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1.คํานิยาม
ซี พี ออลล์
ผูบ้ ริ หาร
พนักงาน

บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
คณะกรรมการ คณะกรรมการบริ หาร คณะเจ้าหน้าที! บริ หาร และ
ผูบ้ ริ หารระดับฝ่ าย/เทียบเท่า ขึนไปของ ซี พี ออลล์
พนักงานระดับบังคับบัญชา/เทียบเท่าลงมา ของ ซี พี ออลล์

ญาติสนิท

บุคคลที!มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ตหรื อโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมาย หรื อโดยทางพฤตินยั ดังต่อไปนี
1. คู่สมรส รวมถึงผูซ้ ! ึ งอยูก่ ินกันฉันสามีภริ ยาโดยมิได้จดทะเบียน
สมรส
2. บิดา มารดา
3. บุตร
4. คู่สมรสของบุตร
5. พี!นอ้ งร่ วมบิดามารดาเดียวกัน
6. พี!นอ้ งร่ วมบิดาหรื อร่ วมมารดาเดียวกัน
7. บุตรบุญธรรมหรื อผูร้ ับบุตรบุญธรรม

จริ ยธรรมธุรกิจ

แนวทางปฏิบตั ิที!ดีในการดําเนิ นธุ รกิจของ ซี พี ออลล์ ผูบ้ ริ หารและ
พนักงาน อันจะนําองค์กรไปสู่การมีระบบการกํากับดูแลที!ดี

ทรัพย์สิน

สังหาริ มทรัพย์ อสังหาริ มทรัพย์ เทคโนโลยี ลิขสิ ทธิG เอกสารสิ ทธิG
สิ ทธิ สิ ทธิ บตั ร ตลอดจนสิ! งประดิ ษฐ์ รวมถึ งอุปกรณ์ ชุ ดอุปกรณ์
ของคอมพิวเตอร์ หรื อสิ! งอื! นใดบรรดาที! อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์
ของ ซี พี ออลล์ เช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลภายใน เป็ นต้น
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ข้อมูลภายใน

ผูม้ ีส่วนได้เสี ย

การยึดหลักนิติธรรม
ความยุติธรรมและ
ความมีคุณธรรม

ข้อมูลที! ซี พี ออลล์ เป็ นเจ้าของหรื อเป็ นผูค้ วบคุม ซึ! งเป็ นข้อมูลที!มี
คุณค่าทางเศรษฐกิ จทังในปั จจุ บนั และอนาคต เป็ นข้อมูลที! รู้ใน
วงจํากัดและไม่พึงเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนได้รับอนุญาตจาก
ผูม้ ี อาํ นาจ เช่ น ข้อมูลส่ วนบุคคล ข้อมูลของลูกค้าและพนักงาน
ข้อมูลการขายและการตลาด ข้อมูลผลิ ตภัณฑ์และบริ การ ข้อมูล
ทางบัญชี แผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการเงิน แผนการก่อสร้าง
ข้อ มู ล ทางด้า นนวัต กรรม ข้อ มู ล การวิ จ ัย และพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์
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 วิกฤตงบกระแส
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
การเปลี! ย นแปลงกรรมการ การเปลี! ย นแปลงผู ้ส อบบั ญ ชี
การเปลี!ยนแปลงทางด้านเงินทุน เช่น การเพิ!มทุนโดยให้สิทธิ จอง
ซื อหุ ้นสามัญใหม่ แก่ ผูถ้ ื อ หุ ้นเดิ มตามสัดส่ วนการถื อหุ ้น (Right
Issue) การแตกพาร์ การรวมพาร์ การลดทุน การออกตราสารหนี
ตราสารหนี กึ!งทุน Option ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที!จะซื อหุ ้นสามัญ
(Warrant) การเข้าซื อกิจการ การควบรวมกิจการ เป็ นต้น และเป็ น
ข้อ เท็ จ จริ งอัน เป็ นสาระสํ า คัญ ต่ อ การเปลี! ย นแปลงราคาของ
หลักทรัพย์ ที!ยงั ไม่ได้ถูกเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
บุคคลและ/หรื อนิ ติบุคคลที! มีส่วนเกี! ยวข้องกับการดําเนิ นธุ รกิ จ
ของ ซี พี ออลล์ รวมถึ ง ผูถ้ ื อ หุ ้น ผูบ้ ริ ห ารและพนัก งานของซี พี
ออลล์ ลูกค้า และคู่คา้ เจ้าหนี คู่แข่งทางการค้า ชุ มชนและสังคม
ส่ วนรวม เป็ นต้น
การตัดสิ นใจและการดําเนิ นธุ รกิ จให้เป็ นไปตามบทบัญญัติของ
กฎหมายหรื อข้อกําหนดที!เกี!ยวข้อง (Rule of Law)
การปฏิบตั ิหน้าที!ดว้ ยความเที!ยงตรง เสมอภาคไม่เลือกปฏิบตั ิโดย
อยูบ่ นพืนฐานของหลักความเป็ นธรรมและคุณธรรม (Fairness and
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Morality)

ความโปร่ งใส

ความโปร่ งใสในการตัดสิ นใจ และวิธีการดําเนิ นงานที! สามารถ
เปิ ดเผยให้สาธารณชนรับทราบและสามารถตรวจสอบได้ ภายใต้
กรอบของระเบียบและกฎหมาย (Transparency)

ความซื! อสัตย์สุจริ ต

ความซื! อ สั ต ย์สุ จ ริ ต ต่ อ หน้า ที! ที! จ ะต้อ งปฏิ บ ัติ ใ ห้ถู ก ต้อ งตาม
ระเบียบข้อบังคับ จารี ตและศีลธรรมอันดีงาม (Integrity)

ความสํานึกในหน้าที!

การตระหนักในหน้าที! ที! จะต้องปฏิ บตั ิ อย่างเต็มความสามารถ
และมีประสิ ทธิภาพ (Responsibility)

ความรับผิดชอบต่อผล การยอมรั บ ผลจากการปฏิ บ ัติ หน้า ที! ทงในเชิ
ั
ง บวกหรื อเชิ ง ลบ
ของการปฏิบตั ิหน้าที! (Accountability)
ความมีวสิ ยั ทัศน์

การมองการณ์ไกลทางสร้างสรรค์ เพื!อการสร้างมูลค่าเพิ!มให้แก่
กิจการในระยะยาวและมุ่งสู่ความเป็ นเลิศของงาน (Vision)

การทุจริ ต

การปฏิ บ ัติห รื อ การละเว้นการปฏิ บตั ิ อ ย่างใดในตําแหน่ ง หรื อ
หน้า ที! หรื อ การปฏิ บ ัติ ห รื อ การละเว้น การปฏิ บ ัติ อ ย่า งใดใน
พฤติการณ์ที!อาจทําให้ผูอ้ ื! นเชื! อว่ามีตาํ แหน่ งหรื อหน้าที! ทงที
ั !ตน
มิ ไ ด้มีต าํ แหน่ ง หรื อ หน้า ที! นัน หรื อ ใช้อาํ นาจในตํา แหน่ ง หรื อ
หน้าที! ทังนี เพื!อแสวงหาประโยชน์ ที!มิควรได้โดยชอบสําหรั บ
ตนเองหรื อ ผูอ้ ื! น หรื อ กระทํา การอัน เป็ นความผิด ต่ อ ตํา แหน่ ง
หน้ า ที! หรื อการเปิ ดเผยข้ อ มู ล ที! อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ ราคา
หลักทรัพย์ รวมถึงใช้อาํ นาจในตําแหน่งหรื อหน้าที!อนั เป็ นการฝ่ า
ฝื นกฎหมาย ระเบียบ หรื อคําสั!ง ที!มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ
การเก็บรักษา หรื อการใช้เงินหรื อทรัพย์สินของซี พี ออลล์
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การซื อขายหลักทรัพย์ การที!บุคคลใดทําการซื อ หรื อขาย หรื อเสนอซื อ หรื อเสนอขาย
โดยใช้ขอ้ มูลภายใน หรื อชักชวนให้บุคคลอื!น ซื อ หรื อขาย หรื อเสนอซื อ หรื อเสนอ
ขาย ซึ! งหลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ
หลักทรัพย์ที!ซือขายในศูนย์ซือขายหลักทรัพย์ ไม่ว่า โดยทางตรง
หรื อทางอ้อม ในการที!น่าจะเป็ นการเอาเปรี ยบต่อบุคคลภายนอก
โดยอาศัยข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญต่อการเปลี!ยนแปลงราคา
ของหลักทรัพย์ ที!ยงั มิได้เปิ ดเผยต่อประชาชน และตนได้ล่วงรู ้มา
ในตําแหน่ งหรื อฐานะเช่ นนัน และไม่ว่าการกระทําดังกล่าวจะ
กระทํา เพื! อ ประโยชน์ ต่ อ ตนเอง หรื อ ผูอ้ ื! น หรื อ นํา ข้อ เท็จ จริ ง
เช่ น นันออกเปิ ดเผยเพื! อ ให้ผูอ้ ื! น กระทํา ดังกล่ า ว โดยตนได้รั บ
ประโยชน์ตอบแทน
ข้อมูลส่ วนบุคคล

ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

ข้อมูลเกี! ยวกับบุคคลที! ซี พี ออลล์ เป็ นเจ้าของหรื อเป็ นผูค้ วบคุม
เช่ น ข้อ มู ล ผูถ้ ื อ หุ ้ น ข้อ มู ล พนั ก งาน ข้อ มู ล ลู ก ค้า ข้อ มู ล คู่ ค ้า
เป็ นต้น ซึ! งทําให้สามารถระบุตวั บุคคลนันได้ไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้อม เช่ น การศึ กษา ฐานะการเงิ น ประวัติสุขภาพ ประวัติ
อาชญากรรม ประวัติการทํางาน บรรดาที!มีชื!อของผูน้ นหรื
ั อมีเลข
หมาย รหัส หรื อสิ! งบอกลักษณะอื!นที!ทาํ ให้รู้ตวั ผูน้ นได้
ั เช่น ลาย
พิมพ์นิวมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสี ยงของคน หรื อรู ปถ่าย แต่ไม่
รวมถึงการระบุเฉพาะชื! อ ตําแหน่ ง สถานที!ทาํ งาน หรื อที!อยูท่ าง
ธุรกิจ
การทําหน้าที!ที!ตอ้ งทําให้เกิ ดผลลัพธ์หรื อผลประโยชน์ตรงตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ข องบริ ษ ทั แต่ ก ลับ เอื อประโยชน์ ใ ห้ต นเองหรื อ
บุคคลที! เกี! ยวข้องอื! นๆ ทําให้บริ ษทั ไม่ ได้ประโยชน์สูงสุ ดหรื อ
อาจเสี ย หายจนทํา ให้บ ริ ษ ัท มี ปั ญ หา ทังนี ให้พิ จ ารณาการทํา
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. จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
ซี พี ออลล์ มีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ซึ! งผูบ้ ริ หารและพนักงานจะยึดถือเป็ น
แนวทางในการทํางานในฐานะตัวแทนของซี พี ออลล์ ดังนี

2.1

ยึดหลักนิตธิ รรม
ซี พี ออลล์ ยึ ด ถื อ หลัก นิ ติ ธ รรมในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ อี ก ทังเป็ นหน้ า ที! ข อง
ผูบ้ ริ หารและพนั ก งานที! จ ะต้อ งรู ้ ร ะเบี ย บข้อ บัง คับ ของบริ ษัท กฎหมายที!
เกี! ย วข้อ งรวมทังกฎหมายที! จ ะประกาศใช้ใ นอนาคตซึ! งมี ผ ลกระทบต่ อ การ
บริ หารงานและการทํางานของตน

แนวทางปฏิบตั ิ
2.1.1 ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องศึกษาและทําความเข้าใจถึงภาระหน้าที!ความ
รับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที!ใช้เป็ นหลักในการปฏิบตั ิงาน
ของทางราชการและกฎระเบียบต่างๆ ของหน่ วยงานที!เกี!ยวข้อง ทังที!มี
ผลใช้บงั คับแล้วและที!จะมีผลใช้ บังคับในอนาคตอันใกล้
2.1.2 ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่งหรื อ
ข้อ มู ล ภายในของคู่ แ ข่ ง โดยวิ ธี ก ารอัน มิ ช อบด้ ว ยกฎหมาย เช่ น
การขโมย การจารกรรม หรื อการละเมิดข้อตกลงที!จะไม่เปิ ดเผยข้อมูล
ของคู่แข่ง ไม่วา่ จะได้จากลูกค้าหรื อบุคคลอื!น รวมถึงไม่ทาํ ลายชื!อเสี ยง
ของคู่แข่ง ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ใส่ ร้ายป้ ายสี โจมตีคู่แข่ง และไม่
ทําความตกลงใดๆ กับคู่แข่งหรื อบุคคลใด ที!มีลกั ษณะเป็ นการลดหรื อ
จํากัดการแข่งขันทางการค้า
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2.2

มีความโปร่ งใส
การตัดสิ นใจและวิธีการดําเนิ นงานของ ซี พี ออลล์ เป็ นไปด้วยความโปร่ งใสที!
สามารถเปิ ดเผยข้อ มู ล ข่ า วสารให้ กับ ผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย ทังหลายรั บ ทราบและ
ตรวจสอบได้ ภายใต้ก ฎหมายและกรอบข้อ บัง คับ ระเบี ย บ วิ ธี ป ฏิ บ ัติ ข อง
ซี พี ออลล์ ที!เกี! ยวข้องกับการป้ องกันมิให้ความลับทางการค้ารั! วไหลไปยังคู่แข่ง
ทางการค้า

แนวทางปฏิบตั ิ
2.2.1 ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องจัดทํารายงานทางการบัญชี การเงิน ภาวะธุรกิจ
ผลการดําเนิ นงาน เพื!อแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนิ นการของ
ซี พี ออลล์ ตามความเป็ นจริ ง ถู กต้อ งครบถ้ว นตามมาตรฐานการบัญ ชี
มีความน่าเชื!อถือและสามารถตรวจสอบได้ตามที!คณะกรรมการตรวจสอบ
จะกําหนด
2.2.2 ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องปฏิบตั ิตามกระบวนการจัดซื อ/จัดจ้าง ให้เป็ นไป
ตามนโยบายของ ซี พี ออลล์ อย่างเคร่ งครัด มีความโปร่ งใส ชัดเจน เป็ น
ธรรมต่อทุกฝ่ าย และผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการจัดซื อ
2.2.3 ในกรณี ที!บริ ษทั คู่คา้ มีผบู ้ ริ หาร พนักงานฝ่ ายขาย หรื อผูถ้ ือหุน้ เป็ นญาติหรื อ
บุคคลผูอ้ ยูอ่ าศัยภายใต้ชายคาเดียวกับผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานของซี พี ออลล์
ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานผูน้ นของ
ั
ซี พี ออลล์ ต้องแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบ
เป็ นหนัง สื อทันที และให้หลี กเลี! ยงไม่ ขอ้ งเกี! ยวกับธุ ร กรรมการจัดซื อ
จัดจ้างนัน
2.2.4 ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องปฏิบตั ิตามคู่มือแจกแจงอํานาจดําเนิ นการของ
ซี พี ออลล์ อย่างเคร่ งครัด
2.2.5 ผูบ้ ริ หารและพนักงานที!เกี!ยวข้องกับกระบวนการจัดซื อ/จัดจ้าง รวมตลอด
ทังญาติ แ ละผูอ้ ยู่อ าศัย ภายใต้ช ายคาเดี ยวกัน ควรหลี ก เลี! ย งการไปร่ ว ม
กิจกรรมต่างๆ รวมทังการรับประทานอาหารหรื อเล่นกี ฬากับบริ ษทั คู่คา้
หากเป็ นกรณี จาํ เป็ นที!หลีกเลี!ยงไม่ได้ ควรมีตวั แทนของ ซี พี ออลล์ เข้าร่ วม
มากกว่าหนึ!งคนและต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบก่อน
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2.3

ตั6งมัน7 ในความยุตธิ รรมและความมีคุณธรรม
ซี พี ออลล์ ตั งมั นในความยุ ติ ธ รรมและความมี คุ ณ ธรรมกั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สีย
เพือสร้ างความสัมพันธ์อันดีอย่ างต่ อเนืองในการดําเนินธุรกิจ อีกทังไม่ เลือก
ปฏิบตั ิต่อผู้หนึงผู้ใดอย่างไม่เป็ นธรรม โดยใช้ วิจารณญาณหรือ ความสั ม พั น ธ์
ส่วนตัวตัดสิน และให้ โอกาสเท่าเทียมกัน

แนวทางปฏิบตั ิ
2.3.1 ผู้บริหารและพนักงานต้ องให้ ความเป็ นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้
มีส่วนได้ เสียในการดําเนินธุรกิจ การให้ สทิ ธิประโยชน์แก่ลูกค้ าควรยึด
ถือหลักปฏิบตั ิและแนวนโยบายของซีพี ออลล์
2.3.2 ผู้บริหารต้ องบริหารงานด้ วยความสุขุมรอบคอบ เพือทําให้ ผ้ ูถือหุ้นมี
ความเชือถือและยอมรับในการตัดสินใจว่าการดําเนินการใดๆ กระทํา
ด้ ว ยความเป็ นธรรม และคํา นึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ สูง สุด ของผู้ ถื อ หุ้ น
ทังหลาย
2.3.3 ผู้บริ หารและพนักงานต้ องให้ ความเป็ นธรรม และไม่ เลือกปฏิบัติใน
ข้ อ กํ า หนดก ารจ้ างงาน ห มายรวมถึ ง การส รรหาบุ ค ลาก ร
การพิจารณา ผลตอบแทนและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ จ ากการจ้ างงาน
การปรั บเลือนตําแหน่ ง การโอนย้ าย การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การฝึ กอบรม การปฏิบัติตามระเบียบข้ อบังคับ การสินสุดสภาพการ
จ้ างงาน การปลดและรั บพนั กงานกลั บ เข้ ามาทํางานใหม่ ตลอดจน
การเข้ ามามีส่วนร่ วมในสังคมและกิจกรรมนันทนาการนอกจากนีผู้นาํ
ทุกระดับต้ องพร้ อมรับฟั งความคิดเห็นทีแตกต่างของผู้อืน เสริมสร้ าง
บรรยากาศในการทํางานและเคารพซึงกันและกัน ส่งเสริมและกระตุ้น
ใ ห้ พ นั ก ง า น ก ล้ า แ ส ด ง อ อ ก อ ย่ า ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ ย ก ย่ อ ง
ชมเชยพนักงานตามความเหมาะสม
2.3.4 ผู้บริหารและพนักงานต้ องพยายามให้ บริการทีเหนือความคาดหมาย
กับลูกค้ าเสมอ รวมทังให้ บริการลูกค้ าด้ วยความซือตรง และเป็ นธรรม
ไม่เอารัดเอาเปรียบหรือฉ้ อโกงลูกค้ า
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2.3.5 ผูบ้ ริ ห ารและพนัก งานควรเจรจาและทํา สั ญ ญาด้ว ยความเป็ นธรรม
ไม่ เอาเปรี ยบคู่คา้ /เจ้าหนี โดยควรคํานึ งถึ งชื! อเสี ยงและภาพพจน์ของ
ซี พี ออลล์ และต้องปฏิ บตั ิ ตามเงื! อนไขทางการค้าที! มีต่อคู่คา้ /เจ้าหนี
อย่างซื! อตรงและเป็ นธรรม ในกรณี ที!ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื!อนไขได้
ต้องแจ้งต่อคู่คา้ /เจ้าหนี เพื!อร่ วมกันหาแนวทางแก้ไข

2.4

ให้ ความสํ าคัญต่ อลูกค้ า
ผูบ้ ริ ห ารและพนัก งานของ ซี พี ออลล์ ให้ความสําคัญ และเอาใจใส่ ต่อ ลูก ค้า
โดยการควบคุ มดูแลสิ นค้าและการบริ การให้มีคุณภาพอันส่ งผลให้ลูกค้าเกิ ด
ความพึงพอใจ

แนวทางปฏิบตั ิ
2.4.1

ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องรู ้และทําความเข้าใจสิ นค้าและบริ การของ
ซี พี ออลล์ เป็ นอย่างดีรวมทังต้องให้ขอ้ มูลที!ถูกต้องครบถ้วนแก่ลูกค้า
2.4.2 ผูบ้ ริ ห ารและพนัก งานต้อ งศึ ก ษาและทํา ความเข้า ใจความต้อ งการ
ของลู ก ค้า อย่า งละเอี ย ด ก่ อ นจะเสนอสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารต่ อ ลู ก ค้า
เพื!อสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวมทังต้องสนใจ
ใฝ่ หาข้อมูลความรู ้อยู่เสมอ และสั!งสมประสบการณ์ในการทํางานให้
มีประสิ ทธิภาพมากขึน เพื!อเพิ!มความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
2.4.3 ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องปฏิ บตั ิ ต่อลูกค้าด้วยความสุ ภาพให้เกี ยรติ
ลูกค้า และใช้วาจาที!สุภาพกับลูกค้า
2.4.4 ผู ้บ ริ หารและพนั ก งานต้อ งมี ท ัศ นคติ ที! ดี ต่ อ งานบริ การลู ก ค้า ให้
ความสํา คัญ ต่ อ งานบริ ก ารและปฏิ บ ัติ อ ย่า งเต็ม ที! อัน ส่ ง ผลให้ง าน
บริ ก ารมี คุ ณค่ าและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอันจะนําไปสู่ ความเป็ นเลิ ศ ด้า น
บริ การ
2.4.5 ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องเคารพการตัดสิ นใจและข้อคิดเห็นของลูกค้า
ตลอดจนไม่ละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุคคลของลูกค้า และยินดีรับข้อร้องเรี ยน
จากลูกค้า และปรับปรุ งแก้ไขอย่างทันท่วงที กรณี มีขอ้ จํากัด หรื อต้อง
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ใช้เวลาในการแก้ปัญหา ต้องรี บแจ้งข้อมูลและสถานะให้ลูกค้าทราบใน
เวลาอันควรและแจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไขเป็ นระยะๆ

2.5

มีความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ซี พี ออลล์ ตระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบที! พึ ง มี ต่ อ สั ง คมและชุ ม ชนจนถื อ
เสมื อนภารกิ จหลักที! จะสร้ างสรรค์โครงการและกิ จกรรมที! เป็ นประโยชน์ใน
การพัฒนาชุมชน

แนวทางปฏิบตั ิ
2.5.1 ผู ้บ ริ หารและพนั ก งานพึ ง มี ส่ วนร่ วม หรื อจั ด ให้ มี กิ จ กรรมเพื! อ
สาธารณประโยชน์ในการพัฒนาและบริ การสังคม อาทิ กิ จกรรมด้าน
การศึ ก ษาและพัฒ นาเยาวชน ด้า นศาสนา ด้า นศิ ล ปวัฒ นธรรม ด้า น
สิ! งแวดล้อม เป็ นต้น ตามที! ซี พี ออลล์ จะจัดให้มีขึนเป็ นคราวๆ
2.5.2 ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องตระหนักถึ ง การมี ส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละรั ก ษาสิ! ง แวดล้อ ม ตลอดจนพยายามให้
ซี พี ออลล์ส ามารถหลี ก เลี! ย งการกระทํา ที! จ ะก่ อ ให้เ กิ ด อัน ตรายหรื อ
มลภาวะต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ! งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ที!เกี!ยวข้อง
2.5.3 ผูบ้ ริ ห ารและพนัก งาน ต้อ งตรวจสอบ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการ
ดํ า เนิ นการเพื! อ ลดผลกระทบด้ า นสิ! งแวดล้ อ ม อาชี วอนามั ย
ความปลอดภัย ชุมชนและสิ! งแวดล้อม

2.6

ไม่ เกีย7 วข้ องกับการเมือง
ซี พี ออลล์ เคารพและสนั บ สนุ น ให้ ผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ใช้สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของตน
ภายใต้รัฐธรรมนูญ ทังนี ซี พี ออลล์ จะวางตัวเป็ นกลาง

แนวทางปฏิบตั ิ
2.6.1 ผูบ้ ริ หารและพนักงานไม่ใช้อาํ นาจหน้าที! ชีชวน กดดัน หรื อบังคับให้
เพื!อนร่ วมงาน รวมทังผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้การสนับสนุ นกิ จกรรมใดๆ
ทางการเมื อ งหรื อ องค์ก รทางการเมื อ งหรื อ สมาชิ ก ขององค์ก รทาง
การเมือง
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2.6.2 ผูบ้ ริ หารและพนัก งานไม่ ควรแสดงออก หรื อแสดงความคิ ดเห็ น ทาง
การเมืองในสถานที!ทาํ งานหรื อในเวลางานอันอาจทําให้เกิดความขัดแย้ง
ในการทํางาน
2.6.3 ผู ้บ ริ หารและพนั ก งานไม่ ค วรแสดงออกด้ว ยวิ ธี ใ ดๆ ที! ท ํา ให้ ผู ้อื! น
เข้าใจว่าซี พี ออลล์ เกี! ยวข้อง ฝั กใฝ่ หรื อสนับสนุ นการดําเนิ นการทาง
การเมื อ ง พรรคการเมื อ ง กลุ่ ม แนวร่ ว มทางการเมื อ ง ผูม้ ี อ าํ นาจทาง
การเมื อง หรื อผูส้ มัครรั บเลื อกตังทางการเมื อง รวมถึ งไม่ควรแต่งกาย
ด้ว ยเครื! อ งแบบพนัก งานหรื อ ใช้สั ญ ลัก ษณ์ ใ ดที! ท าํ ให้ผูอ้ ื! น เข้า ใจได้
ว่า เป็ นพนัก งาน ซี พี ออลล์ ในการเข้า ร่ ว มประชุ ม ทางการเมื อ งหรื อ
ร่ วมชุมนุมในที!สาธารณสถานใดๆ อันมีลกั ษณะทางการเมือง

2.7 การต่ อต้ านทุจริต
ซี พี ออลล์ สนับสนุ นและส่ งเสริ มให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสําคัญ และมี
จิตสํานึ กในการต่อต้านการทุจริ ต รวมทังจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน เพื!อ
ป้ องกัน การทุ จ ริ ต การกรรโชก และการรั บ หรื อให้ สิ น บนในทุ ก รู ป แบบ
ทังนี ได้กาํ หนดไว้ในนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน! และแนวปฏิบตั ิสาํ หรับการ
ต่อต้านทุจริ ต

แนวทางปฏิบตั ิ
2.7.1 ผูบ้ ริ ห ารและพนัก งานต้อ งศึ ก ษานโยบาย ระเบี ย บบริ ษ ัท หรื อ แนว
ปฏิบตั ิที!เกี!ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริ ต การบริ หารความเสี! ยงด้านการ
ทุจริ ต หลักจริ ยธรรมของบริ ษทั การให้เงินบริ จาคเพื!อการกุศล การให้
เงินสนับสนุนและการให้ของขวัญ การเลียงรับรอง
2.7.2 ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องทําความเข้าใจหน้าที!และความรับผิดชอบใน
การบริ หารความเสี! ยงด้านการทุจริ ตของตนเองและต้องระมัดระวังใน
กระบวนการปฏิ บ ัติ ง านที! มี ค วามเสี! ย งสู ง เช่ น การขายการตลาด
การจัดซื อ การลงทุน การทําสัญญา การให้และรั บของกํานัล การเลี ยง
รับรอง การให้เงินบริ จาคหรื อเงินสนับสนุน เป็ นต้น
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2.7.3 ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องไม่ละเลยหรื อเพิกเฉย เมื!อพบเห็นการกระทํา
ที! เ ข้า ข่ า ยการทุ จ ริ ตที! เ กี! ย วข้อ งกับ ซี พี ออลล์ โดยต้อ งรายงานให้
ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อบุคคลที!รับผิดชอบทราบ และให้ความร่ วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่างๆ
2.7.4 ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องดําเนิ นการเรื! องการให้ หรื อรั บเงิ นบริ จาค
เงิ นสนับสนุ น อย่างโปร่ งใส ถูกต้องตามระเบี ยบของ ซี พี ออลล์ และ
ถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมัน! ใจว่าเงิ นบริ จาค หรื อเงิ นสนับสนุ น
ไม่ได้ถูกนําไปใช้เพื!อการติดสิ นบน
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3.ข้อพึงปฏิบตั ิ ทางจริยธรรม
ซี พี ออลล์ กํา หนดให้มี ข ้อ พึ ง ปฏิ บ ัติ สํา หรั บ ผูบ้ ริ ห ารและพนัก งานเพื! อ เป็ น
แนวทางในการทํางาน ดังนี

3.1

มีภาวะผู้นํา
ผูบ้ ริ หารพึงมีจริ ยธรรมและปฏิ บตั ิ ตามบทบาทของภาวะผูน้ าํ ที!เหมาะสม และ
ประพฤติ ต นให้เป็ นที! ย อมรั บ ของสัง คมตลอดจนเป็ นประโยชน์ สําหรั บ การ
บริ หารจัดการ ซี พี ออลล์

แนวทางปฏิบตั ิ
3.1.1 ผูบ้ ริ หารต้องแสดงวิสัยทัศน์ในการบริ หารงาน รวมทังมีความสํานึ กใน
หน้าที!และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิหน้าที!ให้เป็ นที!เชื! อถือและ
ยอมรับของสังคม
3.1.2 ผูบ้ ริ หารต้องจัดหาและนําระบบการบริ หารงานคุ ณภาพมาใช้ เพื!อลด
ขันตอนและเพิ!มประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน ตลอดจนมุ่ งมัน! แสวงหา
นวัต กรรมที! เ หมาะสม รวมทังมี ก ารฝึ กอบรมและพัฒ นาพนัก งานให้
สอดคล้องกับนวัตกรรมและระบบบริ หารงานคุณภาพ เพื!อบริ หารงาน
ซี พี ออลล์ ให้เป็ น ธุรกิจที!ยง!ั ยืนและเป็ นผูน้ าํ ทางธุรกิจ
3.1.3 ผูบ้ ริ ห ารต้อ งดํา เนิ น การตรวจสอบการร้ อ งเรี ย น / ร้ อ งทุ ก ข์ข องผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ย หรื อบุคคลอื!น เพื!อให้ได้ขอ้ เท็จจริ งและแก้ปัญหาที!เกิ ดขึน
ให้ลุล่วงอย่างรวดเร็ วและเป็ นธรรม ทังนี ผูบ้ ริ หารอาจไม่ดาํ เนิ นการใดๆ
ในการร้ อ งเรี ยน/ร้ อ งทุ ก ข์ โดยวิ ธี ก ารของบัต รสนเท่ ห์ ก็ ไ ด้ โดยผู ้
ร้องเรี ยนสามารถแจ้งเบาะแสได้ตามช่องทางที! ซี พี ออลล์ ระบุไว้
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ช่องทางที! 1 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่ งถึงผูร้ ับแจ้งเบาะแสคณะใด
คณะหนึ!ง ดังนี
-คณะกรรมการตรวจสอบ
E-mail: AuditCommittee@cpall.co.th
-คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
E-mail: CGcommittee@cpall.co.th
-คณะกรรมการบริ ษทั
E-mail: BOD@cpall.co.th
ช่องทางที! 2 ทางไปรษณี ย ์ โดยระบุหน้าซองถึง
สํานักตรวจสอบ บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
เลขที! 119 ชัน 16 อาคารธาราสาทร ซอย 5 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพ 10120
ช่องทางที! 3 ผ่านศูนย์แจ้งข้อมูล
โทรศัพท์ 02 071-2770
โทรศัพท์ 02 711-7744
โทรสาร 02 071-8623
ทังนี ซี พี ออลล์ ได้กาํ หนดผูด้ ูแลรับผิดชอบในการรวบรวมเรื! องร้องเรี ยนหรื อ
การแจ้ง เบาะแสต่ า งๆ เพื! อ พิ จ ารณาดํา เนิ น การตามแนวปฏิ บ ัติ สํา หรั บ การ
ต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต และรั ก ษาข้อ มู ล ดัง กล่ า วไว้เ ป็ นความลับ เพื! อ ไม่ ใ ห้ผูแ้ จ้ง
เบาะแสได้รั บ ความเดื อ ดร้ อ น และพิ จ ารณากํา หนดมาตรการชดเชยความ
เสี ยหายที!ผรู ้ ้องเรี ยนหรื อแจ้งเบาะแสอาจได้รับ
3.1.4 ผูบ้ ริ ห ารส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ให้เ กิ ด ภาวะผูน้ ํา ในหมู่ พ นัก งาน อี ก ทัง
สนับสนุนให้ พนักงานทุกระดับมีส่วนร่ วมในการพัฒนา ซี พี ออลล์
3.1.5 ผูบ้ ริ หารต้องมีส่วนร่ วมและส่ งเสริ มให้พนักงานเข้าร่ วมในกิจกรรมเพื!อ
สาธารณประโยชน์ ใ นชุ ม ชนและสังคม ทังนี เพื! อ ให้ ซี พี ออลล์ เป็ น
ส่ วนหนึ!งของ ชุมชนในการพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ที!ดีกบั สมาชิก
ในชุมชนและสังคมโดย ส่ วนรวม
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3.2

มีความซื7อสั ตย์ สุจริต
ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องปฏิบตั ิหน้าที!ดว้ ยความซื! อสัตย์สุจริ ต และ ระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของ ซี พี ออลล์

แนวทางปฏิบตั ิ
3.2.1 ผู ้บ ริ หารและพนั ก งาน ต้อ งปฏิ บ ัติ ห น้ า ที! ด้ ว ยความซื! อ สั ต ย์สุ จ ริ ต
ปราศจากอคติ ไม่ใช้อาํ นาจหน้าที!ของตนในการแสวงหาผลประโยชน์
ส่ วนตนแก่ตนเองหรื อผูอ้ ื!น
3.2.2 ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องไม่จงใจทํารายงานหรื อบันทึกที!เป็ นเท็จ หรื อ
ผิด พลาด รวมทังต้อ งไม่ จ งใจปิ ดบัง หรื อ เสนอข้อ มู ล ที! เ ป็ นเท็จ หรื อ
ผิดพลาดต่อ ซี พี ออลล์ เมื!อพบรายงานหรื อบันทึกที!มีขอ้ มูลไม่ถูกต้อง
หรื อผิดพลาดต้องรายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบทันที
3.2.3 ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องใช้เวลาในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
และให้ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลตามที! ก ํา หนดไว้ต ามระเบี ย บข้อ บัง คับ หรื อ
แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ร ว ม ทั ง ไ ม่ ก ร ะ ทํ า ห รื อ ชั ก จู ง เ พื! อ น ร่ ว ม ง า น
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ใช้เวลาปฏิบตั ิงานเพื!อกิจกรรมอื!นที!ไม่เกี!ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ของ ซี พี ออลล์ หรื อผูถ้ ือหุน้
3.2.4 ผูบ้ ริ ห ารและพนัก งานต้อ งปฏิ บ ัติ ง านที! ไ ด้รั บ มอบหมายด้ว ยความรู ้
ความสามารถอย่ า งเต็ ม ที! อี ก ทังมี ค วามสํ า นึ ก ในหน้ า ที! แ ละความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิหน้าที!

3.3 ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับ
ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องปฏิ บตั ิ หน้าที! ให้เป็ นไปตามกฎหมายที! เกี! ยวข้องกับ
ธุ รกิจของ ซี พี ออลล์ และระเบียบข้อบังคับในการทํางานของ ซี พี ออลล์ อย่าง
เคร่ งครัด อีกทังหลีกเลี!ยงการกระทําใดๆ ซึ! งอาจส่ งผลในทางลบ ต่อชื! อเสี ยงใน
การดําเนินธุรกิจของ ซี พี ออลล์
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แนวทางปฏิบตั ิ
3.3.1 ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องไม่ฝ่าฝื น หลี กเลี! ยง ขัดขื น หรื อเพิกเฉยต่ อ
ระเบี ยบข้อบังคับ ประกาศ หรื อคําสั!งของ ซี พี ออลล์ รวมทังคําสั!งอัน
ชอบด้วยกฎหมาย และชอบด้วยหน้าที!ของผูบ้ งั คับบัญชา
3.3.2 ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องไม่ผลิต หรื อมีสิ!งผิดกฎหมายไว้ครอบครอง
ไม่วา่ เพื!อการใช้เอง เพื!อการจําหน่าย หรื อเพื!อบุคคลอื!น
3.3.3 ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องใช้ระบบการสื! อสาร และระบบคอมพิวเตอร์
ด้วยความรับผิดชอบและต้องไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกการทําให้ผอู ้ ื!น
เสี ยหาย การทําลายขวัญ หรื อส่ งเสริ มให้เกิดความไม่เป็ นมิตรในสถานที!
ทํางาน
3.3.4 ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องไม่ใช้ระบบการสื! อสารและระบบคอมพิวเตอร์
ในกิจกรรมที!ผิดกฎหมายหรื อขัดต่อนโยบายของ ซี พี ออลล์ และไม่ใช้
อิ น เทอร์ เ น็ ต หรื อ บริ ก ารที! ค ล้า ยคลึ ง กัน ในทางที! จ ะทํา ให้เ กิ ด ความ
เสี ยหายอับอาย ขาดความเชื!อถือ หรื อเสี ยชื!อเสี ยง
3.3.5 ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องปฏิ บตั ิ ตาม ประกาศของบริ ษทั ว่าด้วยการ
กระทําผิดเกี!ยวกับคอมพิวเตอร์อย่างเคร่ งครัด

3.4

รักษาทรัพย์ สิน
ผูบ้ ริ หารและพนักงานพึงมี ห น้าที! ดู แลรั กษาและใช้ทรั พ ย์สินของ ซี พี ออลล์
ให้เกิ ดประโยชน์อย่างเต็มที! ต่อกิ จการของ ซี พี ออลล์ เท่านัน และไม่นาํ ไปใช้
ประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ื!นในทางมิชอบ

แนวทางปฏิบตั ิ
3.4.1 ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านความปลอดภัยของ
ซี พี ออลล์ ในการใช้เครื! องมือ อุปกรณ์และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
3.4.2 ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องไม่นาํ เอาไป ใช้ ขาย ให้ ขอยืม ให้ยืม หรื อ
จําหน่ ายจ่ายโอนทรั พย์สินของ ซี พี ออลล์ โดยไม่ได้รับอนุ ญาต ไม่ว่า
ทรัพย์สินนันจะมีมูลค่าหรื ออยูใ่ นสภาพใด
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3.4.3 ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องไม่เจตนาทําให้เสี ยหาย ก่อวินาศกรรม หรื อ
ทําลายทรัพย์สินของ ซี พี ออลล์
3.4.4 ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของ ซี พี ออลล์ เพื!อประโยชน์
ส่ วนตน หรื อกิจการภายนอก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชา
3.4.5 ผูบ้ ริ ห ารและพนัก งานมี ห น้า ที! ตอ้ งช่ ว ยหรื อ พยายามเพื! อ ให้ได้ม าซึ! ง
สิ ทธิบตั ร ลิขสิ ทธิG และปกป้ อง รักษา และพิทกั ษ์สิทธิ ที! ซี พี ออลล์ มีต่อ
ทรั พย์สิ นทางปั ญญา อาทิ เช่ น สิ ทธิ บตั ร ลิ ขสิ ทธิG เครื! อ งหมายการค้า
ความลับ ทางการค้า ซึ! งจํา เป็ นต่ อ การรั ก ษาความได้เ ปรี ย บทางการ
แข่งขันทางธุ รกิ จ โดยจะต้องใช้สิทธิ เหล่านันอย่างรับผิดชอบ รวมถึ ง
เคารพในสิ ทธิ ของเจ้าของทรัพย์สินทางปั ญญาด้วย ตัวอย่างเช่ น ไม่นาํ
ซอฟต์แวร์ ระบบหรื อระบบงาน ไฟล์หนัง (ภาพยนตร์ ) ไฟล์เพลง เกมส์
หรื ออื! น ๆ ที! ไ ม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตมาลงในอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ข อง
ซี พี ออลล์ เป็ นต้น

3.5 การปฏิบตั ติ นต่ อผู้บงั คับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้ บงั คับบัญชา
ซี พีออลล์ตระหนักถึงความสําคัญต่อการเคารพสิ ทธิ มนุษยชนของบุคคลทุกคน
ทุ ก คน โดยปฏิ บ ั ติ ต่ อ ทุ ก คนอย่ า งเท่ า เที ย ม ปราศจากการเลื อ กปฏิ บ ั ติ
สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ มสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน หลี ก เลี! ย งการกระทํา ที! เ ป็ นการละเมิ ด
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน นอกจากนี ซี พี ออลล์ ยัง ตระหนัก ถึ ง ความสํา คัญ ในการด้า น
แรงงานโดยปฏิ บ ัติ ต่ อ พนัก งานตามกฎหมายแรงงานและข้อ บัง คับ ต่ า งๆ ที!
เกี!ยวข้องกับแรงงานอย่างเป็ นธรรม
ผู ้บ ริ หารและพนั ก งานพึ ง ส่ ง เสริ มสภาพแวดล้อ มในการทํา งานที! มี ค วาม
หลากหลาย ไม่ เลื อกปฏิ บ ัติหรื อยอมให้เ กิ ดการเลื อ กปฏิ บตั ิ เกี! ยวกับเพศ เชื อ
ชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ รสนิยมทางเพศ ชาติกาํ เนิด หรื อลักษณะอื!นใด ที!
ถู ก คุ ้ม ครองภายใต้ก ฎหมาย หลี ก เลี! ย งการกระทํา ที! เ ป็ นการละเมิ ด สิ ท ธิ
ส่ วนบุคคล มีความเคารพซึ! งกันและกัน ตลอดจนให้ความร่ วมมือช่วยเหลือ
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เสนอแนะความคิ ด เห็ น และแก้ปั ญ หาร่ ว มกัน ในการทํา งาน โดยปฏิ บ ัติ ต่ อ
พนักงานตามกฎหมายแรงงานและหลักปฏิ บตั ิ ต่างๆ ที! เกี! ย วข้องกับ แรงงาน
อย่างเป็ นธรรม

แนวทางปฏิบตั ิ
3.5.1 ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องไม่ยยุ ง ใส่ ร้ายป้ ายสี หรื อล้อเลียน อันเป็ นการ
ก่อให้เกิดการแตกสามัคคี และพึงละเว้นจากการนําผลงานของผูอ้ ื!นมา
เป็ นของตน
3.5.2 ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นการละเมิดทางเพศ
ต่ อ ผูร้ ่ ว มงาน หากพบหรื อ ทราบว่า มี ก ารละเมิ ด ทางเพศในระหว่า ง
ผูร้ ่ วมงานต้องรายงานผูบ้ งั คับบัญชาทันที
3.5.3 ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องเป็ นผูม้ ีวินยั ไม่กระทําการใดๆอันเป็ นการไม่
เคารพนับถือผูบ้ งั คับบัญชา ปฏิบตั ิต่อผูร้ ่ วมงาน แ ละผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ด้วยความสุ ภาพ มีนาใจและมี
ํ
มนุษยสัมพันธ์อนั ดี
3.5.4 ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องเคารพในความเป็ นส่ วนตัวของผูบ้ ริ หารและ
พนักงานคนอื!น โดยไม่นาํ ข้อมูลส่ วนบุคคล เช่น เงินเดือน ประวัติการ
รักษาพยาบาล ข้อมูลครอบครัวไปเปิ ดเผยให้กบั บุคคลภายนอกหรื อผูท้ ี!
ไม่เกี! ยวข้อง เว้นแต่เป็ นที! ตอ้ งเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกที!เป็ นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย

3.6

เป็ นพลเมืองดี
ผูบ้ ริ หารและพนักงานพึงทําหน้าที!เป็ นพลเมืองดี ที!อยู่ร่วมกับผูอ้ ื!นในสังคมได้
อย่างเต็มภาคภูมิ

แนวทางปฏิบตั ิ
3.6.1 ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องพัฒนาตนเองให้มี คุณธรรม จริ ยธรรม รวมทัง
ศึ กษาหาความรู ้ เพิ!มเติ ม เพื!อให้การปฏิ บตั ิ หน้าที! มีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผล
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3.6.2 ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องไม่ประพฤติตนเป็ นที!รังเกียจแก่ผอู ้ ื!น พูดจา
หรื อ แสดงกิ ริ ย าท่ า ทางลวนลามทางเพศ กระทํา ตนเป็ นอัน ธพาล
มี ห นี สิ นล้ น พ้น เล่ น การพนั น ใช้ ส ารเสพติ ด ดื! ม เครื! องดื! ม ผสม
แอลกอฮอล์ขณะปฏิบตั ิงาน หรื อ กระทําการใดๆ อันส่ อให้เห็นว่าเสื! อม
เสี ยในด้านศีลธรรม
3.6.3 ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องไม่พกพาอาวุธมาที!ทาํ งาน เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชาระดับสูง

3.7

ไม่ รับสิ7 งตอบแทนทีเ7 กินปกติวสิ ั ย
ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และญาติสนิ ทไม่พึงรับเงิน ผลประโยชน์ หรื อสิ! งของจาก
ผูเ้ กี!ยวข้องทางธุ รกิจกับ ซี พี ออลล์ หากการรับนันอาจทําให้เข้าใจได้ว่าผูร้ ับมี
ใจเอนเอียงหรื อมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จเป็ นพิเศษกับผูใ้ ห้ ซึ! งอาจทําให้เกิ ด
ความเสี ยหายแก่ ซี พี ออลล์ ได้
แนวทางปฏิบัติ
3.7.1 ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และญาติสนิ ทต้องไม่เรี ยกร้อง ไม่รับร่ วมกิ จกรรม
สังคม กิจกรรมกีฬา การเลียงรับรอง ของกํานัล ของขวัญ หรื อสิ นนําใจ
เพื!อตนเองหรื อเพื!อผูอ้ ื!นจากบุคคลที!ร่วมทําธุรกิจด้วย
3.7.2 หากเป็ นกรณี ที! ห ลี ก เลี! ย งไม่ ไ ด้ ผูบ้ ริ หาร และพนัก งานอาจรั บ ผล
ประโยชน์ ห รื อ ของขวัญ เพื! อ การโฆษณาทางธุ ร กิ จ หรื อ ตามขนบธรรมเนี ย มประเพณี นิ ย มได้ห ากผลประโยชน์ ห รื อ ของขวัญ นันมี
มูลค่าไม่เกินกว่า 3,000 บาทในกรณี ของนันมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท
ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบเป็ นหนังสื อและ
นําผลประโยชน์หรื อของขวัญนันส่ งให้ ซี พี ออลล์
3.7.3 กรณี ที!ผูบ้ ริ หารและพนักงานเป็ นตัวแทนของ ซี พี ออลล์ ไปร่ วมงาน
เลี ยงของคู่ ค า้ หรื อ เดิ น ทางไปอบรม/ดู ง านนอกสถานที! และได้รั บ
ผลประโยชน์หรื อของขวัญมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ไม่ว่าจะได้มา
จากการชิงโชค จับฉลาก หรื อรับของที!ระลึก ให้ถือปฏิบตั ิเช่นเดียวกับ
ข้อ 3.7.2
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3.8

ไม่ มคี วามขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ผูบ้ ริ ห ารและพนัก งานไม่ พึ ง ปฏิ บ ัติ ต นในลัก ษณะที! อ าจจะก่ อ ให้เ กิ ด ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั ซี พี ออลล์

แนวทางปฏิบตั ิ
3.8.1 ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และญาติสนิ ท ต้องไม่ดาํ เนิ นธุรกิจ/กิจกรรมใดๆ ที!
อาจทําให้บุคคลทัว! ไปเห็นว่าเป็ นธุ รกิ จ/กิ จกรรมที!มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั ซี พี ออลล์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม โดยการ
พิจารณาอนุ มตั ิธุรกรรมต้องคํานึ งถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เป็ น
สํ า คั ญ และพิ จ ารณาโดยถื อ เสมื อ นเป็ นรายการที! ก ระทํ า กั บ
บุคคลภายนอก (at arms’ length basis)
3.8.2 ผูบ้ ริ หารพนักงาน และญาติสนิ ทต้องไม่ดาํ เนิ นธุ รกิจ/กิจกรรมใดๆ ที!
อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั ซี พี ออลล์ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อม เพื!อหลี กเลี! ยงความไม่เหมาะสมที! อาจเกิ ดขึ น
ดังกล่าว ควรการเปิ ดเผยความสัมพันธ์ของ ญาติสนิ ทที!อาจก่อให้เกิ ด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรายงานผูบ้ งั คับบัญชาให้ทราบเป็ น
หนังสื อ

3.9

ไม่ ใช้ ข้อมูลภายในเพือ7 ผลประโยชน์ ในทางมิชอบ
ผู ้บ ริ หารและพนั ก งานไม่ นํ า ข้ อ มู ล ภายในของ ซี พี ออลล์ ไปใช้ เ พื! อ
ประโยชน์ในทางมิชอบ

แนวทางปฏิบตั ิ
3.9.1 ผูบ้ ริ หารและพนักงานที!มีหน้าที!นาํ ข้อมูลภายในไปใช้ ต้องระมัดระวัง
ไม่ให้ผูอ้ ื!นได้ยิน ลอบฟั ง ดักฟั งหรื อบันทึกเสี ยง ไม่ควรสนทนาในที!
สาธารณะผ่านเครื! องมือสื! อสาร หรื อสนทนากับสมาชิ กในครอบครัว
และบุคคลใกล้ชิดอันนําไปสู่การเปิ ดเผยต่อผูอ้ ื!นได้
3.9.2 ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องจัดการ จัดเก็บ และแยกแยะรายละเอี ย ด
ข้อ มู ล ภายในให้ เ ป็ นไปตามระเบี ย บข้อ บั ง คับ ของ ซี พี ออลล์
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อย่างเคร่ งครัด

3.9.3

3.9.4
3.9.5
3.9.6

3.9.7

3.9.8

ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลภายในของ ซี พี ออลล์ ต่อผู ้
ที!ไม่มีสิทธิรับรู ้ตามระเบียบข้อบังคับ หรื อข้อตกลงทางธุรกิจ รวมถึง
ญาติสนิทและเพื!อนฝูงเว้นแต่ได้รับความเห็นชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จากผู ้ มี อ ํา นาจดํา เนิ น การและหน่ ว ยงานที! รั บ ผิ ด ชอบ และ/หรื อ
เจ้าของข้อมูล
ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องไม่ นาํ ข้อมูลภายใน ที! ยงั ไม่ ได้เปิ ดเผยต่ อ
สาธารณะ ไปใช้เพื!อการซื อขายหลักทรั พย์หรื อส่ งข้อมูลดังกล่าวให้
ผูอ้ ื!นเพื!อการซื อขายหลักทรัพย์ ไม่วา่ จะอยูใ่ นช่วงเวลาใด
ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ไม่ควรให้คาํ แนะนําหรื อให้ความเห็นในการซื อ
ขายหลักทรัพย์ของ ซี พี ออลล์ เว้นแต่เป็ นเรื! องที!เกี!ยวข้องกับหน้าที!การ
งานที!ได้รับมอบหมายจาก ซี พี ออลล์
ผูบ้ ริ ห ารและพนักงานในหน่ ว ยงานที! เ กี! ยวข้อ งกับการจัดทํา ข้อ มู ล
งบการเงิน รวมถึงบุคคลในครอบครัว ต้องไม่ซือขายหลักทรัพย์ของ
ซี พี ออลล์ ในช่ วงระยะเวลา 30 วันก่ อนการเปิ ดเผยงบการเงิ นและ
1 วันหลังที! มีการเปิ ดเผยงบการเงินหรื อการเปิ ดเผยข้อมูลอื! นที!อาจมี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ ซี พี ออลล์
จัดเก็บสารสนเทศที!สาํ คัญ ที!ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยไว้เป็ นความลับโดยจํากัด
ให้รับรู ้ได้เฉพาะผูบ้ ริ หารและพนักงานที!เกี!ยวข้องเท่าที!จาํ เป็ น และแจ้ง
ให้ ผูท้ ี! เ กี! ย วข้อ งทราบว่ า เป็ นสารสนเทศที! เ ป็ นความลับ และมี ก าร
กํา หนดข้อ จํา กั ด ในการนํ า ไปใช้ รวมทั งข้อ ห้ า มในการซื อขาย
หลักทรัพย์ของซี พี ออลล์ โดยใช้สารสนเทศดังกล่าว ทังนี ระยะเวลา
ในการจัดเก็บรั กษาความลับของสารสนเทศภายหลังที! ผูบ้ ริ หารและ
พนักงานที!เกี!ยวข้องพ้นจากตําแหน่ งหน้าที! ให้เป็ นไปตามระยะเวลาที!
ซี พี ออลล์ กําหนดไว้
ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องทําลายข้อมูลที!ไม่ได้ใช้แล้วให้เป็ นไปตาม
ระเบี ยบข้อ บัง คับ ของ ซี พี ออลล์ อย่า งเคร่ ง ครั ด เพื! อป้ องกัน ไม่ ใ ห้
ข้อมูลรั!วไหล
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4. ตัวอย่าง คําถาม-คําตอบ

เพื!อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิตาม “คู่มือจริ ยธรรมและข้อพึงปฏิบตั ิในการทํางาน”
ของ ซี พี ออลล์ จึงได้กาํ หนดตัวอย่าง คําถาม-คําตอบ ดังนี

•ยึดหลักนิตธิ รรม
1) คําถาม

คําตอบ

บริ ษั ท มี น โยบายให้ ป รั บ ปรุ งงานด้ า นวิ จ ั ย การตลาดโดยจั ด หา
โปรแกรมสํ า เร็ จรู ปมาใช้ ซึ! งโปรแกรมดั ง กล่ า ว มี จ ํา หน่ า ยใน
ราคาที! สู งมากและมี ก ารสงวนลิ ข สิ ทธิG ตามกฎหมาย เนื! อ งจาก
ผูใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชาของท่ า นมี เ พื! อ นอยู่ที! ฝ่ ายการตลาดของบริ ษ ัท คู่ ค ้า
แห่ ง หนึ! ง ซึ! งใช้โปรแกรมดังกล่ าวอยู่ และเพื!อต้อ งการได้ผลงานจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา เขาจึงขอ Copy โปรแกรมดังกล่าวมาทดลองใช้ในงาน
เพื!อเป็ นการประหยัดค่าใช้จ่าย เมื!อท่านทราบเรื! องนีควรปฏิบตั ิอย่างไร
การนําโปรแกรมที สงวนลิ ขสิ ทธิ ตามกฎหมายมาใช้ อย่ างไม่ ถูกต้ อง มี
ความเสี ยงต่ อการถูกฟ้ องร้ องและเป็ นการกระทําที ผิด กฎหมาย ซึ งอาจ
ส่ งผลต่ อ ภาพลั ก ษณ์ ของบริ ษัท ในภายหลัง ถึ ง แม้ ว่ า เป็ นเพี ย งแต่ ก าร
ทดลองนํา มาใช้ ก็ไ ม่ เ ป็ นการสมควร ท่ า นควรสั งให้ ลบโปรแกรม
ดั ง กล่ าวออกจากเครื องของบริ ษั ท และกํา ชั บ ไม่ ใ ห้ มี โ ปรแกรม
คอมพิ วเตอร์ ที ไม่ ได้ ผ่านการจั ดซื 4ออย่ างถูกต้ องตามกฎหมายมาใช้ กับ
เครื องของบริ ษทั

•มีความโปร่ งใส
2) คําถาม

พนักงานใหม่ในฝ่ ายจัดซื อคนหนึ! งมีหน้าที!ในการรับข้อมูลการประมูล
การก่อสร้างและปรับปรุ งร้านสาขาของบริ ษทั ในการเปิ ดซองประมูล
ครังหนึ! ง ผูบ้ ริ หารได้รับการร้องเรี ยนจากคู่คา้ (ผูป้ ระมูล) ว่าบริ ษทั แห่ ง
หนึ! งมีการรับรู ้ขอ้ มูลการประมูลก่อนการเปิ ดซองประมูลและได้รับงาน
การประมู ล เป็ นส่ ว นมาก และเคยพบพนัก งานฝ่ ายจัด ซื อคนนันร่ ว ม
รับประทานอาหารกับพนักงานของบริ ษทั ที!ได้รับงานประมูล ผูบ้ ริ หาร
ควรดําเนินการอย่างไร
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คําตอบ นโยบายของบริ ษั ท คื อ ต้ อ งมี ค วามโปร่ งใส ชั ด เจน เป็ นธรรม ใน
กระบวนการ จัดซื 4อ/จัดจ้ าง ผู้บริ หารควรมีการสอบสวนข้ อเท็จจริ งกับ
พนักงาน หากพบว่ ามีความผิดควรดําเนิ นการลงโทษตามระเบี ยบและ
ควรมีมาตรการปรั บปรุ งแก้ ไขที มีความ ชั ด เจนและเป็ นธรรมแก่ ทุ ก
ฝ่ าย อี กทั4งมีการแนะนํา/ตักเตื อน ผู้ทีเกี ยวข้ องกับกระบวนการจัดซื 4อ/
จัดจ้ าง ให้ มีพฤติ กรรมที เหมาะสมกับหน้ าที รั บผิ ดชอบโดยเฉพาะการ
ไปร่ วมรั บประทานอาหารกับบริ ษัทคู่ค้าควรไปมากกว่ า 1 คนและควร
แจ้ งให้ กับผู้บังคับบัญชารั บทราบ

•ตั6งมัน7 ในความยุตธิ รรมและความมีคุณธรรม
3) คําถาม

คําตอบ

ข้า พเจ้า ทํา งานกับ บริ ษ ทั ในตํา แหน่ ง ผูจ้ ัด การทั!ว ไปฝ่ ายปฏิ บ ัติ ก าร
ในเขตภู มิ ล ํา เนาที! ต ัว เองอาศัย อยู่ น้อ งสาวของข้า พเจ้า ทํา งานใน
ตํา แหน่ ง ผูจ้ ัด การร้ า นสาขา ได้ข อโอนย้า ยและได้รั บ มอบหมายให้
มาปฏิบตั ิงานในหน่วยงาน ของข้า พเจ้า สถานการณ์ ดัง กล่ า วเข้า ข่ า ย
ขัดแย้งกับนโยบายของบริ ษทั หรื อไม่
ขัดแย้ ง เพราะน้ องสาวของท่ านต้ องรายงานต่ อท่ านโดยทา ง อ้ อ ม ผ่ า น
ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน ดังนั4 นท่ านจึ งมี อิทธิ พลและอํานาจในการ
ให้ คุณให้ โทษต่ อน้ องสาวของท่ าน เช่ น การประเมิ นผลงาน การขึ 4น
เงิ น เดื อ นค่ า จ้ า ง เป็ นต้ น ซึ งอาจจะทํา ไปโดยอคติ เมื อพิ จ ารณาจาก
ประเด็นความสั มพันธ์ ส่วนตัวหรื อบุคคลในครอบครั วแล้ ว การโอนย้ าย
ให้ น้องสาวมาทํางานด้ วยจึ งเป็ นเรื องไม่ เหมาะสม

ให้ ความสํ าคัญต่ อลูกค้ า
4) คําถาม

ฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์ ได้รับข้อร้องเรี ยนจากลูกค้าว่าได้ทานพายไก่ที!ซือไป
จากร้านเซเว่นอีเลฟเว่น แล้วเกิ ดอาการท้องเสี ยต้องเข้ารับการรักษาที!
โรงพยาบาล บริ ษทั ควรมีการดําเนินการอย่างไรในเรื! องนี
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คําตอบ บริ ษัทได้ คาํ นึ งถึ งคุณภาพของสิ นค้ าและบริ การที จะมอบให้ กับลูกค้ า
เป็ นสําคัญ ในกรณี ทีเกิ ดขึน4 อันเกี ยวข้ องกับคุณภาพของสิ นค้ า ถึงแม้ ว่า
บริ ษัทจะมีมาตรการตรวจสอบคุณภาพของสิ นค้ าอย่ างเข้ มงวดอยู่แล้ ว
หากมีข้อร้ องเรี ยนดังกล่ าว คณะทํางานควบคุมคุณภาพจะรี บดําเนิ นการ
ตรวจสอบหาข้ อ เท็ จ จริ งในทั น ที อาทิ กระบวนการผลิ ต สิ น ค้ า ใน
ช่ วงเวลาดังกล่ าว สิ นค้ าที ผลิตใน ช่ วงเวลาเดี ยวกันที ขายในร้ านสาขา
อื น การจั ดการด้ านอาหารที ร้ านสาขา รวมถึ งสาเหตุการท้ องเสี ยของ
ลู ก ค้ า จากแพทย์ ที ทํา การรั กษา นํา ข้ อ มู ล เสนอต่ อ ผู้ บ ริ หารเพื อหา
แนวทางป้ องกันและแก้ ไขปั ญหาต่ อไป

•มีความซื7อสั ตย์ สุจริต
ข้าพเจ้าพบว่าเพื!อนร่ วมงานคนหนึ! งบันทึกการทํางานล่วงเวลาเป็ นเท็จ
ข้าพเจ้าควรทําอย่างไร
คําตอบ การบันทึ กเวลาการทํางานเป็ นเท็จหรื อไม่ ถูกต้ องตามความเป็ นจริ งถือ
เป็ นความผิดทางวินัยร้ ายแรง การกระทําดังกล่ าวทําให้ บริ ษัทต้ องเสี ย
ค่ าใช้ จ่าย ถื อเป็ นการทุ จริ ตต่ อบริ ษัท ท่ านต้ อ งรายงานเรื องดั งกล่ า ว
ให้ กับผู้บังคั บบัญชา เพื อแจ้ งให้ ฝ่ ายทรั พยากรบุคคลดําเนิ นการตาม
ระเบียบข้ อบังคับต่ อไป

5) คําถาม

•ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับ
6) คําถาม เพื!อนร่ วมงานคนหนึ! งมี นิสัยชอบพูดตลกทะลึ!งลามก หรื อตังคําถาม
แบบสองแง่ ส องง่ า มซึ! งทําความรํ าคาญใจแก่ เ พื!อ นร่ วมงานต่ างเพศ
ข้าพเจ้าและคนอื!นข้าพเจ้าจะยุติสถานการณ์นีได้อย่างไร
คําตอบ บริ ษัทมี ระเบี ยบข้ อบังคับห้ ามกระทําพฤติ กรรมดังกล่ าวอยู่แล้ ว ท่ าน
สามารถแก้ ปั ญ หาได้ โ ดยพู ด กั บ คนนั4 น โดยตรงเกี ยวกั บ ความรู้ สึ ก
ส่ วนตั ว ของท่ า น หรื อรายงานต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา หรื อหน่ ว ยงานที
เกียวข้ อง
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เพื!อนร่ วมงานคนหนึ! งชอบเล่นหวยใต้ดิน เป็ นหัวหน้าวงแชร์ และเป็ น
นายหน้าปล่อยเงินกูใ้ ห้กบั พนักงาน ชักชวนข้าพเจ้าเข้าร่ วมวงแชร์ และ
ชอบพูดเรื! องหวย ข้าพเจ้าควรปฏิบตั ิตนอย่างไร
คําตอบ ท่ านไม่ ควรร่ วมกิจกรรมใดๆที ขัดต่ อระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัท ควรมี
การตักเตือนเพือนของท่ าน หรื อรายงานผู้บังคับบัญชาหรื อหน่ วยงานที
เกียวข้ องดําเนิ นการต่ อไป
8) คํา ถาม พนัก งานคนหนึ! ง ทํา งานหารายได้พิ เ ศษ โดยขายสิ น ค้า ของบริ ษ ัท
ขายตรงแห่ งหนึ! ง และใช้เวลางานรวมทังโทรศัพท์และ E-mail ของ
บริ ษทั เพื!อการขายสิ นค้าดังกล่าว ข้าพเจ้าเป็ นคนหนึ! งซึ! งถูกชักชวนให้
ซื อสิ นค้าควรทําอย่างไร
คําตอบ ตามระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัท ห้ ามพนักงานเบียดบังเวลาของบริ ษัท
รวมทั4 ง ห้ ามใช้ เครื องมื อ และอุ ป กรณ์ ในการทํา งานของบริ ษั ท เพื อ
ประโยชน์ ของตนเองหรื อประโยชน์ ของผู้อืน ท่ านควรตักเตื อนเพื อน
ร่ วมงานของท่ านหรื อรายงานต่ อผู้บังคับบัญชา หรื อแจ้ งให้ หน่ วยงานที
เกียวข้ องดําเนิ นการต่ อไป

7) คําถาม

• รักษาทรัพย์ สิน
9) คําถาม ในระหว่างที!ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิงานตามหน้าที! ข้าพเจ้าได้พฒั นาโปรแกรมที!
ช่วยให้ขนตอนในการขายและบริ
ั
ก ารลูก ค้าได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
ยิง! ขึนและข้าพเจ้ามีโอกาสได้อธิบายโปรแกรมดังกล่าวให้ผบู ้ ริ หารของ
บริ ษ ทั อื! น ซึ! งผูบ้ ริ ห ารคนนันขอให้ข ้า พเจ้า ส่ ง รายละเอี ย ดเกี! ย วกับ
โปรแกรมดังกล่าวให้ขา้ พเจ้าควรจะส่ งให้หรื อไม่
คําตอบ ท่ านไม่ สามารถส่ งข้ อมูลเกียวกับโปรแกรมดังกล่ าวให้ กับผู้อืน เพราะ
โปรแกรมที ท่ านพัฒนาขึ 4นได้ รับการปกป้ องตามกฎหมายทรั พย์ สิน
ทางปั ญญา ท่ านควรมอบรายละเอี ยดเกี ยวกับโปรแกรมทั4งหมดให้ กับ
ผู้บังคับบัญชาและฝ่ ายกฎหมายของบริ ษัท เพื อดําเนิ นการปกป้ องสิ ทธิ
ประโยชน์ ของบริ ษทั ตามกฎหมายต่ อไป
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10) คําถาม หน่ วยงานข้าพเจ้าได้รับเครื! องคอมพิวเตอร์ ใหม่มาทดแทนเครื! องเก่ า
ข้าพเจ้าจะนําเครื! องคอมพิวเตอร์ เก่าไปบริ จาคในนามของบริ ษทั ให้แก่
โรงเรี ยนในเขตพืนที!ที!ขา้ พเจ้ารับผิดชอบได้หรื อไม่
คําตอบ แม้ ว่าเครื องใช้ สํานั กงานของบริ ษัทจะเก่ าล้ าสมัย แต่ การบริ จาคต้ อง
เป็ นไปตามระเบียบของบริ ษทั และต้ องได้ รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้มี
อํานาจดําเนิ นการก่ อน

•ไม่ รับผลตอบแทนทีเ7 กินปกติวสิ ั ย
11) คําถาม ข้าพเจ้ากําลังจะเดินทางไปประชุมร่ วมกับบริ ษทั คู่คา้ ในต่างประเทศเป็ น
ครังแรก และตามธรรมเนี ยมจะต้องมีการแลกเปลี!ยนของกํานัลระหว่าง
บริ ษทั ที!ทาํ ธุรกิจร่ วมกัน บริ ษทั มีนโยบายที!จะรับของกํานัลหรื อไม่
คําตอบ เป็ นวัฒนธรรมของธรรมเนี ยมในการแลกเปลี ยนของกํานั ล เพื อสาน
ความสั มพันธ์ ทางธุรกิจ แต่ ของกํานัลไม่ ควรมีมลู ค่ าที สู ง หากท่ านได้ รับ
ของกํานัลที มีมูลค่ าสู งเกินปกติวิสัย ท่ านต้ องรั บของดังกล่ าวไว้ ในนาม
ของบริ ษัท และต้ อ งรายงานให้ ผู้บั ง คั บ บั ญ ชาทราบรวมทั4 ง มอบของ
กํานัลให้ แก่ บริ ษทั

•ไม่ มคี วามขัดแย้ งทางผลประโยชน์
12) คําถาม ข้าพเจ้ามีหน้าที!เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในขณะที!บริ ษทั ที!ปรึ กษา
ด้านคอมพิ วเตอร์ ของบริ ษทั กํา ลัง ต้องการผูเ้ ชี! ย วชาญสาขาเดี ย วกับ
ข้า พเจ้า เป็ นจํา นวนมาก ข้า พเจ้า สามารถรั บ งานเขี ย นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ให้แก่บริ ษทั ดังกล่าวนอกเวลางานได้หรื อไม่
คําตอบ ไม่ได้ บริ ษทั มีขอ้ บังคับห้ามมิให้พนักงานยุง่ เกี!ยวกับการว่าจ้างงานซึ! งมี
ลักษณะคล้ายคลึงกับบริ ษทั อย่างไรก็ตามอาจมีขอ้ ยกเว้นบางประการ
เช่ น การให้ความรู ้แก่สถาบันการศึกษา แต่เพื!อหลีกเลี!ยงความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ท่านควรแจ้งหรื อปรึ กษากับผูบ้ งั คับบัญชา
ของท่านก่อน
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13) คําถาม ข้าพเจ้ากําลังคัดเลือกบริ ษทั ที!ปรึ กษาภายนอก ให้จดั กิจกรรมทางการ
ตลาดเป็ นกรณี พิเศษ พี!ชายของข้าพเจ้าดําเนิ นธุ รกิ จเป็ นที! ปรึ กษาด้าน
การตลาดเช่ น กัน ซึ! งข้า พเจ้า พิ จ ารณาแล้ว ว่ า พี! ช ายของข้า พเจ้า มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับงาน ในลักษณะที!ขา้ พเจ้าต้องการเป็ นอย่างมาก
ข้าพเจ้าสามารถว่าจ้างพี!ชายได้หรื อไม่
คําตอบ ไม่ ได้ แม้ ว่าพี ชายของท่ านมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นอย่ างยิง เพราะการ
ว่ าจ้ างจะทําให้ เกิ ดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ของบริ ษัท อย่ างไรก็ดี
พี ชายของท่ านยังมีโอกาสที จะได้ รับคัดเลื อกเป็ นที ปรึ กษาให้ แก่ บริ ษัท
โดยท่ านจะต้ องไม่ เกียวข้ องในการคัดเลือก ตัดสิ นใจ และเสนอว่ าจ้ าง

ไม่ ใช้ ข้อมูลภายในเพือ7 ผลประโยชน์ ในทางมิชอบ
14) คําถาม ข้าพเจ้ามีงานสอนหนังสื อนอกเวลางานและต้องการนําข้อมูลที!ขา้ พเจ้า
ทํางานกับบริ ษทั มาใช้ประกอบการสอน การกระทําดังกล่าวถือเป็ นการ
ขัดต่อนโยบายของบริ ษทั หรื อไม่
คําตอบ อาจเป็ นการขัดต่ อนโยบายของบริ ษัท เนื องจากข้ อมูลที ผลิตขึน4 ใช้ /หรื อ
เป็ น ข้ อ มูล ที อยู่ใ นความดู แลของท่ า นขณะทํา งานให้ บริ ษัท อาจเป็ น
ข้ อมู ล ภายในหรื อเป็ นทรั พย์ สิ นทางปั ญญา ท่ านควรปรึ กษา
ผู้บั ง คั บ บั ญ ชาก่ อ นที จะนํา ข้ อ มูล ของบริ ษัท ไปใช้ ที นอกเหนื อ ความ
รั บผิดชอบในอํานาจหน้ าที ตน
15) คําถาม บริ ษั ท มี แ ผนจะลงทุ น ในโครงการขนาดใหญ่ ซึ! งหากประสบ
ความสําเร็ จจะเกิดผลดีต่อการดําเนิ นธุ รกิจเป็ นอย่างมาก และอาจทําให้
ราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั เพิ!มสู งขึนมาก โดยที!ขา้ พเจ้ามี ส่วนรับรู ้ใน
ข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้าจะสามารถซื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ที!ขา้ พเจ้า
ถืออยูไ่ ด้หรื อไม่
คําตอบ ต้ องไม่ ซื4อหรื อขายหลักทรั พย์ ของบริ ษทั ในช่ วงเวลาดังกล่ าว เพราะเป็ น
การใช้ ข้อมูลภายในถือเป็ นความผิดตามมาตรา 241 แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535
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16) คําถาม บริ ษทั มีแผนจะลงทุนในบริ ษทั อื!นๆ ที!กาํ ลังอยูใ่ นระหว่าง การพิจารณา
เพื!อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (“ตลท.”) หรื อเข้า
ครอบครองกิจการ (Take over) ซึ! งหากประสบความสําเร็ จจะเกิดผลดี
ต่อการดําเนิ นธุ รกิ จเป็ นอย่างมาก และอาจทําให้ราคาหลักทรั พย์ของ
บริ ษทั เพิ!มสู งขึนมาก โดยที!ขา้ พเจ้ามีส่วนรับรู ้ในข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้า
จะสามารถซื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ที!ขา้ พเจ้าถืออยูไ่ ด้หรื อไม่
คําตอบ ต้ องไม่ ซื4อหรื อขายหลักทรั พย์ ของบริ ษัทในช่ วงเวลาดังกล่ าว เพราะเป็ น
การใช้ ข้อมูลภายในถือเป็ นความผิดตามมาตรา 241 แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535
17) คํา ถาม ข้า พเจ้า เป็ นผูค้ วบคุ ม ข้อ มู ล รายชื! อ และเงิ น เดื อ นของพนัก งานและมี
เพื!อนทํางานอยูบ่ ริ ษทั อื!นมาขอข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้าสามารถส่ งข้อมูล
ดังกล่าวให้แก่เพื!อนได้หรื อไม่
คําตอบ ไม่ ไ ด้ บริ ษัท มี ข้ อ บั ง คั บ ห้ ามมิ ใ ห้ พนั ก งานเปิ ดเผยข้ อ มูล ภายในของ
ซี พี ออลล์ ต่อผู้ทีไม่ มีสิทธิ รับรู้ ตามระเบี ยบข้ อบังคับ หรื อข้ อตกลงทาง
ธุรกิ จ ซึ งข้ อมูลส่ วนบุคคลดังกล่ าวเป็ นข้ อมูลภายในที รู้ ในวงจํากัดและ
ไม่ พึงเปิ ดเผยต่ อบุคคลภายนอกก่ อนได้ รับอนุญาตจากผู้มีอาํ นาจ หรื อ
เจ้ าของข้ อมูล การดําเนิ นการต่ อข้ อมูลส่ วนบุคคลให้ กระทําได้ ต่อเมื อ
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยที กําหนด
ไว้ ในระเบี ยบข้ อบังคับ หรื อข้ อตกลงทางธุรกิ จ หากมีการเปลียนแปลง
วัตถุประสงค์ ผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคลต้ องแจ้ งหรื อขอความยินยอม
จากเจ้ าของข้ อมูลก่ อน
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18) คําถาม บริ ษทั มี แผนดําเนิ นการเพื!อเข้าครอบครองกิ จการ (Take over)ใน
บริ ษทั จดทะเบี ยนอื! น ซึ! ง หากประสบความสําเร็ จ จะเกิ ด ผลดี ต่ อการ
ดําเนินธุรกิจเป็ นอย่างมาก และอาจทําให้ราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั และ
บริ ษทั ที!กาํ ลังเจรจาอยูเ่ พิ!มสู งขึนมาก โดยที!ขา้ พเจ้ามีส่วนรับรู ้ในข้อมูล
ดังกล่าว ข้าพเจ้าจะสามารถซื อขายหลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษ ทั ที! ข า้ พเจ้า ถื อ
หรื อ หลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท จดทะเบี ย นที! อ ยู่ร ะหว่า งการดํา เนิ น การ
ครอบครองกิจการได้หรื อไม่
คําตอบ ต้ องไม่ ซื4อหรื อขายหลักทรั พย์ ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทที กําลังเจรจาใน
ช่ วงเวลาดังกล่ าว เพราะเป็ นการใช้ ข้อมูลภายในถื อเป็ นความผิ ดตาม
มาตรา241 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พย์
พ.ศ. 2535

5.บทส่งท้าย

จริ ยธรรมธุ รกิจและข้อพึงปฏิบตั ิในการทํางานฉบับนี เป็ นวินยั ซึ! ง ผูบ้ ริ หารและ
พนักงานต้องทําความเข้าใจและยึดมัน! ปฏิบตั ิและไม่อนุญาตให้ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
กระทําใดๆ ที!เป็ นการขัดต่อจริ ยธรรมธุ รกิจและข้อพึงปฏิบตั ิในการทํางานฉบับนี ใน
กรณี ที!มีการขัดต่อจริ ยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ิในการทํางาน ซี พี ออลล์ ได้กาํ หนด
บทลงโทษโดยอ้างอิงจากระเบียบข้อบังคับในการทํางาน ทังนี หากเกิดความไม่ชดั เจน
หรื อเกิดปั ญหาอื!นใดนอกเหนื อจากที!กาํ หนดไว้ในทางปฏิบตั ิ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ควรปรึ กษาหารื อผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับขัน เพื!อร่ วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขหรื อหา
ข้อพึงปฏิบตั ิที!เหมาะสมต่อไป
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หนังสือยินยอม
หนังสื อยินยอม
วันที!.......เดือน..................พ.ศ......................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................................................
รหัสพนักงาน..............................................................ตําแหน่ง.....................................................................
แผนก.........................................................................ฝ่ าย...........................................................................
สํานัก..........................................................................บริ ษทั ........................................................................
ได้รับทราบและยินดี ปฏิบตั ิ ตามข้อพึงปฏิ บตั ิ ของผูบ้ ริ หารและ/หรื อพนักงานที! ระบุ อยู่ในหนังสื อ
จริ ยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ิในการทํางานของซี พี ออลล์ มีธรรมาภิบาล (คือประพฤติปฏิบตั ิตน โดย
ยึดหลักธรรม ความดี ความถูกต้อง) ประพฤติปฏิบตั ิอย่างโปร่ งใส และต่อต้านการทุจริ ตทุกรู ปแบบ
อนึ! ง ข้าพเจ้าตระหนักดี ว่า หากข้าพเจ้ากระทําการอย่างใดที!เป็ นการฝ่ าฝื นจริ ยธรรมธุ รกิจและข้อพึง
ปฏิบตั ิในการทํางานของซี พี ออลล์ ย่อมได้รับโทษทางวินยั ตามควรแก่กรณี

...........................................................
(.................................................) ผูบ้ ริ หาร/พนักงาน
วันที!..........................................
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CP ALL Group: Our Way (for the next 30 years)
ปรัชญาองค์กร
เราปรารถนารอยยิIมจากลูกค้าด้วยทีมงานทีมG คี วามสุข
วิสยั ทัศน์
เราให้บริการความสะดวกกับทุกชุมชน
พันธกิจ
มุ่งสร้างความผูกพันกับลูกค้า ด้วยสินค้าและบริการทีเG ปีG ยมด้วย
นวัตกรรม พร้อมทังI สร้างสัมพันธภาพทีดG กี บั ชุมชนและ สังคม

•พัฒนาคนด้วยการโค้ชชิGง
•พัฒนาบรรยากาศของความเชืGอใจ
•พัฒนาตนให้ฉลาดคิดขยันทํา
•พัฒนางานด้วยนวัตกรรม
•พัฒนาชุมชนด้วยจิตสาธารณะ

OUR WAY

5 พัฒนา:

เชืGอใจ ใช้โค้ชชิงG อิงนวัตกรรม
ขยันทําฉลาดคิด มีจติ สาธารณะ

HARMONY
culture

5 - รักงาน รักลูกค้า รักคุณธรรม รักองค์กร รักทํางานเป็ นทีม
7 - แกร่ง กล้า สัจจะวาจา สามัคคี มีน:ํ าใจ ให้ความเคารพผูอ้ >นื ชื>นชมความงามแห่งชีวติ
11 - มีความจริงใจ ไม่ศกั ดินา ใช้ปิยะวาจา อย่าหลงอํานาจ เป็ นแบบอย่างที>ดี มีความยุติธรรม
ให้ความเมตตา กล้าตัดสินใจ อาทรสังคม บ่มเพาะคนดี มีใจเปิ ดกว้าง

www.cpall.co.th

บริษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ่ เลขทีG 313 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ชันI 24
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 02 071 9000

