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1.คาํนิยาม 
ซีพี ออลล์ บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
ผูบ้ริหาร คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะเจา้หน้าที!บริหาร และ

ผูบ้ริหารระดบัฝ่าย/เทียบเท่า ขึ นไปของ ซีพี ออลล์
พนกังาน

ญาติสนิท

พนกังานระดบับงัคบับญัชา/เทียบเท่าลงมา ของ ซีพี ออลล์

บุคคลที!มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมาย หรือโดยทางพฤตินยั ดงัต่อไปนี 
1. คู่สมรส รวมถึงผูซึ้! งอยูกิ่นกนัฉนัสามีภริยาโดยมิไดจ้ดทะเบียน

สมรส
2. บิดา มารดา
3. บุตร
4. คู่สมรสของบุตร4. คู่สมรสของบุตร
5. พี!นอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั
6. พี!นอ้งร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกนั
7. บุตรบุญธรรมหรือผูรั้บบุตรบุญธรรม    

จริยธรรมธุรกิจ แนวทางปฏิบติัที!ดีในการดาํเนินธุรกิจของ ซีพี ออลล ์ผูบ้ริหารและ
พนกังาน อนัจะนาํองคก์รไปสู่การมีระบบการกาํกบัดูแลที!ดี

ทรัพยสิ์น สังหาริมทรัพย ์อสังหาริมทรัพย ์เทคโนโลยี ลิขสิทธิG  เอกสารสิทธิG  
สิทธิ สิทธิบตัร ตลอดจนสิ!งประดิษฐ์ รวมถึงอุปกรณ์ ชุดอุปกรณ์
ของคอมพิวเตอร์หรือสิ!งอื!นใดบรรดาที!อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์
ของ ซีพี ออลล ์เช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ ขอ้มูลภายใน เป็นตน้
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ขอ้มูลภายใน ขอ้มูลที! ซีพี ออลล ์เป็นเจา้ของหรือเป็นผูค้วบคุม ซึ! งเป็นขอ้มูลที!มี
คุณค่าทางเศรษฐกิจทั งในปัจจุบนัและอนาคต เป็นขอ้มูลที! รู้ใน
วงจาํกดัและไม่พึงเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนไดรั้บอนุญาตจาก
ผูมี้อาํนาจ เช่น ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลของลูกคา้และพนักงาน 
ขอ้มูลการขายและการตลาด ขอ้มูลผลิตภณัฑ์และบริการ ขอ้มูล
ทางบญัชี แผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการเงิน แผนการก่อสร้าง 
ขอ้มูลทางด้านนวตักรรม ข้อมูลการวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ ์
โ ป ร แ ก ร ม ต้ น ฉ บั บ  (Source code) ก า ร เ ป ลี! ย น แ ป ล ง ผ ล
ประกอบการ การเปลี!ยนแปลงสถานะการเงินเช่น วกิฤตงบกระแส
เ งิ น ส ด  วิ ก ฤ ต สิ น เ ชื! อ  ก า ร เ ป ลี! ย น แ ป ล ง ก า ร ค ว บ คุ ม                              
การ เปลี! ยนแปลงกรรมการ  การ เปลี! ยนแปลงผู ้สอบบัญชี 
การเปลี!ยนแปลงทางดา้นเงินทุน เช่น การเพิ!มทุนโดยใหสิ้ทธิจอง
ซื อหุ้นสามญัใหม่แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Issue) การแตกพาร์ การรวมพาร์ การลดทุน การออกตราสารหนี  
ซื อหุ้นสามญัใหม่แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Issue) การแตกพาร์ การรวมพาร์ การลดทุน การออกตราสารหนี  
ตราสารหนี กึ! งทุน Option ใบสาํคญัแสดงสิทธิที!จะซื อหุ้นสามญั 
(Warrant) การเขา้ซื อกิจการ การควบรวมกิจการ เป็นตน้ และเป็น
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญต่อการเปลี!ยนแปลงราคาของ
หลกัทรัพย ์ที!ยงัไม่ไดถู้กเปิดเผยต่อสาธารณชน

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย บุคคลและ/หรือนิติบุคคลที!มีส่วนเกี!ยวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจ
ของ ซีพี ออลล์ รวมถึงผูถื้อหุ้น ผูบ้ริหารและพนักงานของซีพี 
ออลล์ ลูกคา้ และคู่คา้ เจา้หนี  คู่แข่งทางการคา้ ชุมชนและสังคม
ส่วนรวม เป็นตน้

การยดึหลกันิติธรรม การตดัสินใจและการดาํเนินธุรกิจให้เป็นไปตามบทบญัญติัของ
กฎหมายหรือขอ้กาํหนดที!เกี!ยวขอ้ง (Rule of Law)

ความยติุธรรมและ
ความมีคุณธรรม

การปฏิบติัหนา้ที!ดว้ยความเที!ยงตรง เสมอภาคไม่เลือกปฏิบติัโดย
อยูบ่นพื นฐานของหลกัความเป็นธรรมและคุณธรรม (Fairness and 
Morality) 2



ความโปร่งใส ความโปร่งใสในการตดัสินใจ และวิธีการดาํเนินงานที!สามารถ
เปิดเผยใหส้าธารณชนรับทราบและสามารถตรวจสอบได ้ภายใต้
กรอบของระเบียบและกฎหมาย (Transparency)

ความซื!อสตัยสุ์จริต ความซื!อสัตย์สุจริตต่อหน้าที!  ที!จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระเบียบขอ้บงัคบั จารีตและศีลธรรมอนัดีงาม (Integrity)

ความสาํนึกในหนา้ที! การตระหนักในหน้าที! ที!จะตอ้งปฏิบติัอย่างเต็มความสามารถ
และมีประสิทธิภาพ (Responsibility)

ความรับผดิชอบต่อผล
ของการปฏิบติัหนา้ที!

การยอมรับผลจากการปฏิบัติหน้าที!ทั งในเชิงบวกหรือเชิงลบ
(Accountability)

ความมีวสิยัทศัน์ การมองการณ์ไกลทางสร้างสรรค ์เพื!อการสร้างมูลค่าเพิ!มให้แก่ความมีวสิยัทศัน์ การมองการณ์ไกลทางสร้างสรรค ์เพื!อการสร้างมูลค่าเพิ!มให้แก่
กิจการในระยะยาวและมุ่งสู่ความเป็นเลิศของงาน (Vision)

การทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวน้การปฏิบติัอย่างใดในตาํแหน่งหรือ
หน้าที!  หรือการปฏิบัติหรือการละเวน้การปฏิบัติอย่างใดใน
พฤติการณ์ที!อาจทาํให้ผูอื้!นเชื!อว่ามีตาํแหน่งหรือหน้าที!ทั งที!ตน
มิได้มีตาํแหน่งหรือหน้าที!นั น หรือใช้อาํนาจในตาํแหน่งหรือ
หน้าที! ทั งนี เพื!อแสวงหาประโยชน์ ที!มิควรไดโ้ดยชอบสําหรับ
ตนเองหรือผูอื้!น หรือกระทาํการอันเป็นความผิดต่อตาํแหน่ง
หน้าที!  หรือการเปิดเผยข้อมูลที! อาจมีผลกระทบต่อราคา
หลกัทรัพย ์รวมถึงใชอ้าํนาจในตาํแหน่งหรือหนา้ที!อนัเป็นการฝ่า
ฝืนกฎหมาย ระเบียบ หรือคาํสั!ง ที!มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ 
การเกบ็รักษา หรือการใชเ้งินหรือทรัพยสิ์นของซีพี ออลล ์
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การซื อขายหลกัทรัพย์
โดยใชข้อ้มูลภายใน

การที!บุคคลใดทาํการซื อ หรือขาย หรือเสนอซื อ หรือเสนอขาย 
หรือชกัชวนให้บุคคลอื!น ซื อ หรือขาย หรือเสนอซื อ หรือเสนอ
ขาย ซึ! งหลักทรัพย์จดทะเ บียนในตลาดหลักทรัพย์ ห รือ
หลกัทรัพยที์!ซื อขายในศูนยซื์ อขายหลกัทรัพย ์ไม่ว่า โดยทางตรง
หรือทางออ้ม ในการที!น่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก
โดยอาศยัขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัต่อการเปลี!ยนแปลงราคา
ของหลกัทรัพย ์ที!ยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อประชาชน และตนไดล่้วงรู้มา
ในตาํแหน่งหรือฐานะเช่นนั น และไม่ว่าการกระทาํดงักล่าวจะ
กระทาํเพื!อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผูอื้!น หรือนําขอ้เท็จจริง
เช่นนั นออกเปิดเผยเพื!อให้ผูอื้!นกระทาํดังกล่าว โดยตนได้รับ
ประโยชน์ตอบแทน 

ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลเกี!ยวกบับุคคลที! ซีพี ออลล ์เป็นเจา้ของหรือเป็นผูค้วบคุม 
เช่น ข้อมูลผูถื้อหุ้น ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลคู่ค้า             เช่น ข้อมูลผูถื้อหุ้น ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลคู่ค้า             
เป็นตน้ ซึ! งทาํให้สามารถระบุตวับุคคลนั นไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้ม เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวติัสุขภาพ ประวติั
อาชญากรรม ประวติัการทาํงาน บรรดาที!มีชื!อของผูน้ั นหรือมีเลข
หมาย รหสั หรือสิ!งบอกลกัษณะอื!นที!ทาํใหรู้้ตวัผูน้ั นได ้เช่น ลาย
พิมพนิ์ วมือ แผ่นบนัทึกลกัษณะเสียงของคน หรือรูปถ่าย แต่ไม่
รวมถึงการระบุเฉพาะชื!อ ตาํแหน่ง สถานที!ทาํงาน หรือที!อยูท่าง
ธุรกิจ 

ความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์

การทาํหน้าที!ที!ตอ้งทาํให้เกิดผลลพัธ์หรือผลประโยชน์ตรงตาม
วตัถุประสงค์ของบริษทั แต่กลบัเอื อประโยชน์ให้ตนเองหรือ
บุคคลที!เกี!ยวขอ้งอื!นๆ ทาํให้บริษทัไม่ไดป้ระโยชน์สูงสุดหรือ
อาจเสียหายจนทําให้บริษัทมีปัญหา ทั งนี ให้พิจารณาการทํา
ธุ ร ก ร ร ม โ ด ย ถื อ เ ส มื อ น เ ป็ น ร า ย ก า ร ที! ก ร ะ ทํ า กั บ
บุคคลภายนอก (at arms’ length basis)
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2. จริยธรรมในการดาํเนินธรุกิจ
         ซีพี ออลล ์มีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ ซึ! งผูบ้ริหารและพนกังานจะยดึถือเป็น

แนวทางในการทาํงานในฐานะตวัแทนของซีพี ออลล ์ดงันี  
             2.1 ยดึหลกันิตธิรรม 
      ซีพี ออลล์ ยึดถือหลักนิติธรรมในการดําเนินธุรกิจ อีกทั งเป็นหน้าที!ของ

ผูบ้ริหารและพนักงานที!จะต้องรู้ระเบียบข้อบังคับของบริษัท กฎหมายที!
เกี!ยวข้องรวมทั งกฎหมายที!จะประกาศใช้ในอนาคตซึ! งมีผลกระทบต่อการ
บริหารงานและการทาํงานของตน 

     แนวทางปฏิบติั
      2.1.1 ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งศึกษาและทาํความเขา้ใจถึงภาระหนา้ที!ความ

รับผิดชอบในการปฏิบติัตามกฎระเบียบที!ใชเ้ป็นหลกัในการปฏิบติังาน
ของทางราชการและกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที!เกี!ยวขอ้ง ทั งที!มี
รับผิดชอบในการปฏิบติัตามกฎระเบียบที!ใชเ้ป็นหลกัในการปฏิบติังาน
ของทางราชการและกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที!เกี!ยวขอ้ง ทั งที!มี
ผลใชบ้งัคบัแลว้และที!จะมีผลใช ้บงัคบัในอนาคตอนัใกล้

      2.1.2 ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่แสวงหาความลบัทางการคา้ของคู่แข่งหรือ
ข้อมูลภายในของคู่แข่ง โดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น              
การขโมย การจารกรรม หรือการละเมิดขอ้ตกลงที!จะไม่เปิดเผยขอ้มูล     
ของคู่แข่ง ไม่วา่จะไดจ้ากลูกคา้หรือบุคคลอื!น รวมถึงไม่ทาํลายชื!อเสียง
ของคู่แข่ง ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย ใส่ร้ายป้ายสีโจมตีคู่แข่ง และไม่
ทาํความตกลงใดๆ กบัคู่แข่งหรือบุคคลใด ที!มีลกัษณะเป็นการลดหรือ
จาํกดัการแข่งขนัทางการคา้ 
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2.2 มคีวามโปร่งใส 
การตดัสินใจและวิธีการดาํเนินงานของ ซีพี ออลล์ เป็นไปดว้ยความโปร่งใสที!
สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้กับผู ้มีส่วนได้เสียทั งหลายรับทราบและ
ตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมายและกรอบข้อบังคับระเบียบ วิ ธีปฏิบัติของ            
ซีพี ออลล์ ที!เกี!ยวขอ้งกบัการป้องกนัมิให้ความลบัทางการคา้รั!วไหลไปยงัคู่แข่ง
ทางการคา้ 
แนวทางปฏิบติั
2.2.1    ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งจดัทาํรายงานทางการบญัชี การเงิน ภาวะธุรกิจ 
             ผลการดาํเนินงาน เพื!อแสดงฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินการของ     
             ซีพี ออลล์ ตามความเป็นจริง ถูกตอ้งครบถว้นตามมาตรฐานการบญัชี            
             มีความน่าเชื!อถือและสามารถตรวจสอบไดต้ามที!คณะกรรมการตรวจสอบ
             จะกาํหนด 
2.2.2    ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติัตามกระบวนการจดัซื อ/จดัจา้ง ใหเ้ป็นไป
             ตามนโยบายของ ซีพี ออลล์ อย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใส ชดัเจน เป็น             ตามนโยบายของ ซีพี ออลล์ อย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใส ชดัเจน เป็น
             ธรรมต่อทุกฝ่าย และผา่นการตรวจสอบจากคณะกรรมการจดัซื อ 
2.2.3    ในกรณีที!บริษทัคู่คา้มีผูบ้ริหาร พนกังานฝ่ายขาย หรือผูถื้อหุน้เป็นญาติหรือ
             บุคคลผูอ้ยูอ่าศยัภายใตช้ายคาเดียวกบัผูบ้ริหารหรือพนกังานของซีพี ออลล ์
             ผูบ้ริหารหรือพนกังานผูน้ั นของ ซีพี ออลล ์ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ
             เป็นหนังสือทนัที  และให้หลีกเลี!ยงไม่ขอ้งเกี!ยวกับธุรกรรมการจดัซื อ            
             จดัจา้งนั น 

 2.2.4    ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติัตามคู่มือแจกแจงอาํนาจดาํเนินการของ           
             ซีพี ออลล ์อยา่งเคร่งครัด 
2.2.5    ผูบ้ริหารและพนกังานที!เกี!ยวขอ้งกบักระบวนการจดัซื อ/จดัจา้ง รวมตลอด
             ทั งญาติและผูอ้ยู่อาศัยภายใต้ชายคาเดียวกัน ควรหลีกเลี!ยงการไปร่วม
             กิจกรรมต่างๆ รวมทั งการรับประทานอาหารหรือเล่นกีฬากบับริษทัคู่คา้ 
             หากเป็นกรณีจาํเป็นที!หลีกเลี!ยงไม่ได ้ควรมีตวัแทนของ ซีพี ออลล ์เขา้ร่วม
             มากกวา่หนึ!งคนและตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบก่อน 
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           2.3 ตั6งมั7นในความยุตธิรรมและความมคุีณธรรม
     ซีพี ออลล์ ตั
งมันในความยุติธรรมและความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย 

เพือสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนืองในการดําเนินธุรกิจ อีกทั
งไม่เลือก
ปฏบิตัิต่อผู้หนึงผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรม โดยใช้วิจารณญาณหรือความสัม พันธ์
ส่วนตัวตัดสนิ และให้โอกาสเท่าเทยีมกนั 

    แนวทางปฏบิติั 

2.3.1    ผู้บริหารและพนักงานต้องให้ความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้
มีส่วนได้เสยีในการดาํเนินธุรกิจ การให้สทิธิประโยชน์แก่ลูกค้าควรยึด           
ถือหลักปฏบิตัิและแนวนโยบายของซีพี ออลล์

2.3.2 ผู้บริหารต้องบริหารงานด้วยความสุขุมรอบคอบ เพือทาํให้ผู้ถือหุ้นมี
ความเชือถือและยอมรับในการตัดสินใจว่าการดาํเนินการใดๆ กระทาํ
ด้วยความเป็นธรรม และคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น            
ทั
งหลาย 

2.3.3 ผู้บริหารและพนักงานต้องให้ความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติใน  2.3.3 ผู้บริหารและพนักงานต้องให้ความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติใน  
ข้อกําหนดการ จ้ า งง าน  หมายรวมถึ ง  ก า รสรรหา บุคลากร                     
การพิจารณา ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์จากการ จ้ างงาน            
การปรับเลือนตําแหน่ง การโอนย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงาน     
การฝึกอบรม การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ การสิ
นสุดสภาพการ   
จ้างงาน การปลดและรับพนักงานกลับเข้ามาทาํงานใหม่ ตลอดจน     
การเข้ามามีส่วนร่วมในสังคมและกิจกรรมนันทนาการนอกจากนี
 ผู้นาํ
ทุกระดับต้องพร้อมรับฟังความคิดเหน็ทีแตกต่างของผู้อืน เสริมสร้าง
บรรยากาศในการทาํงานและเคารพซึงกันและกัน ส่งเสริมและกระตุ้น
ใ ห้ พ นั ก ง าน ก ล้ า แ ส ด งอ อ ก อ ย่ า ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์  แ ล ะ ยก ย่ อ ง                 
ชมเชยพนักงานตามความเหมาะสม

2.3.4 ผู้บริหารและพนักงานต้องพยายามให้บริการทีเหนือความคาดหมาย
กบัลูกค้าเสมอ รวมทั
งให้บริการลูกค้าด้วยความซือตรง และเป็นธรรม 
ไม่เอารัดเอาเปรียบหรือฉ้อโกงลูกค้า 
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2.3.5 ผูบ้ริหารและพนักงานควรเจรจาและทาํสัญญาด้วยความเป็นธรรม        
ไม่เอาเปรียบคู่คา้/เจา้หนี  โดยควรคาํนึงถึงชื!อเสียงและภาพพจน์ของ             
ซีพี ออลล์  และตอ้งปฏิบติัตามเงื!อนไขทางการคา้ที!มีต่อคู่คา้/เจา้หนี          
อย่างซื!อตรงและเป็นธรรม ในกรณีที!ไม่สามารถปฏิบติัตามเงื!อนไขได ้
ตอ้งแจง้ต่อคู่คา้/เจา้หนี  เพื!อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 

            2.4        ให้ความสําคญัต่อลูกค้า
                               ผูบ้ริหารและพนักงานของ ซีพี ออลล์ ให้ความสําคญัและเอาใจใส่ต่อลูกคา้ 

โดยการควบคุมดูแลสินคา้และการบริการให้มีคุณภาพอนัส่งผลให้ลูกคา้เกิด              
ความพึงพอใจ 

                          แนวทางปฏิบติั 
                             2.4.1      ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งรู้และทาํความเขา้ใจสินคา้และบริการของ   

               ซีพี ออลล ์เป็นอยา่งดีรวมทั งตอ้งใหข้อ้มูลที!ถูกตอ้งครบถว้นแก่ลูกคา้ 
                            2.4.2    ผูบ้ริหารและพนักงานต้องศึกษาและทาํความเข้าใจความต้องการ                                             2.4.2    ผูบ้ริหารและพนักงานต้องศึกษาและทาํความเข้าใจความต้องการ                 

                ของลูกค้าอย่างละเอียด ก่อนจะเสนอสินค้าหรือบริการต่อลูกค้า              
                เพื!อสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวมทั งตอ้งสนใจ       
                ใฝ่หาขอ้มูลความรู้อยู่เสมอ และสั!งสมประสบการณ์ในการทาํงานให้
                มีประสิทธิภาพมากขึ น เพื!อเพิ!มความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 

                             2.4.3     ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งปฏิบติัต่อลูกคา้ด้วยความสุภาพให้เกียรติ         
                ลูกคา้ และใชว้าจาที!สุภาพกบัลูกคา้ 

                            2.4.4    ผู ้บริหารและพนักงานต้องมีทัศนคติที! ดี ต่องานบริการลูกค้าให ้                    
                ความสําคัญต่องานบริการและปฏิบัติอย่างเต็มที!  อันส่งผลให้งาน           
                บริการมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพอันจะนําไปสู่ความเป็นเลิศด้าน         
                บริการ

                            2.4.5       ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งเคารพการตดัสินใจและขอ้คิดเห็นของลูกคา้
  ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของลูกคา้ และยนิดีรับขอ้ร้องเรียน
  จากลูกคา้ และปรับปรุงแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที กรณีมีขอ้จาํกดั หรือตอ้ง            
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              ใชเ้วลาในการแกปั้ญหา ตอ้งรีบแจง้ขอ้มูลและสถานะให้ลูกคา้ทราบใน
              เวลาอนัควรและแจง้ความกา้วหนา้ในการแกไ้ขเป็นระยะๆ

2.5 มคีวามรับผดิชอบต่อสังคม 
 ซีพี ออลล์ ตระหนักถึงความรับผิดชอบที! พึงมีต่อสังคมและชุมชนจนถือ
 เสมือนภารกิจหลกัที!จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที!เป็นประโยชน์ใน
 การพฒันาชุมชน 
แนวทางปฏิบติั
2 .5 .1   ผู ้บ ริหารและพนักงานพึง มี ส่วนร่วม หรือจัดให้ มี กิจกรรมเ พื! อ         
              สาธารณประโยชน์ในการพฒันาและบริการสังคม อาทิ กิจกรรมดา้น
              การศึกษาและพฒันาเยาวชน ด้านศาสนา ด้านศิลปวฒันธรรม ด้าน
              สิ!งแวดลอ้ม เป็นตน้ ตามที! ซีพี ออลล ์จะจดัใหมี้ขึ นเป็นคราวๆ 
2.5.2    ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งตระหนักถึง การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
              ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ! งแวดล้อม ตลอดจนพยายามให ้                             ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ! งแวดล้อม ตลอดจนพยายามให ้               
              ซีพี ออลล์สามารถหลีกเลี!ยงการกระทาํที!จะก่อให้เกิดอันตรายหรือ
              มลภาวะต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ!งแวดลอ้มและระบบนิเวศน์ที!เกี!ยวขอ้ง 
2.5.3    ผูบ้ริหารและพนักงาน ต้องตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
               ดํา เ นิ น ก า ร เ พื! อ ล ด ผ ล ก ร ะ ท บ ด้า น สิ! ง แ ว ด ล้อ ม  อ า ชี ว อ น า มัย                         
               ความปลอดภยั ชุมชนและสิ!งแวดลอ้ม 

2.6 ไม่เกี7ยวข้องกบัการเมอืง 
 ซีพี ออลล์ เคารพและสนับสนุนให้ผูมี้ส่วนได้เสียใช้สิทธิเสรีภาพของตน
 ภายใตรั้ฐธรรมนูญ ทั งนี  ซีพี ออลล ์จะวางตวัเป็นกลาง 
แนวทางปฏิบติั
2.6.1     ผูบ้ริหารและพนักงานไม่ใช้อาํนาจหน้าที!ชี ชวน กดดนั หรือบงัคบัให้
               เพื!อนร่วมงาน รวมทั งผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้การสนับสนุนกิจกรรมใดๆ 
               ทางการเมืองหรือองค์กรทางการเมืองหรือสมาชิกขององค์กรทาง
               การเมือง 9



2.6.2 ผูบ้ริหารและพนักงานไม่ควรแสดงออก หรือแสดงความคิดเห็นทาง            
              การเมืองในสถานที!ทาํงานหรือในเวลางานอนัอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้

ในการทาํงาน 
2.6.3 ผู ้บริหารและพนักงานไม่ควรแสดงออกด้วยวิธีใดๆ ที!ท ําให้ผู ้อื!น         

เขา้ใจว่าซีพี ออลล์ เกี!ยวขอ้ง ฝักใฝ่หรือสนับสนุนการดาํเนินการทาง   
การเมือง พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง ผูมี้อาํนาจทาง           
การเมือง หรือผูส้มคัรรับเลือกตั งทางการเมือง รวมถึงไม่ควรแต่งกาย  
ด้วยเครื! องแบบพนักงานหรือใช้สัญลักษณ์ใดที!ทาํให้ผูอื้!นเข้าใจได ้         
ว่าเป็นพนักงาน ซีพี ออลล์ ในการเขา้ร่วมประชุมทางการเมืองหรือ            
ร่วมชุมนุมในที!สาธารณสถานใดๆ อนัมีลกัษณะทางการเมือง 

               2.7 การต่อต้านทุจริต 
      ซีพี ออลล์  สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดบัเห็นความสําคญั และมี    

จิตสํานึกในการต่อตา้นการทุจริต รวมทั งจดัให้มีระบบการควบคุมภายใน เพื!อ
ป้องกันการทุจริต การกรรโชก และการรับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบ 
จิตสํานึกในการต่อตา้นการทุจริต รวมทั งจดัให้มีระบบการควบคุมภายใน เพื!อ
ป้องกันการทุจริต การกรรโชก และการรับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบ 
ทั งนี ไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั!นและแนวปฏิบติัสาํหรับการ
ต่อตา้นทุจริต

      แนวทางปฏิบติั

2.7.1 ผูบ้ริหารและพนักงานต้องศึกษานโยบาย ระเบียบบริษัท หรือแนว      
ปฏิบติัที!เกี!ยวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริต การบริหารความเสี!ยงดา้นการ
ทุจริต หลกัจริยธรรมของบริษทั การให้เงินบริจาคเพื!อการกุศล การให้
เงินสนบัสนุนและการใหข้องขวญั การเลี ยงรับรอง

2.7.2 ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งทาํความเขา้ใจหนา้ที!และความรับผิดชอบใน
การบริหารความเสี!ยงดา้นการทุจริตของตนเองและตอ้งระมดัระวงัใน
กระบวนการปฏิบัติงานที! มีความเสี! ยงสูง เ ช่น การขายการตลาด             
การจดัซื อ การลงทุน การทาํสัญญา การให้และรับของกาํนัล การเลี ยง
รับรอง การใหเ้งินบริจาคหรือเงินสนบัสนุน เป็นตน้ 
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2.7.3    ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื!อพบเห็นการกระทาํ
             ที! เข้าข่ายการทุจริตที! เกี! ยวข้องกับ ซีพี ออลล์ โดยต้องรายงานให ้         
             ผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลที!รับผดิชอบทราบ และใหค้วามร่วมมือในการ
             ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงต่างๆ 
2.7.4   ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งดาํเนินการเรื! องการให้ หรือรับเงินบริจาค           
             เงินสนับสนุน อย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามระเบียบของ ซีพี ออลล์ และ        
             ถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยตอ้งมั!นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน   
             ไม่ไดถู้กนาํไปใชเ้พื!อการติดสินบน 
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ซีพี ออลล์ กาํหนดให้มีข้อพึงปฏิบัติสําหรับผูบ้ริหารและพนักงานเพื!อเป็น
แนวทางในการทาํงาน ดงันี  

  3.1 มภีาวะผู้นํา 
ผูบ้ริหารพึงมีจริยธรรมและปฏิบติัตามบทบาทของภาวะผูน้าํที!เหมาะสม และ
ประพฤติตนให้เป็นที!ยอมรับของสังคมตลอดจนเป็นประโยชน์สําหรับการ
บริหารจดัการ ซีพี ออลล ์
แนวทางปฏิบติั 
3.1.1   ผูบ้ริหารตอ้งแสดงวิสัยทศัน์ในการบริหารงาน รวมทั งมีความสํานึกใน
            หน้าที!และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติัหน้าที!ให้เป็นที!เชื!อถือและ
            ยอมรับของสงัคม 
3.1.2   ผูบ้ริหารตอ้งจดัหาและนาํระบบการบริหารงานคุณภาพมาใช้ เพื!อลด

   3.ข้อพึงปฏิบติัทางจริยธรรม 
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3.1.2   ผูบ้ริหารตอ้งจดัหาและนาํระบบการบริหารงานคุณภาพมาใช้ เพื!อลด
            ขั นตอนและเพิ!มประสิทธิภาพในการทาํงาน ตลอดจนมุ่งมั!นแสวงหา
            นวตักรรมที!เหมาะสม รวมทั งมีการฝึกอบรมและพฒันาพนักงานให้
            สอดคลอ้งกบันวตักรรมและระบบบริหารงานคุณภาพ เพื!อบริหารงาน    
            ซีพี ออลล ์ใหเ้ป็น ธุรกิจที!ย ั!งยนืและเป็นผูน้าํทางธุรกิจ 
3.1.3  ผูบ้ริหารต้องดําเนินการตรวจสอบการร้องเรียน / ร้องทุกข์ของผูมี้         
            ส่วนไดเ้สีย หรือบุคคลอื!น เพื!อให้ไดข้อ้เท็จจริงและแกปั้ญหาที!เกิดขึ น
            ใหลุ้ล่วงอยา่งรวดเร็วและเป็นธรรม ทั งนี ผูบ้ริหารอาจไม่ดาํเนินการใดๆ 
            ในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยวิธีการของบัตรสนเท่ห์ก็ได้ โดยผู ้
            ร้องเรียนสามารถแจง้เบาะแสไดต้ามช่องทางที! ซีพี ออลล ์ระบุไว ้



         ช่องทางที! 1  ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ โดยส่งถึงผูรั้บแจง้เบาะแสคณะใด
                        คณะหนึ!ง ดงันี  

  -คณะกรรมการตรวจสอบ E-mail: AuditCommittee@cpall.co.th
  -คณะกรรมการบรรษทัภิบาล E-mail: CGcommittee@cpall.co.th
  -คณะกรรมการบริษทั E-mail: BOD@cpall.co.th 

                        ช่องทางที! 2 ทางไปรษณีย ์โดยระบุหนา้ซองถึง 
สาํนกัตรวจสอบ บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน)
เลขที! 119  ชั น 16 อาคารธาราสาทร ซอย 5 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120

                       ช่องทางที! 3 ผา่นศูนยแ์จง้ขอ้มูล
             โทรศพัท ์02 071-2770
            โทรศพัท ์02 711-7744
             โทรสาร   02 071-8623

ทั งนี  ซีพี ออลล์ ไดก้าํหนดผูดู้แลรับผิดชอบในการรวบรวมเรื!องร้องเรียนหรือ
             โทรสาร   02 071-8623

ทั งนี  ซีพี ออลล์ ไดก้าํหนดผูดู้แลรับผิดชอบในการรวบรวมเรื!องร้องเรียนหรือ
การแจ้งเบาะแสต่างๆ เพื!อพิจารณาดําเนินการตามแนวปฏิบัติสําหรับการ
ต่อต้านการทุจริตและรักษาขอ้มูลดังกล่าวไวเ้ป็นความลับ เพื!อไม่ให้ผูแ้จ้ง
เบาะแสได้รับความเดือดร้อน และพิจารณากําหนดมาตรการชดเชยความ
เสียหายที!ผูร้้องเรียนหรือแจง้เบาะแสอาจไดรั้บ 

 3.1.4   ผูบ้ริหารส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดภาวะผูน้ําในหมู่พนักงาน อีกทั ง
             สนบัสนุนให ้พนกังานทุกระดบัมีส่วนร่วมในการพฒันา ซีพี ออลล์
3.1.5     ผูบ้ริหารตอ้งมีส่วนร่วมและส่งเสริมใหพ้นกังานเขา้ร่วมในกิจกรรมเพื!อ       

                                     สาธารณประโยชน์ในชุมชนและสังคม ทั งนี เพื!อให้ ซีพี ออลล์ เป็น          
             ส่วนหนึ!งของ ชุมชนในการพฒันาและสร้างความสัมพนัธ์ที!ดีกบัสมาชิก
             ในชุมชนและสงัคมโดย ส่วนรวม 
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                   3.2 มคีวามซื7อสัตย์สุจริต 
 ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติัหนา้ที!ดว้ยความซื!อสตัยสุ์จริต และ ระมดัระวงั

รักษาผลประโยชน์ของ ซีพี ออลล์
แนวทางปฏิบติั

3.2.1  ผู ้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที!ด้วยความซื! อสัตย์สุจริต 
             ปราศจากอคติ ไม่ใชอ้าํนาจหน้าที!ของตนในการแสวงหาผลประโยชน์
             ส่วนตนแก่ตนเองหรือผูอื้!น  
3.2.2     ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่จงใจทาํรายงานหรือบนัทึกที!เป็นเทจ็ หรือ
             ผิดพลาด รวมทั งต้องไม่จงใจปิดบังหรือเสนอข้อมูลที!เป็นเท็จหรือ
             ผิดพลาดต่อ ซีพี ออลล์ เมื!อพบรายงานหรือบนัทึกที!มีขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง
             หรือผดิพลาดตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบทนัที 

                   3.2.3     ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งใชเ้วลาในการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
             และให้มีประสิทธิผลตามที!กําหนดไว้ตามระเบียบข้อบังคับ หรือ
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             และให้มีประสิทธิผลตามที!กําหนดไว้ตามระเบียบข้อบังคับ หรือ
             แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ร ว ม ทั ง ไ ม่ ก ร ะ ทํา ห รื อ ชัก จู ง เ พื! อ น ร่ ว ม ง า น         
             ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ใชเ้วลาปฏิบติังานเพื!อกิจกรรมอื!นที!ไม่เกี!ยวขอ้งกบั
             ผลประโยชน์ของ ซีพี ออลล ์หรือผูถื้อหุน้

                   3.2.4   ผูบ้ริหารและพนักงานต้องปฏิบัติงานที!ได้รับมอบหมายด้วยความรู้ 
             ความสามารถอย่างเต็มที!  อีกทั งมีความสํานึกในหน้าที!และความ
             รับผดิชอบต่อผลการปฏิบติัหนา้ที! 

                            3.3 ปฏิบตัติามกฎหมายและระเบยีบข้อบงัคบั 
ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งปฏิบติัหน้าที!ให้เป็นไปตามกฎหมายที!เกี!ยวขอ้งกบั
ธุรกิจของ ซีพี ออลล ์และระเบียบขอ้บงัคบัในการทาํงานของ ซีพี ออลล ์อย่าง
เคร่งครัด อีกทั งหลีกเลี!ยงการกระทาํใดๆ ซึ! งอาจส่งผลในทางลบ ต่อชื!อเสียงใน
การดาํเนินธุรกิจของ ซีพี ออลล ์



แนวทางปฏิบติั 
                   3.3.1   ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งไม่ฝ่าฝืน หลีกเลี!ยง ขดัขืน หรือเพิกเฉยต่อ

             ระเบียบขอ้บงัคบั ประกาศ หรือคาํสั!งของ ซีพี ออลล์ รวมทั งคาํสั!งอนั
             ชอบดว้ยกฎหมาย และชอบดว้ยหนา้ที!ของผูบ้งัคบับญัชา 

                   3.3.2    ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่ผลิต หรือมีสิ!งผิดกฎหมายไวค้รอบครอง 
             ไม่วา่ เพื!อการใชเ้อง เพื!อการจาํหน่าย หรือเพื!อบุคคลอื!น 

                   3.3.3    ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งใชร้ะบบการสื!อสาร และระบบคอมพิวเตอร์
             ดว้ยความรับผิดชอบและตอ้งไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกการทาํใหผู้อื้!น
             เสียหาย การทาํลายขวญั หรือส่งเสริมใหเ้กิดความไม่เป็นมิตรในสถานที!
             ทาํงาน 
3.3.4    ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่ใชร้ะบบการสื!อสารและระบบคอมพิวเตอร์  

                                      ในกิจกรรมที!ผิดกฎหมายหรือขดัต่อนโยบายของ ซีพี ออลล ์และไม่ใช้
                   อินเทอร์เน็ตหรือบริการที!คล้ายคลึงกันในทางที!จะทําให้เกิดความ

             เสียหายอบัอาย ขาดความเชื!อถือ หรือเสียชื!อเสียง              เสียหายอบัอาย ขาดความเชื!อถือ หรือเสียชื!อเสียง 
3.3.5   ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งปฏิบติัตาม ประกาศของบริษทัว่าด้วยการ
             กระทาํผดิเกี!ยวกบัคอมพิวเตอร์อยา่งเคร่งครัด  

3.4 รักษาทรัพย์สิน 
ผูบ้ริหารและพนักงานพึงมีหน้าที!ดูแลรักษาและใช้ทรัพยสิ์นของ ซีพี ออลล ์
ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที!ต่อกิจการของ ซีพี ออลล์ เท่านั น และไม่นาํไปใช้
ประโยชน์ของตนเองหรือผูอื้!นในทางมิชอบ 
แนวทางปฏิบติั 

3.4.1    ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นความปลอดภยัของ         
             ซีพี ออลล ์ในการใชเ้ครื!องมือ อุปกรณ์และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
3.4.2   ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งไม่นาํเอาไป ใช้ ขาย ให้ ขอยืม ให้ยืม หรือ
             จาํหน่ายจ่ายโอนทรัพยสิ์นของ ซีพี ออลล์ โดยไม่ไดรั้บอนุญาต ไม่ว่า

              ทรัพยสิ์นนั นจะมีมูลค่าหรืออยูใ่นสภาพใด 
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                              3.4.3   ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่เจตนาทาํให้เสียหาย ก่อวินาศกรรม หรือ       
           ทาํลายทรัพยสิ์นของ ซีพี ออลล ์

                              3.4.4   ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่ใชท้รัพยสิ์นของ ซีพี ออลล ์เพื!อประโยชน์
           ส่วนตน หรือกิจการภายนอก เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชา

                              3.4.5   ผูบ้ริหารและพนักงานมีหน้าที!ตอ้งช่วยหรือพยายามเพื!อให้ได้มาซึ! ง      
           สิทธิบตัร ลิขสิทธิG  และปกป้อง รักษา และพิทกัษสิ์ทธิที! ซีพี ออลล ์มีต่อ
          ทรัพยสิ์นทางปัญญา อาทิเช่น สิทธิบตัร ลิขสิทธิG  เครื! องหมายการคา้          
          ความลับทางการค้า ซึ! งจาํเป็นต่อการรักษาความได้เปรียบทางการ         
           แข่งขนัทางธุรกิจ โดยจะตอ้งใช้สิทธิเหล่านั นอย่างรับผิดชอบ รวมถึง      
          เคารพในสิทธิของเจา้ของทรัพยสิ์นทางปัญญาดว้ย ตวัอยา่งเช่น ไม่นาํ           
           ซอฟตแ์วร์ ระบบหรือระบบงาน ไฟลห์นงั (ภาพยนตร์) ไฟลเ์พลง เกมส์
          หรืออื!นๆ ที! ไม่ได้รับอนุญาตมาลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของ              
           ซีพี ออลล ์เป็นตน้

                 3.5      การปฏิบตัตินต่อผู้บงัคบับญัชา ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บงัคบับญัชา                 3.5      การปฏิบตัตินต่อผู้บงัคบับญัชา ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บงัคบับญัชา
                               ซีพีออลลต์ระหนกัถึงความสาํคญัต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน                         

ทุกคน โดยปฏิบัติ ต่อ ทุกคนอย่าง เ ท่ า เ ทียม ปราศจากการ เ ลือกปฏิบัติ 
สนับสนุน ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หลีกเลี!ยงการกระทําที! เป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน นอกจากนี ซีพี ออลล์ ยงัตระหนักถึงความสําคญัในการด้าน
แรงงานโดยปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับต่างๆ ที!
เกี!ยวขอ้งกบัแรงงานอยา่งเป็นธรรม
ผู ้บริหารและพนักงานพึงส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทํางานที! มีความ
หลากหลาย ไม่เลือกปฏิบัติหรือยอมให้เกิดการเลือกปฏิบติัเกี!ยวกับเพศ เชื อ
ชาติ ศาสนา อาย ุความพิการ รสนิยมทางเพศ ชาติกาํเนิด หรือลกัษณะอื!นใด ที!
ถูกคุ ้มครองภายใต้กฎหมาย หลีกเลี!ยงการกระทําที! เ ป็นการละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคล มีความเคารพซึ! งกนัและกนั ตลอดจนใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือ 
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เสนอแนะความคิดเห็นและแก้ปัญหาร่วมกันในการทาํงาน โดยปฏิบัติต่อ
พนักงานตามกฎหมายแรงงานและหลกัปฏิบติัต่างๆ ที!เกี!ยวขอ้งกับแรงงาน
อยา่งเป็นธรรม
แนวทางปฏิบติั 
3.5.1     ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่ยยุง ใส่ร้ายป้ายสีหรือลอ้เลียน อนัเป็นการ
             ก่อให้เกิดการแตกสามคัคี และพึงละเวน้จากการนาํผลงานของผูอื้!นมา
             เป็นของตน 
3.5.2     ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมิดทางเพศ
             ต่อผูร่้วมงาน หากพบหรือทราบว่ามีการละเมิดทางเพศในระหว่าง
             ผูร่้วมงานตอ้งรายงานผูบ้งัคบับญัชาทนัที 
3.5.3     ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งเป็นผูมี้วินยัไม่กระทาํการใดๆอนัเป็นการไม่

               เคารพนบัถือผูบ้งัคบับญัชา ปฏิบติัต่อผูร่้วมงาน แ ละผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
                            ดว้ยความสุภาพ มีนํ าใจและมีมนุษยสมัพนัธ์อนัดี                            ดว้ยความสุภาพ มีนํ าใจและมีมนุษยสมัพนัธ์อนัดี
              3.5.4     ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งเคารพในความเป็นส่วนตวัของผูบ้ริหารและ

             พนกังานคนอื!น โดยไม่นาํขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น เงินเดือน ประวติัการ
             รักษาพยาบาล ขอ้มูลครอบครัวไปเปิดเผยใหก้บับุคคลภายนอกหรือผูที้!
             ไม่เกี!ยวขอ้ง เวน้แต่เป็นที!ตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที!เป็นไปตาม
             บทบญัญติัของกฎหมาย 

3.6 เป็นพลเมอืงด ี
ผูบ้ริหารและพนักงานพึงทาํหน้าที!เป็นพลเมืองดีที!อยู่ร่วมกบัผูอื้!นในสังคมได้
อยา่งเตม็ภาคภูมิ
แนวทางปฏิบติั
3.6.1    ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งพฒันาตนเองใหมี้ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั ง
            ศึกษาหาความรู้เพิ!มเติม เพื!อให้การปฏิบติัหน้าที!มีประสิทธิภาพและ
            ประสิทธิผล
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3.6.2    ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่ประพฤติตนเป็นที!รังเกียจแก่ผูอื้!น พูดจา
             หรือแสดงกิริยาท่าทางลวนลามทางเพศ กระทําตนเป็นอันธพาล                       
             มีหนี สินล้นพ้นเล่นการพนัน ใช้สารเสพติด ดื! มเครื! องดื! มผสม       
             แอลกอฮอลข์ณะปฏิบติังาน หรือ กระทาํการใดๆ อนัส่อใหเ้ห็นวา่เสื!อม
             เสียในดา้นศีลธรรม 
3.6.3   ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งไม่พกพาอาวุธมาที!ทาํงาน เวน้แต่จะไดรั้บ
            อนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูง 

                      3.7 ไม่รับสิ7งตอบแทนที7เกนิปกตวิสัิย 
ผูบ้ริหาร พนักงาน และญาติสนิทไม่พึงรับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ!งของจาก
ผูเ้กี!ยวขอ้งทางธุรกิจกบั ซีพี ออลล ์หากการรับนั นอาจทาํให้เขา้ใจไดว้่าผูรั้บมี
ใจเอนเอียงหรือมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจเป็นพิเศษกบัผูใ้ห้ ซึ! งอาจทาํให้เกิด
ความเสียหายแก่ ซีพี ออลล ์ได ้
แนวทางปฏิบัติ

3.7.1    ผูบ้ริหาร พนกังาน และญาติสนิทตอ้งไม่เรียกร้อง ไม่รับร่วมกิจกรรม3.7.1    ผูบ้ริหาร พนกังาน และญาติสนิทตอ้งไม่เรียกร้อง ไม่รับร่วมกิจกรรม
                           สงัคม กิจกรรมกีฬา การเลี ยงรับรอง ของกาํนลั ของขวญั หรือสินนํ าใจ 

             เพื!อตนเองหรือเพื!อผูอื้!นจากบุคคลที!ร่วมทาํธุรกิจดว้ย 
3.7.2  หากเป็นกรณีที!หลีกเลี!ยงไม่ได้ ผูบ้ริหาร และพนักงานอาจรับผล            
             ประโยชน์หรือของขวญั เพื!อการโฆษณาทางธุรกิจหรือตามขนบ-  
             ธรรมเนียมประเพณีนิยมได้หากผลประโยชน์หรือของขวญันั นมี 
             มูลค่าไม่เกินกวา่ 3,000 บาทในกรณีของนั นมีมูลค่าเกินกวา่ 3,000 บาท 
             ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบเป็นหนงัสือและ
             นาํผลประโยชน์หรือของขวญันั นส่งให ้ซีพี ออลล ์
3.7.3   กรณีที!ผูบ้ริหารและพนักงานเป็นตวัแทนของ ซีพี ออลล์ ไปร่วมงาน
             เลี ยงของคู่คา้ หรือเดินทางไปอบรม/ดูงานนอกสถานที! และได้รับ
             ผลประโยชน์หรือของขวญัมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ไม่ว่าจะไดม้า
             จากการชิงโชค จบัฉลาก หรือรับของที!ระลึก ใหถื้อปฏิบติัเช่นเดียวกบั              
             ขอ้ 3.7.2 18



                       3.8 ไม่มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์
ผูบ้ริหารและพนักงานไม่พึงปฏิบัติตนในลักษณะที!อาจจะก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั ซีพี ออลล ์
แนวทางปฏิบติั 
3.8.1     ผูบ้ริหาร พนกังาน และญาติสนิท ตอ้งไม่ดาํเนินธุรกิจ/กิจกรรมใดๆ ที!
              อาจทาํให้บุคคลทั!วไปเห็นว่าเป็นธุรกิจ/กิจกรรมที!มีความขดัแยง้ทาง
              ผลประโยชน์กบั ซีพี ออลล์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม โดยการ
              พิจารณาอนุมติัธุรกรรมตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็น
              สําคัญ  แล ะพิจารณาโดยถื อ เสมือ น เ ป็น รายการที! กระทํากับ         

                            บุคคลภายนอก (at arms’ length basis)
3.8.2     ผูบ้ริหารพนักงาน และญาติสนิทตอ้งไม่ดาํเนินธุรกิจ/กิจกรรมใดๆ ที!
              อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั ซีพี ออลล ์ไม่ว่าโดย
              ทางตรงหรือทางออ้ม เพื!อหลีกเลี!ยงความไม่เหมาะสมที!อาจเกิดขึ น
              ดงักล่าว ควรการเปิดเผยความสัมพนัธ์ของ ญาติสนิทที!อาจก่อให้เกิด
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              ดงักล่าว ควรการเปิดเผยความสัมพนัธ์ของ ญาติสนิทที!อาจก่อให้เกิด
              ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยรายงานผูบ้งัคบับญัชาใหท้ราบเป็น
              หนงัสือ 

3.9 ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื7อผลประโยชน์ในทางมชิอบ 
ผู ้บ ริหารและพนักงานไม่นําข้อ มูลภายในของ ซี พี  ออลล์  ไปใช้เ พื! อ            
ประโยชน์ในทางมิชอบ 
แนวทางปฏิบติั 
3.9.1      ผูบ้ริหารและพนกังานที!มีหนา้ที!นาํขอ้มูลภายในไปใช ้ตอ้งระมดัระวงั
              ไม่ให้ผูอื้!นไดย้ิน ลอบฟัง ดกัฟังหรือบนัทึกเสียง ไม่ควรสนทนาในที!
               สาธารณะผ่านเครื!องมือสื!อสาร หรือสนทนากบัสมาชิกในครอบครัว
               และบุคคลใกลชิ้ดอนันาํไปสู่การเปิดเผยต่อผูอื้!นได ้
3.9.2    ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งจัดการ จดัเก็บ และแยกแยะรายละเอียด
              ข้อมูลภายในให้เ ป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ ซีพี  ออลล ์          
              อยา่งเคร่งครัด



 
                             3.9.3      ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลภายในของ ซีพี ออลล ์ต่อผู ้

             ที!ไม่มีสิทธิรับรู้ตามระเบียบขอ้บงัคบั หรือขอ้ตกลงทางธุรกิจ รวมถึง     
             ญาติสนิทและเพื!อนฝงูเวน้แต่ไดรั้บความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร
             จากผู ้ มีอ ํานาจดําเนินการและหน่วยงานที! รับผิดชอบ และ/หรือ               
             เจา้ของขอ้มูล 

                             3.9.4     ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งไม่นาํขอ้มูลภายใน ที!ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อ         
             สาธารณะ ไปใช้เพื!อการซื อขายหลกัทรัพยห์รือส่งขอ้มูลดงักล่าวให ้         
             ผูอื้!นเพื!อการซื อขายหลกัทรัพย ์ไม่วา่จะอยูใ่นช่วงเวลาใด 

                             3.9.5       ผูบ้ริหารและพนกังาน ไม่ควรใหค้าํแนะนาํหรือใหค้วามเห็นในการซื อ        
             ขายหลกัทรัพยข์อง ซีพี ออลล ์เวน้แต่เป็นเรื!องที!เกี!ยวขอ้งกบัหนา้ที!การ    
             งานที!ไดรั้บมอบหมายจาก ซีพี ออลล ์

                             3.9.6     ผูบ้ริหารและพนักงานในหน่วยงานที!เกี!ยวขอ้งกับการจัดทาํขอ้มูล            
             งบการเงิน รวมถึงบุคคลในครอบครัว ตอ้งไม่ซื อขายหลกัทรัพยข์อง             
             ซีพี  ออลล์ ในช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนการเปิดเผยงบการเงินและ                
             งบการเงิน รวมถึงบุคคลในครอบครัว ตอ้งไม่ซื อขายหลกัทรัพยข์อง             
             ซีพี  ออลล์ ในช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนการเปิดเผยงบการเงินและ                
             1 วนัหลงัที!มีการเปิดเผยงบการเงินหรือการเปิดเผยขอ้มูลอื!นที!อาจมี               
             ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์อง ซีพี ออลล ์

                             3.9.7      จดัเก็บสารสนเทศที!สาํคญั ที!ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยไวเ้ป็นความลบัโดยจาํกดั  
             ใหรั้บรู้ไดเ้ฉพาะผูบ้ริหารและพนกังานที!เกี!ยวขอ้งเท่าที!จาํเป็น และแจง้    
             ให้ผูที้! เกี!ยวข้องทราบว่าเป็นสารสนเทศที! เป็นความลับและมีการ           
             กําหนดข้อจํากัดในการนําไปใช้ รวมทั งข้อห้ามในการซื อขาย                    
             หลกัทรัพยข์องซีพี ออลล์ โดยใชส้ารสนเทศดงักล่าว ทั งนี  ระยะเวลา     
             ในการจดัเก็บรักษาความลบัของสารสนเทศภายหลงัที!ผูบ้ริหารและ        
             พนกังานที!เกี!ยวขอ้งพน้จากตาํแหน่งหนา้ที! ให้เป็นไปตามระยะเวลาที! 
             ซีพี ออลล ์กาํหนดไว ้

                             3.9.8      ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งทาํลายขอ้มูลที!ไม่ไดใ้ชแ้ลว้ให้เป็นไปตาม        
             ระเบียบขอ้บงัคบัของ ซีพี ออลล์ อย่างเคร่งครัด เพื!อป้องกันไม่ให ้       
             ขอ้มูลรั!วไหล 20



4. ตวัอย่าง คาํถาม-คาํตอบ 
                 เพื!อเป็นแนวทางในการปฏิบติัตาม “คู่มือจริยธรรมและขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงาน” 

ของ ซีพี ออลล ์จึงไดก้าํหนดตวัอยา่ง คาํถาม-คาํตอบ ดงันี  
•ยดึหลกันิตธิรรม 
1) คาํถาม บ ริษัทมีนโยบายให้ป รับปรุงงานด้านวิจัยการตลาดโดยจัดหา                

โปรแกรมสํา เ ร็จ รูปมาใช้ ซึ! งโปรแกรมดังกล่าว  มีจําหน่ายใน                                            
ราคาที! สู งมากและมีการสงวนลิขสิทธิG ตามกฎหมาย เ นื! องจาก                
ผูใ้ต้บังคับบัญชาของท่านมีเพื!อนอยู่ที! ฝ่ายการตลาดของบริษัทคู่ค้า              
แห่งหนึ! งซึ! งใช้โปรแกรมดังกล่าวอยู่ และเพื!อต้องการได้ผลงานจาก          
ผูบ้งัคบับญัชา เขาจึงขอ Copy โปรแกรมดงักล่าวมาทดลองใชใ้นงาน        
เพื!อเป็นการประหยดัค่าใชจ่้าย เมื!อท่านทราบเรื!องนี ควรปฏิบติัอยา่งไร 

    คาํตอบ การนาํโปรแกรมที�สงวนลิขสิทธิ�ตามกฎหมายมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง มี   
ความเสี�ยงต่อการถกูฟ้องร้องและเป็นการกระทาํที�ผิด กฎหมาย ซึ� งอาจ
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ความเสี�ยงต่อการถกูฟ้องร้องและเป็นการกระทาํที�ผิด กฎหมาย ซึ� งอาจ
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของบริษัทในภายหลังถึงแม้ว่าเป็นเพียงแต่การ     
ทดลองนํามาใช้ก็ไม่เป็นการสมควร ท่านควรสั� งให้ลบโปรแกรม             
ดังกล่าวออกจากเครื� องของบริษัท และกําชับไม่ให้มีโปรแกรม             
คอมพิวเตอร์ที�ไม่ได้ผ่านการจัดซื4ออย่างถูกต้องตามกฎหมายมาใช้กับ          
เครื� องของบริษทั 

•มคีวามโปร่งใส 
2) คาํถาม พนกังานใหม่ในฝ่ายจดัซื อคนหนึ! งมีหน้าที!ในการรับขอ้มูลการประมูล 

การก่อสร้างและปรับปรุงร้านสาขาของบริษทั ในการเปิดซองประมูล        
ครั งหนึ! ง ผูบ้ริหารไดรั้บการร้องเรียนจากคู่คา้ (ผูป้ระมูล) ว่าบริษทัแห่ง       
หนึ! งมีการรับรู้ขอ้มูลการประมูลก่อนการเปิดซองประมูลและไดรั้บงาน        
การประมูลเป็นส่วนมาก และเคยพบพนักงานฝ่ายจัดซื อคนนั นร่วม         
รับประทานอาหารกบัพนกังานของบริษทั ที!ไดรั้บงานประมูล ผูบ้ริหาร        
ควรดาํเนินการอยา่งไร 



     คาํตอบ นโยบายของบริษัทคือ ต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน เป็นธรรม ใน                                                    
กระบวนการ จัดซื4อ/จัดจ้าง ผู้บริหารควรมีการสอบสวนข้อเท็จจริงกับ
พนักงาน หากพบว่ามีความผิดควรดาํเนินการลงโทษตามระเบียบและ     
ควรมีมาตรการปรับปรุงแก้ไขที�มีความ ชัดเจนและเป็นธรรมแก่ทุก       
ฝ่าย อีกทั4งมีการแนะนาํ/ตักเตือน ผู้ ที� เกี�ยวข้องกับกระบวนการจัดซื4อ/     
จัดจ้าง ให้มีพฤติกรรมที�เหมาะสมกับหน้าที� รับผิดชอบโดยเฉพาะการ                
ไปร่วมรับประทานอาหารกับบริษัทคู่ค้าควรไปมากกว่า 1 คนและควร                
แจ้งให้กับผู้บังคับบัญชารับทราบ 

•ตั6งมั7นในความยุตธิรรมและความมคุีณธรรม 
3) คาํถาม ขา้พเจ้าทาํงานกับบริษทั ในตาํแหน่งผูจ้ ัดการทั!วไปฝ่ายปฏิบัติการ                   

ในเขตภูมิลําเนาที!ตัวเองอาศัยอยู่ น้องสาวของข้าพเจ้าทํางานใน            
ตาํแหน่งผูจ้ ัดการร้านสาขา ได้ขอโอนยา้ยและได้รับมอบหมายให ้         
มาปฏิบติังานในหน่วยงาน ของข้าพเจ้า สถานการณ์ดังกล่าวเข้าข่าย      
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มาปฏิบติังานในหน่วยงาน ของข้าพเจ้า สถานการณ์ดังกล่าวเข้าข่าย      
ขดัแยง้กบันโยบายของบริษทัหรือไม่ 

    คาํตอบ ขดัแย้ง เพราะน้องสาวของท่านต้องรายงานต่อท่านโดยท า ง อ้ อ ม ผ่ า น              
ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน ดังนั4นท่านจึงมีอิทธิพลและอาํนาจในการ      
ให้คุณให้โทษต่อน้องสาวของท่าน เช่น การประเมินผลงาน การขึ4น   
เงินเดือนค่าจ้าง เป็นต้น ซึ� งอาจจะทําไปโดยอคติ เมื�อพิจารณาจาก        
ประเดน็ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือบคุคลในครอบครัวแล้ว การโอนย้าย
ให้น้องสาวมาทาํงานด้วยจึงเป็นเรื� องไม่เหมาะสม 

ให้ความสําคญัต่อลูกค้า 
           4) คาํถาม       ฝ่ายลูกคา้สมัพนัธ์ ไดรั้บขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้วา่ไดท้านพายไก่ที!ซื อไป

จากร้านเซเว่นอีเลฟเว่น แลว้เกิดอาการทอ้งเสียตอ้งเขา้รับการรักษาที!         
โรงพยาบาล บริษทัควรมีการดาํเนินการอยา่งไรในเรื!องนี  



    คําตอบ     บริษัทได้คาํนึงถึงคุณภาพของสินค้าและบริการที�จะมอบให้กับลูกค้า
           เป็นสําคัญ ในกรณีที�เกิดขึ4นอันเกี�ยวข้องกับคุณภาพของสินค้า ถึงแม้ว่า
           บริษัทจะมีมาตรการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าอย่างเข้มงวดอยู่แล้ว 
           หากมีข้อร้องเรียนดังกล่าว คณะทาํงานควบคุมคุณภาพจะรีบดาํเนินการ
           ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงในทันที อาทิ กระบวนการผลิตสินค้าใน
           ช่วงเวลาดังกล่าว สินค้าที�ผลิตใน ช่วงเวลาเดียวกันที�ขายในร้านสาขา
           อื�น การจัดการด้านอาหารที� ร้านสาขา รวมถึงสาเหตุการท้องเสียของ
           ลูกค้าจากแพทย์ที�ทําการรักษา นําข้อมูลเสนอต่อผู้ บริหารเพื�อหา
           แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป 

•มคีวามซื7อสัตย์สุจริต
           5) คําถาม       ขา้พเจา้พบว่าเพื!อนร่วมงานคนหนึ! งบนัทึกการทาํงานล่วงเวลาเป็นเท็จ 

           ขา้พเจา้ควรทาํอยา่งไร 
               คําตอบ       การบันทึกเวลาการทาํงานเป็นเทจ็หรือไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงถือ

23

               คําตอบ       การบันทึกเวลาการทาํงานเป็นเทจ็หรือไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงถือ
            เป็นความผิดทางวินัยร้ายแรง การกระทาํดังกล่าวทาํให้บริษัทต้องเสีย
           ค่าใช้จ่าย ถือเป็นการทุจริตต่อบริษัท ท่านต้องรายงานเรื� องดังกล่าว
           ให้กับผู้บังคับบัญชา เพื�อแจ้งให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลดาํเนินการตาม
           ระเบียบข้อบังคับต่อไป 

•ปฏิบตัติามกฎหมายและระเบยีบข้อบงัคบั 
            6) คําถาม     เพื!อนร่วมงานคนหนึ! งมีนิสัยชอบพูดตลกทะลึ!งลามก หรือตั งคาํถาม

            แบบสองแง่สองง่ามซึ! งทาํความรําคาญใจแก่เพื!อนร่วมงานต่างเพศ 
            ขา้พเจา้และคนอื!นขา้พเจา้จะยติุสถานการณ์นี ไดอ้ยา่งไร 

                คําตอบ     บริษัทมีระเบียบข้อบังคับห้ามกระทาํพฤติกรรมดังกล่าวอยู่แล้ว ท่าน
            สามารถแก้ปัญหาได้โดยพูดกับคนนั4นโดยตรงเกี�ยวกับความรู้สึก
            ส่วนตัวของท่าน หรือรายงานต่อผู้ บังคับบัญชา หรือหน่วยงานที�
            เกี�ยวข้อง 



7) คําถาม      เพื!อนร่วมงานคนหนึ! งชอบเล่นหวยใตดิ้น เป็นหัวหนา้วงแชร์และเป็น
               นายหนา้ปล่อยเงินกูใ้หก้บัพนกังาน ชกัชวนขา้พเจา้เขา้ร่วมวงแชร์และ
               ชอบพดูเรื!องหวย ขา้พเจา้ควรปฏิบติัตนอยา่งไร 

    คาํตอบ      ท่านไม่ควรร่วมกิจกรรมใดๆที�ขดัต่อระเบียบข้อบังคับของบริษัท ควรมี
               การตักเตือนเพื�อนของท่าน หรือรายงานผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที�
               เกี�ยวข้องดาํเนินการต่อไป 

8) คําถาม    พนักงานคนหนึ! ง ทาํงานหารายได้พิเศษ โดยขายสินคา้ของบริษัท             
               ขายตรงแห่งหนึ! ง และใชเ้วลางานรวมทั งโทรศพัท์และ E-mail ของ
               บริษทัเพื!อการขายสินคา้ดงักล่าว ขา้พเจา้เป็นคนหนึ!งซึ! งถูกชกัชวนให้
               ซื อสินคา้ควรทาํอยา่งไร 

     คําตอบ     ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ห้ามพนักงานเบียดบังเวลาของบริษัท 
               รวมทั4งห้ามใช้เครื� องมือและอุปกรณ์ในการทํางานของบริษัทเพื�อ
               ประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของผู้ อื�น ท่านควรตักเตือนเพื�อน
               ร่วมงานของท่านหรือรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือแจ้งให้หน่วยงานที�
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               ร่วมงานของท่านหรือรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือแจ้งให้หน่วยงานที�
               เกี�ยวข้องดาํเนินการต่อไป 

• รักษาทรัพย์สิน
9) คาํถาม      ในระหวา่งที!ขา้พเจา้ปฏิบติังานตามหนา้ที! ขา้พเจา้ไดพ้ฒันาโปรแกรมที!

               ช่วยให้ขั นตอนในการขายและบริการลูกคา้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
               ยิ!งขึ นและขา้พเจา้มีโอกาสไดอ้ธิบายโปรแกรมดงักล่าวใหผู้บ้ริหารของ
               บริษทัอื!น ซึ! งผูบ้ริหารคนนั นขอให้ข้าพเจ้าส่งรายละเอียดเกี!ยวกับ
               โปรแกรมดงักล่าวใหข้า้พเจา้ควรจะส่งใหห้รือไม่ 

    คําตอบ      ท่านไม่สามารถส่งข้อมูลเกี�ยวกับโปรแกรมดังกล่าวให้กับผู้ อื�น เพราะ
               โปรแกรมที� ท่านพัฒนาขึ4นได้รับการปกป้องตามกฎหมายทรัพย์สิน             
               ทางปัญญา ท่านควรมอบรายละเอียดเกี�ยวกับโปรแกรมทั4งหมดให้กับ
               ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายกฎหมายของบริษัท เพื�อดาํเนินการปกป้องสิทธิ
               ประโยชน์ของบริษทัตามกฎหมายต่อไป 



                                    10) คําถาม    หน่วยงานขา้พเจา้ไดรั้บเครื!องคอมพิวเตอร์ใหม่มาทดแทนเครื!องเก่า                    
              ขา้พเจา้จะนาํเครื!องคอมพิวเตอร์เก่าไปบริจาคในนามของบริษทัให้แก่
              โรงเรียนในเขตพื นที!ที!ขา้พเจา้รับผดิชอบไดห้รือไม่ 

    คําตอบ    แม้ว่าเครื� องใช้สํานักงานของบริษัทจะเก่าล้าสมัย แต่การบริจาคต้อง
               เป็นไปตามระเบียบของบริษทัและต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้มี
               อาํนาจดาํเนินการก่อน 

•ไม่รับผลตอบแทนที7เกนิปกตวิสัิย 
11)  คาํถาม    ขา้พเจา้กาํลงัจะเดินทางไปประชุมร่วมกบับริษทัคู่คา้ในต่างประเทศเป็น

              ครั งแรก และตามธรรมเนียมจะตอ้งมีการแลกเปลี!ยนของกาํนลัระหวา่ง
              บริษทัที!ทาํธุรกิจร่วมกนั บริษทัมีนโยบายที!จะรับของกาํนลัหรือไม่ 

    คําตอบ    เป็นวัฒนธรรมของธรรมเนียมในการแลกเปลี�ยนของกาํนัล เพื�อสาน
              ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ แต่ของกาํนัลไม่ควรมีมลูค่าที�สูง หากท่านได้รับ
              ของกาํนัลที�มีมูลค่าสูงเกินปกติวิสัย ท่านต้องรับของดังกล่าวไว้ในนาม
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              ของกาํนัลที�มีมูลค่าสูงเกินปกติวิสัย ท่านต้องรับของดังกล่าวไว้ในนาม
              ของบริษัทและต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบรวมทั4งมอบของ

กาํนัลให้แก่บริษทั
•ไม่มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์

                                    12)  คาํถาม      ขา้พเจา้มีหนา้ที!เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในขณะที!บริษทัที!ปรึกษา
               ด้านคอมพิวเตอร์ของบริษทักาํลงัตอ้งการผูเ้ชี!ยวชาญสาขาเดียวกับ
               ข้าพเจ้าเป็นจํานวนมาก ข้าพเจ้าสามารถรับงานเขียนโปรแกรม
               คอมพิวเตอร์ใหแ้ก่บริษทัดงักล่าวนอกเวลางานไดห้รือไม่ 

     คาํตอบ     ไม่ได ้บริษทัมีขอ้บงัคบัหา้มมิใหพ้นกังานยุง่เกี!ยวกบัการวา่จา้งงานซึ! งมี
               ลกัษณะคลา้ยคลึงกบับริษทั อยา่งไรก็ตามอาจมีขอ้ยกเวน้บางประการ 
               เช่น การให้ความรู้แก่สถาบนัการศึกษา แต่เพื!อหลีกเลี!ยงความขดัแยง้
               ทางผลประโยชน์กบับริษทั ท่านควรแจง้หรือปรึกษากบัผูบ้งัคบับญัชา
               ของท่านก่อน



               13) คาํถาม ขา้พเจา้กาํลงัคดัเลือกบริษทัที!ปรึกษาภายนอก ใหจ้ดักิจกรรมทางการ
ตลาดเป็นกรณีพิเศษ พี!ชายของขา้พเจา้ดาํเนินธุรกิจเป็นที!ปรึกษาดา้น
การตลาดเช่นกัน ซึ! งข้าพเจ้าพิจารณาแล้วว่า พี!ชายของข้าพเจ้ามี
คุณสมบติัเหมาะสมกบังาน ในลกัษณะที!ขา้พเจา้ตอ้งการเป็นอยา่งมาก 
ขา้พเจา้สามารถวา่จา้งพี!ชายไดห้รือไม่ 

                      คาํตอบ ไม่ได้ แม้ว่าพี�ชายของท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอย่างยิ�ง เพราะการ
ว่าจ้างจะทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท อย่างไรกดี็
พี�ชายของท่านยังมีโอกาสที�จะได้รับคัดเลือกเป็นที�ปรึกษาให้แก่บริษัท 
โดยท่านจะต้องไม่เกี�ยวข้องในการคัดเลือก ตัดสินใจ และเสนอว่าจ้าง 

               ���� ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื7อผลประโยชน์ในทางมชิอบ 
               14) คาํถาม ขา้พเจา้มีงานสอนหนงัสือนอกเวลางานและตอ้งการนาํขอ้มูลที!ขา้พเจา้

ทาํงานกบับริษทัมาใชป้ระกอบการสอน การกระทาํดงักล่าวถือเป็นการ
ขดัต่อนโยบายของบริษทัหรือไม่ 
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ขดัต่อนโยบายของบริษทัหรือไม่ 
                     คาํตอบ อาจเป็นการขัดต่อนโยบายของบริษัท เนื�องจากข้อมูลที�ผลิตขึ4นใช้/หรือ

เป็น ข้อมูลที�อยู่ ในความดูแลของท่านขณะทํางานให้บริษัท อาจเป็น
ข้ อ มูล ภ า ย ใ น ห รื อ เ ป็ น ท รั พ ย์ สิ น ท า ง ปั ญ ญ า  ท่ า น ค ว ร ป รึ ก ษ า
ผู้บังคับบัญชาก่อนที�จะนําข้อมูลของบริษัทไปใช้ที�นอกเหนือความ
รับผิดชอบในอาํนาจหน้าที�ตน 

               15) คาํถาม บริษัท มีแผนจะลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ ซึ! งหากประสบ
ความสาํเร็จจะเกิดผลดีต่อการดาํเนินธุรกิจเป็นอยา่งมาก และอาจทาํให้
ราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัเพิ!มสูงขึ นมาก โดยที!ขา้พเจา้มีส่วนรับรู้ใน
ขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้จะสามารถซื อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัที!ขา้พเจา้
ถืออยูไ่ดห้รือไม่ 

                      คาํตอบ ต้องไม่ซื4อหรือขายหลกัทรัพย์ของบริษทัในช่วงเวลาดังกล่าว เพราะเป็น
การใช้ข้อมลูภายในถือเป็นความผิดตามมาตรา 241 แห่งพระราชบัญญติั          
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 



               16) คาํถาม บริษทั มีแผนจะลงทุนในบริษทัอื!นๆ ที!กาํลงัอยูใ่นระหวา่ง การพิจารณา
เพื!อจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) หรือเขา้
ครอบครองกิจการ (Take over) ซึ! งหากประสบความสาํเร็จจะเกิดผลดี
ต่อการดาํเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก และอาจทาํให้ราคาหลกัทรัพยข์อง
บริษทัเพิ!มสูงขึ นมาก โดยที!ขา้พเจา้มีส่วนรับรู้ในขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้
จะสามารถซื อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัที!ขา้พเจา้ถืออยูไ่ดห้รือไม่ 

                     คาํตอบ ต้องไม่ซื4อหรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาดังกล่าว เพราะเป็น
การใช้ข้อมลูภายในถือเป็นความผิดตามมาตรา 241 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

17) คําถาม  ขา้พเจ้าเป็นผูค้วบคุมขอ้มูลรายชื!อและเงินเดือนของพนักงานและมี
เพื!อนทาํงานอยูบ่ริษทัอื!นมาขอขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้สามารถส่งขอ้มูล
ดงักล่าวใหแ้ก่เพื!อนไดห้รือไม่

                     คาํตอบ ไม่ได้ บริษัทมีข้อบังคับห้ามมิให้พนักงานเปิดเผยข้อมูลภายในของ                
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                     คาํตอบ ไม่ได้ บริษัทมีข้อบังคับห้ามมิให้พนักงานเปิดเผยข้อมูลภายในของ                
ซีพี ออลล์ต่อผู้ ที�ไม่มีสิทธิรับรู้ตามระเบียบข้อบังคับ หรือข้อตกลงทาง
ธุรกิจ ซึ�งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลภายในที� รู้ในวงจาํกัดและ
ไม่พึงเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ มีอาํนาจ หรือ
เจ้าของข้อมลู การดาํเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้กระทาํได้ต่อเมื�อ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเกบ็รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยที�กาํหนด
ไว้ในระเบียบข้อบังคับ หรือข้อตกลงทางธุรกิจ หากมีการเปลี�ยนแปลง
วัตถุประสงค์ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งหรือขอความยินยอม
จากเจ้าของข้อมลูก่อน 

          



5.บทส่งท้าย 

                      18) คาํถาม บริษทั มีแผนดาํเนินการเพื!อเขา้ครอบครองกิจการ (Take over)ใน      
บริษทัจดทะเบียนอื!น ซึ! งหากประสบความสําเร็จจะเกิดผลดีต่อการ    
ดาํเนินธุรกิจเป็นอยา่งมาก และอาจทาํใหร้าคาหลกัทรัพยข์องบริษทัและ
บริษทัที!กาํลงัเจรจาอยูเ่พิ!มสูงขึ นมาก โดยที!ขา้พเจา้มีส่วนรับรู้ในขอ้มูล
ดงักล่าว ขา้พเจา้จะสามารถซื อขายหลักทรัพยข์องบริษทัที!ขา้พเจ้าถือ  
หรือหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที!อยู่ระหว่างการดําเนินการ         
ครอบครองกิจการไดห้รือไม่ 

                           คาํตอบ ต้องไม่ซื4อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทที�กาํลังเจรจาใน             
 ช่วงเวลาดังกล่าว เพราะเป็นการใช้ข้อมูลภายในถือเป็นความผิดตาม         

มาตรา241 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์               
 พ.ศ. 2535     

         จริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงานฉบบันี  เป็นวินยัซึ! ง ผูบ้ริหารและ
พนกังานตอ้งทาํความเขา้ใจและยดึมั!นปฏิบติัและไม่อนุญาตให ้ผูบ้ริหารและพนกังาน
กระทาํใดๆ ที!เป็นการขดัต่อจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงานฉบบันี  ใน
กรณีที!มีการขดัต่อจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงาน ซีพี ออลล ์ไดก้าํหนด
บทลงโทษโดยอา้งอิงจากระเบียบขอ้บงัคบัในการทาํงาน ทั งนี  หากเกิดความไม่ชดัเจน
หรือเกิดปัญหาอื!นใดนอกเหนือจากที!กาํหนดไวใ้นทางปฏิบติั ผูบ้ริหารและพนกังาน
ควรปรึกษาหารือผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัขั น เพื!อร่วมกนัพิจารณาหาทางแกไ้ขหรือหา
ขอ้พึงปฏิบติัที!เหมาะสมต่อไป

5.บทส่งท้าย 
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หนังสือยินยอม
หนังสือยนิยอม

วนัที!.......เดือน..................พ.ศ......................
    ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................................................
รหสัพนกังาน..............................................................ตาํแหน่ง.....................................................................
แผนก.........................................................................ฝ่าย...........................................................................
สาํนกั..........................................................................บริษทั........................................................................
      ได้รับทราบและยินดีปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัของผูบ้ริหารและ/หรือพนักงานที!ระบุอยู่ในหนังสือ
จริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงานของซีพี ออลล ์  มีธรรมาภิบาล (คือประพฤติปฏิบติัตน โดย
ยดึหลกัธรรม ความดี ความถูกตอ้ง) ประพฤติปฏิบติัอยา่งโปร่งใส และต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบ 
     อนึ! ง ขา้พเจา้ตระหนักดีว่า หากขา้พเจา้กระทาํการอย่างใดที!เป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึง
ปฏิบติัในการทาํงานของซีพี ออลล ์ยอ่มไดรั้บโทษทางวินยัตามควรแก่กรณี 

  
                                                     

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

                                                                                     (.................................................) ผูบ้ริหาร/พนกังาน 

                                                                                        วนัที!..........................................
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พนัธกจิ
มุ่งสรา้งความผูกพนักบัลูกคา้ ดว้ยสนิคา้และบรกิารทีGเปีGยมดว้ย
นวตักรรม พรอ้มท ัIงสรา้งสมัพนัธภาพทีGดกีบัชมุชนและ สงัคม

ปรชัญาองคก์ร
เราปรารถนารอยยิIมจากลูกคา้ดว้ยทมีงานทีGมคีวามสุข

วสิยัทศัน์
เราใหบ้รกิารความสะดวกกบัทกุชมุชน

HARMONY
culture

CP ALL Group:  Our Way (for the next 30 years)

5  - รกังาน รกัลูกคา้ รกัคุณธรรม รกัองคก์ร รกัทาํงานเป็นทีม
7  - แกร่ง กลา้ สจัจะวาจา สามคัคี มีนํ:าใจ ใหค้วามเคารพผูอ้ื>น ชื>นชมความงามแห่งชีวติ

11 - มีความจรงิใจ ไม่ศกัดินา ใชปิ้ยะวาจา อย่าหลงอาํนาจ เป็นแบบอย่างที>ดี มีความยุติธรรม
      ใหค้วามเมตตา กลา้ตดัสนิใจ อาทรสงัคม บ่มเพาะคนดี มีใจเปิดกวา้ง
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5 พฒันา:

•พฒันาคนดว้ยการโคช้ชิGง
•พฒันาบรรยากาศของความเชืGอใจ

•พฒันาตนใหฉ้ลาดคดิขยนัทาํ
•พฒันางานดว้ยนวตักรรม

•พฒันาชมุชนดว้ยจติสาธารณะ
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