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ประกาศ 

ท ีงทบ.1509/2565 

เรือง นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัตดิ้านแรงงาน 

 

1) หลักการ 

        นโยบายนีเป็นส่วนหนึงของ “นโยบายดา้นสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติดา้นแรงงาน เครือเจริญโภคภัณฑ”์ ที

บริษัท ซีพี ออลล ์จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ภายใตก้ลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจาํหน่ายถือปฏิบัติและ

ตระหนักดีว่ามนุษยมี์สิทธิติดตวัมาแต่กาํเนิด มีศกัดิศรี และมีความเท่าเทียมกนั จึงยึดมันต่อการปฏิบตัิต่อบุคลากร

อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ  รวมถึงการต่อตา้นการคุกคามทังทีเกียวข้องกับทางเพศและ

รูปแบบอืน ๆ เพือใหบุ้คลากรแสดงศักยภาพในการทาํงานอย่างเต็มที นอกจากการเคารพสิทธิมนุษยชนแล้วยังได้

ผลกัดนัการปฏิบตัิดา้นแรงงานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล และมุ่งมนัทีจะขยายขอบเขตการดาํเนินงานในดา้นการ

เคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตัิดา้นแรงงานของบคุลากร ลกูคา้ คู่คา้ ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายตลอดห่วงโซ่

อุปทานตามแนวทางสากลซึงรวมถึงหลักปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human 

Rights : UDHR) แห่งสหประชาชาติ (United Nation) หลักการข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations 

Global Compact : UN Global Compact) หลกัปฏิบติัของสหประชาชาติว่าดว้ยการดาํเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 

(UN Guiding Principles on Business and Human Rights : UNGP) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขัน

พืนฐานในการทาํงาน (Declaration on Fundamental Principles and Rights at work) ขององคก์ารแรงงานระหว่าง

ประเทศ (International Labour Organization :ILO) และกฎหมายแรงงานของแตล่ะประเทศทีบริษัท ซพีี ออลล ์จาํกดั 

(มหาชน) และบรษิทัย่อย ประกอบธรุกจิ ประกอบดว้ย 

- ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights:  UDHR) แห่งองค์การ

สหประชาชาติ (United Nations) 

- หลกัการชีแนะว่าดว้ยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and 

Human Rights: UNGPs) 

- ขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (Ten Principles of the United Nations Global Compact) 

- ปฏิญญาว่าดว้ยหลกัการและสิทธิขนัพืนฐานในการทาํงาน (Declaration on the Principles and Fundamental 

Rights at Work) ขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) 

- อนุสัญ ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labour Organization’s Fundamental 

Conventions)  ฉบบัที 29 เรืองการบงัคบัใชแ้รงงาน  ฉบบัที 100 เรืองค่าตอบแทนทีเท่าเทียมกนั  ฉบบัที 105 

เรืองการยกเลิกแรงงานบังคับ  ฉบับที 138 เรืองอายุขันตาํของแรงงาน  ฉบับที 182 เรืองการขจัดรูปแบบที

เลวรา้ยทีสดุของการใชแ้รงงานเด็ก  ฉบบัที 187 เรอืงความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

- มาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจ: การแกปั้ญหาการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่ม LGBTI : (Tackling Discrimination 

against Lesbian, Gay, Bi, Trans, & Intersex People Standard of Conduct for Business : OHCHR) 
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2) ขอบเขตของประกาศ 

นโยบายฉบบันีใชก้บัการดาํเนินธรุกิจของบริษัท ซพีี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย กลุม่ธุรกิจการตลาด

และการจัดจาํหน่าย เครือเจริญโภคภัณฑ ์รวมถึงส่งต่อให้กับคู่ค้า ผูจ้ ัดหา ผูร้ ับเหมา และพันธมิตรทางธุรกิจ นาํไป

ประยุกตใ์ชใ้นการดาํเนินธุรกิจและส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของผูเ้กียวขอ้งในห่วงโซ่อปุทานทีไดร้บัการระบวุ่ามีความสาํคญั

ในลาํดบัตน้ๆ ตอ่การเคารพสิทธิมนุษยชนสาํหรบักลุม่ธุรกิจฯ โดยใหย้กเลิกประกาศ/ระเบียบเดมิทีใชก้่อนหนา้นีทงัหมด  

 
3) หน้าทแีละความรับผิดชอบ  

3.1) คณะกรรมการ 

กาํหนดใหมี้นโยบายและแนวปฏิบัติเพือป้องกนัการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทกุกิจกรรมทางธรุกจิของบรษัิท 

        ซีพี ออลล ์จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business Value Chain) และ        

ผูร้ว่มธรุกจิ (Joint Venture) ตลอดจนกจิการควบรวมและกิจการเขา้ซอื 

3.2) ผู้บริหาร 

3.2.1)  จดัใหมี้ระเบียบปฏิบตัิให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละบริษัทโดยใหส้อดคลอ้งกับ นโยบายและ 

ระเบียบปฏิบตั ิขอ้กาํหนด และกฎหมายของประเทศทีบริษทัดาํเนินธรุกิจ 

3.2.2)  จดัใหมี้โครงสรา้งผูร้บัผิดชอบ เช่น หน่วยงานดา้นสิทธิมนุษยชนหรือหน่วยงานบุคคลผูร้บัผิดชอบ   

เพือเป็นตวัแทนของฝ่ายบริหารในการดาํเนินงานดา้นสิทธิมนษุยชน 

3.2.3)  กาํกบัดูแลใหมี้การปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิ และระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนหาแนวทาง

พฒันาปรบัปรุงเพือใหก้ารนาํไปปฏิบติัมีประสิทธิภาพมากขึนรวมทงัมนัใจว่ามีการรายงานผลการ

ปฏิบตังิานตามนโยบายและแนวปฏิบตัิและระเบียบปฏิบตัิ 

3.3) หน่วยงานหรือบุคคลผู้รับผิดชอบด้านสิทธมินุษยชน 

3.3.1)  สือสารแนวคิดและวตัถุประสงค ์สรา้งความรู ้ความเขา้ใจดา้นสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตัิดา้น

แรงงานใหก้บับุคลากร และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคสว่นตลอดหว่งโซ่อปุทาน 

3.3.2)  จดัทาํกระบวนการตรวจสอบการดาํเนินงานดา้นสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence 

Process) โดยมีหนา้ทีดาํเนินการ ดงันี 

(1) ผนวกความรบัผิดชอบต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตัิดา้นแรงงานเขา้เป็นส่วนหนึง

ของธุรกิจผ่านทางนโยบายของบรษัิท ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย คู่คา้ ผูจ้ดัหา 

ผูร้บัเหมา และพนัธมิตรทางธุรกิจ รวมถงึผูร้ว่มธรุกจิ กิจการควบรวมและกิจการเขา้ซือ  

(2) ทบทวนกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียและสาํรวจความคิดเห็นจากคณะผูบ้ริหารเพือหาแนวทางในการ

สรา้งกระบวนการมีส่วนร่วมกบักลุม่ผูที้อาจไดร้บัผลกระทบและผูเ้กียวขอ้งอนืๆ 

(3) ระบุประเด็นความเสียงด้านสิทธิมนุษยชนทีครอบคลุมประเด็นทางด้านการใชแ้รงงานบังคับ 

การคา้มนุษย ์การใชแ้รงงานเด็ก สิทธิและเสรีภาพในการสมาคม สิทธิในการรวมตวัและเจรจา

ต่อรอง การใหค้่าตอบแทนทีเท่าเทียม การเลือกปฏิบตัิ และการคุกคามทังทีเกียวขอ้งกับทาง

เพศและรูปแบบอืน ๆ และประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (Human  Rights Impact 

Assessment) และการปฏิบตัิดา้นแรงงานทีครอบคลุมผูมี้ส่วนไดเ้สียทีมีความเสียงทีอาจถูก

ละเมิดสิทธิมนุษยชน ไดแ้ก่ พนักงาน ชุมชน/คนในท้องถิน คู่คา้ ผูจ้ ัดหา ผู้รบัเหมา ลูกค้า/

ผู้บริโภค รวมถึงกลุ่มเปราะบางทีเกียวข้อง เช่น ผู้หญิง เด็ก ชนพืนเมือง แรงงานต่างด้าว 



  

  

3 

 

แรงงานทีว่าจา้งผ่านบุคคลทีสาม กลุ่มเพศทางเลือก (LGBTQI+) ผูพิ้การ หญิงตงัครรภ ์และ

ผูส้งูอาย ุโดยรบัฟังประเด็นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทีเกียวขอ้ง 

(4) มีมาตรการเยียวยาทีสมเหตสุมผล และวางแผนลดผลกระทบทีเกดิขนึ กาํหนดมาตรการป้องกนั

และแนวทางการแกไ้ขเพือลดความเสียงทงัในและนอกองคก์ร 

(5) เฝา้ระวงัและตดิตามประสิทธิผลของมาตรการป้องกนัและแนวทางการแกไ้ข 

(6) สือสารผลการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนและมาตรการเยียวยาตลอดจนวิธีการ

จดัการผลกระทบทีเกิดขนึและผลการดาํเนินการใหแ้ก่ผูท้ีไดร้บัผลกระทบและสาธารณะ 

(7) รบัฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน กลุ่มผูที้ไดร้บัผลกระทบ ผูเ้ชียวชาญด้านสิทธิมนุษยชน 

และองคก์รภาคประชาสงัคม 

(8) จัดใหมี้ช่องทางการแจง้เบาะแสและการเยียวยาสาํหรบัผูไ้ดร้บัผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชน

และการปฏิบตัดิา้นแรงงาน 

3.3.3)  รวบรวมและจดัเก็บรายงานเรืองผลการประเมินผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชน และการปฏิบตัิต่อ     

แรงงาน 

3.3.4)  รายงานการปฏิบตัิงานดา้นสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงาน ต่อคณะอนุกรรมการพัฒนา 

ความยงัยืนอยา่งนอ้ยปีละหนงึครงั 

3.4) พนักงาน 

ทาํความเขา้ใจและปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิ และระเบียบปฏิบติัรวมถงึรายงานหรือแจง้เบาะแส 

หากพบเห็นการกระทาํทีขัดต่อนโยบายนี  ในการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลตอ้งรกัษาภาพลกัษณ ์และ

ปกปอ้งชือเสียงบรษัิทฯ โดยไม่ใชช้อื ขอ้มูล ทรพัยส์นิหรือกระทาํการใด ๆ ทีสือวา่เป็นตวัแทนของบรษิัทฯ 

 
 

4) แนวทางปฏิบัต ิ

เพือส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติดา้นแรงงานทัวทังองคก์รและเสริมสร้างความมันใจว่า

พนกังานทุกคนและผูมี้ส่วนไดเ้สียทีเกียวขอ้งทุกกลุ่ม รวมถงึ และกลุ่มเปราะบาง ทีประกอบดว้ย ผูห้ญิง เด็ก ชนพืนเมือง 

แรงงานต่างดา้ว แรงงานทีว่าจา้งผ่านบุคคลทีสาม ชุมชน/คนในท้องถิน กลุ่มเพศทางเลือก (LGBTQI+) ผูพิ้การ หญิง

ตงัครรภ์ และผูสู้งอายุ จะได้รับการปฏิบัติปกป้องและเคารพสิทธิพืนฐานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม บริษัทฯ จึงได้

กาํหนดแนวทางปฏิบตัไิวด้งันี 

4.1)  เคารพและปฏิบตัิตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ตลอดจนกฎหมายทงัในประเทศและระหว่าง 

ประเทศทีเกียวขอ้งโดยเคร่งครดั 

4.2)  ตดิตามตรวจสอบและประเมินความเสียงและผลกระทบดา้นสิทธิมนษุยชนฯ อย่างสมาํเสมอพรอ้มกาํหนด

แนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการความเสียงอย่างเหมาะสมโดยใหทุ้กหน่วยงานมีหน้าทีกาํกับ

ดแูลและบรหิารความเสียงทีอยูใ่นความรบัผดิชอบของตน 

4.3)  พฒันาช่องทางการสือสารแบบสองทาง ทงัการฝึกอบรม ใหค้วามรูพ้นักงานทุกระดบั เพือส่งเสริมความรู้

ความเขา้ใจและการปฏิบตัิตนต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตัิดา้นแรงงาน เพอืปอ้งกนัไม่ใหเ้กิด

การละเมิดสิทธิมนุษยชนและการละเมิดการปฏิบัติดา้นแรงงาน โดยเฉพาะประเด็นทีเกียวกบัการเลือก

ปฏิบตัิและการคกุคามทงัทีเกียวขอ้งกบัทางเพศและรูปแบบอนื ๆ รวมถงึเพือเปิดโอกาสใหพ้นกังานและผูมี้
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ส่วนไดเ้สียสามารถแสดงความคิดเห็นสะทอ้นปัญหาและแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนหากมีเหตกุารณห์รือ

การกระทาํทีเกียวขอ้งต่อการละเมิดสทิธิมนษุยชนฯ 

4.4)  จดัใหมี้กระบวนการตรวจสอบขอ้มลูหรือขอ้รอ้งเรียนทีเกียวขอ้งกบัสิทธิมนุษยชนฯ หลงัจากทีไดร้บัแจง้จาก 

     พนกังานและ/หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย พรอ้มรายงานต่อคณะผูบ้ริหารระดบัสูงเพือดาํเนินการพฒันา ในกรณีที

เกิดการสอบสวน พนกังานทุกคนตอ้งใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างเต็มที ทงันี

หากผูบ้ริหารและพนักงานกระทาํการใด ๆ ทีเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามนโยบายฉบบันีไม่ว่าทางตรง

หรือทางออ้ม ผูบ้ริหารและพนักงานจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบขอ้บงัคบัการทาํงานรวมถึง

การพิจารณาให้ออกจากงานต้องเป็นเหตุจากการทีบุคลากรปฏิบัติงานไดต้าํกว่ามาตรฐานทีกาํหนด

หลงัจากใหโ้อกาสในการปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ หรือเมือมกีารกระทาํผิดทางวินยัในขันรา้ยแรง หรือสาเหตอุนื ๆ 

ทีไม่เป็นเหตจุากการเลือกปฏิบติั และการลว่งละเมิด   

4.5)  จดัใหมี้กระบวนการใหลู้กจา้งไดเ้สนอแนะสวัสดิการทีนอกเหนือกฎหมายกาํหนดกบันายจา้ง สนับสนุน 

สิทธิเสรีภาพในการสมาคม สิทธิในการเจรจาร่วมต่อรอง สิทธิเสรีภาพในการแสดงขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ผ่าน

คณะกรรมการสวัสดิการของบริษัท และรายงานต่อผู้บริหาร ระดับสูง เพือพิจารณาอนุมัติตามความ

เหมาะสม รวมถึงสนับสนุนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลหรือการเข้าร่วมกิจกรรม

ทางการเมอืง  

4.6)  เคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ และการแสดงความคิดเห็นของชุมชน โดยเปิดโอกาสรบัฟังความคิดเห็นจาก

ชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ชนกลุ่มน้อย ชนพืนเมืองทีอยู่ในชุมชน และจัดใหมี้การประเมินการ     

ดาํเนินงานทีเกียวข้องกับชุมชนดว้ยกระบวนการทีโปร่งใส เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นไปตาม

กฎหมาย รวมถึงเคารพและปกป้องสิทธิในทีดินของเกษตรกรและชุมชนในทอ้งถิน รวมทงับริหารจดัการ

ทีดนิอย่างเหมาะสม โดยลดผลกระทบเชิงลบต่อชมุชนทอ้งถิน 

4.7)  ส่งต่อนโยบายนีใหคู้่ค้า ผูจ้ัดหา ผูร้บัเหมา และพันธมิตรทางธุรกิจมีแนวทางการบริหารและการจัดการ

ตา่งๆ เพือปอ้งกนัการเป็นส่วนหนึงในกระบวนการดาํเนินงานทีเกียวขอ้งต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนฯ อาทิ

การตรวจสอบแหล่งทีมาของวตัถุดิบ ขนัตอนการแปรรูป และการขนส่ง ใหเ้ป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน

ตลอดห่วงโซอ่ปุทาน การจดัหาวัตถดุบิหรือส่วนประกอบจากองคก์รหรือบุคคลทีไม่เกียวขอ้งกบัการกระทาํ

ทีผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิมนษุยชน หรือการกอ่การรา้ย  

4.8)  สง่เสริมและสนับสนนุใหคู้่คา้ ผูจ้ดัหา ผูร้บัเหมา และพนัธมิตรทางธุรกิจมีส่วนร่วมในการดาํเนินธุรกิจอย่าง

มีจริยธรรมและดว้ยความรบัผิดชอบต่อสงัคม รวมถึงบริษัทยงัจดัใหมี้การมอบองคค์วามรูใ้หแ้ก่คู่คา้ผ่าน

กิจกรรมอบรมทีหลากหลายเพือเพิมขีดความสามารถทงัในการแข่งขนัและการดาํเนินงานเพือความยงัยืน

ของบริษัทและคู่คา้มากขนึ อาทิ การบรรยายใหค้วามรูผู้ป้ระกอบการเกียวกบัการเตรียมความพรอ้มเขา้สู่

การเจรจาธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประชุมจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจสู่ความยังยืน

สาํหรบัคูค่า้ตลอดจนจดัใหมี้การฝึกอบรมหลกัสตูรการประเมนิตนเองดา้นความยงัยืนของคูค่า้ 

 

การบริหารจดัการขา้งตน้เป็นส่วนหนึงของเจตนารมณข์องบริษัทฯ ตามหลกัปรชัญา  “3 ประโยชนส์ู่ความยงัยืน 

(ตอ่ประเทศ ประชาชน และบรษัิท)”  ในการปฏิบติัตอ่พนักงานอย่างเป็นธรรม เสมอภาค ใหเ้กียรติ ต่อตา้นการเลือกปฏิบติั 

การล่วงละเมิด และการคุกคามทุกรูปแบบทีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อพนกังานของบริษัท และบริษัทย่อย คู่คา้ ผูจ้ดัหา 

ผูร้บัเหมา และพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถงึผูร้่วมธุรกิจ กิจการควบรวม และกิจการเขา้ซือและใหโ้อกาสควบคู่ไปกบัการให้

ความสาํคญัในการดแูลชุมชนและสงัคมบนพืนฐานของความปลอดภัยและคณุภาพชีวิตทีดี ตลอดจนการส่งเสริมคู่คา้ให้
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เตบิโตไปดว้ยกนัอย่างรบัผิดชอบ และการเคารพสทิธิพืนฐานของผูมี้สว่นไดเ้สียอย่างเท่าเทียมกนั ซงึสอดคลอ้งกบัแนวทาง

สากลดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมสูค่วามยงัยืน 

 

ทงันี  ใหมี้ผลตงัแต่วนัที 1 มิถนุายน  พ.ศ. 2565 เป็นตน้ไป  

ประกาศ ณ วนัที 1 มิถนุายน  พ.ศ. 2565 

 

                           

 

 

               (นายก่อศกัดิ ไชยรศัมีศกัดิ) 

            รองประธานกรรมการ 

                                                                                            และประธานกรรมการบริหาร 

 


