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สารจากใจประธานกรรมการบริหาร 

เรียน ผู้มีส่วนได้เสยีทุกท่าน 

ในปี 2564 ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความทา้ทายทีบริษัทและผูส้่วนไดเ้สีย ไดร้ว่มกนัรบัมืออย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

ภายใตม้าตรการเพือปอ้งกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือไวรสัโควิด-19 ส่งผลใหกิ้จกรรมทางสงัคมถูกจาํกัด บริษัทไดด้าํเนินการ

ผลกัดนัใหเ้กิดบริการใหม ่7Delivery สง่มอบสินคา้ปลอดภัยถงึบา้นผูบ้ริโภค ภายใตม้าตรการทางดา้นความปลอดภัยสงูสุด ควบคู่

ไปกบัการจัดหาสินคา้เพือป้องกนัการแพร่ระบาดและการเฝ้าระวงัโรคติดเชือไวรสัโควิด-19 เช่น หนา้กากอนามยั และชดุตรวจหา

แอนติเจนทีไดร้บัการรับรองคุณภาพ ในราคาทีเหมาะสม ซึงถือเป็นหนึงในความสาํเร็จทีบริษัทไดผ้ลกัดันและบรรเทาผลกระทบ      

ทีเกิดขนึต่อสงัคม    

นอกจากนีภายใต้การดาํเนินการทางด้านความยังยืนอย่างเขม้ขน้ บริษัท ยังคงไดร้บัการยอมรับจากหน่วยงานระดับ

สากล กา้วสู่การเป็นผูน้าํทางดา้นความยังยืน โดยไดร้บัการประเมินเขา้เป็นสมาชิกของดัชนีความยังยืนดาวโจนส ์(Dow Jones 

Sustainability Indices:  DJSI) ลําดับที  1 ในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing และคงสถานะการเป็นสมาชิก             

อย่างต่อเนืองเป็นปีที 5  ตอกยาํความตงัใจในการส่งเสริมความยังยืนใหเ้กิดขึนตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงผลกัดันยุทธศาสตร ์  

ดา้นความยงัยืนไปสูก่ารปฏิบตัิอยา่งจรงิจงั จนสามารถบรรลเุปา้หมายไดอ้ย่างน่าพอใจ 

จากความสาํเร็จดา้นความยงัยืนไดร้ับการคัดเลือกใหเ้ป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) นัน  

ทาํให้เรามีความเชือมนัว่าธุรกิจทีเติบโตได้อย่างยังยืนนัน จะใหค้วามสาํคัญและรักษาสมดุลระหว่างสิงแวดลอ้ม สังคม และ         

ธรรมาภิบาลไปพรอ้ม ๆ กนั โดยคาํนงึถึงผูมี้สว่นไดเ้สียอยา่งทวัถึง ซงึการทีองคก์รไดเ้ป็นสว่นหนงึในความสาํเร็จดา้นความยงัยืนนัน 

จึงเป็นอีกปัจจัยทีสรา้งความมันใจใหก้ับนักลงทุนพิจาณาลงทุนตามปัจจัยดา้นสิงแวดลอ้ม สงัคม การกาํกับดูแลกิจการ (ESG) 

ควบคู่ไปกบัการวิเคราะหข์อ้มลูทางการเงินของบริษัท เพือสรา้งผลตอบแทนอย่างต่อเนืองในระยะยาว นอกจากนีเรามุง่ดาํเนินงาน

ดา้นการสง่เสริมสิงแวดลอ้ม เช่น การจดัการบรรจุภัณฑ ์การจัดการขยะพลาสติกทีดาํเนินมาอย่างต่อเนือง การจดัการขยะอาหาร 

การลดผลกระทบและเตรียมรบัมือการเปลียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นตน้   อีกทงั เรายงัมุง่ดาํเนินงานดา้นสิทธิมนุษยชน

ตามหลกัสากล เพือลดความเหลือมลาํและสรา้งความเท่าเทียมภายในองคก์ร พรอ้มกนันี เราตระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกับ

ดแูลกิจการทีดี    โดยยึดหลกัการดาํเนินธรุกิจภายใตค้วาม “ซอืสตัย ์โปรง่ใส ยุติธรรม คาํนงึถงึชุมชน สงัคม สิงแวดลอ้ม” เพอืสรา้ง

ความเชือมนัใหก้ับผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม บนพืนฐานค่านิยม 3 ประโยชน ์ตอบโจทย ์“ประเทศชาติ ประชาชน และองคก์ร” อีกทัง 

มุ่งมนัดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียในทุกมิติ เพือกา้วไปสู่องคก์รแห่งความยังยืน ภายใตป้ณิธาน “ร่วมสรา้งสรรคแ์ละ

แบ่งปันโอกาสต่อกัน” มาอย่างต่อเนืองกว่า 34 ปี และดว้ยการผสมผสานแนวคิดทางดา้นความยังยืนเขา้เป็นส่วนหนึงของการ

ดาํเนินงาน  พวกเราเชือมนัในการกา้วต่อไป  เพอืเขา้สูก่ารประกอบธุรกิจในโลกยคุใหมอ่ยา่งยงัยืน 

          

         ก่อศกัด ิ  ไชยรศัมศีกัดิ 

รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร                                                       

 บรษัิท ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน)                                                                   

ทมีา : อา้งองิจาก รายงานการพฒันาอย่างยงัยนื ปี  บรษัิท ซีพ ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) 



 

วสิยัทศันด้์านความยังยนื 
“เป็นองคก์รทอีาํนวยความสะดวกให้ชมุชน สังคมมีความกนิด ีอยูด่ ีมีความสุข 
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คาํนํา 

 บริษัท ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (จากนีเรียกแทนดว้ยคาํว่า “บริษัท”) เชือมนัว่า  

“คู่ ค้า” คือห่วงโซ่ส ําคัญของความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ และบริษัทเชือว่าความสําเร็จทียังยืน 

จาํเป็นตอ้งอยู่บนพืนฐานของการดาํเนินธุรกิจอย่างรบัผิดชอบตลอดทังห่วงโซ่อปุทาน อาทิ การเคารพต่อ

สิทธิมนุษยชน หลกัธรรมาภิบาล และรกัษาสิงแวดลอ้ม เป็นตน้  ดว้ยเหตนุี บริษัทจึงไดจ้ดัทาํจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจและแนวปฏิบัติสาํหรบัคู่คา้ (Supplier Code of Conduct and Guideline) ทีมีความสอดคลอ้ง

กับแนวทางปฏิบัติสากลทัง UN Global Compact และแนวทางสาํหรับการดาํเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ

ตลอดทังห่วงโซ่อุปทานขององคก์ารเพือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organization of 

Economic Co-operation and Development : OECD) รวมถึงการเคารพและพร้อมปฏิบัติตามกฎหมาย   

กฎระเบียบทีเกียวขอ้ง เพอืเป็นแนวทางการดาํเนินธรุกิจรว่มกนัอย่างมีความรบัผิดชอบในห่วงโซอ่ปุทาน 

 เพือให้มันใจได้ว่ากระบวนการดําเนินธุรกิจของบริษัทและคู่ค ้ามีความสอดคล้องตามความ

คาดหวังดา้นการดาํเนินธุรกิจอย่างยังยืนและรับผิดชอบตามกฎหมายและระเบียบขอ้บังคบัทีเกียวข้อง 

บริษัทจึงจัดทาํคู่มือฉบับนี เพือเป็นแนวทางในการพัฒนาศกัยภาพ ยกระดับขีดความสามารถทางการ

แข่งขันและเสริมสรา้งการเติบโตในระยะยาวไปดว้ยกนั รวมถึงเป็นโอกาสใหบ้ริษัทและคู่คา้ธรุกิจมีส่วนร่วม

ปรบัปรุงและพฒันาสงัคมและสิงแวดลอ้มโดยภาพรวม 
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แนวปฏิบัตสิาํหรับคู่ค้า 

แนวปฏิบติัสาํหรบัคูค่า้ทีจะร่วมทาํธุรกิจกบับริษัท ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) รวมทงัใชเ้ป็นแนวทางในการ

ติดตามการดาํเนินการของคู่คา้ใหเ้ป็นไปตามจรรยาบรรณธรุกิจฉบบันี แบ่งเป็น 6 ขอ้หลกั 16 ขอ้ย่อย ดงันี 

จริยธรรมทางธุรกิจ 

1. การปฎิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

1.1 คู่คา้ตอ้งดาํเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบทีเกียวขอ้งกบัการ

ดาํเนินธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมใหเ้กิดการแข่งขันและการปฏิบัติทางการคา้ทีเป็นธรรมและเสรี โดยกาํหนด

เงือนไขทางการคา้ หรือราคาทีเป็นธรรม บนพืนฐานของความไวว้างใจและเคารพซงึกนัและกนั    

แนวทางการปฏบิัต ิ

o มีกระบวนการทีท ําให้มันใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (ทังภายในและ

ตา่งประเทศ) ทีเกียวขอ้ง เชน่ การเปิดเผยขอ้มลูทางการเงนิ และการเสียภาษีอากร 

o มีระบบหรือผู้รบัผิดชอบในการติดตามการเปลียนแปลงของกฎหมาย และ ระเบียบขอ้บงัคบัที

เกียวขอ้งในการดาํเนินธรุกิจอยา่งสมาํเสมอ 

o คู่ค้าได้รับใบอนุญาตทีเกียวข้อง เช่น หลักเกณฑ์ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย              

การบริหารจดัการสิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

o มีช่องทางและกระบวนการในการรับเรืองรอ้งเรียน เนืองจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม

กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั รวมถงึมกีระบวนการในการติดตามแกไ้ข 
 

2. การปกป้องข้อมูล และเคารพทรัพยสิ์นทางปัญญา 

2.1 ปกป้องและรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลทีอยู่ในความดแูล และขอ้มลูความลบัทงัของบริษัทและของ

คู่คา้รายอืนทีเกียวขอ้ง และไมใ่ชข้อ้มลูของบริษัททรี่วมธุรกิจโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต 

แนวทางการปฏบิัต ิ

o มีกระบวนการในการคดักรอง รกัษา และเปิดเผยขอ้มลูทีเป็นความลบัของบรษิัท 

o ขอ้มูลทีไม่เป็นความลบัหรือข้อมลูทีไดร้บัจากบริษัทคู่คา้ทีมีการจดัเก็บ มีการจาํกัดสิทธิ และ

สามารถเขา้ถึงไดเ้ฉพาะผูม้ีความจาํเป็นเท่านนั 

o มีกระบวนการในการดาํเนินการเมือพบผูก้ระทาํความผิดทีมีการเปิดเผยขอ้มลูทีมีความอ่อนไหว 

หรอืขอ้มลูทีเป็นความลบั 
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2.2 คู่คา้ดาํเนินการอย่างเฉพาะเจาะจง เพือใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายระดับประเทศ กฎหมาย

ระดบัสากล และสนธิสญัญาทีมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ในเรอืงทเีกียวขอ้งกบัทรพัยสิ์นทางปัญญา ซงึหมายรวมทงั

กรณีของเครืองหมายการคา้และสิทธิบตัร และไมป่ลอมแปลงหรือให/้ใชท้รพัยส์ินทางปัญญา เครืองหมาย

การคา้และสทิธิบตัรของผูอื้นโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 

แนวทางการปฏบิัต ิ

o มีช่องทางและกระบวนการในการรบัเรืองรอ้งเรียนเนืองจากการละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา 

เครอืงหมายการคา้และสิทธิบตัรของผู้อืน 

o มีกระบวนการในการดาํเนินการเมือพบผู้ละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา เครอืงหมายการคา้ และ

สิทธิบตัรของผูอ้นื 

o หลีกเลยีงการติดตงัและใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรท์บีรษัิทไมม่ีลิขสิทธิ 
 
 

2.3 รักษาและปกป้องข้อมูล เครือข่ายและระบบออนไลน์ทีใช้ในการดําเนินธุรกิจให้มันคง 

ปลอดภยัเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑที์เกียวขอ้งกบัความปลอดภยัทางไซเบอร ์

แนวทางการปฏบิัต ิ

o สร้างความตระหนักแก่พนักงานเรืองความปลอดภัยของข้อมูล ความปลอดภัยออนไลน์          

และการปกป้องตนเองจากภยัไซเบอร ์ 

o จดัทาํระบบป้องกนัการเขา้ถึงเครือข่ายของบริษัทโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

o มีแผนรบัมือเหตุการณท์างไซเบอรท์ีช่วยใหพ้นักงานสามารถจัดการกบัการละเมิดขอ้มูล

และรายงานภยัคกุคามทีอาจเกิดขนึได ้
 

3. ความน่าเชือถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล 

3.1 คู่คา้ตอ้งบนัทึกบัญชีและข้อมลูทางธุรกิจอย่างถูกตอ้ง รวมทงัเปิดเผยรายงานทางการเงินที

ครบถว้น เพียงพอและตรวจสอบไดต้ามหลกัการบญัชี 

แนวทางการปฏบิัต ิ

o คู่คา้มกีารจดัทาํบญัชีรายรบั รายจ่าย อย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย 

o ข้อมูลทีแสดงในรายงานทางการเงินของคู่ค้ามีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน          

การบัญชีทีรับรองโดยทัวไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีทีเป็นอิสระ และ

เป็นไปตามมาตรฐานการรบัรองทางการเงิน 
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o รายงานทางการเงินของคู่คา้ถูกตอ้งและผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานควบคุมทีไดร้บั

อนุญาตก่อนการเปิดเผยขอ้มูล และมีการจัดส่งไปยังหน่วยงานทีเกียวขอ้งอย่างถูกตอ้ง

ครบถว้นตามทีกฎหมายระบ ุ
 

3.2 คู่คา้และพนักงานตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการฟอกเงินใดๆ รวมถึงจัดให้มีแนวปฏิบัติดา้นการ

ปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายใน 

แนวทางการปฏบิัต ิ

o ทําความรูจ้ักกับคู่ค ้าของท่าน โดยการตรวจสอบทางการเงิน รวมถึงหลักปฏิบัติในการ              

ทาํธรุกิจ 

o บันทึกการชาํระเงินและธุรกรรมต่างๆ ตามนโยบายและขันตอนปฏิบัติทังหมดทีกาํหนดไว้ 

ปฏิบตัิตามมาตรฐานสากลทางการเงินเพือจดัทาํแบบฟอรม์การชาํระเงนิทไีดร้บัการยอมรบั 

o ไมโ่อนเงินไปยงัชญัชีทีไมเ่ป็นทรูีจ้กั หรือรบัโอนเงินทีมลีกัษณะการจา่ยทีผิดปกติ โดยเฉพาะจาก

ประเทศทีไมเ่กียวขอ้งกบัธรุกิจนนั 

o เก็บรกัษาบนัทึกการทาํธรุกรรมทางธรุกิจทถีกูตอ้ง สมบรูณ ์และเป็นปัจจบุนั 

o คูค่า้และพนกังานตอ้งไมม่ีสว่นรว่มในการฟอกเงิน 

o มีกลไกทีทาํให้มันใจได้ว่ามีข้อมูลทีเป็นความลับหรือข้อมูลภายในได้ร ับการจัดเก็บ มีการ    

จาํกดัสิทธิ และสามารถเขา้ถงึไดเ้ฉพาะผูท้จีาํเป็นเท่านนั 
 

3.3 คูค่า้ตอ้งปฏิบตัิตามมาตรการควาํบาตรทางเศรษฐกิจและการควบคมุการสง่ออก 

แนวทางการปฏบิัต ิ

o มีช่องทางติดตามบัญชีรายประเทศทีมีมาตรการควาํบาตรทางเศรษฐกิจและการควบคุม       

การส่งออก 
 

4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

4.1 คู่คา้ไม่มีส่วนไดเ้สียในการดาํเนินธุรกิจทีก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์ับบริษัท 

หากบคุลากรของคูค่า้มีส่วนไดเ้สยีทีอาจนาํไปสู่ความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ปิดเผยขอ้มลูแก่บริษัท 

แนวทางการปฏบิัต ิ

o คูค่า้เปิดเผยขอ้มลูทีอาจเขา้ข่ายความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัท 

o คู่ค้าเปิดเผยขอ้มูลเมือมีการทาํธุรกรรมกับบริษัทผ่านบุคคลทีมีส่วนเกียวข้องกับคู่ค้า เช่น 

ครอบครวั 
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5. การต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน 

5.1 คูค่า้ตอ้งไมม่ีส่วนรว่มในการทุจริตทกุรูปแบบ อาทิ การกรรโชก ยกัยอก ฉอ้โกง ตดิสินบน 

แนวทางการปฏบิัต ิ

o มีการจัดทําแนวทางหลักปฏิบัติทีดีด้านจริยธรรม (Code of Conduct) และคู่มือการปฏิบตัิ        

ทีเกียวขอ้งเพือป้องกันความเสียงจากการทุจริต และมีการติดตาม ตรวจสอบ รวมทังอบรม      

ใหค้วามรูพ้นกังานทกุระดบัเพือสรา้งจิตสาํนกึเรอืงการตอ่ตา้นการทจุรติใหพ้นกังาน 

o มีการจัดทํานโยบายและขันตอนการปฏิบัติงานเรืองการต่อต้านการทุจริต การติดสินบน          

ทุกรูปแบบ (รวมไปถึงการให้ของขวัญ การต้อนรบั/เลียงรบัรอง และการให้ความบันเทิง)          

การกรรโชกหรอืการยกัยอก การขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 

5.2 การใหข้องขวญั การตอ้นรบั การเลียงรบัรองลกูคา้ทางธุรกิจ และสรา้งความบนัเทิงตอ้งอยู่ใน

ขอบเขตทีสมเหตสุมผล และไมค่วรคาดหวงัสงิทจีะไดร้บัตอบแทน 

แนวทางการปฏบิัต ิ

o มีการกาํหนดวตัถปุระสงคแ์ละจาํนวนเงินขนัสงูในการมอบและรบัสงิของ หรอืจาํนวนเงนิต่อการ

มอบใหก้บัหนว่ยงานราชการ บรษัิทคูค่า้ และลกูคา้ 
 

5.3 คูค่า้ตอ้งใชน้โยบายและขนัตอนการปฏิบติังานของตวัเองทีจะป้องกนัการทจุริตระหว่างลูกจา้ง 

คู่คา้ตอ้งติดตามและทบทวนการนาํนโยบายและขนัตอนการปฏิบตัิงานไปใชอ้ย่างสมาํเสมอ และจดัใหมี้

การอบรมเรอืงการต่อตา้นการทจุริตใหก้บัพนกังานทุกระดบั 

แนวทางการปฏบิัต ิ

o มีกระบวนการจดัการเมอืพบเรอืงทจุริตเกิดขึน 

o มีการสรา้งความตระหนกัรูใ้หแ้ก่ลกูจา้งของบรษิทัในดา้นการต่อตา้นการทจุรติ การติดสินบนทกุ

รูปแบบ (รวมไปถึงการใหแ้ละรบัของขวัญ การตอนรบั/เลียงรบัรอง และการใหค้วามบนัเทิง) 

การกรรโชกหรอืการยกัยอก การขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 

คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ 

6. คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ ์

6.1 คู่คา้ตอ้งควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ ์กระบวนการผลิต   

การตรวจสอบคณุภาพ และความปลอดภยัของผลิตภณัฑใ์หไ้ดต้ามมาตรฐานและขอ้กาํหนดตามสญัญา 
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แนวทางการปฏบิัต ิ

o สินคา้และบรกิารเป็นไปตามมาตรฐานและขอ้กาํหนด (Specification) ทีไดต้กลงไวก้บับริษทั 

o มี ระบบ มาตรฐานพืนฐาน เช่น  ระบบ Good Manufacturing Practice สําหรับโ รงงาน

อุตสาหกรรม ระบบ Good Agricultural Practice สาํหรับฟารม์ หรือกิจการทางการเกษตร 

ระบบ Good Aquaculture Practice สาํหรบัฟารม์สตัวน์าํ หรอืกิจการดา้นการประมง 
 

7. การตรวจสอบย้อนกลับ 

7.1 คูค่า้มีการตรวจสอบยอ้นกลบั และเปิดเผยแหลง่ทีมาของวตัถุดิบ ผลิตภณัฑ ์บริการ ตลอดจน

การรบัรองมาตรฐานดา้นคุณภาพและความปลอดภยัของผลิตภัณฑแ์ละบริการทีเป็นทียอมรบัทงัในระดบั

ทอ้งถิน หรือระดบัสากลตอ่บริษัทไดใ้นกรณีทีมีการรอ้งขอ 

แนวทางการปฏบิัต ิ

o สามารถแสดงหลกัฐานหรือเอกสารรบัรองแหล่งกาํเนิดของสินคา้และบรกิาร ตลอดจนหลกัฐาน

ทีแสดงทีมาของวตัถดุิบของคูค่า้ลาํดบัหนึงใหก้บับรษัิทไดใ้นกรณีทีมีการรอ้งขอ 

o มีระบบในการสอบยอ้นกลบัสินคา้และบริการ และมีการทวนสอบระบบการสอบยอ้นกลบัอยา่ง

สมาํเสมอ และตอ้งเป็นระบบทีมีประสิทธิภาพ ใชง้านไดจ้ริงในระยะเวลาทีเหมาะสม สามารถ

ตรวจสอบไดเ้มอืสินคา้หรอืบรกิารเกิดปัญหาหรอืพบขอ้รอ้งเรียน 
 

8. การจดัหาอย่างรับผิดชอบ 

8.1 คู่คา้ตอ้งจัดหาและส่งมอบผลิตภัณฑแ์ละบริการทีมีคุณภาพ ปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อ

ชุมชน สังคม สิงแวดล้อม และไม่ถูกควบคุมทางการค้าตามกฎหมาย โดยมีขันตอนการตรวจสอบ              

ในกระบวนการคัดเลือกคู่คา้และผูร้ ับเหมาช่วง และแหล่งทีมาของวตัถุดิบ เพือคดักรองไม่ใหอ้งคก์รหรือ

บคุคลทอีาจเกียวขอ้งกบัการกระทาํทผิีดกฎหมาย หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนเขา้มาในระบบ 

แนวทางการปฏบิัต ิ

o มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่คา้และผูร้ับเหมาช่วงซึงไดม้ีการรวมเรืองสิทธิมนุษยชน 

การรกัษาสิงแวดลอ้ม ธรรมาภิบาลเขา้ไปเป็นสว่นหนงึของการคดัเลือกดว้ย 

o มีกระบวนการตรวจติดตามคู่คา้และผูร้บัเหมาช่วงในการดาํเนินการเรืองสิทธิมนุษยชน 

การรกัษาสิงแวดลอ้ม ธรรมาภิบาล 
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การเคารพสิทธิมนุษยชน 

9. การปฏบิัติตามหลักสิทธิมนุษยชน และการคุ้มครองแรงงาน 

9.1 คูค่า้ตอ้งใหค้วามเสมอภาค เท่าเทียมในโอกาส การจา้งงาน การประกอบอาชีพ โดยปราศจาก

การเลือกปฏิบติั การแบ่งแยกเชือชาติ ชาติพนัธุ ์สญัชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ เพศ อตัลกัษณท์างเพศ 

รสนิยมทางเพศ สถานะครอบครวัหรือชนชนัทางสงัคม รวมทงัส่งเสริมสิทธิในการมีชีวิตและเสรีภาพทาง

ความคิด คาํพดู ความคิดเห็นทางการเมือง การนบัถือศาสนา การเป็นสมาชิกของสหภาพรวมถึงปฏิบตัิต่อ

แรงงานกลุ่มต่าง ๆ อย่างใหเ้กียรติ เป็นธรรม  อาทิ แรงงานผูเ้ยาว ์แรงงานสตรีและสตรีมีครรภ ์แรงงาน

ผู้สูงอายุ แรงงานคนพิการ และแรงงานข้ามชาติ  ภายใตก้ฎหมายของประเทศทีกิจการได้ไปตังหรือ

ดาํเนินงานอยู ่

แนวทางการปฏบิัต ิ

o มีนโยบายการเคารพในความแตกต่างและปฏิบติัต่อแรงงานแต่ละประเภทอย่างเท่าเทียมกัน 

และเคารพในศกัดิศรคีวามเป็นมนษุย ์

o ไมก่ระทาํ หรอืสนบัสนนุใหมี้การเลือกปฏิบติัในการจา้งงาน การจา่ยค่าจา้งและคา่ตอบแทนการ

ทาํงาน การให้สวัสดิการ โอกาสได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา การพิจารณาเลือนขัน หรือ

ตาํแหน่งหนา้ท ีการเลิกจา้งหรอืเกษียณอายกุารทาํงานและอืนๆ อนัเนืองมาจากเหตเุพราะความ

แตกต่างในเรืองเชือชาติ สัญชาติ ศาสนา อาย ุความพิการ ความคิดเห็นทางการเมือง การเป็น

สมาชิกของสหภาพ เพศ อตัลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ สถานครอบครัวหรือชนชนัทาง

สังคม และเหตุอืนๆ ทีได้มีการยอมรับภายใต้กฎหมายของประเทศทีกิจการได้ไปตังหรือ

ดาํเนินงานอยู ่

 

10. การใหเ้สรีภาพในการสมาคม และการร่วมเจรจาต่อรอง 

10.1 คู่คา้ตอ้งเคารพในการใชส้ิทธิของลูกจา้งทีจะเขา้ร่วมหรือก่อตังสมาคม การรวมตัวกันโดย

สนัติ การเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง การมีส่วนร่วมในการเจรจาตอ่รองตามขนัตอนของกฎหมาย   คู่คา้

ไม่ควรเลือกปฏิบตัิต่อลกูจา้งทีเป็นตัวแทน และตอ้งใหต้วัแทนดงักล่าวสามารถปฏิบัติงานในฐานะตัวแทน           

ในสถานประกอบการได ้
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แนวทางการปฏบิัต ิ

o เคารพสิทธิลูกจา้งในการรวมตวัจัดตงัและร่วมเป็นสมาชิก หรือคณะกรรมการอืนๆ ของ

สถานประกอบกิจการ อีกทงัยอมรบัการรว่มเจรจาต่อรอง การคดัเลือก หรอืเลือกตงัผูแ้ทน 

โดยไม่กระทาํการใดๆ ทีไม่ชอบดว้ยกฎหมายเพือขัดขวางหรือแทรกแซงการใชส้ิทธิของ

ลกูจา้ง 

o มีมาตรการทีจะอาํนวยความสะดวกแก่ผูแ้ทนลูกจา้งในการปฏิบัติหนา้ทีต่างๆ และตอ้ง

ปฏิบติัต่อผูแ้ทนลกูจา้งโดยเท่าเทียมลูกจา้งอืนๆ โดยไม่กลนัแกลง้ โยกยา้ย เลิกจา้ง หรือ

กระทาํการใดๆ ทีไมเ่ป็นธรรม 

o มีการส่งเสริมการแกไ้ขขอ้รอ้งทุกขข์องลูกจ้างอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรการทีจะ

บรรเทาทุกขเ์บืองตน้ใหก้บัลกูจา้ง และมีนโยบายทีชัดเจนในการรบัมือกับขอ้ขัดแยง้นันๆ 

และมีความเต็มใจในการรบัฟังและใหค้วามใส่ใจตอ่ขอ้ขดัแยง้และขอ้รอ้งทกุขข์องลกูจา้ง 
 

. การใช้สิทธิในทดีิน และการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาต ิ 

11.1 คู่คา้ตอ้งเคารพสิทธิชุมชน คนในทอ้งถิน และชนพืนเมือง ในการไดม้าซึงทีดินและเข้าถึง

ทรัพยากรธรรมชาติ ตอ้งเกิดจากความยินยอมอย่างเต็มใจ เป็นอิสระ มีการบอกกล่าวล่วงหน้าและ        

ชอบธรรมตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวขอ้ง การเขา้ใชท้ีดินและเขา้ถึงทรัพยากรธรรมชาติตอ้งไม่

กระทบตอ่วิถีชีวิตและอตัลกัษณข์องคนในทอ้งถิน 

แนวทางการปฏบิัต ิ

o ในการดาํเนินงานทีอาจจะมีผลกระทบขนาดใหญ่หรือเป็นวงกวา้ง คู่คา้ควรพิจารณาถึง

ทางเลือกและความเป็นไปไดอ้ืน เพือเลือกการดาํเนินการทีมีผลกระทบนอ้ยทีสุด หรือ

ทางเลือกทีมีความสมดลุระหวา่งสิงแวดลอ้ม สงัคม และตน้ทนุในการลงทนุ 

o คู่คา้ตอ้งมสิีทธิในทีดิน (Land Rights) และกรรมสิทธิทางกฎหมายบนทีดินทีประกอบการ 

(เช่น เอกสารสทิธิตามกฎหมาย, สญัญาเช่า, คาํสงัศาล อนืๆ) 

o มีการให้ความรูใ้นหลักการ “สมคัรใจ ล่วงหนา้ และไดร้ับขอ้มูลเพียงพอ” ใหก้ับทุกคน       

ทีเกียวขอ้ง 

o มีช่องทางในการสอืสารกบัชุมชนทอ้งถินและผูค้รอบครองทีดินตงัแตด่งัเดิม รวมถงึมีกลไก

ในการรบัและแกไ้ขขอ้รอ้งเรียน 
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o ควรเคารพในสิทธิของชุมชนและชนพืนเมืองในการเขา้ถึงทีดินและทรพัยากรดงัเดิม 
 

การปฏิบัติต่อแรงงาน 

12. แรงงานเดก็ 

12.1 บริษัทคาดหวงัใหคู้่คา้ไม่จา้ง: (ก) เด็กทีอายุตาํกว่า  ปี หรือเดก็อายุตาํกว่าอายขุันตาํของ

การจ้างงานตามทีกฎหมายของประเทศทีเข้าไปดาํเนินการ หรือเด็กทีอายุตาํกว่าอายุของการสินสุด

การศึกษาภาคบังคับในประเทศนันๆ แลว้แต่ว่าอายุใดจะสูงกว่า หรือ (ข) บุคคลซึงอายุตาํกว่า  ปี 

สาํหรับการทํางานโดยธรรมชาติหรืออยู่ในสภาวะแวดล้อมซึงมีแนวโน้มทีจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ      

ความปลอดภยัหรอืศีลธรรมของบคุคลดงักล่าว 

แนวทางการปฏบิัต ิ

o มีนโยบายการจ้างแรงงานโดยครอบคลุมเรืองการกาํหนดอายุขันตาํในการจา้งงานตามที

กฎหมาย รวมถงึมีระเบียบปฏิบติังานทีมีประสิทธิภาพในการทวนสอบอายขุองผูส้มคัร 

o ไมว่า่จา้ง หรอืไม่สนบัสนุนใหมี้การวา่จา้งเด็กทีมอีายตุาํกวา่  ปี (กฎหมายไทย) 

o กรณีทีมีการจา้งแรงงานผู้เยาว์ ( -  ปี) ต้องไม่ขัดขวางหรือส่งผลกระทบต่อการศึกษา       

ภาคบงัคบัของแรงงาน 

o ไมใ่หห้รอืไม่สนบัสนุนใหแ้รงงานผูเ้ยาว ์( -  ปี) ทาํงานทีเป็นอนัตรายต่อสขุภาพอนามยั หรอื

อยูใ่นภาวะแวดลอ้มทีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสขุภาพ อนามยั และความปลอดภยั 

o ทาํทะเบยีน และบนัทึกเวลาการปฏบิตัิงานของแรงงานเป็นหลกัฐาน และเก็บรกัษาไวพ้รอ้มทีจะ

ใหเ้จา้หนา้ทีและบุคคลซึงมีหนา้ทีเกียวขอ้งตรวจสอบทะเบียน และบนัทึกดงักล่าวตอ้งปรบัปรุง

ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิ และเป็นไปตามขอ้กาํหนด 

o ผูบ้งัคบับญัชาทีเกียวขอ้งทงัหมดไดร้บัการฝึกอบรม ใหค้วามเคารพบทบญัญตัิสาํหรบัแรงงาน

เยาวชนและฝึกงาน โดยเฉพาะอย่างยิงชวัโมงการทาํงานกะกลางคืน การทาํงานในวันหยดุ     

สดุสปัดาห ์และการทาํงานหนกัหรือสถานทีทาํงานทีอนัตราย 
 

13. แรงงานบงัคับและการละเมิดต่อแรงงาน 

13.1 คู่คา้ตอ้งเคารพและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ไมบ่งัคบัใชแ้รงงานในทุกรูปแบบ หรือ

ปฏิบติัต่อแรงงานอย่างไรม้นุษยธรรม รวมทงัไมใ่ชแ้รงงานทาสยคุใหม่ และไมท่าํการคา้มนษุย ์
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แนวทางการปฏบิัต ิ

o มีนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และการฝึกอบรมระเบียบปฏิบัติทีเกียวข้องกับแรงงานบงัคับให้

พนกังานรบัทราบ 

o การรับสมัครแรงงานต่างด้าวเข้าท ํางานในบริษัท คู่ค้ามีการตรวจสอบอายุ หลักฐานหรือ

ใบอนุญาตทีแสดงว่าแรงงานต่างด้าวนัน สามารถทํางานในประเทศได้อย่างถูกต้องตาม

กฎหมาย 

o ถา้คู่คา้มีการจดัหาแรงงานจากบริษัทจดัหางาน คู่คา้ตอ้งรบัทราบผลประโยชน์และเงือนไขที

บริษัทจดัหางานทาํสญัญาไวก้บัลูกจา้ง เพือใหแ้น่ใจว่าลกูจา้งไดร้บัผลประโยชนแ์ละเงือนไขที

เหมือนกนัในระหวา่งการจา้งงาน 

o มีมาตรการเพือทาํใหม้นัใจไดว้่าลูกจา้งไม่ไดจ้่ายค่าบรกิารหรือค่าใชจ้า่ยในการจดัหางานใหก้บั

บรษัิทจดัหางานเกินกวา่ทีกฎหมายกาํหนด 

o ไม่มีการเรียกเก็บเงินก่อนเขา้ทาํงานของลูกจา้ง หรือออกเงินใหล้กูจา้งก่อน แลว้ใหลู้กจา้งชดใช้

ในภายหลงัเพอืเป็นเงอืนไขในการจา้ง 

o ไม่มีการเรียกเก็บเอกสารประจาํตัว (ฉบับจริง) เช่น บัตรประชาชน ใบขึนทะเบียนแรงงาน       

ต่างด้าว หนังสือเดินทาง หนังสืออนุญาตให้ทาํงานในประเทศไทย เป็นตน้ เพือเป็นเงือนไข      

ในการวา่จา้ง และเพือเป็นการกกัขงัหน่วงเหนียวใหล้กูจา้งตอ้งทาํงานกบับริษทั 

o ลกูจา้งตอ้งมีสิทธิออกนอกพืนทีบรษัิทหลงัเวลางาน โดยไมม่กีารกกัขงัหน่วงเหนียว 

13.2 คู่ค้าต้องไม่ละเมิดต่อแรงงานทังทางร่างกาย ทางเพศ และทางวาจา และไม่ข่มขู่หรือ            

ลว่งละเมิดในทุกรูปแบบในสถานทีทาํงาน 

แนวทางการปฏบิัต ิ

o มีการสือสารเรืองการไม่ปฏิบัติอย่างทารุณหรือการคุกคามใดๆ รวมถึงการคุกคามทางเพศ     

การข่มเหงทางเพศ การข่มขู่ทางจิตใจหรือร่างกาย หรือการใช้วาจาข่มขู่ต่อแรงงานหรือการ

คกุคามดว้ยวิธีการปฏิบตัิอืนใด 

o มีช่องทางการรบัเรืองรอ้งเรียน และกระบวนการจดัการขอ้รอ้งเรียนของพนักงานเกียวกับการ   

ถกูบงัคบัจิตใจหรอืรา่งกาย 
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14. การจ้างงาน ค่าจ้างและสิทธปิระโยชน์

14.1 คู่คา้ตอ้งดูแลให้มีการจัดหางานและจ้างงานอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้และ

จดัทาํสญัญาจา้งแรงงานดว้ยภาษาทีแรงงานเขา้ใจ รวมทงัใหเ้สรีภาพในการเคลือนยา้ยของแรงงาน และ

ไมเ่รียกเกบ็ค่าธรรมเนียมสาํหรบับริการจดัหางานจากแรงงาน 

แนวทางการปฏบิัต ิ

o มีการจัดทําสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบสัญญาจา้งงานทีกระทรวงแรงงาน

กาํหนดในภาษาทีลกูจา้งเขา้ใจ

o มีการจดัทาํหลกัฐานการจ่ายเงินเป็นลายลกัษณอ์กัษร ซงึมีขอ้มลูเกียวกบัค่าจา้ง ค่าตอบแทน

อืนๆ และรายละเอยีดการหกัเงนิในภาษาทีลกูจา้งเขา้ใจ

14.2 ค่าจ้าง ทีคู่คา้กําหนดขึนควรเพียงพอต่อการครองชีพของลูกจ้าง ทีจะตอบสนองความ

ตอ้งการขนัพืนฐานของลกูจา้ง และเพียงพอต่อการจ่ายค่าใชจ้่ายพืนฐานทจีาํเป็น รวมถงึ ชวัโมงการทาํงาน 

และเงือนไขการจา้งงานอืนๆ ควรไมน่อ้ยกว่าเงือนไขทีดีทีสดุทใีชก้ันโดยทวัไป 

แนวทางการปฏบิัต ิ

o มีระบบการประเมินตามรอบระยะเวลาทีเหมาะสม เพือใหแ้น่ใจว่าค่าตอบแทนเท่ากันสาํหรบั

ลักษณะงานทีคล้ายคลึงกันในอุตสาหกรรม เพียงพอทีลูกจา้งจะตอบสนองความต้องการ

ขันพืนฐานของลูกจา้ง และเพียงพอต่อการจ่ายค่าใช้จ่ายพืนฐานทีจาํเป็น และเป็นไปตาม

กฎหมายหรอืกฎระเบยีบทีเกียวขอ้งและขอ้ตกลงรว่มกนัระหวา่งนายจา้งกบัลกูจา้ง

14.3 บริษัทคาดหวงัใหคู้่คา้มีการจ่ายค่าจา้งอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย ตามรอบระยะเวลาปกติ 

ไม่เกิน  เดือน โดยจ่ายเต็มจาํนวนและจ่ายตรงไปทีลกูจา้ง คูค่า้มีการเก็บรกัษาหลักฐานของการจ่ายเงิน 

การหกัเงินจากค่าจา้งไดร้ับอนุญาตภายใตเ้งือนไขและขอบเขตทีกาํหนดโดยกฎหมาย กฎระเบียบ หรือ

ขอ้ตกลงรว่มกนั และคูค่า้ควรแจง้ลกูจา้งใหท้ราบเรืองการหกัเงินทกุครงัทีมีการหกัเงิน  

แนวทางการปฏบิัต ิ

o จ่ายค่าจา้ง และค่าตอบแทนการทาํงานและการทาํงานล่วงเวลาให้กับลูกจา้งไม่น้อยกว่าที

กฎหมายกาํหนดไว้

o การจ่ายค่าตอบแทนของชัวโมงการทํางานปกติและล่วงเวลาต้องจ่ายไม่น้อยกว่าอัตราที

กฎหมายกาํหนด
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o การจ่ายเงินในวันหยุดต่างๆ ให้กับผู้ปฏิบติังาน ลูกจา้งมีสิทธิไดร้บัค่าจา้งวันหยุดต่างๆ เช่น

วนัหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจาํปี วนัหยุดประจาํสัปดาห ์วันหยุดเนืองจากการ

ลาป่วย เป็นตน้ ซึงต้องเป็นไปตามกฎหมายกาํหนดและเป็นไปตามสัญญาระหว่างนายจา้ง

กบัลกูจา้ง

o สาํหรบัลกูจา้งรายวนั ไมไ่ดร้บัค่าจา้งในกรณีวนัหยดุประจาํสปัดาห ์แตม่ีสิทธิในการรบัคา่จา้งใน

วนัหยดุตามประเพณีทีนายจา้งประกาศและวนัหยดุพกัผ่อนประจาํปี

o การส่งเงินของแรงงานขา้มชาติ/แรงงานต่างดา้ว ตอ้งไดร้บัอนญุาตเป็นลายลกัษณอ์กัษร

o จา่ยคา่จา้งตามรอบระยะเวลาทปีกติไมเ่กิน  เดือน โดยจา่ยเต็มจาํนวนและจา่ยตรงไปทีลกูจา้ง

o มีการเก็บรกัษาหลกัฐานของการจา่ยเงินลกูจา้ง

o พนกังานไดร้บัรูข้อ้มลูเกียวกับค่าจา้งและค่าตอบแทนการทาํงานทีไดร้บัทังหมดในแต่ละงวด

(“งวด” ปกติไม่ควรเกิน  เดือน) เป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถเข้าใจในรายละเอียด

สว่นประกอบตา่งๆ

o ไม่หักค่าจา้ง ค่าตอบแทนการทาํงาน หรือเงินอืนๆ ทีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

กาํหนดใหจ้่ายให้แก่ลูกจา้งไม่ว่ากรณีใด เวน้แต่กฎหมายยกเวน้ไว ้เช่น ภาษีหรือประกนัสงัคม

ตามทีกฎหมายกาํหนด

o ในกรณีทีคู่ค้ามีการหักเงินอืนๆ ทีนอกเหนือจากคาํสังทีถูกต้องตามกฎหมายจากค่าจ้าง

ตอ้งไดร้บัความยินยอมอยา่งชดัแจง้และเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากลกูจา้ง

14.4 คูค่า้ตอ้งกาํหนดชั�วโมงการทาํงานปกติ และชั�วโมงการทาํงานลว่งเวลาใหส้อดคลอ้งกบั

กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง และตอ้งมีการตรวจสอบชั�วโมงการทาํงานลว่งเวลาดว้ย คูค่า้ตอ้งจดัใหล้กูจา้งมีวนัพกั

ผอ่นเฉลี�ยอยา่งนอ้ย 1 วนั ในทกุๆ 7 วนั 

แนวทางการปฏบิัต ิ

o มีนโยบายทีชดัเจนเกียวกับชวัโมงการทาํงานปกติ และการทาํงานล่วงเวลาและเป็นไปตาม

กฎหมาย

o มีการกาํหนดเวลาพกัใหล้กูจา้งตอ่วนัเป็นไปตามทีกฎหมายกาํหนด

o มีการกาํหนดวิธีการปฏิบัติในการทาํงานล่วงเวลา โดยการทาํงานล่วงเวลาตอ้งได้รบัความ

ยนิยอมจากลกูจา้งรวมถึงการดแูลความปลอดภยัของลกูจา้ง

o มีการบนัทึกจาํนวนชวัโมงการทาํงาน ชวัโมงการทาํงานลว่งเวลา และวนัหยดุของลกูจา้งเพือใช้

ในการคาํนวนคา่ตอบแทน และเพือใหเ้ป็นไปตามทีกฎหมายกาํหนด

o จดัใหล้กูจา้งมีวนัพกัผ่อนเฉลียอยา่งนอ้ย  วนั ในทกุๆ  วนั
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อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

15. อาชีวอนามัย ความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

15.1 คู่คา้ตอ้งจัดสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้พนักงานไดร้ับความปลอดภัย และมีการดูแล 

ตรวจสอบ และปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มในการทาํงานทีเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เพือใหเ้กิดความปลอดภัยต่อผูป้ฏิบัติงาน รวมถึงควรจัด   

ใหมี้การประกนัทีครอบคลุมการเจ็บป่วย (occupational illness) และอาการบาดเจ็บทีเกียวเนืองจากการ

ทาํงาน ตลอดจนจัดทาํแนวทางดาํเนินธุรกิจให้เกิดความต่อเนือง เมือเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยธรรมชาติ     

ต่างๆ ส่งผลกระทบต่อความปลอดภยั อาชีวอนามัยและสิงแวดลอ้ม อาทิ อคัคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว             

โรคระบาด สถานการณ์ฉุกเฉินระดับชาติ และความไม่แน่นอนทางการเมือง เป็นต้น รวมทังมีการ         

เตรียมแผนการรบัมือและการซอ้มเมือเกิดเหตฉุกุเฉินหรือภยัธรรมชาติต่างๆ เป็นประจาํอย่างสมาํเสมอ 

แนวทางการปฏบิัต ิ

o มีนโยบาย ขันตอนการปฏิบัติงานและมาตรการเพือความปลอดภัยฯ ทีชัดเจนและมี

ประสิทธิภาพในสถานทีทาํงาน มีการปรบัปรุงเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสมสอดคลอ้ง

กับบริบทของธุรกิจทีเปลียนแปลงไปและมีการควบคุมป้องกันให้เป็นไปตามกฎหมาย

กาํหนด 

o มีการสือสารนโยบายและขันตอนการปฏิบัติงานเพือความปลอดภัยฯ ให้ผู้เกียวข้อง     

อย่างทวัถงึ 

o จัดใหมี้สภาพแวดลอ้มในการทาํงานทีปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบรอ้ย เช่น กาํหนด

ทางเข้าออก กําหนดเสน้ทางเดิน มีตูจ้ัดเก็บอุปกรณ์ มีทางหนีไฟ มีระบบการจัดการ      

แสงสว่าง และระบายอากาศทีเหมาะสม เป็นตน้ เพือป้องกนัอนัตรายและลดปัจจัยเสียง

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานความปลอดภยั 

o คู่คา้จดัใหล้กูจา้งทุกคน 

1) มีส่วนร่วมในการดาํเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้ม     

ในการทาํงาน 

2) ไดร้บัการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน

ทีปฏิบัติอยู่ โดยเฉพาะผูที้เขา้ทาํงานใหม่ และผู้ทีเปลียนหน้าทีและตอ้งบันทึกการ

ฝึกอบรม 
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3) ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทีได้มาตรฐาน และเหมาะสมกับลักษณะ   

ความเสียง 

o มีเจา้หนา้ทีความปลอดภยั (จป.) ตามกฎหมาย 

o คู่คา้ตอ้งใหข้อ้มูลเกียวกับอนัตรายทีมีในสถานทีทาํงานแก่ผูป้ฏิบัติงานและผูท้ีเกียวข้อง

อย่างเพียงพอ มีการประเมินความเสียง ความพรอ้มทางดา้นสุขภาพในการปฏิบัติงาน    

ในพืนทีหรือกิจกรรมทีมีความเสียง พรอ้มจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล     

อย่างเหมาะสม 

o จดัใหมี้การตรวจสขุภาพตามปัจจยัเสยีงใหก้ับลกูจา้ง 

o มีการสอบสวนอุบัติเหตุเพือหาสาเหตุทีแท้จริง และจัดทาํมาตรการแก้ไขเพือป้องกัน      

การเกิดซาํ และประชาสมัพนัธใ์หล้กูจา้งทราบ รวมถงึจดัทาํรายงานใหผู้บ้ริหารรบัทราบ 

o มีการกาํหนดแผนเตรียมความพรอ้มรับมือเหตุฉุกเฉิน เช่น การติดตงัระบบป้องกันและ

ระงับอัคคีภัย การรายงานเหตุฉุกเฉิน การฝึกอบรมและฝึกซ้อมให้กับพนักงาน              

อย่างสมาํเสมอ และแผนฟืนฟกิูจการ 

15.2 คู่คา้ตอ้งให้ลูกจา้งสามารถเข้าถึงห้องสุขาทีสะอาด สิงอาํนวยความสะดวกในการซักลา้ง    

นาํดืม รวมถึงสิงอาํนวยความสะดวกในการจัดเก็บอาหารทีถูกสุขลักษณะ เพียงพอต่อจาํนวนพนักงาน      

ทีพกัอาศยัทีจดัใหท้กุประเภทตอ้งสะอาด ปลอดภยั และตอบสนองความตอ้งการพืนฐานของลกูจา้ง 

แนวทางการปฏบิัต ิ

o มีหอ้งสขุา สิงอาํนวยความสะดวกในการซกัลา้ง และนาํดืมทีพอเพียงต่อจาํนวนพนกังาน 

สะอาด และถูกสขุลกัษณะ 

o ในกรณีทีมีการจัดสิงอาํนวยความสะดวกในการจัดเก็บอาหารให้พนักงานตอ้งสะอาด     

ถกูสขุลกัษณะ 

o ในกรณีทีมีการจัดทีพักอาศัยให ้ควรสะอาด ปลอดภัย และตอบสนองความต้องการ       

ขนัพืนฐานของพนกังาน 

15.3 คู่คา้ควรมีส่วนร่วมในการป้องกัน รักษาสุขภาวะ และความปลอดภัยของชุมชนทีได้รับ

ผลกระทบตลอดวฏัจักรของผลิตภัณฑห์รือการประกอบกิจการ 

แนวทางการปฏบิัต ิ

o ประเมินผลกระทบหรือความเสียงทีอาจจะเกิดขึนตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑห์รือ

การประกอบกิจการ 
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o มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพือป้องกันหรือส่งเสริมสุขภาวะและความปลอดภัยของชุมชนทีมี

ความเสียงโดยรอบตามความเหมาะสม พรอ้มทังวางแผน ออกแบบมาตรการป้องกัน

ผลกระทบทีอาจจะเกิดขนึ 

o เยียวยา ฟืนฟู ชุมชนทีไดร้บัผลกระทบใหก้ลบัคืนสู่สภาพปกติ พรอ้มทงัวางแผนออกแบบ

มาตรการปอ้งกันผลกระทบไม่ใหเ้กิดขนึอีก 
 

ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสงิแวดล้อม 

16. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสงิแวดล้อม 

16.1 คู่คา้ตอ้งปฏิบัติตามขอ้บังคบัและกฎหมายสิงแวดลอ้ม สนบัสนุนมาตรการป้องกันปัญหา

สิงแวดลอ้ม ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม เพิมประสิทธิภาพการใชพ้ลังงานและนาํ    

ในสถานประกอบการ รวมถึงมีการจัดการขยะ ของเสีย รวมถึงระบบการจัดการสิงแวดล้อมอืน ๆ                

ทีเกียวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมหรือลดผลกระทบดา้นสิงแวดลอ้มจากการ

ดาํเนินธุรกิจต่อชุมชนโดยรอบสถานประกอบกิจการ อาทิ ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ      

ต่ออากาศ ดิน นาํ ป่าไม ้

แนวทางการปฏบิัต ิ

o มีการดาํเนินธุรกิจทีปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและกฎหมายสิงแวดลอ้มทงัในระดบัประเทศและ

ทอ้งถิน 

o ดาํเนินการปรบัปรุงประสิทธิภาพทางดา้นสิงแวดลอ้มอย่างต่อเนือง โดยครอบคลมุถึงการ

ควบคุมผลกระทบต่ออากาศ ดิน ทีดิน นาํ ป่าไม ้ความหลากหลายทางชีวภาพ และการ

ปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 

o มีระบบการจัดการนาํเสีย ระบบการจัดการมลพิษทางอากาศ ระบบการจัดการของเสีย

และของเสียอันตราย และระบบการจัดการสิงแวดล้อมอืนๆ ที เ กียวข้องกับการ           

ดาํเนินธุรกิจ โดยมีการบาํบัด การตรวจวัดและการจัดเก็บขอ้มูลดา้นสิงแวดลอ้มอย่าง    

ถูกตอ้งตามขอ้บังคบัและกฎหมายสิงแวดลอ้มทังในระดบัประเทศและในระดับท้องถิน 

หากบริษัทเขา้ข่ายเป็นโรงงาน/สถานประกอบการจะตอ้งดาํเนินการ ดงัตอ่ไปนี 

 มีการอบรมกฎหมายดา้นสิงแวดลอ้มทจีาํเป็นใหก้บัผูป้ฏิบติังาน 

 มีกระบวนการแกไ้ขปัญหาสงิแวดลอ้มทีเกิดขนึ 
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 มีการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม การเพิมประสิทธิภาพ

การใชพ้ลงังานและการนาํกลบัมาใชใ้หม ่

o สนบัสนนุการใชพ้ลงังานและนาํในสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ 

o มีวิธีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ หลีกเลียงการดาํเนินการทีจะก่อใหเ้กิดของเสีย

อนัตรายและของเสียอืน รวมถึงของเสียประเภทอาหาร พรอ้มทงัพยายามทดแทนการใช้

สว่นประกอบทีเป็นพิษ และใชวิ้ธีการกาํจัดขยะของเสียทีเหมาะสม 

o มีส่วนร่วมและใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานราชการทีรับผิดชอบ หรือหน่วยงานบุคคล       

ทีสามทีเกียวขอ้งและเหมาะสมในการส่งเสริมการจดัการสิงแวดลอ้มทดี ี
 

16.  คู่คา้ตอ้งมีจิตสาํนึกของความเป็นพลเมืองทีดี ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน

และสงัคม และตอ้งเคารพในความหลากหลายทางวฒันธรรม ประเพณีทอ้งถิน รวมถึงใหค้วามร่วมมือกับ

ชมุชน และรว่มเป็นส่วนหนงึในการพฒันาชุมชนและสงัคม 

แนวทางการปฏบิัต ิ

o มีการดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคม และตอ้งเคารพในความ

หลากหลายทางวฒันธรรม ประเพณีทอ้งถิน 

o มีส่วนร่วมและใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานราชการทีรับผิดชอบ หรือหน่วยงานบุคคล       

ทีสามทีเกียวขอ้งและเหมาะสม รวมถึงชมุชนในการพฒันาชุมชนและสงัคม 

 

การนาํจรรยาบรรณธุรกิจไปปฏิบตัิ 

คู่คา้ตอ้งส่งเสริมและสนบัสนนุใหมี้การนาํจรรยาบรรณธุรกิจนไีปปฏิบตัิใหเ้กิดขนึอย่างเป็นรูปธรรม

แก่พนักงาน/แรงงาน และผู้รับจ้างช่วง เพือสร้างสภาพแวดล้อมของการทําธุรกิจทีมีจริยธรรม                 

ตลอดห่วงโซ่อปุทาน 

การสอืสารและการฝึกอบรม 

 คู่คา้ธุรกิจจะตอ้งสือสารเนือหาสาระของจรรยาบรรณฉบบันีใหพ้นกังาน แรงงาน คู่คา้ธุรกิจและ 

ผู้ร ับจ้างช่วงของท่าน เพือยกระดับการจัดซือ จัดหาตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างมีจริยธรรมและยังยืน             

คู่คา้ธุรกิจควรจัดฝึกอบรมในส่วนทีเกียวกับจรรยาบรรณฉบับนีใหแ้ก่พนักงาน แรงงาน คู่คา้ธุรกิจ และ     

ผูร้บัจา้งช่วงของท่านตามความเหมาะสม  
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การบริหารจัดการจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติสําหรับคู่ค้า  คู่คา้ตอ้งดาํเนินการ ดงันี 

o ศกึษา ลงนามรบัทราบและปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธรุกิจและแนวปฏิบติัสาํหรบัคูค่า้ 

o จัดใหมี้ระบบการบริหารจดัการของคู่คา้ใหส้อดคลอ้งกับจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติ

สาํหรบัคูค่า้ 

o ใหค้วามยินยอมแก่บริษัทในการตรวจสอบการดาํเนินงานของคูค่า้ (right to audit) และมีการ

ปรบัปรุงตามคาํแนะนาํของผูต้รวจสอบ (Auditor) 

o หากไม่ดาํเนินการปรับปรุงตามคําแนะนาํภายในระยะเวลาทีกาํหนด บริษัทอาจพิจารณา

ดาํเนินการตามมาตรการทีเหมาะสมของบริษัท 

การร้องเรียนและแจ้งเบาะแส 

o คู่ค้าตอ้งจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสให้แก่ผู ้มีส่วนได้เสีย รวมทังให้มี

นโยบายการไม่ตอบโตแ้ละกระบวนการจัดการกับเรืองรอ้งเรียนและแจ้งเบาะแสทีโปร่งใส 

เขา้ใจง่าย มมีาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียนและผูแ้จง้เบาะแส 

o คู่คา้สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเมือพบเห็นการกระทําทีเชือได้ว่าเป็นการละเมิด

จรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติสาํหรบัคู่คา้ โดยปฏิบตัิตามแนวทางของนโยบายและแนว

ปฏิบติัดา้นการแจง้เบาะแสของบริษัท 

o คู่คา้ต้องรายงานใหบ้ริษัททราบถึงสถานการณ์ทีอาจส่งผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบตัิสาํหรบัคู่คา้ฉบบัน ี
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แบบฟอรม์ยนืยันการรับทราบ 

 

ขา้พเจา้ยืนยนัว่าไดร้บัทราบคู่มือจริยธรรมและแนวปฏิบติัทางธุรกิจสาํหรบัคู่คา้ของบริษัท ซีพี ออลล ์จาํกัด 

(มหาชน) และบริษัทย่อย และจะศึกษาทาํความเขา้ใจถึงแนวทางทีไดร้ะบุไวใ้นเอกสารฉบับนี เพือให้

สามารถนาํไปปฏิบตัิหรือประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินธรุกิจใหเ้กิดความยงัยืนต่อไป 

ชอืคู่ค้า : 

………………………………………………………………………………………………… 

ชือ-นามสกุล ผู้ลงนาม (ตัวบรรจง) 

………………………………………………………………………………………………… 

ตาํแหน่ง : 

………………………………………………………………………………………………… 

ตราประทับ (ถ้ามี)  

 

 

ลงชือ : …………............. 

วนัที : …../ …../ ….. 

 

หมายเหตุ : 

แบบฟอรม์นีตอ้งลงนามโดยตวัแทนผูมี้อาํนาจของคูค่า้ธุรกิจ และกรุณาส่งกลบัมายงัหน่วยงานจดัซือของกลุม่ ซพีี ออลล ์

ทีท่านดาํเนินธรุกรรมอยูด่ว้ย 
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การทุจริตคอรรั์ปชัน 
 

   
   

แจง้การกระทาํทเีข้าข่ายทุจริต

ใหค้วามรว่มมือในกระบวนการ

ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

ดาํเนินงานใหส้อดคล้องกับ

ระเบยีบของบริษทัและกฎหมาย

ทีเกียวขอ้ง 

ร่วมกันสร้างค่านิยม 

ตอ่ตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั 

 

   ไม่เขา้ไปมีส่วนรว่มหรอืยอมรบั การทจุรติในทกุรูปแบบ 

   ไม่ละเลยเพิกเฉย หากพบเห็นการกระทาํทเีขา้ข่ายทจุรติ 

   ไม่เรยีกรอ้งของขวญั ทรพัยส์ิน หรอืประโยชนอื์นใดจากคู่คา้ หรอืผูม้ ี

   สว่นเกียวขอ้งกบัธรุกิจของกลุ่มบรษัิท 

   ไม่รบัสิงตอบแทนทีเกินปกติวิสยั 
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กลุ่มซีพี ออลล ์
รวมพลังต่อต้าน 

การทุจริตคอรรั์ปชัน 
..................................................................................... 

มีกระบวนการป้องกันและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

ไม่ใหถู้กข่มขู่หรือทาํร้ายในภายหลัง 

 

ศูนยแ์จ้งขอ้มลู 

โทรศพัท ์: - - , - -  

โทรสาร : 02-071-8623 
  

 

สาํนักตรวจสอบ 

บริษัท ซีพี ออลล ์จาํกัด (มหาชน) 

เลขที  ชนั  อาคารธาราสาทร 

ซอยสาทร  ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ 

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  
  

 

E-mail Address 

คณะกรรมการตรวสอบ : auditcommittee@cpall.co.th 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล : cgcommittee@cpall.co.th 

คณะกรรมการบรษัิท : bod@cpall.co.th 
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บรษัิท ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร ์ชนั  ถ.สีลม 

แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ  

ศนูยค์ูค่า้สมัพนัธ ์ - -  

www.cpall.co.th 

 


