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จรรยาบรรณส าหรบัคู่ค้าธรุกิจ 
 

1. บทน า 
 

เครอืเจรญิโภคภณัฑ์มคีวามมุ่งมัน่ที่จะด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยัง่ยนืควบคู่กับการรบัผดิชอบต่อ
ชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหค้วามตัง้ใจดงักล่าวบรรลุผลส าเรจ็ที่ตัง้ไว้ เครอืเจรญิโภคภณัฑจ์งึ
ใหค้วามส าคญักบัการบรหิารจดัการห่วงโซ่อุปทานและพฒันาใหเ้กดิขึน้อย่างเป็นรปูธรรมโดยไดก้ าหนด
จรรยาบรรณฉบบันี้ขึน้ โดยสอดคล้องกบัหลกัการของ United Nations Global Compact (UNGC) 
ขอ้ก าหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งจะช่วยผลกัดนัให้คู่ค้าธุรกิจมกีารด าเนินงานอย่างมจีรยิธรรม 
รบัผิดชอบต่อสังคม บริหารจดัการด้านความปลอดภัยและชีวอนามยัของพนักงาน รวมถึงการให้
ความส าคญัต่อการจดัการสิง่แวดลอ้มต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งยัง่ยนื 
 
2. จริยธรรมคู่ค้าธรุกิจ 
 

2.1 การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑ ์
 

คู่คา้ธุรกจิจะตอ้งด าเนินธุรกจิโดยปฏบิตัติามกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้ง และยดึหลกั
จรยิธรรมและความชอบธรรมในการด าเนินธุรกจิ เครอืเจรญิโภคภณัฑค์าดหวงัใหคู้่คา้ธุรกจิ
สนบัสนุนและเคารพการปกป้องสทิธมินุษยชนตามหลกัการสากล และด าเนินการเพื่อให้
แน่ใจว่าจะไมเ่กีย่วขอ้งกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน 
 

2.2 ความปลอดภยัและคณุภาพของผลิตภณัฑ ์
คู่ค้าธุรกิจจะต้องส่งมอบผลติภณัฑ์และบรกิารที่มคีุณภาพสูง ปลอดภยั และเป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้ม ซึง่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและขอ้ก าหนดของเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์ 
 

2.3 การตรวจสอบย้อนกลบั (Traceability) 
คู่ค้าธุรกจิต้องพฒันากระบวนการแสดงหลกัฐานยนืยนัแหล่งก าเนิดผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
และการรบัรองมาตรฐานสากลดา้นคุณภาพของกระบวนการผลติให้เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
หากไดร้บัการรอ้งขอ 
 

2.4 ข้อมลูส่วนบคุคล การรกัษาความลบั และทรพัยสิ์นทางปัญญา 
 

2.4.1 คู่ค้าธุรกจิจะต้องปกป้องความลบัของเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ตามสญัญาที่ได้ท าขึน้ 
และไมป่ระมาทเลนิเล่อเปิดเผยขอ้มลูความลบัของเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์อกีทัง้ต้อง
ไมใ่ชข้อ้มลูดงักล่าวโดยพลการ 
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2.4.2 คู่ค้าธุรกิจต้องเคารพกฎหมายภายในประเทศและสนธสิญัญาระหว่างประเทศว่า
ดว้ยทรพัยส์นิทางปัญญา ทัง้ที่เกี่ยวกบัเครื่องหมายการค้าและสทิธบิตัร และต้อง
หลกีเลีย่งการด าเนินการใดๆ ทีเ่ป็นหรอืเขา้ขา่ยการปลอมแปลง 

 

2.5 แรงงานเดก็ 
 

2.5.1 คู่คา้ธุรกจิตอ้งไมว่่าจา้ง  
1) เดก็ทีม่อีายุต ่ากว่า 14 ปี หรอืต ่ากว่าอายุขัน้ต ่าตามกฎหมายของประเทศที่

สญัญาเกดิขึน้ หรอืเดก็ทีอ่ายยุงัไมพ่น้เกณฑก์ารศกึษาภาคบงัคบัในประเทศ
นัน้ หรอื  

2) เด็กที่มอีายุต ่ ากว่า 18 ปี ส าหรบัการท างานในสภาพแวดล้อมที่โดย
ธรรมชาตขิองงานหรอืโดยสถานการณ์นัน้อาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ความ
ปลอดภยั หรอืสภาพจติใจ 

 

2.6 การบงัคบัแรงงาน และการกดข่ีแรงงาน 
 

2.6.1 คู่ค้าธุรกิจจะต้องไม่มสี่วนร่วมในการบงัคบัขู่เขญ็ ฝืนใจใช้แรงงานในทุกรูปแบบ 
และหา้มท าการคา้มนุษยแ์ละการเอารดัเอาเปรยีบแรงงาน 

2.6.2 ห้ามคู่ค้าธุรกิจล่วงละเมดิทัง้ทางร่างกาย ทางเพศ ทางวาจา และการกระท าใน
รปูแบบอื่นอนัเป็นการขม่เหงรงัแก หรอืคุกคามต่างๆ ในสถานประกอบการ 

 

2.7 การเลือกปฏิบติั 
 

คู่คา้ธุรกจิจะต้องปฏบิตัใิหเ้กดิความมัน่ใจว่าพนักงานทุกคนจะไดร้บัโอกาสและการปฏบิตัิ
อย่างเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัในการจา้งแรงงานและการปฏบิตังิาน ปราศจากการเลอืก
ปฏบิตัิต่างๆ อนัเนื่องมาจากเชื้อชาติ เผ่าพนัธุ์ สญัชาติ ศาสนา อายุ ความพกิาร ความ
คดิเหน็ทางการเมอืง ความเป็นสมาชกิสหภาพ เพศ อตัลกัษณ์และรสนิยมทางเพศ สถานะ
ทางครอบครวัหรอืทางสงัคม และสาเหตุอื่นใดทีก่ าหนดไวต้ามกฎหมายของประเทศทีคู่่คา้
ธุรกจิประกอบกจิการอยูห่รอืทีส่ญัญาเกดิขึน้ 

 

2.8 การจ้างงาน ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ 
 

2.8.1 คู่ค้าธุรกจิจะต้องปฏบิตัใิห้เกดิความมัน่ใจว่าการจ้างงานจะมผีลผูกพนัอย่างเป็น
ทางการตามกฎหมายและแนวปฏบิตัทิีม่ผีลใชบ้งัคบั โดยออกเอกสารการจา้งงาน
ที่ชี้แจงให้แรงงานทราบถึงสภาพการจ้างการจ้างงานและค่าตอบแทน รวมทัง้
จดัท าเอกสารดงักล่าวเป็นภาษาทีแ่รงงานสามารถเขา้ใจไดด้ว้ย 
 

2.8.2 ค่าตอบแทน ชัว่โมงการท างาน ตลอดจนสภาพการจ้างงานอื่นๆ ที่คู่ค้าธุรกิจ
ก าหนด ไม่ควรต ่ากว่าเงื่อนไขตามสภาพการจา้งงานส าหรบัลกัษณะงานเดยีวใน
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ธุรกิจหรอือุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่นัน้ๆ อาทิ (1) สญัญาระหว่างแรงงานและ
นายจ้างเรื่องค่าแรง ผลประโยชน์และสภาพแวดล้อมการท างาน หรอื (2) ตาม
กฎหมายหรอืกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งก าหนด  

 

2.8.3 เครอืเจรญิโภคภณัฑค์าดหวงัใหคู้่คา้ธุรกจิจะต้องจ่ายค่าจา้งใหแ้ก่แรงงานโดยตรง 
เตม็จ านวนอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายตามระยะเวลาการท างานปกตซิึง่ต้องไม่เกนิ
หนึ่งเดอืน โดยคู่คา้ธุรกจิควรเกบ็บนัทกึการจ่ายเงนิดงักล่าวดว้ย การหกัค่าจา้งจะ
ท าได้ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ฎหมายก าหนดไว้เท่านัน้ ทัง้นี้ คู่ค้าธุรกจิต้อง
แจง้ใหแ้รงงานทราบทุกครัง้ทีม่กีารหกัค่าจา้งในการจ่ายค่าจา้งทุกงวด อนึ่ง ค่าจา้ง
ควรมจี านวนสูงเพยีงพอทีจ่ะสนองความต้องการขัน้พืน้ฐานของแรงงานและเหลอื
เกบ็ตามสมควร 

 

2.8.4 คู่คา้ธุรกจิจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยชัว่โมงการท างานปกตแิละการท างาน
ล่วงเวลา รวมถงึควบคุมดูแลจ านวนชัว่โมงการท างานล่วงเวลาด้วย อีกทัง้คู่ค้า
ธุรกจิจะตอ้งจดัใหแ้รงงานมวีนัหยดุอย่างน้อยหนึ่งวนัในทุกช่วงการท างานเจด็วนั 

 

2.9 เสรีภาพในการรวมกลุ่มเป็นสมาคม และการร่วมเจรจาต่อรอง 
คู่คา้ธุรกจิจะตอ้งเคารพสทิธเิสรภีาพของพนกังาน/แรงงานในการเขา้ร่วมหรอืจดัตัง้สหภาพ
แรงงาน และมสี่วนรว่มเจรจาต่อรองตามขัน้ตอนกฎหมายในประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง คู่คา้ธุรกจิ
จะต้องไม่เลอืกปฏบิตัต่ิอกลุ่มตวัแทนพนักงาน/แรงงาน และต้องยนิยอมใหบุ้คคลดงักล่าว
ท าหน้าทีต่วัแทนพนกังาน/แรงงานในสถานประกอบการได ้

 

2.10 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
 
 

2.10.1 คู่ค้าธุรกิจจะต้องจดัให้พนักงาน/แรงงานมสีภาพแวดล้อมการท างานที่สะดวก 
ปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ และตอ้งมขี ัน้ตอนเพื่อลดความเสีย่งต่อพนักงาน/แรงงาน
และเพื่อป้องกนัอุบตัิเหตุและการบาดเจบ็จากการท างาน รวมถึงจดัหาอุปกรณ์
อ านวยความปลอดภัยที่เหมาะสมมาติดตัง้ใช้งานตามมาตรฐานด้านความ
ปลอดภยัและค าแนะน าของผูผ้ลติ 
 

2.10.2 คู่ค้าธุรกิจจะต้องจดัให้พนักงาน/แรงงานได้ใช้ห้องน ้าที่สะอาด มสีิง่อ านวยความ
สะดวกในการชะลา้ง มนี ้าดื่ม และจดัใหม้สีถานทีจ่ดัเกบ็อาหารทีถู่กสุขอนามยั ใน
กรณีมกีารจดัทีพ่กัอาศยัให้พนักงาน/แรงงาน ทีพ่กัอาศยัจะต้องสะอาด ปลอดภยั 
และตอบสนองความตอ้งการพืน้ฐานของพนกังาน/แรงงาน 
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2.11 สิทธิในท่ีดิน 
 

 

เครอืเจรญิโภคภณัฑไ์ม่ยนิยอมให้คู่คา้ธุรกจิบงัคบั ขู่เขญ็เพื่อยดึครองทีด่นิ คู่ค้าธุรกจิต้อง
ได้ทีด่นิมาจากความยนิยอมอย่างเต็มใจและเป็นอสิระ โดยต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและให้
ขอ้มลูอย่างเพยีงพอเพื่อประกอบการตดัสนิใจจากชุมชน และจะต้องเคารพสทิธชิุมชนและ
คนในทอ้งถิน่เพื่อด ารงไวซ้ึง่ความสามารถในการเขา้ใชท้ีด่นิและทรพัยากรแบบดัง้เดมิ 

 

2.12 การบริหารจดัการส่ิงแวดล้อม 
 

คู่คา้ธุรกจิควรสนบัสนุนใหม้วีธิกีารป้องกนัปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้มล่วงหน้าทุกครัง้ทีม่โีอกาส 
ส่งเสรมิและยกระดบัความรบัผดิชอบดา้นสิง่แวดลอ้ม และเผยแพร่เทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรต่อ
สิง่แวดล้อม เพื่อน าไปสู่การอนุรกัษ์วฏัจกัรของสิง่แวดล้อม นอกจากนัน้ คู่ค้าธุรกิจควร
ส่งเสรมิการใช้พลงังานและทรพัยากรน ้าในสถานประกอบการและการบรหิารจดัการของ
เสยีอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

2.13 การจดัซ้ือจดัหาอย่างมีความรบัผิดชอบ (Responsible Sourcing) 
 

คู่คา้ธุรกจิตอ้งตรวจสอบเกีย่วกบัการคดัเลอืกผูจ้ดัหาสนิคา้และบรกิารตลอดจนผูร้บัจา้งช่วง 
เพื่อใหแ้น่ใจว่ามกีารจดัซื้อจดัหาอย่างรบัผดิชอบตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
คู่คา้ธุรกจิจะตอ้งไมจ่ดัหาวตัถุดบิหรอืส่วนประกอบจากองคก์รหรอืบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
กระท าทีผ่ดิกฎหมาย ละเมดิสทิธมินุษยชน หรอืการก่อการรา้ย 

 

2.14 การประกอบธรุกิจด้วยความซ่ือสตัย ์
  

2.14.1 คู่ค้าธุรกิจต้องเปิดเผยผลประกอบการทางการเงินอย่างชัดเจนและสามารถ
ตรวจสอบได้ตามหลกัการทางบญัชทีี่เหมาะสมกับขนาด ลกัษณะ และรูปแบบ
ธุรกจิ 
 

2.14.2 การตดิต่อธุรกจิและการท าธุรกรรมต่างๆ จะต้องกระท าด้วยความโปร่งใส มกีาร
บนัทกึขอ้มลูการท าธุรกรรมต่างๆ ของคู่คา้ธุรกจิอย่างถูกต้อง ห้ามคู่คา้ธุรกจิหรอื
บุคลากรมสี่วนเกี่ยวขอ้งในการฟอกเงนิ และจะต้องจดัให้มรีะบบควบคุมขอ้มูลที่
เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลความลบัของเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ซึ่งอยู่ในความ
ครอบครองของคู่คา้ธุรกจิจะไม่ถูกน าไปใชแ้สวงหาผลประโยชน์หรอืเพื่อประโยชน์
ในการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน (insider trading) 

 

2.14.3 คู่ค้าธุรกิจต้องปฏบิตัิตามมาตรการคว ่าบาตรทางเศรษฐกิจและการควบคุมการ
ส่งออกทีเ่กีย่วขอ้ง 
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2.15 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 
 

คู่คา้ธุรกจิจะตอ้งเปิดเผยใหเ้ครอืเจรญิโภคภณัฑท์ราบเกีย่วกบั 
  

2.15.1 กรณทีีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และ 
  

2.15.2 กรณทีีพ่นกังานของเครอืเจรญิโภคภณัฑม์สี่วนไดเ้สยีในธุรกจิของคู่คา้ธุรกจิ ไม่ว่าจะ
ในรูปแบบใด เช่น มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ทางการเงิน ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครวั หรอืความสมัพนัธส์่วนตวักบัคู่คา้ธุรกจิ 

 

2.16 การต่อต้านสินบนและคอรร์ปัชนั 
 

2.16.1 เครือเจริญโภคภัณฑ์คาดหวังให้คู่ค้าธุรกิจยึดมัน่ในมาตรฐานศีลธรรมและ
จรยิธรรมขัน้สูงสุด เคารพกฎหมาย และไม่เกี่ยวขอ้งกบัการคอรร์ปัชนัทุกรปูแบบ 
รวมถงึการกรรโชก ฉ้อโกง หรอืตดิสนิบน เครอืเจรญิโภคภณัฑ์จะไม่เพกิเฉยและ
ยนิยอมต่อการตดิสนิบนหรอืคอรร์ปัชนัไมว่่าจะเป็นธุรกรรมในรปูแบบใดๆ 
 

2.16.2 กิจกรรมบนัเทิงใดๆ ก็ตามที่คู่ค้าธุรกิจจดัขึ้นต้องสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีงามเท่านัน้ การให้ ร ับ
ของขวญั การเลี้ยงรบัรอง การเดนิทาง และการดูแลต้อนรบั จะต้องจ ากดัอยู่ใน
ขอบเขตที่เหมาะสม และคู่ค้าธุรกจิต้องไม่คาดหวงัว่าจะได้รบัผลประโยชน์ตอบ
แทนใดๆ 

 

2.16.3 คู่คา้ธุรกจิจะต้องจดัท าแนวนโยบายและกระบวนการป้องกนัการคอรร์ปัชนัส าหรบั
บุคลากร และต้องดูแลตรวจสอบให้มีการด าเนินงานตามแนวนโยบายและ
กระบวนการดงักล่าวเป็นประจ า รวมทัง้ต้องมกีารฝึกอบรมเรื่องการต่อต้านการ
คอรร์ปัชนัใหแ้ก่บุคลากรดว้ย 

 
3. การน าจรรยาบรรณไปปฏิบติัอย่างมีประสิทธิภาพ: กระบวนการ และขัน้ตอน 
 

3.1 การส่ือสารและการฝึกอบรม 
 

คู่คา้ธุรกจิจะต้องสื่อสารเน้ือหาสาระของจรรยาบรรณฉบบัน้ีให้พนักงาน แรงงาน คู่ค้าธุรกจิ
และผู้รบัจ้างช่วงของท่าน เพื่อยกระดับการจัดซื้อจัดหาตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างมี
จรยิธรรมและยัง่ยนื คู่คา้ธุรกจิควรจดัฝึกอบรมในส่วนทีเ่กี่ยวกบัจรรยาบรรณฉบบันี้ให้แก่
พนักงาน แรงงาน คู่ค้าธุรกจิ และผู้รบัจา้งช่วงของท่านตามความเหมาะสม โดยบรษิัทใน
เครอืเจรญิโภค-ภณัฑ์จะท าค าแปลจรรยาบรรณฉบบันี้  รวมทัง้จดัฝึกอบรม และถ่ายทอด
เนื้อหาสาระดงักล่าวเท่าทีจ่ะเป็นไปไดต้ามทีคู่่คา้ธุรกจิรอ้งขอ 
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3.2 ระบบบริหารจดัการจรรยาบรรณ 
 

3.2.1 เครอืเจรญิโภคภณัฑ์มหีน้าที่แจ้งให้คู่ค้าธุรกิจจดัตัง้ ด าเนินการ และดูแลรกัษา
ระบบบรหิารจดัการที่เหมาะสม (รวมทัง้มนีโยบาย ขัน้ตอนปฏิบตัิ การสื่อสาร 
กระบวนการตรวจสอบ และระบบควบคุม) เพื่อให้จรรยาบรรณฉบบันี้สมัฤทธผิล 
รวมทัง้ตรวจสอบ ติดตาม และแก้ไขปรบัปรุงกระบวนการบรหิารจดัการ เพื่อให้
แน่ใจว่าการด าเนินธุรกิจและห่วงโซ่อุปทานของท่านสอดคล้องกับหลักการที่
ก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณฉบบัน้ี 

 

3.2.2 คู่ค้าธุรกิจต้องสามารถแสดงให้เครือเจริญโภคภัณฑ์เห็นว่ามีปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณฉบบัน้ีเมือ่มกีารรอ้งขอทุกครัง้ ทัง้นี้เพื่อตรวจสอบความคบืหน้าของคู่
ค้าธุรกิจและผู้ร ับจ้างช่วงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณฉบับนี้  โดย 
เครอืเจรญิโภคภณัฑอ์าจจะใชว้ธิกีารต่างๆ เช่น 
1) ใหคู้่คา้ธุรกจิรบัรองตนเองว่าไดป้ฏบิตัติามจรรยาบรรณฉบบันี้แลว้ หรอื 
2) ให้หน่วยงานภายในเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ หรอืหน่วยงานภายนอกประเมนิ

หรอื ตรวจสอบคู่ค้าธุรกิจและผู้รบัจ้างช่วง ณ สถานประกอบการ เพื่อให้
มัน่ใจว่าคู่ค้าธุรกจิปฏบิตัติามจรรยาบรรณฉบบันี้ โดยคู่ค้าธุรกจิยนิยอมให้
ความรว่มมอืทุกประการ 

 

3.2.3 คู่คา้ธุรกจิจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ สญัญา และมาตรฐานต่างๆ ทีไ่ดร้บั
การยอมรบั 

3.2.4 ในกรณีที่พบประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับจรรยาบรรณ เครอืเจรญิโภคภณัฑ์อาจ
ขอใหคู้่คา้ธุรกจิน าเสนอแผนการแกไ้ขประเดน็ทีไ่มส่อดคลอ้งกบัจรรยาบรรณ 
 

3.3 การรายงานข้อกงักล 
 

3.3.1 คู่ค้าธุรกิจต้องจดัให้มชี่องทางและกระบวนการรอ้งเรยีนที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน/
แรงงานของท่านเกีย่วกบัการปฏบิตัติามจรรยาบรรณฉบบันี้  หรอืตามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี้  ข ัน้ตอนกระบวนการดงักล่าวต้องโปร่งใส เข้าใจง่าย 
และคุม้ครองพนกังาน/แรงงานจากการขม่ขูคุ่กคาม 

 

3.3.2 คู่คา้ธุรกจิต้องรายงานให้เครอืเจรญิโภคภณัฑท์ราบถงึสถานการณ์หรอืเหตุการณ์
ใดๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบถึงการปฏบิตัิตามจรรยาบรรณฉบบันี้ของท่าน รวมถึง
การทุจริต ฉ้อโกง คอร์ร ัปชัน ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้าน
แรงงาน ความเสยีหายด้านสิง่แวดลอ้ม หรอืพฤตกิรรมขดัต่อจรยิธรรมอื่นๆ ทัง้นี้  
เครอืเจรญิโภคภณัฑ์จะไม่เปิดเผยการรายงานให้บุคคลอื่นที่ไม่มสี่วนเกี่ยวข้อง
ทราบ 
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3.4 การยกเลิกสญัญาซ้ือขายและการข้ึนบญัชีด า 
 

คู่ค้าธุรกจิที่ไม่ปฏบิตัิตามจรรยาบรรณฉบบันี้ หรอืไม่ท าตามแผนการแก้ไขประเด็นที่ไม่
สอดคล้องกับจรรยาบรรณจะถูกบอกเลิกสญัญาจดัซื้อจดัจ้างตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน
สญัญานัน้ และหากเครอืเจรญิโภคภณัฑพ์บว่ามกีารฝ่าฝืนจรรยาบรรณฉบบันี้อย่างรา้ยแรง 
ไม่ว่าจะเกิดกบัคู่ค้าธุรกิจปัจจุบนัหรอืผู้ที่จะเขา้มาเป็นคู่ค้าธุรกิจรายใหม่ เครอืเจรญิโภค
ภณัฑข์อสงวนสทิธใินการขึน้บญัชดี าต่อไป 

 


