนยิมทางเพศ เพศ อาย ุสรรีะทางกายภาพ  

ความพิการหรอืทพุพลภาพ ภาษาทีใ่ช้ แนวคิดทางการเมอืง ตลอดจนสถานภาพเกีย่วกบัการสมรส 

หรอืข้อมลูอ่ืนใดทีก่่อให้เกดิการเลือกปฏิบตั ิ โดยพิจารณาจากคุณสมบตัทิีต้่องการตามต�าแหน่งงาน

ทีร่บัสมคัร

  Recruitment and selection shall not be discriminatory on the basis of race, ethnicity, 

nationality,  family background, skin colour, belief, religion, social status, sexual 

orientation, gender, age, physical stature, disability, spoken language, marital status 

or any particular features causing discriminatory incidents. It shall only be on 

qualifications required for the  job vacancy.

 • ค่าจ้าง สวสัดิการและสภาพการจ้างงานทีเ่สนอให้ผูส้มคัรทกุคนจะเท่าเทยีมตามมาตรฐานของต�าแหน่ง

งานทีร่บัสมคัร

  Salary, welfare and working condition offered must be fair to all candidates on the 

same standard of the vacant position.

ทั้งน้ีให้รวมถึงระหว่างการปฏิบัติงาน อาทิ /

This applies throughout the course of a business mission, for instance:

 • ระหว่างการเดินทางเพ่ือไปปฏิบตังิาน

  During a business trip

 • ระหว่างการใช้โทรศพัท์เจรจาเพ่ือการปฏบิตังิาน

  During a business telephone conversation

 • ระหว่างการใช้สือ่อิเลก็ทรอนกิส์สือ่สารเพ่ือการปฏบิตังิาน

  During any use of electronic devices for business purpose

  เป็นต้น / etc.
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 • ใบสมคัรและเอกสารประกอบการสมคัรงานจะต้องถกูเกบ็เป็นความลับไม่เปิดเผยกบัผูท้ี่ไม่เกีย่วข้อง

และควรจะก�าหนดผูท้ีจ่ะน�าข้อมลูไปใช้

  Application and supporting documents must be kept confidential, not disclosed to 

unconcerned persons and the user of those documents must be identified.

 • การทดสอบทางจิตวทิยาและการตรวจร่างกายก่อนเข้าท�างานต้องเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัการท�างาน

  Any psychometric test and pre-employment medical check-up must be related to 

working requirements.

2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล / Human Resources Development

 • การจัดการพัฒนาจะต้องท�าให้ทัว่ถึง เสมอภาค ไม่เลอืกปฏบิตั ิโดยจะต้องค�านงึถงึความจ�าเป็นทีจ่ะ

ต้องพัฒนาของแต่ละคนในการด�ารงต�าแหน่งนั้นๆและเพ่ือความก้าวหน้าในสายอาชพี

  Development programme must be equally arranged and not discriminatory for all staff 

depending on their training required for the current position and for his/her career 

progression.

 • การอนมุตักิารฝึกอบรมจะต้องปราศจากการเลอืกปฏิบตัิ

  Approval for training must be no discrimination.

 • การจัดให้มีโครงการพัฒนาส่งเสริมการตระหนักรู้ถึงวัตถุประสงค์ รวมถึงข้อก�าหนดต่าง ๆ ตาม

นโยบายฉบบันีแ้ก่พนกังานทกุคนโดยวธิกีารฝึกอบรม. 

  Awareness raising programmes of the requirements in this Policy shall be developed 

and promoted to all employees through training.

3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน / Performance Appraisal

  แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานจะต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และประเมินจากผล

การปฏิบตังิานทีท่�าได้จรงิ รวมถึงพฤตกิรรมทีต้่องสอดคล้องกบัค่านยิมองค์กร โดยในการประเมนิ

ควรมีการพูดคุยกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาแบบพบหน้ากันเพ่ือเปิดโอกาสให้

ท�าความเข้าใจผลการประเมินร่วมกัน 

  Performance appraisal guidelines must be clear, transparent, and based on actual 

performance including behaviour conform to the  Company’s values. The appraisal 

process should be   conducted  in a face-to-face meeting in order to mutually reflect 

upon  the appraisal results.

4. การให้ผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน / Employee’s Compensation

  การบริหารค่าตอบแทนและการเลื่อนระดับชั้นงานของพนักงาน จะต้องเป็นตามนโยบายที่ก�าหนด 

มีความโปร่งใสและชัดเจน ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน 

  Compensation and promotion must be in accordance with  applicable policy, on the 

basis of transparency and accuracy under the same standards.  
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5. การโอนย้าย / การออกจากงาน / Transfer / Exit

 • กระบวนการโอนย้ายต้องอยู่ภายใต้ความเสมอภาค และพิจารณาถึงโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ โดย 

ไม่เลือกปฏิบตัิ

  Transfer process must be equally fair in careful consideration given to career 

progression opportunities and without  discrimination. 

 • การให้ออกจากงานนัน้ต้องเป็นเหตจุากพนกังานมผีลการปฏบิตังิานต�า่กว่ามาตรฐานทีบ่รษิทัก�าหนด 

หลังจากบรษิทัให้โอกาสพนกังานปรบัรงุแก้ไขและตดิตามผลงานอย่างใกล้ชดิแล้ว หรอืมกีารกระท�าผดิ

ทางวนิยัในการท�างานเป็นเหตใุห้ต้องออกจากงาน หรอืด้วยสาเหตจุากสขุภาพทีไ่ด้วนิจิฉยัโดยแพทย์ 

หรอืด้วยสาเหตอ่ืุนทีไ่ม่ใช่เป็นการเลอืกปฏบิตัิ

 • Dismissal from the Company must be on the ground of the  performance measured 

as inadequate to the Company’s standards and remaining unchanged despite 

opportunity given for his/her improvement and follow-up efforts by the Company or 

disciplinary actions causing dismissal or health problems based on medical doctor’s 

diagnosis, or any other reasons  which are not regarded  as discrimination.

 
การปฏิบัติเมื่อประสบเรื่องการเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิด / การคุกคาม
Reporting guidelines when encountering discrimination and harassment incidents

 1. ผูถ้กูกระท�าแจ้งกบัผูก้ระท�าให้หยดุการกระท�านัน้ๆทนัทใีนเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้โดยทนัที

  The harassed employee speaks to the offender for the unwelcome behaviour to 

cease immediately.

 2. หากผูก้ระท�าไม่สนใจและยงัด�าเนนิการต่อ ให้ผูถ้กูกระท�ารายงานกบัผูบ้งัคับบญัชาโดยตรงของตน 

หรอืหวัหน้าของผูบ้งัคับบญัชา หรอืผูบ้รหิารสายงานทรพัยากรบคุคลตามความเหมาะสม 

  If the offender  continues such behaviour, the harassed employee reports to his/her 

direct supervisor or supervisor’s hierarchical superior  or Human Resources Manager, 

as deem appropriate.

 3. ผูบ้รหิารของสายงานทรพัยากรบคุคลระดับผูจั้ดการทัว่ไปขึน้ไปทีเ่กีย่วข้องสอบถามข้อมลูจากผูถ้กู

กระท�าและผูถ้กูกล่าวหาและพยาน (หากม)ี ภายใน 7 วนัจากวนัทีไ่ด้รบัรายงาน

  Related Human Resources (General Manager level or above) investigates and gathers 

information from the offender and the harassed employee, as well as witnesses (if 

any) within 7 days from the  date of reported incident.
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 4. ผูบ้รหิารของสายงานทรพัยากรบคุคลระดับผูจั้ดการทัว่ไปขึน้ไปทีเ่กีย่วข้อง จัดตัง้คณะกรรมการสอบสวน 

ไม่น้อยกว่า 3 คน ทีป่ระกอบด้วย

  Related Human Resources (General Manager level or above) sets up an investigation 

committee comprising at least 3 members:

 • ผูบ้รหิารของสายงานของผูถ้กูกล่าวหาระดับผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการขึน้ไป

  Assistant Vice President level or  above from the offender’s Business unit

 • ผูบ้รหิารของสายงานทีไ่ม่เกีย่วข้อง (คนกลาง) ระดับผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการขึน้ไป

  Assistant Vice President level or above from any other Business unit not  

  involved in the incident

 • ผูบ้รหิารของสายงานทรพัยากรบคุคลระดับผูจั้ดการทัว่ไปขึน้ไป

  General Manager level or above from Human Resources

 5. กรณกีารกระท�าของผูก้ระท�าเป็นความผดิทางวนิยัทีต้่องด�าเนนิการตามระเบยีบว่าด้วยการสอบสวน

ทางวนิยัและการลงโทษทางวนิยั พ.ศ. 2557 และ/หรอืระเบยีบว่าด้วยการสอบสวนทางวนิยัใดๆ ที่

จะมกีารแก้ไขเพ่ิมเตมิในอนาคต ให้ผูบ้รหิารของสายงานทรพัยากรบคุคลระดับผูจั้ดการทัว่ไปขึน้ไปที่

เกีย่วข้องปฏบิตัติามระเบยีบดังกล่าว

  In the case that an employee commits an offence that requires specified processes 

governing the disciplinary procedures in accordance with Regulation on Disciplinary 

Investigation and Punishment B.E. 2557, or the applicable Company’s Rule and 

Regulation and its future amendments, a General Manager level or above from 

Human Resources is appointed to properly follow those procedures.

 6. ด�าเนินการทางวินัยต่อผู้กระท�าผิดหรือรายงานเท็จตามผลการสอบสวนและการพิจารณาของคณะ

กรรมการสอบสวน

  Impose disciplinary actions  to the offender  or any party having made false accusation, 

based on the investigation committee’s deliberation and verdict.

 7. หากการกระท�าผดิเป็นคดีอาญาและต้องด�าเนนิการตามกฎหมายต้องให้ฝ่ายกฎหมายเข้ามส่ีวนในการ

ด�าเนนิการสอบสวน

  If it is a criminal case and involves a lawsuit, Legal Department must be involved.

 8. ผูถ้กูกระท�าทีร่ายงานเหตกุารณ์การล่วงละเมดิ / การคุกคาม จะได้รบัความคุ้มครองตามความเหมาะสม 

ไม่ให้เกดิผลกระทบในทางลบจากการรายงานดังกล่าว

  The harassed employee who reports the incident will be protected and will not 

receive  any negative impact due to the reporting of such incident.
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